
 ّول، العدد األةعشر  ةاألدب العريب، السنة احلادي                                                                                                               
 م2019ـــ  هـ.ش1398و صیف  ربیع                                                                                              

 
لغسان كنفاين « ما تبّقی لكم»رواييت  بنيتیار الوعي  يفدراسة مقارنة 

 هلوشنك كلشريي« حتجاباشازدة »و
 

 عظمي خويردحسن أ
 فردوسيجبامعة  آداهبايف اللغة العربية و دکتوراه 

 *آابديعبدالباسط عرب يوسف
 عة زابلأستاذ مساعد يف اللغة العربية وآداهبا جبام

 آابديفائزه عرب يوسف
 يف اللغة الفارسية وآداهبا جبامعة زابل ةمساعد ةأستاذ

      239-217صفحة: 
 ه.ش10/06/1397 اتریخ القبول:ه.ش، 04/12/1396 اتریخ اإلستالم:

 امللخص 
. اجلدیدة لروایةا حبکة خالل ُتستخدم اليت النفسية القضااي من والوعي األحالم، بعامل ترتبط اليت الرموز تُعد  

 ذهنها داخل وغريمرتابطة ُمفك كة أفكار إلقاء عرب للشخوص الداخلي احلوار كتابة  من نوًعا الروایة هذه فأصبحت
 يف التقنية هذه تتمث ل. الوعي تيار بروایة ماُیسم ی وهذا وحاضرها؛ الشخوص ماضي بني تتفاعل فكریة وجرايانت

 كلشريي  هوشنك اإلیراين للروائي «احتجاب شازدة»و كنفاين  غسان طيينالفلس للروائي «لكم تبق ى ما» روایيت
 نكبة   روایته يف كنفاين  یعاجل. الروایتنين  شخوص لصدمات النفسية واألطر األحالم يف التوتر وفاعلية القلق أتثري عرب

 أنفاس ه احتجاب شازدة فيها یلفظ حلظة علی الضوء   روایته يف كلشريي  یلقي بينما الفلسطينية األرض احتالل
 بعواملها االنشغال و ورصدها الشخوص أفكار استنباط إلی الروائيني دفع احلبکة يف االشرتاک هذا. األخريه

 الدراسة هذه تسعی. أبهوائها ومصطبغتنين  الشخوص خللجات حمكومتنين  معظمهما يف الروایتان فبدت الداخلية؛
  تقدمي هبدف وذلك الروایتني، يف الوعي تيار ألسلوب شرييوکل کنفاين   استخدام منهجية علی الضوء تلقي أن

 تناوله ما وأهم. لشخصياهتما الذهنية والعمليات الذهين احملتوی ومقارنة االعتيادیة احلبكة شروط من حتررمها كيفية
 ولكن نوانته؛مك من اإلفادة ومدی الوعي تيار لتقنية التوظيف منهج يف متشاهبا الروائينين  نتاجُ  جاء أنه هو البحثُ 

 شازدة حياة من ليلة أحداث سرد إال ليس روایته يف العام اإلطار أن هو كنفاين  روایة عن كلشريي  روایة   مييز ما
 أسرهتا بتاریخ یتعلق وما الشخصية هذه حياة من متقطعة أنساق علی خالله من املتلقي یتعرف حبيث احتجاب،

 جمال يف الفين مستواها جيعل مما الذهين والزمن املوضوعي زمنال بني التداخل فيزداد. خلت أجيال ثالثة منذ
 الروایة داخل املباشر احلضور الروائينين  رفضا فقد. «لكم تبق ی ما» روایة من أعلی الوعي تيار تقنية توظيف

 تلعب حيث هلا ابلنسبة حياد موقف یتخذان بل مباشراً  تدخالً  وجتسيدها الشخوص تكوین يف فالیتدخالن
 فضالً . خارجي لتدخل خضوع دومنا الروایة أحداث سرد يف حر یتها وهلا للروایة الرئيس الراوي دور ياتالشخص

 هو بزاویة الفردي األان زاویة مزاوجة خالل من الروائي النص يف املباشر غري الداخلي املونولوج نوع یسري لقد عنها
 .العليم الغائب

 
 
 
 

 .كلشريي  هوشنك ،«احتجاب شازدة» كنفاين،  غسان ،«لكم بق یت ما» الوعي، تيار :الدلیلیة الکلمات
                                                           

  arabighalam@uoz.ac.ir :املسؤول الکاتب .*

mailto:arabighalam@uoz.ac.ir


218   هلوشنك كلشريي« حتجاباشازدة » ولغسان كنفاين« ما تبّقی لكم»رواييت  بنيتیار الوعي  يفدراسة مقارنة 

 قدمةامل. 1
ینحدر من ظاهرة أدبية »نه إیعد  األدب املقارن فلسفة أدبية جدیدة يف دراسات العلوم اإلنسانية. 

فيهدف (؛ 49: 1388)یوست،  «ميكن اعتبارها ظاهرة مشولية الختضع للكفاءة الثقافية املعهودة
الكشف عن العالقة القائمة بني و ب خارج احلدود اإلقليمية احملددة من جهة، دراسة األد» یلإ

 (.Fernz & Stalknecht, 1961: 1) یمن جهة أخر  «األدب وغريه من احلقول العلمية البشریة

نطاق واسع وبصورة منوعة منها  یوقد ظهرت اجملاالت البحثية حول األدب املقارن عل
ثريهم علی آداب الشعوب األخری، والنظر يف قائمة املراجع اليت دراسة لرتاجم الكت اب ومدی أت»

ما يف انتاجه األديب وجتسيد صورة شعب يف أدب شعب آخر أو يف آداب رمبا یستخدمها كاتب
 (.225: 1389)نظري منظم،  «شعوب أخری

دة شاز »لكنفاين و« ما تبق ي لكم» هذه الدراسة تتناول مالمح أسلوب تيار الوعي يف روایيت
لكلشريي، فتشري إلی أن هاتني الروایتني رغم تباینهما الشكلي، تقومان علی بنية « احتجاب

یرصد كنفاين يف روایته  قصصية متشاهبة تنبع من وجود نقطة التقاء يف منهج توظيف تيار الوعي.
ء للنكبة الفلسطينية و یعيش مهوم وطنه. وكلشريي یسرد تلك اللحظة اليت یلفظ فيها آخر أمرا

أنفاسه األخريه. وتكاد ختيب من أثرها تلك بوارق األمل  -شازده احتجاب  -القاجاریني 
األخرية اليت كان یتعلق عليها القاجاریون الستعادة احلكم. فروایة شازدة احتجاب تسرد لنا من 
وراء كواليس القضااي اليت عاشتها األسرة القاجاریة جياًل بعد جيل كما تربز يف إطار احداث 

هذه الروایة تتسع لتجسيد الظروف العالقة اليت كان »نالحظ أن فتكشف عن واقع هذه األسرة. 
.كما تقدم الصورة شاملةألقينا عليها نظرة ما یعاين منها اجملتمع اإلیراين يف تلك الفرتة الزمنية إذا 

 (.102 :1388نژاد، )صابرپور و غالمي «الواقعية للسلطة احلاكمة علی هذا اجملتمع آنذاك
كلتا الروایتني هلما أبطال ثالثة ذات داللة رمزیة. البطل زكراي شخصية سلبية نتنة تقابل 

تميزان بربائتهما تإهنما شخصيتان اجيابيتان «. ما تبق ی لكم» شخصيتني رئيستني مرمي و حامد يف
)املناصرة،  «كامهمغياب األم يف الروایة ميث ل رمزًا لغياب قادة العرب وح»اخلاصة أثناء الروایة. و

ميثل إیقاعًا رتيبًا أكثر وضوحًا مما هو كامن يف عاملهما »كما أن تعلقهما ابألم (.74: 2002
فاهنيار شخصية األخت مرمي وفقدان شرفها نتيجة جتربة اغتصاب  (.87: 1981)وادي،  «الداخلي

كسة فلسطني وهلزمية مریرة تعرضت هلا عن طریق رجل ننت امسه زكراي؛ ميثل لنا داللة رمزیة لن
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تعود مرمي لتمثل  1948فإثر نكبة »يوين الغاصب هالشعب الفلسطيين بعد احتالل الكيان الص
 رمزاً لفلسطني نفسهامرة 
« ...كما متثل مرة أخری رمزًا لفلسطينية ملطخة بعار فرضه عليها العدو الداخلي اخلائن  

 (.90: 2004)الصاحل، 
يسية رمزیة أیضاً. فشازده احتجاب یعد  شخصية سلبية ولروایة كلشريي ثالث شخصيات رئ

فخرالنساء. غياب  ینتقدة ُتدعمسها فخري والثانية مُ إه شخصيتان رئيسيتان واحدة بریئة تقابل
الروایة ميثل رمزًا لغياب الشعب اإلیراين، والقادة اإلیرانية، ورجال الدولة  مشهدفخرالنساء عن 

اء يف الروایة. وهااتن الشخصيتان اثنية تلعب دورها البن   القاجاریة. بينما فخري هي شخصية
فاجلاریة فخري (. 116نژاد: )صابرپور وغالمی «ميكن اعتبارمها جسمني نفخت فيهما روح واحدة»

تنتمي إلی طبقة كادحة یستغلها شازدة أثناء الروایة. ويف داللة رمزیة ليس استغالل فخري  لشازدة 
لسلطةن احلاكمة للطبقة  اإلجتماعية الربولتاریة يف اجملتمع االیراين أبسره اال  انعكاسًا الستغالل ا

واخلاضع للسطة احلاكمة آنذاك. فضاًل عنها إن هذه الشخصية اليت قد تلطخت بعار العقم 
 نتيجة هتوس شازدة التافة؛ متثل مثرًة قد أنتجها الشعب اإلیراين لسطة غريصاحلة يف ذلك األوان.

إضافة إلی كوهنما « شازدة احتجاب»و« ماتبق ی لكم»اليت جتمع بني روایيت  والسمة البارزة
متشاهبتني موضوعيًا هو إبداع الكاتبني يف جتسيد أفكار الشخصيات وسرب اغوارها النفسية، 

یكتنف التداخُل خاصة أن كل شخصية متثل شرحية خاصة من الشرائح االجتماعية. كذلك 
ایتني وكل هذا انتج عن اعتمادها علی االرتداد إلی املاضي يف زمن والشذریة بناء  الزمن يف الرو 

. وهذا یعين أن الروایتني تشمالن كثرية من عناصر روایة تيار الوعي. فإن وجود مثل هذه احلضور
من جهة أخری بني الروایتني من جهة و عدم معاجلة املوضوع يف دراسة حبثية سابقة  التشاهبات

 نيرقة أن ینجزوا دراسة مقارنة بني هاتني الروایتني هبدف اإلجابة عن سؤالذه الو الکاتبني هلجعل 
 ا: مه و نيرئيس

 املستخدمة يف الروایتني؟عناصر تيار الوعي  أهم  . ما هو 1
 مكو انت تيار الوعي يف اإلنتاجني األدبيني؟ استخدامهي مدی . ما 2

قد استخدما يف روایتهما  روائينيال فتقوم دراستنا هذه علی نظریة حبثية رئيسة تقودان إلی أن
أهم تقنيات تيار الوعي القصصية مبا فيها تقنية التداعي، وتقنية املونولوج الداخلي، وتقنية مناجاة 
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يف طریقة استخدامهما  شرتکانالنفس، وتقنية الزمن الروائي. لذلك فإن الروایتني املدروستني هنا ت
 عناصر هذا األسلوب السردي احلدیث. استخداملتقنيات روایة تيار الوعي ومدی 

ومن الدراسات السابقة . هناك دراسات حبثت يف منهجية كل واحدة من هاتني الروایتني
مقایسه عنصر عاطفه در »يف ( 1393)هي: نصريي و اجيه  «ما تبق ی لكم»املتعلقة بروایة 

گردهای روایت ش»يف ( 1390)؛ ومريزایی ومرادی «های غسان كنفانیداستان دا و داستان
يف ( 1389)نژاد ؛ ومريحق وعلی«زمان در رجال فی الشمس و ما تبقی لكم از غسان كنفانی

نشيد الزیتون: قضية األرض يف الروایة »يف ( 2004)؛ والصاحل «دراسة فی روایة ما تبقی لكم»
عربية املرأة و عالقتها ابآلخر يف الروایة ال»يف م( 2002)؛ ومناصرة «العربية الفلسطينية

ثالث عالمات يف الروایة الفلسطينية: غسان كنفاين، إميل »يف ( 1981)؛ ووادی «الفلسطينية
وهذه كلها دراسات حبثية جزئية قدظهرت يف إطار مقاالت علمية  «.حبييب، جربا ابراهيم جربا

اسك ت لتمذامن منظور حمدد وإبلقاء نظرة عابرة ومشولية تفتقر ابل الكنفانيةوتناولت الروایة 
قدخضعت ويف السنوات األخرية  الكلشريیةمنطقي يف معاجلتها للموضوع. كما أن الروایة 

های روایی در رمان بررسی تكنيك»يف ( 1388)حسنلی و قالوندی  لدراسات عدیدة من أمهها:
بررسي عوامل مؤثر بر »يف ( 1392)پور ؛ دهقانی وحسام«شازده احتجاب هوشنگ گلشريی

حتليل وبررسي شازده احتجاب  »يف ( 1388)؛ سيدان «ان شازده احتجابشتاب روایت در رم
روابط قدرت در رمان »يف ( 1388)نژاد و صابرپور و غالمی« گرااينهگلشريي اب دیدگاه ساخت

سات لالحظنا أن معظم الباحثني يف األدبني اأمعنا النظر يف هذه الدر  إذاو «. شازده احتجاب
مالمح روایة تيار الوعي يف الروایتني بل إهنم غالباً ما یكتفون بتطرقهم يف  تناولوایالعريب والفارسي مل

 احلدیث عن تقنية واحدة من تقنيات تيار الوعي القصصية.
ولكن الدراسة الوحيدة اليت ميكن اعتبارها عي نة متناسقة للبحث املطروح هنا؛ هي دراسة 

اًل ملتطلباهتا علی شهادة املاجستري واليت استكما( 1393)متها الطالبة فاطمة مرتضوي جامعية قد  
اثر ویليام  خشم و هياهوهای ای جراين سيال ذهن در رمانبررسی مقایسه»تها الباحثة بـنعنو 

گلشريی. تقارن بني منهج توظيف أسلوب تيار الوعي   شنگاثر هو  شازده احتجاب فاكنر و
هتا الباحثة وفق نظریة وليم جيمس فادة من عناصرها القصصية يف الروایتني. وقد اجر اإل یومد

الروائية ولكنها قد ركزت يف دراستها علی الزمن الروائي أو علی مزاوجة الزمنني املاضي واحلاضر يف 
قة الذكر يف حد ذاهتا بالروایتني فحسب. فموجز احلدیث يف هذا املقام هو أن هذه األطروحة السا
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نهج بينها و بني املنظریة و من حيث الالف اخلوانب تفتقر إلی الشمولية واملنطقية كما أن  هناك ج
 دراستنا هذه ويف النتائج احلاصلة عليها.

 وما تبق ی لكم ن دراستنا هذه، تعترب أول دراسة مقارنة بني روایيت إ وعلى ضوء ما تقدم
 يف طریقة استخدامهما لتقنية تيار الوعي. شازدة احتجاب

 

 ملخص الروايتني. 2
 «مما تبّقی لك. »1-2

م لوحات قصصية عن حياة إن  هذه الروایة يف احلقيقة تعكس تطورًا رؤیواًي جدیدًا وتقد  
م 1948الشخصيات الرئيسة الثالث یعين حامد، ومرمي، وزكراي. یستشهد أبوحامد أثناء نكبة 

بية  سل ااألسرة آاثر  يفوتنزح األم إلی احلدود األردنية بعد مغادرهتا حامد ومرمي. فغياب األم یرتك 
كثرية متثل يف فقدان البطلة مرمي شرف ها يف خميم الالجئني يف غزة، عن طریق العدو الداخلي زكراي 
الذي یتمثل ابخليانة، مث جترب مرمي علی التزوج من ذلك الرجل فيحملها بعد اعتدائه عليها. 

بالمثن  فالبطل حامد یهرب خجاًل من عاره بعد أن محلت أخته من رجل حقري وخائن مث تزوجها
واليت كان غياهبا سببًا يف كارثة عاره. ، فيقطع الصحراء الفلسطينية احملتلة يف طلب أمه/فلسطني

له وجهًا لوجه فيلتمع نصل  یفالبطل اهلارب يف الطریق یلتقي أبحد اجلنود الصهاینة ویتصد
ینغرس  -رغم البعد املكاين-خنجر حامد يف وجه عدوه  فيأسره مث یقتله. ويف حلظة متوحدة 

الذي كان یلح عليها يف إجهاض اجلنني. يف هنایة زکراي  /خنجر األخت مرمي يف جسد زوجها
 املطاف جيهض اجلنني وتصاب األم ابلتوتر العصيب بعد مقتل زكراي. 

 

 «شازدة احتجاب. »2-2
ة من حياة ثالث شخصيات رئيسة یعين شازدة احتجاب عإن  هذه الروایة تعكس انساق متقط  

، وزوجته فخرالنساء، وجاریته فخري. كما تقدم لنا حملة عن حياة بعض يعد البطل الرئيسالذي ی
 الشخصيات الثانویة. واإلطار العام يف الروایة ليس إال  سرد أحداث ليلة واحدة من حياة الشازدة

الذي یعاين من عاهة العقم؛ بل إنه یعد  احللقة األخرية من سلسلة تغريات السلطة القاجاریة 
ویعترب دليال ابرزا علی اهنيار األسرة القاجاریة. إنه یسبب أو اًل هالك الزوجة نتيجة إیذائها 
وإعراضه عنها، مث یسخر من اجلاریة فخري فيجربها أن تتمری كزوجته امليتة فخرالنساء وتلعب 

تعلق به دورها يف البيت. طوال هذه الليلة الطویلة یسرتجع شازدة إلی ماضيه ویسرد لنا ذكرايت ت
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وبزوجته بل آبابئه األولني فيقدم لنا صورة آلابئه اجلبابرة ویكشف عن االهنيار التدرجيي ألسرته 
أُطر الصور فيخرجون منها عرب ذاكرة شازدة بني حنٍي  إلین و ن كلهم زاحفؤ ه األولؤ القاجاریة. فآاب

حيث یلفظ شازدة أنفاسه وآخر لينظروا معه كيف دالت دولتهم شيئًا فشيئاً. فتنتهي الروایة إلی 
 األخرية بعد مضي تلك الليلة الطویلة. 

  

 دراسة وحتلیل. 3
ارتياد منطقة الوعي، أي مستوايت قبل الكالم هبدف »إن روایة تيار الوعي روایة مرتكزة على 

. (Humphrey, 1962: 4) «الكشف عن الكيان النفسي للشخصية دون تنظيم ومراقبة
رة من أحاسيس الشخصيات وانفعاالهتا فور جرايهنا يف وعيها وهبدف فالسارد یستعاض تقدمي صو 

وجيذب بذلك ذهنه حنو جراين شعورها ومكنوانهتا النفسية  ئتقدمي واقعها املعيشي. فيقد مها للقار 
ذلك بذلك يف سرد الروایة. وهنا نرصد ملالمح روایة تيار الوعي يف الروایتني املدروستني و  سهم  ي  لن 

فمن أهم عناصر روایة التيار هي حسب ما . عناصر تيار الوعي أهم    استخدامهما لتبيني كيفية
 یلي:

 

 (association) التداعي. 1-3
متك ن الروائي من اقرتان  وإهنا. تعترب تقنية التداعي التقنية الرئيسية يف تنظيم حرکة تيار الوعي

ك الصور الذهنية للشخصية إدرا»صورتني أو إقامة عالقة ترابط بني موقفني فيستطيع بذلك 
وعلماء التحليل النفسي قد استخدموا  (.130: 1388)حممودی، « وتعایش ذاكرهتا وجتارهبا املاضية

غرض حتليل شخصية املرضی، وحتدید مستوی حساسيتهم، ومعرفة متطلباهتم املفض لة »التداعي بـ
 اجم األدب القصصيفقد یعين يف مع .(Kris, 1996: 2) «والكشف عن مكنوانهتم النفسية

اقرتان صورتني أو موقفني یستدعيان ذاكرة أو حادثة، والیت بع للمنطق أو التسلسل املألوف يف »
والواقع هو أن كل ما جيري يف منطقة  (.92: 1984)وهبة و املهندس، « بقية األجناس القصصية

 ملاضيها  حلاضرها وصدیً ليس إال  انعكاساً »وعي الشخصية القصصية عن طریق التداعي 
كذلك هناك نوع من التداعيات (. 108: 1387)بيات، « لتجارهبا الشخصية املعيشية وتسجيال

فرتسم  ئتشوش أفكار القار »اليت غالباًما تظهر بصورة غامضة وتتسم بعدم النظام والدقة، فإهنا 
مل مكنون الشخصية النفسي وعوامل فكرها. حيث ميكن اعتبارها العامود الفقري هليكل الع

 (.Cuddon&Preston, 1998: 442) «القصصي
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 (Constrained association) ینقسم التداعي إلی نوعني: التداعي الغامض أو املتقي د
. وقد أكثر علماء النفس من الرتكيز على أوهلما إذ أنه ميثل (Free association)والتداعي احلر

جابة املناسبة ملفردة حمددة. وعلى سبيل املریض اإل ینوعًا من التداعي التجریيب الذي یتعني عل
للمریض فيطلب منه أن یكتب على الورقة كل ما « الغرفة»حيدد الطبيب النفساين مفردة »املثال 
ابحلافز النفسي يف مصطلحات علم  اةذهنه من تداعيات تلك املفردة احملددة املسم   یمتر  عل
ما تبق ى »يف جتليات عنصر التداعي يف روایيت  أمعنا النظر إذاو  (.95: 1375)شعاري نژاد،  «النفس

ت يف لالحظنا أن معظم اهلواجس الفكریة لشخصيات الروایة قد صب  « شازدة احتجاب»و« لكم
قالب التداعي الذي ميلي على القارئ عن طریق تيار متغلغل لوعي الشخصيات، وعن طریق 

خصيات واحساساهتا فتكشف جراين أفكارها وإاثرة أحاسيسها. فتكشف بذلك انفعاالت الش
عن طریق التداعي املكنوانت النفسية الكامنة يف الوعي الشخصية الروائية. مث تفتح أمام القارئ 

مع فيضان أفكار شخصيات الروایة ویتعرف على هواجس ذهنه بسرب أغوار  یفرصة واسعة ليتماش
 جتارهبا الذهنية.

منوذجاً ملحوظاً للتداعي املتقي د إذ یعد تعبرياً ميثل « ما تبق ى لكم»ومونولوج مرمي الداخلي يف 
أنساق متقط عة من  یعن طریقه عل ئرة املنهارة وتداعيًا یتعرف القار غريمنطوق لروحها املتوت  

وحني أحر ك املرآة فتمر صورة صدري وبطين وفخذي تبدو يل »: حياهتا. لذلك نسمعها تقول
 (.144:  1972)کنفانی، « ي عها دقات مبحوحةقطعاً غريموصولة ببعضها جلسد فتاة مقطعة تش

نفس التداعي املتقي د عرب املرآة املنقوشة يف ذهن اجلاریة « شازدة احتجاب»ونالحظ يف 
ظٍل یتحقق هبا آمال االستهتار فأصبحت ضحية تشفي أسقام فخري، ملا جعلها شازدة خيال 

توقع لصداق الزواج الشرعي. إهنا االحتجاب وتلعب له دور زوجته امليتة فخرالنساء دومنا أي 
ترتدي مالبس فخرالنساء وتتمری مثلها أمام املرآة مث تسلم نفسها إلی شازدة. فتنهار روح فخري 

مرأة تعيش معاانة قلق نفسي وتشنها جمموعة من األفكار السوداویة  إحول إلی تمنهوكة أیضًا فت
اجلاریة فخري «. ما تبق ى لكم»مرمي يف  كلما تری جسمها يف املرآة؛ وهذه احلاالت تذكران حبالة

تنظر يف املرآة فتمر عليها صورة تعكس فتاة مقطعة أیضًا وهي تعاين حالة اهنيار عصيب تعقبها 
 وجهاً  املرآة أمام جلسنا» لساهنا هذا املقطع: یأزمة روحية وضياٌع لشخصيتها. لذلك جاء عل

 مصفوفة كانت  السيدة زینة وأدوات. تبكي كانت  اليت فخري اجلاریة صورة فيها فرأینا لوجهها
 دومنا أرتعش كنت  .وشياً  هلا أترك مث املرآة أمام شعرها أمش ط. املرآة منارة تركبها منضدة علی
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. اهبامها إبصبع دموعها فمسحت. طمأنينة اببتسامة املرآة داخل تالحقين السيدة وكانت .ختيارإ
« نفسها فخري اجلاریة هي إهنا بل املرآة داخل من تضحك اليت هي السيدة تكنمل أهنا إال أللهم

 (.67: 1368)كلشريی، 
يف حي ز مكاين یتعرف فيه مباشرة على مستوايت قبل  ئيف هذه املكاشفة النفسية یدخل القار 

الكالم يف منطقة وعي اجلاریة فخري. والكشف عن هذه التجارب الذهنية جيعله يف صلة وثيقة 
فموجز القول هنا هو أن تداعيات هاتني الشخصيتني يف كلتا الروایتني بعامل الشخصية الداخلي. 

تنبعث من وساوس هتذاين هبا ومن كابوس ومهي تعيشان معه، كما تكشف عن روحهما املنهارة 
وجسمهما املنهوك؛ حيث یتمحور مونولوجهما الداخلي على شعور هلما ابلذنب بعد اخلوض يف 

 ن یشتهران ابستهتارمها.جتربة جنس غريشرعي عن طریق رجال
مفهوم التداعي احلر الذي غالبًا ما تنعكس أمهيته يف تقنية املونولوج  أن   واجلدیر ابلذکر

الذهن يف سلسلة متقطع ة  یلإحي ز الوجود كما ترد  یتظهر فيه األفكار والتصو رات عل»الداخلي و
تقي د بقوة إرادة والبقوة ، فهذا النوع من التداعي الی(chatman, 1980: 186) «من األحداث

تسجيل حالة الشخصية املتغرية تبعًا لوعيها املتمثل يف »وعي. بل أهم ميزة التداعي احلر هو 
أنه يف غالب األحيان حيدد عن طریق »، ملا (62: 2012)لونيسي،  « تلقائية االرتداد إلی املاضي

 .(Freud, 1979: 46) «لی يف الذهنالتغلغل يف أغوار الذهن والميكن معرفته يف حلظة تكوینه األو  
فهو یقدم وعي الشخصية من صنيعه، وليس وعيها هو نفسه والیستدعي ماضي الشخصية 
ليسرده حالتها يف الزمن احلاضر؛ بل یتحدث عن مستقبل الشخصية مستمداً من تقنية االستباق 

ت سوف تتخذها مرمي عن قرارا« ما تبق ى لكم»يف السردي. فمثاًل نالحظ أن كنفاين یكشف لنا 
خياطب ستقبل وذلك عن طریق استدعاء ذاكرة حامد. لذلك جاء على لسان حامد وهو امليف 

، وإنين دفنتكن يف سروالن رجٍل ننٍت  وسأقول ألم كن أن كن »مرمي:  (فتحية)مع إمرأة أخری  (زكراي)مت ن
إهنا قرارات (. 186: 2009)کنفاين، « لدیها منه مخسة أطفال، وقد تلد طفاًل سادسًا يف املساء

استدعينا ذاكرة الشخصية مرمي املاضية؛ إذ أهنا  ما صنعتها خميلة حامد والوجود هلا يف اخلارج إذا
یولد ليموت هنائيًا بل إنه ليس إال  من تضع محلها قطٌّ. بل نقرأ يف نص الروایة أن اجلنني ململ

 مرمي ووليدة ألفكارها السوداویة. /مصنوع خيال األم  
ليست إال  حصيلة استدعاء  ةروایالان  إذ  ةالفني قنيةوقدأكثر كلشريي من استخدام هذا الت

ذاكرة شازدة وتسجيل تداعي خواطره وسرد احداث ليلة طویلة. فكل ما یبدأ شازدة ابستدعاء 
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سرد مقطوعة واحدة من روایته، فنهایة كل مقطوعة  أیخذ يفألحد أقرابئه  ذکریذاكرته ویتذكر 
جدیدة. ومن املالحظ  ذکریاألولی وجلوئه إلی سرد  ذکریتتزامن مع انتهاء شازدة من  قصصية

 أن خواطر شازدة يف روایة كلشريي تتسم يف معظمها بعدم النظام وعدم تتبعها لتسلسل منطقي.
لذلك لقد ظهرت خواطر فخرالنساء يف مقاطع الروایة بصورة مشت تة، مرة  يف نسق خواطر 

يف ثوب ذكرايت اخلطوبة، والز واج ومرة اثلثة يف دق ات اللحظات اليت   یمرة أخر أايم الطفولة، و 
كانت تتلفظ فيه أنفاسها األخرية. كل هذه اخلواطر ظهرت يف انساق غريمتناسقة عن طریق 

فيكاد یصفها » ةاستدعاء ذاكرة شازدة. كذلك یتحدث الكلشريي عن جتارب فخرالنساء املختلف
 «موقفها النهائي حيث متشي خبطوات مت ئدة بني مقاطع الروایة هنا وهناك من موقفها األولی إلی

 (.65: 1388)سيدان، 
   

  ( Interior Monologue) املونولوج الداخلي. 2-3
فتقنية  (.79: 1966جنم، )یوسفتيار الوعي على اإلطالق تقنيات لقد اعتربه الروائيون أهم ألوان 

یستخدمها الروائي لرتمجة شخصيته القصصية وللتعبري من » (monologue) احلوار أو املونولوج
: 1378)مقدادی،  «مكنون أفكارها يف مستوايت وعيها املختلفة دون تقيد ابلرتتيب والنظام

ومن أنواع املونولوجات هو املونولوج الداخلي الذي یعين تعبرياً عشوائياً من مستوايت قبل (. 191
ميث ل األفكار الداخلية للشخصية ویرتكز على » الذيهن و للذ (pre-speech level) الكالم

يف  ةغريمباشر بصورة ليزحف  روائيدالالت ختلق نوعاً من تداعي املعاين فيسجل اخلربة االنفعالية لل
  .(Prince, 2003: 126)« جراين أفكار الشخصية وانفعاالهتا وأحاسيسها

هي استخدامهما لتقنية املونولوج « ابشازدة احتج»و« ما تبق ى لكم»من أهم ميزات روایيت 
 قد رفضا احلضور املباشر داخل الروایة فالیتدخالن يف تكوین روائينيالداخلي. إذ أن ال

ليها حيث تلعب إالشخصيات وجتسيدها تدخاًل مباشرًا بل یت خذان موقف حياد ابلنسبة 
خضوع لتدخل  مناحداث دو األالشخصيات أنفسها دور الراوي الرئيس وهلا حریتها يف سرد 

، فقد استعاضتا روائيخارجي. فكلتا الروایتان تسردان عن طریق الشخصيات دون تدخل ال
تسجيل انفعاالت الشخصيات وأحاسيسها لتقدمي مكنون أفكارها. لقد أبدع كلشريي والكنفاين 
يف استخدامهما للمونولوج الداخلي بطریقة حتمل القارئ على التغلغل يف مكنون الشخصية 

مث یسرب أغوار أفكارها  بذاته وحلوار الداخلي. فيحس نفسه كأنه هلذهين عندما خاضت يف اا
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ویری أفكاره يف ذهنها. ینقسم املونولوج الداخلي إلی نوعني: مباشر وغريمباشر. وهنا نلقي نظرة 
 دف تقدمي مناذج يف مقاطع الروایتني القصصية.هلعامة على النوعني 

 

 (Direct interior monologue) لي املباشراملونولوج الداخ. 1-2-3
غالبًا ما یغيب الروائي عن احلضور يف صفحة الروایة ویقدم جتربة يف املونولوج الداخلي املباشر 

الشخصية النفسية مباشرة ودون مقدمات، فيدخل القارئ مباشرة إلی وعي الشخصية الروائية 
قل ما یتدخل الكاتب يف مسار هذا »ولروائية. يف زخرفة املشاهد ا راوياملتقدمة دون تدخل من ال

اليت « حتسب»و« تقول»النوع من املونولوج الداخلي مباشراً إال عند اإلفصاح عن نفسه بكلمات 
، وهذا یعين أن املونولوج الداخلي (361: 1986)فتحی،  «جتري على لسان الشخصيات ابلذات

ه كما یعين أن    ،(70: 2012)لونيسي، « هتاحدیث فردي یدور بني الشخصية وذا»املباشر ليس إال 
انعكاس أحاسيسها وأفكارها وتداعيات  یتسجيل انفعاالت الشخصية الروائية وعل ییقدر عل»

ا مكشف العالقة القائمة بينهلفهمها و أن ی، فيسمح للقارئ (Abbott, 2008: 78)« متاماً  اذهنه
 وفقاً للمقدمات األولية.

يف النص الروائي من خالل ضمري األان ومن زاویة األان قنية تال هفضاًل عنها لقد یسري هذ
خيوض يف التفكري يف أحوال »الفردي حيث جيعل من القارئ جزءًا الیتجز أ من الروایة. إذ 

فيربز نفسه على حي ز الوجود من ه.. الشخصية الروائية ویری نفسه فيها ویتذكر خواطره وجتارب
وهذه هي امليزة األساسية لروایة تيار الوعي، إذ  (.43 :1382)فلكي، « خالل األان الفردي

ها بنفسها، وتكشف عن الیلجأ الكاتب إلی الضمري الغائب؛ بل جيعل الشخصية تصور نفس  »
فتتسم أفكار (. 167: 1982)عبدالدامي، « أغوارها النفسية مستعينة بعناصر هذا التيار املوحية

 (.30: 1366)حسينی، «ا التتقيد ابلرتتيب والنظامعدم متاسك منطقي كم»ـالشخصية الروائية ب
ويف هذا املقام یفض ل الباحثون تقدمي عي نات موضوعية تفسر عن وجود جوانب اللقاء بني  

 كنفاين وكلشريي يف إبداعهما الستخدام تقنية املونولوج الداخلي املباشر يف الروایتني املدروستني.
إلی طریقة املونولوج الداخلي املباشر. لنقرأ هذا  تهلقدجلأ كنفاين يف مقاطع عدیدة من روای

وبعد خطوات انتابين »املقطع منوذجًا على ذلك، عندما یقول حامد وهو وحيد يف الصحراء: 
جزءاً من معصمي، ورغبُت يف أن أنصرف ابلتفكري إلی هذا األمر اتركاً لقدمي  شعور أبنين برتتُ 

ا كان سبب بثُت أن تيقنُت أبن ماحدث ملاملضي  بطالقة فوق األرض الصلبة، وما ل یكن برتاً، ورمب 
من املالحظ أن حامد بدأ  (.191: 2009)کنفانی، « هذا االستنتاج إمعاين يف االبتعاد عنها
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یدخل يف جتربة حوار داخلي یكاد یشبه مناجاة نفسية فيفرغ بذلك مكنوانته النفسية ویزیل 
 تهشخصي یمباشرًا على حمتو  ئليتعرف القار  غوار وعيهالستار من الظلمة الغامشة الكامنة يف أ

ومبا أن املونولوج الداخلي املباشر هو كالم حر  الیتقي د بشروط القول املباشر الطبيعي، »النفسي، 
 (.72: 1367)ایدل، « فليس له متلقی مألوف یسمعه

ة، روایالة من إلی املونولوج الداخلي املباشر يف مقاطع عدید مثل قرینهجلأ كلشريي  قد و
أفكار شخصياته الروائية دون تقي د برتتيب ونظام. لنسمع حوار اجلاریة فخري مع لنا يقدم ف

 أحرق ملن . یعود أن إلی سأنتظره لكنين. كعادته  اجمليء يف أتخر لقد»: نفسها يف املقطع اآليت
 أعرف بصيغة اً قدمي أقرأها كنت.  خطأ أي دون أقرأها أن األولی وللمرة قدحاولت كنت  الكتب؟
 عليه یهجمون الفراشون فإذا النافذة خلف انتظاره يف جالساً  كنت  بينما یومٍ  فذات. والأعرف

 مث. حلمه يف الشموع هلا فيستعاضون ابملربایة جسده حلم رقائق یقش رون مث. وخيلعون أثوابه عنه
 اكالم» بوصفهنالحظ حوار فخري الداخلي مع نفسها  (.62)كلشريی: « الصرانیة علی یعزفون

یعكس وعي ه وفي (.75: 1966)یوسف، « قد سجل كما یرد إلی ذهن الشخصية متاماً  امباشر  احر 
يف مستوايت قبل الكالم؛ بل كما یرد  الشخصية من خالل ضمري األان أو الراوي الفردي املباشر

أفكار فخري إلی ذهنها ألول مرة وقبل أن یصب  يف قالب من التماسك والتناسق املنطقيني. فإن 
 عميق. نهارة ومتوترة متاماً قدخاضت يف جلة وهمٍ املشوشة تكشف عن روح مُ 

 

 (Indirect interior monologue) املونولوج الداخلي غرياملباشر. 2-2-3
یتدخل املؤلف فيه بصورة مباشرة مرشداً »إنه طریقة حدیثة مبتكرة ینقله سارد واسع املعرفة، إذ 

الروائي. إنه یفتح لوعي الشخصية جماالً للسرد أو اًل مث یقدم الروایة إلی وعيها للقارئ ومعل قاً للنص 
؛ إذن یقد م فيه (139: 1388)حممودی، « فيغادرها وحيدة على املسرح فيغيب هو نفسه عن الروایة

الكاتب خطوط عریضة لألحداث إلی القارئ ليبدأ هو نفسه بزخرفة املشهد الروائي وتنميقه. 
ارة إلی أن املقصود من الراوي الرئيس أو الواسع املعرفة هو األان الفردي نفسه والذي وجيدر اإلش

 .(66: 2000)مهفري،  ليسرد لنا الروایة اثنية عن طریق التعليق والوصف)هو الغائب( ظهر يف ثوب 
للتغري يف زاویة الرؤی والمتزاج صوت السارد بصوت »ورمبا یكون هذا هو السبب الرئيس 

« القارئ یالروائية يف املونولوج الداخلي غرياملباشر یثقل بنية الروایة ویسيء فهمها عل الشخصية
لنقرأ يف املقطع التايل مونولوج حامد الداخلي غرياملباشر الذي ینقله السارد على (. 50)فلكي: 

 لسان حامد. حيث یقول:
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 -كأن  یداً أطفأته عنوةً فيما أخذت نسمات ابردة تغسله، تالشي اآلن الضوء األمحر متاماً،  »
: 2009)كنفاين،« استدار ومرر شفتيه فوق الرتاب الدايف -لوكانت أمي هنا.. لو كانت أمي هنا

يف هذا املقطع یبدأ املؤلف بسرد موقف حامد يف الصحراء من زاویة رؤیة الراوي الواسع (. 169
تدخل فتحو ل إلی األان الفردي يف النص مث تتغري زاویة الرؤیة بتدخل الراوي امل (= هو الغائب) املعرفة

على لسان حامد. بذلك  (لوكانت أمي هنا.. لو كانت أمي هنا)دون مقدمات، لذلك نسمع عبارة 
یسمح املؤلف للشخصية الروائية لتتحاور نفسها وتعرب  من أحاسيسها فيتداخل صوهتا وصوت 

رمبا و . )الرئيس= الراوي الواسع املعرفة(إلی ان( )األالصحراء. مث یعود اثنية ویتغري زاویة الرؤیة من ضمري 
هذا االنتقال السردي هبدف غيابه عن املشهد احلواري كما یفتح أمام الشخصية إلی یلجأ الروائي 

 فرصة لتعبري أوضح من مكنوانت ذهنه.
إلی استخدام طریقة املونولوج الداخلي غرياملباشر « شازدة احتجاب»وقدجلأ كلشريي يف روایة 

ضاً. وعلى سبيل املثال یقدم الراوي املؤلف عن طریق املونولوج الداخلي غرياملباشر وعلى لسان أی
 كثريا    تعجبين السیدة كانت: تقول وهي رجليه فوق املائدة فوطة فنشرت»فخري املقطع التايل: 

 التقاط من نهامتك   والطویلة الدقيقة وبناهنا والشوكة امللعقة بقبضة متسك إهنا .آبدابه الطعام بتناول
نالحظ يف هذا املقطع أن كلشريي (. 61)كلشريي: « والفينة الفني بني الطعام من زهيدة لقمات

یبدأ بسرد الظروف اليت تعيش فيها فخري من زاویة رؤیة الراوي الرئيس مث ینتقل بعد تدخل الراوي 
اي السرد إلی أن یصل املباشر يف الروایة إلی السرد من خالل ضمري األان الفردي ویواصل الرو 

مث یعود إلی سرد اخلواطر واألحداث على  (آبدابه الطعام بتناول كثريا    تعجبين السیدة كانت)عبارة 
ن عتدخل يف حدیث فردي معها وذاهتا وتعرب  للسان فخري. بذلك یفتح أمام الشخصية فرصة ل

أحاسيسها جتاه شازدة. وابمتزاج صوت السارد الواسع املعرفة وصوت الشخصية یغيب املؤلف عن 
الروایة لكن  الشخصية الروائية تتمكن من احلضور احلي واملباشر فيها ومن تعبري حمتواها الذهين 

 مباشراً.
فة وصوت یلتحم صوت املؤلف الواسع املعر » ومبا أن  يف املونولوج الداخلي غرياملباشر

الشخصية الروائية إلی حد املطابقة وابلتحدید يف حلظة االرتياد يف منطقة وعي الشخصية أو 
؛ لذلك يف مجيع املقاطع (79: 1387)بيات، « مستوايت قبل الكالم كما ترد إلی الذهن متاماً 

من املختارة اليت سبق ذكرها الحظنا أن السارد قدنقل خواطر الشخصية وأفكارها وأحاسيسها 
أن هذا  یودون مقدمات. وهذا االنتقال من زاویة إلی أخری تدل  عل )أان الفردي(خالل زاویة 
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خذ عليه يف بعض األحيان، صعوبة التمييز ؤ النمط اجلدید للسرد الروائي یتسم بعدم النظام كما ی
ایة بني صوت السارد وصوت الشخصية اللذین یلتحمان إلی حد املطابقة. ولكنه هذه هي ميزة رو 

التيار أن تنفخ روح احليویة واحلركية والتعدد الصويت يف اإلنتاج الروائي، ویسج ل هلا يف غالب 
وعمقًا خاصًا إلی الروایة  زاویة رؤیة إلی أخری تزداد غنیً  مثل هذه االنتقاالت من»األحيان أن 

 .(83: 1382)ابركاس، « یلجأ إليها املؤل ف يف ظروف زمكانية مناسبة هلا ما إذا
ومن خالل دراستنا للمونولوج الداخلي بنوعيه يف هاتني الروایتني، ننفي ما ذهب إليه البعض 

و املونولوج املباشر  ،يف أن یكون املونولوج الداخلي غري املباشر ظهر بتأثري من السرد املوضوعي
 .وما بعدها(186: 1988)ابراهيم، بتأثري السرد الذايت 

 

 (self- narration ) مناجاة النفس. 3-2-3
تعد مناجاة النفس من أهم أسس البناء الروائي، وهي طریقة جدیدة لروایة التيار یتحدث فيها 
الشخصية الروائية وذاهتا من أحاسيسها وأفكارها مباشرة وأبعلی صوهتا لتخرب القارئ من عملياهتا 

والشخصية  .(Herman&Vervaeck, 2005: 28) الذهنية كما تكشف عن مالمح الراوي النفسية
أي  مستمٍع قد یكون موجوداً. وما جيلب االنتباه يف  الروائية يف حلظة مناجاهتا النفسية مغفلة وجود  

هناك جانب هام  من اللقاء بني طریقة مناجاة النفس وبني املونولوج الداخلي »هذا املقام هو أنه 
وذاهتا. وهناك جوانب من املباشر وذلك أن احلدیث جيري يف كلتيهما بني الشخصية الروائية 

اخلالف بينهما أیضًا وأمهها هو أن مناجاة النفس تتسم بنظام ومتاسك أكثر مما هو يف املونولوج 
وأما اجلانب اآلخر من اخلالف بينهما یربز يف أصوات  (.67: 1389، ي)حممود «الداخلي

ى صوهتا يف مناجاة حاور نفسها مباشرًا وأبعلتتالشخصية الروائية »الشخصيات الروائية حيث 
النفس ومع افرتاض وجود اجلمهور افرتاضًا صامتاً، بينما جيري حدیث الشخصية وذاهتا يف 

 (.417: 1376، ي)مريصادق« املونولوج الداخلي يف منطقة وعيها ويف عوامل ذهنها
ا أن ومب. علی توظيف تقنية مناجاة النفس همافتلتقي كلتا الروایتني املدروستني يف اعتماد كاتبي

هذه الورقة التتسع لدراسة مجيع النماذج املوجودة يف املقاطع املتعددة للروایتني بل تتطلب بوحدها 
 إجناز دراسة مستقلة؛ فلذلك ننتقي منها واحدة يف كليت الروایتني.

صحراء الماجاء على لسان حامد عندما یبقي وحيدًا يف « ما تبق ى لكم»ننتقي من روایة 
صغري، كلهم یقولون لك ذلك صغري. وها »اور نفسه يف مناجاة داخلية قائاًل: قابعًا يف نفسه حي

أنت ذا من فرط صغرك مكب  يف هذا الفراغ كفقاعة هواء عائمة، حيث الیراها أحد وحيث 
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التستطيع أن ختتار طریقها، رمبا كان أفضل لك أن متضي عمرك راكعا ها هنا مكب اً، یكاد 
أن تركلك قدٌم ثقيلٌة فتنتصب واقفا، والذل  یتآكلك يف جسدك  جبينك ميس  األرض ابنتظار 

هذه املناجاة النفسية اليت جاءت على لسان حامد تكشف  (.200: 1972: )كنفاين« كاجلرب
عن مواطن الضعف يف شخصيته. إنه حياور نفسه بكلمات كأنه یشي ع نفسه، وهذا یعين اختباٌر 

. وهنا یتحدث حامد وذاته من أحاسيسه وأفكاره لعمق وعيه الذي یرتكز عليه بناء شخصيته
 مباشراً وأبعلى صوته ليجذب القارئ إلی عمليات ذهنية كشفاً عن مالحمه النفسية.

وننتقي منها ماجاء على لسان فخري « شازدة احتجاب»وهناك مقاطع متعددة يف روایة 
 بعض اآلن هو مما أكثر حنيفٌ  وجه يل كان  هليت»وهي حتاور نفسها يف مناجاة داخلية خائفة: 

 لكنه طبعاً  النوم وقت يل فقدحان.. النظارة. هذه ألبس أن يل یسمح كان  الشازدة ولعله الشيء
 أان یضاجعين أن كشازدة  أمري ولد یقبل كيف  منامي؟ بعد الكثرية األشغال هبذه سيقوم الذي م ن

 یتلك أ اجلنني؛ وضياع اريواهني سقوطي خشية احلمل قبل یدي یطلب أن: له أقول كل ما  اجلاریة؟
يف هذا (. 50)كلشريی: « !فخرالنساء اي لسانك علی الكلمات هذه مثل جتري أن أقبح ما: قائالً 

املقطع تعيش فخري دائمًا يف حالة من القلق النفسي خوفًا من أن ختضع عنوًة الغتصاب شازدة 
 يف جتربة جنس غريشرعي فتحمل منه.

 فتحت أمام الكاتبني فرصة واسعة لإلبداع يف توظيف عنصر وهذه التقنية الروائية هي اليت
ستخدامه هبدف إ یلإالتي ار. فقد جلأ الكاتبان  الزمن الروائي وهو عنصر أساسي من عناصر روایة

تناغم الروایتني مع املكنون النفسي للشخصية الروائية فيدرك القارئ بذلك خمزون ذاهتا امللتهبة 
. إذن نفض ل هنا الوقوف على منهج توظيف هذا العنصر الروائي يف ویطمح يف جمالستها متاماً 

 الروایتني ابجناز املقارنة بينهما.
 

 توظیف الزمن. 4-2-3
یعد الزمن عنصراً ممي زاً يف الروایة، وعالقته هبا عالقة مزدوجة حيث تتشكل الروایة يف داخل الزمن، 

تستمد  أصالتها من »قيم زمنية خاصة هبا.  یصاغ الزمن يف داخلها. فكل روایة هلا منط زمين وو 
 «طریقة تعبريها عن ذلك النمط وتلك القيم وإیصاهلا إىل القارئ، فالروایة تركيبة معقدة من الزمن

. والزمن ابعتباره مقياس حمدد یفرق بني الظروف املاضية واحلاضرة (8: 1999)كامل سـماحة، 
ائمة بني الوضع احلاضر وبني التغريات اليت خضع له داللة خاصة متثل العالقات الق»وللشخصية 

هلا هذا الوضع كما أنه مرتكز على استيعاب ذاكرتنا للكشف عن جوانب اللقاء و اخلالف 
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وذلك یعين أن أیة حالة من احلاالت  (.Toolan, 2001: 42)« وضاع املختلفةاملوجودة بني األ
عن العالقات السياقية املألوفة  تييب املألوف والغامضة اليت تسبب عدواًل عن النظام الرت  املشوشة و

يف الروایة. وعمومًا إن ه ینقسم إلی  (Anachronies) يف توايل األزمان، یطلق عليها اإلنزايح الزمين
 :Allan Powell, 1990) (Prolepsis) واالستباق الزمين (Analepsis) نوعني: االسرتجاع الزمين

37). 
حيث یسرتجع فيه الراوي إلی احداث  واقعيلى التقهقر من الزمن السرتجاع الزمين قائٌم عواإل

يسبق زمن الروایة على زمن سرد ف ،ماضية تستدعيها ذاكرته فتظهر على نص الروایة يف املستقبل
ها السارد )األلف، و الباء، والتاء( فمثالً جتري يف الروایة أحداث »األحداث.  الثالثة على التوايل فيغري 

الروائي  حلالة من اإلسرتجاع الزمين عن طریق )األلف( ليخضغ حادث ، و التاء، و األلف( )الباءإلی 
ولكن االستباق الزمين مرتكز على نوع من القفز الزمين  .(Rimmon–Kenan, 2002: 46)« السارد

والسارد یبدأ فيه قبل سرد األحداث »ي. واقعابلنسبة إلی الزمن ال (flash forward) إلی األمام
یظهر بعد إلی حي ز الوقوع كأن الروایة استبقت إلی زمن مستقبل. فعلى ألولية بسرد حادث ملا

)التاء، الثالثة على التوايل فيغريها السارد إلی )األلف، والباء، والتاء( سبيل املثال لدینا أحداث 
« لسرد الروائيخيضع حلالة من االستباق الزمين يف ا)التاء( وهذا یعين أن حادث واأللف، والباء( 

(Genette, 1980: 33). 
إن روایة تيار الوعي قد مس اها الروائييون بروایة الزمن لكثرة اهتمامها إلی هذا العنصر الروائي 

، فإن التداخل الزمين بني املاضي واحلاضر له أمهية ابلغة يف هذا اجلنس الروائي (7: 1383)بيات، 
یعترب الزمن صورة ممي زة »وبني عامل الذهن. حيث ویكشف عن وجود عالقة تقابلية بني الزمن 

لسرد الساعات ابنتظام وابستمرار، بينما أن الذهن یسردها دون تقيد ابنتظام خاص أو اهتمام 
لدميومية الزمن فيجس د ساعة زمنية واحدة متتد  ابمتداد یوم كامل حينًا فيعود ليسردها حينًا آخر 

 (.109: 1381)مي، « يف إمتداد تلك الساعة الزمنية  فقط
فكلتا الروایتني املدروستني هنا تعكسان أحداث الروایة من خالل ذهن الشخصيات دون 
تقي د ابلرتتيب والنظام. بل یتحدد فيهما الزمن مرارًا عرب اسرتجاع زمين غامض. وتفاجئنا هذه 

 املألوف لتتزاوج األحداث ابنزايحها من النظام احملدد يف األزمنة الثالثة وبكسر احلاجز الزمين
بذلك األزمان الثالثة بعضها ببعض. فنلمس بوضوح أن الزمن كان هاجسًا نفسياً ملح اً للكاتبني 
 إذ یرتكان الشخصيات الروائية عند مفرتق الطرق لتعيش مرة يف الزمن الظاهر أو التارخيي

(Objective Time) )تعيش يف الزمن الباطن فتعود مرة أخری ل )الذي یعرف بعقارب الساعة وحركاهتا
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الذي یعكس إیقاع النفس الداخلي للشخصيات. واملونولوجات  (Subjective Time) أو النفسي
الداخلية للشخصيات الروائية يف الروایتني تكشف وبوضوح عن وجود عالقة تقابلية بني الزمنني 

فتحضر يف حلظة  التارخيي والنفسي اليت ترسخ غريمنتظمة يف مقاطع متعددة من الزمن النفسي
لنقرأ واحدة وابستدعاء ذاكرة الشخصيات أحداث طویلة رمبا تستغرق عدد سنني يف عامل الواقع. 

 على املزاوجة الزمنية تكشف عن التداخل الزمين املوجود فيهما. مقاطع من الروایتني منوذجاً 
ونولوج الداخلي، یربز التداخل الزمين إلانرة شخصية مرمي عرب امل« ما تبق ى لكم»يف روایة 

تتحرك. وهو أحترك وأنت ملولكنين مل» عندما تدخل مع نفسها يف صورة مناجاة داخلية قائلة:
إلی الغرفة األخری، وحني حلقُت  یعد. مث خطوت  وصفقت  الباب فأغلقت  كل  شئ. ومضيتُ مل

هذا (. 17: 2009: )کنفاين« بك أكدت  يل أنه سيعود وأنه أصغر من أن یقتحم الصحراء وحده
بل كل ما یربز فيه ليس إال بنات أفكار قد مرت  زمنياً  الیعرف نظامًا والترتيباً  الداخلي املونولوج

عن طریق التداعي وغري أحداث قصصية هلا عالقة هبذه الشخصية. فرياتد ذهن  مرمي على ذهن
إلی املاضي تتسلسل مرمي يف منطقة وعيها وجيري يف مستوايت قبل الكالم. فعند استعادة ذاكرهتا 

األحداث املاضية كما ترد إلی ذهنها مث یتزاوج بني تلك األحداث واألحداث املرتبطة هبا يف الزمن 
حماء املسافة الزمنية املوجودة بني هذه احلاضر بغض  النظر عن التسلسل الزمين القائم بينها وإب

 األحداث أو تلك وبني الزمن احلاضر بل یسرب أغوارها.
یسعی كلشريي أن یقد م إلی القارئ حياة شازدة املاضية عن « حتجابإشازدة »یة ويف روا

طریق تقنية الرتهني السردي أو من خالل استدعاء ذاكرهتا من املاضي إلی الزمن احلاضر. ولذلك 
یعود ابلقارئ إلی حمطات متشظية من الذكرايت املاضية لشخصية شازدة یتعرف من خالله علی 

وذلك بداًل من أن یتطرق يف »ن حياة هذه الشخصية وما یتعلق بتاریخ أسرهتا. أنساق  متقطعة م
سرده للروایة إلی مالمح شازدة الشخصية مباشرًا ودون أن یشري إلی ما كانت متتلكها شازدة أو 

فالغرو إذا ادعينا أن تقنية االسرتجاع  (.39: 1392بور، )دهقانی و حسام «تفتقر إليها يف حياهتا
قدتسر ت يف مقاطع كثرية من روایة كلشريي. ومنوذجًا على ذلك نقدم املقطع الذي الزمين 

یستدعي فيه الكاتب ذاكرة شازدة املاضية ابسرتجاع زمين لتعود بروح جدها املي ت يف خميلتها 
 فمضت تقول:

 .حياتك يف والبقية ربه جوار إلی غالمرضاخان التحق لقد الشازدة أیها بنفسي أفدیك»
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 تذك ر أما: جلده الشازدة قال مث! غالمرضاخان؟: متعجباً  للشازدة الكبري داجل فسأل
 كان  الذي األرستقراطي عمكابن. فخرالزمان وحفيد صمصام احلاجابن كان  إنه! غالمرضاخان؟

  سيجارة یدخ ن أن علی رؤجي یكنومل دائماً  ساعته بسلسلة ویلعب فقط التحية يف یوم هنا یتشرف
یدخل شازدة يف هذا املقطع عرب خميلتها يف حوار  (.17)كلشريی: « الكبري الشازدة أیها یدیك بني

شازدة الذهين فيكشف للقارئ يف هنيهات قصرية  مع روح جدها. ینعكس ويف كل حلظة مكنون  
عن ذكرايت كثرية هلا يف ماضيها ويف مسافات زمنية تقرتب إلی حاضرها حينًا وتبتعد عنه آخراً. 

صرفات مع الزمن الروائي اليت ميارسها الكاتب يف اجتاهاهتا الزمنية هبوطًا وصعوداً ومثل هذه الت»
وأطلق عليها جان بول سارتر (. 133: 1993)بوطيب،  «ميكن تسميتها النسق الزمين املتقط ع

 (.304: 1350)سارتر،  الفرنسي اسم تكسري خط ية الزمن أو التفتيت الزمين
يف الزمن يف الروایتني هو أن كل حادث من أحداث الروایة وملخص القول يف دراستنا لتوظ

یستدعی ذكری جدیدة يف وعي الشخصيات الروائية وميازج املاضي ابحلاضر. كما أن احلاالت 
املتعددة لتكسري خط ية الزمن ابختاذ الكاتبني من الذاكرة إطارًا مرجعياً، هي ما تصد قنا يف القول 

لزمين هو امليزة األساسية للروایتني. إال أنه ما یسجل حلساب  أبن استخدام تقنية االنزايح ا
كلشريي هو أن الزمن املوضوعي والزمن الذهين هلما نصيب أوفر يف روایته مما یكوانن يف روایة 

ليس إال  سرد أحداث ليلة « حتجابإشازدة » ملا أن اإلطار العام يف روایة«. ما تبق ى لكم»
من خالله علی أنساق متقطعة من حياة هذه  ئتعرف القار حبيث ی، واحدة من حياة شازدة

فيزداد التداخل بني الزمن املوضوعی والزمن الذهين مما جيعل ؛ الشخصية وما یتعلق بتاریخ أسرهتا
 «.ماتبق ی لکم»مستواها الفين يف جمال توظيف تقنية تيار الوعي أعلی من روایة 

 

 . النتیجة4
البحث  سفری« شازدة احتجاب»و« ما تبق ی لکم»بني روایيت م عن املقارنة وعلى ضوء ما تقد  

 النتائج اآلتية:عن 
هما بني لتشرتك كلتا الروایتني يف احتوائهما على أبطال ثالثة ذات داللة رمزیة، ويف جع -

شخصية واحدة سلبية وشخصيتني بریئتني تقابالن تلك السلبية. السمة البارزة اليت جتمع بني 
إضافة إلی كوهنما متشاهبتان موضوعيًا هو إبداع « شازدة احتجاب»و« لكم ما تبق ى»روایيت 

انت الكاتبني يف جتسيد أفكار الشخصيات وتقدمي أزماهتا النفسية عن طریق استخدام أهم مكو  
 املناجاة النفسية، وتقنية الزمن السردي.و املونولوج الداخلي، و روایة تيار الوعي منها تقنية التداعي، 
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ل دراستنا لتقنية التداعي وصلنا إلی أن معظم اهلواجس الفكریة لشخصيات ومن خال -
صبت يف قالب التداعي الذي ميلي على القارئ عن طریق تيار متغلغل لوعي  قد تنيالروای

 الشخصيات، وعن طریق جراين أفكارها وإاثرة أحاسيسها.
ن يف تكوین الشخصيات رفضا احلضور املباشر داخل الروایة فالیتدخال ن الكاتبني قدإ -

وجتسيدها تدخاًل مباشرًا بل یتخذان موقف حياد ابلنسبة هلا حيث تلعب الشخصيات دور 
خضوع لتدخل خارجي. فضالً  یتها يف سرد أحداث الروایة دومناالراوي الرئيس للروایة وهلا حر 

زاوجة زاویة )األان املباشر يف النص الروائي من خالل م عنها لقد یسري نوع املونولوج الداخلي غري
أكثرا  روائينيكلتا الروایتني املدروستني يف أن ال  كشرت الفردي( بزاویة )هو الغایب( الواسع املعرفة. ت

یتحدث فيها الشخصية الروائية وذاهتا من أحاسيسها  ، إذمن استخدام تقنية املناجاة النفسية
لذهنية كما تكشف عن مالمح الراوي وأفكارها مباشرة وأبعلى صوهتا لتخرب القارئ من عملياهتا ا

 النفسية.
يف دراستنا لتوظيف الزمن يف الروایتني الحظنا أهنما تعكسان أحداث الروایة من خالل  -

زمن ذهن الشخصيات دون تقي د ابلرتتيب والنظام. كما أن احلاالت املتعددة لتكسري خط ية ال
تصد قنا يف القول أبن استخدام تقنية االنزايح من الذاكرة إطارًا مرجعياً، هي ما  روائينيختاذ الإب

 الزمين هو امليزة األساسية للروایتني.
 إلی استخدام طریقة تيار روائينيوبصفة عام ة هناك نقاط التقاء مميزة بني الروایتني يف جلوء ال

 روایةالوعي ومنهجية توظيفهما ملكوانهتا لكنه ما یسجل لكلشريي مبكاٍن، هو أن  اإلطار العام يف 
من  ئحبيث یتعرف القار ، ليس إال  سرد أحداث ليلة واحدة من حياة شازدة« شازدة احتجاب»

خالله علی أنساق متقطعة من حياة هذه الشخصية وما یتعلق بتاریخ أسرهتا منذ ثالثة أجيال 
 خلت. 
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