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 في األدب العربي الواقعّية

 دّوامة األوغاد
 لألديب محمد فتحي المقداد

 أنموذًجا..
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 ةـــــــــالمقّدم

 

ٌّة مذهب أدبً انتشر فً النّ  ٌات القرن اسع عشر وبدصؾ الثانً من القرن التاالواقع
طاق الذات تدعو الواقعٌة إلى اإلبداع األدبً بتصوٌر األشٌاء الخارجة عن نو العشرٌن،

.والثورة على شرور الحٌاة والكاتب الواقعً ٌؤخذ مادة تجاربه من مشكالت العصر 
االجتماعٌة وشخصٌاته من الطبقة الوسطى أو طبقة العمال. وؼاٌة الواقعٌن أن ٌصبح 
اإلنسان سٌد الطبٌعة فً مجتمع عادل ومن ثم كان األدٌب الواقعً أكثر أمانة فً 

 :منهاوفً ظهور الواقعٌة  مجموعة من العوامل دتوقد ساع  .تصوٌر بٌئته

ٌّة ؽاالةمُ   وإهماله قضاٌا  لفّن للفنمذهب ا، وفً نظرتها للفرد والمجتمع الرومانس
ٌّة فً هروبهاتمع نهابٌاالمج كذلك التقّدم العلمً الذي قام بناء على  من الواقع، ، والتؤثٌر

لنفعٌة فً المجتمع الرأسمالً والجري كذلك تفّشً النظرة ا المنهج التجرٌبً فً العلوم،
ٌّة،  مما دعا نفًرا من األدباء إلى االّتجاه نحو الواقع، مما وراء المال و المصلحة الفرد

ٌّز ، هو ما ٌعرؾ بالواقعٌةو المجتمعللحٌاة و أّدى إلى ُشٌوع النظرة الموضوعٌة وقد تم
 بمجموعة من الّسمات، أهّمها:

حٌث انطلقت  الموضوعٌة فً تناول المجتمع.و اس جمٌعها.االهتمام بفبات وطبقات النّ 
من المجتمع و الناس بمختلؾ فباتهم وطبقاتهم، وجاء اهتمامها باإلنسان ؾ إطار تفاعله 

مختلفًة عن ؼٌرها  الواقعٌة وتعامله مع المجتمع الذي ٌتؤثر به وٌإثر به، وهذا ما ٌجعل
ٌّة ومن ا ٌّة.الكبلسٌالتجاهات األخرى، كالرومانس وقد اّتسم األدب الواقعً  ك

ٌّون ٌّتجهون إلى وصؾ المجتمعب ٌُظهروا تعاطفهم مع جهة  الموضوعٌة، فالواقع دون أن 
ٌّنة.   مع

ز به من سعة زمانٌة من هنا نالت الرواٌة النصٌب األوفر من أدب الواقعٌٌن، لما تمتا
ٌّرات المجتمع تُ  ةوشخصٌات ؼٌر محدودومكانٌة  بدرجة من ظهر بتداخبلتها تؽ

   (ٔ)الموضوعٌة تفوق ما ٌمكن أن ٌتجلّى فً األجناس األدبٌة األخرى كالشعر و المسرح

ٌعد محمود تٌمور الواقعً األول فً األدب العربً وقد ظهر متؤثرا جدا باألدب و
الفرنسً، حٌث كانت أعماله القصصٌة لوحات ألوضاع اجتماعٌة ؼلب علٌها شًء من 

 .الشٌخ جمعة تابهفً مقدمة كخاصة التخٌل 

أما الواقعٌة الحقٌقٌة فً األدب العربً الحدٌث فقد تجلت عند الدكتور"طه حسٌن" فً 
)المعذبون فً األرض ( وقد عبر عن رفضه لمظاهر الحرمان والفقر مطالبا  كتابه 

. وخٌر ما أثمرته الواقعٌة فً األدب جتماعٌة والحقوق اإلنسانٌة للفردبالعدالة اال
فً رواٌته )ٌومٌات نائب فً األرٌاؾ( حٌث قدم ” توفٌق الحكٌم“كتبه المصري ما 

وصفا دقٌقا لحٌاة الفالحٌن فً الرٌؾ المصري مستعرضا مظاهر الجهل والحرمان 
والذل بٌن أجٌال من اإلقطاعٌٌن وقد ترجمت هذه الرواٌة إلى أؼلب لؽات العالم وبذلك 
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ٌوسؾ “أعمال  ظهرت الواقعٌة فًبلػ مرتبة سامٌة فً سلم األدب العالمً . كما 
 (. فً رواٌته )الحرام” إدرٌس

كما نلمح الواقعٌة (.ماء وطٌن)فً مجموعته القصصٌة ” ٌحً حقً“وكذلك األدٌب 
شتراكٌة فً رواٌة ) األرض( لعبد الرحمن الشرقاوي، وقد دارت أحداثها فً عقد اإل

ٌة إلى اإلصالح الزراعً الثالثٌنٌات فً إحدى القرى المصرٌة مظهرة حاجة أهل القر
من خالل توزٌع األراضً الزراعٌة على الفالحٌن، ومواجهتهم للفساد وتقلبات 

  .الطبٌعة

القاهرة »الذي مهد الطرٌق للواقعٌة العربٌة بؤعماله التً ضمت  نجٌب محفوظثم  
، 4ٗ1ٔسنة « زقاق المدق»، و4ٗٙٔسنة « خان الخلٌلً»، و4ٗ٘ٔسنة « الجدٌدة

بٌن »، وبعد ذلك الثالثٌة: 4ٗ4ٔسنة « بداٌة ونهاٌة»، و4ٗ1ٔنة س« السراب»و
، وتظهر الواقعٌة فً هذه األعمال من خالل «السكرٌة»و« قصر الشوق»و« القصرٌن

الحرص على أسماء األماكن الفعلٌة التً ؼدت عالمة أولٌة على االلتزام الواقعً، كما 
الطبقة الوسطى التً كانت بمنزلة  تظهر فً االنحٌاز إلى مشكالت الشرائح الفقٌرة من

العمود األساسً للمجتمع المصري، وقد انتهى نجٌب محفوظ من كتابة الجزء األخٌر 
، وعندما قامت الثورة توقؾ عن الكتابة 4ٕ٘ٔمن الثالثٌة قبٌل قٌام ثورة ٌولٌو سنة 

كن فترة امتدت سبع سنوات لٌعٌد التؤمل فً مساره اإلبداعً ومنهجه فً الكتابة، ل

 .ظلت أعماله الواقعٌة هً النموذج الذي تتطلع إلٌه األجٌال على امتداد الوطن العربً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دقق: دار المدى للثقافة م، ٕٕٔٓ،1الماؼوط، محمد، كتاب سؤخون وطنً، ط(ٔ) 
   والنشر.

 م، عمان: دار ورد األردنٌة للنشر والتوزٌع.ٕٓٔٓعبٌدات، محمد نائل، تؽرٌبة قرٌة، 

دكتور حكمت النواٌسة  –دراسة تطبٌقٌة  \جدل المبنى و المعنى فً العمل الروائً
 وزراة الثقافة  ٖٕٔٓ – ٔطبعة 
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 :ارواٌة دوامة األوؼاد نموذج  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رواٌة دّوامة واقعٌة فً األدب العربً الحدٌث )وقد تناولت فً بحثً هذا كمثال  لل   
ة عن دار عمار للنشر والصادر لؤلدٌب محّمد فتحً المقداد الكاتب السوري  (األوؼاد

 والتوزٌع  عمان األردن الطبعة األولى .

ي  ولكثرة عد أن أثار اهتمامً لدراستها كونً ممن ساعد فً تدقٌقها اللؽووذلك ب   
وقال عنها األدٌب  أشبعها النقّاد دراسة وتحلٌبًل.فقد ها تتناولالدراسات النقدٌة التً 

)الدوامة  فً الرواٌة العربٌة جبلل برجس ٕٙٓٓاألردنً الحاصل على جابزة كتارا 
وسنستعرض جمٌع  دنٌة فً السنتٌن الماضٌتٌن(.األر أفضل ما صدر فً سوق الرواٌة
 الدراسات النقدٌة عنها بالتفصٌل .

والتً كان من شؤنها والرواٌة كتبت قبل الثورة السورٌة  وتسرد أحداثا لما قبل الثورة     
جتماعً وتداخبلته ت بواقعٌة مطلقة قضاٌا الصراع االعالجأن تشعل تلك الثورة، فقد 

ٌّة  اقع بعدسة بصٌروتشعباته، ونقلت الو متمّرس فً فن الرواٌة وسرد األحداث بواقع
 وموضوعٌة. 

فً مسٌرة الرواٌة ما ألفها إلى ٌابها الواقعٌة فً الّدوامة واضحة جلٌة النظرة وقد بدت    
 :٘ص كما فً قوله

خفَتت حركة الّناس فً ساحة الحارة، وهً ُترسل َجلََبًة، و ضوضاء األوالد، )   
مٌمةٌتوقّ  وصراخهم ال ( المفّضلة عندهم، ٌصِمُتون فقط ؾ، خاّصة، وهم ٌلعبون )الطُّ

عندما ٌذهبون لبلختباء فً الزواٌا، وراء الُجدران القرٌبة من مكان الولد الذي ٌؽّطً 
ٌّن، معلوم لدى أعضاء اللّعبة، هذا  َراهم، وهو ملتصق بحجر ُمع ٌَ وجهه بؤكمله كً ال 

قت بتنازل العدِّ من عشرة إلى واحد، وعلٌه البحث عنهم، و الولد ٌعلن للجمٌع انتهاء الو
اإلمساك بمن استطاع منهم، والمحظوظ بالفوز، من ٌصل إلى الحجر المعروؾ، وٌلمسه 

مٌَمة بٌده، بذلك  (ٔ( )( علٌهٌنجو من أن ٌكون دور )الطُّ

 المكان والمجتمع واإلنسان بكل تجلٌاتهبكل تفاصٌل  ظهر اهتمام الكاتبحٌث    
وصراعه مع البٌبة واآلخرٌن وتؤثر الشخوص بالمكان حٌث  نشعر بضجٌج المكان بهم 
وضجٌجهم بالمكان بكل تؤثر وتؤثٌر فاألطفال ٌملإون المكان ضجٌجا والمكان ٌحتوي 

 تب: ٌقول الكا ٘ٔص وفً موقع آخر  .االطفال بكل حب وحنان وٌضج معهم حبا وحٌاة 
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ارة، تتبعته عٌون العفارٌت الثبلثة عند مروره من وجه ؼٌر مؤلوؾ أبًدا ألهل الح   
أمامهم، ُمَتؤّبًطا ُمَفّكرته، ٌبدو علٌه أّنه موظؾ، ولكن َمْن صدٌقه هنا، حتى ٌؤتٌه؟، 
َساَوَرْتهم الّشكوك، حّب االستطبلع، َحَدا بهم لمراقبته، إلى أن َدّق  باب دار الّنمس، فوًرا 

على موعد معه، أو أّنه كان ٌنتظره خلؾ الباب بفارغ فُِتَح له الباب، وكؤّن الّنمس كان 
 .سّجل عندك ٌا تارٌخماجد ٌلتفُت لمساعدٌه، قاببًل:  -الصبر، وعلى أحّر من الجمر. 

ذافٌره نبلحظ الواقع بكل تجلٌاته وبكل ح من رواٌة دوامة األوؼاد بهذه المقطع القصٌر
 فً ٌة أم الخنافسلم قرره من مكان وشخوص وأحداث وصراع ٌرسم معاودقابق أمو
: ومن األمثال مثال الشعبٌة والعبارات الشعبٌةكما وٌظهر استعانة الكاتب باأل ببلد الشام 

(،  القّشة التً قصمت ظهر البعٌر(،) ابعد عن الّشر وؼنً له) :المثلالشعبٌة فً الرواٌة 
وبنً آدم، لبنً  جبل لجبل ال ٌلتقٌان،)(،الكذب ملح الّرجال، وعٌب على إللً بٌْصُدقْ ) 

 (ٌا َما تحت الّسَواهً َدَواِهً،.. )(آدم ٌلتقٌان

سلّطت األضواء على مجتمع قرٌة )أم الخنافس( فً  دّوامة األوؼاد إن بهذا نستطٌع القول
ٌّات من القرن الماضً، الؽافٌة فً مجاهل الرٌؾ السورّي، وهً نموذج لقرى  السبعٌن

الجنوب، و الشرق و تماثلة، فٌما بٌن الشمال و الّرٌؾ ِبكّل معطٌاتها ومخرجاتها المُ 
 . سورٌا الؽرب من 

 

 :الصراع والحدث فً الرواٌة

بٌن الفضٌلة و الرذٌلة، بٌن الخٌر و الشّر، صراع الرواٌة واضح ماثل  صراعُ و  

َمُشوٌب بؤمل الحٌاة الكرٌمة، وانتزاع لقمة العٌش من فم الطبٌعة القاسٌة بالقّوة، بالمقابل 

من ٌسرقون آماَل وأحبلَم الُبسطاِء، باستخدام كافّة الوسابل القذرة الُمتاحة وؼٌر  هناك

ًٍّ ُمتقن بمهارات وؼٌر ُمعلن.  المتاحة للوصول إلى ؼاٌتهم، بؤسلوب مٌكافٌلل

ٌّة اشتؽ    ٌّة، وجعل القبابل و لت بوسابلها على تفتٌت الحٌاة االاألجهزة البولٌس جتماع

ا ُمعلنً  جتمع إلى األفضل ا وهدًفا ٌجب القضاء علٌه، ولم ٌعملوا على نقل المالعشابر عُدّوً

، المرتبط برفعبنشر الّرفاه اال ًّ ٌّة اال جتماع ٌّة لفبات المجتمع، بل عملوا السو قتصاد

ٌّتهم عن أسالٌب مبتكرة فً اإلثراء ؼٌر  على نهب مقّدرات القطر، وتفّتقت عبقر

ٌّة الّصامتة  المسحوقة المؽلوبة، عندما زرعوا الخوؾ، المشروع على حساب األكثر

 وصار البطش و القتل و السحل و السجن نهًجا معروًفا ومعلوًما للقاصً و الّدانً. 

اختفاء الطبقة الوسطى من المجتمع السوري، لحساب الطبقة الُمتحّكمة السابدة فوق    

السٌطرة الكاملة على القانون، بل هً القانون بذاته،  فّصلته على مقاسها بما ٌضمن لها 

ٌّة و المنح إلى الُموالٌن، واسُتبِعدت  كّل شًء، وأعطت وظابؾ الدولة و البعثات الدراس
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ٌّة منها، بما ٌكون فٌه الخٌر وستفادة التنمن من الممكن االالكفاءات التً كا الحٌاة و

 الكرٌمة لكافة أفراد الشعب، بدل االقتصار على فبة قلٌلة. 

*** 

 

ؤسلوب أدبً وفّنً لدراسة المجتمع ب فً رواٌة دوامة األوؼاد، جاءت الواقعٌةف   
ٌّر االبتوزٌعه الطبٌعً  ا للتعرؾ على التؽ ًٌّ جتماعً الطارئ على المجتمع فً إحصاب

 مرحلة ما. 

سورٌة الشقٌقة، فإن التجاذبات  وإذ تمّثل دّوامة األوؼاد مرحلة من الصراع فً   
خر قد أّثرت على بنٌة المجتمع السوري، بفقدان األمن التقاطعات و الرأي و الرأي اآلو

ا.  ًٌ اًل، والتهجٌر الطوعً و القسري ثان  أّوً

ًّ فً بنٌة المجتمع السوري التً دخلت فً تركٌبتها عناصر هذا مما أدّ     ى إلى خلل جل
ا كما ٌقول علماء اإلحصاء، الذي خارج المجتمع السوري، مما شّكل ا نمن ًٌّ لتواًء إحصاب

جتماع بدراسة الكسر فً البنٌة اب وعلماء االالكتّ ستفاد منه الروابٌون والشعراء، وا
رواٌة دوامة األوؼاد، التً كتبت  جاءتذا ل لتواء الثالث فً هذه البنٌة،االو ،ٌةعالمجتم

ٌّرات، ولم ٌؽفل عن هذا الخلل المجتمعً،  بقلم روابً سوري عاش التجربة وعاش التؽ
ًّ فؤراد أن ٌعالجه ببن اء مجتمع مواٍز للمجتمع الحقٌقً، وهذه الصورة التً ٌقدّمها الرواب

لمقداد أن ٌشٌر إلى التؽٌرات هً صورة افتراضٌة لمجتمع استطاع الروابً محمد فتحً ا
 بناء الشخصٌة أّوالً ومن هذه النماذج:  فً 

مجتمع محورٌة فً كافة محاور الرواٌة المرتكزة على تفتٌت ال "الّنمس"شخصٌة  ●   

ٌّة وقانون الطوارئ.   من خبلل ما قامت به األجهزة األمنٌة منذ إطبلق األحكام العرف

 فً الشخصٌاتفً دراسته عن الرواٌة: " (خلٌل النابلسً) القاص وكما أشار األدٌب   

 المحرك هً الشخصٌات أن الّروائً، إذ البناء عناصر أهم   من تعتبرُ  الروائً العمل

وائً، ونمو  ال للحدث األساسً الحل،  الى والوصول العقدة خٌوط وتشابك وتصاعد ر 

 ."الكاتب بها اهتم التً والقضاٌا الرإى طرح ٌتم طرٌقها وعن

 مركبة شخصٌة النمس شخصٌة أن، ٌقول: "لشخصٌة النمس أًٌضا وفً تحلٌله   

 لهذه والنفسً العقلً التركٌب أحادٌات وفرز ؼورها سبر الكاتب معقدة، ولكن

 الكاتب رصد وقد .الروائً العمل أحداث سٌر فً هاما   دورا   لعبت التً لشخصٌةا

 الخادم ٌمثل النمس كان شدٌد دقٌقة، وباختصار تصوٌر بآلة الشخصٌة هذه تحّركات

 اإلشاعات األخبار، والتقارٌر، وبثّ  الدسائس، ونقل صاحب فهو للسلطة األمٌن

 الذي وقلمه لسانه من رعب فً الجمٌع تبا والكبٌر، حتى الصؽٌر ومراقبة الكاذبة،
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 دائما ، لٌس التصوٌر آلةِ  عٌن تحت الشخصٌة هذه الكاتب جعل وقد .ُزعافا   ُسّما   ٌقطر

 ".وتشابكها األحداث تصاعد على والباعث المحرك كان ذلك، ولكنه ٌستحق ألنه

أنٌس( مإّشًرا على  -محمود  -وجاءت شخصٌات األطفال الثبلثة )ماجد  ●   

لضمٌر الٌقظ الذي لم ٌلّوث بما ٌحدث حولهم دون علمهم، وببراءتهم كانوا مرصاًدا ا

ا على مجتمع تتدّمر فٌه القٌم ا لٌكونوا شاهدً لكشؾ أكاذٌب الّنمس، ومن مواقعهم انطلقو

 اإلنسانٌة شًٌبا فشًٌبا و الكبار من أهالٌهم ال ٌعرفون ما ٌدو حولهم من مكابد ومإامرات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م، رإٌة للنشر التوزٌعٕٙٓٓعنانً،ترجمة وتقدٌم محمد  المثقؾ والسلطة، إدوارد، سعٌد، (ٔ)
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ً دراسته النقدٌة: (، كما ورد فتوفٌق أحمد جادوعلى رأي القاص و الروابً )    

ا فً رواٌته، من خالل ماجد وصدٌَقٌه أنٌس و محمود، " كان اإلعالم المحلًّ حاضر 

الذٌن كانوا ٌصّرون على الوصول إلى الحدث بكلّ تفاصٌله، وفضح الحقائق، إاّل أّنهم 

لْم ٌلجإوا إلى السلطة الفاسدة، إلصالح األمور، ولكّنهم كانوا ٌتركون رّدة الفعل إلى 

ؾ كما ٌرٌدون، فكانت مقولتهم التً اشتهروا بها، لتؤكٌد الَحَدث، ال ّناس، والّتصرُّ

  ".ٌا تارٌخ(، لٌرد علٌه صاحباه )سّجلنا وحفظنا(عندك وعلى لسان ماجد )سّجل 

 

نصؾ المجتمع الفاعل بكامل طاقته فً المجتمع الرٌفً فهّن جنًبا إلى النساء  ●     

  .البٌادرالحصاد و البذارمل فً مواسم  الحراثة وها فً العجنب مع زوجها و أخٌ

أم شحدة وبناتها الخمس لشخصٌة أم شحدة: " (رٌمة الخانً)وقد تنّبهت الدكتورة    

ا مشكلة مجتمع كامل، ٌمجد الذكورة الطاؼٌة فٌه فكر   ورؼبتها بإنجاب ولد ذكر،

 ا.وسلوك  

مٌالد شحدة أو المشورب، فً مجتمع موؼل فً الخرافات والشعوذة ب لٌدخل النص    

  ."ة المكرورة فً رواٌاتنا، هذه الصورفٌما بعد الذي ٌصبح شٌخا

جتماعٌة المتفشٌة على نطاق واسع فً وابً المقداد نقل هذه المؤساة االاستطاع الر   

المجتمعات العربٌة و الشرقٌة على وجهه الخصوص، وتسلٌط الضوء علٌها وكؤنها 

المشعوذٌن الذي ٌملإون إلذالله وتجٌٌر منجزاته لصالح أخطبوط أمسك برقبة المجتمع 

جٌوبهم من التبلعب بمصابر الناس، وخلق مشاكل جدٌدة لهم، وكل أفعالهم قابمة على 

  الجهل و التجهٌل.

فً دراسته عن المشاركة النسابٌة، بقوله:  (محمد الحفري)وقد أفصح الروابً   

تتقابل وتتقارب مع الشخصٌات  من حٌث الطٌبة والبساطة قد الرواٌة شخصٌات"

وقد اعتمد الكاتب « أم سعٌد، أم منٌؾ، فلٌحة، صالحة»النسائٌة الموجودة فً الحارة 

على لسان هذه الشخصٌات وحوارها فً نقل الكثٌر من األخبار واألحداث وفً أحٌان 

 ".أخرى كان ٌستخدم صابر عامل البرٌد وزوجته نعمات لهذه الؽاٌة

محٌطه فً القرٌة، "فؤّم سعٌد، سابً المصّؽر، ٌقول ٌرأٌه متفاعبًل مع فهذا التجّمع الن   

" ٌجتمعن باستمرار إما فً ساحة الحارة أو عند إحداهن منٌؾ، وفلٌحة، وصالحة أمّ 

ٌُخفٌن  النعمات زوجة صابر عامل المقسم"، وخاصة " فاطمة زوجة األستاذ فهٌم، و

دالودود، الذي تماثل فً نهج ظلم الزوجة انتقادهن الشدٌد للّنمس وابنه، وللمنحوس عب

الحارة، خاصة أم محمود زوجة ، وبقٌت بذرة الخٌر قابمة فً نفوس أهل مع النمس
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علمه ، وهً ترسل الطعام كّل ٌوم للنمس مع ابنها، رؼم السوء الذي تسعٌفان التاجر

 مة وحقوق الجوار.عنه، ولكّنها حافظت على ُحر

"، وهّن ٌرجون أن خالتها أّم فرج زوجة النمس"أم شحدة وهً تلتقً بابنة  و    

، ولكن وضع أم شحدة ، وٌكّن شٌبا فً مجتمع نساء القرٌةٌصعدن إلى سطح الحٌاة

 ظلم زوجها النمس. أشكال أفضل بدرجات كبٌر من وضع أم فرج، لما تبلقً من

المثقفون من الرجال : رجال القرٌة: سلٌطٌن وارحٌم وسوٌلم وحمٌدان وسعٌفان     

  .الستاذ فهٌم ،واالستاذ عطاهللا، وفارس والمشورب وأبو ؼلٌونا

 

  - ةمالحظ

ٌّا: هو منحنى التوزٌع الطبٌعً للمجتمع الذي حدّده علماء اإلحصاء، حٌث     "إحصاب

نحنى التوزٌع بالمبة موزعة على الجانبٌن، وٌسمى م ٖٙ. و \.ٌٗٙشكل المتوّسط 

على النقد األدبً أن  ة المتطّرفة؛ لهذا، حٌث تحذؾ منه القٌمالطبٌعً، منحى الناقوس

النظرٌات البسٌطة فً إعادة قراة الرواٌة والمجتمع على أسس إحصابٌة من ٌستفٌد 

علمٌة، قد ال تكون ٌقٌنٌة، وقد ٌصعب تطبٌقها فً بعض األحٌان، لكّنها األقدر على 

 تقرٌب صورة المجتمع إلى ذهن المتلقً.

لموازي الذي قّدمته رواٌة دوامة األوؼاد شخصٌة لتواءات فً المجتمع اومن هذه اال    

)المشورب(، هذه الشخصٌة التً فقدت قٌمتها اإلحصابٌة ألنها لم تكن صاحبة موقؾ 

جتماعً لسقوطها االومبدأ، أو لم تستطع الحفاظ على مبادبها، فسقطت إحصابٌا 

 األخبلقً فً الفضاء الروابً.و

: بؤنها حركة الشخوص فً اء الروابًعرؾ الدكتور عبدالرحٌم مراشدة، الفضٌو   

 المكان. الزمن صامت حتى ٌطرأ علٌه من حوادث تعطً لهذا الزمن قٌمته.الزمان و

فقٌمة الزمن فً حركة األشخاص، وتمثٌلهم اإلحصابً للمشاهد الروابٌة و اللوحات    

دٌة المشهمشّكبل رواٌته بالّسرد و الوصؾ والفنٌة التً ابتكرها محمد فتحً المقداد 

الذي ٌمّثل دور  ةرة الروابً وعٌنه البصٌر، هذه المشهدٌة ال تتؤتى إال بخبالعالٌة

الُمخرج على الورق، بتوزٌع األدوار وتشكٌل الشخصٌات؛ حتى تتحرك فً فضابه 

ا للعالم الحقٌق ًٌ  الذي كتبت عنه رواٌة دّوامة األوؼاد. ًالروابً ُمشّكلة عالًما مواز

بتجمٌلها  لواقعٌة بنقل التفاصٌل كما هً، أوهل تصلح اوهنا ٌمكن لنا السإال:    

 وتجمٌدها الروابً؟. 
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فمن المفترض أن تكون الواقعٌة صورة منقولة عن العالم الواقعً، الذي كتب عنه    

الروابً، لكن الفكر المسبق للروابً، ال بّد له أن ٌتدّخل فً بنٌة المجتمع و استخراج 

ٌّلها الروابً.  الواقعٌة التً ٌتخ

الؽربً، ألوؼاد وؼٌرها فً األدب العربً ووتبقى الواقعٌة قضٌة إشكالٌة فً دّوامة ا   

 ما دام القلم ٌخّط تفاصٌل مجتمع ما فً كٌنونة روابٌة. سإال قابمة،الإشكالٌة   ٌبقى لهذا

االلتواء ٌستطٌع الناقد أن ٌحدد ق بٌن التوزٌع الطبٌعً للمجتمع ووعند حساب الفر   

 جتماعً.ت فً التؽٌر االالتً أّثرطبٌعة الظاهرة 

ٌّة، هً األ    ساس فً دراسة األدب حتى ومع هذا تبقى المناهج األدبٌة ومدارسها النقد

ا ببعض المفاهٌم اإلحصابٌة أو العلمٌة، فاللؽة هً أساس التشكٌل الروابً فً نّ لو استع

لكّن تصوٌر الشخصٌات و تحدٌد معالمها ورسم الجؽرافٌا وتتبع حركة الّشخوص، 

ٌُشّكل االالسإا االتواء اإلحصابً ل: هل  ًٌّ  ؟. لتواء لؽو

ٌُقٌم لؽته على المٌزان     فإن حصل هذا فهو سقوط لؤلدب و المجتمع وعلى الروابً أن 

، فاٌر والتصحٌح و التقوٌم للتؽٌر االاللؽوّي  للتؤش ًّ ٌّر جتماع لنسق اللؽوي ال ٌسقط بالتؽ

، مما ٌعٌدنا إلى الدكتوراال ًّ  -النقد الثقافًفً كتابه النقدي ) عبدهللا الؽذامً جتماع

، مما ٌجعلنا أن نعٌد النظر فً األنساق الثقافٌة فً (قراءة فً األنساق الثقافٌة العربٌة

 التً سقطت أمام جبروت السلطة. رواٌة األوؼاد

فً رواٌة  وهذا ما ذكره الناقد عبدالرحٌم جداٌة فً دراسته "المجتمعات المصؽرة"   

 جتماعٌة و الفلسفٌة. االت فً األنساق الثقافٌة وحّوالالتعلى ، للتعرؾ األوؼاددوامة 

ٌقول  محمد عنانً فً مقدمة " حٌنما توقّؾ أما إشكالٌة المثقؾ و السلطة، بقوله:   

"أّي الصور التً ترسم للمثقؾ، أو التً كتاب المثقؾ والسلطة إلدوارد سعٌد: 

التمثٌل تصوٌرا للمثقؾ، أما من حٌث المعنى ، هذا عندما ٌتحدث عن ٌرسمها لنفسه"

ؾ بمعنى "ما ٌمثله المثقؾ بمعنى بما ٌرمز له، أو من ٌمثله المثقفٌقول إدوارد سعٌد: 

، لٌؤتً دور المثقؾ احتجاجا فً التعبٌر على أقل سمهم"امن ٌنوب عنهم أو ٌتكلم ب

دور المثقؾ تقدٌر، وقد حاول محمد عنانً استخبلص معانً التمثٌل والنٌابة، و

ا من خبلل ما قدمه إدوارد سعٌد من إشكالٌات مفاهٌمٌة فً كتاب المثقؾ مفاهٌمًٌ 

 والسلطة.

وقد تجمد دور المثقؾ فً شخصٌتٌن ربٌسٌتٌن، هما األستاذ فهٌم الذي ٌستشرؾ  

المستقبل، والذي فكر ملٌا بؤسباب قدوم أبو ؼلٌون ذراع السلطة فً قرٌة أم الخنافس، 

ارس فقد كان صاحب قناعة تامة بما أدعاه أبو ؼلٌون ذراع السلطة بؤنه أما األستاذ ف
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شاعر جاء لٌكتب شعرا ٌستوحٌه من جو قرٌة أم الخنافس، وبدل الشعر كان ٌكتب أبو 

 ؼلٌون التقارٌر ألسٌاده، مبلؽا عن حركة المثقفٌن فً المجتمع المصؽر.

مٌة، التً تبث تقارٌرها مباشرة، كما تمثلت الثقافة فً دوامة األوؼاد فً اآللة اإلعبل 

خبار عاجلة من أم ماجد ونساء الحارة إلى أبً ماجد، ؤوكؤنها محطات تلفزة عالمٌة ب

بما ٌستجد من أحداث، والدور الثالث للمثقؾ فكان لسلٌطٌن الذي عقد مإتمرا للقمة 

لعطوفة جمع فٌه وجهاء الحارة ورموزها، حٌث تجمد دور األستاذ فهٌم بكتابة استرحام 

المحافظ، وشكوى مبطنة على تحرشات رامز والمخفر، وطلب االسترحام للمعتقلٌن، 

 ."فهل ٌلٌق هذا الدور بالمثقؾ فهٌم فً المجتمع المصؽر لدوامة األوؼاد؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .(العربٌة الثقافٌة األنساق فً قراءة -الثقافً النقد) النقدي كتابه فً الؽذامً عبدهللا*
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 -األوؼاد  دوامة دراسات نقدٌة عن رواٌة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  :ناا ما ٌناسب دراستاخترندٌة التً تناولت الرواٌة بالنقد الدراسات النق ومن أشهر

  .بعنوان المجتمعات المصؽرة:  دراسة الشاعر والناقد عبد الرحٌم جداٌة -

  .تحت عنوان اسقاطات نقدٌة دٌة قدمتها الدكتورة رٌمة الخانً:ودراسة نق -

 .بعنوان إطبللة على  دوامة األوؼاد : الناقد خلٌل النابلسًدراسة األدٌب و -

طبللة من  .ص ٌتحركونشخو بعنوان :  فٌق جادودراسة األدٌب الروابً تو -

 .عمراألدٌبة هٌفاء نافذتً على دوامة األوؼاد: 

فً ال ٌكبرون األبطال الذٌن بعنوان محمد الحفري:   ودراسة األدٌب الروابً -

 .الّسن

  .البٌبة المكانٌة فً حورانبعنوان  : ودراسة األدٌب سامر المعانً -
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  دالرحٌم جداٌة دراسة الناقد عب هً وأول دراسة نستعرضها

  المجتمعات المصؽرة :بعنوان
 فً رواٌة دوامة األوؼاد للروائً

 محمد فتحً المقداد

 

)قدمت هذه الدراسة فً حفل توقٌع رواٌة دوامة األوؼاد للروائً السوري محمد فتحً 
 م فً  صالة معرض أرب آرت جالٌري / إربد(1ٕٔٓ/ٔ/ٔٔالمقداد ٌوم األربعاء 

 

 

 األردن \ناقد عبدالرحٌم جداٌةبقلم: الشاعر وال

 

 توطئة:

(: "إعلم أّنه لما كانت حقٌقة ٌٖٖقول ابن خلدون فً مقدمته فً الكتاب األول ص )
التارٌخ أنه أخبر عن االجتماع اإلنسانً الذي هم عمران العالم، وما ٌعرض بطبٌعة ذلك 

للبشر بعُضهم  العمران من األحوال مثل: التوحش والتؤنس والعصبٌات وأصناؾ التؽلبات
 على بعض".

من هذا المفهوم للمجتمع ٌنطلق الروابً إلى رصد معطٌات الواقع المعاش، وما ٌتعرض 
له المجتمع من أحوال التوحش، والتؤنس والعصبٌات، إضافة إلى تؽلب البشر، وتدمٌر 
عمرانهم، من هذا المنطلق ٌرصد الروابً حقٌقة التارٌخ، وما جرى للمجتمع لٌس تارٌخا 
بل سردا روابٌا، ٌحمل من الواقع ما ٌجده مناسبا، وٌحلق بالخٌال حتى ٌستقٌم البناء 

 الروابً.

، ٌقول زكرٌا تامر فً مقدمة كتاب فهل الروائً والشاعر أم السٌاسً من ٌخون وطنه؟
"فاألوطان نوعان.. أوطاٌن مزورة، وأوطان حقٌقٌة، األوطان -)سؤخون وطنً(:

بهذا التصنٌؾ ٌربط  األوطان الحقٌقٌة أوطان الناس األحرار".المزورة أوطان الطؽاة، و
بٌن الوطن وشعبه الذي ٌشكل المجتمع بٌن الخٌانة والوفاء، فكٌؾ لمجتمع ٌعانً الذل 
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ي لنا فعن أّي وطٍن، وأّي مجتمع سٌرووالفاقة، أن ٌكون صاحب والء ألوطان الطؽاة؟ 
 المقداد فً دوامة األوؼاد؟

 مقدمة:

 مع المصؽر؟ما هو المجت

ّن المجتمع عبارة عن مجموعة من الناس، تجمعها شبكة من ؤع، بجتماٌعرؾ  علماء اال
ذه العبلقات، وهذا التعرٌؾ ٌشٌر إلى حجم المجموعة، وطبٌعة العبلقة التً تربط ه

جتماع المجتمع، فإّن الدراسات التربوٌة، تقوم على المجموعة، وكما ٌدرس علماء اال
لتربوٌة، والتً هً جزٌء من المجتمع الكلً، كما ٌدرس السٌاسٌون دراسة المجتمعات ا

المجتمع ضمن تنظٌماته، وأحزابه، ومإسسات الدولة، والمإسسات المدنٌة التً تشكل 
 المجتمع.

فالمجتمع نظام، ٌجمع األشخاص، بعبلقات ترابطٌة، أو تشاركٌة، لٌحتمل المجتمع 
تها مع المنظور الكلً للمجتمع، كً نعٌد التعاٌش للمجموعات، التً ال تنسجم فً رإٌ

لُمْحَتل، والذي ٌقع علٌه فهل المجتمع هو نسٌج احتبلل، االالنظر بمفهوم المجتمع تحت 
 حتالل؟.فعل اال

ونعٌد النظر أٌضا بمفهوم المجتمع، الذي ٌعانً من صراعات أهلٌة، وداخلٌة بٌن فبات 
 تصارع؟.نعّرؾ هذا المجتمع المالمجتمع وطوابفها، فكٌؾ 

هذه المفاهٌم، التً ٌصعب تحدٌدها، إال ضمن مإسسات القانون الدولً، لكن هل ٌنظر 
الروابً إلى المجتمع من خبلل تلك القوانٌن الدولٌة؟، أم من خبلل ما ٌحصل على أرض 

 الواقع من صراعات طابفٌة، أو عنصرٌة أو حزبٌة، أو تحكم فبة بفبة أخرى.

سه وتناقضاته وصراعاته، لكّن الصراعات الكبرى، التً فالدولة مجتمع إنسانً بتجان
وصلت إلى أرواح البشر، أثارت الروابً، والشاعر، والسٌاسً، للحدٌث ومناقشة ماهٌة 
المجتمع ومإثراته، وفً وقت األزمات والصراعات ٌعمل الروابً على أخذ عٌنة من 

سً، واالقتصادي، إضافة جتماعً، والسٌا، لمناقشة الوضع اال)الدولة(المجتمع الكبٌر 
 إلى التؽٌرات التً تطرأ على المجتمع الكبٌر، فٌحمل الروابً الرمز والتؤوٌل سبلحا له.

معات التً ٌؤخذها الروابً عٌنة ومن هنا جاء مفهوم المجتمعات المصؽرة، تلك المجت
تار ختبار المجتمع، ومعطٌاته، وأزماته النفسٌة، وما ٌنتج عنها من تداعٌات، حٌث أخال

لتمثل مجتمعا مصؽرا عن  )عمارة ٌعقوبٌان(الروابً المصري، عبلء األسوانً العمارة 
المجتمع المصري، أما نجٌب محفوظ، فقد أخذ مجتمعات مصؽرة عدة فً رواٌاته، مثل 

، وقد تكون المدٌنة، أو القرٌة مجتمعا ٌحاوره )زقاق المدق(مجتمع الحً فً رواٌة 
لسمٌحة خرٌس، إذ  )ودفاتر الطوفان(لهاشم ؼراٌبة،  شهبندر()الالروابً، كما فً رواٌة 

شكل تكّون عمان فً الثبلثٌنات من القرن الماضً، صورة مصؽرة ومجتمعا مصؽرا 
 للمجتمع األردنً فً عهد اإلمارة.
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وقد ٌؤخذ الروابٌون مجتمعات مصؽرة مثل الشارع، أو األسرة، مجتمعا مصؽرا نووٌا، 
لمجتمعات الكبرى للدولة، أو معالجة مجتمعات أكبر مثل ٌعالج من خبلله أفكار ا

العروبة، أو مجتمعات إنسانٌة، لتشكل الصورة الكبرى للمجتمع من خبلل العٌنة التً 
تمثل المجتمع المصؽر بصورته التً ٌدرسها الروابً، وٌعمم معطٌاتها لى المجتمع 

 األكبر.

عاد محمد فتحً المقداد إشكالٌة، وأبعالج الروابً السوري  )دوامة األوؼاد(وفً رواٌة 
"أم الخنافس"، حٌث ٌحتوي هذا مجتمع مصؽر ٌعٌش فً قرٌة أسماها ختٌار االحالة، ب

ته دالمجتمع المصؽر فً قرٌة أم الخنافس صورة المثقؾ )األستاذ فهٌم(، الذي طار
ة قصاء كّل فرص التطور فً حٌاته، حتى ٌبقى فً قرٌته حبٌس حوارات صامتإالسلطة ب

 فً صدره.

 

 نماذج من الرواٌة العربٌة:

 :عمارة ٌعقوبٌان -ٔ

هذه الرواٌة التً ٌعالج بها الروابً المصري عبلء األسوانً مجتمعه المصؽر المتمثل 
فً بناٌة تعالج تباٌن الطبقات االجتماعٌة بعد ثورة الضباط األحرار فً مصر عام 

د تؤمٌم جمال عبدالناصر م، وما طرأ من تؽٌرات على المجتمع المصري بع3ٕ٘ٔ
 األمبلك، وهجرة كبار رجال األعمال والمستثمرٌن.

 :رواٌة السفٌنة -ٕ

والتً ٌعالج بها الروابً الفلسطٌنً جبرا إبراهٌم جبرا العبلقات المعقدة بعد هزٌمة 
 م فً فلسطٌن فً مجتمعه المصؽر المتمثل فً سفٌنة.3ٙ1ٔ

 :رواٌة زقاق المدق -ٖ

روابً المصري نجٌب محفوظ أثر الحرب العالمٌة الثانٌة على والتً ٌعالج بها ال
نجلٌز، التً وسقوط حمٌدة فً أحضان الضباط اإل المصرٌٌن، المتمثل فً مجتمع الزقاق،

اقتصر عالمها على شباك البٌت المطل على قهوة المعلم )كرشة(، ولما خرجت من 
ما جرى لمصطفى فً دوامة الزقاق بصحبة فرج سقطت فً عالم الرذٌلة والفساد، وهذا 

األوؼاد، الذي خرج من عالمه المصؽر إلى حدود لبنان فسقط فً نفس الرذٌلة والفساد، 
 وباع وطنه وكنوزه، وكل مقدراته.

 رواٌة البٌت األندلسً: -ٗ
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والتً ٌعالج بها واسٌنً األعرج خروج العرب المورٌسكٌٌن من األندلس إلى وهران فً 
البٌت األندلسً، والقابم علٌه رابطا ما حدث فً األندلس مع ما  الجزابر، من خبلل بقاٌا

 ٌجري فً الجزابر، لكن المقداد فً دوامة األوؼاد لم ٌستحضر تارٌخ أجداده األموٌٌن .

 

 رجال فً الشمس: -٘

وٌعالج فٌها الروابً الفلسطٌنً ؼسان كنفانً فضاًء ضٌقا، وؼرٌبا فً خزان مٌاه، ٌشكل 
)أبو ثة أشخاص ٌنتقلون سرا بٌن الحدود العراقٌة والكوٌتٌة، بقٌادة مجتمعا مرتكزه ثبل

الذي ٌمثل القٌادة االنتهازٌة، حتً ٌبلقً المجتمع المصؽر حتفه اختناقا فً  الخٌزران(
 الخزان.

وال تقتصر المجتمعات المصؽرة فً الرواٌة األردنٌة والعربٌة والعالمٌة على هذه  
تدور أحداثها فً مصعد، ورواٌات تدور أحداثها فً برج  النماذج، فهناك رواٌة فرنسٌة

)أجاثا للكاتبة العالمٌة  )جرٌمة فً قطار الشرق السرٌع(أو منارة بحرٌة، وهناك رواٌة 
للكاتب اللٌبً  )بٌن روما وبارٌس(، والتً تدور أحداثها فً قطار، كما رواٌة كرٌستً(

 ا.أحمد النوٌري، والتً تدور أحداثها فً قطاٍر أٌض

، للكاتب )دٌر ورق(ومن الرواٌات األردنٌة التً تدور أحداثها فً قرٌة أردنٌة رواٌة  
للكاتب األردنً محمد عبدهللا الطاهات، والتً  )الفلوتً(األردنً محمد رفٌع، ورواٌة 

للكاتب  )تؽرٌبة قرٌبة(تدور أحداثها فً قرٌة الصرٌح فً محافظة إربد، ورواٌة 
دات التً تدور أحداثها فً قرٌة كفرسوم األردنٌة، ومن أهم هذه األردنً محمد نابل عبٌ

)ذٌب الرواٌات األردنٌة التً تدور أحداثها فً قرٌة الحصن فً محافظة إربد رواٌة 
 للروابً األردنً موسى األزرعً.  الصالح(

كلها قرى أردنٌة دارت بها أحداٌث حقٌقٌة وثقها الكتاب األردنٌون روابٌا، لتمثٌل 
هم القروي فً قراءة واقعٌة لما ٌجري من أحداث، وتطورات القرٌة ربطا بالمدٌنة مجتمع

األردنٌة، وصوال إلى الجؽرافٌا العربٌة فً فلسطٌن خاصة. على عكس المقداد الذي أخذ 
قرٌة افتراضٌة تمثل مجتمع الدولة بؤركانها مثل: السلطة والمثقؾ واالعبلم، حٌث تمثل 

 ، تؽٌرات المجتمع األكبر الذي ٌقصده الروابً المقداد.()أم الخنافستؽٌرات قرٌة 

 

 مرتكزات المجتمع المصؽر:

مجتمع القرٌة لتكون  )دوامة األوؼاد(أختار الروابً محمد فتحً المقداد فً رواٌته  
مجتمعا مصؽرا عن الدولة، وهذا المجتمع المصؽر قد ٌكون جزءاً أصٌبل من الدولة، 

لدولة، لكن القرٌة التً ال ٌحدها زمان، نتعرؾ إلٌها فً ممثبل بشخصٌاته لمرتكزات ا
 الماضً أو فً الحاضر، وال تشتؽل القرٌة على جؽرافٌا نعرفها بؤثارها، وبحٌراتها،
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ختٌارها بمجتمعها المصؽر المتنوع، لتمثل مجتمعا أكبر اوأنهارها، فؤم الخنافس قرٌة تم 
 لم ٌصرح به الروابً.

للمإلؾ محمد  "من عجائب الخلق فً عالم الحشرات"ب فالخنافس كما جاء فً كتا 
اسماعٌل جاوٌش، هً رتبة من الحشرات تتبع طبقة داخلٌات األجنحة، من صنؾ 

نتشار، لم ٌكتشؾ شكال الحٌاة المعّرفة، وكثٌرة االالجناحٌات، وهً قرٌبة جدا من أ
فً المستحاثات،  العلماء من بٌن مبلٌٌن األنواع من الخنافس، إال أنواعا محددة، وجدت

، فإن الخنافس منتنة الرابحة، وسوداء، قادرة على التكٌؾ )معجم المعانً(وكما جاء فً 
مع البٌبة المابٌة، وهً أصؽر من الجعل، ومن خصوصٌة الخنافس قدرتها على العٌش 
فً معظم البٌبات، من الحقول إلى الؽابات، والصحاري، وداخل أكٌاس القمح، وتتؽذى 

(  هً فرقة ؼنابٌة برٌطانٌة beetlesى النباتات والفطرٌات، والخنافس )الخنافس عل
 ذاع صٌتها فً السبعٌنات، وقلدها الشباب باللباس، وقصات الشعر الطوٌل.

ختار افهل زمانٌا ومكانٌا،  )دوامة األوؼاد(لهذا لم تتحدد قرٌة أم الخنافس، فً رواٌة 
سم حتى ال ٌلتقً مع ختار هذا االاأم  ،الروائً أم الخنافس لتصلح لكل زمان ومكان؟

 أسم محدد، فً مكان أو زمن ما؟، فٌصعب التعمٌم فً النص الروابً.

وأم الخنافس، هً األصل فً بث تلك الخنافس عبر المجتمعات المصؽرة والمكبرة، 
والخنافس مجتمع من المملكة الحٌوانٌة، كؤي مجتمع آخر، لكنه مجتمع واسع كبٌر، رؼم 

 كل عٌنة لمجتمع مصؽر، لتمثل مجتمع أكبر. أنه أخذ ش

 فهل الحقٌقة أن أم الخنافس مجتمع مصؽر؟، ولماذا ٌختار الروائً مجتمعا مصؽرا؟.

فً المجتمعات الصؽٌرة، نحتاج إلى ما ٌعرفنا إلٌها، من خبلل دراستها تحت مجهر ٌكبر 
تمثٌلٌة لدراستها،  العٌنة إلى مبات األضعاؾ، لكن المجتمعات الكبٌرة تحتاج، إلى عٌنة

نة تإخذ العٌنة قصدا ضمن مرتكزات قادرة على تمثٌل المجتمع مهما كبر، وهذه العٌ
جتماعٌة، فقد تدخل أٌضا ختٌار شخوصها، ومكانتها االاالقصدٌة التً تدخل الراوي فً 

فً بث فكره ورأٌه، حول تلك الشخوص، التً تمثل المرتكزات فً المجتمع المصؽر، 
رأٌه، ناقداً المجتمع األكبر، من خبلل تلك الرموز، التً شكلت مرتكزات لٌبث فكره و

 المجتمع المصؽرة.

جتماعٌة، نحرافات االً مواجهة المثقؾ، واالوؼالبا ما ٌقدم الروابٌون نماذج السلطة ف
فً شخصٌات تتواصل مع السلطة لمكاسب ذاتٌة، فً مقابل المإسسة اإلعبلمٌة 

توجٌه المجتمع، والتعرؾ على تركٌبته، وتؽٌراته، لدراسته  والتربوٌة، التً تهدؾ إلى
 والتعرؾ على الحلول المناسبة من أجل تطوٌر ذلك المجتمع.

وتبقى المرأة والطفولة من أولوٌات المجتمعات المتحضرة فً تعلٌم النشء، بشرط أن 
بناء  تكون المإسسة التعلٌمٌة مإسسة صالحة، لها مفرداتها، وأهدافها، وؼاٌاتها فً

فماذا لو فشلت المإسسة التعلٌمٌة؟، وماذا لو فشلت السلطة بإصالح المواطن الصالح، 
؟، أو ساهمت بخرابها، ولكل مجتمع نقاإه العرقً نسبٌا، وله من تلك المإسسة التعلٌمٌة
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ستبداد والظلم، فالدخبلء: مكون مجتمعً قد لذٌن ٌعٌشون فً المجتمع، بهدؾ االالدخبلء ا
جتماعٌة، ستخدمه السلطة إلثارة النعرات االم المثقؾ، بدافع من السلطة، وقد تال ٌنتبه له

 والطابفٌة، وتفكٌك المجتمع، بما ٌتناسب مع مصالح األشخاص فً الدول الشمولٌة.

 

 اللؽة الروائٌة فً المجتمعات المصؽرة:

تمتاز اللؽة فً المجتمعات المصؽرة، بؤنها وصفٌة سردٌة، حٌث جاءت لؽة  
تمعات المصؽرة لؽة روابٌة، ألن المجتمعات المصؽرة فً الرواٌة هً مجتمعات المج

ؼٌر حقٌقٌة ومتخٌلة، ومصنعة بشخصٌاتها وحركتهم فً زمان ومكان ٌختاره الروابً، 
 إّما فً لؽة واقعٌة، أو لؽة أدبٌة عالٌة، أو ما شاء لشخصٌاته أن تتحدث.

ولٌدة الفن الروابً، تؤخذ من الواقع،  فالمجتمعات المصؽرة، ولٌدة الحكاٌة، كما هً 
محاولة تمثٌله، لكنها قد تقترب منه فً واقعٌة على طرٌقة الكاتب، او تبتعد عنه فً 

 فانتازٌا وخٌال ٌحدد معطٌاته الكاتب الروابً.

أما لؽة المجتمعات التً ٌستهدفها الكاتب فهً اللؽة الٌومٌة، لذلك المجتمع بلكنته،  
ى التواصل بمفردات مجتمعٌة خاصة، قد ٌوظؾ بعضها فً ولهجته، وقدرته عل

مجتمعاته المصؽرة، التً تقترب أو تبتعد حسب رإٌة الكاتب من مفاهٌمها، ومدلوالتها 
 اللؽوٌة.

فاللؽة الواقعٌة للمجتمعات المستهدفة، فً النص الروابً، هً لؽة تواصلٌة، بطبٌعة  
و المتداول بٌن أفراد المجتمع، وقد تقتصر الخطاب الٌومً المستهلك، والممجوج أحٌانا، أ

اللؽة على الكلمة، لكنها تتسع باإلٌحاء اإلشاري، فً تعابٌر الوجه والجسد، وهذا ما 
ٌصعب تحقٌقه فً المجتمعات المصؽرة الروابٌة، فالشخصٌات ال تنطق بعفوٌة 

تؽٌب فً  عات العادٌة، وال تؽضب إال إذا أراد لها الكاتب ذلك، وال تفرح وقدمالمجت
الزحام، أو تعتزل المشهد بقصدٌة الكاتب، على عكس الشخصٌات التً تتضخم فً 

 مشاهد الحٌاة الٌومٌة، أو تضمر حسب مكانتها فً المجتمع.

، أم نحاسب الشخصٌات فهل لنا أن نحاسب الشخصٌات البسٌطة على لؽتها المثقفة؟
 المثقفة على لؽتها الركٌكة فً الرواٌة؟.

 

 حٌة:الجملة المو

فقد حدد المقداد فً الفصل األول من رواٌته، طبٌعة اللؽة، وجمالٌاتها، وفنٌاتها حٌن  
"ما إن بدأ الظالم ٌتسرب روٌدا روٌدا، وتنسحب آخر خٌوط النهار استهل بقوله: 

 متوارٌة هاربة من طؽٌان العتمة".
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م، وتنسحب ستهبلل ٌقودنا الكاتب بلؽته، فً جملة موحٌة حٌث ٌحل الظبلفً هذا اال
القهر، واالستبداد،  خٌوط النهار، وتطؽى العتمة، حتى ٌهٌا القارئ لما ٌلٌها من أحداث

المتخٌل، الذي )دوامة األوؼاد(  نكسارات النفسٌة، فً مجتمعه المصؽروالظلم، واال
ٌحاكً مجتمعا ذا خصابص مشابهة، فاللؽة هنا دالة على فكر الكاتب وإٌحاءاته للقادم من 

 عتمة.طؽٌان ال

 

 داللة األسماء:

ختٌار أسماء ال تتشابه مع الواقع، وإن حاكت نا اللؽة فً المجتمع المصؽر، الوتحمل
سم )نمس ال علٌها فً المجتمع المصؽر، مثل اتها، وخصابصها، التً تدٌالواقع بسلوك

بن فرهود( صاحب حكاٌة الضبع، التً لم ٌحتمل شخوص الرواٌة، وأطفالها على 
 حكاٌة.تصدٌق تلك ال

وقد استخدم الكاتب فً مجتمعه المصؽر تصؽٌرا ألسماء شخصٌاته، حٌث ٌحتمل 
سلٌطٌن( بدل تحقٌر، ومن هذه الشخوص المصؽرة )التصؽٌر التحبب، أو ٌفٌد ال

)سلطان(، و)إرحٌم( بدل )رحٌم(، و)سوٌلم( بدل )سالم(، و)حمٌدان( بدل )حمدان(، فإسم  
عها الكاتب، ولم ٌصطفٌها من المجتمع لنفسه، لتدل النمس، وهذه األسماء المصؽرة أصطن

 بؤن الظالم سٌطؽى.على رإٌة روابٌة، ٌنحو كما قال فً جملته الموحٌة: 

 

 رمزٌة األسماء:

ٌّة كما فً جملته الموحٌة، فً طؽٌان الظبلم،  وقدمت لؽته أسماء رمزٌة، ذات داللة موح
"شمسة أسم على مسمى، ذ ٌقول: المعلمة، التً جاءت إلى القرٌة، إ )شمسة(مثل أسم 

كما ٌقول عن المعلمة )شمسة( فً  وجهها مدور كقرص الشمس، ٌشع بٌاضا ناصعا"،
أما رامز فً مجتمعه المصؽر فقد  "شمسة نجمة أشرقت فًٌ سماء القرٌة"،رواٌته: 

 سم رامز؟.اإلى ماذا  ٌرمز بقً اسما حابرا فً رمزٌته، حتى ٌطرق القارئ السإال، 

ة، التً شكلها المقداد فً هذه الشخصٌة )رامز( بتؤوٌلها إلى عنوان السلط إذ تقوم 
سم رامز تعدد عبلقاته ابالقرٌة، ومصٌرها، ومما ٌوحً به ألوؼاد مخفرا ٌتحكم ادوامة 

لخطٌبة مع المعلمة شمسه، ومع النمس بقالبٌن متناقضٌن فً بداٌة الرواٌة، ٌتقاببلن على ا
سم كثٌر التؤوٌل والتعالق مع ماجد وطفولته، والمعلمة التً افً نهاٌة الرواٌة، فرامز 

تسقط، وتسقط التربٌة معها، وناهض الذي ٌفر من وجهه، وعرٌبً الذي ٌصفه الروابً 
"شخص ؼرٌب األطوار ببساطة، تصل حد البالهة أحٌانا، وهٌجانه العنٌؾ بقوله: 

 المإذي إذا خالطه شعور بالضٌق".

ن السب والشتم، وال ننسى شخصٌة مرعً وفرج الذي فشخصٌة عرٌبً ال تتورع ع
صار عضوا عامبل فً الحزب، وؼٌره من الشخصٌات التً صنعها الراوي الدٌكتاتور 
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كً تحقق أهدافه، فالراوي الدٌكتاتور الذي ٌنطق الشخوص بما ٌرٌد، ال تختلؾ سلطته 
وسقطت تً سقطت، عن سلطة رامز القمعٌة، وال تختلؾ سلطته عن سلطة شمسة ال

انً مع نفسه، معها، كما ال ٌختلؾ عن النمس الذي سقط بمشواره العدو التربٌة والتعلٌم
ستثناء سلطة رامز التً خضع لها فذلته، وخذلته، لٌتحول إلى اوزوجته والمجتمع، ب

ٌّة.)قّواد(  ، فاتحا بٌته للخطٌبة، وٌحرس الباب من عٌون العابرٌن أصحاب الضمابر الح

 

 السارد: االتكاء وشخصٌة

أم هً ثقافة الكاتب فً بنابه لمجتمعه  هل اللؽة ناتج لما ٌتطلبه المجتمع المصؽر؟ 
 المصؽر؟

تكاءات الكاتب خاصة على ابة على هذٌن السإالٌن، لكن تتبع لٌس من السهل اإلجا 
األمثال الشعبٌة، والمقوالت العامٌة، نتعرؾ من خبللها إلى شخصٌة السارد وخلفٌته 

، وهذه الجمل )عّطال بّطال(، كما استعمل )الشهر وراء الباب(الذي استعمل الثقافٌة، 
والمقوالت متداولة فً المجتمعات التً عاشها الكاتب، فؤحالها فً نصه الروابً معبرًة 

 عن مجتمعه المصؽر أٌضا.

كما أتكؤ على الشعر العربً المتداول فً مجتمعه، لٌعٌد إنتاجه، وإحالته فً رواٌته،  
"ما كل ما ٌتمنى المرء ٌدركه .. تجري الرٌاح ٌقول على لسان الشاعر المتنبً: حٌث 

 بما ال تشتهً السفن".

وٌقدم لنا لؽة معبرة، باستخدام جملة قد تبدو طبٌعٌة فً ظاهرها، لكنها تدل على بعد  
أخبلقً وسلوكً ؼٌر مقبول، وهذا ما جاء على لسان األستاذ فهٌم، الذي ٌمثل ثقافة 

)إن كل شًء عرضه ع المصؽر، والذي استشرق المستقبل، وتوصل إلى نتٌجة: المجتم
وإن بٌعت ماذا ٌتبقى للمجتمع فهل ٌباع كل شًء حتى الشرؾ واألخبلق؟  للبٌع(،

 والمجتمع المصؽر؟.

 

 تجلٌات اللؽة الروائٌة:

لؽة فً "لألبٌض واللؽة عاملة بإبداع فً نصه الروابً بقوله على لسان فارس:  
، فهذه اللؽة نقطاع.. واألسود ٌروي سٌرة ظالم عن ظالم"اً.. ٌرددها قلبً بال عٌون

المعبرة الرابعة تدل على درس لؽوي عمٌق، ٌزدان به مإلؾ هذا المجتمع المصؽر، كما 
، "رؼم أن اتفقوا على أن ال ٌتفقوا"وقوله:  "سرقنا قطار الزمن السرٌع"فً قوله: 

 كتساب عوامل الخوؾ".او أن ال مناعة لدٌنا من "ٌبدوقوله أٌضا على لسان فارس: 

تكاءات اللؽوٌة التً تحٌلنا بمجملها الموحٌة، ولؽتها الجمٌلة إلى فهم حركة مع هذه اال 
المجتمع فً بعدٌه المصؽر والعادي، إال أن الكاتب المقداد صاحب ثقافة واسعة فً المثل 



ٕٖ 
 

، وقوله: "ابعد عن الشر وؼنٌله"كؤ علٌه فً مجمل الرواٌة مثل قوله: تّ االشعبً، حٌث 
 "ابعد النار عن قرصً".، وقوله أٌضا: "عٌش الحٌط الحٌط وقول ٌا رب الستٌرة"

وقد استفاد فً لؽته الروابٌة من مفاهٌم دولٌة شاعت فً اآلونة أألخٌرة، مثل القاعدة  
"من لم  أطلقتها القوى العظمى ضد الشعوب النامٌة فً قولها الذي بثه إعبلمها المتسلط:

 ٌكن معنا فهو ضدنا".

تفاد منه الروابً محمد فتحً ساكر، كما ٌقول اللؽوٌون، وهذا ما فاللؽة وعاء الف 
المقداد فً رواٌته دوامة األوؼاد، حٌث شكل مجتمعه بالوصؾ والسرد، وتعدد المجاالت 

 اللؽوٌة التً أشاعت فً الرواٌة حٌاة خاصة بمجتمعها المصؽر.

"وكؤنها عصافٌر فرت عندما باؼتها لصٌاد، أو الفخ المختفً : من الجمل الجمٌلة 
 تحت التراب وهً تلتقط الطعم"

وكؤّنها عصافٌر  فهل هكذا التقط فهٌم والنمس وقرٌة أم الخنافس الطعم من ٌد الصٌاد؟،
ا فٌقٌض علٌهم الفخ خلؾ جدران لتقاطهاطٌدت بفخ وخنفسة صؽٌرة، ٌحاولون صا

انعة تضبط حرٌتهم، وتعد علٌهم أنفاسهم فً بٌوتهم قبل ان حدٌدة، وأبواب مبضبق
 المعتقبلت والسجون.

 

 األوؼاد والحرٌة:

إذا تدبرنا الداللة اللؽوٌة السابدة لوؼد التً تجمع على أوؼاد و وؼدان، نجدها دالة  
على معنى التقلٌل من الشًء وقٌمته، دنوا ٌؤتً بمعنى النقص والحقارة، لكن الوؼد لؽة 

ى معان عدة منها، َوَؼَد القوم خدمهم أٌضا، َوُؼَد الرجل ضعؾ عقله، كما تؤتً تؤتً عل
لؽة وُؼَد الولد كان رذال دنٌبا، فالوؼد هو األحمق الدنًء الرذل، وضعٌؾ الجسم، 

 والوؼد خادم القوم بطعام بطنه.

رذٌل، إن هذه الدالالت اللؽوٌة تستقٌم مع ما شاع من داللة اجتماعٌة بمعنى الدنًء وال 
واألحمق والنقص والحقارة لصاحب السلطة، وشٌوع هذه الداللة االجتماعٌة ما جاءت 
إال من تسلط وطؽٌان أصحاب السلطة على الشعب فً مجتمعاتهم الحٌاتٌة، والتً 

، لٌقول لنا كٌؾ )دوامة األوؼاد(استعارها الروابً محمد فتحً المقداد فً عنوان رواٌته 
اكهم السلبً دوامات مجتمعٌة، تعصؾ بالمجتمع متناسٌة حقوق ٌثٌر هإالء األوؼاد بحر

كلة اإلنسان، عابثة بالمجتمع فً فوضى بإرتها فً األرض، وتتسع كلما ارتفعت مش
 تزانه.ادوامة، ودوارا ٌفقد المجتمع 

وقد انتقل هذا المعنى بداللته االجتماعٌة إلى المجتمع المصؽر فً دوامة األوؼاد،  
تمثل فً شخصٌة فهٌم حابرا فً زمن الفتنة، واألستاذ فارس متمسكا فكان المثقؾ الم

بالخطؤ وكؤنه الحق أو الصواب، فمتى ٌكشفان الحقٌقة؟، ودوامة األوؼاد تخلخل مجتمعها 
فً عصؾ وقصؾ، كؤنها قنبلة نووٌة تؤتً على كل ما بناه اإلنسان، مما ٌثٌر الخوؾ فً 
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 دلٌل ملموس لدٌه، إال فكرة البقاء والنجاة من الناس لٌصبح الحلٌم حٌرانا، والمتفكر ال
 دوامة األوؼاد، التً ٌقودها المتنفذون فً األوطان والمجتمعات الكبٌرة والصؽٌرة.

هل ٌبقى مصرا فتحً ، )الشعب(ماذا لو كان معنى الوؼد الذي ٌخدم القوم بطعامه  
اإلرادة مجتمع وؼد، ، فالمجتمع المحاصر مسلوب الحرٌة والمقداد على كتابة األوؼاد؟

ٌعمل كل أفراده بطعامهم، وفً كلتا الحالتٌن فإن الدوامة تهز المجتمع، وٌهتز بها أفراد 
المجتمع، حتى تختل القٌم والموازٌن، وٌبقى الكفاح سبٌل المجتمع الوحٌد للنجاة من كلتا 

 الدوامتٌن.

الكاتب عن العدل ٌها فرواٌة اجتماعٌة بامتٌاز، ٌبحث   إّن رواٌة دوامة األوؼاد 
والمساواة حسب المعاٌٌر اإلنسانٌة، ولكن هذه الرإٌة مثالٌة، ال تتحقق حتى فً جمهورٌة 
أفبلطون، الذي أخرج الشعراء من جمهورٌته، لٌإكد على نموذج الدٌكتاتور عند 
الفبلسفة، فالدٌكتاتور هو الذي سنحت له الفرصة للحكم والسٌطرة، والشعب هم 

تسنح لهم الفرصة للوصول إلى مراكز الحكم، فالمثقؾ والعامل،  األشخاص الذٌن لم
 كالشرطً دٌكتاتور بطبعه إن تملك زمام السلطة.

فالدوامة مخروط أجوؾ مقلوب، ٌتشكل أصحاب السلطة فً رأسه المدبب السفلً،  
، فقمة "قمم األشٌاء المقلوبة قٌعان"وٌرتفع الشعب فً قاعدته العلٌا، وكما قال الشاعر: 

لدوامة هً القاع الذي عصؾ بالمجتمعات، فارتفعت المجتمعات بصبرها وتدبرها ا
ومقاومتها، وصوال إلى إحقاق العدل الذي ال ٌؤتً بالمساواة، بل العدل نصٌب كل 

 شخص  لما قدم وضحى ألجل الوطن.

 

 المثقؾ والسلطة:

الصور التً  "أيّ ٌقول  محمد عنانً فً مقدمة كتاب المثقؾ والسلطة إلدوارد سعٌد:  
، هذا عندما ٌتحدث عن التمثٌل تصوٌرا للمثقؾ، ترسم للمثقؾ، أو التً ٌرسمها لنفسه"

"ما ٌمثله المثقؾ بمعنى بما ٌرمز له، أو من أما من حٌث المعنى فٌقول إدوارد سعٌد: 
، لٌؤتً دور المثقؾ احتجاجا فً سمهم"اؾ بمعنى من ٌنوب عنهم أو ٌتكلم بٌمثله المثق
لى أقل تقدٌر، وقد حاول محمد عنانً استخبلص معانً التمثٌل والنٌابة، ودور التعبٌر ع

المثقؾ مفاهٌمٌا من خبلل ما قدمه إدوارد سعٌد من إشكالٌات مفاهٌمٌة فً كتاب المثقؾ 
 والسلطة.

وقد تجمد دور المثقؾ فً شخصٌتٌن ربٌسٌتٌن، هما األستاذ فهٌم الذي ٌستشرؾ  
بؤسباب قدوم أبو ؼلٌون ذراع السلطة فً قرٌة أم الخنافس، أما المستقبل، والذي فكر ملٌا 

األستاذ فارس فقد كان صاحب قناعة تامة بما أدعاه أبو ؼلٌون ذراع السلطة بؤنه شاعر 
جاء لٌكتب شعرا ٌستوحٌه من جو قرٌة أم الخنافس، وبدل الشعر كان ٌكتب أبو ؼلٌون 

 المجتمع المصؽر. التقارٌر ألسٌاده، مبلؽا عن حركة المثقفٌن فً
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رة، كما تمثلت الثقافة فً دوامة األوؼاد فً اآللة اإلعبلمٌة، التً تبث تقارٌرها مباش 
خبار عاجلة من أم ماجد ونساء الحارة إلى أبً ماجد، بما ؤوكؤنها محطات تلفزة عالمٌة ب

فٌه سلٌطٌن الذي عقد مإتمرا للقمة جمع اث، والدور الثالث للمثقؾ فكان لٌستجد من أحد
وجهاء الحارة ورموزها، حٌث تجمد دور األستاذ فهٌم بكتابة استرحام لعطوفة المحافظ، 

فهل ٌلٌق وشكوى مبطنة على تحرشات رامز والمخفر، وطلب االسترحام للمعتقلٌن، 
 هذا الدور بالمثقؾ فهٌم فً المجتمع المصؽر لدوامة األوؼاد؟.

نتكاسة والفشل ، كما نعترؾ باالمسٌطر على الجمٌعنعترؾ جمٌعا بعامل الخوؾ ال 
الذي منً به األستاذ فهٌم،  والخدٌعة التً عاش حلمها األستاذ فارس، إال أن الرواٌة لم 
تظهر احتجاجا جدٌا من المثقؾ فً مواجهة السلطة، ولم تظهر تصاعدا فً الوقفات 

قداد الدرس عند محمد فتحً الم ػراب عن العمل، ألن المجتمع مضاالحتجاجٌة، واإلض
ال ٌقدم خدمات للسلطة أو ٌعمل ضمن منظومة السلطة، لتإثر االحتجاجات واإلضرابات 

 على مسٌرة العمل والبناء.

فلم تكن هناك مناجم أو مصانع تعطل مصالح السلطة باحتجاجهم، فتشكل المثقؾ فهٌم  
وفارس وشمسة ضمن مجتمع جانبً منبوذ مسٌطر علٌه، لٌس شمسة إال السقوط فً فخ 

مز والسلطة، ولٌس لفهٌم إال الصمت وكتابة بعض األوراق فً دفتره الخاص، را
وانؽماس األستاذ فارس فً ملهاة النكوص، والتشبث بؤبً ؼلٌون القادم من الخارج، 
ولٌس للطالب طارق الباحث عن العلم إال أن ٌسقط فً براثن السلطة، مقدما لهم مخطوط 

 ه من السجن سلٌما معافى.الكنز فً قرٌة أم الخنافس مقابل خروج

، ربما المال، وربما الرجال، وربما ما فما الكنز الذي تحوٌه قرٌة )أم الخنافس( 
تحتوي األرض فً باطنها، وربما وربما..، لكن النتٌجة فشل المثقؾ فً تقدٌم خطط 
استراتٌجٌة للصمود أمام السلطة، وتعدٌل مسٌرتها، أو مواجهتها بالحقابق، مما أدى إلى 

 شل المثقؾ فً مواجهة السلطة.ف

 

 الخاتمة:

دوامة األوؼاد عنوان أسبلة الراوي بعناٌة فابقة للتعبٌر عن الفوضى الخبلقة، والربٌع  
العربً، ومقاومة اإلرهاب، والعولمة، فً قالب روابً ٌعٌد رسم األشٌاء وترتٌبها فً 

 لطة.نموذج حدد الراوي معالمه فً عبلقات أهمها: عبلقة المثقؾ بالس

فهو الشاهد على العتمة، وله مقاالته الملفقة، وهو الباحث فً البعد االجتماعً وتؽٌراته 
ي الذي ٌحركه محمد فتحً المقدادي وافً مضمون رواٌته دوامة األوؼاد، وهو أي الر

فً فضابه الضٌق، ومجتمعه  هوالحكاء، والؽالب على حركة شخوص بدكتاتورٌة القاص
تمعات التعلٌمٌة، وسلب حراؾ المجرأة نحٌلة، ٌإشر على انالذي ٌضٌق على جسد ام

المثقؾ قدرته على االحتجاج، والتندٌد قبل الرفض، لكن الطفولة المتمثلة فً مؽامرات 
 ماجد الشقٌة هً أمل أم الخنافس فً الخروج من دوامة األوؼاد.
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 رواٌةإسقاطات  نقدٌة على 
 دوامة األوؼاد
 فتحً المقداد.لألدٌب السوري: محمد 

 
 

 سورٌة \ د. رٌمه الخانً
 

سوري مجّد، ٌجدؾ بقوة للوصول لشط  ٌب محمد فتحً المقداد ، كاتباألدالكاتب    
" فرسان الثقافة" متابعا  األدب الحقٌقً العمٌق الؽور والرسالة الهامة، عرفناه فً منتدانا

حضوره بشكل الفت ، ونراه منتشرا على عرض أهم المنتدٌات األدبٌة، ٌثبت وكاتبا
 وجلً.

، تشرفت بالقٌام بدراسة نقدٌة شاهد على العتمة، خواطر ونصوص متفرقة معبرة جدا
 .لها
 

 نظرة عامة على حال النقد الٌوم:
 
نقدنا الٌوم بات سطحٌا، متوؼبل باالنطباعٌة ، دون عمق وال  بصدق وتجرد أقول:   

 النقد على هذه الحال. إبداع، ولو عرفنا حال األدب الٌوم، لعرفنا لماذا بات
 

نقد إعبلمً، نقد شارح، نقد أكادٌمً ونقد  :رج زكً الحاج النقدٌصنؾ الدكتور جو   
إبداعً، فاألول ٌقوم على المدٌح أو الهجاء وٌفتقر ؼالبا للمرتكزات العلمٌة، والثانً 

 ٌكون وسٌطا بٌن المبدع والقارئ.
وؼالبا ٌقوم علٌه األساتذة  أما األكادٌمً فلدٌه نقاط ثابتة ومسلمات وهً مهنته   

 والمختصون.
أما اإلبداعً فثقافته ؼنٌة، عمٌقة، مبدعه قارئ شمولً، ٌعرؾ ماذا ٌرٌد من النقد،    

وٌعرؾ طرٌقه وهدفة تماما، و قد ٌكون على طرٌق األدب ، أو ٌكون أدٌبا اتجه للنقد،  
 هد، وهذا ماوقد تسبق واحدة األخرى، لكنها تصل للدرب ذاته، إن أخلص وجّد واجت

 ٌكرس اإلبداع الحقٌقً  الذي ننشده، ألنه ٌحمل خبرة ومرانا وذابقة أدبٌة مهمة.
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 إسقاطات على الرواٌة:
 
 :  دوامة األوؼاد.العنوان الفت وقوي  

 إذن نحن مقبلون على قضٌة فٌها مكر وكٌد وتمزق، وأمر خطٌر.   
واِر، وهو ُدواُر األَصمعً: أخذه ُدَواٌم دوَم ودوام: قال  :العنوان معجمٌا فً رْأسه مثل الدُّ

 .)لسان العرب(الرْأس
 
ْمُت  ،ٌقال: أخذه ُدواٌم بالضم، أي ُدواٌر، وهو ُدوار الرأس    اَمُة من قولهم: َدوَّ ٌت الُدوَّ ُسمِّ

الِقْدَر، إذا سّكنَت ؼلٌاَنها بالماء؛ ألنها من سرعة دورانها كؤنَّها قد َسَكَنْت 
 )الصحاح فً اللؽة(وهدأت.

 
 :ورد فً لسان العرب

 
ِذالَِّبِهْم القوم َوِوْؼداِن القوم أَي من أٌقال: فبلن من أَْوؼاِد القوم ومن وْؼداِن  - وؼدّ 

 وضُعفاِبِهْم.
ْخدُم بطعام بطنه، تقول منه: وُؼد الرجُل، بالضم،  ٌَ والَوْؼُد: خاِدُم القوِم، وقٌل: الذي 

 والجمع أَْوؼاٌد وُوْؼداٌن وِوْؼداٌن.
 
 

 :فً القاموس المحٌطالوؼد 
 

عٌُؾ ِجْسماً     نًُء، أو الضَّ ْذُل الدَّ عٌُؾ، الرَّ .الَوْؼُد: األَْحَمُق الضَّ
ٔ

 
نعرفه عن األوؼاد هم أراذل الناس وما ٌسعون إلٌه من دوامات الشر والسوء،  وعلٌه فما

 نفهمه منه مباشرة. ٌبدو ، أو هذا ما وهو بٌت القصٌد من العنوان على ما
 
 

 :الؽالؾ موفق
 
وقد ذكر فٌه صاحب اللوحة: ٌعقوب أحمد ٌعقوب، وٌكفً النص الثانً فً خلفٌته     

 وٌؽنً.
 

 :متن النص
 

 ٌطالعنا نص تعبٌري وصفً تصوٌري إبداعً ٌصؾ حركة الناس:   
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ة هاربة من طؽٌان متوارٌ تنسحب آخر خٌوط النهار..ٌتسرب.. ما إن بدأ الظبلم )   
لٌضعك الكاتب فً جو الرواٌة  فورا بمشهد  نبلحظ توازي المقدمة مع العنوانالعتمة(، 

 واقعً ُمعاش.
لعبة شعبٌة سورٌة ٌؽمض الطفل عٌنٌة وٌعد وٌختبا -الطمٌمةبٌنما ٌلعب األوالد )   

 األوالد لٌجدهم.
ٌظهر لنا الشخصٌة األولى: نمس بن قرهود، هل سمعنا بهذا االسم قببل فً مسلسل    

 به . ٌهمنا هنا وصفه األولً، لتعرٌفنا ما؟...ما
حٌث  ٌدور حدٌث  فً  فكان واصفا جلسته على سطح البٌت مع إبرٌق الشاي الخ..   

 الحً عن بطوالته مع الضباع وحكاٌته عن مؽامراته لهم عصرا.
ماجد الولد الذكً الذي فكر بالخروج باكرا لمعرفة قصته الحقٌقٌة التً ٌشك بها، فعرؾ 

 كذبه، وأفخاخه.
النمس بندقٌة  صٌد من فلٌحان مضطرا، واشترى منه  فٌشتري؛ حٌث بدأ الخبر بالتسرب

 حتى الناطور نواؾ بات ٌسخر منه كما النساء. أرضا بثمن بخس.
 سجل عندك ٌا)تستمر متابعة ماجد له بكلمة تتكرر على معظم مساحة الرواٌة:    

، أنه مهما حاول وضع وكان لسان حال الكاتب ٌقولها، فما نعرفه عن أي مإلؾ ..(تارٌخ
الشخوص ، ٌبقى لسان حاله  ٌتسلل بٌن الفٌنة والفٌنة، ٌنطق بما ٌرٌد قوله قلبه قناع 

 وعقله.
فالمشهد واقعً تصوٌري تشعر وكؤنك سمعت به من قبل، خاصة لما كانت األمهات    

لصلة هنا؟ هل ا ، ماهو مشهد مؤلوؾ نام قبل أن ٌؤتً البعبع.. قدٌما تخٌؾ أطفالها بقوله:
، أم بٌبة مضت وانقضت ٌذكرنا بها ، أم هً عامة؟فً الرٌؾ لك البٌبة مازالت حاضرةت

 المإلؾ، لؽرض ما؟.
 وهل النمس شخصٌة عصرٌة خرجت من الماضً، فكانت نتٌجة لواقع مهزوز؟.  
 

 :ٙٔورد فً نهاٌة الصفحة 
ربما لحظة ٌنتظرها الشخص مدى حٌاته،  تً بالجدٌد قلٌلة فً الحٌاة..األٌام التً تؤ   

 ..ت أبداتؤ وربما ال
 أجملها إذا كانت رمٌة من ؼٌر راٍم وببل تعب.. وما
 لكترونٌة تمر بنا جملة:من النسخة اال 1ًٔ  بداٌة الصفحة وف   

 الدوامة عملٌة بناء جدٌدة ، هدمت نسٌجا اجتماعٌا متماسكا فً عتمة لٌل طوٌل......
 
م. ٌمكن إسقاطها على  المشهد لبساطته بشكل عا الجمل وعبارات فٌها مؽزى عمٌق،    

نت تجربة جدٌدة لقد كاللمإلؾ صٌاؼته بطرٌقة أقرب للموقؾ، ربما حتى وٌمكن 
 أٌضا..)مثبل(.الكبار ٌكذبون  علمتهم أنلؤلطفال، 

، وهمس ولمز أهل مز الثبلثٌنً، وضٌافة النمس لهظهور شخصٌة موظؾ األمن را
 الحً، وبحث النمس على كذبة جدٌدة، وحسدهم له.

 ر القماش  الكبٌر فً الرواٌة.ظهور أبو ماجد سعفان تاج
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ٌطرح قضٌة المعلمات والتعلٌم فً القرٌة، وظهور شخصٌة شمسة  ٖٕفً الصفحة    
 الجمٌلة فً القرٌة.

لٌحول  وبدأت شكواها للمفرزة األمن دفاعا عن نفسها من شاب تعرض لها لفظا،
د عن، فٌطالعنا مظهرها المستهتر وتنورتها المنحسرة الشكوى السم النمس الجاهل
 .جلوسها بانتظار انتهاء التقرٌر

 
هم من ٌقول كل حر كقارئ أقول أنها استفزت من حولها كما ورد فً النص، ومن   

ولكننً كقاربة أقول وبتجرد، معظم المواقؾ المفاجبة والسٌبة  ، ه كنظرٌة ؼربٌةبسلوك
والتً تظهر فً الرواٌات، أصلها سلوك ؼٌر سوي، ادى لنتابج  ا،واالخبلقٌة حصرً 

أسوأ، فلماذا نذرؾ الدموع ونحزن على األبطال، الذٌن وضعوا أنفسهم موضع االتهام 
 بؤٌدٌهم؟.

 أم نحزن لسذاجتهم؟.
 

، ظهور بطل جدٌد فً الرواٌة "عرٌبً"3ٕورد فً الصفحة    
ٕ

 ـوصفه المإلؾ ب
 القمًء:

 ورد فً مقاٌٌس اللؽة:
 
 َجَدمٌة، أي قصٌر. الجٌم والدال والمٌم ٌدّل على القماءة والقَِصر. رجل :جدم   
ٌّة الَقِمٌبة.الشاة الَجَدمةو .ِذلَّةٌ تعنً ال الَقماءةَ و : الّرِد

ٖ
 

وٌكمل وصفه بالببلدة والطٌبة معا....فماذا ٌعنً اقتران االسم بالصفة؟، أم هو اسم    
 والسبلم ، خاصة أن االسم ؼٌر فصٌح أبدا وربما بخص المنطقة الخاصة بالرواٌة.

د تعثره وٌنصحه سلٌطٌن بالتجاهل، ٌهمنا هنا توظٌؾ الشخصٌات وٌسخر منه األوالد بع
والحدث، هل ٌقدم لنا صورة أوالد الحً الفوضوٌٌن وتصرفاتهم ؼٌر المسإولة؟ وعدم 

 زجر المجتمع لهم؟.
مشكلة مجتمع كامل، ٌمجد الذكورة  وبناتها الخمس ورؼبتها بإنجاب ولد ذكر،أم شحدة    

 الطاؼٌة فٌه فكرا وسلوكا.
النص  فً مجتمع موؼل فً الخرافات والشعوذة بمٌبلد شحدة أو المشورب،  لٌدخل   

وكؤن المتدٌنٌن هم كل  الذي ٌصبح شٌخا، هذه الصورة المكرورة فً رواٌاتنا الواقعٌة،
 هإالء...

ألٌست تنفً نماذج ناصعة من المرجعٌة البٌضاء التً سطرت للوطن خٌر النماذج     
لعارؾ باهلل ،وأبو حامد الؽزالً مدرس المدرسة النورٌة مثل بدر الدٌن الحسٌنً القدوة ا

 بدمشق ، الخ..
وهناك فً مناطق عدة من ببلدنا فٌها  أمثالهم ،  فقد  قدم لنا  هإالء مرٌدٌن وطبلبا    

 قدوة  وجٌل قوٌم

                                                           
ٕ

ٌلفت نظرنا االسم الذي الوجود له معجمٌا، هل هو لهجة سرٌالٌة كما نعلم ، بحٌث تكون تصؽٌر ل عربً؟ الرد عند سكان تلك البٌبة 

 التً تحدث عنها المإلؾ
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 وتركوا لنا علما وفٌرا.  
 نعمم؟. ى الٌضا حتأونقدم للقارئ النموذج الجٌد  القرٌب من هإالء  ،نتكلم عنهم لماذا ال

 ؟.المسار الحساس فً األمة، فشوهها تطفل على هذاثم نقارن حال من 
ألنه علٌنا البحث عن توظٌؾ لكل شخصٌة وموقؾ، ولكن أن نقدم كل شًء فٌه على أنه 

 القاعدة؟ لماذا؟.
ٌنفً مهارة المإلؾ فً بث روح التشوٌق فً ثناٌا السرد الروابً طبعا،  هذا ال   

 ونجاحه فً هذا.
من جدٌد شخصٌة التاجر عكاش وصدٌقه فهٌم، كنموذج إٌجابً فً المجتمع وٌدخل    

وكان ٌمكن للمإلؾ التعرٌج عن أصولهم ولٌس بملزم، ولكن إلرواء  الشامً العرٌق.
 فضول القارئ، ولكن ألنه أدخله على المجتمع المختلؾ عنه.

 هنا نرى عرضا لفقر أم شمسة األرملة، وتفكٌر رامز فٌها عاطفٌا.   
نٌن، قضٌة ٌٌن  والمواطبستعرض المإلؾ بسرعة الواقع السٌاسً بٌن الحزوٌٕٗص

ا أن شكري القوتلً كان من ، حٌث ٌعلم من ٌطالع تارٌخ سورٌالوحدة بٌن مصر وسورٌا
نزه الرإساء وقد تنازل عن الرباسة لهدؾ وطنً هو أال ٌنزاح للوحدة أشرؾ وأ
 المؽشوشة.

عاناتهم وإصرارهم على الكفاح، وانعكاس ا عن القضٌة الفلسطٌنٌة ومطرح تلمٌحو   
 ذلك على المجتمع ، حٌث ٌعرض كٌؾ ؼدا محل عكاش مهوى المتناقشٌن والمتحاورٌن.

عن فرٌز المتملق، وهً شخصٌة منتشرة فً مجتمعنا حقٌقة،  3ٌ٘صؾ لنا فً الصفحة 
 وصولٌون عموما.

أنانٌته خٌبة أمل النمس من سلٌطٌن، وتوقه لدخول الحزب بعرض من رامز و   
 ٕٙالمفرطة، واستجابة رامز له بتعٌٌن ابنه فرج.. ص

، كبٌبة سورٌة واضحة المعالم، حمٌمٌة بوصؾ لقرٌة أم الخنافس 1ٙصفحة  تبدا   
 العبلقات االجتماعٌة.

 سة بحبه.مواعتراؾ  رامز لش 3ٙصفحة 
ٌتسع لؤلسرار  نطاق القرٌة ضٌق ال بداٌة موفقة حٌث قال: 1ٙونطالع فً الصفحة    
فعبل المجتمع الحمٌمً تطٌر أخباره على األثٌر...وصؾ حقٌقً واقعً مانها... وكت

 تحدثه به عن أخبار القرٌة. واضح، ٌكلحها بؤم ماجد وزوجها سعفان وما
 ، و على السجٌة.نوعا ما ، بؤنه شعب مطلعالمعروضة واألقوال، تشعرنا األمثال الشعبٌة

وتقلٌد أوالد  ولقابه بشخوص القرٌة، ،13ظهور شخصٌة الشاعر أبو ؼلٌون فً الصفحة 
ٌفهمهم؟ ام هم بسطاء حد  ٌتهم وهناك من الصالحارة له، هل فعبل للشعراء خصو

 السذاجة؟.
بوقوع بطلً الرواٌة شمسة ورامز فً المحظور، وكان هذا  2ٕتطالعنا الصفحة    

الذي كنت أعتذر حقٌقة عن نقد أي رواٌة ألنه ٌصبح  االمر من ضرورات السرد..
 را فٌها، ونكمل:محو
ؽطٌة ظهور خاتم ذهبً على إصبع شمسة، كتٌجد النمس له حبل بعد انتشار الخبر، و   

 وببل زواج...
 21ظهور شخصٌة الشاب النشٌط والموظؾ، الصفحة 
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، ً، وخوفه من المخابرات والتقارٌرفً الصفحات التالٌة تجسٌد لتكوٌن الشعب النفس   
 ن خبلل شخصٌة فهٌم ومن حولها.والظروؾ العصٌبة المبنٌة على ذلك، م

 
رؼم عدم تقسٌم الرواٌة لفصول فً  -نبلحظ فً تكنٌك الرواٌة البدء فً معظم الفصول   

باسم الشخصٌات، ونرى أنها تسهل على القارئ حفظ شخوص السرد وأبطاله،  -أصها
 الذي ٌظهرون تباعا.

 
ٌر تارٌخ بؽ دك ٌامازال السرد بطرح إشارة استفهام : لماذا تكررت عبارة : سجل عن   

 .33موضع حساس كما فً الصفحة :
فهل تلك كانت الؽاٌة  لٌختم الفصل بنفس العبارة، ومبلحقة رامز لتحركات أم فرج..   

 منها؟، نعتقد ذلك.
هل  ، وؼرق ابنها فهد وبكابها علٌه..ٔٓٔ:ٌنا شخصٌة أم مرعً فً الصفحةتدخل إل   

، وشرح 2ٓٔإال قلٌبل فً الصفحة  ٌجهل أهل القرٌة السباحة؟، لم توضح الرواٌة ذلك،
 .ستعباد المرأة وقلة تفهم طبٌعتهاوذج المكن ة مع زوجهالحٌاتها العاثر

وهذا  حصل ألم مرعً.. ولقطة ماكرة لنساء الحً وبكاءهم على أنفسهم ال على ما   
ة فً انعكاس صحٌح ، فالبشر مهما تعاطفوا مع قضاٌا ؼٌرهم، تبقى المقارنة حاضر

 عب ؼٌرهم.اعبهم ، ومتاأذهانهم بٌن مت
روت، والقبض مثقؾ القادم من مطار  بٌوظهور شخصٌة مصطفى ال ٔٔٔالصفحة    

 ؼرض الفت أنانً. ٖٔٔعلٌه لتشابه فً األسماء، لٌتبٌن فً الصفحة 
قاببل: فً السجن تتضاءل  ٌقدم لنا المإلؾ مصطفى فً مشهد السجن.. 2ٔفً الصفحة 

 األحبلم...
تتضاءل األحبلم...  وٌتبلشى الشعور بالوقت والحٌاة  ا:نعم كما قال المإلؾ تمام

 ٌصبح شٌبا مركونا فً زاوٌة الدنٌا...ٌنتظر من ٌخرجه للنور... والمحبة..
ٌكرر المإلؾ ذكر ماجد ومراقبته لؤلحداث، وكؤنه عنى فٌه  اإلشارة  ٕٔٔالصفحة 

كررة على حداثة باجتماعاته المت حوله وقادر على إٌجاد حل.. للجٌل القادم الذي خبر ما
 سنه وسنه أصدقابه.

حضوره فً المشاهد فماذا قدم فً مسرة أحداث القرٌة من  ومازال أبو ؼلٌون ٌتكرر   
 مهم؟.

.٘ٗٔخروج مصطفى فً الصفحة 
ٗ

 
تهجم  دموي على النمس ألن ابنه بات معٌنا لرامز وكانه  ٌٗ٘ٔطالعنا فً الصفحة    

 عمٌل للمجتمع، عٌن علٌه، وبات لوطٌا قوادا.
، وكانه مقارنة بٌن سلوك أفراد القرٌة وسلطتها، لٌٌمر ذكر إسراب 2ً٘ٔ الصفحة ف

 ومعركتنا الحقٌقٌة.
اجتماع نسابً ومقارنة اخرى فً طرق التفكٌر والمداوالت، وكؤن  3٘ٔالصفحة    

 الجناح النسابً ، أكثر إنسانٌة .

                                                           
ٗ

 ة، ٌمكن االستعاضة عنها بمرادؾ فصٌح، لكنها لم تخدش النص، هو رأي خاص.وكوتشٌنربما وجدت كلمات متفرقة مثل: طربٌزة 
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، ومداوالت فً محل عكاش ورفض لسلوك النمس جملة وتفصٌبل ٓٙٔالصفحة    
 تتلوها عرض حالة مرعً وشقابه.

أحدثه فً ضمابر أهل القرٌة،  تذكر فاطمة تذمرها من النمس وما 1ٖٔفً الصفحة    
 تخرج من فرد بسٌط هناك كما رأٌت ..الخ. وهل هً الضمابر فقط؟ جملة ثقافٌة ال

ووقوع أم فرج، وإعادة اإلشارة لضعؾ المرأة فً تلك البٌبة، وأثرها  2ٖٔالصفحة 
 ذكر.الطٌب ال

 تهتز هٌبة الدولة. ٌظهر أبو ؼلٌون طالبا من الضابط نقل شمسة ورامز حتى ال   
فهً  عبارة موفقة.. حفلة قصقصة األجنحة.. تطالعنا جملة لفارس: 23ٔفً الصفحة 

فهم مربوطون  ٌمكن ألحد أن ٌحلق عالٌا.. عقٌدة عامة فً انضباط الدول كما ورد، ال
تاجر البندقٌة، وكانه أكثر ، ماجد النمس بشاٌلوكٌقارن  32ٔفً الصفحة  بخٌوط متٌنة..

 من ٌهودي ألنه ٌإذي المجتمع من الداخل، وٌذكر بقضٌة الضبع الواهٌة. إٌذاءً 
 

 اختفاء النمس..
 واالهتمام باستخراج الكنز الذي حقق مع مصطفى ألجله. ٕٗٓصفحة    

والصؽار  قطاب،أعجبتنً عبارة :صراع على النفوذ بٌن الكبار من األ ٕٙٔفً الصفحة 
 ٌذوبون كما الصابون..

 ألٌس هو الواقع ؟
 وحمل شمسة الحرام. 2ٕٔالصفحة 
 واتهام رامز لشمسة بممارستها مع شباب الحً!. ٕٕٓالصفحة 

 
 مقتل رامز.

 
حقٌقة وبصرؾ النظر عن تفاصٌل الرواٌة، هً نسج ناجح  لواقع صوره المإلؾ    

وذج كمصطفى والتوسع فٌه ألنه محور باحترافٌة عالٌة، وكان ٌمكنه التركٌز على نم
 األوؼاد عموما لو جاز التعبٌر، وهم عام ألنه ٌحمل المستقبل، واألمل.

شكرا لك الختٌاري لهذا العمل النقدي.
٘
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امة األ إطاللة على  وؼادرواٌة دوَّ

  سورٌة – المقداد فتحً محمد لألدٌب
 
 

 سورٌة -لٌل النابلسًخ\القاص ولألدٌب                     
 
 

 (النمس.) الرواٌة شخصٌات

 أن الّروابً، إذ البناء عناصر أهمِّ  من تعتبرُ  الروابً العمل فً الشخصٌات   

وابً، ونموِّ  للحدث األساسً المحرك هً الشخصٌات  العقدة خٌوط وتشابك وتصاعد الرِّ

 .الكاتب بها اهتم التً والقضاٌا الرإى طرح ٌتم طرٌقها الحل، وعن الى والوصول

امة ورواٌة  الكاتب براعة والثانوٌة، ولكنّ  الربٌسة بالشخصٌات مزدحمة االوؼاد دوَّ

شخصٌة،  كل لتطّور المنطقً الترتٌب نسق على وحافظ الشخصٌات بٌن التداخل ابعد

 من به ٌتصؾ لما اإلٌجابً البطل هو(فهٌم)االستاذ جعل فقد الرواٌة فً ورد وكما

 وحقد وتملّقٍ  وخداع خبث من به ٌتصؾ لما السلبً البطل سالنم جعل شمابل، كما

ًّ  بالبطل انا وصفته وكذب، وقد ورٌاء  المدح، وهو قالب فً الّذمّ  اُسلوب مستعمبلً  السلب

 .النفس فً وقعا االشد األسلوب

 سبر الكاتب معقدة، ولكن مركبة شخصٌة النمس شخصٌة أن البعض ٌري وقد   

 هاماً  دوراً  لعبت التً الشخصٌة لهذه والنفسً العقلً التركٌب أحادٌات وفرز ؼورها

 تصوٌر بآلة الشخصٌة هذه تحّركات الكاتب رصد وقد .الروابً العمل حداثأ سٌر فً

الدسابس،  صاحب فهو للسلطة األمٌن الخادم ٌمثل النمس كان شدٌد دقٌقة، وباختصار

 بات والكبٌر، حتى لصؽٌرا ومراقبة الكاذبة، اإلشاعات األخبار، والتقارٌر، وبثّ  ونقل

 هذه الكاتب جعل وقد .ُزعافاً  ُسّماً  ٌقطر الذي وقلمه لسانه من رعب فً الجمٌع

 المحرك كان ذلك، ولكنه ٌستحق ألنه دابماً، لٌس التصوٌر آلةِ  عٌن تحت الشخصٌة

 .وتشابكها األحداث تصاعد على والباعث

 عاشت التً االجتماعٌة والشرابح المكان تصوٌر على بقدرته الكاتب تمٌز وقد   

 فً الكاتب بدعأ الحالً، كما القرن وبداٌات الماضً القرن نهاٌات خبلل األحداث
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ًّ  االجتماعً الوضع تصوٌر  ركبه فً سار من وكل (فالنمسُ )بلده،  ألهل والنفس

 (المخبر) قصٌدة فً المخبر شخصٌة( النمس) مثل وقد .وسكانها القرٌة حٌاة افسدوا

ٌّاب، والذي شاكر بدر للشاعر  :فٌها ٌقول الّس

  الحقٌر أنا تشاءُ  ما أنا"

  والضمٌر الّدم وبائع الُؽزاة احذٌة صّباغ

 :ٌقول وحتى

  ".الخراب أنا الدمار أنا

 .مطر أحمد العراقً للشاعر (المخبرٌن) قصٌدة فً وكذلك

 قد ركبه فً سار ومن هو فكان سلوكاً، النمس حٌوان ٌشبه (النمس) كان وهكذا   

 وهً(شاٌلوك)بـ( النمس) اسم بدل عنّدما الكاتب أحسن وقد. الفساد األرض فً اعاثو

 (البندقٌة تاجر) مسرحٌة فً والُخلُق الخلق الّسمعة، ذمٌمة ذمٌمة السلبٌة الشخصٌة

 مسمىً  على اسماً  كان حٌث النمس هذا فً وُجبلت االرض رذابل ُجمعت فقد لشكسبٌر،

 .وخارجه داخله فً

 ٌثق ال بابنه، واألخ ٌثق ال وخٌفة، فاألب توّجسٍ  فً البلدة أهل عاش فقد ذلك ونتٌجة   

دابم،  توّتر فً البلد باتت حتى وامثاله النمس ٌخاؾ بصدٌقه، فالكل الصدٌق بؤخٌه، وال

ٌّؤ الوضع وهذا العادة حسب جاهزةٌ  التُّهم لبلعتقال، ألن وتوقّع  احداث من بعده لما ه

 .اآلن حتى مستمرة مازالت والتً وتطورات

 ٔٔ/ٔ/1ٕٔٓالنابلسً خلٌل

*** 
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 كونشخوص ٌتحرّ 
 فً دّوامة األوؼاد للروائً محمد فتحً المقداد

 1ٕٔٓ-ٔ-ٗٔإربد السبت ــا 
 
 

 األردن \توفٌق أحمد جــــاد -بقلم القاص و الروائً                                   
 

 
الّدوامة و األوؼاد ، فالّدوامة التً أخذت شكل تكّون عنوان الّرواٌة من كلمتٌن، هما    

لطة ولٌس  المخروط " المقلوب " ذات القاعدة  الواسعة، والتً تمّثلت فً الواقع بالسُّ
الشعب، لتبقى تهبط فً مستواها و محتواها، لتضٌق كلّما هبطت دابرتها، فتصل فً 

، فإن تماسك بقً بالقاع، أسفلها، إلى مواطن بسٌط ٌرنو "كما مّثله الراوي" إلى األعلى
 وإال أخذته الّدوامة لُتلقٌه فً ؼٌابة البحر المظلم.

أما األوؼاد فقد احتملت مدلوالتها فً الّرواٌة ثبلث دالالت، أّولها الشعب، وثانٌها    
 .خص الدنًءالّسلطة، وثالثها الّشعب والّسلطة، والوؼد فً مجتمعنا ُعرؾ بؤّنه الشّ 

شخصٌات رواٌته، فً بحر الدّوامة من خبلل "الّنمس"، وهو ٌبدأ محمد فتحً بالؽوص ب
الشخص الؽرٌب، الذي أتى إلى قرٌة "أّم الخنافس"، التً حملت اسماً ال ٌبتعد عن 
ٌَظهر فً القرٌة، وٌثبت وجوده من  الّدوامة واألوؼاد فً مدلولها اللؽوي، محاوالً أْن 

ْن دم "الّضبع" كما اّدعى لزوجته، وإّنما خبلل الكذب، فالّدم الذي كان ٌلّطخ قمٌصه، لْم ٌك
كان دمه هو، حٌث قام " الّراصد " بكشؾ الحقٌقة، من خبلل الشباب الذٌن تشاجر معهم، 
ٌُثبتوا بؤّنه حٌنما حاول سحب العصا من ٌد أحدهم، جرحته العصا فؤدمت ٌده، لٌصبح  ل

حضور السلطة للقرٌة  كّذاباً معروفاً بكذبه، وٌعود للسقوط من جدٌد، إال أّنه استؽل
والمتمثلة ب "رامز"، وّظؾ هذا الحضور لخدمته، باستقباله له فً بٌته، واّدعابه بؤّنه 

 قرٌب، عاد من ؼٌاٍب لٌتذّكر ابن عّمه " الّنمس".
تقاُرب بدأ ٌإتً ثماره للنمس، إاّل أّنه تّم كشؾ الحقٌقة، فؤّدى به التقارب من السلطة،    

، بٌن "الّسلطة" إلى القبول بؤشٌاء لْم ٌس ًّ تطْع رفضها، من خبلل استقبال لقاء ؼرام
المتمثلة برامز، والمدّرَسة ابنة المدٌنة المتحررة، والتً جاءت إلى قرٌٍة محافظة، فٌإدي 
هذا اللقاء إلى تدنً المستوى األخبلقً فً التربٌة والتعلٌم وسقوط السلطة فً ؼٌابة 

 الّنساء والفساد.
شخصٌات رواٌته، التً اجتمعت وبدأت تدور مع الّدوامة، من  بدأ محمد فتحً بتوزٌع   

ًّ بسٌط فً " أّم الخنافس "، التً بدأْت تحتضن فً محٌط دورانها قادمٌن جدد،  خبلل ح
حضروا كّل فً مهمة معٌنة، فمثبلً رأٌنا " المشورب " ، ابن فلسطٌن الذي ظلمته 

الّسحر والّتنجٌم و عمل الُحُجب،  السلطة و حرمته من عمله فً سلك التعلٌم، لٌّتخذ من
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عمبلً له ٌسترزق منه، إاّل أّن الّدوامة ال تترك أحًدا، إاّل وألقت به فً ؼٌاهب البحر، أْو 
ٌّقة التً تنتهً بالصفر لفّته بداخل  محٌطها الذي ال ٌؤخُذ إاّل لؤلسفل، وضمن الدا برة الض

 شًء .البلو
سطٌن، لٌتفاخر به والده، حالماً بؤن ٌكون المشورب.. هذه الشخصٌة التً ولدت فً فل   

ًّ المقداد، على أْن تكون فلسطٌن  –رجبًل له هٌبته، فؤسماه "المشورب" .. أصّر الرواب
حاضرة فً عمله هذا و بقّوة، كما كانت حاضرة فً مإلفه  -وهً القضٌة المركزٌة

 السابق "شاهد على العتمة".
ٌُدّرسها، لْم ٌستطٌعا إخراجه ذكاء المشورب، وعلمه فً مادة الرٌاضٌات     التً كان 

 إلى سطح الّدوامة، وبلوغ القاعدة الواسعة، بْل دارت به وألقتُه بالحضٌض.
قام المإلّؾ بتوظٌؾ المثل الشعبً خٌر توظٌؾ، استخدم الكثٌر من الكلمات، 
ٌّة، واألقوال التً ربما اندثر بعضها، والبعض اآلخر فً  المصطلحات، األمثال الّشعب

رٌقه إلى الزوال واالندثار، إاّل أّن "محمد فتحً"، أحٌاها من جدٌد، من خبلل التوظٌؾ ط
 المنطقً للمكان والزمان والحدث.

كان اإلعبلم المحلًّ حاضًرا فً رواٌته، من خبلل ماجد وصدٌَقٌه أنٌس و محمود،    
ال أّنهم لْم الذٌن كانوا ٌصّرون على الوصول إلى الحدث بكّل تفاصٌله، وفضح الحقابق، إّ 

ٌلجإوا إلى السلطة الفاسدة، إلصبلح األمور، ولكّنهم كانوا ٌتركون رّدة الفعل إلى الّناس، 
ؾ كما ٌرٌدون، فكانت مقولتهم التً اشتهروا بها، لتؤكٌد الَحَدث، وعلى لسان  والّتصرُّ

 ماجد )سّجل ٌا تارٌخ(، لٌرد علٌه صاحباه )سّجلنا وحفظنا(.
ستاذ عطاهللا وفارس، هم بٌضة القّبان "فً مقّر تجّمع الجمٌع كان األستاذ فهٌم واأل   

بدّكان عكاش"، فكانوا ٌمّثلون االتزان والّتعقّل، حّتى مع عرٌبً، الذي كان "كؤشعب"، 
ٌّته، وكثرة ُسبابه وشتابمه.  ولكّنه امتاز بعصب

ٌّة فً القرٌة،     ، من خبلل أزواجهّن، الّصفة اإلعبلم ًّ والقٌام ببّث مّثلت الّنساء فً الح
األخبار وانتشارها، عن طرٌق اجتماعاتهّن، فبل ٌتركن شاردة وال واردة إالّ وٌقمن ببّثها 

 ونقلها، سواء كان ذلك عن قصد أو ؼٌر قصد.
ٌّة أخرى، كانت ُتحاول الّصعود إلى أعلى الّدوامة، وذلك من خبلل     مصطفى، شخص

قاء إلى القاعدة فً الّدوامة، أوقعت به البحث عن الّذهب، إالّ أّن األمور ومن خبلل االرت
ٌّا إلى سورٌا، وعند القٌام بتفتٌشه، وجدوا  فً ٌد العمٌد، حٌن كان ٌعبر الحدود من ترك
فً جٌبه خارطة الكنز الموجود فً قرٌته أّم الخنافس. استولى العمٌد على المبلػ الذي 

، لم ٌكتؾ العمٌد بالمبلػ، كان معه كرشوة، مقابل تبربته من تهمة الخٌانة وإطبلق سراحه
أخذ الخارطة وأصبح ٌرنو إلى الكنز وذلك من خبلل اللواء، الذي اكتشؾ كذبه واخفابه 
لفلوس رشوته من مصطفى، فؤودى به سقوطاً إلى قعر الّدوامة. ترتفع الّدوامة وهً 

ٌة، تدور لتصل إلى رأس الّنظام، الذي قام بإرسال الجّرافات وطابرة هلٌكوبتر إلى القر
 ومن ثّم االستٌبلء على الكنز وترحٌله، وإسقاط الجمٌع فً أُتون الّدوامة.

شّكل أهالً القرٌة مإتمر قمة إلصبلح األمور فً قرٌتهم، التً أودى بها القادمون    
الجدد إلى الهاوٌة، فقام سلٌطٌن بدعوة إلى اجتماع ألهل القرٌة، استؽل أبو ؼلٌون خبر 

تقرٌر ُمفّصل عن تفاصٌله. أبو ؼلٌون هذا كان قد حضر االجتماع للحضور والخروج ب
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إلى القرٌة، مّدعٌاً أّنه شاعر، ولكّنه لم ٌكن أكثر من ُمخبر وكاتب تقارٌر للسلطة، 
ٌّة، هً الكشؾ عن مكان الكنز المدفون فً القرٌة.  ومهمته األساس

صٌل ما تّم األستاذ عطاهللا، هو من قام بدعوة أبً ؼلٌون لحضور االجتماع، نقل تفا   
تداوله، ناقبلً خبر تمّرد أهل القرٌة على الّسلطة وسمعتها الّسٌبة بما حصل مإخراً من 
ط لهم لدى  رامز وشمس، ولقابهما الؽرامً فً بٌت الّنمس، عرض خدماته للّتوسُّ
ط لدى المحافظ  المحافظ لتلبٌة رؼباتهم، أعلم ربٌسه األعلى بالتفاصٌل وطلب منه الّتوسُّ

هم وتلبٌة مطالبهم، لتحسٌن صورة الّسلطة فً نظرهم، للوصول إلى الكنز الّدفٌن الستقبال
 بسبلم.

قامت القاعدة الواسعة والمتمّثلة بالّسلطة، بزّج الجمٌع فً خطر الّدوامة لتلقً بهم    
 كنفاٌات وأوؼاد فً قعر الّدوامة، وبالتالً الّسقوط فً ظلمات المجهول.

ٌّة، وقام بتلوٌنها بؤلوان عّدة، من خبلل واقع رسم محمد فتحً المقداد لوحة ف    ن
ٌّات من القرن الماضً، لٌصل بنا أخٌراً إلى المخروط  ٌّة فً فترة السبعٌن الّدكتاتور
المتمّثل بالّدوامة، هذا المخروط الذي بدأ مقلوباً، وبقً مقلوباً، لتعتمد القاعدة الواسعة 

فل، والذي ال ٌحمل حّتى نفسه، وٌلفظ كّل "المتمّثلة بالسلطة"، على الّرأس المقلوب لؤلس
 مْن ٌقترب منه إلى الهاوٌة والّظبلم الّدامس.

 
*** 
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 من نافذتً أطلّ على
 دّوامة األوؼاد \رواٌة 
 محمد فتحً المقداد –للروائً 

 
 

 
  عمر ءهٌفا \بقلم                                                            

  أدٌبة سورٌة مقٌمة فً اإلمارات
 
 

 
نسبة لً على اإلطبلق؛ حٌن أسمع أنٌن األدٌب من أفواه أروع لحظات القراءة بال   

ٌّاته. حٌن تتكّشؾ لً معاناته وأسبلته وحٌرته وخبراته الحقٌقٌة. حٌن أقؾ على  شخص
 .الجملة قابلًة: ها هنا كان ٌتحدث عن نفسه قطًعا

ًّ شدٌد من األدٌب أو   ٌُشعرنً الصدق الفنً باقتراب إنسان فً هذه اللحظات الفّذة 
تب؛ كؤن معاناته معاناة حقٌقٌة لً؛ تإثر فً وال تمحى أبدا. وتزداد اللحظة كثافة الكا

تجارب والمكابدات، واآلالم وثقبًل ألكابد ما ٌقول مكابدتً لتارٌخً؛ حٌن تتشابه ال
  .موالهم

قرأت كل كتابات الكاتب محمد له أسلوب جمٌل ٌتؽلؽل فً النفس بخبرة موازٌة، وألم    
 . حض تلقٌن أٌدٌولوجً أو وعظ مباشرازٌة، ولٌس بممواز، ومكابدة مو

بل هو أسلوب ٌحفر فً النفس دروبه العمٌقة التً تجعل من العبرة حٌاة حقٌقٌة، ومن 
 .الحٌاة عبرة هادٌة

بهذه المناسبة أبارك للكاتب محمد فتحً المقداد ولكل أهلنا ببصرى الشام ولكل و   
 .األوؼاد.. وتحقٌق حلمهالسورٌٌن األحرار بصدور رواٌته.. دوامة 

 ألؾ ألؾ مبروك الكاتب محمد فتحً المقداد .. أنت فخر لنا جمٌعا 
 

*** 
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 «..دوامة األوؼاد»رواٌة 
 !وإشكالٌة األبطال الذٌن ال ٌكبرون فً السن

 
 جرٌدة تشرٌن السورٌة ٗ/ٖٓ/1ٕٔٓ ٔٓ:ٔص 

 
 

 سورٌة \ محمد الحفري -بقلم الروائً   
 

 
واٌة صادرة حدٌثاً لمإلفها الكاتب والقاص محمد فتحً المقداد وتبدو دوامة األوؼاد ر   

فً العنوان الذي ٌؤتً من باب التعمٌم ولٌس التخصٌص وهو العتبة   إشكالٌتها بداٌة
الربٌسة والمفتاح التؤوٌلً للدخول ألي نص، ألن الرواٌة ترسم حٌاة أناس كثٌرٌن فٌهم 

ٌد والسٌا وبالتالً هً دوامة للحٌاة التً تطحن الصالح والطالح، المسًء والمحسن، الج
بعجبلتها الجمٌع من دون استثناء، وهذه الشخصٌات اإلٌجابٌة والحسنة دخلت مع 
الشخصٌات الشرٌرة والسلبٌة تحت هذا التعمٌم حٌن أصبح الجمٌع أوؼاداً فً دوامة 

ة هً كثرة شخوصها، الكاتب المقداد، ولعل اإلشكالٌة الثانٌة التً وقعت فٌها هذه الرواٌ
فمن ٌقرإها ٌحتاج إلى تسجٌل هذه األسماء كً ال ٌنسى بدءاً من أطفال الحارة ورجالها 
ونسابها، النمس وأوالده وزوجته األولى والثانٌة، رجال السوق، ومصطفى وأبو ؼلٌون 
ومعلمات المدرسة، إضافة إلى شخصٌات أخرى مثل عرٌبً ورامز وعرٌر بن وردان 

أم الخنافس التً تعّد مسرحاً ألحداث الرواٌة، وحتى ال ٌقع الحٌؾ فً صرصور قرٌة 
كبلمنا على أحد وعلى صاحب الرواٌة نقول إن كثرة الشخصٌات مشكلة قد ال ٌقتصر 
علٌها النص المحلً بل تكاد أن تكون سمة من سمات النص العربً على صعٌد المسرح 

 .والقصة والرواٌة
ة الٌومٌة فً قرٌة أم الخنافس وتؽطً فترة زمنٌة قد تمتد تعالج الرواٌة تفصٌبلت الحٌا   

منذ ستٌنٌات القرن الماضً وصوالً إلى ما قبل األحداث فً سورٌة تقرٌباً، وبسحرٌة 
واقعٌة جمٌلة حدَّ اإلقناع ٌسرد الكاتب تفصٌبلته الصؽٌرة التً تتفرع من شجرة رواٌته 

ٌره كً ٌسهم فً جمالها ومنظرها الكبٌرة لٌشكل كل مقطع منها ؼصناً ٌتعاضد مع ؼ
البهً وال ؼرابة فً ذلك فهذا دٌدن السوري، مبدٌع أٌنما حلَّ وارتحل فهو ٌنتمً 
لحضارة عمرها من عمر التارٌخ، وإن صدرت هذه الرواٌة فً العاصمة األردنٌة عمان 

من  أو أي بقعة من العالم فهً سورٌة كما صاحبها نبضاً وروحاً ودفباً وهً تخصُّ بقعة
 .فً أرواحهم قبل قلوبهم  أرضنا الحبٌبة التً ٌحملها األبناء

ٌعتمد الكاتب فً رواٌته على عرض الشخصٌة وحٌاتها أوالً ومن ثم األحداث التً    
تضمر الشر لؽٌرها تتمثل   تمر بها والتً تتنامى بالتدرٌج، وقد قسم شخصٌاته إلى خبٌثة
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كذب والبخل الشدٌد والنتانة وفظاظته الذي وصفه بال« رامز وأبو ؼلٌون والنمس» فً
مع زوجتٌه وتعامله مع الناس عن طرٌق الربا، فً المقابل هناك شخصٌات طٌبة تتصؾ 
بالنخوة والشهامة تتمثل برجال الحارة ومنهم سلٌطٌن، إرحٌم، سوٌلم، وحمٌدان وقد نعدُّ 

هذا الذي ٌعمل كساحر ضمن تلك الشخصٌات ذلك ألنه قد أجبر على « المشورب»
العمل بعد أن فصل من وظٌفته وللضرورة أحكام وكبلمنا هنا ال ٌعنً أبداً التبرٌر أو 
الدفاع عن عمله كساحر، وهذه الشخصٌات من حٌث الطٌبة والبساطة قد تتقابل وتتقارب 

وقد « أم سعٌد، أم منٌؾ، فلٌحة، صالحة»مع الشخصٌات النسابٌة الموجودة فً الحارة 
ان هذه الشخصٌات وحوارها فً نقل الكثٌر من األخبار واألحداث اعتمد الكاتب على لس

وفً أحٌان أخرى كان ٌستخدم صابر عامل البرٌد وزوجته نعمات لهذه الؽاٌة أو ٌستخدم 
محل التاجر عكاش الذي ٌجتمع عنده عدداً من رجال أم الخنافس وتدور فٌه الكثٌر من 

واضحاً ومهٌمناً على السرد فً  األحادٌث والحوارات، ومع ذلك بقً صوت الروابً
أؼلب المقاطع ٌتجلى ذلك فً العدٌد من أبٌات الشعر وفً الكثٌر من األمثال الشعبٌة التً 
وضعها كتدعٌم لما تقوله شخوص رواٌته.. من ناحٌة أخرى فقد أدرج الكاتب فً نصه 

فارس شخصٌات تتصؾ بالحكمة والتعقل الشدٌد قد نختصرها فً األستاذ فهٌم وصدٌقه 
من خبلل   لٌضبط مٌزانه على هذا الشكل من التوازن ثم أضاؾ شخصٌات تجمل نصه

عرٌبً المجنون العاقل، أم شحدة المرأة القوٌة »الفعل واالسم الدال على صاحبه 
 .فً أؼلب اللٌالً  الجسورة، عرٌر بن وردان أو صرصور القرٌة الذي ٌصدح بصوته

ورامز وأبو ؼلٌون ٌعتمد النص على عدد من وفً كشؾ المستور وما ٌخفٌه النمس "
األطفال األشقٌاء على رأسهم ماجد ابن أبو ماجد سعفان الذي ٌمتلك محبلً تجارٌاً فً 

هكذا بدأت الدوامة »السوق ومعه صدٌقٌه محمود وأنٌس والذٌن ٌقول عنهم الكاتب: 
هإالء األوالد هم ، و«تلتؾ بهإالء الفتٌة وهً تفتح وعٌهم على أشٌاء بعٌدة عن طفولتهم

عبلقة من كشفوا منذ البداٌة كذب النمس حٌن أدعى أنه قتل ضبع القرٌة بٌن الكروم و
 ".شمسة"رامز المشبوهة مع المعلمة 

ٌركز الكاتب على شخصٌة النمس كشخصٌة محورٌة تدور فً فلكها بقٌة الشخصٌات    
طرد زوجته األولى ومن خبلل صفاته الشخصٌة ٌقدم إلى ما ستإول إلٌه حٌاته فهو قد 

التً ماتت كمداً وقهراً وحزناً بعد أن ؼرق ولدها فً مستنقع القرٌة الطٌنً وقد لحقت بها 
زوجته الثانٌة فحالها ومعاناتها مع شخص مثل النمس ال تقل سوءاً عن حال الزوجة 
األولى ثم تتردى حالة النمس الصحٌة وٌموت الحقاً بزوجتٌه وولده، ٌحدث هذا بعد أن 

كشؾ أمره فً أشٌاء كثٌرة منها مساعدته لرامز أن ٌختلً بشمسة فً منزله لٌمارسا ان
البؽاء لٌلة بؤكملها وكانت النتٌجة أن حملت الفتاة نتٌجة ذلك وتنصل رامز من فعلته، 
ومثل هذا األمر ٌعدُّ شنٌعاً فً عالم القرٌة البسٌط حٌث لجؤ أهلها إلى الجهات المختصة 

ز والمعلمة شمسة إلى خارج القرٌة لكن لصوصاً من خارجها تمكنوا وتمكنوا من نقل رام
بمساعدة أبو ؼلٌون من سرقة كنزها الثمٌن وأبو ؼلٌون هذا قد دخلها مستؽبلً بساطة 
أهلها وطٌبتهم وقد ادعى أنه شاعر جاء ٌلتمس الهدوء والجمال الذي سٌوحً إلٌه بكتابة 

عطت النص رمزٌة ٌشار لها بكل تقدٌر دٌوانه الشعري الجدٌد، وتلك الشخصٌة قد أ
واهتمام فالؽرباء دابماً لهم ؼاٌاتهم وأهدافهم حٌن ٌدخلون ببلدنا وٌجب أن نحرص من 

أم »ؼدرهم كل الحرص، من ناحٌة أخرى نلمس ذكاء الكاتب فً اختٌاره اسم المكان 
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ثٌرون وقد لنكتشؾ أنه داللة على أن فً المكان آثاراً وكنوزاً ٌطمع بها الك« الخنافس
رأى بعض كبار السن فً القدٌم خنافس ذهبٌة تمشً بالقرب من ذلك الموقع األثري أو 
هكذا تخٌلوا، وعلى ذلك الخٌال القرٌب من الحكاٌات واألساطٌر بنى الكاتب عمارته 

 .الشاهقة معتمداً فً حجارتها على الواقع الذي نسج منه رواٌته الجمٌلة
د فتحً المقداد رواٌة تعتمد الشخصٌة وتفصٌبلت حٌاتها لمإلفها محم "دوامة األوؼاد"   

الدقٌقة وقد برع الكاتب فً تقسٌمها وتقطٌعها الفنً وفً استعمال أسلوب التشوٌق حتى 
نهاٌتها المإلمة وهً جدٌرةٌ باالهتمام والمتابعة ولٌبقى سإالنا للكاتب: كٌؾ تمر كل تلك 

 .السنوات وال ٌكبر أطفال رواٌته؟
 

 
 

ٗ\ٖ\ ٕٓٔ1 
 سورٌة -دمشق 

*** 
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 حوران البٌئة المكانٌة

 فً رواٌة دوامة األوؼاد                           

  للروائً السوري محمد فتحً المقداد

 

 األردن \سامر المعانً  –بقلم األدٌب 

 

م الؽبلؾ صم 1ٕٔٓردن وؼاد صادرة عن دار عمار للنشر والتوزٌع عمان األدوامة األ   

هداء نصوص واإل ،ا ؼبلفهنً مه الشاعر الروابً المقداد متضمّ قدّ محمد طكو الشاعر السوري 

 صفحة. ٕٕٗا و بابً  ٖٕمقتبسة من المنتج المتضمن 

مرحلة ستعارة تمثل لقاب مُ أسماء وأالرواٌة تمثل النمط والواقع المعٌشً بؤسماء مكانٌة و   

 ،حٌث  حوران  المكان الذي ولد وعاش فٌه الروابً  ،ستٌنٌات حتى سبعٌنٌات القرن المنصرم

حٌث التشابه فً كل شًء  ،ردنجزاء واسعة من جنوب سورٌا وشمال األأن حوران هً أا علمً 

لفاظ والنمطٌة العملٌة والزراعٌة والمعٌشٌة مع اتساع الرقعة المكانٌة الممارسات والعادات واأل

 والحدود السٌاسٌة بٌن الدولتٌن.

 ا لتلك الحقبة من الزمن بؤدقّ خً لٌكون مإرّ  ؛وؼاد استنطق المكان والزمانفً دوامة األ المقداد   

حداث هذه المرحلة  أو نقلت له أوكؤنها تحاكً كل حورانً عاش  ،المإثرات دقّ أو ،تفاصٌلها

 ا سردها ونمطٌتها. شنَ عاٌَ فهً سرد قصص تَ 

البسٌطة  الؽافٌة على التعب وحوران الزراعٌة  ،خصوصٌة الحقبة المقداددرك الروابً أ   

والجهل والحاملة فً سنابلها الحب وعرق الفبلحٌن الذٌن ٌنتظرون  لقاء السمر المفعم بالحب 

وهام الضابعة بٌن الحٌوانات المفترسة واأل ،السارحة فً مدار البطولة الجسدٌة وقصص

( بو الهولأافات )والمستعارة من  حصار الفكر باألسماء والقصص المتكررة  والخر ،(الضبع)

مكنة  قلها تلك األأوما  ،و كل مكان جدٌدأنقلها مع كل ضٌؾ  متكاملة،مام قصة واحدة أولعلك 

 والمفعمة بالبساطة وكثٌر من البركة فً الوقت والمحبة. قدٌمة،ال لهاقنادٌؼافٌة على الناعسة 
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نه ؼٌر أختاره الكاتب على ا ذيوحتى اسم القرٌة ال ،لقاب المتضمنة فً الرواٌةسماء واألاأل   

ل كل قرى حوران بكل ًٌ تمثّ أنها فً رأال إسم، بهذا االرض الواقع أعلى قرٌة وال توجد  ،واقعً

ستؽناء عن االسم الحقٌقً كفرد اال لقاب بٌن الناس لحدّ حٌث انتشرت األ ،تفاصٌلها السردٌة

 ،الدوابر الحكومٌة محاضر ًال فإ ،سماء الحقٌقٌة وال تذكرلؽى األحٌث تُ  ،وكعابلة وكمنطقة

و صفات خلقٌة وُخلقٌة أو مهنة أة من سلوك ستمدّ مبلزمة حتى عند من حملها مُ  األلقاب وتصبح

لقب ٌعود  وٍ أنجمت عن موقؾ التً   صاحبها، لقاب العابدة علىو تضارٌس مع بعض األأ

النمس وؼاد )ة األوهذا واضح بامتٌاز فً دوام ،و منصب جهوي  حتى بعد انتهاء عملهأ ،لوظٌفة

 (.أبو ؼلٌون -االزعر -المختار  البٌك  -العفارٌت  -

 *** 

سماء األشكال وجمٌع دوات والحركات واألسماء األألى إشار أن المقداد ؤٌضا بأشارات ومن اإل   

 -السنسال  -الزٌنكو ووضح ماهٌته وعمله بٌن قوسٌن مثل ) ،المرافقة للمنزل وللزراعة

 .(وؼٌرها الكثٌر -تفوووو -المشورب  -الزؼرودة 

تصبح صبؽة  ف ؛المفردة المتبلزمة وهً مفردات ٌكررها شخص بشكل مستمر عند كل حدٌث   

 ،و فً الدهشةأستهبللٌة بالحدٌث خاصة به  لها وقعها عند المتلقً  كالعذر المتكرر وعند اال

 ستؽاب صاحبها بتلك المفردة مهما كان مضمونها.ن ٌُ أ وكانت منتشرة حدّ 

خ  المكان الحورانً لٌس فقط بحدث نها رواٌة تإرّ إ ،سلفنا بهأٌقرأ دوامة االوؼاد ٌإكد ما من    

 ،بل هو ٌإرخ لخصوصٌة المفردة والتراكٌب وهو الناقل للصورة المجتمعٌة ،سماءأومكان و

ا عن  التؤوٌل بعٌدً   ،بطال الرواٌةأة متضمنة لسان ولهجة بصورة واقعٌة بسٌطة ومفردة حوارٌّ 

 امفهومً  اعامًٌّ ما كان منها ف ،بلسان الراوي دارجةستخدم المفردة الا ٌحاء والرمزٌة فقدواإل

وتؽٌر الصورة المجتمعٌة  حٌاة العولمة،انقرض مع تقدم الزمن و او عامًٌّ أ ،نحتى اآل اومستخدمً 

هذا و ،ردنٌةوخاصة فً القرى القرٌبة من المدن فً حوران السورٌة واأل ،لتلك البٌبة المكانٌة

 .فً السرد الروابً امتازت به المدرسة الكبلسٌكٌة الذيسلوب السردي المباشر ٌمثل األ

نك ربما تجد المثل الشعبً  أبواب الرواٌة  لدرجة أالمثل الشعبً احتل مساحة واسعة فً كل    

بطال الرواٌة  تمثل أعلى لسان  المقداداستخدمها الروابً   ،ٌحتل كل صفحة من صفحات الرواٌة

ومنهم  ،هول الحدث من شدةمر ومنهم من ٌستخدمه أمنهم من ٌستخدمه عند كل  ،حالة والواقعةال

ومنها من كانت  ،مثال من لها عبلقة  بالمناخ والتضارٌس والبدعةومن األ  ،و  للمقارنةأ ،للتشبٌه

 للمواساة وعند المرض والفرح والترح.

*** 
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كانت حاضرة فً الرواٌة من حٌث وجود السلوكٌات المجتمعٌة والتً ؼلب علٌها الجهل     

 ،شخاص ٌمارسونها بشكل مباشر وؼٌر مباشرأكالحسد والنمٌمة ووجود  ،مراض المجتمعٌةاأل

 ،المبالؽة مع كل شخص ووقت سهاب حدّ إشاعة والحدث بتفاصٌل ووسرعة انتشار الخبر واإل

 ،دها دٌن وال خلقعٌة  ال ٌقٌّ جتماا امراضً أوالتً تمثل  ،كما السلوكٌات التً كانت تمارس بالخفاء

مفاصل الحٌاة النابعة من الجهل   فًوقلة التعلٌم  ،قطاعٌٌنوالخوؾ من العٌب والعار وسٌطرة اإل

 ندماج.تبلط واالخالمتكا على  الفقر وعدم اال

وعبلقات سٌدات القرٌة  ،وؼاد الزوجة والنساء كمجتمعالمرأة كانت موجودة فً دوامة األ   

 والتً كانت تمثل رمز الطٌبة  والبساطة. ،ببعضهن البعض 

م من وهُ  ،وتؤثٌرات الشؤن السٌاسً والحروب ،العربً العام فلم تكن الرواٌة خارجة عن الهمّ    

همٌة الحوارات والجلسات أورفع وتٌرة و ،ستنزاؾاالحرب حتبلل فلسطٌن واعاشوا فترات 

 ،و فهٌم طاهللاع ةساتذابم بٌن األحداث حٌث  الحوار القلى المرحلة وهول وجدٌة األإالعابدة 

وموقؾ الحكومة من  ،زماتوكٌفٌة  التعاٌش مع األ ،لى الوضع العامإوازدحام المشاهد الفرعٌة 

 التعامل معها ومع الشعب.

 *** 

لٌه  من وصؾ لتلك الحقبة الزمانٌة إالتً كانت تنام على المحبة  رؼم كل ما تطرقنا  القرٌة   

لم تكن تحلم  بؤكثر من رزق  ،خرمن الوبام والشعور مع اآل انت تنسج دروسً نها كاإال إ ،والمكانٌة

 ،منٌةمة بانتشار القبضات األصاب كل القرى فً األألتجد ما   ؛منة لهم وألوالدهمآحبلل وبٌبة  

فً كل  بالناس الدولة تمثل الرعب الذي ٌحٌط توكان ،وانتشار الفتن والرعب من كل شًء

التً كانت تعتمد على   القوٌة، ت بعد انتشار المخبرٌن و قبضة الدولةوٌحتى جدران الب ،مكان

وترهٌبهم بشتى الوسابل فً ؾ الناس ٌخوتن بهَ رتَ ن وجودها مُ ؤتشعر الناس بف ،عرفٌةالحكام األ

 .جمٌع مناحً الحٌاة

*** 

 ،شخاصا عن التخصٌص واألحداث والنهاٌة المفتوحة من الخوؾ وعدم الثقة بعٌدً تسلسل األ    

حداث كما عمل تعدد األ ،والترابط القصصً والفقرات فً نقل مشاهد الرواٌة  سلسة وشٌقة

ساع بنٌتها والتً ارتهنت لبٌبة مؽلقة رؼم اتّ  ،وتشابكها من الرواٌة عذبة التناول  زاخرة بالتجدٌد

  والتً رفعت من تؤثٌر الحبكة والصراعات ،حداثالمشهدٌة  واستقطاب الشخوص المإثرة فً األ

 ،انعطافات وانتقاالت تؽٌرت مع مرور الوقتمن ال إ ،الرواٌة معظم فصول خذتأالتً 

 والتؤثٌرات الخارجٌة على مفاصل العمل.
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عالً  ،نسان الراقً والمهذباإل مقدادالمحمد فتحً دوامة االوؼاد للروابً السوري الحورانً    

 عادة للتركٌزإفٌها  ،كبلسٌكٌةال رسةالمد رواٌةالمثل تالهمة والقلب النابض بالحب لجمٌع الناس ت

حٌث ما زالت  ،خرىندماجها مع اللهجات األاقبل دخولها و ،على اللهجة الحورانٌة ببساطتها

حٌث بداٌة انتقال تلك القرى ، 31٘ٔقبل عام  ماوموالٌد  ،هل حورانأالمفردة محفورة فً ذاكرة 

طر برواٌته حدٌث الناس ٌضا ٌسأوتؽٌر دٌموؼرافً  ،لى نمط معاشً وتعلٌمً مختلؾإ

 رض.واأل
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 قراءة فً رواٌة محمد فتحً المقداد "دّوامة األوؼاد"
 1ٕٔٓ-ٖ-ٕٓفً قاعة مكتبة بلدٌة الرصٌفة ـــا  قدمت

 خالل حفل توقٌع الرواٌة برعاٌة منتدى الرصٌفة الثقافً
 
 

  األردن  \محمد المشاٌخ -الناقد 
 

 
كانت القرٌة العربٌة إلى وقت قرٌب، مصدر الخصب وتجدد الحٌاة وانطبلقتها،     

وكانت تمثل كرم العربً وجوده، وتفانٌه من أجل التعاون والتكاتؾ والتكافل مع مجتمعه 
 ة فً األفراح واألتراح باعتبارها تمس الجمٌع بخٌرها وشرها.الصؽٌر، والمشارك

 
ؼٌر أن رواٌة "دّوامة األوؼاد "للروابً محمد فتحً المقداد، ترٌنا الوجه اآلخر للقرٌة    

العربٌة، عندما تجعلها تبوح بما ال نعرفه عن أسرارها وخباٌاها، وعندما تشكل بقعة 
بٌن السكان من كل األعمار ومن الجنسٌن، ضوء، تكشؾ عن أدق التفاصٌل فً العبلقات 

مقتحمة باب المسكوت عنه، لتصّرح بعد أن أقحمها الروابً فً عالمً السٌاسة والجنس، 
وكادت أن تكون رواٌة بولٌسٌة، أن الخٌر سٌنتصر على الشر، وأن الحق سٌنتصر على 

 الباطل، وأن الظلم إلى زوال.
 
قرٌة، ورؼم تصوٌرها على أنها طاردة حٌنا ورؼم ما رصدته الرواٌة من فساد فً ال    

أو قاتلة فً أحٌان أخرى، إال أن النهاٌة كانت بتطهٌرها بمختلؾ السبل من األوؼاد الذٌن 
حاولوا طحن قاطنٌها فً دّوامتهم، ولكنها قبل ذلك خسرت الكثٌر من سكانها، ومن 

 كنوزها أٌضا.
 
تقاطع، وتمتزج فٌها األجناس فصبل، تتداخل فٌها األحدث وتٖٕتتؤلؾ الرواٌة من    

األدبٌة والفنٌة، فنجد فٌها على سبٌل المثال، قصة داخل قصة، ونجد الطرفة والقصٌدة 
واألؼنٌة والحوار المسرحً والمثل والحكمة، والتقرٌر والرسالة والخطبة واللوحة 
 التشكٌلٌة والخارطة السٌاحٌة باإلضافة إلى الحـُجـُب ومعطٌات التراث الشعبً

فولكلور"، كل ذلك دون أن ٌإثر على مسار السرد لدى توزٌعه لخٌوط الرواٌة "ال
وأحداثها وشخصٌاتها، فتمضً إلى ؼاٌتها، موضحة التزام الروابً بهموم أمته الوطنٌة 

 واالجتماعٌة، عدا عن مواقفه القومٌة واإلنسانٌة.
 
رق الجماهٌر، ورؼم وٌمكن اعتبار هذه الرواٌة، من أكثر الرواٌات العربٌة تماسا مع أ  

، إال أن أسلوب 3ٙ1ٔأن فٌها من األخبار ما ٌإكد أن أحداثها زمنٌا وقعت قبل عام
جعلنا على  الذي استخدمه الروابً، فً رواٌته السٌكولوجٌة، "وجهات نظر الشخصٌات"
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الصعٌد المكانً نتعّرؾ إلى البٌبة الخارجٌة للقرٌة وعبلقتها بالمدٌنة حٌنا، وإلى 
ٌُحدثه بٌنها، شخصٌات الر واٌة فً بـُعدٌها الداخلً والخارجً، عبر الحوار الذي كان 

ٌُضاؾ إلى ذلك، تلك المشاهد السٌنمابٌة التً كانت تشعر قارئ الرواٌة أنه ٌشاهد 
عرضا سٌنمابٌا أكثر مما ٌقرأ رواٌة أدبٌة، وتلك اللوحات البصرٌة التً رسمها لعدد 

ق، فً تجاوز ها، والتً تشً بنجاح خٌاله المحلكبٌر من األمكنة داخل القرٌة وخارج
نجاز رواٌة فٌها من اإلٌحاءات والدالالت الجنسٌة والسٌاسٌة الناقدة الرواٌة الواقعٌة، إل

 والجرٌبة، الساخرة والتحرٌضٌة، أكثر من تلك التً قّدمها مسلسل باب الحارة.
فضح هذه األسرار، وأي سر ٌقولون البٌوت أسرار، أما الروابً محمد فتحً المقداد، فقد 

أكثر من انكشاؾ أمر من ٌفتح بٌته للدعارة لدى زٌارة زوجته ألهلها، أو ٌقدم ابنه لقمة 
ٌُكبر القارئ فٌه بثه هموم النساء المضطهدات من  سابؽة لآلخر كً  ٌلوط به، بل 

 "بللت خبزي بدموعً". أزواجهن، حتى قالت إحداهن فً الرواٌة
 

والتً تعادل ألؾ صفحة فٌما لو تم تكبٌر ٌٕٕٗة فً صفحاتها الـوٌمكن القول إن الروا   
بنط الخط، كانت فً مجملها اعترافات وشكاوى وردود فعل وبوح شخصٌاتها، الظالمة 
منها والمظلومة، وقد اتسع ذلك وامتد حتى جعل من الرواٌة عدة رواٌات متقاطعة 

ٌرته فً نمّو وتطّور متداخلة، كل منها تتعلق بحدث أو بشخص ساهمت سٌرته ومس
األحداث الدرامٌة من زواٌاها المختلفة، تخلل ذلك إٌراد الروابً لبٌت شعر للجواهري 

 ٌوضح فٌه الحث على البوح، وقد قال فٌه:
 أزح عن صدرك الزبدا           ودعه ٌبث ما وجدا

 
ى وكان الروابً فً أثناء سرده الذي كان ٌتواصل أو ٌتوقؾ حسبما ٌشاء، حرٌصا عل   

تشوٌق قاربه وجذبه لمطالعة المزٌد من صفحات الرواٌة، ومن أجل ذلك، كان ٌستحدث 
مقوالت أو ٌإلفها أو ٌنتقً من بٌبة القرٌة ما ٌعبر عن المعنى الذي ٌرٌده وفً الوقت 

معرفة (،)إكثٌر النط قلٌل الصٌدنفسه ٌجعل القارئ ٌشعر بالسعادة ومن ذلك قوله:)
 (.نذال شتٌمةالرجال ؼنٌمة، ومعرفة األ

 
وثمة تركٌز على الشخصٌات التنوٌرٌة المتعلمة والمثقفة فً القرٌة، وإن كان فٌما    

رواه الروابً عن المعلمة "شمسة" ما ٌكشؾ عن وجه سلبً للتربٌة والتعلٌم، فإن فً 
أقوال المربٌن وتصرٌحاتهم فً أثناء الرواٌة ما ٌرفع من شؤنهم، ومن شؤن طلبتهم 

 لمستقبل.باعتبارهم جٌل ا
 

دوامة حٌن لخـّص الروابً أحداثها عبر قوله: ) بلؽت القسوة مداها فً هذه الرواٌة،   
األوؼاد، تطحن كل شًء تالقٌه ال ٌقؾ فً وجهها أي شًء، تدوس وتمشً، ال تسؤل 

 (.عن المدعوس فٌما ُدعس، وال المجروح فٌما جرح، وال المنتحر فٌما انتحر..
  

 أفخاخ)وابً قد أشار لها، عندما تحدث عن الر وثمة قسوة معنوٌة أخرى كان   
العمالقة، الكبٌرة لدرجة مخٌفة، عندما ٌفتحها لٌنصبها تتشكل دائرة  "النمس"
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سم، ذات نوابض فوالذٌة، حوافها مسننة، ما إن تـُطلق على شًء، لن تتركه ٓ٘بقطر
رأسها  ٌفلت من قبضتها إال وهو جثة هامدة، كما أنها ترتبط بسلسلة حدٌدٌة)زرد(فً

ى وتد ٌنؽرس فً باطن األرض ، ولزٌادة التؤكٌد ٌضع فوق الوتد صخرة ثقٌلة حت
 (.بنفسه، وٌخرجها جثة هامدة بٌدٌه ىٌضمن بقاء فرٌسته فً الفخ، ألت

 
هذا الوضوح، ال ٌعنً أن الروابً سقط فً فخ المباشرة، بدلٌل أنه لم ٌكن ٌقؾ من    

ودون أي حساب للرقٌب الداخلً أو  - األحداث عند السطح، بل كان ٌؽوص بجرأة
 إلى أعماقها لٌكشؾ لقرابه السر الكامن وراءها. -الخارجً

 
، وتجارب أكثر، كان الروابً ثٌرة، وبشر كثٌرون، وحوادث كثٌرةثمة مشكبلت ك   

 ٌدمجها وٌـُفصـّلها وفق عالمه اإلبداعً الخاص وٌوردها لنا بشكل مقنع ُمبرر.
 

، ومتداول فً د االجتماعً ممكن الوقوع، ومؤلوؾصعٌمعظم ما فً الرواٌة على ال   
كثٌر من القرى، ولكن الروابً فً بعض األحٌان، كان ٌتجاوز المعقول والمحتمل فٌما 
ٌجري وراء الكوالٌس، ومن هناك ٌرسم عوالم مخٌفة، ومرعبة، إنها عوالم ال تدخل فً 

وهنا تتبدى عظمة  ض البشر،إطار القدر، بل تتجاوزه إلى عالم الؽٌبٌات المملوك لدى بع
موهبة الروابً، الذي امتلك كل هذه القدرة على السرد، سرد كثٌر وفٌه من اإلطناب 
واإلسهاب ما ٌحتاج إلى عشرات الشخصٌات لئلحاطة به، لكنه بعظمة موهبته امتلكه 
وقدمه لنا جاهزا، معتقدا أن ذلك كله ٌؤتً فً إطار المعرفة التً ٌسعى إلٌها كل من 

ها، وبالنسبة له هً الرسالة األدبٌة، والحمولة الفكرٌة، التً ٌرٌد أن ٌوصلها إلى ٌجهل
 قرابه .

أحداث وقعت فً إطار المجهول، ومن  ولكن كٌؾ كتب الروابً عن أحداث لم ٌعشها،   
المستحٌل أن تنفتح السماء لكاتب كً ٌرى أسرارها، إنها عبقرٌته التً أوحت له بكل ما 

لٌس بالضرورة أن نحترق بالنار كً نعّبر عن  أنه) :كر مقولةسرد علٌنا، وهنا نتذ
ٌّل ذلك  .(مشاعر من ٌحترق بها، فالخٌال واإلبداع قادران على تخ

 
تكتسب هذه الرواٌة قٌمتها من موضوعها الخاص بالقرٌة العربٌة حٌن تستٌقظ على    

زادتها جماال،  ا من العناصر الفنٌة التًسلسلة من األخطار الداخلٌة والخارجٌة، وأٌضً 
مرجانٌة تتؤلق فً بحرها، وإلى ألعاب نارٌة تمؤل فضاءاتها  بٍ وأحالت كلماتها إلى شـُعَ 

بؤلوانها، وسرعة حركتها، وما شكلته من مشاهد ولوحات أدبٌة، عّبرت بصدق وجمال، 
 عن وقع الوجود على وجدان الروابً. 

 
 

 األردن -عّمان 
ٕٓ \ ٖ \ٕٓٔ1 
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 الخاتمة

 ــــــــــــــــــــــــــ
 

األدب الواقعً  ا علىمثاال حٌّ  مقداد اللؤلدٌب محمد فتحً  رواٌة دوامة األوؼاد جاءت   
راسات النقدٌة التً تعرضت دعلى ذلك من كثرة ال ولٌس أدلّ  هوخصابص بكل تفاصٌله 

 .تشرٌح والتمحٌص والتفتٌتلها بال
  

قة للمجتمع الّسوري كما أراد لها صاحبها صورة أمٌنة صادالرواٌة  فجاءت   
ٌث حللمجتمع األكبر سورٌا  فً قرٌة أم الخنافس نموذجا مصؽرا وصراعاته الداخلٌة

بكل ما فٌه من قهر الشام  واقع كانت أحداثها واقعٌة  من أرض الواقع ومن صمٌم 
تبعا لسقوط   فسقطت  مقوماته وعنفوانه ،  وعبودٌة واستعباد وفساد وسقوط النظام بكلّ 

وكان السقوط األعظم لؤلنساق الثقافٌة التً لم  بكّل أنساقها وتٌاراتها  لشخوصُ االنظام 
 ع واإلنسان والنهوض به من جدٌدعادة بناء المجتمإلٌذكر  تستطع أن تقدم شٌبا 

 
فكانت المؤساة عظٌمة والمصٌبة أعظم والربٌع لم ٌكن خرٌفا وإنما حرٌقا وقهرا وذال    

 .ال ٌطاق البتة
  

تزٌد  بمواربة ،الحتماالتالباب  مفتوحا على كّل االنهاٌة مفتوحة و كاتبنا وقد ترك لنا    
من مساحة مشاركة القارئ وكؤنه ٌضٌؾ شًٌبا لؤلحداث وسٌرها من خبلل تؤوٌبلته التً 

 .تحتمل أن تشارك الرواٌة وكؤنها من صنع الراوي
 

موضوعٌا  ٌقاواٌة وصفا دقجاءت الرّ : لقد أن نقولفً نهاٌة هذا البحث نستطٌع و   
بما ستإول إلٌه األحداث نتٌجة ذلك  اإبّ لما كان فً سورٌا قبل الربٌع العربً وتن واقعٌا

 .الظلم والقهر واالستبداد
 

 تًالقضٌة الفلسطٌنٌة ال قد أؼفلت جمٌعها قدٌة السالفة الذكرالدراسات الن دنا أنوج وقد   
ضٌة الفلسطٌنٌة كان ٌحاكً مبلمح  القحٌث  ()المشوربكانت حاضرة بشخصٌة 

 المهجرة فً الّشتات 
 

قضٌة االتكاء على المثل الشعبً فقد إؼفال جمٌع الدراسات السابقة باإلضافة إلى    
للنظر ال ٌمكن تجاوزه وقد ٌحتاج ظهرت األمثال الشعبٌة بكثرة فً الرواٌة بشكل الفت 

 .فً الرواٌة  لّ لى دراسة مفصلة كظاهرة أدبٌة جدٌدة تكاد  تكون ؼٌر مسبوقة بهذا الشكإ
كما وأن الرواٌة جاءت بشكلها العام وتقنٌات سردها على شكل مشاهد حوارٌة متعددة 

 .وحوارات المسرح  وكثٌرة أقرب إلى روح السٌنارٌو
 

 هدي الفراٌةمال طالب عبد لطالب:ا
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