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 وتشظيو المتداخل الفضاء الروائي مسرحة

 في )الحدود البرية( 

 م. د. ىديل عبد الرزاق أحمد

 كمية الحكمة الجامعة

 ممخص

فعبر ن الظواىر الميمة في ىذا العصر، تعد ظاىرة تطور األجناس األدبية وتداخميا، م     
الدعوات إلى التمسك بقواعد الجنس األدبي، بعد أن أدرك األدباء والنقاد أن  ضعفتمسيرة النقد 

اإلبداع ال يقيد بقيود، فتداخمت الرواية مع سائر الفنون األخرى، من مسرح، وشعر، وسينما، 
وغيرىا، وال سيما مع المسرح الذي نيمت منو الكثير في تحقيق آليات بناء المشيد السردي، ورسم 

 ئو.تفصيالت فضا

، 2004رواية )الحدود البرية( لمكاتبة العراقية )ميسمون ىادي( الصادرة عام  وقد مثمت     
وتأزم عن الشخصيات،  أنموذجًا بنائيًا اعتمد أدوات المسرح لمكشف بشكل مشيدي وممسرح

مع واقع  وآليات تشكيل المشيد، مع الشخصيات، وتواءم بناء السردنفسياتيا، فتواءمت األحداث 
رواية، فتجمى االضطراب في أدق تفاصيميا، بدءًا من الكممات، وصوال إلى الخطاب النصي، ال

وانتياًء بالفضاء الروائي، بشخصياتو، وأماكنو، وأزمنتو، التي تداخمت تارة، وتشظت تارة أخرى، 
 فضاعت ىويتيا.

وتحققت وساىم في الكشف عن تشظي فضاء الرواية اكتساب )الفضاء( سمة )المسرحة(.      
المسرحة العتماد الرواية في السرد وتقديم األحداث والشخصيات تارًة عمى سرد الشخصيات 

 multipileنفسيا بضمير المتكمم، وتارًة أخرى عمى الراوي ذي المعرفة الكمية متعدد االنتقاءات )

selective omniscience)لصالح شخصياتو، فتقدم الحكاية عبر عقول  ، الذي يغيب
 الشخصيات ووعييا، لذا تطغى المشيدية، وتتحقق اإلراءة
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Abstract 

     The phenomenon of the development of literary races and overlap, an 

important phenomenon in this era, through the process of criticism 

weakened calls to adhere to the rules of literary sex, after writers and 

critics realized that creativity does not restrict restrictions, and the novel 

intertwined with other arts, such as theater, poetry, and cinema, And 

others, especially with the theater, which gave him a lot in achieving 

mechanisms to build the narrative scene, and draw the details of its space. 

     The novel (the land borders) of the Iraqi writer (Maysaloon Hadi), 

issued in 2004, was a constructive model that adopted theater tools to 

uncover scenes and drama about the characters, and the psychological 

crisis, adapted the events with the characters, and adapted the narrative 

construction and mechanisms of shaping the scene, with the reality of the 

novel, and manifested the turmoil In the smallest detail, from words, to 

the textual discourse, to the narrative space, personalities, places, and 

times, which overlapped at once, and fragmented at other times, lost 

identity. 

     The fragmentation of the novel space contributed to the acquisition of 

the (space) trait (drama). The play was realized to adopt the narrative in 

the narrative and the presentation of events and characters at times on the 

narrative of the same characters in the conscience of the speaker, and at 

times on the narrator with the knowledge of the total multiple selective 

(multipile selective omniscience), which is absent for the benefit of his 

personalities, the story progresses through the minds and consciousness 

of the characters, so the scene dominates, and vision is realized 
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 مقدمة

عادة تشكيل إنتاج       تنطوي ميمة كل بحث عمى محاولة اإلجابة عن بعض التساؤالت، وا 
النص، والكشف عن بعض مضمراتو، عبر وسائل، وأدوات، تنتقل بنا إلى الكشف عن تكوينات 

  النظام السردي، وطرق تشكمو، وبنائو، ومكوناتو، وعالقاتو.

فييا تشرع أبوابيا، لتحفز آليات البحث واالستكشاف،  وتعمقًا بدراستنا، فإن التساؤالت     
واستنطاق مكنونات النص. فضاًل عن التنقيب في موضوعات عدة تبدأ بإشكالية التجنيس، 
والجدل حول األجناس األدبية، وتداخميا، لتوفر نصًا يستمد وجوده من الحياة، الحافمة 

حداث ونقميا فقط، بل تحقيق عرضيا بالمتضادات، ليقترب منيا أكثر، عبر تجاوز تجسيد األ
ن كي وجعميا مرئية لممتمقي، ومشاىدة، ومعاشة، ل توفر عنصر اإلييام بواقعية األحداث، وا 

 /المعقول)و (،والحقيقة /الوىم)، بين متضادات من فضاءاتيا تداخمت العوالم فييا واضطربت
 تسيدت الصراع في بنية النص.قول(، و)الواقعي/ والمتخيل(، وغيرىا من ثنائيات ضدية والالمع
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 الرواية وتداخل األجناس

والنظريات عبر العصور، وتنوعت التصنيفات  كبيرةحظي موضوع تداخل األجناس بأىمية      
مكانيات اندماجيا واختالطيا.المنبثقة عن الجدل حول األجناس األدبية  ، ومديات استقالليتيا، وا 

الذي حدد الخصائص المميزة لكل جنس أدبي، وعّدىا  ،مع آرسطو اوتعود بدايات االىتمام بي
الذي  إلى ظيور مبدأ )نقاء األجناس( فيما بعد بمنزلة قوانين تشريعية يجب االلتزام بيا، ما أدى

. وعاد 1وال يحق لجنس آخر استعارتيا ،كد استقاللية كل جنس بخصائص ينفرد بيا عن غيرهأ
قضية األجناس األدبية مع سيادة الرومانسية، التي ثارت عمى مبدأ النقد الغربي إلى االىتمام ب

)نقاء األجناس(، ورأت أن القانون الطبيعي الذي يحكم األجناس األدبية في أي تحول أدبي ىو 
المزج بينيا، بل إن بعضيم شكك في إمكانية وجود جنس أدبي. ثم أعمن عالم الجمال اإليطالي 

ًا بأدب متحرر من القيود األجناسية، وتاله نقاد تضاربت آراؤىم )كروتشو( موت األجناس، مبشر 
ال يتسع البحث لمخوض في - 2وتنوعت، وأثاروا جداًل واسعًا ومستفيضًا في ىذا الميدان

فمرت األجناس األدبية بمراحل انتقالية، بدءًا من النقاء، مرورًا بوحدة األجناس، وصواًل  -تفاصيمو
قح والتيجين، وىو ما يجعميا أكثر مرونة، ذلك أن تداخميا مع بعضيا إلى مرحمة التداخل والتال

أمٌر طبيعي، عمى العكس مما كان سائدًا في المراحل الكالسيكية القديمة التي ألحت عمى نقاء 
 األجناس، ووضعت حدودًا صارمة بين كل جنس وآخر.

ي، أو تختفي خصائصو بيد أن ىذا التداخل ال يعني أبدًا أن تمحى ىوية الجنس األدب     
الجوىرية التي تتصل بكيانو الفني البنيوي، بل "ىناك عناصر أساسية وعناصر ثانوية. إذا لم 
يحترم النص العناصر الثانوية، فإن انتماءه إلى النوع ال يتضرر. أما إذا لم يحترم العناصر 

أو في الحاالت القصوى األساسية "المسيطرة" فإنو يخرج من دائرة النوع، ويندرج تحت نوع آخر، 
. فالصفات األسموبية والمزايا البنيوية الخاصة بشكل الجنس األدبي يجب أن 3يخمق نوعًا جديدًا"

ال تختفي من ىيكميتو العامة، إذ يجب أن يبنى بقواعد وأنظمة تحفظ لو استقراره وانفصالو عن 
مشتركة أسموبيًا، وتتشابو األجناس األخرى، وتفرقو عن غيره، حتى لو كانت ىناك سمات نوعية 

في بعض الخصائص، فال بّد من االحتفاظ باالختالف البنائي والفني، الذي يحقق لو االستقالل 
 ويحفظ ىويتو.

وفيما يتعمق بالرواية، فمعموم أنيا أكثر األجناس األدبية ارتباطًا بالواقع، والتعبير عنو،      
روح  عبر مسيرتيا عية، والفكرية، لذا استميمتوأكثرىا مرونة في استيعاب التحوالت االجتما

بوصفيا يحفل بتداخل األجناس،  ،فتحت آفاقيا لتغدو مسرحًا كرنفالياً سائر أنواعيا، و الفنون ب
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في  ميماً  اً ق جانبأن تحقما أدى إلى نوعًا تعبيريًا حديثًا، قادرًا عمى احتواء كل األجناس األدبية، 
  ية فنيًا.السرد يار أدواتيتطو 

وتعمقًا بموضوع دراستنا، فقد نيمت الرواية من فيض الفنون واألجناس األدبية عامة، والسيما      
المسرح، حين غادرت االعتماد عمى عنصر الحكي واإلخبار، وسعت نحو االعتماد عمى عنصر 
ظيار األحداث لممتمقي بشكل يحقق اإلراءة، بحسب ما تتطمبو الرواية وما تحتاجو من  المشيد، وا 

، tellingوسائل لعرض األحداث وتقديم الشخصيات. فالسرد بحسب لوبوك إما أن يعتمد الحكي 
، يقوم عمى التصوير، والتمخيص، أو أن يعتمد المشيد، حيث 4فيكون عرض األحداث بانورامياً 

. ويتحقق السرد المشيدي عندما يختفي الراوي نسبيًا لصالح showingاإلراءة، واإلظيار 
صيات، فتقدم األحداث عبر وعييا، ومنظورىا، وحواراتيا، فتتمسرح األحداث أصوات الشخ

والشخصيات، ويتموضع المشيد أمام المتمقي بشكل صور تتكشف تدريجيًا، أو مسرحية يجري 
، فـ"فن الرواية ال يبدأ إلى أن يعتقد الروائي بأن قصتو كمادة ال بد أن تظير وتعرض 5تمثيميا

. ويؤكد لوبوك أن ىذا ال يعني أن تتحول الرواية إلى مسرحة أو 6ا"بشكل تعمن فيو عن نفسي
دراما محضة، فيذا غير ممكن، فكل رواية تحتاج إلى راٍو يروييا ويقدم شخصياتيا وأحداثيا، 

، وىو ما يحقق جانبًا ميمًا 7ولكن عمى الراوي أن ال يشعرنا بوجوده، فال يتدخل بأحكامو وتعميقاتو
 )ونعني اإلييام بواقعية األحداث(. تتطمبو كل الروايات

وبيذا، يمكن القول إن لممشيدية والمسرحة دورًا ميمًا في الشكل البنائي لمرواية، فيما المتان      
تبرزان األحداث بشكل تمثيمي، فيتوقف السرد وتسمط األضواء عمى الشخصيات، وأفعاليا، 

، ويتحدد لنا الفضاء، وُترسم 8المكانوحواراتيا، كما يتم الكشف عبرىما عن عنصري الزمان و 
 مالمحو، وتُبنى تشكالتو.

 

 في إطار النقد ،والزمان ،والمكان ،الفضاء

أن تتشكل، من دون  أن يتجمى، وال يمكن لمكتابة بماىيتيا اإلبالغية لمخطاب الروائي ال يمكن  
عنصر )الفضاء(، بوصفو حيزًا  توجد فيو وبو عناصر بناء النص السردي وتشكيالتو. فبشكل 
عممي وعممي يتعمق الفضاء من جية بالحيز الذي تجري فيو األحداث التخيمية أواًل بأول، ومن 

اية المنشودة، جية أخرى باألداة الفاعمة في تطوير مسار مغامرة السرد، والوصول بيا إلى الغ
ن "أي إلغاء أو إقصاء لمفيوم الفضاء في النظرية األدبية إنما ىو قمع معين ليوية من ىويات  وا 

 .9الخطاب األدبي وضمنو الخطاب الروائي"
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 نفضاًل عن وجود م ،و بكمييما معاً أبالمكان، يربطو  وأوىناك من يربط الفضاء بالزمان،      
يجعل الفضاء والمكان مترادفين، وىذا لبٌس بين المصطمحين، ولسنا ىنا بصدد فك اشتباك الجدل 
النقدي حول ىذه المسألة؛ ألنيا تحتاج إلى بحوث مستفيضة، تدخل فييا قضايا فمسفية، ونقدية، 

ال لكننا ، 10وآراء تبدأ وال تنتيي، وجدل ال توقفو وال تحده اإلجابات، خاض غمارىا نقاد كثر
نستطيع في مقابل ذلك إغفاليا أو عدم التعريج عمييا لإليضاح. فالفضاء ىو السند األساس 

ختزل، بل يتصل بعالقات متشعبة مع المغة، لمعمل السردي، وىوية من ىويات النص، ال تُ 
يعمو عمى أن تدركو الحواس  فيووالزمن، والوصف، والمكان، وسائر عناصر السرد األخرى. 

معرفة تمقائية ال تخضع ىو حدس، و و نفسيا، وانطباعيا،  ، ألن تمقيو ال يكون إالإدراكا ماديا
 لمرقابة الذىنية الواعية.

براز       وقد تبنى مصطمح الفضاء نقاد كثر، بينوا أىمية دوره في تشكيل عالم الرواية، وا 
لفضاء ىو الخيمة عالقات التداخل، والتواشج، والتنافر، والتضاد، بين عناصر السرد المختمفة. فا

التي تنضم تحتيا عناصر الرواية وتتشابك في عالقة معو، لترسم )المشيد( وتحقق آليات إنتاجو 
وعرضو. وىو ما يؤكده كولدنستين إذ يرى أن الرواية "بما تتسم بو من سعة، تسند دورًا حقيقيًا 

موضع من الرواية.  لمقولتي الزمن والفضاء، مما يجعميما حاضرتين بمختمف تمظيراتيما في كل
فالكاتب يحرص عمى إعطاء كل لحظة قوية وكل مشيد من مشاىد روايتو إطارًا زمكانيًا. ذلك أن 
الروائي أكثر تنبيًا إلى العالقات التي توجد بين الشخوص التي يبدع، والعالم الروائي الذي يحيط 

راىم" رؤية جيدة. بيد أن بيم. فيو يقيم الديكور الذي يتحرك أبطالو داخمو، لكي "يتيح لنا ن
استعمال الفضاء يتعدى بكثير مجرد اإلشارة إلى مكان من األمكنة. إن الفضاء يخمق نظامًا 
داخل النص، ميما بدا، في الغالب كأنو انعكاس صادق لخارج عن النص يدعي تصويره. بمعنى 

 .11أن دراسة الفضاء الروائي ترتبط ارتباطًا وثيقًا باآلثار التشخيصية"

بيذا نجد أن الفضاء يحدد مالمح مسرح الرواية، ويمنتج آليات إنتاج المشيد، ويمظير      
عرضو داخل النص السردي، ويمكننا من رؤية األحداث والشخصيات وسائر العناصر األخرى. 

أن  إذ يرىبين مصطمحي )الفضاء والمكان(،  في تمييزه حميد لحمداني وىو ما يؤكده الناقد
بشكل رئيس بمحظات وصفو في داخل منظومة النص السردي، وىو دائما رىين المكان يرتبط 

توقف سيرورة زمن األحداث، فحين يبدأ وصف المكان يتوقف زمن الرواية، فيمتقي وصف المكان 
في حين إن الفضاء يرتبط دوما بجريان األحداث فيو،  ،12مع االنقطاع الزمني في النص السردي

، والفضاء يرتبط ويتشكل كذلك بالحركة، فال يمكن تصور الفضاء من نادراً وال يتعمق بوصفو إال 
دون تصور الحركة فيو، فالفضاء ىو مجموعة األمكنة الموجودة في النص السردي، وعميو فيو 

 إذا جاز التعبير. 13مفيوم أوسع وأعم شموال من المكان، فيو مسرح النص
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 الحدود البرية.. أزمة الوطن واإلنسان

، صدرت )الحدود البرية(، لمكاتبة 2004ن المؤسسة العربية لمدراسات والنشر عام ع     
عوالم ىذه الرواية في فمك اليم اإلنساني، مقدمة  تدورالروائية، والقاصة العراقية، ميسمون ىادي. 

عبر أبطاليا تجميات محنة اإلنسان العراقي المعاصر، المقيور سياسيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، 
وعاطفيًا، وتجسدت فييا أزمة ىويتو، وصراعو، ومعاناتو، موظفة لعناصر متنوعة مشحونة بكم 
 ،ىائل من المتضادات، والدالالت، والرموز، مثيرة من خالليا أسئمة وجودية، ال تنتظر إجابات

 تنطمق وتثار لذاتيا فحسب. ىي أسئمة تفرض نفسيا، بل 

تبدأ الرواية بأزمة، لتتناوب األزمات اإلنسانية األخرى، فتغدو الشخصية رمزًا لوطن يعاني      
تييًا، ووطنًا تاه وضاق عمى أفراده، ويتمثل ىذا في شخصيتي )خالد(، و)بيان( المذين ىما محور 

 .، وفضائوفي عالم النص ،والمتفاعل ،الرواية وركيزتيا، والمحرك الفاعل

حيث الحصار،  1994دء الرواية تتجمى أزمة الوطن والفرد، فالرواية تبدأ في عام ومنذ ب     
نساني، واجتماعي. وليس غريبا أن تبدأ  وما خمفو من خراب، واضطراب نفسي، واقتصادي، وا 

عندما ، 14"الدنيا كميا طيور ميتةتتحدث ألميا عن إن " (خالد)الرواية بعبارة الطفمة التي سمعيا 
مجموعة ىائمة من ذيول الطيور واجنحتيا المجزورة حة الخمفية لكراج العالوي "وجدت في البا

إذ إن ، 15"وأرجميا المقطوعة وريشيا المتطاير المبعثر في كل مكان وىو مموث بالدم والتراب
 ىي المعادل الموضوعي المعبر عن ،ىذه وىم ييمون بالسفر البري إلى عمانالمقتضبة عبارتيا 
عمييم، واستشراف لواقع ما سيكون عميو مستقبميم القريب، سواء في رحمتيم التي  رضفُ و  ر  واقع مَ 

تخمميا صراع مع العصابات التي حاولت اختطافيم وسرقتيم، أم ما تال رحمتيم ووصوليم، ومن 
وبيذا تكشف العبارة عن فضاٍء َخِرب، وتميد  ،2003بعد أحداث  ( إلى بغدادخالد)ثم عودة 

صراعو مع و  ،لتأزم اإلنسان واضحاً  لتكون الرواية أنموذجاً لمشاىد تمتمئ بالعبثية والفوضى، 
 والمتمثمة بالسياسة والمجتمع. ،والقوى المستمبة إلرادتو ،القدر

عممو،  في في الوطن، والال يجد ضالتو، ال فلوطن يعاني التيو والشتات،  يغدو )خالد( رمزاً      
وال حتى في الحب )عالقتو مع بيان(، فعالقتو مع بيان تعبر عن حياتو المشوشة، والمميئة 

لم أجرؤ قبميا عمى باالضطراب، كما يبدو في قولو عمى سبيل المثال أثناء تداعي سيل ذكرياتو "
أن أسمم كل نفسي  التضحية بشيء أحبو.. ولكنني اآلن ولمجرد أن أسترجع وجودىا معي أريد

وسعادتي وأحزاني وآمالي إلييا لتمنحني منيا زادًا يوميًا بالقدر الذي تريد.. سيكفيني أن أنظر 
إلييا يومًا بعد يوم دون أن يعتريني خوف من فقدانيا أو أن ييزني جزع من أن يأخذىا مني 

حولت إلى مخموق أحد. وعندما أفتح عيني جيدًا أعرف أن شيئًا من ىذا لن يحدث، فيي قد ت
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سديمي لطول ما حممت داخل يقظتيا.. مخموق أصبح ال يعرف ماذا يريد وماذا ال يريد؟.. 
 16"أصبح كائنًا أثيريًا مبتمى بأمل غامض يدوس الحياة من أجل الموت

وكذلك الحال مع )بيان(، التي تضطرب حياتيا بعد فقدانيا ابن عميا )خالد(، وانتظارىا لو،      
من تأكيد موضوع استشياده في الحرب، وتشتت حياتيا مع جارىا الدكتور )خالد عمى الرغم 

بين )الرفض/ والقبول(، وبين  ، ما يولد ثنائيات ضدية مضطربةأمين(، وتشوش مشاعرىا تجاىو
)التمسك بو/ واالبتعاد عنو(، و)الحاجة إليو/ وعدم االعتراف بذلك(، وكما يبدو في حوارىا مع 

 رحاب:

 الدكتور خالد سافر ىذا الصباح؟ ىل صحيح إن -

كل ما لمح بو السؤال لم ييميا.. وحاولت فقط أن تمتقط معناه المجرد البحت لتستطيع أن 
 تدركو كما تحاول أن تفعل ذلك منذ بدء الصباح ولكن بال جدوى. قالت بيان:

 من قال لك ذلك؟ .. -

 سمعت من الجيران.. -

مسافر، فقد رأت حقائبو عند باب بيتيم ىذا ال أدري بالضبط.. ولكن عايدة تقول إنو  -
 الصباح..

 بيان.. ىل تحبينو؟ -

 اخترقيا السؤال كالسيم.. ولم تتوقع أن يسأليا إياه أحد ما ذات يوم. قالت بصوت مختنق:

 أحب من؟.. -

 خالد.. -

 خالد؟ طبعا أحبو وأنتظره.. -

 أقصد الدكتور خالد أمين.. -

      17وسأنتظره."تعممين أني مرتبطة بابن عمي .. 

إن ىذا االضطراب النفسي يخمق فضاًء مميئًا بالتأزم، يستمد ىذا الفضاء ديمومتو من      
تتيو في زمن مميء الشخصيات المصطرعة داخميًا، والمنطوية عمى ذاٍت مشتتة، غير مستقرة، 
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يو المغة مع الحدث فيشكل خطابيا عالمًا سرديًا مشوشًا، تتآزر فبالفقدانات، والخيبات المتواصمة، 
والشخصيات، لتقدم لممتمقي مشاىد يتداخل فييا الواقع بالحمم، بل تتجاوزه إلى مشاىد متشظية، 

 ُترسم بمالمح كابوسية.

 

  الممسرح الفضاء شظيت ..الحدود البرية

عناصر الخراب النفسي يتشظى الفضاء في الحدود البرية، ليجسد عبر ىذا التشظي      
خراب  يتداخلإذ ، 18فيغدو الوطن "الفضاء األشمل لكل المآسي المتوزعة عمى أركانو"، والمكاني

خراب الوطن، فتغدو المعالم المكانية لسان حال الذات الداخمية، والمكنونات  معلشخصية، ا
تراجع الحزن عن خالد أمين وكما يبدو في ىذا النص عمى سبيل المثال " لمشخصية، النفسية

وكأنو اختفى مع صفحة الجريدة التي قمبيا بعد أن اجتازت سيارة األجرة األردنية السعيد قميال 
التي تقمو عالمو ظيرت في الطريق مكتوب عمييا "الحدود البرية"، فأوحت لو بأنو ماٍض إلى 
مصير غامض، كل ما يعرفو عنو ىو أخبار قديمة كانت في ما مضى الحمقة التي تدور فييا 

 .19"واآلن خمعيا كما يخمع الرجل المتزوج خاتم زواجو بعد الطالق حياتو ويدور بيا ىو،
إن ما ساىم في الكشف عن تشظي الفضاء في رواية )الحدود البرية( ىو اكتساب )الفضاء(      

سمة )المسرحة(. وتحققت المسرحة بشكل جمي العتماد الرواية عمى عنصرين، يتمثل األول في 
لحوار. فقد اعتمدت الرواية في السرد وتقديم األحداث نوع الراوي، ويتمثل اآلخر في ا

والشخصيات تارًة عمى سرد الشخصيات نفسيا بضمير المتكمم، وتارًة أخرى عمى الراوي ذي 
-، وىذا الراوي (multipile selective omniscienceالمعرفة الكمية متعدد االنتقاءات )

يختفي لصالح شخصياتو، فتقدم الحكاية عبر عقول  -20بحسب تصنيف نورمان فريدمان وتعريفو
الشخصيات مباشرة، كما تنعكس في وعييا، لذا تطغى المشيدية، وتتحقق اإلراءة، ألننا نجد 
أنفسنا داخل الشخصية، في لحظة السرد نفسيا، فالراوي يحدق في عقميا ويكشف بواطنيا، ساردًا 

نظرت بيان عبر السياج المشبك يل المثال "كل ما يختمج في أعماقيا، كما في النص عمى سب
لمحديقة إلى الشارع، فرأت عايدة تعود وىي تحمل كيس الصمون... كان دخوليا شبيياً 

 بانتقاص طائر عمى فريسة... تنيدت وقالت:
مررت ببيت الدكتور خالد وأنا في طريقي إلى الفرن... رأيت حقائب وسيارات في  -

 يكبت غضبو وقالت بعد قميل: بابيم... ثم صمتت مرة أخرى كمن
 ىل ىو مسافر؟ -

 21"سقط سؤاليا كالماء البارد، فشعرت بيان بأن قمبيا يرتجف وأطرافيا تتنمل
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فعمى الرغم من أن السرد جاء عمى لسان الراوي، إاّل أنو ال يمت بصمة لو، ذلك أنو ينتمي      
فضاًل عن ىذا فإن كثرة  يا.لبيان، فقد ورد عبر وعييا، متمثاًل دقائقو، ومفصاًل اختالجات

الحوارات المتبادلة في الرواية لم تساىم في مسرحة الفضاء فحسب، بل منحتو سمة الحركة 
"رغم اعتباره عادة قصصية ثابتة تقريبًا، يعد مكونًا مسرحيًا أصياًل... والديمومة أيضًا، فالحوار 

، وىو أيضًا العمود 22السردية" إن لعنصر الحوار حضورًا فاعاًل جدًا في تنشيط دورات الحركة
ليو تسند ميمة الترتيب والتحويل في الذي " تنيض عميو خيمة السرد، فيو مشغل نصي ميم وا 

، كما 23الكالم وتفحص المكان وشرح األبعاد الزمانية. وبعبارة أخرى ىو منظم الوضع الدرامي"
 ينييا:قالت بيان... والدموع تتشكل في عفي ىذا النص عمى سبيل المثال: "

 أليست ىذه ىي الحقيقة؟ خالد لم يمت. -

 قالت ليا عايدة وىي تجمس بقربيا عمى السرير: 

 خالد ابن عمك مات.. وأنت تعرفين ذلك جيدًا. -

 مات ألنكم ال ترونو. -قالت بيان وأصابعيا ال تزال تنقر جبيتيا: 

وأعطوك البيانات مات ألنيم أخبروك منذ ثالث سنوات، وأخبروك أين دفن..  -ة: قالت عايد
 الكاممة حول ذلك.

كانت يدا بيان ال زالت ىناك.. عمى جبيتيا تشيران إلى شيء ما دون أن تتحدث، فأخذت 
 لماذا تعذبين نفسك أكثر من ذلك؟ إلى متى تتعمقين بيذا الوىم؟ -عايدة يدىا وقالت: 

اعة الواحدة.. رفعت رأسيا إلى الساعة الجدارية بحركة عفوية، فوجدتيا متوقفة عند الس
مسحت جدران الغرفة بنظرىا، فياليا فراغيا وبياضيا الشديدان.. قالت لعايدة وىي تنتبو لذلك 

 ألم تكن ىناك صور كثيرة عمى الجدران؟ -األمر ألول مرة: 

 انا التي رفعتيا. -قالت عايدة: 

 لماذا؟ -قالت ليا بيان بخوف: 

 الجدران فرفعتيا.أردت تنظيف  -صمتت عايدة قمياًل ثم قالت: 

 ولكني أنا التي أنظف ىذه الغرفة دائمًا. -قالت بيان: 

 قالت عايدة وىي تبتسم وتنظر إلييا بتأنيب:
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 24"كنت تدخمين وتخرجين.. تاركة كل شيء عمى حالو -

يتآزر المكان مع أزمة الشخصيات ومأساتيا، ليكون شاىدًا عمى معاناتيا عبر مختمف      
يفيض من خالليا الحس المأساوي، ما يولد زخما داللياً،  ممسرحة فضاءاتمعالمو المرصودة، ك

ويكثف في النص ثنائيات متضادة، تتآزر في النص، لتولد الصراعات والتفاعالت المضطربة، 
والمتداخمة، والمشوشة في أغمب األحيان، فتبدو متماىية مع بعضيا، ومنصيرة، فتنتج لنا عالمًا 

 فل بالمتضادات ويرتكز عمييا. يح مختمفاً  استثنائياً 

وبفعل كل ىذا فإن ىذه العوالم تنتج لنا فضاًء يتداخل فيو )الحمم( بـ )الواقع(، و)الحقيقي(      
يجعمنا ال  مع )المتخيل(، و)الوىم( مع )الحقيقة(. وتتماىى ىذه الثنائيات مع بعضيا بشكل

، ما يجعل الرواية تتجو من الواقعية إلى عالم الال معقول، واختالل نتمكن من الفصل بينيا
لما بدأ بو، من تجسيد لواقع الحياة المعاشة من  منظومة السرد، وحراك النص باتجاه مغاير تماماً 

ية، تنتمي لعالم يوىم قبل الشخصيات، وممارستيا يومياتيا بشكل معتاد، كشخصيات واقع
، إلى إطار مضاد ينتمي إلى يخرج من ىذا اإلطار والنمط تماماً عد بيد أنو فيما ببالحقيقة، 
 األوىام.

إلى  الممسرح إن كل ىذا يجعل المتمقي في حيرة، وذىول، أمام عالم يتشظى فيو الفضاء     
، بعيدًا عن أفق مضطرباً  تتداخل مع بعضيا لتكّون عالماً  المتضادة فضاءات، وىذه الفضاءات

استدار إلى نافذة المطبخ كما يبدو في ىذا النص عمى سبيل المثال " التوقع لدى المتمقي.
األخرى التي تطل عمى حديقة البيت الخمفية، فكانت أشعة الشمس الغاربة تسحب عنيا النيار 
وتتركيا سادرة في ظل عميق. أحس دوارًا خفيفًا، وكاد يشك في استيقاظو من النوم ويفكر في 

د وصولو إلى بغداد قبل قميل حمم طاف بو في ساعة نوم عميق. أن الجمبة التي أحاطت بو عن
دارت في رأسو فكرة تمو أخرى .. تمو أخرى، وقال: "ماذا يعني ىذا؟" ىل ىذا يعني أنو ال يزال 

 25"في سيارة األجرة، أم قد أخذتو غفوة بعد نزولو منيا ودخولو البيت؟
عام  يامنذ دخول عالم الرواية، ونالحظ أن األمور تسير بيذا الشكل المضطرب في     

ئمة، الذي يقع مقابل منزل ، فيعود )خالد أمين( إلى بغداد؛ لتصفية اإلرث، وبيع منزل العا2003
ومنذ وصولو تبدأ عوالم الرواية بالتحول إلى الخمط بين )الحمم/ والحقيقة(، و)الحقيقي/  .)بيان(

ثنائيات تفصح عن اضطراب ذاكرة خالد ، ... وغير ذلك من )المعقول/ الالمعقول( والمتخيل(
وتشوشيا، وصدمتو بالبمد، الذي تغير حالو وحال أىمو، بعد دخول األمريكان واحتالليم لو. إذ 
تحيل تقمبات الفضاء المكاني، وتداخل الزمان، واضطراب بنائو الالمتجانس، عمى واقع متوتر، 

 .أحداثيا، وساىم في تشظي فضاء النص، ومسرح فرض نفسو، وتسّيد المشيد العام لعالم الرواية
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وفي ظل ىذا، نجد أن عالم الرواية يغدو أقرب إلى الكابوسية، فتتداخل فيو األزمنة،      
ثم مدت يدىا واألماكن، والوىم، والحقيقة، والحمم، والواقع، وكما يبدو متجميا في ىذا النص "

فضحكت بيان منو ألن يده ظمت بكتاب قد اشتراه من المكتبة قبل لحظات. مد يده ألخذه، 
ممدودة دون أن تصل إلى الكتاب، ثم دفعت شعرىا إلى الوراء فالتمع في أذنييا قرطان 
صغيران من النوع الذي يستعمل لزينة البنات الصغيرات. أصبحت يده تمتد في الفراغ أكثر.. 

والكتاب في  وأكثر.. وأكثر، ولكنيا ال تصل إلى أي مكان.. بيان واقفة تحت شجرة ىائمة
يدييا.. ويده الممدودة ال تصل أبدًا إلى الكتاب وال إلى أي مكان آخر.. كان يحمم مرة 

 .26"أخرى
عبرت بشكل جمي عبر بنائيا المضطرب، والمتشتت، عن وبيذا يمكن القول إن الرواية      

رد مع واقع توتر الشخصيات، وتأزم نفسياتيا، فتواءمت األحداث مع الشخصيات، وتواءم بناء الس
الرواية، فتجمى االضطراب في أدق تفاصيميا، بدءًا من الكممات، وصوال إلى الخطاب النصي، 
وانتياًء بالفضاء الروائي، بشخصياتو، وأماكنو، وأزمنتو، التي تداخمت تارة، وتشظت تارة أخرى، 

 فضاعت ىويتيا.
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 الخاتمة

 داخمية، صراعات وعمى تصارعت، متضادات عمى وانبنى، البرية(، )الحدود تمظير فضاء     
 لمشخصيات الداخمية النفس توتر) عن معبر خير كان النص، بنية في واضحا توترا خمقت

 )الروحي/ بين الصريحة، لمتناقضات مسرحاً  الرواية فضاء فتجمى. ومتجانس معيا (واضطرابيا
 و)الحمم/ والواقع(، و)الوىم/ والمتخيل(، و)الحقيقي/ والموضوعي(، و)الذاتي/ والمادي(،
 والمأساة، األزمة، عمق عن لتعبر والالجدوى، واالضطراب، بالعبثية، العوالم فامتألت والحقيقة(،

 .واالرتباك التيو فأورثيم أبناءه، نبذ وطن في

 يحفل مختمف، بفضاء روائي عالم خمق إلى والتشظي، والتداخل، االشتباك، ىذا وقد أتاح     
 عنصر وتوفير المتمقي، شد عمى تعمل ممسرحة بطريقة تبموره عن فضال والدالالت، بالرموز،
 النص، تشكيالت من واسعاً  حيزاً  واحتالليا االستييامات، استحضار عبر واالنبيار، التشويق،

 أمراً  بينيا الفصل جعمت بطريقة وتعاقبيا، المتضادات، ىذه تداخل عمى وتأسس، الفضاء، فتشّيد
 .مستحيال
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