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 اإلهداء

 إلى..

 كل العابرين فوق رمال الصحراء..

المدائن والقصور تحت أثواب الزمن في باطن  ان  والخالدين من سك
 األرض

 والمتجشمين عناء اإلبحار في يم  البيداء الشاسع.

 زوجتي إلى.. المقام الذي يستقر به قلبي 

يهاب   .وأمنية ومدينوعتبات روحي المقدسة بهاء الرحمن وا 
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 المقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

والحمد هلل رب العالمين والصالة على سيد الخلق أجمعين  
 وعلى آله وصحبه المنتجبين الميامين.

 أما بعد.. 

لغموض وتحركه قوى اإلنسان كيان شائك ومعقد للغاية، يكتنفه ا فإن  
، وبالتالي ال يمكن التكهن بمساراتها وتحوالتها، إدراكهاوأقدار ال يمكن 

خاصة به، فاإلنسان تتبلور  ةوهو يحاول أن يؤسس تصورًا أو رؤي
 الذين يعيشهماشخصيته ويتكامل تعامله بتأثير عاملي الزمان والمكان 

 فيه.

ؤثرات الزمان وقد اخترت الصحراء بكل حيواتها وتفصيالتها وم
والمكان فيها وكل ما يكتنف موضوعها لتكون مادة للقراءة النقدية في 

العتبارات عدة؛ منها على سبيل المثال ال الحصر:  قصص حامد فاضل
أن الموضوع لم يخض به الكثيرون داخل العراق، واعده موضوعًا بكرًا، 

ن  كتابة الصحراء وأدبها في األدب العراقي قليل، ولم ي كما  -ختص به وا 
دب حامد أأن كتاٌب مختصون، ثم  -هو موجود في المغرب العربي 



8 

 

ثر جدير بالدرس والتحليل  أدبفاضل، القاص العراقي المعروف، 
 .والقراءة، لما فيه من غنى جمالي وثراء لغوي وثقافي

يبرز ما أدونه مرجعًا أو بداية لقراءة عادات وأفعال وتكوين   
وكذاك لمن يأتي مستقبال للكتابة عن أدب حامد وتاريخ هذه الصحراء، 

وثقافة، فاضل، أو الصحراء الَسماوية خاصة، تلك البادية العظيمة مكانا 
الكويت والمملكة السعودية(، وقد اخترت السرد وهي التي تحادد دولتين )

لما يوفر من مساحة كتابية وتنوع مدارس النقد وحرية التحرك على أوسع 
توفر أو تسمح بحركة لفضاءات أوسع، كما أن القصة  المديات، ومصادر

بتقنياتها الحديثة، و مقدار مساحات السواد والبياض فيها، تساعد الكاتب 
على اإلبحار بمدى أبعد مما هي عليه، وتقلل من جهد ووقت القراءة، 

يتميز خاصة،  (تقانات)وأيضا الكاتب القاص والراوي حامد فاضل يمتلك 
ودقة مالحظة، ينهل من الحكايات والموروثات حينًا،  حٍس مرهفٍ ب بها

من السفر في مجاهل الصحراء وطرق أبواب الشعاب بمختلف  آخرَ  وحيناً 
اذ أفرد الفصول، عن طريق التلمس الحقيقي أو المخيالي لحياة الصحراء،

للصحراء ثالث مجاميع قصصية خالصة، غار في أغلب شؤونها، 
ماوة بوصفها مدينًة عراقية ال كصحراء وعملية الكتابة في صحراء الس

فشمس  السماوة العربية التي تمتد من شرق نجد حتى سيناء شمااًل،
الفصول تختلف عند منازل تواجدها ببيوت أيام السنة، فتارة خجلة باردة، 
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وتارة تمأل الصدر بالدفء والعشق والهوى، ولكن إدراك السارد لمخاوف 
لطبيعة وعمله المتواصل وثقافته وهبته االنفس ومخاطر الصحراء، 

مزية مفردة أو متفردة في أدب الصحراء، وعملية غوصه في  المكتسبة
وعصور من الثقافات والقصور والحروب ما تحت سطح األرض،  ممالك

حيث يقول الناقد ياسين النصير: وعملية خوضه في محتويات هذه 
يانها وجبالها األرض التي تبدو مسطحة حتى في تعاريجها، وهضابها وود

هي موطن المادة وصانعة لها، فأي عمل  وناسها وحيواناتها ومجاهلها،
فني مهما كانت أدواته حتى لو كانت كلمات مثل المرائي هو عمل 
أرضي بامتياز أن حبة الرمل الولود هي من يخلق هذا الكون األرضي 

 الواسع. 

نه يتحدث واعد هذا البحث مهمًا في الدراسات النقدية الحديثة؛ أل
عن الصحراء ككاشف عن مكان مفزع وطارد للحياة، عن مكان اتسم أو 

ها، وقد اعتمدت في بحثي على ئارتبط ذكره بالموت، وقلة الحياة وفنا
مجاميع القاص حامد فاضل المختصة بالصحراء وهي ) ألف صباح 

مرائي  -وصباح/ وما ترويه الشمس ما يرويه القمر/ وثقافة األمكنة
المسفوحة( وعدٍد من المصادر التي تخص المباحث التي  الصحراء

 الكتاب. أفردت لها حيزا في
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لهذا الكتاب، المنهج البنائي  تأليفيعتمدت منهجين بحثيين في اكما 
في الفصل األول ومنهج النقد الثقافي في الفصل الثاني، بسبب طبيعة 

 .إليه ةالمدروس وطبيعة زاوية النظر النقدي األدبيالنص 

قد قسمته على بابين في كل باب فصول، باب في البنية وباب في و 
 النسق، سبقهما مقدمة وتمهيد وتلتهما خاتمة وقائمة للمصادر.

يادة في دراسة السرد الز  إلىالباحثين في قابل الزمن،  أدعوكما 
الكتابة في  إلىالقصصي لحامد فاضل ومن توجه  األدبسيما العراقي وال

 ن.ي  ما فيه من ذاكرة جمالية عالية وثراء لغوي بَ الصحراء وحياتها، ل

وتقديري لصديق اإليثار محمد سعد جبر أتقدم بوافر شكري  
والدكتور  هويدي نعبد الحسيوالدكتور محمد  للتصحيح اللغوي الحسناوي

 د يد المساعدة واإلرشاد والتوجيه والنصيحة.لم الموسوي،عزيز حسين 

 رب العالمين وعلى خيرة خلقة محمد وأخيرًا وليس آخرًا أن الحمد هلل
 وآله الطيبين.
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 التمهيد

 في أألدبالصحراء 

، يجمع صحار ، فقيرة الماء، وت  وفضاء مفتوح أرض واسعةالصحراء 
فالصحراء لفظ ، فيها يندرأو  تفالصحراء منطقة جغرافية تخلو من النبا

اطق يطلق على المناطق الحارة الجافة قليلة األمطار، إال أن المن
يوجد في ، الصحراوية ليست بالضرورة جرداء خالية من النمو النباتي

معظم التربة الصحراوية  كثير من الموارد الطبيعية التي تتجدد دومًا، 
ن قل  بها  وجود الحياة النباتية والحيوانية إال أن هناك والتربة الصحراوية وا 

راوي، وتتكيف على أنواع من الحيوانات والنباتات تتأقلم مع المناخ الصح
تدل العيش فيه، فتاريخ الصحراء لم يكن مدونا إنما توجد عالمات ومواقع 

ر االماء وخروج األرض واختفاء األنه انحسارويعتقد الكثير بعد عليه 
وتفتت الحجر بحكم العوامل المناخية وعبر العصور ظهرت الصحراء 

من معادن وأحجار،  برمالها المختلفة األلوان، الختالف ما تكتنزه األرض
فحبات الرمل في صحراء السماوة متغيرة وتختلف ألوان ظاهرها المسطح 
وسطحها الظاهر، لذلك أصبحت عالمات داللة للسائر العارف، وأحيانا 
أمل النجاة للضائع في متاهاتها ، كما تختلف األلوان تختلف رائحة الرمل 

التصور الفكري،  أن يعرف من خالل لقارئمن جزء إلى آخر وال يمكن 
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بل من خالل التصوير البصري ألن العلم بهذا التنوع يحتاج االرتياد، 
فالقوافون واالدالء المتمرسون يعرف لون ورائحة كل منطقة، للرمال 
المسفوحة أعماق ومن هنا تبلورت لكي تشي باألسرار، فللرمال عالقة 

ال العميقة، هي مرتبطة بالرياح وحسب نشأتها، فاألسرار العميقة في الرم
من تهب ألصدقائها ما تحمل أعماقها، فمنها العاقر ومنها الولود، ومنها 

من مياه، لذلك تخزن األصوات البعيدة وتنقلها بكل أمانة،  اً ر اتغطي أنه
وتهب المعلومات للمسامر والمسافر والباحث العليم، وتوضح مناطق 

ية المطلقة، فبإمكان أبعادها العميقة ونهاية حوافها، تهب الصحراء الحر 
الفرد أن يضع خيمته كيفما يشاء بعيدا عن التجمعات الرعوية أو قريبا 
منها، فاإلنسان حٌر في بناء بيته، ال قيود وتنتقل قطعانه دون رادع، 
مستمتعا بدفء الشمس وفرح قطعانه بالغيث شتاء ، وآويًا إلى الواحات 

 عطرها من الخزامىوظل األشجار صيفا، تتحفه أزهار الربيع بضوع 
الطبيعة التي تآلف بال سلطة قاهرة سوى  والشيح وخزائن األرض من

معها، فالصحراء كباقي أجزاء المعمورة من الجبال والغابات والسهول 
معطاء كريمة للجميع يعمها الغيث فيعم رزق من يسكنها، وتجري عليها 

ي الغاية الكبرى تارة أخرى، حيواناتها ه القحطالرياح حاملة الخير تارة و 
طعام حيواناته، وتنقل حذرا ومرعوبا تارة  فقد نذر اإلنسان عمره لحماية وا 
منها، فكل من قام على تربيته تقاسم معه الماء والغذاء والخوف والجوع 
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واأللم ومشاق الترحال، وكل من قامت الصحراء على تربيته ، تعامل معه 
س تقربهم مواطن الماء بحذر شديد سواء كان صديقًا أو عدوا، فالنا

 هايوتبعدهم مفازات الجفاف، تتوسع الصحراء كل عام خلف اندحار الم
وتناقلتها الشفاه،  توسقوط سواتر األشجار،  ومن هنا  نشأت الحكايا

وتنوعت القصص عبر أبطالها الذين صارعوا الصحراء حين تجبر 
المناخ سكانها من المخلوقات، قامت على تربيتها وفق عوامل الطقس و 

والعيش، ففرسان الصحراء غير رجال الصحراء، وسعات الرمال المتحركة 
غير الرعاة، واإلدالء ال يشبهون كاشفي المراعي ومناطق الكأل، مع هذا 
فالصحراء كتاب من فكر، ال يمكن قراءته من الجميع ولكن ممكن 

أغواره الجميع ولكن ممكن تصفحه  مشاهدته من الجميع، ال يستطيع سبر
 واالستئناس بصفحاته من الجميع .

 الصحراء لغة واصطالحا:

"شيئان خلفهما اإلنسان القديم وكانا أكبر عون على رصد كان ثمة 
، ة األولى للجنس البشري بصفه عامةبل رصد المراحل الفكري حضارته،

، فالحجر لم يصمد بوجه الرياح واألمطار والحرارة (1)هما الكلمة والحجر"

                                                           

 1191 1ط، للطباعة،نبيلة إبراهيم، دار الحرية  األسطورة، ينظر (1)
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لى رمال وما بقي منه حمل تأريخ العصور وآثارها عبر فتحول أغلبه إ
  واإلنسان.عاملي الطبيعة 

متد معظم المناطق الصحراوية عبر المناطق ذات المناخ الدافئ ت
جوار مدار السرطان شمااًل، ومدار الجدي جنوًبا، وتخضع للضغط 
المرتفع، حيث يهبط الهواء البارد، وعند هبوطه يسخن ويمتص الرطوبة 

 من إطالقها في الجو، وتمتد مناطق صحراوية أخرى في المناطق بدالً 
التي تحجبها المرتفعات عن البحار والمحيطات، وكذلك في المناطق 
الساحلية، إال أن بعض المناطق القريبة من القطبين شمااًل وجنوًبا تعتبر 

، االنجمادلدرجة  هي األخرى مناطق صحراوية، علمـًا بأن المناخ هنا بارد
فالصحراء في معجم المعاني :" أرض فضاء ، تالنبافيندر أو ينعدم فيها 

واسعة فقيرة ال نبات فيها تغطي معظمها الكثبان الرملية ، وصَحَر : في 
ْمرة خفيفة، والجمع صحاري وصحراوات وصحار  .(1)"لونه ح 

 اصطالحا  أّما 

الصحراء منطقة جغرافية تخلو أو يندر بها النبات، فالصحراء  
ملم  052عريف نباتي ال مناخي، ويقلُّ فيها تساقط المطر أقل من ت

سنويًا، ولذلك تقل فيها الحياة وكذلك في كثير من األحيان تكون 
                                                           

 معجم المعاني على الشبكة العنكبوتية (1)
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 الصحراء حار ة نهارا وباردة لياًل، وهذا ما يعرف بالقارية في المناخ،
اختلف المختصون والعلماء في المعيار الذي يستوجب نعت المنطقة 

تساقط السنوي لألمطار،  بحيث أن الاء فمنهم من يعتمد إلى بكونها صحر 
سنويًا،  (سم 05عن ) طالصحراء هي المنطقة التي تقل فيها نسبة التساق

وطائفة أخرى من العلماء تتقصى نوع التربة وأصناف النباتات وغيرها  
 من العوامل الجيولوجية واإلحيائية .

 أهم ك تَّاب سرد الصحراء:

عربي كبير وشاسع ويشكل ثلث مساحة الوطن  الصحراء عالم
العربي، عالم مرعب متوحش وقاتل فيها الوحوش المفترسة، التي تتصيد 
دون كلل أو ملل طيلة فترة حياتها، هكذا جبلت لكي تبقى على قيد 
الزمن، ووحش األرض المقفرة الخالية من الماء فأغلبية األرض ال ماء 

دروب الوصول  كثير ممن ضلوافيها جرداء موحشة موهمة أخذت ال
وطرق السير الصحيحة، وممن أجبرهم الجوع إلى الرحيل بطلب الرزق أو 

للدول المجاورة مع ظرف الخوف من  والخالص باللجوءالسياسة والحرية 
  الجائر.السلطان أو الحاكم 

وألن الصحراء أعنف من الحاكم تجشموا دروب الصحراء هربا، 
الخالص على يد رمالها ومتاهات دروبها فالتهمتهم الصحراء فكان 
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الخادعة، فأصبحوا طعاما للضواري والنمل وطمرت عظامهم كثبان 
الرمال المتحركة، ووحش شمسها وقلة نباتها، فكثير ما تعاونت الشمس 

 العطشانأرواح الكثيرين، فلم تعط   سلبالصحراء على  فيالنبات  انعدامو 
الماء الخادع حتى يستهلك قواه  الملهوف لرشفة ماء سوى السراب ولون

بالركض صوبه، وعندما يتخشب وينزف ماء جسده يقع غذاًء جاهزًا ورزقا 
 يتغذى؟، والنبات الغائب ألنه يحتاج الماء لينمو فأين يستظل أو ناالً م  

  المخلوقات.فالصحراء بعواملها قاهرة الرجال وأشرس 

أثر الطير عبر  ولكن لكل قاعدة شواذ فهناك الرجال الذين يقتفون
سني اإلنسان وتواجده فيها قوافون وأدالء ، يتمتعون بموهبة المعرفة 
والفطنة وحيل الصحراء ووحشها، فارتادوها مطية طي عة، وصديقة وديعة 
مؤنسة في كل وقت، وحين حملوا الحكايات والقصص عبر زمنهم ومن 

ومجالس سبقهم، فاعتمرت مجالس السمر على بساط رملها الندي لياًل، 
اإلشراقات وقهوة الصباحات ورائحة الهيل التي تعطر عيون شمسها قبل 

ديتها وواحاتها وأشجارها أن تفز من نومها وتلم خيم الظالم من أو 
، وهبوب الرعاة وحيواناتهم إلى مراعيها الوقتية، وأحالم حيواناتها الشوكية

 بلقمة عيش كي تستمر بالحياة . 
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مشاربهم الكثير من األدباء بمختلف شكلت الصحراء هاجسًا لدى 
على حوافها أو خلف زجاج جدران المدينة، فزاروها سياحة  عاشوا الذينو 

ممن  فأصابتهم بضربة قمر أو ممن امتهنوا الكتابة والترحال والتوثيق، أو
من  رغموعلى الأرادوا للعالم أن يطلع على أحوالهم وتأريخ دولهم ومدنهم، 

ن اقتصرت الحكايات على مجالس الصحراء كثرة الرواة الصحراويي
ولكن كتاب الرواية العربية وأصحاب القص التفتوا على الرغم  والريف،

أجادوا وأبدعوا ما بين التوثيق فمن قلتهم وقلة نتاجهم عن الصحراء، 
إبراهيم الك وني، فان الك وني  والمخيال، ومن بين هؤالء الكاتب الليبي"

ود، بل مركز الوجود اإلنساني كله، فكان جعل الصحراء استعارة الوج
وجودنا لغز  متصوفا في كنه البيد، وممعنا في أغوار أسرارها حيث يقول:

 .(1)الرواية والخالء واألسطورة " يكتمل وجوده إال بوجود ثالوث ال

ولو بحثنا عم ا كتب عنه كباحث صحراوي وتصفحنا رواياته لوجدنا 
ه جحيم مختلف تماما وهو جحيم جحيم، ولكنالبأنه وصف الصحراء ب

الحرية، وال سبيل لنجاة من خطر وقسوة الصحراء، هو العالم الذي تقتل 
 طعاما،به وحدك وتنتقل وحدك وتعيش وتطعم نفسك خير من أن تكون 

 لوحدك.وتواجه كل شيء وتموت 
                                                           

اآلفاق الجديدة المغرب  طرابلس ودارالجماهيرية  ط الداررواية المجوس للكوني  (1)
1111 :0/155 



08 

 

وحبل  نوعةتمتتجلى الصحراء في كتابات )عبدالرحمن منيف( أمكنة 
الخشونة بهو  والحاضر الذي تنوع،بالماضي  وصل بين تاريخ أهله

حيث البداوة الراسخة وبين التحوالت التي طرأت على  ،وشظف العيش
المدنية الى التدفق  حيثكتشاف النفط، االمجتمع السعودي وتحوله بعد 

اعية وروحية أثرت على جتماوالتحول المكاني الذي أدى إلى تحوالت 
الصعوبة والسهولة، الصراع بين  هي األرض، فالصحراء لديه ديموغرافية

، واوجد ما الموروث العقائدي والقيمي والقادم الذي هدم ما اعترض طريقه
والقضاء على يتالءم مع مصالحه من أْن ينهب خيرات البلد وأصالته، 

مع تكريس التخلف  اومرغوب امفروض اع موجة الحنين وواقعالحلم ووس  
التقط )عبد الرحمن ،حة البالدبمصل وكل ما يضر تواجده غير مهتمٍ 

الناس في الربيع  بين هطول األمطار ونفوس منيف( أروع الصور ما
والصيد والمتعة والطيبة وأشهر القحط وسنواته وتغير الطباع، األحالم 
ونزول الخير في الصدور ، تجهم الصحراء صيفا والعنف والشتائم وهي 

وطباعها عبر روايتيه  تراقب تعالي الغيوم ومرورها، وثق تغير الناس
فلقد قرأت منيف صحراويا ومدنيا في الشرق  (1)النهايات ومدن الملح" 

 ةالمتوسط وقصة حب مجوسي

إلى ذلك )إهداءه وحينما نعود لكاتبنا الذي هو قيد الدرس نجد 
الذئب( هذا هو افتتاح مجموعة ألف صباح وصباح، إلى كل ما علق من 

                                                           

 250الهالل، العددمنيف، دار  نعبد الرحمينظر رواية النهايات،  (1)
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ب الكامن بين األضالع، إلى كل مصدر الخوف في عقل الطفل والقل
على شفاه الكبار من األهل أو من  الحكايا الغائرة في القدم المروية

الموروث الشعبي، إلى الحلم برؤية ذئب بالعين المجردة، ال بالتلفاز أو 
  أخرى. أي وسيلة

أو التمعن به عبر شاشة عرض ورؤيته كباقي الحيوانات ال تشبه 
بصور كثير، وانتشرت صفاته  يالذئب في الرؤ مواجهته يوما، لقد جاء ا

بين الخلق حين يقولون فالن ذئب، فأحيانا يأتي مدحا لرجل يعب مسالك 
الخطر وال يخشون عليه من أمر، وأحيانا لطباعه الكريمة بحفظ أبناء 

وأمواتا .. يقول سيدنا الشافعي رضي اهلل عنه وأرضاه في  جلدته أحياءً 
 ا الذئب وخصاله األجمل:وصف الناس ذاكرا من سجاي

 وما لزماننا عيٌب سوانا    نعيب زماننا والعيب فينا 

 ولو نطق الزمان لنا هجانا   ونهجو ذا الزمان بغير ذنب

 وليس الذئب يأكل لحم ذئب    ويأكل بعضنا بعضا عيانا

فهو األبي على أكل لحم أبناء نوعه لهذا كرِّم بهذه األبيات الخالدات 
ورد في كثير من معاجم العرب وأشعارهم وترجماتهم  عبر الدهر، كما

 .األدب بأحرف من نورأر خ لهم هم الذين ئلعصورهم وعلى ألسن شعرا
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 الفصل األول

 في الِبْنَية

 المبحث األول

 الشخصية في قصص حامد فاضل

عندما قرأت عن الشخصية في كتب النقد، عرفت من خالل 
أهملت الدراسات النقدية الروائية “ه أن المدونات وآراء الكت اب والباحثين

لعنصر الشخصية خاصة بالكتب األولى للنقد، وذلك لعد التزام الكتب 
جراءاته على الشخصية و  لت عبارة )ورقية ظالعربية بالمنهج البنيوي وا 

رددها النقاد العرب محبوسة ضمن اإلطار النظري  الشخصية( التي
والتجربة( لسعيد يقطين،  راءة)القلدراساتهم وحسب، ومن هذه الدراسات 

وي، فالشخصية يمحددا منهجية دراسته في مكونات الخطاب الروائي البن
 .(1)عنده إحدى مكونات عالم الرواية"

هناك تعريفات عدة للشخصية، يمكن إجمالها بمجموعة من طرق 
التفكير والتصرف، وقادرة على اتخاذ القرارات، والتحكم بالمشاعر 

                                                           

الشخصية في النقد البنيوي العربي، فوزية لعيوس الجابري، مخطوطة أطروحة  (1)
 .009 :0229دكتوراه، جامعة القادسية، 
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بها من شخص إلى آخر، لذا نشير إليه على  مات تتميزسالعميقة، ولها 
أنه صاحب شخصية فذة، أو لديه كارزما، وهي التأثير والجاذبية التي 

كائن موهوب بصفات بشرية شخصية، وتعر ف الشخصية بأنها: "تمتلكها ال
 .(1)وملتزم بأحداث بشرية"

تلك األنماط المستمرة والمتسقة نسبيًا من  ي في االصطالح،ه
اإلدراك والتفكير واإلحساس والسلوك، التي تبدو مجتمعة لتعطي الناس 
ذاتيتهم المميزة، ويختلف تعريفها من علم إلى آخر، كعلم النفس 
واالجتماع والطب النفسي، تتضمن األفكار والدوافع واالنفعاالت والميول 

 وغيرها.

، وقد "بدأت دراسة وتحليل شخصية اإلنسان من اليونانيين القدماء
وخاصة من أبقراط الذي اعتقد أن االختالف في الشخصيات بين بني 
البشر يرجع إلى اختالف نسب ما وصفه بالسوائل الحيوية األربعة، وهي 
حسب أبقراط: الدم والمادة الصفراء من مرارة اإلنسان والمادة السوداء 
الكبد والبلغم، اعتقد أبقراط أن "الشخصية الدموية" تكون ذات صفات 

                                                           

سيزا أحمد قاسم، مطبعة الهيئة  (ت)ينظر: المصطلح السردي، جيرالد بيرس،  (1)
 .11:2:20 ،1ظالعامة، المصرية 
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فائلة ومحبة للمغامرة، بعكس " الشخصية البلغمية" التي تكون غير مت
 .(1)مبالية...الخ"

ال وجود لوصفة جاهزة ترسم على ضوئها مالمح الشخصية 
القصصية، فالشخصية تولد من رحم النصوص، وتعيش حياتها بالطول 
والعرض داخل هذه النصوص، بعد أن يشتد عودها، ثم تأتي الكتابات 

النظرية عامة، لتصنف ما هو وارد في هذه النصوص في النقدية، و 
في العمل  أخرىقد تحضر فجأة وتغيب  انتظار خلق شخصيات أخرى

اليومي، إلى أن تنبع من جديد في سياق جديد فتتكون الشخصية عبر 
الحنين إلى مرجعيات محددة، من خالل شخصيات معينة ظلت موشومة 

مصداقية معينة بحثَا عن متلق أو  في ذاكرتنا، ومنها ما هو مرتبط بخلق
) وما الروائي :قارئ محدد، وهناك قول ينسب لفرانسوا مورياك، يقول فيه

إال رجل يطلق شخصياته في العالم، ويكلفها أداء رسالة من الرساالت(، 
أما في النص السردي، فان الشخصية لها اثر مهم في بنائه، وقد" تنوعت 

تمايزت وتبلورت بشكل هائل الشخصيات في النصوص السردية و 
وخصب، وحاول النقد أن يصنف ويبوب هذه الشخصيات، فجاء تصنيف 
معظم النقاد مبنيًا على الصفات المتناقضة بين هذه الشخصية وتلك 

                                                           

جودت شاكر محمود آل إسحاق،  -ت -ابقراط الرجل،كتاب طبيعة  –دراسة  (1)
0211. 
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الشخصيات الرئيسية والثانوية، الفريدة والتقليدية، الثابتة والديناميكية، 
وكل  (1)والمنفرة والتابعة" البسيطة والمعقدة، المسطحة والحادة، الجاذبة

 هذه األنواع لها سماتها الخاصة.

قسم الشخصية ت اأنه :"حثة فوزية العيوس في أطروحتهاوتقول البا
محورية الم قس   :إلى قسمين رئيسيين متحركة محورية وثابتة، فالقسم األول

ب( والقسم الثاني إلى ثابتة ومتحركة ) العابر والمقيم(، من هذا -إلى )أ 
د الكثير من التشابه في شخصيات حامد فاضل ما بين دفتي مجاميعه أج

الصحراوية، فمثال مجموعة ألف صباح وصباح، فيها الشخصية المحورية 
ذا أردنا أن  -ب–هي الذئب، تسانده عدة شخصيات محورية  -أ وا 

نضعها على أنها ثابتة في جميع قصص المجموعة، نعم هي شخصية 
يرة متحركة أو عابرة تختلف من قصة إلى ثابتة، وهناك شخصيات كث

 (2)"أخرى

                                                           

بحث تقنيات السرد، د. عبد الملك مرتاض، عالم  –نظرية الرواية  ينظر: (1)
 8:: :111، 1ط الكويت-المعرفة

الشخصية في النقد البنيوي العربي، فوزية لعيوس الجابري، مخطوطة أطروحة  (2)
 009 :0229دكتوراه، جامعة القادسية، 
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وعند قراءة قصص حامد فاضل، وجدنا إن شخصيات قصصه 
تختلف تبعًا لزمان كتابة القصص، وتطوره العلمي والثقافي، ونضجه 
الكتابي، والعهد الذي يعيش، واالختصاص، وأعني باالختصاص في 

(، لم يركن 0222مجموعته األولى طباعًة )ما ترويه الشمس... 
للصحراء كمرواتي عراقي أوحد) مختص بالصحراء(، ولكن حضوره 

ته األدبي، وما شكل هذا النمط الكتابي من تفرد عراقي، أصدر مجموع
(، وتحمل مسؤولية أدب الصحراء، فأبدع 021الثانية )مرائي الصحراء...

(، بحيث اختصْت بأحد 0219وأردف  بمجموعته )ألف صباح وصباح 
كرًا )حيوانات   .موبرز فيها كراٍو علي (الذئبالصحراء، وأكثرها تأثيرا وذ 

تنوعت شخصيات قصصه في مجاميعه الصحراوية الثالث، من 
مزج ما بين البادية وما يجاورها  فقدحيث السلوك والقوة والسمات والبيئة، 

من البيئات القريبة، وكذاك ما بين الشخصيات البسيطة والمعقدة، 
سلبية، والجاذبة والمنفرة، على وفق حركتها في بيئة السرد واإليجابية وال

وفعاليتها، وعلى وفق أفكارها ودوافعها وميولها ونواياها، تورد الباحثة 
إشراق كامل كعيد في رسالتها ) تقنيات السرد في عالم بدر الروائي( قول 

"أن قدرة الشخصية على تقمص األدوار المختلفة  د الملك مرتاض :عب
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ل ها إياها الروائي يجعلها في وضع ممتاز حقا، بحيث بواسطتها التي  ي حم 
ظهار أي عيب يعيشه أفراد المجتمع"  .((1)يمكن تعرية أي نقص وا 

ففي مجموعة ) ما ترويه الشمس...( تظهر عدة شخصيات ذاتية  
لتنوع  انظر  متخيلة، ثم تتحول تدريجيًا ألشخاص معنيين بمهن تخصهم،

د العراق السياسي، فشخصية السائق في قصة وانشطار فترات عقو 
أرض الجن( شخصية مغامرة، تنطوي على الالمباالة، قوية،  -)بصوة

متواصلة ومنفتحة، مسرورة وغير ساخطة، يقول الراوي على لسان سائق 
التنكر: "...انتصب شعر يدي، وانزلقت رغم شدة الحر قطعة ثلج على 

وسط الطريق الغائر في عتمة  طول ظهري وأنا أرى ذلك البدوي واقفاً 
المدى  الصحراوي، والحي تان ملتفتان حول ذراعيه... ضغطت على 

 .(2)الكابح ... خفقت فروة البدوي كجناح حدأة"

ما مر  على السائق من أوقات رعب، فقد أكمل طريقه، مرغم على ال
ثم أطلق رصاصة من مسدسه على من قاد سيارته دون أن يعرف من 

                                                           

_رسالة 51الحمداني:  األدبي، حميدبنية النص السردي، من منظور النقد  :ينظر (1)
 . 0221 غدادبماجستير جامعة 

-العامةفاضل، دار الشؤون الثقافية  القمر، حامد ما ترويه الشمس ما يرويه (2)
 1: 0222 1، طبغداد
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ن ة وجدائله عبارة عن حي تين تستيقظان اه هو، علما أن لتقى برجل ذي ج 
في الليل، نهاه الشيخ ولكنه رفض وأصر عبور أرض الجن. قد يأخذنا 
مد السرد لتحليل الشخصية العراقية الصحراوية، على أنها شخصية تحدي 
لمصاعب الحياة، شخصية قوية تعمل تحت ضغط وقسوة الحياة، برضا 

مباالة، نوعية فريدة في عالم الخلق، محاربة، تنطوي يشبه إلى حد ما الال
 على أمراض نفسية حديثة كثيرة.

والشخصيات الثانوية لها دور كبير في إدارة السرد، قد تخرج عن 
سيطرة القاص وتتمرد عليه، في عاداتها وأساليب حياتها، وسماتها 

 ناهعتاالعامة، ذكية وماكرة وشجاعة، كشخصية )ذئب اللُّه ب( الذي 
صياٌد ماهٌر متمرس خبير بالذئاب وقتلها، وقد نصح صديقه أن يهرب 
حين يرى الذئب ليحتمي بسيارته، وال يركض بخط مستقيم. فالقارئ 
والكاتب يثق بالصياد وينتظر فروة الذئب هديًة منه، فهو القائل: "عاد إلي  

بَق هنا، هذا مكان غير مكشوف، والريح اوراح يحذرني بصوت خفيض، 
تهب من التالل باتجاه السدر فال تصل رائحتك إلى الذئب ولم يهاجمك 

 ،قيم، فالدوران السريع يتعب الذئبابق في مكانك... ال تركض بشكل مست
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، فسيارتي قريبة، إنما أنا قلق عليك.. افتر ثغره  اقلت له: أنا لست خائف
 . (1)عن ابتسامة تليق بوجهه الجميل"

الصياد، والدراية والممارسة بصيد الذئاب  الثقة التي تمتلكها شخصية
لم تكن كافية، فقد كانت شخصية الذئب المدافعة ذكية ماهرة، درأت 
الخطر بالتغلب على الصياد الماهر الواثق من أنه سيقتل الذئب، وأن 

غلب على فكر الصياد الكامن بغابة السدر، وهذا ما حملها يفكر الحيوان 
النفس قد تصاد، ربما تكون أدهى  القاص من رؤى وأفكار على أن

وأعظم مكرًا، وما يهمه في هذه المرحلة هو الشعب، وفيه من عقول 
الضحايا ما يفوق قدرة الصياد المتحكم بزمام األمور، وما هي إال لحظات 

رتفاع غبرة من الرمل، ليرى احتى يرى الشخص المنتظر قرب سيارته، 
زمان قضيتها وأنا في حالة  الذئب منتصرًا.. يقول لسان حاله: "ساعة

ترقب، حتى رأيت سحابة غبار تعلو... كان الذئب يسحب جثة... حتى 
وصل باب مغارته دفع يديه تحت أبطي الجثة، رفعها وأوقفها قبالته 
محتضنًا إياها وهو يقف على قائمتيه الخلفيتين . كان فرو ظهره األسود 

                                                           

، 1ألف صباح وصباح، حامد فاضل، منشورات اتحاد أدباء وكت اب العراق، ط (1)
0219: 05 
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ف ارتجاف رجلي  حين يحجب الجثة... شل الخوف يدي  ولم أستطع إيقا
 .(1)بدأ يدفع الجثة إلى داخل المغارة"

)موروفيوليوجيا الحكاية الخرافية_  "يقول فالديمير بروب في  
(، أن  فليب هامون في تحليله للشخصية في جانبها السايكلوجي :صفحة 

أو االجتماعي عندما تجنب التعامل التقليدي معها على تصور" يعد 
المقاربات التقليدية التي لم تتعامل مع المقولة إال تصفية حساب مع كل 

من موقع علم النفس أو علم االجتماع" في طرحه ومقاربته للشخصية 
 (2)على مفاهيم لسانية."

وهنا حملت قصص حامد فاضل عدة شخصيات، بناها وفق القبول 
االجتماعي والسايكلوجي ووفق مقاربات تقليدية، كما حال شخصياتنا في 

العراقي، حي ة تتنفس وتتحرك ككائن حي حقيقي، تختلف عن رؤى السرد 
يعتبرون الشخصية ما هي سوى كائن من  بعض كت اب العالم الذين

الورق، كما وصفها روالن بارت، ألنها تمتزج بالخيال، فخيال الكاتب 

                                                           

، 1ألف صباح وصباح، حامد فاضل، منشورات اتحاد أدباء وكت اب العراق، ط (1)
0219: 08 

لعيد، فاطنة بن عاشور، رسالة ماجستير، السرد الروائي عند يمنى ا :ينظر (2)
-http://dspace.univ 0219 جامعة محمد بوضياف الجزائر

msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle 
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الفني يصور شخصياته أحيانا ويهبها الروح والحركة واألفكار ويجعلها 
 فعبدالرحيـم ة، لكونه يضع جزءا من نفسه ومكابداته،أقرب إلى الحقيقي

تقوم  فبينما ( يقول:19، :1ص-القصصي والنص الكردي في )الراوي
 العالم دفة تدير التي بصناعة األفعال واألقوال واألفكار، الشخصيات

يتجاوز  الراوي دور فإن والتطور، الصراع الخيالي المصور، وتدفعه نحو
في إطار  وضعه ثـم معينة، زاوية من لعالـم كله،ا هذا عرض كل ذلك إلى

خارجي... الراوي إذن الشخصية، وغير المؤلف. بل هو موقع، أو دور 
أو في صورة أي  إنسان،أو وظيفة، أو سلطة، يجعلها الكاتب في صورة 

 (1)شيء آخر له وعي إنسان."

الرجل األشقر في قصة البئر شخصية خيالية، ولكن  نأفأنا أرى 
ألبسها كل الصفات التي تعطي الثقة بأنها حقيقية، حيث أضاف  القاص

فة العمل وتخصصه وعلميته كعالم  لها شخصية ثانوية وهو المترجم، وص 
ومنقب، ليتلو علينا آخر مخفيات صور الذئب وتواجده، حيث يقول:" 

ألجد الرجل األشقر يجلس القرفصاء ساكنًا... أخرجت الرجل  نزلت البئر
يلوذ بي ويشير إلى الماء... أخبرني المترجم أنه ما أن  المذعور كان

                                                           

 :0212، 1خضر محجز عطية، للنشر والتوزيع غزة ط الروائي،تقنيات السرد  (1)
91 
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وصل إلى حافة البئر الداخلية وسمع ثجوج الماء، حتى دهمت عينيه 
 .(1)صورة ذئب أشقر"

وبدأ الرجل األشقر يشرح للمترجم، بأنه صاح بصوت عاٍل والذئب 
رد بعواء رددته الصخور، صم أذنيه، وحينما أراد التحرك أشار الذئب 

ه رافضًا، وبعد نزول البدوي، كنت أشير إلى الماء، وأحذره من الذئب بيد
فحمل حجرا ورمى الماء، والبدوي الذي رأى صورة الذئب األشقر في 

 الماء رماه فشق رأسه. 

لكن البدوي حينما أوصل الرجل األشقر إلى الخيمة. وأطل القمر، 
الجملة أبصر على ضوئه بقعة حمراء في رأس الرجل األشقر، بهذه 

، وأن الرجل األشقر والبدوي في للقارئر القاص أفق التوقع الخاتمة كس
ختلطت لديهم الحقيقة بالخيال بالخوف ليروا اعتمة البئر وقلة الضوء، 

في المياه، وأن صورة الرجل األجنبي صورة غير محببة لدى  اَ ذئبا أشقر 
لية تواجد القاص فصو ره بذئب أشقر داللة على لونه اآلري، وعدم مقبو 

خترق كل مفاصل الحياة ليدخل إلى بئر األسرار في ااألجنبي الذي 
الوطن وثرواته، وما البدوي إال رمزا ألصالة الفرد العراقي كشخصية 

                                                           

: 0212، 1ط خضر محجز عطية، للنشر والتوزيع غزة الروائي،تقنيات السرد  (1)
121-112 
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أصيلة ووطنية قادرة على إيقاف التوغل وزرع الرعب حتى بمياهها لتريه 
، بأنه ال يختلف عن الذئب سوى باللون، وممكن أن يكون ذئبا أشقرَ 

 ونشج رأسه.

 من الباحثين العرب المعتبرين الباحث حسن بحراوي في دراسته
متبعا مقياسين للشخصية )المقياس  1112)بنية الشكل الروائي( الصادرة 

قترحهما )هامون( في االكمي، والمقياس النوعي( وهاذين المقياسين 
التعرف على الشخصية وبروزها وفاعليتها داخل السرد ومدى تكامل 

علوماتها الممنوحة من الروائي، فالمقياس الكمي يعتمد على "كمية م
 .(1)المعلومات المتواترة المعطاة صراحة حول الشخصية"

أما المقياس النوعي يراعي أسلوب تقديم تلك المعلومات، "      
ويأخذ بحراوي المقياس الكمي أوال مطبقًا على رواية )دفنا الماضي( لعبد 

ا الوقوف )على مقدار التفصيالت المظهرية والخلقية الكريم غالب، قاصد
( ويقدم وصفًا والنفسية التي تسند إلى الشخصية لجعلها أكثر بروزاً 

                                                           

:  1112، 1بنية الشكل الروائي حسن بحراوي ، المركز الثقافي العربي ، ط (1)
 ، كتاب الكتروني.002
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الحاج محمد( شكله الخارجي ومالبسه وعمله، وصواًل للشخصية الثابتة )
 .(1)إلى وصف مظهري ونفسي شامل حولها"

احث بحراوي وعند العودة للقاص حامد فاضل مقارنة مع رؤى الب
أجد حامدًا، قد عمل بما أورد أعاله حيث منح  الشخصية،ومقياسيه في 

القصور( كمًا من المعلومات"  )نارالشخصية المتخيلة لألمير في قصة 
راً –وربما ذات ليل صعد إلى سطح قصره  ، فهو يملك قطيع مثلي -َضج 

ها في غزالن، وقد يفكر بغزالة إضافية، أو غزوة عقد العزم أن يقوم ب
الصباح، إذن هو أمير ذي قوة وجيش ومالك كل شيء حتى الغزالن لديه 
قطيع فاتن، ومن ثم يتحول بعين مخياله ليصفه:" يرقص وجهه قدام 

 نعكاس اللظى، خداه اعيني في مرايا اللهب، وعمامة شهباء في 

يأتزران لحيته الكثيفة، وعباءة بدوية نزلت على كتفيه، بحزامه 
المعقوف، والسيف يلتحف الغمد... عيناه عيني صقر، يتشبث الخنجر 

                                                           

في النقد البنيوي العربي، فوزية لعيوس الجابري، مخطوطة  ينظر، الشخصية(1)
 002 :0229أطروحة دكتوراه، جامعة القادسية، 
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ن فمه لثام شواربه: أجئت تسأل عن أول قافلة نزلت غرب عوانزاح 
 (1)الفرات؟"

ر الذي ال يملك من التطلعات سوى جمع الثروة،  ج  قدم أميره الض 
وزيادة عدد غزالنه الفاتنات ليكتمل القطيع الجميل الذي يستمع بالنظر 

يملك، أو ينقلنا إلى عالم  خر بأنه أميرا فال أحد يملك ماإليه، أو يتفا
 تصحرهامسحور ببناء القالع والحروب واللذة، وتلك الحياة تختلف ب

وقساوتها عن العالم الحالي، سياسيًا واجتماعيًا، وحينما ترك ما ال يعنيه 
وهو يعيش بعالم الخيال، تقدم إليه مرة أخرى ولكن داخل عرش مملكته 

فهاله ما يمتلك من صفات األمراء، فألبسه خير ما تختزن أنساقه  ليسأله،
المضمرة من صفات خيالية مبتكرة، ليضعها عليه، ثم يستشف األمير 
سبب قدوم القاص أو الراوي، وهو مبهور بجمال وجهه ومالبسه وعدة 

السنين ليبعث بين سالحه، وفي مجمل السرد سيعلمنا عن إزاحته آلالف 
ا وقوة جيشها، متها الصحراء بكل جاللها وعظمتهضهأيدينا مملكة 

نسيان، تحت رمال صحراء ى مخلد بين طيات كتب الأوفراسة أميرها كمر 
 السماوة. 

                                                           

، 1طدمشق، لمسفوحة، حامد فاضل، دار تموز_ثقافة األمكنة _المرائي ا ينظر، (1)
0210 :111 
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 الفصل األول

 المبحث الثاني
 المكان في قصص حامد فاضل

 توطئة:

شغل المكان حيزا كبيرا في تفكير الفالسفة واألدباء، فهو يمتلك 
اس، فتعددت التسميات وتنوعت األفكار في حضورا ماديا عبر الحو 

تعريفه بحسب نوعية العمل والمنتج سواء أكان المنتج شاعرا أو ساردا، 
ناقدا أدبيا أو فيلسوفا، فقبل ظهور كتاب ) جماليات المكان( لباشالر، لم 
يكن للمكان إشارة كبيرة في الدرس النقدي لتتشارك فيه العلوم التي 

اج اإلبداعي كعلم النفس وعلم الجمال وعلم أصبحت على تماس مع إنت
الفلسفة، فقد أخرجت تسميات عدة منها ) المكان الموضوعي، والمكان 
الفني، والمكان األليف، والمكان المعادي، والمكان السردي، والمكان 

فتراضي(، يل، والمكان الواقعي، والمكان االالقصصي والمكان المتخ
المعنى، في التفسير المعنوي  وهكذا، فبعض التسميات تعطي نفس

 للمصطلح .
المكان   -مكن -"في العرب:فالمكان بوصفه تعريفا لغوي ا في لسان 

واحد / مكان في أصل تقدير الفعل "مفعل" .. مأخوذ من موضع لكينونة 
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، مْكنًا له   فقالوا:الشيء فيه ولم ا تكاثر أجروه في التصريف مجرى "فعال" 
بطل العرب أن يكون مكان فعاال، ألن العرب وقد تمكن.. وقال ثعلب: ي

كقذاٍل  –تقول كن مكانك وقم مكانك _ والمكان الموضع، والجمع أمكنٌة 
لة  . (1)وأماكن جمع الجمع" –وأقذ 
وهكذا أوضح ياسين النصير فهمه للمكان بـ"أن اللغة هي مأوى  

على عكس األمكنة في األجناس الفنية  الروائي،المكان في النص 
وبذلك يتمتع  .أو سينماأو فن تشكيلي  أو موسيقارى .. مسرح األخ

فاللغة بمفرداتها  السردي.في تشكيل الخطاب  اتيجيةر ستاالمكان بأهمية 
هي التي توجد المكان في النص األدبي كالرواية على خالف الفنون 

. (2)األخرى التي يكون المكان حي ًا موجودا فيها وهذه ميزة للغة الروائية
 المكان هو الحيز الذي تقع فيه األحداث مع إسقاط الزمان عليه. إذن 

 :المكان اصطالحا  

يمثل المكان مكونًا محوريًا في بنية السرد، " بحيث ال يمكن تصور 
حكاية بدون مكان، فال وجود ألحداث خارج المكان، ذلك أن كل حدث 

                                                           

 .212-212/ 12لسان العرب ألبن منظور، مادة مكن، ج  (1)
إشكاليات المكان في النص األدبي، ياسين النصير، دار الشؤون الثقافية العامة،  (2)

 .122: ::11، 1ط



11 

 

ورية التي ، فهو "البؤرة الضر ")1("يأخذ وجوده في مكان محدد وزمان معين
وتأسيسا على ذلك . (2)"تدعم الحكي وتنهض به في كل عمل تخيلي"

ووجهات  ىيمكننا النظر إلى المكان بوصفه "شبكة من العالقات والرؤ 
 النظر التي تتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء الروائي الذي ستجري فيها

ر ألحداث، فالمكان يكون منظما بالدقة نفسها التي نظمت بها العناصا
، بمعنى أن المكان يعد من أهم األركان التي (3) "األخرى في الرواية

تشكل بنية النص األدبي، ألن باقي عناصر النص ال يمكنها أن تقدم إال 
بحضور مكان يجمعهم، إذن فالمكان "ليس عنصرا زائدا في األعمال 
األدبية كالقصة والرواية والشعر، فهو يتخذ أشكااًل ويتضمن معاني 

ة، بل إنه قد يكون في بعض األحيان ، هو الهدف من وجود عديد
وفي العصر الحديث عرفه دارسو األدب بشتى التعريفات،  .(4)العمل"

)على أنه ينبني على أساس التخيل  :فعبر عنه الناقد شجاع العاني

                                                           

 ،1الرباط، ط ومفاهيم، دار ألمان، محمد بوعزيزة، تحليل النص السردي تقنيات (1)
2011 :11. 

 ،0ط، المغرب بنية الشكل الروائي الفضاء، الزمن، الشخصية حسن بحراوي، (2)
0218: 01 

. بنية الشكل الروائي الفضاء، الزمن، الشخصية حسن بحراوي الدار البيضاء، (3)
 22: 0218 ،0المغرب ط
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المحض، ولكنه ال يكتسب مالمحه وديمومته إذا لم يماثل بدرجة أو 
ستحالة بناء الحدث أو الشخصية نص، وذلك البأخرى مع العالم خارج ال

في مكان ال مالمح له، فالمكان يوصل اإلحساس بمغزى الحياة 
. بعد ظهور النظرية النسبية (1)(ويضاعف التأكيد على تواصلها وامتدادها

 )الطولالثالثة وهي  عدت الزمان بعدا رابعا للمكان إضافة إلى أبعاده
أن الدراسات حول الزمان والمكان  رتفاع( ويرى باشالروالعرض واال

ألبعاد المكانية الثالثة باإلضافة إلى البعد الزماني تجري بصورة اتستدعي 
م رضية على تمثُّل مستٍو ذي بعدين : احدهما قائم مقام مرجع للزمان، 
واآلخر للمكان، فثمة محور مكاني آنذاك يستدعي كل صالت 

 .(2)المكان"
سابق العهد بالمكان وقال يون من هتم الفالسفة اليوناناوقد 
أن المكان موجود بالضرورة منذ األزل،  -: " حاويا قابال للشيءافالطون

بالزمان عنايته بالمكان، ولم يضعه معه في مرتبة  عنَ غير أنه لم ي  
ل في المقومات الحقيقية التي تختص (3)متساوية" . أما أرسطو فقد َفص 

                                                           

 –لية القراءة الثالثة جد –البناء الفني لرواية الحرب في العراق، عبداهلل ابراهيم (1)
 109ياسين النصير: 

 19/ انتاج المكان ص 192بن عبد العالي : معبد السالدرس اإلبستمولوجيا،  (2)
 .58الزمان الوجودي / الدكتور عبدالرحمن بدوي:   (3)
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لكل األجسام والمكان خاص وهو الذي  . فالزمان عام(1)فيه، أي المكان "
أما الفالسفة العرب فمنهم من سار على نهج أفالطون  وحدك.يحويك 

، حيث يقول:)المكان موجود وبي ن وال (2)وأرسطو، كالكندي والفارابي"
فوصفه  للمكان،الر ازي والحسن ابن الهيثم حددا أبعادا  إنكاره( أمايمكن 

هي وشبهه بالوعاء ، فالمكان يربط بمن الرازي" بالمطلق أو غير المتنا
 .(3)فيه" 

وتكمن أهمية المكان بأنه الميدان الحاضن للحدث والشخصيات 
المشاركة فيه، وهو المحور األساسي الذي توجد فيه العناصر الملموسة 
والمرئية في الكون، فيؤدي المكان دورا ال غنى عنه في ربط العناصر في 

ذي تتحرك عليه األحداث، وكل حدث ال يمكن داخله، باعتباره المسرح ال
 أن يكون أو يحدث إال وله مكان، لذلك فالمبدع دائم الحاجة إلى المكان.
وهذا ما يدفعنا إلى القول بأنه ال يمكن أن نتصور عماًل أدبيا بدون مكان 

فالعرب أمة مكانية تعتز دائمة بأماكنها والشعر العربي  .ينمو بداخله
ة، ففي السرد األدبي العربي أخذ المكان الحظ األوفر مكاني بدرجة عالي

من التدوين، وأصبح الوعاء الذي صب به المبدع العربي أجمل إبداعه، 
                                                           

 .:22: 1ج، فؤاد البستاني ،دائرة المعارف (1)
الثقافة العربية، محمد األسدي  الثقافة إصدارات بغداد عاصمة المكان، وزارةإنتاج  (2)

0212: 18. 
 .12-10العبد:  فعبد اللطي –اصول الفكر الفلسفي عند أبي بكر الرازي  (3)
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وتعامل معه بشكل مباشر، ومن ثم" فان المكان في الرواية عالمة لغوية 
ذات أبعاد سيميائية وهذا يعني أن الروائي في بناء المكان ال يعنيه نقله 

نما يهتم بخلق مكان فني قائم بواسطة  من الواقع إلى الخارج األدبي، وا 
، وسوف نقسم المكان في اشتغالنا التطبيقي على قصص (1)اللغة فحسب"

حامد فاضل بحسب التقسيم اآلتي، وقو تقسيم ينطلق من طبيعة توظيف 
 المكان عنده، ويكشف عن خصوصية هذا التوظيف وجمالياته.

 
 أنواع المكان

 لمعادي:المكان ا-1

ص بالراحة، وال الطمأنينة وال وهو المكان الذي ال يشعر به الشخ
" به.والخوف، وان خطرا وشيكا سيحل  ،بالتهديد ئماً لفة ويشعر دااال

األمن عدم بوالشعور فالمكان المبتعد عن مشاعر األلفة وانعدام اإلحساس 
سكن ان لم ي  المك ومن المؤكد أن مثل هذا(2)"معاديا اً واالنتماء يصبح مكان

رغما، حيث يسكن جنباته الموت فال يأَمن الشخص فيه، و إال جبرا 
ما ترويه الشمس ما يرويه القمر..  فيصبح قلقًا مشوشًا، فمن قصة:

                                                           

 دار-الجبوريد. حسين حمزة  الملح،مدن  الفني، خماسيةدراسة في البناء  (1)
 .128: 0222 1الشؤون الثقافية بغداد ط

 2: :0215 ،1األردن، طرضوان دار ال فراك،نزار  القصصي،ينظر األداء  (2)
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"اختفى الثالثة في بطن االخدود ... ظل القصير السمين يعتصر 
خاصرته واأللم يغضن وجهه ... خرج السجناء ثانية الى البر الواسع. 

اإلرهاق واضحا على وجه السمين القصير ... حتى إذا تنحى جانبًا أرى 
وسقط الهثًا عاصرًا خاصرته واأللم يعتصر وجهه .... اسمعا ال يهمني 
أن أموت هنا .. المهم أنني حر اآلن في الصحراء.. مدده الطويل 

عند قدميه ... وراح  واآلخر يجلس األصلع واضعًا رأسه في حجره ...
 .(1)ه ... عيناه اللتان لم تعودا تطرفان نصف مفتوحتين"هو في إغفاء

في هذا المكان الموحش القاتل وسيفه العطش، باح بعنفه وجبروته 
لعيون السجناء الذين توغلوا في مجاهل الصحراء وهم يحملون هم الحرية 
والخالص من السجن الذي سأموا جدرانه وعذاباته وألمه، لكنهم أ سلموا 

بوابات وال جدران، سقفه السماء بشمسها الحارقة،  لسجن أكبر، بال
انه اللئيم العطش، وتعاضدت معه عليهم آالم األمراض وحرارة القي  ظوسج 

وتيه الطريق، ما أن تعمقوا في مسيرهم بعمق القفر ليال، وخلو الطريق 
نهارا إال من أفعى السراب ولون جلدها الوامض، حتى بدأ التشوش واأللم 

القصير وعجز عن السير، ألنه يملك كلية معطوبة  يعتصر السمين
واحدة، فتثاقلت خطاه، وسهم المنية أصابه بمقتل، والقلق يهز دواخله، 

                                                           

دار الشؤون الثقافية  فاضل،حامد  القمر،مجموعة ما ترويه الشمس ما يرويه  (1)
 .100 :0222 1ط العامة بغداد
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والخوف يتسرب كالماء بين ضلوعه ليزيد من دقات قلبه، حتى جلس 
يحدث زميليه الهاربين، أن الموت اآلن ال يهم، فاألحرار يموتون في أي 

نوع تعذيبا على يدي مرتزقة النظام، وأن وقت، وال موت الذل والخ
المناضلين خلقوا ليموتوا أحرارا، فمد يده نحو القمر وقد أودعه رسالة إلى 
طفلته التي تلتصق بصدر أمها مساءا تخشى الخفاش على عينيها، 
وكعادة القادة واألبطال وضع قائدهم األصلع الطويل رأس رفيقه في حجره 

ه، فتعلقت نصف عيناه بوجه القمر ءا حذاوجلس اآلخر عند قدميه خالع
ونصف آخر بمن حمل روحه مبتعدًا، ليعطينا كم كان المكان موشى 
بالموت والكره ال رغبة بمن يسلب أرواح األصدقاء، وال وكم كانت 

 الصحراء عنيفة، وكم كان المكان قاسيًا كمارٍد وسيبتلعهم تباعًا.
السيد مكمال  يحدثن“وي: الرا(، يقول عبد اهللالسيد  )لغزومن قصة 

حديثه: "عبرت خط النفود قادما من نجد غرقت في بحر الرمال. 
ابتلعته  والماء.هاجمتني العاصفة، ضاع مني الجمل  الذي يحمل األمتعة 

التيه الالمتناهي، فصرت ألحس الزبد  هالصحراء الواسعة الشاسعة، غيب
ت الماء المخزون من فوق شفاه الجمل الذي كنت أركبه. ثم ذبحته وشرب

في كرشه، شربت حتى دمه...وسرت بكل اتجاه أتخبط... تثاقلت خطاي 
مع كل خطوة من خطوات الشمس، وأنا أجري كالمخبول وراء قوافل 
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رميت عمامتي ومزقت ثيابي  لها.وأتجه نحو عيون ماء ال وجود  وهمية،
 ".(1)وسرت عاريًا حاسر الرأس، لكني لم أتخل عن عصاي

صة أجد السيد عبداهلل قد أجبر على ولوج المكان في هذه الق
المعادي، حين قضت عليه العاصفة، وأهدرت مؤنه التي كان يدخرها 
للمكان الذي يبعث التهديد، فالشعور هيج الخبرات المثيرة للقلق والخوف 
التي يختل فيها الشعور باألمن واالستقرار وبعث الموت والخوف من 

لتي صبت عليه من األرض والسماء، حيث المجهول، وعوامل المكان ا
حرارة شمس الهجير التي جففت جسده وألهبت دواخله، وسلبته االرادة 
والعزيمة، والعوامل النفسية التي انتابته فصارت ثيابه حماًل ثقيال، وأنهكه 
العطش فأخذ يعدو خلف أبحر السراب، جعله يتخلى عنها، فكان هم ه 

ي المؤذي، لكنه ترك له عصًا، والتي الخالص من هذا المكان المعاد
تعتبر المعين لتشد قواه نهوضًا، ويهش بها الخطر الحيواني ذات 

 مداهمه، فهنا باعث نفسي داخلي ضمن علم الخوف .  
 ومن قصة )آخر المستحمات في حمام زبيدة( يقول حامد فاضل:
يل "وفي تلك الظهيرة التي ترجلت جهنم فيها عن صهوة نارها، ونزلت لتح

درب زبيدة إلى قطعة من جحيم، قرروا أن يعودوا من حيث أتوا.. فوقهم 

                                                           

-1ما ترويه الشمس ما يرويه القمر، حامد فاضل، دار الشؤون الثقافية ط (1)
0222: 11. 
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الشمس محمرة العين الغاضبة، تحتهم الرمال في المحماس تحمس، 
حولهم الكثبان حاسرة الرؤوس جاثمة، والجو  قدامهم الصحراء مسفوحة،

خاٍل، والهواء مقيد، والشجيرات محنية الظهر مثل العجائز، والحصا 
الجمر، والحجارة تكاد تفتتها قبضة الصهد، ال طائر طار من يتوهج ك

وال زاحف غادر  الظهيرة،وكن يستظل به، وال دب ذو أربع فوق رمل 
يقيل به، غير مدللة القيظ أفعى السراب تتلمظ تنساب قدام سيارتهم  احجر 

 .(1)المبردة "
 في هذا المقطع المشحون بعوامل التهديد المنف رة كلها التي حولت
المكان إلى وحش شرس قادر بكل بساطة على الفتك، ومن خالل نهر 
السرد ووصف المكان المكتظ بالحرارة وشدتها، حيث حولته إلى ما يشبه 
طالقه لطاقة  جهنم وصفا، فقد أبدع السارد في تحرير لغته األدبية وا 

هزت االستقرار واالتزان، وأبرزت الترددات  محدودة،فياضة غير 
الغريبة بقوة داخل النفس، تبرز لي مقولة الكاتب اإلنجليزي واالنعكاسات 

روبرت لويس ستيفنسون، من روايته )جيكل والمستر هايد(، " هلع الروح 
وأن  . (2)ليس ثمة ما هو أشد منه حتى ساعة الميالد أو ساعة الموت"

                                                           

-1سوريا ، ط -تموز دمشقحامد فاضل، دار  زبيدة،قصة حمام –ثقافة األمكنة  (1)
0210 :05 

 1ط-د. شاكر عبد الحميد عالم المعرفة -الغرابة المفهوم وتجليات في األدب (2)
 150: 0210-الكويت
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المكان المعادي الذي دخله الصيادون بدافع اللذة قد أخرج لهؤالء ألسنة 
فتحول دافع المتعة الذين حاولوا تحقيقه إلى شعور مغموس باأللم  الموت،

 دمواطن عن اللذة في الصيد، اصو ن الباحثيوالمعاناة، وأن هؤالء الصياد
بشعور العزلة والوحدة القاتلة في قفر من الشمس المحرقة والوحشة ولم 

 يكن أليفًا حيث تلبست المكان نزعة عدوانية .

 :األليف المكان -8

صد بالمكان األليف، وجود ألفة وود يجمعان الشخصية بالمكان، ونق
والمكان األليف هو ما يحمل من طمأنينة وراحة واستقرار نفسي وروحي، 
كالبيت، والجامع، والكنيسة، وبيت اهلل الحرام،" فالمكان الذي نشعر فيه 
ن بالدفء والحماية ويمكن أن نعد ه أليفًا، وتحس النفس البشرية باالطمئنا

والراحة لبعض األماكن والتي تتعايش معها، فان هذه األماكن توصف 
باأللفة وبحكم الذكريات السعيدة التي ترسبت أو ال زالت في ذهن 

وقد تنوعت األماكن األليفة عند حامد فاضل ضمن األمكنة  (1)اإلنسان"
المتنوعة في صحراء السماوة ولها مزية خاصة، ففي قصة الفريسة، 

يني أنصب خيمة على سجادة الصحراء بين البئر والسدر، يقول: " دع

                                                           

، 1األردن، ط الرضوان،دار  فراك،ينظر المكان في األداء القصصي نزار  (1)
0215: :2 
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لتسترنا عن عيون كائنات الرمال، أدس الد الل بجمر الغضا ألعطر 
الخيمة برائحة الهيل والبهار، أ ْجلي الفناجين، وأعدُّ متكًأ يطل على مرايا 

، حيث ال مصدات تمنع عينيك أن تسرحا في الرمال المسفوحة بال أطر
 .(1)الشاسعات"مراعي المدى 

حظ أن الكاتب يجد المتعة واأللفة والمكان الحميم، لذلك كان نال
وصفه خالقًا لما يعتمر في قلبه وفكره من شغف وحب، فأضفى على 
الصحراء أجمل االستعارات ووشى بها مكانه األثير، ويبرز أحاسيسه 

حة، ومشاعره من اعتزازه بعطور هيله وبهاره، وشعوره بالدفء لينعم بالرا
ويسر ح عيون محدثته في المناطق المفتوحة المريحة الواسعة . فعملية 
نصب خيمته، هي صورة لتحديد مكان من الفضاء الشاسع، ليطمئن 
أكثر، وهذه صفة طفولية عالقة في الذهن في الالوعي، على أن الخيمة 
بيٌت، مقتطع من فضا الصحراء الممتدة .  وأن الصحراء المفتوحة عبارة 

مكنة متعددة، فما بين جبالها وأخاديدها ووديانها وظهراتها أماكن عن أ
قصة الصقر، يطالعنا بوصف مشرق حيث يقول: "في  كثيرة. فمنأليفة 

عافية وبث فيه النسيم واٍد مزهر معشوشٍب، أرضعته السماء فأكتسي بال
مخة بالرحيق، توقفت السيارة ونزل منها الغرباء. نصبوا ضأنفاسه الم

                                                           

تاب في العراق ألف صباح وصباح ، حامد فاضل منشورات اتحاد االدباء والك (1)
/0219 :10. 
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وأنزلوا مستلزمات راحتهم وتهيأوا للمبيت. نفخ اسماعيل جلد خيمتهم 
اليربوع وسلخه ثم شجه بغصن أخضر وعلقه قرب النار التي هتكت ستر 
ما حولها كاشفة لعين الصحراء قناني الويسكي وعلب الطعام المحفوظ، 

 آوياً وأبصرت البادية ابنها الصياد وهو يتنحى عن الغرباء مستعيذا باهلل، 
 .(1)يتكأ إليه"ليب رمل إلى كث

بكل ألوان الجمال كان متحفظا، وملتزما  همن مكانه الذي يعشق
بقيمه المكانية ووفيا لباديته التي منحته النقاء، قنوعا لم تغره الحداثة في 
األكل، صالحا لم يدنس دماءه بالخمرة، متمسكًا بحبل اهلل مستعيذا به مما 

نيس لقداسة مكانه الذي منحته ال يرضى وال يحب، شعر بأن خمرتهم تد
السماء من لباس أخضر معشب، فلم يسمي النزالء إال بالغرباء، وهم 
كذلك لم يعرفوا مكانة المكان الذي نزلوه سوى لراحة ولهو، ال تربطهم 
عالئق وال تأريخ وال حياة تكوينية خطت سماتها على روح وخلق ومبادئ 

 ب.           إسماعيل الصقار، الشخصية الحقيقية للكات
فهو السماوي الذي تعني له أماكنه كل ما زرعته في نمو شخصيته 

اإلمبراطورية  تأريختوظيف  الوطنية العراقية من اعتزاز ومباهاة ضمن
السومرية، وقادتها الذين صنعوا مجد الحضارة التي ما زالت تصارع 

                                                           

، 1بغداد ط -فاضل دار الشؤون الثقافية  القمر، حامدما ترويه الشمس ما يرويه  (1)
0222 :150 . 
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، وما الزمن وعوامل الطبيعة، لتنقل عبر أجيال دثرت بكنف آالف السنين
ألول مدينة وهب األرض  أسطوريةخطته أيدي كلكامش من مالحم 

حيث يتحدث عن  الحرف األول، وعلمت الخليقة بالبحث عن الخلود
أغلى األماكن وهي الوركاء، فيصفها قائال:" الزمن نهر منبعه األزل 

بين المنبع والمصب، تسعى قوافل التأريخ، الوركاء  وما ومصبه األبد،
بتول التي تعاقبت عليها عصور سادت فيها الحضارات ثم هي األرض ال

بادت، شجرة السومريين هي اول شجرة استسقت الفرات، ثبت أصلها 
 .(1)بتربة الوركاء، وناش فرعها محف ات اآللهة"

لوركاء المكان األثير الذي يحب، مْهد  تأريخ لَحَملة  أول قلم خط ا
، يعزز امقدس امحبب امكانأول حرف، تزدهر في مملكة فكره، تعيش فيه 

، ويشكل لديه التاريخيه لبلده، فيستمد منه أصالته، وعمقه ئمن قيمة انتما
"الوطن النفسي الذي تستمد منه الذات مالمحها وقدرتها على االستمرار 
والرسوخ في الزمان الوجودي المتسم بالتحول والتهديد والمجهولية خارج 

                                                           

دمشق –مرائي الصحراء المسفوحة، حامد فاضل ، دار تموز  -ثقافة األمكنة  (1)
 . 192: 0210، 1ط
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أن يمتلك المكان األثير القدرة على حدود المكان األول. فال غرابة في 
 .(1)جعل الرائيين يمتزجون به"

 :والمكان المغلق المكان المفتوح -3

 أو طبيعية فسحة بوصفه "المكان لدكتورة روان سكر:ف ليهناك تعر 
 ،للمكان المغلق والشكل المفتوح الشكل:  شكلين وراء يندرج اصطناعية

 ؛ العلوي المستوى يمثل فاألول ، بهما يتسم وصفةٌ  خصوصيةٌ  شكلٍ  ولكل
 ؛ السفلي المستوى يمثل والثاني ، والتواصل والحياة والحركة الضوء حيث
 التفاعل لكن ، والضياع والتالشي والعجز واإلحاطة والفقد العتمة حيث

 من در فال انتقال طريق عن إما ، غالباً  موجود المستويين بين الجدلي
ماو  ، العكس أو المفتوح إلى المغلق  تجاه النفسي شعوره تفريغ طريق عن ا 

 يرفض العربي واإلنسان ،والحظوة التواصل مكان حلمه ويبقى ، المكانين
 بالعزلة ويشعر ، الحركة توازن فيه يفقد ألنه ، يألفه وال عامةً  المغلق

 للمكان الجغرافي موروثه أن ذلك ، التواصل وعدم والغربة واالنقطاع
 دخل فإذا ، والضخامة واالنبساط نفتاحواال االمتداد دالالت يحمل

 المغلق المكان ويتجسد ،بها وانشغل الذاتية شؤونه إلى انصرف( المغلق)

                                                           

، 1لثقافة العربية ط صمة ابغداد عا األسدي، منشوراتد. محمد  المكان،إنتاج  (1)
0212: 28. 
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 لكنه ، شعريال النص في وفاعلٌ  حيويٌ  وحضوره ، خاصةً  السجن في
 في شرخاً  ويحدث ، وعيهأل في أزمةً  يسبب إذ ، سلبيٌ  سوداويٌ  حضورٌ 
 الحجز من حالةٌ  المغلق والمكان ، عامةً  المفتوح بالمكان الروحية عالقته

 ، وألماً  وتوتراً  غربةً  يولد وهو ، والنفسي الجسدي والتعذيب والحصار
 (1)".فيه وجوده رفض إلى بالشاعر ويفضي
ويبدو  للرؤى،التي تزداد وتنفتح فيه الرؤية، ويتسع  المفتوح المكانف

الالمتناهي: هو  فالمكان، بعيدة وأحيانا قصية غير متناهية أن نهاياته
، مثل الصحراء ال تخضع لسلطة أحد و األرض التـيالخالي من الناس فه

ويملك شساعة، بحيث تصبح أبعاده  والبحر وعالم الكواكب والنجوم
الرغم من على و متباعدة ، وله أبعادا نفسية مؤثرة ومحيرة لبني اإلنسان.  
والفالسفة، وأنها أن الصحراء تعتبر لدى الكثير من األدباء والمفكرين 

أال أنها تعد مكانًا مفتوحًا،  العزلة( أمكنة)بـ تنضوي تحت ما يسمى 
 -حامد فاضل-.. وقد أمعن يعة االستجابة تختلف من شخص آلخروطب

، ن زحف رمالها على تأريخها المضمرذهابا في عمق الصحراء ليجلو ع
ن الصح تجتمع حتى الصغيرة، وما أن  اريفقد ترك الرمال المسفوحة لتكو 

 ،ء السماوة على حساب اللون األخضرآخر في النمو من صحرا يبدأ جزء

                                                           

 :httpالمكان المغلق والمفتوح في شعر ابن زيدون، د. روان سكر، (1)
elsada.net/40143 /11/2/0219 
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" وقفت بالعراء أشيعه، كان يمشي :هو ينثر مفرداته في قصة الطاقية وها
متسارع الخطى وعين السماء المضيئة تكشف آثار أقدامه على سجادة 

 .(1)الرمل، وهو يصغر، يصغر حتى ذاب في أفق أول الليل"
سمح لعيون فكرنا برؤية البعد الذي سار به الشخص بين  فالقاص

أبعاد المكان المفتوح، ولم يحدد بعدا كي نرى نهاية سيره، بل أوسع في 
، ومن الالمحدود حتى غاب واختفى في أفق الليل، والمكان غير منتهٍ 

ومن قصة الفريسة خالل الوصف بين امتداد المكان الذي يعيش فيه. 
فرد النسر جناحيه ، يبكر في ارتقاء الجو بحثًا عن وسي ":أقتطع مشهدا

طرائد، ولربما انسابت أفاعي الرمل نحو جحورها مألى البطون، أوقد يمد 
الضب كفًا كي يبعد حصاته... هي سن ة الصحراء مذ وجدت... ومن 
المدى المسفوح نحو األفق صوت قد تناهى إلى بعير جاثم قدام بيت 

 .   (2)الشعر"
ذا المشهد سعة المكان وفضاءه المفتوح، ألن النسر نستمد من ه

يحتاج إلى مكاٍن واسع وفضاء مطلق كي يفرد جناحيه ويصطاد فرائسه، 
وكذاك أفاعي الرمل، والض ب من حيوانات الصحراء المسفوحة، مؤكدا 

                                                           

بغداد  –ألف صباح وصباح ، حامد فاضل ، منشورات اتحاد األدباء والكتاب  (1)
 22: 1ط0219

 12المصدر نفسه / (2)
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يعبر  األمين، والأنها سن تها في االنفتاح وال يحدها سوى األفق، ألنه باب ها 
الصوت الذي يجثم أمام مكاٍن مغلق يقتطع منها وهو بيت أبعادها سوى 

 الشعر. 

 :المكان المغلق -4

، الســجن وه المغلق نامكال إلى المفتوح نكاالم من القاص انتقل
 المغلقة األماكن من هو فالسجنالذي يشكل جزء من صحراء السماوة، 

 حيرته أثار ولطالما قترب منه،ا والقاص. اإلجبارية لإلقامة مكان أنه كما
 لالمعتق هذا بأن يظن كان لهذا السياسة عن بعيدٍ  غير شخصا كان فهو

القادمين  من ابتداء مراحل، عدة اختبر والعشوائية العبثية يشبه شيء
حيث كان شابًا، ثم ما وضعه في فكره من  ووضعهم ،بقطار الموت

يرويه  ترويه الشمس ما ففي قصة ما السياسي الســجن تصورهو مخيال 
القمر:" الليل يمضي وتمضي معه قوى الطويل األصلع الذي صار 

  (1)يمشي عاريًا اآلن، الضوء يقترب والصبح يقترب وأنا أبتعد"
في هذا المشهد من ناشدي الحرية نحو الفضاء المفتوح والهروب 

ق من أسوار السجن، فقد هربوا من مكان مغلق حقيقي للشعور باالنطال

                                                           

، حامد فاضل، مطابع دار الشؤون ما ترويه الشمس ما يرويه القمر (1)
 :10، 0222الثقافية،
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ي تصوره أو حلموا به سيكون أكثر فتراضامن أجل السعي إلى عالم 
، لكن السجن بكل مخالبه بقي عالقا بأجسادهم يذكرهم نفتاحًا وحريةا
 حرببو  ،تعذيبال ايرافقــه يالت التحقيق احلومر  فيها، والبقــاء الزنزانــةب

 لم الطاغية فنظام ن،اجيالمس علی اءالســجنا يمارسه الذي األعصاب
 وهذا ،ماســتقالليته موفقدانه محياته في الطاغية تســرببل  هم حسبيعذب
 سلبتها الشخصيات أفكارعلى  التطفلف ،الشخصيات لدی التعذيب هو

عملية هروب السجناء على الرغم  ،قاالختنا من تعاني وجعلتها الحرية
 قد ،الجســد العطش جعلهم في سجن  أنمن ابتعادهم وضياعهم، أال 

 الصحراء فضاءأصبح مما  ،نفاساأل يحبس مغلق مكان إلی تحول
 ، حتى تساقطوا بيد الموت ليعود قائدهم ويسقط باب السجن ميتًا.ضيقأ

ينقلنا القاص إلى أماكن مغلقة في  (الوركاء دويلة الملوك)من قصة 
عبد، معالم البناء الفكري والعلمي وكيفية خزن األلواح في غيابة جب ال

ب ْرَدة التراب:" أنها ما تزال تحت من السنون  التسبت ببطن الصحراء آالفً 
برغم تقلب مزاج الزمن تعتلي عرشها دويلة الملوك والمعابد واآللهة، 
الشمس تجالسها في الصباح، والقمر يسامرها في المساء، غرة في جبين 

 (1)الجنوب الفراتي، حيث تهفو إليها أرواح سكانها األقدمين"

                                                           

دمشق  -مرائي الصحراء المسفوحة، حامد فاضل، دار تموز –ثقافة األمكنة  (1)  
 159: 0210 1ط
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في استكشاف  االستقاللية من نوعا عطيت ةمريح ة مغلقةنثار المدن أمكآ
مغلقة،  كونت أن يجب فهي ،الحماية افيه تمت ةمنيع ةنأمــك وهي انهاكس

خدم ونساء وغلمان وخدم ضمن تحمل أسرار ساكنيها من ملوك وجيوش و 
رث الحضاري المستكشف عالم افتراضي اكتسب تواجده الشرعي من اإل

بأبواب  المغلق المكانفي عمق الصحراء، فهي الخزائن التي أحكم عليها 
 لیانتقال الباحثة واال األلفة للشــخصية يعطا تلكنه ال تفتح بسهولة،

اتها من تسميات كالقالع مفرد تحمله ما إلی وبالنظر. مفتوحال مكانال
 التاريخ إلی فهي تشير المعانيمن  والبالط وكثير والمخادع نو الحصو 

 واالستقاللية. القوة وعالمة والمنعة
مد فاضل بوصف األماكن المغلقة بمجموعته )مرائي أسهب حا

الصحراء المسفوحة( حيث وصف القصور فأطنب وحمل أخبارها 
رهاصات الحكم فيها، وعالقاتها الداخلية  وتداعيات عملها اليومي وا 
والخارجية ودسائسها وأنسها وأنيسها وجالسها، أسرارها وسمارها من 

ربو على األربعين صفحة ضمن الشعراء الذين وصفوا القصور في قصة ت
)نار القصور( فيقول: ومن قصور النجف التي الهمت الشعراء  قصة

سمه إلى النهر دواوينهم ، قصر سنداد الذي منح ا فأفسحوا لها مكانًا في
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الصغير الذي يجري قدامه، فعرف بنهر سندان وكانت منازل آل محرق 
 (1)تقع عليه، كما أقامت قبيلة أياد بالقرب منه."

فأن أغلبية القصور التي غمرتها كتل التراب لتصبح من المدن 
المغلقة واألماكن الدارسة، كانت تمتلك التضاد منهم من ينشد الحرية 
والخالص من العبودية والتعب، ومنهم يملك الحرية تمامًا وال يهبها، فهي 
أماكن مغلقة ومفتوحة في آن واحد، فالمعاناة في ظل حكم جائر تصبح 

قات والمدن المفتوحة أماكن مغلقة والعكس أيضا، أرى أن المكان بما الطر 
 يهب، ومدى تأثيره على حياة الفرد فيه ال على طريقة بنائه.

 :المكان الواقعي -5

هو المكان المادي، المرئي وقد تعددت تسمياته، " كالذي يبني 
ه تكويناته من الحياة االجتماعية، وتستطيع أن تؤشر عليه بما يماثل

 .(2)اجتماعيًا وواقعيا "
فحامد فاضل لم يترك مكانًا تحت ثوب الرمال لم يسلط عليه أضواء 
كش افه، فكل األمكنة الغائرة في الروح والرمل، والنائمة بكتب الجغرافية 

، ويفك أزرار حيرة تسمياتها، ومن ىأجلسها لينادمها على جمر الغض
                                                           

 1دمشق ط-تموز فاضل، دارمرائي الصحراء المسفوحة، حامد  –ثقافة األمكنة  (1)
0210 :109 

 .1/09ياسين النصير  والمكان،الرواية  (2)
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( بدأ: ")إن أحمد سوسة في الرحاب ماء العيونية السماوة من مرأى )باد
تاريخ حضارة وادي الرافدين واصفا أبناءها ... نعتوا سكان بادية السماوة 

ن األمم  –)بالماتو  أربي( ألنهم سكنوا الرحاب )أورب غرب الفرات( وا 
التي أطلقت عليهم اسم العرب إنما تنطق الغين المعجمة عينا 

وا على شرقها الذي كان مهملة...فارعة تنوش ذراعاها تخوم الشام أطلق
مطمح الفرس )بيت عرباية( لتميزه بأرض العرب ، فتلقفه المؤرخون 

، ( شرقوsharakaاليونانيون المتلهفون إلى المعرفة ، ليقرنوه بمصطلح )
الذي يعني سكان الصحراء ، أو أبناء الصحراء وهو تصحيف كما يرى 

 .(1)معظم الباحثين"
( الذي كان يقصد به النكاية، )الشروقيينمن هنا أجد أن اسم  

وخالل فترة ليست بالقريبة، يطلق على أبناء المحافظات الجنوبية كتقليل 
شأن من قبل السلطة، وتداوله شعبيًا بـ) الشروكي(، لكي ينتقصوا به من 

هو  المناضلين، وعاش معنا حقبًا، ضمن تأريخ الحكم الفاشي الظالم ما
ا به أبناء البادية، أبناء النقاء والقيم إال تسمية أصيلة مشرفة، وقد وسمو 

والمباديء، أبناء الصعاب والشعاب والرمال، وربما يشفع لهم على أن 
البدوي خشن المأكل والملبس، لكنه مصدر النقاء والثبات والمحب لوطنه. 

                                                           

 1دمشق ط-تموز فاضل، دارمرائي الصحراء المسفوحة، حامد  –ثقافة األمكنة  (1)
0210 :19 
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فبادية السماوة كمدينة جزء مكاني  واقعي  ، من بادية السماوة العربية 
نوب نجد حتى سواحل البحر األبيض المتوسط األكبر والممتدة من ج

 عبر صحراء سيناء وبالد الشام .
علينا:" على  لالقصور( يطماء العيون ونار  الرحاب)مرأى ومن  

( المندرس، قلعة مشهورة في أعالي )الرماحيةبعد مرمى عصا من فرات 
 أم)جزيرة السماوة، تجثم كالظهرة على أرض )دياحيم( لتطل على 

كفوف(... اقترن اسمها  أبو)ونهر محشورة بين نهر العطشان العكف( ال
) مهنا بن علي الهيس(... بسلطة من "هيت األنبار  بأمير قبيلة الخزاعل

حتى / العرجة/ على مشارف الناصرية. كل ما تختزنه ذاكرة الحكائين 
عن القلعة المنيعة، قناة سر ية تربط القصر بماء الفرات، فغدا منيعًا أمام 

حصار لعدو مغير، حتى تسقط شبابة راٍع في الفرات صباحًا، وفي كل 
المساء عند عودته يبصر مبهورا تلك الشبابة، وذات إفشاء لعدو يقطع 

 . (1)جنوده ليال" والءالماء، ويهرب األمير بفعل 
جمال الوصف وتوثيق المكان الواقعي من امتلك  بكل ما   

اد بث  الحياة في ما تحت الرمال أر  المندرس لقلعة الهيس، أجد أن حامدَ 
الصحراوية، وغار بعيدا في طبقات األرض التي تراكمت بفعل السنون، 

                                                           

 1دمشق ط-دار تموز مرائي الصحراء المسفوحة، حامد فاضل، –ثقافة األمكنة  (1)
0210 :10: 
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ليزيل عنها عتمة الفقد، ويضيء سراج المعرفة بوصف سردي ممتع بين 
جدران القالع والحصون الدوارس، ويجد طريق الخلود لها بزمن الحاضر، 

لقارئ إلى ما غطته الصحراء كما الدليل في مجاهل البيد، يأخذ بيد ا
بعنفوانها وزحف جيوش رمالها، وانهزام قالع وجيوش وعروش ممالك 

"يقيم حامد عمارته األدبية ليس على  وأمراء، وتغافل الزمن عن بعثها، 
السطح كما يفعل المهندسون المعماريون ، بل على العمق ، أنه يترك 

كأي راٍو بستاني للحكاية ضوء الشمس ، الريح  واألتربة تتراكم ، فيغور 
في أعماق الصحراء الدفيئة ، هناك حيث البحار الرملية والمياه ، والجرار 
وعظام الموتى ، والبواقي كمحاور متالزمة  فيما بينها ، خوفا من أن 

وليس فوقه ، فما فوقه من  الرمل،يضيع تأريخها .. يبني عمارته تحت 
التاريخ المدون على األرض ، تحته فهو  فعل األزمنة الحاضرة أما ما

 .  (1)"ار ، وغدران الماء ومراتع اإلبلوالمقابر، والحروب، والسيوف، واألنه
حامد فاضل من مرأى ) الوركاء دويلة الملوك والمعابد واآللهة(" 

كم وسط صحراء 82على بعد تكابر كانت الوركاء عاشقة للفرات ...
بذرى زقوراتها...سميت  كم عنها ...تتكحل10السماوة، وغرب النهر ب

 مملكة كلكامش...ذكرتها األخبار العربية بهيئة عند السومريين)أونوك(

                                                           

دمشق ،  –ين النصير( دار تموز ) قراءة ياس -حامد فاضل –ثقافة األمكنة  (1)
 12:  0219، 1ط



18 

 

)الورقاء( فضمها الطبري إلى تأريخه والحموي إلى معجمه واالسم تحريفًا 
لـ)أوروك( الذي يعني المستوطن، وهو أصل تسمية العراق التي شاعت 

 .(1)بين القرنين الخامس والسادس الميالديين" ما
في هذ المرأى الصحراوي يجلي القاص حامد فاضل تأريخيًا عن  

أول دولة تعبق تحت سطر كتاب الرمل التي خطها الزمان بمداد السنين، 
كاشفا هامات الكهنة والملوك وعالقة نهر الفرات بها، وابتعاده عنها، 
لتظلها أحجبة الرمال المتكدسة المتراكمة، وتفشي ليل الظالم على أعظم 
أسطورة للخلود، بمكان محدد، ببقعة خطت بين كتب الرحالة وأهل 
التأريخ، ولكن الرمل والريح سترت مفاتنها عن األعين النهمة، فقد غار 
في عباءة الرمل حيث مكتبتها وتمعن في أخاديد الصلصال ، واستمع 
ألصوات المعرفة من خازنها، وجس أركان مخادعها، والمس فرادة ألوانها 

مارتها، وجال بطرق المعرفة ودق أبوابها بابًا بابًا، ودخل غرف وروعة ع
الملوك ومخادع الملكات، وجالس الخدم والعبيد، وأكل على مائدة التأريخ 
مع الطباخين، وتفرج على أوشحة الفرسان، وتحدث لجنودها وقادتها، 

يات فيها، وعاد ليدلق من عين ظوغيرة المحواطلع على دسائس ملكها، 
ما وهبته الفطنة والحذق وجمال التصوير وما اكتنف الوصف بلغته نبعها 

                                                           

 :0210 1دمشق ط-تموز فاضل، دارثقافة األمكنة )المرائي(، حامد  ينظر (1)
182-182 
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الباهرة بخلق أدبي مكاني واقعي ما يطرب النفس، ويشد القارئ ، ويبعث 
ن البيئة الموصوفة تؤثر " إأو مالمس لها، على الحلم بأثواب الحقيقة

على الشخصية وتحفزها على القيام باألحداث وتدفع بها إلى الفعل حتى 
 . (1)يمكن القول بأن وصف البيئة هو وصف مستقبل الشخصية"أنه 

رى أن كل عملية وقف عليها لكي يكشف كنهها اوضمن خلقه للنص
خيوطها ووضع أدوات السبك قبل الكتابة وترتيب األفكار ال من إعداد 

بداع مزهر. من " ونسج الخيال وتطعيم الحقيقي بالمتصور خلق باهر وا 
أثير متبادل بين الشخصية والمكان الذي تعيش اإللزام أن يكون هناك ت

فيه أو البيئة التي تحيط بها، بحيث يصبح بإمكان بنية الفضاء الروائي 
أن تكشف لنا عن الحالة الشعورية التي تعيشها الشخصية، بل وقد تساهم 

 (2)".في التحوالت الداخلية التي تطرأ عليها
والحيوانات  وللصحراء تأريخ متوهج يضم األحجار واألشجار

والنخيل والخيل والجمال التي عرفت خالل فترة من تاريخها توهجا لم 
يماثله توهج بالمكان، فقد تميزت الصحراء بخشونة عيشها، وجمال 
مكوناتها الحية في أزمان مختلفة من السنة" فعملية النزول وتثبيت 

                                                           

 .111جماليات التشكيل الروائي، محمد صابر عبيد، سوسن البياتي :  (1)
بنية الشكل الروائي الفضاء، الزمن، الشخصية، حسن بحراوي، المغرب  (2)

 11: 0،0218ط
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في  المضارب والرعي والتجوال تولد األلفة حتى وان كانت وقتية، آثار
النفس وخاصة عند طيب العيش وتوفر الماء والكأل، واألنس، فتصبح 
لياليها من مجالس ووالئم وأفراح منازال للشعر والغناء والسمر والرقص 
البدوي المتشارك الذي يختلط به القوم من شباب وكهول ونساء وصبايا 

جايا وأضوائه الخاصة التي ترسم ثنايا المكان في الذاكرة، إضافة الى الس
التي يتبناها القوم من العادات االجتماعية المكونة للهوية المحلية من 
ممارسات معينة كنحر الذبائح وهي جزء ال يتجزأ من مجالس الشعر 
واألفراح واللهو والسمر، وهنا لم تمنح الصحراء الفرح فقط، فقد منحت 
 الصعاب وأنواع المتاهات في عظم مجاهلها وأغوارها ، فأصبح كل ما
ال هو سراب أو مكان غير معين في سرد السارد جزء من وهم أو مخي

: لماذا اتجه  يراودنيهارب عن حقيقة واقع ، ولو طرحت السؤال الذي 
؟ مكانا مفتوحا ، وهو ابن المدينة )حامد فاضل( في ابداعه إلى الصحراء

شبر من أمكنتها وزمانها ومكانها  ليقتفي كل وبماذا أغرته الصحراء
ها منطقة اشتغال بكر في الثقافة العراقية ؟ أم ألن االمر ا؟، أألن  وناسه

يمثل هروبا من واقع المدينة المعيش الذي ربما ال يجد به النقاء والصدق 
والبساطة؟ أم يرى أن مكان الصحراء بكل عوالمه أكثر ثباتا وتوسعا 

 موقفا على حساب أنواع التوسعات المدنية في وصبرا وأشرسأعظم قوة 
وادي السواد من المسطحات المائية وانحسارها ورحيل النخيل ومواته 
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والهدم األخالقي العام مع التطور التكنلوجي الحديث؟ فقد وجدت أن لديه 
رؤيا للصحراء يبثها عبر ما اختمر في فكره عن الفارق الكبير بين ليل 

ليل المدينة وليل الصحراء الذي يصفه قائاًل :" ليل الصحراء ال يشبه 
المدينة / المختنق بالدخان / الضاج بالصخب / المملوء باألكاذيب / 
المترع بالخمر / الميسر / البغاء / المسكون باللغو / الهامس بالدسائس 
/ المفتون باألقنعة  أما :) ليل الصحراء ..هذا ليل آخر ، ليل النجوم 

/ ليل الفطرة  المعلقة كالمصابيح ، ليل الهمس الدافئ / ليل النسيم البارد
والبراءة  /ليل النداء البعيد / ليل اآلبار / اآلثار / القاْرات / الظهرات / 
الكهوف / األخاديد / الكثبان الرملية / الحصى / الحجارة / ليل الحداء / 
ليل القصيد /الحكايات / المواقد / الد الل / الفناجين / القهوة / الشاي / 

الليل / اآلكل والمأكول / ليل الذئاب /  التبغ / اللفائف / ليل كائنات
الضباع / الثعالب / الظباء / األرانب / الضب / األرول / األفعى / 
الكالب التي تنبح حتى الفجر / ليل األنعام التي تجتر طعام النهار ..هذا 
ليل الصحراء ، وفي ليل الصحراء ترسل السماء شفرتها على جناح 

قد حمل ثقافة السرد الشفاهي، وبما أغدق ( لذا أرى )حامدَ  (1)الشهب "
عليه الموروث الشعبي المتجذر من حكايات الجدات واألجداد المزروعة 

                                                           

 1دمشق ط-دار تموز امد فاضل،مرائي الصحراء المسفوحة، ح –ثقافة األمكنة  (1)
0210 :2: 
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في طفولته بما حفر على جدران ذاكرته، من عالم مجهول يزور أطرافه 
عبر سفرات مدرسية في أشهر الرخاء الصحراوي حيث العيون والفيضات 

تساقط الماء ورشقات تحركه في والواحات التي تعج بالموج وأصوات 
ن الطفولة التي تحمل جذوة الحياة  باطن األرض وكأنه هدير مدافع ، وا 

 آن لها أن تبعث بعد نضج . 
وربما يكون األمر هروبا من الواقع المتردي قصد الصحراء التي 
ن خالفت  بقيت صامدة بوجه التحديات بكل قيمها األصيلة وعاداتها وا 

انا، إال أنها التزمت بواقع ثابت لم تهزمه األيام ، القانون والشرع أحي
فحاول إعادة تلوينه من خالل فترة النضوج الرجولي واألدبي كي ال 

ال هذا العالم المثير بكل موجوداته على أن الصحراء  يطفئيطمس أو 
تحمل حقدا لمساحات األحزمة الخضراء من األشجار والشجيرات الطرية 

وال تشكل غلبة للجفاف على منابع الماء من والشوكية الصحراوية ، 
ينابيع وغدران وسحب ثقال تمس وجه الرمل لتغسل وجع الصيهود وسمرة 
الشمس التي خطتها على وجنات دعاصه، لكن الذي سهل مهمة تكون 
هذه الرمال التي تنمو هو عدم صمود الماء ، ألنه سيهب األشجار جذعا 

حف الرمل ، وجفاف شعابها من وفروعا وجذورا تطنب عروقها لتوقف ز 
)كارات( تالل وجبال ، وموت أشجارها ، فتحطم الرياح أذرعها ، لتصبح 
وقودا لمواقد الدفء وسرد الحكائين ، لذا تكونت هذه األماكن كل حسب 
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ما تحمل من تأريخ ومزية خاصة، منحتها اسمها وسمتها ولتلتحق بجيش 
 صحراء السماوة .

 :الخيالي المكان-6

لمكان الذهني أو المفترض، ويكون في عقل السارد على شكل وهو ا
مكان تخيلي، ال وجود له على األرض، نفسي افترضه العقل اإلنساني، 
فهو:" يستمد هذا النوع من األمكنة مكوناته وخصائصه البنائية من 
منطلق خيالي في المقام األول، يوجد في عوالم افتراضية ، إنه ابن 

، وعلى مقربة من العالم أشياءه ه/ تختلقه/ تمنحهالمخيلة التي تفترض
 (1)الموضوعي وخارج تماس المباشر معه في آن معا."

لهذا فالمكان الخيالي في القصة من صناعة خيال الكاتب، يرسم 
معالمه ويسكب خليط أحداث سرده فيه، مكونًا عالمًا محددًا قريبا من 

لتي أنيطت بها، ولكنه الواقع تتحرك فيه الشخصيات وتقوم بأدوارها ا
خارج الملموس، مكان بني في المخيلة وزن رْت معالمه بأطر معينة ، 
ويمنحه الكاتب شكاًل موضوعيًا، ويختار أكثر األدوات تعبيرا عن رؤيته 
وتصوره، يحدد من خالله مضمون وطبيعة موضوعه. وهو "المكان 

                                                           

 1دمشق ط-دار تموز مرائي الصحراء المسفوحة، حامد فاضل، –ثقافة األمكنة  (1)
0210 :2: 
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صائصه المفترض: الذي تتشكل أجزاؤه وفق منظور مفترض، ويستمد خ
 (1) "مع الواقع، وهو غير واضح المعالم

صورا من عمق التأريخ، وأن  ومن قصة البئر ينحت لنا حامد فاضل
األرض كانت خاضعة لسلطان الماء حيث يغمر الجبال، وأن نزوح الماء 

ن األرض فت تت قوة وجبروت الجبال، لتدحرج صخوره فوق أديم وتكو  
"أتصدقينني إذا قلت  :أبوها الجبلاألرض وتحتفظ بصفاتها األصلية حيث 

نها  أن هذه الصخرة أخبرتني بأنها من ساللة صخور جبل )كوندونالد( وا 
كانت تتربع على عرش ذلك الجبل المطل على بحر)تشس( يوم كانت 
أمواج ذلك البحر الصاخب تتقلب كحيات على أديم الصحراء والتي لم 

للتدحرج نحو سمت تكن صحراء في ذلك الزمان...وتحت أذرع الريح 
 النهار... كما إنها جميلة ملساء ال كتلك الصخور المتفحمة النارية ...

 .(2)والتي كانت كامنة تحت سطح األرض قبل أن تخرج األرض أقالها"
هنا القاص وفي وصف جميل وأخاذ كون لنا مكانًا وعالمًا، من 

لتي تحت متخيل فكره وافترض لنا بأن الصحراء تكونت من تفتت الجبال ا
الماء حينما األرض مغمورة بالماء ، وهذه الصخرة تنقل األحاديث وتشي 

                                                           

المكان في الشعر األندلسي، محمد عويد الطربولي، دار الرضوان للنشر  (1)
 .10، 1،0210والتوزيع، عمان، ط

اد األدباء والكتاب في العراق منشورات اتح فاضل،حامد  وصباح،ألف صباح  (2)
 .129: 0219 ،1ط
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بالمستور على أنها قادمة من الحقب السالفة، ألنها ملساء وجميلة فالبد 
تشبه الصخور البركانية السوداء وال  للماء من أثر عليها، وهي ال

ح المخبوء الصخور المسننة الملحية التي تكونت من امتزاج الغيث بالمل
في أرض الصحراء، فهي ابنة بحر )تشس( الطاغي في العصور 
الجليدية، حينما كانت تتسيد على اليابسة حسب االعتقاد، وبهذا وضع لنا 

من حدود المكان  افي نهر سرد قصته مكانا خياليًا، ملموسًا، قريب
قارئ الجغرافية وآثاره المادية ومتجه إلى آثار حلمية خيالية أسقطها على ال

 لتكون واقعا.
)لغز السيد عبداهلل( "في الخريف نصحوني بزيارة لط اعة  ومن قصة

مضيت إليها والدليل ساير.. أمرت الدليل ساير أن  الخناجر )العرافة(...
يبقى قرب الخيل وطلبت مني أن أتبعها إلى مقصرها... سترت عيني 

طعته ... وأنا بكفها الباردة وأخذت تغمغم ...رفعت الخنجر من النار ول
أنظر بنفاذ صبر إلى فمها المزموم كمؤخرة دجاجة .. لعلها غفت أو 
غابت عن الوعي؟ تسلل اليأس إلي .. فتحركت خارجًا من المقصر .. 

 .(1)وصرخت خلفي :" بين النهدين ... هناك بين النهدين"

                                                           

ما ترويه الشمس ما يرويه القمر، حامد فاضل، دار الشؤون الثقافية العامة،  (1)
 19-15: 0222 1ط  بغداد،
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نقلنا القاص حامد بزورق سرده على أمواج صفحات ثالث، ليخبرنا 
بحث عن السيد عبداهلل، بأن هناك من نصحوه في الخريف، وهو دائم ال

بأنه إن أراد بلوغ المكان المنشود، ما عليه سوى العرافة، وبسحر وصفي 
ولغة باهرة مشدودين، إلى تلك الشمطاء اليابسة كالجثة، والتي فرقت بينه 
وبين دليله ساير، لتخبره عن المكان الخيالي الذي صنعه في لجج فكره، 

ن من رمل يتوسطان حيث لم س به الصحراء عبر نهدين، وهما تال 
الصحراء، وأن تكوينهما يشبه النهد، يا له من مكان مفترض يقبل 

ثام خرائطهم في التصديق، لكنه بعيد عن علماء الجيولوجيا لو أماطوا ل
 صحراء السماوة . 
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 المبحث الثالث

 الزمن في قصص حامد فاضل

)أزمان وأزمنة  ٍل من الوقت  وكثيره وجمعه"الز من والز مان اسٌم لقلي
 –وأْزم ن(، وعامله )م زاَمنًة( من الز من كما يقال ، مشاهرة من الشهر 

َن من باب َسل َم "[. وينقل ابن منظور في الكالم على مادة زمن، آراء  وَزم 
بعض القدماء في الزمان. وشيئًا من الخالف الذي دار حول هذا 

والجمع أزم ن  -"الزمن والزمان العصر دًا، إذ يقول:المفهوم، فهمًا وتحدي
وأزمنة وزمن زامن: شديد وأزمن الشيء : طال عليه الزمان، واالسم من 
ذلك الزمن والزمنة: عن ابن اإلعرابي. وأزمن بالمكان: أقام به زمنًا، 
وعامله مزامنة وزمانًا من الزمن: األخيرة عن اللحياني، وقال شمر: الدهر 

واحد، قال أبو الهيثم: أخطأ شمر، الزمان زمان الرطب والفاكهة، والزمان 
وزمان الحر والبرد، ويكون الزمان شهرين على ستة أشهر، قال: والدهر 
ال ينقطع. قال أبو منصور : الدهر عند العرب يقع على وقت الزمان من 

وسمعت غير واحد من العرب يقول :  األزمنة وعلى مدة الدنيا كلها، قال:
منا بموضع كذا وعلى ماء كذا دهرًا، وان هذا البلد ال يحملنا دهرًا أق

طوياًل، والزمان يقع على الفصل من فصول السنة، وعلى مدة والية 
الرجل وما أشبهه، وفي الحديث عن النبي )صلى اهلل عليه وسلم( أنه قال 



18 

 

ثم لعجوز تحفى بها السؤال وقال: كانت تأتينا أزمان خديجة، أراد حياتها، 
ستأجرته مزامنة وزمانا، عنه أيضا، ال : وان حسن العهد من اإليمان، و قا

كما يقال مشاهرة من الشهر، وما لقيته مذ زمنة أي زمان. والزمنة البرهة، 
. الزمن كشكل (1)وأقام زمنة بفتح الزاي : عن اللحياني، أي زمنًا...الخ"
 لهذه اإلشكالية، مشكلة إن لم نقل معضلة ، منذ بدأ الخلق لم يجدوا حالً 

التفسيرات إزاء مفهوم الزمن وعالقته بالوجود والفضاء،  حظ تباينفنال
والمكان والحركة والسكون والصيرورة، وهناك زمن نسبي هو مقياس حسي 
خارجي ألية مدة بواسطة الحركة، وهو الزمن المستعمل في الحياة العادية 

ض المحدد، فعند نيوتن: )الزمن الميقاتي(  الذي نعيشه على كوكب األر 
آينشتين  .(2)"هو الزمن الحقيقي المطلق،  بساعات وأيام وأشهر وسنوات"

لديه:" الزمن نسبي ، وزمن األرض يختلف عن زمن الكواكب األخرى ال 
. فالعلماء المثاليون ) هيوم وهيجل وماخ (:" يعتقدون أن (3)يتماثالن"

ي ألنهما أولين )عتيقين الزمان والمكان مجردين من المحتوى الموضوع

                                                           

بغداد -دار الشؤون الثقافية العامة راضي،حسن عبد  السياب،الشعر في زمن  (1)
 08-05 :0210 1ط

 :1: 1190 ،القاهرةمطبعة  رزوق،ن، ترجمة أسعد كتاب الزمن في األدب نيوت (2)
 20: 1180بيروت  -عبدالرحيم بدر، دار القلم األحدب،الكون  (3)
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ن الفضاء والزمان مجموعة من  وقديمين( للتأمل الحسي وا 
 . (1)اإلحساسات"

وتدرجت تقسيماته على وفق مقاييس اقتراحية ثانية ودقيقة وساعة 
ويوم وأسبوع وشهر وعام، فساعة آنية، وساعة ماضية، وساعة قادمة، 

اعة الماضية، زمن وربما اتفق على تسميات أخرى لتصبح عرفًا، إن الس
)حاضر( والساعة اآلتية زمن )مستقبل(.  )ماٍض( والساعة المعيشة زمن

هنا أوجد اإلنسان آليات لكي نتعرف عليه، ونثبت تواريخ الحيوات عبر 
أزمان من أجل اإلدراك والوعي بكنه الزمن، يقول القديس أوغسطين:"إن 

 .(2)طيع"لم يسألني أحد عنه.. اعرفه، أم ا أن اشرحه فال أست

د رس الزمن بكل اجناس األدب، وخط ْت قراءات ودراسات على وفق 
إشارات للزمن متفرقة، بأنه ركن من أركان السرد مع المكان، ألسباب 
منها ما يتعلق بدراسة الفلسفة لموضوعة الزمن وأنواعه وكونه موضوعًا 

للزمن فكريًا وجوديا يصعب تناوله من خالل الفن والجمال، ومن الدراسين 
سقطها على األدب أف( حيث جمع بين معطيات الفلسفة و ميرهو  )هاينز

الزمن في األدب( ، إذ يرتبط الزمن عنده بالحركة ويمكن معرفة بكتابه )
                                                           

  52: 1155 0النهضة المصرية ط –بدوي نعبد الرحم- كتاب الزمان الوجودي (1)
د. اسعد رزوق، مؤسسة سجل العرب  ميرهوف، ترجمةالزمن في األدب، هانز . (2)

 .10 :1190القاهرة، 
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ماهيته، فيتغير الزمن تبعا لها، فالشيء المتحرك الذي تصل سرعته إلى 
سرعة الضوء ليس له زمن، ويختلف زمن حركة الماشي عن القاعد ، 

م ا)بروكسن( فقد ذهب إلى :" أن الواقع الحقيقي للزمن يكمن في أ
الديمومة. أما اللحظة فليست إال تجريدًا ال واقع له ... فاللحظة تقطيع 

 .(1)خاطئ للزمن ... فالديمومة تدرك في وحدتها التي ال تقبل االنقسام"

أم ا )باشالر( فإنه ال يتفق ورؤية )برونكس( بكون الزمن ديمومة 
ذهب إلى أن " ليس للزمان إال واقع هو اللحظة، فالزمان واقع محصور في

في اللحظة ومعلق بين عدمين، يستطيع الواقع دون شك أن يتجدد ولكن 
عليه قبل ذلك أن يموت، فهو ال يستطيع أن ينقل كينونته من لحظة إلى 

 جيرار عند السرد ومن مستويات. (2)أخرى لكي يكون من ذلك ديمومته"
فالخطاب األدبي نفسه ال يمكن أن يمتلك  ،عيالن عمر 1122جينيت

فاعليته الحقيقية في التأثير إن لم يكن قد ارتبط بزمن سواء كان ذلك 
الزمن تاريخيًا أم مفترضًا أم وهميًا أم نفسيًا، ففي جميع األحوال ال بد 
للخطاب األدبي أن يرتبط بزمن وان كان على درجة متفاوتة من الظهور 

الية، فال يمكن تصور وجود أدب خارج الزمن بل ال يمكن أن يكون والفع

                                                           

 ،1بيروت ،ط –دار الطليعة فلسفة المعرفة عند غاستون باشالر، محمد وقيدي،  (1)
11:2  :182 

 .119نفسه: المصدر  (2)
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هناك نشاط نفهمه ما لم نربطه بزمن، وان تنوع بين زمن خارجي أو زمن 
داخلي أو زمن واقعي، أو تخيلي، شأنه في ذلك شأن الخيال العصي 

فالزمن في السرد يتنوع حسب اإلطار األدبي ونوعية  ،على اإلمساك
وصف زمن متوقف، وزمن االستذكار والنهل من الماضي السرد، فزمن ال

 .(1)".زمن استرجاعي، وزمن القفز للمستقبل زمن تنبؤي أو مستقبلي

وبالعودة الى موضوع البحث نجد أن أزمنة حامد فاضل قد طغى 
عليها الوصف والمشهد، ألن ضخامة حجم الصحراء واختالف أمكنتها 

واستعماله لرواة عديدين في جعل الوصف هو المحرك األساسي للسرد 
قصصه أي أسلوب تعدد الرواة أضاف نكهة اإلصغاء والجذب، وامتهن 
لحظة الوقف في الزمن المناسب، وفي قمة الوصف السهل الممتع 

راٍو آخر، ونلحظ في الممتنع، يتخلى عن صوته ليهب مجرى السرد ل
منزل  )فكرت وقدامي الماء الذي تركته في الحجيج في، المرأى األول

قافلة من غيوم الشتاء، ما يزال محتفظًا بنقاوته كماء قراح، لو أنني خليت 

                                                           

-http://maamriالسرد عند جيرار جينيت د. عمر عيالن،  تمستويا ينظر: (1)
ilm2010.yoo7.com/t1951- 
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زمام حكاية الحمام ليتمها صديقي البدوي، ورحت أبحث قانصًا في 
 .(1)الجوار، لعلي أحظى بصيد جديد"

" فالوصف يقدم زمنًا ميتًا داخل تطور السرد ألنه يشكل توقفًا في 
.بينما من الممكن أن يزداد زمن السرد (2)"مسيرة وتنامي وتدفق األحداث

تسارعا زمن السرد في زمن الكتابة،  يتنوع الوصف حسب روحية الكاتب 
وحالته النفسية، حسب بيئته، وثقافته، حسب جديته بإنتاج ما يود أن 
يكون ورمزيته حسب إبداعه وثقافته، حسب عمقه االجتماعي ومنزلته، 

كي يوصل ويتفاعل مع قرائه حسب الموقف المراد ونوع الوصف 
أصاًل زمن حاضر في الكتابة والقراءة، ومريديه، وهذا الزمن المتوقف هو 

أن نعد ه داخليًا، حيث الوصف لشكل أو ألدوات حدث، فهو  وزمن يمكن
يقتطع من وقت المتلقي والكاتب، لكنه ال يعد ضمن تنامي السرد في 

 القصة.

، يوقف فيه مجرى الزمن، يمتلك )حامد فاضل( نفسًا سرديا طويال
ويشد القارئ فال يستريح، لسحب نفسه حتى آخر جملة قد يحملك لعدة 

الفريسة( وهو ) رات من األسطر الموشاة، ومن قصةصفحات أو لعش
                                                           

، دمشق–فاضل ، دار تموز حة ، حامد مرائي الصحراء المسفو  -. ثقافة األمكنة (1)
  00: 0210 1ط

 82وظيفة السرد: (2)
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يصف الصباح. "وأذ ن األفق  المضمخ بالندى : يا كائنات البادية، هبي 
زل الصحراء غير فذا فجر وليد، قد جاء يطرق باب يومكم الجديد، ومنا

بعيدة عن نوره.. الليل ولى والصباح أتى لينصب خيمته، يعدُّ موقده 
ويذكي جذوته، حتى إذا ما جاءت الشمس البتول، تخطو على الرمل 
البليل، ستهلل الصحراء هامسة بصوت العشب، حفيف أغصان السدر 

كليا يتوقف الزمن  هنا .(1)وخفق أجنحة القطا، وتعد متكأ لها كي تستريح"
، ويبقى صوت واحد مهيمن هو صوت الراوي الذي يرسم عن الحركة

وهكذا يستمر بنفس  ..المكان بأبهى صور من الشعر، أو السرد المقفى
ل على بيداء صفحات قصته المعشبة، بجمال إيقاع وبعروض متواص

ولغة شاعرية أجمل وصور آسرة، وزمن أصابه الخدر فاستراح نشوانًا 
ون أْن ينتبه إلى أن  ساعته متوقفة منذ شروع بوابة على هديل القاص د

 القص باالرتفاع وموج السرد بدى جريانه.

بالوصف يقدم حامد فاضل خطابه الذي يرسم الموجودات في عالمه 
الصحراوي ، فيمنحها تميزا على عكس ما يرى اآلخرون، متجاوزًا الزمن 

خلق منافذ لينحت  عنه، وبالوصف كبعد من أبعاد السرد، لكنه لم يتخلَ 
عوالم شاعرية،" لذا أصبح الوصف يقوم بوظائف أكثر فاعلية منها خلق 

                                                           

، 1بغداد، ط –حاد األدباء والكتاب ألف صباح وصباح حامد فاضل ، منشورات ات(1)
0219 :10 
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نحو المتلقي، ويقتطع من  (1)حكاية متخيلة يوجهها السارد بشكل مباشر"
زمنه مقدار تفاعله وجذبه، ليحيله إلى زمن جامد في مجرى الجمل 

ظر والصور بأزمان الوصفية الباهرة، تاركَا للمتلقي أْن يتحسَس هذه المنا
مختلفة. "فهي  تحيل إلى أن يشكل كل منها كتلة متماسكة تتساند فيها 

 . (2)المدركات الجزيئية داخل الواحدة تبعا للعالقة المتبادلة"

" ألصحو على يوم جديد فيه أحدث صويحباتي عن الذئب الذي ال 
ذيني يفارق أحالمي، وأنا أدري أنهن يحسدنني، ألني أملك ذئبًا ال تؤ 

ني، وال يكش ر  في وجهي وهو يبتسم، أو يخدشني  ن عض  أنيابه حتى وا 
بمخالبه وهو يطوقني، وال يخيفني وهو يداعبني، بل كان يسحرني 
برشاقته وجماله، وكان حرًا طليقًا.. مرًة عرضت عليه سلسلة جميلة 

 (3)وحاولت أن أطوق بها عنقه، أفلت من ي".

)حامد فاضل(  مل أعاله يمنحناللتمعن في المعاني وتراكيب الج  
وصفا تأمليا أو حلميًا، أط َره بعبارات تنم عن نزوعه إلى مواقف صعبة، 

                                                           

 80وظيفة السرد: ص ينظر: (1)
الملحمة في الرواية، باختين ، ترجمة جمال شحيل ، معهد االنماء العربي بيروت  (2)

 ،  11:0 -1ط
، 1،طبغداد–ألف صباح وصباح حامد فاضل ، منشورات اتحاد األدباء والكتاب  (3)

0219 :21 
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بثها في صور حلمية لهذا الذئب البريء، أوقفت به الراوية أنفاس 
صويحباتها ففغرن أفواههن، فأوقف الزمن بين الدهشة وسحر السرد، 

وبجمل باذخة للشد والعبث ونقل خيمة الروي من الواقعي إلى المتخيل، 
أفاض بقيم ذئبه بأن أبي ال يروض ويجر، وال  ،بعقل المتلقي للحكاية

توضع السالسل بعنقه مهما كانت غالية، وهذا بحد ذاته طباع الصحراء 
 منابع الحرية.  

ن يثير فضولي الزمن الصفر، وهذا الصفر معنوي، ربما سبقني  وا 
ختلفة، فالمتأمل للوحة تشكيلية لفترة إليه أحد ما، ولكنني أجده بأنواع م

من الزمن، وخرج من دون تأثير سلبي أو إيجابي، ماذا نسمي الزمن 
الذي استقطع في المشاهدة ؟ عمر السجين المحكوم بين الجدران الذي 
يصل إلى عدة سنوات، عمر العاطل عن العمل، عمر القراءة التي ال 

ترويه الشمس ما يرويه  ماالشغف أو الفائدة، كذاك في قصة )تولد 
القمر(. " كنت أول من رأى السجناء الثالثة وهم يهربون من السجن 
الجاثم في الصحراء مثل قبر خرافي ... رفع السمين يده وشهق وراء ذلك 
الشيء الذي حملته أجنحة نسيم الغبش لتترك جسده مسجى بين أذرع 

أو يتعرف إلى رفيقه  رفيقيه ... ولكن الثاني بدأ يهذي وال يبصر ما أمامه
ثم راح في إغفاءة لم يعد يشعر بعدها بالعطش ...وهناك رجل عار 
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طويل أصلع يترنح مقتربًا من بوابة السجن... وأراه اآلن مستلقيا على 
 .(1)ظهره ووجهه باتجاه السماء"

أرى أن زمن السجناء الثالثة الذين هربوا من اجل الخالص والحرية 
وا الكثير عبر صفحات من السرد ضمن زمنًا صفرا، نعم اقتطع

ولكن الزمن أمسك على أن يكون حيادياً، روت الشمس وروى  المجموعة،
القمر ليومين، الليل والنهار وعلى لسان الراوي أن الزمن لم يتحرك بل 

حين أصبح الموت عالمة الطريق، سقوط األول والموت  اأصبح متوقف
حياة، كذلك الموت عطشًا حين قتل ألمًا هنا الزمن صفرًا، ألنه زمن بال 

اآلخر بعد أن سلب ثيابه العطش، توقف فأصبح صفرا هو اآلخر، 
العطش الذي أعاد الثالث إلى بوابة السجن من دون أن يدخلها صفرا، 
يابًا أكل خطواته وأعاد آثار  ألن المكان ثابت بال زمن والطريق ذهابا وا 

لزمن مستقبلي تم تأجيله  الهارب فأصبح زمنه صفرًا لعدم تحقيق آمالٍ 
فمات الزمن القادم لعودة الواحد وموت المرافقين  له، كذلك تناقص الزمن 
لتناقص األنفس المغادرة من سور السجن حتى تالشى بعودة القائد 

، خرجوا ثالثًا الهروب صفر ولكن ناتج  المهزوم عاريًا من دالالته وأمله،
، فهذا الزمن المستهلك صفر، وعاد واحد، لم يتحقق من عملهم أي شيء

                                                           

–الشؤون الثقافية العامة  فاضل، دارما ترويه الشمس ما يرويه القمر، حامد  (1)
 101-115 :0222 1بغداد ط
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حاضرا، واسترجاعيًا، وتأمليًا، وداخليا  االقصة زمنقد يكون على مستوى 
أحيانًا، لكنه معنوي كزمن مهدور من دون تحقيق أي شيء والعودة إلى 

القوى  خائر وعاد واحد تهمثالثنقطة الصفر، وبوابة السجن التي ود عوها 
زمنة العمر الغير منتجة هي على شفة الموت مع موت زمنه، فكل أ

 أزمان خالية من التفاعل والتجدد والتغيير أصفارا.

  الزمن النفسي :

وهو الزمن الذاتي أو الداخلي، "إن مفهوم الزمن ينبثق من داخل  
الذات، من أعماق أحاسيسنا ومشاعرنا، فهو ال يتموضع، أي ال يمكن أن 

مسرعًا ومرة يمرُّ ببطيء،  . وهو الزمن الذي يمر مر ة(1)يكون موضوعيًا"
وفي الحالين يسبب القلق وعدم الراحة، فهو زمن إنساني خالص، زمن 
التعامل اإلنسان مع البيئة والمحيط أو اإلنسان اآلخر، في حاالت الفوز 

:" لوالخسارة االنتصار واالنكسار، ويسمى فلسفيًا بالزمن المادي إذ يقو 
ق كبدي ، ليتني أصل إنني عطشان.. عطشان جدًا.. العطش يحر 

                                                           

 الزمن في الشعر العراقي المعاصر، د. سالم األوسي، دار المدينة الفاضلة، (1)
  21: 1/0210ط
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السجن ، نعم أرضى اآلن بكل سجون الدنيا مقابل قطرة ماء .. أسمعتني 
 .(1)ايها القمر ؟ قل لكل من تراهم اآلن انني هنا أموت من العطش"

نجد ان  -في هذا المقطع من ما ترويه الشمس ما يرويه القمر
هو الحزن واأللم وعالمات اليأس واالستسالم بادية على الشخص، و 

الشخصية الرئيسية في القصة، حين فقد زمنه وليس لديه الوقت كي 
يصل السجن الهارب منه، ليحصل على الماء، فأصبح السجن أمنية ال 
تطال، هنا تباطأ الزمن وأصبح الوقت ثقيل جدًا، فالزمن الثقيل كالشخص 
الثقيل، ومن مشافهة القول، قول لإلمام الصادق عليه السالم: عن 

بين الوزن الثقيل والشخص الثقيل، وأيهما أكثر تأثيرا على الفرد؟  المقارنة
قال: الشخص الثقيل ألن وزنه على الروح، كذلك الزمن الثقيل وزنه على 
النفس، وهناك قول عن بودلير:" نحن نقتل الزمن، والزمن يدفننا، وقوله: 

زمان الزمان مقامر جشع يربح في كل رمية، وقوله: إن ما يولد في رحم ال
يبتلعه ثانية هذا الكائن الهائل وال شيء يستطيع الصمود أمام منجل 

 ووصاياه فقط أن يخبر من يطل عليهم أنه سيموت عطشًا.  (2)الزمن"

                                                           

 109ما ترويه الشمس ما يرويه القمر،  (1)
 . 22 الزمن في الشعر العراقي المعاصر، (2)
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ينقلنا حامد فاضل عبر جمال سرده فيصف لنا زمن محنة الصبية 
والذئب، وهي تحدث نفسها " أيعقل أن يفترسها الذئب وهي قريبة من 

بهم لم تزل أمام خيامهم... ربما تفطن أمها لتأخرها... أو  أهلها، وكال
يمر من قربها أحد الرعاة... ربما يعطش كلبها فيتبع رائحتها إلى البئر... 
ناشدت الريح : أيتها الريح َغي ري اتجاهك لتشم الكالب رائحة الذئب، 
فكرت تتراجع ببطء لترى ردة فعله، خطت إلى الخلف خطوة واحدة، 

 .(1)ذئب بذيله األرض وتقدم ليبقي المسافة على حالها"ضرب ال

في هذا المشهد المحير الصعب حيث المواجهة المباشرة مع الموت، 
تباطَأ الوقت كثيرًا وتوقفت حركة الناس، وأصبحت المسافة بين البئر 
وبيت الصبية طويلة جدا، كذاك زمنها تمطى لكي ينأى في البيداء، 

تى يعطش كلبها ليتبعها، ومتى تفطن أمها لزمن وأصبحت الثواني دهرا، م
من الرعاة لينقذها بمروره، صار  عابرٌ  غيابها لتبحث عنها، ومتى يمر

الوقت ال يمشي والثواني كالجبال لشعورها بالقلق والخوف، فناشدت الرياح 
غيري مسيرك، وهنا غاية في اليأس، وكم كان الزمن جاثما على كثبان 

ا الزمن يدعى )الزمن الداخلي( الزمن الذاتي. الرمل ال يتحرك، فهذ
مضافًا لحركة السرد التي توقفت في الحديث، الذي سبق التكلم ، ومما 

                                                           

: 0219صباح وصباح، منشورات اتحاد األدباء والكتاب في العراق بغداد، ألف (1)
10. 



81 

 

الشك فيه بأن القاص أراد أن يزج بعض الرؤى لتالمس الحكايا الخرافية 
المتوارثة، وفق ما تنطوي على زمن ماٍض، وليشكل منها باعثًا جماليًا 

َبرا تالمس الوجد  ان، متناسيًا الزمن بخلق السرد المتقن.وع 

 سترجاعي :الزمن اال

هو زمن تذكري، توقف في السرد أي قطع والعودة إلى     
ثة أو قصة أو موقف له صلة بالتذكر المدعم دالماضي، لبداية سرد حا

بزيادة للنص السردي أو التالعب بزمن السرد المستمر،:" وهو عملية 
ارد لحدث سابق وعلى النقطة الزمنية التي بلغها سردية تتمثل في ايراد الس

السرد، ويقسم إلى " استرجاع خارجي: يعود إلى ما قبل بداية الرواية. 
واسترجاع داخلي: يعود إلى ماٍض الحق لبداية الرواية قد تأخر تقديمه 

 .(1)في النص. واسترجاع مزجي: وهو ما يجمع بين النوعين"

لوتيرة الواحدة واالنتقال بأحداث قد فهو من تقنيات الكاتب، لقطع ا
تكون رابطة للقصة أو لحديث الراوي أو لزيادة جمالية السرد المشهدي، 
وعادة يبدأها الحكاء بالفعل )كان( ليدل على الماضي، أو في زمن 
مضى، وهكذا إعتاد الرواة بناء رواياتهم والقصاصين قصصهم بالعودة 

                                                           

البناء الفني في الرواية العربية في العراق، د. شجاع العاني دار الشؤون الثقافية  (1)
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من االسترجاعي السردي، إلى زمن مضى وانقضى، أطلق عليه بالز 
 وينطبق هذا على الشعر أيضا.

ومن قصة )بئر الوجاجة(:" ضحى يوم ما .. من عام ما في 
عشرينات القرن العشرين. جلدت الريح ظهر األرض فتعفر وجه السماء 
وتدثرت الشمس بغزل العاصفة فانعدمت الرؤية أو كادت. .  توقفت 

.  تلفعوا بردة الرمال الصفراء السيوف عن حز الرقاب. وتفرق المقاتلون
 .(1)التي غزلها مغزل العجاج وابتلعتهم أفواه الصحراء"

نرى الج مل التي بدأ بها القاص، جماًل ماضية، حددها ضمن 
عشرينات قرن ماٍض، وهذا الوصف للعاصفة التي أوقفت الحرب، حرب 
بدائية، حرب كان سالحها السيوف، ال يملكون من دروع ضد الرمال 

ى ثيابهم لذلك هزمتهم العاصفة، ألنها قضت على مساحة الرؤية، سو 
فانشغلوا بأنفسهم، فكل ما مجود يوحي أو يدل على زمن ماٍض، فعودة 
القاص أو الراوي إلى ذلك الزمن وسرده ضمن مسرى القصة، فهو الزمن 
اإلسترجاعي . ألنه استرجع ما في ذاكرته ليرويه، في الزمن الحاضر 

 المعاش.

                                                           

/ 1ما ترويه الشمس ما يرويه القمر حامد فاضل، دار الشؤون الثقافية العامة ط (1)
0222  :21 
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" اؤل عن معنى اسم قضاء السلمانقصة )الضواري(:" ثمة تسومن 
وأنت في طريقك إلى خيمتي قد رأيت التل األحمر... كان في زمن موغل 
في الق َدم قصرا لملك بني تميم عمران بن الحارث التميمي... كان له 
نصيب من الدنيا في الفترة الممتدة ما بين القرن الثالث وبداية القرن الرابع 

الدي... ولما امتنع عن دفع األموال المقررة )لملك سبأ وذي ريدان المي
وحضرموت( أرسل اليه األخير قائده سلمان الحميري الذي جاس بجيشه 
خالل الديار ، وهدم القصر وقتل الرجال وساق العيال عبر المنخفض، 

 (1)أو النقرة التي سميت باسمه نقرة سلمان"

لته الراوية العتيدة عن اسم )نقرة توقف القاص أو الراوي ليحدث زمي
السلمان( قضاء السلمان اآلن، فاستل من التأريخ حكاية الغزو، موثقًا إياه 
بأسماء القادة واألمراء والملك، وسبب قيام القائد سلمان بدخول قصر 
األمير وهدمه وقتل رجاله وسبي عياله، لقيامه العصيان عن الدفع لملك 

ال، هنا انتقل إلى عصر قديم ، زمن عفا حضرموت وريدان وسبأ األمو 
عليه الرواة ذكرا، إنه القرن الثالث والرابع الميالدي، انه زمن استرجاعي، 
عودة بالذاكرة إلى خزين معلوماتي عبر تاريخ هذا المكان الشاخص اليوم 

التوقف بالزمن الحالي واالنتقال إلى الزمن  بعمق البادية، بادية السماوة.
                                                           

، 1العراق ط–ألف صباح وصباح حامد فاضل، منشورات اتحاد األدباء والكتاب  (1)
0219 :91-:2 
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العودة( "تذكرت الصبية FlashBackيسمى ) االرتداد/  الماضي أو ما
أن الجدات ذكرن في حكاياتهن أن الذئاب  تأنف أن تفترس امرأة تكشف 

بين ساقيها ، تاركة زمام حياتها  عن مفاتنها ، فاستغشت ثوبها كاشفة ما
بيد القدر .. تفاجأ الذئب بحركة الصبية ، توقف عن جلد األرض .. 

ن، االنتظار، وصدر الصبية ليل شتائي تضج به طال الصمت، السكو 
الطبول الرعود .. لم تتقهقر وهي ترقب لحظة االنقضاض، والتي تقهقرت 

ت سنواتها وتدثرت التراب جاءت دهي ذاكرتها، إذ رأت جدتها التي استنف
تتوكأ على عصاها : أخائفة وأنت ابنة البادية، ولك  جدٌة بالعصا تطارد 

 (1)الذئاب!؟" ىأعت

نتقالة في السرد وتراجع في االتوقف الزمني والعودة بالذاكرة هذا 
الحاذق التحقق  القارئ، ألن زمن السرد يعتمد كل األزمان ، وعلى الزمن

من التنوع السريع مع األحداث في المجرى السردي للحكاية أو القصة 
هنا شبه توقف  وهي تنتقل من زمن إلى زمن دون الوقوف عند حواجز..

بداع في زم ن السرد ،  وهو وصف تخميني يبادر بكتابته القاص لبراعة وا 
إلضفاء المتعة، وتحول بالرتابة، وقطع لزمن المتلقي، لينتقل دون ريبة 
إلى زمن آخر، يشده أكثر ويمتعه، وألن القاص متمكن من صناعة 

                                                           

، 1العراق ط–منشورات اتحاد األدباء والكتاب  فاضل،ألف صباح وصباح حامد  (1)
0219 : 
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الحكايا والقصص بما يشاء فهو قادر باإلتيان باأللفاظ التي تغير زمن 
ينهر السواقي ويزرع الغالل على ضفاف نهر السرد دون القصص، ف

ياه إلى عصر قد يكون بعيد  الخدش بروح الحكاية أو القصة، راجعا وا 
 جدا عن زمن القارئ والمتلقي في مكانه الذي يقطنه.

 :االستباقيالزمن 

وهو الزمن الذي يتبعه القاص بضمير، أو شخصية تلم بما سيأتي 
الرؤيا، أو التنبؤ، وكما يقول الدكتور شجاع  من األحداث، إم ا بطريقة

مسلم العاني :" وهو عملية سردية تتمثل في إيراد حدث آٍت أو اإلشارة 
 . (1)إليه مسبقًا، وتسمى هذه العملية في النقد التقليدي )بسبق األحداث("

سرد أحداث إما أن يقوم القاص بالحديث بطريقة  االستباقيوالزمن 
مسبقًا على أنه يعرف الوقائع بغض النظر عن  اهدوسر ضمير المتكلم 

زمنها، أو تلخيص األحداث القادمة، ومن قصة )الذئاب(. نطق العراف 
في اللحظة التي انتصرت فكرة الوثوب عليه، قال بصوت غير صوته:" 
يا ولدي هاك من قتل أخاك .. وأشار إلى بقعة وسخ دبق التصقت 

ناك في تلك البقعة من الصحراء بالكوفية.. أنظر اليه جيدا... إنه ه
                                                           

البناء الفني في الرواية العربية في العراق، د. شجاع العاني، دار الشؤون الثقافية  (1)
 80: 11121العامة ط



81 

 

* وعليه )شداد*( أرقط، رجاله الطويلتان (1)يظعن على جمل)سرمط(
متدليتان... بدوي ) سرهيد، خناب، خطال*( عظيم الجسم عريض 
المنكبين واسع الصدر ... متزنرًا بمشلح جلد ذئب )أمعط*( ومتسلحًا 

أنها تصيب. بسيف )قاصل*(... متنكبًا بـ )أم الصليب*( إذا نطقت ف
ومن  (2)وأعلم يا ولدي أن غريمك هذا من البدو) الخمان الخيسرى(*

 (3)يومها ظعن العراف وتاه السرحان"

 العراف سبق األحداث، وقفز بالزمن إلى المستقبل، لكي ي ريه إياه
، شكاًل وصفات وعدة وعتاد وعاداته وقيمه منها الظاهرة المتعارف ويصفه

كتسبها، فمن وصف جسده ولونه، اى عليها أو عليها والباطنة التي ترب
والصفات النفسية والروحية الغائرة في أعماق الروح طباعًا وتصرفًا، بكل 
هذا السرد، رسم لنا القاص األحداث أو الوقائع التي يعرفها على لسان 
العراف، والتي ستصادف السرحان الباحث عن قاتل أخيه الذئب، ونب هه 

                                                           

طويل، شداد سرج، سرهيد خناب خطال: أحمر ضخم فاحش، أمعط:  سرمط: (1)
 الخيسرى: الناس، خمان: أرذلشرس، قاصل: قاطع أم الصليب: نوع بنادق، 

 الغادرون
/ 1ما يرويه القمر حامد فاضل، دار الشؤون الثقافية العامة ط ما ترويه الشمس (2)

0222: 188-189 
/ 1ما ترويه الشمس ما يرويه القمر حامد فاضل، دار الشؤون الثقافية العامة ط (3)

0222: 18-19 



81 

 

رتداده، ال، وطباعه الشائنة التي يضمرها، وسرعة لقوة وفراسة هذا الرج
بزمن قطع به زمن السرد المستمر، ليقفز به إلى زمن قادم في عملية 

 السرد، وما سيلقى مستقباًل. 

السيد عبداهلل( يروي لنا حامد فاضل عن العرافة  )لغزومن قصة 
.. )لط اعة الخناجر(: صادفنا من األهوال والمخاطر ما ال يسطره قلم .

وصلنا إلى مقصرها... جسد نحيل مصفر كأنما عادت لتوها من عالم 
األموات... أمرت الدليل أن يبقى قرب الخيل وطلبت مني أن أتبعها إلى 
داخل مقصرها... دس ْت خنجرا مسودًا بالنار... رفعت الخنجر ولطعته 
مطفئة توهجه... قامت...: " شوف.. كم من عبيد اهلل في الدنيا .. عبيد 
اهلل الذين يأتون إليها ، والذين يرحلون عنها ... فتحركت خارج المقصر 

 (1)وصرخت خلفي: هناك بين النهدين .. بين النهدين"

ها بجمل قصيرة، ئقصر حديث العرافة واكتفا منرغم على الهنا 
لكنها نقلت عبر سرد السارد في مجرى العثور على السيد عبداهلل بداللة 

ياه غيبيًا، وهو يسير أو يحط رحاله بين التل ين في المستقبل، برؤيتها إ
صحراء السماوة وهما ) النهدين(، وأن القاص السارد سيجده هناك، فقد 

                                                           

، 1العراق ط–ألف صباح وصباح حامد فاضل، منشورات اتحاد األدباء والكتاب  (1)
0219 :11 
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قطع علينا سرد حركته في الصحراء بولوجه مقصر العرافة لتوجهه وتعدل 
وجهة سيره ليلحق بمن أضاع، فأهمية توضيح الزمن في السرد كنوع يدل 

ختالفات التي يضعها لعمل األدبي، ودخوله في االه في اعلى اشتغال
 القاص أو الراوي  بين زمن حكايته وزمن السرد الذي عمل عليه.

 زمن السرد:

ستباقي أو ان وفق تصور األحداث وتنوعها إما زمن السرد يكو 
استرجاعي عن طريق الوعي والرؤيا وأحيانا مشهدي عندما يبدأ الكاتب 

زمن  ل والذي يبقي صوت الكاتب ومفرداته.بوصف أي المتوقف أو الماث
السرد عند حامد فاضل يتغير وفق مجموعاته القصصية وزمنها، ففي 
ألف صباح وصباح، هو زمن التعاكس أو التعاقب، زمن يتمحور حول 
السرد القصصي الذي جرى على لسان شهرزاد في ألف ليلة وليلة وزمنه 

النهار، القائم ما بين زمن في عالم الصحراء، أي زمن الليل و  الصباحي
خوف الموت من الزوج الملك الجالد وزمن اإلشراق للبدوي المسالم 
والمجاهد من أجل لقمة العيش، بين زمن البخور والشموع والدعاء، وزمن 
الشمس ." أنت يا امرأة تسيدت الليالي، وظللت  عاكفة في حضرت التاج 

، وتعرضين بضاعة  والصولجان، تحرقين البخور ، وتشعلين الشموع
الحكي...ألست  التي اتقيت  بدرقة الحكي سيفا تسلط على رقاب العذارى 
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الديك صاح، وأتى الصباح، ولم يعد الكالم لك مباح، أنت  اعتليت  منبر 
 .  (1)الحكي بالليالي، وأنا أعتليه في االصباح"

استقدام زمن الماضي البعيد ضد زمن الحالي العابر إلى المستقبل 
موشى بحكايات الماضي، زمن المخادع الوثيرة والبالط والجدران، بزمن ال

الصحارى والبساطة والفقر وقطع الفراش المتربة، زمن األبواب المقفلة 
والسراج المتذابل الذي ينمو بكمية الزيت والتكتم والحرمة، وزمن الفضاء 

ات المفتوح المنار بشمس البادية وقمرها، زمن األمر والقيود ومقدس
نطالق ومقدسات الرب االال أمر المفتوح بنقاء وحرية  و السلطة وزمن 

المقدس، الزمن الذي يصطدم به اإلنسان بمسيرته بزمن المصاحبة 
والرفقة والتصالح إشراقًا ومغيبًا، زمن السلطة المدمر للحياة بزمن 

والال سلطة. )"يا سيدة حكايات الليل، هكذا يعلن الصباح عن االنطالق 
ه ليستهل يوما بدويا جديدًا يلحقه بقافلة عمر الصحراء...سأترك لو نفس

سمحت راوي الحكاية يروي حكايته...أعجز عن نفخ روح َمن عاشها... 

                                                           

، 1العراق ط–منشورات اتحاد األدباء والكتاب  فاضل،باح حامد ألف صباح وص (1)
0219 :11 
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يتصدر خيمة الذاكرة...سأطوي لساني وأصمت، فتهيئي فقد ترغبين بهذي 
 (. (1)الحكاية".

الذي ومن زمن سقط عبر االنتصار الوقتي وطوته السنون، والزمن 
ال يسقط يتوارثه األبناء فاألحفاد لكل الكائنات الصحراوية، الزمن الذي 
انتهى بالغلبة لعالم السرد على سيف السلطان وزمن الخيال وهو منتصر 
دائمًا بتسامحه ونموه المحايد عبر أعراف وقوانين الصحراء ذاتها، زمن 

ر، أو الغلبة من الدم االنتقائي السلطوي بزمن دم الهفوة، والخدعة، والثأ
 أجل العيش والطيش واللهو أحيانا.

"أتدرين كم سخر مني الذين عرفوا أني أقص عليك القصص، 
وقالوا: )أجننت أيها الحكواتي؟( وقالوا:) أيعقل أن يسرد حكاياته على 

الرأي بأن ا أتينا طريق الحكايات  كقوافأ امرأة َسَحَرْت الملك بالحكايات(...
 .(2)امرأة راوية في البالط، ورجل حك اء في البادية" باتجاهين مختلفين،

"وقد مر  صباح تلو صباح وحامد فاض يخاطب شهرزاد أفكاره ما  
بين غدوك إلى خيمتي ورواحك منها، ومرآة الرمل الشاسعة هذه تتباهى 

                                                           

، 1العراق ط–منشورات اتحاد األدباء والكتاب  فاضل،ألف صباح وصباح حامد  (1)
0219 :02-01 

 :0-09: المصدر نفسه(2)
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بوشم خطواتك، وأنت تتغنين بالليل، ونجوم الليل الوامضة مثل عيون 
تمسح عن جلدها الرملي لون الظالم، وال  الذئاب غير قادرة على أن

القمر الشاحب مثل رغيف الشعير بقادر على أن يشبع بالضوء بطون 
الشعاب، وزمن السرد الذي يتحرك إلى األمام دائمًا، ال يوقفه عائق 

صدقيني الجواب. أيقدر فارس أكوني، حتى يوجه لها سؤاله: أسألك و 
نح الدفء للصحراء الحاسرة حكاياتك األسود المتلفع بالسحاب أن يم

ها.. ل َم ال تردي؟ أألنك تدرين أن فارس  الرأس تحت سماء الشتاء؟..
حكاياتي الرافل بنصاعة غزالة األفق الشرقي هو ال غيره من يجس 

 .(1)..."الصحراء بكف شتائية دافئة ولهذا فأنا أتغنى بالصباح

 الزمن العلمي:

ما، وهو يشبه  أو نشاطٍ  ما، وهو الزمن المستغرق في إنتاج بحثٍ 
عين ماء، ما أن تنبثق  ليحصل على إلى حد ما عم ن يحفر في صخر
وقنواٍت، وكذاك يحتاج مساحات يتغير  ويسيل الماء فيحتاج إلى طرقٍ 

ضل في . فالزمن العلمي عند حامد فاوحياةً  وطبيعةً  اولون عندها شكال
مستمر يحمل  –سم هو زمن قديم _ ماثل زمن جامد، اال قصة الزقورة

                                                           

–منشورات اتحاد األدباء والكتاب  فاضل،ينظر، ألف صباح وصباح حامد  (1)
 :0219، 1العراق ط
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الماضي إلى المستقبل برؤى متعددة، عملية التنقيب زمن حالي يبحث 
ن عن أحداث زمن ماٍض لغايات متعددة في علم واجم خال من الزم

ما أن يكتشف القائم بالعمل عن أسرار  الماثل لكنه يملك زمنا علميًا،
الصخور والنقوش حتى يبدأ زمن جديد، يحمل ما خفي من الزمن 

، لبعثه علميًا إلى المتلقي في األرض اً الذي يصبح استرجاعيالماضي 
 حتى تتغير مفاهيم ومعلومات وحياة بزمن مستقبلي قافز.

" بلغني أيتها الراوية السعيدة أن زقورة كانت في بادية السماوة 
 إن مصاطبهاالعتيدة تتلفع تراب تل محدودب مثل سنام بعير خرافي، قيل 

آثار أقدام كهانها الحافية...الغريب األبلق الذي ما تزال إلى اليوم تحضن 
راقبته أرواح األجداد وهو يترجل من سيارة الجيب...جاست أصابع 

لحظات ظل فيها الغريب يتملى  الغريب حقيبته فأخرج عينًا مشعًة...
الجزء المكشوف من جسد الزقورة، قبل أن تنحدر العين المشعة نازلة إلى 

يب رموزًا وخطوطًا وأشكااًل هندسية مختلفة األسفل لتكشف لعين الغر 
 (1)اضطجعت على سطح ورقة بسطها الغريب أمامه ".

 

                                                           

الف صباح وصباح ، حامد فاضل، منشورات اتحاد األدباء والكتاب في العراق  (1)
 11-:0219:1 1ط
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 الزمن الصحراوي:

وجدت في مجموعة )ما ترويه الشمس ما يرويه القمر( أن زمن 
المجتمع البدوي ال يقارن بزمن المناطق األخرى من تكوينات األرض 

حياتها وأعرافها وقوانينها، وتنوعاتها، فزمن الصحراء خاص بها، يوثق 
وتجارب وعيش ومكابدات المجتمع البدوي بعيدا عن يد العبث والحكم، 
زمن الفصول الوقحة الموحشة بلياليها المظلمة والممطرة تارة والباردة حد 
الموت، والصافية العذبة النقية المفرحة حد البياض، ال يدخل في معمعة 

اهلل، كل ما في زمنه الصباح الساعات، فعنده واحة أسماها ساعة 
والظهيرة، والليل والنهار، والشتاء والربيع والصيف، يعرف مجرى الهواء 
حينما يحمل الغيوم، وصفير الريح عندما تهدده بالخطر، عرفها بتجاربه، 
فالتدخل الخارجي من سيارات الصيد ودوي ها، وبنادق  الصيد الحديثة 

فة غيرت في هذا المجتمع زمنًا وغزارة بشاعتها، وشباك الصيد القاذ
"وسمع الصقر الجاثم هناك أعلى  وشرخًا في زمنه الصحراوي المتوارث.

القمم صوت الصق ار المخيم ببطن الوادي ...أفاق الغرباء على أصوات 
كأنها القهقهات...قوضوا خيمتهم وأعادوها إلى السيارة... شبك اسماعيل 

 .(1)ستقبال الصقر"الر جناحي الحمامة بالشبكة وتأهب الصقا

                                                           

 :15-152: 0222، 1ما ترويه الشمس ما يرويه القمر، حامد فاضل، ط (1)
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متداد الصحراوي، وعبرت بيني " كنت مبهورًا بكل ما أراه في اال
وبين نفسي عن اعجابي بمدلول التايه الذي يقود اللوري بكل دراية وخبرة 
في تلك الصحراء الممتدة كمرآة مسفوحة.. أشار مدلول إلى منخفض برز 

يارته وأوقفها أمام فجأة إلى يسار الجادة: )تلك هي النقرة (وانحرف بس
 .(1)بضعة بيوت طينية بدأت تتدثر بفروة الظالم: )هناك سيضيفوك("

ادة سعة رقعة السرد هذا الوصف في زمن داللي وحشو جميل لزي
ستعارات والصور الباذخة لصنع جمال ممتع وجاذب، بدأ ومستعينا باال

وع حامد فاضل محاكاته بأسلوب جمالي إبداعي الذي يؤدي إلى ظهور تن
زمني، مرتبط بالمكان ضمن مجتمع الحاضرة في نقرة السلمان والوادي 
الذي لجأ اليه الصق ار، ليبدأ ساردا وموضحا ومحلال بالوصف الفارق ما 
بين النهار والليل كزمن في مجتمع له أوقاته وحكاياته وأعماله المرتبطة 

فوصف المكان والشخصية كمظهر خارجي   بعامل الفصول وتنوعها،
نهي الحكاية وتبقى الصورة بألوانها الخارجية واستعارات التشبيه وتوقف ي

ربط الزمن بحركة النفس اإلنسانية ال بحركة " لك يقول أرسطو:للزمن. لذ
  .(2)األفالك والكواكب"

                                                           

 99 :0222، 1ما ترويه الشمس ما يرويه القمر، حامد فاضل، ط (1)
االلوسي، المؤسسة العربية  الزمن في الفكر الديني والفلسفي القديم، حسام (2)

 90 والنشر:للدراسات 
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 الفصل االول

 المبحث الرابع

 الحوار في قصص حامد فاضل

يء والى يعرفه ابن منظور على أنه" الَحْور: أي الرجوع عن الش
ليه.  الشيء، حار إلى الشيء وعنه َحْورًا وَمَحارًا وحوُّورًا رجع عنه وا 
. تقول كل ْمت ه  فما أَحاَر إلي  َجَوابًا  : الت َجاوب  والم َحاَوَرة  : الم جاَوَبة  والت َحاو ر 

َوارًا، أي ما رد  جَ  وَرًة، وال ح  يرًة، وال َمح  يرًا، وال َحو  وابًا، وما َرَجَع إلي  َحو 
تحاوروا تراجعوا الكالم فيما بينهم، وأَحاَر عليه جوابه: رده، واستحاره: 
َوار   استنطقه، والم َحاورة : مراجعة المنطق والكالم في المخاطبة. والح 
: ولد الناقة من حيث يوضع إلى أْن ي فطم، فإذا فصل عن أم ه  َوار  والح 

 .(1)فهو فصيل"

وار" ب أن ه م ناقش ة الكالم بين األشخاص بهدوٍء واحترام ي عر ف الح 
ودون تعصُّب ل رأٍي م عي ن أو ع نصري ة، وهو َمطَلٌب من َمطال ب الحياة 
األساسي ة؛ َفَعن طريقه يتم  الت واصل بين األشخاص ل تباد ل األفكار 

                                                           

 . 001: 0219، 2جالعرب، مابن منظور: لسان (1)
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ف كل  (1)وَفهم ها" وار ل لكشف عن الحقيقة َفَيكش  ، وكذلك "ي ستخَدم الح 
وار ي شبع حاجة طرف من الم تحاور  ين ما َخف َي على الط رف اآلخر، الح 

اإلنسان، وَيسمح له ب الت واصل مع البيئة الم حيطة واالندماج ب ها، إضافًة 
، (2)إلى أن ه يساعد على التعر ف على وجهات الن ظر الم ختلفة للم تحاورين"

كْ لإ   "اْدع   وقد جاء في القرآن الكريم: َظة  ٰى َسب يل  َربَِّك ب اْلح  َمة  َواْلَمْوع 
َي َأْحَسن   إ ن  َرب َك ه َو َأْعَلم  ب َمن َضل  َعن َسب يل ه   ْله م ب ال ت ي ه  اْلَحَسَنة  َوَجاد 

يَن"  ،(3)َوه َو َأْعَلم  ب اْلم ْهَتد 

فالحوار هو م حادثة تتم  بين شخصين أو مجموعة من األشخاص 
إلى حلٍّ لمشكلة م عي نة.  من أجل الحديث حول موضوع ما، أو الوصول

وأحيانًا ي عر ف الحوار بأن ه تبادل اآلراء أو األفكار حول قضية ما بهدف 
الوصول إلى ات فاق حولها. من التعريفات األخرى للحوار: " أن ه الحديث 

                                                           

(. موقع 0215ينظر: الحوار البن اء، فيصل المالكي، مجموعة نون العلمية )نشر (1)
 المقالة االلكتروني

بن حميد، شبكة صيد  عبد اهللينظر: أصول الحوار في اإلسالم، صالح بن  (2)
 ائد االلكترونية.الفو 

 105 اآلية:سورة النحل  (3)
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، أو مجموعة من  الذي يتمُّ بين أكثر من شخص ضمن عمل قصصي 
 .(1)الم مث لين في المسرح أو السينما"

صطالحًا: بأن ه تداول الحديث اوعندما يعرف أصحاب الشـن الحوار 
والكالم بين طرفين أو أكثر حول موضوع معي ن أو مسألة ما يتم الت باحث 
بها. ويرتكز الحوار على مفهوم الن قاش البناء والذي يتم من خالله بتبادل 
 الخبرات والمعلومات والوصول ألفكار جديدة أو تحسين فكرة قديمة
وتبادل اآلراء المختلفة، يعتبر الحوار من أكثر أساليب الت واصل رقي ًا، 
حيث ينطوي على العديد من األخالق الحميدة التي ينبغي أن يتمتع بها 
كل فرد، ويؤثر الحوار على صبر األفراد وقدرة إسماعهم لآلخرين، وتكمن 

طراف وهو أهمي ة الحوار بالوصول للعديد من الحلول المرضية لجميع األ
حدى أهم وسائل االمصدر لتبادل األفك ت صال الفع الة، أما ار والثقافات وا 

بين األبطال والشخصيات  في السرد فالحوارات النصية تتعالق وتتشابك ما
في القصة الواحدة، وتعدد أنواعها، ما بين الخيال واالستحضار والمنولوج 

توجد منطقة في السرد الحوار الشخصي أو الحوار الداخلي الذاتي، وال 
خالية من الحوار، ففي لحظة الوصف والحوار الذاتي يتحول الحوار ما 
بين القاص والقارئ كشخص ثالث غير مرئي، حسب رأي فاتح عبد 

                                                           

 مفهومه وأهدافه وركائزه، الشبكة العنكبوتية بشناق: الحوارفاضل  (1)
http://www.k128.com/books/print?bid=174&pNo=2 
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"بأن ه: في حقيقة األمر غير محصور في هذا المدى من التطور، :السالم 
ن ما يمرُّ إلى المتلقي الذي يكون بمثابة  ث غير المرئي بين شخص الثالالوا 

 هذين الشخصيتين المتحاورتين في موقع داخل النص". 

فأستمع لصوت حامد فاضل السردي وحواره مع المتلقي في قصة 
البادية( حيث قصر السموأل؟  سرة)السلمان نار القصور: " أأبدأ من نقرة 

قال لي العارفون تجده هناك بأرض  هاؤ فالحكاية تستدعي حكاءها، وحكا
.. بعيدا إذا ما أناخت الشمس ناقتها... وريث حكايا الرحاب، القصور.

يجيء على فرس بلقاء كالفجر، تخطر فوق سجادة الرمل... يحلق من 
فوقه قمر بين ثلة من نجوم السماء، كقائد سرب طيور تهاجر في الليل 
نحو أوطانها... وتطوى له األرض طيًا، فيأتي إلى حيث تسبح في 

 . (1)ق في الليل كالشهب نار القصور"العيون النجوم، وتبر 

يصف المدينة اآلن التي قضاء السلمان المنخفض الصحراوي، 
والذي يشبه السر ة في جسد البادية المسفوحة، وهو يحاورنا ويصف 
َمله  مناطق الرحاب، ولكن معلوماته سيحصل عليها من الحكاء، فيهيل ج 

يقدم حكاءه على فرس من معالم الصحراء، من حيواناتها الجميلة، حيث 
بلقاء تشبه الفجر لونا وجماال، فالخيل هي الحيوان الذي رافق العربي في 

                                                           

 112:  0210،  1دمشق، ط -( حامد فاضل، دار تموز)المرائي األمكنةثقافة  (1)
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كل تأريخ حياته، فهي وسيلة تنقله، وسبب من أسباب نجاته، ذكرها 
الشعراء العرب والقادة والفرسان في أشعارهم وريت الروايات عن الخيول 

 القيس يصف حصانه: العربية األصيلة منذ تدوين األشعار، فذا أمرؤ

 َكَجلموِد َصخٍر هدَّه  الَّسيل  من َعلِ    م فر  م دبر  م قبل  معا    م كر  

فهو يشبه اليوم إلى حدٍّ ما العجلة في ذهابه وعودته، وقيلت في 
الخيول شتى األقوال وذهبت أمثاال، ويأخذنا القاص بصحبته منتشين 

له األرض، فهو شخص  بحواره، ليصف الحكاء المقدس،  بحيث تطوى
غير عادي يتحرك بسرعة فائقة، كأنه يركب البراق، وفوقه القمر الجميل 
ونجومه كأنه قائد سرب طيور راحل، وما نجومه إال أضواء تتراقص في 
ماء العيون، والشهب نيران القصور التي تشق الليل، لكن الالفت في 

ن ما االقول أن  القاص لم يستعمل أفعاال ماضية، كأفعال  ستثمر القول،  وا 
الحاضر وأفعاال  ضمير الغائب المتكئ على صيغ أفعال فعاليات

، مستقبلية، وبهذا يعب الوقت ليمأل كؤوسنا الفاغرة أماًل وحداثة قول 
 وجمال سبك وتركيب. 

 يعد الحوار نمطا هاما من أنماط التعبير الفني، يشترك مع السرد
"إن النسق  ،فنياً  جزءً  شكل الحواروالوصف في بناء النص الروائي إذ يـ

يجعل الحوار   قريبا من قلوب القراء  السردية الدرامي على البنية
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وأسماعهم، وتم كن المؤلف من الكشف عن األحداث بسهولة، وقد يوظف 
 .(1)الحوار في "تطور الحدث وفي اإلبالغ عنه"

ه الصحراوي أغلب العوامل المكونة لهذا  وظ ف حامد فاضل في قص 
نسان، وقد أعتمد في  التيه الشاسع، من طقس وفضاء وحيوانات وأرض وا 

باهر في قصة  حوار المتخيل على فعل القول )قال( في مشهد تخيلي
)الصقر( .." أربعة عيون تتراشق بسهام التحدي عينا الصقر الحادتان 
اللتان تلقيان الرعب في قلوب الفرائس، وعينا الصق ار اللتان تروزان 

 الصقر.

 قالت عيناي: ظفرت بك.

 قالت عيناه: لن تظفر بي.

 قالت عيناي: ما بيننا ليس أطول من عصاي .

 قالت عيناه: مازلت بعيدًا.

 قالت عيناي: ب عد المسافة قرب.

                                                           

 :1191العودة، بيروت،  الطالب، دارالعراقية، عمر االتجاه الواقعي في الرواية  (1)
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 قالت عيناه: ما زلت حر ًا.

 قالت عيناي: أنت متعب وعطشان وجائع.

 شبع بالتفضل.قالت عيناه: ال راحة في العبودية وال ارتواء بالمن وال 

 قالت عيناي: استسلم .

 (1)قالت عيناه: ال استسلم."

مشهد جسد به أسمى معاني الحرية واإلباء المخزون في داخل 
القاص وهو يوظف عبر الحوار المتنامي بين الصقر والصقار، بين 
الصائد والطريدة، بين السلطة والمناضل، المالك والمملوك، فالصقر رمز 

باشق في سماء النضال، السامي بالفضاء الذي يرى أدق الحرية والقوة، ال
ن ة والتفض ل واالستسالم  التفاصيل باألرض، حينما تحرر أبى العودة للم 
والعبودية، ال عزة مع الخنوع، وال كرامة مع الذل، وال حرية في عدم تملك 
األمور، وال خيار في منع الرأي، وال أمر لمن ال يطاع، تلك رسالة 

 ي استعمل بها الماضي ليصل الحاضر ومستمرا للمستقبل.الصقر الت

                                                           

-ما ترويه الشمس ما يرويه القمر، حامد فاضل، دار الشؤون الثقافية العامة (1)
 158:  0222،  1بغداد، ط
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)المنولوج(،"حديث النفس أو  ومن الحوار الذاتي أو الحوار الداخلي
الن جوى هو حوار يوجد في الروايات، ويكون قائما ما بين الشخصية 
وذاتها أي ضميرها. بمعنى آخر هو الحوار مع النفس. نقول المونولوج 

ق على نوع من المسرح ومصدر الكلمة يوناني هذا المصطلح الذي يطل
مونو يعني أحادي ولوجوس تعني خطاب. نعني به شخصا وحيدا يقف 

يؤدي جميع  على خشبة المسرح ويقدم قطعة صغيرة. أي مسرحي واحد
 .(1)الشخصيات المختلفة بأسلوب ساخر أو مضحك"

قصير على خشبة السرد،  مشهدلفالحوار النفسي قد يكون مقطعا 
ه يتم البوح بمكامن النفس، يظهرها الراوي في حوار أشخاصه وب

المتحركين بمعرفته، مضيفا لألحداث ما يعتمل داخل الشخصية التي قد 
تظهر بطولة، فمن قصة الزقورة،" وعينا الغريب اللتان شاهدتا الذئاب في 
 السينما وفي حدائق الحيوان ولكنهما لم يشهدا ذئبًا جمياًل رشيقًا بمثل هذه
الجرأة التي يمتلكها ذئب الصحراء:_ ) سأقتله حتمًا وأحنطه وأحمله معي 
إلى زوجتي هدية من الصحراء( وحينما خابت رصاصات مسدسه وداهمه 
الموت تسلق العمود وجلس على السهم المشير إلى البعثة: ) كان عماًل 
رائعا عندما نصبت البعثة هذا العمود( لكن الذئب اقعى أمامه ولسان 

                                                           

 ويكيبيديا الموسوعة الحرة على شبكة األنترنيت. -المنولوج  (1)
Https://ar.wikipedia.org/wikiمونولوج / . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%20مونولوج
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له: )سأبقى هنا حتى الصباح فاذهب لك عن صيد غيري( ضحك حا
) آه لو كانت زجاجة الويسكي معي لكانت سهرة رائعة أظل :بهستيريا

) ألم  -أتحدث عنها إلى زمالء البعثة( تذكر اآلن أصدقاءه في البعثة:
يسمعوا صوت االطالقات؟ ولكن حتى لو سمعوا فسيظنون أن مصدرها 

دهم يذهب لمكتبي ألي عمل الفتقدوني وجاءوا خيام البدو. لو أن أح
 .(1)للبحث عني("

هنا حديث النفس تكون من نوعين من الحوار النفسي، األول حين 
كان يمتلك القوة والسالح وقد من ى النفس بقتل الذئب ليحمله هدية من 
صحراء العراق العصية، ويرمز الكاتب بان الصحراء ال تهب الهدايا 

لك من الحرية الكثير، ومن النضال الكثير ، أصيلة مجانا، أبية وتمت
متمنعة ولمهما كان السالح، وفي المشاهد والحوارات األخرى، ولجوء 

 الدخيل إلى السهم الحديدي الذي وضعوه هم، البعثة

لكي يلجأ إليه كأنما أشار القاص بأن األرض رفضته جميعها 
رها آمال وتحولت إلى ذئب بري صحراوي قاتل، فحدث نفسه وحاو 

فتقده، وأصيب بما ابالخالص مما هو به، وتمنى لو أن أحد أفراد بعثته 
 يصاب الفاقد للقوة والخطر ناشبا أظافره.

                                                           

ما ترويه الشمس ما يرويه القمر، حامد فاضل، دار الشؤون الثقافية  :ينظر (1)
 122-122: 0222، 1ط العامة،
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 الفصل االول

 المبحث الخامس

 قصص حامد فاضل الحدث في
 

لمعرفة الحدث في السرد، رواية كانت أم قصة، البد من أْن نط لع 
فْت في المعاجم العربية على على معنى هذه الكلمة والتعريف بها  فقد ع ر 

غير السِّنِّ والَحَدث  أن  "الَحَدث: )اسم( والجمع : َأْحداٌث والَحَدث  : الص 
ْكمية  :اأَلمر  الحادث  المنكر  غير  المعتاد و) عند الفقهاء ( الن جاسة الح 

نا ب ه  : التي ترتفع بالوضوء َأو الغ ْسل أو التيمُّم، َهذا َحَدٌث ال ق َبَل لَ 
 .(1)اْلم ْنَكر  ، الب ْدَعة  ، َأْي ما َلْم َيك ْن َمْعروفًا"

ي القص استهل الكاتب حامد فاضل مجاميعه ببدايات مختلفة ففي ف
)ألف صباح وصباح( كان إهداء ليكون موحيا يمثل خالصة رؤيته التي 

فهو منذ البداية  ،والوجداني ،يؤطرها نموذجا للعمل سواء كان السياسي
ويوثق  ،يوثق وجهة أحداث مجموعته ويرفض كل ما يتقاطع مع الحرية

والفعل الخالد الذي  ،والذاكرة ،أيضا كل ما هو امتالك لخصوصية القلب
ال يمكن أْن ي نسى. ومن هنا نرى أن  الكاتب حامد قد افتتح مجموعته 

                                                           

 قاموس المعاني ، باب َحَدَث ، الشبكة العنكبوتية. (1)
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باالستدعاء للماضي، لتراث الحكي حيث محاكاة أللف ليلة وليلة، واعتمد 
الحكايا أن تأتي تكملة نهارية لحكايا الليل بأسلوب صحراوي بكل عاداته 
واستشرافاته، ومعانيه ومقاصده، هذا هو افتتاح مجموعة ألف صباح 

هدا ها، إلى كل ما علق من الخوف في عقل الطفل والقلب ؤ وصباح وا 
الكامن بين األضالع، إلى كل الحكايا الغائرة في المرويات على شفاه 

من األهل أو من الموروث الشعبي، إلى الحلم برؤية ذئب بالعين  الكبار
المجردة، ال بوسيلة أخرى، التمعن به عبر شاشة عرض ورؤيته كباقي 
الحيوانات ال تشبه مواجهته يومًا، لقد جاء الذئب في الرؤى وفي المنام 

فالن ذئب،  :بصور كثير، وانتشرت صفاته بين الخلق حين يقولون
مدحًا لرجل يعبُّ مسالك الخطر وال يخشون عليه من أمر،  فأحيانا يأتي

وأمواتا .. يقول سيدنا  وأحيانا لطباعه الكريمة بحفظ أبناء جلدته أحياءً 
الشافعي رضي اهلل عنه وأرضاه في وصف الناس ذاكرا من سجايا الذئب 

 وخصاله األجمل:
 واناوما لزماننا عيٌب س         نعيب زماننا والعيب فينا       

 و نهجو ذا الزمان بغير ذنب        ولو نطق الزمان لنا هجانا

 وليس الذئب يأكل لحم ذئب          ويأكل بعضنا بعضا عيانا
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م بهذه األبيات  فهو األبي على أكل لحم أبناء نوعه، لهذا كرِّ
الخالدات عبر الدهر، كما ورد في كثير من معجمات كتب العرب 

ها الذين أرخهم تأريخ ئرها وعلى ألسن شعراوأشعارها وترجماتها لعصو 
األدب بأحرف من نور، كفحول الشعر المشاهير وهنا أذكر موطنا آخر 
للذئب عند الفرزدق، الشاعر األموي، حيث وصفه بإعجاب عن حدث 
بينهم كقوم باتوا بعمق الصحراء وزائرهم الذئب، يشيد بنفسه وكرمه 

د، وهو حيوان مفترس وهنا وشجاعته، وتحدث عنه القدماء بمعنى الو 
أجترح بعض من مراتب األلفة للطبيعة حيث يصف بها الفرزدق الليل 

 والذئب وطرق المعاملة معه والود والشجاعة يقول :

 وليلة ِبتنا بالغرييِن ضافنا     على الزاد ممشوق الذراعين أطلس  

 ولو أنه إذ جاءنا كان دائبا             أللبسته لو أنه كان يلبس  

 ولكن تنحى جنبة  بعدما دنا       فكان كقيد الرمح بل هو أنفس  

 فقاسمته نصفين بيني وبينه             بقية زاد والركايب نّعس  

 (1)بن ليلى إذ قرى الذئب زاده على طارق الظلماء ال يتعب س  اوكان 

                                                           

بيروت  عمار،ار د العالم،أحمد شحاته  األموي، اسماعيلوصف الطبيعة بالشعر  (1)
 020: 11:9، 1ط
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يبدو أن الذئاب نتيجة الجدب في البادية وعدم وجود طعام إال قليال 
لى أن تنتهز فرص تواجد أطفال بمفردهم بعيدا عن الخيام أو تعودت ع

ألن أكله الذئب( هنا  (المنازل فتفترسهم، ولهذا قال اإلخوة بسورة يوسف
لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا  : (ورد في قوله تعالى بسورة يوسف

  )1( (لخاسرون

ى قال تعالى على لسان يعقوب عليه السالم الخائف من الذئب عل
إن ي أخاف  أْن يأكل ه الذئب  وأنتم عنه   ف:)ولده الصغير بسورة يوس

غافلون(. افتراء إخوة يوسف عليه السالم على الذئب، ورد والدهم نبي اهلل 
عليه السالم قائال: ) تاهلل ما رأيت  ذئبا أحلم من هذا الذي أكل ابني ولم 

بدم كذب قال  وجاءوا على قميصه) :يمزق قميصه(، وفى هذا قال تعالى
ذهب أمر براءة الذئب من دم يوسف عليه و  ،بل سولت لكم أنفسكم أمرا(

 السالم مثال : )براءة الذئب من دم ابن يعقوب ع( . 

ومن الصور الجميلة التي أبرزها حامد فاضل دهاء الذئاب في قصة 
نشداد والتفاعل مع موج السرد فلو توقفنا عن هذا االنجذاب واال )الصياد(،

خاذ، وسألنا أنفسنا هل كانت القصة حقيقية، كمشاهدة الرائي للحادثة األ
أم إبداع حكاء متمرس، منقولة على شفاه الرواة أم حادثة نقلت عبر 

                                                           

 12 آية: ،سورة يوسف (1)
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واسطة تواصل، هل هي خوف داخلي وصورة مخيال باهرة أم قصة 
تعامل معها السارد بفن ه وحنكته الكتابية ليوقف أنفاسنا ويزرع الرعب بين 

ا من الذئب؟ أللذئب القدرة على كل هذه الحيل واالنتصار على جوانحن
ه  الصائد الواثق، والصياد الذي يعرف ريح الذئب حين يشمه، والذي وج 
زميله في محتوى القصة وأرشده وأغناه كي يحافظ على حياته ليكون هو 
الفريسة؟ هنا فلسفة السرد، وحكايا لألنس واعتمار لطاقية الكالم وسحر 

سه المحبين ما لمتحد ث ودهشة لقاص، أخذ من الموروث لينشر بين جال 
أنعمت به صحراء السماوة عليه، وما فيها من طباع وحتوف قد يحدث 
لمجرد نزوة، أو إلثبات شجاعة، وكيف يصبح الصياد فريسة أوهامه، 

 وكيف يكون دهاء الحيوانات البرية القاتلة. 

 ةعدة رواة في الحكاييلعب حامد فاضل بتداخل األحداث وتوظيف 
الواحدة، ومحافظا على تواجد شهرزاد المسلوبة الصوت، فعندما يحدثها 
ينقلنا منه إليها على راٍو آخر، "وأنا المرواتي الذي تعودت أن تجيئي إلى 
خيمته كل  صباح ، ليفطر سمعك بحكاية جديدة، أستهلها فأقول: بلغني 

كان يجوب بسيارته بادية السماوة أيتها الراوية السعيدة أن رجاًل حضريًا 
راوي الحكاية يروي حكايته، فأنا مهما  –لو سمحت –العتيدة، سأترك 
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بلغت من التمكن من زمام الحكاية _ وانت  خير َمْن تعرفين_ أعجز عن 
 . (1)نفخ روح من عاشها"

هنا أجده قد تمكن من لعبة السرد وأضفى عليها الميتا سرد، يقول 
ككل هي ظاهرة متعددة  )الرواية إن باختين قد أكد أنعبد جاسم:" عباس 

فقد أتقن جمال عمله  ،(2)األصوات(..." ةددة اللغات متعدداألساليب متع
ونحته وتطريز حكاياه ليضع الرواة على مائدته يحيل سرده من شخص 

عجاب دون ملل.  إلى آخر ونحن نتابع حركة الحكي بإصغاء وا 

ا خليطا وهو يبحث عن نعجن لومن مجموعة )ثقافة األمكنة( ي
األمكنة المرئية والمغمورة في الرمل كي ترى، وبتداخل األحداث، كأن 
العملية استهوته لينشر غيمتها على سماء السرد في مجاميعه الثالث، 
وهو يتحدث في المرأى الخامس عن قصة)ماء العيون(، يحيلنا إلى 

ر، وهي حكاية نصرة المقدس وأحداث رؤية أصبحت حقيقة خالدة أبد الده
وهب األنصاري للحسين بن علي عليهما السالم في وقعة الطف بكربالء، 

الراهون، خذني إلى زمن  وهو يروي لنا، " أحملني يا فرس المخيال
                                                           

 بغداد،–ألف صباح وصباح، حامد فاضل، منشورات اتحاد األدباء والكت اب  (1)
0219 : 

 -ما وراء السرد ما وراء الرواية، عباس عبد جاسم، دار الشؤون الثقافية العامة (2)
 :2: 0225بغداد، 
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الحكاية، فلعلي أبصر حفيد الرسول محمد)ص(، قاصدًا أرض الطف 
ستقباله دام بيت شعر لرجل نصراني، تخرج البقافلة اإليمان، أراه ينزل ق

امرأة من )شك( البيت...يأتيها صوت الرجل يسأل عن رب البيت، تتلعثم 
وهي البدوية الفصيحة اللسان... لتجيبه على استحياء: ) هو ابني، وقد 
ذهب ليستسقي لنا(،فيجيب ذو الوجه النوراني: ) يا أم وهب، قولي ألبنك 

 .  (1)حين يعود ، عليك بتصديق الرؤيا"
ها أخذ يسترجع الماضي المنسوج في ذاكرته لرواة ومنذ اللحظة نفس

تمشي السنون بأقدامه، عن الرجل  عدة، وهم يحدثونه طفال وشابا ورجال
النصراني الذي رأى بمنامه أن  عيسى عليه السالم أخبره، بأنه سيكون من 
أصحاب الحسين وأحد شهداء واقعة كربالء، تداخل األحداث مابين الرؤيا 

رجل النوراني القادم ليخبر أم وهب وتدفق عين الماء، من في المنام، وال
بعد أن استل النوراني سيفه المغروز باألرض أمام بيت وهب، لموهبة 

حداث التي كبيرة بتعدد الرواة، وتعدد أصواتهم ضمن تعددية في األ
عن تكوين عين ماء في قلب الصحراء  تفضي في نهاية الحكاية

الماضي والحاضر حتى أصبح الماضي  الموحشة، وبهذا التمازج بين
ال يتجزأ عن الحاضر وال ينفصل عنه في المرويات، وبهذا الزمن  جزاءً 

                                                           

-129: 0210دمشق –فاضل، دار تموز مرائي الصحراء المسفوحة، حامد  (1)
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 ،والبيت ،ه في السجنئالمتأخر شكل الكاتب تفاصيل حياة أبطال صحرا
واسترجاع الذكريات ليعيد الزمن الماضي  ،عبر التداعي ،والمجتمع

وثائق أو مذكرات شفاهية وكأنه يسجل  ،ويتالعب باألزمنة واألحداث
 وحقيقية متداخلة. 

إن  طريقة سرد األحداث في مجموعة ) ما ترويه الشمس ما يرويه 
القمر( تقوم على المزج بين التخيل والموروث الشعبي، بين مضامير 
متعددة، ترتكز على القيم والعادات البدوية في صحراء مدينة السماوة، 

وحكايات الرواة الشعبين من أبناء القرى  بين تراث وعراقة بالد الرافدين،
واألرياف، وبين الرواة الذين يطربون مجالس السمر في البادية بقصصهم 

هم ما يودون إنباته فيهم، فالبدوي من أشد  ئالتي تزرع في نفوس أبنا
المحافظين على توارث العادات األصيلة والحفاظ عليها، فمن قصة ) أنا 

  .ر(قتلت الداغ
له، ليتعامل مع حدثين ففي وت انطلق القاص ليحرك بطومن الم

البادية من اآلبار والقوافل  ،تحرك نحو العالم الخارجي المحيط به احدهما
س واقشعرت الجلود وانتصبت الشعور وانعقدت و الرؤ  ضطربتاوالنجوع، ف

فقد استخدم تقنية االسترجاع  ليصور لنا ماضي  ،األلسن، إما ثانيهما
ضاه في مطاردة الهاربين وقطاع الطرق ومعرفته بعوالم الداغر الذي ق

البادية، وعمله الجسدي وقوة حدسه وفراسته ومدى تأثير مقتله على 
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صدق في موته، "  الال عن فقد تساءلوا ،هئالعامل النفسي لمحبيه وأعدا
وسرعان ما أمطرت فأغرقت البادية بسيول األلغاز التي خاض البدو 

األسئلة ليدلقوها في مسمع عرافهم، ويشخصوا مخاضتها حاملين دالء 
بأبصارهم نحو فمه المختبيء بين عشب شاربه ولحيته بحثا عن جواب: " 

عليه فحل قطاة كان ينبش أيموت من احتسى من حسو الحياة الذي دله 
 .(1)حتساء؟"الرمل لال
ويمكننا أن قول ان القاص حامد فاضل لم يتقيد في الترتيب الزمني  

لقصصه في مجاميعه الثالث، ألنه يتنقل داخل قصته بمشاهد والحدثي 
بالمبنى  وإلضافة المتعة والجذب تالعب ،باهرة وعلى ألسن متعددة

 وفي الحبكة الحكائية. ،الحكائي لقصصه متوغال عمقًا وفناً 

الحدث في الرواية بأنه:" تضارب أو تصارع القوى المتعارضة 
فكل لحظة في الحدث تؤلف موقفا  ،الموجودة في أثر معين ةوالمتالقي

 .(2)للنزاع تتالحق فيه الشخصيات تتحالف أو تتجابه"

                                                           

 1طالعامة، دار الشؤون الثقافية  فاضل،ما ترويه الشمس ما يرويه القمر، حامد  (1)
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ربما يكون هناك  ،ألن الحدث في السر ال يطابق الحدث في الواقع
تشابه، أو أشتق من الحدث الواقعي ولكن هناك عنصر يدخل في عمل 

 ،هشةوهذا العنصر يضفي على العمل الد الكاتب أو السارد، وهو الخيال،
فيعمل على صقل ويعطيه صفة  ،ألن الحدث الواقعي مسنن الحواف

فالخيال يتعامل مع الوجدان، ويستدر  ،جمالية، ويزيد من تأثيره الروحي
أحيانا العواطف ويثيرها، لذا تكون القراءة لكاتب مائز انبهارا فنقول: )يهز 

 الوجدان قلمه(.  
في العتمة سائرا لم  حدثنا حامد فاضل فبقصة)المغارة( حين أمضىي

يخف ولم ير، لكنه استمر في السير داخلها، وحين الح له ضوء ضعيف 
سار باتجاهها فكانت هي الفتحة التي دخل منها، فادرك أنه دار دورة 
كاملة في الظالم،" توقف ليمأل صدره بالهواء المنعش قبل أن يصعد 

رج من العتمة باتجاه الفتحة وهو يسأل نفسه كم لبث ساعة أم ساعتين خ
كانت  وتمدد على أرض الكهف يفرك عينيه... وحين نظر ... فقد

الشمس تجنح للمغيب أدرك اآلن أنه أمضى نهارا كاماًل داخل المغارة، ثم 
هب  مرة أخرى حين نظر خرج الكهف وهو يرى مجموعة من الذئاب 
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رة القادمة باتجاهه لم يكن أمامه إال الغار فلجأ اليه ورصف بابه بحجا
 .(1)كبيرة"

نالحظ أنه اعتمد بسرده للقصة بضمير الغائب، وان األحداث التي 
تفرعت إلى أحداث، كأنها توالدت باالنشطار، وتالحقت لكي ال يترك 
للقارئ التقاط أنفاسه، كي يستمر بالجري وهو في نهاية القصة ليعرف 

ياء المصير الذي آل إليه، هذا السائر في العتمة، فماذا فعل به الض
األخير من النهار؟ فبينما ينتهي من الموت في مجاهل المغارة، خرج إلى 
ساحة الكهف، فتنفس الصعداء، وقد انتهت لديه المحنة وحبال النجاة 
م دْت بضوء الغسق، ما أن أطل حتى يفاجأ بقرب مجموعة ذئاب قادمة 

يحمل سالحًا فبندقيته سقطت منه بنهر  إلى مسكنها الكهف، وهو ال
غارة المعتم، فصار ملجأه طريق مقتله، هنا أوجد له سبياًل مبدعنا، الم

وبعد رصف الباب بالحجارة، وقيام الذئب بالحفر تحتها لكي ال ينتهي 
الحدث المكتظ بالخوف، " فقد انبرى أحد الذئاب بالحفر تحت الحجارة 
ومد يده داخل الغار ليسحب الحجارة فقبض الرجل على يد الذئب بيسراه 

تل خنجره بيمناه عبثا حاول الذئب تخليص يده من قبضة الرجل لكن واس
اال بعد أن بترها بالخنجر صرخ الذئب وانسحب  الصياد الماهر لم يفلتها

                                                           

، 1طبغداد، –باء والكتاب ألف صباح وصباح، حامد فاضل، منشورات اتحاد الد (1)
0219 :89-8: 
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حين أكتمل عقد السامرين كان  وتبعته بقية الذئاب.. مساء اليوم التالي
الرجل الصياد يتحدث عن مغارته وقد جلب معه يد الذئب تأكيدا 

 (1)لكالمه"
المميزة، كلما كان القص قريبا من موقعه الصحيح تحققت شروطه 

ما يحققه الكاتب العبقري في الكتابة القصصية،" إن أجمل األشياء  وهذا
وأنبل العواطف وأعظم المواقف ال تشكل أثرا فنيا إذا نقلت نقال. فإذا 

ي بل من خصائصها الت ،بهرتنا منقولة لم تكن عظمتها متولدة من فنيتها
والنقل تاريخ ناقص، أما في الفن فال إبداع إال من تولد  ،أمكن نقلها

حركة تتجادل فيها العمومية وخصوصية الرؤية أو خصوصية اللحظة بل 
إن اغرب األحالم ال يشكل أثرا فنيا إذا نقل حرفيا الن نقله الحرفي يبقيه 

 .(2)أسير الحضور الفني"
  

                                                           

، 1طبغداد، –ألف صباح وصباح، حامد فاضل، منشورات اتحاد الدباء والكتاب  (1)
0219 :8: 

، منشورات دار الشؤون الن بور نوف، ترجمه نهاد التركليعالم الرواية، رو  (2)
 .1111 بغداد، العامة،الثقافية 
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 الفصل الثاني

 في النسق

 لالمبحث االو

 األنساق المضمرة في قصص حامد فاضل

وأينما حل وا اوجدوا  لٍ نق  وتَ  لٍ رح  العرب عامة عبر تأريخهم العتيد أمة تَ 
الحلول لعيشهم فكونوا حضارتهم المعهودة المدونة والماثلة عبر حقب من 
العصور للعيان بمختلف أماكنهم من بلدانهم ، والعراقي السماوي كأي 

رتوى منها جل العادات والقيم وتعلم فقرأ السِّير عربي ، عرف الصحراء وا
وشعر الشعراء وكتب الرحالة والعلماء ، فالبدوي السماوي خبر الصحراء 

، فهو الساعي خلف الرزق والباحث عن الكأل وعن الماء ، هاوشر  هاخير 
يبث خيامه حيث يرى الرزق ، وتفرح حيواناته بالعشب والماء ، يوقد ناره 

قهوة وأوانيها بالجمر والحكايا ، يعيش بتماس مباشر مع ويلهب د الل ال
الطبيعة ينتقل من مكان إلى آخر حين ينضب مورد المكان األول، حفظ 
نجوم ورعد وبرق وغيوم صحرائه، استأنس بوهادها وتلولها ومرامي 
سواقيها ورسم شعابها ودعاص رمالها وصورها في شعره ومروياته، لم 

لظواهر لم يوثقها من الصور الجميلة والموحشة يترك شاردة وواردة من ا
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نبالج رأس الصباح اوالمفزعة والمرعبة وكل ما تقع عليه عيناه من 
وسيف الظهيرة الباتر وعليل نسيم المساء ودماء حمرته وليل الصحراء 
وقمره وبرده وكل الرسوم التي يصنعها على وجه الرمال، ينزل أماكن من 

ا يميز أهلها عبرة واعتبارًا، يقع على آثار سبقه ويقف عليها ذاكرًا م
األقدمين، تتنازعه عواطف مختلفة، فيحاكي الحجر عاتبًا ومعتبرًا، 
ويناغي اآلثار في البادية متسائال عن حب وقوم وآثار عفى الدهر 
عليها. ومحدثا عن معارك وغارات وقعت وأبطال وفرسان ورجال مهمات 

حامد فاضل الصحراوي هناك عدة  وعابري مدلهمات الصحراء، وفي أدب
أنساق مضمرة تبرز في مجرى السرد عبر ثالث مجاميع قصصية تفردت 

ت والثأر واإلنسان من رجل نساق المو الصحراء، ومن هذه األبعالم 
 .وامرأة

 نسق الموت : -أ

ء حياته في الدنيا، وفاة، الموت الموت م فارقة الحياة وانتها
الهالك، فقدان الحياة، ويقال  الموت األَجل،ضمحالل الحياة، انقضاء ا

 كائن الروح عن كلوزوال  سلب بمعناه  هو لقد أدركه الموت، فالموت  
حي، وفي القرآن الكريم وردت سور الموت بأنواع مختلفة، تمثل بموت 
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. (1)(تعالى بمحكم كتابه :)ك لُّ َنْفٍس َذائ َقة  اْلَمْوت   واإلنسان، قالاألرض 
ت، فالموت فسيولوجيًا بانتهاء عمر الكائن وقوته، وقد تنوعت طرق المو 

والموت نتيجة لمؤثر داخلي كالمرض، أو خارجي كأي وسيلة من وسائل 
القتل، الحوادث والقتل السهو والقتل العمد، تعدد األسباب بسلب الحياة أال 

 أن الموت واحد، وهو الفناء وترك الدنيا والعودة إلى األرض.

يموت  ويمات  أيضا  –لموت ضد الحياة، ماَت ا "لغة:  تعرفوا المو 
فهو ميٌت و )َمْيٌت( مشددا ومخففا وقوٌم موتى وأموات و ميتون وَمْيتون 
مشددا ومخففا ويستوي فيه المذكر والمؤنث، قال اهلل  تعالى : ) ل ن حيي به 

الضم بْلدًة َمْيتًا( ولم يقل َمْيتًة. والَمْيتة ما لم تلحقه الذ كاة. والم َوات  ب
الَمْوت. والَموات أيضا بالفتح ما ال روح فيه. الَموات أيضا بالفتح األرض 

 ي قال:التي ال ما لك لها وال ينتفع بها أحٌد. والَمَوتان  بفتحتين ضد الَحَيوان 
ته أيضا.  اْشتْر الَمَوتان وال تشتر الحيوان. ويقال: أماته اهلل  ، ومو 

 .(2)ئي"والم َتماو ت من صفات الناسك المرا

عرفها الكون كنوع من أنواع وعندما نستدعي تأريخ أول حالة 
، فكانت أول جريمة قتل في األرض ما فعله أبناء آدم، وعرف الموت

                                                           

 1:5سورة آل عمران،  (1)
 .821ابو الحسن الرازي، ص اح،الصحمختار  (2)
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اإلنسان خبرها عن طريق كتب التنزيل، وثِّقت كأول موت في الكتاب 
 المقدس: " حيث قابيل اد عى إيمانه بالر بِّ ولكنه لم يفعل، لم يقبل الر بُّ 
قرباَن قابيل فاغتاظ قابيل  جد ًا وسقَط وجه ه، فقام على أخيه هابيَل في 

 .(1)الحقل وقتله"

ووردت هذه الحادثة ضمن قصص األنبياء في القرآن الكريم في 
قوله تعالى: "واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانًا فتقبل من 

ا يتقبل اهلل من المتقين، ولم يتقبل من اآلخر قال ألقتلنك قال إنم أحدهما
لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك إني أخاف اهلل 
ثمك فتكون من أصحاب النار  رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وا 
وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من 

 .(2)الخاسرين"

 : أنواع الموت

د الجسد، بينما القتل هو إفساد الجسد الموت هو سلب الروح إلفسا
وع الموت بأشكال متعددة نيت إلخراج الروح لذلك يعاقب اهلل على القتل،

ضمن أدب حامد فاضل الصحراوي، فموت العطش في تيه الصحراء، 
                                                           

 .5: 2سفر التكوين،  (1)
 (22، 01، :0، 09المائدة، اآليات  ) (2)
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وموت القتل الذي تتعدد وسائله في حياة الصحراء، فاإلنسان يواجه 
نسان، واالنتحار واألفاعي ن المفترس، أو الصراع اإلنسان االالحيوا

والسيول، والصواعق، والموت المعنوي الذي يشمل القيم،  والعقارب،
الحياة(، يقول الدكتور شاكر  موت)السلطوي وكسر الروح باإلذالل 

عبدالحميد:" إن الموت عند إبراهيم صنع اهلل .. هو العدم وفي الموت 
وت لديه موت الروح المحيط بكل شيء كان ينبغي أن يكون حي ا، فإن الم

 . (1)قبل أن يكون موت للجسد"

ولكنها  ،ففي أحيان كثيرة يأتي الموت ضمن موج السرد كجملة عابرة
أنبأنا الشعراء  الموت، فقدتضع بين عيني القاريء صورا لما تعني مفردة 

عن السراب القاتل الذي ينهك الكائن في الصحراء، وهو يسعى من أجل 
د أنبأنا الشعراء بوصف لهذه المفازة التي تهلك الحصول على الماء، وق

 الطير : 

 ويحلل  في جوانبها النسيم   ا أواما      "يموت  قطا الفالِة به

                                                           

، عالم المعرفة دعبد الحميوتجليات في األدب، شاكر  الغرابة المفهومينظر  (1)
 51: 0211، 1ط الكويت،
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 (1)وأشباٌح تجول  وما تريم  "          س بها بالٌل  بها غدٌر ولي

نالحظ من البيتين السابقين صورة الموت البارزة لفظًا، والمعاناة من 
لسراب أتعب األقدام في العدو، وأنهك الشجاعة، وأسلم العطش، وكم ا

األرواح لحادي الهالك. لم يكن السراب سوى خدعة من صيهد الصحراء 
بهاجرة الظهر، برمال وكثبان خالية واجمة، لذا القطا كل ت أجنحته ليهلك 
بها لعظم المساحات القاحلة، والمفازات الخالية من الشجر، فيبرز الموت 

مر مفروغ منه، ال تأمن الصحراء وأنت خال من الهداية أو شبحه كأ
والدراية والدليل، فال تحب الصحراء المتهورين وصغار العقول، وتأنس 
للخبرة وأصحاب العلم والقوافين، وتهدي سب لها ألهل البأس الحكماء، 
ولكن الموت عالمة، في سَير  الصحراء بارزة وسيف صقيل يهدد رقاب 

ين، فقد برزت في مجاميع قصص )حامد فاضل( التائهين والمغامر 
الصحراوية صور الموت في التيه، حيث التهور وعدم التأني، التجرد من 
السالح وتصبح فريسة لذئب جارح أو أفعى تتزحلق على خدود الرمل، 
وفريسة العطش حين ينقصك التدبر والمهارة والخبرة، بالتغلب على قوانين 

ءا من رمالها الشاسعة وتندمج ذراتك الصحراء، والقدر إذ تصبح جز 

                                                           

وصف الطبيعة بالعصر األموي، إسماعيل أحمد شحاتة العالم، دار عمار  (1)
 22(: 11:9)، 1ط بيروت،
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بذراتها، بعد أن يأخذ النمل طعامه ورزقه. "فالموت هو الفاصل بين البقاء 
اء حد ًا لوجود أي شيء، لكنه يولد صورا وجماليات روحية وعقلية واالنته

وتخي ل وربما يكون حياة في عهد جديد، فالموت منطلق ألشكال 
 ة في الحياة والجزع من الفراق،مرعبوخطابات معقدة، فالموت بصوره ال

والموت كسقوط ونهاية والموت كغياب لفرد أو مجموعة، والموت في 
بين  البعد والجفاء والموت في اإلبداع وأروع ما فيه رمزيته ألنه الهوة ما

 . (1)الضرورة والحرية"

فتنوع الموت ما بين المادي والمعنوي، " فتظهر الحقائق كظالل، 
، فتبرز الغرابة كميدان للموت، الفقد والغيابيا وحاالت من وأشباح، وبقا

والموت ميدان للغرابة في الحياة، كجزء من الموت المعنوي، فترتبط 
األشباح والظالل واألقنعة بالموت، كموت المشاعر واألفكار والذكريات، 

 .(2)في الموت المادي والمجازي"
ت يأتي عابرا، لم ينفث الكاتب جمله ليوصل ما يبغي، ولكن المو  
عن تخطيط لتركيب المقطع، ففي الصفحة األول من قصة )لغز  يأت  

                                                           

/ 1الصور السردية في الرواية والقصة والسينما، شرف الدين ماجدولين، ط (1)
0212 :92 

المعرفة عالم  ،دعبد الحميشاكر  الغرابة المفهوم وتجلياته في األدب، ينظر (2)
 52 :0210، 1ط الكويت
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 ، وهو ينقل عملية خروجه من المدينة تظهر  ج ملٌ 82ص عبداهلل(السيد 
عبرت سكة القطار الصدئة، وتركت خلفي “يقول: لوصف الموت حيث 

، برائحة الموت، والمستشفى القديم العطنالمحطة المهجورة والمسلخ 
 . (1)والمقبرة الجديدة"

من يظن أن السكة الصدئة ليست صورة لموت، مادامت  وابتداءً 
هي ميتة، ال حاجة إذا ال تستعمل التي صدئة فهي متروكة، والمتروكة 

والمحطة مهجورة، فعملية الهجر أي الترك  فائضة،للناس بها وقديمة 
إذا المرور بها وتخلي المسافرين من الولوج إليها، أو وقوف القطار أو 

برائحة الموت، هنا  العطنفهي ميتة حتما، والمسلخ هي مهملة ومتروكة 
نحروها ودماء موتها يترك رائحة  حيثأنفاس وبقايا أرواح الحيوانات 

دمها، ولكن ما هذه الرائحة؟  أنها رائحة الموت، رائحة الفناء والقطع من 
كا هو اآلخر، ولكنه شجرة الحياة. والمستشفى القديم، ربما يكون مترو 

عندما يكون قديما يوحي للسامع والقارئ باإلهمال، ومادام مهماًل، فهو 
أحدى أدوات الموت وخطف األرواح، والمقبرة القديمة الملجأ األبدي 
ألجداث الموتى، والمقر الحقيقي الدائم الذي يدوم ألضعاف أعمار 

مل الموت، وتتسع األحياء، تتوسع على حساب فقدان األرواح، وتنمو بعوا

                                                           

-لعامةادار الشؤون الثقافية  فاضل،ما ترويه الشمس ما يرويه القمر، حامد  (1)
 82 :0222، 1ط، بغداد
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يواء ال مفر  بأدوات الموت المتنوعة، بيوت دائمة، وفراق ال نهاية له ، وا 
منه. فالموت ثيمة النهايات والشيء الذي تتوحد به كافة المخلوقات، مهما 
تنوعت فصائلها وأشكالها، وقاهر ال يجارى ويد اهلل في الكون، فكل 

فنى وكل مادة تفنى وال المخلوقات من حجر كالكواكب تفنى واألحياء ت
ذا أخذ بحر السرد سفننا القرائية عبر موجه ورياحه ،  تستحدث أبدا. وا 
والقاص يبحث عن السيد عبداهلل. وأنا مبحرا يبزني :" وقد فرض السيد 

تطاع أن يصطاد األرملة صدفة، األرملة عبداهلل نفسه على بلدتنا، واس
، وقال وجهاء بلدتنا وكبارها الفارعة التي أودعت التراب زوجيها السابقين

ومنهم جدي رحمه اهلل : ستمتص هذه المرأة العطشى زوجها الثالث، 
في أقل من عام،  فوجئواوربما عاد بعد عام إلى ما خلق منه. لكنهم 

عندما وجدوا أنفسهم يحملون نعش الم ل ة ليقيموا من جسدها الذي طالما 
 .(1)اشتهوه مأدبة لدود األرض.."

ن ب دأت مزاحا أال أنها تصف فقد زوجين الموت في  هذه القصة وا 
بسبب الموت، وعملية االمتصاص أو تسليمه ليد الموت، ليعود ترابا كما 

 القبر،خلق منه، ولكن الموت غالطهم، فاختار الم ل ة مأدبة لديدان 
فتغيرت القناعات فمن أكدوا على انه هو الذي سيموت غالطهم الموت 

                                                           

 -دار الشؤون الثقافية العامة فاضل،ما ترويه الشمس ما يرويه القمر، حامد  (1)
 81 :0222، 1ط، بغداد
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ررت أن تأخذ الزوجة المزواج وتنهي حياتها، فكل ألن مشيئة الرحمن ق
جتماعية لى ما هو عليه، في كل األوضاع االإلى فناء، وال يدوم الحال ع

والسياسية والزمن كفيل مع تغير العلم وتطوره والقدرة العظيمة أن تحي 
 وتميت .
ك كابد الهاربون من سجن نقرة السلمان الموت المحتوم، وهم لكذ

والخالص من الجالد القاتل ألعمارهم وأجسادهم بين  ينشدون الحرية
من الموت المعنوي بين السياط والجوع  ؟ينتقلون  فأينجدران السجن، 

والتعذيب والتنكيل الفكري إلى الموت الجسدي المادي في مجاهل 
، وفي تلك اللحظة القاتمة والنهائية،  الصحراء المسفوحة حين شه َد القمر 

خالص الحقيقي، يسقط بين يدي زميليه وقد أعياه األلم والفراق األبدي وال
وسيف الموت، فيروي القمر مشهد وفاته: " عيناه اللتان لم تعودا تطرفان 
مفتوحتين، رأيت فيهما طفال صغيرا يحبو ثم شابا مرفوعا على األكتاف 
يهتف في تظاهرة حاشدة، ثم سجينا يعاني وراء القضبان، ثم شيئا ما ال 

 .  (1)أبصره أنا"
يقص علينا حامد على لسان قمره حياة هذا المناضل الذي تدرج 

ه، ثم ئبمراحل عمره، والقمر يبزغ في لياليه، مذ كان طفاًل يدرج تحت ضو 

                                                           

 -دار الشؤون الثقافية العامة فاضل،ما ترويه الشمس ما يرويه القمر، حامد  (1)
 100: 0222، 1ط، بغداد
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شابًا وطنيًا منتفضًا على الظلم والظالم، وعنف الدكتاتورية والتسلط  ، 
، حيث كان يهتف في التظاهرات الحاشدة محمواًل على أكتاف الرفاق

وبعد أن أودع سجن نقرة السلمان، حيث المعاناة والتعذيب وسلب اإلرادة 
ومعاملة الخسة لتوطين الذل وكسر الروح والضياع ، فر  منه هاربًا ورفاقه 
من موت النفس الى رحم الصحراء الذي ال يقل قساوة عن رحم السجن 

تغير المعتم المغمس بالسباب والشتم والسياط، إلى المجهول وسط رمال 
هو يسقط بين يدي رفاقه، فتغادره الروح ،  ثيابها الرياح متى تشاء، وها

 كشيء ال يرى، فلم يميزه قمر القاص، لتغالب الرمال جسده.

ومن قصة الزقورة يداهمنا القاص )حامد فاضل( بمخيال الموت، 
حيث التنقيب األجنبي في الزقورات العراقية والتراث الروحي لمجد 

ن عاد الذئب وجد الغريب يجلس على قمة عمود من األجداد:" وحي
الخشب تسلقه بخفة قرد... أفرحت هذه المحاولة أرواح األجداد التي تتابع 
المشهد. وعاد الخوف يغزو قلب الغريب، لكن الذئب توقف وانسحب 
مبتعدًا... فعادت تبتهل كي تلهم الذئب المقدس طريقة... وكانت استجابة 

رت األرواح... عاد الذئب مسرعا... منتصب اآللهة أسرع مما تصو 
الشعر، منتصب األذنين، منتصب الذيل، مشرعًا مخالبه، مكشرًا عن 
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أنيابه وانقض على التراب أسفل العمود وابتدأ الحفر بسرعة والتراب 
 .(1)يتطاير من بين يديه ولهاثه يتصاعد إلى أذني الغريب"

ن  كانت القصة من صنع يوجز لنا الموت المؤجل، الواقع حتمًا وا 
 وتراثٌ  ميتةٌ  الخيال، وصراع األرواح مع الغريب، ألن الوطن أرواحٌ 

ينطوي تحت المقدس، فعملية الجلوس على اللوح بعيدا عن الذئب الذي 
يحفر في أصل اللوح المثبت صورة لموت قادم، ولكنه مؤجل فالرهان 

وح الذي ثبتته على الزمن أو م خل ص قادم، أو إعياء الذئب من إسقاط الل
اجهة نتهت معركة المو االبعثة، ليكون أداة النجاة وطوق الحياة بعد ان 

نتصار طالقات النارية. عملية ترك االبالفشل حين نجا الذئب من اال
مفتوحا هي مد  بحياة شعب يرزح تحت حكم أجنبي غير مباشر، وصورة 

ويعا، لخطر قادم، لموت قادم في صورة أخرى لصراع قد يكون أشد تر 
وعملية تواجد األرواح مخياال ورضاها بموت المعتدي الباحث عن 
حقائقها وأسرارها .. تنطلق من حرمات دينية، هي حصانة نبش القبور.. 
خرجت لدى القاص دون تفكير أي نسق مضمر بزغ بصراع الموت ما 
بين الغريب والذئب، ودعاء األرواح بموت الغريب على يد الذئب رسول 

ذين يعبدون آنذاك، فاألرواح المودعة في الزقورة تساوت في اآللهة ال
                                                           

-العامةالشؤون الثقافية  اضل، دارفما ترويه الشمس ما يرويه القمر، حامد  (1)
 122-120: 0222، 1ط، بغداد
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صفة الموت المتساوية أال أنها من رغم على الالدفن وتباينت في المكانة 
أن  حيثدعت واشتكت لملوكها تضرعت لآللهة بأن يأتي المخلص، 

ن  الباحث إنسان، أال إن غلبة التفكير اآلني على األجنبي محتال حتى وا 
إنزياح نحو الحفاظ على أسرار الوطن، يجب أن تبقى في  كان عالما هو

نما على أبنا البحث  ئهرمال الوطن إنسانيا بعيدا عن متناول الغريب، وا 
 وتكريم أرواح أجدادهم وأسرارها بين قلوبهم ودف ات كتبهم.

للشمس مواضعها وألوانها تختلف وفق حالته النفسية فعندما تغرب 
صفر  لونها وأحالت إلى امن أنفاس المحتضر و  إال ما تبقى ولم يبَق منها

نا برجل  لون الدم ثم الظالم صورت للموت مشاهدًا جميلة، يلتقي قاصُّ
يجوب الصحراء بسيارته، ليقص عليه قصة القديس الصياد وهم يقصدون 
ذئب منطقة اللُّه ب، وحين وصول تواصوا، " أنا لست خائفا سيارتي 

ق بوجهه الجميل... ثم ثغره عن ابتسامة تليقريبة، إنما قلق عليك، أفتر 
نحرف في باتجاه المغرب ودخل فيضة السدر المجاورة افقدته حين 

للمغارة... رأيت سحابة غبار تعلو من أسفل التل... أقسم أنها جثة رجل، 
بطي الجثة، رفعها وأوقفها ااب مغارته دفع يديه تحت حتى وصل إلى ب

على قائمتيه الخلفيتين. كان فرو ظهره قبالته محتضنًا إياها وهو يقف 
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األسود يحجب الجثة عن عيني... ضوء المغيب الشاحب، أمكنني من 
 .(1)رؤية الذئب وقد غرز أنيابه في عنق القديس"

نها حكاية من حكايات ألف صباح وصباح تجتر على مواقد الجمر إ
أو في مجالس السمر، إذا هدأت أنفاس الريح وسلبت أصوات الرعاة 

آبت الحيوانات وهجعت الحركة وتثائب الظالم، إن لم يفلح القمر ذات و 
تواجد في منازل الفكر ليزيح رافعا جزءا من بياض ساق الصحراء ألنس 
السمار وقبل أن تأخذه الغيبوبة، تتجلى روعة التشبيه الفني وصفًا للموت 
 بين البشر الصياد والحيوان الصياد أيضا، وحدا الشوق بالرفقة تارة

وتارة أخرى لخيول  ىللحكايا والسرد، ومراقصة الجفون لجمر الغض
ن ؤو الوحدة والوحشة وآفة الخوف والصراع من أجل البقاء، يجلب الحكا

األصوات المهيجة لدقات القلب، ماعدا الذي آنس الوحشة وصادق 
 الظلمة ووحوش الفالة، ليقصوا عادات الذئاب في صحراء السماوة.

ه الذئب كل ليلة ليقظ مضجعه، قرر مع القواف فالقديس الذي يأتي
أن يدل ه عليه، وألن السائق حفظ صفات ذئب الل ه ب، عرفه من الصفات 
 التي رواها القديس وهو يراه في منامه فحمله إليه، وبما أن الصراع ما

                                                           

ألف صباح وصباح ، حامد فاضل ، منشورات االتحاد العام ألدباء وكتاب  (1)
 08-05:  0219 1العراق ، ط
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بين الحق والباطل قائم منذ بدأ الخليقة، فقرار القديس نابع من أن يريح 
ب الذي يقلقه، وال يترك له راحة، ولكن في أحيان كثيرة نفسه من هذا الذئ

ينتصر الشر بمختلف خدعه، فقد يكون الذئب المرعب وصفًا لحقبة 
زمنية مرعبة في أعماق حامد فاضل أخرجها وصفًا وقناعًا أدبيًا ومازالت 
الذئاب المرعبة تجوب صحراء حياته النقية، وتعيث بأحالم صفائه فتنثر 

لو توقفنا عن هذا االنجذاب والشدة والتفاعل مع موج ا. رمال الرعب فيه
السرد اآلخذ ، وسألنا أنفسنا هل كانت القصة حقيقية ، مشاهدة الرائي 
للحادثة أم إبداع متمرس حكاء ، منقولة على شفاه الرواة أم حادثة نقلت 
عبر واسطة تواصل ، هل هي خوف داخلي وصورة مخيال باهرة أم 

سارد بفنه وحنكته الكتابية ليوقف أنفاسنا ويزرع قصة تعامل معها ال
الرعب بين جوانحنا من الذئب ؟ أللذئب القدرة على كل هذه الحيل 
واالنتصار على الصائد الواثق والصياد الذي يعرف ريح الذئب حين 
يشمه ، والذي وجهه في محتوى القصة وأرشده وأغناه كي يحافظ على 

فة السرد وهو السرد للسرد وحكايا حياته ليكون فريسة هو ؟ هنا فلس
لألنس واعتمار لطاقية الكالم وسحر لمتحدث ودهشة لقاص ، أخذ من 

سه المحبين ، ما أنعمت به صحراء السماوة عليه الموروث لينشر بين جال 
وما فيها من طباع وحتوف وموت قد يحدث لمجرد نزوة ، أو إلثبات 

يف يكون دهاء شجاعة ، وكيف يصبح الصياد فريسة أوهامه وك
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يهبنا حامد فاضل من هدايا سرده في قصة  الحيوانات البرية القاتلة.
)الوسم( شكلين متخيلين للموت فيقول على لسان راويته الحالمة، "حلمت 

 ،ة بالكهوف، تنتشر عليها الثغورأني قصدت قلعة للذئاب، فوجدتها مسور 
ا عشب وال ينبع تلك القلعة ناصبت العداء للزرع والماء، فال ينبت فيه

منها ماء، وال يحلق فوقها باز، وال يحط طير عليها. قلعة موحشة مخيفة 
يعجز عن وصفها أمهر الواصفين، ولوال الرياح التي تعول بتلك الثغور 

 .(1)لقلت هو الموت حط على األرض على شكل قلعة"

الصورة واضحة في هذا المجتزأ، ودون الحاجة إلى أدالء كي يصفوا 
بنة الصحراء التي أنجبتها على عصف افهي  ،يرسموا لها دلياًل  لها أو

رياحها وهدير رعدها ولفح زخات أمطارها ، وهجير حر ها وسخط بردها ، 
تلمست رملها مرفرفًة ال تفقه من الخوف طرفة عين وال من الغضب 

وال من ضواريها مكامن  اً خطفة قدم ذئب وال من التيه رابية أو وادي
من نعومة الرمل نعومة األفاعي، إن الصراع النفسي هو  األجمات وال

الذي ول د صورة في الذهن البشري نتيجة المكابدات، فهرعت إلى الرؤية 
بين الشوق والترقب  في المنام كتعويض عن حلم اللقاء في الصحو، وما

وحسرة الصدر، نتجت عنه رؤية في العقل الباطن حين استراح ليغوص 
                                                           

، ألدباء وكتاب العراق فاضل، منشورات االتحاد العام صباح وصباح، حامد فأل (1)
 22-22: 0219 1ط
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نتقل راويتنا إلى تلك القلعة التي لم تطأها قدم من في مجاهل الشوق وت
قبل، تحدق منها عيون أوجار تطل على أكوام من الرمل والحجارة، 

ها الخوف والرعب، حيث المشاعر المتصادمة بين البحث عن ايغش
المحبوب المفقود، ومواجهة الموت، فتجد القلعة صورة للموت، فال حياة 

م الماء مفقودا فقدت الحياة، وهو أحد أوجه ها، ال زرع وال ماء، ومادافي
بين الحقيقة والخيال  الموت. وفي الصورة الثانية المتخيلة والمتداخلة ما

تأخذنا راويتنا،" وقفت في الطريق التي تقود الرياح إلى تلك المغارات ... 
فسرعان ما رأيت ذئبًا يترك مقيله وينحدر نحوي ... الذئب يسرع يقترب 

أنا أسرع أقترب أصعد نحوه بيني وبينه شمرة عصا المسافة ينزل نحوي و 
بين حضني وحضنه... سمعت إطالق نار فَزْزت  من حلمي  تقصر ما

مرعوبة.. دخل أبن عمي قال: عودي إلى النوم أنه مجرد ذئب أرديناه .. 
في الصباح حين سحلوا جثة الذئب لرميها بعيدا، أبصرت الوسم على 

 .   (1)فخذه"

صحراء بسعتها للحالم بالحرية في تشكيل عالمه، وتنوعه أتاحت ال
البدوي ليست بالمستحيلة إن لم  اليقظة، فأحالموأكثر أحالمه حرية حلم 

تكن مخالفة لألعراف الصحراوية. "الشك بأن الموت بعوالمه الملغزة 
                                                           

، تحاد العام ألدباء وكتاب العراقحامد فاضل، منشورات اال ح،وصباألف صباح  (1)
 25-22: 0219 1ط
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المحاطة باألسرار والغيب والمجاهل يعد محورا من أهم محاور الخرافة 
ل واألشباح، التي وظفت في السرد العربي، ولم يفت والسحر والتحو 

لهذا الغرض، فكان  -الموت –المدونة السردية العراقية أن يستعين به 
. فما أنهلت راوية القاص من (1)ثيمة أساسية ألكثر من نص سردي فيها"
ختلط فيها الرؤية في المنام بالواقع احلمها الممزوج بالواقع أشكااًل للموت، 

نحدر إليها من مقيله، اقظت من النوم صباحا لتجد الذئب الذي حين استي
قد جاءها فعاًل لكن أداة الموت قطعت لحظة التواصل الحلمي باليقظة، 

 لترديه قتياًل.

كذلك يتجلى الموت في شكل الصراع من اجل البقاء، صراع الحياة 
ب والحفاظ على النفس واألوالد والنعام، فقد تحدث المواجهة بين الذئ

المفترس عند حياض وطنه الصحراء، واإلنسان الذي أمست الصحراء 
جزءا مهما من وطنه ومعيشته وحياته، ومن قصة )الرسالة( والمرأة 
الوحيدة مع أطفالها وزوجها الذي تركها لعمله، تعود أن تقوم بأعمالها 

ليل الخريفي الاليومية وتسوق عنزاتها للكأل، وتعود مساًء إلى حجرتها في 
صطحبت فيه المرأة أوالدها على ا"وفي ذلك اليوم النحس الذي  لموحش،ا

مسافة من المضخة كعادتها للرعي وجمع الحطب... فوجئت بذئب يقطع 
                                                           

 ،1فارس نايف الفايز دار الرافدين لبنان ط العراقية،تمثالت الموت في الرواية  (1)
0219 :18 
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عليها طريق العودة... زعقت بوجه الذئب... وبين ثغاء العنزات وبكاء 
األوالد ونباح الكلبة، تناست المرأة الخوف... تحسست بندقية صيد... 

ا أكبر أوالدها بوضع الخرطوشة... وبأصبع مرتجف ضغطت ساعده
على الزناد ولكنها نسيت عتلة األمان.. ازداد الذئب الجائع شراسة، عوى 

ؤدة باتجاهها حتى انطلقت الرمية و نقضاض... وما كاد يخطو بتوتهيأ لال
 .(1)وجندلت الذئب، الذي نكث نفسه مرارا قبل أن تبرد حركته"

بتكوينه الفسيولوجي يحب الحياة، ويبحث عن اإلنسان بطبعة أو 
البقاء، ولن يكون صيدًا سهاًل ليترك الحياة مهما كانت صعبة ويعاني بها 

شظف العيش، فهذه المرأة التي ت ركت وحيدة وكثير ما يحدث في  من
عالم البادية، أن اآلباء يبحثون عن مصادر الرزق ويعودون ألهلهم، إما 

خر أو يجلبوا لهم ما حصلوا عليه، ففي المواجهة ان ينقلونهم إلى مكان آ
المميتة والمرأة يقع على عاتقها حماية أوالدها أواًل، وعنزاتها ثانيًا، ونفسها 

الرغم على ثالثًا، تواجه ذئبًا جائعًا هائجا، فقد تجاوزت مرحلة الخوف، 
ال عهدة لها بالسالح، فكانت المواجهة من أجل البقاء، والدفاع  همن أن

نتصرت على الموت في ان الحياة بكل أشكالها الصحراوية، وحينما ع
 داخلها أردت الذئب المتوحش ميتًا.  

                                                           

 العراق،منشورات االتحاد العام ألدباء وكتاب  فاضل،حامد  وصباح،ألف صباح  (1)
 52 :0219 1ط
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 :نسق الثَّْأر -ب
"ثَأَر / ثَأَر بـ / ثَأَر لـ / ثَأَر من َيثَأر ، ثَْأًرا ، فهو ثائر ، والمفعول 

ه م م ن َمْثئور.. يثأر القتيَل / ثأر بالقتيل / ثأر للقتيل : أخذ بدمه وانتقم ل
الم ن يم  : الذي إ ذا أصابه الطالب  رضَي به فهدَأ، والجمع :  قتَله..والث ْأر  

َأْثآر، وثَْأرات، وتسه ل الهمزة فيصير : ثارات .. ا ْسَتَقر ْت ف ْكَرة  الث ْأر  ف ي 
.. أن تطلب المقابل لجناية جنيت عليك ،  ه  : اْلم َطاَلَبة  ب َدم  الَقت يل  َنْفس 

املة بالمثل كرد  على إهانة أو عمل ما أخذ بالثأر، ثأر ال بد  من مع
(..)"ث أ ر : الث ْأر  كالفلس و الثُّْؤَرة ، (1)تصفيته : أي تسويته وحل ه."

كالحمرة، الذحل.. يقال ثََأَر القتيل وبالقتيل أي قتل قاتله. وبابه قطع و 
 .(2)ث ْؤرًة أيضا بوزن صفرة .."

ضرب  أوقطع  أواستيفاء اثر الجناية من قتل "  :الثأر اصطالحا
: الثأر الدم وطلب :25كامل الزيارات جعفر بن محمد:  جرح، وفي أو

 :، وقد ورد الثأر بعدة ألفاظ منها ما يلي(3)"الدم

                                                           

 عرب، ابن منظور لسان ال (1)
 قطع . الرازي، بابالحسن  الصحاح، أبومعجم  (2)
، كربالء، ج زينب علي عبد ،والتاريخ اإلسالميةالثأر السلبي بين الشريعة بحث  (3)

 قسم الفقهك. علوم إسالمية، 
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وربطت  ،الذحول : جمع ذحل ، وهو الثأر ، والثأر تسيل فيه الدماء
بالرقوء وهي  –اإلبلبالثأر ففي حديث بليغ للرسول )ص(حيث شبه  اإلبل

ق المقطوع فيسكت رْ يوضع على الدم فيجف أو على الع  الشيء الذي 
وجاء هذا التشبيه ألنها تعطى في الدية فيأخذها ورثة القتيل  -سيالن دمه

فيسكتوا عن المطالبة بالثأر ، فيمتنع سيالن دماء من كان سيقتل في 
" فإن :229ص،يالشريف الرض ،المجازات النبويةفي الثأر...، وقيل 
،  01ص/ 2ج ،بحر العلوم ،الفوائد الرجاليةفي ،وقيل (1)"فيها رقوء الدم 

 ،جامع أحاديث الشيعةفي  وقيل .(2)"عن الذحل: "طلب المكافاة لكل سوء
طلب مكافأة بجناية جنيت عليك :"( 022ص/ 08ج )،السيد البروجردي

رعة إلى المسكن دون ،"قادت المرأة أوالدها مس(3)."وقيل هو العداوة والحقد
أن تنتبه إلى الذئاب التي أغارة تلبية لنداء الذئب وساقت عنزاتها . ال 

، افضت (4)تدري المرأة أين كن  ومن أين أتين وكيف خطفن العنزات "
خذ بثأر الذئب الذي أردته المرأة، فهبوا لقتل عنزاتها، وكما أالذئاب لكي ت

، فقد دافعت المرأة عن أريقت دماء أخيهم، أراقوا دماء عنزات ها وأكلهن 
حياة من بمعيتها، ولم تكن جائعة لتقتل من أجل األكل، لكن الذئاب قتلت 

                                                           

زينب علي عبد، ج كربالء،  والتاريخ،بحث الثأر السلبي بين الشريعة اإلسالمية  (1)
 .ة، قسم الفقهك. علوم إسالمي

 المصدر نفسه (2)
 المصدر نفسه (3)
 العراق،منشورات االتحاد العام ألدباء وكتاب  فاضل،حامد  وصباح،ألف صباح  (4)

 0219 1ط
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"في صباح اليوم التالي حين استعادت تلك المرأة ما وصفت  ثأرًا وأكلت.
تحاملت على ألم فقدها لعنزاتها ، أحضرت ورقة بيضاء ، وصبغتها  به،

ا بخيط من الصوف ، ثم بعثتها مع أول بسخام الموقد ، طوتها وربطته
طارش إلى أبي عيالها"، ولكن الزوجة طالبت بالثأر من الذئاب، فأرسلت 
شارة الثأر إلى زوجها تستعجله بالحضور، ألن دياره  عالمة الغضب وا 

نتهكت من قبل الذئاب وقتلت عنزاتها، بوضعها السخام األسود على ا
 وجته.الورقة البيضاء، ففهم مغزى رسالة ز 

عاد الزوج ليثأر من الذئاب، "سأل عن الذئاب وعرف بأنها تقطن 
بين ثالثة إلى خمسة .. فتح الرسالة أمام عيني  الكهوف وأعدادها ما

صديقه فأبدى استعداده لقتل الذئاب وحمله صديقه بسيارته نحو الكهوف 
وكمنا للذئاب .. فخرج أول ذئب قبل المساء وتفحص المكان، ثم خرج 

وعمل ما عمل األول من النظر وتفقد المنطقة قبل التراجع والدخول آخر 
إلى الكهف، ويبدو أنه نقل رسالة مطمئنة إلى من في الكهف، فخرجت 
ثالثة ذئاب مرة واحدة وتقدمت مسافة باتجاه مكمن الرجلين لتكون في 
منطقة قتل جيدة ..أطلق زوج المرأة رصاصته األولى فقتل واحدا من 

لق الثانية فجرح آخر وصدم صوت اإلطالقات الذئب الثالث الذئاب وأط
ه الرجلين، فلم يطلق الصديق فاتجه يمينا ثم يسارا ثم انطلق كالسهم باتجا

طالقة واحدة تصرف زوج المرأة بسرعة واستطاع أن يميل عن اتجاه اوال 
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الذئب ليرميه رمية قاتلة ثم اتبعها أخرى أجهز بها على الذئب الجريح 
 .(1)تفقد صديقه وجده قد فقد الوعي" وعندما

من قصة العواء يطل علينا حامد فاضل:)بلغني أيتها الراوية السعيدة 
أن حولين كاملين مرا على قتل ذئب في بادية السماوة العتيدة ومازال 
أخوه البدوي السرحان يسمع عواءه كلما جن الليل (.. هنا مؤاخاة بين 

نسان، الحكايا ال  تكلف ساردها حقائقًا والمتلقي يتقبل ما ذئب صحراوي وا 
يسرد عليه دون مقاطعة أو تشكيك ألنها حكايا ، وفي المجالس الريفية 
والبدوية تحكى لغرض ما أو لصفة ما، ال تحكى لحقيقة ألن أغلب 
الحكايا تنسج من الخيال لغاية ينشدها الحك اء كي تبث في خيمة رؤوس 

المجتمع الذي يعيشونه .] و)ألن الشباب واألطفال لتزرع قيمة تفيد 
ينام في الليل( يأتيه أخوه الذئب منطلقا من رواق خيمة  السرحان ال

النجوم المسدلة على أفق الصحراء راقصا رقصة العجاج، دائرا حول قبره 
نافشا شعره مكشرا عن أنيابه الهثا مدليا لسانه والنار تشتعل في عينيه. 

جلد الصحراء، رافعا رأسه مطلقا عواء  بمخالبه في ثم يقعي قدامه نابشا
جريحا وهو يعاتبه لسكوته عن األخذ بثأره ممن أطفأ جمرة بندقيته بين 
أضالعه فكان يبكي في أحالمه ويعتذر ألنه لم يعرف قاتله بعد ( . هنا 

                                                           

ينظر ألف صباح وصباح ، حامد فاضل ، منشورات االتحاد العام ألدباء وكتاب  (1)
 10 :0219 ،1العراق ، ط
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تنام الليل ودمك مهدور دون أن  وأالبداية غرس الثأر في نفوس الصغار 
الة عدم الوعي، فأصالة أخ الذئب يعتذر تسفك دم القاتل، وحتى في ح

ويبكي وهو نائم، فكيف إذا استيقظ ووجد أخاه بعيدا عن الدنيا؟ والبد أن 
يسبب أو يجد طوق النجاة لمعرفة القاتل، فيأتي العراف ويأخذ كوفية 
المجنون بثأر أخيه ومن ثم يريه صور القاتل ببقعة سوداء بعد أن عصب 

بقي أن يجده ؟ فيصفه العر اف بنبوءة، هذه  عينيه بها، هنا رآه وعرفه
البقعة السوداء من البادية بها قاتل أخيك ) الوشاية( العراف ال يهمه قتل 
بشر مقابل ذئب، ألنه يجب أن يثبت براعته بالكشف عن الغيوب، 
ولزيادة في زرع الثقة بعظمته يصفه وصفًا دقيقًا بكل ما يحمل الرجل 

كي يطلق صاحب الثأر خلفه وكل من الراحل بمجاهل الصحراء، ل
يصادفه يحمل هذه الصفات قاتل أخاه الذئب، فيقول عنه: )إن ه هناك في 
تلك البقعة من الصحراء يظعن على جمل سرمط ، رجاله الطوليتان 
متدليتان على خاصرتي الجمل وقدماه تخطان الرمال ) يا للهول( وهو 

ضخم وفاحش .. رجل سرهيد/ خناب/ خطال( ويعني أحمر طويل و 
صفات يقشعر لها الجلد وهذه صفات الجذب والشد خارج المصاديق 
المتعارف عليها في الرجال، وليكمل ) عظيم الجسم عريض المنكبين، 
واسع الصدر، خشن العظم ، كبير الرأس، قصير الجدائل، متزنرا بمشلح 
جلد ذئب أمعط، متقلدا بسيف صاقل، متخصرا بخنجر كديمي، متنكبا 
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دقية أم الصليب، إذا نطقت فإنها تصيب، وأعلم يا ولدي أن غريمك ببن
هذا من أرذل من سار على الغبراء...( وصف من ضرب المستحيل، 
مكانيات تسلح في غاية التكامل، لكل نوع من البشر والحيوان من  وا 
الخنجر للقريب إلى بندقيته أم الصليب، ويحمل نفس أمارة بالسوء، أي ال 

فرسان ورجال الصحراء الكرام حين يتمكنوا من غريمهم يحمل صفات ال
فترك الثأر ورحل ..  ،فهو يحمل من أخس السجايا على وجه البسيطة

يسرد حكايته للبدو  جوع وعطشوتاه اآلخر باحثا في تيه الصحراء وبين 
وبيوت الشعر والخالء والقمر في البراري والنجوم الظاعنة والسماء 

في ئل، شارحَا لهم: )للذئب، ويطلب ثأره بين القبا والطيور ساردا مؤاخاته
واحدة من الليالي نام الرعاة المتعبون، فقصرت جدائلي وعجنتها بالتمر، 
فغصت به كالب الرعي والتهت، فسرقت بضعة خراف وبضع نعاج 
وسقتها أمامي والذئب يتبعني، حتى اذا وصلت إلى دياري ذبحت أحد 

ض عليه .. وهكذا صرت أسمع عواء أخي الخراف ورميته إلى الذئب فانق
في كل ليلة وهو يناديني ليشاركني في غاراتي الليلية ويحصل على 
حصته، فإذا غبت عنه ولم أخرج أطلق عواء مريرا تضج له كالب البدو. 
ولكني يا وجوه الخير وجدت أخي مقتوال برصاصة غادرة أطلقتها بندقية 

ذئب ال يرتبط بالسرحان بطفولة . هنا الالجليل(بدوي وصفه لي العراف 
، بل هو مجرد معاأو تربية في بيت كأن وجده والده صغيرا فنشئا 
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في ليل الصحراء للص ووحش يحمل نفس النفس ، وأعطاه مما  ةمصادف
سرق ، وفي كل غاراته ال فائدة من الذئب العالة سوى السير على بعد 

لصدف أن يرى من منه ، ليأخذ ذبيحة بعد نجاة اللص ، وهكذا تشاء ا
تنطبق عليه أوصاف العراف يدخل سرادق الضيوف حيث يجلس شيوخ 
البدو ) فعوى الذئب بين أضالعه ، وصرخ الشيطان بين أذنيه ، وبنفس 
ال تعرف الرحمة ، وقلب غلف ، ويد صافحت الشر ، حمل أم الصليب 
وسار بخطوات عجلى دش السرادق وبعيني ذئب ال تطرفان احتوى البدو 

متكئين على وسائد الريش ، ثم وجه نحو الضيف فوهة بندقة جاءت ال
 لتطلق صرخة الموت (. 

قتل إنسانا على الظن في التشابه ، يعكس ما ينطوي في نفس 
الكاتب من أن الرجل البدوي خطاء، ال يعرف اهلل وهو الذي يعيش في 

ي كل رحبة اهلل المكشوفة، ويتعامل مع اهلل على الظن الحقيقي برحمته ف
يوم مع الصحراء الغاضبة المجهولة، نعم يوجد رجال غلف ، ولكن هذا 
ما خط  على ستائر النقل عن البدو وجالفة أخالقهم من صورهم المتمثلة 
لدى ابن المدينة البعيد، ال ابن المدينة المتعامل مع األصالة البدوية من 

بائل من حيث إكرام الضيف والمنطقة التي ينزل بها وتكريم حدود الق
أرض الصحراء، ولكنها تندرج ضمن الحكايا  التي تحمل الثأر ألتفه 

  األسباب التي تحدث في عالم الصحراء.
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 الفصل الثاني

 المبحث الرابع

 الراوي العليم في أدب حامد فاضل

يكون معنى الراوي لغًة:" في معجم المعاني بمعنى )راٍو( وهو )اسم( 
ل من رَوى، َقاَل الر او ي : اْلم َتَحدِّث  ال ذ ي والجمع : راوون و رواة، اسم فاع

يث  َن الثِّقات  : َناق اًل الَحد  يًا م  َكاَياٍت، َكاَن َراو  َيْرو ي َأْخَبارًا َوق َصصًا َوح 
 .. وأوردت أمثلة سياقية: عن الراوي (1)َوَذاك رًا َله "

 أن يتم ما "إ ذا ما روى الراوي حديثًا فال تقْل ... سمْعنا بهذا قبَل 

ٌل ... ل َعْنَبسَة الر اوي علي   َأما َكاَن ف ي َمْعداَن والفيل  شاغ 
 (2)الَقصائدا"

 العليم لغة:

َلماء ، وعليم "َعليم: كون معنى العليم في اللغة:ي  :)اسم(، الجمع : ع 
العل يم  العل يم :  عربي عامة.. اسم من أسماء اهلل  الح سنى، ومعناه بالمعجم:

                                                           

 ب َعل َم.معجم لسان العرب البن سيدة، با (1)
 المصدر نفسه. (2)
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َلماء، علم" من صفات اهلل عز وجل الَعل يم والعال م  كثير   لم، والجمع: ع  الع 
والَعال م ؛ قال اهلل عز وجل : وهو الَخال ق  الَعل يم ، وقال: عال م  الَغْيب  
والش هادة ، وقال: َعال م الغ يوب، فهو اهلل  العالم  بما كان وما يكون  َقْبَل 

يك ْن بْعد  َقْبل أن يكون، لم َيَزل عال مًا وال َيزال   َكْون ه، وب َما يكون  وَلم ا
عالمًا بما كان وما يكون، وال يخفى عليه خافيٌة في األرض وال في 
ن ها وظاهر ها  ْلم ه بجميع األشياء باط  السماء سبحانه وتعالى، أحاَط ع 

يٌل: من أبنية المبال غة . دقيق ها وجليل ها على أتم  اإلْمكان، وَعليٌم ، َفع 
ْلمًا من الع لوم َعل يم، قال يوسف  ويجوز أن يقال لإلنسان الذي َعل مه اهلل  ع 

 .  (1)للَمل ك : إني حفيٌظ َعل يم"

ه الع َلماء ، فـ )الراوي(  وقال اهلل عز وجل: "إن ما َيْخَشى اهلَل من عباد 
هو الشخص الذي يروي الحكاية أو ي خبر عنها، سواء كانت حقيقة أم 

لة ، فيقوم بتنظيم أحداث مضيفا إليها وآخذا منها مجموع من متخي  
األحداث تقترن بأشخاص، ومحددها بفضاء من الزمان والمكان، 
و")الروائي( ال يتكلم بصوته، ولكنه يفو ض )راويًا( تخييليًا، يتوجه إلى 
قارئ تخي لي، وقد يكون شخصية من شخصيات الرواية، والمهم هو 

ي( و)الراوي( فالروائي هو الكاتب خالق العالم التمييز بين )الروائ

                                                           

 55آية  يوسف:سورة  (1)
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التخييلي، وهو الذي يختار )الراوي(، وال يظهر ظهورًا مباشرًا في النص  
الروائي، وأما )الراوي( فهو أسلوب صياغة، أو أسلوب تقديم المادة 
القصصية، وقناع من األقنعة العديدة التي يتخف ى الروائي خلفها في تقديم 

 .(1)عمله السردي"

ومادام الراوي هو األسلوب الذي يت بعه الروائي، واضعا سرده على 
ألسن الحك ائين والرواة، فحامد فاضل لم يترك حجرًا أو مدرًا، إال  وقد هيأ 
له التقنيات الصياغية في مادته القصصية ليضع على لسانه حكاية من 
 حكايا الصحراء المسفوحة، حتى تمك ن حامد فاضل أن يختفي كصوت
روائي ليعدد أصوات رواته في العديد من القصص، فمن قصة )المرياع( 

 يبدأها:

لتم الجميع؟  " هل حم 

 كلهم .. سيدي

وابتعدا عنه. فأطلق سراح أنفاسه وكبح جماح قلبه الراكض في 
صدره.. ومكث الب دًا، تنوء أرجله بثقل جسمه اللحيم.. ومضت األضواء 

                                                           

 0218الراوي والمنظور في السرد الروائي، محمد عزام، ديوان العرب/ (1)
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article43887 
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شفراتها حافات الصخور، ثم فوق رأسه مثل سيوف تمتشق. المست ب
د ألوانها ليل   انطفأت في غمد الرمال حين استدارت السيارات التي وح 

 . (1)الصحراء"

بدأ بسؤال بواسطة ضمير الغائب، وجواب من ضمائر بمنزلة أقل 
نعم يا سيدي، وهذا ما يدل على الخدم أو الرعاة  -حيث كان الجواب 

فكان القاص غائبا تمامًا، صوت األ جراء أو السائقين أصحاب النقل، 
الراوي هو المتحدث، فقد يتداول قواًل يسند لفولتير بأنه أول من نادى بهذا 

"يجب أن يكون الروائي في عمله كاهلل في الكون؛  المبدأ حين قال:
 .(2)حاضر غائب"

الذي يسيطر  فالروائي أو القاص يجعل" ضمير الشخص الثالث،
يكن ذلك إال لعبة دخول المؤلف إلى المتن، على حكي الرواية كلها. ولم 

لعليم في  تلك اللعبة القصدية ؛ ربما إلتاحة الفرصة الكاملة أمام الراويا
 (3)نسج حبكة الرواية"

                                                           

دار الشؤون الثقافية العامة،  فاضل،حامد  القمر،ما ترويه الشمس ما يرويه  (1)
 1:9 :0222، 1ط

 العرب ديوان. الكتروني بخث عزام، محمد الروائي، السرد في والمنظور لراويا (2)
0218. 

 89: 0218دار الصادق الثقافية" ،1ط تعدد الرواة، محمد رشيد السعيدي، (3)
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ريخي، إذ ايعد التسلسل الزمني لألحداث أهم خصائص السرد الت
يكفي أن تضع األحداث في تسلسل زمني واضح وبترتيب فتحصل على 

وتجري األحداث وفق هذا التسلسل المنطقي، في السرد  سرد تأريخي ،
الحكائي يتالعب الكاتب بالزمن، فيقدم ويقفز بزمن مستقبلي ثم يعود 

ريخي في مجموعته احامد فاضل لعبة السرد القصصي التوهكذا أتقن 
)مرائي الصحراء المسفوحة( ليبعث وهو العليم بمكامن القصور والممالك 

ثنا بكل ما يملك الخبير عن مدن تكونت ه، فحدئتحت رمال صحرا
وعظمت وأصبحت إمارات، وزحفت عليها جيوش الرمال، وممالك 
الحيوانات التي مازالت شاخصة إلى يومنا هذا كـ) العفايف مملكة 

والجذعاء عاصمة الضب( بنى قصصه على مكان حقيقي  -الذئاب
وعين خيال إسطورية وزمن ممتد من عمق التكوين إلى المستقبل،  وحكايا

عذبة النمير.. فالجذعاء  هذه العاصمة لثالث أنواع مختلفة من الضب، 
ها، وتأمر وتنهى وتطارد ؤ شكال ولونا وتركيب جسد، تصول وتجول أمرا

ناث وقت التزاوج وتقاتل حول بيوتها الملتوية أي معتد، وتلتهم أبناءها اال
والهوان، ال الضعفاء كي ال تسيء إلى قدسية الساللة، وتنشر الضعف 

الجرأة ومواجهة الصعاب في هاجرة الصيهد، وحرارة الرمل، ووحشية 
الصقور والنسور، فيروي لنا الراوي العليم :" أن ضبًا كباقي أبناء ساللته 
تعشق الشمس عبر منطقة ) الوساد( وهي مرتفع شاهق شرق مدينة 
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ن... )بصية( بستة كيلومترات ... حتى الجذعاء وهي من تل ين متقابلي
ويحمل لنا خبر الماضي عبر راوية عليمة.. كان ضبٌّ لم يذق الماء 
وسلحفاة تعشق الشمس هي األخرى يخرجان ويزحفان حتى إلتقيا في 
منطقة)الحزم( الفاصلة... فعمل الحب وأصل ساللتهم فحملها معه، ومر ا 
بتل )األمغر( وغار) الشريم( ولما أشرفا على )بصية( بدأت قوى وصوت 

حفاة يتقط ع، وحين أشار لها هذه الجذعاء، كان رأس السلحفاة السل
غاطس بالرمل، وروحها مرفرفة فوق أرض مملكتها، فحزن ومات حزنا، 
وصب ت السماء أحزانها أيامًا حتى حملت الغرين والجتان وهو نبات أبيض 
فاجتمعا الطين والنبات على القبرين ليكونا تلين أبيضين للعاشقين ويطلق 

)الجذعاء( ربما لتكون جذعي الراحلين إلى تلين أبيضين، فهاجرت عليها
 .(1)أنواع الصب إلى مملكة أجدادهم ليكونوها"

هي  "في الدين متكا لها، وفي األساطير أصل، وفي التأريخ ب ْعد ..
سر مكنون السرود، وسحر كل حكاية، هي درة في تاج أوروك، وسيماء 

مسيح، نسخت على الصلصال، على وجه السماوة، من قبل ميالد ال
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َقم  المالحم، ك ت بت على أطراس بعد والدة التأريخ، بحيرة  ورسمت على ر 
 .                             (1)وهي لكن ال شبيه لها"

بهذا السرد الفني األخاذ يمد ضوء السرد على معقد الحكي، لنهرع 
ا بدأ به، وما عرض هذا العليم من خالل  بحيرة  أبقار)قصة حب ًا عم 

ساوة(، فالعنوان الفت عند قراءته أو سماعه، وبما انه الواسع علما ومن 
ه، هذه البحيرة الكمثرة الشكل، وسرة ئفم راويه يجز لنا من مرائي صحرا

البادية المائية، الغير نائية عن مدينة السماوة، وال عن مملكة الحرف 
ب مع الفرات، تشمخ األول أوروك، ال صلة قرابة مع دجلة وال صلة نس

( مترا علو ا، من أين أتت و كيف تكونت، ومن أسماها؟ يجترح 11عنه )
علينا بأنها تفجرت نتيجة االلتواءات في األرض الصحراوية من غرب 

ها جوفي مالح ال يدانى وال يشبه مياه ؤ الموصل نحو الجزيرة العربية، وما
ادها وهو الصوت المعمورة وبحيراتها ومحيطاتها طعما ومكونات، أبع

الراوي الذي ال تخفي عليه الخوافي من أسرار، ينثرها، ويقارن وينهل من 
ويبحر الدراسات الجيولوجية العلمية تكوين وأسباب عدم تسرب مياهها، 

سطورية عن أبقار بيض ورجل ريف صياد افي مخياله ليجد لنا حكاية 
ألرض المجاورة، رأى "قطيع أبقار بيضاء تخرج من مياه ساوة لتسرح في ا
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لم يصدق عينيه وهو يرى األبقار البيض المضيئة... اقترب من القطيع ، 
جفلت حين رأته... أشرعت قرونها للقتال، لكن بندقية الرجل حسمت 
الموقف ... وقبل أن يغطس القطيع بالماء، تمكن الرجل من اإلمساك 

استيقظ  بنتها بحجمها(...اغيرة...) كبرت لتصبح أما، وكبرت ببقرة ص
على خوار غريب كأنه النداء، فهرع للحظيرة، لكنه لم يجد البقرة وال 
ابنتها.. أسرج حصانه، وراح يتتبع آثارهما حتى بحيرة ساوة حيث 

 .(1)أدركهما، ورآهما وهما تغطسان في ماء البحيرة"

كروائي في مجموعة كاملة، حيث برز واضحًا  ولكن حامد لم يختف  
لصحراء من مخابئ وكهوف وأنهر وقتية، وحيوان م اضكراٍو يعلم ما ت

وحشي يمتد على مساحة الروي عبر قصص مجموعة) ألف صباح 
وصباح( ومناديا وداعيا لضمير سيدة الحكي وراوية الليل شهرزاد خياله 
ليجلسها على مواقد جمر سرده النهاري، ومضايف أبناء باديته الكبيرة، 

ه في البراري تارة وقرب ئصحراوعاقدا لها المجالس على أطراف رمل 
التالل والدعوص ناصبا خيم سرده الجميل تارة أخرى، وأحيانا يعقد ليالي 
السمر على أضواء القمر مناشدا ومشاركه في جلساته التي تروي شتى 
حكايا الصحراء، من قصص الحب، والغرام، والكأل والماء وصوالت 
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مات والسجون، والباحثين وجوالت الذئاب وصياديها، والهاربين من الحكو 
عن السفر واألنس والمخيمات كهواة عشقوا الصحراء وتغنوا بجمال ليلها 
ومراتع األنعام، وصيادي الطيور والغزالن والصقور، ومن األحداث التي 
عاشها أبناء األخاديد والنجوع والواحات كخبير عليم بما يجري من كل 

 حركة قدم فوق جفن الرمال.  

هدج مسبوك، بلغة شعرية ولغة أدبية باهرة، ففي يبدأ قصصه بت
قصة) الوسم( يقول: " أأنت  المبكرة  أم أنا المتأخر؟ أراك  أعددت  من 

، وجلست  بخيمة الحكايات ىوسائد الريش متكًأ، وألقمت  موقد النار بالغض
 نوهكذا يحملنا مأخوذي -تنتظرين، أشمُّ رائحة القهوة، وأرى الد الل مترعة 

الوا: )أجننت أيها الحكواتي؟(، وقالوا: ) أيعقل أن يسرد حكاياته ق -حتى
على امرأة َسَحرْت الملك بالحكايات( ثم قالوا: يا للغرور أيحكي لسيدة 

 .(1)الحكايات ويصدق أنها تسمعه!"

ويجري نهير سرده وواسع معرفته، حتى يسلمها لراٍو آخر يبدأ 
يات ال تجيء الذئاب، هات  القصة ..." ال تخافي اطمئني فلخيمة الحكا
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يدك، قومي لننظم إلى أحفاد تلك البدوية. أترينها؟... ها لقد بدأ 
 .(1)بالحكي.."

هنا يجعل الراوي يتبنى سرد األحداث التي أعدها له مسبقًا، ليبرز 
الراوي العليم ألنه الصوت الذي يتتبع مسار كل األحداث وتحرك 

تعدد األصوات، من رغم لعلى االشخصيات، والملم بمعظم األمور 
ل بين القراء وعاَلم  ويستخدم الضمير الغائب في الحديث عنهم.. وهو َيحو 
الحكاية أو القصة أو الرواية، فال يجعلهم يرون إال ما يريد أن يريهم إياه، 
وال يعلمون إال ما يريدهم أن يعلموه، أما الشخصيات فتقوم بفعل األحداث 

ها، ألنها ال ترى إال ما تقع عليه دون أن تعلم ما سوف يحدث مع
لم والخبرة، وأما )الراوي العليم(  عيونها، فهي مخلوقات الروائي محدودة الع 
فهو القوة الخارقة التي تتكش ف أمامها الحجب، ويعتقد بعض النقاد عالقة 
تشابه بين الديكتاتور وظهور الراوي الخبير العليم بكل شيء، ويرى 

لكتب المقدسة التي تعتمد على الرؤية العليمة آخرون نتيجة التأثر با
بالبواطن والظواهر والمصائر، وتظهر الشخصيات كائنات صغيرة جاهلة 

 تلهو وتلعب وتفسد، وهي تدنو من َقَدرها الذي ال تعلمه.

                                                           

، العراق –ألف صباح وصباح، حامد فاضل، منشورات اتحاد األدباء والكتاب  (1)
  22 :1ط



010 

 

، واغلب اً شاهد ياً كان القاص حامد فاضل في أغلب المقاطع راو 
ياها ، يدعو سيدة السرد و اً متلقي ياً األحيان راو  ما ليجلس ليستمع معنا وا 

يرويه الراوي، الذي اتفقنا سابقا على أنه تقنية الروائي لسرد األحداث، 
ففي قصة )الصياد( يتحول العليم إلى راٍو خارجي ويتدرج في سرده، 

طاللة غزالة النهار، من حيوانات برية  واصفا كل شيء ما بين الغبش وا 
لرعاة واألصوات، وينتقل مباشرة إلى وأليفة، البشر من الرجال والنساء، وا

هي يا سيدتي طلة الصباح على البادية( وبعد  ضمير الغائب المؤنث:)ها
رسم لوحة مغمسة بألوان اإلبداع يتحول الراوي الواصف إلى راٍو آخر 
ليقول: " بلغني أيتها الراوية السعيدة أن رجاًل حضريا كان يجوب بسيارته 

راوي الحكاية  -لو سمحت –وسأترك –يقف  ثم -بادية السماوة العتيدة 
خير  يروي حكايته، فأنا مهما بلغت من التمكن من زمام الحكاية_ وأنت  

 .(1)، أعجز عن نفخ روح من عاشها.. ها هو كما أراه"ينعرفت َمن

وعندما يقوم الرجل الراوي بسرده، ينقل لنا عن رجل آخر حكاية 
، فيقوم بتعدد أصوات الرواة القديس الذي رأى صورته في مقهى بالطريق

بحكاية واحدة، وهو الراوي المحايد الذي ال يتدخل ليفس ر األحداث، وفي 
المجهول يتركنا ويوظ ف األحداث ، ويعب ر عن رؤية نفسه المدركة 
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لألشياء، وقد بي ن وجهة نظره التي تحكم وضع الراوي في القصة، فاسحًا 
السرد، إن رؤيته هي الطريقة  المجال  للراوي ليكون الشخص الذي يروي

"ال يترك الراوي العليم  التي ينظر بها الراوي إلى األحداث عند تقديمها،
أية فسحة للتباين بين األفكار التي تنتاب الشخصية ، والسرد التقريري 

، أي الروائي الخبير بكل تلك الشبكة من (1)الذي يقع على عاتقه"
عالم بمفاتح الذاتي والخارجي من األحداث والممسك بخيوط اللعبة، وال
 صناعة وقوع األحداث، وتفكير أبطالها.

يقول سعيد يقطين: في موضوعة العمل الحكائي، "البد من معاينة 
الفضاء النصي بصورة عامة كما يتقدم إلينا بواسطة اللغة في عالقته 

)السامع( أو غير مباشر)القاريء( . إن هذا  اً بالمتلقي سواء كان مباشر 
بحث يعمق فهمنا وتفسيرنا ألبعاد الرؤية الفضائية بشكليها العام ال

والخاص، ألنه ينقلنا من ضبط وتدقيق وجهة نظر الراوي الفضائية التي 
تمثل إحدى الرؤيات الفضائية المجسدة في العمل الحكائي) من جهة 
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صلة الراوي بالشخصيات(، إلى معاينة مختلف التجليات تلك الرؤية 
 .(1)خالل صلة الراوي بمتلقيه)السامع والقاريء(" وأبعادها من

طالعي على فضاءات المجاميع حامد فاضل الصحراوية، و  بقراءتي
نصوصه فيها، وبكل هذه اللغة الجزلة، وعالقته اإلبداعية الحميمة مع 
بادية السماوة، واتصاله المباشر بمحتواها، قد وضع مبضع السرد على 

مق عالقة متلقيه بعالم مجهول، وجسد جلد خشن ليسيل ما تحته، ويع
مترع بالرعب وصور الخوف، وليقربه وفق رؤيته، ويفصح عما يك نه هذا 
العالم الغامض ويضعه بين يدي السامع والقاريء، بصياغات متعددة، 

 وقراءة عالمه ومعرفته لتفكير المتلقي.

عالم مجموعته )ما ترويه الشمس ما يرويه القمر( إلى ولنلج 
( قصة، ما أراد هذا الروائي أن يبلغ به من عالم 11ونة من )والمتك

التجلي في صحراء بادية السماوة، فبعد عوالم الحيوانات، وعوالم الممالك 
تحت التراب نهض ليلقي بمهمة الروي على عاتق األجرام السماوية، 
شراكها كصوت وشخصية متفردة ترى من األحداث ما لم يره اآلخرون  وا 

لنا عوالم التواصل الحديثة، ومن القصة التي تحمل أسم  قبل أن تصل 
صوتين يتناوبان على تعاقب الزمن في الليل  يمثلالمجموعة، كان الراوي 
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والنهار، وفي هذه القصة نجد أن الرواة يزداد عددهم دون المألوف فقد 
بين السجناء، والمذياع  يصل إلى أكثر من عشرة أصوات مختلفة ما

تخرج منه، وأصوات المستمعين وأصوات الهاربين تحت واألصوات التي 
عين القمر تارة وعين الشمس تارة أخرى." كنت أول من رأى السجناء 
الثالثة وهم يهربون من السجن الجاثم في الصحراء مثل قبر خرافي.. 
رأيتهم يطلعون متلفعين ببرودة الليل تاركين خلفهم جدار السجن السميك، 

اآلهات، األنين، والبؤس  وبصرها،صحراء الذي يخفي عن سمع ال
المهيمن على السجن المكتظ بالرجال يتمترسون بالصبر ويتسلحون 

.. في المقطع اآلنف الذكر يتلى على لسان القمر، مشاهدته (1)باآلمال"
لهروب السجناء الثالثة من سجن السلمان، وقد وضع كمية هائلة من 

القمر السائر فوق الصحراء  األحداث على لسانه، فهو الخبير بدواخل
ه على خدود رملها، ويستمر بسرد األحداث وهو على ئوالناشر بساط ضو 

ه ورؤيته التامة لما يجري، والراوي يحدثنا عن حركة ئيقين من فضا
الشرطة والصياح واألوامر ولعنات مأمور السجن، والسالح، وخيارات 

بالقبض عليهم  االقتفاء، وحالة الضابط التي تعتريه من خوف وطمع
واالنتصار، فهو العليم بما يدور بالصدور، وينتقل إلى الهاربين وحديثهم 
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وخياراتهم بأي الطرق يسلكون؟ وكل هذا على لسان الشمس التي تقول: " 
وأنا التي منحني الخالق من حدة البصر ووسع العين ما يمكنني من رؤية 

 (1)"ما يجري على األرض، فأنني أبصر هؤالء وأوالءك..

ومن معينه يقم لنا طبقا عامرا باألحداث والتساؤالت من جميع 
هم ودعوات الشرطة بالقبض عليهم، ئاألطراف، دعوات الرفاق بنجاة زمال

ودعوات الهاربين بالوصول آمنين، ومخاتلة الموت، لكن الراوي لم يترك 
شيئا إال وجعل له مهمة، فالحرارة ونقص الماء، والمرض، والتعب 

اك، والقدر كلله شأن، كذلك نحن المنتظرون، فيسقط األول فيموت واإلنه
من عجز الكلى، ويموت الثاني من شدة الصيهود واإلعياء وقلة الماء، 
ويعود القائد إلى الركن البهيم خالي الوفاض بعد إن خير نفسه بين 
الموت وحياة السجن ليسقط بالرمق األخير بباب السجن، بعد إن دفنت 

يت األول، ودفنت الرمال الثاني بمساعدة قائده، وستدفن األيام الشرطة الم
الثالث في سجن أظلم بخيار العودة والفشل.. " تنفس الصباح فأيقظني 

( أتسلق القمم وأطل على السجن الغاطس في )الكاراتمن إغفاءتي وراء 
منخفض األرض. ألرى المأمور في الساحة يمارس طقوس وظيفته كما 

وزع أوامره على أفراد الشرطة ويستعرض أمام السجناء في كل صباح، ي
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سيارات الشرطة مهيأة لجولة أخرى من البحث. والشرطة مستعدون، 
وهناك رجل عار طويل أصلع يترنح مقتربا من بوابة السجن، عرفه 
السجناء وعرفه المأمور ورآه الشرطة يسقط عند البوابة، وأراه اآلن مستلقيا 

 .(1)ه السماء"على ظهره ووجهه باتجا

يتحدث الدكتور )طه وادي( بمقال له منشور على الشبكة العنكبوتية 
النمط والوظيفة( قائاًل: ثمة عنصر بنائي مهم ن ؤثر  - الراوي)بعنوان 

البدء به عند الحديث عن عناصر البنية السردية ألي عمل قصصي، 
صصي قصيرا كان أم طويال، وهو الراوي الذي يسرد جزئيات المتن الق

من أول كلمة حتى النقطة األخيرة التي توضع بعد آخر كلمة . وهذا 
العنصر يعد مفتاح النص القصصي، وتطلق عليه عدة مصطلحات من 

 –المنظور الروائي  –وجهة النظر  –الناظم  –السارد  -أهمها: الراوي
 –المقام السردي  –الصوت  –زاوية الرؤية  –الرؤية  –المبئر  –التبئير 

المؤلف الضمني .. أكثر هذه المصطلحات شيوعا  –ا الثانية للكاتب األن
هما: الراوي والسارد، وكالهما اسم فاعل. أما األول فهو مشتق من فعل 
روى الذي كان يدل في البداية على سقى الماء، ثم استعير في مرحلة 
تالية لرواية األشعار واألخبار واألنساب واألحاديث، ثم انتقل في مرحلة 
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ثالثة ليكون وصفا لمن يحكى القصص.. أما الفعل سرد فهو يدل على 
تقانها. وقد وردت الكلمة مصدرا في قوله تعالى:)َأن   أحكام الصنعة وا 

يٌر.  َوَقد ْر ِفي السَّْردِ اْعَمْل َساب َغاٍت  َواْعَمل وا َصال ًحا إ نِّي ب َما َتْعَمل وَن َبص 
 .(1)[(" 11]سبأ:

د عبداهلل( تحتشد أنواع الرواة فيها، لذلك يبدأ السي )لغز ففي قصة
بالصوت الذاتي، أو األنا الثانية للكاتب ويتدرج مع أصوات الرواة على 
صفحات القصة البيض، واضعا كما كبيرا من الكالم المطرز بالخيال، 
والجانب األسطوري وشيئا من أصوات الجن، وأحداث يومية ترى على 

ي جميل، ومتنقال بوسائل مختلفة عبر الطرق الخارجية بنسيج سرد
مناطق المدينة البيداء القرية والحلم وبحبكة درامية تصل إلى حد اإلقناع 
بحقيقة القصة وقربها مما يحدث بالواقع وهذا هو العمل الفني المتكامل 

 في القص.

، بارد " عدت في ضحى شباطي بارد، كما بدأت في ضحى شباطي
حثا عن سر لغز، رجعت من البر بجراب أنا الذي رحلت إلى البر با

مليء باأللغاز .. أتصدقون حكايتي..؟ إذا كنت أنا نفسي ما أفتأ أسأل 

                                                           

 وادي،طه  ،الثقافية. دمجلة الجسرة  (1)
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؟ أم عبد اهللنفسي بعد أن هضمت لب الحكاية وقشرها:) أمات السيد 
 (1)"اختفى؟ وهل يعود يوما؟

وبحديثه الذاتي وتحركه من المدينة إلى الصحراء واصفا بدقة العليم 
األماكن والسيارات والناس ومتذكرا حمامته التي قادته لبيت السيد  المتمكن

اللغز، عندما رأى الحمام، األصوات والرجل الذي أبدل مالبس األفندية 
)التنكر(،  التي ال تصلح للصحراء، السيارات والمقهى والسيارة الحوضية

شخصية السيد عبداهلل لحظة تذكر وعصاه األبنوسية وخيشة األفاعي، 
الحامض حلو ولحيته، وانبهار البلدة والم ل ة به،  وهي المرأة األرملة، و 

واصطيادها من قبل السيد اللغز، ثم وفاتها.." ومن يوم وفاتها ذاك، 
وساعة دفنها تلك، أغلق السيد عبداهلل باب بيته الذي ورثه عن الم ل ة 

 .(2)وأحاطه بسور خرافي، ولم يعد يخرج إال لماما"

رة عنه وبدأ بيته مخيفًا، وكثرت التقوالت، وانبلج وسادت األسطو 
الفضول بصدر الراوي ليدخل ذلك البيت وبعد أن وجد العنكبوت قد أوسع 
مملكته، قرر الرحيل إلى البادية في صحراء السماوة للبحث عنه ومعرفة 
ما آلت إليه أمور السيد عبداهلل، وفي رحلة البيداء ووسط النجوع 
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عر، واألحالم التي تراوده، والرؤى التي تزوره والفيضات وبيوت الش
متتابعة لمدة سبعة أيام متتالية وهو يلتقي السيد في الرؤية ليقص عليه 

ن والده ورحيله عبر سفينة وهو طفل، وكيف نزل مدينة ع هئقصة اختفا
 عجيبة وغريبة فيها

الوالة والجالدون العمالقة، وعبيد حفاة، وجواري وصبيان تباع، 
كأنهن األقمار بهوادج .. وبهذا اليم السردي المتالطم األحداث،  أميرات

ينتقل الراوي الخبير من فيضة إلى فيضة ومن واٍد إلى واٍد، ومن دعص 
إلى آخر، ولكنه عاد فارغًا، فأرجع الفرس التي أهدت له لمالكها الشيخ، 
وصعد مع مدلول الذي أتى به قبل عام، وهنا مزق الورقة التي حصل 

ا من السيد اللغز من قبل، وتنهد وضحك، فأثار السائق، فسأله ، عليه
، مؤكدًا على أن ي (اللور ) هنا أخبره بقصته، وسرعان ما أدار السائق 

السيد حي وأنه كان معه الليلة الفائتة، وأنزله أما أحد البيوت، وبدءا 
.. وسألهم عم ا يبغون شيخ وقور جنون، فخرج عليهم على الباب بالطرق 

ن طرق بيت مهجور؟! " أجبناه معًا: ) السيد عبداهلل( بكل برود مد م
الشيخ يده وصافحنا متمتمًا: )) البقاء هلل(( نسيت نفسي وصرخت في 
وجهه الواسع: )) عمي السيد عبداهلل حي يرزق((.. أكد مدلول التايه 
كالمي: )) أنا كنت عنده أمس وفي هذا البيت((،،أخرج الشيخ مفتاحًا من 

ه وهو ينظر في وجهينا بنظرات تومئ بالشك والحيرة، فتح الباب جيب
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فدخلنا على عجل صرخ التايه: ))هنا كنا في هذه الحجرة أنا والسيد 
))حتى أنه قد م لي التمر واللبن((.. أخرج   :عبداهلل وتأكيد لكالمه أضاف

الشيخ مفتاحًا آخر، وأولجه في ثقب الباب، صر الباب وهو يفتح للداخل 
مزقت شباك العنكبوت ...  أبصرتها ... موشومة الجلد بالطالسم تلك ت

الخيزرانة التي ألهبت ظهور الجن ... مددت يدي الملهوفة لإلمساك بكل 
 (1)ما تبقى لي من السيد وخرجت وفي كفي حفنة رماد"

أو السارد هو الشخصية الرئيسية  مما تجدر اإلشارة إليه أن الراوي
، ففي كل حكاية، مهما قصرت،  حكاية دون راوٍ ال” في الرواية ،ألنه

متكلم يروي الحكاية، ويدعو المروي له إلى سماعها بالشكل الذي يرويها 
به، فجميع الحكايات ت َقد م وكأنها تمر خالل وعي المتكلم سواء كان هذا 
المتكلم أنا أو هو، وبذلك يكون صوت الراوي هو محور السرد إذ يمكن 

مؤلف إطالقًا، وال صوت الشخصيات، ولكن بدون أال نسمع صوت ال
سارد ال توجد رواية،  لذلك يجب أن نميز الراوي أو السارد عن المؤلف 
وال نخلط بينهما، فالسارد ليس الكاتب، ولكنه مخلوق ومتبنى من طرف 
الكاتب، ويتميز الراوي عن الشخصيات، فالشخصيات تعمل وتتحدث 

فعله الشخصيات وما تقوله وما تفكر فيه وتفكر، والراوي يعي ويرصد ما ت
 ثم يعرضه على المتلقي، وكل هذه العتبات ينتجها الراوي العليم.
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 الفصل الثاني

 المبحث الثاني

 اإلنسان

اإلنسان: هو الكائن األكثر تطو رًا من الن احية العقلية والناحية 
العاطفية، سواًء كان ذلك من منظور الدين، أو من منظور نظرية 

طور، والتي تعتبر اإلنسان نتاج عملية تطور ابتدأت من أدنى الكائنات الت
، أي  إلى أعقدها. في اللغة العربية تستخدم كلمة اإلنسان بالمعنى الديني 
إن ه كائن يمتلك روحًا. بينما تستخدم كلمة بشر لإلشارة إلى اإلنسان بالبعد 

ه، ويتمي ز بحسه الغرائزي  الحيواني." وأن اإلنسان كائن اجتماعي بطبع
الجمالي  وتذوق الجمال، وهو ما يبعث به إلى اإلبداع الثقافي في 

" و " إ نس" "أ نس إن  كلمة إنسان وكذلك مجاالت الفن واألدب والموسيقا.
:أَنسته وأن ست ه، أي  يناس، ومعناه: اإلبصار. ي قالفي كالم العرب من اإل

بصرون، كما قيل للجن أبصرته. وقيل لإلنس إنس ألنهم يؤنسون أي: ي
 .(1)جن ألنهم ال ي ؤَنسون أي ال تتم رؤيتهم"

                                                           

 ابن منظور العرب،لسان  (1)
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، بمعنى رأيتم، (1)جاء في القرآن الكريم: " فإن آنستم منهم َرشدا" 
،أي أبصَر؛ (2)وفي قوله تعالى:  " آنس من جانب الطور نارًا"

نسان العين هو ما ينظر به  فاالستئناس في كالم  العرب بمعنى الن ظر، وا 
لس واد الذي في العين. ذ كر لإلنسان معنًى آخر وهو النسيان، وقد وهو ا

ذكر ابن منظور عن ابن عباس قوله : "إنما س مِّي اإلنسان إنسانًا ألنه 
؛ بدليل قوله تعالى: "ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي (3)عهد إليه فنسي"

من  ، وبهذا المعنى قال الكوفي ون إنه مشتقٌ  (4)ولم يجد له عزمًا"
 النسيان.. واإلنسان يتكون ككائن من ذكر وأنثى، وسم وا الرجل والمرأة. 

 المرأة :

عتدنا على مقولة بـ) أن المرأة نصف المجتمع (، فحق المرأة ا
في المجتمع، هي أساس الرجل  وفضلها على جميع الرجال، وبقيمتها

ة ال يمكن وكلنا سمعنا المقولة المشهورة )وراء كل عظيم امرأة( وهي حقيق
إنكارها، " الدين اإلسالمي كرمها وجعل لها سورة كاملة في القرآن وهي 
سورة النساء، ووصانا بها سيدنا محمد اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال :) 
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ن أعوج شيء في  استوصوا بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضَلع أعوج، وا 
ن تركته لم يزل أعوج؛ استوصوا  الضلع أعاله؛ إن ذهبت تقيمه كسرته، وا 

بالنساء خيرًا( ، وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد ذكرهن في أكثر 
ثالث أشياء يحبهم في الدنيا وقال أحب من دنياكم ثالث:)الطيب 
والنساء، وجعلت قرة عيني في الصالة(، كما كرمها اإلسالم في كثير، 

فضل اهلل  وهذا جزء صغير جدا من تكريمها في الدين. أن نسأل بماذا
المرأة على الرجل؟ تقول )عابدة العظم( : تفردت األنثى بنصيب خاص 
من متاع الدنيا وزينتها دون الرجل ، كتحليل الذهب والحرير لها مع 

ة . والتفاضل سنة إلهية في االحتفاظ بحقها في التمتع به في اآلخر 
خرى. ، فما من مخلوق إال وله مزايا يفضل بها على المخلوقات األالخلق

وفي بعض المسائل ال تقبل إال شهادة امرأة كأمور الرضاعة والحضانة 
والنسب، أو األمور الجنائية التي تحدث في مجتمعات وأماكن يفترض أال 

 .(1)يغشاها غير النساء ، كحمامات النساء"

ذكرت النساء في حديث الرسول األعظم صلى اهلل عليه وآله وسلم، 
المغني البن قدامة " يثبت خيار الفسخ لكل  على أنهن القوارير،  ففي

ن اختلفا في عيوب النساء،  واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه،  وا 
                                                           

ينظر: سنة التفاضل وما فضل اهلل به النساء على الرجال، عابدة المؤيد العظم،  (1)
 .0222األجيال للترجمة والنشر، بيروت، 
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أريت النساء الثقات يقبل فيه قول امرأة واحدة، فإن شهدت بما قال الزوج 
ال فالقول قول المرأة " ، والمرأة قادرة على الفتنة واإلغواء والسيطرة (1)وا 

المرأة أصبر من الرجل على الشهوات، وتتميز المرأة بعاطفة والتأثير، و 
قوية جياشة مؤثرة، وهذا يجعلها أكثر شغاًل بأوالدها وزوجها وأهلها 
وهمومهم، فهي حين تكون أمًا فهي أْولى بالبر والصحبة والرعاية 
واكتسبت المرأة فضائل مادية ، كالمهر، والنفقة، وحق التمتع بمالها 

 وحدها.

حامد فاضل( يتفردن بالتكيف مع عالم الصحراء، ويمتلكن نساء )
الشجاعة بمقارعة وحشها، والعيش ضمن صعوبة طقسها، ومكابدة 

الرجل بكل تفاصيل مع ظروف معيشتها القاسية، والعمل جنبا إلى جنب 
حياتهم من الرعي والسفر والتنقل الدائم ورعاية األنعام والحفاظ عليها من 

ل ومن وحوش الصحراء، وفي بعض األحياٍن المطر وعواصف الرما
 تقاتل إذا ما أغارْت قبيلة عليهم. 

فابتدأ باألم الكبرى الصحراء، حين تلف ه العاصفة الرملية في قصة 
البحث عن السيد عبداهلل وهو يصنع من رمل الصحراء، فقد استعار قوة 
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ه، حيث العاصفة أمًا حنونًة، وهو يعاني لحظات قد تكون بداية نهاية عمر 
الريح تبرمه برمال الصحراء " وفي لحظة الوجد السامي، أو في لحظة 
الهجر األبدي تمد األم ذراعيها تحتضن وليدها وتلقمه ثديها الذي قد يدر 
الفردوس أو يدر الجحيم أال أنها ال تحتضن غير الوعاء يلتحم بها وتلتحم 

 .(1)صحراء.."كتأبت الابه فيعود التراب الى التراب ... وفي الشتاء 

بأن القاص وهب الصحراء كل صفات األم اإلنسانية،  القارئيالحظ 
وأجزاءها الحركية، ليوصل المعنى بأسلوبه المسيل كساقية رقراقة، لكنه 
يحمل الموت في حضنها األبدي المفضي إلى خيارين إما لفردوس حيث 

عود إلى حمل اإلنسان، أْم إلى الجحيم، وسيبقى الجزء المادي منه لكي ي
ما تكون منه وهو التراب، فاإلنسان المسافر يحتل أماكن من بعد غيره، 

، " وال ريب إن الشعور اكغرفة في فندق، ويشعر مهما طال مكوثه غريب
ستقرار الدائم بالهة! كذلك نحن في الحياة الدنيا، إنها ممر ال باال
ي ذراتها هي ، مع هذا أرى أن األم التي ال يمكن إال أن نتالشى ف(2)مقر"

 األرض.
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أما في مجموعته )ألف صباح وصباح( فقد بناها سرديا على محور 
المحاكاة مع المرأة، فال توجد قصة منها إال أن يستدعي راويته منتجة 
ألف ليلة وليلة، ليستمد منها عبق الماضي بسرد حكاياته األثيرة من عمق 

، وصراعات، الصحراء، مما خبأ الرمل من ممالك، وفرسان، وقوافين
وحيوانات مفترسة، وما ترك الجو العاصف والهادي والصيهود والبرد 

 والريح من مواقف في ذاكرة الرمل.

" أيتها الخالدة في حكايا الليالي! أتعلمين أن حكايا األصباح 
أوشكت على النفاد، فلكل بدء كما تعرفين انتهاء، لذا كنت حريصًا، على 

بنسيم  ألغسل وجهي وأبل ريقي وأمأل صدري أن أ بك ر للبئر قبل اليمام،
 .(1)الشمال"

هي المحاكاة اليومية مع شهرزاد فقد استدعاها رمزا وأحضرها فكرا، 
الصحراء ما تهبه شمسها المشرقة وأصوات  صباحليقص علينا من 

سكنتها من بني اإلنسان وحيواناته، وحيواناتها وطيورها حكايات على 
، ودفأ وجه الشمس شتاء، ولهيبها صيفا، مواقد الجمر ورائحة الهيل

" ها قد مر  الصباح تلو الصباح وبحضرة سيدة الرواية والحكايا سردا.
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على غدوك إلى خيمتي ورواحك منها، ومرآة الرمل الشاسعة هذه تتباهى 
بوشم خطواتك، وأنت تتغنين بالليل، ونجوم الليل الوامضة مثل عيون 

ن جلدها الرملي لون الظالم، وال الذئاب غير قادرة على أن تمسح ع
القمر الشاحب مثل رغيف الشعير بقادر على أن يشبع بالضوء بطون 
الشعاب : أسألك واصدقيني الجواب. أيقدر فارس حكاياتك األسود المتلفع 
 بالسحاب أن يمنح الدفء للصحراء الحاسرة الرأس تحت سماء الشتاء؟..

س حكاياتي الرافل بنصاعة غزالة ها.. ل َم ال تردي؟ أألنك تدرين أن فار 
األفق الشرقي هو ال غيره من يجس الصحراء بكف شتائية دافئة ولهذا 

، أغدق حامد فاضل على شهرزاده على مساحة (1)..."فأنا أتغنى بالصباح
صفحة سردية بمحاكاة تخيلية، في ثنائية الليل والنهار، بتناظر  122

نباتاتها من شيح وزعفران،  سردي، مغرق األرواح بغيث الصحراء، وعطر
وبتناظر الدفء والبرد على ب ردة الليل كفارس أسود، وبين غزالة الشرق 
شمس صباحه الواهبة الحرارة والضوء والحياة والحركة والعمل والتطور، 
على عكس السكون، مع تغي ر بان يتحول النهار إلى مسرح سمعي مرئي 

جل د حيث يجعل له النهار كر لحكايا الصحراء، واعتدادًا بذكورة السار 
مرأة، لكنه ينسى نساء باديته، فقدمهن ابشمسه قوة، وينسب الليل لها ك
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كراويات، ففي قصة )الوسم( يقدم إحدى حكاءاته، فيقول على لسانها :" 
كنت في صباي من النساء اللواتي يقال عن واحدتهن هذه المرأة بألف 

وكنت ) الوضحة( في  رجل، ألني لم أكن أعرف الخوف، أو التردد،
الجمال، الخيزرانة في االعتدال، الظبية في الدالل. وكان هنالك ذئب 

 .(1)يرواد أحالمي ...الخ"

لمرأة البدوية المكابدة، ال تشبه امرأة الريف وال المدينة، نظرًا ا
لخشونة العيش، والتعامل مع الطبيعة مباشرة دون أي وسائل مساعدة أو 

 سبة لنساء البيئات األخرى في الوطن.قليلة في بيئتها بالن

وتبرز عندها صفات قريبة من سجايا الرجل، وتتميز بعض النساء 
عن غيرها في نفس المكان، أو القبيلة في التعامل اليومي مع المحيط 
الذي تعيش فيه، مع امتالكها صفات َخْلٍق ال يمكن أن تكون على ما 

رانة في القوام، والطول تقوم به، فهي الوضحاء كغرة الصباح، الخيز 
الحسن، وكالظبية المائسة ح سنًا ودالاًل وتغنجًا، مع كل ما تحمل من 
وجه صبوح، وجسد جميل، وممشى غزلي محبب، أال أنها ال تملك من 
الخوف ذرًة، عفيفة شريفة اللفظ والسمعة، تستقبل الضيوف عندما ال يوجد 
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ا عد ْت بألف رجل، رجل بيتها، ترعى العائلة وقطعان ماشيتها، لهذ
حك اءة، مؤنسة في مجلسها، يتحل ق حولها الصغار. لهذا حينما يقدمها 
حامد فاضل يقول : " بلغني أيتها الراوية  السعيدة ، أن بدوية معمرة 
رشيدة عاشت في بادية السماوة العتيدة ، حكت ألحفادها قرب موقد 

، ومن (1)الشتاء حكاية عن صبية قصدت البئر تستسقي ذات صباح"
ه، يسقي نفوسنا بشجاعة وعمل المرأة المحبة ئفيض سرد صحرا

والمجاهدة في حياتها، والمجالدة في عيشها، فال الضحى يدركها نؤومًا، 
ن لترعيا يوال الغسق يتركها متهالكًة، فمن قصة )الرسالة(،" تترك البهمت

ع مع أمهما في فيضة العشب تحت أنظار أوالدها، وتذهب غير بعيد لجم
الحطب ... تضع المرأة حزمة الحطب على رأسها، وتسوق عنزتها وتعود 
بأوالدها قبل أن يغرس المساء أوتاد خيمته بالبادية... تقبلت غياب 
زوجها، وأمسكت بزمام العائلة... وعند عودتها فوجئت بذئب يقطع عليها 

 .(2)طريق العودة نحو مسكنها..."

اليدوية، فهي الجامعة للحطب تلك المرأة التي تقوم بجل األعمال 
من أشجار الواحة الصغيرة ) الفيضة(، و المراقبة ألوالدها الصغار 
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وعنزاتها، والقائمة وقتًا على الرعي والعمل معًا، يتخلل ذلك تقديم األكل 
والشرب لصغارها حمايتهم، وعند العودة بحزمة الحطب على رأسها، 

طول تقتل الزوجة المرأة ينتصب لها جائعا ذئب مفترس، وبعد عراك ي
الذئب، بسالح زوجها، وتنقذ عائلتها وحيواناتها، وتحتمي بغرفتها الطينية 
الصغيرة، لكن الذئاب تثأر لقتيلها، فتهبُّ لالنتقام وتفتك بالعنزات لياًل، 

ستعادت تلك المرأة اا، " وفي صباح اليوم التالي حين فترسل الزوجة بريده
لم فقدها لعنزاتها، أحضرت ورقة بيضاء، ما وصفت به، تحاملت على أ

صبغتها بسخام الموقد، طوتها وربطتها بخيط من الصوف، ثم بعثتها مع 
 . (1)أول طارش إلى أبي عيالها..."

أضاف إلى المرأة صفة عقلية جميلة أخرى، ملتفتًا إلى الرمزية في 
موز التعامل اليومي بين أبناء الصحراء، وعاداتهم ومقدار المعرفة بالر 

دون االتفاق عليها مسبقًا، كيف توصل تلك المرأة الذكية رسالتها لزوجها 
بأن خطب ما حصل أثناء غيابه دون أن يعرف الجميع، فأرسلت ورقة 
مصبوغة بالسواد، ومادام السواد صفة الحزن والعمل الشائن، َفه م زوجها 

فر بباقي الرسالة حين وصلته، وهذه الشفرات التي نعتبرها بسيطة، ال تتو 
النساء في بيئات المجتمع األخرى، فالمرأة بمجتمع الريف والصحراء عند 
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المواقف المعيبة تقول جملة متوارثة: )يا سخام وجهي(، أي يا سواده، هنا 
المرأة على قدر من الفهم والمعرفة واإلصرار بالمحافظة على كشف 

وجها ترك أسرار بيتها، وجل ما تفكر به سمعة واسم زوجها، على أن ز 
لم يكتف  الصحراء.   متاهةحيثما يرقد في  مطمئناامرأة تسد غيبته، وينام 

حامد فاضل بنساء العمل والفهم والمعرفة التي منحتها الحياة البدوية 
مات، فهي العالمة ئللمرأة بل تعدى ذلك أن يجعل من نساء صحرا ه المنج 

عالم الغيب بعقلها، والعاملة على استدعاء األرواح ببخورها، واستشراف م
وفق دالالت بسيطة تستعملها، لترى عبرها أشياًء يحتاجها البدوي في حل ه 
وترحاله، وفي المصاعب التي تقع على كاهله، فهناك العرا فة التي تدلُّ 
َمْن أضاع طرق معرفته وصعبت األمور عليه، وهذه من عادات 

واجدت عبر مدونات الصحراء منذ القدم فقد برزت العرافات عند العرب وت
التأريخ، ففي قصة لغز السيد عبداهلل يقول: " مضيت إليها والدليل 
ساير.. أمرت الدليل ساير أن يبقى قرب الخيل وطلبت مني أن أتبعها 
إلى مقصرها... سترت عيني بكف ها الباردة وأخذت تغمغم ...رفعت 

المزموم صبر إلى فمها  ادالخنجر من النار ولطعته ... وأنا أنظر بنف
كمؤخرة دجاجة .. لعلها غفت أو غابت عن الوعي؟ تسلل اليأس إلي .. 
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بين النهدين ... ) فتحركت خارجًة من المقصر .. وصرخت خلفي :
 .(1)هناك بين النهدين("

وحينما يلين جانبه وترق جوانحه، تهتز قصبة شب ابته عشقًا، ولسان 
)حمام زبيدة( في ليل  قلبه شعرا، فتنهض المفردات من " آخر المستحمات

كي ٍم مليم، يلقي عباءة أمواجه على جسدين ملتحمين ... ويلقي الزمام 
على مطرح من مطارح حواء... بنات حواء في لجة الليل يكشفن عن 
سيقانهن، فيخوض أبناء آدم في سواقي من م زن العطر، حيث تتمزق 

س / تحت أوشحة الحرير/ تتكسر مرايا الغالالت/ يتصدع خشب األبنو 
ثقل أجسادهن وأجسادهم، وهن، وهم، والليل ثالثهم، بين دفء / التأوه/ 
الهمس/ واللمس / ثم التوغل في غابة الزعفران.. وتدرون حين يجرد 

 .(2)الليل أسلحة النساء، يرفع أبناء آدم الرايات البيض"

في هذه القطعة اإليروتيكية تلميحًا، والجميلة سبكًا، والرشيقة 
وضح العالقات الحميمية التي تسقط بها الدفاعات والقناعات خوضًا، أ

بين الرجل وزوجه، أصاب ريم الحقيقة بسهم تجربته ومعرفته، على أن 
ر َة تنتهك القوانين، والوسائد تصوغ القرارات وتنفذ، وتهتك حجاب  األس 
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الممنوعات، هكذا قدم حامد فاضل كي ي لزمنا الحجة بكيفية بناء حمام 
( كيلو مترًا عن مدينة النجف في عمق الصحراء،  102لى ب عد) زبيدة ع

لتستحم سيدة البالط وأميرة المؤمنين آنذاك، وهي في طريقها إلى بيت اهلل 
 الحرام حاجًة.

 : الرجل

دارة شؤونها، الرجل رب البيت وتوفير  والمسؤول عن العائلة وا 
رجل لغة : الرجل : ال " فقد عرف سلوكًا وعمالً  الحماية، والقدوة ألبنائه

معروف الذكر من نوع اإلنسان خالف المرأة ، وقيل : إنما يكون رجال 
فوق الغالم ، وذلك إذا احتلم وشب ، وقيل : هو رجل ساعة تلده أمه إلى 

 ".(1)ما بعد ذلك ، وتصغيره رجيل ورويجل

"والرجل : جمعه رجال، وقد جمع قليال على رجلة، وزان تمرة، حت ى 
ء ، وجد جمع على فعلة بفتح الفاء، إال رجلة وكمأة جمع كمقالوا ال ي

وقيل كمأة للواحدة، ويطلق الرجل على الراجل وهو خالف الفارس، وجمع 
الراجل رجل مثل صاحب وصحب ، ورجاله ورجال أيضا. ورجل رجال 
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من باب تعب. وارتجلت الكالم : أتيت به من غير روي ة وال فكر. 
 .(1)به من غير مشورة فمضيت له"وارتجلت برأي : انفردت 

أما الرجل يعرف االصطالح: " يطلق الرجل على الذكر من 
األناسي، فان ه من يستبد  برأيه ويقوم بقدمه ويستند إلى رجله ويمشى 

ركة والسير. وهذا لتأمين معاشه ومعاش عائلته وهو قوي على العمل والح
ضعيفة لطيفة، ال  ن ها تعيش تحت قيمومة الرجل وهيإبخالف المرأة ف

تستطيع أن تمشى في تأمين حوائجها مستندة على نفسها، ولهذا ترى ماد ة 
األنثى مأخوذة من األنث وهو اللين، والمرأة من المرء وهو الهناء، 
والنساء من النسأ، وهو يقابل الذكر وان ه مظهر التذك ر والخلف من 

الرجال في القرآن الوالدين. وبهذا يظهر أن  استعمال كلمة الرجل أو 
الكريم : إنما هو في موارد يالحظ فيها خصوصي ات الماد ة من االستقرار 
واالستبداد واالستناد على نفسه، ولو اد عاء أو تقديرا أو تلقينا، كما أن  
استعمال الذكر في موارد يالحظ فيها جهة الذكورة فقط في قبال االنوثة 

ْن َذَكٍر َوأ ْنَثى]الحجرات : 28]آل عمران :  }َوَلْيَس الذ َكر  َكاأْل ْنَثى{ - [، }م 
وا{]التوبة :  -[، والرجولي ة تحقيقا كما في12 بُّوَن َأْن َيَتَطه ر  }ف يه  ر َجاٌل ي ح 

                                                           

نشر آثار العالمة  المصطفوي مركزالتحقيق في كلمات القرآن الكريم، حسن  (1)
 :9-29:2طهران ج-المصطفوي



071 

 

...{ ]النساء : [ ،:12 ل  : 22}الرَِّجال  َقو ام وَن َعَلى النَِّساء  [.الر ج 
 ".(1)الذ كر  

ب ها الثقاة، ؤ انة، رجال البادية أبنالكل ما ورد أعاله من توضيح وا 
يتقاسمون العمل وفق أعراف وقيم بيئتهم، يعملون بكٍد من أجل البقاء مع 
قساوة وشظف العيش في بيئة ال ترسم البهجة والضحكة، ما لم تأخذ من 
قواهم الكثير، ومن راحتهم وتواصل عملهم الكثير، فالصحراء دار تعب 

 إهمال أي شيء.وعناء، كل ما فيها حركة، وعدم 

ورجال حامد فاضل سواء أكان فارسا، غازيا، صيادًا، تاجرا، مهربا، 
صعلوكا، أم عابر سبيل، حملته دابته، أو قادته قدماه، لهم في باديتهم 
السماوية طقوس وعادات وتقاليد قد تختلف عن العرب في مختلف 

ب الصحارى األخرى من الوطن، " ولهم مهارة وقدرة وضعت فيه للتغل
على قوى الحيوان الذي فاقت اإلنسان، يقول إفالطون : في أسطورة 
)بروميثيوس( التي يروي فيها عن آلهة اليونان، وزعت اآللهة الهبات 
على المخلوقات فزودت الحيوان بأسلحة تحميه من قسوة الطبيعة، أم ا 
اإلنسان فقد بقي أعزل إلى أن رق  له قلب اآلله بروميثيوس صديق 
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فأقدم على مغامرة جريئة سرق من اآللهة قبسًا من النار وأهداه البشر، 
 .(1)اإلنسان، فعلمه الفنون "

وله فيهم رؤى وصور مكتسبة، خلفتها في أنساقه المضمرة الروايات 
والحكايا، فزرعت في ذاكرته الطفولية صورًا مشو هة أحيانًا عن الرجل 

مو بداخله مع اإلعجاب تنالبدوي على عكس ما صور المرأة البدوية التي 
بنة المدينة، من قيامها بعمل معجز حين يوضع مع عمل امقارنة ب

حترامًا، ااستعمل أفعااًل تعطي صفة أقل   البيئات األخرى في البالد.  فقد
بن الصحراء، فمثاًل : تكرر االفردية للرجل البدوي، أو  وأنكأ بالشخصية

وصيل من توصيف، حيث الفعل ) أقعى ( ومعناه على عكس ما أراد ت
يعني "جلس على َأليتيه ونَصَب ساقيه وفخذيه .. أْقَعى الَكْلب  : َجَلَس 

بًا َيَدْيه " َراَعْيه  م ْفَتر شًا ر ْجَلْيه  وَناص  . إنم ا أراد به (2)َعَلى ا ْست ه  َوَبَسَط ذ 
جلوس الرجل بعد رفع مالبسه والجلوس العاري إلفراغ فضالته دون 

في أماكن أخرى استعمل جملة ) دعك مؤخرته بالرمل(، االغتسال، و 
للداللة على عدم النظافة، وعدم االلتزام،" خرجت للخالء المتلفع بعباءة 
الغبش، أفرغت ما في مثانتي وأمعائي، ودعكت مؤخرتي بالرمل، ثم 
مسحت وجهي وعفرت ذراعي  بصعيد طيب، انتصبت بحذاء بيت الش َعر 
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هلل، حين انتهيت من صالة الفجر هرول نحوي ووليت وجهي نحو بيت ا
 .(1)جرو جميٌل، ظل  يقفز حولي محاواًل عض  عباءتي"

نالحظ أن القاص صور لنا عملية اإلفراغ والصالة بعدم وجود 
د وا َماًء َفَتَيم م وا  الماء، وهنا تقام على أساس َقول الل ه  َتَعاَلى: "َفَلْم َتج 

يًدا َطيًِّبا َفاْمسَ  ْنه "َصع  يك ْم م  ك ْم َوَأْيد  وا ب و ج وه  ، ولكنني أعتقد بوجود (2)ح 
الماء، وذلك لوجود الحيوان الصغير) الجرو(، باإلضافة إلى ما يلي هذا 
المشهد من السرد، خالل الفطور من سوائل، هذه من الصور الغائرة في 

تماد على قدم الذاكرة األولية عن أبناء الصحراء، بعدم التطهر التام، واالع
الرمل اقتصادًا بالماء، والرواية على أن البدوي ال يغتسل حواًل كاماًل، قد 
يكون فيها شيء من الحقيقة، ولكن الوضوء والذهاب إلى الخالء خارج 
ذلك التقتير، فكيف إذا جاء زوجه، وأجنب، وهل يترك الصالة؟ مع توفر 

عن منابع الماء،  الماء لألكل وشرب الحيوانات، والبدوي ال يقيم بعيدا
كالواحات الكبيرة والصغيرة التي تدعى )الفيضة(، وأحيانا تتواجد اآلبار 
واآلبار االرتوازية التي بدأت تغزو البادية، لتسقي مزارع من األرض 
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الواسعة، كذلك تنوع وسائط النقل الميكانيكي ألكثر من ثالثة عقود من 
 زمن صحراء السماوة.

ي قصة )بصوة _ أرض الجن( تحمل من صور الرجل الصحراوي ف
المزج التخيلي بين الرجل البدوي المتلبس بصفات الجن، "وأنا أرى ذلك 
الرجل البدوي الواقف في وسط الطريق الصحراوي الغائر في المدى 
الصحراوي ... وظهر لحظة إضاءة المصابيح... خفقت فروته كجناح 

ية ال يفصله عن وجهي حدأة ... تسلق )بنيد( السيارة... بسحنته التراب
غير سمك الزجاجة... عيناه الغاطستان في محجريهما تحت حاجبيه 
المقوسين كنعلي فرس تتحركان يمينا ويسارا، وقد افترش أنفه، واستمر 

 .(1)منخراه المشعران ينفثان زفيرا ضبب مساحة الرؤيا"

وفي تكملة لقصة )أرض الجن( يروي لنا ما حدثه به الشيخ 
شرط أال يسألها أين تختفي في كل  على-الجنية –زوجته األصلب: " ت

ليلة جمعة ...أنجبت منه... وفي أحد الليالي تبعها... جننته وعصرت 
كومة من أفاعي ودهنت شعره.. فنمت هاتان الجديلتان ... تنقلبان إلى 
 حي تين بعد منتصف الليل.. تزحفان على جسده ... قصصناهما ب
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تظن وأصبحتا أطول ... قلت: هل يسمح لي )الزو( فنمتا بأسرع مما 
بلمسهما؟ حدقت بي العينان القلقتان بنظرة غاضبة ، وارتفع الحاجبان 
المقوسان، نهض .. فالحظت عمق الفطور في كعبي قدميه 

 .(1)الحافيتين"

هنا عدة مفردات خص بها خشونة الحياة البدوية، كوجود الفطور، 
ة من الرمل والسير الحافي، وعدم وهي الشقوق التي تحدث نتيجة الحرار 

االغتسال والنظافة، وصور جمعت الموروث بالمتخيل، لينسج لنا من 
الحكايات الشعبية المتوارثة سجادة سردية جميلة، وبعض الحكايا التي 
تزرع الشغف والشد لصوت الراوي، وهو يروي حكاية زواج اإلنسان من 

 جادة والنور، ولكنها تتواشالجن، والجمع بين عالمين مختلفين، بين الم
وتتعشق على مستوى السرد، فالمادي يتزوج الضوئي وينجب منه، ويعيش 
معه دون أْن يراه اآلخرون، ودون االلتفاتة إلى الحياة العامة من سكن 
ومالبس وأكل وأجساد وتناسل، ليقص علينا إحدى معالجاته ألمكنة 

عمق البادية، حيث يسكنها الصحراء الموغلة بالخوف والرهبة، والمهجورة ب
الجن. ومن قصة )حمام زبيدة( يصور رجل البادية: " تعال ألحكي لك 
حكاية آخر المستحمات بحمامها .. جلسنا على بساط من الرمل، أماط 
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التبغ على بضعة أسنان هي كل ما تبقى  فبان دهاناللثام عن فمه، 
لت أفعوان دخان من صامدًا في لثتيه.. أشعل لفافته، وامتصها بنهم، ثم أف

منخريه، سعل وبصق غير بعيد، مسح فمه بذيل كوفيته، ثم بدأ يسرد 
 .(1)حكايته"

بنسبة بسيطة باألفعال لزمن الحكاية  يبطئالوصف السردي بهذا 
ويوازيه لصالح زمن الخطاب أفعال الماضي الكثيرة مع جمل خبرية 

 شعل/ لفافة..أ جلس/ بساط من الرمل.. وافعال مضارعة، تعال/ احكي..
الخ ، ويعود ذات توقف )حامد فاضل( وفق وصفه م وقفًا نهر الزمن 
ومسترجعا إلى زمن التذكر، حيث يسترجع البدوي الجالس قبالته، وأمام 

، وما بناه الملوك تحت بساطهم الذي ئهغطاء الصحراء وضخامة فرا
ات يتشاركون به، وعلى موقد السرد الدافئ في بادية السماوة، بكل صف

ذلك البدوي الراوي، وما عملت به الصحراء من آثار، والعمر من تهديم 
في مضاحكه، ونفسه األمارة بالعمل واإلهمال بجماليات الوجه، لنصمت 

ه، وعظمة إطاعة الملوك لبنات حواء ئصاغرين لجمال قصته، وتأريخ بنا
في لحظة انتشاء، ليقيموا في مجاهل الصحراء صروح البناء، مستحم 

 ض الرمل والتعب عن جمال النساء. ينف
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ولكن )حامد فاضل( ال يكلُّ من التطواف في أعماق الصحراء 
وتأريخها، يمر على مجالسها ليعب قربة سرده من نهر الحكائين والرواة 
والقوافين منابع سواقي السَِّير التي تلتهمها ذاكرة البناء عن األجداد وتولد 

امر المواقد، وتنفث أخبارهم حلقات الرجال واألماكن والمجالس عند مج
رغم على الدخان لفائفهم، ويطهرون أفواههم بأفعال وكرم وشيم أبطالهم، و 

الزمن وأرديته الثقيلة بطبقات الرمال الجاحدة لعظمة الماضي،  من
تنتفض الحكايات وتزيح طبقات أزمنتها لتأتي يانعة طازجة ليتحدث عن 

ة( فيقول من قصة )دلو في بئر الرجل البصوي نسبة إلى منطقة) بصي
بصية(:" أي درويش متحالف مع قبائل بصية يأمر أتباعه ليأتوني به قبل 
أن يرتد إلي  طرفي، فيشاركني ليال السمر، كرم المضايف، حكم الشيوخ، 
ت، ق بالت الفناجين، غواية التبغ، قرض أوراق اللفائف، أو  رقص الد ال 

 التي ما تزال تسمع في الصحراءيطربني بغنائه، ويهزني بربابته، 
 .(1)، ومازالت الصحراء تتنفس مع الصبح، وتعسعس في الليل"الشاسعة

ولم يكتف  القاص في مروياته على الوصف لشخصيات رجاالته 
ن ما يرحل بشغفه إليهم، ليقد  ألبسة  خياال أو عن شفاه المتحدثين والرواة، وا 

ايا، ويعب من منهلها العتمة، ويضيء في عتمة مخيلته سراج الحك
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الجاري بكفوف سمعه ما يترقرق على ضفاف سواقي األحاديث، وحرارة 
مواقد المضايف، ويلتقي بمن هزموا الدهر، وأسروا األيام، ونقشوا 
أسماءهم على أغلفة سرد الصحراء، "وفي مضيف من مضايف بيوت 
السلمان، أجالس آخر حك اء من ساللة حك ائي الصحراء المهددين 

نقراض، شيخ وقور، وجبين واسع مغضن كدرب صحراوي، عينان البا
أتعبتهما سنوات طوال من النظر في اآلفاق بحثًا عن آمال ربما 

 .(1)العينان بخيمتين خالط السواد فيهم البياض"تحققت... استظلت 

تختلف لغة القاص )حامد فاضل( وهو يصف ابن مدينة السلمان 
، أو كان وما يزال ابن الصحراء، حيث من مجاورتها الصحراء على الرغم

أعطى صفات أكثر تمدنًا، وأمدنا بصور تخللها البناء كمأوى، وأضفى 
على الشخصية الهيبة والوقار، ورسم على محياه الخبرة عبر غضون 
الزمن الممتد بسنواته على جبينه، وصورة الحاجبين المخيمين على عيونه 

القارئ صفة الصدق بالنقل، حين خالط سواد الشعر ببياضه، ليعطي 
واالطمئنان لما يروى بعد، كان الوصف اقرب للحقيقة، أن لم تكن الحقيقة 

لنا ما عفا عليه الدهر  ظهركلها. وحينما نصل إلى تسمية المدينة، ي  
الرياح، ليرينا قائال: " أرأيَت التل األحمر؟ تلك أطالل  ورماله التي حملتها
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متنع عن دفع ا، ملك بني تميم، الذي رث التميميقصر عمران بن الحا
الجزية إلى شمر برعش ملك اليمن، فأرسل إليه جيشًا جرارًا بقيادة سلمان 
الحميري الذي هدم القصر، وقتل الرجال، وسبى العيال، وساقهم أسرى 
عبر النقرة، وقد دعي ذلك اليوم بيوم سلمان، فيه قال الشاعر: بئس 

" الحماة بيوم سلمان       يوم به  .(1)شلت يدا عمران 

يبرز لنا القائد الذي سميت المدينة اليوم باسمه، ويزيل التراب عن 
القصر التميمي المهدوم ويقدم لنا من أحد مضايف بيوت السلمان قصة 
تسميتها، وصمود هذه المرآة المقعرة التي أصبحت في ما بعد قضاء 

نجد السلمان الشاخص في عمق الصحراء، وملجأ الراحلين نحو 
والحجاز، والقادمين منها، والهاربين من السلطة والمودعين في سجنها 
المطل عليها، وآثار خيول العرب، وأغاني وأشعار الراحلين، والمتزودين 
باألمتعة واألثاث وبيوت الشعر، والبائعين ألنعامهم، والباحثين عن الكمأ 

 .ها وطيورهائفي مساحات أرضها، والصيادين من حيوانات بيدا

من الشخصيات المنغمسة في عمق الذاكرة المتخيلة، ألبناء و 
داٍء مع الماء،  الصحراء عند السمر ومجالس األنس على أنهم على ع 
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وثـ قه في ثالث مجاميع قصصية مختصة في شؤون الصحراء، فمن قصة 
)العفايف مملكة الذئاب(، يدس لنا لقطة صغيرة في سرده عن قصة 

نا عن العفايف ، بوجود مجلس السمر وفي متخيلة عن حكاء سيروي ل
فسحة عند توقف الراوي، كصورة مشهدية خاطفة : " يستغل سامر بدوي، 
ظل  يتزنر بزنار الصبر زمن توقف السرد القصير، فيخطف ر ْجله نحو 
الخالء، ليتوارى عن عيون الخيمة، ي نزل لباسه مستترًا بلباس الليل، 

فًا، تاركًا خلفه شرخًا في مرآة الرمل يقرفص، يرش الرمل، ثم ينهض خفي
المسفوحة في الخالء الصحراوي.. يعود مرتاحًا بعد أن تخلص من 
احتقان مثانته، وعلى مهل يدحس عجيزته بين أعجاز الجالسين، ويتهيأ 

 .(1)لسماع الحكاية"

من بداية السرد متخياًل لـ)حكاء متربع في خيمة الذاكرة (  لى الرغمع
أن يرى البدوي في عمق أنساقه، ذلك الر جل الذي ال تعنيه  أال أنه ما فتئ

النظافة دينيًا واجتماعيًا، إذا كان الليل ينصب خيمته، كان األجدى أن 
يبتعد عن مسامع الجالسين أو سمع الخيمة ككل، ال عن عين الخيمة، 
مهما كان ضوء القمر، ولما ال يحمل معه إبريق ماء؟ دائما المجالس 

ون بقربها أباريق ماء، احتراما للضيف، ومنعا لسؤاله، وهي البدوية تك
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عادات دأب أهلنا عليها في بادية السماوة، إذن هذا ما خفي في أنساق 
 القاص المتخيلة عن الرجل البدوي في عمق تيه الصحراء المسفوحة.

يتطور سرد حامد فاضل ويوشح جمااًل كلما غادر الصحراء نحو 
ث العطر، ويخلع على جليسه قالئد الدعة المدينة، يبث الزهر وين

السردية، حسب نوع الراوي وثقافته فمن صفات الخشونة إلى صفات 
الهدوء واللياقة، من صيهد البادية إلى ربيع المدينة، من بيت الشعر 
والمضيف الحجري إلى بيت المدينة الموشى بالطابوق والمكسو ببياض 

ب أو عشبهما الميت إلى العيون الجص، من العيون الغائرة بخيمة الحواج
الصافية، من الوسائد واللفائف وزفير الد خان إلى الكراسي وطاولة مغطاة 
بشرشف وردي، من الصخب والحيوانات وأصواتها إلى الهدوء والصمت 
المفروض، من األفواه التي تغطيها كثافة دغل الشوارب إلى االبتسامة 

 اسجين يالنسمعه وهو يصف راو  والهيئة التي تدخل القلب بال استئذان،
في سجن نقرة السلمان :" في عصر يوم ربيعي... وجه مدور، ما تزال 
نظارته تشهد على وسامة الرجل الذي نيف على السبعين، عينان 
صافيتان تتمترسان بزجاج شفيف كما النبع، ابتسامة سماوية أليفة، فكر 

جل يدخل القلب بال ، كل ما في الر ىمتقد كموقد بدوي يتوهج بنار الغض
استئذان، بين كرسيي وكرسيه، طاولة بسيطة، متلفعة بشرشف وردي، 
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عليها زجاجة ماء بارد، وعلبة ببسي مثلجة، وصحن من النبق 
 .(1)الناضج"

هكذا يستمر بوصفه وتشبيهاته المحببة والتي تليق بتنوع المكان، 
لصحراوية إلى نخلة ليهبها إلى رجاله الرواة والحكائين، من غزالة الذاكرة ا

الذاكرة المدنية، من الذاكرة بالدهان األصفر للتبغ إلى نسيج فكر نقي، 
فالبد للكاتب أن يكون على قدر التنوع الزماني والمكاني والتطور العلمي 

إلى مناضل يحكي لألجيال  ةاة، ومن مجاهد المعيشالذي يحصل بالحي
 قصة الظلم الدكتاتوري المتسلط.

خاذ، يسرد لنا_ حامد فاضل_ كيفية صيد البدوي ومن نص شعري أ
بطرقه البدائية الغزالن، يمتد النص على جبين صفحة وربع من مساحة 
سرده لقصة) لويحظ وادي الخوف والطمع( وكيفية الصيد الذي ال يهدد 
الغزالن باالنقراض، فهو " إذ يختفي البدوي عكس اتجاه الريح في دوزة*، 

:ويظل -النص الشعري الوصفي لعملية الصيد وهنا يبدأ-يكمن بها... 
لى التالل/ ينتظر الغزال/عيناه خلف الشمس تتبع خطوها/وهي تميل ع

البدوي  فيخبئ -إلى وصف الصياد-عتالل/...اصفراء شاحبة كأن بها 
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كيس التبغ، يمسك حبله/ ويفيض من عينيه ضوء... تتكسر األنفاس بين 
متوترًا، حذرًا،  -ف حذر الغزالووص -ضلوعه، ويكاد يخنقه السعال/...

وهكذا  -وقد تلفع بالغروب/ عيناه واسعتان، باحثتان في كل الجهات...
فلربما هطل الندى أو ناشه برد الشمال/ ... وحين تبتل  -يستمر بتهدجه

 .(1)العروق من الغزال/ .... ليصحو على حبل صياده"

ذا النوع من ال أفقه ل َم التزم حامد فاضل بشعرية نصوص سرده، وه
قدر كبير من اللغة المتكاملة، والوقت، والعناء، فهل الى الكتابة يحتاج 

أراد أن يثبت جزالة معرفته، وعمق صياغة قصصه، أو تفرد بنوع كتابته 
وعلى وسبله، أو تحدي مجايليه الك ت اب على اإلتيان ما يعجز اآلخرين؟ 

ب رزق ما تساءلت به، وصف أحدى م َهن وعمل وكس الرغم من
من نوع آخر في المجالدة والصبر الكبير، المعيشة، وأحيانًا يكون هو تحدٍ 

 والفن، وقوة النفس والشكيمة، والتميز لرجل الصحراء بكيفية صيد الغزالن.
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 الفصل الثاني

 المبحث الثالث

 السلطة في أدب حامد فاضل

سل ط تعر ف الس لطة لغة: سلط: الس الطة: القهر، وقْد سل طه اهلل فت
 ، ليط  : الط ويل  ال لسان  عليهم، واالسم الس لطة ، بضم السين، والس لط  والس 
لطانة  وس لطانة ، وقْد َسلط َسالطة وَسلوطة، ول سان   واألنثى َسليطة  وس 
َسلط  وَسليط  كذلك. ورجٌل َسليط أي فصيٌح حديد  اللسان  بين الس الطة 

: ة  َسليطة  أي َصخابة. الت هذيب  لسانًا، وامرأوال سلوطة. ي قال  : هو أْسَلط هم 
ذا قالوا امرأًة َسليطَة اللسان  فله معنيان : أحدهما أنها حديدة  اللسان،  وا 
والثاني أن ها طويلة  اللسان. ال ليث  : الس الطة  مصدر الس ليط من الرجال 

واشتد  والس ليطة من ال نساء، والف عل  َسلطْت، وذلك إذا طاَل لسان ها
ليط  عند عامة العرب  َصخب ها. ابن األعرابي : السلط  القوائم  الطِّوال  ، والس 

هن  السِّمسم."  (1)الز يت  ، وعنَد أهل  اليمن  د 
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وفي المجتمع أنواع من السُّلطات كالسُّلطة التنفيذية : الحكومة 
 ها، التي تباشر إجراء القوانين التي تضعها السلطةو وهيئاتها وموظف

التشريعي ة، والسُّلطة القضائية وهي خالف السُّلطة التشريعي ة، السُّلطة 
القضائ ية وهم رجال القضاء، وتعرف السُّلطة القضائية : السلطة 
الممنوحة للقضاة بأن يقضوا بين الناس فيما يتعلق بالنفس والمال،  

حافة ، والسُّلطة  الدينية : رجال الدين ، والسُّلطة والسُّلطة الرابعة : الص 
المختصة، س لطة القانون: قدرته على فرض احترامه، والسُّلطة التشريعية 
: مجلس النو اب ، البرلمان الهيئة الخاصة من مجموعة األشخاص 

 المنتخبين رسميًا مهمتهم وضع القوانين أو تعديلها لدولة أو والية.

ولة السُّلطة الشرعية: "هي االستخدام الشرعي للقوة بطريقة مقب
اجتماعيا، وهي القوة الشرعية التي يمارسها شخص أو مجموعة على 
اآلخرين. ويعد عنصر الشرعية عنصرا هاما لفكرة السلطة وهو الوسيلة 
األساسية التي تتمايز بها السُّلطة عن مفاهيم القوة األخرى األكثر 
طاعة  عمومية، فنحن نستقبل القوة الشرعية كقرار مفروغ من مناقشته، وا 

ما يقال عمياء، ويمكن فرض القوة قسًرا أو باستخدام العنف. وتعتمد ك
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السلطة في المقابل على قبول المرؤوسين ومنح الحق لمن فوقهم من 
 (1)األوامر أو التوجيهات." رؤساء بإصدار

السلطة الصحراوية في أدب حامد فاضل، تتكون من عدة سلطات 
ياسية، والسلطة المالية، متداخلة، السُّلطة االجتماعية والسلطة الس

والسلطة الدينية، فالعرب عبر تأريخ تكوين الدول واإلمارات والممالك 
برزت السلطة االجتماعية لتؤسس لنواة حكومة، كإمارة قبلية ثم تحولت 
إلى حكومات ودول، فتول ى شيخ العشيرة انطالقا من العائلة رئاسة 

ومد سلطانه ليتوسع  المجموعة، ومنح نفسه صالحيات كثيرة ومتنوعة،
على حساب العشائر، ومن ثم القبائل، وهكذا، ومن قصة )دلو في بئر 
بصية( وهو يتحدث عن )السير جون(، "فيتخذ من المنطقة الجنوبية في 
بالد ما بين النهرين، مركزا لعمله، وفي الجزء الذي عرف قبال باسم 

افحة الغارات التي المنطقة) المحايدة( بين العراق والسعودية.. ليتولى مك
تشنها القبائل النجدية ضد قبائل البدو العراقية، فيحصل من البادية على 

 .(2)لقب باشا"
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 22: 0210، 1طدمشق، –تموز  فاضل، دارثقافة األمكنة، حامد  (2)



090 

 

فتتضخم اإلمارة وتتوسع ويتغير اسم األمير ليكون ملكًا، ويضاف له 
لقبًا، ويمد بساط ملكه ليشمل األراضي القريبة ومن ثم البعيدة، وكلما 

سعت رقعة ملكه، فملك اليمن الذي يبعد شوكته تو  توَ تزايدت قوته، وقَ 
آالف الكيلومترات عن العراق القديم، يمد نفوذه حتى يصل إلى بادية 
السماوة، ويفرض الجزية على قبيلة )تميم( العراقية، وحينما رفض ملكها 
الذي كان شيخا وتعاظم شأنه، أرسل قواته الحتالل األرض وقتل وقام 

ة )نقرة السلمان مرآة رمل مقعرة( وهو على تدمير مملكة تميم،  ففي قص
يتحدث عن اسم المدينة الحالية، يقول: " أرأيت التل األحمر؟ .. تلك 
أطالل قصر عمران بن الحارث التميمي، ملك بني تميم، الذي امتنع عن 
دفع الجزية إلى شمر يرعش ملك اليمن، فأرسل إليه جيشًا جرارًا بقيادة 

ر، وقتل الرجال، وسبى العيال، وساقهم سلمان الحميري الذي هدم القص
 . (1)أسرى عبر النقرة، وقد دعي ذلك اليوم بيوم سلمان"

فالعرب أمة منفتحة منذ فجر السالالت، فقد تولت النساء العروش، 
العرب، وقصص القرآن الكريم ما يثبت ذلك،  ونصبن ملكات، وفي تأريخ

يت على احترام ولكن سلطة البيت الصحراوي سلطة مشاركة، عملية بن
سيدة البيت في أمور عدة، فيعد الرجل البدوي احترام زوجته جزءا ال 
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يتجزأ من احترامه، فهي الزوجة التي تنادى باسمها، أو تكنى، أو تلقب 
بحسب ما تبرع به، أو بما اشتهرت به، أو تسمى نسبة إلى لون أو 

كإكرام الضيف والدتها بمكان ما،  والمرأة البدوية تمتلك خصال متوارثة، 
واستقباله في حالة عدم وجود رب األسرة، والعمل المضني مشاركة مع 

بداء الرأي والمشورة، وأحيانًا   التنبؤالرجل في بيئة قاسية وهي الصحراء، وا 
فر أوروك، فمن قصة ) الوركاء دويلة  بالمستقبل والَعرافة وآلهة في س 

على أن يكبني؟ إذا  الملوك(.. يطل بجمال سرده..:" هل يكذبني أحدكم
قلت أني وفي لحظات إغفاءة الكهنة تلصصت على معبد ))أي_ أن ا(( 
ألبصر عشتار تسبح في ضياء الشموع، وثلة عذروات يخطرن في رحبة 
المعبد... أراهن يبزغن خالل سحاب البخور، وستائر شعورهن على 
ظهورهن يتأرجحن نحو أعقابهن كموج الفرات... نحيالت كالبردي، 

يفات كأجنحة النسيم، رشيقات كغزالن الصحراء، عبقات كأزاهير البر، شف
 .(1)متوهجات كسنابل القمح"

يهمل الرجل الصحراء ما للبيت من حقوق والتزامه بأداء لم 
الواجبات، والخضوع لمتطلبات الحياة الزوجية والمجتمعية داخل البيت، 

ج، مع هذا تخضع ألن الزوجة محدودة السلطة إال أن تكون أمًا بال زو 
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لسلطة القبيلة، فالعرف الصحراوي ذكوري السلطة، فهو المقاتل والمدافع 
والحامي والباحث عن مصادر العيش، ومصادر الرزق من كأل وماء، 
وشراء وبيع الماشية والتصدي لحل المشكالت ومجابهة الصعوبات 

للحفاظ على بقرارات أم ا أن يخلقها أو متوارثة لتسيير حياته وحياة عائلته 
كيانها واستقاللها، ويلتزم بأعراف وقيم ومعاهدات واتفاقات قبيلته مع باقي 
القبائل سواء كانت قريبة أم بعيدة، ويخضع ألوامر شيخ القبيلة أو أميرها 
إن كانت كبيرة، وملزم بالدفاع عنها في حاالت الحرب والسلم، قواًل 

 وسالحًا.

لرجل البدوي في صحراء وللمال سلطة كبيرة أثرت على حياة ا
يد، وثروة  السماوة، فالسيارات الحديثة، والبنادق الحديثة من أجل الص 
الصيادين الذين امتهنوا الصيد كباب رزق أو لهو ومتعة، وبيع وشراء 
المواشي وبيوت الشعر والمؤونة، وفي الفترة الالحقة حين تحولت وسائل 

مال والحمير إلى سيارات النقل  النقل لدى الرجل البدوي من الخيول والج 
والسيارات  الحوضية التي تحمل المياه للحيوانات والرعاة على السواء، 
بقدر ما وفرة الثروة من راحة وسرعة تنقل وحماية للبشر وحيواناته لكنها 
أضرت بالطبيعة، فقد أخليت الصحراء إال ما ندر من تواجد الغزالن 

حراء السماوة، وتحكم تجار العراقية، وقل ت الصقور األصيلة في ص
المدينة بحياة البدوي أكثر، وبدأت التضحيات في الجانب الصحراوي فمن 
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قصة) الصقر(،" ... تناول إسماعيل الحصير وفرشه فوق الرمل الناعم.. 
جلس الغرباء الثالثة وجلس إسماعيل مسندًا ظهره إلى جذع السدرة.. 

ي يقود السيارة: )) أنت تدري لم ابتدأ الكالم أكبر الغرباء سن ًا، ذاك الذ
جئنا إليك.(( عقب أوسطهم ذاك الذي كان ملثما بيشماغ أحمر: )) ندفع 
لك الثمن الذي تطلبه(( مد  أصغرهم سنًا ذاك الذي يحمل مسدسًا رقبته 
باتجاه إسماعيل وهمس: )) ندفع بالدوالر(( بال مباالة أجاب إسماعيل: 

النقد  ةثالث وسائد نظيفة... رافضا ورق)) بطلت الصيد((..عاد إبراهيم ب
 .(1)التي امتدت بها يد أكبرهم.." اءخضر ال

باء النفس عند الصغير والكبير،  مما سبق نرى العادات والتقاليد وا 
فالكبير رفض في القصة بدًأ العمل كصائد للصقر الذي يشبهه في 

ء السماء الحرية، والشمم ، وعزة النفس، فهو الذي يعشق القمم علوًّ وفضا
ارتفاعًا، ويمتلك من الصفات التي تميزه عن باقي الطيور، فكلما ارتفع 
رأى بوضوح أكثر، ال يمنع المشاهدين غزوته، وال العدو طيرانه، يرتفع 
بسمو طبائعه، وال يغير على الجيف واألجساد المتفسخة العفنة، لذا يشبه 

ينادى عليه البدوي إبنه بـ)طير شلوة( ويعني الصقر المدجن، حين 
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يحضر مسرعًا، وفي كل هذه الصفات الحميدة أخذ منها اإلنسان في هذه 
 البيئة بعضا وتطبع بطباعها.

م ما يعوجُّ من ئالبدوي راٍو قدير يروي ليبني خلق أبناو  ه، ويحدث ليقو 
الكبار والصغار لينشدوها، ويضع الهمة  عادات، يزرع القدوة في عقول
يوثق األساطير ليخلق المثال، فيتبنى من في الصدور ليبحثوا عنها، و 

حوله فكرة التنافس وتجشم الصعاب لكي يذكروا في القصص واألحاديث، 
هكذا برز الحكاء مصلحًا ومثقفًا وأنيسا، ومن قصة) نار القصور( يصفه 

"فيأتي إلى حيث تسبح في العيون  حامد فاضل، فأقتطع من سجادة سرده،
ب نار القصور، ليفرش للسامرين عباءته النجوم، وتبرق في الليل كالشه

تحت جنح النسيم، ويحكي لهم عن بالد الرمل ، والنار، والماء، والسيف 
تشطر أرض السواد، فتقسمها بين أهل المدر، وأهل الحضر، بالد تسمى 

 (1)بالد العيون ، ونار القصور.."

ال تعيش الصقور ضمن مجاميع وال جماعات وال تحكمها قوانين 
على عكس اإلنسان الملزم به قوانين وسنن وضعية تحكمه  مفروضة

حيثما سار في بيئته، فالرجل البدوي في العراق يخضع لسنن قبلية ملزم 
بالتمسك بها ومجبر عليها، ألنه ينتمي إليها نسبًا أو إلحاقًا، فممكن أن 
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بقبيلة ما للحماية أو الجيرة فيستقر فيها ويتصاهر ه ما نفس يلحق شخٌص 
ويذوب بها، فيغير نسبه انتسابًا لها، لذا وضعت القبيلة حسب معها 

تواجدها وامتدادها قوانينها الخاصة، وعقدت معاهداتها مع القبائل 
المجاورة، ووضعت الحلول لكل المشاكل التي تحدث بمواثيق وعهود مهما 

مدت القرآن والسنة في كانت القبائل بعيدة وحتى في الدول المجاورة، واعت
 جتهاد في البعض اآلخر.ا واالأغلبه

تعالوا نتهجى هذا النص الشعري السردي لكي نتعرف على تكوين 
جمال ما يمكن إجماله في تكوين القبيلة حيث يقول حامد:  وا 

"ودار عليها كيس)التتن(/ فصار الفريج* أساس الوطن وصار 
 الرجال أصل القبيلة / 

ر/ ونما األمير ومن القبيلة جاء الشعب / ومن الشعب جاء األمي
فصار الملك / وللملك عرش / وللعرش قصر/ وللقصر سارية من 
لهب/وتوقد حين ت داَهم  أسواره بالخيول/ وحين تبصر راية النار باقي 
القصور/ يشعل كل قصر على سطحه ناره/ من رسائل النار/ يعرف أهل 

 (1)تلك القصور / إن ثمة خطر قادم/ يخبر عنه بريد اللهب"
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عاهدات مع نمو وتطور الدولة والسلطة مبائل مواقف و كذلك للق
الدينية التزمت بها أمام القوانين واألوامر المشرعة، وساندت ودافعت 
القبائل بشكل ال نظير له خارج القوانين اإللزامية،   ولكن هناك العديد 
من القبائل تخرق األعراف، فتهب للغزو من أجل المال والحيوانات والقوة 

لطان على مساحات من الصحراء، "لكن عدة قبائل حملت على وبسط الس
عاتقها محارة المحتل بكل الوسائل وبرز في سفر التأريخ األمير )سعدون 
باشا( أمير المنتفك، فقد أدمن الترحال بسبب عدائه لألتراك ، وكان 

تاء والصيف بين قصر) الشقراء( وقصره المطل على شمتنقاًل في رحلة ال
ى لسيل وادي أبي غار، والذي تقطنه زوجاته ،أتخيل سعدون الضفة اليمن

باشا محاطًا بثلة من رجاله الخلص يخطط لثورته على العثمانيين، أو يعد 
العدة لمالقاة مبارك الصباح في معركة )الطوال( الشهيرة بالصحراء.. 
وعلى كل متكئ في دار ضيافة قصر أبي غار أتخيل ) جيرالد أفلين 

 .(1)لى البسط الجنوبية وينعم بضيافة العربي"لجمن( جالسا ع

من المقطع أعاله نجد أن القبائل قد تعادت مع جهة خارجية 
أجنبية، لطرد محتل دون أن تفكر لماذا تساعدها هذه الجهة الجديدة في 
منطقة البادية؟ فقد بدلوا محتاًل بآخر أكثروا لهم من الوعود واآلمال، 
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د َمة من قبل السلطة الجديدة لرجل البادية وأحسنوا بصناعة البضاعة المق
 من سالح وَمَنَعة، لكي يكون وقودًا وتابعا.

يتعامل رجل الصحراء بتماس مباشر أو غير مباشر مع الحكومة، 
فسلطة الدولة بعيدة نوعا ما عنه،  لكنها تحيط به حيث تتواجد على 

وتتواجد الحدود على شكل نقاط كمخافر حدودية لحماية الشعب واألرض، 
على شكل دوريات راجلة كما كان سابقا من على الحيوانات وما يسمى 
مال  في بادية السماوة بـ) الهجانة( وهم الذين يركبون )الهجن(أي الج 
وبعضهم الخيول، وحاليا يطلق عليهم )السواحل ( وقد استعيرت من 
 شرطة حمايات البحار، وفي السماوة هناك سجن في سرة الصحراء مدينة

لسلمان، لذا كان البدوي يراهم وهم يقتفون أثر الهاربين منه، أو جالبيهم ا
إليه باإلضافة إلى أعمالهم المستمرة، وفي فترة ما يكون لهم تماس 

شاعة القانون، و وعالقات قوية تقوم على ت لتحاق البدو ابادل االحترام وا 
د من بخدمة العلم، العسكرية ليصبحوا جنودا في الجيش، واليوم العدي

أبناء البادية هم أفراد في شرطة المدن والقصبات والمخافر الحدودية، 
يروي لنا حامد فاضل قصة تعامل الرجل الدليل الذي يقتفي أثر الهاربين 
من السجن، وكيفية إلقاء القبض عليهم، "والسيارات المسلحة تواصل 
ن تقدمها شاخصة أبصارها نحو األفق الذي ال يدرك المأمور يتأفف م

رائحة البدوي التي زادها الحر نفاذا والبدوي الذي ال يظهر من لثامه إال 
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مكترث للمأمور المحشور بينه وبين السائق كأنه عجز  رعيناه، ويبدو غي
نخلة محروق، لكن الهاربين تسربوا على أجنحة الموت، فدفنوا األول، 

مع ولكن الثاني الذي ينازع الموت مدده صاحبه وحين أسلم روحه، س
صوت السيارة قادما فهرب إلى أحد األخاديد متخفيا، وقفت السيارة على 
لقاءه في  الجثة، عب المأمور الماء وسكب منه على رأسه، وطلب حمله وا 
حوض السيارة، والبدوي القواف ينظر إلى آثار أقدام الثالث ويعرف، لكنه 

 .(1)بتسامة ساخرة"اب المأمور وبرقت على صفحة عينيه صعد جن

عيش أبناء قبائل المثنى في مجاميع وينتمون عموما لقبائل متنوعة ي
ولكن الصحراء تجمعهم في فصلين من السنة لتكون مكانًا شبه متوارث ، 
ومنه قامت تلك المجاميع التي يطلق عليها تسمية البدو باالستقرار في 
عدة أماكن من صحراء السماوة مستغلة التطور الحضاري، واستعمال 

حفر اآلبار االرتوازية من أجل التوطن، هنا شكلت البادية كما اآللة ل
يطلق عليها سلطة مكانية أثرت في اإلنتاج اإلنساني من القاطن على 
طول العام أو الر حال منهم، ومن الممكن إقامة نص أدبي من دون توافر 

من دون اثر  ،عنصر المكان لكن النص يصير من دون مرجعية
فالمكان هو العالقة االجتماعية  ،عالقة اجتماعيةأي من دون  ،اجتماعي
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الدالة على ه وي ة االستيطان. فعند حامد فاضل سلطة المكان في النص 
األدبي الصحراوي له معان أكثر داللة من حيث الحضور المكاني في 

بسبب ظروف قاطني  ،النص األدبي المكتوب في بيئات اجتماعية أخرى
صارت الداللة المكانية الداللة  ،ع األرضالصحراء الذي وطد عالقته م

 قصةاألكثر أهمية في النص، فمخالفة قوانينه يعني الهالك، فمن 
( يقول بطلها المهندس الذي يعيش ببغداد عندما بقي بدال عن )الطاقية

طرقًا على  حارس الشركة الذي ذهب إلى أهله:" حلمت تلك أني أسمع
خوف. توقف الط رق للحظات الكرفان(، فلذت في غيابة جب الباب )

كأنها دهور، كان قلبي يهرول في صدري حين سمعت صوتًا يشبه 
نصائحه في الذاكرة  )نشطت الحارس: افتح الباب...افتح البابصوت 

المرعوبة، قد يأتي الجن إليك بصورة أناس تعرفهم، وقد يكلموك 
صار الصوت يطرق سمعي  شيء ما تغير بي( تضاءلت،بأصواتهم، 

أحاول  )وأنا إليكاًل: انتظرت طويال ولم تجيء سيارة فقررت العودة متوس
النهوض لفتح الباب، تذكرت قوله، قد يذكر الجن لك أشياء وأحداث 
تعرفها فال تنخدع( ... نهضت تحت إلحاح ديك الحارس.. ال شيء 
مختلف في ذلك الصباح... ابتسمت لغزالة المشرق وهي تنحدر من 

في مرايا الرمال. أخذت نفسًا عميقًا من هواء األفق الشرقي لترعى 
( تعثرت بخرقة قماش )الكرفان إلىالصباح البارد، وحين استدرت ألعود 
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ممزقة.. كانت هناك قوافل ن مال تغدو وتروح عل بضع خرز ملطخة 
 .(1)بالدماء"

لهذا فإن المكان في النص األدبي الصحراوي يكاد يكون الشخصية 
لجوهري فيه، ذلك حيث تعلق الذات بالمكان بعيدًا الرئيسية أو العنصر ا

عن التشظي النفسي الذي يعانيه البدوي بين مكانه األول الذي ولد به، 
والمكان الذي استوطنه ربما خالل تكوين ثروة أو الحصول على أرض 
 ،صالحة للعمل واالستغالل عن طريق عقد مع الدولة أو شراء ليستقر بها

ألكثر تأثير من حيث السلطة، فيخضع لمتطلباته فالمكان الطبيعي هو ا
وقوانينه وما يكتنفه من عوامل تفرض على اإلنسان االنصياع تبعا لوعورة 
المكان وجفافه ومتاهاته، وتقلب أحوال الطقس الذي يسيطر على العيش 
حسب اختالف فصول السنة فيه، ومن المشاركين له من الحيوانات في 

المكان الطارئ االستثنائي الذي نشأ عن طريق هذا المكان  والثاني هو 
 التنقل من مكان إلى خارجه.

المكان الصحراوي بسلطته القاهرة مكان أشبه باألم، فهو مكان 
عاطفي محبوب له رتبة الحلم، مكان مولد لألشواق والحب األزلي ففاض 
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له  اً ،مقلقًا مذموم اً مكروه اً بأشعارهم التي نقلت إلينا عبر العصور، مكان
ولذلك فالذين ال يستقرون  ،رتبة اجتماعية متدنية ألنه مكان طارئ

يخضعون لسلطة المكان بشكل وقتي، كأمكنة طارئة، إال أن المكان 
حيث هي أ  ،األول كالقرية والمدينة ومع ذلك للمكان الطارئ فضائل عديدة

اظ هذا المكان على كبره وكراهيته أحيانًا، الوآم بالعيش المشترك والحف
ن جمعًا متعاونًا فشكلوا حيًا  على العادات واألعراف والتقاليد، وكو 

يدعى بـ) الفريج(، وهذا ما أكده النص األدبي فالمكان األول  اصحراوي
باق والمكان الثاني متحرك وان ظل ) في المستقبل ( مكانًا يزار 

لمؤلمة كاألماكن التاريخية، أال أنها أماكن المراعي والذكريات الجميلة وا
)الضواري(، يقول الراوي:" كانت الحكومة ترسل  على السواء، ففي قصة

شفرة مورس من السماوة عند انطالق سيارة لها في مهمة رسمية، وتنتظر 
من السلمان، فإذا لم يأت الرد، األخبار عن الوصول بشفرة مماثلة 

وة عتبرت السيارة مفقودة، فقد ألزمت طبيعة الصحراء أو بادية السماا
الحكومة أن تحترم قوانين أراضيها، وعلى السيارة الذاهبة أن تمتلك دلياًل 
متمرسًا، يولها إلى بر األمان، فأحيانًا يستعان بطائرة مروحية للبحث عن 
السيارة المفقودة ... وكثير ما تبصر جثث الضائعين في الصحراء، وقد 
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ن ينشدون تشابهت هياكلهم العظمية، من سجناء هاربين، أو سياسيي
 .(1)األمان، أو جو ابي آفاق، أو مهربين"

وتعد سلطة المكان في النص األدبي مدخل مهم لقراءتين أساسيتين 
للفرد في محيطه الذي يعيش  يقدمهما األدب، القراءة السوسيولوجي

 وفي ته وتكوين وعيه، والقراءة السوسيولوجية للمجتمع في وتنوعهأونش
ال يتميز بخصوصية المكان وفعاليته شاسع المكان، وأي نص أدبي 

ال يمكن أن يتميز بهوية اجتماعية أيًا كان مستواه في  ،وموارده وحراكه
معرفة خصوصياته، فهو يفرض قوانينه وطريقة ونوع الحياة، ويستنتج 
خوافي وآثار من سكن ومن عفت عليه السنون من خالل ما تبقى تحت 

الذئاب( ونتمشى بأحداث  التراب أو فوقه، حين نقلب صفحات قصة )
ها لنا القاص عن رجل رضع مع ذئب صغير بعمره ثدي يالقصة التي يرو 

ذئبة، فآخى الذئب الذي وجده في يوم ما مقتوال، فعزم على قتل قاتله من 
لتقى بعراف أراه رحله وصورته اشر، وارتحل في الصحراء، وبعد أن الب

المكان الصحراوي، فحفظ  عن بعد، تبعه طالبًا ثأرا، فالثأر إحدى سلطة
أوصافه التي عرف وأخذ ينتقل من )فريج( إلى فيضة، إلى واحة فأخرى، 
وفي يوم " أبصر بها البدوي الذي انطبقت عليه األوصاف ينيخ جمله 
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ويتوجه نحو سرادق الضيوف حيث يجلس شيوخ البدو.. فعوى الذئب بين 
، وقلب غلف، أضالعه وصرخ الشيطان في رأسه.. وبنفس ال تعرف اهلل

خطوات عجلى يتبعه حشد من ويد تصافح الشر، حمل )البرنو( وسار ب
محرضين ومشجعين.. دش المضيف وبعيني ذئب ال تطرفان  ةاألبالس

أحتوى وجوه البدو المتكئين إلى وسائد الريش ثم مد بندقية جاءت لتطلق 
صرخة الموت... زفرت البندقية الرصاصة ، انفتحت في صدره فوهة 

 (1)ء."حمرا

قالوا المكان بيت لتكثيف الزمن، هل يمارس سلطة على ما يحتوي 
من أشياء، وهل يؤثر أو يتقاطع مع حرية اإلنسان ? يرد الناقد الدكتور 

"أجل المكان بيت لتكثيف الزمن ولكن ال وظيفة  نضال الصالح بقوله:
ما منها دوره في تشكيل الوعي الذي غالبًا  ،بل وظائف ،واحدة له فحسب

ثم اإلحساس الرهيف  ،يتحدد بحدود المكان الذي ينتمي إليه اإلنسان
 ،بحركة الزمن التي غالبًا ما تتحدد أيضا بحركة اإلنسان في المكان

بل هو  ،المكان الواحد ال األمكنة فالمكان ليس حيزًا جغرافيًا فحسب
 فضاء مفعم بالحياة أيضًا هو حيز له أبعاده وتخومه المحدودة من جهة،
وهو من جهة ثانية فضاء مفتوح على أبعاد وتخوم غير ثابتة وتكاد تكون 
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ومن جهة ثالثة وليست أخيرة فضاء فاعل تنهض بينه وبين  ،غير نهائية
 .(1)سواه من مفردات الواقع عالقات جدل متعددة"

)الصقر( التي تصف صقار اسمه سماعيل ولكنه ترك  لنقرأ قصة
غرباء لكي يصيد صقرًا معروفًا، وبعد  صيد الصقور، فيأتي إليه ثالثة

اإلغراء، يذهب معهم وينصب له فخًا بحمامه، "وعندما انهارت قوى 
الصقر والصقار فسقطا على أحد القمم.. الصقر مهدل الجناحين مفتوح 
المنقار بارز اللسان. والصقار بالقرب منه يلهث... وبقفزة ألقى بنفسه 

البرقع أصطدمت عيناه بعيني  فوق الصقر...وقبل أن يضع على رأسه
الصقر...وصل اليه الغرباء الثالثة وكانوا فرحين وهم ينثرون عليه كلمات 
اإلعجاب وقف قبالتهم ورفع البرقع عن رأس الصقر وأرخى قبضته ومد 

 ...(2)كفيه خاليتين باتجاه الغرباء الذين انهالوا عليه بالسب والشتم"

ها على األشياء واألشخاص "أما فيما يتصل بالسلطة التي يمارس
فهي سلطة سالبة حينما تتسم تلك األخيرة، أي األشياء واألشخاص، 
بالثبات والعطالة أي عندما تكون منفعلة به فحسب ال فاعلة فيه أيضا، 
وهي سلطة خالقة حينما يفارق المكان معناه الجغرافي الضيق، ويصبح 
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ختلفة، وحينما يتخلى عن فضاء للتجربة اإلنسانية بأشكالها وتجلياتها الم
كونه حاضنة فحسب لتلك األشياء واألشخاص، ويتجلى بوصفه قوة 

يمارس المكان استبدادا على األشياء  ،دينامية محفزة على الحركة والتغيير
واألشخاص الثابتة انفعاليًا، أي التي تكتفي عادة بالتلقي ال بمساءلة ما 

أما  -ومفهومات وأنماط وعيحولها أو ما يصدره اآلخرون إليها من قيم 
األشياء واألشخاص الحوارية فتتجاوز ذلك إلى طرح األسئلة دائما على 

 .(1)مجمل ما يحيط بها أو يحاول تعطيل إرادتها أو نفي تلك اإلرادات "

) الجذعاء عاصمة الضب( بفكر  العنا القاص حامد فاضل بقصةط
ير في الحيوان تحول مكاني عبر عصور أدى التحول البيئي إلى تغي

الذي تحول جسده ليالئم سلطة المكان والحركة فيه، ومنها ينطلق الكاتب 
نحو التغيير في عالم الفكر اإلنساني ،" أيعرف الضب أصله وعشيرته، 
ذلك الجيل األول من سالحف الصحراء الذي انسلخ من سالحف الماء، 

ء بين عجبًا كيف ترسخ هذا الجفا يوم انسلخت الصحراء من البحر،
الضب وبين الماء؟ فنظرة الكاتب الفكرية تصف المكان السياسي أو 

نسالخه عما كان نسان الالمكان المحتل سياسيًا بأنه ال يغير من حياة اإل
عليه، بل يتغير حتى في تكوينه الخلقي والشكلي، فالضب السلحفاة التي 
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حر تزحف على الرمل كانت ابنة الماء، والصحراء ولدت من نزوح الب
فترك األرض عارية، فعطشت ومات ما عليها فتصحرت، فالضب ما 
أورثه أجداده الذين كانت قوافلهم تحل شتاء، وترحل صيفا، متنقلة في 
البادية الجنوبية، زاحفة من أفق إلى أفق، بحثًا عن موئل يقي أجيالها من 

 .(1)الموت"

ة إن حرية االنسان رهن بالوعي الذي يمتلكه وهي واسعة وشاسع
وغير محدودة وال هوامش لها عندما يكون الوعي نفسه واسعًا وغير 

د. محدود وال هوامش له وقبل ذلك كله نتاج نفسه ال نتاج سواه، يقول 
( وبين 1:السرد بالتصوير الكامراتي، ص:) خليل شكري هياس في كتاب

المرئي والمتخيل ، تكمن حركية النص ، ومن تداخلها ينشأ فضاء 
كة والصورة، يثير المتلقي ويستفزه لإلبحار في لجج النص مشحون بالحر 

لمعرفة وكشف أسراره وصول إلى الغاية المتوخاة من كل ذلك  والمتمثلة 
 .(2)باالستمتاع بلذة النص"

                                                           

-025: 0210، 1ط دمشق،–ينظر مرائي الصحراء، حامد فاضل، دار تموز  (1)
028 

، مركز النور نعبد الرحمكمال ، الٌسيدة ٌحياةدراسة سلطة المكان في رواية ابناء  (2)
 للدراسات
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كل ما في أدب حامد فاضل الصحراوي قد أبرز سلطة الصحراء 
مع بكل تنوعاتها من كثبان رملية زاحفة ومتحركة، وقفر خال يتعاضد 

الحرارة لينشر ثوب الموت والتهديد بالقضاء على الحياة، تكالب أنياب 
حيواناتها المفترسة من أجل القضاء على حرية وتطلعات اإلنسان في هذا 
المكان الشاسع،  باثًا ما يختلج في قرارة نفسه عن رجال الصحراء، من 

ت قوافين وصيادين ورابطا ذلك بمصير الفرد الحالي خالل عصر أنشب
الصحراء مخالبها في الحياة العامة، وتأثر العراقي بالواقع المعيش وفرض 
المكان سلطة جديدة يجب أن يتكيف معها، ومن كتاب) الرواية والمكان، 

حساسا آخر بالزمن  5للناقد العراقي ياسين النصير: ( إحساسا بالمواطنة وا 
ا وقرى والمحلية ، حتى قديما و آخر حديثا ، شرائح وقطاعات ، مدن

حقيقية وأخرى خيالية ، كيانا نتلمسه ونراه ، وكونا مهجورا أغرقته 
 .(1)سديمات النهائي لها"

فلنعود إلى عالم سرده وخاصة قصة ) نار القصور( كمكان زحفت 
عليه الصحراء وغطت آثاره فنفض عن مدنها غبار الزمن ليستلها من 

ر  )الهيس(، عن ذلك الح بل السري الذي يربط عمق التأريخ عن حكاية "س 

                                                           

، مركز النور نعبد الرحمكمال ، دراسة سلطة المكان في رواية ابناء الٌسيدة ٌحياة (1)
 للدراسات
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سرة القلعة برحم الفرات، أمير القصير وحده ويعلم سر القناة، ألن من 
 -كما فعل المنذر بسنمار -مير بقتلهحفرها مات مجهواًل، أو ربما قام األ

وحكاء ليل الرحاب يجهل اسم مهندس تلك القناة... فتبنته ذاكرة الرواة ، 
ن ثم تكتشف القناة عن طريق وخلعت عليه الصحراء ثياب أساطيرها، وم

سقوط شبابة )ناي صغير( من أحد الرعاة في نهر الفرات، وعندما يعود 
ن هنا تبدأ خلخلة المنعة من أجل مساء يجده في حوض القلعة، وم

القناة،  فيداهمهم  اقتحام القلعة، وعلى أثر وشاية يصل األعداء فيسدو ا
لكي يستطيع أميرهم  العطش مما يؤدي بالمحبين على مداهمة األعداء

 (1)اًل بسواد الليل."بالهرب والخروج من القصر هو وحاشيته، متسر 

حمل بذور ي ن عمل حامد فاضل وتخصيصه ل ك ْنه  الصحراء كانإ
بنائها في داخله، صائغا بذلك سمة تكاد تكون وقفًا عليه من المشهد 

لى حد بدت معه ومن خالله فعالية إبداعية مفتوحة  ومشرعة العراقي، وا 
 على احتماالت غير محدودة، ودال ة على قابلياته الكثيرة لبناء نوع خاص
به بكثافة شعرية عبر لغته الوارفة دائمًا، وعلى امتالكه ما يؤهله للتجد د 

كانت هذه السمات وسواها، هي ما جعلت هذا الجنس األدبي   والتطو ر،
الرغم من كثرة وسائل األثير محببا ومتفردا إلى جمهوره من القراء، على 

                                                           

-108: 0210، 1طدمشق، –مرائي الصحراء، حامد فاضل، دار تموز ينظر  (1)
10: 
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االتصال الحديثة لمختلف أشكال الكتابة، فإن ما يؤشر أن ما خاض به 
القاص ببعث المجهول في فن  المستقبل بامتياز كفن  إبداعي ممي ز في 
العصر الحالي من الكتابة السردية في العراق. وليس أدل  على ذلك من 

افة عميقة كما أثبتته تناوله بعدد غير قليل الروائيين العرب بوعي وثق
نصوصهم، أن  كل تحول في حركة الواقع يستلزم تحو اًل في الوعي 
الجمالي، وظهور أصوات جديدة أنتجت عالمات في التجربة السردية 
العربية، وبدايات إليقاع جديد أو لمنعطف جديد في التجربة اإلبداعية 

 في الوطن وخاصة المغرب العربي. السردية
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 الخاتمة

استقراء النواحي القصصية في مجاميع حامد فاضل حيث قدم  بعد
في مجمل حياة  حثاً امشروعًا شاماًل في الكتابة عن الصحراء، فقد تعمق ب

الصحراء، وأبان من خالل النص السردي تفاعالت الكائنات المجتمعية 
من إنسان وحيوان وتأريخ ومكان، وأماط اللثام عن العالقات اإلنسانية 

وبين  والكره،ما يكتنف كفتي ميزان العيش بين النقيضين الحب  راويًا كل
 الجميل والقبيح.

وقد وظف القاص تقنية تعدد الرواة في مجموعتين، وعدد األصوات 
في معظم قصصه، وعدد األسماء بدالالتها وتأويالتها، فاكتنفت مجاميعه 

 السرد.الصحراوية الثالث بلغتها الشعرية الباهرة كل جميل طوال مسيرة 
  واألمراء،أهاض من مهجع الظلمة الممالك والقصور والملوك 

وما  والمملوك،واستوعب من خاللها العالقات المجتمعية بين المالك 
شر عه لنفسه األمير من حقوق السلطة في البيئة الصحراوية وعالقاتها 

 بالذات.
  مزج بين الماضي والحاضر المستمر سرديًا حين أحضر شهرزاد بكل

ليها ليجلسها على مواقد الصباحات الندية بألف صباح مشرٍق على ليا
 المجتمع الصحراوي من هياج ى فيفشتالصحراء، وأباح لها بما ي
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تنتمي إلى قوانين القصور وال تميل  وحركة وحرية وانتشار حياة ال 
لنواميس اإليماءات المحسوبة ، بل العكس نثر حياة البساطة التي 

ي من أجل لقمة العيش لإلنسان وحيواناته ومكابداته يتملكها الحب والسع
 ضد عوامل الطبيعة القاسية وحيوانها المفترس .

  ،النزوع إلى الضوء إلى الحياة التالحمية المجاهدة الواضحة النقية
الظلماء التي تعاش على أضواء  والتي تختلف عن حياة الرسميات

المخزية والعبث  حالفاتتسرجة، تتخللها الدسائس والمكائد والاأل
والخيانة، ألن حياة الصحراء تحمل المواجهة والصراع الميكانيكي 
 الجسدي، باإلضافة إلى الشجاعة والمواقف الكريمة والقيم واألخالق.

  أخرج من حقيبة أسرار الماضي وعالقات الحكام مع الجوار والتي
بناها الطموح السلطوي والتوسع على حساب الجوار العربي حيث 

َع السيف ومبدأ القوة بدل التفاهمات والعالقات اإلنسانية وض  
والسياسية بين السطات المختلفة، وفرض الجزية على األضعف 
والقتل والسبي والنهب والسلب عندما ال يطيع، فهي حياة البقاء 
لألقوى، استمدت من حياة حيوان الصحراء والغاب وتنقله وتقل به في 

 بيئته.
 األساطير البدوية وممالك الجن وعالقات  أفاض علينا بنشر ثوب

المرء البدوي منها، وماهي القصص التي تروى كموعظة ودرس لكل 
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ناطقها وتنوعها المناخي من تجشم عبور الصحارى، بمختلف م
من العواصف واألمطار والسيول والكأل، وجل معتقدات  واألرضي،

نوعة قربًا المجتمع الصحراوي بمختلف أزمان البادية وأمكنتها المت
 وبعدا من األنهار والمناطق الريفية.

  أوضح بمعينه الشعري مكانة المرأة في المجتمع البدوي، من كونها اليد
المساعدة والعاملة الصابرة والمقاتلة أحيانًا، لكنها تنضوي تحت وطأة 
األعراف والقوانين الصحراوية مسلوبة اإلرادة ومهمشة في كثير من 

فهي الراعي وربة البيت والحاطبة وجامعة القوت المواطن الحياتية، 
شؤون البيت وشؤون الزراعة إن توطنوا في أرض والزوجة  ةدير مو 

 المطيعة.
  أسند للرجل شتى الوظائف وجم لَ  قسمًا كبيرًا من حياته فهو الدليل

والقواف وقاطع المفازات  والكشاف والحامي والراعي والصياد لشتى أنواع 
في البيئة الصحراوية، والحكاء والقائد والملك وشيخ  الكائنات الحية

العشيرة والساحر والعراف، وسلبه تارة بعض األمور التي تنطوي على 
عدم النظافة وكثافة الشعر وتشوه الخلقة وما فعلته الصحراء به والتدخين 
والثأر، ووهبه الصفات الحميدة كالكرم واألصالة والحمية والصدق 

 والعطاء.
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 حصون والحكومات بعد أن نفض رمال الصحراء عنها وربط أقام ال
بينها والمحتل األجنبي واألطماع الخارجية التي تعاقبت على حكم 
العراق منذ العهد العماني والبريطاني وجعلها وقودًا لطموحاتهم، وبي ن 

بنشوء حكم أمير ما على حساب آخر عن طريق  بأنهم سبب داعم
يع جات والمخافر الحدودية وأحيانا تشالمال والسالح وبناء المحمي

 الغزو بين القبائل.
  كشف عن المعاناة التي تعرض لها الفكر التقدمي وقمع األنظمة

الحاكمة المستبدة والنيل من المناضلين، حيث أنشأت على تخوم 
الصحراء وفي وسطها السجون كسجن السلمان وزجهم بكل تعسف 

شبه النفي، وجعل هالكهم قائمًا فيها بعيدًا عن المدن واألهل ، بما ي
في حالة هروبهم حيث أنياب الموت مشهرة في شاسع الصحراء، إذ 
يقتلهم العطش وحرارة الصيهود وقلة النبات أو الحيوان المفترس 
والقاتل، فإن جميع األحرار وعبر سنين القهر أودعوا في سجن 

حر السلمان)سرة الصحراء السماوية( ليتم سجن الصوت والفكر ال
 وسل ط الموت تعاماًل في داخله وخارجه.
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 قائمة المصادر

 القران الكريم 

 العودة، بيروت،  الطالب، دارالعراقية، عمر  االتجاه الواقعي في الرواية
1191. 

 2::0215، 1األداء القصصي ، نزار فراك ، دار الرضوان األردن ،ط 
 1191ة دار الحرية للطباع 2دكتورة نبيلة ابراهيم ص’،سطورة اال 
  اشكاليات المكان في النص األدبي ، ياسين النصير، دار الشؤون

 ، ::11، 1الثقافية العامة، بغداد، ط
 عبداللطيف العبد . –صول الفكر الفلسفي عند أبي بكر الرازي ا 
  ألف صباح وصباح، حامد فاضل، منشورات اتحاد أدباء وكت اب

 0219،  1العراق، ط

 اصمة الثقافة بغداد إصدارات بغداد ع-فةإنتاج المكان / وزارة الثقا
 محمد األسدي  0212العربية لعام

  ، محمد األسدي،  منشورات بغداد عاصمة الثقافة العربية إنتاج المكان
 0212،   1ط 
 ،11:5 1آفاق عربية،ط انتصار الزمن ، محمد عبدالحسين الدعمي 
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  ب علي عبدم. زين، والتاريخ اإلسالميةالثأر السلبي بين الشريعة بحث، 
 قسم الفقهك. علوم إسالمية،  ،كربالء ج
  شجاع العاني دار الشؤون في الرواية العربية في العراق، البناء الفني

 .11121الثقافية العامة ط
 جدلية القراءة  – 109البناء اللفظي لرواية الحرب م عبداهلل ابراهيم ص

 ياسين النصير –الثالثة 
 المركز الثقافي العربي ـ بيروت ،  ،حسن بحراوي ،بنية النص الرواية

 :1112الدار البيضاء، 
 ،مركز نشر آثار  التحقيق في كلمات القرآن الكريم، حسن المصطفوي

 .2طهران ج-العالمة المصطفوي
 0218،دار الصادق الثقافية"1تعدد الرواة ، محمد رشيد السعيدي،ط 
 ر الرافدين تمثالت الموت في الرواية العراقية ، فارس نايف الفايز دا

 0219،  1لبنان ط
  : 111جماليات التشكيل الروائي، محمد صابر عبيد ، سوسن البياتي. 
  / سعاد جماليات المكان في الرواية / رواية رحمة رسالة ماجستير

 pdf 11ص – مشلق
  الشخصية( المركزالشكل الروائي الفضاء، الزمن،  بحراوي، )بنيةحسن 

 ، الثقافي العربي، الدار البيضاء
  22ص – 1دائرة المعارف / فؤاد البستاني الجزء:. 
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  جودت شاكر محمود آل  - ت - ابقراط الرجل،كتاب طبيعة  –دراسة
 .0211إسحاق، 

 كمال عبد الرحمن، ، دراسة سلطة المكان في رواية ابناء الٌسيدة ٌحياة
 مركز النور للدراسات.

  الجبوريمزة د. حسين ح الملح،مدن  الفني، خماسيةدراسة في البناء-
 . 0222 1الشؤون الثقافية بغداد ط دار

  انتاج  192بن عبد العالي ص معبد السال–درس اإلبستمولوجيا /
 المكان.

  0218العرب/ محمد عزام، ديوان الروائي،ي والمنظور في السرد الراو 
larab.com/spip.php?article43887http://www.diwana 

  رواية المجوس للكوني ط  الدار الجماهيرية طرابلس  ودار اآلفاق
 0/155: 1111الجديدة المغرب 

  ،250الهالل، العددمنيف، دار  نعبد الرحمرواية النهايات 

  1/09ياسين النصير  والمكان،الرواية 
  بدوي. نعبد الرحمالزمان الوجودي / الدكتور 
 اسعد رزوق ، مؤسسة سجل هانز ميرهوف ،ترجمة  األدب،في  الزمن

 .1190العرب القاهرة، 
 سالم األوسي، دار المدينة  الشعر العراقي المعاصر، الزمن في

 .1/0210طالفاضلة، 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article43887
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article43887
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  االلوسي، المؤسسةالزمن في الفكر الديني والفلسفي القديم، حسام 
 العربية للدراسات والنشر.

  ،5: 2سفر التكوين. 
 المؤيد  الرجال، عابدةالتفاضل وما فضل اهلل به النساء على  سنة

 .0222بيروت،  والنشر،للترجمة  العظم، األجيال
  حسن عبد راضي ، دار الشؤون الثقافية  السياب،الشعر في زمن

 . 0210 1بغداد ط-العامة
  ،الصور السردية في الرواية والقصة والسينما، شرف الدين ماجدولين

 0212/ 1ط
  الرواية، روالن بور نوف، ترجمه نهاد التركلي ، منشورات دار عالم

 .1111الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 
  المعرفة / عالمدعبد الحمي شاكر-األدبابة المفهوم وتجليات في الغر-

 0210-الكويت 1ط

  مفهومه وأهدافه وركائزه، الشبكة  بشناق: الحوارفاضل
العنكبوتية

http://www.k128.com/books/print?bid=174&pNo=2 
  الفرد والمجتمع، ميشال فوكو، ت. حسين موسى، دار التنوير للطباعة

 .0212والنشر والتوزيع،
 ،1191، 1، دار الشؤون الثقافية طأميرة حلمي فلسفة الجمال. 

http://www.k128.com/books/print?bid=174&pNo=2
http://www.k128.com/books/print?bid=174&pNo=2


109 

 

 الطليعة  ، داروقيديمحمد  باشالر، فلسفة المعرفة عند غاستون– 
 .11:2 1بيروت /ط

  ،1119"1المركز الثقافي العربي، ط قال الراوي، سعيد يقطين 
  0النهضة المصرية ط –بدوي  نعبد الرحم –كتاب الزمان الوجودي 

1155. 
  مطبعة القاهرة   رزوق،كتاب الزمن في األدب نيوتن، ترجمة أسعد 

  1180 بيروت-القلم بدر، دار معبد الرحي األحدب،الكون. 
  212-212/ 12لسان العرب ألبن منظور، مادة مكن. 
 دار الشؤون الثقافية  وراء الرواية، عباس عبد جاسم، ما وراء السرد ما

 .0225بغداد،  -العامة
 دار الشؤون الثقافية العامة حامد فاضل، ترويه الشمس... ، ما- 

 .0210بغداد، ط،

 ي طه واد ،مجلة الجسرة الثقافية .د
..http://aljasra.org/archive/cms/?p=2640 
 الغزالي، دار الوفاء،  المحاور الخمسة للقرآن الكريم، الشيخ محمد

11:8. 
  ألمان، ، دار (ومفاهيم تقنيات) السرديمحمد بوعزة، تحليل النص

 . م0211، 1الرباط، ط
 ح ، ابو الحسن الرازي.مختار الصحا 

http://aljasra.org/archive/cms/?p=2640
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  المصطلح السردي، جيرالد بيرس، ت_ سيزا أحمد قاسم، مطبعة الهيئة
 .11:2، 1المصرية العامة، ظ

  قطع . الرازي، بابالحسن  الصحاح، أبومعجم 
 ..معجم المعاني على الشبكة العنكبوتية 

 .معجم لسان العرب البن سيدة، باب َعل َم 
  المغربL 01م، ص 0111، 0ط 
 ي، موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن قدامة، دار إحياء التراث المغن

 م.11:5/ 1ط 9جالعربي، 

  ،مقال المكان جغرافيا ..ذاكرة.. هوية ، سوزان إبراهيم، جريدة الثورة
18/1/022:. 

  المكان في الشعر األندلسي، محمد عويد الطربولي، دار الرضوان
 .0210، 1عمان، ط للنشر والتوزيع،

 ي الرواية، باختين ، ترجمة جمال شحيل ، معهد االنماء الملحمة ف
 .11:0 -1العربي بيروت ط

  ويكيبيديا الموسوعة الحرة على شبكة  -المنولوج
، اطلعت /مونولوجHttps://ar.wikipedia.org/wikiاألنترنيت.

5/1/021: 
  عبد الملك مرتاض، عالم  تقنيات السرد، بحث –نظرية الرواية

 :111، 1الكويت ط -المعرفة

https://ar.wikipedia.org/wiki/مونولوج
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  دار  العالم،أحمد شحاته  األموي، اسماعيلوصف الطبيعة بالشعر
 .11:9، 1بيروت ط عمار،

 82وظيفة السرد ص 
  األردن،  الرضوان،دار  فراك،ينظر المكان في األداء القصصي نزار

 0215، 1ط

 

 

 تم بعونه تعالى
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 حتوياتقائمة الم

 الصفحة الموضوع ت
 5 إهداء  .0
 12-9 المقدمة  .8
 11-11 التمهيد  .3
 112-02 الفصل األول  .4
 012-15 الفصل الثاني  .5
 012-011 الخاتمة  .6
 001-015 قائمة المصادر  .7

 

 

 

 


