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دراسةخاللمنالعربیةباللغةالمكتوباألفریقياألدبمنعملعلىالضوءالدراسةھذهتلقي

بنىحیثجابر.حجياإلریتريللروائيفاطمةمرسىروایةفيبنائھودالالتالروائيأنواع المكان

فتنوعتوالرمزالفنیةوالصورةكالوصفاللغویةوالمعطیاتالخیالمستخدماالروائيمكانھالمؤلف

للمنھجوفقاالدراسةوكانتوالعدائیة.  األلفةحیثومنومساحتھاطبیعتھاحیثمنعندهاألمكنة
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متنفساكانالروائيالمكانأنالدراسةنتائجمنوكانالبنیویة. المعطیاتعلىالمتكئالسیمیائي

وظفت األمكنةحینفيالحضورباھتكانالطبیعيالمكانوأنالسواء.علىلھوالمسرودللشخصیات

علىالنفسفيواستقرارالروحفيانفتاحیقابلھلمالمكانانفتاحوأنتاریخیةالصناعیة لغایات ومقاصد

فيالمكانفكانحمیمیةأكثرالروایةاأللیف فيبالمكانعالقة الشخصیاتبدتوقدالقارئ.توقععكس

بالحدثوأفكارھا ویتصلالشخصیاتحركةمعویتفاعلویتأثریؤثروالحركةبالحیاةزاخراكیاناالروایة

الروائي لیعطیھ قدرا من المنطق والمعقولیة.

.:  المكان – الصورة – البناء- الداللةكلمات مفتاحیة

Abstract:

This study sheds light on a work of African literature written in Arabic by

examining the types of the narrative place and the implications of its

construction in The Eritrean novelist Haji Jaber's Marsa Fatima novel. The

author built his narrative place using fiction and linguistic data such as

description, artistic image and symbolism, and his places varied in nature, size

and hostility.   The study was in accordance with the semiotic approach based on

structural data.  One of the results of the study was that the narrative place was

both an outlet for the characters and the listed. The natural place was lacklustre,

while industrial spaces were employed for historical purposes and the openness

of the place was not matched by openness in spirit and stability in the soul,

contrary to the reader's expectation. The relationship of the characters to the pet

place in the novel seemed more intimate, and the place in the novel was a

life-filled entity that influences, influences and interacts with the movement of

the characters and their ideas and relates to the narrative event to give it a

measure of logic and reasonableness.
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أوال: المقدمة:

تقدیم:-1

األرضمنمحدودةبمساحةالمرتبطةالمحدودة،الجغرافیةداللتھابھایرادالالروایةفيالمكانكلمةإن

وھمومھاوأحداثھا،وناسھا،وأرضھا،البیئةلتشملتتسعالتيالرحبةداللتھابھایُرادوإنماما،منطقةفي

معویتفاعلویتأثَّر،یؤثروالحركة،بالحیاةزاخركیانالمفھومبھذافالمكانوقیمھا.وتقالیدھا،وتطلعاتھا،

تتعلّقالتياألحداثأنفیھشكالومماذاتھالروائيالكاتبمعیتفاعلكماوأفكارھاالشخصیاتحركة 1

ھولیسالبحرفيسفینةعلىیدورالذيفالحدثُمغایر،مكانفيحدوثھایستحیلأویتعذَّرقدما،بمكان

بالحركةملیئةصاخبةمدینةفيیجريثالثحدثعنیختلفكماصحراء،فيدائرایكونالذيذاك

ھذهدونومنوالمكانیة،الزمانیةمعطیاتھخاللمنإالیُقدَّمال"الروائيالحدثأنیعنىوھذاوالحیاة،

2المعطیات یستحیل على السرد أن یؤدي رسالتھ الحكائیة

القصصيالحدثلیعطيكبیراًاھتماماًالمكانبتحدیدالقصصيالكاتبیھتمأنیجب"ذلكأجلومن

فیھتتحركالذيالمكانمفرداتبتصویرالكاتبیعنىأنینبغيكذلك...والمعقولیةالمنطقمنقدراً

بالحدثتتصلأموراًتعمقأوتفسركثیرة،دالالتالتصویرھذامنیستشفقدالقارئألنالشخصیات،

ماخاللمنإالالروائيشكلھیأخذوالالروایةفيیتشكلالوالمكان"معاًبھماأوبالشخصیاتأو 3

التياألحداثخاللمناألمكنةتتشّكلوإنمامسبقاً،محددمكانأيھناكولیس"أحداثمنبھیرتبط

السردیة،األحداثبخطةمرتبطاًیبدوالروائيالفضاءبناءفإناألساسھذاوعلى…األبطالبھایقوم

الروائيالفضاءبیناإللزامياالرتباطوھذاالسرد،تجاهیتبعھالذيالمسارھوإنھالقولیُمكنوبالتالي

یقومالتياألساسیةالعواملأحدھوالمكانإن…وانسجامھاتماسكھاللروایةسیُعطيالذيھووالحدث

فیھویقعبشخص،شخصفیھیلتقيمامكانھناكیكنلمماروایةھناكتكونولن،"الحدثعلیھا 4

التيفھيأشیائھ،عنینفصلال"فالمكانالروائيوالموضوعالروائیةالحبكةإلیھتحتاجما،حدث

29صالروائي،الشكلبنیةبحراوي،حسن4
37-36صالثالثة،الطبعةم،1994الروایة،نقدفيدراساتوادي،طھ3
29صالروائيالشكلبنیةبحراوي،حسن2
59صالروایة،بناءعثمان،الفتاحعبدینظر1
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ولیسفیھ،توجدالتيباألشیاءیرتبطإذنفھو.آخر"عنمكانبھیتمیَّزالذيالثراءذلكوتمنحھتملؤه، 5

مستقال عن نوعیة األجسام الموجودة فیھ.

أھمیة البحث وأسباب اختیاره:-2

ستكون ھذه الدراسة مفیدة لجھات عدیدة منھا:

تجلیةفیھاسیجدونإذواألدبیةاللغویةالدراساتمجالفيوالباحثونالدارسون.1

السردسیمیاءخاصةوالروایةالسردبدراساتالمتعلقةالعلمیةالجوانبلبعض

والفضاء الروائي.

جوانبعلىوالتعرفالروائیةاألعمالنقدمنسیفیدونالذینوالمبدعوناألدباء.2

القوة لالقتداء بھا ونواحي الضعف الجتنابھا ومعالجتھا.

والمسامراتوالمحاضراتالندواتبإدارةتھتمالتيوالفنونواآلدابالثقافةمراكز.3

األدبیة حول األعمال الروائیة والدراسات حولھا.

لدراسةالثقافيالعملبوصلةیوجھواأنواجبھممنالذینالثقافيالقرارصانعو.4

األعمال األدبیة التي ینتجھا المثقفون واألدباء بما یغني الساحة األدبیة والفنیة.

مشكلة البحث:

وبوجودویتطورون.البشرینموالبعدینھذینوبینوالمكان.الزمانبعدان:لھعالمفياإلنسانیحیا

أنالقرآنویعلمناالمختلفة.حیاتھوضروراتاحتیاجاتھحسبتشكیلھإعادةلھیتھیأالمكانفياإلنسان

الثابتبعدوالمكانربھ.بعبادةلیعمرھافیھاهللاخلیفةاإلنسانجعلوإنمااإلنسانقبلخلقتقداألرض

والمكاناإلنسانبینالعالقةتعضدتفقدوبھذامباشرة.بالحواسالمدركةالحسیاتیحتويوھویتحرك

كنھھ.وإدراكفیھالتعمقبغیةالبحثلھایوجھالتيالقضایامنالمكانعدحتىالعالقةتلكوتنامت

وھوالمكانبدراسةخاصعلموجدبلالمجاالتمختلففيالمكانبدراسةعنیتكثیرةدراساتفوجدت

اھتمتھناومنالمختلفة.وعالقاتھالمكانخصائصیدرسالذي)Topology(الطوبولوجیاعلم

الروائي،المكانمنھا:فكانالدراسةتلكفيالمصطلحاتوتعددتالمكانبعنصرالروائیةالدراسات

5صالمعاصرة،العربیةالروایةفيالمكانشعریةحسین،حسینخالد5
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فيوالمكانمنظورا.بوصفھوالفضاءالنصي،والفضاءالداللي،والفضاءالجغرافي،والفضاءوالفضاء،

سائرحولھیدورومحوراالدالالتمنالكثیریحملعنصرایعدوإنماصامتاشیئالیسالروائيالنص

كونھحقیقةذلكینفيوالمقاصدھم.عنوالتعبیرالمبدعینطاقاتتفجیرفيتأثیرهولھالروایةعناصر

یستحیلأنھذلكبھا.ومعترفمقررةبالواقععالقتھولكنالموجوداتولیسالكلماتتشكلھمتخیالمكانا

الواقعیةإضفاءعلىالروائیونیعملولذامالمحبدونمكانفيوالشخصیاتاألحداثبناءالمبدععلى

التعبیریمكنھالعماالمباشرغیرالتعبیرمنیمكنھرمزإلىالواقعيالمكانفیحولالروائيالمكانعلى

الدراسةھذهغایةفإنولذاروایتھ.فيالفنیةالعناصرحركةضبطمنبذلكالروائيفیتمكنمباشرة.عنھ

المنھجوفقفاطمةمرسىروایةنموذجخاللمناألفریقیةالروایةفيالروائيالمكاناستجالءھي

السیمیائي

أسئلة الدراسة:-3

الروائي؟بناهوكیففاطمةمرسىروایةفيالمكانأنواعماھو:مركزيسؤالمنالدراسةھذهتنطلق

وال بد أن یتفرع عن ھذا السؤال الرئیس عدد من األسئلة الفرعیة تسعى الدراسة لإلجابة عنھا.

عم تتحدث الروایة؟.1

كیف تنوع المكان في الروایة؟.2

ما الدالالت التي تؤدیھا أنواع المكان المختلفة في الروایة؟.3

كیف كانت العالقة بین المكان وعناصر الروایة األخرى؟.4

كیف استخدم الروائي وظائف الوصف المختلفة لتشیید المكان الروائي؟.5

كیف كانت حركة المكان في الروایة؟.6

ما دور الصورة الفنیة في تصویر األحاسیس واألحداث وفھم الشخصیات في الروایة؟.7

أھداف الدراسة:-4

تلخیص أحداث الروایة.1

بیان أنواع المكان المختلفة في الروایة..2

توضیح الدالالت التي تؤدیھا أنواع المكان المختلفة في الروایة..3

5



شرح العالقة بین المكان وعناصر الروایة األخرى..4

المكانتشییدفيالمتعددةووظائفھللوصفالروائياستخدامطریقةوصف.5

الروائي؟

تتبع حركة المكان الروائي كما جاءت في الروایة..6

تحلیل دور الصورة الفنیة في تصویر األحاسیس وفھم الشخصیات في الروایة..7

منھج الدراسة:

اإلبداعمجالفيخاصةتنطمسأنبینھاالحدودكادتحتىاإلنسانیةالعلومتكاملتلقد

مذاھببعدةالسرددرسومردراستھم.فيالدارسونینتھجھاالتيالمناھجفتعددتاألدبي.

أغنىوتكونالصدارةموقعلتحتلالسیمیائیةجاءتثموالبنیویة.كاألسلوبیةوصفیة

البنیویةبآلیاتالسیمیائیةتوسلتوقدأشكالھ.بكافةاإلنسانياإلبداعلدراسةالمیادین

منمجموعةوإقامةالروائيالفضاءداللةعنللكشفاألصلحكانتوبذااإلجرائیة

القتناعيھذهلدراستيمنھجااخترتھاولذااإلجرائیة.األدواتوبعضالمكانیةالتقاطبات

بصعوبة الفصل بین ما ھو اجتماعي وما ھو لساني.

محتویات الدراسة:-5

تمھیدثموأھدافھوأسئلتھواھمیتھالبحثمشكلةتعرضمنھجیةعلمیةمقدمةعلىالدراسةھذهتشتمل

فيالمكانألنواعاستعراضثمأحداثھاوتلخیصوكاتبھاالدراسةموضوعبالروایةللتعریفمختصر

فيالمكانبناءلكیفیةوبیانبھ،اإلحساسحیثومنالمساحة،حیثومنتكوینھعواملحیثمنالروایة

الروایة وأدوات ذلك البناء ودالالتھا ثم عرض لنتائج الدراسة في خاتمتھا.

ثانیا: تمھید: بین یدي الروایة:

إلىأسرتھمعانتقلثمارتریا،فيالساحلیةمصوعمدینةفيجابرحجياإلریتريالروائيولد

لبعضمراسالًعملكماالسعودیة،بالصحافةعملإلریتریا.اإلثیوبيالقصفإبانالسعودیةجدةمدینة
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نفسھالعامفيحازتالتي«سمراویت»روایتھأصدرم2012العاموفيواألوروبیة.العربیةالفضائیات

مشكالتتتناولالتيفاطمة»«مرسيالثانیةروایتھأصدرالتاليالعاموفيلإلبداع،الشارقةجائزة

الھجرةبعذاباتومرورانھایة،بلالظالمةالقوانینذاتالقسریةالوطنیةبالخدمةابتداءاألریتريالشباب

فيیجدوفالأمكنة،عدةبینالروایةبطلیرتحلبالبشر.االتجاربعصاباتوانتھاءواالغترابوالمنفى

آخروعالمبالبشر،االتجارعصاباتمنمستمروھروبواستغاللوقسوةظلمغیرإلیھذھبمكانكل

ضجیجإلىالوادعةالجبلیّةقریتھمنینتقلإریتريشابوھوالمنفي.وقسوةالوطن""كذبةبینموبوء

(جبریل)صدیقھعندیجدثّملألقمشة،متجرفيبائعإلىالخلوة،فيمعلممنلیتحولقلیالیعانيأسمرا،

التيسلمىتظھروفجأةأبداً.تتشابھالالتيوحكایاتھاوناسھا،أضوائھا،معأسمرا،معالتأقلمفرصة

إلىُرّحلتأنھاویروجاختفائھاخبریشاعحتىللقائھمامعتادامكانافاطمةمرسىشارعفاتخذلبھسلبت

فيویعانيمنھا،إعفائھرغمبالخدمة،التطوعإلىیبادرالمظنون،مسارھاتتبّعفیقّررالسودان.أوساوا

ساوافيویصادقساواالوطنیةالخدمةمعسكرإلىالوصولفيأخیراینجححنىكثیراذلكسبیل

منھ.ویعانيیعیشھالذيوالواقعقراءاتھبینمقارناتیجريواالطالع،الثقافةواسعیبدوالذي"كداني"

أمانھ،وموئلالوطن،بحجممشروعھیراھاالتيسلمىوفقدهبحكایتھویتأثرألمھ،البطلكدانيیشارك

سلمىعلىللعثورمحاوالتسلسلةوبعدواحتیاجاتھ.وعیھوخریطةوحدودهولغتھانتمائھ،ومرجع

قبضةفيفیقعحبیبتھ،عنباحثاالسودان،نحووالتوّجھالھرب،جابرحجيبطلیقّرربذلك،وفشلھ

أنقبلعلیھم،مالدفعمھلةویعطونھمالناسیأسرونأنھمیكتشفبالناسیتحّكمونالذین"الشفتا"

یعتقدكانالذي"الشجراب"مخیمالھاربالعاشقیبلغمریرةمعاناةوبعدالمصریة.سیناءإلىیرسلوھم

الالجئونفیھیعیشالذيالمؤلموالواقعأّوابوأّمأمیرإلىیتعّرفھناكاألخیر.مالذهسیكونأنھ

إلىالھجرةسماسرةفخفيیقعونالمؤلمالواقعھذامناإلفالتالشباببعضیقرروحیناألریتریون.

إسرائیل.  فیغدو المخیم الذي لم یعد آمنا أھون الشرین.

رغمالفردوسھوالوطنأنالبطلیكتشفالمفقودالفردوسعنوالبحثوالضیاعالموتبینولكن

مخاطرمنیتھددهمارغموطنھإلىالعودةویفضلأبنائھوبحقباسمھتتمالتيالشائنةالممارساتكل

بالوطنوإغراءاتھ–اإلیطالیةالفتاةتمثلھ-الذيالقدیمالمستعمرمحاوالتورغمأھوال.منینتظرهوما

البدیل.

شعرمنالمتشابكةالدوائركتلكتمامادائریا،یبدوشيءكلأنیجدفاطمةمرسىإلىیعودوحین

7



الحیاةإنلھفیبدوروایتھ.المؤلفبھاستھلالذيالكابوسالحلمذلكفيصدرهعلىأطبقتالتيسلمى

ھذااعتادوألنھشيء.بكلالمكاناستأثرأنبعدللزمان،فیھااعتبارالكبیرة،بدتمھمادائرة،كلھا

مبتدأفاطمةمرسىویظلالتعب...كلرغمجدامرتاحانفسھوجدالدائريوالتكرارباالنتظامالشعور

الحكایة ومنتھاھا منھ تبدأ كل المسارات، وإلیھ تنتھي.

ثالثا: أنواع المكان في روایة مرسى فاطمة:

أنواع المكان من حیث عوامل تكوینھ:-1

اإلحساسبصدقالقارئیحسإذفنیا،نقالالواقعینقلالذيالمكانيالتأطیرھوالروائيالمكان

إحساسھالروائيیسقطأنبـدالإذالخیـال،بأجنحةوالتحلیقالمثالیاتعنالبعدتعنيالالتيوالواقعیة

األدواتلفقدانھقیمتھالفنـيالعمـلسیفقدوإالالمعیش،الواقعمنالمأخوذالمكانجغرافیةعلىالشخصي

أوالجغرافیة،المساحةحسـبومختلفـةعدیدةبتقسیماتیصنفالمكانوھذاالنصي.للتشكیلالجمالیة

عواملبحسبالروائيالمكانویقسمالمكان.تكوینلعواملوفقاأوبالمكـان،النفسياإلحساسبحسب

تكوینھ على قسمین:

أ-المكان الطبیعي:

الخاصةصورتھفيوتشكیلھإقامتھفياإلنسانیدتتدخلولماألزلمنذالموجودالفضاءوھو

كالحدائقالطبیعیةالمناظربوصفكاتبھایعنلمالتيالروایةفيباھتاحضورهوكانالممیزة.وخواصھ

فيالصحراءتأثیرمثالوصفولكنھوعارضانادراإالذكرھایجرولموالمزارعواألنھاروالبساتین

منحدیثاأریتریاإلىقدمواأنھمفعرفتأميسألتالغلیظة،حدیثھملطریقةأتعجبكنت"ساكنیھا:

تجلت)120ص(الروایةبالكامل."مختلفةلبسھموطریقةوطباعھمكالمھمیجعلماوھذابعیدةصحراء

متأثرةھؤالءأفعالبأنلناأوحىالروائيأنفنجدالنص،ھذافيوالشخصیةالمكانبینالتفاعلآلیة

منمبرراأریتریافيالسكانبقیةعناختالفھمفكانمنھاقدمواالتيالبعیدةالصحراءوھوبالمكانكثیرا

الناحیة األدبیة

یرقدھناقائال:المقبرةإلىأمیرإلیھأشارأنبعدمشاعرهعنالبطلیتحدثحینواضحاھذانلمس

مرتین،تموتأنیعنيأرضكغیرأرضفيتدفنأنینتظرناماھذایكونوقد...وأجدادناآباؤنا
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وكأنھأماميباأللمحشديمنیكتفيالبالوجع،وخزيمنأمیریكتفيالقال:""ذلكیسعھاالواألرواح

اللحظةھذهغیرأعلملكنيموتانا،تضمحیناألرضھوالوطنأنسمعتما...كثیراصبريیختبر

الحیاة:فيمابأقسىالموحيالمكانبینالمؤلفوحدھنا)157(الروایة"مؤقتاالوطنیكونأنمعنى

البطلنفستضجأنغریبایكنفلممؤقتاكونھھوإیالماأكثربعداإلیھأضافثمالوطن.وبینالموت؛

أیضا:"ویقولوالحزن.والوجعباأللمالناضحةبعباراتھالمؤلفلناعكسھالذيالقاسياالنفعالبھذا

یطويیكادالأخرى،فواجعلیعیشالمفجوعیقصدهیستریح.أنلھمكتوبالیسالمكانھذاأنليخطر

(الروایة"منازلھأولشكبالوھوالتعبنھایةالشجرابیبدوبعیدومنآالمأمامھتنبسطحتىألماخلفھ

شفقتي)(یثیربحننيمراتداالولدوهللا"علي:عنأوابأملسانعلىوردماأیضاومنھ)162ص

تبررالإنھا"بلدهوكرهنفسھكرهكدةعشانصعبةحیاةعاشالحرب،فيماتوأبوهھنا(ولد)إتولد

فيأي(ھنا)ولدطفلمنتنتظرونماذاتقولكأنھاتصرفاتھ.أسبابوتعرفأزمتھتتفھمولكنھاأفعالھ

معسكر الالجئین ؟!

المكانوصفیكنلمالسواء.علىلھوالمسرودللشخصیاتمتنفساًھناالمكانالراوياستخدملقد

لتحدیدوصوالًالذاتبإسقاطاتمقروناًكانبلوحسب،األشیاءبتسمیةیكتفـيعاماًھیكلیاًوصفاًھنا

دالالت قصدیة.

ب-المكان الصناعي:

الفضاءاتمـنغیـرهعـنمختلفـاًطابعـاًوإعطائھ،تشكیلھفياإلنسانیدتتدخلالذيالمكانوھو

،والفنادق،لالستقبالالفخمةوالقاعات،حجراتمنفیھابماكالبیوتواسعحضورالمكانولھذا،

بعـدثم،وصیرورتھاتكوینھاعلىاإلنسانعملأخرىوأماكن،السجونوحتى،المزروعةوالبساتین

ومجرد،النفسفيومحببعمیقاثرلھاأماكن،وھناكنفسیتھفيللتأثیرأساسیاًعامالًكانـتذلـك

،علیھاالضوءتسلیطالروائيحـاولوقـداألماكنھذهومنمختلفة،مشاعرلھالمسرودلدىیثیرذكرھا

،تاریخيبعدذاتومقاصدلغایاتولكن،حسبالشخصیاتووجود،الحدثتأطیرأماكنبوصفھالیس

للشباببالنسبةحلمإلىتحولت":إنھاالمنورةالمدینةفياإلسالمیةالجامعةوصففيجاءوقد

...وكلواللغةالدینعلومفينبوغھمظھروقدبھاالتحقوامنأوائلعودةبعدبخاصةقندعفيالمتدین

العلومطلبةیقصدھاوجھةإلىبدورهالمعھدتحولحتىكمدرسالدینيبالمعھدالتحقخریجعادما
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الدینیة  من كافة  مناطق إریتریا ."

نتقطركناتخرجحفلكلمعالمتعاظمأثرهویظھریكبرالمعھددوربدأ"یقول:الدینيالمعھدوعن

القتالیة،الفنونفيعروضالنشاھدبقندع،المحیطةالقرىكلمناالحتفالساحةعلىونساءرجاال

ولمالمؤلفینشغلفلمھنانرىوكما..."السعودیةمنالقادمةالجھادیةاألناشیدأحدثإلىونستمع

أفلحولكنھلذاتھالمكانتصویرعندیتوقفولمالجامعةوالللمعھدالشكليأوالھندسيبالوصفیشغلنا

منسیؤولبماالقارئتھیئةعلـىیعمـلكانألنھوھذااالجتماعي،تأثیرهووصفلھالعامالجونقلفي

توقفإلىأدىمماالتأثیرھذامنوتحذیرھمالصحفیینضجیجإلینانقلحینرأیناكماالحقة.أحداث

عنالسؤالمجردأصبحو"الصحفیینمنناصرھمومنمعلموهواختفيصفحتھوطویتالمعھدنشاط

المختفین في الجانبین جریمة، فعادت قندع قسرا إلى رتابتھا المعتادة "

المساحة:حیثمنالمكان-2

المغلق.الخاصالمكانالمفتوحنوعان:فھومساحتھ،منانطالقاًالواقعيلألماكنالثانيالتقسیمأما

شأنھامنالروایةفيوالمغلقةالمفتوحةاألماكنومالحظةالروائيللعملالمتفحصةالنقدیةالقراءةإن

التياألواصروبطبیعةوالثقافیةالنفسیةوخصائصھاالشخصیاتبنوعیة.وتوحيالدالالتتغنيأن

عملیةجاءتھناومنالعالمحیالبھایتمتعونالتيوالمواصلةاالنفتاحومقداربعضھمإلىتشدھم

ظھرتالتيالمتصارعةالثنائیاتأبرزمنلعل.بلوالمغلقةالمفتوحةاألماكنبینالجدليالصراع

بیناالنتقالفيیتناوبفالفردوالمغلقالمفتوحالمكانثنائیةھيالعربیةالروایةمسیرةعلىوھیمنت

معمستمراوتفاعالًوانفتاحاسعةأكثرأخرىأمكنةوبینألصحابھاًمغلقةعلباتشكلتكادأمكنة

الحیاة .

المكان العام المفتوح:أ-

مرسىالروایةفيومنھاوالشوارعكالمدارسومفتوحة.متسعةحدودهللجمیع،المشاعالمكانوھو

أماكنمنتفدالطلبةوأفواجالشارع،فيتدبالحركةبعد...بدأتاستیقظقدالشارعیكنلم"فاطمة:

)18ص(الروایةمختلفة."

المستقرة)،النفسیةوالحالةوالفرح،والسعادة،(الحریة،بـعـادةاألذھانفيالمفتوحالمكانیقترنقد
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واالضطھاد).الكبتحتىأووالحزن،والعزلة،(االنطواء،بمعانيالمغلـقالمكاناقترانیكونحینفي

فيھائماوتبعتھ"سلمى:باختفاءعلمحینالساردحالنرىمثالألننااألمر.ھذایختلفقدأحیاناولكن

ضیقأنغیرفسیحةبشوارعوكدرا...أمرحزنافتصبغھاالطرقاتفيتتبدىسلمىكانتأسمراشوارع

)23ص(الروایة"حالھعلىیبقىشعوريلكنالعامةالساحاتإلىمنھاأھربخانقةیجعلھاروحي

ضیقانتقلذلكمنالعكسعلىبلللنفس،واستقرارالروحفيانفتاحیقابلھلمالمكانفياالنفتاحفھذا

"وارسايشارعومنھاعامة!ساحةالطبیعةفيكانوإنضیقاخانقافصارالفسیحالمكانإلىالروح

أحالتوقدبعضھاجوارإلىالمتراصةوالحانات،الصاخبةالموسیقىأصواتغیرأجدلمالمكانبلغت

ساحةكانتالفجرحلولمع"مسكرمساحةومنھا)28صالروایة(..."نھارإلىالمكانأضواؤھا

برفقةوالفتیاتالشبابحشوداالزدحامفيذروتھابلغتقدكمشتاتوشارععندھاینتھيالتيمسكرم

وھيكرنالمؤلفعنھاتحدثالتيالمدن)ومن35صالروایة("الكبرىالساحةمألتعائالتھم

بھایحیطلماإشارةفيالحجرتعنيالبلینقبیلةلغةفيكرن":جانبكلمنبالجبالمحاطواسعسھل

ھزیمةاإلیطالیونتجرعأرضھاعلى.سابقةعصورفي"سنحیت"تسمىكانتضخمةصخورمن

أسمرامثلاألریتریةالمدنمنعددذكرالروایةفيوجاءالثانیة."العالمیةالحربفيالحلفاءأمامنكراء

وسیناءمطروحومرسىكالقاھرةوالمصریةوبورتسودانوكسالالخرطوموالسودانیةوتسني

واإلسرائیلیة كإیالت.

ب- المكان الخاص المغلق:

األماكن،منمتداخلةدوائـرفيالفردیتحرك"عدةأفراداًأوواحداًفرداًیخصالذيالمكانوھو

منولكل(الشارع)،النـاسكـلبینالمشاعالعامإلىالنوم)(غرفةالخصوصیةشدیدالخاصمنتتدرج

كل ھذه األماكن داللتھا"

األحداثمسرحھوالبیتفھذااألماكنمنالنوعبھذاحمیمةأكثربالمكانالشخصیةعالقةوتبدو

یقیمأنللكاتبیمكنالإذالممسرحة،األفكارروایةمستلزماتأحدھوالضیقوالمكانضیق،مكانوھو

األفكار،بینًصراعایخلقأنشأنھمنالذيالمكانمسرحةإلىیعمدلمماشخصیاتھبینًفكریاًحوارا

حسھوالبشریةالنفسفيالمكانفحسوساكنیھ.المكانبینحمیمةألفةیخلقأنًأیضاشأنھمنكما

منسلخغیربشریةجماعةمنًجزءایكونإذالبیتفيالفردیحیاھاالتيالجماعیةالحیاةمنینبعأصیل
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أحیانفيًوضوحاأكثریبدوقدصورةأجملالبیتیشكلالذيالجماعةإلىباالنتماءالشعوروھذاعنھا،

مرسىروایةفيالبطلفإنآخر.شيءمصدرھاخارجیةمؤثراتبسببالنقیضإلىتتحولقدولكنھا

ذلكیعنيأنخشيألنھدخولھحتىیستطعولمأحضانھفيواستقرمعھتآلفالذيالبیتتركفاطمة

لھاًمناقضایكونوقدمعھألفةفيوتعیشفتحبھالمكانمعتنسجمقدفالشخصیةبسلمى.اللحاقعنتخلیھ

اختلفھكذاباألمكنة.وعالقتھاالشخصیةأبعادیحددالذيالصراعمنًنوعاالتناقضھذافیخلق

الوطنیةبالخدمةاللتحاقفاشلةمحاوالتبعدإلیھالعودةحاولحیناللیلةتلكفيببیتھالبطلإحساس

...أدخلتالبیتاتجاهفياألفكارھذهأخذتني"ذھبت:قدسلمىأنیظنحیثساوامعسكرإلىوالذھاب

،بلفقطھذهلیلتيینھيلنمنزليإلىالدخولمجردأنشعرتلماذاأعرفالالبابثقبفيالمفتاح

بالسطورعامرةصفحةلطيتمامامستعدااكنلمخوفيإلىعدتتفاصیلھابكلعشتھاكاملةحیاة

الجدیدةحیاةلدخولمستعداأكنلمالبھجةمقتبلفيأحالملوأد،منتظرعمرعلىتطلنافذةإلغالق

مجھوالغریبامكاناالمألوفاأللیفالبیتأصبحھكذا)30(الروایة"فیھاینتظرنيعمافكرةأملك

ألحالمووأداسلمىلقاءفيآلمالھإنھاءلھبالنسبةیعنيكاندخولھمجردإنبلالوحیدلساكنھبالنسبة

یالزمنيقدآخرتعباسأرتديلكنيجانباتعبيسأضعالبابھذاخلفأنيفكرت"ومعھاالبھیجاللقاء

صورةحلولیسجلوھوأخرىمرةووصفھ"31ص"أكثرالبیتعنابتعدت...العمرآخرإلى

بسلمىمزدحمةفغدتسریرمنإالخالیةكانتالتيالغرفةواجھة"فاحتلت:فیھالمكبرةسلمى

أنقبلمبھجابیتيیكنلم"البیتسجادعلىتمددوقداألبیضوالفستانالحمراءواألریكةوابتسامتھا

حینالمحبوبةصورةوحتى)215ص(الروایة.للفراشاتموطئافتحیلھكاألمطارابتسامتكتدخلھ

"المكانویعبقالنشوةویجلباألرقیطردعجیبأثرالساحرةالبتسامتھاكانالحناءجذععلىعلقھا

العادةغیروعلى،مضىوقتأيمنأقرببھاشعرترأسي.فوقالمسافةكاملسلمىابتسامةفاحتلت

ھذا)214ص(الروایة"المكانفيتضوعوھيآثارھاعلىاستیقظتنشوةمحلھوحلتاألرقغاب

فيرغبتھمبقدر"قال:حینتعبیرخیروبیوتھمأوطانھممعالسكانمشاعرتناقضعنالمؤلفعبروقد

والخیبةأریتریایغادرون...ھؤالءبدواخلھمیومایموتأنیفزعھمباأللمیشعرونالوطنمناإلفالت

)136ص(الروایة"باألوجاعوسیعاصارالحدھذاإلىبناسھضاقالذيالوطن...إنبجباھھممعلقة

یتمكنونفالھویغادرھمأنویخافون.یغادرونھلفراقھنفسھالوقتفيویتألمونالوطنمنیفرونإنھم

والحكایاتالذكریاتمنھمتتمكنأنأیضایفزعھم،كمافشیئاشیئامنھمفیتسربأرواحھمفيإخفائھمن
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فتفسد عیشھم في الوطن البدیل الذي یفرون إلیھ ! إنھ العذاب حقا!

بھ:اإلحساسحیثمن-المكان3

ھذا ویقسم المكان انطالقا من إحساس الفرد بھ، إلى نوعین: المكان األلیف والمكان المعادي

أ-المكان األلیف:

األمرأنإذتصفھالتيبالشخصیةعالقتھبنوعیةًمرتبطابالمكاناإلحساسیكونأنالطبعيمن

المكانتحدیدیكونثمومنالفنان.ورؤىشعورإلىویتوغلیتعلقبلمحایدةنظرةألیةیخضعالھنا

المكان.واحتواءاستیعابفيدورهللرؤیةالجسديللوضعأننرىھناومنمعینةزمنیةبعاطفةًمقرونا

جمیعاستكناهعلىللمكاندراستھفيباشالر،أكدوقدوأبعاده.المكانتحددالتيھيالمكانیةفالتجربة

وألفتھماٍبمكانلاللتصاقتدفعناالتياألسبابتحدیدحاولحیثوالنفسیةوالشعوریةالحسیةالظواھر

منذعمرهمسارفياإلنسانأنذلكفيقالھومماما.ٍمكانلكرهبناتحدوالتياالحساساتومعرفة

ذلك.غیرھوماومنھاألیفھومامنھاالمشاھدمنالكثیرخلفیةعلىنضجھیتشكلوفاتھوحتىوالدتھ

یألفأنیلبثوالثابتغیرمتحركمكانوھواإلنسانحیاةفياألولىاأللفةعتبةاألمحضنویمثل

ونحنالمختلفة.وزوایاهالبیتثمغرفتھوأولھاالثابتةاألمكنةإلىینتقلماسرعانثمأیضاوالدهحضن

فإنوھكذااجتماعي.وحجابوخصوصیةسترمنإلیھنحتاجوماالحمایةلناتوفرألنھابیوتنانألف

مـادةالمكانھذایشكلإذ،والحمایةباأللفةفیھوشعرنا،فیھعشنامكانكلھوالمألوفالفضاء

نعـودأننـاالمعـروفومن،ألفةالمكانأنواعأشد-الطفولةبیتسیماال-(البیت)ویعد،لذكریاتنا

ضـمتناالتـياألحضاندفءوالى،فیھلقیناھاالتياألولىالھناءةوالى،الطفولةبیتإلىدائماًبذكریاتنا

أحضـانفـينحـنوبینمـافیـھولدناالذيبالبیتنحلمحین":ذلكحولباشالر)(جاستونیقولفیھ،

المنـاخھـوھذا،الماديلفردوسناالمادةتلكفي،األصليالدفءذلكفيننخرط،القصوىاالسترخاء

النفسفارتباط"للبیـتاألمومیـةالمالمحإلىنعودسوف،داخلھفيالمحمياإلنسانیعیشالذي

كلإلىالنفستوقعلىیدلنفسیًّاوارتباطًاعنھ،انفكاكالحتمیًّا،ارتباطًایعد(المكان)بـاإلنسانیة

(مكاٍن) تركتھ .

إلىتستمعفوجدھاأوابأمخیمةعلىمرحینالشجرابمعسكرفيوھوبیتھإلىالراويحنوقد
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استغرقحتىقلیلإالھووماالرادیوتطفئأالمنھافطلبالمصطفى.أحمدالكبیرالسودانيالفنانصوت

بھذاتأثرهفیھشبھالذيالحدإلىالذكریاتمنالكثیرلھحملالذيالشجيالصوتذلكفيالذوبانفي

وھي"قالالجسدقبلوالوجدانالنفسویطھراألدرانقبلباألوجاعیذھبالذيباالغتسالالصوت

بصوتبالذكریاتفاضتحتى...بیتنافيیصدحكانحین:المصطفيأحمدبصوتاغتساليتتابع

بھاواإلحساساأللفـةأنعلـى)151ص(الروایة"...الجیرانإلىغرفتھتتجاوزالتيبقھقھاتھوالدي

بألفةنحسالـذيالمكـانیكـونأنیمكنبلحسب،فیھعشناأوولدناالذيالبیتعلىیقتصرانال،

"أسمراسكنحینقریتھإلىحنینھالراويذكر.وقدذلكنحوأوغرفةأوقریةأومدینةمن،تجاھھ

)19ص(الروایة"الصغیرةلقریتيالدائموحنیني

وحنینھوبالقریةالوثیقارتباطھأنونجدأبداتتغیرلمقائمةوألفةحمیمةعالقةعلىدلیلالحنینفھذا

موعدهحیثفاطمةمرسىإلىالطریقفيالفتیاتإحدىمعطویلةمدةیقفجعلھالذيھوإلیھاالمتوقد

فاشتدمعا.رأتھماحینالغیرةأكلتھاثمالقلقبسلمىاستبدحتىوالذكریاتالحدیثفأخذهسلمىمع

أھلھاوأخبارالقریةحكایاتأخذتناالعاصمةإلىقریتنامنلتوھامنتقلةفتاةمعواقفاكنت"غضبھا

األلیفةاألمكنةومن)12ص(الروایة"جارفاغضباقلقھافاستحالمعارأتناحتىالقلقبھایلعبوسلمى

"فیھتوجدقدمكانوأي)21ص(الروایةتعنیھانقطةأقربمناالقتراب"الحبیبة:بیتالروایةفي

النشوةتعاظمتذاتھما.والعتمةالھواءلمشاركتھامكانھامناالقترابلمحاولتيبالنشوةأشعركنت

بھالمروركانبھالتحقتالذيالوطنیةالخدمةمعسكرحتى)54ص(الروایة"طاغیاتفاؤالفاستحالت

كنتالطویل.وانتظارھاروحيللھفةسلوانالثالثباللواءالیوميمروريلمجردكان"للراويسلوى

"أنفاسھامناثنتینأوخیمةبعدعلىوأناسلمىقربفیھاأشتمالتيالمساءاتبتلكقلبيرھقأضمد

)78ص(الروایة

"تمددتمؤقتة:كانتوإنألیفةغدتالشجرابفيالالجئینمخیمفيالراويبناھاالتيوالخیمة

لالجئینمخیمفيمكاناأمتلكانغریباشعوراكانعینيوأغمضتتسعنيبالكادكانتالتيالخیمةداخل

إلىالراويیحنأنطبیعیاوكان)145ص(الروایة"ومؤقتة.طارئةتكونأنتفاصیلھبكلیفترض

شعرت"لسانھعلىالمؤلفأجراھاكماوحنیناشجنامملوءةالرقیقةالكلماتھيھافاطمة.مرسى

فیھالظھیرةأوقاتإلىاشتقتووجداني.روحيلیمألالمساماتكلعبریتسربفاطمةلمرسىبالشوق

شعوريإلىاشتقتبالمودةالمكانیظللونوھمالطیبینلناسھاشتقتسلمى.للقاءأنفاسيأسابقوأنا
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ذلك."كلإلىأشتاقجعلتنيالتيسلمىإلىاشتقتارتدتھماكلبھایلقانيكانالتياأللفةوحجمباألمان

شارعفيالجموعمعحبیبتھمعاالستقاللبعیداحتفالھكانالحبیبةذكریاتھومن)187ص(الروایة

المضاءكمشتاتوفيأسیركنتحبوراومألتھاروحيسلمىكلماتأنارتو"اختفائھاقبلوذلككمشتاتو

كلھالشارعفياللیمونحدائقفغارت....وھيسلمى...قدمتبالزغاریدالمدینةاستقبلتھكفاتحآخرهعن

)200ص(الروایة"بالفرحنحويطریقھاففرشتبعیدمنابتسامتھاأطلت

)237ص(الروایة"غربتيمنكثیراخففالذيالمكان"أوابأمخیمةومنھا

انثال"معھ:اللقاءبفرحةامتزجحینفاطمةلمرسىالحنینالروایة؛فيالحنینمشاھدأجملومن

لمقدمي،یتجھزكانمضىماطوالكأنھحالھعلىفاطمةمرسىفيشيءكلوبداطازجاللمكانحنیني

علىبادبولھضمنيالعشاق،بحرارةالشارعصافحنيمدخلھعلىبالحنین،ومبلالبالشوقمثقاللعودتي

العممتجروعن)245ص(الروایة"السابقةأیاميرھقونسیتامتألتحتىباأللفةغمرنيمحیاه،

خفیفةغبارورائحةخافت،ضوءالعالیة،حمیمیتھإلىفتسربتالمكانفيببصريطفت"یقول:بطرس

)247ص(الروایة..."

حیھابلوغ...لمساريالوحیدةالنھایةھوسلمىمنزلوكان"عنھقالكماكانفقدسلمىمنزلأما

)248ص(الروایة"داخليفيشيءكلأحیا

ب-المكان المعادي:

بالعداءنحوهیشـعرذلـكمنالعكسعلىبلمعھ،باأللفةاإلنسانیشعرالالذيالمكانوھو

لسببفیھیكمنالموتخطرأنأووالمعتقالت،كالسجونمرغماًاإلنسانفیھایقیمأنإمااألماكنوھذه

الأمكنةفثمةاأللیفللمكانالنقیضالطرففيیأتيالمعاديالمكانإنمثالًكالصحراءآلخر،أو

تحتاإلنسانفیھایقیمقدأماكنوھيوالكراھیةبالعداءنحوھایشعربلنحوھامابألفةاإلنسانیشعر

أنبدالفإنھالغربة.وأماكنالبشرمنالخالیةواألماكنوالمعتقالتوالسجونكالمنافيإجباريظرف

یتولد لدى اإلنسان شعور عدائي نحو ھذا المكان الذي فرض علیھ بشكل إجباري.

لھذاالعدائيشعورهفیزیدعلیھالمفروضالمكانلھذاوالطمأنینةاالرتیاحعدمیكشفالشعور

یثیراسمھإنحتىالسمعةسيءساوامعسكرنجدالروایةفيالمعادیةاألماكنقائمةرأس.وعلىالمكان

حقیقتھفيیكنولم)19ص(الروایة"االسمنطقلمجردترتعبكانتأنبعد"النفوسفيالرعب

یلقىحتىیتأدبلن""حتفھالشخصفیھیلقىقدبغیضمكان"بالجبالمحاطةجرداءأرضغیر"
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43ص"ساوافيإنجاب"ال:البشريالنوعبانقراضیھددومكان)43ص(الروایة"ساوافيحتفھ

یشاركونھكانواآخرینمجندینجوارإلىاألرضعلىمازنارتمى"والمعاناةباأللمناضحةخیمھ

فكاكواللمعاناتھنھایةال)57ص(الروایة"كئیباالمكانبدا...لأللمحفلةالمكانبداحتى،التأوه

یقتاتمكانإنھ.)83صالروایة("سخرةعاملإلىیتحولتدریبھالمجندینھيأنبمجردف"منھا

"الداخلمنالبشرتشوهالتيقسوتھاأشدما)99ص(الروایة"بعدقلبھساوواتأكللم"القلوب.على

(الروایةمشوه."عالمفيإالالعیشیستطیعونالمشوھینأناساتخرجتنفكالوھيقاسیةساواھيكم

الساوافيالمزعجةاألموركبقیةالشابوفاة"بدتفیھامعتاداشیئایبدوعذاباالموتحتى)104ص

"حلمدخلھالمنیبقىأالغرابةفال)101ص(الروایةباعتیادھا."إاللمواجھتھاوسیلةالمجندونیجد

ھومنھاأبغضمكانالبغیضةساواداخلوھناك).167ص(الروایة"أحالمناكلعلىساواقضت

تمردذرةأيمنیتخلصوا...أنوكبریائھالمجندإرادةكسرمنھالھدف"كانالذيالسادساللواء

)91ص(الروایة"المجندینووجدانعقولتشكیلیعیداللواءكانمحتملة.

زنزانتي"فيفیھا:مشاعرهعنوحكىالروایةشخصیاتبعضدخلھاالتيالزنازینوھناك

الحزنیثیرمماذلكمنأقسىھوماولكن)89ص(الروایة"یتعاظمبالذنبشعوريكاناالنفرادیة

(الروایة"التغییرفكرةراودتناحینمنھاأقسىأریتریاألنحزین"أریتریافيحدثالذيالتغییرالعمیق

).88ص

بداالمخیمذلكالسودانفياألریتریینلالجئینالشجرابمخیمالحالبطبیعةالمعادیةاألماكنومن

"األملخیبةویاالمفاجأةأشدماولكنإلیھااللتجاءفيفكروالمناألخیروالمالذالموعودةالجنةوكأنھ

،وجدنامدخالنجدلماألخیرومالذناالموعودةجنتنالرؤیةیسكننيالفضولكانأخیراالشجراببلغنا

روائح...الطینیةالبیوتوبعضالبالیةوالخیامالقطاطيفیھاتتناثركبیرةصحراویةأرضاذلكعوض

األماكنإن)141صالروایة("نتنةطینیةمیاهوسطبصعوبةطریقھاتشقالحافلةكانتكریھة

فيالحیاةإن)164ص(الروایة"آالمھامنأقربھوماساواعنالشجرابأبعد"ماتتشابھالمعادیة

الشجرابسطوةمنینجوأن"یملكالألنھوبلدهنفسھیكرهأنإلىبالشخصتؤديصعبةالمخیمھذا

)199ص(الروایة"یشوھھأومابعطبیصیبھأندونأحدایتركالمخیمیكن.لم

المفارقةلتدھشناإسرائیلاإلطالق:علىعداوةاألماكنأكثرإلىیأخذناحتىالمؤلفیتركناولم

ھوإیالتإلىالھربكان"األلیمماضیھممنفكاكافیھاویرونالشباببعضبھایتعلقأنمنالعجیبة
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بالبشراالتجارممارساتولتصدمنا)175ص(الروایة"بالمستقبلتعلقمنھأكثرالماضيمنفكاك

...إسرائیلإلىیغادربأنإلفریقيیسمحلنإنھیقولحراسھأحدیوماسمعإنھ"إسرائیلإلىوتھجیرھم

)182ص(الروایة"كاملینأشخاصالھنصدرأنینبغيالعدو

إسرائیلإلىیصلحینجسده؛منقطعةعنالعوضفيأمالالروایةأشخاصأحدیجدأنعجیب

أیديفيوقعتحتىسیناءصحراءفيھدىغیرعلىأسیرنفسيألجد"سیناءصحراءفيالقاهعما

إحدىعنواالستغناءاالستسالمفقررتقتليأرادواصدقيمنتأكدواولماتعذیبيفي...بدأواالبدو

األملھذایصدقأنلھكیف)181ص"(الروایةإسرائیل!إلىأصلحینخیراهللاسیعوضنيكلیتي

عذابوأياإلسرائیلیین؟منفانشیخجسدفيلتزرعأحشائھمنانتزعتقدكلیتھإنیعلموھوالكذوب

أنھإلىبجدیةینبھناالمؤلففإنقلناهالذيكلومعالجحیم؟إلىحتىالھروبعلىفحملھموطنھفيرآه

إذاحتى...جلودناتحتتستقرنحوھاكبیربودنشعرالالتيتلكحتىببطءإلینااألماكنحمیمیةتتسلل"

شعرھكذا)238ص(الروایة"مؤثرةتأبینحالةلتخلقزینتھاكاملفيخرجتفراقھاموعدحان

إقناعھأوابأمحاولتأنبعدإیطالیاإلىمتجھاالشجرابیتركأنقررحینوالحزنباألسىالراوي

"لمعاناتكحداوتضعجدیدةحیاةستبدأھناكإیطالیا؟إلىمعيتعودأنرأیكما"كارال:عرضبقبول

"بدیالولووطناتجدكيجدیدمنتبدأكيمالئمامكاناإیطالیاتكونربماأدري"القائال:أمیروشجعھ

الحیاة!یھبكلنولكنھحیایبقیكقدالبدیلالوطنأنكدانيلھقالكمایعلمالذيوھو)235ص(الروایة

الفراقبألمأحسالوداععلىأوشكوحینقبولھویحاولالعرضفيیفكرأنقبلذلككلورغمولكنھ

مالمحبدت"وطنھ.إلىبھاوالعودةحبیبتھإیجادبسرعةنفسھوممنیاوطامعاراغماإالیدخلھلملمكان

ص(الروایة"باأللفةممتلئمكانبمفارقةشعورإلىتسرباألخیرة،للمرةأراھاوأنامختلفةالخیمة

"أحزانھموحتىوأفراحھموطباعھمبناسھالمخیمتسودن"فمعھالجروحكلیداويالوقتوإنھ)237

ذلكنلمسلھاعاصمةالخرطومتعدالسودان؛فيإقامتھاطولبعدأوابأمفأصبحت)219ص(الروایة

سكانمنأریتریینشابینزواجفيأقیمتالتيالسودانیةالزواجمراسیمعنتتحدثكانتحینبوضوح

منال،مستدركة:فأجابتأسمرا؟منوسألتھا:كارالفاستغربتالعاصمة"منجاتناديالعادات"المخیم

الخرطوم !!! فلعلھا من طول إقامتھا نسیت أن الخرطوم ھي عاصمة السودان ولیس أریتریا.
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:رابعا : بناء  المكان الروائي في مرسى فاطمة

العالقة بین المكان وعناصر الروایة:

المشاعراللغویةاأللفاظویضمناللغةبمعطیاتالروائيالمكانلتشییدخیالھالروائيیستخدم

أحداثدارتفقدجابرحجيعندواضحانراهماذلكعنھا.التعبیراللغةتستطیعالتيوالتصورات

البطلفیھیلتقيكانشارعإالفاطمةمرسىفمامكاناسمعنوانھاویحملعدیدةأماكنفيالروایة

یعبأالبطلیكنلمبسلمى"جمعنيالذيالشارعفيالنھارمعظمأقضيكنت"یقولسلمىبحبیبتھ

یلحقأنوأزمعسلمىاختفتعندماحكىكما"الظھیرةمواعید"إالفیھیرىیكنولمواسمھبالشارع

خاللھاتعرضكثیرةتجاربذلكسبیلفيوخاضالوطنیةبالخدمةااللتحاقفيوتفننعملھفتركبھا

إلىباالنضمامأخیراووعدهإلیھاستمعضابطاوجدحتىبالجنونواالتھاموالسخریةواالستھزاءللضرب

إالفیھأرىالكنتأنبعدوناسھتاریخھعلىللتعرفأكبرفرصة"فیھمافوجدأسبوعینبعدالمجندین

وھياریامإنداممثلكثیرةأماكنأسماءالروایةفيتترددثم)36ص(الروایة"الظھیرةمواعید

قریةوھيوقندعوالكنیسةالثانویةأسمراومدرسةفاطمةمرسىشارععندھایبدأالتيالمحطة

وكرنالعسكریةالخدمةمعسكروھووساواالدینيوالمعھدالمنورةالمدینةفياإلسالمیةوالجامعة

أوبلداتوھيوعالبرعدیدونكلیزانتقرايوقلبالشرطةومركزواالنتركونتننتالوالكاتدرائیةوالسوق

فيالمكان":أندومانتذكروعلیناوالمسارحكالمالعبوغیرھاوكسالجدةوأریتریةمدن

عنالروائيالنصفيالمؤلفیخلقھمكانھووإنماالموضوعيأوالطبیعيالمكانھولیسالروایة

خیاالمنھجعلحینفاطمةبمرسىجابرحجيصنعھكذا."خیالیاشیئامنھویجعلالكلماتطریق 6

قائال:االسمبھذاتسمیتھلنایعللھوفھاالتخییلإلیھیحتاجلماوفقاولیصورهواأللفاظالكلماتقوامھ

امرأةسكنتھامصوعقربمباركةجزیرةباسمتیمناالشارعھذاعلىالجبرتةأطلقھاسمفاطمةمرسى

دوناختارتھوالتيالسيھیالسيزوجةمنناالمبراطورةاسممحللیحلالصحابةنسلمنصالحة

اإلشاراتمنالكثیریحملالتعلیلھذافإنالتاریخیةللحقائقنحتكمأنودون"اسمھالیحملسواه

الجوانبھذهعلىالتأكیدفيالمؤلفاسترسالیؤكدهوھذاوالتحرریة.والدینیةوالقبلیةالوطنیةوالدالالت

للطباعةالحداثةداربیروت،،1طمحفوظ،نجیبروایاتفيالرئیسیةالشخصیةبناءعثمان.بدري6
والنشر والتوزیع,
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والومسیحیونمسلمونیسكنھنا"الدینيتسامحھعلىمؤكداالشارعھذاعنبطرسالعمیحدثھحین

اإلیطالیونبناه"اإلثنيتسامحھوعلى"الراشدینالخلفاءجامععندوینتھيماریامبكنیسةدینیون—یبدا

ساكنیھوبوحدة"وقلوبھماألغنیاءبیوتتتجاورھنا"الطبقيتسامحھعلىالتأكید"ثمیمنيتاجربأموال

فيحبیباتفقدلمأسرةتجدالأیضاھنا"االستقالل:ذلكثمنوتقاسمالوطنتحریرفيباشتراكھموطنیا

والكراھیة!واالضطھادبالعنفالمليءالیومعالمفيلھوجودالحقاخیاليشارعإنھ"االستقالل.حرب

اللغویةاألسالیبمنمجموعةنتاج"كونھ:عنرغماأجلھامنصیغالتياألدبیةلألھدافمحققولكنھ

بطرسالعمیؤكدحینالعبقریةھذهوتتأكد".حیزهحقااألدبعبقریة"النص":فيوالمختلقةالمختلفة 7

األھاليیتوارث"جیلبعدجیالبیوتھبتوارثنھائیالھمغادرتھموعدمبھالشارعسكانتمسكللبطل

الوفاءأنمؤكدایعقببلبذلكیكتفيالولكنھ"أخرىمناطقإلىالرحیلفيیفكرواأندونھناالبیوت

فيأبدایحدثلموھذاأبدابذلكالوطنیقممالموطنھمناالواحدیتركال"وأھلھ:الشارعبینمتبادل

فالوعناعنھارغماتغادرناأوطانثمة"البطل:بھینطقلمماالمؤلفقالوكماولكن"فاطمةمرسى

)37ص(الروایة"خلفھانلھثأنإالنملك

أدوات بناء المكان الروائي:

البناءتشییدفيفاعالدورامنھاكلیؤديمختلفةأدواتالروایةفضاءبناءذلكسبیلفيالروائيیستخدم

الروائي وفقا لخیالھ منھا: الوصف واستخدام الصورة الفنیة وتوظیف الرموز.

الوصف وأھمیتھ:

یستعملوالقواعدالرموزمنًنسقاًأونظاما:((یعنيفھوالمكانتجسیدفياألسالیبأھممنالوصف

8))الفنیةرؤیتھلتأسیسالمؤلفبھایقومالتيالعملیاتمجموعأوالشخصیاتوتصویرالعباراتلتمثیل

الشيءوھیئةأحواللكشفاألحداثسردفيالراويبھایستعینالتيالوسائلمنوسیلةفالوصف

السردأسلوبفيفھوالذاتيوالسردالموضوعيالسردبأسلوبيتقترنتقنیةوالوصفالموصوف

.175صجبرا:إبراھیمجبراعندالروائيالفضاء8
15صالمكان،استراتیجیةالضبع.مصطفى7
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وطبائعللحدثوالمكانيالزمانياإلطاربوساطتھایحددالعلیمالراويأنبیدبنائیةأداةالموضوعي

.الشخصیات  وفي أسلوب السرد الذاتي  یمتزج برؤى الشخصیة  ویتناغم مع حاالتھا النفسیة 9

یخدمالذاتيالسردفيبینماالحدثبناءیخدمالموضوعيالسردأسلوبفيالوصفأنیعنيوھذا

النقادكانحیثللسردًتابعاًثانویاًعنصرا–طویلةًعھوداالوصفظلوقدالشخصیة.بناء

القرنمنالثانيالنصفأنإالالقصفيزخرفيأوتزیینيعنصرأنھعلىإلیھینظرونالكالسیكیون

عنصرمجردالوصفیعدفلموالوصفالسردعنصريبینالعالقةفيًحاسماًتغیراشھدالعشرین

ھوًجدیداًمصطلحانسمعصرنابحیثرفیعةمكانةالجدیدةالروایةفيسیماوالتبوأبلللسردتابع

لدىلألسلوبحلیةمجردالوصفكانأنوبعدالساردأوالراويجانبإلى)الوصاف(مصطلح

الروایةفيأصبح)بلزاك(لدىوأخالقیةوفلسفیةاجتماعیةلحقیقةًرمزاكانأنوبعدالكالسیكیین

الممكنمنكانفإذاماروایةمنھاتخلوأنیصعبزمانیةتقنیةوالوصفذاتھفيًھدفاالجدیدة 10

11الحصول على نصوص خالصة في الوصف فإنھ من العسیر أن نجد سردا ً خالصا ً.

الروایةفيسیماوالالسردحركةإبطاءعلىتعملالتيالتقنیاتمن،المشھدجانبإلىفالوصف

یقدمكيالراويأمامالمجالًمفسحاالتناميعنتوقفقدالسردكائنمعھیبدوالذيالحدإلىالتقلیدیة

بالوقفةیسمىمایظھرإذالروائیةالشخصیاتأوالمكانبوصفالمرتبطةالجزئیةالتفاصیلمنًكثیرا

بالصورةیسمىمافیھایبرزالتيالحدیثةالوعيتیارروایةإلىبالقیاسیختلفاألمرأنبیدالوصفیة

فيالوصفأنذلكالروائيالسردبحركةالوصففیھایمتزجالتيالصورة،وھيالمتحركةالسردیة 12

حینفيالمتحركةالسردبأفعالالساكنةواألسماءالصفاتفیھاتمتزجتقنیةالحدیثةالوعيتیارروایات

بأفعالالممتزجةوغیرالساكنةوالصفاتاألسماءمنحشٍدشكلفيیجيءالتقلیدیةالروایةبنیةفيأنھ

منالعكسعلىالوصففإنللقصةوالدراميالزمنيالمظھرینیخصالسردكانفإذاالمتحركةالسرد

یلغيوكأنھیبدولذلك،ویشاھدھامتعاصرةمتجاورةعناصرألنھاواألشخاصاألشیاءعندیقفذلك

أماممختلفینموقفیناألدبيالقولمنالنوعانھذانیمثلوقد،فحسببالمكانویعتدحسابھمنالزمن

ص–الروایةدراسةفصول،مج،طیب.بوالعاليعبدالسردي:النصفيالزمناشكالیةنظر:12
140

.78صالسردي:النصبنیةینظر:11
.178صوالنقد:األدبفي قراءات10
180صالحرب:لروایةالفنيالبناءینظر:9
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العالم  أحدھما حي نشیط متجدد واآلخر جامد ثابت  ال یتغیر.

وظائف الوصف:

وقد حدد النقاد للوصف ثالث وظائف في السرد وھي:

فھووالبالغیةاللفظیةوالمحسناتالقولزخارفعلىالكاتبفیھیركزأسلوبوھيالتزینیة:-الوظیفة1

الروائیة.النصوصفيالوجودنادرالوصفمنالنوعوھذاالقارئلدىجمالیةحاجاتإشباعإلىیھدف

خدمةفيیوظفأنالوصفعلىالواجبمنأصبحبوالومنانطالقا"أنھھامونفیلیبیرىحیث

مثلمایثقفأنعلیھفائدة):(دونعبثایكونأالّأخرىجھةمنوعلیھجھة،منوشخصیاتھالنص

علىواضحانصالنایقدمأنعلىیعملأنوعلیھیصف)،(ماببراعةیستعرضمثلمایعلموأنیرضي،

13".الدوام

سلمىوصفھوھناذلكیؤديماأصلحولعلفاطمةمرسىروایةفيمنھكبیراقدراوجدتولكني

احتاجكلماالروایةثنایافيكثیراترددوالذيوالشاعریةالرمزیةفيالغارقالوصفذلكالبطل.محبوبة

یفھمأنصعوبةأدركأنھمعمامكانفيرأوھاقدأنھمیظنمنأویقابلھممنعنھایسألأنالبطل

معدملرجلسلمىتعنیھمایفھمواأناآلخرینعلىالصعبمنإنھفكرتھیامھ."وسببعشقھاآلخرون

العتمةكانتأنبعدعروقيفيینبضالذيالضیاءھذایلمسواأنوبھاء،حسناالثریةوھيمثلي،

سلمىھيكمأخبرتھ"قال:ساوامعسكرفيزمیلھلكدانيبعشقھباححین)56ص(الروایة"تطوقني

منحتنيخلفھا.یلھثونكانواالذینكلبینمناختارتنيبقسوتھا،أسمراتبتلعنيأنقبلاحتضنتنينقیة

یدیھابینالوطن،بحجمحلمأیضاھيليبالنسبةسلمىالقریبةنبضاتھأسمعأزالالقلباسوايدون

(الروایةواحتیاجاتي."وعيوخارطةوحدوديلغتيسلمىأنتمي،األسمرولجبینھاباألمان،أشعر

یصفألنھالتزیینيالوصفعلیھیغلبمالمحھایحددواقعیاوصفاوصفھایبدأحینحتى)68ص

كثیف،أسودوشعرھاصافیةسمرتھاالطول،إلىتمیلسلمى"اآلخرونیراهقدماولیسبھاإحساسھ

لوحقیقیةتبدوقداألوصافھذهإن...."الراءفيساحرةلثغةولھاخفیفةشامةالعلیاشفتھاتخومعلى

ولذلكوحدهلھبالنسبةإالحقیقیةلیستھيالتيالخیالیةاألوصافیضیفأنیلبثالولكنھبھااكتفى

ماجستیررسالةتطبیقیة،دراسةمحفوظنجیبثالثیةفيالمكانداللةسعاد،دحماني،عن:نقال13
منشورة إلكترونیا عن جامعة الجزائر، كلیة اآلداب واللغات
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لؤلؤتان"عیناھاوالطمع.واالستھزاءالضحكبینعنھاالبحثفيمساعدتھمینشدالذیناستجاباتتنوعت

حطتخدیھاوعلىالعشاق،ضیاعقصةبشغفیحكيیكفالجبینھالوزحدائقمنھاالقلبفيتمل،ال

حمائم الغرام وقد أنھت أطول الھجرات !!!!!"

شارحایقولفمثالوعشقھلحالھالبطلوصفھوروایتنافيالتزیینيللوصفآخرمقامھناكولعل

فیبتلعیتعاظموجعي،بقدرروحي،ینھشالفقدھذابقدرأحتاجھاسلمىأحتاج"لسلمى:احتیاجھأسباب

یحفھاالتيتلكھيھزیمةوأقسىمعلنةھزیمةفقدھاألنسلمىأحتاجدونھا،منالبقاءعلىقدرتي

لحبينفسيومنحتمراكبي،وأحرقتأشرعتي،أنزلتوقدالعودة،علىأقوىالألنيأحتاجھاالشھود.

ینھشوحشایستحیلفالفقدالبلیغةوالتشبیھاتباالستعاراتملئوصفإنھ)95ص(الروایة"الكبیر

األرواح   والوجع یلتھم القدرات والرغبات والفقد مریر كالھزیمة المشھودة.

األبعادعنللكشفإالتھدفداللیةوظیفةوھي)التوثیقیةبـ(علیھایصطلحماأوالتفسیریةالوظیفة-1-2

بنیةوصفطریقعنسلوكھاأسبابوبیانأفعالھاوموضعةالروائیةللشخصیاتواالجتماعیةالنفسیة

نماوكلومكوناتھاالشخصیة متأنقةبدت"عنھاقالالتيأوابأموصفعلیھمثاالونأخذخلفیتھایكوِّ

،وزمامھاللھیئةعلىكبیرذھبيقرط،خدیھاامتدادعلىطولیةخطوط،الجداتتحرصكما

،الصدفمنواألخرىذھبیةحلقاتھابعضعنقھامنتتدلىطویلةوقالدة،أنفھاأرنبةفيمغروس

"األصفر.غطاءهرأسھاعنیسقطالكيتجاھدبینمااألیمنمعصمھایزینفضيسوارإلىإضافة

الزینةوعلىقلیالالمالبسعلىیركزألنھبامتیازخارجيولكنھدالمعبروصفإنھ)144ص(الروایة

یتحدث.ولكنھاالجتماعيوضعھاأياألریتریةالالجئةالجدةصورةتقریبھومنھالھدفألنكثیرا

بالدھشةممتلئاكنت"طفلھابفقدمأساتھاعنتحدثحینالنفسیةجوانبھاعنكاشفاأخرىأماكنفيعنھا

إلىعدتجدیدمنبالفرحاآلخرینمدمنذلكیمنعھاأندونالحزنفيالطاعنةالسیدةلتلكواإلكبار

قاعمنالقادمصوتھاإلىبالطھرالمكللجبینھاإلىوكفیھاوجھھاعلىالزمنخطوطإلىمالمحھا

لیستإنھا)156ص(الروایة"امرأةیتمثلحینالنبیلالحزنبھاءليفتبدىذلككلإلىعدتالحكمة

والأسمروالضیقاوالواسعالیسوجبینھاذلك!معللفرحمنبعوھيالحزنفيبلالسنفيطاعنة

منلیسقادمإنھھامسا؛حتىوالضعیفاوالقویاوالأجشالیسوصوتھابالطھر!،مكللإنھأصفر

الوصفوظیفةالراويیستخدمھكذاامرأة!ثوبفيمتبدیاالنبیلللحزنتمثالإنھاقاعھا!منبلالحكمة
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لونحتىوالكالمھاطریقةوالوجھھامالمحوالطولھاواللونھانعرفالشخصیةلنالیقدمالتفسیریة

أننانظنكناالذيالتفصیليالوصفذلكتنسینامعرفةونفسیااجتماعیاعرفناھاقدأننانحسولكنناعینیھا

محتاجون إلیھ!

اإلیھامیة:-الوظیفة3

واقعيیقرأماوبأناألحداثبواقعیةإیاهًموھماالتخییليالروایةعالمإلىالقارئإدخالخاللھامنیتمإذ

وأشدھاالوظائفأھممنالوظیفةھذهمنجعلاإلیھاميالوصفتأثیرأنفیھشكالومماوحقیقي.

یوصفمابواقعیةالمتلقيإقناعفيالراوينجاحمدىخاللمنوالخلقاإلبداعدرجةتقاسحیثخطرا،

مباشراتأثیراأوبالحقیقةانطباعاویخلقالخیال،عالمالالواقععالمفيیعیشأنھالقارئفیشعرلھ:

بالواقـع.

:عالقة الوصف بالموصوفج-

أما الوصف من حیث عالقتھ بالموصوف ومدى إلمامھ بأجزائھ وأحوالھ فھو نوعان:

ومظاھرهأحوالھبعضالموصوفأجزاءبعضفیھیذكرالذيالوصفوھواإلجمالي:-الوصف1

ویطلق علیھ الوصف االنتقائي.   أو

معظمأووكلالموصوفأجزاءمعظمأوكلفیھیذكرالذيالوصفوھوالتفصیلي:-الوصف2

مننماذجفيالوصفدراسةسنحاولالتقسیمھذاوفقوعلىاالستقصائي.الوصفعلیھویطلقمظاھره

الروایة للتعرف على أشكال الوصف فیھا وما إن كانا یتفقان أو یختلفان. 

إذلألشیاءالكبرىالمفاصلبوصفالراويیقومففیھاالختزالأشكالمنشكل:اإلجماليفالوصف

وھو.جزئیاتھتفاصیلفيالخوضدونمنسطحيوبشكلالموصوفللشيءالعامةالخطوطیرسم

فيألنھاألماكن.الراويیصفحینخاصةالتفصیالتمنالكثیرنجدالألنناالروایةفيجداشائع

الغرضفنیةضرورةإنھحیثمنواألشیاءواألثاثالمكانوصفمناألھمیةتنبعالاألماكن:وصف

یشیرھذاوإلىیقرأمابواقعیةالقارئإیھامفيوظیفتھمناألھمیةھذهتنبعبلاألشخاصتصویرمنھا

أمامیبتعدإلیھأنظروالذيأمامياألثاثفإنماروایةفيغرفةوصفأقرأعندماقائال:"بوتورمیشیل

مساحة.لـھالوصفمنالنوعوھذاالصفحةعلىالمرسومةاإلشاراتخاللمنعليَّیطلالذياألثاث

23



الخاصةوانطباعاتھاالشخصیةصوتأنیعنيماواحدشيءوالموصوفمختلفتانالغرفةإلىفالرؤیتان

فوصفالموضوعي."الراويصوتال–ذاتيالسردخاللمنالقارئإلىتصلالتيھياألشیاءعن

للساكناستمرارفالمسكنللشخصیةًوصفانفسھالوقتفيیعدأشیاءمنیحتویھوماومكوناتھالمكان

والساكن استمرار للمسكن ذلك أن كال ً منھما یصنع اآلخر ویكیفھ ویطبعھ بطابعھ .

مختزلبشكلیرسمأنالراويیحاول؛اإلجماليالوصفأسلوبفيالشخصیاتوصففيوحتى

یتوقفالًسریعاالرسمھذایكونماًوغالباالروائیةشخصیاتھتصادفھاالتيالوجوهمالمحمنًبعضا

فياألخذدونمنمختزلبشكلأبعادھاویرسمالشخصیةمالمحیقدمفالراويكثیرةتفاصیلعند

الموصوفةالشخصیةیقدمالوصففھذاًاختزاالأكثربشكلآخرموضعفيیصفھثماألخرىالتفاصیل

وصفاماشخصیةلیصفیتوقفمانادراالذيالمؤلفعندشائعأیضاوھوكاریكاتوريشكلفي

مثال.بشكلھااھتمامھمنأكثرالشخصیاتوأعمالوالمشاعرباألحاسیسجدامھتماكانألنھخارجیا

معتقا،حزناعیناهوتختزنالفت،بشكلخدیھعظامتبرزنحیالشاباكان"أمیر:عنالراويقال

لونواللونھ؟مالنایقللمھكذا)152ص(الروایة"األوانقبلجفكضرعشاحبةیدهفبدتصافحتھ

المعتق!وحزنھونحافتھھزالھإلىمباشرةانتقلحیتفيوقصراطوالالعامةھیئتھوالشعرهوالعینیھ

یوحيالقصیرشعرھاتقریبا،العشریناتنھایةفيشقراء"اإلیطالیة:الفتاةوصففيجاءماھذاومثل

تطبعالالمباالةمنمسحةكانتمنقوصابدابالعجوزاھتمامھا(الفتا)،ملفتاجماالیسلبھاأندونبجدیة

فعنيواعمالھالمشاعرھامباشرةانتقلوھیئتھاوجھھامالمحعلىنتعرفأنفقبلوھكذا..."حركاتھا

باالھتمام المنقوص والالمباالة.

كلتحتويمفصلةصورةتقدیمإلىالراويفیھیعمداستقصائيوصففھوالتفصیليالوصفأما

الوصفشجرةقانونوفقعلىوتتفرعتطولالوصفمقاطعأنیعنيوھذاالموصوفالشيءجزیئات

–اللون–(الشكلھيمظاھرخمسةالشجرةھذهفيریكاردوحددحیثریكاردو.جانرسمھاالتي

المظاھرھذهمعظمأوبكلیلمأنینبغياالستقصائيالوصففيفالراويالوضع)–المادة–الھیئة

فيمتبعھومانحوعلىالروائيالمكانلتفاصیلٍمستقصوصفإنھاألشیاء.لوصفتعرضھعند

الوصفمناللونلھذاوفقااألماكنفوصفالواقعیة.الروایةبنیةبھتتمیزالذيالموضوعيالوصف

منالنوعھذاوفياالنطباعيالذاتيالوصفنمطتعتمدالتيالروایاتفيبعیدحدإلىیغیباالستقصائي

نماذجفاطمة)(مرسىروایةوفيمباشرة.الراويإلىالقارئویستمعالشخصیةصوتیغیبالوصف
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الشجرابمخیمفيالعرسمشھدوصفمنھا،األمكنةلغیرولكن-التفصیليالوصفمنأخرى

االستقصاءھذافإن؛الوصفمنالنوعلھذاوفقاالشخصیاتوصفاما)218-217ص(الروایة

أنھالقارئفیتوھمللوصفاإلیھامیةالوظیفةیحققأنشأنھمنأبعادھابكلواإلحاطةالشخصیةلمالمح

القارئإقناعفينجحقدالراويیكونوبھذاالطبیعيحضورھاولھاالواقعفيموجودةشخصیةإزاء

فالوصفمتكاملةتكونتكادالموصوفةالشخصیةفصورةكذلكلیسأنھمنالرغمعلىیقرأمابواقعیة

االستقصائيفالوصفإلى .خارجیةموضوعیةبرؤیةونقلھاالشخصیةومالمحأبعادكلاستوعبقد

ھذافيتنكمشالتيالشخصیةصوتحسابعلىالراويصوتفیھیظھرخارجيموضوعيوصف

أنذلكجمیعھالألشیاءواضحةرؤیةتقدیمعلىالمؤلفیعینعادةالوصفألنالوصف.مناألسلوب

14الوصف ھو: " ذكر الشيء كما فیھ من األحوال والھیئات "

النقادبعضالمعنىھذاویؤكدالروایة.فيالمكانشكلبھایتخلّقالتيالمادةھوالوصفإن

المكاني.تجاورھافيباألشیاءالوصفیتعلقحینفيزمنیا،متعاقبةأحداثاًیرويالسردأنإلىباإلشارة

ولكنالروایة،فيالمكانيالتشكیلعنھاینبجسالتيوالداللیةالفنیةالقِیَمواستكشافالمكانولدراسة

المكانتشكیلفيتظھرفائدةوأولالروائيالعملفيالمكانرسمیفیدهماأبرزإلىاإلشارةھنایمكن

تشخیصیقومحیثیقرؤھا،التياألحداثبواقعیةالقارئیوھمالوصفھذاأنفيتبدومعالمھووصف

بالدور–باختصار-یقومإنھبواقعیتھا،یوھمبشكلالوقوع،محتملةالقارئذھنفيأحداثھابجعلالمكان

فيالشخصیاتطبیعةإلىیومئالمكانوصفأنكماالمسرح.فيوالخشبةالدیكوربھیقومالذينفسھ

مؤلّفایشیرالصددھذاوفيشخصیتھ،عنانطباعاًتعطياإلنسانفیھایعیشالتيفالبیئاتالروایة،

فمسكنالشخصیة،عنمباشرغیربشكلتعبّرمجازیةداللةبحملتقومالبیئاتأنإلىاألدب)(نظریة

ماوھولساكنھ.وصفاًذلكفيكانالمكانوصفتمفإذاوطبیعتھ،اإلنسانلذاتامتدادھومثالًاإلنسان

دوراًیأخذھوبلفحسب،اقتراحیاًشعریاًدوراًیلعبالالروایةفياألثاثإنبقولھبوتورمیشالیؤكده

إنبیقینالقولیمكنلھذاعادة.ونعترفنقّرمماأكثربوجودنامرتبطةاألشیاءھذهأنذلكمھماً.إیحائیاً

أخرى،داللیةأبعاداًالمكانمواصفاتوتعطياألشخاص.وصفمننوعھوواألغراضاألثاثوصف

إضاءةفيتسھماألشیاءھذهكلإلخ،حدیثاً.أوقدیماًمفتوحاً،أومغلقاًواسعاً،أوضیقاًالمكانفكون

70صم،1935الملیجیة,المطبعةالقاھرة،الشعر،نقدجعفر.بن قدامة14
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علىواالجتماعيالنفسيالمستوىعلىإفرازاتھاالمكانصفاتمنصفةلكلأنذلكالروایة،جوانب

عندمالحمدانيد.حمیدیلمحالمعنىھذاوإلىالبعض.بعضھممعأوالمكانمعالروایةشخصیاتتفاعل

تخضعفإنھافیھاتوجدالتياألشیاءونوعیةطابعھاحیثمناختالفھاإلىباإلضافةاألمكنةبأنیرى

والزنزانةالحدیقة،ھولیسفالمنزلواالتساع،الضیقواالنغالق،كاالنفتاحأخرى،مقاییسإلىأیضاً

تقریبفيأحیاناًلتسھمالروائي،المكانھندسةفيأساسیةمادةتقّدماألشیاءھذهوكلالغرفة.ھيلیست

قدیحویھاالتيواألشیاءالمكانوصفأنبینھم.علىوالتباینالتباعدخلقأوالشخصیاتبینالعالقات

موقفعنللتعبیرأداةیكونفقدالشخصیات،فلكھفيتدورالذيالفكريالفضاءعنانطباعاًیعطي

یعكسالروائيالمكانرقعةعلىتتمّددالتيالمحتویاتوصفإنالحیاة.فيورؤیتھمالعالممناألبطال

المعلّقة...إلخ.واللوحاتالموجودة،والتحفومصدره،األثاث،فنوعالفكري،وموقفھاالشخصیةفلسفة

المكاندوریتطّورقدالشخصیة.فضائھفيتتحركالذيالفكرياالنتماءعنیشفأنیمكنذلككل

أنیمكنالذياألثرلتعكسالروایةأحداثتدوربحیثالعمل،فيالرئیسالبطلدوریحتّلأنإلىأحیاناً

المكانینالھاالتياألھمیةالمختلفة. ولھذهالشخصیاتجوانبعلىوتأثیراتھالشخصیات،فيالمكانیفعلھ

یجّسدعربيعملوأشھرالعنوان،موقعوھوالروائي،العملفيموقعأھّمیحتّلاألحیانبعضفينجده

(قصرأمكنة:بأسماءالثالثالروایاتتعنونتإذذلك،علىشاھدخیرفھيمحفوظ،نجیبثالثیةذلك

یمكنمابعضعنكشفتقدالعابرةالقصیرةاإلشاراتھذهلعّلو(السكریة).القصرین)،و(بینالشوق)،

أن یسھم بھ تشكیل المكان في السیاق الروائي.

عالمفينراھاكمااألشیاءلنایذكرإنھأمكنة.فاطمة-عدة–مرسىروایتھفيجابرحجيوصفوقد

ووصفالغنیمات.ورعيالھادئةالھانئةوحیاتھاالوادعةالجبلیةالقریةمثال:ذلكفمنوالواقع.الحس

أجدلمالمكان،بلغتالسیرمنساعةبعد("الوطنیة:للخدمةلیؤخذالبطلقصدهالذيالمكانوارساي

إلىالمكانأضواؤھاأحالتوقدبعضھاجوارإلىالمتراصةوالحاناتالصاخبة،الموسیقىأصواتغیر

حشوداالزدحام،فيذروتھابلغتقدكمشتاتو،شارععندھاینتھيالتيمسكرم"ساحةوھذهنھار،"

ھذهللجیش."تابعةشاحناتمعجنبإلىجنباالكبیرة،الساحةمألتعائالتھمبرفقةوالفتیاتالشباب

صخریةبمدرجاتملعبو"أریتریا:فيالمناطقأخصبمنوھيتماما،خضراءكانتالقاحلةالمنطقة

فيللعیناألشیاءیقدم"فالوصف:"طوابقعدةمنحدیثةبنایة"الحاویاتعلىتطلھضبةعلىبني

األشیاءھوالوصفیالئمھماوأفضل"النقل.أدقالخارجيالمنظورنقلعلىتحرصأمینةصور
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مماثلةمنعالیةدرجةإلىبقارئھیصلأنالروائيللمكانالوصفیستخدمحینالمتحركةغیرالساكنة

المرجعیةفیستثمرواأللفةبالمصداقیةالقارئلیشعرالخارجيالمظھرفيللحقیقةالخیاليالفضاءھذا

لالجئین:الشجرابلمخیموصفھحجيعندذلكیعكسوممافضائھ.لتجسیدالفیزیائیةوالعناصرالواقعیة

وبعضالبالیةوالخیامالقطاطيفیھاتتناثركبیرةصحراویةأرضاذلكعوضوجدنامدخالنجدلم"

روثمنخلیطابدتكریھةروائحأنوفناعلىتتزاحمبینماالموجود،أفضلبدتالتيالطینیةالبیوت

ومقاھيمتنوعةمتاجریضم"للسوقووصفھ)141ص(الروایةأمیزھا..."لمأخرىوأمورحیوانات

دائرةذلككلوتتوسطالتغرايبلغةلوحاتتتصدرھاوجمیعھاللحافالتوموقفاحالقةوصالونات(مقاٍه)

ندركجعلتنابصریةصورةلرسماللغةالمؤلفاستخدموھكذا)153ص(الروایةالخضار."لبیعكبیرة

للمكانالطوبوغرافیةالصور":منمستفیداالحقیقةبعیننراھاكأنناحتىعنھایتحدثالتياألمكنةھذه

یبنیھمتخیلمكانلتشكیلالمحسوسةالمكانعناصرتوظففقدالخارجيمظھرهعنتخبرناالتي 15

یعیشأنھالقارئویشعرالتخییليالروایةعالمفيالصغیرةبتفاصیلھالخارجيالعالمیدخل"فالروائي

الروائيفیسقط"بالواقعمباشراتأثیراأوبالحقیقةانطباعاویخلقالخیالعالمالالواقععالمفي 16

الوصفیةالمعاني"عنعبارةھيالروائيالمكانأوالفضاءعلىالطوبوغرافیةالصفاتمنمجموعة

17التي تدخل في تركیب صورة المكان والقیم الرمزیة المنبثقة عنھا "

حركة المكان في الروایة:د-

القھریةاألحداثحدةمنوالتخفیفالصاخبةالسردیةالحركةتھدئة"إلى:أحیاناالروائيیھدفقد

"والسكینةالھدوءتستشعرحتىالعینعلیھاتقعأنمابالرومانسیة…تتسمبصریـةصـوربثخاللمن

أنفاسكاللتقاطفرصةلكتتركأندونلحظةآخرحتىتشدكالتيالروایةفيبھأحسمالموھذا 18

حین.وحتىآلخرمكانمنسریعةواسعةحركةفيبحبیبتھاللحاقیحاولالذيبطلھامعتلھثوأنت

جاءفالبطلالفكاكومحاوالتالخروجوھمومالوصولمأساةتشغلكرحلتھمحطاتإحدىإلىیصل

یجدالروایةأحداثبسخریةولكنھالعسكریةالخدمةمنمعفيوھوصاخبةمدینةإلىوادعةقریةمن

119صالمكان،استراتیجیةالضبع.مصطفى18
.47صالروائي،الشكلبنیةبحراوي.حسن17
.82صالروایة،بناءدراز.قاسمسیزا16
.60صالروائي،الشكلبنیةبحراوي.حسن15
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ثماألسبوعمنأقلمدةفيبھاویعودمحبوبتھسیجدأنھأملعلىبھالاللتحاقحثیثاسعیاساعیانفسھ

الشفتاأیديفيبالوقوعینتھيفراراالخدمةمعسكریفرمنأنإلىنفسھااألحداثھذهوطأةتحتیضطر

الخوفبلوالترقبالحذروابلتحتمنھاخروجثمفیھاالمحنةرفقاءومآسيأیدیھمبینوتعذیب

ھناكمآسمنعلیھاطلعوماومعاناتھالالجئینمعسكرثمالسودانیةالحدودإلىالوصوللحینوالرعب

فياإلنسانحریةالحریةمفھوم":معلنةتصرختكادمتالحقةالھثةالروایةفيالمكانحركةإن.

فیھیتحركواسعاحقال–محـدودیتھمـنالرغـمعلى–المكـانیجعـلأنومحاولتھالمكاناستخدام

داخلالعدیدةاألماكنبینوالتنقلبالحركةتمورأساساكونھاالدالالتبھذهتفیضوالروایة"شاءكیفما 19

السریعةوتنقالتھخاصةالبطلحركةمنواألخیراألول.والھدفوالسودانالشفتاودولةأریتریامنكل

اتخاذفيحریتھمااھلھماوبینأرضھمافيحبھمایعیشاأنفي.حریتھماولحبیبتھلنفسھالحریةنیلھو

والرفاه.والحریةالمواطنةدولةظلفيیعیشاأن.عوائقأوضغوطدونبحیاتھماالخاصةالقرارات

أسمرامنإلیھاھربالتيساوامنیھربھوفھاالمعاناة.تلكوكلاللھاثذلككلكانذلكأجلمن

یقتربالسودانبدأ"السودانإلىالعذابرحلةثمالشفتاأیديفيفیسقطقندعقریتھمنإلیھاجاءالتي

)135ص(الروایة"مناكلآمالمعھوتقترب

الصورة الفنیة:ھـ :

مكانالروائيفالمكانولذااللغةبوساطةخیالیاتصویرھاقصدأحداثاالقارئعلىالروائيالسردیعرض

أنبناویجدراألدبیة.أوالفنیةالصورةعنالحدیثإلىیقودناوالخیالالمكانبیناالرتباطوھذاداللي.

أداةتكونالشعرفيألنھاآخرفنأيمنأكثربالشعرارتباطھأكثركانالصورةمفھومأنإلىنشیر

والمجازواألسطورةالرمزعلىتقومللشعرالمركزیةالبنیةفإنالشعريالتشكیلأدواتمنمھمة

اإلبداعیة.جوانبھعنللكشفووسیلةالشعرلجودةمقیاسالنقادیعدھاالتياألشیاءوھذهالشعري.

للصورةاألعمالطابعألنحسیةغیرتبدوقدإنھا""الكلماتقوامھرسم"سیسیل:یعرفھاكمافالصورة

باستحضارالنظرمنتستقىكمااألخرىالحواسمنتستقىأنیمكنھاالصورةولكنمرئیة.تكونأن

منوذلكالسردفيالصورةعننتحدثھناومنوالمعاني.لألجساموالشعوریةالحسیةاإلبداعلغة

65صنفسھالمصدر19
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وإلنتاجالصورةلبناءخصبامجاالالروائيالنصیمثلإذالبالغیة.واإلشارةاللغویةالعالماتخالل

لفاعلیةنتاج"ھي:التيالفنیةالصورةتوظیفخاللمنمباشرغیروصفاالروائيیستخدموقدالداللة.

الكامنةالعالقاتواكتشافالتشكیلإعادةتعنيوإنمانسخھأوالعالمنقلتعنيالالخیالوفاعلیةالخیال.

إالیوفرھاالالفنیةالصورةوھذه"وحدةفيالمتباعدةأوالمتضادةالعناصربینوالجمعالظواھربین 20

عنبعضھایختلفالالتيالمكانیةالظواھربینتمیزداللیةقیمةإعطائھخاللمنسمیوطیقیةصفة"

واقعةحقیقةإلىاإلشارةوھيوظیفةلھیكونقدالخارجيوجودهفيالشيءأنذلك"الواقعفيبعض

فمثالإشارة."كونھمجردویتعدىخاصةداللةیحملأنیجبالنصداخلوجوده"ولكنالعالمفي 21

وجھرأیت"للبطلبالنسبةفھيدالالتعدةیحملھاالمؤلفولكناإلنارةالواقعفيوظیفتھاالضوءبقعة

وجعلتغسلدونھا،األیامرھقلتنھيانتظاريفيمبتسمةتجلسكانتأمامي،الضوءبقعةفيسلمى

سبقحتىللبطلحافزاالباسمالوجھھذاكانالیأس."أفرغھاأنبعدروحيملءوتعیداالنتظار، 22

اللغةعبقریةإنمنھم.كلعندمعنىھذهالضوءلبقعةأنفعلممنھعزماأقلیكونوالمالذیناآلخرین

فاألرضالوجدانیة.المشاركةإلىالفیزیائیةبعناصرهللمكانالرؤیةحدودیتخطىالمتلقيتجعلالروائیة

اإلنسانوحدهعلیھا.یعیشإنسانألينفسھاالوظیفةتؤديشكبالوھيشكلھافيمتشابھةتكونقدمثال

أكثر،السوداناقترب"مناٍف!إلىاآلخروبعضھاوطنإلىبعضھافیحولمشاعرهمندفقاعلیھایسكب

)136ص(الروایة"اآلخریغادرحینإالوطنیأتيال،األوطانھيأنانیةاالبتعاد.فيأریتریافبدأت

وعلیھامنھایخافون"التيالذاكرةمنأكثرشيءمخاوفكمنیبقىالیغادركأوماوطناتغادروحین

إن"أنلنایؤكدماوھو)137ص(الروایة"متكافئةغیرمعركةفيدفاعخطآخرأصبحتأنبعد

اإلحساساتبكلصلةلھاصوراتثیربلفحسببصریةصوراالمتلقيذھنفيتثیرالالفنیةالصورة

عبارةفيدرعاصارالذياللسانإلىانظر"ذاتھاإلنسانياإلدراكنسیجمنھایتكونالتيالممكنة 23

الجدیدةغربتھمنویحتمي"قولھفيللھجةالتخیلیةالوظیفةوإلى"بلسانھیتدرعمازنكان":المؤلف

341صم،1073المعارف,دارالقاھرة،والبالغي،النقديالتراثفيالفنیةالصورةعصفور.جابر23
134صالروایة22
.100صسابق،مرجعالروایة…،بناءدراز.قاسمسیزانظر:21

م،1073المعارف,دارالقاھرة،والبالغي،النقديالتراثفيالفنیةالصورةعصفور.جابر20
.340ص
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علىالتعودیبدالم":ممكناكجدةكبرىمدینةحملجعلالذيالفنياإلبداعإلىبل"الجداويبلھجتھ

24ساوا إال حین جلب جدة معھ وكأنھا جواز سفره وأمانھ إلى أكثر األماكن وحشة "

األحاسیستصویرعلىیعینولكنھالواقعیخالفالذيالخیاليالتصویرھذامثلنعيشكبالإننا

وعیناغیرفيوجودلھلیسلماحسیةأبعادایعطيإنھذلكالفني.العملفيالشخوصوفھمواألحداث

إنھالمرئیة.الصوریتجاوزمتناهغیرإیحاءاللغويفالتصویرالمحضة.التصوراتعلىالواقعیةویضفي

اإلنسانیـةالحیاةمنأوالطبیعةمنالمستمدةالمحسوسةللمادةوتھذیبانتقاءثمرةبأنھاتمتاز"صورة

وغایة ھذا االنتقاء ھو إثارة التأثیر أو االنفعـال الجمالي.

ھذهنقلفيالمؤلففبرعالشخوصمشاعرمعلتماھیھاألقااألماكنمنكثیراكتستالروایةوفي

ھذهتستحیل،یومكلمعسكرھافي،أزورھاالحفلفيسلمىألتقي":منھاقارئھإلىالعارمةالمشاعر

یشاركنيبالمكانشعرت"النشوةفيغارقةمثليالخیمةكانتخضراءحبجنةإلىالقاحلةالبقعة

(الروایةالمكانفيعطراوتنثرتسبقھاوابتسامتھابعیدمنقادمةلمحتھاو")63ص(الروایةالبھجة

(الروایةفرحيتحتضنبھجتھاأسرارليتكشفتھدھدنيأسمراشوارع"تھدھدوالشوارع)78ص

عشقنابصخبالمكاننمألمعانكونحین"عامامیدانایمآلأناثنینلعاشقینممكنالیصبح)79ص

وتكتئباإلنسانبوجعتحسأنحجرمنصماءولغرفة)80صالروایة"لآلخرینیتسعیعودفال

)192صالروایة"(كئیبصمتفعمھاالغرفةإلىوجعي"تسربلحالھ

:و: استخدام الرموز

ھذهأنعلىوالثقافي،الداللي،والعالمالخارجي،العالمعلىمفتوحةعالمة"الروائيالمكانیعد

منیعیدالتيالنصیة»القراءةبفعالیاتیقومالذيوالقارئفیھاتقرأالتيبالسیاقاتمرھونةالداللة 25

فإن"داللیةقیمةیملكأیدیولوجيھوما«كلوألنالداللیة.تراكماتھواكتشافالمكان،بناءخاللھا 26

3طلبنان،بیروت،الجدیدة،اآلفاقداراألدبي)،النقدفي(دراساتالنصمعرفةفيالعید:یمنى26
69ص،1983،

.167صالتأویل)،إلىالتشفیر(منالعالماتشؤونحسین:خالد25
61صالروایة24
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فللمكانالمجتمع.فيالسائدةالقیموأنماطالوعيلمستویاتمرآةكانأیدیولوجیا،بعداكانماإذاالمكان

علىیعرضھفیماالصورةعلىیتأسسالروائيالسردألنالروایةداخلالمعنىخلقفيمقدرإسھام

سیاقفيرموزاتصیرفالكلماتالخیال،یحكمھالغةخاللمنتصویرھاإلىیعمدأحداثمنالقارئ

ثنایافيتكرارھامنأونفسھاالكلمةطبیعةمنالمعانيتلكتنشأقدكثیرةبمعانفتوحيالروائيالنص

الشرطةصادرت"الحاكمةالسلطةمعاداةكمالمنھاالرموزمنبالكثیرالروایةحفلتوقدالعمل.

("تبقىمابإكمالوطالبتھمالقیمةنصفدفعوامنبیوتداھمتثمالمھرببحوزةكانتالتياألموال

والعداوةلإلغالقمعادلةأریتریافيالسلطةمنجعلالشبابلھذامعاملتھاوسوء)180صالروایة

النفسمنوالقریب،باأللفةوالمتصف،الحدودمتسعوالمكاناألملھـومنھاالخروجونفسھالوقتفي

بكماستخرجغدا":المعاناةلنھایةرمزاالسودانیةالحدودبلوغفيالروایةأشخاصبعضرأى.فقد

125صالروایة("جدیدةحیاةوبدءوالدتكأسرلفكأخیرافرصتكستجد،السودانیةالحدودإلىعربة

الفضاءمنبالقربأنفسھمیمنونأنھمیعني،منھاالنزوحفياألریتريالشبابمنالكثیرتفكیر)إن

المفتوحالفضاءیتیحھلولكن،حداثتھافيوالدخولالدنیاالكتشافالفرصةسیھیئالذيالمفتوح

الشرقباتجاهلیالطلقناأھلھ:"الوجعیغادرأنھیھات؟والحریةالعالمعلـىاالنفتـاحفرصةللھاربین

ص(الروایة".تغادرناأنھایقیندونمكدسةأوجاعانغادرالحقیقةفيكناخلفنا.البدوتجمعتاركین

رمزاالجددالمجندینعلىتوزعالشھداءبنادقكانتفقدالشھیدبندقیةالروایةفيالرموزومن)180

"إحداھایحملوھوالراويأحسھكذاباالستمراریةلھمقطعوھاالتيبالعھودواعتداداالمسیرةلتواصل

وقدفیھافكرتبندقیتھ.برفقةولیالیھأیامھصاحبھا،تخیلتالثقیل.اإلرثبھذامحملةوھيالبندقیةھذه

عدةفيتكررتالتيوالغناءالصوترمزیةأیضاوھناكبالعبء"شعوريتضاعفوحیدةأصبحت

بأغنیتھاتصدحملسھیلینكانتمنيمقربةعلى"للحنینومثیراللذكرىمبعثاالروایةمنمواضع

...تسجیلآلةمنتنبعثمألوفةموسیقىتستوقفنيالخیمةمدخلعلى)53ص(الروایة"بلنیتاالعذبة

مكانفيویقول"قندعقربالقریةتلكفيبیتيقلبإلىوتحملنيجلديمساماتعبرتتسللبھاشعرت

حین:المصطفيأحمدبصوتاغتساليتتابعوھي"رآھاالتيأوابأمخیمةفيمشھدایصفوھوآخر
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أحمدعبرمساءكلیزورناكانبأسرهالسودانلكن،السودانوالديیزر...لمبیتنافيیصدحكان

لموالديغرفةواجھةأنیقةعنقبربطةوسیمشابصورةاستقرتحینتمامایستقرأنقبل،المصطفي

دونتمتلئماسرعانمخاتلةبغیمةأشبھالمصطفيأحمدكان..."المصطفيأحمدإالالشابذلكیكن

ینشرممیزامكاناسلمىلغناءیكونأنغریباولیس.)151صالروایةوحنینا(عشقاوتغرقنامقدمات

روحيلیمألعینیھامنیشعألقغیرشيءیشغلنيیعودالسلمىتغنيحین"بأكملھ:المیدانفيالفرح

الفرحاطلیانكزبندافیتشربالطریقوحجارةواألشجارالماءإلىغناؤھایتسربتغنيحینبالبھجة.

البھي،وحضورھااألشیاءبطعم"المحب:یشعروحدهفالحبالحبإنھ)22ص(الروایةینتھي."

)!24ص(الروایة"ومالمحھمبأصواتھمبالناسباألرضبالسماء

رمزفھيمرماهبلوغمنللراويمانعاحاجزاتشكلمرةكلفيكانتالتيالھراواتأیضاومنھا

سلمىنحودربيأنليخطر"الطامحینأمامالسلطةتصنعھاالتيوالحواجزوالعوائقوالتسلطللقھر

السلطةلفسادرمزامنجوسالضابطمنالمؤلفاتخذوقد)65صالروایة("بالھراواتدائمامحاط

فيوحیدایكنولم"فتاتانتعاونھ،شدیدةسكرحالةفيوھویخرجكاناللیاليمعظم":األخالقي

ویسھلونالفاسدینیحمونجنراالتأیضا.وھناك)102صالروایة(منجوسألفساوافيف"ذلك

یحظونوھؤالءالسودانوإلىمنواألسلحةالبضائعتھریبفيیعملاآلخرالقسمولكن""مھامھم

وأحرقتأشرعتيأنزلت"الراويعبارةفي.ونجد)123صالروایة("نافذینجنراالتبحمایة

لشفتايتأمنالوالغدر"للخیانةرمزاالشفتايوكان.لالستسالمرمزا)95ص(الروایة"مراكبي

منالراويالمرخشجیراتألھمتوقد)120ص(الروایةدمھ."فيیجريالغدرفطبعأخاكولوكان

مرخأشجارإلىنكونماأحوجأنناليخطر"المعنویةالمصداتفكرةللرمالكمصداتعملھاخالل

"الضیاعمنذاكرتناوحتىوأمانیناأحالمناتقيكمصداتوتعملالوطنخارجزحفناتوقفأخرى

الجئاكانالمعتمدیة.لدىموظفعلىھذا"القربىذويلظلمرمزاعلىكانوقد)137ص(الروایة

ینتقموكأنھحیاتنا،لیعكرشيءأيعنویبحثمعنافظاأصبح...السودانیة،الجنسیةعلىحصل...ثم

وكانواألذى.الغدررمزوھي"عقرببأنھ"أوابأمووصفتھ)160ص(الروایة"السابقةحیاتھمن

وكان)191ص(الروایة"والطیبیناألقاربعلىحكرالزولبینماوسيءغریبكلھوھناالحبشي"

مھماقفصمعطائرتكیفأنیحدثفلم"والقفص:الطائروالماديالمعنويلألسررمزاوقفصھالطائر

قدامديازرع"الحسنللفألرمزافینتصبالحناءشجرةجذعأما)167ص(الروایةاألمد"بھطال
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مكانإلىالمباشرةداللتھافيتشیر–مثال–الصحراءوكلمة)149ص(الروایةخیر"فألالحناءخیمتك

تخضعال"الصحراء:أنذلكالحریة.ھيرمزیةداللةتحملقدالروائيالنصسیاقفيأنھاإالبعینھ

ولذلكقھرھا.تمارسأنتستطیعالبحیثبعیدةوحاكمھاالدولةوتكونأحدیملكھاال(و)أحدلسلطة

وھيللصحراءالثانیـةالداللـةأخذتإذ،الروایةفينجدهعمامختلفوھذا".نائیةأسطورةتصبح

فيفالصحراء)178ص(الروایة"مناأغلىأعضاؤناالصحراءھذهفي"والعزلةوالفناءالموت

أماميوجدت"السودانفيكانتأریتریافيھيفكماحلأینماالراويیجدھابامتیازمعادمكانالروایة

أحمدالشھیدنفقتجاوزنا"أیضامصروفي"كسالفيأغراضھاكلبسطتوقدالصحراءمنقطعة

تفیضبھاخاصةلغةلھاإن)176ص(الروایة"وحشةأكثروبدتالصحراءمساحةفاتسعتحلمي

یمیزالبالفعلأنھأمالسائقعلىالصحراءلغةغلبتھلأدري"اللآلخروازدراءوعنصریةتمییزا

للوطنرمزاكانتنفسھاسلمىإن-آخراولیس–وأخیرا)172صالروایة("المواشيوبینبیننا

وعلى،اغترابيصقیعینھيدفءوطنیداھا":البطلیراھاكانھكذاوالحنانوالدفءوالحریة

(الروایة..."البھجةینابیعتجريالصافیةضحكتھاومنبالمستحیل،عابئةغیراألمنیاتتنامصدرھا

لحظاتنایحیل،والمكانالزمانیصیغألقلحضورھا"یكونأنھذهوالحالغریبایكنفلم)128ص

)131ص(الروایة"ووھجاحراأكثرآخرشيءیعودالتأتيحین.الزمنعلىعصیةذاكرةإلى

ھكذا كان المكان في روایة مرسى فاطمة لم یترك لغیره شیئا بل استأثر بكل شيء!

النتائج:

وصفاًھناالمكانوصفیكنفلمالسواء.علىلھوالمسرودللشخصیاتمتنفساًالمكانالراوياستخدملقد-1

دالالتلتحدیدوصوالًالذاتبإسقاطاتمقروناًكانبلوحسب،األشیاءبتسمیةیكتفـيعاماًھیكلیاً

قصدیة.

كالحدائقالطبیعیةالمناظربوصفكاتبھایعنلمالتيالروایةفيباھتاالطبیعيالمكانحضوركان-2

فيالصحراءتأثیرمثالوصفولكنھوعارضانادراإالذكرھایجرولموالمزارعواألنھاروالبساتین

ساكنیھا.
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ولكنفحسب،الشخصیاتووجودالحدثتأطیرأماكنبوصفھالیسالروایةفيالصناعیةاألمكنةوردت-3

لغایات ومقاصد ذات بعد تاریخي.

ضیقانتقلذلكمنالعكسعلىبلللنفس،واستقرارالروحفيانفتاحیقابلھلمالروایةفيالمكانانفتاح-4

الروح إلى المكان الفسیح فصار خانقا ضیقا وإن كان في الطبیعة ساحة عامة!

عنالمؤلفعبرحیثكالبیتاألماكنمنغیرھامنحمیمیةأكثراأللیفبالمكانالشخصیةعالقةتبدو-5

تناقض مشاعر السكان مع أوطانھم وبیوتھم خیر تعبیر.

فیزیدعلیھمالمفروضالمكانلھذاوالطمأنینةاالرتیاحعدمیكشفالمعاديبالمكانالشخصیاتشعور-6

شعورھم العدائي لھذا المكان.

وأفكارھاالشخصیاتحركةمعویتفاعلویتأثریؤثروالحركةبالحیاةزاخراكیاناالروایةفيالمكانكان-7

ویتصل بالحدث لیعطیھ قدرا من المنطق والمعقولیة.

استخدم حجي جابر خیالھ لتشیید المكان الروائي بمعطیات لغویة مضمنا األلفاظ المشاعر والتصورات.-8

قدم الروائي وصفا تزیینیا ساحرا غارقا في الرمزیة والشاعریة لمحبوبتھ وعشقھ وھیامھ بھا.-9

واستخدم التفسیر وظیفة داللیة للكشف عن األبعاد النفسیة واالجتماعیة للشخصیات وموضعة أفعالھا.-10

فیھلیسسریعاوصفاوالشخصیاتاألماكنلوصفالروایةفيجداشائعااإلجماليالوصفكان-11

تفصیالت كثیرة.

عالمفينراھاكماالساكنةاألشیاءبذكرهیقرأمابواقعیةقارئھإقناعفيكثیرةأحایینفيالكاتبأفلح-12

الحس كوصفھ للقریة والسوق مثال.

یشاءكمااإلنسانفیھیتحركواسعاحقالالمكانمنتجعلمتالحقةالھثةالروایةفيالمكانحركةجاءت-13

رمزا للحریة متمثلة في تنقالت البطل السریعة المتالحقة.

المشاعرھذهنقلفيالمؤلفبرعحیثالشخوصمشاعرمعلتماھیھاألقاالروایةفياألمكنةاكتست-14

العارمة لقارئھ.

تكرارھامنأوطبیعتھامنناشئةكثیرةبمعانلتوحيالروائيالنصسیاقفيرموزاالكلماتصارت-15

في ثنایا الروایة، كبندقیة الشھید واألغنیة وصوت المغني والھراوات والعقرب.
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