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  الكههف والمغاور في النص الروائي العربي الحجيث
 -بين األسطهرة والهاقع  والرمز -

 الحافع أ. م . د . دمحم صالح رشيج جرجيس
 جامعة تمعفر –كمية التربية األساسية 

 

 ممخص البحث:

لمسػضػع  صمة ببعس إشكاليات حياة اإلندان العخبي عمى السدتػييغ الفخدؼ، و الػاقع العام 
 الدياسي. -االجتساعي

والكيف والسغارة حيدان مكانيان في الصبيعة إال أنيسا اكتدبا مجلػالت  رمدية حياتية  وتاريخية  وسياسية  
بعج تشامي الػعي األدبي والثقافي، وضيػر فشػن األدب التي استصاعت بعس األدباء تػضيفيسا في 

ع  والتدمط  والتػق إلى الحخية لمخخوج مغ نرػص سخدية وشعخية  لمتعبيخ عغ إحداس اإلندان بالطم
ضمسة الجيل والقيخ إلى نػر الحياة وأحبانا اتخح بعزيع لميخوب والخجػع إلييسا بػصفيسا مالذًا آمشًا مغ 

 مالحقة األشخار والفػز بحياة كخيسة.

ع بقخاءة ويحاول البحث تتبع  آليات التػضيف وصػال الى تحميل دالئل األساشيخ والخمػز وبعس الػقائ
  بعس الشرػص الخوائية العخبية الحجيثة ضسغ ىحا االتجاه.

 وقج تناول البجث المهضهع من خالل مجخل ومبحثين :

السجخل / التسييج: عخض لبعس السفاـيع ، وتاريخ بخوز اىتسام الكّتاب العخب بيحا الشػع مغ  -
ايات العخبية التي وضفت الكيف أبخز السؤلفات  والخو  السػضػعات ، وجاء السبحث األول مدتعخضا:

 والسغاور مكانا ألحجاث عجائبية ، وقام السبحث الثاني  عمى دراسة فشية داللية .
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Caves and caverns in Modern Novel Text 

-Between myth and reality and symbol- 

Associate prof. Dr. Mohamed Salih Rasheed Jarjees 

College of basic education – Arabic language Department 

Telafar University 

Abstract: 

The subject is related to some of the problems of Arab human life at the 

individual level, and at the level of the general social and political reality. 

The cave and cavern are two places in nature But they acquired the 

meanings of life and history after the growing awareness and the 

emergence of the arts of literature, Some of these arts were able to employ 

them in novels, narrative and poetic texts as a safe haven, Or symbolic to 

express the human sense of injustice and domination and alienation, And 

his attempts to out from the darkness of nescience and oppression to the 

light of life and freedom. In the human heritage and our Arab literature - 

old and modern - many texts were able to portray events that have already 

happened, Some texts quoted legends and tales about personalities who 

resorted to caves and caverns to escape a social or political crisis. The 

research attempts to follow the mechanisms of Verbal recruitment to 

analyze the evidence of myths, symbols and some facts through reading 

some of the Arabic narrative texts. 
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 . مجخل وتمهيج ..

تاريخ السجتسعات اإلندانية، والسيسا بعج تعج العالقة بيغ الػاقع واألسصػرة والخمد قجيسة غائخة في أعساق 

ضيػر تباشيخ الػعي واإلدراك إلشكاليات الػاقع السعير، والتأمل الى السدتقبل واستذخافو، وقج قجم الشاقج 

أحسج أبػ زيج تحجيجا ليحه العالقة وماىيتيا وكيفيتيا بقػلو: ) تتمخز في إدراك أن شيئا ما يقف بجيال 

فالعالقة بيغ الخمد واألسصػرة ىي: )عالقة السمسػس أو ، (1)أو يساثمو ( عغ شيء آخخ!، ويحل محمو

السذخز العياني بالسجخد أو عالقة الخاص بالعام عمى اعتبار أن الخمد ىػ شيء لو وجػد حؿيقي 

مذخز لكشو يخمد إلى فكخة أو معشى مجخد، ومع ذلظ فالخمد يدتسج ؾيستو ومعشاه مغ الشاس الحيغ 

السجتسع ىػ الحؼ يزفي عمى الخمد معشاه ، فميذ في الخمد خرائز ذاتية تحجد  يدتخجمػنو أؼ أن

وتذيخ بعس الجراسات الشفدية واألنثخوبػلػجيا  والفمدؽية  . (2)ذلظ السعشى وتفخضو فخضا عمى السجتسع (

إلى وجػد عالقة قػية بيغ األسصػرة والخمد: عمى أساس أن األسصػرة بسثابة قرز رمدية لسطاىخ 

تية أو شبيعية خصيخة ، ولحا تكػن األسصػرة نتاجا رمديا قبل كل شيء، ويكسغ خمف ىحا الشتاج حيا

مجلػل واقعي، فسا ىػ رمدؼ اليػم كان ؼيسا مزى واقعا، وبحلظ تختبط األسصػرة  والخمد بػاقع السجتسع 

يعة والعالقة ونسط حياتو وعاداتو وتصمعاتو، فإن األساشيخ ىي تسثيل ورمػز لسطاىخ الحياة والصب

وفي األساشيخ الذعبية القجيسة وردت حكايات وأشعار عغ دور األرض في أصػل الحياة  .(2)بيشيسا

 وجػدىا برخاع أزلي بيغ الخيخ والذخ، وتذيخ بعزيا اآلخخ إلى أن األب الذسذ ىػ مغ قام وتذّكل 

 تػأميغ مغ الكائشات مشيا: بتحخيخ البذخية مغ أحذاء األرض الخشبة الباردة السددحسة وذلظ بتػليجىا

عاقمة وججت سبيميا إلى خارج السعقل الخحسي السطمع لألرض، ومشيا: تعثخت في الصخيق فأمدت وحػشا 

 .(3)مخعبة لدمت األغػار والكيػف السطمسة
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ولعل أشيخ أسصػرة عمى مجػ التاريخ تشاولت رحمة الخخوج مغ الكيف ) رحع األرض( ىي نطخية 

ق.م(، وفييا مجاز واقعي لحياتشا، وكيف يؤثخ الػاقع )الحقائق(  347 -ق.م 427))الكيف ( ألفالشػن 

عمى تغييخ رؤية اإلندان إلى األفكار وصػال إلى يقيغ ثابت،  ورغع بداشة الشطخية إال أنيا تقػد البذخية 

تمف عغ تمظ إلى استخخاج الكثيخ مغ األفكار والخؤػ التي بػسعيا أن تعيج الشطخ إلى العالع مغ زوايا تخ

 التي اعتادت الشطخ مشيا.

وقج بشى أفالشػن فكختو الجػىخية في ىحه الشطخية عمى: أن ما نخاه أو ما اعتجناه قج ال يكػن الػاقع / 

الحؿيقة بل ىي مجخد ضالل خادعة لمحؿيقة، ولحا فالحػاس بالشدبة  لو قج تخجع، وال يسكغ االعتساد 

يتحجث عمى لدان سقخاط، متخيال كائشات ( 1) ”السجيشة الفاضمة  -الجسيػرية“ عمييا دوما!، ففي كتابو 

 بذخية غابخة ؾبعػا في كيف تحت األرض، لو مسخ شػيل متعخج باتجاه الشػر/ الخالص، وىؤالء كانػا

ىشاك مشح نعػمة أضفارىع، كأن قيجت أرجميع وأعشاقيع بأغالل فال يدتصيعػن التحخك أو رؤية شيء سػػ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6-4: 1985، لدشة 3، العجد16الخمد واألسصػرة والبشاء االجتساعي ، مجمة عالع الفكخ، السجمج  -(1)

 22م . ن :  -(2)

لمتفريل يشطخ، كػكب األرض كائغ حي ، ديستخؼ افييخنػس ، مجمة السعخفة الدػرية ، العجد   -(3)

لجػ السؤرخيغ السدمسيغ  ، ودراسة في ميثػلػجيا الخمق64 -43: 1991، تذخيغ الثاني لدشة  338

فمدصيغ،  –حتى القخن الخابع اليجخؼ، ـبة خالج أحسج، رسالة ماجدتيخ، جامعة الشجاح الػششية، نابمذ 

 (2225.) 

                                             



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

565 
 

ر وىؤالء ضالليع السشعكدة بدبب نار متأججة خمفيع فطشػىا ىي الحؿيقة األزلية الثابتة، وكان بيغ الشا

مسخ بجائي مختفع، فيتسكغ أحجىع بعج فتخة التحخر والدحف نحػ فػىة الكيف، فيخػ الشػر واألرض 

السشبدصة!؟ ، وىكحا تذيخ الشطخية إلى أىسية السحاولة، لكغ بجانب السعخفة  لمػصػل إلى الحؿيقة 

  والتعامل معيا بذكل أفزل.

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. فؤاد زكخيا ، الييئة السرخية العامة  السجيشة الفاضمة ، تخجسة ومخاجعة، -جسيػرية أفالشػن  -(1)

 . 421-418(: 1985لمكتاب، القاىخة، لدشة )

(، و) مع 1982)1يشطخ في الفكخ اليػناني )أفالشػن( ، حديغ حخب، دار الفارابي، بيخوت، ط -(1)

 باريذ.    -( بيخوت1988لدشة ) 3ت، طالفمدفة اليػنانية(، دمحم عبجالخحسغ مخحبا، مشذػرات عػيجا
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 * المبحث األول : الكههف والمغاور في األدب الروائي*                 
الحكايات  –قج اشمعػا عمى فمكمػر الذعػب ومشو الذعبي   –شعخاًء وكّتابا  –الشظ أن كثيخا مغ األدباء 

تزاريذ فييا كيػف ومغاور، فدسع  عشيا وقج يكػن بعزيع عاش قخيبا مغ بيئة و   –واألساشيخ 
ويسكغ القػل أن لكل مجتسع إنداني مثل ىحا التخاث الذعبي الحؼ  ، قررا وحكايات وسيخ شخريات

يتزسغ قدسا كبيخا مغ األساشيخ والخػارق، وفي الحؿيقة ىي بقايا معتقجات وتأمالت تمعب دورا كبيخا في 
 . (1)ر صخاع اإلندان مع عالسيو : الخارجي والجاخمي التخبية والتحخيس والتثؿيف، كسا أنيا ترػ 

ضيخ ما يدسى بـ ) عمع الكيػف والسغاور( أو) فغ الكيػف( إذ أصبحت  1923-1922وبيغ عام 
دراستيسا عمسا مثيخا ، فتػالت إثخىا الخحالت االستكذاؼية إلى مػاقع عجيجة في فخندا وإيصاليا والبختغال 

وىشاك ثالث فئات مغ األدباء . (2) كيا واليشج الريشية وما تحت البحار...الخوشسال أفخيؿيا العخبية  وتخ 
في ىحا السجال: فئة وضفت الحكايات الخارقة والديخ واألساشيخ والسالحع الذعبية  في نرػص شعخية 

وسخدية، وفئة أبجعت مغ خياليا نرػصا تقػم عمى أحجاث فزاؤىا الكيف والسغارة قاصجيغ إرسال 
بتخميد معيغ،  وفئة ثالثة كتبت سيخة ذاتية ) مغ غيخ األدباء( عغ أحجاث حؿيؿية عاشػىا خصاب 

 بأنفديع أو غيخىع مغ معارفيع!.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يع، دار غخيب لمصباعة والشذخ والتػزيع،  -(1) الحكاية الخخاؼية، فخدريظ فػن ديخاليغ، تخجسة نبيمة ابخـا
 17:  1992القاىخة، 

 . 1991يشطخ، عمع السدتحاثات، فؤاد العجل، ديػان السصبػعات الجامعية ، الجدائخ،  -(2)
 ،2213آب،  3اض اليػمية، مؤسدة اليسامة الرحؽية، ويشطخ الشدخة االلكتخونية مغ صحيفة الخي

 . 165:  3العجد
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 ومغ أشيخ الكتابات في تاريخ البذخية وفي التخاث العخبي القجيع والسعاصخ:

 أسصػرة الكيف اليػنانية التي مخ ذكخىا آنفا. -

 سشجباد (.–مة ) كيف األربعيغ حخامي بعس قرز ألف ليمة ولي -

 كميمة ودمشة آلبغ السقفع. -

  (1)أساشيخ ىشػد اإلركػا عغ البذخ األوائل الحيغ كانػا يؿيسػن في رحع األرض. -

وقج ورد ذكخىع في القخآن ( ، 1)حكايات عغ أقػام عخبية كانت تؿيع في كيػف ومغاور الجديخة العخبية  -

 . 81سػرة الشحل/ -(مما خمق ظالال وجعل لكم من الجبال أكناناوهللا جعل لكم الكخيع ) 

 . أسصػرة الحئب األشيب التخكية   -

 شعخاء الرعاليظ في العرخ الجاىمي . -

 دراسات تاريخية وتفاسيخ ومدخحيات عغ قرة أىل الكيف. -

 قرز وروايات حجيثة سيأتي البحث عمى ذكخىا. -

كيات واألعسال األدبية مكانًا متحػال مغ مجخد خمؽية ىشجسية تتحخك يعج الكيف أو السغارة في أغمب السح

فييا الذخريات إلى عشرخ فاعل في البشاء الفشي لمشز إذ يربح فزاء تتشامى ؼيو األحجاث وتشبثق 

األفكار وتتغيخ العػاشف، بػصفو شبكة مغ العالقات بيشيا!، فالسعيار إذن ىػ ) بشاء الفزاء الخوائي 

  . (2)وائي في ىحا البشاء مشح السكان الحؿيقي والسكان السبتجع خرػصية الخمق الفشي(فإذا نجح الخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يع   -(1) لمتفريل عغ األساشيخ والخخافة الذعبية يشطخ، أشكال التعبيخ في األدب الذعبي، د. نبيمة ابخـا

 .1974، دار نيزة مرخ، القاىخة، 
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 .261: 1995ب العخب، دمذق، بشاء الخواية العخبية، د.سسيخ روحي ؼيرل، اتحاد كتا -(2)

                                              

ونجج في الشساذج التي نختارىا أن وصف الكيػف يطيخ مشدػجا مع الدخد والحػار بأنػاعيسا ولحا يعصي 

لمستمقي انصباعا إيياميا بأنو يعير واقعا مػصػفا وليذ مبتجعا متخيال !، وأخيخا نحىب مع  باشالر 

عمى: أن السكان بأنػاعو كميا ما ىػ إال مداقط لمرػرة والحالة الذعػرية الجاخمية، وليذ بالزخورة متعمقا 

 .(1)بذيء في الخارج 

عمى خيال األديب، وكحا يجب عشج  -في الكتابة األدبية عامة والسيسا الفغ الخوائي   -يقػم الكيف

عمى اإليحاء واإلثارة ألن السكان في العسل الفشي ال يدعى الستمقي، وىػ مكان تدتثيخه المغة الفشية بقجرتيا 

إلى الػصف والشقل الجغخافي وإنسا يدعى إلى إبخاز الجالالت والخمػز بفزاء حخ مغايخ يثيخ الستمقي 

ويػسع آفاق نطخاتو إلى الحياة والػجػد مغ حػلو ، فميذ الكيف /السكان في األدب الدخدؼ وغيخه أيا 

ن الحؼ في الػاقع حتى لػ أشار إليو األديب وأسّساه، بل يطل عشرخا مرشػعا بألفاظ كان شكمو ىػ السكا

، والبج مغ اإلشارة إلى ميدة ليحا الشػع مغ الكتابة، وىي أنو يسكغ ترشيفو ضسغ األدب (2)متخيمة 

العجائبي مغ حيث األحجاث وأفعال الذخريات والرخاع الجرامي، لكشو مغ حيث الخصاب والخمد يسكغ 

 أدبا سياسيا!. -بعزو  –عّج 

التي وضفت عشرخ الكيف مكانا تجور ؼيو األحجاث وتتحخك  -ومغ األعسال الخوائية العخبية الحجيثة 

،  )*(رواية عابج السرخؼ ( لمكاتب أسامة عمي الرادق -رواية: ) شيجاء الكيف -الذخريات في حيدىا

بعسمية فجائية في 1969ييغ قامػا عام  وىي تعبخ عغ حجث واقعي حؿيقي شخرياتو عذخة جشػد مرخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بيخوت، 2جساليات السكان، غاستػن  باشالر، تخجسة: غالب ىمدا، السؤسدة الجامعية لمشذخ، ط -(1)
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1984 :32  

        .251بشاء الخواية العخبية الدػرية:  -(4)

                                               

 اصختيع القػات الرييػنية، وكانسيشاء فالتجأوا إلى كيف بعج أن ح

 -يكتذفيع  1973قجورة( فاستذيجوا جسيعا مغ دون استدالم ، وفي عام  -معيع كمب مجرب )سحاب 

ضابط مرخؼ جخيح ) عابج السرخؼ ( بػاسصة الكمب الحؼ يقػده نحػ الكيف، وىػ  -ـياكل بذخية 

ا آثشيغ مغ   ) شيجاء الكيف( عغ الحؼ يخوؼ لمكاتب قرتيع مغ خالل محكخات ) الشػتو ( دّون فيي

مياميع العدكخؼ ونجاحو ) تفجيخ قاعجة اسخائيمية وجمب رأس صاروخ نػوؼ( ثع لجػئيع إلى كيف بعج 

 معخكة ضارية .

عابج السرخؼ عغ وقػعو في البحخ الزابط تتكػن الخواية مغ ثالثة أجداء، الجدء األول : يبجأ بسا يخويو 

العجو وكيؽية انقاذه مغ قبل بجو سيشاء، ومخافقتو لمكمب وصػال إلى بعج ميسة عدكخية خمف خصػط 

الكيف، وتجور أحجاث الجدء الثاني حػل الكيف وجػفو واكتذاف الجثث والكتيب، ويخوؼ الجدء الثالث ما 

جاء في الكتيب ) الشػتة ( بخط يج اثشيغ مغ السجسػعة ، األول قائج السجسػعة يتحجث عغ سيخ مياميع 

كاتخيغ( لتجميخ قاعجة صػاريخ )مػردخاؼ جػر( والعسل عمى إحزار الخأس الستفجخ، وبعج في )جبل 

وفاتو يتػلى الجشجؼ األخيخ ) ضياء( استكسال الكتابة ثع يشيي الزابط عابج روايتو لألحجاث بقػلو: ) 

كسا وضعت رأسي عمى الحائط ورحت في سبات لع أصحػ مشو إال قبيل الغخوب ليحا الشيار الصػيل ( 

 !؟.(2)يذيخ إلى تخكو الكتيب )الشػتة(  بجػار الجثث حتى يطل سخىع معيع إلى يػم الؿيامة

ولػ حاولشا أن نقارب ىحه الخواية الديخية مغ حيث أحجاثيا وشخرياتيا بقرة ) أىل الكيف( 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .251بشاء الخواية العخبية الدػرية :  -(1)

حمقة متدمدمة( 25رواية عابج السرخؼ (، أسامة عمي الرادق، ) -يشطخ رواية ) شيجاء الكيف -(2)

 . 2212مؤرخيغ (، القاىخة، تسػز 73) مجسػعة مشذػرة في مػقع 

                                                           

 لشقف عمى مػاضع تذابو عجيجة ، مشيا:

 السكان / الكيف في جبل مقجس. -1

 الذخريات، فتية ليع إيسان بقزية الجفاع عغ مبجأ. -2

 الكمب السخافق!. -3

 .عجيجةالغيبة عغ األنطار لدشػات  اكتذاف أمخىسا بعج -4

جل دائع مع الػجػد البذخؼ والكػني، فكمسا تزيق الحياة أو تقع أذػ فالكيف يعسل في القرتيغ في ج

 لسجسػعة أو فخد يريخ الكيف مالذا آمشا وميابا!.

ف إلى رمد ( يتحػل الكي ) في كيف الجشػن تبجأ الحكاية )*(زويشة الكمبانيةالكاتبة العسانية وفي رواية 

رػر السدتقبل في عػالع عجائبية مميئة باللحاضخ إلى ا مغ وقشاع يخؽيان الػاقع السعاش بتجاوز مفاجىء

إلى التيو واالزدواجية تػدؼ بذخريات الخواية ستخسة بالسفاجآت غيخ الستػقعة التي الصقػس الخمػز و الو 

عمى ثشائية الجسال والؿبح في بشيتيا ػم وتتكػن الخواية مغ ثالثة عذخ جدءا، تق، في العقيجة والدمػك!

سمػك ومالمح ) فارس( بصل الخواية، ألنو فتى ىجيغ مغ أب عخبي وأم أوربية !، فحيغ اجتسع بحذج مغ 

السجانيغ  داخل الكيف صخح بسعاناتو الشفدية، قائال: ) ىل أحجثكع عغ أمي األوربية التي تخمت عشي 

؟، وبخغع ذلظ ال أحسل ليا حقجا قجر حشقي عمى والجؼ الحؼ ضّغ باحثة عغ أىػائيا وحخياتيا السدعػمة 
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، ويخػض فارس مغامخات عجيجة في جػف الكيف مع كائشات خيالية، والشظ (1)عمّي بأم مغ جمجتو (!

بمجان الخميج العخبي التي انفتحت لمغخب بغخيدة بعس في الكيف رمدا لػاقع اإلندان أن الكاتبة جعمت 

 اعتبار لألعخاف والتقاليج االجتساعية والجيشية ؟!. .شفػلية دون فيع أو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                             21: 2213سؤسدة العخبية لمشذخ، بيخوت،اية ) في كيف الجشػن تبجأ الحكاية (، الرو   -( 1)

                                             

يع كػني الكاتب الميبي في روايات -وتتحػل عشاصخ الصبيعة الرساء  إلى عالع يتذكل جساليا   - إبخـا

الكبخػ بخبط عشاصخ البيئة كميا باألعخاف االجتساعية والسعتقجات الذعبية والغخائبية  وسط الرحخاء

ومع ذلظ   والحخمان  ألصحاب السكان ) الصػارق ( الحيغ استصاعػا التعاير مع فزاء يترف بالقدػة

بيا فيع يسججونو ويحتخمػنو ) تدتأثخ الرحخاء باىتسام مشقصع الشطيخ في عالع الكػني الخوائي فغز

وصفاؤىا وعتستيا وأمانيا وغجرىا يتخك أثخه في األبشية الدخدية بسا في ذلظ الذخريات واألحجاث 

يسجج الصبيعة الرحخاوية والحياة البجائية، ويجيغ بالسقابل بذكل  -في مجسل رواياتو -!، وىػ(1)والمغة..(

،  (2)لسال وتجميخ الصبيعة..غيخ مباشخ الحزارة السعاصخة التي تقػم في غاياتيا األساسية عمى حب ا

 مى تعاقب األجيال والحزارات، إذ تتحػل ففي روايتو ) نديف الحجخ( الرحخاء ىي الذاىج األزلي ع

لجػ  لمصبيعة إلى عالمات دالة عمى مخيال أسصػرؼ يتػاءم مع السعتقج الجيشي الدائج الرػر األيقػنية

صػرة  ة عمييا  مػ ُخسمقجسة في وادؼ ) متخشجوش ( مويبجأ الخاوؼ الحكي بػصف صخخة ؛ سكان الرحخاء

التي تديغ الرخػر كافة دؾيقا لمخسػم التاريخية وصفا ثع يقجم الخاوؼ  (،حيػان أسصػرؼ  -)الػدان

تمظ قصيع الغشع إلى بكان يمجأ ( بصل الخواية مشح صغخه إذ )أسػفوالتي ولع بياوالكيػف الرحخاوية 
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سذاىجة الخسػم السمػنة: ) صيادون ذوو وجػه كان مجحوبا بة، و الكيػف ليدتطل ويفػز بمحطات راح

 . (3)مدتصيمة غخيبة يخكزػن خمف حيػانات كثيخة لع يعخف مشيا سػػ الػدان والغدالن، والجامػس البخؼ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يع، السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ، لبشان،  –(1)   572: 1،2227مػسػعة الدخد العخبي، عبجهللا ابخـا

مذق، تػضيف التخاث في الخواية العخبية، دمحم رياض وتار، مشذػرات اتحاد الكتاب العخب، د -(2)

2222 :224  . 

 .9: 1992، 3رواية ) نديف الحجخ(، دار التشػيخ لمصباعة والشذخ، قبخص، ط -(3)

                                              

تيع وحيا ىعبسذاعخ  ةممترق يساكشي الرحارػ، فيفي عقمية تعج الكيػف والرخػر جدءا حيػيا و 

في نياية  -يخفس كغيخه مغ سكان الرحخاء (أسػف)ج بصل الخواية ، ولحا نجيعومعتقجات  يعوتخاث اليػمية

إلى مػقع الكائغ السقجس )الػدان( !.  (مدعػد)ودليمو  -سارق اآلثار – (قابيل)عمى أن يجل  -الخواية

، دمو عمى المػح الحجخؼ  وأخيخا يذجانو إلى رسع الكاىغ األكبخ، ثع يباشخ قابيل بحبحو، فتتقاشخ خيػط 

  األحسخ ىػ مغ أثخ دم أسػف السدفػح عميو.بمػنو السقجس ومازال اعتقاد الدكان أن الحجخ 

، إذ يتحػل مغ مجخد !لألحجاث يارئيد اذكل الكيف محػر يفي بعس الخوايات العخبية العجائبية األخخػ و 

في ىحا تالزم ديكػر خمفي صامت إلى عشرخ تذكيمي بتأشيخ السادة الحكائية، وتشطيع مدار األحجاث، و 

لمعالقة بيغ الكيف/ السكان والحجث مسا يعصي لمخواية تساسكيا وتشاسجيا البشيػؼ، وفي تقخيخ اتجاه 

 (1)الخصاب.

 (رفعت إسساعيل)في رواية ) أسصػرة حارس الكيف( ألحسج خالج تػفيق، تقػم الذخرية الخئيدة سثال ف
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يع بخوؼيدػر إيصالي يجعى باولػ جيخالجؼ يلإ ويشزع (السيشجس محسػد)بديارة ليبيا وىشاك يتعخف إلى 

الحجودية الستجاخمة مع الجدائخ الميبية الحؼ يقتخح عمييسا رحمة إلى كيػف )تاسيمي( في الرحخاء 

ويعخض ليسا سبيكة ذىب مقابل ذلظ؟!، وبعج ذلظ تبجأ األحجاث إذ يدور الثالثة ورابعيع الجليل ) تبػ ( 

!، ففي  (حارس الكيف -العداس مدكػن مغ قبل عفخيت )يعتقج أنو ؟ ألنو ا!كيفإال جسيع الكيػف، 

يعثخ الثالثة عمى جثة شيار) أحسج (، فيتخاجع الصبيب و مغ األسخار،  اعالسيكتذفػن داخل الكيف 

، وعشجما يعػد رفعت، يقخر تميسا العداس رفعت، بيشسا يبقى السيشجس محسػد  والبخوؼيدػر باولػ، ؼيق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثقافي العخبي، بيخوت،  بشية الذكل الخوائي )الفزاء الدمغ الذخرية(: حدغ بحخاوؼ، السخكد -(1)

 .32-29: 1992 1ط

                                               

العداس قتمو أيزا لكغ رفعت بحكائو يجحبو إلى فخ الخمال الستحخكة في جػف الكيف فيشجح في 

ا ىحأن آخخيغ تاىػا في أعساق ػاصل رحمتو داخل الكيف الصػيل السطمع ألنو سسع ، ويوالتخمز مش

م ، 1938عام تاسيمي الخواية مأخػذة عغ قرة اكتذاف الخحالة الفخندي بخيشان لمكيف .الكيف؟!

خالية مغ البذخ سػػ الدواحف وبعس العطاءات والحذخات السقفخة الكبخػ الرحخاء جػف الوالكيف في 

إذ وجج عمى  الغخيبة، لكغ ما اكتذفو بخيشان في الكيف فاق تػقعات عمساء اآلثار كميع، شيء أدىذو؟!

ججار الكيف نقػشا ورسػما عجيبة لسخمػقات بذخية تصيخ في الفزاء، وتختجؼ مالبذ وأجيدة شيار، 

ورواد فزاء وؾباششة سفغ، ورجال ونداء بسالبذ حجيثة ولباس ضفادع بذخية!؟، فاستقصب االكتذاف 

أن عسخ تمظ والجراسة تع التأكيج بعج البحث  1956اىتسام عمساء العالع ووسائل اإلعالم، وفي عام 

، ومغ ىشا لعب الخيال الخوائي عشج الكاتب مدتميسا مغ (1)الخسػم والشقػش أكثخ مغ عذخيغ ألف سشة!؟
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أساشيخ شعبية عجيجة في أمخيكا الالتيشية  واليشج الريشية عغ أشخاص عاشػا في البخارؼ والكيػف 

  والسغاور تحت األرض، فسثال يشقل الدارد مذيجا عغ بجاية محاولة السجسػعة الػلػج إلى داخل الكيف: 

أت أشعخ بالقمق مغ تجىػر حالتو العقمية ؟! كان يرخخ ويخقز ويحجث الجسيع )أما البخوؼيدػر فقج بج

  باإليصالية التي ال يفيسيا سػػ محسػد، كان انبياره يفػق الػصف ،خاصة حيغ رأػ عالمات مغ سبقػنا

جبخيل  رجال ) ىشخؼ لػت ( ورجال الخحالة )بخيشان( .. استعج البخوؼيدػر ليجخل الكيف األول، لكغ

ق أوقفو في حدم،  وأمدظ بحجخ وشػح  ذراعو ليمؿيو إلى الجاخل،.. سسعشا صػت شيء يتحخك ثع الحاذ

 .(  2)ساد الرست !، وبجأنا التقجم داخل الكيف في بطء شجيج...(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواية ) أسصػرة حارس الكيف(، أحسج خالج تػفيق،، سمدمة ما وراء الصبيعة، روايات الجيب،  -(2)

 (.1999السؤسدة العخبية الحجيثة ، مكتبة السعارف، القاىخة ) 

                                                 

ويػضف الخوائي الجدائخؼ واسيشي األعخج في روايتو ) فاجعة الميمة الدابعة بعج األلف ( شيئا مغ قرة 

مغ  ىعان ؼالح أىل الكيف، إذ تتذابو بعس مذاىجىسا وأحجاثيسا، ؼبصل الخواية )بذيخ السػريدكي( 

) ما وقع لي اإلسبانية  بعج سقػط  األنجلذ ؟! يقػل السالحقة والتعحيب عمى يج عشاصخ محاكع التفتير 

ليذ بعيجا عسا حجث ألىل الكيف ، الفارق بيششا ىػ أن نػمتيع استسخت ىادئة حتى لحطة االستيقاظ ، 

يعير  بذيخ كانف ،مغ بقايا العخب السدمسيغ ػن والسػريدكي، ( 3)بيشسا ما حجث ىػ بعيج عغ ىحا كمو....(

ليخوب مغ مجيشة إلى أخخػ، وفي رحمتو يتعخض ى الإضصخ اياء غخناشة  لكشو في حي البيازيغ أحج أح

تقحفو األمػاج إلى جديخة ميجػرة حيث يمتقصو و يبشي لشفدو شػفا فإلى مخاشخ كادت تػدؼ بحياتو 
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الحكساء الدبعة ويحسمػه إلى كيف قجيع! ويصمبػن مشو أن يبقى ؼيو حتى يحيغ مػعج خخوجو مشو؟!.ثع 

ع بعج ثالثة قخون ونيف، ويخخج بعجىا ليجج راعيا بانتطاره ؼيأخحه إلى جسمكية ) جسيػرية يشام ليدتيق

 ممكية (؟!، والتي يحكسيا شيخيار بغ السقتجر باهلل. 

الخاعي ىػ السخمز لمعخبي السػريدكي مغ الكيف / رمد التخمف واالستدالم ) قاده الحكساء الدبعة الى 

وستجج مغ يقػدك نع  ، وحيغ تدتيقع انتدع  الرخخة الكبيخة مغ السسخ الكيف ووضعػه ىشاك وقالػا لو : 

، وحيغ يخخج يخبخه الخاعي أن الشاس يشتطخون قجومو مشح (1)إلى السجيشة ويفتح أمامظ أبػاب السدتحيل...(

  ثالثة قخون، وأن صفاتو جاءت مصابقة لسا ذكختو كتب األوليغ.

تتخممو أحجاث مخيخة في التاريخ العخبي واإلسالمي  تبجأ  نػم السػريدكي في الكيف يرحبو حمع شػيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -www.djlfa.info (2).2111آب  24منتجيات الجمفة لكل الجزائريين ) تاريخ الجزائر(، مهقع الكتروني،  -(1)

 .76-72و  22الرواية : 

  48: 1، 1993رواية فاجعة الميمة الدابعة بعج األلف، المؤسدة الهطنية لمكتاب، الجزائر،  -(3)

                                                

 لى صحخاء الخبجة ومػتو وحيجا، وصمب الحالج السترػف العاشقمغ ثػرة أبي ذر الغفارؼ ونؽيو إ

 يية ، وتشاحخ السساليظ العخب وتفخقيع وخيانتيع لمجولة العخبية في األنجلذ. محات اإللل

أكجه الخد مغ  ساجاء استشصاق الذخرية التاريخية ) بذيخ السػريدكي ( في الخواية تعبيخا صادقا ع

 وقج يدحف إلى السدتقبل إذا ما لع يغيخ القػم ما في سمػكيع وحياتيع!؟. ،استسخار الساضي في الحاضخ

لمكاتبة الميبية وفاء ألبػ عيدى يذغل العجائبي حيدا ميسا وذلظ ألنو يختب  (2)في رواية ) نعثل (و 

مدارات الحكاية عمى تخػم السدتحيل والحمع والتيو السخعب، والريب أن الستمقي يمسح قمق الخاوؼ وتخدد 
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 السخوؼ لو .

بة لع تختف وراء األقشعة، بل كانت في عبثي، والكاتالحكع الوالخواية سياسية معارضة جخيئة ضج سمصة 

 ةخ مخعبػ الشطام الثقاؼية واألمشية البائدة !،فأضيختيا في شكل مدمؤسدات تحج واضح لكذف عػرات 

، ولكي تقجم مخارة الحياة في وششيا تشقل عالسيا وأحجاث كافة اإلندانيةبل عادؼ البذخ والحياة والحخية ت

 عد والتيػس عمى غخار ما فعمو ابغ السقفع في كتابو : كميمة ودمشة !.الخواية إلى عالع عجائبي يعج بالسا

تيذ جبمي ىجيغ  (نعثل)التيػس كميا مع إناثيا وصغارىا تعير في مشصقة جبمية داخل كيف كبيخ.. 

مغ أب / تيذ رمادؼ مدغ وأم عشدة حسخاء عجفاء الزخع، حميقة البصغ، مذقػقة األذن، يقخر التيذ 

نعثل( أن يقػم بعسمية انقالبية ضج التيذ السدغ ) ساليذ ( الحؼ كان عؽيا وأصيال  اليافع السغخور )

وحكيسا رغع تقجمو بالعسخ، وكان يتعامل مع الصيػر الجارحة التي احتمت قسع السخاعي والجبال بصخيقة 

دالم تجشب القصيع الرجام السباشخ، وكان يسيل لمحمػل الدمسية اليادئة ، لكغ نعثل زعع أن ذلظ است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                        . 1/22فاجعة الميمة الدابعة ..،  -(1) 

 .     2212رواية نعثل، دار الخواد ، شخابمذ، ليبيا،  -(2)

                                                            

وخزػع وخصخ عمى مدتقبل القصيع ؼيقػد مع بعس التيػس الرغار تحت شعارات رنانة انقالبا ضج 

دفع صغار التيػس بخصػات مسشيجة تجميخ السخاعي، و  يبجأحتى ما إن يتسكغ مغ الدمصة و ساليذ، 

خاء خرػبة السخاعي لكغ ُيقتل الكثيخ مشيع في الرحــ مغ لمبحث عغ نبات الفصل الحؼ يدعع أنو يديج

كسا يعسج الى ترؽية معارضيو بعج اتياميع بالخيانة ؟!، ويكذف آزور ، بيجسات مغ الساعد الرحخاوؼ 

رئيذ مجمذ التيػس بالرجفة أن نعثل يتعاون مع الصيػر سخا، ؼيعمغ العريان، لكغ نعثل : ) خخج مغ 
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يسيشا متسذيا في درب  الكيف متذامخا رافعا قخنيو لألعمى ، يديخ وسط اإلناث والحكػر السدشة، انعصف

ضيقة ، لكشو فدع مغ ججيج؟! رأػ سخبا مغ الباز يتحخك صػب الػىاد فعاد عمى أثخه الىثا، وكسغ 

 . (1)ىشاك...(

يخمد الكيف في ىحه الخواية إلى شكل مغ أشكال البيئة الجاىمة الستخمفة التي تدتغميا فئتان مغ القػػ: 

والفئتان ليسا ىجف واحج ىػ إبقاء أىميا عمى حاليا بالتخىيب الحاكسة الستدمصة، واألجشبية الصامعة ، 

 والتجييل الستعسج!.

، (3)جالل بخجذ( -، ورواية ) مقرمة الحالع(2)فػاز عدام( -وثسة روايات أخخػ كخواية ) جبل الشياية 

وتتخػ  ، التي تتخح شخرياتيا مغ الكيف مالذا،(4)عدالجيغ جالوجي ( –ورواية ) سخادق الحمع والفجيعة 

األحجاث فييا أو حػليا ، لكغ دائسا يكػن رمدا لخصابيغ: إما مأمشا لمياربيغ مغ القيخ، أو رمدا لمطالم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .215رواية نعثل :  -)!(

 .2114 1رواية جبل النهاية، فهاز عزام ، منذهرات دار البمج/ أزمنة لمنذر والتهزيع ، الدهيجاء ،  ط -(2)

 .2111رواية مقرمة الحالم ، جالل برجس، دار األهمية لمنذر، عمان، األردن ،  -(3)

ادق الحمم والفجيعة، عزالجين جالوجي، منذهرات أهل القمم/ دار المنتهى، مطبعة ههمة ، الجزائر رواية سر  -(4)

2111 :8. 

                                                      

والتخمف والعجد، لكغ يبقى الخخوج مشو ىػ رمد تحخر الشفذ والعقل مغ الطمسات والخػف إلى الشػر 

 في حياة سعيجة !.والحخية واألمل 
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 المبحث الثاني: الكهف مكانا فنيا ودالليا                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

أىسية  دور الكيػف والسغاور في سكغ اإلندان البجائي  لقج شّجد كثيخ مغ األساشيخ والحكايات عمى

وحسايتو مغ عػامل الصبيعة والػحػش الزارية واألعجاء.، وقج أوحت ىحه االنصباعات عغ الكيف 

لألجيال التالية بكثيخ مغ القرز والخمػز واألساشيخ كػنو األصل األول الحؼ استسج مشو اإلندان القػة 

و، ولحا تخك كثيخا مغ الخسػمات والكتابات عمى ججرانو تعبيخًا عغ واقعو أو لجأ إليو مالذا حيغ ضعف

 وأحاسيدو ومذاعخه السختمفة.

يسّثل ىحا السمجأ ) البيت األول ( في ذاكخة التاريخ البذخؼ عالسا مغ الترػرات والرخاعات الشفدية 

لكيػف والسغاور ميابة والػاقعية في السقام األول ، وقج ذىبت بعس السجتسعات إلى أن تزفي عمى ا

وقجسية إذ ضشػا أن صسػدىا وثباتيا في الػجػد قجرية بل ىي الخحع األول لإلندان الحؼ تػالت أخالفيا 

 في الخخوج إلى الشػر والحياة االجتساعية بالفتحات واألنفاق.

وتعبيخية  وقج صّػر إندان الكيف ) الفشان الفصخؼ ( حياتو ومذاعخه بخمػز وعالمات ومشحػتات إيحائية

بعزيا كانت تسائع لتؿيو مغ األرواح والكػارث الذخيخة، وعمى الخغع مغ بداشة ىحه األعسال الفشية إال أن 

أسمػبيا كان يختمف مغ مكان إلى آخخ، لكغ كانت تيجف كميا إلى غاية نفدية واحجة ىي: البقاء 

 والعير اآلمغ.

فشان البجائي في التجليل والتخميد واليجف، إذ يعير يكاد الفشان واألديب السعاصخ ال يختمف كثيخا عغ ال

كالىسا حالة مغ الحدية والسذاعخ العالية تجاه الػجػد والحياة والعير الكخيع، فسشيع مغ يتأمل ويخجػ 

حياة أسعج ، ومشيع مغ يخيج أن يتخك ليعير بأمان ، لكغ األديب السعاصخ لثقافتو وتشػع مشاحي الحياة 
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ج انصمق خارج األنا ليذسل بشطختو حياة اإلندانية ومريخىا وسط الرخاعات والخغائب حػلو وثخاء وعيو فق

الستذابكة الدياسية واالجتساعية واالقترادية التي تتسثل في مؤسدات وقػانيغ وضعية ومسارسات قاىخة 

 بعيجة عغ الؿيع الخوحية.

نو ووججانو، ولحا يعسج إلى ترػراتو إن الكاتب الخوائي يعير بخيال الستأمل السعارض والثائخ فييتد كيا

تػفخ عشاصخ البشاء  وقمسو بقػة ليسيط المثام عغ حؿيقة ما حػلو ولكي يبشي نرو ويفّعل خصابو فالبج مغ

ذخريات، وتقشيات البشاء والسػضػع في: السكان، والدمان، الفشي التي يسكغ حرخىا حدب شبيعة ال

 دياح ..الخ. لتشاص، واالنالفشي: المغة ، الرػر الفشية، والخصاب، وا

إن أغمب ىحه الخوايات قج تأثخت بقرة أىل الكيف في القخآن الكخيع، ونطخية الكيف ألفالشػن، والتخاث 

مغ حيث شبيعة األحجاث واألفكار التي رسسيا  العخبي مغ حكايات تاريخية وأساشيخ شعبية وخػارق 

 -في رواية أسامة عمي صادق ) شيجاء الكيف الكاتب السعاصخ لبصل الخواية والذخريات الثانػية كسا

 مغ رواية عابج السرخؼ ( و) فاجعة الميمة الدابعة بعج األلف( لػاسيشي األعخج وغيخىسا. 

وأخحت بعس ىحه الخوايات مشحى رمديا وعجائبيا خالرا كخواية ) نعثل ( لػفاء البػ عيدى ورواية ) في 

يع الكػني ) نديف الحجخ( ورواية ) أسصػرة كيف الجشػن تبجأ الحكاية ( لدويشو الكمبان ية، ورواية ابخـا

 حارس الكيف( أحسج خالج تػفيق.

وتخكدت أحجاث بعس ىحه الخوايات في الكيف ومحيصو، وبعزيا جعمت الكيف ممجأ لمتخفي والعدلة، 

آنية  وبعزيا تخيمت الكيف مكانا أسصػريا يعج بالكائشات واألشباح والصالسع، واتخحتو بعزيا قاعجة

لالنصالق والثػرة والتغييخ، فالكيف في كل ىحه الخوايات ىػ فزاء افتخاضي رئيذ يؤدؼ دورا خصيخا في 

سيخ األحجاث سػاء كان رمدا إيجابيا أم سمبيا، فيػ في الحالتيغ يثيخ ويذحغ اإلرادات والقجرات عمى 



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

556 
 

 السزي في الرخاع وتحقيق السدتقبل السذخق.

                                                

يعيج رمد الكيف في ىحه الخوايات خمق السذاعخ في ذىغ الستمقي كأشياء تذيخ إلى الػاقع لكغ ليذ 

الػاقع السعير وإنسا رمػز لعالع شاسع ومثالي يتػق إليو ، إذ يجج ؼيو نفدو حخا نؿيا بعيجا عغ سمصة 

محاولة الختخاق ما وراء الػاقع وصػال إلى عالع اآلخخ!، و بسعشى آخخ يسكغ أن يقال عغ الخمدية إنيا 

، وتأخح الذخريات اتجاىات وأشكال متشػعة تثيخ الستمقي وتذجه نحػ العسل بذكل كبيخ، (1)األفكار

والذخرية العجائبية" شخرية مأزومة تحسل وعيًا ورغبة في التغييخ، إذ تخػ العالع العجائبي مغ خالل 

خؤػ بأنيا رؤػ حمسية تمجأ إلييا الذخرية لتحقيق رغباتيا مكبػتة أحيانا، مشطػرىا الفخدؼ، وتتسيد ىحه ال

وتديصخ األحالم والكػابيذ السذػشة في بعس األحيان عمى ىحه الذخريات أيزا، كسا تدػد رؤػ ىحه 

الذخريات التسػييات البرخية  والتخيالت السذػشة، والتحميق في عالع الحمع واالستبصان حيث اختالط 

 .(1)الحؿيقة" الحمع ب

ومغ الججيخ بالحكخ إنو في األدب العجائبي يحرل اندياح عغ الػاقع لحداب الالواقع السجىر، وتتغيخ 

  ثػابت كثيخة مغ أىسيا األبعاد الثالثة السعخوفة لمذخرية وىي:.

 . البعج الخارجي الحؼ يتعمق بتخكيب جدع الذخرية.1

 . البعج الجاخمي الحؼ يتعمق باألحػال الشفدية والفكخية لمذخرية وما يشتج عشيا مغ سمػك. 2

 ،(1). البعج االجتساعي الحؼ يتعمق بالطخوف االجتساعية والسخكد الحؼ تذغمو الذخرية في السجتسع 3

خيخ عمييا  وىي والذخرية العجائبية ىي السداحة السذتخكة يجتسع فييا الػاقع والال واقع وان شغى األ

 تقشية فشية تدتخجميا الخواية الحجيثة لتعبخ عغ أزمة اإلندان السعاصخ، لحلظ يجيء البشاء الفشي ليحه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يع، الييئة السرخية العامة لمكتاب، -(1)  1992القاىخة 1ط  الخمدية، تذارلد تذادويظ، تخ: نديع ابخـا

:18. 

                                                      

الذخرية  عمى وفق رؤية ججيجة ال تحتفي باألبعاد الجاخمية والخارجية فحدب، وإنسا تعسل عمى تقػيس 

الرػرة الثابتة لمذخرية وىجم مخجعياتيا الػاضحة، ومغ ثع إعادة تذكيميا برػرة غخائبية تتجاوز قػانيغ 

غيخ مخئية، أو تحػيل  ، كسا يجخؼ في الخواية  العجائبية وصف مخمػقات شبحية(2)الػاقع والصبيعة

الذخريات السخئية إلى شخريات خارقة، وتعسل ىحه السخمػقات عمى خخق األعخاف الصبيعية وخمق 

قػانيغ ججيجة، أو تشحػ بعس ىحه الخوايات  إلى إحياء كائشات غيخ حية لخمق مذيج عجائبي يثيخ 

 العداس ) حارس الكيف( في ، فسثال(2)الجىذة، ويدخؼ الػصف فييا عمى اإلندان والحيػان والشبات"

   رواية ) أسصػرة حارس الكيف( مخمػق أسصػرؼ نتاج السكان غيخ األليف / الػشغ السيدوم والسفقػد:

) ضّل مئات الدشيغ يحخس كيف تاسيمي كي ال يحاول أحج أن ييبط إلى األسفل، ويعخف ؟! .. يعخف 

عالع مغ الغسػض واالعتقاد  (3)الخصخ!؟( ماذا ؟!، فقط الصػارق بحكستيع الفصخية يعخفػن، فتجشبػا

بالخخافة يذكل ؾيسة اجتساعية إال أن الفغ ال يشقمو وصفا في حجود بل يػضفو إلى رمد أشسل وأعسق يستج 

خارج السعتاد والسألػف إلى آفاق ودالالت سياسية وؾيسية عميا، ففي الشز يشيس العداس رمدا لمسقاومة 

ق لحخمات األرض والتخاث والؿيع، ؼيسثل الكيف في وضعو الحالي مغ التجاوز واالختخاضج أؼ نػع 

 الػشغ بكل ما ؼيو ايجابا أو سمبا..

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، فاشسة بجر حديغ، اشخوحة 2222الى نياية عام  1972العجائبية في الخواية العخبية )مغ عام  -(1)

 .  35: 2223دكتػراه، جامعة بغجاد، كمية التخبية لمبشات، 
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يع جشجار  -(2) ، لدشة 27ؼ، مجمة السػقف الثقافي، بغجاد، عحخكة الذخػص في شخق الستػسط، إبخـا

2222 :85. 

 .126-125الخواية:  –( 3)

                                               

) الباب والججران والجػف والعتسة  واآلثار في ىحه الخوايات وشكل الكيف / السكان وبعس متعمقاتو 

يعصي المػن في صبغ السكان فسثال مغ زواياه السختمفة لو دالالتو، و والكائشات والسشحػتات والخسػمات( 

، فإن الخوائي في (1)ثقال وعسقا في إبخاز رمد آخخ الرتباشو بعسميات التفكيخ واالنفعاالت أوالسعتقجات

وصفو الكيف بالقتامة والعتسة إنسا يعكذ الحالة الدايكػلػجية الستػلجة  لجػ الذخريات بتأثيخ 

الجيشية واالجتساعية والتخاث الذعبي السحكي، ألن الدػاد أو القتامة السدتػحييغ مغ الطمسة السعتقجات 

يخمدان إلى الغسػض والسجيػل والقمق وىي دالالت مدتػحاة مغ ارتباط المػن بكمسة )الكيف( التي تثيخ 

قو السطمع ، وىحا في ذىغ الشاس كافة ترػرا أو تػقعا مخيبا نتيجة ضيق الكيف أو شػلو الالمتشاىي وعس

 (2)الخبط بيغ المػن وشبيعة الكيف يؤدؼ إلى استسخارية انتتاج الجالالت والخمػز.

في ىحه الخوايات في خيال الكتاب  والستمقيغ وليذ في العالع الخارجي، وىػ مكان   يقػم الكيف و 

ؿيقي والستخيل(، إذ ال يقجم تدتثيخه المغة بقجرتيا عمى اإليحاء، ولحا البج مغ التسييد بيغ السكانيغ ) الح

الكاتب وصفا أو ترػيخا حؿيؿيا لمسكان كسا ىػ، وإنسا يدعى إلى ترػيخ السكان الخوائي، وىكحا يطل 

السكان متسخدا عمى ذاتو مغ حيث األبعاد واآلسساء وبحلظ تشبثق الجالالت، فخيال الخوائي يأخح الكيف / 

 حجاث واألساشيخ العجائبية الخارقة.السكان إلى فزاءات رحبة تسػج بالذخريات واأل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: 1997، القاهرة  2دار قباء لمطباعة والنذر والتهزيع، طالعممية اإلبجاعية  في فن الترهير، شاكر عبجالحميج،  -(1)

19. 

 .21-21: 1989القاهرة، 1عن العرب والبحر، عبادة كحيمة، مكتبة مجبهلي، ط -(2)

 . 18الرمزية ، نذارلز تذادوك :  -(3)

القاهرة ، سمدمة  ممف المدتقبل/ الكهف، نبيل فاروق، المؤسدة العربية الحجيثة لمطبع والنذر والتهزيع ، -(1) -(4)

 ، (3)األدب ىي محاولة اختخاق الػاقع وما وراءه وصػال إلى عالع األفكار..(.155روايات مررية لمجيب ) 

                                               

يعيج الخمد لمكيف وغيخه مغ الذخريات والكائشات في ىحه الخوايات خمق السذاعخ في ذىغ الستمقي 

ذيخ إلى واقع ما يتػق الكاتب والستمقي الخالص مشو لبذاعتو وقيػده متسشيا عالسا آخخ مثاليا كأشياء ت

حيث يججان نفدييسا حّخيغ نقييغ بعيجيغ عغ سمصة اآلخخ!، وبسعشى آخخ يسكغ أن يقال أن الخمدية في 

ع الػاقع السعير وقج يجشح خيال الكاتب عسيقا كسا وججنا في بعس الخوايات إلى عػالع بعيجة ليذ ليا م

صمة واضحة، ولحا يرعب عمى القارغ العادؼ تحجيج خصاب الخمد ويحق لو أن يخمق رمده الخاص 

يقػم فخيق مغ العمساء السرخييغ في ؾيادة السخابخات  (1)بو!، فسثال في رواية ) ممف السدتقبل/الكيف (

أمشية مفقػدة  في أحج كيػف  –السرخية باشخاف  )الجكتػر نػرالجيغ محسػد( لمبحث عغ بعثة عمسية 

لفخيق واحجا تمػ اآلخخ!؟، وبعج فتخة اسيشاء؟!، وتػاجو الفخيق السخسل أحجاث غخيبة !، إذ يختفي أعزاء 

تقخر ؾيادة السخابخات السرخية قرف السشصقة بقشبمة نػوية لجرء الخصخ القادم مغ الكيف، لكغ الكيف 

فخيقيغ السرخييغ !، ) لقج وججوا أنفديع في عالع آخخ يبقى صامجا، وفي أعساق جػفو يمتقي أعزاء ال

وسط حزارة مختمفة ، حزارة قجيسة تفػق حزارتشا عسخا ومجػ، اختفت في باشغ األرض فخارا مغ 

العرخ الجميجؼ مشح مالييغ الدشيغ ، وراحت تتصػر وتتصػر، ومؤخخا ججا صعج عمساؤىا غمى الدصح، 
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ىحه الحزارة بالشدبة ليع عجوانية لمغاية، أىميا يقاتمػن ويقتمػن ، و (1)(...وكذفػا وجػد حزارة مختمفة

بعزيع ويتشازعػن بعشف بأقػػ أسمحة الجمار الذامل ، وبعج صخاع بيغ البعثة السرخية وأىل األعساق 

( ولكغ قادة السخابخات عمى الدصح يكػن  يتسكغ السرخيػن مغ الحرػل عمى أسمحتيع ) معجن الدوريػم

 خ الكيف ومغ ؼيو ، وبػاسصة معجن الدوريػم الحيػؼ يدتصيع أعزاء الفخيقيغ أن يشتقمػا قج قخروا تجمي
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 7-6ممف السدتقبل ،الخواية:  -(1)

 . 29م. ن:  -(2)

                                             

 ،  ) وبقي الدؤال األخصخ: ماذا يخبىء؟!إلى زمغ مدتقبمي ويخخجػن مغ الكيف بعج اثشيغ وثالثيغ عاما

 .(2)ليع السدتقبل في كيفيع الدمشي الججيج ..ماذا؟!(

وفي الختام يسكغ القػل: إنو مغ الزخورؼ إعسال الخيال، وكدخ الحػاجد، وردم اليػة بيغ الػاقع والخيال 

بسا يجيع تأثيخ الشز عمى الستمقي، وتجييده بفاعمية الشقل السؤثخ لمػاقع إلى الػاقع بالحسػلة التأثيخية 

 يتأتى ذلظ إال في حالة عثػر الشز العجائبي عمى قارػء يتػيا الحؿيقة والسثال. ذاتيا، وال
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 * الخاتمــــــــة :

حاول البحث دراسة مػضػع اىتع بو األدب العخبي الحجيث وخاصة فغ الخواية وىػ تجاوز الشسصية في 

ل عخض الػقائع واألفكار والسذكالت االجتساعية والدياسية وذلظ مغ خالل ردم اليػة بيغ الػاقع والخيا

 إلدامة تأثيخ الشز عمى الستمقي الحؼ يتػيا الػاقع والسثال.

والبحث قام عمى دراسة عشرخ مكاني وىػ الكيف مغ حيث دالالتو التاريخية والفكخية والخمدية وكان 

 محػرىا تقري ىحه الجالالت مغ حيث مخجعياتيا وخصاباتيا السباشخة والستقشعة.

  :خج بو البحث ىػجانب تقانة الدخد فإن أبخز ما خالى و 

الخوايات العخبية العجائبية الحجيثة جعل السكان عشرخا حيػيا فاعال بإضفاء أحجاث  ىحا الشػع مغ أن -أ

 وشخريات خارقة، 
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 عمى ثالثة أنػاع :في ىحه الخوايات ويالحع أن الدخد  -ب

 يكػن الدارد داخمي حكائي متساثل حكائيًا يحكي قرتو التي يكػن شخفًا فييا. -1

سارد داخمي حكائي متبايغ حكائيًا وىػ شخرية ساردة مغ الجرجة الثانية، تحكي حكايات تكػن  -2

 نو يحكي قرة غيخ مذارك فييا، حيث يكػن الخوائي ىػ السػجو لمعسمية الحكائية. أل غائبة فييا
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