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 مقدمة:

جميع  متعددة تشمل تأثيراتمن أىم الفنون في حياة الشعوب لما لو من  يعد السرد
تكوين ثقافة المجتمعات ، ولما كان لو من تأثير في صياغة العقل البشري وفي مناحي الحياة
 .صقل إبداعاتيا الفنية و تطويرىا و توجيييا و

ال إلى الرواية و بداعات متعددة كالحكاية و القصة و السيرة وصإفيو فن ينفتح عمى 
تداوال في العالم، كونيا األقدر و نتشارا ادبية التي استطاعت أن تكون من أكثر األجناس األ

محاولة بذلك معالجة تيعابا لمختمف قضايا الوقت الراىن سو أكثرىا ا ،تعبيرا عن الواقع
اإلنسان ماضيا  حتوائيا ىموم، وىذا الزىا عن غيرىاومن جية أخرى لتمي ،من جية ومشاكم

 .وحاضرا و مستقبال
و تنيض الرواية في منظورىا الفني عمى مقاربة سردية تتفاوت فييا فعاليات 

وتتفاعل فييا الشخصيات في  حدث ،خالليا العناصرىا من فعل إلى آخر،حيث يتجسد 
يبدعيا الروائي و يصورىا  وفق طموحات سردية ،التحولقابل لمتغيير و  يفضاء مكان

 .الخيال
)البنية السردية في رواية عذراء جاكرتا موسوما بـ: بحثي ومن ىنا كان موضوع 

 الروائي.النص منيا لمكشف عن المكونات التي تشكل  ،لنجيب الكيالني(
 :ياري لمموضوع إلى أسباب عدة منياختو يرجع ا

 .ميمي إلى الدراسات السردية -
 رغبتي في دراسة األدب اإلسالمي المعاصر، و باألخص الرواية اإلسالمية المعاصرة ، -

 .رى التي تحاول تغييب عقول الشبابعات األخادبفيي رد عممي عمى اإل
" نجيب الكيالني " التي عبر  الكبير الروائي اتأفضل رواي" عذراء جاكرتا" من تعد رواية  -
 .ندونيسياإب المنسيين ييا عن ىموم المسممينف
 .قمة الدراسات المتخصصة في الرواية المدروسة  -



 

 ب
 

 .المعاصرة محاولة إبراز التقنيات السردية في الرواية اإلسالمية -
 ومن خالليا سنطرح اإلشكاليات اآلتية :

 رتا" لنجيب الكيالني؟ .نية السردية في رواية "عذراء جاكالبكيف تجمت  -
 إليو الروائي من خالل سرده ليذه األحداث؟. ىالذي كان يسع وما اليدف الرئيس -
 كيف وظف الروائي الزمان و المكان و الشخصيات؟. -
 كيف تم بناء شخصيات الرواية ؟ وما ىي العالقة الرابطة بينيا ؟. -
 ؟. لشخصياتو التي أعطاىا نجيب الكيالني األبعادما ىي مختمف  -
مدخل و ثالثة فصول  وحتى نجيب عمى ىذه األسئمة استدعت منيجية البحث عرض 

 وخاتمة وممحق .
 تناولت فيو مفيوم البنية السردية و مكوناتيا. فالمدخل

فقد مزجت  رتا (بنية الزمنية في رواية عذراء جاك:) ال: المعنون بـ الفصل األولأما 
حيث قسمتو إلى ثالثة عناصر ،تناولت في العنصر  ،دراسة النظرية و التطبيقية لبين ا وفي

ع الزمن اوفي العنصر الثاني : خصصتو ألنو  ،صطالحاالالزمن في المغة و  مو يمف :األول
عي، أما العنصر الثالث: ي: النفسي و الطبو تطرقت فيو إلى نوعين من الزمن،في الرواية

ب و ما ينضوي تحتيا من عالقة الترتيتقنيات الزمن الروائي : فتعرضت لفتطرقت إلى 
ستشراف و عالقة الديمومة التي تبحث في سرعة اع و االستباق و االسترجعناصر كاال

، كما حرصت عمى إدراج التواتر الموجود في بطئو من خالل تقنيات أخرى فرعية الحكي و
 كذا الحوادث الواردة أكثر من مرة.و ذلك من خالل إحصاء األفعال المتكررة فيو و  النص

تناولت فيو  (رتااكالبنية المكانية في رواية عذراء ج:): الموسوم  بـالفصل الثانيو في 
و انتقمت من خالل ىذه  (، و الفمسفي و الفني و النقديالمغوي) مفيوم المكان في بعده:

بعاده و طبقت ذلك عمى أالعتبة إلى المكان الروائي، فعمدت الى تحديد مفيومو، و إبراز 
من خالل ثالث مستويات: )لى داللة العنوان و عالقتو بالمكان الروائي إالرواية. ثم تطرقت 

 .(النحوي و المعجمي و الداللي



 

 ج
 

 فقد تعرضت فيو إلى األماكن المغمقة و المفتوحة الواردة في الرواية. وأخيرا
فقد تناولت فيو  ( رتااكرواية عذراء جبنية الشخصية في ) :: الموسوم بـالفصل الثالثأما 

فيو ، كما قمت الشخصية وطبقت ذلك عمى الرواية ، ثم تطرقت إلى أبعادمفيوم الشخصية
 .بدراسة أنواع شخصيات الرواية

  .نتائج المتحصل عمييا عمى مدار الثالثة فصول السابقة الذكرمفيي تجميع ل الخاتمةوأما 
 .رتايالني، و ممخص لروايتو عذراء جاكالكيتضمن تعريف لمكاتب نجيب  ممحق أخيراو 
 .عتباره مساعدا عمى تحديد البنياتبا المنهج البنيوي عمى عتمدتد اقف منهجملما بالنسبة أ

 نذكر منيا:  المصادر و المراجععتمدت عمى جممة من البحث اوأثناء إنجاز 
تصدر قائمة  ، فقدي ىو نتاج الروائي نجيب الكيالنيالمصدر األم في ىذه الدراسة و الذ

افة إلى مجموعة من ، باإلض"رتاعذراء جاكراسة التطبيقية " المصادر و المراجع نص الد
 :ىمياأالمراجع 

 . لمحمد بوعزة -تقنيات ومفاىيم –تحميل النص السردي  -
 من منظور النقد األدبي لحميد لحمداني .ي بنية النص السرد -
 بنية الشكل الروائي لحسن بحراوي . -
 خطاب الحكاية لجيرار جينيت. -
 يزا قاسم .لس -مقارنة في ثالثية نجيب محفوظدراسة  -بناء الرواية  -

، ولعل أبرز الصعوبات التي التي تعترض طريقة الصعوبات مي منو ال يخمو البحث العم
 . ق الوقت و قمة المصادر و المراجعواجيتني أثناء البحث ىي: ضي

أشرف  الذي شاكر لقمان الدكتورأتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف  وفي الختام
 .الموضوع وأمدني بالنصح و التوجيوعمى 

لى كل من عمى قراءة البحث و تقويمو مناقشةأعضاء المجنة الكما أتقدم بالشكر إلى  ، وا 
 .العون في إنجاز ىذا البحث يد قدم لي

 . وفي األخير أسأل اهلل التوفيق و السداد



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مدخل: مفهوم البنية السردية ومكوناتها:
 :مفهوم البنية -1

 لغة - أ
 صطالحاا - ب

 :مفهوم السرد -2
 لغة - أ

 صطالحاا - ب
 مفهوم السردية: -3

 لغة - أ
 صطالحاا - ب

 مكونات البنية السردية -4
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 مفهوم البنية: -1
 لغة: - أ

يقاؿ ، َبَنْيَتُو وىو الِبَنى والُبَنىالِبْنَيُة والُبْنَيُة ما  « ":ف منظوربجاء في "لساف العرب ال    
، والبنى ةِ بَ كْ ة والر  يَ شْ المِ  ة الييئة التي بنيت عمييا مثؿيَ نْ البِ  فَ أَ ا، كَ شً رِ وَ  ةٍ وَ ِرشْ  ؿَ ثْ مِ  يَ ىِ ِبْنَيٌة وَ 

ى، زً جِ وَ  ةٍ يَ زْ ى بكسر الباء مقصور مثؿ جِ نً بِ وَ  ةٌ يَ نْ بِ وَ  ىنً بُ وَ  ةٌ يَ نْ بُ  :ى يقاؿمثؿ البنَ  ورِ صُ قْ بضـ المَ 
 .(1) » دارهوما يبتني بو أ ااءً الرجؿ أعطيتو بن تُ يْ نَ بْ طرة، وأَ ة أي الفِ يَ نْ وفالف صحيح البُ 

المغوية مصدر فعميا ثالثي ) َبَنى ( وتعني البناء والطريقة والتشييد فالبنية مف الناحية  
 .والعمارة والكيفية

بنى الكممة،ألزميا البناء، أعطاىا  «يس معموؼ:ا ورد في منجد المغة واألعالـ لمو كم   
  .(2) »أي صيغتيابنيتيا 

 فالبنية في الكممة صيغتيا و المادة التي تبنى منيا.     
 :اصطالحا -ب

لرواد األوائؿ بداية مف لقد خضع مفيوـ البنية إلى تعريفات عديدة و متنوعة مف قبؿ ا     
 ربولوجيا،األنث ؿ، الذي يعد الرائد في حق"claude levie strauss" ،شتراوس""كمود ليفي 

و خاصة بعد أف حاوؿ تطبيؽ  ،مف خالؿ دراستو لممجتمعات الفطرية و اليندية في البرازيؿ
في دراستو لممجتمعات البدائية ، وفي  "ferdinand de saussure"بنيوية دي سوسير 

تحميمو لألساطير ، حيث رأى بأف األسطورة كأي كياف لغوي تتشكؿ مف وحدات داخمة في 

                                                           
حياء التراث إدار  ،1ج العرب، جماؿ الديف محمد بف مكـر ، لسافأبو الفضؿ  ابف منظور ، - (1)

 .015ص: ،1111 ،3ط ، لبناف،و مؤسسة التاريخ العربي العربي،
لبناف،  منشورات:المطبعة الكاثوليكية، ،(1)المجمد ،األعالـ، المنجد في المغة و لويس معموؼ - (2)
 .05ص: ،ـ2010 ،11ط
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، عمؿيقوـ الباحث بتكوينو كفرض لم بأنيا عبارة عف نموذج« تكوينيا،مما جعمو يعرؼ البنية
 . (1) »نطالقا مف الوقائع نفسياا
الذي أحرز  "R-yakobson"وف بسروماف ياك، "strauss"كما يضاؼ إلى شتراوس    

 "ثـ جاء بعدىما جاف بياجيو "structualism"مصطمح البنيوية  ابتكارقصب السبؽ في 
jean piaget"»  نسؽ مف التحوالت لو قوانينو الخاصة "الذي ذىب إلى أف البنية عبارة عف

و التنظيـ  نسقا،و إف ىذه البنية تتسـ بخصائص ثالث: الكمية و التحوالت، باعتباره
 (2).»الذاتي

إف مصطمح الكمية ، يعني بو تكويف البنية مف عناصر خاضعة لمقوانيف المميزة لمنسؽ،  -
عمى أساس أف البنية ال تتكوف ، عناصر في العالقات القائمة بينياوتتجمى أىمية تمؾ ال

 بمجموع العناصر،بؿ بالعالقة فيما بيف ىذه العناصر .
 ، فإنو يعني بو التغيرات  الباطنية التي تحدث داخؿ النسؽ .التحوالتأما عف مصطمح  -
ات حوؿ نفسيا،أي تقوـ تحدثو البني، فيقصد بو التنظيـ الذي يـ الذاتيأما عف مفيـو التنظ -

نسؽ  بنفسيا، ليخمص إلى أف "مفيـو البنية" يحوصؿ النظر إلى الحدث في بتنظيـ نفسيا 
 مف العالقات لو نظامو.

    .(3) »التنظيـ الجمالي العاـ لمعمؿ األدبي «فيو يعرؼ البنية بأنيا  أما:"إبراىيـ فتحي":-
مما  الحديث،قد أخذت أبعادا و آفاقا واسعة جدا في النقد  ومف المالحظ أف كممة )البنية(  

 ىذهحالة لذا ينبغي ا« وضيا لتعدد دالالتيا،زاد في عممية عسر فيميا  و لبسيا و غم

                                                           
 الحديثة،دراسة في نقد النقد ،منشوراتمحمدعزاـ ، تحميؿ الخطاب األدبي عمى ضوء المناىج النقدية - (1)
 .11ص: 3552ط،.:إتحاد كتاب العرب،سوريا ، د 
  .35،ص:نفسو المرجع - (2)
، نقال عف :  151ص=،1،1999،ط إبراىيـ فتحي ، معجـ المصطمحات األدبية ، ناشروف ،لبناف - (3)

الحديث ،دار صفاء لمنشر و أحمد رحيـ كريـ الخفاجي، المصطمح السردي في النقد األدبي العربي 
 .19ـ،ص:3513، 1التوزيع ، عماف ،ط
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الكممة  إلى المذىب )الفكري( و النقدي الذي يستعمميا ، أف توخينا الوضوح ،و نستطيع 
 التمييز بيف مذىبيف رئيسيف ىما :

    البنية:مف حيث ىي ساكنة.و يركز األوؿ عمى  اإليديولوجيالمذىب الشكمي و المذىب 
 االجتماعيخي يو غير متحركة في الزماف و المكاف، وكأنيا معزولة عف السياؽ التار 

الثقافي، الذي نشأت فيو، ويمثؿ ىذا المذىب نقاد و مفكروف مشيوروف أمثاؿ:روالف 
 بارث،وجاؾ ديريدا .

دو البنية مف ىذا المنظور المغوي و السيميائي في النقد الحديث، فتب االتجاهو يضاؼ إلييـ 
ثـ يقوؿ "جماؿ .(1)»الذي نشأت فيو، كما أف داللتيا تؤخذ بحد ذاتيا ، معزولة عف المحيط 

شحيد" عف البنية في المذىب اآلخر:" أما البنية في المذىب اإليديولوجي )المتمثؿ بالبنيوية 
 التكوينية (، فال تفيـ بحد ذاتيا خارج حدود الزماف والمكاف .

إنما مف خالؿ تطورىا و تحركيا و تفاعميا و تنافرىا داخؿ و ضع محدد زمانيا و مكانيا. و 
 وىذه ىي مقولة ماركسية واضحة، و يرى "غولدماف"

(lucien goldmann):»الذي تفترضو البنيوية الشكمية عمى البنية يفقدىا إمكانية  أف الحجر
كأننا ندرس التفاحة مثال  -إف جاز التشبيو-تحميميا و فيميا بشكؿ معمؽ. وتكوف في ذلؾ

الشجرة التي كونتيا و المحيط المناخي و الزراعي الذي عاشت  االعتباردوف أف نأخذ بعيف 
 فيو.

     ولكنيا تصبح أىـ و أشمؿ إف لـ تفصؿ عف الشجرة حد ذاتيا ميمة. فدراسة "التفاحة" ب
 .(2) »و المحيط الذي عاشت فيو

                                                           
 ، 1ولدماف ،دار ابف رشد،لبناف،طغجماؿ شحيد،في البنيوية التركيبية "دراسة في منيج لوسياف  - (1)

 .50ـ،ص:1193
 .57،ص:نفسوالمرجع - (2)



 00 
 

      مف الثبات  لكممة ) بنية( لخشيتو ارتياحوماف عدـ في غولدثـ يضيؼ قائال " و ال يخ
عمييا.فيقوؿ في ىذا الشأف )تحمؿ كممة بنية لألسؼ  إضفاؤىماو السكوف المذيف يمكف 

 ليذا فيي غير صحيحة تماما . انطباعيا بالسكوف و
الواقعية إال نادرا و لفترة  االجتماعيةألنيا ال توجد في الحياة  -و يجب أف ال يتكمـ عف البنى

نما مف عمميات تشكؿ البنى( –و جيزة  فإف البنية التي يأخذ بيا  « ومف ىذا المنظور .وا 
جواب  ، إذ يكوف فيميا محاولة إلعطاء  "غولدماف" ترتبط باألعماؿ و التصرفات اإلنسانية

 بميغ عمى وضع إنساني معيف .
 .(1) »ألنيا تقيـ توازنا بيف الفاعؿ وفعمو أو بيف األشخاص و األشياء

فترى أف مفيوـ البنية ىو مفيـو ينظر إلى الحدث في نسؽ مف العالقات  :العيد " ىما يمنأ  
إف البنيوية تفسر الحدث عمى مستوى البنية، فالحدث ىو  « لو نظامو و لتوضيح ذلؾ نقوؿ
 كذلؾ بحكـ وجوده في بنية .

محكوـ  االستقاللية، وأنو في ىذه  استقالليتووقياـ الحدث عمى مستوى البنية يعني أف لو 
ىي ما  العقالنيةالمستقمة عف وعي اإلنساف و إرادتو ، ىذه  النية ىي عقالنيتوبعق

 .(2) »نسميو:"اآللية الداخمية

 مفهوم السرد: -2
 لغة: - أ

    ا،ملحديث و القراءة أي: أجاد سياقيا : اادً رَ سِ وَ  ا،دً رْ سَ  ،دَ رَ سَ  « مف الفعؿ السرد      
والسرد  ار يسرد صومو،ػػػػػػػػػػػػػػػص ا:دً رَ سَ  دَ رِ ه بسرعة، و  سَ اب قرأػػػػػػػػػػػو الصـو تابعو، والكت

 .(3)»مصدر لمتتابع 
                                                           

 .55ص: ،السابؽالمرجع  - (1)
، 1115، 1طالمنيج البنيوي ،دار الفرابي ،لبناف ، يمنى العيد ، تقنيات السرد الروائي في ضوء- (2)

 219ص:
 .225،ص:لويس معموؼ ، المنجد في المغة و األعالـ - (3)
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     ( ةٌ ودَ رُ سْ )مَ  عٌ رْ دِ  - دَ رَ سَ  « أما في مختار الصحاح " ألبي بكر الرازي " فقد جاء    
        ا ، وىو تداخؿ الحمؽ بعضيا في بعض يَ جُ سْ ا نَ ىَ دُ رْ ( بالتشديد:فقيؿ سَ ةٌ د  رِ سَ و )مُ 

( الحديث إذ كاف جيد السياؽ دُ رُ سْ )يَ  و )المسرودة( المثقوبة و فالفٌ  بُ قْ ( الث  دُ رْ )الس  و قيؿ :
 : ـِ رُ ـو تابعو و قوليـ في األشير الحُ ( الصّ دَ رَ و )سَ    لو 

 و ىو رجبٌ  ( أي متتابعة وىي : ذو القعدة و ذو الحجة و المحـر  وواحد فردُ دُ رْ ثالث )سَ 
 .(1)»باب نصرـو كمو مف و الحديث و الصّ ، عِ رْ ( الد  دُ رْ و )سَ 
إف كممة سرد تدؿ عمى « س المغة فقاؿ :يياا قد عرفو ابف فارس في معجمو "مقكم     

لمدروع و ما أشبييا  د: اسـ جامع ر كثيرة يتصؿ بعضيا ببعض مف ذلؾ الس   توالي أشياء
معناه  "،قالوادِ رْ في الس   ْر د  قَ شأف داود عميو السالـ:"وَ  مف عمؿ الحمؽ،قاؿ اهلل تعالى في

ا  ا ، وال يكوف المسمار دقيقً غميظً  ارُ مَ سْ ا و المِ قً ي  ضَ  بُ قْ ا:ال يكوف الث  رً د  قَ ليكف ذلؾ مُ 
 ومف ىنا فكممة سرد لغويا يقصد بيا التتابع . .(2)»ا ، بؿ يكوف عمى التقديرواسعً  والثقبُ 

 صطالحا :ا -ب
التي تروى بيا القصة عف الكيفية  «نجد أف : حميد لحميداني قد عرفو بأنو :      

ثرات طريؽ قناة " الراوي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ القصة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المروي لو ، وما تخضع لو مف مؤ 
ذاتيا،وفي رأيو أف  بعضيا متعمؽ بالراوي و المروي لو، و البعض األخر متعمؽ بالقصة

شكؿ و الطريقة التي يقدـ بيا ذلؾ الو لكف ب حسبالقصة ال تتحدد بمضمونيا ف

                                                           
 ،1197،مكتبة لبناف،1بف عبد القادر ، مختار الصحاح ،مجدد الرازي ،محمد بف أبي بكر - (1)

 .131ص:
(،دار الفكر ،لبناف 2مجمدمادة )سرد(،)أحمد بف فارس ،أبي الحسيف بف زكريا ، مقاييس المغة ،  - (2)
 .105:،ص1115،
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،كما يرى بأف السرد ىو الذي يعتمد عميو في تمييز أنماط الحكي بشكؿ  المضموف
 .(1)»أساسي

 : يأتي ما الفرنسييف دعن السرد تعريفات ومف -

    بتعاقب أفعاال و، أحداثا يروي السرد فإ « :قائال السرد يعرؼ:  ىاموف فميب -1
 .(2)» ( زمني مظير)

 فأ الواضح مف« : قولوب شكؿمل مرادفا يجعمو أف بعد ،السرد يعرؼ :ريكاردو جوف -3
 وجيي يحدداف ىما ،و يروى ما ىي القصة أف و الروائي، القصص طريقة ىو السرد
 الشكمية الصياغة ىو السرد ، عنده األساس السرد مادة ىي ىنا فالقصة (3)» .المغة

 . المؤلؼ مف المادة ليذه تعرض التي المغوية
  األحداث مف متوالية وأ لحدث عرض« : يأتي ما ىو: " نيتجي جيرار" دعن السرد -2

  .(4)»مكتوبة ةلغ بواسطة خاصة بصفة و ، المغة بواسطة ، خيالية أو حقيقية

 :الروس عند سردمل تعريفات عدة أيضا نجد كما -

 باستعمالو ذلؾ و ،معينة حكاية عمى يعرفنا أف يحاوؿ الذي الراوي طريقة ىو السرد -1
 . األحداث تتابع نظاـ فيو يراعي تخيمي وأسموب بسيطة كممات

                                                           
       لعربي لمطباعةالمركز الثقافي ا ،ص السردي مف منظور  النقد األدبيبنية الن ،دانيلحمحميد - (1)

 .10ص ،1111 ،1ط،لبناف  ،و النشر و التوزيع
 ،1190 ،1ط ،المغرب ،الحداثةدار  ،لبنيوي لمنصوصمدخؿ إلى التحميؿ ا ،دليمة مرسمي و أخريات- (2)

 .77:ص
 منشورات و زارة الثقافة و اإلرشاد القومي ، تر:صباح الجييـ، جاف ريكاردو، قضايا الرواية الحديثة،- (3)

ي في النقد األدبي نقال عف أحمد رحيـ كريـ الخفاجي، المصطمح السرد 11-1ص ،1155، 1ط سوريا،
 .29:ص ، ،العربي الحديث

 .00:ص ،1199 (،1-9ع) ،المغرب جمة األفاؽ،م ،جيرار حينيت حدود السرد، ،بنعيسى بوحمالة - (4)
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 حكاية مجرد فيو األحداث عمى األخبار معناه و(القصة) الفابيوال قريف ىو السرد -3
 . بشرية غير شخصيات بيا قامت وقائع عف وتخبر أخالقيا درسا تتناوؿ

 :أمريكي نجموإلا النقد في السرد تعريفات ومف -
 تقدـ فأ فيو يطمب و،( الوقائع توالي) مف الحكي ىو« : بميث ىنري دعن السرد -1

 .(1)»التقديـ مواضع بفضؿ غيره و المستمع لمقارئ الوقائع
 المحكي ،و المحكي ىذا ينتج الذي الفعؿ ىو:" رمافيى تانجم ستيافيكر  عند السرد -3
 . حكاية يعرض مكتوبأو  شفوي خطاب ىو

بشكؿ   يعنيأف السرد « :التعريفات ىذه مف سبؽ ما كؿ مف : نستنتج أخيرا و -
حداث أو أخبار، سواء تعمؽ األمر باألحداث التي وقعت فعال ،أوبتمؾ عاـ قص أ

" بالفرنسية ،وىي العممية naration " التي ابتكرىا الخياؿ ، ويقابؿ المصطمح العربي
التي يقـو بيا السارد أو الحاكي أو الراوي ، وينتج عنيا النص القصصي المشتمؿ 

 نقدي مصطمح ىو و .(2)»ي الممفوظ القصصيأعمى المفظ القصصي والحكاية 
 .(3) » لغوية صورة إلى الواقعية صورتيا مف الحادثة نقؿ « : يعني حديث

 
 
 
 

                                                           
الدار  ،تر:محمد العمري ،ئي لتحميؿ النص "ىنري بميث، البالغة و األسموبية " نحو نموذج سيميا- (1)

 .31:ص ،1191 ،1ط المغرب، البيضاء،
 ، 1ط تونس ، الدار التونسية لمنشر، القصة،مدخؿ إلى نظرية  ،جميؿ شاكر ،سمير مرزوقي - (2)

 59-55ص ،1190
 .39ص: ـ،1115، 1ط سوريا، دار الحوار، تقنيات السرد في النظرية والتطبيؽ، ،آمنة يوسؼ- (3)
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 : السردية مفهوم -3
   : لغة - أ

  عمر مختار ألحمد المعاصرة العربية المغة معجـ في جاء      

 "سردية قصة "سرد الى منسوب مؤنث اسـ(:"مفرد) سردية«  -1
 ىذا"  الرواية أو الحكاية في والتتابع الكتابة في مباشرة:" سرد من صناعي مصدر -3

 .(1) »الحوارية و السردية بيف يمزج الكاتب

 داخؿ نسبيا حديثا مصطمحا:(narratology) : السردية مصطمح يعد:  اصطالحا- ب
 السرد تحميؿ و النظرية الدراسة إلى يشيرل البنيوية تأثير تحت فرنسا في االستخداـ دائرة
 اجترح ىذا  مف أوؿ ؼو ودور ت فيتافز ت يعد و اإلعالـالمغة و وسائؿ  في بناءا و

 عمـ زائد سرد أي (narative+logy) مف تونح أف بعد ، ـ1171 عاـ المصطمح
 بمظاىر يعنى الذي العمـ«  أنو عمى ليحيؿ السردية أوعمى مصطمح عمـ السرد  ليحصؿ
 .(2)»ةداللبناءا و  و أسموبا السردي الخطاب

راو و مروي و مروي  مف لمخطاب السردية البنية مكونات في تبحثفالسردية: -
 . لو
 
 
 

                                                           
 ،3559، 1ط ،مصر عالـ الكتب، ،3المجمد،معجـ المغة العربية  المعاصرة أحمد مختار عمر،- (1)

 .1500ص:
 .1:ص ،1113 ،1،طلبناف ،المركز الثقافي العربي، ، السردية العربيةإبراىيـ عبد اهلل - (2)
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  : السردية البنية مكونات -4

 تشكؿ التي الحوادث مف  متخيال عالما تحمؿ لغوية رسالة ىي السردية البنية إف      
 لتنتظـ،والمروي لو  ، والمروي ، الراوي أي المغوية اإلرسالية طرفا يتجاذبو روائيا مبنى

 مكوناتال اشتغاؿ آلية تنظـ التي الداخمية الوشائج و العالقات مف متكاممة بمنظومة
 سؤاؿ عف إجابتيـ و روايتيـ أساليب و الرواة مف ابتداءا بعضيا مع الثالثة الروائية
 كيفيةو  الحدث أي المروي بتفاصيؿ مرورا ؟، حدث ؟،كيؼ حدث ماذا:  لو المروي
 انتياءا و أنواعو و المكاف و تقنياتو و الزماف و الروائية عالقتيا و الشخصية و بنائو

 . "لو المروي و الراوي" لقاتعاتب

"  محكية قصة"  بالضرورة يحوي فيو ، الحكي فعؿ يعني السرد فأ اعتبار عمى و    
 بوجود إال التواصؿ يتـ ال ،و لو يحكى أخر و يحكي شخص وجود تفترض القصة ىذه
 الثاني والطرؼ  « narrateur » ساردا األوؿ الطرؼ يدعى و « ،الطرفيف ىذيف

 أحداث بيا تروى التي الكيفية ىو و "، "narration" السرد و " narrataire" لو مسرودا
 .(1)»القصة

 : تياآل الشكؿ عمى تصورىا يمكف قناة طريؽ عف ذلؾ و -

  لو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمسرود القصة ػػػػػػػػػػػػػػػ السارد

 لو المروي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المروي ػػػػػػػػػػػػػ الراوي

 . السردية البنية تتشكؿ الثالثة المكونات ىذه افرتض ومف -

                                                           
 تحميؿ الخطاب األدبي و قضايا النص )دراسة(، اتحاد كتاب العرب،سوريا، ،عبد القادر شرشاؿ - (1)

 .72ص ،3557
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  - لغوي قالب في ميايتقد و الوقائع نقؿ ألف راو بدوف رواية توجد ال «: الراوي-1
 بالتعبير تقـو التي السارد شخصية ىي، تمفظ ىيئة حضور يستوجب -كتابي أو شفاىي
 السارد فالشخصية ،بنفسيا نفسيا عف التعبير عف ،العاجزة ىذه األفعاؿ واألحداث عف
 .(1)»الرواية و القصة محور بصورتيا تمثؿ

 ال الذي الخفي  ىو الصوت أو ،القصة يروي الذي الشخص بأنو:  أيضا يعرؼ كما    
 وصؼ و الحوادث سرد عاتقو عمى يأخذ الذي ىوو  ،ممفوظو خالؿ مف إال يتجسد
            شاعرىام و أفكارىا عف التعبير و كالميا نقؿ و الشخصيات وتقديـ األماكف

 حضور ولو ، المتمقي و القصة مادة بيف الواسطة ونإ القوؿ يمكف بذلؾ و ، أحاسيسيا و
 يخبر أو كايةحال يروى الذي الشخص ذلؾ ىوو  ، المادة تمؾ بصياغة يقـو ألنو فاعؿ
  يكتفي فقد  معينا ااسم الراوي يكوف أف يشترط ال و متخيمةأـ  حقيقية كانت سواء عنيا
 السردية عناية تتجو و المروي بواسطتو يصوغ ما بضمير يستعيف أو بصوت يتقنع بأف
 يكوف الذي المتخيؿ العالـ اتجاه بروايتو ويعني ، لممروي منتجا بوصفو المكوف ىذا إلى

 . السرد

 بأشخاص  تقترف األحداث مف مجموع لتشكيؿ ينتظـ الراوي عف يصدر ما كؿ:  المروي-2
 تتفاعؿ الذي المركز و ، المروي جوىر الحكاية تعدو ، والمكاف الزماف مف فضاء طرىايؤ  و

 ىي التي الحكائية المادة يمثؿ المروي أف أي ، لو مكونات بوصفيا حولو المروي عناصر
 . أحداثيا و تفاصيميا يسرد الذي الراوي يدي بيف

 البنية ضمف امتعين ااسم كاف سواء الراوي يرسمو ام يتمقى الذي ىو ": له المروي-3
 مجموعة أو كاف شخصا المتمقي أو  القارئ يقابؿ الذي ىو لو فالمروي مجيوال أـ السردية
 عنيا يدافع و الروائي يخاطبيا مييتخي قالب في جياو أديول أو فكرة يكوف كما ، أشخاص

                                                           
 . 109ص ،3515، 1ط ، ،األردفدار الحامد البنية السردية في شعر الصعاليؾ، ضياء غني لفتة،- (1)
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 الثقة مبدأ ىو بالقارئ الراوي عالقة في فالمبدأ«  ،هبآراء إقناعو و القارئ في التأثير بغرض
 .(1)»الراوي رواية في

 .الثقة حد إلى تصؿ إما و التأثير حد عند تقؼ ال وياالر  و القارئ بيف فالعالقة إذف -

                                                           
 .10:ص ،ور النقد األدبيبنية النص السردي مف منظ داني،حميد لحم - (1)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الفصل األول: "البنية الزمنية في رواية عذراء جاكرتا":-
 :مفهوم الزمن -1

 ــــــــــــــــةلغ - أ
 صطالحاا - ب

 أنواع الزمن: -2
 الزمن النفسي - أ

 الزمن الطبيعي - ب
 الزمن الروائي: تقنيات -3

 النظام الزمني - أ
 :المفارقات الزمنية -1-أ
  سترجاعاال -1-1-أ           

 ستباقاال-2-1-أ         
 ستشرافاال -2-أ      

 الديمومة - ب
 تقنيات تسريع السرد: -1-ب
 الخالصة -1-1-ب
 الحذف -2-1-ب
 تقنيات تبطيء السرد: -2-ب
 الوقـــفـــــــة -2-1-ب
 المشهـــــد -2-2-ب
 التـــــــــــــــواتر: -ج
 نفراديالتواتر اال  -1-ج
 التواتر التكراري -2-ج
 التواتر المتشابه -3-ج
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 مفهوم الزمن: -1
 لغة:  - أ

وكثيره، وفي  قميل الوقتِ لاسم : انُ مَ والز   نُ مَ الز  « بن منظور :لقد ورد في لسان العرب ال      
 .(1) » شديدٌ  :نٌ امِ زَ  نٌ مَ وزَ  ،ةٌ نَ مِ زْ وأَ  انٌ مَ زْ وأَ  نٌ مَ زْ ، والجمع أَ العصرُ  انُ مَ والز   نُ مَ الز  : كمِ حْ المُ 
، نٌ مَ زْ ، وأَ ، والجمع أزمنةٌ هالوقت قميمو وكثير  :مانُ الزّ « أما في المعجم الوجيز نجد:   
 . (2) »  وأزمنٌ  ،الجمع أزمانٌ ، انُ مَ الز   :نُ ، الز مَ يدوم :مرٌض انةُ مَ والزَ 
 أما في المعجمات األخرى فقد كان األمر مشابيا وربما مطابقا لذلك.   

 اصطالحا:  - ب
إذا صنفنا الفنون إلى  -فإذا كان األدب فنا زمنيا« الزمن تقنية أساسية في بناء الرواية    

 .   (3)»فإن القص ىو أكثر األنواع األدبية التصاقا بالزمن  -زمانية ومكانية
األدبي يختمف عن الزمان  الزمنفأي نص سردي يحيط بو زمان ما، ويقع في مكان ما، و 

)الذي يقوم عمى حقائق الواقع( ذلك ألن الزمن األدبي يرتبط بوعي الفنان وحركتو  التاريخي
الزمن « النفسية الداخمية، وبذلك يكون الزمن األدبي قريبا إلى الزمن النفسي بمفيوم برجسون

 .(4) » معطى مباشر في وجداننا

                                                           
 .61م، ص:2003بنان، مادة "زمن"، ، دار صادر، ل7بن منظور، لسان العرب، جا -(1)
 .292م، ص:1991المغة العربية، المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعميم المصرية، مصر،  مجمع -(2)
، نقبل 37، ص2004سيزا قاسم، بناء الرواية دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفوظ، مكتبة األسرة،  -(3)

نصية( ، مؤسسة  عن: شعبان عبد الحكيم محمد، الرواية العربية الجديدة)دراسة في آليات السرد و قراءات
 .93، ص 2014، 1الوراق لمنشر والتوزيع، األردن، ط

الوكيل، مؤسسة سجل العرب،  ىالعوض :أسعد رزوق، مراجعة :في األدب، ترىانز ميرىوف، الزمن  -(4)
 .12، ص 1972مصر، 
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فالزمن في األدب ىو الزمن اإلنساني، إنو وعينا لمزمن كجزء من الخمفية الغامضة     
لمخبرة، أو كما يدخل الزمن في نسيج الحياة اإلنسانية، والبحث عن معناه إذن ال يحصل إال 

 وضمن نطاق حياة إنسانية تعتبر حصيمة ىذه الخبرات،أضمن نطاق عالم الخبرة ىذا، 
بأنو مجرد حقيقة سائمة ال تظير إال من خبلل « م يعرفون الزمن":" أما نقاد السرد في   

. كما (1) » مفعوليا عمى الشخصيات والمكان، والزمن ىو القصة، وىي تتشكل وىو اإليقاع
يعرف أيضا بأنو العبلمة الدالة عمى مرور الوقائع اليومية "وىو إطار يشمل كل األحداث 

 .االنتظامويضفي عمييا صفة 
كما أن لمزمن أىمية في الحكي، فيو يعمق اإلحساس بالحدث والشخصيات لدى المتمقي.  «

 .(2) » ن السرديات البنيوية في الحكي بين مستويين لمزمنعادة يميز الباحثو 
ىو زمن وقوع األحداث المروية في القصة، فمكل قصة بداية ونياية، يخضع  :زمن القصة

 زمن القصة لمتتابع المنطقي.
ىو الزمن الذي يقدم من خبللو السارد القصة، وال يكون بالضرورة مطابقا لزمن  السرد: زمن

 القصة، بعض الباحثين يستخدمون زمن الخطاب بدل مفيوم زمن السرد.
 أما عند تودوروف فإن الزمن ينقسم إلى ثبلثة أقسام:« - 

 زمن القصة )الزمن الخاص بالعالم المتخيل(. -[1
        (التمفظبعممية زمن السرد )وىو يرتبط  -[2
 .(3) » زمن القراءة )الزمن الضروري لقراءة نص( -[3

                                                           
الييئة المصرية العامة لمكتاب،  ،"ثبلثية نجيب محفوظمقارنة في دراسة "قاسم، بناء الرواية حمد أسيزا -(1)

 . 27، ص 1998، 1مصر، ط

، 1989، 1سعيد يقطين، تحميل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، لبنان، ط -(2)
 وما بعدىا. 59ص 

عالم المعرفة، الكويت، سمسمة عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، )بحث في تقنيات السرد(،  -(3)
 .114ص  ،1998 ،240العدد
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يعتد بزمن القراءة   ولكن ال روب جرييو يقتصر الزمن عمى زمن القراءة،ن عند آالو  
كتقنية فنية من خبلليا يكون بناء الزمن في الرواية من حيث تتابع األحداث وقت وقوعيا 
وترتيبيا فنيا، إضافة إلى اختبلف نوعية القارئ من حيث )المستوى الثقافي، االستعداد 

 النفسي(
ث الروائية والذي نقصده بالزمن الروائي كما عرفو أحد الباحثين ىو صيرورة األحدا« 

وفق منظومة لغوية معينة، تعتمد عمى الترتيب والتتابع والتواتر، بغية التعبير عن  المتتابعة
 .(1) » أو السيكولوجي أو الفمسفي المعيش وفق الزمن الواقعي الواقع الحياتي

 من الخطاب، وبحث في ضروب التطابق ز  زمن القصة، و «ر جنيت فقد ميز بين راأما جي
مارتن" لمتصور  . ويعرض "واالس(2) » واالختبلف بينيما من خبلل مقولتي النظام والديمومة

يستطيع السارد أو الشخصية ":Order"  النظام«:الذي قدمو جيرار جنيت لمزمن، فيقول 
، أو أحداث المستقبل )استباق( "(analepsisاء "يحصف أحداث الماضي )االسترجاع، اإلو 
، أي أن prolepsis) « (3)" توقع flash fouwaredالسارد إضاءة مسبقة "د يعرف عنيا وق

ي السترجاع أو االستباق، بينما ينصب الزمن فلحكاية ينصب في مجممو عمى النظام:ازمن ا
الفترة الزمنية الموصوفة مساوية تقريبا لزمن القراءة،  الخطاب عمى: "الدوام في المشيد: تكون

وقد يجعل الوصف المفصل زمن القراءة أطول من زمن الحادثة )امتداد(، أما في الخبلصة 

                                                           
يئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، الزمن في الرواية المعاصرة، الي ن مبروك، بناءمراد عبد الرحم -(1)

 .8، ص1998
، ص 2005، 1كمال الرياحي، حركات السرد الروائي ومناخاتو، دار مجدالوي لمنشر، األردن، ط -(2)

 وما بعدىا. 110
، 1السرد الحديثة، تر: حياة جاسم محمد، المجمس األعمى لمثقافة، مصر، طواالس مارتن، نظريات  -(3)

، نقبل عن: عبد المنعم زكريا القاضي، البنية السردية في الرواية )دراسة في ثبلثية 164، ص 1998
خيري شمبي()األمالي ألبي عمي حسن: ولد خالي(، تق: أحمد ابراىيم:عين لمدراسات و البحوث اإلنسانية 

 .108، ص 2009، 1ماعية، مصر، طواالجت
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فيكون زمن القراءة أقصر بكثير من الزمن التاريخي )مثبل: "مرت سنوات"(، وقد تستبعد 
 .(.Ellipsisبعض الفترات الزمانية )الحذف 

    ن:أنواع الزم -2
 قد اتفق معظم األدباء والفبلسفة عمى نوعين من الزمن ىما:      
 الزمن النفسي: -أ 

إن الحديث عن ىذا الزمن يجعمنا نعرج عمى أىمية الزمن الداخمي في بناء ذاتية  
لحديثة في رؤيتيا البطل والتي تمثميا رواية تيار الوعي. وتعتمد رواية التيار عمى الفمسفات ا

عمل لعقارب وال ا نفسيا،، التي ترى أن لمزمن بعدً (1)فمسفة )ىنري برجسون(لمزمن وأىميا 
ومن ىذا المنطمق، فرواية التيار « الساعة فيو، فيو عبارة عن انسياب أو سيبلن مستمر..،

 .(2) » تعني الزمن الذي يعكس إيقاع النفس الداخمي، وليس اإليقاع البيولوجي الخارجي
زمنا ذاتيا خاصا ال يخضع لمعايير خارجية أو مقاييس « بيذا يكون الزمن النفسي     

 .(3) » موضوعية، منسوج من خيوط الحياة النفسية عن طريق )المونولوج الداخمي(
رصد تفاعل الذات مع الزمن، كما يعّرف أيضا بأنو: وتداخل األزمنة والصور الببلغية ل

وىو يرتبط بما يسمى  ،حسب وقوعو تاريخيا، بل حسب اإلحساس بوالزمن الذي ال ينظم 
و أذىان الشخوص بطريقة . إنو تسجيل عفوي لؤلفكار تيار الوعي )المونولوج الداخمي(

تداعي المعاني الحر في العقل، ومن أمثمة ذلك )عوليس لجيمس جويس(، )الصخب والعنف 
 لوليام فوكنر(.

                                                           
م، أنظر 1928( حصل عمى جائزة نوبل لآلدب عام 1941-1859فيمسوف فرنسي كبير: ) -(1)

 .321موسوعة الفمسفة، ص 
، نقبل عن: صبحية عودة زعرب، 41محمود غنايم، تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة، ص -(2)

 .76، ص 2005، 1الروائي(، دار مجدالوي، األردن، طغسان الكنفاني)جماليات السرد في الخطاب 
ىو حوار يوجد في الروايات ويكون قائما ما بين الشخصية وذاتيا أي ضميرىا ويسمى  المونولوج: -(3)

 أيضا بحديث النفس.
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نا الزمن قس ، ألننا إذاأي الزمن الجاري ال الزمن المقيسوبعبارة أدق، ىو زمن الديمومة، 
افترضنا توقفو، فالشيء المقيس جامد وثابت، بينما الديمومة زمن يجري ويتكون  ذلك ىمعن

، فضبل عن أنو يذيب باعتباره وسيمة لكشف أعماق الشخصية وتعريف عجزىا أمام الواقع
 المستقبل.الحاضر و الماضي و الحواجز الفاصمة بين 

الناقد بول « ومن النقاد الذين تناولوا بالبحث والدراسة إشكالية الزمن النفسي، 
الذي يرى أن إشكاليات عدة عصية عمى الحل تجعل من الزمن معضمة « :(1)» ريكور

تستيوي الفبلسفة وأىميا عجز الزمن النفسي عن اختزال الزمن الفيزيقي والكوزمولوجي 
شتقاق زمن "العالم" من زمن الزمنين منفصمين إال أن محاولة ا وضوحواإللمام بو، فبرغم 

"النفس" أو العكس تبدو محاولة يائسة، ومحكومة بالفشل، فقد ركز عمى زمن فعل السرد، 
  .(2) » وزمن مادة السرد

مكن أن تخمو من ومن المبلحظ أن أية رواية بغض النظر عن جودتيا الفنية ال ي 
اإلبداع في قدرة الكاتب عمى توظيف ىذا الزمن النفسي والغور في  نمكالزمن النفسي، وي

 :أعماق الشخصية الروائية، فيورد الروائي
إحدى  االستباق الذي يقوم بو الراوي أو عن طريق االسترجاع أو :الزمن النفسي 
مرتبطا  "الزمن النفسي"شخصيات، أو ما في داخل الشخصية الواحدة، وبذلك يكون ال

بالشخصية أكثر من ارتباطو بالزمن الطبيعي، وتسمسمو في الرواية فيو زمن يعتمد عمى 
يمجأ إليو الروائي ليظير مدى  في أعماق الشخصيات الروائية، و األحداق الداخمية التي تقع

 السعادة أو التعاسة التي تضمرىا الشخصية في مكنون نفسيا.

                                                           
م(، وىو امتداد لفرديناند دي 2005-1913بول ريكور: فيمسوف فرنسي، وعالم لسانيات معاصر ) -(1)

 التاريخ والحقيقة...(.-ر كتبو: )نظرية التأويلسوسير من أشي
عن الفرنسية  ، تر: فبلح رحيم، راجعو2القصصي، جبول ريكور، الزمان والسرد التصوير في السرد  -(2)

 .10، ص2006، 1جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان، ط
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لذا فإن اإلحساس بالزمن يختمف من شخص إلى أخر، فيتغير اإلحساس بالزمن  
بتغير الحالة النفسية لئلنسان، فالشخص الفرح السعيد يشعر بأن الدقائق والساعات تمر 

، وكأن الدقائق ثقيل ببطئبسرعة شديدة، بينما اإلنسان الحزين يشعر بأن الوقت يمر عميو 
 الزمن"وىذا ما يصطمح عميو "الزمن النفسي" أو ثير قد استغرقت أكثر من وقتيا بك

ويسير الزمن بخطى مختمفة  )فالوقت السيكولوجي يتغير كثيرا تبعا لمظروف، "السيكولوجي
   .(1)ختبلف األشخاص، وفي الواقع في مناسبات مختمفة لدى الشخص الواحد(تبعا ال

واية يمكن إدراجو  في وأخيرا نستنتج من كل ما سبق: أن الزمن النفسي في أي ر - 
ثنائية ال ثالث ليما،  وىو )الزمن السعيد / الزمن التعيس، الزمن المريح / الزمن الصعب، 

 الزمن الجميل / الزمن القبيح(.
إن الزمن النفسي ينسمخ من حسابات السرعة والبطء، والطول والقصر، وال  ذلك 

يبقى لو إلى مقياس واحد ىو أثره في النفس، فالزمن الذي يسير بسرعة طبيعية ال بعد من 
 الزمن النفسي في شيء.

جدىا قد إحتوت حل دراستنا نففي رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيبلني: التي ىي م 
 نفسي.    عمى الزمن ال

بالتأكيد..يا قمري المضيء..أشرقت عمي أثناء أعوام الدراسة في الخارج..يا « يقول: 
ليا من لحظات رائعة.. عندما التقيت بك..نسيت كل الفتيات الجميبلت الشقروات وأصبحت 

 .(2) » أنت أروع حقيقة في..
 نجد أن )الزعيم( يصف تمك المحظات التي قضاىا مع زوجتو :ففي ىذا المقطع 

)تانتي( أثناء أعوام الدراسة في الخارج بالرائعة، فينا نجد النفسي قد اقتصر عمى الزمن 
 السعيد.

                                                           
، 1إحسان عباس، دار صادر، لبنان، طمندالو، الزمن والرواية، تر: بكر عباس، مراجعة .أ. أ -(1)

 .138، ص 1997
 . 6م، ص2013، 1نشر والتوزيع، مصر، طنجيب الكيبلني، عذراء جاكرتا، دار الصحوة لم -(2)
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وأفرج بعد « عندما أفرج عمى "أبي الحسن" خطيب فاطمة يقول::كما نجده أيضا  
إنو لن يخرج من  –ان باألمس يشعر لبأسو يا ليا من لحظات..ك يومين عن ))أبي الحسن((

  .(1) » السجن مطمقا، وىا ىو األن يعود إلى الدنيا بكل ما فييا من جمال وزىور..آه
نبلحظ الزمن السعيد عندما أفرج عمى أبي الحسن من السجن،  :ففي ىذا المقطع 

 يحترق، وفرحة أمو وأبوه بمقاءه.  » جاكرتا« ندونيسياإوىو يرى مقر الحزب في عاصمة 
أّما في ىذا المقطع، فيتبين لنا من خبلل شخصية حاجي محمد إدريس: أّن الزمن  

 يمر عميو ببطء ثقيل وىو في السجن،
 يقول: 
الساعات تمر بطيئة ثقيمة، ككابوس مزعج يتمنى صاحبو أن يفيق منو، وأشياء «  - 

، ال يستطيع حاجي محمد إدريس أن يراىا الغموض من مريبة تحدث في الزنازين المجاورة
حولو يجسم األوىام ويضخم األحزان، إنو يسمع أصوات استغاثة وال مغيث، وصراخ رجال 

يمضي يجأرون بالشكوى، غير أن أنينيم يختمط بالسخريات والضحكات العابثة، كل شيء 
كتظ باألىوال والرعب واآلالم بطريقة مذىمة ال يمكن تفسيرىا، والميل يبدو كمغارة سوداء ت

  .(2) » والصراخ
فينا نجد أن حاجي محمد إدريس قد مر بوقت تعيس وصعب وىو في السجن، فيو  

يشعر بحزن شديد والزمن يمر عميو ببطء ثقيل، فالزمن النفسي ىنا، قد جاء عمى شكل زمن 
 تعيس.

جاء عمى شكل ثنائية  اكرتا قدأن الزمن النفسي في رواية عذراء ج:وأخيرا نستنتج  - 
 )السعيد / التعيس(. ضدية

 
 

                                                           
 .253، ص السابقالمصدر  -(1)
 .71، ص نفسوالمصدر  -(2)
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 الزمن الطبيعي: -ب 
وائي ىو الزمن الذي تدور فيو األحداث، ويعبر بو الروائي عن اتجاه سير الزمن الر  

ختيار الزمن الذي تبدأ منو الرواية وتحديده وكذا زمن النياية، نحو األمام، ولمروائي حرية ا
فإن الزمن الطبيعي يسير مساره المعتاد دون توقف أو « ومدى سير الزمن وما بينيما، 

، وغير قابل لمعودة إلى الوراء في خط مستقيم تكونو النقاط إنقطاع ومستشرفا المستقبل
 .(1) » الحديثة المتعاقبة

ولمزمن الطبيعي خاصية موضوعية من خواص الطبيعة وليذه الخاصية جانبان ىما:  «
 .(2) » ونيالزمن التاريخي، و الزمن الك

موضوعي ال يمكن أن نحدده عن طريق الخبرة فيو  كما أن الزمن الطبيعي «  
مستقل عن خبراتنا وتجاربنا الشخصية، مما يعطيو ويضفي عميو سمة الصدق والتي تتعدى 

بو ىواجس الخمفية الذاتية لمخبرة بو حدود الذات فينبع من بوتقة الطبيعة  الحقة التي تتخطى 
نحدده بواسطة "التركيب الموضوعي لمعبلقة الزمنية أن اإلنسانية فنكون بذالك قادرين عمى 

 .(3) » في الطبيعة"
ومن المبلحظ أن الزمن الطبيعي يحظى بتسميات عدة فمن النقاد من يطمق عميو  

"الزمن الكرونولوجي، وبعضيم أسماه الزمن الموضوعي، إال أن االسم األقدر لو ىو الزمن 
 الطبيعي. 
نمحظ أنيا من الروايات  وبعد إطبلعنا عمى رواية "عذراء جاكرتا لنجيب الكيبلني" 

فيي و ىذه الرواية من الزمن التأريخي: الزمن الطبيعي فييا، ما تمثم ريخية التي يكونالتأ

                                                           
شكاليات النوع السردي، اإلنتش -(1) م، 2008، 1لبنان، طار العربي، ىيثم الحاج عمي، الزمن النوعي وا 

 .31ص :
 .45سة مقارنة في ثبلثية نجيب محفوظ، ص: ، بناء الرواية درااسمسيزا ق -(2)
لياسمينة صالح، مذكرة ماجستير، إشراف:   » بحر الصمت« منير براىيمي/ البنية الزمنية في رواية  -(3)

 .51م، ص:2014محمد فورار، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، 
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ندونيسيا بين الحزب الشيوعي والمسممين، إعاصمة في جاكرتا  تحكي عن الصراع الدائر
، وتنتيي بانتصار المسممين فكل ىذه األحداث معروفة تاريخيا، إاّل أن الكاتب 1965عام 

، مرآة ينعكس عمييا ىذا الصراع، فاطمة ابنتووخاصة  إدريسجعل من أسرة حاجي محمد 
لذلك يمكن أن نستنتج زمن الرواية الطبيعي، ونستطيع التعرف عمى زمن بدايتيا وزمن 

ر ندحاااية: أثناء انتصار المسممين و م وزمن الني1965نيايتيا، أي زمن البداية عام 
 الشيوعيين.

  تقنيات الزمن الروائي: -/3
 :L’ordreالنظام الزمني  - أ

الترتيب أو )النظام(: وىو يعني فيما يعني ترتيب األحداث في القصة بصورة فنية «  
يقتضييا عمل الكاتب في خطابو السردي، فزمن القصة وأحداثيا. كما نعمم تتابعي خطي، 

و أن أي انقطاع في ،(1) » وقد يتقدم إلى األمام وزمن الخطاب متقطع قد يرجع إلى الوراء
عدة يطمق عميو نقدتنا في القصة بالعودة الى الوراء أو التقدم الى األمام ، مجرى الزمن

 ، التنافر الزمني.المفارقة الزمنية،االنحراف، التكسير الزمني مصطمحات ىي:
الزمن الذي ينشأ من تتابع األحداث في المادة الحكائية ومن ترتيبو « :وىو أيضا 

 .(2) » الفني في الخطاب
يتعمق بالعبلقة بين سير األحداث في السرد،  ييتبين لنا أن الترتيب الزمن كما  

 والنظام الزمني لترتيبيا في الحكاية أو القصة.
ما إلى الوراء ترتيب أحداث إما إلى األمام )ا إذن فالنظام عبارة عن -  ستباق( وا 

 )استرجاع(، أو أن يتنبأ بيا فتكون )استشراف(.
                                                           

، 1999، 1، طاسوري ،ألمنيةاعبد العالي بوطيب، مستويات دراسة النص الروائي )مقاربة نظرية(،  -(1)
 .145:ص

، 1990، 1الفرابي، لبنان، ط يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنيج البنيوي، دار -(2)
 . 74:ص
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 الزمنية: المفارقات -1-أ
تحدث عندما يخالف زمن السرد ترتيب أحداث القصة، سواء بتقديم حدث عمى «  

    .(1) » آخر، أو استرجاع حدث، أو استباق حدث قبل وقوعو
 : Analepsisاالسترجاع -1-1-أ

 .(2) » يروي لمقارئ فيما بعد، ما قد وقع من قبل«  
مفارقة زمنية تعيدنا إلى الماضي بالنسبة لمحظة الراىنة،  « برنس فيعرفو بأنو: الدأما جير 

استعادة لواقعة أو وقائع حدثت قبل المحظة الراىنة )أو المحظة التي يتوقف فييا القص 
كمال االسترجاع أو العودة بمؤل  الزمني لمساق األحداث ليدع النطاق لعممية االسترجاع...وا 

 اتواالسترجاع، في السرد Ellipsisاإلغفال  أوالثغرات السابقة التي نتجت من الحذف 
  .(3) » تكرار ذاكرة ذكر وقائع ماضية تعيد المتكررة والعودة

، مرت من خبلليا العودة إلى زمن سابق السارد فاالسترجاع تقنية زمنية يستطيع   
سابق، وىو عكس حدث بو ذاكرتو، وىو مخالفة لسير السرد تقوم عمى عودة السارد إلى 

السرد   أنماطسيد  ويسمي البعض االسترجاع بالسرد البلحق أو البعدي، ويعتبرونواالستباق، 
، ، حكاية ثانية زمنيابالحكاية التي ينتمي إلييايشكل كل استرجاع، بالقياس « ، ومن ثماجميع

  .(4) » تابعة لؤلولى
ذا كان   االستعادة بواسطة الذاكرة يتم في الحاضر، ذىابا إلى  فعل اإلسترجاع و« وا 

االنتقاء أو االختيار التي تسمييا يمنى العيد )اإلستنساب( وعجز الكاتبة   ضي بطريقاالم
                                                           

 .88:، ص2010، 1المغرب، طمحمد بوعزة، تحميل النص السردي تقنيات ومفاىيم، دار األمان،  -(1)
، 2، الشعرية، تر: شكري المبخوت ورجاء بن سبلمة، الدار البيضاء، المغرب، طفتودورو ان يطفتز  -(2)

 .48:، ص1990
م، 2003، 1زندار، المجمس األعمى لمثقافة، طخس، المصطمح السردي، تر: عابد نر بجيرالد  -(3)

 .25:ص
المنيج، تر: محمد معتصم، عبد الجميل األزدي، المجمس جيرار جينيت، خطاب الحكاية بحث في  -(4)

 .60:م، ص1997، 2األعمى لمثقافة، مصر، ط
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بعاد المحكي بل اجتزاء وأحيانا تقديم وتأخير الوقائع كما يقتضيو أكل عن استعادة 
 (1) »السياق

في بنية الحكاية من زوايا عدة تتفق ودرجة القرب منيا أو  االسترجاعفإنو يمكن النظر إلى 
سترجاع يحيط بالسرد من الخارج، أو يتحرك في داخمو، وذلك وفق و اال عتبارعنيا، با البعد

 التقييم التالي:
 :Exeternal Analepsisأوال االسترجاع الخارجي 

 .(2) » بداية الحكيتعود إلى ما قبل « يمثل االسترجاع الخارجي استعادة أحداث    
 ثانيا: االسترجاع الداخمي:

وقعت ضمن  ايستعيد أحداث« عمى عكس االسترجاع الخارجي، فإن االسترجاع الداخمي   
 .(3) » زمن الحكاية، أي بعد بدايتيا

حيث يعود المؤلف الضمني إلى األحداث والوقائع، إما لسد ثغرات سردية فييا، أو لتسميط 
، أو لمتذكير بحدث من األحداث، وقد يتضمن الشخصياتضوء عمى شخصية من 

منتمي إلييا، وما لو الاالسترجاع الداخمي، ما ليس لو صمة وثيقة بأحداث الحكاية، أي غير 
 لتحقيق غاية فنية في بنية الحكاية:في الحالين صمة وثيقة بيا، سعيا منو 

  منتمي إلى الحكاية:الاالسترجاع الداخمي غير  -
ن يعرف السارد بشخصية جديدة من خبلل استرجاع احداٍث من ماضييا وقعت كأ وىو  «  

بعد بداية الرواية ولكن ال عبلقة ليا بالحكاية الرئيسية، أو يسمط الضوء عمى شخصية 
 .(4) » عرفناىا في بداية الرواية ثم غابت عنيا ليكشف لنا نشاطيا وقت غيابيا

                                                           
/شتاء وربيع، 63حاتم الصكر، السيرة الذاتية النسوية، البوح والترميز القيري، مجمة فصول، ع  -(1)

 .211:، ص2004
 .19:م، ص2002، 1زيتوني، معجم مصطمحات نقد الرواية، مكتبة لبنان، لبنان، ط لطيف -(2)
 .20:نفسوالمرجع  -(3)
 .نفسيا المرجع نفسو، ص -(4)
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 الحكاية:االسترجاع الداخمي المنتمي إلى  -
ييدف المؤلف الضمني من خبلل ذلك النوع من االسترجاع إلى تغطيــة حدث مـا، مرتبط     

 بإحدى الشخصيات الروائية ثم يتم استكمالو من قبل، أودعت الحاجة إلى تغطيتو 
  .(1) » وىو الذي يجانس موضوعو موضوع الحكاية، وىو نوعان تكميمي ومكرر « من جديد

 االسترجاعات الواردة في رواية "عذراء جاكرتا" ىي كالتالي:ومن  -
 قالت األم: «-1

قمبي يحدثني بأنو سيعود قريبا، أذكر في حرب التحرير ضد اليولنديين أن أنباء  - 
الوسطى...تسعون في  » جاوا« أكيدة وصمتنا بأن أباك قد استشيد في معركة ضارية في

الماءة من رجالو لقوا مصرعيم..وعاد أحدىم يحمل إلينا حقيبة..مخمفات والدك الشييد..وىي 
بعض المبلبس ومصحفا..ومفكرة صغيرة لممذكرات..بكيت يوميا كثيرا، وأنت كنت طفمة 

بالزغاريد، كان شعار  صغيرة..وعمى الرغم من بكائي إال أنني استقبمت نبأ استشياده
..كان الشعب الحقيقي يحمل البنادق والمدافع والمدى يطارد األعداء،  » اهلل أكبر« عركة الم

عن حقوق الطبقة..أبوك يذكر كل ذلك..ثم ماذا  الجوفاء كان العمبلء يكتبون المنشورات
عاد  حدث؟؟، كنت آخذ كل مساء باقة من الزىور وأذىب بيا إلى المقبرة الكبيرة..لكن أباك

ذات مساء..أجل لم أكن بالبيت..كنت وقتئذ أترك المقابر في طريقي إلى البيت وفجأة وجدتو 
 أمامي، خيل إلى أنني في حمم..أىذا أنت يا محمد؟.

 .(2) » ؟فتحت ذراعي أىو لقاء في الجنة؟، أم لم ينزل عمى األرض 
والدة فاطمة  ىذا المقطع السردي ىو عبارة عن استرجاع ألحداث ماضية، فينا نجد

ضد  بنتيا ماذا حدث في حرب التحريرال)شخصية من رواية عذراء جاكرتا( تروي 
ستشيد في معركة ضارية ان يوميا بأن أبوىا قد اليولنديين، وأنيا كانت تظ

                                                           
األمالي ألبي « ،)دراسة في ثبلثية خيري شمبي (عبد المنعم زكريا القاضي، البنية السردية في الرواية -(1)

 .114:،  ص  » ولد خالي :عمي حسن
 .88-87:نجيب الكيبلني، عذراء جاكرتا،  ص -(2)
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الوسطى وذلك بسبب عودة أحدىم إلييا حامبل مخمفات زوجيا، فكانت كل يوم  » جاوا« في 
ستشيد، لكن ذات ىور لتزور زوجيا، ظننا منيا أنو اباقة من الز تذىب لممقبرة، حاممة معيا 

كل  تذكر ، فييالبيت، فمم تصدق الزوجة ذلك وغمرتو بفرح شديد ىمساء عاد زوجيا إل
ذلك، وحتى زوجيا يذكر كل ىذه األحداث، فالغاية من تذكر الزوجة ىذا الحادث: ىو لكي 

لم يمت بعد وأنو   » حاجي محمد إدريس « بأن والدىا  تبث في نفس ابنتيا السعادة واألمل
 سيرجع في يوم ما.

سترجاع ىي: أفعال التذكر:أذكر، ومن المؤشرات التي وظفيا السارد الدالة عمى اال  
 يذكر، وكذلك توظيف الزمن الماضي: كنت، كان.

القارمطة ال شك أن جدي كان تتاريا..إني معجب بتاريخ المغول و التتار..وثورة «-2
والزنوج..وعبيد روما..وأتباع مزدك في فارس، ىؤالء الذين كانوا يسحقون المواضعات القديمة 

 .(1) » يجربون كل شيء، لكن لؤلسف لم ينجحوا تماما
لجأ السارد إلى استرجاع أحداث تاريخية كتاريخ المغول والتتار وذلك  :في ىذا المقطع      

 إلعجابو بقوة تمك الشعوب.
ال  أبو الحسن لو والد عجوز قد بمغ الخامسة والستين، لكنو مصاب بالشمل النصفي«-3

يستطيع مغادرة البيت منذ ثبلث سنوات، ضعيف البصر، ثقيل المسان، كان يرتق األحذية 
 .(2) » القديمة منذ سنوات طويمة، ويكتسب رزقو من وراء ىذه المينة البسيطة

استرجاع داخمي غير المنتمي إلى الحكـاية، فالسارد ىذا المقطع السردي ىو عبارة عن    
، ويقوم باسترجاع أحداث من ماضيو بأنو  » حسن الدو «  ىنا يعرفنا بشخصية جديدة وىو

مصاب بالشمل منذ وقت طويل، فينا نجد أن ىذه الشخصية ليس ليا دور كبير في الحكاية 
 الرئيسية.

                                                           
 .13:، صالسابق المصدر -(1)
 .155 ص: نفسو،المصدر  -(2)
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أبو الحسن بغير قميل من الحزن وىو يتذكر ))فاطمة((، أدرك أنيا ضرورة لو  شعر«-4
 كمو تشكل جزءا من روحو وكيانو، وتبين لو مدى  كالماء واليواء والطعام، وأنيا فوق ذلك

 .(1) » عمق حبو الكثير ليا وتناوبتو الوساوس..
دراكو » فاطمة« نجد ىنا أن أبو الحسن كان يتذكر حبيبتو  بأنيا ضرورة لو ، وا 

 كالماء واليواء.
 فعل التذكر: يتذكر.ومن المؤشرات: الواضحة التي استخدميا السارد ىي:  - 

تذكر حاجي محمد يوم أن ذىب إلى مكة، مئات األلوف يتدافعون إلى الحرم اآلمن، «-5
إلى الكعبة و الحمام يطير، واألكف تضرع إلى السماء..والناس من كل لون وجنس 

الت والتكبيرات، تشق عناء السماء "يا ليا من لحظات خالدة شجية .. نسي حاجي واالبتيا
. نسي الرجال الثبلثة و السوط وآلة انتزاع الشعر.. نسي كممات المحقق الجوفاء محمد نفسو

والحشود تطوف حول الكعبة..والسقاة يأتون بالماء  .. خيل إليو أنو قابع عند ))مقام إبراىيم((
))لبيك الميم لبيك..لبيك ال شريك لك  خيل إليو أنو تناول إبريقا وأخذ يرددو  زمزم.. العذب من

 .(2)» لبيك..إن الحمد والنعمة لك والممك، ال شريك لك((.
يتذكر فيو حاجي محمد إدريس يوم أن ذىب إلى مكة، وشربو من ماء  :ىذا المقطع 

حول الكعبة، حتى نسي نفسو أنو  زمزم، وأن آالف الناس كانوا يتحاشدون من أجل الطواف
في السجن، فينا نبلحظ أن توجو الكاتب "نجيب الكيبلني" إسبلمي، وذلك من خبلل 

 فيي تنتمي لمدين اإلسبلمي. الشخصيات التي وظفيا في الرواية
   :Prolepsisاالستباق -2-1-أ

  .(3) » يعمن السرد مسبقا عما سيحدث قبل حدوثوعندما  « 

                                                           
 .140:، صالسابقالمصدر -(1)
 .79:، صنفسوالمصدر -(2)
  89)تقنيات ومفاىيم(،ص:محمد بوعزة، تحميل النص السردي -(3)
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ستباق نمطا من أنماط السرد ، يمجأ إليو السارد في محاولة لكسر كما يعد اال  
ثيا سمفا ، مخالف بذلك الترتيب الخطي لمزمن ،فيقدم وقائع عمى أخرى، أو يشير إلى حدو 

ستباق الزمني أقل ، أو االفاالستشرا «يا في الحكاية ، يقرر جيرار جينيت أن ترتيب حدوث
 (1)»وذلك في التقاليد السردية الغربية عمى األقل )االسترجاع( توترا من المحسن النقيض

مفارقة تتجو نحو المستقبل بالنسبة إلى المحظة  برنس يعرفو بأنو :أما جيرالد   
الراىنة )تفارق الحاضر إلى المستقبل( إلماح إلى واقعة أو أكثر ستحدث بعد المحظة الراىنة 

 ستباق (.لبليفسح مجاال )أو المحظة التي يحدث فييا توقف لمقص ل
خر : أحدىما استباق داخمي/ذاتي و اآلنوعان -وفق جيرار جينيت –ستباق واال - 

خارجي موضوعي.و من الجدير بالمبلحظة أن اإلستباق أكثر شيوعا في السرد بضمير 
المتكمم ، حيث الحكاية تقدم من منظور السارد الذي يقدم و يؤخر فييا وفق رؤيتو ، والسيما 

ر ثبلثة يمثميا فرد واحد.وىذا الرحبلت،حيث الكاتب و السارد و البطل أدوا في كتب السير و
 .ختبلط في األدوار يؤدي إلى تداخميا،و بالتالي إلى تداخل أزمانيااال

 ستباق الخارجي:اال -أوال
ستباق الخارجي موضعو في لحظتين ميمتين من لحظات السرد، المحظة يتخذ اال "   

الحكاية،حيث يخمف المخاطب السردي استباقا مفتوحا عمى المستقبل األولى قبل البدء في 
)مشكبل حضورا بارزا لممؤلف الضمني (. و المحظة الثانية ال تقل في أىميتيا عن المحظة 

 الفائتة، لحظة النياية،حيث يفتح السارد الباب عمى مصراعيو لمتأويبلت المستقبمية .
 ستباق الداخمي :اال -ثانيا

وىو الذي ال يتجاوز خاتمة « ،الحكاية من الداخل ستباق الداخمي في بنيةيحدث اال  
 .(2)»الحكاية وال يخرج عن إطارىا الزمني

                                                           
 .76:صجيرار جينيت ، خطاب الحكاية بحث في المنيج ، -(1)
 .17:ص ،يتوني، معجم مصطمحات نقد الروايةلطيف ز  -(2)
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مل األحداث من الماضي،ثم ستباق الداخمي استجابة الستدعاء السارد مجو تتعدد أشكال اال
 تجاه المستقبل.ينطمق با

ية، ومنو ما منتم إلى الحكاسترجاع في أن منو ما ىو غير ستباق الداخمي مع االو يتشابو اال
 .ىو منتم إلى الحكاية

 ستباق الداخمي غير المنتمي إلى الحكاية :اال-*
ر داخل في مضمون الحكاية ءا من السرد المستقبمي، ولكنو غييروي ىذا النوع جز       

 "براني السرد"
 ستباق الداخمي المنتمي إلى الحكاية :اال -*
سترجاع بأن لو نوعين، أحدىما يسد نقصا مسبقا ستباق، يتشابو مع االوىذا النوع من اال     

 .(1)»إنو تعويض عن حذف الحق،فوجوده يكمل السرد« السرد األولي : سيحصل في
 ستباق عموما في قطعا سرديا الحقا، و يأتي ىذا االىو الذي يكرر مسبقا م« النوع الثاني:و 

 .(2)»إلى حدث سيتناولو السرد الحقا و بالتفصيلصورة إشارات تنبو 
ستباق الزمني في بعض ت عمى االلنجيب الكيبلني قد إحتو  »عذراء جاكرتا«إن رواية 

 أحداثيا وقد تجمى ذلك في:
إلى قمة السمطة و بعد ذلك نسحقو كحشرة..إنو  سنجعل من الرئيس قنطرة نعبرىا«-1

وستخفق الرايات الحمراء في شوارع جاكرتا ..في آالف و العصور البالية..مخمفات الرجعية 
وستجدين مبليين الصور لزوجك تغطي الجدران و النوافذ و األبواب..  الجزر الخضراء ..

  .(3)»والبلفتات و ستتحدث صحف العالم عن الزعيم،كما يتحدثون عن نجوم العالم و رؤسائو
، فينا يتوقع حكايةالستباق داخمي منتمي إلى يو استباق زمني،فاىذا المقطع عبارة عن  

مص خ)الزعيم()بطل رواية عذراء جاكرتا( ماذا سيحدث عندما يتولى حكم)جاكرتا( وكيف سيت
                                                           

 .17:ص ،السابق= المرجع (1)
 نفسيا. ص = المرجع نفسو،(2)
 .11:ص عذراء جاكرتا، = نجيب الكيبلني،(3)
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فينا  ،غيرة( قبمة لمزوار و السواحة الصبجعل جاكرتا)الجزير  قوموي من الرئيس بعد أن يستغمو،
 ألحداث نجد أن أىذا التوقع ميم فيو الذي سوف يحرك مجرى ا

انظري إنني أرى كل شيء أمامي..الرايات..الدماء تصبغ الجزر..وتحيل الورود « -2
 .(1)» الصفراء إلى حمراء..

ىنا نرى أن السارد قد قام بسبق األحداث قبل حدوثيا، فالزعيم)زعيم الحزب      
سوف تممؤل و  ندونيسيا( سوف يتردى،إالشيوعي( يتوقع أن الوضع في جاكرتا)عاصمة 

النزاعات والحروب، وذلك بسبب الصراع الدائر بين الحزب الشيوعي الذي يمثمو وبين أفراد 
 .أي المسممين ندونيسيا،إ
 .(2)»و أن نسيم الشرق ييب ليطغى عمى نسيم الغرب إن المستقبل في أيدينا،« -3

سوف يسيطر عمى  وأنو إن بطل الرواية )الزعيم(يتنبأ بأن المستقبل سيكون بين يديو،     
 و أن الشرق سوف ينتصر عمى الغرب. جاكرتا،

 رات تصرخ متحدية الكذب والشائعات،المحاض وفي اليوم التالي وقفت فاطمة في قاعة« -4
دق وتعمن أن))حديث الحقيقية وبالص وتنادي بالحرية وخسة القيم، وتنعى صوت الضمائر

إن الخداع واإلرىاب لن «أبو الحسن ليقولوتبعيا  يا أو خطتيا،غير من منيجاإلفك(( لن يت
لجزر الخضراء سوف تحطم التيارات الغريبة و تحافظ عمى أصالتيا و أن ا يدوما إلى األبد،

  .(3)»وتراثيا
تتحرر من  ندونيسيا سوفإيتبين لنا من خبلل ىذا المقطع أن))جاكرتا(( عاصمة  

 .ةياخطيب فاطمة في بداية الرو وىذا ما تنبؤه))أبو الحسن((  تمك التيارات الغريبة،
 .(4)»قمبي يحدثني بأنو سيعود قريبا« -5

                                                           
 .13:ص ،السابق صدر=الم(1)
 ، ص، ن. نفسو = المصدر(2)
 .55صالمصدر نفسو، =(3)
 .87:ص = المصدر نفسو،(4)
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ما حدث فعبل بعودة زوجيا قريبا من السجن وىذا،ىنا نرى أن والدة فاطمة تتوقع  
 .ستباق زمنيافترة من الزمن، فينا بعد مرور 

 ستشراف :اال -2-أ
 (1)»وىو أن يورد السارد أو الشخصية حدثا لم يتحقق في مجرى السرد بعد « 
جاوز النقطة التي تت القفز عمى فترة من زمن القصة،« كما يعرف أيضا بأنو: 

ستشراق مستقبل األحداث و التطمع إلى ما سيحصل من مستجدات في وصميا الخطاب ال
أنو عممية سردية تتمثل في إيراد حدث، أو اإلشارة إليو مسبقا قبل حدوثو  أي .(2)»الرواية

فييا أحداث لم يبمغيا حيث يتابع السارد تسمسل األحداث ثم يتوقف ليقدم نظرة مستقبمية ترد 
 .السرد بعده
و الغرض منو التطمع إلى  ستشراف كتمييد،فقد تكون اال :ستشراف وظيفتان و لبل 

ي الوظيفة األصمية و األساسية وىذه ى تمل الحدوث في العالم المحكي،ما ىو متوقع أو مح
 .المختمفة ستشرافات بأنواعيالبل

ستشراف كإعبلن:عندما يخبر صراحة عن سمسمة األحداث التي كما قد يكون اال     
 السرد في وقت الحق. ىاسيشيد

ستشرافية"، لنجيب الكيبلني: ىي رواية "ا »عذراء جاكرتا «ومن المبلحظ أن رواية 
فاألديب نجيب الكيبلني قد كتب ىذه الرواية، وتنبأ فييا بسقوط الشيوعية منذ ثبلثين عاما، 

ستشراف و التنبؤ بجوار الرؤية ب عامة إن لم يممك القدرة عمى االفاألدي وىذا ما حدث فعبل،
 الفنية، فبل خير في كثير من اعمالو.

                                                           
 د.ط، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، مدخل إلى نظرية القصة، المرزوقي،=جميل شاكر وسمير (1)

 .76:ص ،1986
األسموبية وتحميل الخطاب"دراسة في النقد العربي الحديث" تحميل الخطاب الشعري و  =نور الدين السد،(2)

 .167:ص الجزائر، دار ىومة، السردي،
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وفي صبيحة يوم   في ىذه الرواية،نذكر قول السارد: ستشرافات الموظفةومن اال 
قبيل الفجر دقائق نفذ حكم اإلعدام في الزعيم،ورمى الرئيس الصحف، وىو يقرأ النبأ في 

ينتظر المحظة التي  عصبية أن أصدقاء الرئيس يتساقطون، وىا ىو كالسجين في قصره،
تمتع  السخيفة.. وفي الفجر الخضراء ورود جميمة،يقذف بو الشعب فييا إلى ىاوية النسيان 

الكبير وتزىى بالروعة والجمال،لكن مع الورود أشواك..مع النصر  وتفوح بالعبير، النظر،
   .(1)» قصة الشوك والورود األزلية.. وعيون كثيرة تذرف الدموع، كانت الفرحة تغمر القموب،
و أن جاكرتا)عاصمة  عدم،الشيوعي قد أ لسارد أن زعيم الحزبفي ىذا المقطع: يذكر لنا ا

 .تحررت و قد عادت الفرحة لممسممينأندونيسيا( قد 
 : la durié الديمومة - ب
وىي تعني سرعة أو بطء الزمن السردي ما بين زمن القصة وزمن الخطاب ومن مقطع   « 
السنوات..، و يقاس زمن القصة بالثواني والدقائق و الساعات و األيام و الشيور و : آلخر

   .(2)»وزمن الخطاب بعدد األسطر و الكممات و الجمل في النص
ختيار الزمن ا hans Meyerhoff  انزميرىوفكما تعني الديمومة حسب ما رأى ى   

ختبار الزمن بالمحظات المتتابعة و التغيرات المتعددة فبل يتميز ا كانسياب أو سيبلن مستمر،
أو الديمومة  أو الصيرورة، والتغير و السيبلن المستمر،فحسب،بل بشيء يدور عبر التتابع 

 داعـــــــــاضر الخـــــــــــــــومات خبرة الحـــــــــــــــــــــا، ما تعتبر وجية نظر سيكولوجية أنيا من مقــــــــالبـــــغ
Present specious  ،تساعدخال ىذه المفظة ىو وصف ناحية االوالقصد من إأو المموه 

كنقيض لمنقطة المفردة التي  ي،أو اآلن ختيار الزمن المحظي،في ا متداد، أو الديمومة،أو اال
بلن الزمن تحدد لحظة الزمن الفيزيائي لكن"الحاضر الخداع" يستعمل كذلك اإلشارة بأن سي

 .ضمن الحاضر يحوي مسبقا

                                                           
 .263:ص ،عذراء جاكرتا = نجيب الكيبلني،(1)
 .145و12ص:، 1،1990ط لبنان، المركز الثقافي العربي، بنية الشكل الروائي، = حسن بحراوي،(2)
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تسير نحو "الماضي و المستقبل و  تجاه التياصر األولية لمترتيب و االــــبعض العن
 .(1)»الحاضر

دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما مقارنة نظام « أما جيرار جينيت:فيرى أن الديمومة ىي: 
ترتيب األحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع ىذه األحداث أو 

الحكاية صراحة أو ىذا تشير إليو المقاطع الزمنية نفسيا في الحكاية، وذلك ألن نظام القصة 
 .(2)»ستدالل عميو من ىذه القرينة غير المباشرة أو تمكيمكن اال

كما تخضع طبيعة النص الروائي من حيث العبلقة بين الزمن الروائي والمقاطع النصية  
أن السرعة  حيث «جيرار جينيت ىذه العبلقة"سرعة النصي التي تغطي ىذه الفترة، ويسم

ىي النسبة بين طول النص و زمن الحدث، وىكذا يمكن قياس سرعة النص من التناسب 
و  أو السنوات، بين الديمومة)ديمومة الحدث( مقاسة بالثواني أو الدقائق أو الساعات،

وىو  والنص المتطابق، الطول)طول النص( مقاس بالكممات أو األسطر أو الصفحات،
بلقة بين ديمومة الحدث وطول النص ـــــع أو اإلبطاء حيث العالخالي من حركة اإلسرا

و في الواقع واليمكن أن يوجد سوى من باب ـــــامل ال وجود لـــــــــابق الكـــــــوالتط متماثمة،
 (3)»التجريب 
وىناك أشكال لتحقق الديمومة:منيا شكبلن: يحققان زيادة سرعة الزمن السردي  - 

 وشكبلن يحققان تبطئة الزمن السردي وىما:الوقفة و المشيد. ىما:الخبلصة والحذف،
 
 
 
 

                                                           
 .23ص: ، الزمن في األدب، انزميرىوف،=ى(1)
 .47ص: خطاب الحكاية:بحث في المنيج، = جيرار جينيت،(2)
 .77:ص  ، بناء الرواية دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفوظ، =سيزا قاسم،(3)
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 تقنيات تسريع السرد: -1-ب
 ": Sommaireالخالصة" -1-1-ب

أو أشير( في جممة واحدة  سرد أحداث ووقائع جرت في مدة طويمة)سنوات، ىيو  « 
يقوم  حداث دون التعرض لتفاصيميا،ميمة إنو حكي موجز وسريع و عابر لؤلأو كممات ق

   .(1)»بوظيفة تمخيصيا 
 بيا و يقصد Résuméوروفوعند تود "، Sommaireو الخبلصة:عند جينت" « 

ألنيا تعني سرد أحداث وقعت في  )وحدة من زمن الحكاية تقابميا وحدة أقل من زمن الكتابة(
 .(2) » في صفحات قميمة دون الخوض في تفاصيلعدة أيام، أو شيور، أو سنوات 

إيجاز ألحداث قصصية طويمة في مقاطع سردية « : بأنيا أيضاكما تعرف  
لنص السردي، ولمخبلصة وىي إحدى أركان تسريع أو زيادة سرعة الزمن في ا .(3) » قصيرة

 ا بـــ:نصطمح عمييا نقدأشكال عدة أ
وىو مصطمح الناقد حسن بحراوي، وىو يعني إيجاز أحداث «":"الخالصة المحددة -أ

عبر إشارات محددة في النص السردي يستطيع القارئ  .سردية قصيرةقصصية في مقاطع 
 .(4) » مبلحظتيا

وىو مصطمح الناقد حسن بحرواي، ويعني عنده: إيجاز « :الخالصة غير المحددة-ب
 أحداث قصصية طويمة في مقاطع سردية قصيرة. من غير اإلشارة إلى ىذا اإليجاز الذي 

 .(5) » في النص السردي حصل. إذ يتركو الكاتب غفبلً 

                                                           
 .93ص: ،-تقنيات و مفاىيم-يل النص السرديتحم =محمد بوعزة،(1)
 .82و  81:، ص سة مقارنة في ثبلثية نجيب محفوظدرا–سيزا قاسم، بناء الرواية  -(2)
، "الوصف وبناء المكان"، دار 2شجاع مسمم العاني، البناء الفني في الرواية العربية في العراق، ج -(3)

 .65، ص:2000، 1العراق، طة العامة، الشؤون الثقافي
 .149:حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص -(4)
 .: نفسياالمرجع نفسو، ص -(5)
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الكبيسي وىو عارف  وىذا المصطمح من ابتكارات الباحث يحي  « :)التمخيص المكثف( -ج
يعني عنده: التمخيص الذي يحمل أحداث زمنية طويمة وقعت في زمن الحكاية في مساحة 

تعريف )الخبلصة(  وىذا المفيوم ال يختمف عن .(1) » معينة ال تتجاوز األسطر أو الفقرات
 بشكل عام.

وىذا المصطمح من وضع الكبيسي أيضا، ويريد بو: ذلك  )التمخيص المشهدي(: -د
 التمخيص الذي يسير بشكل بطيء جدا، فيو يقترب من مفيوم المشيد إال أنو ال يساويو.

 ومن أمثمة ذلك ما ورد في رواية "عذراء جاكرتا" كما يمي: - 
متزج حبنا بالمبادئ..أليس ىذا أروع حقيقة في الوجود؟((.. ىزت ورفيقة..اأنت زوجة  «-1

في امتعاض، واستدارت صوب الباب المغمق، وىي تقول في غير قميل من  ))تانتي(( كتفييا
 الضيق:
 ))أنا أعرفك..((. - 
)) بالتأكيد..يا قمري المضيء..أشرقت عمي أثناء أعوام الدراسة بالخارج..ياليا  - 

  .(2) .» ..عندما إلتقيت بك..((.من لحظات رائعة
زمنية طويمة من حياة الزعيم )بطل ختزال لفترة ا: يتبين لنا من خبلل ىذا المثال 

رواية عذراء جاكرتا( وزوجتو )تانتي( أثناء أيام الدراسة في الخارج، فقد لخصيا السارد في 
أسطر قميمة. ومن القرائن الدالة عمى ذلك:أعوام. ومن المبلحظ: أن ىذا الممخص: محدد 

الممخصة في السرد،  المدى الزمني، فيو ال يطرح مشكبل، ألنو يعمن عن الفترة الزمنية
رد لمدى الزمني لمفترة التي قام السوذلك في مقابل التمخيص الضمني الذي ال يحدد ا«

 .(3) » بتمخيصيا، مما يدفع القارئ إلى ضرورة تخمين المدى الزمني لمتمخيص بشكل تقريبي

                                                           
عارف الكبيسي، "الرواية والزمن" دراسة في بناء الزمن في الرواية العراقية، رسالة ماجستير،  يحيى  -(1)

 .464:، ص 1991كمية اآلداب، جامعة بغداد، 
 .6-5:عذراء جاكرتا، ، صنجيب الكيبلني،  -(2)
 .64:، ص-تقنيات و مفاىيم-ل النص السرديمحمد بوعزة، تحمي -(3)
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 وقال في تمعثم:«-2 
يا حبيبتي..لو تناوبتك الشكوك ىكذا في كل امرأة أقابميا، فمعنى ذلك أن أعمال  )) أفيميني

زوجة  لتضييع الوقت، يجب أن تدركي أنك نحن نسابق الزمن، وال مجالالحزب ستتعطل.. 
زعيم الحزب، ووزير من أكبر الوزراء، وعضو المجمس التأسيسي، وعضو البرلمان، ونائب 

  .(1) » و الحامل ألعمى وسام من أوسمة الدولة..((رئيس المجمس االستشاري األعمى، 
كتفي السارد بذكر إشارات ممخص غير محدد لممدى الزمني، بل يفي ىذا المقطع: يكون ال  

سابق الزمن، وال مجال لتضييع الوقت، نية دون تحديد دقيق ليا: تمثل في نالزمعامة لمفترة 
 فينا يختزل لنا السرد فترة طويمة ألعمال الحزب.

 أخذ يموح بسبابتو اليمنى مستنكرا ويقول، ولقد لعبت الخمر برأسو: «-3 
))ال..ال..ليست ىذه التي أعرفيا..ىذه أعراض تنتاب المرتدين في كل  - 
   .(2) » ر..إذا جعموا المبدأ العظيم دون تطمعاتيم الشخصية..((العصو 

فيكتفي السارد بذكر  في ىذا المثال أيضا: يكون الممخص غير محدد لممدى الزمني 
يتيم زوجتو  إشارات عامة لمفترة الزمنية وتمثمت في: كل العصور: فينا نجد )الزعيم(

 بالرجعية، التي تصاب المرتدين في كل العصور.
 شرد بضع لحظات ثم قال:«-4 
)) سنجعل من الرئيس قنطرة نعبرىا إلى قمة السمطة..بعد ذلك نسحقو  - 

 .(3)» كحشرة..إنو مخمفات الرجعية والعصور البالية..
يختزل لنا السارد في ىذه األسطر القميمة فترة طويمة لتمك العصور المتخمفة،           

 "الرئيس".فات الرجعية: ومن بينيا والمخم
 وىنا قد حدد السارد الفترة الزمنية بذكر: "العصور البالية".

                                                           
 .8:ص، نجيب الكيبلني، عذراء جاكرتا -(1)
 .9:المصدر نفسو، ص -(2)
 .11:، ص نفسو المصدر-(3)



33 
 

قال لي ميندس ىولندي إبان االستعمار اليولندي لببلدنا..))الدين ىو العقبة «-5 
 .(1) » الوحيدة في طريق تقدمكم..((

ختزل لنا فترة االستعمار اليولندي، انبلحظ في ىذه األسطر القميمة أن السارد قد  
 دون تحديد لممدة الزمنية، بل إكتفى فقط بتمميح ليا.

وحاول المبشرون أن يسيطروا عمى عقمي  ((انطمق يتكمم: لم يكترث ليا بل«-6 
وحوا بفتيات جميبلت ليحولوني إلى الديانة المسيحية عرضوا عمّي المال..والمنح الدراسية..ول

قدس(( يمحوا الذنوب..آه ىذا عصر ..زعموا أن االعتراف أمام ))األب المعةكالورود اليان
 .(2) » الفمسفات الكثيرة

نجد في ىذا المقطع اختزال لعصر بكاممو، فينا يقوم السارد بتمخيص مجموعة من  
 األحداث في أسطر قميمة، فيو يحاول أن يبين لنا ما الذي أصاب ىذا العصر.

 ))جئت لكي تقنعني أو أقنعك(( «-7 
 ن((.اعشر قرنا من الزم )) يفصل بيننا ثبلثة - 
 )) إذن انتيينا (( - 
عن فيمسوف أحب أو  ة ال يعرف فوارق.. ألم تسمعي)) لكن إعجاب الرجل بالمرأ - 

 رجل عصري أحب ريفية ساذجة؟
 .(3) » ؟؟((بلىل قرأت قصة سندري

يختزل لنا السارد في ىذه األسطر القميمة فترة زمنية مدتيا ثبلثة عشر قرنا بين عمر  
 )الزعيم( وفاطمة )بطمة رواية عذراء جاكرتا(، دون ذكر تفاصيل كثيرة.

 قال القائد ساخًرا:«-8 
 )) تريد أن توىمنا أنك كنت أحد المجاىدين األبطال..(( - 

                                                           
 .14:، ص السابقالمصدر  -(1)
 .. نالمصدر نفسو، ص -(2)
 .29:، صنفسوالمصدر -(3)
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، والسجبلت تشيد بو..ولدي )) الحقيقة أنني كنت كذلك قبل أن يتقدم بي العمر - 
 .(1) » وسام من الحكومة..ولي مواقف مشيودة

السارد يختزل لنا فترة طويمة من حياة )حاجي محمد إدريس(، أحد  ىنا نجد أن- 
 المجاىدين األبطال.

عادت فاطمة من الجامعة شاحبة الوجو، شاردة النظرات، متعبة أن أباىا لم  «-9 
ثر ودخمت فاطمة إلى البيت، ىا ىي أميا تجمس ذلك فتاىا أبو الحسن لم يظير لو أيعد، وك
يا وأخواتيا الخمسة يطبق عمييم ظراتيا الرعب واألسى، وىا ىم إخوتحزينة يطل من نكابية 

وتمك مكتبة أبييا تتراص فييا الكتب والمجبلت باردة غير عابئة بشيء ،واألسفالصمت 
وتمك السجاجيد الرخيصة المتآكمة عمى األرض، وعمى الحائط الباىت تقويم بالسنين والشيور 

لى جواره القرآن الكريم كمو في صفحة واحدة في برواز خشبي أحمر يغطييا  زجاج واأليام وا 
 ة لفمسطين قبل التقسيممترب، وفي الجانب اآلخر خريط

 :قالت فاطمة في اكتئاب
 .(2) » ))ىذه ببلد ال يأمن فييا المرء عمى نفسو((- 
نجد في ىذه األسطر تمخيص لفترة طويمة من حياة فاطمة وأسرتيا، وقد استخدم  

 السارد: "السنين، والشيور، واأليام.
محصورة في الماضي، كما نجد في بعض التمخيصات المتضمنة في الرواية أنيا  

أي وصف لوضعية الشخصية من خبلل تقديم معمومات عنيا حول ماضييا، ومن أمثمة 
 ذلك:
 
 
 

                                                           
 .75:، ص السابق المصدر -(1)
 .84، ص : نفسوالمصدر  -(2)
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 "ممخص عن حياة والد أبو الحسن":- 
وأبو الحسن لو والد عجوز قد بمغ الخامسة والستين، لكنو مصاب بالشمل «-10 

ق تر ي، ثقيل المسان، كان النصفي ال يستطيع مغادرة البيت منذ ثبلث سنوات، ضعيف البصر
 .(1) » األحذية القديمة منذ سنوات طويمة، ويكتسب رزقو من وراء ىذه المينة البسيطة

 وأخيرا نستنتج : أن ىناك نوعين من "الخبلصة" متحققين في الرواية: - 
 الممخص المحدد الذي يصرح بالمدة الممخصة باإلشارة إلى الفترة الزمنية. -أ/
 الممخص الذي يكتفي بإشارات عامة لمفترة الزمنية دون تحديد دقيق ليا. -ب/

ولقد وردت ىذه التمخيصات لسد الثغرات السردية بشكل سريع، ليكتمل البناء  - 
 القصصي في مساحة سردية ضيقة.

 كما أن "لمخبلصة" أىداف كثيرة تتمثل فيما يمي: -
 إللمام السريع بفترات زمينة.ا 
 لممشاىد. عرض شامل 
 .تقديم عام لشخصية جديدة 
 .تجنيب القارئ الوقوع في الممل أثناء القراءة والحفاظ عمى نفس المستوى من التشويق 

 :Ellipseالحذف -2-1-ب
وىو حذف فترة طويمة أو قصيرة من زمن القصة وعدم التطرق لما جرى فييا من «  

 وقائع وأحداث، فبل يذكر عنيا السارد شيئا.
الحذف عندما يسكت السرد عن جزء من القصة، أو يشير إليو فقط بعبارات زمنية  يحدث

 .(2) » تدل عمى موضع الحذف من قبيل )ومرت أسابيع(، أو )أمضت سنتان(

                                                           
 .155:، صالسابقالمصدر  -(1)
 .94:ص ،-مفاىيم و تقنيات-السردي النص تحميل بوعزة، محمد -(2)
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نية، التي يتم اسقاطيا من اىو استبعاد لبعض الفترات الزم« أما عند جيرار جينيت:  
معمنة، أو مضمرة، وقد وصفيا تودوروف وحددىا في الحكاية، وىذه التقنية قد تكون واضحة 

 .(1) » "وحدة زمن سرد الحكاية ال تقابميا أي وحدة من زمن الكتابة
 ضمني. وينقسم الحذف إلى نوعين ىما: حذف صريح، وحذف  - 

 :Ellipse déterminéeالحذف الصريح -
عن إشارة محددة ومعمنة إلى الفترة التي تحذفيا، وبالتالي فيناك تصريح  ويصدر 

 بيذا الحذف يشير إليو الكاتب وفي شكل موجز.
 :Ellipse indéterminéeالحذف الضمني  -

ىو الحذف الذي ال يصرح بو في النص فبل تتم اإلشارة إلى الزمن المحذوف بل إن  
القصصي ويستخمصو من خبلل ثغرة في التسمسل  القارئ يكتشفو بمفرده من داخل البناء

 الزمني.
 "ومن أمثمة ذلك ما ورد في الرواية": - 
أبو الحسن ثبلثة أيام كاممة بعد أن أخذ ))الرسالة(( المجيولة من  اختفى«-1 

فاطمة، لم يكن يداوم عمى عممو في الكمية، ولم يعثر لو أحد عمى أثر في البيت، وعاد أبو 
 الحسن بعد األيام الثبلثة وقال لفاطمة:

 .(2) » ))سوف أقمب الدنيا..(( - 
ا اختطف الحزب الشيوعي والد فاطمة، في ىذا المثال: يكون الحذف محدّدا، فعندم 

وكان خطيبيا "أبو الحسن" يساعدىا في البحث عنو، فقد حصل حذف في األحداث ولم 
 ، وتقدر ىذه المدة بثبلثة أيام، فيو حذفيعرف القارئ ما جرى من أحداث في ىذه الفترة

 صريح.

                                                           
 .113:كمال الرياحي، حركة السرد الروائي ومناخاتو، ص  -(1)
 .103:ص  جاكرتا، عذراء الكيبلني، نجيب -(2)
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ندوة ممتعة، وعمى الرغم  ))جاكرتا(( تكانت الندوة التي نظمت في إحدى كميا« -2 
 .(1) » من مرور خمسة أسابيع عمييا إاّل أن الزعيم مازال يذكرىا جيدا

يحذف السارد من زمنية السرد فترة خمسة أسابيع، فبرغم من مرور خمسة أسابيع  
 عمى الندوة، إاّل أن زعيم الحزب الشيوعي مازال يذكرىا جيدا، وىذا الحذف ىو حذف صريح.

تمر بطيئة ثقيمة، ككابوس مزعج يتمنى صاحبو أن يفيق منو، وأشياء  الساعات«-3 
مريبة تحدث في الزنازين المجاورة، ال يستطيع محمد حاجي إدريس أن يراىا الغموض من 

 .(2) » حولو يجسم األوىام
يكون الحذف غير محدد أي ضمني، فبل نستطيع معرفة كم مضى  :في ىذا المثال      

من الوقت، وحاجي محمد إدريس في السجن، فقد حذف السارد تمك الفترة وما جرى فييا من 
 أحداث.
ربتت أميا عمى ظيرىا في حنان وأخذت تبث في قمبيا الصبر واإليمان، «-4 

ئما، وليست مرة المذاق باستمرار، أيام وتروي ليا كيف أن الدنيا ىكذا، ليست حموة المذاق دا
والحزن، واإلنسان بين اليسر  ادة، وأيام أخرى كانت تطفح بالقمقكثيرة مرت كميا ىنا وسع

 ،ام االستعمار اليولندي والمعارك، والغنى والفاقة، وأخذت أميا تروي ذكرياتيا أيوالعسر
خمت ل من السبلح، ثم كيف تأو شبو العز الوحشية التي كان يخوضيا ضد المواطنين العزل 

واحتمت الببلد، والحرب الضروس بين اليولنديين واليابانيين في  ناليابان وطردت اليولنديي
البر والبحر، وكيف كان الشعب يناضل كل الغزاة من أجل حريتو واستقبللو، ثم كيف عادت 

شترك والتي ا دأت حرب التحرير األخيرة،ىولندا بعد سنوات وطردت اليابانيين..وكيف ابت
   .(3) » أبوىا فييا

                                                           
 .16:، صالسابق المصدر -(1)
 .71:المصدر نفسو، ص -(2)
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في ىذا المثال: يكون الحذف ضمني، فالسارد ىنا ال يحدد لنا المدة الزمنية، بل يترك       
لمقارئ ميمة تخمينيا وتقديرىا أي المدة التي سبقت عودة ىولندا بعد الحرب بينيا وبين 

 اليابان التي دامت سنوات.
 .(1) » عاد الزعيم إلى بيتو بعد غيبة طالت خمسة أيام«-5 
يحذف السارد من زمنية السرد فترة خمسة أيام، التي سبقت عودة الشخصية )الزعيم(         

، إلى بيتو وال يذكر عنيا شيئا، وىذا المثال نموذج لمحذف المعمن الذي يحدد الفترة المحذوفة
 من زمن القصة بشكل صريح )خمسة أيام(.

 .(2)  » الضوء القوي يبير عينو بعد ساعات طويمة في الحبس«-6 
في ىذا المثال يحذف السارد فترة طويمة من حياة أبو الحسن في السجن، فبل  - 

 يذكر ما الذي جرى من أحداث.
الحسن لو والد عجوز قد بمغ الخامسة والستين، لكنو مصاب بالشمل  وأبو«-7 

  .(3) » النصفي ال يستطيع مغادرة البيت منذ ثبلث سنوات
لنا السارد من زمنية السرد مدة دامت "ثبلث سنوات"، من حياة "والد أبو  يحذف   

 الحسن" فبل نعمم عنيا شيئا، فيذا حذف صريح، ألنو صرح لنا بالمدة المحذوفة.
 وعاد ))أنانج(( يضحك بطريقة أدىشت القائد الثمل، فقال لو:« -8

 ))ما الذي يضحكك؟((- 
داعرة..أحببتيا من كل قمبي..كانت نحيفة لكنيا مثيرة ألبعد مدى،  ))كنت أعرف- 

أحببتيا أكثر من أمي..أعطيتيا كل ما تريد حدود طاقتي المادية..حسًنا..كان ذلك منذ 
 .(4) » عشرة عاًما.. ةخمس

                                                           
 .125، ص :السابقالمصدر  -(1)
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فقد حدد لنا السارد المدة الزمنية المحذوفة  ،يكون الحذف صريحفي ىذا المثال   
مك الفتاة، فقد حذف لنا السارد ما الذي تتقدر بــ: خمسة عشرة عاما عندما إلتقى ))أنانج(( ب

 جرى من أحداث قبل تمك الفترة.
 السرد: تبطيءتقنيات  -2-ب
 :pauseالوقفة -2-1-ب

السارد إلى الوصف و ىي ما يحدث من توقفات وتعميق لمسرد، بسبب لجوء « 
 (1)»الخواطر والتأمبلت.فالوصف يتضمن عادة انقطاع وتوقف السرد لفترة من الزمن

ويري جيرار جينيت العبلقة بين الوصف )أو التوقف( و السرد قائمة عمى التكامل و  
، في حين تفصل سيزا (2)»و الفروق التي تفصل بينيما فروق تتعمق بالمضمون «التعاضد
الذي يتميز بالسكون والسرد  بينيما حين تعتبر أن ثمة نوعا من التوتر بين الوصفقاسم 

 الذي يجسد الحركة، وأن النص الروائي يتذبذب بين ىذين القطبين .
وحقيقة األمر أن التمييز بين السرد و الوصف، عمى ىذا النحو، يشكل نظرة تقميدية  

أساسي يدخل الوصف جزءا منو، إن لمنص السردي، الذي يتحول فيو السرد إلى مكون 
 .والمشيد إحدى مكونات ىذه المادة السرد ىو المادة، والوصف

 .ة تأمميةوقفة وصفية، وقف و يمكن أن نميز نوعين من الوقفة:   
وتعني توقف الزمن توقفا تاما، يتحرك من دون أي حركة زمنية وىذا « :الوقفة الوصفية -

الكثيرون الوقفة الوصفية و التي تشكل  ليذا يسميياو  ،(3)»ما يحدث في مقاطع الوصف
قطعا معزولة عن السياق الزمني لمقصة، إذ تستطرد الرواية في وصف المكان أو الزمان أو 

                                                           
 .96:ص ،-تقنيات و مفاىيم –محمد بوعزة، تحميل النص السردي  -(1)
 لمنشر، المغرب، و النص السردي، دار محمد عمي ظريةمحمد نجيب العمامي، في الوصف بين الن -(2)
 .23ص: ،2005، 1ط
 لروائي عند الكاتبة الجزائرية )بحث مقدم لنيل درجة الماجستير(،فضيمة ممكسي، بنية النص ا -(3)
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الوصف الذي يقتضي عادة  قفة يحدثيا الراوي بسبب لجوئو إلىفيذه الو  إحدى الشخصيات.
 .تقديم التفاصيل الجزئية يتسنى لوانقطاع السيرورة الزمنية وتعطيل حركتيا كي 

التوقف يحصل جراء المرور من سرد األحداث إلى ن إ «:الوقفة التأممية - 
الوصف الذي يستغرق مقطعا من النص القصصي فالراوي أو السارد عندما يشرع في 

ال ينجز عن واية أو القصة، ولكن من الممكن أالوصف يعمق بصفة وقتية تسمسل أحداث الر 
وقفة تأمل لدى شخصية تبين لنا  لمحكاية، إذ أن الوصف قد يطابقالوصف أي توقف 

 (1)»أمام مشيد ما انطباعاتيامشاعرىا و 
 ومن أمثمة ذلك ما يمي: -

فييا القصور الفخمة ذات السجاجيد العجيبة الغالية  مدينة عجيبة،وجاكرتا  «-1 
والسقف اليندسي الرائع، تحوطو الحدائق الجميمة ذات األزىار  والثريات المذىمة الثمن،

والثمار، وفييا أيضا األحياء الفقيرة تفوح منيا رائحة القذارة والمرض والفقر، واألطفال العراة 
الحفاة، والنسوة يجدون عمبل فيتسكعون في الشوارع يشاركون الكبلب في فرز القمامات، وفي 

الناخبين التعساء، وفييا  عمى السمطة، وتتسابق إلى أصواتجاكرتا أحزاب عدة تتصارع 
النشطة التي تممك المدراس والمستشفيات واألرز والدقيق والمال والكتب،  الجماعات التبشيرية

ات الدينية، و األكاذيب التاريخية ة باالفتراءحرية تامة، وتصدر النشرات الممموعتتحرك في 
وتوزع المعونات الغذائية والكساء عمى من تشاء لمن وتقيم احتفاالت التنصير عبلنية، 

شوارعيا تممع كالمرآة المجموة،  يناصرونيا أو يعتنقون المسيحية، وفي جاكرتا أحياء شامخة
  .(2) » وفييا االماكن الممتمئة باألحوال والقاذورات والكبلب والقطط الميتة

وىذا المثال يتضمن كل مقومات الوقفة الوصفية، إنو بظيوره في النص يوقف السرد  
يقاعو مما يترتب عنو مفارقة زمنية، أي اختبلال في النظام  ويعمل عمى إبطاء وتيرتو وا 

                                                           
، تحميل الخطاب نور الدين السد، األسموبية و تحميل الخطاب )دراسة في النقد العربي الحديث( -(1)

 .174، ص الشعري و السردي
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ستئناف سرد ال الزمني لمقصة، حيث أن السارد يوقف السرد ويشرع في الوصف، ثم يعود إلى
 لوقفة الوصفية.القصة بعد انتيائو من ا

ىا الفخمة، وحدائقيا الجميمة، كما ر وقصو فقد قام السارد بوصف مدينة جاكرتا وشوارعيا    
قد قام بوصف شعبيا من أطفال ونساء، وأحزابيا المتنوعة التي تتصارع من أجل السمطة.

وشقت الصفوف فتاة غريبة الشأن..قاصدة المنصة التي يتكمم من فوقيا  «-2 
الزعيم، كانت في حوالي العشرين من عمرىا، أجمل ما فييا .. عيناىا المتان تشرقان حيوية 

يمانا وجبلال، وكانت طويمة األكم شعرىا، ويبرز ام، ترتدي عمى رأسيا شاال أبيض يخفي وا 
 .(1) » وجييا المتألق النضر

، أي من الخارج  )فاطمة(شخصية في ىذه "الوقفة الوصفية"، قد قام السارد بوصف  
 أنيا فتاة جميمة وتبمغ من العمر حوالي عشرين عاما.

كان الزعيم يمضي ىادئا سريعا داخل قسم "االستخبارات" التابع لمحزب، وكان «-3 
ورائيا الجدران وتصل حتى ينظر إلى الممفات الضخمة الكثيرة التي تمؤل األرفف، وتخفي 

السقف العالي، وكان قسم االستخبارات مقسم إلى أقسام أصغر، كل مقسم متخصص في 
حزب من األحزاب الدينية أو السياسية أو الثقافية في شتى أنحاء الببلد، كما أن ىناك أقسام 

ممفات خاصة ألسمحة الجيش المختمفة كسبلح الطيران والمدفعية والبحرية...إلخ، وتوجد 
اط، ولم ينسى الممفات الخاصة بكبار الكتاب والشعراء حتى مشايخ المتصوفين بخاصة بالض

ذوي األىمية والتأثير لم يتجاىميم، وكذلك المشاىير من خطباء المساجد وأساتذة 
 .(2) » الجامعات..
ىذا المقطع ىو: مقطع وصفي، فالموصوف ىو: قسم االستخبارات، صيغة  

 بصرية،الوصف: الرؤية ال

                                                           
 .18:، صالسابق المصدر -(1)
 .33، ص:نفسوالمصدر  -(2)
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خطة محكمة في  المقطع عمى الرؤية البصرية لمموصوف، ويتبعىذا وينبني الوصف في    
ف القسم ككل ثم ينتقل إلى وصف أقسامو وممفاتو. و الغاية منو صو الوصف، فيو يبدأ ب
 إبطاء وتيرة السّرد.

القصر الجميوري الصيفي الذي يسكنو الرئيس، قصر فاخر عظيم، تحيط بو «-4 
حديقة غناء كبيرة، غرست فييا الرياحين وشتى أنواع الورود، ويمرح في الحديقة كثير من 
الغزالن، والجداول تنساب رقراقة بين األحجار ومغارس الزىور، وفي الجية الخمفية لمقصر 

يو كل أنواع أشجار العالم حتى النخيل والتفاح أكبر معرض لؤلغراس النباتية، ف
لى جواره والزيتون..كان الرئيس جالسا في صالون فخم، يرتدي قميص قصير األكمام،  وا 

بعض الصحف، وخاصة الصحف التي تمجده وتعطف عميو، إنو يتأمل صورتو المنشورة في 
إعتزاز، إنيا كمماتو إعجاب، ويردد بعض الكممات المأثورة عنو، والمكتوبة بخط كبير في 

  .(1) » يدا..ىوه يعرفيا ج
يتضمن المقطع كل مقومات "الوقفة الوصفية"، فينا السارد قد قام بوصف المكان أي    

 قصر الزعيم، الذي تحيطو شتى أنواع الورود والغزالن الجميمة...
 :Scèneالمشهد -2-2-ب
ويسند السارد الكبلم لمشخصيات، يقصد بتقنية المشيد المقطع الحواري، حيث يتوقف السرد «

فتتكمم بمسانيا وتتحاور فيما بينيا مباشرة، دون تدخل السارد أو وساطتو. في ىذه الحالة 
 .Rècit scénique" « (2) " يسمى السرد بالسرد المشيدي

ويقصد بو  "Style Direct"وعند تودوروف "Scèneوالمشيد عند جينت" « 
 )األخير( وحدة من زمن الحكاية قابمت وحدة مماثمة من زمن الكتابة، ويقصد بمشيد المقطع 

 

                                                           
 .163-162:ص ،جاكرتا عذراء الكيبلني، نجيب  -(1)
 .95:ص ،-مفاىيم و تقنيات – السردي النص تحميل بوعزة، محمد -(2)
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  .(1) » الحواري الذي يأتي في تضاعيف السرد، وفيو يتساوى زمن الحكي مع زمن القصة
كما يعرف لطيف زيتوني الحوار بأنو "تمثيل لمتبادل الشفاىي وىذا التمثيل يفترض « 

عرض كبلم شخصيات بحرفيتو، سواء كان موضوعا بين قوسين أو غير موضوع. ولتبادل 
الكبلم بين الشخصيات أشكال عديدة كاالتصال و المحادثة، والمناظرة والحوار 

السرد ويفسح المجال لمحوار يترك السارد في المشيد ميمة  و ىذا، .(2) » المسرحي....
 عبر عبره الشخصيات عن ىموميا وشواغميا فيتطابق زمن الحكاية مع حجم الخطاب.الذي ت

"عذراء جاكرتا"، وقد تنوع المشيد بين  و المشيد ىو تقنية جد ميمة في ىذه الرواية 
ن الشخوص، والذي يعطي لمقارئ فرصة المونولوج الداخمي و الحوار الخارجي الذي دار بي

 التعرف عمى الشخصيات .
 ومن أمثمة ذلك مايمي : -

 قالت فاطمة في حدة: «-1 
))لستم ممثمين لمشريعة..الشريعة ليست فمسفة تقبل الصدق و الكذب..و لكنيا - 

 .حقيقة إليية((
 :وابتعدت عنو قائمة  فانتفضتربت الزعيم عمى كتفيا قائبل))عزيزتي((  - 
 ))ال تممسني((- 
 ))ماذا في ذلك ؟؟ ألم تراقصي صديقا في حياتك؟((.- 

 قالت فاطمة:
)) زعمت باألمس أنك مسمم، وتقرأ القرآن، وتعرف التفاسير ىل في اإلسبلم الذي - 

 قرأتو ما يبيع مراقصة األجانب؟؟ وفي الحفبلت العامة؟؟((.
 ضحك حتى كاد يستمقي عمى قفاه، وقال : - 

                                                           
لثاني عشر، العدد النص السردي، مجمة فصول، المجمد ا يالزمن ف عبد العالي بو الطيب، إشكالية -(1)
 .140-139، ص:1993، صيف 2
 .79، ص:لطيف زيتوني، معجم مصطمحات نقد الرواية -(2)
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 في القرن العشرين..ثم ألم تقرئي شيئا عن جواري الخمفاء؟((. )) نحن- 
 ))لست جارية..((.- 
 أدرك أنيا من الفتيات البلتي يستعصين عميو تماما: - 
 )) إنني أفخر بك كصديقة ذات شخصية قوية برغم اختبلف الرأي بيننا((.- 
 (1)» )) جئت لكي تقنعني أو أقنعك((- 
بين زعيم الحزب الشيوعي، وفاطمة المنتمية لجماعة يقدم ىذا"المشيد" حوارا  

ماشومي اإلسبلمية،حيث تقوم فاطمة بكشف أكاذيب الزعيم، بأنو يقول عمى عكس ما يفعل، 
 فيو يستغل الدين في سبيل تحقيق أىدافو الخاصة.

 وصمت أبوىا لحظة، وكم كانت دىشتو حينما سمع فاطمة تقول :«-2 
 )) أبتي((.- 
 ))نعم((.- 
 ))أريج أن أتزوج((.- 
 ))تتزوجين؟؟((.- 
 ))أعرف أنك قد أجمت ىذا األمر((.- 
 )) وقد حان الوقت((.- 
 )) ممن تنوين الزواج؟؟((.- 
 )) أبو الحسن..زميمي في الكمية..أنت تذكر أنو قد طمب يدي منك قبل ذلك((.- 

 ىز األب رأسو في رضى ، وقال:
كان شجاعا..ومزال.. وأبوه رجل طيب )) إنو من خيرة شباب ))ماشومي(( وقد - 

 برغم فقره وأنا أرحب بذلك((.
 وسادت فترة صمت، قال أبوىا بعدىا :

                                                           
 .28،ص:نجيب الكيبلني، عذراء جاكرتا -(1)
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)) أرجو أال تكون ظروف الحممة القاسية التي تعرضت ليا في الجامعة ىي التي - 
 أرغمتك عمى الزواج ((.

 قالت في صدق :
 )) ال شك أن ليا دخبل في ذلك((.- 
 (1)» ن لمزواج اعتبارات أخرى(()) يجب أن تدركي أ- 
 ىذا المشيد ىو حوار بين )فاطمة(، وأبوىا: 

ىا ينصحيا بأن فوالد ضوع زواجيا من "أبو الحسن"،المجاىد)حاجي محمد إدريس(، حول مو 
ال تكون المضايقات التي تعرضت ليا في الجامعة بسبب رفضيا الزواج من الزعيم ىي 

 السبب .
 مشيد دار بين زعيم الحزب و الزوجة حول أعمال الحزب، في خمسة عشر صفحة . -3
حوار دار بين فاطمة وخطيبيا أبي الحسن حول حادثة إختطاف حاجي محمد إدريس  -4

 في ثبلث صفحات .
 حوار بين حاجي محمد إدريس و السجان في عشر صفحات . -5

لشخصياتو لتعبر عن أفكارىا و آرائيا عن * و أخيرا نستنتج: أن السارد قد أعطى الحرية 
 .رج الشخصيات و نفسياتيا و آرائياطريق الحوار الذي يكشف عن خوا

 ": la Fréquenceالتواتر " -ج
ويقصد بو تكرار بعض األحداث في المتن الحكائي عمى مستوى السرد، وقد  « 

،  (2)»ظمت ىذه القضية غير مدروسة من قبل الدارسين حتى مجيء منظري الرواية الحديثة
 وقد صنف ىذا النوع جنيت ثبلثة صور كاآلتي :

 
                                                           

 .50المصدر السابق، ص: -(1)
، -دراسة في آليات السرد وقراءات نصية -شعبان عبد الحكيم محمد، الرواية العربية الجديدة -(2)

 .114ص:
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 : le récit Singulatifالتواتر اإلنفرادي -1-ج
 يسرد )في الخطاب( مرة وىذا ال يعد تكرارا، ويطمق عميو وىو أن محكيا واحد  « 

 (1)» جينيت)المحكي المفرد(
أن محكيا واحدا، يسرد أكثر من مرة بنفس الصورة،مثل )نام عمي مبكرا، ونام اليوم  

 التالي مبكرا(، واعتبره جينيت مثل النوع السابق .
 *ومثالو في الرواية :

المجتمع الراقي قد دعتيا إلى حفمة في ىذا المساء تذكرن أن إحدى صديقاتيا في « 
بالذات..و بدون إبطاء أسرعت إلى التميفون، كانت تسمع من خبلل السماعة الضحكات 

أحضر المختمطة بأنغام الموسيقى )) حسنا عزيزتي.. سوف أحضر الحفل.. سوف 
 (2)» الخادمة.. الحفل..سوف آتي إليك حاال((..و أغمقت التميفون، ثم دقت الجرس مستدعية

في ىذا المقطع: تتذكر زوجة الزعيم بأن ليا حفمة، فعندما تذىب لمحفل، ويعمم زوجيا بذلك 
 ينزعج . ،، بأنيا ذىبت من غير عممو

فالتواتر االنفرادي يحدث عندما يتعمق األمر بحدث ثانوي ليس لو دور كبير في  - 
 تطور الفعل الحكائي، مثمما حدث في ىذا المثال .

 :le récit répétetifالتواتر التكراري -2-ج
أن محكيا واحدا يسرد بأكثر من مرة مع تنوع أسموب، وبنوع وجيات النظر، كما  

 ".  la vision stereosيحدث في الرواية البوليسية، ويسمى ىذا النوع الرؤية المجسمة "
 ومثالو في الرواية : -

                                                           
 ن. ، ص.المصدر السابق -(1)
 .123- 122ب الكيبلني، عذراء جاكرتا، ،ص :نجي -(2)
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ضيق، فيو يرى أن األمور تسير من  كان))حاجي محمد إدريس(( يشعر بضيق ما بعده
 .(1)» سيء إلى أسوء..فالبمد في حالة من الفوضى ال مثيل ليا..

كانت صورة األوضاع المتردية في الببلد تشغل ذىن حاجي محمد، كما أن مأساة « 
   .(2)»ابنتو في الجامعة ىي األخرى تؤرقو

الببلد،أكثر من مرة ليؤكد فينا نجد السارد قد كرر لنا صورة األوضاع المتردية في  
 لنا ذلك. و أن الوضع في جاكرتا يسير من سيء إلى أسوء.

 ": le récit Itératifالتواتر المتشابه" -3-ج
 أن محكيا واحدا يسرد بأكثر من صورة تعبيرية، وأطمق عميو جينت التكرار المتماثل . وىو

وأمامنا ىنا ثبلث إمكانيات نظرية القص المفرد  «وفي ذلك الصدد يقول "تودوروف":       
 عدة حيث يستحضر خطاب واحد حدثا واحدا بعينو، ثم القص المكرر، حيث يستحضر

من  بعينو ، وأخيرا الخطاب المؤلف حيث يستحضر خطاب واحد جمعا واحد ات حدثاخطاب
 .(3)»األحداث المتشابية

 ومثالو في الرواية: -
محمد يحدث بو نفسو..وتحسس الجدران الصمبة..و األرض  ىذا ما كان حاجي«- 

 .(4)».. الماء وال طعام..إنو يشعر بالظمأالباردة..فمم يجد شيئا عمى اإلطبلق
 .(5)» )) أشعر بالظمأ((:وسادت فترة صمت قال حاجي محمد بعدىا «- 

في السجن  »حاجي محمد إدريس«وفي ىذا المثال: نجد أن السارد قد كرر لنا معاناة -
 وشعوره بالعطش أكثر من مرة. 

                                                           
 .44: ص ،السابقالمصدر  -(1)
 .51:ص ،نفسو المصدر -(2)
 .70:صات السرد في النظرية و التطبيق، آمنة يوسف، تقني -(3)
 .72:نجيب الكيبلني، عذراء جاكرتا، ،ص -(4)
 .79و78:ص المصدر نفسو، -(5)
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 : مفيوم المكان-1
 مغة: المكان في ال -1-1

اف( مف معنى، ويعد العربية في مجمميا عمى ما أسند لمفظة )المكال تختمؼ المعاجـ 
بف منظور"، أكثر ىذه المعاجـ عرضا وتفصيال ليذه الصيغة، وأغمب "لساف العرب ال

 المعاجـ العربية وحتى القواميس تستند إليو في تعريفيا لممكاف:
والمكانة واحد،.. المكاف، « بف منظور في لساف العرب" تحت مادة "مكف":يقوؿ "ا

والمكاف الموضع، والجمع أمكنة، وأماكف جمع الجمع، قاؿ ثعمب: يبطؿ أف يكوف مكاًف 
فعاال ألف العرب، تقوؿ: كف مكانؾ، وُقـ مكانؾ، واقعد مقعدؾ، فقد دؿَّ ىذا عمى أنو مصدر 

 .(1) » ، أو موضع منومف كاف
محؿ وقوع الوقائع، وحدوث الحوادث، وحصوؿ  «وألف المكاف ىو الموضع فيو 

الذي يتكرر مف معجـ إلى الحركات، ووجود المخموقات، ومعنى اإلحاطة بالوجود، ىو نفسو 
 .(2) » ختالؼ اتجاىات عمماء المغة، ومجاميعيا مف أصحاب المعاجـآخر عمى ا

الموضع الثابت المحسوس القابؿ لإلدراؾ والحاوي لمشيء « كما يعرؼ أيضا بأنو:
وحجما ومساحًة، إف األمكنة شكؿ مف أشكاؿ الواقع، انتقمت إلى المستقر، وىو متنوع شكال 

  .(3) » الرواية وأصبحت مكونا مف مكوناتيا
 
 

                                                           
 .113:ـ، ص2005 ،4ط  "،مكف، دار صادر، لبناف، مادة "13ابف منظور، لساف العرب، المجمد -(1)
دراسة -لعز الديف جالوجي  » الذي غسؿ الماءالرماد « قمرة عبد العالي، البنية الزمكانية في رواية -(2)

، مذكرة ماجستير في األدب العربي، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، إشراؼ: الطيب -تحميمية تأويمية
 .19ـ، ص:2012بودربالة، 

الفروؽ المغوية، تر: عدناف و ني، الكفوي، الكميات، معجـ في المصطمحات يأيوب بف موسى الحس -(3)
 .223، ص:1981، وزارة الثقافة، دمشؽ، 2المصري، جدرويش ومحمد 
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 المكان في الفمسفة:-1-2
بف المكاف في فمسفة اـ بػػ "نظرية و وسيستحضر "حسف مجيد العبيدي" في كتابو الم

سينا" جممة مف التعريفات ألىـ فالسفة الغرب المنتميف إلى المدرسة القديمة، والحديثة، 
 ، نقتطع منيا ما يأتي:والمعاصرة

والمكاف ىو المسافة الممتدة،  « ،(1) » المكاف ىو الخالء المطمؽ «يرى أف أفالطون:
 .(2)» والمتناىية لتناىي الجسـ 
 مستقؿ عف األشياء ويتشكؿ مف خالليا. إذا المكاف غير

فالمكاف عنده ينبغي أف يكوف ذا ثالثة أبعاد ىي الطوؿ أما الفيمسوؼ الرياضي "اقميدس" -«
 .والعرض والعمؽ

ديكارت وىو أحد فالسفة العصر الحديث يرى بدوره أف المكاف يمتد في األبعاد الثالثة كما 
 حدده "اقميدس".

 متدادا غير متناه.و "مالبراش" المكاف ازا" نو ر "سبيفي حيف يعتب 
أما العالماف الفيزيائياف نيوتف و"كالرؾ"، فإضافة إلى اعتبارىما المكاف حاو لألشياء  

، األبدية، القدـ فإنيما يضيفاف إلى ىذا التعريؼ خصائص: الالتناىي ،كما عده أفالطوف
  .(3) » وعدـ الفناء

آراء أىـ الفالسفة الغربييف الذيف تناولوا وفي األخير يستخمص الباحث بعد عرض « 
و محال، أـ حاويا، أـ مسألة المكاف في أبحاثيـ أف مفيـو المكاف سواء أكاف المقصود من

                                                           
، 1984، 1، الموسوعة العربية لمدرسات والنشر، لبناف، ط1ف بدوي، موسوعة الفمسفة، جعبد الرحم -(1)

 .169ص:
بف سينا، دار الشؤوف الثقافية العامة، وزارة الثقافة العبيدي، نظرية المكاف في فمسفة احسف مجيد  -(2)

 .27ـ، ص:1987، 1د، طواإلعالـ، بغدا
ـ، 2008، 1باديس فوغالي، الزماف والمكاف في الشعر الجاىمي، عالـ الكتب الحديث، األردف، ط -(3)

 .171ص:
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صطالح أنشأه اإلنساف، لكي يحدد موضعو في المكاف، ولكي يفيمو فيما ممتدا، ىو ا
داللة واحدة ومتميزة عمى ليذا السبب لـ تجد المغة والفمسفة مفردة تدؿ -ثـ يضيؼ-عقميا

ذات داللة تعبر تعبيرا واضحا  ة المكاف نفسيا. فمفظة المكاف إذفحاوي األشياء غير مفرد
 .(1) » عما يراد منيا

موجود مادمنا نشغمو ونتحيز فيو، وكذلؾ يمكف إدراكو  «أما أرسطو: يرى أف المكاف 
ر، والمكاف ال يفسد بفساد عف طريؽ الحركة التي أبرزىا حركة النقمة مف مكاف إلى آخ

  .(2) » األجساـ
والمكاف، ىو المكاف العاـ الذي يحوي األجساـ كميا، ويساوي مجموع األمكنة  

 الخاصة، بمعنى أف المكاف عند أرسطو موجود وال يمكف إنكاره.
السطح الباطف لمجسـ الحاوي « وقد عرؼ )الفالسفة اإلسالميوف( المكاف بأنو: 

 .(3) » الظاىر لمجسـ المحوريالمماس لمسطح 
فالمكاف ىو السطح المساوي لمسطح المتمكف، وىو نياية الحاوي المماس لنياية «

 .(4) » يو الجسـ المحيطفالمحوي، وىذا ىو المكاف الحقيقي، وأما المكاف غير حقيقي 
في إقراره لوجود  مف ىنا نجد أف الفالسفة المسمميف، قد أفادوا مف "فكرة أرسطو"

المكاف، وعدـ تأثره باألجساـ المتمكنة فيو، حيث يقؼ "الكندي" إزاء فكرة المكاف موقفو في  
 تأكيد ثبوتو، وعدـ فساده بما يحؿ فيو مف أجساـ، وسوائؿ وىواء. 

 إنو إذا زاد الجسـ أو نقص أو تحرؾ فال بد أف « يضرب عمى ذلؾ مثال فيقوؿ:و 
 

                                                           
 .19ص: بف سينا،العبيدي، نظرية المكاف في فمسفة احسف مجيد  -(1)
 .48المرجع نفسو، ص: -(2)
(

3
، 1984، 1ط، 2لمدرسات والنشر، لبناف، جالموسوعة العربية د الرحمف بدوي، موسوعة الفمسفة، عب-(

 .461ص:
 .55المرجع نفسو، ص: -(4)
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، ونحف نسمي ما يحوي ء أكبر مف الجسـ، ويحوي الجسـيكوف ذلؾ الجسـ في شي
 .(1) » الجسـ مكانا

كرة أرسطو، ويقتدي بموقؼ الكندي في وفي الموضوع ذاتو نجد "الفرابي" ينيؿ مف ف«
قراره بوجوده، إذ يرى أف لكؿ جسـ طبيعي مكاف خاص بو، يتحدد ىذا  مفيومو لممكاف، وا 

 .(2) » المكاف وينجذب إليو
، ويمخص بتداء مف أرسطو فالكنديو حياف التوحيدي" آراء مف سبقوه ا"أب كما يستميـ

حيث التقى االثناف: «ىوتعريفو لممكاف في قولو مجيبا عف سؤاؿ طرحو حوؿ ماىية المكاف:
نطباقو عمى ىو ماماس مف سطح الجسـ الحاوي، واالمحيط والمحاط بو، وأيضا 

  .(3) » الجسـ
بف ا"ذاتو، أما نطباقو عمى الجسـ ما كاف بيف سطح الجسـ الحاوي، وا إف المكاف عنده ىو«

 فيفرؽ بيف مفيوميف لممكاف ىما: "سينا
  ىو المكاف الحقيقي.المفيـو األوؿ 
 (4) » وأما المفيـو الثاني فيو المكاف غير الحقيقي. 
 ىو)السطح المساوي لسطح المتمكف وىو -حسب ما يرى-إف المكاف الحقيقي

 .(5)الحاوي المماسة لنياية المحوي(نياية 
 

                                                           
ؼ الكندي، رسائؿ الكندي الفمسفية، تحقيؽ: محمد عبد اليادي أبو ريدة، دار الفكر العربي، سأبو يو -(1)

 .32ـ، ص:1953، 2مصر، ج
 35-34، ص:نفسوالمرجع  -(2)
 .37، ص:نفسو المرجع -(3)
 .172الزماف والمكاف في الشعر الجاىمي، ص:باديس فوغالي،  -(4)
عبد الحميد الخطاب، إشكالية الزماف والمكاف في الفكر اإلسالمي، مجمة المبرز، المدرسة العميا  -(5)

، نقال عف: باديس فوغالي، الزماف 72لألساتذة في اآلداب والعموـ اإلنسانية، العدد األوؿ، الجزائر، ص:
 .173ص:والمكاف في الشعر الجاىمي، 
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 (1) »الجسـ المحيط «في حيف يرى أف المكاف غير الحقيقي ىو
يفرؽ بينو و بيف ، و فيقترح بدؿ المكاف مصطمح"الحيز" دي"عمي اآلمو أما "أبو الحسف  -

 .إذ يرى أف الحيز عبارة عف المكاف، أو تقدير المكاف،  مصطمح " الخالء"
فعبارة عف بعد قائـ ال في المادة مف شأنو أف  -حسب رأيو –و أما الخالء  « 
  (2)»يممأله

رى أف ىذا التعريؼ أىـ تعاريؼ القدامى لمصطمح "المكاف"، وذلؾ أف أغمب ن «
المفاىيـ صب في مفيوـ المكاف كظاىرة فيزيائية،أو رياضية، أو ماثمة ، وقابمة لممالمسة ، 

 -أعني المكاف–التأثر بما يحؿ بيا ، واتصافيا أو ىذه الخصائص مجتمعة إضافة إلى عدـ 
 عند البعض بالخمود وعدـ الفناء .

التمييز الواضح بيف ماىو  في حيف نمحظ في تعريؼ "أبي الحسف عمى اآلمدي "     
كاف ، وىذا ما سوؼ نمتمسو في تعريؼ النقاد لممدي، وماىو متحسس إدراكا أو تخيالما

 .كاف و الفضاء، والخالء وغير ذلؾإذ يفرقوف بيف الم، انطالقا مف النصوص اإلبداعية
مادي ممموس ،و آخر  إف ما أردنا الوقوؼ عنده في ىذه المسألة ىو أف لممكاف إدراؾ

أبعاد  ، أو الفضاء المتخيؿ وجود إال بوجود مكاف لووجداني متخيؿ، ولف يكوف لمخالء
 .فيزيائية، ورياضية معينة

يثـ" قبؿ ظيور الدراسات الحديثة التي تعنى بالمكاف في بف اليىذه الفكرة استوعبيا "ا
 ، وذلؾ عندما وقؼ في رسالتو موقفيف:، و بخاصة منيا الرواية والقصةاألعماؿ اإلبداعية

تجمى في عدـ اىتمامو بمفيـو المكاف المقصود بو الموضع الذي يكوف الموقف األول:  -
 فيو الجسـ .

                                                           

(
1

 ، ص: نفسها .السابقالمرجع  -(

طالحات الفالسفة، المؤسسة ص، المبيف في شرح ألفاظ الحكماء و المتكمميف ضمف اعمار طالبي -(2)
  .50ص: ،1983 ، الجزائر،الوطنية لمكتاب
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إذ  الذي عد فيو المكاف بعدا ال تزيد أبعاده عف أبعاد الجسـ فيتبناه، :أما الموقف الثاني -
كما -المكاف مادة، فإف الخالء  ، فإذا كاف(1)»يرى أف الفرؽ واضح بيف المكاف و الخالء 

نما ىو أبعاد فقط متييئة لقبوؿ المادة  « -صوريت   (2)»متخيؿ ليس بذي مادة، وا 
عادة في النقد  إف ىذه الفكرة تقرب افيامنا إلى استيعاب فكرة "الفضاء" التي تستخدـ    

 .، أو الفضاء القصصي، بما يسمى الفضاء الروائيالروائي و القصصي
ف وقفوا مف فكرة المكاف موقفا فمسفيا داخمتو المفاىإف الفالسفة « يـ الرياضية و الفيزيائية ، وا 

الموضوعي ، قد أخرجوا مصطمح المكاف مف ذاؾ المفيوـ العممي منيـ أحيانا، فإف المتأخريف
، و الدقيؽ إلى آفاؽ التصور، والتخيؿ الذي يخاطب الوجداف، ويرتبط بالجانب اإلليامي

  (3)»، والالشعورية الشعورية منياالروافد النفسية 
 المكان في الفن :  -1-3

وباتت أعماليـ و كتابتيـ تعالج أو تطرح ، الكتاب بالمكانية في العمؿ الفنياىتـ       
 .ية التي يراىا ىذا الكاتب أو ذاؾقضايا ذات عالقة مكانية بحسب الرؤ 

المكاف الفني لو حدوده اليندسية أو مساحتو المحددة بناءا عمى األشياء المتجانسة التي تقوـ 
لبشر بنفس في ا، ويؤثر نيا عالمات مألوفة في ىذا المكاف، إف المكاف حقيقة معايشةبي

 .القدر الذي يؤثروف فيو، فال يوجد مكاف فارغ أو سمبي
، كما تنتج مف التوظيؼ التنظيـ المعماري و يحمؿ المكاف في طياتو قيما تنتج مف

 . اصا عمى الناس الذيف يمجؤوف إليوجتماعي : فيفرض كؿ مكاف سموكا خاال

                                                           
 .174-173باديس فوغالي، الزماف و المكاف في الشعر الجاىمي، ص: -(1)
 .40المكاف في فمسفة ابف سينا، ص: حسف مجيد العبيدي، نظرية -(2)
 . 174باديس فوغالي، الزماف و المكاف في الشعر الجاىمي، ص: -(3)
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ويحمؿ مجموع سموكنا قيمة  صة،يا المكاف تضفي عميو دالالت خاو الطريقة التي يدرؾ ب
فاألمكاف الدينية تفرض « معينة مف خالؿ وظيفة األمكاف التي نمارس فييا ىذا السموؾ :

  (1) »عمينا ارتداء مالبس محتشمة و الكالـ بصوت خفيض 
، ويكوف لمظروؼ تاريخية و النفسية في خمؽ المكافجتماعية و الو تؤثر الظروؼ اال    

 .ذي لـ يكف موجودا عمى أرض الواقعال تأثير أكثر في خمؽ المكافة أيضا السياسي
ىتماـ بالمكاف الفني نتيجة لظيور بعض األفكار و التصورات التي تنظر إلى و نشأ اال «

، وىذا المكاف مف صفاتو أنو متناه .و مكاف تحدد أبعاده تحديدا معيناالعمؿ الفني عمى أن
 (2)»، الذي يتجاوز حدود العمؿ الفنيو العالـ الخارجيعا ال متناىيا ىغير أنو يحاكي موضو 

االنزياح و التحوؿ و النفي عف أمكنة الواقع حيث  « و إف ما يميز المكاف الفني :    
 (3) »يصبح لممكاف خمقة في النص

فاألمكنة  ،إف األمكنة الفنية تستأثر بالمذة الجمالية التي تعجز األمكنة الواقعية عنيا  «     
ف المكاف لبشري اإلبداعي، وتتسـ بالديمومة، وسيولة التواصؿالفنية تختزؿ النشاط ا الفني ، وا 

ب ، وأخيرا فالمكاف الفني ساليميةيألمكنة الفنية طبيعة تخمصدر لعموـ إنسانية مختمفة، ول
و إف األمكنة مرتبطة ببدايات التشكؿ الثقافي و  ،قابؿ لمتغيير الالنيائي، وتمقي المؤثرات

لجماعة معينة حيث ينضـ المكاف الفني إلى التراث الثقافي و الروحي لممجموعة  العقائدي 
اف الفني منفصؿ عف المكاف الطبيعي أكثر مما ىو متصؿ ػػ، والمكة معوػػالمتعاممالثقافية 

 (4) »معو 
                                                           

يوري لوتماف، مشكمة المكاف الفني، ترجمة: سيزا قاسـ، ضمف كتاب: جماليات المكاف لمجموعة مف  -(1)
 .63، ص:1988، 2المؤلفيف، دار البيضاء، المغرب، ط

 . 68المرجع نفسو، ص: -(2)
(، 3عز الديف مناصرة، شيادة في شعرية األمكنة، مقدمة و خمفيات، مجمة الحرية، قبرص، مج ) -(3)

 .94ـ، ص:1990(، 372ع)
صالح صالح، قضايا المكاف الروائي في األدب المعاصر، دار شرقيات لمنشر والتوزيع، مصر،  -(4)
 .18-17ـ، ص:1997، 1ط
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و التي تبث فينا ذكريات  ،أي الصورة الفنية ،الفنيالمكانية تتصؿ بجوىر العمؿ و إف    
، بالنسبة المكاف و يرتبط بدينامية الخياؿ حيث يعد بيت الطفولة ىو جذر «بيت الطفولة

  (1) »لممبدع و المتمقي
يكف ىذا  ، وميمافي العمؿ الروائي كثيرة ومتعددة وقد أصبحت المفاىيـ حوؿ المكاف    

، ومف ىنا فكؿ ناقد يشمؿ حيزا مف المساحة التي تقاس ىو الذي، و التعدد فإف المكاف واحد
يحاوؿ  ،ى اختالؼ التناوؿ فمسفيا أو فنيا، عمبمفيـو المكاف في العمؿ الروائي أو عالـ ميتـ

 .تحديد ىذا المفيـو بحسب اختصاصو إلى
 المكان في النقد الغربي :  -1-4

يعا في مفيـو و التي تصب جم ،اآلتيةوف التمييز بيف المصطمحات حاوؿ النقاد الغربي
 .الموقع، و الفضاء ،المكاف وىي : الحيز، المجاؿ

 المنظروف األلماف ميزوا بيف مكانيف متعارضيف في العمؿ الحكائي ىما: «
LOKAL ,RAUMحيث عنوا باألوؿ المكاف المحدد الذي يمكف أف تضبطو اإلشارات ، 

 واألعداد. ،كالمقاسات ، االختبارية
: الفضاء الداللي الذي تؤسسو األحداث و مشاعر الشخصيات حيث قصدوا بالثاني في -

 (2)»في الرواية 
أو الحاالت،  ،ف األشياء المتجانسة )مف الظواىرمجموعة م «"يوري لوتماف" يعرفو عمى أنو 

 ة ، أو األشكاؿ المتغيرة...( تقوـ بينيا عالقات شبيية بالعالقات المكانيأو الوظائؼ
 
 

                                                           
باشالر، جماليات المكاف، ترجمة: غالب ىمسا، المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر و غاستوف  -(1)

 .6، ص:2006، 6التوزيع، لبناف، ط
مالحظات مف أجؿ بحث، مجمة الفكر العربي المعاصر،مركز –حسف بحراوي، الفضاء الروائي  -(2)

 .30ـ، ص:1990، 76، بيروت، العددالقومي اإلنماء
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 (1) »، المسافة لوفة/العادية )مثؿ االتصاؿالمأ
 و العالقات التي يعنييا "لوتماف" في ىذا التعريؼ ىي :    

 يسار" يميف"، تحت"، "فوؽ"، ،كألفاظ القريب، البعيد ،الطبقات المكانية، أو الثنائيات الضدية
 ....إلخ

فعمدوا إلى  ،" الموقع LIEUأما النقاد "الفرنسيوف" فقد ضاقوا ذرعا بمحدودية مصطمح " «
  " وبولي"، ، إذا اعتبر كؿ مف "غاستوف باشالر "،ضاء"" الف "، ESPACEاستخداـ كممة "
 (2)»، أو عممية التذكرجمع فيو مجموعة األشياء المتفرقةتت الفضاء محتوى

و المسافة الداخمية بيف الفكرة و  ،الداخؿ و الخارج بالنسبة لباشالروذلؾ مف خالؿ جدلية  «
 (3) »موضوعيا بالنسبة لبولي 

 
 " vision de l’espace أما "غريماس" فقد انطمؽ في مفيومو لممكاف مف منطمؽ الرؤية "«

توي عمى عناصر مييكؿ يحع حسب اقتراحو موضو  -النصي فضاءي الأ –إذ يرى أنو 
وفؽ نظاـ ىندسي متميز يسيـ في تصوير ، لكنيا منتشرة عبر امتداده متقطعة غير مستمرة

 (4) »وات الفاعمة داخؿ الخطاب السرديو المحسوسة بيف الذ ،ركةالتحوالت و العالقات المد
 

                                                           
مشكمة المكاف الفني، تؽ وتر : سيزا قاسـ دراز، مجمة عيوف المقاالت، المغرب، العدد يوري لوتماف،  -(1)

 .69ـ، ص:1987، 08
(2)-André helbo/michele butore vers une literature du signe.ED.complexe ;dist 
presses universitaires de France.1975.p :133. 

 .175ص: المكاف في الشعر الجاىمي،الزماف و  نقالعف : باديس فوغالي،

 .43، ص:نفسوالمرجع  -(3)
( 4 )-Greimas et courtés/dictionnaire raisonné de la theorie du langage. ed. 
hachete. paris. 1979. p:133. 

 .176نقال عف:باديس فوغالي، الزماف و المكاف في الشعر الجاىمي، ص:
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كما تقترح الناقدة "جوليا كريستيفا" مف خالؿ دراستيا لفف الرواية "رؤية «
الذي ترى في ضوئو الرؤية الفنية لممبدع في عممو  vision de l’espace  "« (1)الفضاء""

 .اإلبداعي إزاء الكوف و ما يحيط بو
، ((، المكاف والفضاء place/spaceاد اإلنجميز فمـ يكتفوا باستخداـ مصطمح ))أما النق «

(( بقعة لمتعبير عف المكاف المحدد لوقوع  locationبؿ أضافوا مصطمحا آخر ىو ))
 (2) »الحدث

 المكان في النقد العربي :    -1-5
سواء في  ،نصر أساسي مف عناصر البناء الفنيلـ يحفؿ النقد العربي بالمكاف كع   

والفف  ،أـ في األعماؿ المشيدية، كالسينما ،سردية كالرواية و القصة المسرحيةاألعماؿ ال
 .إال في منتصؼ القرف العشريف ،التشكيمي

"غالب ىمسا"  العراقيبو قد بدأت مع ترجمة الناقد والروائي  ولعؿ أولى بوادر االىتماـ   
بية ، إذ نقمو إلى العر ( لغاستوف باشالر poétique de l’espace (كتاب شعرية الفضاء

دراسات الرواية و القصة و  ضمف ،ثـ تمتو دراسات أخرى ،تحت عنواف "جماليات المكاف "
 .الشعر
نجزوىا في تحميؿ أما النقاد المذيف أولوه عناية خاصة في مختمؼ الدراسات التي أ   

فنذكر منيـ عمى وجو الخصوص: الناقد المغربي حميد لحمداني في كتابو  ،الخطاب الروائي
، بدونو تسقط تمقائيا بمثابة العمود الفقري ألي نص «"بنية النص السردي " الذي يعتبره 

  (3)»لوالعناصر المشكمة 

                                                           
(1)-  J.Kristiva /le text du Roman mouton; 1976; p :186. 

  148ص: ،)ية الرواية )بحث في تقنيات السردفي نظر  ،نقال عف : عبد الممؾ مرتاض
 .76ص: ،ثالثية نجيب محفوظ "مقارنة في ية " دراسة ، بناء الرواسيزا قاسـ -(2)
، 2العربي، لبناف، طحميد لحمداني، بنية النص السردي مف منظور النقد األدبي، المركز الثقافي  -(3)

 .4ـ، ص:1993
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، أىمية قصوى في العديد مف دراساتوو الناقد الجزائري عبد الممؾ مرتاض الذي أعطاه     
ا ىو كؿ ما عنى حيزا جغرافيا حقيقي« يعرفو في كتابو "تحميؿ الخطاب السردي"... بقولو :

، أو كؿ ما يند عف أو أسطوري ،خرافي عمى كؿ فضاء ،،مف حيث نطمؽ الحيز في حد ذاتو
واألشياء المجسمة مثؿ:  ،: كالخطوط، واألبعاد، واألحجاـ و األثقاؿالمحسوسالمكان 
 (1) »، وما يعتور ىذه المظاىر الحيزية مف حركة أو تغيرو األنيار ،األشجار

عمى ما ىو جغرافي ماثؿ  إذ يرى أف المكاف يدؿ ،ـ يضيؼ مفرقا بيف المكاف و الحيزث «
و يعني بو الحيز النصي  (2)»، أما الحيز فيدؿ عمى ما ىو غير ذلؾ في النص بتفاصيمو

 المشكؿ مف سرد و وصؼ و حوار و ما إلى ذلؾ..
في كتابو الموسـو  "و أخيرا ال ننسى ىنا أف نشير إلى تمؾ الدراسة التي قدميا "غالبا ىمسا   

األمكنة الروائية إلى أربعة بحيث اقترح الباحث تصنيؼ  ،العربية" بػ" المكاف في الرواية
 أنواع:

مكاف وىو بمثابة  ،سـ ألنو افتراض و ليس حقيقيااال : سمي بيذا المكان المجازي -1
 مثؿ األشجار التي تعترض طريؽ البطؿ و تخفي اليارب. ،تجري فيو األحداث ومكمؿ ليا

الفقر والغنى و  ،مثؿمر بيا إحدى الشخصيات الروائيةوقد يكوف ىذا المكاف وصفا لحالة ت«
التباىي... حتى الروائح في مثؿ ىذا المكاف في دالالت مديح أو ىجاء.. وليذا تكوف 

مثؿ في ، ولكننا ال نعيشو.. إف األحداث لمكاف مف النوع الذي ندركو ذىنياصفات مثؿ ىذا ا
 (3)»، ال تخاطب وعينا وال تساعدنا عمى إعادة بناء تجربتناىذه الروايات كالمكاف الروائي

                                                           
عبد المالؾ مرتاض، تحميؿ الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاؽ المدؽ،  -(1)

 . 245، ص:1995ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 المرجع نفسو، ص.ف. -(2)
، 1اقع و آفاؽ، دار ابف رشد، لبناف، طغالب ىمسا، المكاف في الرواية العربية، الرواية العربية و  -(3)

 .220، ص:1981
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ويظؿ خارج تجربتنا  ،عف المكاف الحقيقي الذي نعيش فيولذلؾ ال يعبر ىذا المستوى المكاف 
 .الذاتية

 المكان اليندسي:  -2
أي حيف  ،عاده الخارجية بدقة بصرية و حيادوىو المكاف الذي تعرضو الرواية بوصؼ أب «

لتي تمقطيا العيف ا ليتحوؿ إلى مجموعة مف السطوح واأللواف و التفاصيؿ ،يتفكؾ المكاف
ا كمم ،ما زدنا في اتقاف المكاف اليندسيوال تحاوؿ أف تقيـ منيا مشيدا كميا. وكم ،منفصمة

 .(1)»وحرمناه مف األماكف التي عاش فييا ،حرمنا القارئ مف استعماؿ خيالو
مثؿ )تمؾ  ،حباطويتجسد ىذا المكاف في الروايات التي يغمب عمييا اليأس و العجز و اإل «
 .(2)»ـ لمكاتب صنع اهلل إبراىيـ 1974و )نجمة أغسطس(  ،1966رائحة(ال
فيذا يعد  ،ناويؤكد )باشالر( أف المكاف الفني ليس المقاس التابع لممعيار اليندسي كمامرب «

ميو خيالو ، وأسقط عكاف الذي عاش فيو اإلنسافبعيدا عف ذواتنا. و إنما الذي يعنيو ىو الم
ىذا المكاف الحؽ أف و  .و يعرؼ طريقة في أي وقت يعود إليو ،ليكوف ذكرى محببة إليو
وال  ،لكونو مكانا محببا إلى قمبو ،بقى اإلنساف مشدودا إليو بذاكرتوي ،عندما يتحوؿ إلى ذكرى

عاش فيو طفولتو أو فترة مف إال إذا ولد و  ،أف يشعر بأي إحساس نحو مكاف آخر يستطيع
 .(3)»ساحاتو ذكريات و تجارب محببة إليو وكاف لو في  ،الزمف

 
 
 
 

                                                           
  .ص.ف ،المرجع السابؽ -(1)
 ص.ف  ،المرجع نفسو -(2)
 ،10ع العراؽ، مجمة األقالـ، تر:غالب ىمسا، جماليات المكاف في الشعر، غاستوف باشالر،-(3)

 .58ص: ـ،1979



 ":جاكرتا عذراء رواية في المكانية البنية" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الثاني الفصل

  66 
 

 المكان تجربة معاشة:-3
يعد ىذا المكاف مف أكثر األماكف تأثيرا في حياة اإلنساف، ويبقى مخمدا ومحفورا في 

مكاف عاشو «ذاكرتو، فيو الذي يشكؿ دوف أي مكاف آخر ذاتيتو. يقوؿ )غالب ىمسا( إنو:
 .(1) » يعيش فيو بالخياؿ مؤلؼ الرواية، وبعد أف ابتعد عنو أخذ

المكاف الممسوؾ بواسطة الخياؿ لف يظؿ مكانا محايدا،  « ويعرفو )باشالر( بقولو: 
خاضعا لقياسات وتقييـ ُمساح األراضي، لقد عيش فيو ال بشكؿ وضعي، بؿ لكؿ ما لمخياؿ 

جتذاب دائـ، وذلؾ ألنو يركز الوجود في ز، وىو يشكؿ خاص في الغالب مركز امف تحي
يتفقاف في وصؼ ىذا المكاف  -غالب ىمسا وباشالر–فكال التعريفيف  .(2) » حدود تحميو

بعالـ  والقارئ، فالتوؽ إلى إثارة الذكرى تغني الفف الروائيأنو يثير خياؿ كؿ مف المؤلؼ ب
 يثير عاطفة القارئ، وتجعمو يعود إلى مكانو الخاص المحبب.

الطفولة حيف بعث رسالة لصديقو يقوؿ ويؤكد ىذا القوؿ )ساف بيؼ( في وصؼ بيت  
. وحتى لو شاىدتو فمف الذي لـ تشاىد ىذا المكاف تليس شأنؾ يا صديقي أن « فييا:

 تستطيع أف تشعر بتمؾ االنطباعات واأللواف التي أشعر بيا.
وليس لؾ أف تحاوؿ أف تراه مف خالؿ ما كتبتو عنو، بؿ دع الصورة تطفو في داخمؾ وتعبر 

 .(3) » لقميؿ منيا يكفيؾخفيفة فأقؿ ا
إف قارئ ىذه السطور ينساىا فور االنتياء منيا، ليعود بذاكرتو إلى بيت طفولتو.  

وبذلؾ فتح )بيؼ( باب الخياؿ أماـ صديقو ليقرأ حجرتو بدال مف الحجرة الموصوفة عمى 
كاف وما تثيره الذكرى حولو، وبيف الورؽ. إف ىذا القوؿ يبيف المفارقة بيف شعور القارئ بالم

شعور صاحب المكاف حيف يرجع القارئ بذاكرتو إلى غرفتو الخاصة فتطغى عميو لحظة 
ويؤكد )باشالر( أف ذكريات البيوت السابقة، تبقى في  الماضي بدال مف تخيمو لغرفة صديقو.

                                                           
 .216ـ، ص:1981رشد، لبناف، بف الرواية العربية واقع وآفاؽ، دار محمد برادة وآخروف، ا -(1)
 .61باشالر، جماليات المكاف في الشعر، ص: فغاسو  -(2)
 .60، ص:نفسوالمرجع  -(3)
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يشة اليومية، ذاكرة اإلنساف طواؿ حياتو، متجسدة عف طريؽ األحالـ وليس عف طريؽ المعا
يعمؿ عمى دمج أفكار اإلنساف وذكرياتو وأحالمو، أي الماضي لذلؾ يعد البيت أىـ مكاف 

 والحاضر والمستقبؿ.
تغوص إلى عمؽ بحيث تنفتح أمامنا منطقة مف و إف أحالـ يقضتنا تدور حولو، « 

والمستعاد مف ، تدمج بيف القديـ جدا الذكريات، تذىب إلى أقدـ مف تاريخ ذكريات اإلنساف
 .(1) » الذكريات
وقد تأثرت الرواية العربية بنظيرتيا «الشؾ أف باشالر يعني ىنا البيت األوروبي،  

ومف  األوروبية في ذلؾ، حيث قمت الروايات التي تشير إلى المكاف األمومي وأصبحت نادرة.
عناوينيا روايات نجيب محفوظ التي تحمؿ  ىذه الرويات التي حاولت خمؽ ىذا المكاف،

 أسماء أماكف بعينيا، مثؿ ثالثية نجيب محفوظ )بيف القصريف، قصر الشوؽ، السكرية(.
أما أبرز رواية تجسد ىذا المكاف األمومي بقوة، فرواية )أياـ اإلنساف السبعة( لعبد 

 .(2) » 1969الحكيـ قاسـ 
القادر عمى مف ىنا يبدو لنا أف المكاف المعاش سواء أوروبيا أـ عربيا ىو المكاف 

 إثارة خياؿ الكاتب وحنينو.
 المكان المعادي:-4

 ماكف اآلتية:حولو اآل يتضح معنى ىذا المكاف مف عنوانو، فيو الذي تتمحور 
 المنفى وما شابو ذلؾ(.-مكاف الغربة-الطبيعة الخالية مف البشر-)السجف

المجتمع األبوي يتخذ ىذا المكاف صفة « صفات ىذا المكاف بقولو: (غالب ىمسا)وقد حدد 
بيرمية السمطة في داخمو، وعنفو الموجو لكؿ مف يخالؼ التعميمات، وتعسفو الذي يبدو كأنو 

  .(3) » ذو طابع قدري
                                                           

 ، ص.ف.السابؽالمرجع  -(1)
 .224محمد برادة وآخروف، الرواية العربية واقع وآفاؽ، ص: -(2)

 .226المرجع نفسو، ص: -(3)
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وقد شبو «إلنساف بالمرصاد لمواجية  إنسانيتو، معنى ىذا أنو المكاف الذي يقؼ ل 
والقسوة. وتمثمو رواية بالمجتمع األبوي، نقيض األمومي، لداللتو عمى السمطة والتحكـ 

 .(1) » )المبدعوف( لتوفيؽ ىشاـ الركابي
ىذه ىي أىـ المستويات المكانية التي تمحورت حوليا الرواية العربية حسب تصنيؼ )ىمسا(. 

 أف تحمؿ أحدىا.و ونعتقد أف أي رواية البد 

 المكان الروائي: -2
 مفيومو وأىميتو: 2-1

مكونا محوريا في بنية السرد، بحيث ال يمكف تصور حكاية بدوف  «يمثؿ المكاف
ذلؾ أف كؿ حدث يأخذ وجوده في مكاف محدد ف، فال وجود ألحداث خارج المكاف، مكا

 .(2) » وزماف معيف
اإلحداثيات األساسية التي تحدد األشياء الفيزيقية. «كما يمثؿ المكاف إلى جانب الزماف

األشياء مف خالؿ وضعيا في المكاف، كما نستطيع أف نحدد فنستطيع أف نميز فيما بيف 
 .(3) » الحوادث مف خالؿ تأريخ وقوعيا في الزماف

قعي يتحدد بعالقاتو ومفاىيمو المكانية )أعمى، أسفؿ، متصؿ، اإذا كاف المكاف الو 
-المكانيةإضافة عمى أبعاده -داخؿ، خارج...( فإف المكاف الروائي بالمقارنة بالمكاف الواقعي

 يتميز بكونو:
 Espaceال يوجد إال مف خالؿ المغة، فيو فضاء لفظي « :فضاء لفظي-

Verbale أي كؿ األماكف التي بامتياز. ويختمؼ عف الفضاءات الخاصة بالسينما والمسرح ،

                                                           
 ، ص.ف.ؽابسالالمرجع  -(1)
 .99النص السردي)تقنيات ومفاىيـ(، ص:محمد بوعزة، تحميؿ  -(2)
 .59يوري لوتماف، مشكمة المكاف الفني، ص: -(3)
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في الكتاب  ندركيا بالبصر أو السمع، إنو فضاء ال يوجد سوى مف خالؿ الكممات المطبوعة
  .(1) » ضوع لمفكر الذي يخمقو الروائي بجميع أجزائوفيو يتشكؿ كمو 

إف تشكؿ الفضاء الروائي مف الكممات أساسا يجعمو فضاء ثقافيا، « :فضاء ثقافي-
بمعنى أنو يتضمف كؿ التصورات والقيـ والمشاعر التي تستطيع المغة التعبير عنيا، ومف ىنا 

المفظي الخالص، عف تمؾ الفضاءات التي تعبر عنيا  ويتميز فضاء السرد، نتيجة طابع
العالمات غير المغوية مثؿ: رموز الرياضيات والفيزياء الحديثة، ألنيا فضاءات مجردة، 

 .(2) » تقتصر عمى التعبير عف عالقة ىندسية ورياضية شكالنية
يتشكؿ داخؿ عالـ حكائي في قصة متخيمة تتضمف أحداث « :فضاء متخيل-

وشخصيات، حيث يكتسب معناه ورمزيتو مف العالقات الداللية التي تضفييا الشخصيات 
المكانية( يممؾ  ية،عميو، وبالتالي فإف الفضاء في السرد إلى جانب بنيتو الطبوغرافية )الجغراف

يندسية، لذلؾ حتى ولو كاف الفضاء الروائي جانبا حكائيا تخيميا يتجاوز معالمو وأشكالو ال
بمعنى يحيؿ عف أمكنة ليا وجود في الواقع، فإف ما ييـ في السرد يمتمؾ امتدادات واقعية، 

ىو الجانب الحكائي التخيمي لمفضاء، أي الدور الحكائي النصي الذي يقوـ بو داخؿ 
   .(3) » السرد

األدبي يكاد يتفقوف عمى أف المكاف ومف ىنا نجد أف أغمب الباحثيف في مجاؿ النقد 
ري ود الفقالعم« يمثؿ بذاتو ينيض عمى مقومات وخصائص جعمتو، الروائي ىو مكاف قائـ

الذي يربط أجزاء الرواية ببعضيا البعض، وىو الذي يسـ األشخاص واألحداث الروائية في 
 .(4) » أكثر أثراالعمؽ، والمكاف يمد السرد قبؿ أف تمده األحداث الروائية وبشكؿ أعمؽ و 

                                                           
 .27حسف بحرواي، بنية الشكؿ الروائي، ص: -(1)
 .100محمد بوعزة، تحميؿ النص السردي)تقنيات ومفاىيـ(، ص:-(2)
 نفسو، ص.ف. رجعالم -(3)
الشؤوف الثقافية العامة، آفاؽ عربية، بغداد،  ياسيف النصير، إشكالية المكاف في النص األدبي، دار -(4)
 .05ـ، ص:1986، 1ط
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يجسد الحاضنة االستيعابية واإلطار العاـ الذي تتحرؾ فيو  «كما أف المكاف
الشخصيات، وتتفاعؿ معو، وأي نٍص ميما كاف جنسو األدبي البد أف يتوافر عمى ىذا 
العنصر ما داـ فعؿ الحكي ىو األساس الذي ينطمؽ منو ويعود إليو ويتمظير مف خاللو 

 وقوانينو.وبواسطة آلياتو 
لذلؾ يعّد المكاف السردي متخيال أي معبرا عنو بألفاظ وصيغ وحاالت ورؤى وصور 

 خيالية، تتيح مخيمة الروائي لمراوي استكشافو والتعمؽ فيو، ومف ثـ رسـ حدوده، ومالمحو.
ومع ىذا اإلصرار عمى خيالتو وما يترتب عمى ذلؾ مف خصوصية الممفوظ المعبر 

والزوايا التي ترسـ لو، ويوصؼ بيا، يمنحيا نوعا مف الواقعية اإلجرائية فإف الحدود  ، عنو
 القابمة لمتصور والتمثؿ.

أي أف داللة األلفاظ وأسموب التعبير بيا يسمحاف بنوع مف التنقالت بيف الواقع 
 المتعيف واقعيا، واآلخر في يالمكاني والمتخيؿ المكاني، األوؿ مجسدا في الواقع الجغراف

 .(1) » ف في السياؽ الروائيلنصي المتعيالوقع ا
ليس في العمؽ سوى مجموعة مف العالقات الموجودة بيف  « والمكاف في الرواية

األماكف والوسط والديكور الذي تجري فيو األحداث والشخصيات التي يستمزميا الحدث، أي 
 .(2) » الشخص الذي يحكي القصة، والشخصيات المشاركة فييا

مف أىـ المحاور الروائية المؤثرة في إبراز فكرة الكاتب، وتحميؿ  «كما يعد المكاف 
شخصياتو النفسية، ألف إدراؾ اإلنساف لممكاف مباشر وحسي، وصراعو معو ما ىو إال تأكيد 
لذاتو وتأصيؿ ليويتو. فبقدر إحساس اإلنساف بالمكاف، تكمف أىمية وجوده، وال نجافي 

ة اإلنساف مثؿ الزماف تماما، ألف وجوده في المكاف الحقيقة إذا قمنا أف المكاف يضيؽ بحيا
يستمر معو طواؿ عمره، فال تكتسب الذات أىميتيا إال مف خالؿ تفاعميا مع المكاف 

                                                           
محمد صابر عبيد، سوسف البياتي، جماليات التشكيؿ الروائي، دراسة في الممحمة الروائية ))مدارات  -(1)

 .196ـ، ص: 2012، 1الشرؽ(( لنبيؿ سميماف، عالـ الكتب الحديث، األردف، ط
 .31الروائي، ص:حسف بحراوي، بنية الشكؿ  -(2)
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الموجودة فيو. وقد أخذت ىذه القضية حيزا كبيرا في حديث المفكريف والفالسفة، مف أمثاؿ 
 )برجسوف ونيوتف وغيرىـ(.

األدب الروائي، ورأى أغمب الروائييف أف األماكف  ولقد تعاظمت أىمية المكاف في
 باالختناؽالفخمة بالمدينة تثير الشعور  روية تثير السعادة والمرح، وأف المساكفالبسيطة والق

طمئناف في المكاف المتواجد واال ة، فإحساس اإلنساف باألمافغير أف ىذه النظرية تقميدية بحث
 .(1) » اإليجابفيو، ىو الذي يحدد شعوره بالسمب أو ب

 :هأبعاد -2-2
يحتؿ المكاف أىمية خاصة في تشكيؿ العالـ الروائي، ورسـ أبعاده، ذلؾ أف المكاف 

شؼ مف خالليا بعداىا: النفسي مرآة تنعكس عمى سطحيا صورة الشخصيات، وتنك
وسميا بمظاىرىا الجسدية، ولباسيا، وسموكيا، وعالقتيا  «جتماعي، إنو يسيـ في واال

المكاني مف تحديد ىوية المنتسبيف -بسواىا، فما أكثر األحياف التي يتمكف فييا اإلطار البيئي
 .(2) » إليو

 حتوت عمى األبعاد اآلتية:انجد أنيا قد  ،طالعنا عمى رواية "عذراء جاكرتا"اوبعد 
نفعاؿ سمبي أو إيجابي، لذا اوىو البعد العاكس لما يثيره المكاف مف البعد النفسي:  -1

فاإلحساس بالمكاف يرتبط بمزاجية اإلنساف، فالمكاف النفسي ىو مكاف يأخذ اكتمالو مف 
 مشاعر الشخصية، وحالتيا النفسية، ليتحوؿ إلى مكاف جديد. 

مف أحداث ما يحيط بيا و المكاف المصور مف خمجات النفس وتجمياتيا  وإن«
  .(3) » ووقائع

                                                           
 .95صبحية عودة زعرب، غساف كنفاني، )جماليات السرد في الخطاب الروائي(، ص:-(1)
 .133ح، قضايا المكاف الروائي في األدب المعاصر، ص:صالح صال -(2)
، 1شاكر النابمسي، جماليات المكاف في الرواية العربية، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، لبناف، ط -(3)

 .16ـ، ص:1994
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 الجميع في حيرة مف أمرىا، ثـ جمستوجاءت أميا وأخواتيا، « ومف أمثمة ذلؾ:
بالنسبة ليا جحيما ال يطاؽ، فألسنة السوء  فاطمة تروي ليـ، كيؼ أف الجامعة أصبحت

عرضيا وتغرقيا في الشائعات، والممصقات الصغيرة تمأل المدرج عنيا وترمييا  يشتن
وسوء األخالؽ، والمغامرات الدنيئة، واألعيف تالحقيا أينما ذىبت، و التعميقات  بالفجور

مف واحدة الماجنة تالحقيا في كؿ مكاف، وضحكات اليزء والسخرية ال تجعميا تفيـ كممة 
، أو تستقر بضع دقائؽ في المكتبة العامة، بؿ إف بعظيـ قد شبؾ ورقة صغيرة في الدرس

  .(1) » بالمغة اإلنجميزية ))أنا أحبؾ((... شاليا األبيض مكتوب عمييا
اء خاصة عمى المكاف، فقد و في ىذا المقطع: نجد أف البعد النفسي قد أضفى أج

بالنسبة "لفاطمة" جحيما اليطاؽ، وذلؾ بسبب ما لحقيا مف سوء » الجامعة«أصبحت 
الحزب ميالتيا، ألنيا لـ تقبؿ الزواج مف طرؼ زعيـ ز  وسخرية مف طرؼ زمالئيا و

 الشيوعي.
 عبر مستوييف:-الواضح–ويمكف تمبس ىذا البعد البعد الجغرافي:-2
نجده فيما يعمد إليو الروائيوف مف وصؼ تضاريس األمكنة وتقرير « األول:-

 طبيعتيا وأشكاليا وفؽ التسمية الجغرافية والجيولوجية )سيؿ، جبؿ، نير، بحر(.
ما نجده لدى الروائييف مف ذكر األماكف والمناطؽ بأسمائيا المطابقة  الثاني:-

الفكرية، ينتظميا و بذلؾ جممة مف الغايات الفنية لألسماء عمى خارطة الواقع، قاصديف 
  .(2) » غالبا طمب المزيد مف اإليحاء بواقعية المكاف المسمى

 ومف أمثمة ذلؾ:

                                                           
 .47-46نجيب الكيالني، عذراء جاكرتا، ص: -(1)
تو في روايات واسيني األعرج، رسالة دكتوراه، إشراؼ:صالح الجوادي ىنية، صورة المكاف ودال -(2)

 .37ـ، ص:2013مفقودة، جامعة محمد خيضر، الجزائر، 
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الفخمة ذات السجاجيد العجيبة غالية الثمف، وجاكرتا مدينة عجيبة، فييا القصور «
والثريات المذىمة، والنسؽ اليندسي الرائع، تحوطيا الحدائؽ الجميمة، ذات األزىار 

 .(1) » والثمار
قد حاوؿ نجيب الكيالني أف يطوؼ بروايتو إلى العالـ اإلسالمي، ليكشؼ لنا عف ل

ندونيسيا، ومف ىنا إعاصمة » جاكرتا«معاناة تمؾ الشعوب، وذلؾ مف خالؿ ذكره لمدينة 
نمحظ أف البعد الجغرافي لممكاف يكوف مف خالؿ ذكر بعض مناطؽ العالـ الواقعي بشكؿ 

 متخيؿ.
 البعد اليندسي:-3
المكاف بعدا ىندسيا، أي يدخؿ التوصيؼ اليندسي في لغة الوصؼ، مف يأخذ «
 . (2) » المتداولة فيياصباغ األبعاد اليندسية عميو، واستخداـ المصطمحات إخالؿ 

ددىا وقد نشأ البعد اليندسي في أمكنة روائية متعددة عبر جممة مف القنوات يح«
 ح في نقطتيف:الالناقد صالح ص

اآلليات المعقدة، التي يعتمدىا الذىف في االنتقاؿ مف المحسوس إلى المجرد، ومف  األولى:-
إلى تقديميا مجسدة بوسائؿ مختمفة تجعؿ الفناف ينتقؿ مف الفكر المجرد إلى المحسوس،  

 والرواية قد تضفي صفات مكانية عمى األفكار المجردة تساعد عمى تجسيدىا.
منطؽ قياس المسافات ومحاولة ضبط لأف الروائي يخضع في أحياف كثيرة  الثانية:-

المساحات التي يتعامؿ معيا وتجريدىا إلى أشكاؿ مبسطة ذات طابع ىندسي، والقارئ أيضا 
 .(3) » يستجيب إلى إغراء تبسيط األشكاؿ اليندسية المعروفةقد 

 ومف أمثمة ذلؾ:
 يقوؿ الراوي:

                                                           
 .83نجيب الكيالني، عذراء جاكرتا، ص: -(1)
 .147القاضي، البنية السردية في الرواية، ص:عبد المنعـ زكريا  -(2)
 .36ص: تو في روايات واسيني األعرج،الجوادي ىنية، صورة المكاف ودال -(3)
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القصر الجميوري الصيفي الذي يسكنو الرئيس، قصر فاخر عظيـ، تحيط بو حديقة «
قة كثير مف الغزالف، غناء كبيرة، غرست فييا الرياحيف وشتى أنواع الورود، ويمرح في الحدي

رقراقة بيف األحجار و مغارس الزىور، وفي الجية الخمفية لمقصر أكبر ب اسوالجداوؿ تن
معرض لألغراس النباتية، فيو كؿ أنواع أشجار العالـ حتى النخيؿ والتفاح والزيتوف 

 .(1) » والعنب...
 ندونيسي. اإلفي ىذا المقطع: يقدـ لنا الروائي وصفا ىندسيا لمقصر الجميوري 

 بالمكان الروائي:داللة العنوان وعالقتو -3
 المستوى النحوي:-3-1
، وىو » ىي«سمية مركبة مف خبر لمبتدأ محذوؼ تقديره اجممة  :» عذراء جاكرتا«-

 مضاؼ، وجاكرتا: مضاؼ إليو.
 

 
 
 اسـ مؤنث مفرد :َعْذَراء   -
 ندونيسيا.إ: اسـ عمـ لمدينة، وىي عاصمة َجاَكْرَتا -

 المستوى المعجمي:-3-2
عذراء «أف كممة  لقد ورد في "معجـ المغة العربية المعاصرة ألحمد مختار عمر": 

 تزوج عذراء، العذراء: دّرة غير مثقوبة-وات وعذارى: بكُر فتاة عذراءا]مفرد[:ج عذر 
غابة عذراء: لـ تعرؼ بعد، لـ تمتد  -شباؾ عذراء: لـ يصبيا ىدؼ -رممة عذراُء: لـ توطأ-
 يا يد اإلنساف بالقطع وغيره.إلي
 أـ المسيح عميو السالـ،» مريـ«العذراء: البتوؿ، لقب السيدة -

                                                           
 .162نجيب الكيالني، عذراء جاكرتا، ص: -(1)

 َجاَكْرَتا َعْذَراءُ 

خبر لمبتدأ محذوؼ 
 وىو مضاؼ» ىذه« أو» ىي« تقديره

 

 مضاؼ إليو
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)حف( الطور الثالث مف أطوار التحوؿ الكامؿ الذي يمي اليرقة، وتخرج منو الحشرة -2
 ،الكاممة، وىو أقؿ األطوار نشاطا، وتحيط بو الشرنقة

 22أغسطس إلى  23، وزمنو مف أحد أبراج السماء، ترتيبو السادس بيف األسد والميزاف -3
 .(1)» مف سبتمبر

ندونيسيا، ويأتي إ( ىي عاصمة Jakarta(، )باإلنجميزية:Jakartaبالبا ىاسا: : )جاكرتا-
 جايا كارتا( ويعني المزدىرة التي ال تقير.سميا القديـ )اسـ جاكرتا مف ا

   المستوى الداللي:-3-3 
 :كممتيف نجد أف عنواف الرواية مقسـ إلى 

طبؽ رجؿ وىي العفيفة والمصونة، وىذا ين"فكممة عذراء": ىي الفتاة البكر التي لـ يمسيا -
والطيارة، وىي مثاؿ عمى بطمة الرواية "فاطمة"، فيي فتاة مسممة ومثقفة، وتتصؼ بالعفة 

 لممرأة المجاىدة والمناضمة، في سبيؿ تحرير وطنيا مف سيطرة الحزب الشيوعي عمى جاكرتا.
ندونيسيا، وىي المكاف الذي تدور فيو أحداث الرواية، إاسـ مدينة وىي عاصمة  "جاكرتا":-

 .ختارىا الروائي ليعبر عف ىمـو المسمميف فييااوقد 
:"فاطمة" بطمة الرواية  » عذراء جاكرتا« بالعنواف:ئي قصد ومف ىنا نستنتج أف الروا 

داللة عمى عفتيا  » عميو السالـ«فيو بمثابة لقب ليا، فيو شبييا بالعذراء مريـ أـ المسيح 
ضعافيا  وطيارتيا، فرغـ اإلشاعات التي روجت ليا مف طرؼ الشيوعييف لمنيؿ مف سمعتيا وا 

صامدة ومقاومة لكؿ الضغوطات واألكاذيب، فحققت معنويا مف مواجيتيـ، إال أنيا بقيت 
  النصر لبمدىا واستشيدت في سبيؿ اهلل، وىذا ما ورد في الرواية،

وعاد أبو الحسف، وعاد حاجي محمد إدريس..))لكف فاطمة(( لـ تعد إال في « الرواي: يقوؿ
رصاصة صندوؽ خشبي...ومالبسيا الطاىرة البيضاء ميضبة بالدماء...انطمقت في الظالـ 

آثمة أودت بحياتيا...سقطت عذراء جاكرتا شييدة، وفي يدىا وردة حمراء ذات 

                                                           
 .1475أحمد مختار عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة، ص: -(1)
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بتسامة رضى...وفي جيبيا مصحؼ صغير، تبمؿ أىدابيا الطويمة اأشواؾ...وعمى ثغرىا 
 .(1) » دمعة عشؽ خالد...

 عالقة العنوان بالمكان الروائي: 
إف عنواف الرواية يعبر عف المكاف، فمعؿ استشعار الكيالني بمعاناة الشعوب  

ندونيسيا، جعمو يكتب "رواية عذراء إاإلسالمية غير العربية مف بينيا "جاكرتا" عاصمة 
 جاكرتا". 
بنتو فاطمة، مرآة ينعكس عمييا ىذا افقد جعؿ مف أسرة حاجي محمد إدريس، وخاصة  

الصراع، مف خالؿ المواجية التي خاضتيا ىذه األسرة المسممة ضد أعداء اإلسالـ، حتى 
 تحقؽ النصر لممسمميف، واندحر الشيوعيوف. 

 أما فاطمة بطمة الرواية فقد نالت إحدى الحسنييف واستشيدت في سبيؿ اهلل. 

 أنواع األمكنة:-4
 :األماكن المغمقة -أ

األماكف التي تحدىا حدود مف جوانبيا الثالثة عمى أقؿ تقدير، بشرط أف تكوف «وىي 
  .(2) » ليا حدود سقفية

وىي األماكف التي تحمؿ صفة األلفة وانبعاث الدؼء العاطفي،  ختيارية:اأماكن مغمقة -*
وتسعى إلبراز الحماية والطمأنينة في فضائيا، ليذا فالشخصية تسعى إلييا بإرادتيا مف دوف 

 قيد أو ضعط يقع عمييا، كالبيوت والمكاتب ...الخ.
، وىي وىي األماكف التي حددت مساحتيا، وتتصؼ بالضيؽ« أماكن مغمقة إجبارية: -*

 امة في السجف.مثؿ: اإلق .(3) » فضاء طارئ ومفارؽ لممعتاد
                                                           

 .264-263نجيب الكيالني، عذراء جاكرتا، ص: -(1)
رحيـ عمي جمعة، المكاف وداللتو في الرواية العراقية، أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة بغداد،  -(2)

 .82ـ، ص:2003
، 2سمر روحي الفيصؿ، السجف السياسي في الرواية العربية، جروس برس، طرابمس، لبناف، ط -(3)

 .60ـ، ص:1994
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، يتبيف لنا أف األماكف المغمقة الموظفة فييا كانت "عذراء جاكرتا"وبعد دراستنا لرواية  
 كاآلتي:

. وألف البيت مأوى ، يجسد قيـ األلفة بإمتيازلمسكنىإف البيت كفضاء :البيت -1-أ
اإلنساف، فإنو يمثؿ وجوده الحميـ، يحفظ ذكرياتو ويتضمف تفاصيؿ حياتو األشد خصوصية 

 وحميمية. 
 .(1) » تظير صورة البيت وكأنيا أصبحت طبوغرافية وجودنا الحميـ«

ويمثؿ البيت كينونة اإلنساف الخفية، أي أعماقو ودواخمو النفسية، فحيف "نتذكر « 
والحجرات فإننا نعمـ أننا نكف داخؿ أنفسنا". في البيت ينطوي اإلنساف عمى نفسو، البيوت 

ألنو يمنحو شعورا باليناءة والطمأنينة والراحة، وذلؾ في مقابؿ ما يتعرض لو في محيطو 
  .(2) » الخارجي مف تيديد وأذى

مرور  مستودع ذكريات اإلنساف، إنو بيت الطفولة الذي يتحوؿ مع يشكؿ البيت إذف« 
الزمف إلى ))يوتوبيا((، أي مكاف يحمـ اإلنساف بالعودة إليو. في ىذا السياؽ النفسي تتخذ 

ي جماد إلى رمز األبعاد اليندسية لممكاف طابعا ذاتيا وخياليا، يتحوؿ المكاف مف "شيء"، أ
 اليندسي. البيت القديـ، بيت الطفولة، ىو مكاف األلفة، ومركز تكييؼ هدوفكرة، وينتفي بع

الخياؿ. عندما يبتعد اإلنساف عنو يظؿ حاضرا في ذاكرتو، يستعيد ذكراه ويحف لمعودة إليو، 
البيت ))ىو  .(3) » ألنو يسقط عمى الكثير مف مشاعر الحنيف واإلحساس بالحماية واألمف

كوف الحقيقي بكؿ ما في الكممة مف  إنو، كما قيؿ مرارا، كوننا األوؿ،-ركننا في العالـ

                                                           
ىمسا، المؤسسة الجامعية لمدرسات والنشر والتوزيع،  غاستوف باشالر، جماليات المكاف، تر:غالب -(1)

 .32، ص:1984، 2لبناف، ط
 .106، ص:-تقنيات ومفاىيـ-محمد بوعزة، تحميؿ النص السردي -(2)
 نفسو، ص.ف. رجعالم -(3)



 ":جاكرتا عذراء رواية في المكانية البنية" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الثاني الفصل

  62 
 

بحيث يبدوا أتعس كوخ في نظر صاحبو بيتا جميال، يحمؿ قيـ المأوى والمالذ  ،(1)معنى((
 والحماية.
، وبما أف البيت ىو مكاف لمراحة واألماف، فقد تحوؿ في رواية "عذراء جاكرتا" 

و اليموـ، وذلؾ  إلى مكاف مميء باألحزاف  » حاجي محمد إدريس«وباألخص في بيت 
 . » مد إدريسحاجي مح«ختفاء رب األسرة بسبب ا
اضطربت أمور األسرة في بيت حاجي محمد إدريس، وسادىا توتر « يقوؿ الراوي: 

قد تكوف المأساة المعمقة أشد  ومتصؿ، وأخذ الخّيروف مف الناس التوافد عمى البيت مواسيف،
نتباه، ففي صباح يـو ممطر، وجدت مى النفوس، لكف أمرا حدث فشد االإثارة، وأكبر تأثيرا ع

نفعاؿ: ))حاجي محمد إدريس يناشدكـ اب رسالة موجزة، أخذت تقرأىا في اتحت البفاطمة 
سي أشد صنوؼ البالء، ال الرحمة، ويطمب التوسط عاجال إلخراجو مف محبسو، إنو يقا

سعا في إنقاذه، مف األفضؿ اإلتصاؿ بشخصية كبيرة في الحزب، فيـ وحدىـ تدخروا و 
   .(2) » لعذابالقادروف عمى تحريره مما يعاني  مف ا

ودخمت فاطمة إلى البيت، ىا ىي أميا تجمس كابية حزينة يطؿ مف « كما يقوؿ: 
نظراتيا الرعب واألسى، وىا ىـ إخوتيا وأخواتيا الخمسة يطبؽ عمييـ الصمت واألسؼ، 
وتمؾ مكتبة أبييا تتراص فييا الكتب والمجالت باردة غير عابئة بشيء، وتمؾ السجاجيد 

 .(3) » المتآكمة عمى األرضالرخيصة 
ختار عيشو أسرة حاجي محمد إدريس، وقد اىنا يتبيف لنا الوضع المأساوي الذي ت 

 الروائي فضاء البيت، ليبيف لنا ذلؾ.
 القصر: -2-أ

 وىو ما شيد مف المنازؿ وعال، وىو البناية الضخمة الواسعة، ومسكف المموؾ ورؤساء الدوؿ.
                                                           

 .36غاستوف باشالر، جماليات المكاف، ص: -(1)
 .94نجيب الكيالني، عذراء جاكرتا، ص: -(2)
 .84ص:المصدر نفسو،  -(3)
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جتماعي رفيع، وىذا ما ورد في "رواية عذراء اوكممة القصر، تدؿ عمى مستوى 
جاكرتا"، فنجد أف زعيـ الحزب الشيوعي يعيش في قصر فخـ، والخدـ يروحوف ويجيئوف 

 عميو.
 مفاتنيا: ي، وقالت وىي تخمع معطفيا، وتبدوضحكت تانت«
الذي يشقيؾ ىذا قصرنا مميء بكؿ شيء .. والخدـ يروحوف  ))ىّوف عميؾ..وما-

 .(1) » ويجيئوف .. ولدينا أمواؿ طائمة .. والحزب بكادراتو تحت تصرفؾ..
في ىذا المقطع: نجد أف الروائي لـ يقدـ لنا، وصفا ىندسيا لمقصر، بؿ إكتفى فقط 

 باإلشارة إليو.
القصر الجميوري الصيفي الذي يسكنو الرئيس، قصر فاخر عظيـ، «"يقوؿ الراوي":

تحيط بو حديقة غناء كبيرة، غرست فييا الرياحيف وشتى أنواع الورود، ويمرح في الحديقة 
كثير مف الغزالف، والجداوؿ تنساب رقراقة بيف األحجار ومغارس الزىور، وفي الجية الخمفية 

يو كؿ أنواع أشجار العالـ حتى النخيؿ والتفاح لمقصر أكبر معرض لألغراس النباتية، ف
لى والزيتوف والعنب.. كاف الرئيس جالسا في صالوف فخـ، يرتدي قميصا  قصير األكماـ، وا 

جواره بعض الصحؼ، وخاصة الصحؼ التي تمجده وتعطؼ عميو، إنو يتأمؿ صورتو 
كبير في المنشورة في إعجاب، ويردد بعض الكممات المأثورة عنو والمكتوبة بخط 

 .(2) » عتزاز..ا
في ىذا المقطع: يقدـ لنا الروائي نجيب الكيالني وصفا دقيقا لقصر رئيس إندونيسيا، 
فمف ىنا نرى أف صورة القصر في رواية "عذراء جاكرتا"، صورة تحاكي الواقع، فالروائي 

الفقيرة أي يحاوؿ أف يكشؼ لنا عف الفوارؽ االجتماعية بيف الطبقة الحاكمة الغنية، والطبقة 
 الشعب اإلندونيسي.
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 السجن: -3-أ
وقد يكوف مكانا يكبح الحياة أو «السجف ىو ذلؾ المكاف المنعزؿ عف أعيف الناس، 

يرتكز دوره «، وخصوصا إذا ُوسـ بأنو مكاف لمعقاب والمراقبة، فيو مكاف (1) » يرفضيا
وتتغير فيو القيـ اإلنسانية، وقد يكوف  .(2) » المفترض أو المطموب كجياز لتغيير األفراد

مكانا لتالقي األفكار وتبادؿ اآلراء وخمؽ الصداقات وتمقي المعرفة، بؿ ترويض النفس 
يفرضاف عمى المرء  البشرية والتسامح، وفي كؿ ىذه الحاالت فإف ىذا اإلجبار وىذا االنغالؽ

أو يقظة لتناشد الحرية  الذكريات، التي تأتي في صورة حمـواستحضار  تداعيات وبواعث
المصادرة، والداخؿ إلى ىذا الفضاء يحاوؿ التأقمـ مع الزماف و المكاف الموجوديف فيو، 

ضعا نصب اوسيقؼ السجيف مع ذاتو يصارع األلـ والحزف لكي يتجاوز المحف واألزمات، و 
 عينيو أمؿ الخروج في يـو مف األياـ.

 اإلصالحي، والسجف السياسي.وىناؾ نوعيف مف السجوف ىما: السجف 
 وىو .(3) » مكاف لتشكؿ معرفة عيادية حوؿ المحكوميف« :ىو السجن اإلصالحي-

إقامة جبرية تفرض عمى النازؿ فيو أف يكوف سجينا، ويحاوؿ القائموف عمى مصمحة السجوف 
إعطاء السجناء فرصا لمراجعة الذات ومحاسبة النفس والتأمؿ في المستقبؿ، فالسجف كما 

فيو يستقبؿ المتعمـ والجاىؿ والغني والفقير،  .(4) » جياز انضباطي صاـر« يقوؿ:بالتاردا:
العاطؿ عف العمؿ، لذلؾ يأتي فعؿ ترويض النفس وتعويدىا عمى تعمـ  و وصاحب الوظيفة

تخدـ السجناء في  ية و العقمية، ىذه الميف التي قدبعض الميف بحسب الميوؿ والقدرات الذىن
 حياتيـ بعد خروجيـ مف السجف.

                                                           
 .134غاستوف باشالر، جماليات المكاف، ص:  -(1)
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جرائـ قتؿ أو نيب  ايستقبؿ السجناء الذيف ارتكبو  وكذلؾ نجد أف "السجف اإلصالحي"
   وسطو. أو تاجروا في المخدرات.

ذو طبيعة خاصة تختمؼ عف طبيعة السجف العادي في «فيوأّما السجن السياسي:
الصور التي تطالعو، وفي األثار السمبية الجسدية المراحؿ التي يمر فييا السجيف، وفي 

مكاف يضع فيو المستعمر أولئؾ «، كذلؾ فإف السجف السياسي(1) » والنفسية التي تصيبو فيو
ختالفو عف الذي يوضع فيو االذيف رفضوا الرضوخ وخدشوا حياء المعادلة، ومف ىنا 
اس وحياتيـ. إف سجف المجرميف المجرموف الذيف خرقوا القانوف االجتماعي، وىددوا أمف الن

مكاف يضمف لممجتمع استمرار األمف و سيادة األعراؼ االجتماعية، ومف ثـ فيو مكاف 
عادة السياسييف إلى يلإلصالح، في حيف يكوف السجف السياسي مكاف لتمي ف واإلرضاخ وا 

    .(2) » الرضوخ"-حظيرة المعادلة:"التسمط
ـ انتماءات حزبية سياسية أو طائفية أو عرقية، فالسجف السياسي إذا يستقبؿ الذيف لي

وليـ رأي يخالؼ ويعارض السمطة السياسية في سياستيا الداخمية أو الخارجية، أو الذيف 
 نتماءاتميـ.ئرة الشؾ وعدـ التيقف مف دورىـ وايقعوف في دا

يعزؿ فيو أي شخص أخؿ  ومف ىنا نستنتج: أف السجف اإلصالحي والسياسي مكاف
جتماعي واألخالقي أو النظاـ السياسي، بمعنى آخر، كؿ شخص نفذ أو يعتقد أنو بالنظاـ اال
أو حاوؿ أف ينفذ العمؿ وحّرض عمى ىذا العمؿ، ولـ يرضى عنو المجتمع أو نفذ عمال 

 .نطالؽكة السجيف، ألنو مقيد الحرية واالالسمطة السياسية، لذلؾ فالمكاف ىنا يشؿ حر 
 ىو:"السجف السياسي":و وفي رواية "عذراء جاكرتا": ىناؾ نوع واحد مف السجوف 

الساعات تمر بطيئة ثقيمة، ككابوس مزعج يتمنى صاحبو أف يفيؽ « يقوؿ الرواي:
منو، وأشياء مريبة تحدث في الزنازيف المجاورة، ال يستطيع حاجي محمد إدريس أف يراىا 

خـ األحزاف، إنو يسمع أصوات استغاثة وال مغيث، الغموض مف حولو يجسـ األوىاـ، ويض
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وصراخ رجاؿ يجأروف بالشكوى، غير أف أنينيـ يختمط بالسخريات والضحكات 
  .(1) » العابثة...

فقط  كتفى الروايال نجد أي وصؼ ىندسي لمسجف،  بؿ افي ىذا المقطع السردي 
 بتجسيد معاناة السجيف "حاجي محمد إدريس" )وىو عالـ ومجاىد(، وباقي السجناء.

وقاؿ قائد السجف وىو يجمس عمى مكتب أنيؽ، تعموه صورة « وفي مقطع آخر:
 الرئيس:

 ))ليس لدينا وقت..((.-
 لـ يجب حاجي محمد، بينما استطرد القائد األسمر:

 اإلبقاء عمى حياتؾ((.))إف استجوابؾ معاناة إننا نريد -
 ))لـ أرتكب جرما((.-

 قاؿ القائد في ضيؽ:
 ؟((.ماشومي اإلسالمية)))) ىؿ أنت مف جماعة -
 ))يا ولدي جماعة ماشومي يتبعيا المالييف مف أنحاء البالد..((.-
 ))أفيـ مف ذلؾ أنؾ ترد باإليجاب؟((.-
   .(2) » ))نعـ.. أنا أحد أعضائيا..((-

يحدث حوار بيف قائد السجف وحاجي محمد إدريس )وىو أحد في ىذا المقطع:  
عتراؼ محمد حاجي مية(، والغرض مف ىذا الحوار ىو اأعضاء جماعة )ماشومي( اإلسال

إدريس بأنو مف جماعة ماشومي اإلسالمية التي كانت معارضة لمسمطة السياسية أنذاؾ 
سوكارنو"، )ىو رئيس المتمثمة في الحزب الشيوعي اإلندونيسي مع مساعدة الرئيس "

 إندونيسيا(.

                                                           
 .71نجيب الكيالني، عذراء جاكرتا، ص: -(1)
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وفي موضع آخر مف الرواية، نمحظ أف ىناؾ وصفا ىندسيا لمسجف، فالروائي يصفو  
و المساء...والصمت...والسجف الكبير، وحاجي محمد نائـ في زنزانت« بالسجف الكبير: يقوؿ:

 .(1) » خر يتقمب عمى جنبيو، ويردد كممات التوحيدينبعث منو غطيط خفيؼ، ومف آف آل
ومف ىنا نستنتج أف لمسجف مكانة ميمة في رواية "عذراء جاكرتا" وذلؾ لطبيعة  
جتماعية والثقافية والنفسية بيف المسمميف و اال السياسية، فيي تناقش األوضاع الرواية

 والشيوعييف في دولة إندونيسيا، يقوؿ الراوي: 
العناء ألوانا كانوا يضربونو في معتقمو البعيد كاف ))حاجي محمد إدريس(( يقاسي « 

صحتو، وكانوا يكيموف لو السخريات، وىي أشؽ عمى نفسو  عمى الرغـ مف شيخوختو ووىف
مف ضرب السياط، وفي األوقات القميمة التي يفرغ فييا لنفسو داخؿ الزنزانة المظممة يجمس 

مخضمتاف بالدموع، متجيا ناحية القبمة، فيقرأ ما حفظ مف آيات القرآف، ويردد الدعاء وعيناه 
  .(2) » ويطيؿ الركوع والسجود

في ىذا المقطع: يصؼ لنا الكاتب تجربة السجف القاسية ببالغ الدقة والتفصيؿ، فقد  
التعذيب وىو في زنزانة لوحده، إال أنو لـ  لوافتعرض البطؿ "حاجي محمد إدريس" ألشد أ

يمنعو مف أداء فريضة الصالة وقراءة القرآف، فيذا يدؿ عمى إيمانو القوي باهلل وأخالقو العالية 
 التي لـ تعد موجودة في مجتمعاتنا العربية.

وسمع المعتقموف والمسجونوف باألخبار األولى لمثورة، « يقوؿ في مقطع آخر:و  
بأف ذلؾ يـو انتقاـ أكثر منو  زنزاناتيـ ينتظروف مصيرىـ الغامض، فيـ يؤمنوففانكمشوا في 

ية لحظة، وكاف بعض القادة أيـو تحرر، وأف حياتيـ أصبحت عرضة لمقضاء عمييا في 
المسؤوليف عف السياسييف المحجوزيف أبعد نظرا، فالعتصموا بالتريث حتى ينجمي الموقؼ،  

ؼ عمييا عامموف في الحزب فقد بادروا بتوجيو الضربة أما في السجوف األخرى التي يشر 
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لمسجناء المساكيف، مثاؿ ذلؾ ما حدث في المعتقؿ الذي كاف ))حاجي محمد إدريس(( نزيال 
  .(1) » بو..

 في ىذا المقطع: يتبيف لنا أف السجف الموظؼ في الرواية ىو: "السجف السياسي". 
   المكتب:-4-أ 
غرفة أو مساحة أخرى فييا الناس، وقد كاف توظيفو في ىو بشكؿ عاـ عبارة عف  

التي كاف ليا دور ميـ في قمب   » دار الصحيفة «الرواية مف خالؿ عمؿ فاطمة في
السمطة، فقد كاف ىدفيا فقط البحث والكشؼ عف الحقيقة، التي تخالؼ أعماؿ )الحزب 

 الشيوعي(.
ستمرار..فميس لنا تدعيـ يجب أف تعرفي أف الصحيفة تخسر با« وما ورد في الرواية: 

مف الخارج والسبؽ الصحفي ىنا شبو منعدـ ألننا لسنا عمى صمة وثيقة بالحكاـ.. وال يمكننا 
نحف نمجد نشر الصور العارية، أو تمجيد أبطاؿ المعسكريف الكبيريف في العالـ..

  .(2) » وقمة الشيرة.. واالضطيادالحقيقة..ورجاؿ الحقيقة يقاسوف مف الفقر 
شعرت فاطمة باالرتياح لكالـ الرجؿ، إنيا تحب العمؿ الصحفي « وفي مقطع آخر: 

لعمو يساعدىا عمى التعبير الصادؽ عما يعتمؿ في قمبيا، وىو في الوقت نفسو سوؼ ينسييا 
آالـ الفراؽ بالنسبة ألبييا وخطيبيا، والصحافة جامعة مف نوع آخر قد تحصؿ عف طريقيا 

يا رئيس التحرير في جولة سريعة بأنحاء الدار، بمف المعرفة وخبايا األمور، واصطحالكثير 
المبنى توجد ىذه قاعة المحرريف، وذلؾ مكاف المحررات وىناؾ المكتبة واألرشيؼ، وأسفؿ 

 .(3) » المطبعة، وفي طرؼ أقصى صالة اإلجتماعات..إلخ
، مف خالؿ عرضو لبعض  » دار الصحيفة«في ىذا المقطع: يصؼ لنا الرواي  

 المكاتب الموجودة فييا، كقاعة المحرريف، وقاعة المحررات، وصالة االجتماعات..إلخ.
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كما حاوؿ تبييف أىمية الصحافة في القضاء عمى الظمـ والفساد الذي شيده الشعب  
بطمة الرواية: التي حاولت   » فاطمة«، وقد حاوؿ تجسيده مف خالؿ شخصية ياإلندونيس
، وقد كاف ىدفيا مف العمؿ ةعف بعض خفايا األمور المتعمقة بالدولة اإلندونيسي أف تكشؼ

الحسف( وأبوىا )حاجي  يفي الصحافة ىو تحقيؽ االستقالؿ لبمدىا والعثور عمى خطيبيا )أب
شعارىا الدفاع عف جميع  كما كاف«محمد إدريس( المسجوناف منذ وقت طويؿ، 

 .» المظموميف
فاطمة تستقر عمى مكتبيا في دار الصحيفة حتى انفجرت لـ تكد « يقوؿ الرواي:

باكية، تطمع إلييا زمالء القمـ دوف أف يفعموا شيئا، وبعد أف انتيت مف نوبة البكاء، وجففت 
 .(1) » دموعيا حمؿ إلييا أحدىـ كوبا مف الشاي وأعطاىا قرصا ميدئا لألعصاب

لتي تعانييا فاطمة وىي في المعاناة ا أف يبيف لنا في ىذا المقطع يحاوؿ الروائي
المكتب، فيي ترى آالؼ الضحايا مف القتمى، وىي ال تستطيع أف تفعؿ ليـ شيئا بسبب 
جبروة وقوة السمطة الحاكمة، ولكف نمحظ أف المكتب كمكاف لأللفة والمحبة، وىذا ما جسده 

 دئاالروائي في ىذا المقطع مف خالؿ إحضار أحدىـ )لفاطمة( كوبا مف الشاي وقرصا مي
 فيذا داللة عمى صور المحبة والتضامف بينيـ.

نؼ مف قبؿ بعض المتظاىريف كما شيد فضاء المكتب في الرواية لبعض صور الع
 يف لمحزب الشيوعي.التابع

وتطايرت شظاياه في كؿ انيالت األحجار، فتحطـ زجاج النوافذ، « يقوؿ الراوي:
نطمؽ الرصاص عشوائيا، وتقدـ ثالثة مف رفقاء الحزب القتحاـ باب السور، ولما األنحاء، وا

اعترضيـ الحارس العجوز أردوه قتيال بعدد كبير مف الرصاصات، كانت فاطمة عند ذلؾ 
  .(2) » أعمى السمـ، وشيدت المنظر الدامي فأطمقت عيارات نارية مف مسدسيا..بواقفة 
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 األماكن المفتوحة: -ب
ىذا النوع مف األفضية أمكنة عامة يمتمؾ كؿ واحد حؽ ارتيادىا وتعد فسحة  يعتبر« 

ىامة تسمح لمناس بااللتقاء والتواصؿ، كما تسمح بالحركة والتفاعؿ والنمو داخؿ النص 
   .(1) » الروائي
فالمكاف المفتوح: يتميز بالحركة واالستمرارية والحيوية، والمكاف المغمؽ ضيؽ  

ومعزوؿ عف العالـ الخارجي، ىنا تتحرؾ نفسية الشخصيات مف خالؿ األلفة والعشؽ 
 فيناؾ عالقة تأثير وتأثر بيف المكاف والشخصيات بسبب األحداث.والكراىية. وبيذا 

أىمية بالغة في الرواية إذ أنيا تساعد عمى   » لألماكف المفتوحة «كما نجد أف  
مف خالؿ ما تمد «اإلمساؾ بما ىو جوىري فييا، أي مجموع القيـ والدالالت المتصمة بيا، 

بو الرواية مف تفاعالت وعالقات تنشأ عند تردد الشخصية عمى ىذه األماكف العامة التي 
 .(2) » اءيرتادىا الفرد في أي وقت يش

رواية "عذراء جاكرتا"، نجد أف األماكف المفتوحة الموظفة فييا طالعنا عمى وبعد ا 
 كانت كاآلتي:

 الشوارع واألحياء: -1-ب 
نتقاؿ ومرور نموذجية، فيي التي ستشيد حركة اأماكف «تعد الشوارع واألحياء 

  .(3) » أو عمميا الشخصيات وتشكؿ مسرحا لغدوىا ورواحيا، عندما تغادر أماكف إقامتيا
، تستقبؿ كؿ فئات المجتمع، وتمنحيـ كامؿ الحرية في أماكف مفتوحةوالشوارع «

 التنقؿ وسعة اإلطالع والتبدؿ، وىي ال تقـو عمى تحديدات وال حدود ثابتة مما يصعب عمى 
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  .(1) » الكاتب عممية اإلمساؾ بيا
مف خالؿ الرواية نمحظ أف الكاتب لـ يقـ بذكر أسماء الشوارع، وذلؾ نتيجة لعدـ خبرة 
الكاتب بالمكاف الذي تدور فيو األحداث، فيو يفترض المكاف ويتخيمو. ويكوف المكاف متخيال 

 لمكاتب واقعيا لمشخصيات في كؿ الروايات التاريخية.
مشت فاطمة في الشارع الطويؿ، جاكرتا مفعمة بالضياع، وتروؽ ليا « يقوؿ الرواي:

جري النغـ والصراخ والشجوف، رائحة العربدة والعبث أو لعميا مدينة الزنوج في يـو عيد غ
 القدـ، والعراقة تختفي وراء روائيا الحديث، لكنيا تمبس قناعا يخفي معالميا..

انحرفت فاطمة مف شارع إلى شارع عمى غير ىدى، ىذا ىو موقؼ سيارات األجرة، 
  .(2) » وأحد السائقيف يصرخ برئيس الموقؼ..

صبغ الشقاء وجو جاكرتا الحزينة..دخاف يعمو  تغير وجو المدينة..« وفي مقطع آخر:
ويغطي جماؿ السماء..وصراخ ينساب كالعويؿ اليائس..وبعض الجثث ممقاة في الشوارع 
تنزؼ منيا الدماء..وكالب تحوـ حوليا الجثث..الخوؼ جعؿ الناس ييرعوف إلى 

 .(3) » بيوتيـ
اف حركة وتنقؿ مف خالؿ ىذا المقطع نرى أف الشارع قد تحوؿ بفعؿ العنؼ مف مك

 لمزاولة الحياة، إلى مكاف لمقير والموت.
 أما بالنسبة لألحياء فمـ يرد ذكرىا إال مرة واحدة في الرواية، كما لـ تذكر أسمائيا.

وجاكرتا مدينة عجيبة، فييا القصور الفخمة ذات السجاجيد العجيبة « يقوؿ الراوي:
الغالية الثمف، والثريات المذىمة والنسؽ اليندسي الرائع، تحوطيا الحدائؽ الجميمة ذات 
األزىار والثمار، وفييا أيضا األحياء الفقيرة تفوح منيا رائحة القذارة والمرض والفقر، واألطفاؿ 

                                                           
، 2ينوى لمنشر والتوزيع، سوريا، طنالمكاف الروائي(، دار ياسيف النصير، الرواية والمكاف )دراسة  -(1)

 .15-14ـ، ص:2010
 .173الكيالني، عذراء جاكرتا، ص:نجيب  -(2)
 .222المصدر نفسو، ص: -(3)
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ة يجدوف عمال فيتسكعوف في الشوارع يشاركوف الكالب في فرز العراة الحفاة، والنسو 
 .(1) » القمامات...

 المدينة:-2-ب
أوجدىا الناس لتكوف في خدمتيـ، وعمى  ،(2) » المدينة ىي مسكف اإلنساف الطبيعي« 

مستواىـ أوجدوىا لتساعدىـ في العيش وتطمئنيـ وتحمييـ مف العالـ المناوئ ومف أنفسيـ، 
وتختمؼ المدف عف بعضيا البعض، فمكؿ مدينة موقعيا الجغرافي، وتتميز كؿ مدينة بعاداتيا 

كوف مغمقة عمى نفسيا، أو قد وتقاليدىا، والمدينة قد تكوف مكانا مفتوحا، أو مغمقا، فقد ت
أو قد تكوف تابعة في زوايا األودية منكمشة في حركة زعر أو «تكوف مفتوحة عمى البحر، 
 .(3) » منتشرة في ظؿ السيؿ البعيد

والمدينة ىي مركز السمطة كيفما كاف نوعيا، وىي بؤرة التفاعالت واألحداث السياسية 
فيو عالقة الحاكـ بالمحكوميف، والسمطة بالشعب بشتى أنواعيا، ولذلؾ فيي أظير ما تكوف 

 باعتبارىا المركز أو لقربيا منو.
وقد احتمت المدينة مكانا بارزا في رواية "عذراء جاكرتا"، وأظيرت بوضوح الصراع 

وبيف أفراد الشعب اإلندونيسي ممثال في جماعة  اإلندونيسيالدائر بيف الحزب الشيوعي 
 مت الكثير مف الشيداء. )ماشومي( اإلسالمية التي قد

جاكرتا التي أعرفيا؟؟ ىي تتمتـ فاطمة في أسى ))الدنيا(( أىذه و  «يقوؿ الراوي: 
 .(4) » الناس كأنيـ يرتعوف في غابة ال يحكميا قانوف ..مستحيؿ
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في ىذا المقطع: نجد أف "فاطمة" بطمة الرواية، تتعجب لموضع الذي آلت إليو مدينتيا 
 ، وىذا بسبب الصراع الدائر بيف األحزاب. » إندونيسياعاصمة «جاكرتا 

وجاكرتا مدينة عجيبة، فييا القصور الفخمة ذات السجاجيد  « وفي مقطع آخر:
العجيبة الغالية الثمف، والثريات المذىمة والنسؽ اليندسي الرائع، تحوطيا الحدائؽ الجميمة 
ذات األزىار والثمار، وفييا أيضا األحياء الفقيرة تفوح منيا رائحة القذارة والمرض والفقر، 

ة يجدوف عمال فيتسكعوف في الشوارع يشاركوف الكالب في فرز واألطفاؿ العراة الحفاة، والنسو 
الناخبيف  تواصتتسابؽ إلى أو القمامات، وفي جاكرتا أحزاب عدة تتصارع عمى السمطة، 

الجماعات التبشيرية النشطة التي تممؾ المدارس والمستشفيات واألرز والدقيؽ  ، وفيياالتعساء
در النشرات الممموءة باالفتراءات الدينية، والماؿ والكتب، تتحرؾ في حرية تامة، وتص

واألكاذيب التاريخية، وتقيـ احتفاالت التنصير عالنية، وتوزع المعونات الغذائية والكساء عمى 
مف تشاء لمف يناصرونيا أو يعتنقوف المسيحية، وفي جاكرتا أحياء شامخة شوارعيا تممع 

  .(1) » والقاذورات والكالب والقطط الميتة كالمرآة المجموة، وفييا األماكف الممتمئة باألحواؿ
في ىذا المقطع: يصؼ لنا الراوي مدينة جاكرتا، بأحيائيا الفقيرة والغنية، وبأحزابيا 
المتصارعة عمى السمطة، كما قد حاوؿ أف يبيف لنا جماؿ ىذه المدينة رغـ الصراعات التي 

 تشيدىا.
صبغ الشقاء وجو جاكرتا الحزينة..دخاف  تغير وجو المدينة.. « وفي مقطع آخر:

يعمو ويغطي جماؿ السماء..وصراخ ينساب كالعويؿ اليائس..وبعض الجثث ممقاة في 
الشوارع تنزؼ منيا الدماء..وكالب تحـو حوليا الجثث..الخوؼ جعؿ الناس ييرعوف إلى 

 .(2) » بيوتيـ
لذي آلت إليو مدينة الوضع المأساوي ا أف يبيف لنا في ىذا المقطع: يحاوؿ الروائي

 جاكرتا، وذلؾ بسبب فعؿ التدمير الذي لحقيا.
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 الشاطئ: -3-ب
يمثؿ الشاطئ لعامة الناس مكاف الراحة واالستجماـ خاصة في فصؿ الصيؼ، أما 
في الرواية فكاف عبارة عف المكاف الذي تـ فيو خطؼ المجاىد )حاجي محمد إدريس( مف 

 طرؼ الحزب الشيوعي، وأخذه إلى سجف بعيد عف جاكرتا. 
ور صامت، ولدى الميؿ حالؾ السواد، والسفينة ترسو عمى شاطئ ميج« يقوؿ الراوي:

ودار  فييا الشاطئ وقفت عربة ))جيب((، وحمؿ حاجي محمد إلييا حمال، ثـ قذؼ بو
المحرؾ، وانطمقت عبر الظالـ إلى سجف يقع بعيدا منعزال خارج المدينة...ووجد حاجي 
محمد نفسو أخيرا في حجرة ضيقة قذرة، كاف مربوط العينيف، ولـ يكف ألمو إال ألنيـ انتزعوا 

  .(1) » صحؼ قبؿ إدخالو إلى زنزانتومنو الم
 الجزر: -4-ب

وال ترقى مساحتيا  الجيات الجزيرة ىي منطقة مف اليابسة محاطة بالمياه مف جميع
 لتكوف قارة.

دريس كاف يشرؼ عمى إ ألف حاجي محمدأما في الرواية فقد تـ ذكرىا، وذلؾ 
ندونيسية إلايتفقد أحواليا في جاكرتا والجزر  سالمية ،التي كافإلمجموعة مف المدارس ا
 البعيدة مف حيف آلخر.
ف يقـو أف أبي يكتفي بالتفتيش عمى المدارس، فقد قرر إ قالت فاطمة: «يقوؿ الراوي: 

 .(2) » بجولة توعية في أنحاء الجزر..وسيعود بعد فترة
لنا أسماء الجزر التي سافر الييا "حاجي في ىذا المقطع: نجد أف الكاتب لـ يذكر 

 فقد كاف المكاف متخيال بالنسبة إليو، واقعيا لمشخصيات.محمد" ، ليقـو بجولتو التفتيشية، 
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 المسجد:-5-ب
رضيا طقوس لمعبادة، والديف أ ـلكؿ ديف عمى وجو األرض سواء كاف سماويا أ 

أماكف محددة، وعبادة فردية تمارس السماوي لو نوعاف مف العبادة، عبادة جماعية تمارس في 
في أي مكاف، و"المسجد" ىو مكاف العبادة الجماعية عند المسمميف، وىو مالذ كؿ شخص 

 يطمب الراحة والسكينة والعمـ.
ويحظى المسجد بمكانة عالية في نفس المسمميف ذلؾ إف الذىاب إليو والصالة فيو  

 ليما ثواب كبير عند اهلل.
لنصوص السردية عمى أنو بنية ذات أثر إيجابي في توجيو ويوظؼ المسجد في ا« 

 .(1) » السموؾ وتيذيبو
حقيقة المسجد بوصفو رمزا لمعبادة، وليس زخارفا  "نجيب الكيالني"ولقد أدرؾ  

و السياسية، ففي "رواية دالالت الروحية واالجتماعية الونة بارية، فالمساجد عنده مشحمعم
داللة سياسية، فمخطبة الجمعة التي ألقاىا "حاجي محمد عذراء جاكرتا" نجد أف لممسجد 

إدريس" أثر في الوعي السياسي بيف المستمعيف ليا، وقد كانت السبب األوؿ في اعتقالو 
 وتعذيبو.
ة التي آلت ئيحز في نفسو تمؾ األحواؿ السكاف "حاجي محمد إدريس" مسمما بحؽ ت 

ئع في مف فظا -الحزب الشيوعي-خصوصاإلييا جاكرتا، وما ترتكبو المنظمات الحزبية، 
 بنتو "فاطمة" مف مضايقات في كميتيا.البالد، وأخيرا ما تعانيو ا

وىب حاجي محمد مف مكانو..وقصد توا إلى حيث يجمس خطيب المسجد، وىو « 
 صديؽ حميـ لو، وقاؿ في ىدوء والعرؽ يندي جبينو:

؟((.-  ))أتسمح لي بأف أخطب الجمعة اليـو

                                                           
، 2009، 1محمد إبراىيـ، تجميات في السرد الحكائي، فضاءات لمنشر والتوزيع، األردف، ط -(1)

 .121ص:
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 المسجد في رضى:قاؿ خطيب 
 ))بكؿ تأكيد..فأنت أخي وأستاذي((.-

 يالو  مف يوـ..
 كاف يتكمـ مف قمبو..

وكانت لكمماتو صدى ميوال في النفوس ىكذا..ما خرج مف القمب وصؿ إلى القمب، سادت 
المسجد ضجة كبرى، الصدؽ ىو المجد، شعر حاجي محمد بسعادة فائقة، خيؿ إليو أف 

وأنو يشعر بدبيب الشباب يسري في أوصالو..حتى لكأنو في سف أثقاؿ الشيخوخة تتساقط، 
مرة القوة الحقيقية ىي قوة الروح والقمب والفكر..ىي ال تشيخ  الثالثيف..أدرؾ ألوؿ

 .(1) » أبدا..
 الجامعة:-6-ب 
ىي عبارة عف مكاف مفتوح وىي رمز لمعمـ والثقافة و االنفتاح نحو العالـ الخارجي،  

الدراسات العميا، بعد مسيرة مف العطاء المدرسي، كما تعبر عف حضارة يكمؿ الطالب فييا 
 وتقدـ األمـ مف خالؿ األبحاث التي تقـو فييا.

و ذلؾ مف خالؿ الندوات التي في الرواية كانت الجامعة وسيمة لموصوؿ إلى السمطة،  
أكبر فئة مف  التي يحاوؿ فييا أف يستغؿ ،في الجامعة الشيوعي" كاف يقوـ بيا "زعيـ الحزب 

 الشباب، خاصة الفتيات.
كانت الندوة التي نظمت في إحدى كميات ))جاكرتا(( ندوة ممتعة، « يقوؿ الراوي: 

نيا إ، وخاصة وعمى الرغـ مف مرور خمسة أسابيع عمييا إال أف الزعيـ مازاؿ يذكرىا جيدا
كانت مقصورة عمى فتيات الجامعة، لقد وقؼ عمى المنصة، وأخذ يشرح كيؼ أف المرأة 
كالرجؿ تماما في التكميؼ وحمؿ أعباء الرسالة اإلنسانية في خدمة الجماىير الكادحة 

                                                           
 .53نجيب الكيالني، عذراء جاكرتا، ص: -(1)
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حزاـ  ومبادئوتحريرىـ، وكاف يكرر أنو قد سقطت مبادئ عصر ))حريـ السمطاف((، 
 .(1) » العفة

 .التقاء بيف فاطمة وزعيـ الحزب الشيوعيلجامعة نقطة كما قد كانت ا 
وشقت الصفوؼ فتاة غريبة الشأف..قاصدة المنصة التي يتكمـ مف «يقوؿ الراوي:  

فوقيا الزعيـ، كانت في حوالي العشريف مف عمرىا، أجمؿ ما فييا..عيناىا المتاف تشرقاف 
يمانا وجالال، وكانت طويمة األكماـ ترتدي عمى رأسيا شاال أبيض يخفي شعرىا،  ،حيوية وا 

ويبرز وجييا المتألؽ النضر، قالت وىي تقترب مف الزعيـ: ))أيسمح لي السيد بأف أدلي 
 .(2) » بتعميؽ..؟
وفي اليـو التالي وقفت فاطمة في قاعة المحاضرات تصرخ « وفي مقطع آخر: 

متحدية الكذب والشائعات، وتنعي موت الضمائر وخسة القيـ، وتنادي بالحرية الحقيقية 
 .(3) » ..وتعمف أف ))حديث اإلفؾ(( لف يغير مف منيجيا أو خطتيا..وبالصدؽ

لمجامعة مف خالؿ الرواية، الدور الفعاؿ أف يبيف لنا يحاوؿ الروائي في ىذا المقطع: 
"ففاطمة" كانت تنشر أفكارىا، التي تعارض فييا السمطة الحاكمة، وتدافع فييا عف قضية 

 المسمميف، مف خالؿ قاعة المحاضرات الموجودة في الجامعة.
  

  

                                                           
 .16، ص:السابؽالمصدر  -(1)
 .18، ص:نفسوالمصدر  -(2)
 .55، ص:نفسو المصدر -(3)
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 :مفهوم الشخصية  -/1
 : لغة  -أ

صفات تميز الشخص من « :جاء في معجم الوسيط لفظة الشخصية و التي تعني       
 . »غيره 
  (1)»ذو صفات متميزة و إرادة وكيان مستقل: فالن ذو شخصية قوية« :ويقال 

جماعة شخص اإلنسان وغيره مذكر، و  الشخص« :و في معجم لسان العرب يقال     
سواد اإلنسان و غيره تراه من بعيد تقول : ، والشخص الجمع أشخاص و شخوص و شخاص

والشخص كل جسم له ارتفاع  ،رأيت شخصهل شيء رأيت جسمانه فقد وك: ثالثة أشخص: 
  (2)»عير لها لفظ الشخصت، والمراد به إثبات الذات فالسو ظهور

ص هو الجسم الذي له مشخص و الشخ  « :محيط المحيط يقالو في قاموس       
: تعينا يمتاز عن غيره.، وقد يراد به الذات المخصوصة والهيئة المعنية في نفسهاحجمية

 .ي عند المتكلمينوالشخص أمر عدم

و قال في التعريفات أن الذات أعم من الشخص ألن الذات تطلق على الجسم وغيره 
دن  و عند األصمعي أن الشخص إنما يستعمل في ب. والشخص ال يطلق إال على الجسم

وقد تخص  ،ص أيضا على اإلنسان ذكرا أو أنثىويطلق الشخ. اإلنسان إذا كان قائما انتهى
    (3)»به المرأة 

 

 
                                                           

 ،4004، 4ط ، مصر،مكتبة الشروق الدولية ،1، المعجم الوسيط، مجلدمجمع اللغة العربية -(1)
 . 474ص

 .27ص ،م4002 ،"شخص"مادة  ،دار صادر، لبنان ،8ج ،ابن منظور، لسان العرب-(2)
 . 444ص ،1998 ،مكتبة لبنان، لبنان محيط المحيط،  بطرس البستاني، -(3)
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 :اصطالحا  -ب

في الرواية مفاهيم متعددة بتعدد وجهات نظر األدباء و ( الشخصية)اكتسب كلمة       
مجمل السمات و المالمح التي تشكل طبيعة شخص  «النقاد، لكن المعنى الشائع لها هو أنها

في  ، ولهااألخالقيةوهي تشير إلى الصفات الخلقية و المعايير و المبادئ ...أو كائن حي 
   (1)»األدب معاني أخرى و على األخص ما يتعلق بشخص تمثله قصة أو رواية أو مسرحية

، وتعيش في مكان و زمان ، كائن بشري من لحم ودم «و هناك من يرى أن الشخصية
، غ يكتسب مدلوله من البناء القصصي، ويرى آخرون بأنها هيكل أجوف و وعاء مفر معينين

 .(2)»فهو الذي يمده بهويته 

 ،في القصة مدار المعاني اإلنسانيةاألشخاص  «في حين يرى محمد غنيمي هالل أن 
، ولهذه المعاني و األفكار المكانة األولى في القصة منذ ومحور األفكار و اآلراء العامة 

قضاياه العامة منفصلة  إذ ال يسوق القاص أفكاره و ،اإلنسان و قصاياهانصرفت إلى دراسة 
 (3)»ممثلة في األشخاصبل  ،عن محيطها

أحد األفراد الخياليين أو الواقعيين الذين تدور حولهم  «كما تعرف الشخصية بأنها      
 (4)»أحداث القصة أو المسرحية 

تضم تحت عالمة من العالمات اللغوية التي  «و الشخصية عند بعض نقدة العرب     
في النص السردي حالها كحال بقية ، وهي تعيش داخل الرسالة أو جوانحها الدال و المدلول

                                                           
 .410ص، 1981دبية،التعاضدية العمالية، تونس،األمعجم المصطلحات ، براهيمإفتحي  -(1)
 ،1984علي الراعي وآخرون،عبد الرحمن مجيد الربيعي روائيا،دار العربية للموسوعات،لبنان، -(2)

 .47ص
 .414 ص ،1987 ،دار العودة، لبنان ،الحديثمحمد غنيمي هالل، النقد األدبي  -(3)
 ،مكتبة لبنان مجدي وهبة ومراد كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة و األدب، -(4)

 .117ص ،1979 ،لبنان
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فهي ليست إنسانا واقعيا ،بل كائن لغوي ( من مكان و أحداث و سارد و زمان) العالمات 
   (1)»مستفاد أو معطي في النص مبني ببناء لغوي خاص

الشخصية في الرواية أو الحكي عامة ، ال ينظر لها من وجهة نظر التحليل  «كما أن       
 له وجهان أحدهما دال ( أي عالمة) (Signe)البنائي العامة إال على أنها بمثابة دليل 

(Signifiant)  اللساني ( العالمة اللغوية)و األخر مدلول ،وهي تتميز عن الدليل اللغوي أي
لفا، ولكنها تحول إلى دليل،فقط ساعة بنائها في النص،في من حيث أنها ليست جاهزة س

حين أن الدليل اللغوي له وجود جاهز من قبل،و تكون الشخصية بمثابة دال من حيث أنها 
تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص هويتها، أما الشخصية كمدلول،فهي مجموعة ما يقال 

وهكذا فان . ا،و أقوالها و سلوكهاعنها ،بواسطة جمل متفرقة في النص أو بواسطة تصريحاته
صورتها ال تكتمل إال عندما يكون النص الحكائي قد بلغ نهايته ، ولم يعد هناك شيء يقال 

ولهذا السبب لجأ بعض الباحثين إلى طريقة خاصة في تحديد هوية الشخصية . في الموضوع
  (2)»صورة عنها -ءةعبر القرا -الحكائية تعتمد محور القارئ ألنه هو الذي يكون بالتدريج

أن الشخصية هي عماد من أعمدة البناء الروائي ،وال نبالغ إذا قلنا إنها :ومن هنا نستنتج     
 كما يرى عبد الملك مرتاض  -حجز الزاوية في بنية النص السردي ، ذلك ألن الشخصية

هي التي تكون واسطة العقد ،بين جميع المشكالت األخرى، حيث إنها هي التي  «-
التي تستهويها، وهي التي تنجز .. تصطنع المناجاة ،وهي التي تصف معظم المناظر

اع أو تنشيطه،من خالل سلوكها وأهدافها و ث، وهي التي تنهض بدور تقديم الصر الحد
 . (3)»ي تتفاعل مع الزمن فتمنحه معنى جديداوهي التي تعمر المكان وهي الت.. عواطفها

                                                           
 .119-118ص ،1989، 1ط ،اتحاد الكتاب العرب، سوريا ،دنان بن ذريل، النقد و األسلوبيةع -(1)
 .  41-40ص ،نص السردي من منظور النقد األدبيبنية ال، حميد لحمداني -(2)
 .140-102ص ،(بحث في تقنيات السرد)في نظرية الرواية  عبد الملك مرتاض، -(3)
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 :أبعاد الشخصية -2

كائن حي له جوانب وأعماق وأبعاد، وهذه  -أيا كان نوعها-الشخصية في العمل الفني
البعد النفسي، و البعد المادي، : هي األبعاد تتمثل في هذه الرواية في ثالثةتلك  الجوانب و

عذراء «البعد الفكري، وستتم دراسة هذه األبعاد للتعرف على بناء الشخصية في رواية و 
   :» جاكرتا

 :البعد المادي -أ
العام، والسلوك  ويقصد به البعد الجسمي و الجسدي و المالمح والقسمات والمظهر« 

وال شك أن البعد المادي يتضمن دالالت نفسية واجتماعية  الظاهري للشخصية
 .(1) » وسياسية

ومن خالل الرواية نجد أن السارد قد قام برسم المالمح الخارجية لشخصياته الرئيسية،  
 :ومن أمثلة ذلك

 :يقول الراوي واصفا مالمح فاطمة الخارجية
يتكلم من فوقها الزعيم، كانت في قاصدة المنصة التي ..لصفوف فتاة غريبة الشأنوشقت ا«

يمانا وجالال، ..حوالي العشرين من عمرها، أجمل ما فيها عيناها اللتان تشرقان حيوية وا 
يخفي شعرها، ويبرز وجهها المتألق  وكانت طويلة األكمام، ترتدي على رأسها شاال أبيض

 .(2) » ..النضر
الجسدية، أنه لم " فاطمة"لعل ما يلفت النظر في هذا الوصف الخارجي لمالمح شخصية 

نما جاء لخدمة  يأتي إلبراز مهارة الكاتب وقدرته على استخدام تقنية الوصف الروائي، وا 
الموقف الدرامي والبناء الفني للشخصية، واإلسهام في تفسير األحداث، وحركة الشخصية 
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فنيا، فالبعد الخارجي يوحي بالنقاء والصفاء الداخلي، وينم عن بطريقة مقنعة ومسوغة 
شخصية ذات إيمان قوي باهلل عز وجل، فهي شخصية مؤمنة ومسلمة، على عكس شخصية 

 .الزعيم، فهي من الشخصيات الكافرة على حسب رؤية الراوي
 الخارجية" فاطمة"أن الروائي قد قام بصبغ مالمح : كما نالحظ في هذا المقطع  

 .رتدائها الحجابإنسانية، وذلك من خالل إسالمية إبصبغة 
 :يقول الراوي: خر من الرواية آوفي موضع  
تناول الزعيم الكأس للمرة الخامسة، ومع ذلك فقد بقى محتفظا بتوازنه، متمالكا ألعصابه، «

ر، كان قد بدت مبسوطة ال يعلوها هم أو كد، ومالمح وجهه عيناه تومضان في فرح طارئ
  .(1) » .. سيوي السمات بكل معنى الكلمة، جذاب السمرةتوسط القامة آم
، "الزعيم"نجد أن الروائي قد قام بتحديد المظهر الخارجي لشخصية : في هذا المقطع 

كما قد حاول أن يبرز لنا مالمحه الخارجية، فمالمح وجهه التي تبدو منبسطة ال يعلوها هم 
 . أو كدر، داللة على أنه من الطبقة الغنية والحاكمة في البالد، وصاحب نفوذ قوي

       :البعد النفسي -ب
يشمل هذا البعد المالمح واألحوال النفسية، والروحية، والرغبات، واألمال، والعزيمة، كفاية 

 .نطواء أو انبساطهدوء، ومن انفعال و لهدفها، ويتبع ذلك المزاج من ا الشخصية بالنسبة
من الداخل، وقد حظيت الصفات " فاطمة"حظ قارئ الرواية أن الكاتب اهتم بشخصية يل

صراع داخلي وتناقضات وطموحات، وحاجات نفسية، وكشف األفكار الشخصية النفسية من 
 .وأرائها و مواقفها، بالنصيب األكبر ومتابعته

أهذه هي جاكرتا التي (( دنيا))وتتمتم فاطمة في أسى« :يقول الراوي: ومن أمثلة ذلك
 .(2) » الناس كأنهم يرتعون في غابة ال يحكمها قانون.. أعرفها؟؟ مستحيل 
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في حديث مع نفسها، فهي تتعجب للوضع   » فاطمة«هذا المثال تبدو لنا الشخصية أي  في
 .» جاكرتا«الذي آلت إليه مدينتها 

وساد هرج ومرج، وتوقف األتوبيس، الناس يتدافعون «: وفي مقطع آخر يقول الراوي
كحيوانات في قفص، ونظرت فاطمة، وجدت شابا في السابعة عشر ممزق الثياب، كث 
الشعر، يضربه الناس من كل صوب، وهو شاحب الوجه، وزائغ النظرات، يتلقى الضربات 

منه، وربط يديه بحبل حزينا مكبوتا دون أن يتكلم، يتطوح بينهم كالذبيحة، وجاء شرطي تقدم 
دمعت عينا فاطمة، وقالت فاطمة ..ثنين من الشهود، ثم انصرفوامتين، وأخذ المجني عليه 

 :في انفعال
  .(1) » هذه هي جاكرتا الجميلة؟؟.. دنيا))-

، فهي تعيش حالة نفسية "فاطمة"يحاول الروائي الخوص في عمق شخصية  :في هذا المقطع
كما أنها تعيش حالة من التوتر سيئة، والسبب في ذلك حزنها الشديد على أفراد مدينتها، 

نفعال، فجاكرتا الجميلة التي كانت كلها أمن وسالم، تحولت إلى غابة يعيش بداخلها واال
 .لقوي فيهم يأكل حق الضعيفمجموعة من الحيوانات المفترسة، ا

 : يقول الراوي: خر من الروايةوفي موضع آ
وتمضي فاطمة في طريقها على غير هدى، لقد ملت البقاء في البيت، وضاقت ذرعا «

بالتواجد في الكلية، وأبوها لم يعد، وخطيبها رهن المحاكمة، وأبواه في حالة من الضيق يرثى 
  .(2) » ..لها

، فهي شخصية تعيش "فاطمة"لنا الكاتب المالمح الداخلية لشخصية  يصور: في هذا المقطع
تلك األكاذيب واإلشاعات التي روجت لها من طرف زعيم الحزب : صراع داخلي حاد، سببه

ضعافها معنويا  .الشيوعي ورجاله للنيل من سمعتها وا 
 :فهو ما لحق بأفراد أسرتها من مآسي: أما السبب الثاني
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 .اء ال تعلم عنه شيء، أما خطيبها فهو في السجنفأبوها في حالة اختف
والد ( "حاجي محمد إدريس)وفي غير مكان من الرواية نجد أن الكاتب قد قام بتحليل نفسية 

التي تنبثق أفعاله منها،  النفسية مالمحوال صفاتوسبر أغوارها، ليصل إلى أهم ال ،"فاطمة
، والزهد في ملذات الدنيا وشهواتها، وعدم النفس ه الشجاعة والتقوى والتواضع، وعزةفوجد عند

 .الخوف من الموت
 :يقول الراوي

 :رتياح، وقالتنهد رئيس التحرير في ا«
والنضال في حاجة إلى ..وهناك كثيرون يروق لهم طريق أبيك..كل شيخ وله طريقة))-

اللذين ويدري لعل أباك أشجع وأصلب قلبا منا نحن ..شهداء ال يرهبون الموت أو السجون
 ((.نتخفى وراء المهارات الفنية، والخدع السينمائية إن صح التعبير

 :وتنحنح وكست وجهه سحابة حزن، وقال
ولقد اختار ..أبوك رجل عظيم، وهو رجل عاقل ويدرك أن هناك أساليب شتى للنضال))-

 دعي هذا األمر هذا يا ابنتي..والذين يحملون السالح هم قمة الشجاعة..الطريق الصعب
 .(1) » ..فهو بالغ التعقيد

حاجي محمد "أن يبين لفاطمة بأن والدها " رئيس التحرير"يحاول : في هذا المقطع 
 .هو رجل شجاع وقوي ال يخاف الموت" إدريس

والتي أبرزتها الرواية التقوى " حاجي محمد إدريس"ومن السمات النفسية في شخصية 
 .واإليمان باهلل عز وجل

واألرض ..وتحسس الجدران الصلبة..ما كان حاجي محمد يحدث به نفسههذا « :يقول الراوي
مأ، وتذكر الكلمات إنه يشعر بالظ..ال ماء وال طعام..فلم يجد شيئا على اإلطالق..الباردة

وهو في بطن الحوت كما ورد في القرآن، وأخذ حاجي (( ذا النون))التي كان يسبح بها 
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اناكا إ نِّي ُكْنُت م نا الا إ   {(( ذا النون))محمد يردد كلمات  لاها إ الا أاْنتا ُسْبحا
 [.87:األنبياء]}الظاال م ينا 

 .(1) » ..آه..أخذ يسبح بها أالف المرات
من الداخل، " حاجي محمد إدريس"يحاول الروائي أن يصور لنا شخصية  :في هذا المقطع

وهو  اهلل عز وجلفهو إنسان مسلم ومؤمن باهلل عز وجل، وذلك من خالل ترديده لكلمات 
 .في أصعب المحن

 .فالبرغم من شعوره الشديد بالعطش وهو في السجن، لم يفقد إيمانه وتقواه باهلل تعالى
 :البعد الفكري-ج

نتمائها أو عقيدتها الدينية وهويتهما وتكوينها الثقافية، وما لها ايقصد بالبعد الفكري للشخصية 
وعيها ومواقفها من القضايا العديدة، وهو يؤكد من تأثير في سلوكها ورؤيتها، وتحديد 

 .لتحام الذي تعيشه الشخصية بين ما تؤمن به أو تقوله من أفكار وبين ممارساتهااإل
ويبدو تصوير المالمح الفكرية للشخصية الروائية غاية في األهمية على مستوى التكوين 

 .الفني للرواية، فهي عنصر مهم من مكونات الشخصية وأبعادها
 :نجد أن الروائي قد قام بتقسيم شخصياته إلى قسمين ": عذراء جاكرتا"ومن خالل رواية 

 .وهي فاطمة ووالدها وخطيبها: شخصيات مسلمة-
كما نجد أن المؤلف قد بذل جهدا كبيرا .زعيم الحزب الشيوعي وأنصاره : شخصيات كافرة -

ومسلمة، تسعى لتحقيق العدل ، فهي شخصية مثقفة "فاطمة"في إبراز هذا البعد في شخصية 
 .والسالم في بالدها، كما أنها من الشخصيات الداعية لإلسالم

 : يقول الراوي
 :قالت فاطمة«

                                                           
 .74المصدر السابق، ص -(1)



 ":رواية عذراء جاكرتا بنية الشخصية في "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثالث

  551 
 

هل في اإلسالم الذي قرأته ما وتعرف التفاسير  ،زعمت باألمس أنك مسلم، وتقرأ القرآن))
 .(1) » يبيح مراقصة األجانب؟؟ وفي الحفالت العامة

ملمحا بارزا من مالمح شخصية فاطمة المبنية على الشجاعة، فهي لم يجسد هذا الموقف 
تخف من مواجهة زعيم الحزب الشيوعي، بل على العكس، فهي كشفت أكاذيبه أمام العلن، 

 .لكنه ال يطبقه فهو يدعي بأنه مسلم ويقرأ القرآن
لى جانب شخصية و   ، التي يسعى "حاجي محمد إدريس"، نجد شخصية "فاطمة"ا 

من خاللها إلى ترسيخ قيم إسالمية أصيلة في وسط قائم على التخاذل والضعف  الكاتب
 جذوروالخوف وحب الدنيا، رافضا بذلك الواقع المعيش كمتوالية من االنحرافات والبعد عن ال

 .اإلسالمية األصيلة
يؤمن بأن سبب تدهور األوضاع في المجتمعات هو بسبب تخلي " فحاجي محمد إدريس"

جذورهم اإلسالمية، وأن األمن والسالم ال يكون إال بالرجوع إلى تلك الجذور و  المسلمين عن
 .التمسك بها

 :بنته فاطمةايقول حاجي محمد إدريس مخاطبا 
انحرف الدين وأفلس في كل تلك األصقاع فكان البديل ما ترينه من ..لكل مجتمع طبيعته«

جاء الغزاة بسيوفهم ونيرانهم وعنفهم ف..كانت الشعوب تحلم باليقين والسالم والجنة..انحراف
ال لماذا .. أصبح الناس هناك مغلوبين على أمرهم..ليحملوا الناس إلى جنتهم الموعودة وا 

سعادة الشعوب يا فتاتي ال تقاس بصنع ..وآالف السجون.. حمامات الدم، وحركات التطهير
 ىتبدو في رض..السعادة شيء آخر.. صاروخ جبار، أو سفينة فضائية تحوم حول القمر

  .(2) » ..وحرية ترفرف أعالمها..، وأمن يوشح الضمائرالقلب، وابتسامة صادقة على الشفاه
يحاول الروائي أن يبين لنا أن للدين أهمية كبرى في تطور المجتمعات  :في هذا المقطع

نما ا  سعادة الشعوب ال تكون بالمال و فستقرارها، فالدين هو منهج حياة، ا  و  ستعمار الشعوب، وا 
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بتسامة في وجه اال:لي بصفات اإلسالم النبيلة منهاتكون بالتمسك بالدين اإلسالمي، والتح
 .والجهاد في سبيل اهلل عز وجل ،اآلخر، ورضى القلوب

  : يقول الراوي ،وفي موضوع آخر من الرواية 
و صديق وقصد توا إلى حيث يجلس خطيب المسجد، وه..وهب حاجي محمد من مكانه«

 :حميم له، وقال في هدوء والعرق يندي جبينه
 ((.أتسمح لي بأن أخطب الجمعة اليوم؟))-

 :قال خطيب المسجد في رضا
 ((.فأنت أخي وأستاذي..بكل تأكيد))-

 ..يا له من يوم
 كان يتكلم من قلبه

ما خرج من القلب وصل إلى القلب، سادت ..وكانت لكلماته صدى مهوال في النفوس هكذا
المسجد ضجة كبرى، الصدق هو المجد، شعر حاجي محمد بسعادة فائقة، خيل له أن أثقال 

حتى لكأنه في سن ..الشيخوخة تتساقط وأنه يشعر بدبيب الشباب يسري في أوصاله 
هي ال تشيخ ..أن القوة الحقيقية هي قوة الروح والقلب والفكر أدرك ألول مرة..الثالثين

    .(1) » ..أبدا
أن يرسخ العقيدة في النفوس، فهي في " حاجي محمد إدريس"يحاول : في هذا المقطع 

بسها من وتنقيتها من كل شائبة تنفي عن الجذور ما يالنظر الكاتب القوة الموجهة للحياة، 
 .ضعف أي تطهير قلب المسلم من الجبن والخوف والخداع

 : في مقطع آخر من الرواية، يقول الراوي 
مد بعد هذه الخطبة يجلس في حجرته وحيدا يفكر، ثم يجد نفسه بالرغم منه كان حاجي مح«

أيها تعلموا أصول دينكم ..أيها الناس تحرروا من الخوف))يصيح وكأنه واقف على منبر 
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ألنها الصدق ..كلمات اهلل أقوى الكلمات..عندئذ تتصغار أمامه كافة الفلسفات المستعارة
إنهم يحافظون على زيهم القومي ولوكان ..زي برغم فقرهم العراة ال يتزينون بأي ..األزلي

نحن ال نستسيغ ..جتلب على نفسه الهزء والسخريةلو لبس متسول بدلة سهرات ال..رقعام
بن الخطاب عاش زاهدا متقشفا يكفيه ما يكفي أقل فرد او ..طعم الخنازير، وال نبي بعد محمد

تبحث عن رجل ..ويعرف شعبه  الماليين ال تبحث عن رجل يعرف نفسه..في الرعية
    .(1) » كعمر

بشخصية عمر بن " حاجي محمد إدريس"نالحظ مدى تأثر المجاهد : في هذا المقطع 
صلى اهلل عليه )، الذي يعتبر من كبار أصحاب الرسول محمد "رضي اهلل عنه"الخطاب 

اإلسالمي، كما ، وثاني الخلفاء الراشدين، وأحد أشهر األشخاص والقادة في التاريخ (وسلم
، ومن علماء الصحابة وزهادهم، وقد اشتهر بعدله يعد من أحد العشرة المبشرين بالجنة

نصافه الناس من المظالم، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين  .وا 
رضي )فكل هذه الصفات السامية والنبيلة التي جمعتها شخصية عمر بن الخطاب  

حاجي محمد )طرف المسلمين، وهذا ما حاول تبينه ، جعلته مثال يقتدى به من (اهلل عنه
ليح كم بلده، وذلك ( رضي اهلل عنه)، فهو يطمح أن يجد شخصا كعمر بن الخطاب (إدريس

لتواضعه، وعدله، وتركه لملذات الدنيا وشهواتها، وااللتفات ألمور اآلخرة، وكذلك لشجاعته، 
 .فهو يعتبر من أشجع رجال األمة اإلسالمية

       :شخصياتأنواع ال-3
 :حسب التصنيف الكالسيكي يمكن أن نقسم الشخصيات إلى نوعين هما

 :الشخصيات الرئيسية -أ
يوجد في كل عمل روائي شخصيات تقوم بعمل رئيسي إلى جانب شخصيات تقوم  

هي التي تقود الفعل وتدفعه إلى األمام، وليس من  «فالشخصية الرئيسية . ثانوية تبأدوا
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تكون الشخصية الرئيسية بطل العمل دائما، ولكنها هي الشخصية المحورية، الضروري أن 
  .(1) » وقد يكون هناك منافس أو خصم لهذه الشخصية

كما أنها هي التي ال يمكن اإلستغناء عنها في األحداث، والتي تقوم بالدور االساسي  
 .الهام في العمل الفني

 .(2)في ثالثة خصائص الشخصيات الرئيسية(( هينكل))ويحدد  
 مدى تعقيد التشخيص. 
 مدى اإلهتمام الذي تستأثر به بعض الشخصيات. 
 مدى العمق الشخصي الذي يبدو أن إحدى الشخصيات تجسده. 

نمط الشخصيات المعقدة التي ترجع أفعالها وتصرفاتها إلى  تعقيد التشخيصويقصد بمعيار 
مجموعة متداخلة ومركبة من الدوافع واالنفعاالت المتناقضة، بما يجعلها عرضة لتغيرات 

ومعنى ذلك أن الشخصيات الرئيسية تمثل نماذج إنسانية معقدة، وليست نماذج ..حاسمة
اجتذاب القارئ هذا المعيار يخص بنية بسيطة، وهذا التعقيد هو الذي يمنحها القدرة هلى 

 .الشخصية في ذاتها، وفي هويتها النفسية
بناء الشخصية وطرق تقديمها على المستوى السردي  معيار األهميةبالمقابل يخص  

هتمام السارد، حيث يمنحها الشخصيات الرئيسية التي تستأثر بامن هذا الجانب الشكلي، 
علها في مركز اهتمام الشخصيات هتمام يجهذا اال. متفوقةيا، وتحظى بمكانة حضورا طاغ

 .خرى وليس السارد فقطاأل
غموض الشخصية بما يجعلها مثار اهتمام  العمق الشخصيويقصد بمعيار  

ذلك أن جميع الناس الذين يلفهم الغموض أو تشكل حياتهم لغزا « .الشخصيات األخرى
   .(3) » غامضا علينا، يستثيرون شغفنا
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، التي تجسد كل round المدورةبالشخصيات  المعقدةالشخصيات (( فورستر))ويسمي «
الشخصيات المناسبة لتمثيل البعد  أنواع التنوع والتعقيد في الطبيعة اإلنسانية، لذلك يعتبرها

التي تعكس فكرة ثابتة  .( flat » (1.المسطحةالمأساوي، في مقابل ما يسميه بالشخصيات 
 .لمؤلفها
، وتمثل ةأساس هذا التقابل بين النمطين، تتميز الشخصيات المدورة بكثافة سيكولوجيعلى 

في غالب األحيان حالة درامية معقدة ومركبة، بينما تفتقر الشخصيات المسطحة إلى الكثافة 
 .السيكولوجية والتعقيد الذي يميز الطبيعة اإلنسانية، وأنها ذات بعد أحادي ثابت غير متغير

من طرف السارد فعليها يتوقف فهم  الشخصيات الرئيسيةونظرا لالهتمام الذي تحظى به 
 .التجربة المطروحة في الرواية، وعليها نعتمد حين نحاول فهم المضمون الروائي

لنجيب الكيالني فإن الشخصيات الرئيسية الموظفة " عذراء جاكرتا"ومن خالل دراستي لرواية 
 :فيها كاآلتي

  :فاطمة-1-أ
، وتنتسب لجامعة » عاصمة إندونيسيا«تدرس بإحدى كليات جاكرتامسلمة ومثقفة، هي فتاة 

اإلسالمية بإندونيسيا، كما أنها تشتغل صحافية في إحدى دور الصحف، وتبلغ (( ماشومي))
من العمر حوالي عشرين سنة، وهي فائقة الجمال، وتتميز بأخالق عالية، كما أنها من 

 .  الفتيات القليالت اللواتي يتصفن بالعفة والطهارة
 :ارد كما يصورها لنا الس" فاطمة"وشخصية 

 .هي شخصية مجاهدة ومناضلة في سبيل تحرير بلدها من سطوة وظلم الحزب الشيوعي
، تعلو المنطق ذكيةو كما أنها شخصية ناضجة ومكتملة شديدة الوثوق بنفسها، قوية الحجة 
ليس في المبادئ « :فوق اإلغراءات صاحبة مبدأ أو رسالة تجعلها تصرخ في وجه الزعيم
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تمتلك درجة من الوعي الذي يمكنها من فقه طبيعة الصراع ومداخله  .(1) » أنصاف حلول
 .واألساليب الملتوية التي تعتمدها الثقافة الملحدة في خداع الجماهير وتضليلهم

 :يقول الراوي
تصرخ متحدية الكذب والشائعات، وتنعي وفي اليوم وقفت فاطمة في قاعة المحاضرات «

(( حديث اإلفك))وتعلن أن ..الحرية الحقيقية وبالصدقموت الضمائر وخسة القيم، وتنادي ب
  .(2) » ..لن يغير من منهجها أو خطتها

هي من الشخصيات القوية التي  " فاطمة"شخصية  يتبين لنا أن: عمن خالل هذا المقط
ضعافها ومحاولة زعزعة إيمانها، إيستسلمن بسهولة، فرغم محاولة زعيم الحزب الشيوعي من 

لها الشائعات واألكاذيب، بين زمالئها في الكلية، إال أنها لم تستسلم، بل من خالل ترويج 
 .وقفت صامدة من أجل مواجهتهم

أما عن عالقتها بالشخصيات األخرى، فسوف نتعرض عليها من خالل عرض  
 .صفات ومميزات تلك الشخصيات

 :حاجي محمد إدريس-2-أ
عالقة فاطمة بأبيها حاجي محمد هو أحد العلماء المجاهدين، ووالد فاطمة، أما عن  

عالقة البنوة واألبوة، وهي عالقة : األولى:نالحظ جود عالقتين متصلتين فيها بينهما: إدريس
وذلك ما نلحظه . ملؤها العطف والحنان، والمحبة الصادقة، والمشاركة الوجدانية والمساواة

وصمودها إلضعافها ها واألكاذيب للنيل من سمعت حينما أثار حولها الشيوعيون اإلشاعات
 :يقول الراوي. معنويا عن مواجهتهم وإلبعاد كل تأثير محتمل لها على طلبة الجامعة

بنته فاطمة الطالبة بكلية اآلداب، اخر مصدره آإدريس يشعر بضيق من نوع حاجي محمد «
ما إن دخلت المنزل حتى  و لقد أتت باألمس من الكلية محتنقة العينين، شاحبة الوجه

وجاءت أمها ((.. مظلومة يا أبتي.. أنا مظلومة : )) نفجرت باكية، ثم تردد في تعاسةإ
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وأخواتها، الجميع في حيرت من أمرها ثم جلست فاطمة تروي لهم، كيف أن الجامعة 
أصبحت بالنسبة لها جحيم ال يطاق، فألسنة السوء تنهش عرضها وتغرقها في الشائعات 

عنها، وترميها بالفجور وسوء األخالق، والمغامرات الدنيئة،  والملصقات الصغيرة تمأل المدرج
وبعد أن انتهت من ...واألعين تالحقها أينما ذهبت، والتعليقات الماجنة تقابلها في كل مكان

 :حديثها قال أبوها في أسف
 ((.دعيهم يموتوا بغيظهم))-
 ((.أكاد أجن يا أبتي))-
 ((.في كل عصر يا فتاتي حديث إفك جديد)) -

ثم أخذ يشرح لها قصة حديث اإلفك التي تناولها القرآن الكريم عن السيدة عائشة زوجة 
وكيف أن الحاقدين والمنافقين حاولوا تشويه سمعتها وسمعة ( صلى اهلل عليه وسلم)الرسول 

ولكن الحقيقة ظهرت للعيان، وخسر هنالك  ،(صلى اهلل عليه وسلم)النبي األعظم
  .(1) » ..المبطلون

بتالء الذي تعرضت له إلالدور الذي قام به أبوها هنا، هو أنه لم يجعلها تضعف أمام اإن 
والمقصود به فتنها عن دينها ومبادئها، بل قوى من عزيمتها حتى  في نفسها وعرضها،

 .تصبر وتصمد، وتجزع وتنهزم أمام أعدائها
الحة في األقوال واألفعال، فهي عالقة التلميذ باألستاذ فهو قدوتها الص: أما العالقة الثانية

حاجي محمد «أبوها . وأسوتها الحسنة، نظريا وتطبيقا في اإلسالم والجهاد والدعوة إلى اهلل
واصل أنموذج المسلم المثال الذي تفتقده في الواقع، لذا نجدها حريصة على الت  » إدريس

الحزب زعيم «معه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، فحينما طلب منها  تحاوروال
لم « :مالقاته لتتمة الحوار الذي بدأه حول اإلسالم والشيوعية وقضايا أخرى » الشيوعي
أن تخفي حقيقة األمر عن والدها حاجي محمد إدريس، وقد كان شيخا (( فاطمة))تستطع 

تخطى الستين من عمره، تجول كثيرا في بالد العالم، تلقى العلم في بيت األزهر الشريف، 
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هلل الحرام، وزار أوروبا مرة واحدة، وهو بمثابة مدير لعدد من المدارس وحج إلى بيت ا
 ..اإلسالمية أكبر األحزاب في إندونيسيا(( ماشومي))اإلسالمية التي أنشأتها جماعة 

، ثم مسح على لحيته ..((أرى أن ذهابك عديم الجدوى))-: بتسم حاجي محمد، وقالا 
هو ..الجميع يعرفون ذلك..بن بار للثقافة الملحدةاو ..الزعيم تلميذ مخلص:))البيضاء، وقال

لكنه يا ))–((. أنه ال يملك سوى الكلمات الطنانة:))، قالت فاطمة في لهفة..((ثعلب خطر
إن إيماني أقوى من ..ليكن))–((. وله تأثير كبير على رئيس الدولة..ابنتي ذو طموح خطر

 ((.سفسطته
 ((. أربعة أخماس العالم مخدوعون بطريقة أو بأخرى:))ضحك حاجي محمد إدريس، وقال

  .(1) » ((.ال تذهبي قبل صالة المغرب..حسنا))–((. أود أن أقابله))–
قتصر توجيهه لها على األقوال فقط دون أن يظهر اتتأثر بأبيها تأثرا إيجابيا، لو لولم تكن 

اهلل ما كانت لتنكرها، وهو يشرف على الكثير من المدارس أثر ذلك في أفعاله، فدعوته إلى 
ندونيسية البعيدة من حين إلى آخر، وجهاده اإلسالمية، ويتفقد أحوالها في جاكرتا والجزر اإل

تريد ))-: ساخرا[ أي قائد السجن]قال القائد « :الجميعلدى ضد المستعمر الهولندي معروف 
الحقيقة أنني كنت كذلك قبل أن يتقدم ))–..((. أن توهمنا أنك كنت أحد المجاهدين األبطال

   .(2) » ((.ولي مواقف مشهودة..ولدي وسام من الحكومة..بي العمر، والسجالت تشهد به
، من خالل خطبة حقورغم كبر سنه، فهو لم يتوان عن الجهاد والجهر بكلمة ال 

كانت صورة األوضاع المتردية في « :الجمعة الحماسية، التي ألقاها بأحد مساجد جاكرتا
بنته في الجامعة هي األخرى االبالد تشغل ذهن حاجي محمد إدريس، كما أن مأساة 

استعدادا لصالة (( جاكرتا))وكان يفكر في كل ذلك وهو يجلس في أحد مساجد ..رقهؤ ت
وهب ((..الساكت عن الحق شيطان أخرس)) ثبت إلى رأسه فكرة رائعة و وفجأة ..الجمعة
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، قصدا توا إلى حيث يجلس خطيب المسجد، وهو صديق حميم لهو ..حاجي محمد من مكانه
 :وقال في هدوء

بكل :))فقال خطيب المسجد في رضى((. الجمعة اليوم؟ أتسمح لي بأن أخطب))-
كان يتكلم من قلبه، وكانت لكلماته صدى مهوال ..يا له من يوم((. فأنت أخي وأستاذي..تأكيد

  .(1) » في النفوس
وقد كانت هذه الخطبة السبب الرئيسي في اعتقاله وتعذيبه، من قبل زعيم الحزب الشيوعي 

 .ورجاله
صورة  » فاطمة«عن البيت، إال أنه بقي في ذهن ابنته  » محمد إدريسحاجي «ورغم غياب 

 .والداعي إلى اهلل، فلم تتوان في إقتفاء أثره والسير على نهجه » األب المجاهد«
هي عالقة تكامل،  » حاجي محمد إدريس«ويتبين لنا، مما سبق، أن عالقة فاطمة بأبيها 

( اإلسالم)التناظر بينهما مرده إلى وحدة المعتقد ونالحظ من خالل هذه العالقة نوعا من 
 (.الجهاد والدعوة إلى اهلل)ووحدة التوجه في الحياة 

 :أبو الحسن-3-أ
اإلسالمية، أما عن " ماشومي"هو طالب جامعي، وخطيب فاطمة، كما أنه من خيرة شباب 

لرابط األول في نالحظ وجود رابطين يجمعانهما، ويتمثل ا: عالقة فاطمة بخطيبها أبو الحسن
أنت تذكر أنه قد ..زميلي في الكلية..أبو الحسن« :عالقتهما العاطفية المبنية على خطبته لها

إنه من خيرة شباب :))األب رأسه في رضى، وقال زه..طلب يدي منك قبل ذلك
 .(2) » ((وأبوه رجل طيب بالرغم فقره وأنا أرحب بذلك..وقد كان شجاعا ومازال(( ماشومي))

سفسرها عن األسباب التي دفعتها إلى التعبير اوقد عبرت ألبيها عن تفاهمها الكامل حينما 
إن عناصر الزواج الناجح ..لقد فكرت في األمر جيدا« :عن رغبتها في الزواج اآلن وقالت
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وهو بالمقابل يعبر بطرق مختلفة عن حبه الكبير  .(1) » من شرعية وعاطفية متوفرة لدينا
سيضيء وجهك ))-:نفعالقال أبو الحسن بصوت يخالطه اال« :الشديد بهاه ، وتشبتلها

يترنمان ..قلبانا يسيران معا..المؤمن ظالم الطريق لي وسيظل يسير إلى جواري طول تجوالي
تبللت أهدابها بالدموع، وغشيتها موجة ((..ما أعظم الحب في اهلل..بأنشودة صوفية رائعة

شعر أبو الحسن ..((..] سأنتظرك حتى تعود))-:رتجافالسعادة، وهمست في ا من عارم
أدرك أنها ضرورة له كالماء (( فاطمة))بغير قليل من الحزن، وهو يتذكر [ وهو السجن

، وتبين له مدى عمق حبه والهواء والطعام، وأنها فوق ذلك كله تشكل جزءا من روحه وكيانه
، ال يتعارض مع الشريعة طاهرفالحب الذي يجمعهما هو حب عفيف  .(2) » ..الكثير لها

 .اإلسالمية، فأبو الحسن يحترم فاطمة، ويقدرها، وهي بالمقابل تحبه وتحترمه
( ماشومي)في عالقتهما الجهادية التي تبتدئ بانتمائهما لجماعة : ويتمثل الرابط الثاني

وفي اليوم التالي  « :اإلسالمية، وفي مشاركتهما في مناهضة الشيوعية وفضح أباطيلها
وقفت فاطمة في قاعة المحاضرات تصرخ متحدية الكذب والشائعات، وتنعي موت الضمائر 

لن يغير من  ((حديث اإلفك))وتعلن أن ..الصدقبوتنادي بالحرية الحقيقية و وخسة القيم، 
د، إن الخداع واإلرهاب لن يدوما إلى األب: )) وتبعها أبو الحسن ليقول..  أو خطتها منهجها

 .(3) » ((.وأن الجزر الخضراء سوف تحطم التيارات الغربية وتحافظ على أصالتها وتراثها
(( أبو الحسن))لم يعد « :مشاركته لها في البحث عن أبيها الذي اختطفه الشيوعيونوفي 

بشيء يذكر، لقد زار األماكن التي ذهب إليها حاجي محمد وأخذ يتتبع خط سيره، حتى 
قطع الخيط، لم يعرف اناللحظة التي ركب فيها حاجي محمد إحدى السفن الصغيرة، وبعدها 

 .(4) » ..شيء عن صاحب السفينة وال وجهتها
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خطيبته ونقمته على الوضع إلى تفجير مواجهة بينه وأدى به انشغاله بموضوع اختفاء والد 
، ثم إلقاء كلمة نشوراتيق صور حاجي محمد وتوزيع بعض الموبين الشيوعيين، بدأت بتعل

وعاد أبو الحسن بعد األيام الثالثة، وقال « :انتهت بمعركة فعلية رمت به في السجن
هز رأسه دون ، ((عشوائي حذارا أن تتورط في عمل))-، ..((سوف أقلب الدنيا))-:لفاطمة

لى جوارها صورة  أن يعلق، وفي اليوم التالي كانت صور حاجي محمد إدريس تمأل الكلية، وا 
الوقت نفسه منشورات ضد الحزب في بالزنكوغراف للرسالة التي أرسها مجهول ألهله، ووزع 

األحرار، وحدث متهما إياه بالغدر وخطف األبرياء، وتدبير المكائد ضد المواطنين الشرفاء 
أمام مكبر الصوت وألقى كلمة ملتهبة مهدت الطريق (( أبو الحسن))ضجة كبرى، ووقف 

إلى هياج بالغ، أدى إلى االصطدام باأليدي بين أنصار الحزب وأنصار جماعة ماشومي، 
وأسفر عنه بعض اإلصابات الطفيفة،  وسرعان ما جاءت الشرطة وألقت القبض على عدد 

لبة والطالبات، وقد لوحظ في المساء أن جميع المنتسبين للحزب قد صدر غير قليل من الط
خرون في المخفر رهن التحقيق أمر باإلفراج عنهم فورا بعد تحقيق شكلي موجز، وبقي اآل

بالتحريض على الفتنة، وما ترتب أنت متهم )) -((:أبا الحسن))وسأل المحقق ..ستجوابواال
صابات على ر أمر بوضعه في السجن المركزي رهن وصد((...ذلك من فوضى وا 

ولم تكن فاطمة لتتخلى عنه وهو في السجن، بل كانت تزوره، وتخفف  .(1) » ..المحاكمة
وفي حجرة الزوار « :عنه بعض ما يعانيه من وحدة ووحشة داخل هذا المكان المغلق الرهيب

في حركات يديها،  كانت تجلس في لهفة وترقب بثيابها المحتشمة المعروفة، والتوتر..وجدها
 .وعلى مالمح وجهها، وسرعة الحركات في أهدابها

 ((.فاطمة؟))-
 ((.أبو الحسن؟؟))-
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خرى أن تواصل محتبسة في حلقه، ولم تستطع هي األلم يستطع أن يزيد، فقد كانت الكلمات 
وأخذ يبحث عن الكلمات، إنها ..الحديث فقد سبقت الدموع الكلمات، صافح يدا باردة مرتعشة

  .(1) » ..ربة ال تطاوعه، أخذ يبتسم بال معنىها
ويتجلى تعلقها الكبير بأبي الحسن كذلك في أنها كانت تزور والديه الفقيرين وهو في  

فأبوه مصاب بالشلل النصفي الذي أقعده الفراش، وأمه تتسول في شوارع جاكرتا ]السجن، 
لهما بعض المساعدات المادية ، وتقدم [لكي تكسب ما تسد به رمقها ورمق زوجها المريض

 ((.ما هذا يا رجل؟؟))–. رتوننظرت المرأة، فرأت صندوقا من الكو « ..والغذائية الضرورية
وتركت لنا هذه ..جاءت فاطمة أطعمتني وسقتني))-:رتياح، وقالتنهد في غير قليل من اال

لكم أحزنني ) )-:، وتنحنح الرجل، ثم قال في أسى..((ثم انصرفت..المأكوالت ومائة روبية
تصوري لقد ظلت تبحث ..بني المظهر الالئق بهكنت أريد ال !! أن ترانا على هذه الصورة
تصطدم بكالبها و لقد هّدها التعب وهي تخوض في أوحال األزقة، ..عن بيتنا ثالث ساعات

   .(2) » ..إنه ألمر محزن..يهاوقططها ومتشرد
فكالهما يشارك اآلخر في عقيدته واتجاهه، وفي إذن تتميز عالقتهما بكونها عالقة مشاركة، 

 .عواطفه ميوالته
 :الزعيم-4-أ

بن بار للثقافة الملحدة، يعشق النساء الحزب الشيوعي اإلندونيسي، فهو ا هو زعيم 
س بذاته لدرجة الجنون، وصولي عاشق للدم، و والخطابة والشهرة، معاقر للخمور، أناني مهو 

  .ويؤمن أن متعتها هي غائية الحياةيعيش حياة حيوانية يقدسها 
ا كانت فاطمة تقف رمزا للفكرة اإلسالمية األصلية، فإن الزعيم هو ممثل الثقافة فإذ

ستيالء نقالبية في إندونيسيا، واالإحداث ثورة ا: د كان هدفه األساسي، فقالشيوعية المتغطرسة
ندونيسي أفراد الشعب اإل على السلطة فيها، مما أدى إلى صراع مرير بين الشيوعيين وبين
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اإلسالمية، التي قدمت الكثير من الشهداء، وزج ببعض أفرادها ( ماشومي)ممثال في جماعة 
 :في المعتقالت، واختطف البعض اآلخر، وهم حسب الرواية

: حاجي محمد إدريس: فاطمة التي سقطت في النهاية شهيدة في سبيل اهلل، وأبوها
ومي اإلسالمية، والذي تم خطفه من قبل زعيم الحزب الذي كان أحد أعضاء جماعة ماش

فهو أحد أعضاء جماعة : أبو الحسن: ، إال أنه في النهاية يطلق سراحه، وخطيبهاالشيوعي
التي كانت : كشف الوجه الحقيقي للشيوعيين، ووالدتها: ماشومي االسالمية، فقد كان هدفه

 .سرتهاألمناصرة 
كان «فللقوم أعوان وهم يطلبون الدولة كلها، ، وال يقف شر الزعيم وحزبه عند حد

الزعيم يثق بنفسه وبمخططه ثقة ال حد لها، والحق يقال إن عوامل النجاح كانت متوفرة أمام 
عينيه، فقد استطاع أن يضم إلي صفه الرئيس نفسه، ووزير خارجيته، ورئيس االستخبارات 

ورجال اإلعالم، وأعداد كبيرة من  العامة، ونائب رئيس الوزراء، وهناك الكثير من الوزراء
  .(1)» ..ضباط الجيش والشرطة والحرس الجمهوري وسالح الطيران والبحرية والقوات البرية

إال أن العناية الربانية حالت دون نجاح هذه الثورة، التي كان الشيوعيون يقصدون من 
 .ورائها تصفية الوجود اإلسالمي بإندونيسيا

معبرة، تعتمد تقنية اإليهام وقد عمد الكيالني إلى تجهيل إسم الزعيم كحيلة فنية 
يتجاوز بها حدود التسمية الضيقة إلى التعبير عن الفكرة بأشملها في صورة جامعة لتركيبة ل

، وبرغم ذلك فإن مواضعاته النفسية وتحركاته خالل هاافة الملحدة بتناقضاتها وغرائبيتالثق
مصيره بنهاية العمل تأتي متوافقة مع ما سجلته كتب و ه في الثورة الشيوعية األحداث ودور 

منذ  ندونيسياإل زعيم الحزب الشيوعي( م1914-1944)اهلل عبد التاريخ عن الرفيق عيد يد
 .م1940عام 

 .م1914وحتى إلقاء القبض عليه بعد فشل ثورته الحزبية في سبتمبر 
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فقد ابتدأت بالمحاضرة التي ألقاها : يوعيأما عن عالقة فاطمة بزعيم الحزب الش
الزعيم على فتيات الجامعة بإحدى كليات جاكرتا وكانت فاطمة من بين الحاضرات والحظت 
أن الرجل يدوس المبادئ والقيم اإلسالمية، ويقلب الحقائق الشرعية والعلمية ويزرع سمومه 

 :الشيوعية في عقول الطالبات، فلم تتمالك نفسها
قاصدة المنصة التي يتكلم من فوقها الزعيم، كانت في ..الصفوف فتاة غريبة الشأنوشقت «

إننا نغلط أنفسنا حينما :))-سمهاوهذا هو ا-((فاطمة))قالت ..عمرها حوالي العشرين من
هرمونات الرجل غير هرمونات ..فالعلم يؤكد أن لكل طبيعته..نظن أن المرأة كالرجل تماما

 ..((.المرأة
بتسم، وأشار عليهن ن مصدرها الفتيات غير أن الزعيم اوغمغمات عالية كا وحدثت ضجة،

فأسرع الزعيم إلى المنصة، ثم ردد الكلمات نفسها ..أن يصمتن حتى تكمل فاطمة حديثها
، فلم أجد القرآن والتفاسير كلها إنني قرأت: اهير العمال، وقف يقولالتي كان يخدع بها جم

وهذا ما تدعو إليه ..فاإلسالم يحارب الفقر والجهل و المرض..جملة واحدة تأكد هذا المعنى
 .مبادؤنا وهي واإلسالم شيء واحد

 :لذا فقد ثارت فاطمة وهتفت في عصبية
 ...((أنت تسخر من عقول الناس أيها الوزير وتخدعهم)) -

 .(1) » ..فضجت القاعة بالضحك الممتزج بالتصفيق والهتاف، واحمر وجه الزعيم خجال
ومنهن )الزعيم من خالل مناظرته مع فاطمة، نفاقه، حيث يظهر لجمهور الحاضرين يبدي 

أنه مسلم ويقرأ القرآن وتفاسيره، وفي الوقت نفسه يدافع عن الشيوعية، ( طالبات مسلمات
ويبدوا .. ويرى أنها  تتعارض مع اإلسالم، وهذا األسلوب شيوعي نفاقي الجتذاب أتباع جدد

نسانا متحضرا، بينما هو آللبقا محترما لفي هذه المناظرة كذلك  راء المعارضة له ومتسامحا وا 
في العمق وحش كاسر، وهذا مظهر آخر من مظاهر نفاقه، الذي يغطي به على كفره 

لحاده، مما يدل على أنه يجتمع وتجدد اللقاء بينهما بمقر  .فيه النفاق العقدي والسلوكي معا وا 
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مباشر بينهما لقد كانت موقنة من عدم إمكانية تغيره عن وكان آخر لقاء . المنظمة الشيوعية
 مذهبه الشيوعي، وتحويله إلى اإلسالم ومع ذلك أصرت على الذهاب إليه لتعرف من خالله،

حينما دخلت فاطمة مقر المنظمة شدت األنظار « :كيف يفكر ويتجادل كبار القوم في بلدها
تتزيا بزي :))، وهمست أخرىوتضاحكت(( سقطت القديسة))إليها، علقت إحدى الفتيات 

لكن لماذا .. أقسم أن هندامها جميل ومثير:))، وقالت ثالثة((ة في عصر الشياطينالمالئك
هي )) -:، مالت عليها جارتها قائلة وهي تغمز بإحدى عينيها في خبث((دخلت إلى هنا؟؟

 ..كان أنيقا كعادته باسما ..وجاء الزعيم((..على موعد مع الزعيم؟؟
 ..((.إنني سعيد بهذا اللقاء))-

 :ابتسم الزعيم، وقال
 ((.الشعب هو الطبقة العاملة في الحقيقة))-

 :قالت فاطمة في شجاعة
 ((.الطبقة العاملة في نظرك ممن يؤمنون بفلسفتك)) -
 ((.شيء كهذا))-

 ((.أنتم تخدعون أنفسكم والشعب))-: لم يتضايق إال عندما قالت
 ((.برغم كل شيءنحن نخطط لحياة أفضل ))-
وفي الوقت  .(1) » .. أو تضطهدونهم..تخطفون معارضيكم ..كمءلكنكم تقتلون أعدا))-

الجدال بينهما على أشده، وأحس أنها أفحمته، ولم تدع له مجاال للرد، فإنه لجأ  فيه الذي كان
مراودتها لتغطية على هزيمته، وتتمثل في محاولته ل، و إلى حيلة خبيثة لتغيير مجرى الحديث

غرائها بالزواج منه، فحول بذلك مجرى الحديث من نطاق الفكر والعقل  عن نفسها، وا 
ربت الزعيم « :والمنطق إلى مجال العاطفة واإلغراء واالستمالة، لكنها ردت عليه بحزم وقوة

ماذا في ))–((. ال تلمسني))-:فالنتفضت وابتعدت عنه قائلة(( عزيزتي))على كتفها قائال 
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-:فاجأها بسؤال غريب، لم يخطر على بالها((.. ألم تراقصي صديقا في حياتك؟ذلك؟؟ 
 ((.هل تقبلين الزواج؟))

 :نظرت إليه في استغراب، وقالت
  .(1) » ..محرم شرعا الزواج من رجل ال دين له))-

 :يقدم لنا هذا النص مجموعة من األفكار أهمها
 :نظرة الزعيم للمرأة نظرة أحادية ومادية -

ير بمقر المنظمة، فهو لم يتجلى ذلك في موقفه وسلوكه مع فاطمة، في لقاءهما الثاني واألخ
تزامها اإلسالمي الذي يبدو جليا في أفكارها وآرائها التي عبرت عنها في حوارها معه، يهتم بال

لذلك لما قابل لتزام المتمثل في زيها الشرعي، ى مجادلتها له، وال بمظهر هذا االأو باألحر 
فاطمة، ظهر له نوع من النساء يجهله، وهو المرأة العفيفة المتدينة، التي تراعي شرع اهلل في 

( الضعيفة الشخصية)، ويرجع قصور نظرته إلى تفكيره، إذ أنه اتخذ من زوجته كل أمورها
مقياسا يقيس عليه كل النساء، لذا فقد كانت فاطمة االستثناء بالنسبة إليه، والذي صدمه 

نفسه سحقها واالنتقام منها، خاصة أنه عجز عن إقناعها بفكره، أو على األقل فقرر مع 
فخطرت له فكرة ماكرة تتمثل ..دحض أفكارها وحجبها، وفشل في مراودتها واستمالتها إليه

فيما يعرف اليوم بالحرب النفسية، وذلك بنشره لكثير من األكاذيب عنها، وعن سلوكها وعن 
قال رجل «والقضاء عليها معنويا،  لدعوي الجهادي داخل الكلية،سمعتها للحد من نشاطها ا

إن وجودها في كلية اآلداب وسط طلبة الجامعة يبعث على )) -:االستخبارات
ها عميل ان أبإقولوا مثال ..يكتفي بأن يثار حولها الغبار))-:وصمت برهة ثم قال((..القلق

تربطه بالمخابرات األجنبية  وأنه..وأنه يتلقى المعونات من الخارج..هولندي سابق
أتعلم ذلك يا رامي؟؟ ..نسجوا من حولها القصص العاطفية المثيرةا ..وشوهوا سمعتها..صلة

 :وقهقه قائال((. أو تكون منوط السخرية بين الطلبة والطالبات..إنها بالتأكيد ستجن
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  .(1) » ((.الموت أنواع)) -
الجهاد الذي تنهل منه  ومن معينلذلك لجأ الشيوعيون وزعيمهم إلى وسيلة أخرى للنيل منها 

جعلها تفقد السند المعنوي الكبير داخل أسرتها، لكنها لم يوميا، وذلك باختطاف أبيها، مما 
لصحافة وسيلة الشيوعيين، ولم تجد أنجح من ا تتيأس بل أصرت على كشفها لمؤامرا

ستيالء على السلطة، بعد لالفي تلك األثناء كان الشيوعيون يتهيأون ا، لتحقيق غرضها هذ
القضاء نهائيا على معارضيهم من العسكريين بالخصوص، واندلعت الثورة الشيوعية 

على  اعم الذعر الجميع، إال أن فاطمة ازدادت إصرار لمسلحة، وسقط الكثير من القتلى، ا
ا متجهة بسرعة إلى دار الصحيفة التي تعمل بها، فمستمرار في نهجها الجهادي، وخرجت اال

المبنى للقضاء على من فيه وهنا تظهر لنا جليا شجاعة كان من الشيوعيين إال أن حاصروا 
وأنصت الجميع كان هناك ضجة عالية،  «: هذه الفتاة وبطولتها، وجهادها من إسالمها

حررون لدى أحد النوافذ المطلة وهتافات راعدة، وطلقات رصاص، ورائحة بارود، وتجمهر الم
على الشارع العمومي، فرأو حشدا ضخما من المتظاهرين رافعين األعالم المرسومة بشعار 

أن يقرأها الحزب، وهناك الفتات كثيرة كتبت بلون أحمر كدم، استطاع أحد المحررين 
 ((.قتلا..اقتل))بوضوح، مكتوب عليها 

ال محاكمات وال اعتقاالت، بل قطع الرقاب في -ال حرية ألعداء الشعب –الموت للخونة -
المشانق ..بالحديد والنار تنتصر الثورة..الطرقات عاش الزعيم بطل التصفية الدموية

أين ))-:التفت رئيس التحرير إلى أحد الرجال الذين معه، وقال..الرحمة انهيار..للخونة
ض المسدسات وكمية من فسلمه الرجل حقيبة سوداء ففتحها وأخرج منها بع((. الحقيبة؟؟

 :الذخيرة، وزجاجات مولوتوف، وقنابل مسيلة للدموع، وقال رئيس التحرير
نه ال لقد فكرت، ورأيت أ..لدفاع عن النفسوال يستعمل إال ل..ليأخذ كل واحد منكم مسدسا))-

فتحطم زجاج انهالت األحجار،..((..مضطرون لذلكإننا ..يصح أن نموت كما تموت الكالب
ء الحزب القتحام باب السور، ولما وانطلق الرصاص عشوائيا، وتقدم ثالثة من رفقا..النوافذ
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كانت فاطمة عند ذلك  ،ه قتيال بعدد كبير من الرصاصاتدو اعترضهم الحارس العجوز أر 
مسدسها فارتمى أحد بأعلى السلم، وشهدت المنظر الدامي فأطلقت عيارات نارية من واقفة 

العين )) -:ى األرض مضرجا بدمائه، وكانت فاطمة تهتفالرفاق الثالثة عل
واألحوال والهباب تلوث ثيابها ..كانت مغبرة..وعادت فاطمة إلى بيتها((..بالعين

وما إن ارتمت على السجادة المهترئة في وسط الصالة ..ودلفت إلى البيت صامته..البيضاء
 -:لماء وعادت فاطمة تقول، ناولتها أمها كوبا من ا..((أريد أن أشرب)) -:حتى همست

شعرت وأنا أطلق عليهم ..وأتلذذ بمذاق النصر..ألول مرة في حياتي أشعر بروعة القصاص))
نتقم للرجل الذي يعيش خلف أو ..وبثأر المسكين ..الرصاص أنني آخذ بثأر البواب العجوز

 .(1) » وألبيه المشلول..األسوار رهن المحاكمة
مسؤولة عن الدفاع عن المظلومين، واإلنتقام من  من هنا تبدو لنا فاطمة وكأنها 

فالبواب : ظالميهم، فهي تعتبر نفسها تجاهد نيابة عنهم، لعدم تمكنهم من القيام بذلك بأنفسهم
، وأبو خطيبها مشلول، فهي تجاهد في سبيل العجوز قتل، وأبوها اختطف، وخطيبها اعتقل

 .رجاع الحق لهؤالء المظلومين جميعاإاهلل من أجل 
ولم تكتف بذلك، بل انضمت مع الجنرال األكبر الذي نجا من القتل، وقادة المعركة  

–((. أين إخوتي؟؟)) -: التفتت فاطمة يمنة ويسرة، وقالت« :ضد الثائرين الشيوعيين
ن الجنرال األكبر أفلت من الموت وأنه يجمع إقيل ))–((. إلى أين؟؟)) –..((. ذهبوا))

أو .. في جاكرتا)) –((. أين الجنرال؟؟))–..((. الثائرين الجموع لخوض معركة ضد
لقد اتخذ من إذاعة باندونج مقرا ))–..((. لكن جاكرتا سقطت كلها في أيديهم))–..(. باندونج

 ..((.لدعوته اإلعالمية
 ..صاحت فاطمة في فرح

 حين انتحر رجال الحزب، وولت جموعهم األدبار أمرت..((..سألحق بهم..اهلل أكبر))-
من كل  عنه وكانت التحريات تأتي..القيادة العام بتجنيد مجموعة خاصة للبحث عن الزعيم
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آن آلخر، ولعبت فاطمة دورا بارزا في هذا المجال، إذ كانت تقصد بعض التجمعات 
وتريد إبالغها للزعيم نفسه، وكان قد أشيع متخفية، وتزعم أنها تحمل بعض األنباء المهمة 

هرب إلى خارج البالد، غير أنها استطاعت أن تكشف هذه الخدعة، فقد قد (( الزعيم))أن 
نما هو قد عمد إلى  علمت من إحدى فتيات المنظمة أن الزعيم لم يهرب خارج البالد، وا 
التخفي كي يجمع أعضاء الحزب، ويخوض حربا شعبية ضد الجيش وسرعان ما أبلغت هذه 

وقالت فاطمة ...تحدد الجهة التي ذهب إليها المعلومات للقيادة المسؤولة، بل واستطاعت أن
 :وهي تنصرف مزهوة سعيدة

وسيكون ذلك شرفا لي طوال ..لقد ساهمت بجهد متواضع في اإلمساك بك)) -
   .(1) » ..حياتي

في اليوم التالي في صدر الصحف، لفاطمة  لكن حياتها لم تطل، إذ أن الصور التي نشرت
عيات التي احتالت عليها فاطمة سابقا لمعرفة مكان وهي تواجه الزعيم جعلت إحدى الشيو 
 .وبعد تنفيذ حكم اإلعدام في الزعيم. الزعيم تتعرف عليها وتقرر االنتقام منها

وفي الجزر « :بعد أن اغتالتها يد شيوعية آثمة وسقطت شهيدةنالت فاطمة ثمرة جهادها، 
الجمال، لكن مع الورود وتفوح بالعبير، وتزهي بالروعة و  الخضراء ورود  جميلة، تمتع النظر

عيون كثيرة تذرف الدموع، قصة و مع النصر الكبير كانت الفرحة تغمر القلوب، ..أشواك
لم تعد إال ( (فاطمة))لكن..وعاد أبو الحسن وعاد حاجي محمد إدريس..أشواك والورود األزلية
انطلقت في الظالم .. ضبة بالدماءومالبسها البيضاء الطاهرة مه..في صندوق خشبي

دة حمراء ذات وفي يدها ور  عذراء جاكرتا شهيدة،سقطت ..رصاصة آثمة أودت بحياتها
وفي جيبها مصحف صغير، تبلل أهدابها الطويلة دمعة ..بتسامة رضىوعلى ثغرها ا..أشواك

 ..عشق خالد
 :ل تخضله الدموعاوهتف حاجي محمد إدريس بصوت ع
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 .(1) » هناك الخلود.. وهناك .. وحده البقاء هلل )) -
جميل، هي  بأسلوب شاعريفي روايات نجيب الكيالني، نهاية محزنة  نهايةهذه أروع و 

ويجدها في النهاية تموت . محزنة بالنسبة للقارئ الذي يتعاطف من خالل القصة مع بطلتها
 .اإلسالم من الشيوعيينأما بالنسبة لها هي، فنعم النهاية لجهاد مستميت مع أعداء . غيلة

، فقد جاءت (أي نهاية)أسلوبها الشاعري تكمن في الدور الذي تقوم به  جماليةو 
اتسمت بالعنف والقتل واالختطاف والتعذيب، قوبلت بجهاد . خاتمة مؤثرة ألحداث عاصفة

 .وصبر من قبل أفراد الشعب اإلندونيسي المسلم
ا للمسلمين في أرضهم، وشهادة للبعض اآلخر، نصرا ساحقا لإلسالم وتمكين :النتيجةوكانت 

 .ال إله إال اهلل محمد رسول اهللإال أن فاطمة ذاقت حالوة الشهادة في سبيل إعالء كلمة 
: مما يدل على أن ثمن العزة والكرامة هو التضحية والجهاد ال غير، أما بالنسبة للشيوعين

 .فكانت النتيجة خسرانا في الدنيا وفي األخرة
                            :الشخصيات الثانوية -ب
عن هي التي تضيء الجوانب الخفية للشخصية الرئيسية، وتكون إما عوامل كشف «
ما تبع لها، تدور في فلكها، وتنطق بإسمها فوق أنها ا لشخصية المركزية وتعديل لسلوكها وا 

 .(2) » تلقي الضوء عليها وتكشف عن أبعادها
التي تقوم بدور فرعي ومساعد في األحداث وهي ضرورية أيضا كما أنها هي  

 .للحدث
، "عذراء جاكرتا"وبعد تعرفنا على الشخصيات الرئيسية التي وظفها الروائي في رواية  

 :سوف نحاول التعرف على الشخصيات الثانوية الموظفة فيها
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 :األم-1-ب
مرأة رفيقة حياته، وهي ا، و "محمد إدريسحاجي "زوجة المجاهد  وهي والدة فاطمة، 

ُد صبورة، كما أنها ذات شخصية قوية خاصة مع أسرتها، فهي السند الحقيقي ألسرتها،  ج 
 .وهي منبع الحب والحنان

بتت أمها على ظهرها في حنان وأخذت تبث في قلبها الصبر ر « :يقول الراوي 
وليست مرة المذاق  واإليمان، وتروي لها كيف أن الدنيا هكذا، ليست حلوة المذاق دائما،

بإستمرار، أيام كثيرة مرت كلها هنا وسعادة، وأيام أخرى كانت تطفح بالقلق والحزن، واإلنسان 
أيام اإلستعمار الهولندي  بين اليسر والعسر، والغنى والفاقة، وأخذت أمها تروي ذكرياتها

السالح، ثم والمعارك الوحشية التي كان يخوضها ضد المواطنين العزل أو شبه العزل من 
واحتلت البالد، والحرب الضروس بين الهولنديين  نكيف دخلت اليابان وطردت الهولنديي

كيف كان الشعب يناضل كل الغزاة من أجل حريته واستقالله، و واليابانيين في البر والبحر، 
رب التحرير األخيرة، وكيف ابتدأت ح..ثم كيف عادت هولندا بعد سنوات وطردت اليابانيين

  .(1) » ..أبوها فيها ي اشتركوالت
 .إن األم هنا تحاول أن تتم دور األب في غيابه

هذا الدور الذي يتمثل في تقوية قدرة ابنتها على الصمود والثبات أمام كل الصعاب، فقد 
 .كانت تشحن عزيمتها، كلما رأت منها وهنا وضعفا أمام وطأة األيام

 : تانتي-2-ب
ها ضعيفة الشخصية، مرأة جميلة، لكنوهي ا ي زوجة زعيم الحزب الشيوعي،ه 

والسبب في ذلك راجع إلى ضعف الوازع الديني في نفسها، المرتبط بشيوعيتها التي أدت بها 
بطلة «إلى اإللحاد والكفر والفجور، كما أنها ميزاجية الطباع، أما عن عالقتها بفاطمة 

 .لعثور على والدها، فقد حاولت فاطمة اإلتصال بها، لتساعدها في ا » الرواية
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لى جوارها فاطمة« :يقول الراوي الزهور  هرحب، حلو القسمات تمأل القصر..دخلت السيدة وا 
والثياب المعلقة تبهر ..واللوحات الزيتية، وصور للزعماء و الرئيس تتوسطهم صورة الزعيم

يتحركون في أدب ورقة، ال يجرؤ أحدهم على أن يلقي نظرة  و رجاال نساءاألنظار، والخدم 
 ..على ما يجري

كانت فاطمة متوترة مرهقة، تكاد تجن، ((.. رائع..إن قصرك يا سيدتي جميل..هييا إل))-
 :واألحداث المتوالية تضغط على أعصابها، وهمست في شرود

 ..((.أخذوا أبي))-
 ((.من أبوك؟))-
 ..((.وسجنوا خطيبي))-
 ..((.ال أفهم شيئا))-
 ..((.والزعيم رفض مقابلتي))-
 ..((. وأحكي لي عن كل شيء.. هدئيا)) -

تربت على ظهرها في حنان، وأشارت إلى إحدى الخادمات ثم " تانتي"كانت السيدة أي 
 :صبت لها كأسا، وقالت

 ..((.شربي يا فتاةا)) -
 :نظرت فاطمة بعيون ممتلئة بالدموع، وقالت في رعب

ضحكت السيدة، لم ترغمها على الشرب، واستطاعت أن ..((..ال أشرب الخمر..حاشا هلل))-
 :تهديء روعها وتعرف قصتها كاملة، وأخيرا هزت رأسها وقالت

 ..((.وهذا وعد..ومع ذلك سأحاول مساعدتك..أنا ال أرتاح ألمثال أبيك)) -



 ":رواية عذراء جاكرتا بنية الشخصية في "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثالث

  511 
 

ضحكت ألنها ..فاطمة الشمس مشرقة، وعيون فاطمة يحرقها العذاب واالحتقان، وضحكت
زجاج السيارة  وتطلعت عبر..أصرت السيدة أن توصلها إلى بيتهافاخرة، (( سيارة))كب تر 

  .(1) » ..ثم أطرقت صامتة. إلى العراة في شوارع جاكرتا
نالحظ من خالل هذا النص وجود تناقض ال يخلو من أهمية وداللة، يتجلى في  

والمؤثث بأفخر األثاث، وفي الوصف الثاني لشوارع الوصف األول لقصر الزعيم المزين 
 .جاكرتا حيث الفقر والتشرد والعري

هذا التناقض ذو داللة بالغة، فهو يشير إلى الفرق الكبير الموجود بين عموم الشعب 
 .اإلندونيسي، وبين من يزعمون أنهم حماة للفقراء ومنصفوهم من األغنياء

 :جميلة-3-ب
الزعيم :)تصال بها أيضا مثلها مثل االيوعية، وقد حاولت فاطمة هي عضوة في المنظمة الش

لتساعدها في العثور على والدها، إال أن كل محاوالتها باتت بالفشل، فلم يكن لها ( وزوجته
 ".فما أخذ بالقوة ال يسترجع إال بالقوة: "خيار إلى الجهاد بالسالح وبالكلمة

 -:حسًنا قالت فاطمة..جميلة، إنها رشوة مقنعةأدركت فاطمة ما ترمي إليه « :يقول الراوي
 ((إنني أعرف ذلك جيدا..هذا ال يهم))
 ..((.ألديك ثالثة أالف روبية))-

لو اقتضى دهشت فاطمة فالمبلغ بالنسبة لها كبير، لكنها على استعداد ألن تبيع مالبسها 
 :وقالت وهي تطأطئ رأسها في استسالم  األمر إلنقاذ أبيها،

 .((..اتفقنا)) -
لم تضيع فاطمة الوقت سدى، فقد جمعت كل ما في البيت من ذهب بسيط وباعته، وبحثت 

قتضى األمر أن تستدين القديمة وذهبت بها إلى السوق، وا عن بعض األثاث الجيد والتحف
 .(2) » ..موال من األقارب واألصدقاء، وباعتها ألحد تجار الكتب القديمةبعض أ
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أبانت لها عن الوجه الحقيقي ...( جميلة-زوجته-الزعيم)بالشيوعيين إن اتصال فاطمة 
خ ا يتعلق بتهافتهم على المال والبدللشيوعيين، وعن الوضع الذي يعيشون فيه، خاصة م

ينهبون أموال الشعب جهارا لينعموا ( كالزعيم)دعائهم عكس ذلك، فأقويائهم والترف، رغم ا
جأون إلى ابتزاز أموال الناس من خالل الرشاوي التي يل( كجميلة)بالعيش الرغيد، وضعافهم 

ذ الكبير في الدولة ليحققوا بعض يأخذونها مقابل توسطهم لدى رفاقهم في الحزب ذوي النفو 
 .مالهم الصغيرة من ماديات الحياةآ

 :رئيس التحرير-4-ب
كافة الشعب هو من رجال الصحافة الشرفاء، الذين يعرفون الواقع المر الذي ال تترجح فيه 

المسلم الفقير على أعدائه المنظمين، والذين ال يعوزهم المال والنفوذ، ولذلك كانت طريقتهم 
 .في الكفاح هادئة وواقعية

االتصاالت الفردية للبحث عن  ، فهي لما أعيتها"برئيس التحرير" "فاطمة"عن عالقة أما 
أساليبهم الفاسدة من خالل وفضح . أبيها فكرت في تسليط األضواء على جرائم الشيوعيين

مقال كتبته للصحيفة التي بدأت تعمل بها في غياب أبيها، لكن رئيس التحرير رفض نشره 
 .فلن يخلصه مقال في صحيفة من معتقله-على األقل-لعدم جدواه بالنسبة لوالدها

قها وأمسك رئيس التحرير باألوراق التي سهرت طوال الليل في تدبيجها، ثم مز «: يقول الراوي
-: في هدوء، وقذف بها في سلة المهمالت، ورأى وجهها يتفجر بحمرة الغضب، فهمس

وتداولها همسا بين الناس أشد تأثيرا من نشرها في ..الجميع يعرفون الحقيقة))
 ..((...الصحف

 :رتياح، وقالحرير في اتنهد رئيس الت



 ":رواية عذراء جاكرتا بنية الشخصية في "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثالث

  511 
 

والنضال في حاجة إلى ..أبيكوهناك كثيرون يروق لهم طريق ..كل شيخ وله طريقة))-
ومن يدري لعل أباك أشجع وأصلب قلبا منا نحن ..شهداء ال يرهبون الموت أو السجون

  .(1) » ..اللذين نتخفى وراء المهارات الفنية
وغيره من رجال الصحافة '' رئيس التحرير''طريقة الكفاح التي يتبعها : كما سبق أن قلنا بأن

قعية، وهذا ما حاول أن ينصح به فاطمة، عندما كتبت تلك طريقة هادئة ووا:الشرفاء هي
فهذه طريقة . مباشرة عن األعمال الفاسدة للحزب الشيوعي بصورة االمقالة التي تكشف فيه

 فمثال تصوير حفلة راقصة كبرى: ا آخر في الكتابةخاطئة في نظره، فهو يفضل أسلوب
وزجاجات الشمبانيا، وكبار رجال الحزب تظهر  يحضرها الرئيس، والحسناوات الفاتنات

ث انتحار، أو جريمة قتل أو سرقة ادحريد قوله في عشرات المقاالت، أو بوضوح ما ي
باإلكراه، أو خيانة زوجية، كل هذه األحداث لها داللة عميقة، فهي تظهر سوءات العصر 

في األمور السياسية بير التعس الذي يعيشه، فهو يرى أن التعبير المباشر أضعف وسائل التع
جتماعية والسياسية، وأنه ال يصلح إلى للدراسات العلمية المجردة كالكيمياء واال

 .إلخ..والطبيعة
يحاول أن يبرز شخصية من الشخصيات، ويسلط عليها األضواء، ويبالغ في مقدرتها كما 

وفي األخير قد وسلطتها كي يقضي عليها، إنها وسيلة غريبة من وسائل الهدم واالنتقام، 
 .اقتنعت فاطمة برأيه، وقد استفادت من نصائحه، فهي ترتاح لكالمه

 :الرئيس-5-ب
سمه علنا، وقد عمد إلى تجهيل سوكارنو، إال أن الكاتب لم يذكر ا: هو الرئيس اإلندونيسي

نظر القارئ، فكل ما سجلته كتب التاريخ عن  بها أن يلفت  اسمه كحيلة فنية معبرة، يحاول
نقالبية في إندونيسيا كانت متوافقة مع أحداث في إحداث ثورة ا" سوكارنو"الرئيس دور 

الرواية، فهو كان يدعم الحزب الشيوعي للقيام بثورة شيوعية في إندونيسيا، وذلك من أجل 
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السيطرة على جنوب آسيا كله، وهذا ما كان يوهمه به زعيم الحزب الشيوعي، فهو شريكه 
 .وصديقه المقرب

ستهز الثورة ..كن واثقا أن تخطيطنا ليس فيه ثغرة واحدة..سيدي الرئيس« :لراوييقول ا
هكذا ..كله سنحكم جنوب آسيا..وفي يوم واحد سيتغير وجه الجزر الخضراء..الدنيا
فالثورة من هذه الناحية عمل ..وستكون أنت القائد الذي يمضي خلفه مئات الماليين..وعدت

 ..عالمي وقومي مشرف
 :الرئيس لهذه الكلمات وقالانتعش 

وهو في الوقت نفسه يعني ..إن التضحية بمليون أو مليونين من الحمقى شيء بسيط)) -
 ..((.حياة جديدة تقدمية لشعبنا العظيم

   .(1) » ..((.التطهير ضرورة ثورية))-
ا حتقار لهذو الزعيم كليهما يحمل درجة من االنالحظ بأن الرئيس : ومن خالل هذا المقطع 

 .الشعب
كما نالحظ بأن الزعيم يحاول أن يستغل الرئيس من أجل إنجاح ثورته، وذلك للوصول إلى 

 .السلطة
 :القائد-6-ب

وهو شاب متحمس كبير اآلمال، يحظى بصداقات كثيرة النجاح،  ،هو قائد الحرس الجمهوري
وتمتدح ي عليه، وله مكانة مرموقة، يحب العمل كما يحب اللهو، المدخل إليه أن تثن

فهو يساعده إلنجاح قد كانت له عالقة وطيدة مع زعيم الحزب الشيوعي، شجاعته وذكاؤه، و 
 .ثورته

 :مورني-7-ب
مرأة جميلة، وقد كان قائد الحرس مولعا بها، يقول خليلة قائد الحرس الجمهوري، وهي اهي 
 ((.مورنيأنت لي يا ))-:نظر إليها كثور هائج وعيناه تتوهجان رغبة« :الراوي
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 -:رتياح وهو يغمغمي اعها في عنف، فصرخت، وضمها إليه فاذر بهجم عليها، وأمسك 
لهم ما ..تحد ألبطال الشعوب حقوق ال ومن ثم فإن..األبطال وحدهم يصنعون التاريخ))

 .(1) » ..أما هم فوق القانون..القوانين لغيرهم..يشاءون
: نالحظ مدى تعلق قائد الحرس بخليلته مورني، فهو يعشقها، أما هي: المقطع في هذا

 .فتحاول أن تستغله من أجل النفوذ والمال
 :أنانج-8-ب

هو سجان، ضخم الجثة، يقضي معظم وقته في السجن، يعشق اإلقامة فيه، ويتضايق إذا 
خرج منه، فهو يكره التجول في المدينة أو في القرى المجاورة، فالناس هناك ال يعرفون قدره، 

ن، وارتعبوا نو و ه إذا مشى في السجن احترمه المسج، لكناحتراموال يؤدون له ما يستحق من 
ه الوثيقة ته ال يسيئون إليه، ألنهم يعرفون دوره القذر، وصلؤ بأدب، وزمال وه، وحيلرؤيته

بالقائد، ومع ذلك فإن األوقات القليلة التي يقضيها في الخارج ذات نكهة خاصة بالنسبة له، 
، ويدفع لها قدرا من المال، مرأة تبيع نفسها يقضي بين أحضانها الليل كلهفهو ال يقصد إال ا

ذلك  ية من روايات رعاة البقر، وما عداإلى إحدى دور السينما الرخيصة ليشاهد روا أو يدلف
فليس أحب لديه من أن يقضي وقته في السجن مستمتعا بسلطانه الذي ال يحد، لقد خلق 

العمل المثير في  ليكون سجانا، موهبة ولد بها واستطاع تنميتها وتربيتها خالل سنوات
ضباط االستخبارات اللذين يتبعون الحكومة المركزية إسما،  السجون تحت رئاسة زمرة من
 .ويأتمرون بأوامر الحزب فعال

الطاعة وتنفيذ األوامر مهما كان األمر، ومن بين هذه : فأنانج كانت ميزته الكبرى هي
 .، فهو قاسي القلب ال يعرف العطف"حاجي محمد إدريس: "تعذيب المجاهد: األوامر هي

 :ريقائد السجن الس-9-ب
، تتمثل في اإلتفاق الذي "أنانج"هو رجل ماكر ال يؤتمن له، فقد قام بتدبير مكيدة لخادمه 

من سجنه، " حاجي محمد إدريس "بتهريب المجاهد " أنانج"جرى بينهما، وهو أن يقوم 
                                                           

(1)
 .62-67، ص المصدر السابق -
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سينال حذفه، فأي سجين يحاول " حاجي محمد إدريس"وبالمقابل سينال ترقية من قائده، أما 
حياته هي الثمن، فحراس السجن يحرصون السور، ويطلقون الرصاص على الهرب، تكون 

فهو لم يعلم بما كان أي شبح يتحرك، وعندما ينفذ أنانج أوامر قائده تكون حياته هي الثمن، 
ودوت رصاصات متتابعة كانت تومض في «: ينوي إليه قائده، فهو يريد التخلص منهما معا

 ((:أنانج))جنون، ماذا هناك؟وصرخ 
 ..((.إنني أموت. إنه لخطأ فادح..لقد أصابوني))-

حتى اصطدم  يديه المرتعشتين التراب الباردبوأخذ يتحسس  ،وارتمى حاجي محمد صوبه
 :بأنانج الملقى على األرض

 ((.هل أصابك مكره يا ولدي؟)) -
 :كان أنانج يخور كثور ذبيح، وكان يحاول التكلم في صعوبة بالغة، وهو يقول

  ((.فيه رحمة سيعاقبهم القائد عقابا ال.. لخطأ فادح إنه )) -
رهيبة في عموده الفقري من أسفل، حاول أن يخطو فلم يستطع،  معر حاجي محمد بآالوش

 :تحسس ظهره بيده المرتعشة فشعر بلزوجة الدم وسخونته
 ((.ما معنى ذلك كله..لقد أصبت أنا اآلخر))-

ة اشفة، وهرول العشرات من أفراد كتبيالك وسرعان ما دوت الصفارات وأضيئت األنوار
، وفي دقائق أتى القائد الذي نظر إلى جثة الحراسة المسلحين، وتجمهروا حول المصابين

 :بعد أن لفظ أنفاسه األخيرة(( أنانج))
 ..((.هذا الخائن أراد أن يهرب خائنا مثله))-

 :دهشة ، ونظر إلى حاجي محمد إدريس، وقال فيثم ركله بقدمه في احتقار
   .(1) » ..وأنت ألم تمت بعد؟؟ حسنا أنقلوه إلى غرف اإلسعاف))-

، "حاجي محمد إدريس"إن أوامر الحزب الشيوعي كانت تقضي بعدم القضاء على السجين 
لذا فإن قائد السجن لم تكن له إال هذه الطريقة ألجل القضاء عليه، وهو أن يقوم أنانج 

                                                           
(1)

 .752-755المصدر السابق، ص  -
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ألن حديث حاجي محمد : منهما معا، والسبب في ذلكبتهريبه إلى خارج السجن، ليتخلص 
فبفلسفته التي يعتقدها يكره أن  إدريس كان يربكه، فقد جعله يشك في كل القيم التي آمن بها،

فهو يخاف أن يقوم أي عدو : أنانج أما عن خادمه. يحدثه أحد عن اهلل، وهذا بحد ذاته كفر
روف أن أنانج كان على جانب كبير من باستغالله ضدهم فكما هو معفي الثورة المضادة 

قائد السجن لم ينجح، فحاجي محمد إدريس قد نجا بأعجوبة، له الغباء، إال أن كل ما خطط 
 .أصابته لم يكن لها تأثير كبير على حياتهالرصاصة التي ف

 :مهندس الكهرباء-11-ب
 .مصيرها الزوال يرى أن الدياناتهو أحد مناصري الشيوعية العتاد، 

ودس مهندس الكهرباء يده في جيبه، ثم أخرج منشورا حزبيا، وأخذ يقرأ «: يقول الراوي
إن كل ما ال يؤيد حركتنا، وال يساعدنا هو رجعي أثيم والحل الوحيد لهؤالء )) -:بصوت عال

 ..((.بادتهم إهو 
 .(1) » ..االضمحاللالديانات مصيرها الزوال، والعقائد والتقاليد القديمة في طريقها إلى ))-
بعد اختطافه بشماته  ه الضابط يعامالن حاجي محمدالكهرباء ورفيق سإن مهند 

ثم تقدم المهندس منه وأمسك بخصلة من لحيته البيضاء بآلة حديدية وانتزع الشعر «: وقحة
 :ثم تمتم..بقسوة، فالهتزت رأس الحاجي الذي صدر عنه تأوه على الرغم منه

                       .(2) » ..أنا لم أسيء إليكم..الوطنيا أبناء ))-
 :الضابط المالزم-11-ب

نتقم كما قد اهو من الرجال الشرفاء فقد قام بإنقاذ المجاهد حاجي محمد إدريس من السجن، 
وخرج حاجي محمد من « :من قائد السجن ورجاله، فأدخلهم للسجن مكان المسجونين األبرياء

من المضمد الذي أخذه إلى المالزم، وبعد أن علم كل شيء قال حاجي تحت السرير بأمر 
 ..((.لكنني أقول إنك عناية اهلل مجسمة في رجل شريف..أن أبكي الشهداء)) -:محمد

                                                           
(1)

 .45، ص السابقالمصدر  -
(2)

 .45، ص المصدر نفسه -
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 :انحنى المالزم في احترام وقال
 وفي اليوم التالي دبر المالزم..فقد كنت مثاال إليمان اآلباء العضام..أعطني يدك أقبلها)) -

 .(1) » ..العاصمة، وأوصاه بالمحافظة على نفسه لة لنقل حاجي محمد إلىوسي
  :الجنرال األكبر -12-ب

هو الذي تولى قيادة المعركة ضد الثائرين الشيوعيين، حتى تحقق النصر للمسلمين، واندحر 
ماذا )) -: وقف القائد مبهوتا، وقال« :الشيوعيون، فمعظم رجال الحزب قد انتحروا 

 ((.جرى؟؟
والقوات ..تولى الجنرال األكبر القيادة، وحاصر العاصمة، وكاد يقضي على الثورة)) -

   .(2) » ((.نحن نتراجع..المسلحة تمشط المدينة
     
 
   

                                                           
(1)

 .765-765، ص المصدر السابق -
(2)

 .766، ص المصدر نفسه -
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 : خاتمة

الذي سجل  نجيب الكيالنيجاءت ىذه الدراسة في البنية السردية لرواية الكاتب المصري     
، فيو األديب الوحيد الذي ليا اعتباره رائدبا ،عالم الرواية اإلسالمية المعاصرةحضوره في 

خارج حدود بالده ليعبر فييا عن ىموم المسممين " رتاعذراء جاك"ستطاع أن يطوف بروايتو ا
 .ندونيسياإب المنسيين
 خمص البحث إلى النتائج اآلتية: ،تعراض البنية السردية في الروايةسو بعد ا

التقنيات السردية من استرجاع اعتمد الكاتب في بنائو السردي لمرواية عمى مختمف  -
وقد وردت كميا  ،لسرد أحداث مضت لألحداث حيث تقوم الشخصية بالرجوع إلى الوراء،

توضيح أحداث قد تكون غامضة أو ، وجاء ىذا رغبة من الكاتب لتذكر" ستخدام الفعل "با
 مجيولة بالنسبة لمقارئ.

ية في فالروائي تنبأ فييا بسقوط الشيوع، ستشرافية" ىي رواية ارتاراء جاكعذإن رواية "  -
 .ندونيسا و ىذاما حدث فعالإ
مستقبمية الحداث األول إليو شكل توقعات و تنبؤات لما ستؤ  رواية عمىفي الستباق جاء اال -

 .لمشخصيات
و لتمخيص  وذلك الختزال فترة طويمة من حياة الشخصيات، ،لقد وظف الروائي الخالصة -

 .بعض أحداث الرواية
قتصاد األحداث و إ، و أسيم في الصريح و الضمني ظير الحذف  في الرواية بشكميو -

 .يع السردتسر 
 .شخوص الرواية و عمى شكل حوار بينوظف الروائي المشيد بكثرة ومثل ل -
 جاء الزمن النفسي في ىذه الرواية عمى شكل ثنائية ضدية ) السعيد/ التعيس(. -
وىذا لتحسيس  من خالل تواتر كممات و تراكيب معينة،عتماد عمى التواتر المكرر اال -

 .يسي المسممندوناإل القارئ بمعاناة الشعب
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قد بني المكان الروائي في النص عمى ثنائية االنغالق و االنفتاح لينكشف من خالليا  -
 الصراع القائم بين شخصيات الرواية

لى الخيال في  الكيالني في رسمو لممكان الروائي إن - كان يستند في الغالب الى الواقع ، وا 
 بعض األحيان.

 قد فالكيالني ،كثير من الغموض والضبابيةبو كان المكان المفتوح في ىذه الرواية يشو  -
 .كتب عن بمد لم يزرىا

فحاول أن يسد ىذه الثغرة باستخدامو العبارات اإلنشائية التي يمكن أن تنطبق عمى أي مكان 
 . التركيز عمى وصف األماكن المغمقةمفتوح ،محاوال 

كشفت الدراسة عن المساحة المكانية التي شغميا فضاء السجن في الرواية ، ونجد إىتمام  -
 الكيالني الكبير بتجسيد السجن أمام القارئ.

 .لة سياسية ساىمت في تطور األحداثكان المسجد في الرواية يحمل دال -
لنا  فنوع الروائي في توظيفو لمشخصيات بين شخصيات خيالية و أخرى تاريخية ليكش -

 ندونيسيا.إالصراع الدائر ب
 .صيات التاريخية كحيمة فنية معبرةعمد الكيالني إلى تجييل بعض أسماء الشخ -
، حيث أخذ كانت قريبة من الوقائع التاريخيةإن بعض األحداث المسرودة في الرواية  -

الروائي من الواقع بما يناسب عممو لينتقل بو إلى العالم المتخيل و يعالجو بطريقة فنية يظير 
 فييا براعتو.

 كثيرةالت قتباسااإلتغمب عميو الروح اإلسالمية من خالل  اعتمد الكيالني في روايتو أسموبا -
 من القرآن الكريم، أو جعل الشخصيات ممن تؤدي الفرائض اإلسالمية. آليات

 الرواية تعبير صادق عن معناة المسممين الغير عرب في شكل فعل أدبي . -
ىم كانت ىذه أىم النتائج التي خمص إلييا البحث، و أرجو أن أكون قد وقفت عمى أ

 .لي التوفيقواهلل و  .الخصائص الفنية لبنية الرواية
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 ممحق:

 التعريف بالكاتب "نجيب الكيالني":-/1

 مولده: -أ

ميالدي في قرية شرشابة بمصر من  1931ىجري  1350ولد "نجيب الكيالني" عام 
في  يالديم1949المصري، نال شيادة الثانوية عام أسرة تعمل في الزراعة في الريف 

التحق بكمية الطب بجامعة القاىرة. اعتقل وىو في السنة الجامعية األخيرة بسبب  ثم طنطا،
ين، وحكم عميو بالسجن عشر سنوات وقد تعرض لشتى أنواع انتمائو لجماعة اإلخوان المسمم

ية حيث تخرج من كمية الطب العذاب، ثم أفرج عنو ألسباب صحية، عاد يتابع دراستو الجامع
، وبعدىا انطمق في ممارسة مينتو تأليف القصص والروايات والمسرحيات م1960عام 

السجون األثر الكبير في كراىيتو لمظمم معانتو في ذا ممارسة مينة الطب، لقد كانتماليادفة وك
حترام اإلنسانية واإلسالم مما طبع أدبو كمو بيذا اوالطغيان، ودعوتو لمحب والتسامح، و 

 الطابع.

ويمثل نجيب الكيالني الرواية في المرحمة التي نطمق عمييا " الواقعية اإلسالمية" 
سية يرتكز عمييا بناء ىذه جتماعية عناصر أساذ من تفاصيل الحياة اليومية و االويتخ

 الروايات.

 مؤلفاتو:-ب/

نجيب الكيالني في مقدمة األدباء اإلسالميين المعاصرين من حيث غزارة وتنوع إنتاجو 
وتألقو، فقد كتب أكثر من سبعين كتابا في الرواية والقصة والشعر والنقد والفكر والطب، 

لى الخير والتسامح والفضيمة وغيرىا من فكان أديبا موىوبا متمكنا من أدواتو الفنية داعيا إ
 القيم اإلنسانية واإلسالمية.
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 الروايات: -1-ب

 م دشنو برواية الطريق الطويل، التي نالت 1956ري لو بالمعتقل سنة أول عمل نث
م ثم قررت لمتدريس عمى طالب المرحمة 1957جائزة من وزارة التربية والتعميم سنة 

 م.1959عام  الثانوية في الصف الثاني ثانوي
  التي نالت جائزة المجمس األعمى لرعاية الفنون 1960رواية اليوم الموعود، عام ،

 .اب بمصر في العام نفسوواآلد
  م.1961رواية في الظالم نالت نفس الجائزة في العام التالي 
 .رواية قاتل حمزة 
 .أىل الحميدية 
 .رواية مممكة البمعوطي 
  .رواية نور اهلل 
 .ليل وقضبان 
 ل وذئاب.رجا 
 .حكاية جاد اهلل 
 .مواكب األحرار 
 .عمر يظير بالقدس 
 .ليالي تركستان 
 .عمالقة الشمال 
 .أميرة الجبل 
  تو[.افضل روايمن أعذراء جاكرتا ]وىي 
 اعترافات عبد المتجمى. 
 امرأة عبد المتجمى. 
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 .الكابوس 
 .رحمة إلى اهلل 
 .الرايات السوداء 

 القصص: -2-ب

  الرحيلعند 
 .موعدنا غدا 
 .العالم الضيق 
 .رجال اهلل 
 .فارس ىوزان 
 .حكايات طبيب 
 .الكابوس 

 ن الشعرية:الدواوي-3-ب

 م.1963ني الغرباء أغا 
 .عصر الشيداء 
  م.1978كيف ألقاك 
  م.1988مدينة الكبائر 
  م.1990أغنيات الميل الطويل 

المحتوم ى نجيب الكيالني أواخر حياتو صابرا محتسبا يصارع المرض حتى وافاه األجل قض
 م، حيث توفي ودفن في مصر.1995مارس  07ىـ الموافق لــ 1415شوال  02في: 
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 سمات مؤلفاتو:-*/

استطاع األديب الراحل نجيب الكيالني أن يثبت أنو وثيق الصمة بواقع الحياة، ويقف  
شامخا في مواجية اآلداب األخرى، ويرد عمميا عمييا، عبر حياة جادة كانت حافمة 

 بو الحسن الندوي".أ"األدبية، كما قال العالمة  تبالعطاءا

حدود بمده، وطاف بيا  معروف عنو أنو األديب الوحيد الذي خرج بالرواية خارج
فكان مع ثوار "نيجريا" في "عمالقة أخرى كثيرة، متفاعال مع بيئاتيا المختمفة،  ومعيا بمدانا

طير صيوين"، وعمى "أسرار لفالشمال"وفي "أثيوبيا" في "الظل األسود". ودمشق في "دم 
ندونيسيا في "عذراء جاكرتا"، وتركستان في  دمشق"، وفي فمسطين "عمر يظير القدس"، وا 

 "ليالي تركستان" و التي تنبأ فييا بسقوط الشيوعية منذ أكثر من ثالثين عاما.

 واألديب عامة إن لم يممك تمك القدرة عمى االستشراف والتنبؤ بجوار الرؤية الفنية فال
 خير في كثير من أعمالو.

 ممخص رواية "عذراء جاكرتا":-/2

ىي تحكي ندونيسيا، وبعض جزرىا، و إتدور أحداث ىذه الرواية بجاكرتا، عاصمة 
ستيالء عمى السمطة ام بثورة شيوعية في البالد، و االندونيسي القيمحاولة الحزب الشيوعي اإل

سوكارنو، وجميورية الصين الشيوعية،  فييا، مدعوما في ذلك، من قبل الرئيس اإلندونيسي
 في جماعة ن وبين أفراد الشعب اإلندونيسي ممثاليمما أدى إلى صراع مرير بين الشيوعي

ا في المعتقالت، التي قدمت الكثير من الشيداء، وزج ببعض أفرادى"ماشومي" اإلسالمية، 
 خر.   واختطف البعض اآل

التي كان الشيوعيون يقصدون من أن العناية الربانية حالت دون نجاح ىذه الثورة، إال 
 ورائيا تصفية الوجود اإلسالمي بإندونيسيا، أكبر دولة إسالمية في العالم.
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وقد صور الكاتب من خالل ىذه األحداث الكبرى والمعروفة  تاريخيا، طبيعة الصراع 
ماعي والسياسي والثقافي والنفسي بين المسممين جتدائر بإندونيسيا، عمى المستوى االال

 والشيوعيين.

بنتو فاطمة، مرآة ينعكس من أسرة حاجي محمد إدريس، وخاصة اوقد جعل الكاتب 
عمييا ىذا الصراع، من خالل المواجية التي خاضتيا ىذه األسرة المسممة ضد أعداء 
اإلسالم، حتى النصر لممسممين، واندحر الشيوعيون. أما فاطمة بطمة القصة فقد نالت إحدى 

 الحسنيين و استشيدت في سبيل اهلل. 
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 :ممخص

يعتبر عمم السرد ىو المبنة األساسية التي ال يمكن دراسة السرد أو القص عموما 
البنية الموسومة بـ:"وىو السبيل األمثل لتحقيق اليدف المرجو في ىذه الدراسة  بدونو،

 و ذلك لمكشف عن المكونات التي تشكل ،"رتا لنجيب الكيالنيعذراء جاك السردية في رواية
 .النص الروائي منيا

ومن أىم النتائج التي توصل إلييا البحث: ىو أن الكاتب قد اعتمد في بنائو السردي 
 المسممين بإندونيسيا .لمرواية عمى مختمف التقنيات السردية، ليعبر لنا عن ىموم 

نجيب الكيالني، تقنيات السرد،  : السرد، الرواية، المكونات السردية، الكممات المفتاحية
 البنية.

Abstract : 

Is aware of the narrative is the basic building block that can not 
be the study of narrative or genrally without shear ; which is the best 
way to achieve the desired goal in this study tagged me:”Narrative 
structure of the novel virgin Jakarta to Najib al Kilani”; so as to detect 
the components that make them novelist text . 
    The most important findings of the research: is that the writer 
has been adopted in building the narrative of the Novel on a different 
Narrative techniques to express to us about the concerns of 
MUSLIMS in Indonesia . 
Key words: Narrative ; the Novel; the Narrative components ;Najib 
al_Kilani; Narrative techniques ;Infrastructure 
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