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 السدتخمز:

َبْيَغ ُأُشٍخ َثالَثٍة )الحات، اآلخخ، فرػؿ الدشة(، كصػٍر متعجدٍة )السكاف السفتػح، السغمق، الساء، الشيار، الميل،     
ـٍ؛ ا صاعت نطخية "باختيغ" أف ستاأللػاف، أدكات الخحمة ...(، كما يتبعيا مغ دكافَع اجتساعيٍة، كنفديٍة, كخياليٍة، كأحال

، كمػازنتو مع الشتاِج  تقخَأ أدَب الخحمِة مغ كجٍو آخخ، كبصخيقٍة نقجيٍة حجيثٍة قادرٍة عمى استشصاِؽ السػركِث األدبيِّ
ْيَكَمَة ىحيِغ الشسػذجيغِ -نسػذَجْي َىِحِه الجراسة  -الحجيث, كػ"رسالة ابغ َفْزاَلف"، ك"رحمة الِغْخَناِشّي"  ـَ  ، فأعادْت 

بصخيقٍة ىشجسيٍة تخُيميٍَّة ليا ُأشٌخ، كصػٌر, كأبعاٌد؛ ىي محصاٌت تخاتبيٌة متتابعة لمقخاءة، اتخحْت الدماَف كالسكاَف قاعجًة، 
، كعمى دالالتو  كجحبت جسيَع عشاصِخ الشّزِ األدبيِّ لُتحقَِّق الجكَر الحي تدتأثُخ بو مغ حيُث التأثيِخ عمى مػضػع الشّزِ

 ِة الشّزِ مغ حيُث الخياِؿ إلى الالمكاف كالالزماف. خيَّ الجاخمية، كعمى ح

لقج كاف ىجُؼ َىِحِه الجراسة؛ ىػ إحياُء الشّزِ القجيِع عبَخ نطخيٍة حجيثٍة، كمػازنتو مع نّزٍ حجيٍث، كالىسا في دائخة 
َساَلُة ابِغ َفْزاَلف، َكِرْحَمُة الِغْخَناِشّي ُأْنُسػَذًجا رِ "أدب الخحمة"، كمغ َثعَّ تقجيُسيا تحت عشػاف " الدََّمَكاِنيَُّة ِفي َأَدِب الخِّْحَمِة، 

"، كفق مشيج " باختيغ " في نطخيتو الدمكانية، كالتي أسفخت عغ كػف الشطخية صالحة لمتصبيق عمى أدب الخحمة، 
 كتكػيغ فكخًة بحثيًة ذاَت أثٍخ َبيٍِّغ عمى السكتبِة األدبيِة العخبيِة..

Abstract: 

The complex relationship between self and other is examined through 
“Chronotope”/ “Time-space” a literary theory developed by M. Bakhtin. The 
connection between space and time is sculptured and expressed drawing attention 
to the concrete physical spaces in which stories take place, and how time forms 
the fourth dimension. Spacetime analysis has unfolded many social, physiological, 
anthropological features. This paper applies the Timespace theory on Arabic travel 
literature, two texts are included in a comparative fashion. The first is a classical 
travel literary peace (Risalat ibn-Fadlan) written by ibn- Fadlan (921), while the 
second is a novel (Rihlat al- Ghirnati)(2012) by Rabi Jaber, the later creates a 
journey in search of an abducted bother in the year 1091. Original findings have 
emerged from this analysis where the protagonist in the first text is found suffering 
from a superiority complex, while the protagonist in the second text is suffering 
from an inferiority complex and a constant feeling of guilt. Both texts transcend 
into becoming literary pieces through fantasy, the freedom of dreams where time 
and space are fragmented, and experience is surr 
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 = َفاِتَحػػػُتػػػػػػػػػػػػػُو:  

 الحسُج هلِل كالرالُة كالدالـُ عمى رسػِؿ هللِا، كبعُج :

يُة ذاكخًة مخكػنًة عمى َأرُؼِف السكتباِت، مستمئًة بالسػركثاِت دبُتَعُج األعساُؿ األ      
اإلندانيِة، َحيًَّة بتاريِخ تمَظ السػركثاِت، كذاكخًة ُمؤشخة "لرػرِة العالِع القجيِع 

ـَ تخجسًة لِحَقِب الحياِة (1)الُسَحشَِّط" ، صػرِة عالٍع مغ أجشاٍس أدبيٍَّة تتجافُع بيشيا؛ ِلُتّقجِّ
ستتابعِة، كالسجتسعاِت الستشػعِة كالستبايشِة، كاألماكِغ، كاألفكاِر، كالجياناِت، ال السختمفةِ 
 كغيخىا.

ليذ مغ الديِل قخاءُة تاريٍخ ُدكَف َفٍغ، كال َفٍغ ُدكَف تاريٍخ، كما الفُغ إال صػرٌة 
غػيَِّة المالجساليِة، كالستخيمِة، كاإلبجاعيِة، كحياِتيا الثقاؼيِة ك  (2)صادقٌة ألفكاِر اأُلَمِع

التي ُتَديُِّخ  بذكٍل عاـ. َىِحِه العالقُة أنتجْت كثيًخا ِمَغ السشاىِج، كالشَّطخياِت، كالجراساتِ 
َىِحِه العالقَة ِكْفَق ُأُسٍذ كقػاِعَج كقػانيَغ ُمَعيََّشٍة، كمغ تمَظ الشطخياِت ما تدتجمي 

،  يَّ األدبيَة التاريخيَة، أك التخابَط الفشيَّ كالدمانيَّ كالسكان السكثف داخَل العسِل األدبيِّ
َىِحِه ىي نطخيُة "الدمكانية" عشج "ميخائيل باختيغ" كالحي ُيذيُخ فييا إلى أفَّ مؤشخاِت 
الدماِف كالسكاِف تتذاَبُظ مًعا، كتتجدج بعشاية؛ فالدمُغ يتكثَُّف شاخًرا، يكتدي لحًسا، 

اَف ُيرِبُح َمْذُحػًنا، كُمدتِجيًبا لسككيربُح مغ الشاحيِة الفشيَِّة مخئًيا، كبالسثل فإفَّ ا
إف الدمكانية كسرصمح تعشي "انريار عالقة   .(3)لحخكاِت الدمِغ كالحبكِة كالتاريخِ 

                                                           
، الجار البيزاء: السخكد 3( يشطخ: دليل الشاقج األدبي. الخكيمي، ميجاف، كالبازعي، سعج. ط 1

 .  170 ـ. ص2002في العخبي،الثقا
 .173ػػػ  170( السخجع نفدو. ص  2
 ( السخجع نفدو. الرفحة نفديا  3
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( فيي التجديج السادي لمدمغ في 1السكاف، كالدماف في كل كاحج مجرؾ مذخز" )
 السكاف، أي تجديج الدمغ الحي ال يخى، عمى ىيئة حقائق، مكانية متجاندة مع

سكاف الحي تبخز آثار الدماف عميو، مداعجة القارئ في فيع الذخريات مغ خالؿ ال
 الػصف العسيق، كالجقيق لعالقات الدمكاف في الدخد.

تعشي الجراسة في َجػىِخ  الجراسُة الدَّمكانيُة الحجيثُة في فزاِء اإلبجاِع األدبيِّ  إذفْ 
، ُق األثُخ كب الخؤيِة الفشيَِّة، كُمحخكاِتَيا داخَل الشَّّزِ تآُزِر َجَجِلَيِة الدماِف كالسكاِف َيَتحقَّ

؛ كلحا  ، باإلضافِة إلى الحخكِة الجالليِة الستكاممِة، كصيخكرِة التحفيِد الشريِّ الجساليُّ
، ككحلظ فخرػصيُة الدمِغ تعِكُذ  فإفَّ خرػصيَة السكاِف ِمْخآٌة َعاِكَدٌة لؤلثِخ الدمشيِّ

، كمغ ىحا ا صمِق كانت الجافعيُة في قخاءٍة "زمكانيٍة" ألدِب الخحمِة لسشاألثَخ السكانيَّ
الشز الخكائي عمى -بيغ الكتابِة الكالسيكية السختمصِة بالعجائبية، كالكتابِة الحجيثِة 

في رحمٍة تخُيميٍَّة لدمٍغ ماٍض في مكاٍف بعيٍج، كمَع شخرياٍت كذكاٍت  -الخرػصِ 
 ُمتآِلَفٍة تاريًخا مع ذلَظ الدمِغ.

، كالَحجِث الحؿيقيِّ السذػِب  بيغَ كما  ِرْحَمِة "ابِغ َفْزاَلف" ذاِت الُبعِج السذخقيِّ
بالعجائبية، كالشَّّزِ الُتخاثيِّ القجيِع، كاليجِؼ الدياسيِّ القائِع ببخكتػكػالِتِو السعيػدِة 

كَ  يا الخِّ " ذاِت الُبعِج السغخبيِّ بشرِّ ِل؛ ائَ في ذاَؾ الدمِغ، كبيَغ "رحمِة الِغْخَناِشيِّ يِّ الُسَتَخيَّ
-ستكػُف القخاءُة ِكْفَق "الشََّطِخيَِّة الدََّمَكاَنيَِّة"، كالتي تدتشِصُق الشَّزَّ مغ زاكيٍة كاحجٍة 

 ، كُتِزيُء ِبَجكِرَىا َجَساِليَّاِت الدكايا اأُلخَخى.-زاكيِة الدماِف كالسكافِ 

ٌة مغ مجسػعِة كحجاٍت، ما بَ إْف القخاءة الدمكانية تفتخض أف الشرػَص ىي كحجٌة ُمَخكَّ 
مجسػعٌة مغ الرػِر الطاىخِة عمى مدتػى  ضيخ مشيا ىػ "الدمكانيُة األصميُة"، كىي 

                                                           
( يشطخ: بشاء الدمكاف في ركايات قساشة العمياف. الفخيجي, ذكخى. رسالة ماجدتيخ، الدعػدية:  1

 .١٣ق. ص ٣٣١١كمية اآلداب، جامعة القريع،
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، كفي  ، ك السؤشَّخِة بسجسػعٍة مغ اأُلُشِخ، كىي السؤثخُة في ُصْشِع السعشى اأَلَكِليِّ الشَّّزِ
يِو ِمغ ِقَبِل القاِرِئ, َكِىَي عشَج "باختيغ": "الدم يُة التي ُيساَرُس فييا الحجُث كانَتَمؿِّ

الطاِىُخ، كتْشَرِيُخ فييا العالقاُت في كٍل ُمجرؾ؛ حيُث يتكثَُّف الدمُغ، كُيرِبُح شيًئا 
 . (1)فشًيا مخئًيا"

أما ما َخِفَي مغ تمَظ الػحجات؛ فيػ "الدمكانيُة التابعة"، كىي السعاني السدتتخُة كراَء 
، كىي زمكانيٌة ُمتكاِممٌة مع "الدمكانيِة لشَّ السعشى الطاىِخ، أك السباشِخ في ا ّزِ

األصميِة"، مغ خالِلَيا ُتعَخُؼ الحؿيقُة: خبايا الشفِذ كالسجتسع، كالخياؿ كالحمع، كىي 
الدمكانيُة الجاِذَبُة في الخفاِء ُمَحقَِّقًة الجكَر الحي تدتأِثُخ ِبِو مغ حيُث األثِخ عمى 

، كعمى دالالِتِو ال ميِة، كعمى ُحخيَِّة الشّزِ مغ حيُث الخياِؿ إلى جاخمػضػِع الشَّّزِ
 الالَمكاف، كالالَزَماف.

َف مبحَثا ىحه الجراسِة، كىسا:    كعمى َىَحْيِغ السدَتَػَيْيِغ الطاىِخ، كالسزَسِخ تكػَّ

/ السبحُث األكُؿ: الدمكانيُة األصميُة، كفييا دراسُة اأُلُشِخ الثالث: الحاِت، كاآلخِخ، 1
شيِة، كيتبُع اأُلُشَخ دراسُة الرػِر الطاىخِة كػ " السكاِف السغَمِق، السكاِف لدمكالفرػِؿ ا

 السفتػِح، الساِء، الميِل، الشياِر، األلػاِف". 

/ السبحُث الثاني: الدمكانيُة التاِبعُة، كفييا دراسُة الدمكاناِت الحؿيؿيِة، كالحياِة 2
ـِ.  اتِ االجتساعيِة كالشفديِة، باإلضاَفِة إلى الدمكان َمِة، كالعجائبيِة، كاألحال  الستخيَّ

ُز كتاَبي "ابِغ  َمْت إليو ىحِه الجراسِة، يمييا ُمْمَحٌق ُيَمخِّ يتبُعُيَسا خاتسٌة بأبخِز ما تػصَّ
 َفْزاَلَف" ك"الِغخَناِشّي"، َكَسا َيدِبقُيَسا ُمدَتْخَمٌز، َكُمَقِجَمٌة. 

                                                           
، 1. تخجسة : يػسف حالؽ. طة. باختيغ، ميخائيليشطخ: أشكاؿ الدماف كالسكاف في الخكاي ( 1

 .6ـ. ص1990سػريا : مشذػرات كزارة الثقافة، 
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ُة عمى تداؤالٍت تجكر حػَؿ مدتػى ُقجَرِة جابإفَّ َما تْرُبػ إليِو َىِحِه الجراسة ىػ اإل
القخاءِة "الدمكانيِة" ِكْفَق نطخيَِّة "باختيغ" عمى تقجيِع دراسة متكاممٍة  لمشريغ ِمغ 
خالِؿ عشرَخي الدماف كالسكاف ، ككيَف ندتصيُع السػازنَة بيَغ الحزػِر الدمشيِّ 

، كحزػِر العشاصِخ اأُلخخى في َىِحِه الجراس َمْجُسػَعٌة ِمغ التََّداؤالِت عمى  ة؟كالسكانيِّ
َعَتَباِت َىِحِه الجراسة، تربػ إلى استخجاِع الشُُّرػِص األدِبيَِّة القجيَسِة كسادِة بحٍث 

كِقخاَءٍة، ِكْفَق الجركِس الشَّقجيَِّة الحجيثِة، باإلضافِة إلى مقارنتيا مَع الشُُّرػِص األدبيَِّة 
 ظ .ذل الحجيثة كقابميتيا، كانفتاحيا عمى

َكَلَعَل ىحا الشػَع ِمَغ الِجَراَسِة، ِكْفَق نطخيِة الدمكانيِة عشَج "َباختيغ" لع يكْغ َذا حزػٍر 
، لع (1)َبيٍِّغ في الجراساِت الداِبَقِة، َفِسغ ِخالِؿ البحِث في َعَجٍد ِمغ مكتباِت الجامعاتِ 

؛ َفُتػَجُج بعُس الجراساِت، َيجِ َنِجج َما ُيػاِفُق َىِحِه الجراسَة في السػضػِع، أمَّا في السش
كػ"البشيِة الدمكانيِة في ِرَكاَياِت كليج الخجيب" لػ"ُمشيخ بيار العتيبي" ِمغ َجامعِة الذخِؽ 
اأَلْكَسِط، ككحِلَظ ِرَسالة الساجدتيخ لػ"ِذكَخى الفخيجي" تحَت عشػاِف: "ِبشاِء الدمكانيِة في 

َغاِيَخٌة لسا تقػـُ ِبِو دراسُتَشا ِمغ حيُث مُ  ِرَكاَياِت قساشة العمياف"، كىي ِدَراَساتٌ 
السػضػِع، كآليِة التحميِل كالقخاءِة، كِمغ حيُث السادِة السجركسِة كشػٍع أدبيٍّ ُمدَتقٍِّل، 

 كىػ أدُب الخِّحَمِة.

يقػُؿ "جيخار بخنذ": "إفَّ الشرػَص، كفئاِت الشرػِص ترػُغ الػاقَع، كتخمُق صػَر 
باٍت زمكانيةٍ -مختمفة ٍت العالِع شبًقا لكخبػنا كتتحجد عمى  -أي أنػاٍع مختمفٍة مغ مخكَّ

 .(2)أساسيا"

                                                           
( جامعة األميخة نػرة بشت عبجالخحسغ، كجامعة القريع، كجامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد  1

 اإلسالمية، جامعة السمظ عبجالعديد.
ت لمشذخ ، القاىخة : ميخ 1ط يشطخ: قامػس الدخديات. بخنذ، جيخالج.تخجسة: الديج إماـ. ( 2

 .32ـ. ص  2003كالسعمػمات،
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؛ ىي ليدت معشيًة -حؿيؿيًة كانت أك مجازية-كعمى إثِخ مقػلتو نجُج أفَّ الدمكانيَة  
بالدماِف، كالسكاِف فحدب؛ بل تكتدُب فاعميَتيا الشطخيَة مغ خالِؿ تفعيِميا لمسكػناِت 

، كالكذف يَّ الدخديَِّة، كالخصاب ِة، كالفشيَِّة، ك التعبيخيَِّة، كُقجرتيا عمى استجالِء الشّزِ
بذكٍل مؤثٍخ في الستمقي، كبسا أفَّ َىِحِه الشطخيَة يتعُّ تفعيُميا عبَخ  عغ جسالياِتِو 

؛ فإفَّ األكلى  َمْخَحَمَتيِغ ُمَتَتاِبَعَتيِغ، كىسا قخاءُة الطاىِخ، ثعَّ الكذُف عغ السزسِخ الَخِفيِّ
بجُء بجراسِة الطاىِخ كىػ "الدمكانيُة األصميُة" كتفخعاتيا: زمكانيُة اأُلُشِخ، كزمكانيُة ال

 الرػرِة.

ُؿ: الدمكانيُة األصميُة:   السبحُث األكَّ

ـَ لػحٍة فشيٍة ُمَؤشََّخٍة       َبْيَغ ِرْحَمتّي "ابِغ َفْزاَلف"، ك"ِرْحَمِة الِغْخَناِشّي" نجُج أنََّشا أما
، ضالبثالثِة أ ٍع تدكُشَيا مجسػعُة صػٍر، تطيُخ َجِميًَّة عمى السدتػى الدصحيِّ لمشَّّزِ

كحيَغ ُنحاِكُؿ قخاءَة َىِحِه الرػِر تتجمى اأُلُشُخ كتكػُف َمْجَخاًل َأَساِسيِّا لمدمكانيِة 
اَلِة  إشاٌر، كَذاُت اآلخِخ إشاٌر، كفرػُؿ الدشِة األربعُة  حَّ األصميِة، فيا ىي َذاُت الخَّ

َنًة كػَّ  ًنا بألػاِنِيا الُستساـَيِة في الجاللِة، َكِىَي ُمَتَخاِبَصٌة ال َتَتَجدَُّأ ُمَكػِّ َنْت إشاًرا ثالًثا، ُمَمػَّ
 ِعالَقاٍت َتعِبيِخيًَّة كَفِشيًَّة َكاِسَعًة. 

اَلِة الُسَتَشقِّمِة َبْيَغ اأَلْزِمَشِة َكاأَلْمِكَشِة َتْبُخُز الك حَّ ِمَغ السالِمِح، كمغ  ثيخَ َفِسَغ َذاِت الخَّ
ُف الحؿيقُة، كىحا َيُجؿُّ عمى "أنَُّو َلْيَذ َثسََّة  َشِة الُستعاِؾَبِة عمى الحَّاِت َتَتَكػَّ ُفُرػِؿ الدَّ

ُكُجػٌد ِباَل َمَكاٍف، كَيْدَتْجِعي ُكُجػُد السكاِف ُكُجػَد اإلْنَداِف ِمْحَػِر َذِلَظ الُػُجػِد، كالَعاِمِل 
اِىِج َكاقِ  يِّا َعَمى َمْذَيِج الَحَياِة، َكَتَتَشػَُّع اأَلْجَشاُس اإلْنَداِنيَُّة ِبَتَشػُِّع السكاِف، َكَما عِ الذَّ

َيَتَختَُّب َعَمى َذِلَظ التََّشػُِّع ِمغ اخِتاَلٍؼ في السعتَقِج، كالمػِف، كالسداِج، كالدمػِؾ، 
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َج بيئِتِو، كُمَػاَصَفاِتِيا، مداكالتكػيِغ، ِإْذ َيْرَصِبُغ اإلنَداُف بسكاِنِو، َكَيْعِكُذ 
َدة"  . (1)كمػاضعاِتِيا، كتخكيَبِتَيا الستَعجِّ

 

اَلِة 1ػػ1 حَّ  :  -إشار –/ َذاُت الخَّ

َنْت َحَخَكًة ُمَتَشقِّمًة َبْيَغ الَعَشاَصِخ       ، َكَكػَّ اَلِة" في ضاىِخ الشَّّزِ حَّ َأثََّخْت "ذاُت الخَّ
. كىي في "ِرسالِة حَ الشَّريَِّة، ِباإلَضاَفِة إلى تَ  كُِّسَيا في َسْيِخ كاتجاِه السزسػِف الشَِّريِّ

ـُ ِرَكاَيَتَيا َكَػِثيَقٍة َتاِريِخيٍَّة َشاِىَجٍة عمى ُكلِّ  ابِغ َفْزاَلف" ذاٌت َعاِلَسٌة ِبُكلِّ َشْيٍء، ُتَقجِّ
، كضاىخٌة بزسيِخ الػ  -ابِغ َفْزاَلف-ا" "أناأَلزِمَشِة كاأَلْمِكَشِة، كُمَحخَِّكٌة لمحجِث الفشيِّ

الذاىِج عمى ُكلِّ َمْػِشٍغ ِمغ َمَػاِشِغ الخحمِة؛ حيُث يسخُّ عمى ُكلِّ بمجٍة َفُيَػفِّيَيا كصًفا 
عغ ِبالِد  -كىػ كثيخٌ -لحاِتيا كألىِميا كصَف العميِع السحيِط ِبِيع، كمغ ذلظ قػُلو 

ع قاَؿ: أنا ضيُفَظ، كأنا ُأريُج ِمغ ، ثالُتخِؾ: "ككحلَظ لػ اجتاَز بالُتخكيِّ إنداٌف ال يعِخُفوُ 
 ِجَساِلَظ َكَدكابَِّظ 

. لقج َحِخَص ابُغ فزالَف عمى ِإشخاِؾ الستمقِّي في (2)َكَدَراِىِسَظ؛ َدَفَع إلْيِو َما ُيخيج"
ًبا نفَدُو َبَصاًل َكَراِكًيا في الػقِت ذاِتو، َكَسا أضيَخ انفعاالِتِو كردكَد أفعاِلوِ   تجخبِتِو ُمَشرِّ

كقاَؿ بعُزُيع كسسَعِشي أقخُأ اَء مػاؾَف بعيِشَيا، كأبَجى ِكْجَيَة َنَطخِِه في غيِخ َمػِضٍع: "إز 
ُقخآًنا، فاستحدَغ القخآف، كأقبَل يقػُؿ لمُتخُجَساِف ُقْل َلُو: ال تدُكْت. كقاَؿ لي ىحا الخجُل 

: َأِلَخبِّشَ  دَّ َكَجلَّ امخأٌة؟ فاستعطسُت ذلَظ ا عَ يػًما عمى ِلداِف الُتخُجَساِف: ُقْل ِلَيَحا العخِبيِّ

                                                           
، مػقع 1يشطخ: استعادة السكاف، دراسة في آليات الدخد كالتأكيخ. حدانيغ، دمحم مرصفى. ط ( 1

 .105الكتخكني، كتب عخبية. ص 
، 1( يشطخ: رسالة ابغ َفْزاَلف. ابغ َفْزاَلف، أحسج بغ العباس. تحقيق: سامي الجىاف. ط 2

 .95مسي العخبي. ص مصبػعات السجسع العدمذق : 
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كسبَّْحُت هللَا كاستغفخُتو، فدبََّح كاستغَفَخ َكَسا فعمُت، ككحلَظ رسع التخكي ُكمََّسا َسِسَع 
 (1)السدمُع ُيَدبُِّح كُيَيمُِّل قاَؿ ِمثَمُو"

اَلِة" ُتَعجُّ إحَجى الذخر حَّ التي َتُقزُّ عمى  ياتِ أمَّا في "ِرْحَمِة الِغْخَناِشّي" فػػ"َذاُت الخَّ
ُخَىا ذاُت الكاتِب )الخاكي(، الحي  الذخرياِت اأُلخَخى ِحَكاَيَة البحِث عغ أخيو، َكُتَؤشِّ

ـُ السذاىَج، كاألحجاَث، الذخرياِت، ُدكَف أْف ُيعَمع  يحكي بُمغٍة َعاِلَسٍة ِبُكلِّ َشْيٍء، ؼُيَقجِّ
ًيا كال كجػَد ل ضاِىخًيا: "رفَع محسٌج رأَسو ناضًخا إلى الشافحِة ُو ُحُزػُرُه؛ َبْل َيَطلُّ ُمَتَخؽِّ

َؾ ِضلُّ الجاخِل عبخ الثقػِب، رأى الطلَّ، لع َيُعج ُيِحبُّ الجخػَؿ إلى غخفِة  فػَقو، تحخَّ
 .(2)أبيو، تجسََّج كجُيُو مشُح أصاَبو الفالُج"

الجخػَؿ إلى  بُّ ىػ نائُب الفاعِل، فػقػلو: " لع َيُعج ُيحِ  -الكاتب- إفَّ الخاكي العميع 
 غخفِة أبيو"؛ ما ىػ إال استشصاٌؽ لمذخرياِت، ككصُف رؤيِتيا لمحجِث. 

ـُ ما تذاىجه فقط مغ أحجاٍث بصخيقٍة تعاقبيٍة  َحاَلِة" فيي الزسيُخ "أنا" ُتقجِّ أمَّا "ذاُت الخَّ
الػ "ىػ"، عبَخ ُرؤيٍة ذاتيٍة  -الكاتِب –مع الخاكي الخارجيِّ  -ُمراحبًة كُمذاركةً -

ياِع: "أيقطشي, ككضَع الصخائَج التي ندت صيُع قخاَءتيا بػضػٍح في َمذيِج لحطِة الزَّ
صاَدىا بالقػِس كالشذاِب عمى األرِض ُقخَب صخة الدكَّادِة، ثع بجَأ يبحُث عغ الِخخاِؼ 

الزائعِة في نرِف الميِل. حيغ لع يخجع ُدرُت حػَؿ ِجحِع التيشِة كقًتا ال أعخُؼ شػَلو، 
 . (3)غ ساعة؟ رجعُت إلى البيِت. لساذا فعمُت ذلظ؟ ال أفيُع حتى اآلف"خ مساعة؟ أكث

ككأنَّو في تداؤِلو ىحا إثبات لال عمسية، كالسحايجة، كالتداكي مع درجِة ِعمِع 
 الذخريِة ذاتيا، كَىِحِه ىي الخؤيُة السغايخة عغ ذاِت "ابغ َفْزاَلف".

                                                           
 .٣١( السخجع الدابق. ص  1
 .11( يشطخ: جابخ ،ربيع. مخجع سابق. ص  2
 . 31( يشطخ: السخجع نفدو. ص  3
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نت ِكفَق تخكيبٍة زمشيٍة  -لِغْخَناِشيّ  اابغ َفْزاَلف / دمحم- كسا أفَّ الحاَت اإلشار  تكػَّ
متشػعٍة غمَب عمييا استخجاُع السذيِج الساضي الستكِئ عمى الحاكخِة فيتالشى "اآلف"، 
كيطيُخ الساضي برػرِة الحاضِخ، كىػ أحُج معالِع أدِب الخحمِة؛ حيُث السعمػمات عغ 

حفُِّد َىِحِه االستخاتيجيَة رغبُة كي الذخرياِت، كاألحجاِث، كالسكػناِت الحكائيِة اأُلخَخى،
ـُ في بيٍت جػَؼ بيٍت، كؼيو ؾبة لبػد  الحاِت في التحكيِخ بأحجاٍث ماضية: "كشُت أنا

ي الترَق عمى السخجِة" . كفي مذيٍج (1)تخكية، كأنا مجثخ باألكديِة كالفخى، ككأفَّ خجِّ
َخ الدىخاَء امخأَتو، ُأُميا مغ سُ  , حيَغ كانت صغيخًة ػسةاستخجاعي لمغخناشي: "تحكَّ
 . (2)أخبختيا أُميا ِقرًرا عغ أىِل ُسػسة، أكثخىع حاكة ..."

كىي األقُل ُحزػًرا في  -االستخجاُع مع االستباِؽ أك االستذخاؼ-كتتجاخُل التقشياُت 
،  فسغ السدمَِّع بو أفَّ حكايَة الخحمِة ىي "الساضي" غالًبا، كلكغ قج يكػُف ىشاَؾ  الشّزِ

ُمدتقبميٍة، تكػُف ىي األمُل، أك الحمع لراحِب الخحمِة، كسا ىي  جاثٍ تمسيٌح ألح
َمشاَماُت الِغْخَناِشّي كمخاكِفِو، أك تػُجُذ ابِغ َفْزاَلَف مغ أحجاٍث ُمدتقَبميٍة تكػُف  

 .(3)"لحطة زمشية مفارقة ُتدِيُع في عسميِة الخمِق كاإلبجاِع"

َطُخ بعُس السذاىِج؛ فتػِؾُف صيخكرَة ُتحكبيغ زماناِت االستخجاِع، كزمِغ االستباِؽ، 
ُيَعُج كسيمًة   -داخمي-الدمِغ، أك تتباشُأ، كتأتي عمى شكِل ِحػاٍر مع الحاِت نفِدَيا 

كىػ في الغالِب "مػضُع  -حػار خارجي-، أك حػاٍر مَع اآلخخ -الخاكي –لقخاءِة الحاِت 
يِة، كأكثُخ تحُخًرا مغ صابتخكيٍد دراميٍّ ُمتحخٍر تساًما مغ العػائِق الػصؽيِة كالخ

                                                           
 .85( ابغ َفْزاَلف. مخجع سابق. ص  1
 .176( جابخ، ربيع. مخجع سابق. ص  2
لتشػيخ لمصباعة ، بيخكت : دار ا1ط ( يشطخ: العجائبية في الخكاية الجدائخية. عالكي، الخامدة. 3

 . 313ـ. ص 2013كالشذخ، 
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؛ كلحا نجُج "ابَغ َفْزاَلَف" في حػاٍر مَع ممِظ الرقالبِة (1)التجاخالِت السفارقِة زمشًيا"
 يقػُؿ:

فمسا دخمُت إليو؛ أمخني بالجمػِس، فجمدُت، كرمى إليَّ كتاَب أميِخ السؤمشيَغ،  - 
 فقاَؿ:

 َمغ جاَء بيحا الكتاِب؟

 قمُت : أنا.

 ؟ًزافقاَؿ : كىحا أي

 قمُت : أنا .

 قاؿ : فالساُؿ الحي ُذِكَخ فييسا ما ُفعَل ِبِو؟

خػِؿ؛ فتخكشاه َيْمَحُق ِبَشا ..."  .(2)قمُت: تعحَّر جسُعو، كضاَؽ الػقُت، كخذيشا َفْػَت الجُّ

 أما في "رحمة الِغْخَناِشّي"، فشْدَتْذِيُج بحػاٍر مَع اآلخخ في الحمع في السشاـ:

 َمو، كؾَف فػَؽ رأِسِو، كشعَغ جشَبو بُخْمٍح مكدػٍر.َشا"كلَج عسالٌؽ أسػُد مَ 

 قاؿ : انيْس ! اآلف تقػُؿ ماذا جئَت تفعُل في َىِحِه الجياِر؟! اآلَف تقػُؿ أك تسػُت.

 قاؿ دمحم الِغْخَناِشّي: إنَّو أتى يبحُث عغ أِخيو.
                                                           

( يشطخ:البشية الدخدية في ركايات خيخي الحىبي. السحسػد، صفاء. رسالة ماجدتيخ، سػريا:  1
 .164ىػ . ص.1413كمية اآلداب كالعمػـ اإلندانية، جامعة البعث، 
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إلى بمِجىع،  حكهأنا مغ غخناشَة في جديخِة األنجلِذ، الخكـُ َأَسُخكا أخي َصِغيًخا، أخ -
 .(1)صاَر ُركِميِّا مثَميع، َلِحقُت ِبِو إلى ُىَشا؛ كي َأِجَجُه.

كِحكايُة أخيو تػاتخْت بذكٍل ممحػٍظ ألكثَخ مغ سبعَة عذَخ مػشًشا، ما بيغ اليقطِة 
ـِ، كما بيغ الدؤاِؿ كاالستقراِء كالبحِث، كما بيَغ الدسِخ كالحشيِغ كالتكخاِر.   كالسشا

يِجُؼ إلى تَحُكِخ اليجِؼ كالغايِة مغ رحمِتِو "البحث عغ أخيو"، كفي ُكلِّ يَ  كفي ُكلِّ مخةٍ 
مخحمٍة مغ مخاحِل البحِث يمجُأ إلى تكَخاِر الحكايِة "سبب الػياب"، ككأفَّ الشفَذ المػَّاَمَة 

 تخَغُب في التصييِخ مغ ذنٍب ما تجاَه أخيو.  

نت مجسػعًة مغ الججلياِت  أدِب إفَّ َىِحِه التقمباِت الدمشيَة الستكخرَة في " الخحمِة" َكػَّ
"الدمغ كالسكاف الساضي، كججلية الدمغ كالسكاف الحاضخ، كالدمغ كالسكاف السدتقبل، 

تتقابل ؼيسا بيشيا، كتتعارض، تستُج حيًشا، كَتْقُرُخ في أحياف ُأخخ، خاضعًة لمخاكي 
، كخاضعًة لمفخكِض الدمكانيِة عمى َىِحهِ   لججلياِت. ا كسخِدِه الحكاِئيِّ

 :  -إشار  -/ ذاُت اآلخِخ 2ػػ1

اَلِة"، ك"ذاِت اآلخِخ" الُسَخكََّبِة مغ      حَّ إفَّ ُىشاَؾ عالقًة عالئؿيًة قائسًة بيَغ "ذاِت الخَّ
ُل بشيَة التأثيِخ كالتأُثِخ بشدبٍة ُمتفاِكَتٍة خاضعٍة لشػِع الِعالقِة كفخضيِة  ذكاٍت ُمتعجدٍة ُتَذكِّ

 ِؼ، كلُخبََّسا التشاُفِخ كالتَباُعِج.ارُ التالؤـِ كالتع

كسا أفَّ "ذات اآلخِخ" ىي بحرُة البحِث اأُلكلى؛ حيُث شاعُة كليِّ األمِخ في تشفيِح ما 
شمِب ممِظ الرقالبِة عشَج "ابِغ َفْزاَلَف"، كالبحُث عغ أخيو  عشَج "الِغْخَناِشّي"، كمحاكلُة 

البحرُة ىي الجافُع لتشامي أحجاِث الخحمِة  ِحهِ استخجاِع ذكاِت أىِمِو بُفقجاِف أخيو، كىَ 
ِرَىا، فال رحمَة ُدكَف اآلخِخ، الحي نججُه عشَج "ابِغ َفْزاَلَف" ىػ: أميُخ السؤمشيغ،  كتصػُّ
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ممُظ الرقالبِة، صحبُتو في الخحمِة، الذخرياُت كالعػاِلُع التي ُيقاِبُميا، كالعُجكُّ 
 .الستخبُِّز الطاىُخ بيَغ مجيشٍة كُأخخى 

ه ُسميساف، كأبػه، كأمو، كأخػاُتو، أ مَّا في "رحمة الِغْخَناِشّي" فيي: أخػه الخبيع، كججُّ
-كزكجُتو الدىخاء، كابَشاه، كالخجُل الشاُبمدي، كالخجُل السقجسي، ك شخرياٌت متعجدٌة 

 ، قاَبَميا خالَؿ رحمِة البحِث. -صجيقٌة, كعجكة

َف" ك"رحمِة الِغْخَناِشّي"؛ َبْػٌف شاسٌع، سػاًء اَل كبيَغ "ذاِت اآلخِخ" في "رسالِة ابِغ َفْز 
اَلِة" أك عمى ُمدتػى إشاِر "اآلخخ" ذاِت  حَّ عمى ُمدتػى العالقِة اإلشار "ذاِت الخَّ

الذخرياِت، كُمدتػى ُكلِّ شخريٍة. ففي رحمِة "ابِغ َفْزاَلَف" نجُج عالقًة مبشيًة عمى 
اّلِة" ُمقاِبَل "ذاِت اآلخِخ", سغاالدَّْىِػ، كشعػِر الفػؾيِة، كالػ "أنا" ال حَّ يخِة عشَج "ذاِت الخَّ

يبِة كالتََّػُجِذ، كالمغِة الشاقجِة الطاىخِة في كصِف الحاِؿ، كعبَخ  كىي َأْمَيُل لمتشاُفِخ كالخِّ
السذاىِج؛ إال أفَّ ُىَشاَؾ َمػاِشَغ تبجيٍل ُمَباَلٍغ لحكاٍت ُأْخَخى كػ"أميِخ السؤمشيَغ"، كالػ"أنا" 

 بذكٍل عاـ. خبيِّ الع

كبسا أفَّ َىِحِه العالقَة الستخددَة بيغ الدىِػ كالتقميِل؛ ىي الطاىخُة في حكايِة الخحمِة؛ 
أصبَح ضيػُر اآلخِخ محجدا في السذاىِج الحػاريَِّة أك الػصِف، كما فييسا مغ تأثيٍخ 

يقػُؿ: "فمسَّا ُث زمكانيٍّ ساكٍغ ال حخاَؾ لو، كَشاِىُج ذلَظ: كصُفُو لخجٍل مغ األتخاِؾ حي
كاَف ِمغ الَغِج لقيشا رجاًل كاحًجا مغ األتخاِؾ، دميَع الخمقِة, َرثَّ الييئِة، قسيَء السشطِخ، 

 .(1)خديَذ السخبِخ ..."

ك مذيٌج كصفيّّ آخخ لجساعٍة مغ خػارزـَ يقػُؿ: "كىع أكحُر الشاِس كالًما كشبًعا، 
ُبعِج يػـٍ ُيَقاُؿ لَيا "أردكػ" كالـُ أىِمَيا مى كالُميع أشبُو برياِح الدرازيِل، كبيا قخيٌة ع
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. يتجمى اآلخخ عشج ابغ فزالف كسا سبق في صػرة في (1)أشبُو بشقيِق الزفادِع"
الغالب دكنية حيث يعمق عمى مدتػى الشطافة، كالجيغ، كعادات الؿبائل، كشقػس 

يعج  لحيالسػت ،بصخيقة تخفع مغ شأف العخبي كتحط مغ شأف اآلخخ غيخ العخبي كا
 مادة ثخية لالستكشاه كاالكتذاؼ.

كتطيُخ "ذاُت اآلخِخ" بعالقٍة ُمختمفٍة تساًما في "رحمِة الِغْخَناِشّي" فالعالقُة أكثُخ ِصَمًة، 
, كسا أفَّ كصفيا -القخيبِة أك البعيجةِ -كَتَجُحًرا، كحسيسيًَّة مع كافَِّة ُمدتػياِت الحكاِت 

اَلِة". مت جاَء عمى شكٍل عالئقيٍّ بيغ ذكاتٍ  حَّ  جاندٍة بيشيا كبيَغ "ذاِت الخَّ

اِب. ـَ ُدكَّاٍف ُمجاِكٍر لمقشصخِة عغ صيجليِة أبي يػسَف العذَّ  "سأَؿ رجاًل أما

 ابتدَع الخجُل : أنَت مغ قخشبَة؟

ُؿ َمخٍَّة أدُخُميا ..."  . (2)قاؿ دمحم : َىِحِه أكَّ

 كفي مذيٍج آخخ : "قاؿ الخجُل : جائٌع؟

 اف.جائٌع، كعصذ -

ـ الخجُل  ـَ الخجُل كاقًفا، الحَع محسٌج أفَّ ذراَعُو الُيدخى تتجلى ميتًة إلى جانبو. تقجَّ قا
 . (3)ُخصػتيغ. اسسي "ميغيل آنخيل". نتحجُث بعج أْف تختاح...

كسا أفَّ "ذات اآلخِخ" حاضخٌة في تقشياِت االستخجاِع الطاىخِة عمى شكِل سمدمٍة  
ـِ كالخؤى ساضُمتعاؾبٍة بيَغ َتَحكُِّخ ال ي البعيِج، كَتَحكُِّخ الساضي القخيِب الستسثِل باألحال
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َمْت ىي اأُلخخى  التي يذاىُجىا في مشاماِتو، باإلضافِة إلى أفَّ السذاىَج الحػاريَة شكَّ
ُحزػًرا لػ"ذاِت اآلخِخ"، كىي سمدمٌة مغ السذاىِج الستتاليِة التي تشُقُمشا مغ حجٍث 

 ى نقصِة الَبجِء حيُث البحُث عغ أخيو: إل آلخَخ إلى أْف ُتخِجَعَشا

 "رائحُة صعتٍخ بّخيٍّ فاحْت في األرجاِء. كاَف السداُء ييبُط.

 قاؿ الخبيُع : ماذا فعمَت ِشػاَؿ َىِحِه الدشيغ؟

 ػػػػػ كشُت أبحُث عشَظ.

 . (1)ػػػػ اذىب إلى أكالِدؾ ..."

تعجتيا لتكػف عالقًة مع  بل كلع تقترْخ "ذاُت اآلخِخ" عمى "الحكاِت البذخيِة" فحدب؛
الخيِل، كالبغِل، كنحػىا مغ مصايا الخحمِة، كىي ُتسثُِّل "ذات الخحالِة" بذكٍل أك بآخخ، 

مغ حيُث ضيػِر آثاِر الخحمِة، كمعخفِة الدمِغ، كمػاشِغ الخاحِة، كاستجالِء مجسػعٍة 
اَلةَ  كَف َمِصيٍَّة. يقػُؿ ابُغ دُ  مغ الرػِر، كىي الرػرُة التي تخُسُع معالَع الخحمِة، فال َرحَّ

ـٍ، فإذا اجتاَز  َفْزاَلَف في صػرِة مػكِب ممٍظ: "فإذا ركَب السمُظ، رِكَب كحَجُه بغيِخ ُغال
ـَ كأخَح قمشدػتو عمى رأِسِو فجمَبيا تحَت إبِصِو ..."  .(2)في الدػِؽ لع يبَق أحٌج إال قا

" فالفخُس ركٌح ُأخَخى تخا ُو السديَخ: "تخؾ قخشبَة في مػسِع تفتُِّح فقُ أمَّا عشَج "الِغْخَناِشيِّ
 األزىاِر، عمى الَفَخِس العاِلَيِة، ُمَعّمًقا فزاء، عمى الخحاؿ السمبذ بالجيباج ...
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 .(1)َىْسَيَع الفخُس، لفَح بخاُر أنفاِسيا كجَو محسٍج. قاؿ ىامًدا : كاف ىشا ..."

ػصِف عشَج "ابِغ َفْزاَلَف" أكثَخ لم كتدتسُخ السذاىُج كالحػاراُت في كمتا الخحمتيغ، تسيلُ 
"، حيُث يتشامى زمُغ الحكِي عمى حداِب زمِغ الدخِد؛  اَلِة الِغْخَناِشيِّ حَّ مشيا عشَج "الخَّ

لتقجيِع تفاصيٍل مكثفٍة حػَؿ الخحمِة تتعالُق َىِحِه التفاصيُل مَع "اآلخِخ" الحي أصبَح  
اَلةِ  حَّ ًسا "لحاِت الخَّ اَلُة الشائُب"، الجافُع لمحخكِة الدخديَِّة "؛ بشيًة أساسيًة كُمتسِّ حَّ بل ىػ "الخَّ

.  في ىحا الفغِّ األدبيِّ

 :  -إشار  -/ الفرػؿ األربعة 3ػػػ 1

ُيَعجُّ تعاُقُب الفرػِؿ الدمشيِة ُمؤثًخا ِبذكٍل ممحػٍظ عمى أدِب الخحمِة؛ بل ىػ األكثُخ     
، كض رْسًسا لسعالِع الخحمِة مغ الحكاِت عمى كافَّةِ  اِئِفَيا، كاألقجُر عمى التآُلِف مع الشَّّزِ

كَتَتُبِع الدمكاِف بذكٍل تخاتبي، كاستحزاِر السذاىِج كاألماكِغ السختبصِة بذكٍل مبجئيٍّ 
عشَج سخِدَىا مَع الدمِغ الفرميِّ حيُث الييسشُة عمى الحخكِة الدخديَِّة كُمْجَخَياِتَيا، 

 كَتْمِػيُغ أحجاِثَيا.

" ُيَعجُّ فرال "الخخيِف كالذتاِء" ىسا األكثُخ  ابغِ كفي "ِرسالِة  َفْزاَلف"، ك"رحمِة الِغْخَناِشيِّ
حزػًرا في السذيِج الحكائي، حيُث تبخُز ثشائيٌة متزادٌة، كعميو تكػُف ثشائيُة التغيِخ 

في زمِغ الخحمِة، فحيَغ اتجو ابُغ َفْزاَلَف إلى الذساِؿ مغ بغجاَد في رحمِتِو، اتجو إلى 
خَخ لع يعيْجُه، كفرػٍؿ متعاؾبٍة لع يعيْجَىا، فالعجائبيُة في رحمِتِو لع تقترْخ آ زمغٍ 

، أك تشػُِّع الذخرياِت؛ بل امتجْت إلى التشػُِّع الدمشيِّ ؼيقػُؿ عغ  عمى التشػُِّع السكانيِّ
ؼيو  ُقطُ ذلَظ: "رأيشا بمًجا ما ضششا إال أفَّ َباًبا مغ الدميخيِخ َقْج ُفِتَح عميشا مشو، كال يد

الثمُج إال كمَعُو ِريٌح عاصٌف شجيجٌة، كإذا أراَد ِبخَّ صاحِبِو قاَؿ َلُو: تعاَؿ إليَّ  حتى 
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ـَ "ابُغ َفْزاَلَف" كثيقَة معاَىَجٍة مَع (1)نتحجُث فإفَّ عشجي ناًرا شيبًة" . كبيحا الػصُف قجَّ
كججناه عشجما أراَد  ما الذتاِء الحي ىػ بجكرِِه أصبَح السحخَؾ الدمكانيَّ لمخحمِة، كىحا 

َة ثسانيٍة كعذخيغ يػًما، قزاىا في  َؾ مغ ُبَخاَرى بعَج إقامِتِو ُمجَّ "ابُغ َفْزاَلَف" التحخُّ
، ؼيقػُؿ: "إْف أقْسَشا ىجَع الذتاُء, -أحِج َصحابِتوِ -انتطاِر عػدِة "أحسِج بِغ ُمػَسى" 

 .(2)ا"كفاَتَشا الجخػُؿ, كأحسُج بُغ مػسى إذا كافانا َلِحَق ِبشَ 

كيتػاتُخ حزػُر الذتاِء السَؤثِِّخ عمى سيِخ الخحمِة، كعمى كصِف السذاىِج، كاستخجاِع 
السػاؾِف بصخيقٍة ترػيخيٍة عاليٍة في كصِفَيا، كمتكخرٍة أيًزا في دالَلِتَيا:  "كتصاَكَؿ 

َف ُمَقاُمَشا في الجخجانيِة، كذلظ أْف أقْسَشا بيا أياًما مغ رجٍب كشعباَف كشيَخ رمزا
ـِ فإذا  ِتِو. كلقج كشُت أخخُج مغ الحسَّا كشػاَؿ، ككاَف ُشػُؿ ُمَقاِمَشا مغ جيِة البخِد كشجَّ

دخمُت إلى البيِت نطخُت إلى لحيتي كىي قصعٌة كاحجٌة مغ الثمِج حتى كشُت ُأدِنييا مغ 
ـُ في بيٍت جػَؼ بيٍت، كؼيو ؾبُة لبػٍد تخكيٍة، كأنا ُمجثٌخ با كديِة ألَ الشاِر. كلقج كشُت أنا

ي عمى السخجِة. كلقج رأيُت الجباَؿ بيا تكدى البػستيشات  كالفخى، فُخبََّسا الترَق خجِّ
. كبعج تكخاِر السذاىِج (3)مغ جمػد الغشع لئال تتذقق، كتشكدخ فال يغشي ذلظ شيًئا ..."

ُؿ اآلخُخ السؤثُِّخ ىػ بجكرِه في تحخيِخ الخح - مةِ في إشاِر الدمِغ )الذتاء(، يأتي التحػُّ
مغ قيػِد الذتاِء، ؼيقػُؿ: "كلسا انترَف شػاُؿ، أخَح الدماُف في  -سخد الحكاية

التغيُِّخ، كانحلَّ "نيُخ جيحػف" كأخحنا نحغ ؼيسا نحتاُج إليو مغ آلِة الدفِخ، كاشتخْيَشا 
 .(4)الِجساَؿ التُّخِكيََّة، كاستعسمشا الدفَخ مغ جمػِد الجساِؿ لعبػِر األنياِر ..."
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" ؼيغيُب أخػه "الخبيُع" كيطيُخ "الخخيُف" برػرٍة جميٍَّة، ُتَؤثُِّخ في أمَّا  "رحمِة الِغْخَناِشيِّ
"؛ بل تتعجى التأثيَخ إلى أف تكػَف  عمى التحػالِت البارزِة في مداِر رحمِة "الِغْخَناِشيِّ

ٍة البجايَة الخخيؽيَة حيُث تداقُط الصبيعِة، كتبعثُخ الدمِغ في صػرٍة رماديٍة متجيس
ـِ خخيٍف ال تشتيي: "اليػـُ األخيُخ مغ آب )أغدصذ(  ـ، أذاُف 1091تػحي بأيا

الفجِخ يختفُع مغ جػامِع غخناشَة. عمى نيِخ ششيل في بيٍت مصخكٍش بالكمذ أبيس، 
عيشيو كيتثاءب. في نػٍر خؽيٍف يتدخُب كالساِء مغ ثقػِب  -ُيجَعى دمحم-يفتح فتى 

في الشػـِ تحت نامػسيٍَّة. أنفاُس الخخيِف ُتَحخُِّؾ ا السذخبيِة، يخى أخاه كعادتو غارقً 
َر مخًَّة  الفزاَء. ومحسٌج ابُغ الحاديَة عذخَة ال يعمُع أفَّ ىحا الفجَخ األليَف لْغ يتكخَّ

 .(1)ُأْخَخى..."

"بعَج ثالِث سشػاٍت في مشترِف الخخيِف؛ ماَت الججُّ ُسميساف. قزى الدشػاِت الثالَث 
ُر  دَىَة ذاتيا، يجخُل الغابَة, يجكُر في أرجاِئيا، محاذًرا تسديق ثياِبِو الشُّ الساضية ُيكخِّ

بالذػِؾ كاألغراِف، ُيفكُخ في الغابِة، في الخبيِع، حفيُجُه ضائٌع في الغابِة، كالميُل قج 
َبَط. حلَّ السداُء، كلع يخجع الججُّ ُسميساُف إلى البيِت ..."  .(2(ـَ

بعِس أزمشِة الخكايِة، ليتسكغَّ الذتاُء أْف يحزَخ  في كبسػِت الججِّ يشداُح الخخيفُ 
بقدػِتِو في زمِغ الحكايِة، كيمػُنيا باألمِل، كاليأِس في َتَزاٍد بيَغ بياِض الثمِج، 

ـِ  ـ. َغصَّْت سقػَؼ 1098كتخاُكِع الغيػـِ الخماديِة: "تداقصت الثمػُج في مصمِع عا
كالبختقاِؿ كالميسػِف عمى جانبي نيِخ  سػزِ غخناشَة، َغصَّت األزقَة. َغصَّْت سيػَؿ ال

ششيل، َغصَّت الغاباِت الذخؾيَة. َغصَّت التالَؿ كالسخاكَب السقمػبَة عشَج ضفِة الشيِخ. 
قاعجيغ حػَؿ مػقٍج يحتخُؽ ؼيو جسُخ الغزا، متػىًجا، قاؿ الذيُخ ابُغ البيصاِر 
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مغ الجيِة اأُلخخى، َج لسحسج: ال أحَج يختفي ىكحا، حتى كلػ في الغابِة. يكػُف خخ 
 .(1)كلػ ماَت كشتع كججتع جثَتُو، ـيكَمُو كعطاَمُو ..."

" في رحمِة البحِث عغ أخيو، كأداًة  كبعَج أْف أصبَح "الذتاُء" نقصَة انصالٍؽ "لمغخناشيِّ
ِتِو  زمشيًة يدتعيُغ بيا لتتبِع أثِخ أخيو السخسػـِ ِكْفَق الدمكاِف الفرميِّ بُكلِّ قدػتو كشجَّ

ِو. عاَد الخخيُف إلى السذيِج بصخيقٍة تعاُقِبيٍَّة مع الذتاِء، كأصبحا فرميغ سػِض كغ
ناف شخًقا غيَخ سالكٍة في رحمِة البحِث،  ناف حياَة "الِغْخَناِشّي" كُيكػِّ يتعاؾباف كُيمػِّ

ـٍ غادَر القخشبيُّ غخناشَة حاماًل ثالَث  كيشقالنو مغ زمٍغ إلى آخخ: "بعَج خسدِة أيا
اَف اتفّق مَع محسٍج أْف يأِتَي لديارِتِو في قخشبَة حيَغ يشتيي فرُل . كمخصػشاتٍ 

 .(2)الريِف، كيبجُأ تداُقُط األكراِؽ عغ الذجِخ ..."

كبديارِة ُقخشبَة تبجُأ رحمُة البحِث الحؿيؿيُة التي استسخت ألكثِخ مغ خسدَة عذَخ 
َء َتْعُبُخَىا غيػـٌ رقاخخيًفا كاف "يدبُح في فزاِء الخخيِف األصفِخ، تحَت سساٍء ز 

ناصعُة البياِض... كلع يكغ أحًجا... كاف خارَج جدِسِو... شارًدا في الفخاِغ... كاف 
ـَ َشَسااًل... َغصَّت الغيػـُ القسَخ... تػؾََّف الفخُس...  يختجُف... اليػاُء يبُخُد كمََّسا َتَقجَّ

 .(3)نعقت بػمٌة في شجخٍة قخيبٍة..."

الى كىػ عمى سفٍخ، أخحتو الجركُب شسااًل مغ ججيٍج، قصع تتػ "... ىا ىي الفرػُؿ 
 .(4)األشمذ الرحخاكي ..."

 لقج انتيت الخحمُة خخيؽيًة كسا بجأت، كلع يطيخ "الخبيُع" بيغ الفرػؿ.
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 " أحذَّ ببخٍد، ىبَّ ىػاُء العرِخ ... ىحا الخخيُف أـ الذتاُء؟

لفخاسِخ، بعج كل َىِحِه الدشيغ، كاف ا أحذَّ محسٌج الِغْخَناِشيُّ بالخػِؼ ... بعج آالؼِ 
يخى ؾبالَة عيشيو عمى ُبعِج خصػٍة كاحجٍة كجَو أخيو الخبيِع ... جمَذ محسٌج الِغْخَناِشيُّ 

 .(1)عمى األرِض. كاف يبكي ..."

لقج أغمَقِت الفرػُؿ الدمشيُة ثالثيُة اأُلُشِخ، التي أثََّخْت بجكرىا عمى صػٍر متعجدٍة 
مْت شُ بخزْت داخَل األُ  ،  -الرػر–ِخ الثالثِة, كقجَّ بجكِرىا ؾيسًة زمكانيًة أصيمًة لمشَّّزِ

ذات تعجديٍة في الجاللِة، ندتصيُع استجالِئيا زمكانًيا مغ خالِؿ ججكلِتيا كمػازنتيا 
  بيغ رحمتي "ابغ َفْزاَلف"، ك"الِغْخَناِشّي".

 زمكانية الرػرة:  

الرػرُة األصميَُّة/  ـ
اَلَلةُ  " بِغ َفْزاَلف""ا عشجَ  الجَّ اَلِة الِغْخَناِشيِّ حَّ  عشَج "الخَّ

 4ػػػ1

 السكاف السفتػح

ىػ السداحُة السكانيُة 
كالدمانيُة لسذيِج 

الخحمِة، كُيَسثُِّل صػرَة 
العالقاِت السفتػحةِ، 

كالسذاىِج الالمشتيية، 
ِة،  كالتفاصيِل العامَّ

"...ثع َرحْمَشا إلى "خػاِر  -
ـٍ،  الخي" فأقسشا بيا ثالثَة أيا

ثع رحمشا إلى سسشاف، ثع 
مشيا إلى الجامغاف، فتشكخنا 
في القافمة، كسخنا مججيغ 

حتى قجمشا نيدابػر، ثع 
ى "سخخذ"، ثع إل رحمشا

ُد ُمشحِجًرا  - "كاف جدُسُو يتسجَّ
ألرِض، لسَذ ذراعيِو، ع ام

لسَذ صْجَرُه كبصَشُو، لسَذ 
 ساؾيِو. َغصَّت الغيػـُ الدساَء.

كانت الطمسُة حالكًة، لع يَخ 
أصابَعو، كحَجَىا عيُغ الفخِس 
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كرمػٍز مغ الجالالِت 
 العامَِّة.

 كىػ السكاُف السجيػؿُ 
لغامُس، السػِحُر في ا

أحياٍف كثيخٍة، كفي ُأخخى 
ُيسثُِّل األمكشَة 

السدتقبميَة ألزمشِة 
 الخحمِة.

مشيا إلى مخك، ثع مشيا إلى 
 .(1)قذسياف...."

"ثع َأكغْمَشا في بمِج التُّخِؾ ال  -
نمػي عمى شيء، كال يمقانا 

أحٌج، في بخيٍَّة َقْفٍخ، بغيخ 
جبل، فِدْخَنا فييا عذخَة 

خِّ  ـٍ، كلقج لِقيَشا مغ الزُّ أيا
 .(2)كالجيج ..."

ـِ..."  .(3)لسَعْت في الطال

" كاف يخخُج كيتسَّذى في  -
األنحاِء, يسزي بيغ الربَّاِر 
كالدفخجِل بفخكٍة عمى كتؽيو، 

إلى الدساِء. يتشده  َسوُ يخفع رأ
ُمبتِعًجا عغ َصَخِب األسػاِؽ. 

يجمُذ عمى صخخٍة ُىشاَؾ. 
ـٍ تخعى الُعْذَب  يتفخَُّج عمى أغشا

"...(4). 

 5ػػػػ1

 السكاف السغمق

ىػ مكاٌف ُيسثُِّل ججليًة 
متزادًة بيغ األمِغ 

كالخػِؼ، الخاحِة 
كالسذقِة، السعخفِة 

الجياِر –كالغخبِة، كالحاِت 
كاآلخِخ  ،-كاألىلِ 

السجيػِؿ، كىػ مكاُف 
التفاصيِل الرغيخِة، 

كالعالقُة معيا، كتكػيُغ 

"ثع دخمشا "بخارى" كصخنا  -
إلى الجيياني، كىػ يجعى 

بخخساف الذيخ العسيج، 
فتقجـ بأخِح داٍر لشا، كأقاـ لشا 

جشا، كيديح ػائرجاًل يقزي ح
 .(5)عممشا في كل مانخيج"

"كلقج كشت أخخُج مغ  -
ـِ، فإذا دخمُت البيَت  ا الحسَّ
نطخُت إلى لحيتي، كىي 

قصعٌة كاحجٌة مغ الثمِج، كلقج 

"نػر الذتاء كاف يجخل  -
عارًما مغ نػافَح شػيمٍة 

كعخيزٍة، نػافَح ُيسِكُغ تغصيُتَيا 
بالجرفاِت الخذِب كالدجاجيِج 

في لحطاٍت؛ فتغسُخ العتسُة 
 القبَػ، كيدخُح الفتيُة.

أخبخه أبػ يػسف: يحبػف 
 .(1)العتسة."

"يفتح عيشيو نائًسا عمى  -
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رغبِة الخرػصيِة، 
كتػّلُج االنكفاِء مع 

 الحاِت، كالخغبِة بالُعدلِة.

ـُ في بيٍت جػَؼ  كشُت أنا
بيٍت، كؼيو ُؾبَُّة لبػٍد تخكيٍة، 
كأنا ُمجثٌخ باألْكِدَيِة كالفخى 

ي عمى  فُخبََّسا الترَق خجِّ
 .(1)ِة ..."سخجال

ى عم ضيخِه، فتيبُط الحؿيقةُ 
صجرِه، سػداُء كدخِب غخباٍف 

خارٍج مغ حرٍغ ميجػٍر. يدشُج 
ضيَخه إلى الحذايا، كيبقى رأُسو 

ُمعمًقا في الفزاء، يجاه عمى 
األرِض، كعيشاه تتشقالف بيغ 

ثقػِب السذخبيِة، كباِب 
 .(3)الغخفِة"

 6ػػػػ1

 الساءُ 

ىػ جدٌء مغ معالِع 
الخحمِة، كشيٌء مغ 

 البجايِة كالشيايِة، كىػ
الٌت متعجدٌة لمتغيُِّخ دال

ِد كالُعسِق، كىػ  كالتججُّ
الرفاُء حيًشا، كالكجُر 

أحياًنا ُأخخى، كىػ 
التزاُد في الديػلِة 
كالرعػبِة، كاألمُغ 
كالخػُؼ، كالحياُة 

"ثع ارتحمشا فشدلشا عمى  -
نيخ "جيخ" كىػ أكبُخ نيٍخ 

ه جخيًة،  رأيشاه كأعطُسو، كأشجُّ
كلقج رأيُت سفخًة انقمبت ؼيو 

فغخَؽ مغ كاف فييا، كذىبت 
رجاٌؿ كثيٌخ مغ الشاِس، 

 ، كغخقت عجُة ِجساٍؿ كدَكابٍّ
 .(4)ُجيٍج ..."كلع نعُبْخُه إال ب

"فمسا كاَف اليػـُ الحي  -
ؼيو ىػ كالجارية؛  ُيحَخؽُ 

حزخُت إلى الشيِخ الحي ؼيو 
سفيشُتو، فسا مزْت عمى 

"كانت السياُه تديُل ساخشًة  -
عمى جدسو، عبخ ُقسخٍة في 

قُط عاد السصُخ يتداالججاِر. 
رذاًذا خؽيًفا مشتطًسا. حلَّ 

َف جدَسُو، لِبَذ  السداُء، نذَّ
ثياًبا دافئًة فزفاضًة. ارتفَع 

 (6)أذاُف العذاِء"

"خخَج محسٌج ليخى فخَسو.  -
ربََّت عمى عشِقيا، فظَّ الحبُل، 
كسار معيا حتى الشيِخ،كانْت 
َعصَذى. َغَدَل محسٌج كجَيُو 

و. غدَل كعشَقو كيجيو كقجمي
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 السعخكفُة كالغامزُة.

كىػ الشجاُة كالسػُت، 
كالصيارُة، كالبحُث عِغ 

 الرفاِء.

ىػ الججلَياُت، كالتخاُدُؼ 
اقُس مًعا في كالتش

 الحياِة.

الحؿيقِة ساعٌة حتى صارت 
الدفيشُة، كالحصُب، 

كالجاريُة، كالسػلى رماًدا 
 .(1)رماًدا"

تحَت إبصيو. ندَؿ في صجَره ك 
الساِء، كفخَؾ ثياَبو عمى 

جدسو...صيمت الفخُس، 
غاصت في الساِء، غخزْت 

حػافخىا في الػحِل، كتجسجت 
 .(3)تحَت أشعِة الذسِذ"

 7ػػػػ1

 الشيار

ىي الرػرُة األكثُخ 
حزػًرا في أدِب 

الخِّحمِة، كىػ الدمكاُف 
الستغيخ، كالراخُب، 

جُخ، كىػ لحطات الف
سعخفُة، كزمُغ األمُل، ال

إشخاقِة السجِف، كالحكاُت, 
 كالتعارُؼ...

"كرأيُت الشياَر عشجىع  -
شػياًل جًجا، كيصػُؿ عشجىع 

مجًة مغ الدشِة، كيقُرُخ 
–الميُل. كرأيُت البمَج 

عشَج شمػِع  -الرقالبة
الذسِذ يحسَُّخ كلُّ شيٍء ؼيو 

مغ األرِض، كالجباؿ، فال 
حتى تكبَج تداُؿ الُحْسَخُة 

 .(4)مغ الدساِء" الذسُذ 

"قبَل أْف تعمػ الذسُذ ارتفاَع  -
ُرمحيغ في الدساِء، بمَغ أشخاَؼ 
الديِل. انحجرت األرُض أماَمو 

مدركعًة بأشجاِر الفاكيِة، 
 .(5)كضيَخ الػادي الكبيُخ."

"شػُؿ نياراِت الخخيِف،  -
كالذتاِء، الَزـَ محسٌج الذيَخ 

ُغ القخشبيَّ في الريجلِة،  يتمقَّ
ـَ  أسخارَ  ِحخَفِتو، كاقًفا أما

 .(6)السيداف..."
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 8ػػػ1

 الميل

ىػ الدكػُف في أدِب 
، -الالرحمة-الخحمِة 

كالسقابل لجالالِت 
الشياِر، كىػ صػرُة 

الخاحِة، كاألمِغ، 
ـِ، كالتأمِل، كقج  كالدال

ُيَسثُِّل صػًرا ُأخخى 
ِلَسػاِشِغ الخػِؼ، 

كالتػُجِذ, كالعتسِة، 
 السجيػلِة. كالِػجيةِ 

االنتطاُر ِبُكلِّ  ىػ
 معانيو.

"ثع رحمشا إلى "خػار الخي"  -
ـٍ ...، ثع  فأقسشا بيا ثالثَة أيا
رحمشا إلى "سخخذ"، كمشيا 

إلى "مخك"، ثع مشيا إلى 
"قذسياف" كىي شخُؼ مفازِة 
ـٍ  "آمل"، فأقسشا بيا ثالثَة أيا

"...(1). 

"كىع مدتيتخكف في  -
بََّسا ماَت ُشخِب الشبيِح لياًل. كرُ 

ػاحُج مشيع كالقجُح في ال
 .(2)يِجِه"

"حلَّ السداُء. نذَف جدُسو،  -
لبَذ ثياًبا دافَئًة فزفاضًة، 

ارتفَع أذاُف العذاِء. في الؿبِة 
الحسخاِء كجَج السائجَة بانتطارِِه 

"...(3). 

"اقتادكه في اليديِع األخيِخ  -
مغ الميِل، عبَخ دىاليٍد كساللَع 

اٍء ُمَزاٍء حجخيٍة إلى فش
اعِل القصخاِف، ُتحيُصُو بسذ

أسػاٌر عاليٌة. ربصػه بدالسِل 
حجيٍج إلى صفِّ العبيِج, 

 .(4)كاألسخى"

 9ػػػ 1

 األلػاف

ىي  الرػرُة األكلى 
كاألخيخُة في الخحمِة، 

كىي انعكاساُت الدمِغ 
، كتمػيُغ  االستخجاعيِّ

"كرأيُت الجراىَع بُبخارى  -
كمشيا دراىٌع  ألػاًنا شتى،

قاُؿ ليا الغصخؼيُة، كىي يُ 
ُنَحاٌس, َكَشبٌَّة، كُصْفٌخ 

"...(5). 

"غيػـٌ بيزاُء كالثمِج تتباعُج  -
في سساٍء عسيقِة الُدرَقِة ... 

األسػاُر البعيجُة السشحجرُة تقِفُل 
ػٍف أزرَؽ، اأُلُفَق كتمسُع بم

ُتيا بخكانيٌة سػداُء تستزُّ حجار 
ُشعاَع الذسِذ، بعج ساعاٍت 
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السذاىِج كفَق رؤيِة 
الِة, بصخيقٍة  حَّ ذاِت الخَّ

َنٍة حجيث لؤلفكاِر ٍة ُمَمػِّ
 كالسذاعِخ، كالخغباِت.

تبخُز األلػاُف عشَج "ابِغ 
َفْزاَلف" كقخاءٍة 
عجائبيٍة لبعِس 

السذاىِج، أمَّا عشَج 
"الِغْخَناِشّي" فيي زيشٌة 
ُف رماديَة الخخيِف  ُتَمػِّ

الحاضِخ، كتحاكُؿ رسَع 
 الجساليَِّة ؼيو.

"كرأيُت البمَج عشَج شمػِع  -
الذسِذ يحسَُّخ كلَّ شيٍء ؼيو 

مغ األرِض، كالجباِؿ، ككلَّ 
شيٍء يشطُخ اإلنداُف إليو 
حيَغ تصمُع الذسُذ كأنََّيا 

غسامٌة ُكبخى، فال تداُؿ 
َج الُحسَخُة كحلظ حتى  تتكبَّ

 ػ(1)"الدساءُ 

"كرأيشا عػًدا صغيًخا  -
أخزَخ كخقة السغدِؿ كأشػؿ، 

ؼيو ِعخٌؽ أخزُخ مائٌل 
لمُرفخِة، ... كثسخٌة حسخاُء 

اَنِة" مَّ  .(2)كالخُّ

تبجُؿ لػَنيا إلى ُكحِميٍّ غامٍق 
"...(3). 

"َتَحكََّخ ُقخشبَة، ككقػفو ؾبالَة  -
ستارٍة بيزاَء، يتػىُج مخكُدىا 

َخ  بمػِف الياقػِت .... كتحكَّ
اَب  الذيَخ أبا يػسَف العذَّ

َتارَة لحطةً   .(4)..." يجِحُب الدِّ

َتَحكََّخ "شائَخ الشاِر" يخؼ "كَ  -
بجشاحيو فتتصايُخ مشو شخاراٍت 

حسخاَء، كخزخاَء، كصفخاَء، 
 .(5)كبشفدجيٍة ..."

إفَّ جسيَع َىِحِه الرػِر, كغيخىا؛ ىي عبارٌة عغ َكَمَزاٍت استخجاعيٍَّة لرػٍر متتابعٍة، 
يِّ لتمَظ الرػِر، كالفاعميِة السؤثخِة ِؿ الجساِؿ الفشَتَأكََّج ُحُزػُرىا َلفِطيِّا كَداَلِليِّا، مغ ِخال 

عمى "الخحمِة" كعمى مدتػياِت التمقِّي،  كَسا أنَّيا أنتجْت ُقجَرًة في تفعيِل كتشامي الشَّّزِ 
رغَع التػؾِف الدمشيِّ الخاضِع لػصِف الرػِر، كىحا بحجِّ ذاِتِو ىػ ما ُيَجمِّي الرػرَة 

ُق ُحُزػرَ الفشيََّة الدمكانيََّة، كيُ  ُع في تأثيِخَىا.َعسِّ  َىا، كُيَػسِّ
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في حزػِرىا بيغ الخِّحمتيغ؛ إال أفَّ ىشاَؾ صػًرا كانت  -كسا سبقَ -كىي متقاربٌة 
حاضخًة في رحمٍة ُدكَف اأُلخخى، كػرػرِة العادِة، كالسمكيِة، كالساِؿ، كاألكِل، كالسػِت، 

الِة قابُميا صػٌر أُ كالسخِض، كالجشِذ، ... عشَج "ابِغ َفْزاَلَف"، كي حَّ خخى عشَج "الخَّ
" كرػرِة مخِض الفالِج، كالغابِة، كحياِة الباديِة، كالخعِي، كالسػت ...    الِغْخَناِشيِّ

كبعُج: لقج تجمَّت الدمكانيُة األصميُة  في كال الخِّحمتيِغ، بذكٍل كاضٍح، كمؤثٍخ عمى 
مْت في تغيُِّخ األح يَّاِتَيا اإلشاريِة، كالرػريِة، جاِث بُكلِّ تجمالجاللِة الشريَِّة؛ حيُث تجخَّ

   .  كعسمت عمى خمٍق زمكانيٍّ بجيٍع، قادٍر عمى كذِف مالمحِ الخحمِة بذكٍل ُشُسػِليٍّ

صػِر، نقخَأ تمَظ الدمكانيَِّة التابعِة التي تتدخُب إلى  كلكغ ال ُبجَّ أْف َنقَخَأ ما كراَء الدُّ
، كالتي تتجمَّى بإذِف هللِا حاِت الستشػعِة الستمقي بذكٍل خفيٍّ عبَخ االنديا داخَل الشّزِ

 في الدمكاِنيَِّة التابعِة.

 السبحُث الثاني: الدمكانيُة التاِبَعُة : 

ُتَعجُّ الدمكانيُة التابعُة غيُخ الفاعمِة في الشّزِ أحَج لِبشاِت البشاِء الجاخميِّ لمشّزِ     
"، ككحلَظ عمى السدتػى الحؿيقيِّ "االجتساعيِّ ك  السدتػى الخياليِّ كىػ الشفديِّ

ال تطيُخ عمى الدصِح المفطيِّ  -الدمكانيُة التابعةُ -األحالـُ، كاآلماُؿ، كالخياالُت، كىي 
؛ بل تتػارى خمَف الدمكاناِت األصيمِة، لتجعَل مغ القارئِ باحًثا عشيا خمَف  لمشّزِ

.الدصػِر، مْغ أجل  اكتشاىيا، كمغ َثعَّ استجالُء أثخِ   ىا عمى الشّزِ

، كأثِخ  إفَّ  ، كالدمانيِّ ىحِه الدمكاناِت تعسُل بذكٍل َخِفٍي عمى تعسيِق األثِخ السكانيِّ
الحجِث كالرػرِ، كالذخرياِت،  كتعسُل عمى دعِع كتشسيِة البشيِة الذعخيَِّة كالذعػريَِّة 

. كسا ُتداِعُج في الكذِف عغ شبيعِة العشاصِخ الشَّريَّةِ   األخخى بذكٍل عاـٍ  داخَل الشَّّزِ
حتى َتِرَل إلى ُقجَرٍة بارعٍة في استجالِء األفكاِر  -مغ غيِخ ِصجاـٍ -كُمتدمدٍل 

األساسَيِة التي تػلُج الجالالِت، كاإلشاراِت غيِخ السباشخِة. كفي رحمَتي: "ابغ فزالف" 
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الدمكانيِة ك"الخحالة الغخناشي" نجُج ُىشاَؾ فػارَؽ كاضحًة، كأبعاًدا جميًَّة عمى مدتػى 
، كما التابعةِ  ، الحؿيؿيَِّة مشيا أك السفتَخضِة، كىحا عائٌج إلى الفكخِة األساسيِة لمشَّّزِ

، ككػُنو مغ أدِب الخحمِة؛ فيحا تقارَبت ؼيو  يتفخَُّع مشيا مغ أفكاٍر. أمَّا مشيجيُة الشّزِ
 . -كسا في الدمكانيِة األصميةِ -الخحمتاف 

 الفخكقات؟  يِّ َمَجى كانت ىحهِ كالدؤاُؿ الػارُد ُىشا: إلى أ

 كىل ىشاَؾ بعٌس مغ نقاِط االلتقاِء بيَغ الخحمتيغ عمى السدتػى الدمكانيِّ التابِع؟

ككيَف استصاَعِت الدمكانيُة التابعُة أْف َتْكِذَف الحكاِت كالرػَر مغ خالِؿ السحيصاِت 
ـِ كالخياالتِ   ؟االجتساعيِة كالجكافِع الشفديَِّة كمداحاِت األحال

 ُة الحؿيؿيُة التابعُة : / الدمكاني1ػػػ 2

السخاُد بالحؿيقِة التابعِة: ىي الجكافُع االجتساعيُة كالشفديُة لمخحمِة عمى كافَِّة       
السدتػياِت األصميِة، سػاًء دكافُع الحاِت الخحالِة، أك الحكاِت اأُلخخى، أك حتى 

يِة. ففي رحمِة لمدمكانيِة الحؿيؿ استجالُء حؿيقِة الرػِر، كىحا ىػ ما جعميا تابعةً 
"ابغ فزالف" كانت الفكخُة تػثيَق رحمٍة إلى بالِد الرقالبِة كفَق أمٍخ مغ الجائخِة 

ككػُف الخحالِة "ابِغ فزالف" عمى رأِس كفٍج ُمخَسٍل  -دائخِة الخميفةِ -االجتساعيِة الُعميا 
ػ إلى دائخِة ئخٍة ُأخَخى ال تدسِمغ ِقَبِل تمَظ الجائخِة؛ اقتَزى مقاُمو إقراَء ُكلِّ دا

 الخميفِة؛ حيُث ال زكجًة، كال ابًشا، كال أًخا أك صجيًقا شاىجا، أك حاضخا لتمَظ الخحمِة. 

حيُث أصبحت الخسالُة كثيقًة كاصفًة لؤلكشاِف التي عَبخَىا الخحالُة، أك استقخَّ فييا 
ًة زمشيًَّة استصاَع مغ خالَليا معخفَة ُمجتسعاٍت ُأخ لسجتسِع العخبيِّ َخى ُمختمَفٍة عغ اُمجَّ

في عاداِتيا كتقاليِجىا، كعالقاِتيا الخاصِة كالعامِة، كمطاىِخ السأكِل كالسذخِب، 
 كغيِخىا.
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كمغ ذلظ كصُفُو لعاداِت الدكاِج ِعشَج األتخاِؾ، َذَكَخ ِمشَيا: "كرسػـُ تدكيِجِيع، كىػ أْف 
ِو(، أك بعَس مغ يسِمُظ )ابشِتِو، أك أختِ  يخصَب الػاحُج ِمشُيع إلى اآلخِخ بعَس حَخِموِ 

، فإذا كاَفَقُو حَسَمَيا إليَو، كربسا كاف الَسْيُخ  مغ أمخِِه، عمى كَحا كَكَحا ثػٍب خػارزميٍّ
، أك غيَخ ذلظ" ، كفي َمػِشٍغ آخَخ َيِرُف ؼيو حاَؿ السخيِس ِمشُيع، (1) ِجَسااًل أك دكابَّ

بيٍج؛ خجمػه، كلع يقخْبُو أحٌج ِمغ ككاَف لو َجػاٍر كعَ ؼيقػُؿ: "كإذا َمِخَض الخجُل ِمشُيع، 
أىِل بيِتِو، كيزخُبػَف َلُو خيسًة ناحيَة الُبيػِت، فال َيداُؿ فييا إلى أْف يسػَت أك َيْبَخَأ، 

 .(2)كإْف كاَف عبًجا أك فقيًخا َرَمػا ِبِو في الرحخاِء، كارتحمػا عشو..."

مشيع يشحُت خذبًة عمى قجِر  قػُؿ: "كُكلُّ كاحجٍ كفي َمػِشٍغ آخَخ َيِرُف عبادَتُيع، ؼي
اإلحميِل، كُيعمُِّقَيا عميو، فإذا أراَد سفًخا أك لقاَء عُجكٍّ قبَّميا كسجَج ليا ........، 
، كلمسصِخ، كلمخيِح،  كمشيع َمغ َيدُعُع أفَّ لو اثشي عذَخ َربَّا: ربّّ لمذتاِء، كلمريِف ربّّ

شيع تعُبُج الحيَّاِت، كشائفًة تعُبُج الدسَظ، كرأْيَشا شائفًة م كلمذجِخ، كلمجكابِّ ..........,
 .(3)كشائفًة تعُبُج الكخاِكي ..."

َمْت،  كعشجما كصَل بالَد الرقاِلَبِة، َكَصَف مائجَة السمِظ ِبَقػِلِو: "فَجَعا بالسائجِة َفُقجِّ
يًشا ك  َيا، كثانيًة, َقصَع ُلقَسًة كأكمَ كعمْيَيا المحُع السذػيُّ َكحَجُه، فابتَجَأ ىػ َفَأَخَح ِسكِّ

كثالثًة، ُثعَّ احَتدَّ قصعًة دَفَعَيا إلى "سػسغ" الخسػؿ............ كال َيُسجُّ أحٌج َيَجُه إلى 
 .(4)األكِل حتى ُيَشاِكَلُو السمُظ ُلقَسًة .........."

ى بعِس كِبقجِر ما أثخى "ابُغ فزالَف" رسالَتُو بػصِف تمَظ السجتسعاِت، كالػقػِؼ عم
جتساعيِة ؼيو؛ إال أفَّ ذلظ اإلثخاَء اختمَط بحالِة الدَّىِػ، كالتخفُِّع عغ تمظ السطاىِخ اال
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،  كىحا التمقِّي لآلخِخ  ، كاآلخِخ األقلِّ األجشبيِّ السجتسعاِت، حيُث ججليِة األنا العخبيِّ
اَلِة "ابِغ فزالَف"، حيُث ال حَّ  دُسػُّ بالحاِت عمىبرػرٍة ُدكنيٍَّة ىػ انعكاٌس لحاِت الخَّ

السدتػى الػضيفيِّ كُسػَفٍج لمخميفِة، كعمى السدتػى الحاِت العخبيَِّة األصيمِة، كما ليا 
ِمغ عاداٍت كتقاليَج، كما ُتؤِمُغ ِبِو ِمغ رسالٍة إسالميٍَّة، كقج ضيخت ىحه االنعكاساُت 

حِمُقػَف التُّخُؾ ُكُمُيع يبذكٍل كاضٍح كُمتَكِخٍر في الخسالِة، فشجُجُه في َكْصِف الُتخِؾ: "ك 
ِلَحاُىع إال َأسبَمَتُيع، كُربََّسا رأيَت الذيَخ اليِخـَ ِمشُيع كقج َنَتَف ِلْحَيَتُو كتخؾ َشْيًئا مشيا 

، كفي كصِفِو (1)تحَت ذقِشِو....... فإذا رآُه إنداٌف ِمغ ُبْعٍج لع يُذظُّ أنَُّو َتْيٌذ ........"
اِديٌة، ليع بيػُت َشعٍخ، يحمُّػَف كيختِحُمػَف، قػُؿ: "كإذا ُىع بَ لقبيمٍة ُيعَخُفػَف بالغديِة ي

ِمِيع،  تخى ِمشُيُع األبياَت في ُكلِّ مكاٍف، كمثَمَيا في مكاٍف آخَخ، عمى عسِل البادَيِة كتشقُّ
الَِّة ......."  .(2)كإذا ُىع في َشَقاٍء، كُىع مَع َذِلَظ كالَحِسيِخ الزَّ

آلخِخ اإلنداِف، كمحاكلُة كْصِفِو ِمغ ُعُمٍػ، ػرِة ؼيو َتغييٌب لإفَّ تكخاَر مثَل ىحِه الر
كتزميُل صػَرِتِو بذكٍل ال ُيسِكُغ أْف تقتخَب ِمغ الحؿيؿيِة، كما َذاَؾ إال ِنَتاُج ثقافٍة 

امتجْت ِليكػَف  بالمغِة العخبيِة بجايًة، ُثعَّ سائجٍة عشَج ُكتَّاِب ذلَظ الدََّمِغ، َحيُث الدَّىُػ 
، كتفزيمو عمى غيخِِه، كلحا ندتصيُع القػَؿ أفَّ َغَمَبَة الػصِف ىُػ بالجشِذ العخبيِّ الدَّ 

عمى الدخِد عشَج "ابِغ فزالَف" أدَّى إلى اتداِع َمػاِشِغ كصِف اآلخِخ، كالتقميِل مغ 
 شأنِو.

أمَّا "رحمُة الغخناشّي" فالدمكاُف الحؿيقيُّ التابُع ضيَخ مغ خالِؿ ججليِة الساضي 
".اضِخ، كما أنتجتو ىكالح  حه الججليُة ِمغ ضػاىَخ نفديٍة مؤثخٍة عمى ذاِت "الغخناشيِّ
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لقج كاَف الحزػُر االجتساعيُّ في رحمِتِو يأتي برػرٍة مباشخٍة في قميٍل مغ السذاىِج، 
 كسذيٍج حػاريٍّ مع زكجِتِو حيَغ "سأليا عغ أجسِل شيٍء عخفْتُو؛ لع تقل شيًئا.

 غ شائِخ الشاِر ..ائًخا, كأخبَخَىا عقاؿ ليا: رأيُت مخًة ش

 سسَع أذاَف العرِخ ..

ـَ كاقًفا ..  قا

 قالت : أنت .. سألتشي عغ أجسِل شيٍء عخفُتُو؟ .. أنت ..

...... 

ْت عميو في تػنَذ ..  سبُع سشػاٍت مخَّ

  (1)جاكَز بكخه حامج الخابعة ...."

 الحاكخِة عمى ىيئةِ  كلكغَّ الغمبَة في الحزػِر االجتساعيِّ ىي لمحزػِر عبخَ 
ـِ، كبرػرٍة رماديٍة في  ِخ كالسشا استخجاعاٍت زمشيٍة، تأتي بريغٍة متػسصٍة بيَغ التحكُّ

ـِ  غالِب السذاىِج، حيُث قاَمْت ِرحمُتُو عمى اليقطِة الستذبثِة بحكخياِت الساضي، كالسشا
 الغارِؽ بالحكخياِت أيًزا، كفي كالىا يبحُث عغ أخيو. 

ـُ )"َحلَّ مػسُع األ  يشتيي، ودمحم لع يعج صبًيا .. (1097مصاِر، عا

شالت قامتو . يحشي ضيخه حيغ يجخُل غخفَة الُفخِف لئال يصخُؽ رأَسو العتبَة الحجخيَة 
ِه .. َؿ صػُتو, تقػُؿ أمُّو إنَّو يتكمُع ِمثَل السخحػـِ َججِّ  .. تبجَّ
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ِو كأخِتِو الُرغَخى تشتفاِف ريَر الصي ِمَغ الدػِؽ  ػِر التي ابتاَعَيايذخُد ناضًخا إلى أمِّ
 عشَج الرباِح ...

................ 

كاَف نائًسا كَسِسَع أخاه، فتَح عيشيو فخأى الخبيَع، كجُيُو أبيُس، كالفزاُء حػَلو  
ـِ خرخه، ِحَجاؿ, كدجاُج أرٍض، كسسٌغ،  ، كمذكاُؾ ُشيػٍر يتجلَّى ثؿياًل مغ حدا ُبختقاليّّ

الميمة، الكمُب كالكّخاز قادا القصيَع ..  جَع إلى البيِت تمظكديػُؾ ماء، لع يعخؼ كيف ر 
 . (1)تبَع القصيَع ..." -دمحم الزائُع مغ دكِف أخيو-كىػ 

" نفَدو, كلع ُيزيِّع أخاه، حيُث ضيَخ الدمكاُف الشفديُّ بذكٍل  َلَقْج َأَضاَع "الِغخَناِشيُّ
البحِث عغ حُثُو عمى مػاصمِة ُمتكخٍر لسحاكالِت التكفيِخ عغ كىِع الخصيئِة التي تدت

السجيػِؿ، كربسا تكخاُر تجخبِة أخيو بإرادة ال قجر، حيُث األمكشُة الستعجدُة، كالصخُؽ 
غيُخ الدالكِة، كالذخرياُت العابخُة عبَخ كجػٍه خاليٍة ِمغ مالمِح أخيو الحي كاف 

 بمشدًيا، ثع تاجَخ زيتػٍف، ثع ................ ال شيء.

" أْف لقج حاكَؿ " ا يدتعيغ بالحكخياُت لكي يعيَر الحياَة كاألمَل، كُكمَّسَّا تعسََّق لِغخَناِشيُّ
في استخجاِع الحاكخِة؛ تحصََّع األلُع، كعاَد ليخحَل ِمغ ُحمٍع إلى آخَخ .. حيُث الفكخُة 

األكلى الستػاريُة خمَف فشيَِّة الخحمِة، كىي الخحمُة إلى السجيػِؿ كالبحُث عغ 
 حٍة، كُمدتػًى نفديٍّ ُمشغِمٍق جًجا.ى إلى نيايٍة مفتػ الالشيء، أدَّ 

 " لػ.....
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ابتدَع الخبيُع , َلسَذ َشَخَؼ الِسْئَدِر السسدِؽ, َقاَؿ: إفَّ ىَحا ُكمَّو انتَيى قبَل زمٍغ َبعيٍج 
.. 

 قاَؿ دمحم : كيَف ُمت ؟

 قاَؿ الخبيُع : ال ُتَفكِّخ في ىحا ..

 ألرجاِء..    .رائحُة َصعتٍخ بّخيٍّ فاحْت في ا

 السداُء ييبُط .. كافَ 

ِشيغ؟  قاَؿ الخبيُع : َماَذا َفَعْمَت ِشػاَؿ َىِحِه الدِّ

 قاَؿ دمحم : كشُت أبحُث عشَظ..

 قاَؿ الخبيُع : ِاْذَىْب إلى أكالِدَؾ..

 (1)جمَذ دمحم الِغخَناِشّي عمى األرِض .. كاَف يْبِكي .. "

 َعُة : / الدمكانيُة السفتَخَضُة التابِ 2ػػػ 2

، إفَّ       َف الدمكانيَّ السفتَخَض ىػ الخياُؿ الحي ُيػلج الفشيَة في الجشِذ األدبيِّ السكػِّ
حيُث َعػالٌع مغ األحجاِث كالسذاىِج غيِخ السألػفِة، كمغ ِخالِلَيا َيطَيُخ ُعشرُخ 

؛ ِليفِخَض نػًعا ِمَغ  التغييِخ كالحخاِؾ التذػيِق كالسفاجأِة كالتشػُِّع في بشيِة الشّزِ األدبيِّ
، كىحا ما دفعُتو السذاىُج العجائبيُة عشَج "ابِغ َفْزاَلَف"  في ِرحَمِتِو التي َأكَجَجِت  الَفشيِّ
: "َفخكبُت  ، ؼيقػُؿ في َكصٍف عجائبيٍّ ِعالقًة تاِبَعًة بيَغ أدِب الخِّحَمِة، كالشَّّزِ العجائبيِّ

اثشا عذخ ذراًعا، كإذا لو  ، كإذا ىػ ِبحراعيَمعُيع َحتَّى ِصخُت إلى الشيِخ، فِإَذا بالخُجلِ 
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رأٌس كأكبِخ َما يكػُف ِمغ الُقُجكِر، كأنٌف أكثُخ ِمغ ِشْبٍخ، كَعيَشاِف عطيَسَتاِف، كَأصابُع 
 تكػُف أكثَخ ِمغ ِشْبٍخ ....... 

ـَ ِعشِجي ُمجًة فمع يكْغ يشطُخ إليو صبٌي إال ماَت، كال  فدألُتُو َعِغ الخُجِل، فقاَؿ: أقا
َغ ِمْغ إنداٍف َعَرَخُه ِبَيَجْيِو َحتَّى يقُتَمو، َفَمسَّا  حامٌل إال َشَخَحْت  َحْسَمَيا، ككاَف إْف تسكَّ

 .  (1)رأيُت ذلَظ عمَّقُتو في شجخٍة عاليٍة َحتَّى ماَت..."

كفي مذيٍج عجائبيٍّ آخَخ َيِرُف رُجاًل ميًتا: "إْف أردَت أْف تشطَخ إلى عطاِمِو كرأِسِو 
يا، فقمُت:  أنا وهللِا ُأِحبُّ ذاَؾ فخِكَب معي إلى غيزٍة عَظ؛ حتى تشطَخ إليمزيُت م

كبيخٍة فييا شجٌخ عطاـ، فتقجمشي إلى شجخٍة، كرأُسو تحتيا، فخأيُت رأَسو مثَل القفيِخ 
ـُ َساَؾيو كِذراَعيو، فتعجبُت  الكبيِخ، كإذا أضالُعُو أكبُخ مغ عخاجيِغ الشَّخِل، ككحلظ عطا

 .(2)نرخفُت ..."ِمْشُو، كا

، كربسا ىػ لق ـَ "ابُغ َفْزاَلَف" مذاىَج تتجاكُز الػاقعيَة إلى الخياِؿ العجائبيِّ ج قجَّ
الجافُع اآلخُخ في ُمػاصمِة الكذِف عغ السذاىِج كالرػِر التي كاجيْتُو، كذلظ بعج 

ُخ الجافعاِف، َفِحكْ  ، كِعمَُّة ذلَظ إيجاُد َنّزٍ ُمَخمٍَّج عبَخ ىحافِ -كسا سبق -الدَّىِػ بالحاِت 
، كىحا ما جعَل ىحه الخسالَة  ـِ كاألحجاِث ليذ كاؼًيا لمخمػِد التاريخيِّ كاألدبيِّ األيا

رِة  " كأكبِخ ما  َمِة الطاىخِة في ُعسِق الرػِر السكخَّ تقتخُب مغ مفاـيِع العجائبيَِّة الستخيَّ
..." كىي ثيساٌت اِجيِغ الشَّْخِل، يكػُف، أكثُخ, تكػُف أكثَخ، القفيُخ الكبيُخ، أكبُخ ِمغ َعخ 

َمٍة كانت السداحُة كالعجُد ىسا ما أثََّخا في الخياِؿ، كقبَمو في تجاُكِز  لدمكاناٍت ُمتخيَّ
 الػاِقِعَيِة.
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" في  كُتقاِبُل عجائبيَة "ابِغ فزالَف" في رحمِتِو الحؿيؿيِة، أحالـُ كخياالُت "الغخناشيِّ
مِة التي اقتخَبتْ  َخ التاريِخ الحي اعتسَج عميِو في بشيِة ِمَغ الػاِقِع عب رحمِتِو الستخيَّ

الِة  حَّ َرٍة مغ رأيِّ التاريِخ، كُمؤِمَشٍة بإمكانيَِّة الخَّ الشَّّزِ الخكائيِّ ِبَصِخيقٍة إبجاعيٍة ُمتحخِّ
َؿ يشتقُل عبَخىا إلى مخاحَل زمشيٍة  ذاِتو في رسِع األحجاِث بمػٍف رماديٍّ كخياٍر أكَّ

دةٍ  ِتَيا َمخَحَمُة الالحياِة، كىي رغبُة التالشي كالزياِع مغ ذاِتِو، ، يأتي في ُمَقِجمَ ُمتعجِّ
كىحا ىػ ُحمُع الصفػلِة لجيو؛ فقج َأَحبَّ أْف "ُيَخّبي لحيَتو، كُيصيُل شعَخه، يشتاُبو إحداٌس 

ِو، غامٌس أنَّو يحتاُج شعًخا كثيًفا يشُبُت كفخكٍة كُيغّصي كجَيو، ُيغّصي جبيَتو، كعيشي
كأذَنو، كُيغّصي كامَل جدِسِو، ىكحا يدتصيُع أْف يختفي كراَء َشعخِِه ..  كأنَفو، كفَسو،

 . (1)َيَػدُّ أْف يكػَف خؽًيا ..."

ـِ السشاماِت، كيخى أمَُّو  ـِ اليقطِة إلى أحال ثع تستُج أحالـُ "الِغخناِشّي" فيشتقُل مغ أحال
 مغ ىشاؾ، كمغ ليالي تػنذ:

 ػاؿ ىحا الػقت؟.. ماذا فعمَت ش "أيغ ُكشَت يا ُبشيَّ 

 َنَطَخ محسٌج إلى كجِييا العجػز ..

 َنَطَخ كلع يَخ كجَيو..

 أصػاُت ِغخَناَشَة تجيُء مغ الدَُّقاِؽ كالبػابِة السػارَبِة ..

 لع يدسِع الرػَت ..

ِو، كلع يدسْع صػَت غخناشَة .."  . (2)لع يَخ كجَو أمِّ

                                                           
 .29( جابخ، ربيع. مخجع سابق. ص  1
 .180( السخجع الدابق. ص  2
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مذاىَج كانت حيًَّة، كقج تدتبُق ٍة، تدتخجُع حيًشا كتتكخُر تمظ السشاماِت بصخٍؽ مختمف
إلى مذاىَج ىي في ِعجاِد اأُلمشياِت، كيبقى صخاُع األمِل كالحمِع قائًسا في مشاماِتِو، 
حيُث ال نيايَة لمخحمِة، كال ُسُبَل كاضحة إليجاِد ضالِتِو، فيػ بيغ ججليََّتيغ، حيُث 

ُيُو إلى السداِر غ مشاماٍت ىي إشارامشاماٍت ربسا ُتشبئ بأحجاٍث مدتقبمية، كبي ٌت ُتػجِّ
 الرحيح.

 " تمظ الميمة، نائًسا عمى ضيِخ الدفيشِة بيَغ الِحَباِؿ ..

 رأى أنَُّو يدبُح َنحَػ جديخٍة تبخُؽ البيػُت كالدَُّجاِج عمى ِتاَلِلَيا .. 

 ..في َمخَسى الجديخِة رأى َمشارًة ُمخبعًة كأنََّيا َمَشاَرُة اإلسكشجريَِّة 

 .(1)يخِة َرَأى ُصػَرَة الجديخِة، كِمْغ ُصػَرِة الجديخِة خخَج أخػه الخبيُع"تحَت َسصِح الجد 

الِة"، مغ حيُث حؿيقِة  مت الدمكانيُة التابعُة شػاىَج خؽيًَّة عمى "ذاِت الخَّحَّ لقج سجَّ
كالخياِؿ,  الجائخِة االجتساعيِة كالشفديِة التي ُتَسثُِّمُو، كمغ حيُث ما ُيفتَخُض كجػُده،

 ، كاألمِل، عمى مدتػى الػاقِع، كعمى مدتػى السشاماِت.كالحمِع

كسا استصاعِت الكْذَف َعْغ ُرؤيِتِو، كتصُمَعاِتِو، ُمُخكًرا بالعؿباِت الدمشيِة، كالسكانيِة، 
كالشفديِة، كاالجتساعيِة، كىي بحلَظ َأْجَمِت الرػرَة السدتِتَخَة خمَف الرػِر، كالسذاىِج، 

 ِخ ...كاأُلشُ 

 َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة: = الَخػػاتِ 

                                                           
 .206( السخجع نفدو. ص  1
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َيْدَتِسُج ِمَغ الخِّحَمِة َسْيُخكَرَتَيا  -الحي ىػ ِبَصبيعِتِو ِديَشاِميِكيّّ كمفتػحٌ -ػػػػػ َأَدُب الخِّحَمِة 
كانفتاَح فزاِئَيا، كيبعُث الحياَة في تفاُعِل الَبَذِخ مَع السكاِف كالحجِث في َزَمٍغ َما 

ِد كالحي ُيْبِقي التَّْجُخَبَة اإلْنَداِنيََّة َحيًَّة  ِإنَتاَج َنْفِدوِ  ِلُيِعيجَ  ِبَفْزِل ِفْعِل الِقَخاَءِة السَتَججِّ
 .َحاِضَخًة في َثَقاَفِة الَجَساَعِة َكِفْكِخَىا

اِمَمِة، كالَفْيِع الَخا شَّّزِ ِمْغ ّصِ ِلَعَشاِصِخ الػػػػػػ إفَّ الدََّمَكاِنيََّة َنَطِخيٌَّة َداِفَعٌة ِلْمِقَخاَءِة الذَّ
ُمُو ِمْغ ُرؤَيٍة َشاِمَمٍة َكَثَخاٍء  َزَماٍف َكَمَكاٍف َكَشْخِريَّاٍت َكبشيٍة َكَحَجٍث، َكَنَطًخا لسا ُتَقجِّ

َمعِخِفٍي؛ َفَقج َتعَّ َتػِضيُفَيا السِتْشَصاِؽ الشُُّرػِص؛ َسْبًخا أَلَْغَػاِر السجاكراِت الشَّفِديَِّة، 
تيِة. كقج أثبَتِت الشَّطخيَُّة َجَجاَرَتَيا في َتْفِتيِق الشَّّزِ كَنْقِل ، الدياسيِة، الحااالجتساعيةِ 

جسيِع َعَشاِصخِِه الطاىخِة َكالسْزَسَخِة، َكِمْغ َثعَّ تحػيُمَيا إلى ُصػَرٍة َمخِئَيٍة، ُيْفَيُع ِمْغ 
، َكُيَذاَىُج َمفعػُؿ التأثيِخ كالتَأُثِخ،  التََّقاُرِب كالتباُعِج بيَغ  كتخُمُق ِعاَلَقاتِ ِخاَلِلَيا الشَّزُّ

َنَرْيِغ ِمْغ َأَدِب الخِّحَمِة، َسَػاًء عمى ُمْدَتَػى المَغِة َأك الُرػَرِة أك َحّتى الذخريَّاِت، 
 .  كالُبعَجْيِغ الدََّمِشيِّ كالسَكاِنيِّ

، -ِليَّةٍ حؿيؿّيٍة أك َخَيا-ػػػػػ إفَّ التخاُبَط الحي َبْيَغ األَماِكِغ، كاألزمَشِة، كالذخرياِت 
، كالسشاَماِت، َكاَف ُىَػ السحخَؾ ِلْمِقَخاَءِة الدََّمَكاِنيَِّة -حؿيؿيِّا كاَف َأك َعَجاِئِبيِّا-كالَحَجِث 

 ، ، ِمسَّا ّأْسَيَع في اْسِتْجاَلِء الِؿيَسِة الُػُجػِديَِّة لمشَّّزِ ْسِشيَِّة في الشَّّزِ َعْبَخ الّجالالِت الزِّ
الَقِتَيا َمَع ُكلِّ ُمعَصَياِت الُػُجػِد. َلَقِج اسَتَصاَعِت السقالُة أْف َتْكَتِشَو اَءِة الُذُخػِص كعَكِقخَ 

َكْػَف الشَّّزِ َداِئًخا َحْػَؿ ُمَخكٍَّب َزَمَكانيٍّ ُمَتَجاِنٍذ َيحِسُل ِفْكَخَة َمْزُسػِف الشَّّزِ َكاِماًل، َكَسا 
 لحَّاِت، كاآلَخِخ. يِو َتخَتِبُط ِباَأْبَخَزْت َعَشاِصَخ َأْصِميًَّة ؼِ 

، كىي ذاُت دالالٍت َنفديٍَّة، كاجِتَساعيٍَّة،  ػػػػػػ إفَّ َثسََّة زمكانيٌة ُمتػاِرَيٌة َخمَف ألفاِظ الشَّّزِ
كِسياسيٍَّة، َأك َفمدؽيٍَّة، َساَعَجْت في اسِتْجاَلِء األفكاِر األساِسيَِّة التي َجَعَمْت ِمْغ 

يَِّة، َنًرا َأَدِبيِّا أقخَب إلى العجاِئِبيَِّة ِمْشُو إلى الحؿيقِة، َفْزاَلَف"  الحؿيؿِرَسالِة "ابِغ 
ي" الشَّزُّ التََّخُيِميُّ الحي ُيَسثُِّل الحؿيقَة. َحاَلِة الِغخَنِاشِّ  ُتَقاِبُمُو ِحكايُة "الخَّ
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ِة؛ َفَشِجُج أفَّ ابَغ الحَّاِت الكاِتبَ  ػػػػػػ تزاَفَخْت ُمعَصَياُت الدََّمَكاِنَيِة ِلَتْكِذَف َعْغ َأْسَخارِ 
َفْزاَلَف ُيَعاِني ِمْغ ُعْقَجِة اأَلَنا الستَعاِلَيِة، كيؿيُذ ُكلَّ َما في الُػُجػِد ِبِسْؿَياٍس َعَخِبيٍّ 

 َيختِفُع َعْغ ُكلِّ َما َحػَلُو، َؼُيْرِجُر َأحَكاًما عمى ُكلِّ َمْغ َمخَّ ِبيع ِمْغ َصَقاِلَبٍة َكَأْتَخاؾٍ 
ُخػِص في َكُركٍس، َكُيَحا ِكُع َعاَداِتِيع َكُشُقػِسِيع ِمْغ ُبخٍج َعاِجيٍّ ال ُيَصاُؿ. ُكلُّ الذُّ

الخَِّساَلِة ال َتخَتِبُط ِباْبِغ َفْزاَلَف ِبِعالَقٍة َحِسيِسيٍَّة َعَمى اإِلشاَلِؽ، ِمسَّا ُيػِحي ِبَذْيٍء ِمَغ 
يِو األَ  ، َؼَيْكِذُف الشَّزُّ َعْغ ُمَعاَناِتِو َنا السَتَعاِلَيةُ التََّػُحِج الَكاِمِغ الحي ُتَغحِّ . َأمَّا الِغخَناِشيُّ

َف ِعْشَجُه َأَنا ُمَتَياِكَيًة َضِعيَفًة، َتُجكُر ِفي َحَمَقاٍت؛  ِمْغ ُعْقَجِة الحَّْنِب ِلَفْقِج َأِخيِو؛ ِمسَّا َكػَّ
يٍخ ِمَغ العالَقاِت الَحِسيَسِة ِمْغ َأٍب ِبٌل ِبَعَجٍد َكبِ َبحًثا َعْغ َشْيٍء َغْيِخ َمْػُجػٍد، َكَلِكشَُّو ُمَتَدخ 

َكَججٍّ َكَزْكَجٍة كَأْبَشاَء َكَأْصِجَقاَء. ابُغ َفْزالَف كالِغخَناِشيُّ َيْخُخَجاِف ِمْغ َداِئَخِة الَػاِقِع 
، َأمَّا ِلْمَعاَلِع السجرَ َكُمعَصَياِتِو، َكَيْخُمَقاِف َزَماًنا َكَمَكاًنا ُمَغاِيَخْيِغ، َكاَل َيْشَتِسَياِف  ِؾ ِبالِحّذِ

، َكالثَّاِني َيْخمُق ِتْمَظ السَداَحِة ِمْغ ِخاَلِؿ  خِد الَعَجاِئِبيِّ ُؿ َؼَيْرَشُع َذِلَظ ِمْغ ِخاَلِؿ الدَّ اأَلكَّ
ـِ الَيَقَطِة، َكَتَتَجمَّى تقِشَياُت االسِتَباِؽ كاالْسِتخَجاِع ِلَتْخمَق التَّ  َف الدََّمِشيِّ السَشاَماِت َكَأحاَل  َمػَّ

 كالسَكاِنيِّ السصمػِب.

 = السراِدُر ك السَخاِجُع :

، مػقع 1/ استعادُة السكاِف، دراسٌة في آلياِت الدخِد كالتأكيِخ. حدانيغ، دمحم مرصفى. ط1
 الكتخكني .

، سػريا : 1/ أشكاُؿ الدماِف كالسكاِف في الخكايِة. باختيغ، ميخائيل. تخجسة : يػسف حالؽ. ط2
 ـ.1990فة، شذػرات كزارة الثقام

/ بشاُء الدمكاِف في ركاياِت قساشَة العمياف. الفخيجي, ذكخى. رسالة ماجدتيخ، الدعػدية: كمية 3
 ق. ٣٣١١اآلداب، جامعة القريع،



 و(2021يونيو  –) أبريم 59ع  سويف                         بنيجامعة  –مجهة كهية األداب    

 

 بحوث انهغات واألداب                                                                                            

 

 
 

265 

 

/ البشيُة الدخدّيُة في ركاياِت خيخي الحىبي. السحسػد، صفاء. رسالة ماجدتيخ، سػريا: كمية 4
 ىػ .1413نية، جامعة البعث، اآلداب كالعمػـ اإلندا

. الخكيمي، ميجاف، كالبازعي، سعج. ط5 ، الجار البيزاء: السخكد الثقافي 3/ دليُل الشاقِج األدبيِّ
 ـ. 2002العخبي،

. الكيالني، جساؿ الجيغ فالح. ط6 َحاَلُة في التاريِخ اإلسالِميِّ ، القاىخة : دار 2/ الخِّحالُت كالخَّ
 ـ.2014السرصفى، 

. / ِرحمَ 7  ـ.2013.، بيخكت : التشػيخ لمصباعة، كالشذخ، 2جابخ، ربيع. طُة الِغخَناِشيِّ
ـِ. مػسى، صبحي. جخيجة الحياة اإللكتخكنية. 8 " ِمَغ األنجُلِذ إلى ِباَلِد الذا  10/ "ِرحَمُة الِغخَناِشيِّ

 ـ .2002يشايخ 
، دمذق : 1ق: سامي الجىاف. ط/ ِرَساَلُة ابِغ َفْزاَلَف. ابُغ َفْزاَلف، أحسج بغ العباس. تحقي9

 مصبػعات السجسع العمسي.
، بيخكت : دار التشػيخ لمصباعة 1/ العجائِبيَُّة في الخكاَيِة الجدائِخَيِة. عالكي، الخامدة. ط10

 ـ.2013كالشذخ، 
خِديَّاِت. بخنذ، جيخالج.تخجسة: الديج إماـ. ط11 ، القاىخة : ميخت لمشذخ 1/ َقاُمػُس الدَّ

 ـ.  2003كالسعمػمات،
  = ُمْمَحق:

  "  بيَغ كتاَبي: "ِرَسالِة ابِغ َفْزاَلَف" ك "ِرحَمِة الِغخَناِشيِّ
َميا العاِلُع العخِبيُّ "أحسُج بُغ العبَّاِس بُغ  - "رسالُة ابِغ َفْزاَلف" ىي: كثيقٌة تاريخيٌَّة سجَّ

اٍد بُغ َفْزاَلف" ِحيَغ كاَف قائًجا لمػفِج السبعػِث إلى ألسػش بغ ؾيرِخ الُبمَغار " رشيٍج بُغ حسَّ
ـ(، مغ ِقَبِل الخميفِة العباِسيِّ "السقتجر باهلل"، كذلظ لِبَشاِء 921يمصػار" في ُحَدْيَخاَف سشَة )

 قمعٍة كمدجٍج، كاَف َقْج َرِغَب الؿيرُخ فييسا.
ِبالِد ُبمَغار َرَحَل "ابُغ َفْزاَلف" في خطِّ سيٍخ ُمشصِمًقا ِمغ َبغجاَد إلى شيخاَف، فأكاسِط آسيا، ؼَ 

ػلجا أك أرِض الرقالبة، إلى األراضي الخكسيَِّة، فأراضي مسمكِة الخدِر، إلى أْف كصَل الف
ـ(، حيُث استغخقْت ِرْحَمَتُو أحَج عذَخ شيًخا، الَقى ِخالَلَيا أحجاًثا 922بالَط الؿيرِخ سشَة )

يا قائسٌة خحمِة، كىي في غالبعجائبيًة، كُأخَخى َخِصَخًة، كثالثًة ذاِت انعكاساٍت جيجٍة عمى ال
 عمى البحِث عغ ُشُخٍؽ لجسِع ماٍؿ ُيدَتَعاُف ِبِو في البشاِء.    
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اًل َحَزاِرًيا َناِدًرا  َىِحِه الخسالُة جاءْت في ُمَقِجَمِة ُكُتِب "أدب الخحمة" قجيًسا؛ حيُث ُتَعجُّ ِسجِّ
ّـٍ، َكْجِو الخرػِص، كعشَج العخِب عمى  لذعػٍب كؾبائَل كانْت ِمْجُيػَلًة عشَج العالِع بذكٍل عا

ًنا بصخيقٍة َسخِديٍَّة تحِميِميٍَّة راِصَجٍة لمثقافاِت، كالدمػكياِت االجتساعيِة القائسِة في ِتْمَظ  َكُمَجكَّ
 .(1)كمزسشا رسالتو شيئا مغ العجائبية مسا يحيميا إلى نز أدبي  الُسُجِف كالبالد،ِ 

الفائِد بالجائدِة العالسيَِّة لمخكايِة العخبيَِّة -انيِّ يِب كالكاتِب المبش"رحمُة الِغْخَناِشّي" ركايٌة لؤلد -
ـَ ) ، كىي رحمٌة َخَياِليٌَّة، بيَغ ِبالِد األنجُلِذ كالسغخِب العخِبيِّ في (2)"َرِبيع جابخ" -ـ(2012عا
ـِ ) َحاَلُة "دمحم الِغْخَناِشّي "َباِحًثا عْغ َأِخي1091عا َل الخَّ يِع" في رحمٍة ِو األْكَبِخ "الخبـ(؛ حيُث َتَشقَّ

شػيمٍة كحياِتِو، ُيصاِرُد َرُجاًل َبمشديِّا قْج ِيكػف أخاه، َفِسْغ ُمُجِف األنجُلِذ في أكركبا إلى شخِؽ 
 أفخيؿيا في بالِد السغخِب، كمغ َثعَّ إلى اإلسكشجريَة، َفَبْيِت السقجِس. 

َجاِتِو، َق السكاِف، كَرسْ استصاَع راكي الخحمِة أْف ُيِعيَج ِبَخَياِلِو "َخمْ  َع َتخِصيَصاِتِو كُمتعخَّ
كمداحتِو، كمسخاِتِو، كعصفاِتِو، َكَزَكاِريِبِو، كأسػاِقِو، كحاراِتِو، كمداجِجِه، كسخاياُه؛ يخُصُج 

يشداَح  . كسا استصاَع أفْ (3)تحػُّاَلِتِو، كَتَغُيَخاِت ُصَػرِِه، ِمْغ ِخالِؿ َمعِخَفٍة َتاِريِخيٍَّة ُمْخَتَخَعٍة"
َكاَيِة بالتاريِخ  يَِّة اإلْبَجاِعيَِّة  -في ِصَمٍة غيِخ ُمَباِشَخةٍ -إلى حقِل الخِّ في ِمَداحٍة مغ الُحخِّ

 الُسْدَتِجيَبِة ِلَخَيااَلِت، كَتْأِكيِل الخَّاكي.
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