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The novel is a fictional narrative that takes its events and
characters from real or fiction Composed of her plot and
biography The novelist resorts to his life story, and the
problematic relationship between the biography and the novel
begins, A type that combines them is the imagined biography This
is what Mahmud Eabd Alwahaab did in this novel Which was
formed from different paintings and scenes that were at the heart
of his personal life, and if he tried to hide it, he made its title
problematic.
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الرواية السرية ذاتية املتخيلة يف سرية حبجم الكف حملمود عبد الوهاب
أماين حارث الغامني

2

امللخص:

الرواية سرد خيايل تتخذ من احلقيقية أو اخليال أحداثها وشخوصها مكونة حبكتها ويف السرية الذاتية
يلجأ الرواءي إىل قصة حياته فتبدأ العالقة اإلشكالية بني السرية والرواية ،فظهر نوع جيمع بينهما هو
السرية الذاتية املتخيلة وهذا ما قام به حممود عبد الوهاب يف هذه الرواية اليت تشكلت من لوحات
ومشاهد خمتلفة كانت من صميم حياته الشخصية وإن حاول أن خيفي ذلك فجعل عنواهنا إشكايل.

الكلمات املفتاحية :السرية ،يف رواية ،سرية ،حبجم  ....الكف.

املقدمة:
بني السرية والرواية خيوط شفافة وهالمية تظهر بشكل أو أبخر يف أحدمها بعد ان اماهت اأنجنا اأدبية حىت فقد
بعضها خصائصه ومساته والتهمت الرواية احلديثة كل ما هو نجديد أو متوارث ،وكان للسرية نصيبا فشغلت السرية الذاتية أو ما
رف ابلكتابة عن ال ّذات اهتماما كبريا منذ القدم؛ كجنس فين أديب قدمي نجداً ومستحدث يف نفس الوقت له هويته اخلاصة
ُع َ
ومقوماته وشروطه اخلاصة به بني اأنجنا اأدبية اأخر ولكنها يف العصر احلديث خرنجت عن هذه املقومات واملعايري الثابتة
اليت كانت عليها وظهرت قراءات متعددة نجاءت من اماسها مع الرواية ،فباتت تقرأ بروح التجدد والتميز ،فكالمها يهتم ابلواقع
والتجربة اإلنسانية ،إال اهنما يفرتقان بنسبة اخليال فالرواية عامل من اخليال وإن إمتاح من التجربة اخلاصة أو العامة لألدي ،،ومنه
فإن دخول السرية ال ّذاتية ضمن إطار اجلنس الروائي ،أصبح من القضااي اليت حتظى ابهتمام الباحثني والنّقاد ،من خالل ما تقدمه
للمتلقي من جتارب ذاتية صادقة وما ينتج عنها من فنية ومجالية ،وتعدد يف املوضوعات واملضامني اليت أصبحت تشمل مجيع
مناحي احلياة ،والبوح بكل شيء أصبح من اأمور الصعبة ،لذا تفنن اأدابء يف الكتابة عن الذات ،فأما يعربوا عن أنفسهم سواء
ابلسرية َّ
الذاتية املباشرة ،أو ابلرواية السري ذاتية أن الكات ،يتحكم فيها ويتالع ،ابملضمون كما يشاء ،ومن هذا املنطلق أتيت هذه
الورقة البحثية لتتناول جتربة اأدي ،حممود عبد الوهاب من خالل روايته السريية (سرية حبجم الكف) فقد وضع لنا عنواان إشكاليا
فاملصرح به سرية صغرية حبجم كفه ال حبجم ما عاشه من سنوات طويلة ،فالسرية ال تعين احلياة أبكملها بل نجزءا ،أو مرحلة منها
فينتقي منها ما يعده أكثر عمقا وفاعلية يف النص ،مث عاد ليذيل لنا كتابه مبفردة رواية ومن هنا انطلقت التساؤالت ،للوقوف على
أهم اجلوان ،الفنية البارزة يف هذا العمل اأديب الذي جيمع نجنس السرية ابلرواية ،ومنه فما هي حمددات السرية الذاتية انطالقا من
املفاهيم املتداولة واخلصائص؟ وما الفرق بينها وبني الرواية؟ وهل استطاع حممود عبد الوهاب من خالل هذه الرواية أن يقدم منوذج
السرية الذاتية الروائية ،او السرية الذاتية املتخيلة حتديدا؟ إذا ما حاولت هذه الورقة البحثية ان جتي ،عنه ابعتمادها على منهج
التلقي ،مع االستعانة مبناهج أخر حمايثة .أما خطة البحث أراتينا ان تكون من مقدمة وامهيد ومبحثني تنتهي خباامة ،يف التمهيد
حتدثنا عن التعالق بني الرواية والسرية الذاتية ،وكان (الفضاء العتبايت) عنواان للمبحث اأول ،أما املبحث الثاين كان عنوانه (اان
الراوي بني الذات والذاكرة) ،مث ختمنا البحث أبهم النتائج اليت توصلنا إليها.
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هذان اجلنسان اأدبيان مها عند نجورج ماي " شكالن ميثالن قطبني جلنس أديب مرتامي اأطراف ،جيمع بني اآلاثر النظرية
فيه ،إهنا تتخذ من حياة إنسان موضوعاً هلا"( ،)3والعالقة اجلدلية بينهما نجاءت من ظاهرة التداخل والتعالق بينهما من حيث
الشكل والبناء واملضمون ،وعليه تنوعت املصطلحات والتسميات منها "مصطلحان يعنيان غالباً عند كثري ممن يتبنامها إن الكات،
يستخدم الشكل الروائي قناعاً لكتابة سريته الذاتية أسباب كثرية ،يتعلق كثري منها ابلرغبة يف اهلروب من الرقابة بكل أنواعها
الذاتية واأسرية واالنجتماعية والسياسية" ( ،)4فاخلربة يف اجملال الكتايب والتعبريي يساعد الكات ،على نقل جتربته وتفعيلها فهذا
"اللون من الكتابة ينهض من حيث املرنجعية على آان بعينها ،هلا ونجودها املشخص وكياهنا أي هويتها املميزة ومنجزها املعروف،
وهذه اأان حتكي اتريخ الشخص يف خضم اتريخ مجعي يتحرك يف إطاره وتتشكل ضمن ايقاعه ونبضه" ( ،)5فالكتابة السردية
اإلبداعية يف مرحلة ما بعد احلداثة "عرفت حتوالت نجذرية على صعيد الشكل والتقاانت الكتابية واملضمون والتلقي" ( ،)6وهذه
الكتابة تقوم على "التجزئ وهو أهم عنصر يف نصوص ما بعد احلداثة ،مييل إىل تكسري احلبكة والشخصيات واملوضوع واملكان،
اما احلبكة مثالً ال تتطور بطراز واقعي ،وامنا تشكل وحدات من أحداث وظروف" ( ،)7ومن هنا تناولت أدبيات ما بعد احلداثة
الذات كظاهرة حمورية يف حياة اإلنسان ،وهي نقطة االلتقاء اجلوهرية يف العالقة بني السرية والرواية ،فالرواية عند طه وادي هي "
سرد خيايل ذو طول معقد ،بلغة النثر" ( ،)8وهي عند مراتض "اجلنس اأكثر حترراً النه نجنس غري مكتمل وال حدود له ،وال
ضفاف ،أموانجه ممتدة ،دون شواطئ ،وهو نجنس ما ينفك جيهز على اأنجنا التقليدية ليجعلها يف خدمته فقد ختطت الرواية
قوانينها ،وادواهتا لتستعري من اأنجنا اأدبية اأخر تقنياهتا وادواهتا"( ،)9فانعدام االسوار املنيعة وتداخل االليات داخل الشكل
الفين سببت خلطاً هائالً فأصبحت تعاين من بعض املقارابت لألنجنا  ،أن النصوص انفتحت على بعضها البعض ،ومن هذه
اأنجنا السرية الذاتية ،وهي عند لونجون " قصة ارجتاعية نثرية ،يروي خالهلا شخص ما قصته ونجوه اخلاص ،وذلك عندما يؤكد
على حياته الفردية وخاصة على اتريخ شخصيته"( ،)10فصياغة صاح ،السرية الذاتية لسريته فنياً ،ويف أسلوب أديب قادر ان ينقل
الينا حمتو كافياً من اترخيه الشخصي وجتربته يف احلياة بصورة مرتابطة وعلى أسا من الوحدة واالتساق يف البناء والروح(،)11
خيلص إىل ونجود تطابق يف مادة السرية والرواية من حيث رصدمها حلياة شخصية فالسارد حيكي حياة شخصا حقيقياً ومراحل
تطور حياته وانشغاالته يف فضاء زمكاين معني ،فالتطابق بني املؤلف والسارد والشخصية الرئيسة تتبوتق يف هذا الرصد ،فاجلنسان
اأدبيان كالمها رواية " هلا مكوانت النص السردي ،وبناؤه واحلبكة والشخوص ،والزمان ،وقامو التخيل"( ،)12إال ان الفرق
اجلوهري ،واملعيار الرئيسي يف التفرقة بني اجلنسني هي الشخصية املركزية اليت تعد النقطة اأكثر التباساً واماساً بني الرواية والسرية
الذاتية ،أهنا الركيزة اليت يقوم عليها اخلطاب السردي ،فاأضواء تسلط على قصة بطل فرد ،ولكن يكمن االختالف اجلوهري يف
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طبيعة هذه الشخصية ،ففي الرواية هي شخصية خيالية فيها من ذات الروائي ومن جتربته احلياتية الكثري ،أما يف السرية ،االعتماد
الكلي على واقعة سري ذاتية واقعية " فالروائي املتمر يقدم على هذا اأسلوب عندما يريد كتابة سريته ،حيث يصوغ جتاربه
ومواقفه يف شكل روائي متمسكاً بعناصر احلقيقة فيما يقصه ،فيتيح له هذا الشكل أن يتوار خلف بطل الرواية ،ليصور اأحداث
مر هبا متخلصاً من االحراج والقيود الدينية واالنجتماعية والسياسية وخاصة يف االمصار اليت تقمع هبا احلرايت
واملواقف اليت َّ
الشخصية "(.)13
وما حتاوله الدراسة كما ذكران يف املقدمة هو الوقوف على الذات الراوية املهيمنة والطاغية يف "سردها ويف التعبري عن ذاهتا،
ويف سياحتها يف الزمن واملكان واحلادثة والرؤية واأفق على وفق املنهج الكتايب اخلاص الذي تتبناه وتعكس عنه وتصرح به حىت
وإن ذهبت إىل ضمري آخر غري الضمري الذايت اأول فإن االحالة على ذاتية الواقعة أو سرد الذات تبقى ماثلة يف أفق الكتابة"(،)14
فاملؤلف احلقيقي والسارد والشخصية الفاعلة فيه اليت كانت هي مركز اأحداث ونجوهرها ،هنضت مبهمة رواية اأحداث
وتفاصيلها ،والعنوان كان املونجه الصريح مع أترنجحه بني السرية والرواية.
املبحث األول:الفضاء العتبايت
يعد الغالف اخلارنجي وانجهة العمل اأديب ،ومبا إن الغالف أول ما نقف عليه فهو من العتبات اهلامة جمرد محلنا ورؤيتنا
للرواية تدخلنا إشاراته إىل اكتشاف عالقة هذا النص بغريه من النصوص املصاحبة له(" ،)15فالغالف ومكوانته يعد املدخل اأول
لعملية القراءة ،فهو ابعتبارات اللقاء البصري والذهين اأول مع الكتاب يتم عرب هذه املكوانت وما حتمله من داللة مؤطرة للنص"
( ،)16فيظهر على الغالف اخلارنجي للنص اأديب ،نجنس اإلبداع ،اسم املؤلف ،العنوان ،ونجهات الطبع والنشر.
تصميم الغالف :للمصمم الدور الكبري يف تقبل الكتاب ،لذا "فأن ما تنهض به صورة الغالف يعد حتدايً كبرياً أمام
املصمم يكشف عن مد قدرته على أن حيمل هذا الغالف أبكرب قدر من اإلشارات اليت تثري املرء للنظر فيه ،وفهم بعض من
حمتواه ،والدخول يف حوار معه أبية طريقة"( ،)17ومصمم الغالف "هو القارئ اأول للكتاب بعد مؤلفه وهو انقد احلر له يضع
خطوطه اأوىل حوله ،وهذه اخلطوط تعد نجزءاً من الكتاب وقراءة له ونقدا له يف آن واحد معا ،إال أنه ال يكت ،نقده بلغة
الكتاب وإمنا يسطرها يف لوحة تكون رؤيته للكتاب ،ويف الوقت ذاته يشكل رؤيتنا حنن للكتاب من زاوية ما ،أي انه يؤثر اأول
فينا حيال الكتاب أول مرة شئنا أم أبينا وهو بذلك أقرب الفنان التأثريي""(" .)18الغالف سلطة وأي سلطة ،إنه يقيم عالقة ما
مع منت الكتاب ،تبدأ هذه العالقة ابلتشبيه ،وامر ابالستعارة والكناية والطباق ،أي انه يقيم عالقة بالغية حتكم الغالف مبنت
الكتاب من خالل جتليات عديدة "( )19ففي غالف أي كتاب أديب شعري أم سردي "حني نثبت صورة (برورتريه) شخصية
للمؤلف على الغالف كما يف اأعمال الشعرية الكاملة وغريها ....فإهنا تقدم مجلة افرتاضات هل يشبه الكات ،كتابته أو شعره؟
( )13تعالق السرية الذاتية بتخوم االنجنا السردية ،برقاد امحد ،جملة الدراسات االدبية والفكرية ،العدد .38
( )14تعالق السرية الذاتية بتخوم االنجنا السردية ،برقاد امحد مصدر سابق ،ص.38
( )15ينظر :حسن حممد محاد ،تداخل النصوص يف الرواية العربية البحث يف مناذج خمتارة ،دراسات ادبية ،مطابع العتبة املصرية العامة للكتاب,ط،1
ص.78
( )16النسيج اللغوي يف رواايت الطاهر وطار ،عبد هللا اخلطي ،،فضاءات للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،2008 ،1ص.17

( )17صورة الروح ،قراءة يف تصميم الغالف لد زهري ابو شاي ،،مها عبد القادر مبيضني ومجال حممد مقابلة ،اجمللة االردنية للفنون ،نجامعة الريموك،
اربد ،اجمللد ( ،)1العدد ( ،2018 ،)1ص.79
( )18املصدر نفسه ,ص.79
( )19املصدر نفسه ,ص.84
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هل يتصل املنت بصاحبه اتصاال كنائيا؟ هل تغين رؤية صورة الكات ،عن قراءة كتابه هل تفتح تلك الصورة كوة يف منت الكتاب
ليطل القار ء من خالهلا على حمتواه"( )20حناول ان جني ،عن هذه التساؤالت
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ويف الرواية (السرية) مدار البحث اختار املصمم واثق غازي صورة شخصية للكات ،حممود عبد الوهاب ،التقطها املصور
امحد حممود كما هو موثق على الغالف ،وهذه الصورة للمؤلف يف مرحلة الكهولة أخذت مساحة أكرب وأوسع واعمق يف حضورها
على الغالف ،والصورة الفوتوغرافية صورة تنقل الواقع حرفياً ،وحبس ،ابرت "تتميز الصورة الفوتوغرافية بكوهنا ذات استقاللية
بنيوية تشكل من عناصر مشتقاه أو حراكه وفق املطل ،اجملايل وااليديولونجي الذين يعطينها بعداً تضمينياً"( )21وما ملسناه من هذا
االختيار الذي يتم عن قصدية واضحة ،فهي التقطت للكات ،وهو كبري يف السن فضالً عن حضور الوان بعينها ومبا إن اللون
"اختذ وظيفة تكنولونجية عندما حل حمل اللغة أو حمل الكتابة هلذا ونج ،ربط اللون بنفسية املتحدث واملتلقي ،مث ابلوسط
االنجتماعي مث ابلبيئة احمليطة ابلفنان فتساهم دالالت االلوان يف نقل الدالالت اخلفية واأبعاد املنتشرة يف النفس البشرية"(،)22
فاللون له قدرة على خلق داللة رمزية من نسيج النص ،فاختيار صورة ابأبيض واأسود مع امليل للون الرمادي أو املزج بينهما كان
عن قصدية واضحة فاألوان على لوحة الغالف تشري مباشرة إىل أحداث الرواية وذلك لقدرة اللون على خلق داللة فري ابرت
"إن اللون يف حد ذاته لغة انطقة"( ،)23فاأبيض حيمل داللة معينة يف منظومتنا االنجتماعية ،وهي داللة السلم واحلرية والطهارة
والنقاء ،وقيل قدمياً يرمز للصالح والدين وكان هذا اللون يف الصورة من نصي ،قميص الكات ،،وكأنه استعارة إىل طهارة ثوبه ،أما
اللون اأسود فهو حيمل داللة احلزن واليأ والتشاؤم ،وهو مكروه يف حميطنا االنجتماعي أنه داللة على التعقد فكان من نصي،
[اجلاكيت] الذي يرتديه وكانه يشري إىل ثقل اهلموم اليت حيملها ،وغطى الرمادي اجلزء اأكرب من حميط الصورة فهو بكثافته حيمل
شبكة من الدالالت بوصفه لوانً حيادايً ،فقد يعرب عن التحذير أو اخلوف( )24من انقضاء العمر دون الركون إىل الراحة يف بيئة
رمادية مشوشة وضبابية ،فصورة الكات ،تشري إىل عمق وقصر السرية اليت تراوحت بني لونني وبروز ونجه ملئ ابخاديد حفرهتا
معاول اايم هذه السرية فنخلص إىل أن وضع صورة الكات ،على الغالف وهو معروف يف اأوساط اأدبية والثقافية يؤدي وظائف
عديدة منها (التسمية ،امللكية ،االشهارية حبس ،نجريار نجنيت)( ،)25كما حال االسم وهو من العناصر املهمة اليت ال ميكن
جتاهلها أو جماوزهتا ،أنه العالمة الفارقة بني كات ،وآخر ،فنحن نتمىن "ان نقدم انفسنا لألخرين أو أنفسنا بوصفنا توكيداً ثقافياً
منوذنجياَ أو مميزاً بشكل ما"( ،)26ولقراءة الكتاب ستظهر لنا سلطة العنوان بوصفها سلطة عليا حتفز القارئ على تناول الكتاب
واخلوض يف غماره واالحبار يف حميطه الفين ،وهذا الشرط ال يتحقق إال بونجود اسم الكات ،إىل نجان ،اسم الكتاب الذي جيعل
القارئ على بينة من منتج الكتاب(.)27
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العنوان :هو املفتاح الذي يقود القارئ الكتشاف النص والولوج إىل عمقه ،وكشف داللته ،النه الركيزة اأساسية ملعرفة
النص ،فلحظة وضع العنوان "حرنجة أهنا حلظة أتسيس السرتاتيجية اغرائية قادرة على شد انتباه القارئ ومحله على املتابعة
( )20صورة الروح ,مصدر سابق ،ص.84
( )21نقالً عن قدور عبد هللا ،سيمائي الصورة ،دار الوراق ،عمان ،االردن ،ط ،2008 ،1ص.27
( )22مجاليات اللون يف شعر ابن املعز ،عبد الفتاح انفع ،جملة التواصل العدد ( ،1999 ،)2ص.125
( )23نقالً عن :االشتغال السيمولونجي ابألوان ،اندية خاوة ،حماضرات امللتقى الثالث (( سيمياء النص االديب)) ،منشورات نجامعة حممد خضر –
بسكرة ،اجلزائر ،2004 ،ص.384
( )24ينظر ،صاحل ونيس ،الصورة اللونية يف الشعر االندلسي ،ط ،1دار جمدالوي ،عمان ،االردن ،2014 ،ص.130-129

( )25عبد احلق ابلعابد ،عتبات نجريار نجينيت ،من النص اىل املناص ،ط ،1تقدمي :سعيد يقطني ،منشورات االفالك ،2001 ،ص.65-63
( )26ينظر :عبد املالك اشهبون ،العنوان يف الرواية العربية ،آانليا للدراسات والنشر والتوزيع ،حماكات للدراسات والنشر والتوزيع ،دمشق ,ط،1
 ،2011ص.31
( )27ينظر :بسام قطو  ،سيمياء العنوان ،ط ،1مكتبة كتابة ،اربد ،2001 ،ص.45
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والتواصل"( )28فضالً عن أتسيسها أول لقاء بني القارئ والكات ،،فالعنوان للكتاب " كاالسم للشيء ،به يعرف ،وبفضله
يتداول ،ويشار اليه ويدل عليه"( )29و ما مفروغ منه إن الكات ،معبأ ايديولونجياً وافعاله واقواله اغوائية ،فال يضع الشيء اعتباطاً أو
بنية خالصة ،بل بقصدية وبعد التفكري بعمق ومع سبق االصرار والرتصد( ،)30وتتجلى امهية العنوان فيما يثريه من "تساؤالت ال
يونجد هلا انجابة إال مع هناية العمل فهو يفتح شهية القارئ للقراءة أكثر من خالل تراكم عمليات االستفهام يف ذهنه واليت سببها
اأول العنوان فيضطر إىل دخول عامل النص حبثاً عن انجاابت لتلك التساؤالت بغية اسقاطها على العنوان"( ،)31ولتحليل العنوان
البد من النظر إىل العنوان بوصفه بنية مستقلة هلا اشتغاهلا الداليل اخلاص مث ختطي االنتانجية الداللية هلذه البنية ،واالجتاه إىل العمل
واالشتباك مع دالليته ،دافعة وحمفزة على انتانجيتها اخلاصة هبا ،بدءاً من الوظيفة البصرية أو االيقونية اليت تظهر مجاليته من خالل
ابراز حروفه ونوع اخلط وحجم اخلط ،فجاء العنوان ابللون االبيض وحبجم كبري إىل اجلان ،االمين من صورة الكات ،مما يوحي
بتوازيهما مث وضع أسفل الصورة اسم الكات ،حبجم أقل وبذات اللون االبيض وأعلى االسم مفردة (رواية) اليت تشري إىل نجنس
النص وهنا تربز اإلشكالية ،فاحلقيقة الكات ،حممود عبد الوهاب ،يعي اماماً أمهية العنونة ،وسنقف على رأيه ابختيار العنوان ،فهو
عنده إما "ينبثق العنوان قبل عملية الكتابة أو اثنائها على صورة ومضة أو حملة تكون ملهة يف الغال ،لعملية اإلبداع أو حمرضة
عليها" ( ،)32وقد ينبثق العنوان "بتأثري ابعث داخلي ال شعوري  ..بفعل عمليات تشكيلية ومعقدة ومتشابكة وغامضة يصع،
حتليلها إىل عناصر اولية ،أو مراحل منطقية واضحة  ..وحتفظ (عبارة العنوان) على مد عملية الكتابة وحىت بعد االنتهاء منها
ابلنسق اللغوي الذي انبثقت عليه يف أثناء الكتابة أول مرة وبقواعد منوها وسيميائها من دون تعديل يهدد مستواها الداليل"(،)33
وإما يكون العنوان اختياري ،وقد يظهر متأخراً عن زمن الكتابة وال يتسم ابالستقرار ،ويكون عرضة للتغري والتحويل
والتعديل( ،)34وأرنجح أن يكون العنوان انبثق منذ اللحظة اأوىل وعن قصدية واضحة مبفردة (سرية) املضافة إىل مفردة (حبجم
الكف) يف بنية العنوان "تؤسس ملفهوم عنواين عليه أن يستجي ،ملنت الكتاب ،وعلى منت الكتاب ان يكون وفياً ملقتضيات
العنونة"( ،)35إال إن الكات ،وضع يف أسفل الغالف مفردة (رواية) فعلى صعيد التجنيس محل الكتاب إحالة أنجناسية صرحية على
فن الرواية ،فاإلشكالية بني العنونة والتجنيس غايتها تشويش ذهن القارئ ،وللعنوان وظائف عديدة منها ما هو أتسيسي ومنها ما
هو اغرائي ،ومنها ما هو اختزايل وتكثيفي( ،)36فصاح ،كتاب (ثراي النص) ير ان العنوان احلديث "تتحكم ابختياره مونجهات
خمتلفة أتيت يف مقدمتها منهجية تتمثل يف بروز شديد أحد اانت النص على بقية اانته اأخر  ،يعتمد الكات ،بقصدية إىل
اختيارها وبلورهتا على مستو العبارة عنواانً لعمله أو من هنا نجاء انصاف العنوان يف النصوص احلديثة ابالنغالق النسيب"(،)37
ومن العنوان إىل العنواانت الداخلية اليت سامهت ايضاً يف أترنجح النص بني السرية والرواية.

( )28حممد فكري اجلزار ،العنوان وسيموطبقا االتصال اأديب ،العتبة املصرية العامة للكت ،1988 ،،ص.15
( )29ينظر :املصدر نفسه,ص. 15
( )30عبد القادر رحيم ،علم العنونة ،دار التكوين للتاليف والرتمجة والنشر ،دمشق ،سوراي ،2010 ،ص.47
( )31حممد فكري اجلزار ،العنوان وسيموطيقا النص االديب ،ص.5
( )32االعمال الكاملة ،حممود عبد الوهاب ,دار شهراير ,البصرة ,ط , 1ص(.335فصل القول يف العنوان يف كتابه ثراي النص ضمن االعمال
الكاملة).
( )33املصدر نفسه ،ص.336
( )34ينظر :املصدر نفسه ،ص.336
( )35الذات الساردة ،حممد صابر عبد ،دار نينو للدراسات والنشر والتوزيع ،دمشق ،سورية.2013 ،
( )36ينظر عتبات نجريار نجينت من النص اىل املناص,عبد احلق بلعابد 152,
( )6يف نظرية العنوان (مغامرات اتويلية يف شؤون العتبات ),خالد حسني ،دار التكوين للطباعة والنشر ،دمشق ،2007 ،ص.82
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املضموين املتهيئ للمتلقي منذ مساعه للعنوان خالل قراءته للنص  ....ويقدم انطباعاً خيلق املعىن ،ولكن احلقيقة أنه خيلق معىن حمرياً
وعصياً على النص"( )40فهذا احلذف ال يتم "اال حبذف حنوي ،فالغموض الداليل يقود إىل نوع من االهبام والغموض الوظيفي
املقصود من طرف الكات )41("،ومن خالل القراءة للعنوان يتضح ان الشخصية الرئيسة (الراوي – املؤلف – السارد) يصف لنا
حالته يف هذا السوق ابحثاً عن كتاب بعد أن نصحه صديق له فيقول" نجئت إىل سوق الكت ،القدمية أن صديقا ذا دراية
ابلكت ،وشغف بقرائتها واقتنائها قال يل إن الكتاب الذي تبحث عنه لن جتده إال يف تلك السوق ومل يذكر اسم مكتبة
معينة"( ،)42وبعد أن وصف السوق وصفاً دقيقاً وفصل رحلته اليه مل حيصل على ضالته إال أنه تناول "كتاابً من على املنضدة
استهواين موضوعه ،وضعته فوق اجمللدين واجمللة وخرنجت من دون أن انجد الكتاب الذي نجئت من انجله"( )43وعند عودته من
سوق الكت ،املكه ح ،االستطالع الذي "يتغل ،عليه دائماً عند شراء أي كتاب ترائي يل صفحاته عاملاً جمهوالً ارغ ،يف
ارتياده حلظة اقتنائه غالباً ما كنت أقل ،صفحاته ،واان يف الطريق تتملكين لذة غامضة يف التعرف على بعض ما فيه ال استطيع
مقاومة هذه الرغبة"( )44ويصف لنا ايضاً مشاعره جتاه الكتاب املقتىن "ومثل إنسان تعرف عليه أول مرة نلقي منه ابحاديث
متفرقة ،كان هذا ما فعلته  .....حتسست يدي داخل الكتاب شيئاً صلباً مثل عظم صقيل متماسك اخرنجت الكيس وانتزعت ما
يف داخله كانت صورة متصلبة أتملتها نجيداً حملت أخي الذي مات قبل سنوات يقف يف مقدمة الصورة مع اصدقائه  .....وقد
وضع مرفقه على حانجز اجلسر ،كان حيدق إىل أمام وكأنه حيتويين بنظراته"( ،)45فكانت هذه الصورة عنوان الوحدة الثانية ،فإن ما
يغري الراوي "ابالستعانة ابلصور الفوتوغرافية هي طبيعتها الشاهدية  ...وهي طبيعة جتعلها وسيلة سردية مثينة ملد اجلذور يف الزمان
واملكان"( ،)46عندها تتحول الصورة حموراً لألحداث ووسيلة لكشف الشخصيات فهي عنصر فاعل يف احلبكة.

( )1ينظر :عتبات نجريار نجينيت ,عبد احلق بلعابد,ص.126
( )39شعي ،حليفي ،هوية العالمات يف العتبات وبناء التأويل ،دار رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ،2015 ،1ص.31
( )40املصدر نفسه ،ص.32
( )41الرواية ،ص.7
( )42الرواية ،ص.7

( )43الرواية ،ص.7
( )44الرواية ،ص.19
( )45الرواية.20 ،
( )46مدينة الصور الفوتوغرافية يف اللوحة التشكيلية واملشهد الروائي ،فالح رحيم  ,احلوار املتمدن ،العدد ( ،)4191اتريخ (.)2013/8/21
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الوحدة األوىل عنوااها فيف سو الكت)  ،وهي مجلة امسية حذف منها (املبتدأ) ،وهذا احلذف كما يراه حليفي "الكسر
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العناوين الداخلية هي عناوين مرافقة أو مصاحبة للنص وهي تؤدي وظائف متشاهبة مع العنوان وهي "عناوين تستدعي
مبا هي عليه ،نوع املالحظات نفسها ولن كون هذه داخلية للنص أو الكتاب على االقل ،فهي تستدعي مالحظات أخر "(،)38
فهي ليست مهمة وضرورية كما هو حال العنوان الرئيسي ،ولكنها تساهم يف مساعدة القارئ وتونجيهه يف فهم النص ،وهي ليست
شرطاً مطلقاً ،ولكنها امكن املتلقي من حتليل املنت النصي ،وتساهم يف اعطاء أتويالت أخر للنص ،وذلك من خالل أسلوب
الكات ،وبراعته يف اختيار هذه العناوين ،وكيف وظفها مع ما يناس ،وظيفتها الوصفية حبس ،نجينيت فهي امكننا من ربط
العناوين الداخلية وفصوهلا من نجهة ،والعنوان الرئيس من نجهة اثنية ،أن العناوين هي عناوين واضحة شارحة لعنواهنا الرئيس(،)39
وذكران يف سطور سابقة ،قضية التجز ء والوحدات ،فقد قسم الكات ،الرواية إىل ثالثة اقسام اطلق عليها (وحدات) وعنون هذه
الوحدات بعناوين خمتلفة ولكنها نجاءت لتختزل النص بكامله ،ومل يكت ،اعالها الوحدة اأوىل ،وامنا يف الفهرسة كت ،الوحدات.
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الوحدة الثانية عنواها الكات) بـفالصورة تروي حكايتها العنوان هنا مجلة امسية متكاملة ال حذف فيها ،ولكن العنوان
نوعي وغري متشابه مع عنوان آخر فهو يقدم اضاءة غري مباشرة للموضوع ،فهو "كتخيل يعكس انبناء النص على التخيل والتوازي
بني العنوان والنص"( )47فالصورة نجزء من السرية ،وهي كما يقول السارد "ال تعرض الصورة ما هو مونجود فيها دائماً ،وقد تعرض
ما هو خارج عنها وال تكتفي بسرد ما هو مرئي فيها ،اهنا تستعيد الغائ ... ،اهنا جتعل ما مضى حاضراً كما لو كان نجر اآلن،
أهنا سرية ترو ابلبصر"( )48فهي كائن يعتد به وال يصدأ وهو حي يف انجود حاالته وقد استنعش ابلفيتامينات( ،)49وكما توضع
"االشياء يف مكاهنا ارنجعت اخي يف الصورة رفعت ساعده ووضعت مرفقه على حافة اجلسر اخلشيب فاستعاد وقفته وكانه أمام
املصور"( ،)50ويف إشارة سابقة ذكران وظائف العنوان اليت رتبها نجنيت حبس ،الفاعلية ،فالتعينية منها تساهم يف ابراز هوية النص
وانتمائه ،وطبيعته الداللية ،فالصورة هنا نصاً قائماً بذاته وإشارة إىل نص يكت ،ليحقق نجدلية بني املتخيل والواقعي( ،)51مث أيخذان
الكات ،لنخرج من الصورة وندخل السرية ليكون عنوان الوحدة الثالثة خارج الصورة وداخل السرية ،العنوان هنا متعلق بظرف
الزمان واملكان ،والكات ،يعود للسرية ولكن من خالل املكان الذي يؤدي "دوراً ابلغ اأمهية يف تشكيل السرية الذاتية بوصفها فناً
سردايً ينهض على استيالد مكان معني وحمدد له مرنجعي ة واقعية معروفة لكنه يف الوقت نفسه ينفتح على جمال ختيلي مقيد تتأنسن
فيه الكثري من صفاته وخصائصه وأنجوائه ،وأتخذ بعداً بشرايً إنسانياً مبعية الشخصية  ...اليت سرت عربه ومن خالله وبوساطته
الكشف عن تشكيل سريهتا"( )52فيقول "تنفتح مدينيت أمامي ،تتسع ،تبهى ،تضيئ والسيارة الصغرية تتقدم بسرعة ،خترتق اجلو،
والساحات والبيوت وجتتاز املارة املسرعني ،وأان خلف زنجاج السيارة اأتمل الفضاء املتسع  ..مل انقطع عن مدينيت أبداً ،فاذا كانت
غائبة عين يف البصر ،فهي حتيا يف داخلي دائماً"( )53شكل املكان نجزءا من السرية وهو حبانجة لدراسة منفردة أن املكان ذاكرة
الكات ،فهو مكان حقيقي عاش فيه واحبه.
خنلص إىل ان اختيار عنواانت تقوم على "التشويش على عمليات التلقي التقليدية وكسر أفق التوقع لد القارئ العادي
واستدراج االنتباه إىل طبيعة بناء احلبكة ،ومد مصداقية احلدث الروائي والشخصيات على حد سواء"( )54كانت نجزءاً من
وظيفتها التأويلية اليت ارادها الكات ،أن النص ال ميكن فهمه وإدراك إشاراته إال من خالل العنوان املتأرنجح بني السرية والرواية.

( )47هوية العالمات ,شعي ،حليفي ,ص.43
( )48الرواية ,ص.30
( )49حياة الصورة وموهتا ,رجيسي دوبرية ،تر :فريد الزاهي ،دار املأمون للرتمجة والنشر ،بغداد ،ص.207
( )50الرواية ,ص23

( )51هوية العالمات  ,شعي ،حليفي,ص.46-45
( )52ينظر :التشكيل السريذايت التجربة والكتابة ،حممد صابر عبد ،دارنينو  ,سورية ،دمشق, 2012 ،ص .97
( )53الرواية10:
( )54افق يتباعد ،أماين ابو رمحة ,ص .306
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( )55افق يتباعد ،أماين ابو رمحة ,ص .63
( )56ينظر :املصدر نفسه  ,ص63
( )57ينظر :السرية الذاتية (رواية) معج ،الزهراين ،جملة القافلة ،الشبكة العنكبوتية
( )58افق يتباعد34 :
( )59املصدر نفسه.34 :
( )60نظرايت السرد احلديثة ،وال مارتن ،ترمجة :حياة نجاسم حممد ،اجمللس االعلى للثقافة97 :1998 ،
( )61ينظر :الذاتية والغريية واحلوار بني االان واآلخر يف الرواية ،عبد البديع عبد هللا ،مكتبة اآلداب.13 :1995 ،

( )62خزانة احلكاايت ،سعيد الغامني ،املركز الثقايف العريب.139 :2000 ،
( )63ينظر :مفهوم الذات بني النظرية والتطبيق ،قحطان امحد الطاهر ،دار وائل ،االردن ،ط.47 :2004 ،1
( )64الذات والذاكرة يف خطاب اليوميات (دراسة يف خواطر الصباح) ،لعبد هللا العروي ،ابراهيم العدراوي ،دار كنوز املعرفة, 2020 ،ص . 130
( )65بعد طول أتمل ،بول ريكو ،تر :فؤاد مليت ،منشورات االختالف ،املركز الثقايف العريب ،ط, 2016 ،1ص.13
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اعتقد الكان وفوكو "إن الذات املتماسكة املوحدة املستقرة ليست إال حمض ،وبينوا إن ذواتنا هي نتيجة عوامل
انجتماعية عديدة مثل اللغة ،اجلغرافية ،اأسرة ،التعليم ،السلطة ،وهي حتدد يف هناية املطاف اأان ،ومن هنا اذا بدأ استبدال الروح
بكوالج الرتاكي ،االنجتماعية ،وبدأ نزيف الذات اليت استحالت إىل شظااي وتعزز الشعور ابلعزلة واالغرتاب"( )55فلجأ اأدابء
واملؤلفون إىل السخرية أو اللع ،أو التهكم والسخرية السوداء أو العبث والتقطع والتناقض واملعارضة اأدبية أو كسر الزمنية،
لتضمني امناط كتابة مل تكن معروفة ضمن السرد الروائي جلأ اأدابء واملؤلفون إىل السخرية أو اللع ،أو التهكم والسخرية السوداء
()56
أو العبث والتقطع والتنافض واملعارضة اأدبية وكسر الزمنية  .وتضمني السرية الذاتية داخل الرواية فمن الطبيعي واملنطقي اماماً
أن جند كتاابً يتونجهون مبجمل إبداعاهتم الشعرية والسردية إىل عاملهم الداخلي وذواهتم أن جتربة الكتابة اإلبداعية ،هي نجزء
أساسي وصميمي من جتربة احلياة أببعادها الفردية واالنجتماعية واإلنسانية واذا كان هناك مبدعون مييلون إىل الكتابة عن اآلخر
واخلارج يونجد اجلان ،اآلخر جند كتاابً آخرين يتونجهون حبمل إبداعاهتم السردية والقريبة إىل عامل الذات( ،)57وحبس ،وصف ابرت
فأنه "رواية ما بعد احلداثة أبهنا الرواية اليت تقلد شكل الرواية وتكت ،بواسطة مؤلف يعكس دور املؤلف"( )58فالتقاانت املتعددة "
على صعيد اجلمالية الكتابية حتول املؤلف احلقيقي إىل إحد الشخصيات اخليالية املشاركة يف احلدث السردي"( )59وخلق سرية
ذاتية متخيلة "فهي على حنو منوذنجي قصته كيف أصبحت حياة ما كائنة وكيف أصبحت نفس ما هي عليه ،وليكشف الكات،
وهو يرانجع املاضي ،ان بعض اأحداث كان هلا عواق ،مل يكن يتوقعها يف حينها ،وان أحدااثً أخر ال تعطي معناها إال حني
تتأمل بعد كل فعل الكتابة"( )60فأحداث الرواية اليت تقدم من زاوية واحدة هي ونجهة نظر املؤلف تظل يف الغال ،حمكومة لعينة
الراوي أو الشخصية الرئيسة اليت تقدم اأحداث عرب منظورها احلاكم ،وهنا تربز اهلوية اخلاصة أو الشخص فيه ،وهي الوحدة
الغريزة اليت امثل هويتنا( ،)61فـ"من أن تلخيص لتجربة احلياة يف سرد ذهين تؤلفه الذات ،وتوصله إىل بديلها املطابق بصورة آان
وتعدل الذات من صورة هذه اأان ابستمرار يف اثناء سردها حلكاية ونجودها"( ،)62فاأان هي الذات وما اشتمل عليه من افكار
وآمال وطموحات وصراعات ومؤثرات وما حتمله من مظاهر وخصائص ثقافية أو نفسية أو ايديولونجية فهي مصطلح مشحون
حبموالته النفسية وااليديولونجية واالبستيمولونجية والفلسفية مقيداً الختالف املرنجعيات الفكرية والرؤ وهي عرضة للمؤثرات
والتغريات احمليطة هبا( ،)63أن الذات ليست شيئاً مورواثً لد اإلنسان ،وإمنا تشكل من خالل التفاعل مع البيئة اليت يعيش فيها،
وقبل ان نرصد آان الراوي املنشطرة بني الذات والذاكرة البد من وقفة مع الذاكرة اليت اشبع االهتمام هبا ،وهذا االهتمام والتقدير
العايل للذاكرة كما ير مريي درنوك أييت من دورها يف حتفيز املخيلة وما امنحه من تقدير للذات( )64و"الكتابة عن الذات بناء
للهوية الفردية اليت تتجلى من خالل العقل وتؤسس لذاكرة الذات اخلاصة"( )65فالذاكرة نقيض النسيان ،وتعرب عن اهلوانجس
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والقلق الذايت جتاه العامل ،فالكات ،والراوي والشخصية الرئيسة ،غابت بينهما "املسافة الفاصلة أي بني شخصية السرد الرئيسة اليت
()66
هي الذات وبني الراوي الذي يتحدث بضمري اأان ويكتبه بصيغة املتكلم"
فالبطل يف الرواية وان مل يشري إىل امسه الكات ،وامنا إىل صفاته ،بذلك قدم نفسه بوصفه شخصية سردية "املهند ،
املثقف ،االعزب) تصنع احلبكة وتقود اأحداث ،وتبدو هنا الذات وكأهنا انفصلت عن نسيج النص ،ولكن احلقيقة الرواية قدمت
من زاوية نظر واحدة فهي ونجهة نظر املؤلف فهي " تظل يف الغال ،حمكومة هليمنة الروائي أو الشخصية القصصية اليت تقدم
اأحداث من منظورها احلاكم"( ،)67ويتحول املؤلف احلقيقي إىل إحد الشخصيات اخليالية املشاركة يف احلدث الروائي" ،فالذات
تبدو احياانً وكأهنا قد انفصلت عن منتج النص أو الكات ،احلقيقي  ....تبدوا الذات أكثر نجلياً ووضوحاً قابلة للتجديد والتعريف
فالكات ،يقدم نفسه ابعتباره شخصية سردية تضمن احلبكة وتقود اأحداث" ( )68واغل ،الظن تعمد الكات ،العبثية اإلشكالية
للعنوان أن "السرية تستويف التجربة احلياتية واحمليط االنجتماعي لصاح ،السرية ،دون التقيد حبرفية الوقائع واأحداث ،ومن مث
اللجوء إىل التخييل وما يستدعيه من حذف واضافة متماشياً مع املقتضيات اجلمالية للكتابة السردية" ،وهذا التخيل الذايت يلجأ
اليه الروائي ليوظف عناصر من مسار حياته وجتربته ابلونجود ويتمظهر البعد السريذايت عند حممود عبد الوهاب ويتجسد ابلتايل
()69
[ .1حتمية ضمري املتكلم  .2املطابقة  .3صوت املثقف .4موضوعة اجلنس]
ضمري املتكلم:
تتناوب الذات والذاكرة على لسان الراوي العليم املتماهية مع املؤلف والشخصية الرئيسة املهيمنة على احلكي يف بنية الرواية
ونجعلها تذكرية أتملية( ،)70فيفتح النص يف الوحدة اأوىل سوق الكت ،بـ "نجئت إىل سوق الكت ،القدمية أن لدي دراية ابلكت،
وشغف بقراءهتا واقتنائها قال يل ان الكتاب الذي تبحث عنه لن جتده إال يف تلك السوق  ...لكين احتكمت إىل حدسه ...
قررت الذهاب يف هذا النهار القائظ  ..أتسرين الكت ،كثرياً مىت نشأت هذه اهلواية ؟ انجهل حتديد الزمن اماماً ،غري إن ما امسيه
ابهلوية بدأ ينمو يف داخلي على شكل نزوة أو أتكيد للذات حىت اكتمل أبن أصبح الكتاب ذاكرة يقظة مدهشة لفهم ما جيري يف
احلياة واتساع املخيلة"( ،)71هنا أصبح الراوي متكلماً يروي بضمري اأان(املتكلم) وهو الضمري الذي تروي من خالله الشخصية
الروائية يف الزمن املاضي الذي هو زمن السرد عن أحداث وشخصيات يف الزمن احلاضر الذي هو زمن الكتابة" ،فتقوم الذات
مقام الشاهد على ونجود احلقائق"( )72وهذا التداخل الزمين والتناوب بني الذات والذكرة يتجلى بوضوح يف الوحدة الثانية (الصورة
تروي حكايتها) وابلضمري ذاته يف هذا املشهد الروائي ينانجي ذاته بوصفه شخصية حاضرة وشاهدة لألحداث فيقول" :الليل يوقظ
الذكرايت ،ليهبط مثل ذرات الغبار يف الالمباالة مستفزة ،يهبط يف كل مكان ،من اشجار احلدائق ،من سقوف املنازل املستلمة
للرقاد  ...دخل الليل غرفيت  ...اشغلت املصباح تكشف معامل الغرفة وحافات االشياء حاملا ملس الضوء سطوحها اخرنجت صورة
اخي واصدقائه ووضعتها أمامي"( .)73دمج عبد الوهاب الصورة يف حركة احلبكة وتوسع يف استقصاء تفاصيلها لتتحول من صورة
( )66الصوت اآلخر اجلوهر احلواري للخطاب االديب ,فاضل اثمر ,دار الشؤون الثقافية بغداد ط, 1992, 1ص.20
( )67نقالً عن :خطاب الذات يف االدب العريب ،حممد معتصم ،دار االمان ,ط ،2007 ،1ص.15
( )68الذات يف السرد الروائي ،حممد برادة ،دار ازمنة االردن ،ص.10
( )69ينظر :رواية الذاكرة وذاكرة الرواية ،دراسات يف الكتابة االدبية ،صدوق نور الدين ،دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع, 2017, ،ص. 50
( )70ينظر :كتاب امللتقى الثالث ،ط ،1عبد احلميد بن هدوقة ،مديرية الثقافة لوالية بوعريرج 2000 ،ص.191
( )71الرواية.8-7 :
( )72الذات الرائية يف شعر الزهد ديوان ابو العتاهية امنوذنجا ,امال النخيلي ,دار الفرقد ,دمشق  ,سوراي ,ط, 2011 1ص193
( )73الرواية29 :
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( )74الرواية23 :
( )75الرواية.23 :
( )76الرواية.34 :

( )االعمال الكاملة.61 :
( )77الرواية30 :

( )78رواية الذاكرة وذاكرة الرواية.50 :
( )79دفرت على سرير الرنجل املريض ،كاظم الاليذ وحممود عبد الوهاب شاعراً ،جملة الشرارة ،ط:2013 ،1
( )80سرية حبجم الكف رواية حممود عبد الوهاب استعادة حياة ميتة ،ملحق نجريدة املد .2016/4/2 ،
( )81سرية حبجم الكف رواية حممود عبد الوهاب استعادة حياة ميتة ،ملحق نجريدة املد .2016/4/2 ،
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نشرها عبد الوهاب سابقاً( )وانجر عليها بعض التعديالت الطفيفة مثل اخفاء اسم اخيه مع ذكر امساء اصدقائه فيقول" :ال
تعرض الصورة ما هو مونجود فيها دائماً قد تعرض ما هو خارج عنها ،ال تكتفي الصورة بسرد ما هو مرئي فيها أهنا لفقيد الغائ،،
ايب ،امي واخويت واخوايت ،وبيتنا ذا الطابق الواحد الذي كنا نعيش فيه ،إهنا جتعل ما مضى حاضراً كما لو كان ما نجر جيري
اآلن ،أهنا سرية تر ابلصرب وحتمل تفاصيلها الغائبة تتعاضد الصورة والذاكرة"( ،)77وهنا تربز املطابقة إىل نجان( ،آان املتكلم) من
خالل "احلكاية اليت مت صوغها ،وتكشف عن كون الشخصية املتحدث عنها ويف أبرز مظاهرها مالحمها شخصية الروائي والكات،
نفسه"( ،)78فاأان هنا واضحه نجداً لو عدان إىل سرية الكات ،من خالل ما كتبه اصدقاؤه وما نوه هو عنه متناثراً يف الرواية فيقول
كاظم الاليذ "إن حممود عبد الوهاب كان يكت ،سريته دون أن يفصح عن ذلك أو اإلعالن صراحة عنها"( ،)79إذ نتفق مع
العطوي أبن الكات ،كشف لنا لعبة عندما خرج من الصورة إىل السرية يف الوحدة الثالثة (خارج الصورة – داخل السرية) فهذه
االنعطافة "ابلرواية حنو أن تكون سرية قبل أن تكون صورة أي أراد أن يكون هو حاضراً يف سرية أخيه واصدقائه بعد رحيلهم ....
فعندما اسقط شخصية مصطفى الذي مات ابلسرطان يف قصة سرية (رائحة الشتاء) كما ومل يذكر اسم اخيه امحد اضافة أشياء
أخر قام حبذفها وتعديلها ،وهذا أن دل على شيء أما يدل أنه مشارك يف صناعتها من واقعه  ...أما سوقه لرواية الناقد الفرنسي
(ابرت) كيف تلمس غيابه يف االلبسة اليت كانت ترتديها أمه عام  ،1913فهي عند عبد الغفار العطوي من التغريات اليت نفذت
منها الشبهات إىل الربهنة على إن رواية (سرية حبجم الكف) هي سرية حممود عبد الوهاب بال نجدال"( )80نتفق معه وهو يعلل
تعمد الكات ،التحايل على القارئ" ،بعدم اإلعالن على أن الرواية ليست سرية ذاتية له ،وعن بطلها ليس هو حممود على الرغم
من كل الشواهد االدلة الدامغة الىت تؤكد ذلك ،أن اأمر يتعلق ابلبناء النفسي حملمود عبد الوهاب الكات ،العجوز االعزب
اإلنسان املثقف املنعزل الكتوم حيث رغ ،يف استعادة حياة ميته يف نظر االخرين هي يف نظره تتجدد يف كل أوان"( ،)81ونضيف
للقاص حممد خضري اجملايل له وصديقه رأايً يؤكد إن الرواية فيها من سرية حممود عبد الوهاب الكثري أن مل تكن كلها فيقول" :
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فوتوغرافية ساكنة إىل مشهد روائي متحرك مبين على ذاكرة ذات حيوية أهنا منوذج من ذاكرة اترخيية هي ذاكرة السارد عبد
الوهاب "كما توضع االشياء يف مكاهنا ارنجعت اخي إىل موضعه يف الصورة ،رفعت ساعده ووضعت مرفقه على حانجز اجلسر
اخلشيب فاستعاد رفقته ،وكأنه يقف أمام املصور من نجديد"( ،)74فهو هنا حيكي عن اانه وعن االخرين أن ضمري املتكلم هو
االنس ،للبوح بكل انسيابية فتصل املشاعر إىل املتلقي بطالقة دون حوانجز سردية أو لغوية فشخصيات الصورة تعرف عليها
القارئ وألفها واتبع تفاصيل ونجودها فهو مل يغفل زمن الصورة املونجود خلفها وخبط أخيه "للذكر  1942واىل نجانبها ختم
املصور وعنوانه ورقم الصورة"( ،)75فالزمن هنا كما يقول احتفظ خبصوصية واترخيية بعد أن توقف يف هذه اللقطة فشكل العرابت
واأاثث واملالبس وفضاء الشوارع واملباين وتصاميمها ،إال إن املفارقة يف الزمن تصدمك يف ما هو خاص وذايت ينتج زمن الصورة
ويتسرب ايل يف شكل ذكر آنية سرية تنبعث فيها احلياة وتقودين على حنو مفانجئ إىل االحسا هبا "الذاكرة تكمل الصورة،
والصورة حتمل اترخياً عاشه اخي قبلي اتلمس غيايب فيه"( ،)76البد ان نشري هنا إىل عالقة هذه الصورة وحكايتها بقصة سرية اليت
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يكت ،حممود صفحات من سريته الذاتية على ترتي ،خاص بيقظة ذاكرته احلاملة فيتذكر ونجه أبيه أول من يتذكر وهو يصحبه إىل
صالون احلالقة"( ،)82وقد ورد ذلك يف الرواية "كان أيب يتحرك حتت سقف الطارمة احضران له املاء الدافئ للحالقة ووضع املرآة
أمامه وعلى عمود الطارمة ،على مسمار ابرز  ...لبست املرآة ونجه أيب حتكمت املرآة بونجه أيب"( ،)83فيقول حممد خضري "اذا كان
حممود يضيف ما ينقص حياته إىل حياة شخصياته يف ملف من سريهم املتفرقة سرية موحدة لقصته يؤلفها عن نفسه  ...فيحذف
ما سبق تفصيله يف سرية حياته ويضيف إىل شخصياته ما يفيض عن مقادير سريهم"( ،)84خنلص إىل إن التطابق كبري بني شخصية
الراوي والروائي والبطل.
البعد اآلخر هو صورة املثقف ،فهذا الرنجل عاشق الكت ،الذي جيهل مىت بدأت هذه اهلواية وأتصلت فأصبحت أتكيد
للذات ،فريسم لنا صورة لسوق الكت" ،عامل يتألأ يف انعكاسات ضوء الشمس والتماعات اإلعالانت الزنجانجية ،رنجال ونساء
يصحبون اطفاهلم وهم حيتضنون يف زهو حقائبهم املدرسية املصنوعة من الكتان ،تضطجع يف أسفل حاشيتها صور دببة صغار
ترمش بعيوهنا أمام حركة املارة" ( ،)85ويصف اعمار الباعة وهيئاهتم وأنجواء مكاتبهم ورواهتا ،ولكن عاشق الكت ،يصف لنا "ح،
االستطالع يتغل ،علي دائماً عند شراء أي كتاب ترتاء يل صفحاته عاملاً جمهوالً ارغ ،يف ارتياده حلظة اقتنائه غالباً ما كنت
أقل ،صفحاته وأان يف الطريق ،تتملكين لذة غامضة يف التعرف على بعض ما فيه ال استطيع مقاومة هذه الرغبة اتلمس الكتاب،
غالفه احملتو واوراقه ذات الوخز يف حافاهتا احلادة والكلمات املطبوعة بعناية ،والفراغات املنتظمة بني السطور إبهبامي أدفع اوراقه
يف حركة ضاغطة تتابع اثرها حركة االوراق يف دورة ساحرة"( ،)86هذا املشهد الروائي املرسوم بدقة وعناية يصحبها شغف وحرص
على اقتناء الكت ،ومرافقتها واالنعزال يف شقته كما هو حال الكات ،اماماً ،فهو يصف ذاته ،ولكن ما الكتاب الذي كان يبحث
عنه هبذه اجلدية ؟وملاذا مل يفصح عن اسم الكتاب أو يشري ولو إشارة بسيطة حملتواه أو ملاذا يبحث عنه ابلذات؟ .هل الكتاب
عنده يشكل بنية أتسس ملزاج معريف أم احنياز لشرحية املثقفني من نجيله؟ وهو يؤرخ لذاكرة املدينة وأسواقها ويصف اأسواق حمددا
اايها اجلديدة والقدمية .من خالل ذاكرته ملعاضدة الصورة يف هذه املقارنة بني املاضي واحلاضر ،فالصورة حتفظ طراز اأبنية
وااللبسة مبعية الذاكرة وتوثق لصورة الثقافة وأهلها .البعد االخري هو اجلنس مل يرد يف النص الروائي ما يشري إىل هذه املوضوعة إال
إشارة إىل من خالل حوار والدته معه على الزواج وحثه ابإلشارة والتلميح عن زميلتهم سلمى عندما اتت مع زمالئه لتعود أمه
املريضة فيقول "حدنجت أمي سلمى بقصد .تفحصتها :تزوج اي ولدي من تبقى لك؟ سأطل ،من خليل أن جيد لك زونجة
وادارت عينها حنو سلمى .تطلعت إىل سلمى ،إىل ركبتيها البارزتني من حتت تنورهتا القطنية القصرية ،أول مرة أشعر جتاهها بشعور
خمتلف وكأن أمي إبمياءهتا قد انتزعت الفت العالقة اليت كانت بيننا ،سلمى وأان ،ضمت سلمى ركبتها أكثر وبدت مرتبكة،)87(".
ومن هذا النص الذي سقناه يبدو إن الرنجل كان وفياً جليلة يف الكتابة مل ترد صورة هلتك احملرمات واملقدسات يف ظل جمتمع
تقليدي للعادات والتقاليد سطوهتا ،فأشار إشارة خفيفة مث تبعها يف صفحة أخر من الرواية عند رؤيته هلا عندما زارهم يف دارهم
هي ونجواد كيف تغريت م عامل نجسمها الرشيق فيقول يف بيته يف دعوة العشاء .شعرت مبعاانة سلمى كانت تبدو أكثر امتالءً عندما
هنضت لتقدم يل قطعة من اللحم ،بدت حمدودبة وقليلة احلركة اي للزمن"( ،)88مث يتساءل فيقول يف الكلية قصدتنا سلمى وهي
( )82الرنجل والفسيل ،حممد خضري ،دار النشر بلورة اجلنوب ,ط, 2012, 1ص17
( )83الرواية20 :
( )84الرنجل والفسيل ,حممد خضري ,ص 30
( )85ينظر الرواية.7 :
( )86الرواية.19 :
( )87الرواية.25-24 :
( )88الرواية102 :
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سرية ذاتية إال ان التمظهرات السابقة جتلو اأبعاد السري ذاتية كما حددها الفرنسي فيلي ،لونجون يف كتابه عن السرية الذاتية.
اخلامتة:
واخرياً بعد الوصول إىل هناية الرواية (السرية) نتوصل اىل:

 .1نر تطابق شبه اتم بني شخصية الراوي والكات ،وبطل الرواية عضدان ذلك بنصوص من الرواية فضال عن ما بينه
املقربني من اأحداث وما كت ،عنه ،فالرواية بعنواهنا اإلشكايل سرية ذاتية متخيلة.
 .2الرواية حافلة ابأمكنة الواقعية وخباصة شغفه مبدينته البصرة وتفصيالهتا وحىت التغيريات اليت صارت فيها .
 .3اهتم الكات ،جبل العناصر الروائية حيث اعطى كل عنصر حقه يف منت الرواية.
 .4النص الروائي على الرغم من إشاراته الزمنية املتفاوته واحنياز كاتبه إىل اجليل اخلمسيين إال إن الرنجل كت ،بروح
حداثوية ابختاذه التجريد والوحدات ،متأثراً بقراءته احلداثوية اليت ملح فيها إىل ذكر ابرت وغريه .
 .5ال يزال هذا النص حبانجة إىل دراسة املكان والزمان والتواشج بينهما من خالل اختالف االمكنة واالزمنة وعالقتها
ابلرواية (السرية ).

( )89الرواية103 :
( )90الرواية45 :
( )ينظر فيلي ،لونجون
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تتأبط كتاهبا كنا :نجواد وأان حتت ظل شجرة نتجادل بصوت مرتفع  ...ال أدري كان خصرها عندما اقبلت حنوان ،حنيفاً يكفي
الحتضانه نصف ذراع اين ذهبت تلك الرشاقة؟"( ،)89ما بني الزمنني يلمح إىل انه عاش اعزابً مل يتزوج ومن خليل صديق اخيه
وأحد املونجودين يف الصورة والوحيد الذي الزال حيا منهم يف حوار له معه يقول له "مل تتزوج ابلتأكيد ؟ -اطرقت مبتسما مل ينتظر
مين نجوااب -كنت اتوقع هذا ،وأرق ،اهتماماتك ومشاغلك منذ الصغر الكت ،،الكت ،،الكت ،ال غري( .)90مما يؤكد إن الرواية
وظف فيها الروائي عناصر من مسار حياته جتربته يف الونجود ضمن كتاابته الروائية بعيداً عن التحديد اأنجناسي يف كون املكتوب
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املصادر واملراجع:
االشتغال السيمولونجي ابألوان ،اندية خاوة ،حماضرات امللتقى الثالث (( سيمياء النص اأديب)) ،منشورات نجامعة حممد خضر –
بسكرة ،اجلزائر.2004 ،
اأعمال الكاملة ،حممود عبد الوهاب ،دار شهراير ،البصرة ،ط ،1ص(.335فصل القول يف العنوان يف كتابه ثراي النص ضمن
اأعمال الكاملة).
افق يتباعد من احلداثة إىل ما بعد احلداثة  ،أماين ابو رمحة ،دار نينو للنشر والتوزيع ،دمشق 2014 ،ط.1
بسام قطو  ،سيمياء العنوان ،ط ،1مكتبة كتابة ،اربد.2001 ،
بعد طول أتمل ،بول ريكو ،تر :فؤاد مليت ،منشورات االختالف ،املركز الثقايف العريب ،ط.2016 ،1
الرتمجة الذاتية يف االدب العريب احلديث ،حيىي ابراهيم عبد الدامي ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،1975 ،ص.10
التشكيل السريذايت التجربة والكتابة ،حممد صابر عبد ،دارنينو  ،سورية ،دمشق.2012 ،
تعالق السرية الذاتية بتخوم اأنجنا السردية ،برقاد امحد ،جملة الدراسات اأدبية والفكرية ،العدد .38
مجاليات اللون يف شعر ابن املعز ،عبد الفتاح انفع ،جملة التواصل العدد (.1999 ،)2
حسن حممد محاد ،تداخل النصوص يف الرواية العربية البحث يف مناذج خمتارة ،دراسات أدبية ،مطابع العتبة املصرية العامة للكتاب،
ط.1
حياة الصورة وموهتا ،رجيسي دوبرية ،تر :فريد الزاهي ،دار املأمون للرتمجة والنشر ،بغداد.
خزانة احلكاايت ،سعيد الغامني ،املركز الثقايف العريب.2000 ،
خطاب الذات يف االدب العريب ،حممد معتصم ،دار االمان ،ط،2007 ،1
دراسات يف نقد الرواية ،طه وادي ،املكتبة العامة املصرية للكتاب ،القاهرة.1989 ،
دفرت على سرير الرنجل املريض ،كاظم الاليذ وحممود عبد الوهاب شاعراً ،جملة الشرارة ،ط:2013 ،1
الذات الرائية يف شعر الزهد ديوان ابو العتاهية امنوذنجا ،امال النخيلي ،دار الفرقد ،دمشق ،سوراي ،ط. 2011 1
الذات الساردة ،حممد صابر عبد ،دار نينو للدراسات والنشر والتوزيع ،دمشق ،سورية.2013 ،
الذات يف السرد الروائي ،حممد برادة ،دار ازمنة االردن ،ص.10
الذات والذاكرة يف خطاب اليوميات (دراسة يف خواطر الصباح) ،لعبد هللا العروي ،ابراهيم العدراوي ،دار كنوز املعرفة.2020 ،
الذاتية والغريية واحلوار بني اأان واآلخر يف الرواية ،عبد البديع عبد هللا ،مكتبة اآلداب.1995 ،
الرنجل والفسيل ،حممد خضري ،دار النشر بلورة اجلنوب ،ط.2012 ،1
رواية الذاكرة وذاكرة الرواية ،دراسات يف الكتابة اأدبية ،صدوق نور الدين ،دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع.2017 ، ،
السرية الذاتية (رواية) معج ،الزهراين ،جملة القافلة ،الشبكة العنكبوتية
السرية الذاتية ،نجورج ماي ،ترمجة :حممد القاضي وعبد هللا صوله ،ط ،1بيت احلكمة ،تونس.1992 ،
السرية الذاتية امليثاق والتاريخ اأديب ،فيلي ،لونجون ،تر :عمر حلي ،املركز العريب الثقايف ،املغرب ،ط.1994 ،1
السرية الذاتية والرواية اتفاق أم افرتاق ،القد  ،الشبكة العنكبوتية
سرية حبجم الكف رواية حممود عبد الوهاب استعادة حياة ميتة ،ملحق نجريدة املد .2016/4/2 ،
سرية حبجم الكف رواية حممود عبد الوهاب استعادة حياة ميتة ،ملحق نجريدة املد .2016/4/2 ،
السرية واملتخيل قراءات يف مناذج عربية معاصرة ،خليل الشيخ ،دار ازمنة النشر والتوزيع ،عمان ،ط.2004 ،1
شعي ،حليفي ،هوية العالمات يف العتبات وبناء التأويل ،دار رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط.2015 ،1
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صاحل ونيس ،الصورة اللونية يف الشعر االندلسي ،ط ،1دار جمدالوي ،عمان ،االردن.2014 ،
الصوت اآلخر اجلوهر احلواري للخطاب اأديب ،فاضل اثمر ،دار الشؤون الثقافية بغداد ط.1992 ،1
صورة الروح ،قراءة يف تصميم الغالف لد زهري ابو شاي ،،مها عبد القادر مبيضني ومجال حممد مقابلة ،اجمللة االردنية للفنون،
نجامعة الريموك ،اربد ،اجمللد ( ،)1العدد (.2018 ،)1
عبد احلق ابلعابد ،عتبات نجريار نجينيت ،من النص إىل املناص ،ط ،1تقدمي :سعيد يقطني ،منشورات االفالك.2001 ،
عبد القادر رحيم ،علم العنونة ،دار التكوين للتاليف والرتمجة والنشر ،دمشق ،سوراي.2010 ،
عبد املالك اشهبون ،العنوان يف الرواية العربية ،آانليا للدراسات والنشر والتوزيع ،حماكات للدراسات والنشر والتوزيع ،دمشق ،ط،1
.2011
يف نظرية الرواية ،عبد امللك مراتض ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد (.1998 ،)240
يف نظرية العنوان (مغامرات اتويلية يف شؤون العتبات ) ،خالد حسني ،دار التكوين للطباعة والنشر ،دمشق.2007 ،
قدور عبد هللا ،سيمائي الصورة ،دار الوراق ،عمان ،االردن ،ط.2008 ،1
كتاب امللتقى الثالث ،ط ،1عبد احلميد بن هدوقة ،مديرية الثقافة لوالية بوعريرج2000 ،
كتابة الذات ودراسات يف السرية الذاتية ،صاحل الغامدي  ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب العريب ،بريوت ،لبنان،
ط.2013 ،1
حممد فكري اجلزار ،العنوان وسيموطبقا االتصال اأديب ،العتبة املصرية العامة للكت.1988 ،،
مدينة الصور الفوتوغرافية يف اللوحة التشكيلية واملشهد الروائي ،فالح رحيم ،احلوار املتمدن ،العدد ( ،)4191اتريخ
(.)2013/8/21
مفهوم الذات بني النظرية والتطبيق ،قحطان امحد الطاهر ،دار وائل ،االردن ،ط.2004 ،1
النسيج اللغوي يف رواايت الطاهر وطار ،عبد هللا اخلطي ،،فضاءات للنشر والتوزيع ،عمان ،ط.2008 ،1
نظرايت السرد احلديثة ،وال مارتن ،ترمجة :حياة نجاسم حممد ،اجمللس االعلى للثقافة.1998 ،

