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 امللخص
يهدف البحث ِإلى الوقوف عند ظاهرة تداخل الفنون في رواية )النخلة والجيران( للروائي )غائب طعمة فرمان(؛ لكونها تجسدد اننالققة   

الكتابة   الحقيقية للرواية العراقّية المتكاملة فنًيا، وقد وجدنا تداخًق للفنون في الرواية، قصدددددددددي الروائي؛ صهدف الو ددددددددوة ِإلى  الة جديدة م 
ح فتجلى تداخل الرواية مع الجانب الدرامي، والّلغة الشدددعر ة، والجانب السددديميائي، وهي فنون تاري جمالية ااجناي ااوصية، وتعار ع  نجا
تي  الرواية وإصداع الروائي، وثقافته العميقة، وقد اعتمد البحث في فضددداش تشدددنله النصدددي على المنها الو دددفي التحليلي، وم  ج صري النتائا ال

و دددددددددددددل إليها البحثو ايدددددددددددددتدرا( الروائي )غائب طعمة فرمان( للجانب الدرامي في اتابة روايته برفراوي مناًنا وا دددددددددددددًحا للحوار الخارجي،  ت
والمشددددهد، والمواقص الصددددرارية، وغيرها في نصدددده الروائي؛ فايددددتمدن روايته بعي العنا ددددر الدرامية التي جعلت منها  ددددنًق فنًيا مفتوً ا، 

او الرواية على الّلغة الشدددددعر ة، وم  ج صري يدددددماتها التي تجلت في السدددددرو الروائي الصدددددور الفنية المانية على انيدددددتعاران، فضدددددًق ع  اعتم
؛ والكنايان، والتشدددددايه، والتي صرين في بعي مشددددداهد الرواية، اما جفاون الرواية م  تقنيان السدددددينما؛ لوجوو عققة ثنائية تر   صي  اليهما

الصدورة البصدرّ ة والمونتا(، وقد صّي  تداخل تلا الفنون مع الرواية عدت تقوقعها، وانفتا ها على العديد م  النالاقان؛ ِمم ا فايدتعان الروائي ب
 ج فى صر ًقا على مضمونها، ومنحها خصو ية جوصية، وثقافية، وجمالية.   
 ة الكلمات المفتاحية: الفنون، الرواية العراقّية، النخلة والجيران، غائب طعم

Summary 
The research aims to stand at the phenomenon of overlapping arts in the novel '' the palm and the 

neighbors'' by the novelist  Ghayeb Tohma Farman . as it materializes the real lunch of the artistically  

integrated Iraqi novel. 

We got  an overlap of arts and the narrator's poem . in order to get a new drama of writing and the 

novel overlap with the dramatic aspect , poetic parlance and cinematic aspect .these arts that highlight the 

aesthetics of literary alliterations and express the success of the novel ,the creativity of the narrator and his 

deep awareness . the research was depended on the descriptive –analytical approach.one of the most 

eminent returns of the research is that the novelist '' Ghayeb T. Farman '' lured the dramatic aspect of writing 

the novel by making it a clear place  for external dialogue and the scene and conflict situations and others 

in his novel text . his  novel drew on some dramatics elements which made it an open artistic semblance 

.in addition to the novel's reliance on poetic language , the most outstanding  features of which were visible 

in the narrative are artistic images based on metaphors , writing and simile . they stand out in some of the 

novel's scene , as it was benefited from cinematic technique due to the existence of a bilateral relative 

linking both of them .So the  novelist used visual images ad montage. 

It showed the overlapping of theses  arts with the novel  which is not lack its confinement and its 

openness to many areas .adding glimmering to its content and giving them literary , culture and aesthetic 

confidentiality .    

 املقدمة:
ُتعدُّ الرواية م  ج صري الفنون الحداثية الجميلة، وم  ج دددهر ااجناي ااوصية، وجهارها قدرة على جال الُقّراش، وقد يدددمي عصدددرنا بعصدددر  

وا تواش مفاجآتها، ومواهبة تغيراتها، وهي الجنس ااوصي ااهار قاوًن في تحقيق التداخل وانمتزا(،  الرواية؛ إللمامها صتفا دددددديل الحياة ُاّلها،
 وااقدر ايتيعاًبا لمختلص الفنون م   عر، ومسرح، وموييقى، ووراما، وريم، وتشنيل، ويينما، و... إلخ؛ فأ حى الكاتب ينتقل صينها بُنلّ 

ة م  الكتابة، وقد وقع اختيارنا على رواية )النخلة والجيران( للروائي )غائب طعمة فرمان(؛ لكونها ُتعدُّ   ر ة؛ محاوًن الدخوة في  الة جديد
وران اننالققدة الحقيقيدة للروايدة العراقيّدة المتكداملدة فنيدًا،  داوة مالفهدا مواهبدة اننفتداح الاقدافي، والمعرفي فكداندت روايتده منسددددددددددددددجمدة مع تال

جتماعي.لقد اعتمدن في بحاي على المنها الو ددفي التحليلي الا  يعمد ِإلى و ددص الةاهرة المدرويددة و ددًفا  السددياا الفني، والنقد ، وان
وقيًقا، ثم  تحليلها على وفق ما يخدت طايعة المو ددوع، وقد ا ددتمل بحانا علىو مقدمة، ومبحاي ، وخاتمة، خصددح المبحث اا ّوةو لدرايددة  

ا لةاهرة تداخل الفنون صي  انتفاا وانختقف، ج ّما المبحث الااني فخصددح لدرايددةو تداخل الفنون في  الرواية وتداخل الفنون فيها، ومتابعتن
ي، ثم  رواية )النخلة والجيران( للروائي )غائب طعمة فرمان(، وقد  ددملت ورايددتنا متابعة التداخل الدرامي، والّلغة الشددعر ة، والجانب السدديميائ

تي تو دل إليها البحث، و نشدص بالمصداور والمراجع.واامل ااير بات وتوفيقه في المسدعى الا  صالت، والحمد  ختمنا ورايدتنا بأهم النتائا ال
 هلل جّوًن وآخًرا.
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 الرواية ومفهوم تداخل الفنون يف الرواية املبحث اأَلّول
إذا ما قورنت بالفنون ااوصية ااخرى؛ فقد ظهرن  ُتعدُّ الرواية م  جرقى الفنون ااوصية وجصريها في العالم؛ فهي نوٌع جوصٌي  ديث النشدددددددددددأة 

في انجلترا في القرن الاام  عشدددددددددر، وقد ر الها بعي البا اي  بأنواع جوصية يدددددددددابقة لها؛ فقاة بعضدددددددددهمو ))ِإن  جاورها تمتد ِإلى القصدددددددددح  
، وقد صرين الرواية  (1)لكة إليزاصيث((اليوناني... ثم  ف  تصددددو ر اا ددددخاص في العصددددور الويددددالى، وايوهار المسددددرح اننكليز  في عهد الم

منا القرن الاام  عشدددددددددر؛ فغدن  دددددددددنًق  دددددددددامًق يتحنم صتالور ااول اُنّل، وهاي  قيقة تنعنس في جميع مجانن ف  القوة؛ صل  ّتى في  
تداخل فيها الفنون بالر قة صوليميان بايرون  وة تشدددددددايلد هارولد، ووون جوان جو مآيددددددداة غوته لفاويدددددددت؛ فالرواية م  اانواع ااوصية التي ت

، ولقد جثاتت الرواية  ضددورها في القرن التايددع عشددر وتاوجن مناًنا مميًزا (2)مختلفة ع م ا اانت عليه وقت جّوة ظهور لها في السددا ة ااوصية
اطها بالغرل؛ فالرواية ))العر ّية منا في السدددا ة الاقافية العالمية؛ لمرونتها وقدرتها على مواهبة متغيران الواقع؛ فهنالا الكاير م  يااد ارتب
؛ فأنتجت الرواية العر ّية بشددددنلها (3)ظهورها ونشددددأتها تحاوة إصراي نفسددددها في السددددا ة ااوصية، اما تنافس وتواجه الغرل في إنتاجها الفني((

، بعد إثبان الروائيون  (4)لعشر   و ّتى اليوتالمعا ر ملمًحا جوصًيا مستحدًثا في السا ة ااوصية ماادة جدارتها في النصص الااني م  القرن ا
ا العرل جدارتهم بما قدموي م  نتا(، وإ داثهم للتحوة على  دددددددددعيد الكتابة الروائية؛ فامتاين الرواية العر ّية بمعالجتها لقضدددددددددايا ذان نالا

؛ فكايًرا ما ارتبالت الرواية  (5)ته وانشغانته((وايع يفوا ُاّل التصوران، وقد و فت صددد))المرآة التي تعنس واقع اإلنسان المعا ر في تسا ن
بدالمرجعي  انجتمداعي والتدار خي، وجظهرن فعداليتهدا في ر الهدا مدا صي  النح والواقع؛ فدالروايدةو ))جنس جوصي منفتل وقداور على الهضددددددددددددددم،  

؛ فلم ُتعّد الرواية مغلقة على  (6)ون ااخرى((وتمال الفنون المحيالة به بمختلص جنواعها، اما تمال الجنس ااوصي القاور على اإلفاوة م  الفن
وفق ما متعارف عليه م  فنيان؛ صل ج دددددحت خا دددددية اننفتاح يدددددمة م  يدددددماتها؛ اامر الا  جعل الرواية ملتقى للفنون واانواع ااوصية 

ّتى الفنون م   دعر، ونار، ومسدرح، ومويديقى، وريدم، وقد   عرفت هاي الةاهرة في ااويدا  الفنية ااخرى؛ فقد ايدتوعات الرواية الحدياة  د 
في  بةاهرة تداخل الفنون في الرواية، ونتيجة لهاا التالور فقد ج دددددبحت ))ااثار ااوصية تدخل في اانواع، واانواع في ااجناي، وااجناي 

ّيرن الرواية  .لقد تخالت الرواية جيددددلول الكتابة النمالية المتراهمة المتون فعارن ع  قدرتها على تما(7)اانما (( يل تجر ة اننفتاح؛ فقد  ددددُ
ِإلى ))اقترا ان مفتو ة على ججناي إصدارية متعدوة؛ فتفاعلت منونان الرواية مع بعي م  خصددددددددددائح ومميزان جنس آخر، االشددددددددددعر،  

ة... وم  خقة هاا ج ددبحت الرواية تقوت على مادج التجانس وانختق (( ولد عملّية الخلق الشددعر ؛ .ِإن  عملّية اننفتاح النصددي ت(8)والقصددّ
 .(9)فتداخلت النصوص تحت تأثير الويائ  المتعدوة؛ لتصبل جاورها عملّية انيتكشاف والبحث ع   قيقة الواقع، ووننته الغائبة

وخدمة لصددالل  لقد  ددغل مصدداللل التداخل العديد م  الدرايددان النقدية، وجثار اهتمات النقاو؛ لخلقه ج ددناًن جوصية ولغو ة صر  ة العصددر،   
المجتمع؛ فقد يلجأ الروائي إلى التداخل إل سدددددددايددددددده بعدت إمنانية الجنس الوا د ع  التعاير ع  ُاّل ما ير د طر ه م  جفكار، وتسدددددددا نن، 

ع    وتجارل  ددددعور ة؛ فعملية التداخل ليسددددت بالبسدددديالة جو الالارئة؛ فللتداخل ج ددددناًن معروفة صي  ااوصي  اليوناني والروماني، وما تمخي
هاا التداخل م  ورايددان جوصية جديدة تمالت صدرايددة ااول المقارن التي جيددهم الناقد الفرنسدديو جون جان جماير على إنضددا( فكرتها؛ فكان  

د  ل هُ (10)))م  جوائل م  ناهوا ِإلى ااهمية التأر خية لدرايدددددددددة ااول المقارن((   ، وم  ج دددددددددناة التداخل ما يعرف بالتداخل النصدددددددددي الا  مه 
نوة  )باختي ( نةرً ا، معتمًدا على مفاهيم الحوار ة، جو التعدوية وغيرها م  التصوران، ُمدلًق على تداخل النصوص؛ فكانت جعماله مدعاة لو 

 ، وقد عرفته الناقدة بمقولتها الشددددددددددهيرة بأ ن ُهو ))ُهّل نح هو(11)  مصدددددددددداللل التناص الا  ظهر عند )جوليا ار سددددددددددتييا( بريحاش م  )باختي (
. ِمم ا يشددددي ِإلى ج ن  ُاّل نح هو إعاوة اتابة، وقراشة واإلعاوة تحيل ِإلى نصددددوص (12)امتصدددداص جو تحو ل لفروة م  النصددددوص ااخرى((

يددددددددددددابقة، وم  الجدير بالاار ج ن  التداخل صي  اانواع والفنون، ج ّما التناص فيقع صي  النصددددددددددددوص في توا ددددددددددددلها وتعالقها م  خقة الّلغان  
شددددددبه به ِإلى يددددددياا النح، في  ي  ج ن  التداخل ينون بماابة انيددددددتعارة؛ ففي  والعصددددددور؛ فالتناص ينون بماابة التشددددددايه في ايددددددتدعائه للم

.ج ددحى مصدداللل التداخل م  المصدداللحان  (13)انيددتعارة نسددتعير  ددفة م   ددفان المسددتعار منُه، وفي التشددايه نسددتعير المشددبه به صااته
التي طالت الحياة في وقتنا الحا دددددر، والتي  دددددغلت العديد م     النقدية وااوصية المهمة في النقد ااوصي المعا دددددر؛ بسددددداب التغيران الكايرة

 ح .الدرايان النقدية؛ فغدن الرواية بفضل التداخل جهار مرونة وايتيعاًبا لشتى الفنون ااوصية ويواها؛ ِمم ا يجعلها قر بة م  معنى الن
 التداخل بين االتفاق واالختالف:

برثارة رووو فعل ن تتما ى مع هاا   (14)((Genre Trancheج الشهير المعروف صنقاش الجنس  تساب التشدو الكقييني الملتزت صد))الماد 
النقاش؛ فهي رووو تا د مفهوت التداخل؛ فةهرن يدددددجانن اايرة صهاا الخصدددددوص؛ فهنالا م  وافع بشدددددرايدددددة ع  ايدددددتققلية الجنس ااوصي؛  
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ريددددالي ومنهم جلسددددتر فاولر،   يث اعتقد الكقيددددينيون بأ ن  الخل  صي  اانواع في العمل الفني يقلل م  قيمته الفنية؛ فاتفق جنصددددار الفكر اا
ور تشدددداروي م  الغرل، دمحمد غنيمي هقة، وعادالفتاح اليالو، وغيرهم م  العرل على الكشددددص ع  يددددلايان التداخل، وتو ددددلوا ِإلى ج ن   

ن  الرواية الف  ااقدر على  إلغاش الحواجز صي  النصددددددددددددددوص قد يفقدها  يو تها ورونقها، ِإن  ج ن ُه في محاولة لايان ماهية الرواية تأهد للكاير ج  
صي    تمايل تجر ة اننفتاح على بقية الفنون، فضددًق ع  انقتباي منها؛ فقد يددعت الرومانسددية ِإلى تحاليم القيوو الكقيددينية، وإيالة الحواجز

ن ااخرى؛ إذ ))رفضددددددددددددددت  الفنون ااوصيدة، ونداون بدأهميدة التدداخدل صينهدا، وقدد امتددن تدداريدان النةر دة الرومدانسدددددددددددددديدة لتشددددددددددددددمدل مختلص الفنو 
؛ ِمم ا (15)التقسديمان المصدالنعة صي  الفنون المختلفة؛ ا ن ها تشدنل فيما صينها منةومة متكاملة، تعار ع  جوانب الالايعة اإلنسدانية الوا دة((

الفنون ظاهرة عامة و داملة    يشدي ِإلى ايدتيعال الرواية ا  ف  جوصي مجاور، فضدًق ع  انفتا ها على جنواع الفنون والعلوت ااخرى؛ فتداخل
انواع الفنون ن تقتصدددددددر على الفنون ااوصية فحسدددددددب، وقد  ر دددددددت الرواية الحدياة على التعامل مع تحونن الواقع بريجاصياته ويدددددددلاياته، 

واهبة لتغيران ويددددددددعت ِإلى الكشددددددددص ع  خباياي؛ محاولة الخرو( ع  المألوف بانفتا ها على مختلص الفنون بما ينسددددددددجم والر  ة الحداثية م
العصدددددددر؛ فالرواية تكونت في ))ظل وينامنية خا دددددددة؛ لتنةيم العققان التي يالر ها الواقعي، وانجتماعي، والااتي؛ فهي عققان يالبعها 

م  مسددددددددددرح، ؛ فالرواية م  جهار الفنون تعايًرا ع  قضددددددددددايا المجتمع، وااهار تفاعًق مع بقية االوان الفنية (16)التوتر، والجدة في الغالب((
، وم  الجدير بالاار ج ن  تفاعل الرواية  (17)ومويدديقى، ويددينما، ووراما؛ فهي الف  الا  ))يتسددع لمفهوت التداخل صي  مختلص اانواع ااوصية((

العملية   مع بقية الفنون ن يعني بالضدرورة المسداي بخصدو ديتها جو هو تها؛ فق  درر م  وجوو تأثير وتأثر صي  الفنون وااوال بما يخدت
 اإلصدارية؛ فحضور اإلصداع مرتب  بمدى قدرته على انيتجابة للتالور و ر  جياي للتأثير والاناش.

 للروائي )غائب طعمة فرمان( أمنوذًجا تداخل الفنون يف الرواية العراقّية رواية )النخلة واجلريان( املبحث الثاني
ون ِإلى خلق تصدددددددددددنيفان مختلفة، ومنها الرواية الغنائية، ورواية تيار الوعي، ورواية  جفضدددددددددددى التداخل في الراو ة وانفتا ها على بقية الفن   

؛ فالدراما تعمل م  ج جل ج ْن تمو دددع نفسدددها واخل إطار السدددرو، وفي الوقت ذاته ِإن  الدراما ))ن تخلو م  السدددرو، اما ج ن   (18)الدراما وغيرها
؛ إذ يق ظ ج ن  الدراما ُتعدُّ م  جهار فنون ااول ايدددتعصددداًش على ااتبه؛ والسددداب يعوو (19)((السدددرو ن يمن  ج ْن يخلو م  العنا دددر الدرامية

، وقد ظهر ما يعرف بايددددددددددم (20)ِإلى  اجة التأليف ِإلى طاقان ومهاران خا ددددددددددة تمن  الكاتب م  إصراي عمله بصددددددددددورة متكاملة ومتناغمة
.ِإن  اختق  الجنس الدرامي  (21)هي المة المسدددددددددر ية، والاانية هي المة رواية(()المسدددددددددرواية(، وهيو ))تسدددددددددمية ُنحتت م  المتي ، ااولى 

س بالروائي يفضي ِإلى التداخل، و حل الحوار في المسر ية محل الراو  في الرواية، وتغدو إمنانيان الزمان والمنان في الرواية ممتدة، عن
يمن  القوةو  ِإن  ظهور الرواية في ااول العر ّي بشدددددددنلها المتداخل  دددددددّنل  امتداًوا  ؛ إذن  (22)إمنانيان المسدددددددر ية؛ اونها تقوت على التحديد

ْن   الرواية  يا مت فيه الشدددددددعر؛ صل  ّتى نافسدددددددته وتفوقت عليه؛ ا ن ها  دددددددّنلت انققًبا جديًدا، وثورة جون ِإلى ظهورها بحلة جديدة؛ وعليه ُعد 
ا متحرًرا صق قيوو جو  دوو؛  ؛ فسدعت ِإل(23) فيدة لآلثار السدروية المعروفة ى اصتقع جميع الفنون، وهو ما جهد عليه بعي النقاو؛ فُعد ن جنسدً

؛ اامر الا  يجعلنا جمات قضدددددية مهمة، وهي ج ن  الروايةو ))الجنس ااوصي الو يد الا  ما ياة مسدددددتمًرا (24)واأن ها جموا( معتدة صق  دددددواط 
ا جوصًيا ن تزاة فاعلة ومتحولة في تالوري؛ و التالي فلم تكتمل ُاّل م قمحه  ّتى اان؛ فالقوى التي تسدهم في  دياغة مقمحه؛ باعتبارها جنسدً

، نيدددددددّيما ج ن  الفنون المتداخلة في إطار الرواية جعلت المسدددددددألة جهار (25)جمات جعيننا، وليس بايدددددددتالاعتنا التناا بُنّل ا تمانته التشدددددددنيلية((
ت القارئ عقبة اايرة؛ فهي تتخا لنفسدددددها جلص وجه، وترتد  جلص رواش؛ ِمم ا ياو  ِإلى  دددددعو ة الو دددددوة ِإلى تعر ف تعقيًدا؛ ا ن ها تجعل جما

.تتداخل الرواية مع الدراما والشددددددعر؛ فتتحوة ِإلى جنس جوصي غير خا ددددددع لتقاليد ثاصتة جو  ددددددواب   (26)جامع مانع للجنس الروائي المتداخل
رو اا داث وون التقيد بمنان جو يمان، ووون ج ْن تلزمه  دوو الالوة، جو القصددددددر، وانيددددددتالراو، والو دددددص،  محدوة؛ فيمن  للروائي ج ْن يسدددددد

فت بالمرونة ؛ فيمن  ج ْن تكون ُاّل رواية متضدمنة ))قدًرا م  الدرامية والغنائية الااتية  (27)وعدو الشدخصديان، ونتيجة التداخل مع الرواية و دِ
، وم  خقة ما تقّدت (28)تفاون النسددددب وتراتاها ومسددددتو ان توظيفها في النح اُنّل هي التي تحدو موقعها((  جو الملحمية والسددددينمائية؛ لك 

ديد هاي  تاي  لنا بأ ن  ُاّل رواية قد يتداخل معها العديد م  الفنون م  وراما، و ددددعر، ويددددينما، وتلفاي؛ لك  م  جهة ثانية قد ن تجتمع بالتح
 دة؛ فقد نجد في رواية تداخًق يتمال بالدراما والشددعر فق ، وفي ُجخرى ينون التداخل فيها يددينما وتلفاي ومسددرح، الفنون جميعها في رواية وا

ي م ا في  دددددنل الحوار ج  و  وهناا، وم  الجدير بالاار ج ن  التداخل الحا دددددل في الرواية قد يجعها تحةى بالكاير م  عنا دددددر المفاجمة، ونيدددددِ
الشددددخصددددية وتصددددرفاتها جو الحبنة.لقد وقع اختيارنا على رواية )النخلة والجيران( للروائي العراقّي )غائب طعمة التغيير المفاج  في يددددلو  

و ))خالوة متقدمة في تار خ في تالور النوع الروائي العراقّي؛ بسدداب تميزها   فرمان( بعد إطقعنا على آراش العديد م  النقاو وإقرارهم بأ ن ها ُتعدُّ
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ها النقاو رواية عراقية فنية نا ددجة، و ققت  ددهرة وانتشدداًرا في العراا لم يحققه ج  إنتا( جوصي  صتوفر مقومان الرو  اية الفنية الحدياة، وقد عد 
. امدا ج ن هدا روايدة عارن ع  يمني ، يم  القلق والتوتر، ويم  التحوة والتغيير ا دداث م ر  صهدا العراا؛ فحداوة الروائي  (29)روائي م  قادل((

عمة فرمان( إظهار ذلا على مسددتوى الصددورة الاهنية واخل التكو   العات لهينل الرواية، وايددتمرار الر  ا التي امتاين صدقة السددرو  )غائب ط
 داث  الو دددددددددفي؛ فالرواية تادج م  واقع المجتمع العراقّي وما م ر  به م  ج داث وآثار خلفتها الحرول العالمية الاانية؛ ونتيجة لالا جاشن ج

، و دددددخصدددددياتها مسدددددرووة  دددددم  إطار تداريان تلا الحرل التي اجتا ت بغداو، وخيم اليأي على واقعها وجهلها؛ فأ دددددحت منزوعة  الرواية
وان اإلراوة ومجروة ع  ج  فعل ِإيجاصي فبان ُاّل  دديش في تراجع و أي، و ّتى النخلة التي رّاز الروائي بعديدداته عليها وجعلها مرتكًزا اعن

و يدة؛ فيضدددددددفي عليها جًوا ااصويدددددددًيا؛ فهي نخلة ن تمنل ظًق جو رطًبا غير معالاش وجافة، و القرل م  جاعها تتجمع للرواية تاو  وتبقى  
ورًيا لواقع  بقايا مياي قارة وفتان الخاز اايدددددددددددوولت فلماذا الترايز على تلا النخلة القميمة، ُر  ما جراو الروائي ج ْن يجعل النخلة معاوًن مو ددددددددددد

ا الُمّدة التي ر ددددّد فيها التغييران انجتمارية، وانقتصدددداوية، والسدددديايددددية للاقو.لقد ا تلت الرواية العراقّية منانة مرموقة في  العراا إبان تل
هاا  ااول العر ّي وايتالاعت ج ْن تنافس الشعر، و ققت  هرتها، وذلا يعوو  ِإلى اجتهاو العديد م  الروائيي  وتفوقهم الا  جيهم في تالور 

 منهم الروائي )غائب طعمة فرمان(.الف  و 
 التداخل الدرامي:

موجووة في الّلغة   (Dramatiqne)بمعنى فعل، وهي المة يونانية اا ددددل، و ددددفة ورامي   (Dram)ِإن  المة وراما مشددددتقة م  الفعل   
الخالر جو اإلثارة، وفي اللغة العر ية تستخدت ؛ لتدّلل على ما يمال (Dramaticus)، ج ّما في القتينية فتعرف صددددددددد (Dramatikos)اليونانية 

.ُتعدُّ الدراما م  جهار الفنون قدرة على لفت انتباي المتفر(، ووفعه  (30)هلمة وراما صلفةها ااجناي؛ فينون التعامل معها على جيدددددددداي التعر ب
لمتفر( جو القارئ والممالون وغيرها م   للمشدددددداراة في النح المعرو ؛ فهي ربارة ع  تجر ة جمارية يشددددددتر  فيها المالص، فضددددددًق ع  ا

، وم  ج جل إظهار التداخل الفني الا   صددل في رواية )النخلة والجيران(  (31)العنا ددر التي تسددهم في ي اوة فاعلية النح الدرامي وتشددعيبه
لأل داث  ددددم  ُجطر منانية محدوة؛ ليوجه  نجد ج ن  فيها تداخًق ورامًيا  اوة الروائي )غائب طعمة فرمان( إظهاري بشددددنل وقيق ومتسددددلسددددل 

ر عناية المتلقي ِإلى اا داث التي تحمل في جنسددداقها  دددراعان فكر ة، ونفسدددية؛ وهاا ما يتجسدددد في الدراما، نيدددّيما وج ن ها ))تختح صتصدددو 
الحاو في المصددددائر، وتعاقب اامزجة فعل إراو  يجسددددد  ددددراًعا ذا طايعة تار خية اجتمارية صي  طرفي  ِإلى جانب التوتر، والقلق، والتقلب  
، و ةهر ذلا صو ددددددددوح في رواية  (32)المتعار ددددددددة، والتصدددددددداومان الخارجية منها والداخلية، ُاّل ذلا يضددددددددفي على العمل جًوا م  الدراما((

ي م ا وج ن  طابعها ورامي تراجيد   ز   قائم على معاناة فمة اجتمارية مسدددددددددددحوقة ااو  ة ايدددددددددددتالاع الروائي إظهاري )النخلة والجيران(، ونيدددددددددددِ
بالر قة يددددروية متتابعة؛ بفعل التوظيف الحوار  الا  صث الحراة، والحيو ة في تسددددلسددددل اا داث، وترابالها بالر قة يددددروية تتاب ية يمنية، 

بدرذنده وعينده فق ، ثم  ، والحددث الددرامي ))هو الحرادة الدداخليدة لأل دداث جو الحرادة الدداخليدة لمدا يتدابعده المتفر(  (33)نيددددددددددددددّيمدا في صنداش الحددث
؛ فدالروايدة بحدّد ذاتهدا قدائمدة على  رادة تقدّدت في آخر العر  نسددددددددددددددق رئيس يغالي (34)المحصددددددددددددددلدة النهدائيدة لهداي الحرادة في آخر العر ((

ن  مسددا ة  ددايددعة في ُاّل جنحاش الرواية، وهاا النسددق هو نسددق الصددراع القائم على توتر اا داث بصددورة لولاية؛ نتيجة مصددائر الشددخصدديا 
 التي تقوت على جيايها اا داث الدرامية منا جّوة ظهور لها، يادج نح الروايةو

 ))قال ج ْن تغرل الشمس يمع الجيران  وتها 
 قالت جيومة العرجة 
 الفر( خاتونة المحلة 
 وقاة  ماو  العر نجي في الالولة المجاورة لايتها  
 ربخانة... خول موربخانةت 
 تي  منهاووقاة  سي  وهو على بعد خالو  
 جنت يومية معاصتني... مووا ج لص لا بال باي - 
 فقالت وهي تخلع ثول الخاز اايوو 
 لعد و   را ت الفلوي عيني... و  ل ... هيجي  
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يعني بالمون لما ج صل الالحي  م  التمو نأ وف جيد  والكاع ج و يومية وا تغل مال المنينة والناي ماهلة جفاو  خاز جيوو... جني   
.ِإن  المشدهد الدرامي المتقّدت يميل ِإلى  دراع نفسدي )معاناة( (35)ة الالحي  واّل يوت ج دوف نح الفلوي طايري  سدي  مو  رات عليا((طا ن

  ق ظ ج ن  قال ج ْن ينون  دراًعا ماوًيا، وهاا الصدراع يمال العموو الفقر  في الاناش الدرامي للرواية، والا  يشدّنل قيمة للحدث واخل الاناش، و 
على  الروائي ُيقّدت لنا المشدددهد الدرامي بالر قة التعدوية للشدددخصددديان، التي تجعل القارئ يرى  دًثا معيًنا جو مجموعة م  اا داث التي تقوت 
باية؛ وفق  راة لولاية تخلق لنا جانًبا يروًيا لولاًيا ير   اا داث بحراة منواية صي  الما ي والحا ر مروًرا بالمستقال؛ فتةهر يليمة الخ

صو دددددفها  دددددخصدددددية يفصدددددل الروائي لنا ع  المعاناة النفسدددددية التي تحيل ِإلى التعب واارا النفسدددددي الا  ظهر لنا م  خقة مشدددددهد ورامي 
بصدورة  دخصدية امرجة تقوت بمهنة الخاز؛ م  ج جل الحصدوة على الماة لتحسدي  و دعها الماو ، وانجتماعي، وقد ظهر ذلا على مسدتوى  

بالت صواقعها الم يش، ادددددددد)الالحي ، التمو  ، الخاز(؛ فهاا الواقع الا  عا ته يليمة الخباية  م   قبة معينة اشص لنا المفروان التي ارت
 ع  خبايا الزم ، ونِيي م ا في ايتريالها بالكقت مع  خصية مصالفى الا  ظهر وي  جو فيه نوع م  عنصر المفاجمة لسليمةو

ايدتغراًبا وخوًفا، وارتبنت ن تعرف ماذا تقوة ل ُه، م  الا  ينعم عليها صهاا اللقب، و أتيها في    ))يدليمة خاتونتفتحت فمها خلص البال، 
 مال هاا الوقت اان القاوت الجديد عنوًوا، وا ل الالر ق ومناواتها  ّتى خافت ج ْن يسمع الجيران. قالت بصون خييفو 

 عيني... منو جنتل - 
 يليمة خاتون، جني مصالفى... 
 هللا يمسيا بالخير. 
 .(36)هق عيني هق(( - 
ينشددددص الحوار السددددرو  الا  وار صي   ددددخصددددية يددددليمة الخباية ومصددددالفى في النح المتقّدت ع  تبعان الحرل وما تحدثه م  خوف   

ت   دددددم  مشدددددهد ورامي يصدددددّور  دددددراع الالبقان انجتمارية، صلهجة عامية ت فري النسدددددق  تادى في الخلجان الداخلية لشدددددخصدددددية يدددددليمة ُقدِّ
 انجتماعي الالبقي صي  الن اي  م   ر حة اجتمارية ااو ة مسحوقةو 

 ))هي  رل لو صقش جيوو 
 قاة وهو يسبل بمسبحتهو 
 الحرل صقش م  هللا - 
 قالت بايتسقمها الموروثو 
 جراوته. 
يشدداش. يددامعة قوة الصددحابة. مصددائب قوت عند قوت  معلوت إراوته. بس  ددلون ياة م  يشدداش، و عز م  يشدداشل يفقر م  يشدداش و غني م     -

.ينشدددص النح المتقّدت ع  محي  مأيددداو  تقوت الرواية عليه، ِإن  ج ن ُه تجسدددد ع  طر ق الصدددراع صي   دددخصددديان الرواية نفسدددها؛ (37)فوائدل((
ا صينها، وتكون الغلبة في النهاية لألقوى؛  ا ن  واقع الكاير م   ددددددددخصدددددددديان الرواية ُيةهر مسددددددددتوى الفقر الكلي الا  يقوو ِإلى الصددددددددراع فيم

فشدددددخصدددددية مصدددددالفى تفصدددددل فقر الجسدددددد، والروح، والمعايير ااخققية؛ فهو يرى بأ ن  الحل لمشددددداهله في نقوو يدددددليمة الخباية على قلتها، 
، والتفكا، وتباوة القتل، وهو  و سددتمر الروائي في تقديم الشددخصدديان بالر قة ورامية؛  ّتى يصددل ِإلى نهاية ج داثها، فيتادى  ددنل اننحقة

ّل؛ ا ن هدا تددفع بداا دداث نحو التمرو على الواقع ِإلى غدايدان قدد تلتقي، وتتعدار ، وتتقداصدل في لحةدة ج  و  مدا يةهر على مسددددددددددددددتوى الروايدة اندُ
ة صها، جعلها الروائي تةهر .ِإن  هينلية الرواية قائم بالر قة هنديددددية موظفة، يق ظ ج ن  ُاّل  ددددخصددددية لها وظيفة خا دددد(38)لحةان منايددددبة

على مسددددتوى التجز ش ِإلى جقسددددات وفصددددوة، و حاوة الروائي م  جانب آخر منل ج هار قدر ممن  ومسددددا ة للشددددخصدددديان الاانو ة م  صينها 
ش،   دخصدية تما در، والخالة نشدمية، ومصدالفى الدنة، و دا ب جصو البايسدنقن، و ماو  العر نجي، ومرهون السدايس، وفتحية جت الباقق

ا في صناش ج داث الرواية وتالورها، ِإن  ج ن  ا لروائي  ، وخير ة، فهاي الشدددخصددديان ن تقل جهميتها ع  الشدددخصددديان الرئيسدددة؛ ا ن ها تسدددهم جيضدددً
. ِإن  التغير في  (39)يجعل الشدددددددخصددددددديان جميعها تواجه مشدددددددنلة اايرة، وخاليرة، جن وهي مشدددددددنلة الحرل، واايمة الخانقة التي نتجت عنها

اا داث ومشددنلة الحرل، وتغير المواقص يتضددم  غالًبا تغيًرا في الشددخصدديان، و ق ظ القارئ ج ن   ددخصدديان الرواية عموًما تقوت بأ داث 
ورامية تشدنل فيها الشدخصديان الاانو ة  لقة و دل صي  الشدخصديتي  الرئيسديتي  في الرواية )يدليمة الخباية و سدي (؛ فالشدخصديتان محوران 

اا داث والشددددددخصدددددديان ُاّلها  ولهما بعققان متشددددددابنة، ومتداخلة، وما يميز الرواية منل الروائي  ددددددخصدددددديان الرواية ُاّلها   مراز ان تدور
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جهمية اايرة؛ بحيث يصددعب على القارئ ج ْن يحدو ج  الشددخصدديان جهم م  ااخرى؛ اامر الا  يدفع ِإلى اإلثارة نتيجة تالور الفعل الدرامي  
الروائي ج ْن يجسدددددد  دًثا مهًما واخل جنسددددداا الرواية جوى ِإلى تأيت الحبنة، واا داث، وهو مقتل ) دددددا ب جصو   للشدددددخصددددديان؛ فقد ايدددددتالاع

البايسددنقن( على يد )محموو ص  الحولة(؛ ِمم ا تسدداب في تفعيل الحدث الدرامي صي  الشددخصدديان، نيددّيما  ددخصددية ) سددي ( الا  توّلدن 
نتقات م  تما دددددر؛ بسددددداب خيانتها ل ُه، واننتقات م  الخالة نشدددددمية التي طروته، واص  الحولة الا  قتل  لديه رغبة اننتقات م  ُاّل  ددددديش، ان

جعز  ددددديق عليه، وُهدر ومه وون ذنب؛ فهاا الفعل جسددددد في جعماا ) سددددي (  ددددعوًرا مختلًفا و ددددل به ِإلى اليأي والضددددياع، ِإن  ج ن ُه م   
ل د  لديه وافًعا قّوً ا ل قتل )اص  الحولة(؛ صدافع اننتقات.لقد تمن  الروائي و جدارة م  تحو ل جفكار الشددددددددددخصدددددددددديان، وووافعها ِإلى  جانب آخر و 

 ة  ج داث، و يو ة اا داث، و راتها هي م  وفعت القارئ ِإلى المراقبة باهتمات، وهاا م  يددددمان نجاح الرواية وإصداع الروائي.الّلغة الشددددعر 
الّلغة الشددددعر ة عقمة مميزة، ومهمة م  عقمان الرواية الحدياة، وِإن  توظيفها بالشددددنل الصددددحيل يخلُق   في رواية )النخلة والجيران(وتشددددنل

لجوانب  تأثيًرا يدددددحرً ا عند القارئ؛ فعندما نتحوة م  الجانب الدرامي في الرواية ِإلى الجانب الشدددددعر  )الّلغة الشدددددعر ة( قد يرى البعي ج ن  ا
ا، وتمن  الروائي ج ْن يجعل م  الّلغة الروائية ذان  الشدددددعر ة مقتصدددددرة على لغة القصددددد يدة؛ ولكنها في الحقيقة وجدن في جنس الرواية جيضدددددً

في   طابع  فني مميز في رواياته، وقد يادو للقارئ في رواية )النخلة والجيران( ج ن  الّلغة الشددددددعر ة  دددددد يفة؛ بسدددددداب اللهجة العامية السددددددائدة
لى الرغم م  ذلا نجد ج ن  هاا الو دددص يحقق  ضدددوًرا  دددعرً ا يدددعى فرمان ِإلى إظهاري في يدددياا السدددروو  الرواية، والسدددياقان الو ددديية، وع

))مسددداش اانت يدددليمة الخباية مسدددترخية على  صددديرة الخوص يددداهنة، وم  منانها راقات الشدددمس تتسدددلق صر( الكنيسدددة، وتغيب وتصدددالب  
يلوح  ائ  الالولة جمامها مسددددددددددتبعًدا عنها، واخًق في ال بش يددددددددددا ًبا معه النخلة   الجدران واار  صلون رماو  يغمق و زواو ايددددددددددوواًوا، ثم  

.ينشددص النح ع  ))الفضدداش الداخلي جو العالم القمرئي للشددخصدديان؛ فيشدديع انيددتخدات انيددتعار ، نيددّيما في اافعاة ذان  (40)القميمة((
ة )الشدددمس(، )تتسدددلق(، )تصدددالب (، فضدددًق ع م ا ينتال السدددياا م  انسدددياصية المهمة التشدددخيصدددية المحملة بالالاقة التمايلية في صنيتها الحراي

، و دملت الّلغة الشدعر ة عنا در صقغية، االكناية، والتشدايه، وانيدتعارة التي غيرن (41) دوتية تمنل المتلقي انالباًعا بالهدوش وانيدترخاش((
شهد الااني والعشر   ))هأن  الّسماش قر ة هائلة فانشقت، ظلت طواة يومي  تبني قليًق م  اللهجة العامية السائدة في الرواية، نيّيما في الم

مالًرا غز ًرا، وظل جهل المحلة، طواة هاي  اليومي  ااايدددددما  تلب  في صراة مو لة، انقالعوا ع  العالم الخارجي وعا دددددوا في رعب الغرا  
مل طابًعا و ددديًيا، في  ي  تكون انيدددتعارة  املة لصدددفة التشدددخيح، والتجسددديد؛  .ِإن  التشدددايه عند الروائي غالًبا ما يح(42)وتداعي الايون((

فتضدددديف ِإلى الّلغة  يو ة و راة  ددددم  إطار السددددرو. وقد تروون بعي االفا، في الرواية، نيددددّيما )مسدددداش  غرول( لفةتان ظهرتا على  
ب القر بة م  العتمة، والمتأيمة م   ياة الن اي، وهو ما نتابعه مسدتوى السدرو منا جّوة وهلة، وقد ينون يداب توظيفهما؛ للترايز على الجوان

، و في مو دددددع آخرو ))مسددددداش اانت يدددددليمة الخباية (43)م  خقة السدددددرو المو دددددوعيو ))قال ج ْن تغرل الشدددددمس يدددددمع الجيران  دددددوتها((
او ))هب  المسددداش وهو يضدددرل في الشدددوارع وون هدى(44)مسدددترخية على  صدددير الخوص(( . يادو الغرول عقمة يشدددير (45)((، وورو جيضدددً

إليها الروائي بالر قة تكرار ة؛ لكنها تحيل ِإلى  دددددديش  ددددددباصي غامي يحاوة الروائي ج ْن يةهري على مسددددددتوى نسددددددق الرواية صلمحة إيحائية 
عقمة تجسدددددد الغرول بمعناي خاطفة؛ لكنها في الوقت نفسددددده رامزة ِإلى تجسددددديد  ددددديش، واأن  المسددددداش عقمة تحيل ِإلى تأيت؛ فهل المسددددداش 

و عاًما الحقيقيل جت ِإن  الروائي جراو صها ج ن  الرواية يمنية قائمة عنصر يمني مغيب في وقت المساش؛ فلم يشنل توظيف الروائي لشعر ة السر 
وا ددفة، )هب  المسدداش على تنامي السددرو وتالور إيقاعه؛ صل ج ددفت  دداعر ة التصددو ر جمالية خا ددة على الو ددص ياون م  تأثير الّلغة ال

ايدي،  يضددرل في الشددوارع...(؛ فقد جراو الروائي م  خقة تكراري للفةة المسدداش اإل ددارة ِإلى الُمّدة الزمنية التي ارتبالت صتار خ العراا السددي –
الروائي منا العنوان   والاقافي، وانجتماعي، وانقتصدددداو ؛ ولك  قال ُاّل غرول هنالا غرول نفسددددي ذاتي يحمل ُبعًدا  ددددعرً ا ونلًيا جسدددددي

انفتحت  )النخلة والجيران( جسددد م  خقله عققة  ددعر ة صي  يددليمة الخباية و ي  النخلة القميمة، والجيران؛ ا ن  الرواية وخلت جنسدداًقا يددروية
وًن مو دورًيا للمرجة والجيران  بحدياها على امرجة مت بة و ز نة جرهقتها اايات؛ لتضدع في مقاصلها نخلة معالو ة عاقر؛ فتكون صالا النخلة معا

يدخل  ددددددم  عققة م  طرف ثالث تمال بالمحي  الا  يحي  بالمرجة والنخلة المعالو ة ويدددددد  يم  معي  يقوو بصددددددورة مبا ددددددرة ِإلى الزم   
ة نمسدددددت الخارجي ا داث الرواية، وهو يم  الحرل الا  بان  جثري بصدددددورة عنسدددددية على واقع  دددددعب جنهنته الحرل؛ فعانى مفارقة نفسدددددي

 خلجاته الداخلية بالر قة  عر ة. وم  مةاهر التداخل التي ر دن في الرواية يتادى لنا الجانب السيميائي.
 الجانب السيميائي في رواية النخلة والجيران:
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و ادو ج ن  )الايري( ي فت السددددينما في عصددددرنا الراه  نحو الرواية، وجفاون ااخيرة م  تقنياتها؛ فهنالا عققة ثنائية تر   صي  اليهما،   
و ))فًنا يدينمائًيا روائًيا في طر قه ِإلى التحقق(( ؛ فيمن  ر دد العديد م  المزايا المشدتراة صي  السدروي   (46)هان محًقا في تكهنه  ي  قاة بأ ن 

يعتمدان على جيددايددية الصددورة   الروائي والسددينمائي؛ فيتكون اق السددروي  م  ججزاش  ددغيرة يلتحم إ داهما بااخرى؛ لاناش المشددهد، واقهما
، جو انيددتباا، و نم  انختقف صينهما في طر قة عر  ُاّل (Flash back)في تشددنله، فضددًق ع  رجوع اليهما ِإلى انيددترجاع الزمني  

 .(47)ماثران التقنيةمنهما؛ فالرواية تقّدت إما اتابة جو  فاًها، ج ّما السينما فتعر  بالحراة، والصون، والصورة، م  خقة الكاير م  ال
لقد ظهر الجانب السديميائي في رواية )النخلة والجيران( وهو جانب يتجسدد م  خقة السدرو بعي  الكاميرا ع  طر ق الصدورة،  در  ج ْن   

ية يةهر تكون  راة ورامية معارة ع  مشددهد جو لقالة يدديميائية معينة تشددير عديددة الراو ، وتشددنل مشددهًدا يددينمائًيا؛ فهنالا مشدداهد يددينمائ
تي  فيها ذلا صو دوح، ومنها المشدهد الاام  الا  صدج  صدددددددددددددددد))قال ج ْن ينزة مرهون م  السدالل ليعد الخيوة والعر ة للمّرة ااخيرة  دعد الالاصوق

جة ِإلى  المو ددوعتي  في جيددفل الالولة الفا ددلة صي  الالوفة، و يت يددليمة الخباية، ونةر ورجى السددالل فارًغا، ِإن  م  ج سددي  وتألم اان بحا
وهو  ج ْن يتحدث إليها ِإلى تلا التي اان يددددددددددداعتها التي ن تاخر ون تقّدت؛ فهاا اليوت ااخير م   ياة الالولة يأتي وقلبه مملوش بالشدددددددددددجون، 

ا داث .يتجسدددد المشدددهد السددديميائي اامًق م  خقة الر  ة البصدددرّ ة التي نقلت لنا المشدددهد الماطر بالحراة  (48)و دي مع الخيوة والعر ة((
الشدخصديان، وقد تمن  الروائي م  إظهار ذلا م  خقة ر  ته البصدرّ ة التي ج دبحت واأن ها معاوة مو دعي لعديدة الكاميرا ع  طر ق 
الصددورة الحراية التي ظهرن في المشددهد؛ فعار العديددة ااولى وهي عديددة الراو  التي ر دددن تحراان  ددخصددية مرهون المنانية، والتي  

 .(49)ما ظهر ذلا في النحو ))قال ج ْن ينزة مرهون م  السالل...، ونةر ورجى السالل فارًغا(( دوها بالسالل، ا
لقد ايدددددتخدت الروائي الفعلي  )نةر، ورجى(؛ فتتجلى العديدددددة الاانية بعديدددددة  دددددخصدددددية مرهون الا  قات صنقل المشدددددهد السددددديميائي بعينه  

. صيد ج ن  هاي الر  ة مسدددتمرة (50)السدددالل الفارل؛ ليتحوة بعدها ِإلى  دددح  الدارالمجروة م  خقة جفعاة الر  ة البصدددرّ ة التي نقلت  دددورة 
؛ فالمونتا( يحةى برمنانية  (51)صق انقالاع؛ لتقّدت لنا مشدهًدا آخر ياطر لقالة يدينمائية قائمة على جيداي المونتا(، جو باا رى ف  المونتا(

العليم م  خقة يددروي المو ددوعي لشددخصددية يددليمةو ))قرل النخلة القميمة  ا ددنة  ترجمة ما يعتمل في واخل المخيلة. نتابع تقديم الراو   
.يجسدددد  (52)رااتها صي  يديها، تاليل النةر ِإلى النخلة جامدة؛ فعجب بما رجى وخاطاها في يدددري، ها  إا  دددار صيا يدددليمة، مال  ةيل((

الخالال في النح المتقّدت خالال النفس تكون م  خقة مشداهدة لقالة يديميائية ت م  ر ددها بعي   دخصدية مرهون؛ فتصدبل العي  المجروة  
هي العديددددة الرا دددددة للتنققن صديًق ع  عديددددة الكاميرا في ر دددددها لسددددليمة الخباية في جخاها و ددددع التقرفح بحضددددنها للرااتي  صيديها، 

هد النةر ِإلى النخلة القميمة التي رّاز عليها الروائي بعديددان وقيقة ر دددن مشدداهد جيددهمت في تفعليها بالر قة وا ددحة منا فضددًق ع  مشدد
شدهد الاداية، و ادج الروائي المشدهد التايدع عشدر صاداية  دتائية تصدص جانًبا آخر جراو الروائي ج ْن يجسددي م  خقة التو ديف لُكّل  راان الم

ا؛ لتجسديد لقالة يديميائية تادج صداية  دتائيةو ))في صداية الشدتاش صدجن القوان  م  خقة  دخصدية مصد الفى هاي المّرة التي  دّنلت محوًرا جيدايدً
وامتأل اإلنكليز ة تغاور بغداو... وتر  اإلنكليز وراشهم السددواا، والعماة، والموظفي ، والسددمايددرة، الا  ايددتخدموهم و يوًتا يددوواش و غايا... 

بسدواا عاطلي  جلسدوا على تخون عار ة بالقرل م  الكرا(؛ ليسدهل عليهم اقتناص الشدغل، وهو طاير صينما جلس مصدالفى مقهى الشدواهة  
التقالت  دددورة  راية ارتكزن فيها  .يقوت النح المتقّدت على لقالة يددديميائية(53)يسدددبل بمسدددبحته السدددوواش وعيناي مصدددلو تان على الشدددارع((

عديدة الراو  على  دخصدية مصدالفى الا  جلس يسدبل بمسدبحته السدوواش وعيناي مصدلو تان على الشدارع، وُر  ما جراو الروائي ج ْن ينشدص لنا 
تيجة صقش القوان  م  خقة لحةة التحديق الالو لة على ِإثر المناصدة التي عانى منها مصدددددددددددددالفى اما عانت منها ُاّل  دددددددددددددرائل المجتمع؛ ن

يدددداي  اإلنكليز ة التي  ّلت صبغداو؛ فشددددّنلت قلًقا، ثم  غاورن؛ لتشددددنل مشددددنلة جديدة وهي البالالة؛ فتةهر المفارقة السدددديميائية القائمة على ج
 اإلنكليز.المغاورة التي ج دثت تغييًرا في الو ع انجتماعي، وانقتصاو ؛ فهنا  العديد م  الفمان التي خسرن عملها؛ بساب ر يل 

  ِإن  رواية )النخلة والجيران( للروائي )غائب طعمة فرمان( رواية نا ددجة، وِإن  فكرة التداخل في روايته مع بقية الفنون تكشددص ع  وعي 
  الروائي، وثقافته العميقة؛ فكان للمنجز الا  قّدمه خصددو دديته با ددتغاة النصددوص على الفضدداش المحلي، وقد  اوة الروائي تسددلي  الضددوش
نة على فمان اجتمارية معدومة تفتقر ِإلى جبسدد  مقومان الحياة انجتمارية، وقد عنس الروائي جنسدداا المعاناة النفسددية، والماوية لحقبة معي

خضددددع فيها المجتمع ِإلى ظروف قاهرة جيددددهمت في تأيت ااو دددداع، وو ددددلت به ِإلى  ّد اليأي الا  صدا ظاهًرا على وجوي الشددددخصدددديان، 
ة يددددليمة الخباية و سددددي  الا   اوة التمرو على الواقع المر ر، وعلى ظروفه انجتمارية، ون ُصّد م  اإل ددددارة ِإلى مسددددا ة  نيددددّيما  ددددخصددددي

السددددددرو عند الروائي؛ فقد اانت مسددددددا ة وايددددددعة تمن  م  خقلها الروائي ج ْن يعالي جوواًرا مهمة لشددددددخصدددددديان الرواية جميعها، فضددددددًق ع   
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ة للروايدة مفتو دة. وِإن  انفتداح روايدة )النخلدة والجيران( على بقيدة الفنون يعنس عددت تقوقعهدا في التقليدد، وانفتدا هدا ج دداثهدا؛ ولداا اداندت النهدايد
على العديد م  النالاقان؛ ِمم ا ج دددددددفى صر ًقا على مضدددددددمونها، ومنحها خصدددددددو دددددددية جوصية، وثقافية تعنس واقع المجتمع عموًما واإلنسدددددددان  

 داخل ج فى ُاّل ف  على ااخر م  خصائصه؛ فيستفيد منُه، و تأثر به، و اثر فيه.العراقّي خصوً ا؛ و هاا الت
 اخلامتة:

 ج ّما ع  جهم النتائا التي تو ل إليها البحث فيمن  إيجايها بااتيو 
ووراما، ومويددددددددددديقى،  لم تعّد الرواية في العصدددددددددددر الراه  مغلقة على ما جلفناي م  فنيان بعد ج ْن ي فت إليها العديد م  الفنون م  مسدددددددددددرح، -

 وتلفاي، و عر، ويينما، و... إلخ؛ فغدن خا ية اننفتاح يمة م  يماتها نلتحامها الوثيق بالواقع.
جيددددددددهم مفهوت التداخل في نقل الرواية ِإلى  ددددددددنل جوصي وا د متضددددددددم  لمجموعة م  اا ددددددددناة؛ ِمم ا ج الها ِإلى ملتقى للفنون ااوصية وغير   -

 ااوصية.
ي )غائب طعمة فرمان( تقنيان الفنون المختلفة لنح روايته ِمم ا يشددددي ِإلى عدت تقوقعها وانفتا ها على العديد م  النالاقان؛  ايددددتدر( الروائ -

 ِمم ا ج فى صر ًقا على مضمونها ومنحها خصو ية جوصية، وثقافية، وجمالية.
نون جميعهددا في روايدة وا ددة؛ فقددد ينون التددداخدل مع الروايدة  قدد تتددداخدل العددديدد م  الفنون مع الروايدة؛ ولك  هداا ن يعني اجتمدداع هداي الف -

 متماًق بالدراما، والشعر، والمسرح، جو قد ينون التداخل متضمًنا السينما، والموييقى فق ، وهناا.
ر المسدددروو، والمشدددهد،  جفاو الروائي )غائب طعمة فرمان( م  الجانب الدرامي في اتابة روايته؛ فأفرو مناًنا وا دددًحا للحوار الخارجي، والحوا -

ولة  والمواقص الصددرارية، وغيرها في النح الروائي؛ و الا ايددتمدن روايته بعي العنا ددر الدرامية؛ ِمم ا جعلها  ددنًق فنًيا مفتوً ا؛ في محا
 منُه للتوفيق صي  نح روايته والفنون ااخرى.

تي تجّلت في السددددرو الروائي الصددددور الفنية المانية على انيددددتعاران، اعتمدن رواية )النخلة والجيران( على الّلغة الشددددعر ة، وم  يددددماتها ال -
 والكنايان، والتشايه، والتي صرين في بعي مشاهد الرواية.

لم يشدّنل توظيف الروائي لشدعر ة السدرو عاًما على تنامي السدرو، وتالور إيقاعه؛ صل ج دفت  داعر ة التصدو ر جمالية خا دة على الو دص   -
 الوا فة.ياون م  تأثير الّلغة 

دي الروائي م  خقة عقمة  دددعر ة صي  يدددليمة الخباية المرجة الت يسدددة والنخلة القميمة ال - تي اانت  مل عنوان الرواية ُبعًدا  دددعرً ا ونلًيا جسدددّ
 معاوًن مو ورًيا للمرجة، والجيران الا  يدخل  م  عققة م  طرف ثالث يتمال بالمحي  الا  يحي  بشخصية يليمة.

ة )النخلة والجيران( م  تقنيان السددددددينما؛ لوجوو عققة ثنائية تر   صي  اليهما؛ فقد ايددددددتفاو الروائي م  تلا التقنيان ووظفها في  جفاون رواي -
مشدددروع روايته، وم  صي  هاي التقنيان المونتا( والصدددورة البصدددرّ ة؛ وذلا اامر يعوو ِإلى المرونة التي يتمتع صها النح الروائي، وِإلى فكرة 

 ية الجديدة؛ فقد تجّلى الجانب السينمائي بعي  الكاميرا ع  طر ق الصورة؛ فقدمت المشاهد السينمائية.الروا
اعتمد الروائي )غائب طعمة فرمان( في  ددددددددددددددياغة روايته على تداخل الفنون؛ صهدف الو ددددددددددددددوة ِإلى  الة جديدة م  الكتابة؛ فاعتمد على   -

 تاري جمالية ااجناي ااوصية، وتعار ع  نجاح الرواية وإصداع الروائي. الدراما، والسينما، والّلغة الشعر ة، وهي فنون 
 :اهلوامش

 

 . 89و 2007ورايان في الرواية اإلنجليز ة، و. يمعان جنجيل بالري، الهيمة المصر ة العامة للكتال، القاهرة، مصر،  (1)
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 . 13و 2018-2017بجاية، الّية ااوال واللغان،   –فضيلة، جامعة عادالر م  ميرة 
المنان ووننته في روايان واييني ااعر(، جطرو ة واتوراي، جواو  هدية، جامعة محمد خيضر بسنرة، الّية ااوال،   (4) ينةرو  ورة 

 لمقدمة ل.، ا 2013
 . 3التداخل ااجنايي في الرواية الجزائر ة المعا رة، رواية ييد المقات لوييني ااعر( جنموذًجا، صلعاصد يامية، بعاوا فضيلةو  (5)
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