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فً رواٌتً )ذاكرة الجسد( و )فوضى  المـــكـــــــــــــان البـــــطــــــــل و الفضاء التشكٌلً

 الحواس( ألحالم مستغانمً

Hero Place and Graphic Space In novel (Body's memory) and (Sensory 

mess) for Ahlam Mostaghanammy 

 د/ تامر محمد عبد العزٌزم.

 جامعة المنٌا –كلٌة دار العلوم  - مدرس البالغة والنقد األدبً

 ملخص البحث:

التةدال  تعد الفنون التشكٌلٌة أحد الروافد المهمة التً وظفتها الرواٌة العربٌةة المعارةرأل عبعةاد فنٌةة ود،لٌةةك وتلةة نتٌ ةة 

ٌحةاو  ذةتا البحةق مباربةة كٌفٌةة التعبٌةر ضةن الفكةاي المكةانً بورةف  تٌمةة الفنً الممكن بةٌن الفنةون واعنةواأل اعدبٌةة   و

واٌةةة مةةن لةةت  ضتلتةة  بالفكةةاي التشةةكٌلً  ومةةن حةةو فةةمن ذةةتا البحةةق ٌبةة  كةةمن  اةةار أساسةةٌة تبةةوو بةةدور الباةة  فةةً الر

 الدراسات البٌنٌة التً تهتو بتؤوٌ  العتلة بٌن النبد اعدبً والنبد التشكٌلً 

وتتحبق العتلة بٌن الرواٌة والفن التشكٌلً فً رواٌتً: )تاكرأل ال سد(ك و)فوكى الحواس( للكاتبة ال زائرٌة )أحتو 

مستؽانمً(ك حٌق ٌحت  المكان دور البا  فً الرواٌتٌنك وٌتو التعبٌر ضن  من لت  تحبب  السرديك ومن لت  الفن 

التشكٌلً أٌكاًك فٌت ّسد فً لوحات فنٌة فً رواٌة )تاكرأل ال سد( رسمها با  الرواٌةك بٌنما كان الفن التشكٌلً الفكرأل التً 

ناو  البحق مرالحً الدراسة )المكان البا ك والفكاي التشكٌلً(ك وتٌمة انالبت منها رواٌة )فوكى الحواس(  وٌت

 السرد فً الرواٌتٌنك ورمزٌة اللوحات التشكٌلٌة فً الرواٌة اعولىك والت رٌب السردي للفن التشكٌلً فً الرواٌة الحانٌة 

كانت معاد،ً للمكانك وأن اللوحات تكشؾ الدراسة أن المكان كان التٌمة اعساسٌة للسرد فً الرواٌتٌنك وأن الشلرٌات 

التشكٌلٌة التً حوتها الرواٌة اعولى ارتبات بحب البا  لوان ك حتى اللوحة التً حملت و هاً فرنسٌاً ارتبات بالهوٌة 

الحكارٌة والااب  الشرلً للحبافة العربٌة  وفً رواٌة )فوكى الحواس( رسمت با  الرواٌة )حٌاأل( شلرٌات لرتها 

وتلتبً بهو فً الوال ك لكنها تفش  فً الورو   لى الر   التي  -لٌالها وأحبتهاك كما فع  ب مالٌون م  تمحال التً نس ها 

أحّبت  وبححت ضن ك وكان ذتا معاد،ً فً الوال  لفش  تحبق )أحتو( الوان المنشود  وفً كت الرواٌتٌن ن حت الكاتبة فً 

ن ت ربتها توظٌؾ لؽة الفن التشكٌلً فً السرد للتعبٌر ض  

Abstract: 

Visiual Arts is considered one of important tributaries which is hired by the Current Arab 

novel to Technical dimensions ,and this as the technical interference between Art and Literary 

types .This search attempts to approach how to express the special space as a main theme do 

the hero role in the novel through his relation with graphic Space. so this search is between 

intraregional studies that concerned with the relationship between Literary Criticism and 

Graphic Criticism. 

My search is selected on novels (Body's memory) and(Sensory mess) for Algerian Writer 

(Ahlam  Mestghanmy), that is achieved the relation between novel and Graphic Art ,and the 

place is the hero in both novels,we express about it through narrative achieve ,through 

Graphic Art,It is reflected in fourteen painting in (Body's memory), whereas visiual Art is the 

idea which launched from (Sensory mess) based on Pygmalion instatue in narrative aceive 

continue in a place and is considered a human describe in both characters in novels . 

The search is stopped at first when selected Study terminology : Hero Place and Graphic 

Space.Then we narrative theme in both novels ,Narritve characters ,Coding place ,Art 
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painting and its code effect .The study reveled that the place is the main theme for both novels 

.and the characters equal the place ,Graphic painting in the first novel  connected to hero's 

love for his home ,even the paintaing which carried French face related to civilized identity 

for the Arabic culture .And The writer has succeed in hiring the Art language in telling the 

events of both novels ,especially the colours ,in wonderful comprise . 

 المقدمة:

أساسٌة تبوو بدور البا  فً الرواٌة من  themeٌحاو  ذتا البحق مباربة كٌفٌة التعبٌر ضن الفكاي المكانً بورف  تٌمة 

كاي التشكٌلً؛ ومن حو فمن  ٌنبنً ضلى ضدأل تساإ،ت ٌارحها البحق حو   مكانٌة أن ٌترة المكةان حٌةزاً لت  ضتلت  بالف

من التؤحٌر الفنً فً فكاي الفن التشكٌلً؟ وذ  ٌمكن أن ٌنتب  تلة  لى العم  السردي؟ وكٌؾ ٌتو تلة؟ وكٌؾ ٌةتو توظٌفة  

اًي تشكٌلٌاً فً العمة  السةردي برةورأل ت مة  بةٌن مبومةات الفةن دال  العم ؟ وما التؤوٌتت الكامنة للؾ ت لً المكان فك

التشةةكٌلً تاتةة  ومنظةةور السةةرد دون أن ٌاؽةةى أحةةدذما ضلةةى ا لةةر؟ أو بتعبٌةةر للةةر: كٌةةؾ ٌمكةةن تؤوٌةة  العتلةةة بةةٌن النبةةد 

 التشكٌلً والنبد اعدبً؟

دٌاً فحسةبك بة  ذةو باة  وشلرةٌة ٌنالق البحق مةن حنائٌةة مةن المفتةر  أن تكةون متناؼمةةك فالمكةان لةٌس ضنرةراً سةر

رئٌسة فً الحدقك وفً الولت نفس  مكون أساس مةن مكونةات الفكةاي التشةكٌلًك وباضةق مهةو ضلةى تكوٌنة   وتتحبةق ذةت  

ك  ت ٌحتّ  المكان دور البا  (1)الحنائٌة فً رواٌتً )تاكرأل ال سد(ك و)فوكى الحواس( للكاتبة ال زائرٌة )أحتو مستؽانمً(

تلبٌ  ورفاً  نسانٌاً ضلةى شلرةٌاتهاك وٌت ّسةد شلرةًٌة اضتبارٌةة لهةا كٌنونتهةا فةً ضالمهةا السةرديك فٌسةكن  فً الرواٌتٌنك

 -أٌكةاً  -الشلرٌاتك وُتكسب  بعداً أٌدٌولو ٌاً ٌهٌمن ضلى التاتك وت ع  من  بإرأل للسرد ومركزاً للد،لة  وٌتشك  المكان 

رسمها بالحروؾ والكلماتك ولٌس باعرباغ واعلوان؛ وبلارة فً رواٌة  بورف  فكاًي تشكٌلٌاً فً السرد ولوحة فنٌة ٌتو

)تاكرأل ال سد(؛ عن حكور الفن التشكٌلً ومعاٌات  فٌها كان أكبرك بٌنما كان الفن التشكٌلً ذو الفكرأل التةً انالبةت منهةا 

 رواٌة )فوكى الحواس(  

ة: المكان البا ك والفكاي التشكٌلً؛ لتحدٌد مفهومهمةا  وسٌتولؾ البحق فً البداٌة فً تمهٌد نظري ضند مرالحً الدراس

حو سٌتو دراسة ك  رواٌة ضلى حةدألك فكانةت البداٌةة مة  رواٌةة )تاكةرأل ال سةد( بتحدٌةد تٌمةة السةرد فةً الرواٌةةك حةو دراسةة 

الحةواس(ك شلرٌات السرد والترمٌز للمكانك واللوحات التشةكٌلٌة ود،لتهةا الرمزٌةة  وفةً تنةاو  البحةق لرواٌةة )فوكةى 

سٌتو دراسة تٌمة السرد المتكررأل فً ذت  الرواٌة أٌكاًك وفكرأل العم  والت رٌب السةردي للفةن التشةكٌلً  وسةٌركز البحةق 

ضلى رواٌة )تاكرأل ال سد( بشك  كبٌر؛ ،تساأل لفاق توظٌؾ الفن التشكٌلً فٌها  وتبتكً ابٌعة البحةق ا،سةتعانة بةالمنه  

             الفنً لتحبٌق نتائ   المر وأل 

 تمهٌد: المكان البطل والفضاء التشكٌلً:

المكان أحد المكونات السردٌة التً تكفً ضلى العم  السردي بعداً  مالٌاً ود،لٌاًك وٌتفاض  م  المكونات السردٌة اعلةر  

حٌزاً كبٌراً فً السردك ب  من أ   تكوٌن الرإٌة السردٌةك ولد ٌكون المكان تات  أحد منالبات ذت  الرإٌة فٌعاٌ  الروائً 

؛ فٌؤلةت (2)و ود  فً و دان  وأضمال  ذو التي ٌفر  ضلٌ  تلة  وٌت لّى تلة ضملٌاً فً الرواٌات التةً تحمة  ذماةاًّا وانٌةاً 

                                           
َ. ٚطذسد سٚا٠زٙب اٌضب١ٔخ )فٛػٝ 1998ٔج١ت ِذفٛظ ٌإلثذاع األدثٟ ػبَ َ، ٚلذ فبصد ثجبئضح 1993( طذسد سٚا٠خ )راوشح اٌجغذ( ػبَ 1)

 َ اٌجضء اٌضبٌش.2003َ، ٚرؼذ اٌجضء اٌضبٟٔ، ٚسٚا٠زٙب )ػبثش عش٠ش( 1997اٌذٛاط( ػبَ 

ج١شح، ئٌٝ دذ اػزجبس أٔٗ ( رشطذ اٌشٚا٠زبْ ِذً اٌذساعخ أدذاس صٛسح االعزمالي اٌجضائشٞ ِٚب رال٘ب، ِٚٓ صُ ٠ىزغت اٌّىبْ فٟ اٌشٚا٠ز١ٓ أ١ّ٘خ و2)

ئش، ٠ٚغ١طش اٌذبفض ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ اإلثذاػ١خ، ئر ٘ٛ رمش٠جبً وً شٟء فٟ اٌؼًّ األدثٟ، ِٚبدح أعبع١خ ف١ٗ؛ ألٔٗ رجغ١ذ دٟ ٌّىبْ ٚالؼٟ وج١ش ٘ٛ اٌجضا

 ػٍٝ ر٘ٓ أثطبي اٌشٚا٠ز١ٓ، وّب عٕشٜ.
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ٌَُ لِّ  الرإٌةة لشلرةٌات الفكةاي السةرديك "فمسةباا  المكان دور البا ؛ فهو مسرح اعحداق وفكاإذاك وذو الهدؾ التي 

سٌة أو الفكرٌة لألباا  ضلى المحٌا التي ٌو دون فٌ  ٌ ع  للمكان د،لة تفوق دور  المؤلوؾ كةدٌكور أو وسةا الحالة النف

ك (3)ٌإار اعحداق؛  ن  ٌتحو  فً ذت  الحالة  لى ُمَحاِوٍر حبٌبً وٌبتحو ضالو السرد محرراً نفس  ذكتا من أؼت  الورؾ"

مكونةات الةتات وذوا سةها وذمومهةاك بمةا ٌلبٌة  فةً النفةوس مةن استسةتو وذنا ٌربح تةؤحٌر المكةان نابعةاً مةن كونة   حةد  

 لسلات  وساوت ك ألٌس ذو البا ؟!  ن  ٌملة تلة المبومات التً ت ع  الشلرٌة ُتْتِضن لكلمت  وتست ٌب لندائ   

ٌر ضنهاك مكان المكان البا  فً العم  السردي ذو مكان ٌسهو فً رن  الحدقك وٌكون ل  دور فً حٌاأل الشلرٌة والتعب

ٌعاٌ  السارد ورفاً  نسانٌاً أو ٌتشكَّ  فً رورأل أو لوحة أو مظهراً من مظاذر الابٌعة والحٌاألك تتفاض  مع  الشلرٌةك 

وتنمو انفعا،تها م  ما ٌحٌا ب  من أحداق  و"، ٌبؾ ضند كون  مدركاً بررٌاً ساكناًك ب  ٌحت  مساحة فنٌة بوأت  دور 

  اعضما  الروائٌةك ومن أذو سمات  أن  موروؾك ماروح ضلى الوضًك فد،لت  د،لة حدقك الباولة المالبة فً بع

   ن المكان البا  ألرب  لى ظاذرأل أنسنة المكانك لكن أنسنة المكان لد ، تعاٌ  دور البا ك ب  ذً تآلؾ (4)مراد لتات "

ا المكان البا  فٌحت  العم  كل ك ٌتنامى دور  م  مإلت م  المكانك و سباا لمشاضر  نسانٌة ضلٌ ك فً  زي من العم ك أم

 تنامً اعحداق وورولها  لى تروتها 

******** 

تمح  الفنون التشكٌلٌة "الفنون المرئٌة واإلبداضٌة التً تهدؾ  لى تلاٌا وتشكٌ  معروكات فنٌة تحٌر فً اعفراد  

اإلحساس بال ما ك وٌتناو  الفنان فً الفنون التشكٌلٌة مادأل رماي أو  افةك وٌحولها من شكلها العادي  لى شك  فٌ  تعبٌر 

    (5)روٌر الزٌتً وال رافٌة واللزؾ" فنًك وتلة كالنحت والنبش والرسو أو الت

والفكاي التشكٌلً ٌنةدر  كةمن الفكةاي النرةً للعمة  اعدبةً  وربمةا تكةون مباربةة المرةالح فةً الفةن التشةكٌلً ألةرب 

ضند الفنان التشكٌلً "الحٌز الوحٌد التي ٌتعام  معة  تشةكٌلٌاًك وضبةارأل ضةن مسةاحات  Spaceلتحدٌد مدلول  ذناك فالفكاي 

مساحة أو م سمة تات أذمٌة كبٌرأل فً توزٌ  اعشكا  والكت ك و اار اللوحة ذو الةتي ٌظهةر حةدود الفكةاي سةواي أكةان 

برةد بةة  الحٌةةز اللةةالً مةةن المو ةةودات فكةاًي للفٌةةاً أو أمامٌةةاً بالنسةةبة لموكةةوأل اللوحةة  وذةةو ٌلتلةةؾ ضةةن الفةةراغ الةةتي ٌُ 

 (6)والمنظورات "

ك فةةالفراغ ٌنشةةؤ نتٌ ةةة ت مٌةة  Spaceأحٌانةةاًك وبلارةةة أن المرةةالح اع نبةةً واحةةد  –وٌلةةتلا مفهةةوو الفكةةاي بةةالفراغ 

  والفةراغ المسةتمر المتةرابا ذةو الةةتي ٌبةوو بمهمةة تحدٌةد الشةك ك وٌحةدد مركةز التكةةوٌن (7)اللاةوا والكتة  والمسةاحات

ٌُتةاح التعبٌةر (8)لفنًا   والفراغ ذو تلة الحٌز التي ٌشؽل  الرسةوك المسةاحة المسةتاٌلة أو المربعةة مةن رةفحة الةورق التةً 

   (9)ضلٌها

                                           
 .71َ، ص 1993، 2ث١شٚد، اٌذاس اٌج١ؼبء، ؽ ( د. د١ّذ ٌذّذأٟ: ث١ٕخ إٌض اٌغشدٞ، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ،3)

 .34َ، ص1998( ساجغ: د. ِظطفٝ اٌؼجغ: اعزشار١ج١خ اٌّىبْ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌمظٛس اٌضمبفخ، اٌمب٘شح، 4)

ٌىزبة اٌمب٘شح، داس ا -( ساجغ: د. أدّذ صوٟ ثذٚٞ: ِؼجُ ِظطٍذبد اٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ ٚاٌفْٕٛ اٌج١ٍّخ ٚاٌزشى١ٍ١خ، داس اٌىزبة اٌّظش5ٞ)

 .284َ، ص 1991٘ـ/ 1412، 1ث١شٚد، ؽ -اٌٍجٕبٟٔ

 .18ساجغ: ػٍٟ وش٠ُ اٌشٚاف: ػٍُ ػٕبطش اٌفٓ، جبِؼخ اٌىٛفخ، اٌؼشاق،)د.ـذ(، ص  (6)

 143َ، ص 2000ٖ/ 1421ساجغ: د. ئعّبػ١ً شٛلٟ: اٌزظ١ُّ ػٕبطشٖ ٚأعغٗ فٟ اٌفٓ اٌزشى١ٍٟ، ص٘شاء اٌششق، اٌمب٘شح،  (7)

  90، 89َ، ص 2008٘ـ/ 1429، 1ساجغ: د. أًِ ِظطفٝ ئثشا١ُ٘: رزٚق اٌفٓ اٌزشى١ٍٟ ٚرطج١مبرٗ، داس اٌض٘شاء، اٌش٠بع، ؽ (8)

 5َ، ص 2007، 1اٌذذاصخ ِٚب ثؼذ اٌذذاصخ، اٌّجٍظ األػٍٝ ٌٍضمبفخ، اٌمب٘شح، ؽ -ساجغ: طجشٞ ِذّذ ػجذ اٌغٕٟ: اٌفشاؽ فٟ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خ (9)
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وٌبدو مفهوو الفكاي فً نظرٌة السرد ؼائماً  لى حد ما  زاي التتؾ الترورات حو  تحدٌد د،لة المرةالحك ومة  اتسةاأل 

ذةو مسةاحة العمة  مفهوو الفكاي فً نظرٌة السرد تببى د،لت  الشمولٌة اعلرب  لى مفهوم  فً الفةن التشةكٌلً أن الفكةاي 

ر اعحداقك وتمكً وتتولةؾ السةٌرورأل الزمنٌةةك وتتشةّك  السردي التً ُترَسو فٌها اعماكن وتتحّرة  فٌها الشلوصك وتإاَّ

 اعحرؾ الاباضٌةك فهو ك ٌّ ٌحوي أ زاي العم  وضنارر  بما فٌها المكان 

حمٌد لحمدانً  لى أربعة أشكا  للفكايك ذً: )الفكاي المكانًك الفكاي النرًك الفكاي الد،لًك الفكاي كمنظور  وٌشٌر 
" أن ذناة أرب  وظائؾ أو أنواأل للفكاي فً الرواٌةك Joseph A. kestnerٌتكر " وزٌؾ     كسنر   و(10)أو كرإٌة(

 ذً:

 الفكاي من حٌق ذو  ٌهاو حانوي فً النص  -1

 اعنواأل الهندسٌة   -2

 ضتلة الرواٌة بالفنون الفكائٌة: الرسوك والنحتك والعمارأل   -3

 (11)تؤحٌر الفكاي فً الفع  التؤوٌلً   -4

ا  الباحق ذنا "الفكاي التشكٌلً" كمن النوأل الحالق التي ٌشٌر  لى رلة النص اعدبً بفكايات الفنون  وٌندر  ما سمَّ

التشكٌلٌة من رسو ونحت وضمارأل    و"ٌكاد ٌكون ذناة شب  اتفاق بٌن ضلماي ال ما  ودارسً الفنون ضلى أّن حمة ضتلة 

ارات اإلنسانٌةك ولدو اعنواأل الفنٌة نفسها  فا،ترا،ت بٌنها بٌن الفنون وبعكهاك وأن ذت  العتلة لدٌمة لدو الحك

افرأل من التؽٌرات التً ارأت ضلى اإلبداأل اعدبً المعاررك باست ابت   لى  لى در ة كبٌرألك كما أن ذناة  (12)وحٌبة"

ذتا التدال ك وذو الرواٌة التدال  الفنً الممكن بٌن الفنون واعنواأل اعدبٌةك بحٌق تكٌؾ رإٌة  دٌدأل للنوأل المستفٌد من 

نات اعلر  للسردك وذنا بمفادتها من الفن التشكٌلً فً تشكٌ  الفكاي السردي للعم  اعدبً  و"الفكاي الروائًك مح  المك

، ٌو د  ، من لت  اللؽةك فهو فكاي لفظً بامتٌازك وٌلتلؾ ضن الفكايات اللارة بالسٌنما والمسرحك أي ضن ك  

كها بالبرر أو بالسم ك  ن  فكاي ، ٌو د سو  من لت  الكلمات المابوضة فً الكتابك ولتلة فهو اعماكن التً ندر

  (13)ٌتشك  كموكوأل للفكر التي ٌللب  الروائً ب مٌ  أ زائ ك وٌحمل  اابعاً ماابباً للفنون ال مٌلة ولمبدأ المكان نفس "

ضلى استدضاي ضدد من اللوحات أو ال دارٌات أو توظٌؾ سٌر وكما سنر  لو تكن  فادأل الرواٌة من الفن التشكٌلً لاررأل 

بع  الفنانٌن التشكٌلٌٌنك ب  ت اوز تلة  لى توظٌؾ لؽة الفن التشكٌلً تاتها وا،تكاي ضلى الفن التشكٌلً فً الت رٌب 

ٌُحري  ن للرورأل البررٌة حبافة ٌمتح منها اإلبدا -الفن التشكٌلً–السردي؛ ل ٌُكوِّ أل الروائً؛ لٌحٌلها  لى المتلٌ  البرريك و

 لالب أدبً تتحبق ب  المتعة الفنٌةك وٌتو من لتلها التعبٌر ضن الت ربة  

وستتعام  الدراسة بشك  دلٌق م  تؤحٌر الفن التشكٌلً فً فكاي السرد فً الرواٌتٌن بالتركٌز ضلى النص تات ك ولٌس 

 الملحبة  م الها الفكاي اللار ً المتمح  فً ضتبات النص كالؽتؾ ورور 

*********** 

 

 

                                           
 .62 -53ذ ٌذّذأٟ: ث١ٕخ إٌض اٌغشدٞ، ص( ساجغ: د. د10١ّ)

 30َ، ص2003ساجغ: جٛص٠ف .ئ. ئوغٕش: شؼش٠خ اٌفؼبء اٌشٚائٟ، رشجّخ ٌذغٓ ادّبِخ، أفش٠م١ب اٌششق، اٌّغشة ٌجٕبْ،  (11)

 .7َ، ص1991، 1( د. عؼ١ذ اٌٛسلٟ: اٌمظخ ٚاٌفْٕٛ اٌج١ٍّخ، داس اٌّؼشفخ اٌجبِؼ١خ، اإلعىٕذس٠خ، ؽ12)

اٌذاس اٌج١ؼبء، اٌطجؼخ األٌٚٝ،  -اٌفؼبء ٚاٌضِٓ ٚاٌشخظ١خ، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ، ث١شٚد  -ذشاٚٞ: ث١ٕخ اٌشىً اٌشٚائٟدغٓ ث( ساجغ: د. 13)

 27َ، ص1990
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 أوالً: رواٌة )ذاكرة الجسد( ألحالم مستغانمً:

نموت اً فنٌاً فرٌداً فً الرواٌة العربٌة المعاررأل  لّدمت الروائٌة ال زائرٌة "أحتو مستؽانمً" فً رواٌتها )تاكرأل ال سد(

والموسٌبىك وأالّت ِمن بٌن رفحاتها و و ٌ متآلفة مز ت فٌ  الكاتبة بالتدار بٌن فن الرواٌة والفن التشكٌلً وفن الشعر 

للتشكٌ  اللؽوي والتشكٌ  البرريك واستااضت من لت  ذتا التدال  الفنً التعبٌر ضن رإٌتها التاتٌة فً ورؾ ذموو 

 الوان وانترارات  و لفالات   وسنتولؾ ذنا ضند تؤحٌر الفكاي المكانً فً شلرٌات الرواٌةك  كافة  لى تدال  الفن

التشكٌلً التي كان ل  الحكور اعكبر والمكّحؾ فً الرواٌة دا،ً للمكانك ولد ترة ذتا التؤحٌر برمات  الفنٌة فً بنائها 

اللؽوي بعنارر الفن من ألوان ولامات ولوحات فنٌةك ب   ن المكان تشّك  بهاك وأّد  الفن التشكٌلً دور  فً التعبٌر 

  (14)ضن  

 تٌمة السرد فً الرواٌة:

تتوزأل تٌمة السرد فً رواٌة )تاكرأل ال سد( ضلى نسٌ  النصك وذو ما سٌدفعنا  لى ضر  مو ز عحداق الرواٌة 

 للورو   لى تٌمة السرد فٌها 

تدور أحداق الرواٌة بٌن حتحة أمكنة ذً ال زائر وتونس وفرنساك وتررد الكاتبة فٌها اعبعاد التً راحبت حورأل تحرٌر 

وك فبا  الرواٌة أحد التٌن شاركوا فً ذت  الحورألك ولدموا  زياً من  سدذو فً سبٌ  تحبٌق 1966ال زائر واستبتلها 

ذتا النرر الكبٌر؛ فبد بدأ با  الرواٌة )لالد بن اوبا ( حٌات  فً رفوؾ الحورأل ال زائرٌة مناكتً ٌشارة فً العملٌات 

فً س ن ا،حتت  شاباً رؽٌراًك  ت كان ضمر  ستة  الحربٌة برحبة لائد  )سً الااذر( لٌعانً مع  ذو الوان مؽترباً 

ٌُفر  ضن لائد  بعد حتق  ٌُالَق سراح  بعد ستة أشهر لرؽر سن ك و ضشر ضاماًك وٌفرل  ضن لائد  لمسة ضشر ضاماًك و

  و ٌلتحق )لالد( بال بهة بعد وفاأل أم  بحتحة أشهر م  )سً الااذر(ك وبعد معارك1955سنوات من التعتٌبك وفً سنة 

النا حة أربح لائد  ٌعتمد ضلٌ  فً المهمات الرعبة التً تتالب موا هًة مباشرأل م  العدوك حتى رفع   لى رتبة متزو 

ٌُراب )لالد( بررارتٌن فً تراض  الٌسر ك وٌرسل  لائد  )سً  ٌشرؾ ضلى بع  العملٌات وٌدٌرذا بنفس ك حتى 

ٌُوِك   لٌ  لائد  مهمة ألر ك الااذر(  لى تونس لُتبَتر تراض ك  ت لٌس ذناة ح  لل ر؛ ،ستحالة استئرا  الررارتٌنك و

وذً تس ٌ  ابنت  )أحتو( فً دار البلدٌة بتونسك حٌق لو ٌتمكن )سً ااذر( من تس ٌلهاك فهو ، ٌزور أذل  التٌن انتبلوا 

ٌُستشهد )سً الااذر( فً  مولد افل  الحانً )نارر(  و بعد1966 لى تونس  ، ٌوماً أو ٌومٌنك مرأل أو مرتٌن ك  ضاوك و

 بحمانٌة أشهرك وذو التي لو ٌر   ، مرأل واحدألك ولب  أن ٌر  حمرأل كفاح  بعدأل أشهر 

وٌعانً )لالد(  حباااً نفسٌاً مستمراً بسبب فبد  تراض ك وتلتّ  ضتلت  بما حول ك فٌورٌ  ابٌب  الٌوؼستفً التي أشرؾ 

دٌدأل م  العالو من لت  الرسو أو الكتابة؛ فٌ د )لالد( فً ممارسة الرسو ضلى ضملٌة بتر تراض  أن ٌعٌد بناي ضتلة  

 تعوٌكاً ل  ضن نبص  سد ك حتى ٌؽدو واحداً من أذو الفنانٌن التشكٌلٌٌن فً ال زائر 

 وتنا  ال زائر استبتلهاك وٌعود  لٌها لالدك وٌرف  ك  المنارب السٌاسٌة التً ُضِرَكت ضلٌ ك وٌبب  أن ٌكون مسإو،ً 

ضن النشر والمابوضات فً ال زائرك بعد أن ضّمق حبافت  وماالعت  فً الفترأل التً لكاذا فً تونس  وٌشعر )لالد( أن  

تحو  من محبؾ  لى شراً ٌت سس ضلى الحروؾ والكلماتك وٌتحم  مسإولٌة ما ٌكتب  ا لرونك فٌحتؾ كلمة ذنا 

أن ٌحتؾ بع  الكلمات التً  ايت فً دٌوان  التً تدٌن  أوذناةك حتى ٌالب من الشاضر الفلساٌنً )زٌاد الللٌ (

                                           
( ٕ٘بن دساعخ ِّٙخ ثؼٕٛاْ )رٛظ١ف اٌفْٕٛ فٟ سٚا٠خ راوشح اٌجغذ ألدالَ ِغزغبّٟٔ( ٌـ "وش٠جغ ٔغ١جخ"، ٟٚ٘ ِزوشح ِبجغز١ش ثجبِؼخ ِذّذ 14)

َ، رٕبٌٚذ ف١ٙب رٛظ١ف اٌفٓ اٌزشى١ٍٟ ٚفٓ اٌشؼش ٚاٌّٛع١مٝ فٟ اٌشٚا٠خ ِٓ ِٕظٛس ع١ّ١بئٟ، غ١ش أٔٙب فٟ رٕبٌٚٙب ٌٍفٓ 2008اٌجضائش،  -خ١ؼش

ػٍٝ اٌزشى١ٍٟ ٌُ رشثؾ ث١ٓ اٌّىبْ ثٛطفٗ ِشوض اٌذذس أٚ ر١ّخ اٌغشد ٚاٌفؼبء اٌزشى١ٍٟ اٌزٞ ػجّش ػٕٗ، ٚ٘ٛ ِذٛس دساعزٕب، وّب أٔٙب الزظشد 

 )راوشح اٌجغذ(.   سٚا٠خ
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اعنظمة العربٌة؛ فٌرف  زٌاد أن ُتبَتر لرائد ك وٌنشر  )لالد( كما ذوك وٌلبى فً سبٌ  تلة متاضب كحٌرألك وٌترة مولؾ 

 نسا زٌاد فٌ  أحراً كبٌراًك  ت شعر بالزٌؾ التي لو ٌعد ٌتحمل ك حتى ٌبرر ترة وظٌفت  تلة واله رأل  لى فر

وفً فرنسا ٌلتبً )لالد( بؤحتو فً أحد معار  لوحات  الفنٌة ببارٌس التً ؼاتها وسائ  اإلضتو الفرنسٌة وبع  

الرحؾ العربٌة ضلى استحٌايك وتتعرؾ )أحتو(  لى )لالد( من لت  لوحت  )حنٌن(؛ أولى لوحات  الفنٌة التً رسمها فً 

اتك فهو مبٌو فً فرنساك وفنان تشكٌلً معروؾك وذً اعلر  تدرس فً فرنساك العاو التي ُولَِدت فٌ ك وٌتباد،ن اللباي

وتكتب الرواٌةك ولب  تلة فهً ابنة سً الااذر لائد  ومحل  اعضلىك وذً التً حملها افلًة رؽٌرألك وَس َّ  اسمها فً 

ٌُفِرح ك  منهما لآللر ضن مش  اضر   البلدٌة بتونس  وتنشؤ بٌنهما ضتلة حب حمٌمٌة ولوٌةك و

ف   لى )أحتو( بعد أن  ٌُعرِّ وٌحدق أن ٌزور ردٌب  الشاضر الفلساٌنً )زٌاد الللٌ ( فرنساك وٌبٌو م  )لالد( فً شبت ك و

 علها تبرأ ل  وُتع ب ب  لب  أن تلبا ك وٌشعر )لالد( أن )أحتو( بدأت تن تب أكحر  لى زٌادك ومن حو فمن  ٌشعر بف وأل 

 بدأت تتس  بٌنهما 

ٌُستشهد فً  حد  المعارة الحربٌةك وٌترة )لالد( لفراؼ  وحزن  ضلى فبد ردٌب   وٌنتب  وٌعود زٌ اد  لى بٌروتك حتى 

ٌَُفاَ ؤ بَعّو )أحتو( وألً سً الااذر )سً الشرٌؾ( ٌدضو   لى حكور زوا  )أحتو(  لى  )لالد( من َذوٍّ  لى َذوٍّ للرك  ت 

))سً    (

ائرك وٌلّح ضلٌ  فً الحكور   لى  وار ردمة لالد؛ فبد كان مندذشاً بؤن أحد البٌادات السٌاسٌة فً ال ز (

ٌكون ذتا الر   المعروؾ بفساد  ذو زو  أحتو  وٌعود )لالد(  لى لسناٌنة محمتً بهموم  لزٌارأل ألٌ  )حسان( 

ٌُهدي )لالد( وحكور ضرس )أحتو( التي ؼاب ضن  ألوذا )نارر( رفكاً لهتا الزوا  التي رل  تدنٌساً لسٌرأل أب ٌ ك و

 لٌها لوحت  اعولى )حنٌن( التً رسمها فً ضاو مولدذاك وتبوح ل  بؤنها ما زالت تحب ك حو ٌعود )لالد( مرأل ألر   لى 

 منفا  )فرنسا(  

وبعد ست سنوات ٌبرر )لالد( العودأل نهائٌاً  لى لسناٌنة بعد مبت  ألٌ  )حسان( لٌرضى زو ت  وأو،د  الستةك وٌهدي 

 لردٌبت  الفرنسٌة )كاترٌن(   لوحات 

ذت  لترة أحداق رواٌة )تاكرأل ال سد( عحتو مستؽانمًك والفكرأل اعساسٌة فً الرواٌة لٌست م رد كتابة لرة حب 

 معت بٌن بالً الرواٌة )لالد( و)أحتو(ك ب  ذً ضتلة رمزٌة فً اعساسك تشٌر  لى الوانك وتؤلت شرضٌتها من اسو 

ا السٌاق العاو للرواٌةك فمن حٌق ا،سو ٌرتبا معنى اسو )لالد( بالللود والحٌاأل الدائمة المرتباة البالٌنك وٌد  ضلٌه

باعواانك وتظ  أنفاس )لالد( حتى نهاٌة الرواٌة تردد اسو )أحتو( مبروناً بالوانك أما )أحتو( فهً مفرد حلوك والتؽٌر 

 انب للر ذو شًي تتوق  لٌ  النفسك ٌراودذا ك  حٌنك ٌكبر أو  والتفكة والتنال  أذو سمات  فً ارتباا  بالمناوك وفً

 ٌرؽرك وفق مرادات النفوسك وتؽٌر ضواافها والمإحرات المحٌاة بها  

وفً منعافات السرد ٌتؤكد ذتا المعنىك فالبا  )لالد( الشلرٌة الرئٌسة فً الرواٌة ذو التي ٌبوو برواٌة اعحداق؛ فهو 

بنب  اعحداق  لى المتلبً اعو / أحتوك فالرواٌة ضبارأل ضن كتاب روائً ٌسرد لها فٌ  لرت  الراوي/السارد التي ٌتكف  

معها بكمٌري السرد التاتً )المتكلو الملااب(ك وذً المروي ضلٌ  فً م م  السردك والمتلبً الحانً البارئ العربً 

 بشك  ضاو وال زائري بشك  لاص  

لتنال  الحاد بٌن المتعة واللتأل والسعادأل التً لد ن دذا فً اعحتوك والحرلة واعلو ٌإكد )لالد( أن )أحتو( ٌتوفر فٌها ا

 واللوؾ التي تترك  فٌناك وتلة من لت  التحلٌ  الرمزي لحروؾ اسو )أحتو(: 

                                           

( .ّٗح اٌغبسد ثبع  ( ٘ىزا ٚسد فٟ ٔض اٌشٚا٠خ؛ ئر ٌُ ٠ظشِّ
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ك )كانت تلة أو  مرأل سمعت فٌها اسمة    سمعت  وأنا فً لحظة نزٌؾ بٌن الموت والحٌاألك فتعلبت فً ؼٌبوبتً بحروف 

 كما ٌتعلق محموو فً لحظة ذتٌان بكلمة  

 كما ٌتعلق رسو  بورٌة ٌلاؾ أن تكٌ  من   

 كما ٌتعلق ؼرٌق بحبا  الحلو 

 بٌن ألؾ اعلو ومٌو المتعة كان اسمة 

تشار  حاي الحرلة   و،و التحتٌر  فكٌؾ لو أحتر اسمة التي ولد بٌن الحرائق اعولىك شعلة رؽٌرأل فً تلة الحروب  

ال م  كاسو ذتا الوانك  –أحتر اسماً ٌحم  كد  وٌبدأ با "أح" اعلو واللتأل معاً  كٌؾ لو أحتر ذتا ا،سو المفرد  كٌؾ لو

 ( 15)وأدرة منت البدي أن ال م  للق دائماً لٌبتسو!( 

 و نلحظ ذنا د،لتٌن من ذتا التحلٌ  اللؽوي لحروؾ اسو )أحتو(:

اعولى: ما ٌشعر ب  )لالد( فً حب  عحتو من حرلة وشوق للبائ  بهاك وضتاب وألو بابتعاد  ضنهاك و ْن كان ذتا المعنى 

والعاً بالفع  بد،لت  الحسٌة فً ضتلت  بؤحتو التً رارت زو ة لؽٌر ك لكن  وال  بد،لت  الرمزٌة ضلى الوان التي 

التي ٌسر  فً أورال  ودم  ٌ رف   لٌ ك  ، أن  ٌتعتب ألماً؛ عن ؼٌر  استحوت  ٌحترق شولاً للعودأل  لٌ ك وما زا  حب 

ضلٌ ك وسرل  ضنوأًل وؼرباًك ضندما ترّدر المشهد البرارنة التٌن أ ادوا ارتداي زي اعباا ك بٌنما سّ   التارٌخ أسماي 

 الشهداي واعباا  الحبٌبٌٌن فبا فً التاكرألك لتمنح لهو بع  ا،متٌازات  

الحانٌة: ، ٌلفى ذنا الربا بٌن  م  اسو الشلرٌة والوانك فا،سو )أحتو( والوان )ال زائر( كتذما  م  لحلو 

و زٌرألك وداّ،ن أٌكاً ضلى مفرد معٌنك ذو اسو الشلرٌة )أحتو( والوان )ال زائر(  واالما كان الوان  معاً فبد ُللق 

 لسارد  ضلى حد تعبٌر ا –لٌبتسوك كما ُتبتسو اعحتو 

 ن حب )لالد( عحتو ممزو  بحب  لوان فارل ك حو ضاد  لٌ  فً رورأل تتكر  بهتا ال سدك ونلحظ أن السارد لو ٌررح 

باسو )أحتو(  ، فً ذتا الموك  رمزاًك وتؤتً ببٌة اإلشارات ضن ارٌق كمائر السرد )أناك ذًك أنِت(؛ وبع  

ٌّ  ذتا ا،سو التي تحمل  بسٌا  لاص ترمز ب   لى وان منشودك اإلشارات اعلر  باسو )حٌاأل(ك فالكاتبة حررت  أن تس

 بؤحتو لو تتحبق  

 شخصٌات الرواٌة ورمزٌة المكان:

تتعدد الشلرٌات فً رواٌة )تاكرأل ال سد(ك وتتعدد معها النمات  التً تبدمهاك منها الحوري المناكة  كلالةد وسةً الاةاذر 

المبهور كؤحتو )حٌاأل( و)حسان(ك ومنهةا الورةولً المتسةلق كسةً الشةرٌؾك ومنهةا  وزٌاد الللٌ ك ومنها المحاٌد المستسلو

ا،نتهازي المتسلا كا)سً    ( زو  أحتو   لكن أذمها ضلى اإلاتق كانت شلرةٌات )لالةدك أحةتوك سةً الاةاذرك زٌةاد 

للةوان؛  -بو ة  ضةاو  -معةاد   فالشلرةٌة فةً الرواٌةة بنوضٌهةا السةلبً واإلٌ ةابًالللٌ (  وكلهةا تترة  بالوان/المكةان؛ 

ٌُحبق ما كةان ٌحلةو بة    السلبً التي سرق الوانك أو ٌحاو  التسلق لبلوغ مبارد سٌاسٌةك واإلٌ ابً التي بت  للوان ولو 

ب   ن التٌار الكاتبة عسماي شلرٌات ضالمها ٌمح  المعاد  تات  )لالد وأحتو أو حٌاأل وزٌاد وسً الااذر وسةً الشةرٌؾ 

ر(  وٌتسو بناي الشلرٌات فً تحو،تها بالعمق الفنً بد،،تها المرتباة بالوان فً تشٌٌد متوائو مة  تبلبةات وحسان ونار

 الوان وتشكتت أبنائ   وسنتولؾ ضند حتق شلرٌات بد،لتها ضلى المكان باتً )لالدك أحتوك زٌاد( 

 

                                           
 .37، 36َ، ص2000، 15( أدالَ ِغزغبّٟٔ : راوشح اٌجغذ، داس ا٢داة، ث١شٚد، ؽ15)
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 :شخصٌة )خالد بن طوبال(/الوطن الناهض/الجزائر/قسنطٌنة 

شلرٌة )لالد بن اوبا ( الشلرٌة الرئٌسة فً الرواٌةك وذو أحد كبار الفنانٌن التشكٌلٌٌن ال زائرٌٌنك  ْن لو ٌكن  ّسدت 

 أكبرذو ضلى اإلاتقك كما ٌررح السارد نفس  فً الرواٌة:

ٌٌّن التٌن )ذا أنا الٌوو أحد كبار الرسامٌن ال زائرٌٌنك وربما كنت أكبرذو ضلى اإلاتق؛ كما تشهد بتلة ألوا  الن باد الؽرب

 ( 16)نبلت شهادتهو بحروؾ بارزأل ضلى باالات دضوأل ا،فتتاح (

وٌبدأ )لالد(  دراة مؤساأل الوان م  بداٌة رحلت  م  فن الرسو منت حادحة فبد  تراض  وابتعاد  ضن رفوؾ ال بهة فً حورأل 

مستمراً بسبب فبد  تراض ك واؼتراب  ضن وان  ا،ستبت  ال زائرٌة و لامت  فً تونسك حٌق ٌعانً )لالد(  حباااً نفسٌاً 

منفٌاً فً تونس  وتلتّ  ضتلت  بما حول ك فٌورٌ  ابٌب  الٌوؼستفً التي أشرؾ ضلى ضملٌة بتر تراض  أن ٌعٌد بناي 

 ضتلة  دٌدأل م  العالو من لت  الرسو أو الكتابة:

ٌدور فً تذنة  و، تهو نوضٌة تلة الكتابة و،  )ضلٌة أن تلتار ما ذو ألرب لنفسةك وت لس لتكتب دون لٌود ك  ما

 مستواذا اعدبً   المهو الكتابة فً حد تاتها كوسٌلة تفرٌػك وأداأل ترمٌو داللً  

و تا كنت تفك  الرسو فارسو   الرسو أٌكاً لادر ضلى أن ٌرالحة م  اعشٌاي وم  العالو التي تؽٌر فً نظرة؛ عنة أنت 

 ( 17)  بٌد واحدأل فبا  (تؽٌرت وأربحت تشاذد  وتلمس

وحٌن ٌ ٌب  بؤن  ٌفك  الرسو؛ فمن  ٌبو  ل   ملة تتردد فً تاكرت  وتسٌار ضلى حواس ك وتكون دافعاً ،حتراؾ فن 

 الرسو:

 ( 18)) تن ابدأ برسو ألرب شًي  لى نفسة   ارسو أحب شًي  لٌة    ارسو فبد ، تكون فً حا ة  لً بعد الٌوو!(

تاي ٌ د نفس  محموماً بفع  المر ك ومحموماً بها س ٌدفع  نحو الرسوك وٌ د نفس  محموماً  ن )لالد( فً رهوأل الش

 ببسناٌنةك ٌعانً لحظات و،دأل لوحة أولىك وكؤن  نبً ضلى موضد م  رسالة ووحً:

نت )نمت فً تلة اللٌلة للباًك وربما لو أنو  كان روت تلة الابٌب ٌحكرنً بفرنسٌت  المكسرأل لٌولظنً "ارسو"  ك

أستعٌد  دال  بدلت  البٌكايك ٌودضنً وذو ٌشد ضلى ٌدي "ارسو"  فتعبر لشعرٌرأل ؼامكة  سدي وأنا أتتكر فً ؼفوتً 

أو  سورأل للبرلن  ٌوو نز   برائٌ  ضلٌ  الستو ضلى محمد عو  مرأل فبا  ل : "الرأ" فسؤل  النبً مرتعداً من الرذبة   

التي للق"ك وراح ٌبرأ ضلٌ  أو  سورأل للبرلن  وضندما انتهى ضاد النبً  لى  "ماتا ألرأ؟" فبا   برٌ  "الرأ باسو ربة

 ( 19)زو ت  و سد  ٌرتعد من ذو  ما سم   وما كاد ٌراذا حتى راح "دحرٌنً    دحرٌنً   " (

وتحكر )لالد( تلة الرضشةك فٌنتظر حتى الوأل الرباح لٌشتري ما ٌحتا   لرسو لوحتٌن أو حتق: )وولفت كم نون 

 ( 20)ى ض   أرسو لنارأل الحبا  فً لسناٌنة  (ضل

 ن ما ٌستدضً ا،نتبا  ذنا ذو الربا بٌن فعلً البرايأل والرسوك أو باعدق الربا بٌن فع  الرسالة ومراحبات تلة الحالة 

نبص أو  من انفرا   زئً ضن العالو لإلضداد لرسالة لد ، تكون  ، تعبٌراً ضما ٌ ٌش فً النفسك وتعوٌكاً لها ضن حالة

ض زك فت د فً تلة الرٌشة  حساساً متزاٌداً بمشباأل نهمها ورؼبتها  حو ٌؤتً ربا للر بالسكن بمفهوم  الدٌنً حٌن ٌالب 

                                           
 .63( اٌّظذس اٌغبثك، ص 16)

 .61، 60( اٌّظذس ٔفغٗ، ص 17)

 .61( اٌّظذس ٔفغٗ، ص 18)

 .62( اٌّظذس ٔفغٗ، ص 19)

 .63ٔفغٗ، ص  ( اٌّظذس20)
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النبً رلى هللا ضلٌ  وسلو من زو ت  السٌدأل لدٌ ة أن تدحر ك وٌتمّح  تلة السارد فً لول  حٌن تشتد ضلٌ  ر فة الشتاي 

 ( 21)تً  "دحرٌنً لسناٌنة   دحرٌنً  " ولكن لو أل  شٌئاً لٌلتها (والحمى: )كدت أررخ فً لٌ  ؼرب

حّمة انفرا  بٌن الفنان وضالم  فً اللحظة التً ٌتوق فٌها لإلبداأل؛ "فت نبالػ حٌن نررح بؤن الفن ذو فع  ا،نفرا  

ك والبفز ضلى نسٌ  الرتابة بالتات اإلنسانٌة ضن بالً ضنارر الحٌاأل والابٌعة؛ عن  فع   ضادأل التشكٌ ك وت رٌد الللق

الباتلة  لى تولٌ   دٌد )   ( واإلنسان ٌل ؤ  لى التعبٌر بورف  ٌفكً  لى التللص من لحظة تتراكو فٌها اعحاسٌس 

 ( 22)والمشاضر واعفكار والمعاناأل ضلى نفس ك فٌلبً بها ضلى كاذ  اللؽة أو الرورأل أو الحركة أو النؽو "

لبداٌة ت ربة  دٌدأل فمن تلة ٌستدضً رورأل الوحً والرسالةك "و، ؼرو فبد أحس  وحٌن ٌنفر  الفنان ضن ضالم 

الشعراي من لدٌو بؤن حمة روابا وحٌبة تربا بٌن ت ربتهو وت ربة اعنبٌايك فك  من النبً والشاضر اعرٌ  ٌحم  رسالة 

ت والعتاب فً سبٌ  رسالت ك وٌعٌش  لى أمت ك والفارق بٌنهما أن رسالة النبً رسالة سماوٌةك وك  منهما ٌتحم  العن

ؼرٌباً فً لوم  محارباً منهو أو فً أحسن اعحوا  ؼٌر مفهوو منهوك وألٌراً فمن كتً من الرسو  والشاضر ٌكون ضلى 

رلة ببو  ضلٌا ؼٌر منظورأل    ولتلة أٌكاً دأب شعراإنا المعاررون ضلى استعارأل شلرٌات الرس  لٌعبروا من 

 ( 23)ت اربهو المعاررأل"  لتلها ضن بع  أبعاد

د السارد وفق منظور  بٌن رسالة الشعراي واعنبٌاي: )كنت أإمن فً أضمالً أّن الشعراي كاعنبٌاي ذو دائماً ضلى  وٌوحِّ

وفً سٌاق ت سٌد لحظات و،دأل لوحت  اعولى ٌربا السارد بٌن النبً والفنان فً حالتً نزو  الوحً ( 24)حّق (

د الفنان التشكٌلً/السارد م  النبً فٌما ٌعانٌ  من اؼتراب ضن وان : واإللهاو/اعساس النفسً   لعملٌة اإلبداألك ب  ٌتوحَّ

ًّ رؽٌر نز  ضلٌ  الوحً تات لرٌؾ فً ؼرفة رؽٌرأل بائسةك فً شارأل "باب سوٌبة" بتونس   )ذا أنا الٌوو    نب

ًّ فً وان ؟( ًّ لار  وان  كالعادأل   وكٌؾ ، و، كرامة لنب  ( 25)ذا أنا نب

ٌ د )لالد( رابااً نفسٌاً بٌن  وبٌن أرحاب الرسا،ت السامٌةك فالمسؤلة تتعلق بالرسالة التً ٌإدٌها ك  منهوك وتلة  

الرسالة  تا كانت ضند النبً تتعلق ببوم /وان ؛ لٌنبل  من حا   لى حا ؛ فمن مهمة الفنان واعدٌب تبتؽً تلةك حٌن ٌنتب  

عً أو  لى الهو البومًك وٌ د فً تلة تعبٌراً ضن وفائ  لوان ك كما ٌ د )لالد( فً ممارسة من الهو التاتً  لى الهو ال م

الرسو تعوٌكاً ل  ضن نبص  سد ك ب   ْن رح التعبٌر  براً لتاكرت ك وتعبٌراً ضن حب  لبسناٌنةك وابتعاد  ضنها مؽترباًك 

 وتعوٌكاً ضّما فبد  منهاك فهو ، ٌرسو  ،  سرذا المعلق:

 ( 26)أّننً رسمت  مّرات ومّرات بعد تلةك وكؤّننً أرسم  ك  مّرأل عو  مرأل  وكؤّن  أحّب شًي لدّي كّ  مّرأل ( )أدري

وٌببى المكان الوان ذو الملهو ذناك لٌس عن  أ م  ما فً ضٌون الفنان فحسبك ب  عن  ٌتوق لأل م ك ٌم د ال ما  

 ى لسان )أحتو( ذت  المرأل:وٌللد ؛ لٌحافظ ضلى ببائ   مٌتً  تبو  الكاتبة ضل

) ن ما كتب  أراؼون ضن ضٌون  لزا ذو أ م  من ضٌون  لزا التً ستشٌخ وتتب    وما كتب  نزار لبانً ضن كفائر بلبٌس 

ذو أ م  بالتؤكٌد من شعر ؼزٌر سٌكون محكوماً ضلٌ  أن ٌبٌّ  وٌتسالا   وما رسم  لٌونارد دٌفنشً فً ابتسامة واحدأل 

                                           
 .62( اٌّظذس ٔفغٗ، ص 21)

ٌجٕبْ،  –فٟ جذ١ٌخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفٓ اٌزشى١ٍٟ ٚاٌشؼش، اٌّإعغخ اٌجبِؼ١خ ٌٍذساعبد ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ، ث١شٚد  -ػج١ذ: جّب١ٌخ اٌظٛسح( وٍٛد 22)

 .10، 9َ، ص2011٘ـ، 1431، 1ؽ

(
23

 .77َ، ص1997٘ـ، 1417اٌؼشثٟ اٌّؼبطش، داس اٌفىش اٌؼشثٟ، اٌمب٘شح، ( د. ػٍٟ ػششٞ صا٠ذ: اعزذػبء اٌشخظ١بد اٌزشاص١خ فٟ اٌشؼش 

 .150( أدالَ ِغزغبّٟٔ : راوشح اٌجغذ، ص 24)

 .63( اٌّظذس اٌغبثك، ص 25)

 .63( اٌّظذس ٔفغٗ، ص 26)
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لٌمت  لٌس فً ابتسامة سات ة للمونولٌزاك و نما فً لدرأل تلة الفنان الهائلة ضلى نب  أحاسٌس متنالكة لل وكانداك ألت 

 ( 27)وابتسامة ؼامكة ت م  بٌن الحزن والفرح فً لن واحد   فمن ذو المدٌن لآللر بالم د  تن؟( 

"لةد ٌزودنةا الفةن بالتناضةات  ن اإلبداأل ذنةا ٌؽةدو حالةة اسةتحنائٌة لتللٌةد ال مةا ك وٌحمة  دضةوأل مفراةة لتسةتمتاأل بالحٌةاأل  

شلرٌة معٌنة     تؤتً من ا،ست ابات ال سمٌة والعبلٌة والعاافٌة لمةا لةد ٌمارسة  الفنةان ومةا ٌحةاو  أن ٌنبلة   لٌنةا    لةد 

لةةق الركةةا الشلرةةً الةةتي نحسةة  والةةتي ٌةةدل  كةةمن ا،سةةتمتاأل بةةالفن وتفهمةة     تبةرز وظٌفةةة الفةةن فةةً شةةك  رمةةزي ٌل

 ( 28)فا،نفعا  بالفن واحد من الت ارب العظٌمة التً ٌستاٌ  اإلنسان أن ٌ تازذا "

وٌببى لالد نموت اً للفنان التشكٌلً الحائر التي ٌحلو بةوان نةاذ ك وحةٌن ٌفبةد أحتمة  وٌلتةار المنفةى؛ فةمن المكةان ٌاة  

 ٌ  لٌسكن لوحات ؛ عن  مسكون بالمكان/ال زائر/لسناٌنةك كما سنر  أحناي لرايأل لوحات   ضل

 أحالم رمز الوطن:  

تكحر النمات  التً ٌتعٌن فٌهةا أن تكةون )أحةتو( رمةزاً للةوان سةواي أكةان بمفهومة  العةاو )ال زائةر( الةتي  ةاي  معةاً محة  

وتاق  لٌ ك ولو ٌردق نفس  حٌن التبى ب  فةً بةارٌس فةً رةورأل أحةتو التةً أحتو تماماً أو لسناٌنة منشؤ لالد التي أحب  

 رسمها فً لوحة أولى  سراً من  سور لسناٌنة  

من النمات  الدالة ضلى أن الكاتبة ترمز باسمها  لى الوان ما ٌرد فً سٌاق حوار )لالد( م  )أحتو( حو  سر لبولها 

 الزوا  با )سً    ( تإكد ل :

تبا ب    أنا أذرب  لٌ  فبا من تاكرأل لو تعد ترلح للسكنك بعدما أّححتها باعحتو المستحٌلة واللٌبات أنا ، أر -)

 ( 29)المتتالٌة  (

 فٌؤتً رد )لالد( رافكاً تلة الملاارأل:

ولكن لماتا ذو    كٌؾ ٌمكن أن تمرؼً اسو والدة فً مزبلة كهت    أنت لست امرأأل فباك أنت وانك أفت ٌهمة ما  -)

 ( 30)سٌكتب  التارٌخ ٌوما؟(

  تن فؤحتو ذنا معاد  للوانك ورمز ٌرف  )لالد( أن ٌتهشو بمح  ذت  الرورأل البائسة:

احملً ذتا ا،سو بكبرٌاي أكبر   لٌس بالكرورأل بؽرورك ولكن بوضً ضمٌق أنة أكحر من امرأأل  أنت وان بؤكمل     -)

 ( 31)ذ  تعٌن ذتا؟ لٌس من حق الرموز أن تتهشو؟(

حٌن تالب )أحتو( من )لالد( أن ٌرسمها؛ فمن  ٌإّكد لها أنها النسلة اعلر  للوان التي سكن لوحات  كما سكن للب ك و

 لكن اللوحة ُكتبت باسو من سرلهاك فٌؽدو الوان لوحة م سدأل فً شلرٌة أحتوك أو تؽدو ذً لوحة للوان:

 ذ  ٌزض ة أن ترسمنً؟ -) 

 للت سالراً:

مرأل ألر ك أنة نسلة ابق اعر  ضن وان ماك وان رسمت متمح  تات ٌوو  ولكّن للرٌن  ،   كنت أكتشؾ فبا 

 ( 32)وكعوا  مكايذو أسف  انتراراتً (

                                           
 .126، 125( اٌّظذس ٔفغٗ، ص 27)

إٌّظٛسٞ ِٚغؼذ اٌمبػٟ، ِشاجؼخ ٚرمذ٠ُ عؼ١ذ ِذّذ خطبة، ِىزجخ ( ساجغ: ثشٔبسد ِب٠شص: اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خ ٚو١ف ٔززٚلٙب، رشجّخ د. عؼذ 28)

 .12، 11اٌش٠بع، )د.د(، ص -اٌمب٘شح، داس اٌض٘شاء  -إٌٙؼخ اٌّظش٠خ 

 .276( أدالَ ِغزغبّٟٔ: راوشح اٌجغذ، ص29)

 .277، 276( اٌّظذس اٌغبثك ، ص30)

 .277، 276( اٌّظذس ٔفغٗ، ص31)

 .170( اٌّظذس ٔفغٗ، ص32)
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و من لت  تلة الرورأل مفارلة تروٌرٌة حادأل بٌن َمن ٌحبون الوان زٌفاً  وٌزاو  )لالد( بٌن )أحتو( والوان؛ لٌبدِّ

اعٌادي الؽاربةك ب  رار لهو ك  شًيك كتاة التي تزو هاك وَمن ٌملكون الحب وزلفى لٌتباسموا  سد ك ولو ُتبا  تلة 

 الحبٌبً للوان وفاًي و لتراًك ولدموا  زياً من أ سادذو من أ   الوانك كلالد التي فبد تراض :

 )ٌا امرأأل ضلى شاكلة وان   

 أحبة السراق والبرارنة   ولااعو الارق  ولو تبا  أٌدٌهو  

 أحبوة دون مباب ك أربحوا توي ضاذات   ووحدذو التٌن

 ( 33)لهو ك  شًيك و، شًي ؼٌرة لً ( 

 ن الرورأل التً رسمها )لالد( عحتو فً الرواٌةك واعحداق التً رنعت تلة العتلة تإكد أن )الوان( ذو تٌمة السرد 

ٌُنا  من   لتا حٌن ٌلتبً حوب  فً الرواٌةك وأنها رمز لهتا الوان أحاات  الكاتبة بسٌا  لاصك ترف  فٌ  أن  ٌتهّتة أو 

اعسود فً رمت  نائزي حزٌن بحوبها اعبٌ  فً ٌوو ضرسها ٌتحو  لون حوبها  لى لون للحداد والحزنك حتى و ن كان 

 فً  شارأل  لى ت مٌ  الماام  السٌاسٌة من وراي ذت  الرفبة   ك(34)مرشوشاً بالآللئ والزذو

 سطٌن:زٌاد الخلٌل/الوطن الجرٌح/فل 

"فً ك  مدٌنة لابلت  فٌها زٌاد الللٌ  فً الرواٌة شاضر فلساٌنً ردٌق للالد بن اوبا ك ٌمز   لالد دائماً بالوان: 

شعرت أن  لو ٌر  بعد  لى و هت  النهائٌةك وأن  ٌعٌش ضلى أذبة السفر   كان زٌاد ٌشب  المدن التً مّر بها فٌ  شًي من 

وذو أحد الشلرٌات التً تركت تؤحٌراً فً لالدك  ت (  35)ومن ال زائر وأحٌنا " ؼزأل من ضمان   من بٌروت وموسكو  

حّركت  أشعار  وموالف  ا،ستحنائٌة لتؽٌٌر و هت  وتعدٌ  مسار  الحوري كفنان ل  رإٌة ومولؾك حٌن ٌرف  )زٌاد( أن 

راً كبٌراًك  ت شعر الزٌؾ التي لو ٌعد ٌُبَتر  زي من لرائد  التً تدٌن اعنظمة العربٌة؛ وٌترة مولؾ زٌاد فً )لالد( أح

ٌتحمل ك حتى ٌبرر ترة وظٌفت  التً حولت   لى شراً ٌرالب المابوضاتك وٌها ر  لى فرنسا  لبد شعر لالد بال زي 

 المبتور فً  سد  التي أذدا  للوانك فكٌؾ ٌهدٌ  الٌوو لرائد مشوذة؟!

احت  وشبب  من أ   موت  أو من أ   وان   وٌستحكر السرد  ن )زٌاد( ٌمح  معاد،ً للوان ال رٌح )فلساٌن( ٌبا  ر

رورأل زٌاد بورف  مبدضاً مدذشاًك حتى فً التٌارات  الحٌاتٌة أو الوانٌة التً تر   لى حد ال نون التي ٌبرن  ب نون 

الرواٌة حو   الرسامٌن العالمٌٌنك فً سرد مواٍز لحٌاأل زٌادك وتحلٌ  ضمٌق للحظة اإلبداأل  ففً حوار ممتد ٌ م  بالً

 نون الرسامٌنك تستدضً )أحتو(  نون دٌفنشً التي ور  فً لحظة ٌؤس واحتبار  لى لا  أتن  و ذدائها  لى ؼانٌةك 

وتاة الرساو الم هو  التي شنق نفس ك بعدما ضلَّق فً سبؾ ؼرفت  لوحة المرأأل التً أحبهاك ولكى أٌاماً فً رسمهاك 

 ( 36)ت  وتوّحد معها ضلى ارٌبت ك وول  نهاٌ

وٌربا السارد تلة ب نون المبدضٌن برفة ضامةك فالمبدأل  نسان متبلب مفا ئ ، ٌبدر أحد ضلى فهم ك و، ٌ د أحد تبرٌراً 

لسلوك ك وٌستدضً فً تلة زٌاد الللٌ  ردٌب  الشاضر الفلساٌنً التي ارتبا بفتاأل  زائرٌة أحبها ب نونك وحٌن وافق 

ك  شًيك وضاد  لى بٌروت لتلتحاق بالعم  الفدائًك فالتار الموت رافكاً الحٌاألك  أذلها ضلى تزوٌ   منها تللَّى ضن

                                           
 .381فغٗ، ص( اٌّظذس 33ٔ)

 . 351( اٌّظذس ٔفغٗ، ص 34)

 .195( اٌّظذس ٔفغٗ، ص 35)

 143( أظش: اٌّظذس ٔفغٗ، ص 36)
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"فه  شاضر كهتا أل   نوناً من رساو لا  أتن ؟! فبد استبد  براحت  شباًي لو ٌكن مرؼماً ضلٌ ك واستبد  بحٌات  موتاً دون 

 ( 37)أن ٌكون م براً ضلٌ " 

التي ٌبا  من أ ل  لتت  اللارة وشبب  بمحبوبة اا  انتظار ورالهاك  ن حب الوان ور  ضند زٌاد  لى حد ال نون 

لكّن مكاناً للر كان ٌنادٌ ك وواناًك ب  حباً أكبر كان فً انتظار   ولو تكن حٌات  وموالف  محباً للوان وحدذا التً ذزمت 

 )لالد(ك ب  موت  أٌكاً :

 )لبد ذزمنً حّتى بموت   

عة للشاضر والرساو " ةان كوكتةو" الةتي كتةب ٌومةاً سةٌنارٌو فةٌلو ٌترةّور فٌة  موتة  مسةبباًك تتّكرت ولتها تلة المبولة الرائ

 فتوّ    لى بٌكاسو و لى أردلائ  البتئ  التٌن ولفوا ٌبكون ك لٌبو  لهو بتلة السلرٌة المو عة التً كان ٌتبنها:

 (39) ،(38)ظاذرون فبا بالبكاي!"ون    نهو ٌت"، تبكوا ذكتا   تظاذروا فبا بالبكاي   فالشعراي ، ٌموت

وذكتا كان لشلرةٌة زٌةاد حكةور واكةح فةً تاكةرأل لالةد أو فةً تاكةرأل الةوانك تةرة تةؤحٌراً فةً تو ٌة  شلرةٌة السةرد 

داً فً شلرٌت  التً لو تمت؛ عن الوان ، ٌموت   الرئٌسةك وتعدٌ  مسار  الحٌاتًك والتعبٌر ضن المكان باتً م سَّ

 :الرواٌة وداللتها الرمزٌةاللوحات التشكٌلٌة فً 

تؤتً رواٌة )تاكرأل ال سد( عحتو مستؽانمً فً اعساس بكمٌر السرد التاتً/المتكلو من لت  روت لالد بن اوبا  

البا  ال زائري والفنان التشكٌلًك و تا كان السارد كتلة؛ فمن  من الابٌعً أن ت م  اللؽة السردٌة بٌن الحّس الوانً 

ستمد من المحٌا الحبافً للفنانك  كافة  لى الحّس الرومانسً الشفٌؾ التي ٌؽلِّؾ لؽة )لالد( فً تعبٌر  ضن والبعد الفنً الم

 شبب  ال نونً بؤحتو أو فً و   رمزي معاد  الوان فً الرواٌة  

اعولى من ضمل   تن ذت  أاواي حتحة تمٌز لؽة السرد فً الرواٌة )الوانٌةك لؽة الفن التشكٌلًك الرومانسٌة(؛ استمد 

 الفدائً ومشاركت  فً حورأل ا،ستبت  ال زائرٌةك والحانٌة من مهنت  رساماًك والحالحة من حب  )أحتو( 

و تا كانت الفنون التشكٌلٌة تروٌراً ورسماً؛ فمن السرد الروائً كتلة نب  لرورأل سردٌة نابكة فً ملٌلة الكاتب ُتَترَ و 

نى الحكائً للرواٌةك ولكن بشك  كتابً  وحٌن ٌستعٌن فن الرواٌة بمعاٌات الفن  لى متلٌ  سردي ُنَعاٌن  فً المب

المعاٌات الوافدأل ستؽٌر حتماً من ابٌعة الرواٌة؛ لتكتنز الموالؾ السردٌة بلؽة سردٌة تت اوز نماٌة الشك  التشكٌلً؛ فمن 

وائً؛ فهناة "فنون مت اورأل أو لرٌبة من الفنون التبلٌدي للؽة؛ عنها ستمتح من مع و الفن التشكٌلً  كافة  لى مع مها الر

اعدبٌةك وذً فنون أولٌة وتبوو بمهاو  مالٌة وتعبٌرٌة كالفنون اعدبٌة نفسهاك مح  الموسٌبى التً تستلدو اعرواتك 

اعلوان والرسو التي ٌستلدو اعلوانك والرلص التي ٌستلدو الحركات  ون د أٌكاً أن اللؽة لد تستحكر تذنٌاً وشعورٌاً 

نفسها التً ذً مادأل الرسوك فمتا لامت اللؽة برسو رورأل؛ فمنها سوؾ تإدي وظٌفة اللوحةك لكنها تستلدو اللؽة بد، من 

  (40)اعرباغك وذً الرورأل البلمٌة التً نعرفها فً اعدب"

من مع و الفن التشكٌلًك   ن المع و اللؽوي للسرد فً رواٌة )تاكرأل ال سد( عحتو مستؽانمً ٌستمد كحٌراً من مفردات 

حٌق شّكلت لامات فن الرسو مع ماً سردٌاً للؽة الرواٌةك ولّدمت ضنارر الفن نفسها فً الرواٌة بشك  كبٌر  ع  المتلٌ  

                                           
 .146، 145( أظش: أدالَ ِغزغبّٟٔ: راوشح اٌجغذ، ص 37)

 .249، 248( اٌّظذس اٌغبثك، ص 38)

اٌٛلٛف ػٕذ جّب١ٌبد اٌغشد اٌّٛاصٞ فٟ اٌشٚا٠خ أٚ  ( رضخش اٌشٚا٠خ ثؼذد ِٓ إٌظٛص اٌغشد٠خ اٌّٛاص٠خ، ٚسثّب ٠ُمذَّس ٌٍجبدش فٟ دساعخ ِمجٍخ39)

ٗ ِؼٙب ا١ٌّزب عشد، ٚأػٕٟ ثٗ اٌّٛالف اٌغشد٠خ اٌّىزٕضح فٟ اٌغ١بق اٌغشدٞ ألدذاس اٌشٚا٠خ، ٚرمَٛ ثذٚس عشد ِٛاص ٌألدذاس اٌشئ١غخ، ٚال رزشبث

ثجؼغ اٌّٛالف اٌزبس٠خ١خ ٌشخظ١بد فٕب١ٔٓ رشى١١ٍ١ٓ رظٕغ فبسلبً دال١ٌبً فذغت، ثً رغُٙ فٟ ثٍٛسح اٌشؤ٠خ اٌغشد٠خ ٚرذش٠ه اٌغشد، وبوزٕبص اٌشٚا٠خ 

 فٟ د١بح شخظ١بد اٌشٚا٠خ، ٚرٛجٗ ِٛالفُٙ، ٟٚ٘ ث١ٕخ داخ١ٍخ ػ١ّمخ رخؼغ ٌٍشؤ٠خ اٌغشد٠خ فٟ اٌؼًّ.

 .81 ،80َ، ص2005٘ـ/ 1426، 3( ساجغ: د.ػجذاٌشد١ُ اٌىشدٞ: اٌج١ٕخ اٌغشد٠خ ٌٍمظخ اٌمظ١شح، ِىزجخ ا٢داة، اٌمب٘شح، ؽ40)
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السردي ضبارأل ضن فكاي سردي للوحات متعالبةك تتباا  فٌها )اعلوان والظت  واعكواي والفرشاأل واللاوا 

المتلٌ  تبوو مبام  الحروؾ والكلمات فً الرواٌةك ب   ن اعلوان تتحاور وتت اوب فً  واعشكا    (ك وكؤن فكايذا

 السرد بد،ً من الشلرٌات 

ولد تركت معاٌات الفن التشكٌلً تؤحٌرذا فً لؽة السرد من لت  مستوٌٌن متتزمٌنك ذما: لؽة الورؾ السرديك ولؽة 

 الحوار 

ن حا،ت نفسٌة معٌنة تشٌر  لى حركة وتؤذب دال  نفس لالدك محلما َلِدَمت أحةتو تتللّ  المباا  الورفٌة السرد للتعبٌر ض

عو  مرأل لزٌارأل معر  لالد ببارٌسك وذً المرأل اعولةى التةً كةان ٌكتشةؾ فٌهةا أحةتو تلةة الافلةة الرةؽٌرأل التةً كةان 

د كة  ذةتا العمةر؛ فٌرةؾ لحظةة ك وذةا ذةو ٌراذةا بعةدار البلدٌةة بتةونسٌحملها منت لمس وضشرٌن سنةك وسّ   اسمها فً 

 دلولها المعر  بلؽة تعتمد ضلى مع و الفن التشكٌلً:

 )كان و هة ٌااردنً بٌن ك  الو و ك وحوبة اعبٌ  ٌتنب  من لوحة  لى ألر ك ٌربح لون دذشتً وفكولً  

 واللون التي ٌإّحق وحد  تلة الباضة المأل    بؤكحر من زائر وأكحر من لون 

 كاً من لون لو نكن نحّب  بالكرورأل!ذ  ٌولد الحّب أٌ 

 وف ؤأل الترب اللون اعبٌ  منًك وراح ٌتحدق بالفرنسٌة م  فتاأل ألر  لو أ،حظها من لب   

 ربما عن اعبٌ  ضندما ٌلبس شعراً اوٌتً حالكاً ٌكون لد ؼّاً ضلى ك  اعلوان  

 لا  اعبٌ  وذو ٌتؤم  لوحة )   (

 )   (وأ اب اللون التي ، لون ل  

 ولو تدذشنً حمالة اللون التي ، لون ل ك ضندما ٌفك  أن ٌفهو ك  ما ٌر   

 أدذشنً اللون اعبٌ  فبا   فلٌس من ابع  أن ٌفك  الؽمو !

 لب  تلة الٌوو   لو ٌحدق أن انحزت للّون اعبٌ  

 لو ٌكن ٌوماً لونً المفك    فؤنا أكر  اعلوان الحاسمة 

 (41)دون تفكٌر ( ولكّننً لنتاة انحزت  لٌة

 ن اللون وحد  ذو التي ٌنتب  من سار  لى سار فً المبا  السابقك  "فةاللون ذةو المحٌةر البرةري الةتي ٌحةرة شةعورنا 

وحواسنا من لت  التفاض  م  اعشةكا  الكائنةة فةً العةالو اللةار ً؛  ت  ن ضةدد المو ةات أو اعشةعة السةالاة ضلةى شةبكة 

وذتا اللون اعبٌ  بشعر  الحالة ذةو الةتي اسةتحوت ضلةى اللوحةة ( 42)من متعة أو كٌق" العٌن ذو التي ٌبدر ما نحس ب  

 فؤضاى المتلبً/السارد/لالد  حساساً بالحٌاأل والمتعة 

                                           
 .52، 51( أدالَ ِغزغبّٟٔ: راوشح اٌجغذ، ص 41)

٘شح، ( ػبؽف ِذّذ اٌغؼ١ذ: أصش اعزجذاي األٌٛاْ ػٍٝ اٌشىً ٚاٌزؼج١ش فٟ اٌطجبػخ اٌجبسصح، سعبٌخ ِبجغز١ش، و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌج١ٍّخ، جبِؼخ اٌمب42)

اٌذشوخ، ئطذاساد دائشح اٌضمبفخ -اٌظٛد-اٌخؾ-. ٔمالً ػٓ: د.سجبء ػٍٟ: اٌخطبة اٌجظشٞ فٟ لظض األؽفبي، ا85ٌٍَْٛ، ص2000٘ـ 1420

 .25َ، ص2015ٚاإلػالَ، دىِٛخ اٌشبسلخ، 
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 ّن لدٌنا أربعاً وضشرٌن مفردأل فً ذتا المبا  السردي التي ٌ م  بٌن الورؾ السردي والحوار ٌنتمةون  لةى مع ةو الفةن  

ونك ولد حّولت الورؾ السردي  لى لوحة فنٌة متحركة بالها لون أبٌ  ٌرتدي شعراً حالكةاً ٌةزٌن التشكٌلًك وبلارة الل

لاضة مأل  بالزائرٌنك وٌؽاً ضلى ك  اعلوانك فتربح اعلوان اعلر  ، لون لها   ن الورؾ السةردي لةد أضاةى لّلةون 

ّو  نحو الحوار مناباً  نسانٌاً ٌتحةاور فٌة  اللونةان اعبٌ  رفة  نسانٌة  علت  ٌنتب  من لوحة  لى ألر ك ب  أضاا  فً تح

اعبةةٌ  والةةتي ، لةةون لةة ك كمةةا  عةة  الحمةةق رةةفة لمةةا لةةون لةة ك والدذشةةة ورةةفاً  نسةةانٌاً للةةون اعبةةٌ  الةةتي ٌتحاشةةى 

فنشةى )الؽمو (ك فه  كان لالد ٌرسو لوحة المونالٌزا/ال ٌوكاندا تلةة اللوحةة التةى رسةمها العببةر  اإلٌاةالى لٌونةاردو دا

 و( تات ا،بتسامة الؽامكةك كما ٌظهر فً لوحة لالد التالٌة التً تبترب من متمح أحتو؟!1519 – 1452)

وارتبا اللون اعبٌ  ذنا بد،،ت الدذشة والوكةوح والرةمت والنبةاي واإلشةراق والرةفاي فةً  شةارأل شةفٌفة لهةتا ال سةد 

 ً ضلى ك  اعلوان  )الوان( التي ٌكسو  السواد التي ٌشٌر  لى استبداد ؼاّ 

ٌّنها اللون اعبٌ   لى لوحة ألر  ترّكز ضلى تفارٌ  و   أحتو بانتبا  تةدرٌ ً مةن لباةة  لكن السارد ٌنتب  من لوحة ز

 بعٌدأل  لى لباة لرٌبةك لٌرؾ متمح ذتا الو   أو تلة اللوحة اعلر  التً رسو لاواها بعناٌة فائبة:

 )رفعت ضٌنً نحوة عو  مرأل  )   (

 و تكونً  مٌلة تلة ال ما  التي ٌبهرك تلة ال ما  التي ٌلٌؾ وٌربة ل

كنِت فتاأل ضادٌةك ولكن بتفارٌ  ؼٌر ضادٌةةك بسةر مةا ٌكمةن فةً مكةان مةا مةن و هةة   رّبمةا فةً  بهتةة العالٌةة وحا بٌةة 

ن بةةؤحمر شةةفا  فةةاتح السةةمٌكٌن والمتةةروكٌن ضلةةى اسةةتدارتهما الابٌعٌةةة  وربمةةا فةةً ابتسةةامتة الؽامكةةة وشةةفتٌة المرسةةومتٌ

ٌّة لببلة   كدضوأل سر

 أو رّبما فً ضٌنٌة الواسعتٌن ولونهما العسلً المتبلب 

 (43)وكنت أضرؾ ذت  التفارٌ  (

التً توّلؾ فٌها الزمن وتنامى السةرد لٌتولةؾ السةارد أمةاو ذةتا الو ة  الةتي ؼةزا  -ٌتراي  للناظر فً تلة اللوحة السردٌة 

ضنة  لؽةة الورةؾ السةردي التةً تشةٌر  لةى تفارةٌ  الةوانك وٌبةرز فٌهةا لونةان حمةت بعد برري واكةح تشةّؾ  -حواّس  

معهما د،لتةٌن أضااذمةا السةارد للّةونٌن: اعو  اعحمةر الفةاتحك وذةو مةن اعلةوان النارٌةة الحةارألك لكنة  ٌتناسةب ذنةا مة  مةا 

ٌّة لببلة(ك فهو لون محٌر  تاب بالنسبة للر  ك "ٌرم ز  لى العاافة وك  أنواأل الشهوألك وٌشةٌر رّرح ب  السارد: )دضوأل سر

تلة التً افتبدذا ذتا الوانك ورحب تلة ابتسامة ؼامكةة تشةٌر  (44)اللون الؽامق من   لى ا،نبسااٌة والنشاا والاموح"

ر بلوحة المونالٌزا لدافنشً كما أسلفنا    لى سر كامن للفها؛ لُتتكِّ

الكاتبةة ضلةى لسةان ك مةا ٌشةٌر  لةى متمةح اتفةاق بةٌن الةو هٌن فةً  ٌظهر من ورؾ لالد عحةتوك أو بةاعحر  مةا أوردتة 

اللوحتٌن: لوحة دافنشً التشكٌلٌةك ولوحة لالد السردٌةك وبلارة فً ال بهةة العالٌةة واتسةاأل العٌنةٌن وا،بتسةامة الؽامكةة 

ولد أشةار بة  السةرد ذنةا  -الؽربٌةم  الفارق بٌن ابٌعة المرأأل الشرلٌة والمرأأل  -وتبلب لون العٌنٌنك وذو اللون الحانً ذنا 

  لى التبلب التي ٌشهد  الوان ما بٌن احتت  واستبت ك واستبداد وتهمٌش   

                                           
 .54، 53( أدالَ ِغزغبّٟٔ: راوشح اٌجغذ، ص 43)

 .229َ، ص1997،  2( ساجغ: د. أدّذ ِخزبس ػّش: اٌٍغخ ٚاٌٍْٛ، ػبٌُ اٌىزت ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، اٌمب٘شح، ؽ44)
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أما اللوحات التشكٌلٌة فً الرواٌة فبد َحَوْت أرب  ضشرأل لوحة فنٌة للفنان لالد بن اوبا ك وذت  اللوحات  ايت فً وحدات 

أحتو(ك  -اضتتار -وحات سماذا السارد/البا /الفنان/لالد وذً )حنٌن لؽوٌةك ولٌست روراً بررٌةك حتق من ذت  الل

 كافة  لى لوحات ال سور اإلحد  ضشرألك وذت  لو ٌعاها السارد اسماًك وتلة فكتً ضن لوحات ألر  لفنانٌن ضالمٌٌن 

لتها الرمزٌة المتوائمة كتضبً الورق لسٌزان والمونالٌزا لدافنشً  وسنتولؾ أماو ذت  اللوحات التً ورفها )لالد( ود،

م  تٌمة السرد فً الرواٌة والمعبرأل ضن الوانك حتى فً اللوحة التً رسو فٌهاً و هاً فرنسٌاًك لكن  بابوس حبافة ضربٌة 

 وتبالٌد تنتمً  لى ذوٌة ضربٌة 

 :لوحة حنٌن 

تراض  الٌسر ك وكانت ورٌة ذتا ذو ا،سو التي التار  )لالد( للوحت  اعولى التً شهدت مولدذا فً تونس بعد بتر 

ابٌب  الٌوؼستفً التي أشرؾ ضلى ضملٌة بتر تراض  أن ٌعٌد بناي ضتلة  دٌدأل م  العالو من لت  الرسو أو الكتابةك 

وحٌن أ اب  بؤن  ٌحب الرسوك نرح  بؤن ٌبدأ برسو ألرب اعشٌاي  لى نفس ك فرسو لنارأل الحبا  فً لسناٌنةك كما أشرنا 

 سابباً 

اق ولَّد ذت  اللوحةك  ت كانت نتٌ ة عزمة نفسٌة مّر بها )لالد( بعد بتر تراض  وابتعاد  ضن وان ك ولو ٌعد الاّب حمة سٌ

ٌُاّبب ب  ل،م  النفسٌةك ف ايت تعبٌراً ضمٌباً ضّما ٌ ٌش فً نفس  من  ٌُ دٌ ك فكان ضلٌ  أن ٌل ؤ محموماً بوان   لى الرسو 

اس  بالع زك واؼتراب  ضن وان ؛ فارتبا أو   نتا  ل  بهتا الوان: )وولفت مشاضر مكاربة للفتها أزمتان:  حس

 ( 45)كم نون ضلى ض   أرسو لنارأل الحبا  فً لسناٌنة  (

وذو   after sensation ن لوحة )حنٌن( ٌمكن أن نعدذا وفق سٌاق  نتا ها نموت اً لإلحساس التالً )التحق( 

نب  اللار ً التي بعح  وسبب  لد كؾَّ ضن العم ك فهو استمرار للعملٌة " حساس برري ٌحدق ضادأل بعد أن ٌكون الم

اإلحساسٌة بعد زوا  المنب  اللار ًك مما ٌإدي بدور   لى لٌاو المزٌد من الت ارب الحسٌة  وتت لى ذت  الظاذرأل بنوأل 

ٌَُعبِّ (46)لاص فً م ا  الرإٌة واإلبرار" ر من لتل  ضن حنٌن   لى   ولع َّ ذتا ٌفسر لنا التٌار لالد فع  الرسو ل

 لسناٌنة  

ولسناٌنة ذً المدٌنة التً شهدت مولد  ونشؤت  وارتباا  بؤحبت  ووان ك فمّحلت ل  شحنة ضاافٌة ظهرت فً رسم  

ى لسناٌنة مدٌنة  ل سرذا المعلق كؤو  لوحة ل ك وتشتهر لسناٌنة ب سورذا المعلبة؛ عنها مبنٌة فوق الرلور؛ لتا تسمَّ

م  اعتراة سنة ال سور  المعلبة  و سر لنارأل الحبا  ل  تارٌخ ممتد؛  ت ذو "ألدو  سور لسناٌنةك بنا  الرومانك حو رمَّ

 ( 47)وك وٌسمى أٌكاً ب سر باب البنارأل" 1863وك وذدم  الفرنسٌون واستبدلو  بال سر الحالً سنة 1792

اعو/ اعر / الوانك ل  بعد حكاري مهو بت سٌد  حبافة  ومن حو فالتٌار )لالد( لهتا ال سر المرتبا ببسناٌنة/ الحبٌبة/

أمة ضاشت فً ذتا المكانك وتعلبت ب  بعاداتها وتبالٌدذا وموروحاتها    فهو ٌلتز  تارٌلهاك وٌلتز  مع  ماكً لالد؛ لتا 

كما حملت ذت  اللوحة فً  كان استلهام  فً أو  ت ربة ل  معاد،ً لتعلب  بهتا المكان؛ لتا فهو ، ٌرسو  ، ال سور المعلبة 

مراح  و،دتها بعداً دٌنٌاً واكحاً تمح  فً استحكار اعمر اإللهً للنبً رلى هللا ضلٌ  وسلو: )الرأ(؛ فتوّحد م  ذتا اعمر 

 بفع  الرسو 

                                           
 .63( أدالَ ِغزغبّٟٔ : راوشح اٌجغذ، ص 45)

 .119َ، ص 2006، 1( د.لبعُ دغ١ٓ طبٌخ: ع١ىٌٛٛج١خ ئدسان اٌٍْٛ ٚاٌشىً، ِٕشٛساد داس ػالء اٌذ٠ٓ، دِشك، ؽ46)

 https://ar.wikipedia.org( ساجغ: 47)

https://ar.wikipedia.org/
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مولد ك   ن ذتا ا،سو التي التار  )لالد( للوحت  اعولى )حنٌن( ٌحم  مع  د،لة مؤلوتأل من اسم ؛ فهً تمح  الحنٌن  لى

الحنٌن  لى اعر ك الحنٌن  لى أم  التً فبدذا لب  سنواتك الحنٌن  لى سً الااذر و بهة الحوارك الحنٌن  لى تراض  التً 

ُبِترتك وذا ذو ٌحاو  تعوٌ  نبر  بهت  اللوحةك الحنٌن  لى لسناٌنة التً رار بٌن  وبٌنها  سرك الحنٌن  لى الوان 

 ،ت تمحِّ   مٌعها أحب اعشٌاي  لٌ  وألربها  لى نفس  ٌعبر ذتا ال سر   ن ذت  المدلو

وضندما ٌلتبً بؤحتو/حٌاألك فمنها تؤلت د،لة الحنٌن  لٌها والتعلق بهاك كما حّم  ذو اسمها بد،لة المتعة والشوقك ب   نها 

 هاك ٌبو  السارد:توازي اسمهاك فكما شهدت اللوحة و،دأل أولى واسماً  دٌداًك شهدت )أحتو( مولدذا وتس ٌ  اسم

" تولٌعً التي وكعت  عو  مرأل أسف  لوحةك تماماً كما 57)وذا ذً حنٌن لوحتً اعولىك و وار تارٌخ رسمها "تونس 

و وأنا أس   اسمة فً دار البلدٌة عو  مرأل ( 1957وكعت  أسف  اسمةك وتارٌخ مٌتدة ال دٌد تات لرٌؾ من سنة 

(48 ) 

سناٌنة؛ فمنها تتحّو   لى بٌتها فً لسناٌنة ذدًٌة لها فً ضرسهاك لتعود  لى موانها وعن اللوحة معاد  عحتو أو ل

)ذا ذً حنٌن النسلة النالرة ضن لسناٌنة فً لباي لٌلً م  اللوحة :اعساس )حنٌن(؛ لتا حٌن ٌسافر  لى ال زائر ٌبو 

  ( 49)اعر (

التكرٌاتك ٌعٌد تشكٌل  م  ك  حدقك ٌتبلب أاواراً م  تبلب وذكتا لو ٌكن الحنٌن واحداًك ب  ذو متعدد بتعدد مرافئ 

أوكاأل الوانك لكن  فً النهاٌة حنٌن  لى الوان؛ فاللوحة معاد  للوان التي  ّسدت  رمزٌة شلرٌة أحتو؛  نها تمح  

 تارٌل  وأحب اعماكن  لٌ  

 الوصف السردي للوحة:

التً ٌتو التعبٌر ضنها من لت  اللؽةك فالورؾ "رسو المكان بواساة ٌبدو الورؾ فكاًي تشكٌلٌاً متلٌتً لمفردات اللوحة 

   وٌؤتً ورؾ لوحة حنٌن ضلى لسان الساردك حٌن ٌعٌد تؤملها:(50)اللؽة"

)تؤّملتها مرأل ألر ك شعرت أنها نالرة  لو ٌكن ضلى مساحتها سو   سر ٌعبرذا من ارؾ  لى للرك معلق نحو اعضلىك 

 زن بحبا  من ارفٌ  كؤر وحة ح

ٌّة كاربة فً العمق تعلن تنالكها الرارخ م  المزا  الرافً لسماي استفزازٌة  وتحت اعر وحة الحدٌدٌة ذّوأل رلر

 ( 51)الهدوي والزرلة (

( 52) تا كان الحدق ٌنبؽً "أن ٌراغ بتركٌز ودلة ضالٌةك لكً ٌفع  فعل  التؤحٌري من لت  أشد ال م  د،لة وضمباً وتكاًي"

ٌُعاً للبارئ تروراً لتبدٌو ترور دلٌ ق ضن ؛ فمن الورؾ السردي ،بد أن ٌوازٌ   وورؾ اللوحة ذنا ٌؤتً دلٌباً للؽاٌةك 

ضاماً ضن ذتا ال سرك وفً الولت نفس  ٌشٌر  لى ضنارر الفن فً اللوحةك وبلارة الشك  واللونك كما أضااذا السارد من 

 منظور  النفسً 

                                           
 .117( أدالَ ِغزغبّٟٔ: راوشح اٌجغذ، ص48)

 .284( اٌّظذس اٌغبثك، ص49)

  61َ، ص1997، 1( د. طالح طبٌخ: لؼب٠ب اٌّىبْ اٌشٚائٟ فٟ األة اٌّؼبطش، داس ششل١بد، اٌمب٘شح، ؽ50)

 .129( أدالَ ِغزغبّٟٔ: راوشح اٌجغذ، ص51)

 ( ػٍٟ وبظُ داٚد: شؼش٠خ اٌذذس اٌغشدٞ، دساعخ فٟ اٌغشد إٌغٛٞ ٚأٔغبلٗ، ئطذاساد دائشح اٌضمبفخ ٚاإلػالَ، دىِٛخ اٌشبسلخ، اإلِبساد،52)

 .32َ، ص 2013
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وا اعفبٌة التً ٌمحلها امتداد ال سرك وذً التً تفر  رورأل السماي التً ٌسٌار ضلى اللوحة اللا (53)من حٌق الشك 

تترّدر أضلى اللوحة ضن اعر  البابعة تحت ال سرك لتفر  بٌن )أحتو( )لالد( ووالع ك كما ٌعاً ذتا الشك  اعفبً 

لتها الهّوتان الرلرٌتان التي ٌبسو اللوحة اتساضاً و، محدودٌة عحتو )لالد(ك حتى و ن ارادمت برلور الٌؤس الت ً محَّ

نان لاوااً متعر ة من كتلة لونٌةك ربما تكون أحدذما مستببل  واعلر  حاكر ك أو  اللتان كانتا ضلى  انبً اللوحة تكوِّ

وان  وأضداي   وتستند  لٌها لاوا رأسٌة مائلة كّونتها الحبا  الحدٌدٌة التً شّدت ال سر  لٌها فً  شارأل  لى توسل  بهت  

عسباب لكمان ببائ ك وكؤنها حب  الن األ التي ٌتعلّق ب  ؼرٌقك أو تراضا  اللتان فبد أحدذما؛ لتا  عل  السارد كؤر وحة ا

 حزن ضلى أحتم  المفبود  كتراض  تماماً  وال سر وفق ذتا ذو ممر الوان ومعبر  لتحبٌق أحتم  

حتحة ألوان: اعزرق واعسود والبنًك اعزرق رورأل أما اعلوان فمن اللوحة كما ٌبدو من ورؾ السارد لها تحوي 

 السمايك واعسود رورأل ال سرك والبنً رورأل الهوتٌن الرلرٌتٌن فً  انبً اللوحة  

"البدرأل ضلى  حداق تؤحٌرات نفسٌة ضلى اإلنسانك فمن لدٌها البدرأل ضلى الكشؾ ضن شلرٌة اإلنسان   ()وكما أن لأللوان

التٌار لالد  ؛ لتا ، ٌمكن فر (54)لما لك  منها من ارتباا بمفهومات معٌنة وكما ٌملك  من د،،ت و ٌحايات لارة"

التً ولَّدتها أحداق السرد  حر نفٌ  مكرذاً بعٌداً ضن وان  لهت  اعلوان ضن سمات  الشلرٌة وظروف  النفسٌة فً تلة الفترأل 

وفبد   زياً من  سد   ٌبدو تلة  لٌاً فً التٌار )لالد( علوان مالت  لى البتامة والحزنك كالبنً وذو من اعلوان الدالة 

ك وذً سمات نفسٌة (55)حواس"ضلى "الهدويك ٌفبد الدف  اللتق الواس ك نشاا  لٌس  ٌ ابٌاًك ولكن است ابٌاً متعلباً بال

متعلبة بالشلرٌة فً اعساس؛ فلالد فً تلة الفترأل العرٌبة من حٌات  كان ٌعانً  حباااً نفسٌاً مستمراًك ٌعٌش فً تونس 

  فٌؤتً اللون معاد،ً لتلة (56)"حراً ومبٌداً فً الولت نفس ك سعٌداً وتعٌساً فً الولت نفس ك رفك  الموت ورفكت  الحٌاأل"

 السكونٌة من اعلوك وٌعكد من تلة الد،لة اللون اعسود لل سر/ الَمْعَبر التي ٌعكس حزن  وتشاإم   الحالة

ٌّد اللوحةك وذو  ٌشٌر  لى البلق التي ٌعانٌ  لالدك فهو ضلى ذدوئ  ٌرارض  البلق وكما ذو واكح فمن اللون اعزرق ٌتس

الهدوي والزرلة؛ وذو ما ٌعكس حالة من الترلب وا،نتظار ت ا  تات  ووان ؛ ٌتكح تلة من ورف  السماي باستفزازٌة 

التً تتسو بها النفس البلبة ت ا  مستبب  ؼام  ٌلوح من  ا،نكسار بعد فبد  تراض  وابتعاد  ضن وان   وتتعانق م  أحداق 

تعمل  فان  وخ لد السرد فً الرواٌة د،لة ألر  ضلى رإٌة )لالد( واتساأل لفاق أحتم    ن اللون اعزرق "كما كان ٌس

ٌعنً اتساأل العالو  وكتلة فً العهود الساببة ضندما كان الدٌن ضامتً مسٌاراً فً الفن لد ٌرمز اللون اعزرق  لى 

   (57)السماي"

                                           
( عززٛلف اٌذساعخ ػٕذ دالٌخ اٌخؾ ٚاٌٍْٛ وؼٕبطش داٌخ ػٍٝ اٌشىً، ٌٚٓ رغزغشق اٌذساعخ فٟ سطذ اٌؼٕبطش اٌّخزٍفخ ٌٍٛدخ وبٌظً ٚاٌؼٛء 53)

ؼجَّش ػٕٗ ِ ُّ  ٓ خالي اٌٍٛدخ.ٚاٌٍّّظ... فبٌذساعخ رزؼبًِ ِغ ٌٛدبد ف١ٕخ ِشعِٛخ ثبٌىٍّبد، ١ٌٚظ ثبٌفششبح ٚاألٌٛاْ، ٚػاللخ رٌه ثبٌّىبْ اٌ

(١ّ٠ً اٌجبدش ئٌٝ رجش٠ذ اٌذالٌخ ا١ٌٍٔٛخ ٚػذَ رذذ٠ذ٘ب ئال ٚفك ع١بق ٠ذىّٙب ٚ ٚفك اٌطج١ؼخ اٌف١ض٠بئ١خ ٌألٌٛاْ اٌّظبدجخ. ٚلذ "رؼذد ) د اٌّذبٚالد

اسد ثال فٟ أٚائً اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ، ثأْ ال ٌذساعخ اٌؼاللخ ث١ٓ دٚاي اٌٍْٛ ٚرٛظ١فبرٙب اٌزشى١ٍ١خ ٚاألدث١خ، ٚوبٔذ إٌز١جخ اٌزٟ اوزشفٙب ػبٌُ إٌفظ ادٚ

 ٚاٌشؼش، ص٠ّىٓ ٚػغ لٛاػذ لبسح، ثشأْ اٌم١ّخ اٌجّب١ٌخ ٌٍْٛ ثٛجٗ ػبَ." أظش: وٍٛد ػج١ذ: جّب١ٌخ اٌظٛسح، فٟ جذ١ٌخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفٓ اٌزشى١ٍٟ 

ً ػٕذ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي اٌٍْٛ األدّش ٠َُظَّٕف ِٓ األٌٛاْ اٌذبسح اٌذاٌخ ػٍٝ االٔفؼبي  .135 ٚاٌمٛح ٚاٌخطش ٚاٌشٙٛح... ٚسغُ رٌه "فٙٛ اٌٍْٛ اٌّفؼَّ

 .79ساجغ: د. لبعُ دغ١ٓ طبٌخ: ع١ىٌٛٛج١خ ئدسان اٌٍْٛ ٚاٌشىً، ص   األؽفبي".

 .228( د. أدّذ ِخزبس ػّش: اٌٍغخ ٚاٌٍْٛ، ص 54)

 .186( ساجغ: اٌّشجغ اٌغبثك، ص 55)

 .60( أظش: أدالَ ِغزغبّٟٔ: راوشح اٌجغذ، ص 56)

 .154شٔبسد ِب٠شص: اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خ ٚو١ف ٔززٚلٙب، ص ( ث57)



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

176 

ٌّدت المشهد السٌاسًك  ولد ٌكون لهتا اللون التي ٌتردر وا هة اللوحة رلة برموز وانٌة استبّدت بزماو اعمورك وتس

ن من أبناي الوانك كما فً التٌار الكاتبة الواكح للون نفس  لزي )سً    ( التي أذملت اسم   معاناً فً وألرت المللرٌ

   فٌرتبا اللون ذنا بحدق سردي للر تحوَّ   لٌ  المشهد السٌاسً فٌما بعد ( 58)ت هٌل  فً حف  زفاف  بؤحتو

عحتم ك وترمٌزاً لواٍن ٌتوق  لى استبتل  والعودأل  وذكتا  ايت ذت  اللوحة تعبٌراً نفسٌاً ضن أضماق لالدك وتروٌراً 

  لٌ   وعن اللوحة كتلة؛ فمنها تت اوب مع ك حٌن ٌحاورذاك فٌتحو  المكان البا  الم سد فً اللوحة  لى محاور حبٌبً:

 أّت   نحو لوحتً الرؽٌرأل "حنٌن" أتفبدذا وكؤنً أتفبدة 
 علَّق   ٌا حزنً المعلَّق منت رب  لرن؟""رباح اللٌر لسناٌنة   كٌؾ أنِت ٌا  سري الم

ًَّ اللوحة برمتها المعتادك ولكن بؽمزأل رؽٌرأل ذت  المرأل  فابتسمت لها بتوااإ   ننا نفهو بعكنا نحن وذت   ت ضل ردَّ
 ( 59)اللوحة "البلدي ٌفهو من ؼمزأل!"

 

 لوحة )اعتذار(: 

مبومات ضربٌةك منحها)لالد( اابع  الشرلًك ترتبا بهوٌت  تعّد ذت  اللوحة  زياً من حٌاأل )لالد( الفرنسٌةك لكنها تحم  

وأرول ك رؼو أنها تحم  و   امرأأل فرنسٌة ذً ردٌبة )لالد( ومرفإ  فً ؼربت  فً فرنسا  ومن حو ٌحكر المكان باتً 

ن حكاري ملهو للتاتك كما سٌتكح من سٌاق  نتا ها   فً ذت  اللوحة كمكوِّ

ك وحةةة حةةٌن رأتهةةا عو  مةةرأل وأحةةّس فٌهةةا بؽٌةةرأل دفعتهةةا للسةةإا  ضةةن لرةةة تلةةة اللوحةةةٌسةةرد )لالةةد( عحةةتو لرةةة ذةةت  الل

فؤلبرذا أنها )لكاترٌن(  حد  الاالبات فً مدرسة الفنون ال مٌلة ببةارٌس )التةً أرةبحت رةدٌبت  فٌمةا بعةد(ك حٌةق ُدضةً 

راب  ا،رتباة لمشهد لو ٌعتد  لحكور  حد   لسات الرسو فً تلة المدرسةك وكان الموكوأل رسو مودٌ  نسائً ضاٍر؛ فؤ

كر   شرلً؛ فت اذ  ك  تلة التفارةٌ  المحٌةرأل فةً  سةد كةاترٌن الفرنسةٌةك واكتفةى بو ههةا فبةا كمةا ٌبةدو مةن زاوٌتة ك 

ضلةى  -ورفكت ٌد  الشرلٌة رسو تلة ال سدك فٌما تفّرغ ببٌة الالبة لرسو تلة ال سد مةن زواٌةا  الملتلفةةك وبحٌةاد  نسةً

  وحٌن فو ئت كاترٌن باللوحة سةؤلت  بله ةة تحمة  ضتابةاً: أذةتا كة  مةا ألهمتةة  ٌةا ؟! فؤ ابهةا أنهةا ألهمتة  حد تعبٌر السارد

كحٌةراً مةن الدذشةةك ولكنة  ٌنتمةً  لةةى م تمة  لةو تةدل  الكهربةاي  لةى دذةةالٌز نفسة ك وأن فرشةات  تةؤبى أن تبتسةو امةرأأل مةة  

ى اللوحة بهتا ا،سو اضتتاراً لها   ( 60)ا لرٌن؛ لتا سمَّ

حمة بعد حبافً مهو فً لرة تلة اللوحة؛  ن )لالد( ٌستحكر ضادات  ال زائرٌةك أو باعحر  حبافت  الشرلٌةك وذو ٌرسو 

رورأل كاترٌن الفرنسٌةك فهو ٌرسو امرأأل ؼربٌةك ولكن بمنظور  كر   شرلً ، ٌنفر  بحا  من اعحوا  ضن 

أحرذما فً تكوٌن  الشلرً؛ ف ايت اللوحة تعبٌراً ضن ذوٌة ٌعتز بها أٌدٌولو ٌا تتعلق بحبافة دٌنٌة وبعد ا تماضً تركا 

 ولٌو م تمعٌة تتوؼ  فً و دان  

كما أن تساإ،ت ك ٍّ من كاترٌن وأحتو تحم  رراضاً لفٌاً بٌن لٌو م تمعٌن شرلً وؼربًك الشرلً ترف  فٌ  المرأأل 

لتَز   سدذا فً متمح و  ؛ فابٌعة م تمعها تسمح لها أن تؤلت مكانها ؼٌرذاك حتى لو فً لوحةك والؽربٌة ترف  أن ٌُ 

بما ، تسمح ب  لٌو الم تم  الشرلًك كما تعكس انفرامها ضن الر   الشرلًك والرراأل الحكاري البائو؛  ت  ن كاترٌن 

ارفها نفسها رؼو ما تبدٌ  من حب للالد؛  ترف  أن تكون لباياتهما لار  البٌتك "ربما كانت تل   أن ٌراذا بع  مع

فالحبافة اعوربٌة ما زالت تنظر للحبافة العربٌة باستعتيك وضلى أنها نما استهتكًك "فاله انة  (61)وذً م  ر   ضربً" 

الحبافٌة ، تتو بارٌبة ضادٌة؛ عنها ؼالباً ما تكون نتٌ ة )ضنؾ/ ؼزو/ استعمار(ك وذً فً ذت  الحالة لد تو د بدائ  

                                           
ثأٔبلخ ِٓ رؼٛد ػٍٝ اٌذش٠ش(.  -أٚ رٍجغٗ –( ٠مٛي اٌغبسد: )أرأًِ ع١جبسٖ اٌزٞ اخزبسٖ أؽٛي ٌٍّٕبعجخ.. ثذٌزٗ اٌضسلبء اٌذش٠ش٠خ اٌزٟ ٠ٍجغٙب 58)

 .353أدالَ ِغزغبّٟٔ : راوشح اٌجغذ، ص

 .79( اٌّظذس اٌغبثك، ص 59)

 .95، 94اٌّظذس ٔفغٗ، ص( ساجغ: 60)

 .71( ساجغ: اٌّظذس ٔفغٗ، ص 61)
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ك كما ت ّسد فً مولؾ كاترٌن ذنا؛ لتا فهً بالنسبة لر   شرلً  سد (62)مزٌة أو المادٌة"احت ا ها بشك  من اعشكا  الر

ضابر ، ٌمنح  اعمان نتٌ ة ذت  العبد والرواسب المشتركة م  التتفهاك وكانت ضتلة لالد بها العابرأل إلشباأل رؼبات 

موكوأل  شباأل للشهواتك حتى أربح من  سدٌة لكلٌهماك "ساذمت فً ت اوز أزمةك وكتلة ساذو تحوٌ  العالو  لى 

 ؛ فتظ  حا ة ك  منهما لآللر دافعاً لهتا ا،رتباا   (63)الممكن ارتباا شلرٌن ٌظتن ؼرٌبٌن اوا  حٌاتهما"

 الوصف السردي للوحة:

فمن   تشّؾ ذت  اللوحة السردٌة ضن الحس ال مالً والفنً لا )لالد( فً تتوق اعشٌاي وفهو الحٌاأل بمنظور  اللاص؛ لتا

حٌن رسو لوحة )اضتتار( ت اذ  ك  تلة التفارٌ  المحٌرأل فً  سد كاترٌن الفرنسٌةك واكتفى بو هها فبا كما ٌبدو من 

ك فهً "،مرأأل ٌاؽى شبار شعرذا ضلى اللوحةك و، ٌترة م ا،ً للون للر سو  زاوٌت ك بد،ً من رسو مودٌ  نسائً ضارٍ 

 ( 64) حمرأل شفتٌها ؼٌر البرٌئتٌن "

ضن سر اندذاش )أحتو( من لوحة تحم  و   كاترٌن: )ما  -فً مونولو  اوٌ  -ملمح للر متكرر ٌتساي  )لالد(  وفً

التي كان ٌزض ة فً تلة اللوحة؟ ذ  و ودذا فً تلة اللحظة بٌننا بحكورذا الرامت التي ٌتكرة بمرور امرأأل ألر  

 ( 65)ها وضٌنٌها الملتفٌتٌن للؾ لرتت شعر فوكوي؟   (فً حٌاتً؟ أو شبرأل تلة المرأأل واإلؼراي ا،ستفزازي لشفتٌ

كما ورؾ –بؤنحوٌة امرأأل فرنسٌة بو هها المحٌرك وٌظهر فً اللوحة  -كما ذو واكح منها تفٌ   -اللوحة فً د،لتها 

،مرأأل حتحة ألوان: اعشبر/اعرفر )لون الشعر(ك واعحمر )لون الشفتٌن( واعزرق )لون العٌنٌن بالكرورأل  -السارد

 فرنسٌة(  

ٌؽزو اللون اعرفر اللوحة بشك  واكحك فهو أكحر اعلوان حكوراًك وذو ٌمّح  رورأل مؤلوفة ضن المرأأل اعوربٌةك وتشّ  

وذتا   (66)مع  د،،ت "الرؼبة فً البه ة واعم  فً أو تول  السعادألك وٌنب   لى اعماو حٌق ال دٌد والحدٌق والتاور"

تلتلؾ ب  ضن المرأأل الشرلٌة التً تتمٌز بالشعر اعسودك كما سبق فً ورؾ )لالد( عحتو )شعرذا اللون سمة ممٌزأل لها 

ى ك  اعلوان(ك وذو ذناة ل  حكور  اعلات   الاوٌ  الحالة التي ؼاَّ

  وذو (67)رأما اللون اعحمر فهو من اعلوان الحارأل الدالة ضلى العاافة المشبوبةك وتمحٌ  النار وا،نفعا  والبوأل واللا

ٌوحً ذنا بارتباا  بالشفتٌن باإلؼراي ا،ستفزازيك كما أشار الساردك وربما كان المعاد  ل سد لو ٌستا  )لالد( رسم ك 

 ولكن  استااأل امتتك  فٌما بعد 

محٌر  ولو ٌرد فً السرد ما ٌشٌر  لى لون ضٌنً كاترٌنك لكن السمة الؽالبة ضلى المرأأل اعوربٌة زرلة العٌنٌنك وذو لون

رؼو أن  من اعلوان الباردألك وٌعكس ضمباً ؼٌر مفهوو بربا  بشلرٌة كاترٌن وتؽٌر موالفها م  )لالد( لب  شهرت  

وبعدذا؛ فببلها كانت تتحاشى الظهور م  ر   ضربًك وحٌن ٌلبى معرك  ن احاً كبٌراً تتحّدق  لٌ ك وكؤنها ترٌد أن 

للون التي ترتدٌ  ذو اللون اعرفر بمحالت  الرمزٌة فً ذتا الموك   لى ٌعرؾ ال مٌ  أنها ردٌبت ك وربما لهتا كان ا

ك والرراأل ذنا ل  مدلول  المرتبا (68)التبلب التي اتسو ب  مولفهاك  ت "ٌد  ضلى لدر من الرراأل المراد التللص من "

 بالحبافتٌن الشرلٌة والؽربٌةك كما أشرنا من لب  

                                           
 .14َ، ص2010( عؼ١ذ ػٍٛػ: ٔمذ صمبفٟ أَ دذاصخ عٍف١خ، اٌّجٍظ األػٍٝ ٌٍضمبفخ، اٌمب٘شح، 62)

 .63َ، ص2007( د. ِذغٓ ِذّذ ػط١خ: اٌزفغ١ش اٌذالٌٟ ٌٍفٓ، ػبٌُ اٌىزت، اٌمب٘شح، 63)

 .94، 93( ساجغ: أدالَ ِغزغبّٟٔ: راوشح اٌجغذ، ص64)

 .167( اٌّظذس اٌغبثك، ص 65)

 .193( ساجغ: د. أدّذ ِخزبس ػّش: اٌٍغخ ٚاٌٍْٛ، ص66)

 .136/ 1، 1982َ، 1فشط ػجٛ: ػٍُ ػٕبطش اٌفٓ، داس دٌف١ٓ ٌٍٕشش، ثغذاد، ؽ( ساجغ: 67)

 .193( د. أدّذ ِخزبس ػّش: اٌٍغخ ٚاٌٍْٛ، ص68)
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 لوحة أحالم: 

منعافاً  دٌداً فً حٌاأل لالدك وضتلة  دٌدأل أضاد بنايذا م  العالو من حول ؛  ت تعد اللوحة الحانٌة التً محَّلت لوحة )أحتو( 

كان عحتو حكور فٌهاك كما حكرت من لب  فً لوحت  اعولى التً رسمها فً تونس فً العاو التي ُولَِدْت فٌ ك وتفّ رت 

فرنساك وبعد أسبوضٌن من  ضادأل اكتشاف  لها وتعرف   لٌها وتعلب  بها   موذبة )لالد( الفنٌةك وذا ذو ٌعٌد رسمهاك ولكن فً

وٌتكرر حكور )أحتو( فً ذت  اللوحة معاد،ً للوانك وب سر للر من  سور لسناٌنةك وذو  سر لنارأل سٌدي راشد  

وك بدأت 12 وك وضرك 447وك اول  165وك وٌبدر ضلو  با 76لوساك ٌبلػ لار أكبرذا  27و سر سٌدي راشد "ٌحمل  

 ( 69)".و1912حركة المرور ب  سنة 

لبد ُولَِدْت لوحة )أحتو( بعد تفكٌر ضمٌق فً  كافة بع  الرتوشات  لى لوحت  اعولى حنٌنك وضلَّ  تلة با )شاؼا ( التي 

لكى لمس ضشرأل سنة فً رسو  حد  لوحات ك حتى ٌرفعها ف ؤأل وٌك  مكانها لوحة بٌكاي  دٌدألك وٌرسو بارتباك  

 دٌو لوحة ألر  لبنارأل ألر  ذً لنارأل سٌدي راشد الب

وتتر  اللوحة بالبعد نفس  التي توّفر للوحة حنٌنك فلالد أٌكاً ٌستحكر روت الدكتور كابوتسكً ٌورٌ  أن ٌرسو أحب 

ر ك ولكن بمنظور نفسً ملتلؾك ومشهد سٌاسً للرك  ت كان لحكور )أحتو( من  دٌد فً حٌات  تؤحٌ(70)اعشٌاي  لى نفس 

مؽاٌر؛ فبد أضادت  لى تاكرت  لسناٌنةك بشك  مؽاٌرك بعد أن نالت استبتلهاك ولد رسو لنارأل الحبا  )حنٌن( لب  أن تنا  

ال زائر استبتلها؛  ّن الحنٌن ٌتحو   لى )أحتو(/الرؼبة والحب والوان فً مرحلة  دٌدأل بدأت تتسلق فٌها النباتات 

 الرلور  

 الوصف السردي للوحة:

 لالد( لوحت  )أحتو( فٌبو :ٌرؾ )

)رحت أرسو دون تفكٌرك لنارأل ألر ك بسماي ألر ك بواٍد للر وبٌوت وضابرٌن )   ( وكؤنَّ أمر ال سر لو ٌعد ٌعنٌنً 

فً النهاٌة ببدر ما تعنٌنً الح ارأل والرلور التً ٌبؾ ضلٌها  وتلة النباتات التً تبعحرت أسفل ك مستفٌدأل من راوبة )أو 

 ( 71)ماق  وتلة الممرات السرٌة التً حفرتها لاى اإلنسان وسا المسالة الرلرٌة (ضفونة( اعض

 تا كان ال سر ضنرراً مشتركاً فً لوحتً حنٌن وأحتو بد،لة متكررأل ضلى المعبر والورو  وا،نتبا  من مرحلة  لى 

والرلور والنباتات واعضماق؛ ألر ؛ فمن حمة ضنارر  دٌدأل فً ذت  اللوحة تتمح  فً البٌوت والعابرٌن والح ارأل 

د حالة من ا،رتباة فً المشهد  فاللوحة تك  بعناررذا وتزدحو بهاك وذً م  ما تعاٌ  من حركٌة وتناٍو؛ فمنها ت سِّ

 ال زائريك والتحو   لى مرحلة  دٌدأل فً حٌاأل الوان 

وتؤلت اللوحة بعداً رمزٌاً واكحاًك فالبٌوت التً التفت فً لوحة حنٌن لو تكن مؤذولة بسكانها اعرلٌٌن؛ لتا التفتك و اي 

حكورذا ذنا معاد،ً لتستبت  وا،ستبرارك أما العابرون ضلى ال سر فداّ  ضلى توار  اع ٌا  واستمرار الحٌاأل  ولع  

ً تشٌر  لى حورأل راكدألك  لى حالة من اللمو  والركون  لى الوال ك  لى الفئة أذو تلة الرموز راوبة اعضماق الت

الماحونة فً الوان التً نبت فولها بع  النباتات الفاسدأل والمتافلة التً ٌملإذا الزٌؾ والرٌاي وحب الو اذة والظهور 

الح ارأل والرلور  -كما ٌسمٌها السارد - من السٌاسٌٌن والمتسلبٌن والورولٌٌن وا،نتهازٌٌنك تتسلق ذت  النباتات السٌئة

                                           
 https://ar.wikipedia.org( ساجغ: 69)

 .136( ساجغ: أدالَ ِغزغبّٟٔ : راوشح اٌجغذ ، ص70)

 .135( اٌّظذس اٌغبثك، ص 71)

https://ar.wikipedia.org/
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رمز الكراسً والمنارب السٌاسٌةك لكّن تلة النباتات رؼو بعحرتها التً تشٌر  لى للتها تستبد باعمورك وتمارس تسلاها 

فً استباحة الوان ونهب لٌرات  وسرلة حروات ؛ لتا تلّونت بهتا اللون )اعلكر( وذو من دوا  اللٌر واللرب والسعادأل 

 التً تنعو بها ذت  الفئة  

 ن اللوحة و ن كانت تحم  اسو المرأأل التً أحبها لالد؛ فمنها لو تكن تعنً أكحر من وان ٌحم  ا،سو ال م  الموازي 

ل /ال زائرك و اي ارتباا ا،سو بها ، لشًي سو  أنها أضادت  لٌ  ذتا الحب الراكد فً اعضماق؛ فباو ضلى ض   ٌرسو 

و تكونً امرأأل   كنت مدٌنة    كنت أشهد تحولة التدرٌ ً  لى مدٌنة تسكننً منت اعز     كنت أشهد  زياً ٌسكن : )ل

تؽٌرة المفا ئك وأنت تؤلتٌن متمح لسناٌنةك تلبسٌن تكارٌسهاك تسكنٌن كهوفهاك وتاكرتها ومؽاراتها السرٌة    تمشٌنك 

 (72)ً كهوؾ التاكرأل (وتعودٌن ضلى  سورذاك فؤكاد أسم  ول  لللالة التذبً ٌرن ف

 لوحات الجسور اإلحدى عشرة: 

، نعحر فً الرواٌة ضلى ورؾ مكحؾ مو ز لعنارر ذت  اللوحات أو ورؾ مفر ك فاللوحات مبهمة ، ٌظهر منها 

سو  ضددذا والحدق المتبس لرسمهاك ورؼو أن لسناٌنة لها سبعة  سور فباك فبد رسو لالد منها  حد  ضشرأل لوحةك 

تكرار بع  ال سورك كما فع  فً أولى تلة اللوحات التً بدأذا ببنارأل سٌدي راشد التً كانت حاكرأل فً بما ٌعنً 

لوحت  الساببة )أحتو(ك حو توالت اللوحات العشر البالٌة التً رسمها )لالد( فً شهر ونرؾ ، ٌناو فٌها  ، للٌتًك ما ٌكاد 

 نها تعكس حالة  دٌدأل من ( 73)لنارأل حتى ترعد من دالل  ألر  ٌنتهً من لوحة حتى تولد ألر ك ، ٌكاد ٌنتهً من 

توزٌ  العشق ضلى تلة اللوحاتك وبلارة أن  رسمها فً الفترأل التً ابتعدت ضن  أحتو لتزور ال زائر؛ فراح ٌرسو 

 ال زي النالص من ؛ ٌعو  ب  ؼٌابها ضن   

ٌ  للوحة )،ضبً الورق( لسٌزان التً أحار  فٌها مشهد وتؤتً لرايأل لوحات ال سور فً السرد مبرونة ببرايأل زٌاد الل 

 التزوٌر المتفق ضلٌ ك حٌق ٌر  زٌاد أن )لالد( لد بلػ مرحلة من التوّحد م  الوان: 

)لبد توّحد م  ذتا ال سر لوحة بعد ألر  فً فرح حو فً حزن متدر  حتى العتمةك وكؤن  ضاش بتولٌت  ٌوماً أو ضمراً 

 كامتً 

لٌرأل ، ٌظ  بادٌاً من ال سر سو  شبح  البعٌد تحت لٌا من الكوي  ك  شًي حول  ٌلتفً تحت فً اللوحة اع

الكبابك فٌبدو ال سر مكٌئاًك ضتمة استفهاو معلبة  لى السماي  ، ركائز تشد أضمدت   لى أسف ك ، شًي ٌشّد  ضلى 

 ٌمٌن ك و، ضلى ٌسار ك وكؤن  فبد ف ؤأل وظٌفت  اعولى ك سر 

اٌة الربح ضندئت أو بداٌة اللٌ ؟ أترا  ٌحتكر أو ٌولد م  لٌا الف ر؟  ن  السإا  التي ٌببى معلباً كال سر لوحة أتر  بد

بعد ألر ك ماارداً بلعبة الظ  والكوي المستمرك بالموت والبعق المستمرك عن أي شًي معلق بٌن السماي واعر  ذو 

 ( 74)شًي ٌحم  موت  مع  (

 ايت ضلى لسان  حد  شلرٌات السرد ضن رمزٌة ذتا ال سر لبسناٌنةك لوان ضلى حافة  تكشؾ ذت  البرايأل التً

الكباب التي ٌستتر فٌ  أولئة التٌن استبدلوا التارٌخ بؤسماي وذمٌة وأباا  من ورق الهاوٌة؛ كمنتار لللارك فً ف ٌعة 

                                           
 .141( اٌّظذس ٔفغٗ، ص 72)

 .190( ساجغ: اٌّظذس ٔفغٗ، ص 73)

 .207( اٌّظذس ٔفغٗ، ص 74)
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روا المشهد وذمشوا ك  محب مللص  وم  ذتا ٌببى لٌا من كوي ضنرراً  دٌ داً بادٌاً فً ذت  اللوحة ٌحم  مع  تردَّ

 بارلة أم  تكًي ال سر/الوان لمن أراد أن ٌؽامر بالعبور 

ٌُلفً وراي  حّباً  ارفاً لبسناٌنة تمحَّ  فً التٌار أذو معالمها التً   وٌمكن البو  بؤن تعلق لالد الشدٌد ب سور لسناٌنة 

كمل ك تعبٌراً رادلاً ضن  لتر  لهتا الوان  وٌنبؽً النظر ذنا تلتز  ذتا المكان؛ ف ايت تلة اللوحات معاد،ً للوان بؤ

 لى التدر  المرحلً فً لوحات لالد وضتلت  بال سور/الوان   ن ذت  ال سور اعفبٌة الممتدأل تسمح بالعبورك ؼٌر أن 

ولى )حنٌن( لو تكن المشكلة تكمن فً التمتول ك فً سماي ٌستفزة ذدوإذاك فهً ، تمنح اعمان للعابرٌنك فاللوحة اع

تحم  أكحر من  سر وسماي وذوأل رلرٌة لٌس لها متمح محددأل )، متول /أم /انتظار(ك وذً تمح  مرحلة تارٌلٌة ٌحلو 

فٌها الوان باللتص  وفً اللوحة التالٌة )اضتتار( تعبٌر واكح ضن اضتزاز بالهوٌة والتبالٌد مهما حاولت الحكارأل 

التً اؽت ضلى اللوحةك حتى و ْن كانت تحم  و هاً ؼربٌاً؛  ت توَّ رسم  بمنظور شرلً  أما  الؽربٌة سلخ الهوٌة العربٌة

اللوحة الحالحة )أحتو( فهً  م  ذت  المرأل؛ عنها تعبٌر ضن مرحلة استبت ؛ لتا تبدأ ضنارر اللوحة تزداد شٌئاً فشٌئاًك 

تب  تحت ال سر أكحر وكوحاً؛ لتعكس معها تاوراً زمنٌاًك فتبرز البٌوتك وٌزداد العابرونك وتبرز الرورأل السفلٌة التً 

فتحم  اعضماق حورأل راكدأل أو نباتات افٌلٌة تمن  الرلور من التنفس بشك  ابٌعً؛ فاللوحة مكدسة بالرموز  وحٌن تؽٌو 

لٌرأل فً  شارأل  لى الرإٌة تماماً وتتسلق النباتات ال سر ، ٌظهر من اللوحة  ، شبح لالد المتوحد بال سر فً لوحات  اع

 كبابٌة المشهد وؼٌاب الرإٌة  

ولو تكن تلة اللوحات م رد رسومات وردت بالكلماتك و نما كانت انعكاساً واكحاً لتاور اعحداق ودٌنامٌة الشلرٌة؛ 

ك لتا كان حكورذا مسٌاراً ضلى م م  السرد فً الرواٌة؛ فت تللو فرو  الرواٌة الستة منهاك ترتبا بؤحداق السرد

من رمزٌة الشلرٌة وارتبااها بالوان باتً حاكراً فً ك   -الموظفة فً السٌاق السردي -وتكّحؾ لؽة الفن التشكٌلً 

 مشهد    

 ثانٌاً: رواٌة )فوضى الحواس(: 

 تا كانت تٌمة السرد فً رواٌة )تاكرأل ال سد( ذً الوان؛ فمن التٌمة تعٌد نفسها بشك  للر فً رواٌة )فوكى الحواس( ك 

و تا كان البا  فً الرواٌة فناناً تشكٌلٌاً مز ت بلؽت  الكاتبة بٌن لؽة السرد اإللبارٌة ولؽة الفن التشكٌلً الورفٌة؛ فمن 

رواٌة )فوكى الحواس( تستمد فكرتها أٌكاً من الفن التشكٌلًك ولكن بنموت  ت رٌبً للر  و تا كانت أحداق رواٌة 

وفرنسا فً  شارأل  لى وان ٌعانً من ا،حتت  وٌبدأ مرحلة ا،ستبت ؛ فمن  )تاكرأل ال سد( تدور بٌن ال زائر وتونس

 اعحداق فً رواٌة )فوكى الحواس( تدور فً ال زائر وحدذا بعد استبت  الوانك وتؤلت لسناٌنة الحٌز اعكبر 

الوان التي تزّو  البادأل  وم  الااب  الرومانسً الشفٌؾ التي ٌؽلِّؾ لؽة الرواٌتٌن تؽدو حٌاأل/أحتو رمزاً للوانك تاة

العسكرٌٌنك وأحب الحورٌٌن )سً الااذرك ولالدك وزٌادك وضبد الحقك وبوكٌاؾ( التٌن توّحدوا بالوان باتً حاكراً فً 

 ك  مشهد ٌببى فً تاكرأل التارٌخ والوان وال سد 

؛ وكؤّن ما لب  ا،ستبت  كان وتظهر فً الرواٌة من شلرٌات رواٌة )تاكرأل ال سد( حٌاأل لتت رد مإلتاً من اسو أحتو

ا،سو  -أحتماًك ورار ما بعد ا،ستبت  حٌاأل منشودألك لكنها تعٌش فً حالة من الفوكى  وتحم  الرواٌة روت )حٌاأل( 

سارداً عحداحها لتكتم  الحنائٌة؛ الروت والروت ا لرك كان الروت اعو  روت محّب الوان/لالدك  -ا لر عحتو

ذو روت الوان/أحتو/حٌاألك ٌررد كٌؾ من أ ل  ٌلبى أبناإ  حتفهو  وٌا  لالد فٌها كتكر ك لكّن  والروت ا لر ذنا

شلرٌة ألر  تح  محل ك تتلت اسو لالد بن اوبا  با  رواٌة )تاكرأل ال سد(؛ فبد لرأ رواٌتهاك وٌعرؾ ك  شًي ضنهاك 

تؽاٌت  كمرور رحفً عحداق تظاذرات  ولد أرٌبت ٌد  الٌسر  أٌكاًك ولكن بشل   حر ررارة من ضسكري أحناي
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فاتلت ذتا ا،سو ٌول  ب  مبا،ت  تموٌهاً لورول  تهدٌدات بالبت   فالتشاب  ذنا واكح بٌن  (75)و 1988ال زائر فً أكتوبر 

الشلرٌتٌنك فالحانٌة امتداد لألولىك فكتذما مراب فً تراض  الٌسر  من أ   الوانك فرار تراضهما تاكرأل لل سد؛ 

رساوك والحانً مرورك والوان ذو ضشبهما ومردر  لهامهما؛ فهما ، ٌروران  ، الوانك وكتذما معاد   اعو 

 لبسناٌنةك حتى أحادٌحهما الداللٌة ، تر   ،  لى لسناٌنة  

وٌتاح لشلرٌات ألر  أن تظهر بدور ٌعبر ضن ضمبها كشلرٌة )نارر( ألً حٌاأل التي ٌكشؾ السرد أن )سً 

بهتا ا،سو تٌمناً بالنررك وتؤحراً بؤحتو البومٌة العربٌة للزضٌو الراح   ما  ضبد النارر   ن المكان ٌا   الااذر( سما 

من لت  الشلرٌةك وتببى ذموو الوان تٌمة تتشك  بشك  للر فً ذت  الرواٌةك  ت ذو شاب ضربً ٌحلو بوان ضلى 

ارد ضزوف  ضن تلة بؤن الوان لو ٌكن فً لامة أحتم  التً ارٌبت  اللارةك ٌرف  أن ٌتا ر باسو أبٌ ك وتبرر حٌاأل/الس

كان ٌتال   لٌها  فما بٌن لٌبات  الوانٌةك و فتس أحتم  البومٌةك ؼس  ٌدٌ  من العروبةك أو ضلى اعرحك توكؤ لٌ د 

ٌر مؤمولةك لكٌت  ال دٌدأل فً اعرولٌةك فً  شارأل  لى تلة التحو،ت التً تارأ ضلى الشباب العربً  زاي أوكاأل ؼ

وتٌارات متباٌنة تحاو  ا تتابهو  لكن موالؾ )نارر( كان لها تؤحٌر فً حٌاأل الساردألك وألبت الكوي من لتل  ضلى 

 لكاٌا العروبة وأحتو الوان العربً اعكبرك الوان الممتد  

انك وتسلق ال توأل وتببى شلرٌة )سً   ( زو ها محتفظة بماارذا السابقك الر   التي ؼنو الكحٌر من لٌرات الو

واعؼران لٌبتا  لنفس  كرسٌاً ومنرباً سٌاسٌاً  ب  تكٌؾ  لٌ  الساردأل  انباً مهماً ٌكشؾ ضن   ادت  لهت  اللعبة فً 

 توحد  التاو م  الوان؛ فتر  فٌ  المكان التي ت ل  بمناق اعبوأل التً ُحرَمت منها: 

لتي ضرؾ ال وأل واللوؾ والبرد لت  سنوات التحرٌرك ما "كنت أر  فً لامت  الوانك بشمول  ولوت   وفً  سد  ا

 ن التاكرأل ما زالت تحفظ ل  كون  أحد التٌن شاركوا فً استبت   (76)ٌبرر اشتهائً ل  واحتفائً ب   كراماً للتاكرأل "

 الوانك حتى و ن امعوا فٌ  بعد تلةك فالشلرٌة ذنا معاد  للوان فً  انب  ٌ ابً من حٌاتها 

ة اللونٌن اعبٌ  واعسود أكحر فً رواٌة )فوكى الحواس( بو هٌهما المتاابق فً كحٌر من اعحاٌٌن؛ فرؼو وتظهر حنائٌ

تنالكهما الواكح فمنهما ٌمحتن و هاً واحداً لوان واحدك وترمز  لى تلة من لت  شلرٌات الرواٌة التً  معها حب 

أحتو( التً كتبتها فً دفتر أسودك وكانت تلتبً بؤباالها؛ ففً الوان واإللتص ل ك فهما اللونان اللتان  معا بالً لرة )

أو  لباي لها بهما فً مبهى )الموضد( التي التارت  اسماً لمبهى اكتشفت و ود  حبٌبةك ولو تكن تدري من فٌهما با  

اعسود ونظارأل  لرتهاك حٌق كان أحدذما ٌرتدي لمٌراً أبٌ  وبنالوناً أبٌ  أٌكاً )ضبد الحق(ك وا لر ٌرتدي اللون

سوداي )لالد(ك وحٌن ٌمكً اعو  ٌببى ا لر تو اللون اعسود التي ٌتعرؾ  لٌها من حوبها اعسودك وٌؤلت اللون اعسود 

ا و ما تزلفاًك بٌنما ٌؤلت لون حوب  اعسود د،لة للحداد  لحوبها د،لة للفتنة ، للزذدك فهً رمز الوان مام  ال مٌ ك  ما حًبّ

سناٌنة( التً ، ٌلبس ر الها السوادك فالناس فٌها ٌلبسون حٌاباً ، لون لها) بد،لتها ضلى السلبٌة وا،ستستو(ك فً مدٌنة )ل

فهً مدٌنة تلبس التبو  بٌاكاً  وٌرٌر اللون اعبٌ  ضند ضبد الحق فرح   شاضةك ماابباً للّون اعسود تماماً باتخ الحزن؛ 

م  أنهما فً الوال  لونان  ومن حو ٌؤتً الحوار ( 78)ٌان بارٌبة ملتلفة اللون نفس فهما ٌرتد( 77)فاعبٌ  لدضة اعلوان 

  (79)فً تااببها م  الشلرٌات  -أٌكاً –التً تحتفً بها ذت  الرواٌة  أٌكاً ضلى ألسنة اعلوان

                                           
 318َ، ص1998، 5( ساجغ: أدالَ ِغزغبّٟٔ : فٛػٝ اٌذٛاط، داس ا٢داة، ث١شٚد، ؽ 75)

 39اٌّظذس اٌغبثك، ص ( 76)

 77 - 64( اٌّظذس ٔفغٗ، ص 77)

 .348( اٌّظذس ٔفغٗ، ص 78)

 َ. 2012( ٠شىً اٌٍْٛ ِذخالً ِّٙبً فٟ اٌغشد ػٕذ أدالَ ِغزغبّٟٔ، دزٝ رظذَّسد دالٌزٗ ػزجخ سٚا٠زٙب اٌشاثؼخ )األعٛد ١ٍ٠ك ثه( اٌظبدسح ػبَ 79)
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 فكرة العمل والتجرٌب السردي للفن التشكٌلً:

 ن فكرأل رواٌة )فوكى الحواس( التً تتكرر فٌها تٌمة الوان أٌكاً مستمدأل من الفن التشكٌلً كما تشٌر الكاتبة فً حناٌا  

الرواٌةك ففكرأل الرواٌة تعتمد ضلى أباا  متلٌلٌن من رن  الروائٌة بالة الرواٌة )حٌاأل( امتداد )أحتو( فً )تاكرأل ال سد( 

عسودك وتتحبق ذت  اعحداق ضلى أر  الوال ك فتلتبً بالبا  التي رنعت ك فً رورأل لرص لرٌرأل فً دفترذا ا

لتكتشؾ فً النهاٌة أن بالها الورلً فً البرة والحبٌبً فً الرواٌة ذو )ضبد الحق( التي أحّبت  وبححت ضن ك ولكنها 

الوال  كتلة  وفً النهاٌة  اتبعت ردٌب  )لالد( لاؤً فً حالة من فوكى الحواسك ٌتحّبق فٌها اللٌا  فوكوٌاًك وٌربح

  ًّ  اؼتالت ضبَد الحق ٌُد الؽدرك وذو التي كان ٌإدي مهنت  الرحفٌة بكمٌٍر  زائرّي ح

وذكتا تعتمد الرواٌة فةً تولٌةد اعحةداق ضلةى لرةص لرةٌرأل تكتبهةا بالةة الرواٌةة التةً تتةولى السةردك ترسةو فٌهةا بعة  

ت فً الوال ك فً توظٌؾ بدٌ  لفن البرة البرٌرأل فةً  اةار روائةً الشلرٌات الورلٌة التً تتحو  فٌما بعد  لى شلرٌا

ٌتدال  فٌ  النوضان اعدبٌان فً فكاي السرد؛ لٌللبان نمااً ت رٌبٌاً بدٌعاً فً المتلٌ  السردي  والت رٌب نمةا "، ٌ معة  

ب  دٌةدألك فةً أنمةاا التعبٌةر سو  لرو   ضلى السائد والمؤلوؾك وذو لرٌن اإلبداأل؛ عن  ٌتمح  فً ابتكار ارائةق وأسةالٌ

الفنةةً الملتلفةةةك فهةةو  ةةوذر اإلبةةداأل وحبٌبتةة  ضنةةدما ٌت ةةاوز المةةؤلوؾ وٌؽةةامر فةةً للةةب المسةةتبب ك ممةةا ٌتالةةب الشةة اضة 

   (80)والمؽامرأل واستهداؾ الم هو "

ب  فً توظٌؾ فةن كما سٌؤتًك -والت رٌب بالتالً فً ذت  الرواٌة ، ٌبترر ضلى استمداد الفكرأل من فن للر لبناي موكوأل

ِسُو لؽت  من  اناب وحشد للتفارةٌ   كمةا أنَّ  -دال  فن الرواٌة  -بما ٌعتمد ضلٌ  من تكحٌؾ وتركٌز -البرة البرٌرأل  ٌَ بما 

دون أن ٌلةّ  تلةة بمنابٌةة  Prolepseأحداق ذتا التوظٌؾ كانت نموت ةاً فنٌةاً لتبنٌةة فنٌةة ألةر  ذةً ا،سةتباق الزمنةً 

ٌُتكر مبدماً اعحداق أو تسلسلهاك  ٌُْرو  حدق ،حق أو  ك وتشٌر  لى فع  (81)وا،ستباق ذو "ك  حركة سردٌة تبوو ضلى أن 

ك وٌحبةق توظٌةؾ ذةت  التبنٌةة المتوائمةة مة  البنٌةة (82)لو ٌحدق بعدك حو ٌرار فٌما بعد  لى تحبب  بورف   زياً من الحكاٌة

و أن تبنٌةة ا،سةتباق لةد "تتنةافى وفكةرأل التشةوٌق التةً تكةون الفنٌة للبرة البرٌرأل نمااً مدذشاً فً الت رٌةب السةرديك رؼة

العمةةود الفبةةري للنرةةوص السةةردٌةك والشةةك  الروائةةً اعكحةةر لابلٌةةة ومتئمةةة لتوظٌةةؾ ذةةت  التبنٌةةة ذةةو "المحكةةً بكةةمٌر 

للحةوادق  المتكلو"ك حٌق الراوي ٌحكً لرت  اللارةك وٌعلو ما ول  لب  لحظة بداٌة البص وبعدذاك كمةا ٌسةتاٌ  اإلشةارأل

لألحةداق؛ لةتا تةؤتً ا،سةتبالات فةً رةورأل تنبةإاتك  (83)التحبة دون  لت  بمنابٌة النص و، بمنابٌة التسلسة  الزمنةً"

ك  ت تحةةاو  بالةةة الرواٌةةة البحةةق ضةةن الشلرةةٌات التةةً رسةةمتها البص المسةةبق سةةمة ممٌةةزأل للسةةرد المتنبةةئ بمةةا سةةٌحدقفةة

ك حتةى ٌفا ئنةا السةرد أنهةا ألاةؤت الارٌةق  لٌهةا؛ لتبةرر فةً النهاٌةة  ضةادأل كمةا تظةن –وأحبتهاك وتن ح فً الورو   لٌها 

 تشٌٌدذا من  دٌد  

 فكرأل الرواٌة وفق ذتا مستمدأل من أساورأل ب مالٌون الٌونانٌةك حٌق تشٌر اعساورأل  لى أن ب مالٌون   

(Pygmalion)  ٌَّنها  العا "كان نّحاتاً ضظٌماً ٌكر  النسايك فرن  تمحا،ً من ٌمح  امرأأل  مٌلةك أحبها ب نونك حتى ز

                                           
 –ٚد. ٌط١ف ص٠زٟٛٔ: اٌزجش٠ت فٟ اإلثذاع اٌشٚائٟ، ػّٓ وزبة "اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ ( ساجغ: د.طالح فؼً: اٌزجش٠ت فٟ اإلثذاع اٌشٚائٟ، 80)

 119، 103َ، اٌجضء األٚي، ص 2008ِّىٕبد اٌغشد"، اٌّجٍظ اٌٛؽٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢داة، اٌى٠ٛذ،  

َ، 1997، 1ػٍٝ ٌٍضمبفخ، اٌمب٘شح، ؽ( ج١شاس ج١ٕ١ذ: خطبة اٌذىب٠خ، رشجّخ ِذّذ ِؼزظُ ٚآخش٠ٓ، اٌّششٚع اٌمِٟٛ ٌٍزشجّخ، اٌّجٍظ األ81)

 .51ص

 .114َ، ص1992، 1اٌذاس اٌج١ؼبء، ؽ –( د.ػجذ هللا ئثشا١ُ٘: اٌغشد٠خ اٌؼشث١خ، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ، ث١شٚد 82)

 )ثزظشف(.135َ، ص1993، اٌؼذد اٌضبٟٔ،  12(ػجذ اٌؼبٌٟ ثٛؽ١ت: ئشىب١ٌخ اٌضِٓ فٟ إٌض اٌغشدٞ، ِجٍخ فظٛي، اٌّجٍذ 83)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AC
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ًٌِ التمحا ك فؤْحٌت ك فلما ضاد ) فٌنوسدضا  لهة الحب ضند الٌونان ) فٌنوسباللباس الؽالٌة واللإلإك وألٌراً ٌوو ضٌد  أن ُتْح

 ( 84)و دذا كما تمّنىك فتزو ها وأن ب منها" 

وٌحم  نص رواٌة )فوكى الحواس(  شارأل  لى ذت  الفكرأل بالربا بٌن الكاتبة وب مالٌونك وبٌن لالد أو ضبدالحق وتمحا  

 بٌ مالٌون:

   بالتاتك من بٌن ك  من للبت من أباا ك و ن ٌب  بٌؽمالٌون فً حب )فً الوال ك كان ض بً الوحٌد أن أتعلق بهتا الر

تمحا  للب  بٌد ك وكان لًٌة فً الكما ك فهتا اعمر ٌبدو منابٌاًك كما  اي فً اعساورأل  أما أن ٌحب نّحات التمحا  التي 

 ( 85)ألفق فً للب ك وٌحب روائً البا  التي شّوذ  بنفس    فهنا تكمن الدذشة (

وتلتبً بهو فً الوال ك لكنها تفش  فً الورو   -كما فع  ب مالٌون م  تمحال -األ( ترسو شلرٌات لرتها وتحبهو  ن )حٌ

 لى الر   التي أحّبت  وبححت ضن ك ولع  ذتا معاد  فً الوال  لفش  تحبق )أحتو( الوان المنشودك وذتا ذو المؽز  من 

؛ فبد ألفبت فً الورو   لى بالهاك وكتلة الوان فبد بال  فً الولت التناص م  تٌمة تمحا  ب مالٌون "ال ما  المنشود"

التي كان ٌبحق ضن ك كما تشٌر أحداق السرد التارٌلٌة )الموازٌة( لبرة الكاتبة فً الرواٌةك فؤحد أذو شلرٌات الرواٌة 

ا؛ لٌعود  لٌها بعد حتحٌن ضاماً محمد بوكٌاؾ البا  ال زائري التي كان أحد لواد حورأل ا،ستبت ك وُنِفً من ال زائر بعدذ

من ا،ستبت ك وذو التي رف  حٌنها أن ٌشارة فً التساو الوانك فبد كافح من أ   أن ٌتحرر الوانك ، لٌسلم   لى 

دكتاتورٌة الحزب الواحدك وبعد أحداق ال زائر فً التسعٌنٌات  ايوا ب ك ولد ت اوز الحانٌة والسبعٌن؛ لٌحبق أحتو 

وا ل  الكلمات التً لو ترمد أمامها شٌلولت : "ال زائر فً حا ة  لٌة  أنت الر   التي سٌنبتذاك ولو ٌحدق ال زائر  لال

أن نادت  ال زائرك ولو ٌست ب لها  لبَّى الندايك واحتكن من نفو  ومكى نحو وان  ٌبب  تراب ك ب  ٌبب  تراب الوان 

ولؾ  لبد  اينا ر   من ر الة  ٌبو  "ال زائر لب  ك  شًي" فٌولظ حتاي ك فت تملة البلوب  ، أن تهتؾ: أٌها التارٌخ ت

لكن التٌن مألوا  ٌوبهو من الوان وأفرؼوا  ( 86)فً الشعب الكبرٌايك فهو التي ضلمهو بحب معنى أن ٌكون لة وان 

لمنتظر فً  ٌوب ال زائر لو ٌمهلو ك حٌق اؼتٌ  محمد بوكٌاؾ التي حكو ال زائر لمسة أشهر لب  أن ٌلبً لااب  ا

 ضٌد ا،ستبت  بعد سبعة أٌاوك ولد نب  التلٌفزٌون مشهد اؼتٌال  مباشرأل؛ لٌنب  مع  اؼتٌا  أحتمهو:

 )كانت الساضة تشٌر  لى الحادٌة ضشرأل وسب  وضشرٌن دلٌبة 

 وكانت ال زائر   تتفر  مباشرأل ضلى اؼتٌا  أحتمها 

 كان ال مٌ  ٌنتظر سٌارأل اإلسعاؾ التً لو تؤِت 

ن ضلو ال زائر المو ود ضلى المنبرك لد أربح مرادفة ؼااًي لر   ٌناو أركاً  اي لٌرف  رإوسناك ف علنا أحتم  وكا

 ( 87)تنحنً فً بركة دو (

وذكتا لدر المللرٌن من أبناي الوانك أو لدر الوان أن ٌؽمى ضلٌ ك وٌدل  حالة من الهٌسترٌاك وٌترة الشعب ٌتٌماً 

ك ٌؽادر بوكٌاؾ ال زائر وٌودأل الوانك "ذتا الوان التي لو ٌهد  لٌ  حٌاأل ضلى لٌاس ٌبكً كاعافا  فً الشوارأل

                                           
  https://ar.wikipedia.orgاجغ: ( س84)

)ِضَّبي(  ٚلذ اعزّذ فىشح رّضبي ثجّب١ٌْٛ ػذد ِٓ اٌّجذػ١ٓ ٌؼً أثشصُ٘ رٛف١ك اٌذى١ُ فٟ ِغشد١زٗ )ِغشح ثجّب١ٌْٛ( ، ٚػجذ اٌمبدس اٌمؾ فٟ لظ١ذرٗ

 ِٓ د٠ٛأٗ )روش٠بد شجبة( . 

 275ٛػٝ اٌذٛاط، ص ( أدالَ ِغزغبّٟٔ : ف85)

 .244: 239( ساجغ: اٌّظذس اٌغبثك، ص 86)

 .337( اٌّظذس ٔفغٗ، ص 87)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_%28%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_%28%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%29
https://ar.wikipedia.org/
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تحمل  البلوب أموا اً بشرٌة لٌحتكن  تراب الوانك لٌشٌ  الوان  (88) أحتم ك أذد   لٌ   نازأل ضلى لٌاس حٌات  "

 أحتم ك وٌودأل الوان رمز ك أو نفس  

كان م  ضبدالحق تبدأ فً البحق ضن ك فتتذب  لى المبهى التي رأت  فٌ  أو  وفً المباب  حٌن تكتشؾ )حٌاأل( أن حلمها  

لتوّدأل أحتمها  وتببى رورأل ضبد الحق مناكتً وانٌاً (  89)مرأل لت د رورت  فً  رٌدأل ب وارذا )وداضاً ضبد الحق(

رورأل أبٌها ضلى الحائا لتحتفظ امتداداً عبٌها )سً الااذر( لُتشك  واناً للر بالنسبة  لٌها؛ فتبرر وك  رورت  للؾ 

 بها حاكرأل وؼائبة فً الولت نفس ك محلما تحكر اعحتو وتلتفً فً لحظة:

)كنت ألّبئ موتاً   بآلر  وأؼّاً واناً بآلر  وألفً تهمة حبٍّ للؾ حبٍّ للر (
(90) 

م  الوال  التارٌلً؛  وذكتا )أحتو( الوان ، تتحبقك وٌببى الوان فً انتظار البا ؛ لٌتواز  المتلٌ  السردي 

ا فً التاكرأل نموت اً ٌستمد  ًٌّ فا)حٌاأل/أحتو( فبدت )ضبد الحق(ك والوان)ال زائر( فبد المللّص )بوكٌاؾ(ك لكن  سٌببى ح

 من  اعحٌاي لوتهو فً موا هة فوكى الوال  

الوانك كشلرٌات  وكما ذو واكح لدمت الكاتبة من لت  الرواٌة نمات  لشلرٌات كانت معاد،ً للمكان البا /

بوكٌاؾ ولالد وضبدالحقك وحتى )سً   ( فً و هها اإلٌ ابًك كما ضبَّرت الفكرأل المستمدأل من الفن التشكٌلً ضن أحتو 

 لوان   الوانك والرؼبة فً  ضادأل تشٌٌد  ضلى الو   اعمح  التي ٌر و  ك  مللص

 

 نتائج البحث: 

ر ضن المكان بورف  باتً مةن لةت  ضتلتة  بشلرةٌات السةرد والفكةاي حاولت ذت  الدراسة الولوؾ ضند  مالٌات التعبٌ

التشكٌلً فً النص الروائًك وتب  ذةت  الدراسةة كةمن  اةار الدراسةات البٌنٌةة التةً تهةتو بتؤوٌة  العتلةة بةٌن النبةد اعدبةً 

تبةةة ال زائرٌةةة )أحةةتو والنبةةد التشةةكٌلً  ولةةد ولةة  التٌةةار البحةةق ضلةةى رواٌتةةً: )تاكةةرأل ال سةةد(ك و)فوكةةى الحةةواس( للكا

مسةتؽانمً(ك حٌةةق تحبةةق فٌهةةا ذةةت  الحنائٌةةة المتناؼمةةة بةةٌن المكةةان والفكةةاي التشةةكٌلًك حٌةةق ٌحتةة  المكةةان دور الباةة  فةةً 

الرواٌتٌنك وتو التعبٌر ضن  من لت  تحبب  السردي بورف  ضنرةراً سةردٌاً معةاد،ً للشلرةٌةك ومةن لةت  الفةن التشةكٌلً 

ضشرأل لوحة فنٌةة فةً رواٌةة )تاكةرأل ال سةد( رسةمها باة  الرواٌةة المتحةد بالمكةانك بٌنمةا كةان الفةن  أٌكاًك فت ّسد فً أرب 

التشكٌلً الفكرأل التً انالبت منها رواٌةة )فوكةى الحةواس(ك با،ضتمةاد ضلةى فكةرأل تمحةا  ب مةالٌون فةً بنةاي نةص سةردي 

 رفاً  نسانٌاً م سداً فً شلرٌات الرواٌتٌن ت رٌبً ٌستمر فٌ  المكان باتً ماحتً بكٌنونت  السردٌة وبملبائ  و

كشفت الدراسة أن المكان كان التٌمة اعساسٌة للسرد فً الرواٌتٌنك وأن الشلرٌات كانت معاد،ً للمكانك وأن اللوحات 

هوٌة التشكٌلٌة التً حوتها الرواٌة اعولى ارتبات بحب البا  لوان ك حتى اللوحة التً حملت و هاً فرنسٌاً ارتبات بال

الحكارٌة والااب  الشرلً للحبافة العربٌة  وفً رواٌة )فوكى الحواس( رسمت با  الرواٌة )حٌاأل( شلرٌات لرتها 

وتلتبً بهو فً الوال ك لكنها تفش  فً الورو   لى الر   التي  -التً نس ها لٌالها وأحبتهاك كما فع  ب مالٌون م  تمحال 

ً الوال  لفش  تحبق )أحتو( الوان المنشودك وكان ذتا ذو المؽز  من التناص م  أحّبت  وبححت ضن ك وكان ذتا معاد،ً ف

تٌمة تمحا  ب مالٌون التي ابتؽى فٌ  "ال ما  المنشود"ك م  الفارق بٌن النهاٌتٌن  ومن ذنا ٌؤتً دور الفن فً تعزٌز لٌو 

 ا،نتماي للوان وتؤكٌد الهوٌة العربٌة  

                                           
 .339( اٌّظذس ٔفغٗ، ص 88)

 344( اٌّظذس ٔفغٗ، ص 89)

 354( اٌّظذس ٔفغٗ، ص 90)
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للوحات التً وردت فً رواٌة )تاكرأل ال سد( ضن أحداق الرواٌة؛ عنها باضق مهو ضلى و، ٌمكن فر  الد،لة الفنٌة 

تكوٌنهاك كما تركت ذت  اعحداق تؤحٌرذا فً شلرٌة الرواٌة الرئٌسة لالد/ الفنان التشكٌلً؛ فحمة امتزا  واكح بٌن 

اً د،لٌاً مهماً فً تشلٌص الوال  اللوحة/الحدق/الشلرٌة  وكتلة رواٌة) فوكى الحواس( التً تشك  فكرأل العم  بعد

 السردي لوان ٌشعر با،ستتب 

وتعد الرواٌتان نموت اً مدذشاً للت رٌةب ضنةد أحةتو مسةتؽانمًك وٌتلةت الت رٌةب ضنةدذا حتحةة أنمةااك الموكةوأل أو السةرد 

اً رومانسةٌاً شةفٌفاً فةً الةرواٌتٌنك التارٌلًك اعدوات الفنٌةك لؽة التعبٌر الفنً  فً النما اعو  ارتدت الرواٌة التارٌلٌة حوب

فحٌةةاأل أو أحةةتو ت معهةةا ضتلةةة شةةببٌة تشةةٌر  لةةى الةةوان بشلرةةٌة لالةةد الوانٌةةة المتكةةررأل فةةً الةةرواٌتٌن  وضلةةى مسةةتو  

التبنٌات وظفت الكاتبة بشك   ٌد معاٌات الفن التشةكٌلً فةً الرواٌةة اعولةى مةن لؽةة ولوحةاتك وفةً الحانٌةة وظفةت فكةرأل 

ون فً بناي الرواٌة  وضلى مستو  التعبٌر الفنً مز ت لؽة السرد الروائةً بلؽةة الشةعر فةً اعولةىك والبرةة تمحا  ب مالٌ

 البرٌرأل فً الحانٌة  

 ن أحتو مستؽانمً لدٌها مبدرأل فنٌة ذائلة ضلى المز  بٌن لؽة السرد ولؽة الفنون اعلر  كالشعر والفن التشكٌلًك وذو 

واسعة بالتراب اللؽة من كحافة الرمزك كما أنها فً استعانتها التً تبدو تلبائٌة بالفنون اعلر   ما ٌعاً نرها أبعاداً د،لٌة

مة بعنارر تاة الفن  ترلى فٌها من مرحلة ا،ستلداو  لى التوظٌؾ؛ وبلارة فً توظٌؾ الفن التشكٌلً ولؽة السرد الماعَّ

حبٌبة ُتعاً معنى للرواٌة دٌواناً للعرب؛ فالرواٌتان ت سٌد المعبِّر فً رواٌتٌها )تاكرأل ال سد( و)فوكى الحواس(ك وذً 

فنً لل زائر وتارٌلها السٌاسً المعاررك م  أنها فٌهما ، ترتدي حوب الرواٌة التارٌلٌةك ب  فً حوب رومانسً شفٌؾ 

  . ّسدت فٌ  مرحلة الت رٌبك وذً مفارلة وم اوزأل للمؤلوؾ

فً  بداأل أحتو مستؽانمً الروائً؛ تتناو  اعولى توظٌؾ الفن التشكٌلً فً وٌبترح الباحق  ضداد دراستٌن مستبلتٌن 

رواٌات أحتو مستؽانمًك وتتناو  الحانٌة  مالٌات السرد الموازي أو المٌتا سرد فً رواٌة )تاكرأل ال سد(ك وأضنً ب  

ة الموالؾ السردٌة المكتنزأل فً السٌاق السردي عحداق الرواٌةك وتبوو بدور سرد مواز  لألحداق الرئٌسةك كما أنها تحرِّ

 السرد اإلاارك وذً بنٌة داللٌة ضمٌبة تلك  للرإٌة السردٌة فً العم  
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