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 بناء البيئة القصصية يف رواية نزيف احلجر إلبراهيم الكوين

 ملخص البحث:
أمهية الزمن استعرضت ني. و املكان السردين و امن خالل الزم، البيئة القصصية مفهوم تناولت الدراسة يف جانبها النظري    

السردي وطرائق ترتيبه، وتقنيات دميومته، وحاولت ربط إيقاعه بزمنية اللغة وطبيعتها. كما تطرقت إىل املكان يف السرد من 
ت متعددة، كامللكية وجدلية األان واآلخر والسلطة، والوصف لعاملي اإلنسان واألشياء، والتقاطبات الضدية، واألبعاد منظورا
فنية يف حماولة من الباحث الستجالء  ،لكل ما سلف واملقاربةالنص ابلتحليل  يف جانبها التطبيقيالدراسة تناولت قد و  .املكانية

 .   ين )نزيف احلجر(املكان والزمان يف نص الكو بناء 
  .تقاطبات ضديةوصف، استباق، اسرتجاع، تيار الوعي، ة:الكلمات املفتاحي  

Research Summary: 

 

      In its theoretical aspect, the study deals with the concept of the narrative environment, 

through narrative time and space. It reviewed the importance of narrative time, methods of 

arranging it, and techniques for its durability, and tried to link its rhythm with the temporality 

and nature of the language. She also dealt with place in the narration from multiple 

perspectives, such as ownership, the dialectic of the ego, the other, and authority, and the 

description of the worlds of man and things, antagonistic polarizations, and spatial 

dimensions. In its practical aspect, the study dealt with the text by analyzing and approaching 

all that was preceded, in an attempt by the researcher to elucidate the art of building space 

and time in the text of al-Koni (stone bleeding). 

 

key words: Anticipation, retrieval, stream of consciousness, prescribing, antagonistic 

polarizations. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 قدمة:امل
من فن السرد الروائي إلبراهيم الكوين، وقد  تعد هذه الورقة مبحثًا يضاف إىل مباحث عدَّة، يكر ِّسها الباحث لدراسة جوانب    

استخدم  اول أدب الكوين ابلدراسة لنص آخرمنوذًجا هلذه الدراسة، وسبق للباحث أن تنختريت رواية )نزيف احلجر( لتكون أا
م  ، والتحليل الفين للصورة األدبية.فيها التحليل األسلويب لدراسة إىل متهيد بعد املقدمة  هذا البحثوقد ارأتى الباحث أن يقس ِّ

قارب من خالهلا أمناط الزمن ومفارقاته وإيقاعه  البيئة الروائية، مث مبحثني، اهتم يف األول ببناء الزمن: مبدخل نظري ودراسة تطبيقية
تقنيات قارب من خالهلا  ،مبدخل نظري كذلك، مث بدراسة تطبيقيةبناء املكان الثاين باملبحث واهتم يف  .يف النص املدروس

 الفضاء الروائي للنص، مث خامتة، وثبت ملصادر البحث ومراجعه.ضمن  ،وتقاطباته ،وأبعاده ،املكانكيل تش
 التمهيد:

، وأبخالق الشخصيات ومشائلهم وأساليبهم يف ما يتصل بوسطها الطبيعي أي كل ،هي حقيقتها الزمانية واملكانية"بيئة القصة    
يف رسم البيئة القصصية ابلوسائل  ويستعان ،خاللهمن تحرك وتربز الشخصيات الذي ي  جلو واحمليط ا :وهي بلغة الفن، 1"احلياة

وقد  ،أو مما يسمع أو من قراءاته ، يلتقطها الكاتب ابملشاهدة واملالحظةني يف سرد احلوادث ورسم الشخصياتنفسها اليت تع
القصة  وهذا ال يكون لكاتب ،ك على جتاربه يف احلياةيف ذلا ومعتمدً  ،ة االخرتاع واإلبداعقوَّ  عليها اطً ينسجها خبياله مسل ِّ 

 ،حيث يعثر على أوصاف البيئة الطبيعية واالجتماعية ،ألن األخري حمكوم ابلبحث عن بيئات أعماله يف كتب التاريخ ؛التارخيية
، بل يستعني هبا ااتم   اتقيدً احلال ال يتقيد هبا وهو بطبيعة  ،وحيث يلتقط أوصاف املالبس وأخالق الناس وعاداهتم يف تلك الفرتة

كي تالئم حركة احلوادث   ااتم   ااألخرية لصهر املادة ومزجها مزجً ويرتك خلياله اللمسات الفنية  ،ر تلك الفرتة اليت ي عىن هباعلى تصو  
ر ال برواية ولكن احلياة كاملة يف عصر من العصو  كاماًل   ارون تصويرً يصو ِّ "وبعض الروائيني يف الرواية احلديثة  .2والشخصيات

الطبقة  ، ورواايتةكروايت البحر، ورواايت احلياة احلربي  ،انب واحد أو جانبنيوكثري منهم خصص نفسه جل ،مبجموعة رواايت
 .3"أو العلمية ،أو الفنية ،ورواايت احلياة الصناعية والتجارية ،العليا أو الوسطى أو السفلى

 ،4وجدت رواايت ختتص أبقاليم خاصة وبنوع خاص من الناس يف مكان ماف ،صصت بعض الرواايت للمكانكذلك فقد خ     
الصحراء احملفوفة  مل خاصة داخل الصحراء ليست من عواوهي تعاجل عوامل -كاليت بني يدينا   - رواايت الكوينومن هذا النوع 
ومتتد داخل  ،ليبيا غرب قع يف أقصى جنوبة اليت تبل هي صحراء الكوين اخلاصَّ  ،افها بواحاهتا وقوافلها التجاريةابملدن على أطر 

تلك الصحراء املليئة ابلسحر وعامل اجلان واألرواح وعامل غريب من البشر  ،الصحراء الكربى حيث الطوارق ومعتقداهتم الفريدة
عاملهم األسطورة ، متتزج يف ثون لبعضهم لغات ال يفهمها البشر، نراهم يتبادلون صورهم يتحديوان مل نعتد على رييتهم من قبلواحل
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لى . والكالم ع6فاعلة يف هذا العامل 5(Animismحيث نرى ظاهرة األنيميزم ) ،واجلمادات ابألحياء ،والواقع ابخليال ،ابحلقيقة
مث بناء املكان بعد  ،لذلك سنتكلم وضمن عناصر بناء الرواية عن بناء الزمان لوحده ؛لتبويبإىل اا البيئة كالم مطلق حيتاج فني  

بدراسة  نزيف احلجرمث نتناول ذلك من خالل  ،مث تقنيات التعامل من خالله ،نستوضح مدلوالت املصطلح وانعكاساته ،ذلك
 .تطبيقية

 بناء الزمن:
 مدخل نظري:

الرواية  فإن ما تفعله .نيتوسلوكنا خيضع لالثن ،ياة ابلقيم، واحل من حياتني: احلياة يف الزمنة تتكون فعاًل اليوميَّ  إذا كانت احلياة   
لقد رأيتها مدى مخس دقائق فقط، لكنها هذا إذا كانت راوية جيدة. إن عبارة ) ،احلياة ابلقيم اا هو أهنا تشمل أيضً أبكمله

هذا خيتلف عما تفعله احلكاية اليت حتكى حياة يف الزمن. واالمتثال  ية( هذه اجلملة الواحدة متثل اخلضوع بنوعيه.ي تستحق الر 
عته كما لكن قد يكرم الكاتب سا ،ا موجودة. فالساعة فيها دائمً تكتب الرواية بدونهمر البد منه وال ميكن أن للزمن يف الرواية أ

 أو كما فعل. تراسرتام شاندي()، وكما قلب )سترين( ساعته يف ( أن ختبئ ساعتها)مرتفعات وذرنج حاولت )إميلي برونيت( يف
نفسه ب الكرة يف الوقت ويلع ،لعشيقته حفلة عشاءبطله كان يقيم  لدرجة أنَّ  العبقري الذي ظل يغري العقربني ت(مارسيل بروس)

التجري عليه حمفوف  ألن ؛الزمن ال يلغى من الراوية، طاملا أن 7ق قانونيةائتبقى كل هذه الطر ومع ذلك  .مع مربيته يف احلديقة
 امفيدً  االزمن درسً  يتلغ ائية الوحيدة اليت حاولت أن( الرو تاينشفشل هناية مقصده، ولقد كان فشل )جرترود ابلفشل إن مل يكن ال

ألن القصص  ؛ فيه عن احلياة ابلقيم فقط لكنها فشلتوأن تعرب ِّ  ،ص القصص من طغيان الزمنفقد كانت أتمل أن ختل ِّ  ،للجميع
 .8 عن شيء إطالقامن الزمن فلن يستطيع أن يعرب ِّ  اص متامً إذا ختلَّ 

الروائيون ف ،وهذا يرجع للمنطق ،ال يتفق مع الزمن الواقعي الذي ميكن أن تستغرقه أحداث الروايةإن الزمن الروائي زمن مكثف    
، أي أن العمل الروائي يقوم على اختزال الزمن ة  طويلةرق من الزمن الواقعي مدَّ قد تستغ خيتصرون يف كلمة واحدة أحداثً 

                                                           
عتقاد أبن لكل ما يف الكون، وح ى للكون ذاته روًحا أو نفًسا، واالعتقاد أبن الروح : يرتمجها بعضهم مبصطلح )مذهب حيوية املادة(، ويعر ِّفها أبهنا: "اال Animismاألرواحية  5

. ويقابلها بعضهم مبصطلح 60، ص: 1(، املورد احلديث، بريوت: دار العلم للماليني، ط 2008أو النفس هي املبدأ احليوي املنظم للكون". بعبلبكي، منري ورمزي منري )
(، املعجم الفلسفي، 2009ا: "هي االعتقاد بوجود األرواح، وأن أي نظام حي ٍّ كان أو ح ى املواد اجلامدة أحيااًن متتلك نوًعا من الروح". حسيبة، مصطفى ))اإلحيائية( ويعر ِّفها أبهن

، أي أن كل األشياء املدركة، ما سكن منها، وما كان حي ا . وهناك "تقب ل عام بني األقوام البدائية املعاصرة لالعتقاد حبيوية املادة40، ص: 1عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط 
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 .26، ص: 2 والتوزيع والرتمجة، ط
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زمن روائي " :. وهذا يعين أننا أمام زمنني9شخصية أبكملها يف الزمن الواقعي ل الدقائق يف الرواية حياة  ث ِّ حبيث أنه قد مت   ،وتكثيفه
املقارنة  نافر على املستوى السطحي ملعايري. هناك تباعد وتممزوج بقيم حنياها لزمن واقعيسف مفل وي  آوهو انعكاس مر  ،فمكث  

أي إيهام القارئ أبن ما  ،ائيني يف حتقيق عنصر )اإليهام(رو وبقدر جناح  ال ،قناع ابلوهممل توليفة يكون عمادها الوهم واإلحيتاج لع
للفن الذي  اإلقناع بقدرهتم الفنية وإتقاهنميكون جناحهم يف  ،أن حيدث ابلفعل يف الزمن الواقعيحدث يف الزمن  الروائي ميكن 

وألن من  ،لوعي احلقيقي مزاوجة دقيقةتيار األن القارئ يؤخذ ابلرواية عندما يزاوج إيقاع سردها  ؛10"ندبوا أنفسهم لإلبداع فيه
، إمنا وقعت يف زمن متجانس على الرغم من عدم اتفاقه مع الزمن ر اإليهام هو اإلقناع أبهنا وقعتيكون دو أن غري املمكن 

ب ال يستطيع ، والكات، بقدر ما تستغرقه اللحظة يف احلياةا. فاللحظة الروائية ال تدوم أبدً عي الذي ميكن أن تقع فيه األحداثالواق
ل أبرز ما تتمثل يف: منو راجع إىل أن الرواية تقوم على )احلبكة الفنية( اليت تتمثَّ وعدم إمكانية ذلك  .11حياولهال  ذلك ومن مث

، )فاألخالق( السكونية ال وجود هلا اآلن وعلى عكس ما هو افيظهره متناقضً  من طباع الفرد الشك يف أن الزمن يغري ِّ ، و احلدث
ألن  ؛ميكن رسم شخصية روائية من خالل الزمن الواقعي ة والطباع تتبدل فإنه الوما دامت األخالق نسبيَّ  ،ألشكالبشكل من ا

، زمن فين غري واقعي ولكنه يوهم أبنه وال بد أن تتم يف زمن متجانس ،ددةسم أبهنا ذات مالمح ثبتة وحمالروائية تتَّ  الشخصية
)اليزابث دبل( أن لقد رأت . 12ان الواقعي فال ميكن أن تكون ذات مالمح ثبتة أبدً ة يف الزمأما الشخصيَّ  ،واقعي وحقيقي

كما   ،ر منهطو ِّ اليت ت   غىن عنه فيستمد منه مجيع مفرداتهخالل وسط الزمن الذي ال من ويسري الفعل  ،لفعللاحلبكة: ترتيب 
 اهو أن تدير زمنً "إذن  فمعىن أن تقصَّ   .13توجد السببيةويف التدفق  ،تشكل البداية والوسط والنهاية مسرية خالل التاريخ الزمين

 .14"وأن تنحاز إىل منوذجية أو طريقة ار منظورً وأن ختتا
 الرابط الزمين الذي يشد  "وهذا يعين أن  ،د السببيةكما لدينا البحث عن تدفق يوجِّ   ،لدينا إذن اختيار طريقة إلدارة الزمن   

بعض يرى . و 15"املشاكل جندها عندما خنوض يف البحث عن الرابط املنطقي لكن أمَّ  ،راألفعال السردية ال يشكل صعوبة تذك
 ها يفلية أخرى هي جتالة املوحدة، وزمنيَّ بنيتها السردية الدَّ  ة املتخيلة الكامنة يفوهي هذه الزمنيَّ  ،ة مزدوجةللرواية زمنيَّ النقاد أن 

ومن جهة التطبيق البنائي للمبدع فهو اتم احلرية    .16ة ثلثة هي زمنية قراءهتا، وهناك ابلطبع زمنيحلظة زمنية حديثة واقعية حمددة
 :أمههامن  لرتتيب الزمن،ة وله يف ذلك طرائق عد   ،يف عرض أحداث روايته
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 :Prolepse االستباق أو االستقبال -1
القصة، وجتاوز النقطة اليت وصلها  وهو "إشارة إىل حدث معني سوف يقع يف القصة،...وهو القفز على فرتة معينة من زمن   

. وهذه التقنية تتناىف مع فكرة 17اخلطاب الستشراف مستقبل األحداث، والتطلع إىل ما سيحصل من مستجدات الرواية"
. لكنَّ من وظائفها 18التشويق، ومع مفهوم الراوي الذي يكتشف األحداث يف وقت روايتها، ويفاجأ مع قارئه ابلتطورات

ث الحقة، أو التنبؤ ابملستقبل، أو اإلعالن عما ستكون عليه مصائر األحداث؛ ألهنا مل تتم ومل تتحقق ابلفعل، "التمهيد ألحدا
 .20؛ ومن مث فإن االستشراف يقسم إىل: استشراف متهيدي واستشراف إعالين19وإمنا حدوثها هو حمض احتمال"

 :Analepseأو االسرتجاع  االرتداد -2
. إذ "يرتك الراوي مستوى القص 21ن أحداث ابلقياس إىل احلاضر الروائي الذي تنطلق منه الرواية"وهو "استعادة ما مضى م   

األول ليعود إىل بعض األحداث املاضية، ويرويها يف حلظة الحقة حلدوثها. واملاضي يتميز أيًضا مبستوايت خمتلفة متفاوتة من 
ع: اسرتجاع خارجي )يعود إىل ما قبل بداية الرواية(، واسرتجاع ماض بعيد وقريب، ومن ذلك نشأت أنواع خمتلفة من االسرتجا 

، وزاد 22داخلي )يعود إىل ماض الحق لبداية الرواية قد أتخر تقدميه يف النص، واسرتجاع مزجي )وهو ما جيمع بني النوعني("
 مها: التكميلي والتكراري حبسب االسرتجاع اجلزئي واالسرتجاع التام، ومنهم ميز يف إطار االسرتجاع الداخلي بني نوعني بعضهم

، فهو واضح وحمدود وحيرص أنه ح ى إذا حدث كسر على أسلوب الرجعة الزمنيةاط( ويرى )ادوار اخلرَّ ، 23وظيفته يف السرد
 .24يدك على أنه هنا سوف حيدث رجوع الروائي فيه على أن يضع

 :(m of consciousnessStrea وهذا يدخل ضمن تيار  الوعي)ر الزمن تيا -الزمن النفسي  - 3
من اآلن احلايل إىل اآليت بل يقف فوق الزمن، م دَّ والكاتب ال يتق" .نياب الرواية املعاصر وهو بناء يلجأ إليه الكثري من كتَّ    

ما  البناء الراوية على مفهوم الزمن، فكثريً  اوقد كان )جيمس جويس( أستاذً  25"، ليشمل الصورة مجيعهاويدور ببطء على حموره
ومن هنا  ،الزمين حمل الواقع -، وما حتمله من أحداث مبا حيوى منذ ذبذابت الزمن املاضي -يعمد إىل إحالل الواقع الشعوري 

حلالية وتغنيها ابلتجربة املاضية، ح ى أن ما يقع حتت حواسنا ل التجربة ايتسىن للصور القدمية أن تطغى على الصورة اجلديدة لتكم ِّ 
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 اإلحساسو  ،بني املوضوعية والذاتية تالقيال ذن نقطةإ فالذاكرة ،قيس مبا تضيفه إليه ذاكراتنا ال ي عىن به إذا يف اللحظة احلالية قد
وكل ما يضيفه إليها وعينا، هي من  ،موضوعية بينما الناحية الذاتية املباشر يعطينا اللحظة احلاضرة مبا فيها من أحداث واقعية

هذا البناء( أنه ويرى أصحاب ) .26الذايتيشكل الشعور  ي من خالل تيار الزمن الذيمن استدعاء املاض :أي ع الذاكرة،صن
ر املرء من الزمن فإهنا تقوم ، أما حني يتحرَّ وتطوير املشاعر يبدو عجزها عن تصوير مراحل احلدثعندما ترتبط اللغة ابلزمن 

حدثت السينمائية، "ومعروف أن هناك وسيلة سينمائية . ومن وسائل تنظيم حركة تيار الوعي يف الرواية املست27بدورها خري قيام
أساسية هي وسيلة املونتاج، هذا إىل جانب وسائل فرعية تشتمل على أدوات تنظيمية من مثل: املنظر املضاعف ]عني الكامريا[، 

شري املونتاج ابملعىن وي .28واللقطات البطيئة، واالختفاء التدرجيي، واملقطع، والصور عن قرب، واملنظر الشامل، واالرتداد"
السينمائي إىل ما يتوسل به من تقنيات لتوضيح تداخل األفكار أو تداعيها، من مثل: التوايل السريع للصور، أو وضع صورة فوق 
صورة، أو إحاطة مركزية بصور أخرى تنتمي إليها؛ وذلك إلبراز التآلف أو التنافر أو املضاعفة يف الصور، ولتحقيق فيضان 

 .29أو االهتمام ابلتفصيالت الذاتية أو االمتداد الالهنائي للحظةاألحداث، 
حبيث أن أمهر املخططات سواء  ،هي يف الواقع من التعقيد املضين البناءات الزمنيةأن "ميشيل بوتور يف هذا الشأن  رىيو     

ما نعطي أمهية  فعند ،ة عادمة اإلتقانال ميكن أن تكون إال خمططات تقريبي ، حتضري العمل األديب أو يف نقدهأكانت مستعملة يف
وهل  ؟هل هذا الرتتيب هو  الوحيد املمكن :فإن السؤال الذي ال بد من طرحه هو التايل ،تقدم به املواد كربى للرتتيب الذي

 .30؟"أخرى تقبل هذه املسألة حلواًل 
ها جريار جينيت: املدَّة أو الدميومة أو ، أو كما يسميكما توجد طرائق فنية للتحكم يف سرعة السرد، بتبطيئه أو تسريعه   

، "ويرتاوح إيقاع النص الروائي بني السرعة الالهنائية، وتتمثل يف )الثغرة الزمنية( ]ومنهم من يطلق عليها احلذف[، 31)سرعة السرد(
حركة زمنية، وهذا عندما مير  الكاتب على مدَّة دون ذكرها يف النص، ويصل إىل توقف زمين كامل عندما يسري النص دون أي 

 . وميكن ذكر أربع تقنيات ابرزة يف تسريع الزمن وتبطيئه، وهي:32حيدث ]غالًبا[ يف مقاطع الوصف، وتتمثل يف )الوقفة("
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 : Summary أو امللخص اخلالصة – 1
ًسا ابلزمن الذي وهي "مرور الروائي بسرعة على أحداث استغرقت فرتة زمنية طويلة، ويقدمها لنا يف مقاطع نصية قصرية قيا   

 .34. وتقسم إىل خالصة حمددة بزمن معلوم، وأخرى غري حمددة33استغرقته"
 : Ellipsisاحلذف اإلضمار أو  – 2

يشكل اإلضمار " أسرع حركة سردية على اإلطالق، إذ هو يتمثل يف قفز السرد على فرتة زمنية من احلكاية حبيث ال يكون هلا    
.ومن 35ر تشري إذن إىل أجزاء من احلكاية اختار الراوي إسقاطها لتسريع القص وتكثيفه"وجود يف اخلطاب. فمقولة اإلضما

 .36أنواعه: احلذف املعلن، واحلذف غري املعلن، واحلذف الضمين
 :Sceneاملشهد  – 3

احلوار املعربَّ عنه  وهو حالة التوافق التام والتساوي بني الزمنني، وله القدرة على كسر راتبة احلكي بضمري الغائب، ويقوم على   
 .37من خالل الشخصيات، وتلتقي فيه اللقطات األكثر قوة يف القصة ابللحظات األكثر كثافة يف النقاط احلامسة

 :(PAUSEالوقفة:  – 4
تأم ل، ويشري مصطلح الوقفة إىل "مواضع يف القصة يتعطل فيها السرد، وت علَّق احلكاية؛ لي فسح اجملال للوصف، أو التعليق، أو ال   

أو غري ذلك من االستطرادات اليت تدرج ضمن ما يسمى بتدخالت املؤلف، فالوقفة جتسد إذن أقصى درجات اإلبطاء يف 
 . 38السرد"

 الدراسة التطبيقية للزمن:
 ترتيب الزمن )املفارقات الزمنية(:

 يف احلجر؟فكيف استخدمها الكوين يف بناء زمن نز  ،وإذا كانت احلرية متاحة للكاتب يف إبداعه
 نالحظ يف البداية أن الرواية تقوم على زمنني:   
  ضر.أو الزمن احلا :(الفعلية للرواية فيه األحداث ي. الزمن )الذي جتر  1
  )االسرتجاع(. املاضي أو الزمن (:رع عن طريق التذك  سرتج  أو ي   ى. الزمن )الذي يستدع 2
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أن األحداث احملكومة فيها ابلزمن ويف رواية نزيف احلجر جند  ،عرب صفحاهتاللرواية و  ضرهو امتداد للزمن احلا زمن آت  وهناك 
 : على مدار يومني احتوهتما الفصول نسبي ا(: لواقعياحلاضر )املضارع لوقعت يف الزمن  ضراحلا
سلسلة  حتد  اليت  الصخرة العظيمة  وجهته، والتيوس تتناطح أمامه وحوله، وتلكريسوف حياول الصالة مث يغ: ونرى فيه أاألول -

 .39يسمع من بعيد وهدير حمرك سيارة ،انه املقدسويقف جبواره ودَّ  ،الكاهن العمالق اجلبال ينهض على طوهلا
وهدير السيارة يقرتب وأسوف ينهض ليضم شتات  ،: ونرى فيه أسوف ينهي صالته ويستلقي يتأمل النصب فوق رأسهوالثاين -

 .40املعيز قبل وصول السياح
ويغادران الوادي لتفقد املنطقة  ،وغريبان يسأالنه عن الودان ضمن حوار طويل فصل الثالث: نرى وصول السيارةويف ال -

 .41ويستأمنانه على املتاع
 . 42عساعدهتما وهو يتمنَّ ملان على أسوف حَّ لِّ وي   ،ويف الفصل السابع: يعود الرفيقان -
ف من أجل استطالع تواجد الودان يف اجلبال اجملاورة، ويصلي ويف الفصل السادس عشر: ي صر  قابيل على اصطحاب أسو  -

 .43أسوف لكيال يظهر الودان، مث يعودون والرفيقان غاضبان من أسوف
 .44صلب الرفيقان أسوف: ينشب عراك بينهم وي  ويف الفصل العشرين -
  .45أسوف : حيتدم الصراع ويذبح قابيل  ويف الفصل السادس والعشرين -

 ( حكت أحداث اليومني يف تسلسل انتهى بنهاية القصة.26، 20، 16، 7، 2 ،1) :الفصول فإذن
ا لالستكشاف + مث ما وذهاهبممقدمهمث ا + م+ مث انتظار قدومهالزائريِن: )قابيل،ومسعود(  انتظار قدوم تضمن:تهي و 

 ذب  أسوف بعد رفضه وصلبهما ألسوف + مث ،ا + مث عودهتم واخليبة متأل نفسي قابيل ومسعودما الصطحابه معهمعودهت
 االستسالم لرغبتهما.
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  كما أييت:  هلذه الفصول( من البداية إىل النهاية وبشكل تصاعديويكون اجتاه احلركة الزمنية ) 
 

 النهاية         *               
 
 

 البداية        *    
 

من، والتاسع، والعاشر، واحلادي عشر، والثاين عشر، )األول، والثاين، والرابع، واخلامس، والسادس، والثا ا:فصوهلوتكون الرواية ب
 ،والثالث عشر، والرابع عشر، واخلامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، واحلادي والعشرين

ن الزمن وضمأحداث اليومني )قد بدأت قبل  والثاين والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين، واخلامس والعشرين(
ألهنا  ؛والسادس والعشرون( ،، والعشرونالثالث، والسابع) :د من ذلك الزمن الفصولبعِّ وقد است  (، املسرتجع عن طريق التذكر

. والزمن املسرتجع ضرني الزمن احلا( مشرتكة ب)األول، والثاين، والسادس عشر تعد  الفصول:، يف حني ضرخالصة للزمن احلا
 :ميكننا مالحظة الشكل اآليتوضيحي وبرسم ختطيطي ت

 
 ضرالزمن احلا                                                            
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 الزمن املاضي                                                         

 
 
 

                                                           
  الفصول يف الرواية.إىل  فيه األرقام تشريو  



 

 
 

أي أن  ،فصلإىل صل ، خاصة وأن نقاط الرجوع إىل املاضي ختتلف من فابلتأكيدمتبد ِّاًل يتَّسم ابلتشظي أن نعترب الزمن ولنا   
والنهاية  تناوب رجوعه بني البدايةة أخرى، بل ر لنهاية مويرجع منها إىل ا ،نقطةإىل د مل يبدأ من النهاية مث يع هذا العمل الروائي

 :ونالحظ أنه ،ألول ويف نقاط خمتلفة( لينتهي ابلنهاية اليت ابتدأ ق بيلها يف الفصل اأي بني احلاضر واملاضي)
 .46طفولة أسوف من زمن الكهولةإىل يعود  :يف الفصل األول
 .ر للمنطقةزايرة رجال مصلحة اآلثإىل يعود : يف الفصل الثاين
 .حكاية أبيه له عن انتحار الودانإىل صبا أسوف و إىل يعود  :يف الفصل الرابع

 .للبحث عن أبيه الذي وجده مقتواًل شباب أسوف حني ذهب إىل  يعود :يف الفصل اخلامس
 .ابلبضاعة وحلاقه ابلقافلة يف العاشرة ليقايضهم ،بعد وفاة أبيه شباب أسوفإىل يعود  :يف الفصل السادس

 .صيد الودان يف اخلامسة عشرة تهوحماول ،لغزال يف العاشرةصبا أسوف وتعلمه صيد اإىل يعود  :يف الفصل الثامن
  .أسوف ومعركته مع الودان وتعلقه فوق اهلاوية شبابإىل يعود  :التاسع يف الفصل

 .يف زمن الرواية املاضي الفصل استمرار للفصل السابق عليههذا  :يف الفصل العاشر
 .لذين قبله يف زمن الرواية املاضيهذا الفصل استمرار للفصلني ال:  الفصل احلادي عشريف

 . اليت قبله يف زمن الرواية املاضيهذا الفصل استمرار للفصول : يف الفصل الثاين عشر
 .أسوف ومتزق جسدها م ِّ السيل وغرق أ  صة يف هذا الفصل يعود لق: يف الفصل الثالث عشر

 .ل يف السنوات الثالث التالية هلاسيتستمر األحداث املوالية لقصة ال يف هذا الفصل: عشريف الفصل الرابع 
 .عتقال أسوف وهربهاقصة إىل ا الفصل يعود يف هذ: شريف الفصل اخلامس ع

  .47(اجال بورديللو قبل )ثالثني عامً ر و يطايل العجوز إلايعود يف جزء من أحداثه إىل قصة : يف الفصل السادس عشر
 . طفولة قابيل وقصتهإىل يعود : الفصل السابع عشريف 

 . صبا قابيل وشبابهإىل يعود : يف الفصل الثامن عشر
 .إىل شباب قابيل وماضيه يف الصيد يعود: صل التاسع عشريف الف

 . وقصة العهد (وهي قريبة من النهاية)يعود إىل قصة الغزالة اليت رفضت اهلجرة : يف الفصل احلادي والعشرين
 .ماضي جون ابركر وقصته مع جلويل يعود إىل: الفصل الثاين والعشرين يف

 . الصيد ابلطائرة وقتل قابيل أخته يعود إىل رحلة: يف الفصل الثالث والعشرين
 .انيعود إىل قصة وليمة الودَّ : يف الفصل الرابع والعشرين
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 .يعود إىل قصة مرض قابيل وريايه: يف الفصل اخلامس والعشرين
كما يف الفصل   ،شارةهبا إال من ابب اإل فسها اليت مرَّ لنقاط نإىل امل يرجع الكاتب  أن (من خالل الرجوع إىل املاضي) :ونالحظ

فيه ، فهناك قدم إىل األحدثبشكل منتظم من األكر يكون كذلك يكاد التذ   .كر أصاًل لذي ال يعتمد على التذ  السادس عشر ا
عن ذلك الفصل الثامن حني عاد أبسوف لسنته  قد شذَّ  ،صبا إىل الشباب إىل الكهولةمن الطفولة إىل ال ،نوع من التسلسل

ح فيه بعمره وإن كنت ر ِّ يص. والفصل الثاين الذي مل ة لتحكي له أمه بعدها قصة النذرخلامسة عشر إىل امث صعد منها  ،العاشرة
حداث فيها يف ر األتطو   ستمرَّ اوهناك فصول  .ثنيأنه قبل سن الثال -السادس عشر من األحداث وال سيما الفصل  -ح رج ِّ أ  

ىل املاضي . فتكون بذلك العودة من احلاضر إ(12، 11، 10، 9) :مثل الفصول اضر،اضي دون الرجوع إىل الزمن احلالزمن امل
 لماضٍّ آخر يشك ِّ  . وقد ينتقل من ماضٍّ إىلوهكذا ىملاضي يف مرحلة أخر إىل اوالعودة  ضرلزمن احلاإىل االبعيد مث الرجوع منه 

 .ألحداثه اله أو تواليً   استمرارً ا
يف  الزمن النفسيكذلك فقد ظهرت مالمح   ،الذي بىن به القاص عمله الروائي املتشظي وكل ما تقدم هي مالمح الزمن   

ف يف تعلقه خروج أسو على سبيل املثال  ذلكمن مواضع عدة من السرد، وخباصة يف الفصول )اهلاوية، وكلمة السر، والضب(، و 
 .48ومعايشته احلالة الثالثة اليت بني احلياة واملوتالواقع فوق اهلاوية عن زمن 

على زمن  (االسرتجاع)؛ لطغيان وإن كان استخدامها يف حدود ضيقة ،)االستقبال( كما مل ختل الرواية من استخدام لتقنية   
ذا آثر األب أن يدسَّ قطع الرصاص يف كهف الصيادين من عن وفاة األب يف قوله: "وهل اإلعالن()النص، ومن ذلك استخدامه 

ابب االحتياط ويذهب إىل صيد الودان أعزل، فمات تلك امليتة الفظيعة. ولو مل حيرص أالَّ يقع يف يد األعداء حي ا وخبَّأ البارود 
اث للخامتة، فقد جاء يف االفتتاحية لتهيئة األحد )النبوءة(، كما وظف الكاتب 49لليوم األسود، ملا مات بتلك الطريقة البشعة"

، 52ملشهد قتل قابيل أسوف ذحًبا، لتتحقق النبوءة يف فصل نزيف احلجر 51، مث مهَّد بفصل الرياي50)قبول الكاهن صالة أسوف(
فيذبح قابيل أسوف بعد صلبه، ويبارك الكاهن تضحية أسوف، لينتهي النص هناية مفتوحة تشي بطوفان يلوح يف األفق. قابيل  

 الذي تنبأ له أبكل حلم ابن آدم كبريًا. 53أيًضا دور يف رسم مصريه يف فصل )اللقيط( للنبوءةان ك
 تقنيات التبطيء والتسريع )سرعة الزمن(:
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التعامل مع  يفا تتيح له سعة هنأطاملا  ومل يهمل الكاتب هذه التقنيات .وهناك زوااي أخرى ميكن توظيف الزمن من خالهلا   
 وكانت صلةً  ،ويشرتكان يف إنشائها وهي مصطلحات يتوحد عليها الزمان واملكان ،ات والبيئة ضمن احلبكةحداث والشخصياأل

 .ن فوق املكانوحنن نقف على أعتاب الزمن أو م اوميكننا النظر إليها أيضً  ،هلا حجمها ومكانتها بني الزمان واملكان
 :. ومن هذه التقنيات )احلذف( 1

حداث اهلامة يف وذلك من أجل السيطرة على نقاء األ ،ثيف الزمن الروائي واحتواء الزمن الواقعيوهي تفيد الكاتب يف تك   
 أمثلتهامن و  ،يتغاضى عن أحداث ال يرى هلا اباًل وحيذف من خالهلا أشياء كثرية و  ،الرواية واالحرتاز من الزوائد اليت تعاب عليه

يف السنة الثالثة بدأ يهلك "، و54"رتفعات مع ما تبقى من املاعزبعد وفاهتا قضى بضعة أسابيع يف امل": يف نزيف احلجر
آلثر منذ اعندما جاء رجال مصلحة و"، 56ا"بورديللو يف غات منذ ثالثني عامً ستقبله جنود الكابنت اتذكر كيف "و ،55"القطيع

احلذف ولعلنا نالحظ أن  ،تعددةمثلة مواأل. 58"وماتت األم متأثرة بلدغة أفعى بعد والدته أبسبوع"، 57"سنوات بقافلة سيارات
 . ن احلاضر إىل املاضي وابلعكسمالذي يرتدد  البناء الزمين للروايةوذلك ملناسبة  ،مام وإىل اخللفأييت يف اجتاهني إىل األ

 اخلالصة أو امللخص:. ومن هذه التقنيات  2
فإذا كان ذلك اإلجياز يف احلذف  ،جياز يف )احلذف(إال أن اإلجياز حمدود وخيتلف عن اإل ،جياز الزمنإوفيها مييل الكاتب إىل    

وفكرة  ،مع املكان بشكل متمازج اإلجياز يف اللقطة أييت متداخاًل  فإن هذا ،سنوات أو شهور أو أايميف يبيح حذف ما حيدث 
بوصف أو  اعارضً  امرورً  عليها الكاتب لذلك نرى حادثة كبرية مير   ؛لر قدر اإلمكان وال يفصَّ تص  أن احلدث خي  تتمثل يف  لخصامل

مالمح ملحوظة عند الكوين يف نزيف  افيكشف احلدث فيها ويلخصه. وهلذه التقنية أيضً  ،حبكاية دون أن يطيل النظر أمامها
فتزامن  ،ضطر أن ينزل إىل الواحات ليجرب حظه مع الناس ألول مرة يف حياتهاطردته الصحراء ابجلفاف ف" :من مثل ،احلجر

ليجرهم إىل مرزق ويزج هبم ابملعسكر الذي  ،مع محلة االعتقاالت اليت قام هبا الكابنت بورديللو لشباب الواحات)غات(  حجه إىل
 اة وخرج إىل املرتفع حيفر له قربً اله يف املخدسَّ  اكان إذا وجد طرفً "و ،59"وجتهيز احلملة لغزو احلبشة ،أه لتدريب أبناء االهايلهيَّ 

فهو ال يذبح وال أيكل منذ حادثة  ،. وكان يتفرج دون أن يتحرك ح ى لذحبهااألغنامجبثث  ائً كان الوادي ملي  "و ،60"ويدفنه
  .62"يف الليل ذهبوا للزاوية ونظموا حفلة ذكر جذبوا فيها ح ى الفجر"و ،61"اهلاوية
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 التقنيات ما يسمى )ابملشهد(: بني. ومن  3
ر، وقد اعتمد الكاتب على املشهد لتأزمي الصراع، والدفع ابحلدث إىل أكثر ما تربز يف مشاهد الصراع املشحونة، واحلواوتربز    

، 66، والتمائم65، ولن يشبع ابن آدم إال الرتاب64، وشبح من اهلمالاي63األمام عن طريق احلوار، كما يف فصول: زائر الغسق
 .68اًل . كما استخدم الروائي احلوار  املشهدي لعرض أفكاره، كما يف فصل األفيون مث67ونزيف احلجر

 . ومن تلك التقنيات الوقفة:4
من  مساحة صغريةإىل املؤلف  ايعمد فيهو  (، وأبرز أدواهتا الوصف، مث التعليق والتأمل.بني املكان والزمان اأيضً  ةمشرتك ي)وه   

وجيعل من  ،نفيوسع بذلك هذا الزمان واملكا ،ويقوم بتسليط الضوء عليها واإلتيان أبدق تفاصيلها وتصوير كل زواايها ،احلدث
مثال االفتتاحية ففي  ،اعتمدت على األحداث احملورية يف الفصول اليت ه التقنيةهذوقد الحظنا استعمال  ،املساحة الروائية كبرية

يصف املكان  متسلساًل  اجند نص   اًل ( مث11 ،10، 9) :يف الفصول، و 69وهتيئة ملسرح األحداثنرى وصًفا دقيًقا للمكان 
وكيف جذب الودان أسوف  حيكي تفاصيل املعركةمث  كذلك،  ويصف الودان بدقة ،املاعز ويصفها أفعال كلي ط ِّ ي  غ  و  ،بدقة

 :حينما ذكر أن كذلك وصفه ألشالء أم أسوف  ،ويصف كل شيء له عالقة هبذا احلادث ح ى تكتمل الرياي ،عه يف الفخوقأو 
على اجلمجمة سوى  ومل يبق ،ة على رأسها الصغرية. األشجار نتفت الشعريات الفضية القصري الرأس مهشم عار من الشعر"

، الة الوحشية وبقي مكاهنا شاغرً ح، التهمتها األحجار يف الر ، العني اليمىن سقطتشعريات متناثرة متباعدة، تعلوها طبقة من طني
أما  ،الطني تيبس على الدممن الرقبة تعلوه طبقة من  ارأس جزءً ، وجد مع القلة األخرى تلمع وحتدق يف السماءا. املفاهً  رًافاغ

 ، فهنا نرى أن الزمن تباطأ وتوقف.70"األطراف األخرى: األيدي، األرجل، وبقية اجلسد فعثر عليها متناثرة على طول الوادي
 :71اإليقاع
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الروائية ونزيف احلجر من األعمال . عني انقد ئهال ختط يف نزيف احلجر السرد نوعية احلدث ولغته انعكاس على إيقاعولتبد ل    
 [يقود إىل]...وغياب املوضوع املأساوي...دب عظيم أدب مأساويأ"أي  أساوي وكاتبها ممن يرون أنة على احلدث املاملبنيَّ 

ورواية من هذا النوع البد أن  ،72ة الفلسفية ابلضرورة هي ريية مأساوية ح ى لو تفاءلت"رييألن ال ؛مشكلة غياب الريية الفلسفية
اخية فنراها يف مواضع مرت  الفًتا، اوبذلك تفرض على الكاتب تنوعً  ،73والرتاخي والنشاط ،بني القوة والضعف إيقاع سردهااوح يرت 
فوق رأسه. كبري اجلن يباركه.  ا اجلدار املنتصب، متابعً "أهنى صالته، وألقى برأسه إىل الوراء :كما يف  ء،بطي إيقاعوذات  سردال

ل ي أبنه قبِّ حا يوافق إهله، ويو أيضً  ج بقرنني ملتوينيان املهيب املتوَّ والسكينة. والودَّ  انظرته الغامضة من خلف القناع تنطق ابلرض
ينهي نفس أسوف وهو  ناوواضح من النص املقتبس مدى السكون والطمأنينة اللذين يعمَّ  .74رب ِّ املعبد" الصالة، وفاز برمحة

ج والودان املهيب املتوَّ  ،والسكينة انيه نظرة مباركة تنطق ابلرضمن عيسه وخيتلس أويستلقي ليتأمل الوثن الذي يقف فوق ر  ،صالته
املتحقق  ئيقاع اهلادا. وهذا اإليضً أوقد أجاز أسوف ابلرمحة  ،مة صاحبهيوحي كذلك وهو واقف جبانب إهله أنه موافق حلك

 . ة اللغة املستخدمة يف رسم اللوحةيعكذلك طب  ،اجلو العام للنص املقتبس وحركة األشخاص وانفعاالهتم فيه يوحي به بتقنية املشهد
 ليناسب ذلك حالة ،توسطة السرعة يف غري اندفاعامليف مكان آخر خيرج عن طابع احلركة الساكنة إىل احلركة  السرد وجند   

. احلركة تدفع ا املشهديف اع تمتاالس ات يفوز بلحظ"لكنه يظل يف حدود احلدث املعتاد:  للتسارع إليقاعوالضحك بصوت عالٍّ
، يركضون خلف حيواانت كثرية مل يعرف منها سوى صيادون ذوو وجوه مستطيلة وغريبة نة:ى مبشاهدة الرسوم امللوَّ راحة فيتسلَّ 

ا وال تتناسب مع برية جد  ، كلن عل صدورهن أثداء كبريةا نساء عارايت حيم. يف الصخور أيضً يان والغزالن واجلاموس الرب ِّ لودَّ ا
، فيستلقي إىل الوراء ويضحك كة عن املشي عندما تتحرَّ أر أن الثدي يعيق املر ضحكه، ويتصوَّ نظر ي  أحجامهن. فكان هذا امل

ونراه أعلى درجة منه يف النص  ملشهد.اتأثري نوع ب يقاع اإلكذا يتغريَّ . وه75"د صداه اخلفي يف الكهوف اجملهولةبصوت عالٍّ يرتد
 السابق يف: "صرخ أسوف يف هلع: 

 .. أان ال آكل اللحم أذق اللحمال .. ال أان مل -
 76"ال أتكل اللحم؟ وماذا تفعل حبياتك إذن؟ -

لكنه و حاول أن ميسك بصخرة  .ءبلغ به السفح املسلح ابألحجار السودا": ا كما يف النص اآليتيقاع عنفً للحوادث يزداد اإل اوتبعً 
من  احليوان اهلائج يشد  . ميسك احلبل ابليد اليمىن رَّ واستم، ق به بيده اليسرى. تعلَّ ئأفلتها. ومضة أخرى، واعرتضه حجر انت

عن  ن يده تنسلخ وتنفصل عن كتفه ولكنه ضغط على نفسه ومل يتخلَّ أب أحسَّ  وهو يتشبث ابحلجر من جهة أخرى. ،جهة
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ال إال ا طوياليسرى حجرً بيده  مل ينتبه أنه جير  ، افمضى الودان جيرمها معً  ؛من األرضاحلجر  . مل متض حلظة أخرى ح ى انسلَّ جراحل
األحجار تسلخ جلده  ،جسده ملتهب ابحلروق .ةابحلروق ألول مرَّ  ن احلجر وأحسَّ ى ع... ختلَّ بعد أن قطع به مسافة أخرى

واألمثلة تتعدد بني املشاهد املتوسطة . 77"ركبتيه وساقيه ويديه ومرفقيه: الدم، وسائل يغمر سائل يغمر وجهه: العرق ،ابجلروح
كذلك   )تيار الوعي(، ا إىل مساحة الزمن النفسيمعً  ئا ثقيال يعرب منه الكاتب والقار واملشاهد السريعة، وقد يكون بطيئً السرعة، 

به احلال  واستمرَّ ، 78ا يف نتوء صخرة يف أعلى اجلبل وساقاه تتدليان يف اهلاوية األبدية"الذي جنده عندما "وجد أسوف نفسه معلقً 
ا وهو يصارع أسوف من أجل الصمود حي   إذ ؛أبطأ ما يكون يف الرواية يقاعيكون اإللك الصفحات ويف ت. 79صه الودانح ى خلَّ 

 . ال يكاد يرى أمال
ة اليت قيود قد جتعلها ال تتناسب واخلط ر من كلبل وبتحر   ،فدومنا تعس   سردهيف توقيع  تقنياته الزمنيةالكوين  وظَّفلقد    

. وقد  سرتجاع وغري ذلك مما أشران إليهقة السرد املباشر إىل الطريقة اليت عاجل هبا تيار الوعي واالمن استعمال طري ،اختارها لروايته
وللوقوف على ذلك حبثنا عن عالقة  ،ا يتناسب مع طبيعة الفصول( ممتازً التوتر الزمين بني املاضي واملضارعكان توظيفه لتقنيات )

 وهي:  ،وعة من فصول الرواية اختريت بشكل مقصوديف جمممن خالل زمنية الفعل املضارع مع املاضي 
 ةاحلاضر  حداثاأل، وقد اختلط فيه عنصر االسرتجاع والتذكر بعنصر حكايةو * الفصل األول: وفيه سرد وحوار، وسرده وصف 1

 . ألمامإىل االدافعة ابحلبكة 
مضى أكثر من أسبوع لقد ، ك ال يغيب بال سببا: "أبو ه إال مجلة حوارية واحدة مل تلق  رد  حكاية كل * والفصل اخلامس: وهو2

 .سرتجاعة على االحكاايته مبنيَّ  وكل   .80على رحيله"
 وفيه وصف انفعاالت.  ،* والفصل السابع: وهو فصل حواري ضمن الزمن احلاضر3
  .، وفيه وصفمادته حركة غلبأ* والفصل التاسع: و 4
 األفعال على النحو اآليت: وكان بياهنا على الوجه التقرييب من حيث حصر عدد  -
  فعاًل. 64يقارب  :املاضي      * يف الفصل األول: 1

 فعاًل. 116يقارب  :املضارع          
 . بقليل يزيد املاضي عن نصف املضارع ا، إذتقريبً  (1.8:  1)اضي إىل املضارع   فتكون نسبة امل؛      

  :كان بيانه اجلزئي  ،رضمن التذك   وقد ورد فيه حوار
 فعاًل. 22: يقارب املاضي  
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 فعاًل. 19يقارب  :املضارع  
عدم وجود فعل األمر يف كما الحظنا ،  ب املاضي على املضارعوفيه غلَّ  ،اتقريبً  (80.:  1)فتكون نسبة املاضي إىل املضارع   

 .81"األجدر بك أن ..." :األمر الصريح يف الطلب بعبارةصيغة ، واستبدال هذا الفصل
 فعاًل. 67املاضي: يقارب   :  صل اخلامس* يف الف2

 فعاًل. 78املضارع: يقارب     
  (1:  0.85) فتكون نسبة املاضي إىل املضارع    

 فعاًل. 64املاضي: يقارب  * يف الفصل السابع :    3
 فعاًل. 43املضارع : يقارب و    

 .أمرٍّ صرحيةوفيه أفعال ، ا(ريبً قت 1:  1.4فتكون نسبة املاضي إىل املضارع   ) ؛
 فعاًل. 145يقارب  :املاضي       * يف الفصل التاسع :  4

 فعاًل. 295يقارب  :املضارعو    
 . عال من كال النوعني يف هذا الفصلونالحظ وفرة األف ،ا( تقريبً 2:  1فتكون نسبة املاضي إىل املضارع )؛ 

كان السرد مييل إىل احلركة أو وصف   افإذ ،وفق طبيعة السرد قاع األحداث علىإيم يف يتحكَّ  الكاتب ذا البيان نالحظ أن: ومن ه
كما فعل يف الفصل   ،يقاعركة ونبذ اجلمود من أجل تسريع اإلليتناسب ذلك مع احل ؛ب املضارع على املاضييتغلَّ  ،االنفعاالت

 غري أنَّ  ،ه من املفاجأةسوج  تو  ،( من خالل وصف حركة أسوف يف رحلته للبحث عن أبيهوكذلك يف الفصل )اخلامس ،()التاسع
ان ومقاومة سقوطه يف ة املعركة اليت خاضها أسوف مع الودَّ دَّ لعنف وحِّ  ا( نظرً يف الفصل )التاسع موجودهو عما  النسبة تقل  

 .  ابإلضافة إىل احلالة النفسية ،بلق اجلأسوف يف الفصل )اخلامس( عن املشي واهلرولة أحياان وتسل   إذ مل يزد ؛اهلاوية
وذلك  ،(التاسعيف الفصل ) ةاملذكور  ع فيه إىل املاضي النسبة  املضار  نسبة   قاربت  ، إذ (األولواألمر كذلك ينطبق على الفصل )   

ا للرسوم اليت على مام أسوف، ورعيه، وسرد ذكرايت حتمل وصفً أكحركة التيوس   ،ة أحداث حتمل حركةمن حكاي ويملا حي
 ،حلوار وحده يف الفصل )األول( ستنقلب املعادلة ونرى حظوظ املاضي أكثرإىل انظران وإذا  ،، وما تنطق به من حركةالصخور

( العليم من اخللفالراوي )من بتدخالت ز ابلفصل بني اجلمل احلوارية متيَّ  ،والسبب بسيط وهو أن حوار الرواية ذو طابع خاص
وي يقف خلف الشخصيات واحلكاية تقع ضمن إطار وألن الرا ؛وهذه مسة شائعة يف كل الرواية ،تصف املتحاورينبتعليقات 

كما   ،بل يندرج حتت هذا النوع ح ى احلوار الذي يقع يف األحداث اجلارية من زمن الرواية ،املاضي سيتغلب املاضي على املضارع
األحداث  سرد القاص ِّ ر يؤخ ِّ  إذ ؛( وللسبب نفسهاألولوالنسبة فيه مقاربة للنسبة الظاهرة يف حوار الفصل ) ،يف الفصل )السابع(
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بسرد غري  (،قد وقف البطل)لل القائم ابلسرد: فبدل أن يقف البطل يقو  ،درجة عن الواقع الزمين للفعل السردي اخلاص هبا
 مباشر.

 : حبسب لغة السرد وقد كان توقيع نزيف احلجر مقسوما على مستويني
 ،ث هبا قابيل ومسعوديف لغة الرواية لكننا جنده يف بعض العبارات اليت يتحدَّ  ة املثقل بنثرية احلياة: وهو يقل  * ايقاع احلياة اليوميَّ 1

هنارك "، و83ا"ي حلم املعيز حلمً "تفو ... و .. و.. وهل تسم ِّ ، و82"... رد ابلك من املتاع والزاداك ريبع شن مسَّ امس" :مثل
 .84أحرف اي عجوز النحس"

ا يف الصحراء وهو اتها معً  ،دعاه احليوان اخلفي إىل رحلة"مثل:  ،الوجداين * وإيقاع فين على مستوى الرتكيب الذهين والرتكيب2
لملت الدودة الشيطانية يف ولكن اجلوع كان أكفر من كل األمراض. مت... م رأسه الصداع، وحطَّ ميتطي ظهره، عطش، وجاع

غرس أنيابه يف رقبته وهنش  ،أحجار اجلبال ز بنيقفولكن احليوان مل يتوقف عن ال ،ان والتهم قطعة حلمهش رقبة الودَّ . فنأسنانه
ت ح ى كفَّ  ،كل هنشة  سرعته تتضاعف مع إن لب ،عن العدوف ينتزع اللحم من جسده من دون أن يتوقَّ  واستمرَّ  ،قطعة أخرى

فاكتشف أنه جيلس على ظهر رجل  ،قمة جبل عالية احليوانصعد  ،سة األرض وظلت طائرة معلقة يف الفضاءمحوافره عن مال
ا حنوه وجهً  جل  رفع الرَّ  ،لو  يفيق من هول التحأن . وقبل رقبته الدماءتقطر من  ،طويل القامة ،حنيل اجلسم ،ئس مل يعرفه من قبلاب

 .85"فوجد نفسه يطري إىل اهلاوية ،ال يشبع ابن آدم إال الرتاب( ورمى به من القمة السماوية: )وقال لها شقي  
، والدهتما واحدة منذ الوالدة ح ى االنطفاء يقاع يرافق الصورةحبيث أن اإل (،يقاعورة واإلبني الص) نمطالوازن هذا ويقوم ت -

 وموهتما واحد. 
يقاع اللوحة الفنية: مثل: إوهذا ضمن  ،يقاع املسرحيأي عن طريق اإل (،يقاعاحلركة واإل)خرى يوازن بني أونراه يف مواضع    

، هو الذي صرخ  امسعودً  ولكن ،يعرتض ... مل يصرخ أسوف ومل حبركة خبرية على رقبته السكني وجرَّ  ،"أمسك به من حليته
ضفتا وجه الشمس وغابت  . اسودَّ ع اجلبلابلنواح يف الكهوف وتصدَّ  د صدى الصرخة يف القمم اجملاورة. استجابت اجلنياتفرتدَّ 

ومتتم الرأس  ،كت شفتا أسوففتحرَّ  ،ة الصخرة... ألقى القاتل ابلرأس فوق لوح من احلجر يف واجهالوادي يف املتاهات األبدية
فوق اللوح املدفون إىل  .تقاطرت خيوط الدم   على اللوح احلجري .ال الرتابإبن أدم ا: ال يشبع املقطوع املفصول عن الرقبة

ندوش أنيبء خمت تعاويذ السحرة يف كانو عبارة: أان الكاهن األكرب الغامضة اليت تشبه رموز 86نصفه يف الرتاب كتب ابلتيفيناغ
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ر تتطهَّ  ،تولد املعجزة اليت ستغسل اللعنة .س ويسيل الدم من احلجران املقدَّ عندما ينزف الودَّ  يءاألجيال أن اخلالص سيج
 .87"، ويغمر الصحراء الطوفاناألرض

بعث به الالوعي، فقد  وآخر ي ،وبعد هذا العرض ميكننا القول إن إيقاع الرواية قد وقع حتت طائلة فعلني: فعل حيكمه الوعي   
د ريايه يف كتاابته إال أن جتس   ،ا متام الوعي ملصادر اإليقاع وتقنياته واختيار ما يناسب منها لعملييت السرد واحلواركان الروائي واعيً 

ل  والتشك  التغري   وهذا ،ت أشكاله وتعددت مستوايتهريَّ ا تغعً بل منوَّ  ،اشً وال أقول مشوَّ  ،ابلصورة واإليقاع جعل إيقاعه غري منتظم
 .وعيهوال املبدع بفعل وعي  ، للعصرا مرآواي  فجاء العمل انعكاسً  ؛د هو رياي أنبتها الزمن الذي أنبت الكوينوالتعد  

 بناء املكان:اثنًيا 
 نظري: دخلم

ييس مثل اإليقاع ودرجة السرعة، و"إذا كانت الرواية يف املقام األول فن ا زمني ا يضاهي املوسيقى يف بعض تكويناته، وخيضع ملقا   
عبارة عن حبر "هنا أبالرواية . ويصف بعضهم 88فإهنا من جانب آخر تشبه الفنون التشكيلية من رسم وحنت يف تشكيلها للمكان"

ىل ولذلك فهي حتتاج إ ؛واسع فيه الكثري من التشابك يف العالقات بني البطل وبيئته. التشابك يف الزمان واملكان وما شابه ذلك
غري أن "الزمن يرتبط ابإلدراك النفسي، أما  ،90"ة هي حقيقتها الزمانية واملكانيةبيئة القصَّ "أن كذلك ونعلم   .89"جلسات منتظمة

. ومن 91املكان فريتبط ابإلدراك احلسي...املكان ليس حقيقة جمردة، وإمنا هو يظهر من خالل األشياء اليت تشغل الفراغ أو احليز"
"خيتلف جتسيد املكان يف الرواية عن جتسيد الزمن، حيث أن املكان ميثل اخللفية اليت تقع فيها أحداث الرواية، أما الزمن فيتمثل مث 

. ومعلوم أن "أسلوب تقدمي األشياء هو الوصف. بينما يرتبط الزمن ابألفعال )األحداث( 92يف هذه األحداث نفسها وتطورها"
. أي أن النص الروائي يف مجلته "ينقسم إىل مقاطع وصفية ومقاطع سردية )وأيًضا إىل 93د"وأسلوب عرض األحداث هو السر 

حوار(، إمنا الثنائية األساسية هي بني السرد والوصف...وتتناول املقاطع السردية األحداث وسراين الزمن، أما املقاطع الوصفية 
 .94فتتناول متثيل األشياء الساكنة"

يرى أن املكان بصفة عامة ملًكا ألحد، وميكن  كان يف السرد الروائي من جوانب خمتلفة، فمنهم منوقد تناول الباحثون امل   
تقسيمه من هذا املنظور إىل: عندي: )املكان الذي أمارس فيه سلطيت(، وعند اآلخرين: )مكان أخضع فيه ابلضرورة لوطأة سلطة 
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ليست ملًكا ألحد معني، ولكنها ملك للسلطة العامة للدولة(، واملكان  الغري، وأان أعرتف هبذه السلطة(، واألماكن العامة: )وهي
الالمتناهي: )ويكون بصفة عامة خالًيا من الناس، مثل الصحراء، وهذه األماكن ال ميلكها أحد وتبعد عن سلطة الدولة، وتصبح 

واجلوامع، واملقاهي...(، واألشياء: وهي  . ومنهم من قسَّم املكان إىل: املكان اإلنسان: )كاملدن، واملنازل،95أسطورة انئية(
عناصر من العامل اخلارجي عن اإلنسان كاألثث، والصور الوصفية للطبيعة ودالالهتا، والوصف املتزم ِّن: )الذي تربز فيه عالقة 

تعاقب بني الليل . ومنهم من يرى أن وجود األرض قد ارتبط "بدوراهنا حول نفسها، وارتبط ابلتايل مبثنوية ال96املكان ابلزمان(
والنهار، وارتبط أيًضا مبثنوية التعاقب بني الشتاء والصيف ابعتبار الربيع واخلريف فصلني انتقاليني، ومنذ نشوء احلياة العضوية على 

على . وأتسيًسا 97سطح األرض ارتبط النشوء مبثنوية الذكر واألنثى، وهناك مثنوية احلياة واملوت، واملاء والنار، والشمس والقمر"
ملقاربة املكان السردي، وقد  98ذلك ميكن عد مثنوايت مكانية مثل: الظاهر/ واملتواري، والداخل/ واخلارج، والعايل/ واألسفل،

ع ر ِّفت هذه الثنائيات اجلدلية أو التقاطبات الضدية أبهنا "منط من العالقات اللغوية واملفهومية استخدمت أداة إجرائية لتحليل 
ى يف الشيء ونقيضه داللة على ريى وتصورات فكرية تطرح صورهتا يف ظل مستوايت املعرفة واحلياة اإلنسانية النص اإلبداعي، تر 

. هذه التقاطبات املكانية "ابألساس جتمع بني املكان وضده للكشف عن عمق العالقات الثاوية بني ثنااي النص، ويف 99أبكملها"
كن أن يصنعها املتلقي مرادفًا إلبداع الكاتب، ووجًها من وجوه التلقي أغواره، بغية عرض منوذج إلحدى القراءات اليت مي

. ومن أهم الثنائيات املكانية "ثنائية: )داخل/ خارج(، فلكل كائن حي إقليمه الذي ميثل مركز إشعاع ابلنسبة إليه، 100والتقبل"
إن املكان الذي  .101ئية: )أان/ اآلخرون("ويتعارض مع العامل اخلارجي الشاسع، وينطوي هذا التعارض على تعارض آخر هو ثنا

يعيش فيه البشر مكان ثقايف، "أي أن اإلنسان حيو ِّل معطيات الواقع احملسوس وينظمها، ال من خالل توظيفها املادي لسد 
كالبعد   . كما ميكن مقاربة املكان من خالل إجياد أبعاده املتعددة:102حاجاته املعيشية فقط، بل من خالل إعطائها داللة وقيمة"

الذايت النفسي، والبعد االجتماعي، والبعد التارخيي الزمين، والبعد الفيزايئي، والبعد اهلندسي، والبعد العجائيب األسطوري، والبعد 
. ويعد "البعد الذايت النفسي هو ذلك البعد العاكس ملا يثريه 103الديين، والبعد الكارثي، والبعد اجلنسي، والبعد الرتفيهي العبثي...
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، فيما يعكس البعد التارخيي الزمين إسهام التاريخ الطبيعي يف تشكيل 104ملكان من انفعال سليب أو إجيايب يف نفس احلال فيه"ا
كما يستثمر الروائي "عناصر الفيزايء وتشكيالهتا يف تشكيلة مكانه املتخيل، وما الشمس يف  األمكنة بتشكيالت توحي ابلغرائبية.

ه وانكساره، والصوت يف تردده، واخليال والظالل، إال حركات حتكمها قوانني فيزايئية تعمل على خلق حركتها، والضوء يف امتداد
. أما البعد العجائيب أو األسطوري فتبدأ عجائبيته "من الغرائيب، أو هي متر 105تشكيالت بصرية وصوتية ال ختطئها العني"

وق طبيعي )حلم، خمدرات، غش( تكون يف الغرائيب. فاملتلقي يواجه ابلغرائيب وصوال إىل العجائيب؛ فعندما يكون هناك تفسري ف
عامل ًا وإن تشابه مع واقعه فهو خمالف له من حيث الداللة، وهو يتساءل عن جدوى إنتاج هذا العامل التخيلي وقيمته اليت البد  

ختلفة، جيد نفسه ملزًما بقبوله وعدم إنكاره، كائنة فيه، وإن مل يتوصل إليها بسهولة، ومع التقدم يف هذا العامل وإدراك جوانبه امل
مع احتفاظه مبوقفه منه؛ إذ يراه عامل ًا فوق طبيعي؛ حيث تنظيمه وحركة أحداثه، وشخوصه، ليست كما يتحرك اليومي يف حياته، 

رف بعضهم . ويع106من هنا ال ميلك إال قبوله وإن اختلف معه، وعندما نلتزم بقبول ما فوق الطبيعي نكون يف العجائيب"
الفانتاستيكي أبنه "جنس خطايب يتولد من الرتدد الذي حيصل للقارئ و/أو الشخصية، عندما يفاجأ حبدث خيرق قوانني العامل  
كأن يظهر الشيطان أو اجلان أو مصاص الدماء فجأة، فيقف القارئ من الظاهرة أحد موقفني: إما أن يعترب اخلارق ومهًا وخياال 

لى ما هي عليه، ويكون ما مير به من قبيل الغريب. وإما أن يعترب أن ابإلمكان ظهور الشيطان، وإن يف فتظل قوانني العامل ع
قوانني جمهولة تتحكم فيه. وبذلك يكون القارئ يف إطار العجيب. وتردد القارئ بني  -آنذاك  –حاالت اندرة، فيكون للواقع 

يعين أن زمان الفانتاستيكي وجواًب هو احلال...]وقد[ وطور روائيو أمريكا التفسريين هو الذي خيلق اإليهام ابلفانتاستيكي. وهذ 
 .107الالتينية مفهوم الفانتاستيكي عندما مزجوا بينه وبني النزعة الواقعية. فكان ما يسمى الواقعية السحرية"

 الدراسة التطبيقية للمكان:
فقد  ،تكنيكهاليت استخدمها الكاتب يف  اطري والرموز والعقائدخيدم كل األس ،بشكل ممتاز ااملكان ممسرحً يف نزيف احلجر برز    

وبناء  ،لمكانل 108البعد التارخيي الزمينرسم يف  (تسيلي)رات جبال ومصوَّ  (أكاكوس)على رسوم جبال الكاتب اعتمد 
غطي كهوف عديدة تجدران  وتنتشر مصورات )تسيلي( على صخور  .109عجائيب األسطوريابلبعد الاليت تصبغه  ثادحاأل

 18حوايل ) ذ)هذه الكهوف( استخدمها إنسان تسيلي القدمي من ليبيا،مساحة من هضبة التسيلي يف الزاوية الغربية اجلنوبية من 
زت الرسوم ابإلضافة إىل اجلودة من حيث اإلجناز ابأللوان الزاهية اليت استعملت ومتيَّ  ،حيميه من عوادي الطبيعة امسكنً ( ألف سنة
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واللوحة هبا مخسة آالف من الرسوم الصغرية أو التكوينات  ،ايردة( 600اللوحة اليت( طوهلا يساوي عرضها ))وأمهها  ،بتناسق
ثنا عن ويف إحدى اللوحات اليت عثروا عليها يف هضبة تسيلي صورة لنساء هلن ثدي واحد يؤكدن األسطورة اليت حتد ِّ  ،الفنية

كأنه رائد   وإذا أمعنا النظر جند أن هذا املخلوق يبدو ،طوله ستة أمتار ا ملخلوق أسطوري يبلغ)كما( جند رمسً  ،110األمازوانت
وليس هذا كل ما يف الرسوم .112(له املرخيي العظيماإلعلى هذا النقش ) 111وقد أطلق الربوفيسور )لوت( ،فضاء يرتدي بذلته

 . خرتت منها أمنوذجني للتدليل فقطالكين 
لو أنعمنا النظر يف  ،من الكاتب لألساس الواقعي اساذجً  اقع استنساخً ع ال نتو وحنن ابلطب ،ولو نظران يف صفحات الرواية   

صيادون ذوو وجوه  ،...(مساك صطفت)يف كل  ،ن صخور اجلبال والكهوف يف األودية األخرىي ِّ "الرسوم تز  :سنجدصفحاهتا ف
ا نساء اجلاموس الربي. يف الصخور أيضً ان والغزالن و مل يعرف منها سوى الودَّ  ،غريبة يركضون خلف حيواانت كثرية مستطيلة

ر أن الثدي فكان هذا املنظر يضحكه ويتصوَّ  ،ا وال تتناسب مع أحجامهنعارايت حيملن على صدورهن أثداء كبرية. كبرية جد  
 وحنن غري معنيني هنا بدالالت االنطباع أو الشكل الذي أعاد رمسه الكاتب ،113"يعيق حركة املرأة عن املشي عندما تتحرك

. كذلك العام للمشهد ل حمتجبة ضمن اجلو ِّ كتشف داللتها وقد تظنة قد ف الصورة برياي خاصَّ ظَّ ابلتأكيد قد و ه لكنَّ  ،للنساء
ينت وقد ز   ،لتواجه الشمس القاسية عرب آالف السنني ،سلسلة اجلبال وتقف يف النهاية كحجر الزاوية الصخرة العظيمة حتد  " :جند

ق خيفي وجهه بذلك ن العمالهعلى طول الصخرة اهلائلة ينهض الكا ،هال ِّ ك  ل التاريخ يف الصحراء الكربىأببدع رسوم إنسان ما قب
حيث  ،مثل الكاهن حنو األفق البعيدمثله ، يرفع رأسه ان الذي يقف جبواره مهيبا عنيدا الودَّ ، ويالمس بيده اليمىنالقناع الغامض

 .114"تشرق الشمس وتسكب أشعتها يف وجهيهما كل يوم
 ويتضح. (ونزيف احلجر، لن يشبع ابن آدم إال الرتاب) :يف الفصلنيأكثر ما تتضح بطريقة تتضح ممسرًحا يف الرواية واملكان    
وهذا يعين أن املكان  ،ان من خالل الصخرةة الكاهن والودَّ ومدى حركيَّ  ،حيوية الطبيعةمدى  جلي االفصول السابقة أحداث يف 

ك  الكاهن حير ِّ  نأويالحظ القارئ  بل يكاد يكون بطاًل من أبطال النص ِّ وشخصية رئيسة فيه، األحداثيشارك يف و  اجامدً ليس 
ا يف احلجر حمفورً " يطل   هوف ؛ان على توجيه الشخصيات واألحداثويشرف من خالل الودَّ  ،كل أحداث الرواية بسيطرة عليا

س الذي يفوق ان املقدَّ  حنو الودَّ ينحين قلياًل  ،نسان الطبيعيةإلقامة ابل يبدو أطول وأضخم من  ،الصلد وواقفا يف قامته الطبيعية
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أة من ومهيَّ  فالصخرة عالية ،هلذا احلدث أً لنراه يف الفصل العشرين عند شنق قابيل ألسوف مهيَّ ، 115ان العادي حجما"الودَّ 
 منفرج الساقني ... مصلوابً بح أسوفعيد ربطه ابحلبال "أصأى الصخرة مث ، وعندما ع ل ِّق أسوف علاخللف ليصعدها قابيل

 .116على رأسه"ت ويد الكاهن تالمس رأسه احلاسرة من العمامة ترب ِّ  ،ان األسطوري املهيبجسده يغطي الودَّ  ،والذراعني
 ،ايةبشر الرو  اك خالهل يتحرَّ يتال بعواملهاالبطل  هي كونتل ؛والعجائيب ها الفيزايئييببعدسرد لل أً مهيَّ  مسرًحاا الصحراء أيضً 

ة ال ممتدَّ لبها رمق، يف هذه الصحراء يف املوت أو اجلنونجرمية عقاهبا عليها ل اخلروج ميث ِّ اليت  اوحدودهالصارمة  احمكومني بقوانينه
والشمس اجلهنمية اليت تكاد ال تبقي  ،118أشجار الشوكفيها و ، 117سوف ابحلروق وتلهب جلدهأوصخور وحشية تلهب جسد 
األشجار هذه الصحراء يف  ،119األوصال طموينهش اللحم وحي ،ل سيل جارف يطيح بكل شيءعلى ظل وال ماء إال يف شك

 .123ون معاواجلن يتسامرون ويغن   ،122مث تنتقم وتكسر الرقاب 121تنتحرفيها واحليواانت املكابرة  ،120ب ظلهاهتر ِّ 
مكشوفة بعوامل  ي تعج  على العكس من ذلك، فهبل  خاوية كالصحارى األخرى،إن صحراء نزيف احلجر ليست صحراء    
هو احليوان  ، بلواحليوان فيها ليس احليوان املعاصر وطقوسها، هاومواثيق هانينقواب أهلها الذين عاشواعوامل خفية ال يدركها إال و 

ولكن  ،لكنها تبقى دائرة غري مغلقة على أشخاصها بل مقرتحة على اخلارج ،الطوطمي املرتبط ابلعهود واملواثيق مع اإلنسان
حتكم هبا على  ،ويبقى هلا أن جتابه العبث ابلغضب واجلنون واملوت ،124اخلارج الغريب ال أييت إال ابخلراب والدمار آبلته احلديثة

مكان حي مشارك يف هو بل  ات،سيمبلغة من أوجدوا هذه التقسليب  غريو غري هندسيذو بعد فاملكان إذن  ،أ عليهامن يتجرَّ 
 تستجيب ابلنواح يف الكهوف عند مقتل أسوف ات مثاًل نيَّ فاجل ،وحانية املادة أو الطبيعة فيه واضحةهلا وتظهر ر  د  األحداث ومع  
والسحب حتجب  د  والسماء تسو  ،يةدبيف املتاهات األ نوضفتا الوادي تغيبا ،ووجه الشمس يسود   ،عواجلبل يتصدَّ  ،وصراخ مسعود

ربط املنظر فقد  ،وهذا ملمح آخر لتقنيات الكاتب. 125بعد كارثيىل واملكان يتحول يف هناية السرد إ الشمس مشس الصحراء
فقد  ،بوصف الكاتب للمكانق ا فيما يتعلَّ أمَّ  ،جاءت كل اإلشارات الطبيعية مالئمة للموقف إذ (،التعاطف)ابلطبيعة بوسيلة 

عني )ل ويستخدم طريقة يفص ِّ ال جنده ا مفصَّ ففي املشاهد اليت تستدعي وصفً ، لكل حدث ما يناسبه من لغة الوصف استخدم
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( 11، 10، 9) :كحوادث الفصول  ،سواء يف وصف األمكنة أو احلوادث ،ا يف وصفهوقد استخدمها الكاتب كثريً  (،الكامريا
ظهرت أحياان على ، ويف الفصول األوىل اليت )العشرين( الذي ص لب فيه أسوف :ل( بعدها أسوف، ومشاهد الفصلاليت )حتوَّ 

لتقائه بوادي )آينيس( فيكوانن اهناية الضفة الغربية للوادي عند "الصخرة تنتصب يف  :كما يف الفصل األول  ،ةشكل رسوم جغرافي
الصخرة  (،تمساك ملَّ )يف  (أبراهوه العظيم)يصب يفح ى  ،منحدرا حنو الشمال الشرقي يستمر   ،ا عميقا واسعامعا واداي واحدً 

ينت أببدع رسوم لتواجه الشمس القاسية عرب آالف السنني وقد ز   ،زاويةالية كحجر سلسلة الكهوف وتقف يف النها العظيمة حتد  
الطريقة هلذه  . ومن إبداعات الكاتب يف هذه الرواية استعمالهبنا مثل هذا يف وصف تفاصيل اللوحة وقد مرَّ  ،126إنسان..."

ان يف وادي ما وجد آثر الصراع مع الودَّ "وعند ،ثرا يقتفي األأايمً  قضىحيث  ،عند حبث أسوف عن أبيه (عني الكامريا)
ثت األحجار، وسقطت قطرات متباعدة على الرمل ع آثر املعركة على طول الوادي، فوجد بقع دم لوَّ ابلقلق. تتبَّ  أحسَّ ( آينيس)

ى السفح الوعر املغطَّ  ا انحيةيسارً  تنحرف ،ثر تظهر وختتفيان أو األب. اآلكان اجملروح هو الودَّ . مل يعرف ما إذا  يف قلب الوادي
. ة حتت طلحة عاليةواألعشاب الربيَّ ث تتناثر أشجار الطلح يمث تعود إىل القاع الرملي ح ،بطبقة األحجار الشرسة السوداء

مث انتصر  ،هل حياول العجوز أن يربط احليوان املتوحش إىل جذع الطلحة العالية ،اآلثر كثيفة وكبرية ومتداخلة ؛ت املعركةاشتدَّ 
ا؟ ... ره هو نفسه من فعله دائمً حذَّ  هل أمسك بقرنيه؟ هل فعل ما ؟ مث... اي ريب ِّ ان وجرجره عرب الوادي بضع خطواتودَّ ال

وهكذا  .127"احنرف حنو اجلبل. الوادي ازداد عمقا، واجلبال ازدادت ارتفاعا. آه.. إنه يستدرجه إىل تلك البقعة البشعة الغامضة
على ظهره، وجهه يتجه حنو  اراقدً ح ى وجد أسوف العجوز " ،عركة شاهدانها عرب الكلماتيسرتسل يف وصف املكان وآثر م

ن، ومالحمه زرقاء، حيوم عليه ذابب أزرق كبري احلجم، ال أثر لنزيف وال بقعة دم ابستثناء وجود خدوش يف االسماء، ومقلتاه فارغت
جعلنا  ،على وقوعها أايم ع آثر معركة مرَّ صفية من خالل تتب  لقد ظهرت عبقرية الكوين الو  .128تني مبوازاة جسده"ديديه املمدو 

ويف كل  ،ع خطاه. تتبعنا معهما األثر خطوة خطوةمن خالل الوصف نرى بعيين أسوف أو الراوي الذي يتحرك خلف أسوف يتتبَّ 
بنا  كذلك فقد مرَّ   ؟ا ينجولكن من ذا ميوت؟ ومن ذ ،حركة وصراع، إما قتل أو جناة خطوة نرى أشياء ومن خالهلا نرى أفعال  

. الصحراء كذلك 129، واصطاد له غزالة أكلها يف الليلة نفسها"رافقه إىل اخلالء" :ومن ذلك ،اكثريً  اللقطة املوجزةأسلوب 
عناصر املكان مفر غ من ال خيضع لسيطرة أحد وبعيًدا عن سلطة احلكومة وصاحلًا لألسطرة. وهو فضاء  تناهًيافضاًء ال ممثلت 
ح ى عندما يتعرض السرد للكهوف وأماكن  ث كذلك،، ومفر غ من وصف األاثن وأماكن العبادة وغريهااملساكك سايناإلن

السكن، أو املدن )عند جلوء أسوف إىل غات يف فصل: راقد الريح(، فقد أمهل الكاتب وصف األثث، واستعاض من األشياء 
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، فيما اقتصر من املقتنيات على ذكر السيارة والطائرة وأسلحة الصيد دون بوصف عناصر الطبيعة الصحراوية اليت أوالها اهتمامه
 وصفها.

 :)التقاطبات/ املثنوايت املكانية( جدلية الثنائيات املتضادة، وأمهيتها يف بناء املكان
. ثنائية األلفة والعداءل كانت  دلية فيهاولعل أبرز ج سرد،ع الع بتنو  اليت تتنوَّ وتقاطباته يف نزيف احلجر واملكان له جدليته    

وإن كانت  ،130"مكافأة ملن أراد النجاة من استعباد العبد وأذى العباد ،فالصحراء كنز" ،مكان أليففالصحراء عند والد أسوف 
ه عجوز لن تغادر "أم   :وهو معلق بني احلياة واملوت يقول يف نفسه ،فقد رأيناه يف حلظات حالكة السواد ،أسوف ومعقله مهرب  

كفر ابهلل؟ ... ال معجزات يف س جرمية مثنها املوت؟ هل العزلة  بتعاد عن النااالهل  ،والدنيا صحراء... ،وأبوه مات ،هوفالك
ريب أين هنرب  ايالنار جهنم،  ،قاسية منذ الصباح" الشمسف ؛معادية ونراها من منظور آخر عند قابيل مزعجة ،131الصحراء"

أنياب شرسة، كسوداء   تسلخ جسم أسوف ابجلروح وتلهبه ابحلروق.فهي  ،ركذلك األحجا. 132الصحراء" اي مشس   منكِّ 
، مث هو يف مكان ه من األرضح ى سلَّ  ،ويتمسك به بيده اليسرى ا. ويف ومضة نرى أسوف حيتضن حجرً وتنهش ظهر أسوف

  .133ق به بكل ذرات روحه أمال يف النجاةآخر يتعلَّ 
غري   ابستمرار.تتغري  و دالالت املكان متحررة ن أ يعينوهذا  ،بني األليف واملعاديترتاوح والثنائية املكانية هنا  ،فاجلدلية قائمة   

يف حني  ،املفتوح لفضاءاإىل اعني فرائس نزَّ و ادين أو طرائد كانوا صيَّ أألن األبطال سواء  ؛مبتوت فيها جدلية اخلارج والداخل نَّ أ
 :يف فصل ر  قابيليقرتن املكان املغلق كذلك مبو  ،)راقد الريح( :يف فصل (املدينة) ، ومن ذلكأسوف ميثل الداخل سجن

 . ( الذي ضاجعه فيه كابوس النذير)الرياي
وهي   ،راد )قابيل( صلبهأعندما  ،)العشرين( :حاول اهلروب إليه يف الفصل ،ا أليفً مكانً ومتثل الكهوف )ألسوف( بعد ذلك    

 :كما يف الفصلني  هوكذلك هي خمبأ قطيع ،بريية الرسومات ويضحك حيث يسرتيح ويتمتع ،)األول( :كذلك له يف الفصل
املرتفع( ف)؛ وتتقاطع جدلية )األليف/ واملعادي(، مع جدلية )املرتفع/ واملنخفض(ومسكنه هو وعائلته.  ،والثاين( ،)األول

( 11، 10، 9) :والفصول ،أبيه عن مثن العزلة( الذي حبث فيه) :كما يف فصل  ،عندما يقرتن ابملوت ،مكان )معادٍّ( ألسوف
 :كما يف فصلي  ،ل املرتفع إىل مكان أليفيف حني يتحوَّ  ،( حيث ص لب وق تل26، 20ويف الفصلني ) ،حيث واجه املوت

  .(ا)أليفً  بعد أن كان يف معظم فصول الرواية مكاانً  ويكون فيهما )املنخفض( مكان معادٍّ  ،(، و)راقد الريح(ةنيَّ الب  )
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اليت تفلق طبقة الطني لرتفع رأسها من  ،حنناء أسوف ومراقبته للوريقات الصغريةا عند ،فال نراه إال ومضة  الصغراملتناهي يفأم ا    
الصحراء وعاملها  تساعابهذه الثنائية تكتمل . 134هتتك حجاب الظالم لتنعم ابلفضاء والعراء ،العدم مدفوعة بقوة احلياة

، 137و"يطري إىل اهلاوية" ،136ا يف الصحراء"، و"اتها معً 135 األفق البعيد""متأماًل  :الذي نرى داللته يف مثل الالحمدود
 متناهية يف الكرب.؛ فالصحراء تقف يف املقابل قيمة 138و"املتاهات األبدية"

 ملاء يهب احلياةا" :يف اكم  ،املفارقة التصويريةيشبه  ، فيماويقف املكان يف جدلياته مواقف تبدو متناقضة يف مواضع قريبة أحياانً 
ر هلا عدد من ظَّ وقد ن ،ا لدراسة مستقلةومثل هذه اجلدليات تصلح موضوعً . 139املوت ألمه العجوز" للصحراء كما وهب

البيت ابلكون،  ةوفيه تناول البيت، والقبو، وعالق ،)غاستون ابشالر( يف كتابه )مجاليات املكان( ، من أبرزهماملفكرين والنقاد
 .140وجدل الداخل واخلارج، وظاهرة االستدارةواملتناهي يف الصغر، واملتناهي يف الكرب،  ،ركانواألثث، واألعشاش، والقواقع، واأل
جدلية  نتبني وجود – ة لألشخاصسب األحوال النفسيَّ حب -ومبقارنتها مبا عندان  .141تيةاوقد كان تناوله هلا من زاوية ظاهر 

 :التواملاء، واآل ،والودان ،واألحجار ،واملدن ،صحراءابل)ضمنها عالقات األبطال من . وتدخل املكان األليف واملعادي
بينما هي لقابيل أليفة. ورمبا  ،اليت إن نظران إليها من جهة أسوف كانت أدوات ختريب معادية ،(واخلرطوش ،والطائرة ،السيارة

األرواح يف الصحراء ال تفىن ف ؛مكانللاملوت يف زمن  الرواية حلول وتغيري ابعتبار  أخرى جدلية ثنائية املوت واحلياةل شكَّ 
 .ألسالفلعلى أهنا عبادة أو تقديس وإىل الطوطمية  ،ألسالفل الرمزي عادلامل للطوطم على أنه إذا نظران ،ورمبا ال تستحدث

 جدلية املرتفع واملنخفضويف  .متثل الداخل اوالكهوف أيضً  ،واملدن الداخل اخلارج حراءمتثل  الص ويف جدلية الداخل واخلارج
يف  ،نواجه الصحراء بعواملها ومتاهاهتا جدلية املتناهي يف الكرب واملتناهي يف الصغرويف  .جلبال والصحراء الرملية والوداينتقابل ات

مدلول الكهف عند أسوف  يف حني حيتل ،متناهيةعن مكان هلا يف هذه العوامل الالالنبااتت الصغرية اليت حتاول البحث  مقابل
ومساك  ،متخندوش) :ألسوف يفقوقعة كبرية والصحراء كذلك تبدو يف بعض الفصول  ،والقوقعةالبيت والركن والعش 

تقاطع تكنيكات كذلك خنلص إىل  .ابلنسبة ألسوف إىل الركن منه إىل داللة القوقعة النصب الوثين  أقربويظل  .(صطفت
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، فقد اعتمد الكاتب على امريا واللقطة املوجزةوعني الك التفصيل يف الوصف، من خالل ، وخباصةاملكانعناصر بناء مع  زمنية
  .احلبكة ومنو احلوادثيف اليت يعتمد عليها  ،واحملورية  الوصف واحلكاية لألحداث اهلامةالتفصيل يف

وجعل له حكم القدر على  ،سردزمام احلكم يف ال هكوملَّ فيه احلياة،  ونفخ   ،ابلروحانيةالكتاب املكان صبغ أخريًا فقد و    
ما هو احلال عند أسوف أو ك ،اجلائر لصيداباحليواانت  هتموإابديف الطبيعة الفساد  يف عيوثهم تهمحريالذين متثلت  ،وصالشخ

املكان يف ف ؛ة فعلها جتاه الشخوصا وردَّ سب إرادهتحبو  ،فنتازاي  بعد ذلك أن توظف مناخها  ابلتضامن واملقاومة السلبية، وللطبيعة
، مؤثرة أو متقاطعة ،اجتاهات متوزاية معهايف  ،كة لكل األحداثولعله الشخصية الرئيسة احملر ِّ  ،ياتهو أهم الشخصإذن الرواية 
    ومتأثرة.
 اخلامتة:

 اكت فيه حترَّ يتالوبيئته الروائية عامل الكوين على و  يف السرد، بناء الزمان وبناء املكانتقنيات فنا على تعرَّ  مما تقدَّ  من خالل   
، الذي تبينا من خالله يف توظيف إمكاانته على هذا الوجهلقد أبدع الكوين  ،ملنه عامل خاص ال يشبه بقية العواأوعرفنا  ،شخوصه

 أن:
 الواقعخترج به عن منطق ومتباينة  لكل منهما درجات عميقةكان ، بل  من املاضي واحلاضرمل ينحصر يف الز  الزمن يف الرواية

خر حيمل دالالت اآلبعضها موغل يف املاضوية و  ،عدة نةأزم ىوقد جند املاضي ينقسم عل ،، فقد جند املاضي بصورة احلاضراملعيش
وهذه النتائج فيما خيص  ،وفق سيكلوجية احلدث والشخصية ىن نفسي ينقاس مبقاييسه اخلاصة علد بعد ذلك زمويتولَّ  ،احلاضر

 ن احلاكم للروايةافالزم ،ذا طبيعة حمسوبة فعاًل كونه السرد  ويف  ،ن فاعل يف احلبكةاألن الزم ؛بناء البيئة جانبالزمن مل تنحصر يف 
ليخدم السرد  ،نقالب والرجوعنقاط اال ة سريعة مضبوطةِّ يَّ كذلك فهو ذو حرك  ،لريبط نسيج احلبكة ومفاصلها ؛متشظًيا ج عِّل

مع  ةوممزوج ،ة بشكل ممتازموظف هلذلك جند تقنيات ؛ىل ذلك حمكوم بشراكته للمكان يف طبيعة البيئة القصصيةإوهو  ،القصصي
ذلك أن  ىوقد ساعد عل ،حداث والشخصياتلأل السرديصوير تمن أجل ال واللقطة تفصيلعني الكامريا والك الوصف، طرائق

 . ممتازةان يف الرواية ممسرح بطريقة املك
لنهاية الروائية ا إىلي املوصل ا يتناسب مع ما تقتضيه احلبكة وفعل التنامالكاتب أحداثه وفصول روايته توقيعً  عوقد وقَّ    

الرتاكيب خلدمة هذه ومن زمنية األفعال ضمن  ،اللغة العربيةأساليب . وقد استفاد الكاتب من مرونة الرتكيب اللغوي يف لألحداث
ين احملركة ألفكار والقيم واملعال انعكاسً اوال وعي يفرض نفسه على إبداعه  ،ا بوعيه اإلبداعي، وكان يف صنعه هذا حمكومً يقاعاإل

 . الفينخللق إىل االكاتب والداعية  لذات
ات نفسيَّ  رأسهم يف حيويتها تطو   ،لمكانالضدية للتقاطبات ، وكذلك لاءاتهألبعاد املكان وفض التوظيف فعَّ وللكاتب    
املسألة واية يف ات خمتلفة أسهم فيها كذلك خوض الر فنرى جدليَّ  ،املناسبأعطاها فعلها ها؛ األمر الذي وتغري  شخاص األ

ثنائية  :من أبرزها ت أخرىاوهناك جدليَّ  ،شخاصحوال واألليف أو معادٍّ حبسب األأ، فاملكان فيها قد يظهر بشكل الوجودية



 

 
 

 :مكانية أخرى مدلوالت ابإلضافة إىل ،ر واملتناهي يف الصغواملتناهي يف الكرب ،وثنائية املرتفع واملنخفض ،اخلارج والداخل
عات العمرانية والبشرية وجمانبة التجم ،والصحراء اجلبلية ،يف الكهوف :مغايرة يف الرواية أشكااًل  ختذاتا لتنين الوالركالقوقعة ك

 .بشكل عام
مث أييت بعده  ،ول ضمن عوامله وجربيتهأن املكان هو البطل األ ىلإة الطبيعة حيويَّ  أدكما خلصنا من خالل توظيف الكاتب ملب   

 .ارتضى هلم املؤلفهم أينما وص كل  الشخ
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