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 خصوصية الوصف واشتغال الفضاء في بعض تجليات أدب الصحراء
 قصة)حمى الرمل( لألديب علي الجعكي أنموذجا

 
  (1)المالكي سليمان عبد الحكيمأ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
                                                           

 .جامعة مصراتة ،وماتكلية تقنية املعل  - 1

 ملخص:
اليت ينطلق منها الباحث قبل البدء يف االشتغال، فإن الباحث يف نظرا ملا ألمهية تعريف خصوصية النوع والرؤية 

أدب الصحراء من  البداية إىل التعريف مبا يتضمنه هذه الورقة، وهو ينطلق من علم السرد، يسعى هنا يف
خصوصيات وما يفرضه باعتباره نوعا، غري دقيق التعريف، من ضرورات لتعريفه بشكل واضح، ليكون االشتغال 

د منضبطا وخاضعا للمنطلقات العلمية للسرديات، يلحظ الباحث مبدئيا، وجود عديد التجليات ألدب فيما بع
الصحراء، إذ هو نوع غري قار بشكل دقيق،  يف الوقت نفسه جيد نفسه جمربا على املزيد من التفصيل يف 

، الذي ينطوي حتته خصوصيات احملور ذاته، حيث احملور الذي سيكتب ضمنه هو حمور بنية الشكل الصحراوي
مداخل الفضاء واملكان والوصف وغريها وهي ذاهتا مداخل غري مستقرة و الزالت، )من الناحية النظرية( مشاريع يف 
طور اإلجناز، إذ يستمر اجلدل حول حدود الفضاء واملكان، وهل االشتغال على احلواس ضمن الرؤية أم ضمن 

جمربا على وضع فهمه اخلاص هلذه املداخل قبل الشروع يف  الوصف وغريها، لكل ما سبق جيد الباحث نفسه
 التحليل السردي واستنطاق منت البحث.

ختار الباحث بعض قصص األديب اللييب )علي اجلعكي( لتكون مادة لدراسته وهي تدخل ضمن ما ميكن ا     
هذه النصوص كما تعريفه بأدب الصحراء، حيث سيناقش فيها خصوصية الوصف وطبيعة اشتغال احلواس يف 

سيبحث يف جتليات الصحراء يف هذا االشتغال الوصفي من حيث خصوصية الصحراء واملكون الصحراوي يف 
استقراء املدخل  أن يعيد االقصص مادة الدراسة. مث سيحاول الباحث أن خيتم دراسته خبالصة حياول من خالهل

 لوصفي.اف املكون يعر  ف أدب الصحراء كذلك وهو وهو يعر   ،نطلق منهالنظري الذي ا
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 :أدب الصحراء حدود النوع 1.1
)وهئئو السئئ ال  األسئئةلة أسئئةلة تتبئئادر للئئذهن مباشئئرة مبجئئرد التفكئئري أو احلئئديث عئئن أدب الصئئحراء، أول هئئذه

الئئيت ددات ، مئئا احملئئاملركئئزيم مئئا الئئذي سئئيجعل مئئن أدب مئئا، أدب صئئحراءل. ورمبئئا يصئئار السئئ ال بطريقئئة أخئئر 
ض يئئئئد مئئئن عئئئئر لنمئئئارس املز  ، ومئئئئن أدب خخئئئر خئئئئار  دائئئئرة أدب الصئئئئحراء،جتعئئئل مئئئن أدب مئئئئا، أدب صئئئحراءل

 األسةلة اليت تتفرع من الس ال املركزي السابق وتقرتح هي ذاهتا إجاباتم 

 هل أدب الصحراء هو األدب الذي تقع أحداثه يف الصحراءل (1
من أدب حلكايئئئئئة السئئئئئرد يضئئئئئع  هئئئئئذا السئئئئئرد ضئئئئئهئئئئئل كئئئئئون الصئئئئئحراء أو أي مئئئئئن مكوناهتئئئئئا موضئئئئئوع ا  (2

من ألحئدا  ضئئالصئحراءل، وهئل يغئئا هئذا الشئرل عئئن الشئرل األول السئئابق اخلئاص بضئرورة حئئدو  ا
 فضاء الصحراءل.

 هل يشرتل أن يكون الكاتب من أهل الصحراء؛ لكي يكون أدبه أدب صحراءل (3
 ل.ع أدب الصحراءقة بنو التارخيية عالهل ملوقف الكاتب من الصحراء أو مكوناهتا السكانية واملكانية و  (4
 ذاتية(ل. لة، سريةما األنواع السردية اليت تدخل ضمن أدب الصحراء )قصة قصرية، رواية، أدب رح (5

كامئئل أو   د  )بشئكلإجابئة  عئن التسئاؤالت األوىل السئابقة، فإنئه ال ميكئن أن نتحئد  عئن أدب صئحراء حيئ
صئئحراء؛ ألدب ال ون أساسئئي لكئئون الئئنص السئئردي منتميئئاجزئئئي( يف مكئئان غئئري الصئئحراء، أيم أن املكئئان مكئئ

يف مكئان  بئري منهئاهلذا سنجد مئن خئالل هئذا الشئرل األول أن كئل السئرود الئيت حتئد  بشئكل كامئل أو قسئم ك
سئئئمية أدب رجئئئة مئئئن تغئئئري الصئئئحراء، )حئئئ  لئئئو كانئئئت أمئئئاكن جمئئئاورة للصئئئحراء، م ئئئل  ئئئوم األ ئئئار والقئئئر ( خا

 الصحراء النوعية.

ل كئون موضئوع هئمئا يلئيم كلس ال ال اين احملئري )إىل حئد مئا(، وهئو مئا حيقئق الشئرل ال ئاين، ويصئار  يف حني ا
شئئئرتل ضئئئرورة ( الئئئذي يحكايئئة الروايئئئة يف جئئئزء مهئئئم منئئئه أو كلئئه متعلئئئق الصئئئحراء يعئئئد مغنيئئئا عئئن )الشئئئرل األول
، ن املكئان نفسئهمئر أمهيئة حدو  قسم مهم من الرواية يف الصحراءل، أعتقد أنا أميل لكون موضوع الرواية أك 
 لصحراء.يعام لو رواية أو قصة موضوعها الصحراء أو أحد مكوناهتا املهمة تدخل ضمن أدب ا

الصئئحراء،  ب مئئن أهئئلوخبصئئوص السئئ ال املركئئزي ال الئئث فإنئئه ال يبئئدو ر أنئئه مئئن الضئئروري أن يكئئون الكاتئئ
 و احلاضر.ماضيه أ أو مكان وجوده يف لكي يكون سرده ضمن أدب الصحراء؛ هلذا ال تعنيا جنسية الكاتب

النقطة الرابعة اليت تتحدد مبوقف الكاتب من الصئحراءم أر  أن موقئف الكاتئب مئن الصئحراء ال حيئدد مئد  
انتمئئئئاء سئئئئرده ألدب الصئئئئحراء، بئئئئذلك أجئئئئد ضئئئئمن أدب الصئئئئحراء كتابئئئئات إبئئئئراهيم الكئئئئوين الئئئئيت تئئئئ طر جمتمئئئئع 

يئئة القائمئئة علئئى الرحيئئل، وأجئئد ضئئمن األدب ذاتئئه بعئئض األجئئزاء مئئن الطئئوارق املقئئيم يف الصئئحراء وحيئئاهتم البدو 
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روايات عبد الرمحن منيف )مدن امللح(، اليت تتحد  بسخرية شديدة من املكون السكاين الصئحراوي. يف حئني 
جنئئد خبصئئوص النقطئئة اخلامسئئة الئئيت كئئان السئئ ال ضئئمنها عئئن النئئوع السئئردي الئئذي مئئن املمكئئن أن ينضئئوي حتئئت 

صئئئحراء، جنئئئد أنئئئه مئئئن املمكئئئن أن يكئئئون ضئئئمن أدب الصئئئحراء األنئئئواع السئئئردية، م ئئئلم الروايئئئة، تسئئئمية أدب ال
والقصة القصرية، ورمبئا أيضئا السئرية ذاتيئة، كئذلك أضئيف هلئذا الشئرل أدب الرحلئة الئذي تئدور فيئه األحئدا  يف 

 ى السرد.الصحراء، كما يدخل جنس الشعر ضمن أدب الصحراء، وإن كان تركيزنا يف هذه الدراسة عل

 الوصف المقارن واالشتغال على الحواس ضمن نظرية السرد:  2.1
 أوال. الممارسة السردية:

نقصئئئد مبسئئئتو  املمارسئئئة السئئئردية التقنيئئئات السئئئردية الئئئيت سئئئبق أن تناولناهئئئا باملناقشئئئة يف عديئئئد الدراسئئئات 
، والئئئنص(، ونئئئراه ينقسئئئم السئئئابقة، حيئئئث أضئئئفنا هئئئذا املسئئئتو ؛ ليكئئئون جمئئئاورا )ملسئئئتويات اخلطئئئاب، واحلكايئئئة

لبُئْعئئد:يم السئئرد، والوصئئف، وجنئئد ضئئمن مسئئتو  السئئرد تقنيئئيتم التئئأطري والرتهئئني(، يف حئئني جنئئد ضئئمن مسئئتو  
 .(2)الوصف تقنييت االشتغال على احلواس، والوصف املقارن

 تعريف الوصفم للوصف تعريفات عدة، ونبدأ بذكر تعريف "سيزا قاسم"م

يتنئئاول ذكئئر األشئئياء يف مظهرهئئا احلسئئي، ويقئئدمها للعئئني؛ لئئذا ميكئئن القئئول  "فعنئئد الوصئئفم أسئئلوب إنشئئائي
إنئئئه لئئئون مئئئن التصئئئوير، ولكئئئن التصئئئوير مبفهومئئئه الضئئئيق خياطئئئب العئئئني، أيم النظئئئر، ومي ئئئل األشئئئكال واأللئئئوان 
الظئئئالل، ولكئئئن ليسئئئت هئئئذه هئئئي العناصئئئر احلسئئئية الوحيئئئدة املكونئئئة للعئئئال اخلئئئارجي...، فئئئإن اللغئئئة قئئئادرة علئئئى 
استيحاء األشياء املرئية وغري املرئيئة، م ئلم الصئوت والرائحئة، ومئن هنئا نسئتطيع أن نفكئر يف التصئوير اللغئوي أنئه 
إحياء ال  ائي يتجاوز الصورة املرئية، ولذلك جيب أن ننظر إىل الصورة املكانية يف الرواية على أ ئا تشئكيل جيمئع 

 .(3)وظالل و ملموسات ..." مظاهر احملسوسات من أصوات وروائح وألوان وأشكال

ويعئرف حسئئن البحئئراوي الوصئئفم بأنئئهم كمئئا يقئئالم "هئئو الئذي جيعلنئئا نئئر  األشئئياء عئئن طريئئق تأديئئة وظيفتئئه 
التصئويرية الئئيت هئئي وظيفئة إدراكيئئة مباشئئرة يف املرتبئئة األوىل، فمئن املعئئروف أنئئه يقئئوم أساسئا  علئئى احلئئواس، إذ هئئي 

شئئئئراس السئئئئمع واللمئئئئس واحلركئئئئة بئئئئل والشئئئئم، وقبئئئئل كئئئئل شئئئئيء الرؤيئئئئة الئئئئيت تسئئئئاعد علئئئئى توسئئئئيع جمئئئئال الرؤيئئئئة بإ
، ويئئئر  حممئئئد بئئئرادة أنم "الوصئئئف يف الروايئئئة لئئئيس بالضئئئرورة بصئئئريا  حمضئئئا ، بئئئل غالبئئئا  مئئئا ميئئئز  بئئئني (4)البصئئئرية"

                                                           
م، الفصل ال اين، وأيضام عبداحلكيم 2006، 1عبداحلكيم املالكي، خفاق جديدة يف الرواية العربية، دائرة ال قافة واإلعالم حبكومة الشارقة، ل/ 2

 اين.م، الفصل ال 2008، 1املالكي، استنطاق النص الروائي، دائرة ال قافة واإلعالم حبكومة الشارقة، ل/
 .80سيزا قاسم، بناء الرواية،  3
 . 180حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي،  4
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احلواس، رغم صعوبة وصف ما يتصل بالشم والسمع والذوق واللمس، ولكن مع ذلئك جنئد نصوصئا  ك ئرية جتمئع 
ل ئئص  بئني عدئد ةد حئئواس يف الوصئف الروائئئي. . .، علئى هئئذا األسئاس الفريئد ميكئئن القئولم إن الوصئئف يف الروايئة  :

 األشئئياء والعئئال وحتئئوير الواقئئع حتئئويرا  يُلو نئئه مئئن وهئئم االستنسئئاك واحملاكئئاة املتقصئئية الشئئاملة، إىل تفريئئد النظئئر إىل
، أيم أن املصئئئفي الئئئرئيس واملميئئئز األسئئئاس حبسئئئب رؤيئئئة "سئئئيزا قاسئئئم" (5)خبصوصئئئية الئئئذات املبصئئئرة، الواصئئئفة"

و"البحراوي" و"برادة"، هي احلواس، عرب عملية التصوير اليت تشتغل عليها كلها. ولنتابع هنا رؤيئة نقديئة لئئ"حممد 
 " يف رواية "شرف"، لصنع اهلل إبراهيممبن األمني

"فهذا األسئلوب يف استحضئار الئروائح كفيئل باسئتجماع تركيئز القاره/املشئاهد، عئالوة علئى أنئه يزيئد الفعاليئة 
السردية للغة السينمائية، وذلك عندما تتعاضد حئواس الرؤيئة واللمئس والشئم فضئال  عئن السئمع، يف ه ئل املشئهد 

األسلوب من اجلوانب اليت ركز عليها " .جنيت" يف حتليلئه لروايئة "بروسئت" حب ئا  عئن  اإلحساس بدراميته، وهذا
 .(6)الزمن الضائع يف كتابه خطاب احلكاية، حيث حلل طبيعة تصوير الرواية للروائح واألذواق والطعم

 ثانيا. الوصف بين )االشتغال على الحواس( والوصف المقارن:
( على كل مدلول، وكل مضمون le figuratifالتصوير قائال  م"نطلق لفظ "التصويري" ) يُعر ف كورتس

للسان طبيعي، وبشكل أوسع، على كل نسق ه يلي )بصري م ال(، ميتلك معادال على مستو  الدال )التعبري( 
ظي أو غري لفظي( يف العال الطبيعي والواقع املدرس. وبناء عليه، فإن كل ما يعود داخل كون خطايب معني )لف

إىل إحد  احلواس اخلمس التقليديةم البصر، السمع، الشم، الذوق، اللمس، وباختصار كل ما يدخل ضمن 
، ويطرح "امربتو أيكو" رؤية "برس" يف موضوع قريب من الذي (7)إدراس العال اخلارجي، نطلق عليه التصويري"

عن أن السمات ح  ولو كانت صفات، فإنه ال  حنن بصدده، كما يليم" واحلال أن "بريس" يفصح، بوضوح،
يسعها أن تكون أوصاف ا أولية خالصة، وملا كانت األوىل "عامة"، فإن اإلحساس باألمحر لن يعدو كونه حمسوسا  
به، وهو لن يكون روائية حمضة، وهذه احملسوسية تعا بنيانا  إحساسيا ، أيم ذلك "الوصف الذي يباشره الذهن 

ية"، ومن أجل أن يتحصل لنا بنيان ذها، ينبغي لنا أن منر من حمض احملسوس بوصفه يف شأن حواس جل
 . (8)تصديقا ، إىل احلكم اإلحساسي الذي يتشكل من واقعة خام هي التعبري املباشر"

                                                           
 .233نقال  عنم حممد بن المني، اللغة السينمائية يف شرف لئم صنع اهلل إبراهيم،   20م، 1993القاهرة، شتاء  -حممد برادة، جملة فصول 5
 .233حممد بن المني، اللغة السينمائية يف شرف لئم صنع اهلل إبراهيم، 6
 د بنكراد، لكتاب "جوزف كورتس"منقال  عن ترمجة سعي7

P:163j courtes/Analyse semiotique du discourse,de lenonce a Hachette,paris,1991 م 
 Saidbengrad.free.fr/tra/ar/page7-6.htm منشور يف موقعه  على األنرتنت  

 .47أمربتو أيكو، القاره يف احلكاية،  8
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س تغال على احلواني لالشوائيون كد هنا أننا من خالل املالحظة األوىلم رأينا ميال  خاصُا لد  بعض الر 
 والوصف من خالهلا كمجاري أو معابر يتم عربها ممارسة فعل الوصف. 

 ثالثا: مفهوم الوصف المقارن: 
كون حب نا هلذا حيد  بوجود عالقة مقارنة ضمن مستو  الوصف بني أي من مكونات احلكاية، وسي

املفهوم العميق يف التدليل على عدة مستويات، فهو سيكون ضمن حب نا هنا عن التقنيات السردية، وكذلك 
ضمن حتليلنا للمستو  النصي ومستو  احلكاية، حيث حيد  الرتابط بني عناصر احلكاية املختلفة أو من 

يت غالبا ما تكون حمكومة مبفهوم وقيم املربع الفواعل بواسطة عمليات وصف، فيها ربط من خالل املقارنة ال
 .(9)السيميائي املشتغل يف املنطقة العميقة لد  غرمياس )التضاد، والتناقض، واألقتضاء(

 رابعا. االشتغال على الحواس:
 اهبا أمانتص يتم تلقي األشياء احمليطة بنا واملنتصبة أمام حواسنا من خالل تلقيها عرب

ُ
ستفزة ام احلواس امل

 جلاهزة فطري ا للتلقي ضمن فضاء حمدد خيتلف من حاسة ألخر .وا

 ( املرئياتم هي مجيع األجسام واألطياف املدركة بصريا .1

ضاء اقها لفاخرت  ( املسموعاتم هي مجيع األصوات املدركة عرب حاسة السمع اليت تنتصب من خالل2
 ي حيويها.اص الذا اخلالصمت ذي العالقة حباسة السمع، فتعكس من خالل انتصاهبا أمام احلاسة فضاءه

ي ا م هي مجيع الروائح اليت  رتق فضاء الشم لدينا حنن امل3 قق عرب احلاسة، فيتح لتلك نيمتلك( املدركات َش:
 انتصاهبا ضمن حيز الشم لدينا إدراكها وهيزها.

ن سية، وتتحول مسة اللماحلا ( املدركات ملسيا م وهي كل تلك األجرام واألجسام امللموسة اليت  رتق حيز4
 خالل انتصاهبا أمام ملس الالمس، منتصبة يف حيز امللموسات لذلك الالمس.

اسة لد  حلافتخرق فضاء  هي كل تلك األشياء اليت يتم تذوقها عرب حاسة التذوق، ( املدركات تذوقيا م5
 ر:س عربه.لذي ُتداوعي املتذوقني، وحُتدد  من خالل طعمها املتحقق تواجده لد  املتذوق، طعمها الن

ن أخريا فإنا أجد الوصف كما هو اشتغال غالب أهل السرديات منطقة جماورة للسرد أحيان ا، ويف أحيا
أخر  منطقة مندجمة مع السرد، كما يف دراسات سابقة، حيث مت احلديث عن أربع ظواهر تتضمنها املمارسة 
السردية، ميكن توظيفها لتحليل النصوص السردية، وهيم التأطري، والرتهني ضمن مستو  السرد، والوصف 

 املقارن، واالشتغال على احلواس ضمن مستو  الوصف.
                                                           

 السردية، اجلزء األول، الفصل ال اين.عبداحلكيم املالكي، سلسلة الدراسات  9
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 دود كل منهما:المكان والفضاء وح 3.1
لمئئا حتئئدثت كاملكئئان   أجئئد الفضئئاء موضئئوعا منئئدجما مئئع التسئئمية املكانيئئة، حيئئث أميئئل إىل اسئئتخدام تسئئمية 

ني حئ املكئان( علئى عن مستو  احلكاية، وهي كما هو معروف مكونة من )احلد ، الشخصئية/الفاعل، الزمئان،
لة تصئئوير أو مسئئأ طئئابأجئئدين أسئئتخدم مصئئطلح الفضئئاء للتعبئئري عئئن الكينونئئة املكانيئئة عنئئدما نتحئئد  عئئن اخل

ه؛ هلئئذا مئئن لئئيت تئئ طر االئئراوي سئئردا أو وصئئفا ألحئئدا  الئئنص السئئردي، أيم أن الفضئئاء متميئئز خبصوصئئية احلئئدود 
، أو كنقطئئة بئئالتعيني املمكئئن أن يكئئون للئئزمن فضئئاء، ولكئئل شئئيء مئئ طر فضئئاء يئئدرس ضئئمنه،  أم ئئا املكئئان فمميئئز

ة الروايئئة بئئري حبكايئئمتعئئني أو مرجعئئي، ويئئرتبط بشئئكل كمئئا، هلئئذا فموضئئع املكئئان كلمئئا كئئان احلئئديث عئئن مكئئان 
ني يئدخل ص(، يف حئ)األصلية أو القصة، فنقولم إن الشخصية سافرت إىل املكئان )س( أو رجعئت مئن املكئان 

 .الفضاء كلما كانت هناس احلاجة إلطار إدراكي تتصور ضمنه األحدا  وحركة الشخصيات

 :عن سرد علي الجعكي وحضور الصحراء فيه 1.2
 دا  قصصئئهكتئئب علئئي اجلعكئئي علئئى امتئئداد أك ئئر مئئن ثالثئئني سئئنة ثئئال  جمموعئئات قصصئئية، وكانئئت أحئئ

يئئان حويف بعئئض األ تئئدور يف أمئئاكن ةتلفئئة، بعضئئها يقئئع ضئئمن الصئئحراء، وبعضئئها ايخئئر ضئئمن فضئئاء املدينئئة،
ه، نفسئية لشخصئياتال االتتكون يف فضاء السهل أو اجلبل، يتميز القاصُّ بقدرته الفائقة على الوصف ورسم احل

ئُم بعئض: قصئص اجلعكئي طئاب:  وض، ولعئل ُع الغمئوعلى التقال حلظات مميزة مئن عمئر هئذه الشخصئيات، كمئا ي:سد
مئئا رة املميئئزة )كلئئك املقئئدممئئا أْسئئه:م: يف ذلئئك طبيعئئة الوضئئع السياسئئي القئئائم زمئئن كتابئئة تلئئك القصئئص، إضئئافة لت

 أو فواعل خاصة.  أسلفنا( عند الكاتب على الوصف ورصد حاالت شخصيات

 عملية تقسيم القصة لمقاطع لغرض تسهيل عملية التحليل النصي: 2.2
حتليلهئئئا  طع؛ لغئئئرضتسئئئهيال لعمليئئئة التحليئئئل النصئئئي، فإننئئئا سئئئنعمد إىل تقسئئئيم هئئئذه القصئئئة إىل تسئئئعة مقئئئا
عني مئن س، سئالئى احلئواوالبحث ضمنها عئن طبيعئة املمارسئة الوصئفية، سئواء كانئت وصئفا مقارنئا، أو اشئتغاال ع

ذلئك   اعلني مئنجئخالل ذلك؛ للتعرف على مجاليات الوصف، باإلضافة لكيفيات حضئور املكئون الصئحراوي، 
أن  ضئئح هنئئا مبئئئدئيااهئئا، ونو كلئئه مئئدخال حملاولئئة فهئئم هئئذا القصئئة الرمزيئئة املميئئزة والغامضئئة إىل حئئد كبئئري يف معن

مئا أن هئذه الئنص، ك ن، وليس من أصلتقسيم هذه املقاطع بواسطة احلروف )أ، ب،  ، ...( هو من عملنا حن
 املقاطع التسعة ه ل النص كامال.
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 تحليل قصة حمى الرمل: 3.2
قصئئة محئئى الرمئئل حتكئئي عئئن شخصئئية مئئا وحيئئدة موجئئودة لسئئبب مئئا يف الصئئحراء، وتعئئيش حلظاهتئئا األخئئري، 

 .(10)(1987القصة كتبت بعد حرب تشاد وهزمية الليبيني يف بعض املعارس هناس سنةم )

الئئذي مييئئز  رب الرمئئلعئئعنئئون الئئراوي القصئئة "حبمئئى الرمئئل"، وحنئئن منئئذ العنئئوان مئئع حضئئور املكئئون الصئئحراوي 
، مئل أو الصئحراءلقئة بالر فضاء الصحراء، كما جندنا نتابع ترابط احلمى بالصحراء، حبيث صارت هذه احلمئى متع

ئئئص احلالئئئة الئئئيت تعيشئئئها الشخصئئئية، ويضئئئعنا مباشئئئرة مئئئع مئئئا يئئئة دنا منئئئذ البدابئئئذلك جنئئئتشئئئعر بئئئه، و  العنئئئواُن يُئل:خ 
كئئون الصئئحراوي وظيئئف املتمنئئدجمني مئئع وضئئعها الئئذي بئئدأ منئئذ اجلملئئة السئئردية األوىل يف القصئئة، لنتئئابع طبيعئئة 

 عند الراوي، وكيف كانت الصورة تقدم.

 المقطع األول: 
تغددوق قدددما  وحيددداف فددي اددتا االمتددداد الرخددو كقطددرن علددى سددطف ال نهددافي مددن ا سددفن   الجددا ...  "

)ب( تتوجع الطبقة الرقيقة تحت حتافده الطويدل العند. .. في ليونة الكتيب المنتفخ كأثداء امرأن ضبابية ..
 .(11)"يشتعل الدم في شرايينه تحت سطون اللهب  فتظهر الرؤى القديمة سراباف يحمل مفاتيف الصحراء

  وصئف املكئان،يف، مث بئدأ الذات يف )وحيئدا(نلحظ منذ البداية أن الراوي بدأ السرد يف)أ( عرب احلديث عن 
يسئئتخدم  نئئه تصئئويرفئئنحن هنئئا أمئئام البدايئئة مئئع الوصئئف مباشئئرة، لكئئن هئئذا الوصئئف لئئيس جمئئرد تصئئوير عئئادي، إ
ابطتئئئئني ورتني مرت صئئئئتقنيئئئئة الوصئئئئف املقئئئئارن؛ ليضئئئئعنا الئئئئراوي يف أبعئئئئاد الشخصئئئئية الداخليئئئئة، وذلئئئئك مئئئئن خئئئئالل 

ورة ليونئئة جئئاف، وصئئ اد الصئئحراوي مقارنئئة بقطئئرة مئئاء يف سئئطح إسئئفنجيمتتئئاليتني، صئئورة الشخصئئية يف االمتئئد
 الك يب املقارنة بليونة أثداء امرأة ضبابية.

لتئئئوق افسئئه ذلئئئك ناملقارنئئة الوصئئئفية األوىل تعكئئس حئئئدة مئئئا تشئئعر بئئئه تلئئك الئئئذات، كمئئئا تعكئئس يف الوقئئئت 
ئئدة شئئعورها باجلفئئاف. كمئئا يعكئئس الوصئئف امل العب يئئة الئئيت عامئئا ب قئئارن شئئعوراالطبيعئئي مئئن الشخصئئية للمئئاء، وحد

ق أن طئئئئع السئئئئابسئئئئنلحظ أن الشخصئئئئية تعيشئئئئها يف حلظئئئئات تيههئئئئا األخئئئئرية يف الصئئئئحراء، كمئئئئا نلحئئئئظ مئئئئن املق
 الوصف يدخل مباشرة مع السرد أو أنه سيد املوقف.

، املزيئئد مئئن السئئرد املئئرتبط بالوصئئف جنئئده يف )ب( نتئئابع املقطئئع، ونلحئئظ مئئا فيئئه مئئن مجاليئئات وصئئف وتئئرابط
حيث يف البداية جندنا مع صورة تشتغل )بشكل غري مباشئر( علئى حاسئة اللمئس، فئالراوي هنئا يرصئد )يف صئورة 
ا إحساسئها باحلئذاء الئذي مئن املمكئن أن يكئون حئذاء عسئكريا خاصئة  ئد  خارجية( توجع طبقة الرمل الرقيقئة راصد
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رتني بشئئكل سئئريع البدايئئة برصئئد اشئئتعال وهئئو طويئئل العنئئق، مث ينتقئئل مئئن اخلئئار  إىل الئئداخل، ومنئئه إىل اخلئئار  مئئ
الئئئدم يف الشئئئرايني، وهئئئي صئئئورة داخليئئئة، فيمئئئا يبئئئدو لغئئئرض جعئئئل تئئئأثري هئئئذه الصئئئورة أك ئئئر حئئئدة، مث باالنتقئئئال 
للخئئار  ورصئئد حئئدة اللهئئب أو الشئئمس، هئئذه الصئئورة هئئي أداة الئئراوي؛ لكئئي ينتقئئل بالشخصئئية، لرصئئد ماضئئي 

  الصئئحراء( ليسئئت إال سئئرابا، ونصئئبح مباشئئرة متصئئورين ملشئئاعر الشخصئئية، حيئئث كئئل الئئرؤ  القدميئئة )قبئئل ولئئو 
 الشخصية، حيث مفهومها عن الصحراء والسماء وقرهبا قد تغري.

 المقطع الثاني:

اجلئئئزء ملقطئئع األول و اخئئري يف املقطئئع ال ئئاين يتميئئز بئئاحلرية الئئئيت جتسئئد حالئئة التيئئه، ولكئئن لئئئنلحظ أن اجلئئزء األ 
حيئئئث الئئئذاكرة  دي يخئئئر؛ا جتسئئئيد لتقنيئئئة يتنئئئاوب فيهئئئا االنتقئئئال مئئئن وضئئئع سئئئر األول يف هئئئذا املقطئئئع ال ئئئاين، مهئئئ

 عض األحيانمبمنيا يف والتصورات هي أداة الراوي لالنتقال من الداخل للخار ، والعكس وكذلك لالنتقال ز 

لمقوضدددددة مدددددن الفدددددرا  والع لدددددة )أ( لدددددم يكدددددن يتصدددددور ادددددتا االتسددددداع الهافدددددل  وال ادددددت  المسددددداحات ا"
... مضدرجة بدرخر قطدرن مدن ال رقدة كمدا فدي قريتده .. بعيددن جدداف اندا  ( سدماء شدااقة لدي .. )ب.والصمت

... عندد األفد. تبددو ملتحمدة بداألرض  تعدان. الرمدل كصدحن كدوني ..)ج( صافية كسطف عمالق مدن الدثل 
مقلوب  )د( تتكور الفقاعة حوله... تنبج  طحلباف ل جاف يسكب السم في أعماقه .)ه( يسأله الرمدل عدن 
حكايا ال من القديم .. عن األمدراء المخصديين ودمداء الحدالج  وأشدياء أخدرى ماتدت فدي الدتاكرن مدن  مدن 

 .(12)المماليك ودولة الغلمان"
يف املقطئئئع السئئئابق الطويئئئل نلحئئئظ يف )أ( كيئئئف دخئئئل الئئئراوي إىل وعئئئي الشخصئئئية وهئئئو يرصئئئد تصئئئوراهتا أو 
)رؤيتهئئئا( للفضئئئاء مئئئن حوهلئئئا، مث ملوضئئئوعات أخئئئر  فيمئئئا بعئئئد، يف حئئئني يرصئئئد حالئئئة الئئئذات الئئئيت فاجأهئئئا واقئئئع 

احلئواس، حيئث الصئمت فئرار الصحراء، مث جنده يرصد الفرار والعزلة والصمت، وهئو هنئا يرسئم تئداخال مميئزا بئني 
علئئى مسئئتو  حاسئئة السئئمع، أمئئا  يف )ب( فنجئئد صئئورة فيهئئا وصئئف مقئئارن يعكئئس املزيئئد مئئن التبئئاين بئئني واقئئع 
القريئئة الئئيت جئئاء منهئئا وواقئئع الصئئحراء، حيئئث هئئو اين، مث يف ) ( جنئئد املزيئئد مئئن الصئئور الوصئئفية الئئيت تعكئئس 

ملئئاء، كمئئا جنئئد يف )د( بدايئئة دخئئول خالم الشخصئئية احلقيقيئئة وطئئأة أحسئئاس الئئذات باحلاجئئة للئئربودة )الئئ ل ( أو ا
عئئرب الفقاعئئة الئئيت تنقلئئب طحلبئئا سئئاما، هئئذه الصئئورة ذات بعئئد ملسئئي، كمئئا نلحئئظ، ولطاملئئا ارتبطئئت يف كتابئئات 
سابقة للجعكي مبفهئوم السئلطة اجلا ئة علئى الئنفس، سئلطة الدولئة زمئن الكتابئة؛ هلئذا مباشئرة جنئد الئراوي منطلقئا 

خصئئئية يتحئئئد  يف )ا( عئئئن الُسئئئلط القدميئئئة الظاملئئئة، حيئئئث األمئئئراء واملخصئئئيون، واحلئئئال  الئئئذي عئئئده مئئئن الش
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لبعضئئهم ضئئمن إطئئار نصئئي معئئني، رمئئزا لقتيئئل السئئلطة، فئئالراوي كمئئا رأينئئا وصئئف الصئئحراء والشخصئئية ضئئمن 
 فضائها، مث رصد عرب ذلك مقارنة بني الصحراء والقرية، واين انتقل إىل موقفه الشخصي.

 لرتسئم حتئئول ردية تئأيع خخئر مئن أنئواع الوصئف جنئده هنئا، وتبئدو معئه مالمئح النظئام واضئحة، اجلملئة السئنئو 
ة سئئتو  حاسئئالنئئوع الوصئئفي املسئئتخدم مئئن وصئئف مقئئارن إىل وصئئف علئئى أحئئد احلئئواس، مث إىل وصئئف علئئى م

 أخر .
 المقطع الثالث:

االمتدددداد األ رق يحدددي) بددده  )ب( فدددي  )أ( عنددددما يسدددتلقي علدددى ىهدددر  ال يدددرى  ال:"لنتئئئابع املقطئئئع التئئئار
سدكون رايددب كددان ادو المركدد  لهددت  الدددافرن المكدورن...  ال شدديء ليددر  .. وحدد  يملددك اددت  المسدداحات 
المفخخة ...  )ج( نقطة على حافة القح) والجفدا  البددافي  يتحدرا كالسدوس فدي خشدبة ميتدة...  )د( 

امتدددداد أصدددفر وبندددي ضدددارب للحمدددرن...   صدددمت وعطدددة و رقدددة مخيفدددة .. ال شددديء ليدددر الرمدددل...  )ه(
األلدوان الغسددقية تنسدد  ادتا البسدداخ  وتتددداخل لتكددون منظدراف وحشددياف لددم تألفدده نفسده...  يتكددرر اللددون مددع  
كددل خطددون يخطواددا  )و(.. يسدديف عبددر اددت  اللوحددة الكونيددة كقطددرن تتالشددى فددي عمدد. اللددون...  تتشددربها 

 .(13)نة"مسام اللوح العطشي ... تعبث بها شعيرات خش
تم فيئه حتديئد د الئذي يئيف املقطع السابق نلحظ يف اجلزء )أ( بناء مقطئع وصئفي جديئد، يبئدأ مئن خئالل السئر 

امنئا لعئال الئذي أما، ويصئبح وضعية الرؤية ووضعية الشخصية بوصفه هو يف اين ذاته، )عين ا تئر ، ومئادة مرئيئة(
ا خارجيئئا، جنئئدن الصئئحراوي الشخصئئية داخليئئا، والعئئالينقسئئم إىل عئئاملنيم )الئئذات(، مقابئئل )العئئال(، وبئئني ذات 

 مع تلك اهلموم اليت ال تنقطع يف ذلك الفضاء املقفر.

يف اجلئئزءم )أ( أيضئئا نلحئئظ إعئئادة عدسئئة الرؤيئئة للشخصئئية عئئرب )يئئر (، مث يف )ب( جنئئدنا مئئع ثنائيئئة الئئذات  
لوصئئف املقئئارن، حيئئث الئئراوي يصئئور والعئئال عئئرب احلئئديث عئئن املركئئز والئئدائرة مث ) ( جنئئدنا مئئع حضئئور واضئئح ل

لشخصئئئية نقطئئئة علئئئى حافئئئة القحئئئط، وهئئئو مئئئا يعيئئئد بنيئئئة النقطئئئة الغائبئئئة )مئئئن املئئئاء(، واجلفئئئاف بوصئئئفه اهلئئئاجس 
األكرب يف هذه اللحظة السردية، كذلك صئورة السئوس واخلشئب امليئت ذاهتئا يف نفئس املقطئع حتيلنئا عئرب الوصئف 

ة اإلحساس بئال جئدو  كئل شئيء، يف اجلئزء )د( يلخئص الئراوي وضئع املقارن لعال الذات داخليا، وتعكس وطأ
الشخصية عرب أربعة حواس حاضرة  )مسعية( ه لها صورة الصمت، بوصفه فرار علئى مسئتو  حاسئة السئمع، أو 
جفئئئئاف علئئئئى مسئئئئتو  الصئئئئوت، جنئئئئد أيضئئئئا احلاسئئئئة املزدوجئئئئةم )التذوقيئئئئة واللمسئئئئية يف اين ذاتئئئئه( ه لهئئئئا صئئئئورة 

 للحاسة الرئيسية يف هذا املقطع، وهي احلاسة البصرية، حيث )الزرقة املخيفة(. العطش، مث ندخل
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األل يف  أداة؛ لتبةئئئري ة خارجيئئئايف اجلئئئزء )ا( كمئئئا سئئئبق يف اجلئئئزء )د(، جنئئئد األلئئئوان املب وثئئئة أمئئئام العئئئني الرائيئئئ
  لئئوان الغسئئقيةون األ( كئئالئئداخل، حيئئث الحظنئئا يف اجلئئزء )د( الشئئعور بكئئون الزرقئئة ةيفئئة، وكئئذلك يف اجلئئزء )ا
الئرتابط بئني  سئتن  ذلئككلها تشكل بوحشئيتها لونئا غئري مئألوف ضئمن إطئار رؤيئة الئراوي اخلارجيئة، وميكئن أن ن

ارس الئدخول قئارن ميئالداخل واخلئار ، حيئث الئراوي، وهئو يصئور صئورة خارجيئة عئرب احئد احلئواس أو الوصئف امل
نئدما  أشئبه و( حيئد  ا)عن اخلار ، يف حئني جنئد اجلئزء للداخل، والعكس بالعكس، حيث الداخل أداة للتعبري 

تصئئئورا ما شئئئامال بتالشئئئي الفواصئئئل بئئئني ذات الشخصئئئية وبئئئني الفضئئئاء املكئئئاين الصئئئحراوي ضئئئمن اللوحئئئة إطئئئار 
غال فيهئئا علئئى تم االشئئتوالفرشئئاة اخلشئئنة فئئاعال يكمئئل النسئئي ، كئئل ذلئئك يئئتم عئئرب الوصئئف املقئئارن وعئئرب صئئورة يئئ

تشئئرهبا عمئئق كئئون أو ييف اين ذاتئئه، فهئئي أي ذات الشخصئئية قطئئرة تسئئيح يف لوحئئة ال البعئئدين البصئئري واملسئئي
 جنئئد بعئئدا ملسئئياو ، العطددة اللئئون سئئابق الئئذكر يف املقطعئئني، )د، ا(، ويف اين ذاتئئه جنئئد بعئئدا تئئذوقيا مئئن خئئالل

لئئئوان الئئئيت األتلكم لئئئ(، يتحقئئئق هئئئذا كلئئئه ضئئئمن عمئئئوم البعئئئد البصئئئري شدددعيرات خشدددنةتتضئئئمنه الصئئئورة التاليئئئةم )
 العئئادي لصئئورة احلواسئئي ليسئئت إىل مرادفئئا للصئئحراء، حيئئث الضئئياع واملئئوت الصئئورة السئئابقة  ئئر  بنئئا مئئن البعئئد

 تشكيلية، حيث املنظور إطار لتعبري رؤية غري طبيعية او تقليدية للعال.

 الوصف أدان للعودن ال منية للماضي: :المقطع الرابع
لئئى الئئذاكرة، عالعئئرو   هنئئا يف املقطئئع التئئار جنئئدنا مئئع صئئورة تعكئئس حئئدة مئئا تشئئعر بئئه الئئذات، كمئئا يئئتم عئئرب
ا اسئفنجة أو طئة تتشئرهبتغيري مسئار السئرد مئن قضئية تصئوير الئراوي لئذات الشخصئية نقطئة أمئام الصئحراء، أو نق

ة ، وألن الئذاكر لئك الئذاتتأسئباب أل لوحة كرب ، إىل مزيد من اجلمل الوصفية اليت تضعنا قليال أمام بعض مئن 
يت يبئدو أ ئا امسئة، الئمشوشة ومرهقئة، فإننئا سئنلحظ تئداخل لقطئات البئدايات والطفولئة، مئع صئور اللحظئات احل

 حصلت قبل هذه احلالة اليت تعيشها هذه الذات املأزومة.

و النسديان األبدد. .. ")أ(...  نها الريف في اتا العدراء األجدرد ..  نده  فيدر المقصدلة حدول عنقده...  اد
الوحدن المدمرن ...  )ب( الصمت يحفر ذاكرته الملطخة بنسد  البدراعم ولبدار البدارود  وشدهقات ال ادر  

 .(14)يغوق في مسارب الريف  والفضاءات العتراء  وحكايا قابلة لالشتعال"
عكئئس عئئرب ترابطهئئا يف اجلئئزء )أ( حنئئن مئئع بنيئئة مكونئئة مئئن ثئئال  مجئئل، تبئئدو ظاهريئئا سئئردية/ وصئئفية، لكنهئئا ت

اخلفي مع أوضاع تلك الذات بعدا وصفيا خالصا )تقريبئا(، يبئدأ مئن اخلئار  يف )عئراء اجئرد(، إىل صئورة خارجيئة 
قريبئئة )حئئول عنقئئه(، مث جنئئد بعئئدا داخليئئا مئئن خئئالل القئئيم الئئيت حتسئئها الئئذاتم )النسئئيان، والوحئئدة(؛ لننتقئئل يف 

تربزهئا الئذاكرة امللطخئة، فتخئتلط احليئاة يف أمجئل حلظاهتئا )ضئمن  اجلزء )ب( لألزمة اليت سئبق احلئديث عنهئا الئيت
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تلئئك الئئذاكرة( بئئاملوت عئئرب غبئئار البئئارود الئئذي يشئئري إىل احلئئرب الئئيت كانئئت تلئئك الئئذات ضئئحيتها، كمئئا نلحئئظ 
اخئئئتالل الئئئرباءة بئئئاملوت يف )شئئئهقات الزهئئئر(، كمئئئا نلحئئئظ احلئئئديث عئئئن احلكايئئئا )يف الئئئذاكرة( قابلئئئة لالشئئئتعال، 

 بذلك قد بدأنا يف وضع أيدينا على أزمة الشخصية وما تشعر به.ونكون 

 المقطع الخام :
ا عالقئة خاصئة سئجل ضئمنهييبدأ املقطع اخلامس يف )أ( بالبنية السابقة نفسها، فتعامل الشخصية مع الرمئل 

 م مئن خئاللا، يئتهنئا أيضئ تبىن على مضمون ذكر/أن ى، كمئا يف املقطئع األول؛ لنتئابع ذلئك، ولئنلحظ أن البدايئة
 صورة خارجيةم

تنتقددددل خطواتدددده ثقيلددددة بطياددددة  تختددددرق بكددددارن الرمددددل ...)ب( تخددددتل) األفكددددار داخددددل جمجمتدددده ")أ( 
المشحونة بالحصى والحبيبات الملونة والجفا  ..)ج( بابتهاالت الجسد المتددثر بالخطيادة ودم الدوالدن 

ذاتده .. أمسدك بشدعاع نفسده المتعبدة األولى ..)د( مندت أن تدرا رخدر بقعدة تعد ح بالحيدان أصدبف يستكشدف 
 .(15)في طين جسد  .. في عم. البار النتنة  التي يحملها بين أضالع"

ار والقئيم  يئث األفكئيف )ب( ننتقل من اخلار  للداخل، وهنا ليس لداخل اجلسد ولكئن لئداخل اجلمجمئة، ح
 لئئرغم مئئن بقئئاءها ( علئئى )نا يف كمئا سئئبق أن تناوهلئئا يف املقطئئع الرابئئع، عنئئدما حتئئد  عئن الئئذاكرة، يف حئئني جنئئد

بع  )د( حنئئن نتئئالئئى حئئني يفعداخئئل أفكئئار الشخصئئية، مئئع العئئودة لطبيعئئة الكينونئئة اإلنسئئانية املوشئئومة باخلطيةئئة، 
يف أخئر  طينيئة، مشئمةزانونتئه الفعل الشخصية املتواتر زمنيا عرب تكرار استكشافه لذاته، ومئا حيئيط بئه وعودتئه لكي

 .ه من قتل وموتا حييط بمموجود يف عمقه، وهو ما يبدو ناجتا عن اَشةزازه من كل  األمر من ذاته أو مما هو

 المقطع السادس:
يقئئة اشئئتغال ه ئئل طر  بالطريقئئة نفسئئها )أو مئئا ميكئئن تسئئميته بنيئئة الوصئئف يف هئئذا الئئنص(، حيئئث هئئذه البنيئئة

 لتارمملقطع اابع الرؤية يف هذا النص)غالبا(، حيث يتم تصوير اخلار  ههيدا للدخول للداخل لنتا

")أ( اكتشددف أنح الرمددل ينتشددي بحباتدده العصددية  وأندده يددتقن سددحر التغلغددل فددي فوضددى الجسددد  اتسدداع 
الضوء يخيفه ...)ب( يجعله يشدعر بضدرورن وضدع يدد  علدى فتحتدي عينيده  يقلدل مدن تسدرب الرمدل  ليهمدا 

تتعدرى للفراشدات ..)د(  نهدا  ..)ج( األلوان تتجرد في عينيه  صدارخة علدى كتدف الفرشدان كدامرأن مدن ضدوء
ألددوان التكددوين القديمددة.. ألددوان البدايددة األولددى التددي  ينددت ثددوب الرمددل ..  نهددا السددر األعظددم لهددتا الجدد ء 
المبعد رسم عليها ال من متااات قاتلة ..)ه( شراكاف تمتد داخل ا نسان .. تسدكن دمده وتختبدت لتصدطاد 
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دده ..)و(  قشددعريرن تجتاحدده  لددى حدد د ا لمدداء ..  لددى حددد اخددتالخ أفكددار  وانسددياحها عبددر اددتا ل الددة فِرح 
 .(16)الحطام .."

 السئئابق بوصئئفه ن املقطئئعأيف اجلئزء )أ( عئئرب الوصئئف اخلئارجي نبئئدأ يف االنتقئئال شئيةا فشئئيةا للئئداخل، ونلحئظ 
ود يعئئا اجلئئزء )ب( ا، مث يفيقئئدم قيمئئة مكتشئئفة يعئئد مقطعئئا ذهنيئئا بامتيئئاز، مث يبئئدأ الئئراوي يف رصئئد الضئئوء خارجيئئ

 احلديث عن املشاعر وهو ما يضعنا داخل الشخصية.

 األلئئئوان أن ئئئى لئئئذي يرسئئئميف اجلئئئزء) ( البعئئئد البصئئئري واللئئئون أداة للتعبئئئري عئئئن القلئئئق مئئئع الوصئئئف املقئئئارن ا 
 وجنئد مالحمئه ه السئرد،ضوئية، وبذلك تتحقق من جديد البنية العميقة للوصئف، وهئي بنيئة معئىن خفئي يئدور عليئ

وين، اضئئي، زمئئن التكئئمنيئئة للماء أن ئئى(، مث جنئئدنا يف )د( مئئع االنتقئئال للقئئيم الكئئرب  والعئئودة الز يف كئئون )الصئئحر 
 وحيث السر األعظم، وحيث األلوان تزين ثوب الرمل.

باشئئئئر حلئئئئديث امليف اجلئئئئزء )ا( جنئئئئد لعبئئئئة سئئئئردية أخئئئئر  مئئئئن أالعيئئئئب الئئئئراوي املئئئئتمكن، حيئئئئث ينتقئئئئل مئئئئن ا
ىل الئئداخل، إم وغئئريه، السئئرد مئئن اخلئئار  والقئئيم الكئئرب  كالسئئر األعظئئللشخصئئية إىل السئئرد بشئئكل عئئام، نئئاقال 

شخصئئية مئئئن عر بئئه الحيئئث للفئئرح غزالئئة، ميكئئن اصئئطيادها، يف حئئني جنئئد يف اجلئئئزء )و( ننتقئئل للئئداخل ومئئا تشئئ
شئكل رمئزي عئن لتعبئري باقشعريرة واختالل األفكار، وهئو مقطئع تأسيسئي للمقطئع السئابع الئذي يليئه، ويئتم فيئه 

 لشخصية وعن املأساة، اليت يبدو أنه وجمموعة من رفاقه قد خاضوها.خالم ا

 المقطع السابع:

( تسدددتيقي فدددي داخلددده الددددماء المسدددفوحة علدددى حافدددة النصدددل  يكتدددب مرثيدددة الجسدددد .. علدددى رأسددده )أ"
عبرت دمعة  لى لر  القلب ..)ب( سقطت الشهب فدي األعمداق  فداحترق العشدب األخضدر فدي البقعدة 

( أشددالء مددتعورن تنددتفض مددن سددكونها  الددماء تيبسددت علددى شددفا  الجددرح.  تنتظددر ينبوعدداف  المسدتباحة ..)ج
كدددي تغتسدددل مدددن جفافهدددا  )د( كدددامرأن جاءادددا الطلددد. والمديدددة بدددين العنددد. واألثدددداء .. بدددين الدددرحم والحبدددل 
  السددر. .. بددين بسددمة ال اددر وبكدداء طفددل سدداعة المدديالد .. )ه( تتفتدد. أوديددة النددار عددن الشددظايا البشددرية

تحمددل ادداج  ا يمتهددا واددتيان المددوت ..)و( أفدد. القيامددة المضددرج بدداألنين والمسددتحلب السدداخن معلدد. 
بدددين كيميددداء الدددوطن  وبخدددار المددددن المسدددتباحة .. تخت نددده الدددتاكرن المشوشدددة ..) ( يعدددود الصدددمت عالمددداف 

لدددم الجددا  خصددباف بالوحدددن القاسددية كحافددة لددوح  جدداجي ...  كطلقددة لددادرن تشددتت رفيقدده ..)ح(  قطددع ا
تتكون في حلقه ... يحاول أن يبصدقها...  لكنهدا أصدبحت جد ءاف مدن لحدم فمده ... حلقده يمتلدت عفنداف .. 
)خ( أعضدداءف مددن جسددد رفيقدده المسددجحى ..  عصدداراف حاميدداف .. دوداف يلددتهم داخلدده  طعمدداف لريبدداف مددا ال عالقدداف 
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من اللحم المدتفحم .. طعدم الفجيعدة يطدارد   بلسانه  كاألنشوطة.. ).( أيام ثمانية لم تغادر  تلك الرافحة
 .(17).. يرحل في بر خ ذاكرته المحمومة .."

كيز الئراوي بئالرت  لحئظ قيئامنبدأ يف هذا املقطع يف التعرف على طبيعة األزمة، حيئث صئور املئوت والئدم، كمئا ن
ذه هئحئرتاق والئدم، وعلئى اال على الصور البصرية ذات املرجعية اخلاصة، اليت حتيل على املوت واألشالء والذكر 

 املرجعيات حتيل إىل املزيد من خالم الشخصية.

ا ي شئئر إىل مئئنصئئل وهئئو الصئئورة البصئئرية كانئئت صئئورة داخليئئة يف اجلئئزء، )أ( حيئئث جنئئد احلئئديث عئئن الئئدم وال 
 ي والئدموع، يفن املراثئموضوع املوت، الذي يبدو أن الشخصية قد عاشته، كما جند يف املقطئع نفسئه احلئديث عئ

رتاق لشئئئهب واحئئئحئئئني جنئئئد يف اجلئئئزء ال ئئئاين )ب( جنئئئد صئئئورة بصئئئرية خارجيئئئة ذات بعئئئد رمئئئزي، ترسئئئم سئئئقول ا
نا مئع الصئورة ) ( جنئد العشب، وهو ما ميكن أن حييل ملوضوع احلرب، حيث القذائف وموت الرفاق، ويف اجلئزء

 ملئئذعور، لكننئئاانتفئئاض ء واالالبصئئرية املباشئئرة، هئئذه الصئئورة تكمئئل بئئاقي فسيفسئئاء املشئئهد باحلئئديث عئئن األشئئال
 جند بعض أثر من احلاسة اللمسية مع البصرية يف الصورة السابقة.

للقضئئئئايا  رية حتيئئئئلجنئئئئد يف اجلئئئئزئنيم )د( و )ا(، املزيئئئئد مئئئئن جزئيئئئئات الصئئئئورة اخلفيئئئئة، مئئئئن خئئئئالل صئئئئور بصئئئئ
 ني صئورة حاضئرةارن بئملقئالكرب ، وتتحد  رمزي ا عن موت الرفاق، وعن حلظة الفجئاءة. نتئابع يف )د( الوصئف ا
 ق اجل ئث، وبئنيق واحئرتاملوت امرأة تعيش حالة الوضع وتلئك احلالئة الئيت ل تئذكر بشئكل مباشئر مئن مئوت الرفئا

جلئئزء )ا( املئئوت، جنئئد يف ايت تعئئا صئورة احليئئاة يف أجلئئى صئئورها مم لئئة يف الئئوالدة والزهئئر واملئئيالد مهئئددة باملديئئة الئئ
هئئذا  رار ضئئمن أجئئزاءبع باسئئتمك الئئوالدة يف تلئئك اللحظئئة احلرجئئة، وجنئئدنا نتئئاصئئورة املئئوت واهلزميئئة الئئيت تنتئئزع تلئئ

حلرائئق، كلهئا ر واألشئالء واة والنااملقطع الصور البصرية ذات املرجعيات الكرب ، بني املوت وامليالد والنصر واهلزمي
ذا الوصئئف هئئعئئرب اوي أدوات تئئنعكس مئئن خالهلئئا تلئئك احلرائئئق الئئيت تعتمئئل يف ذات تلئئك الشخصئئية وينقلهئئا الئئر 

 واالشتغال على احلواس املتقن.

ية حتيئل يف صئور وصئف كما ميضئي الئراوي يف اجلئزء )و( يف الوصئف الئذي يئتم فيئه اشئتغال علئى احلئواس وعئرب
مئئئدن و ن الئئئوطن جمملهئئئا للقضئئئية الكئئئرب ، وهئئئو مئئئا يبئئئدو مئئئن مئئئوت الرفئئئاق يف احلئئئرب، يئئئدعم ذلئئئك احلئئئديث عئئئ

  عئئن الئئذاكرة،زء احلئئديثُ احلئئرب يف تشئئاد، يف حئئني يئئتم يف  ايئئة هئئذا اجلئئمسئئتباحة رمبئئا تكئئون مئئدن اجلنئئوب زمئئن 
 ولطاملا كانت )يف هذا النص( أداة للعودة زمنيا والتصوير املباشر لألزمة.

اجلزء )ز( جند فيه تصوير خارجي عئرب احلئديث عئن الصئمت مث نلحئظ اسئتخدام الئراوي للوصئف املقئارن بئني 
رة وعال أخئر خفئي هئو حقيقئة احملرقئة أو اهلزميئة الئيت عاشئتها تلئك الئذات، الصئور عاملني، عال ه له الصور الظاه
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على الرغم من كو ا ظاهريا ت شر للبصري، إال إننا من املمكئن أن نلمئح حضئورا  مئل الصئمت إطئارا للمكئان، 
ح الزجئئاجي وهئئو مئئا حييئئل للحاسئئة السئئمعية، كمئئا جنئئد بعئئض أثئئار احلاسئئة اللمسئئية عنئئد احلئئديث عئئن )حافئئة اللئئو 

 وعن الطلقة اليت تشتت الرفيق(.

اللمسئئئي  لئئئى البعئئدعيف اجلئئزء )ح( جنئئد صئئئورة داخليئئة للشخصئئئية ومئئا تشئئعر بئئئه. هئئذه الصئئئورة فيهئئا اشئئتغال 
ألزمئة  ا و نلحئظ بقيئة نلحظه عند احلديث عن جفاف الئدم، مث البعئد التئذوقي عنئد احلئديث عئن احللئق والبصئق،

نتقئال الصئورة اعاضئد ذلئك باالنتقئال السئريع بالصئورة مئن الئداخل يف )ح(، ويمن موت الرفيق أو الرفاق، وذلئك 
سئي، وننتقئل ات بعئد ملمن اخلار  إىل الداخل يف )ل(، حيث الصورة اخلارجية جتسدها صئورة اإلعصئار، وهئي ذ

 رة.مع الصورة داخليا إىل حاسة للتذوق؛ إذ املوت حبال يلف حول العنق وله طعم املرا

 :المقطع الثامن

")أ( ريددف عاتيددة ت رعدده مددع الحصددى فددي نعومددة اددتا البسدداخ المخيددف  الددت. لددم تطددأ  قدددم ليددر  . )ب( ال 
 .(18)شيء لير التفكك وانثيال األشياء من رأسه كن يف أبد. ..."

، عئئد تئئذوقي وَشئئياخل ذو باملقطئع ال ئئامن ميضئئي بئئالوترية السئئابقة نفسئئها انتقئئاال مئئن الئئداخل للخئئار ، حيئئث الئئد
رة، تلفئة منهئا ذاكئسئميات ةوالعودة للذاكرة بوصفها موضعا توسطيا بني الداخل واخلئار ، وتأخئذ هئذه الئذاكرة ت

زء أ(، مث يف اجلئئ)لقلئئق يف لر املكئئاين العئئاكس ورأسئئه، وغريهئئا، يف الصئئورة ذات البعئئد اخلئئارجي جنئئد تصئئوير اإلطئئا
 )ب( جند العودة للذاكرة حمطة للسرد وللوصف.

 :المقطع التاسع
)أ( وحيداف يقضم خب  المتااة ... الريف تمنحه كفناف من البدراعم البريدة والشدوا المسدنن  حتدى يدخلده "

خرن تتددحرج فدي ادون سدحيقة ساعة القطا  .. لعلها أ فت )ب( فقد خيحل  ليه أن جسدد  تحدول  لدى صد
.. ادل دمده صدار خارطدة لفوضدى العبدثأ )ج( أخدت يصدرخ .. يعلدو صدراخه  لدى األفد.... ادل ادو صددوت 
امرأن تغني مواويدل العشد. لفارسدها المصدلوبأ .. ادل صدوته تعويدتن للفجدر الغافدب فدي  مدن الدردنأ نسدي 

يددد الددت. كددان يتفدددرد فددي أذنيدده ادددو أنح لدده صددوتاف كطيددران القبدددرن علددى حقددول القمددف ...)د( الصدددوت الوح
طقددوس الرمددل تحددت حتافدده ...)ه( الطددين ينشددد للنصددل المتجددرد فددي األعمدداق...  لل اددر الددت. أعطددى 
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نسغه ببراءن .. للكف المخضب بنجيع السهول وأاداب األقحوان ..)و( لكنه فدي اليدوم الثدامن اكتشدف 
 .(19)ت الرمل .."أنه ملح لعبة الصراخ  فوضع حصوات تحت لسانه واستسلم لصم

لئه دهتا وعمئا تفعنا عئن وحئيف اجلزء األول من املقطع التاسع جند عودة للبنيئة السئابقة، حيئث الشخصئية حتئدث
شئبه بلحظئات قئق مئا أالريح وعن خبز املتاهة، الصورة خارجية بصئرية أي ذات بعئد بصئري، ويف الوقئت نفئس حت

  الئئداخل وإىلعتئئادة إىلد يف اجلئئزء )ب( العئئودة املالنهايئئة للقصئئة، حيئئث مئئوت الشخصئئية صئئار وشئئيكا، لكننئئا جنئئ
زء  واجلئزء لة يف هئذا اجلئر املتخيما تفكر فيه الشخصية عرب كلمة يلقيها الراويم )خيل إليه(، مث جندنا نتابع الصو 

يئئئث وي مئئئن حالئئئذي يليئئئه ) (، ونتئئئابع صئئئورة متخيلئئئة خارجيئئئة مئئئن ذهئئئن الشخصئئئية يف ظاهرهئئئا ذات بعئئئد صئئئ
 احلواس.

 ا جنئئد الئئراوي،خصئئية، كمئئء )د( جنئئد عئئودة فنيئئة مميئئزة للرمئئل الئئذي هئئو الفضئئاء املئئ طر لألحئئدا  والشيف اجلئئز 
لفضئئئاء لالنتقئئئال لوقئئئد بئئئدأ حباسئئئة الصئئئوت، كمئئئا حصئئئل يف اجلئئئزئني السئئئابقني، مث يعئئئود لصئئئوت الرمئئئل مئئئدخال 

الطئئئني  نىل احلئئئديث عئئئإ املكئئئاين البصئئئري بئئئدال مئئئن الصئئئوي، ونعئئئود يف اجلئئئزء )ا(، وهئئئو اجلئئئزء مئئئا قبئئئل األخئئئري،
 لصئورة البصئريةد كئون اجنئوالنصل، وكذلك احلئديث عئن الزهئر واملئيالد، ههيئدا للحئديث عئن املئوت القئادم، كمئا 
ارن يئئز الوصئئف املقئئذا مئئا ميهئئمئئن النئئوع املقئئارن مئئع وجئئود انفتئئاح يف املسئئافة بئئني الصئئورة واألصئئل املقصئئود، ولعئئل 

هنئئا  بئئدو الطئئنيعلئئى غالئئب قصئئص علئئى اجلعكئئي الرمزيئئة، إذ ياملوجئئود يف هئئذه القصئئة، وهئئي خاصئئية تنسئئحب 
حئئني  والطفولئئة، يف الئئرباءة مرادفئئا للكينونئئة البشئئرية يف حلظئئة مئئوت قريئئب حاسئئم، ويبئئدو العئئال املتئئذكر هئئو عئئال
 صئية للمئوت بعئدالم الشخجندنا يف )و( مع سرد تصويري يضعنا يف اإلطار الئزما للقصئة، وجيعلنئا نتصئور استسئ

 أيام من املقاومة. انية 

 خالصة عن البعد الصحراو. وتقنيات الممارسة السردية:
هئئئا حلظئئئات بعنئئئا في، تاتبئئئدو القصئئئة السئئئابقة قصئئئة صئئئحراوية بامتيئئئاز، مئئئن خئئئالل الفضئئئاء الصئئئحراوي املئئئ طر
ضئاء  للمئوت لصئحراء فاخاصة لشخصية تعيش حلظاهتا األخرية قبل املوت، مع ذاكرهتئا املشوشئة، وهئو مئا جعئل 
ا صئحراوية، فسئه قصص ئواألهوال، وهو ما جند عكسه يف بعض قصص علي اجلعكي األخر ، اليت تعد باملعيار ن

 ء.وي، وكأمنا ي سطر فضاء الصحرام ل قصةم )أكاكوس( اليت يبدو يف بعض مقاطعها الرا

وظئئف القئئاص يف هئئذه القصئئة بنيتئئني للرؤيئئة، أحئئدمهام داخليئئة، صئئور هبئئا الشخصئئية ذاهتئئا، واألخئئر م بنيئئة  
خارجيئئة صئئور هبئئا العئئال، وكانئئت أغلئئب املقئئاطع وصئئفية، أو سئئردية صئئفية، واعتمئئد بشئئكل كبئئري علئئى الوصئئف 

الئئئيت تئئئ طر حيئئئاة اإلنسئئئان، مئئئن قبئئئل املئئئوت واحليئئئاة أو املئئئيالد  املقئئئارن، وعلئئئى اإلحالئئئة للخئئئار  وللقئئئيم الكئئئرب 
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والطفولئئة، أو النصئئل واملديئئة أو مئئع احلضئئور املميئئز ملكونئئات الفضئئاء الصئئحراوي ومفئئردات هئئذا الفضئئاء كئئالريح 
 والعطش وحبيبات الرمل والك بان واجلفاف.

رف ة مميئئزة  للتعئئقصئئة أداجنئئد هئئذه ال مئئن ناحيئئة تقنيئئات املمارسئئة السئئردية، ويف جانئئب الوصئئف املقئئارن، فإننئئا
خفئئي، وكانئئت جللئئي واملاعلئئى كيفيئئة حتقيئئق الوصئئف املقئئارن مئئع وجئئود مسئئاقة بئئني الصئئورتني الظئئاهر والبئئاطن أو 

 حئد لقصئة مغلقئة إىلذي جعئل االصور الوصفية حتضر ويبقى املرجع غائبئا حبكئم رغبئة الئراوي يف الرتميئز العئار الئ
 فها.وحتتا  إىل مغامرة الستكشا

، ولكئئن علئئى قئئارنتنيكانئئت بعئئض عمليئئات الوصئئف املقئئارن األخئئر  ال تعتمئئد علئئى املسئئافة بئئني الصئئورتني امل
 صور. قرينتها من الالقتها بطبيعة الصورة الوصفية الظاهرة األوىل اليت حتيل لوضع الشخصية أك ر مما حتيل لع

مكاننئئا أن ث صئئار بإمئئل السئئردية، حبيئئجنئئد الئئراوي قئئد وظئئف هنئئا أيضئئا االشئئتغال علئئى احلئئواس يف أغلئئب اجل
احلاسئئة  ة، وكانئئتنتحئئد  عئئن حضئئور )شئئبه( كامئئل يف كئئل جئئزء مئئن أجئئزاء مقئئاطع القصئئة هلئئذه التقنيئئة السئئردي

عئئد ىل صئئورة ذات بإملنظئئور، االبصئئرية تتميئئز بالتشئئويه أحيانئئا لتتحئئول الصئئورة البصئئرية اللونيئئة مئئن صئئورة أحاديئئة 
 ق تلكم الشخصية اليت يبةر الراوي وعيها.تشكيلي، تعكس هواجس وحمارق أعما

ر الغيئئئاب  م يف إطئئئاكمئئئا هيئئئز االشئئئتغال علئئئى احلئئئواس هنئئئا باحلضئئئور علئئئى مسئئئتويني متبئئئاينني جئئئدا، أحئئئدمها
اصئئة عنئئد خور كامئئل كالصئئمت يف إطئئار حاسئئة السئئمع أو امنحئئاء الرؤيئئة يف إطئئار البصئئر، وايخئئر يف إطئئار حضئئ

 اء الصحراء ومكوناهتا.احلديث عن حاسة اللمس والتذوق ضمن فض

  ن يكئئاد القئئارهر  دون أهيئئز االشئئتغال علئئى احلئئواس يف هئئذه الروايئئة أيضئئا  ماليئئة االنتقئئال مئئن حاسئئة ألخئئ
 يشعر بذلك، وهو ما جعل احلركة الوصفية مميزة.
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