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 الواقع إذ الواقع؛ جذوة من – األحايني بعض يف – تقبس كانت وإن املتخيل؛ عىل تتكئ رسدي كفن الرواية إن

 عن كشفت حالية جبل  ورواية.املبدع لألديب الذهني املتصور يمثل وهو الرسدية؛ األعامل ألغلب املرجعية يعد
 تلك عن وشفت ، أحداثها جسدهتا التي الزمنية احلقبة تلك يف السعودي املجتمع حيياها كان التي التحوالت تلك

 السياق ذلك عن خيرج قد وما ، وانخفاضا ارتفاعا / وهبوطا علوا أوانذاك املجتمع هبا مر التي التعرجات
 الرواية يف الثقافية األنساق عن  أما.الرواية متفصالت بعض متثلها التي ومتظهراته ، التمرد نتوءات من والنسق
 وقت املبدع اشتغاالت مدار هو مضمرًا؛ نسقا خيفي بيةاألد األعامل يف ظاهر نسق كل فإن: الثقايف النقد فحسب
 ، األدب أدبية تشكل والتي األدبية؛ األعامل عامد هي التي اللغوية األسلوبية االنزياحات عند وبخاصة ؛ اإلبداع

 نسقا أربعني حوايل الباحث رصد  وقد.الشعر شعرية وكذلك ، باإلنشائية املغاربة الباحثني بعض يسميه ما أو
 :أمهها ومن ؛ حالية جبل رواية عليها اشتغلت التي األنساق ضفرية هي ؛ عامة أنساق عرشة يف انتظمت ئياجز
  .املدين النسق مقابل يف القروي النسق  -١
  .املتمرد / املنفتح النسق مقابل يف املحافظ النسق  -٢
  .والعنف السخط نسق مقابل يف الرضا نسق  -٣
  .الفردانية / التفرد قنس مقابل يف اجلمعي النسق  -٤
  .الذات نسق مقابل يف اآلخر نسق  -٥
  .املعريف / العلمي النسق مقابل يف األسطوري / الغرائبي النسق  -٦
  .االنغالق / اجلمود / الثبات نسق مقابل يف االنفتاح / التحرر / التحول نسق  -٧
  .النسوي النسق مقابل يف الذكورة نسق  -٨
  .التعايش / التنوع نسق مقابل يف ادالتض / التقاطب نسق  -٩

قاسم بن أمحد بن عبداهللا آل قاسم األسـتاذ املـشارك بقـسم اللغـة العربيـة وآداهبـا بكليـة العلـوم /بقلم د   ) ∗(
 .ااإلنسانية، ووكيل الكلية للدراسات العلي
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  .اإلجيايب النسق مقابل يف السلبي    النسق-١٠
 التي اجلذرية التحوالت جسدت التي ؛ الرواية أحداث تشكلت األنساق تلك مصفوفة خالل من وبالفعل       

 السعودي جتمعامل معها تعامل وكيف ، ) الصحوة زمن : ( تقول أن لك أو ) الطفرة زمن ( البالد عاشتها
 .مجيعها املختلفة برشائحة

Abstract 
An art of narration, a novel heavily relies on imagination, even if it sometimes uses reality. 
Reality is the reference of most narratives as it represents the intellectual reifications of real life 
as perceived by a creative novelist. Mount Halya is a novel that reveals the transformations in 
the Saudi society at the time the events in the storyline presents. The novel reveals the curvy 
changes that Saudis underwent at that time, displaying the ups and downs of life, and the 
protrusions of revolt against the cultural system and its synergies as represented in some 
chapters of the novel. According to cultural criticism, synergies in the novel take on covetous 
features that indicate the novelist's thinking patterns during his creative work at writing this 
book. These representations take on a smooth style of language use. This style is the pillar on 
which a novel is written. It creates the literary form that a novelist adopts, sometimes called 
compositionality by some Moroccan critics. It also what make a poem poetic. The researcher 
detected 40 features in ten patterns of synergy that form a tapestry of synergies in Mount Halya; 
amongst these are the following: 
1- the rustic versus the urban
2- the conservative versus the revolting open-minded
3- the complacent versus the violent discontented
4- the collective versus the individualistic
5- otherness versus self-centrism
6- the supernatural and mystic versus the scientific and well-known
7- the libertine, liberal, open-minded versus the static, stagnant, close-minded
8- the masculine versus the feminine
9- the polarized versus variety and co-existence
10- the negative versus the positive
In fact, this matrix of patterns formed the events in the story line of Mount Halya. These
patterns also reify the radical changes that the country lived through an era of social awareness.
It shows the hard times the Saudi society went through to experience these changes.
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لعل مـن الواضـح أن الروايـة كفـن رسدى 
تتكــئ عــىل املتخيــل؛ وإن قبــست مــن جــذوة 

طلـق منـه يف أحـايني كثـرية؛ إذ الواقع؛ وهي تن
الواقع يمثل املرجعية ألغلب األعامل الـرسدية؛ 

 .املبدع/ وهو يمثل املتصور الذهني لألديب
والرواية تكشف عن التحوالت التي حيياها 
املجتمع، وتشف عن التعرجات التـي قـد يمـر 

ارتفاًعـا أو انخفاًضـا، ومـا / هبا علًوا أو هبوًطا
نسق من تلك النتوءات قد خيرج عن السياق وال

ومتظهرات التمرد التي متثـل مفاصـل فاعلـة يف 
 .الرواية يف العرص احلديث

 ربام استمدت بعـض "جبل حالية": ورواية
وهو النبـع الـذي / فضاءاهتا من الواقع املعاش

ال ينــضب، الــذي متــتح منــه الروايــة، والــذي 
يمدها باحليوية واحلياة، وقد عـربت عـن ذلـك 

، بخـالف )١()املرجع احلـي: (هلايمنى العيد بقو
صــالح زّيــاد الــذي يــرى أن الروايــة ال يوجــد 

يمنى العيد، الرواية العربيـة، املتخيـل وبنيتـه   ) ١(
ـــريوت، ط ـــة، دار الفـــارايب، ب األوىل : الفني

، وعبداحلميــــد احلــــسامي، ٨ص: م٢٠١٢
ــائف األديب،  ــادي الط ــوه،  ن ــة والوج األقنع

 . ٧٠ ، صه ١٤٣٧

هذه املعرفـة التـي ينبـع " :)٢(مرجع فوقها؛ إذ يقول
منها النوع الروائي جعلته بال حّد، فهـو بنيـة كتابيـة 
مفتوحة، وضدّ ّ ٌ ألي تكوين جاهز، ومعنى ذلك أنـه 
ال يوجد مرجع فوق الروايـة، متاًمـا كـام هـي حـال 

عرفة التي ال تكون منتًجـا هنائًيـا وال مثـاالً نـاجًزا امل
 ."ومغلًقا عىل نفسه

ويمكن اجلمع بني الرأيني فيمنى عيد تقـصد إن 
الرواية تتكئ عىل الواقع الذي هو امللهـم للروائـي؛ 
أما صـالح زّيـاد فـربام نظـر للروائـي وقـت إبـداع 
الرواية؛ فهـو ال يلتفـت إال إىل فنـه، وجتويـده، وال 

جبـل "وروايـة .  إىل غـري فنيـة حلظـة اإلبـداعينظر
 تقتـبس مـن زمـن –باإلضافة إىل ما سبق  - "جالية

الصحوة، وثنائياته التـي تـصل يف بعـض األحـايني 
 .درجة الثنائيات الضدية

فـيام ذهـب إليـه ) أمربتو إيكو(والباحث يساير 
: )٣(عنــد حديثــه عــن داللــة العنــوان حيــث يقــول

هكـذا [ نتأسف لـذلك واحلال أن العنوان، ونحن"

صالح زّياد، الرواية العربية والتنوير، دار الفارايب،   ) ٢(
 .١٢م، ص٢٠١٢، األوىل:  لبنان، ط–بريوت 

ــرسدية ، ترمجــة   ) ٣( ــة ال أمربتــو إيكــو، آليــات الكتاب
وتقديم سعيد بنكراد، دار احلوار للنرش والتوزيع، 

  ٢٠ص: ٢٠٠٩األوىل، : سورية، الالذقية، ط
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ــة فــنحن ال ]. قــال هــو أحــد املفــاتيح التأويلي
نستطيع أن نفلت من اإلحياءات التي تشري إليها 

 وإن أكثـر "...احلـرب والـسلم "عناوين مثـل 
العناوين إثارة الحرتام القارئ هـي تلـك التـي 

 ."...يتم تكثيفها يف اسم دال عىل البطل
ربـة وتأسيًسا عىل ذلك فـإذا مـا حاولنـا مقا

العنوان يف نظرة سيميائية فإننا نجد العنوان قـد 
اتكأ عىل املضاف واملضاف إليه؛ حيـث أضـيف 
اجلبل إىل حالية التي تـسكنه، وحيتـضنها ترابـه؛ 
وكانت العادة تقتيض إضافة اإلنسان إىل املكان، 
وهذا يمثل انزياًحا أولًيا من كاتب الروايـة عـن 

 انبنـاء النسق املعتـاد، وربـام كـان ذلـك بـسبب
/ الرواية وأحداثها عىل هذه الشخصية املحورية

املتجذرة يف الروايـة التـي مثلـت معنـى الطيبـة 
والتضحية؛ وقـد دفنـت يف كيـان ذلـك اجلبـل 
ــة  ــل شــموخه، وكلم الفــارع، وكــأنام هــي متث

 هلا داللتها التـي تـيش بقيمـة االسـم، "حالية"
ومالحة مالمـح صـاحبته، وحـسن معـرشها، 

وهو بالفعل ما أسفر عنه الرسد وحالوة نفسها؛ 
يف الرواية عن تلك الشخصية التي كانت تتـسم 
بالطيبة واحلنان واللطف وغري ذلك، ثم نجد يف 
ــني  ــشخوص مل تتب ــة ل ــوان لوح ــفحة العن ص
مالحمهــم، حتفهــم الظلمــة والــسواد مــن كــل 
جانب؛ وهي لوحة رامزة لتلك التحوالت التي 

 احلقبـة /مل تتجل مالحمهـا بعـد يف تلـك احلقبـة
التي جتسدها الرواية، وحتت تلك اللوحـة اسـم 

ــت ــصفحة كتب ــب، ويف رأس ال ــائزة : الكات ج
اإلصـدار : الشارقة لإلبداع العريب، وحتت ذلك

الثـاين يف : ، وأسـفل منـه١٢/٢٠٠٨األول الدورة 
جمال الرواية، وهذا هو التاريخ الـذي صـدرت فيـه 

سابقة، الرواية بعد أن حازت املركز الثاين يف تلك املـ
ويف اجلناح اآلخر الصفحة املقابلة لصفحة العنـوان 
التعريف بالكاتب والبلد واملولـد والعمـل وبعـض 

دائـرة (اإلصدارات، وكتب يف أسفل تلك الصفحة 
، وبني جناحي هذا العمل )الثقافة واإلعالم الشارقة

ــنهام، بكــل  ــد بي ــي اجلــسد املمت ــة ه ــت الرواي كان
    .تشكالهتا وأحداثها

ن الرواية نجـده يتجـذر يف نـسيجها مـن وعنوا
ــني  ــتم، وكــذا نجــد التواشــج ب ــى املخت ــدء حت الب

عمــر (اللوحــة املرســومة ومــا يمــر بــه / الــصورة
ْوَرجي من عـدم اسـتطاعته حتديـد االجتاهـات ) السَّ

يـستطيع ": )١(عىل الرغم من قول املؤلف قبل ذلك
ْوَرجي حتديد االجتاهات بسهولة؛ فـالرتاب  عمر السَّ

 ووجهه إىل القبلة، وبوسعه توّقع املـدى الـذي حتته،
ال تـساعده رقبتـه عـىل . يفصله عـن بقيـة اجلهـات

، وهذا انزيـاالح آخـر، ومتويـه أويل مـن "االلتفات
قد فقد البوصـلة؛ فهـو كلـام ) عمر(الكاتب، وكأن 

أدار عينيه ال تـرى إال الـسواد، وهـذه الرتابـة التـي 
ًنـا؛ بلـه احلريـة يف يعيشها مل تدع له ال زماًنا وال مكا

التأمل والتفكـري، وهكـذا ذهبـت أيامـه بـني قيـود 
الوظيفة، ورعاية األطفـال، واحلـزن عـىل األمـس، 

 .)٢(واخلوف من الغد؛ حينام كان حًيا

 .٥ص: جبل حاليه  ) ١(
 . الصفحة ذاهتا: الرواية نفسها  ) ٢(
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أما عن الرواية ذاهتا فقد بدأت بااللتجاء إىل
الكاتـب الـذي / رواية األحداث مـن اخلـارج

ْوَرجي(يقول عن  متـر " :بعـد موتـه) عمر الـسَّ
برودة الـرتاب . حلظات سكون مل يتذوقها من قبل

ق يف الفـضاء الـذي . يفتح عينيه. تالمس خده ُحيدِّ
ــه ــرتايب أمام ؛ ")١(يفــصل وجهــه عــن اجلــدار ال

واجلدار الرتايب دال له مدلولـه سـواًء أكـان ذلـك 
رامـًزا خللـق اإلنــسان؛ وأنـه خلــق مـن تــراب أم 

ــف والقر ــه؛ أم للري ــدم تعقيدات ــاميض وع ــة لل ي
وبعدمها عن احلـضارة؛ أم للعقليـة التـي ال تقبـل 
التحــوالت والتعــاطي معهــا، ومــع مــستجدات 

فهي جامدة ومنغلقة ومتقوقعة عىل ذاهتـا، / احلياة
متجمــدة جتمــد ذلــك اجلــدار؛ فاملكــان والزمــان 

 .والرتابة تيش بيشء من ذلك، وترمز إليه
وفجأة ويف انزياح آخر مفاجئ نستشف منه 

عمر الرسوجي قـد فـارق / يةأن تلك الشخص
االنزياحات اإلبداعية /احلياة، وتتابع األحداث

حيتـاج ": يف متوالية عجيبة حيث يقول الكاتـب
فقط إىل وسادته الرمادية؛ فالنوم عليها له مذاق 

كــان ": خمتلــف، ويفجؤنــا مــرة أخــرى بقولــه
عليهم أن يضعوها حتت رأسـه عنـدما أودعـوه

أن تطلـب ) رةزهـ(كان جيب عـىل . هذه احلفرة
منهم ذلك؛ فهي الوحيـدة التـي تعـرف أنـه ال 

ال بـد أهنـا انـشغلت . يستطيع النوم مـن دوهنـا
 .)٢("بالبكاء عليه

 .الصفحة نفسها:  املصدر ذاته  ) ١(
 .٦ ص: املصدر السابق  ) ٢(

ومن هذه النهاية تنبثـق الروايـة وحتيـا كـام حييـا 
الفينيق من الرماد؛ حيث تبدأ أحداثها التـي وظـف 

مـا يـسمى يف النقـد )) االسـرتجاع((فيها الكاتـب 
  .Flashbackاحليث 
ال بد أهنا انشغلت بالبكاء عليه، هكذا قالت له "

 :يف ساعة رضا
.سأبكي عليك كثًريا عندما متوت •
!ربام متوتني قبيل •
.أنت أكرب مني بعرشين سنة •
.العمر ليس املعيار الوحيد •
.ولكنه أحد املعايري املهمة •
هل تنوين الزواج بعدي؟ •
.جربت حظي مرة ولن أكررها •
 . النتائج ال ختتلف كثًرياجتربتنا واحدة، وأظن •

انتهــت ســاعة الرضــا، وبــدأت الــشكوى مــن 
عرشته املسكونة بالقلق، وربيع العمر املـسفوح بـال 
ــدنيا  ــساء ال ــشه ن ــذي تعي ــاة ال ــاء احلي ــن، وهن ثم

 .)٣ ("...باستثنائها
ــدء ــىل الب ــالعودة ع ــة ب ــيالد الرواي ــدأ م  /ويب

 :)٤(االسرتجاع حيث يقول/االستدارة
ــرسوجي" ــر ال ــد عم ــدأ  ... ول ــا تب ــن هن وم

تفاعالت األنساق الثقافية؛ حيث رصدت ما يقرب 
ختللـت متفـصالت الروايـة بـشتى )  نـسًقا٤٠(من 

أحداثها؛ وهي تنتظم يف عرشة أنساق رئيـسة جتـدل 

 . ٧ ، ٦ص ص : املصدر نفسه  ) ٣(
 . ٧ص: الرواية ذاهتا  ) ٤(
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األنساق الفرعية بتشكالهتا كلها؛ وهنـا حيـسن 
 .بنا أن نبدأ بتحديد مفهوم النسق

 
اق منـذ ظهـور لقد بدأ احلديث عـن األنـس

؛ )نـيكالس لومـان( عـىل يـد "نظرية اإلنسان"
وهو يعد املؤسس احلقيقي هلا؛ حيث يقول عـن 

تتميـز بأسـلوهبا اجلديـد يف "تلك النظريـة إهنـا 
النظــر إىل جمتمعــي احلداثــة ومــا قبــل احلداثــة؛ 

مل يعـد التفـاوت االجتامعـي ) للومان(فبالنسبة 
ة هو مبـدأ حتديـد الرتكيـب االجتامعـي، رشحيـ

رشحية الفالحني مـثًال؛ بـل يـرى أن / اإلقطاع
الرتكيــب أخــذ منحــى التمييــز بــني املجــاالت 
ــة  ــل بلغ ــة، أو لنق ــة املختلف ــة اجلزئي االجتامعي

ــان( ــسق ) لوم ــة؛ كن ــساق الوظيفي ــز األن متيي
السياسة أو االقتصاد أو الرتبية أو القضاء وهلم 

إًذا نظرية األنساق العامة هي نظرية شاملة . جرا
 تطبيقها عىل كل األنـساق سـواء أكانـت يمكن

اجتامعية أم نفسية، وقد ساعد التجريد الـشديد 
عـىل حتقـق هـذه ) نيكالس لومـان(الذي اتبعه 
 .)١(الشمولية

ملحـاوالت صـياغة نظريـة ) لومان(ويؤرخ 
عامــة لألنــساق؛ وبالــذات يف علــم االجــتامع، 
ويرجع ذلـك إىل مخـسينيات القـرن العـرشين؛ 

                       
نيكالس لومان، مدخل إىل نظريقة األنـساق،   ) ١(

ترمجة يوسـف فهمـي حجـازي، منـشورات 
ــا  ــا(اجلمــل، كولوني : ٢٠١٠، بغــداد، )أملاني

 . ٥ص

 املصطلحات ذات الصلة – يقول  كام–حيث بدأت 
بالظهور يف ذلك الوقت، وتم يف حينه تأسيس مجعية 

ـــ  ــى ب ــة "تعن ــساق العام ــوث األن  Generalبح

Systems Research ")٢(. 
النـسق إىل حماولـة التـوازن بـني ) لومان(ويعيد 

 حيتوي مـصطلح": )٣( فيقول"االستقرار واالختالل"
تنظـيم التوازن نظريـة تـسعى ألن تكـشف عمليـة 

إهنا تسعى ألن ... العالقة بني االختالل واالستقرار
تكشف عن الكيفية التي جيري هبـا تـأجيج العالقـة 
بني اإلخالل واالستقرار بحيث يبقى النسق مستقًرا 

 ."عىل الرغم من القابلية الكبرية لالختالل
: )٤(أما عند الغذامي فيرسد عن النـسق مـا يـأيت

مــان مــن أنظمــة هــو أن يتعــارض نــسقان أو نظا"
اخلطاب أحـدمها ظـاهر واآلخـر مـضمر، ويكـون 
املضمر ناقـًضا وناسـًخا للظـاهر، ويكـون ذلـك يف 
نـص واحــد، أو مــا هــو يف حكــم الــنص الواحــد، 
ــا، وأن يكــون  ــنص أن يكــون مجالًي ــشرتط يف ال وي

 ."مجاهريًيا
لـسنا نقـصد ": )٥(ثم يستطرد الغـذامي فيقـول

يت، وإنمــا اجلاميل حسب الـرشط النقـدي املؤسـسا
 ."اجلاميل هو ما اعتربته الرعية الثقافية مجيالً 

                    
 ).بترصف (٥٥ص :  املرجع السابق  ) ٢(
 ).بترصف (٥٧ص :  املرجع نفسه  ) ٣(
هللا الغــذامي، النقــد الثقــايف، املركــز الثقــايف عبــدا  ) ٤(

األوىل، :ط. العريب، اململكة املغربية، الدار البيضاء
 . ٧٧م، ص٢٠٠٠

 . الصفحة ذاهتا: املرجع السابق  ) ٥(
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وتتحدث يمنى العيد عن املعـاين املـضمرة،
وتؤكد عىل أن الباحث قد يبلـور منهًجـا يعنـى 

وال أعـدو ": )١(بالدالالت واملـضامني فتقـول
احلقيقة إذا قلـت بـأن التـزود هبـذه املعـارف ال 

، أو حيّدد منهًجا شـكليًا ُيعـرض عـىل الباحـث
ــى  ــنهج ُيعن ــورة م ــو ســعى، عــن بل ــه، ل يعيق
بالدالالت واملعاين، ويوافق غايـًة للدراسـة، أو 
ــة إىل  ــائف البني ــث يتجــاوز وظ ــا للبح غرًض

دة ومعانيها املضمرة  ."دالالهتا املول 
ــساق  ــت باألن ــي عني ــب الت ــد الكت وتتوال
ــث ورد يف  ــات؛ حي ــة، وتتناســل التأليف الثقافي

ــاب ــميائ": كت ــاين س ــج املع ــساق وه يات األن
ــة ــأيت"الثقاف ــا ي ــىء يف ": )٢( م ــسان خيب إن اإلن

ــادي"مظــاهر  ــألوف" و"الع ــارف " و"امل املتع
 جمموعة كبـرية مـن املواقـف واألحكـام "عليه

والتصنيفات، كـام ُيـضمنها انفعاالتـه وأهـواءه 
وسيًال كبًريا من الرغبات التي مل جتد طريقها إىل 

 "مـاتجتـارة للعال"اإلشباع، وذاك ما تقتـضيه 
تسوق كـل يشء، اللغـة واملعتقـدات واللبـاس 
ــسان  ــال اإلن ــسوق أفع ــد ت ــل ق ــاب ب واأللع
وجسده، كام هـو احلـال يف الرياضـات الفرديـة 

يمنى العيد، تقنيات الـرسد الـرواي يف ضـوء   ) ١(
املنهج البنيوي، دار الفارايب، بـريوت، لبنـان، 

 . ١٠، ص٢٠١٠الثالثة، : ط
ــميائيات   ) ٢( ــاين س ــج املع ــراد، وه ــعيد بنك س

األنساق الثقافية، املركز الثقايف العريب، الـدار 
، ص ٢٠١٣األوىل، : املغــرب، ط. البيــضاء

 . ٦، ٥ص 

إن الفعل نفسه ليس خاًما . واجلامعية، عىل حد سواء
دائًام بواسطة عالمـات، "إال يف الظاهر، فهو يتحقق 

وهذا التوسط هو املـسؤول عـن حـاالت التزييـف 
 ."ي خيفيها الرمزيالت

ويشري املؤلف سـعيد بنكـراد إىل عـدم جـدوى 
البحـث عـن املعنــى يف مـا تقولــه الظـواهر بــشكل 
مبارش، ويعيد السبب يف ذلـك إىل أن املعنـى خماتـل 
. وخمادع، ومتمنع ومتعدد اجلواهر، وأشكال التجيل

إنه واقعـة ثقافيـة، متاًمـا مثـل اجلـسد واإليـامءات، 
ـــة،  ـــوس االجتامعي ـــسفور والطق ـــاس وال واللب

 ليــست نفعيــة إال يف "الوقــائع"واحلجــاب؛ فهــذه 
الظاهر، أو هي كذلك يف عيـون تـرى األشـياء، وال 
ترى سياقاهتا املضمرة، أما يف العمق؛ فإهنا حتيل عىل 
واجهات حيرض عربها اإلنسان يف عني اآلخر، ومـن 

 خيصه باعتباره فـرًدا، أو "وضع"خالهلا يبحث عن 
ء إىل هوية يعمل جاهـًدا عـىل الكـشف باعتباره انتام

 .)٣(عن جتلياهتا يف اللغة، ويف استعامالت األشياء
 فـان "أما عبداهللا إبراهيم فليخص ما انتهى إليه 

 يف دراسة النص األديب بوصفه ظاهرة ثقافية؛ "ديك
إذ إنه يرى ذلك تتوًجيا لدراسـات سـياقية تبـدأ مـن 

ــم ا ــريف، ث ــسياق املع ــداويل فال ــسياق الت ــسياق ال ل
 النفـيس، وأخـًريا الـسياق االجتامعـي –االجتامعي 

الثقايف، وربط كل دراسة سـياقية هبـدف لـه عالقـة 
بالنص األديب، تبدأ بالنص كفعل لغوي، ثم بعمليـة 
ــع املؤســسة  ــه م ــًريا تفاعالت ــأثريه، وأخ ــه، وت فهم
االجتامعيــة؛ إذ حيــدد الــسياق االجتامعــي نــوع 

 ).بترصف (٧، ٦ املرجع السابق، ص ص   ) ٣(
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صوص، اخلصوصيات التي يمكن أن تطبـع النـ
واألنامط الشائعة منهـا، وقـدرهتا عـىل اإلحالـة 
عىل مرجعيات متصلة بعصورها؛ فالتفاعل بني 

 الثقـايف ال حيـدد –النص والـسياق االجتامعـي 
ــام  ــرضورية؛ إن ــايري ال ــد واملع فحــسب القواع
مضمون النصوص ووظائفهـا، وذلـك ضـمن 

 .)١(أطر واضحة
ويتسق ما سبق ما ذهبت إليه ملياء باعش من 

ثها عن القراءة التفكيكية وأهنـا ختلـص إىل حدي
/ املختفيــة/ الكــشف عــن األنــساق املــضمرة

املحجوبة؛ حيـث إن جمدولـة التفكيـك والبنـاء 
ــصارع  ــة ت ــه يف حال ــن داخل ــنص م ــل ال جتع
واختالف دون متسك بمركـز ثابـت يـتم عنـده 
توقف املعنى؛ حيث تعتمد حركة حترير الـدوال 

حـضار املخبـوء يف املنظومة التفكيكية عـىل است
املنحجب الذي ال ينفك عـن الظهـور، وإثـارة 
اإلربـاك يف بنـى الـنص، وقلـب محوالهتـا، ثـم 
إبداهلا بتفسريات جديدة يف حركة متواصلة مـن 

 .)٢(اهلدم والبناء

 عبداهللا إبراهيم ، التلقي والسياقات الثقافيـة،   ) ١(
لنـرش دار الكتاب اجلديد املتحـدة، دار أويـا ل

والتوزيـــع ، بـــريوت، لبنـــان، وطـــرابلس، 
، ص ٢٠٠٠األوىل،  : اجلامهريية العظمى، ط

 ).بترصف (١٣
 ملياء باعشن، البصمة الشبحية قـراءات تفكيكيـة  ) ٢(

نادي مكة الثقايف األديب، . يف الرسد السعودي
ــريوت، ط ــريب، ب ــشار الع ــسة االنت : ومؤس

 ). بترصف (١٣، ص ٢٠١٤األوىل، 

ــساق  ــىل األن ــي ع ــة التلق ــتح نظري ــذا تف وهك
الداخلية للنص؛ فـالقراءة التأويليـة حمـاورة ثقافيـة 

لـنص والقـارئ الـذي ال بـد أن تارخيية أدبية بـني ا
يمتلك خلفية واسعة، وأدوات إجرائية نقدية متكنـه 
من تفكيك مغلقات اخلطـاب، وشـفراته اإلحيائيـة، 
فأي عمل أديب هـو نظـام إشـاري مفتـوح للقـراءة 
املعاكسة، لكن القدرة عىل الغور يف النسق الـداخيل 
للنص تستدعي خيـاال إبـداعيًا وخـربات وجتـارب 

حة عىل ترسـبات ثقافيـة عريـضة تتمثـل قرائية منفت
فيها قيم وأيدولوجيات معـارصة وقديمـة خارجـة 

 .)٣(عن النص
ويقول صالح الـدين بوجـاه يف كتابـه مقالـة يف 

فالروائية مناُط وصف وفهـم وتأويـل ": )٤(الروائية
 أن – فـيام نـرى –ومـن مزاعمهـا . للنص الروائـي

وات تنصت إىل َخفّي هواتفه بام يكشف املضمر بـأد
فلعلهـا ال ختـرج، يف وجوههـا مجيعـًا، عـن ! جنسه

استعارة وظيفـة اخللـق األوىل التـي أفـضت بـه إىل 
 !فخلًقا سوًيا.. التخلق علقة فمضغة

ويعرض أمحـد املـسعودي ملحـددات النـسق يف 
األنـساق الثقافيـة يف تـشكيل "رسالته املوسومة بــ 

-١٤٢١(صورة املرأة يف الرواية النسائية الـسعودية 
حيث كشف عن متايز نظـرة الغـذامي  -) ه١٤٣١

وانميازها عن نظرة عبدالفتاح كليطيـو، وكـذا عـن 

 . ١٨ص : السابقاملرجع   ) ٣(
صالح الدين بوجاه، مقالة يف الروائيـة، املؤسـسة   ) ٤(

اجلامعية للدراسات والنـرش والتوزيـع، بـريوت، 
 . ٨م، ص١٩٩٤ - ه ١٤١٤األوىل، : ط
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الـرسد ": النسق الثقايف يف دراسة ضياء الكعبـي
) األنساق الثقافية وإشـكاالت التأويـل(العريب 

 إذ إنه قد استقى فيها حمدد النسق الثقـايف مـن –
ــول ــث يق ــسابقة حي نظــم ": )١(الدراســات ال

ــة مــن بعــضها كــا من وبعــضها ظــاهر يف ثقاف
الثقافـــات؛ حيـــث تتفاعـــل يف هـــذه الـــنظم 
ــث  ــذكري والتأني ــن الت ــة ع ــات املجازي العالق
ـــدين، واألعـــراف  الثقـــافيني، والعـــرق، وال
االجتامعيــة، والقيـــود الـــسياسية، والتقاليـــد 
األدبية، والطبقة، وعالقات السلطة التـي حتـدد 

 صلة املواقع الفاعلة للذوات، وهذه النظم ذات
ــداعي والفكــري  ــاب اإلب ــاج اخلط ــة بإنت وثيق

 ."وطرائق تلقية
وقد أكد الباحث عىل أن الكعبي اتكـأ عـىل 
رمزية كليطيو يف تعريف النسق، وأن دراسته قد 

لألنـــساق ) كليطيـــو(اقرتبـــت مـــن مفهـــوم 
  .)٢(الثقافية

ثم خلص املسعودي إىل تعريـف النـسق؛ إذ 
يف بنــاء البنيــة الذهنيــة التــي تــؤثر ": قــال عنــه

يف ) املاجـستري(قدمت الرسـالة لنيـل درجـة   ) ١(
األدب من قسم اللغة العربيـة وآداهبـا، كليـة 

م، ٢٠١٣ - ه١٤٣٤العلــوم اإلنــسانية ســنة 
ــي ٢٤، ٢٣ص ص  ــاب الكعب  نقــًال عــن كت
ــسابق ــرسد العــريب : ال ــة (ال ــساق الثقافي األن

ـــة  وإشـــكاالت التأويـــل، املؤســـسة العربي
 . ٢٢، ص٢٠٠٥للدراسات والنرش، بريوت، 

 . ٢٣ص : الرسالة السابقة  ) ٢(

النصوص وتلقيها، تلك البنيـة تتكـون مـن تفاعـل 
جمموع عنارص الثقافة املعنوية واملادية التـي تكـسب 
قوهتا وضعفها من مراكز السلطة بعمومها، ويمكـن 
ــة، وغــري  ــات اإلبداعي ــشكيل اخلطاب ــسها يف ت تلم

 .)٣("اإلبداعية إما عرب مستويات ظاهرة أو مضمرة
 : إىل ما يأيتومن خالل ما سبق أود أن أشري

لقد جلبت األنساق الثقافية من حقـل معـريف  -١
آخر هو حقل الدراسـات االجتامعيـة؛ حيـث 
ــل  ــو حق ــاير ه ــريف مغ ــل مع ــت إىل حق نقل
الدراسات النقديـة التـي انـصبت عـىل النقـد 

.الثقايف
أن ": أما رؤيتـي حـول النـسق الثقـايف فـأرى -٢

النسق الثقايف الظاهر خيفي نسًقا مضمًرا سـواء 
تكىء عىل البعد الديني أم االجتامعـي أم أكان ي

االقتصادي أم السيايس أم الثقايف أم الطبقي أم 
العلمي وسواء أكان هذا النـسق املختفـي مـن 
قبل املبدع هو أم مـن قبـل املجتمـع أو اآلخـر 
ــرق أو غــري  ــه يف اجلــنس أو الع املختلــف مع

 وبالنــسقني الظــاهر واملــضمر تكتمــل "ذلــك
اينهـا وضـديتها؛ ويمكـن الصورة املرادة يف تب
إنـه يتـشكل مـن خـالل ": القول عن النـسق

مصفوفة أي جمموعـة مـن األنـساق املتفاعلـة 
عرب اللغة اإلبداعية وطاقاهتا تتناوب يف جتليهـا 
ــث  ــا، أو يف ظهورهــا وخفوهتــا، بحي وخفائه
تكون مرة ظاهرة ومرة أخرى مـضمرة، وكـل 
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ظــاهر خيفــي املــضمر، وكــل مــضمر لــه
 من قبل القارئ هو الـذي ظاهر، والتأويل

يكشف عن ذلك، وكذا يـتجىل ذلـك مـن 
إعامل نظرية التلقي التي بإمكاهنا أن تشف 
عن تلك األنساق املـضمرة، ولكـن ذلـك 

 أن يكـون القـاريء/ يتطلب مـن املـؤول
صاحب ثقافة شمولية كبرية يـستطيع مـن 
خالهلا القدرة عىل الكشف، وإبراز اخلفـي 

 أكان ذلـك يف املختبىء خلف اجليل، سواء
القصيدة أم القصة أم الرواية أم أي إبـداع 
آخر، وهبذا التأويل يتجىل اخلفي، وخيتفـي 
ــة  ــستمرة، وجمدول ــة م ــتجيل يف دنيامي امل

ضفرية ال متناهيـة مـن األنـساق / معرفية
.الثقافية

ومن هنا يمكن العودة إىل األنساق الثقافيـة 
 ).جبل حالية(يف رواية 

 
 ومما يتسق مـع النـسق القـروي يف الروايـة

/ اجلاهـل/ الفقـري/ الزراعـي/ النسق الريفـي
 /املتخلف/ املنغلق/ السطحي/ البدوي/ األمي

/ املـتعلم/ صعوبة احليـاة يف مقابـل احلـضاري
/ املنفـتح/ العميق/ احلرضي/ املثقف/ الغني
 .أو رفاهية احلياة/ املرفه

:  األول قول املؤلـف يف الروايـةفمن النسق
ولد عمر السورجي يف ليلـة مـاطرة؛ يتـرسب "

عـة،  املاء عرب اجلدران املتصدعة، والنوافـذ اُملَخلَّ

، وهذا الوصف )١("ومن حتت الباب اخلشبي العتيق
ترى ما هذا املاء؟ هـل هـو مـاء . ييش بالعوز والفقر

احلضارة التي اقتحمت األمكنة دون اسـتئذان فلـم 
 !ربام! د أمامها يشء ال مكان وال عرف؟يصم

دفعـت أمـه "): أم عمـر(ثم يقول املؤلف عـن 
كان ثمنًا باهـًضا حليـاة . حياهتا ثمنًا لعبوره إىل احلياة

برغم تـشبثه بـرحم . ال يراها تستحق هذه التضحية
ه ورفضه اقتحام احليـاة مل يفلـح يف تفـادي هـذه . أمِّ

ـــدماهتا،  ـــن مق ـــرَض ع ـــي مل ي ـــة الت وال التجرب
 .)٢("نتائجها

ترى ما هذه التجربة التي مل يرض عن مقـدماهتا 
وال نتائجها؟ أهي التحول من البداوة إىل احلـضارة، 
ومن اجلهل إىل املعرفـة، ومـن الظلـامت إىل النـور، 

 !!.ربام! ومن االنغالق إىل االنفتاح؟
ولد عمـر الـرسوجي ": وبموازنة ما سبق بقوله

ــ ــي عــىل م ــام العــدوان الثالث عــرف ذلــك . رصأي
بالصدفة، عندما حدثه أبـوه عـن ليلـة مولـده، وأن 

؛ فقـد شـغل )مجـال(أرص عىل تـسميته ) أمحد(عمه 
خطــاب مجــال عبــدالنارص عــن تــأميم القنــاة كــل 
املحطات اإلذاعية، ولكـن أبـاه أرص عـىل أن حيمـل 

... ؛ فهو ال يعـرف قنـاة الـسويس )عمر(اسم جده 
نـة الـذي كـان املوظف يف املدي) أمحد(بخالف عمه 

متأثًرا بإذاعة صوت العرب، ومـا تبثـه مـن خطـب 
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عبدالنارص، وملا عجز عمه عن تسميته بام يريـد
ى أول مولود ُرزقه  ، وكنـاه النـاس )مجـال(سمَّ

 ).أبو مجال(
وكل نسق ظاهر خيفي نسًقا مـضمًرا، وهكـذا 
دواليك؛ فاملرض قـد يكـون يف موضـع آخـر مـن 

 هـو اهر قد يكـونالرواية هو النسق الظاهر، والظ
 .النسق املضمر يف تبادلية مستمرة، وتعاقبية دائمة

وها هو النسق املتحرض نـسق التمـدن يـربز 
عىل السطح مرة أخرى، وحيجب نسق التخلف 
واجلهل؛ حيث إن الرواية تكـشف عـام أصـاب 
املجتمع من تطور؛ فالرصاف اآليل يعمـل عـىل 

ن إراحة الناس من الطوابري التي كانوا عليهـا مـ
قبــل عنــد قــبض املرتبــات، وممــن نعــم بــذلك 

 الذي كان يتربم بـالطوابري -يف الرواية–) عمر(
مألنـا الـدنيا طـوابري، ومل ": أشد التـربم يقـول
كيـف يمكـن أن حتـرتم شــيًئا . حيرتمهـا أيٌّ منـا
 .)١("!يشعرك باملهانة؟

وهو سؤال له وجاهته، سؤال منطقي؛ إذ إن 
ك التـزاحم كرامة اإلنـسان هتـدر هنـاك يف ذلـ

وأحياًنا التدافع، وأخرى تـشف عـن الواسـطة 
فيأيت املحظـي مـن الـصفوف األخـرية وينجـز 
 .مطلبه، والناس ترى ذلك املشهد صباح مساء

والرواية تشف عن ذلك عىل لسان الـراوي 
مـرات ) عمر(بعد أن تعرض ": )٢(حيث يقول

 .١١ص:  املصدر ذاته  ) ١(
 . الصفحة نفسها: الرواية ذاهتا  ) ٢(

عديدة لتقدم األقوياء والبجحني يف خضم الفوىض، 
طات والعالقـــات والوجـــوه وأصـــحاب الوســـا

بدأت نظرته للطابور تعتدل قلـيًال، ولكنـه . املألوفة
ــراء  ــسطاء والفق ــوابري للب ــد أن الط ــزال يعتق ــا ي م

 ."واملساكني
وتستمر جمدولة هذين النسقني ظهوًرا واختفـاء 
جتليــا وخفوًتــا يف تلــك التبادليــة املــستمرة هــا هــو 

يقـف يف الطابور، وكأنه ) عمر(املؤلف بعد أن رأى 
يف طابور دائري ها هو يعود مرة أخرى إىل احلـديث 
ــداوة  ــة الب ــر إىل ثنائي ــوص آخ ــايض يف نك ــن امل ع
واحلــضارة؛ حيــث كــشف عــن النــسق املجتمعــي 
أوانذاك؛ إذ إن الناس كانوا يقفون بشدة ضد تعلـيم 
املــرأة عــىل الــرغم مــن تــشوفها للعلــم، وتــشوقها 

فولـة رفيقـة ط) آسية(للتعليم؛ متثل ذلك يف موقف 
يف الرسوجة؛ حيث كانت تطلب من أخيهـا ) عمر(

كتبهام؛ فتنظر يف الصور، ويعجزان عن ) عمر(ومن 
 .)٣("تفسري كثري مما تسأل عنه

ويستمر النسق املرتاوح بني البـداوة واحلـضارة؛ 
حـول ) نـافع(و) عمـر(ففي بعض األمايس جيلـس 

الفانوس يـذاكران، وحيـالن واجبـابتهام بيـنام تنظـر 
 وهذا يشف عـن قـساوة احليـاة، – أي آسية –إليهام 

وعن شدة العيش وضنكه يف مقابـل نـسق الرفاهيـة 
املتمدن يف املدينة؛ حيث الكهربـاء ونحوهـا، وهنـا 

 يف غـابر – سـابقًا –إبراز مدى معاناة أهـل القـرى 
 .األزمان، ومدى الشقة التي كانوا جياهبون هبا احلياة
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) املطـوع(وتظهر املفارقة حني املوازنـة بـني 
ــب  املــدرس (مــن جهــة وبــني ) عمــر(والطال

األنيـق ذي العينـني الزرقـاويتني مـن ) الشامي
جهة أخرى؛ ذلك الـشاب املتمـدن، املتحـرض؛ 
لتجسد البـون الـشاسع، والفـرق الواسـع بـني 
احلالتني؛ ولتشخص النسق البدائي الـذي كـان 

الكتاتيـب، / عليه التعلـيم املتمثـل يف املعالمـة
بمناهجها احلديثة، وكتبها األنيقة، وبني املدرسة 

 .ومدرسيها املثقفني
ــصل؛  ــذي ح ــول ال ــة التح ــربز الرواي وت
فالبنات بدأن يلـتحقن باملـدارس؛ وهنـا باتـت 

تعرف كيف تكتب اسمها، وتنتقد كتابة ) آسية(
 .)١(اسمها حينام كان يف الصف الثاين) عمر(

) آسـية(ويف مقابل هذه الرغبة العارمة مـن 
 ما يقابل ذلك؛ وبالذات عند كبـار للتعلم يظهر

السن يف ذلك الوقت فجـد عمـر يعـد املدرسـة 
، ويسمي املدرسني )َمْدلسة(ويسميها ) َمْفسدة(
استخفافًا بدورهم؛ فأبناء الـسورجة ) ُمَدلسني(

الذين درسـوا مل يعـودوا هيتمـون بـاملزارع، وال 
يعنون بالرعي؛ إذ انشغلوا عن ذلك بدروسهم؛ 

 قيمة الوقت إال يف اجلهد العـضيل واجلدُّ ال يرى
الكد وكسب العيش بالطرق القديمـة الُبدائيـة، 
إما يف املزارع واملرعى وإمـا يف ميـدان اجلنديـة، 

، )بتـرصف(والصفحة ذاهتا :  املصدر السابق  ) ١(
 حيث كانت جدته ختـيط ثيابـه ٢١وانظر ص

إذا متزقت، وكذا ينظـر حـديثها عـن اجلـدب 
 .٢٢واملسغبة التي حلت هبم سابقًا ص 

ومثله كـان موقـف اجلـدة؛ التـي عارضـت حماولـة 
إىل املدينـة لدراسـة املرحلـة الثانويـة؛ ) عمر(انتقال 

فكانت تـرى أن بقـاءه يعمـل يف املزرعـة، ويرعـى 
 .ع أهله أوىل؛ فاملدينة يف نظرها مفسدة للشبابوينف

ها هو التقاء اجلد واجلدة؛ فاألول يرى املدرسـة 
مفسدة؛ واجلدة ترى املدينـة مفـسدة للـشباب؛ ويف 

حـني كـان ) أبـو مجـال(مقابل ذلك ما كان يـصنعه 
للدراسـة يف ) عمر(بأخذ ) عمر وفضة(حياول إقناع 

ملـستقبل عنـد املدينة، وكان يتحدث عام ينتظره من ا
 بيـنام الـشباب –إمتام دراسته يف املعهد، وقد أقنعهام 

ال رأي هلم يف تلك األعرص فام يقرره الكبـار يمتثلـه 
؛ ويعضد ذلـك -وأمثال عمر دون اعرتاض) عمر(

؛ حيث إهنا تـرى أن )فضة(املثل الذي أوردته جدته 
الصغار ليست لدهيم الدراية، وال الدربة باحلياة؛ ها 

؛ بمعنـى  )٢("رأسك يف غفرة") عمر(عن هي تقول 
واملثـل ، أنك ال تعرف شيًئا عام يتحدث عنه الكبـار

يف انزياحه حيمل ذلك النسق االجتامعـي يف النظـرة 
الدونية للصغار فهم ال يفهمون، وال يعون مـآالت 

رأسك ": األمور كام يسرب غورها كبار السن، وقوهلا
ه  يكشف عـن ضـيق األفـق؛ وكـأن رأسـ"يف غفرة

وضع يف جلد؛ فهو ال يرى شيًئا من خاللـه؛ وكأنـه 
قد حجب عن الشمس واهلواء فأنى له أن يكون لـه 
مقدرة عىل العصف الذهني يف املسائل؛ وهلـذا فهـو 
يتلقى األشياء واألوامر مـن غـريه، وال حـق لـه يف 
ــا  القــرار أو االعــرتاض، بلــه صــنع املواقــف، وهن
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 جتلًيـا يشتغل النـسق بكامـل طاقاتـه اإلبداعيـة
وخفاء ففـي مقابـل وضـع عمـر ال ينهـد هلـذه 

 !!األمور الصعبة إال الكبار
ولكــن مــاذا بعــد أن كــرب، وأخــذ الــشهادة 
ــة، وهــل  ــة، وســافر مــع عمــه إىل املدين الثانوي
سيتمكن من التعـايش مـع الوضـع اجلديـد يف 
املدينة؟ وما الذي كـان يـدور بخلـده؛ وهـو يف 

 !رجة؟طريقه إىل املدينة من قريته السو
: ؛ حيـث)عمـر(وهنا يبدأ التحول يف حياة 

الرهبـة، ويغـشى وجهـه القلـق، ) عمـر(حتف 
وتتملكه احلرية، إزاء قدرته عـىل مواجهـة هـذا 
التغيري، يـشعر بـاحلنني إىل الـسورجة وأهلهـا؛ 
حتى الذين ال تربطه هبم عالقة، وهنـا يقفـز إىل 
نفــسه شــعور بحــب كــل مــا غــاب عنــه مــن 

سورجة من بعيد فال يكـاد السورجة؛ بدت له ال
يميز البيوت واملزارع، والـشمس توشـك عـىل 
املغيب خلف جبل حالية الذي يضم إىل صـدره 
السورجة، يريد أن يبكي، أن يقفز من الـسيارة، 

التي ) آسية(ويركض باجتاه السورجة، وصوب 
 .بدأ يشعر بحبها

؛ وهـو )عـم عمـر(وهنا يلتفت املؤلـف إىل 
، وهيديء مـن روعـه؛ حياول أن يربت عىل كتفه

وبــني ) أيب مجــال(إذ دارت هــذه احلواريــة بــني 
، )عمر(وجوم ) أبو مجال(؛ حيث الحظ )عمر(

هـذه : والدموع احلائرة يف عينية فبادره بالسؤال
أحيانـًا . أول مرة تركـب الـسيارة يـا عمـر؟ ال

ــق املدرســة ــرة . نركــب يف طري إذًا هــذه أول م
ة، شـوارع تركبها إىل املدينـة، سـتعجبك املدينـ

مزفتـــة، وأنـــوار وعـــامرات كبـــرية، وتلفزيـــون، 
 .وسآخذك إىل السورجة يف اإلجازات

وهذا النسق هو مـا بنيـت عليـه الروايـة، وهـو 
املحرك ألحداثها؛ حيث بنيت األحداث عىل ثنائيـة 

أو لـك أن تقـول التحـول مـن / البداوة واحلضارة
القرية إىل املدينة، ورصد التحـوالت التـي حـدثت 

مع يف تلـك النقلـة احلـضارية الكـربى التـي للمجت
عاشتها حقبة الطفرة يف اململكة العربيـة الـسعودية؛ 
فعمر جتذبه القرية الرتباط احلبل الرسي هبـا، وكـذا 
لوجــود األتــراب واملجــايلني لــه هنــاك، ولوجــود 

؛ تلـك )آسية(األهل واألقارب، وحلبه فتاة أحالمه 
 فـال بـد كلها عوامل جذب نفيس للقرية، ومع ذلك

من املدينة وإن طال السفر؛ حيث يتـوافر لـه إكـامل 
ــرى  ــوافر يف الق ــانوي ال يت ــالتعليم الث ــة؛ ف الدراس
أوانذاك، ومع ذلك بـدأ االنزيـاح شـيًئا فـشيًئا عـن 
تلك اجلواذب يف القرية لصالح املدينة، واالنجذاب 
إىل معطياهتا احلضارية واملعرفية، وأوعيتها املختلفـة 

مع بتلذذ لـسعيد الكرمـي يف إذاعـة ها هو بات يست
 ينـصت "قول عىل قول"؛ وهو يقدم برناجمه )لندن(

يف الوداع، حفظ ) ابن زيدون: (له وهو يقدم قصيدة
متنـى لـو ) )١(ودع الصَرب حمـبٌّ ودعـك: (منها قوله

ــه اآلن  حفــظ القــصيدة كاملــة؛ فقــد صــارت تعني
 .)٢(وآسية، كام ال تعنى سوامها

 زيدون، ديوانه، رشح وحتقيق كـرم البـستاين، ابن  )١(
 - ه ١٤٠٥دار بريوت للطباعة والنرش، بـريوت، 

 .٩٤م، ص ١٩٨٤
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صيل وبخاصـة وصـفه ويعني الراوي بالتفا
الطريق من القرية إىل املدينة؛ حيث املشقة التـي 
عاناها املرحتلون من السورجة إىل املدينـة حـني 
عبورهم الطرق الرتابية يف األودية، وما فيها من 
حجارة ورمال، ويف مقابل ذلـك مـا تتمتـع بـه 
ـــد الطـــرق، واإلشـــارات  ـــن تعبي ـــة م املدين

ملدينـة مـن الفسفورية، ومـا يتـوافر كـذلك يف ا
ــذياع ــاك امل ــه فهن ــائل الرتفي ــو/ (وس ، )الرادي

وحتلـــيالت األخبـــار وبالـــذات مـــا يتعلـــق 
باحلروب؛ وبطولة اجليش املـرصي يف اخـرتاق 

 ).برليف(خط 
ومما يصب يف التحول الـذي أصـاب خميـال 

التلفاز؛ فقد حـّري لبـه / نظرته إىل الرائي) عمر(
وأدهش فكره، وأثار عقلـه؛ فالنـاس يتكلمـون 

يه ويتحركون، واملناظر ُتنقل من بـالد بعيـدة، ف
ــشبه لغــة معلميــه  وهنــاك املسلــسالت بلغــة ت
املـرصيني والـشاميني الـذين كـانوا يعملـون يف 
مدرسة الـسورجة، لقـد كانـت تلـك املـشاهد 

 كـام يقـول –تأخذه إىل عوامل سحرّية ال تصدق 
احلضارية؛ ) عمر( وهنا تتجىل صدمة –الراوي 

معطياهتـا، واملدنيـة بجميـع حيث احلداثة بكل 
آلياهتا؛ فكل ما يعرض غريب عليه، وهنا تـزداد 
دهشته، وتتعاىل حريته؛ وهو يشاهد فلًام أجنبًيا، 
حياول أن يعرف مـضمونه مـن خـالل متابعتـه 
الرتمجــة، ولكــن دهــشته التــي كــان خيفيهــا يف 
أحــايني كثــرية مل يــستطع إخفاءهــا حــني بكــى 

يبكـي :  فقـالالطفل يف ذلـك الفلـم األجنبـي؛
بالعربية، وهنا يربز نسق سطحية التفكـري التـي 

ــف ــن الري ــا اب ــان، / حيمله ــك األزم ــة يف تل القري
ويتقاطع معه يف جمدولته النـسق املـضمر املتمثـل يف 

الذي كان يسخر مـن ) سعيد(ذلك الشاب املتحرض 
الظاهرة، ولكن مع مرور الوقت أخـذ ) مجال(ريفية 

فقل أوار الدهشة، بل بدأ يف اعتياديته تلك املشاهد؛ 
يتعاطى مع املنجز احلضاري واملعريف، وكذا يتشوف 

؛ حيـث كـان يتـصنع يف بعـض )سـعيد(لتعليقات 
 .)١( )سعيد(األحايني الدهشة؛ ليستمع إىل تعلقيات 

 يف تعاطيـه - أيـًضا–) عمر(وما ينم عن تفاعل 
مع حميطـه يف املدينـة ومعطياهتـا التـأثر بعمـه؛ فهـو 

 هيتم بأخبار العامل، ويتابع الصحف، مثقف ومطلع،
اجلادة ) عمر(ويقرأ املجالت؛ ومن هنا بدأت رحلة 

مع املعرفة والثقافة؛ حيث وجد يف رفوف الطاولـة، 
طاولة التلفاز عدًدا من الكتب كان يطلع عليها أيـام 

، وبدأ يعجب بكل ما يشاهده ...اإلجازة األسبوعية
تاع بـأي يشء يف املدينة، بيد أنه عـاجز عـن االسـتم

منها؛ ألهنا ليست ملكـه، بيـنام يف الـسورجة يمكنـه 
 .)٢(التعامل مع األشياء وكأهنا ختصه

ومتيض الرواية يف رصد التحوالت التـي تـشف 
) نـافع(جيتمع مـع تربـه ) عمر(عن األنساق ها هو 

مجــال (ابـن الــسورجة يف املعهــد، ومـع ابنــي عمــه 
بـادىء ؛ وهبذا شكلوا جمموعة متجانسة يف )وسعيد

األمر مـن األسـبوع األول يف الدراسـة، بـل كـانوا 
، ويرتـادون نزلـه الـذي كـان )نافع(يؤمون حجرة 
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بجوار املعهد، وهو يبـادهلم الزيـارات يف بيـت
، وهنـا يظهـر نـسق املـرأة القرويـة )أبو مجـال(
 – مـع أرسهتـا –؛ حيث كانـت تقابـل )سابًقا(

الضيوف، ولكنها تقابلهم وهي حمتشمة؛ حيـث 
م بدورها يف منزهلا بخالف املـرأة يف املدينـة تقو

التي احتجبت يف اآلونة األخرية عن األجانب، 
مجـال وسـعيد (مع الثالوث ) عمر(وهنا يندمج 

، ومع أجواء املدينة؛ إذ إنه قد قىض أربعة )ونافع
أشهر رصد خالهلا ما شاهده بدقة متناهيـة، ومل 
تعد تدهشه األشياء اجلديـدة التـي تفاجئـه كـل 

؛ فقد كـان - كام كان عليه يف سالف عهده–يوم 
املعهــد بمــن فيــه مــن أســاتذة وطــالب أشــياء 
جديدة حتتاج إىل وقـت للتعـاطي معهـا، وقبـل 

 .ذلك من التأمل والتحليل لرموزها
وتكاد الذات تنشطر بني املدينة وبني القريـة 
عند عودته إىل السورجة؛ حيث تكشف الرواية 

وبأبناء عمه وأرسهتم؛ عن مدى ارتباطه باملدينة 
فهنــاك وشــائج حمبــة وتقــدير واحــرتام لتلــك 
األرسة التــي يــرى أنــه قــد بــات جــزًءا منهــا، 

ويف مقابــل ذلــك . يــصعب معــه الــتخيل عنهــا
حبــه ) آســية(فنفــسه تتــوق إىل الــسورجة وإىل 

 .)١(األول واألخري فيها
ــايف املعــريف يف مقابــل / ويــربز النــسق الثق

ــ ــسق الزراعــي الرعــوي ال ــاه أهــل الن ذي حيي
 إىل – مرة أخرى –) عمر(السورجة فحينام عاد 

 ).بترصف (٤٠-٣٩ص ص :  املصدر ذاته  ) ١(

 .املدينة أكب عىل القراءة يف هنم شديد للمعرفة
ــد  ــراوي يعي ــة ال ــن عدس ــة م ــا ويف التفات وهن
توجيهها من املدينة إىل القرية وما حصل هلـا حيـث 
باتت أيدي املدينة تصل إليها بإجيابيتهـا وسـلبياهتا؛ 

/  أهل الـسورجة الطيبـنيها هو املال يفعل فعله يف
حتى األتقياء األنفياء منهم؛ يظهر ذلك مـن موقـف 

سـامل (املطوع حينام تقدم خلطبة ابنتـه )/ آسية(والد 
عنـده : ؛ إذ يقـول)املـشعوذ) (مشعان(مع ) املهدي

مال وحالل وبيت قريـب يمكننـا االطمئنـان عـىل 
 كـام يفعـل شـباب –بنتنا؛ فلن يسافر ويتغـرب هبـا 

، وهنــا يــتجىل نــسق االســتقرار الــذي . ..-اليــوم 
يبحث عنه اإلنسان يف مقابـل نـسق الـسفر، ونـسق 

 .)٢(اإلقامة يف مقابل نسق التغرب
ومن أبرز نسق التحول من البداوة إىل احلضارة، 
ومن القرية إىل املدينة مـا كـشف عنـه الـراوي مـن 

؛ )مجال وسعيد وعمر(التصورات الفكرية للثالوث 
 أن تلك احلقبـة التـي تـم فيهـا ، وكيف)نافع(وكذا 

االنفتــاح عــىل اآلخــر كانــت حــبىل باألفكــار 
واأليدولوجيات؛ وبخاصة عن طريق الكتاب الذي 
كان حامًال األفكار املرشقة واملغربة يف تلـك احلقبـة 
الزمنيـة؛ حيــث تبـدى التنــاقض يف األفكـار الــذي 

صــاحب ) مجــال(يــصل إىل درجــة الــضدية؛ فهــذا 
ــ ــعة إن ــة الواس ــب الثقاف ــالقراءة يف كت ه شــغوف ب

املسترشقني والفالسفة واملفكـرين الغـربيني، وكـذا 
كان يقرأ ملن تأثر هبم من العرب، ها هو يطـرح آراء 
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خمالفة للسائد، وملـا يقولـه أسـاتذته يف املعهـد،
وهكــذا ينــشب اجلــدل واحلجــاج فمــنهم مــن 
حياول دحض حججـه باألدلـة، ومـنهم مـن ال 

ــ ــراوي ويف يملــك إال إســكاته، وكــام يق ول ال
مرات عديدة كثـرية ينتهـي احلـوار بطـرده مـن 
الفصل، وأحياًنا أخـرى بإحالتـه إىل املـدير؛ ملـا 
حيمله من أفكار منحرفة، اكتـسبها مـن قراءاتـه 
التي ال يستشري فيها أسـاتذة املعهـد، وال يأخـذ 
ــب  ــض الكت ــن بع ــه م ــدما حيذرون ــرأهيم عن ب
ــوا  ــذين عرف ــاب ال ــاب، وبخاصــة الُكتَّ والكت
ــنهم يف التــاريخ اإلســالمي، أو الرمــوز  بطع

ــرشيعة نفــسها  ، وكــان ...اإلســالمية، أو يف ال
) نـافع(هناك نسق مضاد لذلك متثلـه شخـصية 

الذي كان شيخ الطالب يف املعهـد بـال منـازع؛ 
حيث كان أثًريا عند شيوخ املعهد، يتـوىل األذان 
واإلقامة، ويقدم املواعظ املرجتلة بعـد الـصالة، 

برعاية الشيخ صـالح؛ الـذي علمـه وقد حظي 
، علمـه أال ...كيف يواجه الناس، ويؤثر فـيهم

يظهر الضعف أو اللني للُعصاة، وكـان ينيبـه يف 
إلقاء خطب اجلمعة يف مسجده، ثم تابع رعايتـه 

 .حتى بعد دخوله كلية الرشيعة
ــا  ــر(أم ــن ) عم ــصا م ــسك الع ــان يم فك
الوسط؛ إذ كان يقرأ يف الرتاث مـثلام /املنتصف

ــ ــاه ك ــابع اجت ــريه، ويت ــرأ يف غ ــال(ان يق ) مج
لديه، ومل يكن حيـب ) املثقف املنفتح/النموذج(

طرح اآلراء التـصادمية، وكـان مثقًفـا رأى فيـه 
ــف،  ــع واملثق ــوذج للمطل ــتاذ األدب األنم أس
وبالذات يف كتب األدب، وكان يرى أنه املؤهل 

 .ألخذ مكانه يف مستقبل األيام
 دروسه وحفظهـا، فكان تركيزه عىل) سعيد(أما 

وكان ينامز هبدوئه وتدينه الـذي يـرى فيـه بعـضهم 
التــصوف واالنعزاليــة؛ فهــو ال حيمــل رســالة، وال 
يتحمس لقضية، وكان جل أساتذة املعهـد يعجبـون 
به إال الشيخ صالح؛ وهلذا صار يرضب بـه املثـل يف 

لتمييعه ) نافع(السلبية؛ ولذلك بدأ النقد له من قبل 
) نافع(صاف احللول يف قضايا يرى الدين، وقبوله أن

 .أهنا ال حتتمل إال رأيًا واحداً 
ية ) نافع(وهذا النسق الذي يمثله  حيمل من احلدِّ

شيئًا كبريًا، متثل ذلك يف تطبيقه اجلزئيـات عـىل أهنـا 
ال تتجـاوز أن ) عمـر(من الرضوريات، بينام يراهـا 

تكون من السنن والنوافل؛ وهلذا كان يتهمه بـاخللط 
 .)١(األولوياتبني 

وتكشف الروايـة عـن بعـض إجيابيـات القريـة 
وسلبيات املدينة؛ وبالذات فيام يتعلق بفاجعة املوت 
فلها يف القرية رهبة كبرية، وحزن عميق حينام ختـرتم 
املنون إنـسان القريـة ذكـًرا أو أنثـى بيـنام النـاس يف 
املدينة كل يف شأن ويف شغل، ال يشعرون بالفقد إال 

املقـض ) عمـر( األقرباء، هـا هـو حـزن إذا كان من
املضجع، الذي قد كوى قلبه، وأهلب كبده عىل فقـد 

 .)٢( )آسية(
ومن نسق التحول يف القرية ما أصـاب نـساءها 

 مــن - كــام تــذكر الروايــة–) زمــن الــصحوة(

 ). بترصف (٧٩-٧٢ص ص : املصدر السابق  ) ١(
    ).بترصف (٨٢-٨٠ص ص : الرواية  )٢(
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) عمة نافع(االحتجاب عن األغراب؛ حيث إن 
مل تعد تظهـر ) عمر(التي كانت جتلس معه ومع 

، فقـال لـه )عمـر(؛ وهلذا استغرب )عمر(أمام 
لـست حمرًمـا هلـا؛ لتكـشف عليـك يـا ): نافع(

حيـنام ) عمـر(، وكـذا فـإن زوجـة والـد !عمر
العـشاء ) غرامـة اخللـف(خرجت تعطي أرسة 

كانت عليها العبـاءة، وكانـت تغطـي وجههـا، 
وهذا اللباس مل تعهده قرية السورجة مـن قبـل، 

ــنام عــادت ) عمــر(وقــد لفــت ذلــك نظــر حي
ــم وكــش ــا، وعل  أن – بعــد ذلــك –فت وجهه

ــافع( ــب ) ن ــذي جل ــو ال ــك؛ فه كــان وراء ذل
العبــاءات إىل أهــل القريــة؛ كــيام ُهتــدى لنــساء
السورجة مجيعهن عباءات وأغطية الوجه، وقـد 
كانت عىل نفقة أحد املحسنني؛ وقـد ترامـى إىل 
مسامع النـساء أنـه حيـرم علـيهن اخلـروج مـن 

 .)١(يبيوهتن إال هبذا اللباس اإلسالم
مــا أصــاب ) التحــول(ومــن النــسق ذاتــه 

) عمـر(و) نـافع(السورجة من تقدم فحينام عاد 
إليها معلمـني أضـحت خطوطهـا الرتابيـة قـد 
عبدت؛ إذ تستطيع الـسيارات الـصغرية الـسري 

، وهـا )٢(فيها، وكذا فأعمدة الكهرباء قد غزهتـا
هو املعلم املواطن حيل حمل املعلم املتعاقد يشف 

الـه مـدير املدرسـة الفلـسطيني عن ذلـك مـا ق
أنا عازم عىل التخيل عـن "): عمر ونافع(خماطًبا 

 ). بترصف (١٠٠-٩٩ص ص : الرواية ذاهتا  ) ١(
ـــــسابق  ) ٢( ـــــصدر ال  ١٢٢-١٢١ص ص : امل

 ). بترصف(

اإلدارة ألحد الزمالء؛ فـبام أنكـام جئـتام فـال ُبـدَّ أن 
يتحمل مسؤوليتها أحـدكام، فـسنذهب مهـام طـال 

ويـضاده مـا قـد . )٣("الزمن، ويبقى أبناء السورجة
مـصطفى (حـول األسـتاذ ) نـافع(استقر يف خميـال 

ــر ــسورجة ) ياألزه ــة ال ــدين يف مدرس ــم ال معل
إىل الـشاي؛ ومهـا ) عمر ونـافع(املتوسطة حينام دعا 

متجهـان لطــاحون احلــب، وكــان يــستمع ألغنيــة، 
يتذكر ذلك، وهو حيلـم بـالتخرج يف كليـة ) نافع(فـ

–الرشيعة؛ ليعود إىل السورجة كيام حيذر من البـدع 
 وهـي التلفـاز، وعـدم لـبس العبـاءة مـن -)برأيه(

ساء السورجة، كـام يريـد أن يكـون خطيـب بعض ن
اجلمعة؛ فهـو املـتعلم بيـنام جيـد األغـالط يف تـالوة 

فهام ال جييدان التجويد، ) خلف(والده، وكذا تالوة 
ــق ) مــصطفى(وكــذا يريــد مواجهــة األســتاذ  حلي

، ...اللحية، الذي يقرأ املجالت التـي فيهـا الـصور 
 ...)٤(وصاحب املذياع الذي يبث األغاين

بعـد أن عـاد إىل الـسورجة، ) نـافع( حوار ومنه
، )مـصطفى األزهـري(وبات مديًرا فيها مع أستاذه 

وخروج احلوار إىل جدل؛ كل يتمرتس حول أفكاره 
الـذي لديـه نظـرة حديـة ) نافع(ورؤيته، وبخاصة 

لألشياء؛ فهو حياكم األشياء كلها إىل تلـك النظـرة؛ 
ة، وإن كانت حتتمل آراء أخرى، وزوايا نظـر مغـاير

، ...)٥(وآراء خمتلفة لدى العلـامء يف بعـض املـسائل
 .من ذلك كله يظهر النسق املضاد ملا ذكر سابًقا

 .١٢٢ص :  الرواية نفسها  ) ٣(
 ). بترصف (١١٥-١١١ص ص : الرواية  ) ٤(
 ).بترصف (١٣٠-١٢٧ص ص : املصدر نفسه  ) ٥(
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 استبدال السيارات بالدواب – أيًضا -ومنه 
يــشرتي ) عمــر(يف قريــة الــسورجة هــا هــو ذا 

، ويف ذلـك كـشف ملـا )أبـو مجـال(سيارة عمه 
؛ حيـث ارتفعـت )الطفـرة(عاشته البالد زمـن 

ــشة األ ــةمعي ــسارد يف الرواي ــول ال ــراد، يق : ف
 عىل أرسته نوًعا –) أي عمر (–أضفى وجوده "

من األمان واالرتقاء يف املعيشة؛ فلم يكن لديـه 
التزامات كبرية يرصف فيها مرتبه سوى القسط 
الشهري لعمـه، قيمـة سـيارته، ومـا تبقـى مـن 

الحـظ ... مرتبه يـرصفه يف بنـاء بيـت ألرستـه
ــر( ــر) عم ــدأ يظه ــًريا ب ــاة يف تغ ــط احلي  يف نم

السورجة، فغدا أهلها يعتمدون شيًئا فشيًئا عـىل 
السوق يف معيشتهم، وكان ذلـك عـىل حـساب 
عنايتهم بمنتوجاهتم التـي كانـت تكفـيهم فـيام 
رة والسمن  ر الذُّ مىض؛ إذ كانت السورجة تصدِّ
والعــسل واألغنــام، فهــم ال يــشرتون إال الــرز 

لف ذلـك والقاز والسكر وملبوساهتم؛ وقد اخت
 .جذريا بعد ذلك

ــه  ــراح يف– كــذلك –ومن ــا حــدث لألف  م
يـرى أهنـا تكـاد ) عمر(السورجة ومناسباهتا فـ

حتترض، عىل الـرغم مـن مظـاهر احلداثـة التـي 
د ولكنه يـشعر  حيسبها الظمآن ماء؛ فالطريق ُعبِّ
بأن أول من سلك الطريق خارًجا من السورجة 

 .هي األفراح الربيئة
وت السورجة وامليادين أضاءت الكهرباء بي

ــأملوا صــفاء ...  ولكــن مل يعــد بوســعهم أن يت
السامء ونجومها، واهلاتف أصـبح يف كـل بيـت 
من بيوت السورجة لكنه بات أداة للثرثرة لـدى 

ويف ... النسا، والنتشار الشائعات، وخدمـة الـنامئم
األحوال كلها كانت السورجة تعيش حتـوالً فجائًيـا 

 الـذي يـرسد وجهـة -اوي هكذا يقول الـر–مؤذًيا 
 ).عمر(نظر 

ويف مقابــل هــذا النــسق املتحــول الــذي يمثــل 
التمدن والتحرض يعادلـه موضـوعًيا نـسق اجلمـود 

؛ وهـو يلــبس )نـافع(والثبـات الـذي كـان جيــسده 
األمور لباس الدين باستمرار، وكان أهل الـسورجة 
بسذاجتهم وببساطتهم يـصدرون يف جـل أمـورهم 

 غاللة من الدين؛ فهو يرى عن رأيه الذي يضع عليه
أن التجمع يف العزاء ونصب الصواوين رضب مـن 

 ثوًبـا مـن العـادة؛ -أيـًضا–الناحية، ثم يلبس ذلك 
، وقـد )املطـوع(فهو مل يسمح بذلك يوم وفاة والده 

، وربـام هـي املـرة - هـذه املـرة –خالفه أهل القرية 
األوىل التي خيتلفون فيها معه؛ حيث كان يف نظـرهم 

 الدين يف ما يقول ويفعل، وما يأمر به، وينهـى يمثل
أن التـدين النمـوذج قـد ) عمـر(، ويف نظـر ...عنـه

، وبدأ نموذج آخر هو التدين )املطوع(رحل برحيل 
 .)١(املغلوط

ويمكن أن يقـرن بـذلك مـا حـدث مـن حتـول 
وتغري يف أنـامط الـزواج يف القريـة؛ حيـث اسـتبدال 

 بــالطرب املحــارضات الدينيــة ليلــة حفــل الــزواج
والعرضـة واللعـب، وهـذا مغـاير لالنفتـاح الــذي 
ــة ضــدية لكــبح مجــاح  شــهدته الــسورجة، وحماول
التمدن وزحفه عىل القرى، ولعله يندرج حتت نسق
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ــرصف النظــر –األصــالة واملعــارصة   عــن – ب
 .اآلليات املستخدمة

وهذا مما جد عىل املجتمعات سواء أكـان يف 
العادات القديمـة القرية أم املدينة، والنظر لتلك 

 –بأن فيها تعدًيا عىل شكر النعمة، وأهنـا جهـل 
، -من قبل بعض طالب العلم وأفـراد املجتمـع

أخذ الزوجة إىل بيت آخر غري بيت والـد : ومنه
الزوج؛ فقد كان ذلك أمًرا غريًبـا عـىل املجتمـع 

 .بلحمته السابقة
ــشهر– كــذلك –ومــن التحــول   اإليــامن ب

 طارًئـا عـىل املجتمـع العسل؛ إذ إن ذلـك أمـًرا
، وهكـذا مـا ...املحافظ بلـه املجتمـع القـروي

بدأت تعبث به خمالب املدنيـة يف عذريـة القريـة 
من حيث الطرق والكهرباء واهلـاتف، وافتتـاح 

 .)١(مكاتب عقار، وجلب الدشوش
ومن النسق املعاكس ما حدث من نكـوص 

الذي كان منفتًحا عىل اآلخـر، ) مجال(يف تفكري 
 إىل – بتشكالهتا املختلفة – يف احلداثة ومنغمًسا

بــالعودة إىل ) عمــر(أذنيــه؛ إذ تــراه ينــصح 
يا عمـر أنـت مل تفهـم ": السورجة؛ حيث يقول

ــا يف املــدن الكــربى مقــام الرذائــل  ــة، هن املدين
والشهوات، إن الذي جيري يف عروق املدينة دم 
فاسد، فابصق عىل املدن الكـربى؛ ألهنـا مزبلـة 

 .)٢("قذار، وارجع إىل السورجةترتاكم فيها األ

  ).بترصف (١٦٣-١٥٢ص ص : املصدر نفسه  ) ١(
، وينظر موقف عمر حيـث ١٥٧ص: الرواية  ) ٢(

==

والرواية بالفعل اشتغلت أحـداثها عـىل تبادليـة 
األدوار بني األنـساق بامتيـاز، وبخاصـة يف الطبقـة 
املضمرة التي تتكىء عىل االنزياح، واالنحراف عـن 

 أي التغــول يف أعــامق اللغــة، –الــسائد واملعــروف 
وبواطنها، وهناك  فقط يمكن للمبدع أن يـصنع مـا 

 .ء، وأن ينشىء ما يريد من عوامل إبداعيةيشا
ــة  ــة"وهكــذا اشــتغلت رواي  عــىل "جبــل عالي

األنساق بشكل الفت للنظر مـن أوهلـا إىل آخرهـا؛ 
وبالذات نسق التحـول والنكـوص مـا بـني القريـة 

ترك أبنـاء : واملدنية أو البداوة واحلضارة، ومن ذلك
القرى قراهم إىل املـدن بحًثـا عـن وسـائل الراحـة، 

رفاهية والدعة، وطلبًا للعلـم والـتعلم الـذي ال وال
ــوافر إال يف املــدن؛ وبخاصــة التعلــيم اجلــامعي،  يت
حرًصا عىل مستقبل أبنائهم وبنـاهتم، وكـذا لتـوافر 
اخلدمات الصحية، وفرص العمل، عىل الـرغم مـن 

ــر - بعــد ذلــك–متــدن القــرى  ــث حتــول أكث ؛ حي
أنف ، وصار القروي يـ...مزارعها  إىل مبان إسمنتيه

من تربية املوايش، ويستقذر ذلك هو وأرسته، وبـدأ 
 !!.)٣(االعتامد عىل احلليب املستورد املبسرت

==
ولكني ال أرى األمـور تـسري إىل األفـضل، ": قال

ال أحد : فكيف تسمي هذا التغيري ترقًيا؟ قال مجال
مـشكلة : ثـم قـال... ايعد تغيري مألوفة شيًئا جيـدً 

هذا العامل أن األغبيـاء واملتعـصبني واثقـون دائـًام 
ــشكوك ــؤهم ال ــامء فتمل ــا احلك ــسهم، أم ... بأنف

 ). بترصف(١٤٢-١٤١الرواية ص ص (
 ). بترصف (١٨٠-١٧٦ص ص : السابق  ) ٣(
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) والـد عمـر(لقد جتىل هذا النسق يف موقف 
؛ الذي سلم لقضاء اهللا وقـدره بعـد وفـاة زوجتـه

ال بـد ": بعد أن قال ألبيه) عمر(حيث رد عىل ابنه 
 حيـث ماتـت –! أنك كرهتني، ألنني سبب موهتا

 بلوعة فراقها بقيت تذكرين":  فقال–وهي تلد به 
 .)١(" بقضائهزمنًا، ثم سلمت لقدر اهللا، ورضيت

ويف مقابل ذلك يتشكل النسق املتمرد الذي 
التي كانـت تنبـز ) فضة(يشخصه موقف اجلدة 

 .باملشؤوم) عمر(
ويظهر نسق اإلفراط يف مقابل نسق التدين، 
وهذان النسقان تنبنـي علـيهام أغلـب مفاصـل 

كان شاًبا ) عمر(الرواية، وفصوهلا وأحداثها؛ فـ
متدينًا عىل الـرغم مـن صـدمته مـن املحاسـب 
الذي تبدو عليه سيامء التدين، والصالح؛ ومـع 

 .)٢(ذلك فقد اختلس من املكافآت
نمـوذج شخـصية اجلـدة : لتمردومن نسق ا

التـي ال تـرى إال نفـسها، وال حتـب إال ) فضة(
تقـديس (ذاهتا، حتى تصل إىل درجة تقرب من 

) فضة(جتىل ذلك حينام سأل عمر جدته ) الذات
ِملَ َملْ تتزوج، وبقيت عذراء، فكـان جواهبـا عـن 

إهنـا ال تريـد أن يدنـسها : هذا التساؤل املشكل
 مقابـل النـسق الـذي ، وكان ذلك يف)٣(الرجال

 . ٧ص : الرواية ذاهتا  ) ١(
 ). بترصف(ص   : السابق  ) ٢(
  ).بترصف (٢٠ص : السابق  )٣(

ذات احلنــان والطيبــة، ) حاليــة(متثلــه جدتــه ألبيــه 
 .واحلب الذي كانت تظلل به ومن حوهلا

ومن نسق التدين الرضا بام قـسم اهللا بـرز ذلـك 
، بعـد )عمـر(حينام كانت اهلـواجس تقـتحم عقـل 

حواريته مع نفسه، وماذا كان سيحدث لو أنه دخـل 
 تلـك الـسن، املدرسة يف الـسادسة، ومل يتـأخر عـن

ماذا كان سيحصل لو أنه مل خيفق يف الـسنة : وكذلك
األوىل؟؛ حيث إنه كان سيتخرج قبل ثالث سنوات 

مـن : من موعد خترجه، ثم يف مراجعة الذات يقـول
يدري؟ ربام لو سبق موعده هذا ملا أتيح له االنتقـال 
إىل املدينة برفقة عمه، ثم يسلم ملا كتـب اهللا، وقـىض 

ال ُبـدَّ أن األمـر مرتـب : ، يقـول ودبـر-سبحانه -
 .)٤(بشكل دقيق من لدن عليم خبري

ومن نسق التفـريط يف مقابـل اإلفـراط مـا كـان 
الذي كان جيـسد نـسق ) مجال(حيدث من جدل بني 

الذي كان يمثل نسق اإلفراط؛ ) نافع(التفريط وبني 
أن مجـاالً كـان جيـد ) عمر(ولكن بعد ذلك اكتشف 

ادليه، بيد أنه يف إجـازة متعة يف اجلدل، وإغضاب جم
 –أي أيــام غــزو العــراق الكويــت ) م١٩٩٠(عــام 

وقًتـا ) مجـال(والتي طالت فيهـا اإلجـازة، فمكـث 
 –كثًريا مع جمايليه وأقرانه من الثالوث يف الـسورجة 

يف تلك اإلجازة مل يعـد بتلـك ) مجال(تبدت أمور فـ
 فهنـاك –يغبطـه عليهـا ) عمـر( التـي كـان -اجلرأة

خرى ال جيرؤ عىل فعلها أمام السورجيني ممارسات أ
 كام كان يفعل من قبل حـني كـان يـدخن امـامهم –

                       
 ). بترصف (١١٢ص: السابق   )٤(
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؛ إذ إنـه قـد وقـع -) نافع(مجيًعا، ويف مقدمتهم 
احلـشيش، وكـان : يف تعاطي املخدرات ومنهـا

، )عمــر(يأكــل يف هنــار رمــضان، عــرف ذلــك 
 .)١ (...ال يشعر بذلك) ومجال(

) لتصنيفا( يف - أيًضا–ويتجىل هذا النسق 
، وهو مـن )مجال(و) نافع(الذي جسده كل من 

األمور التي جدت عـىل املجتمـع؛ حيـث جتـىل 
اإلفــراط ) (الثنائيــة الــضدية(و) التقاطــب(

ووسـم كـل طـرف الطـرف اآلخـر ) والتفريط
ــويل  ــالرجعي واألص ــا ب ــزه إم ــالتطرف، ومل ب
واملتطرف أو بـالليربايل والـشيوعي والعلـامين؛ 

اولــة احلفــاظ عــىل إن حم": حيــث يقــول عمــر
، كمحاولة اجلمـع بـني )نافع(و) مجال(صداقة 

) نـافع(ينبـز ) مجال(املاء والنار يف إناء واحد؛ فـ
يصف ) نافع(بالرجعي واألصويل واملتطرف؛ و

 ."...بالليربايل والشيوعي والعلامين) مجال(


 
) عمـر(اقف أقـارب ظهر هذا النسق يف مو

؛ فعمـر مل يكـن - أيـًضا–جتاهه، ويف مواقفـه هـو 
بأهنا أمه؛ عىل الـرغم ) فضة(حيس جتاه جدته ألمه 

من قيامها برتبيته؛ حيث كان يعد خسارة فقـد أمـه 
إن أمـه كانـت امـرأة : أمًرا فادًحـا؛ فجدتـه تقـول

 النـاس عظيمة، عطوفة، طيبة القلـب، حتنـو عـىل
تـرصفات هـا بعـض كلهم، عندما كانـت تعجب

؛ وترى أن تلك األمـور تـذكرها بـأخالق )عمر(

 ). بترصف (١٤١-١٤٠ص : الرواية ذاهتا  ) ١(

أمه، وكذا كان يـصنع والـده؛ إذ إنـه مـا زال يـذكرها، 
ويثني عىل مروءهتا، وحـسن عـرشهتا، وكـان يـرصح 

 .)٢( يقول شيًئاوال) عمر(بذلك أمام زوجته، فيطرق 
جتاه نفسه يتبدى فيها ) عمر(وهكذا كانت نظرة 

م يشعر بالرضا يف يوم من عىل الذات، فل) السخط(
األيام عن نفسه؛ فهو يعتقد أن الذين يعتني هبم غري 
ــن  ــك م ــر ذل ــوياء، ظه ــشوا أس ــن يعي ــاهتم ل أمه

تـرص ) فـضة(حساسيته املفرطة التي جعلت جدتـه 
عـىل تأجيــل دخولـه املدرســة حتـى بلــغ التاســعة، 

لـو : وعندما أخفق يف الـصف األول، قالـت ألبيـه
كـان ذلـك . ان أنفـع لـهاشتغل بالرعي واحلرث لك

 ...سبب إرصاره عىل النجاح يف السنة التالية 
ويظهر نسق العنف مقابـل نـسق الرمحـة حيـث 
ــؤذون األطفــال يف  كــان املدرســون يف الــسورجة ي
املدارس سواء أكان ذلـك يف الطـابور الـصباحي أو

 أم يف غـري ذلـك؛ حيـث –كام يسمى  -يف التفتيش 
 .)٣( ...ا يصبح املعلم يوم التفتيش جالدً 

الفـراغ / ويقفز خميال الكاتب يف فجوات نـصية
الـذي اسـتمر معـه ) عمـر(النيص؛ ليالحق سـخط 

) مجـال(، وينظر ما قاله ١٥١ص : املصدر السابق  )٢(
حذار يا عمر أن تنسحب من معركتـك يف ": لعمر

السورجة، وخترج مهزوًما، فاًرا تارًكا لنافع وسـامل 
املهدي امليدان، أنت صاحب رسالة تنويرية، جيب 

ــتخىل ــني أن ال ت ــدان للظالمي ــرتك املي ــا، وت  عنه
 . من الرواية نفسها١٥٦ ص "والرجعيني

وينظــر ص ). بتــرصف (١٠-٩ص ص : الروايــة  ) ٣(
عـىل ) فـضة( حيث إنه كان يريد معاتبة جدته ٢٠

.  تأخريه عن الدراسة
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طيلة حياته الدراسية؛ ها هو وقـد بلـغ اجلامعـة
 طـابور رشاء –طـابور املكافـأة (يكره الطوابري 

 .)١( ...املذكرات
ما كان : ومن نسق املحبة والتواد والتعاطف

 جتـاه بعـض –عضهم  ب–يصنعه أهل السورجة 
من التعاون والتآزر واملحبة املتجـذرة بيـنهم يف 

والفردانيـة ) التقوقـع(األنانيـة / مقابل األثـرة
التي تعم أغلب من يسكن املدينة؛ فكـل إنـسان 

 .)٢(منشغل بنفسه عن اآلخرين ومشاغلهم


 
 )عمــر(إن النـسق الفـردي يظهــر مـن قناعـة 

بمبدأ أيب العالء املعري، وإيامنه بذلك؛ حيـث إنـه 
يميل إىل عدم الزواج؛ لئال جيلب الـشقاء إىل أوالده 
من بعده؛ عىل الرغم من أنه مل يستطع تطبيـق ذلـك 

ــسائد ــسق ال ــل خــضع للن ــي/ ب ــسق اجلمع / الن
 . األوالداملجتمعي الزواج من أجل إنجاب

تربز السوداوية املرضية من بني أفكـار وهنا 
فهـو يـشعر بعبثيـة مـا ينتظـر أوالده يف ) عمر(

 !الغد، وقسوته
ومن تلك النظـرة الـسوداوية التـي حيملهـا 

: - وقد اسـتقاها مـن الـشاعر القـديم–) عمر(
؛  )٣("مــا أضــيق العــيش لــوال فــسحة األمــل"

 ). بترصف (١١، ١٠ص ص   ) ١(
 ).بترصف (١٧-١٥ ينظر ص ص   ) ٢(
عيل جواد الطاهر . الطغرائي، ديوانه، حتقيق د  ) ٣(

==

) أمـل( حتويل كلمة –ولكنه يوظفها بشكل خمتلف 
ما أضيق العيش لوال : ؛ حينام يقول)وهم(إىل كلمة 

الفسحة التي متنحنـا إياهـا أوهامنـا بتلـك األوهـام 
 .)٤(تصبح احلياة إمكانية مجيلة ليشء ال يتحقق أبداً 

االنتحـار يف ) عمـر(ومن نـسق التهـور حماولـة 
: مقابل نسق التعقل املنبني عىل الدين؛ يقول الراوي

] الوعـد[ملراد ولعل ا] هكذا[عىل الرغم من املوعد 
مع الطبيب فإن فكـرة االنتحـار ) عمر(الذي قطعه 

، يبـدو لـه األمـر )آسـية(راودته كثـريًا بعـد مـوت 
سهًال؛ كمية من احلبوب املهدئة فلتكن عـًرشا بـدالً 
من األربع، ولكنه يـرتدد ثـم حيجـم، فهـو يريـد أن 

، واملنتحـرون ]هكـذا[يف اجلنـة ) آسـية(يكون مـع 
 مـن ": باحلديث) سعيد(حيتج ، و...مصريهم النار 

قتل نفسه بحديدة فحديدته يف يده يتوجأ هبـا يف نـار 
يا أخي أليست حيايت وأن حـرٌّ :  فرد عمر")٥(جهنم

==
ــت، ط. ود ــم، الكوي ــوري، دار القل ــى اجلب  ٢حيي

، وهــــو عجــــز ٣٠٦ص : م ١٩٨٣ - ه ١٤٠٣
 ). أعلل النفس باآلمال أرقبها: (البيت، وصدره

، ومـن )بترصف (١٩، ١٨ص ص : املصدر نفسه  ) ٤(
إىل املوت فهو يرى أن ) عمر( نظرة - أيًضا–ذلك 

 مرشح لـسهام اإلنسان يصبح مسنًا منذ الوالدة؛ فهو
 ال - املـوت أي–املوت منذ ميالده وطفولتـه؛ ألنـه 

؛ فاحليـاة ...يرتبط بعمر معني؛ إذ حيل فجأة باإلنسان
؛ فالناس منهم ...منذ بدايتها إنام هي رشوع يف املوت

من تستغرق حياته دقائق بعـد الـوالدة، ومـنهم مـن 
 تبلـغ الـذروة ولكنهـا... تستغرق ساعات أو أياًمـا 

 ). بترصف (١٠٩ص . لروحبفيضان ا
الرتمذي، جامعـه، بيـت األفكـار الدوليـة للنـرش   ) ٥(

==

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

فيهـا؛ طبًعا حياتك؛ ولكنك لست حـًرا ! فيها؟
 الـذي فاهللا هو الـذي منحـك هـذه احليـاة، وهـو

 .)١(..يملك أن ينهيها عندما يشاء سبحانه
كراهيــة املــوت، وإن ويــتجىل الــضد وهــو 

 كـيام يلحـق –بحب فكرة املوت ) عمر(تظاهر 
؛ فهذا النسق الظـاهر خيفـي نـسًقا آخـر -بآسية

مضاًدا يتمثل ذلـك يف سـلوكه حيـث إنـه كـان 
خيرج من املسجد وقتام يـذكر اخلطيـب املـوت؛ 
وبالذات إذا كان يف املدينة؛ ليذهب إىل مـسجد 

: قولـهلـه، و) سعيد(آخر، عىل الرغم من انتقاد 
إنه مكروه، ولكنه يـرى ذلـك رضورة، أمـا إذا 
ــستطيع اخلــروج  ــو ال ي ــسورجة فه ــان يف ال ك

النـسق املجتمعـي الـذي : ألمور؛ ويف مقدمتها
يرى يف ذلك استهانة بالصالة واخلطبة، وربام فرس 

ـــ  ــأن ذلــك موقــف عــدائي ل ــافع(ب ــب ) ن خطي
ها هو يفكر مليًا باخلروج من املـسجد، ... املسجد

الفكرة تراوده وتلـح عليـه مـراًرا؛ لكـن (وها هي 
 خوفـه مـن أن خوفه من نظـرات النـاس، وربـام

خطيب املسجد احلديث يف اخلطبة ) نافع(يوجه 
 .إليه مبارشة لو غادر املسجد؛ يمنعه من ذلك

وبعد االنتهـاء مـن الـصالة دار حـوار بـني 
فيام سمع من اخلطبة، وبالـذات ) نافع(و) عمر(

 يف القرب، ولكنه مل يكن احلديث عن حتلل اجلسد

==
 احلـديث رقـم ٣٤٠ص : والتوزيع، الرياض

)٢٠٤٣ .( 
 ). بترصف ( ٨٧ص : الرواية  ) ١(

؛ ألنه كـان خيـشى )نافع(يطيل اجلدل واحلجاج مع 
؛ حيث إنـه كـان )التصنيف(من نسق آخر هو نسق 

أن يـصدر ) نـافع(خياف إن اسـتمر يف جمادلتـه مـع 
 .)٢(حكًام أنه ليس من املؤمنني؛ فاكتفى بام سمع

الوقـوع يف آفـة ) نسق التهور/ (ومن النسق ذاته
أهنـا ربـام أهنـت حيـاة بعـضهم املخدرات، وكيـف 

 –باملوت، أو الـسجن، كـشف الـراوي عـن ذلـك 
؛ وهـو يريـد أن )عمـر( عندما حتـدث عـن -عرًضا

يأخـذ بعــض احلبــوب املنومــة، حيــنام هيجــم عليــه 
األرق، فأخذ واحدة وخيش أن يأخذ األخرى فينام 

التـي يراهـا ) فـضة(عن املـشاركة يف جنـازة جدتـه 
ن ثــم انتقــل الــراوي بمثابــة أمــه التــي رعتــه، ومــ

باحلديث إىل الطالب يف اجلامعة الذي اقرتح عليه أن
ــة  يأخــذ املخــدرات؛ لتخرجــه مــن احلــزن والكآب

مل يتناوهلـا متـذرًعا بأنـه لـن ) عمـر(بزعمه، ولكن 
باملخدرات، واعتزل زميلـه ) آسية(يلوث حزنه عىل 

 يف اجلامعـة؛ – ذلك الطالـب –ذاك، ومل يدم طويًال 
ها، ومن ثم طـوي قيـده؛ ربـام ألنـه حيث انقطع عن

قبض عليه، فقـد حـدث ذلـك لكثـري ممـن عـرفهم 
؛ حيـث جـرفتهم املخـدرات يف طريقهـا إىل )عمر(

 .)٣( ...السجن أو املوت أو اجلنون 
ومثل ذلك يمكن أن يقـال عـن النـسق املـضاد 

جتاه التدخني الـذي كـان ) عمر(للتهور ما كان يراه 
رون من يقـع فيـه، أهل السورجة يستقبحونه، ويزد

 ). بترصف (١٠٣-١٠١ص ص : املصدر ذاته  ) ٢(
 . ١٠٥ص   ) ٣(
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يرى  أن ذلك أول الطريق إىل الضياع، ) عمر(فـ
وهكذا يعتقد أنه لو وقع يف رشكـه، لتبعتـه كـل 

 ولعلــه يريــد -]هكــذا [–املكيفــات األخــرى 
، والنتهى به األمـر إىل -املخدرات واملسكرات

... دائــًام للمــروجني) هكــذا(أن يــصبح زبوًنــا 
به األمـر ثم النتهى ... وألمسى عابًرا لألرصفة

يف يوم ما جثة هامدة يف إحدى احلـدائق العامـة 
 .)١(أو الغرف املغلقة

) عمـر(ومن نسقية سيطرة املوت عىل خميلة 
ــه ــو مل يوجــد املــوت الطبيعــي لوجــب ": قول فل

أن يوجـد نظـام ملـوت صـناعي، فكثـرة ] هكـذا[
البرش عرب األجيال، وتزامحهم عىل مـوارد األرض 

 النـاس يـة، ولـن جيـداملحدودة يتطلب هناية طبيع
 القاسـية، "ديمقراطية املوت"هذه النهاية إال يف 

 .)٢("ولكن ذلك ليس مربًرا كافًيا ملوت آسية
وهنا يربز النـسق املـضمر يف مقابـل النـسق 
الظــاهر، إذ إنــه يظهــر يف هــذه األفكــار التــأثر 

 قلة املـوارد يف -باألفكار الوافدة التي تؤكد عىل
 النـسل، لدعوة إىل حتديـد وا–مقابل ازدياد البرش 

وهي أفكار ال تتساوق مع التصور اإلسـالمي؛ 
فاهللا قد كفل لكل خملوق رزقه فحني تـنفخ فيـه 
الروح يكتب له رزقه وأجله وشـقي أو سـعيد، 

 هـي - أيًضا–) ديمقراطية املوت: (وهلذا فقوله
من املصطلحات الوافدة؛ واملراد تساوي الناس 

؛ إذ –اللــه جــل ج-يف ذلــك، وعدالــة اخلــالق 

 ). بترصف (١٠٦ص   ) ١(
 . ١١٠-١٠٩ص ص : املصدر نفسه  ) ٢(

واخلـوف مـن تـزاحم . كتب ذلك عىل خلقه مجيًعـا
:  يتصادم مع قوله تعـاىل- أيًضا–البرش وقلة املوارد 

ــاكم" ــرزقهم وإي ــن ن ــد  )٣("نح ــال؛ فق  أي األطف
ــد  ــدين ورغ ــسبب يف رزق الوال ــم ال ــون ه يكون

 نحــن ": عيــشهم، ويقــول ســبحانه يف آيــة أخــرى
 قــد - تبـارك وتعــاىل–؛ فــاهللا )٤("نـرزقكم وإيــاهم

تكفل برزق خلقـه، ومـا أدرى اإلنـسان أن املـوارد 
حمدودة؛ إذ إن عليه أن يعمل فقط، وستتكـشف لـه 
كنوز األرض، وستظهر له أبواب رزق كثرية مل يكن 

 !.يعلمها من قبل
الفردانية ما حـدث / ومن نسق الرؤية األحادية

، وجدهلام حول التاريخ )نافع(مع ) مجال(بعد حوار 
لذات زمن بني أمية وبنـي العبـاس، اإلسالمي؛ وبا

وكيف أن كـال مـنهام حيـاول جاهـًدا إقنـاع اآلخـر 
 الذي عىل احلق؛ بيـنام – وحده –بوجهة نظره، وأنه 

اآلخر كان عىل الباطل، وينجيل النقع عـن التـشتت 
بعد االجتامع، والفرقة بعد االئـتالف؛ حيـث غـادر 

 .)٥(الشقة الظامل أهلها يف تصوره) نافع(
رنا إىل هذه األحاديـه ووازناهـا بـام كـان ولو نظ

عليه أهل السورجة من األلفة والتواد لتبـدى ذلـك 
النسق املضمر املختفـي خلـف النـسق الظهـر، وأن 

/ هذا اخلطاب يف الرواية يمقت نسق األنا واألنانيـة
 .واألثرة

 . ٣١: رساءاإل  ) ٣(
 .١٥١:  األنعام  ) ٤(
 ). بترصف (١٢٠-١١٧ص ص   ) ٥(
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ويمكن أن يعد من النـسق اجلمعـي املقابـل
 للسابق ما قد جتىل من حـديث أهـل الـسورجة

والـد ) املطوع(، ومشاركة )فلسطني(عن قضية 
يف احلرب هناك مع اجلـيش الـسعودي، ) نافع(

وكيف استقبل بعـد عودتـه اسـتقبال األبطـال؛ 
حيث عاد املجاهـد ابـن الـسورجة الـذي رفـع 

، وكيـف ...رؤوسهم يف فلسطني ضـد اليهـود 
 .)١(يقابل ذلك نسق اخلونة والعمالء

) عمر(عه ومن مراعاة النسق اجلمعي ما صن
؛ إذ استعاب البكاء أمام أهـل )آسية(عند موت 
ماذا يقـول النـاس لـو رأوه يبكـي ": السورجة

؟ السورجة ال تعرتف بحب النساء، وال )آسية(
بكاء الرجال؛ فإذا بكـى رجـل فتلـك طعنـة يف 

 .)٢ (...رجولته، وُسبه تالحقه الدهر

 ).بترصف (١٢٦ ص   ) ١(
ويف مقابل ذلـك مـا . ١٣٨ص :  املصدر ذاته  ) ٢(

ورد من نسق مضمر؛ وقد حتدث عنه الـرتاث 
بعامة والشعري منه عىل وجه اخلصوص مـن 
أن البكاء هو الشفاء من اجلوى بني اجلـوانح؛ 

أنـور أبـو /اء، حتقيـق دديـوان اخلنـس: ينظر(
سويلم، دار عـامر للنـرش والتوزيـع، األردن، 

). ٣٢٩ص : م١٩٨٨ - ه١٤٠٩، ١عامن، ط
والرواية تذكر أن عمر مل خيـرج املـدفون مـن 
ذلك احلزن إال حينام وصـل املدينـة، فالنـاس 
يف السورجة حيرمون البكاء يف املآتم ونحوها؛ 
 فهذا خاص بالنسوة، وحمرم عىل الرجال؛ فقد

جتلد عمر يف السورجة، ومل تـسفح لـه عـربة، 
وجتلـدي : وكأنه يؤمن بقول أيب ذؤيب اهلذيل

ـــشامتني أرهيـــم ـــدهر ال * لل ـــب ال أين لري
==

مـا يـرد عـىل ألـسنة : ومن هذا النـسق اجلمعـي
-٠ كام تقول الرواية–سورجة من أمثال النساء يف ال

؛ فهـنَّ يـرين يف "إن غلبِك باملال أغلبيـه بالعيـال": 
األطفال مكبالت للرجال؛ حيث إن ذلـك / العيال

يــساعد عــىل عــدم التعــدد، فعــن أي يشء يبحــث 
الـــزوج؟ مل الزوجـــة الثانيـــة وقـــد رزق بـــالبنني 

، ولكن ذلـك خيفـي جتـذر التعـدد يف !؟)٣(والبنات
 .جتمع، وهو املقابل للنسق الظاهرذلك امل


 
ــاد  ــن اعتق ــسق م ــذا الن ــدى ه ــر(يتب أن ) عم

إذا أردت أن ": كــان حمًقــا حيــنام قــال) كايوسـكي(
، وعىل  )٤("تكون غنًيا وسعيًدا ال تذهب إىل املدرسة

==
ديوانه، رشح ُسوهام املرصي، املكتب (أتضعضع، 

ص : م١٩٩٨-١٤١٩، ١اإلسالمي، بـريوت، ط
: الروايـة. ولكنه اختلف الوضع يف املدينة). ١٤٨
 "ذلك قـول الـراوي ، ويعضد )بترصف (٧٩ص

 يقرتب مـن غرفتـه التـي متنحـه – أي عمر –فهو 
حقه يف البكاء دون أن يسخر منه أهـل الـسورجة، 
ودون أن يسأله السائق الفـضويل عـن رس بكائـه، 

ــة آســية ــه الراحل ــساء الظــن بحبيبت . "ودون أن ُي
 ؟)٨٠ص(

 ال فـرق بـني ": ، ومثله القول املـشهور١٥٩ص   ) ٣(
، وكأن وهج احلـب )١٦٠ص(النساء بعد الزواج 

خيبو بعد الـزواج؛ وذلـك ملحاولـة اإلقنـاع بعـدم 
تكرار التجربة عن طريق هذه املقولـة، وهـذا هـو 

 . نسقها املضمر
 . ١٧ص : الرواية نفسها  ) ٤(
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ذه النظرة إال مع ه) عمر(الرغم من متاهي نظرة 
أهنا نظرة فيها مـن الـسطحية يشء كثـري، ومـن 
التخلف واملادية ما ال خيفى، وإن سـلمنا جـًدال 
بأن الغنى قد ال يتأتى مع طلب العلـم واملعرفـة 
يف أغلب األحاديني إال أننا ال نسلم هلذه الرؤيـة 

ــالقول ــال، : ب ــسعادة يف امل ــل ال ــسعادة ك إن ال
 بـن أيب طالـب ويمكن أن يستلهم هنا بيت عيل

 ١(حيث يقول(: 
   رضينا قسمة اجلبار فينــــا

ال مــا علـــلن      اُل ــم وللُجهَّ
فالسعادة تكمن يف الرضا والقناعة، وراحـة 

 .النفس التي قد توجد يف أشياء كثرية غري املال
مـن ) عمر(ما تسلل إىل خميلة : ومن نسق اآلخر

 التي رفضت الرجـال والـزواج) فضة(تشبيه جدته 
ـ   .)٢( اليونانيةيف األسطورة) أرمتيس(منهم ب

وهذا النـسق خـارج إطـار العـادة النـسقية 
للمجتمع الذي تتعمق فيه رضورة التكامل بـني 
الرجل واملرأة يف تشكل البنية املجتمعيـة األوىل 

 ).األرسة(
أما نسق االنبهار بـاآلخر فينظـر ممـا صـنعه 

؛ إذ كـــان يـــدمن القـــراءة يف كتـــب )مجـــال(
رشقني والفالسـفة واملفكـرين الغـربيني يف املست

عمــر . عــيل بــن أيب طالــب، ديوانــه، رشح د  ) ١(
 ه ١٤١٦الطّباع، دار األرقم، بريوت، لبنان، 

 . ١٢٥ص: م١٩٩٥ -
 ). بترصف (٢٠ص   ) ٢(

مقابل السائد الذي جيسده أساتذته يف املعهد، وكـذا 
الذي كان شيخ الطالب ) نافع(يتضح من شخصية 

  .)٣(يف املعهد
تلـك : ومن جتليات نسق اآلخر يف مقابل الذات

؛ وهـو يتحـدث - إزاء نفسه–) عمر(السخرية من 
ا عـىل الـذي انتحـر احتجاًجـ) جاك أشـورت(عن 

هـذا : موت كلبه؛ إذ يرى أن هذا هو الوفاء؛ فيقـول
الوفاء وإال فال، أّما أن تدعي احلب وال حترك ملـوت 
احلبيبة ساكنًا فهذا اخلور والعجـز، وإن تـدثر بـرداء 
الصرب واالحتساب؛ وهنا يؤرقـه عجـزه عـن اختـاذ 

 مع أنه ال يرى االنتحار – كام يقول الراوي –القرار 
) خليل حـاوي(و ) ... مهنجواي(تحر عاًرا؛ فقد ان

ــونرتالن(و...  ــري دي م ــر(، و)...هن ــرب ) عم يك
اجلنود اليابانيني الذين انتحروا رفًضا للهزيمة التـي 
حلقت هبم يف احلرب العاملية الثانية، ويـشيد بـاهلنود 
احلمر الذي انتحروا رفـًضا النتهـاك كـرامتهم، ويف 

ــسه  ــدر نف ــك؛ وبالق ــل ذل ــشاعر–مقاب ــن م   أي م
جيم ( يسخر من أتباع القسيس -السخط والسخرية

ــونز ــسمِّ ) ج ــا ُب ــروا مجاعًي ــذين انتح ــسعامئة ال الت
بأمريكـا اجلنوبيـة؛ ألن ) معبد الناس(يف ) السيانيد(

 .)٤(زعيمهم يريد ذلك

                                             
 ). بترصف( وما تالها ٧٢ص : الرواية  ) ٣(
، ومـن )بترصف (٨٩-٨٨ص ص : املصدر نفسه  ) ٤(

جوزيـف (النسق ذاتـه موقـف عمـر مـن مقولـة 
أن : التي يزعم فيها الكاتب قبل مائة سنة) ماكويز

هيبة املوت حتترض، فعمـر ال يـؤمن هبـذه الفكـرة 
 ).  بترصف١٣٤ص(
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تأثر بعض أبنـاء الـسورجة : ومن النسق نفسه
باآلخر؛ حيث باتوا يقلدوهنم حتـى يف التقليعـات 

 أهنا قد باتـت تعـصف بثوابـت ونحوها، التي ربام
أهل السورجة، وعاداهتم؛ إذ إهنـا بـدأت ختلخـل 
ــاة  ــياقات احلي ــسورجي، وس ــع ال ــات املجتم بني

 .)١( القريةبتشكالهتا املختلفة يف تلك
ــق مــع هــذا النــسق يف الروايــة : وممــا يتواف

؛ )مجــال(و) نــافع(و) عمــر(مواقــف الثــالوث 
بهــر حيــث إن األولــني مل ينبهــرا بــاآلخر كــام ان

؛ وهـو يعـيش حيواتـه املتلونـة؛ )مجـال(بذلك 
) بـاريس(حيث إنه تنقل بـني األمـاكن العامليـة 

سـان (، حـي )األنفاليد(، حمطة )بورجيه(مطار 
ــه ــان دي بري ــة )جرم ــسمبور(، حديق ، )الالك

 .)٢( ...ومتناقضتها) نيويورك(


 
يبــدأ هــذا النــسق بالتــشكل منــذ الــصفحة

 :التاسعة عرشة يف الرواية حيث يقول الراوي
الــسورجي أنـه غـادر احليــاة ) عمـر(يعتقـد "

بشكل مفـاجىء، مل متنحـه املفاجـأة فرصـة ليعـّد 
حقيبته التي تعّود أن تصبحه يف أسـفاره، واألهـم 

 الوضـع منها هنا وسادته الرمادية، كم كان سيبدو
اللـون ، ولعـل  )٣("و أهنـا حتـت رأسـهمرًحيا لـ

 ). رصفبت (١٤١ص: الرواية  ) ١(
ـــــسابق  ) ٢( ـــــصدر ال  ١٨٥-١٨٣ص ص : امل

 ). بترصف(
 . ١٩ص: الرواية  ) ٣(

الرمادي هنـا يرمـز إىل الـضبابية يف الرؤيـا التـي كـان 
ــشها  ــرار؛ )عمــر(يعي ــه عــىل اختــاذ الق ، وعــدم قدرت

اللتباس األمر يف عينيه؛ فهو يقـف يف وسـط األلـوان؛ 
وبالذات بني األبيض واألسود؛ وكذا فهذا اللون يـشف 

 أول أمـره، وإن عن حياديته، وعدم حديته يف األمـور يف
 .كان قد حتول بعد ذلك إىل احلدية التصادمية

وما ورد يف الرواية انزياح جيل من قبل الكاتـب 
يبعد ما يقوله عن الواقع أشواًطا بعيدة؛ إذ إنه يصور 

وهو يف قربه، وهو يتشوق إىل احلقيبـة، ) عمر(أماين 
ويتشوف إىل الوسادة الرمادية مما يسلك هذا اللـون 

العجائبيـة /  ضمن اخلطابات الغرائبيـةمن اخلطاب
، !!يف اخليال؛ وكأن الكاتب يستشف أمـاين امليـت؟

 .ويف ذلك من الغرابة ما فيه
ومن النسق األسطوري قول الكاتب عـن جـدة 

ـــر( ـــشبه ) عم ـــيس(إهنـــا ت ـــطورة ) أرمت يف األس
 .)٤(اليونانية

ــي ــسق الغرائب ــن الن ــن اجلــن : وم ــديث ع احل
؛ )فـضة(مـع جدتـه ) عمـر(والعفاريت يف حمـاورة 

مـات أخـي يف : وهي حتكي لـه عـىل عادهتـا قالـت
، أما أنـا )حالية(جدتك ) عمر(صباه، وتزوج جدك 

فال أرغب أن أبيع نفيس لرجل، فبقيت حـرة طـوال 
عمري، عرف منها فيام بعد أن أخاها مات مقتـوالً؛ 

، أعـوذ )٥(حيث سأهلا من قتله؟ فأجابـت باسـم اهللا

             
 ). بترصف (٢٠ص: املصدر السابق  ) ٤(
، وال تكتــب )بــسم اهللا(كتبــت يف الروايــة هكــذا   ) ٥(

 . كذلك إال يف البسملة إذا كتبت كاملة
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اجلـن ! ي، وكيـف قتلـوه؟باهللا، قتله اجلن يا ولـد
يتخلقون عىل شكل احليوانات والزواحف خاصة 
عند الغروب، ويف هذا الوقت قتـل أخـي ثعباًنـا، 
ويف منتصف تلك الليلة سمع الناس يف الـسورجة 

 : وهي  تنشدصوت امرأة تعرب الطريق إىل بيتنا
 من احلفافة مشيْت "

 حافية ما احتذيْت 
 جائعة ما اغتذيْت 
 عارية ما اكتسيْت 

 ."عىل ابن عمي بكيْت 
واجلبال تـردد صـدى نـشيدها، يف سـكون 
الليل، ثم أصبح أخي مذبوًحا يف فراشه، فبهت 
أيب وأمي، وجاء الناس، وكلهم يتحـدثون عـن 

 .منشدة الليل
وكان املعادل املضمر لذلك النسق ما خطـر 

حني سأل جدته، وأين كان جده تلـك ) عمر(لـ
اء قتلـه جريمـة ؛ فقد دار بخلده أن ور!!الليلة؟

يلمحها من وراء تلك احلجـب مـن الـسنوات، 
ومل يتنبه لذلك أحد؛ وهذا هو التفكري العقـالين 
إزاء النسق اخلرايف الذي يتغول يف ذهنيات أهل 
ــة  ــسطاء، وعام ــال الب ــة، ويتوغــل يف خمي البادي

لـو لقـي ) عمـر(الناس البدائية؛ حيـث يتمنـى 
  هـل شـارك– دون حياء –ليسأله ) عمر(جده 

؛ ليـستحوذ عـىل املـزارع !اجلن يف قتل الشاب؟
الـشاب أراد أن ) عمـر(، وكـأن )١ (...والبنتني

 ). بترصف (٢٦ص : الرواية  ) ١(

يتقمص دور املحقق؛ ليكشف تلك اجلريمة فعقليته 
ال تقبل ذلك التسبيب اخلرايف؛ فهو يشك أن خلـف 

 .موت ذلك الرجل جريمة حدثت
ــسق  ــل الن ــي يف مقاب ــسق الغرائب ــالعودة إىل الن وب

 يتضح من خالل الكابوس الذي رآه الديني؛ فإن ذلك
، ومنظر الساحر الـذي رآه يف احللـم يطـل مـن )عمر(

قمة جبل حالية، ويف مقابل ذلك يتبدى النسق الـديني 
له عن شيخ يقوم برقيته، ) عمر(العقالين يف بحث  عمِّ 

ويقرأ عليه؛ حينام عصفت به الكوابيس وبحياته، وقـد 
 .)٢( ...املدينة يف بحثه عن راق يف) أبو مجال(جهد 

: الغرائبـي/ النـسق اخلـرايف/ ويتسق مع ذلـك 
اخلــوف مــن الــساحر وســحره؛ حيــث جتــىل ذلــك 

ـــالم  ـــالل ك ـــن خ ـــد (بوضـــوح م ـــة وال زوج
مـا رأيـك لـو : املطوع؛ حيث قالت لزوجها)/نافع

؛ وتعطيه ما يطلب، ويضمن لـك )مشعان(تروح لـ
 ).سامل املهدي(ما يؤذينا، وال يساعد 
تكشف النسق الديني املتأصـل ويف مقابل ذلك ي

، )٣(أعوذ باهللا، اتـق اهللا: ؛ إذ قال)املطوع(يف موقف 
استغفري اهللا، اللهم إين أبرأ إليك أن أقصد سـاحًرا، أو 
أعتقد فيام يقول ويفعل، ما تدرين يـا بنـت احلـالل أن 

 كفر بام من أتى ساحًرا أو عراًفا فصدقه فيام يقول فقد"
حتبطي عميل، ريدين أن ، هل ت")٤(أنزل عىل حممد

          
 ). بترصف (٥٧-٥١ص ص : املصدر ذاته  ) ٢(
 ). اتقي اهللا(وردت يف الرواية   ) ٣(
ــرش   ) ٤( ــة للن ــت األفكــار الدولي ابــن ماجــة، ســننه، بي

 ). ٦٣٩احلديث رقم  (٧٩ص :  الرياضوالتوزيع،
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ال جيلب النفع ويدفع الـرض إال ! وتفسدي ديني؟
، اللهم ال تكلنا إىل أنفسنا طرفـة عـني -تعاىل–اهللا 

وال أقل من ذلك فنهلك، حسبي اهللا ال إله إال هـو 
طمنيهـا ... عليه توكلنا، وهو رب العرش العظـيم

 .)١( الفاجرأين لن أزوجها هذا
 النظائر حتى القياس عىل: ومن النسق نفسه

أنه بتهديـد ) آسية(يف القرى؛ حيث كانت ترى 
تركيـة (هلا سيحل هبا ما حـل بــ ) سامل املهدي(

حـسن (ما حل بــ ) عمر(، وسيحل بـ )األهدل
من القتـل، وسـتموت يف الـوالدة؛ إذا ) الذيب

؛ وهـي يف )تركية األهدل(تزوجت به كام ماتت 
ة تركيـ(خماض الوالدة، وستلد ببنت كام ولدت 

ــدل ــه ) األه ــا تعاني ــا م ــتعاين ابنته ــت، وس ببن
ابنة تركية، فام القـرار الـذي سـتتخذه ) سعدية(

لقـد جنحـت إىل ! إزاء هذا التـصور الـذهني؟
العزلة، حيث برحت هبا اهلمـوم حتـى شـحب 
لوهنا، وظهرت هاالت من السواد حتيط بعينيها 
نظري سهرها، وهكذا أخذ اليأس حييط هبـا مـن 

عليها منافذ اهلواء، ومـساقط كل مكانه، ويرتح 
الــضوء مــن كــل جانــب؛ وهنــا تعمــد إىل 

ــت أرى أن هــذه النتيجــة )٢(االنتحــار ، وإن كن
التي توصلت إليها الرواية غريبـة ال تتـسق مـع 
الثقافة القروية؛ وبخاصـة يف اجلزيـرة العربيـة، 

؛ إذ االنتحار !ويف جنوهبا عىل وجه اخلصوص؟
 .يعلميف القرى والريف سابًقا مل يكد 

 ).  بترصف (٦٧-٦٥ص : الرواية  ) ١(
 ). بترصف (٧١-٦٩ص ص : املصدر السابق  ) ٢(

ويف عودة من املؤلف إىل االنزياحات يف روايته؛ 
وبالذات الرتكيـز عـىل األسـطرة واخلرافـة هـا هـو 

) عمـر(يكشف عن ذلك؛ وهو يتحدث عـن رؤيـة 
لألموات يف جبل حاليـة حيـنام يـدفن فيـه شـخص 

أن الـسابقني إىل جبـل ) عمر(يعتقد ": جديد، يقول
رف مل يكـن يعــ. حاليـة يــستقبلون القـادمني اجلــدد

ــد، إال أهنــم  طبيعــة االســتقبال عــىل وجــه التحدي
حيـدثهم . يأنسون بالقادم من السورجة، بطريقة مـا

ال ُبـّد ! وإن مل يكـن أحـىل احلـديث. حديث منازهلا
ــدهم يف  ــدث بع ــا ح ــة م ــون إىل معرف أهنــم يتطلع
ـب عـىل رحـيلهم مـن أحـداث السورجة، ومـا ترتَّ

 كـلَّ صغرية أو كبرية ال فرق؛ فلدهيم الوقت لـسامع
يعتقد أن الـسابقني إىل جبـل حاليـة لـن . التفاصيل

ــريًا بمقــدم  ــشعان(يبتهجــوا كث ــأكثرهم مــن )م ؛ ف
 .")٣(...ضحاياه

ما كان يعتقده أهل السورجة : ومن القبيل نفسه
الساحر، وأنه قد يربط / من رضر ما يصنعه املشعوذ

الزوج عن زوجته، وقد يرصف اإلنـسان عـن يشء 
خـر، وبمـوت الـساحر ينفـك ما أو حيبب إنساًنا آل

ذلك الـسحر؛ وهـذا مـا جتـىل يف قـصة ابـن غرامـة 
؛ فهـو متـزوج منـذ عـام فقـط، ومل )خلف(اخللف 

ــسمع أنــه ينتظــر مولــوًدا، فــام مناســبة ابتهاجــه،  ُي
ــة  ــرية الناري ــوم(وإطــالق األع ــذت )الي ــا نف ، ومل

ــرية ــار ... األع ــون أش ــصت املجتمع ــة (وأن غرام
رب النـاس باملناسـبة؛ أن خيـ) خلف(إىل ابنه ) اخللف

 إنه دخل بزوجتـه ذلـك ": فكانت املفاجأة أن يقول

 . ٩٥-٩٤ص ص : املصدر ذاته  ) ٣(
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الــصباح بعــد عــام مــن زواجهــام؛ حيــث كــان
 ...عاجًزا عن معارشهتا

؛ )غرامة اخللـف(مل يطل اجتامع الناس عند 
؛ وهلذا )مشعان املشعوذ(فقد جاءهم خرب موت 

/ وانفـالت) مـشعان(ربط النـاس بـني مـوت 
العجـز عـن الـدخول انفكاك خلـف مـن قيـد 

   .)١(بزوجته
أّن ) عمـر(اعتقـاد : ومن النـسق الغرائبـي 

قد مرت بالتجربة التي يمر هبـا اآلالف، ) آسية(
 – أي مـن موهتـا يف القــرب –ال بـد أهنـا أفاقـت 

، وفكرت فيه كثًريا، يرجـو أن )عمر(وتذكرت 
تكون هنايته يف السورجة، وأن يكون مستقرة يف 

ًبـا مـن الـذين عـرفهم، جبل حالية؛ ليكون قري
ــه  ــى ب ــن انته ــم اآلن أي ــه، ال يعل ــبقوه إلي وس

آخـر مـا يـذكره أنـه كـان جالـسًا مـع ! العمر؟
زوجته وأطفاله يف السورجة يـشاهدون تقريـًرا 

ــن  ــازة[ع ــمية  )٢( ]جن ــوظ الرس ــب حمف نجي
والشعبية، ها هو عىل جنبه األيمن، وقد بارشوا 

 .)٣(...بخده  الرتاب


 
والـد مجـال ومجـال (يصور األول كـل مـن 

حينام التقطوا الصور عند ختـرج ) وعمر وسعيد

 ). فبترص (٩٢-٩١: ص ص : الرواية  ) ١(
 . ١٥١ص ) جنازيت(يف الرواية   ) ٢(
 ). بترصف (١٠١ص : الرواية ذاهتا  ) ٣(

يمثـل النـسق اآلخـر املتـشدد ) نـافع(؛ بينام )مجال(
م التصوير  .اجلامد؛ فهو حيرِّ

ليس هذا فحسب ولكـن التحـول مـن التعلـيم 
تعلــيم احلــديث؛ هــا هــم اخلرجييــون البــدائي إىل ال

) أبـو مجـال(يتسلمون وثائقهم، وثائق التخرج؛ فــ 
يتسلم وثيقـة ) مجال(يشعر بزهو واضح، وهو يرى 

التقطت الـصور اجلامعيـة . خترجه من مدير اجلامعة
أبـو مجـال (للخرجيني عىل مرسح اجلامعة، اصـطف 

. ؛ اللتقاط الـصور التذكاريـة)ومجال وعمر وسعيد
؛ فالتصوير من املحرمات التي ال )نافع(كهم مل يشار

) أبـو مجـال(بعد احلفل اصـطحبهم ... يرىض عنها 
إىل املطعم الذي اختـاروه، احتفـاء بـأول سـورجي 

م –يتخرج من اجلامعة   كام كان يقول هلم وهـو يقـدِّ
 .)٤( ...هلم العشاء
بروز البعد املعريف والثقايف هلذا التحـول؛ : ومثله

 عــىل القريــة بتخــرج أول حيــث أرشقــت الــشمس
متخرج من أبناء الرسوجة يف اجلامعة؛ بينام يكـشف 

 .)٥(ذلك عن نسق اجلمود الذي كان سائًدا من قبل
ما جرى ملدرسة السورجة من حتول : ومن ذلك

حيث سلمت املهامت إىل أبناء الوطن يربز ذلك مـن 
موقف مدير املدرسـة الفلـسطيني الـذي ختـىل عـن 

 .)٦ ()فععمر ونا(اإلدارة لـ
االنفتاح يف مقابل االنغـالق؛ : ومن النسق نفسه

 ). بترصف (١١١ص : الرواية نفسها  ) ٤(
 . الصفحة السابقة: الرواية  ) ٥(
 ). بترصف (١٢٢-١٢١ص ص : الرواية  ) ٦(
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؛ إذ إنـه كـان يـشاهد )عمـر(األول كان يمثلـه 
ــالم  ــوع (األف ــا بت ــم إحن ــة، وفل ــم التحويل فل
، وكذا استامعه اإلذاعـة الربيطانيـة، )األتوبيس

ومتابعة أخبار احلـرب التـي نـشبت يف الـدول 
  .)١(العربية أو شب أوارها يف البالد اإلسالمية

التحـول االقتـصادي : ومن نـسق التحـول
الذي حدث للقرى؛ ومتثلها قرية الـسورجة هـا 

مطوع الـسورجة، ومـدير مدرسـتها ) نافع(هو 
قد بات عمـدهتا، وأثـرى بـسبب القـراءة عـىل 
املرىض، لقد بات أغنى رجاهلا، أصـبح رشيًكـا 

ـــ ــدي(ل ــامل امله ــزين، )س ــة البن ــان حمط ، يملك
 .واملجمع التجاري والسكني

بأنـه يرتـزق مـن ) نافع(فكان يتهم ) عمر(أما 
األوهـام التـي يبيعهـا للنـاس، يف جالونـات املــاء 
والزيت والعسل، ويسميه تاجر جوالني األوهـام، 
ويتهمه بأنه يعمم حالة الشك بني النـاس، وأن مـا 

مـشعان ( يفعلـه يفعله ال خيتلف كثـًريا عـام كـان
 .)٢(-ولكن بعد أن ألبسه لباس الدين -) املشعوذ

التحول الثقـايف املنفـتح : ومن نسق التحول
رودلـف (عىل اآلخر وأفكاره فعمر يؤمن برؤية 

القائلة بأن املصابني بقصور يف الـشعب ) فريرش
اهلوائيــة ســيلقون حــتفهم يف الثالثينيــات مــن 

 .)٣(أعامرهم

 ). بترصف (١٤٧-١٤٥ص ص : الرواية  ) ١(
 ). بترصف (١٥٠-١٤٨ص ص : الرواية  ) ٢(
 ).بترصف (١٥٩ص : ملصدر السابق ا  ) ٣(

الكتب التي ) عمر(وكذا يتضح من قراءة زوجة 
ف عـام فهـم، يقتنيها؛ بيد أهنا تفهمهـا بـشكل خمتلـ

وتطبق نظرياهتا بشكل عكيس، يزعجه أن حتتج عىل 
مواقفهــا املخالفــة بــاحلجج نفــسها التــي يــسوقها، 

 ...فتنقلب حججه عليه بشكل يستفزه
ــة : ومــن ذلــك ــات العربي ــايف بالبيئ ــأثر الثق الت

ظـّل رجـل ": األخرى؛ ها هو يوظف املثل املرصي
؛ حيث وظفـه املؤلـف؛ حيـنام كـان "وال ظّل حيطة

، وكيف أهنا كانت تلعـن )عمر(تحدث عن زوجة ي
األرامل الالئـي يتـزوجن ُبعيـد رحيـل أزواجهـن، 

 قد ختلـت عـن الفكـرة  نفـسها بعـد – ربام –وهي 
، فهي باتت تتعاطف معهن ألهنن قـد )عمر(رحيل 

بعـضهن تتـزوج لتحمـي ... حرمن من ظل الرجل
وأخرى تتزوج؛ ألن ظـل ... نفسها من كالم الناس 

 .)٤( ...ضل من ظل احلائطالرجل أف
التأثر بالبعد املعـريف : ويدرج حتت نسق التحول

العاملي  جيسد ذلك ما حدث عامليًا مـن خـوف فـيام 
محـى األلفيـة / سيحدث عند بدايـة األلفيـة الثالثـة

الثالثة، وما صاحب ذلك مـن اضـطراب وترقـب، 
وماذا سيحدث للمنجزات اإللكرتونية مـع دخـول 

م عند الساعة الثانيـة ١٩٩٩ام م وهناية ع٢٠٠٠عام 
عرشة من مساء ذلك اليوم؟؛ حيث شاع أنه ستختل 

) الـصفر(بسبب ) الكمبيوتر(برجمة أجهزة احلاسب 
 .)٥( ...الذي مل تكن األجهزة مهيأة له

                     
 ). بترصف (١٦١-١٦٠ص ص : الرواية  )٤(
، ومثلــه يمكــن أن )بتــرصف (١٦٧ص : الروايــة  )٥(

يقال عن النسق الثقايف العاملي الذي تشكل عقـب 
==
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وبــالعودة إىل نــسق التحــول فــإن املجتمــع
القروي بعامـة وجمتمـع الـسورجة بخاصـة، أو 

ع بـاتوا عىل األصح بعـض أفـراد ذلـك املجتمـ
ــب؛  ــيس يف الط ــد النف ــة البع ــني بفاعلي مقتنع
وبرضورة مراجعة عيادات األطبـاء النفـسانيني 

وعمـه حيـنام مل ) عمر(عند االكتئاب؛ كام صنع 
 كـام تـذكر –املـشائخ عليـه / تفلح قراءة القراء

ــة  ــب، -الرواي ــم إىل الطبي ــه الع ــا يتوج ، وهن
ــه عــن مأســاة  ــساعده )عمــر(ويكــشف ل ، وي

 .)١(تغلب عليهاالطبيب يف ال
مـا بـات يـراه : ومن نسق التحـول الثقـايف

لنهاية العامل؛ حيث يرى انقراض البرش، ) عمر(
ورحيل اجلـنس البـرشي، واهنيـار احلـضارات 

وأنه سـتلتئم اجلـراح التـي خلفهـا ... اإلنسانية
اإلنسان عىل سطح األرض كلها، وستسود مـن 
جديد مملكة النبات التي ستخرج مـن الـشقوق 

وات كلها، التي تصل إليها الشمس، بعد والفج
أول شتاء من رحيـل اإلنـسان، وتـصبح املبـاين 

 .)٢( ...واألبراج مراتع للوحوش
وال يبتعد النسق املنبني عىل ثقافـة احلـروب 
من التحوالت التي حـدثت يف خميلـة اإلنـسان 

تروعـه احلـروب؛ ) عمـر(حتى القروي؛ إذ إن 

==
ص ص : ينظر الروايـة)  سبتمرب١١(أحداث 

 ). بترصف (١٧٥-١٧٤
 ).بترصف (١٧٣-١٧٠املصدر السابق، ص ص  ) ١(
 ).بترصف (١٧٧-١٧٦ية ص ص  الروا  ) ٢(

ه قـد قـرأ عـن وهو خيشى عىل أبنائه منها؛ حيث إنـ
ظاهرة أطفال احلروب، فمئات األطفـال يتورطـون 
يف النزاعـات امللحـة؛ وهلـذا خـيش عـىل أطفالـه أن 
يــصيبهم بعــض رشر ذلــك، أو أن يــصبحوا ســلعة 
يتاجر هبا النخاسـون، أو يكونـوا تروسـًا يتقـي هبـا 

أو يكونوا سخرة ألولئك الذين وآتـتهم ... الظاملون
اف علـيهم صـحبة الفرص فكانوا وآرثـني، كـام خيـ

 !.؟)٣(الضالني، فمن يصحبون
ويتمظهر نسق التحول عىل أشده يف التحـوالت 

) عمـر(؛ حيث إنه يف نظر )نافع(التي أصابت حياة 
قد نجح يف احلياة وتقليبها عىل الوجوه كلها، عـاش 

ثـم ... جتارب خمتلفة، عاش طفولة عادية، ثم تـدّين
 ثـم ...ثـم بـات راقًيـا بـالقرآن... تزمت وتعـصب

ثـم ... متاجًرا يف املواد الغذائية، ثم مالًكا للعقارات
ثم هـا هـو ... عمدة للسورجة، وزوًجا لثالث نساء

بعد ذلـك العمـر حيـف حليتـه املـصبوغة بالـسواد، 
يتأنق يف ملبسه، ويتخىل عـن كثـري ... ويعفي شاربه

لقـد صـار ... من األفكار التي خاصم مـن أجلهـا 
 .)٤ (...شيًخا عرصًيا) نافع(

 
لقد تبـدت تـشكالت هـذا النـسق مـن خـالل

التي مل تكـن حتـب إال نفـسها، ) فضة(موقف اجلدة 
والتي كانت رافـضة فكـرة الـزواج؛ ألهنـا تـرى يف 
ذلك تدنيًسا هلا، يف مقابل النـسق الـذي متثلـه جـدة 

 ).بترصف (١٨١ ص   ) ٣(
 ).بترصف (١٨٥-١٨٣ص ص :  الرواية  ) ٤(

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

التي كانت تتمتـع باحلـب ) حالية(ألبيه ) عمر(
 .)١(واحلنان والطيبة

) أم مجـال(ومن هذا النسق ما عمـدت إليـه 
أثناء عودهتا مع أرسهتا مـن الـسورجة إىل املدينـة؛ 
ــال  ــشارك الرج ــصمت، ومل ت ــرت ال ــث آث حي

 أو احلديث؛ ألهنا كانت ترى أن أي تـرصف منهـا
 مـع أي كلمة منها ستكون مثار تعليق من الـسائق

 إىل الـذاهبنيمن كان معه يف السيارة من الـراكبني 
 .)٢(املدينة؛ وهلذا آثرت الصمت والسكوت

ويتكشف النسق الذكوري من فحوى كالم 
وموقفها السلبي؛ حيـث إهنـا كانـت ) أم مجال(

فـيام ) أيب مجـال(تنتظر أن تـصدر األوامـر مـن 
؛ إذ إهنـا كانـت تفكـر هـل )عمر(يتعلق بإقامة 

يف ) عمـر(أن يكون الـضيف ) أبو مجال(يقرتح 
املجلــس جيــب أن يبقــى مهيًئــا املجلــس؛ و

الستقبال الـضيوف يف أي وقـت، وهنـا يتغـري 
موقفها املستسلم دائًام لرأي الزوج ها هي تقـرر 

مع ) عمر(أن تبدي وجهة نظرها؛ بحيث يكون 
 .)٣(ابنيها يف غرفتهام

ومع ذلك املوقف إال أنه بالنظر للموضـوع 
من زاوية أخرى؛ فإن املوقف يشف عن الكـرم 

ملتجذر لدى أصحاب القرى والريـف، احلامتي ا
وأنه نادًرا ما يتغري حتـى وإن عاشـوا يف املـدن، 

 ).بترصف (٢٠-١٩ص ص:  املصدر السابق  ) ١(
 ).بترصف ( ٣٣٢ص :  الرواية  ) ٢(
 . الصفحة ذاهتا من الرواية نفسها  ) ٣(

) عمـر(ويف مقابل ذلك كيف يكون موقف الضيف 
لقد اعرتاه خوف اإلثقـال عـىل اآلخـرين وبالـذات 
هــذه األرسة، وجتلــت عــزة الــنفس؛ فالغرفــة فيهــا 

ودوالبـان وطاولتــان ) مجـال وســعيد(رسيـران لـــ 
ن كل يشء هناك معد الثنني فقط، وكرسيان، شعر أ

انتابه شعور بأنه يشء زائد يف هذا البيت، ثـم يقـول 
يشء حمرج أن جتد نفسك تـشارك اآلخـرين ": الراوي

، وهـذا )٤( املـشاركةحياهتم، وال خيـار لـك إال هـذه
التي تشكلت من خـالل ) عمر(يكشف عن رجولة 

 .أخالق القرى، وأعراف البادية والريف
جتـاه ) عمـر(ما حدث لــ: جويلومن النسق الر

التي كان حيبها بعـد أن قـام والـدها برقيتـه؛ ) آسية(
فهـو ... حيث رآها اآلن احلبيبـة وزوجـة املـستقبل

يريد أن يقطع كل صلة ال يراها بريئة، ويوثق صـلته 
 .)٥(اجلديدة الربيئة بآسية

احـرتام الزوجـة : ويشخصن النـسق الـذكوري
يــث يقــول الــشديد زوجهــا لــدى أهــل القــرى؛ ح

ساد الوجوم والـصمت بيـت املطـوع، فـال ": الراوي
زوجتـه إال ] هكـذا[يتكلم أحد إال لرضورة، ومل متلك 

؛ وهـذا ) ٦("احرتام صمته؛ فلم تكن تبـادره بـالكالم
يكشف عن أن املرأة كانت متثـل رد الفعـل ال الفعـل، 
وإنام الفعل دائًام من قبـل الرجـال، وكـأن هنـاك تلـك 

والكـالم  نـزل القـروي الـرأي واملـشورةالرتاتبية يف امل

 ).بترصف (٣٣ ص   ) ٤(
 ). بترصف ( ٥٨ص   ) ٥(
 .٦٨ ص   ) ٦(
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والفعل ذلك كلـه مـن قبـل الرجـال، أمـا النـساء 
فكأهنن الصدى للرجل، ولكن ذلك مـن جانـب 
آخر جيىل مدى احرتام املرأة للرجل، ولعلهـا تـرى 
يف ذلك كامل أنوثتهـا فـيام كانـت تعطـى الرجـل 

 .التقدير الكامل؛ إذ إهنا حتسسه بكامل رجولته


 
) نـافع(كان املجـسد لـه يف الروايـة بجـالء 

، وكذا انسحب الشأن إىل )مجال(وتصادميته مع 
جيسد ذلـك احلـوار ) نافع(يف نظرته إىل ) مجال(

الذي دار بينهام حول التاريخ اإلسالمي وبالـذات 
س، وكـل مـنهام حيـاول زمن بني أمية وبني العبـا

ــه عــىل ــة نظــره، وأن ــاع اآلخــر بوجه ــق إقن  احل
 .)١(والصواب فيام اآلخر عىل الباطل واخلطأ

مـصطفى (من أستاذ ) نافع(وكذا يف موقف 
معلـم الـدين الـذي يـسمع الغنـاء، ) األزهري

 .ويقرأ املجالت التي عليها الصور
وكذلك تشكل ذلك يف موقفـه مـن أسـتاذه 

ج يف اجلامعة وعـاد مدرًسـا بعد أن عاد وقد ختر
يف مدرسة السورجة ثم مديًرا هلا وحدية احلـوار 

الـذي انقلـب إىل حدّيـة ) مصطفى(مع أستاذه 
وجدل كـل مـنهام يريـد إقنـاع اآلخـر برؤيتـه؛ 

 .)٢()نافع(وبخاصة 

 ). بترصف (١٢٠-١١٧ص ص : الرواية  )١(
). بتـرصف (١١٥-١١١ص ص : املصدر ذاته  ) ٢(

 ). بترصف (١٣٠-١٢٧وص ص 

عـن ) عمـر(كام جتىل ذلك بوضـوح يف مـا رواه 
، وتصنيف كل منهام اآلخـر ورسـم )مجال(و) نافع(

بأنـه ) نـافع) (مجـال(اآلخر؛ حيث صنف كل منهام 
) مجـال) (نـافع(رجعي وأصويل ومتطرف، وصنف 

، وهـذه الـضدية مل )٣(بالليربايل والشيوعي والعلامين
 .يعهدها املجتمع القروي من قبل
مـن الـرتاث ) عمر(ويف مقابل ذلك كانت إفادة 

اإلنساين واالنفتـاح عليـه؛ إذ إنـه كـان قارًئـا هنـًام، 
ا عىل الثقافات األخـرى يتعـاطى مـع ومثقًفا منفتحً 

 .)٤(املعرفة، وينهل من مثاقفته مع اآلخر
النــسق املنفـتح بــال قيـود عــىل ) مجـال(ويمثـل 

املجتمعات األخرى، وهذه احلرية التـي ال ضـفاف 
هلا أوقعتـه يف إشـكاليات كبـرية مـن املخـدرات إىل 

عـاش حيـاة ) عمـر(؛ فجامل كام يروي ...احلشيش 
 .)٥()...نيويورك) (باريس(بني املدن تنقل ... ملونة

) مجـال(، وكذلك ما قالـه ١٥١ص : ينظر الرواية  ) ٣(
لعمر حينام أراد ترك السورجة فحذره من أن خيرس 

ص : الروايـة(معركته مع الظالميـني والـرجعيني 
 ). بترصف) (١٥٦

ــة  ) ٤( ــة ١٥٩ص : ينظــر يف الرواي ــؤمن برؤي ــو ي ، فه
يف أن املصابني بمرض القـصور ) رودلف فريشو(

يف الشعب اهلوائية سيموتون عند الثالثينيات مـن 
 من ٨٩-٨٨أعامرهم، وقبل ذلك ما ورد ص ص 

حيـنام ) مهنجـواي(و ) جاك أشـورت(إعجابه بـ 
وأهنـا تـشبه ) فـضة(انتحرا، وكذلك نظرته جلدته 

، وغـري ٢٠ص : يف األسطورة اليونانيـة) آرمتيس(
 .ذلك

 ).بترصف (١٨٥-١٨٣ص ص :  الرواية  ) ٥(
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ومن االنفتاح عىل الثقافات األخـرى التـي
طقوس تـشييع املـوتى : متثل التنوع واالختالف

التي ختتلف من بلد إىل بلد حتـى بـني األقطـار 
العربية نفسها، وهنا حاولت الرواية أن تكشف 
عن املفارقة احلادة بـني جنـازة الروائـي العـاملي 

كذا قبل ذلك جنازة طه حسني نجيب حمفوظ، و
وأم كلثوم، وعبـداحلليم حـافظ، وأمحـد زكـي، 
والفرق الواسع والبون الشاسع بني ذلك وبـني 

يف الـسورجة حيـنام وأرى أهلهـا ) عمر(جنازة 
 .)١(جثامنه الرتاب يف جبل حالية

املنعـزل عـن النـاس، / ومن النسق املنغلـق
ــة ــة والفرداني ــرة واألناني ــب األث ــذي حي : وال

، وكيف كانت مشاعره؛ )سامل املهدي(ية شخص
وقد آلت إليـه أغلـب بيوتـات أهـل الـسورجة 
ومزارعها وميادينها، عىل الرغم من بقائه هنـاك 
وحيدا ال أنيس وال جلـيس، ويف مقابـل ذلـك 
: النسق موقف ابنته من ذلك كلـه حيـث قالـت

 فـام قيمـة "اجلنة مـن غـري النـاس مـا تنـداس"
وها هو يتمـرتس ! ؟السورجة دون الناس يا أيب

خلف قناعاته التي ال ترى إال ذاهتا فقط؛ حيـث 
ومـاذا أخـذنا مـن ": إنه قد تشبث باملثل القائل
ثم يواصـل ...  يا بنتي "الناس إال وجع الرأس

يف الـسورجة ) سامل املهـدي(بقي : الراوي قائالً 
وحيًدا يقيض هناره يذرع طرقاهتا، وجيلـس عـىل 

 وهـو –) نافع(ال ق... سطوح البيوت املهجورة

 ).بترصف (١٩١ص :  الرواية  ) ١(

ينتظـران ) نـافع(عىل سطح بيت ) سعيد(جيلس مع 
يبدو أن الوحدة قـد أثـرت يف عقلـه، ): سامل(عودة 

سـبحانه اهللا ال أحـد يــستطيع العـيش بمفـرده، فــام 
ــاس  ــأنس بالن ــه ي ــساًنا إال ألن ــسان إن ــمي اإلن س

 .)٢( ...ويؤنسهم

 
منـذ ) عمـر(ظهر هذا النسق يف شخـصية لقد مت

انبثاق الرواية وانبنـاء أحـداثها مـن بـدايتها حيـث 
ال بد أنـك كرهتنـي؛ ألين سـبب ": يقول عمر ألبيه

 ويف مقابـل ذلـك موقـف – أي موت أمه –! موهتا
 .)٣( سبحانهوالده الذي سلم لقضاء اهللا وريض بقدره

) عمـر(وكذا موقـف جدتـه التـي كانـت تنبـز 
 .)٤(باملشؤوم

بعــد أن تعــرض مــرات ) عمــر(ومثلـه موقــف 
 - كام تقول الروايـة–عديدة لتقدم األقوياء والبجحني 

ــحاب ــوىض، وأص ــضم الف ــابور يف خ ــه يف الط  علي
 .)٥(الوساطات والعالقات والوجوه املألوفة

نظرة عمر إىل التعلـيم؛ حيـث : ومن هذا النسق
إذاأردت أن تكـون ) كايوسكي(كان مقتنًعا بفلسفة 

 .)٦(ا وسعيًدا ال تذهب إىل املدرسةغنيً 

 ).بترصف (١٩٤-١٩٣ص ص :  الرواية  ) ٢(
  . ٧ص   ) ٣(
 . الصفحة ذاهتا  ) ٤(
 . ١١ص   ) ٥(
  . ١٧ص   ) ٦(
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وكذلك يف إيامنه بمبدأ أيب العالء املعـري يف 
عدم الزواج لئال جيلـب الـشقاء إىل أوالده مـن 
بعده، وشعوره بعبثية ما ينتظـر أوالده يف الغـد، 

 !.)١(وقسوته
تلك النظرة الـسوداوية التـي ينظـر : ومن ذلك

لـوال مـا أضـيق العـيش : هبا إىل احلياة حيث يقـول
الفسحة التي متنحنـا إياهـا أوهامنـا بتلـك األوهـام 

 . ً)٢( أبداتصبحاحلياة إمكانية مجيلة ليشء ال يتحقق
) جـد عمـر(ويتجىل هذا النسق يف موقـف 

املدرسـة حيـث يـرى أهنـا مفـسدة، وكـان  من
سني(، ويسمى املدرسني )َمْدلسة(يسميها ) ُمَدلِّ

 .)٣(استخفاًفا بدورهم
 الشخـصية التـي متثـل )عمـر(وبالعودة إىل 

هذا النسق يف أغلب مفاصل الرواية؛ فإنه حيـنام 
ــة  ــال إىل املدين ــه –أراد االنتق ــو يف طريق  – وه

ــق،  ــت حتفــه الرهبــة، ويغــشى وجهــه القل كان
وتتملكه الرهبة واحلرية إزاء قدرته عىل مواجهة 

 .)٤(هذا التغيري يف حياته
ــسق  ــذا الن ــربز ه ــًضا–وي  يف مواقــف - أي

ملوت، وسـيطرته عـىل حياتـه كلهـا من ا) عمر(
تقريًبا؛ فال يكاد يغادر خمياله؛ بله أن يعيش تلك 

 .)٥(التجربة ألحد أقاربه وأحبابه
                                   

 . ١٨ص   ) ١(
 .١٩ ص   ) ٢(
 ).بترصف (٢٧ ص   ) ٣(
 ).بترصف (٢٨ ص   ) ٤(
ـــرص (٥٠ ص   ) ٥( ـــذا ص )فبت ، ٥٧-٥٣، وك

==

ـــساحر : – كـــذلك –ومنـــه  اخلـــوف مـــن ال
 .)٦(وسحره

حيـنام : ويتشكل هذا النـسق يف أوضـح صـورة
يف أكثـر مـن موقـف أن ينهـي حياتـه ) عمر(حاول 

 .)٧( )آسية(باالنتحار؛ وبخاصة بعد فقده 
وقـوع بعـض الـشباب يف : ومن النسق الـسلبي

ــن  ــا م ــشيش وغريه ــدخني واحل ــدرات والت املخ
ــا  ــات، ومنه ــًضا–اآلف ــى يف : - أي ــد األعم التقلي

 .)٨(الدخيلة عىل املجتمع) التقليعات(
) عمـر(وبالعودة إىل قطب الرحا يف هذا النـسق 

تنز نظرتـه الـسوداوية هبـذه الرؤيـة؛ فهـو يـرى أن 
يـصبح مـسنًا منـذ الـوالدة؛ ألنـه مرشــح اإلنـسان 

                                                  
== 

-٨٠وكذلك موقفه من املوت وفواجعه، ص ص 
، ومثله حينام كان خيرج من املـسجد إذا كانـت ٨٢

ــوت  ــن امل ــة ع ــة(اخلطب -١٠١ص ص : الرواي
١٠٣.( 

 ما رأيك لـو تـروح "  ٦٤ص ص :  انظر الرواية    )٦(
. "ملشعان وتعطيه ما يطلب، ويضمن لك ما يؤذينا

لـساحر قـد يـربط وكذلك نظرة أهل القرى بـأن ا
 ).٩٢-٩١ص ص : الرواية(الزوج عن زوجته 

، وكـذلك حيـنام كـان )بترصف (٨٧ص : الرواية  ) ٧(
جـاك (يسخر من نفـسه حيـنام يقارهنـا بـام صـنعه 

ص : وغريه الذي انتحر من أجـل كلبـه) أشورت
 . ٨٩-٨٨ص 

يف تعـاطي ) مجال(وقوع :  ومثله١٠٥ص: الرواية  ) ٨(
ــــشيش ــــرص (١٤١-١٤٠ص ص : احل ، )فبت

وتقليــد بعــض شــباب الــسورجة لغــريهم يف 
 ). الصفحة نفسها(التقليعات 
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لسهام املوت منذ ميالده وطفولته؛ ألنـه يـرتبط
... بعمر معـني؛ فـاملوت حيـل فجـأة باإلنـسان 
... فاحلياة منذ بدايتها إنام هي مـرشوع للمـوت

الناس من تستغرق حياته دقـائق بعـد الـوالدة، 
ــن  ــنهم م ــستغرق ســاعات، وم ــنهم مــن ت وم

 أو شهوًرا، أو سـنوات تستغرق أياًما أو أسابيع
قليلة أو كثرة؛ ولكنهـا خطـوات تبلـغ الـذروة 

 .)١(بفيضان الروح
ويف مقابل ذلك يظهر النسق اإلجيايب؛ فأهل 

 - كغريهم مـن العـرب واملـسلمني–السورجة 
من العنايـة شـيًئا كثـًريا؛ ) فلسطني(أولوا قضية 

ــاد  ــد شــارك يف اجله ــا ق ــض أبنائه ــل أن بع ب
 .)٢(هناك

حيـنام كـان ) مجـال(والـد وكذلك موقـف 
يعلق عىل بطولة اجليش املرصي يف اخرتاق خط 

هــذه كرامتنــا ": ؛ إذ إنــه كــان هيتــف)برليــف(
عىل الرغم من أن احلرب انتهـت ... ُردلت إلينا

منذ شهور، إال أن نشوة االنتصار كانت حديث 
–السياسيني واخلرباء حلقب طويلـة، وال تـزال 

التحلــيالت  التعليقــات و-كــام تقــول الروايــة
 .)٣(تتواصل عرب اإلذاعات

ومثلـه ) بترصف) (١٠٩ص : املصدر السابق  ) ١(
القائــل ) رودلــف فريشــو(حيــنام رأيــى رأي 

بموت من يصاب بقصور يف الشعب اهلوائيـة 
 ).١٥٩ص: العمر. (عند الثالثني من العمر

 .١٢٦ص :  الرواية  ) ٢(
 ).بترصف (٣٢ ص:  الرواية  ) ٣(

عبث اهلـواجس واألوهـام : ومن النسق السلبي
حيث اكتشف أنه قىض مخسني عامًا أسـري ) عمر(بـ 

؛ )٤( ...القلق واهلواجس جتاه أشياء كثـرية مل حتـدث
يتمنى لو أتيح له أن يبدأ حياتـه مـن ) عمر(وهلذا فـ

؟ .مل...ليلتــه األوىل التــي فارقــت فيهــا أمــه احليــاة
ليتشبث برمحها؛ كيام يرحـل معهـا، فـبام أن النهايـة 
واحدة فام جدوى االنتظار؛ وبام أن هناك موًتا فعـن 

 .)٥(أي حقيقة يبحث
وهذا جيسد تلك النظرة املرضية التي تلف حياته 
كلها، عىل الرغم من أنه قد حاول يف أحـايني كثـرية 

حماولتـه : جتاوز ذلك، وأن يكون إجيابًيا؛ ومن ذلـك
لتعاطي مع املدنية ومعطياهتـا؛ حيـث كـان يقـرأ يف ا

النموذج املثقف ) مجال(الرتاث مثلام كان يتابع اجتاه 
وكــذلك حيــنام كــان يــشاهد . )٦(املنفــتح يف خميلتــه

 .)٧( ...األفالم، ويستمع اإلذاعة الربيطانية
روايـة جبـل حاليـة / وهكذا فقد لعبت الرواية 

ضمرة، وهنا تكمن باقتدار عىل األنساق الظاهرة وامل
الطاقة التعبريية الكربى يف االختالف بـني اإلجيـاب 
والسلب، واجليل واخلفي مما تشكل عنـه ديناميـة يف 
ــة  ــساق االجتامعي ــىء عــىل األن ــة، تتك حركــة دائب
والثقافية يف تشكالهتا املختلفـة املتعاقبـة يف ثنائياهتـا 
بني الربوز واخلفوت، وكأنام هي ضـفرية ال متناهيـة 

 .١٨٦ ص   ) ٤(
 ).بترصف (١٨٩ص :  الرواية  ) ٥(
 ). بترصف (٧٩-٧٢ص ص : املصدر ذاته  ) ٦(
 ). بترصف (١٤٧-١٤٥ص ص : الرواية  ) ٧(
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يظهر النسق يف موضع وخيتفـي يف آخـر، حيث 
وهكذا دواليك فاآلخر اخلفي تكـون لـه سـمة 
التجيل يف مكان آخر؛ مما متكنت معه الرواية من 
رصد التحوالت اجلذرية الكربى التي مرت هبا 
مسرية التحول نحو احلضارة واملدنيـة يف وقـت 
وجيز يف اململكة العربيـة الـسعودية، وكـشفت 

ت اخــتالف النظــرات إىل الروايــة عــن متظهــرا
املدنية إجياًبا وسلًبا، وقد وفق الكاتب يف رصـد 
ذلك التحول من القرية إىل املدنيـة التـي انبنـت 
عليها جل متفصالت الرواية، وكشفت الرصاع 
الذي دار يف تلـك احلقبـة بـني اآلراء واألفكـار 
اجلديدة والقديمـة أو الرتاثيـة واملعـارصة عـىل 

ألبعاد الدينيـة والثقافيـة مستويات املجتمع يف ا
ــوًدا  ــا مج ــع جتاهه ــشظى املجتم ــة، وت والفكري

 .وانفتاًحا، انبهاًرا وازدراء، قبوالً ورفًضا
وبالفعل من خالل مصفوفة هـذه األنـساق 
الثقافية التـي اشـتغلت عليهـا الروايـة بامتيـاز 
ــوالت  ــك التح ــة رصــد تل ــتطاعت الرواي اس

) ةزمـن الطفـر(اجلذرية التـي عاشـتها الـبالد  
؛ وكيف تعامل معها املجتمـع )زمن الصحوة(و

السعودي برشائحه كلها، وكيـف تباينـت ردود 
 .أفعاهلم إزاءها

بيد أهنم يف هنايـة املطـاف مل جيـدوا مناًصـا مـن 
األخذ بأسباب احلضارة، وآليات التمدن عـىل حـد 
سواء يف املدن والقرى ال فرق بينهـا بـل إن العـامل مل 

 معـك رية واحدة؛ بل أصبح ق– كام كان يقال –يعد 
يف يدك تتعامل معـه كـام تـشاء بـسبب املنجـزات 

 . مجيعهاالتقنية احلديثة بتشكالهتا املختلفة

 
 .القرآن الكريم: أوالً 
 .احلديث الرشيف: ثانياً 
 :املصادر واملراجع: ثالثاً 

إبراهيم مضواح األملعي، جبـل حاليـة، دار الثقافـة 
قة، اإلمارات العربيـة املتحـدة، واإلعالم، الشار

 .م٢٠٠٩، ١ط

ابن زيدون، ديوانه، حتقيق كرم البستاين، دار بريوت 
.م١٩٨٤ -  ه١٤٠٥للطباعة والنرش، بريوت، 

ابن ماجة، سننه، بيـت األفكـار الدوليـة، الريـاض 
 ).ت.ط، د.د(

أبو ذؤيب اهلـذيل، ديوانـه، رشح ُسـوهام املـرصي، 
ــريوت، ط - ه١٤١٩ ،١املكتــب اإلســالمي، ب

 .م٩٩٨

أمحد املسعودي، األنساق الثقافية يف تشكيل صـورة 
 - ه١٤٢١(املرأة يف الرواية النسائية الـسعودية، 

خالد، ، رسالة ماجستري، جامعة امللك )ه١٤٣١
.م٢٠١٣ - ه١٤٣٤كلية العلوم اإلنسانية، 

أمربتو إيكو، آليات الكتابة الرسدية، ترمجة وتقـديم 
ــع، ســعيد بنكــراد، دار احلــو ــرش والتوزي ار للن

 .م٢٠٠٩، ١ الالذقية، ط–سورية 

الرتمذي، جامعه، بيت األفكـار الدوليـة، الريـاض 
 ).ت.ط، د.د(

أنـور أبـو . اخلنساء، ديواهنا، رشح ثعلـب، حتقيـق د
 ه١٤٠٩، ١سويلم، دار عامر، األردن، عامن، ط

.م١٩٨٨ -
ســعيد بنكــراد، وهــج املعــاين ســميائيات األنــساق 
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ــة، املر ــدار الثقافي ــرب، ال ــايف الع ــز الثق ك
 .م٢٠١٣، ١البيضاء، املغرب، ط

سيزا أمحد قاسـم، بنـاء الروايـة دراسـة مقارنـة 
لثالثية نجيب حمفوظ، اهليئة املرصية العامـة 

 .م١٩٨٤للكتاب، 

شاكر عبداحلميد، الغرابـة املفهـوم وجتلياتـه يف 
ــوطني  ــس ال ــة، املجل ــامل املعرف األدب، ع

لكويـت، صـفر للثقافة والفنون واآلداب، ا
 .م٢٠١٢، يناير ه١٤٣٣

صالح زياد، الرواية العربية والتنوير قـراءات يف 
نامذج خمتارة، دار الفارايب، بـريوت، لبنـان، 

 .م٢٠١٢، ١ط

صالح بن اهلادي رمضان، النقد الروائي العـريب 
وقضايا املرجـع، جامعـة اإلمـام حممـد بـن 

ــاض،  ــالمية، الري ــعود اإلس -م ٢٠١٤س
 .ه١٤٣٥

ين بوجاه، مقالة يف الروائية، املؤسسة صالح الد
ــع،  ــرش والتوزي ــات والن ــة للدراس اجلامعي

 .م١٩٩٤ - ه١٤١٤، ١بريوت، ط

عيل جواد الطـاهر، . الطغرائي، ديوانه، حتقيق د
حييى اجلبـوري، دار القلـم، الكويـت، . ود
 .م١٩٨٣،  ه١٤٠٣، ٢ط

عبداحلق بلعابد، عنفوان الكتابة ترمجان القـراءة 
، نـادي )املنجز الروائي العـريبالعتبات يف (

ــرِيب،  ــشار الع ــسة االنت ــا األديب ومؤس أهب
.م٢٠١٣، ١بريوت، ط

عبداحلميد احلسامي، األقنعة والوجوه قـراءات 

ــائف األديب،  ــادي الط ــي، ن ــاب الروائ يف اخلط
.م٢٠١٦ - ه١٤٣٧

عبداهللا إبـراهيم، التلقـي والـسياقات الثقافيـة، دار 
ـــريوت ـــدة، ب ـــد املتح ـــاب اجلدي ، ١، طالكت

 .م٢٠٠٠

عبداهللا الغـذامي، النقـد الثقـايف قـراءة يف األنـساق 
، ١الثقافية العربية، الـدار البيـضاء، املغـرب، ط

 .م٢٠٠٠

عبداهللا حممد الغـذامي، وعبـدالنبي اصـطيف، نقـد 
ثقايف أم نقد أديب، دار الفكر املعـارص، بـريوت، 

.م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥، ١ودار الفكر دمشق، ط
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