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ملخص:
اختارت الدراسة ( النسق الثقايف ) منهجاً نقدايً للدراسة بوصفو من أىم اآلليات اإلجرائية يف نظرية النقد
الثق ااايف ،وال س اايما منظوم ااة ادلف اااىيم ون ااد ال ااداتور "و ااد ال ا ا ام " ،واس ااتثمار ىا ا ا ادلفه ااوف يف الو ااو ولا ا
التحوالت النساقية الثقايياة يف رواياة "مثار زىارة رلففاة" الات افتيان خفاااي ،وانساا ا ققايياة ،واجتماوياة ،ودينياة،
وأتقًن العادات والتقاليد الشر ية ول يئات الشعب العار؛ مان أجار التعماق يف نصوصاها بادال مان الو او ولا
رلرد احلقائق التأرؼلية واجلمالية ،ول الرغم من اوهنا رواية فديثة العهد إال َّ
أن ى ه األنساق ابت أش و برواساب
والقااة يف تيييااك ذاااارة ى ا ا الشااعب أو بعيااو ا توزو ا الدراسااة ول ا أربعااة زلاااو ٘ناار ا ااور األو العن اوان :
هتمااي الثقايااة اإلساايمية والقاايم العربيااة  ،واشااتمر ول ا  1 :ا ارتباااب ادلوبقااات ( ،ال ا ا ،افتساااا اخلماارةو وقااوق
الوالادين) 2 ،ا تقا ا الثقاياة العربياة ا أماا ا اور الثااا بعناوان  :النساق االساتعيئ  ،ويشاتمر ولا  1 :ا االساتعيا
ال ايت2 ،ا االستعيا السلطوي ا وجاا ا ور الثالث بعنوان األنوقة وال اورة  ،وتفارع ولا شاقٌن  1 :ا نساق يو ياة
ال اورة  /دونية األنوقة2 ،ا نساق اإلنساانية  /التسااوي ،بعادىا يطالعناا نساق العناك وناوااً للمحاور الرابال واشاتمر
ول  1 :ا العنك اجلسدي2 ،ا العنك السيبولوج 3 ،ا العنك النفس ا
و د طرف الدراسة رلمووة م ن اإلشباليات منها :ماذا نقصد ابلنسق الثقايف ؟ وماى أىم األنساق الثقايياة
الت امتدت ول جسد رواية " مثر زىرة رلففة" ؟ ذلك ما ضلاو البشك ونو يف مقدمة الدراسة ا
الكلمات ادلفتاحية :هتمي الثقاية اإلسيمية ،النسق االستعيئ  ،األنوقة وال اورة ،العنك ا
Abstract:
The study (The Cultural System) chose a critical approach to the study as one of the most
important procedural mechanisms in the theory of cultural criticism, especially the conceptual
system of Dr. Abdullah Al-Ghadhami, and investing this concept in identifying the cultural
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systemic shifts in the novel “Like a dried flower” that embraced its mysteries Cultural, social,
and religious patterns, and the influence of Eastern customs and traditions on Arab groups. In
order to delve into its texts instead of just standing on the historical and aesthetic facts,
despite being a recent novel, these patterns have become more like sediments stuck in the
memory of this people or some of them. The study was divided into four attempts carrying the
first axis, entitled: The marginalization of Islamic culture and Arab values, and it included: 1Committing transgressions (adultery, drinking alcohol, disobeying parents), 2- Dwarfing Arab
culture. As for the second axis, entitled: The superior pattern, it includes: 1- Self-Supremacy,
2- Authoritarian Supremacy. The third axis came under the title of femininity and
masculinity, and it was divided into two parts: 1- The pattern of masculinity / inferiority of
femininity, 2- The pattern of humanity / equality, then we see the pattern of violence under
the heading of the fourth axis and it includes: 1 physical violence, 2 psychological violence, 3
psychological violence.
?The study raised a number of problems, including: What do we mean by cultural pattern
What are the most important cultural patterns that spread over the body of the novel "Like a
Dried Flower"? That is what we are trying to reveal in the introduction to the study.
Keywords: marginalization of Islamic culture, patronage, femininity and masculinity,
violence.

ادلقدمة :
أ ّن مصااطلل النسااق الثقااايف ذا ش ااقٌن األو منااو ( النسااق )  :ى ااو النظاااف ،والتنظاايم ال ا ي ي اربن رلمووااة م اان
العناصاار يه هااا األعليااة وااا توفياادىا لتشاابر ونصاراً وافااداً متميا اً( ،)1أمااا الشااق الثاااا ( الثقايااة ) يها  (:ذلااك
الباار ادلتباماار ال ا ي يشاامر ادلعريااة ،وادلعتقاادات ،والفنااون ،واألخي يااات ،والق اوانٌن ،واآلراا والقاادرات األخاار ،
وو ااادات اإلنس ااان ادلبتس ا ا ة بوص اافو ويا اواً يف ا تم اال )( ،)2وي اار ولم اااا األفي اااا أ ّن الثقاي ااة ال تتع ااد اوهن ااا
(ااتسااب وراقا أو يطاري تنتقار إن األنساان دون أن ي ا أي جهاد )( ،)3وياتمض وان ىا ين الشاقٌن تراياب
(النسااق الثقااايف ) ال ا ي يعااد مفهوم ااً مرا ا ايً يف رلااا النقااد الثقااايف ،وىااو ماان الظ اواىر األدبيااة الاات رايق ا مااا بعااد
احلداق ااة يف رل ااا األدب والنق ااد ،و ااد ج اااا ا اارد يع اار ول ا ادلن اااىي الظاىراتي ااة اال نيوي ااة اللس ااانية ،والس اايمائيات،
والنظرية اجلمالية ( االستيتقية ) ،الت تعىن ابألدب ابوت اره ظاىرة لساانية شابلية مان جهاة ،أو ظااىرة ينياة وٗنالياة
وشعرية ( بيوطيقية ) من جهة أخر ا
ومن أبرز الفيسافة ادلسااعلٌن يف بلاورة مفهاوف النساق يف ا اا األد؛ " دي سوساًن " يف دروساو اللساانية
وندما ربن الل ة ابلنظاف ،إذ وصك الل ة بنظاف من العيمات بعد تراو ( النحو ادلقارن ) ال ي ي يياو زمنااً مان
الدراسااة واالىتماااف ال ااالد ا و ااد أغااىن الاادرس الل ااوي اللساااا بثنائيااات أش ا و ابلنظاااف والنسااق ( الل ااة والباايف )،
و(ال اادا وادل اادلو ) ،و( اآلني ااة وال ماني ااة ) ،و( الوص اافية والتارؼلي ااة)( ،)4و ااد ت ااىن ال ااداتور " و ااد ال ا ا ام "
أظلااوذج " دي سوسااًن" إال أنَّااو اختلااك ونااو اختيي ااً ج ا راي اببتعاااده واان يباارة ال نيااة ،ورؤيتااو للنسااق يف إمبانيااة
اسااتعملو يف اخلطاااب اخلاااص والعاااف و يشاايل يف البتاااابت إن درجااة ااد يشااوه دالالهتااا( ،)5وماان ىنااا يعااد النسااق
الثقايف من منظور ال ام مفهوماً مرا ايً يف نظريتو النقدية يبتسب يما داللية ،ومسات اصطيفية خاصة ،وىا ا
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يقتي إجرائيا ( أ ْن نقرأ النصوص واألنساق الت تلك صفتها رااة خاصة ،رااة من وجهاة نظار النقاد الثقاايف أي
ّأهنا فالة ققايية ،والنص ىنا ليس نصاً أدبياً وٗنالياً يحسب ،ولبنّو فادقة ققايية ،يان ّن الداللاة النساقية يياو ساو
تبون ى األصر النظري للبشك والتأوير مل التسليم بوجود الدالالت األخر الصريل منها واليمين ،والتساليم
ابلقيمة الفنية وغًنىا من القايم اخلصوصاية الات تل يهاا الداللاة النساقية وليسا باديي ونهاا ،بار إنّناا نقاو َّ
إن ىا ه
الدالالت وما يلت سها من يم ٗنالية تلعب أدواراً خطًنة من فيث ى أ نعة ٔنت ئ من ٓنتها األنساق وتتوسر هبا
لعمر وملها الرتويي ال ي ينتظر من ى ا النقد أ ْن يبشفو)()6ا
إن األنس اااق الثقايي ااة ىا ا يف فقيقته ااا ا اوانٌن  /تش اريعات أر ااية م اان ص اانل األنس ااان – يف مقاب اار التع اااليم
السماوية الت أن ذلا س حانو وتعان يف األداين – و عها األنسان لي ن نفسو ولتصريك أموره يف احلياة ،وى
تعا وان تصاور اإلنساان القادا دلاا ين ا أ ْن تباون ولياو احليااة( ،)7ياألنسااق الثقايياة ابلاة للتطاور شاأهنا يف ذلاك
شاأن ااار العناصاار فسااب مقولااة "ابرسااون " ( األنساااق االجتماوياة مبونااة ماان أجا اا ااادرة ولا التأماار والتفبااًن
أقنااا يامهاا ودوارىاا )( ،)8والباد ألي نساق أن يفا ّنجموواة متطل اات منهاا تبيفاو مال بيئتاو ،وٓنقيقاو لهىاادا
ادلنااوط هبااا ،وأن ػلااايع ول ا االلتئاااف واالنسااجاف بااٌن مبواتااو ،وو اال طريقااة لاادرا االضل ارا والتعاماار معااو ،امااا
( )9
وغلب ول ار نسق أن ػلايع ول وفدتو وٕناسبو ا
وأتسيسا ول ذلك يبون النسق و ارة ون بنية متباملة من العناصر الت تتحدد ييما بينها ،و تتفاور ،إذ
تعمر متيايرة لتحقق ىدياً واماً يؤدي ذلك إن ياف الثقاية يف رلتمل معٌن ،وأ ّن ار ونصر من ى ه العناصر
ادلتباملة الت يبتس ها اإلنسان لو خصائصو ،ونظامو ،و انونو ال ي ػلمو ،ولو مرت ة ودرجة من نسق واف
(النسق الثقايف)
احملور األول -:هتميش الثقافة اإلسالمية والقيم العربية :
تُعاد الثقايااة اإلسايمية ماان اريال الثقايااات العادلياة وذلااك لقدسايتها ادلسااتمدة مان دسااتورىا الا ي شااروو ابرئ
السموات واألرض ،والت جاات لتعيد القيم العربية األصلية الت إظلاز هبا سبان ش و اجل يرة العربياة مهاد احلياارة
العربية ،وفٌن تتعرض تلك الثقاية للتهمي بفير ووامر العودلة وتي ل الثقايات تتبون ققاية جديادة بعيادة وان
األصااو اإلساايمية ،والقاايم العربيااة األصاالية ىنااا يناااي األديااب لرصاادىا ،ومعاجلتهااا ،وتوجيههااا الوجهااة الصااحيحة
مبوا مو وواً جديداً ،وؼلرج للوجود اسرتاتيجية جديدة ،يالتشبيلة اخلطابية اجلديادة ال تاؤدي دوراً سال ياً يو اك
ال مااان وغلم ااده لعش ارات أو مئااات الس اانٌن ،ب اار ٓن اادد انتظام ااً خاص ااً بتط ااورات زماني ااةّ ،إهنااا تط اارح م اادأ ٕنفص اار
األفداث اخلطابية ّنجمووة أخر من األفداث والتقل ات ( ،)10يعندما يقوف الاراوي بسارد أفاداث ققايياة سلالفاة
لتعاليم الدين اإلسيم احلنيك ،وسلالفة لهورا العربية األصلية ،يأ ّن ذلك مل أيت ّنح الصدية بر ج ا هبا
لتعا ون يبرة معينة ،أو لتوصير رسالة معينة ،وأ ّن نسق التهمي يف رواية مثر زىرة رلففة جاا ول زلورين :
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 1ا ارتكاب ادلوبقات ( الزان – احتساء اخلمرة ) :
إ ّن ظهور شضصية" ستار" ولا ّأهناا شضصاية طادلاا تعاودت ولا شلارساة الفاواف ( الا ا ومعاا رة اخلمارة )
من نسق تتابع متنام ول مدار فياتو  ،من بلاده األف ( األىاواز) فا فطا رفالاو ال لاد ال ار؛ "ىولنادا "
ؽلثاار داللااة ققاييااة ساااوية ول ا هتمااي الثقايااة اإلساايمية الشااائعة ،والاات اان ا س ا اً يف زو وااة وي تااو األس ارية
وخيو ( :مل يبن " ستار " ول وياق اتف مل أخيو ،رّنا لع ن واتو النسائية ،ادلتوالية ،الطائشة ،دوراً ٔنري ياا ،غاًن
زلم ااود وي اتا ااو م اال وائلا ااة أخي ااو ،ااا يف زلا ااين زل ااايع ،ال ؼلف ا ا يي ااو ش ا ا ا ،ول ا ا الا اارغم م اان س ا ارية م امراتا ااو
ابلط ل)) ،(11ى ه ادلمارسات تتصدر فياة "ستار" بعد سفره من بلده نتيجة شلارسات شلاقلو البن أخيو َّ :
(إن ابان
أخيااك أحلااق أذ ابل ااً بعائلتنااا اا أذ ال ؽلباان زلااوه ،فااٌن ص ا د وجوىنااا ابلس اواد ،وىتااك شاار بناتنااا )(،)12
يأ صاا العائلة من بلادىا مل يشابر رادوااً (ساتار )للباك وان تلاك ادلوبقاات بار اساتمر ولا هناي ذلاك النساق
الثقايف ال ي صانعو لنفساو ،وصاار من لاو اجلدياد يف اخللايي ال لاد الا ي أختااره بعاد اإل صااا وااراً للملا ات ،ومرتعااً
للهو والع ث ( ااا يصطحب معو امرأة بدينة ،مسراا ،تش و التيس ،أمي سواد اللير بريقتو )) ،(13وتطور احلاا
مع ااو واجتم اال وص ااد اا يش اااطرونو ققاي ااة التهم ااي تل ااك  ( :ا ااانوا يس ااريون يف التس االية ،وي ااد ون ولا ا النس اااا
اثًناًااا)( ،)14بيد َّ
أن ادلدوو "ستار" مل يبك ون ارتباب ادلعاص ف بعد زواجو ولدياو يتااة اييعاة ،يناراه يعااود
إليهااا ماال ادلااة مقه ا التوليااب " نينااا" ال ا ي إوتاااد أ ْن ي اراتده وناادما اسااتقر بااو احلااا يف " ىولناادا " ( يف ادلساااا
ىااوت " نينااا" إن طاولتااو ،وانفااردت بااو ا سااروان مااا و ااع ياادىا يااوق يااده ،واسااتجاب ذلااا اببتسااامة خا ّارت ماان
ذؤابت شاربو ا
مث هني ا لتجلااب ذلمااا نينااة ش اراب بلااون ال سااق ،وص ا ذلمااا اادفٌن ارياال دفااو أماااف وينيااو ،ونظاار يف
أوما و ،ياختلن وليو لون الشراب ولون ال سق ا وما ل ث أن سب و يف أفشائو الظامئة ديعة وافدة ،اما لاو أنَّاو
صّو ول الرما ا شرب اأساً آخر ،مث آخر اا
اان ال سق يفي

ٗناالً ،واان ستار منتشياً وىو يشرب ال سق اا

بعد أن ارتواي ،هنيا ،وتشابب أيدعلا ،وغادرا ادلقه معاً اا)()15ا
نلحع ييما تقدف أن الراوي فرص ول تقدا سطوة التهمي من ر الشضصاية الروائياة "ساتار" ،وأ ّن تلاك
األيعا ا رمة يف الادين اإلسايم ىا يف فقيقتهاا انعباسااً لثقاياة تلاك الشضصاية ،لا ا وماد الاراوي بعاد ذلاك
إن إظهار رد نسق مشابو لو مل اختي يف اجلنس ال شري ،وذلك بعرض ققاية التهمي من ر االبناة (زىارة)
الاات سااارت ى ا األخاار ول ا خطااا والاادىا يف شلارسااة ا رمااات دون رادع ديااين أو أخي ا ماال صااديقها ال ا ي

- 58 -

األنساق الثقافية في رواية " مثل زهرة مجففة " لمحمود يعقوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ص.55ص)78

تعري ا وليااة يف أرو ااة اجلامعااة " شيش ا "  ( :اضلااىن يو هااا وم ا ّد ر تااو لااييمس هبااا ر تهااا ا مث مساال ونقااو مسااحا
خفيفا بعنقها اااومي جسده ييمس جسدىا دلساً فقيقياً اوماًااا)()16ا
ويف نااص آخاار يااروي ايفيااة معااا رة تلااك االبنااة للضماارة ول ا م ارأ والاادىا دون أ ْن ت اراه يف مرا ااة س ارية منااو
إليها ( :و فنا جان ا نرا ها ون اثب ا اان ْنلس بريقة صديقيها ويتااة بديناة أخار ا بينماا اماتهت طاولتهماا
بقناا ال ًنة ا
اناا نساارتق النظاار إليهااا وىا ترياال البااأس وترػلااو باٌن شاافتيها يف ققااة وسيسااة وتشارب هباادوا ااا فااٌن ٕنسااك
ابلبأس وترخ جفنيها ،يف حلظة من ال وابن تلوح لو ابنة لير فقيقة )( )17ا
َّ
إن ساارد األفااداث ول ا نسااق هتمااي الثقايااة اإلساايمية ،وٓنوالتااو ماان األب إن االبنااة ال يتحاارت ول ا مسااتو
اإلبااداع يحسااب ،باار ولا مسااتو الاىنااة ،وإق ااات مصاادا ية ٓناارا ىبا ا أومااا  ،والعوا ااب الوخيمااة الاات تلحااق
ّنرتب ها ،وى ا وٌن ما يسع النقد الثقاا يف إلدراااو بوسااطة ارااة النصاوص ولا وياق األنسااق الثقايياة ييهاا(،)18
وأتسيساً ول ذلك فاو الراوي أ ْن يربن بٌن فادقتٌن ققاييتٌن ب ية ترسيخ النتيجة يف نفوس ارئيها ا
وإذا وماادا إن التش اريل النصوص ا للش اواىد السااابقة وجاادا مياامراً نصوص ااياً  /نسااقياً ،يلااو تت عنااا تب ارار
األلفاااظ مااا بااٌن ققايااة األب ،وققايااة االبنااة ،يااادلرأة ال دينااة الاات تعااود اصااطاف ها أوادىااا الا من ول ا ىيااأة صااديقة
البنتو ،وبنات اللير اللاوايت طادلاا تعاود أايف الشا اب ولا اصاطحاهبن ٓنولا ابنتاو بعاد مادة مان الا من إن وافادة
منهن ،وشرب اخلمرة من لها ،ي لك السرد ادلبرر انطاو ولا نساق ققاايف ميامر وىاو  :اماا تادين تادان إن مل
يبن ادلو ك نفسو واألمل نفسو ا
يسرد األفداث ول ويق نسق التهمي انطو ول نسق ميمر يصار ويمة ققايية ْنسدت آاثرىا ول
رلمر السلوايات ،والتعاميت االجتماوية ،وف الفبرية البنة الشضصاية العابثاة ( ساتار) ،ياال اا وشاارب اخلمار
ذلما ج ر ققايف وميق يرت ن بتعاليم الدين اإلسايم احلنياك ،إذ ُوادا مان ا اائر الا نوب ،وفرماا ٓنرؽلااً اطعااً دلاا
ذلمااا ماان آاثر دنيويااة ،وماان آاثرعلااا التفبااك األسااري ،وبا لك تبااون الداللااة النسااقية ادلياامرة اار أفااداث فياااة
(ستار) ،و فياة ابنت و ( زىرة) ادلشاهبة حلياة والدىا التجسيد الوا ع لس ب ٓنرا الدين اإلسيم لتلك ا رماات
يما ُفرم إال للحفاظ ول فياة اإلنسان ،وارامتو ،وصيح رلتمعو ا
 2ـ تقزمي الثقافة العربية :
اذلوية الثقايية العربية اانا موجاودة ار وجاود الادووة اإلسايمية ،وامتاازت ِنطاهباا اإلنسااا الرا ا  ،وبقادرهتا
ول التعامر مل مشاار ا تمل ،وإغلاد احللو الناجعة ذلا ،يالبرف ،وادلرواة ،والشر ىوية العر؛ األصير ،والت
أاد وليها اإلسيف بعد رليئو ،وو زىا ييو ،بيد َّ
أن تلك األنساق الثقايية أصاهبا ٓنوالً ا ًناً بس ب تي ل الثقايات
الناااتي واان انفتاااح احليااارة العربيااة ول ا احليااارات ال ربيااة ،وازدادت تلااك التحااوالت ف ا ّدة يف العصااور األخااًنة
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بس ب العودلة الت شهدت معها الشعوب اإلسيمية ٓنوالت فيارية ،ويبرياة ،واجتماوياة ،وأصا ح اإلنساان
العاار؛ بااٌن زلااايع ول ا ىويتااو الثقاييااة األصاايلة ،وبااٌن مسااتهلك للثقايااة ال ربيااة ،وت او ااً ل ا لك شااهدت األنساااق
الثقايية ٓنوالً نظرا لط يعتها القابلة للتحاو ( ،)19و اد ظهار يف رواياة " مثار زىارة رلففاة" ىا ه االزدواجياة النساقية،
والت اان وا سيا ٌن :
أ ا سياق ققايف فايع ول الثقاية العربية اإلسيمية بعاداهتا ،وتقاليدىا ،وسلواياهتا ا
ب ا سياق نص

ف ييو الباتب الثقاية العربية لًنسم بو احلياة الثقايية الت واشتها شضوص روايتو ا

واال ت اسات الروائية الت جسدت ذلك شضصية " الثعلب " ا ام ال ي تعر وليو بطر الرواية " ساتار "
اا يرتاب لاو امار تث يا زواجاو يف ساجيت احلبوماة اخلليجياة ألنَّاو مل ياتمبن مان احلصاو ولا جنساية تلااك
ال يد ( :ىنالك جلسا ،وشرع " الثعلب " ؼلاه ،وىو مل ي متمسبا بيده :
>> س ق يل أن واجل مثر ى ه ادلشبلة ا ىناات منفا ايق يف القاانون ؼلادمنا ،وضلان نطلاق ولياو اسام (
سبة احلرا ) ،يسمل لك ون تريال طل ااً إن القا ا الشارو تو ال يياو أناك ما ابالوتاداا ولا ىا ه الفتااة،
وترغب اآلن ابلتفبًن ون خطأت اجلسيم بسرتىا وال واج منها وندئا تياطر ا بماة ،مان زاوياة إنساانية ،لتساجير
زواجبما يف سجيهتا ا ومن جهت سأتون ريل ى ا الطلب وتعق و ف النهاية <<اا
يف الوا اال أن رجايً مثاار " سااتار " ااد خااا النساااا ووااريهن جيااداً ،اااان ااد اسااتووب روح الفباارة الاات ْنااو يف
ذىن " الثعلب " ف ر أن يستطرد يف سردىا ا ول لك مل يبد ينته من فديثاو بعاد فا اثرت الصاحراا باٌن
ويين " ستار " ااا وصرخ يف وجو " الثعلب " بلبنة بدوية خالصة ال تشوهبا أية شائ ة :
اخجر من حليتك اي رجر ااا)()20ا
صلد أن الراوي اختار نسق تق ا الثقاية العربية بد ة وخ أه ٓن ناع ٗنايل متمثيً بشضصاية ا اام ادلااار "
قعلب " متوسيً ب لك القناع اجلمايل أ ْن يباون األداة الفعالاة يف ٕنريار جاناب التقا ا ادلض اوا ي ا ( ٓنا اار ماا ىاو
ٗنا يل ىنات نسق ميمر يعمر اجلمايل ومر التعمية الثقايية لب تظر األنساق ياولاة وماؤقرة ومساتدؽلة مان ٓنا
ناع ٗنايل )( ،)21ياحلير الت تعود ول استعماذلا ا ام خلداع السلطات اخلليجية ،وتعاملو يف ال ا  ،والتموياو،
وجعر من ال وجٌن العفيفٌن مرتبيب يافشة ،وسابوت ،و او بعا الا ابئن ذلاك الاو ماا ىاو إال تسالين الياوا
ول نسق ققايف دخير يقوف ول تق ا للهوية العربية األصيلة الصاد ة الوا حة لتحقيق مباسب شضصيةا
و د يتطور األمار وياتقمص الفارد الثقاياة ال ربياة َنوان هاا ااياة ،ويتمارد ولا ققايتاو األف إذ يعادىا مقيادة حلريتاو
الشضصية ،وى ا ما جسده الراوي يف شضصية االبنة "زىرة" الت است دل الثقاية ال ربية بثقايتهاا العربياة ،ورافا
ٓنن من شأهنا بعد ما رأت أن والدهتا غًن را ية ونها بسب مرايقتها لصديقها " شيش " طوا الو :
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( اي أم  ،ضلن اآلن نعي يف أوراب وليس يف بيدا ادلتضلفة ،والدراسة ىنا ْنمل ال اور واإلاث معااً ،واجلميال
اأهنم ٍ
جنس وافدا)( )22ا
يعيشون زميا ،غللسون ووينهيون ،وي ى ون ،ويعودون ّ
إن التحو يف النسق الثقايف للشضصية " زىرة " أقر سل اً يف ادلنظومة األسارية ذلاا وا تمال العار؛ الا ي اضلادرت
منو ،ينجد األف ت ارىا ب لك زلاولة منها إلرجاع ابنتها إن بيئتها العربية :
( والفييحة الت ستحيق بنا اي " زىرة " ،من يتبفر بتصريفها ؟ ااا ىار جاا يف ذىناك أنَّاك خا ل أسارة
تع ألجر مستق لك تع ا ال ؽلبن رلازاتو وتعوييو ،وأنَّك تلطضٌن مسعتها الطي ة ابلوفر اا
امسع اي أم  ،أا يتاة لس ابخلاطئة ،وار ما أمارساو وأيعلاو شا ا ط يعا ال يشا وان احليااة الط يعياة الات
تعيشها الفتيات يف ى ا ال لد ااا أن تعلمٌن أنَّنا اآلن لسنا يف العراق أو اخللايي أو األىاواز ،ضلان ضلياا ونعاي يف
بلد فر ْندين ييو َّ
أن ٗنيل ما تتحدقٌن ونو من مسلمات األمور ،بر من األشياا التايهة الت ال تش ر اب أفد،
وأا يتاة راشدة أوي ىنا شأا شأن أية يتاة ىولندية أخر )()23ا
َّ
إن ال ني ااة احلواري ااة يف ال اانص الروائا ا الس ااابق م اانل للشضص اايات احلري ااة يف ال ااوح و اان أيبارى ااا ،ونوازوه ااا
الشضص ااية واإلنس ااانية موظفا ااً يف ذل ااك ادل اادأ النس ااق يف الرغ ااة والتم اارد ،يم ااا رغ ا ا " زى اارة " يف الع ااي افت اااة
ىولندية ،و ٕنردىا ول النسق ادلعيش لفتاة العراق ،واخلليي ،واألىواز ،وودف م االهتا وسرهتا ،وما ػلدث ذلم ىو
يف فقيقة األمر تق ا للثقاية العربية اإلسيمية ا
احملور الثاين  -:النسق اإلستعالئي -:
وناادما ُؽلاان ولا اإلنسااان بشا ا ماان القااوة ،وادلااا يتصااور أنَّااو ملااك زماااف الاادنيا ،ولبنّااو وناادما يصااطدف
با ع الصاعوابت ،وادلشااار الوا عياة يت اٌن لاو ماد اعفو ،و يشاعر ابلدونياة لا ا يتضفا هبالاة ػلاين هباا نفسااو
وىو االستعيا ول اآلخر ،ينذا ما ُنثناا يف وقادة االساتعيا ،ودرسانا ماد اساتمرارىا ،سنبشاك دوماا مرااب (
الشعور ) ابلدونية متضفيا خلفها بصورة أو وخر ( ،)24معو اً ب لك اعفو ،و لاة فيلتاو ،وولياو تباون وقادة
االستعيا ماى إال نسقاً ققايياً يظهره اإلنسان لييمر شعوره بيعفو ،ودونيتو باٌن أياراد رلتمعاو ،ويف رواياة " مثار
زىرة رلففة " ظهرت ٕنثيت ى ا النسق وا شقٌن :
 1ـ االستعالء الذايت :
يظهاار ى ا ا النسااق الثقااايف يف الشضصااية س اواا أاان ا وا عيااة أف ور يااة وناادما يط ا فااب ال ا ات احلااد
الط يعا فينهااا تُظهاار الشضصااية يو يتهااا ولا ااار شلاان فوذلااا يف إطااار ققااايف يناااى ققايااة اآلخاار ،ويسااًن النسااق
ُن بة متقنة يتأرجل ما بٌن الظهور ،واإل مار ،ولو القدرة ول التضف دائماً ،ويستعمر أ نعة اثاًنة ،وأعلهاا نااع
اجلمالية( ،)25ويف روايتنا زلن ال حث اف الراوي بنسي وي ات متشاببة ٕنهد لظهاور الداللاة النساقية االساتعيئية
للشضصية ( زىرة ) ول والديها مشًناً إن ذلك ابجلملة الثقايية الت التها فٌن وصوذلا " ىولندا " :
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( ىنااا العاايب اي ( زىاارة ) مااا طاااب لااك اللعااب )( )26ا ويسااتمر ال اراوي يف التمهيااد لتنااام النسااق االسااتعيئ
للشضصية :
( فاولا (زىرة)يارض شضصايتها ولا ال يا  ،مسات لة أو ااع ال رباة ،وإتقاهناا ل اة الا يد اجلديادة ااا اانا
تتصاار أفياااا واأهنااا ساايدة ال ي ا ا أمااا ييمااا يتعلااق بشااؤوهنا الشضصااية ،يلاام تباان ول ا اسااتعداد لت لقُاار تاادخر
والديها وي شأن )()27ا وىب ا بدأ يتولد نسق االستعيا ال ايت يف شضصية زىرة ،والا ي ىاو نتيجاة يعلياة ُنبام
ققاية ا تمل اذلولنادي الا ي واشا يياو ،وأف تاو ،ورغ ا أن تباون مناو ،وتنسالخ مان ققايتهاا العربياة ،وتساتعل
ول والديها وال ٓنب الظهور معهما يف مبان واف :
( فينما شرونا ابخلروج للتسوق ت ارت ( زىرة ) ،وسارو ألسأ والدىا وان سا ب وادف مرايقتهماا ذلماا،
أجابين الرجر غًن أن إجابتو اان مرت بة وغًن مقنعة يف آنا
استطع أن أبلور يبرة مس قة ون ى ه ال ن  ،مستمدة من فواري السريل مل والدىا ونها ا
رّنااا اان ا ماان النااوع ال ا ي أينااك الظهااور بريقااة الظهااور بريقااة والاادين شاار يٌن غل ا ابن األنظااار إليهمااا ّننظرعلااا
اإلورا؛ ادلمي  ،وسلواهما الشر اا)()28ا
إن ترسااخ صااورة الفتاااة ادلطيعااة لوالااديها ادلتمساابة بعاداهتااا  ،وتقالياادىا يف ذىاان القااارئ يتولااد لديااة ونااد رااتااو
تلك النصوص الروائية أن ىنات ٖنة استعيا من ر الشضصية (زىرة )اْناه والديها ،وي داد تايقن القاارئ أزاا ذلاك
النسااق وناادما ي لااد ساالوت ال ىاارة ونص ارا ياااوي يف االسااتعيا وذلااك فينمااا تقاارر ابالنفصااا اليااا واان والااديها،
والعي ّنفردىا وبريقة صديقها ( شيش ) ،بعدما رر والدىا ودف خروجها ،ومرايقتو مرة أخر :
( ااا ٕنبنا ماان اسااتعادة ىاتفهااا واالتصااا بصااديقها يف احلااا ااا واشاادتو اإلساراع يف إخراجهااا ااا
أماااف ويوهنمااا البسااًنة ت ااددت اس اراب ا أتباان ذلااك الول اد الياااابا وصااديقو ( العيااااة ) ذراويهااا واصااطح اىا
م ااادرين )()29ا ا وهب ا ا يتع ا ز نسااق االسااتعيا ال ا ايت يف شضصااية ( زىاارة) ف ا صااارت رمسي ااً ،وققايي ااً شضصااية
راييااة لساالطة األب ،و ااد شااضص الاراوي ى ا ا النسااق بصااورة لفظيااة وااا اسااتنجاد الشضصااية بصااديقها ،وبصااورة
إشهارية والت ْنسادت بوسااطة أتبان الصاديق ليادين الفتااة أمااف نظار والاديها ،وصاار تراتاب النصاوص الروائياة يف
ْنسيد نسق االستعيا ىو األصر ال ىين للضطاب الثقايف االستعيئ يف تلك الشضصية ( زىرة)ا
َّ
إن و ااوع اإلنسااان ٓن ا ساالطة نسااقية معينااة ى ا الاات ٓناادد اختياراتااو يف ٓنديااد األنساااق ادلياامرة يف ارااة
النصوص األدبية( ،)30يالوياا ققاية أخي ية طادلا إظلاز هبا اإلنسان العر؛ اْناه أشضاصاً و عوا يف ماأزق ماا م َّار باو،
لباان وناادما نق ارأ واان شضصااية (سااتار) ادلهاااجرة ماان األى اواز س اراً ،مث وجاادت وائلااة أشااعرتو ابحلااب ،والااد ا
العائل ادلتمثلة بعائلة ( أ؛ مر ) اإلنسان ال دوي الشهم ال ي أغدق ( ستار) بواير ارماو وف او واوتااه يارداً مان
أيراد أسرتو :
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( َّ
إن سااتار األى اوازي ابت ف ا ي ماان ف ااا خيماات )( ،)31إال أن (سااتار) مل ياارق لااو ادلبااوث طااوييً ىنااات،
يسل يوماً لنيلو :
واان ير أن وجوده يف صحراا ( أ؛ مر) ما ىو إال فلماً ابئسا مل ل
( وجال يف أيباره ول الدواف يبرة أنو مل يهاجر ألجر ى ا احللم ال ائس )( ،)32يهاو يتطلال إن فيااة ققايياة
ار من تلك الصحراوية :
( غال ا ماا تشاطل األيباار باو إن ٔنيار أريباة يارىاة يف صاالة اساتق ا وصارية ،ري اا مان جهااز التلفااز وىاو
ؽليد ولبة ،ويتجشأ ادلشاروابت ال ازياة ااا)( ،)33وبا لك تقاودا تلاك ادلعطياات الروائياة َّ
أن يف شضصاية (ساتار)
األىوازية استعيا ذايت ول وائلة ( أ؛ مر ) ال دوية ا ولو تعمقناا أاثار يف النصاوص الروائياة الساابقة وجادا أ ّن
ىنااات ٖنااة نسااقاً مياامراً سل ااوا خلااك ساارد النسااق االسااتعيئ للشضصااية االبنااة ( زىاارة ) ،وساارد النسااق ذاتااو يف
الشضصية األب ( ستار ) ،وىو َّ :
إن الفتاة ورق من أبيها استعيا ال ات ،والتمرد ول ظلطية احلياة األسريةا
 2ا يف ى ا النسق يبون التعامر بفو ية مل اآلخار مان السالطات ادلرا ياة يف الدولاة اْنااه األياراد اليجئاٌن إليهاا،
ّنعىن أنّو غلسد وي ة الدولة مل اليجئاٌن ،ويقاوف الاراوي بوسااطة تت عاو األمااان الات ساايرت إليهاا شضصاية بطار
الرواية ( ستار )  ،وتنقيتو من دولة إن أخار بسارد ادلوا اك الات تعارض إليهاا يف اار دولاة مال سالطاهتا ادلرا ياة ا
اان ال داية من دولة اخلليي – مل ػلدد الراوي دولة معينة ،وإظلا ااتف بلفظة اخلليي  -رييا تلاك السالطات
ريياً اطعاً من منحاو اجلنساية اخلليجياة ولا الارغم مان وي اتاو الطي اة مال معظام مساؤوليها ،واا لك رغام وملاو
شرطيا يف مؤسساهتا :
( يف السجيت الرمسيةُ ،درِج ٓن اسم (ستار) الثيق م اشرة معلومة تفيد ونَّو رلهو اذلوية ،يف إشارة إن أنَّاو
بدون جنسية ا غًن أ ّن ول ارض الوا ل اصطلح األورا ول تسمية أولئاك ادلهااجرين ،الا ين واشاوا يف ىا ا
ال يد من غًن جنسية ،ابسم ( ال دون ) وى تسمية صرػلة جدا وسلتصرة اا)()34ا
وتستمر معااة الشضصية يف تشظيها ،وودف فصوذلا ول اجلنسية الا ي سال و فا التفباًن ابلا واج وتباوين
أسرة :
(ااا غًن أنّين وف ى ه اللحظة ما زل أصنك يف خانة ( ال دون ) ،ال اوتقد أنّو من اليئق أ ْن أ ود زوجةً إن
ال ي تري ا اام تسجير زواجها ا وليس من ادلعقو ا لك أ ْن أصلب أطفاال يعيشون بي ىوية) ( )35ا
وػلاو ( ستار ) يف احلصو وليها بوساطة صديقو النقيب ( بشر ) :
( ام ْناذب مل أخ ( بشر ) احلديث ون ذلك ،ورجوتو أن يسع لو ال فاد لاو وان طرياق معارياو الب اار،
ولبن أن مثر ى ا ادلو وع يوق طا تو ))(36ا
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وصار احلصو ول جنسية خليجية أمنية صع ة ادلنا  ،واان فجر وثرة يف طريق زواجو من الفتاة الت أف ها،
والت اان ى األخر من ( ال دون ) :
( اان أو مطب طل وليو الطريق ،ورج مشاوره ،يف حلظة اسارتخاا ،جعلتاو يتلاو ااا فينماا رييا ا ااام
تسجير زواجو رييا اطعا ااا
أخاوه ،افرتاما لثوب الشرطة ال ي ي ط بدنو ،أنّاو ال ؽلبانهم ٕنييا جنسايتو ،والتعار إن ىويتاو احلقيقياة ألناو
ال ػلمر أية مستمسبات ق وتية ،انونية ،ووليو ال تسمل ا اام الشروية بتسجير رمس لل واج أو الطايق أو أي
إجراا انوا آخر ؼلص و ائل احلياة ادلهاجرين من أمثالو ا ) ( )37ا
وىب ا واش (ستار) يف انك تلك احلبومة ال ي وبك لييً ،وهناراً خلادمتها خخايص ،وميفقاة اخلاارجٌن
ون انوهنا :
( ماال تعا ااب األواواف ل ااث ( سااتار ) من مسااا يف وملااو ،و ااد وماار يف مرااا  ،وأماااان شا  ،بعيااها بعيااد واان
من لو ،تطلب منو الت يب ون وائلتو ااا)()38ا
وبعااد تنااام األفااداث يف صااة ( سااتار ) ،وتشااظ ىويتااو ي لااد احلاادث ذروتااو فينمااا ياارزق بطفلااة ،وتبااون ى ا
األخر رلهولة اذلوية يف ذلك ال لد اخلليج و وٕننل من التسجير يف أرو ة سجيتو الرمسية  ،و ادلدرسية مال ذلاك
التفاا واإلخيص يف خدمة الدولة اخلليجية :
( فينمااا أز مووااد ذىاااب ( زىاارة) إن ادلاادارس ،اسااتيقع يف أوماااق ( سااتار ) ىااوس ال حااث واان اجلنسااية
الرمسية ))(39ا
إ ّن يف خلاك ٗناليااات الساارد القصصا حلياااة ( سااتار ) يف بايد اخللاايي نسااتطيل رصااد الط قااات الثقاييااة يف
ا تمال اخلليجا  ،ولاو أُناارا أوماق يف ٗنالياات ذلااك السارد وجاداه يشا بط قتااٌن  :األون "ط قاة ققايياة وليااا"،
وتتمثاار ابلساالطات ادلرا يااة ،والثانيااة "الط قااة الاادنيا" و األ ااعك ،وىا ط قااة ادلهاااجرين ،ويف رفاام ذلااك التصاانيك
الط ق الثقايف يولد نسق االستعيا السلطوي ا
ولااو ؽلمن ااا أبص ااارا صااوب في اااة الشضص ااية (سااتار ) يف ال ا يد ال ربي ااة ( ىولناادا ) لوج اادا التص اانيك الثق ااايف
نفسو ،يالسلطات اذلولندية ول الرغم من منل اليجئاٌن اذلوياة اذلولندياة لبنّهاا سال مانهم فاريتهم يف تعااملهم
األسري مل أبنائهم ،بر وتعامل معهم بفو ية زليو ،يعندما ارتب الشضصية ( زىرة ) الفافشة مل صديقها (
شيش ) ،أُصيب الوالد ( ستار ) ب ور شديد ،ومل غلد س ييً ميئماً الفتواا ادلو ك ،واحلد من تصريات ابنتاو (
زىرة ) اليأخي ية :
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( بعد برىاة مان جلوسانا أخااا وناو سايعود أدراجاو اثنياة إن ( دلفا ) وأييت اببنتاو إن ادلنا  ،لقاد وا ف ولا
إيقايها ون دراستها الت ال نفل ييها وال رجاا ا لقد و ف ول إيقايها ون دراستها ااا ولبين ف رتاو ون القاوانٌن
ىنااا دام ااة ،و اطعااة ال ْني ا لااو التيوااب ّنصااًن ابنتااو )( ،)40اااان مو ااك ( سااتار) فرج ااً لل ايااة يهااو مل يس ااتطل
الساابوت واان ساالوايات ابنتااو ادلشااينة ،وتناساايها واداهتااا العربيااة ،وال يسااتطيل إيقايهااا واان ذلااك بسااب الساالطات
اذلولنديااة ،ويف ذلااك نسااقية ا سااتعيئية ساالطوية وا اال اْناااه األي اراد ا ااد تبااون تلااك احلالااة الثقاييااة فالااة بساايطة
ابلنس ة لسبان ال يد األصليٌن الهنم نشأوا ،وتربوا يف وسن تلك الثقايات ،ولبنّها اان شاديدة الو ال ابلنسا ة
ليجئٌن العرب وذلك بس ب ققايتهم العربية الت لن تق ر ّنثر تلك السلوايات ا
وون اادما و ا ف ( س ااتار ) ولا ا تنفي ا اراره بش ااأن فج ا ابنت ااو ،وو اادف الس ااماح ذل ااا ابخل ااروج م اان ال ي ا اانا ا
السلطات لو ابدلرصاد ّنساودة االبنة نفسها وصديقها :
( يف ص ا اح اليااوف الثاااا جاااات الشاارطة إن ال ي ا  ،ي ارايقهم الشاااب الياااابا الطلعااة ،وذلااك الصااديق ال ا ي ال
ينفصر ونو ،وول الفور ىرووا لتحرير الفتاة من االفتجاز ،أماف أنظار فشد من اجلًنان بصورة أي و ( أيراح )
وفطمتها )( ،)41تدخر السلطات مل ينتو يف أخ (زىارة) أمااف أنظاار والادهتا أ(ياراح) ال بار وااملوا تلاك األف اماا
تعامر أي رلرمة زلرتية يف االختطا :
( أ ل الشرطة ول ( زىرة) مثلما تق ر ول يتاة سلطوية من ر رلرمٌن وتاة ،يف فٌن تعاملوا مل (أيراح)
اامرأة ال ٕن وية صلة ذلا ،اأهنم مل يعرتيوا وهنا ابنتها ااا
ا ت ااادوا الفت اااة و ( أيا اراح ) إن مراا ا الش اارطة ا )( ،)42يف ىا ا ا الس اارد القصصا ا يس ااطل نس ااق االس ااتعيا
السلطوي بشبر وا ل ،يادلعاملة الفو ية من ر الشرطة اذلولندية اْناه األف ما ىو إال ْنسيداً ل لك النسق ال ي
أ مر خلك ذلك احلدث السردي ا
ويستمر احلادث يف التناام إذ تساتمر الشارطة ُنملاة االوتقاا لتشامر الوالاد ( ساتار ) الا ي ااان موجاوداً يف
خارج ادلن :
( ىاتك الشرطة بعيهم بعيا من أجر الق ول ( ستار ) وإفياره أييا ،وابلفعر مل تبد ٕني الاد ائق
ف جاؤوا بو مقياد اليادين مان مقها ( التولياب األصافر ) ااا و اك اابن الشارطة ،بطولاو الفاارع ،أمااف (ساتار
م اشرة) ،و د أوصد أي رلا للرؤاي من فولو ،وألق ول مسامعو ِنطاب يائ ااا ا إن القانون ال يتسااىر
مل من يب ر فرايت اآلخرين وغلرح ارامتهم ا وذار ( ستار ) ائي :
إ ّن افتجازت الفتاة ول ى ا النحو ال يقر خطاورة وان جرؽلاة االختطاا  ،اولام جياداً إ ّن مثار ىا ه األوماا
ستبلفك قيث سنوات يف السجن ول األ ر )( )43ا

- 65 -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة الباحث  – EISSN: 2602-635Xالمجلد(13العدد 2021 /)01ــــــــــــــــــ

إن وجود الشضصية ( ستار ) يف بيد غربية ذلا ققاية ٔنتلاك جا رايً وان الثقاياة العربياة أو عتاو يف ىا ا ادلاأزق
ل ا ا اان ا األيياالية للساالطات صاااف ة األرض ،امااا اان ا األيياالية للساالطات اخلليجيااة يف مناال ماانل اجلنسااية،
وبٌن طيات النسق االستعيئ السلطوي ،وال ايت يف اآلن نفسو نلمل أنسا اً ميمرة ودة منها :
ا َّ
إن اإلنسان العر؛ يفقد ىي تاو ،وارامتاو خاارج فادود وطناو ،وسايبون األبنااا السا ب الارئيس يف ىادر تلاك
البرامة ا
ا ا ا والنس ااق ادلي اامر اآلخ اار وج ااود ذات متحول ااة تتجس ااد يف شضص ااية ( زى اارة ) ،وذوات منه م ااة تتجس ااد يف
الشضصيتٌن ( ستار – أيراح ) ا
احملور الثالث  :األنوثة والذكورة - :
َّ
إن األصاار يف التوزياال ال شااري الا ي ين ااين وليااو ا تماال ي اادأ ماان العي ااة األصاالية بااٌن ال ا ار واألنثا  ،ومنهمااا
تتفاارع التنظيمااات االجتماويااة األخاار  ،و ااد باارز ماان تلااك التنظيمااات األساارة اوفاادة اجتماويااة ص ا ًنة يرتأسااها
ال ار ( األب ) ال ي ود ّنثابة ( رئيساً ) لتلك ادلنظومة بينما اان األنث ( األف ) ّنثابة ادلعاون لوا
شااو ىا ه احلالاة الثقايياة يف ا تمعااات ابالوتمااد ولا ماا يتميا بااو الا ار مان خصوصايات معيناة مثاار
القاادرة ول ا تاارجيل العقاار ول ا اجلانااب العاااطف  ،وادلشاااور ،ول ا وبااس األنث ا الاات تتمتاال بطا ااة ييا ااة ماان
األفاسيس والعاطفة ،ييي ول ذلك اماتيت الا ار بنياة داخلياة ،و اوة بدنياة أااا ليساتطيل ٓنمار أو ااا العمار
ابخل ااارج لي ااوير متطل ااات احلي اااة ال وجي ااة ،إال أ ّن تل ااك احلال ااة الثقايي ااة ص اااهبا االنش ااقاق ،والتش ااظ خصوصا ااً يف
ا تمعات العربية ،وبعد إرىاصات ودة رس ول نووٌن األو منهما تعامر مل األنث بفو ياة ،وااان نتيجاة ىا ا
التعاماار وخيمااة جااداً ،وبااٌن ماان ٕنسااك ابلتقساايم الفطااري السااليم ،وفااايع ول ا إنسااانيتو يف تعاملااو ماال األنث ا ا
وبوساطة الرفلة مل نصوص رواية " مثر زىرة رلففة " ،وجادا أ ّن الباتاب فااو التطارق إن ىا ه احلالاة الثقايياة،
وما أصاهبا من انقسامات ،والت اان ول نسقٌن ققاييٌن - :
 1ـ نسق فوقية الذكورة  /دونية األنوثة -:
وىو نسق يهيمن بو ال ار ابمتياز ،يالرجر ي يل لنفسو يعر ما يريد م يريد ف وإ ْن اان يف أمور زلرماة يف
الشاريعة اإلساايمية بينمااا يعياب ولا األنثا ذلااك ،والثقاياة اجلمعيااة العربيااة ساااعل يف انتااج ىا ا النسااق الا اوري
ادلتعاظم ،وولدت لو ذااتً متعالية تر يو يتها ولا اآلخار \ األنثا  ،وجااات صاناوة ال طار الاور ( ساتار ) ولا
ويق ى ا النسق ،إذ صلده ؽلارس تلك الفو ية خاي مساًنة فياتاو ساواا أااان ذلاك ولا مساتو تعاملاو مال أياراد
أس ارتو ،أو ول ا مس ااتو وي ات ااو االجتماوي ااة ادلش ا وىة ،إذ ٓنب ا الرواي ااة ٕن اارده ول ا وائلت ااو األىوازي ااة يف أبس اان
األشياا:
( ااا الما دموا لو الشاي اثر ول الفور ،وصاح زلتجاً :
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إنَّو خفيك جداً مثر بو ر يل ااا
مث يريل دح الشاي إن مستو وينيو وينظر من خيلو وىو يرد

ائيً :

ىا أن ا أر ( ال صرة ) ،ذلك ىو ( الفاو ) وتلك ى ( السي ة ) ااا
أما إذا وجد الشاي ققيي بع

الش ا ،يننو يبظم غي و ويقو َنفاا :

خ وه بعيداً ،وزيتوا وجوىبم بو ااا)()44ا
جعاار ال اراوي ماان شضصااية (سااتار) شضصااية ساالطوية ابلفطاارة وااا إظهااار جان ااً ماان فياتااو أابن الش ا اب،
يسرده لتلك احلوادث من يوميات ال طر ليس سارداً ينيااً ي خار هباا روايتاو ،ويبسايها بطاابل ٗناايل بار خ اأ خلفاو
نسقاً ميمراً يتمثر بتعاايل شضصاية ال طار ال اورياة ،ويساتمر الاراوي يف رسام ميمال صاورة بطلاو ال اورياة بتصاوير
جان اً أخراً من فياتو يتجسد يف إابفيتو ،وشرونة ى ا األمر لنفسو بينما ػلرمو ول اآلخر \ األنث يعندما وصر
بو ادلطا إن بيد اخلليي فو بيتو إن مرت ٍل للشياطٌن :
( ٓنو ى ا ال ي إن وار ادلل ات ،و د يا

يف أراانو روح الش اب ،وأمس مرتل اللهو والقصك ا

خاض يف جحيم مل اتو نفر من األصد اا ،ال ين اوتادوا التوايد وليو بٌن و

وآخرا)()45ا

فينماا جاااا اإلساايف زللايً بعا القيااااي ،وزلرمااً أخار يننَّااو مل ؼلااص با لك جنسااً دون آخاار ،وإظلااا جاااات
أفبامو وا احة تشامر اجلنساٌن الا ار واألنثا  ،ولب َّان يف العقاود األخاًنة ظهارت ققاياة رلتمعياة ت ايل للرجار يعار
ا رم ااات بينم ااا يب ااون ذل ااك زلرما ااً ولا ا األنثا ا  ،وابتف اااق قق ااايف ب ااٌن أيا اراد ا تم اال الع اار؛ ااي ااة ،وتب اااد أغل ااب
ادلؤسساات الثقايياة ت ااارت ذلاك ،تلاك ادليماال النساقية الثقايياة الفو يااة وجادا آاثرىاا يف شضصااية (ساتار) الشا ابية
لبنّو بعدما اون أسرة نراه يُنبر ذلك ول ابنتو ( زىرة ) :
( ىاار يعقاار أفااد أن أوااي أا وأتاارت ابناات تتض ا ن يف آاثمهااا أماااف مسع ا وبصااري ؟ اا ساانجاىد ماان أجاار
إبعادىااا واان أولئااك ادلضنثااٌن ا ادلهاام اآلن أن نساايطر ول ا ساالواها ااا)( ،)46يرا ا ال اراوي ول ا فياااة ( سااتار )
وشلارستو الفواف مل أصد ائو ،مث يعيد صياغة ذات الع ث ا رف الش ا؛ ،ويسقطو ول شضصية االبنة ( زىرة )،
واااأن التاااريخ يعيااد نفسااو ،وب ا لك تبااون ىنااات ٖنااة أنساااق ققاييااة مياامرة خلااك تلااك ادلتااون الروائيااة إ اااية إن
ْنسيد يويية ال اورة ،ودونية األنوقة ،ومن تلك االنساق ادليمرة :
إذا ان تريد احلفاظ ول شريك العائل يعليك أوال احلفااظ ولا شار العاائيت األُخار  ،وإ ّن يف االلتا اف
ُني الشريعة اإلسيمية ،وفرامها خيصاً لصون العائلة واألوالد ،واالبتعاد ون ف ائر ،ومصائد الشياطٌن ا
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ى ا الت يًن النسق الثقايف مشر اجلاناب العااطف أييااً يالرجار ي ايل لنفساو احلاب بينماا يباون ذلاك زلرمااً ولا
اآلخار \ادلارأة ي ا ( سااتار ) الشضصاية العاشاقة تتنبار العشااق ،وتار يياو وااراً يف اادية قنائياة ي نهاا الاراوي بوساااطة
شضصيات "األب"" ،وال ن " :
( ااا فدق هبا يف ولو ورودة ،بنظرة تقو أنين أف ِ
تك أاثر شلا تتصورين ااا
يف و

ريب ْندد لقاا احل ي ٌن ااا)( )47ا

( يف ى ه األقناا بل شبوت ( ستار ) فدىا األ ص ا طفق يرا ب سالوت ابنتاو يف ال يا  ،يف اار فرااهتاا
وسبناهتا ،واان ي ل من ال ي ااا و د أيي وما غلو يف خاطره إن ( أيراح ) بقولو :
( )48

أ سم لك وغلع األؽلان أن ابنتك واشقة ااا)

ى ا ه النصااوص الروائيااة ٓنماار نسااقية تعااايل ال ا اورة ول ا األنوقااة ابمتياااز ،ياااألب ادلؤسااس ذل ا ا الاانص يُعنااك
بشبر صارف ابنتو الت يعل ما يعلو ىو بش ابو ا
و ااد ٕنااارس تلااك الثقايااة النسااقية يف آن وافااد ّنعااىن آخاار يظهاار النسااق يو يااة ال ا اورة \ دونيااة األنوقااة ونااد
الشضص يف الو نفسو يهو من جهة يق ل ما تفعلو األنث من سلالفات دينية ،واجتماوياة ،بينماا ناراه ىاو غار اا
يف تلك ادلعاص وى ا ما جسده الباتب " زلمود يعقوب " يف شضصية "ابسم العرا " :
( اان أاثر من انش ر بنقر أخ ار ( زىرة ) من رواد ادلقه ىو ( ابسم العرا ) ،ذو الصلعة ادلشارية ا ااان
ىا ا الرجاار يا األ اوياار زيااا اأنااو يا وروسااا ا لقااد نقاار ونهااا البثااًن شلااا اانا تقولااو لصااديقاهتا يها تقااو ،
فسب ما يدو :
اجلميال يتحادث واان جسادي وي فلااون روفا ااا دلااذا يتوجااب وليناا أن طلياال إلرادة أاس وتيقا الطاراز ااا
إنااين أفااب والاادي ،وال أيباار ّنعصاايتهما ااا ولباان ابلنس ا ة لع اواطف يه ا ش ا ا آخاار اا ش ا ا ؼلصااين وفاادي
يقنااا)()49ا
َّ
إن تلك الشضصية الت جعل من أخ ار ( زىرة ) ش لها الشاغر تنقر ،وٓنرق لاب والادىا واا اذلماس
بسًنهتا اان ٕنارس ما وبف وليو تلك الفتاة يف ال مان ويف ادلبان نفسو وىو " مقه التوليب " :
( فينمااا ريع ا بصااري جان ااً اصااطدف م اشاارة بعيااين ( ابساام العرا ا ) ادلتااوىجتٌن ااا ينتقاار ماان مو اال إن
آخر يف ادلقه من دون أن غللس ويتحدث مل أفد ااا
بعااد د ااائق تيساار يل أن أاشااك أنّااو ي اااز ادلااة ص ا ًنة العماار ،ماان ادالت ادلقه ا ا اااان يعااسااها وػلاادقها
اب تياب اااا
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اااان ابسااتطاوت أن اسااتو ك ( ابس اام ) وأذاااره ُنميتااو الر ابي ااة ادلتواليااة ول ا س االوت ( زىاارة ) وأيعاذلااا ،تل ااك
احلميت ادلشفووة ابستيائو وسضطو العارمٌن اا
إن ىؤالا يتعاملون مل أمور من ى ا النوع تعامي شر يا ابئسا ،وبنوع خاص من نظرايت احلي واحلراف :
ما يفعلو ال اور في اا
ما تفعلو اإلاث فراف اا)()50ا
اان مهماة الاراوي يف سارد تلاك األفاداث إظهاار احلالاة النساقية الثقايياة ادلتعالياة الات إظلاازت هباا الشضصاية
العربية بصورة وامة ف ول فساب الشريعة اإلسيمية احلقة ا
 2ـ نسق اإلنسانية \ التساوي :
وىنااا تظهاار ققايااة ادلساااواة بااٌن اجلنسااٌن ياإلنسااان ؽلباان أن ؼلطااأ ويصاايب س اواا أاااان ذا اراً أف أنث ا  ،ويظهاار
ال ار جان و اإلنساا ،وتعاطفو مل اآلخر \ األنث  ،وبوساطة ٕنظهر سرد اإلنسانية يف رواية " مثر زىارة رلففاة "،
نستلم رسالة ققايية ،وى تق ر ال ار ألخطاا األنث بعقينية أاثر وذلاك نظاراً للظارو االجتماوياة وال يئياة الات
ٓنين بتلك األنث بر واوت ار تلك األخطاا نتيجة ط يعية لتولادىا نتيجاة تي ال ققاياة ا تمال مال مياو الشضصاية
األنثوية ،وى ا ما مثلو الراوي يف شضصية ( مسيل الفلسطيين ) ،الصديق ادلقرب ل طر الرواية ( ستار ):
( إن اان احلب وي اً ،وزلرماً يف بيد العرب ،يننّو ىد أمس لبر شاب وشابة يف ى ه ال لدان ،ويعد من
احلسنات الت يت جل هبا اإلنسان ،وما داف ادلرا ػلٍن ىنا ولياو أن ػلاب ا ال خاو وال نقيصاة إذا ىفا ( زىارة )
إن أفيااان احل اب ،مهمااا أقااًنت فااو ذلااك األ اوياار واألراجيااك ،مل يباان ىا ا احلااب يف يااوف ماان األايف ذن ااا وال
خطيئة )()51ا
وتتمرا أغلب احلوارات الت سردىا الراوي ول لسان تلك الشضصية الفلسطينية ( مسيل )ول ذات النسق
اإلنساا الداو إن ادلساواة بٌن ال ار واألنث :
( نصاحتو بعاادف التحساس ماان أفاديااث أبنااا اجلاليااة العربيااة ،الا ين اادموا إن ىولناادا وىام متمساابون ّن اادأ
ال اوريااة وفسااب ا إن ذاااورىم يسااروون بلهفااة لين ماااس يف احلياااة ال ربيااة ال اذخااة ،ي ااوون النساااا ،ويعشااقوهنن،
وينفقون جر أماواذلم وأو ااهتم يف اللهااث خلاك ظيذلان ا يف الو ا الا ي يياعون يياو القياود يف أ اداف نساائهم،
وؽلنعوهنن من السع إن وامل ال اور منعا زلرما اا
أخاتااو ون ( زىاارة ) لااو اان ا م ن ااة ُنسااب تصااوراتو ،يال ا نب لاايس ذن هااا يف األساااس ،إظلااا ذن ااو فينمااا
انت وها من وا عها الشر وجااا هباا إن دولاة غربياة ،وأطلقهاا لتعاي فيااة أخار ٔنتلاك اثاًنا وان فيااة الشارق ا
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دع األمااور يف سا يلها ،ومن رياار العااٌن ااا وليااك تق اار أظلاااط العي ااات االجتماويااة مهمااا باادت غري ااة أو
لا لااو ْ
زلرمة ابلنس ة لك ا ال مفر البنتك من أن ٓنب وهتو  ،شأهنا شأن الفتيات األخرايت ااا)()52ا
َّ
إن الدا النسق الثقايف ال ي ط ول ذلك السرد ىو النظرة اإلنساانية للشضصاية ( مسايل )إزاا األخطااا
الساالواية الاات اان ا ٕنارسااها ( زىاارة)  ،وىنااات ٖنااة نسااق مياامر يف طيااات تلااك ادلتااون السااردية ،إذ ييااو ترٗنااة
وا حة لل ات العربية الت تتض ن يف راراهتا  ،وسطحيتها  ،وودف جاديتها يف أنااذ القارارات ادلصاًنية لهسارة ،شلاا
ػلوذلا إن ذات منه مة أماف العق ات الت تواجهها ييما انتقل من ققاية إن أخر ا
ونادما نت ال ساًن األفاداث فاو سالوايات (زىاارة ) يف الا يد ال ربياة صلاد فارص الاراوي يف تقادا شضصااية (
مسيل الفلسطيين) ول أنّو ادلثقك ال ي يهم رلرايت األمور وٓنوالهتا بتحو ال يئات الثقايية:
( أن ا لس ا اليااوف يف اخللاايي ،وال يف النجااك ،دع الفتاااة وشااأهنا ،دووىااا تعااي فياهتااا امااا تعااي الفتيااات
األخرايت ،ال تلهثوا ابلرا خلفها ،وال تثًنوا زوبعة فوذلاْ ،ن ب إليبم ألسن الناس )()53ا
نلحع أ ّن الباتب اتبأ يف بنائو الساردي ولا ادلنطاق النساق يف ْنسايد نساق النظارة اإلنساانية لهنثا وذلاك
بوساطة لع ة ادلباشفة بٌن اسم الشضصاية (مسايل) ،وأيعالاو ياالسام يارتجم األيعاا اإلنساانية السامحة الات اظلاازت
هبا تلك الشضصية ا
احملور الرابع  :نسق العنف :
ُو اادت الرواي ااة واف اادة م اان األجن اااس األدبي ااة ال اات تت اايل لهدي ااب ترٗن ااة الوا اال ادلع اااش ،وم ااا ػلص اار يي ااو م اان
إرىاصات ،ومشاار اجتماوية متأزمة ،ل ا صارت العوامل الروائية مسافات تُظهر أنساق العنك الت ٔنلر ادلشاار
األسرية ،ومد تفاوهتا ،و د ْنسد ى ا النسق يف رواية " مثر زىرة رلففة " وا األنواع اآلتية -:
 1ا العنك اجلسدي  -:ونقصد ابلعنك ىنا التعامار بقساوة مال اآلخار لدرجاة اإليا اا اجلسادي ،ويتولاد ىا ا الناوع
من العنك نتيجة انعباسات ال يئة الت ترىب هبا الفرد وألق ظي واداهتا وتقاليادىا ولياو ،ياي يساتطيل معهاا مان
التحاارر منهااا ف ا وإ ْن غااادر إن بيئااة أخاار أاثاار ٓناارراً ،ي طاار الرواي اة ( سااتار ) تاارىب يف بيئااة زلايظااة ٓنااايع ييهااا
ال ن ول و ريتها ف ال واج ،وِنييو تستحق الفتاة القتر ،وى ا ما ْنسد ول أرو اة الرواياة فاٌن يقادت ابنتاو
( زىرة ) و ريتها دون زواج ،وإ ْن اان يف مبان ٓنبمو وادات ،وتقاليد غًن الت نشأ وترىب وليها والدىا ( :ااا
اان ( أيراح ) تقرأ يف وينيو ذلاك التصاميم ال ادوي الا ي ال ينثاين ،ولا الاتضلص مان ( زىارة ) و اا ذاراىاا إن
األبااد )( )54ا فاول ا األف جاىاادة أن ت يااًن ماان تفبااًن الوالااد واسااتدرار وطفااو األبااوي لباان دون جاادو  ( :ال
يائدة اي ( أيراح ) اا ال يائدة ،إهنا أص ل وائب ،واألص ل العائب ال ينفل معو ش ا غًن ال رت ا
أال يوجد يف رأسك غًن أيبار الدف اي ( ستار ) ؟ اا
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إذا مل أ تلها سأ تر نفس ال زلالة ،ال ؽلبنين أن أوي م ط برتاب العارااا)()55ا
ويقدف الوالد ول القتر ابنتو الوفيدة بعد إن استدرجها إن بيتاو يف النجاك ( :يف جاو الليار ،ويف الصام
الراسخ ال ي ال يقطعو سو ن اح بعيد ،تسلر ( ستار ) بفأسو إن غرية ( زىرة ) الت اان صاوت غطيطهاا يارتدد
وا ابب غريتها ا ٘نر الفأس ،وياتل ابب ال رياة ،ودلفهاا بفاؤاد متحجار وويناٌن اائعتٌنا وياوق سامات وجهاو
اان تعا وشائر اثئرة ،و ر داوية ،وىتايات غوغاا ،غللو العرق وجعر ؼلتطك أنفاسو ا
و ك يوق رأسها من دون تردد ااا ريل يأسو وىشم رأسها ُنراات متوترة وسريعة من ذراوو القوي !اا)()56ا
مل يباان ( سااتار احلااايف ) يبااره أبنتااو الوفيااد لبنااو مل يسااتطل أن ي فاار مااا ا رتيا ُنااق نفسااها يبااان ادلااوت خياااره
الوفيد  ( :يلت فري يل اي ( زىرة ) ،أن اخرتت ادلوت ال أا الاا
ىر تعلمٌن أنين مل أ تلك بر تل نفس ؟ اا إايت أن تتوعل ونين أارىك ،أبدا اا أبدا ،ال
أفاد يف ىا ه الادنيا ؽلباان أن ػل ااك بقادر فاايب اي زىااريت )()57ا تصار األب تصاارياً أانيااً فاٌن يباار أن ينتشاار
يتاة من بيئتها ،وو عها يف بيئة ٔنتلاك وان ساابقتها ابفثاا وان رافتاو الشضصاية ،أانيااً فاٌن تارت دوره األباوي يف
متابعااة يتاااة يف بيئ ااة ااار األمااور م اف ااة ييهااا ليتساابل يف ادلق اااى والش اوارع اذلولنديااة ،أاني ااا فااٌن مل ػلماار نفس ااو
مسااؤولية التقصااًن يمااا وصاال لااو ال ن ا يمااا ىااو إال نتيجااة دلااا يعلااو يف النساااا يف مقت اار ومااره إذ مل ػلااايع ول ا
أو اراض الناااس ا وب ا لك ْنسااد نسااق العنااك يف ل ااة ال اراوي بطريقااة ققاييااة تسااتند إن ىويااة ادلااتبلم ،وتااداويات
أيباره ومرجعياتو االجتماوية ا
2ا العنك السيبولوج  :أييت ى ا العنك النسق وندما تبون الشضصية منه مة نفسياً ،وال ٕنتلك من احللو
التبتيبة للمشاار الت تواجهها سو هتديد اآلخر ،و د يبون وسيلة من وسائر التأديب والعقوبة( ،)58ووجود
ىب ا نسق يف رواية " مثر زىرة رلففة "جاا ْنسيداً للثقايات الت ٓنل هبا أبطا الرواية ،وايفية تعاملهم مل
اخلطيئة ،وادلشاار العاطفية ،يقد ورد يف بداية الرواية أن ٖنة وائلة ُىتك شريها من ر ابن أخ (ستار احلايك)
يما اان من تللك العائلة إال هتجًن وائلة احلايك واملها وإال ُتلوا ( :ااا يأا رلرد رسو م عوث إليك ،جئ
ألبل ك ى ا البيف وأرفر ،أرجو أن تتفهمو جيداَّ ،
إن ابن أخيك أحلق أذ ابل ا بعائلتنا اا أذ ال ؽلبن زلوه،
فٌن ص د وجوىنا ابلسواد ،وىتك شر إفد بناتنا اااالنا يدرت أن ى ه اإلسااات يبون الناموس العشائري
ىو الفيصر األو واألخًن ييها ،و د جلسنا ٗنيعا إن احلق ا وتقرر إجيا وائلتبم من ( األىواز ) يف هناية
األمر)( ،)59يا تمل وارت اط أيراده بقانون ػلبم سلواو لو دور يف إشاوة نسقاً ققايياً يبون فيً للضروج من مأزق
ؽلس شر نسائهم من دون رر وال رار ،وذلك وا هتجًن العائلة ادلتعدية برمتها ا
وي ق ى ا النسق الثقايف فا راً مرتسضاً يف نفوس بع األيراد ػلاولون بو ْأن يدرؤوا بو خطراً زليطاً هبم اما
يعل والدة ( زىرة ) معها وندما مرت وى يف مرفلة ادلراىقة بتجربة احلب  ( :يف ظهًنة يوف ائع ،أيقع
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(أيراح) من يلولتها صوت صرير ال اب احلديدي اخلارج دلن ذلم وىو يُفتل ا اسرتو انت اىها يف احلا صوت
ذاوري ىامس ااا تسلل من دون أية جة إن فديقة الدار لتفاجأ ب لك الف األمسر ال دين وىو يت اد
اذلمسات مل ابنتها ادلتوارية خلك ال اب ااا ج ب ذراع ابنتها و ادهتا إن الداخر ااا أجلستها بٌن يديها يف
غريتها ،اان نظراهتا شائبة اااإنك ما زل ص ًنة ااا واحلب ابلنس ة لك ما ىو إال ذلو ولعب ،سيجلب لك
ولنا العار والسوا ،ويدمر فياتك وفياتنا معا اإن النتيجة النهائية ،إذا مل تقلع ونو ،ىو دينك ىنا يف ى ا
َّ
ألن وذلا ( دينك
ال حر)( )60ا وي دو أن النسق الثقايف للعنك متمبن من ذىنية الشضصية (زىرة ) دون وو
ىنا )ال يناسب ادلقاف ،ولبن تداويات النسق العشائري العر؛ الراي للحب والعي ات العاطفية اوهنا مصدرا
للعار وذل ا مل ِ
تبتك بتهديد بنتها ،وإظلا حلق ذلك الشاب إن مبان وملو و ام بتهديده أييا  ( :يف ص اح
اليوف التايل سارو إن صافب ا ر لتواجهو بنظراهتا ال ا ة ،الت يتطاير شعاوها وا نقاهبا ال دوي ااا ويف
اأهنا مبلفة ب لك ،خىراق الدف إذا ما تبرر األمرااا َّ
إن
هناية زايرهتا القصًنة نقل إن الرجر إن ار وشًنهتا لو ،و ّ
دمك ودف ص يك السائب يف الشوارع علا من ي سر اآلاثف إذا ما تبررت أيعالو الشائنة مرة اثنية)( ،)61وب لك
بدت وواطك الشضصية ذات تداويات سيبولوجية ونيفة ،وىو ب لك غلسد نسقاً ميمراً للعنك لو ٕنثيتو
اخلارجية بع ارات العنك الصارمة ادلعاة ون تداويات نفسية خائفة ول ابنتها من أ ْن يط ق ُنقها فبم القتر إذا
ما ولم والدىا ب لك ا
 3ا ااالعنك النفسا ا  :يب ااون ىا ا ا النس ااق مي اامراً يف اا اوامن الشضص ااية ،ويق ااوف بتوجي ااو ل خ اار و ااا رلموو ااة م اان
التصاريات شلااا يسا ب اخلااو لااو ،ويقاادان الثقااة ،ويقادان القاادرة ولا العماار ،والشااعور ابلعجا ( ،)62ويتوساار ىا ا
النسااق ابلساارد لاايعلن رييااو للنسااق ادلهاايمن ،ويتجسااد وناادما يتواجااد يحااين يريااد ااار وافااد ال ل ااة لنفسااو(،)63
ييتقاباار ( سااتار ) ماال ( شيش ا ) الشاااب ال ا ي افااب ( زىاارة ) واااان س ا اً رئيس ااً يف تلهااا بعااد ساال و و ا ريتها
بطريقة تنايف العادات الت اضلدرت منهاا ،وبعاد وجا ه مان الوصاو إن دليار يُث ا ماا أ ادف ولياو الوالاد ليقدماو إن
السالطات لتديناو يقاوف خجاراا طقاوس يُعمار هباا يف الا يد ال ربياة وناد ويااة أفادىم  ( :ااان االنط ااع اجلااد يناادلق
ولا وجااو ( شيشا ) و ااد أققلا التصااورات واألوىاااف البثاًنة أيباااره ااامنظاار أصااد ائو الا ين خاايم ولاايهم شا ل
احلداد ااا يلتقون ااا يف أو ات األصير ،وأايف الس ااا وىم يطاردون ش ل و ًن ( زىرة ) ااا لبنهم يف تلاك
األايف الاات اااروا ييهااا ولا ى ا ه ادلدينااة وجاادوا أنفسااهم يف دوامااة ال مااوض الشاار ااا واااان ( شيشا ) غال ااا مااا
يظهر وابساً وال يع يفرتسو ،إذ اان يشعر ون ال دوي اجلوا انتصر وليو يف ى ه اجلولة انتصاراً فامساًااا
يف ليل ااة ص ااايية األدا ،مقم اارة ،ظه اارت س ااياراهتم الراي ااية أم اااف منا ا ( س ااتار ) ذي ال اادرجات الس ا ل ا اانا ا
(أيراح) يف ال رية العلوية ادلطلة ول الشارع ااا ألق بنظرىا إن الشارع ا أذىلتها رؤية ذلك الشاب اااحلظا ،
ترجر ي ويتاة ااا بصح تو ااا
يف نفس الو
ّ
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ييوا تلاك الارزف ،وأخا وا يرصافون فاجاات
ول جناح السروة نقلو رزما من مؤخرة السيارة إن ابب ادلن ا ّ
مل يتيسر ذلا رؤيتها بو وح ول درجات السلم ااا أو دوا البثًن من الشموع ،وأوواد الند ،مث رفلواا
ى ط ( أيراح ) إن الدور األر ااا تفاجأت فادلا يتح ال ااب ابلسالم م طّا مان أولاو إن آخاره وااليار
األزىار ،والشموع ،وأوواد ال ضور ،ووطر ادلسك الفواح ،وٖناة شاا فرياري أساود ملتا ٍو ،ينا مان الدرجاة الساابعة
إن الدرجااة الرابعااة بطريقااة ابل ااة ادليووااة ااا ويو ااو ُو ِ ا لال إاا خا يف مل ا ا ابل ا ور الاات تُطعاام هبااا طيااور احلااب ااا
ِ
ب وليها و من أ وا أرسطو ،وفر وربياة رايباة ) ادلاوت أاثار
ويوق صفحة اإلاا لُصق صاصة ورقُ ،ات ل
األشياا يظاوة) ااا
ىاذلااا ىا ا الطقااس ادلإٔن اااو فا تتأماار الشااموع اااويف مااا يشا و احلياااا أغلقا ال اااب وو فا خلفااو تنحااب
ُنر ة ااا )()64ا إ ّن ادل دأ ال ي بُين وليو ى ا ادلشهد النساق مان العناك ىاو زرع اخلاو  ،وال ياب ،واإلفسااس
ابليعك يف نفس الفحار اآلخار ( ساتار ) ،وراح ادلشاهد يرسام الطرياق ذلا ه النهاياة النساقية ونادما مسال ( ساتار )
ببااا زوجتاو ،وخاارج يستبشاك ماااذا جار  ( :ااا ليجاد نفسااو أمااف تلااك األشاياا الناوماة ،ال ال ااة الر اة واألسا
اااأف ا ااس أهن ا اام استي ا ااعفوه ااا ىا ا ا ن الس ا االم اثئ ا ارا ،وى ا ااو يطف ا اائ ال ض ا ااور ااا ويقل ه ا ااا ي ا ااوق بعي ا ااها يف غاي ا ااة
العص يةااا)( )65ا
وأتساايا ول ا ذل ااك جاااات تل ااك الع اوامل الروائي ااة لتبشااك ٗن ايً ققاييااة مبتن ا ة بداللااة العن ااك النسااقية ،وول ا
األصعدة اجلسدية ،والسيبولوجية ،والنفسية ا
اخلامتة :
ادت ى ه الدراسة إن ٗنلة من النتائي اان من أعلها -:
 1ا اشف ادلنت الروائية يف رواية " مثر زىرة رلففة " يد ادلعاجلة والتحلير يف وا األنساق الثقايية ون فقيقة
مفادىا رورة إوادة النظر يف تلك األنساق إلستيعاب أاا در من تلك العوامل الروائية ا
 2ا ا تنووا األنسااق الثقاييااة يف الرواياة ماا بااٌن هتماي الثقاياة العربياة اإلساايمية ،و والنساق اإلساتعيئ  ،واألنوقااة
وال اورة ،ونسق العنك ا
 3ا ا نُسااج احل باات الروائيااة ،واخت لا رؤيااة الروائا للعااامل ،يجااات النصااوص ذات توجهاات ققاييااة ابوت ارىااا
أفدااثً ققايية ٗنالية ٕنثار الصاراع اإلنسااا ،وْناذابتاو ،وتنا يااتو ،وأتقاًن ا تمال ،وال يئاة الات ػلياا ييهاا ولا أنااذ
رارات مصًنية ا
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مصادر البحث-:
 أوما العنك يف رواايت لير و ي ان لنجيب البييا ( دراسة ال نيوية التوليدية) ،مقاالت أاادؽليةفو العنك النفس يف الرواية The Arbic Novel
 ققاية العنك ودالالهتا النسقية يف رواية فائن ادل ب ( مقا ) ،و الدين جيوج  ،ا لة الثقاييةاجل ائريةthakafamag.com ،ا
 ففرايت ادلعرية ،ميشير يواو ،ترٗنة سامل يفوت ،ادلرا الثقايف العر؛ ،الدار ال يياا – بًنوت ،ط،21987ا
 فوار األنساق يف اخلطاب النقدي ادلعاصر رااة يف أنظمة التواصر ( أطروفة داتوراه) ،اليامسٌن بنتوم  ،الية اآلداب والل ات ،جامعة سطيك2113 -2112 ،ا
 الدراسات الثقايية ،زيودين ساردار ،بورين يان لون ،ترٗنة وياا و د القادر ،ا لس األول للثقاية،القاىرة 2113 ،فا
 الشعر العر؛ ول سرير براوس رااة نقدية يف نظرية النقد الثقايف وند و د ال ام  ،الداتور طارقبوفالة ،مرا البتاب األاادؽل ( ،د ا ت ) ا
 وقدة االستعيا ( مقا ) ويبي يداي ar.wikipedia.org ،ا ولم االجتماع الثقايف ومشبيت الشضصية يف ال ناا االجتماو  ،اري دمحم إمساوير ،منشأة دارادلعار  ،اإلسبندرية -مصر( ،دا ت) ا
 القرااة النسقية (( سلطة ال نية ووىم ا ايثة)) ،أ٘ند يوسك ،الدار العربية للعلوف ومنشورات االختي ،اجل ائر وبًنوت ،ط2117 ،1ف ا
 لسانيات اخلطاب وأنساق الثقاية يلسفة ادلعىن بٌن نظاف اخلطاب وشروط الثقاية ،دا و د الفتاح أ٘نديوسك ،الدار العربية للعلوف اشرون ،اجل ائر ،ط2111 ،1ف ا
 مثر زىرة رلففة ،زلمود يعقوب ،دار اليياا للط اوة ،العراق – النجك ،ط1916 ،1ف ا زلا رات يف النقد األد؛ ادلعاصر ،يوسك وغليس  ،منشورات جامعة منتوري سنطينة-2114 ،2115ا
 النظرية اإلجتماوية من ابرسون إن ىابرماس ،أاين اريب ،ترٗنة دمحم فسٌن غلوف ا النقد الثقايف رااة يف األنساق الثقايية ،و د ال ام  ،ادلرا الثقايف العر؛ ،ادلملبة ادل ربية – الدارال يياا ،ط 2115 ،3فا
 -نقد ققايف أف نقد أد؛ ،و د ال ام  ،و د النيب اصطيك ،دار الفبر ،دمشق ،ط 2114 ،1ف ا
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احلواشي  :ـ

.

( )1فوار األنساق يف اخلطاب النقدي ادلعاصر رااة يف أنظمة التواصر ( أطروفة داتوراه) ،اليامسٌن بن توم  ،الية اآلداب
والل ات ،جامعة سطيك28 ،2113 -2112 ،ا
()2الدراسات الثقايية ،زيودين ساردار ،بورين يان لون ،ترٗنة وياا و د القادر ،ا لس األول للثقاية ،القاىرة 2113 ،ف،
8ا
()3ولم االجتماع الثقايف ومشبيت الشضصية يف ال ناا االجتماو  ،اري دمحم إمساوير ،منشأة دار ادلعار  ،اإلسبندرية-
مصر( ،دا ت)16 ،ا
( )4ينظر  :زلا رات يف النقد األد؛ ادلعاصر ،يوسك وغليس  ،منشورات جامعة منتوري سنطينة،2115 -2114 ،

44ا

( )5ينظر النقد الثقايف رااة يف األنساق الثقايية ،و د ال ام 76 ،ا
()6ف ان78 ،ا

() 7ينظر لسانيات اخلطاب وأنساق الثقاية يلسفة ادلعىن بٌن نظاف اخلطاب وشروط الثقاية ،دا و د الفتاح أ٘ند يوسك ،الدار
العربية للعلوف اشرون ،اجل ائر ،ط2111 ،1ف151 ،ا
()8النظرية اإلجتماوية من ابرسون إن ىابرماس ،أاين اريب ،ترٗنة دمحم فسٌن غلوف87 ،ا
( )9ينظر ف ان ،والصفحة نفسها

( )10ينظر ففرايت ادلعرية ،ميشير يواو ،ترٗنة سامل يفوت ،ادلرا الثقايف العر؛ ،الدار ال يياا – بًنوت ،ط،1987 ،2
69ا
( )11مثر زىرة رلففة ،زلمود يعقوب ،دار اليياا للط اوة ،العراق – النجك ،ط1916 ،1ف13 ،ا
()12ف ان16 ،ا
( )13ف ،ن59 ،ا

( )14ف ان 61ا
()15ف ان283 ،ا
()16ف ا ن186 -185 ،ا

()17ف ا ن299 ،ا
( ) 18ينظر الشعر العر؛ ول سرير براوس

رااة نقدية يف نظرية النقد الثقايف وند و د

ال ام  ،الداتور طارق بوفالة،

مرا البتاب األاادؽل ( ،د ا ت )119 ،ا
( )19ينظر القرااة النسقية (( سلطة ال نية ووىم ا ايثة)) ،أ٘ند يوسك ،الدار العربية للعلوف ومنشورات االختي  ،اجل ائر
وبًنوت ،ط2117 ،1ف122 ،ا
( )20الرواية 82 :ا
()21نقد ققايف أف نقد أد؛ ،و د

ال ام  ،و د النيب اصطيك ،دار الفبر ،دمشق ،ط 2114 ،1ف31 ،ا
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( )22الرواية173 ،ا

()23ف ا ن193 ،ا
( )24وقدة االستعيا ( مقا ) ويبي يدايar.wikipedia.org ،
( )25ينظر النقد الثقايف79 ،ا
( )26الرواية155 ،ا
()27ف ا ن181 ،ا
()28ف ا ن285 ،ا
()29ف و ن211-197 ،ا

()30ينظر النقد الثقايف167 ،ا
( )31الرواية43 ،ا

()32ف ،ن43 ،ا
( )33ف و ن ،ق47ا
()34ف ا ن56 ،ا
( )35ف ،ن64 ،ا
( )36ف ا ن65 ،ا
()37ف ا ن79 ،ا
( )38ف ا ن98 ،ا

( )39ف ا ن ،والصفحة نفسها ا
()40ف ا ن313 ،ا
()41ف ا ن198 ،ا

( )42ف ا ن ،والصفحة نفسها ا
( )43ف ا ن199 ،ا
( )44ف ا ن25 ،ا
( )45ف ا ن59 ،ا
( )46ف ا ن،
( )47ف ا ن،
( )48ف ا ن،
( )49ف ا ن،

315ا
73ا
182ا
226ا

( )50ف ا ن289 ،ا
()51ف ا ن295 ،ا
( )52ف ا ن296 ،ا
( )53ف ا ن225 ،ا
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()54الرواية 229 :ا

( )55فا ن والصفحة نفسها ا
()56ف ا ن243 :ا
( )57فا ن 245 :ا
()58ينظر ققاية العنك ودالالهتا النسقية يف رواية فائن ادل ب ( مقا ) ،و الدين جيوج  ،ا لة الثقايية اجل ائرية،
thakafamag.comا
()59الرواية 16 :ا
( )60ف ا ن 134 :ا
( )61ف ا ن 141 :ا

() 62ينظر أوما العنك يف رواايت لير و ي ان لنجيب البييا ( دراسة ال نيوية التوليدية) ،مقاالت أاادؽلية فو العنك
النفس يف الرواية . 26 :Arbic Novel The
( )63ينظر النقد الثقايف رااة يف األنساق الثقايية العربية215 ،ا
()64الرواية 258 :ا
()65ف ان 25 :

- 77 -

