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  :تلخيص

� �تستد�ي �الوهم �متضاّدة�مرا�ئ �ثنائيات �صلبه �"ي �تقوم �ا�تمّ*(�الذي ��بناها �نظًرا �مغايرة، �مقاربة �رأينا "ي

�هذه �بأن �يرى �من �بخ>ف �ا�عتادة، �الخطّية �القراءة �تقلقل �محاوEت��ومفارقات، �عن ت
ّ
�تخل �قد الرواية

�العربية� �الرواية �ظلت IJال� �العاطفية �الع>قة �موضوعات �"ي �نحو�الكتابة �واتجهت �Rشكال �"ي التجريب

�فUVا �"ي. تخوض �الدEلة ستخلص
ُ
��Eت �نطرحها، IJال� �ا�قاربة �هذه �أساس ��وعaى �الوهم �خ>ل�مرا�ئ من

ل�الصيغة�الحداثية�ال�IJتسكن�بنية�هذا�العمل،�ا�ضام*ن�ال�IJتطفو�عaى�سطح�الرواية،�وإنما�من�خ>

  .من�مفارقات�ومنظومة�من�الثنائيات�ا�تضاّدة

Iiء�"ي�هذا�العالم�يقيIkl�Eستعارة�الكلّية�للنّص�تفيد�بأن�m .هباًء،�فالزمن�ليس��q*تص�Ikrجميع�الروا

�آمًنا��Eيعدو�"ي�الحقيقة�أن�يكون 
ً
يخت|}ء�الواقع�الفلسطي�Ii. وهًما�زمن�الحّب�yنساني،�وكّل�ما�يبدو�مرفأ

ب�وRوهام�ا�تبّددة: بعد�أوسلو�خلف�هذا�ا�غزى 
ّ
  .الطمأنينة�ا�وهومة،�والدعة�ا�خاتلة،�والس>م�الخل

�هو�العنوان� �ا�راوغ �الحداثي �الشكل �هذا �"ي �ا�تضاّدة �والثنائيات �ا�فارقات �هذه �النظر�من �يلفت �ما أول

ظيه�ا�تناقض*ن،�باعتبار�العنوان�هو�النّص�ا�وازي�الذي�يطّوق�الدEلة�الذي�يكمن�التضاّد�"ي�اجتماع�لف

�الرئيسية� �الحكاية �حول �القراءة �س*qورة �خ>ل �القارئ �ترافق IJال� �التبدEت �النظر�كذلك �وتلفت العاّمة،

�Eختيار�لن �أن �Rو�ى �للوهلة �فيتوّهم �اختيار�ا�كان، �"ي �ا�غزى �أيًضا �القارئ �عaى �ويلتبس دن�والبطولة،

 
ً
�هدف �ل�حداث �الذي��امسرًحا �ا�كان ��ي �لندن �تكون �أن �و�Eيغّ*�qشيًئا �وهم، ع

ّ
�التوق �بذلك �فإذا ومغزى،

  .تجري�فيه�Rحداث�أو�مدينة�أخرى�غ*qها

أما�انفراط�العضوّية�من�خ>ل�شخصيت*ن�رئيسيت*ن�تستقّل�كّل�م�Uما�"ي�عالم�خاّص��Uا،�ف>�يعدو�أن�

د�القراءة�الخطّية�التقليدية،��ّن�العضوية�"ي�هذه�الرواية�تتحقق�ع��qقراءة�يكون�تمو�Uًا�ووهًما��ن�اعتا

ي
ّ
  .تستق��Ikإمكانيات�النّص�وتتحّقق�ع��qاكتشاف�تقنيات�التناظر�والتوازي�ا�غّيبة�"ي�التشظ

�شعرّية� �وبلغة �مرهف، Iّiف� �بحّس �كتبت �الرواية �أن �والتضاّد �عناصر�ا�فارقة �من �العنصر�Rهم لكّن

مكثفة�وغنية�باEستعارات�ووجوه�ا�جاز،�عaى�نحو�مغاير�لقشرة�الواقع�التقليدي�الذي�يبدو�"ي�حداثية�

  .ا�ضمون 

إذا�كان�لهذا�ا�بi}�ا�راوغ�القلق�من�مغزى،�فإنه�عدم�اليق*ن،�كما�تقّدم،�وغياب�الحّب�وا�را"ئ��منة،�

 Rا�هذا�UVيكتب�من�وح�IJرحلة�الراهنة�ال�دب�الرفيعوهذا�ما�يعكس�واقع�ا.  
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  ا"قّدمة. 1

� �رواية �أن �النقاد �من �يرى �من �الوهمثّمة �R �مرا�ئ �لليaى �هللا،(طرش �مضام*ن�) 2005رام تتناول

�Rدبي��عولجت 1تقليدّية �العمل �هذا �أن �معظمهم �ويرى �كث*qة، �وسينمائية �روائية �أعمال "ي

با§Uم�منسجمة�مع�هذا�من�هنا�جاءت�مقار ،�يتمحور�"ي�ا�نظور�النسوي�باعتباره�الثيمة�Rبرز 

بوصفه�عنصًرا�بارًزا�من�عناصر�شقاء�ا�رأة�[...]  "ي�الرواية�نزعة�نسوية�مضاّدة�للرجل: "ا�نظور 

  . 2""ي�مجتمع�ذكوري�يسّن�قوانينه��صلحة�الرجال�"ي�Rساس

� �أن �ترى �أخرى �الوهمناقدة �" مرا�ئ �النسوية �الرواية �صفة �ا�رأة�[...] تحمل �هموم �تطرح �®Uا

ف�I²تتخذ�من�ا�رأة�محوًرا�للبطولة�ومحوًرا�للصراع�ل±qسم�صورة�[...] اياها�بشكل�واضح�وقض

  .3"فنية�للمرأة�"ي�ع>ق´Uا�بذا§Uا�وبا³خرين

ت�"ويذهب�الباحث�محمد�معتصم�أبعد�من�ذلك،�إ�ى�أن�ليaى�Rطرش�"ي�هذه�الرواية�
ّ
قد�تخل

"� �نحو�الكتابة �واتجهت �Rشكال �"ي �التجريب �محاوEت �ال�IJعن �العاطفية �الع>قة �موضوعات ي

  .4"ظلت�الرواية�العربية�تخوض�فUVا

ة�لنساء�الرواية�العاشقات�الخائبات؟�مرا�ئ�الوهمهل�تتلّخص�
ّ
  حًقا�"ي�حكايات�سنتمنتالية�رث

� �تعالج �رواية ��ي �ا�جتمعات�"هل �"ي �الذكورية �بالثقافة �تتعلق IJال� �القضايا �من مجموعة

  ؟�5"العربية

ت�ليaى
ّ
  Rطرش�"ي�هذه�الرواية�عن�التجريب�"ي�الشكل؟�وهل�تخل

                                                           

1
�عaي  �استن. خواجة، �ا"عاصرة�ي �الفلسطينية �الرواية �هللا. طاق �: رام �مركز�أوغاريت، ،�2009منشورات

  .224ص
2
 http://mahmoudshukair.com/web1/modules/news/article.php?storyid=202 

3
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article4565 

. 2007دار�Rمان،�: الرباط. بناء�الحكاية�والشخصية��ي�الخطاب�الروائي�النسائي�العربي. معتصم،�محمد�4

  63ص
5
�روز-شومaي   �. "مصلح، �رواية �"ي �ا�رأة �الوهم"صورة �Rطرش" مرا"ئ �مع*ن: "ي�،"لليaى (دب� ،)محّرر .(هلون،

  .76ص ،2010منشورات�مركز�Rبحاث،�: جامعة�بيت�لحم. النسوي��ي�فلسط	ن



للي+ى�(طرش" مرا�ئ�الوهم"ا"فارقة�والتضاّد��ي�صميم�: الروا���تص	��هباءً   

 241 صفحة ،)2011( 5 ا�جمع،�العدد

�دEلة ستخلص
ُ
�ت E�� �الوهم �الرواية�مرا�ئ �سطح �تطفو�عaى IJال� �ا�ضام*ن �خ>ل �من �رأيي "ي

ل،�التضحية�والوفاء�وما�إ�ى�ذلك(فحسب�
ّ
،�فإّن�لها�"ي�رأيي�)الحّب�الخائب،�خيانة�الرجل،�ا�حل

ن�"ي�ا�فارقات�ال�IJتسكن�بنية�هذا�العمل�و"ي�دEلة�أخرى�من�خ>ل�صيغ´Uا�الحداثية�ال�IJتكم

  .منظومة�الثنائيات�ا�تضاّدة�فيه

�q*تص� Ikrالروا� �جميع �أن �ومفادها �ا�تضاّدة، �الثنائيات �تلك �"ي ��ي �النّص �"ي �الكلّية mستعارة

�
ً
هباًء،�وأن�Ikl�Eء�"ي�العالم�يقيIّi،�أما�الزمن�فهو�ليس�زمن�الحّب�yنساني،�وكّل�ما�يبدو�مرفأ

  .آمًنا��Eيعدو�"ي�الحقيقة�أن�يكون�وهًما

عة�ا�خاتلة،�والس>م�دالطمأنينة�ا�وهومة،�وال: لسطي�Iiخلف�هذا�ا�غزى هل�يخت|}ء�الواقع�الف

ب�وRوهام�ا�تبّددة؟
ّ
  6الخل

� �نّص �"ي �الد�Eي �Rفق ل
ّ
�يتشك �ا�راوغ�ا"را�ئ، �الحداثي �ع��qالشكل �معتصم، �يرى �ما بخ>ف

aع� �القائم �وا�فارقةبالذات، �التضاّد �ا�ضمون�: ى �لقشرة �ا�فارقة �ا�رتفعة �الشعرية ع��qاللغة

�و  ،السطحية �خ>ل �الخلفي(من �العنوان�)yرداف �حول�"ي �القارئ �ترافق IJال� �وع��qالتبدEت ،

  .الحكاية�الرئيسية�والبطولة،�وع��qوهم�ا�كان،�ومن�خ>ل�وهم�التماسك�والعضوية

  تقليدية�لغة�شعرية�حداثية�"ضام	ن. 2

عaى�نحو�مفارق�للمضام*ن�التقليدية�ا�باشرة�ال�IJيعالجها�النّص�"ي��مرا�ئ�الوهمتأتي�اللغة�"ي�

�الفوقية �تكسر�. السطحية/بنيته �حداثية �سمات �Rطرش �رواية �"ي �اللغة �عaى ف´Uيمن

� �ع��qمفردات �ذلك �ويتّم �ا�عيارية، �الن�qÀالعادية �لغة �عن �وتÁ(اح ع
ّ
�والتوق وتراكيب�Rوتوماتيكّية

يحدث�ذلك�mستدعاء�للغة�الشعرية�"ي�. لغوية�وصور�شعرية�يؤثUÂا�الخيال�والعاطفة�وyيقاع

�عذابا§Uما� �لوصف �الداخaي، �وس>ف �شادن IJشخصي� �عالم �إ�ى �الولوج �فUVا �يتّم �مرة كّل

  .ومعانا§Uما�وثور§Uما�الداخلية،�والبوح�بذكريات�ا�ا�IkÅال�IJتتفّجر�"ي�اللحظة�الراهنة
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ا�فارقة�الظاهرية�ب*ن�التشكيل�الف�Iiاللغوي�الحداثي�وا�ضمون�التقليدي،�وال�IJتتساوق�هذه�

مع�التناقض�ب*ن�الداخل�والخارج،�تسهم�بدورها�تقنًيا�"ي�ترسيخ�النّص�الغائب�الذي�أشرنا�إليه�

  .والقائم�أساًسا�عaى�الثنائيات�ا�تضاّدة�،"ي�ا�قدمة

جملها�السردّية�ذات�شرائح�قص*qة،�تفصل�بي�Uا�النقاط�أو��لغة�ا�را"ئ��ي�لغة�مرتفعة�عموًما،

��لUÉا� �القارئ �يقظة �تستد�ي �فجوات �Rحيان �بعض �"ي �السريعة �النق>ت �عن �وتنشأ الفواصل،

  .وربط�الشرائح�منطقًيا�بعضها�ببعض

�يتناوب�ا�ا�IkÅوا�ضارع�"ي�تأط*�qالسرد،�ا�ا�IkÅمن�أجل�العودة�إ�ى�الذكريات،�إ�ى�الزمن�الذي

�الزمان �"ي �النقلة �إحداث ��جل �وهو�كذلك �Rزمات، �فيه �حدثت �أو�الذي �الحّب �فيه ق
ّ
أما�. تخل

�تلفزيوني،� �لتصوير�برنامج �لندن �"ي �اجتمعت IJال� �للشخصيات ��ن �يحدث ��ا الحاضر�فهو

ستد�ى،�"ي�لحظة�البوح�وا�ونولوج،�"ي�لحظة�الصفاء�أو�
ُ
ل�أيًضا�"ي�قلب�ا�ا�IkÅا�

ُ
والحاضر�يمث

  .بة،�ويطّل�ا�ستقبل�أحياًنا�Eستشراف�ما�سيأتي،�لت±qاكب�عندها�Rزمنة�الث>ثةالخي

للجمل�mسمّية�حضور�بارز�لتأبيد�لحظات�الحضور،�وفUVا�كسر�لل±qاتبية�ا�عهودة�فيسبق�فUVا�

�الجمل� ��ي �الرواية �هذه �"ي �أخرى �بارزة �ظاهرة �مع �انسجاًما �كث*qة، �مواضع �"ي �ا�نعوت النعت

  .ا�قلوبة

�الراوي  �يرو�Uا IJال� �الفصول �"ي �ا�ذكورة �وRسلوبية �اللغوية �السمات �بضم*�q/تطÍى الشخصية

�س>ف �ترو�Uا IJال� �أو�بتلك �بشادن �الخاصة �الفصول �"ي �ذلك �كان �سواء �ح*ن�. ا�تكلم، ولكن

ة�السرد�أو�ح*ن�تكون�الهيمنة�"ي�النص�للحوار،�تقّل�
ّ
م�الراوي�الخارÎي�بضم*�qالغائب�دف

ّ
يتسل

  .ثل�هذه�ا�م*(ات�اللغوية�وRسلوبية�وت±qاجع�شعرية�الخطابنسبة�م

�من� ��ي �الشخصية �كانت �الحاضر�كلما �والزمن �النفسية �والتداعيات �ا�ونولوÎي �النسق يسود

�IkÏالنف� �والبوح �mستبطان �مع �تنسجم IJال� �الحميمية �اللغة �§Uيمن �لذلك �وتبًعا �قص´Uا، تسرد

�شعرية �سمات �بذلك �الخطاب �ف. ليكتسب �أك�qÀلهذا �هو �بشادن �الخاّص �Rول �الفصل إن

�الخاّص� �الثالث �الفصل �يليه �الشعرية، �مستوى �إ�ى �بالنّص �ترÐى IJال� �بالسمات {ًiغ� الفصول

�من�ضم*�qا�تكلم�إ�ى�الغائب
ً
أما�سائر�الفصول�. بس>ف�فالرابع،�وإن�كان�يرتّد�السرد�فUVما�قلي>

�ا �"ي �نرى �نحو�ما �عaى �ا�عيارية، �اللغة �والسابع،�فتك�qÀفUVا �والسادس �والخامس �الثاني لفصل
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�السرد� �إ�ى �mستبطان �ومن �الخارج �إ�ى �الداخل �من �mنتقال �إ�ى �أوضحنا، �كما �ذلك، ويرجع

  . الخارÎي�ومن�ا�ونولوج�إ�ى�الحوار

�معظم� �تضّم�Uا �اختيارها �"ي �راعينا �عنه، �الحديث �تقّدم �ما ��هم �نماذج �بأربعة �يaي �فيما ل
ّ
نمث

  :مرا�ئ�الوهمة�"ي�سمات�اللغة�الشعري

�تغوص،�" .1 �العاشق، �وتوبة �الحّب �بغفران �وأدها �تقاوم �مراوغة �والجرح، �Rلم �كلمات وخادعة

تÁ(وي�"ي�ثنايا�النفس�ك>عب�"ي�استغماية�الصغار،�تختفي�لك�Uا�تطّل�برأسها�وتمّد�لسا®Uا�

  .7"�ن�يعتقد�مو§Uا،�تحيا�وتبعث�بموقف�مماثل�وخ>ف�جديد،�تنـّز،�فتح±qق 

�Eتبوح�و�Eتفصح�. مروج�عينUVا�عaى�البعد�عتاب�صامت�دائم. صو§Uا�ينبض�با�مل�كاسمها" .2

منذ�وعت�أن�والد�Uا�يدوران�بساقية�ويلوبان،�وتدرك�بسنوا§Uا�العشرين�أن�ا�سافة�بي�Uما�

�يل´Uم� �وقرارها �والذكريات، �Rماني �جسور �تسقفها �لن �هوة �فصارت �وتباعدت تعمقت

� �حبال �وكل �و�Eت�Iiالخطاطيف �غ*�qالصدى، Iiف>�تج� �ما، �مكان �"ي �تشبك �لعلها ��Uا تلقى

  .8"تحاول 

�بعيًدا،�ترابه�مجبول�بدم�قابيل،�وأرضه�س±qت�خزائن�النعمان�وأنبتت�" .3
ً
وحده�الوطن�ظّل�أم>

�ونحسه �سعده �واحتملت �مسبّية�. شقائقه، �Rرض، �بقاع �"ي �ُهّجرت �عراقية �بابل �منذ وأنا

�و  �ا�دن �دوي>ت �"ي �السواد�كنت ح
ّ

�وأتوش �وأتفّجع �بغداد، �أشعلوا �يوم �ثيابي �أشّق حرو�Uا،

�أنتظر�"ي� �صابرة �منكفئة �القرامطة، �ويمّزقه �فكر�يدوسه �أش>ء �أندب �الحس*ن، بخذEن

I²تنت�Eأرامل�حروب��q*9.."طواب.  

�الجدران�" .4 Iiت>حق� ،IJتح� �Rرض �تميد �فأختنق، �الهواء �يلÍي �يعتصر، �الصدر، �يم� سواد

  .10!">�أتنفس،�أهرب�إذ�تنسّد�كّل�منافذي،�أركضوتطبق�ف
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م�أو�بضم*�qالغائب،�مسرودة�من�منظار�
ّ
القطع�Rربع�ا�قتبسة،�ما�كان�مروًيا�م�Uا�بضم*�qا�تكل

�ووعUVا �الشخصية �صوت �مع �الراوي �صوت �فيه �يم±(ج �مع�. داخaي �تنسجم �الداخلية والرؤية

جميع�القطع�ا�قتبسة�تبدأ�بالجمل�. mسمّية�ظاهرة�أخرى�بالغة�الوضوح�"ي�ا�را"ئ،�و�ي�الجمل

  :mسمية

�والجرح( �Rلم �كلمات �با�مل/ وخادعة �ينبض �بعيًدا/ صو§Uا
ً
�ظّل�أم> �الوطن �يم��/ وحده سواد

  .11)الصدر

ز�
ّ

�ترك ،IkÅا�با� �تبدأ IJال� �الفعلية �الجمل �يعتمد �الذي �القّص، �غ*�qمألوف �عaى �mسمية الجمل

� �عaى �الحضور، �تجر�Uا�" . هنا" و" �ن"عaى IJال� �الداخلية �ا�راجعة �مع �يتناسب �ال±qه*ن وهذا

البطلتان�"ي�مغاور�النفس،�ويتناسب�كذلك�مع�ظاهرة�ا�ضارعة�ال�IJتتناوب�بشكل�واضح�مع�

�ا�تشّخص�"ي� م
ّ
�ا�تكل �للراوي �الراهنة �عن�اللحظة �جهة �للتعب*�qمن �"ي�القصة، Rفعال�ا�اضية

  :ما�IkÅالشخصّية�ا�س±qجع�"ي�اللحظة�الراهنة�السرد،�ومن�جهة�أخرى��وقعة

�ا�اءأ( �لدفق �شديد/ ستسلم �بانتباه Iّiعي� �جربته/ أرسم �منذ �عطر�صار��ي �من �مزيًدا ) أرّش

  ).11ص(

  ).16ص) (أرّد�محاوEت�استدراÎي/ أجّرب�نظرات�تؤثر�فيك/ أدّق�بخطوي�حجر�Rرصفة�العتيق(

) ّiا�مU´أكره�بدايات�تفلت�ناصي�،Ikrأهّز�رأI) (ا. تسّح�عيون�الندم(،�)21صU®تسابق�التوبة�حز (

  ).62ص(

�ذلك� Iiيع� �وقد �Rيام، �قادم �"ي �سيحدث �ما �آخر�Eستشراف �إ�ى �آن �من �فيطّل �ا�ستقبل، أما

ي�الزمنية�أو�احتجاًجا�عaى�عبثي´Uا
ّ
  :ال±qاكب�"ي�Rزمنة�فيما�يع�Iiتخط

�بالغت( {Jح� �لك �تجملت Iiأن� �ألقاك �ح*ن �"ي�وسيص*�qل/ وستكتشف Iiيجرف� �حًبا �الثاني قاؤنا

  ).6ص..) (مغامرة�جرحت�Iiكث*qًا

�الفندق( �باحة �"ي �سّرها �جواد! سيفضح �أعصاب �تفلت �لحظة �اعتبارها �Rشياء �كّل ) تفقد

  ).70ص(
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طت�له... س±(يح�ستائر�أسدل´Uا�عaى�سرهما�بصم´Uا(
ّ
  ).112ص) (سيفسد�جواد�بتأخره�كّل�ما�خط

  :ا�بi}�ا�قلوب�للجمل،�و�ي�ظاهرة�راسخة�"ي�هذه�الرواية�ما�يزيد�هذه�اللوحات�تركيًبا�هو 

�والجرح( �Rلم �كلمات �بعيًدا/ وخادعة
ً
�أم> �ظّل �الوطن �الوظيفة�)وحده �اللغة �هذه �"ي �ف´Uيمن ،

  :ومن�ذلك�أيًضا. ،�وللتدليل�عaى�ا�فارقة12الجمالية�ال�IJتجذب�mنتباه�إ�ى�ال±qكيب

�بكيت�وحدي�
ً
صوت�لك�حمله�)/ 14ص(مسلوبة�أم�Ikß)/ 12ص(أنا��وما�بي�Uما�)/ 7ص( طوي>

  )/ 19ص(القلب�

  ).67ص�(ب>�رحمة�تمزق�Iiالحقيقة�)/ 32ص(متواجه*ن�جلسا�

�تعت��qمجاوزة� IJال� �للشعرية �Rسلوبية �ا�>مح �من �هو �التقديم �بالتأخ*�qأو I|كيq±ال� mنزياح

ا�صوب�الخطاب�الشعري 
ً
  .منتظمة�وانحراف

�لعنصر�mنزيا �كان �فإّن�وإذا �الشعري، �الخطاب �"ي �أثر�واضح �النحوي �وmنحراف I|كيq±ال� ح

��Uاجس� �الك>م �يشحن �الذي �وال±qديد �yيقاع �عaى �تأث*qًا �وا�تتالية فة
ّ
�ا�كث �القص*qة للشرائح

  :ا�>حقة

)IJرض�تحRي�الهواء،�فأختنق،�تميد�Íقتبس�الرابع) (سواد�يم��الصدر،�يعتصر،�يل�ا.(  

�القص �الشرائح �عدم�وهذه �"ي �تحاكي �و�ي �داخaي، �مونولوج �ضمن �أحياًنا �تأتي �ا�ت>حقة، *qة

IkÏانتظامها�و�ي�الشخصية�وواقعها�النف:  

�أستعّد " �إذ �ساذجة �فكرة �ظروفك�. تتطّوف �من �أنتشلك �أن �Rمل، �عيون �علUVا أغلق

  .13)6ص"(ننبش�ماضًيا�فنحييه�وتعود��ي...وحياتك

خطاب�بالشعرية،�تلك�Rنساق�الثنائية�أو�غ*qها�ال�IJويدخل�"ي�yيقاع�وا�وسيقى،�ال�IJتسم�ال

  :تتساوى�Rطوال�"ي�فواصلها،�وتجذب�mنتباه�إ�ى�الصنعة�Rسلوبية

  ).132ص" (فيما�يرى�ويسمع�النائم�جاء،��ب*ن�الواقع�وا�تخّيل�كان"
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�عميًقا" �تكون �أن �أردت �حيث �تافه �بأنك �تحّس �أن �تبا�ي.  مؤلم �أن �اف±qضت �ح*ن Iّáع� �وأنك

  ).22ص" (بب>غتك

تجمع�وتفّرق�وتباعد�وتسخر،�.  تفرض�الحياة�واقعها�وسطو§Uا�وشروطها،�فنقبل�دون�أن�نفهم"

  )6ص"(فنطيح�بما�نرسم

أما�mنزياح�Rسا�Ikrالذي�تعتمده�ليaى�Rطرش�فهو�mنزياح�mستبدا�ي�ع�m�qستعارة�وا�جاز،�

�"فـ �هو�استبدال �واحد �هدف �الشعرية �به�14"ا�عi}ل>س±qاتيجية �تقوم �هو�ما �mستبدال ،وهذا

  .mستعارة�الكلّية�للرواية،�القائمة�عaى�نظام�من�ا�فارقة�والتضادّ 

  :"ي�ا�قطوعات�Rربع�ا�قتبسة�انحراف�عن�mستخدام�Rصaي�"ي�العرف�اللغوي 

/ ب�صامتمروج�عينUVا�عaى�البعد�عتا/ تÁّ(�فتح±qق .. مراوغة�تقاوم�وأدها/ خادعة�كلمات�Rلم(

  ).ت>حق�Iiالجدران/ يلÍي�الهواء.. سواد�يم��الصدر

�أخرى  �مواضع �تك��qوتحملق: "و"ي �عيون �الوقت �ضيًقا"/ "يص*�qلدبابيس �لندن "/ تمطر�سماء

  .15)112ص" (mنتظار�ا�±qّبص�يسري�"ي�العروق�فيفت´Uا"

ف�ل�سالي
ّ
ب�ا�جازّية�هو�ما�يمّ*(�لغة�فالكلمات�فيما�تقّدم�تتعالق�تعالًقا�مجازًيا،�والتواتر�ا�كث

�تؤدي� IJال� �السرد �لغة �"ي �ا�ألوفة �فتدّمر�ا�رجعية �ا�تولدة، �بالصور �والغنية الشعر�ا�رهفة

وظيفة�خ�qية،�ونع�qÀ"ي�mستعارات�عaى�صفات�غ*�qمعهودة�فUVا،��Uدف�تصوير�و�ي�الشخصية�

  .ةومغاور�النفس،�وبغية�mرتقاء�بلغة�الرواية�وأجواUâا�التعب*qي

  العنوان.3

ن�القارئ�"ي�بعض�Rعمال�Rدبية�من�yمساك�بالخيوط�Rساسّية�للنّص 
ّ

 العنوان�مدخل�يمك

�خباياه �وهو�. وكشف �جينيت، �عند �ا�حيط �أو�النّص �ا�وازي �النّص �هو�بمثابة �الرواية وعنوان

وكّل�ما�يتضّمن�فيما�يتضّمن�فضاء�النّص�من�عنوان�ومقّدمة�وعناوين�فرعّية�داخلية�للفصول�
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ق�با�ظهر�الخارÎي�للكتاب
ّ
ل�للولوج�إ�ى�أغوار�النّص�"،�إنه�16يتعل

ّ
ح�به�ا�حل

ّ
مفتاح�أسا�Ikrيتسل

  .17"العميقة�قصد�استنطاقها�وتأويلها

  هل�جميع�العناوين�قادرة�عaى�التنبؤ�بالحقل�الد�Eي؟

رقة�أو�ا�حاكاة�قد�يقوم�بعض�العناوين�مقام�yضافة�أو�التلخيص�أو�التبئ*�qأو�يقوم�مقام�ا�فا

فإنه�يطّوق�الدEلة��مرا�ئ�الوهم،�أما�عنوان�18الساخرة�أو�التضاّد�أو�التأويل�أو�mستعارة�وغ*qها

والتأويل،�فهو�يحيل�إ�ى�العمل�Rدبي�ويسهم�"ي�كشف�الحقل� العاّمة�من�خ>ل�ا�فارقة�والتضادّ 

 "ي�العنوان�قطب�اس±qاتيãيستعارة�فاE "الد�Eي�للنّص�من�خ>ل�التلميح�إ�ى�mستعارة�الكلّية،�

�–تعمل�عaى�استي>د�معان�حاسمة�داخل�النّص،�كما�تنجز�معi}�باطنًيا�آخر�يشكل�النواة�[...] 

I ّkدبي�من�خ>ل�إمساكه�بمجموع�النسيج�الن�R19"البؤرة�للعمل�.    

ه�ذلك�ينطوي�عنوان�الرواية�عaى�مفارقة،�فقد�أضيف�ا�حسوس�وهو�ا�را"ئ�إ�ى�معنوي،�فأكسب

فه�برمزية�موحية
ّ
وا�رفأ�هو�مرkr}�السفينة�الذي�ُيف±qض�به�أن�يكون�آمًنا،�ولكّن� .شعرية�وغل

  .،�وهذا�ينسحب�عaى�جميع�أحداث�الرواية"الوهم"هذا�Rمان�يتبّدد�من�خ>ل�عبارة�

إن�ا�فارقة�وخيبة�Rمل�كانت�من�نصيب�شادن�بطلة�القّصة�ال�IJتحّن�إ�ى�ماض�مفعم�بالحّب،�

تقذفك�أفكاري�: "ريد�أن�توصل�ما�انقطع�منه�هرًبا�من�واقع�سقيم�تطاير�فيه�الحّب�yنسانيوت

� �جريدة �"ي �عاًما �وعشرين �خمسة �قبل �فعلت �كما �تخطيط، �ب> تدّق�. ومدين´Uا" القدس"إ�ّي
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أه±ّ(�وما�زلت�أحّضر�ذاتي��ا�حلمت�"،�20"الذكرى�صفيح�القلب�،�تحمل�Iiأجنح´Uا�فوق�اللحظة

،�غ*�qأن�21"،�يقظة�ومناًما،�فيبعث�القدر�بأح>مي�ح*ن�يدفع�Iiإليك�فجأة�وب>�تخطيطبه�كث*qًا

لم�يعد�كفاح�هو�ذات�. الرجوع�إ�ى�ذلك�الزمن�الجميل�وهم،�فقد�ارتطمت�شادن�بخيبة�Rمل

تغّ*�q. أتدري�يا�سيف،�من�أحببته�هو�شخص�آخر�غ*�qهذا: "الرجل�الذي�عرفته،�لقد�تبّدل�كث*qًا

   .22"يبق�منه�إ�Eأناقته�كث*qًا،�لم

�فتهجر� �الطائفة، �اخت>ف �إشكالية �جواد �مع �ع>ق´Uا �"ي ت
ّ
�تخط IJال� �ا�رأة �Rخرى، ��ي وس>ف

و�ن�الزمن�غ*�qالزمن�فقد�تطاير�. العراق�إ�ى�لندن�لت±(وج�منه�ليعيشا�هناك�بعيًدا�عن�الوطن

� �الحاضر، �ل±qميم �الجميل IkÅا�ا� �من �تمتاح �أن �حاولت ا
ً
�وعبث �يقّوض�الحّب، �بص>بته فالواقع

أرجوك�أن�تدرك�... ما�الفائدة�من�نبش�ماض��Eيمكن�استعادته�أو�إص>حه؟��Eجدوى : "كّل�أمل

  . 23"أن�ما�بيننا�لن�يعود�مهما�امتّد�الزمان

�ال �"ي �Rمل �وأن �خائب، �وعد�الوصول �وأن �موهومة، �أن�ا�را"ئ �"ي�الرواية �الوحيد تحّقق�اليق*ن

� �أضغاث IkÏالنف� �الزمن�والس>م ��ن �خاسرة، �معركة �الذات �تحقيق �أجل �من �وا�عركة أوهام،

  .رديء،�وهذا�ما�ي�Ikßبه�العنوان�ويوæي�به�ويسهم�"ي�كشفه

  Yلتباس��ي�البطولة. 4

بحضور�مهيمن،�وتستأثر�بعناية�خاّصة�"ي�ث>ثة��مرا�ئ�الوهمتحظى�شخصية�س>ف�"ي�رواية�

تسرد�س>ف�قص´Uا�"ي�الفصل*ن�الثالث�والرابع�. فصول،�أك�qÀمن�أية�شخصّية�أخرى�"ي�الرواية

م�من�منظور�الراوي�البطل،�سرد�الذات�عن�الذات
ّ
و"ي�الفصل�السادس�من�خ>ل�. بضم*�qا�تكل

�بو�ي� �ا�م±(ج �الخارÎي �الراوي �صوت �الداخلية، �الرؤية �ذي �ا�زدوج �بالصوت �الغائب q*ضم

  .الشخصّية�الداخaي
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�س �عaى �التعّرف �بعد �القارئ �عaى �َم > يلتبس �معها، �وتفاعله �بدور��نف �تقوم IJال� الشخصّية

�الرواية �هذه �"ي �"ي��؟البطولة �شادن �شخصية �بتقديم �بدأت �ا�ؤلفة �أن �إ�ى �مرّده هذا�mلتباس

�أيًضا�شادن�نفسها�بضم*�qا�تكلم�ذي� �"ي�ث>ث*ن�صفحة،�وكان�السارد�فUVا
ً
الفصل�Rول�كام>

�باللحظة�الراهنة�و�ي�بصدد�الرؤية�الجّوانّية،�تس±qجع�ذكريا§Uا�مع�كف اح�أبو�غليون�وتضفرها

  . تسجيل�برنامج�تلفزيوني�معه

�Rّو�ي�  �تأث*m�qنطباع �له �القصة �بداية �"ي �كشادن �وغنّية �مهّمة �مركزية �شخصية �تقديم إن

ص�القارئ�منه،�فيظّل�يعت��qشادن�بطلة�الرواية،�رغم�
ّ
الحاسم�عaى�القارئ،�انطباع�يصعب�تخل

  .ما�سيقلقل�هذا�mنطباع�لديه�ح*ن�يتعرف�عaى�س>ف

�ال �ديناميكية �عن �دراسته �"ي �ب*qي �الحكائيةأشار�الباحث �ا�ادة �توزيع �ونظام �Rدبي "ي� نّص

من�عملية�القراءة�لكي�يفهم�ا�رسلة�ويحكم�علUVا،�الرواية،�إ�ى�أن�ا�تلّقي��Eينتظر�حJ}�يفرغ�

ل�"ي�تلك�اللحظة��نّية�mستنتاج�Rفضل�ا�مكن�مـّما�
ّ
�يفّعل�فرضيات�منذ�البداية،�تمث وإنما

تيح�النظر�فيه
ُ
�"ي�النّص�"ي�نظر�ا�تلقي�وبنا. تّمت�قراءته�وأ

ً
Eعروضة�أو�ًء�عليه،�فإن�الشخصية�ا

،�طا�ا�لم�يقلقل�تصّدرها�"ي�ا�ركز�شخصية�أخرى�"البطولة"�ي�الشخصية�ا�ركزية�ال�IJتحظى�بـ

�وفق� �يتّم �القصصية �ا�اّدة �توزيع �نظام �أن �يف±qض �القارئ ��ن �ذلك �أتّم، �وحضور �سطوة ذات

� �وا�Á(لة، �وRهمية �أو�Rولوية �Rو�ى �أو�الشخصية �يخ±�qالبداية �لم �النّص �كاتب �أن ويف±qض

  .24بمحض�الصدفة�الفصل�Rول�كما�اختاره

تع�q�ّليaى�Rطرش�"ي�إحدى�ا�قاب>ت�معها�عن�إفاد§Uا�بعض�الIkßء�من�س*U§qا�وتجرب´Uا�الذاتية�

�شادن �شخصّية �بناء �ا�±qاكمة: ""ي �خ�qاته �عن �الكاتب �فصل �يمكن E"25مقاب� �و"ي �أخرى ، : لة

شادن�تشب�Ié"ي�مغامرا§Uا�عaى�الورق�فقط�نتيجة�موروUèا�mجتما�ي�وسطوة�التقاليد�وثقافة�"

                                                           
24

 Perry. M., "Literary Dynamics: How the Order of the Text Creates its Meanings" (in 

Hebrew), Hasifrut. 28(1979), p.12-16. 
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الكاتب��Eبّد�وأن�يظهر�بشكل�متفاوت�"ي�شخصياته�وعaى�نحو�ما،�فالرواية�حصيلة�[...] العيب�

  .26"التماّس�ب*ن�الكاتب�ومحيطه�وخ�qاته

�وب* ن�شخصية�شادن�الراوي،�الشخصّية�ا�ركزّية�"ي�ا�را"ئ،��Eتنكر�ا�ؤلفة�الشبه�القائم�بي�Uا

ما�. ومن�ثّم�فإن�كلتا�ا�رأت*ن�تكتب�الرواية،�وقد�ورد�"ي�الرواية�أن�شادن�قد�أصدرت�روايت*ن

�هذا� �يرافق �وما �ذا§Uا �عن �وسردها �شادن �حكاية �تتصدرها IJال� �النصّية �ا�عطيات �يعّزز تقّدم

  .لها�mنطباع�Rّو�ي�من�ترسيخ�البطولة

ولكّن�ظهور�س>ف�بالزخم�الذي�ظهرت�فيه�شخصي´Uا�وتعاظمت�كًما�وكيًفا،�قلقل�ما�ترّسخ�"ي�

� �بطولة �عن �القارئ �َم ذهن �ولبس، �ح*qة �ذلك �عن �فنشأت �مِ شادن، ��ي�ن �الشخصيت*ن ن

�عصارة� �الكاتبة �أودع´Uا �الشخصيت*ن �أّي �موازنة، �لذلك �تبًعا �القارئ �فيجري �Rو�ى؟ الشخصّية

ا،�و"ي�أU�ّما�يتمظهر�ا�ؤلف�الضمIi؟�وهناك�من�يذهب�أبعد�من�ذلك�،�ح*ن�يعقد�روحها�وفكره

ولìن�كانت�ا�ؤلفة�قالت�"ي�اللقاء�إن�كفاح�أبو�غليون�هو�: "مفاضلة�ب*ن�كفاح�أبو�غليون�وس>ف

�يوازي  �Eفًتا �حضوًرا �حاضرة �س>ف �إن �القول �يمكن �فإنه �الرواية، �"ي �Rو�ى أيًضا� الشخصّية

� �كفاح، �Rو�ىحضور �الشخصية �أ®Uا �نزعم �ح*ن �الحقيقة ��Eنجا"ي �إ�ى�. لدرجة �الرحلة �إن حًقا

    .27"إجراء�مقابلة�مع�كفاحلندن��ي�من�أجل�

اعتماًدا�عaى�ما�تقّدم،�فإن�القارئ�يقوم�باستبدال�ما�علق�"ي�ذهنه�وترّسخ�بعد�الفصل�Rول�

�القراء �س*qورة �"ي �ا�ستجدات �ضوء �عaى �شادن، �شخصية �مركزية �بناء�حول �إعادة �فيجري ة،

غ*�q. وتموضع�"ي�تصّوره�بعد�تعرفه�عaى�كفاح�"ي�الفصل�الثاني،�وبعد�ذلك�"ي�الفصل�الخامس

أن�الشخصية�ا�هيمنة�الثالثة�س>ف�تدفعه�بحضورها�ا�تواصل�والغ�IiحJ}�ال�Uاية�إ�ى�إعادة�

  .إجراء�التقويم
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�السا �ا�ادة ،� �طور �كّل �"ي �ذهنًيا، �يستد�ي Iiي�E� �ا�هّم�القارئ �النظر�"ي �íعادة رئت
ُ
�ق IJال� بقة

�عن�فعل�ذلك�أك�qÀمن�مرة
ّ

�. وRك�qÀأهمّية،�و�Eيكف
ً
ولكن�mنطباع�Rخ*�qبعد�قراءة�النّص�كام>

  .فتتح�والخاتمةيحسم�صراع�yمكانيات�ح*ن�يغلق�الراوي�ال�qّاني�النّص�مع�شادن�لتغدو��ي�ا�

. 28لتقويم�ا�جّدد�هو�مغامرة�القارئ�ورحلته�مع�النّص mلتباس�وعدم�اليق*ن�وعملية�التقويم�وا

�الشكل� �و�ي �الرواية، �"ي �ا�عتمدة �Rم �التقنّية ��ي �وا�فارقة �التضاّد، �mلتباس، �والهدم، البناء

  ."ي�التحامهما�مًعا�للقول�بأن��Eثبات�"ي�Iklء،�فجميع�الروا�Ikrتتطاير وا�وضوع

  الوحدة�العضوية�ب	ن�التماسك�وYنفراط. 5

حيال�حبكت*ن�منفصلت*ن،��Eيكاد�يجمع�بي�Uما�سوى�مرا�ئ�الوهم��يجد�القارئ�نفسه�"ي�رواية

  .ا�حور�Rول�هو�حكاية�شادن�الراوي،�أما�ا�حور�الثاني�فتحتل�مركزه�س>ف. رابط�واهٍ 

 R� �تداركت �الحبكت*ن، �ب*ن �القائمة �بالهّوة �ا�ؤلفة �أحّست �"ي�ح*ن �ا�رأت*ن �ب*ن �ووصلت مر

�لشادن�الحكايت �مساعدة �تعمل �جهة �من �س>ف �فجعلت �بي�Uما، �ع>قة �نسج �خ>ل �من *ن

 yما�إقراًرا�Uى�لسان�كّل�م�aماراتي،�ومن�جهة�أخرى�ُتجري�عyع>مية�البارزة�"ي�طاقم�التلفزيون�

،�أما�س>ف�فتقول�عن�29"ك>نا�دخلت�نفسها�وصّدت�أبوا�Uا. تشب�Iéس>ف: "بأن�Rخرى�تشUïها

  .30"ي،�يعشش�"ي�قلUïا�وعقلها�رجل�تخفيه،�ويحجب�ع�Uا�رؤية�كّل��خرينمثaي��: "شادن

ولكن�هذه�الصلة�الواهية��Eتسهم�"ي�إنقاذ�العضوّية�من�mنفراط،�وقد�فطن�إ�ى�ذلك�ياس*ن�

�م�Uما�قصة�بحّد�ذا§Uا��Eرابط�بي�Uما�إ�E"ي�: "رفاعية
ً
يبدو�لنا�كأن�الجزأين�منفص>ن،�أو�كأن�ك>

�Rخ �الروايةالصفحات �من �عaى�. *qة �القسم*ن �ب*ن �ا�زج �"ي �ت>فيه �يمكن �كان �واضح �خلل وهذا

  .31"نحو��Eيجعل�القارئ�ينkÏ}�وجود�شادن�هنا�أو�س>ف�هناك

  هل�حًقا�هناك�خلل؟
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�Eيلّم�شعUÂما��هل�تفتقر�هذه�الرواية�إ�ى�الوحدة�العضوية،�وهل�نحن�إزاء�قصت*ن�منفصلت*ن

  رابط�أو�صلة؟

  :ة�ملّخًصا�للمحورين�كما�يبدوان�"ي�ظاهر�النّص لنقّدم�"ي�البداي

�(ول  �yمارات�ا"حور �تلفزيون �"ي �العاملة �yع>مية �شادن �"ي�. حكاية �شبا�Uا، �مطلع �"ي أحبت

مدينة�القدس،�كفاح�أبو�غليون�حًبا�ضحت�من�أجله�با�عراف�وبفارق�الدين،�لك�Uا�تراجعت�

تب�عن�قرار�الزواج�منه�"ي�اللحظة�Rخ*qة�ح*ن�اك
ُ

تشفت�خيانته،�فيذهب�كّل�إ�ى�طريقه،�حJ}�ك

لهما�أن�يلتقيا�"ي�لندن�بعد�خمسة�وعشرين�عاًما،�بعد�أن�ُعهد�إ�ى�شادن�بتغطية�خ��qيتعلق�

  .بكفاح

: هذا�اللقاء�ا�جّدد�بعد�هذه�السن*ن�الطويلة�يبعث�الذكريات�ويث*R�qشجان�وا�شاعر�الكامنة

�أستعّد " �إذ �عابرة �ساذجة �فكرة �ظروفك��.تطّوف �من �أنتشلك �أن �Rمل، �عيون �علUVا أغلق

  .32"وحياتك�بعد�خمسة�وعشرين�عاًما،�ننبش�ماضًيا�فنحييه�وتعود��ي

�مواقفه� �يبّدل �ا�اIkÅ،�رجل �"ي �عرفته �الذي �آخر�غ*�qكفاح �هو�شخص �تلتقيه�شادن �من لكّن

�يبّدل�ربطات�عنقه،�ويسñى�للتشفي��Uا�متباهًيا�بزوجته�الرقيقة�ال�IJاستبد ��Uا،�وح*ن�كما لها

وتمحو�ما�علق�"ي�ذه�Uا�من�ذكريات�ا�ا�IkÅكما�فعلت�من��حUïّا�له�تقف�عaى�حقيقته�تشفى�من

  .قبل�مع�زوجها�محمود�أبو�ط*�qالذي�طلقته�بعد�عام�واحد�عaى�زواجهما�ح*ن�اكتشفت�خيانته

لشيñي�إ�ى�هو�حكاية�س>ف،�ا�رأة�السنّية�ال�IJيصل�زواجها�من�جواد�الجبا�ي�ا�ا"حور�الثاني

. طريق�مسدود،�بعد�هرو�Uما�من�بغداد�ليقيما�"ي�لندن�كمرفأ�آمن�للحّب�الذي�ربط�ب*ن�قلبUVما

�Iklء،� �بكّل �مطّوحة �جواد �تنتاب �كانت IJال� �العصبّية �الفورات �جراء �من �تتدا�ى �ع>ق´Uما لكّن

ق�س>ف�ليعود�إلUVا�وتقبله�رغ
ّ
ثة،�فتقّرر��ي�أن�تثب´Uا�من�خيانته،�ويعيد�الكّرة�ثانية�وثال�مفيطل

أّي��رغم�كّل�توس>ته،�ورغم�ما�يورUèا�ذلك�من�ألم�بسبب�أوEدهما،�و�Eيجدي�لد�Uا ت±qكه�®Uائًيا

q*ّوعد�بالتغ" :Iiجدوى [...]  أنت�تتمّسك�بي��نك�أضعت�E .33.."فات�أوان�العتاب.  
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ذا�طال�Rمر�إ: "وح*ن�ُيصاب�جواد�بالجلطة�الدماغية،�تضòي�س>ف�بكل�Iklء�لتبقى�إ�ى�جانبه

  .34"لن�أتخaى�عنه[...]  كث*qًا�سأستقيل،�رغم�حاج�IJللعمل،�ليس�لجواد�أحد�غ*qي 

�الرواية ة تبدو�أجزاء
ّ
�ولكن� مستقل �غ*�qم±qابطت*ن، �الرئيسيتان �فالحبكتان �البعض، �بعضها عن

�وحكاياته� �النّص �أجزاء �ب*ن �التوازي �خ>ل �من �ال±qابط �نع�qÀعaى �التفاصيل �"ي �التدقيق عند

فالع>قة�ب*ن�القصت*ن�الرئيسيت*ن��ي�ع>قة�استبدالّية�استدعائّية،�فكّل�قصة�م�Uما�. �qى الك

بحكم�التماثل،�كالحّب�الخائب�) وأحياًنا�تستد�ي�الحكايات�الصغرى�الهامشية(تستد�ي�Rخرى�

�وRثرة �الخيانة �عليه �أجهزت �ا�رأة�الذي �مقابل �ذكوري، �مجتمع �"ي �وتشقى �تعاني IJال� �وا�رأة ،

. الوفّية�الصادقة�ا�خلصة�ال�IJتتمتع�بالقيم،�وال�IJتتمرد�"ي�®Uاية�ا�طاف��جل�ك�qياUâا�الجريح

هذه�العناصر�ا�ش±qكة�ال�IJتتكرر�"ي�الرواية،�تبعث�قوة�إيحائية��ختلف�الوحدات�وتلحم�أجزاء�

  .النّص�ببعضها

استيعاب�ا�ادة�اللغوية�كلها،�ثّم�" يتّم�استيعاب�الدEلة،�ا�غّيبة�"ي�تقنية�التناظر�والتوازي،�بعد

�"ي�مسار�القّص،�فالجزئيات� إعادة�ربط�Rجزاء�"ي�ع>قات�جديدة�لم�يكن�الكاتب�قد�حّددها

�للقصة �الكaي �البناء �"ي �واضحة �وظيفة ��Eتؤدي �منفصلة، �ذا§Uا، �بحّد �قائمة �وحدات ل
ّ
. 35"تمث

قف�الفنان�إزاء�تجربته�الجمالية�وهذا�mنفصال�ا�تعّمد�ينسجم�مع�التحّول�الذي�طرأ�عaى�مو 

الحداثية،�حيث�ترتكز�تجربته�عaى�إشراك�ا�تلقي�"ي�صنع�العمل�الف�Iiنفسه،��Eأن�يكون�مجّرد�

ح*ن�يأتي�العمل�"ي�شكل�جزئيات،�يستطيع�ا�تلقي�أن�يشكلها�أو�ينسجها�أو�يربط�"مس´Uلك،�و

  .36"بي�Uا،�وأن�يجد�هو�نفسه�حلوله�وإجابته

�الغ �النّص �ذاك�ولعّل �هو �الورقة، �هذه �طروحات �مع �ينسجم �والذي �ا�را"ئ، �بنية �وراء ائب

�والنفي �yثبات IJعملي� �ب*ن �العمل� .التذبذب �وحدة �"ي �mنفراط �إحداث �إ�ى �تعمد ا�ؤلفة

� �ذلك �بعد �ثم �رئيسيت*ن، �حبكت*ن �ب*ن �ا�وهوم �mنفصال �خ>ل �من �mنفراط�العضوية تنفي
                                                           

34
  .131الرواية،�ص  

35
�س*(ا   �ا�فتوح."قاسم، �العمل �"بويطيقا �الثالث،. فصول ، �يناير�العدد �الرابع، �-ا�جلد -229ص. 1984مارس

230.  
36
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ليaى�Rطرش�كاتبة�حداثية�تؤسس�"ي�كتاب´Uا�لقراءة�جديدة��ذاك�mنفراط�هو�وهم��ن .وتصادره

تعتمد�النظام�mستبدا�ي�الرأIkr،�تحقق�جدواها�بعد�استيعاب�ا�ادة�اللغوية�كلها،�ليتّم�إعادة�

�مسار�القّص  �"ي �تحّدد �لم �جديدة �ع>قات �"ي �Rجزاء �والنفي�. ربط �yثبات �ب*ن �التذبذب هذا

�ا�تض �سائر�الثنائيات �مع �ينسجم �"ي �الوهماّدة �"ي��مرا�ئ �الكامن �الغائب، �النّص �فكرة وتعّمق

 .استعارة�النّص�الكلّية،�أّن�الروا�Ikrتتطاير

  كلمة�أخ	�ة. 6

مقاربة�مغايرة،�نظًرا��بناها�ا�تمّ*(�الذي�تقوم�"ي�صلبه�ثنائيات�متضاّدة�مرا�ئ�الوهم� تستد�ي

�ا�عتادة �الخطّية �القراءة �تقلقل �يلف. ومفارقات، �ما �والثنائيات�أول �ا�فارقات �هذه �النظر�من ت

�وmخت>ل� �والتضاّد �يطّوق�الدEلة�العاّمة، �ا�وازي�الذي �النّص �باعتباره �هو�العنوان، ا�تضاّدة

  .يكمن�"ي�صلب�العنوان

ويلتبس�عaى�القارئ�كذلك�. وكما�ينطوي�العنوان�عaى�مفارقة،�تلتبس�البطولة�"ي�الرواية�أيًضا

ان،�فيتوّهم�للوهلة�Rو�ى�أن�"ي�اختيار�لندن�مسرًحا�ل�حداث�ما�يدّل�عaى�ا�غزى�"ي�اختيار�ا�ك

ع�وهم،�و�Eيغّ*�qشيًئا�أن�تكون�لندن��ي�ا�كان�الذي�تجري�فيه�
ّ
هدف�ومغزى،�فإذا�بذلك�التوق

  .أو�مدينة�أخرى�غ*qها�Rحداث

خاّص��Uا�دون�إن�انفراط�العضوّية�من�خ>ل�شخصيت*ن�رئيسيت*ن�تستقّل�كّل�م�Uما�"ي�عالم�

  .رابط،�هو��خر�وهم��ّن�العضوية�تتحقق�ع��qتقنية�التناظر�والتوازي�وال±qم*(

�شعرّية� �وبلغة �مرهف، Iّiف� �بحّس �كتبت �الرواية �أن �والتضاّد �عناصر�ا�فارقة �عنصر�من وأهّم

�واقًعا� �لو�يصّور �يبدو�كما � �مضمو®Uا �بينما �ا�جاز، �ووجوه �باEستعارات �وغنية �مكثفة حداثية

  .تقليدًيا

��منة،� �وا�را"ئ �الحّب �وغياب �اليق*ن، �عدم �فإنه �مغزى، �من �القلق �ا�راوغ {iب�ا� �لهذا �كان إذا

  .ة�الراهنة�ال�IJيكتب�من�وحUVا�هذا�Rدب�الرفيعوهذا�ما�يعكس�واقع�ا�رحل
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