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 الممخص :
وتسميط  ،والحدث المسرحي،ء الحدث الروائي تابع البحث قضية التداخؿ األجناسي بيف بنا   

حيث  0208إلى  8968في متوف الروايات العراقية مف  الضوء عمى توليفة الحدث المسروائي
وىذا ال يعني أف الفترة المحصورة مف  ،اتكأ البحث عمى عشرة روايات جسدت التداخؿ األجناسي 

تحتوي فقط عمى عشرة روايات تحتوي عمى تداخؿ الحدث الروائي  0208إلى عاـ  8968عاـ 
ر أكثر الروايات التي احتوت ىذا الخمط ولكف سعت الدراسة عمى اختيا ،مع الحدث المسرحي

ويمكف ليا اإلجابة عف السؤاؿ المحوري في وىو ) كيؼ  ،بحيث شكمت ظاىرة يمكف دراستيا 
 استطاع النتاج الروائي العراقي مف المقاربة بيف ىذيف الفنيف؟( . 

وبيف حوار  نفس السرد الطويؿ في بناء الحدث حيث  تمثؿ ) المسرواية ( فنًا ىجينًا يمزج بيف     
 و الوصؼ . ،المسرحية الحيوي فيي عبارة عف رواية يتغمب فييا الحوار عمى السرد 

 ،وأبحاثيـ ،في دراساتيـ النقدية  و الباحثيف قضية األجناس األدبية حيزًا كبيراً  ،وقد أولى النقاد   
و الذي ألقى بظالؿ تأثيره عمى الفنوف األدبية  ،عاصرةحاصؿ في الساحة األدبية المونتيجة التطور ال

سيما أف  ،األجناس اليجينة وتسميط الضوء عمى ،البحث عف فكرة التداخؿ األجناسي أخذ النقاد في
الذيف ارتأوا أف يجعموا مف نصوصيـ الفنية  ،ذت تنتشر بشكؿ واسع بيف المبدعيفىذه القضية أخ

ب ىيمنة ظاىرة التداخؿ األجناسي بيف الفنوف األدبية شرعنا في و بسب ،نصوصا تواكب روح الحداثة 
 و المسرحي.  ،الحدث الروائي البحث عف التداخؿ األجناسي بيف

 (.المسرحة ،الحدث ،المسرواية )الكممات المفتاحية : 
 

Theatrical event in the Iraqi Masarwiya from 1968-2021 
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Abstract :  
  The research continued the issue of gender overlap between the construction 

of the narrative event and the theatrical event، and shedding light on the 

synthesis of the narrative event in the text of Iraqi novels from 1968 to 2021. 
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Only ten novels contain the overlapping of the narrative event with the 

theatrical event، but the study sought to choose the most novels that 

contained this confusion so that it formed a phenomenon that could be 

studied، and that could answer the central question in (How was the Iraqi 

novelist able to approach these two arts). 

Where (Al Masrawiya) represents a hybrid art that mixes the same long 

narration in the construction of the event، and the dynamic dialogue of the 

play، as it is a novel in which dialogue overcomes narration and description. 

   Critics and researchers have given the issue of literary races a great deal of 

space in their critical studies and research، and as a result of the development 

in the contemporary literary arena، which cast a shadow of its impact on the 

literary arts، critics began to search for the idea of gender overlap، and to 

shed light on hybrid races، especially that This issue began to spread widely 

among the creators، who wanted to make their artistic texts that keep pace 

with the spirit of modernity، and because of the dominance of the 

phenomenon of gender overlap between the literary arts، we set out to search 

for the gender overlap between the novel and the play. 

Keywords: mesroism، the event، theatrical 

 
 المقدمة 

وال قواـ لمنص  ،يمثؿ الحدث الدعامة األساسية الذي ترتكز عميو عناصر البناء الدرامي    
بدوف وجود الحدث الذي يخمؽ المساحة التي تتحرؾ داخميا الشخصيات  فيو يسمح  الحكائي

لمشخصيات مف االنتقاؿ مف حالة الجمود و الثبات إلى التطور و الحركة . وقد اعتمد البحث 
عمى المنيج التحميمي الوصفي في تحميؿ النصوص الروائية مف خالؿ عقد مقارنة بيف بناء 

دث المسرحي باعتبار أف ) المسرواية ( تدمج البناءيف في مسرحة و الح ،الحدث الروائي 
 أحداثيا. 

يعد الحدث مف أىـ الركائز في بناء النص المسروائي بوصفو الحاضنة الذي تضـ الحبكة 
تتحدد   وبناء عمى أثره في المتف المسروائي ،و العقدة و الصراع و تصيرىا في بوتقة واحدة 

العالقة بيف الحدث الروائي و الحدث المسرحي والبحث عف كيفية انتاج نص يضـ ىذيف 
 الفنيف .  

 مسرحة الحدث في المسرواية العراقية 
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ُيمثؿ الحدث العمود األساس الذي ترتكز عميو باقي عناصر العمؿ الدرامي فكؿ مف     
متكامال بدوف وجود الحدث الذي ))  و الزماف ال يمكف أف تقدـ عمالً ،الشخصية و المكاف 

 ،و ىو يتعانؽ مع بقية العناصر عف طريؽ جدليات متشعبة  ،يشكؿ قمب البناء الدرامي 
وىذه  (8)فالصراع ال يتشكؿ إال مف خالؿ حركة خارجية أو داخمية ىي التي تقـو بالحدث ((

مرآة حقيقية لعكس  األىمية لمحدث تتيح لمكاتب أف ينتقي الحوادث التي يؤمف إنيا ستكوف
و الحدث في النص  ،و إذا أردنا أف نوازف بيف الحدث في النص الروائي  ،الواقع 

المسروائي نجد إف آلية خمؽ الحدث الروائي تكمف في إمكانية )) االنتقاؿ مف حالة إلى 
أو متخيمة و ما ينشأ  ،و ال قواـ لمحكاية إال بتتابع األحداث واقعية  ،أخرى في قصة ما 

أو التكرار عمى إف أغمب السردييف تخمو عف كممة ) حدث( و  ،ينيا مف ضروب التسمسؿ ب
استعاضوا عنيا بكممة ) الفعؿ( لخمو ىذا المصطمح األخير مف المعيارية و احكاـ القيمة إذ 

فالفعؿ بيذا المعنى ىو  ،ذىب بعضيـ إلى أف األحداث المترابطة في القصة تكّوف فعال 
فالحدث وفؽ ىذه  (0)مترابطة بحسب التعاقب لزمني و التراتب النسبي ((مجموع االحداث ال

الرؤية يتمحور حوؿ منطقية تسمسؿ الحدث الروائي فيو ))مجموعة األفعاؿ و الوقائع 
و يمكف تحديد الحدث في الرواية ))  (3)و تدور حوؿ موضوع عاـ (( ،المترتبة ترتيبا نسبيا 

لفة تنطوي عمى أجزاء تشكؿ حاالت مخالفة أو مواجية أو متخا ،بأنو لعبة قوى متواجية 
بيف الشخصيات )...( الحدث الروائي صورة يرسميا نظاـ قوي في وقت مف االوقات و 

 .  (4)تجسدىا أو تتمقاىا أو تحركيا الشخصية الرئيسة((
..( فالرواية )) تعتمد اعتمادا رئيسا عمى السرد في نقؿ الحوادث الروائية إلى المتمقي ).  

و عميو يمكف القوؿ  ، (5) حتى أنو يصح وصؼ الرواية التقميدية بأنيا فف سرد الحوادث ((
بؿ أنو ليس ىناؾ رواية تقميدية دوف  ،إف الرواية التقميدية )) تنقؿ إلى المتمقي )حكاية( ما 
و استنادا إلى أف الحكاية تتألؼ مف  ،حكاية واضحة محددة تعبر عف الواقع تعبيرا رمزيا 

حوادث عدة يجب نقميا إلى المتمقي فإف السرد مطالب بميمة إيصاؿ الحوادث إلى ىذا 
 : (7)و قد حدد الدكتور ) شربيط احمد شربيط( بناء الحدث بثالثة طرؽ (6)المتمقي ((

حيث  ،ي المنطقي و تمتاز باتباعيا التطور السبب ،وىي أقدـ طريقة الطريقة التقميدية :   -8
 يتدرج القاص بحدثو مف المقدمة إلى العقدة فالنياية .



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . السنة المجلة الدراسات 

 

 
 

 

 
0020 

أو كما يسميا  ،يشرع القاص فييا بعرض حدث قصتو مف لحظة التأـز  الطريقة الحديثة : -0
أو إلى الخمؼ ليروي بداية حدث قصتو مستعينا  ،بعضيـ "العقدة " ثـ يعود إلى الماضي 

 و الذكريات .  ،و المناجاة  ،كتيار الالشعور  و االساليب ،في ذلؾ ببعض الفنيات 
يبدأ الكاتب فييا بعرض الحدث في نيايتو ثـ  طريقة االرتجاع الفني ) الخطؼ خمفا( : -3

و قد استعممت ىذه الطريقة قبؿ أف تنتقؿ إلى  ،يرجع إلى الماضي ليسرد القصة كاممة 
ـ موجودة في الرواية وىي اليو  ،األدب القصصي في مجاالت تعبيرية أخرى كالسينما 

 البوليسية أكثر مف غيرىا في االجناس األدبية . 
ىذه الطرؽ تفسح المجاؿ أماـ الروائي في اختيار الطريقة التي تناسب حدثو لغرض إيصالو 
إلى المتمقي و المالحظ إنو بالرغـ مف آلية عرض  الحدث في كؿ طريقة تختمؼ عف 

وىي عرض الحدث بتقنية السرد التي  ،ذه الطرؽ األخرى إال أف ىناؾ نقطة مشتركة بيف ى
و كذلؾ يمكف أف تحتوي الرواية الواحدة عمى أكثر مف حدث وليذا تتميز  ،يقـو بيا الراوي 

االحداث الروائية بالطوؿ و التشعب ولكف كؿ ىذه األحداث تشترؾ فيما بينيا لتصؿ إلى 
 نقطة  النياية و حؿ العقدة . 

و التقّزـ  ألف طبيعة المسرح ال تحتمؿ  ،سروائي فيتجو نحو التقمص أما بناء الحدث الم    
أي تفصيالت يمكف اف تتسبب في إبعاد الثيمة األساسية عف مغزاىا بوصفيا )) الفكرة 

و الثيمة الدرامية ىي المفيـو المجرد  ،الرئيسة التي تتغمؿ في ىيكؿ العمؿ الفني )...( 
 (8)و أحداث (( ،تمثيمو في شخصيات ليا أقواؿ الذي يحاوؿ المؤلؼ تجسيده مف خالؿ 

فالحدث يتمسرح مف خالؿ الحوار بيف الشخصيات )) ويكفي أف يكوف لدى االبطاؿ نشاط 
و حيوية  ،وتعديؿ المخطط العواممي  ،كالمي لغوي ليتخيؿ المشاىد تحوؿ الفضاء الدرامي 

.  (9)و الفعؿ ىي دائما متغيرة بحسب االشكاؿ المسرحية (( ،فالعالقة بيف الحوار  ،الفعؿ 
وبحسب ىذه الرؤية يكوف الحدث الممسرح مختصر جدا فيو يتجسد مف خالؿ حكي 
الشخصيات وقد يؤدي ذلؾ إلى غموضو  ألف الحوار ال يعرض كؿ حيثيات الحدث السابقة 

تأويؿ خطاب وىنا يأتي دور المتمقي في  ،كوف الحدث ينطمؽ مف لحظة الحاضر
و جمالي معو محاوال استثمار  ،الشخصيات )) بغية فؾ شفراتو عبر تواصؿ فكري 
و بالرغـ مف ىذا االختصار في  (82)(معطيات الخطاب و ممكناتو إلعادة انتاجو مف جديد(
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 ( muthosعرض الحدث إال أنو يتميز بحبكة قوية أو كما يسمييا ارسطو )) الميثوس )
وقد أكد "ريكور" أف الميثوس باعتباره تنظيما لؤلعماؿ المنجزة ىو  ،أي تنظيـ األحداث 
و االعماؿ المروية و  ،فالحبكة إذف تتمثؿ أساسا في التقاء االحداث  ،إدماج ليا في حبكة 

إذف  ىي )) التنظيـ العاـ لممسرحية ككائف متوحد إنيا عممية ىندسة و بناء  (88)تنظيميا((
ببعضيا بيدؼ الوصوؿ إلى تحقيؽ تأثيرات فنية و انتقالية االجزاء المسرحية و ربطيا 

و األديب ىو الذي يقوـ بنسج الحبكة عبر )) اعداد مسرح الحدث مف خالؿ  (80)معينة((
و يضع ليا اطارىا العاـ الذي  ،فيرسـ الشخصية و يحدد ليا أبعادىا  ،ىيكمية معمارية 
ثـ تبدأ ىذه الشخصية تتحرؾ باتجاه خمؽ  ،وىذا االطار يمثمو الحدث الفني  ،تتحرؾ خاللو 

الوقوؼ عنده و انياء العمؿ وصوال إلى حؿ يحسف  ،حبكة فنية تمثؿ ذروة التشويؽ 
و ما الحدث سوى  ،" إف ))الشخصية تحديد لؤلحداثىنري جيمسحيث يرى " (83)((الفني

 . (84)((تمثيؿ الشخصية
و مف جية  ،خالصة القوؿ إف بناء الحدث الروائي يتخذ مف السرد وسيمة لو مف جية 

و التفرع الذي يؤدي إلى تداخؿ االحداث داخؿ  ،أخرى يتجو الحدث الروائي نحو الطوؿ 
الرواية الواحدة ال سيما إذا كانت الرواية تحتوي عمى أكثر مف حدث فتتداخؿ االفكار فيما 

احة عرض الحدث الروائي اوسع مف الحدث المسروائي ألف الحدث وكذلؾ إف مس ،بينيا 
الروائي يمكف لو القفز فوؽ الزمف مف خالؿ االستباؽ و االسترجاع و يمكف لو كذلؾ أف 

في حيف أف الحدث المسروائي يستند  ،ُيسرد وفؽ تسمسمو التاريخي مف البداية إلى النياية
محور حوؿ الزمف الحاضر و يسير وفؽ بنحو مباشر عمى الحوار بيف الشخصيات و يت

و بناًء عمى ذلؾ سنتتبع آلية عرض االحداث في بطوف الروايات صدد  ،ترتيب منطقي 
 الدراسة لمكشؼ عف مدى مسرحتيا بوصؼ إف الروايات ذات بناء مسروائي . 

"  حيث  بمقيس و اليدىديعد الحوار الحاضنة الرئيسة في مسرحة الحدث في رواية "    
ح الرواية في لحظة لقاء بطميا " سعود" بالعرافة لتنبأه بعماه حيث تمثؿ ىذه النبوءة تفتت

و الصراع  فتنسج حبكة الرواية عمى أساسيا  ،و الثيمة األساسية في بناء الحدث  ،الركيزة 
 يبدأ المشيد بقوؿ العرافة :  ،

 أـ إنؾ تخشى قوؿ الحؽ ؟! ،أ أتكمـ بصراحة   -)) 
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 قاؿ ليا بنبرة جزعة 
 قولي ما تشائيف .. -

 قالت الشابة الممثمة مف خمؼ الخمار 
 ما أشاء إال أف يشاء اهلل رب العالميف  -

 فقاؿ جزعا لطبع فيو
 خمصيني  -

 و أشارت بأصبعيا إلى قطع األحجار التي أماميا ثـ قالت : ،ترددت لحظة 
 و اهلل اعمـ  ،أو يتوب اهلل عميؾ  ،سوؼ تصاب بالعمى  -

 نيض منفعال و ركميا بقدمو إذ كانت تجمس القرفصاء و صاح فييا بصوت عاؿ 
 (15)فأؿ اهلل و ال فألؾ (( -

ينطمؽ الحدث في المحظة التي يتـ فييا الحوار بيف الشخصيات فكؿ مف " سعود " و "     
فالشد و الجذب بينيما خمؽ العقدة منذ المحظة األولى فعقدة  ،العرافة" يمثالف طرفا الصراع 

و كيؼ يمكف لسعيد أف  ،الرواية أصبحت واضحة وىي مدى إمكانية تحقؽ نبوءة العرافة 
و ليس مف الضروري أف  ،يتخطاىا وعميو فإف الشخصية تقود )) الفعؿ و تدفعو إلى األماـ 

فالعرافة و بالرغـ  (86)الشخصية المحورية ((ولكنيا  ،تكوف الشخصية الرئيسية بطؿ العمؿ 
و إنما تعد مف الشخصيات  ،مف تأثيرىا عمى الحدث لكنيا ليست الشخصية األساسية 

المحورية التي أسست لعقدة الحدث حيث تنسحب بعدىا لتترؾ البطؿ يصارع مصيره المقرر 
قيؽ فكرة الحدث بعد ىذه المحظة مف انطالؽ الحدث تبدأ األحداث تتوجو لغرض تح ،لو 

 إذف ىناؾ أحداث ثانوية تنبثؽ في الرواية لغاية الوصوؿ إلى الحدث الرئيس . ،األساسية 
والذي يعد الخطوة الثانية لموصوؿ  ،الخيانة" يطرح المشيد لثاني في الرواية فكرة حدث "   

و صراع  ،و كذلؾ الحدث في ىذا المشيد يتمسرح مف خالؿ حوار  ،إلى الحدث العاـ 
و  ،الشخصيات حيث ظيرت شخصيتاف جديدتاف بجانب البطؿ حتى يتـ الصراع بينيـ 

ألوؿ يبدأ الجزء ا ،" بحسب ظيورىا في المشيد ىي " وىاب" و " بمقيسالشخصيات الجديدة 
" حيث يعتبر حدث تمييدي في ىذا المشيد يميد إلى مف الحدث بمقاء " سعود" و" وىاب
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قاؿ  ،و ظؿ يحدؽ فيو منتظرا تفسيرًا لما حدث  ،بمو وىاب وجال استقحدث " الخيانة" ))
 و متعبا مف وعثاء الطريؽ : ،سعود متضايقا 

 أوصمت البدوية إلى اطراؼ المدينة . -
 سألو وىاب في إحساس فائؽ بالقمؽ 

ما الذي تفعمو مع بدوية غريبة .. إنني اسمع عف البدو حكايات غريبة . إّني اخاؼ  -
  عميؾ يا أخي !!

 قاؿ سعود بميجة لـ يعتدىا منو صديقو :
 لست صغيرا  -

 قاؿ وىاب
ولكنؾ اصغر مني وعميؾ أف تسمع كالمي و تبحث عف أبنة حالؿ بدال مف ىذه الفضائح  -

.. 
)....( 

  (17)أنا ذاىب لمصالة .. إف جاءت بمقيس فمتنتظرني (( -
و االضطراب النفسي مف  ،حوار كؿ مف " سعود " و " وىاب" في المشيد مشحوف بالتوتر 

ِقبؿ " سعود" بسبب خوفو مف نبوءة العرافة فيحاوؿ بشتى الطرؽ أف يبعد الفكرة مف رأسو 
ولكي ال  ،لذلؾ جاء حديثو ُمغمؼ بالخوؼ ونممح ىذا مف ردوده الثائرة عمى كالـ صديقو 

يكوف " وىاب" وجوده دخيال عمى الحدث جعمو الكاتب مف الشخصيات التي تؤثر عمى 
فالشخصيات يجب أف تعمؿ عمى خدمة المعنى مف بداية الحدث إلى آخره  ،سير الحدث 

فالجممة الحوارية األخيرة التي قاليا " وىاب " ) أنا  (88)حتى ال يختؿ البناء العاـ لمفكرة
ذاىب إلى الصالة .. إف جاءت بمقيس فمتنتظرني( تفسح المجاؿ لدخوؿ " بمقيس" إلى 
مسرح الحدث فبدخوليا يتصاعد الحدث بنحو كبير الف " سعود" يييـ حبا بزوجة صديقو 

 : بمقيس فأخذ ينتظر قدوميا بفارغ الصبر فيحدث نفسو قائال 
 أييا الشيطاف ..آتني بيا الساعة ! -)) 

 وكاد قمبو يقفز مف صدره حيف ىبطت ) بمقيس( بغتة مثؿ حمامة وديعة 
 تفضمي بالجموس  –)...( 
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 (19)إنؾ ال تشعريف بمف يييـ بؾ (( –)...( 
يطوؿ الحوار بيف " بمقيس " وسعود " الذي يحاوؿ لفت نظرىا إليو و يحاوؿ التقرب منيا    

شيئا فشيئا مستغال غياب " وىاب " حيث يتصاعد الصراع بينيما إلى أف يصؿ ذروتو في 
فيقوؿ لو سعود : ))  (02)لحظة محاولة اعتداءه عمى بمقيس و دخوؿ " وىاب" إلى المحؿ

. يحاوؿ " سعود"  (21)اخي .. ىذه امرأتؾ و أنا بريء مما فعمت ((حسنا إنؾ جئت يا 
وقد اشتد الصراع بيف وىاب و  ،التنصؿ مف افعالو مما دفع " وىاب إلى طالؽ زوجتو 

. إذف عمؿ حدث  (00)سعود مما أدى إلى قتؿ " وىاب " مف قبؿ سعود وفراره خارج المدينة 
 ،الخيانة عمى زج البطؿ في مشكمة جديدة وىي كيؼ سيواجو مصيره مف ارتكاب الجريمة 

تتوالى االحداث في حياتو و كؿ ىذه االحداث مرتبطة بحبكة متماسكة و التي تجعؿ 
وىذا يمنح البناء الروائي صفة  ،االحداث )) تتسـ بالروابط و التتابع و بالحتمية و السببية 

 .  (03)ضوية و التماسؾ((الع
بعد ىذه االحداث تواجو البطؿ الكثير مف المصاعب في مكانو الجديد حيث ينتقؿ    

الحدث مف الدكاف في المدينة إلى صحراء بادية السماوة فتبدأ رحمتو ىناؾ بيف العرافيف و 
 المشعوذيف و تصؿ بو االحداث إلى لحظة حصولو عمى عظـ اليدىد و الذي يساعده عمى
الظفر بقموب النساء و التمكف منيف االمر الذي يدفعو لمعودة لمتمكف مف بمقيس ولكنيا 

فتتحقؽ النبوءة التي عرضتيا الرواية في المشيد  (04)تصب الزيت في عينو و يفقد بصره 
األوؿ . كؿ األحداث في الرواية تمسرحت مف خالؿ الشخصيات و الحوار و لـ يكف لمسرد 

و إنما جاءت متسمسمة منطقية مناسبة بسيولة تحكميا حبكة قوية  ،ث دورًا في عرض الحد
فال استرجاع و ال استباؽ في االحداث ولكف حصؿ الدمج في بناء الحدث الروائي و 
الحدث المسروائي في نقطة تعددية االحداث داخؿ الرواية الواحدة لذلؾ فإف الحدث ىو 

و مف  ،ذ مف الرواية تعدد الحدث و تشعبو حدث مسروائي ألنو جمع بيف آليتيف لبنائو فأخ
 المسرحية التسمسؿ المنطقي و الفكرة الواضحة و العرض الممسرح مف خالؿ الحوار . 

و الحدث الممسرح رواية "  ،و مف الروايات التي دمجت بيف بناء الحدث الروائي     
ة تكمف في إف كؿ ظالؿ عمى النافذة" لكف النقطة الفارقة في بناء الحدث في ىذه الرواي

مشيد مف الرواية أخذ الطريقة التي تناسب بناء الحدث بالرغـ مف إف الحدث متعدد في 
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الجزء الروائي و لو أكثر مف وجو فتارة يسرد حدث ىروب "حسيبة" و أخرى يسرد حياة " 
و يتطرؽ إلى حكاية حب الحاج عبد الواحد و " نعيمة" و كذلؾ يشير  ،ماجد" و صراعاتو 

  ،بينما في الجزء المسرحي تميز بوحدة الحدث  ،و أختو داخؿ األسرة  ،ربة شامؿ إلى غ
و الحدث في المشيد الممسرح  ،فنجد إف الحدث في الجانب الروائي ُعرض بطريقة السرد 

في حيف نرى إف الجزء المسرحي جاء ترجمة  ،ُعرض مف خالؿ الحوار بيف الشخصيات  
االبرز في الرواية ىو ىروب حسيبة أما الحدث المسرحي لمجزء الروائي فالحدث العاـ و 

 في الرواية ىو ترجمة ىذا اليروب مف خالؿ كتابة عمؿ مسرحي . 
أوؿ حدث ُيسرد في الرواية ىو ىروب " حسيبة" فيصور الراوي ىذا الحدث و لـ يكتؼ    

 ،بذلؾ بؿ يمج خياؿ "الحاج عبد الواحد" ليصور حدثًا متخيال يتمنى فيو رجوع زوجة أبنو 
رغـ أنيا ال تعرؼ  ،يزداد يقينو بأنيا ستعود .. ربما ستعود إليو بالذات يقوؿ الراوي : )) 

ستسأؿ و سيدليا الناس . ستأتي قاصدة إليو تطمب غفرانو أوال  ،بالضبط  موقع دكانو
 (25)ستأتي إليو مبممو بالدموع (( ،فيو رب العائمة 

و الذي عمى أساسو ُبنيت كؿ األحداث  ،إف افتتاحية الرواية تركز عمى أىـ حدث فييا    
جد كؿ شخصية األخرى فحدث ىروب زوجة األبف  مارس ىيمنتو عمى كؿ الشخصيات فن

بجانب الحدث الخاص بيا ىناؾ زاوية تركت لتأثير الحدث العاـ فتتداخؿ األحداث داخؿ 
وفي ىذا النص يركز الراوي عمى الجانب العقمي المتخيؿ لدى الشخصية و  ،المتف السردي 

بياف كيؼ إف تفكير " الحاج عبد الواحد" قد توجو إلى زوجة أبنو فيتخيؿ رجوعيا نادمة 
متوسمة ولقد تـ عرض الحدث بطريقة السرد المباشر مف خالؿ الراوي الذي يكوف خارج 

حداث الثانوية في الرواية و يكشؼ عالقة الحدث ويستمر الراوي بنقؿ األ ،إطار الحكي 
األساس بالحدث الفرعي فيسرد قصة حب " نعيمة" و " عبد الواحد" متخذا مف الحدث العاـ 

طيمة أسبوعيف ظّمت نعيمة " أـ جعفر" تمارس وسيمة لمولوج إلى الحدث الثانوي فيقوؿ : )) 
و تردد مع نفسيا :  ،فت في الزوايا و تتم ،وتدخؿ بيوتًا  ،تجوب األزقة  ،نشاطا مكثفا 

بعد كؿ ىذه السنيف ؟ بعد األىة و الونة ؟  ،صدؽ ؟ صدؽ أف يصير لي اعتبار عنده 
 ،أصير أنا المسيطرة ال ىو  ،و طمعاف الروح ؟ أوؼ ياربي  ،و الحسرة  ،بعد العذاب 

 (26)ليعرؼ مف ىي نعيمة ..((
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ث العاـ منفذا لتفصح عف الحدث نالحظ كيؼ اتخذت شخصية " نعيمة" مف الحد    
فعندما طمب منيا " الحاج عبد الواحد" أف تبحث عف زوجة أبنو شعرت إنو  ،الخاص بيا 

و مف جية أخرى نرى  ،وبدأت تنفذ طمبو لغاية في نفسيا  ،مف الممكف إعادة الحب بينيما 
إف الراوي مف السيولة عنده أف يخترؽ أفكار و شعور الشخصيات فالراوي مف ىذا المنطمؽ 
وحسب رأي " توماتشفسكي " يسرد الحدث بصورة موضوعية فالسرد الموضوعي عنده )) 

و إنما ليصفيا  ،مقابال لمراوي المحايد الذي ال يتدخؿ ليفسر األحداث  ،يكوف الكاتب 
فيكوف مجرد ناقؿ لمحدث  (07)محايدا كما يراىا أو كما يستنبطيا في أذىاف األبطاؿ(( وصفا

 و رؤيتو  .   ،ويترؾ القارئ يتابع الحدث ويكشؼ خباياه دوف ممئ عقؿ القارئ بأفكاره 
و كؿ  ،أما إذا انتقمنا إلى الجزء المسرحي فنالحظ إنو ذو حدث واحد في كؿ المشاىد    

ويحاولوف  ،فالمشيد األوؿ يوضح اتفاؽ الطالب عمى كتابة مسرحية مشيد مكمؿ لآلخر 
في المشيد الثاني يعمؿ " شامؿ" عمى وضع الخطوط  ، (08)أف يجدوا موضوعا مناسبا

الوقت عصر . شامؿ جالس وحده في حجرة الدرس األولى لمحدث ويبدأ المشيد : )) 
ينكب عمى الورؽ  ،يشطب  يييئ المشيد األوؿ مف مسرحية " عقاب الضمير " يكتب و

الواقع إنو كاف يييئ  ،القمـ مرتخ بيف أصابعو  ،ثـ يشرد ذىنو و يبحمؽ في الفراغ 
و لمشيد آخر كاف يتصور إنو البد أف يقع بينو وبيف  ،لمشيديف : مشيد المسرحية 

ولكف الذي حدث شيء آخر لـ  ،سناء )...( كاف ينظر إلى الباب متوقعا قدـو الممثميف 
دخؿ جميؿ مدليـ األسارير مديد القامة ناويا عمى شر حت إذا دنى منو  ،يكف عمى الباؿ 

 غرز سبابتو في صدره 
 جميؿ : دعني أقوؿ لؾ : ال تتحرش بيذه الفتاة  -
 شامؿ : أية فتاة ؟ -
 جميؿ: ال تتغاب ! أال تعرؼ اسميا ؟ ىيفاء  -
 ىذا؟ شامؿ) ينيض محتجا( ماذا يعني -
أنت  ،إنؾ ستفوز بغنـ كبير وتحسب ،لعمؾ تتصور نفسؾ ذكيا ،ي انذاراجميؿ : يعن -

 .(29)..((مخطئ
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 ،وأعطى نبذة عامة عف المشيد  ،المشيد أعاله يبدأ بداية سردية فالراوي كاف حاضرا    
وعف الشخصية األساسية فيو فنقؿ حالة " شامؿ" و محاولتو في بذؿ كؿ جيده في كتابة 

و ينقح الحدث  ،ويعدؿ  ،و يشطب  ،فيكتب  ،مسرحية مالئمة لمحدث الذي يريد تأليفو 
ولكف نجد الراوي كذلؾ تسمؿ إلى الخوالج النفسية لػ " شامؿ"  ،لكي يتصور بصورة جيدة 
و اآلخر مشيد خاص بو و بزميمتو  ،األوؿ مشيد المسرحية  ، وقاؿ إنو يحضر لمشيديف

 ،وقد عرؼ القارئ ىذه المعمومة عف شامؿ مف خالؿ الراوي  ،"سناء" الذي يكف ليا الحب 
ولكف عندما يبدأ الصراع بيف " شامؿ" و  ،إذف افتتاحية الحدث في المشيد افتتاحية روائية 
كشؼ الحدث وىذه ىي طريقة بناء الحدث " جميؿ" ينسحب الراوي ويترؾ الشخصيات ت

يبدأ الشد و التوتر بيف شامؿ و جميؿ لحدث خاص بيما بعيد عف الحدث العاـ  ،المسرحي 
وقد لجأ الكاتب إلى ىذا التداخؿ ليضفي الواقعية عمى شخوصو فميس مف  ،المسرحي 

ؿ المعقوؿ أف تكوف الشخصيات مجردة مف أحداث خاصة بيا فالشخصيات ىي أساس ك
ونالحظ الدور الياـ لمشخصيات عند متابعة الحدث المسرحي فبعد أف كتب شامؿ  ،حدث 

الطالب أنفسيـ متناثروف عمى المسرحية بدأ بتوزيع األدوار فيبدأ المشيد الثالث : )) 
 المقاعد :

 شامؿ ) ينيض( يبدو أف النصاب كامؿ  -
 خالد: بؿ و فيو زيادة مباركة . -
 بينكـ ؟ىيفاء : ىؿ تجدوني زائدة  -
 أصوات : ال أبدا  -
 عمواف : ستقوميف برسـ التابموىات  -
كما أف كماؿ قِبؿ بأف يمثؿ دور األبف األكبر  ،شامؿ : اآلف عرؼ كؿ واحد دوره الخاص  -

 و إلتفات قبمت بتمثيؿ دور الزوجة الياربة  ،
 جالؿ : رغـ ما فيو مف تعقيد -
 كما اعتقد  ،شامؿ : وفكرة المسرحية واضحة عندكـ  -
 جبار : عمى الشرط الذي اتفقنا عميو في الجمسة السابقة -
 شامؿ : اتفقنا  -
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وىي عقدة  ،جبار اسمحوا لي ) يرفع يده( بما أف األمر يخصني ويخص زوجتي  -
 فيجب أف تفيـ وجية نظري  ،المسرحية و لبابيا 

 شامؿ : تفضؿ  -
ؿ أخرى سبب سموكي أـ لعوام ىؿ ،لماذا ىربت  ،جبار : سبب ىروب الزوجة غامض  -

)...())(30). 
 ، 882إلى صفحة  869يطوؿ الحوار بيف الشخصيات في المشيد فيمتد مف صفحة    

و يشرعوف بتأويالت عديدة  ،تتشارؾ كؿ الشخصيات في إبداء وجية نظرىا في الحدث 
لمبحث عف السبب الحقيقي ليروب الزوجة و تحميؿ كؿ شخصية مف شخوص العمؿ 

ينساب الحدث بسالسة تامة فال تعقيد و ال غموض فالشخصيات واضحة في  ،المسرحي 
أفكارىا باإلضافة إلى أف غياب الراوي عف مسرح الحدث اعطى الحرية لمشخصيات في 
التعبير عّما تريد ولو ظاىريا ألف القارئ يبصر الحدث مف خالؿ تمؾ الشخصيات و لو 

وىذا الغموض مف سمات  ،ؼ المستور كاف الراوي حاضرا ألخترؽ الظاىر العاـ و كش
فيكوف  ،الحدث المسرحي و شخصياتو ألجؿ إدخاؿ القارئ في بؤرة التحميؿ و التأويؿ 

و يمكف أف نبيف  ،الحدث في الجزء الروائي مخالؼ لعرض الحدث في الجزء المسرحي 
 وجو االختالؼ بينيما مف خالؿ اآلتي : 

 ظالؿ عمى النافذة عرض الحدث في رواية
 الحدث المسرحي  الحدث الروائي

 عرض الحدث بالزمف الحاضر – 8 عرض الحدث بالزمف الماضي – 8
 تـ عرض الحدث مف خالؿ الشخصيات – 0 تـ عرض الحدث مف خالؿ الراوي المحايد -  0
 تغمب الحوار عمى السرد – 3 تغمب السرد عمى الحوار – 3
 فالراوي يكشؼ االبعاد ،الحدث ليس غامضا  – 4
 النفسية لمشخصيات . 

 الحدث غامض فالقارئ ال يعرؼ إال ما  – 4
 تصرح بو الشخصيات 

 ُعرض الحدث بتسمؿ منطقي دوف المعب عمى الزمف – 5 استعاف الحدث بتقنيات االستباؽ و االسترجاع   -5
 المسرحيحدث واحد داخؿ البناء  – 6 أكثر مف حدث داخؿ المتف السردي – 6
 مكاف عرض الحدث ثابت ) قاعة ( – 7 مكاف عرض الحدث متغير  – 7
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بناًء عمى ما سبؽ نالحظ إف رواية " ظالؿ عمى النافذة" بناء الحدث فييا جاء مستقال     
تفظ كؿ بناء بخصوصيتو فمـ يتداخؿ البناءاف بالرغـ مف قربيما بؿ اح ،في كؿ جزء منيا 

ة بحسب ىذه القراءة لـ يكف فييا حدث مسروائي بؿ احتوت عمى لذلؾ فالرواي ،التي تميزه
و العقدة ىي  ،و بالرغـ مف أف الفكرة العامة  ،حدث روائي منفصؿ عف الحدث  المسرحي 

فجاء بناؤىما مخالفا لبناء الحدث في الروايات األخرى التي تدمج  ،واحدة في كال الجانبيف 
سرحية إلنتاج حدث مسروائي كما رأينا في رواية " بمقيس و التقنية الم ،بيف التقنية الروائية 

 و اليدىد " و كما سنرى في الروايات القادمة . 
و المسرحي إلنتاج حدث  ،في رواية " ثغيب" مزج الكاتب بيف البنائيف الروائي     

وتحقؽ ىذا الدمج في مسرحة الحدث عبر تسمؿ الراوي إلى الحدث الممسرح  ،مسروائي 
 نو الشخصية األساسية ويقوـ بسرد أحداث ماضية قد حصمت ليا . لينتزع م

 ،يبدأ الحدث األساس في الرواية عندما يتـ اإلعالف عف موت بطميا " جبر الواضح"    
وعف طريؽ ىذه االنطالقة يدخمنا الكاتب  ،وىذا الحدث يمثؿ االنطالقة األولى لؤلحداث 

والذي تتـ بو محاسبة " جبر  ،إلى عالميف مختمفيف العالـ األوؿ ىو حياة ما بعد الموت 
وفي ىذا الجزء مف الرواية يمجأ الكاتب إلى عرض الحدث  ،الواضح" عمى كؿ أعمالو 

وتتـ عرض األحداث و العالـ الثاني ىو حياة "جبر الواضح" قبؿ الموت  ،بصورة مسرحية 
فنالحظ في  ،وىذا التداخؿ ينتج توليفة مسروائية لمحدث  ،ىنا بالتقنية الروائية السردية 

المشيد الرابع مف الرواية اعتراض " جبر الواضح" عمى المحقؽ الذي يفتش في حياتو 
 قاؿ : بأسـ مف تنتيؾ روحي ؟ فيحدث نفسو قائاًل : )) 

االرض لـ  ،لسماع اإلجابة  ،و األحواش التي طاليا الخراب  ،و الدرابيف  ،تميفت األزقة 
كيؼ يمكف  ،كانت ىي الشاىد األمثؿ الذي يجب عمييا تدويف ما تراه  ،تستطع االنصات 

 ذلؾ ؟ تمؾ ميمة ال يمارسيا إال االخرس )...(
 قاؿ : ال تمثؿ دور الميت    -

فاندلقت عمب الماء  ،باب أشار إلى الواقفيف عند ال ،وبطرؼ اصبع باشؽ مثؿ سف رمح 
 قاؿ المحقؽ جردوه  ،الساخف فوؽ الجسد الذي خمد دوف حراؾ 

 وراح بخبرة مدىشة تجريد الميت مف كؿ سواتره )...( ،أدى الواقؼ بعنفواف التحية 
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 ،ونرى  ،نحف نعرؼ  ،يا ىذا نحف جئناؾ بخبر .. ال يمكف لؾ و ال لغيرؾ االنيزاـ منا  -
 نجيد استخداـ كؿ ما يمكف أف يساعدنا عمى الوصوؿ إلى مطامير عذاباتؾ )...( 

و تأخذىف إلى  ،اتعرؼ ىذا السجؿ مدوف فيو كؿ ما اقترفت منذ كنت صبيا تغرر بالبنات  -
عمؽ البساتيف لتجردىف مف الحياء )...( السجؿ ىذا مدوف فيو ما فعمتو بأمؾ يـو 

وبعد أف انتيت المعبة تشيطنت وأخذت  ،ي اعطاىا دينارا أرادات االختالء بذاؾ الرجؿ الذ
و أرسالؾ إلى جحيمنا الذي ال يرحـ  ،دينار عفتيا )...( نحف نعرؼ كيؼ نقتص منؾ 

))(31)  
و  ،المحقؽ  ،يضـ المشيد الشخصيات التي تؤدي الحدث المتمثمة بػ ) جبر الواضح    

فكؿ شخصية أدت عماًل معينًا إلخراج الحدث ونالحظ إف  ،الشخص الواقؼ عند الباب( 
و ُعرض  ،و تأنيب "جبر" عمى أفعالو  ،األوؿ حدث التحقيؽ  ،المشيد يحتوي عمى حدثيف 

بينما أدى المحقؽ في  ،ىذا الحدث بتقنية مسرحية عف طريؽ الحوار بيف الشخصيات 
خص حياة " جبر " ولوال ىذه المشيد ميمة االنتقاؿ إلى سرد األحداث الروائية التي ت
و بما إف الحدث المسرحي و  ،االنتقالية في الحدث لبقي جزء مف حياة الشخصية غامضًا 

 ،و تاريخو  ،بسبب خصوصيتو المختصرة ال يمكف لو أف يعرض الحياة السابقة لمشخصية 
فإف و عميو  ،إذف ال بد مف وجود آلية لعرض حياة البطؿ لتكتمؿ الصورة لدى المتمقي 

أما المعمومات التي  ،الحدث المسرحي في المشيد يختص بسؤاؿ المحقؽ لػ "جبر " فقط 
و تسيبو و ممارساتو الالأخالقية عرفيا القارئ بفعؿ  ،عرضيا المشيد المتمثمة بػمجونو 

إذف الحدث العاـ في المشيد ىو حدث مسروائي بصفتو دمج بيف آليتيف   ،السرد الروائي 
مشيد آخر يكوف الحدث مسروائيًا عف طريؽ المزج بيف الشخصيات وفي  ،في بناءه 

المسرحية التي تعمؿ عمى تصاعد الحدث عبر الحوار المباشر الذي يؤدي إلى نسج حبكة 
و بيف السماح لمراوي لمنفوذ داخؿ الشخصية األساسية في الحدث الممسرح و  ،متماسكة 

سبب حوادث البؤس و الشقاء الذي سرد المشاعر المخفية لشخصية " جبر" المتشكمة ب
 و نممح التداخؿ في ىذا المشيد :  ،يعشيو 

المقموب مف األسئمة وضع  ،المسرح كاف يتوىج بالحضور المراقب لما سوؼ يحدث )) 
 الجميع في حرج االجابات 
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الممثؿ األوؿ : ماذا أييا السادة لو استيقظنا ذات مرة واكتشفنا أف القبور ىجرت أمكنتيا  -
 ؟

 ممثؿ الثاني : ماذا لو بكت الشوارع ابتياجا بالفراغ؟ال -
 فمف أيف نجيئ بخمرة محكـو ؟ ،قالت الثالثة : مزيج االحزاف خمرة حاكـ  -

)...( 
كانت العيوف التي ايقظيا الصراخ ترقب ما يتوجب أف يفعمو الكاىف الذي تفؿ بيف يديو 

 معمنا أف األسئمة ال تستحؽ اإلجابة )...(
يستقر عند باب  ،لكف حنجرتو التي صارت تشبو تابوتا قديما  ،أراد جبر أف يحتج 

السيدة التي كانت  ،راحت تثغب ...تثغب دوف أف يفقو الجميع ماذا كانت تقوؿ  ،المسجد 
يا حيث كانت تجمس قبالتو مثؿ تمميذة ماكرة كانت ترقب فيضانات روحو التي أخذت

 (32)((المحنة تمتحف الوجود
في ىذا المشيد قامت الشخصيات بتوجيو مجموعة مف األسئمة التي تساعد عمى خمؽ      

عقدة الحدث باعتبار أف كؿ األسئمة تشير إلى الحزف و الشقاء و الخضوع فيؤالء الممثموف 
وعند  ،يجسدوف الشخصيات البائسة في المجتمع التي تحاوؿ االفالت مف سطوة السمطة 

القوي و  ،و المحكوـ  ،أف عقدة الحدث فييا متمثؿ بصراع الحاكـ  قراءتنا لمرواية نكتشؼ
يستمر الحدث  ،الضعيؼ لذلؾ سمط الضوء ىذا المشيد عمى ىذه الثيمة في الحدث 

وأف كؿ تمؾ األسئمة  ،الممسرح بنفس النمط فتأتي إجابة "الكاىف" لتؤكد دور ىيمنة السمطة 
ف كانت ذات صمة مباش ،ال تستحؽ اإلجابة  وعند  ،و مصيرىا  ،رة بحياة الشخصيات وا 

ىذه النقطة يتوقؼ الحدث المسرحي لندخؿ إلى عرض الحدث الروائي عف طريؽ كالـ 
فكؿ معمومة نستشفيا  ،الراوي الذي أخذ يتحدث بمساف "جبر" ليفصح عف خراباتو الداخمية 

الخصوصية ال  عف البطؿ و حياتو  نتوصؿ إلييا عبر المعمومات التي يقدميا الراوي وىذه
نجدىا في المسرحية التي ال تقدـ إال ما تعبر عنو الشخصيات الف الحدث المسرحي 

و الفضاء المكاني و الزماني باعتبار أف مسرحة الحدث  ،يتطمب اختصار في الحدث 
وىذا ما استندت إليو رواية " ثغيب" في انتاج حدٍث مسروائي  ،يجب أف تكوف قابمة لمتمثيؿ 

 ىا االثنى عشرة . في كؿ مشاىد
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"  نرى تجسد مسرحة الحدث فييا 67عند انتقالنا إلى رواية " ممؼ الحادثة         
و  ،باالعتماد عمى أقواؿ الشخصيات في الدرجة األولى فالقارئ يتمقى أقواؿ الشخصيات 

ويغمب عمييا  ،و يؤولو فالرواية يتراجع فييا عنصر السرد  ،عمى أساسيا يبني الحدث 
 وىذه الحوارية بيف الشخصيات ىي مف أسست مسرحة الحدث .  ،ر الحوا

و السرد ولكف مساحة  ،تنيض مسرحة الحدث في الرواية مف خالؿ الدمج بيف الحوار 
تبدأ الرواية مف منتصؼ الحدث فأوؿ ما يقع عميو عيف القارئ ىو  ،الحوار أكثر مف السرد 

جسد المتيـ يأخذ وضعو  ))ة قتؿ حدث التحقيؽ مع البطؿ بوصفو مجرما ارتكب جريم
 الطبيعي .. يخطو إلى الوراء خطوتيف قصيرتيف 

 الشرطي ييميـ : األفضؿ لؾ أف تسكت عندما يتكمـ السيد المحقؽ  -
المحقؽ : اصرارؾ عمى االنكار لف يفيدؾ في شيء.. أنت المسؤوؿ الوحيد في ىذا  -

 الحادث 
 الشرطي ييميـ : بالضبط  -
 لي فيو !المتيـ : واهلل ال يد  -
 المحقؽ : اخرس  -
 المتيـ : ... -
 الشرطي ييميـ : قمنا لؾ .. اسكت  -
 المحقؽ : اخرج  -

 يد الشرطي تمتد إلى كتؼ المتيـ
 (33)الشرطي : أمامي .. أنت عنيد .. لقد تسببت في ازعاج السيد المحقؽ . (( -

بؿ ىو حوار  ،وكياف متساوي  ،الحوار في المشيد ليس حوار شخصيات ذات وجود     
و ىامش . تمسرح الحدث في المشيد عبر ىذا الصراع  ،صراع مركز  ،قوى متصارعة 

المخفي بيف الشخصيات بالرغـ مف عدـ التصريح فيو بشكؿ مباشر مف قبؿ الشخصيات 
ولكف يمكف مالحظتو عبر اصرار المحقؽ عمى لصؽ التيمة في بطؿ الرواية دوف وجود 

ولكف بالرغـ مف ىذا ال يستطيع المتمقي الجـز ببراءة المتيـ  ، دليؿ يؤكد ارتكابو لمجريمة
إذف يتوجب عمى القارئ السير  ،ألف الحدث ليس كامال فالحيثيات األخرى لمحدث غامضة 
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و صارعيا فالحدث ال يكتمؿ دوف  ،مع الشخصيات و متابعة ما تكشفو مف خالؿ حواراتيا 
يتصاعد الحدث في الرواية إلى أف يصؿ ذروتو في لحظة  ،متابعة صراع الشخصيات 

قميص القتيؿ تحممو يد عرض المتيـ عمى الكمب البوليسي ليتعرؼ عمى رائحتو )) 
 المسؤوؿ .. و أنؼ الكمب ...

ىا ىو يقترب .. عمي أف أىدأ .. " أىدأ . أىدأ .." تمالؾ اعصابؾ .. المعنة .. المعنة .. 
 مسؤوؿ عنو يمسؾ بطوقو . ىو يتحدث بالمغة االنجميزية و ال ،ثانية يقفؿ راجعا 

 جاء ! جاء! .. لو .. لكف .. دورة .. أنا .. يقترب .. يقترب .. يقػ .. يقػ .. 
الكمب يقفؿ  ،يداعب الكمب  ،يتوقؼ عند أحدىـ .. يشـ األحدىـ .. األحدىـ يضحؾ 

ـ األحدىـ المسؤوؿ راجعا . المسؤوؿ ..الطوؽ ..القميص .. االنجميزية . يعود يش
الكمب يقترب ..  ،المسؤوؿ يترؾ الطوؽ  ،يسحبو مف طوقو بغضب .. الزجر باإلنجميزية 

 عيناه عمي يقترب .. فمو ..عيناه .. يقترب .. يقػ ..
 الكمب ينبح : ىو .. ىو 

 (34)المتيـ يصرخ : ليس أنا !! ((
و تتصاعد معو وتيرة الترقب فالشعور النفسي  ،يتصاعد الحدث في ىذا المشيد    

لمشخصية منح المشيد حركة مميئة بالقمؽ وقد اعتمد الكاتب ىنا عمى اسموب السرد و 
الوصؼ في عرض الجو العاـ لمحدث بالرغـ مف تراجع الحوار إال أف الشخصية الواحدة  

و  ،افة بيف الحدث بانفعاالتيا النفسية  استطاعت أف تمسرح حدثًا فالمشيد ييدـ المس
الشخصية و يجعميما وجودا واحدا فكؿ منيما يخدـ اآلخر وقد أكد ) أدويف موير ( عمى 

فميست  ،ىذه الثيمة في عرض الحدث قائال: )) تختفي اليوة بيف الشخصيات و الحبكة 
و ال الحبكة مجرد إطار بدائي يحيط بالشخصيات  ،الشخصيات فييا جزًء مف آلية الحبكة 

تمتحـ عمى العكس كمتاىما معا في نسيج ال ينقسـ فالسمات المعينة لمشخصيات تحدد بؿ  ،
وىكذا يسير كؿ شيء في الرواية  ،و الحدث بدوره يغير الشخصيات مطورا إياىا  ،الحدث 

إذف يمكف أف نالحظ التداخؿ في التقنيات إلنتاج حدث مسروائي  ، (35)إلى النياية ((
فنرى إف  ،رد باالستعانة بالشخصيات انتج حدثا ممسرحا فالتناوب في الحوار و الس

الشخصية بانفعاالتيا النفسية و خوفيا قد عممت عمى خمؽ العقدة و أوىمت القارئ بأنو 
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ولكف تأتي المشاىد األخرى وتحؿ ىذه العقدة عف طريؽ عرض أىـ  ،فعال ارتكب الجريمة 
وره ىذا المشيد والذي يطمؽ عميو حدث في الرواية وىو بياف تفاصيؿ الحادث  و الذي يص

كانت الساعة تقارب الواحدة و النصؼ عندما خرجت إلى الطريؽ اسـ ) استرجاع(  : ))  
ىي عادت تناـ لعميا شعرت ببعض  ،وسمعت صرير سريرنا  ،. أغمقت الباب مف خمفي 
 الشوارع كالعادة مقفرة شبو مظممة  ،النقمة بيد أف عذري معي 

 ثالث كالب .. 
 يا سيدي .. أنت تعمـ  -
 آه .. آه  -

 ىناؾ كومة مف الظالـ 
 مف .. ماذا  -

 قمبي يحدثني ابتعد 
 لكف اآلنيف المفجوع 

  (36)آه .. آآآ ... ((
فالبطؿ يروي كيؼ التقى  ،يصور الحدث مشيدا استرجاعيا يسرد فيو تفاصيؿ الحادث 

بالقتيؿ وىذا ما جعمو خائفا عند عرضو عمى )الكمب البوليسي( ألنو قد التقى فعال بالقتيؿ و 
وكذلؾ يحدد زمف وقوع الحادثة الذي يتزامف مع  ،خشي أف يشـ )الكمب( بو رائحة المقتوؿ 

د أف تـ موعد عودتو مف عممو فيصادؼ الشخص المقتوؿ وىو ينفض أنفاسو األخيرة بع
وقد أبدى المتيـ محاوالت في انقاذه واراد طؿ االسعؼ لو ولكف  ،قتمو و طعنو في الخنجر 

بدؿ سيرة االسعاؼ حضرت بالصدفة سيارة الشرطة و القت القبض عميو ألنو وجد في 
  (37)مسرح الجريمة

المشيد يروي تفاصيؿ الحادث بدقة فأخذ السرد مساحة واسعة امتدت عمى نحو ست 
وقد يكوف ىذا الطوؿ مبررا عندما نعمـ أف وجود ىذا المشيد ضروري جدا في  ،ت صفحا

و بما أف مساحة المسرحية  ،تماسؾ الحدث في الرواية ولواله لبقية حمقة مفقودة في الحدث 
تضيؽ بالحدث في تصوير أحداث ماضية لجأ الكاتب إلى االسترجاع و السرد فدخؿ حيز 

فنالحظ أف الشخصية  ،ية الحرية في الدفاع عف نفسيا الحدث الروائي إلعطاء الشخص
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مقيدة في الحوار و ولكف في السرد اعطيت مساحة اكبر و اجتمع كؿ مف الحوار و السرد 
عمى نسج حبكة الرواية ذات الحدث المسروائي . تزخر الرواية في ىذا التداخؿ بيف الحوار 

و   ،لى أف نصؿ إلى نياية العقدة و السرد فكؿ مشيد في الرواية يدفع الحدث لؤلماـ إ
ولكف ُدبرت لو مكيدة أخرى متمثمة بتزييؼ الحقيقة عف العدالة  ،الحؿ المتمثؿ ببراءة المتيـ 

ويسدؿ الستار عمى أحداث الرواية  التي تمسرح فييا الحدث بصورة مباشرة باالتكاء عمى  ،
 و بمساعدة السرد  .  ،الحوار المباشر

واية "المسافة" فنرى أنيا أكتفت بشخصية واحدة لعرض الحدث متخذة أما عند قراءة ر     
 ،مف خياؿ  البطؿ أداة لمسرحة الحدث لذلؾ نجد غياب تاـ لمالمح الشخصية األساسية 

وكذلؾ غياب التحديد الدقيؽ لمكاف و زماف الحدث وليذا نرى أف الحوار المتخيؿ في 
مة الوحيدة لعرض الحدث بمساعدة بعض الرواية قد اثقمو الكاتب جدا باعتباره الوسي

و بما أف الحدث متخيؿ ويوصؼ بأنو  ،العناصر السينوغرافية حتى ينمو الحدث و يتطور 
يبدأ المشيد األوؿ  ،ىذياف عقمي نجد أف االنطالقة األولى لو يكتنفيا الكثير مف الغموض 

و اطمؽ ثالث  ، أوجو المسدس عمى الحاضريفبحادث قتؿ  يتحدث بو البطؿ قائال : )) 
و ُيضاء المكاف جميعو بشكؿ  ،مع صوت آخر اطالقة تبدأ موسيقى عالية  ،اطالقات 

 (38)حاد و مفاجئ و يبدو الحاضروف مطوقيف برجاؿ مدججيف بالسالح ((

و سرده بمساف الشخصية االساسية دوف  ،غموض الحدث في المشيد األوؿ مف الرواية 
وجود شخصيات مشاركة يييئ القارئ لمدخوؿ إلى مسرح الحدث لغرض التأويؿ ليساعد 
البطؿ في انجاز ميمة عرض الحدث باعتبار أف الرواية تخمو مف الشخصيات التي يمكف 

ارئ أف يتفاعؿ معيا البطؿ لذلؾ فأوؿ خطوة لمسرحة الحدث في الرواية ىي ادخاؿ الق
في حيف يشير المشيد إلى أف ىناؾ آلية أخرى أستخدميا  ،لممارسة ميمتو التأويمية  

و الصوت المذاف  ،الكاتب لتساعد البطؿ في عرض الحدث ىي استخداـ تقنية الضوء 
يساعداف عمى االشارة إلى أف الحدث في موضع ما يتصاعد و موضع آخر ينخفض وىذا 

التي تناسب فعؿ اطالؽ النار و التي يتصاعد الحدث معيا  ما تشير إليو الموسيقى العالية
ليأتي بعدىا الضوء و ينير المكاف شكؿ حاد و مفاجئ ليشر إلى أف الحدث وصؿ ذروتو  ،

ال شيء سوى الموسيقى التي تأخذ  ،يسود الصمتوبعد ىذه النقطة ينخفض الصوت و ))
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ثـ ينقطع  ،يرتفع بشكؿ رىيب سعاؼ ما يمبث أفبالخفوت تدريجيا لتتنازؿ لصوت سيارة ا
يتمقطوف ثالث قتمى  ،ويدخؿ عدد مف رجاؿ االسعاؼ  ،و تسمع أبواب وىي تفتح  ،فجأة

 (39)ثـ يخرجوف بيـ عمى نقاالت ...(( ،
والذي نرى فيو كيؼ جعؿ الكاتب مف تناوب  ،المشيد أعاله ىو تتمة لممشيد األوؿ    

و انخفاضو أداة مرنة لخدمة الحدث فبمجرد انخفاض الصوت يشعر  ،ارتفاع الصوت  
 ،القارئ أف الحدث سييدأ وبالفعؿ يقؼ الحدث عند نقطة محددة وىي نقطة اطالؽ النار 

ولكف ىذا االنخفاض في الصوت ىيء لدخوؿ سيارة االسعاؼ فيطغى صوت السيارة في 
قتمى و نزؿ رجاؿ االسعاؼ يتوقؼ المشيد ويرتفع صوتيا ليمؤل المكاف وفي لحظة نقؿ ال

ىذه الوقفات الوصفية قيدت الحدث و  ،الصوت ليدؿ عمى وقوؼ السيارة ألجؿ نقؿ القتمى 
أوقفتو وفي لحظة خروج السيارة ترجع الشخصية لتواصؿ مسرحة الحدث وتكممو حيث 

 ،ضواء تطفئ جميع اال ،أنا : )بيدوء( كاف ال بد مف ىذا ليسود النظاـ توقؼ فيقوؿ : )) 
  (40)و يسود ظالـ تاـ .. صمت((

أو إلى القارئ حتى يبرر فعمو بأنو اطمؽ النار ليكي  ،يوجو البطؿ خطابو إلى الحاضريف   
و تمسرحو فبعد  ،و الضوء لتؤثث لمحدث  ،فتعود ثانية سينوغرافيا الصوت  ،يسود النظاـ 

أف ساد النظاـ إلى أيف يتجو الحدث ؟ لعؿ القارئ يتساءؿ ماذا بعد ذلؾ ؟ فتأتي اإلجابة 
ويمؤل الظالـ المكاف مصحوبا بيدوء تاـ  ،عبر االشارات السينوغرافية حيث تطفئ االضواء 

ليعمو بعدىا صوت الميكروفوف  ،ىذه اإلشارة توحي عمى أف الحدث في ىذه المحظة قد ىدأ 
صوت ضخـ صادر عف الميكرفوف : التفتوا إلى الوراء .. انظروا فيقطع جمود الحدث ))

 ( )يمتفت الجميع إلى الخمؼ بصعوبةإلى الخمؼ جميعا 
أنا : أنا الشيء الوحيد الذي يمكف رؤيتو بسبب مف شعاع يسقط عمى وجيي مف مكاف  -

 .. انتبيوا .. واحد .. اثناف .. ثالثة  و اآلف .. إليكـ القضية ،مبيـ 
وعند قدميو  ،واقفا باستقامة  ،) يضاء المكاف بأسره .. يبدو "ىو" اآلف وسط المشيد 

يرى "القتيؿ" مقتوال .. تعمو ىميمة مف الحشد إذ يبدو أف بعض الحاضريف قد تعرؼ 
 عميو 

 أنا : ال بد أنكـ تعرفونو .. -
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و ؟ / القاتؿ ... / أخبرونا مف يكوف .. / اعدموه ../ اصوات : أجؿ أنو ىو / ... مف ى -
 ولكف مف ىو الجباف ؟ ../ الجباف .. 

 صوت : ولكف ماذا تقصدوف بكؿ ىذا ؟ عالـ جئتـ بو إلى ىنا ؟ -
 صوت آخر : حقا ماذا تقصدوف مف اثارة ىذه القضية ؟ لقد مضى عمييا سنوات طويمة  -
 صوت : عشروف سنة .. تصوروا  -
 ريف ؟ لقد حدث ىذا قبؿ سنة فقط صوت : أية عش -
 صوت : حدث البارحة..  -
 صوت : حدث غدا .. -
 (41)أنا : بؿ سيحدث اآلف (( -

و الراوي وانتقؿ بالشخصية و الحدث  ،في ىذا المشيد جرد الكاتب روايتو مف ىيمنة السرد 
و  ،إلى مساحة النص المسرحي الذي تختفي فيو الخيوط الخفية التي تحرؾ الحدث 

وكذلؾ دمج بيف التقنيات  ،الشخصيات فيجعؿ الشخصية تعرض الحدث بكؿ بساطة 
السينوغرافية التي تساعد عمى مسرحة الحدث وبيف تقنية تعددية االصوات داخؿ المشيد 
وىذه التعددية يتبعيا تعدد التأويالت لمحدث نتيجة تضارب اآلراء في كؿ صوت انبثؽ 

ولكف  ،إلى تعمية الحدث وصعوبة فيـ مغزاه الحقيقي داخؿ المشيد التضارب الذي أدى 
تنكشؼ ىذه التعمية إذا عممنا أف الحدث ىو حدث غير واقعي بؿ مجرد صراعات نفسية 
تعاني منيا الشخصية لذلؾ فالحدث ذو ابعاد مركبة .  فالشخصية األساسية وحدىا عمى 

 ،و ما عالقتو بالشخصية  ،مسرح الحدث بجانب القتيؿ الغامض الذي ال ُيعرؼ لماذا ُقتؿ 
و لكف في لحظة مف المشيد تتصاعد االصوات فتؤجج الحدث و تمفو بالغموض فيمكف أف 

و  ،نالحظ أف الحدث يخمو مف التسمسؿ المنطقي فكؿ مشيد يزج القارئ في لغز جديد 
ر و غي ،كمما تقدمنا في الرواية تزداد األلغاز و يزداد المبس و الغموض فاألحداث مركبة 

منطقية ال يحكميا زمف منتظـ يرتب تسمسيا وكؿ ىذه العبثية في ترتيب الحدث متأتية مف 
اضطراب وعي الشخصية ومحاولتو لتقمص األحداث و الشخصيات التي يتخيميا في ذىنو 

وكثرة  ،و الحوار المتخيؿ  ،لذلؾ تراجع السرد بشكؿ ممحوظ في الرواية وطغى الوصؼ 
ويمكف  ،االقواس في المشاىد لترشد القارئ إلى بؤرة الحدث االشارات التي توضع بيف 
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القوؿ أف حدث رواية "المسافة" يحتوي عمى عقدة مركزة و لكنو خالي مف الحبكة المتناسقة 
وقد وفؽ الكاتب في رسـ  ،فالرواية كميا عبارة عف ُعقد متواصمة دوف وجود حبكة تحكميا 

 ،عقدة شخصية تعاني مف اليذياف المحموـ  الحدث في ىذه الطريقة بوصؼ الرواية تحكي
وىذا التداخؿ في وعي الشخصية جعؿ الكاتب يذيؿ اسـ الرواية بعبارة  ،و الصراع النفسي 

"قصة جديدة" أي أف األحداث التي سنقرأىا في ىذا العمؿ االبداعي يمكف أف تكوف أحداث 
نا لمنص االبداعي وجدنا ولكف عند تفحص ،أو قد تكوف رواية  ،أو أحداث مسرحية  ،قصة 

و الحدث المسرحي فأخذت مف المسرحية تأثيث الحدث  ،أنيا مزيج بيف الحدث الروائي 
ابتداًء مف منصة العرض وصوال إلى استخداـ القطع السينوغرافية و االشارات المسرحية 

ا مف أم ،الموضوعة بيف االقواس و االختصار التاـ في المكاف و الزماف بما يالئـ المسرح 
وصراعيا و كشفو إلى القارئ بيد  ،الرواية فأخذت الخيوط العامة لرسـ الشخصية بيذيانيا 

أف الرواية أكثر مرونة في خمؽ شخصياتيا فالشخصيات الروائية كما يرى ) أدويف موير( 
بمعنى أف  (40)و ينبغي أف تكوف أكثر شبيا بالحياة (( ،)) ترتبط ارتباطا مباشرا بالحياة 

و ىذا القرب وجدناه في شخصية  ،الشخصية الروائية يجب أف تكوف أقرب إلى الواقع 
رواية "المسافة" فاالضطرابات النفسية كثير ما تسيطر عمى طبقة كبيرة مف الشخصيات 

 الواقعية . 
وكؿ رواية تتخذ مف تقنيات عرض  ،تتواصؿ الروايات حيز البحث مسرحة األحداث    

و " الشياح " اتخذتا مف الحوار  (43)8فرواية " المعبة "  ،ممسرح وسيمة لذلؾ الحدث ال
المباشر بيف الشخصيات أداة لمسرحة احداثيما وىاتاف الروايتاف اعتمدتا االسموب نفسو في 

في حيف اعتمدت رواية " تسارع الخطى"  ،"  67عرض الحدث في رواية " ممؼ الحادثة 
الؿ عمى النافذة " فكال الروايتيف احتوت عمى نص مسرحي االسموب ذاتو في رواية " ظ

قد  (44)داخميما فكؿ مف " شامؿ " في " ظالؿ عمى النافذة " و " عبداهلل " في تسارع الخطى
 شرعا في كتابة نص مسرحي واعتمدا عمى تقنيات كتابة الحدث المسرحي .  

حة الحدث مف أسموب رواية " فتقارب اسموبيا في مسر  (45)أما رواية " بطف صالحة "     
 المسافة " فكال الروايتاف اعتمدتا عمى الشخصية الواحد في عرض الحدث المتخيؿ . 
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نتيجة التداخؿ بيف البناء خالصة القوؿ أف مسرحة فضاء الحدث في الروايات حصؿ    
و البناء الدرامي بوصفيما بناءيف متقاربيف جدا فكؿ مسرحية ىي عبارة عف رواية  ،السردي

ُأىمت إلى أف ُتَمّثؿ باعتبار الرواية مف االجناس األدبية التي تتمتع بمرونة عالية في احتواء 
وىذه المرونة سمحت لمروايات أف ُتمسرح أحداثيا بتقنيات  ،أجناس اخرى تتداخؿ معيا

 مسرحية .  
 

 الخاتمة 
      ُيمثؿ الحدث العمود األساس الذي ترتكز عميو باقي عناصر العمؿ الدرامي

و الزماف ال يمكف أف تقدـ عماًل متكامال بدوف وجود ،فكؿ مف الشخصية و المكاف 
 الحدث .

  مسرحة الحدث تتـ مف خالؿ مزج البناء السردي و البناء الدرامي 
  غمبة الحوار عمى السرد في مسرحة االحداث 
  الشخصيات في الحدث المسرحي تعبر عف ذاتيا دوف وسيط بينما في الحدث

 الروائي يتدخؿ الراوي في تقديـ الشخصيات 
  يتخمص الحدث الممسرح مف سمطة الخطاب الروائي ويتجو نحو الخطاب الدرامي 
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 ىوامش البحث

                                                           
البنية الدرامية في شعر محمود دروش : رمضاف عطا محمد الشيخ , اطروحة دكتوراه , جامعة العمـو اإلسالمية العالمية , االردف  (8)

 .  822, ص 0288, 

 .  845معجـ السرديات : مجموعة مؤلفيف , ص  (0)

 .  835جماليات السرد في الخطاب الروائي : صميحة عودة , ص  (3)

 .  54معجـ مصطمحات نقد الرواية : ص  (4)

 المصدر نفسو والصفحة .  (6)

  03-00: شربيط احمد شربيط , ص  8985-8947تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة  (7)

 .  88معجـ المصطمحات الدرامية و المسرحية : ص  (8)

 .  878معجـ المسرح : ص (9)

, ص  0, ع 4مسرحي العراقي : محمد عباس حنتوش , مجمة مركز بابؿ لمدراسات اإلنسانية , مجمددور المتمقي في العرض ال (82)

, نقال عف مفيـو القارئ وفعؿ القراءة في النقد األدبي الحديث : محمد خرماش , مجمة األقالـ ، بغداد: دار الشؤوف الثقافية  008

 02ص  ( ،8999( ، 5العامة ، وزارة الثقافة واإلعالـ ، عدد )

 .  848معجـ السرديات : ص (88)

  93معجـ المصطمحات السردية و المسرحية : ص (80)

 . 828البنية الدرامية في شعر محمود درويش : ص  (83)

 .  30نظرية الرواية في االدب االنجميزي : ىنري جيمس و آخروف , تر: انجيؿ بطرس , ص  (84)

 5بمقيس و اليدىد :  (85)

 .  830-838جماليات السرد في الخطاب الروائي : ص  (86)

 .  80-88بمقيس و اليدىد :  (87)

 .  04ينظر : تطور البيئة الفنية في القصة الجزائرية : ص (88)

 84بمقيس و اليدىد :  (89)

  86-84ينظر : المصدر نفسو :  (02)
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 85المصدر نفسو :  (08)

 ينظر المصدر نفسو , و الصفحة .  (00)

 . 09فنوف النثر العربي الحديث : شكري عزيز ماضي , ص  (03)

 . 96ينظر : بمقيس و اليدىد :  (04)

  82ظالؿ عمى النافذة :  (05)

 . 883ظالؿ عمى النافذة:  (06)

 .  47بنية النص السردي : ص  (07)

 .  47ينظر : ظالؿ عمى النافذة , ص (08)

 . 99ظالؿ عمى النافذة : ص  (09)

 .  869ظالؿ عمى النافذة :  (32)

 .  35-34ثغيب :  (38)

 .  824-823ثغيب :  (30)

  82-9:  67ممؼ الحادثة  (33)

 .  36-35:  67ممؼ الحادثة  (34)

 .  39بناء الرواية : أدويف موير , تر: ابراىيـ الصيرفي , ص  (35)

  52-49:  67ممؼ الحادثة (36)

 .  56-52ينظر : المصدر نفسو , ص  (37)

 .  5المسافة :  (38)

 .  5المسافة :  (39)

 . 6المصدر نفسو :  (42)

 .  7-6المسافة :  (48)

 02بناء الرواية : ص  (40)

 ينظر : المعبة  (43)

 ينظر : تسارع الخطى (44)
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 ينظر : بطف صالحة . (45)

 

 المصادر و المراجع : 
 أوال: الكتب

  اعة و النشر , دمشؽ , الزيدي ,دار الينابيع لمطببطف صالحة : عمي عبد النبي
 . ـ0282, 8سوريا , ط

  , ـ 0224,  8مكتبة االسرة , طبناء الرواية : سيزا قاسـ. 
 8تسارع الخطى : محمد خمؼ , دار المدى لالعالـ و الثقافة و الفنوف , ط 

 . ـ 0284,
 , اتحاد كتاب العرب  تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية : شربيط احمد شربيط

 .ـ8998,  8, ط
 8جماليات السرد في الخطاب الروائي : صميحة عودة , دار مجدالوي , ط  ,

 ـ.0226
 8974, 8المعبة : يوسؼ الصائغ , منشورات اتحاد الكتاب العرب , ط. 
  معجـ السرديات : مجموعة مؤلفيف , اشراؼ , محمد القاضي , دار محمد عمي

 .ـ0282, 8لمنشر , ط
 ـ المسرح : باتريس بافي , تر: ميشاؿ ؼ الخطار , المنظمة العربية لمترجمة , معج

 .ـ 8994,  8ط
 و المصرية ة : إبراىيـ حمادة , مكتبة األنجممعجـ المصطمحات الدرامية و المسرحي

 .ـ 8994,  8, ط
  معجـ مصطمحات نقد الرواية : لطيؼ زيتوني , مكتبة لبناف ناشروف , دار النيار

 .  ـ0220لمنشر , 
  اسماعيؿ فيد اسماعيؿ , دار المدى لؤلعالـ و الثقافة و الفنوف  67ممؼ الحادثة :

 .ـ 8996,  3, ط
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 ثانيا: الرسائؿ واألطاريح
  البنية الدرامية في شعر محمود درويش : رمضاف عطا محمد الشيخ , اطروحة

 .0288االردف , –جامعة العمـو اإلسالمية  –دكتوراه 
 ثالثا: البحوث 

  دور المتمقي في العرض المسرحي العراقي : محمد عباس حنتوش , مجمة مركز
 .0, ع 4بابؿ لمدراسات اإلنسانية , مج

  مفيوـ القارئ و فعؿ التمقي : محمد خرماش , مجمة أقالـ , بغداد , دار الشؤوف
 .8999,  5الثقافية العامة, وزارة الثقافة و االعالـ , ع

 


