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)الحي الالتيشي، داخل روايات سييل إدريذدور البشية الدصحية ىحا البحث  يعخض
 تحتػؼ التي ، و مغ خالؿ الحاالت والتحػالتالخشجؽ الغسيق، أصابعشا التي تحتخؽ( 

 عميياالتحػالت التي تديصخ الحاالت و عمى مجسػعة مغ القػاعج عبخ سمدمة مغ 
ػعة مغ القػاعج التي تسكشيا مغ وتقػـ البشية الدصحية عمى مجس ، الحوات الفاعمة

ب سمدمة مغ التحػالت والتغيخات، محاصخة الشز مغ خالؿ السكػف الدخدؼ بجان
 تحكع الشز مغ حيث السداحة والذكل.جانب األنطسة الرػرية التي 

وتقتزي البشية الدصحية ألؼ نز الػقػؼ عمى الحاالت والتحػالت التي تصخأ عمى 
داخمو، حيث تقػـ بالتسثيل الجاللي لو، ما يطيخ مغ  حالة الفػاعل ومجػ تحػالتيا

ويعسل ممفػظ  ،عغ ممفػظ فعل وممفػظ حالة تكذف التيحخكة السمفػظ  ياخالل
عمى ربط العالقة بيغ الحات والسػضػع، في حيغ يقػـ ممفػظ الفعل بالتحػيل  الحالة

 رل.مغ وضع مترل إلى مشف

التيشي كيف اترمت الحات الفاعمة وقج بيشت البشية الدصحية في رواية الحي ال
بالسػضػع في بجاية الدخد ثع االنفراؿ عشو في نياية الدخد، مبيشة التحػالت التي 
صحبت ذلظ، وفي رواية الخشجؽ الغسيق أوضحت انفراؿ الحات عغ السػضػع ثع 
االتراؿ بو في نياية الدخد، في حيغ صػرت رواية أصابعشا التي تحتخؽ اتراؿ 

ػع ثع االنفراؿ عشو في نياية الدخد نتيجة الطخوؼ السعيقة لو، الحات بالسػض
 والتحػالت التى شخأت عمييا.
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 مغ الفعل " بشى يبشي: بشيا وبشاء وبشيانا وبشية وبشاية في المغة " البشيةلفطة "  وتأتي
، وضيخ ىحا السرصمح لجػ (1)، ومشو بشية الكمسة: صيغتيا". وىيئة البشاءا ُبشي.م ..

مػكاروفدكي الحؼ عخؼ األثخ الفشي بأنو بشية أؼ نطاـ مغ العشاصخ السحققة فشيا 
والسػضػعة تخاتبية معقجة، تجسع بيشيا سيادة عشرخ معيغ عمى بكية العشاصخ، 

والبشية الدصحية  امكانات الدخد،نسػذج يختدف كل  وىيعسيقة البشى الوتشقدع إلى 
 .(2االمكانات السحققة في نز سخدؼ)ىي مغ ىحه و 

وسصح الخجل يدصحو: . (3وتذيخ كمسة الدصح إلى " ضيخ البيت، وأعمى كل شيء")
اضجعو وصخعو فبدصو عمى األرض، والدصح: ضيخ البيت ، وىػ مغ كل شيء 
أعاله، والجسع ُسصػح. الدصح: سصحظ الذيء عمى وجو األرض. تدصح الذيء: 

  .(4انبدط")

" سمدمة مغ الحاالت التي ترػر  فيوقج عبخ غخيساس عغ تكػيغ الشز الدخدؼ 
وضع الذخرية أو ما تستمكو، والتحػالت التي تتجمى مغ خالؿ الفعل الحؼ تأتيو أو 

                                                           
1

مجمع اللغة العربٌة : المعجم الوسٌط ، الجزء األول ، الطبعة الثالثة ،القاهرة : مطابع الدار  - 
دمحم بن ، انظر: الفٌروزآبادي )العالمة اللغوي مجد الدٌن 52م : ص1894هـ/1542الهندسٌة 

ٌعقوب الفٌروزآدي(:، مادة" بنى "، القاموس المحٌط ، تحقٌق: دمحم نعٌم العرقسوسً، بٌروت: 
، انظرأٌضا:ابن منظور : لسان 1515م، ص5442  -هـ 1551مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة

 512العرب ، مادة" بنى"، القاهرة : دار المعارف، ص
م، 5445واٌة ، بٌروت : مكتبة لبنان، الطبعة األولىلطٌف زٌتونً: معجم مصطلحات نقدالر - 5

 59،55ص
الفٌروزآبادي ) العالمة اللغوي مجد الدٌن دمحم بن ٌعقوب الفٌروزآدي(: القاموس المحٌط ،  - 5

م 5442  -هـ 1551تحقٌق: دمحم نعٌم العرقسوسً، بٌروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة
 555ص

ة الشٌخ سلٌمان األحمد: المعجم الصافً فً اللغة العربٌة ، المملكة صالح العلً الصالح ، أمٌن - 5

 522هـ ، ص1541العربٌة السعودٌة : الرٌاض 
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( ذلظ مغ أجل خمق بشية داللية قادرة عمى تحميل عشاصخ السعشى 1يقع عمييا ")
وتتبع مخاحميا عمى نحػ السعشى، خكية انتاج داخل الشز، إذ يسكغ الػقػؼ عمى ح

 -1تجريجي شبيو ببشاء مكتسل، تتكػف فيو تمظ الحخكية لمسعشى مغ مدتػييغ: 
مدتػػ سصحي يتذعب بجوره إلى مكػنيغ: مكػف سخدؼ ويقـػ أساسا عمى تتبع 
سمدمة التغييخات الصارئة عمى حالة الفػاعل، ومكػف ترػيخؼ أو بياني ومجالو 

 (.2حجات السعشػية الرغخػ")استشادا إلى نطاـ الػ 

يتعيغ الشطخ إلى تعاقب الحاالت والتحػالت التي شخأت عمى الحات الفاعمة أو عمى و 
الحاالت التي يقػـ بيا الفاعل، وىحا التعاقب يؤدؼ بصبيعتو إلى االنتقاؿ مغ حالة 

تمظ السمفػضات أصغخ وحجة مكػنة لمشز الدخدؼ تتكػف مغ ممفػظ  باعتبار ألخخػ 
وممفػظ فعل، ويتذكل السمفػظ بذكل عاـ مغ العجيج مغ العشاصخ وىػ يسثل " حالة 

كل وحجة دالة مختبصة بالدمدمة الكالمية أو الشز السكتػب، ومتقجمة عمى كل 
 (. 3تحميل ألدشي أو مشصقي")

وتشقدع التحػيالت في ذلظ إلى قدسيغ: األوؿ:" سعي الفاعل إلى امتالؾ قيسة 
( ويسثل 4لفاعل إلى الجخػؿ في وصمة بالكيع الػصفية")الجية، والثاني: سعي ا

                                                           
م، الطبعة األولى ، 5414مجموعة مؤلفٌن : معجم السردٌات ، تونس: دار دمحم علً للنشر ،  - 1

 551ص 
  51م، ص1881دمحم الناصرالعجٌمً : فً الخطاب السردي ، تونس: الدار العربٌة للكتاب،  - 5
رشٌد بن مالك :  قاموس مصطلحات التحلٌل السٌمٌائً للنصوص، الجزائر:  دار الحكمة  - 5

 12م ، ص 5444
اء السٌمٌرسانً ، الملتقى الوطنً الثانً )جمال حضري : قصة المنصور مع أبً مسلم الخ - 5

 559م،ص5445والنص األدبً ( ، الجزائر: جامعة دمحم خٌضر بسكرة 
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الفاعل " الكائغ أو مجسػعة الكائشات التي يدمط عمييا الزػء، أو التي يتع الجفع بيا 
 (. 1نحػ الرجارة أو السقجمة")

كسا تذتسل الحوات عمى نػعيغ مغ السمفػضات ما بيغ ذوات الحالة وذوات الفعل" 
وتتحجد باشيا وصال أو فرال بالسػضػعات )ع بفعل ارتفحات الحالة ىي واضعة لمكي

ذوات الحالة في وجػدىا الديسيائي مغ خالؿ خرائريا )نعػت، محػالت( بالفعل ، 
فال يسكغ االعتخاؼ بيا كحوات إال في حالة تعالقيا مع مػضػعات الكيسة وتذارؾ 

ا لالرتباشات تقـػ في مختمف العػالع الكيسية، أما الحوات العاممة : وىي التي بإجخائي
( وتخكد الحات في تسثيميا عمى ممفػظ الحالة 2بتحػيل األولى )ذوات الحالة( ")

الشتسالو عمى عشرخ الحات والسػضػع الحؼ تسخ بو الحات بثالثة أنساط مختمفة 
" فسزسػف األفعاؿ يتغيخ والقائسػف بو يغيخوف، لكغ السمفػظ يطل لمػجػد الديسيائي 

 : (3ثابتا")

 (.4")محيشة                 ذات محققة ذات           ذات مسكشة      

فيشخخط اعميغ تقػـ بيشيسا فخوؽ جػىخية "ويتفخع العامل في الشطخية الديسيائية إلى ف
الفاعل األوؿ ) فاعل الحالة( في عالقة الرمة ) فرمة أو وصمة( التي تحكسو 

                                                           
م، 5445جٌرالد برنس : قاموس السردٌات ، ترجمة : السٌد إمام ، القاهرة : مٌرٌت للنشر ،  - 1

 19الطبعة األولى ، ص 
مدخل إلى السٌمٌائٌة السردٌة والخطابٌة، الجزائر : منشورات االختالف، : جوزٌف كورتٌس  - 5

  55، ص1م ، ط5445

بن قانة أم الخٌر: رواٌة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر للروائً الجزائري عز  - 5

م، جامعة 5415/5412الدٌن جالوجً، مقاربة سٌمٌائٌة، رسالة ماستر، الجزائر: كلٌة اآلداب ، 

 54دمحم بوضٌاف المسٌلة. ص

 112نظري (، مرجع سابق، صسعٌد بنكراد  : السٌمٌائٌات السردٌة ) مدخل  - 5
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ل السشفح ( التي تحكسو خالؿ العسميات بسػضػع الكيسة. أما الفاعل الثاني ) الفاع
التحػيمية التي يزصمع بيا، فإنو يحيل عمى كياف ديشامي قادر ال عمى امتالؾ 

 (. 1السؤىالت فحدب، بل عمى مسارسة األفعاؿ")

وتكذف القخاءة الدصحية لخواية الحي الالتيشي عغ وجػد بخنامجيغ متػازييغ 
والسدتػػ الجدجؼ مغ جية أخخػ، ومدتقميغ عمى السدتػػ الثقافي مغ جية، 

في حالة اتراؿ عشج نياية السدار الدخدؼ الكمي، ويتع ذلظ مغ خالؿ  فويكػنا
بعجيغ لتمظ السدتػيات، فيسثل األوؿ: بخنامج سخدؼ يذيخ إلى الدعي لمحرػؿ عمى 

الثاني: بخنامج سخدؼ يذيخ إلى البحث عغ صجاقة ويسثل درجة الجكتػراه مغ باريذ. 
 جشبية. السخأة األ

مع والحرػؿ فالبخنامج األوؿ: يدعى مشح البجاية إلى اليجؼ السشذػد في تحقيق الح
 وصحيح أنيسا قجما العاصسة الفخندية؛ ليتخررا في غيخعمى درجة الجكتػراه "

، فيسا محامياف يػداف أف يعجا دكتػراه الحقػؽ، بيشسا ىػ الفخع الحؼ أقبل يمتحق بو
ولكشيسا كانا يشعساف بشريب وافخ مغ التحوؽ األدبي، فكاف يعج دكتػراه اآلداب، 

 (.  2يدكغ إلى ىحا القجر السذتخؾ مغ الثقافة يذج أحجىع إلى اآلخخ")

وقج تبع ىحا البخنامج مجسػعة مغ البخامج الدخدية السداعجة مثل " أنت ال تدتصيع 
وأيزا " وقج  (3أف تشدى أنظ شاعخ .. فإنظ تخيج أف تخزع كل شيء ليحه الشدعة ")

                                                           
رشٌد بن مالك : من المعجمٌات إلى السٌمٌائٌات ، األردن:  دار مجدالوي للنشر والتوزٌع ،  - 1

 559م ، ص5415
 15الرواٌة :  ص  - 5
 28الرواٌة:  ص  - 5
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استذعخوا أوؿ األمخ راحة واشسئشانا لحياتيسا تمظ ، تجخؼ في نطاـ مخسػـ، بيغ 
 (.  1الجامعة والسصعع والفشجؽ والسدخح والكتاب")

أما البخنامج الثاني: فأشار لعجة بخامج أخخػ مداعجة لو بجانب البخنامج الخئيدي، 
.. عغ السخأة .. تمظ ىي تتسثل في البحث عغ السخأة وصجاقتيا " تبحث عشيا 

( ويتبع ذلظ 2الحكيقة التي تشداىا .. بل تتجاىميا . لقج أتيت إلى باريذ مغ أجميا")
عجة بخامج مداعجة ليحا البخنامج مشيا " أسبػع شػيل يشقزي، مشح قجمت إلى باريذ 
، لع تمق فيو إال اإلخفاؽ إزاء السخأة. أية امخأة: أسبػع شػيل يشقزي وفي جدجؾ نار 

(. 3تمتيب ، وفي مخيمتظ ألف صػرة وصػرة لشداء عاريات، متسجدات عمى الدخيخ")
وىشا يطيخ حيد مداعج لمبخنامج يتسثل في الفشجؽ الحؼ تتع فيو أىع التحػالت مغ 
ضيق الفكخ الذخقي الحؼ أتي بو البصل مغ بيخوت إلى سعت باريذ وشػارعيا، في 

لية عشج ذات البصل ما يزاؼ لحيد السقابل يحتل حيد الػصػؿ لمسخأة مختبة عا
 اإلخفاؽ مختبة إحباط وفذل يييسغ عميو كحات فاعمة.

ولع تصخأ تمظ التحػالت إال بسذاركة الحوات السداعجة في إخخاج الحات لقزاء سيخة 
باريدية بإحجػ الفشادؽ في أوؿ ليمة بباريذ، وكاف ليحا تحػال كبيخا لمحات رغع 

أنو رضخ لمػاقع الباريدي في مذاركة الحوات شخابيع رفزيا بذجة ىحا التحػؿ، إال 
الخسػر ورؤيتيع لفتيات باريذ؛ لتتحػؿ الحات مغ االنزباط والتسدظ بالكيع إلى 
 الخفالية والحخية السفخشة التي تزخ بحاتو وبذخقو الحؼ يعػد إليو في نياية الخواية. 

                                                           
 15الرواٌة:  ص  - 1
 55الرواٌة:  ص - 5
 52الرواٌة:  ص  - 5
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البصل عمى صجاقة وقج ركدت الخواية عمى البخنامج الثاني الستعمق بحخص ذات 
السخأة الحؼ صار عمى خصى متدمدمة في اإلخفاؽ والشجاح، إال أف ىحا التحػؿ 
الدائج عمى تمظ الحات لع يسشعيا مغ الرسػد أماـ تمظ العكبات التي وضعت أمامو 

 في كل تجخبة فاشمة مخت بيا؛ لتكػف كالتالي:

 فذل     نجاح                                                

 ال فذل                ال نجاح                                                

وتذيخ تمظ العسمية إلى أف نجاح ذات البصل في صجاقتو، وتعارفو عمى السخأة الغخبية 
قج يريبو بعس اإلخفاؽ الحؼ يؤدؼ بصبيعتو إلى الفذل، وتكتدب الحالة في ىحا 

التي تبيغ اكتداب الخبخة تجريجيا، في الػقت الحؼ تعمغ فيو  الفذل بعس اإليجابيات
وجخأة الحوات األخخػ عغ نجاحاتيا الستتالية لخبخة بعزيع مثل ذات )كامل( ، 

فعشج اتراؿ الحات بسػضػعيا الكيسي، سخعاف ، وشغف بعزيع مثل ذات )صبحي(
جاية الدخد ما تعػد لتشفرل عشو، ما يؤدؼ إلى ضيػر حخكة داللية مدتسخة مشح ب

 حتى نياية الخواية. 

فعشج وصػؿ ذات البصل ودخػليا الحي الالتيشي أبجت الحات رغبتيا السمحة في 
 ىالتعبيخ عغ مجػ إعجابيا وسخورىا بجخػليا ىحا الحي الالتيشي، الحؼ يعج أول

درجات السجج ليا، فتخغب في االتراؿ بكل ما يذتسل عميو مغ مطاىخ الشقاء 
 والرفاء الحؼ حمست بو.

وتكيع ذات البصل عالقة ججلية داللية بيغ العير مع الساضي، ومعايذتيا لمحاضخ 
التي تخذى مغ الخػض فيو فال تدتصيع الشجاة، فعشج مدايختيا ألحجاث الحاضخ 
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ساضييا ، لكغ رغبة ذات البصل السمحة مشحتو قجرة وقػة في تعػد بالحاكخة لمػراء ل
تحجؼ ىحا الػضع الججلي الحؼ يعايذو، وعشجىا تعمغ ذات البصل عغ ممفػظ آخخ 
تالي " إنظ مشح اليػـ ستحاوؿ أف تكبذ مثاليع. أتخػ حيػيتيع ىحه الججيجة كيف 

ػظ ) تكبذ( ( حيث يثيخ السمف1تشعر وجػدىع جسيعا، وتصل مغ أعيشيع ضاحكة ")
إشكالية السدار الدخدؼ في الخواية والديخ خمف األصجقاء، والحؼ يبيغ التخدد 

لخواية في الخػض الحؼ يطيخ عمى ذات البصل عمى مجار أحجاث ا واالضصخاب
، وقج سعت تمظ الحات في تحقيق ىحا االقتباس بسداعجة داخل حاضخ باريذ

 ى أرض الػاقع وحاضخ باريذ وواقعيا. األصجقاء، الحيغ مارسػا تجخبتيع الػاقعية عم

ولكي يتع تحقيق ىحا االقتباس عمى أرض الػاقع، مارست تمظ الحات مجسػعة مغ 
األفعاؿ قاـ عمى أساسيا بخنامجيا الدخدؼ الحؼ ضمت تعارضو، نتيجة الفذل الحؼ 

 لحقيا في أكثخ مغ محاولة؛ لمتعاير مع ىحا الػاقع الججيج.

غ ىحا الجػ دة ذات البصل في التغييخ والخخوج مكسا يػضح الدارد مجػ إرا
بجاية الخواية عبخ ىحا  عشجنريحة صجيقو صبحي الراخب الحؼ يعيذو في 

السمفػظ " اخخس ىحا الفزػؿ! إنظ اآلف في باريذ ، حدبظ ىحا . أتيت فال تدل لع 
 أتيت . عر قميال دوف ما تفكيخ وتجبيخ. عر بػليسيا . لعمظ تجرؾ فيسا بعج الدبب

( فسجخد الػقػؼ عمى 2العسيق لسجيئظ ، ربسا تجرؾ ذلظ إذ تعػد إلى بالدؾ ")
السمفػظ ) إنظ اآلف في باريذ ( يتبادر إلى الحىغ أف مجيشة باريذ تحسل الكثيخ مسا 
يفتقجه في بالده، وإف كانت تمظ السجيشة تسثل تغايخا يصخأ عمى كيانو، ما عخض ذات 
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السخأة األجشبية " أية تجخبة بعج ؟ أما يداؿ يفتقخ  البصل لمفذل في تجخبة تعاممو مع
 (.1إلى أدلة؟ أال تكفي ىاتاف التجخبتاف : ليمياف ومخغخيت؟ ")

إذ يعج السمفػظ كػحجة قائسة بحاتيا عمى الحجث مكػنة لمخصاب " السمفػظ يشقل 
مجسػعة مغ األحجاث أو الحاالت في عػالع ما بعالمات، ولو مغ ثع خاصية كػنو 

يا أو زائفا، وبشاء عمى شبيعة العالقة التساثمية القائسة بيغ العػامل خاصة بيغ حكيك
 (.  2الفاعل ومػضػع البحث")

تدعى الحات إلى االتراؿ بو،  الحؼيبيغ العامل انفراؿ ذات البصل عغ السػضػع و 
فيبخز دور التحػؿ والتغايخ في اتراؿ الفاعل بسػضػعو، لتتحػؿ الحات مغ حالة 

خمق  الحؼو لػحجة  والخػؼ والحدف إلى عامل السذاركة والذجاعة والدعادة، افتقار ا
بادؿ الحاالت فيسا تحخكة سخدية لسحتػػ الجاللة عمى مدتػػ البخنامج الدخدؼ؛ لت

بيشيا، والتعخؼ عمى عشاصخ التحػؿ مشح بجاية الخواية حتى نيايتيا فعشرخ" اإلفتقار 
    (3)الخفس "ة بل حالة ترجر عغ عسمية ليذ وضيف

وتقػـ حالة اتراؿ مغ الميفة والذػؽ بيغ الحات الفاعمة وذات السخأة مغ خالؿ نذأة 
عالقة إيجابية بيغ ذات البصل وذات جانيغ، والتي نست تجريجيا فيسا بيشيسا بكثخة 
المقاءات التي تجسعيسا معا سػاء في غخفة البصل أو غخفة جانيغ، لكغ سخعاف ما 

لتتغايخ تمظ الحالة بيشيسا مغ الذػؽ إلى ؛ ج انفراؿ ذات البصلتتغيخ األوضاع عش
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الحب والعذق والييسشة عمى وججانو في صػرة مختمفة أماـ مجتسعو العخبي الحؼ 
 يخفس تمظ العالقة التي تكيسيا ذات البصل مع جانيغ.  

إف عجـ استقخار العالقة بيغ عامميغ متعارضيغ، يجعل الػاضح مغ قبل ذات البصل 
وججانو ومذاعخه ، والغامس مغ قبل ذات جانيغ، يؤدؼ إلى إشكالية عمى  في

 مشيسامدتػػ الحخكة الدخدية، حيث تتعقج العالقة بيغ الفاعميغ، فتتغيخ نطخة كل 
ذكل معشى الكيسة لمحات معشى اعتباشيا، أؼ غامس ال معشى ليا إال أنيا ؛ ليلآلخخ

فيو ا الحيد السعخوؼ بالذيء ووجػدىا تشذأ " عالقة مع الحات نتيجة تثبيتيا في ىح
 .(1")مغ أجل إضياره عمى أقل تقجيخ

فخفس نذػء عالقة اتراؿ عاشفي بيغ ذات جانيغ وذات البصل، يعج بسثابة تغايخا 
لمحالة التي كانت عمييا ذات جانيغ ، والتي ىجفت مغ تمظ العالقة الحفاظ عمى 

 الدخ الحؼ يفزي بو الحاؿ إلى مسارسة ذات البصل شيػتو الػججانية نحػىا. 

وضعيا مغ اكتذاؼ الحكيقة بيغ ذات امتالؾ القجرة لحات البصل جعميا تغيخ كسا أف 
جانيغ وعذيقيا الدابق ىشخؼ ، والحؼ استخدت ذات جانيغ حخيتيا السدمػبة بعج 

، حيث قخرت ذات جانيغ تحػيل العالقة االترالية بيشيا وبيغ ذات عشوانفراليا 
البصل إلى عالقة انفرالية تدتجعي خمق عالقة اتراؿ مخة أخخػ في نياية السدار 

 الدخدؼ.

وكاف لتحقيق االتراؿ مخة أخخػ بسػضػع الكيسة، كاف يتعيغ عمى ذات البصل 
كػنيا فاعل الفعل أف تسارس أفعاؿ وحخكات تجعل مشيا مػضػع قيسي يذتسل عمى 
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( " لقج شئت أف أقتل والحشافوالحكاء  الذجاعةبعس الرفات التي يتحمى بيا ) 
ابتو وىي تشطخ إلى الداقي يرب الػحجة السعحبة التي خمفتشي فييا بعج سفخؾ .. فأج

لع أكغ شجيج الخغبة في الدفخ ولكشظ أنت لع تحاوؿ أف  -الذسبانيا في كأسيا: 
( ويطيخ ىشا الجافع األساسي الحؼ أقشع ذات جانيغ االتراؿ بحات 1تثشيشي عشو ")

البصل، والتحخر مغ عالقة الساضي وما يحسمو مغ آالـ ، فكاف عمييا التأكج مغ 
 وكذف ما تحسمو مغ أفعاؿ تبيغ مجػ إخالصو ليا.  ،البصل مذاعخ ذات

وكاف ىحا التخاجع بالشدبة لجانيغ يسثل انفراؿ غيخ مباشخ لحات البصل، وإف كاف 
دافع الحب والعذق قج وصل مشتياه بيشيسا، وقج ضيخ ذلظ جميا عشج سفخ ذات 
البصل لبيخوت لقزاء أجازة قريخة يصسئغ فييا عمى أسختو، لتتغايخ حالة جانيغ مغ 

تكذف فييا عسا بجاخميا مغ خفايا ال االنفراؿ التاـ إلى االتراؿ بخغبة شجيجة 
تعمسيا لحات البصل مغ قبل، وىي تحسل بسػلػد في بصشيا مغ ذات البصل، األمخ 

 الحؼ اعتبختو ذات جانيغ مفتاح وحمقة الػصل الرتباط تمظ العالقة العاشفية. 

ولكغ رفس ذات البصل ليحا االرتباط جعل األفعاؿ والخدود تتػالى عمى مدتػػ عالي 
التي  السػضػعاتتػقعو مغ االتراؿ بالحوات األخخػ ، ما يؤدؼ إلى تعجد لع ي

تدعى إلى تحكيقيا عبخ مدارىا الدخدؼ " أما عالقتشا نحغ االثشيغ ، فأحدبظ ال 
تذكيغ بأنيا كانت بخيئة ، وليحا أججني، وتججيششي أنت كحلظ غيخ متأثخ البتة بيحا 

 (.2ارة تحياتي الرادقة لظ ")الشبأ وليذ لي أف أقجـ لظ أية نريحة أو إش
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فإف قيسة االتراؿ بحات جانيغ شكمت بالشدبة لحات البصل عشرخا ميسا مغ عشاصخ 
األىمية التي تسكشيا مغ تثسيغ تمظ العالقة بالدواج، وإف كاف حج اإلنكار شخح مغ 
قبل ذات البصل، فبجوف عالقة االتراؿ مع ذات البصل قج تفقج جانيغ حياتيا وما 

سعت ذات البصل لتحكيقو في البخنامج الدخدؼ، فيػ  والحؼمغ ضياع، يمحقيا 
مشفرل عغ فاعل الفعل لمبصل، حيث تمجأ ذات البصل إلى التخغيب مع جانيغ 
إلعالف حكيقة شعػرىا مغ خالؿ مسارسة بعس األفعاؿ التي تبحث عغ مشقح 
يداعجىا عمى تحقيق االتراؿ بجانيغ مغ عامل مدانج مغ األصجقاء كحات فؤاد 

 .فخاندػازوصجيقتو 

إلقجامو عمى  افكاف لقاء ذات البصل بجانيغ بسثابة صجػ عسيق لسذاعخه، ومحخك
شمب الدواج مشيا وداللة قػية عمى فقجاف العقل العخبي في احتكاكو مع عكبات 
الغخب، إال أف ىحا الصمب لع يتحقق، حيث انفرمت جانيغ عشو برػرة نيائية بعج 

رسالة حب واعتداز تحثو عمى الشطخ لسدتقبمو  أف أصابيا صجمة في سفخه؛ تاركة لو
ألنيا ستعيقو عغ التقجـ " سأعيق شسػحظ، سأكػف أنا في الدفح وتكػف أنت في 
القسة، فامس قجما يا حبيبي وال تمتفت إلى ما وراءؾ ، أما أنا فدأستسج دائسا مغ 

ادا حبي لظ، ىحا الحؼ تريخه اآلالـ وقػدا يذع عمي ، فيشديشي شقاء عيذي ، وز 
 (. 1")تى أيامي األخيخةأتبمغ بو ح

ذكل االنفراؿ عامال إيجابيا لحات البصل رغع الحالة الػججانية الدمبية التي يذعخ ف
يذيخ الفعل ) أقاوـ ( لفعل التحػؿ؛ حتى  حيثبيا تجاه ذات جانيغ بعج فقجانيا، 

 تسثل بحلظ جانيغ حالة الفاعل السشقح لحات البصل.
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ىحا الفعل بتحػيل العالقة االترالية مغ الخغبة في الدواج ومغ ناحية أخخػ يقػـ 
إلى عالقة انفرالية ىي الفخاؽ وعجـ المقاء مخة أخخػ، ومغ خالؿ ذلظ تقػـ ذات 
جانيغ بسختبة فاعل الحالة رغع امتالكيا لكل عشاصخ الكفاءة في الحرػؿ عمى 

جدة ، وحدب الدواج" إف الحات يجب أوال أف تحخز نػعا مغ الكفاءة لتربح مش
( إال 1مشصق االقتزاءات فإف الفعل اإلنجازؼ لمحات يدتمـد مدبقا كفاءة لمفعل ")

أنيا أثارت تشيي تمظ العالقة بسشح ذات البصل الحخية في العير بذخقو، في الػقت 
الحؼ تشازلت جانيغ عغ تمظ الحخية إلى مدتقبل غامس يحيصو االحباط والفذل 

 والزياع. 

دؼ السزصخب مغ قبل ذات جانيغ، إال أنيا مشح البجاية لع تبج أؼ ورغع السدار الدخ 
رغبة حكيكية مغ الدواج بحات البصل رغع العالقة العاشفية التي كانت تخبصيسا، وما 
تبعيا مغ تصػرات جدجية ووججانية، حتى بعج االنفراؿ الشيائي الحؼ قخرتو جانيغ، 

لشيائي في االنفراؿ، ما زاد فقج أبقت عمى مذاعخىا دوف اإلعالف عغ قخارىا ا
إعجاب ذات البصل بيا، وتحقيق ىجفو الجراسي الحؼ سعى إليو، وما تأممو أسختو 

 مشو، وتمخز تمظ الخصاشة ما يتزسشو ىحا السدار الدخدؼ لمخواية:

 الخغبة                                   الرخاع                       التػاص

واقع باريذ                                          معايذة باريذ                                    
 السخأة بيغ الفذل والشجاح          

الحوات السداعجة                                    ندياف بيخوت                                     
 يااالندجاـ بباريذ وفتيات
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واقع بيخوت                                       عجـ معايذتو                                       
 نجاحو في دراستو لمجكتػراه 

 ذات البصل 

تذتسل البشية الدصحية عمى عخض مذكمة اجتساعية  وفي رواية الخشجؽ الغسيق
حتى يربح شيخا يختجؼ العسة تتمخز في رغبة شاب لبشاني دخػؿ التعميع الجيشي؛ 

يتستعػف بو مغ ما و والجبة أسػة بالدادة الكبار الحيغ يكخمػف في كل ليمة جسعة؛ 
، لتشفرل الحات الفاعمة عغ تمظ الحياة وتتحػؿ مكانة مخمػقة وسط األىل واألقارب

 .   إلى ذات مثقفة مختمصة بالسجتسع السجني

إصخار ذات سامي عمى تحجؼ  :األوؿ أساسييغ يتسثلبخنامجيغ  فيالخواية  تديخو 
وتحجؼ أسختو في  ،مغ ناحية واقعو في االلتداـ بالدؼ الجيشي وارتجاء الجبة والعسة

 :، ومثل البخنامج األساسي الثانيمغ ناحية أخخػ  إقامة عالقة غخامية مع ذات سسيا
 إصخار سامي التخمي عغ الدؼ الجيشي والجخػؿ في معتخؾ االنفتاح الثقافي الحؼ

 .أدخمو عمى أسختو، والحؼ سببا زعدعة واضصخابا داخل األسخة

مثل البخنامج األوؿ مداحة ورقية عبخت عغ حخكة الحات الفاعمة وتحػليا بيغ قج و  
تخقب ذات سامي إفخاغ مائجة الصعاـ التي االتراؿ بالسػضػع واالنفراؿ عشو، فكاف 

تقاـ ليمة كل جسعة في مشدليع، حيث يقاـ حفل ديشي يشذج فيو األشعار الجيشية، مع 
بعس القخاءات في الكتب الجيشية؛ تسييجا لجخػؿ الحات في معتخؾ األحجاث؛ ليربح 

غخه؛ يػما مثل ىؤالء الدادة السكخميغ ، ومعبخا عغ العكبات التي واجيتو مشح ص
حتى أصبح رجال عالسا بأمػر الجيغ مثل ىؤالء السذايخ " وما لبث أف رأػ نفدو 
يتخقب كل ليمة جسعة ، ليحزخ تمظ الديخة الجيشية التي كانت تقـػ في مشدليع ، 
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والتي كاف يذارؾ فييا جسيع ىؤالء الحيغ يجعػف مخة في الذيخ إلى تشاوؿ شعاـ 
ع بعج مػ آخخ بعس الديخة الشبػية، ويذتخؾ الجسيالفصػر، فيقخأ أحجىع القخآف ، ثع يت

 (. 1")ذلظ بالقخاءة في كتاب صغيخ

وتقـػ ذات سامي بتقجيع الخغبة السمحة في أف يربح شيخا؛ مبيشا التػاصل الحؼ تع 
بيشو وبيغ الحوات األخخػ مغ صجاقة، وما تختب عميو مغ أحجاث أضخت بو، كسا 

 في مديختو التعميسية.  أوضحت ذات سامي العكبات التي واجيتو

، والتي أدت النفراؿ فحالة التغايخ التي أصابت ذات سامي مشح رؤيتو لحات سسيا
كاف ليا دورا كبيخا في بخوز الرخاع بيغ ذات سامي والحوات  الحات جدئيا عغ أسختو

أدػ إلى االنفراؿ في الػقت الحؼ ازدادت حالتو اتراال  والحؼاألخخػ مغ أسختو، 
وارتباشا بعالقتو بدسيا، ففاعل الحالة " يتحجد بعالقتو مع السػضػع الكيع السبحػث 

لظ مع تغايخ ( وضيخ ذ2عشو إذ قج تكػف عالقة اتراؿ، وقج تكػف عالقة انفراؿ")
لبذ العسة جيشية و ، فبعج أف رغب سامي في االلتحاؽ بالسجرسة الشخيقة تفكيخه

صبح الشفػر يدداد تجريجيا عشج تقخبو مغ سسيا التي أبجت والجبة مثل السذايخ، أ
جعل ذات سامي ترخ عمى تغايخ  الحؼرأييا في جساؿ مطيخه دوف الجبة والعسة، 

 تمظ الحالة مغ االتراؿ إلى االنفراؿ.

الحوات األخخػ في وتديخ األحجاث تجريجيا تجاه األماـ؛ لتدداد الحات انجماجا مع 
، لتتأرجح الحات بيغ خؼ الحؼ بجأتو ذات سامي في تكػيشياضػء الرخاع األس

اإليجابية والدمبية داخل األسخة مغ ناحية ، وداخل مجتسعو الخارجي ومجرستو 
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الجيشية التي عجت بسثابة انصالقة لو تجاه مدتقبل مذخؽ بعيج عغ االلتداـ الجيشي 
أخخػ " وأحذ بأنو يسيل ميال خاصا إلى السجالت األدبية والفكخ السحجود مغ ناحية 

ويجج لحة في مصالعتيا. وذات مداء راودتو رغبة ممحة في أف يكتب، وكانت فكخة 
( وعج ىحا السيل إلى الجانب األدبي 1اقرػصة وىسية تجػؿ في ذىشو مشح حيغ")

 لبجاية . انفراال بجأ تجريجيا عغ الجانب الجيشي الجعػؼ الحؼ رغب فيو مشح ا

ومع أف الخواية بجأت بتجسع األسخة ووحجتيا حػؿ مائجة واحجة مغ ناحية، وبإلحاح 
ورغبة مغ قبل ذات البصل "سامي" في ارتجاء العسة والجبة، والدعي لتحكيقيا مغ 

، ولحقيا تذتت وانفرمت ناحية أخخػ، إال أف تمظ الػحجة والخغبة سخعاف ما تغايخت
ياية الخواية " لقج تدعدع بيتشا في حي الخشجؽ الغسيق ورغبات أخخػ مغايخة في ن

لسػت إنداف كشا نحبو وتكخىو في وقت واحج. ولقج كاف كل مشا يحب ىحه األسخة، 
ألنيا كانت مجسع نػازع مختمفة ، ورغبات متشاقزة ، وتػؽ إلى نػر، وتذبث 

 (.2")بالطالـ. ولػ لع يكغ أبي مػجػدا لسا كانت األسخة ميػػ افئجتشا جسيعا

ويبيغ ىحا السمفػظ التحػؿ الحؼ ساد عمى مجخيات أحجاث الخواية مشح حالة اتراؿ 
البصل بأسختو في البجاية حتى االنفراؿ والخحيل والفخاؽ في الشياية؛ ذلظ في خط 
مدتكيع تديخ بو الخواية تجاه األماـ، فتسدظ بالحجث مبيشة أسبابو ونتائجو، وما 

خ في صػرة متتالية؛ لتعػد في الشياية، وتمقي عمى تمظ يخمفو مغ آثار، ثع تتجو آلخ

                                                           
 58الرواٌة : ص  - 1
 119الرواٌة:  ص - 5



 501-509، 9102مجلة كلية اآلداب جامعة الفيوم عدد يناير                                   علي      ازم ح
 

258 
 

فالسمفػظ في مجسمو قائع عمى " مجسػع ، األسخة شابع التذتت والفخقة بعج مػت األب
   (. 1العالقات بيغ العػامل التي تذكمو " )

وتعمغ الحات عشج الػصػؿ لسبتغاىا عغ ممفػظ آخخ تخػ فيو سبيل الشجاح 
السترل  ال باالتراؿ بيحا السػضػع الكيسيال يتحقق إوالسدتقبل السذخؽ الحؼ 

" وجمذ يفكخ في ىحا الحؼ حجث، فيكتذف إنو يربح حات سسيا واالعتخاؼ بحبياب
مخمػقا ججيجا يسمظ أف يجابو ويشاقر ويتحجػ. وتداءؿ بغسػض : " أتخاه الحب ىػ 

شفتاه بميفة سيا .. فتستست الحؼ يدوده بيحه القػة الججيجة"؟ وذكخىا .. ىي س
( وىي حالة الحب التي نتج عشيا التحمي بالجخأة في الشقاش واإلصخار عمى 2")وحشيغ

 إبجاء رأيو والتحجؼ.

وكاف لشجاح ىحا السػضػع الكيسي " حب سسيا " وتحكيقو لحات البصل، التحمي 
بالربخ واإلصخار واألمل والخغبة في تخصي كل السعػقات التي تقف أمامو، والتي 

شخيقة تفكيخ أسختو والسجتسع الحؼ  شو ذات مدتقمة تشفرل بذكل كامل عمىجعمت م
يحيا فيو، وتحجػ معػقاتو مع تصػر الحجث في الخواية؛ فكاف لرخاع ذات البصل مع 

يجعميا ما الحوات األخخػ أثخه في تكػيغ ذات فاعمة ججيجة داخل ذات البصل 
ظ عشج صخاعو مع ذات تترجػ ألؼ معيق في االنفراؿ عغ ذات سسيا، وضيخ ذل

األـ ، األخ ػضػع بذكل تاـ مثل بكية األسخة )األب الحؼ رفس ىحا الس
 فػزؼ،األخت ىجػ(.
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وتكذف ذات البصل مغ خالؿ ىحا السمفػظ الدخدؼ عغ العالقة الستفككة بيشو وبيغ 
متأرجحة بيغ أسختو مغ جية، وبيشو وبيغ مجتسعو مغ جية أخخػ، وىي عالقة 

الحات مجسػعة أدوار تذيجىا قيع ثقافية وأيجيػلػجية سائجة، ؿ "االتراؿ واالنفرا
 (.1مثاؿ ذلظ الصبقة االجتساعية والدغ والجشذ ")

ففي ضل الخفس التاـ مغ قبل األسخة والتحجؼ لدامي، تتغايخ وتتحػؿ وجيات نطخ 
ػء ضشو، واعتخافو الحوات األخخػ تجاه البصل وعالقتو بدسيا، فيعتحر فػزؼ عغ س

" سامحشي وفتح عيشيو يشطخ إلى أخيو ، فيخػ في عيشيو الحشػ أخيو لدسيابحب 
 (. 2")حيخة عغ شبيعة فػزؼ الستشاقزة واالنكدار وجعل يتداءؿ في

فالصخيقة التي تشتطع بيا السمفػضات الدخدية في خصاب معيغ، يصمق عمى ىحا 
لسمفػظ الدخدؼ التشطيع السشصقي لمسمفػضات الدخدية اسع السقصع الدخدؼ، ويرػر" ا

، والسمفػظ الدخدؼ بسػضػع مغ االنفراؿ إلى االتراؿ االترالي تحػؿ عالقة ذات
 (.3")سػضػع مغ االتراؿ إلى االنفراؿاالترالي وىػ يرػر تحػؿ عالقة ذات ب

وىشا يكذف الدارد عغ الجانب الشفدي الستبادؿ بيغ ذات سامي وإخػتو ) ىجػ 
ا، حيث عكدت تمظ السذاعخ السميئة بالحب والػد وفػزؼ ( والسذاعخ الستبادلة بيشيس

لكدب ثقة اإلخػة عغ حب الحوات ألخييع سامي الحؼ عبخ عغ سعادتو وفخحتو؛ 
شجح ذات البصل في كدب ثقة ذات ىجػ وفػزؼ ، في حيغ أخفق تومداعجتيع لو؛ ل

                                                           
دانٌال تشاندلر: اسس السٌمٌائٌة ، ترجمة : طالل وهبة ، بٌروت: المنظمة العربٌة للنشر،  - 1

 512عة األولى، صم ، الطب5449
 95الرواٌة : ص - 5
 551مجموعة مؤلفٌن: معجم السردٌات ، مرجع سابق، ص  - 5



 501-509، 9102مجلة كلية اآلداب جامعة الفيوم عدد يناير                                   علي      ازم ح
 

251 
 

قاد الحات الفاعمة لسشطػر آخخ أكثخ و في كدب ثقة األب الحؼ قاـ بتػبيخو ونيخه، 
 تػتخا بيشيا وبيغ ذات األب في مػضػع مدتقبل ذات األخت ىجػ. 

ومثل ىحا السػضػع الكيسي بيغ ذات سامي وذات ىجػ اتراال قػيا مغ جانب، في 
حيغ مثل انفراال ورفزا تاما مغ قبل ذات األب مغ جانب آخخ؛ ذلظ حيغ وافقت 

سمفػظ انفتاحا ذات سامي عمى لقاء ذات " ىجػ" بحات الرجيق "رفيق" فعج ىحا ال
غيخ مدبػؽ شخأ عمى أسخة سامي السمتـد ديشيا، خاصة مغ األب الستسدظ بالكيع 
والسبادغ الجيشية، حيث اعتخض بذجة عمى االختالط الحؼ أقامو سامي بيغ أختو 

 ورفيق داخل حجخة واحجة.

قة عاصية ألوامخ األب في داللة في أف يربح ذات معي تغايخ سامي ويسثل
تبيغ الخمل الحؼ يريب األسخة عشج فقجاف الكيع والدمػكيات السخغػبة مغ اجتساعية 

قبل األب، وداللة ديشية تبيغ فقجاف الزػابط الجيشية السفخوضة مغ عجـ االختالط 
بالخجاؿ وكذف الحجاب " وأنو بات يؤمغ بأف العمع الحؼ يمقغ في السجارس مدؤوؿ 

 (. 1عغ ىحا الحجػد والعقػؽ ")

العالقة بيغ ذات سامي وذات األب، والتشافخ في األراء واألفكار  فعجـ استقخار
بيشيسا، أدػ إلى تذتت األسخة، واختالؼ األراء، ومغ ثع اتجيت كل ذات إلى ىجؼ 
خاص بيا، وتتحػؿ الحات مغ حالة االتراؿ إلى حالة االنفراؿ، ما نتج عشو مػت 

والدعادة؛ لتشذأ عالقة تشاقس األب وتفخؽ األبشاء، بعج أف شسمتيع الػحجة واالتحاد 
بيغ بجاية الخواية في الػحجة واأللفة والسحبة، وبيغ نياية الخواية التي شسمتيا الفخقة 

 والحدف. 
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اشتسمت البشية الدصحية عمى عخض مذكمة رواية أصابعشا التي تحتخؽ،وفي 
تمظ  ذاتية اجتساعية تجور حػؿ إدارة مجمة لمشذخ، مبيشة السذكالت التي تعخضت ليا

السجمة خاصة السالية مشيا، ومجػ ترجػ مجيخ إدارة السجمة وأعزائيا لتمظ 
السذكالت مغ ناحية، ونجاحيا في تػزيع أكبخ عجد لمشذخ مغ ناحية أخخػ، وتشطع 
تمظ البشيات الدصحية "مجسػعة مغ القػاعج التي تقػـ بتشطيع السزاميغ القابمة 

 (. 1لمتجمي في أشكاؿ خصابية خاصة")

محفاظ عمى نذخ يدييغ يتسثل األوؿ في سعي الحات لخ الخواية عبخ بخنامجيغ رئوتدي
أعجاد السجمة في معع البمجاف العخبية وكدب ثقة األصجقاء ، في حيغ يتسثل 
البخنامج الثاني في تحجؼ الحات الفاعمة لمسعػقات التي تػاجو السجمة مغ فقخ مالي 

  .اختيار الدوجة ومجاعبة صجيقات السجمةو 

فتبجأ الخواية باستكباؿ مجيخ إدارة السجمة إلحجػ الستقجمات لعزػية السجمة؛ ذلظ  
إلعجابيا بآراء السجمة وأفكارىا التي تصخحيا، حيث يجور حػارا مثيخا بيغ ذات إلياـ 
العزػ الججيج، وبيغ مجيخ اإلدارة في مقصتف سخدؼ يذيخ لجخػؿ الحات الفاعمة 

ه الحات في آراء قارئي السجمة، ووجيات الشطخ حػؿ السػضػع الخئيدي الحؼ تثيخ 
السختمفة حػؿ مجػ نجاح السجمة في عخض أفكارىا مغ جية، وفذل السجمة لدػء ما 
تشذخه مغ جية أخخػ؛ لحا يعج ىحا التعارؼ بيغ ذات إلياـ وذات سامي بسثابة إشارة 

اجييا مغ نقج لمبجء بسحاورة السخأة لمخجل والتعارؼ عمييا ، وعخض السذكالت التي تػ 
أشكخؾ ليحا، ولذيء  -" تذكخني ألني دافعت عغ السجمة، أليذ كحلظ؟ إيجابي
مجيئظ . ومخة أخخػ زار األرجػاف القخمدؼ خجييا. وأسخع ىػ  -وما ىػ؟  -آخخ. 
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( 1ييسشي أف أعخؼ رأيظ في الخواية ") -يقػؿ في رصانة، كأنسا ليشدييا ما قاؿ: 
وسامي مبشية عمى التػاصل الحؼ أشار إليو سامي عشج  لتقػـ عالقة متبادلة بيغ إلياـ

 شمبو إبجاء رأييا في روايتو الخاصة.

شكل دافعا لحات سامي في تحقيق نجاح قج  وكاف ليحا االنفراؿ بيغ إلياـ وسامي
السجمة والحفاظ عميو مغ خالؿ جسع وعخض أفزل السقاالت واألعساؿ األدبية 

 بالحوات األخخػ، والتي مشيا ذات وحيجيع يكبالسجمة، حيث جعل عامل االتراؿ 
دورا حيػيا في نذاط السجمة بعج تعخضيا ألزمة مالية ، وكاف سببا في  اي كاف ليالت

تخصي تمظ األزمة وتبخعو بسبمغ كبيخ لمسجمة " ربسا جاء ىحا في أوانو، فإف مشع 
العجديغ األخيخيغ مغ دخػؿ العخاؽ سيعخض السجمة لبعس ىحه الرعػبات السالية.. 

( لتشذط الحات الفاعمة 2)ػلو.ال مجاؿ إذف لالعتحار عغ قب -فزحظ سسيخ وقاؿ: 
في الكياـ باالتراؿ بصاقة عالية في العسل؛ حتى تمبي نذخ السقاالت اليامة خاصة 
مغ ذات وحيج الحؼ احتار في تقييع عسمو خاصة بعج تبخعو بالذيظ، وتخصي أزمتيا 

  السالية الرعبة.

بخه بػصػليا بخسالة لمسجمة تخ رفيقة اشتعمت حخارة التػاصل بيشيسا حيغ بعثتوقج 
عمى بعج أف استسع لخأييا في روايتو )مغ الدفخ، مججدة لجيو الشذػة والسخح والدعادة 

جحبتيا تمظ الخواية لسعايذة واقعيا ف( والتي أعجبت بيا رفيقة بذجة، ضفاؼ الديغ
وما لبث أف شعخ عالقة غخامية تصػرت بذكل ممحػظ "مع كاتبيا ذات سامي في 

 -فأحذ بذفتيو تالمداف شعخىا ورفعت رأسيا وىي تقػؿ: بخأسيا يثقل عمى كتفو، 
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سامي .. كيف كشت تقبميغ ، فتيات باريذ؟ فأحذ الذيػة تتسصى في جدسو، 
  .(1)"ىكحا.. وانقزتا عمى شفتييا وانفتحت شفتاه تقػالف :

ولع تتػقف تػالى األحجاث تجاه تػاصل ذات سامي مع الحوات األعزاء حػؿ 
العسيل والخيانة؛ لعجـ استجابتو آراء نقادىا، واتيامو ب اضصياد السجمة في بعس

مصالبيع في دخػؿ السجمة معتخؾ الدياسة " مشح عجت مغ باريذ وأنذأت مجمتظ، 
ثبت لشا أنظ عسيل لمثقافة الفخندية بػجييا الخجعي. وىحا الحؼ تشذخه أحيانا عغ ذلظ 

مغ مرادر غخبية ممػثة  الخكب اإلنداني الراعج، إنسا ىػ أراجيف وأكاذيب تدتقييا
 (. 2") تذػيو حكيقة تمظ الصميعة الػاعيةال ىع ليا إال 

ويدخد الكاتب في القدع األوؿ العجيج مغ الرجاقات التي أصاب معطسيا فقجاف 
عجـ استقخار حالة ذات سامي الستحػلة دائسا في تذتت فكخؼ و  ،كيستول السػضػع

عالقات سامي الغخامية واالنفراؿ ى عموعاشفي، فيديخ الدخد في معطع ىحا القدع 
 التيعشيا بعج أف يشاؿ مشيا رغبتو، وإف كانت بعس الحوات مثل ذات عراـ 

 .بيغ االتراؿ واالنفراؿ األخخػ  قات مع الحوات السداعجةشاركتو تمظ العال

عالقات االتراؿ واالنفراؿ بذكل ممحػظ في إخفاؽ دائسا مغ الحات بيغ تعجد ف
، وعجـ استقخار نفدي  واضصخابناحية، ويجعل مغ الحات الفاعمة سامي في تذتت 

ذلظ عشج تقجمو لخصبة ذات إلياـ وسيصخة  بخزأو اجتساعي مغ ناحية اخخػ، حيث 
"  فتزصخب الحاتعالقاتو بعسمو وأصجقائو عمى معطع تفكيخه رغع معاناتو السالية، 

تقرج إنظ لع تكتب في السجمة شيئا مشح ثالثة أشيخ؟ فأجاب سامي ، وىػ ما يشفظ 
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ليذ ىحا فحدب، بل إنشي لع أكتب شيئا عمى االشالؽ . فمػ إنشي  -يقمب األعجاد: 
تػلي عمي، ولعمو كشت مشرخفا إلى روايتي لياف األمخ.. وشعخت بزيق مفاجئ يد

 (.1" )أدرؾ ما في نفدي

كاف اتراؿ سامي مشح بجاية الخواية بحات إلياـ، ومشاقذة مػضػع اإلثخاء بجور و 
السجمة الثقافي واآلراء اإليجابية والدمبية؛ يعج تسييجا لمجخػؿ في معتخؾ األحجاث 
التي أسفخت في نياية الخواية عغ زواج سامي بإلياـ بعج شخأ عجة حاالت مغ 

العالقة، إال أف رغبة سامي بمقاء إلياـ  االنفراؿ تػقف فييا الكاتب عشج سخد تمظ
مشح المحطة األولى أخح مداحة مغ الرفحات، وزمشا راود فيو سامي ذات إلياـ عغ 

 نفديا، وقج نجح في ذلظ، ما نتج عشو الدواج مشيا في نياية الخواية.

كسا لقى اىتساـ الحات بسػضػع نجاح مجمة دار الفكخ اتراال وانفراال متبادال بيغ 
األخخػ حات، وإف كاف ىحا السػضػع بسثابة مجخال لمتعارؼ مع الحوات الرف

كسا حجث مع عالقتو بخفيقة شاكخ وسسيحة صادؽ، حيث اعتسج  واالتراؿ بيع،
الكاتب عمى سخد مػضػع السجمة كأساس تحخكت عميو الحوات؛ لتحقيق رغباتيع 

قة غخامية مع وندواتيع، فحققت ذات سامي نجاحا في الػصػؿ؛ إلقامة عالقة صجا
 رفيقة بعج االستفادة مغ مقاالتيا لمسجمة، وقج فعل ذلظ أيزا مع سسيحة صادؽ.

فكاف استجراج الحات لمسػضػع وتحقيق الرجاقة ثع االنفراؿ عشيا، قج سبب 
اضصخابا كبيخا لحات إلياـ عشج ارتباشيا بدامي، وتيجيجا لحياتيا معو؛ لكثخة صجاقتو 

بالسجمة وأصحاب السقاالت التي تشذخىا السجمة بأعجادىا خاصة لمشداء مغ السعجبيغ 
" لقج تفاىسشا يا سامي أف دؽ التي احتفع بخسائل غخاميا لوقرز وأدب سسيحة صا
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الساضي عيج ولى بالشدبة لحياتشا الججيجة. فمساذا ال أججؾ حخيرا عمى خشق كل 
خيجؾ ولع تسدقيا، ما أثخ مغ آثار الساضي؟ ىحه الخسالة مثال، لساذا تخكتيا في ب

دامت مختبصة بساض تقػؿ إنو مات؟ أليذ كل ىسيا أف تبتعث ىحا الساضي، 
( وقج تصخقت تمظ العالقات إلى زيارة بعس تمظ الرجيقات 1وتحييو في نفدظ؟ ")

 لسشدؿ إلياـ. 

وقج استحػذ مػضػع األزمة السالية لمسجمة عمى مداحة كبيخة في تفكيخ ذات سامي، 
با بيغ االتراؿ واالنفراؿ بيشو وبيغ الحوات األخخػ خاصة ذات إلياـ ما زاد اضصخا

عمى مجار سيخ الخواية، وكاف ىحا السػضػع يذكل اتراال بأعزاء السجمة مغ جية 
في السداىسة بدخياف ودواـ أعجادىا وعجـ تػقفيا، وبيغ تذجيع ذات إلياـ لو في 

بيغ ذات سامي وبيغ نفدو  الخخوج مغ تمظ األزمة التي سببت حالة مغ االنفراؿ
وعاد يمـد صستا شػيال، حتى كجت أضغ أنو "مغ كثخة الجيػف التي أحاشت بالسجمة 

لغ يتكمع بعج في ذلظ اليػـ، وأحددت بسدؤوليتي في تذجيعو عمى المجػء إلى ذلظ 
( لتشيي 2التجبيخ الحؼ كاف السفخوض أف يقي السجمة سيف التعصيل في ذلظ القصخ")

الحات حالة االتراؿ باألمل في السدتقبل الحؼ يصل بسذكالتو التي أخحت تتػالى 
بجاللتيا السالية والشفدية عمى السجمة مغ اضصياد مالي وفكخؼ وسياسي خاصة بعج 

جعمت ذات سامي تجخل في حالة انفراؿ والتي فذل السقاومة العخبية في مرخ 
 بالقاىخة.السذكالت لقزاء راحة  تمظبعيجا عغ 

وفي الخاتسة يسكغ القػؿ بأف البشية الدصحية عبارة عغ مجسػعة مغ القػاعج التي 
تبحث عغ داللة السعشى عبخ سمدمة مغ الحاالت والتحػالت التي تديصخ عمى الحات 
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الحؼ يعسل عمى عغ ممفػظ الفعل وممفػظ الحالة ا لمشز؛ كاشفة الفاعمة ومحاصختي
، ومجػ تقاربيسا وتباعجىسا بيغ رواية الحي ػضػعربط العالقة بيغ الحات والس

 الالتيشي والخشجؽ الغسيق وأصابعشا التي تحتخؽ.

وقج تقاربت الخوايات في اإلشارة والجاللة السادية التي عايذتيا حالة الحات، والتي 
جعمتيا بيغ االتراؿ واالنفراؿ الستبادؿ، تبعا لمسػضػع السشػط بو داخل كل رواية، 

ذات البصل في الحي الالتيشي مذكمة مادية بعج أف استصاعت أف حيث عايذت 
تحرل عمى مشحة دراسية بباريذ، كسا عايذت ذات البصل في الخشجؽ الغسيق عكبة 
مادية في مػاصمة تعميسو وتعميع أختو، وعايذت ذات البصل في أصابعشا التي تحتخؽ 

 مذكمة مادية تسثمت في إدارتو لمسجمة وزواجو. 
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