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 ممخص:

اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو اكتشاؼ القواعد التي حكمت بناء النص 
، انطالًقا مف شة" لمكاتب المغربي محمد األشعريالسردي في رواية "القوس والفرا

ي داخمو القواعد التي رؤية تعتمد عمى افتراض أف كؿ نص إبداعي يحمؿ ف
 ، وىذا ىو جوىر فمسفة التجريب في األدب.تحكـ بناءه

ـ الشكؿ بناًء عمى ذلؾ اكتشفت الدراسة أف األشعري في ىذه الرواية حط
، إذ بدأ ظؼ تقنية االسترجاع بطريقة جديدة، كما و التقميدي لرواية األجياؿ

الحكاية مف النياية، وجعؿ كؿ األحداث التي سبقت النياية تفسيًرا لما حدث 
البناء االجتماعي  فييا، وبذلؾ استطاع أف يكشؼ النقاب عف مكامف الخمؿ في

ئولية عما ، وفي الوقت نفسو يحممو المسياسي واالقتصادي لممجتمع المغربيوالس
ضحايا لما يزخر  -كما تصورىـ الرواية  -آلت إليو مصائر أفراده، ألف الناس 

 بو المجتمع مف فقر وجيؿ وظمـ وقير.
 :الكممات المفتاحية

 .، محمد األشعري الرواية المغربية ، التجريب ، البناء السردي
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Experimentation in Muhammad Al-Ash'ari’s Novel 

al-Qaws wa-al-farāshah (The Bow and the Butterfly) 

Prof. Abdul Rahim Al-Kurdi 

Professor of Modern Arabic Literature and Criticism 

Former Dean of the Faculty of Arts and Humanities 
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Abstract: 

The purpose of this study is to discover the rules that govern 

the structure of the narrative text in al-Qaws wa-al-farāshah 

(The Bow and the Butterfly), a novel by the Moroccan writer 

Muhammad Al-Ash'ari. The study is based on the 

assumption that each creative text carries within it the rules 

governing its construction, which is the essence of the 

philosophy of experimentation in literature. The study 

reveals that in this novel, the writer departs from the 

traditional form of the novel of generations and employs the 

flashback technique in a new way, starting the story at the 

end and making all the events an explanation of what 

happened at the end. Thus, the writer was able to reveal the 

flaws in the social, political and economic structure of the 

Moroccan society, while at the same time holding the society 

responsible for the fate of its members, because, as given in 

the novel, people are victims of poverty, ignorance, injustice 

and oppression. 

Keywords:  

Moroccan novel, experimentation, narrative structure, 

Muhammad Al-Ash'ari 
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-1- 
، نشػرىا يمة لمكاتب المغربي محمػد األشػعريرواية طو  (1)"القوس والفراشة"

ـ، وتػػدور أحػػدافيا فػػي عػػدة مػػدف مغربيػػة مفػػؿ مػػراكش وفػػاس 0212أوؿ مػػرة سػػنة 
الغربيػػػػة مفػػػػؿ والػػػدار البيضػػػػاء، وتمتػػػػد بعػػػػض أحػػػػدافيا أحياًنػػػا إلػػػػى بعػػػػض المػػػػدف 

 فرانكفورت ومدريد وباريس وىافانا.
تعػيش فػي  فالفػة أجيػاؿ مػف أبنػاء الشػعب المغربػي، وتصور الرواية حيػاة

النصػػػؼ الفػػػاني مػػػف القػػػرف العشػػػريف والعقػػػد األوؿ مػػػف القػػػرف الحػػػادي والعشػػػريف، 
الجيؿ األوؿ مػف اببػاء ويمفمػو الفرسػيوي، والفػاني جيػؿ األبنػاء ويمفمػو يوسػؼ بػف 
براىيـ الخياطي فـ بييػة زوجػة يوسػؼ وصػديقتاه  الفرسيوي وأصدقاؤه أحمد مجد وا 

 ليمى وفاطمة، أما الجيؿ الفالث مف األحفاد فيمفمو ياسيف بف يوسؼ الفرساوي.

-0- 
، جيػاؿ ليسػت جديػدة فػي األدب العربػيوالروايات القائمة عمى تصوير األ

تػػػب عبػػػد الحميػػػد جػػػودة وك، حسػػػيف روايػػػة "المغػػػذبوف فػػػي األرض" فقػػػد كتػػػب طػػػو
لشػييرة "قصػر الشػػوؽ، وكتػب نجيػب محفػوظ فالفيتػو ا، السػحار "فػي قافمػة الزمػاف"
ببػػػاء ، جيػػػؿ اوكػػػؿ منيػػػا تصػػػور فالفػػػة أجيػػػاؿ أيًضػػػا، وبػػػيف القصػػػريف، والسػػػكرية"
، لكػػف روايػػة األشػػعري مختمفػػة عػػف ىػػذه الروايػػات فػػي وجيػػؿ األبنػػاء وجيػػؿ األحفػػاد

 . ىدافياائيا الفني وفي أسموبيا وأبن
مسػػػػاحة سػػػػردية خاصػػػػة كمػػػػا فعػػػػؿ  فمػػػػـ يخصػػػػص األشػػػػعري لكػػػػؿ جيػػػػؿ

، بػؿ لػـ يرسػـ صػورة محػددة صص لكػؿ جيػؿ فضػاًء مكانيمػا معيًنػا، ولـ يخمحفوظ
يف األجيػػاؿ بعضػػيا ولػػـ يجعػػؿ الصػػراع بػػ ،لػػروح كػػؿ جيػػؿتتعمػػؽ الجػػذور النفسػػية 

، مػف لنيايػةسرد عند األشعري يبدأ مػف ا، لكف المع البعض ابخر، أو مع الزماف
ة النفسػػػية التػػػي شػػػعر بيػػػا الػػػراوي ، بالصػػػدملحمقػػػة األخيػػػرة فػػػي المتخيػػػؿ السػػػرديا
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يوسؼ الفرسيوي" بطؿ الجيؿ الفاني  وزوجتو بيية عندما تمقى رسالة مكونػة مػف "
الػػذي كػػاف يػػدرس اليندسػػة فػػي  سػػطر واحػػد فقػػط ، تخبػػره بػػوف ابنػػو الوحيػػد "ياسػػيف"

نػػص ىػػذه جماعػػة طالبػػاف فػػي أفغانسػػتاف ،، قػػد قتػػؿ بينمػػا كػػاف يجاىػػد مػػع بػػاريس
، لقػػػد أكرمػػػؾ اة بشػػػادة ابنػػػؾ" لػػػـ يكػػػف األب حتػػػى ىػػػذه الرسالة:"أبشػػػر أبػػػا ياسػػػيف

لؾ كػػاف المحظػػة يعػػرؼ أو يتوقػػع أف يكػػوف ابنػػو قػػد انضػػـ إلػػى خاليػػا إرىابيػػة ، لػػذ
، فػػـ تتػػوالى حمقػػات السػػرد ال لتكشػػؼ األسػػباب النفسػػية األفػػر النفسػػي عميػػو رىيًبػػا

، بؿ يتجو السرد إلى كشػؼ الحيػاة ذا الشاب وأمفالو إلى ىذا السموؾفعت ىالتي د
، ليوسػػػؼ الفرسػػػيوي نفسػػػو صػػػادية والسياسػػػية لممجتمػػػع المغربػػػياالجتماعيػػػة واالقت

، حتػى إننػا ال والمنتفعيف والفاسديف والمفسديف وألصحابو ولوالده ولمسمطة ولمتجار
فػي أفغانسػتاف أو فجػروا أنفسػيـ أو نعرؼ شيًئا عف ياسيف ورفاقو سوى أنيـ قتمػوا 

، وكػوف الكاتػب أراد ينتظروف المصير نفسػو أو أسػوأ منػوىـ ابف في خاليا نائمة 
فػػػػراغ السػػػػردي الخػػػػاص بالجيػػػػؿ بيػػػػذا التكنيػػػػؾ السػػػػردي القػػػػائـ عمػػػػى الغيػػػػاب أو ال

، أف يفسر ىػذا السػموؾ مػف الشػباب تكفيؼ السرد لمجيؿ الفاني واألوؿ، مع الفالث
بونػو كػونيـ كػانوا  -وؾ الذي يشبو االنتحػار الجمػاعي ألسػراب الطيػورذلؾ السم -

، فكػػػؿ واحػػػد مػػػف ىػػػذيف مػػػع المكػػػوف مػػػف جيػػػؿ اببػػػاء وألجػػػدادضػػػحايا ليػػػذا المجت
 .ة التي راح ضحيتيا ياسيف وأضرابوالجيميف شارؾ بقدر ما في ىذه الجريم

رسيوي ماذا فعؿ ابباء واألجداد؟ أو ماذا جنت أيدييـ؟ يتساءؿ يوسؼ الف
"متػػى حصػػؿ ذلػػؾ؟  :(1)، يقػػوؿالػػذي جعػػؿ ياسػػيف يسػػمؾ ىػػذا السػػموؾ عػػف السػػبب

؟ أياـ كاف طفاًل مراىًقا متى نبتت تمؾ البذرة المسمومة؟ قبؿ أف يولد، أو بعد ذلؾ
نعػػػيش  ىػػؿ كػػػاف يمعػػب بيػػػديف مضػػرجتيف بالػػػدماء ،ولػػـ نكػػػف نػػرى ذلػػػؾ؟ ىػػؿ كنػػػا

"كانػت ىػذه  :(0)األسئمة قائاًل فـ يجيب عمى ىذه ، ونحف نمشي خمؼ نعش بيننا؟"
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، إذ ال يمكػػػف أف لػػػى اعتبػػػار حيػػػاتي كميػػػا خطػػػو فادًحػػػااألسػػػئمة وهيرىػػػا تػػػدفعني إ
 "ت كؿ ىذا العمر في جية مغموطةيحدث لي ما حدث إال إذا كن
:"عالقتػػػي (1)بقولػػػو ىػػذا الخطػػػو الػػػذي أنػػػتث ىػػذه الكارفػػػةفػػـ يعػػػدد عناصػػػر 

، وسػػػنوات السػػػػجف التػػػي قضػػػػيتيا يوالػػػػدي، ورحيػػػؿ والػػػػدتي التراجيػػػد المعقػػػدة مػػػع
بالسجف المركزي بالقنيطرة دوف أف أعرؼ لمػاذا؟ كانػت حيػاتي عبػارة عػف حمقػات 
متصػػمة يفضػػي بعضػػيا إلػػى بعػػض بػػدوف عنػػاء" فيوسػػؼ الفرسػػيوي كػػاف يخالجػػو 

، لػذلؾ كانػت في أف والده ىو الذي قتػؿ والدتػو، ولػـ تكػف ىػي التػي انتحػرت الشؾ
والقطيعػػة، وكػػاف قػػد تربػػي هريًبػػا فػػي فرانكفػػورت بعػػد  عالقتػػو بوالػػده يشػػوبيا الشػػؾ

رة فقػػد عػػانى مػػرا ،ساًسػػا حػػاًدا بػػالظمـ وهيػػاب الحريػػة، وكػػاف يحػػس إحفجيعتػػو بومػػو
، يحكػػي قصػػة سػػجنو وكيػػؼ أدى مجػػرد وجػػود السػػجف مػػف هيػػر أف يعػػرؼ السػػبب

اسػػمو فػػي مػػذكرة زميػػؿ لػػو مػػتيـ إلػػى فقدانػػو لحريتػػو بػػؿ فقدانػػو لقطعػػة هاليػػة مػػف 
، عنػدما كنػت أعػيش ت أواًل فػي مجموعػة يسػارية متطرفػةانخرطػ" :(0)، يقوؿحياتو

، فػػـ الحػػزب الشػػيوعيبفرانكفػػورت قػػادتني إلػػى جماعػػة يسػػارية مغربيػػة منشػػقة عػػف 
، تطمػػب منػػي البقػػاء فػػي أقصػػى األشػػياءسػػرعاف مػػا تعبػػت مػػف الجيػػد الػػذي كػػاف ي

االحتفػػػاظ مػػػف فانخرطػػت فػػػي حػػػزب يسػػػاري معتػػػدؿ لػػػـ يمنػػع أحػػػد رفػػػاقي القػػػدامى 
الشػػيء الػػذي قػػادني إلػػى اعتقػػاؿ أسػػطوري فػػي درب مػػوالي  ،باسػػمي فػػي مذكرتػػو

ـ الشػػريؼ فػػـ إلػػى محاكمػػة لػػـ أفيػػـ منيػػا حرفًػػا واحػػًدا ، فػػـ إلػػى السػػجف الػػذي الػػتي
  ."فالث سنوات مف حياتي دوف مقابؿ

والرحمػػة والحريػػة باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ فػػلف ىػػذه الحيػػاة الخاليػػة مػػف العدالػػة 
إنجػاب ياسػيف لػـ يكػف عػف ، فزواجو مف بيية الذي أسػفر عػف ع الحبجففت مناب
:" وبينمػا ارتمػى جػؿ أصػدقائي فػي حكايػات هراميػة بػاىرة التقيػت ذات حب، يقوؿ

: ىػػػؿ ة باختتػػػاـ حػػػديفنا المقتضػػػب سػػػائاًل يػػػـو وأنػػػا أتحػػػدث إلػػػى زميمػػػة فػػػي الجامعػػػ
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ذلػؾ دوف ا دمػت تطمػب ؟ مػف تتزوجيني؟ فقالت بعصبية واضػحة: ولػـ اليمكنؾ أ
، إذ يبػػػدو أنيػػػا وليػػػدة ظػػػروؼ وكانػػػت بييػػػة ىػػػذه تشػػػبيو تماًمػػػا، حتػػػى أف تبتسػػػـ"

 مشابية.
منطقيػػػة لكتمػػػة مػػػػف الضػػػحية( إفػػػػراًزا طبيعًيػػػا ونتيجػػػة ىكػػػذا كػػػاف ياسػػػيف )
ة والعدالػػػة والفقػػػة والرحمػػػة ، تتمفػػػؿ فػػػي فقػػداف الحريػػػالمشػػاكؿ األسػػػرية والمجتمعيػػػة

 .والحب
ؿ ياسػػيف فػػي أفغانسػػتاف والػػذي وضػػع لػػذلؾ فػػلف الكاتػػب يجعػػؿ خبػػر مقتػػ

ولى فػي ، يجعؿ الكاتب ىذا الخبر الغرزة األلو عنواًنا مناسًبا ىو "الورطة" الكاتب
تعػددة رهػـ أنػو ذروة ، أو محور  الدائرة الذي تػدور حولػو حمقػات مالنسيث السردي
 قة التي فػي داخميػا أو نتيجػة، وكؿ حمقة  في ىذه الدائرة تفسر الحماألحداث كميا

يػػاة الفرسػػيوي ، أو ناشػػئة عنيػػا ،وقصػػة حليػػا، فموسػػاة يوسػػؼ تفسػػر مقتػػؿ ياسػػيف
يتخذ شػكؿ ، وبيذا يكوف بناء الرواية دائرًيا وليس متدرًجا تفسر قصة حياة يوسؼ

عند نجيػب ، كما ىو الشوف في رواية األجياؿ التقميدية طوابؽ بعضيا فوؽ بعض
 . محفوظ والسحار وطو حسيف
ي القػػوس والفراشػػة، التػػي تشػػكؿ الحمقػػات الػػفالث فػػي واألجيػػاؿ الفالفػػة فػػ

 الدائرة أجياؿ ضائعة ومحطمة داخمًيا وخارجًيا.
، يجمػع بػيف التقاليػد العريقػة الجد ينحدر مف أسرة جبمية عريقػة فالفرسيوي

، وال يحػب القديـ الرومػاني والحػديث الغربػي جًدا والتقاليع الحديفة جًدا ،يجمع بيف
، ىػػػذا ويحطػػػـ آفػػػار ذاؾ، وفػػػي الوقػػػت نفسػػػو يعشػػػقيما مًعػػػا ذاؾ بػػػؿ يقتػػػؿىػػػذا وال 

سػػافر إلػػى ألمانيػػا فػػي شػػبابو وأجػػاد المغػػة األلمانيػػة وأحػػب ألمانيػػا وتػػزوج مػػف امػػرأة 
ألمانية كاف جدىا جندًيا وشاعًرا كاف قد عاش فترة مف حياتو في المغػرب،  وعػاد 

ي المبػػاني  ، فوصػػمف فػػغػػرب ليحقػػؽ طموحاتػػو وطموحػػات زوجتػػوالفرسػػيوي إلػػى الم
وأفسد في األخالؽ وتخبط واتيػـ بسػرقة ابفػار وبقتػؿ زوجتػو األلمانيػة  أو بػدفعيا 
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، فػػالس وأخيػػًرا عمػػؿ مرشػػًدا ضػػريًرا، فػػـ انتيػػى بػػو الحػػاؿ إلػػى العمػػى واإلالنتحػػارل
 .ة في الخرائب  الرومانية القديمةلموفود السياحية األلماني

والتناقض، ألنػو  الفقر واليـمـ يرث عف والده سوى أما يوسؼ الفرسيوي ف
لمانيػػا بعػػد ، سػػافر طفػػاًل إلػػى أو كػػؿ األخطػػاء التػػي ارتكبيػػا أبػػواهتحمػػؿ عمػػى كاىمػػ

فػػػي مجموعػػػة يسػػػارية منيػػػارة  ، وعػػػاد ليكػػػوف عضػػػًوا خاسػػػًراانتحػػػار أمػػػو أو مقتميػػػا
عية وهيػػر ، فػػـ عمػػؿ صػػحفًيا فػػي إحػػدى الصػػحؼ وكانػػت لػػو عالقػػات شػػر ومفككػػة

أمػػػا أصػػػدقاؤه فمػػػنيـ الشػػػاذ جنسػػػًيا ومػػػنيـ الفاسػػػد  ،شػػػرعية مػػػع عػػػدد مػػػف النسػػػاء
 اقتصادًيا  واألناني االنتيازي اجتماعًيا.
شػػيًئا سػػوى أنػػو منقسػػـ إلػػى  فػػال نعػػرؼ عنػػو وأمػػا جيػػؿ ياسػػيف بػػف يوسػػؼ

، الفريػػػػػؽ األوؿ أعضػػػػػاء فػػػػػي جماعػػػػػات دينيػػػػػة متطرفػػػػػة وسػػػػػرية هامضػػػػػة فػػػػػريقيف
ىابيػة اصػر فػي خاليػا إر يحاربوف في أفغانستاف مع مجاىدي حركػة طالبػاف أو عن

، الفريػػػػؽ الفػػػػاني عبػػػػارة عػػػػف شػػػػواذ منضػػػػميف إلػػػػى نائمػػػػة  مندسػػػػة بػػػػيف الجمػػػػاىير
 .اف أو فرؽ موسيقية وهنائية ىابطةجماعات عبدة الشيط

ا وتجػػارة طائفػػة مػػف سماسػػرة العقػػارت والجػػنس والبغايػػ ويحػػيط بكػػؿ ىػػؤالء
ؿ يػػػػو المتخيػػػػالفاسػػػػديف، ىػػػػذا ىػػػػو المجتمػػػػع الػػػػذي يحتو  األفػػػػار ومحترفػػػػي السػػػػمطة

ىو البيئػة الخصػبة لنمػو بػذور اإلرىػاب الػذي لػـ  السردي في الرواية ، والذي كاف
 .الوحيدة بؿ ضحيتو المجتمع بوسره يكف ياسيف فقط ضحيتو

، رهباتيػا اتو هير سوية ومتمردة وهيػر منتجػةىذا المجتمع جميع شخصي
ابخػػػر، ، يكػػػره بعضػػػيا الػػػبعض عريضػػػة لكنيػػػا فػػػي الوقػػػت نفسػػػو عػػػاجزةمتعػػػددة و 

والعالقػػػػة بػػػػيف أفػػػػراده تعتمػػػػد عمػػػػى العنػػػػؼ واالسػػػػتبداد والريبػػػػة وعػػػػدـ الفقػػػػة والشػػػػؾ 
نضػػبت " :(1)، لػػذلؾ نجػػد يوسػػؼ يقػػوؿغمػػوض وعػػدـ المصػػارحة وعػػدـ التوافػػؽوال

ينابيع المحاربيف، كؿ ما نمده اليوـ تجار وميربػوف وسماسػرة وباعػة شػقؽ وبعػض 
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، كبػػػػوف فػػػػرحيف حميػػػػًرا بػػػػػالمقموبب وير البيموانػػػػات الػػػػذيف يجيػػػػدوف باروديػػػػا الحػػػػػر 
ولكنػػو ضػػاع بػػدوف أسػػطورة وال المحػػارب الوحيػػد الػػذي أنجبتػػو السػػاللة ىػػو ياسػػيف 

"كؿ واحد يعػيش فػي مخػو نظػاـ سػخرة  :(1)" ويقوؿ عف العالقات بيف الناسأمجاد
 يجعؿ ابخريف كؿ ابخريف خدًما في طاعتو".

 -،ألنيا تمػػػةسػػػؼ مدينػػػة مػػػراكش بالمدينػػػة القاوتصػػػؼ فاطمػػػة صػػػديقة يو 
خمػػػػيط مػػػػف فضػػػػالت مػػػػاض سػػػػحيؽ وحاضػػػػر مفصػػػػوؿ عػػػػف  :"(0)-حسػػػػب قوليػػػػا

:"حتػػى وأنػػا (1)محيطػػو "ويقػػوؿ يوسػػؼ عػػف نفسػػو كونػػو يشػػخص حالػػة جيػػؿ بكاممػػو
ال  ،شػػػيء مػػػا فػػػلنني ال أسػػػتطيع أف أفعمػػػوأتػػػوفر عمػػػى كػػػؿ رهبػػػة الػػػدنيا فػػػي فعػػػؿ 

، وال وال أستطيع أف أنقذ باخوس أستطيع شيًئا لفاطمة وال أستطيع شيًئا لمفرسيوي،
، ف أىػػرب مػػع ليمػػى إلػػى جزيػػرة بعيػػدةأسػػتطيع أف أذىػػب إلػػى ىافانػػا، وال أسػػتطيع أ

وال أستطيع أف أىرب مف فكرة اليروب كوسيمة وحيػدة لبػدء حيػاة حيػاة جديػدة" بػؿ 
:" أدركػت أف (2)، يقػوؿا العجػز وأنػو يجػد فػي الخنػوع راحػةيصرح بونو يستريف ليػذ

، ويجعمؾ دائًمػا ، ألنو يخمصؾ مف اإلحساس بالذنبفي نياية األمر يفالعجز مر 
الشخصػيات فػي الروايػة ىػو االختفػاء "، لػذلؾ كػاف مصػير أكفػر في مقاـ الضػحية

لخيػػاطي واختفػػى عصػػاـ ، اختفػػى الفرسػػيوي واختفػػى إبػػراىيـ االحقيقػػي أو الحكمػػي
نمػػا دائًمػػا لػػيس ال، والخػػوؼ الػػذي كػػاف يسػػاور الشخصػػيات واختفػػى ياسػػيف مػػوت وا 

 .االختفاء

ؿ، الشػػيء الوحيػػد الػػذي لػػـ يتطػػرؽ إليػػو العجػػز بػػيف جميػػع أفػػراد ىػػذا الجيػػ
، فعمػػى الػػرهـ مػػف بمػػوغ يوسػػؼ وأصػػحابو سػػف ىػػو الجانػػب الشػػيواني أو الجنسػػي

، ولػذلؾ كػاف أحمػد كممػا تقػدـ بيػـ العمػر شػبًقا وقػوة الخمسيف فلنيـ كػانوا يػزدادوف
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، الرتباطيػػا " مرحمػػة النضػػاؿ البيولػػوجي(1):-سػػاخًرا-مجػػد يقػػوؿ عػػف ىػػذه الحقبػػة 
، فعائمة الفرسيوي المواطنيف" ولكنو شبؽ بال إنجاب الوفيؽ بالحياة الجنسية لعموـ

، حتػى إف بييػة زوجػة يوسػؼ سميا وانقرضت ساللتيا بموت ياسيفنفسيا انقطع ن
، فطمقػػت يوسػػؼ زوجيػػا أف يحقػػؽ ليػػا مػػا أرادتلمػػا أرادت أف تنجػػب لػػـ يسػػتطع 

وتزوجػػت أحمػػد مجػػد الػػذي أصػػػبف تػػاجر عقػػارات وانضػػـ إلػػى فمػػة الفاسػػػديف منػػو 
 ، فالساللة التي بقيت فقط ىي ساللة التجار والسماسرة .بت منو بنًتافونج

-1- 
والطريقة التي استخدميا الكاتب في التعبيػر عػف الواقػع تعتمػد عمػى رؤيػة 

الواقعيػة االجتماعيػة خاصة لمحقيقة، رؤية شعرية أو أسطورية تختمؼ عف الرؤيػة 
، وذلػػػؾ ألف الكاتػػػب حسػػػبما يقػػػوؿ عمػػػى عيػػػة النقديػػػة أو الواقعيػػػة السػػػحريةأو الواق

لساف الراوي يرى أف الواقع المعيش نفسو أصبف أكفر هرابة مف الخياؿ، ألف ىػذا  
ينبغػي أف  -حسػب رأيػو-مف الخوارؽ، مف فػـ فػوف الروايػة الواقع احتوى مجموعة 

 .الحياةمف تكوف أكفر واقعية 

، ومف التحميؽ عالًيا ىذه الرؤية الشعرية أو األسطورية مكنت الكاتب مف
ورؤية تسمف لمموتى بوف يتحدفوا  تمع تجمع بيف الواقع والمتخيؿ،رسـ صورة لممج

، والػػذي نعمػػـ تمػػاـ العمػػـ بونػػو مػػات ، فياسػػيف الػػذي قتػػؿ فػػي أفغانسػػتافمػػع األحيػػاء
، يقابػؿ والػده األحػداث حتػى نيايػة الروايػة  فيمنذ أوؿ الرواية يظؿ شخًصا فاعاًل 

، وتظػؿ صػورة ياسػيف بوشياء سػوؼ تحػدث فػـ تحػدث بالفعػؿ ويتحدث إليو ويخبره
، إمػا أف يحمػؿ حسػب منطقة وسطى مف جانبيف مف التوويؿفي الرواية قابعة في 

التػي أصػابت  منؽ الواقعية عمػى أنػو نػوع مػف اليػواجس والخمػؿ العقمػي والوسػاوس
، أو يحمؿ عمى أف مػنيث الروايػة يعتمػد عمػى التصػوير بعد صدمتوعقؿ  يوسؼ 

الشػعري الخيػػالي ذي الطػابع المجػػازي األسػطوري الػػذي يسػمف بيػػذه األفعػاؿ عمػػى 
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أنيا نوع مف التصوير الخيالي، ومفؿ ذلؾ األمرأيًضا وجود شخصية أخرى وىمية 
إلػى  الرسػائؿ، فػـ ال يرسػؿ ىػذه سؼ رسائؿ هرامية  ويسمييا حبيبتػييكتب ليا يو 

 .ي ىذا العالـ  يحبوو ليس ىناؾ أحد ف ،أي  أحد، ألنو ال يحب أحًدا
وبالمفؿ فلف كفيًرا مف أحداث الرواية ومواقفيا وشخصياتيا تقؼ فػي ىػذه المنطقػة 

، وبعضػػيا الي، فكفيػػر مػػف األحػػداث هيػػر مبػػرالوسػػطى بػػيف الواقػػع والتصػػور الخيػػ
الجػد والمعػػب بػػيف التعقػػؿ  وسػػطى بػػيفهيػر متوقػػع، والشخصػػيات تقبػػع فػي منطقػػة 

ئع عمػػػى أنيػػػا حػػػدفت أو أنػػػو ، والػػػراوي نفسػػػو يصػػػرح بونػػػو ال يػػػروي الوقػػػاوالجنػػػوف
، وكػػػذلؾ األمػػػر بالنسػػػبة لمغػػػة (1)بػػػؿ عمػػػى أنيػػػا مػػػف المحتمػػػؿ أف تحػػػدث ،يتػػػذكرىا

المستخدمة في السػرد فيػي فػي مرحمػة وسػطى بػيف المغػة السػردية المنطقيػة والمغػة 
، يقػوؿ عنيػا مات الحواربيف الشخصيات بػال معنػىية الشفافة ،وكمالشعرية التيويم

فقػػط ، بػػؿ ، ال نقػػوؿ شػػيًئا" كممػػات عػػابرة تشػػتعؿ وتنطفػػ  كػػوعواد فقػػاب(0)الػػراوي :
، ألشػياء أيًضػا تصػاب بيػذه الفنائيػةبؿ إف األماكف وانبني بيا ساللـ نحو النشوة "

وي أو الفرسػيوي عبػارة عػف فال نعرؼ ىؿ ىذه األماكف والتمافيؿ التػي يصػفيا الػرا
، ىػػؿ نصػػدؽ مػػا جػػرد تيويمػػات وأكاذيػػب ال وجػػود ليػػاأمػػاكف وأشػػياء حقيقيػػة أـ م

يقولو الفرسيوي عػف التػاريو وعػف حياتػو وأفعالػو أـ ال نصػدقو؟ ممػا جعػؿ الصػورة 
هراقيػػػا فػػػي الخيػػػاؿ  السػػػردية كميػػػا تشػػػبو الصػػػورة الشػػػعرية فػػػي تمزقيػػػا وعبفيتيػػػا وا 

ف كانػػت مبػػررة فنًيػػا تبريػػًرا واقعًيػػا أو والتصػػرفات هيػػر المبػػررة ، والكاتػػب منطقًيػػا، وا 
ىػؿ ىنػاؾ شػيء أقػرب "(1) :الفنيػة فيػو يقػوؿ عمػى لسػاف الػراوييػدرؾ ىػذه الفمسػفة 

ويقػوؿ عمػى لسػاف " سو؟ ماداـ  كالىما يدؿ عمى ابخػرإلى الحقيقة مف الكذب نف
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الحقيقػػة واألسػػطورة، ًدا حاسػػمة بػػيف " أنػػت تضػػحؾ ألنػػؾ تضػػع حػػدو (1) :الفرسػػيوي
" مػػف فػػـ يمكػػف تمخػػيص المػػنيث الفنػػي الػػذي اتبعػػو األشػػعري فػػي ىػػذه خطػػو فػػادح

الرواية بونو أخذ بنصيحة الفرسيوي فوزاؿ  في عالمو السردي الحدود الفاصمة بيف 
 .واقع واألسطورة بيف السرد والشعرال

-2- 
ة التقميديػة في مفؿ ىذه األعماؿ التجريبيػة التػي تتمػرد عمػى قواعػد الواقعيػ

بػػؿ عمػػى قواعػػد النػػوع األدبػػي ال يبحػػث فييػػا عػػف العناصػػر التقميديػػة فػػي الروايػػة 
والتشػويؽ القػائـ  الواقعية مفؿ بنػاء الزمػاف والمكػاف والشخصػيات والبنػاء الػدرامي ،

، بؿ يبحث  فيو ا سوؼ تكوف عميو مصائر الشخصيات، وهير ذلؾعمى ترقب م
 عف التصميـ  الفني لمنص.

، ومػػف التشػػويؽ القػػائـ عمػػى تخمػػو تماًمػػا مػػف البنيػػة الدراميػػة روايػػةفيػػذه ال
، فمسػػػنا فػػػي حاجػػػة لمعرفػػػة يخبرنػػػا بالنتيجػػػة فػػػي أوؿ الروايػػػة الترقػػػب ألف الكاتػػػب

، يحػػدث بعػػد ذلػػؾ، فالنتيجػػة معروفػػة، وىػػي مقتػػؿ ياسػػيف المصػػائر أو مػػاذا سػػوؼ
ا أصػػداء دالليػػة كمػػا أف الروايػػة ليسػػت مػػف الروايػػات ذات العمػػؽ الفمسػػفي التػػي ليػػ

مفػػػؿ روايػػػات نجيػػػب  يمكػػػف أف تحػػػدث فػػػي أمكنػػػة وأزمنػػػة أخػػػرى بطػػػرؽ مختمفػػػة،
، وليسػت مػف الروايػات الكاشػػفة و الشػػحاذ مػفاًل أ، المػص والكػالب محفػوظ الفمسػفية

ا ىػو الحػاؿ فػي ، كمػيمكف أف تحدث فػي مجتمعػات ممافمػة عف حاالت اجتماعية
ابف يخػتمط فييػا  عبفيػة تحػدث ، بػؿ ىػي صػورة فنيػة لحالػةروايات يوسؼ إدريػس

، لػػذلؾ يبػػدو ميشػػـ مصػػور بواسػػطة كػػاميرا مشػػروخة ، وصػػورة اقػػعالواقػػع بالخيػػاؿ
، ففػػي الوقػػت الروايػػة يجمػػع بػػيف النظػػاـ والفوضػػى، اإلحكػػاـ داخػػؿ الترىػػؿتصػػميـ 

، تتجػػػو نحػػو جوانػػػب هامضػػػة خيوًطػػا كفيػػػرة مقطوعػػػة ال رابػػط ليػػػاالػػذي نجػػػد فيػػػو 
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، فػػي الوقػػت ةوأجػػزاء كفيػػرة كونيػػا متناقضػػة وبػػال فائػػد (1)ةوفقػػرات كفيػػرة كونيػػا فرفػػر 
رات بطريقػػة نفسػػو نجػػد فييػػا اإليقػػاع المحكػػـ الػػذي يػػربط بػػيف جزئيػػات ىػػذه المتنػػاف

، بػػػػؿ إف التنػػػػافر فػػػػي ىػػػػذه الحػػػػاؿ يكػػػػوف مصػػػػدًرا لمجمػػػػاؿ دقيقػػػػة  تشػػػػبو التمافػػػػؿ
وىمي بينما :" لماذا ىذا اإلصرار عمى تناسؽ (0)والتكامؿ، يقوؿ عمى لساف الراوي

 التنافر ىو السبيؿ األفضؿ إلنتاج جماؿ مفاج  ؟"

وأوؿ مظيػػر مػػف ىػػذا التناسػػؽ يتمفػػؿ فػػي ظػػاىرة الفنائيػػات التػػي انتشػػرت 
الصػػػوت والصػػػدى، وفػػػي  ومتالزمػػػة كػػػتالـز ،بطريقػػػة كفيفػػػة ومتكػػػررة فػػػي الروايػػػة

ة الوقػػػت نفسػػػػو متقابمػػػػة كتقابػػػػؿ الميػػػػؿ والنيػػػػار ألف ظػػػػاىرة الفنائيػػػػات نفسػػػػيا ظػػػػاىر 
كيػػب واحػػد عجيبػػة، فيػػي قػػد تجمػػع بػػيف التنػػافر والتمافػػؿ فػػي وقػػت واحػػد، وفػػي تر 

صػػػريف متنػػػافريف "القػػػوس" فعنػػػواف الروايػػػة مكػػػوف مػػػف عن وىػػػذا مػػػا يولػػػد المفارقػػػة،
والفػاني بالمطافػة والرقػة والخفػة  وؿ يوحي بالعنؼ والجمػود والصػالبة" األو"الفراشة

قػوس ىػو ذلػؾ الييكػؿ الحديػدي الػذي والجماؿ، فـ نكتشؼ في داخػؿ الروايػة أف ال
، بينمػا الفراشػة مصب النير لتزداد المدينة جماالً كاف ياسيف يحمـ بوف ينصبو في 

كانػػت فمػػرة  ىػػو االسػػـ الػػذي اطمػػؽ عمػػى العمػػارة الضػػخمة المخالفػػة لمقػػوانيف والتػػي 
اسػػميا بالرقػػة ، فالراشػػة التػػي يػػوحي لمجشػػع والطمػػع والفسػػاد، وىكػػذا نػػرى التنػػاقض

، ، والقػػوس الػذي يػػوحي بالقسػوة أصػػبف حمًمػا لتحقػػؽ الجمػػاؿاسػػًما لمقسػوة أصػبحت
فػي الروايػة متمفمػة  ىػذه الفنائيػة بػيف القػوس والفراشػة، فـ نجد أصداء مفارقة دفينة

يقػاعفي فنائيات أخ ، الحقيقػة الواقػع والمػوموؿ :مفػؿ، رى يتـ بينيا صراع وتالـز وا 
، الػػػػدـ الجرمػػػػاني والػػػػدـ الفرسػػػػيوي وزوجتػػػػو، ـ، اليقػػػػيف والػػػػوىـ، الػػػػديف والفػػػػفوالحمػػػػ

البحػػث عػػف الخبػػز والبحػػث عػػف ، اإلفريقػػي، الماضػػي والحاضػػر، التخمػػؼ والتقػػدـ
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، الحدافػػػة لسػػػمطة والمعارضػػػة، العقػػػؿ والعاطفػػػة، الديمقراطيػػػة واالسػػػتبداد، االجمػػػاؿ
 والتخمؼ.

-3- 
، فلننػػا نجػػد الكاتػػب يعتمػػد عمػػى ا جئنػػا إلػػى مسػػتوى الصػػيغة السػػرديةفػػلذ

، عمػػػى لسػػػاف يوسػػػؼ فػػػي يقػػػص األحػػػداث بضػػمير المػػػتكمـ راوي المشػػػارؾ الػػػذيالػػ
الروايػػة كميػػا كونيػػا سػػيرة  ، ممػػا يجعػػؿوعمػػى لسػػاف الفرسػػيوي نػػادًرا حيػػاف،أهمػب األ

حػػػداث كميػػػا وىػػػذا التكنيػػػؾ السػػػردي أدى إلػػػى أف تكػػػوف األ ،ذاتيػػػة، لمػػػراوي يوسػػػؼ
األيديولوجيػة فػي  الػراويا كػاف الكاتػب قػد حػدد ىويػة ، ولمػمنظورة مف زاوية رؤيتو

كونيػػػػػا تعبيػػػػػر عػػػػػف ىػػػػػذه اإلطػػػػػار اليسػػػػػاري االشػػػػػتراكي فػػػػػلف الروايػػػػػة كميػػػػػا بػػػػػدت 
و الخميػة ، فالفضاء االجتماعي األساسي لألحداث يدور في دائرة تشػباأليديولوجية

اـ ممػيـ األكبػر لعػادؿ كامػؿ وأيػالروايات االشتراكية التقميدية )المنحمة في  اليسارية
 . يـ عبد الحميـ(الطفولة إلبراى

كما أف ىذه الرؤيػة سػمحت لمكاتػب بػوف يتػدخؿ فػي السػرد ويػدخؿ صػوتو 
مػػػع صػػػوت الػػػراوي فػػػي إدانػػػة االتجاىػػػات الدينيػػػة ويتخػػػذ ضػػػدىا موقفًػػػا ، وينعتيػػػا 

االتجاىػػػػات  بونيػػػػا   بعبػػػػارات عنيفػػػػة دوف أف تكػػػػوف موظفػػػػة فنًيػػػػا ،إذ يصػػػػؼ ىػػػػذه
وتمقائػػػة حتػػػى حػػػؿ  كانػػػت طبيعيػػػة كػػػؿ التعبيػػػرات الفنيػػػة:"(1)، يقػػػوؿفاشػػػمة ومفسػػػدة

ذلػػػؾ لػػػـ ينتصػػػر عمػػػى  ، فحػػػـر مػػػا حػػػـر وحمػػػؿ مػػػا حمػػػؿ ومػػػعالطػػػاعوف الظالمػػػي
، بػػػؿ اسػػػتطاع فقػػػط أف يفػػػرض الحجػػػاب والعمػػػرة عمػػػى الشػػػيخات"  الػػػرقص والغنػػػاء

، ألف الكاتب خفػؼ مػف  حوؿ الرواية إلى منشور أيديولوجيلكف ىذا المنظور لـ ي
سػػػػؼ والسػػػػخرية مػػػػف الواقػػػػع ومػػػػف الػػػػذات، التفم  ىػػػػذه النبػػػػرة بوسػػػػموبو الرشػػػػيؽ فػػػػي

 .واالقتباس مف القرآف الكريـ
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