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 السردّية  تجّليات الوصف وأشكاله 
 لمحمد رفيع  دراسة في رواية "خرائط النسيان"

 
 طالل زينل سعيد 

  - العراق  - الموصلجامعة 
 

 الملخص:
تقنياته ومظاهره، فهو يبرز في ، فهو مصاحب للّسرد، ويسهم في تصوير األحداث، وتصاعدها، فال تخلو أي رواية من يعّد الوصف من أهّم آليات العمل الّروائيّ       

 البنيات الفنّية للّنص الّروائّي )الّشخصّية، المكان، األحداث(
 .هدف هذا المقال إلى إبراز تجلّيات الوصف وأشكاله الّسردّية في رواية "خرائط النسيان" لمحّمد رفيعون

 الكلمات المفتاحّية: الوصف، آليات، العمل الّروائّي، تجّليات، أشكال.
Summary: 
      Description is one of the most important mechanisms of fictional work, as it accompanies the narration, and contributes to 

depicting events and their escalation. 

The aim of this article is to highlight the manifestations of the description and its narrative forms in the novel "Maps of Oblivion" 

by Muhammad Rafie. 

Keywords: description, mechanisms, fictional work, manifestations, forms. 

 

 
 
 

 التمهيد: داللة الوصف وقيمته السردية في الرواية -1
والنقاد         األدبية  الثقافة  حقل  في  المشتغلين  األدبّي  العمل  آلّيات  من  آلّية  هو  حيث  من  الوصف  شغل 

والدارسين والعلماء منذ القديم، وإذا كانت الثقافة العربية القديمة هي ثقافة شعرية في أغلبها األعم فقد تحّدث  
جدوا أنه يعني على نحو مفهومي  هؤالء السلف عن مفهوم الوصف عمومًا وفي الشعر على نحو خاص، وو 

التي تبّين شكله وقيمته على وفق المنظور الراهن، وبما أّن    (1)"ذكر الشيء كما فيه من األحوال والهيئات عام  
"أحسن الوصف ما    الواصف ودرجة معرفته بالموصوف فقد أّكدوا أنّ   للوصف مراتب ودرجات ومقامات بحسب 

للسامع" عيانًا  يمثله  يكاد  حتى  الشيء  به  بالتناسب  .  (2)ينعت  الوصف  لمفهوم  التوصيفين  هذين  خالل  من 
 .على هذا النحو (3)تحديد أهم الصفات المتعلقة بالوصفوالتالحق والتناوب يمكن 

حزمم  يقدّ        المختلفة  بمستوياته  األشياءالوصف  من  التصوّ   ة  لداللة  يجعل الخاضعة  بما  البصرّي،  ر 
في قدرتها على التعبير    (4)والتفرد   الموصوف المرصود وصفيًا يأتي على الموجودات التي تتمّيز بالخصوصية

 عن موصوفاتها. 
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مهمًا  يحقق         قدرًا  االستقالليةالوصف  باألشياء  من  الخاص  التصّور  فيه  في  يستغني  نحو  عن    على 
"نظامًا أو نسقًا من الرموز والقواعد يستعمل لتمثيل  الخاصة بالموصوفات، وهو ما يشّكل    (5)المقدمات الخارجية

، في السبيل  (6)العبارات أو تصوير الشخصيات أي مجموع العمليات التي يقوم بها المؤلف لتأسيس رؤيته الفنية"
صيات واألحداث وعناصر التشكيل األخرى المرافقة إلى بناء مشهدي يجعل الوصف حالة واجبة الحضور للشخ

 لها.
أو الموضوع   ،للموصوف  العامة  الوقوف عند المالمح الخارجيةهض بمهمة  نيالوصف  ال شّك في أن        

(  7)لوصفل  ستجيب من الموضوعات التي ت  كبير عدد    بما يساعد على إنشاء،  القابل للوصف  الوصفي الواحد 

نموذجي نحو  األساليب  ،  على  في فضاء  يدخل  واالصطالحية  المفهومية  التوصيفات  لهذه  استنادًا  فالوصف 
  (8)  اإلنشانئية التي تعكس المظاهر الحسية لألشياء، بوصفها أوانًا من التصوير التي تعتمدها النصوص األدبية

 همية. وال يمكن أن تستغني عنها بما يجعل من آلّية الوصف األدبي آلّية بالغة التأثير واأل 
سنتناول بعد هذه المقدمة النظرية حول مفهوم الوصف وطريقة اشتغاله على النصوص األدبية، الدور       

الذي يقوم به الوصف في السرد الروائي الذي يستجيب أكثر من بقية الفنون األدبية آلليات الوصف وتقنياته  
للروائي محمد رفيع للكشف من خالل التحليل النصي عن مظاهر    (9)رواية "خرائط النسيان"  وأفعاله، وسننتخب 

الوصف السردي فيها، وسنركز في ذلك على المفاصل الساسية التي تتعرض للوصف في الرواية على النحو  
 اآلتي: 

 وصف األمكنة الروائية. -
 وصف الشخصيات الروائية.  -
 وصف األحداث الروائية. -

الكشف     التشكيل الروائي هي األكثر استجابة لتأثير الوصف من أجل    إذ إّن هذه العناصر األساسية في     
 عن جوهر هذه العناصر وطبيعتها من جهة، ودرجة تأثيرها على حركة السرد في عموم الرواية من جهة أخرى. 

 
 
 :ةوائيّ وصف األمكنة الرّ  -2

يقع المكان الروائّي في مقدمة عناصر التشكيل التي ينبغي أن تخضع آللّيات الوصف ألنها قابلة على       
بالكشف عن محتوياتها وعالقاتها الوصف  يمتلئ عادة باألشياء التي يقوم  المكان  نحو واضح للوصف، إذ إّن  

الوصف على وفق هذه الوظيفة قادرة على بناء ، وبهذا تكون آلّيات (10) بالشخصيات الفاعلة في المتن السرديّ 
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، وبما يجعل من عنصر  (11)  المكان السردّي وتشييد طبقاته بما ينطوي عليه من حضور بارز وعمق داللّي الفت 
 .(21) الوصف وأسلوبه في صوغ نماذج المكان وتقديمها واحدًا من أهم العناصر واألساليب في هذا المقام

ــد رواية "خرا       ــكال مكانية  تحتشــ ــتويات وعلى أنواع وأشــ ــيان" بكثافة مكانية كبيرة على مختلف المســ ئط النســ
ويعمل  مختلفة، والسيما أن الحدث األساس في الرواية يبدأ في مكان خاص يتكرر في الرواية عشرات المرات،  

 وجوهري. هذا التكرار المكاني على تثبيت صورة المكان في ذهن التلقي وذاكرته على نحو مركز ومكثف
جاء على نطاق واســع وعميق وشــامل في صــي    وعلى الرغم من هذا الحضــور المكاني العام في الرواية      

ــكال وأنمات مختلفة، ــيل المكانية كان مهمًا لدى الراوي   وأشــ ــف التفاصــ ــورة حية   إال أّن وصــ من جهة إعطاء صــ
، فهو يصـف  بناء السـردي التشـكيلي أيضـاً عن المكان بصـفته السـردية، ومن جهة عالقته بالعناصـر الفنية في ال

 حالة مكانية لشخصية "يحيى العيتاني" من خالل حضور التفاصيل المكانية بهذه الصورة:
نوا" إلى  القراءِة،  أثناَء  الِعيَتاِنّي،  السّيُد  ينتبِه  يكتظُّ، مشّكاًل سحابًة  لم  الدخاَن  المغلقِة، ما جعَل  المكتِب  فِذ 

خفيفًة. َسَحَب الورقَة التاليَة، من المغّلف الثقيل، الُملَقى على المكتب. وقبل أن يواصَل القراءَة، انتبَه إلى  
، وقام بفتح النافذة، فعبَرْت الغرفَة موج ُة هواٍء، مشبعٌة برطوبِة  النوافذ المغلقة، وأحسَّ بحاجٍة إلى هواٍء نقيٍّ

البحِر، بعثَرت األوراَق المتناثرة على المكتب. تناوَل الورقَة، التي َسحبها من المغّلف، قبل فتح النافذة، والَحَظ  
 " ُكِتَب بخطٍّ عريٍض، في منتصفهاالعنواَن، الذي 

هنا مشغول بالتفاصيل الدقيقة التي راح الرواي يصفها بدقة متناهية حتى يدرك المتلقي    رديّ فالمكان السّ       
الهواء النقي" عناصر  -النوافذ المغلقة-إذ إّن العناصر المكانية الثالثة "المكتب كل تفصيل من تفاصيل المكان،  

بالنسبة للشخصية التي تخضع لسلطانها، ألّن    مترابطة مع بعضها البعض تمنح مفهوم المكان قيمة سردية 
 المكان هو الذي يعطي داللة لبقية العناصر الفنية في النص السردي وتفسر الموقف التابع للشخصية. 

تتحول العين الرائية إلى كاميرا ترصد تفاصيل المكان في الرواية بما يجعل المشهد مشهدًا شعريًا حافاًل بالكثير  
 من القيم التشكيلية:

اَع قاُم المدينِة، في عّماَن، أماَمه. وتَبّدت ُسررررراحُة فيصرررررل.. ، ِبَناسرررررها   ِمن شررررررفِة المقعدِ " الوثيِر، اْنسرررررَ
َوُزحامها، يكشرررُف عنهم تشرررريُن، ب ررربابه، قلياًل، ثّم يغمرهم بالبياو، فال يبدو منهم سررروي أقداٍم تمشررري،  

 "وُزحاٍم ي يُق باألرصفِة..
داخلي ومكان خارجي، المكان الداخلي هو مكان وجود   يوجد في هذه الصــــــــــورة الســــــــــردية الروائية مكان      

الكاميرا البشــــــرية التي تنظر الشــــــخصــــــية منها نحو المكان الخارجي، والمكان الخارجي هو موضــــــوع الصــــــورة  
ومناســـبتها بما تحمله من تفاصـــيل ذات طابع شـــعري يضـــفي عليها قيمة تعبيرية أكبر، ويخدم الحركة الســـردية 

 د الرواية.في هذا المشهد من مشاه
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كي تتدخل في التفاصــيل الصــغيرة التي يصــف الراوي  تواصــل شــعرية المكان حضــورها في مشــاهد الرواية     
ــياء والمفردات والتفاصــــيل واألجزاء، فيها   ــمها فنان عبقري داخل الطبيعة  األشــ ــكيلية رســ ــف لوحة تشــ وكأنه يصــ
ــاء الرواية بأشــــــــكال مختلفة وصــــــــور متنوعة وبارعة، إذ ال بد أن يحظى الوصــــــــف   الحية التي تظهر في فضــــــ

 :المكاني بأعلى قدر من الشعرية السردية التي تضفي على المكان خاصية إبداعية مثيرة للمتلقي
بدَأ ال رررباُي يغمُر  تسرررّلَق ِتشرررريُن، ب ررربابه، كامَل السرررفِح، الذي تةلُّ عليه شررررفُة بيِن يوسرررَف الَمْعِنّي، و "

زجاَجها. لم يُعْد ما ُيري من المدي، أو من المدينة، سروي أمتاٍر قليلٍة، ولم تُعْد السرتائُر الثقيلُة تحجُب شري ًا  
 "من المدينة، التي كان ال باُي يلفُّها، بكثافٍة، في تلَك الليلِة..

التي تكشف عن    يةالراوي بالتفاصيل المكانتعكس مدى اهتمام  إّن هذه الشعرية الوصفية لطبيعة المكان         
تأثير القيمة المكانية في الحادثة الروائية، فشـــــخصـــــية "يوســـــف المعنّي" بما أنها شـــــخصـــــية ثرية فال بد من أن  

، والعناصـر التشـكيلية الباذخة  الرومانسـية والشـعرية  يكون المكان السـردي الذي تتعامل معه على هذا القدر من
ذوق الشـــخصـــية ووعيها بالمكان وتأثيرها على عموم الحدث الســـردي الذي هو في مجمله  ألّن ذلك إنما يعكس  

 معنيًا بالمكان بشكل كبير.
وكان المســرح الذي ســيقدم فيه "يوســف" محاضــرته عن المســرح العربي بعنوان "تأثير الواقع في المســرح        

ــيقدمها بعنوان   ــعًا آللية الوصـــــــفالعربي" للترويج لمســـــــرحيته التي ســـــ ، من أجل أن  بدرجة كبيرة "العتبة" خاضـــــ
يتالءم ذلك مع موقف شــــــخصــــــية يوســــــف مما يحيط به من أحداث كجزء من عالج حالته النفســــــية المريضــــــة  

ــاني ــاهد والخروج إلى العالم اإلنســــــ ــردي العام للمشــــــ ــف المكاني هنا دورا بارزا في التكوين الســــــ ، ويؤدي الوصــــــ
 :السردية

خمًا، وخاويًا، ولم ينتبه يوسررُف إلى  ررخامته، عند دخوله في بداية الندوة. ثالثة صررفو   كان المسرررُع  ررَ "
أمامية من المدّرج فقط كان الح رررور يشرررغلون، باإ رررافة إلى عدد ال يتجاوز أصرررابع اليد الواحدة، تناثروا  

ثالثة محا ررررررررين على ما تبّقى من المقاعد الخالية. أما المشررررررراركون في الندوة، فكانوا أربعة أشرررررررخا    
ومقّرر الندوة. والندوة هي  ُتأثير الواقع في المسرررررررررع العربّي.. ، وهي الندوة التي كانن جاءًا من اإّتفاق  

الَعَتَبة.. ، حيث تّم االّتفاق عليها لتكون العمل المسرررحّي الرئيسرري  ُمع لجنة المسرررع العليا على مسرررحية  
 "للسنة الثقافية.

ــفها الراوي للمكان "المســــــــــرح" من حيث طبيعة المكان وعدد الحاضــــــــــرين  فالصــــــــــورة المكانية         التي وصــــــــ
المســـرح يمثل  -ألن المكانوالمشـــاركين لها عالقة بشـــخصـــية يوســـف ومقاصـــده القادمة من الندوة والمســـرحية، 

وتدرك قيمة المكان    عالمة مهمة على صــعيد مشــكلة شــخصــية يوســف وهي شــخصــية متخصــصــة في المســرح
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له تاريخ وحضـور وتأثير    بما يجعل المكان المسـرحي مكانًا أصـياًل في قاموس هذه الشـخضـية  ،من كل الجهات 
 وفعل.
وتبقى األـماكن الـتابـعة لـمديـنة عـمان هي األكثر حضــــــــــــــورا في الرواـية على اعتـبار أن الجزء األكبر من         

ــردية فيها تقع في أماكن متعددة من هذه المدينة ــاب" في ، بعد أن  األحداث الســـ يجري الحدث الرئيس "االغتصـــ
مدينة القاهرة لكنها تبقى عالقة في أذهان الشـــــــخصـــــــيات جميعًا، حيث تجري إعادة إنتاج الحادثة مســـــــرحيًا في 

 :مدينة عمان
حول  " االلتفاَ   فأعاد  بيَن صديقه،  تجاوَز  أّنه  إلى  فريد  انتبه  اللويبدة،  جبل  في  باريس ،  ُميدان  ُقرَي 

 ".نية، ثّم انعةف يمينًا ثّم يسارًا، ليصل إلى بين يوسف، في أسفل الجبل القديمالميدان، مّرًة ثا
مدينية لها  وبعد ذلك يأتي الوصف شاماًل لمدينة "عمان" على نحو مخصوص مصّرح باسمها كأيقونة        

، ويستعيد  وحيوية  من خالل تشكيل مكاني بانورامي يصفه الراوي بدقة ووضوحتاريخ وحاضر ومستقبل مشرق،  
 الراوي وهو يصف عمان كثيرا من المشاعر والعواطف المتعلقة بالمدينة وعالقتها بالحدث السردي في الرواية:

َفأعواُم المدينِة، فيها، ليسرن زمانًا ُيحسرُب بالسرنيَن. وال َمكانًا َيمتدُّ في األرِو كالسررخسرّيات.   ِتْلَك َعّماُن .."
وا فناموا..  و وكاكرُة المدينِة، أي رًا، َليسرن اسرتعادًة وال بشررًا َيعبروَن المكا وا فأقاموا ، ُأم َُنسرُ َن  ُ..َر رُ

ِمُع. وال ُعمرانًا صررررامتًا، ُيقلُِّب وجَهُه، بين   َمُع وال ُيسررررْ ِلوجوِه َمن َرحلوا. وال هي تأريخًا للمكاِن أصررررّم، ال َيسررررْ
َممًا، عن أن َتسرررمَع أنيَن العمراِن، تحن  أجياٍل تم ررري وأجياٍل َتعقُد الَدهشرررُة ُوجوَهَها وألسرررِ  َنَتها وآكاَنها، صرررَ

.. أعواُم المدينِة وكاكَرُتها، هي ألُف عاٍم ِمن ُعروِق التشرابِك بين الاماِن والمكاِن واإنسراِن.   ِِ جي الُغباِر وال رَ
الحكايا كاِتها..وو فعّماُن، التي   هي الَحكايا ُتسرتعاُد، َمراٍت ومراٍت، لُتصربَح، ِمن َفرِ  اسرتعاَدِتها، أكثَر دف ًا من

َتسررررررررقي ُالَعيَن ، وُرأَ   ُرأَ    العيِن ، وُرأَ  الماِء ،.. وأودعْن سرررررررررَّها ألهِلها والنهر، ما زالن َتسررررررررْ
  .حيِن ، وَصوُت النهِر ُالخفيِض..والَصمُن، في عّماَن، َُعادٌة ، أكسَبتَها، إّياها، َطبيعُة ُالسف عّماَن .

 "نتصف الليل، شيٌء آخَر تمامًا._ َعّماُن، بعد م
، تحتشــــد فيها  عمان قيمة تعبيرية وســــردية وشــــعرية كبيرة-إّن هذه اللوحة الســــردية المكانية تعطي للمكان      

الكثير من الدالالت والقيم، وكأن وصــف المكان هنا يريد أن يضــع ســيرة ذاتية تشــكيلية للمكان تســاعد في فهم  
تجري على أرضـه، إذ ال يمكن فهم الحدث السـردي في الرواية من دون اإلحاطة الشـاملة الحادثة السـردية التي  

ــر، من حيث التاريخ والراهن، من حيث الداخل  ــفية للمكان، من حيث الماضـــي والحاضـ ــيات الوصـ ــوصـ بالخصـ
فر له والخارج، من حيث الواقعي والمتخّيل، من حيث كل ما يتمّتع به المكان من صـــــفات وإمكانات وقدرات تو 

َعّماُن، بعد -قدرة على اســـــــتيعاب الحدث الروائي وتســـــــهيل مهمة التحوالت الحاصـــــــلة فيه، وربما كانت عبارة "
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ــيء  آخَر تمامًا. ــفي المكاني الذي يمنح المكانمنتصـــف الليل، شـ ن  عمان ما تحتاجه م -" نوعًا من الغزل الوصـ
 لة أكبر.خصائص ومميزات وتفاصيل للمضي في سرد الحادثة الروائية بسهو 

ــة في الرواية إلى واصــــف مكاني          ــية الرئيســ ــفه الشــــخصــ يصــــف من  ذاتي يتحّول "يوســــف المعنّي" بوصــ
ــبة المكان لما يطمح إليه   ــرح عمله الدرامي، كي يتأكد من مناسـ ــرح حياته ومسـ زاويته مدينة عمان التي هي مسـ

كان ويوضـح بعض أجزائه على نحو  ، فهو يدقق في تفاصـيل الممن تفاصـيل تسـتجيب لعرضـه المسـرحي القادم
يســــــــــــــتجيب ألفقه ورؤيته في تصــــــــــــــّور المجال الدرامي المكاني حين يتم عرض المســــــــــــــرحية، وبما يوجب من  

 :مالحظات وإشارات 
كان مشرهُد سرفِح جبِل اللويبدة الُمملم، ُيري بو روٍع ِمن موقعي. ومن األ رواِء القليلِة فيه، اسرتةعُن تمييَا  "

ي وقَع اختياري عليه، ليكون مكانًا لعرو مسرررررررررحّيتي العتيدة. كانن واجهُتُه العري ررررررررُة، البيِن القديِم، الذ
نعم. عتبٌة   والعاليُة، بارزًة بشرررركلٍّ الفٍن، ُمعلنًة أّنها تصررررلُح ألن تكوَن َُعتبَة  عرٍو مسرررررحيٍّ حيٍّ للعاّمة.

تارٌة مسرررحّيٌة ُأرجوانّيٌة ،  أمامّيٌة طويلٌة، وأخري داخلّية عري ررٌة، واطاٌر ِمن َخشررِب  ُالِجْفِن األسرروِد ،  وسررِ
 "من الخارج، وأخري مثُلها من الداخل.

وهناك مكان آخر يخضـــع للوصـــف من الراوي العليم في أكثر من مقطع من مقاطع الرواية، وهو مكان         
هو المكان األميركي الذي كان مســـــــــرحّا لكثير من أحداث الرواية وهذا المكان عمان،  -يوازي المكان األصـــــــــل

ــفه مكان إقامة رجل األعمال "يحيى العيتاني" بتوكيل من أم   وفاته بعد   وهو يدير إرث يوســــــــف من أبيه  ،بوصــــــ
راعي مصـالحه في التجارة العالمية بوصـفه وصـيًا عليه،  يحيى ليس خال يوسـف فقط بل ، و يوسـف وأخت يحيى

وال بد للمكان    ،من زيارة الشـــخصـــيات التي لها عالقة بيوســـف ويحيى إلى أميركاعلى هذا األســـاس  فكان ال بّد 
 يلي واسع:األميركي أن يظهر في الصورة السردية على نحو تفص

تهاَدْت السرررررّياراُت الثالثُة على شرررررارم األطلسرررررّي، ُأتالنتك آفنيو ، الذي يقةع المسرررررافة بين ُبروكلين   "
وُكوينا ، من البحر إلى البحر. وعند وصرولها إلى ُبوَرم بليس ، قبيل شرارم ُُكورت سرترين  بقليل، في  

ارم ُآدما سرررترين . وهناك أكملن السرررّيارتان غربّي بروكلين، انعةفن اثنتان منها يمينًا، فأصررربحتا في شررر
طريقهمرا، براّتجراه ُ بروكلين بريردج ، لتقةعرانره براّتجراه ُمرانهراتن . وبعرد أّن قةعترا الجسرررررررررر، اّتجهرن واحردٌة  
ا السررررررررريّرارة األولى، التي تقرلُّ الَمْعِنّي   نحو فنردق ُكرارلتون هوتيرل ، والثرانيرة براّتجراه ُهراملتون هوتيرل . أمرّ

َلن إلى ُكلنتون سرررترين ، فانعةفن فيه إلى اليمين، والدكتور َعسرررّ  يَرها، إلى أن َوصرررَ ا ، فقد واصرررَلن سرررَ
لن إلى ُمتنّاه ُبروكلين   لن إلى ُمونتجيو سرررترين ، وسررراَرت فيه، حتى وصرررَ وقةعن الشرررارم، إلى أّن وصرررَ

لن إلى آخِر  هايتس بروميناد ، حيث البحر المةّل على ُداون تاون مانهاتن ،  وداَرت حوَله، حّتى و  صررررررررَ
 "بيٍن في الشارم الَمسدود.
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ض وصـــــــفي لهذه اوعلى الرغم مما يبدو من حشـــــــد كبير للتفاصـــــــيل المكانية بمســـــــمياتها وكأنها اســـــــتعر       
مات مكانية وافية وعارفة يجري وصـفها بدقة للكشـف عن إحاطة الراوي العليم  ا تنطوي على معلو ألنهاألماكن،  

 من أجل استكمال الصورة السردية للحدث الروائي في نموذجه المكاني: ،يحتاجها السرد بكل التفاصيل التي 
ُمانهاتن.. ، التي صررار اسررمها ُنيويورك.. ، لتمنح اسررمها بعد كلك للوالية كّلها. ُتغادُر جنوبها إلى البرِّ "

رقها بجسرررررِر ُكوينا.. . أما شرررررماُله ا، فتصرررررله بجسرررررر  بجسرررررَرْي ُبروكلين ومانهاتن.. . وُتةّل على شرررررَ
 "ُواشنةن.. . وُتانُِّر شرَقها الةويل بجسر ُإ  دي آر درايف  المتةاول.

بعد رحلة جاء  في تطور األحداث الروائية   والسـّيما أن هذا الوصـف المكاني للتفاصـيل المكانية األميركية      
ــيات إلى أميركا والعودة منها،   ــيوفي" وهو المحامي  الشـــــخصـــ ــية "المحامي الســـ ــيات شـــــخصـــ ومن هذه الشـــــخصـــ

المعتمد في األردن لرجل األعمال "يحيى" الذي حّول مكتبه للمحاماة في عّمان إلى شــــــركة من شــــــركات يحيى  
  نتشــار واتســاع على أشــكال وصــي  مختلفةالكبيرة في األردن، وتحّول المكان الهادىء إلى مكان متحّرك بقّوة وا

 :فصار قاباًل للوصف بآلية بارزة
كُل البنايِة، التي يملُكها، في شررررررارِم " تغّيَرت أحواُل المحامي السرررررريوفي، بعد عودتِه من نيويورك. وتغّيَر شررررررَ

األر يِّ فيها، إلى ُالجاردنا . إْك ُأنِش ْن مداخُل ومصاعُد كثيرة فيها، وت اَءَل مكتُب السيوفي، في الةابِق 
مكتبين وقاعِة اسرررررررررتاباٍل وجناِع سررررررررركرتارية. حركٌة دةوبٌة، وغيُر مرئّيٍة، شرررررررررهَدتها بنايُة السررررررررريوفي في  
ٍِ سرررريٍع،   ُالجاردنا . َمندوبون أجانُب، وعرٌي، كثيرون، جاُءوا وكهبوا. أّما مكتُب السررريوفي، فتحّوَل، بتدري

ْتِح اعتماداٍت تجارّيٍة، في بنوٍك محلّيٍة وأجنبّيٍة، في َعّمان ودبيَّ  إلى مكتِب تنسرررريِق تسررررهيالٍت مصرررررفّيٍة، وفَ 
 "والكوين وجنيف وغيرها.

ع  هكذا نجد أن وصــــف األمكنة الســــردية في الرواية أخذ مناحَي مختلفة ومتعددة ومتنوعة بحســــب الوضــــ      
الضـــــــوء على المكان بصـــــــورة جلية   ثة الروائية، فقد كان الراوي يحاول إلقاءالســـــــردي للمكان في عالقته بالحاد 

حتى يتمّكن المتلقي من إدراك طبيعة المحيط المكاني الذي تجري الحادثة الروائية على مسـرحه، ألنه من دون 
ــًا في الفضـــــاء   ذلك تبقى هناك مشـــــكلة في اســـــتيعاب الرؤية الســـــردية حيت يغيب المكان ويكون وصـــــفه ناقصـــ

المكـان ذي المرجعـية الواقعـية اـلذي يحضــــــــــــــر في المتخـيل الروائي كي   وال ـبّد من إدراك قيمـةالروائي للرواـية،  
ــفه من الراوي جاء نقاًل عن مرجعيته الواقعية لكنه في  ــبح جزءًا من مكانه، فهو على الرغم من أّن وصـــــــــ يصـــــــــ

 الرواية ينبغي أن يكون شيئا آخر خاصا بعالم الرواية وال عالقة له بالواقع.
أكثر األماكن التي وردت في الرواية ســـــواء المحلية األردنية العّمانية، أو العربية المصـــــرية القاهرية التي        

جرت فيها جريمة االغتصاب، أو العالمية األميركية جاءت بأسمائها الحقيقية كما هي في أرض الواقع، وجرى  
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ل معها بوصـــــفها جزءا من الفضـــــاء الروائي وصـــــفها بناء على طبيعتها الواقعية لكن على جمهور التلقي التعام
 بالواقع.وال عالقة لها 

ــع لطبيعة الرواية إّن        ــردية وتجليات األحداث فيها  وصــــف هذه األمكنة خضــ ــتنادا  وحاجاتها الســ وليس اســ
إلى طبيعتها الواقعية الحقيقية كما هي في الواقع، لذا فقد اشـــــــــتملت على تفاصـــــــــيل متعلقة باألحداث وتطورها  

وبقية عناصــــــر التشــــــكيل    والرؤية وفواعل الســــــرد األخرى  لشــــــخصــــــيات وعالقاتها فضــــــاًل عن الزمان والمكانوا
 السردي في الرواية.

 :وصف الشخصيات الروائية -3
يشغل وصف الشخصيات بجانبيها الداخلي والخارجي الجزء األكبر من حضور آلّيات الوصف في الرواية،        

بالشخصية،  المتعّلقة  تفاصيل تخّص األشياء  بها من  الشخصية وما يحيط  إلى وصف  ذلك يسعى  وهو في 
الى الكشف عن األشياء  "ال يأخذ بعين االعتبار األحداث واألعمال التي تتضمن القصة وإنما يسعى  معنى أنه  ب

، في تركيز واضح على البناء الداخلي العميق للشخصيات ألنه  (13)ومكوناتها واألشخاص وطباعها الخلقية"
 الوسيلة األوسع واألغزر للكشف عن طبيعة الشخصية وفهم دورها في العملية السردية. 

آلّية        أن  المنطلق  هذا  إلى  استنادًا  القول  تكالوصف    يمكن  المحيطة    الوقائع واألحداث   بمعاينة  تفيال 
للكشف   ذلك  تستثمر  هي  بل  فقط،  النص  عن  من خالله  بالشخصية  خبايا  بالكشف عن  مكونات  المرتبطة 

ومظاهرها وخلفياتها المتنوعة، على نحو يجعل من الشخصية مركز التركيز الوصفي ومن ثم    (14)الشخصية
 الشخصية داخل المتن السردي للعمل وبمختلف األساليب.وصف كل ما يمكن أن يساعد في تطوير عمل 

تُ        القارئ حين  المتعلقة تحتّل الشخصية مركز اهتمام  حات بوصف كاٍف داخل مسيرة الحدث والجوانب 
أخرى طبيعة  ومن جهة  جهة  من  للشخصية  المسند  الدور  نوعية  من خالل  الخاصية  هذه  وتتأكد  بالحدث، 

ت بالدور  العبارات واألفكار التي  تقوم آلية الوصف هنا  كشف عن حيوية الشخصية في تحريك األحداث، إذ 
   (15) األبرز في هذا السياق.

"مدار المعاني اإلنسانية ومحور األفكار واآلراء العامة   ليكون  حدث السرديفي التمثل الشخصية بما أّن       
ولهذه المعاني واألفكار المكانة األولى في القصة منذ انصرفت منفصلة إلى دراسة اإلنسان وقضاياه، إذ ال  
يسوق القاص أفكاره وقضاياه العامة منفصلة عن محيطها الحيوي بل هي ممثلة في األشخاص الذي يعيشون  

، فإّن عنصر الوصف سيكون هو العنصر الفاعل في توضيح كل هذه األمور عبر إحاطة  (16)في مجتمع ما"
  الشخصية بها داخاًل وخارجًا.
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يبدأ الراوي العليم بوصـف شـخصـية يوسـف وهي الشـخصـية الرئيسـة التي تدور حولها األحداث، ويرسـم هذا      
ــانية تكشـــف عن طبيعة ا ــة إنسـ ــية مقطعًا من ممارسـ ــخصـ ــف للشـ ــرد عبر  الوصـ ــية وأزمتها في راهن السـ ــخصـ لشـ

 مجموعة من الصفات الخاصة:
كان يوسررف قد وصررَل إلى الحّمام، بعد فتِح الباي. وبتهاُلٍك، فتَح ُُدو ..  الحّمام على آخره. كان جسررُدُه "

اللاوجة والملح أبرَد من المياه الباردة، التي غمَرته فجأًة. وبالتدريِ، بدأت ترتفع حرارُة جسرررررده .. أكواٌم من 
ُه تبدُأ من هذه الثقوي، وال تنتهي   سرحبتها المياُه من على جلده الَدِبق. صرار جسردُه َمملوءًا بالثقوِي، وأنفاسرُ

 "بها..
وهذا الوصــف الخاص بالشــخصــية يكشــف عن هشــاشــة شــخصــية تتمتع بها في ضــوء دورها في الفضــاء العام  

أو حاول  يوسـف عب الذي واجهته هذه الشـخصـية حينما ألقىفي الموقف الصـفقد انهزمت للحدث الروائي، لذا  
ــمن جمهور   ــاهد وجود فاتن الخزندار ضــــــــ ــرح العربي"، وشــــــــ ــرته حول "تأثير الواقع في المســــــــ أن يلقي محاضــــــــ

 وانهار وحدث ما حدث. لم يتمالك نفسهف ،المستمعين وهي خطيبته التي تعّرضت لالغتصاب في القاهرة
كي تتأثر به   له بأنه شـــخصـــية هشـــة ســـرعان ما تســـتجيب للخارج الموضـــوعي جاء وصـــف الراوي العليم      

بصــــــــورة قوية يفقد فيها وعيه، كدليل على قوة األثر الذي تركته الحادثة في نفســــــــه وحّولته إلى مريض نفســــــــي  
اف، بمعنى أن وصـــــف الشـــــخصـــــية في هذا الموقف يدل على معرفة  يخضـــــع للعالج اآلن على يد طبيبه عســـــّ

ــية وموقفها من الحدث الســـرديالراوي العل ــاف ذات يم بباطنية الشـــخصـ ــفها بهذه األوصـ ــّوغ لها وصـ ، وهو ما سـ
 :الطبيعة السلبية نوعما

لم يُعد يوسررررف الَمْعِنّي يدرك ما الذي يحدغ، وغاَي عن الوعي، أو غاَي الوعُي عنه. وهناَك، في المسرررررِع  "
 "ٍل.الَخاوي، لم يبَق سوي عينيها، َمشلوحتين على مقعٍد خا

ويعود الرواي كي يواصـل وصـفه لشـخصـية يوسـف وعالقتها بشـخصـية فاتن في ضـوء حدث التالقي في       
، كاشـفًا عن مسـتوى التأثير الشـخصـي والطبي لحضـور الخطيبة السـابقة في هذا المكان كعالج قاعة المحاضـرة

نفســـــي، يحتاج إلى عالج من نوع  مســـــتقبلي يقوم به الطبيب إلنقاذ شـــــخصـــــية يوســـــف مما هي فيه من مرض  
 خاص جدًا:

 إّنهمرا َعينرا فراتن الخانردار، مرا الرذي جراَء بهرا، من آخِر الردنيرا، وفي هرذه اللحمرة برالرذات، إلى هرذا المكران.. "
ارتبَك الجميُع، بغياِي يوسررررررررَف الَمْعِنّي عن الوعي فجأة. فقد كان من أبرز وأهّم كّتاي المسرررررررررع في العالم 

ديٍد، ولم يبَق غير عينّي فاتن العربي. ح رررت سرر ّيارُة اإسررعاِ ، وغادَر الجميُع إلى المسررتشررفى، ب رباٍك شررَ
 "الخاندار، َتحومان في ف اِء المسرِع الخاوي.
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هنا الراوي من أجل أن يقوم بوصـف حالة شـخصـية يوسـف باسـتفاضـة تنتقل آلية الوصـف أيضـًا  ف يتوقّ        
اف،   بحكم العالقة الوطيدة بين المريض وطبيبه إذ ال بّد من تالؤم شـخصـاني  نحو وصـف شـخصـية طبيبه عسـّ

ها عالقة  بينهما كي تصــل العالقة إلى مبتغاها اإليجابي في العالج، ويأتي الوصــف ليطال مناطق شــخصــية ل
 بهذا الموضوع على نحو يخدم الفضاء السردي في الرواية ويخدم تطور الحبكة في محاورها المتعددة:

ا . إك كانن تربةه بخال يوسرف، الذي يايم  " لم يكن يوسرف مجّرد مريٍض عادي، بالنسربة إلى الدكتور َعسرّ
ا المرحلة الجامعّية معًا،  في الواليات المتحدة األميركية، منذ عقود طويلة، عالقة حميمّية، بدأت حين درسررررررَ

، وَيحيى الِعيَتاِنّي دَر  الفنون في جامعة ُكولومبيا ، في ُنيويورك . صرررررررحيح أّنه دَر  الةّب النفسررررررريّ 
ويًا، في شرررررررّقة بسررررررريةة، قري ُجسرررررررر ْبروكلين ، من جهة مدينة   الجميلة، إاّل أّنهما كانا يسررررررركنان سرررررررَ
انهراتن.. . لم تكن زمرالرة الردراسررررررررررة الجرامعيرة هي مرا وطّرد العالقرة بينهمرا   ُْبروكلين.. ، خرارج جايرة ُمرَ

ط الخمسرينّيات من القرن العشررين، الدور األكبر في  فحسرب، بل كان لميولهما الثقافّية والسري اسرّية، في أواسرِ
ُالحاي السررورّي القومّي   كلك. ففي تلك الفترة بالذات، وقبل عودتهما إلى الوطن، جمع بينهما االنتماء لررررررررررررِ
اإجتماعّي ، الذي كان يملك خاليا ومجموعات، في معمم أقةار المشررررررررق الشرررررررامّي، وفي ُدول المهجر،  

 "كثر الةلبة العري.حيث ي
وهنا تبرز شـخصـية الطبيب عسـاف ضـمن منظور تطور شـخصـيته بين شـخصـيتي الخال يحيى وابن أخته       

ــيات بل يســـمح   ــفات والخصـــائص على الشـــخصـ يوســـف وعســـاف يتوســـط بينهما، إذ ال يكتفي الراوي بخلع الصـ
مثلما تقوم شــخصــية عســاف بتقييم   للشــخصــيات نفســها بوصــف غيرها اســتنادًا لطبيعة العالقات التي تجمعهما،

  شخصية يحيى من خالل منظور الراوي العليم:
ا ، يمكن اعتبار الِعيَتاِنّي، رجل المال واألعمال الحالّي، والسرررياسرررّي " ومن وجهِة نمر الدكتور أنةون َعسرررّ

ّية، حين اّتصررل به  السررابق، رجاًل مغامرًا بامتياز. ما جعله يتفاَءل، وعلى نحٍو مفرٍ ، بحالة ابن أخته الصررح
ا  ماّخرًا، إخباره برغبته، في االنتقال مع يوسررررف إلى مرحلة متقّدمة في العالج، رّبما تكون   الدكتور َعسررررّ

 "المرحلة ما قبل األخيرة.
وعلى المســـتوى نفســـه ينفتح الفضـــاء الســـردي في مجال وصـــف الشـــخصـــيات عن رؤية وصـــفية تتحرك         

ترســـم العالقات فيما بينها، والســـيما حين يكشـــف هذا الوصـــف المرجعية   على مجموعة من الشـــخصـــيات التي
الحزبية والســياســية لهذه الشــخصــيات ودرجة قربها من بعضــها داخل أفق هذا المجال، ويضــي  صــفات جديدة 
ــية يوســـف   ــابكة حول الحدث المركزي في الرواية التي تمثله شـــخصـ ــيات المتشـ ــية من هذه الشـــخصـ لكل شـــخصـ

 وخاله يحيى:
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ا  بالدكتور شررررابي، ألّول مّرة، في منتصرررف خمسرررينّيات القرن العشررررين. حيث  كا" نن معرفُة الدكتور َعسرررّ
ا  قد تخّرج، حديثًا، من كلّية الةب، ويفّكر بالعودة إلى الوطن. بينما كان الدكتور شرررابي   كان الدكتور َعسررّ

إعدام أنةون سررررررعادة في بيروت، وبدأ  قد جاَء إلى الواليات المتحدة األمريكية، قبل سررررررنوات قليلة، أي بعد
العمل أسرتاًكا لتاري  الفكر األوروبي الحديث في جامعة ُجورج تاون  في ُواشرنةن . ومن المفارقات، أّن 
ا ، وكذلك الِعيتَراِنّي، على الدكتور شررررررررررابي، الذي كان يكبرهما   تلرك الفترة، التي تعّر  فيهرا الدكتور َعسرررررررررّ

ا  والِعيَتاِنّي إلى الحاي السرورّي القومّي  بسرنوات قليلة فقط، هي نفس ا لفترة التي انتسرب فيها الدكتور َعسرّ
رابي الحاي وانسرحب منه..و وفي نفس   االجتماعّي، في نيويورك، وهَي نفس الفترة التي َترَك فيها الدكتور شرَ

ري، ُباسل الكبيسي ،  كلك العام أي ًا، تعّر  الدكتور َعّسا ، على صديقه العراقّي، في حركة القوميين العَ 
تّموز/يوليو، بعد سررنوات قليلة    14الذي اّتهم، الحقًا، بالمشرراركة في تفجيرات القصررر المَلكي في العراق في  

من تعارفهما، والذي اغتيل في أوائل السرربعينّيات، في باريس بفرنسررا، في ٍروٍ  غام ررة. تلك التفجيرات، 
 " ووالد مري ه يوسف الَمْعِنّي.التي كان من  حاياها زوج شايقة الِعيَتاِنيّ 

ه المعادالت الوصـفية التي تتوجه نحو الشـخصـيات للكشـف عن مسـتوياتها الخارجية والداخلية في تسـهم كل هذ 
تطوير الحدث السـردي والحبكة الروائية، وإذا كانت الشـخصـية األنثوية الضـحية في الرواية هي شـخصـية "فاتن  

مّثلت  ، فإّن شــــخصــــية أنثوية أخرى موازية لهاعلى هذا المســــتوى  المركز في الروايةالخزندار" هي الشــــخصــــية  
دور الشــخصــية المنقاذة التي أنقذت يوســف من محنته التي أوقعته فيه الشــخصــية األنثوية الضــحية فاتن، وهنا  

نته نحو  الشــخصــية التي تنقذ يوســف من مح  «»شــاهيناز َمنُدوري يتحرك الراوي العليم باتجاه وصــف شــخصــية  
 :، وتأخذه في قابل السرد إلى عالم آخر وفضاء آخر وحياة أخرى حياة أفضل

أّما ُشررراهيناز َمنُدوري ، المديرُة التنفيذّيُة لشرررركة الِعيَتاِنّي في طهران، فقد اسرررتدعاها الِعيَتاِنّي للقدوم إلى "
ٍة، تتعّلق برالعقرِد، الرذي   ل. وكلرك ألسررررررررربراٍي عمليرّ ل بعض نيويورك، على َعجرَ ة أن ُتوكرَ تّم توقيعره، واحتمراليرّ

التي   ،المهّمات اللوجسررتّية للشررركة، التي تتوّلى إدارتها في طهران. وهي إحدي شررركات الررررررررررررُأو  شررور 
وتديرها السرررّيدة شررراهيناز باسرررمها، في طهران. فالشرررركُة تعوُد إلى   ،يملكها الِعيَتاِنّي، والمسرررّجلة في َُبَنما 

تها الوالياُت المّتحدة ترتيباٍت أجراها الِعيتَ  اِنّي، منذ سرررررررنوات، للتغّلب على العقوباِت الصررررررراِرمِة، التي فر رررررررَ
  –، منذ توّقف الحري العراقية  ّي، الذي بدأ يّت ررررررح أكثَر فأكثرَ األمريكّية على إيران، بسرررررربب برنامجها النوو 

هي ابنُة السررّيد ُأحمد َمندوري ،    والسررّيدُة ُشرراهيناز   اإيرانّية، في أواخر الثمانينّيات من القرن العشرررين.
، يحمل الجنسررررريَّتين األمريكّية واأللمانّية، باإ رررررافة إلى اإيرانية، ويعمُل مع الِعيَتاِنّي منذ عقود   وهو إيرانيٌّ
طويلرة. وقرد وِرثَرن شررررررررراهينراز مكران أبيهرا ومكرانتره، في إدارة شرررررررررركرة الِعيتَراِنّي، من أبيهرا، بعرد وفراتره في  

 "وسيا ، في ٍرو  غام ة.ُبةرسبيرغ  برُر 
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ــية األنثوية بقوة هنا       ــخصـ ــر الراوي   تبرز هذه الشـ ــية والعملية حين يختصـ ــخصـ ــفات الشـ ــتوى الصـ على مسـ
العليم هنا أهم الصــــفات الواجبة لكي تغذي الحدث الســــردي وتتفاعل مع الشــــخصــــيات األخرى، إذ يعود الراوي 

وصـــفها والكشـــف عن مميزات أخرى تخصـــها، وقد  إلضـــافة حلقات أخرى لهذه الشـــخصـــية تســـهم في مضـــاعفة  
ــة   ــية إلى الجوانب الخاصـ ــخصـ ــف الجوانب المهنية والعملية التي مّيزت هذه الشـ ــف من وصـ انتقل الراوي الواصـ
ــيات   ــة من لدن الشــــــخصــــ ــة، التي يمكن أن تجعل منها محور اهتمام وعناية خاصــــ ــفات الخاصــــ المتعلقة بالصــــ

 الروائية المحيطة بها:
، لم تتجاوز العام، ال تاال تحتفظ بكامل ن راَرتها شراهيناز، الت" ي عاشرن تجربَة زواٍج قصريرٍة، مع شراٍي تركيٍّ

وجاكبّيتها. فقواُمها الةويُل والَممشروُق، وشرعُرها األشرقُر، وبشررُتها البي راُء، بمسرحٍة نحاسرّيٍة، الُمكتسربُة من  
يناها الخ رراَوان، الواسرعتان، واّللتاِن ُتشربهان َعينّي  أّمها األلمانّية، َجعَلن منها أنثى أوروبّية الةابع. أّما ع

فررررررررررُشاهيناز ، التي دَرسن وعاشن  والِدها، فتمنحنانها مسحًة شرقّيًة خاّصة، تجعل منها أكثَر من جّذابة.
َبتها الكثيَر من الصررررفات والةبائع، الغربّية والشرررررقّية، إلى    جاءًا من حياتها موّزعة بين ألمانيا وتركيا، أكسررررَ
درجٍة يصرررررعب التفريُق بينها. فقد دَرسرررررن المرحلَة الجامعّية األولى، في إدارة األعمال، بمدينة ُبون ، في  
ةَرْي ألمانيا. ثّم أكَملن درجة الماجسرتير في جامعة اسرةنبول، في تركيا، في   ألمانيا اإّتحادّية، قبل توحيد شرَ

ص، إاّل أّنها، وبسربب فشرل زواجها من زميلها التركّي، لم تسرتةع البقاء في تركيا، فغاَدرت إلى   نفس التخصرّ
ُبرلين ، التي تّم توحيردهرا، بعرد هردم ُجردار برلين  الشرررررررررهير. وحينمرا حراَولرْن بردَء حيراٍة جرديردٍة، من خالل  
ِِ الحصررررررررول على درجِة الدكتوراه، ُتوفَِّي والُدها، فألغْن ُكلَّ براِمِجها، وا ررررررررةّرت للحلوِل مكان  البدِء ببرنام

 "دها، في إدارِة الشركة في طهران، بناًء على إقتراٍع وتشجيٍع من السّيد الِعيَتاِنّي.وال
تحّول وصـــــف الشـــــخصـــــية هنا إلى ما يقرب من الســـــيرة الذاتية المتكاملة لهذه الشـــــخصـــــية بحيث غّطى        

من النشـــــــأة إلى التكّون إلى الدراســـــــة إلى التفّرغ  الوصـــــــف أغلب الجوانب المهمة فيها وقدمها على نحو باذ ، 
لشــخصــية وكأنه يرغب أن  لألعمال التجارية صــحبة شــخصــية يحيى العيتاني، ويعتني الوصــف كثيرًا هنا بهذه ا

يضـعها في مواجهة شـخصـية فاتن الخزندار كي يبرر حضـورها بوصـفها أحد أشـكال المخّلص بالنسـبة ليوسـف، 
ــاحة الســــــــرد الروائي لم تكن كبيرة لكن تأثيرها في مجرى األحداث كان   وعلى الرغم من أن حضــــــــورها في مســــــ

الغة من أجل التأثير في توكيد حضـــــــــورها ومنح هذا كبيرًا، وقد حظيت من لدن الراوي العليم بكثافة وصـــــــــفية ب
 الحضور األهمية الالئقة.

تسـمح للراوي بمزيد من تسـليط الضـوء  إن العالقة االسـتثنائية بين يحيى العيتاني والدكتور أنطوان عسـاف      
اية، إذ كان  الوصفي عليهما معًا، ألنهما من الشخصيات المحورية األساسية في تشكيل العمل السردي في الرو 
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العليم يســـــتثمر كل الفرص المتاحة للكشـــــف عن خصـــــائص وميزات جديدة في الشـــــخصـــــيتين وفي نمط   الراوي 
 العالقة المتحققة بينهما:

ا  بعمٍق. وسرريجاُرُه، الذي أخذُه من يِد صررديقِه، وصررَل احتراُقُه إلى " كان الِعيَتاِنّي ُيصررغي إلى الدكتور َعسررّ
صرٍة في ِعلِم  منتصرِفِه. وواصرَل التحديَق، بتركيٍا شرديٍد، في صرديقِه، الذي كان يتحّدُغ بلغٍة تفصريليٍِّة، ُمتخصرّ

، ولكّنُه كان قادرًا على اإحساِ  بُكلِّ حرِ  يقوُلُه الدكتور َعّسا .  "النَّفِس،، لم يفهمها بشكٍل ُكّليٍّ
ركيس ُكولبنكيان»في حين جاءت شـــخصـــية          بوصـــفها شـــخصـــية ثانوية تحضـــر من خالل   «َكالوســـت ســـَ

اسـمها ال شـخصـها في هذا العمل الروائي، ولم يكن تأثيره في أحداث الرواية آنيًا بل في سـياق النظر إلى ثروة 
يوســـــــف التي ورثها عن أبيه ويديرها خاله يحيى العيتاني، وهذه الثروة ما كان لها أن تبل  ما بلغته أصـــــــاًل من  

ركيدون حضــور شــخصــية   ، وبهذا كان ال بد أن يقوم الراوي بوصــف هذه الشــخصــية كي تكون  س ُكولبنكيانســَ
واضــحة لعين القراءة وكي يكون الحدث مقنعًا، وقد حاول الراوي العليم تقديم صــورة وصــفية موجزة ومكثفة عن  

 هذه الشخصية:
ركيس ُكولبنكيان ، الَمولوُد في ُانسررتانة  اسررةنبول ، في َمة" لع الثلث األخير من القرن إّنه َُكالوسررن سررَ

هير،   التاسرع عشرر، والُمتَوفَّى في ُِلشربونة  البرتغال ، في منتصرف الخمسرينّيات من القرن العشررين، والشرَ
ة بالِم ة ، هَو  رجل أعمال أرمنّي عثمانّي. وكلَك ألّنه كان يتقا ررررى نسرررربَة   َغربّيًا، باسررررم ُالمسررررتر َخمسررررَ

ابَل دوره المهّم، في إتاحة حقول البترول في الشررررررررررق األوسرررررررررط،  َخمسرررررررررة بالم ة، من عائدات النفط، مق
لالسرررررررررتثمررار والتةوير الغربّي. والَبعُض َيعتبرُه ُُتركيَّ الَمولررد  وُِعراقيَّ األصررررررررررِل  وُُبرتغرراليَّ وبريةررانيَّ  

ِف وانثاِر،  ُقبيل وفاته، كان من أغَنى رجال العالم، ويمتلُك مجموعًة من األعمال الفّنية، والُتحَ  الجنسرررررررّية .
رقيّرات، هي من أكبر المجموعرات الفّنيرة عل مسرررررررررتوي العرالم. وفي حيراتره الةويلرة في العراق، قرّدَم    ىوالشرررررررررَ

ُملعب الشرررررعب الدولّي في العراق ، َكهديٍة منه للشرررررعب العراقّي، إ رررررافًة إلى مسررررراهمته في بناء ُمدينة  
الةبِّ ، وهي أكبُر الصرررروع الةّبية في بغداد. وعند وفاته، في منتصرررف الخمسرررينّيات من القرن العشررررين، 

 "مليون دوالٍر أمريكّي، باإ افة إلى مقتنياته النفيسة. 840عَلنِة بَنحو ُقّدَرت ثروته المَ 
تكاملت الصـورة الوصـفية هنا من خالل االسـم الكامل، والمولد وزمنه، والمكان، واألصـل، والحصـة التي         

من أغَنى    كانكان يتقاضــــــاها من تصــــــدير النفط العراقي آنذاك، فضــــــال عن انتماءاته المتعددة ووصــــــفه بأنه "
رقيّـات، هي من أكبر المجموعـات  ، والشــــــــــــــَ رجـال العـالم، ويمتلـُك مجموعـًة من األعمـال الفّنيـة، والُتَحفا واآلثـارا

 ".مستوى العالم ىالفّنية عل
ب الدولي ومدينة الطب وغيرها من  المتعددة والمعروفة في بناء ملعب الشــعناهيك عن وصــف أعماله الخيرية   

خصــــة حتى يومنا الراهن، ال شــــك في أن الراوي عرف كي  يختصــــر هذه الشــــخصــــية  األعمال التي بقيت شــــا
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ركيس ُكولبنكيان  وفرت أرضـية صـالحة لفهم ثراء يوسـف بما تركه له والده صـديق  بعبارات هائلة وحقيقية من    سـَ
 .أموال طائلة بشاركته معه، ووظيفة ذلك في تشكيل البناء السردي العام في الرواية

 
 :ةغ الروائياحدوصف األ -4

  وبنائه من جميع اتجاهاته   أداة لتشييد الحدث   ينظر عادة إلى عنصر الوصف من الناحية التشكيلية بوصفه     
، بما يجعل منه العنصر األهم الواجب حضوره في كل مراحل التشكيل السردي  (17)وتطوره ونموه  وعرضه  وتقديمه

المساحة األوسع من حركية السرد حول الحدث بحيث ال يترك تفصيل  من البداية حتى النهاية، وعليه أن يشغل  
جعل  من تفاصيله من دون أن يطاله ويأتي عليه، على النحو الذي يعطي أهمية كبيرة للحركة السردية التي ت

العام للرواية في مفاصلها جميعاً   ،األحداث حية والمواقف مثيرة ومتفاعلة حيث    وبما ينعش الفضاء السردي 
 الوصف الحدثي في هذه الحالة بطريقة التشكيل العام للرواية. يسهم
تتسم بحيوية   باألحداث ومشدودة إليها إذ  مرتبطة قيق للحدث السرديرواية في سياق الوصف الدّ تبدو ال       

وتقديمه ، ألن عرض الحدث  (18)شد وقعًا في النفوسأإلى جعل الفكرة    من وراء ذلك  وتهدفواضحة ومستمرة،  
مطلقًا ألنها تؤلف صورة الحدث   من غير مشاركة أداة الوصف تبقى ناقصة وال تكتمل صورة الحدث بدونها

بما    على نحو واضح وبارز، وتعطي للقارئ فكرة واسعة وعميقة عن تدرجات الحدث وتفاصيله ونمو حيثياته
 . األشكاليجعله قادرًا على اإللمام بحركة الحدث وتطوره من خالل التفاصيل و 

يمكن النظر إلى مقاطع كثيرة وردت في رواية "خرائط النســــــــيان" لمحمد رفيع كان فيها وصــــــــف الحدث        
عامال مسـاعدا في فهم طبيعة الحدث ومسـتوى تأثيرة في البنيان العام للرواية، فنجد أن شـخصـية فاتن الخزندار 

تدور حوله كل أحدث الرواية على ما فيها من  الذي   تعّرضــــت لالغتصــــاب وهو الحدث المركزي في الرواية  قد 
نجد أن هذه الشـــــخصـــــية التي جرى انتهاكها في وضـــــح النهار في إحدى مناطق  و امتدادات ثقافية وســـــياســـــية، 

 اآلتي:القاسي بدأت بوصف الحدث من داخله بالنسبة لها على النحو  القاهرة، قد 
. لم أعد أري " شي ًا. وحين انتَبهُن، ثانيًة، كانن أّمي لم تتوّقف  عن اإلقاِء بجسدها َغاَمْن الُدنيا في َعينيَّ

 "فوقي، ِلتحميني، والنَّاُ  ُيْلقوَن بها بعيدًا و
ومن ثم تطور الحدث الســــــردي مع هذه الشــــــخصــــــية وتنامى وصــــــف الحدث أيضــــــًا حين بدأت تشــــــعر       

إنقاذها، فتحّول المشهد الوصفي من حالة خاصة إلى حالة عامة  الشخصية بإهمال الناس المحيطين بها وعدم  
مشــــحونة بنقد عني  للمجتمع الذي كّ  عن مســــاعدتها وصــــار يتفرج على ما يشــــبه الفيلم الســــينمائي    بائســــة
 :المجاني
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اَ  نراسررررررررررًا. ُتخّيلرُن أّنهم كّلهم تر مروا علّي. و " لم أكن لم أعرْد قرادرًة على إدراك مرا يحردغ. لم أعرْد أري النرَّ
 "أتخّيل أبدًا أّنهم يتجّردون من إنسانيتهم، ليشاهدوا المأساَة مثلما يشاهدون فيلمًا سينمائيا و

وبعد ذلك تنتقل الشــــخصــــية الواصــــفة للحدث من جديد إلى داخلها الجســــدي وقد حطمته فعالية االنتهاك        
ــف حالها وقد   ــل عنها وال  تحّول إلى من طرف هؤالء المجرمين، وغامت الدنيا بنظرها حين تصــــــــ كيان منفصــــــــ

ينتمي لها بأي حال من األحوال، إذ انفصـلت عن محيطها الذي اغتصـبها وصـارت في عالم آخر من الخذالن  
 أشبه بالموت:

وجوُه   بدأ جسرررردي َيهَمُد، وأطرافي تكفُّ عن الحركة. صررررارِت وجوُه الكائنات اأُلسررررةورّية تت رررراَءُل، وتبتعُد."
رُت أشرررعُر أّن جسررردي يتحّول إلى شررريٍء من  النَّاِ    الكثيرُة تحّولن إلى أشرررياَء المعٍة وصرررغيرٍة، وتبتعُد. صرررِ

فلّية. لم أعد أسرررمُع  رصررريف محّةة ُاأُلتوبيس . وأقداٌم كثيرٌة تةأني، كأّنني ُأسرررَكفة ، أوَُعَتبة  باٍي سرررُ
، وصرررروَت آكاٍن، انة لَق، فجأة، من م ذنٍة قريبٍة. ثّم شرررري ًا. آخُر ما سررررمعته كان صرررردي صرررروِت طلٍق ناريٍّ

دخلُن، بعدها، في عاَلٍم آخر  َعويُل نساٍء وصراُخ أطفاٍل. قصُف رعوٍد، وكئاٌي تعوي. ثم دّوي بعدها الصمُن 
 ".. ال شيَء غيُر الصمِن.

إلّن وصــف المشــهد حظي هنا بنوع من التكامل الوصــفي على لســان الشــخصــية نفســها وهي تصــف ما       
أحالها إلى أشــالء شــخصــية بعد أن كانت شــخصــية في عّز زهوها واعتدادها  من حدث مجرم غاشــم،  جرى لها 

بنفســــــــها وعلى مقربة من خطيبها، حتى تحّول المشــــــــهد الوصــــــــفي إلى ما يشــــــــبه كارثة عامة ال يمكن ضــــــــبط  
ا الحدث  تفاعالتها وتأثيراتها، فحركة الوصـــــف النابعة من قلب الحدث وعلى لســـــان الشـــــخصـــــية التي وقع عليه

ــاة من داخلها وليس من خارجها كما  ــياق وصــــفي يحكي المأســ تخّطت حدود الوصــــف التقليدي، ودخلت في ســ
 يفعل مثال الراوي كلي العلم.

ــل  جديد لدخول يحصــــل أيضــــًا          شــــخصــــية أم فاتن الخزندار على الحدث كي تروي من طرفها ما حاصــ
وأشــمل وأكثر   أعلىووجودية ة وجدانية  يالحدث مصــداق البنتها وهي شــاهدة عيان على الحادثة، تعطي لوصــف

بحكم أنها أم المجني عليها ومرافقة لها وتصـــــــف الحدث من داخله المكاني والعاطفي، وقد وصـــــــفت    ســـــــخونة،
 من الحدث فتبدأ بالوصف على هذا الشكل: اً الحدث على مراحل متعاقبة كل مرحلة تحكي جزء

ُاألتوبيس ، إلى رصرررريف المحةَّة. وحين شرررراهدُت ابنتي شرررربَه عاريٍة، ال أعرُ  كيَف وصررررْلُن، من داخل "
تتالَقُفها أيدي هاالِء المتوّحشرررررين، تحّولُن إلى شررررريٍء آخر. ال أعر  كيَف ألقيُن بنفسررررري عليهم، محاولًة  

 "تخليَص ابنتي من بين براثنهم.
لت إنقاذ ابنتها من بين ما وفي مرحلة ثانية من وصـــــفها لتطور الحدث تحكي ما جرى لها شـــــخصـــــيا حين حاو 

 ة المجرمين الذين فعلوا الجريمة وأولئك الذين يتفرجون من دون تدّخل:وصفته بالوحوش البشرية، المتمثلة بشلّ 
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ُلكّن الذئاَي البشرررّيَة، المتفّرجَة على المشررهِد، منذ البداية، حمُلوني وألُقوني بعيدًا، كأّنما يريدوَن اسررتكماَل  
 المشهِد و
تصــف إصــرارها على تكرار محاوالت اإلنقاذ لحماية ابنتها ألنه لم يكن أمامها ســوى هذا العمل فتصــفه  و       

 بإحساس أم مستلبة:
َلم أْيَأْ . حاَولُن مّرًة ثانيًة وثالثًة ورابعًة. أنا ُألِقي بنفسري عليهم، لحماية ابنتي، وُهم يحمُلونني ويقذُفونني  "

 "بعيدًا.
ل بــالنــاس الــذين بــدا وكــأنهم  حتى لقــد ذهبــت أبعــد من ف ة من التوســـــــــــــــّ عــاليــة المقــاومــة وانتقلــت إلى مرحلــة مــذلــّ

يســـــــــــتمتعون بالمشـــــــــــهد، في إدانة ذات معنى عميق وداللة مرعبة على ســـــــــــلبية الناس المتفرجين على الحدث 
ية إدانة الخاص بانتهاك ابنتها واغتصـــــابها أمامهم، وكأّن الجميع اتفقوا على ترتيب هذا الحدث المفجع في عمل

 كبيرة للجميع:
وفجرأًة، وبال وعي، بردأُت بتقبيرِل ،أيرادي المواطنين، َكي يتحّركوا إنقراك ابنتي. َُلم أنتبرْه إلى أّن هاالء ُهم "

ُل ألصررناٍم، تتحّرُك فقط،   َمن َكانوا ُيبعدوَنني، حين كنن أحاوُل إنقاَكها بنفسرري. ولكّنني اكتشررفُن، أّنني أتوسررّ
عرون بمصيبٍة كهذه. وكأّنهم يستمتعون بما يشاهدونه. وكأّنه فيلٌم على الةبيعة، بالصوِت  وال ُتِحّس. وال يش
 والصورِة.. و

التعجيبة   وكأّنهم يسـتمتعون بما يشـاهدونه. وكأّنه فيلم  على الطبيعة، بالصـوتا والصـورةا..« وتأتي عبارة "      
ف الحدث على وصــــف المشــــاهد الخارجية  صــــر وصــــفينبغي أن ال يقتخاتمة وصــــفية فجائعية على ما حدث، 

المحايدة بل يجب أن يأتي الوصــــــــف من داخل الحدث كي يعطي مصــــــــداقية كبيرة للمتلقي، الذي يبحث دائمًا 
ــداقية من خالل ما يوفره له الوصــــــــف من خلفيات جانبية أو ثانوية أو غير ظاهرة من الحدث  عن هذه المصــــــ

 السردي.
صـــــــورة من الصـــــــور الوصـــــــفية التي خرجت خارج إطار الحدث األصـــــــلي المركزي في الرواية وهو  إّن        

وصــــف مدينة "بغداد" عندما تعّرضــــت لقصــــف الحلفاء والمحتلين في صــــورة  وصــــف حادثة االغتصــــاب، هي  
،  ســــتعارة والكناية الحرب الخليج، إذ جاء وصــــف الحدث على درجة عالية من التكثي  البالغي في التشــــبيه وا

لكنه ينقدها بشـّدة في   وصـفا بانوراميا وهي اسـتجابة يصـفها الراوي   السـلبية  فضـاًل عن وصـف االسـتجابة العربية
 :، وال تلتفت إلى مرجعيتها القومية والتاريخية والحضاريةنفس الوقت ألنها استجابة تشبه ألعاب الكمبيوتر

اشرررٌة خ رررراُء داكنٌة. والقذائُف تهةُل على العاصرررمة العر " ُهٍب. فبَدْت  شرررَ ماِء، كأّنها عاصرررفُة شرررُ بّية، من السرررَ
الحرُي، بالنسررررررربة لغالبّية المواطنين العري، كأّنها لعبُة ُأتاري  إلكترونية. ال َدماٌر، وال ِدماٌء. ال ُعنٌف، وال  
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، يصرررُف الَمشرررهَد للمشررراهدين. فأدَمَن النَّا هٍب. وُمذيٌع أجنبيٌّ ُ  َخراي. فقط، شررراشرررٌة خ رررراُء، وعاصرررفُة شرررُ
 "الُفرجَة، أو استمرأوا َحربًا، بَدت َلهم كأّنها خياٌل علمّي ..و

" ذات الطبيعة التعجبية التهكمية تحيل على حجم الســــــخرية المرة بَدت َلهم كأّنها خيال  علمّي .. فجملة "      
اية بحدث التي جاء عليها وصـــــــــف الراوي العليم للحدث، وقد اقترن الحدث الذي أصـــــــــاب مدينة بغداد في الرو 

االغتصـاب الذي تعرضـت له فاتن الخزندار بوصـفه الحدث المركزي، وبين الحدثين كثير من المشـتركات التي  
، ال يمكن فصـل وجه عن آخر  سـعى الراوي إلى اسـتحداثها ووصـفها بما يجعل من الحدثين أشـبه بوجهي عملة

على النحو  في الشـكل والقيمة واألداء،  يدة  من نقات التقاء على مسـتويات عد المأسـاويين  وذلك لما بين الحدثين  
 معاداًل موضوعيًا على مستوى الحدث الروائي في هذه الرواية.الذي يؤسس بينهما 

توغل   شــخصــية يوســف األحداث التي جرت معها على شــكل ســرد مقاطع من ســيرة ذاتية ســردية تصــفُ       
، وهذا الوصـف لهذه األحداث يكشـف عن جذور التكوين  الشـخصـية في اسـتعادة مشـاهدها وحيثياتها وتفاصـيلها

  هالشــخصــاني لهذه الشــخصــية، ويشــير يوســف في وصــفه لحياته إلى مجموعة من األحداث الماضــية في حيات 
 التي تعّلقت بعالقته بالمدن من جهة، وبالتخصص العلمي والمهني في المسرح من جهة أخرى:

ِعشرررُن طفولتي وصرررباَي، مع والدتي، في لندن. وتعّلمُن فيها. ودَرسرررُن المسررررَع على أيدي أسررراتذٍة كباٍر. "
المسررررررررع  ج، على ورحَلْن والدتي، بعد أن شررررررراهَدت تخّرجي وعملي المسررررررررحّي األّول، في مشرررررررروم التخرّ 

ٍة، أعذروني على عدم التمّكن من تفصرريلها هنا، ُدِفَنْن   الجامعّي.   والدتي، ِبَكَرٍم خاّ ٍ وَنبيٍل،وألسررباٍي خاصررّ
ُعدُت إلى عّماَن، في أوائل العشررررررررررينات من عمري، وتنّقلُن بينها   في المقابر الَمَلكّية األردنّيِة، في َعّمان..

 "ودمشق، وغيرها من العواصم العربية. لم أستةْع الذهاَي إلى بغداَد، اَل أعرُ  لماكا..وبين بيروت والقاهرة 
ــارة األخيرة "  ولعلّ        ــتطعا الذهاَب إلى بغداَد، اَل أعرُف لماذا..اإلشــــ ــفية من  لم أســــ ــب أهميتها الوصــــ " تكتســــ

بمعنى أنها ال  مركزي فيها، للحدث ال  مرجعية مكانية غائبةخالل حضـــــــــور مدينة "بغداد" في الرواية بوصـــــــــفها  
تظهر إال في لقطات قليلة لكن هذه اللقطات القليلة تعني الكثير بالنسبة للراوي العليم وللحدث وللمقولة السردية 

 الخاصة بالرواية.
لكن األحداث التي وصــــــــــفها هنا يوســــــــــف فيما يتعلق بدراســــــــــته وتخرجه وأمه ودفنها في المقابر الملكية        
ـله بين الـمدن العربـية وفشـــــــــــــــله في اـلذهـاب ، وتنقّ ـها تنحـدر من أروـمة ملكـية على نحو ـما في العراقألن األردنـية

إلى بغداد من دون معرفة السـبب، وتخصـصـه في المسـرح، مجموعة من العالمات على تكوين الشـخصـية عبر  
 واية.األحداث ووصفها الموجز والمكثف القادر على كشف مرجعيات الحدث الروائي األصل في الر 

من األحداث االســتثنائية التي خلقتها شــخصــية يحيى العيتاني للشــخصــيات المرتبطة به عمليًا في عمان        
الحدث المرتبط  ذلك  والســـــيما شـــــخصـــــيات المحامي الســـــيوفي والطبيب عســـــاف ويوســـــف وبقية الشـــــخصـــــيات،  
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ي وهو في بتركيـب أجهزة حـديثـة للتواصـــــــــــــــل معـه داخـل مركز خـاص في عمـان يجعـل الكونترول ينقـل للعيتـان
ت  أميركا كل صــــــــــــغيرة وكبيرة وعلى مدار الســــــــــــاعة، وتطّلب األمر كثيرًا من العمل والتدريب الذي اســــــــــــتطاع 

ــيوفي ــية المحامي الســـ ــخصـــ ــف الحدث متكاماًل على هذا  شـــ ــب وحجم الحدث فجاء وصـــ ــفه بدقة تتناســـ أن تصـــ
 الشكل:

ل في إقنام الدكتور َعّسا  ويوسف بتنفيذ األمر، ُصعوبُة تنفيِذ أوامِر الِعيَتاِنّي َبرزت في جانبين اثنين، األوّ "
بناًء على طلب الِعيَتاِنّي و رورته. والثاني، كان في الدرو ، التي نّممها مهند  الكمبيوتر، َلنا جميعًا،  
لشرع َكيفّية استخدام تلك التقنّيات وبرامجها، بةاقاتها القصوي، وترابةها معًا، وخصوصًا استخدام االّتصال  

ئّي ُالِفيديو ُكول . غيَر أّن ُكّل كلك لم يستغرق أكثر من أسبوعين لتنفيذه، والتدّري على استخدام وسائل  الَمر 
االّتصال تلك. فقد أصبح َبيتي وبين يوسف وبين الدكتور َعّسا  وعيادته ومكتبي مجّهاًة، ليَس فقط بأجهاة  

السّيدَ  ُتَمكُِّن  متةّورة،  وبكاميرات  بل  َمحمولة،  المكانّية    كمبيوتر  البي ة  رةية  من  كلك،  طلَب  إكا  الِعيَتاِنّي، 
إنسانّيًا، تفّهمُن طَلبات الِعيَتاِنّي، في البداية،    ..المحيةة، لُكّل َمْن يريد االّتصال به ِمّنا، وكأّنه يعيُش َبيَننا

ُكن فقد  فيها.  بل ومبالغ  نفقاٍت إ افيًة، في غير محّلها،  ِلي،  بالنسبة  أّنها ٍّلن،  ُيمكن غير  أّنه  أري  ن 
االستغناء عنها، باستخدام الهواتف الخليوّية، وبما َيِفي َغرَو االطم نان والمتابعة لتةّور الحالة الصحّية 

 .."البن أخته
صورة من صور العناية الكبيرة بوصف الحدث لضرورته    يسّجل هذا المقطع السردي الوصفي لهذا الحدث       

السردية القصوى، ألنه يعطي للمتلقي صورة واضحة عن طبيعة الحدث وشكله وأهميته وعالقته الوطيدة بما 
يريده العتياني، وكل ذلك إنما يحصل لخدمة قضية عالج ابن أخته يوسف وهي قضية تتمتع بأولوية كبيرة لديه،  

يء في كل حياته وأعماله التجارية الكبرى مثل قضية شفاء يوسف وإنقاذه من حالته النفسية  وربما ال يهمه ش
المريضة، لذا جاء وصف الحدث هنا على درجة عالية من الدقة على لسان شخصية المحامي السيوفي بوصفه  

 نجاح الفكرة. رت هذه الشخصية رغم الصعوبات كل ما في وسعها إل خّ سالشخصية المكّلَفة بهذا العمل، وقد 
ل وصـــــف الحدث من تســـــليط عدســـــة كامير على الحدث نفســـــه لتصـــــويره بدقة كما ينبغي أن يفعل  يتحوّ       

الوصــف الحدثي في العمل الســردي، إلى وصــف أخالقي وأيديولوجي يتوســع أكثر كي يشــمل المجتمع والثقافة  
 واألخالق العامة على حد سواء:

ي وقعن في مصرررررررر وغيرها، قبل وبعد حادثة الَعَتَبة، غير أّن جريمة فتاة  كثيرٌة هي جرائُم االغتصررررررراِي، الت"
الَعَتَبة ٍّلن تعني شررررري ًا آخَر، أكبَر من جريمِة اغتصررررراي فردّي. جريمُة اغتصررررراٍي قاَم بها مجتمٌع بأكمله.  

، واغتصرررررراُي المجتمِع ألخالقِه وقيمِه الَجماعّيِة والعاّمِة، من خالل الُفرجةِ  ، التي ماَرسررررررها  اغتصرررررراٌي فعليٌّ
 الجميُع، على واقعِة االغتصرراِي، وفي و ررِح النهاِر، وعنَد صررالِة المهِر، وفي ميداٍن عامٍّ، مكتٍظ بالنَّاِ ..و
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أِلهذا، جاء ُحكُم المحكمِة، ببراءِة المّتهمين..و  لتبرئِة المجتمِع، نفسرررررِه، من الجريمِة الفادحِة، التي اقتَرَفها  
 "و المجتمُع بحقِّ نفسِه..

جريمة اغتصـاب في وضـح النهار من دون  لفالوصـف هنا أشـبه بمحاكمة حقيقية لمجتمع يسـمح بحصـو       
عقـاب رادع، حيـث يتعرض المجتمع بـأكملـه هنـا أمـام محكمـة الراوي العليم لادانـة والتقريع والنقـد الالذع ألنـه  

التي ســّوغت للفضــاء الروائي التنّوع في وصــف األحداث على هذا القدر من  الســبب وراء هذه الجريمة البشــعة،  
 األهمية.
ل الوصــــف من المســــتوى الفردي إلى المســــتوى الجمعي ومن الحالة الخاصــــة إلى الحالة العامة، هنا ينتق      

ــًا من وصـــــــف وذلك لوجود روابط قوية بين الفردي والجمعي وبين العام والخاص  ، وهنا يتحول الوصـــــــف أيضـــــ
ائر الحدث الســــــــــردي الخاص بجزء من الحدث الروائي العام إلى وصــــــــــف لحالة تحيط بالحدث، وتشــــــــــمله بدو 

ــورة عن ــع من مجرد حدث روائي   اجتماعية وثقافية تدين المجتمع من خالل األفراد وتقدم صـــــــــــ المجتمع أوســـــــــــ
عابر، وهو من الوظائف الثقافية المصــــاحبة للوظيفة الســــردية التقنية التي تجعل من الرواية عالمًا متكاماًل من  

 عوالم الثقافة والحضارة والتأثير المجتمعي العام.
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