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 ملخص
 (لعبة الراوي )اختذت رواية )طوق احلمام (  لرجاء عامل من 

منطلًقا إلثراء خطاهبا السردي، وانفتحت من خالل ىذه التقنية 
على فضاءات ألمكنة دالة، وشخصيات معربة عن كل ما 

قد  -أي الرواية  -خيص عوادلها وزلموالهتا الداللية. ذلك أهنا
محلت وىي تزاول نشاطها السردي من خالل  تقنية ) لعبة 

تصورىا للديين والتارخيي،  الراوي وحتوالت ادلوقع ( مهًّا مركًبا يف
فظلَّت مسكونة هبذا الوعي يف تصوير الواقع ومعاجلة قضاياه.  
كما حاولت جرد األحداث التارخيية واإلفادة من خالصتها يف 
ذاكرة مكة ادلكرمة، بوصفها ادلدينة ادلقدسة، ومركز الدائرة 

 –السردية يف مساقها الكاشف عن عادلها الروائي، وأفلحت 
يف معاجلة منظومة متكاملة من القيم الدينية،  -كبيٍ إىل حٍد  

واإلنسانية، والعالقات االجتماعية، واألسطورية، وأتقنت لعبتها 
اإلبداعية بأسلوب مدىش، وطريقة ساحرة جتمع بني صورة 
ادلدرك وصورة ادلتخيل يف نشاطو العجائيب، حىت تالشت 

. وتفوقت يف احلدود الفاصلة بني الواقعي وادلتخيل يف توظيفها
إضاءة موقع الراوي، وعالقاتو ادلتشابكة بني تعددية األصوات 
وادلواقع، والعوامل السردية حىت دتاثلت احلقيقة يف صورة اخليال؛ 

 فتهيأت ذلا أسباب التفوق يف التصور والتجريب.
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Abstract 
Raja Alem’s Collar of the Pigeons takes the 

narrator’s game as a platform for enriching 

its narrative discourse. This technique allows 

the novel to have universes for indicative 

places, and characters expressing their own 

worlds and significant concerns. The 

technique also allows it to embody a multiple 

concern in perceiving the religious and the 

historical, continuing being occupied by this 

awareness in depicting reality and dealing 

with its issues. In addition, the novel tried to 

inventory the historical events, benefiting 

from the memory of the Holy Mecca, as the 

Sacred City, the center of the narrative circle 

and context, a context that reveals its 

novelistic world. It has to a large extent 

succeeded in addressing an integrated system 

of the religious and human values, as well as 

the social and mythic relations. It also 

mastered its creative game in a marvelous 

and magic style, thus correlating the concrete 

and the imagined, in its miraculous liveliness 

till the boundaries between the real and 

imagined have evanesced, surpassing in 

identifying the narrator’s location and his/her 

interrelated bonds of the multiplicity of 

sounds and locations, and the narrative 

worlds, till the reality wore the imagined, 

giving rise to the novel’s excellence in 

imaginationandpracticality.  
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