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عودّية  السُّ

 هـ(7/5/1442هـ، وقبل للنرش يف4/1/1442 )قدم للنرش يف

  

د واملذّكرات االعرتافية"تناولت هذه الّدراسة ظاهرة  :البحث ملخص التي هيمنت متاًما عىل بنية  "الّراوي املتعدِّ

قعبي ) "مقامات النّساء"الرسد يف رواية  لت تقنية الّراوي ظاهرة رسدّية، برزت يف 2112لعبد العزيز الصَّ (؛ إذ شكَّ

د ضمن بنية ال نَّصِّ الّروائي الواحد. وألجل معاجلة هذه الّظاهرة الفنّّية؛ اعتمدت الدراسة املنهج ظاهرة الّراوي املتعدِّ

دّية احلديثة، مثل سيزا قاسم ) (، ومحيد حلمداين 1895البنيوي يف صورته املتطّورة عند أصحاب النَّظرية الرسَّ

د1881) يف هذا العمل الّروائي الذي تناوب عىل  (، وغريمها.  ونظًرا ملدى الغنى والتَّميز يف توظيف الراوي املتعدِّ

امتداده ثالثة رواة؛ فقد خّصصنا لكلِّ راٍو منهم حموًرا مستقاًل بذاته، نتتّبع من خالله مذّكراته االعرتافّية الواقعة عىل 

ية الّضامئر مستويي املايض البعيد واملايض القريب. وهذا األخري يّتصل كثرًيا بحارض الّرواية الرّسدي، مع التنبه لتقن

واة  التي كان من أبرزها )أنا( و)نحن( للمتكلِّم الفردي واجلامعي؛ إذ يبدو احلديث يف أول الرواية وكأنه يشمل الرُّ

رات االعرتافّية التي يتذّكر من  الّثالثة )حسن، وأنور، وحامد( يف روايتهم املشرتكة هذه، مع التَّوظيف الفنِّي للمذكِّ

راسة البنيوّيةخالهلا كلُّ راٍو منهم   .عالقاته املاضية باملرأة عىل وجه اخلصوص، كام سيتّضح يف هذه الدِّ

د، املذّكرات االعرتافّية، البنيوّية الكلامت املفتاحية: د، الرسَّ قعبي، مقامات النِّساء، الّراوي املتعدِّ  .الصَّ

  

  

 هـ(1441م/2121جامعة امللك سعود، الرياض ) ،19-3ص ص  (،3، ع )(32) ، مججملة اآلداب

Journal of Arts, Vol. 32 (3), pp 3-18, © King Saud University, Riyadh (2020 /1441H.) 

 جامعة امللك سعود

 كلية اآلداب

 جملة اآلداب

 1119 – 3621:ردمد )ورقي(

 1659-9338ردمد )النرش اإللكرتوين(: 

King Saud University 

College of Arts 
Journal of Arts 
ISSN (Paper):1018-3620 

ISSN (Electronic):1658-8339 



رات االعرتافّية يف رواية: البندري بنت ضيف اهلل املطريي د واملذكِّ اوي املتعدِّ  ... الرَّ

 

4 

  

 

 

Multiple Narrators and Confessional Diaries In the Novel of "Maqaamaat Al-

Nisaa" by Abdulaziz Al Saqabi 
 

Al Bandari Dhaifullah Al Mutairi 
Assistant Professor of Literature and Criticism, in the Department of Arabic Language, in College of Arts and Sciences in Sajer, Shaqraa 

University, Shaqraa, Saudi Arabia. 

(Received:4/1/1442 H, Accepted for publication 7/ 5/1442 H) 

 
Abstract. This study dealt with the phenomenon of "the multiple narrators and the confessional diaries", which 

completely dominated the narrative structure of the novel of "Maqamat Al Nisaa" by Abdulaziz Al Saqabi (2012), 

where the narrator technique formed a narrative phenomenon, which emerged in the phenomenon of multiple 
narrators in the structure of the single narrative text, In order to address this artistic phenomenon, the study relied 

on the structural approach in its form known to the advocates of the modern narrative theory, such as Siza Qasim 

(1985) and Hamiid Lahmadani (1991). Due to the extent of richness and distinction in employing the multiple 
narrators in this narrative work, in which three narrators have alternated, the researcher allocated each narrator a 

separate section, in which she tracked each narrator’s confessional diaries both from the remote and recent pasts. 

The latter (recent past) is closely related to the presence of narration, and one must pay attention the pronouns of 
which (I) and (we) are used for singulars and plurals, since the discourse at the beginning of the novel includes the 

three narrators (Hasan, Anwar, and Hamed) in their shared narrative, with the artistic recruitment of the 

confessional diaries, in which each narrator remembers his/her past relationships with women in particular, as will 
appear in this structural study. 

Keywords: Saqabi- Maqamat Al Nisaa, multiple narrators, narration- confessional diaries, Structuralism. 
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مة:  مقدِّ

د واملذّكرات  اوي املتعدِّ يتناول هذا البحث موضوع الرَّ

قعبي ) ( املوسومة 2112االعرتافية يف رواية عبدالعزيز الصَّ

-؛ إذ وجدت الباحثة أن هذا املوضوع "مقامات النساء"بـ

يمّثل ظاهرًة فنّية يف املنطوق الرسدي للرواية بشكل  -حتديًدا

نّقاد الرسد البنيويون: تقنيٌة مكّثف. فالراوي كام ينّظر له 

رسدية، وكائٌن من ورق الكتابة يف بنية الرواية التي ماهي إال 

متخّيٌل رسدي يبدعه املؤلِّف الروائي، مومًها إّيانا بأنه نصٌّ 

واقعي باملفهوم الفني للواقعية التي ال تعني أبًدا أن هذا 

عيش املتخيل الرسدي صورة طبق األصل من الواقع الفعيل امل

عىل اإلطالق، حتى لو كانت شخوصه الفنية مستمّدة من 

ض عند الكتابة إىل عنارص االنتقاء  الواقع الفعيل الذي تعرَّ

واالختيار واحلذف واإلضافة من خمزون الروائي الثقايف ومن 

حمدود.  خياله الفني الالَّ

وقد رأت الباحثة أن املنهج النقدي الذي يناسب 

اد الرسد الذين موضوعها البحثي هو املن هج البنيوي لدى روَّ

روا لقضايا الرسد منذ أواسط الستينيات من القرن  تصدَّ

العرشين يف األلفية السابقة، فطبّقت املنهج بالنظر إىل ما 

احتوت عليه نظرية الرسد احلديثة، وقّسمت بحثها عىل النحو 

 اآليت:

فت فيه تقنية الراوي والرؤى الرسدية:  متهيد، عرَّ

اخلارجية، والداخلية، والثنائية، واملتعددة. وهذه األخرية هي 

 الرؤية التي تنطلق منها حماور دراستها النقدية الثالثة: 

 املحور األول: الراوي حسن. -1

 املحور الثاين: الراوي أنور. -2

 املحور الثالث: الراوي حامد.  -3

ثتهم رواة هذه الرواية احلديثة من خالل تناومهم يف فثال

رسد مذكراهتم االعرتافية التي انفتحت كثرًيا عىل تقنية مهّمة 

التي رافقت مايض  "التذكر"يف الرسد؛ هي تقنية االسرتجاع 

كلِّ راٍو منهم فرادى وجمتمعني، ثم اخلامتة التي استنتجت 

 سة الثالثة.الباحثة فيها كل ما تضّمنته حماور الدرا

ومل تقع الباحثة إال عىل دراسة سابقة واحدة يف هذا 

الرؤية والتشكيل "املجال، وهي رسالة الدكتوراه املوسومة بـ:

قعبي: دراسة نقدية  "الفني يف روايات عبدالعزيز الصَّ

(. وختتلف هذه الرسالة عن 2115للباحث ساري الزهراين )

قعبي موضوع هذا البحث يف أن الباحث درس رواي ات الصَّ

من حيث الظواهر التي تضّمنتها أعامله الروائية عىل أساس 

أن الرؤية لديه متثل مظّلة فكرية ملا حتمله من قضايا وثيامت هلا 

أبعادها داخل املجتمع املحيل يف السعودية، فضاًل عن اعتامد 

الباحث املنهج الوصفي التحلييل يف دراسته، يف حني انطلقت 

البحث من املنهج البنيوي الشكيل ونظرية الباحثة يف هذا 

الرسد التي تتبعت خالهلا الراوي املتعّدد أو تعّدد الرواة 

بوصفها ظاهرة فنّية عىل امتداد املنطوق الرسدي الذي هدفت 

الباحثة منه إىل استكشاف مجاليات هذا املنطوق الرسدي يف 

 تناوله املسكوت عنه وعالقاته بشخصيات الرواية. 

 

 متهيد:

وسيلة أو تقنية رسدية يستعملها الروائي؛  الراوي:

(. وهو لذلك؛ 1881ليكشف مها عن عامل روايته )العيد، 

خيتلف عن الروائي املؤلِّف، وصانع عامله الروائي؛ ولذلك 

جيمع نقاد الرسد عىل أن الراوي كائٌن من ورق )بارت، 

(، ويكون داخل بنية الرواية، يف حني أن الروائي 1883

ٌق من دٍم وحلٍم؛ ألنه املؤلف الذي يكون أو ينبغي له أن خملو

 يكون خارج بنية الرواية.

والراوي بوصفه تقنية رسدية يتصل بام يسميه النقاد 

بالرؤى الرسدية، ومن خالل الراوي تتحّدد رؤيته إىل العامل 

(، وتكون رؤيته غالًبا إما 1898الذي يرويه )يقطني، 

ك؛ ترتبط بأسلويب الرسد خارجية أو داخلية. وهي لذل

ففي نظام الرسد املوضوعي "املوضوعي والرسد الذايت، 

يكون الكاتب مّطلًعا عىل كل يشء حتى األفكار الرسيَّة 

لألبطال، أما يف نظام الرسد الذايت فإننا نتتبَّع احلكي من خالل 

، متوفرين عىل تفسري لكل "أو طرف مستمع"عينّي الراوي 

. "نفسه "أو املستمع"الراوي خرب: متى وكيف عرفه 

 (198، ص1892)توماشفسكي، 

هي الرؤية التي تقع عىل مستوى فالرؤية اخلارجية  

مستعينًا  -غالًبا–أسلوب الرسد املوضوعي، ويروهيا الراوي 

ى الراوي كيلِّ العلم؛ أي الراوي  بضمري الغائب هو، ويسمَّ

م مادته" دون إشارة  املحيط علاًم بالظاهر والباطن والذي يقدِّ

الرؤية  (. أما191، ص1895)قاسم،  "إىل مصدر معلوماته

فهي الرؤية التي يظهر فيها الراوي حمدود العلم، أو  الداخلية
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الراوي املشارك الذي تتساوى معرفته بمعرفة الشخصيات 

(، وهي رؤية 1881)حلمداين،  "مع"الروائية، كام يف الرؤية 

ينفتح عىل مجيع " تنطلق من أسلوب الرسد الذايت الذي

الشخص األول أنا أو -الضامئر، فقد ُيستخدم ضمري املتكلم 

بطريقة اعرتافية )أوتوبيوغرافية( عىل طريقة السرية  -نحن

الذاتية. وقد ُيستخدم هذا الضمري لرسد حدث آخر يتعلق 

بحياة قصصية أخرى ال عالقة هلا مهذا الراوي. وتعتمد طريقة 

استعامل ضمري املخاطب )بالفتح(  عىل -أيًضا-الرسد الذايت 

وبخاصة عندما  -أي ضمري الشخص الثاين أنت وأنتم-

خياطب البطل نفسه أو يناجيها يف حوار داخيل أو مسموع 

بقرب مستوى احلوار الداخيل يف املرسحية )...(، وفضاًل عن 

ذلك يعود الرسد الذايت لتوظيف ضمري الشخص الثالث )هو 

ى الرسد املوضوعي، إال أنه هنا أو هي( املفّضل يف مستو

يكتسب وظيفة مغايرة؛ فهو ال ينتمي إىل الراوي العليم 

 {أو روائية}اخلارجي، وإنام يستبطن وعي شخصية قصصية 

مشاركة وممسوخة، عىل شكل مونولوج مروي يف الغالب، أو 

ى أحياًنا بــ ، وهو يف اجلوهر صورة "أنا الراوي الغائب"يسمَّ

هة لــ  (.191، ص1882)ثامر،  "الراويأنا "مموَّ

وينبغي اإلشارة إىل أن توافر العمل الروائي عىل نمط 

الرؤية الداخلية الواقعة عىل مستوى أسلوب الرسد الذايت 

ليست، كام قد يتوهم البعض، سرية ذاتية، بل هي رسد "

يستخدم تقنية الراوي بضمري األنا؛ ليتمكن من ممارسة لعبة 

له احلضور و تسمح له، بالتايل، التدخل والتحليل فنية ختوِّ

-85، ص ص1881)العيد،  "بشكل يولِّد وهم اإلقناع

(. مادامت الرواية بإمجاع نّقاد الرسد ليست إال متخياًل 86

رسدًيا حيكي عن عامل افرتايض، ال يمكن مهام كانت واقعيته 

أن يكون صورة طبق األصل عن الواقع الفعيل. يف الرواية ال 

 قع فنّي متخيَّل. يوجد سوى وا

ّ الرسد املوضوعي والرسد الذايت،  وعن املزج بني أسلويبي

أو بني الرؤيتني: اخلارجية، والداخلية، ظهرت أساليب 

الرؤية  ورؤى رسدية أخرى، كالرؤيتني الثنائية واملتعددة. أما

فهي الرؤية التي متتزج مها الرؤيتان: اخلارجية  الثنائية

 (. وأما1881)إبراهيم،  ة الواحدةوالداخلية يف بنية الرؤي

الرؤية "فهي الرؤية التي يسميها تودوروف:  الرؤية املتعددة

ا من قبل  املجسمة؛ أي التي نتابع فيها احلدث مرويًّ

شخصيات متعددة؛ مما يمكننا من تكوين صورة شاملة 

(، أو هي الرؤية 73، ص1883)بوطيب،  "ومتكاملة عنه

يروي عن نفسه بنفسه. ويف هذا  التي يتعدد فيها الرواة؛ كٌل 

 (:1881الصدد، يقول محيد حلمداين )

يسمح احلكي باستخدام عدد من الرواة، ويكون األمر يف 

شكله األكثر بساطة عندما يتناوب األبطال أنفسهم عىل رواية 

الوقائع واحًدا بعد اآلخر. ومن الطبيعي أن خيتّص كل واحد 

د قصة خمالفة من حيث منهم برسد قصته، أو عىل األقل برس

ى عادًة  زاوية النظر ملا يرويه الرواة اآلخرون، وهذا ما يسمَّ

باحلكي داخل احلكي. وعىل مستوى الفن الروائي يؤّدي هذا 

ى الرواية داخل الرواية. إن تعّدد  إىل خلق شكل متمّيز ُيسمَّ

الرواة يؤدي غالًبا إىل تعّدد وجهات النظر حول قصة واحدة، 

هذا النوع الروايات الرسائلية. وليس من  وتنتمي إىل

الرضوري أن تكون الرواية داخل الرواية مرشوطة بتعّدد 

الرواة، فبإمكان راٍو واحد أن يعقد عالقات بني مقاطع 

حكائية خمتلفة من حيث زاوية الرؤية، وهكذا يوّلد الراوي 

 (48الواحد زوايا متعددة للرؤية. )ص

تعّدد الرواة الفنية هتتم  وينبغي اإلشارة إىل أن ظاهرة

باتصافها الرواية احلداثية، ويطلق عىل الرواية التي يتعّدد يف 

منطوقها الرسدي الرواة والرؤى اسم )الرواية البوليفونية( 

فهي رواية قائمة عىل تعّدد األصوات، "املتعددة األصوات، 

والشخصيات، واللغات، واألساليب، واملواقف، 

ويعني هذا أهنا رواية ديمقراطية، واملنظورات الرسدية. 

تستدمج كل القّراء املفرتضني؛ ليدلوا بآرائهم بكل حرية 

وتلقائية، فيختاروا ما يشاؤون من املواقف واإليديولوجيات 

املناسبة. يف حني نجد الرواية التقليدية رواية أحادّية الصوت، 

 "يتحّكم فيها الراوي املطلق والسارد العارف بكل يشء

 (.1، فقرة 2112ي، )محداو

مع  -أول ما ظهرت-ولقد ظهرت الرواية البوليفونية 

دوستوفسكي هو "الروائي الرويس )دوستوفسكي(، وأصبح 

. لقد أوجد polyphoneخالق الرواية املتعددة األصوات 

، 1896)باختني،  "صنًفا روائًيا جديًدا بصورة جوهرية

 ( هو الراوية البوليفونية التي القى مصطلح11ص

البوليفونية معها انتشاًرا واسًعا يف عاملنا العريب، بيد أن 

االلتباس الذي لقيه املصطلح جعلنا نفضل اختيار مصطلح 
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تعّدد الرواة أو الراوي املتعّدد عىل مصطلح تعدد األصوات؛ 

الصوت هو الراوي، وليس الشخصية وال الكالم. "ذلك أن 

واية، وهي مهذا وتعّدد الرواة تقنية تتعلق بصيغة بناء الر

ختتلف عن األسلوبية وعن وجهة النظر، عىل الرغم من 

وجود مشرتكات بني الرؤى الثالث يف هذا النوع الروائي ويف 

 (.27، فقرة 2115)السعيدي،  "أنواعه األخرى

د الرواة هي الظاهرة الفنية التي الحظنا أهنا  وتقنية تعدُّ

لق من احلضور وتنط -قيد الدراسة-هتيمن عىل بنية الرواية 

اجليّل للراوي الواحد الذي يغدو متعّدًدا ومنفتًحا عىل عنارص 

الرسد وتقنياته عىل النحو الذي يربز يف حماور هذه الدراسة 

 الثالثة: 

 

 املحور األول: الراوي حسن

سوف نالحظ أن املوضوع املهيمن عىل بنية هذه الرواية 

الرئيس للرواية هو املرأة التي يومئ إليها كل من العنوان 

والعناوين الفرعية، وهي تتفق مجيًعا مع جممل املنطوق 

 الرسدي للرواية.

فالراوي حسن هو أحد الرواة الثالثة يف بنية الرواية التي  

يتناوب يف رسدها كل واحد منهم حتى النهاية، لكنه الراوي 

الذي يومهنا فنًيا بأنه هو من كتب الرواية بعد أن مجع أوراق 

اآلخرين )أنور وحامد( مع أوراقه، راصًدا رواية  صديقيه

 "نا الفاعلني"األصدقاء الثالثة بقلمه هو، ومبتدًئا رسده بــ

قبل أن يتنقل بني أوراقهم، بام فيها أوراقه، وذلك عقب 

البداية التي تعنون مها املقطع الرسدي األول الذي يتصدر 

ق احلكي عن يف سيا -مثاًل -الرواية بعنوان: )البداية(. يقول 

كناَّ ثالثة قدمنا من الرياض إىل مسقط للمشاركة يف "البداية: 

ندوة ومعرض عن التقنية وفق اهتامماتنا، كان لدى أحدنا 

ورقة عمل للمشاركة بالورشة، واثنان سيشاركان يف النقاش، 

وآخر منّا لديه مشاركة يف املعرض التقني. ال هيم حتديد من 

هو املشارك؛ ألن احلكاية ال هو صاحب ورقة العمل، ومن 

تتعلق بذلك أبًدا. باختصار وبدون ألقاب أو ُكنى أو غريمها، 

، 2112)الصقعبي،  "نحن ثالثة: حامد، وأنور، وأنا حسن

 (. 9ص

كأنام اختذ حسن دور الريادة يف احلكي، وأصبح وحده 

راوًيا متعدًدا نيابة عن صديقيه اللذين سيرتك هلام جمال احلكي 

يمقراطي جيل عىل مستوى املنطوق الرسدي، بأسلوب د

الحًقا، لكنه وبموافقة من صديقيه تصّدر احلكي بنا الفاعلني 

بإذهنام مًعا؛ كونه أديًبا يملك القدرة عىل الكتابة أكثر من 

صديقيه، مع بقاء هيمنة التقنية الرئيسة يف الرسد كّله، وهي 

ة مجعتنا نحن الثالث"تقنية تعّدد الرواة جمتمعني وفرادى: 

مدينة الرياض، سكنًا ومقرَّ عمل؛ أحدنا أستاٌذ جامعي، 

 "واآلخر رجل أعامل مهتمٌّ بالتقنية، والثالث رفيق سفر

(. هكذا يلّخص لنا الراوي األول 8، ص2112)الصقعبي، 

حسن بطاقة التعريف باألصدقاء الثالثة، بل الرواة الثالثة، 

ؤّكًدا بذلك هيمنة ، م"نا الفاعلني: نحن"رابًطا تعريفه بــ

أي -تقنية تعّدد الرواة، كام أسلفنا: فرادى وجمتمعني، ومؤّكًدا 

ره احلكي وزمنه احلارض يف أكثر من  -الراوي حسن تصدُّ

كلُّ واحٍد منَّا ال يشبه "سياق رسدي ترويه هذه البداية: 

اآلخر، وبكل تأكيد ليس هناك ما يربط أنور بحامد سوى 

. أما أنا فثّمة عالقة تربطنا، فقد صداقة بدأت منذ الطفولة

، 2112)الصقعبي،  "عرفت أنور منذ أكثر من ربع قرن

(. حتى يصل يف هذه البداية إىل السبب الذي جعل 11ص

الرواة الثالثة يرشعون يف املشاركة يف كتابة هذه الرواية ذات 

النساء الثالث  -أي السبب-الرؤية الرسدية املتعددة، وهو 

إىل طريق املنتجع حني وصلوا إىل مسقط  الاليت أرشدهنم

 -أي الراوي حسن-وتاهوا عن طريقه، موجهني، بل موجًها 

ولكن ثمة أمر وقع قبل "اخلطاب إىل املتلقي بالقول: 

الوصول إىل املنتجع، ولكم أن تتخيلوا وتصدقوا أن من دهّلم 

كاديالك "عىل املنتجع ثالث نساء، كنَّ يستقلن سيارة 

 "ا أمحر، وقفت بجانبها سيارتنا الصغرية، لوهن"إسكاليد

ر 13-12، ص ص2112)الصقعبي،  (. ذلك بالضبط ما فجَّ

فكرة كتابة رواية يقف كل واحد من الرواة الثالثة بسببها عىل 

ماضيه، وحيكي ثم حيكي عن عالقاته السابقة بالنساء، مضفيًا 

ًيا ، طابًعا اعرتاف"مقامات النساء"عىل الرواية وعىل عنواهنا: 

موسوًما بجوٍّ ديمقراطي، جيلس فيه كل راٍو منهم بني يدي 

القارئ واملتلقي عموًما معرتًفا بامضيه مع النساء خاصة. ومع 

أن هناك من يرى أن يف االعرتاف تطهرًيا للنفس من 

االعرتاف "انفعاالهتا، فإن بعضهم ال يرى ذلك؛ إذ يقول: 

عىل انتهاك ما ليس تطهريًيا بالرضورة، بل إن جوهره يقوم 

ي، أو حمدود التداول، وباجتاه جعله  هو مقموع، أو رسِّ
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خاضًعا للسياق الرسدي، أو أن يكون جزًءا من سياق السرية 

أو جزًءا من اهتامم العموم الذي سينظر إىل مثل هكذا 

)الفواز،  "اعرتافات بوصفها جزًءا من خطاب الفضائح

 (. 7، فقرة2118

تصف أدب االعرتاف وبالتايل فليس رشًطا أن ي

باملصداقية وقول احلقيقة. وقد قلنا يف التمهيد إن الرسد 

ليس بالرضورة  -الذي يكثر يف أدب االعرتاف-بضمري األنا 

أن يكون بالفعل سرية ذاتية، مستشهدين بكالم الناقدة يمنى 

( الذي أرشنا إليه، وهو الرأي الذي نتفق معه. 1881العيد )

 رسدًيا، قد تستعني بضمري املتكلم ومادامت الرواية متخياًل 

بوصفه قناًعا وتقنية رسدية توهم القارئ فنًّيا بأن ثمة صورة 

طبق األصل عن الواقع الفعيل، يف حني أن األمر يعتمد عىل 

ملكة املؤلف وقدرته عىل اإلهيام الفني بذلك. واحلقيقة أننا يف 

 الرسد أمام كائنات مصنوعة من ورق الكتابة وحسب.

عودة إىل الرواية، فإن يف البداية ما يؤكد ما ذهبنا إليه، وبال

فاألصدقاء الثالثة الذين وقع موقف النساء الثالث موقعه يف 

روا أن يكتبوا رواية مشرتكة جتمع اعرتافاهتم الفنية  أنفسهم قرَّ

بني يدي القارئ، مع يقينهم بأن هذه االعرتافات قد تكون 

ا نحن الثالثة حكاية خاصة، ربام أن لكل واحٍد منّ "متخيلة: 

 "ومن جانب آخر قد نتّخيل حكايات خاصة لتلك النساء

(. فهم من كتب الرواية عرب 16، ص2112)الصقعبي، 

باملفهوم الفني  "االعرتافية"جتميع قصاصات هؤالء الثالثة 

للمذكرات االعرتافية ال باملفهوم الفعيل، حتى مع تصّدر 

 صديقهام حسن لصياغتها الفنية: 

 قلت هلام: سأكتب رواية، رّد حامد: وأنا كذلك. 

أنت تكتب رواية، وأنت أيًضا، ملاذا ال تكون رواية  -

مشرتكة، نحن الثالثة نكتبها، أعرف أنني أنا وحامد ليست 

لدينا موهبة الكتابة اجليدة، ولكن أنت يا حسن سبق أن كتبت 

نصوًصا قصصية، إضافة إىل الدراسات التي تنرشها، ما 

يكام أن يبوح ُكل واحد بام لديه وجيمعها حسن ويعيد رأ

 ( 15، ص2112صياغتها؟ )الصقعبي، 

وما دام أن كلَّ واحد من األصدقاء الثالثة قد أسهم 

بقصاصات مذكراته االعرتافية، فنحن أمام رواة ثالثة رسدوا 

لنا ما يف ذاكرهتم الفنية املتخيلة وعرب الراوي األول حسن 

صياغة هنائية، باتفاقهم مجيًعا، نقرأ  الذي صاغ الرواية

مذكراهتم االعرتافية ونتتبع توظيفاهتا، وهي ختص بالتحديد 

عالقتهم بالنساء التي تعود إىل مايض كلٍّ منهم عىل حدة حتى 

النهاية الرسدية، تتصدرها هذه البداية الرسدية التي خيتتمها 

م أكتب هذه الكلامت، بعد ُميض عا"الراوي حسن بالقول: 

عىل تلك الزيارة ملسقط، وتلك احلادثة، أمامي حقيبة مها 

بعض القصاصات واألوراق التي كتبها كلٌّ من أنور وحامد 

يف أوقات وأزمان خمتلفة )...( عموًما هي حماولة لتجميع 

 "قصاصات وملفات وأوراق قد جيمعها نسق واحد

(. لتبدأ املذكرات االعرتافية من 16، ص2112)الصقعبي، 

 ق حسن بعنوان رئيس، هو )من أوراق حسن(. أورا

يليه عنوان فرعي هو )رقصة امرأة(؛ حيث يتحاور 

الراوي حسن مع نفسه حواًرا داخلًيا، يطلق عليه نقاد الرسد 

فه الكاتب الفرنيس "احلوار الداخيل"اسم  . وهو كام يعرِّ

وسيلة إىل إدخال القارئ مبارشًة يف "إدوارد دي جاردان بأنه 

الداخلية للشخصية، دون أي تدخل من جانب الكاتب احلياة 

بالرشح أو التعليق )..(، وبأنه التعبري عن أخّص األفكار التي 

تكمن يف أقرب موضع من الاّلشعور )..(. يقول لوبوك: إنه 

)ويليك  "جيعل هذا العقل يتحدث عن نفسه، إنه يمرسحه

(. وليس احلوار الداخيل عند نقاد 235، ص1895وارين، 

خرين سوى أسلوب من أساليب احلوار الذاتية التي يقول آ

يف حدِّ ذاهتا "( بأهنا: 1885عنها الناقد عبد امللك مرتاض )

خطاب مضّمن داخل خطاب آخر يتسم حتاًم بالرسدية: 

اين، واآلخر بّراين، ولكنهام يندجمان مًعا اندماًجا  األول جوَّ

د تاًما، فيذوب األول يف الثاين، والثاين يف األ ول: إلضافة ُبعد

 "حدثي، أو رسدي، أو نفيس إىل اخلطاب الروائي

 (.211)ص

هذا ما يتجىّل لنا ونحن نبدأ بأوراق الراوي حسن التي 

تربز عىل شكل حوار داخيل للمرأة سحًرا يسكن ذاته وذوات 

صديقيه أنور وحامد كام ستقول أوراقهام يف قادم الرسد 

املرأة املنهمرة من الروائي. يقول الراوي حسن يف وصف 

متدُّ يدها لك لرتقص، وأنت مفتون "عالقته مها حقيقة وجماًزا 

ك أصابعك لتلمس بطن يدها،  بوجهها، بجسدها، تتحرَّ

متسك بأصابع يدك، برفق، ترفعها قلياًل، تستدير راقصة بعد 

أن رفعت يدك أعىل رأسها، هتتز، تبتسم، يدك قطعة حرير 

، تقرتب يدك األخرى من خهرها، حتركها يمينًا، يساًرا، أعىل
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ك قدميها  ك قدميك ببالدة، حترِّ هيتز اجلسد، ترتنح منتشًيا، حترِّ

 (. 19، ص2112)الصقعبي،  "برشاقة..إلخ

فنحن أمام حوار داخيل عىل سبيل احلوار الذايت المرأة 

يتخيلها هنا الراوي األول حسن، موظًفا يف سبيل ذلك ضمري 

إهياًما فنًّيا بأنه منفتح عىل اآلخر  املخاطب، ومومًها إّيانا

بسبب توظيف ضمري -املستمع إىل حواره الذي، لعله 

مسموع، ويف احلقيقة هو حوار داخيل غري  -املخاطب )أنت(

مسموع، يف أغلب الظن. حوار مقتطف من أوراق حسن جاء 

، ولعنوان الرواية "رقصة امرأة"مناسًبا للعنوان الفرعي 

، بخاصة إذا ما اتفقنا عىل أن "اءمقامات النس"الرئيس 

العنوان عتبة من عتبات النص الروائي حظي باهتامم نقدي 

مادام العنوان عتبة من عتبات النص، فهو ممتلك "مؤخًرا، و

لبنية ولداللة ال تنفصل عن خصوصية العمل األديب، ولذلك 

فحينام يتم اعتبار النص جمموعة من العنارص املنظمة، فإن 

ي يعترب جزًءا من تلك العنارص، ال يمظهر فقط العنوان الذ

خاصية التسمية، فالعنوان يتّضمن العمل األديب بأكمله مثلام 

)احلجمري،  "يتتبع هذا األخري، ويتضمن العنوان أيًضا

 (.19-17، ص ص1886

أمام  -حسب ما تتطلبه الدراسة البنيوية للرواية-وألننا 

تبع أوراق كل واحٍد عّدة رواة يتناوبون يف الرسد؛ فسوف نت

منهم عىل حدة، ونلملمها بوصفها قصاصات حكائية يعرتف 

عىل امتدادها كل واحٍد منهم بعالقته باملرأة الواقعة يف سياق 

حكيه عن سريته الذاتية احلقيقية واملتخيلة مًعا؛ لذلك سوف 

عىل أوراق الراويني  -حسب الرضورة النقدية-نقفز 

عني أوراق حسن بداية، فأوراق اآلخرين )أنور، وحامد( متتب

أنور عىل حدة، فأوراق حامد عىل حدة يف كل حمور من حماور 

هذا البحث؛ لنجد أن الراوي حسن األول يف أوراق الحقة 

من الرسد يناجي املرأة الساكنة يف ذاته عرب احلوار الداخيل يف 

أوراقه السابقة والاّلحقة، عرب هذه العودة الثانية إىل أوراقه 

سنوات طويلة "عنونة بــ)صوت دعاء( خمتتاًم إياها بالقول: امل

ت، جتاوزت الثالثني عاًما، ال أدري أين دعاء، وال أين  مرَّ

والدها، وال اسمه الكامل، وال أين يعمل. سنوات طويلة 

وصوت دعاء احلزين ال يزال حيارصين، وها أنا أسمعه مرة 

أبيها؟  أخرى، هل تلك املرأة هي ابنة دعاء؟ أختها من

مالحمها مل تتضح يل، ولكن الصوت قريب جًدا، كأنه هو، 

أريد أن أقابل تلك املرأة، سائقة اإلسكاليد احلمراء وأسأهلا، 

 (.39، ص2112)الصقعبي،  "هل تعرفني دعاء؟!

فبعد أن يتذكر الراوي أول امرأة عرفها قبل ثالثني سنة،  

د الروائي، يعود ملا يمكن أن نفرتض بأنه يقع يف حارض الرس

بل املايض القريب من زمن كتابة الرواية املشرتكة، املايض 

الذي يستمر مع زميليه الراوي أنور والراوي حامد الذين 

تأثروا ثالثتهم بموقف النساء الثالث عندما وصلوا إىل 

مسقط وضلُّوا عن طريق املنتجع فدّلتهم عليه النساء الثالث 

تأثريها يف أوراق الرواة  الاليت يستقلن سيارة محراء يتكرر

الثالثة؛ حتى تغدو بوصفها الزمة رسدية قوية التأثري، 

والسبب يف وقوف كل واحٍد من الرواة الثالثة عىل مايض 

ر  عالقته باملرأة امللهمة، بخاصة املرأة التي تظل حتريهم وتفجِّ

ذاكرهتم االعرتفية عىل امتداد املنطوق الرسدي للرواية عىل 

مرة الستكامل ما كان قد توقف عن رسده شكل عودة مست

ى بتقنية االسرتجاع أو  كل واحد من الرواة الثالثة، فيام يسمَّ

ث عنها نقاد الرسد؛ إذ ترى سيزا قاسم  التذكر التي حتدَّ

يرتك الراوي مستوى "(، أن االسرتجاع يتم حني 1895)

القّص األول ليعود إىل بعض األحداث املاضية ويروهيا يف 

(؛ لذلك نجد الراوي 191)ص "حقة حلدوثها..إلخحلظة ال

األول حسن، يعود يف سياق آخر من أوراقه االعرتافية إىل 

انتقاد حارضه الرسدي ذي املفعول الساحر الذي دفعه بمعية 

صديقيه أنور وحامد.. إىل كتابة رواية. يقول منذ املقطع 

أشعر أنني "األول لورقة أخرى حتمل عنوان )دعاء الغائب(: 

سأتوقف عن الكتابة، كيف أحلم بامرأة، مل أرها جيًدا ومل 

ترين؟ أهو جنون أن نتخيل امرأة أو نساء، نتخيلهن نحن 

الثالثة القادمون إىل مسقط حلضور ندوة ومعرض عن 

(. ثم يعود إىل ماضيه 61، ص2112)الصقعبي،  "التقنية؟

 البعيد متذكًرا فتاته )دعاء( التي تعّرف عليها يف لندن حني

أين "كان طالًبا يسافر ألول مرة يف حياته إىل اخلارج للدراسة: 

أنت يا دعاء، ماتت أمك وغادرت لندن، منذ سنوات طويلة، 

، 2112)الصقعبي،  "ولكن مازلت حتتلني جزًءا من ذاكريت

(. ويف سياق أوراق أخرى من أوراق حسن املوسومة 61ص

ع عقب بــ)سطوة النساء(، يتذكر حسن حدًثا حارًضا يق

سفرهم الثالثة إىل مسقط، وله عالقة باملرأة يف مستقبل الرسد 

الروائي، ما دمنا قد افرتضنا أن رحلة الرواة الثالثة إىل مسقط 
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متثل حارض الرسد باجتاه املايض أو املستقبل. يف هذه األوراق 

حيكي لنا حسن عن املرأة التي وجدها يف إحدى رحالته التي 

األطوار فرضت نفسها عىل شخصه  وجد فيها امرأة غريبة

هي مغامرة، امرأة مجيلة تدعوين "وسار كاملعتوه خلفها: 

للذهاب إىل بيتها وتناول العشاء، وال أدري ماذا بعد ذلك. 

لن أخربها باسمي، سأخربها بأن اسمي فعاًل مسعود، ولكن 

، 2112)الصقعبي،  "لدي بدايات الزهايمر، أنسى كثرًيا

داخيل مع نفسه ينتقد ذاته نسبًيا مع  (. لكنه يف حوار75ص

يا حسن أنت اآلن اسمك "انقياده املطلق المرأة ال يعرفها: 

مسعود، تتجه إىل شقة امرأة مجيلة، ال تدري ملاذا اختارتك، 

هل هي ضمن عصابة وهي فرصة لالبتزاز، ألكون خمتطًفا 

وُيطلب مبلغ كبري من املال لقاء إعاديت إىل وطني؟ ال أعتقد، 

 "ا إنسان بسيط جًدا، أستاذ جامعي يف جمال التقنيةأن

يقع ُبعيد  -قلنا-(. وهو موقف 77، ص2112)الصقعبي، 

رحلة الرواة الثالثة إىل مسقط، موقف يعرتف به الراوي 

األول حسن، متذكًرا احلدث اجلوهري الذي دفعه لكتابة هذه 

تذكرت "الذكرى التي ستكون يف سياق الرواية املشرتكة: 

 "اإلسكاليد احلمراء"ع الرواية ونساء اخلليج وسيارة مرشو

ملاذا مل تكن تلك النسوة هّن اخلنساء والبتول ومتارض. لقد 

استمتعت برفقتهن مع دليلة وكهرمانة )...( لن يصدق أنور 

وحامد ما حدث يل، ولكن عندما تكتمل هذه الرواية 

(. 79، ص2112)الصقعبي،  "املشرتكة سيفاجؤون بالقصة

اآلن فام زالت أوراًقا يرصد فيها كل واحد من الرواة  أما

الثالثة ذكرياته عىل حدة، حمورها موقف النساء الثالث الاليت 

ن اإلسكاليد احلمراء من هؤالء الرواة الثالثة الذين  كنَّ يُقدد

قادهتم تلك النساء إىل املنتجع يف مسقط حني ضلُّوا طريقهم. 

عن عالقته بالنساء عىل يقول الراوي األول يف صدد حكيه 

تذكرت ذلك، وأنا أكتب رواية "سبيل املذكرات االعرتافية: 

الاليت ساعدننا عىل الوصول  "اإلسكاليد احلمراء"عن نساء 

(. حمور 118، ص2112)الصقعبي،  "إىل املنتجع يف مسقط

الزم الرواة الثالثة، ونتج عنه نصٌّ روائي، كان دافع كتابته 

 يف بنية الرواية كلها.هذا املحور اجلوهري 

ولكي يومهنا الراوي األول حسن فنًّيا بأنه هو من صاغ 

النص الروائي بقلمه؛ يعود إىل مرحلة بعيدة كان فيها تلميًذا 

يف املدرسة، كام تقول إحدى أوراقه االعرتافية املوسومة 

، وهو يف سياق اعرتافه، يربط موهبة "خجول ورومانيس"بــ

التي عرفها ألول مرة حني أخربه ابن عمته  الكتابة لديه باملرأة

عن أخت أحد الكّتاب الذي سيساعده عىل تطوير موهبته يف 

أخربين حممد بأن جارهم يف العامرة املقابلة يعمل يف "الكتابة 

عنده أخت تطيح الطري من "إحدى الصحف، وأضاف: 

، وأخربين بأهنا فرصة للتعرف عليه وتلقي نصائح منه "السامء

الكتابة.. والتعرف إىل الكتب اجليدة للقراءة، وقال إنه  بكيفية

غالًبا ما يكون موجوًدا بعد العهر، بالطبع حممد غري حريص 

عىل ماجد، وهذا اسمه، بقدر ما هو حريص عىل لقاء أخته 

 (.127-126، ص ص2112)الصقعبي،  "خدجية ورؤيتها

ولكن الراوي حسن كان يتصف وقتها باخلجل؛ لذلك مل  

ن من عقد عالقة رومانسية بخدجية التي يتذكرها اآلن يتمك

وحيكم عىل جتربته األوىل تلك بأهنا تقع يف سياق مرحلة 

املراهقة، فيعود يف هناية ورقته االعرتافية هذه إىل حارض رسده 

ربام لو نفذنا مرشوع الكتابة املشرتكة مع نور وحامد "بالقول: 

ا، وصدر الكتاب كرواية أو نّص مشرت ك، املهم صدر، حقًّ

ع الكتاب بصورة جيدة، ووصل إىل يد خدجية، فهل  ووزِّ

ستتذكر الرومانيس اخلجول؟ أنا قلت بعض احلقيقة. 

واحلقيقة األهم أهنا فعاًل كانت مجيلة، ربام التزال كذلك، 

واألهم أهنا ختتلف عن كل النساء الاليت أعرفهن يف ذلك 

املرحلة املتوسطة إىل الزمان، وربام خيال املراهق املنتقل من 

املرحلة الثانوية واسًعا قلياًل، ولكنه كان أكثر بساطة من هذا 

 (.132، ص2112)الصقعبي،  "الزمان

ا   الحظنا كيف عاد الراوي حسن ليعّد ما يكتبه نصًّ

مشرتًكا، مومًها إياًنا بأن خدجية شخصية حقيقية، وأن ما 

اعرتف به من ذكريات ليس كل احلقيقة. واحلقيقة تكمن يف 

أنه كان يف مرحلة مراهقته خجواًل ورومانسًيا يف تعامله مع 

 املرأة.

نون بــ:)طيف يقول يف سياق ورقة تقع قبل النهاية وُتع

امرأة(، معرتًفا بحّبه لزوجته الواقعة يف حارض الرسد أو 

وأنا أحبُّ زوجتي "ماضيه القريب من احلارض الرسدي: 

وأرتاح هلا كثرًيا، إضافة إىل أهنا تعاين غيايب الطويل عن البيت 

، 2112)الصقعبي،  "من خالل تفرغي للبحث العلمي

ديقيه أنور (. مكرًرا تساؤالته، وتساؤالت ص145ص

وحامد، امللّحة عن سبب كتابتهم رواية، وعن سبب اهتاممهم 
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ملاذا فكرنا بكتابة نصٍّ قد يكون "باحلادثة العابرة يف مسقط 

رواية بعد لقائنا بفتيات اإلسكاليد احلمراء. قد تكون احلادثة 

غريبة، حني تقود نساء سيارة كاديالك كبرية، عرفت فيام بعد 

السيارات من فئة الكاديالك، وهي سيارة أن هذه األنواع من 

أمريكية الصنع، ولكنها سيارات عائلية تستوعب تسعة 

أشخاص تقريًبا، وهي ليست سيارة شعبية، فغالًبا ما يمتلكها 

 (.146، ص2112)الصقعبي،  "األثرياء أو املورسون

هذه الالزمة التي تكررت منذ أول الرسد الروائي حتى  

ا الفضل يف االعرتاف املشرتك باميض هنايته، والتي كان هل

الرواة الثالثة، سواء أكان ماضًيا بعيًدا أم قريًبا أم مستمًرا، 

باعرتاف الرواة الثالثة بفضل املرأة يف كتابة رواية مشرتكة: 

سأكون جريًئا وأقول: إذا أنجبت الثقافة العربية يف املستقبل "

(. 149ص، 2112)الصقعبي،  "روائًيا جيًدا فأنتن السبب

هذه الورقة "ورقته بالقول:  -أي الراوي حسن-خمتتاًم 

األخرية أو القصاصة، ال أدري ماذا أسميها؛ حيث اتفقنا أن 

يكتب كل واحد منا ثامنية أوراق.. وبعد ذلك أقوم وأرتبها 

 "بعد أن أضع مقدمة وهناية لألربعة وعرشين جزًءا

األوراق  (. بل خمتتاًم ما ورد بعد148، ص2112)الصقعبي، 

من هناية حتمل هذا العنوان: )النهاية( هي النهاية التي 

عموًما لو أخربنا ذلك املساء "اختتمها الراوي حسن بقوله: 

أو أي يوم بذلك عن تلك املرأة ومرشوع اللقاء الذي بدأ يف 

الرياض وانتهى يف مسقط، لتوقفنا عن التفكري واسرتجاع كل 

 "مقامات النساء املختلفة عالقاتنا مع النساء، وملا عرفنا

( التي سميت مهن الرواية، 166، ص2112)الصقعبي، 

ودارت ذكرياهتا حوهلا بتناوب متسق بني الرواة الثالثة الذين 

تصدرهم حسن باحلكي منذ البداية ليعود يف هنايتها إىل البداية 

 نفسها يف صورة يمكن متثيلها بالشكل اآليت: 

 (1الشكل رقم )

 

 ين: الراوي أنوراملحور الثا

هو الراوي الثاين بحسب ترتيب أوراقه يف الرواية، ففي 

ماٍض قريب متصل بحارض الرسد املتصل باحلديث عن 

النسوة الثالث الاليت ُكنَّ يستقلن سيارة محراء كاديالك يف 

مسقط، وساعدن الرواة الثالثة حني ضلوا الطريق إىل 

ته املثالية بجامنة املنتجع، ثم حيكي أنور يف أوراقه عن عالق

سأحكي قصتي التي بدأت "التي أحّبها بصمت، قائاًل مثاًل: 

قبل وصولنا ملطار مسقط الدويل. حسن وحامد ال يعرفان 

)الصقعبي،  "أبًدا أنني عىل عالقة مع فتاة اسمها مجانة

(. ويف سياق حكيه عن عالقته القريبة من 21، ص2112

، وحيكي عن زوجتيه حارض الرسد، ينتقل إىل ماضيه البعيد

زينب زوجتي األوىل، أحّبها، طيبة جًدا "زينب وهنال: 

ومتساحمة، ثمة قرابة تربط بني عائلتي وعائلتها، أنجبت يل 

ثالث بنات وولد، الولد جاء منذ أشهر، تلك الفتاة احللبية 

اجلميلة أحببتها أيًضا، وحزنت عندما استلمت تقريًرا طّبًيا 

 "أس ستبقى زوجتي وإن مل تنجب أبناءيوضح بأهنا عاقر، ال ب

 (.22، ص2112)الصقعبي، 

ليقف عىل طبيعة عالقته الحًقا يف ورقة جديدة من  

أوراق ذكرياته مع املرأة، بعنوان )فابتسامة( معرًفا بصديقة له 

مجان اسمها، هذه املرأة "يف العمل اسمها )مجانة( أو مجان: 

ث، سأسمعك دون التي جعلتني أتوقف عند هذا اجلناح، حتدَّ 

 "تركيز، أمامي مجانة، سأتأملها دون أن يلحظ ذلك أحد

 (.41، ص2112)الصقعبي، 

ويظل الراوي الثاين أنور يف انشغال تفكريه بجامنة يعيش 

رصاًعا بني حّبه هلا واملثل والقيم التي يؤمن مها، يقول يف 

ولكن من األفضل أن أبتعد كثرًيا عن "سياق إحدى أوراقه: 

، فبكل تأكيد هي ليست من النساء الاليت يقعن يف شباك مجانة

العالقات بسهولة، هي جاّدة، ربام هي متزوجة، كيف مل أفكر 

بذلك، فقط عرفت اسمها، ولكن وجودها يف املعرض يتعبني 

كثرًيا، أكاد أسمع صوهتا وهي تتحدث، أكاد أتنشق عبقها، 

ا عن املكان عىل الرغم من أن موقع اجلناح الذي توجد به بعيدً 

 (.65، ص2112)الصقعبي،  "الذي أجلس فيه

وهو؛ أي الراوي أنور، يتأمل أثناء حكيه عن مجانة أكثر  

من امرأة صادفها يف عمله ويف رحالته، مواصاًل ذكرياته عن 

مجانة التي أحبها ومل يشأ أن تكون الزوجة الثالثة؛ احرتاًما هلا 
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يتها يف العمل، حماوًرا نفسه بان فعال أخفاه وهو حبّه وجلدَّ

جلامنة. يقول يف مطلع ورقة جديدة حتمل عنوان )فموعد(: 

هل أسميها املرأة الزئبق أم املرأة اللغز؟ إهنا مجانة، بعد "

إرساهلا عنوان بريدها اإللكرتوين، أرسلت هلا صورة اجلواز، 

وبعد ثالثة أيام تقريًبا أرسلت يل عرب بريدها اإللكرتوين رقم 

ة إىل ديب، قّررت أن أتصل مها ألشكرها، كان وموعد الرحل

هاتفها املحمول مغلًقا، كنت متشّوًقا ملعرفة هل ستكون معنا 

 (. 91، ص2112)الصقعبي،  "يف اللقاء

فه مها، عائًدا يف سياق  وهو لقاء العمل املشرتك الذي عرَّ

فه عىل مجانة، هو  هذه الورقة االعرتافية إىل ماٍض يقع قبل تعرُّ

اجلميل أنني انتهيت "جتيه زينب وهنال، بالقول: مايض زو

من إجراءات تبنّي الطفلة من دار الرعاية االجتامعية، عمر 

الطفلة سنة، زوجتي هنال كانت سعيدة مها، هّيأت هلا غرفة، 

محلت الطفلة إىل زوجتي األوىل زينب التي مل ينضب حليبها 

وفق لرتضعها، ولتكون مستقباًل أخًتا بالرضاع ألبنائي 

 (.81، ص2112)الصقعبي،  "توصية بعض األقارب..إلخ

ثم يعود إىل ماضيه القريب فيحكي عن إعجابه املطلق  

جسدها املتناسق أعطى للعباءة "بجامنة، واصًفا إياها بالقول: 

السوداء نسًقا مجياًل، أضفى عليه ما اشتغلته األيادي يف 

طوط جوانب شاهلا وعباءهتا من صنعة أبدع فيها حائك خ

الزري، فتألألت وأضفت عىل املكان أشعة غري منظورة، 

مهجة خاصة، مل تبالغ يف مساحيق الزينة، تعرف أهنا جاءت إىل 

مكان يتطلب اجلّدية والهرامة واخلشونة، ولكن مع ذلك 

أضفت أناقة ومجااًل عىل كل ما حييط بنا، شارك ذلك عبٌق 

 "مجيل، من رائحة عطر اقرتن مها الرشق مع الغرب

 (.84-83، ص ص2112)الصقعبي، 

وهو وصف يتأمل من خالله أنور يف جسد املحبوبة التي  

أخفى عنها ما يشعر به من إعجاب وحب؛ لتأيت هذه 

األوراق، بل املذكرات االعرتافية، بإفشاء الرس الذي سيكون 

اء.  مستقباًل بني يدي صديقيه حسن وحامد ومجيع القرَّ

رأة اجلميلة واجلادة؛ يّتخذ احلكي والنشغال قلب أنور مهذه امل

عنها حّيًزا واسًعا من أوراقه التي تريدها أن تكون حارضة 

ر  طوال الوقت، باحًثا عنها مشغواًل مها. ففي مطلع أوراق ُأخي

مكماًل تسمية أوراقه االعرتافية ببيت  "فلقاء"حتمل عنوان 

ٌد، شعر ألمحد شوقي يقول فيه: نظرٌة، فابتسامٌة، فلوعٌة، فموع

ى كل ورقة بكلمة من هذا البيت الشعري  فلقاُء؛ بحيث تتسمَّ

الذي ينسجم واحلالة العاطفية التي هتيمن عىل قلب أنور يف 

أين "عالقته بالنساء عموًما. يقول يف مطلع ورقة جديدة: 

هي؟ مل تستقبلني، ومل أرها يف الفندق، سألت عنها قيل إهنا 

ديب بعد، غًدا صباًحا  غري موجودة، عرفت أهنا مل حترض إىل

افتتاح امللتقى، أنا ال هيمني امللتقى أبًدا، وحتى االحتفاء 

اخلاص يب عندما استقبلني يف املطار املسؤول األول يف الرشكة 

برفقة جورج وحممود واجلناح الفاخر الذي ُأعّد إلقامتي يف 

الفندق املطّل عىل البحر يف مجريا، أريد أن التقي بتلك املرأة 

 (.111، ص2112)الصقعبي،  "مجانة"ميلة اجل

فقلبه مشغول مها، حتى يف سياق العمل اجلاد، يسأل عنها  

سألت "كل من يعرفها، كام يعرتف اآلن بتفاصيل ذلك: 

جويل عن مجانة، وهل تعرفها من قبل، فأجابت إهنا تعرفها 

منذ سنوات، من أنشط الفتيات وأكثرهن جدية، وقالت بأهنا 

، 2112)الصقعبي،  "رأة السعوديةنموذج جيد للم

(. لكنه يعود إىل تذكر ماضيه البعيد يف عالقته 115ص

حني "بزوجتيه زينب وهنال، فيقول يف مطلع ورقة جديدة: 

تزوجت زينب كنت أتوقع أنني دخلت مرحلة احلياة املستقرة 

واآلمنة، ولكن، ربام كان هناك بعض االستقرار وكثري من 

ينب املرأة التي أردت، ليست قبيحة األمان، ولكن مل تكن ز

ر عميل  بل مجيلة، وهي حلم كل رجل، وأكثر من ذلك تقدِّ

وتدعمني بالرأي وهتيئة كل األسباب ألكون رجل أعامل 

ناجح، أحببتها، وزاد حبي هلا عندما رزقنا اهلل أوالًدا، طيبة 

جًدا، ماهرة يف عملها، ويف أعامل البيت، تدير شؤون املنزل 

وكانت والتزال حتلم بأن تكون الوحيدة يف مملكتنا  باقتدار،

الزوجية؛ لذا فليس بغريب أن تغضب وتغادر منزلنا لعدة 

)الصقعبي،  "أيام عندما عدت من سوريا متزوًجا هنال

 (.133، ص2112

فالراوي الثاين أنور يعود إىل مايض عالقته بزوجته زينب  

فزوجته هنال، يف أكثر من ورقة رسدية يشعر فيها بنوع من 

تأنيب الضمري املتكرر الذي وقف حائاًل دون أن يطلب 

الزواج من مجانة الواقعة يف مايض الرسد القريب من حارضه. 

قته يقول يف سياق آخر من املذكرات االعرتافية عن عال

قدمت هنال إىل السعودية وهي تعلم "بزوجته الثانية هنال: 

بأهنا الزوجة الثانية، وتعلم بأهنا سُتحارب وستكون منبوذة 
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من أرسيت، ال سيام زوجتي وأبنائي، ولكنها قابلت اجلميع 

)الصقعبي،  "بالطيب، وتقبلت بصدر رحب وضعها..إلخ

أيدينا  (. ثم يضع الراوي الثاين أنور بني135، ص2112

سبب حّبه جلامنة، كأنام هو يف حتقيق املطلوب فيه الدفاع عن 

زوجتان، امرأتان "نفسه؛ لذلك يعرتف بني أيدينا بالقول: 

خمتلفتان، إحدامها من نجد، واألخرى من الشام، خمتلفتان 

بكل يشء، حتى بالتعبري عن مشاعرمها اخلاصة وعالقتهام 

أن املرأتني عىل بالرجل، مع مرور األيام بدأت أشعر ب

اختالفهام، إال أن ثمة أمًرا ينقصهام وهو النفوذ، املرأتان 

طيبتان جًدا وخملصتان يل، ولكن هل هذا يكفي؟ أشعر بأن 

ثمة امرأة مل أجدها بعد، ال تشبههام أبًدا، فعندما رأيت مجانة 

 "انتابني زلزال خاص، هل هذه هي املرأة احللم..إلخ

 (.135، ص2112)الصقعبي، 

قد "ثم يرتاجع قلياًل، يعاين كثرًيا، يرتدد أكثر، ويقرر:  

تكون كذلك، وهذا جيعل أمر الوصول إليها صعًبا؛ ألن من 

املستحيل أن تفكر أو أفكر أنا بأن تكون زوجة ثالثة يل، ولن 

أضحي بزوجتيَّ االثنتني، ولكن لتكن صديقة، لتكن صديقة 

اع (. ويستمر الهر136، ص2112)الصقعبي،  "خاصة

النفيس وتستمر األوراق االعرتافية شكاًل من أشكال التنفيس 

عن الذات والتخلص من انفعاالهتا بكتابة هذه األوراق. 

وتستمر عالقة هذا الراوي الثاين أنور بجامنة التي مل يكن 

يعرفها صديقاه الراويان حسن وحامد، حتى يقرتب حارضه 

مسقط، وقبله من حارضمها املتصل باملعرض الذي سيقام يف 

سيقابل الرواة الثالثة حني ضلوا طريق املنتجع.. النساء 

الثالث الاليت كن يستقلن سيارة محراء كاديالك، والاليت 

أرشدن الرواة الثالثة إىل طريق املنتجع.. يقول الراوي الثاين 

هاتفتها قبل "أنور وهو يقرتب كثرًيا من احلارض الرسدي: 

نني سأكون يف مسقط بعد قرابة مغادريت مطار الرياض، قلت إ

الساعتني، برفقتي حسن وحامد، هي ال تعرفهام، ربام تعرف 

قلياًل حسن، لكنها ال تعرف مطلًقا حامد، سألتها كيف 

أراك؟ قالت أنا لدي اجتامع مع ممثل رشكة عاملية، ثم أردفت، 

سنلتقي غًدا يف املعرض، حسن وحامد ال يعرفان أبًدا أنني 

بل إهنام ال يعلامن عن عالقتي مهذه املرأة سأقابل مجانة، 

)الصقعبي،  "اجلميلة التي اكتفيت بأن تكون صديقة يل

 (.153، ص2112

لكنهام سيعرفان إما عن طريقه هو مبارشة، الحًقا. أو  

عقب قراءة هذه املذكرات االعرتافية التي جتمع بني أوراق 

ية األخرية، الرواة الثالثة. وقبل أن ينهي أنور ورقته االعرتاف

أخذ حيكي لنا عن وصوله هو وصديقيه حسن وحامد.. إىل 

مسقط؛ حيث استأجر سيارة متواضعة قادها باجتاه املنتجع 

الذي سيقيم فيه مؤقًتا األصدقاء الثالثة يف عودة إىل بداية 

املايض القريب، حني  -كام نطلق عليه-احلارض الرسدي، أو 

ث الاليت كنَّ يُقدن سيارة قابل األصدقاء الثالثة النساء الثال

كاديالك محراء، وحني أرشدن األصدقاء الثالثة بعد أن ضلوا 

طريقهم إىل املنتجع وحسب، يقول أنور يف سياق تذكر هذا 

بدأت "املوقف الذي كان له أثره يف نفوس الرواة الثالثة: 

أميش مهدوء، توّجهت إىل املكان فلمحت سيارة مها ثالث 

كاديالك إسكاليد، ولوهنا أمحر. اللون  نساء، نوع السيارة

األمحر، والنساء والليل، والضياع جعلني أحّدق ببالهة بتلك 

السيارة التي مرت من جانب سيارتنا لتقف عند إشارة 

ضوئية، دعوت اهلل أن تيضء األمحر لنقف بجانبها، وفعاًل 

أصبحت سياريت بجانب اإلسكاليد، فبادرت بالسؤال عن 

نتجع، ال جمال لإلجابة أبًدا، فاإلشارة أضاءت الطريق إىل امل

اللون األخرض ولكن املرأة التي تقود السيارة قالت اتبعوين، 

كنا بعيدين قلياًل عن املنتجع. كانت هناك امرأة يف املقعد 

األمامي وأخرى يف املقعد اخللفي، ثالث نساء وثالثة رجال، 

ند هل هي أرادت ذلك؟ تبعناهن حتى مدخل املنتجع، ع

ذلك شكرهتن وطلبت أن يتناولن معنا فنجان قهوة تعبرًيا عن 

، 2112)الصقعبي،  "الشكر، لكنهن غادرن املكان مبارشة

 (.155-154ص ص

هكذا صاغ أنور يف ورقته األخرية موقف النساء الثالث  

الذي أّثر يف نفسه األثر ذاته يف صديقيه اآلخرين، وجعله 

ر صديقاه يف كتا بة رواية مشرتكة عن عالقة يفكر مثلام فكَّ

الرواة الثالثة باملرأة التي شغلتهم ماضًيا وحارًضا مفتوًحا عىل 

املستقبل، رواية تكون عبارة عن مذكرات اعرتافية جتمع بني 

أوراق األصدقاء الثالثة أو الرواة الثالثة. يقول أنور خمتتاًم 

أعرف أن ما كتبته يف هذا اجلزء أشبه "ورقته األخرية: 

عرتاف، ربام غضب مني حسن وحامد، ولكن أثق باال

بطيبتهام، وبكل تأكيد لن أطلعهام عىل األوراق التي كتبتها 

حتى أتأكد من انتهائهام من كتابة األوراق أو القصاصات 
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الثامين، حسب اتفاقنا، وبعد ذلك تبدأ مسؤولية حسن 

، 2112)الصقعبي،  "ملراجعتها وصياغة ما هو ركيك منها

 (.156ص

ستبقى مجانة صديقة "علنًا أن مجانة ستبقى صديقة له: م 

خاصة، ابنة الوطن التي أحرتمها كثرًيا، وأنا سعيد بزوجتيَّ 

زينب وهنال، لن يكون هناك امرأة ثالثة، كل واحدة منهام 

تضفي عىل حيايت نكهة خاصة، جيب أن نحرتم نساء الوطن، 

بح واعًظا، أنا ال أحب املبارشة يف احلديث، وال أريد أن أص

بل إن ما أكتبه اآلن تأكيد بأن من السهولة أن يرسم كل واحٍد 

صورة سيئة لنفسه، ولكن األمر الصعب هو رسم الصورة 

 "اجلميلة التي حيرتمها اجلميع ويعلقوهنا يف صدور جمالسهم

 (.156، ص2112)الصقعبي، 

كأنام حيمل الرواة الثالثة رسالة إىل مستقبل األجيال يف  

لسعودية االجتامعي خاصة، تطلب منهم أن يتعاملوا واقع ا

مع املرأة تعاماًل واعًيا بالنصف اآلخر من املجتمع، يدرك أن 

املرأة كالرجل متاًما لدهيا عطاء ال حيّد، ولدهيا طاقات إبداعية 

وقدرات قد تفوق طاقات وقدرات الرجل ذاته؛ وهي لذلك 

إليها بأهنا كيان  تستحق من املجتمع التقدير واالحرتام، فينظر

 مكتمل ال نقصان فيه.

 

 املحور الثالث: الراوي حامد

الراوي الثالث بحسب ترتيبه بني أوراق هؤالء األصدقاء 

الثالثة: )حسن، أنور، حامد( سوف نتتّبع أوراقه االعرتافية 

 حسب تناوبه يف احلكي مع صديقيه عىل النحو اآليت:

لراوي الثالث من يف أول ورقة اعرتافية له، ينطلق هذا ا

احلارض الرسدي؛ والسبب يف فيضان ذاكرته، وهو النسوة 

الثالث الاليت أرشدن األصدقاء الثالثة إىل املنتجع يف 

العاصمة العامنية مسقط، يقول يف مطلع ورقته األوىل، مثاًل: 

أنا حامد، هل يكفي ذلك، وماذا عساين أن أكتب؟ هل "

ال أعرفهن وال  أكتب عن ثالث نساء، وأنا بعيد عنهن

(. هكذا افتتح 27، ص2112)الصقعبي،  "أختيلهن؟!

الراوي الثالث حامد باالنطالق من حارض الرسد الذي كان 

السبب يف كتابة األصدقاء الثالثة روايتهم املوسومة 

؛ لينفتح عىل ماضيه البعيد يف أسطر "مقامات النساء"بــ

ه حامد نفسه الحقة ملطلع الورقة، ذلك املايض الذي يتذكر في

حني كان طفاًل مل يبلغ العرش سنوات، بعد، وكان مع ذلك 

مغرًما بابنة خاله منصور )وفاء(، وكيف انتابته قضية 

الرضاعة من نساء متعددات أرضعنه حني فقد والدته وهو يف 

سن الرضاعة. وبسبب رضاعته من عّدة نساء؛ يقع يف مشاكل 

اجه من الفتيات هلا أول وليس هلا آخر، تؤدي إىل عدم زو

الاليت تقّدم خلطبتهن؛ ألهنن ُكنَّ يف الغالب أخواته يف 

الرضاعة، مع تعّلقه بوفاء؛ ألهنا كانت كام قيل له، تشبه أّمه، 

إىل حدِّ الظّن بأن واحدة من النساء الثالث صاحبات السيارة 

أخاف أن "احلمراء الاليت قابلهن الرواة الثالثة يف مسقط: 

فأفاجأ بصدِّ  "اإلسكاليد احلمراء"أبحث عن فتيات 

إحداهن: حامد أليس من العيب مغازلة أختك، ولكن ألين 

التزمت بكتابة قصة مفتوحة قد يكون هلا عالقة بالنسوة 

 "الثالث؛ فسأكون صادًقا وأحتدث عني، عن حامد

مل أتزوج "(. خمتتاًم ورقته بالقول: 29، ص2112)الصقعبي، 

شبهها. ولكن ربام إحدى نساء حتى اآلن، ربام مل أجد من ي

)اإلسكاليد احلمراء( تشبه ابنة خايل، غريب أنا!! البّد أن 

(. فهو يرى أن 28، ص2112)الصقعبي،  "أبحث عنهن

مشكلته اخلاصة بأمر رضاعته من عّدة نساء، بناهتن يف معظم 

األحيان أخواته.. حّل هذه املشكلة قد تكون عند نساء 

يتخيل أن احللَّ عندهن، وأنه  اإلسكاليد احلمراء، ولذلك

البّد من البحث عنهن، ليعود يف ورقة أخرى ومجيع أوراقه 

االعرتافية إىل املايض؛ مايض فشله بالزواج من امرأة ال تكون 

كنت قد جتاوزت الثالثني من عمري، "أخته الرضاعة: 

وبالطبع والدي الذي يرغب برؤية حفيده يف وقت مبّكر، 

 "أحفاده من أبناء زوجته الثانيةخيَّبت أمله، وسعد ب

(. وهو يف سياق أوراقه 43، ص2112)الصقعبي، 

االعرتافية يعود ملايض عالقته باملرأة، فيتذكر سلمى التي 

كّلمته عنها ابنة خاله هدى التي تكربه بسنوات، ويوافق عىل 

طلبت من أختي هدى أن حُترض يل بعض "الزواج منها: 

ا تشبه ابنة خايل وفاء، مل تستطع الصور لسلمى؛ ألتأكد من أهن

وقالت: سلمى تستاهلك، سمعت عنها كالًما مجياًل، انتظر 

، 2112)الصقعبي،  "حتى تراها، وبكل تأكيد ستعجبك

(. لكن حامًدا مل يتزوج من سلمى؛ ألهنا وافقت عىل 44ص

الزواج من أحد أقارمها، ليقفز من ماضيه البعيد باجتاه حارضه 

بام كانت إحدى النسوة الثالث يف ر"الرسدي بالقول: 
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اإلسكاليد احلمراء، الاليت ساعدننا ملعرفة الطريق إىل املنتجع، 

ليتني سألتهن: هل إحداكن تدعى سلمى، ولو أجابت 

إحداهن بقوهلا: أنا سلمى، ماذا تريد، ماذا عساي أن أقول 

(. خمتتاًم ورقته بسؤال 46، ص2112)الصقعبي،  "هلا؟

ه حسن وأنور، هو من يكنُّ النسوة يشغله ويشغل صديقي

أنا "الثالث واصاًل ماضيه البعيد بحارضه الرسدي بالقول: 

ف )أنور( عىل إحدى نساء اإلسكاليد، وأعجب  أتوقع لو تعرَّ

جها دون ترّدد، ونكون أنا وحسن شهوٍد هذا الزواج،  مها لتزوَّ

، ربام أتذّكر الحًقا حكاية أخرى  "ها أنا أبوح بام لديَّ

(. لكنه ال يمتلك قدرة أنور يف 46، ص2112قعبي، )الص

تعامله مع املرأة. ويف مطلع ورقة اعرتافية أخرى، يقرأ حامد 

واقعه الذي وجد نفسه فيه يملك عالقة واسعة من النساء 

الاليت أرضعنه يف ماٍض بعيد شّكل له عقدًة مع املرأة التي ال 

مي وأنا موت أ"تصلح يف الغالب زوجة له بل أخًتا وحسب: 

رضيع، حّقق يل عالقة خاصة بالنساء، ليصبحن أمهات 

وعاّمت وخاالت وأخوات وبنات إخوان وأخوات، عدد 

كبري من النساء تربطني مهن عالقة الرضاع، عىل الرغم من 

ذلك، وبعد أن كربت ابتعدت عن أكثر تلك األرس، 

فأصبحت غريًبا عن أغلبهم، وبعض النساء رفضن أن يرفعن 

ن وجوههن عندما قابلنني؛ حياًء يف مناسبات الغطاء ع

خمتلفة، عىل الرغم من وجود قرابة بيننا. بموجب الرضاعة 

 (.55، ص2112)الصقعبي،  "من أمٍّ أو أخت

وهو لذلك املايض البعيد واألليم؛ يفشل يف احلصول عىل  

امرأة، تصلح أن تكون زوجة له. وألنه مل ييأس من أمل 

احلصول عىل امرأة حتى لو كانت )منى( التي اختارهتا له 

زوجة أبيه ووافق هو وبدأ يف التجهيزات للزواج من منى 

سمعت "التي يكتشف أنه بسبب الرضاعة ذاته ال يتزوجها: 

والدي يقول: الدكتورة منى ال تصلح لك، صدمتني كلامته، 

حاولت أن اسرتجع ما دار بيني وبينها من حديث يف آخر لقاء 

مها، ليس هناك ما يوحي بخالف أو سبب للرفض، تذكرت 

مشكلة الرضاعة، فقلت ال يوجد قرابة أو رضاع بني أرستينا، 

يف أجاب مبارشًة: بل هناك رضاع، هناك امرأة أرضعتك 

األيام األوىل من مرض والدتك يف اخلرج، هذه املرأة هلا ابن، 

هذا االبن أصبح أًخا لك بالرضاع، زوجته أرضعت 

، 2112)الصقعبي،  "الدكتورة منى؛ لذا فأنت عمها

 (.59ص

ليقع هذا الراوي الثالث يف حرية من أمر البحث عن  

يا هلذه القطرات من "زوجة ليست أخًتا له بالرضاع: 

يب، كيف جتمع بني الناس، أثداء النساء أصامها اجلفاف احلل

يف زمننا احلارض، وحتول اجلميع إىل األلبان املعلبة، فهل 

(. 59، ص2112)الصقعبي،  "سيصبح كل البرش إخوة؟

الئًذا يف هناية ورقته االعرتافية بحارض الرسد املتصل بالنساء 

متنى لو كنت أ"الثالث، صاحبات السيارة احلمراء، بالقول: 

قابلت نساء سيارة اإلسكاليد احلمراء دعوتنا هلنَّ بالتوّجه 

للمجتمع وقبول استضافتهن برشب فنجان من القهوة، 

سأسأهلن عن الرضاعة، قد تكون إحداهن قريبة يل، وإال ملاذا 

 "منى حتديًدا هي التي أصبحت ابنة أخي بالرضاع؟!

بحث (. فالراوي الثالث حامد ي61، ص2112)الصقعبي، 

يف حارض الرسد عن إجابة ملشكلته املاضية يف احلصول عىل 

زوجة ليست أخًتا له بالرضاعة، فيشعر بمشكلته مثاًل صديقه 

الراوي الثاين أنور الذي يعرفه منذ الطفولة، قائاًل يف مطلع 

ر "ورقة اعرتافية جديدة:  أثق كثرًيا بأنور، وأعرف أنه يقدِّ

، 2112)الصقعبي،  "صداقة بدأت منذ مرحلة الطفولة 

وممّا "(. لكنه مل يبحد له عن بعض مشكالته مع املرأة: 68ص

مل أبح به هو مساعديت يف تأثيث الشقة التي كانت ستضمني 

مع منى بعد أن تصبح زوجة يل، قبل اكتشاف الرضاعة، 

لت من خطيبة أمتناها إىل ابنة أخ ال جتوز يل أبًدا؛ لذا  والتي حتوَّ

 "هاب إىل سوريا للبحث عن زوجةفقد شجعني عىل الذ

 (.68، ص2112)الصقعبي، 

قبل أن يعود إىل املايض البعيد الذي كان له األثر البالغ يف  

أنا فقدت أّمي يف طفولتي، "عدم حصوله عىل زوجة: 

وفتحت عيني عىل أكثر من أّم وأخت وابنة أخ أو أخت وعّمة 

، 2112)الصقعبي،  "وخالة، نساء لن يعوضنني فقد األم

(؛ لذلك ظل يتخّيل أن حّل مشكلته يكمن عند النساء 71ص

الثالث الاليت ُكنَّ يُقدني السيارة اإلسكاليد احلمراء يف حارض 

وأنور عرف أن لدّي أحالمي اخلاصة، "الرسد الروائي: 

وربام توقع أن زوجة املستقبل سأجدها من حيث ال يتوقع 

دث عن نساء اجلميع؛ لذا فقد كان أكثرنا محاًسا وهو يتح

 "الاليت أوصلننا إىل مدخل املنتجع "اإلسكاليد احلمراء"
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(. سابًحا يف أحالمه مهن، عائًدا 71، ص2112)الصقعبي، 

يف ورقة تالية إىل تذكر حاله حني كان حيلم بأن يكون فناًنا 

موسيقًيا مشهوًرا حني اختذ اسم شهرة فني أرفقه بتسجيالته 

نساء تعجب به عىل اليوتيوب الذي جعل إحدى ال

ا يب،  "رشيف األعشى"أبقيت اسم "وبموسيقاه:  خاصًّ

وقررت أن أسّجل بعض األغنيات اخلاصة عىل اليوتيوب، 

)الصقعبي،  "حتت ذلك املسّمى مع وضع إيمييل اخلاص

(؛ حيث تلقى رسالة عىل بريده اإللكرتوين 89، ص2112

أرسلتها إحدى املعجبات، قائلة يف سياقها الذي رصدته 

األستاذ رشيف، حتيايت، أنا معجبة "كراته االعرتافية: مذ

بعزفك عىل العود، هل باإلمكان تدريبي عىل العزف؟ رهيام. 

رددت عىل الرسالة )الفنانة رهيام، سعيد برسالتك، أنا مستعدٌّ 

)الصقعبي،  "للتدريب، حّددي الزمان واملكان، رشيف.. إلخ

ح بالتعرف (. وإذد ذاك؛ يطري حامد من الفر88، ص2112

عىل امرأة بالتأكيد أهنا ليست أخته بالرضاعة، وحياول يف 

ائه القادمني بصدق ما حكى  مذكراته االعرتافية إقناع قرَّ

صّدقوين إنني أشعر بمتعة خاصة، متعة االنتظار، غًدا "قائاًل: 

سأقابل امرأة، ال أعرفها وال تعرفني، استمعت إىل عزيف 

العزف، وقررت أن تستفيد  وغنائي عرب اإلنرتنت فأعجبها

(. 111، ص2112)الصقعبي،  "من إبداعي، ولكن ملاذا أنا؟

سابًحا يف أحالم لقائه القادم مها، متمنًيا أن يتزوجها وأن 

ربام تتطور العالقة "يتخلص من عقدة ُأخّوته هلا بالرضاعة: 

وتصبح زوجة يل، أعتقد، لن أخاف بأن يكون بيني وبينها 

)الصقعبي،  "قة الرشقية وأنا من اخلرجرضاع، هي من املنط

(. لكن حّظه املشؤوم مع املرأة مل جيعله 111، ص2112

يستمتع بقرب موعد اللقاء، فقد وصلته رسالة بأن والده 

أصبح يف ذّمة اهلل، وعليه حضور العزاء حااًل يف موعد اللقاء 

املنشود بامرأة؛ لذلك نجد هذا الراوي الثالث بضمري األنا، 

رقته اجلديدة بالوقوف عىل ذكريات والده املاضية، يبدأ و

عائًدا إىل تأدية مراسم العزاء مع إخوته، وملغًيا موعد لقائه 

كنت "مع املعجبة بعزفه رهيام. ويف العزاء يقول حامد: 

ى العزاء من أغلب النساء؛ لعالقة  الوحيد من إخويت الذي تلقَّ

يردن أن  الرضاع، بعضهن يقّدمن العزاء فعاًل، وبعضهن

، وهل بدأت مالمح  يعرفن كيف أصبح حامد، وهل تغريَّ

، السياّم  الشيب تغزوه، وكان عتبهنَّ يطّوقني؛ البتعادي عنهنَّ

النساء الاليت أرضعنني. كان عتبهنَّ أكرب؛ ألن اللبن ال يغدو 

ماًء، وهن أمهايت بموجب قطرات اللبن املشبعة التي تناولتها 

احلق أن أزورهنَّ وأسلِّم عليهنَّ  عندما كنت رضيًعا، فلهنَّ 

 (.119، ص2112)الصقعبي،  "وأقبِّل رؤوسهن

لتصله عقب ذلك بأيام رسالة من املعجبة رهيام، وحيرّيه  

إرصارها عىل أن يعّلمها حامد العزف؛ ليخربها أن أباه قد 

توىف، مقرًرا الحًقا بأن يدع املجال السم الشهرة الذي أطلقه 

نت أن ينتشله من عالقته بالنساء امليؤوسة. عىل نفسه يف اإلنرت

يعود حامد بعد وفاة والده بأشهر إىل مراسلة املعجبة رهيام، 

ويتأهب للتعرف عىل مريم التي اختارهتا أخته بالرضاعة 

هدى له، وال يستقر قلقه من إمكانية احلصول عىل زوجة 

أبًدا؛ إذ تتضارب املواعيد: موعده مع رهيام، وموعده مع 

لة مريم، ويعجز عن اختاذ القرار املناسب الذي تأّجل فيه عائ

موعده مع رهيام ليوافق عىل مقابلة عائلة مريم؛ لعله ينجح 

هذه املرة يف احلصول عىل زوجة املستقبل، لكنه لألسف 

يصاب بخيبة أمل يف الزواج من مريم التي رفضته؛ لكوهنا 

امد متدينة، وهو حسب اكتشاف األخ األصغر ملريم أن ح

حيب الغناء والعزف، وقد شاهد صورته يف اليوتيوب، لتفشل 

عالقته مها وبرهيام املعجبة به التي انقطعت عنه لظروف 

عن  "املوسيقية يف النت"هل ستبعدين تلك املقاطع "عائلية: 

مريم، وهي التي ستقّربني من رهيام؟ هل سأتلّقى الرفض من 

روف رهيام مريم خالل هذين اليومني، وأنتظر حتّسن ظ

العائلية؛ ألقابلها يف البحرين، وأعلمها العزف عىل العود؟ 

، 2112)الصقعبي،  "بدأت أشعر بالصداع، نمت

 (. 163ص

لكنها تقطع عالقتها به فجأة، وتنقطع عنه كام حتكي 

مذكرات حامد املاضية مع النساء، لنجده يعود ثانية يبحث 

ساء اإلسكاليد عن إجابات لقدره املشؤوم؛ لعلها توجد عند ن

احلمراء، متمنًّيا لو كنَّ سمحن له باحلوار معهّن حلل مشكلته 

األزلية مع املرأة التي مل يتزوجها بعد، يتساءل عرب حوار 

وتبخر احللم، هل سأقيض "داخيل طويل نسبًيا يقول فيه: 

عمري أبحث عن امرأة؟ هل نساء اإلسكاليد احلمراء، يبحثن 

التي كانت جتلس يف املقعد اخللفي عن رجال؟ السّيام املرأة 

مثيل أرادت أن تفتح باب احلوار، ربام لتبدأ عالقة ما، هل هي 

مثيل تعيش بعيًدا عن حلم رجل؟ هل هّن يف جوالهتّن 
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بالسيارة، يف ذلك املساء يبحثن عن رجال؟ وكان قرارهنَّ بأن 

أولئك الرجال ال يصلحون أبًدا، فهم ليسوا أثرياء بدليل 

التي يركبوهنا )..(. هل العالقة بني الرجل واملرأة السيارة 

شائكة؟ قّلة من يستطيعون أن حيّققوا تلك العالقة، ويتعرف 

 (.164، ص2112)الصقعبي،  "عىل املرأة التي يريد بسهولة

من املفرتض أن "وخيتم ورقته االعرتافية األخرية بالقول: 

وهلا حسن هذه هي الورقة األخرية التي أكتبها، والتي سيتنا

مع بقية األوراق لرياجعها، ويغرّي فيها إذا اقتىض األمر ذلك، 

كنت أمتنى لو أهنيتها بخرب سعيد، موافقة مريم عىل الزواج، 

)الصقعبي،  "أو رؤية رهيام، ولكن، ربام يل حكاية أخرى

 (.164، ص2112

تارًكا هناية أوراقه االعرتافية مفتوحة عىل كّل احلكايا  

ا ذات يوم هو، وقد يضيف إليها القارئ من التي قد يكمله

حكاياه ذات الرؤية التفاؤلية باملستقبل أو التشاؤمية، لكنها 

أوراق حامد وأوراق صديقيه )حسن وأنور( التي تناوب فيها 

الرواة الثالثة يف احلكي تارة )بنا( الفاعلني، وأخرى بــ)أنا( 

ت املتكلم املناسب يف أسلوب الرسد الذايت واملذكرا

االعرتافية، بل املنفتح عىل ضمري اخلطاب )أنت( عند احلوار 

 الداخيل. 

 

 اخلامتة: 

د املهيمنة عىل  اوي املتعدِّ بعد أن تتبَّعت الباحثة ظاهرة الرَّ

بنية الرواية املختارة كعينة للدراسة، خلصت إىل عدة نتائج 

هتا يف اآليت:  أوجزي

فإن التوظيف  عىل الرغم من واقعية هذه الرواية فنًّيا،-1

البنيوي بأدواته البنيوية املستعملة يف هذا البحث؛ أسهم يف 

الكشف عن تقنية تعدد الرواة وتوظيفاهتا داخل النص 

الروائي؛ مما جيعل هذه الرواية حديثة بامتياز؛ إذ إن التقنية 

)أي تعدد الرواة( التي انفتحت عىل أبرز تقنيات تيار الوعي، 

ي التي ميّزت أزمنة الرواية املاضية وهي تقنية االسرتجاع، ه

واحلارضة، وبخاصة من حيث التقديم والتأخري اللَّذين قاما 

بوظيفة بنيوية ومجالية تتلخص يف سدِّ الثغرات والفجوات 

التي كانت ستحدث لوال تقنية االسرتجاع بأنواعه الثالثة 

)اخلارجي، والداخيل، واملزجي( عند تناوب احلكي بني 

ثالثة )حسن، وأنور، وحامد( عىل امتداد املنطوق األصدقاء ال

 الرسدي.

عىل الرغم من أننا أمام رواية تستعني بتقنية تعّدد -2

الرواة، فإن بني الرواة الثالثة قواسم مشرتكة عىل مستويي 

الوعي واالعرتاف، وعىل مستوى املوضوع الذي جيمع بينهم، 

بيئة العربية، وهو موضوع )املرأة( وطبيعة عالقتهم معها يف ال

 وليس عىل مستوى الواقع السعودي املتحفِّظ وحسب.

الرواية يف عالقتها بتقنية املذكرات االعرتافية تبدو -3

من وجهة -كأهنا سرية ذاتية لكل راٍو من الرواة الثالثة، لكنها 

قناٌع فنٌِّي يسترت خلفه الرواة الثالثة؛  -نظر املنهج البنيوي

ا أمام سرية ذاتية هي يف احلقيقة لعبة فنية بأنن -فنًِّيا-إلقناعنا 

وّظفها املؤلف توظيًفا بنيوًيا؛ للكشف عن مجاليات هذا 

 سريًة ذاتية. -جماًزا–املتخيل الرسدي الذي قرأناه وأسميناه 

تعّدد الرواة هو التقنية التي هيمنت عىل منطوق -4

الرواية الرسدي، ومع ذلك انفتحت هذه التقنية عىل تقنيات 

ية أخرى مثل املذكرات االعرتافية، واالسرتجاع الذي رسد

أرشنا إليه، بل عىل احلوار الداخيل؛ حيث حتاور الشخصية 

الروائية نفسها حواًرا داخلًيا غري مسموع؛ سببه اخلجل أحياًنا 

 من موضوعات ال جيرؤ الرواة الثالثة عىل البوح مها عالنية. 
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. 3ترمجة: حميي الدين صبحي. مراجعة: حسام اخلطيب، ط

 بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش. 

حتليل اخلطاب الروائي )الزمن (. 1898يقطني، سعيد. )

. بريوت، الدار البيضاء: املركز 1. ط(التبئري - الرسد –

 الثقايف العريب.
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