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 اء اإلىد

   41ٌمّاْ /" ٍنا اإلٔساْ تٌاٌدٌو إحسأاًًص"لاي ذعاىل0 

 ,ًعشفد تٍحٓ صٌهتا اٌشجً أعذب اٌىٍّاخ  ,إىل اٌيت أضاءخ تنٌر لٍثيا طزٌك اٌعٍُ أِاًِ

حرى أمتّ ىذا اٌثحث. إىل   ,ًسارخ ِعً خطٌجً خبطٌج ,فأطزتد لٍيب ًعمًٍ. إىل اٌيت أِسىد تٍدي

 حفظهِ اهلل ًرعانِ. ,أًِ احلثٍثح ,ًرفٍمح درتً ,ٔثض لٍيب

ًِنارج أًٍِ اٌيت ال ذنطفئ. إىل سندي  ,ًِعني اٌعطاء اٌذي ال ٌرٌلف ,إىل ٌنثٌع احلناْ اٌذي ال ٌنضة

 ب اٌصحح ًاٌعافٍح.ًأٌثسه ثٌ ,ًِيجح فؤادي  ًاٌدي احلثٍة حفظه اهلل ,ًٌٔر عًٌٍٔ

 أداِىّا اهلل ًاٌديّ اٌىزميني  ذاجًا فٌق رأسً.

 ًعائٍيت اٌىزميح. ,ًأىدي ىذا اٌثحث إىل إخٌذً ًأخٌاذً
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 اٌشىز ًاٌرمدٌز

أذمدَّ جبشًٌ اٌشىز ًخاٌص االِرناْ ملشزيف اٌفاضً اٌدورٌر ٔسٍُ ِصطفى تين عٌدج ٌمثٌٌو اإلشزاف 

حلظحً ًاحدجً عٓ ذمدٌُ ًافز  فٍُ ٌرٌاَْ ,ذًٌح يف سثًٍ إجناسىااملثًجلًّ جيٌده  ,عٍى ىذه اٌزساٌح

فٍو ِنًّ  وً اٌرمدٌز  ,فىاْ ٌو اٌفضً اٌىثري يف إثزاء رساٌيت ,ًسدٌد ٔصحو ًإرشاده ,عٍّو

 ًاالحرتاَ. 

 ,جيدًا يف ِنحً اٌىثري ِٓ ًلرو ًاٌشىز ٌِصٌي ٌٍدورٌر اٌفاضً عدٔاْ عثّاْ اجلٌارٌش اٌذي مل ٌأيُ

ًاٌغشٌز ِٓ عٍّو إلمتاَ ِناحً اٌزساٌح. ًٌٍصدٌمح اٌدورٌرج مجٍٍح اٌنرشح اٌيت دأتد عٍى إعارذً اٌىثري 

 ًفائك احملثح ًاالحرتاَ. ,جشًٌ اٌشىز ,ِٓ ورثيا

 ,اٌزساٌح ًاٌشىز ًاٌرمدٌز ٌٍصدٌمح اٌغاٌٍح ثزًخ حامت تدر اٌيت وزّسد جًّ ًلريا ٌرنسٍك حمرٌٌاخ 

 ًإخزاجيا تصٌرهتا اٌنيائٍح. ,ًإجناس فنٍّاهتا

ًأذٌجو خباٌص اٌشىز ًاٌعزفاْ  ٌصدٌميت اٌصدًلح سيى مجاي أتٌ ِنشار اٌيت وأد عًٌٔا يل طٌاي  

 ًمجًٍ أفعاهلا. ,فأٔارخ درتً جبٌد عطائيا ,رحٍيت اٌدراسٍح
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 الممّخص

تمحوورت الدراسووة حوول الفضوواء الروائوي  فووي روايوة قناديوول مموك الجميوول لمكاتوب الفمسووطيني 

في تقّسي الجوانب الفنية, ورصد األبعاد  السيميائّي والنفسيّ إبراىيم نصراهلل, معتمدًة المنيجين 

ت الدًلليووة المكتنفووة فووي ثنايووا العموول. وعكفووت الدراسووة عمووى تتبنوو   المكونووات الفنيووة التووي شووّكم

فضوواء القناديوول, مبينووًة آثارىووا الجماليووة التووي انعكسووت عمووى محووور الروايووة, وأدت إلووى إثرائووو. 

وتجمّووت أىميووة الدراسووة فووي موضوووع الروايووة الووذي اسووتقى مادتووو األدبيووة موون توواريخ فمسووطين, 

 معيًدا صياغتيا بطريقٍة إيحائّيٍة تخييميٍة, تناسب مقتضيات األدب, وتالئم أغراضو النقدية.

عنيت الدراسة بتعريف الفضاء الروائي, وكشف أىميتو, وتبيان مضامينو الفنيوة المتعّمقوة و  

بمحتوووى الروايووة, لووذلك ُقّسووم البحووث إلووى تمييووٍد وثالثووة فصووول. جوواء التمييوود بعنوووان: مفيوووم 

الفضوواء الروائووي وأىميتووو. أمووا الفصوول األول فحموول عنوووان: سوويميائية المكووان, وتطوورق لدراسووة 

حركيوة الوزمن, غمق, والمفتوح, والمرتف , والواس , والتاريخي. وعكس الفصل الثواني المكان الم

موون أنسوواٍق زمنيووٍة متقطعووة, ومتتابعووة, إضووافًة إلووى رصووده ظوواىرة اًلنزيوواح ومووا اشووتممت عميووو 

الدًللي في صيغ األفعال. وعرج الفصل الثالث عمى بنية الشخصية, مبيًنوا أنواعيوا, وأسواليب 

ا. وتعّمقووت الدراسووة بووايراد النموواذج التحميميووة المقتبسووة موون روايووة قناديوول ممووك رسووميا, وأبعادىوو

الجميوول, فسوواىمت ىووذه النموواذج فووي توودعيم محوواور البحووث, وتدكيوود الغايووة النقديووة المرجوووة موون 

وقود أجواد األديوب إبوراىيم نصووراهلل فوي تحووير شخصوية العمول الرئيسوة )ظوواىر  فحووى الدراسوة.

ج بيا عن كونيا شخصيٍة تاريخيٍة بحتٍة, مضفًيا عمييا مالمو  أسوطوريٍة العمر الزيداني(, فخر 

وتخييميٍة, أدت إلى إكسابيا طابًعا فنيًّا خاًصوا, يحتفوي بعناصور التشوويق, وينطووي عموى سوبل 

 .فس المتمقي, وحظيت بقبولو ومحبتوالمفاجدة واإلقناع, فتعّززت مكانتيا في ن
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 ةالمقّدم

عّمم اإلنسان ما لم يعمم,  والصالة والسالم عمى أشرف  مم,الحمد هلل الذي عّمم بالق

 الخمق, وخاتم األنبياء, وىادي األمم, سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم, أما بعد.

فاّن الفضاء الروائي ىو المنارة التي تضيئ عناصر العمل الفنّي, وتكشف عن خفاياه  

الجمالية, وتمّكن المتمقي من ولوج عالم الكاتب,  اإلبداعية, وتسّمط الضوء عمى مكتنياتو

واستنباط رؤاه الفنّية, وتوظيفيا في حقول النقد. ويشّكل فضاء الرواية حياة العمل ومرآتو, إذ 

يشي بتجميات المكان وأبعاده المختمفة, ويصّور إيحائية الزمن وأنساقو المتبّدلة, ويجّسد 

ائمة بينيم, ومنحيم جّل المشاعر اإلنسانية حيوية الشخصيات, عبر رصد األحاديث الق

المتناقضة كاًلنتماء لمكاٍن معين, والرفض آلخر, أو الحنين  لمزمن الماضي, والخوف من 

المستقبل, مبموًرا العالقة بين ىذه المكونات, حتى تخرج الرواية بصورٍة شاممٍة متكاممة. 

زالة ويعمل فضاء الرواية عمى  كسر كل الحواجز الفنّية الم تراكمة بين الكاتب والمتمقي, وا 

, ُيشُِّ  بدلوان التفاعل الزاىية, ويزخر  الحدود الزمكانية بينيما, مؤدًيا إلى خمِق جوٍّ حيويٍّ

حكام  بمزيج الخبرات والتجارب اإلنسانية الخالصة, فيتمّكن األديب من كسب وّد قارئو, وا 

جديدٍة, وغير مدلوفة. ولما كانت الرواية  ثقتو بو,  ويستطي  القارئ اإلحاطة بجوانب حياتّيةٍ 

بداعيًّا ميمًّا, عمد األديب إبراىيم نصراهلل إلى جْعل رواية  التاريخية الفمسطينية جنًسا أدبيًّا وا 

, َيعجن بدبيى الصور اشاسعً  ادًلليٍّ  ر أعمال الممياة الفمسطينية( حقاًل قناديل ممك الجميل )آخ

اني النقدية المعّبرة, األمر الذي أخصب فضاءىا, وأكسبو الفنية الموحية, ومضامين المع

ام رونًقا جماليًّا مميًزا. وقد حظيت ىذه الدراسة بدىميٍة بارزٍة تمّثمت مالمحيا في استمي

األدبية من أعذب ينابي  تاريخ فمسطين,  مادة القناديل األديب إبراىيم نصراهلل جوىر
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ر صقل أحداثيا في قالٍب فنيٍّ خالص, وأخصب حقول حضارتيا, معيًدا صياغتيا, عب

معتمًدا في رسميا سبل اإليحاء والتخييل التي تناسب مقتضيات األدب, وتالئم أغراضو 

 النقدية. 

رواية قناديل ممك الجميل محوًرا أساسيًّا لمدراسة قائم عمى عدٍد من  تياراخإّن الداف  وراء 

 األسباب:

في فضاء القناديل مرحمًة مشرقًة من تاريخ  أوًًل: أضاء األديب إبراىيم نصراهلل  

فمسطين, تمّثمت سماتيا في مالم  العدل واألمان التي سادت أنحاءىا,  رغم عتمة الظمم 

 التي كانت تخّيم عمى البالد العربية في ذلك الوقت. 

ثانًيا: عممت الرواية عمى تكريس سيرة حياة القائد المسمم ظاىر العمر الزيداني, ورصد 

ه البطولية المبذولة في سبيل النيوض بفمسطين, عبر تخميصيا من وطدة العثمانيين, جيود

وتصييرىا وطًنا مستقالًّ قائًما بذاتو. وقد عّززت ىذه الشخصية في نفس اإلنسان الفمسطيني 

فكرًة جمّيًة وىي: السعي المستمر لنيل الحرية, والتمرد عمى كل ظالم أو مغتصب يريد 

 أىميا وساكنييا. انتزاع األرض من 

ثالثًا: قصد األديب المغترب إبراىيم نصراهلل من توظيفو األحداث الروائية, واستحضاره 

شخصية ظاىر العمر, تدكيد عروبة اليوية الفمسطينية, داحًضا كل اًلفتراءات الصييونية 

 التي تدين استقالل فمسطين, وكل اًلتيامات الباطمة المرّددة لقول: )فمسطين أرض بال

 شعب لشعب بال أرض(.

رابًعا: استطاع الكاتب تقديم صورًة حقيقية لمواق  السياسي المعيش رغم تباعد األزمنة, إذ 

تمّكن من تجسيد حقيقة الصراع الدائر بين الزيادنة والعثمانيين, ونزاعيم الطويل عمى ممكية 
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اع عمى كرسّي مستميًما صورتو من وحي الواق , فما زالت جبية الصر البالد وسيادتيا, 

 الحكم قائمة حتى يومنا ىذا.

اتكدت الّدراسة عمى المنيج السيميائي في عرض جوىر فصوليا, واستندت إليو في    

ورصد  مواطن التحميل المختمفة, فكشف عن المكنونات الفنّية اّلتي اكتنيت باطن العمل,

لزمن وحركيتو. واستعانت يحائية لمسير اة لفضاءات األماكن, والتجميات اإلاألبعاد الدًللي

الدراسة بالمنيج النفسي, فاعتمدتو سبيميا في استبطان أعماق الشخصية الروائية, واستنطاق 

وفي ضوء ذلك, ُقسِّم البحث  خفاياىا النفسية, وتجسيد مختمف حاًلتيا الشعورية واًلنفعالية.

عنوان: الفضاء الروائي مفيومو  وأىميتو, وقد  التمهيدإلى تمييد وثالثة فصول. حمل 

عكفت فيو عمى تغطية ثالثة جوانب: األول: مفيوم الفضاء الروائي )لغًة واصطالًحا(, 

والثاني: أىمية الفضاء الروائي في األدب, أما الثالث: فتحدثت فيو عن الرواية التاريخية. 

العمر الزيداني )بطل القناديل(, مقتضب عن القائد ظاىر لى الوُأتب  التمييد بتعريٍف 

بعنوان: سيميائية المكان,  الفصل األولوتمخيٍص مختصر لرواية قناديل ممك الجميل. وجاء 

متضمًنا خمسة مباحث, فتعرض المبحث األول لمحديث عن المكان المغمق مثل: البيت, 

مكان المفتوح والغرفة, والديوان, والسرداب, والخيمة, والصوان. ورصد المبحث الثاني ال

(. وقّدم ن المرتف  )الجبل, والسور والبرج. وعني المبحث الثالث بالمكا()الساحة, والبيارة

. وتطرق المبحث الخامس (والسيل, والصحراء ,المبحث الراب  المكان الواس  نحو: )البحر

ىذا  لممكان التاريخي, وتّم الوقوف فيو عمى محورين أساسيين: األول: المدينة: وقد  ضّمن

المحور أىم المدن الفمسطينية والعربية مثل: )الجميل, وتبيان عالقتيا بعنوان الرواية(, 

بحركية الزمن,  الفصل الثانيوطبريا, وعّكا, ويافا, ودمشق. والثاني القرية )البعنة(. ووسم 

واشتمل عمى ثالثة مباحث. فعرج المبحث األول عمى الزمن المتقط , راصًدا أىم تقنياتو 



 
  ش

 

فنية المتمّثمة في اًلستباق واًلستشراف, واًلسترجاع بنوعيو الداخمي والخارجي, والقفز ال

الزمني, والوقفة الوصفية. ووقف المبحث الثاني عمى الزمن المتتاب , كاشًفا عن آلياتو الفنية 

المتجسدة في المشيد, والديمومة. وعكف المبحث الثالث عمى دراسة اًلنزياح الدًللي في 

ودًللة المضارع  عمى المستقبل ًللة المضارع عمى الزمن الماضي, فعال, مبّيًنا دصيغ األ

موسوًما ببنية  الفصل الثالث)اًلستشراف(, ودًللة الماضي عمى الزمن المستقبل. وجاء 

الشخصية, وكان في ثالثة مباحث. أما المبحث األول فتناول الحديث عن أنواع 

إلى الشخصيات التاريخية مثل: ظاىر العمر الزيداني,  الشخصيات الروائية, ًلفتًا النظر

وعبد اهلل األيضنمي, وسميمان باشا العظم, وعثمان باشا الكرجي, وحسن باشا الجزائري. 

والشخصيات األسطورية مثل: الفرس البيضاء حميمة, والبريصة. والشخصيات النموذجية 

لشيخ حسين وولده عّباس. وتمحور )األم نجمة. إضافًة إلى الشخصيات اًلستذكارية نحو: ا

المبحث الثاني حول أساليب رسم الشخصيات, فتحّدث عن األسموب التصويري وتقنياتو 

اإلبداعية المتجمية في الحدث, والحوار المباشر. وعكس تفاصيل األسموب اًلستبطاني 

تذّكر(, والحمم. وبعًضا من آلياتو الفنية نحو: الحوار الداخمي المونولوج, واًلرتجاع الفني )ال

إضافًة إلى األسموب التقريري. وعمد المبحث الثالث إلى دراسة أبعاد الشخصية الروائية, 

نحو: البعد المادي, والبعد اًلجتماعي, والبعد النفسي. وُذّيل البحث بخاتمة, َحَوت أىم 

لييا النتائج التي توصمت إلييا الدراسة. وثبت بدسماء المصادر والمراج  التي استند إ

 اأىميا: الفضاء الروائي عند جبر   البحث.  وتوّجيت الدراسة  نحو عدٍد من المراج ,  ومن

إلبراىيم جنداري,  وبنية الشكل  الروائي لحسن بحراوي, والوصف في تجربة  اإبراىيم جبر 

رشد  لمإبراىيم نصراهلل الروائية لنداء أحمد مشعل, والبنية والدًللة في روايات إبراىيم نصراهلل



 
  ص

 

الجامعية, واألبحاث العممية المحّكمة التي تّم إدراجيا والرسائل  أحمد, وغيرىا من الكتب,

 في قائمة المصادر والمراج . 

بخصوص الدراسات السابقة المتعمقة بفضاء رواية قناديل ممك الجميل, فمم  أما    

عمميتان  تناولتا الرواية  تسجَّل أي دراسة اعتمدتو مداًرا رئيًسا  لمبحث, لكن ُوِجدت دراستان

من مناٍح مغايرة, فجاءت الدراسة األولى في بحٍث عمميٍّ محّكم حمل عنوان: السرد الروائي 

والرؤية التاريخية في رواية قناديل ممك الجميل إلبراىيم نصراهلل,  لمباحث سامي محمد 

,  األردن, 2ٕالمجمد  موسى عبابنة, وقد تّم نشره في دراسات العموم اإلنسانية واًلجتماعية,

. أما الدراسة الثانية فكانت  رسالة ماجستير جاءت بعنوان: الرواية التاريخية 2ٕٔٓعام 

عند إبراىيم نصراهلل )زمن الخيول البيضاء, وقناديل ممك الجميل( نموذًجا دراسة تحميمية 

ّم اًلستفادة , وت2ٕٔٓنقدية, إعداد الطالب إبراىيم عمّي  أبو تحفة, جامعة النجاح, عام 

 من مضمونيما العممي في مجال البحث. 

العمّي الوىاب الذي مّن عمي بجزيل نعمو, وسّدّد خطاي, ومّكنني من إنجاز  وأشكر اهلل 

ْن أخطدت ف من نفسي, فحسبي أّني بذلت دراستي ىذه, فاْن أصبت فبحمد اهلل وبفضمو, وا 

واهلل ولي التوفيق. وأتقّدم بخالص الشكر واًلمتنان إلى مشرفي الفاضل الدكتور جيدي, 

نسيم مصطفى بني عودة, لطول صبره, وكثير عطائو, ولجوده وكرمو في منحي وافر 

 عممو, وسديد رأيو.  

  

 الباحثة

 



 

 

 تمييد

 وأىميتو : مفيوموالفضاء الروائي 

  

 أواًل: مفيوـ الفضاء              

 ثانًيا: أىمية الفضاء الروائي في األدب             

 ثالثًا: الرواية التاريخية             

  الزيداني )بطؿ القناديؿ(ر بالقائد ظاىر العم التعريؼ            

 تمخيص رواية قناديؿ ممؾ الجميؿ إلبراىيـ نصراهلل             
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دتميي  

ووائي: مفيومو، وأىميتالفضاء الرّ    

 الفضاء  مفيـو -أوًل 

، اُيَعّرؼ الفضاء في المغة بأنو: المكاف الواسع مف األرض، وفعمو فضا، يفضو، فضو  

. (ٕ)اتسع مف األرض والفضاء: الساحة، وما. (ٔ)اتسع فيو فاٍض، وقد فضا المكاف وأفضا، إذا 

القالي: إف  وقيؿ: الفضاء: المكاف الواسع، أو ما استوى مف األرض واتسع، وقاؿ أبو عمي

ؿ: أفضيت إذا خرجت . والفضاء: الخالي والفارغ والواسع مف األرض، ويقا(ٖ)الفضاء ىو الَسعة

 .(ٗ)الفضاء إلى

أما في االصطبلح فيو: "الحيز الزمكاني الذي تتمظير فيو الشخصيات واألشياء متمبسة  

وحساسية الكاتب أو  لعوامؿ عدة تتصؿ بالرؤية الفمسفية، ونوعية الجنس األدبي، اباألحداث تبعً 

خيالية  ، وتجسيدىا عبر شخصياتذىف الكاتب المتراكمة في. وىو: انتظاـ األحداث (٘)الروائي"

، يساعداف في بمورة (ٙ)محاطة بإطاريف زماني ومكاني مبتكرة، ُمَكمفة بأداء أفعاؿ معينة،

األحداث، وتمكينيا في نفس المتمقي. ويتألؼ مصطمح الفضاء مف الزماف، والمكاف، ورؤية 

رصد ما  اتجاىيما، عبراألديب التي تنبئ عف فمسفتو الزمانية والمكانية، وتعكس فكره الخاص 

بيما مف تجميات، وما ينبثؽ عنيما مف دالالت، ترفع مف قيمة العمؿ األدبي، وتؤدي إلى جعمو 

مجموعة مف ىو: "وعمى ىذا فإف الفضاء في الرواية ا، يتسع لكؿ مكونات األدب. رحبً  افني   اميدانً 
                                                           

(
ٔ
 ،  )مادة فضً(.لسان العربٌنظر: ابن منظور، (

(
ٕ
 ،  )مادة فضً(.القاموس المحٌطٌنظر: الفٌروزآبادي، مجد الدٌن بن محمد بن ٌعقوب، (

(
ٖ
 ، )مادة فضً(.تاج العروس من جواهر القاموسٌنظر: الزبٌدي، محمد مرتضى حسٌنً، (

(
ٗ
 ، )مادة فضً(.لسان العربٌنظر: ابن منظور، (

(
٘
 .ٕٔ، الفضاء الروائً عند جبرا إبراهٌم جبراجنداري، إبراهٌم، (

 .ٕٗٗ، المصطلح السردي فً النقد األدبً العربً الحدٌثٌنظر: الخفاجً، أحمد رحٌم كرٌم، (ٙ)
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العبلقات الموجودة بيف األماكف، والوسط والّديكور الذي تجري فيو األحداث، والشخصيات التي 

،لذلؾ يتطمب (ٔ)فييا"يستمزميا الحدث أي الشخص الذي يحكي القصة، والشخصيات المشاركة 

 متكامٍؿ.  مف الكاتب التوفيؽ بيف تمؾ العبلقات إلخراج عمٍؿ أدبي  

 أفكاره، عبر اؾ العالـ المتخيؿ الذي يصنعو الراوي، مجسدً الروائي ىو: ذل إذف فالفضاء

معينة، تتحرؾ في أماكف  افتراضية تؤدي أفعااًل  بشخصياتٍ  امتداخمة، مستعينً  تحويميا إلى أحداثٍ 

 .وأمكنة متعددة ،أزمنة مكثفةمختمفة، وفؽ 

وائي في األدبأىمية الفضاء الرّ  -اثانيً   

الروائي أىميتو مف المجاؿ الرحب الذي يمّكف األديب مف تجسيد أفكاره  يكتسب الفضاء

يصاليا لممتمقي، عبر إحبللو في زماف غير زمانو، متنقبًل  بو بيف تمؾ األماكف  ومكنونات نفسو وا 

جربة المبتَكرة، في إطار وحي التّ  اُمخَتَمقٍة، يعيشاف معً  ليمتقي بشخصيات الحقيقية المتخيمة،

 ة، متمثمة في كممات مناسبة لطبيعتيا.     أحداث مصطنع

، لذلؾ يسعى الكاتب الفمسطيني (ٕ)أدبية كتابةٍ  يمثؿ الفضاء الروائي المادة الجوىرية لكؿ  

 اواسعً  الجميؿ( حقبًل جعؿ فضائو الروائي في رواية )قناديؿ ممؾ  اهلل إلىنصر  المغترب إبراىيـ

ألفكاره، وتجاربو الحياتية. فيو يركز عمى اضطياد اإلنساف العربي وسمب كرامتو نتيجة ظمـ 

الصييوني، فيذا المعنى  الحتبلؿالبريطاني، وا الحتبلؿالقوى الخارجية مثؿ: اإلدارة األمريكية، وا

اريخ في ذىف ،مّكنت الت(ٖ)عميقة وجماليةً  ةً بيّ أد ةً ية قيماإلدراكي العميؽ أكسب فضاءاتو الروائ

                                                           
(
ٔ
 ٖٔ، بنٌة الشكل الروائًبحراوي، حسن، (

(
ٕ
 .5٘، الفضاء السرديشعرٌة ٌنظر: نجمً، حسن، (

 .5ٕٓ البنٌة والداللة فً رواٌات إبراهٌم نصرهللا،ٌنظر: أحمد، مرشد، (ٖ)
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دراكو لواقعوالقارئ. فالفضاء الروائي يؤكد وعي الكاتب  ، وقدرتو عمى التشكيؿ المكاني والزماني وا 

 .(ٔ)األساسيةقضاياه  المعبرة عف لمادتو األدبية،

لبناء فضائيا الروائي، عبر المزج بيف األحداث، وخمؽ  اتعتمد الرواية الحديثة الترابط أساسً       

التفاعؿ بينيا وبيف الشخصيات، مما يؤدي إلى نمو األحداث، وتطور الشخصيات، وتوازف 

فيو األديب  يرمي، (ٕ)امتماسكً  افني   العبلقة بينيما، وبيف الشخصية والزماف والمكاف، فينتج عمبًل 

 محاكاتو بطريقة فنية.إلى االبتعاد عف الواقع، أو رسمو و 

تحديد سياؽ  إسياميما فيخبلؿ  الروائي، مف والمكاف في الفضاء ميمة الزمافمف تك     

النص، وما يشتمؿ عميو مف معاٍف إنسانية، وبيما يدرؾ القارئ العبلقة بيف األشياء مف حيث 

، (ٗ)شخصيةوجود  .وال بد الكتماؿ العمؿ الروائي مف(ٖ)واآلنية والتقابؿ، والتعاقب، التجاور،

تتشكؿ مبلمحيا إال بأفعاؿ  األماكف والألماكف. فبل تتحدد ا وتجسد تفاصيؿ تتحرؾ بيف األزمنة،

، التي تمنحو سماٍت (ٙ)لدالالت الموحيةمعينة، وتمؤله با ا،إذ تكسب المكاف رموزً (٘)الشخصيات 

الزماف والمكاف إلى تكثيؼ معينة  تميزه عف غيره مف األماكف. ويؤدي االرتباط المتبادؿ بيف 

. وفي (ٚ)ماف بالمضموف والتاريخحركة الزّ  وقوتو، ليصؿ، وامتداد المكاف اماف ونضوجو فني  الزّ 

في رواية  الماضي بالحاضرضوء ذلؾ االرتباط استطاع األديب إبراىيـ نصراهلل ربط التاريخ 

يصالو لممتمقي بصورةٍ  ، ومدرًكا بكؿ امعيشً  اجعمت منو واقعً  ةٍ حيّ  )قناديؿ ممؾ الجميؿ(، وا 

 تفاصيمو.

                                                           
(
ٔ
دالالت الفضاء الروائً فً ظل المعالم السٌمٌائٌة، رواٌة )اآلن هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى(، عبد ٌنظر:توام، عبد هللا، (

 .1ٔ، الرحمن منٌف أنموذجا  
(
ٕ
 .ٓ٘ الرواٌة العربٌة فً فلسطٌن واألردن فً القرن العشرٌن )مع بٌلوغرافٌا(،ٌنظر: الماضً، شكري عزٌز، (

(
ٖ
 .ٕٔ، الفضاء الروائً عند جبرا إبراهٌم جبراٌنظر: جنداري، إبراهٌم، (

(
ٗ
 .ٖٕ، المكان فً النص المسرحًٌنظر: الدلٌمً، منصور نعمان نجم، (

(
٘
دالالت الفضاء الروائً فً ظل المعالم السٌمٌائٌة، رواٌة )اآلن هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى(، عبد ٌنظر: توام، عبد هللا، (

 .ٕٕ الرحمن منٌف أنموذجا ،
(
ٙ
 .ٖٕ، المكان فً النص المسرحًٌنظر: الدلٌمً، منصور نعمان نجم، (

(
7
 .ٕ٘، الفضاء الروائً عند جبرا إبراهٌم جبراٌنظر: جنداري، إبراهٌم، (
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تصوير الوجود الفعمي والممموس لمفضاء، عبر  عمى تحديدواية في الرّ  وجود الزمافيساعد       

، فيحس القارئ بكينونة الزمف (ٔ)وروالسنيف والشي بإيراد األياـ األرض واستمرارية دورانيا، حركة

يثيات الواقع كما ىو في النص ال كما كاف عميو في األصؿ. الفعمية التي تؤدي بو إلى إدراؾ ح

عطائو شكبًل الفضاء الروائيأما وجود المكاف في النص، فيؤثر في تشكيؿ   ، بإقامةامميزً  اأدبيً  ، وا 

تتحدد مبلمح األماكف  بينيا، إذ، والتأليؼ (ٕ)المختمفة العبلقات بيف أجزاء الرواية، ومظاىرىا

واقعية، وتندمج األماكف الحقيقية في حقوؿ النص التخيمية. وينتج عف تنوع فتبدو أماكف  المتخيمة

وحدة أدبية  فُيدَرؾ النص،(ٖ)ء الروائياألشكاؿ المكانية بيف الممموس والمجرد، اتساع الفضا

. فالمكاف الواقعي يسيـ (ٗ)ى عوالـ مرتبطة بأماكف واقعيةوال سيما إذا اشتمؿ الفضاء عم متكاممة،

يصالو لممتمقي بصورٍة واقعيٍة حية. العمؿ األدبيفي إثراء   ، ويعمؿ عمى تجسيد الحدث الروائي وا 

تفاصيؿ الشخصية الروائية،  الكشؼ عفوائي في وتسيـ البنية الزمانية والمكانية لمفضاء الرّ 

 ،(٘)عميياحوالت الداخمية والعوامؿ الخارجية الطارئة ورصد حالتيا الشعورية، والوقوؼ عمى التّ 

عمى سير األحداث، وتغير أحواليا. ويَوفَّؽ الكاتب في اختصار الحوار التعريفي  ذلؾ مف تأثيرٍ ل

واألحاسيس الناتجة بفعؿ  مميء بالمشاعرعمى إقامة حوار  ليركز الدائر بيف الشخصيات،

، فتخرج الشخصيات مف طور الجمود، (ٙ)ا مف مظاىر العالـ الخارجيالشخصيات وما يحيط بي

اخؿ العمؿ األدبي. ويمجأ بعض الروائييف إلى الحد مف حرية شخصياتيـ، عبر وتتحرؾ  د

تاحتيا،  حبسيـ في فضاءات مغمقة، ُمَعّمقيف حياتيـ الداخمية، ويميؿ آخروف إلى فتح فضاءاتيـ وا 

                                                           
(
ٔ
 .7ٙ نماذج تحلٌلٌة من النقد العربً: الزمن، الفضاء، السرد،ٌنظر: سوٌرتً، محمد، النقد البنٌوي والنص الروائً، (

(
ٕ
 .ٕٔ، الفضاء الروائً عند جبرا إبراهٌم جبراٌنظر: جنداري، إبراهٌم، (

(
ٖ
 .ٖٕ، ، المكان فً النص المسرحًٌنظر: الدلٌمً، منصور نعمان نجم(

 .7ٖ، الفضاء الروائً، الرواٌة فً األردن نموذجا  ٌنظر: مراشدة، عبد الرحٌم، (ٗ)

 .ٖٓ، بنٌة الشكل الروائًٌنظر: بحراوي، حسن، (٘)
، دالالت الفضاءات الروائٌة فً ظل المعالم السٌمٌائٌة، رواٌة )اآلن هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى(، عبد ٌنظر: توام، عبد هللا(ٙ)

 .7ٔ وذجا ،الرحمن منٌف أنم



  

 
ٙ 

 

. وترتفع قيمة العمؿ األدبي بالمزج بيف النوعيف (ٔ)الشخصية داخؿ الفضاء وخارجوحيث تتحرؾ 

 منيما لو دوره ووظيفتو، إذ يرتِؽ النص بتنوع الشخصيات وتعدد الفضاءات. كبًل  ألفّ السابَقيف، 

جمالية، لما فيو مف بعد أو  وفؽ تجربة افضاء فني يبنى أساسً وائي كأي "الرّ  يعد الفضاء

،فعالـ (ٕ)الو ىو حقؿ الذاكرة والمتخيؿ"مج الحسية المباشرة، أي أفّ  مجموع المعطياتانزياح عف 

 امف نصو كونً  جاعبًل  عف أصؿ العالـ وواقعو، فيو الروائيالعالـ الذي يحيد  ذلؾ ىوالنص 

. فيقدـ األديب مادتو عمى ىيئة صوٍر دالليٍة معبرٍة، (ٖ)عوبمغتو وأسموبو وموضو  ا، متميزً اجديدً 

قامة عبلقات  بط بيف الفضاءات المتداخمة والمتباعدة،تجتمع لتشكيؿ عالـ النص، عبر الرّ  وا 

قدرات  ينبئ عف ،امعينً  افني   ا، فيكتسب النص خصوصية أدبية، تمنحو طابعً (ٗ)ة بينيافضائيّ 

صاحبو اإلبداعية وال سيما مدى حركتو عف الواقع. وييدؼ الفضاء الروائي إلى التأثير في 

بر تصوير دقائؽ فنيٍة مقنعٍة، واإليياـ بواقعية عالميا، ع الحقائؽ بصورةٍ  طريؽ تقديـالقارئ عف 

مانية والمكانية، وتصير تمؾ بمكوناتو الزّ  ص، فتندمجالنّ ، وتفعيميا داخؿ (٘)حياة وتفاصيمياال

 واية.المحور الرئيس لمرّ  االحقائؽ الُمَحّورة فني  

ما والمسرح بتشكيمو المغوي، فيو فضاٌء ييتميز الفضاء الروائي عف الفضاءات الفنية كالسن

، فُيَقّدـ (ٙ)خؿ الكتابإنما يتألؼ مف الكممات الموجودة دا لفظٌي بامتياز، ال يدرؾ بالسمع والبصر

مف عالـ المتمقي، إذ  ا،ويصبح جزءً (ٚ)بصرًيا وروحًيا" عمى ىيئة "خطاب يمنح نفسو لآلخر

ما فييا مف جمالياٍت  بصريٍة  وحسيٍة  أغنت سو إلدراؾ خفايا الكممات، و يستعيف بكؿ  حوا

 في إحداث التأثيرإلى ، مًة أدبيًة. ويؤدي استنطاؽ النصوقيالنص، وأكسبت القارئ متعًة فنّيًة 

                                                           
 .ٖٙ بنٌة الشكل الروائً، ٌنظر: بحراوي، حسن،(ٔ)

(
ٕ
 .7ٗ شعرٌة الفضاء السردي،نجمً، حسن، (

(
ٖ
 .ٖٙ الفضاء الروائً، الرواٌة فً األردن نموذجا ،ٌنظر: مراشدة، عبد الرحٌم، (

(
ٗ
 .1ٕٓ البنٌة والداللة فً رواٌات إبراهٌم نصرهللا،ٌنظر: أحمد، مرشد، (

(
٘
 .ٔ٘ الرواٌة العربٌة فً فلسطٌن واألردن فً القرن العشرٌن )مع بٌلوغرافٌا(،ٌنظر: الماضً، شكري عزٌز، (

 .7ٕ، بنٌة الشكل الروائًٌنظر: بحراوي، حسن، (ٙ)
 .٘ٗ شعرٌة الفضاء السردي،نجمً، حسن، (7)
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، وتنويع األساليب السردية، إذ يختفي الكاتب عند تقديـ مادتو (ٔ)المتمقي عبر التشخيص المغوي

التأثير واإلقناع في  القارئ، فيحس  ا،محدثً (ٕ)ضمير الغائب بداًل مف المتكمـ االروائية، مستخدمً 

فرحيا وحزنيا، آالميا وآماليا،  ايات، ويعيش معيا كؿ تفاصيميا، مدركً بالوجود الفعمي لمشخص

فتبادؿ الرسائؿ  و حؿَّ في مكانيا، وعاش في زمانيا. ويمجأ الكاتب إلى تعدد الرواة،فكأنّ 

، يسمح لمروائي خمؽ شخصية جديدة تحمؿ عمى (ٖ)صياتواألحاديث الناتج بفعؿ تَنّقؿ الشخ

عاتقيا ميمة نقؿ تمؾ الرسائؿ، أو تزويد األبطاؿ بمعمومات جديدة، لـ ترد مف قبؿ في النص، 

 ُتَغير  مسار األحداث. 

عف كؿ المشاعر  في التعبير،(ٗ)صويريةي المغة اإليحائية التّ وائالرّ  ويعتمد الفضاء

، البلزمة لتشكيؿ الحدث الروائي. فتطور السرد بحاجة إلى (٘)التصويرات المكانية والزمانيةو 

 توصيؿ رسالتوإذ يستحيؿ عمى السرد  المكاف المؤدية إلى نمو األحداث،عناصر الزماف و 

ومكاف معيف  الحكائية دوف تمؾ المعطيات، ألف كؿ عمؿ أدبي يحتاج لحظة زمانية ينطمؽ منيا،

 ماني والمكاني لمحكاية.، ومف ىنا يتشكؿ األصؿ الز (ٙ)يندمج فيو

غير مستمر، محدود  ، فيو "مكاف منتٍو،(ٚ)الروائي بالوىمية واإليحائيةويتسـ الفضاء        

فيو  ، يحاوؿ(ٛ)"اغرات، غاّص باألصوات واأللواف والروائح، فيو ليس تقميديً مميء بالحواجز والثّ 

بط بيف الواقع والرّ  الكاتب بناء عالـ مثالي في إطار واقعي، عبر الجمع بيف المجرد والمحسوس،

إنما ينبني وفؽ رؤية  ،(ٜ)، أو يتبع خطة محددةامعينً  اتشكيمو قانونً  يراعي فيوال  والخياؿ.

                                                           
(
ٔ
 75، العربً: الزمان، الفضاء، السرد نماذج تحلٌلٌة من النقدٌنظر: سوٌرتً، محمد، النقد البنٌوي والنص الروائً، (

(
ٕ
 .ٓ٘الرواٌة العربٌة فً فلسطٌن واألردن فً القرن العشرٌن )مع بٌلوغرافٌا(، ٌنظر: الماضً، شكري عزٌز، (

(
ٖ
دالالت الفضاء الروائً فً ظل المعالم السٌمٌائٌة رواٌة )اآلن هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى( عبد ٌنظر: توام، عبد هللا، (

 .7ٔ الرحمن منٌف أنموذجا ،
(
ٗ
 .ٓ٘الرواٌة العربٌة فً فلسطٌن واألردن فً القرن العشرٌن )مع بٌلوغرافٌا(،  ٌنظر: الماضً، شكري عزٌز، (

(
٘
 .7ٕ، بنٌة الشكل الروائًٌنظر: بحراوي، حسن، (

(
ٙ
 .5ٔ-1ٔ إبراهٌم، الفضاء الروائً عند جبرا إبراهٌم جبرا،ٌنظر: جنداري، (

 .1ٗشعرٌة الفضاء السردي،  نجمً، حسن،ٌنظر: (7)
 .ٖٙ بنٌة الشكل الروائً،بحراوي، حسن، (1)
(
5
 .ٖٙ،  المصدر نفسهٌنظر: (
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. فالفضاء جمالية، متضمنة نظرية أدبية، أو ظاىرة تاريخية، محولة بطريقة تخدـ النص الروائي

الجامدة  مف األشياء المادية والمعنوية، باإلنساف، ما يحيطالروائي ميداف أدبي واسع، وشامؿ لكؿ 

المختمفة،  لفنّيةور اؿ الصّ فتشكّ  ،التي تتحد مع مكونات النص،(ٔ)كبيرةغيرة والالصّ  والمتحركة،

 ص.والمبلئمة لغرض الكاتب  وموضوع النّ 

وائي أداء مؤلؼ مف زماف ومكاف أوجدىما الكاتب داخؿ الفضاء الرّ  خبلصة القوؿ: إفّ      

 ليما دالالت خاصة تتبلءـ ورؤيتو ابيما عف واقعيما الحقيقي، مضيفً  اص بطريقٍة فنيٍة، مبتعدً النّ 

 في أعمالو األدبية. الخاصة، والمتمثمةاألدبية، فيو يعكس فمسفة األديب 

 ةاريخيّ واية التّ الرّ  -اثالثً 

تاريخ فمسطيف مف الموضوعات األساسية التي أغنت الكتابة األدبية، إذ لفتت أنظار يعد  

، اجديدً  اأدبيً  مبتكريف عمبًل  فاستميموا أفكارىـ مف أحداثو الماضية، اب وشغمت أقبلميـ،الكتّ 

 .   جربة األدبية المعاصرةووحي التّ  اريخ،يجمع بيف قديـ التّ 

 ٍة،الحقائؽ وتقديميا بطريقٍة فنيٍة، مستندًة إلى صوٍر جماليّ ة بكشؼ اريخيّ الرواية التّ  تيتـّ  

ز ويعزّ و. انقضاء زمنفي نفس القارئ، فيحس بواقعيتو رغـ  ُتعم ؽ التاريخ،(ٕ)ةومظاىر خياليّ 

التي تؤدي إلى  ،(ٖ)والخياؿ" اريخ شابؾ بيف التّ مازج، والتّ قاطع، والتّ بادؿ، والتّ رد عبلقات "التّ السّ 

وتقديميا بطريقٍة  ة الماضية،جربة اإلنسانيّ وتكاممو، عبر إحياء التّ  العمؿ الفنيّ إرساء دعائـ 

ِود التّ   القديـ الكاتب بإمكاناٍت فكريٍة معاصرة، اريخ الوطنيّ تناسب القارئ، وتبلمس واقعو. وُيزَّ

                                                           
 .7ٙ، النقد البنٌوي والنص الروائً، نماذج تحلٌلٌة من النقد العربً: الزمن، الفضاء، السردٌنظر: السوٌرتً، محمد، (ٔ)

 .ٙٔٔ، العربٌة وإشكالٌة التصنٌفالرواٌة ٌنظر: أبو سٌف، ساندي سالم، (ٕ)
 .ٙ التخٌل التارٌخً السرد واإلمبراطورٌة والتجربة االستعمارٌة،إبراهٌم، عبد هللا، (ٖ)
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صوص المستوحاة مف تمؾ النّ  بو عفز يتميّ  امغايرً  اوتكسبو طابعً  ،(ٔ)صإنعاش النّ  تسيـ في

و مف الموضوعات التي ألنّ  ؛اريخ في كتاباتو األدبيةالحاضر. ويمجأ الكاتب إلى تضميف التّ 

ة المقاربة لتمؾ اريخيّ واىد التّ ترصد تطمعات اإلنساف المعاصر، وتعكس أفكاره، عبر اإلتياف بالشّ 

وعمى ىذا فولة، فرغبة اإلنساف بالعودة إلى الماضي مرّدىا حنينو إلى الطّ  طمعات واألفكار،التّ 

، ييدؼ اجديدً  افني   ، فيتشكؿ عمبًل (ٕ)اريخ والواقعمزاوجة بيف التّ اريخية بالواية التّ ؼ الرّ األساس تتألّ 

. ويشترط في بناء الحاضر إلى تأسيس حقبٍة زمنيٍة جديدٍة، تعزز وجود الماضي  في إطار

ف م ادتو الحكائية، يعيد  تشكيميا الرواية التاريخية اعتماد الكاتب حقبة موثوقة مف التاريخ، ُتكو 

تشكيبًل فني ا وروائي ا،  فتصير ىذه المادة بمثابة العمود الفقري الذي يسند أركاف العمؿ، وينيض 

 . (ٖ) بو

اريخية، التّ  تحوير األحداثواية التاريخية إلى بناء فضاء روائي جديد عبر وتسعى الرّ  

أخرجت التاريخ مف  ، إذ(ٗ)وتكسبو مواصفاٍت خاصة  وتشكيميا بصورٍة فنّيٍة تبلئـ النص الروائي،

بنيًة  صصار النّ دوف المساس بمصداقية أحداثو، حتى  الجمود وحطت بو في عالـ الخياؿ، طور

، تجمع بيف صدؽ األحداث وفف التصوير. ويؤدي عدـ االلتزاـ الحرفي بمدونات التاريخ، متكاممة

حيث يتسع مجالو  النص وقبولو لدى القارئ، والبعد الزمني ألحداث الرواية، إلى استحساف

إلى بناِء حقبٍة تاريخيٍة جديدٍة،  اوواقعية أحداثو، ساعيً  ،(٘)البعد الوثائقي لمتاريخ االتخيمي، متجاوزً 

نياء  يحقؽ فييا أىدافو المرجوة: العدالة،  مـ، ونشرالظّ كتحرير الوطف مف سطوة المحتؿ، وا 

يخ القديـ مف الموضوعات التي تعيف الكاتب عمى تقدير مشاكؿ وتحقيؽ األمف واالستقرار. فالتار 

                                                           
(
ٔ
 .7 إشكالٌة المكان فً النص األدبً دراسات نقدٌة،ٌنظر: النصٌر، ٌاسٌن، (

 7،  المصدر نفسه ٌنظر:(ٕ)
(
ٖ
) ، ًّ ا دراسة الرواٌة ٌنظر: أبو تحفة، إبراهٌم عل التارٌخٌة عند إبراهٌم نصرهللا )زمن الخٌول البٌضاء وقنادٌل ملك الجلٌل( نموذج 

 .ٙٔ تحلٌلٌة نقدٌة،

 .5التخٌل التارٌخً السرد واإلمبراطورٌة والتجربة االستعمارٌة،  ٌنظر: إبراهٌم، عبد هللا،(ٗ)
 . 1ٓ، أساسٌات الرواٌةٌنظر: خلٌل، إبراهٌم، (٘)
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،إذ ينبئ عف الواقع المعيش بكؿ حيثياتو، (ٔ)المجتمع المعاصرة، فيو وثيؽ الصمة بالروح اإلنسانية

ففجذور التاريخ اإلنساني القديـ ما زالت  حية مضى زمنو، ومعاناة الشعوب ما زالت  راسخة، وا 

تحتـّ عمى الُكتّاب العرب تضميف التاريخ في كتاباتيـ األدبية، وتصييره وفؽ  قائمة، لذلؾ

 متطمبات النص، واحتياجات القارئ وتطمعاتو.

اريخ، عبػػػػػػػػػػػػػػر تقػػػػػػػػػػػػػػديـ اس بالتّػػػػػػػػػػػػػػاريخيػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػى ترغيػػػػػػػػػػػػػػب الّنػػػػػػػػػػػػػػوايػػػػػػػػػػػػػػة التّ تعمػػػػػػػػػػػػػػؿ الرّ  

غراميػػػػػػػػػػػػٍة  ٍة وقصػػػػػػػػػػػػصٍ خيالّيػػػػػػػػػػػ اريخيػػػػػػػػػػػػة بطريقػػػػػػػػػػػػٍة مشػػػػػػػػػػػوقٍة، ومزجيػػػػػػػػػػػػا بأحػػػػػػػػػػػػداثٍ الحػػػػػػػػػػػوادث التّ 

، فينػػػػػػػػػػدمج القػػػػػػػػػػارئ فػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػالـ (ٕ) اىتمػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػارئ وتدفعػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػى متابعػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػراءةتجػػػػػػػػػػذب 

أو  ظػػػػػػػػر عػػػػػػػػف صػػػػػػػػدقيا وواقعيػػػػػػػػا،النّ  بكػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا فييػػػػػػػػا مػػػػػػػػف أحػػػػػػػػداث بغػػػػػػػػّض  اوايػػػػػػػػة، ُمَسػػػػػػػػّممً الرّ 

فػػػػػػػػػػيحس القػػػػػػػػػػارئ بكميػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػنص وتكامػػػػػػػػػػؿ أجزائػػػػػػػػػػو، وال  لمجريػػػػػػػػػػات القصػػػػػػػػػػة، اتغييرىػػػػػػػػػػا تبًعػػػػػػػػػػ

الػػػػػػػػػػػػراوي فػػػػػػػػػػػػي تفسػػػػػػػػػػػػيره  يتوقػػػػػػػػػػػػؼ عنػػػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػػػؿ تمػػػػػػػػػػػػؾ األحػػػػػػػػػػػػداث.  "وبػػػػػػػػػػػػالرغـ مػػػػػػػػػػػػف حريػػػػػػػػػػػػة

لؤلحػػػػػػػػػػػداث وقراءتػػػػػػػػػػػو لمتػػػػػػػػػػػاريخ، إال أّف حريتػػػػػػػػػػػو مشػػػػػػػػػػػروطة بعػػػػػػػػػػػدـ إيػػػػػػػػػػػراده تفسػػػػػػػػػػػيرات مقحمػػػػػػػػػػػة 

 دٌ قّيػػػػػػػػ،فيػػػػػػػػو مُ (ٖ)كاًمػػػػػػػػا مسػػػػػػػػبقة" عمػػػػػػػػى التػػػػػػػػاريخ، أو حػػػػػػػػوادث مفتعمػػػػػػػػة تحمػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي جممتيػػػػػػػػا أح

بحقػػػػػػػػػػػػائَؽ تاريخيػػػػػػػػػػػػٍة، ال يمكنػػػػػػػػػػػػػو تجاوزىػػػػػػػػػػػػا أو التحويػػػػػػػػػػػػؿ فييػػػػػػػػػػػػػا، ميمػػػػػػػػػػػػا اقتضػػػػػػػػػػػػى األمػػػػػػػػػػػػػر، 

فقػػػػػػػػػػػػػػدت الروايػػػػػػػػػػػػػػة التاريخيػػػػػػػػػػػػػػة  ؛تبػػػػػػػػػػػػػػدلت تمػػػػػػػػػػػػػػؾ الحقػػػػػػػػػػػػػػائؽ ور الػػػػػػػػػػػػػػنص، فػػػػػػػػػػػػػػإفْ يػػػػػػػػػػػػػػا محػػػػػػػػػػػػػػألنّ 

 لفضائو. خصوصيتيا ومصداقيتيا كنٍص أدبٍي، اتخذ مف التاريخ مجااًل 

ويسيـ النص األدبي المتضمف لمتاريخ القديـ في فتِح آفاٍؽ جديدٍة أماـ القارئ، تمكنو مف  

،إذ يحيا المكاف بكؿ (ٗ)بصورٍة فنيٍة متطورة  إدراؾ األماكف الوطنية، واألزمنة الماضية الواقعية،

                                                           
 .5ٖٖ الرواٌة التارٌخٌة،ٌنظر: لوكاش، جورج، (ٔ)

 ٕٔ، االستعمارٌة والتجربة واإلمبراطورٌة السرد التارٌخً التخٌلابراهٌم، عبد هللا ،  ٌنظر:(ٕ)

 .1ٔ، أساسٌات الرواٌةخلٌل، إبراهٌم، (ٖ)
 .7 إشكالٌة المكان فً النص األدبً دراسات نقدٌة،ٌنظر: النصٌر، ٌاسٌن، (ٗ)



  

 
ٔٔ 

 

ُيدَرؾ بكؿ  مف واقعو، االماضي، حتى يصير جزءً  وجود الزمافويتجدد  تفاصيمو في ذىف القارئ،

رغـ انتياء وقتو. وييدؼ الكاتب مف استميامو التاريخ إلى إحياء الذاكرة عبر "استكشاؼ  حيثياتو،

، وربطيا بالحاضر، فيعمد القارئ إلى كشؼ ّما َيكتَِنو ذلؾ (ٔ)ا" وزمانيً  اتفاصيؿ عالـ بعيد مكانيً 

أدت إلى استحضار الماضي ودمجو  ورصد ما فيو مف جزئياٍت وأحداث، العالـ، والبوح بخفاياه،

مع الحاضر. وتجدر اإلشارة إلى أّف المحافظة عمى مقاييس الزماف والمكاف ومراعاة دقتيا، مف 

ص، اريخية الواردة في النّ عمى تأكيد الحقائؽ التّ  (ٕ)مـ بالتاريخ تساعد القارئ الم األمور التي

دراؾ الصّ والتّ  مانية بشكٍؿ ممموس. لذلؾ يجوز ة والفترات الزّ ور المكانيّ فريؽ بيف الواقع والخياؿ، وا 

ومكاف وحوادث اريخ، واالستدالؿ بما فييا مف زماف اريخية في قراءة التّ واية التّ اعتماد الرّ 

اريخية، كغيره مف الكتب ، فيي مصدر تاريخي ميـ، يجسد أصوؿ الحوادث التّ (ٖ)وأشخاص 

 التاريخية األخرى. 

تؤدي عناصر الفضاء المختمفة مف زماف ومكاف وطبيعة شخصيات إلى استخبلص  

 فيفي توضيح أثر النص  القارئ  رؤية الكاتب المتضمنة في النص الروائي، واعتمادىا مرجعيتو

ؿ األديبالمتمقي، فعندما  والشخصيات المتخيمة  الشخصيات الواقعية إلى شخصياٍت متخيمٍة، ُيَحو 

القارئ واقع  ممسص حياًة جديدًة مف خبلؿ أفعاليا المختمفة، ويت، يكتسب النّ (ٗ)إلى  واقعيٍة حقيقيةٍ 

معيا حدود الماضي، فتصير  امتجاوزً  قربيا الزماني والمكاني، االشخصية التاريخية، مستشعرً 

مف حياتو وواقعو، يدرؾ عبرىا ما مضى مف أحداث، ويبني مستقبمو في إطار تطمعاتيا  اءً جز 

. وقد عمؿ األديب إبراىيـ نصراهلل في رواية قناديؿ ممؾ تيا المتمثمة في سطور النصوأمنيا

                                                           
 .ٖٔٗ الرواٌة التارٌخٌة،لوكاش، جورج، (ٔ)

 .1ٔ، أساسٌات الرواٌةٌنظر: خلٌل، إبراهٌم، (ٕ)

 .ٕٔالتخٌل التارٌخً السرد واإلمبراطورٌة والتجربة االستعمارٌة،  ٌنظر: إبراهٌم، عبد هللا،(ٖ)
 .1ٔٔ، الرواٌة العربٌة وإشكالٌة التصنٌفٌنظر: أبو سٌف، ساندي سالم، (ٗ)
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الجميؿ آخر أعماؿ الممياة الفمسطينية عمى تقديمو التاريخ بصورٍة جماليٍة موحية، أدت إلى 

عف "رغبتو في النظر إلى التاريخ وأحداثو المأساوية الساخرة  عمى أنو يشبو أي حالة الكشؼ  

متخيمة تتجّسد في األدب، فكؿ ما يجري في التاريخ في نظره ىو محض ممياة، وليس التاريخ 

، لذلؾ عمد الكاتب إلى اختزاؿ تاريخ (ٔ)سوى منصة كبرى تتمّثؿ فييا األحداث بشكٍؿ متكرر" 

كثيؼ مجرياتو في بضِع لحظات، حتى ال يمّكف التاريخ مف التغّمب عميو، وتطويعو فمسطيف، وت

لخدمتو. وسار الكاتب إبراىيـ نصراهلل في صوغ تجربتو الروائية التاريخية عمى نيج سائر الكتّاب 

الفمسطينييف الذيف أجمعوا عمى تجسيد مأساة الشعب الفمسطيني الناتجة عف فقدانو ألرضو، 

، (ٕ)، ومسخ وجوده، منطمقيف مف نتاج الظروؼ االجتماعية التي وحدت بينيـ وطمس ىويتو

 فرغـ شتاتيـ وغربتيـ، ظّمت فمسطيف تسكنيـ، وتتجّذر في أفئدتيـ يوًما بعد يوـ.         

نت القارئ مف ة التي مكّ اريخية مف أىـ الموضوعات األدبيّ واية التّ فإف الرّ  مجمؿ القوؿ:  

دراكو بأبعاده الزّ استيعاب التاريخ،  مانية والمكانية، والتعرؼ عمى أبرز شخصياتو، عبر ما فييا وا 

في قبوؿ التاريخ، والرفع مف قيمتو  تصويرية، أسيمتٍة، وجمالياٍت مف إيحاءاٍت فنّيٍة وصوٍر حسيّ 

 في ميداف األدب. 

 

 

 

 

                                                           
(
ٔ
       . ٖ٘٘ٔ-ٖٗ٘ٔ، السرد الروائً والرؤٌة التارٌخٌة فً رواٌة قنادٌل ملك الجلٌل إلبراهٌم نصرهللاعبابنة، سامً موسى محمد،  (

(
ٕ
 .1ٗ-7ٗ، 5991حركة التجرٌب فً الرواٌة الفلسطٌنٌة من الستٌنات حتى عام ٌنظر: الجوارٌش، عدنان عثمان، (
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 )التعريؼ  بالقائد ظاىر العمر الزيداني )بطؿ القناديؿ 

ـ( في -ٜ٘ٙٔظاىر العمر الزيداني: ىو "ظاىر بف عمر بف أبي زيداف، ُوِلد عاـ )

، "ففي أواسط القرف الحادي (ٔ)مدينة صفد الفمسطينية، وقيؿ عنو: إّف أصمو مف المدينة" 

عشر جاء إلى جيات فمسطيف الشمالية مف الحجاز رجؿ  يدعى زيداف، ولو ولد اسمو 

، وسعد،  فحينما حّموا، ضربوا خيمتيـ في األطراؼ عمر، ولعمر ولداف اسميما ظاىر

، ولّما كانت قرية عّرابة أقرب القرى إلييـ، زارىـ وجياؤىا (ٕ)الشمالية مف سيؿ البطوؼ 

 . (ٖ)وسألوىـ أْف يأتوا إلى قريتيـ ويضربوا خياميـ في أرضيا" 

باقية كانت عاش ظاىر العمر "خمسة وثمانيف سنة، منيا في عّكا اثنيف وثبلثيف، وال 

وىو في   (٘). أما عف توليو الحكـ  فقد عي ف "خمًفا ألبيو عمى مدينة صفد" (ٗ)في طبريا" 

خرجوا االلتزاـ باسميـ، سف صغير، ففي ذلؾ الوقت "لـ يرَض سعد ويوسؼ وصالح أف ي

بؿ أخرجوه باسـ أخييـ األصغر منيـ، وذلؾ مف خوفيـ مف كسور ماؿ الميري حتى ال 

ـ في الدولة، وصار االلتزاـ يخرج مف وزير صيدا باسـ ظاىر عمى طبريا، يكوف ليـ اس

و عند والداموف التي مع ابف عّميـ محمد. فصار االسـ إلى ظاىر عند الدولة، والشيخة ل

اّتسـ ظاىر "بطوؿ قامتو، واتساع وجيو، و . (ٙ)سنة"  ةعشر  الفبلحيف، وكاف عمره  أربع

، وقد كاف "كريًما سخي ا، ميما ورد لو ُيكِرـ بو عمى كؿ مف (ٚ)وبشعره العسمي الموف" 

                                                           
(ٔ)

 .7ٖٕ_ٖ  قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربٌن والمستشرقٌن،األعالم الزركلً، خٌر الدٌن،  
(ٕ)

سهل ٌقع بٌن جبال الشاغور شماًلا وجبل طرعان جنوبا، وٌمتد من جنوبً قضاء عكا إلى صفورٌة،ذكره الرومان : سهل البّطوف
م على هذا السهل بحٌرة تستمد مٌاهها من اًلمطار ومن 5ٖ٘ٔباسم ) اسوخٌس(وٌسمى ) مرج الغرق(، أقام المغتصبون فً عام 

موسوعة سحبت هه المٌاه الى بالد بئر السبع لرٌها ، ٌنظر: الدباغ، مصطفى، بحٌرة طبرٌة ونهر اًلردن عن طرٌق قناة عٌلبون وقد 
 ٕ/ قسم  1ج بالدنا فلسطٌن.

(ٖ)
، محمد كرد،   ًّ  .17ٕ_ٔ، ِخَطُط الشامعل

(ٗ)
 .ٔٔٔ الروض الزاهر فً تارٌخ ظاهر،الصّباغ، عبود، 

(٘)
 .7ٖٕ_ٖ، األعالمالزركلً، خٌر الدٌن، 

(ٙ)
 .ٕٗ، الزاهر فً تارٌخ ظاهرالصّباغ، عّبود، الروض 

(7)
 .ٔٔٔ ،المصدر نفسه
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. وأشاد )فولنا( بظاىر العمر حيث (ٔ)يطمب منو، وشجاع لمغاية ال يخاؼ الموت أبًدا" 

قاؿ عنو: "لـ تشيد لو الشاـ مثيبًل، فكاف داىية في السياسة، حكيًما، محّنًكا، ولكنو كاف 

يجاىر بما يضمر، إضافًة إلى ذلؾ إّنو أحب طماًحا طّماًعا، لـ يحب االحتياؿ، و 

، (ٖ)، "وسار مع رعيتو سيرًة مرضية" (ٕ)المسيحييف، ورفع مف شأنيـ، وعدؿ  في الناس" 

دارتو، فقد "أصبح حاكمً   ااألمر الذي أدى إلى اّتساع دولتو، ورغبة الناس في حكمو وا 

وعمد الشيخ ظاىر العمر وغيرىا مف المناطؽ.  (ٗ)عمى عّكا، والناصرة، وصفد، وطبريا" 

إلى مصادقة مشايخ المتاولة، فأطاعوه، وأخمصوا لو، وتزوج منيـ نساء كثيرات، فتكاثر 

بنوه وأقرباؤه، فعّمروا قمعة طبريا، وقمعة صفد وغيرىما، وكانت عرب البادية أيًضا قد 

دخمت تحت حكمو ورعايتو، عبلوًة عمى ذلؾ عمؿ ظاىر عمى مصادقة دولة روسيا 

ا مشورة وكيمو الخاص إبراىيـ الصّباغ  الذي كاف صاحب عقؿ وتمييز، إال أنو معتمدً 

، وعمى ىذا "اضطرت حكومة األستانة االعتراؼ بواليتو رغًما (٘)كاف يحب الماؿ كثيًرا 

، كاف مف قوات الجيش المصري، فساندتو (ٙ)عنيا.  وخرج عميو رجؿ يدعى أبا الذىب 

، "أخذت تُدؾ حصوف الشيخ ظاىر، وقبلعو التي كاف (ٚ)الحكومة، وأمدتو  بقوة عظيمة" 

ـّ تدمير دير حّنا، ودير مارلياس، وبضعة حصوف أخرى"  يدافع عنيا أبناؤه، فت
، وبعدىا (ٛ)

 محزوًنا.   (ٜ)"مات أبو الذىب فجأة في صيدا، فعاد ظاىر إلى واليتو الواسعة مخذواًل" 

                                                           
(ٔ)

 .ٕٗ ،الزاهر فً تارٌخ ظاهرالصّباغ، عّبود، الروض 
(ٕ)

، محمد كرد،  ًّ  .55ٕ_ٔ، ِخَطُط الشامعل
(ٖ)

 .11ٕ_ٔ المصدر نفسه،
(ٗ)

 .7ٖٕ_ٖ األعالم،الزركلً، خٌر الدٌن، 
(٘)

، محمد كرد،  ًّ .15ٕ-11ٕ_ٔ ِخَطُط الشام،ٌنظر: عل
 

(ٙ)
ًّ بٌك الكبٌر، اشتراه فً أوائل الستٌنٌات محمد أبو الذهب  : هو محمد بٌك أبو الذهب بن عبد هللا الخزندار الجركسً أحد أعوان عل

ًّ بٌك فً السلطة فً مصر. الصباغ، عبود،  ا للقوات المصرٌة بعد تفرد عل الروض الزاهر فً من القرن الثامن عشر وأصبح قائدا
 . ٖٙ، تارٌخ ظاهر

(7)
 .7ٖٕ_ٖ األعالم،زركلً، خٌر الدٌن، ال

(1)
 .5ٖٔ_ٖ الموسوعة الفلسطٌنٌة،

(5)
 .7ٖٕ_ٖ األعالم،الزركلً، خٌر الدٌن، 
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، فكانت الشاىد (ٔ)استمر ظاىر العمر  "حاكًما عمى مدينة عّكا مّدة أربعيف سنة" 

، وبنى فييا سراية (ٕ)األكبر عمى حضارتو ومسيرتو العمرانية، إذ "أحاطيا بسوٍر منيع" 

، وأعاد تشييد "أسوار عّكا الجديدة، وجامع محمة (ٖ)عظيمة، وسّيجيا  بعدٍد مف األبراج 

. ولـ يقؼ األمر عند عّكا فحسب، بؿ قاـ الشيخ ظاىر العمر  بإعادة (ٗ)الجرينة فييا" 

ـّ تدميرىا  أثناء الحروب الصميبية  . وتجدر (٘)بناء  القبلع، والحصوف، واألديرة التي ت

اإلشارة إلى أّف الشيخ ظاىر العمر قد "ُرِزؽ بستة أوالد ذكور، فبعد توليو لشؤوف عّكا، 

، (ٙ) عمّي في صفد، وعثماف في شفا عمرولمنطقة، فجعؿ  عّيف كؿ واحد منيـ متسم ًما

وجبؿ  (ٚ)وسعيد في الناصرة وجيات مرج بف عامر، وصميبي في طبريا، وأحمد في تبنة 

 .                  (ٛ)عجموف، ومنح إدارة دير حّنا لشقيقو سعد" 

مقتمو، ، وتعّددت الروايات في شأف (ٜ)ـ(" -ُ٘ٚٚٔقِتؿ "الشيخ ظاىر العمر عاـ )

فقيؿ: "ُقِتؿ الشيخ ظاىر العمر أثناء محاولتو اليرب مف عّكا التي كانت تياجميا قوات 

بحرية عثمانية بقيادة حسف باشا الجزائري، وقد أشارت المصادر إلى أّف أوالد الشيخ اليـر 

، وقيؿ أيًضا: (ٓٔ)تفّرقوا عف والدىـ، ولـ يستطيعوا الوقوؼ معو في محنتو األخيرة" 

الحكومة العثمانية أسطواًل الحتبلؿ عّكا، وبينما كاف ظاىر متييًئا لممقاومة، غدر بو 

، وذكرت رواية ثالثة "بأّف الشيخ ظاىر العمر الذي حكـ (ٔٔ)مغربي مف رجالو، فقتمو" 

                                                           
(ٔ) 

، محمد كرد،   ًّ  ..15ٕ_ٔ ِخَطُط الشام،عل
(ٕ)

 .7ٖٕ_ٖ، األعالمالزركلً، خٌر الدٌن، 
(ٖ)

، محمد كرد،  ًّ  .11ٕ_ٔ، ِخَطُط الشامعل
(ٗ)

 .ٓٗٔ_ٖ، الموسوعة الفلسطٌنٌة
(٘)

 .ٓٗٔ_ٖ، المصدر نفسهٌنظر: 
(ٙ)

حّرف اسمها إلى ) شفا عمرو( فً العهد العثمانً، وفً أواخر العهد المذكور كانت مقرا لناحٌة حملت اسمها من  :شفا عمرو 
اعمال عكا ضمت قرى عدٌدة منها: إعبلٌن وتمرة والروٌس والدامون ومعار وشعب والبروة ، وقٌل من أهم قرى حٌفا ، ٌنظر: 

  5ٕٗ-1ٕٗ ،ٙ، القسم1ج، موسوعة بالدنا فلسطٌنلدباغ، مصطفى، ا
(7)

 .ٗٔ/ٕ، معجم البلدانبالضم ثم السكون وفتح النون، بلة بحوران من اعمال دمشق. ٌنظر: الحموي، ٌاقوت، :تبنة
(1)

، محمد كرد،  ًّ  .11ٕ_ٔ، ِخَطُط الشامعل
(5)

.7ٖٕ_ٖ األعالم،الزركلً، خٌر الدٌن،   
 

(ٔٓ)
 .5ٖٔ_ٖالموسوعة الفلسطٌنٌة، 

(ٔٔ)
.7ٖٕ_ٖ، األعالمالزركلً، خٌر الدٌن، 
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ربد، وصفد، وجميع المتاولة كاف إلى السذاجة  صيدا، وعّكا، ويافا، وحيفا، ونابمس، وا 

وكيمو إبراىيـ الصباغ الذي حاوؿ تخميص سّيده مف دفع خمسة آالؼ والفطرة، فاستسمـ ل

كيس لمدولة، مع أنو كاف يممؾ أضعاؼ كثيرة مف الذىب، فاغتر ظاىر بقوتو الضئيمة 

 . (ٔ)التي كانت سبًبا في ذىاب دولتو، وىبلكو، وىبلؾ وزيره" 

وعمى الرغـ مف الجيود المبذولة لمقضاء عمى آؿ الظاىر، إال أّف بعضيـ بقي مصدر 
إزعاج لمسمطات العثمانية،  فعمؿ الشيخ صالح الظاىر   عمى تقديـ المساعدة لنابميوف 

  . (ٕ)ـ(، وذلؾ نكاية بأحمد باشا الجزار الذي بطش بأىمو وذويو -ٜٜٚٔبونابارت عاـ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(ٔ)

، محمد كرد،  ًّ  .51ٕ_ٔ، ِخَطُط الشامعل
(ٕ)

.ٓٗٔ-5ٖٔ_ٖالموسوعة الفلسطٌنٌة، ٌنظر:  
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 رواية قناديؿ ممؾ الجميؿ لمكاتب إبراىيـ نصراهلل تمخيص

ناولت رواية قناديؿ ممؾ الجميؿ الحديث عف حقبٍة زمنيٍة ميّمٍة مف تاريخ فمسطيف، ت

تمّثمت ىذه الحقبة في  القرف الثامف عشر الميبلدي،  حيف شيدت ببلد فمسطيف عامة 

بّينًة جيوده في االنفصاؿ عف والجميؿ خاصة ميبلد القائد البطؿ ظاىر العمر الزيداني، م

سمطاف الدولة العثمانية، والتخمص مف سطوة أعيانيا ومتسّممييا. ورصدت الرواية المراحؿ 

العمرية المختمفة مف حياة ظاىر العمر، إذ بدأت بتجسيد طفولتو بطريقٍة أسطوريٍة بحتٍة، 

المواتي  تجّمت مبلمحيا في رضاعتو حميب الخيؿ، في الوقت الذي رفض كؿ النساء

حاولف إرضاعو بعد موت أمو. أما عف شباب ظاىر: فانطمقت شرارتو مف تمؾ المعبة 

األسطورية )لعبة القناديؿ( التي قصدىا إخوتو لحسـ قرار َمْف سيتسّمـ شؤوف طبريا بعد 

موت أبييـ، وكاف انطفاء قنديؿ ظاىر أوؿ القناديؿ كفيبًل بتقرير النتيجة، فعّيف متسّمًما 

راعًيا لشؤونيا، مع أّنو األصغر سن ا، فمـ يكف قد تجاوز السادسة عشرة مف عمره لمببلد، 

آنذاؾ. وجّسدت الرواية مزيج الحوادث والصراعات التي تمّخضت عف مساعي ظاىر 

الفكاؾ مف سيطرة الدولة العثمانية، وتمّرده المستمر عمى والتيا ووزرائيا، مكرسًة محاوالتو 

يؿ وما جاورىا مف حكـ العثمانييف، وجْعميا تحت حكمو وسيطرتو، الجاّدة في  إخراج الجم

متجاوًزا ىيمنة الدولة وقوة سمطانيا، وكؿ الحروب الضارية التي ُشّنت ضده. وتمّكف 

الكاتب مف إيصاؿ صورٍة مثاليٍة لمقائد ظاىر العمر الزيداني، إذ كاف عاداًل في رعيتو، 

، ويعيد محب ا ليـ، وكريًما معيـ، ينتصر لمضعي ؼ، ويجاىر بالحؽ، ويقؼ مع المظمـو

الحقوؽ إلى أصحابيا، فعاش الناس في عيده حياًة رغيدًة ىنيئة، آمنًة ومطمئنة، ال يشوبيا 

الخوؼ، وال ُيعك ر صفوىا حاقٍد أو كاره، لذلؾ التّؼ الناس حولو، وساروا يقصدونو 
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ور أعيانيا. وكاف ظاىر العمر ليتسّمميـ، ويخّمصيـ مف ظمـ متسممي الدولة العثمانية، وج

شجاًعا لمغاية، ال يياب الموت، يقاتؿ كؿ َمف يعترض طريقو أو يقؼ في وجيو، فأخمص 

حياتو مناضبًل في أرضو، مدافًعا عف ترابيا، حامًيا ألىميا، منتصًرا ليـ مف أولئؾ 

خَر، أما شيخوختو: فقد شيدت صراًعا آ المغتصبيف الذيف نّصبوا أنفسيـ والًة عمييـ.

تجّسدت مبلمحو في حمقة النزاع التي دارت بينو وبيف أبنائو حوؿ تعييف الشيخ واحًدا منيـ 

يتسّمـ أمر الببلد، ويدير شؤونيا بداًل منو، وال سيما بعد أف كبر وبمغ الخامسة والثمانيف 

د مف عمره، إال أّف الشيخ ظاىر كاف يبادؿ طمبيـ ىذا بالرفض المستمر، مؤكًدا ممكية الببل

ألىميا وأصحابيا، وليس لو   أو ألحٍد مف أبنائو. وعرضت الرواية النياية المأساوية لمقائد 

ظاىر العمر، إذ كشفت عف تمؾ الطعنة الخفية التي تمّقاىا مف صمبو وقائد جيشو أحمد 

 آغا الدنكزلي الذي خاف ِعْشرتو، فغدر بو،  وقاـ بقتمو. 
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سيميائية المكاف: الفصؿ األوؿ  

التي ينبني دبي، إذ ُيمثؿ نقطة االرتكاز األعمؿ ال في تشكيؿ اميم   افني   االمكاف عنصرً  يعدّ 

 اية، وتحركت فيعمييا الفضاء الروائي، فيو المسرح الذي تجمعت عمى أرضو أحداث الرو 

حية، عبر أدائيا أفعاؿ معينة ذات دالالت مو ، تمؾ األحداثأرجائو شخصياتيا، مجسدًة حيوية 

 محددة. زمنيةٍ  خبلؿ فتراتٍ ماعية تيدؼ إلى إيصاؿ أفكار ذات سياقات تاريخية أو اجت

كينونتو الفاعمة في النص الروائي، حيث يجمع بيف دفتيو سائر تتجمى قيمة المكاف األدبية مف 

، (ٔ)دوف وجود المكافالتي يتأسس عمييا العمؿ األدبي، فبل قيمة لتمؾ العناصر  المكونات الفنية

إلى عالـ  فيصطحبو قي، نحو المتم افيو األرضية التي ينطمؽ منيا الكاتب بنصو وفكره متوجيً 

ويجيد ية. اث الدرامية الواقعية والخيالالذي يتسع ليشمؿ مزيج األحد  اي  المحاؾ فن النص المكاني

الكاتب إذا أحسف رسـ المكاف، باالبتعاد عف المبالغة في الوصؼ، والتكمؼ في التصوير، 

حكاـ عف التزويؽ المتكمؼ،  ي اقولة بعيدً معال بصورتو  فتجسيد المكاف ؤدي إلى تكامؿ  النص، وا 

ف القارئ مف متكاممة تمكّ  ، فيبدو النص بنيةً (ٕ) الفنية، ومحتواه الفكري بيف عناصرهالعبلقة 

 تكثؼوالشخصيات، إضافًة إلى ذلؾ،  انتظاـ األحداث، وحركة األبطاؿ افي فضائيا،مدركً  العيش

 فضاء النص. في اأساسيً  اركنً  يغدو القارئجو في المكاف، حتى الزماف واندما

إف المكاف الروائي ىو مكاف مجازي، أوجده المؤلؼ مف مجموع األحداث المتشكمة بوساطة 

العبلقات المتداخمة بيف الشخصيات، والحوارات التي تعيف القارئ عمى إدراؾ نوعية المكاف، 

رصد ب ، وال يتأتى ذلؾ إال النصوطبيعتو، وتقسي  مدى فعالية تمؾ األماكف وحضورىا في 

                                                           
(
ٔ
 .٘ (،نقدٌة دراسات) األدبً النص فً المكان إشكالٌة،ٌاسٌن، النصٌر: ٌنظر (

  (
ٕ
 .ٖٕٓ-5ٕٕ، الرواٌة أساسٌات، إبراهٌم، خلٌل، ٌنظر(
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نتماٍء االك ة ا النفسي، وتبياف مبلمحي(ٔ) يات نحو المكاف بالتنقؿ أو المغادرةحركات الشخص

المكاف الفني ربط  ويمجأ الكاتب إلى ، الناتجة بفعؿ التأثير المكاني.معاداةاللفة و األة، و غربالو 

في كياف الذات والثقافة، وعميو يشتغؿ النص تغمغؿ جودية ت"تجربة و  بالمكاف المعيش، فيو يمثؿ 

اديؿ ممؾ قن، وىذا واضح في رواية )(ٕ)" الفني في قمب الوجود، وليس عمى حوافو أو خارجو

ي دفاعو عف وطنو فمسطيف، ف (القائد )ظاىر العمر الزيداني ربة تج الجميؿ( التي صورت 

في  اما زاؿ حاضرً ه الزمني مف سمطاف الدولة العثمانية، فيذا الحدث التاريخي رغـ بعد وحمايتو

سطور  الكائنة  بيفتسيـ التنويعات المكانية المختمفة في كشؼ رؤية األديب الجمالية لذىف. و ا

بالمستويات المكانية المتباينة. فتجميات  اغني   اأدبيً  والمؤدية إلى إثرائو، وجْعمو عمبًل ، (ٖ)النص 

ره مف قيمة فنية، لما فييا مف دالالٍت خاصة تميز المكاف الفني عف غي المكاف تكسب النص

 األماكف.

باألشكاؿ المكانية المختمفة التي أدت إلى انسيابية  (قناديؿ ممؾ الجميؿ)فمت رواية وقد ح 

 ا، ومف أىميا ما يأتي:األحداث وانتظامي

 المكاف المغمؽ المبحث األوؿ:

 تببنيػػػػػػاف، حيػػػػػػث  تحتضػػػػػػنو الجػػػػػػدراف كػػػػػػالحجرة، والغرفػػػػػػة، والبيػػػػػػ المحػػػػػػدود وىػػػػػػو المكػػػػػػاف " 

  ، إذ يحمػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي ثنايػػػػػػػػاه(٘)وىػػػػػػػػو ذو قيمػػػػػػػػة جماليػػػػػػػػة رغػػػػػػػػـ مسػػػػػػػػاحتو المحػػػػػػػػدودة  ،(ٗ)" والسػػػػػػػػجف

دالالت عديػػػػػػػدة مثػػػػػػػؿ:  األلفػػػػػػػة ، والمحبػػػػػػػة،  والػػػػػػػدؼء، واليػػػػػػػدوء، والخػػػػػػػوؼ، والوحػػػػػػػدة، واأللػػػػػػػـ. 

 األماكف المغمقة الواردة في الرواية: ومف

                                                           
 (

ٔ
 .٘ٓٔ، المكان فً النص المسرحًٌنظر: الدلٌمً، منصور، (

(
ٕ
احسٌن، خالد حسٌن، (  .7ٙ(، 1ٖ، )شعرٌة المكان فً الرواٌة الجدٌدة، الخطاب الروائً إلدوارد الخراط نموذج 

 (
ٖ
 .ٕٔ، المكان فً النص المسرحًٌنظر: الدلٌمً، منصور، (

(
ٗ
 .ٖٔ صر الرواٌة،عناحجازي، ٌوسف بن حسن،  (

(
٘
 .٘ٙ( 7٘، )الرواٌة والمكان، دراسة فً فن الرواٌة العراقٌةٌنظر: النصٌر، ٌاسٌن،  (
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 البيت -أول

إليػػػػػو مػػػػػف  ى اإلنسػػػػػاف، فيػػػػػو المػػػػػأوى الػػػػػذي يػػػػػأوياألوؿ لػػػػػد ُيَشػػػػػكؿ البيػػػػػت مصػػػػػدر األمػػػػػاف 

 يػػػػػة،الػػػػػذي يسػػػػػتر صػػػػػاحبو بجدرانػػػػػو العالالمكػػػػػاف و  تاء، وحػػػػػر الصػػػػػيؼ، وظػػػػػبلـ الميػػػػػؿ، بػػػػػرد الشػػػػػ

 ف األوؿ لموجػػػػود اإلنسػػػػاني. ويركػػػػز البيػػػػت بػػػػع الحيػػػػاة الػػػػذي تبػػػػدأ منػػػػو كػػػػؿ أسػػػػرة، فيػػػػو المكػػػػو منو 

ية التػػػػػي تحػػػػػدد ؿ لمكينونػػػػػة اإلنسػػػػػانفيػػػػػو المػػػػػانح األو ، (ٔ)ايػػػػػة" الوجػػػػػود داخػػػػػؿ حػػػػػدود تمػػػػػنح الحم"

لسػػػػاكنو، فيػػػػو روحػػػػو وجسػػػػده ، فالبيػػػػت بمثابػػػػة األنػػػػا (ٕ) ااًنػػػػوزم ايطػػػػو مكاًنػػػػعبلقػػػػة اإلنسػػػػاف بمح

اديؽ، والخػػػػػػػزائف األدراج، والصػػػػػػن"ويعػػػػػػيش اإلنسػػػػػػاف لحظاتػػػػػػػو فػػػػػػي بيتػػػػػػو مػػػػػػػف خػػػػػػبلؿ وتاريخػػػػػػو. 

، فتمػػػػػػػػؾ األشػػػػػػػػياء الماديػػػػػػػػة ذات تػػػػػػػػأثيرات روحيػػػػػػػػة عميقػػػػػػػػة (ٖ) "بيػػػػػػػػت األشػػػػػػػػياء() التػػػػػػػػي سػػػػػػػػميت

ة بعبػػػػؽ الػػػػذكريات، معبػػػػأ، إذ تحمػػػػؿ فػػػػي طياتيػػػػا تفاصػػػػيَؿ يوميػػػػة متأصػػػػمة فػػػػي الػػػػنفس اإلنسػػػػانية

ويجسػػػػػػد البيػػػػػػت مػػػػػػوطف اتخػػػػػػاذ القػػػػػػرار،  وأحػػػػػػبلـ الطفولػػػػػػة، وأمنيػػػػػػات الشػػػػػػباب، وأحػػػػػػبلـ اليقظػػػػػػة.

رفػػػػض يوسػػػػؼ حينمػػػػا قػػػػاؿ لػػػػو سػػػػعد: أنػػػػت " :نطمػػػػؽ منيػػػػا سػػػػاكنو نحػػػػو الحيػػػػاةوالعتبػػػػة التػػػػي ي

 رفض يوسؼ... فأنا أتنازؿ عف األمر ألخي صالح. أفضؿ مف يمأل مكاف أبينا...

... فجأة سمع األناٍس يتحدثوف بعيدً  اكانوا أمامو، مشيدً  اصامتً  احوارىـ، مشيدً راقب ظاىر 

 مف يقوؿ: ظاىر...

 لمحظة أحس ظاىر أف صالح يتحدث عف شخٍص آخر...

 أنت يا سعد مف سيقـو مقاـ أبي، ل أنا، ول يوسؼ، ول صالح...

                                                           
(
ٔ
 .ٓٔ، المكان جمالٌات، جاستون، باشالر (

(
ٕ
 .ٔٙ( 1ٖ، )انموذج   الخراط إلدوارد الروائً الخطاب، الجدٌدة الرواٌة فً المكان شعرٌة، حسٌن خالد، حسٌن: ٌنظر (

(
ٖ
 .ٓٔ ،المكان جمالٌات، جاستون، باشالر (
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 .(ٔ) "إلى األبد أنيـ تركوا طبرياصمتوا، بعد قميؿ نيضوا، اختفوا، فبدا أنيـ لـ يعودوا كما لو 

ينبئ النص عف مكانة بيت عمر الزيداني، واتساع فضائو، وعمو شأنو، فقد كاف أرفع بيوت 

أمر تسمـ الببلد بعد  لتداوؿ أفضؿ مف بيت أبييـ  ايجد اإلخوة مكانً  طبريا، وأكثرىا ألفًة، لذلؾ لـ

القريب والبعيد: حمؿ فضاؤه ثنائية إذ   طبات الثنائية في فضاء البيت،. وقد برزت التقاموتو

عف  عّبرت داللة االختفاءد(، فقد يا إلى األباختفوا، فبدا أنيـ لـ يعودوا كما لو أنيـ تركوا طبر )

، حيث اوفكريً   االة النفسية التي تعيشيا الشخصيات،  فكاف االختفاُء اختفاًء معنويً اضطراب الح

يـ ـ بقائمتجييف نحو األفؽ البعيد، رغابتعد اإلخوة بفكرىـ عف بيت أبييـ، مجتازيف حدود طبريا، 

 اكانوا أمامو، مشيدً  اصامتً  امشيدً في ) الداخؿ والخارج. وتجمت ثنائية تمؾ المدينةالحقيقي في  

في جموس ظاىر بيف إخوتو داخؿ بيتو،  تمثمت  ىذه الثنائية عبر ف (، ابعيدً ألناٍس يتحدثوف 

في فضاٍء  ، فكأنو حؿّ افشيئً  اتبتعد عنو شيئً الوقت الذي كانت أجسادىـ تبدو كأخيمة، وأصواتيـ 

د الكاتب الثنائيات السابقة عبر رصد ما بيا مف دالالٍت وجسّ يت. الب خارج حدود ذلؾ آخر

تنعكس عمى الشخصيات، وتؤدي بيا إلى موحية، وتبياف ما ليا مف تأثيراٍت روحيٍة ونفسيٍة 

 مشاعر الخوؼ، دًة حالًة شعوريًة معينة، تتضمفيف، مولالتأرجح بيف فضاءيف مختمفَ 

،وىذا (ٕ) موحية ويرمز  البيت إلى حاؿ ساكنو عبر ما فيو مف دالالتٍ واالضطراب، والقمؽ. 

مف أكبر بيوت طبريا، باحة  ات سعد واحدً كاف بي " واضح في تصوير الكاتب لبيت سعد العمر:

واسعة تظمميا نخمتاف باسقتاف، بيت مرتفع توصمؾ لمقسـ العموي عدة درجات، ومف ىناؾ 

 .(3)نؾ أف تراىا مف بيت آخر" يمكنؾ أف ترى البحيرة كما ل يمك

                                                           
 (

ٔ
 .٘ٔ، الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(

(
ٕ
 .ٗٗ، الروائً الشكل بنٌة، حسن، بحراوي: ٌنظر (

 (
ٖ
 .ٗ٘ ،الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(
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واإلطبللة المميزة التي جعمتو أكبر بيوت طبريا  العمو،يصؼ الكاتب بيت سعد باالتساع و 

ف أبرز وجوه م  ا،  إذ يمثؿ واحدً ًياعال امكانة رفيعة، وشأنً  اوكاف صاحبو سعد العمر ذوأىميا. 

بيتو محطة يكوف  مثمو الجمالية، ألف شخصً المدينة. فمف الطبيعي أف يتمتع بيتو بتمؾ المظاىر ا

  مختمؼ المناطؽ. دائمة الستقباؿ الضيوؼ اآلتيف مف 

لـ يكف قد تبقى الكثير مف بيت  " :نساف وبيتواإل يصور الكاتب حالة االرتباط الروحي بيفو 

، ولكنو كاف يتوقع ذلؾ. نقؿ عائمتو منذ البداية إلى بيت بجوار السور اظاىر فقد ُدّمر تمامً 

 الجنوبي، لكف نجمة واصمت زيارة البيت مرتيف في اليـو عمى األقؿ... 

 ىناؾ أشياء كثيرة ما زلنا بحاجة إلييا تحت الركاـ.

 سأحضر إليِؾ ما تحتاجينو فقط أخبريني.بنفسي 

 .الف تستطيع أف تحضر ما أريده أبدً 

 وما الذي تريدينو يا أمي؟

        أحب أف أتفقد البيت ألرى إف كاف بحاجة إلى شيء ما يا شيخ، ألنني طواؿ الميؿ ل أكؼ 

 عف سماع أنينو.

 أمي.

 .(1)مجنونة، وابتعدت"  لستُ  نة يا ظاىرمجنو  ل لستُ 

كاإلنساف المريض، فعّمة البيت التي تسببت بأنينو ىي تمؾ  ف  ئِ أنسف الكاتب البيت، فجعمو يَ  

بادؿ بيف اس المتلئلحس واقعيةً  صورةً . ورسـ الكاتب اأنيكت جسده حتى صار ركامً  لحرب التيا

اكتنؼ روحيا مف حزف  التعب الذي وّلد أنيف البيت، لما  نجمة بذلؾالشخص وبيتو، فقد أحست 

مف  اآلماؿ واألمنيات جزءً عمى فراقو، وما أحؿ فيو مف خراب، احترقت بفعمو الذكريات، وباتت ا

                                                           
(
ٔ
 .ٖ٘ٓ_ٖٗٓ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (
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نيف ديمومة استماع نجمة ألعبر  بلقة الروحية بيف البيت وصاحبو،الع الكاتبركامو. وأكد 

ا اتجاه بيتيا، إذ عّدتو مقدار الترابط الروحي والنفسي الكائف في نفسي جّسدلبيت، األمر الذي  ا

ودّؿ عو عبر زيارتو، وتفُقْد أحوالو.مف أبنائيا، توجب عمييا مؤانستو، والتخفيؼ مف وج اواحدً 

تأكيد صدؽ المشاعر ، عمى جنونة يا ظاىر، لسُت مجنونة(ال لسُت ماستخداـ أسموب النفي في )

البيت، وتعميؽ صمتيا عف الجسدي  ارغـ بعدى نجمة التي تسكف روح واألحاسيس العميقة 

    مف روحيا. االوثيقة بو، حيث سكنيا بكؿ تفاصيمو، وبات جزءً 

يتضمف البيت أسمى قيـ المحبة ومعاني األلفة، التي تنعكس عمى ساكنيو وأفراده، ويشتمؿ 

البيت وصفت اإلنساف،  حيث يقوؿ ويميؾ: )فإنؾ إذا وصفتعمى مظاىر حياتو اليومية، 

 بيا، وىي تفعؿ فعؿ الجو في نفوس اآلخريف الذيف يتوجب عمييـ أفْ فالبيوت تعبر عف أصحا

في بيت جيريس جمس  " :جيريس خير مثاؿ عمى تمؾ المعاني . ويعد بيت(ٔ)( يعيشوا فييا

ف ظاىر متأمًل  ، القنديؿ الذي عمـ ظاىر فيما بعد أنو ل البيت الصغير المضاء بقنديؿ ُمموَّ

يضاء إل في ىذه المناسبة، وأمامو أطفاؿ جيريس الثلثة يحدقوف في القنديؿ فرحيف، كما لو 

 ميؿ... أف الحرب بعيدة عنيـ ألؼ 

 عمى ميمِؾ يا أختي لما أنِت مستعجمة إلى ىذا الحد؟

 كيؼ ل أستعجؿ يا شيخ والحرب عمى أبوابنا.

 .(2)" ، ول تدعييـ ينتصروف عمينا بسرقة ىذه المحظة الجميمة مّناالحرب قميًل انسي 

لفة، والدؼء، واأل ف جدرانو دالالت المحبة، والوفاء،اختزف فضاء بيت جيريس الصغير بي 

، واتضح ذلؾ عبر تجسيد الكاتب ا، وكبارً اأفراده،  صغارً  عكست عمى حياة واليدوء التي ان

جعمو ؿ،   إذ ر. وعّمؽ الكاتب داللة القنديالبيجة والسرو  ذي تخممتو مبلمحلمظير االحتفاؿ ال
                                                           

(
ٔ
 ٖٗ، بنٌة الشكل الروائً ٌنظر: بحراوي، حسن، (

(
ٕ
  ٖ٘ٓ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (
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عبر تحويمو  امميزً  اجماليً  ابو البيت رونقً لمفرح والسعادة، إضافًة إلى إكسا اميم   ايشّكؿ رمزً 

وحممت السطور الراحَة والصفاء في أرجائو المختمفة. تبث  الجدراف إلى لوحاٍت فنّيٍة ساحرٍة، 

و إلى أدى بساكنيْ لؤلمف واألماف،  ارئيسً  البيت فضاءً  مّثؿ ئية الخوؼ واألماف، حيث السابقة ثنا

وأكد الكاتب فكرتو عبر استخداـ لحرب. بفعؿ ا طبريانتشر في فضاء الم تجاوز ذلؾ الخوؼ 

صرا ، العيش ره عمى مواصمة فعؿ األمر )انسي(، الذي يدؿ عمى صمود اإلنساف الفمسطيني، وا 

     تحيؿ بينو وبيف أرضو. والعقبات التي   ظروؼالكؿ ما يحيط بو مف  امتحديً 

الحمايػػػػػػة، والوقايػػػػػػة، إذف فالبيػػػػػػت ىػػػػػػو المكػػػػػػاف الػػػػػػذي يختػػػػػػزف بػػػػػػيف جدرانػػػػػػو دالالت الحػػػػػػب، و 

وىػػػػو المكػػػػاف الػػػػذي يسػػػػعى إلػػػػى بقػػػػاء التػػػػنلؼ والتكػػػػاتؼ بػػػػيف أفػػػػراده وسػػػػاكنيو، ، (ٔ)واالطمئنػػػػاف 

 المكانية التي جعمتو في طميعة األماكف.لذلؾ اتسـ بالقداسة 

 الغرفة -ثانًيا

ينة الثاني لئلنساف بعد البيت، إذ يجد فييا كؿ سبؿ راحتو وأمانو، أنتمثؿ الغرفة مصدر الطم   

 بمساحتيا الصغيرة مجاالً  حياتو. وتشكؿ الغرفة وكؿ احتياجاتو التي تعينو عمى استمرارية

، فمف خبلؿ نوافذىا يعبر النور، (ٕ)و ذلؾ الفضاء الكوني الواسع يختصر بيف جدران اتعويضيً 

بيف  اتجعؿ صاحبيا سمطانً وتتسـ الغرفة بألفتيا المكانية، التي ويختفي الظبلـ، والعكس صحيح. 

ـٍ ، وكؿ ما يختمج روحو مف آال(ٖ) وفكره جسدهالذي يستر غطاء اإلنساف  فةفالغر  جدرانيا.

ُيغَمؽ، التفتت، كانت نفيسة قد نيضت مف جانبيا دوف أف تنتبو  ا"سمعت بابً  :وانفعاالت

ُيغَمؽ فتسمر في المكاف  اواختفت داخؿ غرفتيا. وفي داخؿ الغرفة األخرى، سمع ظاىر بابً 

أكثر. بكت نفيسة بصمت. التفتت نجمة إلى باب الغرفة المغمؽ فُخّيؿ إلييا أنيا ترى تدفؽ 

                                                           
(
ٔ
اٌنظر: حسٌن، خالد حسٌن، (  .ٕٙ(، 1ٖ) شعرٌة المكان فً الرواٌة الجدٌدة، الخطاب الروائً إلدوارد الخراط نموذج 

 .7ٗ (،591الرواٌة والمكان )ٌنظر: النصٌر، ٌاسٌن، (ٕ)

 .71(، 591: المصدر نفسه،  )ٌنظر(ٖ)
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كتمؾ ىي لحظة نفيسة التي ل يجوز أف ينتيكيا أي دموع مف تحت الباب، تعرؼ أف لحظة 

 .(1)أو سؤاؿ"  إنساف بنظرةٍ 

خفائيا،  لذلؾ  اسبً منا اشكمت الغرفة بفضائيا المغمؽ مكانً  لـ تجد نفيسة الحتضاف األسرار وا 

وألـٍ وحزف، وتخبئ بيف جدرانو تبث  فيو كؿ ما يكتنؼ روحيا مف تعٍب  أفضؿ مف غرفتيا مجااًل 

دموعيا الحارقة، فقد كانت تعمـ أّف تمؾ الجدراف العالية لف تبوح بسّرىا ميما كّمؼ األمر، شبّلؿ 

فيي تستر  ما بداخميا، وتبتعد بو عف عيوف اآلخريف. وعمد الكاتب إلى تضميف الصور الحسية 

المنبعثة في المكاف وال سيما السمعية، إذ رصد أصوات إغبلؽ األبواب التي بّثت الحياة في 

فسماع  ، وكشفت عف جوانبيا النفسية، جاء المكاف، وعّززت العبلقة بيف مختمؼ الشخصياتأر 

 أدت بو إلى االرتباؾ في مكانو. ظاىر لصوت الباب، وّلد حالًة شعوريًة مضطربًة 

؛إذ األماكف تكتسب (ٕ)، لمشخصية في موقؼ معيف" ايً وذىن اشعوريً  "مجاالً  جسدت الغرفةو 

. توقفت، ب الغرفة الكبيرة، رأتو مقفًل " التفتت إلى با التي تتحرؾ فييا:دالالتيا بالشخصيات 

 غير قادرة عمى أف تسير باتجاىو وتقرعو... عادت عيناىا لباب الغرفة: ل حركة! أطمقت

عمى معرفة إْف كاف المشط  اقادرً  في تمؾ العتمة لـ يعد ظاىرٌ  أذنييا: ل صوت!... وىبط الميؿ.

الشيء الغريب الذي أحس بو ظاىر عمى معرفة طريقو في ذلؾ الشعر الطويؿ...  الـ يزؿ قادرً 

أنو ولد في ىذا الوضع، وكبر فيو، وسيموت: رجؿ يحتضف رأس امرأه، يتشبث بجسدىا، وأذرع 

عو . كانت دمو اإلى ظممة أقسى وأشد. بكى. بكى كثيرً  االميؿ تتسمؿ لتختطفيا وترحؿ بيا بعيدً 

 .(3)" ايا بعيدً تغرقو، تجرفو، وتجرف

                                                           
(
ٔ
 .ٕٕٔ-ٕٕٓ قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم،  (

(
ٕ
 .1ٕ، جدلٌة المكان والزمان واإلنسان فً الرواٌة الخلٌجٌةالمحادٌن، عبد الحمٌد، (

 .1ٕٕ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٖ)
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بفعؿ  ، ومعتـ رسـ الكاتب صورًة موحشًة لفضاء الغرفة الكبيرة الذي تحوؿ إلى مكاٍف ضّيؽٍ 

الشيء شخصية: )الدالالت النفسية المنعكسة عمى الالموت المكتنؼ بيف جدرانيا. ورصد الكاتب 

رأس امرأتو،  يحتضفالغريب الذي أحس بو أنو ُوِلَد في ىذا الوضع، وَكُبر فيو، وسيموت: رجؿ 

رأس زوجتو،  امف وتجمده، وبقائو عمى حالو، محتضنً أحس ظاىر بتوقؼ الز ف يتشبث بجسدىا(،

وفي الحقيقة "لـ يتوقؼ الزمف عمى المستوى الواقعي، لكنو توقؼ عمى المستوى  بجسدىا.  امتشبثً 

ة طبيعي لمحال، فتوقؼ الزمف جاء رد فعٍؿ (ٔ)ة انعكاس الحدث عمى الشخصية" الفّني نتيج

المقترنة بالفعؿ المضارع )سيموت( مف سيف التسويؼ . وكانت ورية المعيشة لدى ظاىرالشع

 فيذا الحدثاألمور التي عّززت الموقؼ،  إذ دّلت عمى تعميؽ الحالة النفسية المتألمة وتكثيفيا، 

حتى الموت بكؿ تفاصيمو الزمانية والمكانية، فيو الماضي، والحاضر،  األليـ سيرافؽ ظاىر

وحشتو، وقد أنسنو الكاتب، فجعمو بالميؿ لفرط ظممتو، وشدة  وشّبو الكاتب الموتوالمستقبؿ. 

 الكثيرة التي  و أذرع يئة إنساف قوي، يمتمؾ قوة خارقة ال مثيؿ ليا، تتجسد في  يتمثؿ عمى ى

ي بو في ظممة دامسة ال حدود ليا، ولـ يجرؤ أحد اعتراض طريقيا، وتمقتختطؼ َمف تشاء، 

 . ااعً أو شج اميما كاف قويً 

كانت غرفة ، ف(ٕ)يذىا لتشكيؿ المؤامرات وتنف سبيبًل لطرح المناقشات، و  محبًل  وتتخذ الغرفة

"كانت  المؤامرة التي أحاكيا ظاىر مع ابنو عثماف لمتخمص منو: سعد خير دليؿ عمى تنفيذ 

العادة السائدة تقضي أف يناـ صاحب البيت في الغرفة نفسيا التي يناـ فييا ضيفو لكي يمّبي 

لو أي حاجة تطرأ. وىكذا، وجدا نفسييما تحت سقٍؼ واحد. بعد أقؿ مف نصؼ ساعة ارتفع 

شخير سعد، رفع عثماف رأسو وتمفت حولو في أرجاء الغرفة، كما لو أنو يريد أف يتأكد مف 

 اوعمى ركبتيو وراحتيو راح يتقدـ نحو عمو إلى أف وصمو. وقؼ فاتحً ود أحد سواه، عدـ وج
                                                           

ابناء الزمن فً الرواٌة مبروك، مراد عبد الرحمن، (ٔ)  . 5ٔ، 55ٗٔ-5ٙ7ٔ المعاصرة رواٌة تٌار الوعً نموذج 
(
ٕ
 .11 (،591الرواٌة والمكان )ٌنظر: النصٌر، ٌاسٌن،  (
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ساقيو بحيث أصبح عمو بينيما، وانحنى ببطٍء نحو عنقو، وما إْف أحاط بو، حتى راح يشد 

 .(1)" لمفاجأة نفسيا كفيمة بقتموعميو بكؿ ما فيو مف قوة... جحظت عينا سعد، فقد كانت ا

االنزياح الداللي عبر خروج الكاتب عف أصؿ فضاء الغرفة المتسـ رصد النص ظاىرة 

نؽ صاحبيا، فأودت ؽ، أطبقت جدرانو عمى عي  ألماف، وتحويمو إلى مكاٍف مظمـ وضَ لدؼء وابا

 ف كانت تتمتع غرفتوفبعد ألذلؾ التحوؿ الداللي  احي   بحياتو. ومّثمت غرفة سعد العمر مجااًل 

ال يتسع إال لرائحة  اضّيقً  بفضائيا الرحب المتضمف معاني الراحة واليدوء، أصبحت تشّكؿ مجااًل 

حاكة ضده عمى يد ابف أخيو عثماف. وعمد الكاتب ممؤامرة القتؿ ال ى ذلؾ بعد تنفيذتّ الموت، وتأَ 

ح يتقدـ، مشيد القتؿ وواقعيتو )رفع، تمفت، ورا حية بحقيقةإلى تضميف الدالالت الحركية المو 

حياء فضاء النص، حنى، وراح يشّد(، فأسيمت ىذه األفعاؿ  الدالة عمى الحركة في إانو 

كساب الشخصيات طابعً  كاتيا الفعمية التي تعمؿ  تجسيد حر عبر  امميزً  احيوي   اومبلمستو لمواقع، وا 

   القارئ. عمى تمكيف الصورة في ذىف

بالحمـ، فتييمف  المكاف التي تمزج جمالياتوقد لفت الكاتب إلى ظاىرة "التغريب المكاني 

جماليات الصمت مفتتة األلفة اإلنسانية، وال يبقى سوى المكاف بصمتو يحاصر الكائف اإلنساني 

ويحتويو، فالعتمة، وتيديد الجدراف، وانغبلؽ النوافذ، وتبلشي الكينونة البشرية كميا تتحد في 

عاد ، "أشرع ظاىر عينيو بَوَىف:(ٕ) صمت مرعب، لتتخذ مف الصمت داللة عمى الموت"

نسيو مف زمف طويؿ، عاد وأشرعيما مف جديد ليتذكره. ثلثة  اوأغمقيا وكما لو أنو لمح شيئً 

قناديؿ تضيء الغرفة بكؿ ذلؾ الشحوب الذي يحتاجو ليرحؿ، أو شخص يقطع الميؿ عمى 

... سار في الممر، توقؼ أماـ الخزانة المصدفة، فتحيا.  صيوِة نصؼ الموت يسمونو النـو

ر إلى األعمى، وجد نظ ..فتح لي الباب؟.كانت نفيسة في الداخؿ تنتظره وسألتو: لماذا لـ ت
                                                           

(
ٔ
 .ٖٕٗ، ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم (

ا ) حسٌن، خالد حسٌن،(ٕ)  .ٓٓٗ (،38شعرٌة المكان فً الرواٌة الجدٌدة الخطاب الروائً إلدوارد الخراط نموذج 
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ذا بو يمسؾ  اقً عباس ىناؾ ممتص بالسقؼ... قفز ظاىر في اليواء... وقفز مرة أخرى وا 

  أخيو صالح. بقدميو، تركيما وتراجع لموراء، كانتا قدمي

جاء صوت مف مكاف بعيد... كانت امرأة نصؼ وجييا شاب، ونصفو اآلخر عجوز متغضف، 

 ونصفو أبيض، وليا جديمتاف... حاوؿ أف يتذكر أيف رآىا، فقالت لو: نصؼ شعرىا أسود،

 .(1)تمؾ الفتاة بجانب البحيرة ىنية" ىؿ نسيتني؟ أنا 

اختمط الواقع بالحمـ عند ظاىر، فحضور نفيسة، وعباس، وصالح، وىنية، وغيرىـ مف 

عف مكانو. فيذا  اجعمو في وضع مربؾ، أنساه نفسو، وألقى بو في مكاف آخر بعيدً األشخاص، 

 متمثبًل  االحمـ الذي استحضر أولئؾ األموات الذيف ربطتيـ بظاىر عبلقة روحية وثيقة، بات واقعً 

المكاف، ليأخذ روح  ي تسكفالت العتمة صمت الجدراف، و   او متجاوزً غرفة، فشؽ طريقفي أجزاء ال

ذلؾ العالـ الذي أعاد نشوة  الماضي لظاىر، وصار   لـ الغريب،حّط بيا في ذلؾ العاظاىر، وي

فأنيكتو ، فعؿ طبيعي لمحمى التي أصابتو بعيد. وجاء ىذا الحمـ ردبو إلى ذاؾ الزمف ال

عمى سريره، حتى زاؿ  اوأتعبتو،وحالت دوف أف يمارس حياتو اليومية، حيث بقي في غرفتو، ممددً 

يا ظاىر، وىي حالة لتغريب المكاني التي عاشأجاد الكاتب في تجسيد حالة اعنو المرض. وقد 

 آخرٍ  في مكافٍ  عف فضاء غرفتو الفعمي، ليجد نفسو اي  نفس وبانفصالمت تمثّ  نفسية مضطربة،

 عف فضاءاتو المألوفة.  مغايرٍ 

 

 

 

 
                                                           

 .5ٖٗ-5ٕٖ قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم، (ٔ)
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 (1) الديواف -ثالثًا

مف أجزاء البيت، فقد كاف غرفة استقباؿ الضيوؼ التي تسمى في  اميم   ايشكؿ الديواف جزءً   

اضر )الصالوف(. وقد بّيف الكاتب أىـ وظائؼ الديواف، فيو المكاف األمثؿ التخاذ وقتنا الح

ألبيو... حيف  ا، خمفً ا"في ديواف البيت الكبير اجتمعوا، وقعوا طمب تعييف ظاىر متسممً  :اراتالقر 

عنو، فالتفتوا إليو  اصفات ظاىر، انطمقت مف ظاىر ضحكة رغمً أنيى إماـ المسجد قراءة 

 .(2)باستنكار، لكف نظراتيـ ارتدت أماـ نظرتو الثابتة، وقد تحولت ضحكتو إلى عبوس"  اجميعً 

تنطمؽ عبر  امناسبً  ايستقطب وجوه طبريا وأعيانيا، ومكانً  امّثؿ ديواف بيت الزيادنة فضاًء رحبً 

جدرانو القرارات الميمة، وقد كاف قرار تولية ظاىر شؤوف الببلد مف األمور التي زادتو رفعًة، 

المنبعثة مف الشخصيات،  صريةالب ولفت الكاتب إلى الصوركسبتو قيمًة مكانيًة ال مثيؿ ليا. وأ

ت الصور وعّمق ىر في وضٍع كيذا. ستغراب واستنكار الضحؾ عمى ظاافدّلت نظراتيا عمى 

لة عند ظاىر مف الضحؾ إلى العبوس المتأتية مف والمتحو البصرية الحالة النفسية المتناقضة 

بر ثبات نظرتو التي ، وبدا ذلؾ عاومرتبكً  امضطربً  انفسيً  اصعوبة القرار، حيث نتج عنيا وضعً 

  النظرات المستغربة والمستنكرة.  رّدت عنو 

"في ذلؾ المساء البارد مف  الصمح، والتحالؼ مع اآلخريف:عقد ل امناسبً  اديواف مكانً وجّسد ال

خوتو، وعدد م ف شير كانوف األوؿ، اجتمعوا في ديواف الزيادنة: أمراء عرب الصقر، وظاىر، وا 

 قاطع األمير رشيد الجبر أفكار الحضور المتضاربة...  ...(3) كبار عرابة

عمى أرض  اذا واقفً يكوف رمحي ىأريد أف  ىذا رمحي. قاؿ. ثـ قبض عمى الرمح وأضاؼ:-

 ات يدؾ وانصب الرمح أمامي أييا األمير... ى....جر الصواف أخبروني ما الحيمة؟!.مف ح
                                                           

 ٖٙ٘هو مجلس سجل السلطان، أو مجلس الحّكام والوًلة. المصدر نفسه،  الدٌوان:(ٔ)
 .ٓ٘، قنادٌل ملك الجلٌل نصرهللا، إبراهٌم،(ٕ)
(
ٖ
دونما ، سادسة قرى عكا فً كبرها تقع فً الجنوب الغربً من عكا ، واسمها هذا  ٓٗٔمن امهات قرى القضاء ، مساحتها  عّرابة: (

كانت تحمله فً العهد الرومانً وبقٌت معروفة بهذا اًلسم حتى الفتح اًلسالمً، وهً حالٌا قرٌة اسالمٌة فً الجلٌل اًلدنً فً 
 . 5ٕٗ، ٕ، القسم1ج ، موسوعة بالدنا فلسطٌن،ىالجنوب من عكا، ٌنظر: الدباغ، مصطف
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امتدت يد األمير رشيد، ووضعت الرمح بشكؿ قائـ أماـ ظاىر الجالس بجانبو. رفع ظاىر يده 

 .(1)ووضعيا فوؽ يد األمير، وقبض عمى الرمح" 

رصد الكاتب المكانة العالية التي تمتع بيا الزيادنة وديوانيـ، وال سيما بعدما رحموا مف طبريا 

وكاف األمير  وصوب. بٍ يقصده الناس مف كؿ حد اعً رفي افبقي ديوانيـ مكانً إلى عّرابة البطوؼ، 

الصمح مع د لعق ارشيد الجبر مف الوجوه البارزة التي قصدت الديواف، إذ وجد فيو فضاًء رحبً 

المتجسدة ؿ دالالت القوة وضّمف الكاتب أسموب االستفياـ الذي حم. ظاىر،  وتجديد العيد لو

)أرض مف  (، والصبلبة الكائنة في االمتمثؿ في )واقفً  زة، والرفعة، والثباتوالع في )رمحي(، 

 اتحاد عرب الصقر مع ظاىر، وجْعميـ ستفيامو إلى حجر الصواف(، فقصد األمير رشيد عبر ا

شخٍص واحد: )ظاىر العمر و وجيشو، إذ وجد اجتماع تمؾ الدالالت وتمثميا في مف قوت اجزءً 

.  ايكبر يومً  لذي أصبح اسموالزيداني( ا وأدت أفعاؿ األمر )ىات، وانصب(، واألفعاؿ بعد يـو

( الدالة عمى ـ)أمامي، وبجانبو، وأماالمتبوعة بظروؼ المكاف  تدت، ووضعت، ورفع(الماضية )ام

عبر الحوار الدائر بيف األمير رشيد الجبر، وظاىر الموقؼ وواقعيتو اإليحاء بحيوية  حركة إلىال

بض( دالالت المكاف فوؽ، وقوحمؿ الفعبلف الماضياف )ووضعيا المتبوع بظرؼ العمر الزيداني. 

     اد ظاىر أف يظؿ عرب الصقر تحت إمرتو وحكمو. فأر السيطرة والخضوع، 

...  "تقمب عثماف محاوًل  :إلحاكة  المؤامرات  مناسبٌ  أف الديواف  مكافٌ  وبّيف الكاتب  النـو

 . اعمى الباب أيقظو: الشيخ ينتظرؾ في الديواف. قاؿ  لو جمعة واستدار عائدً  اشديدً  الكف طرقً 

وأْف يحرص عمى أل يقترب منو أحد. تصاعدت دقات طمب ظاىر مف جمعة أف يغمؽ الباب، 

 كتميا...  قمب عثماف حتى أنو راح يعتصر صدره محاوًل 

 سأختصر يا عثماف. 
                                                           

 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم، (ٔ)
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ىؿ ، وأنيما وضعا خطة لمتخمص مني. (1)لقد بمغني أّف أخي سعد قابؿ وزير دمشؽ في )فيؽ(

 كيذا؟! اسمعت أمرً 

 ل يا شيخ، لو كنت سمعت لجئت إليؾ مف فوري... 

 أتريدني أف أستدرجو في الكلـ ألعرؼ منو كؿ شيء؟!

 .(2)أريدؾ في شيء أكبر مف ىذا بكثير" 

جدرانو العالية، ففضاؤه المغمؽ، و  إلحاكة المؤامرات والتخطيط ليا،  امثاليً  محبل  شّكؿ الديواف 

وجّسد ابنو عثماف.  شأف قتؿ أخيو سعد عمى يد مّكنت ظاىر مف تدبير ومساحتو المحدودة،

في  ا، وحائرً اومضطربً  اكاف خائفً إذ يواف عمى حالة عثماف النفسية، الكاتب انعكاس فضاء الد

تصر( حالة االرتباؾ الموجودة عند عثماف عبر محاولتو وعّمؽ الفعؿ المضارع )يعذات الوقت. 

كتـ دقات قمبو المتصاعدة، فأحس بأّف تمؾ الدقات  ستخرج مف صدره، وتفضح سره،  فأخذ 

بيا عف تمؾ ويبتعد حتى يستر نفسو،  إلى الداخؿ، بيا اما يممؾ مف قوٍة،دافعً  بكؿيعتصره 

ف جدراف الديواف. وأفاد الفعؿ الماضي )بمغني( المقترف يو، والكائنة بيالشكوؾ المخبأة في عيَنّي أب

وكاف تكرار  بالمؤامرة المحاكة ضده.ذ دّؿ عمى حقيقة بموغ الشيخ ظاىر وعممو إ ، ( التحقيؽ)بقد

كسابو طابعً مور التي دعّ حروؼ التوكيد مف األ  احيوي   امت الموقؼ عبر اإليحاء بواقعيتو، وا 

إلى تأكيده في نفس القارئ. وتضمف النص أسموب االستفياـ، وتجمى ذلؾ عبر ، أدى امميزً 

لساف  االستفياـ االستنكاري الوارد عمى فحمؿ  .في الديواف الحوار الدائر بيف ظاىر وولده عثماف

إلنكار والنفي لما صدر عف عثماف. وجاءت ال النافية )ال يا شيخ( مناسبة ظاىر دالالت ا

مف معرفتو  بأي شيء. ودّؿ االستفياـ االستنكاري الموجو حيث أنكر عثماف  اـ،لغرض االستفي

                                                           
(
ٔ
فٌق: بالكسر ثم السكون، وآخره قاف، كأنهفعل ما لم ٌسّم فاعله من فاق ٌفوق.وقٌل : مدٌنة فً الشام بٌن دمشق وطبرٌة ، وقٌل : (

 .1ٕٙ/ ٗ معجم البلدان،وغقبة فٌق ٌنحدر منها الى الغور غور اًلردن ومنها ٌشرف على طبرٌا وبحٌرتها ، الحموي، ٌاقوت، 

 .ٕٔٗ-ٕٓٗ ملك الجلٌل، قنادٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٕ)
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إزاحة  اًل أي صمة تجمع بينو وبيف عمو، محاو  اعثماف ألبيو عمى إثبات صدؽ نيتو وحْسنيا، نافيً 

 كؿ الشكوؾ عنو، إضافًة إلى كسبو وّد أبيو، وزيادة ثقتو بو.

ر الزيداني، إذ كاف مقصد الناس  وأشار الكاتب إلى المكانة العالية التي تمتع بيا ديواف عم

"قرر سعد أف  :ة، وليالي الشتاء الدافئةفي ليالي الصيؼ الطويم النفس،متسمية والترويح عف ل

يحيي تمؾ الميالي البعيدة التي كاف ديواف الشيخ عمر الزيداني يمتمئ فييا بالحياة، لـ تكف 

ىناؾ مناسبة أفضؿ مف وصوؿ الشيخ سعدوف أشير حكواتي في البلد... تعمد ظاىر أف 

و تمؾ الميمة، كانوا كميـ ىناؾ أخوتو، والقاضي... تجاوز يكوف آخر مف يصؿ إلى ديواف أبي

 .(1)صؿ عتبة الديواف، وىناؾ ترّجؿ" الباب الخارجي بفرسو حتى و 

معاني األلفة، والمحبة، والحياة، حيث  يختزف بيف جدرانو األيفً  ااء ديواف الزيادنة مكانً مّثؿ فض

وية الديواف وتمثمت حي ، قضاًة ووالة.اوصغارً  اة، كبارً والتسمي يوترفالنو بغية يقصدو كاف الناس 

الحكواتي الشيير الذي عمؿ عمى خمؽ جو تكتنفو  ،وألفتو المكانية عبر وجود الشيخ سعدوف

السعادة بيف  نشر. وكانت حكاياتو الجميمة كفيمة بالمودة، وتتخممو الراحة، ويعمو األماف

الحياة في أرجاء  نشوَة الماضي إلى النفوس، وبثّْ ة عادوا   ،االمكاف بيجًة وسرورً  ؤلمو ، الحاضريف

يد، ذلؾ الزمف البع ا، معيدً الديواف عمى دفتيو أماـ الجميع طبريا، فيذا ما أراده سعد العمر، ففتح

   ذلؾ الزمف الذي كاف ينعش الروح، وُيذىب اليـ عف كؿ قمب. 

  السرداب -راًبعا

اشتداد  الناس عند  إليو بحفرة عميقة، يمجأ وىو مكاف  يقع تحت البيت،  أشبو ما يكوف 

 افتحاتو العالية التي  تشكؿ ممرً ب دامس. ويتميز السردابرغـ ظبلمو ال ار أمانً ، فيو األكثاألزمات

                                                           
 1ٓ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٔ)
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 او رمزً . وقد  استطاع الكاتب أف يتخذ من(ٔ)استمرار الحياة  يضمف اليواء الذي يعبر مف خبلليا 

في رواية لشخصياتيا وموضوعاتيا. ولـ يحضر السرداب   امغايرً  األحداث قصتو،وفكرً  اجديدً 

في ":ميؿ( إال مرة واحدة، حيث شّكؿ ظاىرًة فنّيًة ونقديًة،  تستحؽ التأمَؿ والدراسة)قناديؿ ممؾ الج

، وبيف حيف وحيف كاف رأسو ذلؾ المتداد الذي ل تبدد وحشتو سوى شعمة قنديؿ، زحؼ طويًل 

يصطدـ بسقفو أو بأحد جانبيو، لكف السرداب لـ يكف ينتيي، كما لو أنو رحمة ل نياية ليا 

نحو باطف األرض، ل نحو سطحيا... امتدت يده، تحسس سقؼ نياية السرداب، فأدرؾ أف 

 . (2)وبرفؽ بدأ يدفعيا إلى الخارج" . فوقو مباشرة..ىناؾ عدة عوارض خشبية صغيرة 

و حيث يخبئ بيف جدران لممكاف المغمؽ المكتنؼ بعتمة ال نياية ليا، اجّسد السرداب فضاًء حي  

وبّيف الكاتب انعكاس أماف. رغـ ما يحتضنو مف  اموحشً  اظممة قاتمة دامسة، جعمت منو مكانً 

ظاىر عبر ما فيو مف تناقضات، حممت في ثناياىا دالالت الخوؼ  تأثيره عمى حياةالسرداب و 

بدا فضاؤه إذ ، الداخؿ والخارج في فضاء السردابوتجمت ثنائية  اف، والموت والحياة.واألم

ينتظر يد الوزير ، (ٖ) في فضاء البعنة اأطبقت جدرانو عمى حياة ظاىر، فغدا حبيسً  االمغمؽ سجنً 

الذي أدى ذلؾ المكاف المغمؽ ممّر األماف، وسبيؿ النجاة وفي الوقت ذاتو مّثؿ  رأسو.  تنتزع

وبرزت ضؿ. نحو حياٍة أف اوة الوزير،  منطمقً ف سطلبعنة، والبتعاد عبظاىر إلى الخروج مف ا

 المتمثمة داخؿ السرداب ، والطويمة الدالالت الحركية التي رصدت تفاصيؿ تمؾ الرحمة الشاّقة

 ، ويصطدـ رأسو،، ويدفعيا(، فأوحت ىذه الدالالت بالضيؽ، والتعب، والمشّقة. )زحؼ طويبًل 

 

 
                                                           

(
ٔ
 .5ٔ-5ٓ(،  5٘ٔ) ، الرواٌة والمكانٌنظر: النصٌر، ٌاسٌن (

(
ٕ
 .ٖ٘ ،قنادٌل ملك الجلٌل نصرهللا، إبراهٌم، (

: تقع بالقرب من الطرٌق العام بٌن عكا وصفد وهً كبمة آارامٌة بمعنى ) بٌت الغنم والضأن( ، تقوم على مدٌنة البِْعنة (ٖ)

 ، ٕ/ القسم1) بٌت عناة( الكنعانٌة وهو اسم إله سامً ، الدباغ، مصطفى، موسوعة بالدنا فلسطٌن، ج
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  الخيمة -خامًسا

واألماف.  ، فيي بيتو الذي يجد فيو األلفة والراحةاوثيقً  اترتبط الخيمة بساكنيا البدوي ارتباطً 

السماء، وتنغرس تنفتح عمى الستقرار، إذ وىي المكاف الذي يرمز إلى استمرار الحياة رغـ عدـ ا

وتعد الخيمة الشاىد األوؿ عمى قصص الحب  .(ٔ) ، وأماـ بابيا تتجمع اإلبؿفي أعماؽ األرض

وقد أشار الكاتب إلى أبرز دالالت الخيمة، فيي لقبيمة. اىـ مف أفراد اء العـ، وسو الكائنة بيف أبنا

نيضت، سارت نحو باب معت غزالة وقع الحوافر، "س :ي كانت ُتعقد فيو األفراحالمكاف الذ

الخيمة. كانت الشمس تشرؽ في تمؾ المحظة حمراء قانية خمفو، ولوىمة أحست أنو يخرج مف 

ّف عمييا أف تمد إليو يدىا لممرة األخيرة، أف تكوف قابمتو ليولد تمامً  . اوسط حمرتيا، يولد، وا 

يمة بْشر... بعد عصر ذلؾ اليـو حممت غزالة كؿ ما تجّمع لدييا مف حطب، وضعتو أماـ خ

 .(2)امتدت يدىا إليو بشعمة متقدة وقالت: ىذي نار عرسؾ يا بْشر شعميا" 

الواسع الذي مجاليا ميزت بمكانية، حيث تا النّبأ الفضاء المحدود لمخيمة البدوية عف ألفتي

اسبات التي أبرز المن فة. وكاف الزواج مفألواف الفرح المختمدرانو القماشية الرقيقة بيف ج يختزف

لعرس ، ُيَجس د تفاصيؿ  ااي  ح ، ومجااًل اواقعي   امت خيمة بْشر مكانً فشكّ تقاـ في فضاء الخيمة، 

رومانسّية، فأنَسف يحاءات الالممزوجة باإل وحضرت الصور الطبيعيةدوي األصيؿ. العربي الب

الكاتب إلى حمرة ىا. وأشار ف غزالة، تستعد لوضع وليدالكاتب الشمس، وجعميا تبدو كأـ في عي

ىج البّراؽ، والنور الشمس، داللة عمى شدة وىجيا، وفرط حرارتيا، وكأف بْشر جزء مف ىذا الو 

اتب وضّمف الكوقد حممت ىذه الدالالت معانَي الحب، والعشؽ، والوجد، واليياـ. المضيء. 

                                                           
 .ٙٙٔ، (591الرواٌة والمكان )ٌنظر: النصٌر، ٌاسٌن، (ٔ)

 .1٘، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٕ)
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اإلنساف البدوي، يجة البدوية العامّية )ىذي نار عرسؾ يا بْشر شّعميا(، إذ دّلت عمى بساطة اّلم

      متيا في اإلعداد لعرسيا. ساى، ومت عف مكانة المرأة البدويةوكشف

القتسػػػػػاـ الغنػػػػػائـ بعػػػػػد العػػػػػودة مػػػػػف الحػػػػػرب، وفػػػػػي الروايػػػػػة مػػػػػا يػػػػػدؿ  اوتتخػػػػػذ الخيمػػػػػة موضػػػػػعً 

بعػػػػد تنػػػػاوليـ طعػػػػاـ الغػػػػداء فػػػػي خيمػػػػة بْشػػػػر ذات األعمػػػػدة األربعػػػػة، بعػػػػد أف " عمػػػػى ذلػػػػؾ:

باقتسػػػػاـ الغنػػػػائـ، كػػػػاف مػػػػف عػػػػاداتيـ أف يكػػػػوف لمػػػػذي يشػػػػارؾ فػػػػي شػػػػربوا القيػػػػوة، بػػػػدأوا 

الحصػػػوؿ عمػػػى الغنيمػػػة حصػػػة، ومػػػف يكػػػوف أمػػػاـ الخيػػػؿ حصػػػة، ولمبيػػػت الػػػذي يستضػػػيؼ 

العائػػػػديف مػػػػف الغػػػػزو حصػػػػة. اقتسػػػػموا الغنيمػػػػة فكػػػػاف لبْشػػػػر النصػػػػيب األكبػػػػر... منػػػػذ تمػػػػؾ 

 .(1)مف أغنياء القبيمة"  االمحظة أصبح بْشر واحدً 

إذ كانت واحدة مف أىـ العالية والشأف الرفيع لساكنيا،  خيمة بْشر عف المكانةنّبأ فضاء 

دالالت السمّو، والعمّو، يمة ووجوىيا. وقد جّسد فضاء خيمتو األماكف التي استقطبت فرساف القب

بنائيا )ذات األعمدة األربعة(، حيث ّمؽ الكاتب تمؾ الدالالت عبر رصد مظاىر والرفعة. وع

ي رمٌز ميٌـّ مف رموز القبيمة. وقد لفت الكاتب إلى فيعمدة إلى ثباتيا وشموخيا، رمزت تمؾ األ

 امكانيً  جااًل المغمؽ م التحوؿ الفعمي المكاني الذي أحّؿ في فضاء الخيمة، حيث غدا فضاؤىا

  ، يتسع لكؿ أبناء القبيمة. امفتوحً 

"ذات مساء سارت  :بيمةالتخاذ القرارات الميمة المتعمقة بشؤوف الق وتشكؿ الخيمة محبل  

وطفاء أـ األمير قعداف نحو خيمة األمير القتيؿ وبيدىا رمح، وما إف أصبحت عمى بعد خطوات 

مف بابيا، حتى غرستو في األرض وواصمت طريقيا إلى داخؿ الخيمة، كاف األمراء والشيوخ 

                                                           

 .57، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم،  (ٔ)
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 عمينا....  اختاروف مف بينكـ أميرً أتحرؾ مف ىنا قبؿ أف أراكـ تىنالؾ مجتمعيف. قالت: ل كميـ 

 وأنا أنتظر أحدكـ يغرس الرمح الذي انكسر بموت األمير رشيد...  لقد صبرت طويًل 

 .(1)استدارت واألعيف تتابعيا، وحينما عادت رأت ابنيا األمير قعداف يتوسط المجمس" 

تنبثؽ منو أبرز قرارات  احي   ، ومجااًل امناسبً  امكانً جّسد الفضاء المغمؽ لخيمة األمير رشيد 

أشارت إلى  تيلؤلمير رشيد مف األمور الميّمة ال اخمفً   وكاف شأف تعييف األمير قعدافالقبيمة، 

مف  اانبعاث األحاديث المختمفة مف أفواه الشيوخ واألمراء، مخمفًة مزيجً  حيوية المكاف عبر

الدالة عمى الحركة  الماضية وعّززت األفعاؿأنحاء الخيمة. األصوات، يبعث الفوضى في 

عمى تحقيؽ األمر،  حيث دّلت)سارت، وغرستو، وواصمت، واستدارت، وعادت( الموقؼ، 

 ي قبيمتيا. ا الرفيعة فونبأت عف قوة المرأة العربية البدوية، ومكانتيوأكسبت الخيمَة مكانًة عالية، 

القوة، والثبات، ودواـ االنتصار، وعدـ  أىميا: دالالٍت عديدةً الرمح أماـ الخيمة وقد حمؿ غرس 

تؤكد استمرار كسار، وىذا ما أرادتو وطفاء عند غرسيا الرمح أماـ خيمة األمير رشيد،  أف االن

 الحياة، وعدـ االستسبلـ لمموت. 

 الصواف -سادًسا

يأوي إليو  مكاف ذات جدراف قماشية سميكة،  وىويقترب الصواف في بنائو مف بناء الخيمة،  

مف أىداؼ  ة )قناديؿ(، إذ جعمو الكاتب ىدًفاوقد حضر الصواف في رواي السمطاف أثناء الحرب.

"في داخؿ صوانو أبصر سميماف باشا بأـ عينو، كيؼ نبتت لمقماش السميؾ مخالب  :لحربا

مثؿ أّي قدـ وحش ينقّض عمى فريستو. كانت المخالب قد بزغت حادة متوعدة مف األعمى 

ومف الجية الشمالية الغربية، وسقط بعضيا عند قدميو... ولمحظات طالت أحس بأف الزمف قد 

                                                           
 .ٖٙٗ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٔ)
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ي تمؾ المحظة، أدرؾ تتصفحاف قماش الصواف مف كؿ جانب... ف توقؼ، انتظر وانتظر، وعيناه

 .(1)، وأنو وحده الذي يستطيع أف ينيييا" أنو بدأ حرًبا

 مخيؼ وموحش،رصد الكاتب تحوؿ فضاء صواف سميماف باشا المغمؽ اآلمف إلى مكاف 

تو، وبرزت الصور البصرية الموحية بصدؽ الموقؼ وواقعيتكتنفو الحرب مف كؿ الجوانب. 

أدى بو إلى ، ا مربًكانفسي   وّلد وضًعافإبصار سميماف باشا ثقوب الصواف الناتجة بفعؿ الحرب، 

مف وعجزه عف المسير، فكأّف عينيو أصبحتا عاجزتيف عف إدراؾ كؿ ما اإلحساس بتجمد الز 

فنّيًة داّلًة عمى قساوة الحرب وشدتيا،  اورسـ الكاتب صورً  حوليما أماـ تمؾ الجدراف الميترئة.

، فريستيا حيث جعؿ الرصاص المخترؽ جدراف الصواف كمخالب حيواف مفترس، تتوغؿ في جسد

ودّؿ الفعؿ )بزغت( يو كؿ ما تممكو مف وحشيٍة وشراسة، لتؤدي بو إلى الموت واليبلؾ. وتبّث ف

وتعّمقت داللة اضحة وبارزة. مس، و فيذه المخالب قد بدت مثؿ شعاع الشعمى التجّمي والوضوح، 

فدّلت جميعيا متوعدة( المذيف َتِبعاه، البزوغ )بقد( التي سبقت الفعؿ، وباسَمّي الفاعؿ )حادة، و 

      وتأصيمو في ذىف القارئ. عمى تحقيؽ الحدث، وتأكيده،

سميماف باشا رحب بيا "القرارات المتعمقة بشأف الحرب:  التخاذ وشّكؿ الصواف محبل  مناسًبا

  عاىا لمجموس...ود

لقد جئتؾ ثانية يا باشا رسولًة لمشيخ ظاىر وكمي أمؿ أف نتفؽ عمى ما لـ نتفؽ عميو في 

 المرة األولى... 

 ؟وما ىي مطالبؾ

  .(2)مف البرج"  جانًباأف يدفع ظاىر ماؿ الميري الجديد والمكسور عميو، وأف ييدـ 

                                                           
 .15ٕ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٔ)

(
ٕ
 .5ٖٔ المصدر نفسه،(
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التخاذ القرارات  ومكاًنا واسًعالعقد المفاوضات،  حي ااء صواف سميماف باشا مجااًل مّثؿ فض

 ودّلت مشاركة نجمة في التفاوض مع سميماف باشاب أو إنيائيا. البارزة المتعمقة باستمرار الحر 

ومزج الكاتب بيف الدالالت أنيا، وما تمتمكو مف نباىٍة وذكاء. عمى رفعة مكانتيا، وعمّو ش

لوجو مع ذلؾ الحصاف  يض مغتاًظا... فوجد نفسو وجًيا"ن :اإليحاءات النفسيةالحركية، و 

عف حالة  ىذه الدالالت عّبرت، حيث (1)" اليزيؿ، فمـ يتمالؾ نفسو، إذ وّجو إليو ركمةً 

واالنزعاج، والقمؽ، وعدـ الرضا، فمـ يكف سميماف  ،المتجسدة في االضطرابالشخصية الشعورية 

 اقد كّثؼ الحدث، موحيً . وكاف اسـ المرة )ركمة( ما فعؿْ  عؿَ عف ىدية نجمة، لذلؾ ف اباشا راضيً 

 ،بكؿ ما يخبئ سميماف باشا مف مشاعر البغض والكراىية، فمـ يكف يحتاج ألكثر مف ركمٍة واحدة

    يبث  عبرىا كؿ ما يختمج نفسو مف أسى وحقد. 

ينتظر وصوؿ قادة "جمس محمد أبو الذىب  :إلعداد خطة الحرب اًنا مناسًبامكالصواف  دّ عَ ويُ  

صافحيـ بحرارة  آخر...  و بقصر متحرؾ أكثر مف أي شيءٍ ظاىر في الصواف المخممي األشب

ظير اثناف مف خدمو  أدىشتيـ دوف أف يكفوا عف البتساـ، ودعاىـ لمجموس... وحيف صّفؽ،

 سي نفسو الذي سيجمس عميو مستمتًعاأشبو بعرش... الكر  مخمميِّا اأحمرً  يحملف كرسيِّا

 . (2)" وعة بعد ذلؾ.بمشاىدة سبعة آلؼ رأس مقط

رؼ معنى ال تع ، فةشخصيٍة ماكرٍة ومتكبرٍة ومتعجر  نّبأ فضاء صواف محمد أبو الذىب عف

وال تدرؾ طريقيا. فيذا الصواف الَتِرؼ الباذخ انعكس بكؿ ما فيو عمى نفسية أبي الرحمِة، 

ورّكز الكاتب عمى والعنجيية، والظمـ، واالستبداد.  حيث بّث فييا معاني الجبروت،الذىب، 

                                                           
(
ٔ
 .ٕٖٓ-5ٖٔ ،قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (

 .55ٗ-51ٗ ،المصدر نفسه(ٕ)

 

 



  

 
ٗٔ 

 

حمر الذي يرتفع بو أبو كرسيو المخممي األ المحيطة بأبي الذىب وال سيماالمظاىر الجمالية 

فالكاتب قد ذكر المكاف ) الصواف ( بكؿ أبعاده ودالالتو حيث أضفى  الناس.عف جميع  الذىب

الجغرافية يوحي بواقعيتيا أو يدؿ عمى مكانة صاحب  عميو صفة الواقعية، فذكر األماكف بأبعادىا

استقباؿ الحدث وتحقيقو، عمى ترنة بالفعؿ المضارع )سيجمس( سيف التسويؼ المق ودّلت المكاف، 

بيف المكاف )الكرسي( والشخصية )محمد أبو الذىب(، ية إضافًة إلى تعميقيا العبلقة التبلزم

وحضر أسموب المفارقة في فجموس أبو الذىب عمى ىذا الكرسي كائف في الحاضر والمستقبؿ. 

فقطع الرؤوس ال يبعث بالنفس إال دالالت بمشاىدة سبعة آالؼ رأس مقطوعة(،  )مستمتًعا

ت في سخرية أبي الذىب واستيزائو، وسروره الخوؼ واأللـ والتوجع، لكف المتعة الفعمية تجسد

  أعينيا دالالت االستسبلـ، والخضوع، واالنكسار.  في  لتي تحمؿبتمؾ الرؤوس ا

عمى الشخصيات، إذ تنّبئ عف  كف المغمقة أكثر المجاالت تأثيًراخبلصة القوؿ: إف األما

الناتجة بفعؿ ما يكتنؼ فضاءىا مف قيـ األلفة والمعاداة، لمختمفة حاالتيا النفسية والشعورية ا

العبلقة الوجدانية الكائنة بيف الشخصيات لذلؾ يعمد الراوي عبر تمؾ األماكف إلى رصد 

 مدى تأثير  كؿ منيما عمى اآلخر. واألماكف، وتبياف

 المكاف المفتوح المبحث الثاني:

ع، والسوؽ بغير البنياف، والمكشوؼ لمعياف، كالشار  ُيعّرؼ المكاف المفتوح بأنو: "المكاف المحدد  

 :األماكف المفتوحة الواردة في الرواية. ومف أىـ (ٔ)الواسع، والحدائؽ" 

 

 

                                                           
 .ٖٔ، عناصر الرواٌةحجازي، ٌوسف بن حسن، (ٔ)
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 الساحة -أوًل  

وىػػػػػػي المكػػػػػػاف الػػػػػػذي يجسػػػػػػد ممحمػػػػػػة الحيػػػػػػاة اليوميػػػػػػة المعيشػػػػػػة عبػػػػػػر الصػػػػػػراع الػػػػػػدائر بػػػػػػيف    

ة، الحيػػػػا ، ففضػػػػاؤىا الواسػػػػع ىػػػػو  المكػػػػاف الػػػػذي ينطمػػػػؽ منػػػػو اإلنسػػػػاف  نحػػػػو (ٔ) وقػػػػدرهف ااإلنسػػػػ

وتسػػػػػمى السػػػػػاحة بالمكػػػػػاف المسػػػػػماري وىػػػػػو "المكػػػػػاف الػػػػػذي يػػػػػذكر  عتبػػػػػة ذلػػػػػؾ القػػػػػدر.  متخطًيػػػػػا

 د. وقػػػػػػ(ٕ)بكممػػػػػػات قميمػػػػػػة ال تتجػػػػػػاوز ثػػػػػػبلث كممػػػػػػات، وميمتػػػػػػو الػػػػػػربط بػػػػػػيف مكػػػػػػانيف كالمسػػػػػػمار" 

"ظػػػؿ يسػػػير خمفيػػػا  جعميػػػا تػػػربط بػػػيف زمنػػػيف بعيػػػديف:، حيػػػث فػػػي داللػػػة السػػػاحة َحػػػّور الكاتػػػب

لسػػػػباؽ الخيػػػػوؿ،  اإلػػػػى أف وصػػػػل تمػػػػؾ الفسػػػػحة الواسػػػػعة مػػػػف األرض التػػػػي كانػػػػت ميػػػػدانً 

أغمضػػػػت عينييػػػػا نظػػػػرت خمفيػػػػا فوجدتػػػػو يخمػػػػع حػػػػذاءه، ابتسػػػػمت، انتظرتػػػػو حتػػػػى وصػػػػؿ، 

باسػػػتعادة وأغمػػػض عينيػػػو، وراحػػػا يسػػػيراف فػػػي تمػػػؾ البقعػػػة الواسػػػعة حػػػافييف، انشػػػغؿ ظػػػاىر 

  .(3)غؿ بتذكر مرة أخرى قبميا" أوؿ مرة جاءت بو إلى ىذه الساحة، وكمما تذكرىا، انش

سية والشعورية عبر نبو عمى حالِة ظاىر النفالفضاء المفتوح لمساحة انعكس بكؿ جوا إفَّ    

 خطواتؾ خطوت "لقد  أولى خطواتو، جسدي المكاف الذ الساحة  كانتف لطفولة، أياـ ااسترجاعو 

. المكاف ال غيركاني، أي في ىذا إلى التخصيص الم المكاف )ىنا( ، فأشار ظرؼ(4)" ىنا األولى

فمؤاثرة ظاىر غرسو أقدامو في ، اـ الحافية عبلقة التوحد بيف الشخصية والمكافوعّمقت األقد

واندمج في  نسي ظاىر نفسو،بالتبلـز واالنتماء، ف موحيةً  شعوريةً  أرض تمؾ الساحة، وّلد حالةً 

خر. وأّصؿ الكاتب عبلقة الترابط الكائنة  بيف ظاىر العمر ا في اآلحتى سكف كٌؿ منيمكاف، الم

يمّده   احي   ، إذ جعميا مجااًل (٘)" "أنت بحاجة لئف تتشربيما مًعا، األرض والخيؿاحة فضاء السو 

                                                           
 .5ٕ، جمالٌات المكان فً شعر السٌابٌنظر: النصٌر ، ٌاسٌن، (ٔ)
(
ٕ
 .7ٔٔ، جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌةالنابلسً، شاكر، (

 (
ٖ
 ٖٗ قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم، (

(
ٗ
 .38المصدر نفسه، (

(
1
 .ٖٗ المصدر نفسه،(
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وعّززىا في نفس السابقة، كّثؼ الفعؿ )تتشربيما( الدالالت األرض. وقد  حببقوة الخيؿ، و 

 القارئ.

كاف في الم،، إذ اندمج ةً نيزمكا  وّلد عبلقةً  النص السابؽ،  إف ارتباط الزماف بالمكاف في   

.  (ٔ)مة، ال يمكف الفصؿ بيف أجزائيا متكام فنّيةً  وحدةً وتكثؼ الزماف في المكاف، فأصبحا الزماف، 

ربط بيف زمنيف، زمف  المكاف الذي لـ تكتمؿ صورة الساحة بمعزؿ عف الزماف، فيي لذلؾ 

 مؤدي إلى زمف بعيد.المعيش الزمف الالطفولة الذي انقضى، و 

 البيارة -ثانًيا 

 تميزت بيا فمسطيف، إذ تشكؿ مصدًرا حياتًياوحة التي تعد البيارة مف األماكف الطبيعية المفت     

وقد خرج الكاتب في تصويره كسب الرزؽ. ذي كاف يعتمدىا سبيمو في لئلنساف الفمسطيني ال اميم  

ذلؾ ": بيف أشجاره معاني الخوؼ واأللـا المألوفة، حيث جعميا مكاًنا يخبئ البيارة عف داللتي

الذي تطمقو اإلحساس الجميؿ تبدد فجأة حيف سمع في بيارة الميموف ذلؾ الصراخ المجروح 

و تتضاعؼ...  ترجؿ، وفجأة يتسع، وحيرت، فالستغاثة تزداد قوة، وجرحيا امرأة... اندفع باحثًا

ركض، تعثر، أدمت أشواؾ الميموف يديو المتيف كانتا تعملف عمى إبعاد  ضاع الصوت... 

ذا بو فجأة أماـ ذلؾ الرجؿ الذي يطبؽ براحتو عمى فـ المرأة، ويشير سيفو باليد  األغصاف، وا 

ل يدخؿ  وتوقؼ اليواء جاًفاشجار الميموف، األخرى في وجو ظاىر... تجمد الزمف، تجمدت أ

 .(2)صدره ول يغادره" 

َؿ الفضاء المفتوح في بيارة الميموف إلى مكاف مغم وح لمصراخ المجر ؽ وضي ؽ ال يتسع إال َتَحوَّ

مع تمؾ الصرخات، وأشجار الميموف تحاصرىما  ا، فوجد ظاىر نفسو وحيدً (نية) ىالمنبعث مف 
                                                           

 .ٙ، أشكال الزمان والمكان فً الرواٌةٌنظر: باختٌن، مٌخائٌل، (ٔ)

 .ٓٓٔ-55، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٕ)
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األماف، فغدّو الخوؼ، وانعداـ  دالالت( ، وتوقؼ)تجمد خ الفعبلفورسّ مف جميع االتجاىات. 

أدى إلى توقؼ الزمف توقًفا نفسي ا، وتجمْد أشجار  ؛ًشا محاصًرا بالظمـ واأللـموحالبيارة مكاًنا 

ناتجة  ةٌ نفسيّ و  شعوريةٌ  يذه حالةٌ جامدة ساكنة انتزعت منيا الحياة، فالميموف التي باتت كجدراف 

ؽ المكاف، مرّده إلى  القمؽ والتوتر وضيفإحساس ظاىر بتوقؼ الزمف،  لموقؼ. عف ىوؿ ا

لصور وامتزجت افييا حس عجز الزمف عف التقدـ والمسير.  نفسو، وأّجج والخوؼ الذي سكف

يندفع، يركض، سماع ظاىر صراخ المرأة، جعمو في وضٍع مرتبؾ، السمعية بالدالالت الحركية، ف

وقد أوحت ىذه الدالالت بالقوة،  .تعترض طريقونية التي المكاعقبات الويتعثر، متجاوًزا 

مية، ؼ. وانعكست البيارة وما حّؿ بيا عمى حياة ظاىر الفعوالتضحية، والشجاعة، وعدـ الخو 

دفعو وأسرتو إلى الرحيؿ عف طبريا، والعيش في  مؤلًما مف حياتو، مماو  جانًبا مظمًماحيث شّكمت 

    عّرابة البطوؼ.

"بعد ساعات غادر السراي  :الحنيف إلى الماضيو  وحممت البيارة سيميائيات الحب، والشوؽ، 

يت الذي يتوسطيا قد غدا مف مف بابو الخمفي، سار حتى وصؿ بيارة الميموف. كاف الب

لو. طرؽ  ل مثيؿَ  ميموِف تمأل الجَو بعبؽٍ ال عمى نحٍو ممفت... كانت رائحةُ  طابَقيف، وكبيرًا

تظر... بعد قميؿ وصمت فتاة صغيرة لـ تتجاوز الرابعة، وقبؿ أف يرى وجييا، رأى ذلؾ الباب وان

 . (1)مكاف جديمتيا الثانية الغائبة"  الفراغ المتأرجح

إلى مكاف مفتوح تكتنفو الحياة،  ومعادٍ  بّيف الكاتب تبّدؿ حاؿ فضاء البيارة مف مكاٍف ضي ؽٍ 

وكاف وجود البيت الذي ينتصؼ فضاء البيارة مف اإليحاءات التي عّمقت حيوية ويسوده األماف. 

الصور الشمّية )رائحة الميموف( التي تركت  وأوحت بألفتو المكانية. وتجّمت في المكاف المكاف، 

الفواح، وبّثت فييا معاني البيجة والسرور. إذ أنعشت روحو بعبقيا أثًرا بارًزا عمى نفسية ظاىر، 

                                                           
 .57ٖ-5ٖٙ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٔ) 
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ىر،  مكثًّفا حالتو ظا ى حياةانعكس بكؿ تفاصيمو عممممًحا نفسي ا ميم ا، حضور الجدائؿ وشّكؿ 

وصوؿ أولى الجدائؿ التي  جاع الزمني، أي العودة إلى زمفديمومة االستر الشعورية المتمثمة في 

 دالالت الحب، والعشؽ، والرغبة الجامحة باستمرار الحياة.حممت في ثناياىا 

 ، واالبتكار، الروائي المفتوح )الساحة، والبيارة(، جعمت منو أفًقا واسًعا لئلبداعإف بنية المكاف 

واإليحاءات الداللية والحسية(، ،الفنّية)مختمؼ الصور  رحًبا يستوعب ضاءً والتصوير، وف

 المتنوعة.

  المكاف المرتفع المبحث الثالث:

لوصؼ الواقع، إذ تستخدـ في بناء نماذج  "وسيمة رئيسةتشكؿ األشكاؿ المكانية المختمفة 

تفع أبرز ىذه ذات دالالت رمزية معينة. ويعد المكاف المر  (ٔ)نية" ية تنطوي عمى سمات مكاثقاف

. وقد حظيت الرواية اي  ورة فناألشكاؿ، إذ يقدـ صورة حية لمواقع، تتمثؿ عبر سماتو المكانية الُمحَ 

لمدالالت الفنّية المعبرة عف مكنونات  افضاًء رحبً  ّثمتمرتفعة، حيث مبوجود عدد  مف األماكف ال

 الروائي الداخمية، وخمجاتو النفسية،  ومف  أىـ األماكف المرتفعة الواردة في الرواية: 

 الجبؿ -أوًل 

والشموخ، ويمد اإلنساف بكؿ ما فيو مف قوة  ،والخمود ،يجسد الجبؿ أسمى معاني الصمود 

، والمكاف (ٕ)التخمص مف تعب الفكر والنفس وطاقة، وىو المكاف األمثؿ لبّث األحاسيس، و 

نعاش الروح. ولـ يحضر الجبؿ إال مرة واحدة في األنسب لصفاء الذىف،  الرواية، وراحة القمب، وا 

تأممت نجمة "لما تحممو مف رؤى نقديٍة وأدبية:التأمَؿ والدراسة،  تستحؽ فنّيةً  لكنو جّسد ظاىرةً 

؟ وقالت: (3) الكرمؿ  جبؿ كيذا يستحؽ أف يحمؼ الناس برأسو! ىؿ رأيت حيفا اليـو

                                                           
(
ٔ
 15(، مشكلة المكان الفنً، )المكان وداللتهلوتمان، ٌوري، (

 .ٖٖٕ المكان وداللته فً الرواٌة المغاربٌة المعاصرة،ٌنظر: عجوج، فاطمة الزهراء، (ٕ)

(
ٖ
: امتداد لجبال نابلس مكونا جزأها الشمالً الغربً وٌبدأ من وادي الملح الذي تصب مٌاهه فً نهر المقطع فً ظاهر تل الكرمل(

 .ٖٙ٘/ٔ، موسوعة بالدنا فلسطٌنالدباغ، مصطفى،  القسٌس الجنوبً وٌنتهً على شاطئ البحر اًلبٌض المتوسطعند حٌفا ،
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 بعد يـو كما تمنيت أف تكوف... ارأيتيا يا أمي، إنيا تنمو وتتسع وتصبح أجمؿ، وتغدو يومً 

 الكرمؿ معي...أنت لف تراىا كميا إل إذا صعدت 

 شاقِّا كاف األمُر في البداية... فّكر في أف يتوقؼ قميًل ليأخذ نفًسا... 

 ، ولتجعؿ الجبؿ تحتؾأف يصعد جبًل كما يجب عمى رجؿ مثمؾ  اصعده،  اصعد الجبؿ يا شيخ

ريد أف أرى الكرمؿ فيؾ يصعده، حيف نعود إلى عكا أ يحس بأف ىناؾ حصاًنا أو حتى جبًل 

  .(1)ىناؾ أيًضا" 

حمؿ الفضاء المرتفع لمجبؿ سمات السمّو، والعمو، والرفعة، والعزة، والشموخ، وقد تجسدت تمؾ 

ي ا ورحي ا، ينبئ بعًدا نفسلكرمؿ، إذ رأى فيو الدالالت في شخصية ظاىر الذي عمد إلى صعود ا

العالي والمنخفض في فضاء الجبؿ مف  وتمّثمت ثنائيةعف رؤية واعية مّتجية نحو األفؽ البعيد. 

عميقٍة توحي باالنفصاؿ  شعوريةٍ  حيث أدى إلى وجود حالةٍ  لتدرج المكاني )اصعد الجبؿ(،اخبلؿ 

 فضاء عف قدامو فضاء الجبؿ،  وفكره الذي كاف  يرتفع بو الفعمي بيف جسد ظاىر الذي يجوؿ بأ

وَحّوَر مكاف وزماف آخَريف، يجسداف واقع حممو في المستقبؿ القريب. صوب  منطمًقاالكرمؿ 

في مختمؼ  التي بعثت الحياة اتب في كينونة الجبؿ عبر ما بّث فيو مف عناصر الحركةالك

أرجائو بعد أف كاف كائًنا ساكًنا ومي ًتا، )ولتجعؿ الجبؿ تحتؾ يحس  بأّف ىناؾ حصاًنا أو جببًل 

عمى الشخصية، فكأف الكرمؿ وما بقوة تأثير المكاف وسيطرتو اإلحساس  يصعده(، فأوحت داللة

وأّكد الكاتب عبلقة التوحد يو مف قوٍة وشموٍخ وعظمٍة قد سكف ظاىر حتى صار كرمبًل آخر. ف

تّجية نحو ة مبيف ظاىر والجبؿ، )أريد أف أرى الكرمؿ فيؾ ىناؾ(، فأشارت ىناؾ إلى رؤية بعيد

وحو. ه ور كرمؿ، واتحاده معو في جسدمت بإرادة نجمة مبلزمة ظاىر لمأفٍؽ واسٍع ومفتوح، تمث

"لقد مضى الزمف الذي كنت فيو بحاجٍة ومّثؿ فضاء الجبؿ مرحمة زمنية انتقالية في حياة ظاىر، 

                                                           
 .ٕٔٗ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٔ)
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 ، فشّكؿ الجبؿ طريًقا جديًدا(ٔ)يًضا" يو إلى قوة الجباؿ أالندفاع الخيؿ، وجاء الزمف الذي تحتاج ف

وة الخيؿ واندفاعيا، عف ذلؾ الزمف الماضي، زمف ق بو نحو زمٍف آخر، يبتعديسمكو ظاىر 

  زمف صبلبة الجبؿ وثباتو.  منطمًقا نحو زمٍف جديد، 

  السور -ثانًيا

، حيث تمّثؿ  (ٕ) يعد السور "العتبة التي تعني ضمف كيانيا البنائي البلداخؿ والبلخارج"     

. والنقطة التي تصؿ بينيما أو تفصميما في آٍف واحد ،الفضاءيفالحّد الذي ينتصؼ  بيف ىذيف 

يسيـ في  ،اجداًرا سميًكا  ومنيًعا وصعبً يشّكؿ  يتميز السور عف غيره مف األماكف المرتفعة، إذو 

ا معيًنا، فيو ، وواقًعا اجتماعي  اا مميزً ا أسطوري  حس   إضافًة إلى امتبلكو  تحصيف المكاف وحمايتو، 

ويكتسب السور أىمية  . (ٖ) المكانيةالفضاء األبرز الذي يعيد ترتيب األماكف عبر تعييف حدودىا 

في تمؾ المحظة صاح " :لقوة المكاف رمًزا أساسًياو  ىجمات العدو، ونو حصًنا يصد  كبيرة في ك

الرجاؿ عمى السور: لقد وصؿ الجيش. فعّمت الفوضى، وتدافعوا ُيحِكموف إغلؽ البوابة بمزيد 

دة صمدت بصورة لكف أسوار البممف العرائض الخشبية... في اليـو التالي تواصؿ القصؼ، 

 .(4)أدىشت الجميع" 

يا مف قوٍة ومنعٍة عبر ما يكتنف (البعنة)ية لفضاء مّثمت األسوار العالية درع الوقاية والحما

وحممت األسوار ثنائية الخوؼ وصبلبٍة وثبات، فشكمت حصًنا منيًعا ليا يحّدىا مف كؿ الجوانب.

وتمّثؿ األماف في  قدوـ الجيش، الفوضى الناتجة بفعؿ وؼ عبر انبعاثواألماف، فتجّسد الخ

س ينعموف باألماف في بمدتيـ وبيوتيـ بقي النابمدة ، وعدـ تمّكْف العدو منيا، حيث لصمود ا

ومزج الكاتب بيف الصور السمعية )صاح، فعّمت الفوضى(، والدالالت داخؿ حدود تمؾ األسوار. 

                                                           
(
ٔ
 .ٖٔٗ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (

(
ٕ
 .ٕٔٔ، جمالٌات المكان فً شعر السٌابالنصٌر، ٌاسٌن، (

(
ٖ
 .ٕٙٓ، المصدر نفسهٌنظر: (

 .ٖٕ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٗ)
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إذ أوحت باضطراب الموقؼ، وأشارت إلى حالة ُيحِكموف إغبلؽ البوابة(، الحركية )فتدافعوا 

  التوتر والقمؽ التي سكنت النفوس. 

بسرعة راح ظاىر يرمـ ويحصف، ويجمع المدافع وينصبيا "ويشير السور إلى قوة المكاف: 

 .(1)" افوؽ األسوار، ما إْف وصمتو أخبار تحريؾ الدولة لجيش كبير سيياجـ عكا برً 

إذ يحمؿ فضاؤه العالي دالالت الييبة، وعدـ الخوؼ، يشكؿ السور رمًزا ميم ا لممنعة والقوة، 

فمـ يجد ظاىر أفضؿ مف ارتفاع والمدافع األوؿ عنيا. ة، ومركز أمنيا وحمايتيا، فيو وجو المدين

ودّلت سيف التسويؼ المقترنة بالفعؿ . يواجو عبره عدوه، ويصّده عف مدينتو األسوار مجاالً 

وتحقيؽ وقوعو. وأشارت األفعاؿ المضارعة )ُيرمـ، المضارع )سيياجـ( عمى استقباؿ الحدث، 

وينصبيا(، عمى استمرارية الفعؿ، وكينونتو الزمنية الحاضرة، فالترميـ،  وُيَحّصف، ويجمع،

 ومستمرة. ،والتحصيف، وغيرىا مف األفعاؿ كائنة

"عاد ظاىر مف جديد يتقافز فوؽ السور، وحيف خوؼ:السور دالالت التحدي وعدـ الويحمؿ 

مع الوزير الشتائـ أحس بأف شتائمو لـ تعد تزعج الجنود، بدأ يشتـ الوزير نفسو... بأذنو س

برأس ذلؾ الفتى سأعطيو ما يطمبو. أعمف الوزير،  ي كاف ل بد أف تصؿ... كؿ مف يأتيالت

 .(2)ير بسبابتو القصيرة نحو السور" وىو يش

تفع حمقة وصؿ بيف فضاءيف: فضاء الداخؿ )البعنة(، وفضاء الخارج جّسد فضاء السور المر 

ونبأت الدالالت ف الفضاءيف عند اعتبلئو لؤلسوار. ىذيوكاف ظاىر قد انتصؼ )ما وراء السور(، 

 يٍة وواثقة، تحمؿ في نفسيا معاني  القوة، والعزة،الحركية )يتقافز فوؽ األسوار( عف شخصيٍة قو 

خصية ظاىر مف خبلؿ أحداث صرار، وقد تجمت ىذه الصفات في شوالتحدي، واإل والكرامة،

وكشفت الصور السمعية  وحمؿ فعؿ الحركة )يشير( داللة تحديد المكاف وتخصيصو. الرواية.
                                                           

(
ٔ
 .ٖٗ٘، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (

 .ٖٓ ،المصدر نفسه(ٕ) 
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عو تمؾ الشتائـ الحاّدة والمزعجة التي عف حالة الغضب التي اكتنفت نفس الوزير بعد سما

وأشارت سيف التسويؼ المقترنة متحّديًة سطوة الوزير وجبروتو. اخترقت قوة األسوار ومنعتيا، 

فزمف الحرب والشتائـ، متبوع بزمف الجزاء  إلى تتابع الزماف، أعطيو( ارع )سبالفعؿ المض

    تمثمة بتقديـ رأس ظاىر. والعطاء، والمنح والمكافأة الم

ميف إلى المدينة الجدار )السور( مف أبرز" المبلمح التي تفرض نفسيا عمى عيوف القاد ويعّد 

وتمّثؿ ذلؾ عبر شموخ أسوار عّكا، إذ عّززت بقاء المدينة، ومّكنت  ،(ٔ)مف أي مكاف آخر"

"في رية التي شّنيا أبو الذىب عمييا:وجودىا، وال سيما بعد ما أحّؿ بيا مف تمؾ الحرب الضا

ظييرٍة حزيرانية ممتيبة، بعد عشرة أياـ مف رحيؿ جيش أبو الذىب وصؿ ظاىر، وكـ كانت 

مدمرة، كما لو أف عدة زلزؿ وأعاصير ضربتيا، ولو لـ يَر أسوارىا المدينة مختمفة، كـ كانت 

 .(2)يا، لظّف أنو يدخؿ مدينة أخرى" العالية شامخة كما ترك

والثبات، وعدـ الخضوع، واالنكسار، أسوار عّكا العالية رمًزا موحًيا بالشموخ، ات شكمت فضاء

تمرة في مواصمة الحياة، رغـ تتابع ودّلت تمؾ األسوار الشاىقة والمرتفعة عمى اإلرادة المس

ة وحيويتيا، وصمودىا في وجو كؿ َمف وأوحت األسوار الشامخة ببقاء المدينالحروب وكثرتيا. 

العبلقة الزمكانية في السطور السابقة، إذ عمد الكاتب إلى  وتمّثمتيحاوؿ نزعيا أو تدميرىا. 

تحديد الزماف )ظييرة حزيرانية، وعشرة أياـ( وربطو بالمكاف )عّكا(، بقصد تأكيد وقوع حدْث ذات 

 المكاف.  ًرا بالًغا عمىأىمية ترؾ أث

ىناؾ  "بحث ظاىر في األفؽ الشرقي، فوجد القمر ونفسية: ويحمؿ السور دالالٍت روحيةً    

مثؿ شمٍس شتائية. شيء ما بعيد تحرؾ في روحو، سار نحو سور المدينة، صعده،  خجوًل 

وفي األسفؿ عمى ضفة البحيرة كانت الفتيات أشبو بطيور بجع ترؼ بأجنحتيا ناشرة في 
                                                           

 .ٗٔ، ، المدٌنة فً الشعر العربً المعاصرأبو غالً، مختار علً(ٔ)

 .ٕٗ٘ قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم، (ٕ)
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عف بجعة بعينييا، حيف انتبو لما يفعمو  االمكاف سعادة ل مثيؿ ليا،.. بحث ظاىر بعينيو عبثً 

 .(1)نيا نسيتو" ظّف أ صدره جراًحا قد كاف بقاؤه فوؽ األسوار يفتح فيفاستدار، 

تسع ا يمناسبً  ًشا روحي ا لظاىر، إذ  وجد فيو مكاًف إف فضاء السور المرتفع كاف بمثابة عر 

نحو آفاٍؽ زمنيٍة بعيدٍة ماضية، خّبأت في ثناياىا  مؽ عبرهية، وينطحاه الرو وخفاي ،لخمجاتو النفسية

 ؽ، والجماؿ التي أّججت في نفسو استرجاع الزمف، والحنيف إلى الماضي.معاني الحب، والعش

والحنيف لمقاء  فيا الشوؽ،وتجمت الصور البصرية الموحية بحالة نفسية وشعورية محبة وآممة، يكتن

ئيات البصرية )بعينيو، وعينييا( التي كثّفت راد السيمياعبر إيالمحبوب، وقد تعّمقت تمؾ الصور 

بعبلقة ، أوحت عميقةً  حممت كممة )عبثًا( دالالٍت روحيةً و  حالة الموعة المعيشة لدى ظاىر.

اقو، حتى صارت رفيقة تسكف نفس ظاىر، وتعيش في أعم (يةىن)الترابط الروحي التي جعمت 

حركات الفتيات ولفت الكاتب إلى حيوية الموقؼ عبر رصد في كؿ مكاف.  دربو، ترافؽ روحو 

ورقصاتيف التي بعثت في نفس ظاىر حياة جديدة، أنعشت روحو، وأعادت لو نشوة الماضي. 

تبعث  ليا، وخفة حركاتيا التي جما ورمز الكاتب إلى الفتيات )بطيور بجع ترؼ( داللة عمى شدة

ثنائية العالي  وحمؿ فضاء السور . ابيجًة وسرورً يؿ ليا، وتمؤل الجو في القمب راحة ال مث

ما.  ففضاء مختمَفيف، وتكثيؼ دالالتيءيف فتمثمت ىذه الثنائية عبر الدمج بيف فضاوالمنخفض، 

وأدت ىذه السور.  ونفس ظاىر عند اعتبلئالبحيرة كاف أساس تمؾ المشاعر التي تأصمت في 

 .الضياعو  التشتت يتخمميا ومضطربة، قمقةٍ  حالٍة نفسيةٍ  الثنائية إلى وجود 

 

 

                                                           
 .75ٔ ، قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم(ٔ)
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 البرج -ثالثًا  

، ينبئ عف ،مح عمراف المكاف، إذ يمثؿ معمًما فني ا حضارًيامف مبل يشكؿ البرج مممًحا ميم ا  

يوحي رزت داللة البرج كمعمـ عمراني يشي بأفؽ مفتوح وعاٍؿ، وقد ب عريقة.  عمرانيةٍ  حضارةٍ 

ينة أخرى األبراج فتصاعدت مف كؿ ناحية، فغدت طبريا مد "أمر برفعبرؤيٍة واضحٍة وبعيدة:

 .(1)مدينة جميمة وجديدة" 

سمّو، لما يكتنفو مف إيحاءات ال ،ثقافة سكانوو ثة المكاف وحضارتو، حدا عفالعالي برج لينبئ ا

حيويتو وانتعاشو، بالمكاف، إذ توحي  في األبراج سماٍت جمالية عمىوالعمّو، والرقي، والرفعة. وتض

الي ا خاًصا، يجعؿ منو مكاًنا حي ا. وكاف فضاء طبريا قد َعَكس ما نًقا جموتسيـ في إكسابو رو 

ت تتميز عف بفعؿ بناء ظاىر لؤلبراج، إذ ارتفع شأنيا بيف المدف، وأصبحسبؽ مف دالالت، 

والسير  واالزدىار، روز، والشموخ،الب د( دالالتوحمؿ الفعؿ )تتصاعبرفعتيا وبيائيا.  مثيبلتيا

لى مكا متصاعدة إلى جعميانحو القمة، فأدت أبراج طبريا ال  كونيا ًنا مميًزا ومزدىًرا، ومتألًقا،  وا 

     . في طميعة األماكف

مف البرج، فيذا البرج بالنسبة لي  "لف أقتمع حجرًا واحًدا: مّثؿ البرج عصب الحياة لممكافويُ 

 .(2)كما ىو الشراع لمسفينة، قاؿ ظاىر" 

عبر قرانو  وبرزت ىذه األىمية ونفعو لممكاف،  أىمية البرجتأكيد  إلىالتوكيد أشار أسموب 

برج عماد قد جّسد ىذا الو حياتيا، وعنصًرا ميم ا لبقائيا. سفينة الذي يشكؿ أساًسا لبشراع ال

يتمثؿ األوؿ فضاء بعيد المدينة، وأساس حياتيا، وتأّتى ذلؾ مف كونو نقطة وصْؿ بيف فضاءيف: 

 اء ىذه األسوار(.فيو سبيميا نحو المجيوؿ )الزمف البعيد، وما يختفي ور  نة،خارج أسوار المدي

ؤية واقعية، توحي البرج ر  وتنبثؽ عف، يتجّسد داخؿ حدود طبريا نفسيا.اء قريبوالثاني فض
                                                           

 .1ٙٔ، الجلٌلقنادٌل ملك نصرهللا، إبراهٌم، (ٔ)

(
ٕ
 .ٕٖٓ، المصدر نفسه(
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مجااًل رحًبا  بفضائو المرتفع  بدا إذ ، وتتعّمؽ ىذه الرؤية مف خبلؿ أفقو المفتوحبالوعي والتأمؿ.

   متباعدة ومتقاربة. متداخمة،  ، وأزمنةأماكف متعددةذات  ،عمى فضاءات متنوعةمطبل  

ي نفسو، وقؼ ذات مرة فوؽ البرج الجنوبي حتى نس" : ونفسيةً  وحمؿ البرج دالالٍت روحيةً    

لروحو ل يجرؤ  يرى فييا عرًشا ل تمنحو إياه تمؾ الصخرة، لكنو ظؿّ  كاف البرج يمنحو امتداًدا

 .(1)عمى استرداده" 

البرج الجنوبي مكاًنا حي ا، يحتفي بأسمى معاني الحياة، وأبيى صورىا، إذ ارتفع بظاىر  كاف

. وأشار الفعؿ )نسي( إلى حالة نفسي ا وروحي ا عف فضاء األرض، وصار بو نحو فضاٍء آخر

ا، حتى ا، ونفسي  بو جسدي ا وروحي   اندمج ظاىرلبرج،  حيث و فضاء ا بيف ظاىرالتوحد والتبلـز 

ثنائية  وتجمتكؿ البعد عف حقيقة شخصو، والواقع الذي يحيط بو.  خر، مبتعًداغدا شخًصا آ

إذ عّمؽ الكاتب الداللة الروحية المتمثمة في انتعاش روح ظاىر، البرج،  العالي والمنخفض في

رغـ بقاء وتخميص نفسو مف كؿ ما يعترييا بفعؿ مشاغؿ الحياة ومشقتيا عند اعتبلئو لمبرج، 

يمنحو دالالٍت عميقًة ال يجدىا في فضاء الصخرة  كاف  البرجلكّف  لو.  الصخرة مكاًنا مفضبًل 

   المنخفض. 

وا أربعػػػػة أميػػػػاؿ "عمػػػػى عجػػػػؿ، حمػػػػؿ الجنػػػػود الجثػػػػث وارتػػػػدّ  :ربيػػػػةً ح البػػػػرج داللػػػػةً تخػػػػذ وا    

يػػػا وىػػػـ يػػػروف عػػػف ذلػػػؾ البػػػرج الػػػذي بػػػاغتيـ عمػػػى نحػػػو لػػػـ يتوقعػػػوه، ىمّػػػؿ أىػػػؿ طبر  بعيػػػًدا

 .(2)ذلؾ الجيش يتراجع" 

التي إذ ُتَوّجو عبره أقوى الضربات  ساعد الفضاء المرتفع لمبرج في جعمو عنصًرا حربي ا ميم ا،

شكمت  لعالية، حيثمف اليزيمة إلى االنتصار، وتجمى ذلؾ في أبراج طبريا ا تغّير مسار الحرب
                                                           

(
ٔ
 .ٕٔٓ قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم، (

(
ٕ
 .1ٕٓ ،المصدر نفسه(
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وحضرت في تراجع الجيوش المعادية عنيا.  ينة، وأسيمتمصدر منعة وقوة وحماية لممد

عب والخوؼ بحالة الر الدالالت الحركية الحربية  )حمؿ الجنود الجثث، وارتّدوا، ويتراجع( الموحية 

مؿ البرج ثنائية النصر واليزيمة، فتمّثؿ النصر عبر التيميؿ الذي التي سكنت نفوس العدو. وح

ع جيش العدو عف المدينة. تراجب ةانطمؽ مف أىالي طبريا بعد مقتؿ الجنود، وتجّسدت اليزيم

طبريا سعادة  يا(، فصوت التيميؿ قد نشر فيي )ىّمَؿ أىالي طبر وبرزت الصور السمعية ف

التي انتشرت بيف األىالي  المختمفة، ونّبأ عف نشوة االنتصار سكف  السرور في أرجائياأوبيجة، و 

    في المكاف. 

عي ا،  إبدا التي أغنت النص، وجعمت منو حقبًل  إف المكاف المرتفع مف أىـ األشكاؿ المكانية

 .ةبالصور الفنيّ  مميًئا

 المكاف الواسع المبحث الرابع:

، وىو "مجيوؿ الحد، (ٔ)مف الناس "  طة أحد، ويكوف خالًيايخضع لسموىو المكاف الذي "ال 

كاف ويمجأ اإلنساف إلى الم . (ٕ)أو ُتجَمع جوانبو كالبحر والصحراء والغابة" فبل ترسـ مبلمحو، 

األماكف  ومف عف الحرية المقيدة بيف حدود األماكف األخرى.  البلمتناىي، بحثًا الواسع أو

 :روايةالالواسعة الواردة في 

 البحر -أوًل  

، اإليجابية، إذ يرتبط بو ارتباًطا نفسي ا وثيًقا تتسـ عبلقة اإلنساف الفمسطيني بالبحر بالعبلقة     

 عزيزٌ  النابع مف ذلؾ العشؽ الذي يسكف نفسو، فيو جزءٌ  عبر ارتياده المتكرر لو،  ويتجمى ذلؾ

ومنيا: الخداع، والرىبة، وقد تعددت دالالت البحر في ميداف األدب . (ٖ)مف وطنو وأرضو 

                                                           
 .1ٕ(، مشكلة المكان الفنً، )المكان وداللتهلوتمان، ٌوري، (ٔ)

 .ٗٔعناصر الرواٌة، حجازي، ٌوسف بن حسن، (ٕ)

 .ٕٕٔ، 5931-5911الفلسطٌنٌة الزمان والمكان فً الرواٌة ٌنظر: عودة، علً محمد، (ٖ)
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ى جعؿ البحر بمجالو الواسع إل عمد األديب )إبراىيـ نصراهلل(لرعب، والشوؽ، واألمؿ، والحب. و وا

"لـ الشعورية لكؿ منيا:ؿ شخصياتو ومبلمحيا، ويعكس الحالة النفسية و يجسد فيو تفاصي مكاًنا

بصيد البط، لكف ساعة مف الزمف يقضييا عمى  ء مثمما كاف مفتوًنايكف ظاىر مفتوًنا بشي

ف... ثـ يتمدد فوؽ غضب أو أحزاضفاؼ طبريا، كانت كافية بغسمو مف كؿ ما عمؽ بو مف 

في السماء دوف حراؾ... يعتدؿ يحدؽ في امتداد البحيرة فترة طويمة، وحيف  الصخرة، محّدًقا 

 .(1)تحتاجو نفسو: النشراح والصفاء" ينيض يكوف قد قاـ بكؿ ما 

لنفس، وراحة القمب، وصفاء الذىف، البحيرة مجااًل واسًعا، ومقصًدا مناسًبا ليدوء ا متمثّ 

إذ وجد في بحيرة طبريا مكاًنا رحًبا ينسيو وانعكس ذلؾ عمى شخصية ظاىر، وحالتو النفسية، 

البصرية الدالالت الروحية والنفسية وعّمقت الصور ىّمو، ويبتعد بو عف كؿ ما يعّكر صفوه. 

فإمعاف النظر في ذلؾ االمتداد الساحر، البحيرة،  يالتحديؽ ف،  وكثرة النظر طوؿ المنبعثة مف

ّث فييا كؿ معاني البيجة والسرور عبر ، وبياًة جديدة تؤدي إلى إنعاش الروح.يبعث في النفس ح

ؿ مكاًنا أليًفا ومحبًبا ، فيي تشكة ومشاغمياعترييا مف متاعب الحياتنقيتيا وتخميصيا مف كؿ ما ي

 لظاىر ولما تمنحو مف االفؽ المفتوح لمتأمؿ .

العشػػػػاء، صػػػػرؼ حراسػػػػو ثػػػػـ  "تمػػػػؾ الميمػػػػة صػػػػمى :وروحيػػػػةً  وحمػػػػؿ البحػػػػر دالالٍت نفسػػػػّيةً 

، بػػارًدا إلػػى البحػػر، خمػػع نعميػػو، ورفػػع ثوبػػو حتػػى خصػػره وعقػػده. كػػاف اليػػواءُ  مضػػى وحيػػًدا

مػػػا وصػػػؿ إلػػػى و نسػػػييا بعػػػد دقػػػائؽ، وحيندايػػػة لكّنػػػفكانػػػت مزعجػػػة فػػػي البأمػػػا رطوبػػػة الرمػػػؿ 

غيػػػػر كػػػػؿ عمػػػػى تػػػػذكر إف كػػػػاف يممػػػػؾ رجمػػػػيف أـ ل، ت الحالػػػػة التػػػػي ل يعػػػػود فييػػػػا قػػػػادرًا تمػػػػؾ

                                                           
(
ٔ
 .51 قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم، (
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 ،ه بيجػػػة، ىػػػو ذلػػػؾ اإلحسػػػاس الغريػػػب أّف )عيشػػػة( كػػػالبحرشػػػيء. لكػػػف أكثػػػر مػػػا كػػػاف يممػػػؤ 

 .(1) رمؿ، والفجر، قد سكنتو إلى األبد"وال ،والريح

شّكؿ البحر بفضائو الواسع مكاًنا أليًفا يحتضف مشاعر الحب والعشؽ التي مؤلت قمب ظاىر 

ما يكتنؼ نفسو،   لظاىر، يمّكنو مف بّث كؿ روحي اويستوعبيا، حيث غدا بمجالو الرحب صديًقا 

ي المتجسدة ف . ولفت الكاتب إلى  حالة ظاىر النفسيةوما تخّبئو روحو  دوف خوؼ أو َتَرد دْ 

يا، لما نتج عنيا مف وقد اتسمت ىذه العبلقة بعمق ر. البحعبلقة التوحد والتبلـز بينو وبيف 

نسيانيما، األمر غرستيف في رمؿ الشاطئ و ، تأّتت بفعؿ نكراف ظاىر لقدميو المننفسّيةٍ  انعكاساتٍ 

الالت والمكاف. وأوحت الدى االندماج بيف الشخصية وّلد حالًة شعوريًة جديدًة، أدت إل الذي 

البحر قد سكف ظاىر ىذه الميمة،  ؽ العواطؼ وقوتيا، فإذا كافالبحر بصد الروحّية التي يتضمنيا

في أعماؽ نفسو، ال تجرؤ عمى الرحيؿ أو فإّف عيشة قد حّمت في قمب ظاىر وروحو، وتجّذرت 

د عّززت عبلقة الترابط التحقيؽ المقترنة بالفعؿ الماضي )سكنتو( ق( قد ) وكانتالمغادرة. 

، تغاير عبلقة التبلـز المؤقت لفضاء بديّ أيما، وىي عبلقة تبلـز روحي بين ئنة الروحي الكا

    البحر. 

. وقد (ٕ)ؿ والخوؼ، وباب واسع لمغزاة" ويعد البحر "سيد الحياة والموت، وفضاء الذىو 

و عبره الضربات إلى ، فكاف المكاف الذي ُتَوجحضرت داللة البحر الحربية في الرواية

يـ بأيدييـ... لـ يكف األمر تحسسوا شاطئ البحيرة بمجاديفيـ، واليواء البارد أماـ مراكب":العدو

األمر إضاعة ما يقرب مف فقد كاف عمييـ أف يقطعوا عرض البحيرة بحيث سيكمفيـ  ،سيًل 

ـ أحد مراكبيـ كانوا يخشونو، لقد اصطد، ثـ حدث ذلؾ األمر الذي داروا طويًل ساعتيف... 

                                                           
 .1ٙٗ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٔ)

(
ٕ
 .ٕٔ-ٕٓ الفضاء ولغة السرد فً رواٌات عبد الرحمن منٌف،إبراهٌم، صالح، (
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، انفجر المركب األوؿ فتبعثر عمى ُبعد عشريف مترًا ف مراكب سميماف باشا... حيف كافبواحد م

 . (1)بحيرة مضيئة مثؿ آلؼ القناديؿ" الضباب، وتساقطت أشلء الميؿ عمى سطح ال

مشارًكا في الحرب، حيث كانت  مّكف الفضاء الواسع لمبحيرة مف جعميا عنصًرا أساسًيا 

وجود العدو(،  البحيرة نقطة وصؿ بيف فضاءيف: فضاء الداخؿ )طبريا(، وفضاء الخارج )مكاف

وحضرت السيميائيات . ليـ الطريؽ بيف ىذيف الفضاءيف.  اء الواسعة التي تمّكفبوابة األعدفيي 

ومزج الكاتب بيف ميّمات الحرب. ، وثقؿ البارد( التي أوحت بصعوبة الموقؼالطبيعية )اليواء 

الصور الحسية: السمعية والبصرية، فأصوات انفجارات المراكب التي خّمفت الرعب في فضاء 

ة، وبدا مصدًرا ينبثؽ عنو ظممة الميؿ الحالك شرار الدخاف الذي  فّتت بحيرة، أدت إلى انبعاثال

 ذلؾ الدخافلميؿ، حيث جعؿ نسف الكاتب اوأينشر الضوء في أرجاء المكاف.  ر المشع، النو 

وأوحت  متناثرة عمى سطح البحيرة. بمثابة رصاصات تخترقو، وُتمّزقو، حتى صار أشبلءً  المتوّىج

تخمميا مف بحيوية الحدث وواقعيتو عبر ما  واصطدـ( الدالالت الحركية )تحسسوا، وداروا،

     المكاف. ، بّثت الحياة فيإيحاءاتٍ 

عمى رمؿ الشاطئ الغارؽ في " إلقامة النزاعات، وشّف اليجمات: وشّكؿ البحر مركًزا رئيًسا

نيض ظاىر،  الدـ سقطا، وكٌؿ منيما قابض عمى سيفو... في تمؾ المحظة الضيقة كالقبر

 وثانية وجد نفسو وجًيا لوجو مع عثماف... 

سؾ إلى حيف أعود برأ أييا العجوز، كي أفتخر قميًل ، أل تستطيع أف تتماسؾ كأني أقاتؿ مّيتًا

 دمشؽ؟!.

                                                           
 .ٕٖ٘-ٕٖٗ-ٖٕٖ-ٕٕٖ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٔ)
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وأغمؽ  يا جانًبا، وخمع اليسرى ودفعفردة حذائو اليمنى ودفعيا جانًبا حّدؽ ظاىر فيو، خمع

عينيو، فجاءه مف بعيد صوت نجمة: )أناٌس كثيروف يسيروف عمى ىذه األرض لكنيا ل تحس 

تقترب  نؾ بحاجة ألفبيـ، ألنيـ لـ يحسوا بيا بعد، وأعرؼ أف الواحد منكما أحس باآلخر، ولك

 .(1)" ... وفي تمؾ المحظة، أدرؾ عثماف برعب أي عدو ذلؾ الذي يواجيومنيا أكثر(

ال يتسع  ولة مف مكاف رحب وأليؼ إلى مجاؿ ضّيؽتحّوؿ الفضاء الواسع لشاطئ بحيرة الح

ب، وتكتنفو دالالت الخوؼ والرعب ع الجوانيحّده الموت مف جميإال لرائحة الدـ، وأشباح القتؿ، 

ة كالقبر(، فالقبر ىو  المكاف المظمـ والموحش )في تمؾ المحظة الضيق توقؼ الزمف ب  الموحية

سكف تمؾ المحظة، وحاؿ دوف الذي تتجمد فيو الحياة، وتسكنو النفوس المّيتة، فكأف الموت قد 

وما يتمتع بو مف سمات ، قوة ظاىرل الكرجي عمى استنكار عثمافمسيرىا. ودّؿ االستفياـ 

الموقؼ لما حممتو مف إيحاءاٍت و. وعّمقت كممة )مّيًتا( رغـ كبر سنّ  ،روحّية سدية، وأخرىج

وكثّفت الصور الحسية: البصرية و المباالة بأمر القتاؿ. عدـ االكتراث أنفسيٍة تشير إلى 

فغرسو أقدامو والسمعية حالة االرتباط الروحي الناتجة عف خمع الحذاء بيف ظاىر ورمؿ الشاطئ، 

صرار. وأمّده بكؿ ما أسكف فيو قوتيا، وأكسبو ثباتيا،في تمؾ األرض  وعّزز . فييا مف تحد  وا 

وتأصيؿ كينونتو ض،صوت نجمة الحالة النفسية العميقة لدى ظاىر عبر ترسيخ اندماجو في األر 

المثوؿ أماـ عدوه، والقضاء عميو  قد شحنو بقوٍة مّكنتو مف الروحي ب الخطافييا، فيذا الروحية 

مف معاني الحياة التي  سكنت جسده، وما غرستو مف قيـ السمّو والشموخ التي  فيو عبر ما بثّتو

 تعّمقت في نفسو.

 

                                                           
 .5ٓ٘-1ٓ٘ قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم، (ٔ)
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 السيؿ -ثانًيا

ي ، حيث شّكؿ وجيًة أساسية لجيوش الغزو التحظي السيؿ بحضوٍر واسٍع في الرواية 

لسيؿ و، اانطمؽ ظاىر فوؽ حصانو فاندفعوا خمف" :لخوض حروبيا امكانً  الواسع فضاءه اختارت

تطايرت الرؤوس واألذرع، وصفر اليواء عبر األجساد التي تحولت يرتّج تحت أقداـ خيوليـ... 

رات غامضة أوليا دـ وآخرىا دـ، وعثر الرصاص بسيولة عمى دربو نحو فرائسو التي مم إلى

كاف كؿ شيء كانت تتطاير في اليواء عف ظيور الخيؿ وتسقط راّجة األرض كحجارة كبيرة... 

لقد قد انتيى، إذ سقط جسد الحسيف فوؽ عنؽ حصانو، وانطمقت صيحة ىّزت السيؿ كمو: 

 .(1)ِتؿ أحمد الحسيف" حسيف، لقد قُ ُقِتؿ أحمد ال

حبة، فأفقو الشاسع يساعد الجيوش عمى ر جعمو ساحًة حربّيًة  مّكف الفضاء الواسع لمسيؿ في

انطمؽ، ) الحربية وحضرت الدالالت الحركية، ويمّكف ليـ حّدة القتاؿ وقوتو. حرية الحركة

حّولت  طاحنة،فيي حرٌب (، إذ أوحت بشراسة الحرب ووحشيتيا، رتوتطاي، ويرتّج، واندفعوا

 نو كؿ معاني الحياة، فأصبحانتزعت موموحش،  ضّيؽٍ  إلى مكافٍ  لسيؿ جّديف رالساحالفضاء 

وعَكَس الفعؿ )يرتّج( حالة  ؤل المكاف.حة الموت التي باتت تممظمًما ال يعبأ إال برائمكاًنا 

السيؿ  ة والسمعية شكؿوعّمقت الصور الحسية: البصري الغضب التي كانت تكتنؼ جيش ظاىر.

أحداٍث دامية، مشيد الحرب وما انبثؽ عنو مف لالفعمي  ذي تحّوؿ إلى ميداف قتاؿ عبر رصدىاال

والعزة، لتوكيد سيميائيات النصر، اجّسد أسموب وقد فت فوضى عارمة في أرجاء المكاف.خمّ 

عة التي مقضاء عمى الظمـ. ومزج الكاتب بيف األفعاؿ الماضية والمضار واإلصرار والتحدي ل

في حيف  اضية عمى التحقيؽ واالنتياء، ، فدّلت األفعاؿ المناسبت طبيعة األحداث، وحالة وقوعيا

 الديمومة واالستمرار. أشارت األفعاؿ المضارعة إلى

                                                           
 .ٕٓٔ-5ٕٓ قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم، (ٔ)
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"أعاد  :عمى مكاٍف ما حكاـ السيطرةوكاف السيؿ المكاف األمثؿ الذي يتمركز فيو العدو إل   

لمعركة كبيرة تنتظره، كانت بعض  سيؿ جديف استعداًداأقاـ مخيمو في الوزير جمع قواتو، و 

حراؽاألخبار التي جاءت مف قرى البقاع قد حممت الكثير   مف األخبار عف نيب البيوت... وا 

 .(1)قرى بأكمميا بعد ذلؾ" 

فمساحتو لبسط نفوذه عمى البعنة، كاف فضاء السيؿ الواسع المحؿ األمثؿ الذي اختاره الوزير 

تتمّثؿ  نحو فضاءاٍت بعيدة، بتعاد بنظرهتمّكنو مف اال شاسعة،البلمحدودة تفتح أماـ عينيو آفاًقا 

حكاـ بنائياوتعينو عمى  في البعنة وما ورائيا، المجاؿ الرحب والمنفتح مف فيو  دراسة خطتو، وا 

المنبسط الوزير حرية التحرؾ،  ومنح مجاؿ السيؿال يحّده حد، وال يقّيده قيد. ،  إذ جميع الجوانب

مكانية  سير في جميع االتجاىات، ففتح أمامو الطريؽ عمى مصراعييا، ومّكف لو  التنقؿ والوا 

عمى رؤوس ساكنييا. وتجمت  بعنة، وتدميرىااإلطاحة الخوض ذلؾ الحصار القاسي المؤدي إلى 

حراؽ قرى بأكممياواالستبداد عبر )نيب  حاءات الجبروتإي حيث أكدت معاناة  (،البيوت، وا 

  المستمرة، وما يبلقيو مف صنوؼ الظمـ، وسبؿ الحرماف. الشعب الفمسطيني 

"حػػػػػػرص الػػػػػػدنكزلي  السػػػػػػيؿ المكػػػػػػاف األمثػػػػػػؿ لتمكػػػػػػيف القػػػػػػوى، وتشػػػػػػكيؿ الجيػػػػػػوش: وشػػػػػػّكؿ 

عمػػػى أف يػػػػرى ظػػػػاىر الجػػػػيش بنظػػػػرة واحػػػػدة، ولػػػػذا اسػػػػتدار وظػػػػّؿ يصػػػػعد بػػػػو ذلػػػػؾ الطريػػػػؽ 

، سػػػيؿ وادي الحمػػػاـ. اىتػػػز قمػػػب التػػػي ينبسػػػط تحتيػػػا واسػػػًعاد الػػػتلؿ الخمفػػػي حتػػػى قمػػػة أحػػػ

ظػػػػػاىر حػػػػػيف رأى ذلػػػػػؾ السػػػػػيؿ يكػػػػػاد يختفػػػػػي تحػػػػػت تشػػػػػكيلت الخيػػػػػؿ والرمػػػػػاح الطويمػػػػػة، 

 .(2)فرساف ارتدوا ملبس خاصة زاىية" وسيوؼ 

حيث بدا مكاًنا ساحًرا وخبّلًبا، يحتفي بألواف  رسـ الكاتب لوحًة فنّية لفضاء سيؿ وادي الحماـ،

والتفاؤؿ، والعزة، والكرامة، المنبعثة  مف أسراب الجيوش التي بعثت فيو معاني األمؿ،  الفرح
                                                           

(
ٔ
 .ٕٕ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (

(
ٕ
 ٖٕ٘-ٖٕٗ ،المصدر نفسه(
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بحجـ الجيش الذي بات ورصد الكاتب حالة ظاىر النفسية المبتِيجة والصمود، واألمف واألماف. 

رادةيظمؿ فضاء ا نبأت ت الصور البصرية حالتو الشعورية، إذ . وعّمقلسيؿ بما يكتنفو مف عزـٍ وا 

واتضحت ثنائية العالي والمنخفض في فضاء تي سكنت قمبو.عف تمؾ المشاعر المختمطة ال

الشاممة والواعية  التّؿ التي مّكنت ظاىر مف الرؤية فتجّسدت داللة المرتفع في قمةالسيؿ، 

وتجمت سيميائية المنخفض عمى أرض  المتضمنة لمفكر والتأمؿ المنطمقة نحو مجاؿ السيؿ، 

   ، والثبات، واإلصرار، والتحدي. احتضف إيحاءات الفروسية، والشموخ يالسيؿ الذ

 اتسممت نجمة بيدوء، فتحت باب غرفتو، كاف نائمً " :وحمؿ السيؿ داللًة روحيًة ونفسيةً 

بجوار نفيسة... استيقظ، أمسكتو مف يده ومضت بو نحو الباب، التفت إلى حذائو لكنو أدرؾ 

ابة وىو يتبعيا باطمئناف أنو لف يكوف بحاجٍة إليو، اجتازا العتبة.... انحدرت نحو سيؿ عر 

مرة تمو األخرى...  نييا، وراحا يقطعاف السيؿ حافييفأغمض عينيو، أغمضت عيغريب...

راحتيا  ت بأفّ ر، فأحسّ لتي أشرع فييا عينيو، مدت نفيسة يدىا لتممس جسد ظاىوفي المحظة ا

 "  .(1)ُتَمسّْد تلِّ

ا وثيًقا، وبدا ذلؾ عبر حالة االندماج والتوحد التي تعّمقت السيؿ ارتباطً  ارتبط ظاىر بفضاء

الشعورية الموحية وكثّفت داللة إغماض العيوف الحالة امو المنغرستيف في مجالو الواسع. في أقد

ا مف اآلخر، وتجمى ذلؾ عبر اء والتبلـز بيف الشخصية والمكاف، حيث غدا كٌؿ منيما جزءً باالنتم

حبلليا في جسده وصبلبة انبثاؽ كؿ ما في مجاؿ السيؿ مف قوٍة، واتساع، وانفتاح، وعزيمة، ، وا 

السيؿ. واتسمت عبلقة االرتباط   شامًخا، يرتفع عف فضاءوروحو، األمر الذي أدى إلى كونو تبل  

بيف ظاىر والسيؿ باالرتباط النفسي، والروحي، والجسدي، والفكري، إذ تجّذر السيؿ بكؿ 

)فأحست بأّف راحتيا أعماؽ نفسو، وتأصؿ في خفايا روحو. ودّلت الصورة الممسية مكنوناتو في 

                                                           
(
ٔ
 .ٗٗٔ قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم، (
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تبادؿ المشاعر واألحاسيس ي المتمثؿ ف ،الترابط الروحي بيف ظاىر ونفيسةعمى قوة  تمّسد تبًل(

يًة حالًة شعور  تجأنالذي يكتنؼ نفوسيما،  مما  الكائنة بداخميما، والمتجّسدة في الحب والعشؽ

لى خصوصية الحدث، ورمز الفعؿ )تسممت( إ عميقًة، توحي  بصدؽ المشاعر، وعفوية الموقؼ.

  رض ذلؾ السيؿ. لمسير مع ظاىر عمى أحيث أرادت نجمة أف تنفرد با

 الصحراء -ثالثًا

لكؿ ما ىو متسع وشاسع ومخيؼ، ولكؿ ما ىو خارج التصور المحدد،  تعد الصحراء "رمًزا 

مف  ، إذ تتجرد(ٔ)ور" وخارج التفكير البسيط فظبلميا ليس كأي ظبلـ، وصمتيا أشبو بصمت القب

الصحراء إلى الموت ي األماكف. وترمز كباق احي   اليومية التي تجعؿ منيا مكاًناتفاصيؿ الحياة 

. وترتبط الصحراء بالغزو (ٕ)ة، وفي جوفيا يموت الرجاؿ" والضياع، "ففي جبروتيا تكمف القو 

ممكف، ألنيا ال والسمب والنيب، واالعتداء عمى حرية الفرد، فكؿ شيء فييا وقطع الطرؽ، 

باشا في األفؽ، فرأى  "حّدؽ حسيفنعيا: تمؾ الممارسات أو تم التي تحّد مف (ٖ)تخضع لمقوانيف 

رجاؿ أشداء، سمر، نحاؼ، بعيوٍف صقرية، وأيٍد جاّفة،  حراء...غير لوف الص كامًدا آخرَ  لوًنا

كاف البدو قد اختاروا الموقع األمثؿ ليـ لخوض معركتيـ، فضاء ولحى معّفرة وقفوا أمامو... 

ول شجرة، ول حتى ، ياحيـ، وتمزيؽ القافمة بسيولة. ل حجر، ول سورمفتوح صالح لعبور ر 

 .(4)كثيب رمؿ صغير" 

تكتنفو الوحشة  إذ حّوؿ ىجوـ البدو الساحؽ الفضاء الواسع لمصحراء إلى مكاف مغمؽ وضّيؽ،

 الذي بات فضاؤه مكاف المفتوحونبأت الصورة البصرية عف حاؿ الوينعدـ فيو األماف. والظممة، 

ورصد جزًءا مف الجحيـ. غدا لييب الشمس فيو طبقت سماؤه عمى أرضو، و مخيًفا، أالواسع مجااًل 

                                                           
 .ٓ٘-5ٗ، واإلنسان فً الرواٌة الخلٌجٌةجدلٌة المكان والزمان المحادٌن، عبد الحمٌد، (ٔ)

 .7ٕٓ، 51ٕٔ-5ٕ٘ٔ، الزمان والمكان فً الرواٌة الفلسطٌنٌةعودة، علً محمد، (ٕ)

 .ٖٙ، ، جدلٌة المكان والزمان واإلنسان فً الرواٌة الخلٌجٌةٌنظر: المحادٌن، عبد الحمٌد(ٖ)
(
ٗ
 7ٖٙ-ٖٙٙ-ٖ٘ٙ-ٖٗٙ قنادٌل ملك الجلٌل، نصرهللا، إبراهٌم،(
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ٌء تفاصيؿ فضاء الصحراء، إذ يفتقر لمعاني الحياة التي تجعؿ منو مكاًنا حي ا، فيو فضا كاتب ال

نييا، وتجمت موحٌش، ومرعٌب، وقاٍس، وغّدار. وقد انعكست ىذه الدالالت عمى نفوس ساك

جّسد الفعؿ الماضي )اختاروا( المقترف بقد و  مبلمحيا في أجسادىـ القاسية، ونظراتيـ الحاّدة.

فمساحتو البلمحدودة فتحت عيونيـ عمى التحقيؽ داللة اختيار البدو مكاف الصحراء دوف غيره، 

حكاـ السيطرة عميو. آفاٍؽ بعيدٍة والمتناىية، مكنت ليـ األمر مف تممّ     ؾ المكاف، وا 

فني ا إال بقسمات الشخصية الروائية مجمؿ القوؿ: فإّف المكاف الروائي ال تتحدد وظيفتو 

إذ التي  تنبثؽ عف خطاباتيا المتنوعة،  روحيةالو  نفسيةال مف خمجاتيا بلمحيا، وما تبّثو فيووم

تجاوز شكؿ  ة، الواقعية والخيالية،  وتعمؿ  عمىالفنيّ  الدالالت غنّيٍة ب بيئٍة مكانيةٍ تسيـ في إيجاد 

 وطبيعتو الفعمية.  المكاف

 التاريخي المكافالمبحث الخامس:  

في بناء األحداث  اواضحً  ايعتمد الفضاء الروائي في رواية )قناديؿ( المكاف التاريخي أساسً 

، تعكس الماضي، وتحاكي الواقع. فالمكاف التاريخي ىو: "المكاف الروائية، وتقديميا بصورٍة فنّيةٍ 

المكاف الذي "ال و  ،(ٔ)بسياؽ زمني"  وف لو عبلقةالذي ُيستحَضر الرتباطو بعيد مضى، أو لك

عف الزماف ، ويتكوف مف العبلقة الناشئة بيف األمكنة والتاريخ، وىذه الثنائية تشكؿ الدور ينفصؿ 

ب .  وقد عمد األدي(ٕ)اءىا ودالالتيا )الزمكانية(" األساسي في حركة األحداث، ومنح الحبكة ثر 

فمسطيف ماضية، ليا وقعيا وتأثيرىا عمى  تاريخيةً  االتي جسدت أحداثً مف األماكف  إلى رصد عددٍ 

 خاصة، والوطف العربي عامة، ومنيا:

 

 
                                                           

 .ٕٙ٘ الفضاء الروائً عند جبرا إبراهٌم جبرا،جنداري، إبراهٌم، (ٔ)

 .ٕ٘ٗ، المصطلح السردي فً النقد األدبً العربً الحدٌثخفاجً، أحمد رحٌم كرٌم، (ٕ)
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 المدينة -أوًل 

اثة والمعاصرة، والتطور دإذ تتسـ بالحفي العمؿ الروائي،  بارزةً  احتمت المدينة مكانةً  

بيف الناس، إضافًة إلى  عاداتيـ، وتقاليدىـ،  عبلقات المتبادلةال  ، وتتضمف مجموع(ٔ)لمستمر ا

تعّد المدينة . و مجاؿ مف مجاالت الحياة المختمفة وكؿ ما يحظوف بو مف تطوٍر أو تقدـ في أي

فبنيتيا المحدودة والمتناىية استطاعت محاكاة ة في بناء العمؿ األدبي، ة الميمّ مف األماكف الفنيّ 

 حظيت المدينة بارتفاع مكانتيالذلؾ . (ٕ) حدود العمؿ الفّني العالـ الخارجي بكؿ حيثياتو، متجاوزة

مح الواقع، د مبلة التي  ترصفيي الصورة الكبلمي في العمؿ اإلبداعي، عف سواىا مف األماكف 

القتراب مف صورتيا الحقيقية، االكاتب إعادة تشكيميا ب وتجّسد تفاصيمو، وتأّتى ذلؾ عبر محاولة 

إلى خمؽ أماكف فنية جديدة،  صر التخييؿ المختمفة التي تؤدي بعنا امستعينً أو االبتعاد عنيا، 

في تصويرىا المدف  بخصوصيٍة أدبيٍة  . وقد انفردت الرواية التاريخيةتجمع بيف الحقيقة والخياؿ

لواحد عبر تجاوز التاريخ "المسميات الحديثة، والحدود السياسية، ليمتقي بالجذر ا ، تمّثمت مميزة

 ، فيذا األساس الذي أّسس عميو الكاتب قناديمو، التي ال انفصاؿ بينيا (ٖ)األمة العربية" لدوحة 

اده قوّ ، وأفعاؿ  واحًدا، يحتفي بتاريٍخ واحد، مرّسًخا إنجازات أبطالوإذ غدت الببلد العربية قطًرا 

حضوًرا بارًزا يـ، وتأصيؿ جذورىا. وشيدت الرواية الذيف بذلوا جّؿ جيودىـ في الدفاع عف عروبت

ت بميبلد شخصياٍت تاريخيٍة عظيمٍة، أثَرت التاريخ، وأغنت حقوؿ األدب يقٍة حفملمدٍف عربيٍة عر 

   المختمفة، ومف أبرز ىذه المدف: 

 

 

                                                           
 .ٓٙ’ المكان وداللته فً الرواٌة المغاربٌة المعاصرة ٌنظر: عجوج، فاطمة الزهراء،(ٔ)

 .11لفنً )المكان وداللته(، مشكلة المكان ا ٌنظر: لوتمان، ٌوري،  (ٕ)

  .ٕٙٗ الرٌف فً الرواٌة العربٌة،عبد هللا، محمد حسن، (ٖ)
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 الجميؿ - 

 مف عنوانيا )قناديؿ ممؾ ىا الرئيس، إذ تمّثؿ جزًءا أساسي اتعّد الجميؿ أساس الرواية ومحور  

 رئ، لينطمؽ عبرىا نحو خفايا النص،األولى التي تنفتح أماـ عيوف القا يؿ(، فيي الوجيةالجم

غوص في مكتنياتو الداللية، حتى يتمّكف المتمقي مف لذلؾ وجب الوقوؼ عمى سيمياء العنواف، وال

 مؿ، وفيـ مقاصد مؤلفو. ؾ خبايا العإدرا

الػػػػػرئيس، إذ يسػػػػػيـ العنػػػػػواف أىػػػػػـ "العتبػػػػػات النصػػػػػية الموازيػػػػػة المحيطػػػػػة فػػػػػي الػػػػػنص يشػػػػػّكؿ  

فيًمػػػػػػػػا، وتفسػػػػػػػػيًرا، وتفكيًكػػػػػػػػا،  ، واستكشػػػػػػػػاؼ معانيػػػػػػػػو الظػػػػػػػػاىرة والخفّيػػػػػػػػةوفػػػػػػػػي توضػػػػػػػػيح دالالتػػػػػػػػ

، تشػػػػي بنوعيػػػػة العمػػػػؿ األدبػػػػػي، مػػػػا بػػػػو مػػػػف إيحػػػػاءاٍت ورمػػػػوزٍ  إضػػػػافًة إلػػػػى رصػػػػد، (ٔ)" وتركيًبػػػػا

وٍع مثّػػػػؿ العنػػػػواف نػػػػواة الػػػػنص الدالليػػػػة التػػػػي تمّكػػػػف وجػػػػوده كمشػػػػر ويوتنّبػػػػئ عػػػػف طبيعتػػػػو الفنّيػػػػة. 

ويعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى تحديػػػػػػػد ي بػػػػػػػالنص، ط األوؿ الػػػػػػػذي يصػػػػػػػؿ المتمقػػػػػػػو الػػػػػػػراب، فيػػػػػػػ(ٕ) قرائػػػػػػػٍي بػػػػػػػارز

بخيػػػػػوط العمػػػػػؿ المػػػػػدخؿ الػػػػػذي يعػػػػػيف القػػػػػارئ عمػػػػػى اإلمسػػػػػاؾ وىػػػػػو بينيمػػػػػا،   العبلقػػػػػة الناشػػػػػئة 

يف السػػػػػػطور والكممػػػػػػات. المكتنفػػػػػػة بػػػػػػمػػػػػػف مكنوناتػػػػػػو الفعميػػػػػػة التػػػػػػي تعكػػػػػػس جػػػػػػزًءا  (ٖ)ة األساسػػػػػػي

نحػػػػػو العػػػػػالـ، مأّصػػػػػمة وجودىػػػػػا  المشػػػػػرعة التػػػػػي تنبثػػػػػؽ عبرىػػػػػا النصػػػػػوص النافػػػػػذة  والعنػػػػػواف ىػػػػػو
وقػػػػػد أكػػػػػد جػػػػػوف كػػػػػوىف أّف العنػػػػػواف مػػػػػف السػػػػػمات  ف.دة كينونتيػػػػػا عمػػػػػى مػػػػػّر األزمػػػػػا، ومجّسػػػػػ(ٗ)

فيػػػػػػػػو المحػػػػػػػػّدد الػػػػػػػػرئيس ليويػػػػػػػػة ، (٘)، واألدبيػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػةارزة لؤلعمػػػػػػػػاؿ النثريػػػػػػػػة المتنوعػػػػػػػػة: البػػػػػػػػ

ة المخّبػػػػػأة بػػػػيف الصػػػػػفحات، عميػػػػعبػػػػػر تكػػػػريس جيػػػػػوده الفوالمعػػػػّزز األوؿ لبقػػػػػاء المؤلػػػػؼ العمػػػػؿ، 

، (ٙ)النصػػػػػػوص  أي نػػػػػػص  مػػػػػػف  لػػػػػػذلؾ ُعػػػػػػّد العنػػػػػػواف مطمًبػػػػػػا أساسػػػػػػي ا، ومحتػػػػػػوًى ضػػػػػػروري ا لبنػػػػػػاء
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والعنػػػػػواف،  ي ػػػػػا، فيػػػػػو أمػػػػػٌر ممػػػػػحٌّ توّجػػػػػب االلتػػػػػزاـ بػػػػػو.نثر سػػػػػواء أكػػػػػاف عممي ػػػػػا أـ أدبي ػػػػػا، شػػػػػعري ا أـ 

، يمّكػػػػػػف مػػػػػػف التعامػػػػػػؿ ، إذ يفسػػػػػػح (ٔ) مػػػػػػع أبعػػػػػػاد الػػػػػػنص: الدالليػػػػػػة، والرمزيػػػػػػة" "مفتػػػػػػاٌح إجرائػػػػػػيٌّ

 تعبػػػػػػػر اإليحػػػػػػػاءا ،المجػػػػػػػاؿ لمقػػػػػػػارئ بسػػػػػػػبر أغػػػػػػػوار المؤلػػػػػػػؼ، وكشػػػػػػػؼ كػػػػػػػؿ مػػػػػػػا يكتنػػػػػػػو نفسػػػػػػػو

المتجميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي فضػػػػػػػػاء العمػػػػػػػػؿ األدبػػػػػػػػي. ويسػػػػػػػػيـ العنػػػػػػػػواف فػػػػػػػػي الكشػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػف مػػػػػػػػدى التػػػػػػػػرابط 

يضػػػػاح كػػػػؿ مػػػػا ُأشػػػػِكؿ فيمػػػػو، ومػػػػا واالنسػػػػجاـ الكػػػػائف بػػػػيف أجػػػػز  اء العمػػػػؿ وأطرافػػػػو المتراميػػػػة، وا 

والمػػػػرآة التػػػػي  فيػػػػو حجػػػػر األسػػػػاس الػػػػذي يبنػػػػي عميػػػػو الكاتػػػػب شػػػػّتى أفكػػػػاره،، (ٕ)َغُمػػػػض معنػػػػاه 

و. فالمتأمػػػػػػػؿ لعنػػػػػػػواف )قناديػػػػػػػؿ ممػػػػػػػؾ الجميػػػػػػػؿ( يممػػػػػػػس شػػػػػػػي بوعيػػػػػػػو، ورؤيتػػػػػػػو، وكافػػػػػػػة تطمعاتػػػػػػػت

فػػػػػػػة فدالالتػػػػػػػو المكثّ اد إيصػػػػػػػالو إلػػػػػػػى قارئػػػػػػػو، مػػػػػػػؿ، ومػػػػػػػا أر الرؤيػػػػػػػة الواعيػػػػػػػة والعميقػػػػػػػة لكاتػػػػػػػب الع

ارت إلػػػػػػػى ا التاريخيػػػػػػػة البحتػػػػػػة، وأشػػػػػػة ومحتواىػػػػػػػا، ونّبػػػػػػأت عػػػػػػف طبيعتيػػػػػػأوحػػػػػػت بمغػػػػػػزى الروايػػػػػػ

 تؤسػػػػس لفضػػػػاٍء نّصػػػػيٍ  سػػػػيميائيةٌ  إشػػػػارةٌ العنػػػػواف وعمػػػػى ىػػػػذا فػػػػإف  طابعيػػػػا األسػػػػطوري المميػػػػز. 

ووعيػػػو، عبػػػر مػػػا بػػػو مػػػف  (ٖ) فػػػي نفػػػس المتمقػػػي ؿ مػػػا ىػػػو سػػػاكف كػػػ كشػػػؼاسػػػع، يسػػػعى إلػػػى ش

ه، والتعّمػػػػػؽ ّكػػػػػف القػػػػػارئ مػػػػػف اإلبحػػػػػار فػػػػػي ثنايػػػػػاإيحػػػػػاءاٍت فنّيػػػػػٍة، تػػػػػؤدي إلػػػػػى إحيػػػػػاء العمػػػػػؿ، وتم

العنػػػػواف )قناديػػػػؿ ممػػػػؾ  وقػػػػد اتسػػػػـ   فػػػػي مكنوناتػػػػو الدفينػػػػة، حتػػػػى يصػػػػؿ إلػػػػى مقصػػػػده ومبتغػػػػاه. 

ضػػػػػائو،  إذ بإحكػػػػػاـ بنيتػػػػػو الدالليػػػػػة التػػػػػي أوحػػػػػت بطبيعػػػػػة  العمػػػػػؿ، وأشػػػػػادت باتسػػػػػاع  ف الجميػػػػػؿ(

أّسػػػػػػس الكاتػػػػػػب  اديػػػػػػؿ التػػػػػػي عػػػػػػف فكػػػػػػرة الػػػػػػنص الرئيسػػػػػػة المتجسػػػػػػدة فػػػػػػي  أسػػػػػػطورة القن عّبػػػػػػرت 

يػػػػػي وتجمػػػػػى ذلػػػػػؾ عبػػػػػر تقػػػػػديـ لفظتيػػػػػا، فعمييػػػػػا روايتػػػػػو، وجعميػػػػػا محػػػػػوًرا رئيًسػػػػػا مػػػػػف محاورىػػػػػا، 

تأثيرىػػػػػػا ،  ومػػػػػػدى أىميتيػػػػػػاب ب تقػػػػػػديـ )قناديػػػػػػؿ(، يشػػػػػػي فمػػػػػػؤاثرة الكاتػػػػػػكممػػػػػػة العنػػػػػػواف األولػػػػػػى. 

و فػػػػػي ثناياىػػػػػا مػػػػػف (، عبػػػػػر مػػػػػا حممتػػػػػالجميػػػػػؿؿ وشخصػػػػػيتو الرئيسػػػػػة )ممػػػػػؾ العمػػػػػعمػػػػػى أحػػػػػداث 
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ة. فتجّسػػػػػػػدت وظيفتيػػػػػػا األسػػػػػػطورية فػػػػػػػي ذلػػػػػػؾ الطقػػػػػػػس عميقػػػػػػ وواقعيػػػػػػػةٍ  ةٍ الالٍت فنّيػػػػػػٍة أسػػػػػػطوريد

خوتػػػػػو الثبلثػػػػػة، لينطفػػػػػئ قنػػػػػديؿ  األسػػػػػطوري الػػػػػذي حفػػػػػؿ بإضػػػػػاءة أربعػػػػػة قناديػػػػػؿ تعػػػػػود لظػػػػػاىر وا 

أمػػػػػا الداللػػػػػة الواقعيػػػػػة فتمّثمػػػػػت عبػػػػػر رصػػػػػد ظػػػػػاىر أوؿ ىػػػػػذه القناديػػػػػؿ معمًنػػػػػا موتػػػػػو قبػػػػػؿ إخوتػػػػػو، 

ر عمػػػػػى أرض الواقػػػػػع، بػػػػػؿ تفاصػػػػػيؿ الواقػػػػػع المعػػػػػيش الػػػػػذي نّبػػػػػأ عػػػػػف عػػػػػدـ انطفػػػػػاء قنػػػػػديؿ ظػػػػػاى

وعمػػػػػى  .(ٔ)عمػػػػػى العكػػػػػس لقػػػػػد أضػػػػػاء سػػػػػماء طبريػػػػػا والجميػػػػػؿ ومػػػػػا حولػػػػػو حػػػػػيف أصػػػػػبح حاكميػػػػػا 

ىػػػػذا فػػػػػإف القناديػػػػؿ أسػػػػػاس الروايػػػػة وجوىرىػػػػػا، لكػػػػوف شػػػػػعمتيا طريػػػػؽ ظػػػػػاىر نحػػػػو الجميػػػػػؿ كمػػػػػو. 

التسػػػػػاع فضػػػػػائو، ورحابػػػػػة مجالػػػػػو، وانفتاحػػػػػو عمػػػػػى مػػػػػا الكاتػػػػػب العنونػػػػػة بمكػػػػػاف الجميػػػػػؿ، وأراد  

وغيرىػػػػػػا مػػػػػػف المػػػػػػدف مثػػػػػػؿ عّكػػػػػػا، ويافػػػػػػا، وحيفػػػػػػا، وطبريػػػػػػا، وصػػػػػػفد،  مػػػػػػف آفػػػػػػاٍؽ شاسػػػػػػعةحولػػػػػػو 

ودولتػػػػو. وأدى ىػػػػذا التحديػػػػد المكػػػػاني الػػػػذي احتضػػػػف ممػػػػؾ ظػػػػاىر  الكمػػػػي والقػػػػرى، فيػػػػو المجػػػػاؿ

حػػػػػداثيا، أ ا واضػػػػػًحا لسػػػػػيركػػػػػاف فضػػػػػاء الجميػػػػػؿ ميػػػػػدانً  تمخػػػػػيص مجريػػػػػات الروايػػػػػة، حيػػػػػث إلػػػػػى 

لفظػػػػػة )ممػػػػػؾ( التػػػػػي اقترنػػػػػت  وكانػػػػػتأنحائيػػػػػا سػػػػػائر شخصػػػػػياتيا.  وسػػػػػاحًة رحبػػػػػًة تتحػػػػػرؾ فػػػػػي 

 بالجميػػػػػؿ اقتراًنػػػػػا مباشػػػػػًرا قػػػػػد عّمقػػػػػت الػػػػػدور الفاعػػػػػؿ لشخصػػػػػية العمػػػػػؿ الرئيسػػػػػة )ظػػػػػاىر العمػػػػػر(،

 وفنّيػػػػػػػٍة  عبػػػػػػػر مػػػػػػػا حممتػػػػػػػو مػػػػػػػف إيحػػػػػػػاءاٍت تاريخيػػػػػػػةٍ  وأوحػػػػػػػت بشػػػػػػػيٍء مػػػػػػػف سػػػػػػػماتو الشخصػػػػػػػية، 

ت لػػػػػػو تممّػػػػػػؾ الجميػػػػػػؿ كمػػػػػػو، واالنفػػػػػػراد ّكنػػػػػػتمّثمػػػػػػت بػػػػػػإرادة ظػػػػػػاىر، وعظػػػػػػـ قوتػػػػػػو التػػػػػػي مبػػػػػػارزٍة، 

سػػػػػػيميائية عنوانػػػػػػو وأصػػػػػػاب الكاتػػػػػػب فػػػػػػي تحػػػػػػدًيا سػػػػػػطوة الدولػػػػػػة العثمانيػػػػػػة. بحكمػػػػػػو وسػػػػػػمطانو، م

اءًة غػػػػػدا منػػػػػارًة مضػػػػػ إذ اسػػػػػتطاع إيصػػػػػاؿ الصػػػػػورة الواقعيػػػػػة لفضػػػػػاء الجميػػػػػؿ الػػػػػذي يػػػػػذا العمػػػػػؿ،ل

أّف وضػػػػػػع العنػػػػػػواف وتجػػػػػػدر اإلشػػػػػػارة إلػػػػػػى  . (ٕ)بأفكػػػػػػار ظػػػػػػاىر النّيػػػػػػرة التػػػػػػي غػػػػػػدت كالقناديػػػػػػؿ 

انتقػػػػاءه بعنايػػػػٍة ووعػػػػٍي كبيػػػػريف، لػػػػذا يحػػػػاوؿ الكتّػػػػاب  ،(ٖ)بػػػػة الػػػػنص ائٌف بعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف كتاكػػػػ

                                                           
(
ٔ
 .75ٔ الوصف فً تجربة إبراهٌم نصرهللا الروائٌة،ٌنظر: مشعل، نداء أحمد، (

 .75ٔ ،ر نفسهالمصدٌنظر: (ٕ)

 .ٕٔٔ، سٌمٌائٌة العنوان فً دٌوان خبر كانٌنظر: عثمانً، بولرباح، (ٖ)
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عػػػػػػيف القػػػػػػارئ وذىنػػػػػػو، والطريػػػػػػؽ الػػػػػػرئيس السػػػػػػبيؿ األوؿ لفيػػػػػػذا التركيػػػػػػب المغػػػػػػوي المختػػػػػػزؿ ىػػػػػػو 

العنػػػػػػواف )قناديػػػػػػؿ ممػػػػػػؾ وقػػػػػػد أدى القمػػػػػػة، فيػػػػػػو رأسػػػػػػو وأسػػػػػػاس ديمومتػػػػػػو.  لسػػػػػػير الػػػػػػنص نحػػػػػػو

قّدمػػػػػػة األعمػػػػػػاؿ األدبيػػػػػػة التػػػػػػي اتخػػػػػػذت الجميػػػػػػؿ( إلػػػػػػى الرفػػػػػػع مػػػػػػف قيمػػػػػػة العمػػػػػػؿ، وجعمػػػػػػو فػػػػػػي م

مكّرسػػػػػػًة حوادثػػػػػػو وجػػػػػػّؿ وقائعػػػػػػو فػػػػػػي فضػػػػػػاء الجميػػػػػػؿ الواسػػػػػػع، إذ حفػػػػػػؿ لتػػػػػػاريخ موضػػػػػػوًعا ليػػػػػػا، ا

 فػػػػي  ٍة، تمّثمػػػػت بعيػػػػد ظػػػػاىر العمػػػػر الػػػػذي أّصػػػػؿ معػػػػاني األمػػػػف واألمػػػػاف بحقبػػػػٍة تاريخيػػػػٍة عريقػػػػ

"أريػػػػدِؾ أف تخرجػػػػي مػػػػف ىػػػػذا  ىػػػػذا المجػػػػاؿ الرحػػػػب، وأسػػػػكف الطمأنينػػػػة فػػػػي مختمػػػػؼ أنحائػػػػو:  

 السراي، وتطوفي في أنحاء الجميؿ وحيدة... 

 كيؼ كانت رحمتِؾ يا ابنتي؟ 

 يا شيخ ، ىذا كؿ شيء. متعبة قميًل 

 وىؿ اعترضِؾ أحد؟

ني حيف رآني وحدي: إلى أيف راحت الفتاة الجميمة تفكر ثـ قالت: ل يا شيخ، ولكف أحدىـ سأل

 تذىبيف؟

 وغيره ألـ يعترضِؾ أحد؟

واحد مف رجاؿ الصقر يا شيخ، ولكنني حيف أخبرتو أنؾ أنت َمف أرسمني، قاؿ شيًئا لـ أفيمو 

 بغضب وتركني...

في صبيحة اليـو التالي، ُعّمقت مشنقتاف بباب عّكا... وأعمف ظاىر: فميعمـ الجميع سيكوف  

 (ٔ) "ىذا جزاء كؿ مف يعترض طريؽ امرأة، أو رجؿ، أو قافمة في البلد

مف واألماف في عيد ظاىر، يختزف بيف أجزائو اسًعا لؤلفًقا و مّثؿ فضاء الجميؿ الرحب أ

دالالت الراحة، واليدوء، واالطمئناف، مما أدى إلى جعمو مكاًنا حي ا، ال تعرؼ طرقاتو معاني 

                                                           
(
ٔ
 .ٕٖ٘-ٖٔ٘، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (
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الخوؼ، وسبؿ األذى، وال يطرؽ الرعب قموب سّكانو. ورمزت أفعاؿ الحركة )تخرجي، وتطوفي( 

ءاٍت فاعمة، تجّسدت بفعؿ الخروج الموحي إلى حيوية الموقؼ وواقعيتو عبر ما فيو مف إيحا

باالنتقاؿ المكاني، وفعؿ الطواؼ المشير إلى داللة حركية مكثفة، تنّبئ عف اتساع فضاء المكاف، 

)أنحاء الجميؿ( سيميائية الطواؼ، إذ كشفت عف رحابة فضاء  ومساحتو البلمحدودة. وعّمقت

لى حقيقة المجاؿ المكاني اآلمف الذي دفع دولة ظاىر، وآفاقيا الشاسعة. وأشارت سمة )وحيدة( إ

ؿ أسموب بفتاٍة جميمٍة السير وحدىا في  أرجائو دوف أف يعترييا  أُي خوٍؼ عمى نفسيا. وحم

ونفسية، تشي بشخصيٍة واعيٍة وآممة، تمتمؾ رؤية بعيدة وطامحة، تسعى  االستفياـ دالالٍت روحيةً 

أفضؿ. وأشار أسموب الحوار إلى فعالية لخدمة الببلد وأىميا، والسير بيـ نحو مستقبٍؿ 

الشخصيات، وكينونتيا الحقيقية التي أدت إلى اندماجيا في المكاف، حتى صارت  جزًءا مف 

واقعو. وقد حضرت العبلقة الزمكانية )صبيحة اليوـ التالي(،  إذ رصدت دالالت التحديد الزمني، 

 . (باح(، ومكاف وقوعو )باب عّكاوالتخصيص المكاني التي تمّثمت في زمف حدوث الشنؽ )الص

  أجزاء الجميؿ، معّمًقا تكامميا. بيفالعبلقة الكائنة   لكاتب مف ىذا التخصيص إلى تأصيؿوقصد ا

وكثّفت سيف التسويؼ المقترنة بالفعؿ المضارع )يكوف( حدث الشنؽ، عبر ما فييا مف دالالت 

      االستقباؿ الموحية بكينونتو المستقبمية الحقيقية.  

حبلؿ لفضاء الجميؿ بعد انتزاعو مف يد ممكو ظاىر العمر،  ورصد الكاتب التحّوؿ المكاني  وا 

"دّب الذعر ما أف وصمت أخبار مذبحة يافا، ففّر الناس تاركيف قراىـ ومدنيـ  الحرب فيو:

صوب الجباؿ والحقوؿ، ولـ تستطع حتى المدف الكبيرة مف أف تظؿ واقفة عمى قدمييا، فأقفرت 

يب، نلمإلى ساحة مباحة إلى بيروت... وتحّوؿ الجميؿ بأكممو  وعّكا وصيدا وصوًل  شوارع حيفا

 .(1)والقتؿ، والفوضى، والسبي" 
                                                           

 .ٖ٘٘-ٖٗ٘، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٔ)
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رسـ الكاتب صورًة موحشًة لفضاء الجميؿ، إذ انتزعت منو الحرب كؿ معاني الحياة، وسبؿ 

 حة الموت التي باتت تنبعث مف كؿالراحة واألماف، فغدا مكاًنا ضّيًقا وموحًشا ال يحتفي إال برائ

. تنفت نفوس ساكنيووشدة الرعب التي اك )دّب الذعر( بحالة الخوؼ  الجوانب. وأوحت عبارة

إلى سرعة الحركة المؤدية إلى االبتعاد عف ظممة ىذا المكاف   ورمز الفعؿ الماضي )ففّر( 

بدت  رب عبر أنسنتو المدف، إذ ة الححدّ  المخيفة. وجّسد الكاتبوالخروج مف عتمتو الحالكة  و 

جسده،  تأنيك لشّدة المرض التي  ، عمى قدميو الوقوؼ يعد بإمكانولـ ، امتعبً  امريضً  اً إنسان

في ثناياىا وصًفا دقيًقا لتبّدؿ أحواؿ المدف التي  ىذه الصورة  حممت وقد وأدت بو إلى اليبلؾ. 

ال تجرؤ  ،ومّيتة حتى  تحّولت إلى فضاءاٍت ساكنة كانت شامخة وقوية، وما أْف نخرتيا الحرب،

التي أدت  لشرسة آثارىا اقساوة الحرب وضراوتيا، مشيًرا إلى ياة. وعّزز الفعؿ )أقفرت( عمى الح

وعّمؽ الكاتب التبدؿ المكاني لفضاء الجميؿ . إلى غدو الشوارع أماكف خالية، وموحشة، ومقفرة

عبارة )ساحة  وقد دّعمتو الفعمية. تحقيقة الحدث وكينونعبر الفعؿ )تحّوؿ(، إذ أشار إلى 

عبر تأصيميا دالالت الحرب، وأيحاءاتيا المختمفة، وما نتج عنيا مف  مباحة( فعؿ التحّوؿ

، انعكاساٍت أدت إلى تحّوؿ فضاء الجميؿ اآلمف إلى ساحة حرب شاسعة، تستبيحيا األيدي

 مباالة.   ٍث أو وتطأىا األقداـ،  منتيكًة  حرماتيا دوف اكترا

 طبريا-

إذ حفمت بتاريخو، وكّرست بطوالتو،  ارتبطت طبريا ارتباًطا وثيًقا بظاىر العمر بطؿ القناديؿ، 

 عبرىا المكاف األوؿ الذي انطمؽ منو نحو دّفة الحكـ، متوجًيافيي  وشيدت العديد مف إنجازاتو،

"كاف  ومساواة، ورفض الظمـ:ة مف عدٍؿ ت ظاىر الشخصيلمجميؿ كمو. وجّسدت طبريا سما

أوثقو بتمؾ النخمة، وبعد أف سجنو...  يقيف مف أف ظاىر يعني ما يقوؿ بعد أف المتسمـ عمى 
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لكنيـ حيف ساقوه إلى ظاىر وطبريا تتفرج  مستعدِّا لفعؿ أي شيء، فقط لينجو...  ـسار أمامي

سألو ظاىر: أصدقني القوؿ! ىؿ بقي شيٌء لمناس  عيدة عمى ذلؾ الموكب ووصموا ىناؾ،س

 في ذّمتؾ؟!... 

  .  (1)" بقي ىذا الشحـ، شحمؾ ما كاف يمكف أف يكوف بيذه الوفرة لو لـ تأكؿ أكثر مما يجب

ويحتضف  معانيو،وأسمى مثالًيا، يحتفي بأبيى صور العدؿ، و  أليًفا مدينة طبريا محبل   متشكّ 

التوكيد عف  واألماف. وكشؼ أسموب األمفسبؿ  الراحة، واليدوء، ويكتنؼ في أنحائو دالالت 

أماـ نة، المتمثمة في فرط ذّلو، وشدة إىانتو عمى يد ظاىر متسمـ النفسية والشعورية المييحالة ال

الفاعؿ )مستعًدا( إيحاءات االنكسار، والخنوع، أو مباالة. وجّسد اسـ  يوف الناس دوف اكتراثٍ ع

والخضوع، واالستسبلـ. وعّمؽ فعؿ الحركة )سار( المقترف بظرؼ المكاف )أماميـ( ىذه 

الـ  أوحتو السيميائيات، إذ دّؿ عمى انكسار شوكة المتسمـ، واقتبلع جبروتو مف أرض طبريا. 

 الرعب التي تكالبت، والخوؼ، و قمؽ، والتوتردالالت الب الفعؿ المضارع )ينجو( ب التعميؿ المقترنة 

راب المكثفة التي يعيشيا عمى نفس المتسمـ، وباتت تسكنيا. وعّزز الفعؿ )ينجو( حالة االضط

ورمز فعؿ الحركة )ساقوه( إلى حيوية الموقؼ وواقعيتو،  لمتسمـ تحت وطأة ظاىر وأعوانو.ا

ط جبروتو. فر و ، المتأتية مف شدة ظمـ المتسمـ قد، والكره، والغضب،حامبًل في ثناياه دالالت الح

 رح، والبيجة، والسعادة، والسرور. وأنسف الكاتب مدينة طبريا عبر ما بّث فييا مف مشاعر الف

جعؿ الكاتب فالمكاف،   تأصيؿ تمؾ المشاعر، وترسيخ أنسنة  أسيمت  الصورة البصرية فيو 

ورصد أسموب الحوار  وذّلو عمى أيدي أبنائيا. طبريا تسعد وتبتيج حيف ترى بعينييا إىانة المتسمـ

لدولة أو دؿ، ورفض الظمـ، وعدـ الخوؼ مف اصفات ظاىر الشخصية المتجّسدة في الع

                                                           
 .7ٓٔ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٔ)
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خصية، وتبيانو انعكاس أفعاؿ الشمبلمح المتسمـ وقسماتو  تراث لسمطانيا، إضافًة إلى كشفواالك

      خصيات، ومدى تأثيرىا عمى المكاف. الش

مدينًة  انوٍع مف الصناعة التي أدت إلى جعميعمى  طبريا مجااًل محّصًنا، حيث ُأس س تومّثم

وتتخّمميا عناصر التواصؿ المختمفة، فيي المكاف الذي يحوي لغة ضخمة، تتوفر فييا الطمأنينة، 

،  راحت أسوار طبريا ترتفع يوًما": وسممو، وكؿ ما ييّدد سبؿ عيشو (ٔ) بوف في حر اإلنسا بعد يـو

المدينة إلى قمعة حصينة، أمر ظاىر بتغيير الباب، وحرص كثيرًا أل يكوف أقؿ منعة فتحولت 

وألوؿ مرة أعفى الناس مف عبء مصاريؼ قناديؿ الشوارع أماـ وقوة مف باب دمشؽ... 

... ىكذا غدت البحيرة مصدر سحر طبريا في أرسؿ إلى الشاـ وأتى بألؼ قنديؿ بيوتيـ، إذ

 .(2)ى تتحوؿ طبريا إلى بحيرة نور" وما إْف تغيب الشمس حت النيار،

تي انفردت رسـ الكاتب لوحًة فنّيًة جميمًة، ُتجّسد سحر فضاء طبريا، وترصد سماتو الجمالية ال

 بو عف غيره مف األماكف. 

، اغدا مكاًنا آمًنا مطمئنً ا الذي ئيالمدينة ومنعتيا، وحصانة فضا ألسوار إلى قوةفرمز ارتفاع ا

المدينة شكبًل  أكسب عمّو األسوار وارتفاعياو يجمب الحماية لسكانو، ويرّد عنيـ ىجمات العدو. 

األمف، وعّزز الباب إيحاءات وينّبئ عف سمّوه وعمو شأنو. المكاف وعّزتو،  ، يوحي بشموخجديًدا

 ا رحًبا،مجااًل حضاريً  فضائيا  فليدوء. وأشار الكاتب إلى )دمشؽ(، لكو والراحة، واوالحماية، 

دالالٍت روحيًة  المضاءة وحممت القناديؿ عاني الحياة، ويزخر بأبيى صورىا. يجّسد  أسمى م

جعؿ منو فضاًء ساحًرا وخبّلًبا، يسيـ في إنعاش  ،إضفت عمى المكاف رونًقا جمالًياإذ ونفسية، 

وما ينبثؽ ّمؽ العدد )ألؼ( أىمية القناديؿ، وعويغرس في النفس معاني الصفاء، والبياء. الروح، 

فتو،. وأّصمت القناديؿ حيوية وأل ، ورقّيو،المكاف تشي بازدىار عنيا مف إيحاءاٍت حضاريٍة،
                                                           

 .٘، المدٌنة فً الشعر العربً المعاصرٌنظر: أبو غالً، مختار علً، (ٔ)

(
ٕ
 1ٙٔ ، قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم(
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حّوؿ  وىج مف القناديؿ في أرجاء طبريا خبلؿ الميؿ، شعاع الضوء المتوفاعميتو، فانبعاث  المكاف

مظبلـ، وال تعرؼ طريقو. فالقنديؿ "ىو عبره مممًحا لال تجد العيف سع، ضاءىا إلى أفؽ نور شاف

 (ٔ)و يصبح المكاف إنساني ا" ئمفتوح العيف في الميؿ، وخبلؿ ضو  لحارس اليقظ، إذ يرى كإنسافا

 ًتا، تكتنفو معاني السكينة واالطمئناف. بح

ثنائية ) القمؽ ي تعيشو المدينة، ذ، تعبر عف الواقع الدينة طبريا دالالٍت حربيًة رئيسةم تحمؿو 
مف والخوؼ، السكوف والضجيج، النور والظبلـ (، فيذه األحداث قد أضفت عمى والراحة ، األ

ذىبت طبريا إلى أولى ليالي نوميا الصعبة، الميمة التي ل " المكاف صورة مأساوّية سوداوية:
وى ول يبقى ىناؾ س  رويدا، وتعتـ البيوت عف أي ليمة، تصمت الشوارع، رويًداتبدو مختمفة 

 القناديؿ التي تضيء الطرقات... 

فع وىزت دوت صوت قذيفة مدقاؿ ظاىر لنجمة: فمتذىبي إلى النـو أنِت، وقبؿ أف تجيب، 

 المدينة.

اآلف بدأت المعركة، أمسكيا مف يدىا ونزل الدرجات إلى أسفؿ السور، قبؿ أف يصل إلى 

 القناديؿ كما أوصى.األرض، كاف السرّاجوف قد انطمقوا إلطفاء 

 . (2)سقط الميؿ كمو فوؽ المدينة، لـ تعد ىناؾ سوى أصوات القذائؼ"  

قوي، يقاوـ صعوبة النوـ، متحدًيا سطوة أنسف الكاتب مدينة طبريا، فجعميا تبدو كإنساف 

ورصد الفعؿ )تصمت( حالة السكوف واليدوء التي سكنت أرجاء المكاف. وأشار الحرب وقسوتيا. 

ا( إلى صمود المدينة، وشموخيا عبر استطاعتيا البقاء عمى طبيعتيا، رغـ صفة )رويدً تكرار 

، فحّدة الصوت اوأوحت الصورة السمعية بشراسة الحرب ووحشيتيالحرب التي أحاطت بيا. 

أجزاء  مختمؼ  ا عبر انتشار الفوضى  في ّمفت وضًعا مربًكا وقمقً خالمنبثقة عف دوي القذائؼ، 

                                                           
(
ٔ
 ٕٔ، المدٌنة فً الشعر العربً المعاصرأبو غالً، مختار علً، (

 .1ٕٗ-1ٖٕ قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم، (ٕ)
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وجمع فضاء طبريا  ت( اضطراب المكاف، وتبّدؿ أحوالو.الفعؿ الماضي )ىزّ  وكّثؼ المدينة.

واألماف تجمت دالالت األمف، ف الحياة،الخوؼ واألماف، والموت و  الثنائيات الضدية المتمثمة في

. ، وأسكنت الطمأنينة واليدوء في النفوسالتي بّثت الحياة في أنحاء المكاف اءةعبر القناديؿ المض

ت والرعب عبر انطفاء القناديؿ، إذ تبّددت ظممة الميؿ، وبات المو لخوؼ إيحاءات اوتجّسدت 

وعّمؽ أسموب االستثناء إيحاءات الحرب التي حّولت فضاء يحاصر الناس مف جميع الجوانب. 

   ال يحتفي إال بأصوات القذائؼ. مجاٍؿ موحٍش وضّيٍؽ طبريا إلى 

 عّكا-

تعد عّكا مف األماكف التاريخية الميّمة في الرواية، الرتباطيا الوثيؽ بظاىر العمر )شخصية  

التي تمثّمت سماتو الشخصية   مية، وعكستإنجازاتو الفع شيدت أبرز، حيث (قناديؿ الرئيسةال

اني معمدينة عّكا بأعمؽ الدالالت الروحية، وأسمى ال متوحفبنشر األمف، والطمأنينة بيف الناس. 

"ذات يـو  قيـ المحبة والمودة بيف ساكنيو: مطمئًنا، يجّسدمحبل  آمًنا  النفسية التي أدت إلى كونو

بيف رجميف، فتوجو نحوىما، وقبؿ أف  اأحد األسواؽ، سمع تصايحً في  كاف ظاىر يسير

 يصميما، قاؿ األوؿ: 

 إف لـ تدفع لي ما عميؾ. استندـ كثيرً 

ىدير البحر لما جمست عمى الشاطئ، وعند ذلؾ ابتسـ،  تخاؼفرّد الثاني: لو كانت عّكا 

 .(1)" ظاىر، ابتسـ مف كؿ قمبو.

نييا. وكشؼ معا أسمى مدينة عّكا مكاًنا أليًفا، يحتفي بأبيى صور الحياة، ويجّسد تّكمش

إذ حفمت بسيميائيات أسموب الحوار اإليحاءات الروحية التي بثّيا فضاء عّكا في نفوس ساكنييا، 

دـ الخوؼ. وقد أنسف الكاتب مدينة عّكا عبر ما بّث فييا والكرامة،  وع القوة، والعزة، والشجاعة،

                                                           
 .ٖ٘٘، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٔ)
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نفسية، وأخرى حركية، امتزجت بصورٍة سمعية،  إيحاءاتٍ  فعاؿ ذاتنية، تمّثمت بأدالالٍت إنسا مف

عدـ بشجاعتيا، وجرأتيا،  و  جّميا بحيوية المكاف.  فجموس عّكا عمى شاطئ البحر، يشيأوحت 

واإلصرار، ففضاؤه المظمـ دالالت الثبات، والتحدي، وعّمؽ البحر  ىيبتيا مف ىديره المجنوف.

الفعؿ  تكرار  موس عمى شاطئو. وكّثؼوقوي ا، دائـ الجوالموحش، جعؿ منيا إنساًنا متحدًيا 

     ي نفسو كؿ معاني السعادة والسرور. وأسكنت فالفرح التي غمرت قمب ظاىر،  حالة)ابتسـ( 

والمتحكمة، لما تمتمؾ مف قبضٍة  الحاكمةِ  "العاصمةِ  وعمد الكاتب إلى إبراز المدينة بصورةِ 

ذه ، وكاف فضاء مدينة عّكا قد جّسد ى(ٔ)قويٍة عمى مصادر تسيير الحياة في مختمؼ األقاليـ" 

"راحت :والغربمركًزا تجارًيا حيوي ا، ومقصًدا ميم ا لتّجار الشرؽ  الصورة، حيث غدا مجاليا الرحب

تمتد وتمتد، حتى حاصرت كؿ خاف، النيراف التي التيمت السفينة الفرنسية في ميناء حيفا 

أوقؼ كؿ السفف التي كانت تتييأ  ..ا، ولـ يكف ظاىر رحيًما ومتجر، ومصمحة فرنسية في عكّ 

 . (2)عمى البضائع" لإلبحار ببضائعيـ، واستولى 

واالتساع  جمع فضاء مدينة عّكا في ثناياه تقاطباٍت ثنائيًة بارزة، تجّسدت باأللفة والمعاداة،

في فضائو مّتسًعا ليـ،  يوف يألفوف مجاؿ عّكا، ويجدوففبعد أف كاف التّجار الفرنس والضيؽ،

 ـ مف كؿ الجوانب.يطبؽ عميي ًقا وخانًقا،ولمصالحيـ التجارية، غدا فضاؤىا مكاًنا معادًيا وضيّ 

ورمز الفعؿ )التيمت( إلى صورٍة فنّيٍة عميقة، فجعؿ الكاتب حّدة النار وقوتيا كحيواف مفترس 

اللة االلتياـ، وعّمؽ تكرار الفعؿ المضارع )تمتد( ديبتمع بشراىة كؿ ما يقع في طريقو. وجائع، 

تحّوؿ المكاف،  وتبّدؿ أحوالو. وعكس الفعؿ ة اىر الشمولية واالتساع، معّزًزا ظمجّسًدا إيحاءات 

وحمؿ أسموب النفي دالالت  واالختناؽ. الضيؽ،رت( سيميائيات السيطرة، و الماضي )حاص

 )رحيـ( عف ، والشفقة. وكشفت الصفة المشبيةالغضب، واألسى، والقساوة، وانعداـ الرحمة
                                                           

 .1ٔٔالرٌف فً الرواٌة العربٌة، عبد هللا، محمد حسن، (ٔ)

 .ٕٓٗ-ٔٓٗ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٕ)
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 أسؼ، لما فعمو الفرنسيوف.و  حزفٍ  فسية والشعورية، وما  يكتنفيا مفحالة ظاىر الن اضطراب

   ودّلت األفعاؿ الماضية )أوقؼ، واستولى( عمى تحقيؽ الحدث، وكينونتو الفعمية. 

"تمفت ظاىر حولو، فوجد وجّسد فضاء مدينة عّكا محبل  مفتوًحا، يحمؿ في ثناياه رؤًى بعيدة:    
عمى عّكا، ويافا، أف كؿ ما يريده قد تحقؽ، فيا ىو يسيطر عمى الجنوب كمو، ويبسط حكمو 

وحيفا، والجميؿ، وبلد إربد وعجموف... ولـ يبَؽ لمدولة سوى ميناء طرابمس في الشماؿ، لكنو 
ا ل يمكف أف يكوف كاف يدرؾ أّف رضا الدولة عمى مف يقؼ في الجانب اآلخر مف مصالحي

 (1)مطمئًنا أبًدا" 

الجميؿ ينطمؽ عبره ظاىر بفكره وعينيو  نحو شّكؿ فضاء مدينة عّكا أفًقا مفتوًحا وشاسًعا، 

 كمو، وما حولو مف األماكف، فيو مجاٌؿ رحٌب يسير  خبللو نحو آفاٍؽ بعيدة، وفضاءاٍت واسعة. 

العظيـ. وقد   ازبيذا اإلنجاىر ت نفس ظوكشفت الصورة البصرية عف حالة الرضا التي اكتنف

قيؽ الحدث وتأكيده، مكثًّفا حالة ظاىر ت تحعّزز الفعؿ الماضي )تحقؽ( المتبوع بقد دالال

تشي بحيوية المكاف، واتساع روحيًة،  حممت الصورة البصرية إيحاءاتٍ النفسية والشعورية. و 

وأسيـ  نب.حًبا ينفتح عمى جميع الجوار  فضائو، وتعّمؽ ألفتو المكانية التي جعمت منو مجااًل 

أسموب التوكيد في رصد رؤية ظاىر  الواعية والبعيدة، المتمثمة بإدراكو موقؼ الدولة اتجاه 

ففضاء عّكا الواسع، قد فتح لظاىر آفاًقا  ءىا. ذي كاف يكتنؼ أجزاأفعالو، رغـ الصمت ال

مشاسعة، مّكنت  ، وتعميؽ نظرتو عاف النظر في األمور بشكٍؿ أفضؿلو حسف التأمؿ، وا 

   بمية الواعدة. المستق

 يافا-

نعمت يافا باألمف، والعدؿ كغيرىا مف المدف في عيد ظاىر العمر، لكف حاليا تبّدؿ بعد أف  

، قرر أبو ابعد ثمانية وأربعيف يومً " :لمقتؿ والدمار ا واسًعاطالتيا حرب أبو الذىب، فصارت ميدانً 
                                                           

 .5ٗٗ قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم، (ٔ)
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الذىب أف يغير مسار الحرب، أرسؿ مف يحمؿ راية بيضاء نحو باب المدينة، ُفِتح الباب ودخؿ، 

كانت الرسالة التي يحمميا الرسوؿ تطمب مف أىؿ المدينة الستسلـ مقابؿ الحفاظ عمى 

حياتيـ. رفض كريـ األيوب العرض، وقاؿ لمرسوؿ: ىذه المدينة التي صمدت في وجوىكـ كؿ 

فوجئ كريـ األيوب بباب المدينة  تسير عمى جبينيا لتخرج إليكـ مستممة... ىذه المدة لف 

عشرة ألؼ قرش، بأربعة  ُيفتح، والفرساف المغاربة يغادرونيا باتجاه معسكر أبو الذىب... 

، سقطت يافا في أقؿ مف ُدِفعت رشوة لمحراس الذيف فقدوا األمؿ بوصوؿ أي نجدة مف الشماؿ

 .(1)ساعتيف" 

بعدد  ، ُمصر ًحالحصار فضاء يافانّبأت عف المدة الزمنية  ب العبلقة الزمكانية التيرصد الكات

الذّؿ رفضوا  أسوارىا، وبسالة سّكانيا، الذيف قوة المدينة، ومنعةو الطويمة التي أكدت أيام

الصمود،  في  ّث فييا مف سماٍت إنسانيٍة، تجمتفا عبر ما بوأنسف الكاتب مدينة ياواالنكسار. 

. وعّمقت الدالالت الحركية في وجو العدو دوف خوؼ أو مباالةوالشموخ، والثبات، والوقوؼ 

كؿ ىذه األياـ  في وجو الدولة  فيافا التي وقفت عمى قدمييا)تسير، وتخرج( أنسنة المكاف، 

لف تخضع وتنكسر، فتخرج حانية رأسيا لجبروت الدولة وسمطانيا. متحدية وقوية، شامخة وثابتة، 

فتمّثمت داللة الداخؿ عبر المكوث داخؿ أسوار وحضرت ثنائية الداخؿ والخارج في فضاء يافا: 

 والشيامة،  المدينة، وحمايتيا، والدفاع عنيا. وقد حمؿ فضاء الداخؿ إيحاءات العزة، والكرامة،

ما وراء أسوار المدينة، وما خّبأتو مف لخارج في تجسدت داللة او وحب الوطف، والتمسؾ بو. 

وقد حمؿ فضاء الخارج  ، واإلطاحة بيا. ياأدت إلى سقوطفأحيكت ضد يافا، اٍت،مؤامر 

وأّصؿ الزمف الثنائية الضدية الكائنة بيف الصمود والسقوط، والخيانة.  سيميائيات الغدر، والمكر

                                                           
 .ٕٖ٘-ٖٔ٘، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٔ)
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فإذا كاف صمود المدينة قد داـ أياًما طويمة، فإف عبر تبيانو ذلؾ الفرؽ الزمني الشاسع بينيما، 

 حاؿ سقوطيا لف يستغرؽ إال سويعاٍت قميمة. 

 دمشؽ-

واية، حيث مثّمت  نقطة نزاع دائـ بيف ظاىر العمر في الر  ميم ا يخي ا تار شكمت دمشؽ محبل   

 ىًدا حي ا عمى أقسى الوقائع التاريخية، وأكثرىا ضراوة:والدولة العثمانية، لذلؾ كانت شا

ف أف أغار عمي الظاىر عمى قوات عثماف في ىجمٍة عاصفٍة، فوجد عثماف نفسو يقاتؿ دو"

القوات المياجمة  كاف اليجـو الذي أشرع الطريؽ لبقية  يدري في داخؿ دمشؽ... ساحًقا

 . (1)" فلمتقدـ بيسر حتى حي الميدا

الجيوش، ومطامع الغزاة.  اللتحاـ يتسع حًبا، إذاًل حربي ا ر ادمشؽ مجضاء مدينة جّسد ف

ا شاسًعا، غدا فضاؤه ميداًنا دموي   حيث لممكاف،  صورًة حّيًة وواقعيةً  الدالالت الحربية  رسمتو 

، أوحت ونفسيةً  فعؿ الماضي )أغار( دالالٍت روحيةً وحمؿ اليكتنفو الموت مف جميع الجوانب. 

تسعى إلى التخمص مف  ضبٍة وحاقدة، القتاؿ، وشدة اليجوـ الناتَجيف عف حالٍة نفسّيٍة غا بقوة

ا والقضاء عميو. وكّثؼ المشتقاف الصرفياف اسـ المرة )ىجمة( واسـ الفاعؿ )عاصفة( غريمي

َقيف الضارية، ورصدا شجاعة عمّي الظاىر، وفروسيت مشيد الحرب داللة  و، وبطولتو، ُمعم 

وشراستو التي ، وقوتو، وضراوتو، وشدتو)ساحًقا( إلى حدة اليجوـ ورمز اسـ الفاعؿ  اإلغارة.

   . ؤلعداء والحاقديف. شؽ مجااًل مباًحا لجعمت فضاء دم

أدرؾ األمير رشيد أف صالح ىو أفضؿ ىدية " وحمؿ فضاء دمشؽ دالالت الحزف واألسى: 

 محو بو غضب الدولة عميو... يمكف أف يرسميا إلى وزير الشاـ ي

 وصؿ الخبر: صاعًقا

                                                           
 .ٔٓ٘-ٓٓ٘، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (ٔ)
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 .(1)لقد شنؽ وزير دمشؽ صالح" 

، والفراؽ، الحزف، واأللـ، واألسؼيجّسد معاني معادًيا، و دمشؽ مكاًنا أليًما  مدينة شّكؿ فضاء

ب وحمؿ أسمو  أف شيد فضاؤىا عمى شنؽ أخيو صالح. ويأّصميا في نفس ظاىر، وال سيما بعد 

ية المتناقضة لؤلمير رشيد والشعور  النفسية التممؽ، وكشؼ عف الحالةالنفاؽ، و  سيميائياتالتوكيد 

دفيًنا عمى ظاىر، وفي ذات الوقت كاف يكتنؼ لمدولة حقًدا في نفسو  جبر، حيث كاف يخّبئال

ورمز اسـ الفاعؿ )صاعًقا( . والسعي لكسب وّدىا، ونيؿ رضا سمطانيا.  يا،بحبى ئمعاني  المرا

لى الصدمة القاتمة التي آلمت النفوس وأوجعتيا.  ألمر وشدتو، وؿ اإلى ى ودلت قد التحقيؽ وا 

عكس الفعؿ القتؿ، وكينونتو الفعمية. وقد  عمى تأكيد حدثْ المقترنة بالفعؿ المضارع )شنؽ( 

 ، ف ونبأت ىذه الدالالت ع والعداوة.والكره، والبغض، )شنؽ( إيحاءات الغضب، والحقد، والمـؤ

    دفع بو إلى االنتقاـ مف ظاىر، وفْعمو ما فعؿ.  النفسية وما يعترييا مف مكٍر وخبث، حالة الوزير 

 أدبية مميزة، لما تحممو مف حوادثَ  خبلصة القوؿ: تكتسب المدينة الواقعية خصوصيةً   

األديب إلى صنع تي يعمد لممدينة الخياليِة المبتكرة ال اخبلفً عمى مر األزماف،  متراكمةٍ  تاريخيٍة 

 حوادثيا.

 القرية -ثانًيا

لعرب ولدوا ا "فمعظـ األدباءفي الرواية العربية منذ زمف طويؿ،  اتخذت القرية مكاًنا رفيًعا 

 كثيرةٍ  ـ مشاىدَ واختزنوا في ذاكرتي مف الريؼ العربي، فعايشوا ىذا الريؼ  ونشأوا في قرى متفرقة

حية عبر تجسيد تفاصيؿ  إيصاؿ صورتو بطريقٍة واقعيةٍ ، لذلؾ استطاعوا  (ٕ)" عديدةٍ  ومواقؼَ 

المحكـ بيف  (ٖ)بنسيج الترابط االجتماعي والعضوي الحياة ومظاىرىا المختمفة. وتتميز القرية 

                                                           
(
ٔ
 .5ٔٔ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (

 .ٓٗ جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة،النابلسً، شاكر، (ٕ)

(
ٖ
 .57ٔ_5٘ٔ الرواٌة والمكان،ٌنظر: النصٌر، ٌاسٌن،  (
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بل ينفصؿ الواحد منيـ عف مترابطة، فو  متكاممةً و  متنلفةً  مجتمعيةً  أبنائيا، حيث تشكؿ وحدةً 

كالمدينة عمى حوادَث تاريخيٍة بارزٍة،  في الرواية، فكانت شاىًداشغمت القرية حيًزا بارًزا اآلخر. و 

 ومف أىـ ىذه القرى:

 البعنة-

ػػػػا أسػػػػيمت فػػػػي إثػػػػراء  لمػػػػا حممتػػػػو مػػػػف حػػػػوادَث تاريخّيػػػػٍة  ،شػػػػكمت البعنػػػػة مكاًنػػػػا تاريخي ػػػػا ميم 

حػػػػػػروب  حيػػػػػػث كانػػػػػػت شػػػػػػاىًدا حي ػػػػػػا عمػػػػػػى أقػػػػػػوى الروايػػػػػػة، وأكسػػػػػػبتيا خصوصػػػػػػيًة أدبّيػػػػػػًة مميػػػػػػزة،

مػػػف  انتيػػػاء األسػػػبوع الرابػػػع كػػػاف واثًقػػػا"الشػػػيخ حسػػػيف وحتػػػى بعػػػد  وأقسػػػاىا: العثمانيػػػةالدولػػػة 

أف البعنػػػػة ستصػػػػمد، فيػػػػو يعػػػػرؼ أسػػػػوارىا، ويعػػػػرؼ أّف كػػػػؿ مػػػػف فييػػػػا يػػػػدركوف أف الػػػػوزير 

لػػػف يػػػرحميـ، فمنػػػذ زمػػػف طويػػػؿ لػػػـ تصػػػمد مدينػػػة أمػػػاـ ىجػػػـو كاسػػػح كػػػؿ ىػػػذه المػػػدة، ولػػػـ 

  .(1)أف يعودوا ميزوميف" يعتد الولة والوزراء 

البعنة معاني الصمود، والعزة، والكرامة، والثبات، وعدـ االستسبلـ والخضوع،  دتجسّ 

لسمطاف الدولة، لما اكتنفيا مف إصرار، وما سكنتيا حيث مّثؿ فضاؤىا مكاًنا معادًيا  والتحدي،

وعّمقت اليزيمة إيحاءات رفض الذّؿ االنكسار. و  الخنوع  لى الشموخ، وعدـمف قوٍة، أدت بيا إ

، فظّمت مكاًنا شاىًقا ادة غيرىا مف األماكفخ عف عإذ خرجت البعنة بفضائيا الشامواإلىانة، 

ودّؿ أسموب النفي )لـ تصمد، ولـ يعتد(، عمى وعظيًما، رغـ الحصار الذي أطبؽ عمى قمبيا.

وقؼ ، وما يعترييا مف ظمـٍ واستبداد، فكانت البعنة المكاف األقوى الذي مانيةجبروت الدولة العث

قة، وتجمت العبلقة الزمكانية )األسبوع الرابع( في السطور الساببوجو الدولة دوف خوٍؼ أو مبالة. 

نة مف مقاومة ذلؾ الحصار نبأت عف المدة الزمنية غير القميمة التي تمّكنت خبلليا البع إذ

مف حرؼ التوكيد )أّف(، وسيف التسويؼ التي اقترنت بالفعؿ المضارع  كؿٌّ  القاسي. وكّثؼ
                                                           

 .ٖٓ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم،   (ٔ)
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يا ود البعنة، ومكوثالمتمثمة في صم ،المطمئنةو  ،الواثقة الشعورية،  )ستصمد( حالة الشيخ حسيف

حاؿ إلى رنة بالفعؿ المضارع )يرحميـ( )لف( الناصبة المقت . وأشارتأماـ الدولة وقتًا طويبًل 

الذيف سيمقوف صنوؼ األذى، والقمع، والعذاب، والقتؿ، والحرماف عمى يد الوزير سكاف البعنة 

 الحاقد في المستقبؿ القريب.

إلػػػػى صػػػػيدا،  "إلػػػػى البعنػػػػة وصػػػػؿ ظػػػػاىر متوجًيػػػػا وروحيػػػػة: وحممػػػػت البعنػػػػة دالالٍت نفسػػػػيةً 

وبمجػػػرد أف دخميػػػا، أحػػػس بشػػػيٍء غريػػػب، كػػػاف النػػػاس يرقصػػػوف بالشػػػوارع كمػػػا لػػػو أنيػػػـ 

وقػػػػؼ ظػػػػاىر، عرفػػػػو النػػػػاس، وانػػػػدفعوا نحػػػػوه يعانقونػػػػو، وقبػػػػؿ أف  مػػػػذىوًل فػػػػي عػػػػرس... 

 .(1)يسأؿ، كانوا يينئونو بعزؿ الوزير" 

لفت الكاتب إلى ظاىرة التحوؿ المكاني في فضاء البعنة، فبعد أف كانت البعنة ميداًنا فسيًحا 

وكشفت ، وتكتنفو معاني البيجة والسرور. لمدـ، والقتؿ، غدا فضاؤىا مجااًل حي ا، تعّمو األفراح

سكف  لسكاف البعنة، حيثالدالالت الحركية )يرقصوف، واندفعوا، ويعانقونو( عف الحالة النفسية 

وقد عّمقت ىذه  رح نفوسيـ، وغمرت السعادة قموبيـ، بعد أف تخمصوا مف وطأة الوزير المعيف.الف

لفة، والمحبة، تبعث في الفضاء  سمات األ اللة الرقصفداإليحاءت حيوية المكاف وفاعميتو، 

دؽ عف ص أتنب حيث  عميقة،اء، والصفاء. وأوحت داللة العناؽ بسيميائياٍت روحّيٍة والين

ورمز اسـ   البعنة اتجاه ظاىر، وقوتيا. ساكني في نفوس المختمجة  المشاعر واألحاسيس

والدىشة لما رآه في شوارع  ستغرابباال الموحية حالة ظاىر النفسية،المفعوؿ )مذىوؿ( إلى 

مف جديد، وغدا مكاًنا آخَر  تعاد حياتوالبعنة، فمـ تصّدؽ عيناه أّف ىذا الفضاء المنكسر، قد اس

   يحتفي بمعانييا المختمفة.  يعّج بأبيى صور الحياة، و 

                                                           
(
ٔ
 .71، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (
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واالنتماء، لما تحتويو  ،(ٔ)ة اإلحساس بالمواطنتجّسد التي  إف المدف والقرى أىـ األماكف 

نجازات أبطاليا التي تظؿ خالدة عمى مر العصور.  مف تاريخ الببلد، وا 

مف واقع الرؤية، ووحي نسجيا األديب ، ةٌ قمختم وؿ: فإف األماكف الروائية فضاءاتٌ بلصة القخ

فأسيمت في استيعاب األحداث الفنّية: الواقعية والخيالية، وعممت عمى تمكيف الخياؿ، 

 الشخصيات عبر دمجيا في األماكف.

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 . ٘ (،15الرواٌة والمكان دراسات فً فن الرواٌة العراقٌة )النصٌر، ٌاسٌن ،ٌنظر: (ٔ)
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 حركية الزمفني: الفصؿ الثا
 

 المبحث األوؿ: الزمف المتقطع     
 أواًل: االستباؽ واالستشراؼ                
 ثانًيا: االسترجاع                

 االسترجاع الداخمي -
 االسترجاع الخارجي -

 الزمنيثالثًا: القفز                 
 الوقفة الوصفية :رابًعا                

 
 المبحث الثاني: الزمف المتتابع     

 أواًل: المشيد                
 ثانًيا: الديمومة                

 
 المبحث الثالث: النزياح الدللي في صيغ  األفعاؿ    

 أواًل: داللة المضارع عمى الزمف الماضي                
 ثانًيا: داللة المضارع عمى المستقبؿ )االستشراؼ(               
 ثالثًا: داللة الماضي عمى الزمف  المستقبؿ               
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 حركية الزمف: الفصؿ الثاني

يعّد الزمف محوًرا أساسي ا في عممية بناء العمؿ األدبي، إذ ُيَمّثؿ حجر األساس الذي تستند 

الرواية، وتنطمؽ عبره شخصياتيا، وتتشّكؿ في إطاره مضاميف األماكف التي تتحّدد عميو أحداث 

مبلمحيا بفعؿ انعكاسات الزمف وتغيراتو المستمرة، فيو الخيط الذي يشّد أجزاء الرواية، وُيمّكف 

العبلقة بينيا. وُيشّكؿ الزمف اإليقاع النابض لمرواية، حيث تندرج فعاليتو، وتكمف تأثيراتو مف 

بلؿ المغة التي ُتجّسد قيمة العمؿ، وتعّبر عف وجوده المستمر،  وتنّبئ عف مستوياتو اإلبداعية خ

 . ( ٔ)المختمفة، فبنية الكممات ىي الدعامة الوحيدة لفكرة الزمف

ُيمّثؿ الزمف عنصًرا فني ا ميم ا، فيو األساس الذي يعتمد الكشؼ عف "أبعاد التغيرات الحاصمة 

بية لمغة، ووسيط العمؿ اإلبداعي  في تجسيد حركة الفعؿ ووضعيا في مدارىا في البنية التركي

، لذلؾ ُعّد ( ٕ)المناسب، والمؤثر الداخمي الذي يقيس قابمية النص عمى الحركة والتغير والثبات" 

الزمف مكوًنا فني ا أساسي ا في إنتاج العمؿ الروائي وتشكيؿ فضائو. ويؤدي الزمف إلى تحديد طبيعة 

عمؿ الروائي عبر تعييف شكمو الفنّي ونوعيتو األدبية المتمثمة في المعاني التي اكتنيت بيف ال

، والكاشفة عف رؤية الكاتب ( ٖ)السطور، والمعّبرة عف المادة الحكائية التي يحتفي بيا العمؿ 

وعمى ىذا فإّف األديب الحاذؽ ال يعمد إلى تجسيد  "شكؿ . اإلبداعية الكامنة في توظيفو لمزمف

الزمف الواقعي وصيرورتو فحسب، بؿ يعمؿ عمى  خمؽ اإلحساس بالمدة الزمنية الروائية، واإليياـ 

، وىذا ما يجعؿ القارئ يسير في عالـ الرواية، ( ٗ)التاـ بأّف ما ُيعرض ىو الواقع الحقيقي" 

جموع األحداث المحاطة بحد  زمني  معّيف. ويشار إلى الزمف متجاوًزا واقعيا التخيمي عبر م

األدبي عبر "مجموع المدلوالت النصية المتوالية تباًعا في الخطاب، وىي ذات طبيعة لفظية، يتـ 
                                                           

(
ٔ
 .ٔٔالنقد البنٌوي والنص الروائً نماذج تحلٌلٌة من النقد العربً، الزمن، الفضاء، السرد، ٌنظر: سوٌرتً، محمد،   (

(
ٕ
 .ٔٙٔ، الحوار القصصً تقنٌاته وعالقاته السردٌةعبد السالم، فاتح، (

(
ٖ
 . ٖٖٕ، ، البنٌة والداللة فً رواٌات إبراهٌم نصرهللاأحمد، مرشد ٌنظر:(

(
ٗ
 .ٓٗ، الزمن فً الرواٌة العربٌةالقصراوي، مها حسن،  (
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، وتسيـ ىذه ( ٔ)التقاطيا وكشؼ دالالتيا مف خبلؿ اإلشارات الزمنية المبثوثة في النص" 

بانة العبلقات المتبادلة بيف عناصره المختمفة. اإلشارات في تعييف حدود العمؿ  األدبي، وا 

وينحصر الزمف الروائي بالمدة البلزمة لقراءة الرواية، فيو زمٌف قصير، ال يتجاوز بضعة أياـ أو 

ْف كانت الرواية قد حممت في ثناياىا أحداثًا عديدًة لحقبٍة زمنيٍة طويمة  ، ( ٕ)عدًدا مف الساعات، وا 

لرواية بالمّكثؼ، لتجسيده كم ا كبيًرا مف األحداث في سياقاٍت لغويٍة منّظمة، لذلؾ اتصؼ زمف ا

 وفؽ معاييَر جمالّيٍة وفنّيٍة خاصة، تنلفت فيما بينيا، وكّونت عمبًل أدبي ا متكامبًل. 

وتجدر اإلشارة إلى أّف فكرة الزمف ىي فكرٌة أزليٌة قديمة،  حيث شّكمت عبارة )كاف ياما كاف 

بداية ونياية، ميما  ية، فمكؿ مادة حكائ( ٖ)اإلنساف  األساس لكؿ قصة يحكييالزماف( في قديـ ا

طالت أو قصرت، فيي تدور في َحَمقٍة زمنيٍة معينة ذات طبيعة فنّية مبتكرة، تتراوح بيف الواقعية 

 ، وتعمؿ عمى اتساع فضاء العمؿ، وصبغتو بألواٍف إبداعّيٍة مميزة، تنبئ عف شخصية(ٗ) والخياؿ

الكاتب، وفمسفتو الخاصة اتجاه الزمف. وقد بّيف  طومانفسكي الفرؽ بيف "زمف الحكاية، وزمف 

السرد أي زمف الرواية حيث قاؿ: )إّف زمف الحكاية ىو زمف تكوف فيو األحداث المعروضة 

، ( ٘)مفترضة الوقوع، وزمف السرد ىو الزمف الضروري لقراءة العمؿ األدبي أي مدة المحكي(" 

أي حاؿ ال يمكف الفصؿ بيف ىذيف الزمنيف،  فكؿٌّ منيما ُيكّمؿ اآلخر، فيما أساس العمؿ وعمى 

 وحياتو المستمرة. 

وتتمتع الرواية التاريخية بتنوعيا الزمني الخاص بيا، "فإما أْف  ُتكتب وكأف الكاتَب معاصٌر 

، وىو الكاتب الفرضي لممذكرات أو اليوميات، أو ُتكتب بمعرفة غير  محّددة أي أّنيا ال ترى وىميٌّ
                                                           

(
ٔ
 . ٖ٘ٔ، جدلٌة  الزمان والمكان  واإلنسان فً الرواٌة الخلٌجٌةالمحادٌن، عبد الحمٌد، (

(
ٕ
ا بناء الزمن فً الرواٌة الٌنظر: مبروك، مراد عبد الرحمن، (  .1، 5993-5995معاصرة رواٌة تٌار الوعً نموذج 

(
ٖ
 .٘، : المصدر نفسهٌنظر(

(
ٗ
 .15، ، تحلٌل الخطاب الروائً، الزمن، السرد، التبئٌرٌنظر: ٌقطٌن، سعٌد(

(
٘
 . ٗٔ، ، النقد البنٌوي والنص الروائً نماذج تحلٌلٌة من النقد العربً، الزمن، الفضاء، السردسوٌرتً، محمد(
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مف خبلؿ النظرة المحدودة لممعاصر، بؿ ُتدَرؾ  بالحس التاريخي األوسع لدى عصر الحؽ عمى 

 يـ نصراهلل في قناديمو أْف يبدو، وقد استطاع الكاتب إبراى( ٔ)ضوء ما حدث منذ ذلؾ الحيف" 

بلده حتى مماتو، إضافًة بصورة المعاصر الحقيقي لظاىر العمر، معايًشا لو بكؿ تفاصيمو  مف مي

إلى تمّكنو مف توسيع نظرة القّراء المعاصريف،  واالتجاه بفكرىـ نحو أزمنة بعيدة ، ماضية 

 ومستقبمية.

إّف عممية بناء الزمف في النص الروائي توّضح شكؿ البنية النصّية لمعمؿ األدبي، وتبّيف 

التقنيات السردية المستخدمة في بناء فضائو، فالمؤلؼ ىو المتحّكـ األوؿ بعنصر الزمف، إذ يحّدد 

ذلؾ ، وما ينطوي عميو مف عناصر ومكونات.  ل( ٕ)عبر أشكالو المتغيرة عبلقتو بموضوع الرواية 

الزمف كالنص نفسو، يمكف اإلحاطة بو  ألفّ  النص مف المحتوى الزمني الفعمي،"ال يمكف تجريد 

في النص ليس ىو الزمف  الموجود في تفاصيمو الكبرى، وتحديد األنساؽ التي يندرج فييا، فالزمف

ال ، و ( ٖ)في ذاتو، بؿ طائفة مف مظاىره وتصوراتو الذىنية، وىو تصّور وحالة وليس جوىر" 

الحوادث الناتجة عف أفعاؿ الشخصيات  عبريعاش بكماؿ األياـ وتماـ السنيف، بؿ ُيدَرؾ 

 الروائية، وما ينبثؽ عنيا مف مشاعر وأحاسيس، توزعت بيف صفحات الرواية.  

 وقد حفَي فضاء رواية )قناديؿ ممؾ الجميؿ( بعدٍد مف األنساؽ الزمانية، ومف أىميا ما يأتي:

 الزمف المتقّطع المبحث الوؿ:  

النسؽ الزمني المتقّطع بشكٍؿ واضح، وفي ىذا النسؽ  "تتقّطع اعتمد الكاتب في القناديؿ 

األزمنة في سيرىا،  اليابط: مف الحاضر إلى الماضي، والصاعد: مف الحاضر إلى المستقبؿ، 

                                                           
(
ٔ
 .ٕٔٔ، الزمن والرواٌةمندًلو، (

(
ٕ
 .7ٖ الزمن فً الرواٌة العربٌة،ٌنظر: القصراوي، مها حسن، (

(
ٖ
 .ٙ٘، ، الفضاء الروائً عند جبرا إبراهٌم جبراجنداري، إبراهٌم(
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ًنا قصًصا صغيرة لتستقبؿ زمًنا آخَر ُيوّسع مّدة جرياف األزمنة، بإقحاـ أحداث جديدة، تشّكؿ أحيا

، ويسيـ ىذا التقطيع في توسيع الدائرة الزمنية في فضاء العمؿ الروائي، ( ٔ)داخؿ القصة الكبيرة" 

خراجو مف طور الجمود والرتابة الزمنية التقميدية، عبر  وبّث روح الحياة في أحداثو وشخصياتو، وا 

والصور الجمالية التي تكسبو إحبلؿ عناصر الحركة والتشويؽ فيو، وتضمينو بالعناصر الفنّية 

شكبًل إبداعي ا جديًدا، يغاير في بنائو األعماؿ الروائية المألوفة. ويتميز ىذا النسؽ بانسيابيتو 

ومرونتو، فبل يسير المؤلؼ فيو عمى وتيرٍة زمنيٍة واحدة، إذ يتحرؾ إلى األماـ، وفي لحظة ما 

اتب إلى ىذه  التحوالت الزمنية، ألىداٍؼ  ، ويمجأ الك( ٕ)يسترجع الماضي أو يستشرؼ المستقبؿ 

 جماليٍة بحتة، وأغراٍض فنّيٍة معينة، تسعى لمنيوض بالعمؿ، والرفع مف قيمتو األدبية.

ويؤكد )تودوروؼ( اإلمكانية التي أتاحت لممؤلؼ اتباع التحريؼ الزمني والتخمي عف التتابع  

عاد، حيث يمكف أف تقع عّدة أحداث في الطبيعي لؤلحداث حيث قاؿ: )إّف زمف القصة متعدد األب

نفس الوقت، خبلًفا لزمف الخطاب الخّطي  الذي يجد نفسو مضطر ا لعرض حدث تمو اآلخر(،  

لفْت  أنظار الكتّاب  عند ترتيبيـ األحداث، مراعاة   صد  )تودوروؼ( في قولو السابؽوقد ق

، ليتسنى ( ٖ)لمقاصد القصصية التقميدية مقتضيات العمؿ الروائي الداللية والفنّية، وانحيازىـ عف ا

ليـ تقديـ عمبًل قصصي ا شامبًل ومتكامبًل.  وقد تضمنت الرواية عدًدا مف التقنيات الزمنية التي 

 اندرجت تحت ىذا النسؽ ومف أىميا:

 

 

 

                                                           
(
ٔ
 .55، ، الفضاء الروائً عند جبرا إبراهٌم جبراجنداري،  إبراهٌم(

(
ٕ
 . ٕٗالزمن فً الرواٌة العربٌة، ٌنظر: القصراوي، مها حسن، (

(
ٖ
 . ٘ٔٔبنٌة الشكل الروائً، ٌنظر: بحراوي، حسن، (



  

 
17 

 

 الستشراؼو  الستباؽ -أوًل 

"تداعي األحداث المستقبمية التي لـ تقع بعد،  واستباقيا مف قِبؿ الراوي   االستشراؼُويقَصد ب 

، وكاف االستباؽ مف أىـ التقنيات  ( ٔ)في الزمف الحاضر أو في المحظة اآلنية لمسرد" 

االستيبللية التي يفتح بيا الكاتب فضاء نّصو، فيو يعيف القارئ عمى إدراؾ محتوى العمؿ، 

تو اإلبداعية.  وعمد الكاتب إلى استيبلؿ القناديؿ باستباقيف زمنّييف، وكشؼ رؤية المؤلؼ وفمسف

"فتح ظاىر عينيو فوجد إخوتو فوؽ رأسو، ولول أّف  فتجمى األوؿ في الموحة الفنّية اآلتية:

سيوفيـ كانت في أغمادىا، لظّف أنيـ قاِتموه!... فرؾ ظاىر عينيو بظاىر يده اليمنى: ىؿ 

 وصمتـ إلى حؿ؟ سأؿ.

 نصؿ قاؿ صالح.لـ 

 .( 2)بؿ وصمنا، الميمة سنشعؿ القناديؿ قاؿ سعد." 

شّكؿ ىذا االستباؽ الزمني رؤيًة نقديًة شاممًة لجوىر فضاء الرواية، إذ تمّكف الكاتب عبره 

تقديـ شخصيات العمؿ بصورٍة حّيٍة ومباشرة، وتبياف الحّس األسطوري الذي امتزج بالتاريخ 

الفجوة  وزاجاألمور التي دفعت المتمقي لت كاف أسموب الحوار مف. و بطريقٍة جماليٍة واضحةٍ 

ي معيش ال في مستقبٍؿ بعيد لـ ينونة الحدث الفعمية في حاضٍر آنالزمنية عبر اإلحساس بك

، أوحت بحيوية تكتمؿ رؤيتو بعد. وأّدت المسوغات الفعمية الماضية والحاضرة دالالٍت وصفيةٍ 

سيف التسويؼ التي اقترنت بالفعؿ المضارع )سنشعؿ( سيمياء الشخوص وحركية أفعاليا. وعّمقت 

االستشراؼ، إذ دّلت عمى استقباؿ الحدث ووقوعو في زمٍف الحؽ. وأّصؿ حضور الزمف الطبيعي 

إشاراٍت تشي بحقيقة الزمف واستمراريتو.  اؼ، حيث حمؿ في ثناياه)الميمة( دالالت االستشر 
                                                           

(
ٔ
ا مبروك، مراد عبد الرحمن(  .99، 5993-5995، بناء الزمن فً الرواٌة المعاصرة رواٌة تٌار الوعً نموذج 

(
ٕ
 . 5ٖ، النص األصلً. راجع: ٖٔ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (
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أمواج بحيرة طبريا التي تضرب جدار الزماف والمكاف: " وعّمقت اإليحاءات األسطورية الربط بيف

البيت، كاف ليا وقُع ىدير البحر. كؿ واحد منيـ جمس محّدًقا  في شعمة قنديمو التي أمامو، 

فتمثمت العبلقة الزمكانية عبر احتضاف البيت لتمؾ  ،( 1)وىو عمى يقيف بأنو يحّدؽ في قدره" 

ٍف فعمي  معّيف. واشتمؿ الزمف عمى ثنائيتّي الحاضر المعبة األسطورية التي ُأنجزت في زم

والمستقبؿ، فتجمى الحاضر في لحظة إشعاؿ القناديؿ، وتمّثؿ المستقبؿ عبر الفعؿ )يحّدؽ( الذي  

نحو استقباؿ زمف مجيوؿ، كانت شعمة القناديؿ قد رسمت  رؤية اإلخوة البعيدة، وتطمعاتيـرصد  

 طريقو.   

"كانت الطريؽ إلى المقبرة بداية رحمتيـ  لثاني ميّمًة أدبيًة مختمفة:وحمؿ االستباؽ الزمني ا

الزيداني أباىـ بصمت... لكف اإلخوة األربعة طووا في  في ذلؾ اليـو الشتائي، دفنوا عمر

داخميـ كؿ رغبات األب التي لـ يعرفيا أحد سواىـ، وراحوا يفكروف في المستقبؿ... طواؿ أياـ 

العزاء التي امتدت أربعيف يوًما، لـ يكف يشغميـ سوى أمريف: حزف أختيـ القاتؿ الذي يكاد 

 .( 2)يمَة أبييـ" يختطؼ روحيا.. وَمف ذلؾ الذي سيواصؿ م

خوتو  عّبر الكاتب في ىذا  االستباؽ عف رحمة الزمف المجيوؿ التي كانت بانتظار ظاىر وا 

أثناء سيرىـ نحو المقبرة، فيي المكاف الذي انطمقت منو بواعث تمؾ الرحمة. وقد  برز التأثير 

ف زمنيف: ماٍض المقبرة فيصبًل أساسًيا بيفكاف فضاء  المكاني عمى عنصر الزمف بشكٍؿ واضح،

أليؼ، ومستقبؿ قمؽ. وتجّسدت وظيفة االستباؽ في الكشؼ عف "التطمعات المجردة المتعمقة 

معانقة  جة عف أفعاليا الخاصة التي تيدؼ مف خبللياالنات قبؿ الشخصيات الروائية،بمست

، فقد كاف اإلخوة األربعة يحاولوف شؽ طريقيـ نحو زمف بعيد، ( ٖ)المجيوؿ واستشراؼ آفاقو" 

                                                           
(
ٔ
 . ٖٔ، قنادٌل ملك الجلٌل إبراهٌم، نصرهللا،(

(
ٕ
 .5ٗ، النص األصلً. راجْع: ٘ٔ-ٗٔ، المصدر نفسه(

(
ٖ
 .ٖٖٔ، ،  بنٌة الشكل الروائًبحراوي، حسن  (
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يبتعدوف بو كؿ البعد عف يد الدولة وسطوة أعيانيا،  مّتجييف بأفكارىـ نحو أزمنٍة مجيولة لـ 

تتحدد مبلمحيا بعد. وأوحت المسوغات الفعمية )الماضية والمضارعة( بكينونة الزمف وواقعيتو، إذ 

حقيؽ الحدث وانقضائو، وكانت سيمياء الزمف الطبيعي )اليـو الشتائي( دّؿ الفعؿ )دفنوا( عمى ت

التي تقّدمت الفعؿ، قد عّمقت التحديد الزمني لفعؿ الدفف. وعكست األفعاؿ المضارعة الحالة 

خوتو، بفعؿ الحزفالشعورية المضط واألسى الذي أصبح يكتنؼ نفوسيـ،  ربة لدى ظاىر وا 

ـ، وجّسدت ىذه األفعاؿ  إيحاءات القمؽ والتوتر ودواـ التفكير ويعتصر قموبيـ بعد  فقدىـ ألبيي

في المستقبؿ الذي بات جزًءا مف الحاضر المعيش. وأّصؿ أسموب االستثناء)لـ يكف يشغميـ سوى 

أمريف( المسبوؽ بإيحاٍء زمني  محدد )أربعيف يوًما(، استشراؼ المستقبؿ الذي تجمى في داللة 

بسيف التسويؼ )سيواصؿ(، فرصد ىذا الفعؿ دالالت استقباؿ حاضر الفعؿ المضارع الذي اقترف 

 جديد، يرتبط بزمف قد مضى.    

إّف المؤلؼ الحاذؽ ىو َمْف يمتمؾ القدرة عمى التحرؾ بيف أزمانو بحّرّيٍة تاّمة دوف أف يؤثر 

سط أحداث ذلؾ عمى مسير األحداث ومجرياتيا، فقد يختار النياية بدايًة لقصتو، أو يّتخذ حدثًا تو 

أو أي لحظة مف لحظات العمؿ التي راقت  لو، وأحّس بقيمتيا الفنية، فيذا االختيار ، ( ٔ)الرواية 

لـ يكف عبثي ا، بؿ يستند إلى رؤى نقديٍة عميقة، تندرج عبر أىداٍؼ واعيٍة، ونظرٍة  أدبيٍة ثاقبة، 

الستباقيف الَزَمنَييف السابَقيف تشي بتفتح أفؽ الكاتب، واتساع مداركو الحسّية. وقد اتضح ذلؾ في ا

المَذيف توسطا  أحداث الرواية،  وقد تمّكف الكاتب عبرىما مف تجسيد الرؤية الكاممة لمعمؿ 

واإليحاء بطبيعتو الفنّية. وأجاد الكاتب في توظيؼ ىذيف االستباقيف، حيث تداعى أحداثًا 

 مستقبميًة، لـ يكتمؿ وقوعيا  في أصؿ الحاضر الروائي.      

                                                           
(
ٔ
 .ٖٕٙ، أشكال الزمان والمكانٌنظر: باختٌن، مٌخائٌل، (
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 ( ٔ)وتكمف وظيفة االستباؽ في تجسيد رؤية الكاتب وطموحو حوؿ المتغيرات الحياتية 

وصميـ العويؿ قبؿ أف يصموا، ارتجؼ قمب " الخاصة بواقع الشخصيات الروائية، ومستقبميا:

ظاىر فزًعا... وصؿ... وشّؽ طريقو بصعوبٍة بيف الدموع، وىناؾ: رأى جّثة الفتى بيف يدي 

يد سكف ظاىر، لقد تخّفؼ فجأة مف حمْؿ الدـ القديـ الذي يثقؿ قمبو، بدـ أمو... إحساس جد

ذلؾ الفتى الذي سيحمؿ وزره. وفي لحظة خاطفة، أدرؾ أّنو سيقتؿ ذلؾ الرجؿ عمى ضفة 

 .( 2)طبريا مف جديد لو ُأتيح لو ذلؾ اآلف" 

جاء استشراؼ ظاىر لمزمف في ظؿ حدٍث حّي واقعي ومعيش، تجّسد وقوعو في لحظٍة آنيٍة 

حاضرة. وقد جمع ىذا االستشراؼ ثنائيَتي الماضي، والمستقبؿ. فتمّثؿ الماضي في سيمياء )الدـ 

القديـ(، وكانت قد التي اقترنت بالفعؿ الماضي )تخّفؼ(، أوحت بانقضاء  الزمف، وتبّدؿ أحواؿ 

صية. وأّصؿ وجود المحظة )في لحظة خاطفة( كينونة ربط الزمف، "فيذا الجزء الدقيؽ زمنًيا، الشخ

فأدت ىذه المحظة دوًرا زمني ا ميم ا، إذ جعمت  ( ٖ)يندرج في تيار الزمف بيف الماضي والمستقبؿ" 

 الشخصية تبتعد عف ماضييا وتنفتح عمى المستقبؿ. وعّمقت األفعاؿ المضارعة التي اتصمت

بسيف التسويؼ )سيحمؿ، وسيقتؿ( استحضار المستقبؿ، فيو الزمف المعيش "بالرؤية، واألمؿ، 

، فأراد ظاىر أف يكوف المستقبؿ أمبًل واعًدا  يقصيو عف آالـ الماضي وجراحو التي ( ٗ)والحمـ" 

     ت التحدي واإلصرار وعدـ الخوؼ. أنيكت روحو زمًنا طويبًل. وحمؿ الفعؿ )سيقتؿ( دالال

"في نيايات ذلؾ  ويتضح استشراؼ المستقبؿ عبر أفعاؿ الشخصيات، ورؤاىا المستمرة:  

الصيؼ كانت رائحة المستنقعات واألكواـ العالية لمخمفات صناعة الصابوف المحيطة بعّكا تمأل 

 الجو برائحة خانقة... رائحة ل ُتحَتَمؿ أعرؼ ذلؾ. قاؿ لنجمة، كما لو أّنو يعتذر.
                                                           

(
ٔ
ا بناء الزمن فً الرواٌة المعاصرة رواٌة تٌار ٌنظر: مبروك، مراد عبد الرحمن، (  .5ٙ، 5993-5995الوعً نموذج 

(
ٕ
 .ٕٖٔ، ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم(

(
ٖ
 .٘ٙ ، الفضاء الروائً عند جبرا إبراهٌم جبرا،جنداري، إبراهٌم(

(
ٗ
ا( لمحمود دروٌش،بنً عودة، نسٌم، (  .1ٗ جمالٌات التشكٌل الزمكانً فً دٌوان )لماذا تركت الحصان وحٌد 
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 ستزوؿ.

 ومستنقعات.

 . ( 1)لـ تتركو يكمؿ: ستجؼ "  

أّصؿ الحوار الدائر بيف ظاىر ونجمة استشراؼ زمف جديد في فضاء مدينة عّكا، وقد عّبر 

ىذا الحوار عف الرؤية المستقبمية الواعدة التي ستحظى بيا المدينة. وكثّفت األفعاؿ المضارعة 

مًنا آخر. وحممت ىذه األفعاؿ سيميائيات الكّد الحالة الفعمية الستقباؿ زمف جديد، يمحو بوجوده ز 

والجد، والعمؿ الدأوب، واستمرارية األمؿ  في مستقبٍؿ أفضؿ. وعّمقت العبلقة الزمكانية كينونة 

، إضافًة ( ٕ)الحدث، فيي األساس الذي ُيكّوف  فضاء العمؿ الفنّي، ويشتمؿ عمى جميع أجزائو 

سيامو في تغيير مبلمحو.      إلى تكثيفيا فعالية الزمف، ورصد مدى تأ  ثيره عمى المكاف، وا 

 السترجاع -ثانًيا

"تداعي األحداث الماضية التي سبؽ حدوثيا لحظة السرد، واسترجاعيا مف ِقبؿ الراوي  وىو

، ويعّد االسترجاع مف التقنيات السردية الميّمة في ( ٖ)في الحاضر أو في لحظة السرد اآلنية" 

إذ "يؤلؼ نوًعا مف الذاكرة القصصية التي تربط الحاضر بالماضي، تشكيؿ الزمف الروائي، 

وتفّسره وُتعمِمو، وتضيء جوانب مظممة مف أحداثو، ومسارات ىذه األحداث في امتداداتيا أو 

، ويرصد العالـ الكامؿ لمشخصيات الروائية وفؽ معاييَر فنّيٍة، تؤِطر الفضاء ( ٗ)انكساراتيا"

                                                           
(
ٔ
 .1ٖٗ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (

(
ٕ
 .ٔٔ، ، تشظً الزمن فً الرواٌة الحدٌثةٌنظر: رشٌد، أمٌنة(

(
ٖ
امبروك، مراد عبد الرحمن، (  .ٕٗ، بناء الزمن فً الرواٌة المعاصرة رواٌة تٌار الوعً نموذج 

(
ٗ
 .ٙٓٔ الفضاء الروائً عند جبرا إبراهٌم جبرا،جنداري، إبراهٌم، (
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الرؤية اإلبداعية الكامنة في تصوير دقائؽ ىذه الشخصيات، والبوح  بسماٍت جماليٍة، تشي بعمؽ

 :) االسترجاع الداخمي، االسترجاع الخارجي( بتفاصيميا. وتضمنت الرواية نوعيف مف االسترجاع

 السترجاع الداخمي-

عادة تضمينيا في موضٍع روائي   آخر ( ٔ)وُيقصد بو "الرجوع إلى أحداث ُذِكرت في الرواية"   ، وا 

لغرٍض فني  معيف، قد يّتصؿ بالشخصية أو يقترف باألحداث. ويؤدي ىذا االسترجاع وظيفة 

، وتقديمو بصورتو المباشرة التي تعمؿ عمى تفعيؿ ( ٕ)التذكير عبر معاودة تعييف الموقؼ وتكراره 

و في نفسو. ومف االسترجاعات الداخمية القارئ، وتوجييو الستيعاب مضموف الرواية، وتعميق

"سار متتبًعا آثار خطاه التي محاىا الزمف عف التراب، ولكنو لـ يستطع الواردة في الرواية:

محوىا مف ذاكرتو. فجأة، سمع ذلؾ الصراخ المجروح الذي تطمقو امرأة. لّجـ حصانو، فتوّقؼ 

ت، نكز حصانو فدار حوؿ فجأة. حاوؿ أف يحدد مصدر الصوت، كاف يأتيو مف كؿ الجيا

 ( 3)نفسو... اندفع باحثًا، الستغاثة تزداد قوة، وجرحيا يّتسع، وحيرتو تزداد" 

استرجاع ظاىر لمزمف عف حالٍة نفسيٍة مضطربٍة، يعترييا الحزف واأللـ  عّبر الكاتب في

واألسى. وعّمؽ الفضاء المكاني )البيارة( انفتاح ظاىر عمى الماضي، واستحضاره بكؿ تفاصيمو. 

وأّصؿ أسموب النفي )لـ يستطع محوىا مف ذاكرتو( إيحاءات االسترجاع، إذ عّزز الكينونة 

ظاىر، رغـ ابتعاده الفعمي عف الزمف. وأشار  الفعؿ الماضي )محاىا( النفسية لمحدث في ذاكرة 

 إلى انتياء ذلؾ الزمف واختفاء آثاره، وكؿ ما يرتبط بو أو يؤدي إليو.    

                                                           
(
ٔ
 .1، ، عناصر الرواٌةحجازي، ٌوسف بن حسن (

(
ٕ
 .ٕٕٔ بنٌة الشكل الروائً،ٌنظر: بحراوي، حسن، (

(
ٖ
 .55، : النص األصلً. راجعٖٖٕ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (
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احتضف ظاىر حفيده " ويعمد الكاتب إلى االسترجاع الداخمي ألغراٍض روحيٍة ونفسيٍة معينة:

استدار. عندما تجاوز العتبة وأغمؽ الباب بقدمو، راح وسار بو حتى وصؿ باب ديواف السراي، 

 يتأممو ببكائو الحارؽ، وقمبو المفطور.

 نحف في يـو الثلثاء يا جّدي أليس كذلؾ؟!

 نحف في يـو الثلثاء.

 أي أّف الثلثاء ىو اليـو يا جّدي صحيح؟!

 .( 1)صحيح!" 

شعوريًة مؤلمة، تكتنفيا معاني   جّسد استرجاع ظاىر حواره مع حفيده الجيجاه بعد موتو  حالةً 

الفقد، واألسؼ، والموعة، والفراؽ. وكثفت إيحاءات )في بكائو الحارؽ، وقمبو المفطور( شدة األلـ 

والحزف المَذيف اعتصرا قمب ظاىر، وأسكنا في روحو جراًحا قاسية، لـ تجرؤ األياـ عمى كسر 

عبر استحضار ظاىر ؿ الماضي الماضي والحاضر، فتمثّ  ةع ثنائيحّدتيا. وحمؿ االسترجا

لحديثو الكامؿ مع حفيده القتيؿ، وتجمى الحاضر في المحظة اآلنية التي َحَوت فعؿ التذكر. 

وأّصمت األفعاؿ الوصفية الماضية كينونة الحاضر مف خبلؿ رصدىا المتتابع لحركات 

ؿ الحكائية  الشخصية، واإليحاء بحيويتيا، "فالشخصيات الروائية حيف تنيض إلنجاز األفعا

يميا لمقارئ ، يعمبلف عمى تفعيؿ دورىا، وتقد( ٕ)المسندة ليا تتأطر في زماف ومكاف محدَديف" 

 بصورٍة فنّيٍة حية. 

 

                                                           
(
ٔ
 .1ٖ٘، : النص األصلً. راجعٖٖٗ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (

(
ٕ
 .ٖٖٕ، رهللاالبنٌة والداللة فً رواٌات إبراهٌم نصأحمد، مرشد، (
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 السترجاع الخارجي-

. وحضر ىذا النوع أكثر مف ( ٔ)الحكائي لمرواية"  رج المتفوىو "الرجوع إلى أحداث وقعت خا

السابؽ في فضاء )قناديؿ(، حيث قصد إليو الكاتب بغية تحقيؽ أىداؼ فنية، تتناسب ومتطمبات 

العمؿ الروائي. ويؤدي ىذا  االسترجاع وظائَؼ عديدة، إذ يعمؿ عمى مؿء الفجوات وسّد الثغرات 

عّمؽ بحياة الشخصيات الرئيسة، ، عبر تزويد القارئ  بمعموماٍت تت( ٕ)التي يتركيا السرد وراءه 

"احتضف عمر ابنو الرضيع ظاىر بيديف مرتعشتيف وابتعد قميًل إلى نياية  وتتصؿ  بماضييا:

 ذلؾ الحوش الواسع...

 قاؿ لبنو: أرجوؾ ل تُمت...  

راقبت نجمة عمر الزيداني المعّذب برحيؿ امرأتو، والموت الذي يطوؼ لختطاؼ الوليد... ىي  

 .( 3)التي تعرؼ أّف كؿ ما فييا مف طوٍؽ ليذا لف يمنحو قطرة حميب واحدة" 

برز االسترجاع في السطور السابقة عبر سيمياء العنواف )يوـ بعيد وسيؼ ميزوـ(، حيث 

نية،  ترمز لممدة الزمنية البعيدة والماضية التي اندرج تحتيا ذلؾ اليوـ. حمؿ في ثناياه إيحاءاٍت ف

وجّسد الكاتب ىذا االسترجاع بتفاصيمو الكاممة التي حفيت بدالالٍت زمنيٍة، تشي بانتيائو وانقضاء 

وأوحت بحيوية  حركية الزمف، المسوغات الفعمية: الماضية والمضارعة أّصمتأيامو. و 

لحدث. ونّبأ الحوار عف الحالة النفسية اآلسفة التي اعتصرت قمب عمر األشخاص، وواقعية ا

الزيداني بعد رحيؿ امرأتو، إضافًة إلى رصده شدة الخوؼ التي اكتنفت نفسو عمى وليده الرضيع 

الذي خشي أف يموت جوًعا. وربط االسترجاع بيف زمنيف: ماٍض، ومستقبؿ. فتمّثؿ الماضي عبر 

                                                           
(
ٔ
 .1، عناصر الرواٌةحجازي، ٌوسف بن حسن، (

(
ٕ
 .ٕٔٔ، بنٌة الشكل الروائًبحراوي، حسن، (

(
ٖ
 .1ٔ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (
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ر إلى مضّي الزمف وانتياء وقتو. وتجّسد المستقبؿ في حديث عمر سيمياء العنواف الذي أشا

"ما أف أصبح الوليد بيف يدييا، حتى أشيَر عمر سيفو وبدأ يصيح: أينؾ؟ أيف الزيداني: 

فدّلت سيف التسويؼ التي اقترنت بالفعؿ المضارع )سأمزقؾ( عمى  ،( 1)تختفي؟ سأمزقؾ؟!" 

ؽ سطوة ىذا الكائف المتوحش الذي يختطؼ منو كؿ استشراؼ عمر لزمف جديد يكوف فيو قد مزّ 

 عزيز.  

ويمجأ الكاتب إلى استدعاء أحداث مف الماضي، ليمّكف القارئ مف فيـ  المحور الرئيس 

دراؾ التفاصيؿ الكاممة ا( ٕ)لمرواية  "في ذلؾ اليـو استعاد لتي تتمتع بيا شخصيتيا الرئيسة: ، وا 

ظاىر كؿ حكاياتيـ عنو، وعف الموت، وعف أبيو الذي قاتمو بالسيؼ كما يقاتؿ الرجؿ الرجؿ، 

استعاد أوؿ صييؿ سمعو، استعاد طعـ ذلؾ الحميب الذي ظؿَّ يشربو دوف أف يدري أّف الحميب 

 .( 3)مباشرة" كاف يشربو أيًضا، استعاد جريو خمفيا حتى بعد تجاوزه الخامسة ليرضع منيا 

(، حيث دّؿ  اسـ اإلشارة )ذلؾ( عمى  الزمف تجّسد ىذا االسترجاع عبر سيمياء )في ذلؾ اليـو

والتحاقو بالوقت البعيد. وكّثؼ تكرار الفعؿ الماضي  ، الزمف الماضانتساب  ىذا اليوـ  إلى 

ذىف ظاىر، معّمًقا  حالة  حاءات االسترجاع، إذ رصد استمرار الذكريات وتتابعيا في)استعاد( إي

التوحد واالندماج التي تأّصمت بينو  وبيف ماضيو، عبر ولوجو الكامؿ في عالمو الذي أشرع 

نوافذه  عمى فضاء ذاكرتو، مؤدًيا إلى إيجاد وضٍع نفسي   يشي بعبلقة التحاـ وتنلؼ بيف ظاىر 

اضي عبر سيميائيات التذك ر والزمف. وحمؿ االسترجاع ثنائيَتي الماضي والمستقبؿ، فتمّثؿ الم

"أنت بحاجة إلى التي حفيت  باستعادة ظاىر  لماضيو. وتجمى المستقبؿ عبر حواره مع نجمة: 

شيء ما ُيَغمّْب اإلنساف فيؾ عمى الحصاف يا ظاىر، وجودىما فيؾ سيشقيؾ ورّبما سيقتمؾ، 
                                                           

(
ٔ
 .1ٔ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (

(
ٕ
 .11 ، الزمن والرواٌة،ٌنظر: مندًلو(

(
ٖ
 .ٖ٘ٔ، الجلٌلقنادٌل ملك نصرهللا، إبراهٌم، (
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بؽ إلى استشراؼ نجمة فأشار الحوار السا ،( 1)ولعميما سيحييني يا أمي ، لعميما سيحييني" 

مستقبؿ ظاىر في ظؿ  حاضٍر زمنٍي معيش. وقد عّززت سيف التسويؼ التي اقترنت باألفعاؿ 

المضارعة رؤيتيا الكاممة، ونظرتيا الواعية التي دفعتيا إلى استحضار تفاصيؿ المستقبؿ 

 وتجسيدىا قبؿ اكتماؿ وقوعو.            

لزمف السيكولوجي المتضمف لمذكريات، والمشاعر، ويرتبط االسترجاع ارتباًطا وثيًقا با

، إذ يعمد الكاتب عبره إلى تبياف الحالة النفسية لمشخصيات الروائية الناتجة بفعؿ ( ٕ)واألحاسيس 

"رعٌب ما تحّرؾ في قمب ظاىر وخمخمو حينما تذّكر وجَيي تعاقب األحداث الفنّية، وتنوعيا: 

وجو الجيجاه أمامو. تذّكر ظاىر ذلؾ اليـو الذي زحؼ  الحسف والحسيف ابَني عمّي، وخطًفا مرّ 

فيو عمى عمّي، يوميا لـ يجد عمّي جيًشا يوقؼ بو جيش أبيو سوى ولديو! ألبسيما أفضؿ 

الثياب، ووضع في رقبة كؿ منيما محرمة بيضاء وأرسميما إليو. ُجّف ظاىر حيف رآىما، مّزؽ 

شاىد التي أشرعت باب الذكرى عمى ألـٍ المحرمتيف واحتضنيما... كاف ذلؾ واحًدا مف الم

 .( 3)عظيـ" 

رصد ىذا االسترجاع حالة ظاىر الشعورية المكتنفة لمعاني الحزف، واأللـ، واألسى، والخوؼ، 

واالضطراب، والقمؽ، والتوتر، إذ حمؿ إيحاءاٍت نفسيًة تشي بتبدد المشاعر اآلسفة التي سكنت 

ؾ. وأّصؿ تكرار  الفعؿ الماضي تذّكر دالالت نفس ظاىر، وأدت بو إلى وضٍع نفسي   مرب

االسترجاع، حيث أشار إلى تتابع الذكريات األليمة، واندفاعيا نحو ذاكرة ظاىر، لتنقمو مف زمانو 

بالكينونة  ؿ الماضية )ألبسيما، ووضع...(،الحاضر، وتحّؿ بو في فضاء الماضي. وأوحت األفعا

                                                           
(
ٔ
 .ٖ٘ٔقنادٌل ملك الجلٌل، نصرهللا، إبراهٌم، (

(
ٕ
 .ٕٙ، ، الفضاء الروائً عند جبرا إبراهٌم جبراٌنظر: جنداري، إبراهٌم(

(
ٖ
 .٘٘ٗ قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم، (
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مع االسترجاع بيف زمنيف:  ماٍض، وحاضر.  فتجّسد الماضية لمحدث، وانقضاء مدتو الزمنية. وج

الماضي عبر فعؿ التذكر. وتمّثؿ الحاضر في حدٍث آنٍي معيف، تطمب  استدعاء الماضي، 

 واالحتفاء الكامؿ بتفاصيمو. 

ويعتمد االسترجاع الخطابات المسرودة المتجسدة في أعماؽ  الذاكرة والمؤدية إلى خمؽ تداخؿ 

"في ذلؾ  :( ٔ)زمني، يربط   األزمنة  المتخيمة أو األزمنة  المتذّكرة مع األحداث الفعمية المعاشة 

ر ابني، اليـو البعيد قالت لو: إْف كاف اهلل قد قضى بأل يكوف لي ولد، فستكوف أنت يا ظاى

 .( 2)وزوجي، وأبي، وأىمي" 

أّصؿ الحوار دالالت االسترجاع عبر سيمياء الزمف )في ذلؾ اليـو البعيد(، إذ حممت في 

وجمع  لزمني، وأوحت  بكينونتو الماضية.ثناياىا  إيحاءاٍت فنّيًة، نّبأت عف  طبيعة البعد ا

الماضي عبر انفتاح ذاكرة نفيسة، االسترجاع بيف الزمف  الماضي، والحاضر، والمستقبؿ. فتمّثؿ 

ورصدىا الكامؿ لماضييا.. وتجّسد الحاضر عبر وجود حدٍث معيف، أدى بيا إلى استعادة 

عؿ المضارع )ستكوف(، حيث  ماضييا. وتجمى المستقبؿ عبر سيف التسويؼ المقترنة  بالف

 حمـ نفيسة، وكشفت عف  رؤيتيا المستقبمية الكاممة.     جّسدت 

 القفز الزمني -ثالثًا

وُيقَصػػػػد بػػػػو: االنتقػػػػاؿ المفػػػػاجئ مػػػػف نقطػػػػٍة زمنيػػػػٍة معينػػػػٍة إلػػػػى نقطػػػػٍة أخػػػػرى، ويػػػػتـ ذلػػػػؾ إمػػػػا  

باإلشػػػػػارة الزمنيػػػػػة المباشػػػػػرة، أو بػػػػػإيراد تمميحػػػػػات غيػػػػػر مباشػػػػػرة، تُػػػػػدَرؾ  عبػػػػػر سػػػػػياؽ األحػػػػػداث 

ػػػػػػػػػػا، إذ  يػػػػػػػػػػرتبط بنليػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػرض األحػػػػػػػػػػداث، ( ٖ)الروائيػػػػػػػػػػة  .  ويػػػػػػػػػػؤدي القفػػػػػػػػػػز دوًرا حكائي ػػػػػػػػػػا ميم 

                                                           
(
ٔ
 .ٖٙٔ، تحلٌل الخطاب الروائً الزمن، السرد، التبأٌرٌقطٌن، سعٌد، (

(
ٕ
 .ٖٓٔ، ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم(

(
ٖ
ا ٌنظر: مبروك، مراد عبد الرحمن(  .ٓٓٔ، 5993-5995، بناء الزمن فً الرواٌة المعاصرة رواٌة تٌار الوعً نموذج 
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"كػػػاف الخبػػػر الوحيػػػد الػػػذي مػػػأل  وتقػػػديميا لممتمقػػػي. ومػػػف القفػػػزات الزمانيػػػة الػػػواردة فػػػي الروايػػػة:

البيػػػت بيجػػػة ىػػػو خبػػػر حْمػػػْؿ بدرّيػػػة... بعػػػد تسػػػعة أشػػػير، ولػػػدت بدرّيػػػة طفميػػػا األوؿ دوف 

 . ( 1)طفميا األخير" أْف يخطر بباليا أنو سيكوف 

 جّسد الكاتب ىذا القفز عبر سيمياء الزمف )بعد تسعة أشير(، حيث أدى ظرؼ الزماف )بعد(

جديد، يّتصؿ رغـ انقطاعو بما سبقو مف أحداث. وكثّفت داللة  يّ إلى مباغتة القارئ بحضوٍر زمن

الزمف الطبيعي )تسعة أشير(، إيحاءات القطع الزمني، إذ رصدت المرحمة االنتقالية التي تأصمت 

بيف أحداث الرواية، وكشفت عف التحوالت الجذرّية المتأتية في حياة الشخصيات. وعّمؽ الكاتب 

يًة ميّمًة، إذ نّبأ عف ميبلد شخصيٍة روائيٍة جديدٍة )ُصَميبي(،  وفي عبر ىذا القفز أحداثًا روائ

 الوقت ذاتو أشار إلى بوادر استبعاد )بدرية ( عف مسرح أحداث الرواية.    

ولـ يقؼ الكاتب عند حد اإلشارات الزمنية المباشرة في رصده القفز الزمني، إنما اعتمد 

"ظّمت نجمة صامتة، وبعد صمت سألتو: متى : واضًحا إلدراكوالسياؽ الروائي  سبيبًل  

 ستتزوجيا؟... 

 بعد ثلثة أياـ.

 بعد ثلثة أياـ. 

 يـو الخميس.

 يـو الخميس.. . 

 .( 1)ىا قد مألُت لِؾ البيت باألولد والزوجات! ىؿ ارتحِت اآلف؟" 

                                                           
(
ٔ
 .ٖٕٕ-ٕٕٕ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم،  (
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نجمة، بّيف الكاتب انتقاؿ الزمف عبر أسموب الحوار المتجّسد في حديث  ظاىر  مع أمو 

وترصد عّمؽ  تأثيره في حياة اٍت فنّيًة،  تشي بتحّوؿ الزمف، حيث حمؿ في ثناياه إيحاء

الشخصيات الروائية. وأّصؿ انتقاؿ الزمف العبلقة الزمكانية، إذ كشؼ تأثر فضاء البيت 

 بالصيرورة السريعة لمزمف. وعّززت  تكرار  سيميائيات الزمف الطبيعي )ثبلثة أياـ، ويـو الخميس(

دالالت حضور الزمف، وأشاد بحيوية الشخوص وواقعيتيا. وكّثؼ ظرؼ الزماف )بعد( حركية 

الزمف، مؤكًدا طبيعتو المتبّدلة. ودّلت قد التي اقترنت بالفعؿ الماضي )مؤلُت( عمى التحقيؽ 

الفعمي لمحدث، واإليحاء بكينونتو عبر تجسيده الكامؿ في فضاَءي الزماف والمكاف. وقد شّكؿ ىذا 

باًطا وثيًقا بشخصية القفز نقمًة نوعيًة في عالـ الرواية، إذ حفَي بانبثاِؽ شخصياٍت جديدٍة ترتبط ارت

 ة. سالعمؿ الرئي

 الوقفة الوصفية -راًبعا 

وىي التقنية التي "تعمؿ مع المشيد عمى إبطاء زمف السرد الروائي، فيتـ مف خبلليا تعطيؿ  

. ويّتجو الكاتب لوقؼ ( ٕ)زمف الحكاية باالستراحة الزمنية، ليّتسع بذلؾ زمف الخطاب ويمتد" 

التي تتصؿ بمحظات الفرح أو  ( ٖ)الزمف في "المواقؼ المصيرية ذات التأثير النفسي الكبير" 

"مع اقتراب منتصؼ  ترتبط بحاالت الحزف الشديد. ومف الوقفات الوصفية الواردة في الرواية:

الميؿ، تغير كؿ شيء. العيوف تحّدؽ في الُشَعؿ المتراقصة أماميا دوف أْف تستطيع اختراؽ 

فّخارة القنديؿ لمعرفة ما تبّقى فييا مف زيت. تعبت أعينيـ، الظممة ُمَحدّْقة بيـ، واألشعة تزداد 

                                                                                                                                                                      
(
ٔ
 .7ٕٙ-ٕٙٙ ، قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم(

(
ٕ
 .7ٕٗ، الزمن فً الرواٌة العربٌةالقصراوي، مها حسا، (

(
ٖ
 .ٔٔ عناصر الرواٌة،حجازي، ٌوسف بن حسن، (
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: كـ كانت ملمحيـ حّدة بحيث تلمس مؤخرات رؤوسيـ!... رفع ظاىر عينيو ونظر إلى إخوتو

 .( 1)قد تغيرت، كـ أصبحوا أناًسا غيرىـ ل يشبيونيـ أبًدا" 

قّدـ الكاتب الموحة الفنّية السابقة عبر احتفائو الكامؿ بدقائؽ تفاصيميا، حيث بّيف حالة 

خوتو بفعؿ  َتَجس د الزمف في شُ  ًقا عَ االضطراب والتوتر التي سكنت نفوس ظاىر وا  ؿ القناديؿ، ُمعم 

دة التعب، وحّدة األرؽ التي اكتنفت أجسادىـ واعتصرت قموبيـ. وأوحت سيمياء الزمف الطبيعي ش

)منتصؼ الميؿ( بالحركية الفعمية لمزمف،  إذ رصدت واقًعا زمني ا حقيقي ا، يشي بظممٍة حالكٍة، آلت 

رعة إيحاءات إلى التمّزؽ عبر اتّقاد الشعؿ وتوىجيا. وكثّفت المسوغات الفعمية الماضية والمضا

الوصؼ عبر ما حممتو مف دالالٍت أسطوريٍة وفنية، نّبأت عف مدى اندماج الشخصيات في 

التي  لوصؼ إلى تعميؽ الحبكة األسطوريةحاضر الحدث الروائي. وقصد الكاتب عبر ىذا ا

 أّطرت أحداث الرواية، وكّونت الرؤية الفعمية لشخصياتيا.  

ؤدي إلػػػػػػػى ف الحالػػػػػػػة الشػػػػػػػعورية لشخصػػػػػػػياتو، إذ تػػػػػػػويتمػػػػػػػّوف  فضػػػػػػػاء الػػػػػػػزمف اإلبػػػػػػػداعي بمػػػػػػػو 

لػػػػػػػـ تترّجػػػػػػػؿ نجمػػػػػػػة عػػػػػػػف  " :( ٕ)،عبػػػػػػػر جدليػػػػػػػة األلفػػػػػػػة والعػػػػػػػداء إبطػػػػػػػاء السػػػػػػػرد أو تسػػػػػػػريعو،

حصػػػانيا، بقيػػػت ىنػػػاؾ تراقػػػب المعسػػػكر وتتأمػػػؿ طبريػػػا، لكػػػف انتظارىػػػا طػػػاؿ، أحّسػػػت بػػػأّف 

قػػػّررت أل تترّجػػػؿ قبػػػؿ  زمًنػػػا طػػػويًل ذاؾ الػػػذي فصػػػؿ قػػػدمييا عػػػف التػػػراب، كػػػـ يضػػػايقيا ىػػػذا،

آلمتيػػػا قػػػدماىا أكثػػػر، كمػػػا لػػػو أنيمػػػا محشػػػورتاف فػػػي مدينػػػِة نمػػػٍؿ جػػػائع! فّكػػػرت  أْف يخػػػرج.

فػػػػي أشػػػػياء كثيػػػػرة، لكػػػػّف النمػػػػؿ ظػػػػّؿ ىنػػػػاؾ. التفتػػػػت إلػػػػى األرض فوجػػػػدتيا تنادييػػػػا: ىّيػػػػا 

 .( 3)بسرعة انزلي والمسيني!" 

                                                           
(
ٔ
 .ٔٗ قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم، (

(
ٕ
ا( لمحمود دروٌشٌنظر: بنً عودة، نسٌم، (  .1ٗ، جمالٌات التشكٌل الزمكانً فً دٌوان )لماذا تركت الحصان وحٌد 

(
ٖ
 .1ٖٔ، الجلٌلقنادٌل ملك نصرهللا، إبراهٌم، (
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بداعي ا،  يحتفي بأبيى الصور الفنية، وعناصر التشويؽ شّكمت السطور السابقة فضاًء وصفي ا وا 

األسطورية. فجّسد الكاتب في  ىذه الموحة  الوصفية تأثر مسير الزمف بحالة االضطراب التي 

اكتنفت نفس نجمة، عبر رصده العبلقة األسطورية التي تمّثمت بينيا وبيف األرض. وأّصؿ اسـ 

 لـ، حيث حمؿ في ثناياه دالالٍت فنّيًة، تنّبئاإلشارة )ذاؾ( مشاعر القمؽ، والتوتر، والحزف، واأل

وعّمقت األفعاؿ الوصفية الماضية والمضارعة  عف ابتعاد الزمف، وتؤكد حيمولتو الماضية.

اإليحاءات النفسية  الممزوجة بالحس األسطوري، األمر الذي أدى إلى تكثيؼ الواقع الفني 

ية. وعّززت أفعاؿ األمر )انزلي، لشخصية نجمة، وتميزىا عف سواىا مف الشخصيات الروائ

والمسيني( سيميائيات العبلقة األسطورية المتجمية في أنسنة األرض، وندائيا لنجمة، وال سيما بعد 

ما أحست بما يختمج قمبيا مف شوٍؽ وتوٍؽ لكؿ ما فييا. وعمد الكاتب إلى إبطاء الزمف، لتأكيد 

حيثياتيا، لذلؾ اتسمت العبلقة بيف الزمف  الحدث في نفس المتمقي،وتوسيع المساحة الوصفية بكؿ

 .    ( ٔ)والوصؼ بالطردية، فكمما توقؼ الزمف، اّتسع المجاؿ الفعمي  لموصؼ 

إّف عممية تقطيع  الزمف الحكائي في الرواية ليس أمًرا عبثي ا، إذ يتحتـّ عمى الروائي االلتزاـ  

"فتحديد نقطة البدء لمسرد،  العمؿ.ة، تتصؿ بميداف فضاء بمعايير فنية، ذات أغراض أدبي

، جّميا ( ٕ)واالتجاه بو صوب النقطة األخيرة، وقطعو في مواضع معينة، والعودة بو إلى الوراء"  

أمور تقتضي التعبير عف ثقافة الكاتب األدبية، ورصد  قدرتو اإلبداعية الكامنة في الربط بيف 

 زمنيٍة متفرقة. مختمؼ  األحداث الروائية التي تجّسدت  ضمف أنساؽٍ 

خبلصة القوؿ: يؤدي النسؽ الزمني المتقطع إلى إثراء العمؿ األدبي عبر ما فيو مف تقنياٍت 

 .فنّيٍة، وجمالياٍت حكائية، تسيـ في توظيؼ المعنى، وتقديمو بصورٍة إيحائيٍة حّية

                                                           
(
ٔ
ا،ٌنظر: العماٌرة، حنان إبراهٌم، (  .5ٔٔ الوصف فً الرواٌة العربٌة رواٌات حنان الشٌخ نموذج 

(
ٕ
 .٘ٓٔ، الفضاء ولغة السرد فً رواٌات عبد الرحٌم منٌفإبراهٌم، صالح، (
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 الزمف المتتابع المبحث الثاني:

يعّد ىذا النسؽ مف أىـ األنساؽ الزمنية التي سيطرت عمى بناء الرواية، إذ يعتمد "ترتيب  

. ويقوـ ( ٔ)الزمف الروائي بشكٍؿ تتوالى فيو األحداث وتتعاقب دوف انحرافات بارزة في سير الزمف" 

ر، عبر ىذا النسؽ عمى أساس تتابع السرد في تقديـ األحداث الروائية، وعرضيا الواحد تمو اآلخ

، تجمع ىذه األحداث، وتؤدي إلى انتظاميا. ويرتبط ىذا النمط ( ٕ)وجود روابط فنّية معينة 

التي تتخذ الَقص جوىًرا لبنائيا، إذ يمنح أفعالو سائر الشروط الفنية التي تكسب  لفنوف اإلبداعيةبا

حويميا إلى لوحٍة وصفيٍة فضاءه رونًقا جمالي ا مميًزا. ويؤدي انعداـ التتابع إلى اختفاء القصة، وت

. ( ٖ)التجاور المكاني الرابط الوحيد  بيف عناصرىا المختمفة  ، ويغدوبحتٍة يكتنفيا الجمود

 وحضرت تقنيات السرد المتتابع في فضاء القناديؿ، ومف أىميا:

 المشيد -أوًل 

مفرد، يقع في زمف معيف، ويستغرؽ مف الوقت بالقدر  ىو عبارة عف "فعؿ محّدد أو َحَدثو 

. ويمجأ الكاتب إلى ( ٗ)الذي ال يكوف فيو أي تغيير في المكاف أو أي قطع في استمرارية الزمف" 

استخداـ المشيد عند سرده األحداث المثيرة لمقارئ، وال سيما النيايات المؤثرة التي ترتبط 

، لشّد انتباه ( ٘)لروائي إلى تجسيد أوصاؼ  الحدث بشخصيات العمؿ الرئيسة، لذلؾ يعمد ا

المتمقي، وجذبو نحو متابعة أحداث العمؿ. وحفؿ فضاء القناديؿ بتقنية المشيد، حيث اعتمدىا 

 األديب إبراىيـ نصراهلل سبيبًل رئيًسا، رصد عبرىا نياية ممؾ الجميؿ ظاىر العمر الزيداني:

لتي أصابت قمب ظاىر، لكنو لـ يسقط، ظّؿ واقًفا "صّوب الدنكزلي وأطمؽ رصاصتو القاتمة ا
                                                           

(
ٔ
 .٘ٙ، ، الزمن فً الرواٌة العربٌةالقصراوي، مها حسن(

(
ٕ
 .7ٖ، الفضاء الروائً عند جبرا إبراهٌم جبراٌنظر: جنداري، إبراهٌم،  (

(
ٖ
 .7ٗ، المصدر نفسه (

(
ٗ
 .ٖ٘ٔ المصدر نفسه،(

(
٘
 .ٓٔ، عناصر الرواٌةٌنظر: حجازي، ٌوسف بن حسن، (
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والدـ يتدفؽ مف صدره، وعيناه مثبتتاف إلى وجو الدنكزلي، العيناف نفسيما القوّيتاف الثاقبتاف. 

عند ذلؾ: سحب الدنكزلي سيفو، وأغار عمى ظاىر، وبكؿّْ قوتو قطع عنقو، ففار الدـ مف 

يراىا أحد تحت شمس، وراحت تّتقد وتعمو جسده، متحوًل إلى أكبر شعمة قنديؿ يمكف أف 

 .( 1)وتعمو" 

بداعي ا، جّسد الكاتب عبره تفاصيؿ مقتؿ ظاىر العمر  رسمت السطور السابقة مشيًدا فني ا وا 

بطريقٍة حّيٍة، أشارت إلى واقعية الحدث، وكينونتو الحاضرة. وحممت المسوغات الفعمية الماضية 

 إيحاءاٍت نفسيًة، حيث نّبأت عف مشاعر الحقد، والغّؿ، والكره، والبغض، التي اكتنفت نفس

الدنكزلي، وأدت بو لقتؿ ظاىر والقضاء عميو. وأّصؿ وجود حروؼ العطؼ )الفاء، والواو( 

الحركية التتابعية لسير الزمف.، وما نتج عنيا مف انعكاساٍت فنّيٍة، أوحت بانتظاـ الحدث. وكّثؼ 

اإلصرار أسموب التوكيد )لكنو لـ يسقط( سيميائيات العزة، والقوة، والثبات، واإلرادة، والتحّدي، و 

عمى البقاء، فرفض ظاىر السقوط ذليبًل ومستسمًما لسطوة الموت واألعداء مًعا. وأدت الصورة 

البصرية إلى تبديد مشاعر الخوؼ، والرعب التي اكتنيت نفس الدنكزلي، وال سيما بعد أف رأى 

رؤية الحياة تمؤل عيوف ظاىر حتى بعد موتو. وعّمؽ الكاتب عبر إيراده )شعمة القناديؿ(، ال

الواعية لفضاء العمؿ التي تجمت في واقع الشخصية الرئيسة، وما انبثؽ عنيا مف دالالت األمؿ، 

العمو، سمات والتفاؤؿ، والرغبة المستمرة في مواصمة الحياة. وعّزز تكرار الفعؿ المضارع )تعمو( 

ر شعمة قنديؿ والسمّو، والرفعة، والشرؼ العظيـ،  فقصد الكاتب عبر ىذه الدالالت إلى كوف ظاى

 دائمة التوىج واالتقاد، ال  يخُب نورىا وال ينضب زيتيا ميما طاؿ الزمف.  

                                                           
(
ٔ
 .ٕ٘٘، قنادٌل ملك الجلٌل نصرهللا، إبراهٌم،(
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"ُفِتحت  وكاف قتْؿ الشيخ حسيف وولده عباس واحًدا مف المشاىد الروائية التي أّثرت في القارئ:

 أبواب السور، خرج أىؿ البعنة وقد وضعوا مناديميـ في رقابيـ، وخمفيـ كاف الدمار يعمف عف

قسوة األياـ التي عانوىا... بمحيتو البيضاء المعّفرة، وعينيو الصغيرتيف المحمّرتيف، تقّدـ 

الشيخ حسيف حزيًنا كما لو أّنو لـ يضحؾ مف قبؿ! جّرىـ الجنود... رفع يديو ليعطي إشارة 

نقطة  تنفيذ اإلعداـ، الَتَسَؽ عّباس بأبيو محاذرًا أف يمحظ أحد ذلؾ. الَتَسَؽ بو باحثًا عف أي

 . ( 1)التقاء يتمّكف مف خلليا العودة إليو، إلى لحمو، وعظمو، ومائو" 

بداعي ا، يشي بواقعية الحدث عبر انتظاـ حركية ، مّثمت الموحة الفنية السابقة مشيًدا حيوي ا وا 

الزمف في فضاٍء مكاني  محّدد. فجّسدت المسوغات الفعمية الماضية والمضارعة إيحاءات الظمـ، 

سى، والذّؿ، واإلىانة، والخضوع، التي لحقت بالبعنة وسّكانيا.ودّعمت قسمات الشيخ حسيف واأل

الجسدية الكينونة الفعمية  لممشيد، حيث دّؿ احمرار العينيف عمى شدة الحزف التي سكنت نفسو، 

وؼ وحّدة األلـ التي مّزقت قمبو. وعمد الكاتب عبر تكراره الفعؿ )الَتَسؽ( إلى تأصيؿ مشاعر الخ

التي اعتصرت قمب عّباس، وتعميؽ حالة االندماج والمبلزمة بيف جسده وجسد أبيو، بعد أف  رأى 

 فيو  المكاف  األمثؿ لؤلمف واألماف.

ويصو ر الكاتب عبر المشيد، تأدية الشخصيات فعؿ معيف، قد يّتصؿ بحدٍث عرضٍي ومنفرد، 

"لـ تصّدؽ زوجة جيريس حيف أخبرىا زوجيا وحماىا بما :  ( ٕ)أو يقترف بموقٍؼ حيوي  مباشر 

حصؿ... رفضت أف تغّير ملبسيا قبؿ أف ترى بعينييا المتسمـ موثًّقا... ما طمبُت مجيئِؾ إل 

لتري بعينيِؾ مصير ىذا الفاسؽ وتطمئّني. ناوليا سوًطا وقاؿ ليا: اضربيو... فجأة، ألقت 

ا، كاف ممّطخَيف بالطيف والعذاب الذي خّوضت فيو السوط أرًضا... نظرت إلى نعمييا فرأتيم

                                                           
(
ٔ
 .7ٖ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (

(
ٕ
 .ٖ٘ٔ، الروائً عند جبرا إبراهٌم جبراالفضاء ٌنظر: جنداري، إبراهٌم،  (
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مرات ومرات كي تستطيع اإلفلت مف ذلؾ المتسمّْـ... عند ذلؾ خمعت النعؿ اآلخر، وانحنت، 

 .( 1)وتناولتو، وتقّدمت نحوه، وانيالت عميو بكؿ ما فييا مف قوٍة تصفعو بنعمييا بجنوف" 

دٍة زمنيٍة جّسد وقوعو في مجاؿ طبريا، خبلؿ مرصد فضاء النص السابؽ حدثًا فني ا ميم ا، ت

"زمف إنساني داخمي، وزمف تخييمي قائـ بذاتو، صنعتو المغة ألغراض  معينة، فالزمف في الرواية

عبر أنماٍط حكائيٍة معينة، وىو ذو سمة جمالية تنتج عف فبل  يتحّقؽ وجوده إال  التخييؿ الروائي،

. وعممت األفعاؿ الوصفية الماضية ( ٕ)نى والداللة" تناسب صيغ بنائو، وقدرتو في خمؽ المع

الفعمي لمحدث،  والمضارعة عمى تكثيؼ حركية الزمف، وتجمى ذلؾ عبر اإليحاء بالحضور

واإليياـ بحيوية الشخوص وواقعيتيا. وعكست الصيغ الفعمية حالة زوجة جيريس النفسية، وما 

اكتنفتو مف  مشاعر  الحقد، والكره، والبغض، والرغبة الجامحة في االنتقاـ، والتغم ب عمى سطوة 

نعمييا بجنوف(، إذ الظمـ عبر كسر شوكة الظالـ. وعّمؽ الكاتب الدالالت السابقة عبر )تصفعو ب

ىانتو، وانكساره عمى يد المرأة بعد طوؿ تماديو في ظمميا.     نّبأت عف سيميائيات ذّؿ المتسمـ وا 

 الديمومة-ثانًيا

وُيقَصد بيا: "دواـ الحدث في الرواية، وقد تتفاوت بيف لحظات تستغرؽ عدة صفحات، وبيف  

ديمومة نسًقا زمني ا ميم ا في فضاء العمؿ، إذ . وتعّد ال( ٖ)أياـ أو شيور ال تأخذ إال عدة أسطر" 

ـ الكامؿ لدقائؽ تفاصيميا. ويرى تسيـ في ترسيخ األحداث المحورية، وتعميؽ معانييا، عبر الرس

روبناؿ "بأف الواقع الحقيقي لمزمف ىو المحظة، وليست الديمومة إال بناء فرضتو الذاكرة مف 

. وقد حضرت الديمومة بشكٍؿ بارز في فضاء ( ٗ)ستعيد" الخارج، وىي قوة تخي ؿ تريد أف تحمـ وت

                                                           
(
ٔ
 .ٖٙٔ-ٕٙٔ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (

(
ٕ
 .ٖٕ٘، ، البنٌة والداللة فً رواٌات إبراهٌم نصرهللاأحمد، مرشد(

(
ٖ
 .ٓٔ عناصر الرواٌة، حجازي، ٌوسف بن حسن،(

(
ٗ
 5ٕ، حدس اللحظةباشالر، جاستون، (
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القناديؿ، حيث أسيمت في خمؽ رؤية فنية متكاممة، ُتجس د حاضر الشخصيات  الروائية، عبر 

"مضت العودة الكاممة لماضييا، ويتجمى ذلؾ بانفتاح الذاكرة، واستعادة كؿ ما مضى مف أحداث: 

نجمة ببصرىا لمبعيد، ل لترى مكاًنا، بؿ زماًنا لف يعود أبًدا. صيمت حميمة... في ذلؾ اليـو 

الذي وجد ظاىر فيو ركبتيو، واىتدى ليديو الصغيرتيف، راح يزحؼ نحو مصدر الصوت، 

متجاوزًا البسطة الواسعة أماـ البيت في اتجاه الدرجات التي تؤدي لمباحة... حّركت الفرس 

ا لألسفؿ تشير إليو أف يقترب... انحنت، وبدأت بمعؽ جسده في الوقت الذي تصاعدت رأسي

 . ( 1)فيو ضحكاتو" 

شّكمت السطور السابقة رؤيًة تأسيسيًة لفضاء العبلقة األسطورية القائمة بيف ظاىر والفرس 

لمماضي البيضاء حميمة،  فاّتسمت ىذه  العبلقة باالستمرارية والدواـ. وعّمؽ استرجاع نجمة 

الكينونة الدائمة ألصؿ الواقع األسطوري المتمّثؿ بيف ظاىر والفرس البيضاء، وتأّتى ذلؾ عبر 

عودتيا النفسية إلى الماضي البعيد، واستحضاره بكؿ حيثياتو في إطار الزمف الحاضر. فالزمف 

في الرواية" زمف نفسي، يختمؼ عف الزمف الموضوعي، ألف الرواية قد تتحّدث عف عْمر 

الشخصية بكامميا في صفحات معدودة، أو عف يـو واحد مف عمرىا يكوف حافؿ بالعواطؼ 

 . ( ٕ)والمشاعر التي يتركيا وْقع الزمف في نفسيا" 

وقصد الكاتب عبر ىذا االسترجاع إلى الغوص في أعماؽ شخصية ظاىر، والكشؼ عف 

وحممت المسوغات الفعمية جوانبيا النفسية، فيو أساس فضاء العمؿ، ومحور أحداثو الرئيسة. 

الماضية والمضارعة إيحاءاٍت فنّية، تشي بتأصيؿ العبلقة المتبادلة بيف الطرفيف، وتؤكد مدى 

"راقباىا طويًل وىي تعمؿ باندفاع، أـُ ارتباط كؿ منيما باآلخر. وكّثؼ الكاتب أسطرة العبلقة: 

                                                           
(
ٔ
 .ٙٙ-٘ٙ الجلٌل، قنادٌل ملكنصرهللا، إبراهٌم،  (

(
ٕ
 ٕٙ النقد البنٌوي والنص الروائً نماذج تحلٌلٌة من النقد العربً الزمن، الفضاء، السرد،سوٌرتً، محمد، (
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فعّززت السيميائيات الوصفية جماليات الكياف األسطوري عبر إضفائيا سمات  ،( 1)تحّمـ طفميا" 

إنسانية ذات تأثيرات نفسية، أسيمت في غرس مشاعر األمومة في نفس ظاىر، وترسيخيا 

 الكامؿ في فكره  وروحو.     

 "وقؼ بْشرونّبأ الكاتب عف الديمومة األسطورية لمعبلقة المتأّصمة بيف ظاىر وأمو حميمة: 

يراقب المشيد غير مصدؽ عينيو، لكف المفاجأة األكبر كانت انحناء ظاىر وجموسو عمى 

 ركبتيو أماميا، وتقبيؿ قائمتيا األمامية اليمنى.

 ما الذي فعمتو ىناؾ؟ ىؿ قّبمَت قدـ الفرس؟ أـ أنني تخيمت ذلؾ؟

 . ( 2)نت لـ تتخيؿ يا بْشر، إنيا أمي" أل 

أّكد الكاتب عبر ىذه الموحة مشاعر الحب، والوّد، واأللفة التي اكتنفت قمب ظاىر اتجاه أمو 

الفرس البيضاء، ودفعتو لتقبيؿ قدميا. وجّسد أسموب الحوار الرؤية الكاممة لواقع العبلقة 

ؿ األسطورية المستمرة بيف ظاىر والفرس البيضاء، مبّيًنا إيحاءات الدىشة، واالستغراب، والذىو 

التي أصابت بْشر، وأدت بو إلى استيجاف الموقؼ،  ُمعّمًقا حالة ظاىر النفسية المتمثمة في شدة 

تعّمقو وارتباطو بأمو الفرس حميمة. وعممت صيغ األفعاؿ الماضية والمضارعة عمى تأصيؿ 

 الحركية التتابعية لمزمف، عبر تكثيفيا الديمومة الفعمية لمحدث في أصؿ الواقع الروائي.   

، إذ تُنِتج موقًفا روائي ا معيًَّنا، ( ٖ)وتتشّكؿ الديمومة مف" مجموع المحظات التي ال ديمومة ليا" 

يؤسس لرؤيٍة مستقبمّيٍة، تنّبئ عف الطبيعة الفنّية لفضاء الشخصيات الروائية، عبر رصد عبلقاتيا 

ديؿ ديمومة الصراع وجّسد فضاء القنا عف الصراعات الدائرة فيما بينيا:المتبادلة، والكْشؼ 

                                                           
(
ٔ
 .ٙٙ،   قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم، (

(
ٕ
 .1ٗ المصدر نفسه،(

(
ٖ
 .ٙ حدس اللحظة،باشالر، جاستون، (
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:  االسياسي بيف ظاىر وولده عثماف، وتجمى وجود ىذا الصراع منذ أْف كاف ابنو طفبًل صغيرً 

 "انتبو ظاىر لبنو عثماف، وسألو: لماذا ُتحدّْؽ بي ىكذا؟!

 أريد أف أسألؾ سؤاًل يا أبي!

 تفّضؿ. إنني أسمعؾ!

 أبي! متى ستموت!؟

 ونجمة.سقط الصمت قاسًيا عمى رأَسي ظاىر 

 ولماذا تريدني أف أموت؟!

 .( 1)حتى ُأصِبح متسّمًما مكانؾ" 

قّدمت الموحة الفنية السابقة رؤيًة فنّيًة متكاممًة لبوادر الصراع المتجّمي في فضاء الرواية، 

حممت في ثناياىا إيحاءاٍت فنّية، تشي بتأصيؿ الصراع، وتؤكد استمراريتو. وعّزز الكاتب حيث 

حالة االضطراب والقمؽ التي سكنت نفس ظاىر، وأدت بنجمة الستشراؼ  عبر أسموب الحوار

زمف بعيد. وحضرت ثنائيَتي الحاضر والمستقبؿ في فضاء السطور السابقة. فتمّثمت سيمياء 

الزمف الحاضر في أصؿ الحوار الكائف بيف ظاىر وولده عثماف. وتجّسد وجود المستقبؿ عبر 

لمضارع )ستموت(، إذ دّلت عمى استشراؼ عثماف الطفؿ سيف التسويؼ التي اقترنت بالفعؿ ا

لمستقبمو الواعد بعد موت أبيو.  وأوحت الصيغ الفعمية الماضية والمضارعة بالحركة االنسيابية 

 لمزمف، عبر التتابع المنتظـ لسير األحداث.       

                                                           
(
ٔ
 .1ٕٙ ،قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (
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األواف قد  "قاؿ عثماف ألبيو: أل ترى أفّ  وعّمؽ الكاتب ديمومة الصراع بيف ظاىر وعثماف:

آف لكي تستريح يا شيخ؟! فنحف كبرنا، وباستطاعتؾ أْف تعتمد عمينا...ترؾ ظاىر السؤاؿ 

معّمًقا... تأّمميـ قميًل ثـ قاؿ: أمركـ غريب فعًل! ىؿ تعتقدوف أنني ضممُت عّكا وحيفا 

 والناصرة ألوّزعيا عمى أولدي؟

 ولمف ىي إذف وأنت حاكميا؟ سأؿ عثماف. 

 .( 1)كأنؾ لـ تسمع كممة واحدة مما قمت"  

أّصؿ فضاء السطور السابقة ديمومة الصراع عبر مرور الزمف، مبّيًنا انعكاساتو النفسية، 

وتأثيراتو الفعمية عمى حياة كؿ مف ظاىر وولده عثماف. فعكس أسموب الحوار حالة عثماف 

دارة شؤونيا، مؤكًدا النفسية المتجّسدة في الطمع، والجشع، والتطمع المستمر نح و حكـ الببلد وا 

موقؼ ظاىر المتمّثؿ في كبح جماح ولده، ومنعو مف تولي شؤوف الببلد واإلمساؾ بزماـ أمورىا. 

وعّزز أسموب االستفياـ حركية الشخوص الروائية وحيويتيا، عبر ما فيو مف إيحاءات النفي 

عيٍة حّية. وعّبر أسموب التوكيد عف واإلنكار التي عممت عمى تقديـ الحدث الروائي بصورٍة واق

إنني جمعُت سواعد أبنائيا التي كانت متفّرقة، وقموب أىميا التي سمات ظاىر الشخصية: "

، حيث نّبأ عف دالالت األمف واألماف، واأللفة، ( 2)كانت خائفة، وكرامة رجاليا ونسائيا" 

 والمحبة،   والعدؿ، والمساواة، وحفظ الحؽ، وصوف الكرامة.   

مجمؿ القوؿ: يتمتع النسؽ الزمني المتتابع بسماٍت جمالية، تعمؿ عمى رصؼ األحداث 

عادة ترتيبيا، وتقد ، تسيـ في اتساع فضاء العمؿ، يميا ضمف سياقاٍت دالليٍة منّظمةالروائية وا 

 واكتماؿ ُبنَيَتو الفنّية.   

                                                           
(
ٔ
 .7ٖ٘-7ٖٖ ، قنادٌل ملك الجلٌل،نصرهللا، إبراهٌم(

(
ٕ
 7ٖ٘ .،المصدر نفسه (
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 النزياح الدللي في صيغ األفعاؿالمبحث الثالث: 

ُيعػػػػػػػػػّرؼ االنزيػػػػػػػػػاح بأّنػػػػػػػػػو: "الخػػػػػػػػػروج السػػػػػػػػػافر فػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػعرية المغػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػرؼ النثػػػػػػػػػري  

المعتػػػػػػػػػػػػػاد، وكسػػػػػػػػػػػػػر قواعػػػػػػػػػػػػػد األداء المألوفػػػػػػػػػػػػػة، البتػػػػػػػػػػػػػداع وسػػػػػػػػػػػػػائؿ خاصػػػػػػػػػػػػػة تمّكنيػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف 

. وجػػػػػػػػػػاء االنزيػػػػػػػػػػاح ( ٔ)التعبيػػػػػػػػػػر عّمػػػػػػػػػػا ال يسػػػػػػػػػػتطيع النثػػػػػػػػػػر تحقيقػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػيـ الجماليػػػػػػػػػػة" 

عياريػػػػػػػػػة المحػػػػػػػػػّددة إلػػػػػػػػػى دائػػػػػػػػػرة النشػػػػػػػػػاط "إلخػػػػػػػػػراج المغػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف دائػػػػػػػػػرة المعجميػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػيقة والم

ػػػػػػػػا فػػػػػػػػي الكتابػػػػػػػػة اإلبداعيػػػػػػػػة، فيػػػػػػػػو األسػػػػػػػػاس ( ٕ)اإلنسػػػػػػػػاني الحػػػػػػػػي"  ، لػػػػػػػػذلؾ ُعػػػػػػػػّد أسػػػػػػػػموًبا ميم 

الػػػػػػػػػػػذي تنطػػػػػػػػػػػوي عميػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػياقات الػػػػػػػػػػػنص المغويػػػػػػػػػػػة. وقػػػػػػػػػػػد حضػػػػػػػػػػػر االنزيػػػػػػػػػػػاح فػػػػػػػػػػػي فضػػػػػػػػػػػاء 

القناديػػػػػػػػػػػػػؿ، إذ اعتمػػػػػػػػػػػػػده األديػػػػػػػػػػػػػب إبػػػػػػػػػػػػػراىيـ نصػػػػػػػػػػػػػراهلل فػػػػػػػػػػػػػي التحػػػػػػػػػػػػػوير الػػػػػػػػػػػػػداللي لمسػػػػػػػػػػػػػياقات 

اصػػػػػػػػػػػػة باألفعػػػػػػػػػػػػاؿ الحكائيػػػػػػػػػػػػة، عبػػػػػػػػػػػػر إحبلليػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي حقػػػػػػػػػػػػوٍؿ دالليػػػػػػػػػػػػٍة تغػػػػػػػػػػػػاير الزمنيػػػػػػػػػػػػة الخ

مقاصػػػػػػػػػػػػدىا المغويػػػػػػػػػػػػة،  وتخػػػػػػػػػػػػالؼ طبيعتيػػػػػػػػػػػػا الزمنيػػػػػػػػػػػػة. وتعػػػػػػػػػػػػّد ىػػػػػػػػػػػػذه الظػػػػػػػػػػػػاىرة اإلبداعيػػػػػػػػػػػػة  

عمػػػػػػػػػػػػبًل جمالي ػػػػػػػػػػػػا خالًصػػػػػػػػػػػػا "ال يػػػػػػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػػػػػػى وجػػػػػػػػػػػػود األحػػػػػػػػػػػػداث وماىّيتيػػػػػػػػػػػػا، بػػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػػتحّكـ 

ديثػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػزمف أّكػػػػػػػػػد )بػػػػػػػػػارت( ىػػػػػػػػػذه الفكػػػػػػػػػرة خػػػػػػػػػبلؿ ح وقػػػػػػػػػد، ( ٖ)بصػػػػػػػػػياغتيا وترتيبيػػػػػػػػػا" 

السػػػػػػػػػػػردي لمكتابػػػػػػػػػػػة الروائيػػػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػػػث قػػػػػػػػػػػاؿ: "إّف أزمنػػػػػػػػػػػة األفعػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػكميا الوجػػػػػػػػػػػودي 

والتجريبػػػػػػػػػػي ال تػػػػػػػػػػؤدي معنػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػزمف المعبَّػػػػػػػػػػر عنػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػنص، إنمػػػػػػػػػػا غايتيػػػػػػػػػػا تكثيػػػػػػػػػػؼ 

بػػػػػػػػػػػػػيف أحػػػػػػػػػػػػػداث الروايػػػػػػػػػػػػػة. ويشػػػػػػػػػػػػػير  ( ٗ)الواقػػػػػػػػػػػػػع وتجميعػػػػػػػػػػػػػو بواسػػػػػػػػػػػػػطة الػػػػػػػػػػػػػربط المنطقػػػػػػػػػػػػػي" 

)بيترزونػػػػػػػػدي( إلػػػػػػػػى الواقػػػػػػػػع الفنػػػػػػػػّي لمحػػػػػػػػدث الروائػػػػػػػػي  حيػػػػػػػػث يقػػػػػػػػوؿ: "يقػػػػػػػػع الفعػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػدرامي 

فػػػػػػػػػػػػي الحاضػػػػػػػػػػػػر دائًمػػػػػػػػػػػػا، فيػػػػػػػػػػػػو يعػػػػػػػػػػػػّيف مػػػػػػػػػػػػرور الػػػػػػػػػػػػزمف الحاضػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػدراما، فيمػػػػػػػػػػػػر 

ـّ يمػػػػػػػػػر الحاضػػػػػػػػػر  الحاضػػػػػػػػػر، ويتحػػػػػػػػػّوؿ إلػػػػػػػػػى الماضػػػػػػػػػي، فيتوقػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػف كونػػػػػػػػػو حاضػػػػػػػػػًرا، ثػػػػػػػػػ
                                                           

(
ٔ
ٌّاث، (  .ٕٔ-ٕٓ داللة العدول فً صٌغ األفعال )دراسة نظرٌة تطبٌقٌة(،بابو، غ

(
ٕ
 .1ٗٔ األسلوبٌة )الرؤٌة والتطبٌق(،أبو العدوس، ٌوسف، (

(
ٖ
 .ٕٕ، نماذج تحلٌلٌة من النقد العربً، الزمن، الفضاء، السرد، النقد البنٌوي والنص الروائً سوٌرتً، محمد(

(
ٗ
 .ٗ٘ الفضاء الروائً عند جبرا إبراهٌم جبرا،جنداري، إبراهٌم،  (
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، ومػػػػػػػػػف ىنػػػػػػػػػا تنشػػػػػػػػػأ التػػػػػػػػػداخبلت الزمنيػػػػػػػػػة ( ٔ)غػػػػػػػػػاير جديػػػػػػػػػد" محػػػػػػػػػدثًا تغّيػػػػػػػػػًرا فينشػػػػػػػػػأ حاضػػػػػػػػػر م

فػػػػػػػػػػػػي مضػػػػػػػػػػػػاميف األفعػػػػػػػػػػػػاؿ الحكائيػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػي يقصػػػػػػػػػػػػدىا الكاتػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػي  رسػػػػػػػػػػػػـ األحػػػػػػػػػػػػداث، 

 وتقديميا لممتمقي.  ومف االنزياحات الداللية الواردة في فضاء القناديؿ:

 المضارع عمى الزمف الماضيدللة  -أوًل 

نحو األفعاؿ  ( ٕ)واضحة تدؿ  عمى الماضي"بإشارة  وىو "الفعؿ المضارع الذي يقترف 

"في ذلؾ الضحى المضاء معيف: يث السارد عند وصفو لحدٍث فني  الماضية المتجمية في حد

بشمٍس طّيبة، وبنّوار الموز واألزىار البرّية اليانعة، خرجت تمؾ المرضعة الشاّبة مف بيت 

عثماف الظاىر، باكية تتعثر، كمما ارتطمت بشيء، وقد عميت أقمارىا أكثر، تصاعد بكاؤىا 

 .( 3)أكثر، حتى وجدت نفسيا في بيتيا" 

بداعّية، تمّكف الكاتب عبرىا تقديمو المشيد بطريقٍة شّكمت السطور السابقة لوحًة وصفيّ  ًة وا 

إيحائّيٍة بحتة. فأدت األفعاؿ الماضية إلى تكثيؼ حركية السرد، وتفعيؿ دور المتمقي في 

استحضاره الفعمي لواقع الحدث. وعّزز وجود الفعؿ المضارع )تتعثر( حالة الخوؼ، والقمؽ التي 

كراه عمى يد عثماف الظاىر. إضافًة إلى سكنت قمب تمؾ المرضعة، بعد ما أصاب يا مف ظمـٍ وا 

تأصيمو الكينونة الماضية لمزمف عبر اسـ اإلشارة )ذلؾ( المقترف بسيمياء الزمف الطبيعي، حيث 

حمؿ في ثناياه دالالٍت فنّية، نّبأت عف العبلقة الزمكانية التي تجّسدت عبر حضور الزماف في 

)الماضية والمضارعة( حيوية الموقؼ، عبر رصدىا فضاء المكاف. ودّعمت صيغ األفعاؿ 

 الكامؿ لُجؿ  تفاصيمو، والكشؼ عف خباياه الفنّية.

                                                           
(
ٔ
 .5ٖ-1ٖ، الفضاء المسرحً دراسة سٌمٌائٌةالٌوسف، أكرم، (

(
ٕ
 .ٖٓ٘ الوصف فً تجربة إبراهٌم نصرهللا الروائٌة،مشعل، نداء أحمد، (

(
ٖ
 .ٖٓٗ، قنادٌل ملك الجلٌلاهٌم، نصرهللا، إبر(
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تي أصابت ووّظؼ الكاتب دالالت المضارع عمى الزمف الماضي في حديثو عف اليواجس ال

"كاف سرير ظاىر يتأرجح داخؿ العربة، ويتأرجح معو زمف بأكممو،  الدنكزلي خبلؿ مرض ظاىر

والدنكزلي بجانبو يتأرجح أيًضا، غير قادر عمى معرفة أي ميناء يمكف أف ترسو فيو سفينتو إذا 

 .( 1)ما حدث مكروه لظاىر" 

ضػػػػػّمف الكاتػػػػػػب األفعػػػػػػاؿ المضػػػػػارعة فػػػػػػي الموحػػػػػػة الفنّيػػػػػة السػػػػػػابقة بقرينػػػػػػٍة زمنيػػػػػة تػػػػػػدؿ عمػػػػػػى 

حيػػػػػػث جػػػػػػاء الفعػػػػػػؿ )كػػػػػػاف( الػػػػػػذي ورد فػػػػػػي حػػػػػػديث السػػػػػػارد مسػػػػػػو ًغا داللي ػػػػػػا، يعيػػػػػػد    الماضػػػػػػي،

، ويرّدىػػػػا إلػػػػى وقػػػػٍت بعيػػػػد. وقػػػػد جّسػػػػدت ىػػػػذه الصػػػػيغة إيحػػػػاءاٍت ( ٕ)األحػػػػداث إلػػػػى زمػػػػٍف سػػػػابؽ 

وصػػػػػػفيًة عبػػػػػػر اقترانيػػػػػػا باألفعػػػػػػاؿ المضػػػػػػارعة، واتضػػػػػػح ذلػػػػػػؾ خػػػػػػبلؿ تكػػػػػػرار الفعػػػػػػؿ )يتػػػػػػأرجح( 

قػػػػػػع الحػػػػػػدث الروائػػػػػػي، مبّيًنػػػػػػا حالػػػػػػة القمػػػػػػؽ واضػػػػػػطراب التػػػػػػي الػػػػػػذي رصػػػػػػد  التفاصػػػػػػيؿ الحّيػػػػػػة لوا

اعتػػػػػػػرْت فكػػػػػػػر الػػػػػػػدنكزلي، وأدت إلػػػػػػػى ضػػػػػػػياعو وتشػػػػػػػّتت أفكػػػػػػػاره. وكثّػػػػػػػؼ الفعػػػػػػػبلف المضػػػػػػػارعاف 

والريبػػػػػة التػػػػي انتابػػػػػت الػػػػػدنكزلي بفعػػػػػؿ مػػػػػرض ظػػػػػاىر،  والظػػػػػّف، )يمكػػػػف وترسػػػػػو( دالالت الشػػػػػّؾ،

فػػػػػي والئػػػػػو وشػػػػػّدة إخبلصػػػػػو وأسػػػػػفرت عػػػػػف ىػػػػػواجس الخػػػػػوؼ والتػػػػػوّتر التػػػػػي دفعػػػػػت بػػػػػو لمتػػػػػأرجح 

 لمشيخ ظاىر، ظن ا منو بانقضاء زمانو، وحموؿ زمف أبنائو.    .     

"قبؿ وعَدَؿ الكاتب في داللة المضارع عند تصويره مشيد اختطاؼ عيشة عمى يد الدنكزلي:

بزوغ فجر اليـو الثالث، اقتحـ الدنكزلي سراي ظاىر، ولـ يكف أمامو سوى ىدؼ واحد: أْخْذ 

.. ظّؿ يسير محطًّْما األبواب كميا إلى أف وصؿ إلى غرفة عيشة، وجدىا ترتعد في عيشة!.

 . ( 3)حضف نجمة، وضع طبنجتو في رأس نجمة وىّدّدىا: اتركييا قبؿ أْف أقتمِؾ" 

                                                           
(
ٔ
 .7ٓٗ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (

(
ٕ
 .ٖٓ٘، الوصف فً تجربة إبراهٌم نصرهللا الروائٌةٌنظر: مشعل، نداء أحمد، (

(
ٖ
 .ٓ٘٘، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم،  (
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اقترنت األفعاؿ المضارعة  في السطور السابقة بمسوغاٍت فعمّيٍة ماضيٍة، حممت في ثناياىا 

دالالٍت فنّيًة، تشي بانقضاء الحدث، وتؤكد كينونتو الزمنية الماضية. فجّسد الفعؿ المضارع  

المسبوؽ بماٍض  )ظّؿ يسير( دالالٍت حركيًة، تمّثمت في وصؼ حاؿ الدنكزلي الذي كاف يسير 

ندفاع، مّتجًيا نحو غرفة عيشة. وعكس الفعؿ المضارع )ترتعد( سيميائيات الخوؼ، والرعب با

التي اختمجت قمب عيشة، بعد أف وجدت نفسيا بيف يدي الدنكزلي. وعّزز وجود  فعؿ األمر  

)اتركييا( إيحاءات االنزياح، حيث رصد انحراؼ الكاتب عف داللتو المستقبمية، عبر اقترانو 

لوصفية الماضية  التي وردت في حديث الراوي. وعّمؽ االنزياح في دالالت األفعاؿ باألفعاؿ ا

الرؤية الفنّية لدى المتمقي، عبر توسيع نظرتو النقدية الواعية اتجاه الحدث اإلبداعي، إضافًة إلى 

 عرضو الموقؼ بصورٍة إيحائيٍة حّية، تنّبئ عف حركية الشخصيات، وتؤصؿ حيويتيا.   

 ة المضارع عمى المستقبؿ )الستشراؼ(دلل-ثانًيا

وىو "الفعؿ المضارع الذي يقترف بقرينة دالة عمى أّف الحدث سيحصؿ في وقٍت الحؽ لمحدث  

. وقد حضر ىذا النسؽ الداللي في فضاء القناديؿ بصورٍة واضحة، حيث ( ٔ)الحالي مثؿ سوؼ" 

المبلمح الفنّية  ألحداثو الروائية، وتقديميا شّكؿ جانًبا نقدي ا ميم ا، اتكأ عميو الكاتب في رسـ  

"بعد حديث طاؿ عف القنديؿ، ومحاولت  لممتمقي. ومف المواقؼ الروائية الواردة في ىذا الشأف:

عثماف أف يظؿ دىًشا بو وبصنعو، بدأا يتحّدثاف في أمر كريـ األيوب وما إذا كاف سينفذ 

 العيد، فطمأنو عثماف:

 السمطاف نفسو! وحاوؿ أف يضحؾ.مقابؿ عّكا وحيفا سيقتؿ 

 لكنني لف أطمأف إل بعد أف أرى رأس ظاىر بعيَني ىاتيف!

                                                           
(
ٔ
 .ٖ٘٘، الوصف فً تجربة إبراهٌم نصرهللا الروائٌةمشعل، نداء أحمد، (
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 .( 1)ستراه يا عـ، ستراه" 

اقترانيا بسيف ب جّسدت في الموحة الفنّية السابقةحممت المسوغات الفعمية المضارعة التي ت

الروائي. فرصد الفعؿ )سيقتؿ( التسويؼ إشاراٍت زمنيًة، أوحت بالرؤية المستقبمية لواقع الحدث 

جاه إيحاءاٍت فنّيًة، تشي بدحض عثماف  لكؿ المخاوؼ والشكوؾ التي اعترْت نفس سعد العمر ات

ما َحَوتو مف تجمياٍت زمنيٍة مستقبمية، تؤكد استحضارىما لحدث القتؿ الكائف في ب كريـ األيوب، 

د ظرؼ الزماف )بعد( الذي اقترف وجو بب االنزياح في داللة األفعاؿ زمف الحؽ. وعّزز الكات

بحرؼ التوكيد  )أف( والفعؿ المضارع  )أرى(، إذ أّصؿ انحصار أماف سعد وطمأنينتو في 

تكرار الفعؿ )ستراه(، وما انطوى عميو مف برأس أخيو ظاىر، معّمًقا ذلؾ  المستقبؿ الواعد برؤيتو

 ي تجّذرت في ذىف سعد. سيميائياٍت مستقبمية، جاءت مكثّفة لواقع الصورة البصرية الت

 تة، تتمّثؿ بإيحاءات التجد د ويحتفي المضارع الداؿ عمى المستقبؿ بأغراٍض جمالّيٍة بح

"اقترب كريـ األيوب مف الدنكزلي وسألو: منذ  :( ٕ)استمرارية الحدث ووجود الشخصيات ب

 خروجنا مف الناصرة، أنظر إليؾ ول أراؾ؟!... 

 كثيرًا، إذ لـ يسبؽ لي أف رأيتو ضعيًفا ىكذا!صدقت، فمرض الشيخ يعذبني 

ولكنني أُحّس بأّف شعمة الشيخ التي تتمايؿ اآلف  أماـ ريح ىذه الحّمى ستتقد ثانية، فأواف 

 .( 3)انطفائيا لـ يحْف بعد، في قنديمو الكثير مف الزيت، وستثبت لنا األياـ ذلؾ" 

لسابؽ انحراًفا داللي ا عف سياقيا شّكمت صيغ األفعاؿ المضارعة التي تجمت في الحوار ا

الزمني، بفعؿ  ما اّتصؿ بيا مف قرائَف لفظيٍة، أدت إلى تحويرىا، وتصييرىا مدلوالٍت زمنية، 

                                                           
(
ٔ
 .ٕٕٗ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (

(
ٕ
ٌّاث، (  .ٕٙ(، داللة العدول فً صٌغ األفعال )دراسة نظرٌة تطبٌقٌةٌنظر: بابو، غ

(
ٖ
 .7ٔٗ، قنادٌل ملك الجلٌل نصرهللا، إبراهٌم،(
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ترصد واقًعا مستقبمي ا حي ا في إطاٍر زمني  ماٍض.  فحمؿ أسموب النفي )لـ يسبؽ( إشاراٍت زمنيًة 

كاممة، قّدمت لممتمقي ممّخًصا إيحائي ا، ُيجّسد حياة  تدؿ  عمى الماضي، إذ  َعَكَس مرحمًة زمنيةً 

 ظاىر العمر، ويشي بقّوتو.

والجدير بالذكر: إّف اقتراف المضارع بمـ واحًدا مف األمور التي  تعمؿ عمى تحويؿ داللتو،  

حالتو إلى الزمف  الماضي  . وعّمقت المسوغات الفعمية )ستتقد، وستثبت( سيميائيات ( ٔ)وا 

المستقبؿ، فعّبرت عف حالة االطمئناف التي سكنت نفس كريـ األيوب، ودفعت بو الستشراؼ زمف 

جديد لظاىر العمر، يتجمى عبر معاودة اتقاد شعمتو التي آلت إلى التمايؿ. فيذا الحّس 

ّبأ عف صدؽ الرؤية الواعية التي تطمعت  الستقباِؿ األسطوري قد دّعـ إيحاءات المستقبؿ، حيث ن

 ظاىر حياًة جديدة.  

ويمجأ الكاتب إلى االنزياح في داللة المضارع  بيدؼ جذب انتباه القارئ، ومفاجأة السامع 

"لـ تكف أزىار ربيع نيساف التالي  :( ٕ)بشيٍء جديد، حرًصا منو عمى عدـ تسّرب الممؿ إلى نفسو 

وصمت أخبار عصياف نابمس مف جديد. لكف أشياء كثيرة كانت تغيرت بيف قد تفّتحت حينما 

 .( 3)ربيعيف، سيربطيما خيط دـ سميؾ" 

شّكؿ وجود أسموب النفي )لـ تكف( في فضاء النص السابؽ انحراًفا داللي ا عف أصؿ 

المضارع، عبر ما رصده مف إيحاءات الزمف الماضي التي تمّثمت في عدـ اكتماؿ المبلمح 

. وقد عمد الكاتب عبر ىذا األسموب إلى توجيو أنظار القارئ وتييئتو ة الزمنية اآلنّيةالكمّية لممرحم

الستقباؿ زمف جديد، تأّصؿ بسيمياء الزمف الطبيعي )ربيع نيساف( المتبوعة بالقرينة المفظية 

                                                           
(
ٔ
 .ٖٕ تشرٌح النص )مقاربات تشرٌحٌة لنصوص شعرٌة معاصرة(،ٌنظر: الغّذامً، عبد هللا محمد، (

(
ٕ
 .1ٗٔ األسلوبٌة، الرؤٌة والتطبٌق،ٌنظر: أبو العدوس، ٌوسف، (

(
ٖ
 .5ٕٗ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (
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المضارع  )التالي( التي ُتجّسد إشارات الزمف اآلتي. وأدت سيف االستقباؿ المقترنة بالفعؿ

)سيربطيما( غرًضا داللي ا ميم ا، إذ وّجيت سياؽ المضارع نحو الزمف المستقبؿ، األمر الذي 

عّزز بقاء المتمقي مشدوًدا "النتظار الحدث القادـ، وىو ما سيحصؿ الحًقا حيف يواجو ظاىر 

معو في  ، بعد نقضيـ ذلؾ العيد الذي قطعوه( ٔ)العمر حّكاـ نابمس مف آؿ طوقاف ومشايخيـ" 

 نيساف السابؽ.  ربيع 

 دللة الماضي عمى الزمف المستقبؿ -ثالثًا

، "إذا ما دّؿ عمى الدعاء أو ُرك ب يياح في الفعؿ الماضي عف كونو ماضتتجمى ظاىرة االنز  

، حيث تعمؿ ىذه األمور عمى تحوير داللتو، وتضمينيا في سياؽ المستقبؿ.  ( ٕ)مع إْف الشرطية" 

براىيـ الصّباغ )الدائر بيفويعّد الحوار  مثااًل حي ا لعدوؿ سياؽ الفعؿ  الماضي إلى  (صميبي وا 

"بعد خمس دقائؽ لـ َيُعد صميبي يحتمؿ أكثر، اقترب منو، واختطفو مف فوؽ  الزمف  المستقبؿ:

ظير الحصاف، ووضعو أمامو وانطمؽ، تارًكا حصاف الصّباغ في مكانو وقد تخّفؼ مف حممو. 

 قمب الصّباغ:دّب الذعر في 

 ستقتمنا يا ُبَني!

ياؾ الشيخ إف سرنا لبيتؾ ببطء"   .( 3)بؿ سنقتؿ أنا وا 

مّثؿ اقتراف الفعؿ الماضي )سرنا( بإْف الشرطية انحراًفا داللي ا عف طبيعتو الزمنية الماضية، 

لما اشتمؿ عميو مف دالالٍت فنّيٍة، أّصمت فيو معاني المستقبؿ. فأوحى ىذا المسوغ الفعمي 

 بالسيميائيات الحركية التي قّدمت لممتمقي صورًة حّية، ارتبطت بواقع السير البطيء الذي
                                                           

(
ٔ
 .ٖٙ٘ الوصف فً تجربة إبراهٌم نصرهللا الروائٌة،مشعل، نداء أحمد، (

(
ٕ
ٌّاث( ٌّاث، بابو، غ  .5ٔ(، ، داللة العدول فً صٌغ األفعال )دراسة نظرٌة تطبٌقٌةبابو، غ

(
ٖ
 .15ٖ قنادٌل ملك الجلٌل، نصرهللا، إبراهٌم،(
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استشرؼ صميبي عبره موت الشيخ ظاىر. وعّمقت سيف التسويؼ التي ارتبطت بالفعؿ المضارع 

)ستقتمنا( إيحاءات المستقبؿ، إذ نّبأت عف حالة الخوؼ والذعر التي اكتنفت نفس الصّباغ، 

ودفعت بو الستحضار فعؿ القتؿ. وأدت الصيغ الفعمية الماضية والمضارعة إلى اإلشادة بحيوية 

دراؾ الشخصيا ت الروائية، فيي األساس الذي ُيمك ف القارئ مف استحضار الحدث الفنّي، وا 

 تجّمياتو الزمنية.    

وتتجّسد الدالالت الزمنية لؤلفعاؿ عبر سياؽ النص، فيو األساس الذي يعّيف مقاصدىا، 

بيعتيا ، وما اعتراىا مف انزياحاٍت داللية، حادت بيا عف ط( ٔ)ويكشؼ ما بيا مف قيـٍ جمالية 

"رفض صميبي الزمنية.  وقد تمّثمت ىذه الفكرة في الحوار الذي دار  بيف  عمّي والشيخ  ظاىر:  

المشاركة في السباؽ، ورفض سعيد وأحمد، وفاجأىـ عمّي حيف قاؿ: ما دمت أعطيت حصانؾ 

 لعثماف، فأنت قّرّرت يا شيخ أف تعطيو كؿ شيء، ألننا سنخسر!...

ما كنُت أحبُّ أف أسمعؾ ُتشكّْؾ في قدرة ىذا الشيخ يا عمّي ولكف اطمئف، لكؿ مشكمة حؿ: إذا  

 .( 2)سبقني عثماف، نتسابؽ معو غًدا، كؿّّ عمى ظير حصانو، ومف يسبؽ سأعطيو ما يريد" 

َعَكس فضاء السطور السابقة االنزياح عف أصؿ  الماضي، عبر الرؤية المستقبمية التي 

تجمت في دالالت األفعاؿ الماضية )ما دمت، وأعطيت، وقّرّرت(، لما حممتو مف إشاراٍت زمنيٍة 

موحية. فعّبرت ىذه األفعاؿ عف حدٍث مستمر، يّتصؿ بالزمف المستقبؿ، إذ جّسدت استحضار 

آخَر، يحتفي عبره بألواف الخسارة، واليزيمة الساحقة التي لحقت بو وبإخوتو، بعد أف عمّي زمًنا 

أصبح عثماف سّيد الببلد ومتسمميا. ودّعمت سيف التسويؼ التي اقترنت بالفعؿ المضارع 

)سنخسر( اإليحاءات السابقة، عبر تأكيدىا الكينونة المستقبمية لحدث الخسارة. وعّزز الفعؿ 

                                                           
(
ٔ
ٌّاث، (  .5ٔ داللة العدول فً صٌغ األفعال )دراسة نظرٌة تطبٌقٌة(،ٌنظر: بابو، غ

(
ٕ
 .77ٖ-7ٖٙ، إبراهٌم، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، (
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( المقترف بإذا الشرطية دالالت المستقبؿ، إذ نّبأ عف االستقباؿ الفعمي لحدث الماضي )سبقني

ذلؾ عبر ظرؼ الزماف )غًدا( الذي حمؿ في ثناياه سيميائّياٍت فنّية، أّصمت  السباؽ، مكر س

 استشراؼ المتمقي لمزمف اآلتي.    

ئ عف رؤية الكاتب خبلصة القوؿ: فإّف االنزياح في داللة األفعاؿ نيٌج فنيٌّ خالص، ينبّ 

اإلبداعية، عبر ما يحويو مف سيميائيات نقدّية، تؤطر الفضاء بسماٍت جمالية، وتحّفو بألواف 

 البديع الزاىية، وروائعو الخبّلبة.         

إّف الزمف في الرواية ىو "زمف التجربة الواقعية المتجّسدة في إطار الخبرة اإلنسانية، وىو زمف 

كة ذىني ا،  تسعى لتجسيد نظرة زمنية خاصة، ترصد واقًعا نفسي ا مدرًكا خطّي، وماّدة خاـ مدر 

. وفي ضوء ذلؾ: تتحّدد القيمة الفنّية لمزمف الروائي،  حيث ( ٔ)عبر تعامؿ الذات مع النص" 

 ؿ جّميا بفضاء الرواية وعالميا. يكتسب أبعاًدا واقعيًة وأخرى خيالية، تتص

وفي الختاـ: يجب التأكيد بأف رسـ الزمف في فضاء الرواية يعّد عمبًل إبداعي ا بحًتا، إذ يحتفي  

بجماليات التمقي، عبر تقديمو األحداث الروائية بصورٍة فنّيٍة موحية، ُتمّكف القارئ مف الولوج في 

 عالـ النص، ومعايشتو بكؿ تفاصيمو.

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
(
ٔ
 .7ٗ(، انفتاح النص الروائً )النص والسٌاق ٌقطٌن، سعٌد،(
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 بنية الشخصية: الفصؿ الثالث
 أنواع الشخصيات الروائية المبحث األوؿ:    

 أواًل: الشخصيات  التاريخية            
 ظاىر العمر الزيداني -                  

  عبد اهلل األيضنمي -                  
 سميماف باشا العظـ -                  
 عثماف باشا الكرجي -                  
 باشا الجزائريحسف  -                  

 ثانًيا: الشخصيات األسطورية             
 الفرس البيضاء )حميمة( -                  
 البريصة -                   

 ثالثًا: الشخصيات النموذجية             
 األـ نجمة -

 رابًعا: الشخصيات االستذكارية            
 الشيخ حسيف وولده عّباس -

 أساليب رسـ الشخصيات الثاني:المبحث     
 أواًل: األسموب التصويري             

 الحدث -                   
 الحوار المباشر  -                  

 ثانًيا: األسموب االستبطاني             
 الحوار الداخمي )المونولوج( -                  
 ّكر(االرتجاع الفنّي )التذ -                  
 الحمـ -                  

 ثالثًا: األسموب التقريري            
  لشخصية الروائيةاأبعاد  المبحث الثالث:    

 أواًل: البعد المادي            
 ثانًيا: البعد االجتماعي            
 يالنفسثالثًا: البعد             
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 بنية الشخصية ث: الفصؿ الثال

ًنا فني ا رئيًسا في تشكيؿ العمؿ األدبي، فيي األساس الذي ُيبِرز تعّد الشخصيات  الروائية مكو 

حيوية المكاف، ويكشؼ جدلية الزماف،وُينظ ـ مسير األحداث، مقنًعا القارئ بالواقعية الخالصة 

لناتجة لعالـ الرواية. وتؤدي الشخصيات الروائية دوًرا فني ا ميم ا، إذ تسيـ في خمؽ الحبكة الفنية ا

، ( ٔ) عف تعقيد األحداث الروائية، ومزيج الصراعات والتناقضات القائمة بيف مختمؼ الشخصيات

ا بفكره نحو خفايا فتُنِتج عناصر التشويؽ المختمفة  التي تدفع بالمتمقي إلى مواصمة القراءة، مّتجيً 

ذي يصفيا، شخصياتو. وتتشّكؿ الشخصيات الروائية مف "مجموع الكبلـ ال العمؿ، وكوامف

، ( ٕ) ويصو ر أفعاليا، وينقؿ أفكارىا وأقواليا، جاعبًل منيا عنصًرا مشارًكا في أحداث الحكاية"

فيذه المنظومة المغوية ىي المسؤولة عف رصد تجميات الشخصية،  ومنجًزا لسائر أفعاليا.

والتنبيو عمى ما  وتجسيد قسماتيا الجسمية،ية،  وتشكيؿ صورتيا الفنّية، عبر تبياف مبلمحيا النفس

الشخصيات الروائية "تعيش داخؿ النص  يعترييا مف صفات الخير أو الشر، وعمى ىذا فإفَّ 

لغوي مستفاد  فكائالسردّي حاليا كحاؿ باقي العبلمات، )مكاف، وأحداث، وسارد، نوزماف(، فيي 

  .( ٖ)أو معطى في النص، مبنّي ببناٍء لغوي  خاص" 

تعمؿ الشخصية الروائية عمى إحياء فضاء الرواية، فدونيا ال يتحقؽ وجوده، فيي الدعامة  

، وتؤلؼ بيف مختمؼ أجزائو، وتكسبو طابًعا فني ا وجمالًيا مميًزا، ( ٗ)األولى التي تنيض بالنص 

: "مفيـو ينفرد بو عف سواه مف النصوص الروائية. ويذىب )فيميب ىاموف( إلى القوؿ بأفَّ 

خصية ليس مفيوًما أدبي ا محًضا، إنما ىو مرتبط أساًسا بالوظيفة النحوية التي تقوـ بيا الش

الشخصية داخؿ النص، أما وظيفتيا األدبية فتأتي حيف يحتكـ الناقد إلى مقاييسيا الثقافية 
                                                           

(
ٔ
ا األردن فً الرواٌة الروائً الفضاء، الرحٌم عبد، مراشدة: ٌنظر(  .1٘ٔ ،نموذج 

(
ٕ
ًّ  محمد كوثر، جبارة(  .7ٕ، الرواٌة فً الجمعٌة الفواعل تبئٌر، عل

(
ٖ
 .75ٖ، الحدٌث العربً األدبً النقد فً السردي المصطلح، رحٌم كرٌم أحمد، الخفاجً(

(
ٗ
 .ٕٕ(، عمً بابا لمحمد، مٌمونة) رواٌة فً الشخصٌة حٌاة، فرادي: ٌنظر(



  

 
ٕٔٔ 

 

. والمتأمؿ في القوؿ السابؽ، يفيـ الميمة النقدية التي تتطمب استنطاؽ تمؾ ( ٔ)والجمالية" 

كائنات المغوية، وسبر أغوارىا، عبر الجمع بيف الوظيفتيف السابقتيف )النحوية، والنقدية(، ال

والتأليؼ بينيا، حتى تكتمؿ الصورة الواقعية لييكمية الشخصيات الروائية. وتستمد الشخصية 

القصصية مبلمحيا اإلبداعية، عند تمثيميا لمرحمٍة اجتماعيٍة أو تاريخيٍة معيشة، سواء أكانت 

قديمة أـ حديثة، ماضية أـ حاضرة، فالواقع الفنّي ليذه الشخصية يكشؼ مدى براعة األديب، 

الخالصة التي مّكنتو مف تقديـ  نموذًجا حي ا، يحتفي بألواف الحياة،  ،( ٕ)ويشيد بقدرتو األدبية 

ىوّيتيا الشخصية الحكائية "نتاج عمؿ تأليفي،  ومدلوالتيا المختمفة. ويرى )روالف بارت( بأفَّ 

موّزعة في النص عبر األوصاؼ والخصائص التي تستند إلى اسـ عمـ يتكرر ظيوره في الحكي، 

، فيي ركيزة العمؿ األدبي، ( ٖ)وال تكتمؿ صورتيا إال عندما يكوف النص الحكائي قد بمغ نيايتو" 

زماف ومحور عناصره الفنّية. والشخصية الروائية "صورة تخييمية اكتسبت وجودىا مف مكاف و 

محدَديف، وانصيرت في بنية الكاتب الفكرية، الممزوجة بموىبتو الفنّية، فتشّكمت فوؽ الفضاء 

، والنيوض بو، وتقديمو بصورٍة حرفيٍة ( ٗ)النص الروائي"  الورقي األبيض، مؤدية إلى تكويف بنية

 . واعية ليد المتمقي.     

 أنواع الشخصيات الروائيةالمبحث الوؿ: 

اّتسمت الشخصيات الروائية في فضاء القناديؿ بالغنى الثقافي، والحّس اإلبداعي، إذ استقاىا 

األديب )إبراىيـ نصراهلل( مف روافَد تاريخّيٍة، وأخرى أسطورّية، مضفًيا عمييا لمساتو الفنية التي 

كانية، حّورت في سياقاتيا، فأحالتيا شخصياٍت حكائية، تأطرت بُأُطٍر زمانية، وفضاءاٍت م

                                                           
(
ٔ
 .ٕٕٕ، الروائً النقد مستجدات، جمٌل، حمداوي(

(
ٕ
 .ٖٖ ،نصرهللا إبراهٌم رواٌات فً والداللة البنٌة، مرشد، أحمد: ٌنظر(

(
ٖ
 .1ٖٓ-75ٖ، الحدٌث العربً األدبً النقد فً السردي المصطلح، كرٌم رحٌم أحمد، الخفاجً(

(
ٗ
  .ٖٙ-ٖ٘، نصرهللا إبراهٌم رواٌات فً والداللة البنٌة، مرشد، أحمد(



  

 
ٕٕٔ 

 

رّسخت جذورىا في عالـ الرواية. وقد ىيمنت الشخصيات المرجعية عمى صفحات القناديؿ، 

وىي: "تمؾ الشخصيات التي ليا وجود أو مرجع واقعي تحيؿ عميو، وقد ُتكتَشؼ في النص 

 ، ومف أىميا:( ٔ)السردي عبر وعي المتمقي وثقافتو" 

 الشخصيات التاريخية -أوًل 

يات التػػػػػػي تحيػػػػػػؿ عمػػػػػػى معنػػػػػػى ممتمػػػػػػئ وثابػػػػػػت، حّددتػػػػػػو ثقافػػػػػػة مػػػػػػا، وُيقصػػػػػػد بيػػػػػػا: "الشخصػػػػػػ

وارتبطػػػػػت قراءاتػػػػػو بدرجػػػػػػة اسػػػػػتيعاب القػػػػػػارئ ليػػػػػذه الثقافػػػػػػة، وانػػػػػدماج الشخصػػػػػػية داخػػػػػؿ ممفػػػػػػوظ 

معػػػػػػػيف، تشػػػػػػػغؿ عبػػػػػػػره أساًسػػػػػػػا مرجعي ػػػػػػػا، يحيػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى الػػػػػػػنص الكبيػػػػػػػر لمثقافػػػػػػػة واأليدولوجيػػػػػػػة، 

القناديػػػػػػؿ بعػػػػػػدٍد مػػػػػػف الشخصػػػػػػيات . وحفػػػػػػؿ فضػػػػػػاء ( ٕ)ويشػػػػػػارؾ فػػػػػػي التعيػػػػػػيف المباشػػػػػػر لمبطػػػػػػؿ" 

 التاريخية البارزة ذات الوجود الواقعي، ومف أىـ ىذه الشخصيات:

 ظاىر العمر الزيداني-

شخصػػػػػػػية حقيقيػػػػػػػة، عاشػػػػػػػت فػػػػػػػي فمسػػػػػػػطيف، اتخػػػػػػػذىا الكاتػػػػػػػب سػػػػػػػبيبًل يعيػػػػػػػد عبػػػػػػػره إحيػػػػػػػاء  

مرحمػػػػػػة تاريخيػػػػػػة ماضػػػػػػية، اّتسػػػػػػمت بالنضػػػػػػج واالزدىػػػػػػار، موّظفًػػػػػػا كمماتػػػػػػو فػػػػػػي تكػػػػػػريس صػػػػػػورة 

. وقػػػػػػد عمػػػػػػد الكاتػػػػػػب إلػػػػػػى تجسػػػػػػيد  ( ٖ)الػػػػػػذي أفنػػػػػػى حياتػػػػػػو مػػػػػػدافًعا عػػػػػػف وطنػػػػػػو وأرضػػػػػػو  البطػػػػػؿ

سػػػػماتو بطريقػػػػٍة ممحميػػػػٍة،  حيػػػػث رسػػػػـ  لػػػػو صػػػػػورًة فنّيػػػػًة، خرجػػػػت فػػػػي تفاصػػػػيميا عػػػػف حػػػػػدودىا 

كسػػػػػػػابيا لوًنػػػػػػػا أدبي ػػػػػػػا  الواقعيػػػػػػػة، مضػػػػػػػّمًنا عبرىػػػػػػػا إيحػػػػػػػاءاٍت أسػػػػػػػطورية، أسػػػػػػػيمت فػػػػػػػي ثرائيػػػػػػػا، وا 

بلمػػػػػػح طفولتيػػػػػػا، مؤسًسػػػػػػا عبرىػػػػػػا كيػػػػػػاف العمػػػػػػؿ، ومسػػػػػػير حيػػػػػػاة . فبػػػػػػدأ الكاتػػػػػػب برصػػػػػػد مامميػػػػػػزً 

"المفاجػػػػأة التػػػػي لػػػػـ يتوقعيػػػػا أحػػػػد أّف جػػػػوع الوليػػػػد انفجػػػػر دفعػػػػًة واحػػػػدة، ففػػػػي  شخصػػػػيتو:

                                                           
(
ٔ
 .5ٖٗ، الحدٌث العربً األدبً النقد فً السردي المصطلح، كرٌم رحٌم أحمد، الخفاجً(

(
ٕ
 .ٖٙ-ٖ٘ ،الروائٌة الشخصٌات سٌمٌولوجٌة، فٌلٌب، هامون(

(
ٖ
 .ٖٗٔ الروائٌة نصرهللا إبراهٌم تجربة فً الوصف، أحمد نداء، مشعل: ٌنظر(
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الوقػػػػت الػػػػذي توقعػػػػوا فيػػػػو أف يػػػػزـّ فمػػػػو ويغمقػػػػو باحكػػػػاـ كمػػػػا أغمقػػػػو أمػػػػاـ ثػػػػدي كػػػػؿ امػػػػرأة 

ر. كانػػػػػت رائحػػػػػة حاولػػػػػت إرضػػػػػاعو، راح يتحسػػػػػس شػػػػػفتيو بطػػػػػرؼ لسػػػػػانو األزرؽ  الصػػػػػغي

، َشِربو"   .( 1)حميب حميمة أقوى مف أف تقاـو

عكست السطور السابقة الكينونة الممحمية لبطؿ القناديؿ، إذ حفيت بمظيٍر أسطوري  مغايٍر 

لمطبيعِة اإلنسانيِة الخالصة، تمّثؿ بإقباؿ الطفؿ ظاىر عمى حميب الفرس حميمة دوف غيرىا مف 

الشمّية مبلمح الحدث األسطورية، فكانت األساس الذي أّصؿ روابط النساء. وعّززت الصورة 

العبلقة بيف ظاىر والخيؿ. وأوحت األفعاؿ )الماضية والمضارعة( بحيوية الموقؼ، وحقيقتو 

الفعمية، لما بثّتو مف إيحاءاٍت حركّيٍة، رّسخت صورتو الحية في ذىف المتمقي. وجّسد الكاتب عبر 

نوية، تجّمت بانبثاؽ قوة الخيؿ، وشجاعتو، وصموده، وعّزه في جسد )حميب الفرس( دالالٍت مع

ظاىر ونفسو، فأسكنت فيو قوة خارقة، مّكنتو مف مواصمة سيره دوف أف يمتفت إلى الوراء أو 

     يتوّقؼ.

ويؤدي الكاتب عبر البنية الفنية لشخصياتو الروائية ميّمة الكشؼ عف المحتوى الداللي 

، وال سيما إذا واكب مختمؼ مراحؿ حياتيا، مضيًئا عمى ( ٕ)ره الجمالية لمعمؿ، واستقصاء عناص

 "أل تخشى الموت الذي يتربص بؾ! سألو سعد. جوىرىا الحكائي: 

أخشاه، أخشاه كثيرًا، ولكف إذا بمغت عمر طرفة بف العبد ل أقؿ مف ذلؾ فسأكوف قد انتصرت  

 عميو!

 الخامسة والعشريف؟! سألو صالح بخوؼ.َأُكؿُّ ما ترجوه مف ىذه الحياة بموغ 

                                                           
(
ٔ
 .5ٔ ،الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(

(
ٕ
 .ٖٕٔ، نصرهللا إبراهٌم رواٌات فً والداللة البنٌة ،مرشد، أحمد: ٌنظر(
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أىذا قميؿ؟! لتكف ستا وعشريف، فيناؾ َمف يقوؿ إّنو مات وعمره ست وعشروف، ولكنكـ 

تنسوف شيًئا ميمِّا وىو أّف الذي قتمو لـ يستطع أف يحشره في القبر، لقد مات قاتمو ولـ يزؿ 

قنديمي قبؿ انطفاء  قناديمكـ ل  طرفة حيِّا إلى يومنا ىذا... أنا أخاؼ مف الموت، لكف انطفاء

 . ( 1)يمكف أف يخيفني" 

وّجو الكاتب في حواره السابؽ أنظار المتمقي نحو الداللة األسطورية التي اقترنت بحياة بطؿ 

يحاءاتيا البلواقعية التي غدت مصدًرا ميم ا يمتجئ  ممحمة )القناديؿ(، مبّيًنا انعكاساتيا النفسية، وا 

رير مصائرىـ الحتمية المرتبطة بالموت أو الحياة. . وقد عّيف الحوار السابؽ إليو األفراد في تق

الفكرة المحورية التي دارت في فمكيا أطياؼ الشخصية الرئيسة، إذ رصدت مظاىر بطولتيا، 

وب في استمرار حياتيا، متجاوزًة انطفاء شعمتيا في ظؿ اتقاد شعؿ اآلخريف. وأّصؿ ؤ وسعييا الد

ؿ الممحمي، حيث جعمو يستشرؼ مغالبتو لسطوة الموت باالنتصار عميو، الكاتب سمات البط

قصائو لمبعيد. وحفمت السطور السابقة بعدٍد مف الثنائيات ومنيا: ثنائيَتي الخوؼ واألماف،  وا 

فتجّمت سيميائية الخوؼ عبر تكرار الفعؿ )أخشاه(، وما اكتنفو مف دالالٍت نفسيٍة، نبأت عف 

ماـ الموت الذي سيحيؿ بينو وبيف  آمالو وطموحاتو، وتمّثمت داللة خوؼ ظاىر مف انيزامو أ

صراره، متحّدًيا انطفاء شعمتو.  األماف عبر أسموب النفي )ال يخيفني(، إذ جّسدت إرادة ظاىر وا 

سأدفع الموت ما استطعت إلى خارج وحضرت ثنائيَتي الداخؿ والخارج، والحاضر، والمستقبؿ: "

، فعّزز فضاء مدينة طبريا ( 2)أدفعو أبعد مف ذلؾ في يوـٍ ما" طبريا، ولعمي أستطيع أف 

إيحاءات الداخؿ، فيو المكاف الذي ترّسخت عمى أرضو بوادر انطبلؽ البطؿ الممحمي ظاىر 

العمر، ودّعـ الكاتب داللة الخارج عبر اتساع آفاؽ ظاىر الفكرية التي دفعتو إلى تجاوز حدود 

                                                           
(
ٔ
 .ٗ٘-ٖ٘، الجلٌل ملك ٌلدقنا، إبراهٌم، نصرهللا(

(
ٕ
 .ٗ٘،المصدر نفسه(
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طبريا، مستشرًفا ذلؾ عبر زمٍف آٍت. وبرزت داللة الحاضر في المحظة التي َحَوت أصؿ الحوار 

خوتو،  وتضمنت سيميائية المستقبؿ في عمؽ رؤية ظاىر المستقبمية التي  الدائر بيف ظاىر وا 

   كانت تستشرؼ زمًنا آخَر مغاير لزمف شعؿ  القناديؿ، ومنافًيا لصدقو.  

، إذ تجنح لمقياـ ( ٔ) باستقبلليتيا، وتفر دىا عف غيرىا مف الشخصياتوتتميز شخصية البطؿ 

سبعة أياـ طواؿ  "بأفعاٍؿ وتصرفات تكسبيا خصوصيًة فنّية، تؤّصؿ وجودىا، وتؤكد واقعيتيا:

أمضاىا جابي الضرائب في طبريا... أطمؽ جواسيسو، وكانت النتيجة واحدة: ىذا ىو 

ماًل فوؽ الضريبة، اختار شاة... وأخذ بساًطا مف أحد  المحصوؿ كّمو. لـ ُيرِضو ذلؾ، طمب

البيوت. راقب ظاىر األمر بصمت... في صبيحة اليـو األخير سّممو ظاىر آخر قرش مف ماؿ 

الميري وبدؿ مف أف يمضي الجابي مودًّْعا قاؿ: أريُد طعاًما كافًيا فرحمتنا طويمة إلى صيدا! عند 

وعمى َمف معو. أحاط رجاؿ طبريا بيـ وقد كانوا يتمنوف  ذلؾ أعطى ظاىر أوامره بالقبض عميو

 .( 2)لحظًة كيذه، أوثقوىـ، وقادوىـ إلى السجف" 

أّسَس الكاتب في سطوره السابقة رؤيًة فنّيًة، حفيت بالسمات المعنوية التي تفّرد بيا بطؿ 

الوقوؼ في وجو ، فجّسدت بطولتو المطمقة التي مّكنتو مف (القناديؿ )ظاىر العمر الزيداني

الدولة، وكسر شوكة متسم مييا، وكبح جماح الطمع والجشع الذي تأّصؿ في نفوسيـ منذ زمف 

طويؿ. وعّززت العبلقة الزمكانية الكينونة الفعمية لمحدث، وتجمى ذلؾ عبر رصد تفاصيمو  في 

مسوغات الفعمية ، وسياٍؽ زمني  معّيف سبعة أياـ. ورّسخت ال(إطاٍر مكاني  محّدد )مدينة طبريا

)الماضية والمضارعة( صورة البطؿ الحّية في ذىف المتمقي، ومبلمحو الممحمية المتمثمة في 

رفضو الظمـ، وتمّرده عمى الواقع، فيو أوؿ شخص استطاع المثوؿ في وجو الدولة واعتراض 

                                                           
(
ٔ
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ، الروائً النقد مستجدات، جمٌل، حمداوي: ٌنظر(

(
ٕ
 .5٘-5ٗ، الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(
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ريا، إذ نّبأ طريقيا. وعكس االنزياح في داللة األفعاؿ )كانوا يتمنوف( الحالة النفسية ألىالي طب

الفعؿ المضارع )يتمنوف( الداؿ عمى الزمف الماضي عف حجـ األمنيات العابئة في نفوسيـ منذ 

 أياـ طويمة وأزمنة ماضية، وفْعميـ ما فعموه بالمتسمـ الظالـ في تمؾ المحظة.         

 عبد اهلل األيضنمي -

قناديؿ، إال أنيا  جّسدت عبر مف الشخصيات الثانوية التي لـ ترد إال مرة واحدة في فضاء ال

الرئيسة، والتقديـ  حضورىا الثانوي ميّمًة فنّيًة، تمّثمت في اإلضاءة عمى أفعاؿ شخصية العمؿ

فكاف عبد اهلل األيضنمي أوؿ والي دمشقي وّجو األنظار لمحاربة . (  ٔ)ألحداث روائية قادمة 

ا األيضنمي والي الشاـ وصرخ: "وقؼ عبد اهلل باش طبريا بعد أف نيضت عمى يد ظاىر العمر:

ف طبريا عمى ذلؾ النحو فيذا يعني أنو يفكر  لماذا لـ تخبروني بذلؾ؟ أف يعمي األسوار وُيحصّْ

في شيء لـ يفكر فيو أحد قبمو... في ذلؾ اليـو القائظ مف أياـ دمشؽ، فّكر عبد اهلل باشا 

ـّ التفت إلى رجالو وكعادتو كاف حريًصا عمى أف ينظ ر في عيَني كؿ واحد منيـ مباشرة، كثيرًا، ث

 .( 2)وقاؿ: لقد آف األواف إلخضاع طبريا" 

قّدمت ىذه الشخصية استشراًفا حسي ا مباشًرا لبؤرة الصراع الدامي بيف ظاىر وأعياف الدولة، 

مجّسدًة ذلؾ عبر أنسنة المكاف )طبريا(، حيث رأت في ارتفاع أسوارىا شموخ ظاىر، وعمو 

رادتو التي أدت بطبريا لبلرتفاع أكثر صراره، وحصانة جدرانيا شجاعتو وقوتو، وا   أبراجيا تحديو وا 

فأكثر، متجاوزة العيوف العثمانية الظالمة والمستبدة. وعكست الصورة البصرية إيحاءات الغيظ، 

والمكر، والكره التي اكتنييا األيضنمي لظاىر العمر بعد أف حاد بطبريا عف سمطانو وحكمو، 

    مبّينة إيماءات التيديد والوعيد المنذرة باقتبلع شوكة ظاىر، ومعاودة السيطرة عمى طبريا.

                                                           
(
ٔ
 .٘ٔ ،النقدٌة المناهج ضوء فً دراسة الروائٌة( عوض رفٌق أحمد) أعمال فً الشخصٌة، حسن عودة، سعد، عدوان: ٌنظر(

(
ٕ
 ..17ٔ -1ٙٔ،الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(
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 سميماف باشا العظـ-

الشخصية الواقعية بشكٍؿ بارز في فضاء القناديؿ، فكانت واحدة مف  ىذه حضرت

فمتسيروا معيـ   " الشخصيات الميّمة التي جانبت ظاىر العمر، وخاضت ضده أقوى الحروب:

حتى الصباح، لقد حممت ىذه البمدة أكثر مما يجب. قاؿ سميماف باشا الذي وقؼ يتتبع 

مسارات القذائؼ مف لحظة انطلقيا إلى لحظة انفجارىا، ىو الذي أعّد كؿ ما يضمف لو العودة 

 برأس ظاىر: عسكر عظيـ، ومدافع تكفي لتحويؿ طبريا وَمف فييا إلى تراب. وفوؽ ىذا كمو

 .  ( 1)أعداء ظاىر" 

رسمت السطور السابقة مبلمح الشخصية المعادية المكتنفة لدالالت الحقد، والغّؿ، والكره، 

والمشّبعة برغبة جامحة نحو االنتقاـ، وتجّمى ذلؾ عبر رصدىا إيحاءات عنجيية سميماف باشا، 

صره الواعد، ومنبع أممو، وتفاخره بنفسو، واغتراره بقّوة جيشو، ظن ا منو بأّف ىذه القوة مصدر ن

فيي التي ستجنح برأس عدوه ظاىر خارج حدود طبريا. وعّمؽ فعؿ األمر )فمتسيروا( داللة 

سيميائية المستقبؿ، وتمّثؿ ذلؾ عبر استشراؼ سميماف باشا صباح الغد الذي  الحرب، إذ نّبأ عف

 سيمحو بذكره أياـ ظاىر الماضية، ممقًيا بيا نحو البعيد.         

مجأ الكاتب عند توظيفو لمشخصيات التاريخية "إلى استمياـ دالالتيا الرمزية بطريقة تؤم ف وي

، وترّسخ كيانيا كشخصية فنّية اندمجت في فضاء األدب. لذلؾ حرص األديب ( ٕ)ليا ديمومتيا" 

شا إبراىيـ نصراهلل عمى  تعميؽ مبلمح البطؿ الرئيسة عبر تبيانو اليزيمة التي لحقت بسميماف با

"كانت المفاوضات أسرع مما توّقع يوسؼ، فمطالب سميماف باشا كانت  بعد طوؿ قتاؿ بينيما:

                                                           
(
ٔ
  .1ٕ٘، الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(

(
ٕ
 .ٗٓٔ ،الرواٌة فً الجمعٌة الفواعل تبئٌر، علً محمد كوثر، جبارة(
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قد تقّمصت وغدت  بحجـ غروره الضامر: أوافؽ عمى النسحاب مف طبريا شريطة أف تدفع 

 ماؿ الميري المكسور. 

الشيخ ظاىر غير موافؽ عمى ىذا اآلف! كاف ىذا عرضو في البداية، أما بعد  ما أصاب طبريا 

 . ( 1)مف خراب فيذا الماؿ يمزمو إلعادة إعمارىا" 

إذ حممت في  جّسدت ىذه السطور صورة مغايرة لشخصية سميماف باشا المتكب رة والمتعجرفة،

ار، والرضوخ لسمطاف العدو الّمدود، واإلذعاف لرغباتو ثناياىا إيحاءات الغمبة، واالستسبلـ، واالنكس

ومطالبو. وبّيف الكاتب حالة اإلذالؿ التي لحقت بو، وأّدت إلى تحقيره ورحيمو منكسًرا وميزوًما 

عف أرض طبريا التي صمدت في وجيو زمًنا طويبًل بفعؿ سواعد أبطاليا. وفي المقابؿ: قّدمت 

، تشي بعزة ظاىر وقوتو، وتؤكد سمات بطولتو المتمّثمة في قدرتو الموحة الفنية السابقة صورًة حّية

 عمى مواجية أعدائو دوف خوٍؼ أو مباالة، وتنبئ عف مدى تمّسكو بأرضو، وحّبو ألبنائيا.  

 عثماف باشا الكرجي-

أحضر الكاتب ىذه الشخصية التاريخية ذات الوجود الواقعي، ليؤكد ذروة الصراع التي بمغت  

أقصى درجاتيا بيف ظاىر العمر ووالة الشاـ، مبّيًنا أواصر العبلقة التي وّطدتيا الدولة مع 

حالتيا الكرجي عف محاربتو:  "كاف عثماف باشا يعرؼ أّف الطريؽ طويمة مف ظاىر، وا 

كنو كاف يعرؼ أنو لف يستطيع النـو قبؿ معرفة ما في الفرماف السمطاني! إسطنبوؿ... ل

الفرماف الذي انتظره طويًل، فيو ل يحمـ إل بشيء واحد: أف يحمؿ إليو أمر شّف الحرب عمى 

ظاىر... لـ يكف بمستطاعو ترؾ فرماف السمطاف ينتظر أكثر مف ذلؾ إلى جانبو، امتدت يده 

                                                           
(
ٔ
 .ٖٖٓ ،الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(
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فع رأسو بصعوبة  في النياية ونظر إلى الرسوؿ: أيأمرني السمطاف إذف إليو، فتحو بيدوء...  ر 

 .  ( 1)بأف ألتجئ إلى الشرع لكي يفصؿ ما بيني وبيف ظاىر" 

إذ جّسدت حالتو النفسية  القمقة  معادية،نّبأت  السطور السابقة عف فضاء شخصية الكرجي ال

ِصمة في جوفو اتجاه عدوه ظاىر. والمضطربة، متأطرة بمشاعر الحقد، والغّؿ، والكره المتأ

ذاؾ الحمـ الذي طاؿ انتظاره )الخبلص  ، وقتؿوكشفت ىذه السطور عف تحطيـ آماؿ الكرجي

دالالت الخذالف التي اعترت نفسو، وسكنت قمبو. ورصد الكاتب إذعاف  امف ظاىر(، مبّينً 

ذاللو إل أف يتمقاىا  : "كاف أشبو بانساف عمى وشؾ تمقي صفعة ل يتيح لو مقاموالكرجي وا 

تعميؽ إيحاءات تبعية الكرجي  فأدت ىذه الصورة الفنية إلى .( 2)ويداه مضمومتاف إلى جانبيو" 

 واستسبلمو، وامتثالو ألوامر الدولة، وخضوعو الكامؿ لسمطانيا.     

 حسف باشا الجزائري-

نياء حكمو  وىي شخصية حقيقية ذات مرجعية تاريخية، تمّكنت مف القضاء عمى ظاىر، وا 

"رأى حسف  الذي طاؿ سنواٍت عديدة عبر تحالفيا مع قائد جيشو أحمد الدنكزلي، وقْتمو بعد ذلؾ:

باشا رأس ظاىر في يد الدنكزلي فقاؿ لو: ضعو عمى ذلؾ الكرسي أريد أف أراه... بعد ربع 

 ساعة رفع حسف باشا رأسو وسأؿ الدنكزلي: ىؿ أنت َمف قتمو أـ واحد غيرؾ؟

أنا يا باشا وقد كنت عند وعدي لؾ... تأكؿ خيره، ودخمؾ كؿ عاـ يصؿ إلى ىذا الحّد، 

وتخونو؟!. وقؼ أمير البحر وسار نحو الدنكزلي وقاؿ: فمينتقـ اهلل مني إْف لـ أنتقـ منؾ! 

 . ( 3)وبضربة سيؼ خاطفة أطار رأس الدنكزلي" 

                                                           
(
ٔ
 .ٗٗٗ-ٖٗٗ ،الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(

(
ٕ
 .ٗٗٗ، نفسه المصدر(

(
ٖ
 .ٗ٘٘  ،الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(
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دت في شخصية حسف باشا، فيو عّبر الحوار السابؽ عف مبلمح القوة والشجاعة التي تجسّ 

الشخص الوحيد الذي استطاع مجابية دولة ظاىر، واإلطاحة بيا، مقتمًعا شوكتيا مف أرض 

الجميؿ. وعّززت الصورة البصرية حيوية الموقؼ، إذ كشفت عف ىوؿ المفاجأة التي حظيت بيا 

. وحفيت عيوف حسف باشا بعد أف رأت رأس الشيخ ظاىر يمكث أماميا، منفصبًل عف جسده

الموحة الفنّية السابقة بثنائيات العدؿ والظمـ، والغدر والوفاء، والمكافأة واالنتقاـ، عبر تجميتيا في 

الشخصيتيف المتعاكستيف حسف باشا وأحمد الدنكزلي، مقّدمة صورًة حّيًة ألصؿ المعبة  ثنايا

 ًما ألمف الدولة، واستقرار أعيانيا.  السياسية المنتيية بمكافأة القاتؿ بالقتؿ انتقاًما لدـ القتيؿ، وتدعي

إّف الشخصيات التاريخية ىي التي تمسؾ بيد الكاتب، "وتقوده إلى مصيرىا كما ُحِسـ قبؿ 

 .( ٔ)مئات السنيف" 

 الشخصيات األسطورية -ثانًيا 

تعد الشخصية في الرواية "خيااًل محض يبدعو المؤلؼ لغاية فنّية محّددة يسعى إلييا، وىي  

ذات الدالالت الحسية التي تكشؼ عف  ،( ٕ)مفيوـ تخييمي، يشار إليو عبر التعابير المفظية" 

كينونتو الفنّية في العمؿ الروائي، لذلؾ كانت الشخصيات األسطورية واحدة مف أىـ شخصيات 

اديؿ، حيث أوالىا األديب اىتماًما بالًغا لمجاورتيا شخصية العمؿ الرئيسة، والتحاميا معو في القن

 سجاؿ األحداث.

ىنا نشير إلى أفَّ مف الشخصيات اّلتي يوظفيا الروائي تخرج عف دائرة اإلنساف إلى دائرة 

 والحيواف والجماد .الحيواف، عمى اعتبار أّف الّشخصيات في العمؿ الّروائي تنقسـ عمى: اإلنساف 

 ومف الشخصيات األسطورية الواردة في الرواية:
                                                           

(
ٔ
 .ٗٓٔ ،الرواٌة فً الجمعٌة الفواعل تبئٌر، علً محمد كوثر، جبارة(

(
ٕ
 .1ٖٖ، 1ٖٓ، الحدٌث العربً األدبً النقد فً السردي المصطلح، كرٌم رحٌم أحمد، الخفاجً(
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 )حميمة( الفرس البيضاء-

حظيت ىذه الشخصية بحضوٍر بارٍز في فضاء الرواية، الرتباطيا الوثيؽ بظاىر العمر 

خراجيا عف صورة الخيؿ المألوفة،  الزيداني، حيث جّسدت دور أمو الحقيقية عبر أسطرتيا، وا 

"بدأت حميمة تصيؿ بعد مرور ثلثة أياـ مف غياب  :الروائية الداّلة عمى ذلؾومف النصوص 

 .( 1)وتبكي، أما في اليـو الخامس فكانت تبكي بصمت"  ظاىر، وفي اليـو الرابع كانت تصيؿ

رسمت السطور السابقة المبلمح األسطورية لشخصية الفرس حميمة، إذ نّبأت عف مشاعر 

فسيا جراء غياب ولدىا ظاىر. وأضفت سيميائية البكاء دالالٍت الحزف واألسؼ التي اكتنفت ن

أسطورية، كشفت عف حالة االرتباط الروحي الكائف بيف الشخصيتَيف السابقتيف، مبّينة مدى 

تجاوزىا لصييميا،  القمؽ، واأللـ، الذي اعتصر قمب الفرس. وعّمؽ الكاتب أسطرة الشخصية عبر

 بصمت البكاء، مجّسًدا إيحاءات التعب، والوجع، واألسى التي حالت بينيا وبيف صييميا.    

"حيف دخؿ وألقى نظرة  جوانبيا الحسّية: لى استنطاؽ الفرس البيضاء، وكْشؼوعمد الكاتب إ

تريف منيا، عمييا فوجئ بحاليا: ىزلت، وبدا لمحظة أنيا لـ تعرفو... وحيف أصبح عمى ُبعد م

رفعت رأسيا، وحّدقت إليو بعينيف متعبتيف عاتبتيف... في لحظة ل شبيو ليا إل مثميا، أمسؾ 

بحافرىا برفؽ ورفعو، بصعوبة استجابت... زمف طويؿ مّر قبؿ أف ينيض مف أماميا، نفضت 

رأسيا طاردة كؿ ما عمؽ بجسدىا مف سنوات، مّدت لسانيا وراحت تمعؽ جبينو كما لو أنيا 

 .( 2)تقوؿ لو: اهلل يرضى عميؾ" 

أّصؿ النص السابؽ الحّس األسطوري الذي مّيز الفرس حميمة عف سواىا مف األفراس 

والخيوؿ، إذ بّيف مبلمح الحب، والعطؼ، والحناف التي سكنت نفسيا كأـ حقيقية لظاىر. وجّسدت 
                                                           

(
ٔ
 .ٕ٘، الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(

(
ٕ
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ ،المصدر نفسه(



  

 
ٖٕٔ 

 

ما مشاغؿ الحياة الصورة البصرية دالالت شوؽ حميمة وتوقيا البنيا ظاىر، بعد أف غالبتي

وحوادثيا المستمرة. وعّزز الكاتب أسطرة الشخصية عبر مغالبة الفرس حميمة سطوة األياـ التي 

عبر أرىقت جسدىا، ومثوليا أماـ عيوف ولدىا بصورتيا الشامخة كما اعتاد أف يراىا، ُمعم ًقا ذلؾ 

 ده عنيا.   برضاىا الكامؿ عف ابنيا رغـ ُبعمجاز كمماتيا المستنطقة التي أوحت 

 البريصة-   

حضرت الفرس )البريصة( مرة واحدة في فضاء القناديؿ، إال أنيا شّكمت ظاىرة نقدية 

كانت المفاجأة التي لـ يتوقعيا أحد في الحرب األولى: تمكُّف  "استحقت التأمؿ والدراسة: 

المتاولة مف أسر فرس لظاىر اسميا البريصة، وىي واحدة مف األفراس القميمة التي تنحدر مف 

تمؾ الفرس البيضاء التي أرضعتو... الشيء الوحيد الذي لـ يكف ظاىر مستعدِّا ألْف يفعمو ىو 

 .( 1). صاح: إّنيا أختي" أف يترؾ تمؾ الفرس أسيرة خمفو

حممت الفرس )البريصة( إيحاءاٍت فنّيًة، تشي بتعميؽ الحبكة األسطورية لفضاء القناديؿ 

وبطميا الرئيس )ظاىر العمر الزيداني(، إذ رّسخت جذور العبلقة التخييمية التي تجّسدت بيف 

مًة تفاصيميا بصورٍة واقعيٍة حّية. فعكس أس موب التوكيد )إنيا أختي( ظاىر وقرينو الخيؿ، مؤص 

سيميائياٍت جمالية، أوحت بانتماء ظاىر ألمو الفرس حميمة، وارتباطو الوثيؽ بكؿ األفراس 

والخيوؿ التي أنجبتيا، مؤكًدا ذلؾ عبر مشاعر الخوؼ التي انبثقت منو بعد وقوع أختو الفرس 

صراره بري ا بنفسو ومالو في ا، مضّحيً عمى استردادىا  واالطمئناف عمييصة أسيرة في يد أعدائو، وا 

مف  الفرس، الخيؿ في الّذاكرة الثقافّية العربّية اإلسبلمّية ذلؾ، فضبل عما تحممو سيميائية  سبيؿ

اهلل عميو وسمـ،حدثنا حفص بف األصالة، والّشجاعة، واإلقداـ، وىذا مصداًقا لقوؿ الّرسوؿ صمى 

                                                           
(
ٔ
 .ٕٓ٘ ،الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(



  

 
ٖٖٔ 

 

بي الشعر عف الشعبي عف عروة بف الجعد عف النبي صمى شعبة عف حصيف وابف أعمر، حدثنا 

، واّف رواية القناديؿ  (1)"الى يـو القيامةنواصييا الخير الخيؿ معقود في اهلل عميو وسمـ : " 

 انصبت عمى فكرة: الّدفاع عف البمد_ الحرب.

 الشخصيات النموذجية - ثالثًا

وُيقَصد بيا: "الشخصيات التي تمّثؿ فئة أو طبقة اجتماعية ما في زماٍف ومكاٍف ما، تتمّيز  

باتجاه فكري أو نشاط اجتماعي أو صفات معّينة، فيي تكثيؼ لسمات أخبلقية وتاريخية 

 . ومف الشخصيات النموذجية الواردة في فضاء القناديؿ:( ٕ)واجتماعية في مرحمٍة زمنيٍة محددة" 

 ـ نجمةاأل-

شّكمت ىذه الشخصية نموذًجا حي ا لؤلـ الفمسطينية، حيث حممت في ثناياىا سمات القوة،  

، وجّسدت حب األـ ( ٖ)واألنفة، والعّزة، والتضحية، والشجاعة، والقدرة الدائمة عمى المواجية 

القناديؿ، لكونيا ألبنائيا، وارتباطيا الوثيؽ بأرضيا. وقد شغمت األـ نجمة حّيًزا بارًزا في فضاء 

واحدة مف شخصياتو الرئيسة التي ارتكزت عمييا ُجّؿ األحداث الروائية، فيي الدعامة األساسية 

التي ساندت ظاىر العمر، ونيضت بو ليكوف متسّمًما  عمى الجميؿ كمو. وانفردت نجمة بحفائيا 

أطراؼ ثوبيا، ملمحيا  لمممت " المستمر الذي أدى إلى نمذجتيا، و جْعميا شخصيًة فنّيًة مميزة:

الصغيرة الجميمة، وعينييا الواسعتيف كفنجانّي قيوة، وأطمقت قامتيا في اليواء كشجرة حور، 

وخرجت. راقبيا ظاىر وىي تتنقؿ في أرجاء البيت حافية، كانت مستعّدة لمتنازؿ عف أي شيء، 

                                                           
(
ٔ
 .7ٓ٘-1٘ٓ/7ٕٓٗ، صحٌح البخاري (

(
ٕ
 .51ٖ، الحدٌث العربً األدبً النقد فً السردي المصطلح، كرٌم رحٌم أحمد، الخفاجً(

(
ٖ
 .ٖٔٔ، الروائٌة نصرهللا إبراهٌم تجربة فً الوصف، أحمد نداء، مشعل: ٌنظر(
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كؿ لحظة  سوى شيء واحد: السير حافية... وفي كؿ مرة كانت تعيد الجممة نفسيا: في

  .( 1)ط" قرجح وأكاد أسأحسست فييا مف قبؿ أّف التراب ل يممس قدمّي، كنت أبدأ بالتأ

قّدمت الموحة الفنّية السابقة شخصية نجمة بطريقٍة نموذجيٍة، تشي بواقع العبلقة التبلزمية 

انبثؽ المتأّصمة بيف اإلنساف الفمسطيني، وحبو ألرضو، مجّسدة ذلؾ عبر ديمومة حفائيا، وما 

عنيا مف إيحاءاٍت روحّيٍة ونفسية، تنبئ عف مدى التساؽ نجمة باألرض، وانتمائيا لترابيا.وعّمؽ 

الفعؿ )يممس( سيميائيات التوحد واالندماج بيف الشخصية والمكاف، مبّيًنا مدى تأثير كؿ منيما 

 (ىاموف)د مكانتيا الروائية، ويؤك إظيارلوصؼ الحّسي لشخصية نجمة في عمى اآلخر. وأسيـ ا

عمى ىذا حيث يقوؿ: "كمما كانت الشخصية مركًزا ألوصاؼ مطّولة، كانت ذات منزلة مرموقة 

رت الرواية  عبر ، لذلؾ آثر الكاتب الوقوؼ عمى تفاصيؿ ىذه الشخصية التي أثْ ( ٕ)في الحكاية" 

ما َحَوتو مف مبلمح جمالية، ودالالٍت معنوية، إذ كانت النجمة التي أضاءت فضاء القناديؿ، 

 وحّمقت في سمائو.         

في البعيد ترّجمت نجمة عف حصانيا،  " :اء في موضٍع روائي  آخرفَ ورصد الكاتب داللة الحِ 

غرست قدمييا في التراب، وألّوؿ مّرة أحّست أنيا بحاجة ألكثر مف ذلؾ، انحنت وغرست كّفييا 

ـّ أخذت نفًسا عميًقا  كما لو أنيا تستعيد كؿ ما  في التراب أيًضا، أغمضت عينييا طويًل ث

 .  ( 3)فقدتو، ونيضت" 

عكست السطور السابقة حالة االرتباط الروحي التي تجّسدت بيف نجمة واألرض، إذ وجدت 

فييا مكاًنا أليًفا، يكتنؼ في جوفو دالالت الحياة وسائر معانييا. وأوحى تكرار الفعؿ )غرست( 

                                                           
(
ٔ
 .ٙٔ، الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(

(
ٕ
ا الشٌخ حنان رواٌات العربٌة الرواٌة فً الوصف، إبراهٌم حنان، نقال عن ،ٕ٘ٔ، العماٌرة فً الوصفً،هامون ، فٌلٌب، ( ، نموذج 

ٔٙٙ. 
(
ٖ
 .ٖ٘٘، الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(
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بعمؽ مبلزمة نجمة لؤلرض، وشّدة التحاميا بيا، عبر معانقتيا التراب الذي رأت في رائحتو دواًء 

افًيا لروحيا المتعبة. وأسيمت مسوغات الفعؿ الماضي في رصد حركات الشخصية، وتمثيميا ش

دراكو بكؿ تفاصيمو.     بشكٍؿ منتظـ، مما ساعد المتمقي عمى استحضار الحدث، وا 

 الستذكارية تالشخصيا -رابًعا

تذّكر دة عند حدوث عمميات الوُتعّرؼ ىذه الشخصيات بأنيا: "الشخصيات التي تكوف موجو  

. ومف الشخصيات ( ٔ)معنى األحداث الحاضرة، وتنّظميا عبر إعطائيا تفسيرات منطقية"  فتمؤل

 االستذكارية الواردة في الرواية:

 الشيخ حسيف، وولده عباس-

ضّمف الكاتب ىاتيف الشخصيتيف في فضاء ذاكرة  شخصية العمؿ الرئيسة )ظاىر العمر  

"كاف وجو الشيخ حسيف يرؼ  الزيداني(،وذلؾ تعميًقا لحّسيا الفنّي، وتعزيًزا لسماتيا وأفعاليا:

أمامو مثؿ طير، وعينا عباس تّتسعاف أكثر فأكثر، فل يّتسع غير عماىما. كـ حاوؿ أف يتناسا 

فؽء عينّي الشيخ حسيف وعينّي عباس، لكي يحمي نفسو مف ذلؾ األسى الذي يقتمو قّصة 

 .( 2)ألنو خّمفيـ وراءه، لكنو لـ يستطع" 

عكس استحضار ظاىر لوجَيّي الشيخ حسيف وولده عباس حالة الحزف التي اكتنفت نفسو، إذ 

، التي أربكت كؿ َمف حولوكاف يرى في عيونيما المقتمعة مبلمح ضعفو وبأسو، متناسًيا تمؾ القوة 

وعّبرت الصورة البصرية عف شّدة األلـ التي  و.بطولت وتمؾ الشجاعة التي جّسدت سمات

اعتصرت قمبو، وأنيكت جسده، بعد أف أطبقت عميو تمؾ العيوف، فأردتو قتيبًل  في وحؿ عتمتيا، 

                                                           
(
ٔ
 .5ٖ٘ ،الحدٌث العربً األدبً النقد فً السردي المصطلح، كرٌم رحٌم أحمد، الخفاجً(

(
ٕ
 .ٖٖٔ، الجلٌل ملك قنادٌل ،إبراهٌم، نصرهللا(
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لتي أحاطت بظاىر، ميزوًما في قعر فراغيا. وأشار اتساع العيوف إلى دالالت الظمـ، واألسؼ ا

 وأسكنت في روحو جرًحا عميًقا، لـ تجرؤ األياـ عمى شفائو.       

حيف وصؿ جيش ظاىر إلى  " :وحممت الشخصيات االستذكارية إيحاءاٍت نفسيًة وروحية

البعنة، أصابتو غّصة، تلشى ذلؾ الزماف الذي يفصمو عف تمؾ األياـ، وجد نفسو يرّدد رحميـ 

اهلل كما لو أّف شيخيا حسيف وابنو عباس وبقية عائمتو قد قتموا قبؿ لحظات: )أىي مصادفة 

عنة خمفو، فأحّس أف أخوض ىذه الحرب أماـ أعينيـ؟!(، كانت قمعة جّديف أمامو، وضحايا الب

 .( 1)بنظراتيـ تثقب ظيره لفرط تحديقيـ فيو" 

تجّمت العبلقة الزمكانية في فضاء السطور السابقة، إذ نّبأت عف مشاعر األلـ، والحزف، 

واألسى التي اختمجت قمب ظاىر، بعد دخولو البعنة، واستحضاره ذلؾ الزماف الماضي الذي حاؿ 

ار ظاىر مع نفسو دالالت االضطراب والتوتر، حيث عّبر بينو وبيف أعّز أصدقائو. وجّسد حو 

أسموب االستفياـ عف قمقو حوؿ إمكانية خوضو تمؾ الحرب أماـ ىذه العيوف المنكسرة، 

واالنتصار لفقئيا. وعّمؽ الكاتب حالة ظاىر النفسية، وتمّثؿ ذلؾ عبر إحساسو الكامؿ بتبلشي 

جسده، فأسكنت فيو كؿ معاني القوة، والشجاعة،  عمى تمؾ العيوف، وانبثاؽ نظراتيا التي اخترقت

والتضحية، والثبات. وكشؼ فضاء النّص السابؽ عف العبلقة التبلزمية القائمة بيف ظاىر وعائمة 

الشيخ حسيف، رغـ سنيف الفراؽ الطويمة التي باعدت بينيـ، مؤكًدا اندماج روح كؿ منيـ في 

 اآلخر.    

ّي لفضاءات الشخصيات الروائية في تعزيز قيمة العمؿ خبلصة القوؿ: يسيـ التنو ع الفن

كسابو مدلوالٍت حكائية ذات سمات جمالية، تعمؿ عمى جذب القارئ، وانخراطو الكامؿ  األدبي، وا 

                                                           
(
ٔ
 .1ٕٓ ،الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(
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دراؾ فمسفتو النقدية التي  في عالـ الرواية. ويؤدي ىذا التنو ع إلى تجسيد رؤية الكاتب الفنية، وا 

حكاـ التفاعؿ فيما مّكنتو مف المزج بيف المرجعيا ت الحقيقية التاريخية، والشخصيات التخييمية، وا 

 بينيا.      

 أساليب رسـ الشخصياتالمبحث الثاني: 

 اّتكأ األديب إبراىيـ نصراهلل في تقديـ شخصياتو عمى األساليب اآلتية:

 األسموب التصويري -أوًل 

ُيعرَّؼ األسموب التصويري بأنو: "األسموب الذي ينتيج رسـ الشخصية الروائية مف خبلؿ  

ما يحيط بيا مف حركتيا، وفعميا، وحوارىا وىي تخوض صراعيا مع ذاتيا أو مع  غيرىا أو مع 

طبيعية، راصًدا نمو الشخصية مف خبلؿ نمو الوقائع وتطورىا الذي ينتج عف قوى اجتماعية أو 

ؾ الشخصية معيا، بحيث ال ينفصـ التبلـز بيف الشخصية والحدث، فيتضمف كؿ تغير تفاعؿ تم

في الحدث تغييًرا في الشخصية، ويتبع كؿ نمو في الشخصية تغير في الحدث وتنامي في 

 . وقد لجأ الكاتب إلى ىذا األسموب في تمثيؿ شخصياتو معتمًدا تقنيتيف رئيستيف:( ٔ)الصراع" 

 الحدث-

ُيمّثؿ الحدث انعكاًسا حي ا لواقع الشخصية الروائية، وصورتيا النيائية، إذ يسيـ في الكشؼ   

عف مبلمح الشخصية، وتقديميا بطريقٍة فنّيٍة موحية، تمّكف المتمقي مف إدراكيا والتفاعؿ معيا. 

أكيد وفائو وقصد األديب إبراىيـ نصراهلل تقنية الحدث في تبياف مبلمح بطولة أحمد الدنكزلي، وت

المعركة تماًما وتأكد لو أّف منطقة  كاف الدنكزلي قد درس أرض "وأخبلصو لمشيخ ظاىر العمر: 

                                                           
(
ٔ
 .ٖٗ ،مٌنة حّنا رواٌات فً الروائٌة الشخصٌة رسم، كامل فلاير، سماحة(
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الروحة ىي األنسب ليـ، اندفع ظاىر عمى رأس عسكره نحو عسكر الشيخ جرّار. كانت األرض 

قتؿ تيتّز، والنيار ينبئ بمعركة ستستمر أياـ، التحـ الجيشاف... ولـ يطؿ الوقت قبؿ أف يُ 

 .زلي"إبراىيـ الجرّار عمى يد الدنك

جّسد فضاء الحدث السابؽ تمثيبًل حّسي ا لصورة القائد أحمد الدنكزلي، فبدأ بتعييف سماتو  

المعنوية مف الحنكة، والفطنة، والذكاء، مبّيًنا تجمياتيا عبر اتخاذه أرض الروحة مجااًل مناسًبا 

التحقيؽ التي اقترنت بالفعؿ  (قد) ميا، ُمؤكًدا ذلؾ بلممواجية والقتاؿ، بعد أف أحاط بكؿ تفاصي

الماضي )درس(، وما َحَوتو مف إيحاءاٍت فنّية،  تشي برؤية القائد ووعيو، وترصد اّتساع آفاقو 

دراؾ جميع مناحييا. وَعَكس  قْتؿ الشيخ جّرار شجاعة الدنكزلي  في معاينة أرض المعركة، وا 

نتصار لشيخو، والظفر عمى عدوه بقتمو والقضاء عميو. وأحى وقّوتو، وبسالتو التي مّكنتو مف اال

اتصاؿ الفعؿ المضارع بسيف التسويؼ )ستستمر( بضراوة المعركة، وحّدة القتاؿ، مبّيًنا مقدار 

 الجيد الذي بذلو الدنكزلي في جعمو النصر حميًفا لو ولجيشو. 

المغة، وتستقبؿ الحوار، وتشّكؿ الشخصية "واسطة العقد بيف عناصر الرواية، حيث تصطنع 

وتنجز الحدث، وتُنش ط  الصراع بأىوائيا وسموكيا، وتعّمر المكاف، فتمؤله صياًحا وحركة، 

الماضي، والحاضر،  وتتفاعؿ مع الزماف، فتمنحو معنًى جديًدا، تتكيؼ معو في أطرافو:

يؿ بعد موت صالح: . وقد مّثؿ الكاتب ليذا عبر معاودة سعد ويوسؼ إشعاؿ القناد( ٔ)والمستقبؿ" 

"مضى سعد إلى عرّابة يداىمو حس بأّنو ل يريد أْف ينتمي ألي شيء خمفو، أْف يكوف ُحرِّا مف 

كؿ شيء، مف الميؿ، والقناديؿ، واإلخوة، وما أْف وصؿ البيت صاح بامرأتو أف تحِضر لو ثلثة 

                                                           
(
ٔ
 .5ٔ ،السرد تقنٌات فً بحث الرواٌة نظرٌة فً، الملك عبد، مرتاض(
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عميو مف خمفو، قناديؿ... وفي البعيد جمس يوسؼ أماـ ثلثة قناديؿ أخرى، العتمة تطبؽ 

 .( 1)والضوء يشير ثلثة أصابع ساطعة ميدّْدة في الوقت نفسو" 

شّكؿ الحدث الفنّي السابؽ تصويًرا حي ا لواقع الحبكة األسطورية التي سيطرت عمى شخصيَتي 

سعد ويوسؼ، مجّسًدا ارتياف حياتيما بذباالت شعؿ القناديؿ التي ال تكؼ  عف التأرجح واالىتزاز، 

وي عميو نارىا مف معاني الموت أو الحياة، ُمعّمًقا ذلؾ عبر العبلقة الزمكانية التي كشفت وما تنط

الخوؼ،  عف الجوانب النفسية لياتيف الشخصيتَيف، وما َحَوتو مف  إيحاءاٍت فنّيٍة، ُتجس د مشاعر

يشة والقمؽ، والتوتر، واالضطراب التي باتت تسكنيما. ورصد الحدث حالة الصراع النفسي المع

لدى الشخصيتيف، إذ نّبأ عف إرادة سعد باالنفصاؿ الروحي عف كؿ ما حولو، وال سيما ليمة 

القناديؿ، وما حممتو تمؾ الشعؿ عف مصير اإلخوة جميًعا، متمنًيا لنفسو زماًنا غير ىذا الزماف. 

في تمؾ الغرفة الواسعة بدا يوسؼ كما لو أنو يجؼ  " أما يوسؼ فقد بّيف مبلمح ضعفو ويأسو

، حيث أوحت ىذه الصورة بحالة الرعب التي ( 2)ويتحّوؿ إلى قطعة مف فحـ كمما اىتز قنديمو" 

 اعتصرت قمب يوسؼ، فأطبقت عميو جدراف ذلؾ المكاف الواسع، وحّولتو أسيًرا لضوء قنديمو.

ًنا  والجدير بالذكر: إّف الشخصية "ال تبقى تابعة  نما تصبح جزًءا مكو  لمحدث أو منفعمة بو، وا 

 وترابطو.  ( ٖ)وضروري ا مف تبلحـ السرد" 

 الحوار المباشر-

وىو "ذلؾ الكبلـ الذي تتناوب فيو شخصيتاف أو أكثر الحديث في إطار المشيد داخؿ العمؿ  

. ويعّد الحوار أسموًبا ميم ا في إقناع القارئ بحيوية الشخصيات ( ٗ)القصصي بطريقٍة مباشرة" 

                                                           
(
ٔ
 .5ٗٔ-5ٖٔ، الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(

(
ٕ
 .5ٗٔ ، قنادٌل ملك الجلٌلنصر هللا ، ابراهٌم، (

(
ٖ
 .5ٕٓ، الروائً الشكل بنٌة، حسن، بحراوي(

(
ٗ
 .ٔٗ، السردٌة وعالقاته تقنٌاته القصصً الحوار، فاتح، السالم عبد(
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، حيث يمّكنو مف الميؿ نحو ( ٔ)الروائية وواقعيتيا، فيو األكثر إثارة الىتمامو، وجمب استمتاعو 

بعض الشخصيات، ورفض بعضيا اآلخر، عبر تقديمو جّؿ صفاتيا، سواء أكانت الحّسّية أـ 

الرواية عمى تحويؿ دالالت الخطاب، وتحوير بنيتو التركيبية،   المعنوية. ويعمؿ الحوار في

. وقد  اعتمد الكاتب ( ٕ)مضفًيا عميو  عناصر  الحركة والدراما، وغيرىا مف المكونات  الفنّية 

عمى شاطئ عّكا كاف ظاىر والصّباغ  " أسموب الحوار في تجسيد شخصية إبراىيـ الصّباغ:

مّي ظاىر الحافيتيف، وقاؿ: ُأفّكر في أف أفعؿ ما تفعمو يا شيخ: يسيراف، التفَت الصّباغ إلى قد

 السير حافًيا!

أظّف أّف ىذا ىو الشيء الوحيد الذي ل أريدؾ أف تفعمو.. ألّنني ل أريد أف أمنحؾ فرصة أف 

 "  .( 3)تكوف بخيًل أكثر مما أنت عميو اليـو

بصورٍة حسّيٍة مباشرة، تمّثمت سماتيا عبر تمّكف الكاتب في الحوار السابؽ مف تقديـ الصّباغ 

أطراؼ الحديث المتبادلة بينو وبيف ظاىر العمر التي ألقت الضوء عمى بعٍض مف صفاتو، 

فكشفت عف مبلمحيا بطريقٍة إيحائيٍة حّية.  وقد عمد الكاتب إلى اّتخاذ شاطئ عّكا مكاًنا ُيجّسد 

ما تحويو مف معاني الكـر والعطاء، ليؤكد العبلقة اء، و فَ فيو ُبْخؿ الصّباغ، مستعيًنا بداللة الحِ 

غير الوثيقة بينو وبيف األرض، إذ لـ يكف بمستطاعو منحيا نفسو، وجّؿ أحاسيسو، ليجعميا 

تسكنو وتبّث فيو كؿ ما اعتراىا مف الجود والسخاء. وَعَكس الحوار جانًبا آخَر مف شخصية  

األمر بسيط يا شيخ، فالمحاّجة ذكاء،  بيؾ؟ كيؼ استطعت أف تيـز مسعود "  إبراىيـ الصّباغ

يو إليؾ فرصة لصياغة سؤاؿ  والذكاء ىو أف ل تمنح خصمؾ باجابتؾ عمى سؤالو الذي يوجّْ

                                                           
(
ٔ
 .7ٖ، مٌنة حّنا رواٌات فً الشخصٌة رسم، كامل فلاير، سماحة: ٌنظر(

(
ٕ
 .7٘، الروائً الخطاب، مٌخائٌل، باختٌن: ٌنظر(

(
ٖ
 .ٕٙٗ، الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(
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فحمؿ السياؽ السابؽ سيميائياٍت فنّية، تشي بحكمة الصّباغ وحنكتو، وتنّبئ عف  .( 1)لحؽ" 

ف رجاؿ الدولة، واالنتصار ثوؿ أماـ واحد مفطنتو، وسدادة رأيو، وحّدة ذكائو التي مّكنتو مف الم

 .عميو

 األسموب الستبطاني -ثانًيا

ػػػػػػػف الروائػػػػػػػي مػػػػػػػف ولػػػػػػػوج العػػػػػػػالـ الػػػػػػػداخمي لمشخصػػػػػػػية   وُيقَصػػػػػػػد بػػػػػػػو: "األسػػػػػػػموب الػػػػػػػذي يمك 

الروائيػػػة، وتصػػػػوير مػػػػا يػػػدور فيػػػػو مػػػػف أفكػػػػار، ومػػػا يتصػػػػارع فيػػػػو مػػػف عواطػػػػؼ وانفعػػػػاالت، ومػػػػا 

تتنػػػػػػاوب عميػػػػػػو مػػػػػػف أحػػػػػػبلـ ورؤى وذكريػػػػػػات فػػػػػػي عفويتيػػػػػػا وتمقائيتيػػػػػػا، كاشػػػػػػًفا بيػػػػػػذا التصػػػػػػوير 

ا وتفّردىػػػػػػا مػػػػػػع حرصػػػػػػو عمػػػػػػى االختفػػػػػػاء مػػػػػػف أماميػػػػػػا حقيقػػػػػػة تمػػػػػػؾ الشخصػػػػػػية فػػػػػػي خصوصػػػػػػيتي

. ويعمػػػػػؿ ىػػػػذا األسػػػػػموب عمػػػػى تعميػػػػػؽ الصػػػػمة بػػػػػيف ( ٕ) دوف أف يفقػػػػد حيويػػػػة أسػػػػػموبو وعفويتػػػػو" 

، ( ٖ)ياالشخصػػػػية والقػػػػارئ، حيػػػػث تتخػػػػذه صػػػػديًقا ليػػػػا، فتبػػػػوح لػػػػو بكػػػػؿ أسػػػػرارىا ومكنونػػػػات نفسػػػػ

وعمػػػػػػد األديػػػػػػب إبػػػػػػراىيـ نصػػػػػػراهلل وتػػػػػػدفع بػػػػػػو لمشػػػػػػاركتيا آالميػػػػػػا، وآماليػػػػػػا، وأفراحيػػػػػػا وأتراحيػػػػػػا. 

األسػػػػػػموب االسػػػػػػتبطاني فػػػػػػي تجسػػػػػػيد شخصػػػػػػيات القناديػػػػػػؿ، مسػػػػػػتنًدا إلػػػػػػى طرائػػػػػػَؽ عديػػػػػػدٍة إلػػػػػػى 

 أىميا:

 الحوار الداخمي )المونولوج(-

وُيقصد بو: "ذلؾ التعبير عف مشاعر أو أفكار الشخصية الباطنية  الذي ينقمو السارد لنا  

ضمف سياؽ كبلمو،  إذ يستعمؿ ضمير الغائب في الزمف الماضي، أو بعض الصيغ اإلنشائية 

. ( ٗ)مثؿ التعج ب واالستفياـ،وذلؾ   إليياـ  المتمقي بأّف الشخصية ىي التي تتحدث وتتحّرؾ" 

                                                           
(
ٔ
 .ٕٙٗ ،المصدر نفسه(

(
ٕ
 ٔٗ ،مٌنة حّنا رواٌات فً الشخصٌة رسم، كامل فلاير، سماحة(

(
ٖ
 .ٕٗ، نفسه المصدر: ٌنظر(

(
ٗ
 .7ٓٗ، الحدٌث العربً األدبً النقد فً السردي المصطلح، كرٌم رحٌم أحمد، الخفاجً(



  

 
ٕٔٗ 

 

الحوار الداخمي بالمتمقي إلى الغوص في أعماؽ الشخصية، والكموف الكامؿ في عالميا،  ويدفع

األمر الذي يؤّصؿ العبلقة بينيما، ويرّكز وجودىا في نفسو. وحضر الحوار الداخمي في فضاء 

القناديؿ بشكٍؿ بارز، حيث قصد إليو الكاتب في تجسيد مكنونات شخصياتو، وتجمية بواعثيا 

في الطريؽ إلى نابمس... في طريؽ عودتو تساءؿ: ماذا لو كاف الجنود  " عاطفية:النفسية وال

قادريف عمى قراءة ما في ىذا القمب؟... أسعده أّف قمبو ورأسو مضاآف بذلؾ النور الشفيؼ، 

بفراشة تطير القناديؿ نحوىا ما أْف تراىا! )ىا أنت تعود وتتذكر القناديؿ! ىؿ انطفأ قنديمؾ في 

البعيد أـ أنو كاف يخّبئ ضوءه، يّدخره، لكي ترى كؿ ما رأيتو، وتعيش كؿ ما عشتو ذلؾ اليـو 

 .( 1)يا ظاىر حتى ىذا اليوـ؟(" 

عكست الموحة الفنية السابقة صورًة مغايرة لفضاء شخصية القائد المحارب ظاىر العمر 

بنوره الساطع الزيداني، إذ كشفت عف عمؽ الحّب الذي استبطف أحشاءه، وأنار قمبو، متحدًيا 

شعمة قنديمو التي َخَبت أماـ عينيو في ذلؾ اليوـ البعيد )يوـ لعبة القناديؿ(، وعادت لتتقد أماـ 

وجو معشوقتو )عيشة(، ذلؾ الوجو الذي كاف يعج  بمبلمح الفرح ومعاني الحياة. وأوحت صيغ 

د واالندماج التي تأّصمت بيف الشخصية وذاتيا، إذ  نّبأت عف معالـ الصراع اإلنشاء بحالة التوح 

التي تمّخضت في نفس ظاىر، وأدت بو لمتأرجح بيف زمنيف: زمف ماٍض، يحتفي بانطفاء قنديمو، 

وزمف حاضر معيش، يشي بديمومة اتقاده. ،      ويعّبر الحوار الداخمي عف التناقضات التي 

، وّد لو يمسؾ حّدؽ الدنكزلي في المرآة، فرأى رجًل آخَر غيره " :تعتري فضاء الشخصية

بالسيؼ ويطعنو ألؼ طعنة ليستريح منو إلى األبد! )لكـ تغيرت يا أحمد! أأنت الذي ىنا؟! أـ 

                                                           
(
ٔ
 .71ٗ، الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا (
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أّنؾ القابع في المرآة ىناؾ؟! ففي لحظة ل يعنيؾ غير النجاة مف ظاىر، وفي لحظة ل يغويؾ 

 . ( 1)؟(" أكثر مف أف تكوف إلى جانبو؟!... أتريد البقاء مع ظاىر أـ تريد البتعاد عنو

كشفت الصورة البصرية عف بوادر التحو ؿ في شخصية الدنكزلي، حيث جّسدت مبلمح 

الصراع النفسي  الذي تمّثؿ بينو وبيف ذاتو،وال سيما بعد أف رأى سطوة األياـ قد غالبت سنيف 

رىوًنا شبابو، محيمًة بينو وبيف قّوتو، وقمبو الذي ما عاد يعرؼ أيف سترسو بو  سفينتو، )أتبقيو م

بذكرى أميرة، أـ تدفعو النتظار أمؿ جديد(. وتمّكف المتمقي عبر ىذا الحوار مف الولوج إلى 

دراؾ ذلؾ التخب ط المكتنؼ في جوفيا، وما انبثؽ عنو مف إيحاءاٍت  أعماؽ نفس الدنكزلي، وا 

 ظاىر.  متناقضة، تمزج بيف الحب والكره، والقرب والبعد، واأللفة والعداء، توّجيت جّميا نحو 

 الرتجاع الفّني )التذكُّر(-

وىو "عممية نفسية تقوـ بيا ذاكرة الشخصية القصصية ليتـ مف خبلليا استدعاء أحداث  

. وُيمث ؿ تذّكر ظاىر لصييؿ الفرس ( ٕ)الماضي وجعميا تنشط في نطاؽ الزمف الحاضر وأحداثو" 

"مّرت الدقائؽ ثقيمة، صيؿ الحصاف فييا مّرَتيف، وفي الثالثة  البيضاء حميمة ظاىرة فنّية معينة:

صيؿ بفزع. قفز ظاىر نحو الباب، تجاوز العتبة، وقد تذّكر ذلؾ الصييؿ الذي رّج البيت في 

 .( 3)عرّابة يـو ماتت الفرس البيضاء" 

رّسخت وّلدت الصورة السمعية المتجمية في فزع الحصاف، وتكراره الصييؿ انعكاساٍت نفسية، ت

آثارىا في أعماؽ ظاىر، إذ بّثت فيو مشاعر الخوؼ، والحزف، واأللـ، معيدًة روحو إلى ذلؾ اليـو 

القاسي  الذي غالبتو فيو سطوة الموت، فحالت بينو وبيف أمو الفرس حميمة، وىا ىي تعود ثانية 

                                                           
(
ٔ
 .ٖ٘ٔ ،السردٌة وعالقاته تقنٌاته القصصً الحوار، فاتح، السالم عبد (

(
ٕ
 .ٕٕٙ، الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(

(
ٖ
 ٙٗ٘ ،المصدر نفسه(
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لقمؽ، لتنتصر عميو، وتسرؽ منو زوجتو نفيسة. ورصد إحساس ظاىر بثقؿ الدقائؽ إيحاءات ا

فوجود  والتوت ر، واالضطراب التي تبّددت في قمبو، بعد أف عّمقت فيو جراح الماضي وآالمو.

الزمف يمّكف الشخصية مف الكشؼ عف صفاتيا،  وخصائصيا النفسية، عبر تجسيده  فاعميتيا، 

 .( ٔ)واندماجيا بو 

 الحمـ-

يعكس الحمـ مكنونات الشخصية وأحاسيسيا بصورٍة مباشرة، يعييا المتمقي ويتفاعؿ معيا،  

عبر ما تبّثو مف أفعاٍؿ وحركات، وما ترصده مف مشاعر وانفعاالت، تتّصؿ ُجّميا  بواقع 

الشخصية الروائية، وجوىر حياتيا اليومية. وعمد الكاتب إبراىيـ نصراهلل إلى تقنية الحمـ )حمـ 

نامت نجمة أخيرًا، نامت  :"( لتجسيد حالة اضطراب نجمة وقمقيا عمى ولدىا ظاىرالميؿ

منيكة... فرأت أولئؾ الجنود المسّمحيف يتيامسوف ويسيروف نحو الباب، وفي البعيد رأت ُجثث 

بعض الحرّاس. تركت عيشة، وراحت تعدو في الممر الطويؿ نحو غرفة ظاىر، فتحتيا ودخمت، 

يا لـ تستطع!... ىّزتو ثانية وثالثة... وكـ كانت دىشتيا كبيرة حيف حاولت أف توقظو لكن

 .( 2)رفعتو بيسر! حيف ضّمتو" 

جاءت صورة الحمـ السابؽ انعكاًسا حي ا لذلؾ الخوؼ الذي استبطف نفس نجمة، وسكف قمبيا، 

وغرس أقسى معانيو في روحيا، بعد أف رأت الموت يقترب مف ولدىا ظاىر، ويسّد عميو كؿ 

طرؽ النجاة. وعّزز ىذا الحمـ سيميائيات األـ نجمة، فكشؼ عف مقدار ارتباطيا بظاىر، وتشّبثيا 

رادتيا المستمرة في حمايتو، ورّد الموت عنو. وعّمؽ الكاتب واقع الحمـ عبر الصورتيف بو، وا  

                                                           
(
ٔ
ٌّة بٌن القصصٌة الشخصٌة، أحمد صالح، الدوش: ٌنظر .(  ٖٙٔ، اإلبداع وتقنٌات الماه

(
ٕ
 .ٙٗ٘، الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(
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السمعية والبصرية، والمسوغات الفعمية ذات الدالالت الحركية، إذ قّدمت تفاصيمو بطريقٍة فنّيٍة 

 إيحائية، مّكنت المتمقي مف مجاراة الشخصية، واستكناه باطنيا.   

 األسموب التقريري -ثالثًا

ُيعرَّؼ األسموب التقريري بأّنو: "األسموب الذي يقـو فيو المؤلؼ بتقديـ الشخصية الروائية مف 

خبلؿ وصؼ أحواليا وعواطفيا وأفكارىا، بحيث يحّدد مبلمحيا العامة منذ البداية، ويقد ـ أفعاليا 

التقريري .  وُيبرز األسموب ( ٔ)بأسموب الحكاية أي في أسموب الماضي عمى شكؿ ممّخصات" 

الشخصية الروائية باإلخبار عنيا، إذ يأتي الفعؿ بصيغة الماضي، األمر الذي يؤدي إلى جمود 

، لذلؾ ال تحظى ىذه الشخصيات ( ٕ)يوتيا، واالبتعاد بيا عف سبؿ اإلقناع الفنّي الشخصية وبُ 

إبراىيـ بإعجاب القارئ، فيي ال تضفي أي أثر جمالي عمى سياؽ العمؿ األدبي. ووّظؼ األديب 

نصراهلل ىذا األسموب في فضاء القناديؿ، إذ اعتمده سبيبًل رئيًسا في تجسيد مبلمح شخصية 

لـ تكف دىقانة تمؾ المرأة التي استطاعت أف تمأل مكاف نفيسة، ألّف كؿ نسائو  " دىقانة:

 المواتي تزوجيّف لـ يستطعف مجتمعاٍت أف يمألف ذلؾ الفراغ! لكف دىقانة كانت طيبة، ولعؿّ 

 قسوتيا الوحيدة عميو أنيا لـ ُتظِير  يوًما أي نّية في احتلؿ عرش نفيسة. 

 .( 3)تصّرفت كميزومة دائًما في معركة!" 

قّدـ الكاتب في السطور السابقة ُممّخًصا إيحائي ا يشي بالواقع الفنّي لشخصية دىقانة، مبّيًنا   

 يوتيا، وانعداـ حيويتيا. طبيعتيا الساكنة، ومبلمح الجمود التي اعترت فضاءىا، فأدت إلى بُ 

                                                           
(
ٔ
 .5ٗ، مٌنة حّنا رواٌات فً الشخصٌة رسم، كامل فلاير، سماحة(

(
ٕ
 .ٓ٘  ،نفسه المصدر: ٌنظر(

(
ٖ
 .5ٙٗ، الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(
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يا، فكانت سمات الضعؼ، واالنكسار، واالستسبلـ، واليزيمة التي سكنتيا، قد عّززت سطحيت

وقّيدت حركيتيا، وقّمصت دورىا في مسرح األحداث الروائية. وعّبر اسـ اإلشارة )تمؾ( عف مقدار 

البعد الذي تجّسد بينيا وبيف زوجيا ظاىر، وحاؿ دوف اندماج كؿ منيما مع اآلخر. وعّمؽ 

ـْ النافية إلى الزمف الماضي إيحاءات اإلخبار، إذ  كشؼ عف انزياح األفعاؿ المضارعة المقترنة بم

تفاصيؿ شخصية دىقانة بطريقٍة مباشرة، مّكنت المتمقي مف إدراؾ صورتيا دوف الولوج في 

 عالميا.  

مجمؿ القوؿ: فإّف استخداـ الروائي لؤلساليب الفنّية في رسـ شخصياتو، ينّبئ عف موىبتو 

بداعو، وُيجّسد إمكاناتو الفنّية المتمثمة في قدرتو عمى خمِؽ جو  مف التفاعؿ  بيف القارئ وا 

 والشخصية، وتموينو بألواف التأثر والتأثير.  

 أبعاد الشخصية الروائيةالمبحث الثالث: 

 اعتمد األديب إبراىيـ نصراهلل في تجمية شخصيات القناديؿ األبعاد اآلتية:

 البعد الماّدي -اوًل 

وىو البعد الذي "يمجأ فيو السارد إلى رسـ الجانب الماّدي لشخصياتو، فيحّوليا أماـ القارئ إلى 

. ( ٔ)شخصية مف لحـ ودـ، فُيظِير مبلمح الوجو ولونو، والشعر، والجسـ بطريقٍة فنّيٍة سميمة" 

مف التمايز  ويؤدي ىذا البعد دوًرا نقدي ا ميم ا، إذ يكشؼ عف مستوى رؤية األديب في خمقو نوع

بيف شخصيات العمؿ، ويرصد حّسو الفنّي في إيصاؿ صورة كؿ منيا. ويسيـ وصؼ الشخصية  

، إضافًة إلى  ( ٕ)في تمكينيا مف فرض نفسيا عمى حياة القارئ، وتصييرىا جزًءا مف عالمو 

رساء دعائـ وجودىا. وكاف بطؿ القناديؿ ظاىر العمر الزيداني خير مثاؿ عمى  إعادة إحيائيا،  وا 

                                                           
(
ٔ
 .ٖٖٔ ،الروائٌة نصرهللا إبراهٌم تجربة فً الوصف، أحمد نداء، مشعل(

(
ٕ
 .57ٔ، القصة فً الشخصٌة، جمٌلة، قٌسمون: ٌنظر(
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"ظاىر الفتى النحيؿ القصير ذو الوجو األبيض الممتمئ المشوب بالحمرة، والحاجَبيف  ذلؾ:

الكثيَفيف، والفـ الصغير، والشفاه الرقيقة. كانت يداه وأصابعو طويمة عمى نحٍو ممفت. شعره 

 . ( 1)أسود، وتحت أنفو المعتدؿ شارباف صغيراف كريش فرخ يحاوؿ أف يفتح عينيو" 

لموحة الفنية السابقة في تقديميا التعريؼ الحّسّي لظاىر العمر الزيداني إلى الرؤية استندت ا

البصرية، لُتمّكف المتمقي مف استحضار صورتو التخييمية في إطاٍر واقعي  بحت، متجاوًزا فضاءىا 

الفنّي الذي يحكـ وجودىا.فشّكمت ىذه البطاقة الشخصية تجسيًدا حّسي ا لشخصية ظاىر، إذ 

مت مبلمحو الحّسّية بشكٍؿ فني  موٍح، حفَي بسبؿ اإلقناع المختمفة التي رّسخت ىيئتو في عينّي قدّ 

إلى العبلقة بيف الوصؼ والشخصية حيث قاؿ: "كّمما حضرت الشخصية  (ىاموف)القارئ. وأشار 

. فيؤكد ىذا القوؿ  مكانة الشخصية الروائية، وما تحظى بو مف ( ٕ)األدبية حضر الوصؼ" 

ماـ كاتبيا، ووقوفو عمى تمثيؿ دقائؽ تفاصيميا، وال سيما الحّسّية. وأسيـ اسـ العمـ )ظاىر( اىت

يحاءاٍت فنيٍة،  في تعميؽ الصورة الحّسّية لفضاء الشخصية، لما أضفاه مف دالالٍت رمزّيٍة، وا 

ـ نّبأت عف كونو شخصية بارزة في أعماليا، واضحة في سماتيا، ال تخفى عمى أحد. .فاسـ العم

 .     ( ٖ)"ُيشّكؿ داللة إضافية ال تخمو مف أىمية في تتميـ صورة الشخصية" 

ودورىا ، ( ٗ)ويرصد الكاتب في البعد المادي مبلبس الشخصية، ليبيف مكانتيا االجتماعية 

كاف سيؼ أبيو ُمعّمًقا عمى خاصرتو، وطبنجة أبيو، ذات المقبض " المرموؽ في فضاء الرواية:

الخشبي الُمطعَّـ بالعاج والنحاس األصفر، تتدّلى مف حزامو فوؽ بطنو، وقد انفرجت عباءتو 

                                                           
(
ٔ
 .ٙٔ، قنادٌل ملك الجلٌلنصرهللا، إبراهٌم، (

(
ٕ
ا  الشٌخ حنان رواٌات العربٌة الرواٌة فً الوصف ،إبراهٌم حنان، عماٌرة(  .1ٔٔ، نموذج 

(
ٖ
 .ٖ٘ٔ، الروائٌة نصرهللا إبراهٌم تجربة فً الوصف، أحمد نداء، مشعل(

(
ٗ
ا( ٌحترقون الذٌن) رواٌة الكٌالنً نجٌب رواٌات فً الطبٌب شخصٌة بناء، حّدة، وفارس، نصٌرة، جبالً: ٌنظر(  7ٗ ،أنموذج 
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زة بخيوٍط برتقالّيٍة رقيقٍة فوؽ قميٍص قطنيٍّ عسمّي، أما غطاء رأسو فقد كاف  الزيتونّية الُمطرَّ

  .( 1)ا أيًضا التّؼ حوؿ الرأس عدة مرات فوؽ طاقية قطنّية بيضاء ل تظير" شاًل حريريِّا عسميِّ 

عّبرت المقطوعة الوصفية السابقة عف المكانة االجتماعية المرموقة التي حظي بيا ظاىر في 

فضاء القناديؿ، وتجّمى ذلؾ عبر استطراد الكاتب في الوصؼ الكامؿ لمبلبسو، والوقوؼ عمى 

ًدا بو كحاكـ ومتسّمـ لمببلد. وحمؿ السيؼ إيحاءاٍت رمزية، تشي بشجاعة ىيئتو الخارجية، مشي

ظاىر، وبطولتو، وتؤكد إصراره عمى مواصمة طريؽ أبيو في حماية الببلد والدفاع عف أىميا. وقد 

لُيظِير مرحمة ؛ عمد األديب نصراهلل إلى "تقريب الييئة الخارجية لمشخصية، واتخاذىا مطّية

مشرقة مف التاريخ الفمسطيني، بالرغـ مف الخيانات، وحمـ الحكـ والسيطرة الذي ُيفِشؿ كؿ 

المشاريع التقدمية، ويقّدـ رد ا عمى االدعاءات اإلسرائيمية التي تصو ر فمسطيف بأنيا أرض ببل 

 ، لشعب ببل أرض.      ( ٕ)شعب" 

ؼ الوظيفي، فينتقي مف الصفات ما يناسب وُيجّسد الكاتب مبلمح شخصياتو عبر الوص

. ومثّمت شخصية إبراىيـ الصّباغ نموذًجا حي ا ( ٖ)الغرض الدرامي، والغاية الفنية المراد تحقيقيما 

"كاف إبراىيـ الصّباغ أنحؿ أىؿ عّكا، بحيث كانت أضمعو النافرة سبًبا أساًسا في عمى ذلؾ: 

دّقة عمى نحٍو غريب، في الوقت الذي تبدو فيو اىتراء ملبسو! أما عظاـ وجيو، فكانت مست

 .( 4)عيناه عمى وشؾ التدحرج لفرط جفاؼ الجمد المحيط بيما، وشّدة ضعفو" 

وّظؼ الكاتب الرؤية البصرية  في إيصاؿ الصورة الحّسّية  المتعّمقة بمبلمح شخصية إبراىيـ 

أدبّيًة متفردة في كينونتيا  الصّباغ، فكشؼ عف سماتو الجسمية المميزة التي جعمت منو شخصيةً 

وطبائعيا، مؤّصبًل وجودىا في مدينة عّكا. فعكست ىيئتو الخارجية المتمّثمة في نحيمو، واىتراء 

                                                           
(
ٔ
 .1ٔ-1ٓ، الجلٌل ملك قنادٌل ،إبراهٌم، نصرهللا(

(
ٕ
 .ٗٗٔ، الروائٌة نصرهللا إبراهٌم تجربة فً الوصف، أحمد نداء، مشعل(

(
ٖ
 .ٖٖٔ ،المصدر نفسه: ٌنظر(

(
ٗ
 .5ٖٙ، الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا (
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مبلبسو و، ويتجمى ذلؾ في عدـ استبدالو مبلبسو إيحاءاٍت فنّية، تنّبئ عف شّدة بخمو، وحّدة ُشحّ 

الميترئة بأخرى جديدة. وأوحت داللة جفاؼ العيَنيف بمدى إقباؿ الصّباغ  عمى جمع الماؿ، ودأبو 

الحثيث الكتنازه واالحتفاظ بو، ُمجس دة سيميائيات  التعب، واألرؽ،  واإلرىاؽ التي لحقت بو  في 

 سبيؿ ذلؾ.     

 البعد الجتماعي -ثانًيا

االجتماعي لمشخصية، ممقًيا الضوء عمى ثقافتيا، وميوليا،  ييتـ ىذا البعد بتصوير المركز 

مكاناتيا، مجّسًدا ذلؾ كمو  في إطار  وأحواليا، وانتمائيا، وسموكيا، ورغباتيا، واىتمامتيا، وا 

. ويساعد ىذا البعد في تعييف دور الشخصية الروائية، وتبياف ( ٔ)الوسط المادي الذي تتحرؾ فيو 

يا، وما انبثؽ عنيا مف تأثيراٍت فنّية، تجّمت انعكاساتيا عمى مضاميف مكانتيا،  وتجسيد فاعميت

األحداث، ومجمؿ الشخصيات التي رافقتيا. ويعّزّز الكاتب أبعاد الشخصية عبر األقواؿ التي 

تتمفظ بيا، فتأتي مبلئمة لموقعيا، وموقفيا مف المشكبلت المحيطة بيا، فبل يوّكؿ إلييا أقواؿ ال 

، األمر الذي يبقييا قريبة  مف نفس المتمقي، فيحتفي ( ٕ)وال أفعاؿ خارقة لعادتيا تناسب طبيعتيا، 

بيا، ويسير معيا، مدرًكا كؿ تفاصيميا. وقصد األديب إبراىيـ نصراهلل البعد االجتماعي في 

تشكيؿ جوانب شخصياتو، وتركيز وجودىا، مستعيًنا ليا فضاءاٍت مكانية، وأخرى زمانية، تعّمؽ 

"كانت نجمة تحتؿ مكانة ل تحتميا لروائية. وشّكمت شخصية نجمة مثااًل حي ا عمى ذلؾ: مكانتيا ا

 .( 3)أي امرأة في طبريا، وتحتؿ في بيت عمر الزيداني مكانة لـ يألفيا أحد مف قبؿ" 

المرموقة ومنزلتيا  (نجمة)اتخذ الكاتب فضاء طبريا مكاًنا حي ا يجّسد عبره مبلمح مكانة 

العظيمة، فكانت صاحبة شأف عاٍؿ، وسيط رفيع، األمر الذي أعمى مقاميا، وجعميا  سيدة مف 
                                                           

 (
ٔ
ا( ٌحترقون الذٌن) رواٌة الكٌالنً نجٌب رواٌات فً الطبٌب شخصٌة بناء، حّدة، وفارس، نصٌرة، جبالً: ٌنظر(  33 ،أنموذج 

(
ٕ
 .ٔٗ ،5999-5995 غزة وقطاع الغربٌة الضفة فً المعاصرة الفلسطٌنٌة الرواٌة فً الشخصٌة، محمد، أٌوب: ٌنظر(

(
ٖ
 .ٙٔ، الجلٌل ملك قنادٌل ،إبراهٌم، نصرهللا(
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سيدات المدينة، فيي زوجة عمر الزيداني، الحاكـ لطبريا والممسؾ بزماـ أمورىا. وشّكؿ بيت 

واإلجبلؿ، لرّبتو،  ه بمعاني االحتراـ والتقدير، والسمو،ؤ الزيداني مجااًل آخَر، يحتفي فضاعمر 

وسيدتو األـ نجمة، لما أغدقتو عمى أفراده مف مشاعر األـ الحقيقية المتمّثمة في  الحّب، والوّد، 

ص، فتجّمت داللة العاـ في مدينة اوالعطؼ، والحناف. وحممت السطور السابقة ثنائيَتي العاـ والخ

عظـ شرفيا. وتمثّمت سيميائية طبريا، وما حوتو مف إيحاءاٍت فنّية، تشي بذيوع ذكر نجمة، و 

الخاص في حي ز البيت الدافئ  الذي حفؿ بحسف عشرتيا، َوجود عطائيا، وكـر أخبلقيا مع 

 زوجيا، ورعايتيا  ألبنائو الذيف لـ تكف قد أنجبت أي ا منيـ. 

: "وقؼ األمير رشيد الجبر ووّظؼ الكاتب البعد االجتماعي في شخصية األمير رشيد الجبر

ديواف. وصاح: يا شيخ ظاىر: لي عندؾ حاجة، ول أدخؿ بيتؾ أو آكؿ طعامؾ إْف لـ بباب ال

تمبّْ طمبي!...  عمى ُبعد خطوات مف عتبة البوابة الخارجية لمديواف، وقؼ األمير رشيد، وكأف 

ىنالؾ خطِّا مرسوًما عمى األرض بالنار ل يستطيع تجاوزه. وخمفو كاف عدد مف الفرساف، 

 .  ( 1)عروس!"  وجمؿ يحمؿ ىوذج

أشار الكاتب في السطور السابقة إلى المكانة العالية التي حظي بيا األمير رشيد الجبر  عند 

الشيخ ظاىر العمر، مجّسًدا ذلؾ في عدـ قدرة ظاىر عمى كسر كممتو، ورّد ىدّيتو التي تمّثمت 

ونو أمير في واحدة مف بنات الصقر عروًسا لو، فيو صاحب شرؼ عظيـ، ومقاـ مرموؽ، لك

الصقر وقائدىـ. وحمؿ ظرؼ المكاف )وخمفو( دالالٍت فنّيًة، تؤكد وقار األمير رشيد عرب 

وىيبتو، وترصد منزلتو الرفيعة التي جعمتو يتقّدـ فرسانو، ويسير في طميعتيـ. وعّمؽ الديواف 

وبيف ظاىر، إيحاءات البعد االجتماعي، إذ اعتمده سّيد الصقر وأميرىـ مجااًل مناسًبا، يصؿ بينو 

 محق ًقا عبره ما يريد.    

                                                           
(
ٔ
 .7ٕٗ، الجلٌل ملك قنادٌل ،إبراهٌم، نصرهللا(
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 البعد النفسي -ثالثًا

يختص البعد النفسي  بتصوير أعماؽ نفس الشخصية، وتجمية ما يدور فييا، إذ يكشؼ عف   

مكتنيات باطنيا وخفاياه، عبر ارتياده مجاىؿ عالميا الداخمي، والبوح بكؿ ما اعتراه مف مشاعر، 

عف مزاج الشخصية، وحالتيا  . ويعّبر الكاتب في ىذا البعد( ٔ)وانفعاالت، وعواطؼ، وأفكار 

، مجّسًدا أسبابيا ودوافعيا، ( ٕ)الشعورية المتمّثمة في ارتباطيا بمكاف معيف أو رفضيا لمكاٍف آخر 

"األمر الذي لـ يستطع ظاىر اإلقداـ عميو، ىو الذىاب وفًقا لؤلحداث الروائية التي أحاطت بيا: 

ف أكثر ما يخشاه أف يذىب إلى الشاطئ فيجد نفسو، رغًما عنو، باحثًا عف إلى البحيرة... كا

ذلؾ القبر، رغـ أنو تخّمص كثيرًا مف ثقؿ الدـ. كاف يخشى أف يذىب فيجد تمؾ الفتاة بل 

 .( 3)جدائميا" 

حمؿ شاطئ بحيرة طبريا إيحاءاٍت نفسّيًة، انعكست آثارىا عمى حياة ظاىر، مخم فة حالًة 

شعوريًة بائسة،  تشوبيا مبلمح الحزف واأللـ. فتحّوؿ فضاؤه الواسع واألليؼ إلى مكاٍف ضّيٍؽ 

 ومخيؼ، ال يحتفي إال برائحة الدـ، وال يرّدد إال صوت الجريمة، مبد ًدا صداىا في فمؾ روحو.

وعّمؽ مجاؿ الشاطئ دالالت القمؽ، واالضطراب في قمب ظاىر، إذ غرس في أعماقو حس ا جمي ا 

 بالذنب، كمما  تذّكر تمؾ الجدائؿ، وما وّلدتو مف فراٍغ في ذلؾ األفؽ الجميؿ.     

"حيف تأرجحت الشعمة التي أماـ : اف نفس صالح أثناء لعبة القناديؿولجأ الكاتب إلى استبط

تجفت أرواحيـ باحساٍس غريب، مختمط، وحشّي، ومكسور... )ىؿ سيموت ظاىر ظاىر، ار 

 .( 4)قبمنا؟! إّنو لـ يعش بعد؟( ىمس صالح لنفسو" 

                                                           
(
ٔ
 .ٕٖ ،مٌنة حّنا رواٌات فً الشخصٌة رسم، كامل فلاير، سماحة: ٌنظر(

(
ٕ
ا( ٌحترقون الذٌن) رواٌة الكٌالنً نجٌب رواٌات فً الطبٌب شخصٌة بناء ،حّدة، وفارس، نصٌرة، جبالً: ٌنظر (  .7ٗ ،أنموذج 

(
ٖ
 .ٕٔٓ، الجلٌل ملك قنادٌل، إبراهٌم، نصرهللا(

(
ٗ
 .ٔٗ، المصدر نفسه(
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خّمفت لعبة القناديؿ األسطورية انعكاساٍت نفسّيًة، تجّسدت آثارىا في نفس صالح. فأوحت 

لتي اكتنيت قمبو، مؤدية بو  سيف التسويؼ التي اقترنت بالفعؿ المضارع )سيموت( بحالة الحزف ا

الستشراؼ موت ظاىر، بعد أف رأى شعمتو تتراقص، منذرة باالنطفاء. وأّصؿ أسموب التوكيد 

مقدار األلـ الذي انغرس في روح صالح، مبّدًدا فييا إيحاءات الوجع، واألسؼ عمى ظاىر 

لـ  اع حياتو التيوانتز الصغير، حينما ظّف بأف شبح الموت أخذ  يحوـ حولو، قاصًدا اختطافو 

 تكف قد بدأت بعد.          

خبلصة القوؿ: فإف األبعاد الفنية المكونة لمشخصيات األدبية تعيف القارئ عمى تمثيؿ 

دراؾ واقعيا، وكؿ ما يحيط بيا مف حوادَث أو مشكبلت، أّدت  صورتيا بطريقٍة إيحائيٍة حّية، وا 

ألبعاد رؤية األديب الفنية، إذ تكشؼ عف إلى تفعيؿ دورىا أو تحجيمو وتقميصو. وتعكس ىذه ا

 وتؤكد اندماج كؿ منيـ مع اآلخر. عمؽ التنلؼ بينو وبيف شخصياتو، 

إف الشخصية الروائية ىي التي ترسـ ذاتيا عمى يد الفناف، مجّسدة وجودىا الفنّي المتشّكؿ 

، سواء  أكانت ىذه الشخصية واقعيًة بحتة، أـ مستوحاة مف تجاربو ( ٔ)داخؿ نطاؽ العمؿ األدبي 

 ، فيي التي  تفرض نفسيا عميو،   مستميمة حضورىا مف وحي األدب.( ٕ)المعيشة 

والجدير بالذكر: فإّف الشخصية الروائية ىي الركف الذي يمنح العمؿ األدبي قيمتو الفنية 

 وُيخّمد ذكره عمى مر األزماف.   الخالصة، والجيد الذي يكّرس إنجاز األديب،
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(
ٔ
 .ٖٔٔ، اإلبداع وتقنٌات الماهٌة بٌن القصصٌة الشخصٌة، أحمد صالح، الدوش: ٌنظر(

(
ٕ
 .1ٖ ،5999-5995 غزة وقطاع الغربٌة الضفة فً المعاصرة الفلسطٌنٌة الرواٌة فً الشخصٌة ،محمد، أٌوب: ٌنظر(
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 الخاتمة

 خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

أجاد الكاتب في تحوير شخصية البطؿ ظاىر العمر الزيداني، فخرج بيا عف كونيا   .ٔ

شخصيٍة تاريخيٍة بحتٍة، مضفًيا عمييا عناصَر أسطورّيٍة وتخييمّيٍة، أدت إلى إكسابيا 

ا، يحتفي بمبلمح التشويؽ، وينطوي عمى سبؿ المفاجأة واإلقناع،  طابًعا فني ا خاص 

 لقارئ، وحظيت بقبولو ومحّبتو. فتعّززت مكانتيا في نفس ا

شّكؿ طقس القناديؿ األسطوري جوىر العمؿ الرئيس، إذ كاف األساس الذي انبنت عميو   .ٕ

أحداث الرواية، ودارت في فمكو شخصياتيا، وال سيما شخصية البطؿ الرئيسة، فيو 

 اإلطار الذي حّد الرواية، وأحاط بيا مف جميع الجوانب.  

ة عاّمة، والمناطؽ الفمسطينية خاّصة المتضّمنة لحوادث أسيمت األماكف التاريخي .ٖ

تاريخيٍة، في تمكيف المتمقي مف استحضار تمؾ  الوقائع الماضية، وتصييرىا جزًءا معيًشا 

 مف حاضره.   

أدت األماكف المرتفعة نحو )السور والبرج( ميّمة الكشؼ عف بواعث ظاىر النفسية،  .ٗ

ستمرارية حنينو إلى الماضي، والعمؿ عمى تجميتيا ورصد حالتو الشعورية المتجّسدة في ا

 متمقي مف إدراكيا والتفاعؿ معيا.بطريقٍة إيحائّيٍة حسّية، تمّكف ال

شغمت تقنية االسترجاع الخارجي النصيب األكبر في متف األحداث الروائية، خبلًفا  .٘

نفس  لبلسترجاع الداخمي الذي لـ يحضر إال في مواضَع محّددة، مما أبعد الممؿ عف

القارئ، لمصادفتو أحداٍث جديدة، تحمؿ في ثناياىا الكثير مف التفاصيؿ المتعّمقة  

 بماضي الشخصيات الروائية.
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أضفت ظاىرة االنزياح في داللة األفعاؿ رونًقا جمالي ا مميًزا عمى فضاء القناديؿ، إذ   .ٙ

نّبأت عف حّس الكاتب الفنّي، وطابعو اإلبداعي المتمّثؿ في قدرتو عمى تصوير دقائؽ 

 الحدث الروائي، وتجسيد صورتو أماـ عيوف المتمقي بطريقٍة شاممٍة ومتكاممة.

ـ نجمة صورًة حّيًة لئلنساف الفمسطيني المحّب ألرضو، رّسخ الكاتب في شخصية األ .ٚ

والمتشّبث بترابيا، مستعيًنا بحفائيا المستمر الذي رمز بشكٍؿ واضٍح إلى العبلقة الروحية 

الكائنة بيف الفمسطيني ووطنو. ولجأ الكاتب إلى تضميف ىذه الشخصية وتركيز وجودىا، 

ات الشتات خارج الوطف، فجاءت بسبب اغترابو عف وطنو فمسطيف، وعيشو في مخيم

ىذه الشخصية تمثيبًل حسي ا لمشاعر الشوؽ والحنيف التي اكتنفت نفسو ألرضو ووطنو، 

 بعد أف رأى في صورتيا صورة الوطف الحاضر رغـ الغياب والفراؽ. 

عمى تقريب المسافة بيف  في فضاء القناديؿ عممت تقنيات األسموب االستبطاني .ٛ

ميؽ الصمة بينيما، وتأتى ذلؾ عبر توطيد الكاتب أواصر الشخصية والقارئ، وتع

الصداقة  الوثيقة الممنوحة  مف لدف شخصية العمؿ لصديقيا القارئ، متجاوًزا فضاء 

الكممات والحروؼ، فيبدأ القارئ  بمعايشتيا، واإلصغاء التاـ ليا، والتعاطؼ الكامؿ 

 ووجودىا. معيا،  متناسًيا كينونتيا الفنية التي تنفي واقعيتيا 
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 ثبت المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ.-

، الطبعة األولى، المغرب، الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمف منيؼإبراىيـ، صالح، -

 .ٖٕٓٓالدار البيضاء، المركز الثقافي العربي لمنشر والطباعة والتوزيع، 

، الطبعة األولى، السرد واإلمبراطورية والتجربة الستعماريةالتخيؿ التاريخي إبراىيـ، عبد اهلل، -

 .ٕٔٔٓاألردف، دار الفارس لمنشر والتوزيع، 

، الطبعة األولى، األردف، دار الفارس البنية والدللة في روايات إبراىيـ نصراهللأحمد، مرشد، -

 .ٕ٘ٓٓلمنشر والتوزيع، وبيروت، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، 

الشخصية في الرواية الفمسطينية المعاصرة في الضفة الغربية وقطاع غزة ب، محمد، أيو  -

 د.ط، د.ت. ،1967-1996

، ترجمة: يوسؼ حبّلؽ، د.ط، دمشؽ، أشكاؿ الزماف والمكاف في الروايةباختيف، ميخائيؿ، -

 .ٜٜٓٔوزارة الثقافة، 

بعة األولى، القاىرة، دار الفكر ، ترجمة: محمد برادة، الطالخطاب الروائي-                   

 .ٜٚٛٔلمدراسات والنشر والتوزيع، 

، ترجمة: غالب ىمسة، د.ط، بغداد، دار الجاحظ لمنشر، جماليات المكافباشبلر، جاستوف، -

 .ٜٓٛٔ)مجمة أقبلـ(،  

، د.ط، العراؽ، حدس المحظة  -                   ، تعريب: رضا عزوز، وعبد العزيز زمـز

 .ٜٙٛٔالثقافية العامة آفاؽ عربية،  دار الشؤوف
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، الطبعة األولى، بيروت، المركز الثقافي العربي لمنشر بنية الشكؿ الروائيبحراوي، حسف، -

 .ٜٜٓٔوالطباعة والتوزيع، 

(، صحيح البخاري، الطبعة األولى، بيروت، ٕٙ٘البخاري، أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ، )-

 .ٕٕٓٓودمشؽ، دار ابف كثير لمنشر، 

، الطبعة األولى، سوريا، دار تبئير الفواعؿ الجمعية في الروايةجبارة، كوثر محمد عمي،  -

 .ٕٕٔٓالحوار لمنشر والتوزيع، 

، الطبعة األولى، بغداد، دار الشؤوف الفضاء الروائي عند جبرة إبراىيـ جبرةجنداري، إبراىيـ، -

 .ٕٔٓٓالثقافية العامة، 

كة التجريب في الرواية الفمسطينية مف الستينيات حتى عاـ حر الجواريش، عدناف عثماف،  -

 .ٖٕٓٓ، الطبعة األولى، فمسطيف، الخميؿ، جمعية العنقاء الثقافية، 1995

 .ٕٓٔٓ، د.ط، عناصر الروايةحجازي، يوسؼ بف حسف،  -

شعرية المكاف في الرواية الجديدة الخطاب الروائي إلدوارد الخراط حسيف، خالد حسيف،  -

 .ٕٓٓٓ، د.ط، مؤسسة اليمامة الصحفية، (83ا، )كتاب الرياض، العدد نموذجً 

 .ٕٔٔٓ، الطبعة األولى، مستجدات النقد الروائيحمداوي، جميؿ، -

، الطبعة األولى، حقوؽ الطبع محفوظة لممؤلؼ الموحة: يقيا العنوافطسيمو -                 

 .ٕ٘ٔٓمصدؽ حبيب، 

 .دار صادر، بيروت معجـ البمداف،الحموي، ياقوت،  -
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، الطبعة ، المصطمح السردي في النقد األدبي العربي الحديثالخفاجي، أحمد رحيـ كريـ -

 .ٕٕٔٓاألولى، األردف، دار صفاء لمنشر والتوزيع، 

، الطبعة األولى، عّماف، دار فضاآت لمنشر والتوزيع، أساسيات الروايةخميؿ، إبراىيـ، - 

ٕٓٔ٘. 

بيروت، ، دار الطميعة ،تقديـ: وليد الخالديف، بلدنا فمسطي موسوعةالدّباغ، مصطفى، - 

 .ٕٙٔٓالطبعة الثالثة ، 

، الطبعة األولى، األردف، إربد، المكاف في النص المسرحيالدليمي، منصور نعماف نجـ، -  

 .ٜٜٜٔدار الكندّي لمنشر والتوزيع، 

الييئة المصرية العامة لمكتاب، ، د.ط، تشظي الزمف في الرواية الحديثةرشيد، أمينة، -

ٜٜٔٛ. 

، تاج العروس مف جواىر القاموس(،ٜٓٚٔ-ٕ٘ٓٔالزبيدي، محمد مرتضى حسيني، )-

تحقيؽ: عبد المجيد قطامش، راجعو: عبد العزيز عمّي سفر، وخالد عبد الكريـ جمعة، الطبعة 

لفنوف واآلداب، األولى، الكويت، التراث العربي، سمسمة يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة وا

ٕٓٓٔ. 

قاموس تراجـ ألشير الرجاؿ والنساء مف (، األعبلـ،ٜٙٚٔ-ٜٖٙٔالزركمي، خير الديف، )-

 ، د.ط، بيروت، دار العمـ لممبلييف، د.ت.العرب والمستعربيف والمستشرقيف

، الطبعة األولى، بيروت، المؤسسة رسـ الشخصية في روايات حّنا مينةسماحة، فلاير كامؿ، -

 .ٜٜٜٔة لمدراسات والنشر، واألردف، دار فارس لمنشر والتوزيع، العربي
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النقد البنيوي والنص الروائي، نماذج تحميمية مف النقد العربي: الزمف، سويرتي، محمد، -

 .ٜٜٔٔ، د.ط، الدار البيضاء، إفريقيا الشرؽ، الفضاء، السرد

شكالية التصنيؼأبو سيؼ، ساندي سالـ،  - طبعة األولى، األردف، دار ، الالرواية العربية وا 

 .ٕٛٓٓالشروؽ لمنشر والتوزيع، 

، تحقيؽ: محمد عبد الكريـ محافظة، ، الروض الزاىر في تاريخ ظاىرالصّباغ، عّبود -

 .ٜٜٜٔوعصاـ مصطفى ىزايمة، الطبعة األولى، األردف، دار الكندّي لمنشر والتوزيع، 

د.ط، الكويت، مطابع السياسة،  دار ، ، الريؼ في الرواية العربيةعبد اهلل، محمد حسف -

 . ٜٜٛٔالنشر، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، )عالـ المعرفة(،  

، الطبعة األولى، األردف، الحوار القصصي تقنياتو وعلقاتو السرديةعبد السبلـ، فاتح،  -

 .ٜٜٜٔدار فارس لمنشر والتوزيع، وبيروت المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، 
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Abstract 

This thesis talked about the Space Fiction in  Qanadil Malek Al-Jalil  Novel, which 
was  written By the Palestinian  Ibrahim Nasrallah.    

THIS THESIS DEPENDED ON TWO METHODOLOGIES, semiotic and 
psychological approaches to recommend technical aspects, dimensions that were 
disappeared in this novel. In addition, these aesthetic components formed the space 
of qanadil clarifying aesthetic effects that affected and enriched  the novel.  

The importance of this study in the subject of this novel was taken from the history 
of Palestine using inspirational and imagination  writing to suit the critical of 
requirements of literature.  

Moreover, this research defined the space fiction attempting to explain all the 
dimensions and aspects that were written in this novel. Therefore this research was 
devided in preface and three sections.  

 The preface was titled : the terminology  and the importance of the space fiction.  

 While the title of the  first section was the pansemiotic setting in terms of  closed, 
opened, high, wide and historical.  

 However, the second section reflected the motion of time which consisted of 
intermittent and sequential  time, and semantic displacement in verbs.  

 at  the same time,  the third section discussed the structure and dimension as well 
as the types of narrative characters.  

         The depth of this thesis was recognized through analyzing samples from 
Qanadil Malek Al-Jalil novel contributing the   support of the research and to ensure 
the critical goal in this study.  

Consequently, the narrator changed the basic character Thaher Omar Al-Zaydani 
FROM HISTORICAL PERSONALITY TRYING TO ADD LEGENDARY AND 
IMAGINATION FEATURES. THIS ADAPTATION GAVE THIS CHARACTER 
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SPECIFIC TECHNICAL IMPRESSION WITH LOTS OF SUPENSCE AS WELL AS 
PERSUATION AND SURPRISE. THEREFORE, READERS ACCEPTED AND 
REACTED WITH AN IPEC    CHARACTER.                 
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