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خلص  ملا  
استند البحث إىل مفهـو ادلدار النّصي حسب التصور الذي قّدمو إمربتو إيكو، وطبقاً ذلذا ادلفهـو تشكل منظوران لقراءة   

ادلفهـو أبفق سيميائي ديتّد إىل فاعلية أتويلية تتحقق من خالؿ راف العاشر(. وكانت السَتورة النقدية ُُتّرؾ رواية ) القِ 
العالقة التفاعلية بُت النص والقارئ . يسعى البحث من خالؿ ىذه ادلنهجية إىل تفعيل العملية التحليلية مستندًا إىل 

النقدية أْف تذىَب أبعَد يف  الظواىر السردية والفنية والثقافية اليت يشتمل عليها نسيج النص، وىذا التصور يسمُح للقراءة
َتج  ضمن ادلسار الذي يَفتُحو النص للقارئ .   عوامل الرواية للوصوؿ إىل بناء اتساٍؽ أتويلي ُمنػْ

 : ادلدار، أتويل، عوامل، نسيج، عجائيب، إنتاجية     الكخلمات املفتاحية 
Abstract 
      The research was based on the concept of the textual orbit as envisaged 

by Umberto Eco. According to this concept, our perspective is formed to 

read the novel (The Tenth qiran).The critical process moved the concept 

with a semiotic horizon that extends to an interpretive activity that is 

achieved through the interactive relationship between the text and the 

reader.The research seeks through this methodology to activate the 

analytical process based on the narrative, artistic and cultural phenomena 

that are included in the text texture.This perception allows critical reading 

to go further in the worlds of the novel to reach the construction of a 

productive interpretive consistency within the path that the text opens to the 

reader. 

Keywords : orbit,interpretation,worlds,texture,miraculous,productivity 

 مدخل نظري 
 املدار النصي وأفق القراءة :  -2
يقرر إيكو أنو يف سبيل أف حيسم القارئ أمر خصائص العالمات اليت ُتظى ابالمتياز عن تلك اليت ينبغي أف ترمى    

ابخلدر، ال يكفيو أف يقارف كل ما يوفر عنها تفتيشاً يف ادلوسوعة، وعلى ىذا فإف البٌت اخلطابية تكوف زلققة يف ضوء نظرية 
( .يستبعد إيكو التطابق ادلفهومي بُت الثيمة أو ادلوضوع وادلدار، ٕٔٔ،صٜٜٙٔادلدار أو ادلدارات النصية ) إيكو، حوؿ

بناء على األفق ادلنهجي الذي يرشح منو مفهومًا للمدار يتبدى عنده " أداة ما وراء نصية، وترسيمة افًتاضية يقًتحها 
) وعلى ىذا فالتعارض ىو التايل : أداة تداولية بنية داللية (")  القارئ، فتكوف احلكاية جزًءا من مضموف النص

( . ففي الوضع ادلألوؼ تكوف خصائص الداؿ يف حاؿ من الكموف ابلقوة، أي إهنا تظل مسجلة ٖٔٔ،صٜٜٙٔإيكو،
عما ىو  من قبل موسوعة القارئ الذي يعمد ببساطة إىل تفعيلها كلما تطلب منو اجملرى النصي ذلك . فالقارئ ال يفصح

من الوجهة الداللية مضمر أو متضمن إال ما كاف حباجة إليو، وإذ يتصرؼ على ىذا النحو فإنو حيرؾ بعض اخلصائص أو 
 ( .ٔٔٔ،صٜٜٙٔيعطيها متيزاً، يف حُت يًتؾ أخرى يف حالة من اجلمود )إيكو،
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ذلك أف تعيُت ادلدار يعٍت التقدـ بفرضية إف تعيُت ادلدار إمنا يندرج يف ابب االستدالؿ أو قياس احتمايل أو فرضية،     
حوؿ انتظاـ معُت يعًتي ادلسلك النصي، على أف ىذا النموذج من االنتظاـ ىو ما يضع كذلك حدودًا لتماسك نص 

 .  (224،ص2774)إيكو،وشروطاً لقيامو على حد سواء 
يعزلو عن الثيمة بوصفها موضوعًا للحكاية، يكتسب ادلدار وفق ىذا التصور طابعًا أداتيًا للقصد الرئيسي من احلكاية    

ويشتغل ادلدار النصي يف ادلسلك الذي يتخذه الداؿ ويبٍت القارئ انطالقاً منو توقعاً للمعٌت الذي خيططو النص، ويستدعي 
خربة تكفل ادلدار النصي قارائً منوذجياً ديتلك خربة مجالية ُتميو من االنزالؽ إىل خانة ادلتآمر عليو من طرؼ النص، وىي 

 لو السَت وفق تيار النص وُتقيق تفاعل مثمر . 
بناء  على ىذه احملددات اليت تصف ادلدار، ديكن تصور حضوره يف النص بصيغة تراتبية " فأي نص قد حيوز ابلضرورة     

ات اخلطابية، على أكثر من مدار واحد، ويف ىذا الصدد يسعنا أف نطرح تراتبيات مدارات، من مدارات اجلمل إىل ادلدار 
وىكذا دواليك وصواًل إىل ادلدارات السردية وانتهاء ابدلدار األكرب الذي يضّم ادلدارات كلها ُتت لوائو " 

.  مقياس التحديد ىو طبيعة النص من حيث نسيجو السردي واخلطايب واألفق اجلمايل الذي (225،ص2774)إيكو،
ئ عن القراءة اخلطية األفقية، وتفرض عليو حركة مزدوجة حُت يدمج وعيو تتخذه التجربة األدبية قناعًا كثيفًا ينأى ابلقار 

مبجرى النص . ىذه احلركة ذلا امتداد  عمقي من جهة، وسلوؾ ثنائي، ينشأ من تقدمها إىل األماـ والعودة إىل اخللف من 
ىا العامل التخيلي يف التعبَت عن جهة اثنية، فاجملاؿ الذي يستدعى لو ادلدار يف النص الروائي أييت من صبغة معقدة يتبنا

 زلتواه والتدليل على الكيفية اليت سيقًتحها القارئ من أجل إنتاج معٌت . 
وادلدار وفق ىذا ادلعٌت فرضية متعلقة مببادرة القارئ الذي يصوغها بصورة أولية بعض الشيء يف ىيئة سؤاؿ ) ولكن ما     

اح عنواف مؤقت ) إف احلديث يدور بصورة زلتملة على ىذا األمر (، وعلى ىو مدار احلديث اي ترى (، والذي يًتجم ابقًت 
ىذا يكوف ادلدار أداة من أدوات ما وراء النص يسع النص أف يفًتضها مسبقاً، كما ديكنو احتواءىا بطريقة علنية ُتت 

من ادلدار حىت يقرر إيثار شكل مسجالت للمدار وعناوين وعناوين فرعية وكلمات مفانيح. واحلاؿ أف القارئ إمنا ينطلق 
خصائص العالمة الداللية أو تنوديها مما يكوف موضع االىتماـ، فينشئ بذلك مستوى من االنسجاـ التأويلي 

 .  (226،ص2774)إيكو،
فادلدار النصي وسيلة قرائية متّهد الطريق للوصوؿ إىل موضوع النص الذي يكوف عادة مطواًي يف نسيج النص مبتعداً    

اللغوية اليت ينسج هبا عن متناوؿ القارئ، وىذا ما يستدعي التأويل يف سَتورة القراءة بوصفو حداثً ضرورايً للنص  أبنشطتو
الذي يكوف مداره معقداً ال يسمح للقراءة اخلطية أف تدخل إىل عادلو الداليل، وال يستجيب لألسئلة التقليدية العامة اليت 

 توّجو إىل نظامو اخلاص .  
 اء التأويل سيمي -2  

إن لفظ التأويل ليس جديداً، كان قدؽلًا يعين التغلب على مسافة زمنية أو لغوية ما من ادلعىن، ومع احملدثٌن خاصة       
دلتاي اكتسب ىذا ادلصطلح محولة جديدة تتعلق بوضع قواعد كلية لفهم النصوص، وابلتحكيم بٌن التأويالت . أما بعد 

ىن أكثر اتساعًا من وضع قواعد عامة لفهم النصوص، وذلك نتيجة التحويل الذي قام بو دلتاي فإن التأويل سيأخذ مع
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ىايدكر من األبستمولوجيا إىل األنطلوجيا، وبذلك صار ما يقصد ابلتأويل ضمن ىذا األفق اجلديد، ىو فلسفة التأويل 
وي للتجربة البشرية من جهة ما ىو زلايث ذلا اليت تتجاوز ادلنظور ادليتودولوجي إىل شروط إمكانو اليت تتناول الطابع اللغ

. فالتأويل يف الفلسفة اذلًنمينوطيقية فهم ػلدث من خاللو امتالك للمعىن  (21،ص2992)بن حسن،وللوجود يف العامل 
يف  ادلضمر يف النص من جهة عالقاتو الداخلية وعالقاتو ابلعامل والذات أيضاً، كما يعّد يف ىذه الفلسفة اللحظة اجلوىرية

 . (22،ص2222) راسييت،احلياة اإلنسانية 
يدير العملية التأويلية قدرة على ربط اجلزء ابلكل أو إعادتو إىل الكل، وتفريغ الكل إىل أجزاءه، وما ػلرك ىذه القدرة     

الربط إىل العامل ىو اخلربة اجلمالية اليت تلتقط الفعاليات اليت تشّد اجلزء إىل الكل ضمن عالقة داخلية، مث اخلروج هبذا 
والوجود وفق ذاتية القارئ اليت تكون مزغلًا معقدًا من سياق ثقايف واجتماعي ومناخ التلقي والتشكالت التارؼلية وأعراف 

 النصوص والقراءات السابقة، وصواًل إىل حلظة استظهار ذبربة النص والتعايش معها عرب ذبربة الذات . 
يائي، ربكمو قواعد ومعايًن، إذ تكون حرية التأويالت مقيدة ابلقواعد اللسانية ينظر إىل التأويل أبنو نشاط سيم   

والسيميائية للنص، ما دامت ىذه احلرية جزًءا من اآللية التوليدية للنص، ذلذا السبب ينبغي أن ينظر إىل النص على أنو 
 .  (12،ص2222)بوعزة،وسيط لتأويالتو اخلاصة 

لتأويل، علا التأويل الداليل والتأويل النقدي، التأويل الداليل ىو نتاج السًنورة اليت يقوم من وؽليز إيكو بٌن ظلطٌن من ا    
خالذلا ادلرسل إليو، يف مواجهة التجلي اخلطي للنص دبلئو ابدلعىن، أما التأويل النقدي أو السيميائي على النقيض ػلاول 

تو الداللية.  وتشكل احلدود وادلعايًن شليزات التأويل السيميائي تفسًن األسباب البنيوية اليت سبكن النص من إنتاج أتويال
الذي ػلاول تفسًن اإلسرتاتيجية ادلتحكمة يف عملية التوليد والفهم، بغاية فهم النص بطريقة اقتصادية صائبة، ابدلقابل 

ذا التأويل، وتستبعد أتويالً يكتفي التأويل الداليل إبسقاط دالالت على النص دون تفسًن لألسباب البنيوية اليت تشجع ى
 . ( 19،ص2222)بو عزة،آخر 
إن البحث عن قصد النص من خالل التأويل ال يعمل على قطع الصلة بٌن العمل األديب والعامل اخلارجي جبعلو      

ة، وبوصفو موضوعًا مكتفيًا بذاتو، بل ابألحرى ىو خلق توتر أديب بٌن القول بوصفو اتصاليًا وػليل إىل اخلارج من انحي
، فقصد النص أو ىدفو ال يعين نية ادلؤلف ادلفرتضة (12،ص2991) شولز،الاتصاليًا وػليل إىل ذاتو من انحية أخرى 

أو معيش الكاتب الذي ؽلكن للقارئ أن ينتقل إليو، بل ما يريده النص ىو أن نضع أنفسنا يف معناه ابالذباه نفسو، وإذا  
عالقات الداخلية التابعة اليت تشكل اثبت النص، فالتأويل ىو سلوك طريق الفكر اليت كان الشرح ىو إبراز البنية، أي ال

 .  (222،ص 2222)ريكور،فتحها النص 
ويقتضي إصلاز التأويل السيميائي انتقاء زلتوايت سيميائية نصية عرب ربينب بنيات خطابية وسردية وعاملية وآيديولوجية،     

 :( 21،ص2229)عمري،لنص الروائي آلة لتوليد العوامل ادلمكنة اليت ىي  وىو تعاون أتويلي ينطلق من عد ا
 عامل احلكاية : أي ادلنحى الذي تتطور فيو األحداث  -
 عامل الشخصيات : أي ادلواقف االفرتاضية أو االنتظارات احملتملة اليت تبنيها شخصية حول عامل شخصية أخرى  -
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حتمايل الذي ينجزه قارئ متعاون، وينسبو إىل عامل الشخصيات وعامل احلكاية، عامل القارئ : أي النشاط التوقعي اال -
 بناء على ذباربو وقدراتو ادلوسوعية .    

وبذلك يتحرك التأويل للنص الروائي  وفق ادلد اإلبداعي الذي ال ؽلكن التّخلي عنو ، مثل القيمة الفنية واجلمالية والرؤية    
وصواًل إىل الكاتب الذي أنتج نصو يف سياق ثقايف واجتماعي زلددين، فاذلدف التعبًني  النوعية اليت يصدر منها النص

مالزم للنص األديب بوصف األديب عنصراً يف رلتمع وذااتً تنزع إىل طرح رؤاىا عرب شلارسة اخللق اجلمايل، لكن الفهم منقاد 
صاً، وىذه احلالة التقمصية ىي الوسيلة اليت تشحذ دلنطق النص، يتقمص فيو القارئ دور األديب وىو يصّمم عملو وينتج ن

 التعاضد التأويلي مع النص الذي ؽلّد جسراً يلتقي عليو ادلؤلف والقارئ أو يفرتقان .
 املبحث األول : عوامل التصّيل ومدارات الن    

لة سردية متزج أكثر من عامل ختيل يف تنسج رواية القراف العاشر سلسلة من العوامل ادلتخيلة، وكثَتاً ما تقدـ يف إطار مج      
بنيتها النصية . ىذه الصياغة ادلعقدة ادللتبسة تفرض على دارسها أربع مهمات شاقة متزامنة مع موضوع الدراسة، األوىل 

ج النص، ترتبط بتشخيص نوعية العوامل ادلتخيلة اليت تكّوف الرواية، والثانية وصف الكيفية اليت تتعالق هبا تلك العوامل يف نسي
والثالثة تعيُت البنية الزمنية اليت تسيل فيها األحداث وتتحقق احلكاية، والرابعة توصيف اخلطاابت اليت تنهض ابحلكاية 

 وتوجهها .
لدينا ابتداء عامل القصة ادلتخيلة الطبيعي الذي يشمل األحداث والشخصيات يف عالقاهتا وتفاعالهتا، مث أييت عامل         

اً إىل جنب مع عامل التخيل الواقعي، وىذا العامل الثاين بدوره مركب من رلموعة من األنساؽ التخيلية، فهو ختيل آخر جنب
مزيج من أحالـ اليقظة واحللم ادلنامي والتخيالت ادلهلوسة، وديكن وصف ىذا العامل من حيث ارتباطو حباطـو احلفيد أبنو 

دقة بو، وتبعًا لذلك سينتمي إىل عامل الغريب ألف " ىذه األحداث عامل الوىم الذي يدور فيو حاطـو بفعل األزمة احمل
الطبيعية ظاىراًي ديكنها أف أتخذ تفسَتًا عقالنياً، وعندئذ منر من العجائيب إىل الغريب  -فوؽ

. ويظهرعامل ختيل اثلث يستلم جزءًا من عوامل التخيل يربز من خالؿ الِعرافة والسحر  (52،ص2771)تودوروف،"
اخات الصوفية، ومبدأ ىذا العامل راجع إىل حاطـو اجلد مث ديتد إىل العرّافة ادلمثلة الرئيسية لو يف الرواية، وديكن تصنيفو وادلن

الطبيعي "  –طبيعية " تقدـ نفسها بصفتها عجائبية وتنتهي بقبوؿ لفوؽ  -يف العامل العجائيب ألنو قائم على عناصر فوؽ
 .   (53،ص2771)تودوروف،

كب الرواية من عشرة مقاطع سردية متفاوتة يف الطوؿ، وتتخذ ذلا العنواانت اتآتية : ) البيت /حاطـو / حاطـو مرة تًت      
أخرى / األخ / األخ مرة أخرى / الزوجة / الثالثة / العرّافة / حاطـو ...أيضاً / البيت ...كرة أخَتة (، وتتمحور الرواية 

لل فيها سواء كاف السرد مباشرًا عنو أـ كاف من خالؿ شخصيات أخرى أـ حوؿ حاطـو احلفيد وتدور عنو، وىو متخ
أحداث ذات صلة ابلقصة األساسية، وحُت خيتلف ادلقطع السردي وأييت احلديث عن الشخصيات وأفعاذلا، يبقى 

وشخصية يف  األسلوب السردي واحداً، فكل ادلقاطع تقدـ بضمَت ادلتكلم، إذ يتماىى السارد مع ادلسرود بوصفو سارداً 
آف، ذااًت وموضوعًا يف وقت معًا . لكن ىذا التداخل يبقى نسبيًا ألف " درجات حضور السارد ديكن أف تكوف شديدة 
التنوع، ال ألف تدخالتو ديكن أف تتفاوت يف درجة الكتماف، بل كذلك ألف للقصة وسيلة إضافية جتعل السارد حاضراً، 
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ادلتخيل، وبوسع السارد أف يقوؿ ) أان ( دوف أف يتدخل يف العامل ادلتخيل، وذلك أبف ال  وتتمثل يف إبرازه ماثاًل داخل العامل
. ديثل السارد القناة اليت  (34،ص2772)تودوروف،يقدـ نفسو شخصية من الشخصيات بل مؤلفًا يكتب الكتاب "

تصاؿ مع ادلسرود لو، وىو الذي يتحقق منها السرد وىو الناطق بلساف اخلطاب السردي، وىو الوسيط الذي يقيم صلة اال
يرتب العرض، وىو من يقرر ما الذي جيب أف يقاؿ، وكيف جيب أف يقاؿ خصوصًا من أية وجهة نظر، وأبي تسلسل، 
وما الذي جيب أف يًتؾ، ويف حالة الضرورة فإف السارد سوؼ يدافع عن القابلية لقوؿ القصة، ويعلق على دروسها 

 .  (52،ص0222)مانفريد،وأغراضها ورسائلها 
وفق ادلقاطع السردية العشرة اليت تتألف منها الرواية ديكن ُتديد ادلدارات النصية انطالقًا من عوامل التخيل الثالثة :       

عامل التخيل الطبيعي وعامل الوىم الغريب وعامل العجائيب، ويشكل حاطـو احلفيد زلور ىذه العوامل الثالثة، وُتـو حولو كل 
، ومنو تصدر جل إنشاءات اخلطاب وتعود إليو، فهو يُرى يف كل مفاصل الرواية، وينعكس من خالؿ مدارات النص

الشخصيات، وىو بدورانو يف ىذه العوامل الثالثة ديثل ادلدار األكرب للرواية، وتتجمع حولو مدارات النص األخرى برابط 
 عوامل . واحد ىو األزمة اليت ُتيط بو وتسحبو إىل مسَت معقد بُت تلك ال

يصطبغ خطاب السارد على اختالفو من مقطع إىل آخر بطبيعة العامل الذي يتحرؾ فيو حاطـو احلفيد، وجيمع إىل      
بنيتو النصية سجالت كالمية متعددة ُتاكي ادلناخ الذي جتري فيو األحداث واألفكار، ويتلوف حسب العامل التخيلي 

سطوري والشعري والصويف معاداًل بذلك زلتوى الكياف الداخلي حلاطـو احلفيد ادلسرود بُت اخلطاب ادلعريف والفلسفي واأل
زلاطًا بتساؤؿ قامت مستمر ورؤية مأساوية تًتاءى يف عمـو العوامل التخيلية، مشحونة إبسقاطات الالوعي اليت تتجسد هبا 

دارات ادلتخيلة أبشكاذلا ادلتنوعة، يفتح األشياء صوراً ملتبسة متالحقة دوف ىوادة . وحُت ديرر حاطـو احلفيد على ىذه ادل
لنا النص أفقًا أتويليًا يلوح يف تلك ادلدارات ادلتعلقة حباطـو احلفيد بوصفو ادلأوى البؤري لكل رلرايت القصة وادلدارات 

 النصية ادلًتشحة منها، ومن مث اجملاؿ الذي سيمّد الفاعلية التأويلية مبفاتيحها . 
، فاعليتو يف تقدمي (23،ص2772)حلمداين،رس السرد بوصفو " الكيفية اليت تروى هبا القصة " من جهة اثنية ديا      

القصة على مستوى الزمن، ليخطط لنا بناء زمنيًا معقدًا تتشابك فيو األحداث ويصل ادلخطط السردي يف هناية ادلطاؼ 
حداث وينتج منطق احلكاية. لكن ىذا إىل صيغة ملتوية يصعب الكشف عن التباساهتا وُتديد الزمن الذي يضم األ

التعقيد ديكن فك شفرتو من خالؿ اإلمساؾ حباضر السرد الذي يتمثل بتعرض حاطـو احلفيد إىل االعتداء ابلضرب من 
الثالثة اجملهولُت . وإذا تتبعنا السرد من نقطة احلاضر ىذه، جند أف حاضر الرواية إمجااًل ديتد إىل أكثر من سبع سنُت، 

سرود الفعلي منو ال ديتد سوى إىل أايـ معدودة، تبدأ حبدث االعتداء مث متتد إىل لقاء حاطـو ابلعرافة بعد أايـ لكن ادل
قضاىا ماكثًا يف البيت، وخيتتم حاضر الرواية مبشهد عودة حاطـو إىل بيتو من عملو يف دائرة األحواؿ الشخصية، والباقي 

ة رلهولة، والداللة الباقية على ىذا احلذؼ ىو بلوغ ابن حاطـو احلفيد سنو زلذوؼ كاف فيو حاطـو احلفيد غائباً يف وجه
السابعة . وإذا أتملنا يف التوزيع السردي للزمن احلاضر الذي ال يستغرؽ سوى أايـ معدودة، ننتبو إىل أف مثانية مقاطع 

اسع الذي حيمل عنواف ) حاطـو ...أيضاً (، سردية تفًتشو، ابتداء من ادلقطع الثاين ادلعنوف ) حاطـو ( وانتهاء ابدلقطع الت
والقسم األكرب من عامل التخيل الواقعي تسرد تفاصيلو عرب تقنية االسًتجاع . من انحية أخرى أييت عامل التخيل الطبيعي 
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يف  سواء يف حاضره القصَت أـ ماضيو الطويل، متداخاًل مع عامل التخيل الغريب والعجائيب ادلندرجُت يف قسمهما األكرب
حاضر الرواية . ىذه العوامل التخيلية بوصفها مدارات نصية  تنتج للرواية ثالثة أزمنة : األوؿ طبيعي جتري فيو القصة 
، والثالث غياب الزمن أو الالزمن  ادلتخيلة بطابعها الواقعي، والثاين نفسي ينبعث من عامل الوىم الذي يدور فيو حاطـو

اؼ إليها زمن رابع مستقبلي افًتاضي يطرحو ادلقطع األخَت من الرواية ادلعنوف ) البيت الذي يتسم بو العامل العجائيب، يض
 ... كرة أخَتة ( مقدماً يف إطار ادليتا سرد الذي يتتبع البيت يف أزمنة الحقة . 

ومعاينة لشرطو وديكن توصيف العوامل التخيلية الثالثة من خالؿ منوذج لكل عامل، رصدًا أوليًا دلدار كل واحد منها      
 التأويلي : 

يف ادلقطع السردي ادلعنوف ) األخ ..مرة أخرى ( الذي جيري يف عامل التخيل الواقعي، يتم إخباران عن حاطـو احلفيد     
 من خالؿ أخيو الكبَت، ويدرؾ يف وعيو، ويف الوقت نفسو تصلنا أخبار عنو ألنو يف موقع السارد والشخصية يف آف : 

ف إن أخي ىذا سيبقى عدمي الفهم لخلحياة ال يعرف كيف يخلتذ هبا ...الخلذة ..آه ذلك الطعم الذي "  أتعر        
حيول جسدي إىل فم كبري ال يرتوي منو ..أتعرف أن مكان ىذا ىنا ونقرت عخلى صدر املتسول فرتاجع جسمو ..إنو 

 .  (42،ص0225رحيم،) ال يفهم، إنو ال يفهم "
ضي القصة وتردان معلومات عن األخ الكبَت الذي ينغمس يف موارد اللذة وىو شخصية جيري السرد ىنا يف ما        

المبالية وال ينوي الشروع بعمل أو ختطيط حياتو، ويظهر حاطـو احلفيد مقدمًا من منظور األخ الكبَت، لينشأ مداراف 
وجهة نظر األخ الكبَت . ويربز ادلداراف  نصياف، األوؿ مرتبط مبنظور األخ الكبَت عموماً، والثاين وصف حلاطـو احلفيد من

موقفُت متعارضُت متقاطعُت، ديثل األخ الكبَت موقف النظرة ادلنفلتة للحياة ادلتحددة ابللذة والالمباالة، أما حاطـو احلفيد 
عيش فيها ادلتطابق فينتمي إىل ادلوقف القيمي التوازين للحياة ادلتصاحل مع قوانينها ادلوضوعية ادلنسجم مع أىدافها وكيفية ال

مع ادلتفق عليو يف احلياة ، وحُت يلتقي االثناف، األخ الكبَت بنهجو االحنرايف وجتسداتو السلبية مثل االنتهازية واألاننية، 
وحاطـو احلفيد بوصفو منوذجًا لالستقامة، حيدث التنافر ويتجو النص إىل معٌت الثنائية اليت ديكن أف تغدو قاعدة النبناء 

خالؿ قطيب اخلَت والشر، لكن زلاولة الوقوؼ ادلتوازف على قطب اخلَت يف الثنائية يبقى معرضًا خللخلة، ألف  النص من
وجود قطب يقتضي حضور اتآخر، وىي التجربة اليت سيخوض غمارىا حاطـو احلفيد، وديتد هبا النص إىل مسارات 

 ستنطق يف مدايهتا ادلقًتحة .أخرى مستكمالً أبعد نقطة ديكن أف تنضح هبا تلك التجربة حُت ت
وؽليل إىل إخبار  ،العامل العجائيب،  ينزع السرد زلتواه القصصي إىليف ادلقطع السردي ادلعنون ) الثالثة ( الذي ينتمي      

ويدور ىؤالء الثالثة يف سلطط إليقاع الشر ابألطراف الذين يتوجهون  ،تغيب فيو صورة ما غلري سرده ،ذبريدي غامض
وحاطوم احلفيد ظلوذج ابرز لفعلهم العدواين  ،ومسارىم يف ىذا الفعل متعدد يطال اإلنسان يف مسالك سلتلفة ،إليهم

 االنتقامي : 
ليست والدة بل انبثاق حمتبس حللم الكراىية واحلقد ..  ،" من رحم الغضب خرجنا .. من قلب الشقاء نبتنا    

 بكينا عليو. . كانت ىي ادلرة األوىل واألخًنة .."اجتهنا إبدياء روحي من امن اليو . قسينا عليو و 
 ( . 12ص،0225رحيم،)
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 ٩١٩١يف مستوى اإلحالة يعود مرجع ىؤالء الثالثة إىل مسرحية مستوحاة من رواية للكاتب الفرنسي ألًن ىوسون )     
مثّلها  ٩١٩١رح يف مصر عام وادلسرحية اليت ذلا العنوان نفسو ظهرت على خشبة  ادلس ،( ربمل عنوان ) طبيخ ادلالئكة (

وتتحدث رواية ىوسون عن ثالثة سجناء يهربون من  ،من عرفوا يف وقتو بثالثي أضواء ادلسرح يف إطار كوميدي اجتماعي
 .  )موسوعة الويكيبداي يف النت(السجن ليصادفهم العديد من العقبات حٌن ػلاولون العودة إىل شلارسة حياهتم الطبيعية 

ومل يبق إال عددىم  ،مت إخالؤىا من مرجعيتها وحولت إىل سياق آخر ، رواية القران العاشر أت ي شبحيةلكن صورهتم يف   
وقد منحوا سلطة  ،والتعويذة اليت صنعها حاطوم اجلد يف النص ،وكوهنم ىربوا من قيدىم الذي ؽلثلو السجن يف ادلرجع

اين ينتمي إىل عامل السحر واجلن، ويف احلالتٌن ىم عالمة على والث ،األول ػليل إىل خفااي الواقع ،طاغية  سبر يف سياقٌن
 ،وجود قوى خفية زبطط لصنع مأزق ينسحب إليو اإلنسان ليدور يف فلك اخلنوع والتبعية واخلوف والقلق واالضطراب

 ( . ٣ومن خالل استعدائهم للحرية واالستقرار أتوي الداللة إىل بعد رمزي يكتسب منحاه ىذا من شفرة الرقم ) 
وىذه  ،إن فعل الثالثة أي ي من قبيل االنتقام الذي يتجسد بزعزعة احلياة االجتماعية والواقعية عند حاطوم احلفيد    

ويذىب  ،الزعزعة تتخذ ذلا متكًأ يف الصلة االجتماعية ومن مث تسعى إىل بعثرة ىذه الصلة لكي ال تعود إىل االنتظام رلدداً 
وترك آاثر فيو من شأهنا أن  ،ط السردي إىل وجهة أتويلية تدور حول أتثًن اجلد يف احلفيدادلدار النصي وفق ىذا التخطي

يرشدان إىل ىذا ادلعىن طبيعة االسم ادلختار للشخصيتٌن،  .تشكل حجر عثرة يف مسًنة حياتو وصالتو ودوره يف الواقع
وحطم فالانً أىلو إذا كرب فيهم كأهنم دبا محلوه فكالعلا حاطوم الذي يعين يف اللغة السنة الشديدة ألهنا ربطم كل شيء ، 

، وغلتمع ادلعنيان يف حاطوم اجلد ، فهم ( 221، ص22ىـ، مج2121)ابن منظور،من أثقاذلم صًنوه شيخًا زلطومًا 
 زلطوم يف نفسو حاطم لغًنه ، أما حاطوم احلفيد فينضم إليو ادلعىن األول مضاعفًا ، فهو ادلستقبل لفعل التحطيم الواقع
عليو من األسرة اواًل ، ومن اجلد اثنياً ، وشلتد يف اضلطامو إىل أقصى مدى بفعل التجربة اثلثاً، وبناء على ذلك يدخل اجلد 
يف دائرة االهتام بوصفو زرع البذرة األوىل دلأزق سيحيط ابحلفيد الحقًا . من جهة اثنية ستوفر التسمية مفتاحًا أتويلياً 

 مسمى واحد . يقرتحو اشرتاك االثنٌن يف 
(، جيري السرد  ٕٗٔ - ٖٛويف ادلقطع السردي ادلعنوف ) حاطـو ...أيضاً ( الذي يستغرؽ ما يعادؿ ثلث الرواية )      

من قبل حاطـو احلفيد، وىو جيمع يف بنيتو عوامل التخيل الثالثة واحلصة الكربى لعامل الوىم الغريب، وبعد عملية استذكار 
ـو احلفيد انطالقًا من حاضر الرواية، ينحدر السرد مباشرة إىل رللس للمحاكمة حيضر فيو كل لفواعل التجربة عند حاط

األطراؼ الفاعلة يف أزمة حاطـو وادلشاركوف يف رلرايت حياتو وتقلباتو، ويروي السارد قصة ذلك الطفل، وسرعاف ما 
ـ اليت ُتدث يف عامل التخيل الواقعي، يسقط قناعها ويشف وجو حاطـو احلفيد، و داخل عامل الوىم تعرض قصة حاطو 

ويتم الضغط يف احملاكمة على نقاط زلورية يف حياة حاطـو خصوصا عالقتو أبمو وأخيو الكبَت، وىي عالقة سلبية تغيب 
فيها األلفة األسرية، ويتموضع حاطـو يف موضع ادلتسلط عليو من طرؼ األخ والتعنيف واإلمهاؿ من طرؼ األـ،  وىو 

 حنينو إىل أبيو الذي لّفو ادلوت مبكراً : مستغرؽ يف 
" سأروي لكم حكاية قدمية . كان ىناك صيب يبيع احلخلوى يف األزقة واحلواري وكان حيخلو لو يف اايم الصيف        

القائظ أن يستظل جدران البيوت العالية فيضع صينية احلخلوى أما عيناه فتنظران بعيداً، لو مر أحد أمامو ملا انتبو ..  
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انت الصور تتقافز إىل ذاكرتو فتعيد إليو طعم الفزع لذلك اليوم وأكثر تخلك الصور أتثريًا عخليو ىي صورة أمو وسط ك
جمموعة من نساء احملخلة وعويل يتمطى من حناجرىم كصفارة إنذار تنبئ ابلشر القادم. .. وعرف الصيب فيما بعد أن 

 .   (62،ص0225أابه مات ولن يراه اثنية " )رحيم،
متر احملاكمة ىنا ضمن عامل الوىم يف نسق ختيلي ديثلو حلم اليقظة، ويسعى حاطـو احلفيد من خالذلا إىل اسًتداد       

حقو الذي سيعيد لو توازنو ادلفقود، لكن خالؼ ذلك ىو ما حيدث يف احلقيقة، ألف نتائج ىذه احملاكمة متنحو تعويضاً 
ذا ما يفسر البقاء يف عامل الوىم بعد انقضاء احملاكمة اليت يفًتض أهنا ردمت سلبيًا دلا مت الفشل يف ُتقيقو واقعياً، وى

الفجوة اليت سقط فيها حاطـو احلفيد، وتبعًا لذلك يستمر ُتركو يف مسارات عامل الوىم، ويبقى يف دوامة الفوضى اليت 
يعيد لو االستقرار، ليشَت مدار حلم  ختتلط فيها ادلضامُت ومعها تغيب صورة الذات الواضحة، ويفشل يف العثور على زلور

اليقظة بذلك إىل التناقض الذي يدور فيو حاطـو احلفيد بُت زمن واقعي ال ديكن اإلمساؾ بو بفعل إحاطتو بزمن نفسي 
يتساقط من هتوديات عامل الوىم ادلتنوعة . ديثل ىذا التناقض بوابة النفتاح عامل التخيل العجائيب، وانسحاب حاطـو احلفيد 

ليو، وادلصادقة على كل ما يرد منو، ويف الوقت نفسو يغدو وسيلة لدديومة التناقض بوصفو ملجًأ مؤقتًا النطوائو على إ
 خديعة مت تصويرىا مالذاً آمناً . 

 ادلبحث الثاين : تقّلب الشخصية واخلطاب مداراً نصياً 
حينما تدعلها حالة غامضة  ،االبن احلفيد ( ترتبط الوحدة السردية ببوابة التقلب يف مزاج الشخصية ) حاطوم      

زبتلط فيو التصورات وسبتزج من غًن عالقات واضحة . ينطلق ىذا ادلسار من  ،تنتكس الشخصية من خالذلا إىل مناخ قامت
حلظة انفصال عن الواقعي الذي يشد حاطومًا إىل أرض اثبتة ربمل عليها حياة أليفة شلتدة خبطوطها العريضة مضاءة 

 ،هتا االجتماعية القارة وأفكارىا ادلوضوعية . تقذف الشخصية بعد غياب صورة الواقع عن وعيها إىل عوامل غامضةبصال
االنفصال عن الواقع ادلوضوعي  ،وىنا يعمل التقلب بوصفو مداراً سينتج وحدة سردية تنشأ عرب ثنائية االتصال واالنفصال

واالتصال بواقع آخر لو صورة سلتلفة ال تنتمي يف طبيعتها أو  ،يب بدىيالذي ذبري فيو حركة الشخصية ابنتظام ومنطق سب
ويرمي  ،إىل حد االختالف التام الذي يضّيع قوى العقل والبصًنة ،معطياهتا إىل نسق منظم أو موافق لوضع بشري مألوف

 ابلشعور يف متاىة ملبدة . 
 ،وتعمل آلية مركزية يف توليد الوحدات السردية ،تخيلي للروايةتشكل ثنائية االتصال واالنفصال بوابة النسراد العامل ال    

ونلقى أثر ىذه الثنائية يف كثًن من مقاطع الرواية وأجزاء القصة . وإذا كانت ادلدارات زبتلف حبكم بنية الرواية اليت سبتاز 
يف كل تلك  ،ر التقلب يبقىفإن مدا ،ابلتنوع والتوسع على مستوى األمكنة واألحداث والشخصيات وادللفوظات السردية

عاماًل فاعاًل يف تولد احلكاية وربركها ابذباىات متباينة . صورة حاطوم احلفيد تربز وىي تتقلب بٌن  ،ادلعطيات السردية
عامل الواقع ومتاىة الوىم، وعرب ىذا التقلب يرتدي النص أقنعتو اليت ربقق ربوالت داللية وتذىب هبا إىل مسارات سلتلفة، 

 وقت نفسو يتم تكثيف الرؤى اليت استعًنت ذلا ىذه العوامل وبنياهتا ادلنتجة للمعىن . ويف ال
ومرور الفاعلية السردية عليها دبزيد من التحريف  ،على الرغم من تعدد ادلدارات اليت يطرحها النص يف مفاصل الرواية   

إال إن خيطًا دالليًا واحدا ػلاول ذبميع تلك  ،ليةوالتعقيد إىل احلد الذي تفقد فيو ىذه ادلدارات النصية صالهتا الدال
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ويؤسس ادلنطق السردي إنتاجاً  ،ادلدارات إىل زليطها الداليل . ىناك إحلاح من النص على داللة ؽلسك هبا النص أحياانً 
اخلفي يف حركة وأحيااًن  يرتكها النص ويسًن ابذباه التقنع بدالالت أخر . ىذا اخليط الداليل يتجلى بذلك التأكيد  ،ذلا

 ،ال بد لو أن يتقمص سلوكو ويعانق فكره ،العامل التخيلي على حتمية أن حاطوم احلفيد ال بد لو أن يلتحق حباطوم األكرب
وينتهي إىل النهاية نفسها . ىذه الداللة الغائبة يف احملتوى السردي تنتج  ،وسيدخل يف مسار يكاد يطابق فيو مسار جده

وتتحكم يف سًنورة القصة وتقف خلف نوعية االختيارات  ،ذات السجالت ادلتعددة من جهة لنا سلسلة من اخلطاابت
 السردية اليت تضمها الرواية من جهة أخرى . 

وىو  ،يشرع السرد بتدشٌن مدار التقلب من حلظة تعرض حاطوم االبن حلدث الضرب واالعتداء من الثالثة اجملهولٌن    
 خارج من صالة السينما : 

كان فمي ينفتح مع كل ضربة بصرخة سرعان ما أكتمها رغم اآلالم اليت تتدافع للخروج من جسدي ...الذي   "    
 .   (22،ص 0225)رحيم، أحسست أبنو يتمزق بتلك الضرابت القوية اخلبًنة بفنون الضرب واالعتداء "

ال سيما أن ما مّر بو كان يسًن  ،عليووحٌن يعجز حاطوم احلفيد عن اقرتاح تفسًن مقنع العتداء ىؤالء الثالثة       
غلد نفسو مدفوعاً  ،ال ربتوي رلرايت حياتو على مفاجآت ،خالف توقعاتو وشكل صدمة لتصوراتو بوصفو شخصاً مسادلاً 

يف هناية األمر إىل البحث عن معناه خارج التفكًن ادلوضوعي ومنطق األشياء . ينفتح الباب ىنا على مصراعيو لدخول 
غلده أو يظن أنو سيجده عند  ،األمر الذي غلعلو يتجو إىل ظلط مغاير لتفسًن ىذا احلدث ،الين إىل وعيوهنج غًن عق

 ،العرّافة اليت تكتمل ذلا كل مقدمات اإليقاع حباطوم يف متاىة العرافة وفوضى التفسًنات اليت ال تنتمي إىل حقائق ملموسة
 وال تنسجم مع توجهات حاطوم الواقعية . 

ربركها البؤرة التقلبية اليت تولدت يف كيان  ،لتقلب اليت انفتحت إثر حادثة االعتداء سبتد إىل صور أخرى من التقلببوابة ا  
وأي ي فعل التقلب فيها بٌن عامل األحالم والكوابيس وعامل العجائيب والعامل  ،لننتقل إىل عوامل التقلب ىذه ادلرة ،حاطوم

ومعها يتنقل حاطوم يف ثالثة أزمنة رلتمعة يف حلظة واحدة  ،ه التقلبات يف تلك العواملالواقعي مع غياب اخليوط الرابطة ذلذ
: زمن ادلاضي واحلاضر وادلستقبل، والسؤال الذي ال يلقى جواابً ينقلب بدوره ويتشظى إىل أسئلة أخرى متالحقة متداخلة 

 تقتص من صورة الشخصية ادلوضوعية وتشّوه رؤيتها لنفسها وما حوذلا . 
نرى أن تقلب حاطوم يف العوامل الثالثة  ،وضلاول قراءتو من وجهة نظر الداللة ،وحٌن نعاين التقلب بوصفو مداراً نصياً      

وكل تقلب يف عامل  ،حادلا يتم العبور من عامل التقلب الواقعي إىل احللمي أو الغرائيب والعجائيب ،ؼلطط لنا وجهات أتويلية
 ع ابلنص إىل مفرتض أتويلي ؼلتلف عنو يف عامل تقلب آخر . من ىذه العوامل الثالثة ينز 

يتجو  ،وعامل الربط ادلتٌن بٌن حاطوم االبن وحاطوم اجلد ،يف عامل العجائيب الذي يشكل حاطوم اجلد عالمتو البارزة    
عل العالقة الغامضة بٌن والقلق اإلنساين احملتدم بف ،النص إىل خلق معىن يشًن إىل ذلك الصراع األزيل بٌن ادلادة والروح

ادلرئي والالمرئي يف الوجود . ويف عامل الوىم يسًن النص صوب فكرة االضطراب الذي يغزو ادلنظومة النفسية حلاطوم نتيجة 
وفقدانو ألبيو الذي كان ؽلثل مأوى آمناً لو وربقيقاً للدفء  ،ال سيما قسوة األم عليو من جهة ،عدم إغلابية صالتو األسرية
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ي واإلحساس ابلرابطة األسرية من جهة أخرى . ويف عامل الواقع تتجو الداللة إىل مشكلة تسلط األخ األكرب الشعور 
 بفعل استقرار حياة حاطوم وانتظامها مادايً ومعنوايً .  ،وحقده عليو

اليت امتصها النص  ػلضر يف القصة واخلطاب وادلرجعيات ،يعمل التقلب بوصفو مداراً نصياً يف أكثر من مستوى للرواية    
وزبطيط البنية السطحية للنص . يف الوحدة  ،ويغدو يف هناية األمر وسيلة سردية للتكوين الروائي ،وكونت جزءًا من بنيتو

ويتم  ،ػلدث التقلب وتنشأ عندان صوراتن متناقضتان للحوذي ،السردية اليت تدور عن ركوب حاطوم االبن عربة احلوذي
 خرى من بوابة استيقاظ حاطوم من غفوتو يف عربة احلوذي : االنتقال من صورة إىل أ

نعم .. سأذىب اآلن وال حتاول االقرتاب فسوطي ىذا ضرابتو مؤدلة جدا ولو كان احلصان يتكلم ألخربك ..  -"    
قهقو عاليًا ومضى ملهبًا ظهر احلصان العجوز ابلسوط فتحامل ادلسكٌن على نفسو  ،أليس كذلك أيها التعيس

ع ابلعدو / اي لو من سيء ما الذي غًنه .. ىل كان خيدعين؟ جيب أن أترك ىذه العادة السخيفة وأدع األسئلة وأسر 
 لغًني . أدرت رأسي يف ادلكان ..كانت مقربة كبًنة جدًا والقبور مرتاصة كجنود ابنتظار أمر ما . "

 .  (221،ص0225)رحيم،
يظهر التقلب يف ىذا ادلقطع مدارا نصيًا ؼلطط أفقًا للقراءة حٌن أي ي سلوك احلوذي وكالمو على الضد شلا كاان عليو    

قبل دخول حاطوم يف غفوة سريعة . الصورة اإلغلابية اليت قدمها احلوذي حلصانو وعربتو وطريقة تعاملو واخللفية التارؼلية 
وىي اللحظة اليت ػلدث  ،إىل صورة سلبية ضمن فاصلة الغفوة اليت مر هبا حاطوم كل ذلك استحال  ،ادلشرقة لو ولعملو

فيها االنتقال . ربول احلوذي إىل صورتو ادلناقضة يعكس تقلب حاطوم بٌن عادلٌن من دون عتبة تفصل عملية االنتقال أو 
 ربّددىا . 

حٌن يتم ترك احلدث ادلسرود من أجل التوسع إىل صلد للتقلب بوصفو مدارًا نصيًا سبثيالت خطابية  ،من جهة أخرى     
 ،وتكون يف النهاية خصيصة أسلوبية تعمل ابلتوازي مع القصة ،أشكال خطابية متعددة ذبتمع يف نسيج نصي واحد

وتوسع رلال الرؤية السردية حٌن يشرع السارد هبذه االنتقاالت اخلطابية خالقًا ظلوذجًا نصيًا معقدًا بكثافة زلمولو 
ينحدر السرد يف إخباره عن بناء البيت إىل  ،طوري والصويف وادلعريف والتارؼلي . يف اجلملة السردية ادلعنونة ابلبيتاألس

 خطاب احتمايل يضفي تعمية على طبيعة البيت الذي غلري السرد عنو : 
س من أعلى " اكتمل السقف الكبًن الذي يغطي جزًءا من )) احلوش (( والغرفتٌن واختفت أشعة الشم      

أرضيتيهما ألمد قد يطوي طلوع وغروب ال حيصى وىو بعيد .. كانت الضخور أتتيين حمملة على ظهور محًن وبغال 
الكائنات بدرجاهتا  ،أم اجلميع ،مطأطة الرؤوس تتهادى يف سًنىا الثقيل ..صخور. .صخور. . قددية قدم األرض

 ،ىي زرع اجلميع ونبتهم ومن مث مهبطهم حنو نسيجها األبدي ،بدًءا بصمت ادلقابر وانتهاء بصرخة الرضيع األوىل
صخور اجتثت من ضلع قمة عصية أو رمبا سورا لقلعة حصينة بناىا قائد استبدل دمو بدم أزرق معلنًا عن شجرة 

منيف بناه مهراجا لتاجا أبدية رمبا عتق األايم يف ذاكرة الناس تنفح فيها روح  ،ألصالة عائلة كانت ..قصر فخم
لقداسة واأللوىية فتعبد .. جزء من مذبح سالت عليو دماء العذراوات وسط دمدمات الكهنة وحاملي البخور وىم ا

يدورون حول أعمدة رخامية يف ليلة قمرية ..سور دلدينة تكسرت عليو رماح األعداء .. سدًا منيعًا حيجز مياه هنر 
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ٌن حيلم بتحول ) ادلقلع ( إىل فردوس صخري خوفًا من ىيجانو .. أو أتت مفصولة من جسد صخرة مبعول سج
حيول سجاين العامل إىل متاثيل صخرية تتفتت كل يوم مبعاول تضرب بقوة وتصميم أبيدي سجينة اليأس والقنوط لتعود 

 . (1-6،ص0225)رحيم، يف الليل كما كانت متاثيل صخرية ابئسة وىكذا ...يف النهاية أعلن عن وجودي . "
متخذًا من موضوعة بناء البيت قناة لتمرير ىذا التوسع  ،ىذا ادلقطع األسطوري ابلتارؼلي ابلواقعي ؽلزج اخلطاب يف    

وتبعًا لذلك يتوسع رلال الداللة وتزداد إشعاعاهتا . ال يتوقف السرد ىنا عند حد مألوف يف إظهار  ،السردي عن البيت
يل صورة البيت، وأي ي تقلب اخلطاب ىنا بصوره ادلتعددة بل يريد اخلطاب من القارئ أن يذىب أبعد يف تشك ،بناء البيت

الصطباغ ما  وانطالقًا من ىذه الصيغة يعمل التقلب مدارًا نصيًا يرشّح البيت ،وسيلة لتحقيق ىذه الفاعلية التدليلية
 سيجري فيو ابلبعد الذي انطوى عليو البيت، واكتسابو إمكانية توسع ادلعٌت . 

 ،ذلك االستدعاء من آفاق معرفية متعددة مث نسجها يف تركيب نصي واحد ،اب يف الروايةومن مظاىر تقلب اخلط    
 ،وربيل القارئ إىل مرجعيات متنوعة سبت إحاطة البنية احلكائية هبا ،وىو أسلوب خاص يلقى لو مدى واسعًا يف الرواية

اً أم ميثيولوجياً أم معرفياً أم اترؼلياً . يف ادلقطع الذي سواء كان ادلرجع فلسفياً أم أسطورايً أم صوفي ،وتقدؽلها زلملة بتنوعاهتا
يدور احلديث فيو عن حاطوم االبن واستحواذ حاطوم اجلد على رلمل أفكاره وحصول حاطوم االبن على التعويذة اليت 

 صلد ىذا التقلب يف اخلطاب :  ،صنعها اجلد للوقاية من األعداء
وجدان رمسا رديئا  ،فتحناىا ويف ما يشبو احلمى ،يف منتصف ليلة مقمرة " أخذهتا مسرعا إىل بيت العرافة ..   

مكتوب حتتو شيء  ،لشخص ذي وجو أنثوي حيمل يف يد سيفا واألخرى مثرة حتمل مثرا غريبا ومربعا فيو أحرف وأرقام
افو وبثبوت أخذان نقرأ سوية )) دل بوجود آاثره على وجود أمسائو وبوجود أمسائو على ثبوت أوص ،يشبو الشعر

إذ حمال أن يقوم الوصف بنفسو فأرابب اجلذب يكشف ذلم عن كمال ذاتو مث يردىم إىل  ،أوصافو على وجود ذاتو
شهود صفاتو مث يرجعهم إىل التعلق أبمسائو مث يردىم إىل مشهود ااثره والسالكون على عكس ىذا فنهاية السالكٌن 

 "طريق ىذا يف ترقيو وىذا يف تدليوبٌن لكن ال مبعىن واحد فرمبا التقيا يف البداية اجملذوبٌن وبداية السالكٌن هناية اجملذو 
 .  (21،ص0225)رحيم،

ينتقل السرد بنا يف ىذا ادلقطع من أجواء السحر وشعوذة العرافٌن وطالمسهم إىل نص ذي صياغة صوفية زلصور بٌن    
ويف  ،(16-11،ص2911)السكندري،دري قوسي تنصيص، نكتشف عند التقّصي أنو يعود البن عطاء هللا السكن

الوقت الذي يدور السرد فيو عن التعويذة وانتماءىا إىل سياق ميثيولوجي صلد النص ادلقتبس يصدر من رؤية صوفية ربملها 
وترتك غًنه من القراء عرضة  ،صياغة خطابية معقدة ملتوية ربدد مستوى التلقي بقارئ متموضع مع الرؤية ادلعرفية نفسها

الفهم أو التأويل احلر الذي ال ينتج من تفاعل حقيقي مع النص . وحٌن نغًن دفة القراءة ابذباه النظر إىل التقلب يف لسوء 
ينشأ عندان اذباه للتأويل ىو أثر يف احلقيقة ذلذا ادلزج اخلطايب  ،شكل اخلطاب بوصفو مدارًا نصيًا يقرتح اسرتاتيجية قرائية

وىو على  ،فق ىذا اإلنشاء النصي إىل زلاولة تقدمي صورة ىي موضع شك حباطوم اجلدآبلية التقلب . تنحرف الداللة و 
  مستوى النص نسج على منوال عدم ادلوثوقية اليت تلف خطاابً من ىذا النوع .
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  مداراً نصياً  ادلبحث الثالث :  اجلنس
وتعمل زلركة  ،خيلي يف كثًن من روابطو الدالليةتتخلل العامل الت ،تشكل الوقائع اجلنسية مدارًا أساسيًا يف الرواية      

ومطورة للحموالت الثقافية يف النص من جهة اثنية . وعلى الرغم من كون ىذا ادلدار ال يستغرق مساحة  ،للقصة من جهة
ارات ويدخل عنصرًا مهمًا يف أجزاءه ولو امتداد أكرب حول مد ،إال إنو فاعل بقوة يف اخلطاب ،سردية طويلة يف الرواية

ويتكئ النص عليو يف الكيفيات اليت يتخذىا العامل التخيلي من  ،أخرى، وؽلارس ىذا ادلدار دوراً كبًناً يف بناء الداللة الروائية
جنباً إىل جنب مع مدارات أخرى ذلا حضور يف الكيفية اليت ينوي النص من خالذلا الوصول  ،أجل أتسيس بنيتو الداللية

وننتبو أنو مشارك  ،القيام دبسح ذلذا ادلدار على مستوى الوحدات السردية للرواية نقف على حركتو إىل بنيتو العميقة . عند
ويف الوقت نفسو  ،يف األفعال اليت تقوم هبا الشخصيات الروائية، ويغدو ىذا ادلدار رلال عقد عالقة بٌن تلك الشخصيات

 قات اليت تلتقي عربىا الشخصيات . أي ي وسيلة لتوليد الدالالت وربوالهتا يف إطار نوعية العال
 ،يرتك النص بصمتو األوىل دلدار اجلنس مع حاطوم االبن يف االعتداء اجلنسي الذي يوشك أن يتعرض لو يف طفولتو   

 لكن حاطوم يدافع عن نفسو :  ،حٌن يقتاده شاب إىل صالة السينما بعد أن أغراه ابدلال
أشار للصيب حادلا رآه أبن يتبعو وعندما توقف الصيب كرد فعل غريزي " كان الرجل يتظاىر ابلتبول .. الذي    

للخوف مسك يده وسحبو لكن الصيب حاول التخلص منو فلم يستطع فما كان منو إال أن ضربو على بطنو بيده 
وىنا حدث شيء غريب إذ سقط الرجل على األرض يتلوى من األمل وأخرج رزمة أوراق نقدية رماىا على الصيب 

  - بصوت ضعيف :قائال
 .  (11،ص0225)رحيم، خذ ىذه لك ..كلها. .أرجوك فك عين ىذا الوجع . " -

ومع ىذه الصياغة يتم إخفاء  ،يعتمد ادلقطع السردي ىنا على تقنية احلذف اليت ذبعلو يصطبغ بشكل ادلسكوت عنو    
بل  ،ال ينبغي للقراءة أن تكتفي دبحتواه ادلسرودليعمل اجلنس عند ىذا احلد مداراً نصياً  ،أتثًن ىذا ادلوقف على الشخصية

ال سيما إن اجلنس يف ىذا احلدث أي ي يف إطار الشذوذ . ادلسكوت  ،ال بد من استغراق يف النص وصواًل إىل ادلغيب فيو
بل ىو سعي إىل أتكيد  ،ليس ادلهم تغليب أحدعلا على اآلخر ،عنو يف ىذا احلدث وسيلة شعرية تضعو بٌن احتمالٌن

لتنشأ عندان بنية  ،وخلق دلسار داليل سوف يلقى امتداده يف سياقات أخرى حٌن ينضم إليها ،فاعليتو يف الشخصية
مت زبطيطها عن طريق مدار اجلنس الذي امتلك طاقتو اإلػلائية الذاىبة أبعد شلا ؽلكن أن يعرب عنو موقف واحد  ،داللية

 ينتمي إىل اجلنس مداراً . 
 ،مرة مع حاطوم اجلد واثنية مع االبن ،وىو مدار مزدوج يف آن ،س وجو آخر حٌن يتعلق األمر ابلعرّافةيربز دلدار اجلن    

وىو ربريك دلدار اجلنس  ،ويقدم ادلدار ىنا يف سياق آخر بعيدا عن الشذوذ . لكن ادلوقف مع اجلد ؼلتلف عنو مع احلفيد
يتمثل بعملية االضلدار اليت يقود إليها اجلنس  ،ى صعيد واحدلكن قامسًا مشرتكًا ػلاول مجعهما عل ،يف فضاءين منفصلٌن

وىو ما يوعز ذلذا ادلدار أن يكتسب  ،مع العرافة سواء من طرف اجلد أم احلفيد، غًن إن داللة االضلدار سلتلفة عند االثنٌن
تفاعلية مع النص بناء على  أفقو ادلفتوح على القراءة بوصفو اسرتاتيجية يتم هبا نقل الفكرة من صيغة ادلوضوع إىل آلية

 حركية ادلدار نفسو . 
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وادلكان احملدد الذي ذبري عليو ىو )قريولة  ،يشرتك حاطوم اجلد مع حاطوم االبن يف فعل ادلمارسة اجلنسية مع العرافة     
 ،ليت أدت إليووغلسد لنا ادلقدمات ا ،ويف الوقت الذي ؼلربان فيو السرد عن وقوع حاطوم االبن يف ىذا الفعل ،السيسم(

 ؼلفي السرد كل ما يتعلق حباطوم اجلد وىو يقدم على ىذا العمل : 
" عاد حاطوم إيل مرة أخرى وىو ابن ثالثٌن ودخل مع العرافة الغرفة وانما على القريولة السيسم / اختالط     

 ،0225 )رحيم،"هتهميي قوة حاطوم األكرب يف مواجبوالدة وانبعاث للتعويذة جديد حت ،األنفاس بعبق جدراين
 .  (21-21ص
وؽلارس وظائف سردية  ،يرصد ربركاهتم ،وىو سارد عليم مطلع على دواخل الشخصيات ،السارد ىنا ىو البيت نفسو   

معلنًا عن رؤيتو دلا تسًن إليو  ،وينفذ من مظهر األشياء إىل جوىرىا ،وىو يقرأ احلدث من داخلو ،تعليقًا وتفسًناً  ،متعددة
خصوصًا ما يتعلق حباطوم اجلد ادلؤسس األول  ،ما ؽلكن أن ينتهي إليو مطاف األفعال اليت تقوم هبا الشخصيةو  ،الوقائع

للبيت وادلتحكم بتوجيو سًنتو إىل غاية معينة سيبقى اآلخرون الذين سيتعاقبون على ىذا البيت خاضعٌن ذلا . والبؤرة اليت 
وتفتح الباب أمام ربقق  ،العتبة اليت تضم فعل اجلنس ،ريولة السيسميصدر منها فعل حاطوم اجلد تظهر ابجتماعو على ق

 اضلراف يف كينونة الشخصية . 
فإنو يقتفي أثره وأي ي اجلنس مع العرافة  ،وانطالقًا من قانون أن حاطوم االبن متخيل بطريقة تقربو من حاطوم اجلد   

إىل حد التطابق فيما ؼلص ادلرحلة الزمنية اليت ػلدث عندىا  ،مسارًا مركزاًي من ادلسارات اليت يلتقي هبا مع حاطوم اجلد
االرتباط اجلنسي مع العرافة متمثاًل بسن الثالثٌن . ويف الوقت الذي تغيب فيو مقدمات النزوع اجلنسي إىل العرافة من 

األمر الذي غلعلو  ،وفإن حاطوم االبن يندفع إىل العرافة بفعل حبثو عن تفسًن العتداء الثالثة علي ،طرف حاطوم اجلد
على الرغم من كون السلوك اجلنسي عند حاطوم االبن ملحقًا ابلقضية األساسية  ،مرشحًا للدخول يف التجربة مع العرافة

 وليس مقصوداً لذاتو، وهبذه الكيفية يتم زبطيط الطريق الذي يفضي إىل اجلنس مع العرافة . 
ومن خالل ذلك  ،تتجو الداللة إىل مسعى إيقاع حاطوم االبن يف الفخ ،وحٌن يغدو اجلنس مع العرافة مدارًا نصياً     

 ؽلكن استطالع ماذا يعين أن ينحدر حاطوم االبن ادلتوازن أسرايً إىل ذلك الفعل : 
وعندما مجعتنا )) قريولة السيسم ((  ،" احندران حنو الوكر ..كنت أخطف ومضات بصرية لوجهو وأرى التحول    

 .  (11،ص0225)رحيم، طويل يف ترويضو " أدركت أن مشواري
سقوط حاطوم االبن يف فخ اجلنس مع العرافة ىو انفتاح لباب الرغبة اليت زبرتق حاجز القيم اليت ال ينوي حاطوم     

وىو ما تسعى إليو العرافة ورباول استنهاض تلك القوة احليوانية اليت ستعمل على إخراج حاطوم من  ،االبن التخلي عنها
أوىام مشوىة صلتو النقية ومن مث سيكون جاىزًا الستقبال ما ستبثو العرافة فيو من  ،رة الثوابت اليت ػلرص عليهادائ

 . ابحلياة
 ،ويظهر منقاداً لرغبتو اجلنسية بقوة ،صلده عند األخ األكرب حلاطوم االبن ،وإذا تتبعنا وجهًا آخر دلدار اجلنس يف الرواية   

وىو يسًن ابذباه آخر ال صلة لو  ،وأصبح ىدفو منصبًا على رغباتو احليوانية ،ق العربدةبوصفو شخصية انتهجت طري
 ،وال يتم إدخال قريولة السيسم يف ذباربو اجلنسية ،حباطوم اجلد واالبن . وىذا يفسر مل ال يشرتك مع العرافة يف فعل اجلنس
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وال ؽلثل موضوعاً لالنتقال  ،ة نداءات غرائزه احليوانيةألنو يقف ابلكامل على الطرف اآلخر الذي يندمج من خاللو يف تلبي
وؼلوض ذبربة االنتقال إىل صيغة ما يف العالقة  ،خالفاً حلاطوم االبن الذي يراد لو أن يتنازع بٌن قوتٌن ،من قيمة إىل أخرى

 بٌن القوتٌن . 
مروراً بطفولة حاطوم االبن وانتقااًل إىل  ،كربوحٌن نستجمع األوجو ادلتعددة دلدار اجلنس يف الرواية ابتداء من اجلد األ    

نكون أمام نسق يشكل جزًءا مهمًا يف البنية  ،وانتهاء ابألخ األكرب ،شبابو وحضور العرافة طرفًا أساسيًا يف ىذا ادلدار
ويعطينا  ،ى الشخصياتويف الوقت نفسو يقتنص دوراً كبًناً يف البنية الداللية للرواية، ويغدو ىذا ادلدار دلياًل عل ،احلكائية

كما يرشدان إىل كيفية تفعيل ادلسار الذي تتخذه الشخصية اعتماداً على مدار   ،مع كل واحد منهم طابعو الشخصي احملدد
اجلنس الذي يربز صراع الشخصية مع نفسها ودور كل شخصية وأتثًنىا يف األخرى، فضاًل عن كونو ؽلثل زلطة انتقال 

ل من الوضع ادلتوازن للشخصية إىل مسار اضلراف . يعمل مدار اجلنس بناء على ىذا سلططاً من موقف إىل آخر ورلال ربو 
 لقوى ادلادة اليت تزاحم قوة الروح ونظام العقل ادلوضوعي وصورة الواقع الواضحة . 

طاً وػلقق لو خي ،يكتسب مدار اجلنس ربوالت داللية حبكم تعدد رلاالت حركتو وحضوره يف أفعال الشخصيات     
وتربز لو تنويعات داللية حٌن يرتبط بوحدة سردية معينة مثل الوحدة ادلتعلقة ابألخ األكرب وطفولة  ،داللية ينتظم الرواية

أو يتعلق الفعل اجلنسي دبكان معٌن يتكرر عليو وىو  ،أو يشرتك يف ذبربة شخصية مثل حاطوم اجلد واحلفيد ،حاطوم
 البيت وربديداً قريولة السيسم . 

تلقى ربوالت داللية ذلا عند كل  ،البنية الداللية اليت ينتجها مدار اجلنس بوصفو ترسيمة افرتاضية زبطط أفقًا للقراءة     
منعطف للقصة وارتباط بشخصية . يسًن مدار اجلنس ضمن حادثة االعتداء على حاطوم االبن يف طفولتو من قبل ذلك 

شلا  ،ومن مث ستقود إىل اضطراب يف جهازه النفسي ،لد يف نفس حاطومالشاب إىل داللة تتعلق بشبح عقدة نفسية ستتو 
بوصف الالوعي مرجاًل فوارًا يكتسح  ،يقربو من حالة عصابية يكون فيها الالوعي منفلتًا من قيود العقل وشروط الضمًن

ئع  . لكن النص ال يسعى العقل ويوجو السلوك وجهة منحرفة عن اإلدراك ادلنطقي واالستجاابت ادلوضوعية لألشياء والوقا
إىل تثبيت العقدة النفسية يف الشخصية بقدر ما ػلاول بناء على ىذا االضطراب الداخلي إدخال حاطوم االبن يف ذبربة 
تنوي اإلػلاء دبعىن آخر استناداً إىل مالمح عقدة نشأت بفعل االعتداء يف الطفولة اليت يرجع إليها منشأ العقد النفسية ال 

 ر موضوعة اجلنس . سيما يف إطا
أساسها غياب القدرة على تفسًن  ،يتخذ مدار اجلنس مع حاطوم االبن شكاًل آخر حٌن يدخل يف عالقة مع العرافة     

وحادلا يتحقق فعل اجلنس على قريولة السيسم مع العرافة ينعطف ادلدار إىل  ،حدث االعتداء عليو من الثالثة اجملهولٌن
وتفتح  ،ق حاطوم االبن إىل دائرة انفالت الرغبة اليت ربدث خرقًا يف التوازن النفسي حلاطومداللة أخرى تشًن إىل انزال

وسقوط يف  ،وىو شكل من أشكال اخلضوع لقوة الشر الكامنة يف الرغبة ،الطريق دلروره إىل ادلعىن السليب للممارسة اجلنسية
 ،م دلنظورىا ادلنحرف وتغليب للفوضى اإلدراكية عند حاطومألن اجلنس مع العرافة استسال ،اللعبة اليت تضطلع هبا العرافة

وغياب للحدود الفاصلة بٌن اخلًن والشر من جهة واختالط احلقيقة ابلزيف من جهة اثنية . وىذه الصورة تطابق حالة 
 حاطوم اجلد ودخولو يف فعل اجلنس مع العرافة . 
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ؽلكننا االنتباه إىل مبدإ سردي غلمع  ،حاطوم اجلد وبينها وحاطوم االبنوإذا قمنا دبقارنة للتواصل اجلنسي بٌن العرافة و      
لكن السياق الذي غلري فيو كل حدث يرشح للممارسة اجلنسية  ،احلالتٌن على مستوى واحد يف فعل اجلنس مع العرافة

ن يف الكيفية حٌن يتشابو حداث ،(11،ص2912)تودوروف، داللة سلتلفة . ىذه اآللية "تنتج ابلضبط شكل اجلناس" 
اليت يقعان هبا لكن السياق يربز لكل حدث داللة مغايرة . وىذه اآللية اجلناسية من شأهنا أن توقفنا على ادلضمر خلف 
الظاىرة ادلتكررة . فيما ؼلص حاطوم األكرب ؽلثل اجلنس مع العرافة على قريولة السيسم زلطة توافق بينهما يف ادلنطلق 

 االبن يسًن ابذباه كسر للتوافق مع النفس وإحداث خلخلة يف توازن القوى الفاعلة يف الكينونة . لكنو مع حاطوم  ،والرؤية
ففي حالة حاطوم اجلد تتجو  ،يتحقق ربول داليل يف مدار اجلنس حٌن ػلدث على قريولة السيسم ،من جهة أخرى   

ويف حالة حاطوم االبن تغدو قريولة  ،الروحية الداللة إىل كون قريولة السيسم مكاان لتقبل ادلغالطة يف أتسيس القيمة
السيسم فخًا الستنهاض قوة الشر اليت تقصي اإلرادة عن تتبع مسار اخلًن . أما يف اإلطار العام فتعد قريولة السيسم 

 يستنسخ كلما تكرر الفعل عليها . ،بوصفها مكان الفعل اجلنسي مبعثاً لوالدة تفضي إىل مأزق وجودي
 : ِقران العنوان / ِقران التأويلادلبحث الرابع 

فهو بنية نصية مكتملة موازية للنص  ،(21ص ،2991 ،)اجلزارؽلثل العنوان مرسلة كاملة يف إنتاجيتها الداللية      
وؽلكن أن  ،أو يتصل ابلداللة العامة الغائبة يف النص ،ومن حيث صلتو ابلنص ؽلكن أن ؽلارس فاعلية أتويلية لو ،األديب

 زفاً على وتر النص نفسو إبشارة مكثفة أت ي من صياغتو احملددة اليت قد تكون مرجعية أو شعرية أو ثقافية . يوازيو ع
 ،األول ذا ي يعٌّن موضوع النص ،وخبصوص العالقة الداللية بٌن العنوان والنص يقرتح ىويك نوعٌن من العنواانت        

 ،)بلعابدنص نفسو مرجعًا لو ويعٌن النص إىل حد جعلو موضوعًا والثاين موضوعي يرجع إىل النص نفسو أي غلعلو ال
 ،ويعدل جنيت ىذا التصور مستعيناً ببعض ادلصطلحات اللسانية ادلتقابلة شليزاً بٌن ادلوضوعة / الثيمة ،(16ص ،2221

وان ادلوضوعي مقاباًل للذا ي فيكون العن ،واخلرب وىو ادلسند الذي نقولو أو طلرب عنو ،أو ادلسند إليو وىو ادلعطى آانء الكالم
 .  (16،ص2221،)بلعابدعند ىويك واخلربي / اإلخباري مقابالً للموضوعي 

والعنوان بوصفو أحد ادلفاتيح التأويلية غلب أن يشوش على األفكار ال أن ػلوذلا إىل قوالب مسكوكة         
 ،حٌن يغدو إطاللة على ما وراء النص وبناء على ىذا يكتسب العنوان مداريتو النصية ،(22،22،ص2221،)إيكو

أو يشكل النص  ،وربفيزًا للقارئ على مالحقة ذبسداتو النصية وصواًل إىل نقطة قد يتمرأى فيها النص من خالل العنوان
 شلاثلة استعارية لعنوانو . 

اية إىل نص ورد يف كتاب ) ػليل عنوان الرواية ) القران العاشر ( ومطلع قصيدة منسوبة البن سينا الذي يتصدر الرو      
" ومما ينسب إىل الشيخ الرئيس ابن جاء فيو  ،ه ( ٩٩٦عيون األنباء يف طبقات األطباء ( البن أيب أصيبعة ادلتوىف ) 

وىو أحنس  ،بيت زحل ،سينا قصيدة فيما حيدث من األمور واألحوال عند قران ادلشرتي وزحل يف بيت اجلدي
لك النحس األكرب وأول القصيدة احذر بين من القران العاشر ومجلة ما قيل يف لكونو بيت زحل حنس الف ،الربوج

 .  (111)ابن أيب أصيبعة،د.ت،ص  ىذه القصيدة من أحوال الترت وقتلهم للخلق وخراهبم للقالع جرى. ..'
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كرب يكون ابقرتان زحل والقران األ ،وقد درج القدماء على االستدالل بقراانت ادلشرتي وزحل على األحوال العادلية       
 ،والتنجيم عمومًا صورة أخرى من صور التنبؤ ،أي البيت العاشر وىو ػلدث كل ألف سنة ،ابدلشرتي يف بيت اجلدي

فحركات األجرام السماوية واجتماعاهتا ولوهنا وكل ما يتعلق هبا كان ىذا كلو يتخذ أساسًا للتنبؤ ابحلوادث ادلستقبلية 
 .  (21،ص2222،)قره
وىو  ،إذا عدان إىل عنوان الرواية نلحظ أنو يتكئ على ظاىرة فلكية من اقرتان كوكب زحل ابدلشرتي يف برج اجلدي       

  ،تسحبنا ىذه البنية إىل بعد زمين من خالل الرقم عشرة ،فنكون أمام بنية نصية كاملة يتوفر عليها العنوان ،القران العاشر 
القران . ترتبط داللة العتبة النصية اليت قدمت هبا الرواية حبركة األجرام وتشًن إىل  كما تضعنا أمام إمكانية أتويلية دلعىن

وذبري نصيحة من األب البنو ليلقى لو حلواًل من شأهنا أن تنجيو من الفاجعة  ،عملية اقرتان تنذر حبلول كارثة يف الواقع
من القراانت تشكل منظومة يتم عربىا تراكم ادلقدمات  فقبل الرقم عشرة ىناك سلسلة ،إنو قران يرهتن إىل الزمن ،ادلتوقعة

 اليت ستفضي إىل احلدث الفادح .
وانطالقًا من فكرة أن النص جهاز عرب لساين يعيد توزيع نظام اللسان ابلربط بٌن كالم تواصلي وأظلاط عديدة من       

وىو ال يبقى عند حدود   ،(22،ص2991،كريستيفافهو بذلك إنتاجية ) ،ادللفوظات السابقة عليو أو ادلتزامنة معو
بقدر ما ؽلارس عملية استنطاق لتلك ادلقوالت واألحداث أو  ،استنساخ ادلقوالت أو احلفاظ على سًنورة األحداث

سوف صلد الستحضار القران العاشر من ادلرجعية  ،ربويرىا دبا يعرب عن الرؤية اجلديدة اليت يتأسس عليها النص احلايل
ويبدو واضحاً ابتداء ٱن بنية النص الروائي تتضمن عناصر تلقى ذلا مقابالت يف بنية العنوان  ،آخر يف الرواية الفلكية ذبسداً 

من خالل معطيات العامل التخيلي اليت تشي بوقوع كارثة  ،لكنها تسًن يف النص ابذباه سلتلف عن مرجعية القران العاشر ،
وىنا يعمل العنوان مدارًا  نصيًا حٌن ربدث الرواية انتقالة للقران العاشر  ،ستنتج يف سياق آخر بعيدًا عن مرجعية العنوان

وحقن النص بدالالت جديدة  ،ومن خلفها سيتم تدليل كل ما تنطوي عليو بنية االستحضار لتلك ادلقولة ،ادلرجعي
األجرام إىل ربقق اآللية  وعند ىذا ادلنعطف ينحدر الرقم عشرة من كونو قرااًن لو حساب يف ،مستوحاة من طاقة ادلرجع

وتبعاً  ،وترتبط ابدلنظور الذي يقدمو النص للقران العاشر ذي االمتداد الكارثي ،لكن ىذه ادلرة سبنح نفسها للرواية ،نفسها
وكذا يف الوقت نفسو لن يبقى الرقم عشرة يف قران  ،لذلك لن يكون القران من النوع ادلرجعي ألنو سيكتسب زلتوى جديداً 

 بل سيتجلى هبيئة أخرى حسب ادلرجعية النصية الراىنة يف الرواية .  ،ىو نفسو يف قران ادلرجع الرواية
فإن الرواية لن  ،إذا كان الرقم عشرة أساسيًا يف مرجعية األبراج اليت يقدمها العنوان من جهة ارتباطو ابحلساب الفلكي    

 القران بداللة كارثة لقران ؽلكن عرب نشاط أتويلي أن ػلدث يف تسعى إىل ذبسيد ىذا الرقم بقدر ما ترمي إىل استعارة معىن
لكنها منتجة حسب معطيات النص الذي سيتجو إىل خلق مدلول جديد لعملية القران .  ،وػلمل داللة الكارثة ،الرواية

قبلها .  مركب على أساس سلسلة إشارية موجودة ،ويتحقق ىذا اإلنتاج حٌن يعمل النص " كنظام إشاري من ظلط اثن
 ،)ىوكزوما ذلا وضع العالمة ) احلصيلة الرتابطية بٌن الدال وادلدلول ( يف النظام األول تصبح رلرد دال يف النمط الثاين "  

 .  (222ص،2916
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بناء على ذلك سينقلب الرقم عشرة بداللتو الزمنية ادلتمثلة أبلف عام إىل رقم آخر وزمن سلتلف سيشًن إىل مئة عام    
ألننا يف غضوهنا نعثر على ذبليات الفاجعة اليت ستتولد يف مسافة زمنية تضم جياًل يبدأ من  ،ىا أن تقع الكارثةؽلكن عرب 

ويعمل العنوان بوصفو مدارًا نصيًا على بلورة ىذه الوجهة التأويلية ليتم البحث عن عالمة جديدة  ،اجلد وينتهي ابحلفيد
فالعامل التخيلي معقد تبتعد فيو الدوال عن مداليلها إىل درجة التناقض  ،دلتوقعةللقران . لكن ىذه ادلهمة  ليست ابلسهولة ا

وىو مقدم بنسيج متشابك ملتبس من اخلطاابت الثقافية واإلشارات ادلرجعية ادلتباعدة  ،والتفكك وانكسار ادلنطق احلكائي
إال إن عقد روابط  ،زبطيط بنية سطحية للرواية. وعلى الرغم من اشرتاك ىذه العوامل واخلطاابت احلاملة لنربات سلتلفة يف 

بينها وخلق انسجام نصي ؽلر بعقبات كثًنة  بفعل قوة اندفاع النص إىل فرض تعمية على السياق النصي الذي تنسرد فيو 
 وابجتماع االثنٌن يف نسيج النص الواحد تتوارى الداللة وتغيب فرص رؤية ادلسافة اليت ،القصة وينشط اخلطاب السردي

وعندىا يلبس النص قناعاً كثيفًا ويضيق رلال ادلفرتضات اليت تسمح بتأويلو . على  ،ؽلكن أن تقود إىل بنية النص العميقة
يتتبع فيو السرد أسرة تبدأ ابجلد حاطوم  مت تدور عجلة  ،الرغم من كون عامل التخيل الطبيعي قصة ذات زلتوى اجتماعي

وتقدم  من جهة، إال إهنا تستنطق فلسفيًا أو أسطوراًي أو معرفيًا أو شعرايً  ،حلفيدالسرد عن ىذه األسرة وزلورىا حاطوم ا
ملتبسة بعامل الوىم والعامل العجائيب من جهة اثنية، فيحدث تبادل لألدوار بٌن بنييت النص السطحية والعميقة آبلية سبويهية 

 ًن إىل كل طرف منهما .  من شأهنا تغييب احلدود اليت ؽلكن من خالذلا تلمس ادلالمح اليت تش
األول يربز من  ،نكون أمام ثالثة زلاور ،لكننا حٌن نستند إىل الرتكيبة النصية اليت تشكلت من عوامل التخيل الثالثة     

والثاين أي ي من اجلد وتكرسو العرافة فيشًنان إىل الشر  ،خالل حاطوم احلفيد شلثل اخلًن والتوازن واحلقيقة ادلوضوعية
والثالث يرتبط حباطوم احلفيد أيضا عرب اخللخلة النفسية اليت حلقت بو من جراء ادلرور دبناخ  ،اف والزيف الروحيواالضلر 

وحٌن يلتقي زلور اخلًن واحلقيقة )ادلشرتي ( ابلشر والزيف )زحل ( على أرضية اخللخلة النفسية )بيت اجلدي  ،أسري قامت
 عامل الوىم ويغدو قناة لدؽلومة الزيف ) قران التأويل ( . وىكذا يفتح ( ربدث فاجعة إنسانية ويدخل حاطوم احلفيد يف

العنوان بوصفو مدارًا نصيًا مؤسسًا على بنية فلكية أفقًا للتأويل غلسد معطيات القران ادلرجعي بصيغة شلاثلة استعارية يف 
 م احلفيد .الرواية منتجة آبلية مرآتية للتجربة اإلنسانية اليت خاض مضمارىا العتيد حاطو 

 اخلامتة 
انطلق البحث من فكرة أن القراءة النقدية يف سبيل حسم خصائص العالمات اليت ربظى ابالمتياز عن تلك اليت      

ينبغي أن ترمى ابخلدر، ال بد من اتباع نظرية حول ادلدار النصي، تقضي أن يصطنع القارئ لتلّقيو ترسيمة افرتاضية يلتقي 
حو النص للتأويل مع البىن الداللية اليت تنفعل من خالذلا فاعلية القراءة . ال شك أن العثور على عربىا ادلسار الذي يفت

ادلدارات النصية مرىون خبصائص النص الروائي من جهة، وانتقاء زلتوايت سيميائية نصية من جهة اثنية، وبذلك نكون 
 عامل الشخصيات وعامل القارئ . أمام ثالثة عوامل يستنطق هبا النص مدارايً، ىي عامل احلكاية و 

العامل التخّيلي يف رواية ) القران العاشر ( مؤسس من ثالثة عوامل، األول سياق األحداث القصصية الطبيعية، والثاين      
 سياق الغرائيب الذي أي ي مزغلًا من أنساق زبيّلية متعددة ىي أحالم اليقظة واحللم ادلنامي والتخيالت ادلهلوسة، ووصفنا
ىذه األشكال التخيلية أبهنا عامل الوىم الذي يدور فيو حاطوم احلفيد بفعل األزمة احمليطة بو، والعامل الثالث الذي يربز من 
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خالل الِعرَافة والسحر والفضاءات الصوفية، ويصّنف ىذا العامل ضمن العجائيب الذي يبقى على شكلو ىذا ألنو ينتهي 
 فسًناً موضوعياً يفضي بو إىل الغرائيب .   بقبولو كما ىو بوصفو ال يلقى لو ت

وؽلّثل حاطوم احلفيد بدورانو يف ىذه العوامل الثالثة ادلدار األكرب للرواية، وىو احملور الذي تنشّد إليو كل إنشاءات     
وعة ؽلتزج فيها التخيل، ويتلّون خطاب السارد يف عامل الوىم والعامل العجائيب فيجمع إىل بنيتو النصية سجالت كالمية متن

ًما بنربات سوداوية رباكي ادلرجعية الفلكية اليت يقوم عليها عنوان  ادلعريف والفلسفي واألسطوري والشعري والصويف، مقدَّ
 الرواية ) الِقران العاشر ( الذي ينبئ بشر قادم . 

اه، سبيل إىل خاصية احلذف وترك آليات التشفًن اليت زبتارىا الرواية لتحقيق الكيفية اليت يدّل هبا النص على معن   
بياضات يف نسيج النص تنتظر من القارئ ملئها، وكثًناً ما ؼلرق النص قواعد تشفًنه ابستنطاق حكايتو عرب رؤى معرفية 
وفلسفية، وأقنعة يرتديها النص يف اجملرى العام لألحداث، تقود إىل تشظّيات ادلعىن واختالل األدوار اليت يعدىا النص 

يتابع السرد مآالت الشخصيات واألحداث خصوصاً ما يتعلق حباطوم احلفيد الذي ترتشح من مداريتو ثنائية اخلًن للقارئ. 
والشر، ويقطع سًنة صراعية فيها، وصواًل إىل جّده األكرب وتطابقو معو إىل حّد التماىي والتوحد، وىو يف احلقيقة وصول 

ة اليت تستدعي إحداعلا األخرى، وىذا زلتوى السر األكرب حٌن يغدو مداراً إىل النتيجة نفسها، إذ الفرار من سلطة الثنائي
نصياً يفتح أفقاً للتأويل مفاده أن الشر واقع ال زلالة وىو يزاحم اخلًن الذي سرعان ما يقع صريعاً للشًر لوجود قوى فاعلة 

 لو ربيط ابخلًن من كل جانب .  
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.ادلركز الثقايف العريب. ٔ، )ترمجة أنطواف أبو زيد(. طلتأويلي يف النصوص احلكائيةالقارئ يف احلكاية التعاضد ا(. ٜٜٙٔ) -
 (. ٜٜٚٔبَتوت . )العمل األصلي نشر عاـ 

. دار احلرية. سوراي. )العمل ٔ، )ترمجة سعيد بنكراد(. طآليات الكتابة السردية نصوص حوؿ جتربة خاصة(. ٜٕٓٓ) - 
 (. ٜ٘ٛٔاألصلي نشر عاـ 

.منشورات االختالؼ                              ٔ.طعتبات)جرار جنيت من النص إىل ادلناص((. ٕٛٓٓاحلق.)يلعابد، عبد  -ٗ
. بَتوت.   الدار العربية للعلـو

 . دار تينمل للطباعة والنشر. مراكش.ٔ.طالنظرية التأويلية عند ريكور(. ٕٜٜٔبن حسن، حسن. ) -٘
 . منشورات االختالؼ. بَتوت. ٔ.طالنصية إىل التفكيكية اسًتاتيجية التأويل من(. ٕٔٔٓبوعزة، دمحم. ) -ٙ
 تودوروؼ، تزفيتاف:  -ٚ

 ٕٙ-ٖ٘: صٙ. )ترمجة أمحد ادلديٍت(. رللة الثقافة األجنبية: )شعرية النثر((. ٕٜٛٔ)-
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. دار توبقاؿ. ادلغرب. )العمل األصلي نشر عاـ ٕ. )ترمجة شكري ادلبخوت ورجاء بن سالمة(.طالشعرية(. ٜٜٓٔ)-
ٜٜٔٙ.)  

. دار الكالـ. الرابط. )العمل األصلي نشر عاـ ٔ، )ترمجة الصديق بو عالـ(.طمدخل إىل األدب العجائيب(. ٖٜٜٔ) -
ٜٔٚٓ.) 

 .د.ط. اذليئة ادلصرية العامة للكتاب. مصر العنواف وسيميوطيقا االتصاؿ األديب(. ٜٜٛٔاجلزار، د. دمحم فكري. ) -ٛ
 . ٖٔ. )ترمجة دمحم الرضواين(. رللة عالمات. ادلغرب: لذاتية وادلوضوعية()ادلعٌت بُت ا(. ٕٓٓٓراسييت، فرانسوا. )  -ٜ
 . د.ط. اذليئة ادلصرية العامة للكتاب. القراف العاشر(. ٕٚٓٓرحيم، حسُت. ) - ٓٔ
. عُت للدراسات ٔ. )ترمجة دمحم برادة وحساف بو رقية(.طمن النص إىل الفعل أحباث التأويل(. ٕٔٓٓريكور، بور. ) -ٔٔ

 (.   ٜٙٛٔحوث اإلنسانية واالجتماعية. )العمل األصلي نشر عاـ والب
، مركز األىراـ للًتمجة والنشر. ٔ. )شرح ابن عباد هللا النفري الرندي(.طاحلكم العطائية(. ٜٛٛٔالسكندري، ابن عطاء هللا.) -ٕٔ

 القاىرة.
دلؤسسة العربية     للدراسات والنشر. بَتوت. . أ.)ترمجة سعيد الغامني(.طالسيمياء والتأويل(. ٜٜٗٔشولز، روبرت.) -ٖٔ 

 (.ٕٜٛٔ)العمل األصلي نشر عاـ 
. منشورات البحث ٔ. طالرواية من منظور نظرية التلقي مع منوذج ُتليلي حوؿ رواية أوالد حارتنا(. ٜٕٓٓعمري، سعيد. ) -ٗٔ

 النقدي ونظرية الًتمجة كلية اتآداب ظهر ادلهراز. فاس. 
 . منشورات دار عالء الدين. دمشق. ٔ.طعلم التنجيم أسراره وأوىامو(. ٕٓٓٓقره، عبود حنا.) -٘ٔ
 (. ٜٜٙٔ. دار توبقاؿ. ادلغرب. )العمل األصلي نشر عاـ ٔ. )ترمجة فريد الزاىي(.طعلم النص(. ٜٜٚٔكريستيفا، جوليا. )  -ٙٔ
 الدار البيضاء.ادلغرب. -ز الثقايف العريب. بَتوت.لبناف. ادلركٔ.طبنية النص السردي من منظور النقد األديب(. ٜٜٔٔحلمداين، محيد.) -ٚٔ
 (.ٖٕٓٓ.دار نينوى. سوراي. )العمل األصلي نشر عاـ ٔ.)ترمجة أماين أبو رمحة(.طعلم السرد(. ٕٔٔٓمانفريد، ايف.) -ٛٔ
 مة. بغداد. . دار الشؤوف الثقافية العأ.)ترمجة رليد ادلاشطة(.طالبنيوية وعلم اإلشارة(. ٜٙٛٔىوكز، ترنس. ) -ٜٔ


