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بالواقع، باعتبارها من  صاال، بل واألكثر حداثة وات  ثريواية  أرقى وأجمل فنون األدب الن  تعتبر الر      
سردي عبر لمسات يضفيها الكاتب  نص  الواقع إلى ية القادرة على تحويل الوسائل األدبية والفن   أهم  

حتوائها على مكانية إوا   شويقت  زها بعنصر الة من خالل تمي  خاص   المبدع، لتصل إلى القارئ وعواطفه،
تعبيري بل وواقع  راض األدب شعره ونثرهغأ من أهم   خرية، التي تعد  مختلف األساليب، كأسلوب الس  

ها تنجح في قافية، ألن  جتماعية أو الث  ياسية أو اإلبين أفراد المجتمع، فكثيرا ما تكون صًدى للحالة الس  
تحويه من إضحاك لما  ،رها األدب العادي الجاد  صو  ا ياهرة أكثر مم  غالب األحيان في تصوير الظ  

رويح في الت  إضافة إلى دورها  يل من خصومهمومتعة، لذا كانت وما زالت إلى اآلن وسيلة لألدباء للن  
 فس.عن الن  

بداعاتهماألدباء العرب المعاصرين الذين اشتهروا بأعمالهم  " أحد أهم  "صبحي فحماويا كانولم       وا 
بل وحافزا  لك دافعا م لنا ذقد  زعة الغالبة في مختلف أعماله، خرية هي الن  ا كانت الس  ، ولم  اخرةالس  

الحب والتي حصرناها في رواية " "واية العربيةخرية في الر  الس  راسة والموسومة بـ"لهذه الد   ناالختيار 
ا لم يعش فمن من  ية هذا الموضوع، حساس بمدى أهم  إل، وكذا ا"صبحي فحماوي" لـ "في زمن العولمة

ا يدفعنا إلى طرح مجموعة ا مهذاخر.كان في موضع الس   أوخرية أو عاش مواقف تدعو للس  
  :تساؤالت

 الحب في زمن" وكيف برزت من خالل رواية ؟وما هي وظائفها ؟وايةفي الر   خريةما هي طبيعة الس  
خرية ي الس  فة لتجل  يات الموظ  قنوماهي الت   ؟وايةفي الر   "بحي فحماويص" ولم ن سخر ومم   العولمة"؟
 ؟في روايته

وفصلين  ،راسة إلى مدخلن البحث بحسب ما تقتضيه الد  وغيرها تكو   التولإلجابة على هذه اإلشكا
 وملحق وخاتمة.

خرية ومدلوليها عند الس   "المفهوم والمصطلحبقراءة في وقفنا في المدخل المعنون " اوبناء على هذ   
 نا وظائفها والكوميديا... كما بي   القتها بالفكاهة، والهجاء،صطالحي، وعغوي واإلالل  
 



  :مقدمة

 ب

 

 
لك ،واقتضى ذواءرها في األدب العربي والغربي على حد الس  من أساليبها، إضافة إلى تطو   اوبعض

 طبيق.نظير والت  الجمع بين الت  
فقد عالجنا فيه  "الحب في زمن العولمة خرية في روايةبأساليب الس  لمعنون"ل واا الفصل األو  وأم       

قنا ياقي، كما تطر  فظي، والس  الل   بنوعيهاخرية أسلوب المفارقة من خالل تعريفها واستخراج صور الس  
لهذه المفاهيم، منا تحديدا نا قد قد  مع اإلشارة إلى أن  موز، ن لمختلف الر  سق المضمر المتضم  إلى الن  
 واية.استخراج مظاهرها من الر  رورة وبالض  

قنا التي تطر   "في زمن العولمة الحب ردية في روايةللبنية الس  صناه"اني فقد خص  ا الفصل الث  وأم      
مان والمكان وأبرزنا وبعدها انتقلنا إلى بنية الز  ، واية يهما في الر  وتجل   يرئبوالت  رد هوم الس  فيها إلى مف

مية، ااها إلى لغة شعرية، وأخرى عمنغة التي قس  إلى بنية الل   لننتهييهما أيضا في المتن مفهومها وتجل  
من  إليهالنا ائج التي توص  تأهم الن   خاتمة البحثوقد أجملنا في  ،ولغة الحوارهجين،إضافة إلى لغة الت  

 خالل ما عرضناه من تحليل ودراسة.  
 أويل في مواضعله بعض اإلجراءات كالقراءة والت  هذا وقد اعتمدنا على المنهج البنيوي الذي تتخل      

 الحب فيالموضوع، نذكر رواية " تخدمومراجع ، فاعتمدنا بذلك على مصادر تقتضيها حاجة البحث
خرية "كالس   بعض المراجع العربية، كما استفدنا من نة المشتغل عليها وهي المدو  "زمن العولمة

طبيق" لـ والت  ظرية في الن   ، "وفن القص  "مورلعبد اهلل نزار خليل الض  اسي" "ثر العب  والفكاهة في الن  
 ." يوسف عليماتقافي" لـ"سق الث  "، و"الن  "سعيد يقطينوائي" لـ ، و"تحليل الخطاب الر  ابراهيم"نبيلة "

عوبات أثناء تناولنا للموضوع ال تخلو من عقبات، فقد واجهتنا بعض الص   بحث أو دراسة وكأي      
 منها:

ب ا صع  خرية، وتداخلها، وتشابكها، مم  لس  خرية، وكذا كثرة أساليب اة األبحاث حول موضوع الس  قل  
 لك، أضف إلى ذفي الموضوع  ة المراجع التي تصب  واية، إضافة إلى قل  ة استخراجها من الر  مهم  

 ضيق الوقت.
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" على جميل روفيا بوغنوطلألستاذة المشرفة "كر م بجزيل الش  قد  نتأن  إال   اوفي األخير ال يسعن    
 لم تبخل بها علينا. صبرها، وعلى نصائحها التي
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ال يوجد مجتمع من المجتمعات اإلنسانّية ، إذ  ذورها في أعماق الّنفس البشريةتضرب الّسخرية بج   

، فمثلما قيل أّن العصر الذي نعيش فيه هو عصر الّصورة أو زمن  يخلو من الفكاهة والّضحك
 محاكاة ومفارقة.،  ، دعابة ، فقد قيل أيضا أّنه عصر الّسخرية بكّل ما يشتمل عليه من تهّكم الّرواية

 تعريف الّسخرية: -1

، وفي اآلتي  يصعب وضع تعريف محّدد ودقيق للّسخرية نظًرا لتعّدد تعريفاتها وتشّعب مجاالتها   
 بعض لمعانيها:

 لغة 1-1
ْخِرًيا : السُّْخِرَيُة من َسِخَر منه وبه َسْخًرا وُسْخًرا وَمْسَخًرا وُسْخَرًة وُسْخِرًيا وسِ  "لسان العرب "جاء في   

 ، يقال: َسِخْرُت ِمْنُه وال يقال َسِخْرُت ِبِه. وُسْخِرَيًة: َهِزَئ به
غة وَسِخْرُت من فالن هي اللّ         » (1)» قال تعالى:

 ( 2)الفصيحة
      »(3)»تعالى: وقال 

ات يغلب عليها عشر مّرة بعشر مشتقّ  ةبمعنى اإلستهزاء خمس "سخر "وقد وردت في القرآن الكريم   
فسي واإلجتماعي، في تأثيرها النّ  خرية مستقباللى األثر المستمّر للسّ ، وكأّنها تشير إ صيغة المضارعة

على إطالقها في إطار ، وهذا يعطي اإلباحة  آياتة عدّ الى إلى نفسه في وقد أسندها اهلل سبحانه وتع
 (4)هي عن المنكر.وجيه واألمر بالمعروف والنّ ة والتّ الخدمة العامّ 

 

                                                 

 .11سورة الحجراِت:اآلية  1)
  .111، مادة )ز، س(، ص 7، ج1ين ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، طأبو الفضل جمال الدّ ( 2)
 . 77سورة التوبة: اآلية  (3)
 1وزيع، عمان، طشر والتّ اسي، دار حامد للنّ ر العبّ ثنّ خرية والفكاهة في ال: السّ مورلضّ نزار عبد اهلل خليل ا (4)

 .11م، ص 2112
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وفالنا  يح ،: أطاعت وجرت وطابت لها الرّ  َسِخَرِت السَِّفيَنُة َسْخًرا " : "معجم الوسيطال"جاء في  و   
 ."وقهره : كّلفه ما ال يريد خرياسُ 

َر اهلل اإلب  : ويقال  (1)ّللها وسّهلهاذَ ل أي َسخَّ

خضاع اآلخر والتّ  ،ّنها تعني القهراللة المعجمية لكلمة سخرية أنستطيع القول من خالل الدّ     ذليل وا 
، وقد نهانا اإلسالم عنها لكونها  ظر إلى اآلخر نظرة دونية، والنّ  عور باألفضليةفهي مرادفة للشّ 

 معاني اإلستهزاء. مرادفة لكلّ 
 اصطالًحا: 2-2 

خرية خرية على القول بوجود مكّون أخالقي فيها هو الذي يفصل بين السّ فق معظم تعريفات السّ تتّ    
 والكوميديا.

 نتقادقافي الذي يقوم على أساس االخطاب الثّ أليف األدبي أو النوع من التّ »خرية على ذلك فالسّ    
 (2).«ة الفردية منها والجمعيةائص اإلنسانيّ ق، والنّ  ذائل والحماقاتللرّ 

خرية في األدب بأنها ذلك العنصر الذي " حين وضع مفهوًما للسّ شوقي ضيفوهو ما ذهب إليه "
بهدف  ،ة بعاهكم والدّ ماحية والتّ ، واللّ  لميحلتّ ، ا قد والهجاءمن النّ  ، ليفة دراميةيحتوي على تو 

لبيات وأوجه القصور وتعريته بإلقاء األضواء على السّ  ، ما عريض بشخص ما أو مبدأ أو فكرةالتّ 
 (3)فيه.

 

 

 

                                                 

)مادة ، 1، ج2: معجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية، تركيا، ط،وآخرونإبراهيم مصطفى، حامد عبد القادر (1)

  .121ص ، م 1792 ،سخر(

 2112 ،، تصدر عن وزارة الثقافة71وحة، ع ة الدّ م: السخرية... لعب مع األلم، ضمن مجلّ ( شاكر عبد الحلي2)
  . 22ص 

 .177م، ص 1777، 1نبيل راغب: موسوعة اإلبداع األدبي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط (3)
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هكم المرير والهجاء الذي يظهر فيه المعنى هي طريقة للتّ » :خرية ويرى بعض الباحثين أن السّ    
خافة وفتكا بعكس ما يظّنه اإلنسان  (1)«، وربما كانت أعظم صور البالغة ُعنفا وا 

بهدف سلبه كل أسلحته وتعريته من كّل ما يتخّفى فيه ويتحّصن  هجوم متعّمد على شخص»باعتبارها 
 .«وراءه

وقد يكون هذا الهجوم ضّد األفراد أو المؤّسسات على حّد الّسواء حيث يسّدد صاحبه _صاحب    
، وفي الوقت نفسه ينأى عن الّتصريح باستهانته بهدفه  سهامه إلى هدفه بإحكام شديد»الّسخرية_ 

 (2)«اًزا أو متحّيزا فتغلق أبواب القبول في وجههى ال يبدو منححتّ 

منهج جدلي يعتمد على اإلستفهام بمفهومه البالغي، إذ تعتبر »" بأّنها الّسعيد عّلوشكما عّرفها "   
 (3)«طريقة في توليد الثّنائية والّتعليم على البعد المعرفي

الّنقص بصورة الكمال باعتبارها أسمى  مقابلة الواقع بما فيه من»والّسخرية مأخوذة من الّسخر وهو   
 .(4)«، وكثيرا ما تكون صورة هذا الكمال غامضة الحاالت التي ينبغي أن يكون عليها الواقع

، والّسخرية  وسيلة بالغية إذ يقول الّشخص غير ما يؤمن به وعادة ما يكون نقيضه»وبالّتالي هي 
 .(5)«هي األداة القوية للّنقد الّشخصي واإلجتماعي

ّنما يعتمد على األلوان  وهناك ضرب آخر من الّسخرية ال يعتمد على الكلمات أو الحروف ،    وا 
، أو العيب في  والخطوط والّظالل وهو الّتصوير الكاريكاتوري الذي يقف عند جوانب الّضعف

 ، أو يظهر انحناءة في أنفه أو ، فيبرز مثال وجه ذلك الّشخص بأن يقّوس له حاجبه شخص َما
 
 

                                                 

 .11اسي، ص ثر العبّ خرية والفكاهة في النّ ور: السّ مضّ نزار عبد ال (1)
 .177وعة اإلبداع األدبي، ص نبيل راغب: موس (2)
 .11، ص 2111، 1، المركز المعرفي للّتوثيق والبحث في أدب الرحلة، ط عبد الّنبي ذاكر: العين الّساخرة (3)
ص         مذّكرة تخّرج ماستر، أدب قديم  ، ، مقاربة جمالية ( ساسية عيساني: شعرية المفارقة عند أبي تمام4)

91.  
  حة نفسها.( المرجع نفسه: الصف5)
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، فمن جهة يظهر لنا صورة  انتفاًخا في خّده فيضرب بذلك الكاتب الّساخر عصفورين بحجر واحد 
، والّتعبير، ومن جهة أخرى تثير الّضحك لكن في األخير هي صورة تحمل داللة  قّمة في الّسخرية

 (1)أو دالالت عّدة لتلك الّشخصية وأخالقياتها
ي يجعل من الّسخرية سخرية وما الّشيء الذي يمّيزها عن ، لكن ما الذ هذا عن مفهوم الّسخرية   

بداية نتوّقف عند وضع  من هجاء ، تهّكم ، ضحك ، هزل ، فكاهة و كوميديا. بقية الّتسميات
 تعريفات لهذه الّتسميات ومن ثّم تحديد العالقة بينها و بين الّسخرية.

 لة أو العشيرة، أو فرد من أفراد ة الحطُّ من شأن القبيبه في الجاهليّ  كان يقصد و :الهجاء 

اعر على خصومه وخصوم وقد كان هذا األخير سوطا يصّبه الشّ » القبيلة التي ينتمي إليها الشاعر،
ليهم البخل والجبن والذّل إ، وينسب  القبيلة فينتقص من مقامهم ويزري بهم ويضع من مكانتهم

هجاء( إثر الخصوم بين القبائل في الجزيرة عر )شعر الوع من الشّ انتشر هذا النّ حيث  .(2)«والهوان
 تم وغيرها.العربية في العصر الجاهلي، وقد امتاز بالسّب والشّ 

 ، ألّنه سالح ال يقلّ  فات الفاضلةالصّ  اعر يرسم خصومه نموذجا للقبح ويسلبهم كلّ كان الشّ »كما    
_ قال  صلى اهلل عليه وسلم_الّرسول  ، ويروى أنّ  أثره عن األسلحة التي تستخدم في الحروب آنذاك

 (3)«"بالنّ العليهم من وقع  ": "لشعرك أشدّ ان ابن ثابتلحسّ "

اعر الشّ  ألنّ »خرية كانت أسلوًبا من أساليب الهجاء خرية: هو كون السّ عالقة الهجاء بالسّ عن أّما    
لهجاء أعّم من ا . وهذا يعني أنّ (4)«خص المهجوخرية بالشّ فات المثيرة للسّ ن بإلصاق الصّ كان يتفنّ 

 خرية.السّ 
 
 

                                                 

  .199( نبيل راغب: موسوعة اإلبداع األدبي، ص 1)
  .12، ص 1772، 1اجي: الحياة األدبية في العصر الجاهلي، دار الجيل، بيروت، ط( محمد عبد المنعم خفّ 2)
  ( المرجع نفسه: ص نفسها.3)
  .21، ص 1772ان، لبن -عر العربي، دار راتب الجامعية، بيروتين محمد: الهجاء في الشّ ( سراج الدّ 4)
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 :شخص ، يراد به نسب عيب إلى شخص أو تفخيم عيب في خريةلون من ألوان السّ  التهّكم 
صالحه ليخاف ذلك العيب إن لم ي إن  كن فيه أو ليبرأ منه كّله أو بعضهكوسيلة لتهذيبه وا 

مبعثه  ألنّ   نها وقًعام ه أخفّ والّردع شبيه بالعقوبة لكنّ  ،جر كان فيه لذلك يعتبر نوًعا من الزّ 
،  وتجدر اإلشارة إلى أّن هذا األخير يكون بطريقة غير مباشرة، (1)غبة في اإلصالحهو الرّ 

هكم فيصّرح بالفكرة ا التّ ، أمّ  ةجاء الذي يصدر عن نفس غاضبة حاقدوقد يلتبس باله
 افة.فّ خرية الشّ الي يكون من صور السّ يستهزئ بها وبالتّ  المقصودة ومن ثمّ 

  ّيةخاصّ  »"بأنهرولتيفعادة وقد عّرفه "تعبير عن البهجة والسّ  ل في جوهره مجّرديمثّ  حك:الض 

نتبه وقد ا (2)«، وال يساير على اإلطالق أحاسيس اإلحتقار والغضب تصدر عن مزاج مبهج
، فعّرف الكثير منهم اإلنسان بأّنه حيوان ضاحك  الفالسفة قديما إلى هذه الحقيقة البسيطة

مات حك الذي ينتهي باإلنسان إلى حالة اإلنشراح المعروفة ال مجّرد السّ هنا الضّ والمقصود »
حك هو إستعداد فطري في اإلنسان ال الي فالضّ ، وبالتّ (3)«ة التي تظهر على الفم والوجهالخاصّ 

 جربة.يكتسبه بالتّ 

  ّفس إلى ثالثة أنواع: فقد قّسمه علماء النّ  سبة للهزلأّما بالن 
  الفكاهة(Humour) 

  الكوميديا(Esprit) 

  ّكتة الن(Comique) 

 
 
 
 

                                                 

  .177م، ص 1771، 1( نبيل راغب: فنون األدب العالمي، دار توبار للطباعة، القاهرة، ط1)
 .271نبيل راغب: موسوعة اإلبداع األدبي، ص  (2)
 1طقية، ديوان المطبوعات الجامعية، طاللة االستييكولوجية والدّ اللة السّ حك بين الدّ عبد الحميد حّطاب: الضّ  (3)

 .27ص  م،2111
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  ّبينهما قيفرّ  يكاد ال حيث ، اس من يخلط بينهماالنّ  الكثير من نجد : كتةفي الفكاهة والن 
كات التي يمكن أن تكون لمجّرد احك، وتنبعث من أفواههم النّ يشملهم المرح الضّ فحينما 

ذا كانت فكاهةاإلضحاك فحسب فهي " "، وقد تجمع سخرية، واإليالم فهي " ذعقصد اللّ ب"، وا 
 .(1)بين الغرضين

 أحد المفرطين في شرب الخمر قال له أحدهم:  : يروى أنّ  كت الفكاهية مثالومن النّ »
 إّن الخمر انتحار بطيء -        

 !نتحر بسرعة؟أ نأأتريدني  ،فأجابه: ولماذا -        
 به فابتدره بقوله: قد التقى يوما بغريب يشبهه تمام الشّ  أن أحد األمراء يرو تاخرة: نادرة كت السّ ومن النّ 
 هل كانت أّمك تقيم في البالط الملكي؟ -       
 (2)«فأجاب الغريب: كاّل يا سيدي، بل أبي -       

"، أّما إذا حدثت فعال في "فكاهةحك فهي ابقة لبعض الجالسين بقصد الضّ كتة السّ فإذا روى أحد النّ 
 "."سخريةيعّد الّرجل ساخًرا باألمير، ولذلك تسّمى مجلس من المجالس ف

ن فهو سخرية، وكّل ما نا أو غير معيّ كّل ما له غرض هادف سواء كان معيّ  ا سبق نستنتج أنّ ممّ     
 رض أو هدف له إاّل اإلضحاك فهو فكاهة.غال 
 
 
 
 

                                                 

غة بات شهادة الماجستير في اللّ رة عن متطلّ اخرة في قصص سعيد بوطاجين، مذكّ زعة السّ ( إيمان طبشي: النّ 1)
خرية في األدب د أمين طه: السّ ، نقال عن محمّ 12، ص 2111ص أدب جزائري معاصر، واألدب العربي، تخصّ 

  .17العربي، ص 
 .19المرجع نفسه: ص   (2)
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 :لهو وسخرية اتها من" لما تحمله في طيّ الملهاةت ألّول مّرة بمصطلح "بعرّ  (1)الكوميديا                 
ريف الخفيف والمرح من ، ألّنها تعالج الجانب الطّ  نابعة من مفارقات الحياة اليوميةوابتسامات 
الكوميديا غالبا ما  ، لكنّ  راجيديا أو المأساةخصيات أو البشر، لذلك تعتبر نقيض التّ أفعال الشّ 

ة هذه األخيرة ، كما تنحصر مهمّ  اخرةتنتهي نهاية سعيدة وهي بطبيعتها هجائية أو نقدية س
ساء ، أو أنصاف المتعّلمين أو المتحذلقين أو النّ  ماذج البشرية كالبخالءفي تصوير بعض النّ 

مت لذلك قسّ   خصيات انعزالية تحيا على هامش المجتمع، وعادة ما تكون هذه الشّ  المغرورات
ة يحك وأخرى شعبية أو عادر الضّ تها وأسلوبها إلى كوميديا راقية تثيالكوميديا حسب مادّ 

في إظهار المناظر  فتسر  رومانسية إضافة إلى كوميديا ،تخاطب الجمهور بأسلوب مباشر
وأخيرا كوميديا   تسخر من اإلعوجاج األخالقي أخالقيةاعرية بروح مرحة وكوميديا الشّ 

 بغير وعي.  أواس بوعي التي تلقي األضواء على سلبيات العادات التي يمارسها النّ  بالسلوك
  ّخريةبعض أساليب الس: 
  ّفظ الذي يسمعه، فيعكسه إلى معناه اآلخر معتمدا امع باللّ هو أن يلعب السّ  :فظيالعب اللّ الت

باق، وقد ينشأ عن خلط بين فظ الواحد أو على الجناس أو الطّ على اإلشتراك المعنوي في اللّ 
 .(2)م ولفظ آخر قريب منهفظ الذي ينطقه المتكلّ اللّ 

 ما يشير به إلى معنى بعيد نّ ا  م بكالم ال يريد به معناه األصيل و هو أن ينطق المتكلّ  :عريضلتّ ا
 .(3)عريض ثوب الفكاهة، وكثيرا ما يلبس التّ  امعيفهمه السّ 

 
 
 

 نابز باأللقابأو التّ  :المناداة باأللقاب. 

                                                 

  .121األدب العالمي، ص  ( نبيل راغب: فنون1)
 .21ص، ي: الفكاهة في األدب، أصولها وأنواعها، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعفأحمد محمد الحو ( 2)
  .11المرجع نفسه: ص  (3)
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 لقاء لوكية عن طر فسية والسّ نسب بعض المالمح النّ العب بوهو التّ  :يرالكاريكات يق المبالغة وا 
خصيات خرية منها، وغالبا ما تصّب المعالجة الكاريكاتورية على الشّ األضواء عليها بهدف السّ 

 .(1)زانهاالفاقدة إلتّ 

 :وهذه الغاية قد  وغاية ،لنكتة  ، تجاهال هو سؤال المتكّلم عّما يعلمه حقيقة تجاهل العارف ،
 .(2)ًبام كما قد تكون تعجّ لغة في الذّ ، أو توبيًخا أو مبا تكون: مبالغة في المدح

  ّوهو المبالغة في إثبات عكس الحقيقة أو ما يسّمى  :يء الحقير كأّنه عظيممعالجة الش
 بتأكيد الّذم بما يشبه المدح. 

  ّم.أو ما يسّمى بتأكيد المدح بما يشبه الذّ  :يء العظيم كأّنه حقيرمعالجة الش 

 ة: ابقوهنالك أساليب أخرى إضافة إلى السّ 
  ّفات المعكوسةإستعمال الص 

  ّوتخرية بالصّ الس 

  ّقة المضحكةور الملفّ خرية عن طريق الصّ الس 

  ّعخص بعكس ما يتوقّ مواجهة الش 

  ّذعةخرية بالجمل أو التعبيرات الالّ الس 

  ّخرية بالمفارقةالس 
 :خريةوظائف السّ  2-3
اخرون إلى تحقيقها وانطالقا من سّ خرية إنطالقا من تعّدد غاياتها التي يرمي الدت وظائف السّ تعدّ     

 خرية فيما يلي: فسية التي يكون عليها هؤالء يمكن حصر وظائف السّ الحاالت النّ 
 
 

                                                 

 .217نبيل راغب: فنون األدب العالمي، ص   (1)
 .211م، ص 2111، 1لى البالغة العربية، دار المسيرة، عمان، طإيوسف أبو العدوس: مدخل   (2)
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ات وذلك ما يدور في الحياة من سلبيّ  قدية، فهي تحاول نقل كلّ أّول ما يالحظ عن الّسخرية نزعتها النّ 
خطيرا  ، كما أّنها تعّد سالًحا(1)ح والتقويم، ومعالجته بهدف اإلصال ع ما يجري في الواقع ونقدهبتتبّ 

، وهذا ما جعلها تتطّلب ذكاًء  ، فهي كفيلة بهدم الفّنان بل وسحقه إرضاء لنرجسيته اقدفي يد النّ 
، والتي كانت بمثابة  ياسيينذين يهزؤون بالعقائد والخرافات ومن بينهم السّ ومكًرا كبيرين خاّصة للّ 
 .(2)سالح بارد يوّجه ضّدهم

، وهذا ما  عوبسق األخالقي، واألسلوب اللّ خرية: النّ قاد إّن هناك قطبان في السّ ويقول بعض النّ     
دمير، بل إّنها يمكن أن تكون شيطانية أو هة أساًسا إلى الهدم والفوضى والتّ خرية موجّ يجعل السّ 

وعدم والحيرة ك والشّ  وتريكولوجي المرتبط بالتّ ياطين ألّنها تعمل على المستوى السّ الشّ  مسوحترتدي 
 .(3)االستقرار

 شوقي "اخرة بالهمز والّلمز على حّد تعبيراخر يعتمد على أسلحة التهّكم الخفية الزّ والكاتب السّ     
ات الّساخرة ر ولكّن هذا ال يعني أّن كّل الكتابجريح بهدف أن يؤذي وأن يدمّ ي إلى التّ ، المؤدّ "ضيف

اخر بعنصري المواجهة ضهما الكاتب السّ فغالبا ما يعوّ ، اسي الق رورة روح اإلستهزاءتحمل بالضّ 
 .(4)ناقض في طرد بعض األفكاروالتّ 
  من المحيط ال من أجل المرور خلسة الهزء، يستهدف  خرية في كل أحوالها مفهوم للعالموالسّ    

كما  (5)والحقيقةوء خرية بتوّلد مزيد من الضّ تمّر السّ القناع فحيث  اآلخرين على إزالة لكن بهدف حثّ 
اتج عنهما تستقطبه األنماط تجدر اإلشارة إلى أّنه من حسنات الّسخرية والّتهكّم أّن الّضحك النّ 

 خرية على ، والسّ  ، فيغنيان اإلنسان عن الكراهية بإسقاط مشاعر التهّكم عبيرية الفكرية واألدبيةالتّ 
 

                                                 

  .197( نبيل راغب: موسوعة اإلبداع األدبي، ص 1)
ص     ي: النزعة في قصص السعيد بوطاجين، مذكرة من متطلبات شهادة الماجستير أدب جزائريشإيمان طب  (2)

21. 
 .22شاكر عبد الحليم: السخرية... لعب مع األلم، ص  (3)
  .191( نبيل راغب: موسوعة اإلبداع األدبي، ص 4)
 .19بي ذاكر: العين الساخرة، ص عبد النّ  (5)
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يعّلمنا التهّكم أن نسخر من األشرار »": أنتول فرانسس، وفي هذا الصّدد يقول األديب " الموضوعات
 .(1)«عف إلى كراهيتهموالحمقى فلواله ألفضى بنا الضّ 

رجة األولى_ سواء على المستوى األخالقي أو المستوى خرية تصحيحي _بالدّ ومنه هدف السّ    
جاعة خة كالشّ قليدية الّراسالبعد عن القيم التّ  ، فهي تنتقد تحمل طابًعا أخالقيا هاالجمالي، ذلك ألنّ 

 .(2)، إلى نسقه األخالقي واإلجتماعي الذي إبتعد عنه والكرم... فهدفها هو إعادة اإلنسان إلى نفسه
حذير من أخطاء الممارسات الخاطئة أو اخر أو الفن الّساخر عموًما هو أحد عالمات التّ فاألدب السّ 

 هو من أشكال المقاومة.
، فهي تعمل  خرية ليست سلبية دائما أو إيجابية دائماسّ ال من خالل ما سبق نستطيع القول إنّ    

 خرية.، ألنَّ الغاية تبّرر الوسيلة في مجال السّ  غيير نحو األحسن باستخدام أّية أداة متاحةعلى التّ 

 :القديمخرية في األدب العربي االسّ  -2
، وامتألت  منذ القديم خريةعابة الجانحة إلى السّ ريف والدّ ون الطّ حفل أدبنا العربي بهذا اللّ     

 وحيديالتّ  رتها أقالم أدباء العربية الكبار أمثال الجاحظ وأبي حيانرائف التي صوّ صفحات كتبه بالطّ 
ا من العودة إلى تراثنا القديم بدءً  الع على هؤالء كان البدّ ل االطّ ، وقب (3)والهمذاني... وغيرهم

خرية بل بمثابة األرضية الخصبة لظهور السّ  اسي الذي كانبالعصر الجاهلي إلى غاية العصر العبّ 
 وتطبيقها.

 
 
 
 
 

                                                 

 .112قية، ص يطاللة السيكولوجية والداللة اإلستيحك بين الدالحميد حّطاب: الضّ  عبد  (1)
 .21شاكر عبد الحليم: السخرية... لعب مع األلم، ص  (2)
  .219، ص 2111، دار المدار اإلسالمي، بيروت، 1يران: فنون النثر األدبي، جج( محمد مسعود 3)
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 (1):في األدب الجاهلي 2-1
عه ة األسلوب وتنوّ غة ودقّ ا أّن األدب في العصر الجاهلي امتاز بجمال اللّ ال يخفى على أّي منّ    

حك ، والذي لم يقف أمامه ويمنعه الضّ  عب الذي كان يعيشه العربي في ذلك الوقترغم الواقع الصّ 
م سلوك أعيان الفكر واألدب الذين به والوقار الذي كان ينبغي أن يسغم من الجّد الذي اّتصف بالرّ 

، وكان قاسيا  خرية بالخصماستعانوا بأغراض عديدة منها الهجاء الذي كان من أوضح صور السّ 
خرية مقصورة على ، وظّلت السّ  ال تعرف الّرحمةحراء التي عنيفا يتناسب مع ضراوة الحياة في الصّ 

 فاع واإلستهزاء بقبيلة الخصم إلى أن جاء اإلسالم.شعراء الهجاء الذين سّخروها للدّ 
 في األدب اإلسالمي: 2-2
خرية على أّنها خّطة منّظمة وهادفة بل وأصبحت سالًحا عد مجيء اإلسالم أصبح ينظر إلى السّ ب   

، الذين وجدوا القرآن الكريم بالمرصاد وسخرية  ار اآلثمينين من طرف الكفّ لتحطيم معنويات المسلم
ولة رسول الكريم _ص_ مركز القيادة في الدّ خرية بالّ ، التي تعّدت إلى السّ  وقعا من سخريتهم أكثر

، لهذا كانت مواجهة القرآن الكريم لهم بمقابلة سخريتهم بسخرية جارفة تزعزع كيانهم،  اإلسالمية
 ومن ذلك قوله تعالى( 2)مهم في صور مضحكةمن خالل تصوير المنافقين والكاذبين الذين قدّ  ةخاصّ 

        » :في المنافقين

       »(3). 

 
 
 
 

                                                 

 .171نبيل راغب: موسوعة اإلبداع األدبي، ص  (1)
  .21، 22: السخرية والفكاهة في النثر العباسي، ص مورالضّ ( نزار عبد اهلل خليل 2)
 .11سورة المنافقون: اآلية  (3)
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، ومع األطفال والعجائز،  المزاح مع زوجاته عبرة فهو الذي كان يحبّ  ولنا في سيرة الرسول _ص_
ستهزاء عن اال حك لكّنه ينهىحيث كان يبتسم _عليه السالم_ ألن اإلسالم ال ينكر الفكاهة والضّ 

       »:د والحسد حيث يقول تعالىية للحقخرية المؤدّ والسّ 

              

 »(1). 

ي به ة في الجانب الذي تؤدّ خرية في العصر اإلسالمي لم تكن ممنوعة خاصّ نجد أن السّ وبهذا    
 ي إلى المفسدة.ياسي ال المؤدّ والسّ  االجتماعيإلى اإلصالح 

 في األدب األموي: 2-3
ة في العصر األموي وكانت بارزة في شعر عراء خاصّ خرية وسيلة الذعة بين الشّ أصبحت السّ    
ين إلى الفكاهة ، وما زاد نجاحه هو ميل الخلفاء األمويّ  ًرا في هذه الفترةئض الذي شهد تطوّ قاالنّ 

ا عند العلماء من فقهاء وشيوخ دين ألّنها كانت وسيلة خرية أيضا حظّ ، وقد القت السّ  حكوالضّ 
الخلفاء آنذاك،  ة، نظًرا للخوف من شدّ  ينية بطريقة غير مباشرةحوالت الدّ ياسي والتّ لتصوير الواقع السّ 

خرية تصّور المجتمع األموي َكـ"أشعب" فت كتب احتوت على قصص كثيرة من الفكاهة والسّ وقد ُألّ 
ل وهذه إحدى مع والتطفّ ة الطّ ، فهو الذي اشتهر بشدّ  عابة والفكاهةلت حياته كسلسلة من الدّ الذي تمثّ 

 ما ُزّفْت عروس بالمدينة إلى زوجها قطّ نوادره التي سأله فيها أحد الّرجال: ما بلغ من طمعك؟ قال ...
 .(2)إاّل َفَتْحت بابي رجاء أن ُتهدى إليّ 

 اسي.خرية في العصر العبّ وهذه األخيرة تعتبر من بدايات الفكاهة والسّ 
 
 

                                                 

 .11سورة الحجرات: اآلية  (1)
  .21سي، ص : السخرية والفكاهة في النثر العبامورالضّ ( نزار عبد اهلل خليل 2)
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 (1):اسيفي األدب العبّ  2-4
صال ة في مجال األدب وذلك بسبب اإلتّ ًرا في جميع المجاالت خاصّ شهد هذا العصر تطوّ    
ب ، الطّ  ، الهندية واليونانية والتي انجرَّ عنها ترجمة كتب المنطق لحضارات األجنبية كالفارسيةبا

 اآلداب... كما اختلط العرب بغيرهم من األجناس فعرفوا طرائفهم ونوادرهم وكان لهم سبب في رقيّ 
علهم يرون فلسفيا ج ة كعلماء الكالم والمعتزلة الذين نحوا منحى، كما نشأت فرق عدّ  قافة العربيةالثّ 

 خرية العقلية الفلسفية.تشوبها السّ ة أصبحوا يستخدمون أدلّ  لذلك ،اس أنفسهم فوق النّ 
  ة مع الجاحظ.خرية تأخذ مكانها الواضح خاصّ وهنا بدأت السّ 

  ّم(868هـ، 222خرية عند الجاحظ: )الس 
خرية والفكاهة في األدب السّ اعتبر الجاحظ وعلى مّر الّزمان من أبرز الذين تعّرضوا إلى موضوع    

حك " وقد عّد الضّ الحيوان"، "بينالبيان والتّ ، "البخالء"فاته كـ"وخاّصة أنه أعنى بذلك كثيرا من مؤلّ 
ومن هنا   المآر الحياة كّلها عبوس و ، فمن مّنا يستطيع أن يتصوّ  فسغريزة، وله أثر في الجسم والنّ 

دد وفي هذا الصّ   والمجتمع من الهموم واألثقال إلى الّراحةس الذي يخرج بالفرد كانت الّسخرية المتنفّ 
، أو  ة طريفةحجّ ولك في هذه الكتب ثالثة أشياء تبّين »" البخالءمة كتابه "يقول الجاحظ في مقدّ 

، وأنت في ضحك منه إذا شئت وفي لهو إذا مللت  تعّرف حيلة لطيفة أو استفادة نادرة عجيبة
 .(2)«الجدَّ 
وادر في سياقات مختلفة فإّما نجدها متضمّنة في مواضيع تاريخية تلك الملح والنّ وقد جاءت كل    

 " الذي يحوي أنواع المالبس واألطعمة عند األعراب وأحوالهم في الشّدةالبخالءكما في كتاب "
 
 
 
 

                                                 

 .29، 27ص نزار عبد اهلل خليل الّضمور: السخرية والفكاهة في النثر العباسي،  (1)
  .22م، ص 2119، 1ستثمارات الثقافية، ط( مصطفى السيوفي: األدب الضاحك، الدار الدولية لإل2)
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ومنها ما كان في عصره كاعتقادهم  ،والّرخاء، وكذا على عاداتهم وخرافاتهم واعتقاداتهم الباطلة  
 ، ومن جهة أخرى نجد مواضيع سياسية أيضا.(1)العين المالحة وهي التي تعرف بالعين الشريرة

كتب الجاحظ تعّلم العقل » "العميد ابن"وقد تصل ملح الجاحظ ونوادره إلى األخالق والفلسفة إذ قال 
 .(2)«أّوال واألدب ثانيا

بعها وبذلك القيود التي تجبر الكاتب تتّ  أكثر تحّرًرا من "الجاحظ"وهذا المزج بين الجّد والهزل جعل 
ة في دراسة خاصّ  بعه أيّ تّ تهج األّول الذي ، وال زالت النّ  خريةحك والسّ كانت نظرية الجاحظ في الضّ 

 هذا المجال.
  ّم(1223هـ، 414) خرية عند أبو حيان التوحيدي:الس 
ي الفرح ّنها تبعث في نفس المتلقّ الّسخرية وسيلة للمتعة والّضحك، أل و " الفكاهةأبو حيانإّتخّذ "   

"، كالمقابساتوالّسرور وكذا حّبا في القراءة واالستيعاب وتجّلى كّل هذا في كتبه الكثيرة والمشهورة "
" فهو الجاحظ"، وغيرها...، وقد احتذى هذا األخير أسلوب "ديقوالصّ  داقةالصّ "، "والمؤانسة اإلمتاع"

تمتلئ بالحقد على المجتمع  "وحيديالتّ "الجّد والهزل وألّن نفسية بين  جيتشابه معه في االستطراد والمز 
، هذا ما قاده إلى انتقاد الخارجين عن طريق الّصواب بكّل جرأة  بسبب اإلخفاقات التي تعّرض لها

خرية وسيلة في الفكاهة والسّ  "وحيديالتّ "، وهنا وجد  وسخرية من سلوكهم ومذهبهم ليرّدهم عن فسادهم
فس تمّل كما بأّن النّ »، فهو الذي يقول (3)المهآنفيس عن وكذا طريقة للتّ  ر الواقع المريرناجعة إلنكا

  أّن البدن إذا َكّل طلب الّراحة ، وكما أّن البدن يكلّ 
 
 
 

                                                 

ص         م2111، 1شر، طاني للطباعة والننمحمد حّمود: الجاحظ أمير البيان وعالم الحيوان، دار الفكر اللب (1)
21. 
 .12: السخرية والفكاهة في النثر العباسي، ص مورالضّ نزار عبد اهلل خليل  (2)
  .11، ص المرجع نفسه (3)
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فس من نّ لل مام كذلك البدّ يستمّد ويستفيد بالجللبدن أن  ، وكما البدّ  كذلك الّنفس إذا مّلت طلبت الّرْوح
وْ   .(1)«اعي إلى الحرجح عند تكاثف الملل الدّ أن تطلب الرَّ

خرية من حقارة األدباء المغرورين وخّسة المتكلمين ألّن حياته في السّ  "وحيديالتّ  "وقد استمرّ    
تصّور مأساة اإلنسان الذي يشعر بالغربة عن نفسه محاوال مصارعة التمّرد الواضح ليحافظ على 

 .(2)األدب وحالوته

 :غربخرية عند الالسّ  -3
رين الغرب إلى آراء بعض الفالسفة والمفكّ  خرية عند العرب ننتقلبعد التطّرق على مسيرة السّ    

 من القديم وصوال إلى الحديث. اانطالق
 ق.م( 348 -428خرية: )رأي أفالطون في السّ  3-1
ظرة ياة هي تلك النّ وية للحة والسّ ظرة الجادّ " والذي يرى فيه أّن الحكمة والنّ فسالنّ  معادلةفي كتابه "   

خرية والهزل والمجون ويقول في ة إذا كانت الغاية من ورائه هو ضحك السّ حك خاصّ البعيدة عن الضّ 
ه يجعلنا نضحك ونسخر ونهزأ من رديء ألنّ  الكوميديا على وجه الخصوص هو فنّ  وأّما فنّ »:ذلك 

 .(3)«ةإخواننا في اإلنسانيّ 
 ق.م( 322 -384خرية: )رأي أرسطو في السّ  3-2
ا أمّ  يئةللّنفس من خوفها وتخليصها من اإلنفعاالت السّ  ار يهطيعتبر المأساة ت" عرالشّ  فنّ في كتابه "   

قائص خرية والّضحك تنبيها منها بالنّ والعيوب التي ترمي إلى إثارة السّ  حالملهاة فهي تنويه بالقبائ
 ة وتقويما لإلعوجاج فيها.البشريّ 

 
 
 

                                                 

 .11أحمد محّمد الحوفي: الفكاهة في األدب، ص  (1)
 .112، 111: السخرية والفكاهة في النثر العباسي، ص مورالضّ نزار عبد اهلل خليل  (2)
  .21قية، ص يطاللة السيكولوجية والداللة اإلستيالد بينحك اب: الضّ طّ حد الحميد ( عب3)
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ة من ميل يا عند أرسطو هو ضحك قائم على أساس ما في الفطرة اإلنسانيّ إذن الملهاة أو الكوميد
 .(1)خريةنحو الهزء والسّ 

 (1611 -1632رأي باروخ سبينوزا: ) 3-3
ال على الفرح، حك الدّ حك الفيزيولوجي والضّ حك إلى ثالثة أنواع هي الضّ صّنف هذا األخير الضّ    

ير فضال على أّنه شيء صادر من الفطرة فهو يأتي إّما ، وهذا األخ وضحك الّسخرية والتهّكم والهزء
، فإذا كان المسخور منه يستحّق الّسخرية فهو للّرحمة أشّد  عن نقص في الّساخر، أو المسخور منه

ذا كان ال يستحقّ   .(2)الّسخرية فالّنقص يكون في الّشخص الّضاحك الّساخر استحقاقا وا 
القضاء على الّضحك الهزلي وهو ما ذهب إليه أفالطون ا" ُيفضي برأيه إلى فسبينوز"وبذلك    

 سابقا.
 ا في الفكر الحديث نختار: أمّ    
 (3) م(1141 -1821رأي الفيلسوف هنري برغُسون: ) 3-4
جتماعي صفات اإلنسان الّسوي الواقعي اال تضمره حك عالم آليّ عالم الضّ » برغسون"يعتبر "   

هذا اآللي الملبس للحياة ال يضحك دائما  ، لكنّ  ماعيّ ، اجت ، عقليّ  حك حسبه إنسانيّ فالضّ 
راض عسكري عخرية مثل استرورة بل قد يكون األمر على العكس كأن يكون مرهبا أو مثيرا للسّ بالضّ 

ظام في المطلوب الذي يحفظ النّ ة وهذه الحركة هي المقصد ليّ ، فحركته تعتبر آ لجيش من الجيوش
 .«خريةركة أحد الجنود لكان مستهدفا للسّ الي إذا شّذ عن الحالعرض وبالتّ 

 
 
 

                                                 

 .22ص عبد الحميد حّطاب: الّضحك بين الداللة السيكولوجية والداللة اإلستيطيقية،  (1)
  .21ص المرجع نفسه: (2)
 .12المرجع نفسه: ص  (3)
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ظرة التراجيدية للحياة بت النّ " لهما رؤية صوفية غلّ سبينوزا" و"أفالطونا سبق نستنتج أن كاّل من "ممّ 
، الذي ال يليق بكرامة اإلنسان،  خرية والهزء المثير للعبثعلى حساب الجانب الهزلي القائم على السّ 

 :"يأبو العالء المعرّ قاله شاعرنا " بما هذا شبيهولسان حالهم 
 

ِحٌك ِمنَّا سَفَاهَةً   **   و   (1)أَلبْنَاِء البسيَطة أن يَْبُكوا حقَضِحْكنَا َوَكاَن الضَّ

 
، بعكس برغسون الذي رّده إلى  خرية إلى الفطرة اإلنسانية وميوالتها" فقد أرجع السّ أرسطوأّما "
، والتي إذا ما شّذ عليها أصبح  اإلنسان وأن يحرص عليها بيعة اآللية التي يجب أن يكون عليهاالطّ 

 سبة لإلستعراض العسكري.   خرية كما ذكر بالنّ للسّ  ةعرض

                                                 

  . 11طقية، ص والداللة اإلستياللة السيكولوجية حك بين الداب: الضّ ( عبد الحميد حطّ 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  الفصل األول

 خرية في رواية الحب في زمن العولمةأساليب الس  

 _ أنموذجاحماويف_لصبيحي  

I- :أسلوب المفارقة 

 تعريف المفارقة: -1

 لغة  1_1   

 اصطالحا 1-2  

 خرية بالمفارقةالس   1-3  

 أنواع المفارقة  4 -1  

   فظية في رواية الحب في زمن العولمةالمفارقة الل 
  مفارقة العنوان 
 العنوان لغة 
 العنوان اصطالحا 
  مفارقة عنوان رواية الحب في زمن العولمة 
   في رواية الحب في زمن العولمة صديرمفارقة الت  

   التصدير لغة  
   صدير اصطالحاالت 

   صدير في رواية الحب في زمن العولمة مفارقة الت 
 مفارقة اإلهداء 



 

  تعريف اإلهداء 
  مفارقة اإلهداء في رواية الحب في زمن العولمة 
   ياق في رواية الحب في زمن العولمة مفارقة الس 

   ياق من خالل شخصيات الرواية مفارقة الس 
   خصية تعريف الش 
  المفارقة في شخصيات رواية الحب في زمن العولمة 

II-   سق المضمر:أسلوب الن 

 سقمفهوم الن   -1

 لغة  1-1     

 اصطالًحا  2 -1    

 سق المضمر في رواية الحب في زمن العولمة الن    1-3    

   سق المضمر في العناوين الداخلية الن 
 تعريف العناوين الداخلية 
   مز في رواية الحب في زمن العولمة الر 

   مز لغة الر 

 الرمز اصطالحا 
 الرمز في العناوين الداخلية 

                

   



ذجاحماوي_ أنمو فأساليب السخرية في رواية الحب في زمن العولمة _لصبحي :الفصل األول     

26 

 

 

 
براز   ى صورهلم والقهر والقمع في شتّ ة في نقد الظّ لطالما مّثلت الّسخرية الوجه األكثر فاعليّ      وا 

اب اه كثير من كتّ ما تبنّ ، وهذا  يكون وما هو كائن على مستوى الواقع أنوجه المفارقة فيما يجب 
لذي " ااويصبحي فحمي "وائ، نجد من هؤالء الرّ  واية العربية في أعمال عكست الّروح العربيةالرّ 

اخرة أغلب رواياته التي حاول من خاللها أن يعّبر عن تناقضات الحياة غلبت نزعة المفارقة السّ 
 وتداخالتها.

I- :"أساليب الّسخرية في رواية الحب في زمن العولمة "لصبحي فحماوي 
" فن في زمن العولمة الحب" في روايته ""صبحي فحماوية الّسردية ق الحاسّ وائي متدفّ تبّنى الرّ    

موز التي تنقشع سريعا ، وأنساق مضمرة حاملة لشبكة من الرّ  الّسخرية الممزوجة بأساليب كالمفارقة
( 1)على هذا الفن، والتي تنبع من قدرة الكاتب  راجيديا تارة أخرىبالفكاهة والكوميديا تارة والتّ 

عمال  المتعة على الّنص من اءإضفخرية_ وكّل هذا ساهم في _السّ  لفكر من جهة أخرى، لجهة وا 
خرية على إثرها نذهب إلى وضع تعريف ت السّ واية واألساليب التي تجلّ وقبل الولوج في استنطاق الرّ 

 كر وهو المفارقة.ذّ لألسلوب الّسالف ال

 :المفارقة مفهوم -1
 :لغة 1-1
 بداية من الوقوف عند بعض المعاجم العربية ومنها:  البدّ    

المفارقة اسم مفعول لـ )فارق( من الجذر الثالثي )ف، ر، ق( ومصدرها  العرب": انلسما جاء في"
 وفراقا: باينه واالسم  يء مفارقةق بتسكين الّراء والفرق: خالف الجمع، وفارق الشّ ر ف

 

 
                                                 

 قنيات في رواية الحب في زمن العولمة، جريدة الحوار اإللكترونية، بتاريخع التّ ار: تنوّ ( سليمان العطّ 1)
 .www.alrai.cim /article/ 623793بكة العنكبوتية: )، متاح على الشّ 99:22اعة لسّ ، ا91/20/0292

Htm/)  

http://www.alrai.cim/
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وقال  ،«ًقاَفالَفاِرَقاُت َفر  » رُق، َفرقا: َفَصَل، قال تعالى:يئين َفَرَق، َيفوالفرق الفصل بين الشّ الُفرَقُة، 
 .(1)أي فصلناه وأحكمناه «َوُقر آًنا َفَرق َناهُ »أيضا: 

وفارقه   يئين فرقا وفرقانا: فصل ومّيز أحدهما من اآلخر" نجد فّرق بين الشّ المعجم الوسيطوفي "   
 .(2)مفارقة وفرقا باعده

ء هو إقرار شيبل  ، الفكر ويخرج من المعقول يستفزّ " فهي إقرار أمر "معجم الفلسفةأما في    
إّن ما يبدو اليوم مفارقة سيصبح في »": ديدروا، يقول " نةت فكرة معيّ ابثقصد إعلى تناقض  يحتوي

 .(3)«حقين حقيقة ثابتةنظر اللّ 
، وتفارق القوم  الفرق: تفريق بين شيئين فرقا حتى يفترقا ويتفّرقا ""كتاب العينكما جاء في    

 .(4)وافترقوا: أي فارق بعضهم بعضا
 مرين متناقضين.أبين باعد : هي الفرق والفصل والتّ  المفارقة إذن نستنتج أنّ    
 اصطلحا:2 -1
ا والمفارقة ، وهو قديم جدّ  "Ironyخر "" واآلParadoxالمفارقة ترجمة لمصطلحين أّولهما "   

من أشكال  ، كما أّنها شكل غةاإلستخدام المراوغ للّ  "أرسطو"نة في المحاورة تعني عند طريقة معيّ 
 .(5)م في صيغة المدحم والذّ البالغة حيث يندرج تحتها المدح في صيغة الذّ 

 

 

                                                 

  .961، مادة )فرق(، ص 99( ابن منظور: لسان العرب، مج1)
  . 686، ص (فرق)مصطفى، حامد عبد القادر وآخرون: المعجم الوسيط، مادة  إبراهيم (2)
  .98، ص 0221، 9ار الوطنية للكتاب، الجزائر، طمحمد بوزواوي: معجم المصطلحات الفلسفية، الدّ  (3)
، مادة فرق، 2، م0222، 9الخليل ابن أحمد الفراهيدي: كتاب العين، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، ط (4)

 .293ص 
، 9المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر، ط النزياح من منظور الدراسات األسلوبية، مجدا: يسأحمد محمد و  (5)

 .66، ص 0226
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قدين ، ألّن مفهومها يعاني من االضطراب بين النّ  عوبة وضع تعريف دقيق لهالذلك يبدو من الصّ    

سي  "ديعلى تعقيد هذه األخيرة ما ذهب إليه  ا يدلّ وممّ  ،واء ، والعربي على حّد السّ  األجنبي
، بوصفه نموذجا  قديةة في دراساتهم النّ " وهو أبرز من أْولوا موضوع المفارقة عناية خاصّ ميوميك

اس يتحدثون عنها وكأّنها دة وأّن النّ اهرة البسيطة بل هي ظاهرة معقّ أّنها ليست بالظّ »قد الغربي: للنّ 
 .(1)«من مألوف األشياء

ن عرفت تطوّ      غة، والمنهج والفكر ألّنها ظهرت قبل أن ر اللّ بت تطوّ رات واكوالمفارقة منهج قديم وا 
 الخلق قّصة آدمة نسان بالمفارقة مع قصّ منذ بدأ وعي ال »يطلق عليها اسم، أو يوجد لها مفهوم أي 

ا ، وهنا كانت المفارقة األولى في الخلط بين الجمال والقبح لمّ (2)«ة وهبوطهما منهااء في الجنّ وحوّ 
تيجة )الهبوط( ها قبيحة النّ ون لكنّ وأكال منها ثمرة جميلة اللّ  ، لتي حّرمت عليهماجرة ااقتربا من الشّ 
قطع لمفهوم نمالالّ  طورتّ رت المفارقة من عصر إلى آخر ومن أدب آلخر، ونظرا لهذا الوبعدها تطوّ 

 ا زاد من غموضها.قاد واألدباء في تعريفها ممّ المفارقة نجد تباينا بين النّ 
 عن موقف ماير الّتعب »، بأّنها  ين" ما تفيده المفارقة عند الغربيّ د الرحمنبع نصرتوقد شرح "   

 !يا للبراعة أو نقول للمخطئ: !، ذلك الموقف كأن نقول للمسيء تهّكما: أحسنت غير ما يستلزمه 
 . (3)«عوتعني  المفارقة أيضا حدوث ما ال يتوقّ 

 ، وحضور البديهة ة، وهي مرتبطة بالخفّ  طحالسّ ا يكمن تحت يكتسب تأثيره ممّ  وهذه األخيرة فنّ    

إاّل إذا  دراك الفعلي للمفارقة وهي ال تنجحاهر إلى العلقة بين العقل، والها تتجاوز تأويل الظّ ألنّ »
 .(4)«الكاتب والقارئكان القارئ ذا نباهة كبيرة ألّنها بمثابة شفرة بين 

                                                 

، تصدر 9116، 0ة اآلداب، عهم"، ضمن مجلّ خالد سليمان: المفارقة في رواية نجيب محفوظ، "حضرة المتّ  (1)
  .968غة العربية، ص عن معهد اآلداب واللّ 

 .918، )دط(، )دت(، ص طبيق(، مكتبة غريب، القاهرةظرية والتّ )النّ  براهيم: فن القّص إنبيلة  ( 2)
  .  63راسات األسلوبية، ص النزياح من منظور الدّ اد ويس: ( أحمد محمّ 3)
سة اإلنتشار العربي بيروت، رد العربي المعاصر، مؤسّ غة في السّ لبة: مستويات اللّ د األمين الطّ د سالم محمّ محمّ   (4)

 .926، ص 0228، 9لبنان، ط
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ية بين األلفاظ أكثر مما هنا على تحقيق العلقة الذّ كز أساستعبيرا لغويا بلغيا يرت تعدّ »لذلك    

 .(1)«كليةيعتمد على العلقة الشّ 
 تعبير عن موقف مخالف بطريقة غير مباشرة، ورّبما كان »: وهناك من يعّرف المفارقة بأّنها   

                                                                 .(2)«وازع غير المرضيةقابة أو إخفاء النّ ذلك لخداع الرّ 
العبرة ليست بظاهر  هذه األخيرة تحمل معنى اإلزدواجية من قبل المخاطب الذي يدرك أنّ  كما أنّ    
عبير له معنى مناقض للمعنى الحرفي الي يكون التّ ياق الذي ينتمي إليه، وبالتّ فظ، بل بالسّ اللّ 

 المعجمي.
 :خرية بالمفارقةالسّ  1-3
خرية، السّ  الهجاء، وفنّ  وهي تعّد خليطا من فنّ »ي: عبير الفنّ فارقة بالكثير من أشكال التّ ترتبط الم   

 من فنّ  عندما تحتاج المفارقة إلى قدر من كل احك، ولكنالضّ  العبث والفنّ  وفنّ ( *)الجروتيسك وفنّ 
 .(3)«مع غيره دوًرا جديًدا يهذه الفنون فإّن كّل منها يبتعد عن استقلليته ليؤدّ 

، وشعرية الّسخرية تنبع  قطة المشتركة بين هذه الفنونخرية هي النّ السّ  ومن هنا يمكننا القول أنّ    
اخر يقظة ، وهي تقتضي من األديب السّ  ، والتي تنبع بدورها من عالقة ذهنية لفظية من المفارقة

عنى الخفي عب حول المه يكون أشبه بالعب تكون الكلمات أداة للّ ، ألنّ  ذهن، وحضور بديهة
 (4)طحي.اهر السّ المقصود أي العميق والظّ 

 

 

                                                 

 .918نبيلة إبراهيم: فن القص، ص  (1)
 ،عدني: البنيات األسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، دار المعارف، اإلسكندرية، )دط( ( مصطفى السّ 2)

  .092)دت(، ص 
 .918م: فن القص، ص ي( نبيلة إبراه3)

  ضحك.م)*( الجروتيسك: هو الغريب، المهوش ال
 .022عر، ص الشّ  فافيوسف حسن نوفل: استش (4)
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 (1)األخيرة تستدعي األولى وتدّل عليها. ، لكنّ  خرية والمفارقة ال يعني ترادفهماوالحديث عن السّ    

المفارقة على العكس من  ، فإنّ  د على شخص ما: هجوم متعمّ  وكما أشرنا سابقا بأّن الّسخرية   
ّنما تأتي هذه األخ خريةهجوم على نحو ما تفعل السّ ال تعني ال»، فهي  ذلك يرة لتقف على الحقائق ، وا 

 ع وحدها على، لتتربّ  ن إحداها من أن تزيح األخرى، دون أن تتمكّ  ع بعضها ببعضكما هي وتقر 
 (2).«والباطن مًعا اهرعرشالظّ 

ا لها كما هو الحال دوّ ، ال ع حية في محنتهاالي يبقى صاحب "المفارقة" مصاحبا وشريكا للضّ وبالتّ 
 حية طمعا في كشف عيوبها.التي يترّبص صاحبها بالضّ "خرية في "السّ 

 أنواع المفارقة: 4_1
جاهات والّدارسين، والتي تّم ذكرها في بحوثهم اإلتّ د بتعدّ تعّددت أنواع كثيرة  (Irony)للمفارقة    

 وأّما: قفظية، ومفارقة الّسياارقة اللّ على نوعين هما: المف ت متفاوتة ومن هذه األنواع رّكزنابدرجا
  ّالمفارقة الل( فظيةVerbalirony:) 
راسات لذلك كانت أشهر أشكال المفارقة على تكاد هذه المفارقة أن تحتّل جّل البحوث والدّ    

عبير، لكون المعنى المقصود فيها نمطا كلميا أو طريقة من طرائق التّ »اإلطالق، حيث تعتبر 
 ل مدلول حرفياألوّ  ، ي مدلولين نقيضينمط عن كون الّدال يؤدّ اهر، نشأ هذا النّ الظّ مخالفا للمعنى 

 .(3)«اني مدلول سياقي خفيظاهر، والثّ 

 

 

 

 

 

                                                 

 .926رد العربي المعاصر، ص غة في السّ ين الطلبة: مستويات اللّ محمد سالم محمد األم  (1)
  .092، ص ( نبيلة إبراهيم: فن القّص 2)
  .961( خالد سليمان: المفارقة في رواية نجيب محفوظ، ص 3)
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 إذ تعني: أداء المنطوق»غمية ى بالنّ ، مفارقة أخرى تسمّ  المفارقة وع منكما يندرج في هذا النّ    
ويكثر  (1)«ضاد بين ظاهر المنطوق وباطنهأو التّ ،  عارضل عليها في إظهار التّ مية يعوّ تهكّ  بنغمة
، حيث يستخدم صاحب المفارقة  خريةها مرتبطة بالتهّكم الموّلد للسّ ، ألنّ  وايةة في الرّ وع خاصّ هذا النّ 

فا عن وعي يقصد به انقالبا عند اإلنتقال من المعنى المباشر إلى ، مكثّ  األفاظه استخداما خاصّ 
 المعنى غير المباشر.

 فظية في رواية "الحب في زمن العولمة":مفارقة اللّ ال -
خرية وأساليبها من خالل المفارقة السّ  راسة على استخراج بعض مواطن فنّ زنا في هذه الدّ ركّ    
 واية فأّما:، التي وجدنا فيها تناسبا مع عنوان وتصدير الرّ  لفظيةالّ 

 :تعريف للعنوانوضع د عنبداية  نقف فيهاالحب في زمن العولمة( مفارقة العنوان )

 لغة العنوان : 
 وَعْلَوَنَتُه بمعنى واحد، مشتقّ  هنََّنُه: َكَعْنَونة وَعْنَوَنتُ َعنَّ الكتاب َيُعنُُّه َعنًّا َوعَ »: "لسان العرب"جاء في    

: كّلما استدللت بشيء ينا وَعنَّيُتُه َتْعِنَيًة إذا َعْنَوْنُتُه. وقالالكتاب َتَعن ليحاني: َعّنْنتُ من المعنى. وقال الّ 
 يرثى عثمان رضي اهلل عنه: "ان بن ثابتحسّ "، كما قال  ان لهو تظهره على غيره فهو عن

 .(2)«عنوان السجود به     يقطع الليل تسبيًحا وقرآنًا حُّوا بأشمطً ضَ 
 :اصطلحا 

ة ثري خاصّ النّ ص وهو من أبرز سمات النّ  ، (3)«ة القراءةلثارة شهيّ »العنوان هو الوسيلة األولى    
 ، حيث يساهم في تشكيل فاعلية  ص الموازي" ضمن ما يسّميه بالنّ جيرار جنيتويعّده "

 

 

                                                 

 . 960رد العربي المعاصر، ص غة في السّ محمد سالم محمد األمين الطلبة: مستويات اللّ  (1)
  .290، مادة )َعَنَن(، ص 92عرب، مج( ابن منظور: لسان ال2)
 .03م، ص 0290، 9ربد، األردن، طردي، عالم الكتب الحديث، أشكيل السّ محمد صابر عبيد: جماليات التّ  (3)
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سانية بأّنه مجموعة من العالمات اللّ  األساسويوصف العنوان على هذا »ص وبنائه أسلوبيا ودالليا النّ 
 .(1)«مقصود بالقراءةالجمهور ال على محتواه وتغري وتدلّ  دي يمكن أن تدرج على رأس نص محدّ الت
ص األدبي نظًرا للوظائف األساسية النّ  راسةفي د»ية العنوان يميولوجي أهمّ وقد أظهر البحث السّ    

 ، فالعنوان يعتبر مفتاًحا إجرائيا في التعامل مع  ص والقارئالمرجعية واإلفهامية التي تربطه بالنّ 
، إذ هو  ص وتكشف أغواره العميقةلتي تدّل على النّ ل البنية ا، ويمثّ  رمزياللي والّ ص في بعديه الدّ النّ 

الي يمكن أن نفهم محتوى . وبالتّ ( 2)«صد هوية النّ المحور الذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه ويحدّ 
ز الكتاب بين العنوان هو اإلسم الذي يميّ »ص انطالقا من فهم العنوان بطريقة سليمة لذلك كان النّ 

، وقد يكون للفصول داخل  ، والعنوان يكون للكاتب اسإلنسان باسمه بين النّ ز اكما ُيميّ  ، الكتب
، وايةأو أماكن أو على برنامج سردي فهو يختصر سلفا مغامرة الرّ  على شخصيات ، كما يدلّ  الكتاب

هذا األخير  كان لذلك (3)«وايةبعد قراءة الرّ  ، وال يكتسب معناه إالّ  ظر إليهاأو يعرض طريقة للنّ 
ه نقطة الفتراض حيث صار هو آخر أعمال ص، وكأنّ هو أّول لقاء بين القارئ والنّ » نوان__الع

 .(4)«ل أعمال القارئالكاتب وأوّ 
يه له د تلقّ فمجرّ  لذهن القارئ، " هو عنوان مستفزّ الحب في زمن العولمةعريف نجد أن "من هذا التّ    

لك سنعرض قراءة للعنوان ضمن ثالث عناصر اللة الجديدة "للحب" لذعلى الدّ  بضرورة الّتعرف يحّس 
 اللية.ركيبية والبنية الدّ وهي البنية المعجمية، والبنية التّ 

 

 
:البنية المعجمية 

                                                 

 .028، ص 0228، 9محمد صابر عبيد، أسرار الكتابة اإلبداعية، جدار الكتاب العالمية، ط (1)
، 9وزيع طشر والتّ رد الكاتبة الجزائرية، دراسة نقدية، دار غيداء للنّ فريدة إبراهيم بن موسى: زمن المحنة في س (2)

   .092م، ص 0290
 .906م، ص 0226، 9شر، لبنان، طواية، دار النهار للنّ لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرّ  (3)
قافي العربي  لمركز الثّ ة وتطبيق، اشريحية، نظريّ ة إلى التّ يكفير، من البنيو امي: الخطيئة والتّ عبد اهلل الغذّ  (4)

 .062م، ص 0226المغرب، 
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: الِوَداُد والمحبَُّة، وأَحبَُّه فهو ُمِحبٌّ وهو َمحْ » الحّب:     ُبوٌب والمَحَبُة أيضا: نقيض الُبْغِض، والحبُّ
 : "و ذؤيبأب"بِّ والِحباُب. قال اسم للح

 هَاِحبَابُ ، فقلُت لقلبي: يا لك الخي ُر، إنَّما      يدليك، للخي ِر الجديد
 .(1)«وتحّبب إليه: َتَودََّد، وامرأة ُمِحبٌَّة لزوجها ومحبٌّ أيضا

، ُحبًّا: صار محبوًبا، ويقال: َحبيء، وَحبَّ اإلنسان والشّ » ْبُت إليَّ ويقال أيضا ُحبَّ به: ما أَحبَُّه إليَّ
 .«عجبفي المدح والتّ 

: الودادُ «وَلِكّن اهلل َحبََّب ِإَلي ُكم  اليَمانَ »وجاء في الكتاب العزيز:   (2)«، الحبُّ

 ية التي تنشأ بين طرفين فأكثر.على تلك العالقة الودّ  على هذا فالحّب يحمل معنى روحيا يدلّ 
مانية سواء حقيقية كقولنا: لزّ اهر وأكثر ما يعني الّظرفية احرف جّر أصلي، يجّر اإلسم الظّ في: 
َوٌة َحَسَنةٌ »الب في القسم، أو مجازية كقوله تعالى: الطّ   .(3)«َلَقد  َكاَن َلُكم  في َرُسول اهلل أس 

َمان  خديجةكان»ج أزمان َوَأْزِمَنٌة َوَأْزُمٌن بضم الميم، وفي الحديث:  زمن: - ا  هأي حياتُ  «ت َتأ ِتيَنا َأز 
 وقال الشاعر: 

 (4)«في شاٍم وال في عراقٍ  ِمث َلهَا الرَّا           ُؤونَ ُن سَل َمى ال يرى أز مَا
َماَن: إسم لقليل الوقت وكثيره، وفي المحكم: الّزمن والّزمان الدهر، والجمع أزمن وأ» َمُن والزَّ مان ز والزَّ

 .(5)«مانيء: طال عليه الزّ ، أزمن الشّ  وأزمنة

 
 واء كان ماضيا أو حاضرا أو مستقباًل.الي فالزمن مرتبط بالوقت سوبالتّ 

                                                 

 .6، ص 2، مادة )َحَبَب(، ط2ابن منظور: لسان العرب، مج ( 1)
 .962، باب )الحاء(، ص 9إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، ج(  2)
 .962م، ص 0222، 9إيمان بقاعي: معجم الحروف، دار المدار اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط (3)
، باب الزاي  98محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي: تاج العروس، دار الكتب العلمية، بيروت، مج ( 4)

  . 229ص 
  . 62ابن منظور: لسان العرب، مج، مادة )زمن(، ط، ص  (5)
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يجعل العالم كّله  عالميّ  ، اقتصاديّ  ة تقضي بإقامة نظام سياسيّ من )ع ل م( نظريّ » العولمة: -
" في الحّد "الحب في زمن العولمة. وهو مصطلح حديث. وعنوان (1)«ة موحّدةمجموعة إنسانيّ 

من الحديث، قديمة إلى شعور آخر في هذا الزّ شعور الوّد من األزمنة ال المعجمي يعني تغّير حقيقة
 .ة الذي ألغيت فيه العواطف الّساميةزمن المادّ 
 ّركيبية:البنية الت 

 ، يمّس  منّدة كونه مواكب لهذا الزّ ، والج ة" بالجاذبيّ الحب في زمن العولمةواية "يمتاز عنوان الرّ    
اهنة في جميع المجاالت طورات الرّ التّ ر عن ما آلت إليه األحاسيس في ظّل ، ويعبّ  والعام الخاّص 
 ، االقتصادية التي سيطرت على روح العصر. ةخاصّ 
"  ،ن من مبتدأ وقد جاء هذا العنوان في صيغة تركيب إسنادي يتكوّ     والذي جاء كلمة معّرفة "الحبُّ

سمية ال تستند إليه شبه جملة مضافة حّلت محّل الخبر )في زمن العولمة(. والمعروف أّن الجملة اإل
ة ألّنها تصف بت، وأوصاف ثا ، فهي تدّل على حكم مطلق تشير إلى حدث وال ترتبط بزمن نحوي

الجمل اإلسمية تدّل على الثبوت،  فق عليه "أنّ تّ ، وكما ا د بزمنالمبتدأ بالخبر وصفا ثابتا غير مقيّ 
 على الحدوث". والجمل الفعلية تدلّ 

 ".الحب في زمن العولمةمن إعراب جملة " ص الموازي البدّ اللة في فضاء النّ وضع الدّ موحتى تت   
: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الّضمة الظّ   اهرة على آخره.الحبُّ

 ، وهو مضاف. ومجرور، وشبه الجملة في محل رفع خبر لمبتدأ رفي زمن: جا
 اهرة على آخره.العولمة: مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة الظّ 
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، إاّل أّن اإلبهام جاء في الشّق الثاني "في زمن  ، وتدّل على ذاتها فةكلمة معرّ  الحّب"صحيح أّن "   
، وهو ما يمكن أن يخلق تساؤالت حول هذا  العولمة"، والذي كان بمثابة نقطة تحّول في مفهوم الحبّ 

 اللية.المدلول الجديد للحب الذي سنتناوله في البنية الدّ 
 ّاللية: البنية الد 

 ، لذلك غالًبا ما يأتي  ارئأّن العنوان هو آخر أعمال الكاتب وأّول أعمال القو أشرنا إلى سبق    
"، فالقارئ ومن الحب في زمن العولمة، وهذا ما نجده من خالل عنوان رواية " صفا بمضمون النّ مكثّ 

الستهزاء وهي خرية وايحّس بوجود مفارقة ممزوجة بنوع من السّ  يه هذا العنوانالوهلة األولى من تلقّ 
بيلة مع ، والنّ  عور العاطفي الحامل ألسمى المعاني الجميلةل ذلك الشّ " الذي يمثّ إمكانية إلتقاء "الحبّ 

ق بيعية وتتعلّ األصول الطّ ن معاني اإلنسالخ م ، وتحمل كلّ  "العولمة"، التي تلغي العاطفة واألخالق
و المتلقي أّب والعولمة يثير في نفس القارئ ، وهذا اإللتقاء المفارق لهذا الح ، نفعي يبما هو مادّ 

، البعيد عن أنواع الحّب التي عرفناها عبر التاريخ العربي  " الجديدفضواًل لمعرفة مصير هذا "الحبّ 
والر، عشق إّنه حّب عاشق للدّ  ا للجمال أو المتعةألنه ليس حبًّ  ، ، أو الحّب الماجن كالحب العذري

خيره من جهة أخرى تجاه  خص زاد معه جشعه وفسقه من جهة وقلّ د الشّ ال شفاء منه فكّلما زادت نقو 
، ليس لهم نفس في  ، ويقعدون في بيوتهم ساخطين راءفون عن الشّ اس يتعفّ سيجعل هذا النّ »،  الفقراء
، وكما قال أحد (1)«قاء الموتن يصوموا الّدهر كّله اتّ أ، صار مطلوب من الفقراء  رابعام والشّ الطّ 

، ولكنني أخاف أن يتراجع رقمي  تأّخرت أمالكي ة مليون دوالر لمائلو تبرعت للفقراء بم»رات الملياردي
، ولهذا فأنا ال أستطيع أن  تسعينو ، من رقم ثمانية وتسعين إلى تسعة  الدولي في عّداد األكثر غنى

 .(2)«!أتبّرع...
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ه ألنّ  تهإلى ممارس وال حتىّ  لى الحبّ مرضي ال ينتمي إ " هو حبّ الحب في زمن العولمةالي "وبالتّ     
وتغرس الحقد   ادة تخلق طبقية، عب ريعادة تحّلل الطرق الملتوية للكسب السّ ، عب قدادة النّ نوع من عب

ي، ، ومواجهة لهذا الواقع الجدّ  ياخرة بمثابة تصدّ ، لذلك كان إسقاط هذه المفارقة السّ  فوسبين النّ 
ا إيحاءات اته، تحمل في طيّ  ةظاهرة وأخرى مضمر  من دالالتوع ذلك ما يجعله هذا النّ ضف إلى 

 ص.ى أكثر بالولوج إلى داخل النّ ، تتجلّ  يديولوجية، وأ ، واجتماعية أخالقية
، والتي برزت  واية لروايتهالرّ  بتية التي أوالها كايدّل على األهمّ واية كثيف في عنوان الرّ وهذا التّ    

 ة العمل.مالمح قوّ  هامن خالل
 في رواية الحب في زمن العولمةصدير ارقة التّ مف : 
  ّلغة صديرالت: 

صدير حبل يصدر به البعير إَذا جّر : "التصدير" حَزام الّرْحل والهودج، فالتّ "لسان العرب"جاء في    
 صدير.صدير، والفعل التّ ، والحبل اسمه التّ  حمله إلى خلف

، والِبَطاُن للَقَتِب وأكثر ما يقال  ، والَوِضينُ  ر، قالصدي: وفي الّرحل ِحزامٌة يقال له التّ "األصمعي"قال 
 الحزام للّسرج.

حبل من  ، فيشدّ  ب تصديرهَص بطنه واضطر مُ وذلك إذا خَ  قال صدِّْر عن بعيركي» :"لليثا"وقال 
 .(1)«، وذلك الحبل يقال له السِّناف ، فيثبت التصدير في موضعه التصدير إلى ما وراء الِكْرِكَرة

 اصطلحا: التصدير 
 ف في أّول كتابهلمة يكتبها المؤلّ وتعني ك»،  "Forword"صدير، ترجمة للمصطلح اإلنجليزي التّ 
 كر لألشخاصهي عادة بفقرة الشّ ، وينت هة إلى قارئ الكتابة موجّ ر فيها عن مالحظات شخصيّ يعبّ 

 جديدة  طبعة كلّ ، وقد جرت العادة أن يكتب تصدير جديد ل ف في بحثهوالفئات التي ساعدت المؤلّ 
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ى هذا ابقة عليها. وال يتعدّ بعة السّ بعة الجديدة من اختالف عن الطّ ف ينّص فيه على ما في الطّ لمؤلّ 
  .(1)«ثالفحتين أو الثّ األخير الصّ 

ل صفحة بعد ، ويمكن أن يكون في أوّ  صالقريب من النّ صدير هو المكان إذن المكان األصلي للتّ 
 اإلهداء وقبل اإلستهالل.

قتباس بجدارة بحيث يمكن أن يكون فكرة، أو حكمة تتموضع في أعلى الكتاب، إ»صدير التّ  كما يعدّ 
، وكما عرف أن (2)«ة، فهو ذو وظيفة تلخيصيّ  ًصا معناه، ملخّ  ة على رأس الكتابأو بأكثر دقّ 

يوضع لتنشيط أفق لي وهو الذي صدير البدئي/ األوّ التّ »نا هو مّ وع الذي يهالنّ  أماّ و صدير له أنواع التّ 
 .(3)«ص المنخرط فيه قراءةصدير بالنّ انتظار القارئ، يربط عالقة هذا التّ 

" ألنه وبجدارة حّرك أفق انتظار "الحب في زمن العولمةوهذا األخير هو ما ينطبق على رواية    
 واية.القارئ بل وكان بمثابة حلقة وصل بين القارئ ومتن الرّ 

 "جوزيهوائي البرتغالي: واية وبداية مع قول الرّ ح في تصدير الرّ وقد تجّلت المفارقة بوضو    
رة لقد أصبح الغرب في مؤخّ  ، مات غير ديمقراطيةيمقراطي تحكمه منظّ العالم الدّ »": ساراماجو

 .«الحكوماتضد ّ  نعوي، لذا علينا أن  الحضارة
يمقراطي ومن يحكمه من لم الدّ ها تقارن بين العا، ألنّ  وايةوقد اشتغلت على ما ورد في مضمون الرّ    
والذي   ز على ذلك الخراب القادم من بعيد، من خالل مفارقة صادمة تركّ  مات غير ديمقراطيةمنظّ 

، وهو نفس الخراب الذي  رةيمقراطي حضاريا وهي المؤخّ ينّم عن المرتبة التي سيؤول إليها الغرب الدّ 
 الحكومات. ها سوى العواء ضدّ عوب إلى كالب ال سبيل وال ملجأ لل فيه الشّ ستتحوّ 

 

 
                                                 

بيروت،  رققد العربي القديم، دار إفريقيا للشّ مات النّ سة في مقدّ زاق بالل: مدخل إلى عتبات النص، درا( عبد الرّ 1)
   .23، 26م، ص 0222لبنان، )دط(، 

 9ط،ار العربية للعلوم ناشرون، بيروتص إلى المناص(، الدّ بلعابد: عتبات )جيرار جنيت من النّ  ( عبد الحقّ 2)
  .923م، ص 0228

 المرجع نفسه: الصفحة نفسها. (3)
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اآلن وقت جمع »والتي جاء في نّصها كلنتون "، مستشار لـجيمس كارفيل"انية أّما المقولة الثّ    
ى أن أكون ، وأّما اآلن فأتمنّ  ى أن أكون رئيسا أو بابا، كنت أتمنّ  ، وليس وقت توزيعها األموال

 .(1)«!أشاء، كي أهّدد من  مالق سو
لطة ، حيث يتحّول المال إلى قّمة السّ  لطة والمالالمقولة على عالقة المفارقة بين السّ د هذه تؤكّ    

ا في متن ، وهو ما ظهر جليّ  خويف وغيرهاة اإلرهاب أو التّ قوّ لطة نفسها بفعل قه على السّ بعد تفوّ 
ا من ن يكون عمودً واوي أد الشّ قّرر سائ»اوي: ". من خالل قول الرّ الحب في زمن العولمة"رواية 

ره بدها واوي وقال بصوت منخفض: المجاه سائد الشّ ب رأسه باتّ الّرجمّد سلطان »، (2)«أعمدة العولمة
، المكانة التي كان من  وهذا يدّل على مكانة صاحب المال (3)«!ك تفرضني ميتين ليرةنّ دي مِ تلد، ب

 لطان.المفروض أن تكون للسّ 
والحكومات  العالم يئنّ »": CNNمدير  "دتيرنريت "الم الملياديرلـ"عمالق اإلع وبالنسبة للمقولة الثالثة   

، ينقل فيها األثرياء  نا على وشك ثورة فرنسية جديدةعة صبية... إنّ ض، واألموال في قبضة ب مفلسة
نطوي هذه األخيرة على مفارقة ت، حيث (4)«!يران إلى ميدان المدينة لتقطع رؤوسهمها الثّ بعربات يجرّ 

، تقلب الموازين، وتعيد إنتاج  هر الخوف على األثرياء الذين يعيشون ثورة جديدة، إذ يظ واضحة
 ا وحضاريا.تاريخ جديد في عالم العولمة الذي يمارس إرهابا ثقافيّ 

ا في تشكيل إضاءة من زوايا مختلفة، نستطيع في األخير القول أن هذه المقوالت قد لعبت دوًرا مهمًّ 
 هم األحداث.كما أسهمت إلى حّد كبير في ف
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 :مفارقة الهداء 
 :تعريف الهداء 

ية أهمّ  ، كما ال يقلّ  صإلى النّ ، وهو عتبة من عتبات الولوج  يعتبر اإلهداء إجراء متعارفا عليه   
 ير من الكاتب وعرفان يحملهر تق»، فاإلهداء هو  فة العنوان أو المؤلّ تبعن العتبات األخرى كع

أو مجموعات )واقعية أو اعتبارية( وهذا اإلحترام يكون إّما في شكل  ا، سواء كانوا أشخاص لآلخرين
ّما في شكل مكتوب يوقّ  مطبوع يستوجب »، لذلك نجده (1)«سخة المهداةيده في النّ  عه الكاتب بخطّ ، وا 

وما تحدثه من   أويلير والتّ فسعلى القراءة والتّ  وء على صيغه وما يثيره من حوافز تحثّ إلقاء الضّ 
لى معرفة األسباب التي تكمن خلف هذا اإلجراء ، وتلك مسائل تقوده إ إليه والقارئللمهدى ثر عميق أ
 .(2)«المتداول

خصيات المعنوية ه به الكاتب للشّ إهداء عام يتوجّ »إلى نوعين  "جنيت"وقد قّسم هذا األخير حسب    
هداء خا ، العدالة لم، السّ  يةموز كالحرّ سات والهيئات والرّ كالمؤسّ  يتوّجه به الكاتب لألشخاص  ّص ، وا 
 صبحي"لـ"الحب في زمن العولمة" ا إهداء رواية ، أمّ (3)«يةة والمادّ ، يّتسم بالواقعيّ  بين منهالمقرّ 

إلى مدن  ، الذي سافر طفال إلى ولدي غّسان»:  ه إهداءهحيث يوجّ  فهو إهداء خاّص  فحماوي"
 ، إذ أن األب يبدو معانيا فعال من مأساة قةوي على كثير من الخوف والمفار ، إهداء ينط(4)«العولمة

ها حدثت فعال وذهب ابنه ، لكنّ  ، التي جاءت بمثابة رثاء لحالة لم يكن يريدها أن تحدث ةهذه المقول
هذا من جهة إذا ما اعتبرنا أن  ظر في الموضوع، ولم يعد هناك مجال إلعادة النّ  إلى مدن العولمة
 ا يحمل في ه من جهة أخرى قد يكون إهداًءا مستفزًّ نّ لك ،ه إلى ابنه هذا اإلهداء موجّ 

 

                                                 

 .12، ص  جيرار جنيت من النص إلى المناص(( عبد الحق بلعابد: عتبات )1)
للنشر والتوزيع،  عبد القادر الغزالي: الصورة الشعرية وأسئلة الذات، قراءة في شعر حسن نجمي، دار الثقافة (2)
 .20م، ص 0222، 9ط
 .12، ص  عبد الحق بلعابد: عتبات )جيرار جنيت من النص إلى المناص( (3)
 .21صبحي فحماوي: الحب في زمن العولمة، ص  (4)
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، لذا لم يكن له  نها إلى شخص معيّ ، أو أن يكون موجّ  ثناياه احتماال آخر له عالقة بالمضمون
 ة.ياتها في المدن العربيّ ة وتجلّ يهاجم فيه هذه المدن العولميّ  م عمالأن يقدّ  ىمجال سو 

لي كانت ، وبالتاّ  رثاءه كان من عقر داره ًرا إلى حّد بعيد ألنّ واإلهداء على هذا المستوى كان معبّ    
بل وعشعشت في  ،العولمة أصبحت تطارد جميع البيوت العربية  ألنّ ، رسالته هادفة وواضحة 

 مفاصلها.
  ّياق:مفارقة الس 

 المستمع/ القارئ،،  كلم/ الكاتبا وأهّمها المتّ ن من عناصر متعّددة ومتغّيرة تغّيًرا مستمرًّ ياق مكوّ السّ    
كّلما »ه ذلك أنّ ،  ياقيةفة مواقع هذه العناصر السّ له من معر  البدّ وقارئ المفارقة  ، مان/ المكانالزّ 

ص النّ  نات كّلما توّفر لديه مهاد نظري يساعده على تأويلحصلت للمتلقي معلومات عن هذه المكوّ 
 .(1)«ناووضعه في سياقه الخاص ومنحه معنى معيّ 

غوي فإّنها أيضا وثيقة اإلّتصال بالمقام االجتماعي المنجب لها ولذا ياق اللّ بالسّ »ها مرتبطة كما نجد   
 .(2)«رموزها ق القارئ في فكّ حذو ا بحسب قدرة الكاتب على بنائها ع توظيفها وطرق فهمهيتنوّ 
ن كانت قائمة دفظي من اآلومنه فالمفارقة ال تنهض فقط على المستوى اللّ     فظ على اللّ اء ألّنها وا 

أويل الذي أصبح قائما به التّ ل بمستويات سياقية في إحالتها إلى الواقع المؤلم الذي يسبّ إاّل أّنها تتوسّ 
نافر بين الموضوع وع من المفارقة يوّلد لدى القارئ وعيا بالتّ كما أن هذا النّ »،  على األهواء والمصالح

ة وبين العبارات المبالغ فيها حيث يمكن للقارئ أن ، أي بين الحالة الحقيقي عبير عنهوبين وسيلة التّ 
 .(3)«ه جاهاًل بهايقة التي يكون فيها البطل نفسيكون مدركا للحق

 

 

 

                                                 

  .963، 966( محمد سالم أمين: مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، ص 1)
 .926المرجع نفسه: ص   (2)
 .930ان: المفارقة في رواية نجيب محفوظ، ص خالد سليم  (3)
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وع من المفارقة خصيات ضمن هذا النّ " يمكن أن تدرج الشّ الحب في زمن العولمةأّما في رواية "   
 ألّنها كانت المحّرك األساس ألحداث الّنص.

  ّواية:من خلل شخصيات الرّ  ياقمفارقة الس 
 : تعريف الشخصيةبداية نقف عند    

 :تعريف الشخصية 
واية في عرفهم قاد يذهب إلى أّن الرّ ، بل إّن بعض النّ  وايةعنصًرا أساسيا في الرّ »خصية تعّد الشّ    
قع أو واية أو الواخصية مدارا للحدث سواء في الرّ خصية" وذلك ال غرابة فيه إذ تعّد الشّ الشّ  "فنّ 
ئيسي ألّنها هي التي تنتج األحداث بتفاعلها مع ور الرّ ، حيث تلعب هذه األخيرة الدّ  اريخ نفسهالتّ 

. وهذا يعني أّنه ال يمكن تصور أحداث تقع دون أن يشارك (1)«ها معهاة أو تصارعيعبالواقع أو الطّ 
ية قية وخلصف بمجموع صفات عقلخص القصصي يتّ الشّ »في أحداثها شخص أو عّدة أشخاص و

والقيم فات العقلية ، وهذه الصّ  خصيات األخرىصف بها اإلنسان العادي ونمّيزه عن غيره من الشّ يتّ 
، وتتفاعل مع  لها من مجال تعيش فيه خصيات البدّ ك فيها الشّ جتماعية والحيوية التي تتحرّ اإل

 .(2)«موجوداته كما هو الحال في الحياة العادية
تنظيم داخلي »يكولوجية بأّنها خصية على وفق ماهيتها السّ س في تعريف الشّ فكما يذهب علماء النّ    
د يتجسّ   ي، إذن هي كائن نّصي معنوي وليس مادّ  لوكيةجاهات واالستعدادات السّ مات واالتّ للسّ 

شخص مشارك في أحداث الحكاية سواء كانت هذه  . فهي تشمل كلّ (3)«ا وجماليا على الورقتشكيليّ 
 خصيات بلا من ال يشارك في الحدث فال ينتمي إلى الشّ أمّ »،  ية أو سلبيةالمشاركة إيجاب

 

 

 

                                                 

  .99، ص 0223، 9( محمد علي سالمة: الشخصية الثانوية، دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط1)
 ، 0228، 2( عبد القادر أبو شريفة: مدخل إلى تحليل النص، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، ط2)

  .922، 920ص 
 .922: جماليات التشكيل السردي، ص محمد صابر عبيد (3)
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ن عناصر الحكاية، فهي تتكوّ  ، مخترع ككلّ  خصية عنصر مصنوع، فالشّ  يكون جزًءا من الوصف 
 .(1)«ر أفعالها، وينقل أفكارها وأقوالها، ويصوّ  يصنعها من مجموع الكالم الذي

ئيسية خصيات سواء الرّ خصية، سنختار مجموعة من الشّ دة للشّ ت المتعدّ عريفاوانطالقا من هذه التّ    
، وتسير وفق سياقات مفارقة ساخرة تحتاج إلى  انوية، والتي لعبت دوًرا في مجريات األحداثأو الثّ 
 تأويل.
   واويسائد الشّ "شخصية": 
مية، فإذا عدنا إلى س، حيث بنيت بعناية كبيرة بدًءا من التّ  وايةتعتبر أعظم شخصية في الرّ    

والّرجل المسّود الذي يسود الناس ويرأسهم، وأّما  يادة"السّ "»المعنى المعجمي نجده يحمل معنى 
 (2)«َنزَّاَعٌة للشوى"يء مصدر شويت، وفي القرآن الكريم "قب وهو مأخوذ من الشّ ل اللّ فيمثّ  "واويلشّ ا"

مناسبة بل ومنسجمة مع سلوكات هذه وي( اني من اإلسم )الشواالي جاءت داللة المقطع الثّ وبالتّ 
 عبة، وتنتهز الفرص لإليقاع بهم لشراء أمالكهماس باستغالل ظروفهم الصّ خصية التي تشوي النّ الشّ 

 وعقاراتهم بأثمان زهيدة.
 اخرة ندرجها كاآلتي:ملة من المفارقات السّ خصية جوقد تقّلدت هذه الشّ    

، لكّنه ناجح في حياته العملية ويظهر ذلك من خالل  ي دراستهشير إلى أّنه بدأ فاشال فت نجدها بداية
ومشاهدة   خيلإبني سائد عقله كبير، أكبر من قدرة اإلنسان العادي على التّ »:  "صفيةقول أّمه "

من ولد ساقط  اس، جعلته يرتقياألرواح والمالئكة والجّن وأشياء ال نفهمها نحن البسطاء من النّ 
 .(3)«دير، صاحب أموال ال يعرف حتى هو كم تبلغ ممتلكاتهسادس ابتدائي إلى مليا

 

                                                 

ص         م0220، 9النهار للنشر، لبنان، ط ( لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان، دار1)
992 .  

 .10عالية صالح: مقاربات في الخطاب الروائي، ص  (2)
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 ا درست، لمّ  تتذكر يا حبيبي سائد»:  خرية المفارقةوكقولها من جهة أخرى في مقام يدعو للسّ    
سوب يا مبروك الرّ  : الحاج أبوكقال لك ، فحصلت على شهادة تاسع ابتدائي راسب؟  ةدراسة ليليّ 

 م في صيغة المدح.، وقد جاءت في مقام الذّ  (1)«!ولد
حية، حيث كان واية بسبب ما آلت إليه حالته الصّ جاءت نهاية هذا األخير )سائد( من بداية الرّ  كما  

قرير "نقص المناعة"، والذي جعله يهذي وهو على فراش المرض، بل الموت من جّراء حّمى عنوان التّ 
قرير التّ  الحياة صارت ثقيلة وابتسامتي قليلة ال بل معدومة، فإنّ »اية و ويبوح بكّل أسراره ومن الرّ  زيداإل

 .(2)«قرير نقص المناعةكتور كان مرعبا لجميع أفراد العائلة، كان عنوان التّ الذي قّدمه الدّ 
  العمالق  ، المخيف، البسيط " شخصية مفارقة، فهو ذلك الّرجل العظيمواوي"سائد الشّ شخصية    
، الذي أصبح مليارديرا يذهب في  ك، المتحرّ  بتالفقير، الثاّ ،  الغنيّ  ، كي، الذّ  طحي، السّ  افهالتّ 

نجده في من البداية  بل، ال  هاية يخسر نفسهه في النّ ، لكنّ  ريعف الكسب السّ دجاهات بهجميع االتّ 
 خبر كان.

قل من حدث " تنبثق شخصيات عديدة وأحداث متنامية، تتشابك وتنتواوي"سائد الشّ وعبر شخصية  
أبطالها نساء دخلن عالم العولمة من أوسع أبوابها، فالمرأة في  ية كانحياتمفارقات إلى آخر وفق 

، هذا  ، لعب الزواج المالي فيها دوًرا كبيًرا لتوحيد اإلمبراطوريات المالية زمن العولمة كانت مجّرد أداة
 ضحية كماالعذاب والتّ أو الجنسية شوة إذا لم يكن من أجل انتزاع األسرار االقتصادية أو الرّ 

 :تعاني
 
 
 

  :ثريا 

                                                 

  .32في زمن العولمة، ص ( صبحي فحماوي: الحب 1)
 .96نفسه: ص  المصدر  (2)
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، فرغم امتالكها كّل شيء   ي يوميا بدمها الذي ينقل إلى أبيهاوقد كانت تضحّ ، "واويالشّ "وهي ابنة 
ثروة أبيها كانت تقف  ، لكنّ  (1)«لعةة الطّ ، بهيّ  ، لبقة التصّرف كانت ثريا فتاة لطيفة ودودة مجاملة»

الوحيد الحقيقي في  ، فهو الحبّ  ، تتمّناه لكّنه بعيد عنها ، ألّنها تحبُّ أستاذا فقيرا اسعادته أمامعائقا 
 ال تستطيع أن تقضي على كلّ ه أثبت أن هذه األخيرة ى لهذه العولمة ألنّ واية وهو الذي يتصدّ هذه الرّ 

هران، ة حب رومانسية تجمع بين ثريا وممت قصّ ، فمن تحت جناحيها _العولمة_ ن ميلما هو ج
ل مفارقة من خالل تعارض هذا الحب مع ، وهذا ما شكّ  حّب تأّسس على أساس عاطفة إنسانية نبيلة

 واية.صور الحب األخرى الموجودة في الرّ 
للعولمة بصلة مع أّنها تعيش في أسرة  ع بأخالق رفيعة ال تمتّ " تتمتّ "ثريانجد أّن  ىومن جهة أخر    

أنا » خالقياتها االنسانيةوحي بأ، وهذا تصريح ي يت بمدينة العولمةمّ س للعولمة في مدينة سوعالم مؤسّ 
 (2)« !ةحايل أو بالقوّ ، سواء بالتّ  ، وال نهب حقوق اآلخرين لمالظّ  ال أحبّ 

    شخصية د  أيضا في ، كان الحب في زمن العولمة يتجسّ (3)«كاحة النّ لذّ ة األرباح، فاقت لذّ » وألنّ 
"، اسمهان التي كانت بمثابة صفقة لزيادة "سائد الشواوي" وزوجة لكفريحمد اهلل ا"بنة ا " :أسمهان

، يصل زوجها  جسرا متينا أسمهانصارت » وتعزيز المكانة اإلقتصادية واإلجتماعية ،رأس المال 
وج، قليدي وهو الزّ مط التّ ، فلم يخرج دورها عن النّ  وجهذه األخيرة بين األب والزّ  ت، حيث ظلّ (4)«بأبيها
في العلوم  «ريندج في لندن» يجة جامعةها كانت إمرأة ناجحة فهي خرّ ، رغم أنّ  تربيةاب والّ واإلنج

ر فيه العولمة أو دورها في أسرتها لم تؤثّ  ، لكنّ  المالية والمصرفية، وابنة رئيس مجلس إدارة البنك
 غيرها.

 
 

                                                 

  .22زمن العولمة"، ص  ي"الحب ف: صبحي فحماوي (1)
 .22ص  :نفسه مصدرال (2)
 .902ص  :نفسه المصدر (3)
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 ية.رين وقائمين على حسابات عولمزواج كانا مدبّ والّ  غم من أن الحبّ بالرّ    
 ديقةاألوفر مع الصّ  داقة أيضا كان لها الحظّ ، فالصّ  يكن الحب وحده سلعة في زمن العولمة مل   

 ."سميرة"
 واوي"، صداقة ، وصديقة أسمهان زوجة"سائد الشّ  " مدير عام البنك"لؤي الداريزوجة  :سميرة

البعد عن  كلّ خصية، وبعيدة سيطرت عليها الحسابات والحسد، صداقة قائمة على المنفعة الشّ 
من أجل قبض "خميس ألف دوالر" عمولة  ها كانت تبيع وتشتري صداقتهاالقيم األخالقية، ألنّ 

صحيح أّنها  !العمولة ليست عيبا»زنس": لصديقتها "أسمهان" تحت شعار "الب شراء بيت
العملية عملية )بزنس(، وأنا لست أقّل من اسمهان، وزوجها في عالم  صديقتي ولكنّ 

داقة التي تحّولت وأصبحت هي األخرى وهي حال الصّ  أخرى، وهذه مفارقة (1)«)البزنس(
واوي_إضافة إلى آخرين سنذكرهم الحقا_، " مع سائد الشّ ركاتب"ور لعبه عولمية، وهو نفس الدّ 

أنت يا بركات، »ه كان سائقا، إاّل أّنه كان موضع ثقة سائد في جميع مسائل البيت فصحيح أنّ 
كّل الموظفين عندي شيء، وأنت شيء »، بل وكان موضع أسراره  (2)«بركتي، أمين ومخلص

ث إليك ، أو ظل الرجل... وأنا عندما أتحدّ  الظلل الّرجل المرافق، الرجل آخر، أنت تمثّ 
حترام الذي كان يكّنه سائد هذا اال ، كلّ  (3)«ني في أمانشعر أنّ أ،  وأسمع رّد فعلك العفوي

نعمته وصديقه  رض سائد أصبح خائفا على مستقبله ال على وليّ ، إاّل أّنه وبمجّرد م لسائقه
 !أنا رحت في داهية"أو  (4)«وقد ينقلني ألعمل سائقا ميدانيا في مكان آخر !ر وظيفتيقد يغيّ »
».(5) 

 
 
 

                                                 

  .901( صبحي فحماوي: الحب في زمن العولمة، ص 1)
 .33نفسه: ص  المصدر (2)
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، إذا ما  بيلة إلى مشاعر األنانيةل المشاعر النّ من هنا تظهر سخرية العولمة فعال من خالل تحوّ    
 ر عليه زوابع العولمة أيضا.عور الحقيقي الذي لن تؤثّ األم فهو الشّ  استثنينا حبّ 

  ّة صفية:الحاج  

تقليدية لم  ، وهي أمّ  رة عليهسّ بنها المريض متح": ظّلت راقدة بجانب اائد الشواوي"سوهي والدة    
حيث قالت  كة بتقاليدهاها ما زالت تؤمن بالخرافات ومتمسّ ، ألنّ  ر عليها المظاهر المحيطة بهاتؤثّ 

باب من أبواب القصر، فالّدم  الحسود ال يسود اذبحي يا أسمهان خروفا على عتبة كلّ »لزوجة ابنها 
 .(1)«يرة، ويبعدها عن البيتيذهب األرواح الشرّ 

، وأشكالها الخفية  دور العولمة ا في إبرازمهمّ  واية شخصية نسائية لعبت دوراالرّ كما تظهر في    
هام امرأة بالستيكية من ، فر  "ألف ليلة وليلةزاد بطلة "واية وشهر " شخصية الرّ م"رهاة بين ر مفارقعب

، قبلت على نفسها الفساد،  ، امرأة قبلت على نفسها أن تكون أداة من أدوات العولمة نتاجات العولمة
 فشهرزاد،  المور والظّ فريق بين النّ " هو بمثابة محاولة التّ "شهرزادا الفرق بينها وبين ، وأمّ  ففسدت

ت بنفسها من أجل غياب ، فهي التي ضحّ  ، واسعة المعرفة نموذج المرأة العربية كثيرة العلم والفطنة
رق وهو الجسد والجنس لتنجو من واج "بشهريار"، ولم تلجأ إلى أسهل الطّ جنسها بعد قبولها الزّ 

ومن هنا كانت  يضا، وحمت شهريار من نفسه أ ة فنجتواية والقصّ جبروته بل لجأت إلى سالح الرّ 
اقطة في أحضان بين شهرزاد العربية ورهام السّ  اان، فشتّ  ينجل والمرأة العربيّ قية بين الرّ العالقة النّ 

 المال لحماية نفسها.
 عة بين شخوص عولميةجاءت متنوّ  ، والتي وايةكت متن الرّ خوص التي حرّ كانت هذه بعض الشّ    

واألستاذ  حافظت على عروبتها كشخصية األم صفية غارقة في العولمة كسائد الشواوي وشخوص
قسيم ينطبق على باقي وهذا التّ  مهران، وشخوص أخرى متأرجحة بين هذا وذاك كأسمهان وثريا.

 ذكرها سابقا. واية والتي لم يتمّ شخصيات الرّ 
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ور الفّعال في ، ننتقل إلى شكل آخر كان له الدّ  وايةاخرة في الرّ طرق إلى أشكال المفارقة السّ عد التّ ب
سق المضمر، الذي وّلد سخرية ما بعدها ، وهو النّ  "الحب في زمن العولمةاخر في رواية "أويل السّ التّ 

ص إلتاحة وغل في تحليل النّ ، وقبل التّ  األحداثسخرية سواء على مستوى العناوين الفرعية أو 
سق المضمر من خالل ى النّ الفرصة لمساءلة المضمر المتضّمن داخله البد من الوقوف لمعرفة معن

 تعريفه.

II- المضمر سقالنّ  أسلوب:                                              
 _مفهوم النسق   1
 اهلل عبداقد الحداثي "ة ومن بينهم النّ لى الكشف عن األنساق المضمر قاد إلقد تعّرض الكثير من النّ    

وتشيع في   سق تجري كثيرا في الخطاب العام والخاصنّ استخدام كلمة ال» ، الذي يرى بأنّ  "الغذامي
، وتبدأ بسيطة كأن تعني ما كان على نظام واحد كما في تعريف  ه داللتهاالكتابات إلى درجة قد تشوّ 

( حسب Systemظام )أو معنى النّ  Structure، وقد تأتي مرادفة لمعنى البنية  المعجم الوسيط
 .(1)«ي سوسيرمصطلح د

 طريقة نظام واحد في عام األشياء ، ما كان على شيء سق من كلّ النّ »: هو ّلغة سقالنّ  1_1   
طفت عليه يء إذا عالشّ  ، ألنّ  سقحويون يسّمون حروف العطف حروف النّ ، والنّ  قته تنسيقاوقد نسّ 

سق والنّ  نظيمنسيق: التّ تّ قال ناسق بين األمرين أي تابع بينهما، وال، يُ  شيئا بعده جرى مجرى واحًدا
سق أي على هذا النّ  : خذ على هذا إذا ِاْمَتدَّ ُمْسَتِوًيا ، والعرب تقول ماجاء من الكالم على نظام واحد

 .(2)«رياة خلف الثّ : كواكب مصطفّ  سق، والنّ  ور والكالم إذا كان مسجعا قيل له نسق حسنالطّ 
 
 
 

                                                 

، 0( عبد اهلل الغذامي: النقد الثقافي، قراءة في األنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، لبنان، بيروت ط1)
  .36، ص 0229

  .290، ص 2ادة "نسق"، ط( ابن منظور: لسان العرب، م2)
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، والوظيفة  وجوده المجّرد، وليس عبر  تحّدد عبر وظيفته»يكتسب قيما داللية  ومن ثمّ النسق   
عارض نسقان أو نظامان من أنظمة ت، وهذا حينما ي دق إاّل في وضع محّدد ومقيّ سقية ال تتحقّ النّ 

 .(1)«الخطاب أحدهما ظاهر واآلخر مضمر
، ويتغلغل داخل  رس في وجدان المجتمعغق بوجود ثابت ينسق يتحقّ أّن النّ »:  بذلك نستطيع القول   

يطرة ، ألّنه ينبني من تراكم أثر في العقل الجماعي ومن ثم السّ  عليها بث أن يسيطر، ولم يل ذاكرته
له سوى أن يجعل من قيمه أقنعة ألفكار مثالية توهم  سق ال همّ ، ويصبح النّ  والهيمنة على األفراد

 .(2)«بيل إلى الحياةات بأّنها السّ الذّ 
شرنا سابقا ، كما أ خرية المضمرة فيهالسّ  أوجها عن تطبيقه واستخراج ، أمّ  سقف النّ يهذا عن تعر    

واية حيث كانت هذه األخيرة بمثابة مفاتيح تساعد على قها الرّ بنيت وف وين الفرعية والتينبدأ بالعنا
حاملة  ىرد المتشظّ ى بالسّ يسمّ  لة مانتقال من مشهد إلى آخر، مشكّ ، واال قالت المتسارعةإحداث النّ 

وهي تلي   داخل النص عناوين تأتي»:  اخلية فهين تعريف العناوين الدّ موز، وأّما علشبكة من الرّ 
الع د بمدى اطّ اخلية نجدها تتحدّ ، بينما العناوين الدّ  ةغير أّنه يوّجه للجمهور عامّ   ئيسيالعنوان الرّ 

اب ئيسي، وكثيرا ما يلجأ إليها الكتّ مثل العنوان الرّ ا ، وحضورها ليس ضروريّ  صالقارئ فعال على النّ 
 .(3)«ية جماليةبدواعي فنّ 

، وقد عملت  صل النّ لّ اخلية التي تتخ" بكثرة العناوين الدّ الحب في زمن العولمةز نص "اوقد امت   
، كما وجدنا عدًدا من المحاور المشتركة  ص وشّدهابمثابة حلقات وصل تعمل على جمع أوصال النّ 

عنوانا  60واية بلغت العناوين الفرعية في الرّ  نويه إلى أنّ ، مع التّ  خصياتبين العناوين كمحور الشّ 
 اللية:ن تصنيفها وفق محاورها الدّ فرعيا، وهذا جدول إحصائي يبيّ 

 
 

 
 

 

                                                 

  .33( عبد اهلل الغذامي: النقد الثقافي، ص 1)
 ،م0221عبد الفتاح أحمد يوسف: قراءة النص وسؤال الثقافة، عالم الكتب الحديث، اربد، األردن، )دط(،   (2)
 .31ص  
  .029( فريدة إبراهيم بن موسى: زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية، ص 3)
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 الصفحة محور الداللة العنوان الداخلي الترقيم
  06 92 داللة رمزية أشباح وأرواح 9
  20 08 داللة رمزية ماثيلالتّ  2
  981 982 داللة رمزية حم الحاللاللّ  20
  912 912 داللة رمزية العشاء األخير 22
  916 912 داللة رمزية اليالرّ  22
  913 916 داللة رمزية مبدأ الدومينو 26
  029 918 داللة رمزية بطاقة الجاذبية 26
  026 020 داللة رمزية القالطّ  23
  003 002 داللة رمزية الجبتو 28
  021 023 يةداللة رمز  علكة معلوكة 26
  029 008 داللة رمزية مقابر ال تبول عليها الكالب 22

  962 962 داللة رمزية عسل  962
  092 023 داللة رمزية قبض الريح  023

  23 22 اسم علم ثريا 2
  29 28 اسم علم الطيب فريدريش 6
  61 66  اسم علم أبو إحسان 8
  39 32 اسم علم الحاجة صفية 1
   36 30   اسم علم أبو ريان 92
  31 33 اسم علم بركات 99
  920 16 اسم علم مهران 96
  909 992 اسم علم أسمهان 98
  902 900 اسم علم سامارو 91
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  901 906 اسم علم سميرة 02
  922 922 اسم علم مها 09
  928 926 اسم علم منارات 00
  922 921 اسم علم منذر 02
  921 929 اسم علم الف وودر  02
  961 966 اسم علم مصطفى شومر 06
  962 962 اسم علم حسان جعفر 03
  939 963 اسم علم سندجار 01
  091 092 اسم علم المرافقات الجميالت 22
  026 020 اسم علم رهام 22
  066 063 اسم علم الزبال 28
  083 082 أسماء أعالم أشخاص آخرون 62
  03 06 داللة مكانية  البطين  0
  66 62 داللة مكانية جامعة عربية  3
  921 922 داللة مكانية مطعم السهيرة 96
  992 992 داللة مكانية مدينة العولمة 93
  062 022 داللة مكانية مدينة دزني  26
  031 063 داللة مكانية أدغال أفريقيا 21
  60 20 داللة رمزية هذيان  6
  82 82 داللة رمزية خرافات  90
  86 82 داللة رمزية ذكريات  92

  966 966 داللة رمزية أسرار 966
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  16 86 داللة رمزية واقعة  92
  982 930 داللة رمزية الدفع قبل الرفع  22
  980 989 داللة رمزية جائزة نوبل للسالم 29
  090 099 داللة رمزية خبر عاجل 21
  002 002 داللة رمزية على هامش الصفحة  29
  066 066 داللة رمزية  عوامل تعرية  23
  012 088 داللة رمزية خبر )انترنيت( 69
  018 019 داللة أسطورية ألف ليلة وليلة  60

 
نوان " لتؤدي وظيفة وصفية شارحة للع"الحب في زمن العولمةاخلية لرواية لقد جاءت العناوين الدّ    
 ص.ئيسي والنّ والعنوان الرّ  اخليةواصل بين العناوين الدّ قة بذلك عملية التّ ئيسي محقّ الرّ 
أّن هذه العناوين حملت رموًزا في نسقها المضمر وقبل الولوج في فك رموز وكما أشرنا سابقا    

 مز.من تعريف الرّ  بعض العناوين كان البدّ 
 :تعريف الرمز 
 :لغة 

فتين بكالم تحريك الشّ بسان كالهمس، ويكون مز تصويت خفي باللّ الرّ »: "بلسان العر  "جاء في   
يماء بالعينين ما هو إشارة بالشّ فظ من غير إبانة بصوت إنّ ، باللّ  غير مفهوم فتين وقيل: الّرمز إشارة وا 

 فتين والفم.والحاجبين والشّ 
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 .(1)«شرت إليه بيد أو بعين، أ ليه بيان بلفظ أي شيءمن أشرت إ غة كلّ مز في اللّ والرّ    
 أي أوفتين أو بالعينين أو الحاجبين رمز إليه أو ما أشار بالشّ »اآلتي:  "معجم الوسيط"وجاء في    

 .(2)«شيء كان
َقاَل َربِّ اْجَعْل ِلي آَيًة قاَل »وقد وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى مخاطبا زكريا عليه السالم: 

 .(3)«َثاَلَثَة أيَّاٍم ِإالَّ َرْمًزا َواْذُكْر َربََّك َكِثيًرا َوَسبِّح بالِعِشيِّ واإِلْبَكارِ  النَّاَس  آيُتَك َأالَّ ُتَكلِّمَ 
 :اصطلحا 

ة التي لقيت اهتماًما كبيرا من طرف واهر الهامّ مز باعتباره من الظّ عريفات للرّ هناك العديد من التّ    
مز إذن: يحمل معنى ثرية فالرّ عرية أو النّ اباتهم سواء الشّ هم اعتمدوها في كت، ألنّ  اب المعاصرينالكتّ 

ليس جمعا ألطراف األشياء  ، كما أنهّ  اخليأة في العالم الدّ إذ أّنه يبحث عن الحقيقة المخبّ ، اإليحاء 
نّ  بعضها إلى بعض فسي د النّ فهو يجسّ   ات والموضوعفاعل بين الذّ ق فيها التّ ما هو رؤيا يتحقّ ، وا 

 (4)ي.بشكل مادّ 
تعبير ذكي يؤتى به في اللهجة العامية إلخفاء المعنى المقصود لسبب ما فيدركه »مز الرّ  كما أنّ    

السامع رغم ذلك ويتواصل مع قائله، ويدخل الكثير منه في مضمون األدب الشعبي لبالغته كما ترى 
 .(5)«بعض ذلك في األمثال الشعبية واأللغاز واألساطير والشعر الشعبي

باهة نا من النّ امع قدًرا معيّ م والسّ ب من المتكلّ بير بالرمز في الفصحى كما في العامية يتطلّ والتع   
 والفطنة إلدراك المعنى الخفي المقصود.

 
 

                                                 

  .002، مادة )رمز(، ص 6ور: لسان العرب، مج( ابن منظ1)
 .230إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، باب الراء، ص  (2)
  .29( آل عمران: اآلية 3)
  .032، ص 0223( محمد فتوح أحمد: الحداثة الشعرية، األصول والتجليات، دار غريب، القاهرة، 4)
  .29عبي، )دط(، ص ( محمد الطاهر اللطيفي: الرمز في األدب الش5)
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 مزية الموجودة في بعض العناوين كما أشرنا سلفا:عريف نقوم بفك الرّ وانطالقا من هذا التّ 

 :أشباح وأرواح 
موز لتصوير الرّ  باستعمال، وقد جاء مليئا 06فحة إلى الصّ  92فحة هذا العنوان من الصّ  يمتدّ    

نين دة مثل التّ أسمالي وهو العولمة، فالعولمة هي عملية معقّ العملية الوحشية وآخر صور اإلستعمار الرّ 
فهي ون، فيئنّ  تزعج حتى الموتى تحت التراباع، ألّنها بالضّ شة مثل ، متوحّ (1)«أشباح بأذرع عديدة»

جاه هائل نحو زمان وآليات ها باتّ تكة، وحرّ عربية تقليدية إلى مدينة عصرية جديد لت مدينةالتي حوّ 
محسوس ومن الواقعي إلى ومجاالت ومظاهر وتأثيرات ونتائج انتقلت بها من المحسوس إلى الالّ 

ية بصورة األخالق هينية وتمّسكه بقيماوي نزعته الدّ اإلفتراضي، ومن العقلي إلى الممكن، وقد ضّمن الرّ 
 قليد األعمى ونسيان اآلخرة.مضمرة عندما تحدث عن التّ 

، وقد كان اقتباسه من القرآن الكريم بمثابة تأكيد خوفه «ِإَرَم َذاِت العماد التي لم تخلق ِمْثُلَها في الِباَلدَ »
ي رموز لي األشباح واألرواح هنيوية في نفس صاحبها، وبالتاّ ماذج الدّ من هول ما تفعله مثل هذه النّ 

  :ا العنوان الثانيفسي وأمّ ة على الجانب النّ مضمرة جاءت لتثبت خطر العولمة خاصّ  في سياقات
 فقد جاء هو اآلخر حامل لدالالت رمزية 20فحة إلى الصّ  08فحة الممتد من الصّ  :ليالتماث ،

ى ، بل وتمتد إل يابها في كل مكاناهر العولمة الخبيثة التي تغرس أنعن مظهر آخر من مظ
كان »سائد الشواوي( هو في غنى عنها لبات )ااألحالم واألفكار، وتخلق وساوس واضطر 

هم بالكفر، ، كأن يتّ (2)«ماثيل تخلق له المشاكلالتّ  بأنّ واوي يفكر، فيدور في ذهنه شعور الشّ 
 ماثيلمستهدفيها، فتماثيل العولمة تختلف عن التّ  وهو أخطر هدف للعولمة ضدّ 

 

 
 

                                                 

  .92صبحي فحماوي: الحب في زمن العولمة، ص  (1)
 .08ص  المصدر نفسه: (2)



ذجاحماوي_ أنمو فأساليب السخرية في رواية الحب في زمن العولمة _لصبحي :الفصل األول     

54 

 

وأّما شخصيات تماثيلي »فاء منها: تفرز اضطرابات نفسية يصعب الشّ  هاالمعروفة، إنّ  
             (1)«هةبحية فهي ملعونة مشوّ الشّ 

"جامعة     مثل عنوان المضمرةساق األنلة من سلسواية عبر اخلية للرّ توالت رموز العناوين الدّ      
اته البعد في طيّ  هذا العنوان (. حيث حمل66فحة إلى غاية الصّ  62فحة " الممتد من )الصّ عربية

وذلك عن    كنولوجي والحداثة واإلنفتاحطور التّ الحاملة لشعار ظاهري هو نشر التّ  الحقيقي للعولمة
ني أفهم أّنهم باعوا لكنّ »ة في إطار ما عرف بالخصخصة ق شركات غربية تحكمها حكومات غربيطري

 (2).«حالوةالمصنع للغرب باسم الخصخصة، وأكلوا به 

 ، وقد (3)«ث البيئة لنا وألوالدنا وأّما أرباح المصنع فتذهب للغربتلوّ »عب ر الوحيد هو الشّ المتضرّ و 
 جعجعة»الحقيقة المدافعة عن حقوق اإلنسان ظاهريا، لكّنها في ول العربية جامعة الدّ أعطى مثال "

  :عنوانالأما  ،(4)«حنبال ط
 سائد حول في حياة البطل نقطة التّ ، فكان (16فحة إلى الصّ  86فحة )الممتد من الصّ  :واقعة"

ونظرا »ياسة عولمية هي سياسة "فّرق تسد" س مستخدما زنسالب ، ودخوله عالم"الشواوي
ل النار هنا يشع واوي بين ثناياهاشّ للمشادة غير القابلة للحل، التي وقعت بينهما، والتي دخل ال

 (5).«ويطفئها هناك
" إلى واويسائد الشّ صعود العولمي، ودخول "ف عن سياسة الّ ؤلّ وهناك عنوان آخر أورد فيه الم   

  :، ويظهر ذلك من خالل ، والسهرات المتكررة مع أترابه وذلك عن طريق االجتماعات سعالم البزن
 

                                                 

 .01، ص حي فحماوي: الحب في زمن العولمةصب(1)
  .62ص  المصدر نفسه:(2)
  المصدر نفسه: الصفحة نفسها.( 3)
  .66المصدر نفسه:  ص  (4)
 .83ص  المصدر نفسه:  (5)
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 واوي لم يكن يرفع ولكن الشّ »( 992إلى غاية  922الذي جاء من الصفحة ) :مطعم السهيرة
على حسابه الخاص، ئه، بل كان يدفع لهم كل مكالماتهم سعر المكالمات الهاتفية على عمال

، فهذا المطعم كان رمزا لسوق (1)«كي ال يضيع مكالمة واحدة قد تكون فيها تجارة رابحة
واوي مشهوًرا عند صار الشّ »، هرةعالم الشّ  سائد الشواوي"لدخول "ومنبرا   األموال بل ومقرا

نة لذلك لجأ دخل عالًما سياسيا، أو أّنه يهاجم فئة معيّ وائي الرّ  ، كما يبدوا أنّ (2)«نساء البطين
 موز.عالًما من الرّ واية ككل كانت موز هذا إن لم نقل أن الرّ إلى كثرة الرّ 

واوي، وذلك عن طريق سلسلة تلك الشّ  ولمية التي يتبعها المبتدئ، سائدياسية العوهكذا تمتد السّ    
نتقال من حيلة إلى أخرى، ومن سياسة إلى أخرى كعنوان ن فحواها اإلتضمّ مزية التي يالعناوين الرّ 

إلى  982" من )"اللحم الحلل( أو 982إلى غاية  93فحة )" الذي امتد من الصّ الدفع قبل الرفع"
 ريع.(، والذي يرمز إلى طريقة الكسب السّ 912إلى  912( أو العشاء األخير من الصفحة )981

( أو 913، 916) "ومينوالدّ "أو  "اليكالرّ "العولمية عب كما أشار المؤلف أيضا إلى بعض اللّ 
" وأمثاله سائد الشواوي(، وهي كّلها رموز توحي بالواقع الحقيقي الذي آل إليه "006، 002)"الجيتو"

 جاه أرادوا.تّ اكونها في أي اآلخر يحرّ  ييدأألعابا في  ساالنّ فيه العالم حيث صار هذا في 
رت عن واية والتي عبّ األنساق المضمرة وراء العناوين الفرعية للرّ  وبهذا نكون قد خلصنا إلى بعض   

 واية.وائي الذي عايش بطريقة أو بأخرى أحداث الرّ فسي للرّ البعد اإليديولوجي والنّ 
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I- :السرد والتبئير 
 السرد: -1
لى شيء، تأتي به مسبقا بعضه في أثر بعض إرد تقد مه شيء الس  »: "لسان العرب "جاء في   

متتابعا، سرد الحديث ونحوه يسرده سرًدا إذا تابعه، وفالن يسرد الحديث سرًدا أي يتابعه ويستعجل 
 .(1)«المتتابع فيه، ونقول: سرد القرآن: تابع قراءته في حذر منه والسرد

سلسل منسجما  رد يراد به تسلسل متتابع، بحيث يكون هذا الت  من خالل هذا التحليل نفهم أن الس     
" مثال القرآن الكريم الذي يستوجب قراءته بصورة متتالية، بحيث ال يكون فيه ابن منظورلذلك أدرج "

 مجال سواء للتقديم أو التأخير.
التعريف هذا " يجد أن  "الحب في زمن العولمةيف والمط لع على رواية لكن المتمع ن في هذا التعر    

، ولم تحترم ىالمتشظ  رد الس   مناقض تماًما للمتن، ألن  هذه األخيرة _الرواية_ قد اعتمدت على
سلسل المطلوب، بل كانت عبارة عن لوحات أو مقاطع سردية يمكن تقديم أو تأخير أي مقطع منها الت  

ل ذكر على سبيل المثال ال الحصر دية بأي خلل، نر نية الس  دون أن تصاب الب العنوان الفرعي األو 
"، سائد الشواوياوي عن الكوابيس التي تطارد بطل الرواية "الذي يحكي فيه الر   (2)"وأرواح أشباح"

قه فسية التي يمر  بها نتيجة مرضه "نقص المناعة" مع اإلشارة إلى أفراد عائلته، وسائوالمعاناة الن  
فهو يحكي عن مدينة العولمة  ،(3)البطين"ا العنوان الفرعي الثاني، والذي حمل اسم "بركات، أم  

 (4)إذا ذهبنا إلى العنوان الفرعي الخامس والمعنون بـ"" اوي حدودها وموقعها، ثم  الجديدة وقد أعطى الر  
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واية حيث نجد ما يشبه هاية الر  ... وهكذا إلى ن،وهو الذي عاين حالة المريض سائد في العنوان األو ل
 .وحدة البيت في الشعر، كل مقطع منفرد بمعناه

راسات راث العربي بالمقارنة مع الد  فنجده قليل في الت   صطالحيعريف االالت  :رد في ا عن الس  أم     
واهر التي بدأت رد واحد من القضايا والظ  الس  »" سعيد يقطين، وهذا ما جاء في تعريف " الغربية

رت سلبيا واحًدا من تلك الخطابات التي تأث   ، لذلك يعد   ارسين العربتأثر باهتمام الباحثين والد  تس
نظيري في المجهودات التي ترك لنا العرب قدي والت  هتمام الن  ، فغدت بمنأى عن اال ر تلك المقولةبآثا

باهتمام  ىرد العربي لم يوللس  ا ن أن  عريف يتبي  . وانطالقا من هذا الت  (1)«ا وهائلمن خاللها تراثا مهم  
حميد ل مفارقة واضحة كما عر ف "رد. وهذا ما يشك  راث العربي بالس  قاد العرب رغم زخم الت  الن  

لهما أن يحتوي على قص  »رد بقوله: الس   "الحميدان  ة ما تضم  يقوم الحكي على دعامتين أساسيتين: أو 
ريقة سرًدا، ذلك بها تلك القصة، وتسم ى هذه الط   حكىريقة التي تنة، وثانيهما أن يعين الط  ثا معي  اأحد

يعتمد عليه بشكل رد هو الذي الس   بب فإن  ة، ولهذا الس  بطرق متعدد   ىحكة واحدة يمكن أن تأن  قص  
 .(2)«أساسي

ربية، ها نابعة من ثقافة عروح عربية ألن  " فنجدها رواية ذات "الحب في زمن العولمةأم ا عن رواية    
ه صار ألن  قي جفاًء كبيرا من الواقع العربي عور الذي ل، هذا الش   خزون كبير من ثقافة الحبع بمتتمت  

ياسية التي آل إليها العالم العربي الذي ، والس   جتماعيةواإل قتصاديةحوالت اإلمحكوًما بالكثير من الت  
، بل تعد اها إلى  جل، ولم تقتصر على حب المرأة والر   وايةالحب  في هذه الر   سعت فيه دوائرات  

، وكذا  وأصحاب العمل  داقة، واألبناءمستويات أخرى وعديدة كالكشف عن ما آلت إليه عالقات الص  
 د د مع هذه األجيال التي ب، والذي بدأ يت حب الخير، _والتي أشرنا إليها سابقا_

 

                                                 

م، 6111 3سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي )الزمن، السرد، التبئير(، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط (1)
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( حميد الحميداني: بنية النص السردي في منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، 2)
  . 15م، ص 6111، 3ط
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لمبادئ اإلنسانية لى انفتاح على اآلخر بصورة تهين إ، واال كنولوجيةطورات الت  د الت  بصارت تكا
 ق وتنجرف وراء المادة.وبالمقابل تتعل   واإلسالمية

صفحة،  613خصية والفعل الد رامي في " الحدث والش  "الحب في زمن العولمةكما نقلت لنا رواية    
ف سم اها المؤل   لعربي من خالل عولمة مدينة عربيةسيج اغيرات التي أصابت الن  قت فيها إلى الت  تطر  

المال  ، وقد كان رأس(1)«العربيةول ، وهي مدينة واقعة داخل الحدود المشتركة للد   عولمةمدينة ال»
خصيات فيها بدًءا بسائد ، وبمصير الش   ستطاع أن يتحك م بسير األحداثه االبطل الحقيقي فيها ألن  

 .673شخصية في الصفحة ال كأصغر الز ببن وصوال إلى ا، 61فحة واية في الص  لر  واوي بطل االش  

 :بئيرالت   -2
 :اويتعريف الر   -2-1
اوي ي ُيقد م إلى المتلقي بصوت الر  العمل الفن   وائي ألن  رد الر  ا في عملية الس  محوًرا هام  »اوي يعد  الر     

وائي (2)«وجهة نظر بعينهاف لنقل رواية محددة أو المؤل   هلارد الذي يتوس  أو الس   ، وهو يختلف عن الر 
واية إلى المروي المرسل الذي يقوم بنقل الر  »هواوي حم ودم أي واقعية، فالر  الذي هو شخصية من ل
 .(3)«له، أو القارئ المستقبل

حيث من المستحيل في أي عمل سردي غياب راو، فقد يكون ذا شخصية لها هوية حقيقية، أو ذا    
مالحظات ر يحصل من جميع الكائن متصو  »":ومةادق قس  "الص  لة، فهو كما قال هوية متخي  
 .(4)«جير ص، وليس له أي وجود خامائر الواردة في الن  والض   واإلشارات

 

                                                 

  .61( صبحي فحماوي: الحب في زمن العولمة، ص 1)
نشر والتوزيع، اربد، األردن، )دط(  ( هيام شعبان: السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر اهلل، دار الكندي لل2)

  .75، ص 6111
  .675م، ص 6111، 6( يمني العيد: تقنيات السرد الروائي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط3)
 .37، ص 6111الصادق قسومة: طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس، )دط(،  (4)
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اوي لف الر  وائية، ويك  خصيات الر  ف ألن  هذا األخير يختار األحداث والش  اوي من إنشاء المؤل  إذن الر     
"  الذي لصبحي فحماوي" "الحب في زمن العولمةبسردها في شكل أحداث وهو ما حدث في رواية "

 ي الذي ركبين الجن  ايته _حسبه_ على لسان أحد أوالد سعد الد  و م أحداث ر قد  
أحد أوالد سعد  ني أشعر اآلن، أن  الموضوع الخطير، الذي أود  أن أبلغك عنه هو أن  »رأسه في قوله: 

لتي، التي... وبدأ يسرد من فمي حكايات ويختلق ين قد ركب رأسي، وانسل  إلى داخل مخي  الد  
( وأنا في )الحب في زمن العولمةقال لي: أكتب اسمها  !ال أفهم عنها شيئالرواية يرة شخصيات كث

 ين قال لي: أكتب ما أميله عليك...سعد الد   ولكن   !وايةهن من مضمون هذه الر  الحقيقة خالي الذ  
دت أن أجيب زوجتي بال مناقشة، حاضر ي عذرونوهكذا بدأ يأمرني وأنا أطيع... فا !فأجبته كما تعو 

خرية المرحة من خالل لى روح الس  إشارة إ، وهذه (1)«ة تفاهات أو أخطاءأي   إذا ما بدر من الجن  
واة إلى جانب الراوي أن المؤل  نجد أسلوب طاعته لزوجته، كما  ي كل  ف اعتمد على نوع آخر من الر 

( سائد الشواوي)واية وهو البطل اوي المشارك في أحداث الر  العلم )أحد أوالد سعد الدين(، هو الر  
قتصادي عود اإلرق الملتوية للص  الط   ها تدور حوليرة ألن  ، التي كانت أشبه بالس   الذي أدار األحداث

للعقول من طرف شخصية تنامت من الخارج  رواستئجا، وتضليل  ش وخداعفي زمن العولمة من غ  
إن ها شخصية منتقاة من عنه، وف روة العظيمة لم تبعد المرض والمعاناة والخهذه  الث   ، لكن   اخلوالد  

ها تمارس ظهر أن  يخصيات األخرى التي ة الش  ، خاص   الواقع لما لها من تأثير في الوسط المحيط بها
،  خصيخرية ال على المستوى الش  كاتورية تثير الس  يأفعالها تحت رقابة البطل الذي جاء بصورة كار 
 واية.إن ما تتعمق لتشمل الواقع الذي تعيشه شخوص الر  
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 (:Le narrataireالمروي له ) 2-2
ر سرد بدون راو أي صوت اوي مفهوم آخر هو المروي له، فكما ال يمكن تصو  يرتبط بمفهوم الر     
ه إليه الر  مروي له، ألن   ر سرد بدونه ال يمكن تصو  م خالله، فإن  يتكل   ، (1)رداوي بالس  ه من يتوج 

من مروي  دت مصطلحاتهردية، وقد تعد  تمل العملية الس  ال تكفالخطاب يبني له ومن أجله، وبغيابه 
ي... ولكن يبقى مصطلح ب، قارئ، مستمع، متلق  ه، ومسرود عليه، مرسل إليه، مخاطعليه، مسرود ل

 قدية.احة الن  المروي له األكثر شيوعا وتداواًل في الس  
فكل  ه من متن حكائيعلي، أو ما يحتوي  رديوبعبارة أخرى هو الخطاب الس   :عنه المروي 3 -2

 .(2)، وتراكيب روائية ال توجد خارجه صلية سردية تقع داخل الن  اوي والمروي عليه عناصر تخي  الر  من 
روري وجود شخص يحكي "، كان من الض  الحب في زمن العولمةة "مروية" "قص   الحكي وكون   
 األطراف. الي ينتج تواصل بين هذه" بالت  "مروي له" وشخص يحكي له اوي"الر  
عن مفهوم  "بوث"ها ما قد مه دراسات نقدية، من أهم  خر به هو الآل فقد عنيت "بئيرللت  "سبة أم ا بالن     
 (3)«تقنية ووسيلة من الوسائل لبلوغ غايات طموحة»ها: ؤية بأن  الر  
م ا أن يكون شخصية من شخصيات الر  ؤية ضمن مصدر محد  د زاوية الر  حيث تحد    واية، أو د، وا 
 .(4)«وايةاوي وموضوع الر  ف والر  العالقة بين المؤل  »واية. وقد تعني اويا مفترضا ال عالقة له بالر  ر 
 

ص من خالل إدراك دراك الن  إؤية تضمن لنا الر   ن  ؤية وجهان لعملة واحدة ألاوي والر  لذلك فالر     
 اوي.وجهة نظر الر  

                                                 

  .656( لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، ص 1)
وزيع  شر والت  ردي في مقامات الحريري، دار الهدى للن  رد، تحليل الخطاب الس  (عمر عبد الواحد: شعرية الس  2)

  .61، ص 6113، 6المنيا، ط
 .71إبراهيم نصر اهلل، ص  أعمالوائي في رد الر  هيام شعبان: الس   (3)
: تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات االختالف  دار محمد بوعزة (4)

 .71، 73، ص 6161، 6األمان، الرباط، ط
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ورؤية من  ؤية معؤية من الخلف، الر  زوايا وهي الر  ؤية فقد قس مت إلى ثالث سبة لزوايا الر  أما بالن     
 الخارج.

هذا  ظر" تعتمد على أسلوب وجهات الن  "لصبحي فحماوي" "الحب في زمن العولمةوبما أن رواية    
 وايا.ما يجعلها خاضعة لهذه الز  

   ؤية من الخلف الرVision par derrière:  الحب في زمن ة "يارد في روااستند الس
ؤية التي يكون فيها هذا األخير أكثر معرفة من ؤية من الخلف وهي الر  على تقنية الر  " العولمة

،  يعرف ما يجري في ذهن بطله يرى ما يجري خلف الجدران كما ألنه  »وائية خصية الر  الش  
،  شيء ه سارد عالم بكل  وائية أسرار ألن  ، فليس لشخصياته الر   وما يشعره به في نفسه
 املة الش   ياو واية هو معرفة الر  قنية في الر  ر على هذه الت  ، وأو ل مؤش  (1)«وحاضر في كل مكان

اوي هذه يحضر الر  واية طور األولى للر  ، فمنذ الس   ية على شخصية البطلوسطوته الكل  
ويعرف ا يدور في قرارة نفسه "، ويكشف للمروي له عم  "سائد الشواويخصية المحورية الش  

، كما يخبر عن المشكل الذي  ، أي يعرف أكثر من البطل ط لهر ويخط  ، وما يفك   نواياه
وقد كان مرضه   ياخصية حتى أنساها أخالقها ومبادئها التي انسلخ عنها كل  استعبد هذه الش  

  خصياتؤية حر ية واسعة في تناول األحداث والش  ، كما أتاحت هذه الر   منعرجا لكي يقر  بذنوبه
بع معنيا يتت   اويكما كان الر    في رؤيته للوقائع واألحداث جزاح اوي أي  فال يقف في وجه الر  

الماضي سترجاع واستدعاء واية من خالل أسلوب اإلخصية المركزية في الر  " الش  "سائدسير 
 ، كما واية كل ها حاضرة في ذهن القارئبطريقة تجعل الر  

 

 

 

واوي يحاول طرد كان الش  »:  اويرد حيث يقول الر  ة الس  ف ضمير الغائب في عملي  ف المؤل  وظ   
قادمة من الجزيرة ، ذكر كلمات أغنية  وداوية التي تعصف كيانهرور الس  تلك الش  

                                                 

  .71، 73( محمد بوعزة: تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، ص 1)
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أو  (2)«، ال بل صارت معدومة... ةوابتسامتي قليل الحياة صارت ثقيلة»أو  (1)«العربية...
 .(3)«لدخول قصره الفخم... وفعال كان أبو سفيان يستعد  »

 ، ولكن   ابقة يالحظ أن  الموقف استعمل ضمير الغائبرد في المقتطفات الس  الس   ل ألسلوبفالمتأم     
 وائي حاضرا ، وذلك ليبدو الر   رد هو المزج بين الفعل المضارع والفعل الماضيما ميز حركة الس  

ل عالقة تالزم الفت في الحكي ومشاركا في ماضي الشخصية، وهذا ما يجعله لصيقا بالبطل ليشك  
 به.
   ؤية مع الرVision avec : قنية " على هذه الت  "الحب في زمن العولمةواية اعتمدت ر

، ولذلك  ه يشارك في مجريات األحداثألن  قع داخلي المو »ه ز بأن  وع يتمي  هذا الن   ألن  ،أيضا 
وهو ما   خصيات وغالبا ما تكون شخصية البطل، ودور إحدى الش   اوييقوم بدورين: دور الر  

ؤية كثيرة كما تعتبر هذه الر  »، (4)«اوي والمروي عليهالمسافة بين الر   لى تالشيإي يؤد  
خييلي من ، يعرض فيها العالم الت   وائيةستعمال خصوصا في الموجة الجديدة للكتابة الر  اإل

 .(5)«ؤية المجاورةؤية بالر  ى هذه الر  بعينها وتسم   منظور ذاتي داخلي لشخصية روائية

 
 
 
 

                                                 

  .61( صبحي فحماوي: الحب في زمن العولمة، ص 1)
 .65المصدر نفسه: ص  (2)
 .31المصدر نفسه: ص  (3)
راسات والبحوث وذجا(، عين للد  موحيدي أنراث العربي )كتابات أبي حيان الت  رد في الت  ( إبراهيم عبد العزيز: الس  4)

  . 671م، ص 6111، 6جتماعية، طاإلنسانية واإل
  .31وائي في أعمال إبراهيم نصر اهلل، ص رد الر  ( هيام شعبان: الس  5)
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اوي فإن ها تستعمل ضمير المتكلم أو ضمير ية ذات عالقة متساوية مع الر  ؤ وبما أن هذه الر     
اط المشدود لدرجة يفقد معها ام طفولتي، مثل المط  ي  أكنت مشدودا »:  وايةالغائب. وهذا مقطع من الر  

، وأنا  ، وحارات البلد جون في ساحات المدرسةز ، كان زمالئي يلعبون ويتما اط المرنمواصفات المط  
ل المسؤولية وأنا ، كنت أتحم   اي، كعزف منفرد على الن   ، منفرًدا يد الذي أمر  في طريقي صامتاالوح

كر... سأشتري أكياًسا من الس  »:  أو المقطع القائل( 1)«جاح في العمل والحياةصغير أفك ر بالن  
ر بقدر ما ك  ار كي ال يسرقها أحد... سأختزن عندي سعن الحركة داخل الد  بعيدة سأضعها في زاوية 

 .(2)«أستطيع...
، وهذا يدل  على أن   م "أنا"اوي في المقطعين اعتمد على توظيف ضمير المتكل  الر   نالحظ أن     

اوي بمثابة ، وبذلك يصبح الر   ، بل يراها من داخلها خصية من خلفها أو خارجهاف ال يرى الش  المؤل  
م هنا شاهدا بل هذا ال يصبح ضمير المتكل  م. وببضمير المتكل   ، التي تروى خصية المركزيةالش  

ز اهتمامه على ف يرك  ، وهذا ما جعل المؤل   الي يسهل عليه إقناع القارئومشاركا في الحدث وبالت  
ا اخلي الذي أخذ حظ  وار الد  ، إضافة إلى الح خصيات األخرىخصية المركزية على حساب الش  الش  

كنت أشعر بالمهانة »:  " كما أشرنا سلفاسائد الشواويارك "اوي المش، حيث يقول الر   وايةوفيرا من الر  
 .(3)«لت وحملت المسؤولية وأنا صغيرني تحم  ، ولكن   العيش شظف،  عبوالت  
ا... وبصفتي حكم برقاب عباد اهلل؟ أريد أن أكون تاجًرا حر  أنا مالي ومال الت   ولكن  »:  أو كقوله   
األراضي... تجارة األراضي، أراضي فيك وأنت مش  ، فأقرب شيء إلى قلبي هو صااحا مرخ  مس  

 (4)«لى تجارة األراضينتبه إل شخص في مدينة العولمة أأنا أو   !راضي
 
 

                                                 

 .73لحب في زمن العولمة، ص صبحي فحماوي: ا (1)
 .13المصدر نفسه: ص  (2)
 .76 ( المصدر نفسه: ص3)
  .36ص  المصدر نفسه:( 4)
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ًرا داخليا كشف فيه عن معلومات عن نفسه، كشف عن اابقة حو اوي من خالل المقاطع الس  قد م الر  
ل احا في البلدية، لذلك فض  ا كان مس  ، وكشف عن مدى قهره عندم جارةكيفية دخوله عالم األموال والت  

سبة إلى ضمير الغائب فقد كان له هو اآلخر حضوًرا كقول أم ا بالن  ط عليه أحد أن يعمل حًرا ال يتسل  
،  زوما، ويبدو أن ها واثقة من نفسها أكثر من الل  ث نفسه، البنت حلوة جد  خرج وهو يحد  »:  اويالر  

ل نظرة، ال أستطيع أن أقول لها إن  ونائمة على بنك... هذه البنت دخلت م ،  ني أحب هازاجي من أو 
ل نظرة  .(1)«وأعشقها من أو 

وهذا اإلنتقال من صورة  ، هي"اوي الذي يستعمل ضمير الغائب "يحيلنا هذا المقطع غلى وضع الر     
حالة  اءات المنشطرة جر  ل تلك اإلنتقاالت التي تحدث في الذ  ، يمث   الهو إلى صورة األنا والعكس

 خصية المحورية.الحم ى والهذيان التي تعيشها الش  
اوي الر   على أن  م أو الغائب أو المزج بينهما يدل  رد بين المتكل  نويع في أساليب الس  هذا الت   ولكن    

 واية.يمارس هيمنة كبيرة على شخصيات الر  
   ؤية من الخارج الرVision de dehors: 

اوي ال ا رؤية الر  خصية وأم  من الش   السارد أقل   شخصية أي   ي  ة من أمعرف ارد أقل  يكون فيها الس     
، (2)لوك بوصفه قابل للمالحظةز على الس  ، ترك   ، أو سمعية ية من رؤية بصريةتتجاوز المعرفة الحس  

وبعبارة أخرى أن يكون   ، واية أو خارجهاص يمكن أن تكون داخل الر  بؤرة الن   أن  »أو بعبارة أخرى 
 "الحبستعمال أم ا في رواية وهي رؤية نادرة اإل .(3)«ة التي يرويهاة أو خارج القص  داخل القص   اويالر  

ؤى الس ابقة الذ كر. نجدهاال " في زمن العولمة  حاضرة كباقي الر 
 
 
 

                                                 

 .661ص صبحي فحماوي: الحب في زمن العولمة،  (1)
  .36وائي في أعمال إبراهيم نصر اهلل، ص رد الر  ( هيام شعبان: الس  2)
 .671، 611بئير(، ص رد، الت  س  من، الوائي )الز  الخطاب الر   سعيد يقطين: تحليل (3)
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II-   مان والمكان في رواية "الحب في زمن العولمةبنية الز:" 
، حيث  وايةذان حدثت فيهما الر  زمان والمكان الل  يؤدي الفضول العلمي للقارئ بأن يستفسر عن ال   

منية والمكانية، ولبيان  مدى حضورهما يرورة الز  وائي إال  بالحديث عن الص  ال يكتمل معنى الفضاء الر  
مان ومفارقاته، قبل ق بداية إلى بنية الز  " نتطر  "لصبحي فحماوي" "الحب في زمن العولمةفي رواية 

 ظري لهذه البنية.ذلك نقف عند الجانب الن  

 :منبنية الز   -1
 :من لغةالز   1_1
يضا في حركة الفلك ل أالز من والز مان: اسم لقليل الوقت وكثيره، ويتمث  » "لسان العرب"جاء في    
ة ائر: نقول الز مان، زمان الر طب والفاكهة، وزمان الحر  والبرد... ويكون الز مان شهرين إلى ست  الد  

  .قا بحدثعريف الز من بالوقت ألن ه جعله مقداًرا له ومتعل  في هذا الت  "منظورابن ".ربط (1)«أشهر
 من اصطالحا:الز   2 -1
، بل صار  ا فيها دائما إلى اليومواية ألن ه كان ومنذ نشأتها عنصرا هام  يدخل الز من في بناء الر     

واية ية الر  خصوائي الش  ص الر  آليات الن   عامل معونتيجة للتغي ر الواضح في الت   ئيسية في الر 
ادق قس ومة"، لذلك يعتبره  (2)المعاصرة ه ال ية دائمة لكن  فضاء أو امتداد أو سيرورة خط  »:  "الص 

باإلنسان  : أي من خالل ارتباطه يصير ذا معنى ووجود ذهني إال  من خالل وعي اإلنسان به
، أي أن   اإلنسان بما هو كائن في العالمما به ينشأ وعي  ، أو قيل أنه وأعماله وتاريخه وحياته وفكره

 .(3)«فكرة الكون ذاتها ال تقوم إال  من خالل عالقة اإلنسان بالز مان
 
 

                                                 

  . 16م، ص 6117، 1( ابن منظور: لسان العرب، مادة )زمن(، ط1)
، 6قافي، رام اهلل، فلسطين  طواية النسائية الفلسطنية، منشورات أوغاريت الث  ( حفيظة أحمد: بنية الخطاب في الر  2)

 .637، ص 6117
  .37ة، ص ومة: طرائق تحليل القص  ادق قس  ( الص  3)
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شويق واإلثارة تصل بنا إلى ذروة ، فيه تترت ب عناصر الت   وايةقاعا في الر  كما يشكل الز من إي   
بعدم مطابقته للترتيب الط بيعي ص، إضافة إلى أن زمن الس رد يتمي ز اإلحساس بالمتعة في الن  

 ى بالمفارقة الز منية.، وهذا ما يسم   ةلألحداث في القص  
 منية:المفارقة الز   3 -1
ة سواء بتقديم حدث على آخر حداث القص  عندما يخالف زمن الس رد ترتيب أ منيةتحدث المفارقة الز     

عض المقاطع الحكائية التي رصد ب، وسنحاول (1)قبل وقوعهحدث  إستباقحدث أو أو استرجاع 
وائي هذه الت قنيات التي ساهمت في خلق أهم المفارقات الز  وظ    واية.منية في الر  ف من خاللها الر 

 سترجاع: اإل 
وائي لتلوين الر   يعتمدها القص   مركزية تقانة»أوعملية سردية تقوم على استذكار حدث سابق،    

، وهي عبارة عن أسلوب من أساليب م استخدامهاضرورية تحت  بات ردية القائمة على متطل  لس  ا مناخاتها
 على أحداثه وءاوي إلى الماضي إللقاء الض  خبار بعدي يعود فيه الر  ، وهو إ وايةمن في الر  ستخدام الز  إ

تا، أو ليسترجع شيئا من الماضي، ثم يعود إلى أحداث حاضرة، فهي تقنية ، وبه ينقطع الس رد مؤق  
وينقسم هذا األخير إلى  (2)«خصياتاكرة، ذاكرة الس ارد أو ذاكرة الش  ي على الذ  يعتمد فيها الر او 

 إسترجاع داخلي وآخر خارجي.
  زمن العولمةاإلسترجاع في رواية "الحب في:" 
ه جاء " زمنا نفسيا في أغلب األحيان ألن  الحب في زمن العولمةمن في رواية "ل الز  في الواقع يمث     

ا بشخصية البطل ال ، وهذيان وأحالم لذلك يظهر هذا األخير فيها خاص   جاعفي ضوء تذك ر، واستر 
 أكثر.

 
 

                                                 

 .33ردي، تقنيات ومفاهيم، ص ص الس  ة: تحليل الن  محمد بوعز   (1)
 .677، 671وائية(، ص وائي )دراسة في الملحمة الر  شكيل الر  محمد صابر عبيد: جماليات الت   (2)
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 )سائدخصية البطلة وء على ماضي الش  ا في تركيز الض  لت تقنية اإلسترجاع عنصًرا مهم  وقد مث     
كريات ه جاء على شكل مونولوج داخلي تسبح فيه الذ  ، ألن   ، وكشف الجوانب الخفية فيها (واويالش  
ن اإل ، ، من ماضي تنتقل عبره األزمنةو   اخلي.سترجاع الد  وحاضر، ومستقبل وهو ما يكو 

ال تنطبق سة البلدية بحاجة لمواصفات ، فرئا أن أكون رئيس بلديةأنا لم أطمح »:  فتارة نجده يقول   
 . (1)«على شخصيتي

 الي:ف المقطع الت  ه استذكار للماضي بخالفهذا المقطع جاء على شكل مونولوج داخلي لكن     
الم أشاهدها أحيانا راديب وفي الظ  ات والس  رقات والحدائق والممر  ها تمشي في الط  أشعر أحيانا أن  »

 .(2)«ريقالط   بني، وأحيانا تقفز أمامي قاطعة علي  تتعق  
سبة لزمن من الحاضر، أم ا بالن  ه في الز  جاء هذا المقطع هذيانا واستذكارا بصوت عاٍل لكن     
كان في أقصى درجة أحالم اليقظة من خالل المقطع ، كان هو اآلخر حاضًرا مع أن ه  بلتقالمس
ار، سأختزن بقدر كر... سأضعها في زاوية بعيدة عن الحركة داخل الن  سأشتري أكياسا من الس  »الي الت  

 .(3)«ما أستطيع
حاضر إلى الماضي، ليقد م من الغبة في اإلنتقال من الز  ر يدل  على الر  والمالحظ أن هذا التذك     
من خلق نوًعا داخل في الز  ، وهذا الت   ف بها للقارئ معلومات تعينه على فهم مجريات األحداثالمؤل  

فسية من بمثابة معادل موضوعي للحالة الن  خلخل في الز  خرية، وبذلك جاء الت  فكك المثير للس  من الت  
 "."سائد الشواويالتي يمر  بها 

 
 
 

                                                 

  .31( صبحي فحماوي: الحب في زمن العولمة، ص 1)
 .63المصدر نفسه: ص  (2)
 .13المصدر نفسه: ص  (3)
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، كوالدة  خصيات األخرى وباقي األحداثا بالش  لإلسترجاع الخارجي فقد جاء خاص   أما بالنسبة   
ة له ، وذلك من خالل رثائها على ابنها الذي صار ال حول وال قو   "الحاجة صفية"" الشواوي "سائد

 نابولسيةابونة صينزل هو وأوالد البطين يأخذون معهم  أبوككان »قولها  في ، وذلك جر اء المرض
لي قبل ام الخوا، فهذا المقطع جاء كحصرة على األي  (1)«ون تحتهاالبلدية ويستحم   فرع من نباتات وليفة

عندما »": مهرانبنها. أو كاسترجاع األستاذ "أن تهجم عاصفة العولمة وتغي ر كل شيء وتأخذ منها ا
 معمارطراز  بأن  مفتخرا  لمستوكهالبلدية ، شرح لنا رئيس  ويدالس  في  لمستوكه لزيارة ع ذهبنا مع 

 .(2)«، هو طراز عربي إسالمي بلديتهم
سترجاع الد اخلي على حساب " هو اعتمادها على اإل"الحب في زمن العولمةوالمالحظ من رواية    

سترجاعات المباشرة التي ن بعض اإل، وهذا الجدول يبي   واية يفرض ذلك، ألن الجو  العام للر   الخارجي
 ذكر: جاءت بصيغة الت  

 
 
 الصفحة المدة الزمنية استرجاعوع اإموض لرقما

 31 31 قصيرة  «رت أخاها سفيان... تذك  » 6
   13 16 قصيرة « أما زلت تذكرها مغارة الغولة...» 6
  71 71 متوسطة  «ة...ا درست دراسة ليلي  ر يا حبيبي يا سائد لم  تتذك  » 3
  633 631 متوسطة «عليم...واوي قضية الت  تذك ر سائد الش  » 1
  651 653 متوسطة «ام زماناس أي  رني بتجم ع هائل من الن  هذا يذك  » 5
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 ستباق: اإل 
، وذلك بتقديم وقائع على  ي للز منرتيب الخط  ارد إلى محاولة لكسر الت  عملية سردية يلجأ فيها الس     

مفارقة ت را من الأقل  تو  ، وهو األحداث في الحكاية، أو باإلشارة إليها مسبقا مخالفا ترتيب  أخرى
، واآلخر خارجي موضوعي حسب تقسيم  ستباق داخلي ذاتيان أيضا إسترجاع وهو على نوعباإل

 (1)م.، وأكثر ما يستخدم فيه ضمير المتكل   ""جيرار جنيت
ه وائي إحيث يلجأ الر      الخطاب لى استخدام األفعال المضارعة الد الة على المستقبل لحظة توج 

 منية.حو الفاعلية الز  بالمروي ن
 رواية "الحب في زمن العولمة"سترجاع في اإل: 
ة بضمير المتكل  " في مجملها على الس  "الحب في زمن العولمةكئ رواية تت      انب م إلى جرد خاص 

ع ذلك من خالل ستباقات فيها على نحو ملحوظ ويمكن تتب  ، وقد كثرت اإل الماضي والمضارع
 واية:الر  

ن واية التي سعت إلى تكريس إيقاع الز من متخذ  موضوعه في الر  ستباق الخارجي نجده افمن ناحية اإل
، والتي كانت بعبارة  "لسائد"عة هاية المتوق  ، وهي الن   الحكاية هاية التي حدثت قبل بدءخالل الن  
، وقد (2)«قرير نقص المناعة )اإليدز(كان عنوان الت  »، وهي  شمئزازفوح منها القتامة والالوطريقة ت

ه يأمل إلى فتح أعين ف ضمنيا ألن  حضور المؤل   الجاء هذا اإلستباق مفتوحا على المستقبل مشك  
لبية وهي نهاية الموت البطيء في ظل  ، وتحذيرهم من خطر العولمة الس   أصحاب رؤوس األموال

واج البحر على بحوت قذفته أم على سرير المرض، أشبه "أبو سفيان"ل جل المهو  يرقد الر  »المعاناة 
 (3)«، محاطا بكثبان رمال من كل الجهات ، وينخر أنفاسه األخيرة اطئرمال الش  

 

                                                 

جتماعية، الهرم، راسات والبحوث اإلنسانية واإلواية، عين للد  ردية في الر  ( عبد المنعم زكريا القاضي: البنية الس  1)
  .667م، ص 6111، 6ط
 .65( صبحي فحماوي: الحب في زمن العولمة، ص 2)
 .33ص  المصدر نفسه: ( 3)
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العه على ما جرى من م المشارك بحكم اط  ، يمكن لضمير المتكل   وفي حالة الوقائع غير المنتهية   
ما في قول ، دون اإلخالل بزمن الس رد ك دى مواضع زمنية لم يصلها الس رد بعأحداث، أن يشير إل

، وأنا أركض خلفه ككلب صيد يتبع  واوي وهو يركضي الش  : إذا توف   قال األسمر لنفسه»اوي، الر  
  ماميةجاء هذا اإلستباق في شكل قفزة أ ، وقد(1)«، ولن يرحمني أحد ط في القضيةني سأتور  سيره، فإن  

أو عدم  ة إعالن آخرلتخي ل ما سيحصل بعدها، وقد يخيب أفق توق عه في حاتوحي للقارئ بأن ي
ه ن  وأ !ًعاجل مود  أخشى أن يكون الر  »:  الئث نفسه قاالذي راح يحد  " أبو خلدون"حدوثه أو كما أجاب 
 .(2)«نه قد عاش في قصرهيد أن يشعر أقبل أن يود ع فهو ير 

 !هم كالبفي المكاتب، كل  ال، وموظ  العم   ني عن كل  سنستغ»:  أو كما قال أبو سفيان في هذيانه   
جل اآللي ل الر  ارع بال وظائف، سندير كل أعمالنا بالكمبيوتر، سنشغ  رميهم في الش  امية... سنهم حر كل  

 .(3)«األعمال في كل  
ني أن  »جاج في الد   ا في حالة الوقائع المنتهية ما حدث للمهندس جواد عندما طلب منه الغش  أم      
 األرباح التي سأقبضها آنذاك ستكون  ، ألن   يمن  استقالتي عن العمل في الوقت الذي تطلبونه  مسأقد  

نفس  عة سريعة وفيهاية المتوق  ، وفعال كانت الن  (4)«حراًما في حرام، وأنا ال يروقني أكل المال الحرام
 .(5)«لك، ودعنا نرى من سيشغ   ب أترك العملطي  » : فحةالص  
، لكن من جهة أخرى نستنتج  نبنت عليهاواية قد امن التي يمكن أن نقول أن  الر  هذا عن أنواع الز     

ردي من الس  من عبر الز  للز  " قد أوجد مفهوًما جديدا "الحب في زمن العولمةرد في رواية أن الس  
 مقدار ما جمع من أموال، حيث يقول إلى  يستند من العولمي الذيالمعروف، وهو الز  

 

                                                 

 .63ص فحماوي: الحب في زمن العولمة،  صبحي (1)
 66( المصدر نفسه: ص 2)
 .613( المصدر نفسه: ص3)
  .616( المصدر نفسه: ص 4)
 .616ص المصدر نفسه:  ( 5)
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هو  منوالز  ... نقدمن هو لز  اموني  يا رهام، يا حبيبتي، تايم إز»: "رهامل" ريتشارد""
قود... كم دوالًرا جمعت في حياتك؟ معناه كم سنة طال اإلفتراضي... فالعمر يحسب بالن  عمرنا
 .(1)«عمرك
ن كانت تشمل المكان ، وسنرى إ مانمن هنا نستنتج أن  العولمة بمفهومها الواسع تشمل أيضا الز     

 ق إلى هذا األخير.أيضا من خالل التطر  

 : ة المكانبني -2
 :المكان لغة 1 -2
د له أبعاد على ذاته إذ ينطوي على إشارة داللية ممتلئة يحيل إلى شيء محد   يدل  »اسم مشتق    
 لسان "، وقد ورد في ، والكينونة هي الخلق الموجود صفات، ولفظة المكان مصدر لفعل الكينونةاومو 

 ، ال كان: ال خلق ، وال تكون نشؤه ال كان، نقول الهرب لمن ت : مادة )كون( بمعنى الحدث "العرب
 .(2)«: أحدثه فحدث ، الكائنة األمر الحادث وكونه فتكون ك أي مات: ال تتحر   ، وال تكون

 .(3)«يء وبه، والمكان هو الموضعه موضع الكينونة الش  المكان والمكانة واحد ألن  »:  أو قوله
موجودة في معاجم تعريف المكان تنم  عن الموضع عاريف المعظم الت   من خالل ما سبق يتبي ن أن     

لم يرتبط في األساس بكيان اإلنسان  اعريف ال جدوى منه إذهذا الت   لكن   ، المنزلةالذي يدل  على 
 عريف اإلصطالحي.ووجوده وهو ما يحيل على الت  

 
 
 
 
 

                                                 

 .635ص صبحي فحماوي: الحب في زمن العولمة،  (1)
  .6111( ابن منظور: لسان العرب، مج، ص 2)
 .1651المرجع نفسه: ص  (3)
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 :المكان اصطالحا 2-2
 الذي تجري فيه األحداثلمكان ا هألن   ،أو ة فن يالواية ه أحد عناصر الر  ية كبيرة ال ألن  للمكان أهم     

زة إلى فضاء ه يقول في بعض األعمال األدبية المتمي  ، بل ألن   خصيات فحسبك خالله الش  وتتحر  
  عرية ويمنحها المناخ الذي تفعل فيه وتعب ر عن وجهةوائية أو الش  العناصر الر   يحتوي على كل  

وائي من خييلي الذي يصنعه الر  الفضاء الت  »ل األدبي هو ، فالمكان في العم (1)شخصيات معينة 
 .(2)«كلمات ويضعه كإطار تجري فيه األحداث

ص األدبي ، فالن   وائي وحاجاتهخييل الر  ، وينصاع ألغراض الت   غةهذا األخير يصنع من طرف الل     
ل المكان من ، لذلك تحو   ي زةالمتمة وأبعاده ماته الخاص  يخلق عن طريق الكلمات مكانا خياليا له مقو  

واية المعاصرة. قليدية إلى محاور حقيقي في الر  واية الت  ر األحداث في الر  مجر د ديكور أو وسط يؤط  
 ورية للمكان.وائي أي األبعاد الص  ى الفضاء الر  وهو ما يسم  

 :في زمن العولمة المكان والشخصيات في رواية الحب 3_2
ظر ر الن  لة تالزمية إذ ال يتصو  الص   ، أي أن   عالقة تالزم»وائي ر  ل عالقة المكان بالحدث التمث     

 تحديد العالقة بين هذين العنصرين، وانطالقا من  إلى األحداث بمعزل عن األمكنة التي تدور فيها
هاية وهكذا ر الحكاية من البداية والن  اللة على تطو  خصيات من حيث الد  ظر إلى فعل الش  يمكن الن  

 .(3)«صض لنا وحدة الن  تتشابك لتعر 
خصيات تعيش في هذه م به فالش  ، وهو أمر مسل   خصيات بالمكاننا هنا هو عالقة الش  وما يهم     

 ، وبطبيعة الحال هناك شخصيات تحس   نتمائهابا ، يحس   ، وتندمج فيها وتتعايش معها األماكن
 ة اخلي والعميق لنفسي  شف الد  ا في الك، إذن المكان يلعب دوًرا هام   نةفور من أماكن معي  بالن  
 

                                                 

  .11تحليل النص السردي، ص  ( محمد بوعزة:1)
منية والمكانية في )موسم الهجرة إلى الشمال(، دار يب صالح، البنية الز  ردية عند الط  ( عمر عاشور: البنية الس  2)

  . 61م، ص 6161وزيع، الجزائر، )دط(، شر والت  باعة والن  هومة للط  
  .613وائية(، ص ملحمة الر  وائي، )دراسة في الشكيل الر  ( محمد صابر عبيد: جماليات الت  3)
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، إلدماج القارئ مع الواقع الذي  لةوائي في كثير من األحيان إلى أمكنة متخي  ويلجأ الر  ، خصيةالش  
 ""الحب في زمن العولمة، كما في رواية  يص والمتلق  يريد خلقه، وكذا إحداث عالقة تواصلية بين الن  

 مدينة العولمة هذه»:  وايةخصية كمدينة العولمة في الر  ش  كا أساسيا للل فيها المكان محر  ، التي مث  
، أو المغرب العربي أو بالد الجزيرة  ، أو العراق ليست في مصر وسوريا أو األردن أو فلسطين

ول في ، بل هي واقعة داخل الحدود المشتركة لهذه الد   ومال أو جيبوتيفي الص  ، وال حتى  العربية
 .(1)«رض الواقع...ثبيت على أقد نسياها من الت   "سايكس وبيكو"ريكان لشامساحة مستباحة... وكان 

واية ك فيها شخصيات الر  دة الجغرافيا كما تتحر  لة افتراضية غير محد  مدينة العولمة مدينة متخي   ألن     
هره غير الهائل ومجاالته ومظاجاه رسم مكان الت  قليدية والمدينة العصرية الجديدة بات  بين المدينة الت  

مدينة خلقت   جتماعية والعالقات اإلنسانية بين األفرادمدينة عولمت الحياة اإل،  ونتائجه ، وتأثيراته
ها كانت من جهة لكن   " ورهام وغيرهما...سائد الشواوي، مدينة قضت على حياة " اسبقية بين الن  الط  

 أخرى إيجابية ولكن على أصحابها.
بل وتنتشر أوصاف األمكنة   ،خرى بأسمائها ووجودها الحقيقي واية أماكن أحضرت في الر   هذا و   

ألن ها عالقة   ة وعميقةة وحميمي  العالقة بالمكان خاص  » واية عبر حركة األنا واآلخر ألن  على مدار الر  
 :مثل،  (2)«وحيعانيها الجسد ويكابدها الر  

 زه  والذي كان بمثابة معادل موضوعي " يجه  "سائد الشواويالذي كان : و  القصر الفخم
ي هائية لدخول قصره الفخم فجهيزات الن  بعد الت   كان أبو سفيان يستعد  » : لمشاعره وأفكاره مثل

 واوي فخوًرا لمدينة العولمة...صار قصره الفتا... هذا ما جعل الش  الغربية  ابيةالر  

 
 
 

 

 (1)«الشهرة، حب البقاء والخلودل الوفير و حة، والماكن وراحة البال والص  زه هناك... الس  بتمي  
                                                 

  .61( صبحي فحماوي: الحب في زمن العولمة، ص 1)
  .661وائي، ص رد الر  ( يمني العيد: تقنيات الس  2)
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ة على مدى صح   ر عن شخصياتها وهذا يدل  ة أماكن تعب  ة أمثلة من عد  اوي عد  الر   أعطىو    
 بديةاألاألهرام كقبور الفراعنة، والتي تعني القصور »إسقاطات األماكن على نفسيات أصحابها مثل 

التي جاءت كتعبير عن عقدة ( 2)«ن دي سي...واشطفي  لنكولن... نصب أبراهام كسرى إيوانأو 
 ت األماكن المشهورة.في سجال   همليدخلوا أسماء  ، روا بهاقص لدى أصحابها الذين عب  الن  

ذا عدنا من جهة أخرى إلى المقطع الت   صارت له طاولة دائمة في مطعم السهيرة »واية الي من الر  وا 
جد أن  هذا المكان                              ن.(3)«الذي يرتاده كثير من سماسرة األراضي...

شخاص الذين يأتون إليه من موحية من اسمه ألن ه ينم  عن األ تتنامى فيه رموز : مطعم السهيرة
يطلب عقله الخشم كأسا من مشروب »ه هناك من مجون وشرب ن، وما يفعلو  سماسرة أراضي وعمالء
 .(4)«الكوال ملغومة بالويسكي

خصية ألن  هناك عالقة بينه ص لم يكن معزوال عن الش  نصل إلى أن  المكان في الن   وبالتالي   
 وبينها.
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عمل مبني  كون وصفه في أي  يلذلك ال ينبغي أن  ، وائيص الر  للمكان قيمة مهم ة في بنية الن     
ن  خوص كما سلف على أساس ديكورات خارجية أو بمعزل عن الحدث والش   ما يبتعد عن وأشرنا وا 

فإذا »،  ية لهذا العمل اإلبداعيفاصيل واألبعاد الفن  الالت المباشرة الخارجية ويكون في صلب الت  الد  
  (1)«ل صورة المكانالوصف هو أداة تشك   فإن    ، منية في الحكيل أداة الحركة الز  رد يشك  كان الس  

، وهي  يوصف أشياء الواقع في منظرها الحس   تتناول ائيةنشإ تقنية» :المكان هولذلك كان وصف 
الذين لم ينظروا إلى األشياء على  ،ين صوير الفوتوغرافي لما تراه العين عند األدباء الواقعي  نوع من الت  

ن   خصيةة عن الش  ة مستقل  حقيقي  أن ها  خصية واألحداث ومن هنا الش   ها صدىما نظروا إليها على أن  ، وا 
ر عبيري الذي يصو  ر األشياء كما هي والوصف الت  الفوتوغرافي الذي يصو  كان الفرق بين الوصف 

ين أن يجعلوا للوصف وظيفة وائيين الواقعي  ى بالر  ، وهذا ما أد   (2)«األشياء من خالل إحساس المرء بها
 خصية واإلشارة إلى طبعها ومزاجها واإليهامفسية للش  أال وهي الكشف عن الحياة الن  ، ية بالغة األهم  

م لألماكن إن ما وبوصفه روائيونرواية. وال  ، فالوصف ينقل عالم الواقع إلى عالم ال   بواقعية األحداث
وانطالقا من ذلك ، اوي اإلشارة إليها ياسية التي يريد الر  فسية أو الس  جتماعية والن  يعكسون القيم اإل

ول أن نطب قه على أماكن فسير الذي سنحامت األماكن إلى مغلقة وأخرى مفتوحة وهو نفس الت  قس  
 "."الحب في زمن العولمةرواية 

 :أنواع األماكن في رواية الحب في زمن العولمة 5_2

فهو   ، وبما أن البطين هو اسم مدينة وايةئيسي الذي دارت فيه أحداث الر  وهو المكان الر  :  البطين
عة من ن بشر وأشكال متنو  بذلك مكان مفتوح أي ذلك الحي ز المكاني الذي يشمل نوعيات مختلفة م

 ية والتحض رحرر والحر  ، والمكان المفتوح ومن اسمه نجده يوحي بالت    األحداث الروائية
 
 

                                                 

 .31ردي، ص ص الس  نية الن  حميد الحميدان: ب (1)
  .53ردي، ص ( محمد عزام: شعرية الخطاب الس  2)
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"صبحي وائي الر   رى بوضوح أن  ع اإلستغناء عنه في أعماله، حيث نوائي ال يستطيوالكاتب الر   
ر الحياة مدينة توحي بتطو   ، فهي حضر الذي لحقهاسقط على هذه المدينة معاني الت  " قد أفحماوي
مدينة واقعة داخل الحدود المشتركة لهذه »ط المدن العربية ة بحكم أنها تتوس  خاص  العربية  اإلنسانية

" سائد الشواويوافد األساسية التي أسهمت في تكوين شخصية البطل "لت أحد الر  ، كما شك  (1)«ولالد  
حيث ارتبطت هذه ، يدة الت عدا شهدت حياته تحو  وفيه  ، وعاش ، ففيها ولد رت في مسار حياتهوأث  

وائي ألن  مدينة العولمة هي مدينة افترضها خيال الر   لة عالقة سخريةبهذه المدينة مشك  الشخصية 
 ليرمز بها إلى مدينة أو مدن مشابهة لها. 

 "زمن العولمةالحب في ، والمدينة في رواية "(2)«، فلم تثبت على الخرائط ليةلذلك كانت المنطقة تخي  »
 أخرى مثل: مفتوحة أماكن أفرزت قد

ة ... صار قصره الفتا لألنظار المار  »: ةاليواية من خالل المقاطع الت  والذي جاء ذكره في الر   :الجبل
كة حول ذلك البناء العمالق، يارات، أو الذين ينظرون إلى اآلليات المتحر  من بعيد أو لراكبي الس  

ولطالما  (3)«ة الجبلعارك هناك على قم  ع للت  تتجم   ه ديناصورات عمالقةية، كأن  ابالر   ةع على قم  المترب  
واوي فخوًرا وهذا ما جعل الش  »إلى الوصول إليهما  واويذان يسعى الش  موخ الل  ل الجبل العلو  والش  مث  

هو شعور من هرة... ذلك الش   ، المال الوفيرراحة البال ،كنأبعاده، الس   ميز بكل  زه هناك... الت  بتمي  
 .(4)«زةماذج الممي  يبني مثل هذه الن  
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إلى الحديقة المحيطة  ، إضافة جاء بمثابة معلم أثري يستقطب األنظار واإلعجاب من الجميعف   
 لثريا" "مهران" :اذ حيث قال نظرا لجمالها األخ   (1)«ال زوردياأين صارت عالًما » "الشواوي"بمنزل 

فكما هو معروف أن  (2)«، وفيها أكثر من طابع واحد للحدائق مدهشةإن  حديقة قصركم جميلة و »"
واية فهي مكان ية فهي إضافة إلى ذلك في الر  فسية والحس  احة الن  الحديقة هي مكان يبعث على الر  

د على داللة األماكن المفتوحة في ، وهذا ما يؤك   ة طبوع عالميةها فسيفساء لعد  أيضا لجلب اإلنتباه ألن  
 قدم المعماري الذي تنشده العولمة.حض ر والت  ها تصب  في مجرى الت  " كل  في زمن العولمة الحب"رواية 
، هذا ما جعل حضورها بارزًا في رواية  موقعها _غالبا_ في األماكن المغلقة األحداث تحتل   وألن  

كل رها أو الش  واية حسب أفكاهذه األمكنة تنتقل بينها شخصيات الر   " بحكم أن  "الحب في زمن العولمة
، حيث تنهض األماكن المغلقة كنقيض لألماكن  رها وعصرهاالهندسي الذي يروقها ويناسب تطو  

كريات ، ألنها الملجأ الوحيد المليء باألفكار والذ   دوًرا في تشكيل الشخصيات»ي ها تؤد  المفتوحة ألن  
 .(3)«ى الخوف والتوج سب وحت  رق  واآلمال والت  

كما  غبات وبين الواقعداخليا بين الر   ، وتخلق صراًعا فسالمشاعر المتضاربة في الن  ها تول د تلك ألن    
ألمكنة المغلقة في د بعض ا، وهذا ما سنعرفه من خالل رص احة واألمان من جهة أخرىقد توحي بالر  

 : " وبداية نستهل ها"صبحي فحماويرواية 
ما يزيد على ثالثة »ة الجبل على قم   مساحة شاسعة يحتل    ،"سائد الشواوي"وهو بيت  بالقصر:

 عن صف بأحدث المواصفات الحضارية من تصاميم ومفروشات تنم  ، يت   (4)«هكتارات من األرض
  سرع المرض كان أ الر خاء ألن   ه لم يستطع أن يستمتع بهذا، لكن   المكانة االقتصادية لصاحبه
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ل هذا القصر الذي يشبه قصور القصص الخيالية   ب سائد كل ما يراه إلى قبر دنيوي يتعذ  مم ا حو 
  :نتقل اآلن إلى نو 

ذهبت ثريا »اني لسائد بعد إصابته بالمرض وبالتحديد الغرفة التي صارت بمثابة البيت الث   :المستشفى
، وهو مكان يوحي بالخوف والوحدة التي (1)«جلك أنفاس الر  ، حيث تتحر   ، إلى المستشفى رفقة أم ها

،  د ما كان محاطا باألحباب واألصحاب صار اآلن وحيدا على فراش الموتآل إليها سائد بع
ويحضره تذكر حياته الماضية ومقارنتها بحاضره أين   ،ألفكار واألحالم والهواجس من جهةتتضاربه ا

 صار من عبدة المال والجاه.
ية، فهو البؤرة ها الفن  ع داللتة التي تتميز بتنو  ل أحد تلك الفضاءات المغلقة الخاص  الذي يشك   :المطعم

 "في زمن العولمة "الحباقية في رواية بقة الر  ة ذات الط  خصيات خاص  المكانية التي تلتقي عندها الش  
 :لت ، كما تحو   (2)""مطعم السهيرةلذلك أطلق عليه اسم 

رطة" من مكان يحل  فيه العدل إلى مكان للممارسة القمع إلحالل أيضا وهي "مخفر الش   :النظارة
، حيث يستأجرون رطة نفسهاتدخل مكتب الواقع في عمارة مركز الش  »واوي الفاحشة التي يمارسها الش  

الق واتي تعر ضن للط  عيفات الل  يمارس سلطته على الن ساء الض   أين، (3)«األرضيابق المخفر في الط  
ل هو اآلخر رطة النيعة، أو مكتب مدير الش  أفعاله الش   لكي يمارس عليهن   إلعتداء الجنسيوا ذي تحو 

... »ة صار ملكية خاص   العام ة حيث ة بعيدا عن الخدمة إلى مكان للس مر وتقديم الخدمات الخاص  
 .(4)«رطة، جرى حوار وضحكات وممازحات...في مكتب مدير الش  
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 حيث  للمكان " نقف أمام حضور قوي  "الحب في زمن العولمةنا في رواية ا سبق يمكن القول أن  مم     
، وما تحمله  نويع بين أمكنة مغلقة وأخرى مفتوحة من جهةعرضت لنا صور المكان من خالل الت  

من زمن جديد تمخ ض عن الز   وكما  . ف في معناه من جهة أخرىمن مرموزات واحتماالت تكث  
 على أي   ما أسقط  ، لكن ه إذا افتراضي، ، عولمي  آخر جديد آلخر معنىعولمي أحدث المكان هو ا

 ريقة نفسها.ة نجده حاضرا بالط  لة عربي  دو 

III- بنية الل غة واألسلوب: 
واية ز الر األساسي الذي يمي  ل العنصر ألن ها تمث  ، ة األساسية في اإلبداع األدبي غة الماد  تعد  الل     

وائي، وفق شبكة من العالقات ص الر  ق الن  ها وعبرها يتحق  ها من األجناس األدبية األخرى، فبعن غير 
م أن ينقل ويقد   اويه يمكن للر  ألن   ، التي تقيمها هذه األخيرة مع أنواع القول وتعد د األصوات المختلفة

ُمتلق يها، وتعبيرا عن الفوارق واية و فاوت بين شخصيات الر  عن الت   لنا الحدث الواحد بصيغ مختلفة تنم  
 جتماعية الموجودة بينهم.اإل
لغات  )ج(أغراضهم اللغة أصوات يعب ر بها كل قوم عن »" وسيطالمعجم ال"ة وكما جاء في فالل غ   

غة عريف تبي ن لنا أن  هدف الل  . وانطالقا من هذا الت  (1)«، اختالف كالمهم يقال، سمعت لغاتهم
وأيضا مكان   ،لفظة يجب أن يتبعها إدراك لمعناها  أي  نطق  واصل ألن  الجوهري هو تحقيق الت  

غة هي واسطة فالل  (2)غة وسيلة فع الة في طرح فلسفات الحياة بطريقة جماليةاستعمالها وبهذا تصبح الل  
قالت الكبرى في تطور األحداث عتبار الن  لعبور إلى وظائف أخرى كأن تخضع بارد األولى لالس  
 " فحماوي "صبحيوهذا ما نجده عند (3)زمانها ومكانها وشخوصها في فضاء واسعتطور و 
 

                                                 

ص      6هيم مصطفى، حامد عبد القادر وآخرون: المعجم الوسيط، )من أول الهمزة إلى آخر الضاد(، ج( إبرا1)
336. 
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، مما  هيأت له رسم عالمه الروائي  ، ل بنية اللغة بأساليب متعددةالذي استعان في سبيل تشكي
هذا وتسود   ، من حيث قدرتها على أخذ القارئ إلى عالم الحكاية  أعطاها ذلك الحضور المتميز،

 في الرواية لغة فصيحة تشوبها مقتطفات من مستويات أخرى كاللغة الشعرية أو العامية فأما
مد على أنساق بالغية فكرية اجتماعية ألن الروائي يالحظ أمامه عديد فتعت» :الشعرية اللغة -6

وأكثر ما نجد هذه  (1)«تشكل وعيه من جهة وتساعده في اإلنشاء من جهة ثانية السبل التعبيرية التي
سائد في فقرة اإلعالنات التلفزيونية التي ترو ج لمنتوجات "  "الحب في زمن العولمة"اللغة في رواية 

 " مثل:الشواوي
 مطابع ألمانية »

 

 حلوة كثير وقوية 

 خشبها من البلوط 

 !مصفح بنحاس وياقوت
 !وألوان الخشب شلبية
 وأما بالط الر خام،
 ...(2)«!ناعم يلمع يا سالم

 وصحون المطبخ أصلية»
 !من الصين الشعبية

  ة،ودخلت كلمة )صينية( ، للغتنا العربي
 (3)«!من الصحون واألطباق الصينية
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ن خالل هذا المقطع نالحظ غزوا مباشر للمنتوجات الغربية التي استعمرت العرب عن طريق م   
نلمس تلك النبرة الساخرة التي تظهر من  واألكثر من ذلكيات غربية )سائد(، شركات عربية بجنس

بل  ، ، أو الدين أو الثقافة خالل اإلعالن عن طريقة أخذ الثقافة من اآلخر والتي لم تتنقل من العلم
، وهذا دليل أن العرب تأخذ بظاهر الشيء ال بجوهره وتتأثر  أخذت من )الصحون واألطباق الصينية(

 ، وفي المقطع اآلتي سخرية أخرى من الذات العربية: بالصورة ال بالمضمون
 ان،أما نحن ها العرب»

 فال زراعة، وال صناعة،
 وال تجارة، وال حضارة،
 وال قراءة، وال كتابة،

 !عندنا النسوانأهم شيء 
 .(1)«خيبان والماشي معهن

 ، لهذا تعد   وهنا نرى بوضوح التناقض العظيم بين الثقافتين العربية والغربية في جميع المجاالت  
 .(2)«اللغة الشعرية انزياًحا فنيا الهدف منه تكثيف الداللة»

ها النكهة المحلية " على توفير مقاطع غنائية شعبية تحمل في طياتصبحي فحماويكما حرص "   
لهذا الروائي، وتجل ى هذا من خالل استعماله لمقطع شعري يحمل لغة البيئة األردنية وتلمس فيها 

 تغنني بأموال سائد الشواوي: 
 !حبيبي يا عبيد اهلل،          بحبك أنا واهلل»                                       

ذا كنت رايدني،           وبد ك تتج  !وز بدريوا 
 !وما كان معك مصاري،     وقبل ما يتجي داري 
 (3)«!بالليل يا عيني بالليل       !بيع أرضك للشواوي 
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المؤلف هذا المقطع على مفردات شعبية )بحبك، رايدني، يد ك، بدري، مصاري...(، ومن  أقام   
عن الحياة االجتماعية الواضح أنه استعمل مفردات الحياة الشعبية ووظفها في المواقف المعبرة 
استقبال العرب للمنتوجات السائدة، كما نجد مقطعا شعرايا آخر عبر المؤلف من خالله عن كيفية 

 الغربية.
 لحوم ذبح حالل زالل، وبأفضل حال»

 اللحم الحالل يريح البال
 لحوم حسب الشريعة اإلسالمية، مذبوحة حالل

 لحوم حالل، تباع بأرخص األموال
 (1)«تحطم األسعارلحوم التجار، 

اشتغل هذا المقطع اإلعالني على النسق المضمر ألنه رك ز على سياسة الربح السريع الذي ال    
استعمال ألفاظ بسيطة ومغرية للمستهلك البسيط )مذبوحة حالل،  ل، من خال يراعي القيم اإلسالمية

 أرخص األموال(.
مودي تارة أخرى، من لغة الشعر الحر  تارة والعنالحظ من خالل هذه اللغة الشعرية اقتراب واضح     

، تقوم على اإليحاء وقدرة المبدع في استخدام اللغة  موسيقية داخلية وخارجية والتي تحل ت بحلى
 وتفجير وتوسيع داللتها.

، أم ا عن األسلوب الذي أعتمد فقد كان طريقة في التعبير عن  هذا عن توظيف اللغة الشعرية   
، وصياغة العبارات وما  واإلبانة عن شخصيته األدبية الخاصة في اختيار المفرداتمواقف المؤلف 

" من خالل توظيفه اللغة الشعرية سهال وواضًحا يتراوح بين صبحي فحماويإليها، ولهذا كان أسلوب "
 الزخرفة والبساطة من جهة والتكثيف من جهة أخرى.
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إلستعمال يثير في نفس القارئ إحساسا بأن ، وهذا اثرةبكوظ فها المؤلف  :اليومي لغة التواصل -2
المؤلف يستعمل لغة بسيطة ومتعارف عليها، حيث يغدو فيها النص في بعض المواقف خطابا عاديا، 

 وفي التالي بعض المقاطع التي تحوي على ألفاظ عامية:
 (1)«يا عمي هؤالء الفليسيون جماعة مستقيمون دغري» -
 (2)«إحسان على سن ورمحلو لم كن انا أبو » -

 (3)«بل إن  سائد بيك وأنا ال اسمح أن تنادوه بعد اليوم إال  بلقب سائد بيك» -

 (4)«!أو رجل ال يعرف إال  القرش شعاره عالقرش دو ر» -

 (5)«!اي، ما سمعت الخبر إال  امبارح !علي  الطالق؟» -

 (6)«أنا أعرف أنني لست غبيا، فلو كنت غبًيا أو مشكلجيا» -

للمقاطع السابقة يجد لغة ال تبتعد عن مستوى الكالم العادي فألفاظ )دغري، على سن  فالقارئ   
وهذا   ورمح، بيك، عالقرش دو ر، امبارح، مشكلجيا( توحي بمدى تأثير البيئة االجتماعية على المؤلف

 ة بطريقة سلسة.، بل ببراعته على المزج بين الفصحى والعامي اإلستعمال لم يكن نتيجة عجز المؤلف
 
 
 
 
 :لغة التهجين -3
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 كما نجد بعض األلفاظ من اللغة اإلنجليزية مثل:    
- « Lethim pass, Lethim doدعه بفعل ،  (1)«: دعه يمر 

- «Zuraida palace (2)«: قصر زريدة 

- « Rumming Busieness631ص «: شغل الركض. 

- «Jam Berlener (3)«: أنا برليني 

- «eramborgHJam  232ص «ورغر: أنا ها مب. 

- «romd ZeroG 141ص «: مستوى الصفر. 

 .233ص «: التجارة تجارةبرنس إزتزنس» -

 .235ص «: الزمن هو نقدنايم غزموني» -

فهذه األلفاظ تشير إلى التأثير الكبير بالغرب، الذين صرنا نقل دهم حتى في القوانين التي يسن ونها    
قانون يمنع األمن من ردع الفاحشة من الطرقات، فقد أخذناه كما هو مثل "دعه يمر، دعه يفعل"، 

أو عبارات كبزنس إزيزنس أو تايم  ه على مجتمع يدين بديانة إسالمية ،وبلغته األجنبية وطبقنا
أو ليخلقوا بها عالًما  إزموني التي أصبح التجار العرب يتعاملون بها ليتحاشوا بها جميع اإلنتقادات

ه التقنية في التعدد اللغوي يطلق عليها تقنية التهجين اإلرادي ألن الروائي يبدو قاصًدا خاًصا بهم وهذ
 لهذا المزج وذلك الستعمال المسميات بلغتها األصلية وبيان مدى التأثر بها.

واية، ألن ه  :لغة الحوار  4 أم ا بالنسبة للحوار، فكان له هو اآلخر حضور متمي ز على مستوى الر 
بادل تمثيل للت  »رد والت واصل بين األشخاص وهو ص وضمن سير الس  هاًما داخل الن  لعب دوًرا 

 ان موضوعا بين ، سواء ك يتهخصيات بحرفتمثيل يفترض عرض كالم الش  فاهي، وهذا الالش  
 

                                                 

 .656صبحي فحماوي: الحب في زمن العولمة، ص  (1)
  .11المصدر نفسه، ص  (2)
 .633 المصدر نفسه، ص (3)
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ة كاإلتصال والمحادثة والمناظرة خصيات أشكال عد  ولتبادل الكالم بين الش  ، قوسين أو غير موضوع 
لهما ا»، كما يقوم على وظيفتين مزدوجتين (1)«سرحي...والحوار الم م ل كون المتكل  يديولوجية تتمث  أو 

ص هذه الوظيفة خطاًبا حجاجيا بشكل ما، تمت   يدافع في جميع الحاالت عن موقف معي ن، ومن ثم  
لذلك ، (2)«خصي على مرسل الخطاببع الش  ى في قدرة الحوار على إضفاء الطا  انية تعبيرية تتجل  والث  
 نجده

عطائها المجال لتعب ر عن مكنوناتها الن  يتيح الفرصة لرسم الش   عن دوره في زيادة فسية خصيات وا 
 ية.رد وجذب القارئ للكشف عن طبيعته اإلجتماعية والماد  تكسير رتابة الس  

" نجدها تستوعب نوعين من الحوار: هو "الحب في زمن العولمةلى حوارات رواية إوبعودتنا    
 يالوج( والحوار الداخلي )منولوج(.ار الخارجي )الد  الحو 
، وقد استعمله  خصيات األقوال بطريقة مباشرةهو الذي تتناوب فيه الش  " الحوار الخارجي"ا أم  و    
وهذا ما  اقفهاوائية وتصوير مو خصيات الر  " للكشف عن المالمح الفكرية للش  صبحي فحماويوائي "الر  

لمسناه في ما  وهذا ، عريف بهم، لتقديم شخوصه والت   بمختلف مستوياتهاقنية جعله يستخدم هذه الت  
" الذي جاء إلى مدينة البطين، وصادف قاطع طريق، "أبو إحساناجر الي القائم بين الت  الحوار الت  

 :ودار بينهما حوار
 ك تتهاوى، هل أنت مريض؟ما بك يا رجل تتهادى في مشيتك. وكأن  » -
 لى هناك؟إالبطين... هل أنت ذاهب  ني ذاهب إلى طبيبإن   -
 نعم إلى هناك -
 !يبدو ان ك تاجر غريب عن هذه البالد -
ن كنت غريبا بالفعل -  لست غريبا، وا 
 

                                                 

  .71( لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، ص 1)
، 6111  6يان، دار األمان، الرباط، طأحمد فرشوخ: جماليات النص الروائي، مفارقة تحليلية لرواية لعبة النس  (2)

 .11ص 
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 ل.تاجر متجو   -
 (1)«نعم... -

كشف لنا هذا المشهد الحواري عن طريقة تفكير شخصياته، وأسلوب تعاملها للوصول إلى هدفها،    
لحوار اوهنا يمكن القول أن  لينقض  عليه، " أبو حسان"لذي انتهز فرصة تجوال ريق اكنوايا قاطع الط  

ريقة التي وعادية، وهي نفس الط   لضحاياهم بلغة بسيط ينالمستغل   اصطيادية فتح الس تار عن فن  
حيات ساء الض  عيفة من خالل استجوابه للن  " مكانته لينقض  على فرائسه الض  "سائد الشواويبها  استغل  

 ريقة مخزية:بط
 هار أو في الليل؟هل اعتدى عليك الملعون في الن  » -
 يلفي الل   -
 هل كان وحده، أم معه أشخاص آخرون؟ -
 كان وحده -
 هل مد  يده على...؟ -
 نعم مد  يده  -
 هل كنت تحضنين عنقه وهو...؟ -
 (2)«ال...؟ كنت أدفعه ليبتعد عني -

" وأمثاله لهذا نجد "سائد الشواويبيرة تعكس شخصية وفي مواطن عديدة ُيظهر الحوار جرأة ك   
، وهي حوارات ساخرة في أكثر األحيان بل وتبدو جزًءا  وايةسطوة الحوار الخارجي في أغلب ثنايا الر  

 ":"رالف وود" والمستشار األمريكي الشواوي سائدائر بين "مثل الحوار الد  ص ، أساسيا في بناء الن  
 ن؟هل أنت موظف لديهم اآل» -
 
 فأنا شخصية مستقلة، أشتغل وحدي... !قطعا ال -

                                                 

  .57( صبحي فحماوي: الحب في زمن العولمة، ص 1)
  .17( المصدر نفسه: ص 2)



في زمن العولمة لصبحي فحماوي البنية السردية في رواية الحبالفصل الثاني:  

90 

 

ذا دعوتك لزيارة دولة عربية في الش   -  رق األوسط...وا 
قص العربي يالي العربية، والر  العرب... أعشق الل   درق األوسط، باللى الش  إى أن أذهب أتمن   -

 راغبات؟...عن وهن  ف، يقولون إن  النساء عندكم يتمن  ريوالبترول العربي، وعمر الش  
 من أين لك هذه المعلومات؟ -
 .(1)«لقد قرأت كثيرا عن الشرق... -
 وفي مقاطع آخر للحوار الساخر:   

يالين نحن نقول كما يقول دينكم كالدنيا مستويات يا سائد... نحن ال نكيل بم»": رالف وودقال "
 !ئمةول النا  )وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات(... وهي صالحة في الد  

 !: الدول النامية وليست النائمة"سائد"ل قا
 .(2)«رهار لتأخ  فأجابه: هي لو كانت نائمة لكانت أحسن، ولكان مبر  

ة األ" للحوار الداخلي "سبةن  أم ا بال    حوار يجري داخل »واية فهو سد من الر  فنجده قد أخذ حص 
فسية في المستويات العمليات الن  فسي و فس اإلنسانية ألن ه يقد م المحتوى الن  ومجاله الن   ، خصيةالش  

واية الجديدة التي أفادت وع في الر  ، وقد شاع هذا الن  (3)«نضباط الواعي أو لتقديم الوعيالمختلفة لال
 بحوار مناجاة الن فس حوار يعرف »" التي رك زت على الحب في زمن العولمة، كرواية " فسمن علم الن  

  (4)«خصيةالتها بشكل مباشر من الش  واجسها وتخي  خصية وهالذي يعمل على تقديم أفكار الش  
 
 

                                                 

  .616( صبحي فحماوي: الحب في زمن العولمة، ص 1)
 .673المصدر نفسه: ص  (2)
، 6ط ي، دار المعارف، مصربيعالر   مه  محمودوقد واية الحديثة، ترجمهار الوعي في الر  روبرت همفري: تي   (3)

 . 11، ص 6171
 .666وائي في أعمال إبراهيم نصر اهلل، ص رد  الر  هيام شعبان: الس   (4)
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بحية، شخصيات تماثيلي الش   فأما  »مثل:" سائد الشواوي"ويظهر هذا األخير من خالل مواضع هذيان  
أو ، (1)«...وأحيانا خيال، وأحيانا أهرب منها فتلحقنيالحقيقة بال ها تخلط علي  إن   ! هةمشو   فهي ملعونة

 .(2)«ارا...القصر من إيطاليا... شاهدت هناك تج  شات و أريد مفر »هذيانه:
 فسية ألن  ق في الكشف عن تجاربها الن  خصية أن تتدف  للش   ""صبحي فحماويأتاح  وبهذه الحوارات   

"، وهذا الحوار جاء قريبا من عالم الكوابيس "سائد الشواويوايةبصوت بطل الر   جاء المونولوج
 خصية التي تصل إلى ذروتها.اناة الش  م ليشير إلى معضمير المتكل   مستعمال

 " يعد  "الحب في زمن العولمة" في روايته "صبحي فحماويالقول أن المشهد الحواري عند وخالصة 
فس ورصد ق في أغوار الن  عم  ، كما كان له دور هام في الت   ه هذاة في نص  من العناصر الهام  

 خرية المريرة.من الس   معاناتها للكشف وبموضوعية عن طبيعتها في جو  

                                                 

 .61صبحي فحماوي: الحب في زمن العولمة، ص  (1)
  .15( المصدر نفسه: ص 2)
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الحظ اخر، قد الس  بأسلوبه  "صبحي فحماوي"وائي األديب الر   ن  إراسة يمكننا القول وفي خاتمة الد     
ال  ر من مجتمعه، ومن واقعهحيث سخ    ؛وراء في مجتمعه، فعمل على إخراجها إلى الن  مواضع الد  

في سبيل القامعة، واالستمرار مظاهر العولمة، ورفض سياستها  بهم ضد   هوضلن  لشيء سوى ل
تائج الن   القول بمجموعة منيمكن  واية في الر   خريةالس  لنزعة  تناومع نهاية دراسقويم، والت  اإلصالح 

 ما يلي: ها وأهم  

 

 قويماإلصالح والت   تحمل نوايا، بل االنتقاص من المسخور منهب وخرية ال تهدف إلى الس  : الس  الأوّ   

 انعكاسه رأى ع المسخور منه من الناحية الخلقية، لكن  قد تعامل م "صبحي فحماوي" ذلك أن الروائي 
 الي فقد أبرز لنا العيوب الخارجية أيضا.وبالت  المظهر الخارجي ذلك على 

ها مسألة تأويل ألن   ص األدبي ليست سهلة على اإلطالقخرية في الن  : مسألة تحديد حدود الس  ثانيا 
لها الحقيقة ها في تبدو كاريكاتورية، مضحكة، ولكن   دخرية وما ينتج عنها من أفعال قع عبثية الس  ائلوق

 المأزوم المزري. خرية وحدود الواقعأرجح بين الس  الحم والت  ضرورتها في الت  
 خاللها وأخرى ح منيلم   ةعلى أساليب في سخريته، فوجدناها مر  "صبحي فحماوي"د م: اعتثالثا 

 ح بها.يصر  
 الواقع، تكاد تكون حقيقية. مستوحاة من "صبحي فحماوي": شخصيات رابعا

 رها لخدمة سخريته.من ثقافته الواسعة، والتي سخ   "صبحي فحماوي"د : لم يتجر  خامسا
 ص بالواقع باعتبارها واية هي رموز تدخلنا إلى اكتشاف عالقة الن  اخلية في الر  : العناوين الد  سادسا
 ر يساعد على لفت االنتباه.مؤش  

، بل "صبحي فحماوي"زت رواية جريبية التي مي  واهر الت  المفارقة من أبرز الظ   الحظنا أن   :سابعا
 وجعلته مميزا.
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 ا فظي، فأم  ياقي أو الل  بيعة الموضوع سواء الخارجي الس  طى تمليها خذت المفارقة أشكال شت  : ات  ثامنا

استخالص قي، تاركا للقارئ عن مزاجه المفار ر ي، ويعب  ه الفن  وائي بحس  ياقي فقد كان يلتقطه الر  لس  ا
ياق ا مفارقة الس  فظ تكتشف قصدا، أم  عورية، والفكرية، وعليه فمفارقة الل  عارض في أبعادها الش  أوجه الت  

 فتكتشف استنتاجا.
عتمادها على الواقع بجميع مظاهره، الهولة والوضوح أحيانا بالس   "صبحي فحماوي"لغة ز تتمي   :تاسعا

 را لثقافته الواسعة.وبالغموض أحيانا أخرى نظ
ساؤالت التي طرحت في راسة وأنا آملة أن أكون قد أجبت على بعض الت  وقد انتهت الد  وأخيرا،     

واية التي ال تزال تحتاج إلى البداية، وأن أكون قد أزلت بعضا من الغموض، الذي كان يحيط بالر  
 فعال في واقعنا الحالي. تصب   هامن طرف الباحثين ألن   اهتمام
ن أخطأت فمن نفس فإن أصبت فمن اهلل       تكال.يطان واهلل حسبي، وعليه اإلي والش  ، وا 
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ّواية:صّالرّ ملخّ 
سيج العربي من خالل مدينة غيرات التي طرأت على الن  " الت  "الحبّفيّزمنّالعولمةرصدت رواية    

وء على زمن العولمة، لتبرز قيم الحب طت الض  عربية غير محد دة سم يت بمدينة العولمة، وقد سل  
اطف المعنوية الس امية حيث لعب ي والن فعي، ويبتعد عن العو الجديد والذي أصبح يقد س البعد الماد  

غم من كل  دور البطولة والذي بدأت حكايته بنهايته جر اء مرض خبيث تسل له بالر  " واوي"سائدّالشّ فيها 
قتصادية، وجميع أفراد أسرته عاجزون عن فعل شيء له ألن هم ية والمعمارية واإلالمنجزات الماد  

 مرهونون أيضا بمعاناته.
مس احا في البلدية، وبفضل ممارساته ونشاطاته  ه بدأعود العولمي، ألن  جا للص  نموذ "سائد"يمثل    
عت الثين من عمره تطو  قتصادية صار علًما من أعالم هذه المدينة، وعندما بلغ الخامسة والث  اإل

س رئي" حمدّاهللّالكفري" عالمي لمساعدته في اإلرتباط بابنةجارة ال" مديرة فرع بنك الت  "تغريدالس يدة 
العولمي فهو حب  يقوم  مذجة الحقيقة للحب  ه ُتظهر الن  ة اإلرتباط هذعملي   مجلس إدارة البنك، ألن  

" وسفيان أين "بثريا" ورزق منها أسمهان" من ""سائدج ط لها وتنتج منفعة، تزو  على أسس مخط  
 ب "بأبي سفيان".أصبح يلق  

" الهندي، وذاك الماليزي "سامارولم، فهذا توس عت أعماله وعي ن مستشارين من مختلف أنحاء العا   
 " األمريكي... وآخرون ليرفعوا من تجارته ويضاعفوا من أرباحه."رالفّوود" واآلخر "محمدّمنارات

وبمواصفات عولمية، هذه الحاجات تعد  عن حاجاته الجسدية، فهناك أيضا من يقوم بإشباعها  اوأم     
ل والوجيه إلصابته باإليدالس   ز، والذي أدخله إلى حالة من اآلالم والهذيانات التي باح من بب األو 

خاللها عن ماضيه، وقد كان هذا الهذيان أحيانا يرافقه حوار مع شخص يكون جالسا قربه، وغالبا ما 
أم ا عن أشكال الحب  الموجودة نجد من جهة الحب الحقيقي الذي نمى  "الحاجةّصفية"تكون والدته 

" "ألسمهان"، وحب عار سائد"، وحب آخر قام على المصلحة، هو حب  "مهران"وأستاذها  ثريا"بين "
 " هذا "إحسانو"سميرة"ّ"، وحب ألجل العمل بين رالفّوود" و""رهاممن الحب هو حب 
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عالقة بشبكات  و أخريات لهن   "مها"بائعات للهوى مثل  واية لوحة أخرى لنساء منهن  وقد رسمت الر  
 هريب وألعاب الورق.األموال، والت  وداء، وغسيل وق الس  الس  
ية محافظة على أخالقها كاألستاذ ولكن من جهة ثانية ال نستطيع إنكار وجود شخصيات محل     

 العولمة ال تستطيع القضاء على كل   " وآخرون... وهذا دليل على أن  "زاهدّأرملة" والمحامي "مهران
  يخضعون أمام األموال واإلغراءات.كون بمبادئهم والة عند الذين يتمس  ما هو جميل، خاص  

ّفحماويوائي "هذا وتجدر اإلشارة إلى أن الر      واية بسخرية مر ة  " قد نقل أحداث هذه الر  صبحي
ز على مظاهر وتفاصيل وأنماط ة من خالل المواقف التي ترك  مضحكة ومبكية في آن واحد خاص  

 لوك في الحياة العربية.الس  
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ّاتيةّلصبحيّفحماوي:يرةّالذّ السّ 
ّمولده:ّ-1
م، حصل على بكالوريوس هندسة 8491" في أم  الزينات عام "صبحيّأحمدّخليلّفحماويولد    

م، وعلى دبلوم دراسات عليا في هندسة الحدائق من جامعة 8494زراعية من جامعة اإلسكندرية عام 
 م.8411لوس انجلوس_ أمريكا عام 

ّدها:المناصبّالتيّتقلّ ّ-2
را في جريدة "الرأي" خالل الس      اريخ لغاية اآلن وهو م، ومنذ ذلك الت  8411م_ 8491نوات عمل محر 

ورئيس  ة "سامر لألطفال"ديرا لتحرير مجل  يعمل في مجال هندسة الحدائق، باإلضافة لعمله سابقا م
ة راعيين، ورئيس تحرير مجل  ة "المهندس الزراعي" التي تصدر عن نقابة المهندسين الز  ل  تحرير لمج

 "المزرعة والحديقة" التي كانت تصدر في قبرص وتطبع في األهرام.
اتحاد كتاب مصر، وعضو  اب العرب، عضوحاد الكت  ين، وات  اب األردني  وهو عضو رابطة الكت     

، ة مهندسي الحدائق األمريكيةراعيين، وجمعي  ة المصري، وعضو نقابة المهندسين الز  نادي القص  
 وجمعية البيئة األردنية.

ّلّعليها:الجوائزّالتيّتحصّ ّ-3
   لت حين"، التي تحص  الجائرة األولى في جامعة اإلسكندرية بمصر بمسرحية "ثورة الفال

  م. 8494هبية عام أيضا على الميدالية الذ  

ّفاته:مؤلّ ّ-4
  له خمس روايات:   

 5111ة: دار الفارابي، بيروت عذب. 

 5111ة: دار الفارابي، بيروت، الحب في زمن العولم. 

  ،م.5119حرمتان ومحر م: روايات الهالل، القاهرة 

 

  م.5114، روايات الهالل، القاهرة، 5111اإلسكندرية 
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   م.5114ة عشق كنعانية: دار الفارابي، بيروت، قص 

 وأربع مجموعات قصصية:
  ،م.8419موسوم الحصاد الحزبي، دار الكرمل، عمان 

 م.8449د: المكتبة الوطنية، عمان، يرجل غير قابل للتعق 

  ،م.5119صبايا في العشرنيات: القاهرة 

   م.5119جل المومياء: دار الفارابي، بيروت، الر 

 مسرحيات: ذوله ست
 .العزومة 

  ليلة اإلفتتاح 

   حين.ثورة الفال 

 .شخصيات مستنسخة 

   ور األخضر.في انتظار الن 

   ائي المومياء.حاتم الط 
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وائي تتضم      " في أغلبها على نزعة المفارقة الس اخرة، المجس دة لروح "صبحيّفحماوين إبداعات الر 
وائي سمة أساسية ومحورية زعة لدى الر  ل هذه الن  المثاقفة التي تكشف عن نقد الواقع المتأز م حيث تمث  

تلفة، كما يستخدم ختناقضات الحياة في أشكالها المفي أعماله جميعا ألنه يعب ر من خاللها عن 
عبير عنه عبر خلق عالم، له أطره الالواقع واألحداث الكاريكاتورية في عديد أعماله ليطرح ما يريد الت  

اهر ومعنى آخر أكثر عمقا وخفاًء، يهدف من خالله إحداث لة مستخدًما المعنى الظ  قفه المتخي  اومو 
قحام القارئ في  تشكيل داللة األحداث بوصف الس خرية قيمة أدبية ال يمكن تجاوزها أو صدمة، وا 

ومعب رة وحاملة لفكرة   ص األدبي، وكأن ها تفرض نفسها على الكاتب عبر كلمات بسيطةتجن بها في الن  
ظر من زوايا عد ة للموضوع المطروح من جهة، ويحيل الن  ناقض مع وقائع الحياة المر ة المفارقة والت  

 (1)خرية من جهة ثانية.عالية من الفكاهة، والس  بدرجة 

ّالعولمةرواية " ففي    ّزمن ّفي ل" نجد تياًرا سرديا ساخرا يغل ف الر  الحب   واية منذ اإلستهالل األو 
ور الحقيقي ماتها ومفارقاتها، والد  تها وتأز  اقض الكاشفة عن حقائق الحياة وعبثينمحتوية على روح الت  

 ه هذه الحقائق.تكون علي أنالذي يجب 
    

                                                 

ص       5188، 8وزيع، األردن، طشر والت  وائي، دار كنوز المعرفة للن  ( عالية صالح: مقاالت في الخطاب الر  1)
19.  
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 برواية ورش. القرآن الكريم:* 

 :المصادر
 م.8002 ، 1لبنان، ط-رابي، بيروتاالحب في زمن العولمة، دار الف صبحي فحماوي: .1

 العربية: باللغة المراجع
إبراهيم عبد العزيز: الّسرد في الّتراث العربي )كتابات أبي حيان الّتوحيدي أنموذجا(، عين  .1

 م.8002، 1ماعية، طللّدراسات والبحوث اإلنسانية واالجت
أحمد فرشوخ: جماليات الّنص الّروائي، مقارنة تحليلية لرواية لعبة الّنسيان، دار األمان   .8

 م.                                                                                 1،1221الّرباط، ط
نهضة مصر للّطباعة والّنشر الفكاهة في األدب، أصولها وأنواعها،  محمد الحوفي:أحمد  .3

 والّتوزيع، )دط(،)دت(.
أحمد محّمد ويس: االنزياح من منظور الّدراسات األسلوبية، مجد المؤّسسة الجامعية للّدراسة  .4

 م.8002، 1والّنشر، ط
 م.8004األردن،)دط(،  .2
، رام حفيظة أحمد: بنية الخطاب في الّرواية الّنسائية الفلسطينية، منشورات أوغاريت الثّقافي .1

 م.8002، 1اهلل، فلسطين، ط
حميد الحميدان: بنية النص السردي في منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي، الدار  .2

 م.8000، 3البيضاء، المغرب، ط
بيروت،  بئير(، المركز الثّقافي العربي سعيد يقطين: تحليل الخطاب الّروائي)الّزمن، الّسرد، التّ  .2

 م.1221، 3ط
 م.8002مة: طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس، )دط(، الصادق قسو  .2

  1عالية صالح: مقاربات في الخطاب الّروائي، دار كنوز المعرفة للّنشر والّتوزيع، ط .10
 ،م.8011
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عبد الحّق بلعابد: عتبات )جيرار جنيت من النص إلى المناص(، الّدار العربية للعلوم  .11

 م.8002، 1ناشرون بيروت، ط
الحميد حّطاب: الّضحك بين الّداللة الّسيكولوجية والّداللة اإلستيطقية، ديوان المطبوعات عبد  .18

 م.8001، 1الجامعية، ط
عبد الّرزاق بالل: مدخل إلى عتبات الّنص، دراسة في مقّدمات الّنقد العربي القديم، دار  .13

 م.8000لبنان، )دط(،  -إفريقيا للّشرق، بيروت
راءة الّنص وسؤال الثّقافة، عالم الكتب الحديث، أربد، األردن  عبد الفّتاح أحمد يوسف: ق .14

 م.8002)دط(، 
  4عبد القادر أبو شريفة: مدخل إلى تحليل النص، دار الفكر ناشرون وموّزعون، عمان، ط .12

 م.8002
عبد القادر الغزالي: الّصورة الّشعرية وأسئلة الّذات، قراءة في شعر حسن نجمي، دار الثّقافة  .11

 م.8004، 1الّتوزيع، طللّنشر و 
من البنيوية إلى الّتشريحية، نظرية وتطبيق، المركز  -عبد اهلل الغّذامي: الخطيئة والّتكفير .12

 م.8001الثّقافي العربي، المغرب، )دط(، 
عبد اهلل الغّذامي: الّنقد الثّقافي، قراءة في األنساق الثّقافية العربية، المركز الثّقافي العربي   .12

 م.8001، 8طبيروت،  -لبنان
عبد اهلل نزار خليل الّضمور: الّسخرية والفكاهة في الّنثر العّباسي، دار حامد للّنشر والّتوزيع   .12

 م.8018، 1عمان، ط
عبد المنعم زكريا القاضي: البنية الّسردية في الّرواية، عين للّدراسات والبحوث اإلنسانية  .80

 م.8002، 1واالجتماعية، الهرم، ط
الّسردية عند الّطيب صالح، البنية الّزمنية والمكانية )في موسم الهجرة عمر عاشور: البنية  .81

 م.8010إلى الشمال(، دار هومة للّطباعة والّنشر والّتوزيع، الجزائر ، )دط(، 
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عمر عبد الواحد: شعرية الّسرد، تحليل الخطاب الّسردي في مقامات الحريري، دار الهدى  .88

 م.8003، 1للّنشر والّتوزيع، المنيا، ط
الّريفية في األدب، دار الفارس للّنشر  ، خطاب الّشخصيةفاتح عبد الّسالم: ترييف الّسرد .83

 م.8001، 1والّتوزيع، األردن، ط
، دار غيداء -دراسة نقدية -لجزائرية سرد الكتابةفريدة إبراهيم بن موسى: زمن المحنة في  .84

 م.8018، 1للّنشر والّتوزيع، ط
 مز في األدب الّشعبي، )دط(، )دت(.محّمد الّطاهر الّلطيفي: الرّ  .82
منشورات  ، الّدار العربية للعلوم ناشرون محّمد بوعّزة: تحليل الّنص الّسردي، تقنيات ومفاهيم .81

 م.8010، 1اإلختالف، دار األمان، الّرباط، ط
  1محّمد حّمود: الجاحظ أمير البيان وعالم الحيوان، دار الفكر الّلبناني للّطباعة والّنشر، ط .82

 م.8004
محّمد سالم محّمداألمين الّطلبة: مستويات الّلغة في الّسرد العربي المعاصر، مؤّسسة  .82

 م.8002، 1لبنان، ط -اإلنتشار العربي، بيروت
 م.1228لبنان،  -محّمد سراج الّدين: الهجاء في الّشعر العربي، دارراتب الجامعية، بيروت .82
 م.8002،  1محمد صابر عبيد: أسرار الكتابة اإلبداعية، جدار الكتاب العالمية، ط .30
  1األردن، ط -محمد صابر عبيد: جماليات الّتشكيل الّسردي، عالم الكتب الحديث، أربد .31

 م.8018
  1محّمد عبد المنعم خّفاجي: الحياة األدبية في العصر الجاهلي، دار الجيل، بيروت، ط .38

 م.1228
  1ي سالمة: الّشخصية الثّانوية، دار الوفاء للّطباعة والّنشر، اإلسكندرية، طمحّمد عل .33

 م.8002
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 جليات، دار غريب، القاهرة، )دط( محّمد فّتوح أحمد: الحداثة الّشعرية، األصول والتّ  .34
 م.8002

 م.8004، دار المدار اإلسالمي، بيروت، 1محمد مسعود جبران: فنون الّنثر األدبي، ج .32
عدني: البنيات األسلوبية في لغة الّشعر العربي الحديث، دار المعارف  مصطفى السّ  .31

 اإلسكندرية، )دط(،)دت(.
 م.8002، 1مصطفى الّسيوفي: األدب الّضاحك، الدّار الّدولية لالستثمارات الثّقافية، ط .32
 نبيلة إبراهيم: فن الّقص في الّنظرية والّتطبيق)مكتبة غريب(، القاهرة، )دط(، )دت(. .32
 أربد   ، دار الكندي للّنشر والّتوزيععبان: الّسرد الّروائي في أعمال إبراهيم نصر اهللهيام ش .32
 م.1222، 1لبنان، ط -يمنى العيد: تقنيات الّسرد الّروائي، دار الفارابي، بيروت .40
  م.8010، 1يوسف أبو العدوس : مدخل إلى البالغة العربية، دار المسيرة، عمان، ط .41

 : المترجمة المراجع
رت همفري: تيار الوعي في الّرواية الحديثة، ترجمه وقّدمه محمود الّربيعي، دار روب .1

 م.                                                                         8،1220المعارف، مصرط
 المجالت:

  8خالد سليمان: المفارقة في رواية نجيب محفوظ "حضرة المّتهم"، ضمن مجّلة اآلداب، ع .1
 م.1222تصدر عن معهد اآلداب والّلغة العربية، 

، تصدر عن وزارة 20شاكر عبد الحليم: الّسخرية... لعب مع األلم، ضمن مجّلة الّدوحة، ع .8
 م.8013الثّقافة، 

   :الماستير و والماجستير الدكتوراه  رسائل .1
الماجستير في إيمان طبشي: الّنزعة الّساخرة في قصص سعيد بوطاجين، مذّكرة عن متطّلبات  .1

 م.8010الّلغة واألدب العربي، قصص أدب جزائري معاصر، 
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أدب  ماسترمذّكرة تخّرج  -مقاربة جمالية -: شعرية المفارقة عند أبي تّمامساسية عيساني .8
 قديم.

 :     المعاجم
 م.1228، 8إبراهيم مصطفى ،وآخرون: المعجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية، تركيا، ط .1
 .1،1212الفضل جمال الدين: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط ابن منظور أبو .8
 م.8003، 1إيمان بقاعي : معجم الحروف، دار المدار اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط .3
 ، 3جبران مسعود الّرائد: دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط .4
، 1بيروت، ط الخليل ابن أحمد الفراهيدي: كتاب العين، منشورات، دار الكتب العلمية، .2

 م.8003
 م.8008، 1لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الّرواية، دار الّنهار للّنشر، لبنان، ط .1
 م.8002، 1محّمد بوزواوي: معجم المصطلحات الفلسفية، الدار الوطنية للكتاب الجزائر، ط .2
 محّمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي: تاج العروس، دار الكتب العلمية، بيروت. .2
 : وسوعاتالم

 م.1221، 1نبيل راغب: فنون األدب العالمي، دار نوبار للّطباعة، القاهرة، ط .1
 م.1222، 1نبيل راغب: موسوعة اإلبداع األدبي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط .8
 : اإللكترونية الكتب
  1حلة، طوثيق والبحث في أدب الرّ اخرة، المركز العربي للتّ بي ذاكر: العين السّ عبد النّ  .1

 م.8000
 
 
 
 

 : اإللكتروني قعاالمو 
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قنيات في رواية "الحب في زمن العولمة"، جريدة الحوار االلكترونية ع التّ ار: تنوّ سليمان العطّ  .1
 ، متاح على الشبكة االلكترونية  11:00، الساعة12/08/8014بتاريخ: 

( //article/623793.htmWWW.altrai.com )  

http://www.altrai.com/article/623793.htm/
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 ملخص المذكرة:

،رواية" الحب "بالسخرية في الرواية العربية "إن المتمعن في هذا البحث األكاديمي الموسوم   
أن الرواية تعد أهم الفنون النثرية على بنموذجا يتحقق "أفي زمن العولمة "لصبحي فحماوي 

خاصة تلك هتمام األدباء نحو الدراسة ة و الدليل على ذلك هو توجيه جل االساحة األدبي
وهذا ما لمألوف من خالل أساليب كالسخرية التي تتحدث عن اإلصالح و إظهار غير ا

الذي تمكنا من خالل دراسة روايته والتي دفعتنا إلى طرح  "صبحي فحماوي"وجدناه عند 
اإلشكال التالي : ما هي طبيعة السخرية وما وظائفها في رواية "الحب في زمن العولمة"؟ 

فصلين و ه األسئلة تكون البحث بحسب ما تقتضيه الدراسة إلى مدخل و ولإلجابة عن هذ
هم النتائج المتوصل إليها وهي: أن السخرية ال تهدف و أنهينا بحثنا بخاتمة مبرزة ألملحق 

إلى الشتم بل تحمل نوايا اإلصالح و التقويم ، كما أن مسألة تحديد السخرية في النص 
الحظنا أن المفارقة كانت كما  ألنها مسألة تأويل للوقائع ،طالق األدبي ليست سهلة على اإل

تجدر اإلشارة إلى أن المنهج المتبع هو من أبرز الظواهر التجريبية التي ميزت الرواية،هذا و 
المنهج البنيوي و تتخلله بعض اإلجراءات كالقراءة و التأويل في مواضع تقتضيها حاجة 

 البحث.
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