
 



 
 
 

 

 

اني  رب اشرح لي صدري، و يسر لي أمري, و احلل عقدة من لس
جعل الحزن  قولي، اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال و أنت ت  هيفق

 متى شئت سهال.

من نجاحاتنا.  اللهم قوي إيماننا وبإيماننا قوي عملنا وبعملنا زد  
رزقنا  وااللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر ...ونيال لكل مقصد .. 

ل  القمة في درجات العلم ..اللهم اغدق بكرمك علينا بك
 نجاح...وكل صالح...وكل ف الح



 

 

أتقدم بخالص الشكر والتقدير ألستاذتي المشرفة "روفيا 
 بوغنوط" التي أغرقتني بجميل تفانيها ودقة مالحظاتها وتصويبها

جزيل الشكر للجنة المناقشة التي ستسهر على قراءة هذا 
 البحث وتقييمه

ولقسم  جزيل الشكر لألساتذة بجامعة العربي بن مهيدي
 اللغة العربية وآدابها وكل الطاقم اإلداري المسّير

 

 

 

 

 



 
إلى من أطعمتني صبرا وسقتني من بحر األخالق وغمرتني بحنانها 

 -أمي الغالية –الفياض 
أبي –إلى من عّلمني أّن الدنيا كفاح وتحدي والحياة مبادئ وأخالق 

 -الغالي
بفضلكم  سهيلة وفوزية، بالل، جالل، دالل، -إخوتي -إلى نور قلبي 

 تمت األحالم األثيرة ولكم أهدي الثمرة اليانعة
 -وهيبة وياسمين–إلى زوجات إخوتي 

 -نذير –إلى من أحببناه لكرمه وجوده إلى زوج أختي 
 -لجين وبسملة ميسون –إلى البراعم التي أشرقت الحياة بابتسامتهما 

بطعم الصداقة األيام وأحسست بمرافقتهما  إلى من قضيت معهما أحلى
 -كريمة وفاطمة–ولذتها 

: عائشة، ميادة، خولة، إلى كل من يمدني بصلة قرابة ورحم
 جيهان، سلمى، حليمة، أمينة...

 إلى كل من علمني حرفا
 منـــــــــــــــال فراق



 ــةمقدمــ

 أ
 

 مقدمــة
تعد الرواية من أهم الفنون النثرية في الساحة األدبية والنقدية، ومن أكثر األشكال األدبية   

 صنعت حيثمن إنتاج إبداعي؛  قدمته ا، ومتداوال وانتشارا، نظرا لما سّجلته من حضور فّعال

 .بالقراءة و المقاربة سرديا مغرياللقارئ عالما 

ية مدونة سردية شديدة التنوع والثراء، تحمل في طياتها مالمحها الخاصة وقسماتها او الر    

تصبو تكسر حاجز الواقع، و  اليوم فنلفيها ؛الواضحة؛ إذ شهدت تطورا ملحوظا مقارنة بما مضى

إلقحام تلك اللمسة الجمالية  التي تدفع باألدبية النصية إلى مزيد من التألق الفني والجمالي، 

وفي سياق هذا التطور ظهرت الشعرية كرؤية جديدة في دراسة النص األدبي باعتبارها 

في الخطاب  المواطن الجممصطلحا مزودا بأدوات إجرائية، وهو ما يمّكنها من الكشف عن 

متواجدة  تص الشعرية فحسب، بل أضح؛ إذ لم تعد مهمة الشعرية محصورة في النصو األدبي

لتي افي النصوص األدبية: شعرية القصة، شعرية المسرحية، شعرية الرواية... هذه األخيرة 

لرواية، االفضاء، بأهمية بالغة باعتباره بنية داخلية تساهم في تشكيل بنية أكبر وهي  فيها ي  ظ  ح  

 ممتلكا بذلك صفة الشعرية للبوح بخصوصيته الداللية والفنية.

أحد الروائيين الذين كانت لهم كلمة في عالم الرواية، حيث حاول أن  "حجي جابر"ولعّل    

يجعل من هذا الفن بأفضيته وتقنياته شكال حامال للروح اإلرتيرية بكل معانيها، وقد سبق له 

لى روايته ، إاّل أّن اختيارنا وقع ع"سمراويت"ُيستهان به، تمثل في رواية  أن أنتج متنا روائيا ال

 خبرته الفنية بكل ما "حجي جابر"حيث سّخر لها  ؛لتكون موضوع الدراسة "مرسى فاطمة"

ُأوتي من موهبة فّذة وصنعة رصينة، ليخرجها في صورة كاملة ُحسنا وأصالة، ويجعلها واحدة 



 ــةمقدمــ

 ب
 

على الفضاء بطريقة تدفع بنا إلى ضرورة الكشف عن كنهه وفّك  من أفضل النماذج المشتغلة

وحنا فيه إمكانية تلبية طم دالالته ورموزه، األمر الذي دفع بنا إلى التشبث بعنوان لمسنا

 عإذ تجم؛ مرسى فاطمة"""شعرية الفضاء في رواية ي دراسة موسومة بـ: فالمنهجي، وذلك 

/فضاء بهدف الخوض في جمالية الفضاء الروائي، طرفي المعادلة: شعرية بين هذه الدراسة

شراقها.   والكشف عن مظاهر الشعرية في تألقها وا 

 فجاء اختيارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب أهّمها:

 ن: خيبة عاشق ورثاء وطن، ورغبتنا في الكشفإعجابنا بالرواية خاصة في مزجها بين وجعي  -

 .التي ترتكز عليها لتشييد معمارها الروائي الفضاءاتأهم  جتهاد في دراسةالواأسرارها، عن 

 كذلك عدم استقرار كثير من المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالفضاء منهجا وموضوعا. -

 عن مدلوالت هذا البحث، وفك شفراته، تبلورت عدة إشكاليات من بينها: وللكشف

  ما هو الفضاء؟ وما دوره في تشكيل شعرية النص الروائي؟ 

  هي أنواع الفضاءات التي احتوت عليها رواية "مرسى فاطمة"؟ وهل ُوفق "حجي جابر" ما

 عليها؟شتغال اإلفي توظيفها و 

  كيف ساهمت البنية النصية والزمكانية والشخصية في رسم فضاء النص الروائي؟ وما

 عالقتها بهذا الفضاء؟

 ؟شعرياا بعدا منحهفاطمة" شتغال على الفضاء في رواية "مرسى إلهل ا 

باع تفيها من ظلمة وغموض واقتضت منا ا هذه التساؤالت وّلدت رغبة في إضاءة ما ُيخيم  

 مكننا منتالوسيلة التي المنهج البنيوي الذي يسعى إلى مقاربة النصوص من الداخل، لكونه 



 ــةمقدمــ

 ت
 

تفتيت عناصر الفضاء داخل النص، فيسهل على القارئ إدراكها واستعابها، في حين يستدعي 

فسير للباحث بفتحه مجاال واسعا للت يتيحها ء منهجه السميائي نظرا لإلمكانات التيالفضا

وفق هذا و  النص، فيسهل عليه ضبط الظواهر المواجهة له في النص والقراءة، وفك مغاليق

 ،:وخاتمة لى خطة منهجية تضمنت ثالث فصول، مقدمة،إجاءت حاجة البحث المنظور 

ري؛ ، وقد ُخصص للفصل النظقراءة في المفهوم والمصطلحالفصل األّول المعنون بـ: 

إذ قمنا فيه بتتبع مصطلح الشعرية في أصله اليوناني، وترجمته إلى العربية، وتطور المفهوم 

عند أوائل الباحثين الذين اشتغلوا على هذا المصطلح كالشكالنيين الروس، 

ا التطور في المفهوم، ، ثم تفصيل هذ(Kohen"جون كوهن" )، و(Todorouv)"تودوروف"

عند  "شعرية التماثل"وما ارتبط به من مصطلحات جزئية تندرج تحت دراسة الشعرية، مثل: 

 و"شعرية اإلنزياح"، "تودوروف""الشعرية البنيوية" عند  (،Jakobson"رومان ياكبسون" )

اولنا إبراز وح، كما تعرضنا إلشكالية مصطلح الشعرية عند الباحثين العرب كوهن"جون  "عند 

شتغالية الا هذا المصطلح، واإلشارة إلى حدودهحول ضبط النقاد العرب اإلختالف الذي وقع بين 

 رهيب للمصطلح الواحد، في الموطن الواحد.فاتضحت لنا رؤية مشهد اصطالحي 

ضاء، وكذا حي للفالصطإلأّما القسم الثاني من هذا الفصل، تعرضنا فيه للمفهوم اللغوي وا  

ألّنه أجمل كل الوظائف التي كنا  (kisner"كيسنر" )فه متبعين التقسيم الذي أورده وظائ

اء تطرقنا أيضا إلى أنواع الفضاء وتفرعاته: الفض المراجع، كماتناثرة في مختلف منصادفها 

 كمعادل للمكان، الفضاء النصي، والفضاء الداللي.



 ــةمقدمــ

 ث
 

 وتقسيماتها في رواية مرسى فاطمة،الفصل الثاني المعنون بـ: أنواع الفضاءات 

افية والنصية، التطبيقية لألفضية الجغر و قد اعتمدنا فيه على مبدأ الثنائية بين الدراسة النظرية و 

ضاء، وما بينه وبين الفإضافة إلى العالقة  للمكان، واالصطالحيلمفهوم اللغوي افيهافقدمنا 

عبر مسار البحث على أبعاد األمكنة اشتبه من ُلبس بينهما، وهذا المهاد النظري ينفتح 

بين أمكنة مغلقة وأمكنة مفتوحة، وكذا طريقة توظيف  "مرسى فاطمة"في رواية  وتشكيالتها

 الراوي للفضاءات التي تمثل تصورا مكثفا مشحونا بدالالت وأبعاد مختلفة.

وتطبيقيا،  اشتغال الفضاء النصي نظرين هذا الفصل، تطرقنا فيه آلليات اأما القسم الثاني م 

فضاء الغالف، اسم المؤلِّف، العنوان، المؤشر ابتداء من فضاء العتبات النصية: 

، مرورا إلى فضاء الكتابة والتصفيح، والتي تشمل: الجنسي،التصديرات، المقدمة، اإلهداء

ي ، وكيف تجلت هذه اآلليات فوعالمات الترقيم ،واألفقية، مساحات البياض الكتابة الرأسية

 ."مرسى فاطمة"رواية 

الفصل الثالث المعنون بـ: تعالق الفضاء بمكونات السرد األخرى )الزمن/الشخصية( 

وقد اعتمدنا فيه على المزاوجة بين الجانب النظري والتطبيقي،  في رواية "مرسى فاطمة"،

تباق، سية بدًء من االسترجاع، مرورا باالتناولنا فيه مفهوم الزمن، إضافة إلى المفارقات الزمن

 .وصوال إلى اإليقاع السردي بتقنيتيه )التبطيء والتسريع(

أما القسم الثاني من هذا الفصل، جاء في البداية كمهاد نظري حول مفهوم الشخصية، من 

خالل إلمام سريع ألبرز المحطات التي شكلت الرؤية الشعرية والنقدية إلى الشخصية، وعلى 

 جرائية قربتنا من التعرف على ُطرق تقديم الشخصياتضوء هذا التمهيد توصلنا إلى طريقة إ



 ــةمقدمــ

 ج
 

وكذا أنواعها المتفرعة إلى شخصية رئيسية، ثانوية، نمطية، نامية،  "مرسى فاطمة"في رواية 

 وكيفية رسم أبعادها.

الخاتمة تتويجا ألهم النتائج والمالحظات التي توصلت إليها الدراسة النظرية والتطبيقية، وتأتي 

 -موضوع البحث –حّتى تحوصل مكنونات ودالالت الفضاء الروائي 

وحتى تتحقق غاية البحث المستند لعلم السرديات الحديثة، اعتمدنا على عدة مصادر ومراجع   

لمصدر األم المعتمد في هذه الدراسة هو نتاج الروائي: تصب في قالب الموضوع، وبما أّن ا

المقابل  ، وفي"مرسى فاطمة"، فقد تصدر قائمة المصادر نص الدراسة التطبيقية "حجي جابر"

ة مفاهيم الشعريدم شعرية الفضاء نذكر منها: استفدنا من مجموعة من المراجع والتي تخ

قد األدبي لـ:"حميد لحميداني"، بنية الشكل لـ:"حسن ناظم"، بنية النص السردي من منظور الن

زمن، ال–لـ: "حسن بحراوي"، تحليل الخطاب الروائي  -الفضاء، الزمن، الشخصية–الروائي 

 لـ: سعيد يقطين... -السرد، التبئير

قضايا الشعرية لـ: "رومان وقد كان زاُدنا أيضا مجموعة من المراجع المترجمة منها:   

إلى  .المكان لـ: "غاستون باشالر"، خطاب الحكاية لـ: "جيرار جينيت"..ياكبسون"، جماليات 

 غير ذلك من المراجع التي ساهمت في إثراء البحث وتذليل صعوباته. 

ومن الجدير بالذكر أّن هذا البحث لم يخُل من عثرات حاولت أن تكبح سيره، ولعّل أهمها: 

لى فضاء إلى حدٍّّ يصعب معه الوصول إتشعب المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالشعرية وال

رشادات  مصطلحات أومفاهيم مضبوطة، وعلى الرغم من هذه الصعوبات إاّل أّن نصائح وا 



 ــةمقدمــ

 ح
 

زالة اللبس  بوغنوط" ا"روفياألستاذة المشرفة  كانت العون لي في تخطي كثير من العقبات وا 

 .لشكركالالذي يعتري الدراسة بين الحين واآلخر، فلها مني 

يفوُتني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة على تحملهم عناء  كما ال  

 .يل الشكرجم القراءة والتصويب، على الرغم من انشغاالتهم العلمية والبيداغوجية، فلهم مني

 

 

 منال فراق 

 2015.../.../أم البواقي في 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األّولالفصل 



 
 
 
 
 
 
 

 قراءة في المفهوم والمصطلحالفصل األول: 
 أوال: مفهوم الشعرية
 ثانيا: مفهوم الفضاء
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 قراءة في المفهوم والمصطلح
تخلق بعض المصطلحات إشكالية محيرة تحاول دراستها النظريات المتعددة واحدة تلوى    

األخرى لضبط مفاهيمها ودالالتها، ولعّل الشعرية والفضاء من أكثر المصطلحات األدبية 

بروزا في الدراسات النقدية نظرا الختالف النقاد والباحثين حول تشابك داللتهما وتقبلهما، 

 بنا إلى تتبع هذين المصطلحين من حيث المصطلح والداللة.وهذا ما دفع 

 أوال: مفهوم الشعرية
 لغة-1

قبل الغوص في مفاهيم الشعرية، البّد من إلقاء نظرة على تعريفها الّلغوي بعبارة أدق: 

البن منظور في مادة  "لسان العرب"على تعريف الشعر ألنه أصل اشتقاقها، فقد ورد في 

ْيُتُه َفَدَرى، وَشَعَر به ُه َفَشَعَر: أي َأْدرَ ــــــ"َأْشَعَر األمر وَأْشَعَرُه به: أعلمه إّياه، وَأْشَعْرتُ  )َشَعَر(

ُه، وليَت ِشعري: أي َلْيَتِني َعِلْمُت، وَلْيَت ِشْعري من ذلك: أي ليتني َشَعْرُت وُيَقاُل َشَعْرُت لَ َعقَ 

 لفالن أي: قلت له شعرًا.

ن كان كل علم شعرا من حيث والشعر منظوم ال قول غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية، وا 

، الشعر: القريض المحدود بعالمات ال يجاوزها"غلب الفقه على علم الشرع، وقال األزهري: 

 شد:نوأ(1)والجمع أشعار وقائله شاعر ألنه َيْشُعُر ماال َيْشُعُر غيره: أي يعلم."

 َتَبيَّْنُت َفْضَلُكْم       َعلى َغْيِرُكْم َما َساِئُر النَّاِس َيْشُعرُ َشَعْرُت َلُكْم َلمَّا 

                                       
 89-88، ص2004، 1، مادة )َشَعَر(، دار صادر، بيروت، ط8مجلدلسان العرب،  :ابن منظور -(1)
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والمتشاعر: "الذي يتعاطى قول الشعر، وَشاَعره َفَشَعَرُه َيْشَعَرُه بالفتح، أي كان َأْشَعَر منه 

 (1)وغلبه."

َوَأْقَسُمْوا ِباهلِل َجْهَد َأْيَماِنِهْم َلِئْن َجاَءْتُهْم آَيٌة لَُّيْؤِمُننَّ ِبَها }جاء في محكم التنزيل قوله تعالى: 

: يةسورة األنعام اآل(2)ِإَذا َجاَءْت اَل ُيْؤِمُنْوَن{ ُقْل ِإنََّما اآلَياُت ِعْنَد هللِا َوَما ُيْشِعُرُكْم َأنََّها

ا انً مَ يْ أَ يمانهم، أي حلفوا أوا باهلل جهد "أّن هللا يخبر المشركين بأنهم أقسم ذلك. معنى 109

ُقنََّها، وقيل وما ُيِشِعُرُكْم: أي وما ُيْدِرُكُكْم أيها جاءتهم معجزة ليؤمنّ  امؤكدة، إذ ن بها، أي َلُيَصدِّ

 (3)المؤمنون."

ْعر ويقاُل: َشَعَر له على هذا النحو: "َشَعَر فالن ِشْعًرا:"معجم الوسيط" كما ورد في   قال الشِّ

ْعِر فأجاَدُه، قال َلُه ِشْعًرا، وبه ُشُعوًرا: أحسن به وَعِلَم، وَشُعَر ُفاَلٌن ِشْعًرا اكتسب م لَكة الشِّ

 ( 4)كالم موزون مقّفى قصدًا" والشعر

نما أه"معجم تاج العروس" جاء في  ْعُر بالكسر، وا  مله لشهرته هو في مادة )َشَعَر(: "الشِّ

ل: هو العلم بدقائق األمور، وقيل: هو اإلدراك بالحواس، وِشِعُر ـــوقي ٬كالعلم وزنا ومعنـــى

 : أرادوا به المبالغة واإلجادة.سيبويهشاعر جيد: قال 

                                       
 79،صادة )َشَعَر(، م8مجلدلسان العرب،  :ابن منظور -(1)
 .رواية ورش:القرآن الكريم -(2)
، دار طيبة، 3مجلدتفسير القرآن الكريم،  :أبي فداء إسماعيل بن عمر بن كثير القريشي الدمشقي -(3)

 316ص، 1999 ،2الرياض، ط
تركيا،  ،، مادة )َشَعَر(، المكتبة اإلسالمية، اسطنبول1مجلدمعجم الوسيط، :إبراهيم مصطفى وآخرون  -(4)
 484، ص1972 ،1ط
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 : "الّلحياني"شد نوأ 

 َوَعْن أبي َزْيٍد َوَكْم َكاَن اْضَطَجعَ    ***َيا َلْيَت ِشْعِري عن ِحَماِري َما َصَنَع   

َعِلْمُت، وليت شعري من ذلك: أي ليتني َشَعْرُت وفي الحديث  أي: "ليت علمي، أو ليتني

 (1)الن أي: ليت علمي حاضر أو محيط بما صنع." ــليت شعري ما صنع ف

بناء على هذه التحديدات، يجد مفهوم الشعرية جذره اللغوي مرتبطا بمفهومي الشعر 

ة" مرهون بتعريف الشعر ي، ولهذا فتعريف "الشعر والشاعر، سواء في اللغة العربية أو غيرها

عموميته، وينسحب هذا المفهوم في بعده اللغوي على الشعرية اصطالحا في بعض في 

 تعريفاتها.

 مفهوم الشعريات -2
لم َتِف الصورة الجمالية بحاجة البالغيين الستيضاح ما في الّنص من غموض وأصبحت 

الشكليون "أراد  حيث ظهرت تلك الحاجة حين أخرى؛ الحاجة ملّحة للكشف عن أسراره بسبل

تطور ذ إ؛ة هي القانون الذوقي بعد ذلكوضع قوانين للخطاب األدبي، "فكانت الشعري "الروس

لسن بعد أن كان أرضا مفهومها في السنوات األخيرة عبر مراحل مختلفة، وتناولته األقالم واأل

 (2)ها أحد."أبكرا لم يط

                                       
، مادة )َشَعَر(، دار 6لدتاج العروس من جواهر القاموس، مج :محمد مرتضى بن محمد الزبيدي -(1)

   92-90، ص2007 ،1ط، لبنان، الكتب العلمية، بيروت
القاهرة، ، اني، دار العين، اإلسكندريةطية الفضاء الروائي عند جمال الغيشعر  :عزوز علي إسماعيل -(2)
 19، ص2010، 1ط
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الشعرية واحدة من النظريات الغربية الوافدة إلى النظرية األدبية العربية، وهي  تعد

واللذان يعودان معًا  (Poetic)أو نظيره اإلنجليزي:  (Poétique)ترجمة للمصطلح الفرنسي 

"الذي يحمل داللة الفعل: صنع أو  (poiêtikês)واحد هو الكلمة اإلغريقية إلى أصل 

، وبالرغم من أّن الشعرية (1)"(Aristote)"أرسطو"أبدع، وقد كان أول استعمال للكلمة مع 

لم النقاد القديم، حفي حقيقة األمر تعدُّ امتدادا ل ُتعدُّ من النظريات األدبية الحديثة، فإّنها

ورغبتهم في إرساء قواعد أدبية ونقدية تضاهي في دقتها القواعد والمعادالت العلمية، "وهو 

 532في عام (Ion)يون" أ"الذي أكده في محاورة (Platon)"أفالطون "حلم بدأ منذ عصر 

التي  "االبويطيق"فن الشعر أو بعده ليقّننه في كتابه الّرائد:  "أرسطو"قبل الميالد، ثم جاء 

الجمال بأّنه: "الشيء الذي تكون به األشياء  "أفالطون "، وقد عّرف (2)تعني: الشعرية"

 عليها ماهيات قامت التي ىاألولاالرتكاز ، ويمثل هذا التعريف نقطة (3)الجميلة جميلة"

الشعرية في أطروحات النّقاد العرب واألجانب، وحّتى الشعراء النّقاد تأثروا بهذا التعريف 

في تحديدهم لماهية الشعر، الماهية التي طعموها بمبادئ أخرى مستوحاة من مجهول 

 النص الشعري فغدا حديثهم عن الشعرية حديثا مغايرًا ألطروحات الفالسفة. 

                                       
، 1بيروت، ط، دراسة في األصول والمنهج والمفاهيم، الدار البيضاء ٬مفاهيم الشعرية :حسن ناظم -(1)

 11ص، 1994
 388، ص2003، 1لونجمان، ط ،موسوعة النظريات األدبية، دار نوبار :نبيل راغب -(2)
، 2000، 1ط النظرية الشعرية بناء لغة الشعر، ترجمة: أحمد درويش، دار غريب، :جون كوهن -(3)

 259ص
 



 الفصل األّول: قراءة في المفهوم والمصطلح
 

12 
 

قديم وحديث في الوقت ذاته، ورغم جذورها الضاربة في الشعرية مصطلح  نأ:أدقبمعنى 

يظل التعريف ذ إّنها ال تزال تعيش مرحلة طفولتها؛عمق التاريخ األدبي والنقدي إاّل أ

 األفالطوني بمثابة الشمعة التي أضاءت ليل الشعرية بمفهومها الحداثي.

فـي إطـار فكـرة عامـة  ينحصرلقد تنوع مفهوم الشعرية بالمصطلح ذاته، على الرغم من أّنه 

اإلبـداع، ويبـدو هـذا األمـر بـارزا فـي  مُ ُكـحْ حث عن القـوانين العلميـة التـي تَ عامة تتلخص في الب

فــــي تراثنــــا النقــــدي العربــــي، إذ نواجــــه فيــــه مفهومــــا واحــــدا بمصــــطلحات مختلفــــة ومثــــال ذلــــك: 

ل يتوالتخيواألقاويل الشعرية المستتندة إلتى المحاكتاة  ،نظرية النظم للجرجاني٬"شعرية أرسطو

مـن جهـة -ولى، كما نواجه مفاهيم مختلفـة بمصـطلح واحـد هذا من جهة أ "...عند القرطاجني

ويظهــــــــــــر هــــــــــــذا األمــــــــــــر أكثــــــــــــر جــــــــــــالًء فــــــــــــي النقــــــــــــد الغربــــــــــــي ومثــــــــــــال ذلــــــــــــك:  -ثانيــــــــــــة

نظريتتتتتتتتتتتتتة (Jakobson.R)"ستتتتتتتتتتتتتون يكبرومتتتتتتتتتتتتتان "عنـــــــــــــد (L’équivalence)التماثتتتتتتتتتتتتتل

عنــد التتتوتر  الفجتتوة: مستتافة ونظريتتة،( CohenJean)"جتتون كتتوهن"عنــد(L’écart)االنزيتتا 

فالجهـــة األولـــى تـــتلخص فـــي مفهـــوم الشـــعرية العـــام، أي: البحـــث فـــي (1)...""كمتتتال أبتتتو ديتتتب"

ي إطــار مصــطلح ـــــــت فــــــقـوانين اإلبــداع، أّمـا الجهــة الثانيــة فتـتلخص فــي النظريـات التــي وضع

 الشعرية ذاته، مع اختالف التصّور في سّر اإلبداع وقوانينه. 

 
                                       

 11في األصول والمنهج والمفاهيم، ص دراسة ٬حسن ناظم: مفاهيم الشعرية -(1)
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 "كبسون ايشعرية التماثل "رومان 2-1
؛ حيث كان يةفصيلة نقدية متمّيزة في التأسيس لعلم الشعر  "كبسون ايرومان "يمّثل 

للشكالنيين الّروس فضل في الّتنبيه إلى وظيفة الّناقد التي ال تتمثل في الحديث عن 

دورا أساسيا في تطوير  "كبسون اي"أو النصوص األدبية الفردية بل في أدبيتها، "وقد لعب 

ويتضح هذا في العبارة الشهيرة  (1)حيث ربطه بمفهوم الشعرية."-األدبية –مفهومال

، أي: العوامل التي تجعل (2)إّن موضوع األدب ليست األدب بل األدبية": ""كبسون الي"

األثر أثرًا أدبيا، وبهذا يكون  يزات التي يكون بهاألدبي أدبيا، أو بعبارة أخرى الماألثر ا

صّبًا على أدبية األدب بوصفه لغة، من دون التأمل في الـّتجليات الفلسفية لبحث منا

 والنفسية والجمالية واأليديولوجية المنبثقة عنه. 

يمكن للشعرية أن تعّرف بوصفها تعريفا للشعرية يمتاز باإليجاز " "كبسون اي"كما يطرح      

الّلسانية للوظيفة الشعرية في سياق الرسائل الّلفظية عموما وفي الشعر على وجه الدراسة 

الّلسانيات، ألّنها تهتم بقضايا  وُيقصد بهذا القول: أّن الشعرية تدور في فلك ،(3)الخصوص"

البنية الّلسانية اهتماما خاّصًا، فالّلسانيات هي العلم الشامل للبنيات الّلسانية ولهذا حاول 

أن ُيكسب الشعرية علمية ما من خالل ربطها بالّلسانيات لتصبح جزءا ال يتجزأ  "يكبسون "

                                       
دراسة في ،قدية المعاصرة والنظريات الشعريةبشير تاوريريت: الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج الن -(1)

 297ص 1٬2009٬ط ،األردن،عالم الكتب الحديث، عّمان، األصول والمفاهيم
 2006، 5،لبنان، طار الكتب الجديدة المتحدة، بيروتاألسلوبية واألسلوب، دعبد السالم المسدي:  -(2)
 131ص 
 90في األصول والمنهج والمفاهيم، صدراسة  ٬حسن ناظم: مفاهيم الشعرية -(3)
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اص للغة، حيث تخرج الكلمات فيها عن الخ ستعمالاالرا مجال الشعرية هو منها، "معتب

 (1)داللتها المعجمية لتؤدي دورا يضفي على العملية الشعرية قيمة فنية وجمالية."

بجهوده الّلسانية  مرتبط "كبسون اي"أّن "مصطلح الشعرية عند لهذا فمن البديهي القول 

 عن وظائف اللغة في نطاق نظرية التبليغ هثيقا، وخاصة ما تعّلق منها بحديثارتباطا و 

على ستة عناصر ُتمثل  – كبسون ايعند – ؛ حيث تنهض نظرية التبليغ(2)والتواصل"

ف األساسية في كل عملية األطرا

وسيلة "(Contexte)"الّسياق"(Destinataire)"ليهإالمرسل"،(Destinateur)"المرسل"تواصلية:

، وعن كل عنصر من هذه العناصر تتوّلد (Code)"الشفرة"و(Contact)"االتصال أو الّصلة

 (3)وظيفة لغوية."

دي لـ: ــــوذج التقليــــــــــر النمــــــــــ، فكساالتصالياللغة داخل النموذج  "كبسون اي"درس لقد

القائم على ثالث وظائف لغوية، "معتبرا أّن الكالم الذي يبعثه (Karl Bühler)"بوهلر"

المرسل إلى المتلقي بواسطة قناة االتصال له وظائف لغوية يمكن حصرها في ست وظائف 

                                       
 1، دراسات في النقد العربي القديم، دار جرير، عّمان،األردن، طحمود درابسة: مفاهيم في الشعريةم -(1)

 27، ص2010
يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات االختالف،  -(2)

 274، ص2009 ،1الجزائر، ط
 274ص: المرجع نفسه -(3)
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يبرزه المخطط ، وهذا ما (1)يقوم كل منها على التركيز على أحد عوامل الّتواصل"

 (2)كبسوني الشهير:الي

 

 

 

 

 

 

 

 هموقفو (: "هي التي تحدد العالقة بين المرسل والمرسلة النفعاليةا)إّن الوظيفة التعبيرية أو 

الوظيفة أّما منها، فالمرسلة في صدورها تدّل على طابع مرسلها وتكشف عن حالته، 

الُمرِسل الُمرَسل إليه إلثارة  نتباهية فُتوجد كما ُيستدّل من اسمها في الجمل التي ينادي بهااال

فهامية إلى إقامة االالوظيفة  انتباهه، أو ليطُلَب منه القيام بعمل من األعمال، كما تهدف

والمحافظة عليه، حيث يقيم المرسل اتصااًل مع المرَسل إليه، أّما الوظيفة المرجعية  تصالاال

لذي ترجع إليه، وهذه الوظيفة فهي التي تحّدد العالقات بين المرسلة والشيء أو الغرض ا
                                       

نصوص، المؤسسة الجامعية ،دراسة و ياكبسون ية األلسنية عند رومان فاطمة الطبال بركة: النظر  -(1)
 66، ص1993، 1، لبنان، طبيروت، للدراسات

 275الخطاب النقدي العربي الجديد، صيوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في  -(2)
 

 السياق )الوظيفة المرجعية(

 الرسالة )الوظيفة الشعرية(

 الشفرة )الوظيفة المعجمية(

 نتباهية(اال الصلة )الوظيفة 

 فهامية(االالمرسل إليه )الوظيفة  المرسل )الوظيفة االنفعالية(
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أو تعريفية أو مرجعية هي العمل الّرئيسي للعديد من المرسالت، كما تظهر  تعيينيةالمسّماة 

مادة دراستها، أي: هي الوظيفة التي الوظيفة المعجمية في المرسالت التي تكون اللغة نفسها 

يفة الشعرية فتتمثل في تقوم على وصف اللغة وذكر عناصرها وتعريف مفرداتها، أّما الوظ

المرِسلة حين تكون معّدة لذاتها كما في النصوص الفنية الّلغوية، ومثال ذلك: القصائد 

 (1)الشعرية وغيرها.

ل خطاب، بل تتباين الوظائف الست ال تسود بدرجة واجدة في ك ههذن أمما الشك فيه 

على فهامية مثال االوتختلف من نمط كالمي إلى آخر؛ حيث تهيمن الوظيفة درجة سيادتها

حين ترتكز  هيمن الوظيفة الشعرية على الخطاب األدبيتالخطاب الّلغوي العادي، كما 

 (2)الرسالة على ذاتها، ولهذا يعّد النص األدبي "رسالة لغوية تغلب عليها الوظيفة الشعرية"

دراسة للخصائص األدبية التي يختص بها خطاب لغوي ما أو بتعبير  -إذن–فالشعرية 

"الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية في سياق الّرسائل اللفظية عموما وفي الشعر ":كبسون اي"

ولهذا فإّن كل بحث في مجال الشعرية ُيفترض معرفة أولية بالدراسة العلمية  ،(3)خصوصا"

حيث تفسر ؛ّن الشعر فن لفظي يستلزم قبل كل شيء استعمااًل خاّصًا للغةللغة، ذلك أل

 الشعرية عمل الشاعر عبر طيف الّلغة وتدرس الوظيفة المهيمنة في الشعر. 

                                       
 67-66ص، دراسة ونصوص ،يكبسون رية األلسنية عند رومان الطبال بركة: النظ فاطمةينظر:  -(1)
 275الخطاب النقدي العربي الجديد، ص يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في -(2)
 275: صالمرجع نفسه -(3)
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من أهم المفاهيم في تحديد نوعية العمل  (Domination)"المهيمنة"رّبما يكون مفهوم 

المهيمنة بوصفها "عنصرا بؤريا لألثر  "كبسون اي"حيث يعّرف  ،لدى الشكليين األدبي

وال يتوقف  (1)فهي تحكم وتحّدد وتغير العناصر األخرى، كما أّنها تضمن تالحم البنية."

ن مفهوم المهيمنة عند العمل األدبي المفرد، بل يمكن دراستها في عصر أدبي، كما يمك

وفي الحقيقة ال توجد ذلك أّنها تتغير بتغير الزمن،  تتبعها من مدرسة فنية إلى أخرى 

عديدة تهيمن على الشعر واحدة تلو األخرى ّن ثمة قيمإ، بل عبر تاريخه "مهيمنة واحدة

فإذا لجأ البالغ الكالمي إلى عدد كبير من أنساق اللغة التعبيرية  ،(2)استقاللية معينة"بو 

الحاسمة لألثر الجمالي فيتم صياغتها من  فإّن عناصره ستكون مشدودة إلى الوظيفة

التي تنظم األساليب الشعرية وتمنحها هويتها، حيث تساهم  هذه األخيرة،طرف المهيمنة

يهيمن هذا النسق أو ذاك الجمالي، فياالنطباعخلق تلفة في "األنساق اإليقاعية بدرجات مخ

 (3)مهمة الظاهرة المهيمنة."في أعمال مختلفة، وهذه الوسيلة أو تلك يمكن أن تسند إليها 

شعر على لأّن اختزال الوظيفة الشعرية وحصرها في الشعر أو قصر ا" "كبسون اي"يرى 

في نظر -فليست الوظيفة الشعرية  ،(4)الوظيفة الشعرية هو تبسيط مفرط ومظّلل"

هي الوظيفة الوحيدة لفن الّلغة، بل هي فقط وظيفته المهيمنة والمحددة، لكن -كبسون اي

                                       
 80دراسة في األصول والمنهج والمفاهيم، ص ،حسن ناظم: مفاهيم الشعرية -(1)
 81ص المرجع نفسه: -(2)
 80: صالمرجع نفسه -(3)
 ، ، الدار البيضاءي ومبارك حنوز، دار طوبقال، ترجمة: محمد الول: قضايا الشعريةياكبسون رومان  -(4)

  31ص، 1988، 1طالمغرب، 
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قاد وغيرهم من النّ  (Bruno Schulz)"شولز"و(Jonathan Koller)"كولر"هذا ال ينفي اّتهام 

يحصر الشعر في الوظيفة الشعرية، وذلك من خالل مبدئه في "كبسون اي"الذين رأوا بأّن 

 (1)محور التأليف."إسقاط مبدأ التماثل على 

تلخص في في إطار التمييز بين الّلغة الشعرية واليومية، صيغة عامة ت "كبسون اي"افترض 

ولنفترض "أّن طفال هو  من حيث هما مبدآن أساسيان للخطاب، والتأليف االختيار محوري 

موضوع رسالة ما: فالمتكلم يختار من بين سلسلة من األسماء الموجودة والمتفاوتة التماثل، 

ويختار  متفاوتة التماثل من زاوية نظر ماومثال ذلك: طفل وغالم وولد وصبي وهي كلها 

دالليا مثل: بة فعاًل من األفعال المتقار  المتكلم بعد ذلك من أجل التعليق على هذا الموضوع

فاختيار الكلمات يتم على أساس من التوازن والتماثل، أو (2)يغفو..."ينام، ينعس، يستريح 

 االختالف والتضاد، والتأليف هو بناء التعاقب لهذه الكلمات المنتقاة، وهو قائم على التجاوز. 

على محور التأليف،  االختيارلمحور البنية الشعرية بإسقاط مبدأ التماثل  "كبسون اي"يحّدد 

ويرفع التماثل إلى مرتبة الوسيلة المكّونة للمتوالية؛ حيث يوضع كل مقطع في الشعر في 

مع كل المقاطع األخرى لنفس المتوالية، ومن المفروض أن يكون نبر الكلمة  عالقة تماثل

 المنبورة ير المنبورة الكلمة غيرمساويا لنبر كلمة آخر، وعلى نفس المنوال ُتساوي الكلمة غ

 (3)والكلمة الطويلة تساوي الكلمة الطويلة، والوقفة التركيبية تساوي الوقفة التركيبية."

                                       
 99حسن ناظم: مفاهيم الشعرية دراسة في األصول والمنهج والمفاهيم، ص -(1)
 33: قضايا الشعرية، صكبسون ايرومان  -(2)
 33ص، : قضايا الشعريةكبسون ايرومان  -(3)
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دراسة داخلية لألدب، ُتعنى بالخصائص التي تحقق "كبسون اي"الشعرية في نظر  تعد

الوظيفة األدبية في خروجها عن االستعمال اليومي، وانتقالها إلى إبراز ذاتها من خالل 

لغة تلقائية  -كبسون ايفي نظر–ذلك ألن اللغة اليومية العادية  الوظيفة الجمالية،هيمنة 

آلية يستخدمها الفرد دون ترّدد أو تركيز، وبالمقابل فالّلغة الشعرية لغة مقننة ومضبوطة، 

األكبر،  االهتمامبل إّنها الّلغة التي تستدعيلها قواعدها وأسسها، وهي الغاية في ذاتها، 

للدراسة الّلغوية، ضرورة أن يكون النظام اللغوي موضوعا رئيسّيًا  "يكبسون "حيث رأى 

ولهذا كان حتما على الشعرية أن تتكل على المعطى اللغوي المحض، فكانت الّلسانيات 

 بؤرتها ونقطة انطالقها.

 (Tzvetan Todorov)"تزفيتان تودوروف"الشعرية البنيوية 2-2
من خالل جميع نتاجه في النقد التنظيري  "تودوروفتزفيتان "الشعرية عند تتحدد 

والتطبيقي، وتأسيسه لموضوع الشعرية في النصوص األدبية ينبع أساسا من المفهوم 

في  "تودوروف"حيث اعتمد  اإلجرائي للخطاب، وخصائصه ومكوناته البنيوية والجمالية،

المنهج البنيوي، معّبرا عن ذلك بقوله: "نستطيع  عطاءاتتحليله للخطاب األدبي على 

تجميع قضايا التحليل األدبي في ثالثة أقسام بحسب ارتباطها بالمظهر الّلفظي من النص 

يقرر بصفة قطعية بأّن كل شعرية مرتبطة "تودوروف"أي: أّن (1)"،أو التركيبي أو الّداللي

، وليس مجموع الوقائع التجريبية بخيوط بنيوية، مادام موضوعها بنية مجّردة هي األدب

                                       
، 2ط، سالمة، دار طوبقال، المغربشكري المبخوت ورجاء بن  :ترجمة،تزفيتان تودوروف: الشعرية -(1)

 31، ص1990
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شعرية بنيوية مرتبطة ارتباطا  "تودوروف"أي اآلثار األدبية، أو بعبارة أخرى الشعرية عند 

الذي اعتمده  عهذا التفريوثيقا ببنية األدب، وهي بنية مجّردة وباطنية في الوقت نفسه، بيد أّن 

في مجال الّدراسة األدبية ليس من الجديد في مجال الدراسات البالغية  "تودوروف"اعتمده 

بأسماء مختلفة، ويصاغ في جزيئاته طبقا لوجهات نظر متنوعة،  القديمة، رغم أّنه ُيسّمى

وعلى هذا الّنحو قّسمت البالغة القديمة مجال دراستها إلى "األداء )لفظي(، واإلنشاء 

أسلوبية،  ىكالنيون مجال الّدراسات األدبية إلما قّسم الشّ داع )داللي(، كواإلب)تركيبي(، 

والتركيب  الّصوتونظم، وغرضية، وكذلك ُيفعل في النظرة الّلسانية المعاصرة بين 

لي يحمل في جوهره كقسيم هو في حقيقة األمر تشابه ش، لكن هذا الّتشابه في التّ (1)والداللة"

 الكثير من الفوارق.

"أّن الشعرية جاءت لتضع حّدًا للّتوازي بين الّتأويل والعلم في حقل  ":تودوروف"يرى 

الدراسات األدبية، فهي ال تسعى إلى تسمية المعنى، بل إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم 

مقاربة لألدب مجّردة وباطنية في الوقت نفسه، فهي  -إذن–، فالشعرية (2)والدة كل عمل"

س األدب الحقيقي، بمعنى أدق أّنها ُتعنى بتلك الخصائص المجّردة ُتعنى باألدب الممكن ولي

رأيه بقوله:  "تودوروف"التي تجعل من العمل األدبي أدبيًا، وتعطيه الفرادة والتمّيز ويدعم 

ليس العمل األدبي في حّد ذاته هو موضوع الشعرية، فما تستنطقه هو خصائص هذا "

                                       
 32-31صالمرجع نفسه:  -(1)
األردن،  ،دار مجدالوي، عّمان ،قراءة مونتاجية في أدبية األدب ،عز الدين مناصرة: علم الشعريات -(2)
 497ص، 2007 ، 1ط
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ٍذ ال يعتبر تجلّيًا لبنية محّددة تتت، وكل عمل عندئالخطاب الّنوعي الذي هو الخطاب األدبي

"تتأسس  "لتودوروف"، فالشعرية طبقا (1)وعاّمة، ليس العلم إاّل إنجازا من إنجازاتها الممكنة."

في األعمال المحتملة أكثر مّما تتأّسس في األعمال الموجودة، وهي دعوة منه إلى تأسيس 

، ومثل هذه الرؤيا تفتح آفاقا جديدة للنظرية وتحّثها (2)ما ُيسّمى باألدب المحتمل والمفترض"

إلى شحن الشعرية  "تودوروف"على البحث المعّمق في مستقبل المسيرة األدبية، لذا يدعو 

 برؤيا مستقبلية تتنّبأ بالممكن واآلتي.

الخاص للغة كونها الجوهر والوسيلة في العمل  ستعمالاالعلى "تودوروف"كما يؤّكد 

ثارة   ثراء   تتشّظى وتتناثر الجمالية في ثنايا الّنصوص مشّكلة عنُصرَ اإلبداعي،  في  وا 

"إلى جانب البحث عن مجمل  "تودوروف"الّنسيج الّنصي، حيث تهدف الّشعرية عند 

الّّللئ الجمالية والمتمثلة في األدبية إلى تأسيس نظرية ضمنية لألدب، إضافة إلى تحليل 

، (3)لشفرات المعيارية التي ينطلق منها الجنس األدبي"أساليب الّنصوص وكذا استنباط ا

ولهذا فمجالها ال يقتصر عّما هو موجود بل يتجاوز ذلك إلى إقامة تصّور لما يمكن 

 مجيئه.

                                       
 27-26صدراسات في النقد العربي القديم، محمود درابسة: مفاهيم في الشعرية،  -(1)
دراسة في ،ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية علىبشير تاوريريت: الحقيقة الشعرية  -(2)

 296ص ،األصول والمفاهيم
ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية،دراسة في  علىبشير تاوريريت: الحقيقة الشعرية -(3)

 297صيم، األصول والمفاه
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الشعرية قاسمًا مشتركًا بين النصوص الشعرية والنصوص النثرية،  "تودوروف"لقد عّد 

حيث "تستفيد الشعرية وتستثمر كل العلوم المتعلقة باألدب ما دامت الّلغة جزًء من 

، ألّن الشعرية مجالها الّلغة األدبية الفنية التي تجعل من األدب أدبًا جماليًا (1)موضوعها"

 يتمّيز عن الكالم العادي.

 ن الخطاب األدبي في الشعر والنثرلشعرية في ضوء مقوماتها التنظيرية عن قوانيا تبحث

"فهي علم األدب ومن ثّم يكون الشعر نوعا من األنواع األدبية المنتمية إليها، ألّنه يقع  والنثر

يقع في اإلطار الّنظري الشامل، ويتمّيز بمزايا مخصوصة على مستوى البناء 

ذلك هو وصف الّشعرية بأّنها كل نظرية داخلية لألدب ولعّل أوضح دليل على (2)والتراكيب."

 تهتّم بمعرفة القوانين الداخلية للعمل األدبي أّيًا كان نوعه. 

مدلوالت متنوعة لمصطلح الشعرية، حيث مّثلت  "تودوروف"بناء على ما سبق، فقد أعطى

مكّثفًا لكل المحاوالت التي هدفت لبناء نظرية أدبية، فتمثل  تلك المدلوالت حصرًا مفهومياً 

 يدّل على:(Poétiques)"الشعرية"تحديده في أّن مصطلح 

 (3)"نظرية داخلية لألدب؛ أي تنبع منه وتصب فيه." -

                                       
 27ص ،دراسات في النقد العربي القديم ،محمود درابسة: مفاهيم في الشعرية-(1)
، 1مفتاح محمد عبد الجليل: نظرية الشعر المعاصر في المغرب العربي، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط -(2)

 79ص، 2007

  384-383نبيل راغب: موسوعة النظريات األدبية، ص -(3)



 الفصل األّول: قراءة في المفهوم والمصطلح
 

23 
 

إمكانية من اإلمكانيات األدبية؛ أي اّتخاذ المؤّلف طريقة كتابية ما كما تتجّلى في  اختيار" -

 (1)المنظور الفكري، المضمون واألسلوب..."

"تتصل الشعرية بالشفرات المعيارية التي تّتخذها مدرسة أدبية ما مذهبًا لها؛ أي مجموعة  -

 (2)القوانين العلمية التي ًتستخدم إلزاميًا."

ف إلى بلورة ركز على المفهوم األّول للمصطلح، "والذي يجعل الشعرية تهد "تودوروف"لكن 

، (3)"تمّكن من قياس درجات الوحدة والّتنوع في جميع األعمال األدبية منظومة من الّتوجهات

فمن خالل المعنى األّول ُتفهم الشعرية بأّنها مقترحات لتوسيع المقوالت التي تسمح لنا 

على الوحدة والتباين في النتاج األدبي؛ أي أّن جوهر الشعرية عند  –ن واحد في آ –ض بقبال

يقوم أساسا على خاصية البحث في أدبية الخطاب األدبي، وفي منأى تام عن "تودوروف"

سائر الخطابات األخرى، فلسفية أو اجتماعية، أو تاريخية أو نفسية... إّنه البحث عن أدبية 

سلطة المحدود، شعرية بعن شعرية ال تعترف  نزياحية، بل البحثتها االالّلغة في صور 

عن أفق المستقبل في تمّوجه نحو اآلتي، فهي مقاربة لباطن النص ال ظاهره، باطن  نفتاحاال

البحث عن المعاني الذاتية المتوّلدة من تعليم الّلغة فّن قول جديد لم تقله من قبل، وهو فّن 

 جديدة في التلقي. استراتيجية الخطاب الّنوعي وما يتطلبه من

                                       
 19صدراسة في األصول والمنهج والمفاهيم،  ٬حسن ناظم: مفاهيم الشعرية -(1)
 19، صالمرجع نفسه: -(2)
 384-383، صل راغب: موسوعة النظريات األدبيةنبي -(3)
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 "لجون كوهن"شعرية االنزيا  2-3
في تأسيسه لعلم الشعرية بمبدأ المحايثة في صورته الّلسانية، فهو أراد "جون كوهن"تأّثر 

 لشعريته أن تصطبغ بصبغة علمية يقرأ من خاللها المنتوج الشعري، وما يكتنزه هذا المنتوج

في معرض حديثه عن  "حسن ناظم"من جماليات أسلوبية، ولعّل هذا ما أشار إليه  المنتوج

وهن ال تتتات كتتتتتتتات في أطروحتتتتتهذا التضايف بين الشعرية والّلساني"قائال:  "كوهن"شعرية 

ال يخلو من تضايف آخر بين الشعرية واألسلوبية، ويبدو ذلك جلّيًا في تعريف كوهن 

أّن الّلغة الشعرية عند :أي ، (1)األسلوب الشعري أو األسلوبية("للشعرية بوصفها )علم 

خرج عن الوصف الّلغوي المباشر، فهي واقعة تتتمّثل في الّلغة المجازية التي جون كوهن

هذا التحليل هو "أّن  "جون كوهن"يبني عليه  الذي يفي معناها العام، واألمر األّول أسلوبية

الشاعر ال يتحدث كما يتحدث الناس جميعًا، بل إّن لغته شاذة وهذا الشذوذ هو الذي ُيكسبها 

 (2)أسلوبًا، فالشعرية هي علم األسلوب الشعري."

في الشعر، ويجعل منها دراسة علمية؛ إذ  نزياحاالعلى خاصية  "جون كوهن"يركز 

بطرفين آخرين هما: الجمال له، ويربط هذين الطرفين يفصل بين استهالك الشعر وعملية تأمّ 

ارتباطًا وثيقًا، فيرتبط  –ره من وجهة نظ –ع معادلة يرتبط طرفاها ضي "كوهن""وكأّن  والعلم

                                       
دراسة في ،بشير تاوريريت: الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية -(1)

 307ص،األصول والمفاهيم
 26ص ،دراسات في النقد العربي القديم ،محمود درابسة: مفاهيم في الشعرية  -(2)
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 (1)بالجمال ليكون التذّوق جماليًا ويرتبط التأّمل بالعلم لتكون المعرفة علمية." ستهالكاال

ن كان  شّك في أن يتداخل المستويان، "فالفصل مطلق بين التذّوق  أيّ  يال يبد "كوهن"وا 

الجمالي والتأّمل العلمي، وهذا الفصل يستند إلى النظرة القديمة للقيمة الجمالية، وقد 

 "جون كوهن"أّن  :أي (2)أصبحت القيمة الجمالية مقياسًا أساسيًا لعملية الحقائق والقوانين،

الجمالي والتأّمل العلمي؛ إذ يؤّكد على التداخل بينهما  ستهالكااليرفض الفصل الّتام بين 

ال عن البراهين ليكون األّول برهانا على صّحة القوانين التي يستنبطها الّثاني، فض

بأن يعتمد الّتحليل إلى أبعد حدّ  ممكن  هتماماال: ""العلمي"وُيقصد بـ اإلجرائية األخرى 

وموضوع هذا العلم تحديدًا هو الّشعر دون غيره من األجناس  (3)على مالحظات واقعية،"

 األدبية األخرى.

لى أحدهما ينتمي بالضرورة "الشعر والّنثر"بوجود قسمين هما:  "جون كوهن"ُيقّر  ، وا 

إلى معرفة " -تطمح أن تكون علمية –ص مكتوب؛ إذ تهدف أي دراسة للشعرأي ن

ما في خانة الشعر أم النثر، لتتساءل  األسس الموضوعية التي تعتمد في تصنيف نص

بعد ذلك عن الّسمات التي توجد في كل ما صّنف ضمن الشعر. هل تكون غائبة في كّل 

ولإلجابة على  (4)ما صّنف ضمن النثر؟ فإذا كان الّرد باإليجاب، فما هي تلك الّسمات؟"

إّتباع المنهج المقارن الذي يواجه فيه القصيدة بالنثر،  "كوهن"هذين الّتساؤلين يستلزم 
                                       

 113دراسة في األصول والمنهج والمفاهيم، ص ٬حسن ناظم: مفاهيم الشعرية -(1)
 113: صالمرجع نفسه -(2)

 34ص ،جون كوهن: النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر -(3)

 34المرجع نفسه: ص -(4)
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جون "فيجعل من هذا األخير ممثال لّلغة العادية التي ينحرف عنها الشعر، وهذا ما يؤّكده

قائال: "وبما أّن الّنثر هو المستوى الّلغوي السائد يمكن أن نّتخذ منه المستوى العادي،  "كوهن

 نزياحاالورغم أّن مصطلح  ،(1)إلى هذا المعيار" العادي، ونجعل الشعر مجاوزة ُتقاس درجته

هو ركيزة علم الشعرية، إاّل أّنه ُيقّر بأّنه يحمل معنًى سلبّيًا وهذا ما يفصح  "جون كوهن"عند 

عنه في تعريفه لألسلوب "بأّنه مجاوزة ال تحّدد ما فيه بل ما ليس فيه، فاألسلوب هو ما ليس 

بالنسبة إلى معيار أي أّنه  نزياحاقًا للمعيار العام المألوف، فهو شائعًا وال عاديًا وال مطاب

ذو قيم جمالية فنية، فهو  – "جون كوهن"في نظر  –لكن يبقى األسلوب  (2)."خطأ مقصود

 مجاوزة بالقياس إلى المستوى العادي.

ومجاوزة وهي طريقة في الكتابة خاّصة بمؤّلف واحد،  مجاوزة فرديةإّن المجاوزة نوعان: 

إلى علماء  جون كوهنَيرجع ، و وُتقاس بالّلغة العادية وهي التي تشترك بين الشعراء، مشتركة

مؤّسس هذا  –(Charles Bally)"ليشارل با"األسلوبية ليشرح مصطلح المجاوزة، فيحيل إلى 

ّول فردي في ـــــا تحــا بأّنهــــوب، "ويعّرفهـــــوالذي يعتمده لرسم الحدود لظاهرة األسل –العلم 

الذي يعّرف األسلوب "بأّنه تحّول (Spitzer Léo )"ليوسبيترز"ويحيل أيضا إلى (3)الكالم"

 (4)فردي بالقياس إلى المستوى العادي."

                                       
 35ص، جون كوهن: النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر-(1)

 487ص ،قراءة مونتاجية في أدبية األدب ،عز الدين مناصرة: علم الشعريات  -(2)

 37ص ،جون كوهن: النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر  -(3)

 37المرجع نفسه: ص -(4)
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هي حدود األسلوب  "كوهن"الشعر على هذا األساس نوع من الّلغة، والشعرية حسب يعد   

لهذا الّنوع، وهي تبني نفسها كعلم كّمي يعتمد تطبيق نتائج علم اإلحصاء على علم 

قياسها وتقديمها على أّنها ومن ثّم تتحّول الظاهرة الشعرية إلى ظاهرة يمكن  األسلوبية،

 ّنثر.متوسط الترّدد لمجموعة من المجاوزات التي تحملها الّلغة الشعرية بالقياس إلى لغة ال

في خرق الشعر لقانون الّلغة، وهو الخرق الذي "جون كوهن"عند  نزياحاالتتجّلى نظرية 

باللغة العليا، لغة  "كوهن"فالّلغة المنزاحة ينعتها يمنح الّنص الشعري شعريته األسلوبية، "

الهّين، ، ألّن معرفة المعيار الذي تنزاح عنه الّلغة الشعرية ليس باألمر (1)تّتسم بالغموض"

خاصة إذا كان األمر متعّلقًا بفترات مختلفة من تاريخ الّلغة، ورّبما األمر أكثر صعوبة 

ن تكن شعرية  حين نجد بعض مالمح الشعرية تتحّقق في الّنثر، مثل رواية أو قصة ... وا 

ذا كانت لغة الشعر عند  ،عن شعرية الشعر الّرواية أو القّصة تختلف هي "جون كوهن"وا 

 (Genette Gérard)"جينيت جيرار"لتي تمّثل االنزياح، فإّن من المنظرين والسيما الّلغة ا

من يناقض هذا الرأي واصفا لغة الّنثر والخطابة باالنزياح، ألّنهما ُيجّمدان مسّميات 

األلفاظ ويميتان حيويتهما، في الوقت الذي يكون فيه الشعر مصدر حيوية الّلغة وفعاليتها 

، ثّم إّن معظم المفاهيم التي ارتبطت بمصطلح االنزياح واالنحراف والعدول (2)المستمّرة"

                                       
دراسة في ،ت: الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج الّنقدية المعاصرة والنظريات الشعريةيبشيرتاورير  -(1)

  309ص، والمفاهيماألصول 
 116دراسة في األصول والمنهج والمفاهيم، ص ٬حسن ناظم: مفاهيم الشعرية -(2)



 الفصل األّول: قراءة في المفهوم والمصطلح
 

28 
 

أي البعد عن الّنثر من خالل خرق نظامه  "نظرية البعد"تنضوي تحت مظّلة واحدة ًتدعى: 

 الّلغوي.

انتقادات عّدة أهّمها:  "كوهن"واجهت نظرية البعد التي تندرج ضمنها نظرية االنزياح عند 

 ستعمالاال، وذلك ألّن (1)أهّمها: "إهمالها للّسياق والعالقات الّلغوية المتغّيرة من نص آلخر"

 المجازي 

جميع أحواله، فهناك  ال يّتسم بأثر أسلوبي في -باعتباره مظهر من مظاهر نظرية االنزياح-

غة العادية والمبتذلة، وما يعيب على للامن خصائص األسلوبية باستعمالها  مجازات تخلو

نظرية البعد أيضًا "تلك المقابلة التي أقامتها بين الّداللة الّتصريحية والّداللة اإليجابية على 

، لكن في حقيقة األمر فإّن المتأّمل في (2)فرض توفر األّولى في الّنثر والّثانية في الشعر"

موجودتان في كلّ  من  )الّتصريحية واإليجابية(ن الّنصوص الّلغوية سيلحظ أّن كلتا الّداللتي

 الّشعر والّنثر. 

ال تفّسر جمالية بعض كما أّن نظرية البعد ال تفّسر الّسهل الممتنع، أي أّن هذه الّنظرية "

 دراجلإلنما يؤهلها  –عيدة عن االنزياح الب –األساليب العادية التي لها من الخصائص 

للشعرية، سيجد  "جون كوهن"إّن المتأّمل في األنماط التي حّددها (3)ضمن األساليب األدبية."

أّنه قد حصرها في ثالثة أنماط، تتمثل في تضافر مستويين من مستويات الّتحليل الّلغوي 

                                       
 117دراسة في األصول والمنهج والمفاهيم، ص ٬حسن ناظم: مفاهيم الشعرية -(1)
 118صالمرجع نفسه:  -(2)
 118ص المرجع نفسه: -(3)
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الذي ربطه "المستوى التركيبي"والسيما "المستوى الصوتي، المستوى الداللي"وهما: 

مّثل عنده نوعًا من أنواع االنزياح الّسياقي، الذي فاالنزياح التركيبي يباالنزياح، " "كوهن"

 (1)ي: وهذا الّتصنيف يمكن أن نتصوره في الجدول التال ،يحدث على مستوى الكالم"

 

 الّداللية الّصوتية الجنس

 قصيدة نثرية -

 نثر منظوم -

 شعر كامل -

 نثر كامل -

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

 

لتركها  قصيدة داللية"هي  "كوهن"من خالل هذا الجدول يتبّين أّن القصيدة الّنثرية عند  

دها لخلق حى أّن العناصر الّداللية كافية و وللداللة عل الجانب الّصوتي غير مستغل شعريًا،

موجودة شعريًا على الّرغم من أّنها تبدو شعرًا  "جون كوهن"فقصيدة النثر عند  (2)جمالية ما"

أبتر إلهمالها اإلمكانات الّصوتية أو بعبارة أدق: الشاعر في قصيدة الّنثر يتحّرر من قيود 

الصنف  "كوهن"وُيسّمي  افد المستوى الّداللي،ر ّم فهو حّر ليمارس َلِعَبُه على الوزن ومن ث

                                       
دراسة في  ،قدية المعاصرة والنظريات الشعريةالنّ  ت: الحقيقة الشعرية على ضوء المناهجيبشير تاورير  -(1)

  311ص، األصول والمفاهيم
 311صالمرجع نفسه:  -(2)
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والقافية، أّما من الناحية الّداللية فهي ال تعدو أن لحفاظها على الوزن "قصيدة صوتية"الثاني 

ّنما موسيقى فحس ب، أّما تكون نثرًا وال شعرًا، "فالنثر المنظوم ليس له أّي وجود شعري وا 

هذا ، ويسّمى النص اإلمكانيات الّصوتية والداللية في خلق حدالشعر فيتحقق عندما تتو 

إذ يعتبر هذا األخير الركيزة التي ُتبنى عليها  (1)"؛الشعر الكاملبـ:الشعر الصوتي الداللي، أو 

المنشود البّد من تضافر المستويين الصوتي  ، فلكي يبلغ الشعر تكامله"كوهن"نظرية 

 والداللي.

 –جون كوهنفي تصور  –بناًء على هذه األنماط فإّن مسألة التمييز بين الشعر والنثر 

يقاع ذلك ألّن الّنثر يتوقف على اإليقاع، وال يوجد فرق بين الّنثر  ليست مسألة وزن وا 

أن يكون الّتمييز بين الشعر والنثر انطالقا من  كوهناإليقاعي والوزن اإليقاعي، ولهذا يقترح 

 تضافر المستويين معًا: الصوتي والداللي.

يرى أّن الشعرية هي ما يجعل من نّص  ما نّصًا شعريًا، فإّن الغموض  "كوهن"إذا كان 

"الغموض وهذا ما أفصح عنه قائال:  يعّد خاصية من الخصائص الجوهرية لشعرية النص،

ظاهرةإيجابية ألّنه كهف لميالد الشعرية الحّقة، فالركام المعرفي والثقافي الذي علقت به 

بمعنى أدق أّن  ،(2)إضفاء صفة الغموض عليها"النصوصالشعرية هو الذي أّدى إلى 

                                       
دراسة في  ،ريةت: الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج الّنقدية المعاصرة والنظريات الشعيبشير تاورير  -(1)

  311ص ،األصول والمفاهيم
 312صالمرجع نفسه:  -(2)
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التركيب الجديد للكلمات في ضوء عالقات جديدة هو الذي يحّول العبارة الشعرية إلى 

 إشعاع داللي مكّثف.

شعرية أسلوبية بؤرتها المركزية  –جون كوهن عند  –الشعرية إّن فبناًء على ما سبق 

ويمس ثالث  الّلغوي، الذي يعّد العامل الموّلد لظاهرة الغموض في الشعر، االنزياح

ن الشعر والنثر ال يستند يبلي والتركيبي، إاّل أّن التفريق مستويات: المستوى الصوتي والدال

 إلى الوزن بقدر استناده إلى تضافر المستويين معًا: الصوتي والداللي.

 يإشكالية المصطلح في الّنقد العرب -3
فاق في الدراسات الّنقدية العربية؛ تإشكالية التعّدد والال(Poétique)أحدث مصطلح 

ن أجل الفصل في م معادال أو موازيًا له، حيث حاول النقاد العرب أن يجدوا مصطلح

الحاصل في الترجمة، فعادوا إلى التراث النقدي العربي القديم،  ختالفواالالجدل القائم 

وغيرهم  جاني..."ر ر الجهسينا، حازم القرطاجني، عبد القا "الفارابي، ابنوتحديدا إلى: 

 مّمن تعاملوا مع مفهوم الشعرية برؤى مختلفة ومتفاوتة في الفهم والّتفسير.

الّشعرية في التراث النقدي العربي القديم كمصطلح واضح، ولم لم يتبلور مصطلح 

ن كانالنصوص النقدية العربية يكّرس تماما في  قد  "الفارابي وحازم القرطاجني"القديمة، وا 

"والتوسع في العبارة بتكثير األلفاظ الفارابي:"ذكرا المصطلح بشكل صريح، حيث يقول 

بعضها ببعض، وترتيبهاوتحسينها، فيبتدئ حين ذلك أن تحدث الخطابية أّواًل ثّم 
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تتمثل في الّسمات التي "الفارابي"معنى ذلك: أّن لفظة الشعرية عند  (1)الشعرية قليال قليال."

في كتابه  "القرطاجني"تجعل النص ذو أسلوب شعري، بفعل ترتيب األلفاظ وتحسينها، ويقول 

"كذلك ظّن هذاأّن الشعرية في الشعر إّنما هي نظم، أي : )مناهج البلغاء وسراج األدباء(

عنده ذلك قانون  رتباّتفق، ال يعلفظ اّتفق نظمه وتضمينه أي غرض اّتفق على أّي صفة

 – حازم القرطاجنيفي نظر  –بمعنى أدق: أّن الشعرية في الشعر  (2)وال رسم موضوع."

ال في موضوعه وغرضه، ألّن اإلبداع األدبي عنده  ـــهول وبنائـــــــم القـــــــــة نظــــــــــــــتكمن في طريق

ضوع والوصول إلى مقترن بطريقة تشكيل األلفاظ، وكيفية التعامل مع الّلغة للتعبير عن المو 

مًا واعيًا، ويؤّكد اولهذا فهو "يؤمن بقدرة الشاعر على استخدام الّلغة استخد الجودة الشعرية،

أّن:  :، أي(3)درجة األولى في حسن التخّيل والمحاكاة"بأّن طاقة المبدع التعبيرية تتجّلى بال

هي لّب التجربة األدبية، وأّن اإلبداع يكمن في توظيف هذه  –في نظره  –اللغة الشعرية 

جادة المحاكاة.  اللغة توظيفا جماليا يعتمد على حسن التخّيل وا 

كما يرى النقاد العرب القدامى أّن أكثر المصطلحات قربًا من معنى الشعرية هو مصطلح 

اعلم أّنك ال "والذي كان قد رسم حدوده بقوله:  "ر الجرجانيهعبد القا"النظم الذي جاء به 

لى العلم به  ُتشفيالعّلة وال تنتهي إلى ثلج اليقين حّتى تجاوز حّد العلم بالشيء مجمال، وا 

                                       
 141، ص1959، 2طالفارابي أبو النصر: كتاب الحروف، تحقيق: محسن مهدي،بيروت،  -(1)
دار  ،خوجة تحقيق: محمد الحبيب بن ،القرطاجني أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج األدباء  -(2)

 28، ص1966، 1ط، الكتب الشرقية، تونس
 1القديم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طر هني: النظرية اإلبداعية في النقد العربي دعبد القا -(3)

 55-54، ص1999
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وحّتى ال يقنعك إاّل الّنظر في زواياه والّتغلغل في مكامنه، وحّتى تكون كمن  مفّصال،

ويّتضح من  ،(1)تّتبع الماء حتى عرف منبعه، ومجرى عروق الشجر الذي هو منه"

 يؤّكد على عملية البحث عن جوهر األلفاظ "ر الجرجانيهعبد القا"خالل هذا القول: أّن 

ّنما يومعانيها، ألّن الّنظم عنده ال  تمثل في تفكيك األلفاظ وعزل بعضها عن بعض، وا 

ر هعبد القا"يتجّلى في التناسق الداللي لعالقات التركيب الّلغوي داخل السياق، أي أّن 

في أغوار  لم يقتصر في نظرية الّنظم على المعنى فحسب، بل أراد التعّمق "الجرجاني

"أن تعقلمن الّلفظ معنى، ثّم معنى المعنى والذي يعني به:  هذلك المعنى لمعرفة كن

 (2)يفضي بك ذلك الّلفظ إلى معنى آخر."

الّنسبي في مفهوم الشعرية في التراث النقدي العربي القديم، هو نتاج  ختالفواالهذا التعّدد 

يبقى مفهوم  ختالفاالؤيا ومنطلقاتها، ولكن رغم هذا التباين والتفاوت في عمق وجهة الرّ 

وهي الوصول إلى سّر اإلبداع  رب القدامى خاضع لمرجعية واحدة،الشعرية عند النقاد الع

 الشعري.

لدراسات الّنقدية العربية الحديثة والمعاصرة، افي  (Poétique)ف مصطلح ر كما ع

كفاءة الّداللية ويمتاز كغيره من المصطلحات بال ختالفا وتباينا من ناحية المصطلحا

"الشاعرية، علم نظرية ثّم تأتي بعض مصطلحات من طراز:  ،ستعمالاالوالتداول في 
                                       

، 5مكتبةالخانجي، القاهرة، ط، تحقيق: محمود محمد شاكر، ر الجرجاني: دالئل اإلعجازهعبد القا-(1)
 260، ص2004

 263صالمرجع نفسه:  -(2)
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، (1)بوطيقا وبوتيك""والترجمتان الحرفيتان: األدب، اإلنشائية، نظرية الشعر، فن الشعر، 

ولهذا واجه الّنقاد العرب المعاصرين مصطلحات عديدة تتمّخض عن مصطلح واحد، حيث 

مسافة  ()"الفجوة"طلح عليها بـ:نظرة خاصة للشعرية، وقد اص "كمال أبو ديب"حيث يقّدم 

بل تنشأ من وجود  ظاهرة مفردة منفصلة عن بنية النصالتوتر وهي في نظره ال تنشأ من 

المادة الّلغوية في بناء عالئقي، أي أّنها "تنشأ من شبكة العالقات القائمة بين المادة اللغوية، 

بعبارة أدق: أّن الشعرية بنية كلّية  (2)وبين بنية النص الذي تتحّرك المادة فيه وتتفاعل معه."

ُتجسد شبكة من العالقات المتفاعلة لبناء النص، وال تتحّدد على أساس ظاهرة مفردة ُتستنبط 

من الوزن، أو القافية، أو اإليقاع الداخلي، بل تنظر إلى العالقات بين مكّونات النص على 

المفردة ال تؤّدي دورها في منح الّلغة  مستويات عديدة: صوتية، داللية وتركيبية، ألّن الظاهرة

 شعريتها إاّل ضمن شبكة العالقات في البنية الكلّية. 

لحاصل في دراسته للشعرية على مفهوم االنزياح: أي االنحراف ا "كمال أبو ديب"ُيركز 

، باعتباره وسيلة من وسائل خلق الفجوة: مسافة فكريًا أو تركيبياً  في بنية النص، سواء دالليا

استخدام الكلمات بأوضاعها القاموسية المتجّمدة ال ينتج الشعرية، بل الّتوتر، ذلك ألّن "

                                       
 15-14دراسة في األصول والمنهج والمفاهيم، ص،حسن ناظم: مفاهيم الشعرية -(1)

()-  الفجوة: هو الخروج بالكلمات عن معانيها القاموسية، والجمع بين المتناقضات، حيث يقول كمال أبو
تنمو هذه الزهرة التي   تحت أشجار الزيتون من األرضديب، في معرض حديثه في هذا البيت الشعري: 

من  نتقالااللتي يتّم فيها بنية الّلغوية ا، فما يخلق الشعرية هنا ليس الصورة الشعرية، بل الهي الجر 
كمال أبو ديب: في الشعرية، مؤسسة . شعرية الفجوة بين الزهرة والجرح الزهرة إلى الجرح، أي ما يحّقق

  93، ص1،1987طاألبحاث العربية، بيروت، 
 94ص: المرجع نفسه -(2)
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، وهذا الخروج هو ما (1)ينتجها الخروج بالكلمات عن طبيعتها الّراسخة إلى طبيعة جديدة"

باالنزياح الموّلد للفجوة: مسافة التوتر، معنى ذلك: أّن ما يخلق  "كمال أبو ديب"سّماه 

ومن ثّم الشعرية عنده، هو الخروج بالكلمات عن معانيها القاموسية، والجمع بين 

تنهض على كسر المألوف والمعتاد، وتجاوز  –في نظره  –المتناقضات، ألّن الشعرية 

 الثابت إلى المتحول.

، هو المعيار والشعر هو الخروج "كمال أبو ديب"عند "الّنثر" لكن هذا ال يعني أّن 

عن هذا المعيار، بل يعتبرهما أصلين متوازيين، ويؤّكد على أّن "الفجوة ُتمّيز  نحرافاالو 

والمقصود بالقيمة الموضوعية: القدرة على بناء ُرؤى فكرية  (2)تمييزًا موضوعيًا ال قيميًا."

 اإلبداع. هماليات لغوية شعرية تكشف عن ُكنذات ج

فيقترح تسمية الشاعرية بدال من الشعرية، ويؤّكد على ذلك  "عبد هللا محّمد الغذامي"أّما 

"...بدال من أن نقول شعرية مّما قد يتوّجه بحركة زئبقية نافرة نحو الشعر، وال قائال: 

نستطيع كبح جما  هذه لصعوبة مطاردتها في مسارب الذهن، فبدال من هذه المالبسة 

 (3)ّلغة األدبية في النثر والشعر."نأخذ بكلمة الشاعرية لتكون مصطلحا جامعا يصف ال

يفّضل مصطلح الشاعرية بدال من  عبد هللا محمد الغذاميمن خالل هذا القول يتبين أّن 

                                       
 38ص كمال أبو ديب: في الشعرية، -(1)
 85صالمرجع نفسه:  -(2)
 

المركز الثقافي  ،ة وتطبيقنظري،كير، من البنيوية إلى الّتشريحيةعبد هللا محّمد الغذامي: الخطيئة والتف -(3)
 22، ص2006، 6ط ،المغرب، الّدار البيضاء، العربي
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الشعرية، لكونه المصطلح األنسب الذي يرفع احتماالت المالبسة عّما سواه، وال يقتصر على 

 شعر والنثر معًا.دائرة الشعر فحسب، بل عّممه إلى درجة وصف الّلغة األدبية في ال

للشاعرية عن باقي الشعريات في اعتمادها على االنزياح  "الغذامي"كما ال تختلف رؤية 

 (1)الساحر." ياالنحرافهي: "ذلك الحدث  -عنده –كآلية من آلياتها المحورية، فالشاعرية 

أي: أّن الشاعرية هي الخروج عن المدلول المألوف والقديم للكلمات، واإلتيان بمدلوالت ذات 

عبد "ذات طاقة تخيلية، وجماليات شاعرية، وذلك بالكشف عن ما وراء الّلغة، وهذا ما يؤّكده 

"إّن الشاعرية تبحث في إشكاليات البناء الّلغوي، ولكّنها ال تقف عند بقوله:  "هللا الغذامي

ّنما تتجاوزه إلى سبر ما هو  حدّ  ما هو حاضر وظاهر من هذا البناء في النص األدبي، وا 

أو بعبارة موجزة: الشاعرية تتجاوز ظاهرة الّلغة، وتسعى الستكشاف  (2)خفي وضمني."

 بواطنها وأسرارها الخفية للوصول إلى جودة البناء الّلغوي.

زوايا متباينة ي الدراسات النقدية العربية ف (Poétiques)مصطلح  في طبيعة البحثتفرض 

لمعالجته، لكونه مصطلحا ذو جذور غربية، وهذا ما يبرر اختالف ترجماته، وطرق تناول 

ن كانت ترجمته إلى الشعرية هو المصطلح أكثر تداوال  تطبيقاته على الّنصوص اإلبداعية، وا 

إلى الشاعرية  (Poetics)مصطلح  "سعيد عّلوش"بين مختلف الترجمات؛ حيث يترجم 

 ويعطيها المدلوالت اآلتية: 

 ،"علم نظرية األدب"مرادفًا لـ: " تودوروف""مصطلح يستعمله -
                                       

  16ص ،ة وتطبيقنظري،كير، من البنيوية إلى الّتشريحيةعبد هللا محّمد الغذامي: الخطيئة والتف -(1)
  22ص المرجع نفسه: -(2)
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الشاعرية درس يتكّفل باكتشاف المَلكة الفردية، التي تصنع فردية الحدث األدبي: أي -

 ،(H. Meschonnic) "هنري ميشونيك"األدبية عند 

 التقليدي للشاعرية كعلم موضوعه الشعر، يكتفي بتحديد المعنى"جون كوهن" -

 (1)ُتعرف الشاعرية كنظرية عامة لألعمال األدبية." -

في مقّدمته  "توفيق حسن بكار"إلى اإلنشائية، كلٌّ من  (Poetics)كما ُيترجم مصطلح 

عبد الّسالم "والدكتور:  "البنية القصصية في رسالة الغفران" "حسين الواد"لكتاب 

يؤّكد على "عبد السالم المسدي"إاّل أنّ . (2)"األسلوبية واألسلوب"في كتابه  "المسدي

قصور مصطلح الشعرية في اقتصاره على الشعر فقط، ولهذا يقترح تسمية اإلنشائية قائال: 

ع أشكالها، وتستند "اإلنشائية تهدف إلى ضبط مقوالت األدب من حيث هو ظاهرة تتنوّ 

ثر األدبي بالنسبة إلى اإلنشائية سوى ممارسات ة، فال يكون األ وحدإلى مبادئ م

لكن  (3)تستجيب إلى مقوالت األدب، وتتميز نوعّيًا بما يغذي النظرية اإلنشائية نفسها."

على ما كان يدعو إليه، ويترجم مصطلح  "عبد السالم المسدي"بعد ذلك يتراجع 

                                       
سعيد عّلوش: معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، منشورات المكتبة الجامعية، الدار -(1)

 74، ص1984 ،2، طالبيضاء،المغرب
 15دراسة في األصول والمنهج والمفاهيم، ص ،حسن ناظم: مفاهيم الشعرية -(2)

 130عبد السالم المسدي: األسلوبية واألسلوب، ص -(3)
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(Poetics) اإلنشائية، "أن يدّل على طلح مص أيضا إلى الشعرية، ألّنه يخشى إذا استعمل

 (1)تأليف الكالم بقصد إثبات الملكة التعبيرية، وتأكيد الموهبة البالغية." ةنزع

في  "علي الّشرع"إلى نظرية الشعر، وقد تبّنى هذه الترجمة  (Poetics)ُيترجم هناك من 

 (2)"تشريح النقد": (Frye Northrop Herman)"نورثروب فراي"ترجمته لمقدمة كتاب 

في معجم  "مجدي وهبة"إلى فن الشعر، وقد تبّنى هذه الترجمة كّل من:  (Poetics)ويترجم 

"مصطلحات في المعجم الموّحد "عبد الرحمان صالح وآخرون "و "مصطلحات األدب"

 (3)الّلسانيات".

"الشمس إلى بويطيقا في كتابه  (Poetics)مصطلح  "خلدون الشمعة"يترجم الدكتور: 

في  "حسين الواد"ُيعّرب المصطلح كذلك في بوتيك، وقد تبّنى هذا الّتعريب  كماوالعنقاء"، 

 (4)"البنية القصصية في رسالة الغفران"كتابه 

إلى الشعرية، فقد تبّنى هذه الترجمة كثير من المهتمين بقضاياها  (Poetics)أّما ترجمة 

"شعرية في كتابه  "عثماني الميلود"، "مفاهيم الشعرية"في كتابه "حسن ناظم"منهم: 

 الشعرية العربية" يف"في كتابه  "دونيسأالمعروف باسم""علي أحمد سعيد إسبر"، تودروف"

 ..."الشعرية العربية الحديثة" في كتابه  "شربل داغر"وكذلك 

                                       
 297إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، صيوسف وغليسي:  -(1)

 15دراسة في األصول والمنهج والمفاهيم، ص، حسن ناظم: مفاهيم الشعرية -(2)

 297يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص -(3)

 15في األصول والمنهج والمفاهيم، ص دراسة،حسن ناظم: مفاهيم الشعرية -(4)
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تّتضح لنا رؤية مشهد  (Poétique)بناًء على هذه الترجمات العربية لمصطلح 

اصطالحي رهيب للمصطلح الواحد، في الموطن الواحد، وهذه التعّددية االصطالحية 

حّتى ال تؤّدي إلى  –من طرف النّقاد  –تحتاج إلى الّتدقيق والتأّمل، وا عادة الّنظر فيها 

قي خاصًة، وعلى الّرغم من هذا وتشويش فكر المتلتشويش الخطاب الّنقدي عاّمة، 

، يبقى مفهوم الشعرية سواء في (Poetics)والتباين في ترجمة المصطلح  تالفخاال

الدراسات النقدية الغربية أم العربية أكثر ديناميكية، فهو ليس ثابتًا، بل يتغير مع الزمن، 

ما أفرزته  ةولهذا ينبغي تعريفه والكشف عنه بشكل يبرز استقالليته، ومهما أمعّنا في جود

 األبحاث بخصوص هذا المفهوم، فإّننا ال نستطيع الوصول إلى خالصات ثابتة ونهائية.
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 ثانيا: مفهوم الفضاء
 لغة-1

يعّد الفضاء أحد مكونات الرواية، إن لم يكن لّبها وبؤرتها؛ إذ يدخل ضمن قائمة 

اآلراء حول تحديد  وتضاربت المصلحات الجديدة الشائكة التي دارت حولها نقاشات متعّددة،

البّد من الرجوع إلى المعاجم ولضبط مفهوم هذا المصطلح من الناحية الّلغوية،  مدلولها بدّقة

فضاء هو المكان أّن: "ال)َفضَا( في مادة  "البن منظور"لسان العرب" العربية، حيث جاء في "

، وقد َفَضى المكان وَأْفَضى إذا  والفعل َفضَا َيْفُضو الواسع من األرض ُفْضوًا، فهو َفاض 

اّتسع، وَأْفَضى فالن إلى فالن أي وصل إليه، وأصله أّنه صار في ُفرجته وفضائه وحّيزه، 

 يصف نحال: ثعلب بن عبيدقال 

ْئُب َتْخَشى وهي بالَبَلِد الُمْفِضي***األْوبَاِر ال الُقرُّ َتتَّقي  َشَتْت ُكتَّة  وال الذِّ

َوَكْيَف }، ومنه قوله تعالى: (1): العراء الذي ال شيء فيه، واإلفضاء في الحقيقة، االنتهاء"أي

"هذا كالم  (21):سورة الّنساء، اآلية ِإلى َبْعٍض ِميَثاقًا َغِليظا{ َتْأُخُذوَنُه َوَقْد َأْفَضى َبْعُضُكمْ 

ن كان مخرجه مخرج استفهام، فإّنه في معنى الّنكير والّتغليظ، كما يقول الّرجل آلخر:  وا 

كيف تجعل كذا وكذا وأنا غير راض به؟ على معنى الّتهديد والوعيد، وأّما اإلفضاء إلى 

 (2)الّشيء، فإّنه الوصول إليه بالمباشرة له."

                                       
 195-194، ص11مجلد، مادة )فضا( ،ابن منظور: لسان العرب  -(1)

 158، ص4مجلدأبي فداء إسماعيل بن عمر بن كثير القريشي الدمشقي: تفسير القرآن الكريم،  -(2)
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، اَل اًء وُفْضوًا، اّتسع وخَ َض ا المكان فَ َض "فَ حو: على هذا الن"المعجم الوسيط "كما ورد في 

لى فالاءْ َض والشجر بالمكان َفْضوًا: ًكُثَر، وفالن خرج إلى الفَ  ن وصل. واألمر به إلى ، وا 

ما اتسع من األرض،  اءُ َض ي إلى كذا من النتائج، والفَ ِض فْ ، ويقال هذا الكالم يُ ىكذلك انته

والخالي من األرض ومن الّدار: ما اّتسع من األرض أمامها، وما بين الكواكب والّنجوم 

 (1)مسافات ال يعلمها إاّل هللا. )ج( َأْفِضَية."

"فضو: )و(: َفَضا المكان َفَضاًء َوَفْضوًا  )فضا(: في مادة "تاج العروس" في معجم وورد 

 شد:نوأالسعة  الَفَضاُء: : "أبو علي القالي"؛ وقال كعلٌو: اتََّسَع، فهو َفاض  

 وِفي بها َغْيُر ُمْنِكرٍ ر دٌّ َوِصيَدَها     َعِليٌّ َومعَفَضاٌء ال َيسُ  ِبَأْرضٍ 

 ( 2): الفضاء: هو المكان الواسع.""نبيل راغب"وقال 

ن أّن أغلب القواميس المعجمية تذهب إلى كون الفضاء يالمفاهيم، يتبهذه  انطالقا من 

هو المكان الواسع الذي يجمع األشياء ويحضن حركة الكائنات؛ إذ ال تبتعد معظم 

 ح الفضاء.صطلمل يالمفاهيم عن هذا الّتحديد المفهوم

 اصطالحا  -2
يعّد الفضاء عنصرًا أساسيًا من عناصر النص الروائي، حيث حظي في الرواية العربية 

والغربية بدراسات متعّددة، بحكم أّنه صاحب الحظ األوفر في الّسرد الوصفي للّرواية، 

: (Charles Grivel) "شارل غريفل"وبكونه هوية من هويات النص األدبي؛ أو كما يقول 

                                       
 694-693، ص1لدجم ،مادة )فضا(،إبراهيم مصطفى وآخرون: معجم الوسيط -(1)
 116ص 20جلدم ،مادة )َفضَا(، دي: تاج العروس في جواهر القاموسمحمد مرتضى بن محمد الزبي-(2)
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ألّن مصطلح و (1)الذييكتب القصة حتى قبل أن تسّطرها يد المؤّلف،"الفضاء الروائي هو "

الفضاء ذو غزارة وتنّوع وتعقيد، فإّنه كغيره من المصطلحات التي اهتمت بها الدراسات 

الغربية والعربية، فأصابه ما أصاب غيره من المصطلحات من فوضى في الّتسمية، والتباس 

ن كانت الدراسات الّنقدية  والتباس في المدلول والمفاهيم، فارتبط بمفهوم المكان والحّيز، وا 

 الحديثة في الغرب قد أولت مصطلح الفضاء اهتمامًا أكبر لبلوغه المعنى المقصود.

مقاربة وافية  ةية في النقد الحديث إلى تخصيص أيالدراسات الشعرية أو الّسميائ م تْسعَ ل

قائم الذات وعنصرا من بين العناصر  ومستقّلة للفضاء السردي، باعتباره ملفوظًا حكائّياً 

ولذلك ال نجد سوى بعض الّنتف المفترقة هنا الجوهرية التي تشّكل بنية النص األدبي، "

 (2)وهناك والتي ال يكفي حجمها وتراكمها إلبراز قيمة هذا المكّون الّسردي.

لعديد من مركزيا مازال يستأثر باهتمام ا باة الفضاء في الخطاب الروائي جانتشّكل قضي

في القرن الثامن عشر حّتى  (Lessing Gotthold Ephraim)"ليسينغ"النّقاد والمنّظرين، منذ 

وقتنا الّراهن، وبالّرغم من تعّدد الباحثين والمنّظرين الذين تناولوا الفضاء في الّسرد بالدراسة 

حكائي، إاّل أّن أبحاثهم لم والّتحليل، واهتموا بكيفية اشتغاله بوصفه مكّونًا استراتيجيًا في عمل 

 "هنري ميتران"ترق ألن تكون نظرية فضائية سردية، كما يؤّكد ذلك 

                                       
 23، ص1990، 1لبنان، ط، حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت -(1)
 سوريا، ،دمشق دارالنايا، ،قلصادينموذج ال ،عرية الفضاء في الرحلة األندلسيةإبراهيم الحجري: ش -(2)
 38ص ،20121،ط
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(Henry Mitrant)  :ال وجود لنظرية مشّكلة من فضائية حكائية، ولكن هناك فقط في قوله"

بمعنى  (1)مسار للبحث مرسوم بدقة، كما توجد مسارات أخرى على هيئة نقاط متقطعة."

أدق: أّن مصطلح الفضاء في بداية ظهوره كان مصطلحا أدبيا مفتقرًا لنظرية عميقة، إاّل أّن 

األعمال التنظيرية التي قام بها بعض النّقاد األلمان، في مجال البحث في مقولة الفضاء، 

جورج "، "هنري ميتران"، والكتابات النظرية لـ: (Henry Mayer)"هنري مايير"مثل: 

لها قيمتها في تجلية مكانة (، L’espace Proustien) في كتابه:(George Poulet)"بولي

ومع أّن آراء هؤالء تختلف حينا وتتقاطع أحيانا، الفضاء في الّسرد، وتقريب أسسه الجمالية "

 (2)إاّل أّنها تكّمل نقص بعضها البعض وتتجاوز هفوات سابقاتها."

بمصطلح الفضاء، بل اهتم به حّتى الّشعريين، "وعملوا على  –فحسب –لم يهتم الّروائيون 

تطويره في بحوثهم وأعمالهم الّنقدية، وانصّب اهتمامهم خصوصا على دراسة الفضاء الّروائي 

الذي تجري فيه القصة، وليس الفضاء الّطباعي، كالبيانات  الذي قصدوا به المكان

 (3)والهوامش..."

لقد أسهم الفرنسيون بداية الستينات والسبعينات من القرن الماضي، في تطوير البحث من 

، (Gilbert Durand)"جيلبير دوران"ناحية دراسة الفضاء الّروائي؛ حيث اهتم كل من: 

                                       
لبنان،  ،حميد لحميداني: بنية النص الّسردي من منظور الّنقد األدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت -(1)
 53، ص1991 1ط

 39ص ،نموذج القلصادي ،رحلة األندلسيةإبراهيم الحجري: شعرية الفضاء في ال -(2)

، 115ثقافة، الجزائر، العددرواية: "غدًا يوم جديد"، مجلة الشربيط أحمد شربيط: بنية الفضاء في  -(3)
  149ص ،1997
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بمصطلح الفضاء الذي ارتبط عندهم  (G. Bachelard) "غاستون باشالر"، و"يجورج بول"و

الحكائي للمكان، أي الّنظر إليه  مشروع هؤالء إلى "بيان الجوهربمفهوم المكان، واّتجه 

باعتباره مكّونا سرديًا في المقام األّول، وعنصرًا حاسمًا في االقتصاد الحكائي، ومنطلقا 

 (1)النبثاق شعرية خاصة به، ما انفّكت تتطّور مع مرور الوقت."

بنظام اشتغال المكان، والّصالت التي تجمعه  هتماماالبداية السبعينات كانت بداية  أنّ  :أي

 بالشخوص واألزمنة، والّرؤيات وباقي عناصر البناء الروائي.

من أهم الكتب التي أنشئت في هذا  "شعرية المكان"المعنون بـ: "غاستون باشالر"لعّل كتاب 

بالمكان، حيث سعى  -عنده–الموضوع، كما يعّد دليال واضحا على اقتران مصطلح الفضاء 

القبض على المعاني والدالالت التي يتركها المكان في ذاكرة اإلنسان هذا الفيلسوف إلى "

بالخيال الشعري الوّقاد، حيث تحّول هذا يوحي له الفضاء الروائي الواسع " ذإ (2)ووجدانه؛"

ن وعلم الجمال معتمدا في ذلك على الخيال فمن فلسفة العلوم إلى فلسفة ال -عنده–العالم 

 (3)الظاهري الّشكلي والخيال المادي."

                                       
إفريقيا الشرق، المغرب،  ،لحز عبد الرحيم ترجمة:،ُجنيت كولدنستين وآخرون: الفضاء الروائي -(1)
  5ص، 12002ط
 36ص ،نموذج القلصادي ،إبراهيم الحجري: شعرية الفضاء في الرحلة األندلسية -(2)
القاهرة، ،اني، دار العين، اإلسكندريةطة الفضاء الروائي عند جمال الغي: شعريإسماعيلعلي  عزوز -(3)
 37، ص2010، 1ط
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فيعتبر الفضاء داخل الرواية "هو أكثر من مجموع  (R. Bounef) "روالن بونوف"أّما 

هو الوعاء الذي يشمل كل األمكنة  –في نظره  –أي: أّن الفضاء  (1)األمكنة الموصوفة،"

فصل بين مصطلح الفضاء والمكان وعّد مسألة "أرسطو"لكّن  الموجودة في النص األدبي،

"يعتبر المكان الحدود الحافة بموضوع التمييز بينهما مسألة حاسمة نظريًا؛ إذ يقول: 

ء المحتوي، وقد يزول مكان الشيء، لكن محتوٍي، ويعّد الفضاء الحدود الداخلة للوعا

بعبارة وجيزة، مصطلح الفضاء عند أرسطو غير المكان، فقد  (2)فضاءه ال يمكنه ذلك،"

 دائما فضاء غير أّنها ال تحتل نفس المكان دائما. -في نظره–تحتل الشخصية 

س دائما في ه ينبغي للفضاء الروائي أن ُيدر "أنّ  :(evaKristJulia) "جوليا كريستيفا"ترى 

أي  (3)تناصّيته؛ أي في عالقته مع النصوص المتعّددة لعصر ما أو حقبة تاريخية محّددة"

أّن الفضاء الروائي ينبغي أن يحصل معه جميع الدالالت المالزمة له والتي تكون عادة 

 مرتبطة بعصر من العصور.

 Joseph)(، Algirdas Julien Greimas)"غريماس وكورتيس"ُيعّرف كل من 

Courtès)–مفهوم الفضاء بأّنه:  –ائي واعتمادا على المفاهيم الّلسانية يميمن منظور س

ذو خصائص مرئية ألّنه يدخل في مجال الهندسة المعمارية، إاّل أّن موضوع الفضاء في "

تحصيل الخطاب تراعى فيه الّناحية النفسية والفيزيولوجية، وكذا الناحية الثقافية 
                                       

  41ص،لدنستين وآخرون: الفضاء الروائيُجنيت كو  -(1)
إفريقيا الشرق، المغرب،  حمامة،اكيسنر: شعرية الفضاء الروائي، ترجمة: لحسن إ. جوزيف  -(2)
 19، ص20031ط
 54حميد لحميداني: بنية النص الّسردي من منظور الّنقد األدبي، ص -(3)
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، معنى ذلك أّن الفضاء الّسيميائي أيقون يحمل عناصر المتناهية، حيث (1)واالجتماعية،"

تؤثر فيه الطبيعة البشرية واالجتماعية والثقافية، كالهندسة المعمارية التي تعبر عن مجتمع 

مجتمع بعينه، لذلك نجد تداخال بين الفضاء الخارجي الطبيعي والفضاء الطبيعي للّنص، 

 وفقا لطبيعة كل مبدع.

اإلنجليزي أثناء انتقاله إلى الّلغـة (space)الفرنسي، و (espace)"الفضاء"كما اّتخذ مصطلح 

الــذي العربيــة ترجمــات عديــدة تختلــف تبعــًا لمســتويات المتــرجم ذاتــه، لعــّل أقــدمها هــو المكــان "

ـــ: "غاستتتون باشتتالر"فــي ترجمتــه لمؤلَّــف  غالتتب هلستتااعتمــده  ، "جماليتتات المكتتان"وعنونــه ب

، "جماليتتات المكتتان فتتي الروايتتة العربيتتة"فــي دراســته الموســومة بـــ:  "شتتاكر النابلستتي"ليعتمــده 

وهـذا  (2)يتداول الدارسون هذا المصطلح جنبا إلـى جنـب، ومصـطلح الفضـاء بتسـامح عفـوي."ل

مـا أّدى إلـى الخلـط فـي المفـاهيم إلـى حــّد يصـعب فيـه التمييـز بـين مصـطلح الفضـاء والمكــان، 

؛ حيـث خلـط بـين مصـطلح الفضـاء والمكـان "عبد المالك مرتاض"وهذا ما نجده عند الـدكتور: 

بــديال عنهمــا، وعــاب علــى مــن اســتخدم  "حّيتتز"، فاختــار لفظــة "فتتي نظريتتة الروايتتة"فــي كتابــه: 

نا على األقل، قاصر بالقيتاس إلتى الفضاء من منظور  "إّن مصطلحالفضاء في الكتابة قائال: 

، بينمتتا الحّيتتز والفتترا  الحّيتتز، ألّن الفضتتاء متتن الضتترورة أن يكتتون معنتتاه جاريتتا فتتي الختتواء

كل... علتى حتين أّن المكتان والحجتم والشت لدينا ينصرف استعماله إلى الّنتوء والوزن والثقل
                                       

عالم الكتب  ،عبد هللا العشي شادية شقروش: سيميائية الخطاب الشعري في ديوان مقام البوح للشاعر-(1)
 199ص ، 2009، 1الحديث، إربد، األردن، ط

لنيل شهادة الماجستير في األدب  مقدمة منى بشلم: شعرية الفضاء في مقدمة الضغائن، مذكرة -(2)
  34، ص2009-2008جامعة قسنطينة، ، العربي القديم
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فــالحّيز الــذي  (1)،"هالجغرافتتي وحتتد ي علتتى مفهتتوم الحّيتتزنريتتد أن نوقفتته فتتي العمتتل الروائتت

ليــه، خاصــة وأّن الحّيــز فــي  "عبتتد المالتتك مرتتتاض"يتحــدث عنــه  هــو المكــان المتنقــل منــه وا 

الــدار حْيَزهــا، مــا انضــم إليهــا مــن المرافــق والمنــافع وكــل ناحيــة  المعجــم هــو "المكــان، فحــوز

عبد الملتك "، كما "استعمل (2)حدة حّيز، والمكان هو الجزء في هذا العالم الفضائي الواسع"

عنـدما بحـث  "القصتة الجزائريتة المعاصترة"،في كتابـه:  "الحّيز"مصطلح  -أيضا– "مرتاض

للتمييـــز بـــين  وانطالقـــا مـــن هـــذا التصـــور، (3)الجزائريـــة"فـــي القصـــة عـــن إشـــكالية الفضـــاء 

ــه  "عبتتد الملتتك مرتتتاض"فــإّن مصــطلح الفضــاء والحّيــز،  يفضــل الحّيــز ويــؤخر الفضــاء ألّن

الـذي ال  ، وهو في نظره يحيـل إلـى الفضـاء الخـارجير إلى الحّيز كتسمية لما هو ممتدينظ

 تحده حدود.

"المكتتتان والزمتتتان فتتتي الروايتتتة فـــي دراســـته "بورايتتتوعبتتتد الحميتتتد "كمـــا اســـتعمل األســـتاذ    

ــز المكــاني(، الجزائريتتة"  مصــطلحا جمــع فيــه صــيغتين، "إذ ورد اســتعماله بهــذه الصــيغة )الحّي

ه دون ـبحثــه المشــار إليــ ولكــن علــى الــّرغم مــن ذلــك فقــد اســتخدم مصــطلح )المكــان( بكثــرة فــي

 (4)ز."ّـ مصطلح الحي

                                       
 47-46ني، صطاة الفضاء الروائي عند جمال الغيسماعيل: شعريإعزوز علي  -(1)
  158، ص2لدجمابن منظور: لسان العرب،  -(2)
، 1990، 1للكتاب، الجزائر، طعبد الملك مرتاض: القصة الجزائرية المعاصرة، المؤسسة الوطنية -(3)

 99ص
 64ص ،175،1987العدد،مجلة المجاهد عبد الحميد بورايو: المكان والزمان في الّرواية الجزائرية، -(4)
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يل للتفضية، وكان للفضاء بعد اطالعه على التاريخ الطو تعريفا " محمد الماكري "لقد وضع 

معنى  (1)هو تلك المعطيات الناتجة عن الهيئة الخطية أو الطباعة للنص."الفضاء لديه: "

 ذلك: أّن الفضاء في نظره هو الحّيز المكاني الذي تشغله الكتابة وشكلها.

" أوسع من المكان، وأّن مجموع هذه فهو" حميد لحميداني"عند  "الفضاء"أّما مصطلح 

ألّن الفضاء  )فضاء الرواية(هو ما يبدو منطقيًا تسميته:  -الواردة في الرواية –األمكنة 

أدق: أّن  بمعنى (2)أشمل وأوسع من معنى المكان، والمكان بهذا المعنى هو مكّون الفضاء."

هو العالم الواسع الذي يشمل مجموع األحداث الروائية، ولهذا ُيعّد  -في نظره–الفضاء 

 شموليا، أّما المكان فيمكن أن يكون متعلقا فقط بمجال جزئي من مجاالت الفضاء الروائي.

 وفق هذا التعريف يكون الفضاء هو اإلطار الذي ُتسّجل فيه البرامج الّسردية، إاّل أّن هذا

 ير لشعرية الفضاء،و التعريف يعّد ضّيقًا مقارنة مع ما تطمح إليه الدراسات الحديثة من تط

يتمثل في استخدام الفضاء  :اأّلولهذا التطور يستلزم في تحليل الرواية اعتبارين اثنين: "

يتجّلى في اعتماد طبيعة الفضائية منهجا نقديا  :الثانيبحسبانه تشييدا شكليا في النص، و

حيث تعتمد الفضائية في الرواية على مفهوم اإليهام الثانوي الذي نشأ من فكرة أّن (3)اءة،"للقر 

وبالمثل   اآلنية بهدف تحّققها وتطويرهاالفنون الزمنية تستخدم الخصائص الفضائية، مثل: "

                                       
 200العشي، ص عبد هللا شادية شقروش: سيميائية الخطاب الشعري في ديوان مقام البوح للشاعر-(1)
 63منظور النقد األدبي، صحميد لحميداني: بنية النص السردي من  -(2)
 13ص، كيسنر: شعرية الفضاء الروائيإ. جوزيف  -(3)
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أّن الفضاء  وبما (1)يشكل العنصر الزمني في الفنون الفضائية، مثل التتابع إيهاما زمنيا."

ّنما ميزة العلم والفّن أيضا فيتعّين عليه إدماج عّدة حقول  ليس ميزة األدب فحسب، وا 

 مي والممارسة الفنية الفضائية والبحث الفلسفي.لالنظرية األدبية، والفكر الع

 وظائف الفضاء -3
 ثّمة أربع وظائف ممكنة للفضاء في الرواية:

الفضاء من حيث هو "إيهام ثانوي فّعال في النص، وواسطة تتجّلى في وظائف : األولى

والتركيبات  حيث يتم تلقي الصورة (2)تتحّقق عبرها الخصائص الفضائية في الفّن الزمني؛"

 والتعاقب اآلني. رتداداالالكالمية من خالل 

ألّن اللغة  (3)" األنواع الهندسية كالنقطة والخط المستوي، والمسافة،" :وتتمّثل فيالّثانية: 

 عمودية أو مفضاة أكثر منها أفقية وتتابعية.

وتكمن في عالقة الّرواية بالفنون الفضائية كالّرسم والّنحت وفن العمارة، والتي " تمّد الثالثة: 

ويّتضح ذلك حينما  (4)األدب بالمشهد وخلق الشخصيات والّشكل الوظيفي على الّتوالي،"

مثال: "أّن كل نظام هو فضائي،  (Bertrand Russell)"برتراند راسل"نستحضر مع 

                                       
 13ص، كيسنر: شعرية الفضاء الروائيإ. جوزيف -(1)
 30صالمرجع نفسه:  -(2)
 نقال عن: 28ص :المرجع نفسه -(3)

Barthes, writingdegreezero, pp. 10  
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في األدب العربي منى بشلم: شعرية الفضاء في مقدمة الضغائن،  -(4)

  39ص، القديم
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فالمجازات البالغية وعناصر الكلمة، والجملة والفقرة والفصل في أي رواية كلها معمارية في 

 (1)نزوعها نحو نسيج فضائي."

وترتبط بالفعل الّتأويلي من حيث أّن الّنص يخلق حقاًل مطابقًا مولدًا بإدماجه القارئ الرابعة: 

 عالقة ديناميكية مع النص.في 

ال يمكن تصور وظيفة الفضاء الروائي دون تصّور الحركة التي تجري فيه، ويمكن توضيح  

 (2)هذا التصّور بواسطة الّشكل الّتالي:

 

 

 

 

"من خالل هذا التخطيط يّتضح أّن الفضاء يلفُّ مجموع الرواية بما فيها أحداثها التي     

تقوم في الّسرد، ألّن هذه األحداث تفترض دائما استمرارية المكان، فالفضاء هو الذي يؤّطر 

أي: أّن الفضاء الروائي هو مجموع  (3)األحداث وهو موجود بالضرورة أثناء جريان الوقائع،"

في نظر –مكنة التي تقوم عليها الحركة الروائية المتمثلة في سيرورة الحكي، "فاألمكنة األ

                                       
 :نقال عن 29ص، شعرية الفضاء الروائي:كيسنرإ. جوزيف -(1)

The problem considered historically, pp. 145-150 
 64حميد لحميداني: بنية النص الّسردي من منظور الّنقد األدبي، ص -(2)

 64ص المرجع نفسه: -(3)

 
 خط السرد

 الفضاء الروائي بعد الرواية األفقي

 بعد الرواية
 العمودي
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وني ما هي إاّل جزيئات داخل هذا الفضاء الواسع، وهو ما يشبه الفضاء الك -بعض الدارسين

 (1)ته كواكبا ونجوما تسّمى باألمكنة."الكبير، والذي يحوي بين طّيا

 ءأنواع الفضا -4
تعّددت الدراسات التي تناولت موضوع الحديث عن الفضاء، تعّددت المفاهيم  ابقدر م

أو ذاك،  ختياراالوالتبرير لهذا  االقتناعصنيفات التي معها تزداد صعوبة وتباينت التّ 

 ويمكن حصر مختلف اآلراء في التحديدات التالية:

 الفضاء كمعادل للمكان    4-1
الحّيز المكاني في الرواية أو الحكي عامة، ويطلق التصّور " َصد بالفضاء في هذاقيُ 

من مضمون  دذاك الذي يتولّ  (L’espace Géographique)عليه عادة الفضاء الجغرافي 

فالفضاء وفق هذا الفهم، معادل  (2)القصة الروائية ال مّما تحتله الكتابة على الورق."

التي كتبت كان الذي تشغله األحرف الطباعية لمفهوم المكان في الرواية، وال يقصد به الم

 بها الرواية، بل ذلك المكان الذي تصّوره قصتها المتخيلة.

ل كامل عن س في استقالالجغرافي في الرواية يمكن أن يدر هناك من يعتقد أّن الفضاء 

في دراسة الفضاء الحضري،  ختصاصييناالنجده عند  االمضمون، ومثال ذلك: م

فهؤالء، ال يهّمهم من سيسكن هذه البيانات، ومن سيسير في هذه الطرق، وال ما سيحدث "

                                       
 38اني، صطعزوز علي إسماعيل: شعرية الفضاء الروائي عند جمال الغي -(1)

 39ص ،ادينموذج القلص ،لرحلة األندلسية إبراهيم الحجري: شعرية الفضاء في ا -(2)
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قد خالفت جوليا كريستيفا لكن  (1)فيها، ولكن يهمهم فقط أن يدرسوا بنية الفضاء الخالص،"

هذه التصورات التي تبيح عزل الفضاء عن دالالته الحضارية التي تكون عادة مرتبطة 

تسود ثقافة معينة أو رؤية خاطئة للعالم، "وهذا ما تسّميه  بعصر من العصور؛ حيث

وهو الطابع الثقافي العام الغالب على عصر من (Idéologème)"ايديوليجيم العصر"

 (2)العصور."

ان يتصوره أدباء القرون الوسطى، حديثا عن الفضاء الذي ك "كريستيفا"كما تعرض 

الّسماء التي فيها تعارض بين الجّنة والّنار، مع الذين كانوا يؤّسسون فضاء تتقابل فيه "

يمكن تصّور "كريستيفا"ووفق تحليل  (3)األرض التي فيها تعارض بين الّدير ومكان الخطيئة،"

 (4)هذا التعارض على النحو التالي:

 

 

 

 

                                       
 54حميد لحميداني: بنية النص الّسردي من منظور الّنقد األدبي، ص-(1)

(2)-J. Kristeva : le texte du roman, Approche Sémiotique structure discursive 

transformationnel, Mouton. 1976, P182 

 55-54بنية النص الّسردي من منظور الّنقد األدبي، ص:حميد لحميداني-(3)

 55ص المرجع نفسه: -(4)

 النار الجنة

 مكان الخطيئة الّدير

 السماء

 األرض

 بعد عمودي

 أفقي بعد 
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من خالل هذا الجدول، يتبين أّن الفضاء في القرون الوسطى يتمّيز بالتعارض الكامل بين 

األمكنة؛ حيث تّتخذ رحلة البطل الرئيسية بعدًا عموديا، إضافة إلى إمكانية الحركة في بعد 

إاّل غير أّن هذا االنتقال العمودي يختفي في فترة الحقة؛ إذ ليس هناك حركة أفقي أيضًا، "

ولهذا تؤكد  -وظائف الفضاء–وقد تحّدثنا عنه سابقا في (1)في اّتجاه واحد هو البعد األفقي،"

على دراسة الفضاء الروائي دائما في تناصيته، أي في عالقته مع النصوص  "كريستيفا"

 المتعددة لعصر ما أو حقبة تاريخية محددة.

 (L’espace Textuel)الفضاء النّصي 4-2

بالكلمات التي تعّبر عن المشاعر وأحوال الشخصيات، هذه الكلمات  هتماماالُيقصد به 

الفضاء النّصي هو  التي تتداخل معانيها إذا لم توضع لها عالمات الّترقيم، بعبارة أدق:

على مساحة الورق،  -باعتبارها أحرف طباعية–ذلك "الحّيز الذي تشغله الكتابة ذاتها 

المعالم، وتنظيم الفصول وتغّيرات الكتابة المطبعية، ويشمل ذلك: تصميم الغالف، ووضع 

 بهذا الفضاء، إالّ  (Michel Butor)"ميشال بوتر"وقد اهتّم  (2)وتشكيل العناوين وغيرها،"

ه لم يحصر اهتمامه هذا في الرواية وحدها، بل نظر لفضاء الّنص بالنسبة ألي مؤّلف أنّ 

  "إّن الكتاب كما نعهده اليومكان، حيث اشتهر بتقديم تعريفا هندسيا للكتاب، حيث يقول: 

                                       
 55بنية النص الّسردي من منظور الّنقد األدبي، ص :حميد لحميداني -(1)

 55ص المرجع نفسه: -(2)
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 (1)الّصفحة،"طر، وعلو سال هو أبعاد المدى الثالثة وفقا لمقياس مزدوج هو طول

 ب الذي يقاس عادة بعدد الصفحات.بسمك الكتا -في نظره–ويتعّلق البعد الثالث 

لقد أصبح الفضاء الّنصي يحتل أهمية خاصة في اإلبداع الروائي؛ حيث يقوم المبدع "

ومن خالل الطرق الكتابية  (2)بتصفيف كتابته وبطريقة تخدم رؤيته الجمالية والفكرية،"

يستطيع أن يوّجه المتلقي نحو فهم خاص للعمل، كما يؤثر فيه، فتصبح الكتابة محّملة بقصد 

 ومعنى.

إّن الفضاء النصي فضاء مكاني أيضا، غير أّنه متعّلق فقط بالمكان الذي تشغله الكتابة 

ال يتشكل إاّل عبر " -لحميدانيحميد في نظر – الّروائية أو الحكائية، ولهذا فالفضاء النّصي

بالمكان الذي يتحرك فيه المساحة، مساحة الكاتب وأبعاده، غير أّنه محدود ال عالقة له 

 عين القارئ؛ إذ هو بكل بساطة فضاء الكتابة–فهو مكان تتحرك فيه على األصح  األبطال

دخل ضمن الفضاء أّن كل ما يتعّلق بالمظهر الخارجي للرواية ي :أي (3)،"باعتبارها طباعة

ه الّنصي أو الطباعي؛ إذ ليس لفضاء النص عالقة بمكان الحدث، بل إّنه كل ما يلتقط

سعت الدراسات وفق هذا التصّور إلى "فك شفرات الفضاء  القارئ عند تصّفحه للكتاب، ولقد

                                       
 41-40، صديالرحلة األندلسية، نموذج القلصاإبراهيم الحجري: شعرية الفضاء في  -(1)

حورية الظل: الفضاء في الرواية العربية الجديدة ، مخلوقات األشواق الطائرة إلدوار الخراط نموذجا،  -(2)
 28، ص2011، 1طدار نينوى، دمشق، سوريا، 

 41ي، صدإبراهيم الحجري: شعرية الفضاء في الرحلة األندلسية، نموذج القلصا -(3)
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النّصي بناًء على منطق الّتأويل والحدس مرتكزة على العالقات التي تصل الدوال 

 (1)ببعضها."

 ( L’espace Sémiotique) الفضاء الّداللي 4-3

الفضاء الّداللي هو " ما يحيل عليه الفضاء من أبعاد ودالالت وصور مجازية، تخلقها 

أو بتعبير آخر هو الفضاء الذي يرتبط بجغرافية المعنى وتحّوالته التي ال  (2)لغة الحكي،"

حدود لها، فليس للتعبير األدبي معنى واحد، فهو يتضاعف وتتعّدد دالالته بناًء على 

 الّصور المجازية والكنايات واإلشارات الّتلميحية...

عن الفضاء الّداللي "الذي يتأّسس بين المدلول المجازي،  "نيتيجيرار ج"لذلك تحّدث 

الخطي  متدادلالن شأنه أن يلغي الوجود الوحيد والمدلول الحقيقي وهذا الفضاء م

ووفق  (4)أي أّن هذا الفضاء ينفتح على فضاءات عديدة وفقا لثقافة المتلقي،" (3)للخطاب،"

حيث يقول ، (Figure) "صورة"عادة هذا التصّور يرد الفضاء بوصفه معادال لما يدعى 

الصورة هي في الوقت نفسه الشكل الذي يّتخذه  "إنّ حول هذه النقطة بالّتحديد:  "نيتج"

                                       
 42صي، دإبراهيم الحجري: شعرية الفضاء في الرحلة األندلسية، نموذج القلصا -(1)

، مخلوقات األشواق الطائرة إلدوار الخراط نموذجا ،حورية الظل: الفضاء في الرواية العربية الجديدة  -(2)
  27ص

 27المرجع نفسه: ص -(3)
 202شادية شقروش: سيميائية الخطاب الشعري في ديوان مقام البوح للشاعر العشي، ص -(4)
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األدبية في  الفضاء، وهي الشيء الذي تهب الّلغة نفسها له،بل إّنها رمز فضائية الّلغة

 (1)عالقتها مع المعنى."

هو كل ما له صلة بالصور المجازية، وما لها من  "نيتيج"إّن الفضاء الّداللي في نظر 

أبعاد داللية؛ إذ ال تكاد تخلو الروايات من الصور، فهي رمز فضائية لغة األدب، ولكن هذا 

 التصّور في نظر أغلب النّقاد والباحثين ال يعّد بالضرورة مبحثا حقيقيًا فيما يسّمى بالفضاء،

ن ألّنه بعيد عن مجال الحكي قريب من مجال  الشعر، فقّلما تنزاح لغة الحكي عن التقرير، وا 

حصل ذلك فاألمر ُمْوُكوٌل آنذاك لمبحث بالغي معروف، يمكن إدراجه ضمن المجاز، 

بهذا المفهوم ال مقابل له في الواقع الملموس، فهو مجّرد قضية  إضافة إلى كون الفضاء

وهذا ما جعل أغلب الباحثين في مجال الفضاء يراعون شرطا أساسيًا وهو "وجود  (2)داللية.

مجال مكاني معّين يمكن أن يدرك أو يتخّيل كما يمكن أن يحتوي على أشخاص أو حّتى 

 (3)طباعية." فعلى أحر 

 (L’espace come vision)الفضاء كمنظور أو كرؤية . 4-4

 ٬شاعر أو الّراوي أن يبدأ به عملهالخطة العامة للراوي، أي الطريق الذي يستطيع ال يشبه"

 (4)، وفيه يرتكز البعد اإليديولوجي."العمل التخّيلي اوينفتح من خالله

                                       
 61حميد لحميداني: بنية النص الّسردي من منظور الّنقد األدبي، ص -(1)

 42، صديالرحلة األندلسية، نموذج القلصاإبراهيم الحجري: شعرية الفضاء في  -(2)

 43-42ص المرجع نفسه: -(3)

 302شادية شقروش: سيميائية الخطاب الشعري في ديوان مقام البوح للشاعرعبد هللا العشي، ص-(4)
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للرواية، لكّنها لم  "الفضاء النّصي"على هذا النوع تحت ما أسمته  "جوليا كرستيفا"قد تحّدثت 

تجعل له نفس داللة الفضاء النّصي، بل إّنها تتحّدث عّما يشبه زاوية الّنظر التي يقّدم بها 

"هذا الفضاء محّول إلى كل، إّنه واحد، وواحد الكاتب أو الراوي عالمه الّروائي، حيث تقول: 

ع الخطاب؛ بحيث فقط، مراقب بواسطة وجهة النظر الوحيدة للكاتب التي تهيمن على مجمو 

معًا في نقطة واحدة، وكل الخطوط تتجمع في العمق، حيث يقبع جتبكامله ميكون المؤّلف 

الذين َتْنَسُج الملفوظات  (Les actants)الكاتب، وهذه الخطوط هي األبطال الفاعلون 

انطالقا من هذا التصّور يتبين أّن هذا النوع من القضايا له  (1)بواسطتهم المشهد الحكائي،"

عالقة وطيدة بالكاتب أو الراوي، كونه راسم الخطة العاّمة للرواية، ورائد الحوار، وعنصرا 

 أساسيًا في إقامة الحدث الروائي بواسطة األبطال.

 (chevski -Toma) "توما شفسكي" "الشكالني" كما كتب في الموضوع بشكل مقتضب

 "ن بويون وج"خاصة عندما تحّدث عن الّسرد الموضوعي، والّسرد الذاتي، وكذا 

(J.Pouillon) ،واستفاد من هذا  الذي فصل القول في أنواع الّرؤية الّسردية وخصائصها

وغيرهم مّمن طّوروا  (2)،"نيتيج"و"تودوروف"جملة من النّقاد الفرنسيين نذكر منهم: 

 المنظور الّسردي وأولوه عناية في مجال البحث والدراسة.

بناًء على هذه التصّورات يمكن القول أن الفضاء الّروائي مادة جوهرية للكتابة، وأية 

 ضافر مع بقية المستويات التي محاولة إللغائه تعّد قمّعَا لهوية الّنص ووجوده، ألّنه يت
                                       

  61حميد لحميداني: بنية النص الّسردي من منظور الّنقد األدبي، ص -(1)
 43، صديالرحلة األندلسية، نموذج القلصاإبراهيم الحجري: شعرية الفضاء في  -(2)
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ولهذا فإّن  وفقا لها النص الروائي، بطريقة يصعب معها فصل الواحد عن اآلخر، نبنيي

الفضاء الروائي يفترض نظرة شمولية تضعه في نسق العالئق التي تصله بغيره من العناصر 

...التي تضيئه ويضيئها للوصول إلى درجة  الشخصيات،األحداث، الزمنوالمكّونات: 

ذا كانت الشخصيات ه ي التي تضع األحداث وُتنشئها، فإّن الفضاء الّروائي هو اإلبداع، وا 

ال يمكن أن ُيهمل  المجال الطبيعي الذي يحتضنها ويعطيها أبعادها، ويمنحها داللتها؛ إذ

ووجودها، كما هذا العنصر الذي تحتاج إليه الشخصيات لتمارس حركتها النص الروائي 

 يمكنها أن تحدث في الفراغ.يحتاج إليه الزمن ليحّل فيه، واألحداث أيضا ال 

كما للفضاء النّصي أهمية بالغة في منح لغة الحكي قيمتها وداللتها الخاّصة بها، ولهذا ال 

يمكن الوصول إلى عبق الشعرية الفضائية في الرواية، إاّل إذا تّم الفهم والتمّعن في المشاهد 

 واألفضية الروائية لإلمساك بفاعليتها وقيمتها الجمالية.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني



 
 
 
 
 
 
 
 

في  اوتقسيماته اتأنواع الفضاءالفصل الثاني: 

 رواية مرسى فاطمة لحجي جابر

 أوال: الفضاء الجغرافي 

 ثانيا: الفضاء النصي                     
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 ا في رواية مرسى فاطمة وتقسيماته اتأنواع الفضاء: ث انيالفصل ال
 لحجي جابر

لمفهوم الفضاء الجغرافي والفضاء النصي، ولهذا  -في الفصل النظري  –سبق وأن أشرنا    

الدخول إلى لّب الفضاء الجغرافي لنتعرف على بنيته  -في هذا الفصل –سوف نعتمد 

وأبعادها، كما نتعمق داخل الفضاء النصي لرصد فضاءاته  المكانية بمفاهيمها وتشكيالتها،

 وعتباته النصية.

 فضاء الجغرافي الأوال: 
 المفهوم اللغوي للمكان -1

والَمَكاَنُة واحد، التهذيُب: اللَّْيُث: مكاٌن : "الَمَكاُن "لسان العرب"ورد مصطلح المكان في 

َن، ليس هذا في أصل تقدير الِفْعل َمْفَعل، ألّنه موضع لكينونة الشيء فيه... وَمَكَن له وقد تمكَّ

 (1)بأعجب من َتَمْسَكْن من الَمْسَكْن، والَمَكاُن، الَمْوِضْع، أماكن جمع الجمع."

 للمكان االصطالحيالمفهوم  -2
ن اختلفت طريقة تشكيله وعرضه من روائي     يمثل المكان مكونا محوريا في بنية السرد، وا 

آلخر، ومن منهج آلخر؛ إذ ال يمكن تصور حكاية دونه، فهو اإلطار الذي تنطلق منه 

 األحداث وتسير وفقه الشخصيات.

 

 
                                       

 157ص، 12ابن منظور: لسان العرب ، مادة )َمَكَن(، مجلد -(1)
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 المفهوم الفلسفي للمكان2-1
إلددددددددددى  "أرسطططططططططططوالمحدددددددددددثين مددددددددددن "تعدددددددددّددت سراء الفالسددددددددددفة سددددددددددواء مددددددددددنهم القدددددددددددامى أو 

المكددان:  "أفالطططون"ُيَعددرففددي تحديددد مفهددوم المكددان؛ حيددث ، " يكططارت"و(Euclide)"إقليطط  "

فالمكددان عندددب ينبغددي  "إقليطط  "أّمددا الفيلسددوف الرياضددي  بأّنده مددا يحددوي األشددياء ويتشددكل بهددا،"

 " يكطارت"أن يكون ذا ثالث أبعاد هي: الطدول والعدرو والعمدق، كمدا يدري الفيلسدوف الحدديث 

انشدددغاله  "أرسططططو"وقدددد تدددرجم  (1)أّن المكدددان يكمدددن فدددي األبعددداد الثالثدددة كمدددا حدددددها إقليددددس،"

ي بأّنده: ؛ حيدث أولدى لهدذا العنصدر مكاندة رفيعدة، ويدر "فطن العطعر"بمفهوم المكدان، عبدر كتابده 

؛ إذ يددري أّن لكددل "أرسطططو"مددن فكددرة  "الفططارابي"الجسدم الددذي يحمددل األشددياء بداخلدده، كمددا ينهددل 

 (2)جسم طبيعي مكان خاص، به يتحدد هذا المكان وينجذب إليه."

مكان، مجال، فضاء، "بأّنه: (André Lalande)"الالن  الفلسفية"يرد المكان في موسوعة    

متمّيز بظاهرية أجزائه تتمركز فيه مداركنا، والمكان: هو ، وسط مثالي (Espace)مدي 

 (3)السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوري."

                                       
باديس فغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحديث وجدار للكتاب العالمي،  -(1)

 171، ص2008، 1األردن ط

 172المرجع نفسه: ص -(2)
أندريه الالند: موسوعة الالند الفلسفية، ترجمة: خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، لبنان،  -(3)
 362، ص2001، 2ط
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بطرق فيزيائية ورياضية؛ إذ يعد  ُيعرفنالحظ من هذب المفاهيم أّن المكان من منظور فلسفي 

لكن ما يهمنا هو المكان الروائي الذي يمثل  الجسم الواقعي الذي يحمل صفة اإلحاطة،

 عنصرا أساسيا في تشكيل الفضاء الروائي.

 مفهوم المكان في النق  الروائي 2-2
لدي النقاد والباحثين النصرافهم  -كعنصر من عناصر الحكي –بالمكان  االهتمامتأخر 

وعلى الرغم من هذا  والتركيز على عناصر أخري: الشخوص، الزمن، الّلغة... هتمامالاإلى 

فإّن المكان يعد من أهم المصطلحات النقدية التي دخلت عالم الدراسات والبحوث،  التأخر

 ببروز دراسات جعلت من دراسة المكان شغال أساسا لها. االهتماموقد نشأ هذا 

أّن األشياء في المكان أوضح وأرسخ من "(Grillet-A.Robbe)يه" ريالن روب غآ"يري 

ذلك ألّن المكان يمثل هوية العمل األدبي، وافتقاد هذا األخير  (1)الزمان،"وجودها في 

ذا اتجهنا صوب الدراسات الحديثة التي اجتهدت في  للمكانية، يفقدب خصوصيته وأصالته، وا 

الذي أراد أن يلفت أنظار الدارسين إلى غاستون باعالر" التنظير لعنصر المكان، نجد 

، حيث يقول: "جماليات المكان"من خالل دراسته الموسومة بد: أهمية هذا المكّون الروائي،

فقط، إن ما هو حامل لتجربة إنسانية تعيش في ذاكرة كل  المكان لي  حي زا جغرافيا هن سيا"

فالبيت  (2)إنسان، ويتذكرها من حين إلى حين،ويجس ها المب ع في كتاباته في كل أبعا ها،"

                                       
سالن روب غرييه: نحو رواية جديدة ، ترجمة: مصطفى إبراهيم مصطفى، دار المعارف، القاهرة،  -(1)
 11، ص1987، 1ط
 11ص : نحو رواية جديدة ، ترجمة: مصطفى إبراهيم مصطفى، سالن روب غرييه -(2)
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هو عبارة عن: "جسد وروح وعالم اإلنسان  -شالري افي الفهم الب –كمكان  -مثال –

 (1)األّول."

لم يقتصر المكان على الحّيز الجغرافي  "باعالر"أّن نالحظ من خالل هذين التعريفين 

فحسب، بل أعطاب قيمة إنسانية، تحتّل في ذاكرة كل إنسان، ويصورها المبدع كيفما شاء، 

يريد أن يتقدم خطوة مهمة صوب التعّمق في الفهم النقدي للمكان باعتبارب  "باعالر"وكأّن 

ظهرت العديد من الدراسات  "باعالر"واعتمادا على خطوة  عنصرا مهما في بناء الرواية،

فيليب هامون تحاول التنظير لمفهوم المكان خاصة في مجال العمل الروائي؛ حيث يري 

(Philipe Hamon)"  العنصر الذي يرتبط بعنصر الشخصية، وأّن البيئة أّن المكان هو

 (2)؛"الموصوفة تؤثر على الشخصية، وتحفزها على القيام باألحداث، وتدفع بها إلى الفعل

 أي: أّن المكان يرتبط بالشخصية، ويدفعها للقيام بالحدث.

أّن لكل مكان وظيفته الخاصة به لخدمة الرواية،  (Lori Lautman)"لوري لوتمان" يبين 

تدل على أّنه جري أو سيجري به شيء؛ إذ ليس هناك مكان "وأّن مجرد اإلشارة إلى المكان 

كافية لكي تجعلنا بمعنى أدق: "أّن مجرد اإلشارة إلى المكان  (3)ط في األحداث،"ر غير متو 

                                       
، 3ط: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات، جمةغاستون باشالر: جماليات المكان ، تر  -(1)

 31، ص1987
حفيظة أحمد: بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، منشورات مركز أوغاريت الثقافي، رام  -(2)

 121، ص2007، 1هللا، فلسطين، ط

 65حميد لحميداني: بنية السردي السردي من منظور النقد األدبي، ص -(3)
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أّن المكان هو األرضية التي  (G.Blain)"جورج بالن" ولهذا يري  ننتظر قيام حدث ما،

 (1)"ال توج  أح اث ال توج  أمكنة."تجسد الحدث؛ حيث يقول: 

"غالب موقف حول أهمية المكان في بناء الرواية، حيث يري  -أيضا–كان للنقاد العرب    

في  –أّن المكان يسم األشخاص واألحداث الروائية في العمق، ذلك ألّن المكان هلسا" 

والحركة التي "يلد األحداث قبل أن تلدب، ويعطينا تصورا لها، ولألشخاص، والزمان،  -نظرب

بعبارة أدق: أّن المكان لم يعد مجرد عنصر ثابت ومعزول عن (2)"تشكل وحدة ال تنفصم،

عناصر الرواية، بل هو المؤثر والمتأثر بها؛ إذ ال وجود ألحداث خارج المكان، "فكل حدث 

 (3)وجودب في مكان محدد، وزمان معّين."يأخذ 

لكونه  (4)يعبر عن مقاصد المؤّلف،""أّن المكان  "حسن بحراوي"يري الناقد المغربي    

العنصر الذي يتضامن مع العناصر الروائية األخري لتشييد الفضاء الروائي، كما يؤكد 

خاصة عندما يؤسس مع غيرب  ،ديكتسب أهمية كبيرة في السر "أّن المكان  "حمي  لحمي اني"

ألي نص،  من األمكنة، فضاء الرواية بكامله، ولهذا يعد المكان في نظرب: "العمود الفقري 

 "حمي  لحمي انيمن خالل هذا التعريف أّن يفهم  (5)دونه تسقط تلقائيا العناصر المشكلة له،"

                                       
 121الفلسطينية، صحفيظة أحمد: بنية الخطاب في الرواية النسائية  -(1)

، 1غالب هلسا: المكان في الرواية العربية، الرواية العربية واقع وسفاق، دار ابن رشد، بيروت، ط -(2)
  209، ص1981

 99، ص2010، 1محمد بوعزة: تحليل النص السردي، منشورات االختالف، دار األمان، بيروت، ط -(3)

 32ص ، الزمن، الشخصية الفضاء،، حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي  -(4)

 66حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، ص -(5)
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العناصر الروائية األخري كالزمن يولي أهمية كبيرة للمكان في بناء الرواية؛ إذ دونه ال تقوم "

 والشخصيات والحدث...

"هو الكيان االجتماعي الذي يحتوي مفهوم المكان بقوله:  "ياسين النصر"يلخص الناقد    

خالصة التفاعل بين اإلنسان ومجتمعه، وهو ال يظهر في النص كعيء معزول  على

إن ما يظهر كنعاط منفر ، أو بناء أجوف يحمل من فراغات وج ران وغرف وسقوف، 

لوك أي: يجب أن يكون المكان محّمال بالقيم اإلنسانية  (1)"؛البعري  إنساني مرتبط بالس 

فيتجاوز  عثمان" الفتاح"عب   واالجتماعية لكي يكتسب قيمة فنية في النص، أّما الدكتور

 "المكان كائن حي، يمار  حركته في الخطاب،المفهوم الهندسي للمكان، ويعرفه قائال: 

بمعنى أدق: أّن المكان عنصر  (2)العخصيات؛" يؤثر ويتأثر بباقي المكونات الروائية خاصة

 ديناميكي، يؤثر في العناصر الروائية ويتأثر بها، لبناء الخطاب الروائي.

عناية كبيرة للمكان في العديد من دراساته؛ حيث  "عب  المالك مرتاض"خصص الناقد 

ك "عب  الملمن هنا يتضح أنّ  (3)."اأو أسطوري احي زا جغرافيو كل ما عني "هيعرفه قائال: 

أعطى للمكان دورا بارزا يجعله أكثر شمولية سواء أكان هذا حقيقيا أو خياليا كما  مرتاض"

 في الرواية أو األسطورة.

                                       
الكتب الحديث،  عالم الشريف حبيلة: بنية الخطاب الروائي، دراسة في ثالثية نجيب الكيالني، -(1)

 191، ص2010، 1األردن، طعّمان، 
 191روايات نجيب الكيالني، صالشريف حبيلة: بنية الخطاب الروائي ، دراسة في  -(2)
 177باديس فغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص -(3)
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ُيفهم من خالل هذا التقديم أّن المكان عنصر مؤثر ومتأثر في الخطاب الروائي، والبحث 

 للموقع الذي تدور فيه األحداث، وتتحرك فيه الشخصيات.فيه هو إدراك 

 المكان مكون للفضاء -3
تحتاج النصوص األدبية الحديثة إلى دراسات نقدية لضبط مصطلحاتها، وتحديد العالقة     

فيما بينها، حّتى ال تعيق مجاالت البحث من جهة، وال تشوش ذهن الدارس والمتلقي من 

، حيث "الفضاء والمكان"لبحث عن العالقة بين مصطلح جهة أخري، خاصة في مجال ا

كان  -في الفصل النظري  –أثناء تطرقنا إلى مفهوم الفضاء عند الباحثين العرب والغرب 

ألّن بعو الباحثين يقرنون المصطلحين مع بعضهما، والبعو  لزاما أن نتحدث عن المكان،

في  –اآلخر وهو يعرف الفضاء نجدب يمّيز بينه وبين المكان، ولهذا البّد أن ندقق المسألة 

إذ ال يمكن إدراك الفضاء كبينية بمعزل عن الحواس المدركة، أو بتعبير سخر  -هذا الفصل

لكن هل الفضاء هو المكان؟ والمكان فية إدراكه، فإّن الفضاء يشترك مع المكان من حيث كي

 هو الفضاء؟ أم هناك اختالف بينهما؟

تعددت سراء الباحثين العرب والغرب حول تحديد العالقة بين المكان والفضاء؛ إذ هناك    

؛ من يري بتطابق المصطلحين، وهناك من يذهب إلى الفصل بينهما كّل حسب رؤيته وتفكيرب

ند بعو الباحثين "عالما متناهيا يمكن حصرب في مكونين بنيويين هما: حيث يعد الفضاء ع

؛ حيث يري أّن مجموع "حمي  لحمي اني"على خالف ما يذهب إليه  (1)المكان والزمان،"

                                       
الطاهر رواينية: الفضاء الروائي في الجازية و الدراويش لعبد الحميد بن هدوقة، دراسة في المبنى  -(1)

 19، ص1991، 1والمعنى، مجلة المسائلة، اتحاد الكتاب الجزائريين، العدد
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األمكنة هو الذي يساهم في تكوين الفضاء الروائي، "وما دامت األمكنة في الرواية غالبا ما 

بمعنى (1)فضاء الرواية هو الذي يلفها جميعا بما فيها األحداث،"تكون متعددة ومتفاوتة، فإّن 

أدق: أّن كل من البيت والشارع والساحة يعد مكانا محددا، لكن اجتماعها في رواية واحدة هو 

، وبما أّن تعدد األمكنة هو الذي يساهم في بناء الفضاء وليس "فضاء الرواية"ما يشكل 

النظر إلى المكان بوصفه "شبكة من  -حسن بحراوي"كما يري " –العكس، فإّنه يمكننا 

التي تتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء الروائي الذي  العالقات والروايات ووجهات النظر

وبهذا المعنى: فإّن الفضاء الروائي يلف مكونات السرد األخري بما  (2)ستجري فيه األحداث،"

فيما بينها، لتكون بنية متماسكة ومتجانسة، ... التي تتفاعل المكان، الزمان، العخصيةفيها: 

مشكلة بذلك الفضاء الروائي الذي يعد فضاء شموليا، والمكان يمكن أن يكون فقط متعلقا 

، "وعدم النظر إلى عنه بمجال جزئي من مجاالت هذا الفضاء الواسع، ومن العسير فصله

خري يجعل من الصعوبة المكان ضمن العالقات والصالت التي يقيمها مع بنيات السرد األ

 (3)فهم القيمة التي ينهو بها الفضاء داخل السرد."

                                       
 63لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، صحميد  -(1)

 32حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي ، الفضاء، الزمن، الشخصية ، ص -(2)
 
 

، 1سيزا قاسم: بناء الرواية ، دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ ، الهيئة العامة للكتاب، مصر، ط -(3)
 44، ص1984
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تعد العالقة بين الفضاء والمكان، عالقة الكل بالجزء، ذلك ألّن الفضاء أوسع من المكان،    

نعيش في فضاء متسع به األثاث المنزلي الذي يأخذ حّيزا مكانيا  -مثال –فنحن في البيت 

في هذا الفضاء الواسع، بل حّتى "لو كان الشخص في غرفته، ورسم لوحة، فهي مكان مهما 

ولهذا فإّن األماكن  (1)كان حجمها ومهما كان شكلها فهي مكان ضمن الفضاء المحيط بها."

 جزيئات لها موقع بداخله.هي التي تظهر الفضاء بحكم أنها 

من السابقين إلى إظهار طبيعة العالقة التي تربط  (ouletGeorge P)"جورج بولي" كان 

"إن  األمكنة عبارة عن ُجزر متنقلة  اخل الفضاء، المكان بالفضاء، ويتضح ذلك في قوله: 

ن ُوجد فرق بين الفضاء  (2)صغيرة على ح ى،" وهي أكوان ويفهم من هذا القول: أّنه وا 

والمكان يظل فرقا جوهريا، بحكم أّن المكان يجتمع بأمكنة أخري تتنقل داخل الفضاء الواسع 

 لتشييدب وبنائه. 

كما يري بعو النقاد أّن الفضاء سابق لألمكنة التي تأتي لتجد لها حّيزا في هذا الفضاء،    

وهذا يدل على عالقة التكامل بينهما؛ إذ كل واحد بحاجة إلى اآلخر، فالمكان منفصل عن 

على الدوام إلى المكان،  ن الفضاء بحاجةأ:يأ، ه في الوقت نفسه سبب لوجودبالفضاء لكنّ 

حقيقة األمر "هو مجموعة من العالئق القائمة بين األمكنة: ديكور الفعل ألّنه في 

                                       
 48شعرية الفضاء الروائي عند جمال الغيطاني، صعزوز علي إسماعيل:  -(1)

(2) -George Poulet : L’espace proustien, Paris, Edition Gallimard, 1963, P : 51 
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ذا كان بعو الدارسين مثل:  (1)والشخصيات،" "حمي  لحمي اني، حسن بحراوي وحسن وا 

... يْؤثرون استعمال مصطلح الفضاء على "جورج بولي" " أو الناقد الغربينجمي...

مصطلح المكان في دراساتهم وبحوثهم، لكون الفضاء أوسع وأعم من المكان، فإّن الناقد 

يري أّن الفضاء معادل للمكان في الرواية، ويْؤثر استخدام مصطلح المكان؛ حيث "بورناف" 

أي أن ه الحيز المكاني  والتخيل من طرف الكاتب؛المكان هو الق رة على التصوير يقول: "

 (2)في الرواية أو الحكي عامة، ويطلق عليه أيضا: الفضاء الجغرافي."

مصطلح الحّيز على مصطلح الفضاء معلال ذلك بأّن: "عب  المالك مرتاض"يؤثر الدكتور    

استعماله إلى الوزن والثقل  فالفضاء جار في الخواء والفراغ، بينما مصطلح الحّيز ينصر 

والحجم والشكل... وأّن المكان يمكن إيقافه في العمل الروائي على مفهوم الحّيز الجغرافي 

ومن ينتقل من مكان إلى سخر، فهو عندب ينتقل من حّيز إلى سخر، ويؤكد على ذلك  وحدب،

إلى حيز ما يخرج ال يخلو من أن يكون خروجه من حيز ما ومقص   ثم إن  الذي"قائال: 

؛ "عب  الملك مرتاض"يري أّن هناك تناقو في قول  "عزوز علي إسماعيل"لكن  (3)آخر،"

إذ يساوي الحيز بالفضاء وهو يعلم أّن كل هذب التحركات والتنقالت تقع داخل الفضاء الواسع 

 والشامل لمختلف البنيات السردية، بما فيها المكان.

                                       
حسن نجمي: شعرية الفضاء، المتخيل والهوية في الرواية العربية ، الدار البيضاء، المركز الثقافي  -(1)

 44، ص2000، 1العربي بيروت، ط
  133-132حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي ، الفضاء، الزمن، الشخصية ، ص  -(2)
، 1989 الكويت،عبد الملك مرتاو: في نظرية الرواية، بحث في تقنية السرد، مجلة عالم المعرفة،  -(3)

  141ص
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 (Distance)وغيرب، مصطلح  "عب  الملك مرتاض"يقابل مفهوم الفضاء حسب منظور    

في هذا  –"جورج بولي"باألجنبي الذي نقصد به البعد أو المدي أو المسافة، حيث يقول 

، لكن (Espace)أن يؤخذ كمعادل للفضاء  )الم ى(البعد "أّنه فعال يمكن لمصطلح  -الصدد

فالبعد أو المدي فضاء، لكنه فضاء مجرد من كل  في الحقيقة ما هو إاّل فراغ والشيء غيرب،

 (1)إيجابية، فضاء دون ثقل دون فعالية،فضاء ال يمكنه أن يصل إلى ما هو مطلق وكامل،"

تساهم في بناء فضاء -بتفاعلها مع العناصر الروائية األخري  –بعبارة أدق: أّن األمكنة 

 ألحداث الروائية.الرواية، وتجعله محمال بقيم فنية ترشد المتلقي لفهم ا

يؤكد أّن المكان هو الذي يبني الفضاء، وبهذا المعنى  -هو اآلخر –"هنري متران" نجد    

كون الفضاء الذي تصنعه "ال يكون المكان كقطعة القماش بالنسبة إلى اللوحة، بل ي

أي: أّن المكان هو الذي يظهر الفضاء، ويساهم في بنائه، فقد يوجد هذا الفضاء  (2)"اللوحة؛

الواسع، لكن ال قيمة له دون  األمكنة التي تتموضع فيه، والشخصيات التي تجسد الحركات 

 والتنقالت بداخله.

أّنه ربما كان المكان أو  "حسن نجمي"لكن هناك من ينظر إلى أبعد من ذلك، حيث يري 

يدية، لكّنها ليس كّل شيء عند تحديد معينة أحد أسس هذب الفضائية التجر  ق بين أمكنةالعالئ

هذا الفضاء الشاسع، ألّن هذب التفاصيل ألسماء وعالئق األمكنة، والمشاهد الجغرافية، 

                                       
(1)- George Poulet: l’espace proustien, Paris, Edition Gallimard, 1963, P60

 

، 286زياد محبك: جماليات المكان في الرواية، مجلة الفيصل الثقافية، الرياو، العددأحمد  -(2)
 55، ص2000يوليو/أغسطس، 
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والطبيعية للتأثيث والديكور، ليس لها سوي لعب أدوارا ثانوية ضمن البنية األكبر وهي 

اّل ماذا ألّن الفضاء، " مفهوم الفضاء أكثر انفالتا وشساعة من مثل هذب التحديدات الضيقة، وا 

التي ُيقصد بها تجليات الفضاء الذهنية والنفسية،  (1)نقول بالنسبة لفضاء الحلم والذاكرة..."

في حين الساحات والشوارع والبيوت هي الفضاءات المرجعية التي تحيل إلى أشياء مادية لها 

 ة لدينا.دالالت معروف

يري العديد من الدارسين أّن المكان هو الذي يكون صورة الفضاء الروائي المتسع الذي    

يحتوي على مجموع الوقائع الروائية، لكن هذا ال يعني أّن تكّون الفضاء مشروط على الدوام 

بوجود مقاطع وصفية مستقلة مسهبة لألمكنة في الرواية، فتشكيل الفضاء ليس مشروطا 

يتأسس حتى من خالل تلك اإلشارات المقتضبة للمكان، والتي أمكنة مطولة، فهو " بوجود

 (2)غالبا ما تأتي غير منفصلة عن السرد ذاته."

مكان هي عالقة أحدثت ضجة كبيرة اليفهم من هذا أّن العالقة بين مصطلح الفضاء و     

تحت  "غالب هلسا"الذي ترجمه  "غاستون باعالر"في النقد األدبي، وذلك منذ ظهور كتاب 

و انتقادات النقاد الموجهة إليه نح لم يسلم من "غالب هلسا"، إاّل أّن "جماليات المكان"عنوان 

يكمن في أّن الترجمة أخطأت طريقها، بحكم  "محم  برا ة"هذب الترجمة؛ حيث كان اعتراو 

"حسن ايرب الدكتور وس ،"ععرية الفضاء"أّن الترجمة الصحيحة لعنوان هذا الكتاب هي 

و"الذي يصف هذا العمل بالجريمة التي ال تغتفر  "ععرية الفضاء السر ي"في مؤلفه  نجمي"
                                       

 45حسن نجمي: شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية، ص -(1)

 67حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، ص -(2)
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أّن هذب التجربة المعنونة  "فتحية كحلوش"كما تؤكد الناقدة  (1)ب هلسا.""غالفي حق 

أقرب إلى األصل من  بجماليات المكان، "تنقصها بعو الدقة؛ إذ يبدو عنوان شعرية الفضاء

 (2)جماليات المكان."

نستنتج أّن الفضاء الروائي هو اإلطار العام الذي يلف مختلف البنايات السردية، بما فيها 

إذ لم يعد المكان  -وفي الوقت نفسه سبب في وجودب –المكان الذي يعّد جزء من الفضاء 

ّنما الل تواجدب في فضاء الرواية، يكتسب قيمة فنية من خ مجرد خلفية أو ديكور هندسي، وا 

ن كانت هذب األمكنة قليلة ومقتضبة، كما أّن الفضاء  والمساهمة في بنائها وتشييدها، حتى وا 

بحاجة إلى المكان لكي يظهرب ويشحنه بقيمة فنية، والمكان يحتاج إلى الفضاء للتموضع 

ون والمكان مطلق داخله، والتأثير والتأثر بمختلف عناصرب، ذلك ألن المكان محدود ومسك

 وممدود.

 

 أبعا  المكان -4
ب المكان دورا حيويا وبارزا في تشكيل معمارية الرواية، ولقد كان مادة خصبة يلع   

ثرائها، ورّبما تظهر هذب المكانة وتنكشف أكثر من خالل  للروائيين في تجسيد كتاباتهم وا 

                                       
  49عزوز علي إسماعيل: شعرية الفضاء الروائي عند جمال الغيطاني، ص -(1)
، 1فتحية كحلوش: بالغة المكان، قراءة في مكانية النص الشعري، االنتشار العربي، لبنان، ط -(2)

 18، ص2008
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خري حسب نفسية وفكر كل مؤلف، ولعّل ما دفع بنا إلى أأبعادب التي تختلف من رواية إلى 

 ما هي يا ترى أبعا  المكان في هذه الرواية؟التساؤل: 

 البع  الواقعي للمكان 4-1
يقصد بالبعد الواقعي للمكان التأطير المكاني الذي ينقل الواقع بطريقة فنية؛ إذ يجد القارئ    

نفسه أمام الرواية بما تضعه من صدق اإلحساس والواقعية، هذب الواقعية ال تعني البعد عن 

الروائي إحساسه الشخصي على  يسقطالمثاليات والتحليق بأجنحة الخيال؛ إذ البّد أن 

ال سيفقد العمل الفني قيمته،جغرافي وتتجلى واقعية  ة المكان المأخوذ من الواقع المعيش وا 

بعدب الجغرافي الذي ينقله المؤلف من عالم الواقع إلى عالم الفضاء الروائي، في  المكان "

فيبدي من الوهلة  فيسهم في إبراز الشخصيات وتحديد كينونتها المصبوغة بصبغة المكان،

 (1)ورة مشرقة في بنية السرد."األولى عناية بص

ّنما يهتم بوصفه من الداخل، ال يهتم الكاتب بوصف ال   مكان الواقعي وصفا عابرا، وا 

فيخوو في مجريات األحداث، وكأّنه يطوف بالقارئ في رحلة عبر المكان، حيث يبتكر له 

ويشعرب بأّنه موجود في  األوصاف التي تتناسب مع بيئة السارد حّتى يقربه من الواقع،

وهذا ما يساهم في ترك بصمة واقعية للمكان في ذهن المكان، وجالس مع الشخصيات، 

 القارئ، فيتأثر به وينفعل معه.

                                       
ق:أحمد عبد المنعم زكرياء القاضي: البنية السردية في الرواية، دراسة في ثالثية خيري شلبي ، تحقي -(1)

 138، ص2009، 1إبراهيم الهواري، عين الدراسات والبحوثات االجتماعية واإلنسانية، ط
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يحضر الوصف الواقعي للمكان في مواطن عديدة من متن الرواية، حيث يقول الراوي:  

في معسكر ساوا...مصنع  "...على الم خل كثيف الحراسة، ب ت الفتة كبيرة: أهال بكم

ع نية ضخمة يقف على أبوابها الرجال وحامي الوطن...بع  الم خل اصطفت حاويات م

بلغنا ساحة كبيرة على جنباتها ُنصبت خيم واسعة، توقفت  قليال إلى أن حرا  أمن، تق منا

 (1)"عاحنتنا إلى جوار العاحنات العسكرية.

يتعمد وصف المكان بشكل دقيق وواقعي، لكي يتضح من خالل هذا المقطع أّن الراوي 

ويشعرب بواقعيته، وكأّن الراوي يريد أن يمسك بيد القارئ  ب صورته إلى ذهن القارئ،ِّيقر

؛ من خيم واسعة، حاويات، حراس أمن، شاحنات "ساوا" ليدخله في رحلة تصف له معسكر

أّن هذا الوصف  عسكرية...وذلك ليكتسب القارئ خصوصية المكان وقيمته، بمعنى أدق:

يساعد القارئ على معرفة البعد الواقعي للمكان، بل يحس بأّنه متواجد فعال في المعسكر، 

 وجالس مع المجندين. 

ينقل لنا المؤلف في هذا البعد الواقعي للمكان، بعو المظاهر أو القضايا من مدار الواقع   

الشخصيات ورصد أحداثها داخل إذ يهتم بإبراز  ؛)الرواية(، إلى المدار الفني )الحقيقة(

 الفضاءات، وذلك لتجسيد بعد واقعي على خارطة الرواية.

 البع  النفسي للمكان 4-2

                                       
 ، 2013، 1بيروت،ط، حجي جابر: مرسى فاطمة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء -(1)

 40-39ص



 ها في رواية مرسى فاطمة لحجي جابروتقسيمات اتاني: أنواع الفضاءالفصل الث  
 

75 
 

يمتاز المكان بأبعاد نفسية تؤثر في اإلنسان سلبا أو إيجابا، وفقا لما يثيرب من مشاعر    

ومن ثم جاء وصف المؤلف الضمني له، مضفرا  اإلنسان، بمزاجيةوأحاسيس، "فهو يرتبط 

 (1)بعاطفة السارد ومصبوغا بحالته الشعورية."

يكشف هذا البعد عن رغبة الذات الساردة في جعل المكان معبرا عّما يختلج في دواخلها من 

عا رفع من قيمة هذا المكان ليصبح منبغربة وضياع، أو ألفة تجاب المكان، الشيء الذي ي

ساهما في السيرورة السردية، ونظرا للمشاعر النفسية الوجدانية التي يشحنها لألحداث، وم

فقد حظي باهتمام  -واأللفة، أو ينفر منه بااالنجذفيتأثر به إلى حّد  –المكان في اإلنسان 

والعناية عند  االهتمامّنه يتخذ بعدا نفسيا فيكون محور الروائيين، وكان ارتباطهم به قويا أل

أعمالهم الفنية الروائية، "فالمكان الذي ال يثير مقدارا من المشاعر تعاطفا أو توظيفه في 

ضفاء البعد النفسي أو الشعوري على المكان، يبدأ  تنافرا، فلما يستحوذ على اهتمام الفنان، وا 

ولهذا عادة ما يرتبط المكان  (2)من لحظة اختيارب الستخدامه في العمل الفني الروائي،"

توي الرمز ببعو المشاعر واألحاسيس، بل ببعو القيم السلبية أو النفسي على مس

اإليجابية، "فهناك أماكن محببة هي بمثابة المرفأ والمالذ، وهناك أمكنة مكروهة واألمكنة 

 (3)جميعها بثباتها قادرة على إثارة انفعال األشخاص والكشف عن دواخلهم."

 األلفةمكان  -أ

                                       
 147شلبي، صعبد المنعم زكرياء القاضي: البنية السردية في الرواية، دراسة في ثالثية خيري  -(1)

 55، ص1997، 1طصالح صالح: قضايا المكان الروائي، دار شرقيات، القاهرة،  -(2)
  98عزوز علي إسماعيل: شعرية الفضاء الروائي عند جمال الغيطاني، ص -(3)
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هذا المكان من أكثر األماكن تأثيرا في حياة اإلنسان؛ إذ يبقى مخّلدا ومحفورا في  يعد

إن ه مكان عاعه مؤلف الرواية، وبع  أن ابتع  عنه أخذ ":"غالب هلسا"ذاكرته، ويقول 

يصف هذا المكان باعتبارب مكان  "غالب هلسا"بمعنى أدق: أّن  (1)بالخيال." يعيش فيه

 لأللفة وجذب للعاطفة.

أو الحجرات أو المدن التي سبق لنا أن سكناها في  تتمظهر قيم األلفة في البيوت   

دنا عن فضاء األلفة أو فقدنا إياب، يجعلنا نستعيدب باستمرار، االماضي أو في طفولتنا، وابتع

"البيت مكان ممي ز ل راسة عن البيت باعتبارب مكان األلفة: "غاستون باعالر" ولهذا يقول 

المكان من ال اخل، على عرط أن ن رسه كوح ة وبكل تعقي ه، ذلك ألن  البيت قيم ألفة 

نا بصور متفرقة، وفي الوقت ذاته يمنحنا مجموعة من الصور،" فمن خالل هذا  (2)يم  

التعريف يتضح أّن البيت مصدر للصور والذكريات، ومجال خصب للتعبير عن دواخل 

، ومركز للحميمية والدفء، وهذا ما ينطبق على النفس وأغوارها، ألّنه يعد مرتعا للطفولة

إلى -البطل –حلة الراوي ر الرواية؛ إذ ورد فيها مكان األلفة في مواطن عديدة، خاصة في 

م االغتراب، انى من أل، أين ع"سلمى"الحدود السودانية في الشجراب، باحثا عن محبوبته 

ة الحياة ومرارتها، ورغم هذا الوجع، إاّل أّنه كان يحن إلى بيته في تلك القرية وتجرع قساو 

، ويستعيد ذكرياته الحلوة باستمرار، ويحضر هذا الشعور عندما كان جالسا في "قرية قن ع"

                                       
، عّمان، غسان كنفاني في جماليات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدالوي  صبحية عودة زعرب: -(1)

 98ص ،2006، 1األردن، ط

 35ص ،غاستون باشالر: جماليات المكان  -(2)
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، المطرب الذي كان "أحم  المصطفى"يستمع آللة تسجيل تصدح بغناء  "أم أو اب"خيمة 

 ق والحنين تأخذب إلى بيته أصل نشأته ومستودعبدفقات الشو  تمع إليه والدب، فشعريس

"...ترتسم ابتسامة على محيا أم أو اب وهي تتابع ي قائال: ذكرياته، وهذا ما يصرح به الراو 

نقيا كأول مرة ، حين كان يص ح في بيتنا، بينما  اغتسالي بصوت أحم  المصطفى ينهمر

...في لحظة واح ة غرقت ن يعم  البيت كلهي ن ن معه وال ي وهو في انتعاء ال يلبث أ

ومن هنا يتضح  (1")بالذكريات، بصوت وال ي بقهقهاته التي تتجاوز غرفته إلى الجيران... 

فردوسه المفقود، حيث يعود إليه الخيال باستمرار لكونه  -أّن البيت كان في نظر الراوي 

 مكان األلفة ومنبع الحب واألمان.

يتمثل في البيت فحسب، فقد تعّلق  -في الرواية –لكن هذا ال يعني أّن مكان األلفة    

من اغترابه في  ، وعلى الرغم"إرتيريا"عاصمة  "أسمرا"بمدينة  -وهو من أصل إرتيري –الراوي 

مخّيم ِعِفَتِة السو ان" "، سجن الحاوية من طرف "ساوا"ر العذاب في أمكنة عديدة، معسك

كما  ، ويتوجع لفراقها،"أسمرا"إاّل أّنه بقي يحّن إلى  -الحدود السودانية –العجراب""اآلالم في 

"...تجاوزت موقف تعاظم الشوق فيه واستكبر، وهذا ما يتبدي واضحا في قوله: 

الباصات...كان العارع يتفتح بغنج...لفحتني نسائم بار ة أعرفها تماما...انثال حنيني 

                                       
 151حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)
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الفترة الماضية نظارته وبهائه، ب ا كل عيء في مرسى  ا،  ون أن تفق هللمكان طازج

 (1)"فاطمة على حاله، ال، ب ا أجمل...

"مرسى ، والطواف بد:"أسمرا"يتضح من خالل هذا المقطع، أّن عودة الراوي إلى مدينة    

سماله، دليل على انجذابه إلى المدينة، وتعلقه بشوارعها و  ، شارعها المخزن لذكرياتهفاطمة"

حيث يقول الراوي في موضع سخر من الرواية:  وساحاتها، وناسها، لدرجة العشق والهيام،

بوله با  على محياه، غمرني  نيمض"على م خلها صافحني العارع بحرارة الععاق، 

باأللفة حت ى امتألت فنسيت رهق أيامي، نسيت ساوا، ونسيت العجراب الذي تركته على 

 (2")مثخنا بالهموم واألوجاع. حاله

فضاء روائي يمد المؤلف بطاقات تعبيرية تخترق وجدان  -ببعدب النفسي –إّن مكان األلفة    

 . واالنجذابتلقي وتمأل المكان بعطر األلفة الم

 المكان المعا ي -ب
يقصد بالمكان المعادي المكان الموحش الذي ينفر منه اإلنسان، وال يريد اإلقامة فيه، لما    

يثيرب فيه من توترات، ويمارس عليه ضغوطات، تفرو عليه كراهية هذا المكان، والنفور 

، مكان "كالسجن والمعتقالتمنه، وهذب األماكن إّما أن يقيم فيها اإلنسان مرغما: 

صفات  "غالب هلسا"أو أّن خطر الموت يكمن فيها لسبب أو آلخر، ولقد حدد  (3)الغربة..."

                                       
 245حجي جابر: مرسى فاطمة ص-(1)
 245المصر نفسه، ص -(2)

 99، صغسان كنفاني في جماليات السرد في الخطاب الروائيصبحية عودة زعرب:  -(3)
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"يتخذ هذا المكان صفة المجتمع األبوي بهرمية السلطة في  اخله وعنفه  هذا المكان بقوله:

 -في نظر غالب هلسا –بعبارة أدق: أّن المكان  (1)الموجه  لكل من يخالف التعليمات،"

لى إنسانيته، ولهذا شبهه بالمجتمع األبوي نقيو األموي يسلب لإلنسان حريته، ويدوس ع

 لداللته على السلطة، والتحكم والقسوة.

تحضر األمكنة المعادية في مواضع عديدة من متن الراوية، ولعّل الحاوية هي المكان    

ِعِفَتِة الموحش الذي يجّسد لنا شّتى صنوف العذاب؛ حيث تترأسه عصابة "

الذين يهتمون بتهريب البشر إلى هذب الحاوية، لتعذيبهم، واستغاللهم في األعمال ،()"السو ان

الشاقة، واالعتداء عليهم جنسيا، ثّم تهريبهم إلى سجن سيناء، أين يتم اقتالع أعضائهم 

... خل رجل إلى الحاوية، كان يوجه كالمه "واالتجار بها، وهذا ما يتضح في قول الراوي: 

تغطي وجهه...طلب مني النهوض، فأخبرته أني أتوجع، أمسك بي  لي، وابتسامة لئيمة

من أطراف قميصي، وجذبني إليه بقوة فوقعت رغما عني، قبل أن يقذفني بالقوة نفسها 

"... خل رجالن إلى الحاوية وأمسكا كما يقول الراوي في موضع سخر: (2")ألرتطم باألرض،

ا إلى الخارج وسط صراخها بالفتاة المريضة التي كانت إلى جواري واقتا اه

                                       
 99ص السرد في الخطاب الروائيغسان كنفاني في جماليات صبحية عودة زعرب:  -(1)

( )-   الشفتا: بدو ُرّحل قدموا إلى السودان بعد أن ضرب الجفاف مناطقهم، وتكالبت عليهم قوات األشراف
فطردتهم من ديارهم، فلجئوا إلى إرتيريا، فهم يحملون الجنسية السودانية ويستخدمونها للتهرب من الخدمة 

جنسيتهم اإلرتيرية للتهرب من أي مسؤوليات داخل السودان، وهذا العسكرية في إرتيريا، كما يستخدمون 
األمر سهل عليهم التنقل بين الحدود، كما يملكون سيارات دفع رباعي حديثة، هواتف عبر األقمار 

 123-122الّصناعية، وكل هذا أتى من خالل عمليات تهريب البشر، حجي جابر: مرسى فاطمة، ص
 116المصدر نفسه: ص -(2)
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الهستيري...إلتفت إلى العاب ألستوضح األمر...فقال لي: العفتا يعطون كل واح  من ا 

، ويح ث ال فع ما عليه قبل أن يرسلوه إلى سيناء المصرية، وخاصة لو كان مريضمهلة 

 (1")هذا غالبا في حال مجيء سجين ج ي  كما ح ث اآلن مع خ يجة بمجر  ق ومك.

قذارة هذا المكان وقساوته؛ إذ يعد فضاء للظلم  -من خالل هذين مقطعين –تتضح 

به تحت  نضواءوااليهدف إلى تقييد حرية الشخص، وتجريدب من حقوقه،  االستبدادوهروالق

يشعر اإلنسان تجاهه بالعداء والكراهية، لكن البّد  مظلة الذل واإلهانة، وهذا ما جعله موحشا،

صدارها للقوانين المستبدة والظالمة، هي  اإلنسانيةأن نشير إلى أّن  الشفتا، وسوء معاملتها، وا 

 معادال للفضاء المغلق والمعادي في الوقت نفسه. )الحاوية(التي جعلت هذا المكان 

تنكشف قيمة هذا المكان في هذا البعد النفسي، من خالل تأثير هذا األخير على نفسية 

رب هذا في صورة إبداعية تتجسد في أمكنة الرواية، ولكن هذب فيتأثر به، وينعكس شعو  الراوي،

األمكنة سواء كانت محملة بقيم األلفة أو العداء، فهي تشكل مادة خصبة تثري الرواية، 

 وتساعد المتلقي لفهم أبعادها.

 

 البع  الهن سي للمكان 4-3
ف أبعادب بدقة من خالل وص -الراوي أو الشاعر–يقصد به المكان الذي يعرضه األديب    

بصرية؛ حيث "يدخل التوصيف الهندسي في لغة الوصف من خالل إصباغ األبعاد الهندسية 

                                       
 117حجي جابر: مرسى فاطمة، ص-(1)
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أّن الرواية تشبه ""سيزا قاسم"ولهذا تري  (1)عليه، واستخدام المصطلحات المتداولة فيها،"

فهو الفنون التشكيلية في تجسيدها للمكان، وباعتبار المكان متشكل أساسا من مادة لغوية، 

أقل خضوعا للصرامة الرياضية أو الهندسية...لكن رغم ذلك فقد نشأ البعد الهندسي في 

كالمربع، المستطيل، : إذ يتم استخدام مصطلحات رياضية وفيزيائية(2)أمكنة روائية متعددة؛"

 كبير، صغير...

مكنة، وعلى اهتم الراوي في هذب الرواية بوصف األحداث والقيم والمشاعر المحملة بها األ   

النص الروائي من توظيف البعد الهندسي، حيث يقول الراوي:  الرغم من ذلك لم يخل

انحرفت العربة عن طريقها لتغوص وسط منطقة كثيفة األعجار، سرنا قليال حت ى وج نا "

أمامنا تجمعا للعفتا، ظننت في الب اية أن نا ع نا إلى مكاننا لفرط تعابه المكانين، حاوية 

لى جوارها خيمة صغيرة...ب ا واضحا أني إزاء سجن آخر من سجون العفتا.كبيرة   (3")وا 

في  "كبيرة"يتضح من خالل هذا المقطع توظيف الراوي للمصطلحات الهندسية مثل: كلمة 

م الراوي لهذب المصطلحات في وصفها للخيمة، واستخدا "صغيرة"وصفها للحاوية، وكلمة 

محمال برؤي فكرية وأيديولوجية عن واقعية المكان، كما  ووصفها وصفا دقيقا، يجعل القارئ 

في طريقنا إلى مخيم العجراب مررنا بع   من القرى الصغيرة "يقول الراوي في موضع سخر: 

                                       
 147ص ، دراسة في ثالثية خيري شلبي ،عبد المنعم زكريا القاضي: البنية السردية في الرواية  -(1)
  152ص ، دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ ،سيزا قاسم: بناء الرواية  -(2)
 130حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(3)
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على الجانب اإلرتيري، بيوت طينية متهالكة،وخيام مهترئة،  تعبه كثيرا القرى المتناثرة

 كّل هذب الصفات توهم القارئ بواقعية السرد. (1")قطاطي سقفها مصنوع من القش...

في الحديث عن البعد الهندسي للمكان وميزاته، فيذهب إلى: أّن  "غالب هلسا"يستطرد الناقد 

يحرم القارئ من استخدام خياله، ويتحول المكان إلى درس في اإلتقان في وصف هذا المكان 

 الهندسة.

معمارية الرواية،  تشكيل مية ال يستهان بها فيبناء على ما سبق يتضح أّن المكان له أه  

ن اختلفت بين  الواقعي، النفسي والهن سي. ورسم أبعادها، وا 

 التعكيالت المكانية -5
يحظى المكان في الرواية بأهمية بالغة ال يمكن إنكارها أو تجاهلها، باعتبارب الحّيز الذي 

الفقري الذي يربط أجزاء الرواية  تدور فيه األحداث وتتحرك فيه الشخصيات، بل هو العمود

وفرو وجودب كمكون  بعضها ببعو، وقد سجل حضورا قويا في الدراسات النقدية الحديثة،

وبناء على هذا األساس ال يمكننا أن نتصور رواية  أساسي في بناء معمارية العمل الروائي،

دون مكان، ومن  من الفراغ؛ حيث "ال أحداث وال شخصيات يمكن أن تلعب دورها في الفراغ

هنا تأتي أهمية المكان ليس كخلفية لألحداث فحسب، بل كعنصر حكائي قائم بذاته إلى 

 (2)جانب العناصر الفنية األخري المكونة للسرد الروائي."

                                       
 141حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)

محمد عزام: شعرية الخطاب السردي ، دراسة التناص، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ،  -(2)
 67، ص2005، 6سوريا، ط



 ها في رواية مرسى فاطمة لحجي جابروتقسيمات اتاني: أنواع الفضاءالفصل الث  
 

83 
 

بأشكال مختلفة؛ حيث  "حجي جابر"للروائي  "مرسى فاطمة"لقد ظهر المكان في رواية    

 المغلقة، واألمكنة المفتوحة في تطوير أحداث الرواية، ساهم التفاعل والتضاد بين األمكنة

في النص الروائي يبقى  وبلورة قيمها الفكرية والجمالية؛ معنى ذلك: أّن تشكيل األمكنة

خاضعا لسلطة المبدع، الذي يتفنن في صياغتها وتشكيلها من خالل اإلنزياحات واإليحاءات 

للكشف عن دالالت األمكنة وأبعادها، ومن ثّم التي تكون محملة بها، ويترك للمتلقي الفرصة 

همزة وصل  )المغلقة أو المفتوحة(استكشاف مواطن الجمال التي تمّيزها، فتكون األمكنة 

 بين المبدع والقارئ.    

 األمكنة المغلقة 5-1
األمكنة المغلقة هي أماكن منغلقة على ذاتها، تجري أحداثها في مساحات محدودة، ويعد    

بعضها مقرا للعيش والسكنى، ويستخدم بعضها في مآرب متنوعة، فالبيت مثال مسكن 

لإلنسان يحميه من الطبيعة، والسجن قد يسلبه حريته، والمحل للعمل واكتساب الرزق... وقد 

األمكنة وجعلوا منها إطارا يضم روايات أحداثهم، وأرضية تتفاعل فيها  تلقف الروائيون هذب

تغدو هذب شخصياتهم، ولهذا فهي تلعب دورا محوريا في بناء المحكي الروائي؛ حيث "

األمكنة مليئة باألفكار والذكريات واآلمال، وتولد المشاعر المتناقضة والمتضاربة في النفس، 

كما ال  (1)يا بين الرغبات والمواقع، وتوحي بالراحة واألمان،"وتخلق لدي اإلنسان صراعا داخل

أو ما  "السجن" يخلو األمر من مشاعر الضيق والخوف، السيما إذا كان المكان المغلق هو

                                       
 133حفيظة أحمد: بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، ص -(1)
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البيت، الغرفة، : "مرسى فاطمة"يشابهه، ولعّل األمكنة المغلقة األكثر ورودا في رواية 

، وقد شكلت هذب األمكنة جسر م العجراب، السجنالقرية، المحل، المعسكر، الحاوية، مخي

 الشخصيات لألمكنة المفتوحة. عبور

 البيت 
يشكل هذا الفضاء الحضور األكبر في معظم النصوص السردية، لما له من أهمية في 

حياة اإلنسان الذي يتدخل وبقدر كبير في تشكيل هذا الفضاء المعد خصيصا لإلقامة 

ألّنه لحظتها يصبح البيت امتدادا  عالقة حميمة بينهما،واأللفة، مما يؤدي إلى نشوء 

لإلنسان؛ إذ يسهم في تكوين شخصيته، "ويمثل وجودب الحميم، يحفظ ذكرياته ويتضمن 

 (1)وكينونته الخفية." تفاصيل حياته

أّن البيت هو "واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات  "غاستون باعالر"بين ي

، ومبدأ هذا الدمج وأساسه هو أحالم اليقظة، ويمنح الماضي والحاضر وأحالم اإلنسانية

ولهذا دون البيت يصبح اإلنسان  تتداخل وتتعارو،ما مختلفة كثيرا  ةديناميوالمستقبل البيت 

أي: أّن البيت هو  (2)"ف السماء وأهوال األرو،عواص كئيبا مفتتا... إّنه البيت يحفظه عبر

                                       
عالم حنان محمد موسى حمودة: الزمكانية وبنية الشعر المعاصر، أحمد عبد المعطي أنموذجا،  -(1)

 97، ص2006، 1الكتب الحديث، األردن، ط
  38غاستون باشالر: جماليات المكان ، ص -(2)
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المكان الذي يحمي اإلنسان من مظاهر الطبيعة، ويحفظ ذكرياته، ودونه يصبح اإلنسان 

 (1)مشتت الفكر، بل إّن الحديث عنه هو حديث عن اإلنسان، "فالبيوت تعّبر عن أصحابها."

سيلحظ أّن البيت كفضاء مغلق هو مكان مشحون  "مرسى فاطمة"إّن المتأمل في رواية    

 -حجي جابرالمؤلف ذاته  –يهتم الراوي  لم لمشاعر والذكريات المتعددة والمتضادة؛ إذبا

أهمية لمظهرب الخارجي، ألّن هذب  كما لم يول بالحديث عنه كركام من الجدران واألثاث

الرؤية تعد قاصرة، ال تصل إلى معرفة العالقات والتوترات المحمل بها هذا البيت باعتبارب 

 القيم والمعاني.مصدرا لفيو من 

 بيت الراوي في قرية قن ع-
مكانا لأللفة واألمان، باعتبارب أصل نشأته  "قن ع"كان بيت الراوي المتواجد في قرية  

ووالدته، ومركز يباشر فيه مهنته كأستاذ؛ حيث كان يعّلم الصبية اللغة العربية ويتجلى ذلك 

أب أ يومي الطويل عقب صالة الفجر في بيتي بتعليم الصبية " -البطل –في قول الراوي 

اللغة العربية التي تعلمتها على ي  وال ي...وبع  العصر ينتظرني الصبية على باب البيت 

 (2")من ج ي .

                                       
 43حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، ص -(1)
 
 
 16حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(2)
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من خالل هذا المقطع يتضح أّن هناك عالقة وطيدة بين السارد وبيته الذي كان يعيش    

كأستاذ في اللغة العربية، ولهذا  -المولوع بها –يه مهنته فيه ويحتمي بجدرانه، ويمارس ف

 فابتعادب عنه أو فقدب إياب يجعله يحن إليه، ويستعيد ذكراب باستمرار.

 بيت الراوي في م ينة أسمرا-
مستودع لذكرياته، وملجأ للراحة، واسترجاع  "أسمرا"يعد بيت الراوي المتواجد في مدينة    

النشاط الذي كان يفقدب خالل عمله طوال اليوم في المحل، ويتجسد ذلك واضحا في قول 

يب و عليك التعب بالفعل، لماذا ال ...": صاحب المحل الذي يعمل فيه الراوي  "الحاج برهان"

مأوي للرواي  ولم يكن هذا البيت (1")تعو  إلى البيت وترتاح؟ سأتولى أمر المحل في غيابك.

واسترجاع طاقته فحسب، بل مكان هادئ ال ضجيج فيه، ومركز للتفكير والتخطيط لرحلته 

لخدمة التجنيد  "ساوا"أّنها رحلت إلى  "أسمرا"التي يقال في  "سلمى"باحثا عن محبوبته 

ث عن طريقة "خطرلي العو ة إلى البيت، والبحالعسكرية، ويتضح ذلك في المقطع اآلتي: 

 (2)لاللتحاق بها."

لكن سرعان ما تحول البيت إلى مكان يشعر فيه السارد بحزن وكآبة ال ينتهيان؛ حيث كان 

سينهي  "ساوا"إلى  "بسلمى"تحاق اإلليظن أّن مجرد الدخول إلى بيته، واتخاذ قرارب بعدم 

ويتجلى ذلك واضحا في قول  أحالمه ويحطم سماله، بل يضع نهاية مفجعة لحياة سعيدة،

"أ خلت المفتاح في ثقب الباب، ال أعرف لماذا ععرت أن  مجر  ال خول إلى بيتي الراوي: 

                                       
 24ص المصدر نفسه: -(1)

 28ص المصدر نفسه: -(2)
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كن ألم  ٬لى خوفيإع ت  ٬بتفاصيلها الن ينهي ليلتي هذه فقط، بل حياة كاملة ععته

 (1")بالسطور...سحبت المفتاح...ابتع ت عن البيت أكثر. مستع ا لطي صفحة عامرة

من خالل هذا المقطع يتضح أّن الراوي كان مترددا في الدخول إلى بيته الذي تحول من   

ملجأ للراحة إلى مكان يرسم الطريق لمستقبل مجهول، بل مجرد الدخول إليه يغلق نافذة تطل 

تتأرجح بين الدخول إلى البيت، و  فبقيت الكفة عندب على عمر مليء بالبهجة واألحالم،

 بسلمى أمله وذكراب. وااللتحاق االبتعادإلى أن مالت إلى عنه،  بتعادالا

سة البيت كفضاء مغلق يحّتم علينا اإللمام بجميع أجزائه ودالالته المرتبطة به، اإّن در   

ّنما للحديث عن القيم المحمل بها  وحضورب في الرواية لم يكن للحديث عن أثاثه ومكوناته، وا 

 قات، والمشاعر المتناقضة.بوصفه مكانا مفعما باألحاسيس والعال

 الغرفة 

بعد أن تناولنا فضاء البيت، وأشرنا إلى نوعية القيم والعالقات المحمل بها، نتسّلل إلى   

داخله لنتعرف على فضاء سخر يحتويه وهو الغرفة، فإذا كان البيت "هو المكون األّول 

فإّن الغرفة جزئية أساسية من أجزائه، تنطوي على أهمية  (2)لإلنسان أو عالم اإلنسان األول،"

كبيرة، ألّنها "من أكثر األماكن احتواء لإلنسان، واألكثر خصوصية، فيها يمارس حياته 

                                       
 31-30حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)
 37-36جماليات المكان ،ص غاستون باشالر:  -(2)
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نا، والحرية الفردية لصاحبها، على األ االنغالقحيث تمزج الغرفة بين  (1)ويحمي نفسه؛

 بأسرارب بعيدا عن أعين الناس. لالحتفاظ

فضاء ينفرد إليه الراوي للنوم والراحة، ولكّنه بمجرد "مرسى فاطمة" كانت الغرفة في رواية   

، أضحت غرفته مليئة بالتوتر "سلمى"استرجاع الحوار الذي دار بينه وبين فتاة أحالمه 

بسبب صاحب العمل الذي كان  –كانت غاضبة منه لتأخرب عن لقائها  "سلمى"والقلق، ألّن 

فأحس في غرفته أّنه حبيس فجوة ضيقة، وّلدت له ألما في النفس، وشعورا  -ايراقبه دائم

رهاقا منهكا، فأصبح يتمنى رحيل الليل وذكرياته الموجعة التي ال تنتهي، حيث يقول  بالقلق وا 

" ...ب أ ص ري يختنق...مضى بعض الوقت وأنا ساهم في سريري  في المقطع التالي:

كان هذا غضب سلمى لحقني حت ى غرفتي  اتفسيره، حتمأستعي  تفاصيل الحوار وأحاول 

ومكلفا، لكن ها كانت ترضى في النهاية، وهذا ما أتمناه بمجر  أن ينهي  اقهكان غضبا مر 

 (2")هذا الليل زحفه البطيء ويغا ر.

 

 القرية 

                                       
 97حنان محمد موسى حمودة: الزمكانية وبنية الشعر المعاصر، أحمد عبد المعطي أنموذجا، ص -(1)

 14حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(2)
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كتابات ، لكنها أرقى منه، وقد نجدها واردة بكثرة في "ال عرة"يعد فضاء القرية امتدادا لفضاء 

 (1)الكثير من الروائيين؛ "إذ تتميز بكونها تجمعا سكانيا."

كان حضور القرية في النص الروائي له صلة وطيدة بالشخصية الرئيسية باعتبارها مكان   

األلفة والطفولة؛ حيث عاش فيها الراوي حياة رتيبة مليئة باألمان والحركة والنشاط، كما اعتاد 

، لكن سرعان ما تغيرت أوضاع القرية من حالة الرتابة واألمان إلى فيها على أناسها وأماكنها

–حالة الفوضى والكآبة، خاصة عندما اشتدت وطأة األمن على العاملين في المعهد الديني 

بالمدينة المنورة والتحقوا كمدرسين بهذا المعهد لنبوغهم الذين تخرجوا من الجامعة اإلسالمية 

ألغيت أهداف المعهد الديني، بل طويت و  اختفى المعلمون حيث  -في علوم الدين واللغة

جريمة، ويتبين ذلك واضحا في قول  هصفحته في هذب القرية لألبد، وأصبح مجرد السؤال عن

حالة ح ث وحي  زلزل قن ع، وامت ت آثاره إلى قريتي والقرى المجاورة، فب    "الراوي: 

اختفى معظم م ر سي معه  الم ينة ال يني بين ة، كان ذلك حين الرتابة وأب لها بأجواء الهب

ليلة وضحاها...وأصبح مجر  السؤال عن المختفين جريمة، فعا ت قن ع قسرا إلى رتابتها 

أي: أّن الضغط الذي تعرو له المعهد الديني من طرف القوات األمنية، أحدث (2")،المعتا ة

والتقدم من خالل أنشطة المعهد التي كانت ترغب في التطور  "قن ع"تغييرا كبيرا في قرية 

، أصبحت وكأّنها سجنا ُتسلب فيه الحرياتإاّل أّنها عادت إلى رتابتها، و  الديني وأهدافه،

 المعنوية والمادية. االمتيازاتيفتقد أصحابه إلى كثير من و 
                                       

 175شربيط أحمد شربيط: بنية الفضاء في رواية غدا يوم جديد، ص -(1)

 61حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(2)
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، "أسمرا"إلى مدينة  االنتقال نظرا لتغير أوضاع القرية من األحسن إلى األسوأ، قرر الراوي 

لكن رحيله عن قريته أصل نشأته، ومنبع أمانه وذكرياته، لم يكن سهال عليه، فعلى الرغم من 

واكتساب رفقاء جدد إاّل أّنه اقتنع أّن حنينه الدائم إلى  "أسمرا"بداية حياة جديدة له في مدينة 

في قريته،  قريته لن يفارقه طالما هو موجود في الحياة، بل إّنه كان يتلذذ بالتعب الذي يعانيه

ألّنه ألفها منذ الطفولة، كما اعتاد فيها على مهنته كأستاذ، فهي مكان ألفته، ومستودع 

حنينه إليها جعله يسترجع تفاصيل و ٬ذكرياته، بل ملجأ يحمل قيم المأوي والمالذ والحماية

حياته فيها وهو بعيد عنها، ويصور هذا الموقف بوضوح قول الراوي في المقطع اآلتي: 

خالف ما يح ث هنا، كان الوقت في القرية يمضي على مهل، أب أ يومي الطويل  على"

عقب صالة الفجر في بيتي بتعليم الصبية اللغة العربية...أطوف بع  ذلك على تخوم 

، ألعو  االستقاللكه وال ي قبيل استعها ه في حرب  القرية بععر غنمات هي كل ما تر 

وهذا ما يدل على أّن القرية  (1")باب البيت من ج ي ،بع  العصر حيث ينتظرني الصبية على 

كفضاء للسكنى تجسد قيم األلفة بامتياز؛ حيث كان يمارس فيها السارد حياته في رتابة 

 وأمان.

لقائه بمحبوبته  ربة في نفسيته، فعلى الرغم من أنوّلد غ "قن ع"إّن مغادرة الراوي لقرية 

من هذا الشعور، إاّل أّن قريته تظل حاضرة في  ، قد خفف جزءا"أسمرا"في مدينة  "سلمى"

                                       
 16-51صحجي جابر: مرسى فاطمة،  -(1)
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ربكت حياتي "، يحّن للعودة إليها، ويستعيد ذكراها باستمرار، ويتجسد ذلك في قوله: ذاكرته

 (1")في أسمرا، وحنيني ال ائم لقريتي الصغيرة.

بالحنين إلى قريته فحسب، بل يسعى جاهدا لسماع أخبارها  -البطل–الراوي  م يكتفل   

...كانت واقفا في "وأحداثها المتطورة بعد غيابه، ويتجلى ذلك واضحا في المقطع اآلتي: 

عارع مجاور مع فتاة متنقلة لتوها من قريتنا إلى العاصمة، أخذتنا حكايات القرية وأخبار 

 (2")أهلها...

جزء ال يتجزأ منه، ورغم األوضاع المتعبة التي تمّر بها،  -ظر البطلفي ن –القرية  تعد   

 فإّن رحيله عنها خلق لديه شعورا بألم الفراق ولوعة الشوق والحنين إليها.

 المحل 
، واالسترزاقأصحابه باعتبارب وسيلة للكسب ا مهما في حياة يمثل هذا النوع من األمكنة جانب

، والنوم والراحة، فالمحل على العكس من ذلك مكان للحركة لالستقرارفإذا كان البيت مكانا 

والنشاط، تبدأ الحركة دائما بالذهاب إليه، وتنتهي باإلّياب نحو البيت أصل اإلنسان ومكان 

العودة، وتنقسم أماكن العمل حسب طبيعتها، فاألعمال الحرة والتجارية المتمثلة في الدكاكين 

تي عادة ما تكون تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص والمحالت، غير أعمال الموظفين ال

كل هذب األعمال ُتدمج صاحبها مع العالم الخارجي  ولكنالمستخدم للعمال كاإلدارة والتعليم،

 لخلق التكامل والتعايش.
                                       

 19حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)

 21صالمصدر نفسه:  -(2)
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يعد المحل أكثر األماكن ذكرا في النص الروائي، بسبب ارتباطه بالشخصية الرئيسية؛ حيث 

على العاملين في المعهد الديني، اضطر الراوي  "قن ع"ت األمنية في قرية لّما اشتدت القوا

 والعمل في المحل كبائع لألقمشة. "أسمرا"االنتقال من قريته الجبلية إلى مدينة 

كان حضور المحل في الرواية ذا أهمية بالغة، يقصدب السارد ليس حبا في مهنته كبائع    

، الفتاة التي يحبها "سلمى"عتبارب المكان الذي تلجأ إليه لألقمشة، بل حبا في المحل نفسه با

 ويرغب في لقائها.

لم يكن سهال على الراوي أن ينزع رداء المعّلم، ويتأقلم مع مهنته الجديدة في مدينة    

؛ حيث كان انتقاله من القرية إلى المدينة، ومن تعليم الصبية إلى بيع األقمشة يشبه "أسمرا"

 الوالدة من جديد.

والتشبث به، بدا واضحا  لكن على الرغم من صعوبة التأقلم، إاّل أّن تعلق الراوي بالمحل

بها، والتمتع  االلتقاءعليه، باعتبارب المكان الذي يجمعه مع محبوبته، ويسّخر له فرصة 

طالع على نوعية األقمشة، وهي زيارة عند زيارتها للمحل ألّول مرة لإل ، خاصةبنظراتها 

، وجعلته يشعر بالبهجة والسعادة، ويسترجع تلك اللحظات في كل "أسمرا"في  غيرت حياته

ل أول مرة أذكر تماما يوم جاءت إلى المح" مرة، حيث يقول في إحدي مواضع الرواية: 

بتسامة التي خصتني بها  ون مق مات، كانت المرة األولى التي برفقة وال تها، وتلك اإل

أي: أّن المحل كان المكان الذي  (1)تجارة األقمعة..."ينتزعني فيها عيء، من تفاصيل 

                                       
 91حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)



 ها في رواية مرسى فاطمة لحجي جابروتقسيمات اتاني: أنواع الفضاءالفصل الث  
 

93 
 

يفيو بالحب والشوق، ويشع بالنور والضياء، بل إّنه المكان الذي ال يريد البطل مغادرته 

"...بمجر  أن ق مت سلمى ، وهذا ما يصرح به قائال: "سلمى"طالما تتواجد فيه فتاة أحالمه 

ية وحي ة: تبقى سلمى طوال وجو ي في إلى محلي أنارته...تلك اللحظة كانت لي أمن

 (1)المحل، وكنت بالمقابل ال أملك المغا رة طالما ظلت فيه."

إّن هناك عالقة وطيدة تربط الراوي بالمحل، باعتبارب المكان الذي يحظى فيه بابتسامة 

التي ال يريد أن يفارقها، ولقد كان يتحايل ليمنح لنفسه فرصة رؤيتها في المحل مرة  "سلمى"

...كنت في المحل أب  ل بين بضاعة أم ها وأخريات، أضرب "أخري، ويتجسد ذلك في قوله: 

لهما موع ا وهميا لق وم بضاعة ج ي ة، أع هما بفترة تخفيضات وعيكة، وكانت سلمى 

أي: أّن المحل كان بمثابة  (2)"ة ذاتها التي تطر  النوم من عيني؛بتسامتقابل ذلك كله باإل

 .المخّلص الوحيد من وجع الشوق وألم الفراق

الراوي أهمية ألي ركن أو زاوية في المحل، كما لم يهتم فيه بتفاصيل تجارة  لم يولِ    

نور حياته  "بسلمى"االلتقاء يسهل عليه األقمشة، بل تحدث عنه باعتبارب المكان الذي 

وحزين كئيب بعد  "سلمى"وشعاع بهجته وأمله، ولهذا فالمحل في نظرب منير ومبتهج بوجود 

 رحيلها. 

 الم رسة 
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مليء بالنشاط والحياة، يزاول فيه  -تحدب حدود –تعد المدرسة مكان للتربية والتعليم    

طبقات مختلفة الب من رسة ملتقى الطم التعليمية، بمعنى أدق: أّن المدالطالب نشاطاته

 ، والتواصل فيما بينهم.واالرتقاءللتعّلم 

جيرار المركز الخلفي أو الحيز اإليجابي كما يسميه  "مرسى فاطمة"تمثل المدرسة في رواية 

حيث "يمكن َتمثل الحيز بواسطة كثير من األدوات اللغوية  (L’espace connoté)جينيت" 

إذ لم نحصل على أية  (1)غير الداللية التقليدية للمكان، وذلك بالتعبير عنها غير المباشر؛"

أو مساحتها، أو من حيث  أوصاف تحيل إلى صورة المدرسة من الخارج، كحجمها أو شكلها

باعتبارها مكان مشحون بلحظات  ث عنها الراوي عدد أقسامها أو أثاثها، بل يتحدالداخل: ك

التي اختفت من المدرسة منذ حادثة  "سلمى"الموجعة والشوق والحنين إلى محبوبته  االنتظار

، ألّنه مقر وجود ان الذي يوليه الراوي أهمية بالغةفقد كانت المدرسة المك حملها بجنينه،

للتعلم والتثقف، وبعد اختفائها أصبح مكان للبحث عنها، ويتجلى ذلك في قول  "سلمى"

"...كانت أفواج الطلبة تف  إلى الم رسة من أماكن مختلفة، كنت بأكملي عين الراوي: 

 (2)ترقب مجيئها."

محطة البد أن تعبرها للوصول إلى التفوق والنجاح، لكن لسلمى"كانت المدرسة بالنسبة "   

واليأس؛  االنكسارتحولت هذب المحطة المليئة باآلمال واألحالم، إلى فضاء يغمرب  سرعان ما

إذ غيرت حادثة حملها مسار حياتها، وحطمت كل أمانيها التي كانت ترتعش لمجرد التفكير 
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، لكي يتم هذا ما أجبرها إلى تكرار الرسوب، رغم تفوقها ونجاحها في المدرسةفي تحققها، و 

 "سلمى"ألداء الخدمة العسكرية، ولهذا لم يكتف الراوي بانتظار  ا""ساو  ترحيلها إلى معسكر

"أين سلمى؟ لم أرها منذ يومين بل لجأ إلى استفسار صديقتها عنها قائال: أمام المدرسة، 

ر فأجابت صديقة سلمى: "  (1)في الم رسة،" في الم رسة...است عاها الم ير بع  أن تكر 

المسئولة عن ترحيل العباب إلى رسوبها، لتج  في انتظارها موف ا من لجان األحياء 

ا...كان واضحا أن ها تتعم  الرسوب... هي متفوقة كما تعلم، ولهذا ألزمتها اإل ارة ساو 

 (2)بكتابة تعه  لع م الرسوب هذه السنة لكن ها رسبت مج  ا."

 االبتعادكانت تتعمد الرسوب بل غايتها الوحيدة  "سلمى"يتضح من خالل هذا المقطع أّن 

وهذا ما جعل الراوي يشعر "ساوا"إلى  نتقالواالسة التي كانت محطة مستقبلها، عن هذب المدر 

بلوعة الفراق والحزن نتيجة ابتعادها عنه، كما أضحت المدرسة فضاء حزينا، وأينما توجه 

...اقتربت من باب الم رسة "إليه يشعر باللوم، وقساوة الفراق ألّنه لم يوّدعها؛ حيث يقول: 

 (3")فوج ته موص ا، تأك ت حينها أن  سلمى غا رت غاضبة.

بق يتبين أّن المدرسة لم تحظ بوصف يظهر تفاصيل حجمها وشكلها من بناء على ما س

الداخل أو الخارج، بل كانت مكانا مفعما بمشاعر اليأس واألسى، وكأّنه يئّن هو أيضا 

 كآبته من جهة أخري.و من جهة، ولحزن الراوي  "سلمى"لمفارقة 
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 معسكر ساوا 
أداء خدمة التجنيد المعدة لإلقامة اإلجبارية، و  ر المجندين من األفضية المغلقةكسيعد مع

ن كان العسكرية للدفاع عن الوطن وحمايته من األعداء الذي يتربصون به من كل جانب،  وا 

المجندين واستغاللهم تحت عنوان: تدريبهم على حياة الجندية  إلذالل افي الرواية مكان

 ومواجهة الصعاب.

رسالها إلى المعق "سلمى"بأّن  "أسمرا"الخبر في  انتشاربعد     ر ألداء كسد تّم تجنيدها وا 

ن  "ساوا"إلى  االلتحاققّرر الراوي الخدمة العسكرية،  بحجة الدفاع عن الوطن متطوعا، وا 

منحته قلبا نابضا فعشقها، وأصبح يتنقل  بمحبوبته التي لاللتقاءكانت هذب كذبة اصطنعها 

كدس األوجاع، وعلى الرغم من ر األحالم ويبتها ي، ألّن فقداناجادهمكان إلي من مكان إلى

والمعاناة في هذا المكان، إاّل أّن هذا الشعور كان يهون على الراوي أمام  باالغترابالشعور 

منذ أول مرة دخل فيها إلى هذا  "سلمى"اؤل بلقاء أمنياته، بل قد رافقه األمل والتفأحالمه و 

"على الم خل كثيف الحراسة ب ت الفتة كبيرة: أهال بكم المعسكر، ويتجسد ذلك في قوله: 

ساوا...مصنع الرجال وحامي الوطن...ععرت بسلمى ترحب بي تفر  ذراعيها  معسكرفي 

على امت ا  الم خل الكبير،  ون أن تحتوي ظمأي، ععرت بها تضع نهاية رحلة اللحاق 

هو المكان  "ساوا"أّن معسكر  من خالل هذا المقطع يتضح (1)بها، وب اية معوارنا األب ي،"

، لكن في حقيقة األمر يمثل هذا المكان "سلمى"الذي ال ينشغل فيه الراوي إاّل بالبحث عن 
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صورة للنظام الفاسد، والسلطة الفوقية إضافة إلى الظلم وعدم الشفافية؛ حيث يتجبر فيه 

لمجندين، تبدأ بفرو أقسى أنواع التدريبات على ا "مراحي قانتا منجو " ضابط المعسكر

هذب التدريبات من فجر كل يوم حّتى مغيب شمسه، ثّم يتوجهون إلى خيمهم أين ينتظرهم 

الماء والخبر اليابس، وتتضح هذب المعاناة في مواطن عديدة من متن الرواية، حيث يقول 

"... اخل هذا المعسكر، ال يحق ألي مجن  رفض تعليمات : منجو على لسان  الراوي 

كانت قاسية، عصيان األوامر سيعرضكم للعقوبة، هذه المكان بمثابة ساحة قا ته مهما 

 (1)"الحرب ال مكان فيه للتراخي وتجاهل التعليمات...

الذي يحمل في  "منجو "قساوة الحياة ومرارة األلم في هذا المعسكر تبدو واضحة من كالم ف

في هذا المكان، البّد  -أكثر –طياته الكثير من القساوة والطغيان، ولكي تتضح قساوة العيش 

 فاصيلها.من التسّلل إلى ِخَيمه للتعرف على حياة المجندين بأدق ت

 الخيمة 
كبنية دالة ال تكتفي  إلستراتيجية تعّمق دورب "مرسى فاطمة"يخضع فضاء الخيمة في رواية 

بإيراد التفصيالت البصرية لهذا الفضاء ببساطته ووضاعته، بل تقتضي التعمق بداخله، 

 واستثمار قيمه، لتشكيل منطقة مشتركة للذاكرة والصورة.
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بعو "في النص الروائي ذلك ألّن  سدألا اتخذت حياة الراوي في خيمة المعسكر، حصة

حيث كان حضور الخيمة  (1)"أساسية في الرواية؛ة األمكنة لها خصوصيات تجعلها ماد

ألداء الخدمة  "إرتيريا"كفضاء مغلق ذا أهمية بالغة، يقصدب المجندون من كافة أنحاء 

العسكرية، وينقسم هذا الفضاء إلى عّدة ألوية، إاّل أّن اللواء السابع هو المحرك األساسي 

 لعجلة األحداث.

يسعى المجندون في هذا المكان للقيام بواجب الخدمة الوطنية، والدفاع عن الوطن الذي   

الذي كان فضاء الخيمة  -البطل –يتربص به األعداء من كل جانب، على عكس الراوي 

، وكان متفائال في إيجادها، وقد "سلمى"بالنسبة إليه، مكان ال يشتغل فيه إاّل بالبحث عن 

منذ أّول مرة دخل فيها الخيمة، ويتضح هذا الموقف في قول الراوي:  رافقه هذا التفاؤل

"...كن ا ععرة مجن ين في خيمة واسعة ضمن اللواء السابع، عرع المجن ون في إخراج 

لحاف، ق احة، سجائر، كانت حقيبتي خالية من كل بعض ما تحتويه حقائبهم: مذياع، 

سلمى...فكرت أني حين أج  سلمى  ذلك، فكرت أن ه أقسى ما أحتاجه من وقت كي أج 

 (2)"سأرت ي فرحي، وسيتغير كل عيء، كل عيء.

يعد فضاء الخيمة بالنسبة للبطل مكانا للتفاؤل واسترجاع الذكريات التي كانت تربطه   

بمحبوبته، ومستودع لتذكر األغاني التي تحبها، وكّل األماني واآلمال الحلوة التي تزيدب تفاؤال 

"وج ت الخيمة كما في المقطع اآلتي من الرواية: واستمرارا في البحث عنها، ويتجسد ذلك 
                                       

 71حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، ص -(1)
 41حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(2)



 ها في رواية مرسى فاطمة لحجي جابروتقسيمات اتاني: أنواع الفضاءالفصل الث  
 

99 
 

ا، تم  ت على فراعي. على مقربة مني، كانت )هيل ين مل  (، تص ح بأغنيتها تركته

 العذبة )بلنيتا(: 

 لي...أنا لك...قلها قلها

، ا ليإذا كان قلبك يحبني، لماذا تختار البع ؟...كانت سلمى تععق هذه األغنية تغنيه

راب من وكنت ب وري أععق كل ما تععقه سلمى...كنت أععر بالنعوة لمحاولتي االقت

بمعنى أدق: أّن الخيمة كانت المكان الذي يوليه الراوي أهمية كبيرة، ألّنه  (1)مكانها...؛"

 ويزيدب نشوة وتفاؤال بإيجادها، ويجعله غارقا في الفرح بالقرب من ذكرياتها. "سلمى"يقربه من 

لكن ارتباط الراوي بالخيمة باعتبارها المكان الذي يبعث فيه شعاع األمل والتفاؤل، ال    

يعني أّنها المكان الذي يتمتع فيه المجندون بالراحة التامة ورفاهية الحياة بل العكس من 

 ذلك، فهي مكان ال يخلو فيه اإلحساس باأللم والتعب، والمعاناة.

زاحة الصخور الثقيلة من مكانها، كان المجندون ينطلقون مبكرا م ن الخيمة، إلى الركو، وا 

الذي كان يتوعدهم بالعقاب الشديد إن "مراحي قانتا منجو "تلبية ألوامر ضابط الخيمة 

توقفوا عن العمل، وهذا ما جعلهم يتوجهون إلى الخيمة منهكين متعبين من شدة األلم 

إلى الخيمة مع الظهيرة، ونحن نجر ع نا "والجوع، ويتجسد ذلك واضحا في قول الراوي: 

 (2)."هذه المرة أق امنا جرا، تناولنا غ اءنا الخبر الياب  نفسه، لكن مع قليل من الع  
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لم تكن الخيمة مكان يعاني فيه المجندون من سوء التغذية فحسب، بل مكان للمعاناة أيضا 

 –"مازن"؛ حيث كان يعاني االستحماممن اإلهمال، وانتشار األمراو نتيجة األوساخ وقلة 

من ألم في المعدة، بينما يعاني بعو المجندين من تقرحات  -في الخيمة "البطل"صديق 

  أغمض عيني حتى صحوت على "لم أكحادة في أعضائهم التناسلية، حيث يقول الراوي:

صراخ مازن الذي كان يتلوى من األلم وسط تأفف مجن ين من حوله...كانت الغالبية في 

 (1)مة تعتكي من آالم ب ت مبرحة بين فخذيها...بينما آخرون مصابون بالر م ..."الخي

أّن  حتى٬واالختناقإّن الخيمة كفضاء مغلق، هي مكان للمعاناة، واإلحساس بالضيق   

والذين لم يأتوا إلى المعسكر بمحو إرادتهم ومنهم كداني  "ساوا"،المجندين الهاربين من 

قوا مرارة خيمة اللواء السيئ السمعة، أين ذافقد همشوا في خيمة خاصة تدعى:  -رفيق البطل

والقهر  االستغاللضد ألنهم ، بل العكس، إرتيريا"العيش واأللم، ال ألنهم ضد وطنهم "

، فقوبلوا بأبشع المعامالت، وأقسى العذاب، ويجسد هذا الموقف بوضوح قول كداني واالحتقار

"كنا في هذا اللواء نقوم على خ مة المعسكر بأكمله، نجمع الحطب، في المقطع اآلتي: 

نجلب المياه من اآلبار البعي ة، وننظف مراحيض الضباط القذرة... كنا أول لواء يستيقظ 

األسبوعية، والحفالت الكبيرة م، وكنا محرومين من حفالت السبت وآخر لواء يخل  إلى النو 

 (2")مضاعفة األعباء...بوأي مجن  يعترض يعاقب  لعهر،افي مرة التي تقام
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هي مكان لأللم والمعاناة، يحرم  وا""ساأّن خيمة الهاربين من  يتضح من خالل هذا األنموذج

، واالستغالليتفوهون بالحق ويرفضون الظلم ، ألّنهم فيه المجندون من أبسط مطالب الحياة

ويطالبون بالدفاع عن الوطن بحريتهم، وليس بأمر سلطة مستبدة غايتها إذالل المجندين 

 واحتقارهم.

 مخيم الفتيات-
مقصد الراوي ووجهته األساسية، ألّنه المكان الذي  -كفضاء مغلق–يعّد مخيم الفتيات    

، ويشعر بأنفاسها، لكّن البحث عنها وسط ذلك الحشد الكبير من "سلمى"يشتّم فيه قرب 

يمنع المراسالت بين المجندين  "ساوا"وأّن النظام في الفتيات يكاد يكون مستحيال، خاصة 

م الشوق والفراق بعيدا عنها، إلى أن جاء ، ولهذا عانى السارد كثيرا من ألوالمجندات

ن الراوي أن يصبح سائقه الخاص، بعد م "منجو "الخالص؛ حيث طلب ضابط الخيمة 

متطوعا، فوافق بسرعة، ألّنه  "ساوا"اطالعه على ملفه المشرف، لكونه الوحيد الذي قدم إلى 

من خيمهم للبحث عن  واالقترابر الفتيات بالعربة المكشوفة، سيتمكن من دخول معسك

ا مبتهجة لذلك؛ حيث لتفات إليه، وأّن الخيمة أيض، فشعر بأّن األقدار بدأت بالإل"سلمى"

 (1)""كانت الخيمة مثلي غارقة في النعوة.يقول: 

كان مخيم الفتيات المتواجد في اللواء الثالث جنة حب خضراء بالنسبة للراوي، ألّنه كان 

يعتقد أّن سلمى متواجدة فيه، وأّنها ستطل عليه من إحدي الخيم، وتبدد عتمة حياته، فتشع 

نورا وأمال، وكأّن مخيم الفتيات كان بمثابة المخلص الوحيد من ألم الوجع، وسقم الفراق، وهذا 
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ويتجسد ذلك واضحا في المقطع الوارد في جعل الراوي يتحايل في طريقة البحث عنها ما 

بع  الغروب كنت أمام خيمة منجو ،  قائق ثم  انطلقنا صوب اللواء "الرواية:

الثالث...مررنا بع ة خيام كان يتعالى من بعضها ضحكات أنثوية، تق منا قليال فلمحت 

م يحجب مالمحهن...ضغطت على المكابح بكل قوتي فتيات أمام إح ى الخيام، كان الظال

 (1").نيات نحو الخيمة، فأظهر الضوء وجوههفصرخ قائ  الفرقة فزعا، هرولت الفت

، بل هّمه الوحيد أن ينتقل "لمنجو "الراوي أهمية لمهنته الجديدة كسائق خاص  لم يولِ    

التي تنبو في عروقه؛ حيث قرر االتجاب مرة  "سلمى" من خيمة إلى خيمة، أمال في لقاء

ه بعد حزن شديد، حيث أخري إلى أقرب خيمة منه، لعله يراها بعد عناء طويل، فتبتهج حيات

تركت العربة واتجهت سيرا نحو أقرب خيمة من مكاني، "مواضع الرواية:  يقول في إحدي

ى، وج ت فتاتين، ور على سلمكان قلبي يخفق بع ة، اختلط الخوف بالرغبة في العث

بطئ كي ال أثير فزعهما...أبحث عن سلمى فتاة قا مة من أسمرا، لم يمض على تق مت ب

وجو ها أكثر من عهر، هل رآها أح ؟ أجابت الفتاتان بالنفي...خعيت أن يفتق ني 

 (2)منجو ، ع ت ركضا إلى عربتي."

وفق هذب الرؤية يمكن اعتبار الخيمة مكانا معدا لإلقامة اإلجبارية غير محدودة المدي من    

والحركة، إاّل إذا أمر ضابط الخيمة بذلك، كما هو الحال  باالنتقالجهة، ومكان ال يسمح فيه 

، ويستغل "منجو "بالنسبة لشخصية البطل الذي أصبح ينتقل من لواء إلى لواء تلبية ألوامر 
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 للبحث عن محبوبته -أثناء هفوات الضابط وسكراته–لفرصة للدخول إلى خيم الفتيات ا

 "سلمى".

 الحاوية 
إذا كانت الحاوية في معناها اللغوي العام هي المكان الذي تختزن فيه البضائع والسلع،    

لفة فإّنها في الرواية تعد المكان المعادي ألماكن اإلقامة االختيارية؛ حيث تجمع فئات مخت

شراكهم في أبشع الجرائم.  من المجتمع: نساء، رجال، كهول، أطفال...لتعذيبهم وا 

ذا  ، الجوع...كتظاظاال البر ، الظالم، المعاناة، تشبه الحاوية السجن في أمور كثيرة:   وا 

فإّن الحاوية  (1)،"للوجود وا هدار للحياةكان السجن "استالب لحرية اإلنسان، وبالتالي استالب 

تفوقه مرارة وألما؛ حيث تسلب من الشخص إنسانيته، وتجردب من أبسط أشيائه، وتمارس 

 عليه أبشع الجرائم، كما تكبل حريته حّتى يصبح الموت أهون عليه من اإلقامة فيها.

؛ إذ لم يتم ترحيل "ساوا"في معسكر  "سلمى"بعد أن تلقى الراوي الخبر المفجع بعدم وجود 

دون التأكد من صحة –بها  لتحاقاال، وانتقالها إلى السودان، قرر بهذا االسم مجندات

، لكّنه تعرو لطلقات نارية "منجو "بحجة شراء بعو األغراو لضابط الخيمة  -الخبر

كنت "المرضى وسالمهم، وهذا ما يصرح به قائال:ألقت به داخل حاوية حديدية تضج بأنين 

لى جواري  يتم   ع   من األعخاص بينهم نساء، ب أت أنتبه أكثر،  اخل حاوية ح ي ية، وا 

                                       
  222الشريف حبيلة: بنية الخطاب الروائي، دراسة في روايات نجيب الكيالني، ص -(1)



 ها في رواية مرسى فاطمة لحجي جابروتقسيمات اتاني: أنواع الفضاءالفصل الث  
 

104 
 

معظم هؤالء كانوا مرضى وفي حالة سيئة، حاولت النهوض غير أني ععرت بال وار، 

 (1")لمحت فتاة ترمقني بنظرات خائفة...

التي تعرف  "العفتا"يفيو فضاء الحاوية بمشاعر األلم وقساوة الحياة، تترأسه عصابة  

بالخبث والخديعة؛ حيث يجري طبع الغدر في دمائهم، كما ال تعرف الرحمة طريقا إلى 

في هذا المكان من أبشع المعامالت، وأقسى العذاب  "ساوا"قلوبهم، وقد يعاني الهاربون من 

رحيلهم إلى السودان، وهذا ما جري إضافة إلى القيام باألعمال الشاقة، ودفع األموال مقابل ت

بمجرد أن فوخبر أسرارها وخباياها،  ل البقاء فيها،إلى هذب الحاوية وطاالذي دخل ""ألبراهام

بهروبه، حّتى قامت بسجن والدته، كما تّم اعتقاله في هذب  "أسمرا"علمت السلطات في 

الحاوية لترحيله إلى السودان مقابل دفعه للمال وخدمته الشفتا، ويتجلى واضحا في قول 

"هنا يطلب منا العمل في جمع الحطب ورعي في المقطع اآلتي من الرواية:  "أبراهام"

المواعي، وتنظيف عربات العفتا مقابل طعامنا، لكني أحاول العمل لساعات أطول حت ى 

 (2")أقلص المبلغ المطلوب مني.

اب فحسب، بل هي مكان يجبر فيه الشب "العفتا"لم تكن الحاوية مكانا للمعاناة والقيام بخدمة 

رادتهم، ويتضح ذلك حين  والفتيات وكبار السن، وحتى المرضى بالقيام بأعمال فوق طاقتهم وا 

أنا أحسن حاال من "معادي قائال: الاألشخاص في هذا المكان للراوي حالة  "أبراهام"وصف 

آخرين في هذا المكان، وخاصة النساء الذين يجبرون على أعمال ال تطاق...هذه المرأة 
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اآلن من ي فع عنها بقية المبلغ المطلوب أم ا هؤالء األطفال فمصيرهم  لم تج  حت ى

 (1)"غامض.

، حيث تعرضت فيه االختناق، وتؤجل فيه األمنيات لحد الحاوية مكان تتكدس فيه األوجاعف

، ألّنها لم تسدد المبلغ المطلوب االغتصابألبشع جريمة وهي  زينب"النساء، ومن بينهم "

هذا الموقف  "أبراهام"لكونها مريضة، ويصور  "العفتا"منها، ولم تستطع القيام بخدمة 

"هذه زينب الجالسة في زاوية الحاوية، يغتصبها :للراوي حالة "زينب"، قائالبوضوح، واصفا 

ص االعتراض في العفتا مقابل ما عليها من مال، لسنا قا رين على فعل عيء، حاول عخ

 (2")الب اية فأر وه قتيال.

على الرغم من أّن الراوي حل ضيفا جديدا في هذب الحاوية، إاّل أّنه فوجئ بأقسى 

مع "في قول الراوي في المقطع اآلتي:  واضحا ويتجسد ذلك ،المعامالت، وأكثف األعمال

الصباح عه  إلي بحمل أكوام من الحطب من ظهر عربة كبيرة إلى خيمة أع ت لهذا 

الغرض...لم أكن أععر بي ي بينما ألم ظهري يكا  يقع ني، ع ت إلى الحاوية مكبال أجر 

 (3)"...الزاويةأق امي من التعب، ارتميت في مكان فارغ من 

ية، وبشاعة جرائمها، وكثرة أوامر يتضح من خالل هذا األنموذج، قساوة العيش في الحاو 

 المليئة بالخبث والغدر، وهذا ما جعل التخلص من هذا المكان أمنية لدي الجميع. "العفتا"
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لم يهتم بتقديم الحاوية ورسم حدودها ومعالمها، بقدر  نا أّن الراوي بناء على ما سبق، يتضح ل

اهتمامه بها كفضاء لقهر الذات اإلنسانية، وذلها، وعزلها عن الحياة، فهي المكان الذي 

مثل –الجنسي، فيشعر فيه السجين  واالعتداءشّتى أنواع التعذيب الجسدي،  تمارس فيه

–وقيمته قد فقدت، وتشعر فيه السجينة أّن كرامته قد أهينت، ورجولته قد ديست،  -أبراهام

نسانيتها. ولهذا  -بزين مثل أّن شرفها قد لطخ بأيادي المجرمين، كما تحس بفقدان قيمتها وا 

لغائه واستغالله. فالحاوية مكان مغلق  يهدف إلى تقييد حرية الشخص وا 

 مخيم العجراب -
من األفضية المغلقة التي لها أهمية ال يستهان بها في تطور أحداث  "العجراب"يعد مخيم    

إلى هذا  "الراوي"ومن بينهم  "ساوا"الرواية؛ حيث نقل جنود الحدود السوداني الهاربين إلى 

الحياة الكريمة، ويتم نقلهم إلى  و المخيم، وهو المكان الذي ظنوا فيه أّنهم سينعمون بالحرية

كس فقد فوجئوا بمكان قذر يفوق مرارة المعسكر بكثير، يتشكل هذا السودان، لكن على الع

المكان من خيم بالية متراصة جنبا إلى جنب، تعاني من أبسط متطلبات الحياة، تترأسه 

معتمدية الالجئين التي عوضا أن تقوم بحماية الالجئين في هذا المكان، فقد جعلت 

...ب أت الفوضى ت ب في "في قول الراوي: يبتلعهم بقساوته وظلمه، ويتجسد ذلك "العجراب"

المكان...قذف الموظف بالكي  في ص ري حت ى آلمني، نظرت باستغراب إليه فنهرني 
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ألغا ر، حملت كي  الزيت وال قيق، فاعترضني رجل يسألني إن كنت أري  بيعه، اعتذرت 

 (1)"...له وتوجهت صوب المرأة الستينية التي كانت ال تزال تراقب المعه  من بعي 

يشعر فيه هو مكان للمعاناة واآلالم،  "العجراب"يتضح من خالل هذا المقطع أّن مخيم 

الشخص بالتهميش والفقر الموحش بسبب المباالة وا همال المسؤولين، كما يشهد هذا المكان 

حريق شهري يخترق الخيم ويميت بعو األشخاص، سببه إسرائيل التي تريد أن تكرب الشباب 

ذاللهم، حيث يقول  الراوي في موضع سخر من في أوطانهم، حتى تتمكن من استغاللهم وا 

أك  أغفو، حت ى نهضت مذعورا على أصوات وعويل، كانت النيران ق  أتت على  لم"الرواية:

نقاذ  ع   من الخيام وغطت سماء المخيم ب خان كثيف، هرع السكان إلطفاء الحريق، وا 

 (2)"المتضررين.

بل هو المكان الذي يتم فيه مكانا لأللم والعذاب فحسب،  "العجراب"لم يكن مخيم    

خيمهم لتهريبهم إلى سجن سناء واالتجار بأعضائهم، ويتجسد ذلك اختطاف األشخاص من 

"...إن  هذا المكان لي  مكتوبا له أن يستريح، يقص ه المفجوع ليعيش في قول الراوي:

 ، تق متُ ا مجموعة تحيط بإمرأة على األرض تحث التراب على وجههافواجع أخرى...رأين

 (3)خطفوها الكالب."أكثر فميزت صراخها الموجع: ابنتي...خطفوها...

 "أم أو اب"خيمة -
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والكرم والضيافة،  واالطمئنانمكان لألمان  "العجراب"المتواجدة في  "أم أو اب"تعد خيمة 

ال تنتهي عن الشجراب، وأسباب التي  "أم أو اب"الراوي ليستمتع بحكايات  احيث يلجأ إليه

كما ينعم بقهوتها التي  ، القري  الطيران األثيوبي البيوت، المدن،عندما قصف  -قدومها إليه 

أوصلت أم "، وهذا ما يصرح به الراوي قائال: االغترابا وتخفف من وجع تزيد القلب اطمئنان

الَجبََنة، كنت محتاجا إلى جلسات القهوة  ، لكن ها أصرت علي ألعاركهااأو اب إلى خيمته

ي تحميص البن، فب أت التي تمأل نفسي بالطمأنينة، فوافقت على الفور، انهمكت المرأة ف

 (1")الح يث بسؤالها عن موع  ق ومها للمخيم...

ر فيه عيتضح من خالل هذا األنموذج الوارد في الرواية، أّن خيمة أم أّواب هي مكان يش   

ويحظى فيه بحنان الجدة، بل هو المكان الذي يراب متنفسا إلزالة الهموم،  باالرتياحالراوي 

...في خيمتها كنت أحكي باستمتاع...لم "وتكدس األوجاع ويتجسد ذلك واضحا في قوله: 

لغرض ما، وخرجت إلى هذا  وااأهرب من الخ مة العسكرية،  خلت سأكن مجن ا حتى 

 (2")...وحي ة البقاء سلمى على بع  خفقة منيالمخيم للغرض ذاته...كانت هذه وسيلتي ال

كانت خيمة أم أّواب مستودعا السترجاع الذكريات الحلوة التي كان يعيشها الراوي في قرية    

الجبلية قرب قندع، ومكان يفيو بالشوق والحنين إلى الماضي الجميل، حيث يقول الراوي 

موسيقى مألوفة تنبعث من آلة تسجيل "على م خل الخيمة تستوقفني في المقطع التالي: 
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جل ي، وتحملني إلى قلب بيتي في تلك  اتبين ي ي أم أواب، ععرت بها تتسلل عبر مسام

 1")القرية قرب قن ع...وتأك ت تماما أن  حياة سابقة تتغعاني بكل تفاصيلها.

 سجن سيناء 
الشخصية مكرهة تاركة وراءها السجن هو المكان المغلق المعد لإلقامة اإلجبارية، تنتقل إليه 

حيث تجد نفسها مجبرة على القيام الفضاء الخارج إلى عالم مغلق هو الداخل المحدود،

 مات التي تبدأ منذ إلقاء القبو عليها.ابمجموعة من المحضورات واإللز 

صدار االنطباعات التي تفيدهم في فهم  شكل السجن "مادة خصبة للروائيين في التحليل، وا 

الداللية التي ينهو بها السجن كفضاء روائي معد إلقامة الشخصيات خالل فترة  الوظيفة

 (2)في شروط عقابية صارمة." اختياريةمعلومة إقامة جبرية غير 

يختطفون  لعفته السو ان"يوجد سجن سيناء في الحدود المصرية، يترأسه البدو وهم امتداد "

نقاذهم من –البشر  في معارات موحشة  -معاناة الشجراب بحجة تهريبهم إلى إسرائيل وا 

 لالتجار بأعضائهم والرمي بهم في أودية الموت.

يحكي للشخصية الرئيسية ما تعرو له في  "أمير"يحضر سجن سيناء في الرواية عندما بدأ 

 –مكان الجحيم المنصوب على طول الحدود المصرية، أي تّم اختطافه من طرف البدو 

إلى غرفة حجرية موحشة، وخضوعه ألغرب جريمة، وهي اقتالع كليته، ألّنه  -قّطاع الطرق 

 أمير"عجز عن تسديد المبلغ للبدو من أجل مواصلة الرحلة إلى السودان التي كان يظنها 
                                       

  150صالمصدر نفسه:  -(1)
  55حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي ، الفضاء، الزمن، الشخصية ، ص -(2)
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مكانا للنعيم والتخلص من معاناة الشجراب، لكنها في حقيقة األمر هي مكان الثعابين 

ال أعرف كم من الوقت مر، قبل أن استيقظ " أمير":" الغادرة، ويتجسد ذلك واضحا في قول

على وجه طبيب يعاين نبضي في غرفة خانقة، وعبه معتمة...كانت اآلالم تعم جس ي 

وضم ا  يلف كتفي، لكني كنت أععر بألم آخر تحسست مكانه فوج ت ضما ا استطعت أن 

 (1)."مفجوعا..اتبين تحته نتوءا بارزة على امت ا  جانبي األيمن، صرخت 

من خالل هذا المقطع تتضح قساوة هذا المكان، وال إنسانية البدو؛ إذ ال أحد يزور هذا    

 السجن ويغادرب سالما دون اقتالع أعضائه.

لتوالي الفواجع واآلالم، واقتالع أعضاء البشر دون التفكير في  امكان يعد سجن سيناء    

وهو يسرد للبطل عن قذارة هذا  أمير"نجاتهم أو موتهم، ويصور هذا الموقف بوضوح قول "

...لم يمر وقت طويل، حت ى خرج الب و من غرفة مجاورة وهم يحملون "المكان وقساوته: 

 (2)"فظهر وجه المرأة، وق  أصبحت جثة هام ة. س ا مغطى لم يلبث الهواء أن كعفهج

البشر القتالع أعضائهم  ، يساق إليهواالحتقاروالذل ، سجن سيناء هو مكان للقهر   

ويحس فيه واالتجار بها، وهو المكان المعادي الذي تنعدم فيه أدنى معاني اإلنسانية، "

 (3)الشخص وكأنه حشرة ال قيمة لها، أو شيء ال يصلح لشيء فيرمى في قبو أو سرداب."

                                       
 184حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)
 179حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(2)
متاهات ليل الفتنة لد: أحميدة غنية بوحرة: تجليات الداللة اإليديولوجية وعنف الفضاء في روايات  -(3)

 190، ص2013، بسكرة ، الجزائر،  9عياشي، مجلة المخبر، العدد
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 األمكنة المفتوحة.5-2
تساع ضيقة، يوحي باإلرحب ال تحدب حدود األمكنة المفتوحة هي عبارة عن فضاء    

 والتحرر، والحركة والتنقل.

النوع من األفضية أمكنة عامة يمتلك كل واحد حق ارتيادها، وتشكل فسحة هامة يعد هذا 

"كما ترتبط  الحركة والتفاعل والنمو داخل النص الروائي،والتواصل؛ و  لتقاءباالتسمح للناس 

ل بينهما هي اإلنسان الذي ينطلق من باألمكنة المغلقة ارتباطا وثيقا، ولعل حلقة الوص

 (1)"والتحرر االنطالقتوافقا مع طبيعته الراغبة في  المكان المغلق إلى المكان المفتوح،

 دوالحركة؛ "إذ يستم االنتقاليعطي للشخصية الحرية الزائدة من حيث  فالمكان المفتوح

من عملية البحث في حين االنغالق في مكان واحد دون التمّكن من الحركة يجعلها  االنتقال

ولمثل  (2)في حالة تعبر عن العجز، وعدم القدرة على الفعل والتفاعل مع العالم الخارجي،"

األهمية، ألّنها الواسطة التي تنقل الشخوص دور بالغ  "مرسى فاطمة"هذب األمكنة في رواية 

من مكان إلى مكان، ومن ضفة إلى أخري، وهذا ما يسهم في نمو األحداث وتطورها، 

الم ينة، ويعطي للرواية قيمتها الحّقة، ولهذا حاول الراوي تجزئة هذا النوع من األفضية إلى: 

 العارع، السوق، وساحة الحفل.

 الم ينة 

                                       
  166حفيظة أحمد: بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، ص -(1)
 77، ص دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظسيزا قاسم: بناء الرواية،  -(2)
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، وهي في بالعالم الخارجي تصالااليتيح ،و توح يسمح بالتنقل والحركةلمدينة فضاء مفا   

ا من سطح األرض، كما أن ها حا ثة تاريخية، يز حظاهرة جغرافية تعغل "أبسط تعريفاتها: 

ألن ها مستعمرة بعرية، كان لي  اإلنسان  خال في نعأتها وتطورها، أو ذبولها في بعض 

ولقد انتقل بها الروائيون "من مجرد مكان لألحداث إلى موضوع خصب يثري  (1)األحيان،"

ذلك ألّن الفضاء  ،(2)"الرواية وبمدها بأحداث وشخصيات، تساعد الكاتب على بناء خطابه

بالذكريات والمشاعر،  المديني يعمل على توسيع طاقة الفضاء الروائي ويجعله مشبعا

 والدالالت والرموز.

كفضاء مفتوح في الرواية، مركز إقامة الروائي واستقرارب، ولها  "أسمرا"يعد حضور مدينة    

عن بقية المدن؛ إذ تعتبر المكان الذي  واالختالفتضمن لها التميز  التي خصوصياتها

يفيو بمشاعر الحب واأللفة واألمان، مكان يحكي قصة حب العاشقين، ووجود سلمى في 

راوي يتعلق بهذب األخيرة إلى درجة العشق والهيام، فشوارعها وأزقتها وكل هذب المدينة، جعل ال

ال يعني تجاهله  "أسمرا"شيء في هذب المدينة يقربه من سلمى، لكن حب الراوي لمدينة 

غربة لدي الراوي، ألّنه اعتاد  -في البداية –االنتقالجبلية قرب قندع؛ حيث وّلد هذا لقريته ال

جبلية ال من قريتي االنتقال"اتها الرتيبة، والمقطع اآلتي يوضح ذلك:على حكايات قريته وحي

                                       
بمناسبة عيدها األلفي، الجزائر،  (الجزائر، المدية، مليانة): عبد الرحمان الجيالني: تاريخ المدن الثالث (1)
  89، ص1972، 2ط
  257الشريف حبيلة: بنية الخطاب الروائي ، دراسة في روايات نجيب الكيالني، ص -(2)
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الوا عة، حيث الوجوه المألوفة والحياة الرتيبة إلى ضجيج أسمرا، كان يعبه الوال ة من 

 (1)"ج ي .

وقتا طويال، حيث تغيرت حياته من حالة الرتابة  "أسمرا"لم تدم غربة البطل في مدينة    

التي كان يعيشها في القرية، إلى الحركة والنشاط، ويتجسد ذلك واضحا في المقطع الوارد في 

ها بالمدينة ارتباطا وثيقا، ألن كما ارتبط (2")ه الرتابة وضعت أسمرا ح ا لها...هذ"الرواية: 

–"جبريل""، هذا من جهة، وألنها مكان تعرفه على "سلمى المكان الذي تتواجد فيه محبوبته

والذي بمساعدته استطاع الراوي الغوص في أعماق المدينة، كما خبر  -أعز رفيق لديه

أسرارها واعتاد على حياتها، وألف العيش فيها، ويصور هذا الموقف في إحدي مواضع 

أسمرا، مع أضوائها، وناسها،  "...منحني جبريل فرصة التأقلم مع الرواية:

"اعت ت على خ مات جبريل...أتذكر كيف كما يقول في موضع سخر: (3)"وحكاياتها...

بع  أن كنت ال أقو  إال  غنماتي...مؤخرا أصبح  اذلك فتحا عظيم كانعلمني قيا ة السيارة،

ظم اهتمامه بالمحل في أثناء لقائي بسلمى ال غنى عنه، قبل أن يصبح عاه ا على أع

 (4)"حكاية في حياتي.

ماضيه وحاضرب   -نظر الراوي  -أّن المدينة صارت في  المقطعينيتضح من خالل هذين    

 . ووجودبولوجية تفكيرب، وكل ما يرتبط بكيانه أيديو 
                                       

 15حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)
 17المصدر نفسه: ص -(2)

 15جابر: مرسى فاطمة، صحجي  -(3)
 17المصدر نفسه: ص -(4)
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ّنما اهتم ب "أسمرا" لم يهتم الروائي بجغرافية مدينة كفضاء مفتوح يسمح له  هاوشكلها، وا 

ها في قريته، كما يتيح له فرص بالتنقل والحركة لممارسة عمله، وكسر الرتابة التي كان يعيش

بسلمى والتمتع بنظراتها وكأن المدينة مكان مبتهج بوجود سلمى، وكئيب حزين بعد  االلتقاء

 رحيلها.

 

 "عوارع "أسمرا 

المطلق على  باالنفتاحادين والحدائق العامة يمتاز هذا الفضاء بما فيه من الساحات والمي   

أماكن انتقال ومرور نموذجية، الخارج، دون مسالك أو أبواب أو عتبات تحدب، وتعد الشوارع "

فهي التي تشهد حركة الشخصيات، وتشكل مسرحا لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن 

أّنه مشترك بين الناس مع  ا الفضاء هيهذوأهم خصوصية يتسم بها  (1)عملها،" إقامتها أو

 اختالف مستوياتهم وأعمارهم.

 عارع مرسى فاطمة-
في الرواية ذا أهمية بالغة، لكونه المكان الذي يلتقي فيه الراوي  "مرسى فاطمة"يعد شارع 

بمحبوبته سلمى، ولدرجة تعلقه بهذا الشارع وحبه له، فقد بحث في تاريخه، وأصل نشأته 

ضواحي أسمرا التي اخترعتها "عديدة من متن الرواية قائال:  وهذا ما يصرح به في مواضع

                                       
 59حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصية، ص -(1)
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فق  كنت أقضي معظم النهار في العارع الذي  ()لم تكن في الحقيقة إال  مرسى فاطمة

جمعني بسلمى، وج ت فرصة أكبر للتعرف على تاريخه وناسه... مرسى فاطمة يمثل وطنا 

 (1)رحبا لكل سكانه."

بلحظات الحب والشوق أثناء انتظار  هو الشارع الذي ينعش ذاكرة الراوي  "مرسى فاطمة"

سلمى، التي تنير هذا الشارع بوجودها وابتسامتها، ويصور هذا الموقف بوضوح قول الراوي: 

تثر عطرا نلم يطل انتظاري في مرسى فاطمة حتى لمحتها من بعي  وابتسامتها تسبقها و "

 (2")كنت أحب طريقتها في ابت ار اللقاء وفي إنهائه.بي ي وقبلتني، مسكت أفي المكان 

؛ "الخلفاء الراع ين"وتنتهي تفرعاته عند جامع  ن امريام"إ"بط "مرسى فاطمة"يبدأ شارع    

، فيمتأل المكان بالنشوة والسعادة، وهذا ما ريام"ان امإ"حيث كان الراوي ينتظر محبوبته في 

لمى بتثاقل، وق  أصبحت في إن اماريام...كنت أنتظر سب أ النهار يتفتح "يصرح به قائال: 

 (3)ي بنهم."تننحتى أطلت بفستان أبيض...احتض

                                       
()- اسم أطلقه الجبرتة على هذا الشارع تيمنا باسم جزيرة مباركة قرب مصوع سكنتها امرأة  مرسى فاطمة

بأموال تاجر يمني  ن صالحة من نسل الصحابة، يسكنه مسلمون ومسيحيون، وال دينيون، بناب اإليطاليو 
 استوطن

أسمرا، تتجاور فيه بيوت األغنياء والفقراء، كذلك قلوبهم، ال توجد فيه أسرة لم تفقد حبيبا في حرب  
 37-36االستقالل، حجي جابر: مرسى فاطمة، ص

 36المصدر نفسه: ص -(1)
 78حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(2)
 79صالمصدر نفسه:  -(3)
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، فاطمة" مرسى"و الساردأّن هناك عالقة وطيدة بين  المقطع امن خالل هذيتضح 

لحظات الحب العابرة، ويجلي بصدق عن نزعته  باعتبارب مكان عشق وتنزب، يكشف عن

 .المتميزةالرومانسية، ووجود سلمى فيه يعطيه نكته الخاصة وحالوته 

 عارع كمتعاو -
، ومكان "سلمى"لراوي ومحبوبته لتجوال ا مكان -كفضاء مفتوح–كمعتاو""شارع  يعدّ 

أين ينعم العاشقان بالتنزب بين دروبه، ويتجسد ذلك  ،"ارتيريا"بعيد استقالل الوطن  لالحتفال

"... كنت أسير في كمعتاو المضاء على آخره كفاتح استقبلته واضحا في قول الراوي: 

نيقات ت أفيض بالفرح، كانت الصبيات األ الم ينة بالزغاري  وسلمته نفسها  ون تمنع، كن

ت أنتظر فاكهتي يمألن العارع كثمار الليمون في موسم الحصا ، لكن ي كن

 (1")األعهى...ق مت سلمى...فغارت ح ائق الليمون في العارع كله.

يشعر العاشقين في هذا الشارع بطعم الحياة ولذتها، بما يثيرب فيهما من ذكري طقوس 

 .الحب ومتعته

على "أهمية إستراتيجية في النص الروائي باعتبارب من األمكنة الباعثة  "كمعتاو"تاز شارع جي

هاج، لكن تلك على الذكري، والكاشفة عن الحالة النفسية التي يمر بها العاشقين من فرح وابت

يلفها األسى  "،ان اماريام، كمعتاومرسى فاطمة، ":"أسمرا"شوارع  السعادة التي غمرت

والحزن، ولوعة الفراق، وهذا الشعور قد كابدب الراوي عندما تم تجنيد سلمى وترحيلها إلى 

"...كنت هائما ذا ما صرح به قائال: هحيث شعر بحزن يخترق قلبه ويضيق نفسه، و  ،"ساوا"
                                       

 200صحجي جابر: مرسى فاطمة،  -(1)
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في عوارع أسمرا، كانت سلمى تتب ا في الطرقات فتصبغها حزنا وك را...أمر بعوارع 

 (1")غير أن  ضيق روحي يجعلها خانقة. فسيحة

 ساحة الحفل 
والرقص، والحركة بكل حرية  لالستمتاعخصيصا  اتعد ساحة الحفل فضاء مفتوحا، معد

، "ساوا"باعتبارب المكان المتواجد في الملعب الكبير في  ،روايةلذا الفضاء في اهويحضر 

الموسيقى وغناء المطربين؛ ولقد  بإيقاعاتيحتوي على فرقة موسيقية تجعل المكان صاخبا 

ة للتخلص من اآلالم ظم حفالت شهرية، وأخري أسبوعيين "ساوا"كان النظام في معسكر 

التواصل  في هذا المكان يستطيعون والهموم التي يعانيها المجندون في مخيم المعسكر، حيث 

"انطلق المكان: بكل حرية، ويتجلى ذلك في قول الراوي، وهو يسرد أجواء ذلك  المجنداتمع 

الحفل صاخبا من الب اية، فنزل الجميع إلى الساحة الكبيرة التي تنتهي بالفرقة الموسيقية، 

تحت  طاغيا، ععرت بهم يفرغون رهق ساوا عطش المجن ين والمجن ات للرقص كان

 (2)أق امهم التي تنتظم على إيقاع الموسيقى."

المجندون  هالمكان الوحيد الذي يزيل فييتضح من خالل هذا المقطع أن ساحة الحفل هي 

الطمأنينة و مكبوتاتهم ومعاناتهم في المعسكر، وينعمون بإيقاعات الموسيقى التي ترسل النشوة 

 في قلوبهم.

                                       
 23ص نفسه:المصدر  -(1)
 64حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(2)
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لكن شعور الراوي في هذا المكان يختلف عن شعور المجندين؛ إذ كان الشخص الوحيد 

ان ينبو بسلمى يكاد يتوقف عن الذي يشعر بالوحدة والحزن واألسى، ألن قلبه الذي ك

"في ساحة الحفل تعاظم ععوري بالوح ة بع  أن النبو لرحيلها، ويتجسد ذلك في قوله: 

واء لماتت لاكتعفت أن كل مجن  يحظى بص يقة من اللواء الثالث، خطر أنه لوال هذا ال

 (1)"لوية من العطش.بقية األ 

حياته بعد  بحث عن محبوبته، لتبتهجللدفع الشعور بالوحدة والشوق إلى تحايل السارد    

واألجواء الصاخبة بالنغم، البحث عنها وسط تلك الجموع،  أنّ قتنع نه اأحزن شديد، خاصة و 

بحجة تحية –إلى منصة الفرقة الموسيقية  الصعود قرر ، ولهذاهو نوع من العبث

"...أخيرا ك: لكي يبرز نفسه فتراب، والمقطع اآلتي من الرواية يجسد ذل -"توما "المطرب

طرب...في الساحة اهت يت إلى فكرة، سأتركها تبحث عني، سأصع  إلى المنصة ألحيي الم

الموسيقى... في األثناء كنت أطوف ببصري بحثا  أنغامي ي مع كنت ألوح بكلتا 

، فيتحول المكان من حالة "سلمى"لكن سرعان ما يكتشف السارد أنه ال أثر لوجود (2)"عنها.

ع  يعنيني ي"تملكتني الخيبة ولم الفرح إلى حالة الكدر والوجع، وهذا ما يصرح به قائال: 

 (3)"ملؤون الساحة تمايال وغناء.ت في الم رج وحي ا بينما البقية يبقية الحفل، جلس

                                       
 64ص المصدر نفسه: -(1)
 65صحجي جابر: مرسى فاطمة،  -(2)
 66ص المصدر نفسه: -(3)
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فضاء  بالنسبة للراوي  هفضاء للزهو والفرح والغناء، فإنعلى الرغم من أّن ساحة الحفل 

 بالوحدة والفقدان. واإلحساسيفيو بمشاعر القلق والتوتر، 

  السوق 
يطلق على السوق عادة بالمكان العام، وهو وسيلة أساسية لكسب الرزق، ولعل أبرز 

 خاصية يتميز بها هذا المكان، "تهافت الناس إليه وازدحامهم على ما يعرضه من سلع

البيع والشراء، واألمر نفسه ينطبق  على ةلالسوق وازدحامه دال ظاظفاكت (1)وشرائية،" غذائية

على سوق الشجراب في الحدود السودانية، الذي تعمه الفوضى والضجيج، والمعد خصيصا 

ن، الذين حطم القصف األثيوبي يرتيريالمتدنية لالجئين اإل االجتماعيةللكشف عن الحالة

همكوا إلى العمل في هذا السوق لإلقامة فيه، وان بيوتهم وقراهم، فلجئوا إلى مخيم الشجراب

السوق هو من أجل  فقر، غير أن قدوم الراوي إلى هذاوالتخلص من الفاقة وال لالسترزاق

"... قص ت سوق المخيم حيث ويتجسد ذلك في قوله: ، "سلمى"البحث عن  :غرو واحد

حظة المغيب...ولم تنحني ظهور النساء في بيع معغوالتهم الي وية منذ الفجر وحتى ل

 (2)"ألمح سلمى، فع ت إلى خيمة أم أو اب وأنا أحمل على ظهري خيبة أخرى.

                                       
، 8نصيرة زوزو: بناء المكان المفتوح في رواية طوق الياسمين لواسيني األعرج، مجلة المخبر، العدد -(1)

 30، ص2012بسكرة، الجزائر، 
 150مرسى فاطمة، صحجي جابر:  -(2)
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يختلف عن هدف الراوي هذا المقطع أّن هدف الالجئين من هذا السوق،  يتضح من خالل

أهمية لمهنته الجديدة كبائع للخضار في هذا المكان، بقدر اهتمامه فيه بمهنة  الذي لم يولِ 

الذي أرشدب إلى هذا العمل، قد سهل عليه مهمة  "أمير"خاصة وأّن  "سلمى"،البحث عن 

البحث عنها، عندما طلب منه مسح الخضار، ثّم إيصالها إلى الخيام المتناثرة لبيعها: 

فشعر السارد أّن األقدار بدأت تستجيب له، وأّن  )جمعية اإلحسان، جمعية اإلغاثة...(

"...لم تكن الحركة ق  ه قول الراوي في المقطع اآلتي: الحياة ستبتهج له، وهذا ما يوضح

ب أت في السوق بع ، عرعت في تنظيف الخضار...مع طلوع النهار أعطاني أمير كيسا 

...تمنيت لو في كل اإلتجاهات التفتكبيرا ألنقله إلى مطبخ اإلغاثة...كنت أتق م ببطء...

 (1)"حام.أزحف كي ال أفو ت وجه سلمى الذي ق  يكون في هذا الز 

بالمشاعر المتضادة، فأحيانا يفيو بالحّب والتفاؤل بلقاء سلمى  امفعم يمثل السوق مكانا

 وأحيانا يفيو بالوجع واإلحباط واليأس، فيشعر فيه الراوي بمستقبل مؤلم ومجهول.

لواقع إلى امن مدار بناء على ما سبق، يمكن القول أّن الفضاء المكاني في رحلة انتقاله 

"مرسى ، وما نلحظه في رواية ةمّر بأنفاق عديدة: نفسية، فنية، أيديولوجي، يالروايةمدار 

، وهذا ما جعل من كلت مسرحا للعذاب والمعاناةأّن بعو األمكنة المغلقة ش فاطمة"

الشخصيات الروائية تعيش المأساة، وتأمل في العبور إلى األمكنة المفتوحة، أين تنعم 

الرغم من ذلك، فقد استطاعت هذب األفضية المكانية ببساطتها  بالحرية واألمان، لكن على

                                       
 159-158صحجي جابر: مرسى فاطمة،  -(1)
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ووضاعتها أن تلفت انتباب المتلقي، وتشدب إليها، ليقف عندها واحدة بواحدة ويترصد أحداثها، 

 وشخصياتها، وأدق تفاصيلها.

 

 

 

 

 

 ثانيا: الفضاء النصي
إذا كان الفضاء الجغرافي هو اإلطار الذي تتموضع فيه األمكنة، وتدور فيه أحداث    

الرواية، فإّن الفضاء النصي هو فضاء الكتابة الطباعي، الذي تتحرك فيه عين القارئ منذ 

)فضاء العتبات الوهلة األولى التي يلمح فيها الكتاب، وينقسم هذا الفضاء إلى قسمين: 

 تابة والتصفيح(.النصية وفضاء الك

 فضاء العتبات النصية -1
يحفل النص بمجموعة من المؤشرات والعالئم التي ال يمكن العبور إلى المتن دون     

التوقف عندها، واستفسارها بإلحاح عّما تنطوي عليه من أسرار، باعتبارها مفاتيح تمكن 

القارئ من استالم مملكات النص، أو ُتحيله على بعو جوانبها، ومن ثّم فإّن هذب العتبات 

ببعو ما تلمح به من بقع ضوء، قد  واالسترشاد لالستئناسالوقوف عندها ديرة باالهتمام و ج

 ، وكشف مستورب المعلن والخفي.تنير العبور إلى بهاء الّنص
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بدراسة  واالهتمام (1)يقصد بعتبات النص "مجموع النصوص التي تحفز المتن وتحيط به" 

 (2)النص في النقد البنيوي."الواسع الذي حظي به  لالهتمامتبات النص ما هو إاّل "رد فعل ع

إذ كل عتبة نصية أو مدخل نصي له داللته وأهدافه التي يتوخاها المؤلف ليضيء طريق 

القارئ/المتلقي، ويوجه فهمه، حتى ال يضيع في مجاهل اللغة، ولهذا فإّن "قراءة المتن 

كذلك ال يمكننا مشروطة بقراءة هذب النصوص، فكما أّننا ال نلج الدار قبل المرور بعتباتها، ف

 (3)الدخول في عالم المتن قبل المرور بعتباته."

يفهم من هذا أّن العتبات النصية هي عبارة عن رؤي وأفكار تعّبر على مقاصد المؤلف،    

دور من حيث الغالف، اإله اء، المق مة وال يمكن إنكارها أو تجاهلها؛ حيث لكل من 

ويتضح ذلك من خالل دراسة كل عتبة على  التشكيل الجمالي والرمزي، والداللي للنص،

 حدا، على النحو اآلتي:

 الغالففضاء  1-2
 الغالف -أ

العتبة األولى التي تصافح بصر المتلقي، لما  ويعد الغالف بمثابة الوجه من الجسد، فه

 تتضمنه من مؤشرات تحتاج إلى استقراءات لإلقبال على المتن، وفك شفراته ومغاليقه.

                                       
، 2000، 1بالل عبد الرزاق: مدخل إلى عتبات النص، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء ، المغرب، ط -(1)

 21ص
محمد الصفراني: التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، الدار  -(2)

 133، ص2008، 1البيضاء، بيروت، ط
 23بالل عبد الرزاق، مدخل إلى عتبات النص، ص -(3)
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عتبة المنزلة الصدارة في العناصر المشكلة لعتبات النص المحيط، فهو "ينزل الغالف 

كما  (1)األولى من عتباته، تدخلنا إشاراته إلى اكتشاف عالقات النص بغيرب من النصوص،"

ية إلى فضاء يتحول من مجرد حلية شكلتحمل لنا تشكيالته أبعادا داللية وجمالية تخوله أن 

عالمي دال، يقترح نفسه على القارئ، ويمارس عليه سلطته في اإلغراء واإلغواء، ليتسنى له 

إّما التشويش على النص أو أن يكون "المؤشر الدال على األبعاد اإليحائية بعد ذلك 

 (2)للنص."

ر لم يعرف الغالف المطبوع إاّل في القرن التاسع عشر؛ "إذ كانت الكتب في العص   

الكالسيكي تغلف بالجلد أو مواد أخري، وكان اسم الكاتب والكتاب يتموقعان في ظهر 

الكتاب، أّما في العصر الحالي، وفي زمن الصناعة الطباعية والرقمية أخذ الغالف أبعادا 

بمعنى أدق: أّن الغالف لم يعد مجرد صفحة أولى تضم اسم المؤلف،  (3)وسفاقا أخري،"'

جاوز ذلك، وأضحى يشكل صفحة إبداعية لها صلة بمحتوي المؤلف، وعنوان مؤلفه، بل ت

فهو المؤشر الدال على إيحاءات النص، وهذا ما أدي إلى خلخلة ميراث الذائقة البصرية 

 أغلفة الروايات التقليدية، وبالتالي فتح سفاق بصرية فنية تشكيلية. الفنية التي رسختها

                                       
الهيئة المصرية  ، بحث في نماذج مختارة، حسن محمد  حماد: تداخل النصوص في الرواية العربية  -(1)

 118، ص 1997، 3طللكتاب، مصر، 
الروائي، دار الوفاء، لفضاء ن مبروك: جيوبوليتيكا النص األدبي، تضاريس اامراد عبد الرحم -(2)

 124 ، ص2002، 1ندرية، طكاإلس
، 1عبد الحق بلعابد: عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، منشورات االختالف، الجزائر، ط-(3)

 46، ص: 2008
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 أقسام، تتضح على النحو اآلتي: إلى أربعةالغالف  "جيرار جينيت"قسم    

حقيقي أو المستعار للمؤلف أو سم الاال"الصفحة األولى للغالف: أهم ما نجد فيها:  -

اسم أو أسماء المسؤولين عن مؤسسة  -المستهلين–لفين، عنوان أو عنوانين الكتاب المؤ 

 النعر، التص ير.

، هما صامتتينالداخلية حيث نجدالثالثة للغالف: وتسمى كذلك الصفحة الصفحة الثانية و  -

 فيما يخص المجالت.استثناء وهناك 

للغالف خاصة، والكتاب  اإلستراتيجيةالصفحة الرابعة للغالف: فهي من بين األمكنة  -

كما نجد  -كلمة الناعر –تذكير باسم المؤلف وعنوان الكتاب عامة، يمكن أن نجد فيها: 

 (1)بعو الكتب المنشورة في نفس دار النشر."ذكر وكذا  فيها ذكر لبعو أعمال الكاتب، 

أّن تصميم الصفحة األولى للغالف  "حجي جابر"للمؤلف  "مرسى فاطمة"نالحظ في رواية 

يشكل بعدا من أبعادب الداللية المرتبطة بمدلول النص؛ حيث تتكون هذب الصفحة من عدة 

هذا األخير العالمة  وحدات غرافيكية لذلك يمكن أن نعتبرها مدعمات للعنوان، باعتبار

اللون، الصورة األبرز على مستوي الغالف، ولنا أن نرصد تلك الوحدات ضمن: 

وتشتغل جميعها بشكل متكامل  -الناعر–المصاحبة، اسم المؤلف، التجني ،  ار النعر 

يحائيتهلبلورة جمالية الغالف،   فهي إشارات ومدعمات دالة. وا 

 
 

                                       
 46ار جينيت من النص إلى المناص، صعبد الحق بلعابد: عتبات جير  -(1)
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األزرق الداكن  :غالف الصفحة األولى خادما لمتن النص من خالل طغيان اللونينجاء 

ّنما لهما إيحاءات ودالالت متعددة  والرمادي عليه، فهذين اللونين لم يتم وضعهما عبثا، وا 

ووسيلة  الوجود "فاللون سر من أسرار (1)منها "ما يدخل في عالم الحزن والكآبة والضياع،"

اّل لما كان لون يري جميال ولون سخر متعبا وقاتما."للتعبير والفهم  (2)...وا 

تمثل هذب الداللة الحزينة حالة السارد في كل فصول الرواية؛ إذ فراقه عن "سلمى" الفتاة    

التي يحبها، ويعشقها ويأمل في بناء حياة ملئها الحب والسعادة معها، أدخله في دوامة 

مال أالمتشرد ينتقل من مكان إلى مكان أصبح ك ّنهإ، بل واالغترابوالكآبة األسى والضياع، 

سقم الفقد، ولهذا انطبعت بصمة حزينة على ألّن قلبه يحترق من وجع الفراق و في لقائها، 

من خالل داللة اللونين المثقالن بهموم السارد ومعاناته،  -للرواية –الغالف األمامي 

واية: "...احتاج سلمى، أحتاجها بقدر هذا الفقد وتتجسد هذب المعاناة في المقطع الوارد في الر 

                                       
 60 ، ص2008، 1ته في الشعر، دار حامد، األردن، طن ودالللو ظاهر محمد هزاع الزواهرة: ال -(1)
، اللوني، دار ابن كثير، دمشق، اإلعجاز الضوئي ،الضوء واللون في القرسن الكريم نذير حمدان: -(2)

 29 ، ص2002، 1بيروت، ط
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ينهش روحي، بقدر وجعي يتعاظم فيبتلع رغبتي في البقاء دونها، أحتاج سلمى ألّن فقدها 

 (1)هزيمة معلنة..."

 الصور المصاحبة -ب
لم تعد الصور المصاحبة للنص مجرد ديكور تزييني، بل غدت عنصرا أساسيا في بناء     

الداللة والقيام بالتأويل النصي، والبّد أن ندرك أّن ما "يميز الصورة البصرية عن باقي 

 االصطالحها التماثلية، أو أيقونتها في الدالة ومنها اللغة خاصة، هو حالت األنظمة

بمعنى أدق: أّن الصور  (2)للموضوع الذي تمثله،" شبهها الحسي العام السيميولوجي... أي

وتصميم جمالية  ٬المصاحبة هي نص موازي ومؤشر داعم في تركيز وجهة القراءة من جهة

 الغالف وشحنه بدالالت من جهة أخري.

باللون  المرأةفي أعلى الصفحة األولى للغالف صورة يجد " مرسى فاطمةالمالحظ في رواية "

وكأّنها هي أيضا مشحنة بمشاعر  واالنطواءاألزرق، جالسة في مرسى، يبدو عليها الحزن 

األسى والفراق، وقد يتوهم القارئ للوهلة األولى أّنها صورة "سلمى" التي تربعت على كيان 

التي أحبها لدرجة العشق والهيام، لكن إذا تمعن القارئ في لوحة  "سلمى"السارد الحكائي، 

 -البطل–رتيريا الذي ينتظر السارد ستتضح له أّنها صورة الوطن إ -ققبعين المد–غالف ال

ليبلله بالشوق ويسقيه  -الشارع المتواجد في أسمرا عاصمة إرتيريا–"مرسى فاطمة"في 

ضعة في و مصورة المرأة المت بالحنين بعد اغتراب طويل خّلف سثارا وسالما ال تنسى، وكأنّ 

                                       
 95 حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)
 103ص ،يدنموذج القلصا ،األندلسية إبراهيم الحجري: شعرية الفضاء في الرحلة -(2)
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ل:ل بعدان: أيقونة رمزية تحمعلى صفحة الغالف أ  وهي تنتظر  "سلمى"صورة  البع  األو 

رة الوطن الجريح صو  والبع  الثاني:غتراب للبحث عنها، بطل الذي أحبها، وتحّمل قساوة اإلال

لوحة الغالف ما هو ة في أ صالته  ووجود المر أاألثيوبي ابتسامته و  االحتاللالذي سرق منه 

 لبطل إلى مرساب، ألّن األمل والفرج ست وعن قريب.إاّل دليل على انتظار عودة ا

اسم المؤلف، العنوان، المؤعر كما يالحظ على الصفحة األولى للغالف وجود:    

 الجنسي،  ار النعر.

 اسم المؤلف -ت
يمثل اسم المؤلف أيضا عتبة قرائية في النص، تلزم المتلقي بالوقوف عندها؛ إذ ال يمكن    

تجاهلها أو مجاوزتها ألّنها "العالمة الفارقة بين كاتب وسخر، فيها تثبت هوية الكتاب 

إن كان حقيقيا أو  لالسموالفكرية على عمله، دون النظر لصاحبه، ويحقق مليكته األدبية 

 ولهذا ال يمكن أن يخلو أي عمل من اسم صاحبه. (1)مستعارا،"

يحائيا وتنسيقا جماليا، ترتيب واختيار الموقع المناسب للذات المبدعة بعدا إكما يأخذ    

نفسه الذي يعطيه وضعه في األسفل،  االنطباعفي أعلى الصفحة ال يعطي  االسم"فوضع 

وهي المنزلة التي  (2)لذلك غلب تقديم األسماء في معظم الكتب الصادرة حديثا في األعلى،"

ن كان اسمه في  سمر وايت"عبر روايته " "لحجي جابر"،لم تتخّل عنها الذات المبدعة  وا 

يتعمد ذلك ليبقي صورة  يتوسط الغالف األمامي، وكأّن المؤلف "مرسىفاطمة"روايته الثانية 

                                       
 63 رار جينيت من النص إلى المناص، صعبد الحق بلعابد: عتبات جي -(1)
 64 ص ،بحث في نماذج مختارة، العربيةحسن محمد حماد: تداخل النصوص في الرواية  -(2)
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الرغم من تباعد الروايتين إاّل أّنهما يرتميان في  متربعة في األفق، وعلى -الوطن–"سلمى"

 حضن الذات المبدعة نفسها التي صنعت فرادة كل نص ومنحته سمته الفنية والنوعية.

زرق أقل صفحة الغالف، مخترقا الفضاء الرمادي، وذلك بخط أ "حجي جابر"يتوسط اسم 

 االغترابوألم اكتساب اسمه للون األزرق الداكن دليل على الحزن  بروز من العنوان، وداللة

يوحي بدالالت منها الرفعة والسمو، وكأّنه  -أيضا–في هذا الموضع  االسموالضياع، ووجود 

األنا بنفسها ذاتا  فتتباهى، )هذا أنا حجي جابر مؤلف هذه الرواية(يقف أمام القارئ قائال: 

 ة باستقالليتها المرجعية والفكرية.قائم

 العنوان -ث
ن في النصوص األدبية، باعتبارب عالمة ناجحة في لم السيمياء اهتماما واسعا بالعنوايهتم ع

مقاربة النص بغية استقرائه وتأويله، ولهذا أضحى العنوان نظاما سيميائيا، ذا أبعاد داللية 

ن شيفرته الرامزة، فهو "أول عتبة يمكوأخري رمزية تغري الباحث بتتبع دالالته، ومحاولة فك 

ألّن (1)واستقرائها بصريا ولسانيا، أفقيا وعموديا،"سيميائي قصد استنطاقها أن يطأها الباحث ال

العنوان يمدنا بزاد ثمين لتفكيك النص ودراسته، ويقدم معرفة كبري لضبط انسجام النص وفهم 

 ما غمو منه.

يبعد النص عن أية قراءة  -كحقل داللي–يتمظهر العنوان كونه أقصى اقتصاد لغوي   

بين العنوان والنص، ثم إّن عنوان أي عمل فني  أحادية فردية عن طريق الصلة التي تنشأ

                                       
 97، ص1997، 3العددجميل حمداوي: السيميوطيقا والعنونة، عالم الفكر،  -(1)



 ها في رواية مرسى فاطمة لحجي جابروتقسيمات اتاني: أنواع الفضاءالفصل الث  
 

130 
 

يحمل أبعادا عميقة،ومعاني شّتى؛ "إذ هو الكلمات التي تختصر التفاصيل، وتجمع األشتات، 

أو بتعبير سخر:  (1)مداراته مجريات النص،" في هو البداية والنهاية، والجوهر الذي تدور

لتي نطؤها قبل الولوج إلى فضاء النص العنوان واحد من النصوص الموازية، وأولى العتبات ا

الداخلي، يرد في شكل صغير "يختزل نصا كبيرا عبر التكثيف واإليحاء، والترميز 

 (2)والتلخيص."

ته، ويكشف نيته، كما يجعله ينبو يدنواة النص األدبي؛ إذ يعلن عن قصيعد العنوان 

جمع فيه األنساق المكونة للعمل بالعديد من المعاني والدالالت فهو "المفتاح اإلجرائي الذي تت

 التي تصب في البؤرة ذات الحالة التكثيفية لمجريات الحدث داخل البنيةو  اإلبداعي

أي: أّن العنوان هو العتبة التي تجسد قصدية النص وأهدافه األيديولوجية والفنية، (3)النصية؛"

شارات.  ألّنه إحالة تناصية، وتوضيح لما غمو من عالمات وا 

العنوان كوسيلة لتقييد المضمون، رغم أّنه ال يحكيه بل يعمل على حشدب، وتكثيفه يظهر 

نوان، ألّنها لحظة ولهذا فإّن أصعب مرحلة بالنسبة للمبدع هي لحظة وضع واختيار الع

ما صدب ونفورب  تأسيس إما إلستراتيجية إغرائية قادرة على شد انتباب القارئ، وجذبه للمتابعة، وا 

وظيفة العنوان في األدب ال يمكن أن تكون مرجعية أو إحالية فحسب، بل من منها،بيد أّن 

صرح، فبعو العناوين سكت أكثر مما يُ ظهر وأن يُ خفي أكثر مما يُ واجب العنوان أن يُ 
                                       

  186، ص1985، 1الجزائر، ط أوراق في النقد واألدب، دار الشهاب، باتنة،إبراهيم رماني:  -(1)
ستراتيجيةشعيب حليفي: النص الموازي   -(2)  32، ص1992، مصر، 46عددالعنوان، مجلة الكرمل،  وا 
في إبداع سناء  التخييل ، مقاربات في التشكيل والرؤي والداللة ات: فضاءغنام محمد خضر -(3)

 15 ص، 2011،األردن، د.ط ،دار الوراق، عمان ،الشعالن
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ويمكن اختصار وظائف  (1)"تحمل من المكر والمراوغة ما يؤهلها للرقي في معارج الشعرية،"

 العنوان في:

 التسمية -"

 محتوى النص أو اإليحاء به تعيين-

غرائه." -  (2)إغواء القارئ وا 

بل جزء ال يتجزأ منه، نفهم من هذب الوظائف أّن العنوان نص موازي للنص الروائي،     

أي: أّنه بمثابة  (3)عرف وبفضله يتداول تساربه إليه، ويدل به عليه،"لشيء به يُ  كاالسميعد "و 

العالمة الدالة على الشيء المجهول، يقوم بتعريفه أو اإلشارة إليه، وغالبا ما يحمل مفارقة 

ّنما العنوان هو الذي ينبثق  عجيبة ليكون خادعا ومضلال، لكّن النص ال يتولد من العنوان، وا 

 من النص.

ا فصول الرواية فقد قام ، أمّ "مرسى فاطمة"لروايته عنوانا رئيسيا  "حجي جابر"أفرد    

 .2مرسى فاطمة، ساوا،  ولة العفتا، العجراب، مرسى فاطمةبعنونتها كاآلتي: 

 واقعة لغوية تحتل مكان الصدارة على غالف الرواية، تتموقع "مرسى فاطمة"يعد عنوان    

 بوابة النص لتكون أول ما يثير القارئ، فهي تجميع مكثف لدالالت النص. على

                                       
 50، ص2001، 1بسام قطوس: سيماياء العنوان، وزارة الثقافة، عمان،األردن، ط -(1)
  47، ص2008، 1خالد حسين: شؤون العالمات من التشفير إلى التأويل، دار الكتاب، سوريا، ط -(2)
، 2006الهيئة المصرية العامة، مصر، د.ط، تصال، محمد فكري الجزار: العنوان وسيميوطيقا اإل -(3)

 15ص
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  المعجمي العنونة/الح 

لماذا تساؤالت عديدة تغري القارئ وتستفزب، من بينها:  "مرسى فاطمة"يطرح عنوان     

أي مرسى  المؤلف هذا العنوان بالذات؟ ماذا يقص  بمرسى، ومن هي فاطمة؟ ترى  وضع

العنوان يشد القارئ بأكثر من قراءة لما يحمله من أبعاد  "؟ هذا"حجي جابررسينا فيهسي

جمالية فنية؛ إذ ال يستطيع القارئ اإلجابة عنها إاّل من خالل الوقوف على معاني الوحدات 

 لغويا ودالليا.

ُس : َيْمرُ )َمَرَ (من مادة  "معجم ألفبائي في اللغة واألعالم"في  "مرسى"يأتي معنى   

أنقعه في الماء ودّلكه باليد حّتى تتحلل أجزاؤب، َمْرًسى وُمْرًسى: مكان وقوف  ءالدوا -َمْرًسا

 (1)الّسفن إلى الساحل، ج:َمَراٍس...ِمْرَساة: أنجر السفينة به تثبت في مكانها، ج: َمَراٍس.

، ويقال َفَطَم العود أو الحبل )َفَطَم(من مادة  "معجم الوسيط"في  "فاطمة"كما يأتي معنى    

: قطعه، َفَطَم فالنا عن عادته: قطعه عنها، والُمرضع الرضيع: قطعت عنه الّرضاعة، ًماَفطْ 

فهي َفاِطٌم وَفاِطَمُة الِفَطام، قطع الولد عن الرضاعة، الَفِطيُم: الَمْفُطوُم: ذكرا كان أم أنثى، 

 (2)ج: ُفَطْم.

 

 العنونة/الح  ال اللي 
                                       

، 3ط ،لبنان ،جبران مسعود الرائد: معجم ألفبائي في اللغة واألعالم، دار العلم للماليين، بيروت -(1)
 807، ص1990

 695ص ،مَ مادة َفطَ  ،2-1، مجلدالوسيط إبراهيم مصطفى وسخرون: معجم -(2)
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 يدل على إصرارمتربعا في غالف الرواية، بخط بارز عريو  "مرسى فاطمة"يرد عنوان    

لحاحه على داللته، وثبات مكنوناته، أّما كتابته باللون األحمر  الكاتب على هذا العنوان وا 

ردة وهمومها، ويعكس إحساسها اكان قصدا ليس اعتباطا، فهو يرتبط بمعاناة الذات الس

ن األحمر عن دماء اإلرتيريين التي نزفت خالل غتراب والفقدان والتشظي، كما يعبر اللو باال

حتى بعد السنوات المأساوية التي عاشتها إرتيريا ضد إثيوبيا، وال تزال تتجرع مرارة األلم 

 .االستقالل

خفي وراء ضالله دالالت يعد هذا العنوان بسيط في ظاهرب، لكّنه كثيف في جوهرب، يُ    

اسم شارع يقع قرب  "مرسى فاطمة"يث يحمل عميقة من بينها: خيبة عاشق ورثاء وطن؛ ح

"مرسى ؛ إذ ال توجد أسرة في "إرتيريا"عاصمة  "أسمرا"مصوع الساحلية، ويوجد تحديدا في 

 -البطل–، وهو الشارع نفسه الذي يلتقي فيه السارد االستقالللم تفقد حبيبا في حرب  فاطمة"

 بمحبوبته سلمى.

–فقدان الحبيبة  على لقد اختار المؤلف هذا العنوان ليكون شاهدا على حزنين: حزن   

طمت منه الحرية هذا األخير الذي فُ  -الوطن–وحزن على معاناة الحبيبة  -سلمى

بعد –جع والسقم والفراق...فراق شهدائه من جهة، ومعاناة أبنائهمرارة الو  ، فذاقواالبتسامة

هي الوطن،  -سلمى–دلكن في حقيقة األمر فإّن محبوبة السار  من جهة أخري، -االستقالل

دليل على عدم الفوز بالحرية والرفاهية  "مرسى فاطمة"ورحيل سلمى واختفاؤها من 

 ؛ إذ ال يزال بعو اإلرتيرين يتجرعون مرارة التشرد والفقر، والذل واإلهانة.بعد واالستقالل
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اليمنى إلى الجهة اليسري، وكأّن المؤلف يريد  يتموقع العنوان في لوحة الغالف من الجهة   

الذي ُيحتقر  وطن األبطال والشهداء... هاهو مرسى فاطمة أن يقول لنا: هاهو مرسى فاطمة

والشقاء...هاهو  االستغاللة الجندية ثّم رميهم في أودية وُيهان أبنائه، بحجة تدريبهم على حيا

...هاهو مرسى فاطمة الذي االستقاللبعد  يتجرع مرارة اآلالم حّتى الوطن الذي ال يزال

 "ك اني"يعاني الحرمان والفقدان رغم أّنه أرو الكرامة واألصالة، ويبرز هذا واضحا في قول 

"...من أبسط حقوقنا أن نرفض تعغيلنا ُسخرة...لسنا ض  بناء الوطن، في متن الرواية: 

 (1")لكننا ض  استغاللنا باسم هذا الوطن...

الملفت للنظر أّن العالقة التي نسجها المؤلف بين العنوان الرئيسي ومتن الرواية هي    

عالقة مجمل بمفصل وهنا تكمن أهمية العنوان باعتبارب المفتاح اإلجرائي للتعامل مع النص 

 في بعديه الداللي والرمزي.

 العناوين ال اخلية 
عناوين داخلية؛ إذ يتربع كل عنوان  بالوقوف على خمسة "مرسى فاطمة"تسمح لنا رواية    

صفحة كاملة عند بداية كل فصل، يحمل كل عنوان في طياته دالالت كثيرة، يمكن 

 تلخيصها كاآلتي:

ن الذي جسد فيه المؤلف تاريخ وأصالة هذا الشارع الذي فقد وهو العنوامرسى فاطمة:  -

للبحث عنها،  دواغتراب السار الكثير من شهدائه، وهو الشارع الذي راج فيه رحيل سلمى، 

                                       
  87حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)
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ن كانت سلمى تتأر  ورحيلها دليل على عدم تحقق  جح في الرواية بين الحبيبة/الوطنوا 

"سلمى بالنسبة لي هي أيضا حلم بحجم بعد، ويبرز ذلك في قول السارد:  االستقالل

 ستحق هذا الوطن أنال يبين ي يها أععر باألمان، ولجبينها األسمر أنتمي...أوَ  الوطن،

 (1)ألهث خلفه..."

جبارهم على ساوا:  - ذاللهم وا  يحيل هذا العنوان إلى المعسكر أين يتم استغالل المجندين وا 

 حيث يجّردون من أبسط حقوقهم في الحياة. لقيام بمختلف األعمال الشاقة؛ا

 يحمل هذا العنوان بين طياته سالما وأوجاعا ال تنسى، فهروب المجندين من ولة العفتا:  -

لقي بهم إلى جحيم يفوق مرارة المعسكر بكثير، حيث ذاق المجندون المعسكر وقساوته يُ  ألم

 في سجون الشفتا شتى صنوف العذاب.

يحيل إلى مخيم الالجئين اإلرتريين الذين قصف االحتالل اإلثيوبي بيوتهم، العجراب:  -

مهم من وسط خيحتى  لالختطافمتطلبات الحياة، وجعلهم عرضة  وجردهم من أبسط

 بأعضائهم. لالتجار

هذا العنوان يستفز القارئ أكثر، ويثير انتباهه؛ إذ تّم ذكرب في بداية : 2مرسى فاطمة -

إلى وطنه بعد  -البطل–الفصل األول، لكّن المؤلف تعمد تكرارب، ألّنه يحيل إلى عودة 

ه لن ولم ألنّ  "مرسى فاطمة"اغتراب طويل جعله مثقال بالهموم واألوجاع، ليرتمي في أحضان 

 يجد وطنا أحّن عليه من وطنه.

                                       
  68حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)
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العالمة المميزة والهوية الدالة على النص الذي تختبئ  -بناء على ما سبق –يشكل العنوان 

تحت كلماته المباشرة طبقات متعددة من المعاني والدالالت التي تحتاج إلى قراءة أخري غير 

وظيفة الكشفية لفتح أفق القراءة  لهداخل صوغ العنوان  إذن القراءة المباشرة، "فالبعد التكثيفي

 (1)بشكل أكثر اتساعا."

 (Indication Générique)المؤعر الجنسي  -ج

العمل األدبي الموضوع قيد التلقي من حيث  طبيعة غل وظيفة التجنيس على تحديدتتش   

ولهذا فهو عتبة من عتبات النص، ملحق بالعنوان، كما يري  رواية أو مسرحية...كونه: 

أي  توجيهنا قصد النظام الجنسي للعمل؛"أّنه ذو تعريف خبري تعليقي ألّنه يقوم ب "جينيت"

 (2)يأتي ليخبر عن الجنس الذي ينتمي إليه هذا العمل األدبي أو ذلك."

خلق عالقات تواصل مع يعد المؤشر الجنسي من اإلشارات والمؤشرات التي تسعى إلى 

المتلقي، هذا المتلقي الذي ُأجبر على استضافة العمل اإلبداعي، فيكون من حقه معرفة 

نتظارب كما يهيئه جنسه األدبي، فالتجنيس هو الذي يساعد "القارئ على استحضار أفق ا

 (3)."لتقبل أفق النص

                                       
، أمانة عمان، 98عددالعبد الملك أشهبون: قصة اختيار العنوان في الرواية العربية، مجلة عمان،  -(1)

 55، ص2002األردن، 
محمد مرتاو: التجربة الصوفية عند شعراء المغرب العربي في الخمسية الهجرية الثانية، ديوان  -(2)

 89، ص2009، 1الجزائر، ط،المطبوعات الجامعية، بن عكنون 
 
 57حسن محمد حماد: تداخل النصوص في الرواية العربية، ص -(3)
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يتموضع المؤشر الجنسي في الغالف، أو صفحة العنوان أو هما معا، كما يمكنه التواجد    

في أمكنة أخري مثل: وضعه في قائمة كتب المؤّلف، بعد صفحة العنوان، أو في سخر 

"مرسى فاطمة""لحجي والمتأمل في رواية  -دار النشر –الكتاب، أو في قائمة منشورات 

في وسط الغالف وتحت العنوان مباشرة،  -رواية–نيس ، يالحظ حضور عتبة التججابر"

 وذلك لإلعالن عن نوعية المكتوب، وما يشتمل عليه من نصوص نثرية.

وتظهر منزلتها أكثر في حال غيابها الذي  -التجنيس –تتضح أهمية هذب الوحدة الغرافيكية 

، فتكون مهمته في يصيب القارئ "بحالة من الحيرة أثناء هذا التلقي، وعليه أن يسعى لحلها

وال  (1)؛ إذ يحاول أن يستنتج الموقف التجنيسي للنص الكائن بين يديه،"استنتاجيههذب الحالة 

تترك وحدة التجنيس خانتها فارغة إاّل بوعي من المؤلف، بغية وضع القارئ عنوة في مهمة 

 االستنتاج. 

الف في الوسط، والمتمثل اسم دار النشر في أسفل الغ "مرسى فاطمة"كما تبرز في رواية    

 ولكل دار نشر اسمها البارز في طباعة -الدار البيضاء –في المركز الثقافي العربي 

المؤلف، الناعر، األعمال األدبية والتي تخضع لنظرية التواصل بين ثالثة عناصر: 

 المتلقي.

 الواجهة الخلفية للغالف. 1-2

                                       
 57ص المرجع نفسه: -(1)
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يتضمن الغالف الخلفي أو الصفحة الرابعة لغالف الرواية، إعادة كتابة اسم المؤلف،    

وعنوان الرواية في أعلى الغالف، لكن بحجم أقل من كتابتها في الصفحة األولى للغالف، 

 إضافة إلى إعادة كتابة اسم دار النشر في أسفل الغالف.

ل طغيان اللون األبيو عليه، اللون الذي كما جاء الغالف الخلفي أكثر انفتاحا من خال   

يدل على الصفاء، ويبعث الحب والتفاؤل، وعلى الرغم من تراكم األوجاع ومرارة اآلالم فإّن 

 شعاع األمل يبقى حاضرا في نفسية الذات المبدعة.

مقاطع مستنبطة من متن الرواية؛ أي: أّنها بقلم  -أيضا–دّونت على ظهر الغالف    

 وسنهتم بذكر بعضها كاآلتي: المؤلف ذاته،

ه كم هي سلمى نقية، احتضنتني قبل أن تبتلعني أسمرا بقسوتها، اختارتني من "أخبرت-

 .قلبا ال أزل أسمع نبضاته القريبةبين كل الذين كانوا يلهثون خلفها، منحتني  ون سواي 

ألفرغ عحنة ه ب ا ك اني متأثرا وهو يستمع إلي  لم يقاطعني، وكان هذا كل ما أحتاج-

 .الخيبة التي تسكنني

سلمى بالنسبة لي هي أيضا حلم بحجم الوطن، بين ي يها أععر باألمان، ولجبيتها -

األسمر أنتمي، سلمى لغتي وح و ي، وخارطة وعيي واحتياجاتي، أوال يستحق هذا الوطن 

 أن ألهث خلفه حتى لو استقر هنا في ساوا؟
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الب النعيج، احتضنني ك اني فبكيت بحرقة أكملت كلمتي األخيرة بصعوبة وأنا أغ-

 (1")كان بكائي المر يتعالى كلما حاولت قمعه...المفجوع، 

لماذا هذه المقاطع  ون هذب المقاطع تستفز القارئ، وتدخله في دوامة من التساؤالت:   

لكن إذا دقق القارئ في هذب المقاطع أكثر سيكتشف أّنها  غيرها؟وماذا يقص  المؤلف بها؟

 -كداني–السارد أكثر، ويتضح هذا عندما أخذ يحكي لصديقه  وجعالعبارات التي يظهر فيها 

عن حّب سلمى، الحب الذي أنجب له عشقا بحجم الوطن، وعن فراقها الذي وّلد لديه جروحا 

ن كان هذا الشعور له ضال  -إرتيريا–ل خفية توحي بعشق الوطن ال تكّف عن النزف، وا 

واغتراب السارد عنه خّلف لديه جروحا عميقة، وما البحث عن سلمى إاّل دليل على البحث 

عن الحرية واالستقالل، وعلى الّرغم من اآلالم واألوجاع إاّل أّن الذات المبدعة متفائلة بغد 

 أجمل وهذا ما تجسدب داللة اللون األبيو على ظهر الغالف.

بناء على ما سبق، يتضح أّن فضاء الغالف يتضمن عتبات عديدة تساعد على فهم المتن 

ّنما يتعداب إلى ما  الروائي وتوضيح داللته، وهذا األمر ال يقتصر على فضاء الغالف فقط، وا 

 يعرف بفضاء اإلهداء والمقدمة.

 

 

 

                                       
 68حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)
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 ( Dédicace)اإله اء  1-3
يخلو من أسرار تضيء النص، فهو الّصيغة أو العبارة التي ء فضاء ال تعد عتبة اإلهدا    

ا المبدع في مؤلفه، يبغي من ورائها اإلقرار بالعرفان لشخص ما أو إبالغ عاطفة هَ نُ مِّ َض يُ 

بوجهة  شارة ذات داللة توضيحية، فهي تشيتقدير؛ "إذ يشكل عتبة نصية تحمل داخلها إ

 (1)نظر مفتوحة."

ّما في شكل مكتوب يوقّ يكون اإلهداء في "شكل  عه مطبوع موجود أصال في العمل/الكتاب وا 

 (2)الكاتب بخط يدب في النسخة المهداة."

 جيرار جينيت"تعد عتبة اإلهداء ظاهرة قديمة ارتبطت بالكتاب مطبوعا أو مخطوطا، ويري "

عثر "أّن جذور عتبة اإلهداء تعود على األقل إلى اإلمبراطورية الرومانية القديمة، فقد 

جيرار وقد فّرق " (3)الباحثون على نصوص وأعمال شعرية مقترنة بإهداءات خاصة وعامة."

 بينهما: جينيت"

"يتوجه به الكاتب لألشخاص المقربين منه، :(Dédicace Spécial)األول: إه اء خاص 

 يتسم بالواقعية والمادية.

للشخصيات المعنوية يتوجه به الكاتب : (Dédicace Général)الثاني: إه اء عام 

 (4)كالمؤسسات، والهيئات، والمنظمات، والرموز كالحرية، السلم، والعدالة..."

                                       
 64حسن محمد حماد: تداخل النصوص في الرواية العربية، ص -(1)
  93عبد الحق بلعابد: عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، ص -(2)
  93، صالمرجع نفسه -(3)

(4) - Gérard Genette : Seuils, coll, poétique, seuil, Paris, 1978, P107 
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اإلهداء حلية شكلية ال أهمية لها في فهم النص وتفسيرب، بيد أّنها  يعتقد البعو أنّ    

فقة المصاحبات النصية في األدب الحديث رُ  االعتبارالمة لغوية ونص مواز أُعيد له ع

 االلتحامة التزينية إلى هدي والمهدي له، "متجاوزا الوظيفاألخري، فهو يعكس العالقة بين الم

ولهذا أصبح من الضروري قبل الولوج إلى أغوار النص، أن نقف عند  (1)برؤية المؤلف،"

 لنسائلها قصد تحديد نيتها وأبعادها الوظيفية. -بما فيها عتبة اإلهداء –عتباته 

يتضح أّن خطاب اإلهداء خرج  "حجي جابر"لمؤلفها  "مرسى فاطمة"إذا عدنا إلى رواية   

عن إطارب المألوف، الذي عادة ما يتوجه به المؤلف إلى شخص أو مجموعة أشخاص؛ إذ 

 ورد في شكل إهداء موجه إلى المؤّلف ذاته، على النحو اآلتي:

 

 الصفحة اإله اء المه ي له المه ي الرواية
أعتذر إليك فال  إلى جابر.. مجهول مرسى فاطمة

تزال كّل األماني 
 مؤجلة...حقا

 5ص: 

 

المتمعن لهذا اإلهداء يلحظ أّنه كتب بصيغة نثرية تقريرية موجهة إلى الذات المبدعة، وربما  

 –يكون إهداء على لسان سلمى بوصفها محبوبة السارد لتعتذر عن اختفائها ومغادرتها 

عه، وتصّرح له بأّن كّل األمنيات واآلمال التي كانا يأمالن في تحقيقها دون ودا  -فجأة

                                       
 144محمد الصفراني: التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، ص -(1)
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ستؤجل ألّن مسار العشق طويل وشاق، كما قد يحمل هذا اإلهداء بعدا سخر يحيل إلى 

مانيه، بل إّنها ألّنه لم يحقق له أماله وأ "لحجي جابر"ربما الوطن هو الذي يعتذر فالوطن...

 ال يزال يتجرع شّتى صنوف العذاب. ستتأجل ألّنه

يحتاج هذا اإلهداء إلى استقراء داللته وأبعادب، فهو يرشد القارئ إلى قصدية المؤلف وما   

يأوي إليه مضمون الرواية، ألّنه عتبة نصية ال تخلو من قصدية في اختيار المهدي إليه 

 وكذلك اختيار عبارات اإلهداء. 

 (Les épigraphes)التص يرات  1-4
تعد عتبة التصديرات عتبة قرائية تحمل داللة ذات أهمية في فهم النص، وهي عند     

فمن خالل قول  (1)نقش عامة على رأس الكتاب أو في جزء منه،""كاقتباس يُ  "جيرار جينيت"

في صدر الكتاب سواء أكان هذا  يتضح أّن التصدير عبارة عن اقتباس يوضع "جينيت"

 للمؤلف أم لغيرب. االقتباس

يقال:  "ال يباجة"أو مصطلح "التص ير" إلى مصطلح  (Les épigraphes)يترجم مصطلح    

فالن يصون  يباجته أو يب ل  يباجته أي وجهه، فصون ال يباجة كناية عن عرف "

كما أّن مصطلح التصدير يوحي برفعة الشأن والمكانة،  (2)النف ... يباجة الكتاب فاتحته،"

 فال يحظى بصدر الكتاب أو النص إاّل ما كان ذا أهمية.

                                       
(1) - Gérard Genette : Seuils, P147 

بوغنوط: شعرية النصوص الموازية في دواوين عبد هللا حمادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  اروفي -(2)
 84، ص2007-2006جامعة منتوري، قسنطينة، 



 ها في رواية مرسى فاطمة لحجي جابروتقسيمات اتاني: أنواع الفضاءالفصل الث  
 

144 
 

ستراتيجيةنقش التصدير في صديُ    نصية مشحونة بالكثافة  ر الكتاب، كونه عتبة قرائية وا 

ال ضربا من الداللية، مّما ال يبقيها مجرد عنصر تزيني "يؤتى به لتحلية الكالم وتوشيته، و 

الحلي يتشح به صدر النص كما القالئد تتبرج بها الغواني، إّنما هي كالمصابيح المتدلية في 

سقف الكالم يهتدي بها السائر في مسالك القول ومهالكه...يغير بها دروب الفهم والتأويل، 

د قَ بها عُ  بها مغالق الداللة وتنحلّ ّك هي أيضا كالمفاتيح المعلقة على جدار النص تنفو 

 (1)الخطاب."

يتضح من خالل هذا المقطع أّن عتبة التصدير لم تعد مجرد عنصر لتزيين الكالم    

ّنما هي أيقونة رمزية مشحونة بمعاني كثيفة، تحتاج  االنخراطقبل  االستقراءإلى  وتحليته، وا 

صريحة أو ضمنية مع النص المصّدر له،  ألّنها ترغم المؤلف على عقد وشائجفي النص، 

 ، أو على األقل يمسك بالخيوط األّولية للنص.فبواسطتها يستطيع المتلقي فهم النص وتأويله

بعد اإلهداء  عامة ما يكون في أول صفحةو يتربع التصدير في المكان القريب من النص، 

صفحة العنوان، ويعمل به  ، "أّما ما كان معموال به قديما هو التصدير فياالستهاللوقبل 

ن قّل عما سبق، وهناك مكان سخر محتمل للتصدير، وذلك في نهاية الكتاب؛  حتى اآلن، وا 

بمعنى أدق أّن عتبة التصدير لها موقعها  (2)أي في سخر سطر من النص مفصول ببياو،"

                                       
بحث في بالغة التصدير )محنة الشعر(  ،عبد المجيد بن البحري: قراءة في عتبات النص النقدي  -(1)

، 2005ر عن وزارة الثقافة التونسية، تونس، د، تص168العددمجلة الحياة الثقافية،  ،لنزار شقرون نموذجا
 143ص

  108-107عبد الحق بلعابد: عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، ص  -(2)
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ما أن االستهاللل عتبة اإلهداء، وقب بعدالخاص في الكتاب، فإما أن تتموضع  تأتي في ، وا 

 الكتاب في سخر سطر من النص. نهاية

 أنواع التص ير -أ
 هناك نوعين من التصدير:    
  التص ير المب ئي(Epigraphe liminaire) 
"يوضع هذا النوع من التصدير لتنشيط أفق انتظار القارئ، وذلك بربط عالقة هذا    

 التصدير بالنص المنخرط فيه قراءة.

  التص ير الختامي/النهائي(Epigraphe terminale) 

قراءة النص، واالنخراط في عوالمه، ويعّد ككلمة ختامية  بعديكون هذا النوع من التصدير 

قارئ تأويالت مبنية من خالل قراءاته لدالالت خروج من النص/الكتاب، حيث يقدم لللل

 (1)النص."

األول؛ أي إلى التصدير األولي، باعتبارب  فتنتمي إلى النوع"مرسى فاطمة" أّما تصدير رواية 

أتى في بداية الرواية بعد عتبة اإلهداء مباشرة، وهذا قصدا من المؤلِّف الذي يريد أن ينّشط 

 أفق انتظار القارئ/المتلقي ليساعدب في فهم النص وفك مغاليقه.

                                       
 108ص المرجع نفسه: -(1)
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ي، ويبرز هذا له عالقة مع المتن الروائ تصديرب للزينة، بل "حجي جابر"لم يضع المؤلف    

"الوطن كذبة بيضاء...يرو ج لها البعض  ون ععور بالذنب ويتلقفها التصدير كاآلتي: 

 (1)آخرون  ون ععور بالخ يعة."

يفتح هذا التصدير أفق المتلقي ويستفز ذاكرته، ويعيدب إلى األحداث األليمة التي تعرو    

القارئ يلهث خلف داللة أعمق،  ثيوبي؛ حيث يبقىاأل االحتاللشعب اإلرتيري على يد لها ال

 لعلها تساعدب في فك شفرات النص وتأويله.

في بناء عتبته التصديرية على ازدواجية الداللة: داللة ظاهرية وأخري  "حجي جابر"يعتمد 

باطنية؛ فالداللة األولى نستقرئها من القراءة السطحية للنص والتي تشير إلى أّن الوطن هو 

ى لو دفع به األمر لوطن؛ إذ البد أن يلهث المعشوق خلف محبوبته حتالحبيبة والحبيبة هي ا

إلى ساوا  -البطل –عن وطنه، ويتضح ذلك عند مغادرة السارد  واالغترابإلى الكذب 

ن كانت هذب كذبة اصطنعها للبحث عن حبيبته  -إرتيريا–متطوعا للدفاع عن وطنه  وا 

لة خفية تشير إلى خداع المجندين ألداء أّما الداللة الثانية، فهي دال -سلمى –المفقودة 

وحمايته، لكنهم في حقيقة  -الدفاع عن الوطن إرتيريا –الخدمة العسكرية، تحت عنوان 

، ويجردون من أبسط واالحتقار واالستغاللبحياة ملئها الكذب والخداع،  األمر يصطدمون 

 حقوقهم في الحياة.
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 المق مة 1-5
تعد المقدمة خطابا واصفا لمتن الكاتب، يبين فيه طبيعة موضوعه ويحدد مجاله المعرفي،    

، وقد يشير فيه أحيانا للتأليفكما يكشف فيه عن العوامل الذاتية والموضوعية التي دفعته 

إلى المنطلقات النظرية الموجهة لتصوراته وأحكامه، وذلك بهدف وضع القارئ أمام النص 

يا وذهنيا لكي يجيد فهمه ويحسن تلقيه، "فالمقدمة تأتي في شكل كلمة تتعلق وتهيئته نفس

بالنص، وتقدم حوله إيضاحا، كما توفر له بعدا تداوليا، وتعمل على التأثير في القارئ 

 (1)مشكلة ما يمكن تسميته الميثاق التمهيدي."

أّنها رواية خالية من المقدمة الكاشفة عن الجوانب  "مرسى فاطمة"الملفت للنظر في رواية 

 المهمة والمفاصل الرئيسية المتعلقة لمحتوي الكتاب والمؤلف معا. 

 الكتابة والتصفيح -2
يقصد بفضاء الكتابة والتصفيح، "الحدود التي تشغلها الكتابة المطبوعة في مساحة أوراق     

مة من حيث األفقية والرأسية ومساحات البياو الرواية وأبعادها، وأنماط الكتابة المستخد

 (2)والسواد، وعالمات الترقيم، والهامش في الصفحة."

لكن مع الرواية  كان فضاء الكتابة منفصال عن فضاء األحداث في الرواية التقليدية،   

وثيقا بين المظهر الكتابي والمضمون؛ حيث يتم تقسيم الرواية إلى  االرتباطالجديدة أصبح 
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ول ويغلب البياو على السواد، كما تكثر الوقفات تعبيرا عن تشظي الكتابة التي تترجم فص

 تشظي النص.

من هنا أعطيت أهمية كبيرة الشتغال الفضاء النصي في الدراسات النقدية الحديثة؛ إذ ركز   

الدارسون على "اشتغال الكتابة في تنظيم الصفحة، وتنظيم األسطر من خالل مختلف 

ولهذا يعد  (1)البصرية التي يقدمها النص لمجموع مكوناتها وهو يشتغل فضائيا."األبعاد 

 فضاء الكتابة والتصفيح من الجماليات الشعرية الجوهرية التي ال يمكن إنكارها أو تجاهلها.

 يتلخص هذا الفضاء في ثالثة أبعاد:  

 الكتابة األفقية والرأسية 2-1

كون شكال خطيا، فهي كاألسلوب معطى تعد الكتابة بعدا جماليا ورمزيا، وقبل أن ت   

خراجه من  سيكولوجيا ذاتيا ال ينفصل عن صاحبه، هذا األخير الذي يتفنن في تشكيله وا 

مكاناته الفنية والذاتية.  خالل بالغته وا 

سطر الصفحة  أيبد اتب عندما"الطريقة العادية التي يلجأ إليها الك بالكتابة األفقيةيقصد     

الجهة اليمنى، وينتهي عند اليسري، وهذا النمط شائع في معظم الكتب النثرية واألدبية من 

 وبهذا النمط تبدو الصفحة مشحونة باألسطر من أعالها إلى أسفلها. (2)وغير األدبية،"
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"تأتي الكتابة فيها على شكل عمود أو عمودين أو أكثر في  الكتابة الرأسية/العمو يةأّما     

تشبه  سيةأبمعنى سخر: أّن الكتابة الر  (1)الصفحة مثل طريقة كتابة الشعر العمودي والحر؛"

الشعر العمودي في تشكيله؛ حيث تأتي فيه الكتابة عبارة عن عمودين متوازيين في الصفحة، 

فيه الكتابة عبارة عن عمود واحد، ويتمثل هذا  نجد كما شبه الشعر الحرفي تشكيله؛ حيث

في بعو العناوين في الحوار العمودي بين الشخصيات أو  -في الرواية –النوع من الكتابة 

 حياء بعو األشعار التي تكتب في منتصف الصفحة عموديا.والمقطوعات أو است

توظيف أشعار، حوارات،  ى تضمين الكتابة العمودية عن طريقعملت الرواية الجديدة عل   

جمل قصيرة، انقطاعات في الجمل، ويري النقاد: "أّن طغيان هذب الطريقة يجعل التسلسل 

 (2)المنطقي أو التتابع الزمني يضعف أو يختفي تماما."

والفنية،  واأليديولوجيةتستغل الرواية الحديثة فضاء الكتاب لترجمة انزياحاتها الداللية    

ي عما هو زمني، وتغلب ما هو فضائي، وهذا ما يجعل الرؤية البصرية فتبعد النص الروائ

 لها أهميتها في الفهم في التأويل.

طغيان الكتابة األفقية على الرأسية، ولعل هذا راجع إلى  "مرسى فاطمة"نالحظ في رواية    

لرواية، كثرة األحداث واألفكار وتزاحمها في فكر المؤلف، إضافة إلى األمكنة المتعددة في ا

والتي تحتاج إلى تسلسل منطقي لشرحها وتفسيرها؛ حيث تتابع أحداث الرواية حول رحلة 
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باحثا عن سلمى/الوطن، مجسدا حالة الشعب اإلرتيري ومعاناته في هذا العالم المليء  البطل

 بالخبث والخداع.

معانتنا رغم كل "وردت الكتابة األفقية في مواطن عديدة من الرواية، ومن أمثلتها:   

عاركوا في الثورة، تنكرت لهم ين الذين كمجن ين، فنحن أحسن حاال من ق امى المحارب

الثورة وتخلت عن ذاكرتها، يقال لنا إن  البال  تعيش حالة بين الحرب والسلم، لكن السؤال 

هو لماذا؟ كثيرة هي ال ول التي ورثت معاكل ح و ية مع جيرانها، لكن خيار الحرب لم 

 (1")...رأ  القائمةيكن على 

 ون يدافع معلى الرغم من أنه٬واستغاللهم  ين اإلرتيري المجندين ومن هنا تتضح معاناة

كالم هنا مسترسل من اليمين إلى اليسار دون أن يكون هناك ، فالمبالنفس والنفيس عن وطنه

 بياو أو انقطاع.

وردت الكتابة الرأسية في الرواية في شكل حوار عمودي بين الشخصيات مثل الحوار الذي 

"كان ال يزال على صمته وهو يقل ب بطاقتي، بينما  قات قلبي دار بين الضابط والراوي: 

 تتعالى، إلى أن سئلني بنبرة جافة: 

 هل تسعى للحصول على بيت بسعر مخفض؟ -

 وا.أري  فقط الذهاب إلى سا ال -
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كتب هذا في ملفك ليمنحك فرصة أكبر للترقي في أهذا عمل نبيل منك تجاه وطنك س -

 مراتب الجيش، كن جاهزا للذهاب إلى ساوا

 ؟هذا متىو 

 (1")بع  أسبوعين.

كما وردت الكتابة الرأسية في شكل عمود واحد عندما تذكر الراوي األغنية الشعبية للمطرب 

 وهي أغنية والدب المفضلة: -أحمد المصطفى –

 زاهي في خ ره...ما تأل م إال يوم كل موه وتكل م -"

 حن  قلبه و معه سال...هف بيه السوق وقال -

 لو تراه في سماه...النور كساه الجمال -

 (2)."كنت تعلم كيف جهنم تحرق الجنب العمال -

نالحظ أّن معظم الحوارات واألغاني المذكورة في متن الرواية كتبت كتابة رأسية بغية    

القارئ لدالالته اإليحائية والرمزية من جهة  بواستيعاإبرازها في سياق النص من جهة 

ّنما هي تشكيل خطي   –أخري، ولهذا فالكتابة ليست حلية شكلية تزين فضاءات الرواية، وا 

مقصود من الناحية الفنية، ويحيل إلى طبقات من المعاني فهو   -أم عمودياسواء كان أفقيا 

 والدالالت. 

 
                                       

  32ص حجي جابر: مرسى فاطمة، -(1)
 151ص :المصر نفسه -(2)



 ها في رواية مرسى فاطمة لحجي جابروتقسيمات اتاني: أنواع الفضاءالفصل الث  
 

152 
 

 ضامساحات البي 2-2
يحائيا للنص الحد    ثي مما ايخلق الشكل الذي تكتسبه األسطر النثرية فضاء بصريا وا 

ساحات الخالية في صفحات الرواية يضفي على القراءة متعة جديدة عبر بياو تبرزب الم

سواء كانت بين السطور، أو في نهاية فقرة، أو فصل أو في هامش الصفحة، أو بين 

بر الملفوظ عن المحذوف، ملة الواحدة، "شريطة أن يعالكلمات في الفقرة الواحدة أو في الج

 (1)ويحل محل هذا الصراع بين الكلمات أحيانا نقط متتابعة."

 يقوم البياو بشكل أساسي على العنصر التشكيلي للمكان الذي يحتله السواد، ويعد   

من وسائل توفير اإليحاء وتوصيل الداللة للقارئ عن طريق الصراع الحاد القائم بين  وسيلة

األسطر السوداء والفراغ، وهذا الصراع ما هو إاّل انعكاس للصراع الداخلي الذي يعانيه 

فامتداد البيت الخطي وانقباضه وامتالؤب وشحوبه، وتمزقه وتواصله فعل المبدع، ولهذا "

الذي يمكنه أن يحول الصفحة إلى فضاء مشحون بمجموعة من  (2)قصدي من المؤلف."

 الدوال.

الدراسة أن كل فصل من فصول الرواية، يتربع عنوانه في تتضح لنا في الرواية موضوع   

، يستغل صفحة بيضاء لوحدب على "مرسى فاطمة"ل: صفحة كاملة ومثال ذلك: الفصل األو 

الرغم من كتابته بحجم صغير، وال يخص هذا األمر، الفصل األول من الرواية، بل يتعداب 
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ّنما عنوة من طرف المؤلف لغرو ، وا  لم توضع اعتباطا بياضات هذب الإلى بقية الفصول، و 

من مستوي زماني ومكاني إلى سخر، وكذلك إلبراز قيمة كل فصل وشحنه بالدالالت  االنتقال

 واإليحاءات.

كما نجد البياو بصورة كبيرة في الصفحات األولى من الرواية؛ إذ ورد البياو في    

الصفحة الخامسة والتي كانت بمثابة إهداء يتشكل من سطرين، ويحتل صفحة لوحدب على 

جم صغير، واألجزاء األخري من الصفحة خالية من الكتابة، ويمكن أن الرغم من كتابته بح

 نمثل له كاآلتي: 

 

 

 "إلى جابر..

 (1)".اأعتذر إليك، فال تزال كل األماني مؤجلة حق
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على نفس الطريقة نجد التصدير متموضعا في جزء من الصفحة دون أن يحتلها بكاملها، 

 على الشكل اآلتي:

 

بيضاء...يرو ج لها البعض  ون ععور بالذنب، ويتلقفها "الوطن كذبة 

 (1)"آخرون  ون ععور بالخ يعة.

 

كما تبرز مساحات بيضاء بين السطور، أو بين الفقرات والكلمات، والتي تعبر عنها     

النقاط المتتابعة التي تنحصر بين نقطتين أو ثالث نقاط، ومثال ذلك قول الراوي في الفقرة 

 اها وطن  فء ينهي صقيع اغترابي، وعلى ص رها تنام األمنيات غير  ابئة ..."ياآلتية: 

 (2")بالمستحيل، من ضحكتها الصافية تجري ينابيع البهجة، ولحضورها...

لم يقتصر البياو على بدايات ونهايات الفقرات أو الجمل فحسب، بل يتخلل أيضا    

الكتابة ذاتها وذلك للتعبير عن أشياء مسكوت عنها داخل األسطر، أو ربما محذوفة، 

الرأسية في النص خاصة عندما تتوافق مساحات البياو مع الكتابة ٬ويتجسد ذلك في الرواية

 فق الحوار العمودي بين الشخصيات، ومثال ذلك:هذا التواالروائي، ويجسد 

"أين سلمى؟ لم أرها منذ يومين...أعرف أن ها غاضبة...لكني بحاجة إلى الح يث -

 معها...لعرح...
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 (1")سمعت أن ها رح لت إلى ساوا... -

 كما تظهر مساحات البياو من خالل المقطوعات واألغاني، ومثال ذلك قول الراوي: 

كما تركتها، تم  ت على فراعي، على مقربة مني كانت هيلين مل ، وج ت الخيمة  -"

 تص ح بأغنيتها العذبة:

 ...أنا لك...قلهاا ليُقله -

 إذا كان قلبك يحبني...لماذا تختار البع ؟ -

 بالحب االعتراففي  ال عيب أو خجل -

 (2)قلهالي...أنا لك...قلها." -

ظفها المؤلف رواية والتي و الالواردة في  توضح هذب المقاطع بعو مساحات البياو    

من مكان إلى مكان، كما هو الحال في البياضات التي نجدها عند  االنتقالقصدا، إّما لغاية 

بداية كل فصل، أو إلبراز معاني أو كلمات بعينها، وتوضيحها لما لها من دالالت إيحائية 

األسطر، أو في بداية الفقرات، أو في  ورمزية، وهذا ما نجدب في النقاط المتتابعة التي تتخلل

يحائي ورمزي في المتن  نهايتها، وفي كلتا الحالتين فإّن البياو يساهم في خلق بعد جمالي وا 

 الروائي.
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 (Les signes de ponctuation)عالمات الترقيم  2-3
يقصد بعالمات الترقيم رموز اصطالحية معينة توضع بين الجمل والكلمات، وتكون      

براز غرو الكاتب وانفعاالته،  داللتها في الفصل بين أجزاء الكالم والتفصيل، والتفسير، وا 

من تعجب واستفهام ودهشة، وغير ذلك، لهذا يضطرب المعنى إذا ُأسيء استعمال عالمات 

 الترقيم.

ّن الترقيم أفصح من الكتابة؛ حيث يعمل حضورب على حصر مجال داللة النص يبدو أ   

وتوجيهها، وعلى الرغم من هذا الحضور الضروري في الكتابة، إاّل أّن الترقيم "قوامه 

مجموعة عالقات ال أثر لها أصال في سلسلة الكالم أثناء القراءة بصوت مرتفع، إّنها ال تبرز 

بمعنى أدق: أّن عالمات الترقيم ليس (1)يبرز كأدلة ضابطة للنبر؛" كأدلة صوتية، ولكن أثرها

لها وجود أثناء القراءة بصوت مرتفع، ولكّن دورها خفي ومهم؛ حيث ُيساهم في توجيه 

القراءة، ويفتح المجال للربط بين الدالالت لتنظيم المفاصل المهمة في النص الروائي، 

 وتيسير عملية الفهم واإلفهام.

األقوا ، الفواصل، عالمات الترقيم بوصفها إشارات ضابطة للقراءة ضمن:  حصرتُ     

النقطة، الفاصلة المنقوطة، عالمات التنصيص، عالمات االستفهام، عالمات التعجب، 

تحظى هذب العالمات بأهمية كبيرة بوصفها دوال بصرية تتفاعل نقاط الحذف، النقتطان...

                                       
، 1محمد الماكري: الشكل والخطاب نحو تحليل ظاهرتي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -(1)

 240، ص1995
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وفهم أفكارب، مما يعني وجود عالقة تالزم بين الترقيم  مع الدوال اللغوية إلنتاج داللة النص

 ومعنى النص.

تعد عالمات الترقيم من وجهة النظر اللسانية كتمية؛ أي: صامتة، لكّنها ناطقة من جهة 

الداللة ألّنها "تخبر في السلسلة المكتوبة عّما يوافق المنطوق، إّن عالمات الترقيم بأدائها 

وعلى الرغم من صغر حجمها إاّل أّنها  (1)عن ألفاظ بال ألفاظ،"وظيفة داللية تصبح عبارة 

ثرية في جوهرها لما تقّدمه من إشارات تعمل على اإلفصاح عن الجانب الخفي للذات 

 المبدعة، كما تساهم في ضبط الداللة، وتوجيه المتلقي.

 (Pause ou Point)النقطة/الوقفة  -أ

شارة  ].[تتمثل صورتها البصرية في الشكل اآلتي:  وتعد حّدا فاصال بين الكلمات، وا 

موجبة بتمام المعنى، ونهاية الجملة، بعبارة أدق: "تشير إلى نهاية الكالم وانقضائه واستقالله 

فالنقطة عالمة  (2)عن ما بعدب معنى وا عرابا كما أّنها تساعد القارئ على فهم محتوي القول،"

 داللية تساعد القارئ على فهم محتوي النص.ترقيمية تشير إلى نهاية الكالم ولها وظيفة 

النقطة بكثرة، وكأّن الكاتب يريد أن يسهل على حضور  "مرسى فاطمة"الحظ في رواية ن

القارئ إدراك المعاني من جهة وتزويدب بالنفس الضروري لمواصلة القراءة من جهة أخري، 

معكلة ما، غير أني "اقتربت من أح ى الحانات. فكرت في ال خول وافتعال ومثال ذلك: 

                                       
عبد الستار محمد العوني: مقاربة تاريخية لعالمات الترقيم، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني  -(1)

 271ص، 1997ديسمبر ،2للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العدد

 202محمد الصفراني: التشكيل البصري في الشعر الحديث، ص -(2)
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تذكرت تلك الهراوة التي عجت رأسي  ون سبب. وبينما أنا معغول بتر  ي، سمعت صراخا 

وأصوات عراك على م خل حانة منزوية. لم أك  أتبين الموقف حتى علت أبواق عربات 

 (1")عرطة. أ ركت وقتها أن  فرصتي في اللحاق بسلمى ق  حانت بال عك.

المحددة التي تدّل على استخدام الكاتب للنقطة في مواضعها نستشف من هذا المقطع    

تساعد القارئ على تفسير المقاصد وتوضيح التراكيب، وعلى  ع الوقف، كماتعيين مواض

 الرغم من تضاءل حجمها إاّل أّنها عالمة ترقيمية تثري المعنى وتفيدب.

  نقطتا التوتر(Les points de tension) 

ويقصد بنقطتي التوتر: وضع نقطتين  ]..[تتمثل صورتها البصرية في الشكل اآلتي    

أفقتين بين مفردتين أو عبارتين أو أكثر من مفردات أو عبارات النص، بدال من الروابط 

 النحوية.

ظهرت نقطتا التوتر في الشعر العربي الحديث، "ووظفت في إطار التلقي البصري لحسم    

شفهي والمكتوب من خالل داللتها البصرية على توقف صوت المنشد مؤقتا الجدل بين ال

 (2)بسبب التوتر الذي يدفعه إلى إسقاط الروابط النحوية."

 ومن أمثلة ذلك: مرسى فاطمة هذب التقنية كثيرا في رواية  "حجي جابر"وظف   

 اقتحم مسلح الغرفة وهو يحمل عرضا: -"

                                       
 29حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)
 204محمد الصفراني: التشكيل البصري في الشعر الحديث، ص -(2)
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ماله ويعطينا كليته. كلنا نق ر نعيش بكلية وح ة..أنا عن عليا انت وياه..من و ه ياخذ -

 كما نجد النقطتان في موضع سخر من الرواية: (1)عايش بوح ة وما بي خالف،

 َقْنَزْب..هات..َقْنَزبْ  -"

ونجد  (2")أفرغنا ما في جيوبنا، فأعار إلى أضواء بعي ة: ذيك إسرائيل..يال هجوا..انقلعوا، -

 النقطتان أيضا في المقطع اآلتي: 

 (3)أطلقوا سراح ك اني..أطلقوا سراح ك اني."-"

 يتضح من خالل هذب المقاطع أّن النقطتان دليل على توتر الكاتب؛ إذ وردت المقاطع   

والتوتر، ولو لم يكن الكاتب متوترا لوضع  واالستغاللالثالث مشحونة بمشاعر الظلم 

، أو وضع ثالث نقاط تشير إلى الكالم المحذوف، كما تشير إلى التوقف المؤقت )فاصلة(

إسقاطه للروابط النحوية واستخدامه للنقطتان لتجسيد حالته  -أيضا –يدل على توتر الكاتب 

 النفسية.

 

 

                                       
 178حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)
 183: صالمصدر نفسه  -(2)

 86ص :المصدر نفسه -(3)
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 الحذف أو االختصار  نقط(Les Points de suspensions) 
وهي "عبارة عن ثالث نقط ال أقل وال  ]...[تتمثل صورتها البصرية في الشكل اآلتي:    

أكثر، توضع على السطور متتالية أفقيا لتشير إلى أّن هناك بترا أو اختصارا في طول 

 ( 1)الجملة."

في الكالم، أو ترك  لالختصارمرسى فاطمة"هذب التقنية في روايته ""حجي جابر" وظف    

كالم محذوف ليكون مشحونا بدالالت ضمنية تنشط أفق القارئ، ومثال ذلك من الرواية قول 

"...عيناها لؤلؤتان ال تُمل، في القلب منها ح ائق لوز، الراوي وهو يصف محبوبته سلمى: 

 "لكن الرسوب في الصف الثاني أمر يعترك فيهكما يقول في موضع سخر:  (2)ي اها..."

 (3")معظم الطالبات ... لماذا سلمى بالذات؟ كيف تقبل في ساوا وهي...

تدل نقط الحذف في هذين المقطعين على وجود كالم محذوف، وكأّن الكاتب يريد ترك 

المجال واسعا للمتلقي ليتوقع ما يريدب، وهذا دليل على نباهة الكاتب في جعل المتلقي مبدعا 

 ثانيا للنص الروائي.

 

 

                                       
 205الصفراني: التشكيل البصري في الشعر الحديث، صمحمد  -(1)
 77حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(2)

 18: صالمصدر نفسه -(3)
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  التفسيرنقطتا (Les Deux points) 

ويقصد بهما نقطتي البيان، أو نقطتي  ]:[تتمثل صورتها البصرية في الشكل اآلتي 

 (1)التوضيح، "وتستعمالن في موضع القول والتوضيح والتبين"

 ومن أمثلة ذلك: ،الرقمية في روايته ستخدم الكاتب هذب العالماتا 

حين قالت: إن   ما جرى، لكن ها ص متني"ع ت إلى خيمتي منهكا، وحكيت ألم أو اب 

الحرائق في المخيم تتكرر باستمرار، أمير عن و حق يا ول ي، ما في عهر غير ما نعوف 

 (2")فيه حريقة: تقول في نا  بالعاني قاص ين يحرقونا.

وظف الكاتب نقطتي التفسير في هذا المقطع، في موضع القول وبعد فعله مباشرة لكي يبرز 

"أم حيث تتحدث م المتحدث بوضوح، وهذا ما يساهم في إنتاج داللة النص؛ للمتلقي كال

 .ائق التي يشهدها المخيم باستمرارفيهذا المقطع عن اآلالم والحر  أبواب"

 (La virgule) الفاصلة -ب

وتدل على "الوقوف القليل في الجملة  ]،[: تتمثل صورتها البصرية في الشكل اآلتي

وقد ( 3)الواحدة، وقد استعملت الفاصلة في الشعر العربي الحديث ضمن داللتها الوظيفية."

الدال على الوقف القليل في الجملة  استخدم للكاتب هذب العالمة الرقمية في موضعها

"لم أنم ليلتي األولى في الواحدة، ويسجل ذلك بصريا للمتلقي، ومن أمثلة ذلك في الرواية: 

                                       
 214محمد الصفراني: التشكيل البصري في الشعر الحديث، ص -(1)
 145حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(2)

 215محمد الصفراني: التشكيل البصري في الشعر الحديث، ص -(3)
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ألطر  ارتباكي، ساوا. كنتَ ُأُلم  عتات صور المكان وتفاصيله الغريبة علي، أسعى جاه ا 

ال أري  الغوص في ما يجري هنا، سأمنحه جس ي، وأحتفظ بعقلي  ٬أحي  ه على األقل

 (1)وروحي لمهمة وحي ة: إيجا  سلمى."

وضع الفاصلة في مكانها المناسب، ولوال  يتضح من خالل هذا المقطع جودة الكاتب في   

الفاصلة الختلط الكالم وصعب فهمه، فعلى الرغم من حجمها الصغير إاّل أنها عالمة رقمية 

 ناجحة في تعيين مواضع الوقف، وترتيب الكالم.

 (Le point d’interrogation)عالمة االستفهام  -ت

عر العربي وقد شاع استعمالها في الش ]؟[تتمثل صورتها البصرية في الشكل اآلتي:    

 وتكون في المواضع اآلتية: االستفهامالحديث للداللة على 

 ل أو استفسار.ية سواء تعلق األمر بسؤال أو تساؤ بعد الجملة االسم -"

 (2)"عند عدم التأكد من معلومة ما. -

بكثرة في روايته، بوصفها العالمة الترقيمية التي تساعدب  االستفهاموظف الكاتب عالمة   

على التساؤل في كثير من في كثير من األمور التي يريد لها استفسارا، وتتضح هذب العالمة 

 -منجوس –في الرواية في مواطن عديدة نذكر منها الحوار الذي دار بين ضابط المعسكر 

 والراوي: 

                                       
 44جابر: مرسى فاطمة،ص حجي -(1)

نبيل الطاهر الفرجاني: عالمات الترقيم في الكتابة العربية ، أصولها وقواعدها، مجلة الحياة الثقافية  -(2)
 5، ص2005أكتوبر  30التونسية، 
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 هل هناك كالعينكوف إرتري؟-"

 ا ارتباك على قائ  الفرقة وهو يجيب:ب -

ر والجيوش الثورية،  - قريبا...قريبا ج ا هذه البن قية هي المفضلة ل ى حركات التحر 

 فهي مفي ة في حروب العارع بسبب سهولة استخ امها وفاعليتها.

 هذا يعني أن  ثورتنا المجي ة اعتم ت على هذا السالح؟ -

 أيضا في الحوار الذي دار بين الراوي ورفيقه كداني: (1")نعم بالتأكي ... -

 ماذا إذا كانت سلمى تهرب مني؟ -"

؟ حينها ستكون ق  أضعت عمرك مرتين، مرة حين أتيت إلى ساوا وماذا إذا لم تكن كذلك -

 ، ومرة حين رضيت بالهزيمة.

 لم أج  ما أقوله، اقترب مني ك اني وأمسك بي ي، ونظر في عيني مباعرة:-

 (2)؟ستلحق بها، ألي  كذلك -

ستفهام بكثرة، وكأّن الكاتب يريد أجوبة ي هذين المقطعين توظيف عالمة االفنالحظ    

لتساؤالت كثيرة أثارت اهتمامه، ولوال هذب العالمة وتسجيلها بصريا لما فهمنا صيغة األسئلة 

 أصال.

 

 
                                       

 48حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)

 108صالمصدر نفسه: -(2)
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 (Les Guillemet)المز وجتان  -ث

عالمة ، "ويطلق عليهما البعو بد: [ "] تتمثل صورتها البصرية في الشكل اآلتي:    

ويمكن حصر استخدماتها في الحاالت اآلتية: تمييز  (1)،"االقتبا عالمة أو  التنصيص

العبارات المنقولة حرفيا من الكتاب، إبراز عناوين الكتب أو المقاالت، أو لبيان أّن لفظا ما 

 از أسماء األماكن والشخصيات...مترجم، أو إلبر 

في مواضع  مرسى فاطمة"المزدوجتين في روايته " -حجي جابر –لقد استخدم الكاتب 

 مختلفة، حيث وظفها في:

"الوطن كذبة بيضاء...يرو ج لها البعض  ون الععور بالذنب، ويتلقفها : تص ير الرواية

 (2)"آخرون  ون الععور بالخ يعة.

 "قندع"، قرية "تسني"، "كزن"، "ُكْرُمك"، "َساوا"قرية أسماء األماكن: 

 "أم أّواب"، "أمير"، "كارال"، "زينب"لتمييز بعض الكلمات:

نالحظ استخدام الكاتب للمزدوجتين في مواضع مختلفة بغية تمييز بعو الكلمات وأسماء 

الترقيم، األماكن والشخصيات، وهذا ما يساهم في إنتاج دالالت النص، ولهذا فإّن عالمات 

صغيرة في حجمها، ثرية في جوهرها، وبما أّنها تخضع لمقتضبات الداللة، فهي دالة من 

 جهة، وضابطة للقراءة من جهة أخري.

                                       
 220محمد الصفراني: التشكيل البصري في الشعر الحديث، ص -(1)
 7مرسى فاطمة، ص:حجي جابر -(2)
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أّن الفضاء النصي الذي يعنى بتركيب الفقرات، والمشاهد  -بناء على ما سبق –يمكننا القول 

لية الغالف، يتعالق مع محتوي والفصول، إضافة إلى العناية بجودة العنوان، وتصميم جما

النص؛ حيث يقدم للقارئ تسجيالت من شأنها أن تعمل على إقامة الصلة القوية بين النص 

لى قراءة النص وتحليله القارئ وجعله يقبل بنهم علدي  رغبة الوالقارئ، كما تسهم في توليد 

 لوانهاأو  شكالهاأة الحديثة بلتقنيات الطباع ، والبّد أن نشير إلى أّن التطور الهائلبعمق وتدبير

في تشكيل  للكاتب فرصا كثيرة، استطاع من خاللها أن يتحرك بحرية أوسع الذي أتاحهو 

مشحون  )فضاء العتبات النصية، فضاء الكتابة والتصفيح(ِبِشّقْيه نصه، فالفضاء النصي 

بطبقات عديدة من المعاني والدالالت واإلشارات التي لها حصة األسد في فهم محتوي 

 النص. 
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تعالق الفضاء بمكونات السرد الفصل الثالث: 
( في رواية "مرسى الزمن/الشخصية)األخرى: 

 فاطمة" لحجي جابر

 
 أوال: بنية الزمن في الّرواية

 ثانيا: بنية الشخصية في الرواية    
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تعالق الفضاء بمكونات السرد األخرى: الفصل الثالث: 
 ( في رواية "مرسى فاطمة" لحجي جابرالزمن/الشخصية)

تعد البنية الزمنية والشخصية، إلى جانب البنية المكانية والنصية، من المكونات التي تمنح 

للعمل الروائي خصوصيته وطابعه، وتجعله مسرحا مضبوطا بوتيرة الزمن، تقوده شخصيات، 

تحرك األحداث وتطورها، فالزمن الروائي يسعى لبناء فضاء الرواية؛ حيث تظهر آثاره 

الشخصيات وطبائعها وسلوكها، فاألحداث التي يسردها الكاتب، واضحة على مالمح 

ن كانت هناك تحريفات  تتحرك والشخصيات الروائية التي يجسدها، كّلها في زمن محّدد، وا 

 زمنية، فهي بغية تحقيق أهداف معّينة. 

واية  أوال: بنية الزمن في الر 

 مفهوم الزمن -1
 لغة 1-1
إْن  –يعد الزمن خيطا وهميا مسيطر على كل التصورات، واألنشطة واألفكار، فهو    

كاألكسجين يعايشنا في كل لحظة من حياتنا، وفي كل مكان من حركاتنا  -صحت المشابهة

غير أننا ال نحس به، وال نستطيع أن نتلمسه، ولقد اهتمت به كتب التراث نظرا لتداوله في 

رآن الكريم والحديث الشريف سواء بالّلفظ الصريح أو بمرادفاته في أشعار العرب، وفي الق

، "لسان العرب"في "ابن منظور" ، وأّول من يطالعنا باستخدام هذا اللفظ واالستعمالالمعنى 

( في قوله: " ه  ر  ك  حيث ذ   ان الزمان اسم لقليل مالزمن و  تحت مادة )ز م ن  م  ْقت وكثيره، ز  ن الو 
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الحر والبرد، ويكون الزمن شهرين إلى ستة أشهر، والزمن يقع على  ن  ز م  ب والفاكهة، الرَّط

اًنا." فصل م   (1)من فصول السنة، وأ ْزم ن  الشيء: طال عليه الزمان، وأ ْزم ن  بالمكان: أ ق ام  به ز 

أّن الزمن "اسم لقليل الوقت وكثيره، والجمع أزمان وأزمنة  "القاموس المحيط"كما جاء في    

ومن يقلب النظر في المعنى اللغوي للزمن، يجده مرتبطا بالحدث، "إّن الزمن في  (2)،"منوأزْ 

الحقل الداللي الذي تحتفظ به اللغة العربية إلى اليوم هو زمن مندمج في الحدث، يتحدد 

 (3)بوقائع حياة اإلنسان وحوادثه."

نسيابية، فال يمكن تحديده، الهيم أّن الزمن يتسم بالميوعة وايتضح من خالل هذه المفا  
 والكشف عن ماهيته باعتباره الحقيقة المجردة التي ال ندركها في هذا الكون بصورة صريحة.

 اصطالحا 1-2
يلعب المستوى الزمني دورا بارزا في بناء النص الروائي، نظرا للعناية الفائقة التي يوليها    

ّتاب الرواية هذا من جانب وألّن النص الروائي ال يمكن أن يقوم أو يستقيم في غيابه؛  ؛إياه ك 

إذ من الصعب أن نتصور حدثا سواء كان واقعيا أم تخييليا خارج الزمن، فهو الرابط الحقيقي 

لألحداث والشخصيات واألمكنة، فكل حدث أو فعل أو حركة، البّد له من فضاء زمني 

في التقرب من الزمن وتطويعه بوصفه أحد يتشكل فيه، وهذا ما جعل الرواية تحقق كفاءة 

                                       
(1)-  ،)  60ص  7جلدمابن منظور: لسان العرب، مادة )ز م ن 
، شركة مصطفى البابي الحلبي 3مجلدالفيروز أبادي/ مجد الدين محمد يعقوب، القاموس المحيط،  -(2)

 234-233، ص 1952، 2وأوالده، مصر، ط
 12، ص 2004، 1لبنان، ط-العربية، دار فارس، بيروتمها حسن القصراوي: الزمن في الرواية  -(3)
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فنيا وجماليا، لدرجة أّن هناك من يذهب إلى أّن  اسية التي ت سهم في تشييد معمارهاالبنى األس

 الميزة الجوهرية للعمل الروائي هي التعايش والتفاعل في الزمن وضمنه.

م مصطلح الزمن إلى المصطلحات النقدية التي دخلت عالم الدراسا   ت والبحوث؛ حيث يْنض 

ى الرغم من تعّدد ظّل لفترة طويلة ال يشير إلى معنى دقيق بعينه، وال إلى داللة محددة عل

، وبهذا أضحى الزمن عبر عصور المعرفة إشكالية تحتاج إلى كثير من محاوالت تعريفه

ال" "باسكالنص السردي وت برز قيمته، ولعّل ذلك هو الذي دفع  الدقة في دراستها حّتى ت ثري 

(Pascal)  :أن ه من المستحيل ومن غير المجدي أيضا تحديد مفهومإلى القول" 

حيث لكل هيئة  ومختلفة؛وعلى الرغم من ذلك اتخذ مفهوم الزمن دالالت متعددة (1)الزمن،"

 من العلماء مفهومها الخاص بها.

من األوائل الذين أدرجوا مبحث الزمن في نظرية األدب،  "الشكالنيون الروس"ي عد   

ومارسوا بعضا من تحديداته على األعمال السردية المختلفة؛ حيث تحّدثوا عن طريقتين 

لعرض األحداث في العمل الروائي، "فإّما أن تخضع لمبدأ السببية فتراعي نظاما زمنيا معّينا، 

مّ   (2)ل تتابع ال يراعي أّي سببية داخلية."عرض دون اعتبار زمني أي في شكا أن ت  وا 

تصوراتهم حول مفهوم الزمن، انطالقا من التمييز بين ما أسماه  "الشكالنيون الروس"بنى   

 ."توماشفسكي"المتن الحكائي والمبنى الحكائي

                                       
 203 ، بحث في تقنيات السرد، صعبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية  -(1)

 48مها حسن القصراوي: الزمن في الرواية العربية، ص  -(2)
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 .بها خالل العمل إخبارناوالتي يقع  ،األحداث المتصلة فيما بينها فاألّول "يعني به مجموع

ظهورها في العمل، كما يراعي نظام  يراعي د أّنهفهو يتأّلف من نفس األحداث بيْ أّما الثاني 

ّن المتن الحكائي هو مجموع األحداث أ:بمعنى أدق (1)تبعها من معلومات تعّينها لنا؛"ما ي

إذ ال يلجأ الراوي في أّي موضع من القصة  على محور الزمن تالحقا خطيا؛التي تتالحق 

تشظي النسق األفقي للزمن، في حين يسعى المبنى الحكائي إلعادة إنتاج القصة إلى 

ّنما يهتم بكيفية عرض األحداث وتقديمها  وتشكيلها فنيا؛ حيث ال يأبه بتلك القرائن الزمنية، وا 

 للقارئ تبعا للنظام الذي ظهرت به في العمل.

" "تودوروف، طرح ئية الزمنيةانطالقا من تصور الشكالنيين الذي يعتمد على مبدأ الثنا  

؛ إذ يقول: زمن الخطاب، زمن القصةتصوره حول الزمن الروائي مميزا فيه بين زمنين هما: 

ومن "إن  زمن الخطاب هو: بمعنى من المعاني زمن خطي، في حين أن  زمن القصة هو 

د األبعاد، ففي القصة يمكن ألحداث كثيرة أن تجري في آن واحد، لكن الخطاب ملزم  متعد 

بأن يرتبها ترتيبا متتاليا يأتي الواحد منها بعد اآلخر...غير أن  ما يحصل في أغلب 

 ف ال يحاول الرجوع إلى هذا التتالي الطبيعي لكونه يستخدم التعريفهو أن  المؤل    األحيان

 (2)ض جمالية."الزمني ألغرا

                                       
الروس،  ترجمة: إبراهيم  توماشفسكي: نظرية األغراض، نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكالنيين -(1)

 180، ص 1982، 1الخطيب، الشركة المغربية، الدار البيضاء، المغرب، ط
تزفيتان تودوروف: مقوالت في السرد األدبي، ترجمة: الحسين سحبان، فؤاد الصفا، مجلة آفاق،  -(2)

 42، ص 1988، إتحاد كّتاب المغرب، 9-8العدد
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يالحظ من خالل هذا القول أّن زمن الخطاب يراعي التسلسل الزمني/الخطي لألحداث، بيد   

أّن زمن القصة ال يبالي بذلك ألّن خلخلة النظام الطبيعي للزمن يتجاوز المستوى اللغوي إلى 

من القصة بزمن الخطاب، الذين يؤديان بالضرورة إلى ز المستوى الجمالي، فيتالمس 

 نحرافات زمنية من شأنها إنتاج إيقاعات فنية وجمالية يتمخض بموجبها نص متمّيز.ا

قوله مستندا إلى  "تودوروف"يواصل  )زمن القصة/زمن الخطاب(لتعميق هذا المفهوم     

ف الزمني سمة الخطاب كان الشكالنيون الروس يرون في التحرينصوص الشكالنيين: "

كما يضع نفسه موضع الناقد المعارض، ويواصل قائال:  (1)ميزة له عن القصة،"الوحيدة الم

 (2)"إن هم يهملون السرد من حيث هو قصة، ولم يهتموا سوى بالسرد من حيث هو خطاب،"

)زمن استطاع أن يحقق استقاللية تصوره الثنائي للزمن  "تودوروف"ومن هنا يتضح أّن 

ن أولوا األهمية لزمن الخطاب، معارضا بذلك الشكالنيين الروس الذي القصة/زمن الخطاب(

 دون زمن القصة؛ إذ ي عد السرد أشد تعقيدا فهو شامل لقصص كثيرة.

 تودوروف"مع الرؤية السابقة للزمن، حيث يتبنى تعريفات " "جيرار جينيت"يشترك   

 "جيرار جينيت"ومالحظاته عن العالقات التي تربط زمن القصة بزمن الخطاب، ولكّن 

القصة وزمن الحكي؛ "إذ هناك زمن الشيء الم ْحكي وزمن الم ْحكي،  يستخدم مصطلح زمن

                                       
 42األدبي،  ص  تزفيتان تودوروف: مقوالت في السرد -(1)

 44 المرجع نفسه: ص -(2)
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وبربط هذين الزمنيين بعالقات ثالثية تتمثل في: الترتيب الزمني لألحداث، الديمومة، 

 (1)التواتر."

وفق هذا التمييز بأّن هناك تنافر أو مفارقة زمنية تقع في النص  "جيرار جينيت"يبين لنا   

بتفاوت بين ترتيب القصة، وترتيب الحكاية، فيستخدم مصطلح القصة للتدليل على المضمون 

 السردي، ومصطلح الحكاية للتدليل على المنطوق أو الخطاب السردي.

 إلى اعتبار الزمن الروائي: "المدة (Alain Robbe Grillet)روب غرييه""آال كما يذهب   

ره ينتهي بمجرد اية، ألّن زمن الرواية من وجهة نظالتي تستغرقها عملية قراءة الرو  الزمنية

 لذلك فهو ال يلتفت إلى زمنية األحداث، وعالقتها بالواقع. (2)من القراءة." النتهاءا

عمل غير كذلك بمفهوم الزمن؛ حيث يرى أّن الرواية (Mikhael Bakhtine)"باختين"اهتم   

منجز وفي سيرورة مستمرة "فإذا كان الزمن الملحمي مكتمال ومنغلقا على نفسه، فإّن الزمن 

على المستقبل في أّي  االنفتاحيظل عديم االكتمال، ألّنه يملك إمكانية  -في نظره–الروائي 

أحصى ثالثة أزمنة متداخلة في الخطاب  فقد (Michel Butor)"بوتور"أّما  (3)لحظة،"

زمن القراءة، وافترض أّن مدة هذه األزمنة تتقلص ،و زمن الكتابة ،الروائي وهي: "زمن المغامرة

                                       
ترجمة محمد معتصم وآخرون، منشورات  جيرار جينيت: خطاب الحكاية، بحث في المنهج،  -(1)

 45، ص2003، 1االختالف، ط

، 1997، 3طسعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي، الزمن، السرد، التبئير، المركز الثقافي العربي،  -(2)
 67ص

،  2003، 1، دار الكندي، عمان، األردن، طالسرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر هللاشعبان:  هيام -(3)
 37ص 
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مثال يقدم خالصة وجيزة ألحداث وقعت في  الكاتب ذلك ألنّ  (1)تدريجيا بين الواحد واآلخر."

بينما -كتابةزمن ال–وربما يكون قد استغرق في كتابتها ساعتين  -مغامرةزمن ال–سنتين 

 -زمن القراءة –نستطيع قراءتها في دقيقتين 

ا الشك فيه أّن التصورات النقدية التي أفرزها النقد الغربي حول هذه البنيات الزمنية، ممّ   

لدى النقاد قد وجدت صداها عها النص السردي داللًيا وجماليا، والكيفيات التي تعامل م

 فاعليتها على النص الروائي العربي. واالعرب؛ حيث تبناها كثير منهم، واختبر 

 ؛"جيرار جينيت"في دراستها لبناء الزمن الروائي انطالقا من نظرية  "سيزا قاسم"تنطلق   

حيث تقسم الزمن إلى قسمين: األول داخلي خاص باإلنسان، وهو كامن فيه، والثاني زمن 

وفي دراستنا لطبيعة األدب من زاوية الزمن نعتمد خارجي، وتؤكد على ذلك في قولها: "

على الزمن النفسي أو الزمن الداخلي، كما نعتمد على الزمن الطبيعي أو الزمن الخارجي، 

 (2)فهومين يمثالن بعدي البناء الروائي في هيكله الزمني."والشك أن  هذين الم

ال يعني أّن  -النفسي والطبيعي–ضح من خالل هذا القول أّن التمييز بين هذين الزمنين يت  

هناك انفصال تام بينهما، فما الزمن األول إاّل صورة باطنية للشخصيات وذكرياتها، أما 

يخفي وراءه كيفية صياغة الكاتب  نصوص الروائية وسي في ثنايا الالثاني فيتجسد بشكل أسا

                                       
 114حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصية، ص  -(1)
 45سيزا قاسم: بناء الرواية، دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ، ص  -(2)
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ن كانت الرواية الحديثة قد اتجهت إلى  بالزمن النفسي ألّن البشر يعيشون  هتماماإلله، وا 

 طبقا لزمنهم الداخلي الخاص.

مفهوم الزمن عن ،"تحليل الخطاب الروائي"هخاصة كتابفي كتبه،  "سعيد يقطين"يبحث    

لوصول إلى رؤية نظرية وتطبيقية لدراسة ل منه محاولةتقسيماته في التصور الغربي، في و 

الزمن الروائي في النص العربي؛ "حيث يقترح له تقسيما ثالثيا يتمثل في: زمن القصة، وزمن 

فزمن القصة في نظره هو زمن المادة الحكائية، وكل مادة حكائية  (1)الخطاب، وزمن النص،"

القصة نهاية، إّنها تجرى في زمن، ويتمثل زمن الخطاب في تجليات زمن ذات بداية و 

 أّما زمن النص فيبدو مرتبطا بزمن القراءة. وتمفصالته

 "تودوروف" و"جيرار جينيت"،مع طروحات كل من  "لسعيد يقطين"ينسجم هذا الطرح     

ن أسهمت في فتح أفق إجرائي جديد لرصد الزمن وتقنيته في بناء الرواية، فإّنها بقيت  التي وا 

بعيدة عن إمساك المستوى الداللي الذي يتطلب وضع الزمن في سياق الحياة اإلنسانية 

 النفتاح على اآلخر.ر النص األدبي نص غير جاهز قابل لواعتبا

مؤكدا أّن التناقض  "تودوروف"الزمن الروائي على  في تقسيمات "عبد الملك مرتاض"يعتمد  

قائم بين زمنية الحكاية وزمنية الوحدة الكالمية "فزمن الوحدة الكالمية قد يكون زمن أحادي 

 (2)الخط بينما يكون زمن الحكاية متعدد األبعاد."

                                       
 89سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي،  الزمن، السرد، التبئير، ص  -(1)
 56مها القصراوي: الزمن في الرواية العربية، ص  -(2)
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ابة، اآلخرين في الفصل التام بين زمن الحكاية وزمن الكتالنقاد  "مرتاض"كما يخالف    

وجعل األول سابقا للثاني؛ حيث يرى "أّن زمن الكتابة هو الزمن الوحيد الذي يضّم بين 

بمعنى أدق: أّن زمن الحكاية  (1)جوانحه زمن الحكاية التي لم تنشأ إاّل في لحظة الكتابة."

يندمج في زمن الحكي لتشكيل الزمن الروائي في لحظة الحاضر، وما الماضي إاّل مجرد 

ألّنه ال يعني سوى الحاضر، فالراوي يسرد ما يجري في مخيلته لحظة إفراغ  خدعة فنية

 النص السردي.

"الثنائية الزمنية التي تكشف لنا عن التعارض بين إلى القول بأّن  "حسن بحراوي"يذهب    

زمن القصة وزمن الحكي، يمكن اعتبارها، مع "جينيت" أهم ما يميز السرد األدبي من حيث 

 (2)إعداده الجمالي عن غيره من أنواع السرد األخرى."مستويات 

أّن التشكيل الزمني في الرواية تشكيل م زدوج، يجمع بين عنصرين  -مما سبق–نستنتج     

للمادة  هما: الزمن التاريخي والزمن التخييلي، فالزمن األول ي شكل خارج المسار الزمني

يل القارئ على وقائع وأحداث محددة يحاول النص ترهينها، أما الحكائية معالم ثابتة، تح

ؤى تتحدد وفق منظور التجربة اإلنسانية التي  الزمن التخييلي فإّنه يمنح للتاريخ تصورات ور 

تعايش زمنا يتماهى والزمن التاريخي، ذلك ألّن الروائي ال يمكنه أن يتقيد بأزمنة 

                                       
 56المرجع نفسه: ص  -(1)
 117حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي،  الفضاء، الزمن، الشخصية، ص  -(2)
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ولعّل هذا التمازج بين الزمن التاريخي والزمن الفني  ثابتة،فالتجربة اإلنسانية لها حضورها،

 هو الذي يخلق هوية النص الناتجة عن تفاعلهما. 

 المفارقات الزمنية  -2
عمل حكائي مهما كان نوعه على الزمن باعتباره هيكال تقوم عليه أجزاء العمل  ينبني أيّ    

، فزمن القصة، زمن الحكاية زمنن هما: ، وهذا البناء يستوجب تواجد زمنين اثنيالحكائي

ه الطبيعي المنطقي، وهو "أحادي البعد ت قدم في رتيبالقصة هو زمن خطي خاضع للت

 (1)أتي فيه الواحد بعد اآلخر متمثال لتسلسل الكالم وسيرورته."األحداث مرتبة ترتيبا متتاليا ي

في آن واحد، وكأّن  في حين أّن زمن الحكاية هو زمن متعدد األبعاد قد تقع فيه أحداث كثيرة

 (2)، وزمن الحكاية.")زمن القصة(ي ية مرتين: فهناك زمن الشيء المرو الحكاية "مقطوعة زمن

بما أّن زمن السرد ذو بعد واحد مقّيد بخطية الكتابة، وزمن الحكاية ذو أبعاد متعددة، فإّن    

ثر من كونه ظاهرة التوازي في الترتيب بين هذين الزمنين "ليس إاّل ضربا من االفتراض أك

ألّنه من غير المعقول أن يقص الراوي جميع األحداث وخاصة المتزامنة  (3)حاصلة بالفعل،"

تلك األحداث ما يراه  منها دون أن يلجأ إلى تقديم بعضها عن اآلخر، ودون أن يختار من

                                       
،  لبنان بيروت، ، ومفاهيم،  الدار العربية للعلوم ناشرون محمد بوعزة: تحليل النص السردي، تقنيات  -(1)
 88 ، ص2010، 1ط
 
 45جيرار جينيت: خطاب الحكاية، بحث في المنهج، ص  -(2)
، 2003، 1محمد ألخبو: الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة، دار صامد، تونس، ط -(3)

 63ص 
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بـ:  يت""جيرار جينالقصة، وكسر هذا الترتيب الزمني وخلخلته هو ما يعّرفه  منسجما فنيا مع

 .المفارقة الزمنية

أّن "المفارقات الزمنية ليست وليدة اليوم بل هي من المميزات  "جيرار جينيت"يؤكد      

وسط  في ويمكن مالحظة ذلك في اإللياذة التي تكمن بدايتها (1)التقليدية في السرد األدبي."

تفسيرية إلى مرحلة زمنية سابقة، وهذا ما تتسم به أيضا روايات القرن  عوداتالحكي، تتلوها 

 التاسع عشر.

حداث تقوم بها عدة شخصيات في ية بإمكانية احتواء العديد من األيتميز الواقع عن الروا    

لحظة واحدة، فإذا أراد الكاتب إسقاط هذا الواقع في عمله الفني، فإّنه مجبور على تجاوز 

، ألّنه ال يملك خيارا غير كسر تسلسل األحداث المنطقي، وا عادة النظر في تلك الميزة

تزامنيتها، بعبارة موجزة: فإّن زمن السرد ال يتقيد بالتتابع المنطقي، فعادة ما نجد النص 

الروائي يعود إلى الماضي، وتارة يقفز إلى المستقبل، أو التخلي عن شخصية في لحظة 

حل حديثة متتابعة منطقيا على رضنا قصة ما تتحقق على مرافلو افتلعرض شخصية جديدة، 

 (2)الشكل اآلتي."

 

                                       
 47المنهج، ص جيرار جينيت: خطاب الحكاية، بحث في  -(1)
 
  73حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، ص  -(2)

 ب جـ د أ
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 (1)فإّن سر هذه األحداث في رواية ما، يمكن أن يتخذ مثال الشكل اآلتي:

 

يتضح من خالل هذين الشكلين أّننا بإزاء المفارقات الزمنية التي "توقف استرسال الحكي 

حيث تشكل  (2)نوع من الذهاب واإلياب على محور السرد؛" مالمتنامي، وتفسح المجال أما

ألول، ومؤشرا ذي تدخل ضمنه حكيا زمنيا مغايرا لكل مفارقة في ضوء عالقتها بالحكي ال

في مستوى سير األحداث، ثّم إّن مدى المفارقة يتحدد بين بداية  نحرافاالوجود  علىواضحا 

أو  ستذكارا()استرجاعا دايتها في زمن السرد، سواء كانت االلحظة المفارقة في زمن القصة وب

 .الحقة ألحداثستباقا ا

 (Analepsie)/االستذكاراالسترجاع 2-1
السردية األخرى، نظرا لكثرة وتعدد الدراسات  ات هذه التقنية شأنها شأن التقنياتتختلف تسمي

تسمية معينة يراها األنسب  على التي اختصت بموضوع السرد؛ إذ نجد أن كل باحث يعتمد

طلح من وجهة نظره، ولعل السبب في ذلك يعود إلى التباين وعدم الوضوح في ترجمة المص

مصطلح الواحد، وغياب لل ى إلى ظهور أكثر من مقابل ترجمياللساني والنقدي، "مما أد

 (3)في كيفية وضع المصطلح وترجمته." ضوابط مشتركة وموحدة

                                       
 73المرجع نفسه: ص  -(1)

نفلة حسن أحمد العزي: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، قراءة نقدية، دار غيداء، عّمان، األردن   -(2)
 47، ص 2010، 1ط
 49ص : تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، قراءة نقدية، نفلة حسن أحمد العزي  -(3)

 د ب أ جـ
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بين تلك الترجمات من ناحية التسمية، إاّل أّنها تبدو  االختالفلكن على الرغم من وجود   

، االرتدادسميات أخرى: "لها ت "سترجاعاال"متفقة إلى حد كبير من ناحية المعنى، فمثال تقنية 

لحدث سابق الحق ، لكنها تدل على معنى واحد هو: كل ذكر ، اإلحياء، البعديةستذكاراال

 (1)للنقطة التي نحن فيها من القصة."

من أكثر التقنيات السردية  حضورا وتجليا في النص الروائي، فهو  االرتداد/االسترجاعيعد   

وقف عن متابعة ذاكرة النص، من خالله يتحايل الراوي على تسلسل الزمن السردي؛ "حيث يت

األحداث الواقعة في حاضر السرد، ليعود إلى الوراء مسترجعا ذكريات األحداث والشخصيات 

 (2)الواقعة قبل أو بعد بداية الرواية."

سير األحداث الطبيعي ويقفز قفزة نوعية نحو  -االسترجاع–يترك الراوي في هذه التقنية   

ت لفت انتباه القارئ، وذلك قصد تحقيق التكامل بين السرد وحاضر الرواية نفسها، الماضي، 

وهي أكثر تواترا، تروي لنا فيما بعد  االسترجاعات"أم ا قائال:  "تودوروف"وهذا ما يصّرح به 

، الراوي يمارس ما يشبه اللعب على الزمن؛ حيث "يستخدم تقنيات وكأنّ  (3)ما وقع من قبل،"

                                       
 51جيرار جينيت: خطاب الحكاية، بحث في المنهج، ص  -(1)
عبد الملك مرتاض: تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سميائية مركبة لرواية زقاق المدق،   -(2)

 71، ص 1995ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ط، 

 48تزفيتان تودوروف: الشعرية، ص  -(3)
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قع لها في حاضرا ما، تتذكر حادثا أو أمرا و خاصة، كأن يجعل الشخصية التي تعيش 

 (1)الماضي فتحكي عنه، وكأّنه ي دخل في قصته حكاية عن الماضي."

طالقا من العودة إلى يحاول الراوي طبع النص الروائي براهنية زمنه السردي الذي يتم ان  

وينفتح على زمن آخر  -زمن الحاضر الروائي–أحداث الماضي "فيترك السرد زمن القص 

هو زمن الوقائع، فينكسر السرد، وال يعود قّصا حاضرا، بل يصير حكاية عن ماض، عن 

وبهذا ينكسر حاضر القص وينفتح على زمن ماض  (2)وقائع وأحداث، عن سيرة شخصية."

ذا اللعب الفني، يوهم القارئ بأّن الكالم يتجه إلى الوراء في حين أّن "الكتابة له، وبفضل ه

 (3)تبقى في الحقيقة خطية متقدمة باتجاهها على الورق إلى األمام."

الماضية والحاضرة إلى  حسب العالقة التي تربط األحداث السردية االسترجاعينقسم   

 (4)كاآلتي: االسترجاعاتلتصنيف  "جينيت" حسب رؤية "سيزا قاسم"ها تقسمين، والتي حدد

 : يعود إلى ما قبل بداية الرواية.(Analepse externe)استرجاع خارجي 

 يعود إلى ماض الحق لبداية الرواية.: (Analepse interne)داخلياسترجاع 

 (Analepse axterneاالسترجاع الخارجي ) -أ

                                       
، 1يمنى العيد: تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط -(1)

1990 
 75ص  

 215، ص 1985، 3يمنى العيد: في معرفة النص، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط -(2)

 231يمنى العيد: في معرفة النص، ص:  -(3)

 40سيزا قاسم: بناء الرواية، دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ، ص:  -(4)
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الحاضر السردي؛ حيث  بدء الخارجي، الوقائع الماضية التي حدثت قبل االسترجاعيمثل    

يستدعيها الراوي في أثناء السرد، وتعد زمنيا خارج الحقل الزمني لألحداث السردية الحاضرة 

يعالج أحداثا تنتظم في سلسلة سردية  االسترجاععبارة أدق: فإّن هذا النوع من في الرواية، ب

 لبداية المفترضة للحكاية األولى.تبدأ وتنتهي قبل نقطة ا

الخارجي بعالقة عكسية مع الزمن السردي في الرواية الحديثة، نتيجة  االسترجاعيرتبط   

 (1)الخارجي حّيزا كبيرا." االسترجاع"فكلما ضاق الزمن الروائي شغل لتكثيف الزمن السردي، 

 لالنفتاحن السردي وحصره، ولقد لجأ الروائي في الرواية العربية الحديثة إلى تضييق الزم

على اتجاهات زمنية حكائية ماضية، تلعب دورا أساسيا في استكمال صورة الشخصية، 

 وبلورة أحداثها، وفهم مسارها.

، "ال يوشك في أّي لحظة أن االسترجاعاتإلى أّن هذا النوع من  "جيرار جينيت"يشير 

كمال الحكاية األولى عن طريق تنوير يتداخل مع الحكاية األولى، ألّن وظيفتها الوحيدة هي إ

الثانية ال تقلق أبدا الحكاية وهكذا فإّن الحكاية (2)هذه السابقة أو تلك،"القارئ بخصوص 

ولى، لكنها تأتي لتحقيق أهداف فنية وجمالية؛ إذ يتم اللجوء إلى هذا النوع كلما تسللت األ

ماضي هذه الشخصية  شخصية جديدة إلى النص، ألّن القارئ بحاجة إلى إضاءة حول

 بالقدر الذي يخدم حاجة النص.

                                       
 195مها حسن القصراوي: الزمن في الرواية العربية، ص  -(1)
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المتأمل في النصوص الروائية الحديثة يجد استرجاعا خارجيا بعيد المدى، كما يجد هناك   

ديد مدى المفارقة يعتمد على المسافة الزمنية قصيرة المدى، "فمشكلة تح استرجاعات خارجية

 (1)باأليام والسنوات والشهور."التي يرتد فيها الراوي إلى الوراء؛ حيث تقاس 

عند اطالعنا على الرواية تستوقفنا عدة محطات كانت وال تزال عالقة في الذاكرة، هذه   

باعتباره العودة إلى الوراء، وهذا  ،لالسترجاعاألخيرة التي تمثل الوسيلة أو األداة المالصقة 

، خاصة في مواطن عديدة يالخارج االسترجاعإذ يرد ؛ "مرسى فاطمة"ما نستشفه في رواية 

، ويعمل في صحيفة مستقلة طالبا جامعيا معاناته عندما كانسترجع ي"كداني"خذ أعندما 

، واألطفال المطبوعات التي كان يقدمها رئيس تحريرها للطالبحيث ثار على تلك 

ر وتبشر بالعدالة والّرخاء، على الرغم ، والتي تنظّ ن لكي يهتموا بتوزيعها في الشوارعالمتشردي

والكذب  االستغاللمن أّن الواقع ي ثبت العكس؛ إذ بمجرد رفضه لهذه المطبوعات ووقوفه ضد 

"كنُت أرفد نشاطي في الجامعة أ لقي به في السجن، وتتجسد تلك المعاناة في المقطع اآلتي: 

ى بالحياة رها صفحة أسبوعية تُعني  رئيس تحريبالعمل مساء في صحيفة مستقلة، َأْسَنَد إل

ئة آالف نسخة، يمنحني خمسمائة منها ..يعود رئيس التحرير وبحوزته خمسماالجامعية.

ألو زعها في الجامعة، بينما يتكف ل المشردون بتوزيع ما تبقى في شوارع العاصمة، كنت 

بتوزيع  ن ال يجدون قوت يومهمخرية الذي يثيره قيام أطفال مشرديأتوقف عند حجم الس
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مطبوعات تبشر بالعدالة والرخاء...فوجدت نفسي في أحد مخافر العاصمة...فرغت النيابة 

من تعداد التهم الموجهة إلي  وطالبت بعقوبة قاسية...
("1) 

إلى  :االرتدادإلى الوراء، أي االرتدادالمقطع أّن الراوي قام بتقنية يتضح من خالل هذا   

السابقة، خلقت عنصر التشويق  االرتداداتجامعيا، وكل هذه  ا كان طالبالمّ  "كداني"مغامرات

فيما بعد، عّما  "كداني"بالنسبة للمتلقي الذي عادت به الرواية إلى أحداث ماضية، يرويها 

 قبل. من وقع

 الجزئي الخارجي االسترجاع 
الشخصية القصصية ألجل أن  يذكر جزء من ماض: "االسترجاعيقصد بهذا النوع من    

 (2)يتعرف القارئ على بعض خصائص تجاربها الحياتية."

خارجي جزئي، حيث يطلعنا الراوي على عدة  ارتداد"مرسى فاطمة"نجد  في رواية   

في معسكر  واالستغاللالذي عانى من قساوة الحياة،  "أبراهام"شخصيات، أبرزها شخصية 

أين ذاق مرارة األلم أضعافا  "الشفتا"،، فهرب من الخدمة العسكرية ليقع في سجن "ساوا"

مضاعفة؛ حيث يعود الراوي بالزمن السردي إلى الوراء ليقدم لنا شيئا من ماضي الشخصية، 

"كان أبراهام قد هرب من الخدمة العسكرية قبل أربعة أشهر، اتفق مع الشفتا على فيقول: 

مقابل ثالثة آالف دوالر، دفع نصفها مقدما ببيع ذهب والدته، وعجز إيصاله إلى السودان 
                                       

 86فاطمة، ص حجي جابر: مرسى  -(1)
عمر عيالن: في مناهج تحليل الخطاب السردي، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا،  -(2)

 132، ص 2008د.ط، 
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م لم تتوقف عند هذا الحد، فبمجرد أن علمت عن توفير النصف الثاني، لكن متاعب أبراها

ود، أو السلطات في أسمرا بهروبه حتى قامت بسجن والدته المريضة للضغط عليه كي يع

 (1")ر.فا وخمسمائة دوال تقوم هي بدفع ما يعادل أل

نالحظ من خالل هذا المقطع أّن االسترجاع الجزئي يغطي جزءا محدودا من الماضي   

 معزوال ومنقطعا عّما حوله، أّما وظيفته فهي تقديم معلومات ضرورية لفهم األحداث.

 االسترجاع الخارجي التام 
يستمر حتى نقطة ئع ممتدة زمنيا وفق تتابع متصل، يتم من خالله سرد متسلسل لوقا   

 التام "وهذا النوع ارتبط بتقنية كتابة الرواية باالسترجاعبداية الحكاية األولى، وهو ما يسمى 

يرمي إلى استعادة الجزء الساقط من الحكاية التي تشكل عموما جزءا مهما  ٬من وسطها بدءا

 (2)أو الجزء األساسي."

من خالل المقطع اآلتي:  فاطمة" "مرسىفي رواية  االسترجاعاتيتجسد هذا النوع من   

القاعة بخفة  ماني باريا" بانتشاء كبير، تُنقل خطواتها في"كانت سلمى ترقص على أنغام "ي

، تبتعد قليال، قبل أن ألحظ المسافة تعود أصابعها، وأدعها تتلوى  الفتة، أمسك بأطراف

 (3)وتجس رها، خرجت من شرودي مع صوت كارال."

                                       
 118حجي جابر: مرسى فاطمة، ص  -(1)
 18، ص 2002، 1لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار، ط -(2)
 202حجي جابر: مرسى فاطمة، ص  -(3)
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من خالل هذا المقطع أّن هناك استرجاع ألحداث وقعت من قبل ولكن بتسلسل  نالحظ   

 متصل، دون أن يكون هناك انقطاع في الزمن السردي.

 

 

 الخارجي الموضوعي االسترجاع 
، أو ماض ما مكانوضوعي "الرجوع بالحكي إلى تاريخ الخارجي الم باالسترجاعيقصد    

 وهو ارتداد خارج عن نطاق الزمن السردي. (1)شخصية ما،"

الراوي يريد أن ي طلع  نّ في مواطن عديدة وكأ "مرسى فاطمة"تتجسد هذه التقنية في رواية    

يف الزمن الماضي، ة عن طريق الرجوع إلى الوراء لتوظالقارئ على بعض األحداث الماضي

ن أحد المجندين ليعطي لنا على لسا "ساوا"ذلك عندما أخذ الراوي يسترجع تاريخ  ويتضح

تماما، وهي من  "هذه المنطقة القاحلة كانت خضراءمعلومات عن تاريخ هذا المكان: 

رتيريا، لكن بمجرد أن تم  تهجير الهدندوة والنارا منها، حتى تم أخصب المناطق في إ

عندما كان  "جبريل"كما نجد الراوي في مقطع آخر يتذكر حديث رفيقه  (2")تصحيرها بالكامل.

"بلغنا كرن فعاد وجه جبريل وحكاياته ، حيث يقول الراوي: "كرن"يحكي له عن تاريخ مدينته 

الكثيرة عن مدينة طفولته، تذكرت حديثه عن السهل الواسع المحاط بالجبال من كل جانب: 

                                       
 123الشريف حبيلة: بنية الخطاب الروائي في روايات نجيب الكيالني، ص  -(1)

 40حجي جابر: مرسى فاطمة، ص  -(2)



تعالق الفضاء بمكونات السرد األخرى )الزمن/الشخصية( في رواية "مرسى فاطمة" : لثاالفصل الث    
 لحجي جابر

 

187 
 

كرن في لغة قومية البلين تعني الحجر في إشارة لما تحيط بها من صخور ضخمة، كانت 

اإليطاليون هزيمة نكراء أمام  عسنحيت" في عصور سابقة، على أرضها تجر  "تسمى 

 (1)الحلفاء في الحرب العالمية الثانية."

إلى الوراء؛ حيث استطاع في  نالحظ من خالل هذين المقطعين أّن الراوي يتعمد الرجوع   

، كما استطاع في المقطع الثاني "ساوا"المقطع األّول أن ي طلعنا على جزء من تاريخ مدينة 

، وهذا ما يمنحنا نحن كقّراء إشارات تعود بنا إلى الوراء "َكَرْن"أن يسترسل في تاريخ مدينة 

 لمعرفة جزء مهم من الماضي.

 (L’analepse Interne) الداخلي سترجاعاال -ب
لزمن بدء ّنها الحقة لكباستعادة أحداث ماضية، و  االسترجاعات"يختص هذا النوع من    

بمعنى أدق: أّن السارد يسترجع أحداث وقعت داخل زمن الحكاية  (2)الحاضر السردي،"

للتذكير ببعض المواقف المتصلة بماضي الشخصيات، وبأحداث القصة، وبهذا "يكون الحقل 

بعبارة أوضح: هو  (3)الداخلي متضمنا في الحقل الزمني للحكاية األولى." لالسترجاعالزمني 

 حداث وقعت ضمن زمن الحكاية؛ أي بعد بدايتها.استعادة أ

الداخلي بأحداث القصة وماضي شخصياتها؛ حيث يسير معها وفق خط  االسترجاعيتصل   

لما هو خارج المحكي األّول،  زمني واحد بالنسبة إلى زمنها الروائي ألّن مداها ال يتسع
                                       

 38المصدر نفسه: ص  -(1)
 199مها القصراوي: الزمن في الرواية العربية، ص  -(2)

 61جيرار جينيت: خطاب الحكاية، ص  -(3)
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عناصر جديدة غير متأصلة  -داخل سياق الحكاية األولى–الداخلي يتعلق بإدراج فاالسترجاع

فيها، "كأن يضيف السارد شخصية جديدة، أو يضيء حياتها السابقة عبر إعطاء معلومات 

دي، وتقدم متعلقة بها، أو أن تتم العودة إلى شخصية غيبت مدة عن سطح المسار السر 

 (1)الداخلية وظيفة تأويلية." االسترجاعاتويؤدي هذا النوع من  للقارئ مالحظات بشأنها،

الحق لبداية الحكاية، "وقد تأخر تقدمه في  يالداخلي العودة إلى ماض االسترجاعيمثل    

في مخيم  –عندما أخذ السارد  "مرسى فاطمة"النوع في رواية  هذا ونستشف (2)النص،"

بعيد  لالحتفالأثناء خروجهما  يسترجع ذكرياته مع محبوبته المفقودة، وخاصة -الشجراب

أعيادي طو حت بي دعوة أم أو اب عن المكان، وأعادتني إلى ..."؛ حيث يقول: االستقالل

ت أم ي على الخروج وافق ...يقضيته في كنف فتات لالستقاللمع سلمى، إلى أو ل عيد 

مساء الغد...كنت أفيض بالفرح...كنت قد توقفت وتوقف  ، سألتقيكلالحتفالبرفقة أختي 

عندي كل شيء، في كمشتاو إال خطوات سلمى، كنت أرُقبُها، وقد ضبطت عليها دقاُت 

 قلبي وتمايله.

 هل تأخرُت عليك؟-

                                       
 112نقدي، ص حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور  -(1)
 91، ص 1997، 3ضياء غني لفتة: البنية السردية في شعر الصعاليك، دار الحامد، ط -(2)
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 للتو بدأ إحساسي بالوقت-

تضحك سلمى، فكنت أمتلئ بعطر الليمون...تسير مع زحام كمشتاو نحو إكسبو أطو ق -

ى بيدي...نتوقف لتشتري سلمى علما تغطي به كتفيها...تحايلت على سلمى وأخذت سلم

العلم ألطو ق به كتفي ."
(1) 

كنه يتعمد ل "أسمرا"،يدرك القارئ تفاصيل تلك األحداث التي كانت تجري بين العاشقين في   

فجوة سابقة في لذي يضم مقاطع استعادية تأتي لسد الداخلي ا االسترجاعإلى إنارتها بواسطة 

 االحتفالد يريد أن يرجع بنا إلى أجواء ؛ وكأّن السار االستقاللالحكاية، وتتمثل هنا في حادثة 

 ، ومن أمثلة هذا النمط عدة أشكال نذكر منها:باالستقالل

 الداخلي التكميلي االسترجاع 
يأتي لتبيان طبيعة العالقة التي تربط بين شخصيتين في الرواية، ولم يفسح المجال لهذه    

العالقة بالظهور في بداية القص؛ إذ يتم تقديمها في وقت الحق، لزيادة توضيح الحدث الذي 

 (2)سبق لنا اإلطالع عليه."

أخذ السارد يرتد إلى  عندما، "مرسى فاطمة"في رواية  االسترجاعاتيتجسد هذا النوع من   

متذكرا أّمه ونصائحها  حداث التي غابت في بداية الحكاية،الوراء السترجاع بعض األ

إلى  اختطفوني الشفتا، وجاؤوا بيوتحذيراتها من عصابة الشفتا المستبدة؛ حيث يقول: 

                                       
 201حجي جابر: مرسى فاطمة، ص  -(1)
 57نفلة حسن أحمد العزي: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، قراءة نقدية، ص  -(2)
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 ال تأمن لشفتاي ولو كان "رغما عني...تذكرت أم ي التي كانت دائما ما تحذرني: الحاوية

الثورة يسرقون أسلحة الثوار  أخاك، فطبع الغدر يجري في دمه، يكفي أن هم كانوا أيام

ليبيعوها عليهم من جديد"، كنت ألتقي بعدد منهم أثناء الرعي في البراري المحيطة بقندع، 

ا حوارات مقتضبة...كنت أتعجب لطريقة حديثهم الغليظة، سألت أم ي فعرفُت ننيحيث تدور ب

وطريقة  كالمهم وطباعهملى إرتيريا حديثا من صحراء بعيدة، وهذا ما يجعل أنهم قدموا إ

اع لبسهم مختلفة بالكامل، كانت لهم أسماء أخرى قبل أن يغلب عليها وصف )قط  

 (1")الطرق(...

ديدا إلى أحداث نالحظ من خالل هذا المقطع، أّن الراوي يتعمد الرجوع إلى الوراء، وتح   

قط اع –لتسليط أضواء ومعلومات جديدة على عصابة الشفتا  قندع""ماضية جرت في قرية

د الفجوات السابقة في الحكاية، وتزويد القارئ بإضافات جديدة، ت نير له فهم و -الطرق  لتس 

في بداية  –األحداث بشكل ميسور، مع أّن القارئ يعلم قساوة الشفتا واستغاللها للناس 

 -القص

 الداخلي التذكيري  االسترجاع 
أي أّنه يرد في النص الروائي  (2)؛"التكراري  باالرتدادهذا النمط: " جيرار جينيت"" يسمي  

    التذكيرية  االسترجاعاتأّن وظيفة  "جيرار جينيت"مكررا في أكثر من موضع، كما يؤكد 

                                       
 120-119حجي جابر: مرسى فاطمة، ص  -(1)
 64جينيت: خطاب الحكاية، ص جيرار  -(2)
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د إلى حداث الماضية، وذلك إّما بأن تعمتتمثل في "أّنها تأتي لتعدل بعد فوات األوان داللة األ

ّما بأن تدحض تأوياللم يكن داال فتج ما  (1)أّول وتعوضه بتأويل جديد." عله داال، وا 

، عندما أخذ الراوي مرسى فاطمة"في رواية " االسترجاعاتنجد مثل هذا النمط من   

"كانت سلمى تمأل ما مضى، وما هو ؛ حيث يقول: "سلمى"يسترجع ذكرياته مع محبوبته 

ع آخر؛ حيث يقول: ويكرر هذا التذكر في موض (2")فال أعود أحتاج شيئا، آت، تُغنيني

"أحتاج سلمى ألن ي معها كنت أطل  على وجهي القديم، شغفي الضائع والنوافذ المشر عة 

اقْط على أحزاني دون حت ى أْن أهز   على ذاكرة مبل لة بالعشق، أحتاجها ألن ها كانت دوما تس 

ا في .جذوع الكالم، فيبرأ كل  م
("3) 

 "سلمى"نالحظ من خالل هذين المقطعين أّن الراوي يسترجع ذكرياته مع محبوبته   

 المفقودة، مكّررا هذا االسترجاع في موضع آخر من الرواية.

 (Proepse et Anticipation)االستشراف ستباق/اال. 2-2

بواسطة  للزمن النسق األفقي أحد المفارقات الزمنية التي تْعمد إلى تشظي االستباقي عّد    

سابقة عليها في الحدوث، بعبارة أوضح، هو عملية سردية  أخرى تقديم أحداث زمنية محّل 

                                                                                                                        
 
 
 66جيرار جينيت: خطاب الحكاية، ص  -(1)
 95حجي جابر: مرسى فاطمة، ص  -(2)
 95المصدر نفسه: ص  -(3)
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"تتمثل في إيراد حدث آت أو اإلشارة إليه مسبقا، وهذه العملية تسمى في النقد التقليدي سبق 

 (1)"(anticipation)األحداث 

يستوقف هذا النمط القارئ للتأمل في المقاطع السردية والتساؤل: هل سيحدث ذلك فعال؟   

هل ستحقق الشخصية ما تصبو إليه؟ الشك أّن القص يرغب دائما في التالعب بمقاطعه 

رافات داللية، يخلقها الذي يؤدي إلى انح كاالستباقمن خالل توظيفه ألنماط عديدة السردية، 

 فة ما سيجري.بمعر ذلك الشعور 

مثلما يرجع زمن القص ف، االرتداده التقنية معاكسا لتوجه تقنية كان التوجه الزمني لهذ  

الستحضار األحداث الماضية، يقفز إلى األمام م تخطيا اللحظة التي وصل إليها، الستقدام 

"أّن الواقعيين ال يتناولون المستقبل  "سيزا قاسم"أحداث مازالت في حكم المجهول؛ حيث ترى 

ّنما كانوا ينظرون إليه في صورة توقعات، أو تخطيط من الشخصية  في صورة استباقات، وا 

لما سيقع، أو ستفعله في ضوء المواقف التي تجتازها، وكانت هذه التوقعات، أو الخطط 

 (2)حداث الالحقة."تتحقق أو تخيب وفقا لتطور األحداث، ولم تكن استباقا: أي تقديم األ

ما اصطلح عليه النقد  يؤكد على ضرورة الوقوف على الرقيق" "عبد الوهابلهذا نجد   

"خطاب ما الحظناه في كتابه  وهذاظل مترددا بشأنه،  "جيرار جينيت"رغم أّن  "االستشراف"بـ

المرتبطة "تجنبا لإليحاءات النفسية في قوله:  االستشراف؛ حيث أقصى مصطلح الحكاية"
                                       

عمر عاشور: ابن الزيبان، البنية السردية عند الطيب صالح، البنية الزمنية والمكانية في موسم  -(1)
 19، ص 2010الهجرة إلى الشمال، دار هومة، الجزائر، د.ط، 

 44سيزا قاسم: بناء الرواية السردية، دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ، ص  -(2)
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تثير تلقائيا ظواهر ذاتية مثل: استشراف، فإن نا سنقصيها في أغلب  مصطلحات باستعمال

األحيان، لصالح مصطلحات أكثر حيادا: فندل بمصطلح استباق على كل حركة سردية تقوم 

 (1)على أن ُيروى حدث الحق أو ُيذكر مقدما."

مترددا في استعمال مصطلح كان  "جيرار جينيت"نالحظ من خالل هذا القول أّن    

 فيالنظري، ولكنه على الرغم من هذا التردد، فإّنه كشف لنا  على المستوى "االستشراف"

ن وجهين للقارئ بأّن المصطلحي االنطباعالمستوى التطبيقي "عن تلك الفواصل التي تعطي 

الذي أعطياه شكال زمنيا متميزا، منح للقارئ دورا فّعاال في  (2)"لعملة واحدة هي المستقبل

 مشاركة القص رحلته عبر الزمن القادم.

ستباقات ومن أمثلتها: استباق السارد توظيفات لال "مرسى فاطمة"ونجد في رواية     

والتي قد تتحقق، وقد تخيب والمقطع اآلتي يجّسد  -على لسان سلمى –ألحداث الحقة 

ماريام إلى الخلفاء اسأقيم زفافي في مرسى فاطمة، أفرش حجارته بالورود من إند"ذلك:

الراشدين، أن يحضره سكان الحي الطيبين...سأرقص على أنغام هيلين تارة، وعلى ما 

 (3)تختاره لي من أغاني فنانك تارة أخرى."

 -لزواجا–تغرق في تجهيزات ألحداث الحقة  "سلمى"يتضح من خالل هذا المقطع أّن   

 حيث جعلتنا نسبح معها في بحر من اآلمال، واألحالم.
                                       

 51جيرار جينيت: خطاب الحكاية، ص  -(1)
 58المرجع نفسه: ص  -(2)
 216حجي جابر: مرسى فاطمة، ص  -(3)
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 بمظاهر متنوعة تعبر عن األحداث اآلنية والمرتقبة، وينقسم إلى قسمين: االستباقيحظى   

 التمهيدي االستباق -أ
 تكون فيها الحركة السردية مجّرد "من خالل المقاطع التي التمهيدي االستباقيتجلى    

الغرض منه التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدوث في العالم  ،استباق زمني

شارات أو إيدي يتمثل في إيحاءات أّولية أو التمه االستباقبمعنى أوضح أّن  (1)المحكي،"

ث أو اإلشارة سيأتي الحقا، وبالتالي يعد الحد لحدث للتمهيدأحداث، يكشف الّراوي عنها 

 للحدث اآلتي في السرد.األولية هي بمثابة استباق تمهيدي 

ية بضمير المتكلم أحسن ؛ حيث "الحكابضمير األنا -غالبا–هذا النوع من الحكي  يأتي   

ي الفرصة بالتلميح كونها تتيح للراو  (2)ستباقات التمهيدية من أّي حكاية أخرى."مالئمة لال

 .القص يعلم ما وقع قبل وبعد ن الراوي أرغم  إلى اآلتي،
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 التمهيدي أحيانا شكل حلم كاشف للغيب أو شكل تنبؤ، أو افتراضات االستباقيتخذ    

التمهيدي "يتخذ صفة تطلعات مجّردة تقوم بها إحدى  فاالستباقمحتملة الوقوع في المستقبل، 

 (1)الشخصيات الروائية على شكل توقعات واحتماالت مشوقة."

لما  "جبريل"اق في استب فاطمة""مرسى ستباقات التمهيدية في رواية كما تتجسد اال   

؛ حيث يقول السارد على لسان "ساوا"، ويذهب إلى معسكر "أسمرا"سيحدث للسارد، لو يترك 

رارك هذا ستحكم على نفسك بحياة أبدية في إطار العسكرية، لن تعود إلى "إن ك بقجبريل: 

حمل السالح، حياتك الطبيعية أبدا، بل ستقضي عمرك في ميادين التدريب منتقال بين 

 (2)ومواد البناء."

ما  -البطل–للراوي يعطي إشارات ت مهد  "جبريل"من خالل هذا المقطع أّن  نالحظ   

 سيحدث له في إطار العسكرية ويرسم له مستقبال مليئا باأللم.

 "ساوا"،تعطي لنا إشارات تمهيدية عّما سيحدث لو ذهب إلى  راوي أحداثاكما يستبق ال  

"لكني اليوم في مواجهة لناس بعد رحيله، ويتضح ذلك في المقطع اآلتي:وماذا سيقول عنه ا

حكايتي التي سيتعامل معها اآلخرون رب ما كحكاية عابرة لن يستوقفهم الشاب الذي قدم 

من قريته العاصمة، ثم  اختار بملء رغبته أن يذهب إلى ساوا، سيضيفون قصته إلى آالف 
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نها، ثم سرعان ما ينسون، لن يصبح في نظرهم بطال، أو مناضال القصص التي يعرفو 

 (1)كامل الوطنية، ألن هم سيعرفون الحقا أن ه ما فعل ذلك إال  للحاق بحبيبته."

 اإلعالني االستباق -ب
في ذهن القارئ، عندما ي علن  االنتظارإلى خلق حالة من  االستباقيقودنا هذا النوع من 

 االستباقبس األمر بين صراحة عن أحداث سيشهدها السرد في وقت الحق، وحتى ال يلت

بينهما: "في أّن األول يعلن صراحة عّما  "جيرار جينيت"التمهيدي، يفرق  واالستباقاإلعالني 

إاّل في وقت سيأتي سرده مفصال، بينما الثاني يشكل بذرة غير دالة لن تصبح ذات معنى 

 (2)الحق، وبطريقة إرجاعية."

 صراحة عن سلسلة األحداث يخبر اإلعالني االستباقالل هذا القول: أّن يتضح من خ  

ذا كان  التي سيشهدها دث الالحق التمهيدي يمهد للح االستباقالسرد في وقت الحق، وا 

اإلعالني ي خبر صراحة عن أحداث أو إيحاءات أّولية عّما  االستباقبطريقة ضمنية، فإّن 

 سيأتي سرده فيما بعد بصورة تفصيلية.

كما نجد في بعض النصوص الروائية أّن افتتاحية النص تعد استباقا إعالنيا؛ إذ يعلن   

الراوي صراحة "عن نهاية حدث رئيسي ونتائجه، ثم يترك لحركة النص بين زمن السرد وزمن 
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الل تقنيات عدة أبرزها مفارقة ، لتكشف عن أسباب الحدث ونتائجه من خالحكاية

 (1)."االسترجاع

اإلعالني بترتيب لما هو مقبل من األحداث، فهو "يساهم بوظيفة أساسية في  االستباقيقوم   

 (2)، ألّنه سرعان ما يتحقق."، وسوء الفهمااللتباسلسرد، ويجنب القارئ الوقوع في تنظيم ا

 كما نجده في كثير من األحيان يثير الفضول، ويشوق لمعرفة اآلتي.

 "كارال"عندما تقول خاصة ، اإلعالني االستباقحضور  "مرسى فاطمة"نجد في رواية   

"سأرحل بعد أيام...ما رأيك أن تعود معي إلى إيطاليا؟ هناك ستبدأ حياة جديدة، للسارد: 

 (3)وتضع نهاية لمعاناتك،"

اإلعالني قد يخلق أفق انتظار لدى القارئ،  االستباقأّن هذا  من خالل هذا المقطع نالحظ

إلى إيطاليا؟ متى يتحقق ذلك؟ كما  "كارال"مع  -البطل–ويجعله يتساءل: هل يذهب الراوي 

 ستكون إيطاليا مكانا مالئما كي":للراوي  "أمير"يقول  قرار الراوي خفيا على القارئ؛ إذيظل 

"ماذا قلت؟ ليس مرة أخرى:  "كارال"كما تقول  (4)لو بديال،"و تجد وطنا  تبدأ من جديد، كي

 أي: أّن اإلعالن جاء في األخير. (5")"سأغادر معك"أمامنا الكثير من الوقت... ها؟...
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"قبيل السفر إلى روما سنتوقف ليوم في كما يقول الراوي على لسان أحد مشرفي البعثة:   

في الخرطوم، طول الطريق سترافقنا حراسة أمنية، لكن ال مانع من اتخاذ  كسال، يومين

في كسال أو في الخرطوم ألسباب مختلفة، وسنعود في  فتراقلإلالحذر، قد نضطر  

"لن أذهب في قوله:  لكن سرعان ما يفاجئنا الراوي (1)معتنا."إلى آخر نقطة ج فتراقاإلحالة

 (2)فاطمة..."معك يا كارال...سأعود إلى مرسى 

 : )الزمن من حيث البطء والسرعة(اإليقاع الزمني السردي-3
 أثاره على صعيد الصوت والتركيب واألعاريض نجدإذا كان اإليقاع مصطلحا نقديا    

والقافية في الشعر، فإّن اإليقاع في الرواية يقودنا إلى موضوع الزمن بوصفه توقا داخليا 

وتوترا تشارك فيه كل عناصر العمل الفني، فهو اللحظة الحاضرة التي يظل فيها الماضي 

عبر عمل فني متجانس كليا  ل حّيا، ولن تتحقق هذه اللحظة إالّ حاضرا، ويظل المستقب

زمني شامل تتزاوج فيه المسافة التي يستغرقها الحدث مقاسة بالثواني  ينطوي على إيقاع

مقاسة باألسطر والصفحات، وهنا نعود إلى  )المساحة النصية(والسنوات...والمسافة الكتابية 

درج زمني ورصد السرعة التي تتفاوت وتتحول دراسة اإليقاع ال "جيرار جينيت"ما اقترحه 

تسريع السرد يرتبطان بن نحصي أربع حركات للسرد "إثنان أحسب متطلبات النص؛ إذ يمكن 
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لصياغة و  (1)"،هما: الخالصة والحذف، وأّما عن الحركتين المتبقيتين فيرتبطان بإبطائه

سنلجأ لمعالجة تقنيات النسق الزمني للسرد وعالقته بزمن  "مرسى فاطمة"إيقاعات رواية 

وتيرته من حيث السرعة والبطء عبر مظهرين الحكاية في الخطاب الروائي، والتركيز على 

بطاء السردأساسيين:   .تسريع السرد وا 

 تسريع السرد 3-1
لتسريع  يعد تسريع السرد ركيزة أساسية في بناء نص سردي يعتمد على االنتقاء الفني

، حيث تفرض مقتضيات تقديم المادة الحكائية على السارد أن يْعمد في بعض ألحداثا

ّيز نصي جاعال األحداث تتوالى ضمن ح -لزمنإلى طْوي مراحل عدة من ا –األحيان 

ضّيق من مساحة الحكي، أي أّن هذه الخاصية تنحو بالسرد منحى تسلسليا يتجه بأحداث 

 القصة إلى االختصار أو القطع.

الخالصة )المجمل(، الحذف تقوم عملية تسريع السرد على حركتين متميزتين هما: "  

 (2))القطع("

 (Sommaire)الخالصة/المجمل  -أ
تعد الخالصة إحدى الحركات السردية التي يلجأ إليها الراوي لتسريع الزمن، وتقوم هذه    

الحركة على "سرد بضع فقرات، أو بضع صفحات لعدة أيام أو شهور أو سنوات من الوجود 
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يلجأ إليها  سريعة بمعنى أدق: أّن الخالصة حركة زمنية (1)دون تفاصيل أعمال وأقوال،"

ليتناسب تسريع زمن الحكاية مع إيقاع سرعة  وذلك الراوي كلما ازداد تكثيف الزمن السردي،

 زمن السرد؛ حيث يقوم بتلخيص أحداث ووقائع جرت دون الخوض في تفاصيلها.

التلخيص، اإليجاز، عدة تسميات:  الخالصة"يطلق الدارسين والنقاد على مصطلح "  

نهاية القرن التاسع عشر حتى  "جيرار جينيت"ولقد ظلت تقنية الخالصة كما يرى  المجمل،

 ؛إذبين مشهد وآخر، فهي بمثابة النسيج الرابط للسرد الروائي األكثر شيوعا االنتقالوسيلة 

 (2)"(Accélération)تظهر كنوع من التسريع 

فيها على "وحدة من  نعثر تتخللها تلخيصاتيسعى النص السردي إلى نقل أعمال متعاقبة    

ل وحدة أصغر من زمن الكتابة؛ حيث تلخص لنا فيها الرواية مرحلة طويلة بزمن القصة، تقا

 (3)من الحياة المعروضة."

كان لها حضور ال يمكن تجاهله ؛ إذ "مرسى فاطمة"تقنية الخالصة في رواية  تتوفركما   

 هجاءت في قالب استرجاعي، التزم فيفي فرض التنويع الزمني داخل المتن الروائي؛ حيث 

الراوي بتلخيص أحداث ماضية جرت في حاوية الشفتا، مختزال بها محطات كثيرة من 

الوقائع، وذلك في فقرات قصيرة ال تتجاوز الخمسة أسطر، ويتضح ذلك في المقطع اآلتي: 

ي تلك البقعة "...أعادتني حكاية أمير إلى دولة الشفتا، تذكرت سيناء التي كنا نهدد بها ف
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، تذكرت أبراهام وزينب وخديجة إلى آخر نسل المفجوعين في أوطانهم وأحالمهم ةالمعزول

 (1)البسيطة."

تقنية الخالصة في مقطع آخر، عندما قام الراوي بتلخيص معاناته في ثالث  نجدكما    

"دخلت ساوا  ، فأجابها قائال:"ساوا"عن سبب هروبه من  "أم أو اب"أسطر، وذلك عندما سألته 

لغرض ما، وخرجت إلى هذا المخيم للغرض ذاته...الختصار كل الوجع الذي يتعاظم 

 (2")بالمسافات، لردم اليأس الذي يتسلل مع كل خطوة ضائعة سلمى حامل بطفلي.

الشيء الذي نالحظه في هذه الخالصة أّن السارد على الرغم من معاناته وآالمه في  ولعلّ 

من جهة، والبحث عن حبيبته المفقودة في المعسكر من جهة أخرى، إاّل أّنه اختصر  "ساوا"

 ذلك الوجع في ثالثة أسطر.

 "كداني"رفيقه  الراوي نالحظ في موضع آخر حضور تقنية الخالصة، وذلك عندما سأل   

 كتاب يحكيا "هذقائال:  "كداني"الذي يقضي معه الليل والنهار، فأجابه  عن مضمون كتابه

ا الحيوانات في مزرعة يملكها رجل فاسد، تنجح الثورة وتتسلم الخنازير هقصة ثورة تقوم ب

قتراب من تحقيق حلم ا شعور بقية الحيوانات الطاغي باإلقيادة المزرعة، ويدعمه

يبدأ في التناقض مع مرور األيام حتى تحل محله الشعور الجمهورية الفاضلة، لكن هذا 
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أهملت الخنازير واجبها، وتفرغت للحصول على امتيازات خيبة أمل كبيرة بعد أن 

 (1)جديدة."

، كتابه قراءة "كداني"أّن الفترة الطويلة التي كان يقضي فيهانالحظ من خالل هذه الخالصة 

ي أسطر قليلة، ومن هنا تتضح أهمية للراوي، وذلك فاستطاع أن يلخصه ويقدم ما جاء فيه 

في اختصار األحداث وذلك في شكل إشارات سريعة  الخالصة كحركة سردية زمنية تساهم

 تؤدي وظائف مختلفة. 

 ( L’ellipse)الحذف/القطع  -ب

يلعب الحذف إلى جانب الخالصة دورا حاسما في اقتصاد السرد وتسريع وتيرته، فهو    

"تقنية زمنية تقتضي إسقاط فترة طويلة أو قصيرة من زمن القصة، وعدم التطرق لما جرى 

 (2)وقائع وأحداث."فيها من 

تعد هذه التقنية وسيلة ناجعة إلمداد السرد بسرعة تعمل على إلغاء الميت في القصة عن   

طريق القفز باألحداث إلى األمام، فيؤدي ذلك إلى خلق فجوات وثغرات في البنية السردية 

 Jean)للنص، بإهمال فترات، أو مراحل بأكملها والسكوت عنها؛ حيث يرى "جان ريكاردو" 

                                       
 72 حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)

 156بحراوي: بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصية، ص حسن  -(2)
 
 



تعالق الفضاء بمكونات السرد األخرى )الزمن/الشخصية( في رواية "مرسى فاطمة" : لثاالفصل الث    
 لحجي جابر

 

203 
 

Ricardo)  أّن "الحذف هو نوع من القفز على فترات زمنية والسكوت على وقائعها من زمن

 (1)القص."

تعددت األلفاظ التي أطلقت على تقنية الحذف كغيرها من التقنيات األخرى؛ حيث يطلق   

الذي ترجمه النقاد العرب إلى مصطلح الحذف، أّما  (L’ellipse)" "جيرار جينيت"عليها 

"سيزا وقد ترجمه بعض النقاد العرب ومن بينهم  (L’exam otage)فيطلق عليه  تودوروف""

، وهناك من يطلق عليه (2)""الحذفبـ:  "موريس أبو ناصر"بينما ترجمه  "الثغرة"،بـ:  قاسم"

، وكلها تقوم على أساس نسخ جزء من القصة، يشير الراوي "القطع، اإلضمار، القفزأيضا: 

 ينتبه القارئ إلى إقصائه دون تدخل الراوي.إلى سقوطه أو 

في األوساط النقدية العربية، ذلك ألّنه يعطي تحديدا  انتشارايعد مصطلح الحذف أكثر   

دقيقا وواضحا لمعنى هذا المصطلح، فالراوي عندما يتجاوز أحداث فترة زمنية، فهو يرمي 

 إلى إلغائها أو حذفها من البنية السطحية لزمن القص.

من مستوى آلخر على صعيد البناء الفني  االنتقالثل تقنية الحذف عالمة دالة على تم  

ألجل تسريع عجلة األحداث، وبإمكاننا أن نستنبط أنواع هذه التقنية بإمعان النظر في 

مستويين أساسيين هما: "المستوى الزمني حيث تحدده مدة الحكاية المحذوفة، والمستوى 

                                       
شكاليات النوع السردي، صهيثم الحاج علي: الزمن ا -(1)   188 لنوعي وا 
 81 ص ،قراءة نقدية ،نيات السرد وآليات تشكيله الفنيحسن أحمد العزي: تق نفلة -(2)
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ومن هنا يتضح أّن الحذف نوعان:  (1)اشرا معلنا أو مضمرا."الشكلي حيث يكون الحذف مب

 الحذف المعلن، والحذف الضمني.

 الحذف المعلن 
يقصد بالحذف المعلن، الحذف الذي يصرح فيه الراوي بالفترة الزمنية المحذوفة "من خالل    

 (2)..."بعد ذلك بأشهر، مرت عشرة أيام، بعد سنواتما يشير إليه من عبارات موجزة مثل: 

بمعنى أوضح: أّن مثل هذا النوع من الحذف يكون مصحوبا بإشارة محددة من قبل الراوي 

إلى المدة المحذوفة، وبهذا تكون التمفصالت الزمنية واضحة المعالم، محددة المدة، تعمل 

 على تيسير المتابعة الحديثة.

ئ عناء قار و يوفر على اليبين الحذف المعلن عند قراءته، مقدار  ما تّم حذفه، ولهذا فه  

ع وتمتد ـا، أو تتسـرة التي قد تقصر لتشمل أيامـذوفة، هذه األخيـالتكهن بحجم المدة المح

 ي سنوات أو قرون بأكملها.ـلتغط

، وكان الهدف منه تخطي "مرسى فاطمة"لقد كان للحذف بعض الحضور داخل رواية    

لحذف المعلن أو المحدد في أمثلة عديدة، فترات زمنية تراوحت بين الطول والقصر؛ إذ يأتي ا

 (3")"ظلت الُعصابة على عيني ألربعة أيام كاملة.نذكر منها قول الراوي في المقطع اآلتي: 

"كن جاهزا للذهاب إلى ساوا كما نجد الحذف المعلن في الرواية، في قول الضابط للراوي: 
                                       

  83 ص، قراءة نقدية ،الفنينيات السرد وآليات تشكيله حسن أحمد العزي: تق نفلة -(1)
  83 ص المرجع نفسه: -(2)
  85 حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(3)
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"...لم أغادر اللواء السادس : كداني"إضافة إلى قول الراوي على لسان "(1)بعد أسبوعين."

إال  حين خشي الضباط أن يتأثر البقية بتمردي، وقتها كان قد مضى على وجودي هناك 

 ( 2)خمسة أعوام."

يتضح من خالل هذه المقاطع توظيف الراوي للحذف المعل ن، وذلك باستعماله إشارات   

واستعماله في المقطع الثاني  "أربعة أيام"كاستعماله في المقطع األول لفظة:  ،محددة للزمن

وكلها محددة من حيث  "خمسة أعوام"، والمقطع الثالث استعماله للفظة "لفظة أسبوعين"

 ي لم يتطرق إلى األحداث بالتفصيل.الزمن، لكّن الراو 

سقاط تفاصيل األحداث على خلق    تعمل هذه العملية المتمثلة في تحديد المدة الزمنية، وا 

حذوفات مين المشاهد الحكائية، ولفت انتباه القارئ أو المتلقي لهذه الالتماسك والترابط ب

 الصريحة.

 الحذف الضمني 
وتكمن خصوصيته  -المعلن/الصريحالحذف  –يأتي هذا النوع من الحذف مقابال لنظيره    

 في كونه "ال يصرح فيه الراوي بمواضع الحذف، ولكن يمكن للقارئ أن يستدل عليها من ثغرة

أي: أّن الحذف الضمني ي ستنتج من  (3)السردية؛" لالستمراريةفي التسلسل الزمني أو انحالل 

النص حيث يتولى القارئ عملية تحديد موضعه ألّنه ال يظهر بالرغم من حدوثه، فيجد نفسه 
                                       

  32 ص :المصدر نفسه -(1)
 91 صالمصدر نفسه:  -(2)
 119 جيرار جينيت: خطاب الحكاية، ص -(3)
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ّنما على القارئ أن يهتدي إلى معرفة موضعه  أمام "نوع ال تنوب عنه أيه إشارة زمنية، وا 

 (1)نقطاعات الحاصلة في التسلسل الزمني."أثر الثغرات واإلباقتفاء 

 واالكتفاء"في سكوت الكاتب عن المدة المحذوفة،  -الحذف الضمني –تتمثل هذه التقنية   

ويعد هذا الحذف من أهم  (2")،"مرت عدة شهور..باإلشارة إليها دون تحديدها كأن يقول: 

التقنيات السردية؛ إذ ال يكاد يوجد سرد دون حذف ضمني ألّن الراوي ال يستطيع أن يلتزم 

بالتسلسل الزمني طيلة الحكي، فقد يتبع الالخطية في عرض األحداث، وتوظيف المفارقات 

اث في ، مما يقتضي منه السكوت عن األحداسترجاع/استباقالسردية القائمة على ثنائية: 

ن لم  مرحلة ما، والعودة إليها في مرحلة الحقة، فإن تمت العودة إليها فقد تّم سّد الثغرة، وا 

 يستدركها السرد فإّنها تبقى مهملة مسكوت عنها، ومحذوفة دون إشارة صريحة إليها.

حكرا على الحذف المعلن فحسب، بل تّم فيها توظيف  "مرسى فاطمة"لم تكن رواية    

الذي تحدث  -ساوا –ي، ونجد مثل هذا النوع من التوظيف في الفصل الثاني الحذف الضمن

"مرت أيام...بدأت فيه الراوي عن اآلالم التي يعانيها المجندون في المعسكر؛ حيث يقول: 

ففي هذا المقطع نجد الراوي يتكلم عن المدة  (3)أستوعب وضعي في ساوا شيئا فشيئا،"

 .دون تحديدها أو التعرض لها بالتفصيل، ولكنه اكتفى فقط باإلشارة إليها "مرت أيام"الزمنية 

                                       
  162ص ،الفضاء، الزمن، الشخصية، ائيحسن بحراوي: بنية الشكل الرو  -(1)
  168 يالني، ص: بنية الخطاب الروائي في روايات نجيب الكالشريف حبيلة -(2)
  60 حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(3)
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 إبطاء السرد 3-2
 تعد آلية إبطاء السرد، بجانب آلية تسريعه، من أهم التقنيات التي تقتضيها المادة الحكائية   

بغية تحقيق أهداف ووظائف معينة، فإذا كنا قد تعرفنا مع آلية تسريع السرد على تقنيتين 

الخالصة والحذف اللتان أتاحتا للراوي إمكانية القفز على مراحل أو إسقاط تفاصيل أحداث 

من الرواية دون أن يتسبب ذلك في إحداث تصدع في بناء النص بل يزيده لمحة عضوية 

نا مع آلية إبطاء السرد سنقف مع تقنيتين من صميم البناء الروائي لهما بين مقاطعه، فإنّ 

 .)الوصف(الوقفة  )السرد الحواري(دالالت وأبعاد تتحدد عبر وتيرة السرد، وهما: المشهد 

تعمل هذه التقنية الزمنية المتمثلة في المشهد السردي والوقفة الوصفية، "على تخفيف حركة   

 (1)السرد وتعطيلها وهذا ما يجعل الزمن يتمدد ضمن حيز نصي واسع من مساحة الحكي."

 إبطاء السرد وتعطيل حركته، تتركز على تقنيتين زمنيتين: بمعنى أدق: أّن تقنية 

 (Scène de dialogue)المشهد الحواري  -أ
ونقال حيا لألحداث والوقائع، وكذا الشخصيات يمثل المشهد الحواري تعبيرا مباشرا    

 .فيه المشاركة

وهذا ما  (2)بوضوح أمام القارئ،"كشف ت  سرد حادثة ما، لكنه الحادثة بعينها ّ "فهو ليس تقرير ي

 جعل الحركة السردية في المشهد تسير وفق صورتها الطبيعية وضمن إطار درامي.

                                                                                                                        
 
  92 ص ،قراءة نقدية، ت تشكيله الفنينفلة حسن أحمد العزي: تقنيات السرد وآليا -(1)
  93 صالمرجع نفسه:  -(2)
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 يعد المشهد الحواري تقنية سردية مرتبطة بالحوار؛ حيث "يغيب الراوي بضمير الغائب    

 (1)ويقدم السرد حوارا بين صوتين أو عدة أصوات." -تقريبا –

الجوهرية التي يكاد يتطابق فيها زمن السرد  تجسد المشاهد الحوارية بشكل عام اللحظة  

"إن  مع الحوار ينشأ ذلك اللون من بقوله:  "جان ريكاردو"بزمن القصة وهذا ما يصرح به 

بعبارة أوضح:  (2)المساواة بين الجزء السردي، والجزء القصصي ليخلق حالة من التوازن."

أّن التوازن بين المقطع السردي والمقطع القصصي يجسده المشهد الحواري، ذلك ألّن الحوار 

يؤدي دورا هاما في البناء العام للرواية؛ إذ يساعد على تصوير الشخصية وتطوير الحدث 

وتنميته، وبث الحركة والحيوية في السرد، كما يوضح جانبا من الصراع بين الشخصيات، 

يجسد طريقة حديثها وتفكيرها، ولهذا فهو يبطئ معه زمن السرد؛ حيث "يتمدد الحوار ويتسع و 

فيتاح للقارئ مشاهدة هذه  (3)فيعمل على قطع خطية السرد، لتقدم الشخصية نفسها،"

الشخصية وهي تنفعل وتتفاعل، كما يمكنه أن يراها أيضا "تتحرك وتمشي، وتتكلم وتتصارع، 

 ( 4)وتفكر وتحلم."

يحتل المشهد موقعا متميزا ومكانة رفيعة ضمن الحركة الزمنية؛ حيث يخترق الرتابة التي   

قد تعتري السرد، ويعطي للقارئ فرصة المشاركة في إنتاج النص، من خالل اكتشافه 

                                       
  270الرواية النسائية الفلسطينية، صحفيظة أحمد: بنية الخطاب في  -(1)
  166 ص، الفضاء، الزمن، الشخصية، يحسن بحراوي: بنية الشكل الروائ -(2)
  293 وي: الزمن في الرواية العربية، صمهما حسن القصرا -(3)
  65 ص، راسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظد ، سيزا قاسم: بناء الرواية -(4)
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لدالالت المشهد الحواري وأبعاده، وذلك أثناء وقوفه كالمتفرج أمام المشهد المنقول، يتابعه 

 .يمارس وظيفته باستنباط خصوصيات المشهد الحواري وتفاصيله وأهدافه لقطة لقطة، ثم

دور كبير في إبطاء حركة السرد،  "مرسى فاطمة"لقد كان للمشهد الحواري في رواية   

يقاعه، ومن بين هذه المشاهد التي يتجلى دورها في إبراز أفكار  والعبث بوتيرته وا 

ة نجد ذلك المشهد الذي يدور بين الراوي الشخصيات القصصية والكشف عن رؤيتها الخاص

التي ظهرت متأخرا في عالم القص، والمشهد  "كارال"وأم أّواب إضافة إلى شخصية  -البطل–

 الحواري يجسد ذلك:

 مرحبا...هل أستطيع الدخول"-"

أم  التفُت إلى مصدر الصوت فكانت الشقراء بمالمح أقل حدة وأكثر انبساطا، رحبت بها-

؟  أواب ودعتها للدخول، ثم سألتها من: أنت 

"أنا كارال طبيبة في مفوضية الالجئين...لعلها فرصة إلخباركم أن  المشفى الميداني -

 ".سيكون جاهزا ابتداء من الغد

عرضت أم أواب على الفتاة القهوة، أبدت الفتاة سعادتها: "أحب الجبنة، فلطالما شربتها -

 من يد جدتي.

 قها استغرابا، فأكملت حديثها:أثار تعلي-

"ال تستغربوا فأنا إيطالية، وجدي ألمي ولد ونشأ في أسمرا، لذا فقد كبرت وعشت وسط -

 كثير من عاداتكم..."
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بدت أم أواب أكثر سعادة، بينما بادرُت بمالحظة جادة "أنتم تأتون مرة كل بضعة -

 أعوام... لم يغير هذا شيئا من أحوال الناس."

 (1")هناك تقصير واضح في حق الالجئين اإلريتيرين."معك حق، -

يكشف لنا هذا الحوار المشهدي عن دالالت كثيرة، حيث يشير لنا إلى معاناة الالجئين   

قطة بلقطة سنستشف ريتيرين الذين يفتقدون أبسط متطلبات الحياة، ولو تتبعنا هذا المشهد لإلا

المنظمات الدولية في حق هؤالء الالجئين، كما يكشف لنا عن شخصية منه أيضا تقصير 

وأصلها ونشأتها وطريقة تفكيرها، وسبب قدومها إلى مخيم الالجئين، إضافة إلى  "ارال"ك

التي تتسم بالجود والكرم، كما يوضح لنا هذا المشهد أيضا موقف الراوي  "أم أواب"شخصية 

ل الكالم في هذا المشهد بصورة عفوية ليؤدي دالالته نثا؛ إذ يمن تقصيرات المنظمات الدولية

 وأهدافه دون تسريع لحركة السرد.

أّما بالنسبة للحوارات التي تنبثق من خالل المنولوج الداخلي "فهي المشاهد الحوارية     

"مرسى  وهذا ما نجده في رواية (2)الداخلية التي تمسرح العقل حين تجعله يتحدث عن نفسه،"

عندما أراد الراوي أن يطلعنا على ما يجول في ذهنه من تساؤالت كثيرة عن محبوبته  فاطمة"

خرجت من السوق دون وجهة معلومة، تقودني خطايا مثقلة بالهموم، أين قائال: " "سلمى"

                                       
  195 حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)
  96 ص ، قراءة نقدية، يالعزي: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفننفلة حسن أحمد  -(2)
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سلمى؟ لماذا لم تظهر حتى اآلن؟ هل تعرضت لمكروه؟ ...ربما تكون قد وقعت في أيدي 

 (1)سيناء."الشفتا، أو تم  نقلها إلى 

نالحظ في هذا المشهد أّن الراوي يتوجه بأسئلة لنفسه، باحثا عن إجابات لها؛ إذ يسردها   

 بضمير المتكلم. 

 (Pause pour description) الوقفة الوصفية -ب
تقنية يتم من خاللها تعطيل الزمن، وضبط إيقاعه، فهي ناتجة عن تعد الوقفة الوصفية    

"انعدام التوازي بين زمن القصة وزمن الخطاب، حيث يتقلص زمن التخيل، وينكمش أمام 

"تقوم على الحكاية عن مكانتها للكتابة، ذلك ألّن الوقفة  ىوبذلك تتخل (2)اتساع زمن الكتابة."

درجة يبدو معها السرد وكأنه قد توقف عن التنامي اإلبطاء المفرط في عرض األحداث ل

مفسحا المجال أمام السارد لتقديم الكثير من التفاصيل الجزئية على مدى صفحات 

 (3)وصفحات."

تعمل الوقفة الوصفية على تجميد زمن الحكاية وقطع السيرورة التي تنمو بموجبها    

"أول ما يجب مراعاته هو "بارون مهدي "األحداث، وتتطور عبر مسارها الخطي؛ إذ يقول 

                                       
  197 حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)
  176 ص ،الفضاء، الزمن، الشخصية، حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي-(2)
خبار نبيل حمدي الشاهد: العجائبي في السرد العربي  القديم، مائة ليلة وليلة والحكاية العجيبة واأل -(3)

 294 ، ص2012، 1األردن، ط، عّمان الغريبة نموذجا، مؤسسة الوراق،
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بمعنى أدق: أّن  (1)عدم الوصف بغاية الوصف، ولكن إلضافة شيء يكون مفيدا للسرد..."

الوصف ال يكون بهدف تحقيق الوصف، بل البد أن يفيد السرد من جهة والمتلقي من جهة 

ء أو أخرى؛ إذ يقتضي على الراوي تسليط الضوء على التفاصيل الجزئية لمظاهر األشيا

 جديرة بأن تكون محط أنظار القراء.األماكن أو الشخصيات التي يراها 

تمثل الوقفة الوصفية تقنية زمنية يعول عليها في إبطاء وتيرة السرد؛ إذ بواسطتها يوقف    

الراوي زمن السرد ويشتغل بوصف مكان ما أو شخصية روائية، وقد يقوم هو بذلك أو يسند 

 المهمة إلحدى الشخصيات. 

إذا حاولنا تتبع مواقع انقطاع السيرورة الزمنية، وتعطيل حركاتها بين صفحات الرواية، نجد   

أّن السرد يتوقف ليفسح المجال أمام اللوحات الوصفية التي تعمل على تقديم أوصاف ألماكن 

"سلمى تميل إلى أو شخصيات روائية، ومن أمثلة ذلك قول الراوي واصفا محبوبته سلمى: 

سمرتها صافية، وشعرها أسود كثيف، على تخوم شفتها العليا شامة خفيفة، ولها الطول، 

لثغة ساحرة في الراء...عيناها لؤلؤتان ال تُمل، في القلب منهما حدائق لوز، جبينها ال 

 (2")يكف يحكي بشغف قصة ضياع العشاق.

نالحظ من خالل هذا المقطع محاولة الراوي انتقاء أفضل الكلمات، وأجمل األوصاف،   

وهذا ما ينم عن افتتانه بها،  "سلمى"ليجعلها متربعة على المساحة النصية، واصفة محبوبته 

                                       
  176ص ،الفضاء، الزمن، الشخصية ،حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي-(1)
  77 حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(2)
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والراوي هنا لجأ إلى تقنية الوصف لكونها شكال رمزيا قادرا على اختراق المجال الداللي بغية 

 عن أفكار عديدة، وذلك بتعطيل وتيرة السرد.التعبير 

حكرا على وصف شخصيات ما فحسب، بل تجسدت فيها  "مرسى فاطمة"لم تكن رواية    

"كان الشارع ال يزال يتفتح بغنج في يوم لوحات وصفية لألمكنة، ونجد ذلك في قول الراوي: 

ارات ضيقة، بدا كل أحد، لفحتني نسائم باردة أعرفها تماما كعادة الهواء حين يجد مس

هز شيء في مرسى فاطمة على حاله، ال بدا أجمل وكأن ه طوال ما مضى من وقت كان يتج

 (1)"لمقدمي...على مدخله صافحني الشارع بحرارة العشاق، ضمني بوله باد على محياه.

، شارعه الذي عاد إليه بعد "لمرسى فاطمة"نالحظ من خالل هذا المقطع وصف الراوي 

 جعله مثقال بالشوق والحنين. اغتراب طويل

نستنتج مما سبق أّن المستوى الزمني له دور بالغ األهمية في بناء الفضاء الروائي، فهو   

الرابط الحقيقي لألحداث والشخصيات واألمكنة، فال وجود للرواية وال قيمة لها دون توظيفها 

بغية نسج نص سردي  للتقنيات الزمنية التي تهدف إلى تسريع حركة السرد، أو تبطيئها

 متكامل ومتجانس. 

 

 

                                       
 245 ص حجي جابر: مرسى فاطمة، -(1)
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 ثانيا: بنية الشخصية في الرواية

، فهي بمثابة البؤرة المركزية والنقطة الروائي الشكل بنيةتحتل الشخصية موقعا هاما في   

 اإلحداثيات الزمانية والمكانيةاألساسية التي تتقاطع عندها كافة العناصر الشكلية، بما فيها 

الضرورية لنمو الخطاب الروائي، ونظرا لهذا المركز الذي تّبوأته الشخصية في الدراسات 

خبار يهتمون بتعريف النقاد  أخذالنقدية  الرواية بأّنها لقاء شخصيات مع بعضها البعض، وا 

وتنظم األفعال،  ؛ إذ ال وجود لرواية دون شخصية تقود األحداث،بالعالقات التي تنشأ بينها

ولكن ما مفهوم الشخصية عند اإلنسانية، ومحور األفكار واآلراء،  ر المعانيامدفهي 

 النقاد؟ وما هي طرق تقديمها؟ وكيف جسد الروائي شخصياته في روايته "مرسى فاطمة"؟

 مفهوم الشخصية -1
 لغة 1-1
( التي تعني:  "لسان العرب" جاء في معجم    خ ص  : الشخص: جماعة في مادة )ش  خ ص  "ش 

سواء اإلنسان وغيره ص  خْ ، والشَّ اص  خ  وش   وص  خ  وش   اص  خ  شْ ، والجمع أ  ه  ر  يْ وغ   ان  س  اإلنْ  خص  ش  
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ة، والشخص كل جسم له ارتفاع  تراه من بعيد. ْخص  وكل شيء رأيت ج سمانه فقد رأيت ش 

". ْخص   (1)وظهور، والمراد  به: إثبات الذات فاستعير لها لفظ الشَّ

 

 اصطالحا 1-2

تعد الشخصية الروائية وسيلة الكاتب لتجسيد رؤيته، والتعبير عن إحساسه بواقعه؛ ولهذا    

ذا  حظيت باهتمام وعناية الدارسين، وشهدت بحوثا ودراسات كثيرة خاصة حول مفهومها، وا 

كانت آراء النقاد والدارسين متفقة على أهمية الشخصية في الرواية، فإّن مفهومها يتغير في 

وباعتبار  تبعا لتطور النقد من جهة، ورؤية وفكر كل ناقد من جهة أخرى، كل مرحلة

الشخصية العنصر الحيوي الذي يضطلع بمختلف األفعال التي تترابط وتتكامل في مجرى 

باألنواع الحكائية  المهتمين ىالقصوى لداألهمية بالحكي فال عزوى أن "نجدها تحظى 

 (2)المختلفة."

لروائي األساسية في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من تمثل الشخصية ركيزة ا  

حولنا، وعن ديناميكية الحياة وتفاعالتها؛ إذ بدونها تغدو الرواية "ضربا من الدعابة المباشرة، 

والوصف التقريري والشعارات الجوفاء الخالية من المضمون اإلنساني المؤثر في حركة 

                                       
  36 ، ص2003، 3، ط8ابن منظور: لسان العرب، المجلد -(1)
، ة، المركز الثقافي العربي، بيروتسعيد يقطين: قال الراوي، البنيات الحكائية في السيرة الشعبي -(2)

 87 ، ص1997، 2لبنان، ط
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الشخصية دعائم حية لمختلف الحوافز، و"كّلما  ""توماشفسكيولهذا اعتبر  (1)األحداث،"

بحافز ما، كّلما أثارت انتباه القارئ ألّنه يتمسك بالشخصية كانت شخصية ما مرتبطة 

فالشخصية  (2)المحفورة، ويتتبعها مما يجعل هذه الشخصية عامل من عوامل توجيه القراءة،"

هي النقطة المركزية التي يتقاطع عندها الزمان والمكان والحدث، ولهذا فإّن القارئ يتشبث 

 بها، ويحاول فهم تفكيرها، وحركاتها وتنقالتها ألّنها لّب العمل الروائي.

أّن الشخصية "وحدة داللية تقوم بنيتها على  (Philipe Hamon)فيليب هامون"يرى "   

، وتكتسب معناها ومرجعيتها من خالل سياق الخطابات، وال تكتمل إاّل األفعال والصفات

وانطالقا  (3)،"دد عالماتهاوتتحالشخصية حينما تنتهي الصفة األخيرة للنص، فباكتماله تكتمل 

أن يضع مقاييس أساسية للتعرف على الشخصية، "فيليب هامون" من هذا المفهوم استطاع 

تتمثل في: "المقياس الكّمي، ويختص بكمية المعلومات المتواترة المعطاة صراحة حول 

بمصدر المعلومات المعطاة حول  االهتمامالشخصية والمقياس النوعي الذي يشمل 

 (4)الشخصية."

                                       
 119 ئي في أعمال إبراهيم نصر هللا، صهيام شعبان: السرد الروا -(1)
ط .د ،الجزائر ،شربيط أحمد شربيط: تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، دار القصة -(2)

 43ص  ،2009
 ،د الرحمان منيفبعسميائية في ثالثية أرض السواد ل دراسة، ة والروايةمفيصل غازي النعيمي: العال -(3)

 017، ص2010، 1األردن، ط، دار مجدالوي، عمان
 ، ص2010األردن، د.ط، ن، الروائي، دار كنوز المعرفة، عماعالية صالح: مقاربات في الخطاب  -(4)

90 
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فهي ليست كائنا جاهزا، وال ذاتا تأليفي، أّن الشخصية "نتاج عمل  "روالن بارت"كما يرى    

 (1)"(sign)بمثابة دليل  -حسب التحليل البنيوي –واقعي، بل إّنها نفسية حقيقية لها تواجد 

بمعنى أدق: أّن الشخصية بمثابة دليل له وجهان: أحدهما دال واآلخر مدلول؛ حيث تكون 

ل: عندما تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص هويتها، أّما الشخصية الشخصية بمثابة دا

كمدلول: فهي مجموع ما يقال عنها بواسطة جمل متفرقة في النص، أو بواسطة تصريحاتها 

وأقوالها، ولهذا فإّن صورتها ال تكتمل إاّل عندما يبلغ النص الحكائي نهايته، فهي تنمو 

 باستمرار.

في مفهوم الشخصية، حيث أنكروا ضرورتها،  نيين""الشكال من هنا يتضح تشكيك    

جتماعية؛ والشخصية اإلورفضوا التصوير التقليدي الذي يربط بين الشخصية القصصية 

إليها على أّنها "كائن لغوي ال وجود له خارج الكلمات، فهي تشبه العالمة اللغوية  ونظروا

بل هو مرتبط بالتحليل وآلياته،  ليس منجزا بشكل مسبق، ووجودهاالمكونة من دال ومدلول، 

 (2)وبالقارئ من خالل فهمه وتأويله للعمل الروائي."

                                       
 ، ص2005تحاد الكتاب العرب، د.ط، منشورات ا ،دراسة، محمد عزام: شعرية الخطاب السردي -(1)

11  
علي عبد الرحمان فتاح: تقنيات بناء الشخصية في رواية ثرثرة فوق النيل لنجيب محفوظ، جامعة  -(2)

 46ص ، 102صالح الدين، كلية الّلغات، مجلة كلية اآلداب، العدد
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لسانية قبل كل شيء، وال  ما هي إاّل "مسألةإلى أّن الشخصية الروائية  "تودوروف"يذهب   

أفرغ الشخصية  تودوروف"بمعنى أدق: أّن " (1)من ورق،" وجود لها خارج الكلمات إّنها كائن

 الداللي، وجردها من خصوصيتها، واعتبرها كائن من ورق ال غير. من محتواها

هذا التصور ي لغي وجود الشخصية الروائية ذاتا لها خصوصية، ويحاول أن يظهرها على   

أّنها مجرد عالمة، ولكن إلغاء الشخصية الروائية ضرب من العبث، ألّنها عنصر أساسي 

تقوم بها الشخصيات،  هي إاّل أحداث وأقوالفي العمل الروائي كله، فأغلب الروايات ما 

وجود أّي عالقة بين الشخصية والشخص يصبح أمرا ال معنى له، ذلك أّن  ولهذا فإّن رفض

 (2)الشخصيات تمثل األشخاص فعال، ولكن وفق صياغات خاصة بالتخّيل."

عالقة فقد حاول تحديد هوية الشخصية من خالل "أفعالها، دون إغفال ال "غريماس"أّما   

 االنتقالأي: أّن ما يميز نقد الشخصية هو  (3)بينها وبين الشخصيات األخرى في العمل،"

 ستعماالتواالبها من داخل الشخصية إلى خارجها، وذلك بالنظر إلى األدوار التي تقوم 

 ها. موضوعا لن تكو التي المختلفة 

                                       
، 1منشورات اإلختالف، الجزائر، ط، الرحمان مزيانترجمة: عبد ، تودوروف: مفاهيم السردية فيتان تز  -(1)

 71 ، ص2005
غارسيا  العزلة لعابد بيلغيبوبة باية: الشخصيات األنثروبولوجية العجائبية في رواية مائة عام من  -(2)

 ،2010.ط، الجزائر، د، دار األمل، تيزي وزو ،ماركيز أنماطها مواصفاتها أبعادها
 42-41 ص 
  50 السردي من منظور النقد األدبي، صحميد لحميداني: بنية النص  -(3)
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من  "مورفولوجيا الحكاية"فقد قلل في كتابه  (Vladimir Probe) "فالدمير بروب"أّما     

"إن  ما أهمية الشخصية وأوصافها، ورأى أّن األساس هو الدور الذي تقوم به؛ حيث يقول: 

هو مهم في دراسة الحكاية هو التساؤل عما تقوم به الشخصيات، أما من فعل هذا الشيء 

بمعنى  (1)أو ذاك وكيف فعله فهي أسئلة ال يمكن طرحها، إال  باعتبارها توابع ال غير."

الحدث هذا ركز على أهمية الحدث في دراسة الحكاية متجاهال تماما أّن  "بروب"أوضح أّن 

 ال وجود له دون وجود الشخصية.

فهو يؤكد على أهمية الشخصية ودورها الفّعال  (Georg Lukács)"جورج لوكاش" أّما     

في بناء العمل األدبي؛ حيث يرى أّنه "ال غنى لكل عمل أدبي عن عرض أشخاصه في 

جتماعي وكلما كان إدراك هذه الوجودهم اتضافر شامل لعالقات بعضهم البعض، ومع 

األدبي أكبر  الجهد في إخراج خيوط هذه الوشائح أخصب، كان العمل كانو  ،العالقات أعمق

 (2)قيمة."

 حمد"أ"حفيظة كما نجد اهتماما واضحا بمفهوم الشخصية عند النقاد العرب، حيث تعرفها   

"تعتبر الشخصية أساسا من أساسيات الرواية، وهي التي تنتج األحداث من خالل بقولها: 

                                       
 زوزو نصيرة: سمياء الشخصية في رواية حارسة الظالل لواسيني األعرج،  جامعة محمد خيضر،  -(1)

، 2006، مارس 9العدد٬اإلنسانيةمجلة العلوم الجزائر، ، بسكرة، واإلنسانية االجتماعية والعلوم اآلدابكلية 
  02 ص

جويدة حماش: بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم والجبل لمصطفى فاسي، مقارنة في  -(2)
 56،  ص 2007السرديات، منشورات األوراس، الجزائر، د.ط، 
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حفيظة تركز " (1)أفعالها، فهي مدار الحدث سواء في الرواية أو الواقع أو التاريخ نفسه،"

على دور الشخصية في بلورة الحدث؛ إذ ال وجود لألحداث دون وجود شخصيات  أحمد"

 تحركها وتقوم بها.

يتضح من خالل هذه التعاريف واآلراء أّن مهما اعت برت الشخصية كائن لغوي ال وجود له   

لفّعال الذي خارج الورق، إاّل أّنها تبقى مكّون أساسي من مكّونات الحكي، فهي العنصر ا

للفعل ؛ إذ ال وجود ينجز األفعال، هدفها الجوهري هو ربط األحداث لبناء الهيكل العام للنص

 .لاعالف ن وجوددو 

 طرائق تقديم الشخصية -2
الراوي شخصياته في الرواية،  يقصد بطرائق تقديم الشخصية الشكل الذي يقدم به    

والمتأمل في تاريخ الرواية يجد تنوعا في هذه الطرائق واألشكال تبعا للتطورات التي يمر بها 

فن الرواية؛ حيث تعتمد طريقة التقديم على ثقافة الروائي وعلى التقنيات الروائية التي 

فمنهم من يميل إلى التفصيل في يستعملها، كما أّنها مرتبطة بميول الكّتاب الفنية والجمالية، 

 ختصار ويترك الصورةإليلجأ إلى ا منومنهم  ،رسم مالمح الشخصية ومظهرها وحركتها

غامضة أمام القارئ، وبهذا نجد أن الرواية تتخذ طريقتين متعارضتين في تقديم الشخصية: 

 الطريقة المباشرة أو التحليلية، والطريقة غير المباشرة أو التمثيلية.

 الطريقة المباشرة أو التحليلية 2-1
                                       

 11لخطاب في الرواية الفلسطينية، صحفيظة أحمد: بنية ا -(1)
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تهتم هذه الطريقة بالوصف الخارجي للشخصية، وتحليل عواطفها ودوافعها وأفكارها وغالبا ما 

المؤلّ ف أحكاما كثيرة عليها وهذه الطريقة "ال تحتاج إلى جهد من القارئ لكشفها ألّنها  صدري  

بمعنى أدق: أّن الطريقة المباشرة أو التحليلية في وصف الشخصية، ال  (1)تقّدم جاهزة."

 يواجه معها القارئ صعوبة، ألّن مالمحها جلية واضحة.

 الطريقة غير المباشرة 2-2
 ،إليها أغلب الروائيين المعاصرين "، والتي يلجأ"الطريقة التمثيليةالطريقة بـ:  تسمى هذه

تتمثل أساسا في أّن الروائي ال يعطي للقارئ قوالب جاهزة ومواصفات ثابتة للشخصية، بل 

معرفة مباشرة عن فتقدم بذاتها باستعمال ضمير المتكلم،  عّرفلت يترك المجال للشخصية "

 Auto)جمل تتلفظ بها أو من خالل الوصف الذاتي من خالل وذلك  ذاتها دون وسيط، 

description)".(2) 

عن نفسها قائلة:  "كارال"في إفصاح  "مرسى فاطمة"تتجسد هذه الطريقة بوضوح في رواية   

أنا كارال طبيبة في مفوضية الالجئين...أنا إيطالية وجدي ألمي ُولد ونشأ في أسمرا لذا فقد 

هي  "كارال"نالحظ من خالل هذا المقطع أّن ( 3")كبرت وعشت وسط كثير من عاداتكم...

 دون وسيط.معلومات عن نفسها  إلى القارئ  التي تنقل

                                       
 121هيام شعبان: السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر هللا، ص  -(1)

 44 ل النص السردي تقنيات ومفاهيم، صمحمد بوعزة: تحلي -(2)

  195 حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(3)
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تقديم الشخصية بواسطة غيرها؛ حيث "توكل إلى  -أيضا–كما قد نجد في هذه الطريقة   

شخصية من شخصيات الرواية تقديم معلومات عن الشخصية المحورية، فالشهادة التي 

 "أمير"ويتضح ذلك في الرواية من خالل تقديم  (1)يعطيها اآلخرون تزودنا بعنصر مكمل."

"هذه المرأة تملك قلبا يسع الجميع محبة وشفقة،  "أم أو اب":لبعض مالمح شخصية 

الجميع هنا يعرفون حكايتها، فقد اختطف المهربون رضيعها في طريق اللجوء إلى 

تفظ باألمل ، حين أحست بنواياهم وشمت الرضيع في كتفه األيمن لتحتجن ادتالسودان فك

 (2")في لقائه يوما...

كما نجد السارد أحيانا هو الذي يقدم لنا الشخصية، فيوكل لنفسه مهمة رسم مالمحها   

الراوي من  يعتمد وطبائعها وسلوكها، "فتقديم الشخصية بواسطة السارد، هي الطريقة التي

يجاد أسباب  الشخصية،خاللها تقديم  وكشفها للمسرود له، وذلك بوصفها وتحليل سلوكها، وا 

 (3)منطقية لردود أفعالها، والتصريح بأفكارها ومشاعرها الداخلية."

                                       
، 2009، 1طدار الكتب الحديث،  ،اصرةدراسة في الرواية اإلسالمية المع، بان البنا: الفواعل السردية -(1)

 75ص 
  551 حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(2)
 75 ص ،ة في الرواية اإلسالمية المعاصرةدراس، بان البنا: الفواعل السردية -(3)



تعالق الفضاء بمكونات السرد األخرى )الزمن/الشخصية( في رواية "مرسى فاطمة" : لثاالفصل الث    
 لحجي جابر

 

223 
 

من خالل وصف السارد لمحبوبته  "مرسى فاطمة"هذا النوع نجده مجسدا في رواية    

 باألمان، بين يديها أشعر "سلمى بالنسبة لي هي أيضا حلم بحجم وطن، فيقول: "سلمى"

 (1)ولجبينها األسمر أنتمي، سلمى لغتي وحدودي، وخارطة وعي واحتياجاتي."

نفسه غالبا ما  سواء بواسطة شخصية أخرى أو الساردهذا التقديم غير المباشر للشخصية    

 يكون تقريري، يعتمد على الوصف الخارجي.

 هناك طرائق أخرى لتقديم الشخصية:

 اإلخبار 2-3
على وصف الروائي لشخصياته، ويعني أن يسمي الراوي  يقصد به التشخيص الذي يعتمد   

شخصية ما، أو أفعالها وفي هذه خصال الشخصية الروائية، أو يقدم حكما أخالقيا حول 

الحالة "يرسم الكاتب شخصياته الروائية من الخارج، يشرح عواطفها وبواعثها، يعّقب على 

 (2)اآلخر، وكثيرا ما يصارحنا برأيه فيها." تصرفاتها، يفسر البعض

، وهذا ما يتضح رجي للشخصياتاالجانب الخلتصوير  -غالبا–يلجأ الراوي لهذه التقنية    

عندما يتحدث الراوي عن البعد الخارجي لشخصية الشفتاي وهو  "مرسى فاطمة"في رواية 

، كالمه ليالحاوية...كان يوجه "أثار صوت رجل اقتحم يقتحم الحاوية، يقول الراوي: 

                                       
 68 حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)
 
، 1997، 1لبنان، دار الشروق عّمان، ط، نجم: فن القصة، دار صادر، بيروت محمد يوسف -(2)

 80ص
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، رثة مائلة تظهر غرته، ويرتدي ثياب عمامةلئيمة تغطي وجهه، كان يعتمر  وابتسامة

 (1)بينما تتدلى بندقية كالشينكوف من كتفه."

صورة  مام هذه الشخصية، حيث تتضح لههذا الوصف يجعل القارئ وجها لوجه أ   

قساوة هذا  -ابتسامة لئيمة تغطي وجهه–وكأّنه واقف أمامه، كما تبين عبارة  "الشفتاي"

 الرجل واستبداده.

 الكشف 2-4
يقصد بالكشف عدم ذكر الروائي تعريفات جاهزة بل يضع على القارئ عبء استنتاج    

صفات تلك الشخصيات، خاصة من خالل تقنية الحوار؛ أي حوار الشخصيات مع بعضها 

أن  -من خالل الحوار–الراوي نفسه جانبا، ليتيح للشخصيات  ينحي هذه الحالةففي البعض، 

تعّبر عن نفسها، وتكشف عن جوهرها بأحاديثها، وتصرفاتها الخاصة، وهذه الشخصيات 

سيرها، "تقوم مقام الجوقة  في المسرح اإلغريقي، فهي تعلق على الحوادث، وتوضح خطوط 

ن  أ: "(Gerard Braine ohnJ )"جون برين" ولذلك يقول الروائي  (2)الخلقية،" جهاتائوتبرز ن

إذن فسبيلنا  ،وصف العبارات ال يبني الشخصية الروائية مهما بالغنا بصياغة تلك العبارات

 (3)الوحيد لمعرفة الناس هو حين يتحدثون."

                                       
  116 حجي جابر: مرسى فاطمة، ص -(1)
  81 محمد يوسف نجم: فن القصة، ص -(2)
 188 البنية السردية في شعر الصعاليك، صضياء غني لفتة:  -(3)
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يستطيع الراوي من خالل تقنية الحوار، توضيح سمات شخصياته وأفكارها؛ حيث يجعلها   

 –األخرى للكشف عن مالمح ورؤى كثيرة، والمثال اآلتي  من الشخصيات غيرهاتتحدث مع 

التشخيص، وهو يدور بين الراوي  يوضح أّن للحوار دور كبير في -المقتبس من الرواية

 أم أو اب".و" "كارال"و

 "أصبحت أغار منك وقد استأثرت بهذه المرأة الحانية."-

 ابتسمت كارال، بينما جاء الرد من أم أو اب وهي تتجه لطرف الخيمة:-

 هللا يخليكم، كلكم أوالدي"-

 تقول كارال:-

 "! هل اخترت سلمى، أم أنك تعثرت بها وحسب؟-

شيء خلفي، لم أكن "أحببت سلمى دون أن أشغل نفسي باألسئلة، أحببتها وتركت كل -

معنيا بتفسير مشاعري، بقدر ما كنت مشغوال بعيشها...سلمى قدري األجمل وعشقي 

 العظيم."

 (1")"ال أعرف لماذا كلنا نريد عشقا عظيما يفوق طاقتنا.-

التي تتسم  "أم أو اب"، خاصة شخصية الرواية شخصياتدم لنا هذا الحوار مالمح لبعض يق  

هذا  يوضح لنا والراوي في خيمتها، كما"كارال" كانت تستضيف كل من  حيث ؛بالكرم والحنان

بالحب  االقتناعن أ "كارال"ترى  ذإ -البطل–والراوي " "كارالطريقة تفكير كل من ،الحوار
                                       

 226-225جي جابر: مرسى فاطمة، ص ح -(1)



تعالق الفضاء بمكونات السرد األخرى )الزمن/الشخصية( في رواية "مرسى فاطمة" : لثاالفصل الث    
 لحجي جابر

 

226 
 

ل يلهث على عكس الراوي الذي ظ، مورا فوق طاقتناأفضل من العشق الذي يكلفنا أالعادي 

 .وال يمكن التعالي فوق هذا العشق ،العظيمتمثل سلمى عشقه  ذإ ؛وراء العشق

سبق أّن ط ر ق تقديم الشخصية هي التقنيات التي يسعى إليها الروائي لتشييد  ايتضح مم  

فضاء الرواية، وبالرغم من اختالفها من روائي إلى آخر، إاّل أّنها تبقى اللوحة الفنية التي 

 تتربع عليها الشخصيات، مجسدة بذلك سماتها وأفكارها، طبائعها وطريقة حديثها.

 أنواع الشخصيات -3
سم الشخصيات الروائية بوصفها بؤرة انطالق األحداث إلى عدة أنواع: فهناك تنق   

 الشخصية الرئيسية والثانوية، وهناك الشخصية المدّورة والمسطحة.

 الشخصيات الرئيسية 3-1
عنصر فاعل في تطور  من المكونات الفنية للرواية، فهي تمثل الشخصية مكونا مهما   

جتماعي، أو السياسي اليمكن تبيين المضمون األخالقي، أو االحكي، فمن خالل مواقفها 

بقية المكونات األخرى، في عرض األفكار والتحكم  نأكبر عللرواية، فهي المسؤولة بدرجة 

 بخط سير األحداث ومواجهتها.

ينبض به قلبها، ألّن  تعد الشخصية الرئيسية "العمود الفقري في الرواية والشريان الذي   

رئيسية تصطنع اللغة وتثبت الحوار، وتالمس الخلجات وتقوم باألحداث ونموها الشخصية ال

 (1)وتصف ما نشاهد."

                                       
  58 ، ص2005بة، القاهرة، د.ط، د الحميد: نحو رواية عربية، دار طيبإبراهيم ع -(1)
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سمّيت هذه الشخصية بالرئيسية نظرا للمكانة التي تحتلها أكثر من الشخوص األخرى، فال   

تطغى أّي شخصية عليها، لها حضور ساطع في الرواية؛ إذ تتمتع باستقاللية في الرأي 

 وحرية في الحركة، داخل النص.

يات دون غيرها من الشخص السارد، حين يخّصها "باهتمام لرئيسيةاتحظى الشخصية  

جعلها مركز هذه المكانة تاألخرى بقدر من التمييز، ويمنحها حضورا طاغيا، ومكانة متفوقة، 

 (1)الشخصيات األخرى، وليس السارد فقط." اهتمام

يختار الروائي هذه الشخصية الرئيسية لتصور ما أراده وتعبر عن آرائه، فهي صبغة    

 البناء ألّنها تثير اهتمام الناس، وتساعدهم على فهم القضايا المطروحة في العمل الفني.

مجموعة من الخصائص حددها ترسم الشخصية الرئيسية تميزها وتبرز حضورها من خالل   

 (2)في:  (Henkel regdRo)"هينكل"

 مدى تعقيد التشخيص -

 به بعض الشخصيات ستؤثرمدى االهتمام الذي  -

 مدى العمق الشخصي الذي يبدو أّن إحدى الشخصيات تجسده -

تتبّوأ الشخصية الرئيسية موقعا هاما في بنية الشكل الروائي، ذلك ألّنها العمود الفقري والقوة 

فلكها كل شيء، ولهذا فالراوي أمام تحدي كبير ما دام ينفخ في روحه  فييدور الواعية التي 
                                       

  56 ص ،تقنيات ومفاهيم، ليل النص السرديمحمد بوعزة: تح -(1)
، 1ترجمة: صالح رزق، دار اآلداب، ط ،دخل إلى تقنيات التفسيرم، نكل: قراءة في الروايةيروجر ه -)2(

 232 ، ص1995
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رسالته كاملة ليدفع فهي تحمل "ليخلق شخوصا رئيسية، تدير شؤون األحداث وتسيرها، 

 (1)بالعالم الذي يقدمه والشخصيات التي يصنعها." لالقتناعبالقارئ 

القارئ المتفحص في الرواية محل الدراسة، يكتشف أّنها اعتمدت في بناء شخصياتها على    

وجود شخصيات محورية، تمثل بؤرة التجربة وقد هيمنت على بناء الرواية شخصيتان 

المغترب، اللتان جسدتا صورة الواقع اإلريتيري  الشاب "سلمى" و"الراوي":رئيسيتان هما: 

الذي يجرد منه أبنائه من أبسط  ، الواقعواالختطافوالمعاناة ر العذاب المرير الحافل بمظاه

، كما مارستا بأعضائهم واالتجارالبشر حقوقهم في الحياة، بل الواقع الذي يشهد تهريب 

الذي جرده االحتالل األثيوبي من كل حقوقه، ورماه في ريتيري إلاتجسيد أزمة اإلنسان 

 سير يفكان لهما دور بارز ومؤثر  )سلمى/الراوي(مخيمات الالجئين، فهاتين الشخصيتين 

 أحداث الرواية ومجرياتها.

 سلمى 
 "أسمرا"شخصية الفتاة الصادقة الشعور واإلحساس، تقطن في مدينة  "سلمى"تمثل     

، كانت تعيش حياة ملئها "مدرسة أسمرا الثانوية"، وهي طالبة متفوقة في ريتيريا""إعاصمة 

الحب والسعادة، في وسط أسرة تتكون من األّم، أربعة ذكور وأخت صغيرة، كانت تلتقي مع 

وينتهي عند شارع الخلفاء  "أنداماريام": الذي يبدأ من مرسى فاطمة"عشيقها في شارع "

                                       
، نضال صالح: النزوع األسطوري في الرواية العربية المعاصرة، اتحاد دار الكتاب العرب، دمشق -(1)

 112، ص2003، 3طسوريا، 
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ر مؤلم، عندما غادر إخوتها األربعة ألداء الراشدين، لكن سرعان ما انقلبت  د  سعادتها إلى ك 

والتي  -غير الشرعية-الخدمة العسكرية، وتركوا أمهم بلوعة الفراق، إضافة إلى حادثة حملها 

أطفأت شمعة أحالمها وحطمت آمالها فاختفت عن األنظار لكي ال يحلق الضرر بعشيقها 

هذا ما يجسده المقطع اآلتي والذي يقول فيه ة مستقبلها وتفوقها، و ركة مدرستها، محطتا

يقال ...إن  المدير استدعاها بعد أن تكرر في المدرسة: " "سلمى"الراوي على لسان صديقة 

رسوبها، لتجد في انتظارها موفدا من لجان األحياء المسؤولة عن ترحيل الشباب إلى 

 (1")ساوا.

  البطل –الراوي- 
مكان األلفة الذي يفيض  "قندع"كان أستاذا يعلم الصبية اللغة العربية، وذلك في قرية    

باألمن واألمان، كان وحيد والديه، ولهذا فهو معفي من التجنيد، لكن عندما اشتدت وطأة 

قرر مغادرة  -الذي يضم مدّرسي علوم الدين واللغة–األمن على العاملين في المعهد الديني 

مدينة "أسمرا"؛ حيث أصبح هناك عامال في محل لألقمشة، لم يكن سهال عليه أن  قريته إلى

ستطاع بعد ذلك أن يتأقلم ايغرق في سوق المدينة كبائع لألقمشة، إاّل أّنه لينزع رداء المعّلم، 

 االلتحاق، قرر "ساوا"قد ر حلت إلى  سلمى"مع هذه المهنة، لكن بمجرد سماعه أّن محبوبته "

أين كان  ساوا"غتراب والشقاء، من معسكر "اال، بحجة الدفاع عن الوطن، فبدأت رحلة بها

 "الشفتا"القاسية، ليقع بعد ذلك في أيادي  "منجوس"يحمل الصخور الثقيلة، ويلبي طلبات 
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؛ "في الشجراب"إلى مخيمات اللجوء  االغترابأين ذاق مرارة العيش، وقساوة الحياة ليرمي به 

"سلمى ، والمقطع اآلتي يصرح بذلك: "سلمى"واإلهمال مقابل إيجاد  للتشرد حيث سّلم نفسه

بالنسبة لي أيضا حلم بحجم الوطن، بين يديها أشعر باألمان، ولجبينها األسمر أنتمي، 

سلمى لغتي وحدودي، وخارطة وعيي واحتياجاتي، أوال يستحق هذا الوطن أن ألهث 

 (1")خلفه...

إلى  فاغتراب الراوي وتشرده من مكان إلى مكان ومن معاناة إلى معاناة، جعله يعود    

على أبناء وطنه من  على فقدان سلمى من جهة، وحزن  ، حزن وطنه مثقال بالهموم واألحزان

منهم خادم لعصابة  ا، وفريق"ساوا"جهة أخرى ألّن فريقا منهم يعيش محتقرا مهانا في معسكر 

 االختطافو  يعاني الفقر مخيمات الشجرابفي  امشرد اقيوفر الطاغية،  "الشفتا"

"يا لهذا الوجع، والمشوار ال يحصي خطواتي، حيث يقول الراوي مجسدا أوجاعه: ،واالعتداء

 (2").أن يعطيني، يُفنيني ويقتات على يقيني يأخذ مني عوض

 الشخصية الثانوية 3-2
فقد تكون مساعدة لها  تساهم الشخصيات الثانوية في إكمال مالمح الشخصية الرئيسية،   

أو معارضة، لكّنها تحتل مساحة أقل في النص الروائي، أدوارها محدودة مقارنة بالشخصيات 
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الرئيسية، وعلى الرغم من أّن الشخصية الثانوية ال تشكل تأثيرا كبيرا على مجرى الحدث 

ظهار ما تتصف به.""ّنهاوتطوره إاّل أ  (1)تعد حافزا يساعد على توّهج الشخصية الرئيسية، وا 

تقوم الشخصيات الثانوية بدور تكميلي مساعد للبطل؛ إذ ترد في الحكي لتضيء الجوانب    

تكشف عن الشخصية المركزية، وتعديل خصية المركزية، وتكون إما عوامل الخفية للش

ما تدور في فلكها،  "محمد علي سالمة":  وتنطق باسمها وتبر أبعادها، ولهذا يقولسلوكها، وا 

"أما عن دور الشخصيات الثانوية في تصعيد الحدث، ووضع الحبكة فهو ال يقل أهمية 

عن دور الشخصية الرئيسية، فهي شخصيات متناثرة في الرواية تساعد الشخصية 

براز الحدث."  (2)الرئيسية في أداء مهمتها وا 

أّنه برزت إلى جانب الشخصيات الرئيسية، شخصيات ثانوية، تتبدى في  ذكره ا يجدرممّ     

مواقف محددة، وتؤدي دورا مساندا للشخصيات المركزية، فبعضها يساهم في توجيه 

كمال الحدث، والبعض األخر يضيء الجوانب الخفية أو  المجهولة الشخصية الرئيسية وا 

نوية عناية الكاتب الروائي، واهتمامه بها، للشخصية المركزية، وقد نالت الشخصيات الثا

 بالقدر الذي تعبر فيه عن وجهات نظر مخالفة أو مؤيدة لموقفه.
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 جبريل 
يمثل جبريل شخصية مشحنة بمشاعر الصدق واإلخالص، يعمل في نفس المحل الذي   

نما قدم إليها من المدينة "أسمرامن عاصمة "جبريل"لم يكن  -البطل –يعمل فيه الراوي  "، وا 

؛ "أسمرا"، بمجرد أن بدأت تجارة األقمشة بالكساد في مدينته، نقلها والده إلى "كرن"الصغيرة 

قبل أن تبدأ، كان  "أسمرا"هذه المهنة على يد والده، وأنهى غربته في  "جبريل"حيث تشّرب 

ه الجديدة، كما منحه فرصة حيث ساعده على التأقلم مع مهنت -البطل–رفيقا مخلصا للراوي 

"اعتدت على خدمات جبريل  الطيبين، والمقطع اآلتي يصرح بذلك: ناسهاو أسمرا"،"التأقلم مع 

فتحا عظيما بعد أن كنت ال  ذلك السيادة وكانالتي ال تنتهي، أتذكر كيف علمني قيادة 

 (1)أقود إال غنماتي."

؛ )سلمى/الراوي(شاهدا على أعظم حكاية وهي قصة ضياع العاشقين:  ""جريلكما كان   

أمر المحل في أثناء غياب الراوي للقاء سلمى، لكن بمجرد  -في البداية–حيث كان يتدبر 

" ساواضباط في "بها، ألّنه يعلم حقارة ال االلتحاقمنع الراوي من  "جبريل"اختفائها، حاول 

ذ "هل تعلم  ":"جبريلاللهم ال أكثر، ويتضح ذلك في قول ورغبتهم في استغالل المجندين وا 

أن  بقرارك هذا تحكم على نفسك بحياة أبدية في إطار العسكرية؟ هل تدرك أن ك لن تعود 

إلى حياتك الطبيعية هذه أبدا، بل ستقضي عمرك في ميادين التدريب متنقال بين بين حمل 
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وحبه للراوي، عند مسافرة هذا األخير  "جبريل"كما يتضح إخالص (1")الصالح ومواد البناء.

شاحنة تلو أخرى كانت تغادر الساحة وسط حراسة أمنية،  ، حيث يقول الراوي:"ساوا"إلى 

في وجوه المود عين، فجأة ظهر لي من بين الجموع جبريل...تعل ق بالشاحنة  أناساهمو 

ويقفز عن المتحركة، ظننت يحاول مصافحتي فمددت له يدي ألجده يدس فيها مظروفا 

 (2")الشاحنة...

  منجوس نتااقمراحي 
، واالستبداد، تجسد شخصيته أقسى أنواع الظلم "ساوا"هو ضابط في معسكر  "منجوس"  

كان يعّلم المجندين دروسا كثيرة في عدة مجاالت، الرماية، التثقيف السياسي، التدريب على 

عن الثورة المجيدة  -خاصة في حصة التثقيف السياسي–السالح، وكثيرا ما كان يحدثهم 

األثيوبي، إاّل أّنه كان يظهر عكس ما يخفي، فعلى يده تجّرع المجندون شّتى  االستعمارضد 

نوف العذاب وتحت أوامره القاسية شعروا بالذل ؛ حيث كان يجبرهم على القيام واالحتقار ص 

بأعمال فوق طاقتهم ويضاعف األعباء لمن يعترض على ذلك، وهذا ما يجسده المقطع 

"هيا إبدأوا في إزاحة هذه الصخور، أريد : "منجوس"اآلتي الذي يقول فيه الراوي على لسان 

 (3")محو هذا الجبل من مكانه.
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ندين، بل كان يجبرهم على تنظيف خيم قاسيا غليظا في تعامله مع المج "منجوس"كان    

المعسكر وجمع الحطب، وحمل الصخور إضافة إلى تنظيف مراحيض الضباط القذرة مقابل 

 هي كسر إرادة المجّند وكبريائه. "منجوس"وجبة العدس، وكأّن غاية 

 كداني 
مع والدته بمفردهما؛ إذ تحولت حياتهما إلى جحيم، بعد اختفاء معيل البيت  "كداني"يعيش    

ري"، لم تكن هذه العائلة الوحيدة التي اختفى معيلها، حيث أنكرت الحكومة معرفتها  "الق س 

 بمصير المختفين، ولم تبذل جهدا أصال في البحث عنهم.

كان طالبا في الجامعة، كما  يثح ،واالستغاللالظلم شخصية سياسية تنبذ "كداني" يمثل   

ا"في صحيفة مستقلة، تساعده فيها رفيقته  أنه يعمل ها إلى ، وبمجرد انتهائه منها يضمّ "إل سَّ

بقية الصفحات لكي يتم طبعها، لكن بمجرد أن ثار هو ورفاقه على بعض الصحف التي 

، رغم أّن الواقع يثبت ت بشر وتنّظر بالعدالة، وتعطى لألطفال المتشردين ليوزعوها في الشوارع

أن يوّقع على إقرار "كداني" قرر ولهذا  ٬قد تم سجنهمفعكس ما تدعو إليه هذه الصحف، 

رغم أّنه م عفى من التجنيد، حيث يقول  "ساوا"إلى  ويرحل هوالتوبة لإلفراج عن رفاقه 

"...لسنا منقسمين إلى أسياد وعبيد، لذا فمن أبسط حقوقنا أن نرفض تشغيلنا  :"كداني"

 (1")ُسخرة... لسنا ضد  بناء الوطن، لكننا ضد استغاللنا باسم هذا الوطن...
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أعواما تفوق مرارة األيام التي قضاها في السجن بكثير؛  "ساوا"في معسكر  "كداني"عاش    

مع  "كداني"يقوم  "ساوا"وهو اللواء المكتظ بالهاربين من حيث كان يمكث في اللواء السادس، 

بقية المجندين بخدمة الضباط، ينهضون مبكرا ويخلدون إلى النوم في ساعات متأخرة، ورغم 

، والمقطع اآلتي المقتبس من الرواية يوضح واالحتقار االنتقاصذلك ال ينادون إاّل بعبارت 

خدمة المعسكر بأكمله، نجمع الحطب ونجلب المياه "كن ا في هذا اللواء نقوم على ذلك: 

من اآلبار البعيدة، وننظف مراحيض الضباط القذرة، وننصب الخيام الضخمة...وأي  مجند 

 (1)يعترض يعاقب بمضاعفة األعباء."

 الشفتا 
رتيرية، وهذا ية، يمتلكون جنسيتين: سودانية وا  العدوانعصابة تتسم بالالإنسانية و  "الشفتا"   

قسم منهم مشاكل، ينقسمون إلى قسمين:  بين الحدود دون أية االنتقالعليهم سّهل  االمتالك

يعمل في تهريب البشر إلى السودان مقابل دفعهم لألموال، وقسم آخر يتاجر بأعضاء 

–البشر، ويرمى بهم في أودية الموت دون رحمة أو شفقة، وهذا ما يتضح في قول الراوي 

"...قدامك أسبوع تدب ر فيه  ":"ساواأثناء هربه إلى  اختطفوهتا الذين على لسان الشف -البطل

"رددت على الشفتاي الذي كان يبدو أن ه قائد يقول الراوي:  (2)خمس وعشرون ألف."

ي لم أتفق معهم أصال على إيصالي إلى السودان، وأنهم اختطفوني بعد أن نالمجموعة أ  
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دام أنك  ماإلى الحاوية رغما عني، ضحك وتبعه اآلخرون: صادروا عربتي وجاءوا بي

 (1)وصلت ...مهو بكيفك...بغيت وال ما بغيت."

"...لمحت تقوم هذه العصابة على احتجاز الفتيات لخدمتها وهذا ما يجسده قول الراوي:   

ما ك (2")امرأة تعد لهم القهوة بينما تقوم امرأتان أخريان بتنظيف الخيمة، وغسل المالبس.

 يالتي عجزت عن دفع األموال فقام الشفتا "لزينب"عليهم، وهذا ما وقع  االعتداءقد يتم حتى 

 باغتصابها.

بل وصل بهم األمر لدرجة اقتالع أعضاء البشر، لم تقف قذارة الشفتا عند هذا الحد،  

"كانت المرأة تحتضن ابنتها بقوة وهي  والمتاجرة بها دو مباالة، والمقطع اآلتي يجسد ذلك:

واجمة، إلى أن افتك ها منها مسل ح، بعد أن فرغ منها الطبيب فبدأت في البكاء وهو يقتادها 

، وفي لالختطافا تعرضو إلى الخيمة الكبيرة...هؤالء لم يكملوا ما عليهم من مال، أو 

 (3)الحالتين يباعون للشفتا الطامعين في كالهم."

 أبراهام 
ن تهريب البشر من "ساوا" لتلقي بهم في ولة علمسؤ اضحية عصابة الشفتا  "أبراهام"يمثل    

 عليهم جسديا وجنسيا. واالعتداءسجونها أين يتم تعذيبهم 

                                       
 119ص حجي جابر: مرسى فاطمة، -(1)
 119 ص: المصدر نفسه -(2)
 178 ص المصدر نفسه: -(3)



تعالق الفضاء بمكونات السرد األخرى )الزمن/الشخصية( في رواية "مرسى فاطمة" : لثاالفصل الث    
 لحجي جابر

 

237 
 

، إاّل أّنه لم يتحمل مرارة العيش وألم العذاب هناك، "ساوا"مجندا في معسكر  "أبراهام"كان   

، حيث دفع نصفها ببيع دوالر لتهريبه إلى السودان مقابل دفع ثالثة آالف فاتفق مع الشفتا

ذهب والدته، وعجز عن دفع النصف الثاني، فكان ضحية الشفتا، قامت السلطات في 

"أسمرا" بسجن والدته المريضة، مقابل هروبه، وأضحى هو خادما للشفتا يعمل ليل نهار، 

 :"أبراهام"لك واضحا في قول الراوي على لسان لكي يقلص المبلغ المطلوب منه، ويتجلى ذ

، مقابل "هنا يطلب منا العمل في جمع الحطب، ورعي المواشي وتنظيف عربات الشفتا

طعامنا، لكني أحاول العمل لساعات أطول حتى أقلص المبلغ المطلوب مني...أنا أحسن 

 (1)حاال من اآلخرين، وخاصة النساء الذين يجبرون على أعمال ال تطاق."

 أمير 
بابنة عمه  االقترانيعيش حياة بهيجة في "أسمرا"، لم يكن ينقصه شيء سوى  "أمير"كان 

التي تصغره بأربعة أعوام، لكن سرعان ما انقلبت حياته؛ إذ تّم ترحيله إلى المعسكر ولم يكمل 

على كل أحالمه، وقرر الهروب إلى مخيم الالجئين في  "ساوا"دراسة القانون، فقضت 

أمال في الحصول على الكرت األصفر الذي يمنحه صفة اللجوء، والتمتع ببعض  الشجراب

مرة أخرى  "أمير"الحقوق، إاّل أّن معتمدية الالجئين رفضت منحه حّق اللجوء، فانقلبت حياة 

"هربت من ساوا، وأنا :  "أمير"إلى شقاء وعناء، ويتضح ذلك في قول الراوي على لسان 

جد هنا سجنا آخر، حاولت التأقلم في المخيم لكني فشلت، أظن نفسي انتهيت من سجن أل
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معاناته في مير" أ"لم يتحمل  (1)فلم يحدث أن تكيف طائر مع قفص مهما طال به األمر."

الشجراب، فاتفق مع الشفتا إليصاله إلى إسرائيل، إاّل أّنه اصطدم بواقع مرير؛ حيث نقلته 

 يته وعاد إلى الشجراب مثقال بالهموم واألوجاع.، فتم اقتالع كلهذه العصابة إلى سجن سيناء

 أم أو اب 
شخصية تتسم بالكرم والجود، كانت من األوائل الذين قدموا إلى مخيم الالجئين في    

بعد أن قصف الطيران األثيوبي بيتها، كما اختطف المهربون رضيعها في طريق  الشجراب

اللجوء إلى السودان، فكادت ت جن، وعلى الرغم من شعورها بمرارة الحياة، وقساوة الفراق، إاّل 

أّنها كانت تتفنن في العطاء؛ حيث كانت تساعد الناس في هذا المخيم وتقف بجانبهم 

ت أّما وصدرا حنونا للجميع، ويتضح هذا في قول الراوي على لسان وتعّلمهم الصبر، بل كان

"هذه المرأة تملك قلبا يسع الجميع محبة وشفقة...كانت قد أطلقت على رضيعها : "أمير"

اسما مختلفا لكن ها غيرته إلى أو اب بعد اختطافه، وهي ترجو أن يكون له من اسمه 

لبها شفافا بعد أن أنهكها الحزن، لهذا نصيب، حبها الجارف هذا البنها الغائب جعل ق

 (2")يعتبرها الناس هنا أمهم الحنونة.

 كارال 
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لد ونشأ في " الالجئينطبيبة في مفوضية     تعرف العديد  أسمرا"إيطالية األصل لكّن جدها و 

من عادات وتقاليد اإلرتيرين، كانت تسعى جاهدة لمساعدة المرضى، ويتضح ذلك في قول 

بالمشفى الميداني التابع للمفوضية، كان غاصا بالمرضى من النساء مررت "الراوي: 

 (1)واألطفال وكبار السن، كانت كارال تفحص رجال مسنا..."

بالعودة معها إلى إيطاليا والتخلص من معاناة  -البطل–إقناع الراوي  "كارال"حاولت   

إيطاليا هناك ستبدأ ما رأيك أن تعود معي إلى  الشجراب وقساوته، ويتضح ذلك في قولها:

وكأّن "كارال" تدفع بالراوي إلى الوطن البديل، إاّل  (2")حياة جديدة، وتضع نهاية لمعاناتك.

 أّنها لم تنجح في ذلك، فقد اختار البطل اإلياب إلى مرسى فاطمة.

 الشخصيات النمطية المسطحة 3-3
يقصد بالشخصية النمطية المسطحة: الشخصية المكتملة التي تظهر في الرواية من دون    

أن يحدث في تكوينها أي تغيير، بعبارة أوضح هي الشخصية التي تمضي على حال وال 

ّنما تبقى ، وذات مشاعر  و فكر واحدأذات سلوك  تكاد تتغير وال تتطور نتيجة األحداث، وا 

 .رى ر الذي يجري هو في عالقاتها بالشخصيات األخوتصرفات واحدة، والتغي

وهي شخصية عادية ال تنمو يسميها بعضهم الثابتة أو الجامدة، الجاهزة أو المسطحة، "

داخل العمل الفني "حيث ال تمثل إاّل حضورا مساعدا لنمو الرواية عندما تكون قاصرة على 
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الشخصية التي تبقى ثابتة الصفات طوال فهي (1)المصورة في الواقع." تمثيل حركة الشخصية

حيث  ،الراوي ليلقي الضوء على الشخصية الرئيسية الرواية ال تنمو ال تتطور يستعملها

"محمد غنيمي هالل" "أنها الشخصية البسيطة في صراعها غير المعقدة وتمثل صفة يرى 

 (2)أو عاطفة واحدة وتظل سائدة بها من بداية القصة حت ى نهايتها."

يوظف الروائي الشخصية النمطية لسد الثغرات الفنية، ولمساعدة الرواية على تمثيل حركة    

 بعض الشخوص، ومن أمثلتها رواية "مرسى فاطمة":

 ا  إ ل سَّ
في النضال قبل أن تكون حبيبته، كانت فتاة جميلة وكثيرا ما كانت  "كداني"هي رفيقة  "إلسا"

وسط ذلك الحشد الكبير من الفتيات  ""سلمىفي مهمة البحث عن  -البطل–تساعد الراوي 

بالمجندين  تصالاالكان يمنع  ساوا"في المعسكر، وعلى الرغم من أّن النظام في "

أّنها بذلت جهدا كبيرا في البحث عن سلمى، حيث كانت تبعث المظروف والمجندات، إاّل 

، ويتضح ذلك في قول "كداني"من جديد إلى  تا"رو ، ثم ترسله "أسمرا"في " "روتا"إلى أختها 

–"بعد أيام وصلت رسالة إلسا أكدت فيها أن ها ستسعى بكل طاقتها إليجاد سلمى  الراوي:

 (3")شعرت باالرتياح...

 الشخصية النامية )المتحركة، المتطورة، المدورة( 3-4
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تطور حوادثها، بيقصد بالشخصية النامية الشخصية التي تنكشف لنا تدريجيا، وتتطور    

الدائمة على مفاجئتنا بطريقة  ا، والشيء الذي يميزها هو قدرتهاويكون تطورها ظاهرا أو خفي

فالمعيار الخاص بالشخصية  عمل جديد فهذا يعني أّنها مسطحة،مقنعة، فإذا لم تفاجئنا ب

 .اإلثارة والدهشة واإلقناعالنامية هي 

الشخصية النامية "بأّنها تتطور وتنمو بصراعها مع األحداث "محمد غنيمي هالل" يصف     

أو المجتمع، فتتكشف للقارئ كلما تقدمت في القصة وتفاجئه بما تعني به من جوانبها 

تها في رواية أمثل ومن (1)وعواطفها اإلنسانية المعقدة ويقدمها القاص على نحو مقنع فنيا."

 :"مرسى فاطمة"

 علي 
لد في الشجراب، و      حياة صعبة ملئها  علي"لده إرتيري األصل مات في الحرب، فعاش "او 

الحزن والهم، لكن بمجرد أن منحته معتمدية الالجئين الجنسية السودانية، أصبح موظفا لدى 

والشتم،  االنتقاص بعباراتالمعتمدية، بل أصبح شخصا آخر غليظ القلب، يعامل الالجئين 

بأعضائهم سرا،  لالتجارأصبح عضوا مع الشفتا في عمليات تهريب البشر واختطافهم، كما 

على اختطاف أبنائهم وفتياتهم، يتجاهل األمر ويرّد  لالستفسارولما كان يقصده الالجئون 
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"امشوا من هنا يا حبش...يا  عليهم بأسلوب مليء بالشتائم، ويتضح ذلك في المقطع اآلتي:

 (1")نص مكنة...هللا يقلعكم.

 ، الشخصياتالشخصيات الرئيسية)أّن الشخصيات بأنواعها  -سبق بناء على ما–نالحظ 

ساهمت في بناء  النامية المدورة(، الشخصيات المسطحة النمطيةالشخصيات  الثانوية

معمارية الرواية، فعلى الرغم من أّن الشخصيات الرئيسية هي لّب العمل الفني، إاّل أّنها ال 

تستطيع لوحدها أن تسد ثغرات القصة، والجدول اآلتي يوضح أهم الشخصيات الواردة في 

 ."مرسى فاطمة"رواية 

 

 

 

 

 

 

 

 الشخصيات النامية ات المسطحةالشخصي الشخصيات الثانوية الشخصيات الرئيسية الرواية
   جبريل  
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 خاتمـة
هذا البحث الوصول إلى أحكام ودراسات مضبوطة، بل هي مجرد دعوة  ال تعني خاتمة   

، هذه األخيرة التي "مرسى فاطمة"صريحة لفتح أفق البحث في فضاء الرواية اإلرتيرية: 

بداعية، واستطاعت كنص اكتساح أعماق القارئ، األدبية االرضت حضورها في الساحة ف

هو كامن بأعماقها من طاقات ومهارات  بدوره، ويكشف عماوالتقرب منه لجعله يتحرك 

إبداعية، باعتبارها وثيقة رمزية تتضمن العديد من الفضاءات المشحونة بالرموز؛ إذ يسعى 

قاء الذي يجمع بين القارئ والرواية، القارئ جاهدا الكتشاف أسرارها، ومن خالل هذا الل

 تتفجر دالالت النص، وتتضح نواياه ومقاصده.

هو محاولة إصغاء لما كانت  -موضوع الدراسة–وما فعلناه أثناء تعاملنا مع هذه الرواية   

تقوله لنا في كل مرة الكتشاف ما لم تقله، ولكي تحصل الفائدة المرجوة، البّد من إعداد 

توصلنا إليه من نتائج وخاصة أهم الوظائف التي ينهض بها الفضاء، في  حوصلة شاملة لما

 شحن النص بالدالالت المتعددة؛ إذ جنت هذه الدراسة الثمار اآلتية:

، وهذا ما نلفيه في رواية عر فقطالشكانت مقتصرة على تغلغلت الشعرية إلى النثر بعد ما  .1

 الشعرية جمالية ومتعة فنية.والتي أكسبتها  -موضوع الدراسة–"مرسى فاطمة"

اختلف النقاد العرب حول تحديد مصطلح الشعرية، مما أدى إلى ثورة اصطالحية  .2

 للمصطلح الواحد في الموطن الواحد.

في نقل إحساسه وآراءه إزاء الواقع  "حجي جابر"من وسائل  "مرسى فاطمة"تعد رواية  .3

األثيوبي؛ إذ ال يزال  حتاللاالبالحب والوطن، وسخطه على  ست شغفةعكاإلرتيري؛ إذ 
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اإلرتيريون يتجرعون مرارة العيش في أفضية تدوس على كرامتهم وتذلهم حتى بعد فترة 

 .االستقالل

، بل كان اإلطار الشامل الذي تدور فيه "مرسى فاطمة"انة بالغة في رواية تبوأ الفضاء مك .4

من حيث تبطيء  تهابتقنياألحداث، وتتحرك فيه الشخصيات، كما يفرض فيه الزمن وجوده

، ومساعدة الروائي وتيرة السرد أو تسريعها، مّما أهّل الفضاء الحتضان الشعرية من جهة

بل من معاناة إلى  فضاء إلى فضاءمن  آالمه وهو ينتقلو أفكاره في تجسيد  "حجي جابر"

معاناة، وذلك بطريقة متميزة، َتبرز فيها فنيات الفضاء وشعريته، مما أعطى للمتن الروائي 

 تدفع بالقارئ إلى اكتشافها والغوص في أعماقها.أبعادا ودالالت فنية، 

وُوظف توظيفا متميزا؛ إذ  "مرسى فاطمة"يمثل الفضاء الجغرافي البؤرة المركزية في رواية  .5

سرحا لتقاطبات األمكنة المغلقة والمفتوحة والتي تدور في كنفها مجريات وأحداث كان م

الرواية، فاألمكنة المغلقة في غالبيتها شكلت داخل الفضاء الروائي أيقونات رمزية ُتحيل 

إلى العذاب والحرمان والمعاناة، أّما األمكنة المفتوحة ُتحيل داخل الفضاء الروائي إلى 

 .ستقرارواال الحرية والرفاهية

التشكيالت المكانية اختارها الكاتب لتكون رموزا ألفكاره، حيث تكشف عن توجهات الرواية  .6

أمكنة مغلقة الضدي:  التقابل قاعدة على تعطي للخطاب خصوصية مكانية وجعلهقائماو 

 .مقابل أخرى مفتوحة
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والفضاء؛ إذ هناك تعددت آراء الباحثين العرب والغرب حول تحديد العالقة بين المكان  .7

من يرى بتطابق المصطلحين، وهناك من يذهب إلى الفصل بينهما كلٌّ حسب رؤيته 

 وتفكيره.

يبقى الفضاء الروائي اإلطار الشامل الذي يلف مختلف التقنيات السردية بما فيها المكان،  .8

 الزمن، الشخصية، دون أن ننسى أّن مجموع هذه التقنيات هو الذي ساهم في بناء فضاء

 وشحنها بجماليات شعرية وفنية. "مرسى فاطمة"رواية 

عالقة الفضاء بالمكان هي عالقة الكل بالجزء، فالفضاء ال قيمة له دون األمكنة التي  .9

تتموضع فيه، والشخصيات التي تجسد حركاتها وتنقالتها بداخله، كما أّن المكان بحاجة 

ظهار قيمه   الفنية والجمالية.إلى هذا الفضاء الشاسع للتموضع فيه وا 

يمثل الفضاء النصي المفتاح اإلجرائي الذي يمكن القارئ من استالم مملكات النص؛  .10

... لها أهدافها كالغالف، اسم المؤل ِّف، الصورة المصاحبة، العنوانإذ كل عتبة نصية 

التي يتوخاها المؤلِّف لتوجيه المتلقي حتى ال يضيع في أعماق المتن، كما يمثل فضاء 

 يديولوجية والفكرية.ألالمؤلِّف ورؤاه ابة والتصفيح بعدا جماليا يحيلنا إلى سيكولوجية الكتا

من خلخلة النظام اللغوي المألوف، وذلك من خالل اللغة  "حجي جابر"تمكن الروائي  .11

الشعرية المشحنة بالمشاعر واألحاسيس؛ إذ ُيلبس أحيانا المعنوي ثوب المحسوس، كما 

 ُيظهر المحسوس في صورة المعنوي.

تقسيم الرواية إلى فصول بدًء من العنوان وانتهاًء بخاتمة هو ملمح من مالمح  .12

 التجديد.
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بالواقع اإلريتيري كونه إريتيري األصل؛ حيث عايش  ي جابر"حجوعي الروائي " .13

األحداث بكل تفاصيلها وأجاد تصوير الفضاءات من خالل صياغة األحداث والقدرة على 

 رسم الشخصيات بطريقة فنية جمالية.

رسمت لنفسها بنية زمنية زاوجت فيها بين الماضي والحاضر  "مرسى فاطمة"رواية  .14

نفسية والتاريخية واأليديولوجية لألحداث الماضية برؤية حاضرة؛ إذ لتقدم لنا الخلفية ال

يرجع التوظيف المتميز للزمن في كامل أطوار الرواية إلى التمكن من إنجاح اللعبة 

 السردية والوصول بالرواية إلى الالزمن.

تساهم البنية الزمنية في تحريك وتيرة السرد وذلك من خالل العودة إلى الوراء عن  .15

، أو القفز إلى المستقبل واستباق أحداث لم تقع بعد، وهذه التحريفات االسترجاعق طري

 الزمنية أكسبت الفضاء الروائي جمالية شعرية.

ثانوية، ، رئيسيةبين شخصيات  "مرسى فاطمة"تراوحت الشخصيات في رواية  .16

 وكان لها دور بالغ األهمية في بناء فضاء الرواية. نمطية، نامية،

فضاء منعزال عن باقي عناصر السرد؛ إذ يدخل في عالقات متعددة مع ال وجود لل .17

المكونات األخرى: كالشخصيات والمكان والزمن، لذلك يجب النظر إليه ضمن هذه 

العالقات والصالت التي يقيمها، واالبتعاد عن ذلك يجعل فهم الدور النصي داخل السرد 

 أمرا عسيرا.

مجالها مفتوح ألبحاث أخرى قادرة على اإلحاطة بشعرية وفي الختام فإّن هذه الدراسة يبقى 

الفضاء في الرواية، ذلك ألّن النص األدبي يظل غير منجز ما دامت قراءاته متواصلة، 
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وبهذا يصبح النص تابعا للمتلقي، وخاضعا ألزمنة القراءة المختلفة؛ حيث في كل مرة يتم 

جديدة، فالنص خدعة فنية يتلذذ بها فيها اللقاء بين القارئ والنص تتشكل دالالت ورؤى 

 القارئ في كل لقاء يجمع بينهما.
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 التعريف بشخصية الروائي "حجي جابر" -1
"حجي جابر صحفي وروائي إرتيري، من مواليد ُمصّوْع    

المملكة –، انتقل مع أسرته إلى مدينة جدة 1976الساحلية 

إلرتيريا، حصل إّبان القصف األثيوبي  -العربية السعودية

السعودية لسنوات، باإلضافة إلى عمله  على بكالورويس علوم اتصال، عمل في الصحافة

على  "سمراوايت"في السعودية، حصلت روايته  "دوبتشه فيلله"كمراسل للتلفزيون األلماني: 

"مرسى ، أصدر روايته 2013 ، وفي العام التالي2012جائزة الشارقة لإلبداع العربي 

ليست الشهرة واإلنتشار، ولقد أوضح في أكثر من حوار له أّن نيته من وراء روايته ، فاطمة"

، وهذا ما يصرح به في إحدى الحوارات التي بل ألّنه كاتب مغرض، وغرضه هو إرتيريا

"أعرف أّني هنا أصطدم بالذين يفضلون األدب خاليا من شوائب السياسة، ُأجريت معه: 

الكم الهائل من اآلالم خلفي، كل ما أستطيع فعله هو أن لكني ال أستطيع أن أترك هذا 

أكون أكثر حرصا على أاّل يطغى غرضي على جماليات الكتابة، على أاّل أحول أعمالي 

 (1)لمناشير سياسية، غير ذلك ستظل إرتيريا أمامي وخلفي كلما اقترفت فعل الكتابة."

أن يخبرنا عن "أعمال الكاتب وحدها تتحدث عن نفسها، ولكّن الكاتب وحده من يستطيع  

 هعن طقوسرحلته المذهلة في الكتابة، عن بهاء التجربة وآالمها، وانعطافاتها المفاجئة، 

، وما يضطر إلى فعله لكي ينتج نصه على النحو المطلوب، باإلضافة إلى تلك وعاداته

                                       
(1) : hajji.blogspot.com 
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ي لحظة المفاضلة بين كلمة وأخرى، ألّن الكتابة في نظر الروائي البصيرة التي تتفجر ف

 (1)."أكثر عينا بهو عمل شاق تزداد مشقته كلما  "حجي جابر"

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
)1 (: hajji.blogspot.com 
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 : ملخص الرواية -2

تعد رواية مرسى فاطمة ثاني عمل روائي للكاتب حجي   

جابر، يقوم فيه بدورين مهمين: األّول يعرض فيه خمسة 

)مرسى فاطمة، ساوا، دولة الشفتا، الشجراب، مرسى فصول 

حيث يمثل كل فصل أيقونة رمزية ُتحيل على معاناة األرواح المضطهدة في أمكنة  (2فاطمة

مختلفة، والثاني يعرض فيه واقع اإلرتيريين، والسياسة المتدهورة التي تحكمه منذ عقود كبت 

 الحريات، واغتصاب الحقوق، فهذه الرواية جديدة، حديثة النشأة تشّق طريقها نحو البروز.

 "سلمى"ى فاطمة لحجي جابر بين نوعين من جمالية الحب، حب الحبيبة تمزج رواية مرس  

؛ حيث تروي هذه الرواية معاناة اإلرتيرين حتى بعد استقاللهم وتحررهم إريتيريا"وحب الوطن "

ح ستقالل؛ إذ لم تحظ الرو جبا أن تكون المعاناة حتى بعد االمن القصف األثيوبي...فع

 ستقالل، بل ازدادت تأزما وشقاًء. اإلرتيرية بحقوقها بعد فترة اال

تبلورت أحداث الرواية أثناء سفر واغتراب الراوي من مكان إلى مكان، ومن ضفة إلى   

التي بمجرد حملها بطفله اختفت عنوة حتى  "سلمى"ضفة أخرى بحثا عن محبوبته المفقودة 

، قرر البطل اوا""سفي الحي أّنها ُرحلت إلى  ولّما راج -البطل–ال يلحق الضرر بالراوي 

لتحاق بها، بحجة الدفاع عن الوطن، رغم امتالكه لبطاقة اإلعفاء من التجنيد، ومن هنا اال

بدأت رحلة العذاب واآلالم، وما بينهما من اللهاث والضياع، وأحالم اللقاء والعمر المهدور 

ذور الذي انطوت فيه ب -الوطن–بين صياط الجاّلدين وخيام المنافي، للبحث عن سلمى 

 الحلم، واغترب األمل.
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ومكابدات الجندية، والظلم والفساد  معسكرأياما عسيرة أين ال "ساوا"عاش البطل في   

الشخصية التي عانت شتى صنوف  كداني"واألرواح المضطهدة، وخير دليل على ذلك "

البطل بعد هروبه  حتقار، ليقعواإلالذل العذاب في المعسكر، بل ذاقت ألم التهميش وطعم 

عتداء؛ حيث كان واال ، ستغاللتا، أين االختطاف والخيانات، واالإلى جحيم الشف "ساوا"من 

ُيلبي أوامر الشفتا دون اعتراض: من حمل الصخور والحطب، وتنظيف عربات الشفتا مقابل 

وقف، الذي كان يقوم بخدمة الشفتا لساعات أطول دون ت "أبراهام"الخبز اليابس، مثله مثل 

انتقل  ، ثمّ والجسدي الجنسي عتداءالشفتا،التي تعرضت لالضحية  "زينب"ودون طعام، كذلك 

البطل بعد ذلك إلى الحدود السودانية، وتحديدا إلى مخيم الشجراب لمواصلة مهمة البحث 

غتراب اإلوذّل عن سلمى، أين اللجوء والجوع، وهامشية اإلنسان الموزعة بين الذكريات، 

الذي اتفق مع الشفتا، إليصاله  ألمير"تجار بأعضائهم، كما وقع "البشر لال ختطافوا

سيناء القتالع كليته، فعاد إلى  ل إلىُرحّ خيانته و إلسرائيل مقابل دفعه للمال، ولكن تّمت 

مخيم الشجراب نحيل الجسم، شاحب الوجه، مقتنعا أّن الوطن البديل كزوجة األب، مهما 

التي قصف  "أمأّواب"أّن المغترب من امرأة أخرى، إضافة إلى بدت حنونة ال تنسى أبدا 

الطيران األثيوبي بيتها، واختطف المهربون رضيعها فلجأت إلى المخيم، وكانت أّما وصدرا 

)أبراهام في ساوا، كداني(  -البطل–)الراوي حنونا لالجئين اإلرتيريين، وكّل هذه الشخصيات 

يقونات ُتحيل إلى قيم الصمود والوفاء، في الشجراب، أ ب()أمير، وأم أّوافي الشفتا،  وزينب(

 والعطف والتضحية.
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كما أّن األوطان البديلة تنتهز فرصة اإلغتراب لتختلس الروح، وهذا ما يتضح في    

اإلطالية التي استثمرت ذروة الهزيمة لتعرض وطنا بديال، هو وطن  "كارال"شخصية 

المستعمر األول، وأوشك البطل في ضعفه أن يلتفت إلى الركن البديل، قبل أن يرفض في 

يرتمي في لحظة حاسمة مساومات الطارئين على الوطن، ويختار اإلياب إلى مرسى فاطمة ل

والحنين ال بالهموم واألوجاع، ومبلال بالشوق غتراب، جعلته مثقأحضانه بعد سنوات من اال

 .صيلإلى وطنه األ
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