القســــــــــــم :المّغة واألدب العربي.
التّخصص :نقد حديث ومعاصر.

بنية الخطاب الروائي في رواية رغم الفراق لنور
عبد المجيد
قدمة لنيل شهادة ماستر في المّغة واألدب العربي
مذكرة ُم ّ

إعداد الطالبتين:

إش ارف األستاذ:

 حدة لعموري.
 كريمة سنوسي.

بشير بحري

لجنة المناقشة:
1األستاذة  :أمينة لعموري  ......................................................................رئيسا
 .2األستاذ :بشير بحري .................................................................مشرفا ومقرّرا
 3األستاذ :.محمد بوتالي ................................................................عضوا ومناقشا

السنة الجامعية.2018/2017 :

ِن
ِن
ِن
ِن
َرن َر ْو َر َرل َر حاِن حَر َرْو َر حاُك...
َرن َر ْو ُك َر ْو َر َر َرك ْواَر َر ْو َر ْو َر َر َر ّي َر َر َر َر ا َر ّي َر ْو
﴿َ ...ر ِّب َر ْو زْو ِن ْو
﴾ أل قحف آلية .15
ال قبل ل

﵀ ز جل

ء

ا

حم

ثي  ،طيبح

ه

فيقه

ا ح.
ق م بجزيل ا
ذ

ح،

ا ق ي إا
حق ه ن

ألس حذ ا
حئح

جيهح

ب ي ب

ف "ا
قي ة ،فق

يزن س ح ه جزا

حن ا

ح خي جزء.

"

قب ه إل ف

ف ا جه ،ج ل ﵀ ذاك ف

ه

ق م بإه ء هذ ا ل ا
سح ذ

ع إا :
يقح

ب

ل ا حئ ة ا ز ج يحسين

ا

ل ن

قل

.

حا

سح

" حدة "

حئ ه ،ا

ل

إا

ن قحل فيه ح ا ا

جل ْ »:و ِن
حح ْو ُّاذ ِنل ِن َرن ْوا َّ ْو َر ِنة َر ُكق ْول َّ ِن ْو ْو َر ْو هُك َر ح َر َر ح
ّيز ّي
خف ْو
ض اَرهُك َر ح َرج َر َر
َر
َر ب َرَّي ِن
حن
إا

َر ِن ي ًر « إلس ء آلية .24

ن سه
إا

اّييحا ألب غ ا حا .......

بع ب
إا

ح

 ....ب

م ...........

ا حا .
م

إا ط يق  .................ا س قيم
إا ي ب ع ا ب
إا س
إا

ا فحؤل أل ل
......إخ

ق

ّيل ن قف إا جح ب
إا

ب

ا حاية.
.
سح

.
" كريم ة "

مقدمــــة

مقدمة:
أىم
الروائي ٌّ
ّ
أدبي ّ
النص ّ
متميز لما يحتويو من جماليات في األلفاظ واألسموب ،وىو من ّ
نص ّ
النقدية لذلك لقي اىتماما و ِ
النقاد والباحثين
الساحة
اس ًعا من طرف ّ
األدبية و ّ
ّ
المواضيع المطروحة في ّ
ً
ّ
والكتّاب ،فيو يحمل آالم وآمال المجتمع ،ومن المعروف أن لكل نص روائي بنية خاصة بو يقام
عمييا كما ىو موجود في الخطاب الروائي ،ومن خالل ىذا البناء والعالقات بين البنى المشكمة لو
يكسب الخطاب الروائي ميزتو وخاصيتو الجمالية ،وتكون ىذه البنى ىي الباب الواسع الذي نممس
من خاللو جماليات ىذا الفن .
القراء عمى مختمف مستوياتيم المعرفية ،وخمق مساحة
ولقد استقطب الخطا ب الروائي اىتمام ّ
الروائي
النقد األدبي يعيد ّ
مقروئية واسعة مما جعل ّ
النظر فيو ،ومن خضم ىذا االىتمام بالخطاب ّ
نبعت إشكالية بحثنا وىي كاالتي :ماىي البنى المشكمة لمخطاب الروائي في رواية رغم الفراق لنور
عبد المجيد؟
أىميا:
وقد تولّد عن ىذه اإلشكالية ّ
عدة تساؤالت ّ
الزمن والمكان كبنية خطابية في تكوين معمارية العمل
أي مدى ساىم ك ّل من عنصر ّ
إلى ّ
الرواية ؟
الروائي ؟ وما ىي مقومات ال ّشخصية وأبعادىا في ّ
ّ
ومن خالل ىذه اإلشكاليات تبمور موضوع الدراسة والموسوم ب:
بنية الخطاب في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد .
بنيويا كونو األنسب طالما ّأننا
وطبيعة اإلشكالية المطروحة في بحثنا ىذا فرضت
منيجا ً
ً
الرواية
بصدد محاولة الكشف عن بنية الخطاب في ّ

تميزه ،وقد
وابراز أىم الجوانب ّ
الفنية التي ّ

وبنية ال ّشخصية
أما فيما
اعتمدنا في البنية ّ
يخص البنية المكانية ّ
ّ
الزمنية منيج جيرار جنيتّ ،

أ

مقدمة:
اعتمدنا المنيج الوصفي الستظيار اآلليات الجمالية من خالل بنياتو المختمفة والعالقة التي تربطيا
الرواية.
داخل ّ
الدراسة فيو ،وضعنا خطّة بحث مقسمة
تحدد اتجاىو ومعالم ّ
وألن البحث يحتاج إلى خطّة ّ
وفق ىذا اإلطار:
بدأنا البحث بمدخل وحاولنا في متنو رصد بعض المفاىيم المتعمّقة بالبنية والخطاب ،بعد
النظري والتطبيقي.
ذلك قمنا برسم خطوات الفصول إذ مزجنا فييا بين ّ
تطرقنا في المبحث األول
جاء الفصل األول المعنون بالبنية ّ
الزمنية مقسم إلى ثالثة مباحث ّ
المدة من تعطيل
أما المبحث الثاني فدرسنا فيو ّ
إلى المفارقات ّ
الزمنية من استباق واسترجاعّ ،
صا لدراسة التّواتر.
وتسريع ّ
أما المبحث الثالث فكان مخص ً
السردّ ،
األول
ّ
اختص الفصل الثاني بدراسة البنية المكانية واشتمل عمى ثالثة مباحث ،المبحث ّ
النفسي
تناولنا فيو األمكنة العامة و
أما المبحث الثاني فكان لوصف المكان الموضوعي و ّ
ّ
الخاصةّ ،
أىم الوظائف المنسوبة لممكان.
في حين جاء المبحث الثالث إلبراز ّ
وقسمنا ىذا
تضمن الفصل الثالث بنية ال ّشخصية وحاولنا من خاللو تتبع ال ّشخصية وتحميمياّ ،
ّ
أما المبحث الثاني
الفصل إلى ثالثة مباحث ،تطرقنا في المبحث األول إلى طرق تقديم ال ّشخصيةّ ،
الرواية ،وخصصنا المبحث الثالث لوصف ال ّشخصية واكتشاف
فجاء إلبراز وظيفة ال ّشخصية في ّ
أبعادىا.
وأنيينا البحث بخاتمة تحتوي عمى أىم النتائج التي توصمنا إلييا.
أىميا:
وكان زادنا في ىذه ّ
الدراسة مجموعة من المصادر والمراجع المعتمدة ّ
جيرار جنيت :خطاب الحكاية ( بحث في المنيج ).ب

مقدمة:
الزمن ،ال ّشخصية ).
الروائي ( الفضاءّ ،
حسن بحراوي :بنية ال ّشكل ّغاستون باشالر :جماليات المكان.النقد األدبي ).
السردي ( من منظور ّ
حميد لحمداني :بنية ّالنص ّ
السردي.
محمد ّ
عزام :شعرّية الخطاب ّ
 ّالسرد ).
الرواية ( بحث في تقنيات ّ
عبد المالك مرتاض :في نظرّية ّالناحية المنيجية
وما دفعنا الختيار ىذا الموضوع ىو رغبتنا في التّحكم في البحث من ّ
النص والتغمغل فيو وخمق رؤية جديدة لو ،من خالل إقامة
واإلجرائية ،وذلك عن طريق إنطاق ّ
النص وذواتنا الستكشاف دالالتو وملء فراغاتو وفجواتو وادراك قيمو الفنية
عالقة حوار بين ذات ّ
سخرت ليا كل الطاقات
كما وقع اختيارنا عمى رواية رغم الفراق بحكم أن مؤلّفتيا نور عبد المجيد ّ
نفسية المتمقي.
الفكرية والجمالية لتترك أثر في ّ
أىميا :ضيق الوقت وصعوبة جمع
وقد اعترض سبيل بحثنا جممة من الصعوبات ّ

المادة
ّ

أن
العممية وترتيبيا ،إضافة إلى تداخل آراء الباحثين وكثرة وجيات ّ
النظر ،ورغم ىذه الصعوبات إالّ ّ
ىذا األمر لم يزدنا إالّ إصرًار وعزيمة إلتمام ىذا البحث.
وفي األخير نرجو أن نكونا قد وفقنا في عممنا ىذا أممينا أن يكون بحثنا إضافة خير.

ج

م ـــــدخل

مدخل:
وتمييدا لما يميو من فصول ،سنحاول من خالل ىذا
تحقيقا لالتّساق مع عنوان البحث
ً
المدخل تقديم مقاربة حول المصطمحات المشكمة لعنوان البحث

ألن تحديد
"البنية" و "الخطاب"ّ ،

ألنو مادة أولية تخدم الفصل التطبيقي في ىذه
أمر ىام في مجال البحث العممي ّ
المصطمحات ٌ
الروائي ،وعمى ىذا فما ىي البنية ؟ وما ىو
ّ
الدراسة ،في بيان الطريقة المعتمدة في تحميل الخطاب ّ
الخطاب ؟
- 1البنية:
 1-1لغة:
نعني بالبنية البناء والتشييد في نضام معين و «إن المعنى االشتقاقي لكممة البنية واضح ألنيا
تنطوي عمى داللة معمارية ،وىي فعل ثالثي

البنى ويقال بنية مثل
البنى و َ
بناء وىي ُ
بني ،يبني ً

بالضم مثل البِنى بكسر
البنى
رشوة ورشا ّ
ّ
كأنو بنية الييئة الّتي بني عمييا مثل المشية والركبة ،و ُ
1

الباء وما يبنى منو داره».

وكممة البنية استخدمت في القرآن الكريم عمى صورة الفعل «

بني » « واالسم بناء »

ق ُْم َس ْبعاً ِش َد ًاد »
مرة ففي قولو سبحانو وتعالىى َوَب َن ْي َنا فَ ْو َ
و«البنيان» و «مبنى» أكثر من عشرين ّ

2

َّس ُب ْن َي َانوُ و َعمَى َشفَا ُج ُر ِ َى ِار ْاَْنيَ َار بِ ِو ِ ،ى َن ِار َجيََّن َم ﴾ 3،وكممة البني
وقولو أيضاً « َّم ْن أَس َ
النصوص العر ّبية القديمة كممة
ىنا «تد ّل عمى معناىا الظاىر وىو البناء ،ولم ترد فيو وال في ّ
النحاة حديثيم عن « البناء » مقابل «اإلعراب»
«بني» عمى ّأنو ىيكل الثابت لم ّشيء ،ومنو أخذ ّ

 -1محمد عزام :تحميل الخطاب األدبي عمى ضوء المناىج النقدية الحديثة  ،منشورات إ تحاء الكتاب العربي ،دمشق
د ط ،2003 ،ص.12

 -2سورة النبأ ،اآلية .12

 -3سورة التوبة ،اآلية .109

5

مدخل:
وتصوره تركيب وصياغة من خالل تقسيم الكالم إلى مبني لممجيول ،وجرى إد ار داللتو في حقل
فنية وجمالية».
التّعبير والتّركيب والطريقة الّتي تركب بيا األشياء في نسق ىندسي ذي صبغة ّ
الالتيني « »stuoreالّذي يعني البناء
«وتشتق كممة البنية في المّغات األوروبية من األصل ّ
امتد مفيوم الكممة ليشمل وضع األجزاء في مبنى ما من
ثم ّ
أو الطريقة الّتي يقام بيا مبنى ما ّ ،
الفنية المعمارية وبما يؤدي إليو من جمال تشكيمي وتنص المعاجم األوروبية عل ى أن
وجية ّ
النظر ّ
فن المعمار سيخدم ىذه الكممة منذ منتص

1
فإن البنية
القرن السابع عشر »،وعمى ىذا األساس ّ

ٌّ
ولما غدت البنية ىاجساً معرفيا في
مكون من ظواىر متماسكة داخل ّ
النظام الّذي تتخذه ّ ،
ىي كل ّ
معظم العموم ،ازدادت الحاجة إلى تحديدىا وضبط مفيوميا من خالل التوق

عمى تعريفات بعض

العمماء والباحثين في المفيوم االصطالحي.
2-1اصطالحا:
أمر
ّ
إن استعمال مصطمح البنية في الكثير من العموم ،جعل تحديده ً

ا صعباً عمى حد

نميز بعضيا عن بعض
تعبير"روالن بارت " مستعمال بكثرة في جميع العموم االجتماعية بكيفية ال ّ
2
أن البنية «
األخر إالّ عند المجادلة حول مضمونو  ،والى ذل يذىب "أندري الالند " في معجمو ّ

مكون ظواىر متضامنة بحيث يكون كل عنصر فييا متعمق بالعناصر
تستعمل من أجل تعيين كل ّ
األخرى ،وال تستطيع أن تكون ذا داللة إالّ في نطاق ىذا الكل » ،3فمثال كممة نعم ال نفيم معناىا

 -1صالح فضل :النظرية البنائية في النقد األدبي ،دار الشروق القاىرة ،ط ،1998 ،9ص120

 -2شار فضيل :مستويات الخطاب النقدي عند المال مرت اض قراءة في المنيج  ،رسالة ماجستير ،عبد القادر ،
شرشار ،جامعة وىران ،2014 ،ص .91

 -3نقال عن حبيب مونسي :نقد النقد ،المنجز العربي في النقد األدبي دراسة في المناىج ،منشورات دار األديب  ،د

ط ،2007 ،ص.172

6

مدخل:
إالّ إذا وضعت في السياق الّذي قيمت فيو ،وكذل بعالقتيا بالجمل السابقة والالّحقة فتأخذ قيمتيا
من عالقتيا بالعناصر األخرى.
النظام أو الكل المنظم ال ّشامل لمجموعة من
أما " لوسيان جولد مان" يقصد بالبنية « ّ
ّ
العالقات بين عناصره ،ىذه العناصر الّتي تتحدد طبقا لعالقاتيا داخل الكل ال ّشامل
النسق ،وتتأل
نظام كمي يحمل طابع ّ

» ،1فالبنية

يمس عنصر واحد منيا
أي خمل ّ
من عناصر متالحمة و ّ

أما البنية عمى حسب
شأنو أن ُيحدث تحوال وخمال في باقي العناصرّ ،

تتميز
" ليفي شتراوس " « ّ

بخاصية ميمة وىي أنيا نظام يتمثّل في عناصر إذا ُعدلت كمّيا أو بعضيا أدى ىذا بالضرورة إلى
التّعديل في بقيتيا » ،2وعمى حسب أراء ىؤالء تكون البنية « عبارة عن منظومة عالقات وقواعد
الربط بين مختم
تركيب ومتبادلة ّ

حدود المجموعة الواحدة بحيث يتّحدد المعنى الكمّي لممجموعة

3
مكونة من عناصر مركبة تتركب فيما بينيا عن
من خالل المعنى العام لمعناصر ذاتيا»  ،أي ّأنيا ّ

الرغم من استقالل كل عنصر بنفسو بخصائص
طريق نظام ّ
يميز خصائص المجموعة عمى ّ
معين ّ
تميزه.
ّ
 )2الخطاب:
 1-2لغة:
الدالالت المّغوية « فالخطاب األمر العظيم
المادة المعجمية لمادة خطب إلى عدد من ّ
تشير ّ
واألمر الّذي تقع فيو المخاطبة ،ومنو قوليم ح ّل الخطب ،أي عظم األمر وال ّشأن وجمعو خطوب
يزوجو منيا ،وخطب الخطيب ُخطبةً-
وخطب المرأة خطبةً -بكسر الخاء -طمب إلى ّ
ولييا أن ّ
 -1صالح فضل :نظرية البناية في النقد األدبي ،ص.127
 -2المرجع نفسو ،ص.127
-3

حبيب مونسي :نقد النقد ،المنجز العربي في النقد العربي ،دراسة في المناىج ،ص .172

7

مدخل:
المسجع ونحوه ورجل خطيب ،حسن الخطبة
بضم الخاء -ولخطبة الكالم المنثور
ّ

» ،1فالخطاب

ىو وحدة تواصمية إبال غية تحمل كالماً مباش اًر من م ِ
خاطب إلى ُمخاطَب عبر سياق ُيفترض ُوجود
ُ
ونجد في معجم مقاييس المّغة البن فارس « :الخطاب الكالم (المتبادل) بين اثنين
سامع يتمقاه ،
ُ
ى َوَال

يزوج ،قال تعالى:
يقال:
يخاطبو خطاباً ،و ُ
الخطبةُ من ذل  ،وفي ّ
ُ
خاطبوُ
َ
النكاح الطّمب أن ّ

النس ِ
ضتُم بِ ِو ِمن ِخ ْ ِ
ِ
اء﴾ (البقرة ،2» )235والخطبة ىي الكالم المخطوب
يما َع َّر ْ
ْ
ُج َن َ
ط َبة ِّ َ
اح َعمَ ْي ُك ْم ف َ
وسمي بذل لما يقع فيو من التخاطب والمراجعة  ،وفي العين " لمخميل"
األمر يقع،
الخطب:
بو و
ُ
ُ
ّ
الخطب :سبب األمر الّذي تقع فيو المخاطبة ،والخطاب :مراجعة الكالم( تبادلو بين اثنين
نجد«:
ُ
النادي فقال:
الرجل في الجاىمية إذا أراد الخطبة قام في ّ
أو أكثر ،والخطبة مصدر الخطيب ،وكان ّ
النكاح ،وان شئت
خطب ،ومن أراده قال :نكح ،والخطب :المرأة وىو الزوج ،والخطبة :إن شئت في ّ
3
فإن مصطمح الخطاب من حيث المّغة يحمل دالالت ومفاىيم
في الموعظة »  ،ومن خالل ما ذكر ّ

فإن الخطاب ىو فن مواجية
مما سبق ّ
تكاد تصب في واد واحد ،والمعنى ّ

اآلخرين بالكالم أو ىو

معينة قصد تبميغيا لمناس ،والتوجو بو إلييم بطريقة معينة تجعمو قاد اًر عمى
الكالم الحامل لرسالة ّ
التأثير فييم واقناعيم بوجية نظره.
 2-2اصطالحا:
الخطاب ىو ما اختم

النقاد والباحثين ٌّ
فكل ينظر إليو من زاوية مختمفة
عميو الكثير من ّ

نص كالمي يحمل معمومات ورسائل يريد المتكمم (المرسل) أن
وبشكل عام فإن الخطاب ىو ّ
لمكالم أي اإلنجاز الفعمي لمّغة بمعنى

يوصميا إلى المستمع (المتمقي) ،فالخطاب مراد

« المّغة

 -1مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي :القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة ،ط ،2005 ،8ص.478
 -2أحمد بن فارس بن زكريا :معجم مقايس المغة ،اتحاد كتاب العرب ،ج ،2002، 2ص.198
 -3الخميل ابن أحمد الفراىيدي :كتاب العين ،دار إحياء التراث العربي ،د ت ،ص.252
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مدخل:
من الجمل » « 1وىو رسالة أو مقولة » ،2فالخطاب ىو مجموعة متناسقة ومترابطة من الجمل
واالقوال تحمل في سياقييا معمومات تيم المتمقي ،كما ييد

لمتأثير فيو

« وبيذا المعنى يمحق

ألن المعتبر في ىذه الحالة ىو مجموع قواعد تسمسل وتتابع الجمل
الخطاب بالمجال المّسانيّ ،
3

المكونة لممقول ،و ّأول من اقترح دراسة ىذا التسمسل ىو المّغوي األمريكي سابوتي زليق ىاريس »
ّ
التخيمية الّتي أطمق عمييا
فالخطاب ىو « الوسيط المّساني في نقل مجموعة من األحداث الواقعية و
ّ
"جنيت" مصطمح الحكاية » 4فيي الحاممة لمعنى معين تكون عن طريق مرسل إلى متمقي.
أما مفيوم الخطاب حسب " دي سوسير " « فيو مصطمح مراد
ّ

لمكالم » ،5إذن فالخطاب

لغوية ينتجيا المتكمّم ،تتجاوز أبعاد الجممة أو
أما ىاريس فالخطاب عنده ىو « وحدة ّ
يعني الكالمّ ،
6
فإن ج ّل التعاري
الرسالة »  ،ومن خالل ك ّل ىذا ّ

لغوية
تشتر في تحديدىا لمخطاب كظاىرة ّ

فيو ظاىرة لغوية تواصمية لو مظير نحوي بو تتم عممية اإلرسال فالخطاب إذن رسالة لغوية.

 -1دوميني مانقونو ،المصطمحات المفاتيح لتحميل الخطاب ،تر :محمد يحياتن ،منشورات االختال  ،الجزائر،
ط ،2008 ،1ص . 38

 -2إبراىيم صحراوي  :تحميل الخطاب األدبي ،دراسات تطبيقية ،دار األفاق الجزائر ،ط ،1999 ،1ص.10

 -3محمد الباردي :انشائية الخطاب في الرواية العر ّبية الحديثة ،مركز النشر الجامعي ،تونس ،2004 ،ص .127
 -4جيرار جينت :خطاب الحكاية ،تر ،محمد معتصم وأخرون ،منشورات االختال  ،ط ،2003 ،1ص .39-38
 -5فرحان بدري الحربي :األسموبية في النقد العربي الحديث (دراسة في تحميل الخطاب) ،مجد المؤسسة الجامعية
لمدراسة والنشر والتوزيع  ،بيروت ،ط ، 2003 ،1ص.4
 -6المرجع نفسو ،ص.40
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 )1الزمن
1-1لغة.
2-1اصطالحا.
الزمنية).
الزمني (المفارقات ّ
المبحث األول :الترتيب ّ
- 1االسترجاع.
1-1االسترجاع الداخمي.
2-1االسترجاع الخارجي.
-2االستباق.
1-2االستباق الداخمي.
2-2االستباق الخارجي.
الديمومة).
المدة ( ّ
المبحث الثانيّ :
السرد.
 1-2تسريع ّ
 1-1-2الخبلصة.
 2-1-2الحذف.
السرد:
 2-2تعطيل ّ
 1-2-2المشيد.
 2-2-2الوقف.
المبحث الثالث :التّواتر.
 1-3تواتر مفرد.
مكرر.
 2-3تواتر ّ

 3-3تواتر متشابو .

الفصل األول............................:البنية الزمنية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
المدة
الزمنية في رواية رغم الفراق اضافة إلى دراسة ّ
سنحاول في ىذا الفصل تحديد المفارقات ّ
الرواية.
الزمنية بنوعييا وصوال إلى التواتر ومعرفة التك اررات الحاصمة في ّ
الزمن:
ّ )1
 1-1لغة:
الروائي ،ذلك ّأنو يمثّل العنصر
الزمن (  )tempsأحد
يعتبر ّ
المكونات الرئيسية لمخطاب ّ
ّ
الرواية ،فاألحداث تسير في زمن ،وال ّشخصيات تتحرك في زمن
الجوىري ا لّذي يقوم عميو في بناء ّ
والفعل يقع في زمن والحرف يكتب ويق أر في زمن وال يوجد نص دون زمن.
الدىر فيقال « أقام زمنو ولقيتو ذات
المدة و ّ
الزمن ليدل عمى ّ
فنجد ابن منظور قد أورد لفظة ّ
أعداد ،ويريد بذلك تراخي الوقت كما يقال لقيتو ذات العديم أي بين
الزمين أي في ساعة ليا
ٌ
ّ
1
بالزمن ىنا الوقت واألعوام .وفي قاموس المحيط
األعوام »  ،والمقصود ّ

و ّأزمنة ،و ّأزمن بالمكان أقام بو زمانا وال ّشيء أطال عميو الزمن

الزمن والجمع أزمان
« ّ

2
الزمن
فإن ّ
»  ،ومن خبلل ىذا ّ

الزمن فعبروا عن
يحمل داللة جوىرية ،داللة اإلقامة والمكوث والبقاء واتّخذ العرب أفعال تدل عمى ّ
الزمن من الماضي إلى الحاضر
زمن الماضي بفعل د ّل عمى زمن الماضي ،كما ضبطوا داللة ّ
والى المستقبل ومنو قولو تعالى:

ُّور فَفَ ِزعَ من ِفي ْالس ِ
ات و َمن ِفي ْاأل َْر ِ
﴿وْي َوَم ُي ْنفَ ُخ ِفي ْالص ِ
ض
َ
َ
َّم َاو َ
َ

3
ِ
إِ َّال من َش َّ
ع» يد ّل عمى الماضي وجاء بعد
ين﴾  ،ففي قولو تعالى :الفعل «فَفَز َ
اء ْالموُ َو ُك ُّل أَتُوهُ َداخ ِر َ
َ
َ

السموات
نفخ» ويد ّل عمى المستقبل ّ
قولو الفعل «ُي ُ
الدال عمى حدوث الفزع وثبوتو عمى أىل ّ
ألن الفعل الماضي يد ّل عمى وجود الفعل وثبوتو وتحققو
واألرض ّ

الزمن بالمّغة الفرنسية
 «،و ّ

 -1ابن منظور :لسان العرب ،مادة زمن ،مج ،3دار صادر للطبع والنشر لبنان ،2005 ،ص.67
 -2م جد الدين الفيروز أبادي :قاموس المحيط ،ج ،3ط ،1952 ،2ص.23
 -3سورة النمل ،اآلية.87
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الفصل األول............................:البنية الزمنية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
 Letempsأو Timeباإلنجميزية أو  tempusبالبلتينية ،ىذا في التصور الفمسفي ،ولدى أفبلطون
تحديد كل مرحمة تمضي لحدث سابق إلى حدث الحق » ،1وىنا نجد أنفسنا أمام زمنين مختمفين
وىما الماضي والمستقبل وبينيما الحاضر في لحظة غير مدونة.
1-2اصطالحاًا:
الزمن اىتمام العديد من الفبلسفة والباحثين واختمفوا اختبلفاً شديدا في تحديد
لقد أثار مفيوم ّ
المادة المعنوية المجردة الّتي تتشكل منيا الحياة « فيو خير
فالزمن في مفيومو العام ىو ّ
مدلولوّ ،
تغير وحركة ،وىو بالنسبة لئلبداع األدبي عامة والقصصي خاصة ،تحضير
كل فعل ،ومجال كل ّ
2
الزمن مفيوم فمسفي قبل كل شيء بل
النفسي واالجتماعي والتاريخي و اإليديولوجي » ،و ّ
لمجو ّ

الزمان وىو مضاد
الزماني منسوبة إلى ّ
إنو لمن أدق المفاىيم الفمسفية وأكثرىا إشكاالً ،فمفظة ّ
لؤلبدي ،ألن األول يد ّل عمى التغيير والثاني يد ّل عمى الثبوت « ونسبة الّزماني إلى األبدي كنسبة
أن الزماني متعمق بالحياة
المتناىي إلى البلّ متناىي ،وفرقوا بين ّ
الزماني واألبدي أيضاً بقوليمّ :
الزمانية صفة ما كان زمانيا
المادية في حين أنا األبدي متعمق بالحياة الروحية  ،و ّ
ّ

» ،3فالفبلسفة

الزمن بمفيومو
الزمن كمقولة فمسفية وبعدىا ظيرت أبحاث أدبية تبحث في ّ
اكتفوا بالبحث عن ّ
الرواية
اء كان زمن
أن االىتمام ّ
األدبي ،وأكدت العديد من ّ
الدراسات ّ
ّ
بالزمن األدبي سو ً
القصة أو ّ
ي تمييزىم بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي.
الروس ف
تعود بداياتو إلى الشكبلنيين ّ

 -1عبد المالك مرتاض :في نظرية الرواية (بحث في تقنيات السرد ) ،عالم المعرفة الكويت ( ،د ط) ،1998،
ص.172

 -2أحمد طالب :مفيوم الزمان وداللتو في الفمسفة واألدب ،بين النظرية والتطبيق ،دار الغرب لمنشر والتوزيع ،ط ،2

 ،2004ص.09

ي ،دار الكتاب المبناني ،ج ،1ط ،1994 ،1ص.638
 -3جميل صميبا :المعجم الفمسف
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الفصل األول............................:البنية الزمنية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
المكونات
النقاد الشكبلن يون عند ىذا الحد ،بل تجاوزوه إلى البحث عن
ولم يتوقف ّ
ّ
ألنو
والخصائص الجزئية ّ
الروائي ّ
لمزمن في الفعل ّ

« محوري وعميو تترتب عناصر التشويق

الزمن
الرواية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعالجة عنصر ّ
واإليقاع واالستمرار بل وا ّن شكل ّ

» 1،فعنصر

الرواية وال يمكن بشكل من األشكال االستغناء عنو ،إذ ّأنو كما يرى جيرار جنيت «
ّ
الزمن ميم في ّ
يمكن أن نروي قصة دون أن نسعى إلى تحديد المكان الّذي تدور فيو األحداث ،بينما يكاد
القصة في زمن معين:
فبلبد أن نحكي
السرد،
ّ
مستحيبل إىمال العنصر ّ
ّ
الزمني الّذي ينظُم عميو ّ
الزمنية بالنسبة لمقتضيات
ماضي أو حاضر أو مستقبل  ...ومن ىنا تأتي أىمية التحديات ّ
2
الزمن بل من المستحيل أن نجذ ذلك.
السرد »  ،فمن المتع ّذر أن نعثر عمى ّسرد خال من ّ
ّ

فممزمن دور مركزي داخل منظومة
الروائي ويكممو ،وبيذا ّ
ّ
الروائي يشير إلى الحدث ّ
فالزمن ّ
الرواية وعمودىا الفقري الّذي ُّ
يشد أجزائيا ،كما ىو محور الحياة ونسيجيا
محور ّ
الحكي « فيو ّ
»ًّ ،3
الرواية ،بحيث تتحرك (األحداث ،الشخصيات ،المكان)
فالزمن يمعب دو اًر ميماً في سير حركة ّ
بحركتو وتتوقف عن الحركة بسكونو.

ن في ثبلثية نجيب محفوظ ) ،مكتبة األسرة ،2004 ،ص.38
 -1سي از قاسم :بناء الرواية ( دراسة مقار ة

 -2حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي (الفضاء ،الزمن ،الشخصية)  ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط ،1990 ،1
ص.127

 -3ميا حسن القصراوي :الزمن في الرواية العربية ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط
 ،2004ص.23
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الفصل األول............................:البنية الزمنية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
المبحث األول  :المفارقات الزمنية.
الزمنية «واذا كانت المفارقة
النقاد ال ّذين استخدموا مصطمح المفارقات ّ
لع ّل " جنيت" من أوائل ّ
الزمنية تعني تباين األحداث وتغايرىا في ترتيبيا أو تتابعيا أو
فإن المفارقة ّ
لغويا تعني المباينةّ ،
1
إما أن
الروائي»  ،فالمفارقة ّ
تنمي الموضوع ّ
الزمنية « ّ
تواترىا ،وما يترتب عن ذلك من دالالت ّ

تكون استرجاعاً ألحداث ماضية  Retos pectionأو تكون استباقا ألحداث الحقة Anticipation
ُّ
وكل مفارقة سردية يكون ليا مدى  portéeأو اتساع  Anplitudeفمدى المفارقة ىو المجال
السرد وبداية أحداث مسترجعة أو متوقعة
الفاصل بين نقطة انقطاع ّ

» ،2إذن فالمفارقة تكون

إما عن طريق العودة إلى الماضي واسترجاع
السرد في رواية أحداث
ّ
بمخالفة زمن ّ
القصة ،وتكون ّ
الزمن والتنبؤ بأحداث الحقة.
أحداث ماضية أو عن طريق استباق ّ
ويجب التمييز ىنا بين نوعين من الزمن زمن الخطاب وزمن الحكاية ،وزمن الخطاب « ىو
القصة ،يمكن
القصة ىو زمن متعدد األبعاد ففي
خطي في حين أن زمن
معنى من المعاني زمن
ّ
ّ
ّ
ألحداث كثيرة أن تجري في آن واحد لكن الخطاب ممزم بأن يرتبيا ترتيباً متتالياً يأتي الواحد منيا
الرجوع إلى ىذا
بعد األخر ...غير ّ
أن ما يحصل في أغمب األحيان ىو أن المؤلف ال يحاول ّ
النظام الطبيعي
الزمني ألغراض جمالية» ،3ف
التتالي الطبيعي لكونو يستخدم التحريف ّ
االنحراف عن ّ
أما زمن الحكاية فيو « منطقي رياضي
ّ
لمزمن يتجاوز بذلك المستوى المّغوي إلى المستوى الجمالي ّ ،
 -1نجبلء مشعل :تحميل الخطاب الروائي النسوي نموذجاً ،مصر العربية لمنشر والتوزيع ،ط ،2014 ،1ص.89

 -2حميد لحمداني :بنية النص السردي (من منظور النقد األدبي ) ،المركز الثقافي العربي لمطباعة والنشر والتوزيع،
ط ،1991 ،1ص.74

 -3تزفيتان تودوروف :مقوالت السرد األدبي ،تر  :الحسين سحبان وفؤاد صفا  ،مجمة آفاق ،اتحاد كتاب المغرب،
العدد  ،1988 ،9-8ص.42
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الفصل األول............................:البنية الزمنية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
الزمن عمى وفق الترتيب الميقاتي لؤلحداث ،فكما ال يكون البطل في مكانين في وقت
يسير فيو ّ
الروائي
واحد ،وبنفس الشيء ال يمكن أن يسرد ً
عددا من األحداث في وقت واحد إالّ في ّ
فنية ّ
السرد ّ
النحوي ال
الحديث ،وزمن الحكاية ىو زمن تاريخي واقعي ّ
النحوية  :ففي التّركيب ّ
كالزمن في الجممة ّ
أيضا في زمن الحكاية ال يجوز القفز عمى الحدود
يجوز أن نقول :آتيك أمس ،أو جئتك ً
غدا ،و ً
1
أن
الزمنية
المنطقية لؤلشياء فالطّبلق ال يحدث إالّ بعد أن تكون رابطة ّ
ّ
ّ
الزواج » ،ومن ىذا نقول ّ

في زمن الحكاية يجب أن يكون ىناك ترتيب زمني عمى عكس زمن الخطاب ال

ذي تحدث فيو

المفارقة الزمنية.
 )1االسترجاع : Analepse
القيم
ّ
الروائية عبلقة خاصة تربطيا باالسترجاع ،وتتّسم ىذه العبلقة بمجموعة من ّ
لمنصوص ّ
الرواية فاالسترجاع
الجمالية اّلتي تشكل نص ّ

« ىو العودة إلى ما قبل نقطة الحكي

» ،2فيو

سردية تعمل عمى « إيراد
استرجاع حدث كان قد وقع من قبل ،غير الّذي يحكى اآلن ،وىو عممية
ّ
السرد
حدث سابق لمنقطة ّ
الزمنية الّتي بمغيا ّ

» ،3فيو يسرد ما حدث أنفًا غير ال ّذي ُسرد في

تمت في زمن ما
المّحظة ،دون تتابع األحداث في سردىا « و ّ
القصة لكي تروى يجب أن تكون قد ّ
قصة لم تكتمل أحداثيا بعد
غير زمن الحاضرّ ،
المتع ّذر أن تُحكى ّ
ألنو من ُ

فالقصة بطبيعة
»،4
ّ

قصة في زمن
الحال تكون أحداثيا قد وقعت من قبل في زمن غير زمن الحاضر ،ألنو إذا ُر ّ
ويت ّ
أن تكون أحداثيا لم تكتمل بعد وتبقى في تواصل مستمر ،وال يحدث
الحاضر فمن الطبيعي ّ
الرواية بيدف العودة إلى الماضي فقط واّنما يحقق عدداً من المقاصد الحكائية
االسترجاع داخل ّ
 -1ينظر 09 ،ghilous, hooxs. com :ماي.2011 ،
 -2جان ريكاردو :قضايا الرواية الحديثة ،تر

 :صياح الجييم ،منشورات و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي،

دمشق ،1977،ص.250

 -3عمر عاشور :البنية السردية عند الطيب صالح ،دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،2010،ص.18
 -4محمد عزام :شعرية الخطاب السردي ،من منشورات اتحاد الكتاب العربي دمشق ،2005 ،ص.102
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الفصل األول............................:البنية الزمنية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
السرد وراءه ،سو ا ًء بإعطائنا معمومات حول سوابق شخصية
مثل « ملء الفجوات الّتي يخمفيا ّ
ثم عادت
القصة أو باطبلعنا عمى حاضر
جديدة دخمت عالم
ّ
ّ
شخصية اختفت عن مسرح األحداث ّ
1
فإن السارد ال يعود إلى الماضي بيدف العودة بل ألسباب عديدة
لمظيور من جديد »  ،ومن ىذا ّ

السرد أو العودة بنا إلى الماضي الستذكار أحداث قد وقعت من
منيا :ملء الفجوات الّتي ُيخمفيا ّ
لتترسخ في أذىاننا ونعيش المّحظة أو الحدث.
قبل
ّ
السرد ليعود بو إلى الماضي
فبلسترجاع ىو التّوقف عن سرد األحداث الواقعة في حاضر ّ
اء كان ماضي بعيد أو قريب ،ونجد نوعين من االسترجاع:
سو ً
الداخمي :L’analepse interne
 1-1االسترجاع ّ
القصة فنسير معيا في خط
الداخمية « تتّصل مباشرة بالشخصيات وأحداث
إن االسترجاعات ّ
ّ
ّ
2
السرد من الحاضر إلى المستقبل ليعود
الروائي »  ،ففيو يتوقف تنامي ّ
زمني واحد بالنسبة لزمننا ّ
ّ

الداخمي في رواية رغم الفراق التمسنا عدداً ىائبلً من
بذاكرتنا إلى الماضي ،ومن أمثمة االسترجاع ّ
االسترجاعات الداخمية إن لم نقل ّأنيا طغت عمى االسترجاعات الخارجية.
الداخمي نجد
ومن أمثمة االسترجاع ّ

«"عايدة" ابنتيا  " ...عايدة" ىي الّتي تبقى معيا في

السيرات
الزيارات و ّ
البيت ،عندما يتركوُ " ىاشم" و"منعم" ،عايدة ىي الّتي تخرج معيا إلى ّ
الدعوات و ّ
وعطاءا» ،3وىذا االسترجاع أتى عمى شكل مونولوج داخمي
 " ...عايدة" ىي الّتي تمؤل أياميا حباً
ً
 -1حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي ( الفضاء ،الزمن ،الشخصية) ،ص.121

 -2ينظر :وليد نجار ،قضايا السرد عند نجيب محفوظ ،دار الكتاب المبناني ،ط ،1985 ،1ص.96
الفرق ،مكتبة الدار العربية لمكتاب ،ط ، 2010 ،2ص.40
 -3نور عبد المجيد :رغم ا

* نور عبد المجيد روائية سعودية حاصمة عمى ليسانس اآلداب من جامعة أم القرى وعمى دبموم في التربية وعمم
لمدة عامين.
النفس من جامعة عين ّشمس في القاىرة ،وشغمت منصب مسؤول تحرير مجمة "مدى" السعودية ّ
ومنصب مساعد رئيس تحرير مجمة "روتانا " لمدة عام واحد ،وليا األن زاوية ثابتة في مجمة " كل الناس" ومن أبرز
أعماليا ديوان وعادة سندريبل حافية القدمين.
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الفصل األول............................:البنية الزمنية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
السبب الرئيسي في رحيميا
تسترجعو ىدى أثناء رحيل "عايدة" إلى المنصورة وتركيا وحيدة ،إالّ ّأنيا ّ
ومع ذلك فيي حزينة لفعل ذلك.
عميا
ونجد "عايدة" تتذكر ّ
الصباح الحزين الّذي عاشتو في بيت ّ

"طمعت" « كان صباحاً

حزيناً  ...جاء فيو صبلح ومعو المأذون واثنان ال تعرفيما  ...في صمت أنيى المأذون إجراءات
الزوجة  ...في صمت
لتوقع اسميا في خانة ّ
زواجيا من "صبلح"  ...في ىدوء أمسكت ىي بالقمم ّ
وىدوء أصبحت زوجة"صبلح رفاعي ...دون كممة تينئة واحدة  ...دون زغرودة ..

 .دون حتى

كوب واحد من الشربات » ،1وىذا جاء أيضاً عمى شكل مونولوج داخمي تسترجع فيو "عايدة"
خطوات زواجيا مع "صبلح" الذي لم تعرف عنو شيئاً  ،ومراسيم الزواج الحزينة والتي تمت وكأنيا
صفقة عمل بل لو كانت صفقة عمل لكان فييا القميل من الفرح والسرور التي لم تحس بيا ىي بل
وكل العائمة حتى زوجيا "صبلح".
 2-1االسترجاع الخارجي :L’analepse externe
قصصيا مختمفًا عن مضمون
تصور"جنيت" « مضمون
ً
تتناول االسترجاعات الخارجية وفق ّ
السارد إضاءة
بكيفية كبلسيكية جداً-
األولّ ،إنيا تتناول-
ّ
ّ
شخصية يتم إدخاليا حديثاً ويريد ّ
الحكاية ّ
القصة وتسير وفق خط زمني خاص ال
سوابقيا » ،2واالسترجاعات الخارجية تخرج عن خط زمن
ّ
عبلقة لو بسير األحداث كما تقف إلى جانب األحداث وال ّشخصيات لتزيد في توضيح األخبار
القصة.
األساسية في
ّ
فالمقطع االسترجاعي الّذي استوقفنا عنده "ال سارد" مركب من جممة مقاطع استرجاعية
الراوي في أن يشير من خبلليا إلى حياة شمبية واسترجاعيا وتذكرىا أحبلم أم
خارجية ،وقد أفاد ّ

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.61

 -2جيرار جنيت :خطاب الحكاية ،ص.61
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الفصل األول............................:البنية الزمنية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
األول:
عايدة الّتي كانت صديقتيا واألحداث اّلتي جرت بينيما :المقطع ّ

« يتيمة وال عشان بنت

تتجوز أخوك  ...وأنا ...أنا
الغالية  ...بنت " أحبلم" المّي كنت بتجري وراىا وسابتك ؟ عشان ّ
المّي رضيت بيك مش عاجبك ....
 المقطع الثاني :أطرق" طمعت" برأسو " ...أحبلم"  ...رحميا ا﵀ كانت أجمل بنات المنصورة ...لم يكن "طمعت" وحده الّذي أحبيا ُّ ...
الحي في ذاك الوقت كانوا يحبونيا ...
كل شباب
ّ

كانت

جميمة رقيقة ...حتى صابر أخوه كان يحبيا  ...لكن لم يكن أحدىما يعمم من تحب ىي ....
أن طمعت يطاردىا ويبلحقيا بحبو ورغبتو
 المقطع الثالث :شمبية كانت صديقتيا ،ومنيا عممت ّالزواج منيا  ...كانت أحبلم خائفة من خمق مشكمة بين طمعت وصابر
في ّ

» ،1ومن خبلل ىذه

القصة كما وردت األحداث وال ّشخصيات لتزيد في
الروائية قد خرجت عن خط زمن
ّ
المقاطع نجد ّ
األساسية ،فمن خبلل ىذه المقاطع اتّضح لنا سبب كراىية "شمبية" "لعايدة" ورفضيا
توضيح األخبار
ّ
السبب الّذي جعميا تكره "عايدة" فكمما نظرت إلى "عايدة"
بالبقاء معيم ،فكراىيتيا "ألحبلم" ىو ّ
تذكرت المرأة الّتي أحبيا زوجيا وفضميا عمييا.
 )2االستباق :Prolepses
ُّ
الزمنية ويعني بو « تقديم األحداث البلّحقة والمتحققة – حتما-
يعد االستباق أحد المفارقات ّ
الروائي ،عمى العكس من التوقع الّذي قد يتحقق وقد ال يتحقق
في امتداد بنية ّ
السرد ّ

» ،2أي

النياية
الحدث قبل وقوعو ،فيو توقع وانتظار لما سيقع وىذا ال يعني ضرورة تحقق ما ينتظره في ّ
فقد يخيب ويفشلّ ،إنما يتحكم في ذلك اتجاه تطور األحداث .واالستباقات يقسميا "جنيت" إلى
ميز من غير مشقّة بين استباقات داخمية وأخرى خارجية
سوابق داخمية وسوابق خارجية .قائبلًُ «:
سن ّ

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.80

 -2آمنة يوسف :تقنيات السرد في النظرية والتطبيق ،المؤسسة العربية لمدراسات ،بيروت ،ط ،2015 ،2ص.81
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الفصل األول............................:البنية الزمنية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
الزمني لمحكاية األولى يعينيا بوضوح المشيد األخير غير االستباقي » 1وبيذا يكون
فحدود الحقل ّ
الداخمي واالستباق الخارجي.
لبلستباق نوعان ىما :االستباق ّ
الداخمي :Le prolepse interne
 1-2االستباق ّ
الروا ئية ويتميز بكونو « يقع داخل
تعد االستباقات ّ
ّ
الداخمية أكثر توظيفاً بين ثنايا ّ
النصوص ّ
الداخمي لخطر
الزمني لممحكي األول دون أن يتجاوزه كما أنو ،يعرض القص كاالسترجاع ّ
المدى ّ
التداخل والتكرار بين الحكاية األولى والحكاية الّتي يتوالّىا المقطع االستباقي » ،2وتعني أن ُيشار
الرواية نجد الحوار الّذي دار
إلى أحداث قبل أوان حدوثيا ومن أمثمة االستباق الداخمي في ّ
الرواية
المّواء "عبد الكريم" وابنو "حسن" الّذي ورد في مرحمة متقدمة من ّ

بين

متردد من حياتك
« لسو ّ

مع "دينا" في بيت أميا يا "حسن"؟ ليجيب :طنط نجوى بتّدخل في كل حاجة وكبلميا جامد  ...أنا
مش عايز أشيل منيا وال عايزىا ىي تشيل مني ،أنا مش عايز حياتي مع " دينا" يا بابا تدخميا
مشاكل ،كفاية مشاكل كل الحياة الطبيعية إلي حتقابمنا » ،3فينا يتحدث عن حدث لم يحن وقتو
بعد ،وذلك الستباق "حسن" األحداث الّتي سيعيشيا مع "دينا"و الّتي لم تح ّل بعد.
وفي استباق أخر نجد بالرغم من األلم الذي سببتو "ىدى" "لعايدة" و"لياشم" و" لمنعم"
ولنفسيا أيضا ،فيي قد اتخذت ق ار اًر صريحاً متعمقا بحياة "عايدة"

أن "ىاشم" يتألم
« "ىدى" تعمم ّ

فشيئا سينسى  ...سيبدأ في
شيئا ً
لكنو سينسى األلم  ...سيساعده سفر "عايدة" إلى بريطانياً ...
البحث عن فتاة من عمره  ...من محيطو  ...فتاة تميق بحفيد وزير وابن أستاذ في القانون  ...كل
شيء سيعود كما كان » ،4وىنا فقد ظير االستباق من خبلل ذكر أحداث لم تقع بعد وكذلك لم

 -1جيرار جنيت :خطاب الحكاية ،ص.77
 -2المرجع نفسو ،ص.79

الفرق ،ص.45
 -3نور عبد المجيد :رغم ا
 -4المصدر نفسو ،ص.65
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أن "ىاشم" سينسى "عايدة" وسينسى األلم ولكن ما حدث غير ذلك
الرواية ،فيي تقول ّ
تتحقق في ّ
فينا يتّضح لنا االستباق المتوقع الّذي لم يتحقق والذي تحكم في ذلك

اتجاه تطور األحداث

ويتواصل القص عن "ىاشم" « عند ظيور النتيجة ،سيسافر في رحمة إلى باريس ،وسيعرج عمى
1
يوضح لنا اشتياق "ىاشم"
لندن لزيارة "عايدة"  ...نعم سيزور اليمامة الّتي اشتاق إلييا »  ،ىذا ما ّ

يمر بيا المّحظة ،فقد تحقق ما
ألختو وحبيبتو الّتي يطوق شوقاً لرويتيا ويتوقع أحداث غير الّتي ُّ
كان يتوقعو ويحمم بو أخي اًر انتيت االمتحانات وحمّق

"ىاشم" في سماء لندن لرؤية اليمامة

البيضاء،وتُستبق األحداث أيضا في قول "ىدى" « إن شاء ا﵀ نروح كمّنا نقضي رأس السنة في
باريس ونعزم "عايدة" وجوزىا كمان زي ما اتفقنا بس برضو زي ما اتفقنا تكون أنت كمان استقريت
في شغمك مع باباك » ،2وفي ىذا أيضا استباق ففي قوليا في الشتاء يعني ّأنيا تتحدث عن زمن
لم يحن بعد فما تحدثت عنو ،وتوقعتو وىو سفرىا ىي وعائمتيا لزيارة "عايدة" ،ىذا مالم يحدث فكل
ىذه األحداث واالستباقات قد تتحقق وقد ال تتحقق ،ألنو توقع وانتظار.
 2-2االستباق الخارجي :Le prolepse externe
الرواية فيناك أيضا استباقات خارجية ،فتقع
بما ّأننا تحدثنا عمى االستباقات ّ
الداخمية في ّ
الزمني لمحكاية
السرد أو الكتابة أي « خارج حدود الحقل ّ
االستباقات الخارجية عمى مقربة من زمن ّ
األولى ،وتكون وظيفتيا ختامية في أغمب األحيان ،بما أنيا تصمح لمدفع بخط عمل ما إلى نيايتو
3
الرواية استباق مستقبل "عايدة" و"ىاشم" اإلخوة
المنطقية »  ،ومن األمثمة القميمة الّتي تضمنتيا ّ

الّذي جمعيم بيتاً واحداً ال ّشخصيات الّتي دارت حوليم معظم أحداث الرواية ،فالراوي يوقف مسار
القص ليستجمب المستقبل معتمد عمى محرك نفسي ىو الحاضر.
 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.155
 -2المصدر نفسو ،ص.177

 -3جيرار جنيت :خطاب الحكاية ،ص.77

21

الفصل األول............................:البنية الزمنية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
يخص "عايدة" قولو
فاالستباق الّذي ُذكر والّذي
ّ

 « :في الصباح سيحضر ليأخذىا إلى

القاىرة ،ستذىب معو إلى السفارة إلجراء مقابمة الحصول عمى تأشيرة لندن  ...ستذىب بتأشيرة زيارة
مرة أخرى  ...في لندن ستبدأ رحمة جديدة إلنياء إجراءات حصوليا عمى
في لندن
ستتزوج "صبلح" ّ
ّ
اإلقامة ،وبعدىا بشيور وربما سنوات ستحصل عمى الجنسية اإلنجميزية » ،1ونجد في ىذا استباق
وتزوجت
وتنبؤ لمستقبل "عايدة" ،وكيف ستعيش ومع من ،وىذا ما حدث بالفعل فقد ذىبت إلى لندن ّ
الدرجة الثانية.
"صبلح" وحصمت عمى
الجنسية اإلنجميزّية وأصبحت مواطنة من ّ
ّ
لنجد استباق خارجي اخر وىو التنبؤ لحياة "ىاشم" ابن أستاذ في القانون وحفيد وزير « سيصبح
أستاذ في القانون  ...سيدرس في الجامعة  ...سيمارس مينة المحاماة مع والده  ...سيتعامل مع
كل الشركات الكبيرة ،واّلتي ٌيدير "عبد المنعم" شؤنيا القانونية "ىاشم" سينجح
اسمو إلى جوار اسم "عبد المنعم صادق"

" ...ىاشم" سيممع

القص ليس تجلب المستقبل
» ،2فالراوي يوقف مسار
ّ

معتمداً عمى محرك نفسي ىو الحاضر.
أن ىذه االستباقات الموجودة في الرواية ّأدت دو ار ميما،
نستخمص مما سبق ّ

فقد جعمت

مشدودا لتتبع األحداث وتوقع األحداث البلّحقة ،فك ّل من االستباق واالسترجاع كان لو دور
القارئ
ً
السردي لؤلحداث إالّ ّأنيما يختمفان في الوظيفة.
التتابع ّ

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.61
 -2المصدر نفسو ،ص.155
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الديمومة) :Ladurée
المدة ( ّ
المبحث الثانيّ :
بالمدة « دراسة العبلقة بين زمن
ونقصد ّ

الزمن ُيقاس
أن ّ
الحكي وطول ّ
النص ،حيث ّ

بالثواني والسنين ،والطول بالجمل والصفحات ،وذلك قصد استقصاء التغيرات الّتي تط أر عمى سرعة
1
السرد ونظامو من خبلل
السرد من تعجيل وتبطئو »  ،فوتيرة سرد األحداث ىي الّتي ّ
تحدد إيقاع ّ
ّ

الزمني
درجة سرعتيا وبطئيا «،ونجد "جيرار جنيت" يقترح في كتابو" أشكال"  1982دراسة اإليقاع ّ
السرد) والتوقف والمشيد في (
من خبلل أربع تقنيات
ّ
سردية ىي الخبلصة والحذف( في تسريع ّ
السرد) ».2
تعطيل ّ
السرد :ويتم تسريع السرد من خبلل تقنيتين ىما:
 1-2تسريع ّ
 1-1-2الخالصة (المجمل) :Sommaire
الراوي لتسريع الّزمن وتقديم
ّ
تعد الخبلصة إحدى الحركات ّ
السردية األربع الّتي يمجأ إلييا ّ
لعدة أيام ،أو شيور أو سنوات من الوجود
الحركة عمى « سرد بعض الفقرات أو بعض صفحات ّ
دون تفاصيل أعمال وأقوال » ،3ويسمييا البعض التخمّص أو اإليجاز وىي

« نوع من التسريع

النظرات العابرة
الّذي يمحق
جراء تمخيصيا إلى نوع من ّ
ّ
القصة في بعض أجزائيا بحيث تتحول من ّ
لمماضي والمستقبل ،فالوقائع الّتي يفترض أنيا جرت في أشير أو سنوات تُختزل في أسطر أو
4
أن اإلطالة والتفصيل يجعبلن من القارئ
الرواية ،إذ ّ
صفحات »  ،فالخبلصة تمعب دو اًر فنياً في ّ

يم ّل.

 -1عمر عاشور :البنية السردية عند الطيب صالح ،ص.22
2
السردي ،ص.112
 -محمد عزام :شعرية الخطاب ّ

 -3جيرار جنيت :خطاب الحكاية ،ص.109

4
السردي ص.112
 -محمد عزام :شعرية الخطاب ّ
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فالروائية في رواية رغم الفراق أثناء سرد وقائع جرت لم تعتمد التفاصيل كمّيا واّنما
وبيذا ّ
الرواية كمجمل أو ّممخص
مرت عمى الفترة ّ
الزمنية مرو اًر سريعاً لعدم أىميتيا ومنيا :ما ذكر في ّ
ّ
عن حياة "دينا" و"حسن" ،وكيف سيعشان ومع من؟

معا ليبلً
« عشرون يوماً ويصبحان ً

ونيا ار...عشرون يوماً وينتقل "حسن" لمحياة معيا ومع والدتيا في شارع نيرو ...كان يفضل أن
أصرت عمى أن يبقيا معيا . ..ىي أيضا ال تريد أن تترك
يستقبل بسكن خاص ،لكن نجوى والدتيا ّ
1
ممخص ومجمل عن كيف ستعيش "دينا"
أميا وال بيتيا في شارع نيرو ، » ...وبيذا فيي تسرد لنا ّ
ّ

النظرة العابرة
السرد ال ّذي قامت بو الروائية فيعد نوع من ّ
بعد زواجيا من "حسن" وىنا يظير تسريع ّ
ممخص لحياة صاحب المقيى ال ّذي تعمل عنده "عايدة"
لممستقبل ونجد ما ُذكر أيضا في ّ

« منذ

مما ىو عميو ،ولكن ىا ىو ينتمي في مقيى
أربعين عاماً ،كان يظن أنو سيحقق شيئاً أفضل ّ
صغير متيالك في حي قديم موبوء يحيا شيخوختو وحيداً ال زوجة وال أبناء » ،2وىنا نجد نوع من
التخمّص واإليجاز "شودري" أثناء مجيئو إلى إنجمت ار فقد كان يستحق حياة أفضل مما ىو عميو
اآلن ،فينا األحداث الّتي جرت في سنوات وأشير استخمصت في بضعة سطور.
 2-1-2الحذف :L’ellipse
إلى جانب الخبلصة يمعب الحذف ويسمى كذلك بالقطع أو القفز أو اإلسقاط دو اًر بار اًز في
بأنو
الروائي ّ
ويعرف الحذف في ّ
السردُ ،
تسريع ّ
النقد ّ

القصة دون
« يتجاوز بعض المراحل من
ّ

اإلشارة بشيء إلييا ويكتفي عادة بالقول مثبلً "مرت سنتان" أو انقضى زمن طويل فعاد البطل من
3
النص وتكون ىناك عبارات دالة عمى الحذف
غيبتو ويسمى قطعاً »  ،فالقطع ىو اختزال زمن من ّ

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.13
 -2المصدر نفسو ،ص.185

 -3حميد لحمداني :بنية النص السردي ( من منظور النقد األدبي) ،ص.77
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مدة" أو "مرت سنين" وغيرىا من عبارات تسريع السرد
منيا "بعد ّ

أن في تحميل
 ،ويرى "جنيت" ّ

تقنيات الحذف نجد نوعين من الحذف:
محدد :E.Détermine
 1-2-1-2حذف ّ
يصرح بالحذف
مدة كقولنا بعد شيرين ،فالحذف
وىو « الّذي ُّ
ّ
ينص عمى ّ
المحدد يعني أن ّ
الرواية
الزمن » ،1فمن الحذف
ّ
مدة الحذف و ّ
والقطع بطريقة وأسموب مباشر ،ونعمن عن ّ
المحدد في ّ
2
عما
نجد « بعد حضورىا بستة شيور اكتشفت "ىدى" أنيا حامل »  ،فقد تغاضت الكاتبة الطرف ّ

حدث في ىذه الفترة ،وكذلك في قول ىا « شير تقريباً منذ بداية قصتيا معو  ...منذ مساء يوم
مرة
لممرة األولى  ...لم يطل ّ
النظر في وجييا ّ
ذىابيا إلى المنصورة ،حيث رأتو ّ

» ،3وىنا نجد

قص
قطع األحداث قد جرت ،وبيذا فقد كان جزًء من
القصة سكت عنو في سرد األحداث  ،وفي ّ
ّ
مرت
تحدثت عن ّ
أخر نجد أن الكاتبة ّ
المدة الّتي لم تُحادث فييا عائمتيا بعد سفرىا « ثبلثة أسابيع ّ
عمى سفر"عايدة"  ...ثبلثة أسابيع لم تحادثيم فييا سوى مرة واحدة

» ،4وعمى ىذا فقد تم بروز

نصية في التسمسل المنطقي لؤلحداث من خبلل إضمار واسقاط فترة زمنية ميتة.
ثغرات ّ
محدد : E.Indétermine
 2-2-1-2حذف غير ّ
مدتو كقولنا بعد عدة أشير ،وىنا نصرح بالحذف
ينص عمى ّ
وىو « الّذي يشار إليو وال ّ
الزمن » ،5ومن بين األمثمة الّتي وجدناىا عمى ذلك « بعد
بطريقة غير مباشرة لكن دون تحديد ّ
6
الزمنية اّلتي
العمر دا كمّو" ...عايدة" سابت بيت أنكل منعم ورجعت بمدىا »  ،فينا لم تُحدد الفترة ّ

 -1عمر عاشور :البنية السردية عند الطيب صالح ،ص.24
الفرق ،ص.34
 -2نور عبد المجيد :رغم ا
 -3المصدر نفسو ،ص.3

 -4المصدر نفسو ،ص.116

 -5عمر عاشور :البنية السردية عند الطيب صالح ،ص.24
 -6نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.47

25

الفصل األول............................:البنية الزمنية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
قضتيا "عايدة" في بيت منعم ،ونجد أيضاً حذف غير محدد أي بطريقة غير مباشرة في قول
مرت أعوام طويمة ،لم ترى فييا ىدى دينا تنام إلى جوار ىاشم في فراش واحد ،لكن عودة عايدة
« ّ
القصة
أعادتيم إلى لحظات طفولتيم البعيدة » ،1وىنا فقد تجاوزت بعض المراحل واألحداث في
ّ
تحدد لنا كم من عام مضى
دون اإلشارة إلييا فقد اكتفت الكاتبة بقول مرت أعوام طويمة وىنا لم ّ
وانقضى.
 2-2تعطيل السرد :ويتم تعطيل السرد من خبلل تقنيتين ىما:
1- 2-2المشهد :Scéne
أساسا عمى الحوار الّذي يحقق عممية التواصل فيو « :المقطع الحواري الّذي
يقوم المشيد
ً
السرد » ،2ويسيم المشيد في بعث أفكار ال ّشخصيات
الروايات في تضاعيف ّ
يأتي في الكثير من ّ
الراوي ويتقدم
الرواية إالّ بالحوار فيو « محور لؤلحداث
ّ
ويخص الحوار ويغيب ىنا ّ
وال يتحقق في ّ
الكبلم كحوار بين ال ّشخصيات كما يمكن أن يكون لممشيد قيمة افتتاحية عندما يشير إلى دخول
شخصية إلى مكان جديد ،أو

السرد فتكون لو قيمة
أن يأتي في نياية الفصل ليوقف مجرى ّ

3
الروائية إلى التّطابق مع
اختتامية » ،وعمى العموم ّ
فإن المشيد في ّ
السرد ىو أقرب المقاطع ّ

السرد وتعطيمو من خبلل نوعين من الحوار ىما:
الحوار في
القصة .والمشيد يقوم بتبطئة ّ
ّ
 1-1-2-2حوار خارجي :Dialogue
ويتم بين شخصين أو أكثر ،ويتيح لم ّشخصية بالتّعبير عن أرائيا وأفكارىا ومثال ذلك الحوار
النيار ده يا مامي ...أنا حاروح
الّذي جرى بين ىدى و ابنيا "ىاشم"« :أنا مش حاروح الجامعة ّ
المنصورة عند عايدة ...
 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.78

2
السردي (من منظور النقد األدبي) ،ص.78
 حميد لحمداني :بنية النص ّ3
السردي ،ص.114
 -محمد عزام :شعرية الخطاب ّ
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قداميا حتصعب
"ىدى"" :ىاشم" ...سيب عايدة تتكيف مع حياتيا الجديدة  ...لو لقتك يا حبيبي ّ
عمييا األمور ..صدقني.
" ىاشم" :ليو عممتي كدا ..كل دا عشان قمتمك بحبيا وعايز أتجوزىا ...ليو ؟
"ىدى" :أل يا ىاشم ..أنا عممت كذا عشان عايدة مش زيك ..عايدة حاجة ثانية » ،1فال ّشخصيات
ىنا تتحاور فيما بينيا لمتّعبير عن أفكارىا ووجيات نظرىا ،دون تدخل المؤلّف الّذي منح ليا فرصة
الحديث عن نفسيا ،وبيذا يوىم القارئ بواقعية مشاىدة الحوار.
 2-1-2-2حوار داخمي :Monologue
السارد لمكشف عن دواخل ال ّشخصيات وما تحممو من مشاعر وأفكار
وىو أداة ّ
فنية يعتمدىا ّ
الداخمي الّذي حدث مع "ىدى"
ومثال ذلك :الحوار ّ

« ماذا يعرفون عن األلم الحقيقي  ...ماذا

يعرفون عن العذاب؟ دينا الّتي تبكي إلغبلق شركة البورصة منذ شيور...

ماذا تعرف عن األلم

الّذي عاشتو "ىدى"  ...ماذا تعرف عن ألم "نجوى" بعد رحيل مختار وقياميا بدور األم واألب
معاً ...ماذا تعرف "عايدة"

عن امرأة مثل نجوى ،2» ...وىذا ما يطمق عميو بالمونولوج ،وىو

الداخمي لمشخصية.
أي العالم ّ
الحديث بدون صوت يحدث داخل ال ّشخصية فمحادثة الّنفس ّ
 2-2-2الوقف :Pouse
أو ما يعرف باالستراحة وىو نقيض الحذف

السرد حيث
« وتظير في التّوقف في مسار ّ

القصة
الزمنية وتعطيل حركتيا ،فيض ّل زمن
السيرورة ّ
ّ
الراوي إلى الوصف اّلذي يقتضي انقطاع ّ
يمجأ ّ
الراوي
يراوح في مكانو بانتظار فراغ الوصف من ميمتو ،حيث ينقطع سير األحداث ويتوقف ّ

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.41
 -2المصدر نفسو ،ص.223

27

الفصل األول............................:البنية الزمنية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
1
السردي وتجعمو يدور حول نفسو وتقوم
ليصف شيئاً أو مكان أو شخصية »  ،فالوقفة تمطط ّ
الزمن ّ

بتعميق سير األحداث وايقافيا ،ويتم ذلك من خبلل وقفات وصفية ،وىذا ُيحدث نوعاً من قطع
السرد عميو أن يذىب إلى األماكن والشخصيات ،ومن األمثمة
ّ
الراوي في ّ
الزمن ،حيث قيل أن يشرع ّ
الرواية نجد « في قاعة األوركيد بدار الدفاع الجوي ...كانت "دينا" تجمس بثوبيا
الّتي ُوجدت في ّ
العاجية البلمعة  ...صدر
المطرز بزىرات األوركيد
األبيض
ّ
الرقيق ،المصنوع من الدونتيل ّ
ّ
األبيض ّ
ثوبيا وظيره كان عاريا  ...شعر دنيا البني الّناعم كان مجموعا فوق رأسيا في شينيوه جميل . ..
2
أن الكاتبة
بشرتيا البيضاء الصافية بدت ىادئة وىانئة  ، » ...لقد تبين لنا من خبلل ىذا المقطع ّ

السرد.
استخدمت ّ
تقنية الوصف وذلك لتعطيل وابطاء ّ
القصة
ويمكن التّمييز بين نوعين من الوقفات الوصفية « وقفة الّتي ترتبط بمحظة معينة من
ّ
حيث يكون الوصف توقفا أمام شيء أو عرض يتوافق مع توقف تأممي لمبطل نفسو

» ،3وبيذا

يجب التمييز بين الوقفة الوصفية الّتي تحدث توقفا أمام شيء معين وبين الوقفة الوصفية الّتي تقوم
بوصف ال ّشخص نفسو ومثال عمى ذلك « رفعت وجييا تنظر إلى شعرىا األشقر القصير ...إنو
4
تبين لنا
جميل ناعم ال كسرة واحدة فيو ،وجييا األبيض الصغير الّذي يشع خوفا وأمبلً »  ،وىنا ّ

أن الكاتبة قامت بتقنية الوصف لمبطل نفسو ،وقد تكون فترة استراحة بالنسبة ليا.
القصة والّتي تشبو
وبينت الوقفة الوصفية الخارجية عن زمن
ّ

إلى حد ما محطات استراحة

السارد أنفاسو  ،5ومثال ذلك « كانت "عايدة" ترقب بعينيا الشوارع الّتي أخذت
يستعيد فييا ّ
السيارات تطوييا  ...كل شيء أنيق جميل  ...حدائق كثيرة أمام كل البيوت الّتي مشت أماميا
 -1محمد عزام :شعرية الخطاب السردي ،ص.114
 -2نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.82

 -3ينظر :حسن بحراوي بنية الشكل الروائي (الفضاء ،الزمن  ،الشخصية) ،ص .175
الفرق ،ص .110
 -4نور عبد المجيد :رغم ا

 -5ينظر :حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي (الفضاء ،الزمن ،الشخصية) ،ص .175
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السيارة أشجار كثيفة عالية وأزىار ممّونة جميمة ك ّل شيء في تشيمسي يقول ّأنيم حقا في إنجمت ار
1
السرد ،لكن إذا تولّت ال ّشخصية ميمة
إنيم حقا في أوروبا  ، » ...وبيذا ّ
ميمة تعطيل ّ
تؤدي الوقفة ّ

الوصفية مبطئة لؤلحداث ،عمى حد قول "حميد
الوصف أو نقل الوصف من وجيتيا ال تكون الوقفة
ّ
لحمداني" « ،الوصف باعتباره وقفة زمنية ،قد يفقد ىذه الصفة عندما يمتجئ األبطال نفسيم إلى
2
فممسرد أحوال يسرع فييا (خبلصة وحذف) وأحوال
التأمل في المحيط الّذي يوجدون فيو »  ،وبيذا ّ

الوصفية
أخرى يبطئ أثنائيا  ،ويظير لنا ذلك بوضوح من خبلل المشاىد المعروضة والوقفات
ّ
الموجودة .

الفرق ،ص.171
 -1نور عبد المجيد :رغم ا

2
الروائي (الفضاء ،الزمن ،الشخصية) ،ص.175
 -حسن بحراوي :بنية الشكل ّ
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المبحث الثالث :التواتر :Frequence
يرتبط التّواتر « بمسألة تكرار بعض األحداث في المتن الحكائي عمى مستوى السرد

»

1

مرة
ويكون ىذا التّواتر ذو طابع
أن محكيا ما يمكن ّ
زمني وعددي ويرى "جيرار جنيت" ّ
أن يروى « ّ
ّ
مرة ما
مرة واحدة  ،وأكثر من ّ
واحدة ما حدث ّ

ومرة واحدة ما حدث أكثر من
مرة واحدة ّ
حدث ّ

مرة» ،2وتبعا ليذا أدرج "جنيت" ثبلثة ضروب لعبلقات التّواتر:
ّ
 1-3تواتر مفرد :Singulatif
الرواية أمثمة "عديدة" عمى ذلك منيا
مرةً واحدة ونجد في ّ
مرةً واحدة ما حدث ّ
وىو أن ُيروى ّ
مرةً واحدة
ّ
النقاش الّذي حدث بين "شمبية" و "طمعت" حول موضوع أحبلم ال ّذي حدث ّ

«يتيمة وال

عشان بنت الغالية … بنت أحبلم المّي كنت بتجري ورآىا وسابتك ،عشان بتّجوز أخوك  ...وأنا
 ...أنا المّي رضيت بيك مش عاجباك  ،3» .. .والمبلحظ ىنا أن الكاتبة في روايتيا ذكرت ىذا
الزمن ،وبيذا وضح لنا سبب كراىية شمبية لعايدة.
مرة واحدة و اّلذي حدث مرة واحدة في ّ
الحدث ّ
مكرر :Répétitif
 2-3تواتر ّ
يتكرر سرد األحداث الواحدة في الخطاب
مرة ما حدث ّمرة واحدة  ،فقد ّ
حيث يروي أكثر من ّ
الرواية أكثر من مرة المقطع األول:
تكرر في ّ
مرة ومثال ذلك حدث مرض "نجوى" ال ّذي ّ
أكثر من ّ
« "حسن" يزداد جنونا من "نجوى" واألخطاء الكثيرة التي بدأت ترتكبيا في نوبات مرض
الزىايمر» ،4والمقطع الثاني :الذي ُذكر فيو الحدث نجد « سقطت دمعت من عين "دينا" "نجوى"

1
النقد األدبي) ،ص.77
 حميد لحمداني :بنية النص السردي( ،من منظور ّ -2سمير المرزوقي وجميل شاكر :نظرية القصة ،تونس ،د ت ،ص.86

 -3نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.80
-4المصدر نفسو ،ص.221
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أصبحت تنسى كثي اًر  ...باألمس كادت تتسبب في إشعال حريق  ...دوماً تعود لتجد ألف قصة
1
أن الروائية وظّفت أكثر من
مشتعمة من قصص الزىايمر »  ،ومن خبلل ىذه المقاطع اتضح لنا ّ

مرة ما حدث مرة واحدة وىو مرض نجوى.
 3-3تواتر متشابه :Le récit Itératif
مرة وىذا ما وجدناه عندما تحدثت الكاتبة عن
وىنا يروي ّ
مرة واحدة ما حدث أكثر من ّ
السارد ّ
"ىاشم" وىي تقول « ك ّل أصدقائو ال يعودون إلى منازليم فور انتيائيم من اليوم الدراسي  ...وحده
الدراسي ال يجد
"ىاشم" يعود " ...ىاشم عبد المنعم " رغم أعوامو ...رغم شبابو ووسامتو وتفوقو ّ
دوما تصيح  ...اتأخرت يا ىاشم وحشتني يا حبيبي
مكان عمى األرض أجمل من بيتو " ...ىدى" ً
2
الرواية عن حياة ىاشم
»  ،وبيذا فإن الكاتبة تحدثت عن أشياء حدثت مرات عديدة مرة واحدة في ّ

وكيف كان يقضي أوقاتو.
معين أو
ويرتبط
القص ىنا باإليجاز والتعجيل « فتأتي ىذه التك اررات لمتأكيد عمى فعل ّ
ّ
إبراز وجيات نظر الشخصيات أو الكشف عن سيكولوجية معينة ،فيو سرد تركيبي ألحداث وقعت
المرات الّتي حدثت فييا واّنما
مرة أو عدة مرات ،غير أن ّ
السارد ال يسردىا بعدد ّ
وتكرر وقوعيا ّ
ّ
الصيغ ،مثل صيغة الفعل الناقص كان » ،3ومن خبلل ىذا يتضح لنا بشكل أكبر
يستعين ببعض ّ
تقنية قص المؤلف.
النسق الغالب من خبلل تحميمنا ىو التوقف عمى مستوى
أن ّ
وكخبلصة ليذا يمكن أن تقول ّ
النسق العام ،والّذي اتسم بالكثافة الوصفية ،فمعظم التوقفات وردت عمى شكل وصف ،وورود
ّ
 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.226
 -2المصدر نفسو ،ص.22

 -3أحبلم معمري :بنية الخطاب السردي في رواية " فوضى الحواس" :أحبلم مستغانمي  ،رسالة الم اجستير ،إشراف
عبد القادر ىني ،جامعة ورقمة  ،2004ص .232
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بالنص إلى التضخم
المقاطع
المشيدية بكثرة وىذا ما أدى ّ
ّ

والبطئ ،وكذا ورد نسق اإلضمار

النص.
والمجمل وخاصة المجمل الّذي ظير بقمّة لمساىمتو في تقميص ّ
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 )1المكان:
 1-1لغة.
 2-1اصطبلحا.
المبحث األول  :أنواع المكان.
- 1األماكن العامة:
1-1الشوارع.
 2-1الجسر.
3-1السبللم.
-2األماكن الخاصة:
 1-2البيت.
 2-2المقيى.
 3-2الحمام.
المبحث الثالث :طبيعة الوصف المكاني.
 1-2الوصف الموضوعي.
 2-2الوصف النفسي.
المبحث الثالث :وظيفة الوصف المكاني.
ينية).
 1-3الوظيفة الجمالية (التز ّ
 2-3الوظيفة التفسيرية (التوضيحية).
 3-3الوظيفة اإلييامية.

الفصل الثاني ...........................:بنية المكان في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
سنحاول ضمن ىذا الفصل تحديد مفيوم المكان وابراز انواعو داخل رواية رغم الفراق  ،وبيان
الروائي  ،وتعيين وظائفو المتعددة في رواية رغم الفراق لنور عبد
أىمية الوصف وتأثيره في المكان ّ
ّ
المجي.
د
)1المكان:
 1-1لغة:
بأىمية بالغة في ميدان المّغة العر ّبية واتّسعت داللتيا المّغوية نظ اًر
قد ّ
حظيت كممة "المكان" ّ
الستعماالتيا المتعددة ،وىي عمى العموم الموضع الحاوي لم ّشيء ،وورد في لسان العرب" البن
منظور" تحت جذر ( ّكون) و(مكن) ،فقال" تمكن في المكان"  ،1كما تعني لفظة المكان الموضع
لكينونة ال ّشيء فيو ،وجمعو أمكنة وأماكن

2

،والمكان الموضع وجمع أمكنة كقدال وأ ْقدل ة وأماكن

ألن العرب تقول « كن مكانك وقم مكانك
جمع الجمع ،فقال "الثّعمب" يبطل أن يكون مكان فعاال ّ
واقعد مقعدك فقد ّدل ىذا عمى أنو مصدر من مكان أو موضع منو

» ،3فالمكان عمى حسب

القرآن الكريم عدة مرات وبدالالت مختمفة ،ففي
"الثّعمب" ىو الموضع  ،وقد ورد ت لفظة المكان في ّ
قولو تعالى «وْأ ْذ ُكر ِفي ْا ِ
لكتَ ِ
َىمِيَا
اب َم ْرَي َم إِِذ ِا ْنتََب َذ ْ
ت ِم ْن أ ْ
َ ْ

َم َكاناً َش ْرِقياً » 4،وتدل المفظة ىنا عمى

5
ان قَ ِر ِ
المستقر ،وفي قولو تعالى « َو ْستَ ِم ْع َي ْوَم ُي َن ِاد ِي اَْل ُم َن ِادي ِم ْن َم َك ِ
وتدل ىذه المفظة عمى
يب»ّ ،

1
كون ،ص .113
 ابن منظور :لسان العرب ،مج  ،13مادة ّ-2حمادة تركي زعيتر :جماليات المكان في الشعر العباسي ،مؤسسة دار الثقافة ،لمنشر والتوزيع،

ص.28

 -3ابن منظور :لسان العرب ،مج  ،13ص .114
 -4سورة مريم :اآلية .16
 - 5سورة ق :اآلية.41
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الحيز والموضع
المنزلة أي المكانة  ،وفي المّغة العربية مرادفات أخرى ّ
تدل عمى المكان ومنياّ :
والخبلء ،والمعاجم المّغوية لم تتناول ىذه المفردات إال من جانب المغة .)...
 2-1اصطالحا:
ىندسية أو الطبوغرافية التي تحكمو المقاييس
االصطبلح ىو "المساحة ذات أبعاد
المكان في
ّ
ّ
1
أىمية كبيرة لممكان ووظفوه كل حسب
والحجوم"  ،بمعنى المكان اليندسي ،ولقد أعطى الفبلسفة ّ

أن المكان ىو الوعاء الّذي يحتوي عمى األجسام لكنو ال يختمط
نظريتو الفمسفية" ،فأرسطو" يرىّ « :
2
ألننا نعيش فيو ،فحين
بيا كما أنو لم يفسدىا »  ،فالمكان حسب "أرسطو" ال يمكن نفيو و إبعاده ّ

فإن المكان
أن « المكان ّإنما ىو فراغ متوىم تشغمو األجسام وتنفذ فييا أبعادىاّ ،
يرى الرواقين ّ
3
إن المكان عند الرواقين ىو مكان
عندىم ليس لو وجود في ذاتو  ...والمكان ال حقيقة لو » ّ ،

متوىم تعيش فيو.
أن المكان ليس ذلك الموضوع الجامد
وخبلفا لمفيوم المكان فمسفيا ،يعتبر "غاستون باشبلر" ّ
اليندسية ،واّنما ىو النابض بالحياة وىو « يمغي موضوعية الظاىرة المكانية ،أي كونيا
ذو األبعاد
ّ
السببية
ظاىرة ىندسية يحل مكانيا دينامية خاصة ...فعندما يتحول الخيال إلى الشعور فيو يمّغي ّ
4
أن المكان حسبو موجود في أذىاننا ،يبحث في ذكرياتنا
ليحل محميا التّسامي المحض »  ،بمعنى ّ

وليس أ ّشياء جامدة « ،والمكان في الصور الفنية ىو المكان األليف ،وذلك البيت الذي ولدنا فيو

 -1حمادة تركي زعيتر :جماليات المكان في الشعر العباسي ،ص.29

 -2محمد عبد الرحمان مرحبا :من الفمسفة اليونانية الي الفمسفة االجتماعية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،
د ط ،1987 ،ص.171

-3حمادة تركي زعتر :جماليات المكان في الشعر العباسي ،ص.30

 -4غاستون باشبلر :جماليات المكان  ،تر  :غالب ىالسا ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر ،بيروت،
 ،1824ص.10
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أي البيت الطفولة ،إنو المكان ال ّذي مارسنا فيو أحبلم اليقظة ،وتشكل فيو خيالنا ،فالمكان في
األدب ىو الصورة الفنية التي تذكرنا وتبعث فينا ذكريات الطّفولة

» ،1فيمثل المكان ىنا فضاء

حميمي نشعر فيو بالراحة واأللفة.
الروائي ىو « األرضية الّتي تتحرك عمييا األحداث والصراع بين
أما المكان في العمل ّ
2

ال ّشخصيات في إطار متن حكائي المتماسك ال يحدث في الفراغ بل في أمكنة متعددة ومحدودة »
أن ترتبط بالمكان عل ى اختبلف قيمتو ودوره في بنية العمل فيو
الرواية البد ّ
فميما كان صنف ّ
الروائي من كممات
«الوعاء ا لّذي يحوي الشخوص واألحداث وىو الفضاء
ّ
التخيمي الّذي يصنعو ّ
ويصنعو كإطار تجري فيو األحداث

» ،3وبيذا يعتبر المكان ّحيز اً واسعاً وجزًء ا ميما في بناء

ونجاح العمل األدبي ،واذا افتقر العمل األدبي لعنصر المكان  ،فقد خصوصيتو الّتي ينتمي إلييا
تعد من أساسياتو.
وأصالتو التي ّ

 -1غاستون باشبلر :جماليات المكان ،ص.6

 -2زكي العمية :المرأة في الرواية الفمسطينية ،رام ا﵀ ،2003 ،ص.223
 -3عمر عاشور :البنية السردية عند الطيب صالح ،ص.78
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المبحث األول :أنواع المكان.
الروائي ،فالمؤلف يسعى
تتنوع األمكنة بتنوع استخداميا في ّ
النص ّ

إلى توظيف أمكنة

الرواية سمة جمالية وفنية ،وتختمف األمكنة باختبلف وجيات نظر
متعددة ،حتى يضفي عمى ّ
النقدية العربية والغربية لمصطمح المكان تبعاً الختبلفيم بين
الكاتب إلييا ،وقد تعددت الممارسات ّ
عدة أنواع
الحيز ،لكن ومو ما اختمف الباحثون في تقسيم المكان إلى ّ
مصطمح المكان والفضاء و ّ
لمنص ذوق
الرواية واعطائيا دالالت متنوعة ونكيات مختمفة تعطي ّ
يبقى لو دور كبير في بناء ّ
خاص.
وسنحاول حصر األمكنة في رواية " رغم الفراق " وذلك من خبلل إبراز نوعين من األمكنة
ىي :األماكن العام واألماكن الخاصة.
- 1األماكن العامة:
المقصود بالمكان العام ىو ذلك المكا ن الّذي يجتمع فيو الكثير من الناس وليس ممكا ألحد
الروائي « ويتميز المكان العام بتعدد عناصره فمو
وىو المسرح المشترك بين الشخصيات في العمل ّ
إيحائية ورمزية  ...فالمكان العام مفتوح ماديا ويتسع لمناطق طبيعية
مظاىر جمالية وفيو طاقات
ّ
كاألنيار والبحار والصحراء » ،1كما تتجمي األماكن العامة في

ضاءات المكانية التي تتسم
الف

بصفة االتساع « فتكون مسرحاً لتحركات الشخصيات وتنقميا  ...مثل الشوارع واألحياء والمحطات
وأماكن لمقاء الناس خارج بيوتيم » ،2وصفة االتساع تساعد ال ّشخصيات بتحرك بصفة أسيل لمقيام
بأفعاليا.

-1حمادة تركي زعتر :جماليات المكان في الشعر العباسي ،ص.28

 -2حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي ( ،الفضاء ،الزمن ،الشخصيات) ،ص.40
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النص وتنتج لو داللة ،من خبلل
وا ّن ّ
تعدد أماكن االنتقال كما سماىا "حسن بحراوي" تثّري ّ
الروائية األخرى ،ومن األماكن العامة الّتي وردت في رواية "رغم الفراق"
تفاعميا مع العناصر ّ
ما يمي:
 1الشوارع:
- 1
تعتبر األحياء والشوارع «أماكن انتقال ومرور نموذجية ،فيي الّتي ستشيد حركة ال ّشخصيات
1
أن
وتشكل مسرحاً لغدوىا ورواحيا عندما تغادر أماكن إقامتيا وعمميا »  ،فمن خبلل الشوارع يمكن ّ

نستخمص خصائص أو السمات األساسية الّتي تتصف بيا الفضاءات ،وبالتالي اإلمساك بما ىو
أن « الشارع فضاء مفتوح ومحصور في آن ،فيو مفتوح من جانبية ومحصور
جوىري فييا ،كما ّ
بالبيوت والحيطان والحواجز » ،2فالشوارع تساعد عمى االنتقال من مكان

إلى أخر ،ومن سماتيا

ّأنيا ال تتميز باليدوء الدائم وليا جماليات خاصة باعتبارىا مسارات لممدن.
وفي رواية "رغم الفراق" كانت الشوارع والطرقات مسرح ألحداث متعددة ،ىذا ما ذكره السارد
حينما نقل لنا انفعاالت "دينا" و"ىاشم" عندما ذىبوا إلى زيارة "عايدة"
ذىول الشوارع تضيق  ...حتى "ىاشم" لم يستطيع أن يخفي دىشتو وكر

« فتحت "دينا" عينيا في
هه لمشوارع الضيقة

والمطبات التي ترتطم بسيارتو في قسوة  ...أصبح من المستحيل أن يتسع ليا شارع من الشوارع
الّتي تقم خمفو » ،3فالشارع ىنا يدل عمى ضيق المكان واختناقو ،فالشارع جاء ىنا معاكساً لسمة
الروائية ،وذلك في قولو
االتساع واالنفتاح ونجد الشارع ىنا ينعكس عمى الشخصية ّ

« أطفال

بمبلبس متسخة يركضون  ...وأطفال آخرون في زي مدرسي قديم متيالك يسيرون ،ورائحة كريية

 -1حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي(الفضاء،الزمن،الشخصية) ،ص.79
 -2نجبلء مشعل :تحميل الخطاب الروائي النسوي نموذجاً ،ص.124
 -3نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.49
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» ،1فمممكان تأّثير كبير عمى

تنبعث حوليم من فضبلت الحيوانات وتراب الحارات الضيقة ...

أن القراءة الداللية لممكان توضح لنا مبلمح ال ّشخصية
ال ّشخصية ،ذلك ّ

« فالتأّثير المتبادل بين

الشخصية والمكان الّذي نعيش فيو والبيئة التي تحيط بيا ،تكشف عن الحالة الشعورية الّتي تعيشيا
الشخصية بل قد تساىم في التحوالت الداخمية التي تط أر عمييا

» ،2وكان للشارع في رواية رغم

الفراق تأّثير كبير عمى "عايدة" الّتي انتقمت لمعيش مع زوجو ا "صبلح" في لندنّ ،إال ّأنيا تفاجأت
بشوارعيا « واتسعت عيناىا المستديرتان وىي ال تصدق ...

الشوارع متسخة ...وحوائطيا أكثر

قذارة  ...حتى البشر الّذين يتجولون أماميا أكثر بشاعة ،من سكان عزبة الشال في منصورة

3

ألن
ومن خبلل ىذ ا الشارع نستطيع أن نكتشف السمات االجتماعية والثقافية واالقتصاديةّ ،

«

»

ىندسية مجردة ال عبلقة ليا بواقع اإلنسان ومحيطو
العبلقات المكانية ليست مجرد إحداثيات مكانية
ّ
االجتماعي  ...بل تمثل مفاىيم تصورية أساسية في وصف الواقع االجتماعي ،وفي األحكام
الثقافية واألخبلقية » ،4فالشارع ىنا ّبين لنا المستوى المعيشي "لصالح" ،وكذلك الحالة النفسية
"لعايدة" الّتي كان ليا أمل النجاة من الحياة الّتي عاشتيا في بيت ش لبية ،إالّ ّأنيا صادفت نفس
الواقع المر في "حي ناين المز" في لندن.
النفس ،وىذا ما ورد عمى
كما ارتبط الشارع في ىذه الصورة بدالالت الحزن واألسى وضياع ّ
السارد « ّإنيا تائية ضائعة ،وتعبت قدماىا من السير في ىذا الحي القذر الّذي تمتيميا فيو
لسان ّ
5
وكأننا نعيش في مكانين
األعين ،كمما مشت فيو »  ،ومن جية أخرى ينقمنا السارد إلى عالم أخرّ ،

متنافرين مكان تتعب فيو الشخصية لصور شوارعو ،ومكان اخر تسعد فيو الشخصية وتمرح لمجرد
 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق  ،ص.49

 -2حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي ( الفضاء ،الزمن ،الشخصية) ،ص.30
 -3نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.98

ومفىيم ،الدار العربية لمعموم الناشرون ،ط ،2010 ،1ص.102
 -4محمد بوعزة :تحميل النص السردي ،تقنيات ا
 -5نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.123
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رؤيتيا ليذا المكان ،وىذا ما ذكره السارد عن اندىاش واعجاب "عايدة" لر
تشيمسي التي طالما حممت برؤيتيا

ؤيتيا شوارع منطقة

« كانت"عايدة" تراقب بعينيا الشوارع التي أخذت السيارة

تطوييا  ...كل ّشيء أنيق وجميل  ...حدائق كثيرة أمام كل البيوت  ...أشجار كثيفة وعالية وأزىار
ممونة وجميمة» ،1وارتبطت شوارع تشيمسي بدالالت الفرح الّتي غمرت "عايدة" فكل شيء ىنا حقا
يدل عمى ّأنيا في لندن.
وبالتالي كانت الشوارع في رواية "رغم الفراق" تحمل دالالت كثيرة منيا الضيق واالتساخ
فيي« تمغي كل شخصية ال تحسن وضع أقداميا عميو ،كما يضيع كل فكر لم يحسن الدخول إلى
2
الروايات الّتي توظف الشارع
زواياهّ ،أنو شارع شرس ومتعب » ،عمى عكس ما نجده في بعض ّ

الروائية ولم يكن
أما في رواية " رغم الفراق" كان لشارع تأّثير كبير عمى الشخصية ّ
بداللتو الواسعةّ ،
مكان لبلنتقال بحكم ضيقو.
2-1الجسر:
األنيار  ...وىي
« تعد الجسور من المظاىر المنتشرة في أكثر من البمدان التي تجرى فييا ّ
3
الروائية الجسر في رواية
من األماكن الصناعية ،ذات التوظيف المكاني المباشر »  ،وقد وظفت ّ

الرواية « وعبر االثنان
ًا
"رغم الفراق"
مكان النتقال ال ّشخصيات ،وىذا ما نممسو في ىذا المقطع من ّ
الجسر وما أن وصبل نيايتو ،حت صاح " أدم" قائبلً ،مستحيل دا المكان جميل جداً  ...كل شيء
أنيق ونضيف  ...حتى السماء تبدو ىنا أكثر صفاء وزرقة

» ،4وجمال المكان ىنا ذكر"عايدة"

بأيام طفولتيا في وطنيا مصر « أنا كمان كنت عايشو في مكان جميل يا " أدم" ،أنا كمان افتكرت
 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص 171

 -2ياسين ناصير :الرواية والمكان ،دار الشؤون الثقافية العام ،بغداد  ،د ط  ،ص .118
 -3حمادة تركي زعتر :جماليات المكان في الشعر العباسي ،ص.313
 -4نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص .141
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االصطناعي مظير من مظاىر الجمالية في نظر "عايدة" ،فتجولت
بيتي» 1،وىكذا بد ا ىذا المكان
ّ
أن الجسر « حمقة وصل بين ضفتي النير ويؤمن لمناس عبو اًر
فيو وأحست بألفة الحميمية ،كما ّ
سيبلً مريحاً أمناً ومتواصبلً » ،2فالجسر كان مكان عبور" أدم" لذىاب

إلى المدرسة ،وىذا ما

ذكرتو ال ّشخصية "عايدة" « الصبح أنا حوصمك لغاية أول الجسر ،وأنت تكمل في تشيمسي  ...ىنا
3
وتؤنسيا ،وىو مظير
أمان  ، » ...فالجسر ىنا بدا طريق سيبلً وآمنا ،واألمان حالة تريح النفوس ّ

جمال يوحي بالسرور ولذلك كانت "عايدة" تقصده لترتاح نفسيتيا بمقاء صديقيا "

توني" « جاء

"توني" اليوم مبك اًر ...ولكنو دوماً يأتي ...منذ بدأت بينيما تمك الصداقة عمى ىذا المقعد وىو دوماً
يأتي أحدىما ينتظر األخر ،4» ...فأصبح الجسر ىنا من األماكن التي تحب "عايدة" أن ترتادىا
كما أصبح الجسر يذكر"عايدة" "بياشم" وبمقائيا معو فأصبح الجسر ىنا

« يساعد عمى التفكير

والتركيز واإلدراك العقمي لؤل ّشياء ،والبيئة الّتي تنظم األحداث وال ّشخصيات في وحدة فنية
5
مدت "عايدة" أصابعيا
متكاممة» وأصبحت "عايدة" تقصد الجسر للتفكير في "ىاشم" «في ىدوء ّ

الطويمة تتحسس بيا المقعد الذي تجمس عميو أمام نير التايمز  ...وأطمقت آىة صغيرة  ...ىنا
جمس ىاشم إلى جوارىا  ...ىنا كانت تضع رأسيا عمى كتفيو

 ،6»...فالجسر مكان حميمي

تستدعي فيو الشخصية ذكرياتيا وأحبلميا مع "ىاشم".
لمرواية ،و ّأدت دورىا في
وىكذا كان الجسر من األماكن الصناعية الّتي أضافت لوحة جمالية ّ
الرواية.
انعكاسيا اإليجابي عمى ال ّشخصيات في ّ
 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص .141

 -2حمادة تركي زعيتر :جماليات المكان في الشعر العباسي ،ص .228
 -3نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.142
 -4المصدر نفسو ،ص.158

قصرة الجزائرية ،دار المغرب لمنشر والتوزيع الجزائر ،د ط،2005 ،
 -5أحمد طالب :جماليات المكان في القصة ال ي
ص.11
 -6نور عبذ المجيذ :رغم الفراق ،ص301
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3-1ساللم:
« ال تشكل السبللم لوحدىا تمويناً مكانياً وفكرياً كامبل لفن القصة أو ال ّرواية ،بل ترتبط
بالغرق العميا من البيوت كجزء من مسعى القاص الجديد في البحث عن أماكن بعيدة عن أضواء
الشارع وىتافاتو » ،1فنجد السبللم تجمع بين عالمين العالم العموي ،وىو عالم السكون واليدوء وعالم
الحركة وىو عالم الحركة اليومية المنفتحة عمى الشارع ،وىذا ما نبلحظو في ىذا المقطع من
الرواية « إنو بيت مكون من طابقين بسمم واحد معمق في الشارع » ،2وبالرغم من أن عايدة تسكن
ّ
أن السمم كان جالب لممشاكل « الجيران اشتكوا
في الطابق الثاني بعيداً عن ضوضاء الشارع ،إالّ ّ
من المية المي أنت دلقتيا عمى السمم  ،3» ...فعايدة لم ترتاح في بيتيا حتى و إ ّن كانت تسكن في
الطابق الثاني.
وقد اتصفت السبللم بالضيق وصعوبة التسمق ،وىذا ما نبلحظو في ىذا المقطع « ودخبل من
صغير ضيقاً ،ال يمكن أن يعبره أحد إن كان بدينا  ...السمم ال
بابو الحديدي الضيق ليجدا سمماً
ً
يحتمميما أبداً إن سار أحدىما إلى جوار األخر » ،4فميما كان السمم مكان عبور وانتقال الشخصية
الشخصية "عايدة" و"ىاشم" لحظة الفراق ،وكان السمم وحده شاىد عمى حزنيا ،وفيو دار جواً من
الفرق والكآبة « ونظرت إليو "عايدة" من خمف دموعيا وكفيا مزال بين كفيو ،وقبل أن تصعد
ا
السبللم يعود "ىاشم" إلى التاكسي وقالت وكأنيا تصرخ أنا بحبك يا ىاشم  ،5» ...وفي ىذه الحالة
كان السمم الشاىد عمى عذاب "عايدة" و"ىاشم" لحظة الفراق.

 -1ياسين ناصير :الرواية و المكان  ،ص.108
 -2نور عبد المجيد :رغم الفراق  ،ص.98
 -3المصدر نفسو ،ص.113
 -4المصدر نفسو ،ص.50

-5المصدر نفسو ،ص.215
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متعددة  ،وكان
أن السمم أيضاً من األمكنة العامة الّتي سارت فيو أحداث ّ
وىكذا يمكن القول ّ
مكان لبلنتقال من داخل البيت إلى خارجو
-2األماكن الخاصة:
إن الحديث عن األمكنة الخاصة ىو الحديث عن المكان المنسوب
ّ

إلى شخص معين وىو

مأوى االختيار وضرورة جمالية ،كالبيوت والمقاىي وغيرىا من األمكنة الخاصة ،ومن األمكنة الّتي
وردت في رواية "رغم الفراق" ما يمي:
 1-2البيت:
فإنو يمثل وجوده
ألن البيت مأوى اإلنسان ّ
إن البيت كفضاء لمسكن يجسد قيم األلفة بامتياز ،و ّ
ّ
الحميم ،ويحفظ ذكرياتو وتفاصيل حياتو ويؤمن لو االستقرار واألمن بعيداً عن الحياة الخارجية
فالبيت « ىو ركننا في العالم إ ّنو كما قيل م ار اًر كوننا األول ،كون حقيقي بكل ما في الكممة من
جديدا يبقى البيت
معنى» ،1فميما كانت صفات البيت قديما كان أو
ً

« جسد وروح ،وىو عالم

اإلنسان األول» ،2فقبل أن يقذف باإلنسان إلى العالم الخارجي ،يكون البيت ىو الميد الذي ينفتح
فيو مدركاتو وتنمو فيو حواسوا.
وفي رواية "رغم الفراق" قدم السارد البيت إطا اًر ألحداث متعددة وربطو

ا بدالالت مختمفة

أن البيت ارتبط بداللة السعادة والفرح ،وىذا ما نبلحظو في قول السارد «
ونجد في بعض المقاطع ّ
وقف "حسن" أمام دوالب مبلبسو ينتقي ما سيرتديو في لقائو مع "دينا" ،اليوم سيدعوىا إلى العشاء
في أحد مطاعم  ،3» ...وعند وصولو إلى بيت "دينا"« تقدم حسن نحوىا ليضميا إلى صدره في

 -1غاستون باشبلر :جماليات المكان ،ص36
 -2المرجع نفسو ،ص.38

 -3نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.16
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حنان ،وىو ينظر بعينو من خمف كتفييا في اتجاه المطبخ »" ،1فحسن" سعيد بوجوده قرب "دينا"
أن جل لحظات السعادة عنده التبست بمحظات الخوف بسبب" نجوى" أم
ّ
ألنيا ستصبح زوجتو ،إالّ ّ
"دينا" فكثرة االنتقال من مكان إلى أخر تجعل من المرء غير مستقر وتتغير نفسيتو وتجعمو يفقد
حي اًز من ألفتو وفرحو « وتنيد "حسن" أمام مرآتو ال ّشيء يثير خوفو سوى انتقالو لمحياة مع نجوى
ألنيا تثيره أحياناً بألفاظيا الحادة القاسية».2
ّ
وال عجب في ذلك فالمكانية في األدب ىي صورة الفنية الّتي تذكرنا أو تبعث فينا ذكريات
بين الطفولة  ،3وبيت الطفولة ىو المكان األليف حسب تعبير "غاستون باشبلر"

« حين تكون

مبلمح األلفة وأحبلم اليقظة ،فالحياة تبدأ بداية جديدة ،تبدأ مسيجة محمية دافئة في صدر البيت »
وبيت الطفولة مكان دافئ نسعد بالعودة إليو والبقاء فيو ،وىذا ما نممسو في ىذه العبارة

4

« سار

"ىاشم" نحو باب العمارة وىو يحمل كثير من الكتب بين يديو  ...كل أصدقائو ال يعودون

إلى

منازليم  ...وحده سعيد بعودتو إلى البيت  ...ال يجد مكاناً عمى األرض أجمل من بيتو»،5و"ىاشم"
ألن الشعور بالحماية والدفء
يشعر بالحماية والدفء في بيتو ّ

« يكشف الوجود في حدود تتسم

بالحماية» ،6والبيت ىنا يمثل نقطة انطبلق لمحديث عن حياة ال ّشخصيات ،وعن انتماء ىاشم إلى
ىذا المكان وحبو ألسرتو.
الرواية يظير لنا البيت قديماً وبسيطا ،وىذا ما ورد في ىذه العبارة «
وفي موضع أخر من ّ
البيت يكاد يقع عمى رأسييما ،رغم ّأنو مازال عمى طوبو األحمر ...تمر عمى واجيتو األمامية
 -1نور عبد المجيد  :رغم الفراق  ،ص.21
 -2المصدر نفسو ،ص.17

 -3غاستون باشبلر :جماليات المكان ،ص.8
 -4المرجع نفسو ،ص.06

 -5نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.22

-6غاستون باشبلر :جم اليات المكان ،ص.38
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فرشات دىان واحدة ،1» ...وكان ىذا بيت "عايدة" الجديد عند عميا طمعت

لكنو كان يبعث في

نفسيتيا الحزن واأللم وىو مكان اإلىانة والفراغ من الحب « انحنت"عايدة" لتجمس في ىدوء عمى
قطعة القماش ،الّتي غطت بيا المحاف القديم الّذي تفترشو كل مساء في أرض الصالة الضيقة الّتي
اعتادت النوم عمييا " ...طمعت" "وشبيمة" في غرفتيما  . ..و"أحمد ومصطفى" في الغرفة المجاورة
 ...وحدىا "عايدة" تنام في أرض صالة بيتيم الضيقة » ،2فكل شيء في ىذا البيت يدعو "عايدة"
ي" في وجييا منذ أيام وىو يقول ّأنو
إلى الرحيل ،وىذا ما نممسو في ىذا المقطع « لقد صاح "سع د
يكرىيا ويكره وجودىا في البيت » ،3وكان لمبيت ىنا داللة الحزن والشؤم ،وىو يعرف عمى حسب
"غاستون باشبلر" بالمكان المعادي وىو «مكان الكراىية والصراع وال يمكن دراسة إالّ في سياق
الموضوعات الممتيبة انفعاليا والصور الكابوسية

» ،4ويصبح المكان ىنا يحمل صفة اليروب

والنفور حيث ال يستطيع اإلنسان البقاء والعيش فيو.
أن البيت ارتبط بدالالت مختمفة ،وىو من األماكن الّتي استغرقت مساحات
ويمكن القول ّ
الرواية ،وكان شاىد عمى معاناة الشخصية.
كبيرة في ّ
2-2المقهى:
يوصف المقيى بصفة المكان المغمق لتجمع الناس في فضائو ،ويقدم تفاعبل ممموساً مع
ال ّشخصيات من خبلل األحداث الّتي تجري فيو ،عن طريق الحوارات والوصف ،والمقيى في
الرواية ىو « المكان المصغر لعالمنا الّذي يضج بكل ما تحتوى الدنيا
ّ

» ،5والعبلقة بين المقيى

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.49
 -2المصدر نفسو ،ص.60
 -3المصدر نفسو ،ص.60

جماليت المكان ،ص.31
ا
 -4غاستون باشال ر:

 -5شاكر النابمسي :جماليات المكان في الرواية العربية المؤسسة العربية لدراسات والنشر ،بيروت ،ط ،1994 ،1
ص.196
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بتطير
كمكان واإلنسان باعتبار مرتاداً ليا ،ىي عبلقة ليا مذاق خاص ،كما يقوم فضاء المقيى « أ
الروائية كمما وجدت نفسيا عمى
لحظات العطالة ،والممارسة المشبوىة الّتي تنغمس فييا األشخاص ّ
خفيا يقضي بوجود الشخصية ضمن مقيى ما
ًا
سببا
ظاىر أو ً
دائما ً
ىامش الحياة االجتماعية فيناك ً
 ،1» ...وفي رواية" رغم الفراق" نجد ال ّشخصية ترتاد المقيى لقبض المعاش أو المال لمعيش «أنا
حتشتغل شودري صاحب الكفيتيريا يا المي قرب النير عرض عميا شغل  ...حاشتغل يا" صالح"
واصرف عميو  2»...وبالفعل استطاعت مقيى "شودري" أن تؤدي دو اًر إيجابيا " لعايدة" في كسب
المال وانفاقو عمى "أدم" دون مد يدىا "لصبلح".
وجدت "عايدة" الحنان والحب في المقيى ،ولم تجده في بيت زوجيا "صبلح" ،حتى أن
"شودري" أصبح يأتمن "عايدة" في كل ّشيء بسبب أخبلقيا وطيبة قمبيا

«"عايدة" تعمل عند

ألنو معيا واحدىا
ألنو واثق بيا ّ ...
الباكستاني العجوز ،وفي مقياه المتيالك بكل ىذا اإلخبلص ّ
3
أن المقيى ىو مكان لمقاء الناس وفييا يتسمون
يصبح أكثر
ىدوء واحتراماً »  ،ومن المعروف ّ
ً

ويروحون عمى أنفسيم ،ويمنح الجموس في المقيى ألشخاصو « راحة نفسية ال تشبو تمك الحالة
الّتي يعيشيا المرء في بيتو المزدحم ،فالجموس في المقيى يستطيع أن يريح بصره حتى وىو يعمل
كما يستطيع أن يمد فكره الخاص » ،4لكن "عايدة" لم تشعر بالراحة في مقيى " شودري" ،وال يعود
السبب إلى المعاممة الّتي تتمقاىا من صاحب المقيى ،واّنما السبب في ذلك زوجيا "صبلح" فبرغم
أن األفكار تظل تدور في فكرىا
من ابتعادىا عنو في العمل ،إالّ ّ

« كانت "عايدة" تقف أمام مرآة

كأنيا تدعو ا﵀ أالّ يحدث ما حدث في ىذا
المقيى فتنظر إلى وجييا  ...وأغمضت عيناىا ّ
 -1حسن البحراوي :بنية الشكل الروائي ( ،الفضاء ،الزمن  ،الشخصية) ،ص.91
 -2نور عبذ المجيذ :رغم الفراق ،ص. 132
 -3الم صدر نفسو ،ص.183
 -4ياسين ناصير :الرواية والمكان ،ص. 46
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اىية أسيل من الحب والتسامح
الصباح مع "صبلح"  ...صعب  ...صعب  ...من قال أن الكر ّ
اىية أمر صعب » ،1فال ّشخصية رغم انشغاليا بعمميا لكنيا لم تكف عن التفكير في معا ناتيا
الكر ّ
وكان مقيى "شودري" ىنا « باعثا لذكريات اإلنسان الّتي تظير عنده كمما التصق بيا  ...وىذه
اء كانت تدل عمى الفرح أو الحزن تنحبس في خمد الشخصية » ،2فالمكان الّذي نعيش
الذكرى سو ً
فيو تكون فيو ذكريات مفرحة أو محزنة وتظل في ذاكرتنا وىذه الحالة النفسية الّتي تعيشيا
الشخصية ال تعنى راحة نفسية بل تشير إلى ضعفيا وحزنيا أوالً بسبب غربتيا ال ّذاتية عن المجتمع
والناس ،والسبب الثاني ىو ضغط وقسوة زوجيا صبلح.
أن المقيى « هو مكان يتيح لشخصية فرصة التعبير فييا عن ذاتيا » ،3إالّ أننا نجد
كما ّ
حزن "عايدة" وخوفيا ينعكس في المقيى من خبلل ارتباكيا وعدم تركيزىا في عمميا ،وىذا ما نممسو
في ىذا المقطع من رواية "رغم الفراق"

« لم تدعو "عايدة" ليكمل بل تركتو لتمضي

إلى داخل

المقيى في صمت وىي ترتجف ...وسقط الكوب الّذي كانت تحممو "عايدة" ،بعد أن مؤلتو بالقيوة
لتقدمو إلى أحد رواد المقيى  ...سقط عمى األرض لتتطاير القيوة السوداء أماميا عالياً ...
وشعرت "عايدة" ّأنيا ذلك الكوب » ،4فكان خوفيا يسطر حتى عمى تصرفاتيا مما يمكن لآلخرين
أن يشعر بيا.
أن المقيى مكان مغمق وخاص بصاحبو شودري ،وكانت جل األحداث الّتي
ويمكن القول ّ
الرواية ،مما ساعدنا ىذا المكان عمى التعرف عمييا أكثر فأكثر.
دارت فيو تتعمق بأحد شخصيات ّ
3-2الحمام:
 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.185

فرديس لمنشر والتوزيع  ،ط ،2003 ،1ص.87
 -2فيد حسن :المكان في الرواية البحرينية ،مممكة البحرين ،ا
 -3ياسين ناصير :الرواية والمكان ،ص.46
 -4نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.304
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المقصود بالحمام ىو بيت الخبلء أو المرحاض،
لبلستحمام وىو جزء من البيت،

وعادة ما يكون مخصصاً فيو مكان

والحمام« يبعث الراحة في النفس ويطير البدن وينشط الجسم

عد ا من مفردات جمالية
ويبعث الشعور بالنعيم لمن يستحم فيو ،ويؤدي إلى اعتدال المزاج لذلك ّ
الحياة االجتماعية».1
أن دالالت الحمام في رواية "رغم الفراق" أخذت مجرى أخر فيي داللة لمضيق واالتساخ
إالّ ّ
الرواية « ومضت إلى
وال ّشيء فيو يدعو إلى اعتدال المزاج ،وىذا ما نممسو في ىذا المقطع من ّ
حمام البيت تفتحو ورغم الرائحة الكريية  ...رغم ّأنو ال ّشيء فيو سوى توليت متسخ  ...وحوض
صغير وشاور أرضي ،حولو باب زجاجي بو شرخ كبير  . ..وبكت في ىذا الحوض الصغير القذر
ستغسل وجييا وأسنانيا البيضاء كل يوم  ،2» ...فعناصر الحمام المحسوسة والممموسة من توليت
أن
وباب الحمام وحوض ،تييئ جو من القرف واشمئزاز في نفسية"عايدة"،ومن المعموم ّ

« ح اررة

الحمام تولد النعيم والسرور ،وتعدل مزاج المستحم وتجعمو غاية في االنشراح والسعادة

» ،3لكن

وجود الشخصية "عايدة" في الحمام كان يشعرىا بالخوف « وتقدمت في خوف إلى الشاور الصغير
لتفتح في خوف مياه الدش  ...كانت تشعر ّأنيا سترى فأ اًر ييبط من الدش أو ربما قوافل من
الصراصير  ...لكنيا رأت ماء أصفر يتسرب أماميا يتسرب عمى أرضية الشاور
تشعر"عايدة" ىنا بأي لحظة سعادة وىي ستحاول االستحمام ،فاإلنسان بدخولو الحمام

» ،4فمم
يسعي إلى

الطيارة والوضوء والغسل والتخمص من تراكمات اليومية لكن عايدة إثري خروجيا من الحمام
شعرت ّأنيا « لم تغتسل " ...عايدة" لم تمحو أثار السفر وغباره " ...عايدة" كانت تشعر ّأنيا
 -1حمادة تركي زعتر :جماليات المكان في الشعر العباسي ،ص.96
 -2نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.102

 -3حمادة تركي زعتر :جماليات المكان في الشعر العباسي ،ص.97
 -4نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.102
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أن حتى مبلبسيا النظيفة الجديدة الّتي ارتدتيا اتسخت  ،1» ...وربما كان
اتسخت  ...كانت تشعر ّ
الحمام يعكس ىنا صو رة الرجل الّذي يعيش وحده في حالة مزرية وىو غير قادر عمى األعمال
المنزلية ،لكن "عايدة" لم ترتاح إلى ىذا الوضع وعممت عمى تنظيفو من جديد.
إن ما يميز رواية "رغم الفراق " ىو تنوعيا لؤلمكنة من العامة إلى الخاصة،
ّ
الرواية،
اليدف منيا ىو اشتغال ّ

وربما ليس

أن كل مكان لو داللة خاصة ووظائف
واّنما ما توصمنا إليو ّ

أسندىا الكاتب ليا ،وذلك إلبراز وتجسيد لحياة الشخصيات وارتباطيا بالمكان.

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق  ،ص.101
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المبحث الثاني :طبيعة الوصف المكاني.
الروائي عندما يبدأ في بناء عالمو الخاص الّذي سوف يقع في إطاره ال ّشخصيات ثم
« ّ
إن ّ
يسقط عميو الزمان والمكان ،يصنع عالماً مكونا من الكممات وىذه األخيرة تشكل عالماً خاصاً ...
1
الرواية ىو الحديث عن المّغة
يخضع لخصائص الكممة التصويرية »  ،فالحديث عن المكان في ّ

ألنو
واألسموب الّذي يتم من خبلل عرضو وتجسيده ،ويمجأ الراوي إلى استخدام الوصف ّ
إنشائية تتناول وصف أ ّشياء الواقع في مظيرىا الحسي ،وىي نوع

« تقنية

من التصوير الفوتوغرافي لما

تراه العين» ، 2فالوصف أسموب إنشائي يتناول ذكر األشياء في مظيره الحسي ويقدميا للعين.
والوصف من الجية المعجمية ىو « وصفك ال ّشيء بحمتيو ونفسو »،3بينما يعنى من الجية
االشتقاقية « التجسيد واإلبراز واإلظيار ،فيقال قد وصف الثوب الجسم :إذا نم عميو ولم
يستره»،4أما الوصف في معناه الواسع « يتعمق باستقراء ظواىر مميزة لمكان طبيعي حقيقي ،أو
النظر والسمع
مصنوع من وحي الخيال وتتبع الجزئيات كما يقوم عن استخدام الحواس ،والسيما ّ
مبلحظة األشكال واأللوان والحركات واألصوات » ،5لكن ما ييمنا ىو الوصف كتقنية وأداة حكائية
الرواية
الرواية ،فبل يمكن لروائي أن يستغني عمى الوصف ،فيو جزء ال يتج أز من بنية ّ
خاصة بعالم ّ
و ّأنو « أداة تمثل لمستقب ل القصة مبلمح وسمات وخصائص وأحوال يكون مدارىا عادة عمى
األ ّشياء واألماكن والشخصيات ،وتكون طرائق ذلك التمثيل وغاياتو مختمفة اختبلف المذاىب

 -1سي از قاسم :بناء الرواية (،دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفوظ) ،ص.180
2
السردي ،ص.71
 -محمد عزام :شعرية الخطاب ّ

 -3عبد الم الك مرتاض :في نظرية الرواية( ،بحث في تقنيات السرد) ،ص.243
 -4المرجع نفسو ،ص.243

 -5عيسى فتوح :دراسات في األدب والنقد ،مطبعة اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،1993 ،ص.69
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واألجناس» ،1ووصف المكان يساعد الكاتب عمى معرفة أفكار وطباع ال ّشخصية ومدى تفاعميا
وعبلقاتيا بالمكان.
وا ّن التنوع في الوصف واالنتقال عبر األمكنة عن طريق المّغة الوصفية من شأنو المساىمة
الروائي من جية ،والمساىمة في داللتو العامة من جية أخرى ،والوصف في
في البناء العام لمعمل ّ
الروائي يقوم عمى مبدأين :وصف موضوعي ووصف نفسي.
العمل ّ
 -1-2الوصف الموضوعي:
ونعنى بو التفصيل في األ ّشياء وىو « تناول عدد ممكن من تفاصيل ال ّشيء الموصوف
ولذلك يطول مقاطع الوصف » ،2فالوصف الموضوعي ىو وصف دقيق لكل أجزاء األ ّشياء ونقل
لنا األمكنة ،وتناوليا في نظام قد يثبت أو يتغير

3
أن
»  ،وبيذا المفيوم يمكن ّ

نشبو الوصف

الموضوعي بآلة التصوير التي ال تترك أي ّشيء أو تفصيل وقع عمى عينيا إالّ وذكرتو بالتطرق
إلى كل أجزاءه الظاىرة الباطنية ،فيو « يصف كل ما تقع عميو عينا الراوي ،وال يدع تفصيبلً إالّ
4
فإنو يتحدث عن ال م طبخ من الخارج ،ومن ثم
ذكره »  ،فإذا أعاد الكاتب وصف المطبخ مثبلً ّ

يتطرق إلى األ ّشياء الموجودة داخمو ومن بعدىا يتطرف إلى جميع ىذه األ ّشياء.
الروائية ،بوصف كل ما وقعت عميو عيناىا وصفاً
ومن المقاطع الوصفية الّتي قامت ّ
استقصائياً ،ما ورد في رواية "رغم الفراق" ما جاء عمى لسان الراوي

« وفتحت "دينا" عيناىا في

ذىول ،الشوارع تضيق ومنازل قديمة متيالكة عشوائية تطل برؤس يىا القبيحة أمام عين "دينا" ...
أطفال بمبلبس متّسخة يركضون ...وأطفال آخرون في زي مدرسي قديم متيالك يس

 -1الصادق قسومة :طرائق تحميل القصة ،دار الجنوب لمنشر ،تونس ،د ط  ، 2000 ،ص.162
 -2سي از قاسم :بناء الرواية ( ،دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفوظ) ،ص.124
 -3المرجع نفسه  ،ص.124
-4محمذ عزام  :شعرية الخطاب السردي  ،ص.72
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ورائحة كريية ...وأطل البيت حين دخبل الشارع  ...البيت يكاد يقع عمى رأسييما رغم ّأنو مازال
عمى طوبو األحمر ...ال تمر عمى واجيتو األمامية فرشاة دىان واحدة ...وبابو الحديدي الضيق
1
أن تكتفي بذكر ىاشم" ودينا" وىما في طريقيما
الروائية ّ
 » ...فكان ىنا باستطاع ت ّ

إلى لقاء

أن تشد المتمقي إلى كل تفاصيل الحدث حتى
"عايدة" ،لكنيا أرادت من خبلل ىذا الوصف الدقيق ّ
الروائية بالوصف الخارجي
إلى ىذا لم تكتفي ّ

الروائي ،واضافة
تشوقو وتجعمو متمسكاً بالعمل ّ

لفضاء البيت واّنما تطرقت إلى وصفو من الداخل وذلك بقوليا « انحنت "عايدة" لتجمس في ىدوء
عمى قطعت القماش الّتي غطت بو المحاف القديم الّذي تفترشو كل مساء في أرض الصالة الضيقة
 ...وفتحت عينيا تحممق في سقف الصالة المتأكل في حزن » ،2فالكاتب إذا أراد أن يكون لعممو
أن يتعمق في وصف ال ّشيء بجميع جزئياتو.
الروائي داللة قوية البد ّ
ّ
الروائية تقوم بوصف دقيق لبيت "صبلح" مستميمة منو جوانب مجردة كالحزن
كما نجد ّ
والكآبة الّتي تشعر بيا "عايدة" ،وىذا ما نممسو في ىذا المقطع « صاحت "عايدة" صيحة جريحة
أن تعرف لو لوناً أو شكبلً
مذبوحة ال تصدق  ...صالة متوسطة الحجم بيا سجاد ال يمكن أبداً ّ
وفي أحد أركانيا طاولة سوداء صغيرة حوليا مقعدان ومازال عمييا صحون فارغة تحمل أثار
الطعام  ...وإلى جوار النافذة أريكة سوداء متيالكة  ...طاولتان جانبيتان صغيرتان احدىما مكسورة
3

األرجل  ...وحين التفت "عايدة" تنظر بيمينيا رأت مطبخ البيت فشيقت شيقة أخرى مجروحة »
فمم يترك السارد أي ّشيء وقعت عميو عيناه ووصفو.

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.49
 -2المصدر نفسو ،ص.60

 -3المصدر نفسو ،ص.100
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أىمية في ىذا المقطع بالنسبة لممتمقي ،فاالستقصاء ىو « أسموب
كما كان لموصف الدقيق ّ
يفسر الحاالت والدوافع النفسية ،ويميد لمتطورات ويبرز األحداث

» ،1فمن خبلل ىذا الوصف

تعرفنا عمى الحالة النفسية الّتي تعيشيا "عايدة" وتعرفنا عمى أبعادىا وصفاتيا ،ووصف البيت ىو
وصف لصاحبو ،فالبيت يعكس الحالة االجتماعية والثقافية لصاحبيا ،ومن خبلل ىذا الوصف رأينا
وجو تشابو بين قسوة "صبلح" وبرودة بيتو فكل

« حائط وكل قطعة أثاث في الدار كانت بديبل

2
الروائي لديكور البيت وأجزائو ىو تمييد لؤلحداث
لم ّشخصية الّتي تسكن ىذه الدار »  ,وإ ّن الوصف ّ

ألن الوصف عممية تييئ الديكور لؤلحداث
ّ

3
إن األحداث الّتي ذكرىا السارد والوصف
»ّ ،

الموضوعي الدقيق لؤل ّشياء جعمنا نتتبع الشخصيات واألحداث من األول إلى األخر.
لقد تتبعنا حتى اآلن حركة الوصف وىي تتخذ من المكان موضوعاً ليا فتجزئو وتقدمو عمى
دفعات محسوسة ،واآلن سننتقل إلى حركة الوصف النفسي لممكان.
 2الوصف النفسي:
- 2
ونعني بو« توجيو جممة من األجزاء والوصفات المحدودة من بين أجزاء وصفات الموصوف
ألن كل وصف إالّ
األخرى الّتي البد من إضمارىاّ ،

وينحو نحو اإليجاز مادام الوصف الشامل

المحيط بال ّشيء شبو المستحيل » ،4فإذ كان الوصف الموضوعي ييتم بجميع أجزاء وتفاصيل
فإن الوصف النفسي يكتفي بالعناصر الرئيسية فقط دون الخوض في تفاصيميا بل
المكانّ ،
ي معظم الحاالت بذكر الخطوط العريضة لممكان دون الوقوف عند التفاصيل » ،5ومن
«االكتفاء ف
أن يمؤل الفراغات والفجوات
الروائي و ّ
أن يتيح لمقارئ ّ
شأن ىذا الوصف ّ
بأن يشارك في النص ّ
 -1محمد غنيمي ىبلل :النقد األدبي الحديث :دار العودة ،بيروت ،ط ،1973 ، 1ص.562
 -2حسن البحراوي :بنية الشكل الروائي ( الفضاء ،الزمن ،الشخصية) ،ص.44
 -3إبراىيم صحراوي :تحميل الخطاب األدبي ،دراسة تطبيقية ،ص.101

 -4عبد المطيف محفوظ :وظيفة الوصف في الرواية ،الدار العربية لمعموم ناشرون ،ط ،2009 ،1ص.31
 -5سياز قاسم :بناء الرواية ( ،دراسات مقارنة في ثبلثية نجيب محفوظ) ،ص.138
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الصفات
الصفات تجعل من القارئ يبحث عن ّ
فالروائية باختيارىا بعض ّ
ويتعمق بين السطورّ ،
األخرى.
الروائية
ونجد في رواية "رغم الفراق" الكثير من المقاطع الوصفية الّتي لم تتطرق إلييا ّ
بتفصيل دقيق واّنما اكتفت بذكر عناصر فقط ،وىذا ما جاء عمى لسان الراوي « أقبل "ىاشم" من
1
الروائية لم
غرفتو ليجمس إلى المائدة ...كان "ىاشم" جائعاً فأخذ يمتقط قطع البطاطس »  ،فنرى ّ
أن ّ

تتعمق في التفاصيل بل ذكرت العناصر الرئيسة فقط ،فمم تذكر لنا كيف كانت غرفة ىاشم وال حتى
تفصيل فييا،كما ّأنيا لم تذكر نوع المائدة الّتي يأكل عمييا ىل ىي مستديرة أو مربعة ،كما ّأنيا
اكتفت بذكر صنف واحد من األطعمة دون غيرىا حتى لم تذكر لنا الوجبات األخرى أو
الكاتب ىذا ال ّشيء لتجعل المتمقي يفكر في تكممة الصورة وفيميا.
ة
المشروبات ،وربما قصدت
الروائية وصف من نوع أخر وىذا ما نجده في قوليا
وفي موضع أخر تنقل لنا ّ

« دخمت

"ىدى" غرفة "ىاشم"  ...وجذبت ستائر النافذة الكبيرة الّتي تطل عمى شرفة كبيرة ،حين تخرج إلييا
تشعر ّأنك تتوسط بحيرة حدائق الميرالند  ...والبحيرة منذ أعوام كانت مساحتيا أكبر وعدد طيورىا
كان أكثر » ،1ونرى الروائية ىنا انتقت صفة دون غيرىا وىي صفة الحجم األكبر دون األصغر
وفي العبارة األخيرة عدد الطيور أكثر لم تذكر ىنا نوع الطيور وألوانيا وانما اكتفت باالسم فقط.
بالنص ،وتجده بذلك يبحث عن األوصاف
فالوصف االنتقائي يجعل المتمقي أكثر تطمعاً ّ
الروائية عمييا
الّتي لم تقع عينا ّ

« ينيض "ىاشم عن الفراش ليقف خمف نافذتو يرقب حدائق

2
الميرالند ، »...ويتكرر ىذا المقطع الوصفي أيضاً

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.25
 -2المصدر نفسو ،ص.118
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وصفانتقائياً غير مفصل ،واّنما اكتفىت بذكر الغرفة والحدائق
الميرالند» ،1فيذه المقاطع تعكس لنا
اً
دون التطرق إلى األ ّشياء األخرى ،وربما لجعل المتمقي يبحث عن المعنى الذي قصدتو الكاتبة.
أن « الوصف التصنيفي ىو الّذي يحاول تجسيد ال ّشيء بكل حوافزه بعيداً
وبيذا نتوصل إلى ّ
عن المتمقي أو إحساسو بيذا ال ّشيء ،والوصف التعبير ي الّذي يتناول وقع ال ّشيء واإلحساس الّذي
يثير ىذا ال ّشيء في نفس الّذي يتمقاه ،فاألول يمجأ إلى االستقصاء بينما الثاني إلى اإليحاء والتمميح
2
أما االنتقاء فيو
»  ،وكثي اًر ما يرتبط االستقصاء ّ
بالرواية الواقعية الّتي تحاول نقل الوضع كما تراهّ ،

تعطي عناية كبيرة بالقارئ وتّدخمو في العممية اإلبداعية وانتاج داللة
الرواية الجديدة الّتي ّ
من اىتمام ّ
النص.
ّ

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق  ،ص.244

 -2سي از قاسم :بناء الرواية ( ،دراسات مقارنة في ثبلثية نجيب محفوظ) ،ص.118
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المبحث الثالث :وظيفة الوصف المكاني.
الرواية فتحت باباً أمام الوصف وجعمت منو عنص اًر ال يمكن االستغناء عنو
من المعموم ّ
أن ّ
ومن ثم أصبح مييأ لمقيام بوظائف أكثر فاعمية كونو « أصبح الحامل الحقيقي لعمق وادراك الكاتب
لعالمو الخاص ولمعالم بصفة عامة وضمنيا ،أصبح معيا اًر لقياس درجة سمك وعمق إدراك
اء ،كان عمى المستوى المعرفي أو المستوى اإليديولوجي
ال ّشخصيات لعالمو سو ً

» ،1وكما ذكرنا

الرواية الجديدة ،فالوصف في
الرواية الواقع ة
سابقاً ّ
ي يختمف عن الوصف في ّ
فإن الوصف في ّ
الرواية الجديدة تعتمد عمى
الرواية الواقعية ينطمق من الواقع وبيذا يصبغو بصبغة فنية
وجمالية،أما ّ
ّ
ّ
بالنص من أجل فك شفراتو ،وبالتالي يصبح لموصف «قيمة
الوصف الّذي يجعل المتمقي أكثر تعمقاً ّ
كبرى تتمثل في استحضار األ ّشياء المفعمة بالحياة ».2
أن نستنتج ثبلث وظائف لموصف وىي الوظيفة الجمالية (التز
وبناء عمى ىذا يمكن ّ
ً

يينية)

والوظيفة التفسيرية ( التوضيحية) والوظيفة اإلييامية.
 1-3الوظيفة الجمالية (التزيينية):
ويقوم الوصف ىنا

«بعمل تز ييني وىو يشكل استراحة في وسط األحداث السردية

»

3

النص األدبي كموحة زيتية اشتممت عمى األلوان واألشكال
أن يجعل ّ
والمقصود بالعمل التز ييني ّ
وأثناء ىذا الوصف يتيح للسارد لنفسو وقت من الراحة ليجعل القارئ أكثر انتباهً

ا و ُّ
انبيار ا
أشد
ً

بالوصف الجمالي.

 -1عبد المطيف محفوظ :وظيفة الوصف في الرواية ،ص13

-2عثمان بدري :وظيفة المّغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ ،المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية
بالجزائر ،ط ،2000 ،1ص.81

-3حميد لحمداني :بنية النص السردي ( ،من المنظور النقدي األدبي) ،ص.79
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شدت انتباىنا في رواية "رغم الفراق" ما جاء عمى لسان السارد في قولو«
ومن المقاطع الّتي ّ
البيت رائع  ...كل ما فيو من الخشب ألرو وكل أقمشتو من المون األبيض  ...واجية الربستيشن
كميا من زجاج المطل عمى حديقة البيت الخمفية

،والّتي يتوسطيا حمام سباحة يظممو الكثير من

شجر الرائع تتدلى منو زىرات صغيرة بيضاء بأزىار المشمش التي تعشقيا "عايدة" » ،1ومن خبلل
أن الوصف أضاف لممكان صبغة جمالية فنية لم يندىش ليا المتمقي فقط بل
ىذا المقطع يتبين ّ
الروائية الّتي وقعت عينيا بدىشة لجمالو.
تعداه لم ّشخصية ّ
أن الوصف ليس حقيقة مجردة واّنما لديو القدرة التصويرية عمى
أن نقول ّ
وبالتالي يمكننا ّ
أن يفعل بالمّغة مثمما
الروائي ّ
تثبيت المشاىد الجمالية في ذىن المتمقي وحتى الشخصية ،واذا أراد ّ
الحيز غالباً ما ينظر إليو من وجية
ألن « ّ
يفعل الفنان التشكيمي باأللوان فبل بد لو من الوصف ّ
الرواية وتختال ،كما من العسير ورود الحيز منفصبلً عن
الجمالية ّ ...
كأنو حالة تتزين بيا ّ
2

فإنو حينئذ يكون كالعاري
الوصف ،وحتى إذا أسممنا بإمكان وروده خاليا من ىذا الوصف ّ

»

الروائي.
فالوصف ىو لباس المكان يكسب جماليو من خبلل الوصف ّ
الروائية" نور عبد المجيد" تتقن فييا الوصف المكاني ما ورد في
ومن المقاطع الّتي راحت ّ
رواية "رغم الفراق" ما جاء عمى لسان السارد « حين وصمت البتمي السوداء إلى إكستر ديفن ...
أخذ "أدم" يتمفت بوجيو إلى جميع االتجاىات في ذىول " ...عايدة" أيضا كانت تنظر من خمف
كأنيا تابموه رائع رسمتو لطبيعة
النافذة في ذىول كبير  ...البمدة جميمة ىادئة المعة ّ

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.173

-2عبد الم الك مرتاض :نظرية الرواية( ،بحث في تقنيات السرد) ،ص.123
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أشار"أدم" إلى بيتو وعمى سطحو قرميد ...تداخمت فيو األلوان بشكل أنيق نضيف

» ،1واكتسب

المكان من خبلل ىذا الوصف سمة جمالية و تزينيو جعمتو لوحة فنية رائعة.
الروائي يتزين ويحصل عمى حمة جميمة من خبلل المقاطع الوصفية الّتي يقوم
إذن فالمكان ّ
ألنو إذا أكثر ال كاتب الوصف في كثير من األحيان قد
الروائي ،ولكن ذلك في حدود معينة ّ ،
بيا ّ
النقاد التقميديون لموصف عمى ّأنو أسموب
ألن « نظرة ّ
الرواية وعمى متمقييا ّ
يعود ذلك بالسمب عمى ّ
وينكر التحامو مع العمل األدبي لكن
مستقل بذاتو و ّأنو وظيفة زخرفيو  ...يجرده من وظيفة الفنية ُ
الروائيين الواقعيين جعموا لموصف
ّ

األىمية لمكشف عن الحياة النفسية لم ّشخصية
وظيفة بالغة
ّ

واإلشارة إلى طبيعتيا ومزاجيا »،2وىذا ما يعرف بالوظيفة التفسيرية.
 2-3الوظيفة التفسيرية:
أن يكون لموصف وظيفة رمزية دالة عمى معنى معين في إطار سياق
ونعني بو ا« ّ
3
النص
أن يكون الوصف في خدمة القصة
وعنصر أساسيا في ّ
ألحكي»  ،وتقضي ىذه الوظيفة ّ
ً

أن
الروائي يضيف ويكشف العبلقة بين المكونات السردية ،ذلك ّ
ّ

« مظاىر الحياة الخارجية من

ألنيا تكشف عن حياة الشخصية النفسية وتشير إلى
مدن ومنازل وأثاث وأدوات ومبلبس  ...تذكر ّ
مزاجيا وطبعيا » ،4فمن خبلل الوظيفة التفسيرية لموصف يمكن معرفة دواخل ال ّشخصية ومدى
تأّثير المكان عمييا من الناحية الظاىرة والباطنية ،ومن خبلل الوصف يقوم الكاتب بذكر بعض
األوصاف الخارجية الّتي يكون ليا تأّثير عمى الحالة النفسية الداخمية لم ّشخصية ولو تأّثير مباشر
الروائي  ...وتصبح
وغير مباشر في تطور الحدث وىكذا تمتحم كل العناصر المكونة ّ
لمنص ّ
 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.284 -283
2
السردي ،ص.71
 -محمد عزام :شعرية الخطاب ّ

3
السردي( ،من منظور النقد األدبي)  ،ص.79
 -حميد لحمداني :بنية النص ّ

 -4سي از قاسم :بناء الرواية (دراسات مقارنة في ثبلثية نجيب محفوظ) ،ص.115
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األجزاء المختمفة مرايا تعكس بعضيا بعضاً لتقديم الصورة المجسمة

»،1وبالتالي تعمل الوظيفة

الروائي.
التفسيرية عمى وصف الحالة الخارجية والداخمية ال ّشخصية من خبلل عبلقتيا بالمكان ّ
وتوضح لنا بعض المقاطع الوصفية في رواية "رغم الفراق" طبيعة الحياة الّتي يعيشيا"صبلح"
بعد مغادرة "عايدة" لبيتو « ودخمت "عايدة" في ىدوء لتجمس عمى أحد المقاعد ،وتجولت بعينيا في
أركان الصالة ،لتجدىا أصبحت أكثر اتساخا مما كانت عميو ،وكانت تنظر بعينيا

إلى البنطمون

أن يتسخ من مبلمستو مقعد بيت "صبلح"»،2وىنا لم يأتي
األزرق الجينز الّذي ترتديو ّ
كأنيا خشيت ّ
الوصف بيدف الوصف في حد ذاتو واّنما جاء ليفسر الحالة الّتي يعيشيا "صبلح" بعد مغادرة
ألن « ىذه األ ّشياء كانت تجد نفسيا
"عايدة" ،وتحول المكان إلى مكان عميو في بداياتو األولى ،و ّ
3
الروائي التجديد الّذين « لم
خاضعة لنفس المصير ونفس الحتمية »  ،وكانت ىذه النظرة نفس نظرة ّ

ينظر وإلى األ ّشياء عمى ّأنيا حقيقية عن الشخصية واّنما نظروا إلييا عمى ّأنيا صدى لم ّشخصية
واألحداث» ،4فيناك بعض األ ّشياء تحيل دائماً عن أصحابيا.
الروائية في بعض األحيان تبرز مقاطع وصفية لممكان لتفسير حالة ال ّشخصيات
كما نجد ّ
الروائية ،وذلك من خبلل قول السارد « دخمت إلى حمام غرفتيا  ...وقفت "عايدة" تحت الماء
ّ
الساخن تغتسل "...عايدة" مازالت تذكر كل ّشيء في ىذا المكان وتعمم مكانو جيداً ...وأنيت
أن
حماميا لتقف أمام مرآتيا وأخذت تحدق بعينيا الواسعة ...عزبة الشال كانت كابوساً أسود يجب ّ
تنساه ...وأكممت ارتداء مبلبسيا من خمف دموعيا ثم خرجت لتمقي بجسدىا عمى سريرىا في
أن يموميا أحد  ...وسقطت عايدة في نوم عميق
أن يركميا أحد دون ّ
ضعف شديد ىنا ستنام دون ّ
 -1سي از قاسم :بناء الرواية (دراسات مقارنة في ثبلثية نجيب محفوظ)  ،ص.115
 -2نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.315

 -3حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي (الفضاء ،الزمن ،الشخصية) ،ص.44
4
السردي ،ص.71
 -محمد عزام :شعرية الخطاب ّ
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الفصل الثاني ...........................:بنية المكان في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
ولكن ىناك بين جفونيا نير عميق من الدموع  ، 1» ...وجاء ىذا الوصف ليبين الحالة الحزينة
الّتي تعيشيا ال ّشخصية.
الروائية ،إضافة إلى
فإمكان الوصف المكاني ّ
أن يتح لمقارئ فرصة التعرف عمى ال ّشخصية ّ
الروائي بأسموب صريح واّنما يضمرىا ضمن الوصف
معرفة أبعادىا المختمفة الّتي ال يطرحيا ّ
التفسيري.
 3-3الوظيفة اإليهامية:
الرواية التخيمي ،ويشعر
ونعني بيا « إدخال العالم الخارجي بتفاصيمو الصغيرة في عالم ّ
القارئ ّأنو يعيش في عالم الواقع ال عالم الخيال ،ويخمق انطباعاً بالحقيقة أو تأثير مباش اًر
بالواقع»،2فالوظيفة اإلييامية قائمة عمى توىم القارئ بحقيقة األحداث ومصداقيتيا ،ويصبح القارئ
أو المتمقي من خبلل ىذا الوصف مشارك في الحكي ،ويتنقل مع الشخصية من مكان

إلى أخر

الرواية.
حتى ّأنو يصبح يشعر بما تشعر بو الشخصية في ّ
ومن المقاطع الّتي شعرنا ّأنيا حقيقة وتفاعمنا معيا ،ما جاء بو عمى لسان الراوي

« كانت

الثالثة ظي اًر،عندما سمع "حسن" صياح لينيض مذعو اًر وىي تقول أن ست "النجوى" اختفت وركض
"حسن" إلى غرفة "مختار" ليجدىا خاوية  ...وكان " حسن" يدور بين غرف يفتح أبوابيا بابا تمو
األخر ولم يجدىا ...وركض "حسن" إلى باب البيت وأمسك بو بين كفيو وأدار المقبض في جنون
 ...وركض إلى باب "منعم شيرازي" ووقف يطرق الباب » ،3فمن خبلل ىذه المقاطع الوصفية
أوكأنو الشخصية
وكأنو يركض مع الشخصية
لبلماكن المفعمة بالحيوية والحركة ،تشع ر المتمقي
ّ
ّ

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.72

 -2سي از قاسم :بناء الرواية ( دراسات مقارنة في ثبلثية نجيب محفوظ) ،ص.115
 -3نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.300
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الفصل الثاني ...........................:بنية المكان في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
ألن ىذا الوصف « وصف ألسني موح يتجاوز الصورة المرئية حيث ينقل عالم الواقع إلى
ذاتياّ ،
الرواية ».1
عالم ّ
ألنيا تبين لنا درجة إبداع وخمق
أن الوظيفة اإلييامية من أىم الوظائف ّ
ومما ال شك فيو ّ
فإن أكثر التفاصيل صناعة
الروائي لؤلمكنة ،ومدى إقناع الراوي المتمقي بواقعية ما يوصف لو « ّ
ّ
بأن ما يقرأه حقيقة ال خيال ،إذا ال يثبت الموقف أو الشخصية كحقيقة مثل
ومك اًر إلييام القارئ ّ
التفاصيل المتصمة بو وكمما دقت أسرع القارئ إلى تصديقيا» ،2ومن المقاطع الوصفية التي تجعل
الروائي ،ما ورد ذكره في وصف دخول الشخصيات
المتمقي ّ
وكأنو شخصية من الشخصيات العمل ّ
إلى الفندق حيث كان ىنا الوصف حميماً « عندما دخمت "دينا" إلى جناحيما بفندق الدفاع الجوي
أغمق "حسن" خمفيا الباب فأمسك بذراعييا في حنان...

وانحن "حسن" في لحظة يحمميا بين

ذراعيو ،ويركض بيا في انطبلقة جنونية إلى داخل الجناح األنيق  ...وألقاىا"حسن" بثوبيا عمى
فراش سرير الغرفة  ...وانحن فوق جسدىا ينظر

إلى عينييا  ...والتقطت "دينا" قميص نوميا

الوردي لتركض بو إلى حمام الغرفة ،وأغمقت الباب وىي تضحك بصخب  ...وعاد "حسن" ىو
األخر يقف أمام المرأة ليبدل مبلبسو ويضع زخات من العطر » ،3ومن خبلل ىذا الوصف يتماىا
أن يكون ىو البطل
فإما ّ
القارئ مع العمل ّ
الروائي ويصبح إحدى الشخصيات المشاركة في الحكيّ ،
النص.
أو بطمة القصة ،وكل ىذا يعود إلى دقة الّروائي في بناء عممو وتعامله م ع ّ
ومن خبلل الوصف المكاني تصبح الوظيفة اإلييامية وسيمة عبور أو تنقل يتنقل بواسطتيا
الرواية سواء كان ىذا
القارئ من المكان الواقعي ،أو كموقعو كقارئ ومتتبع لؤلحداث إلى عالم ّ
المكان معموماً أو متخيل.
 -1محمد عزام :شعرية الخطاب السردي ،ص.71

 -2سي از قاسم :بناء الرواية ( دراسات مقارنة ثبلثية نجيب محفوظ) ،ص.115
 -3نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.90-88
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شخصية:
)1ال ّ
 1-1لغة.
 2-1اصطبلحا.
المبحث األول :أساليب تقديم الشخصية.
 1-1طريقة مباشرة.
 2-1طريقة غير مباشرة.
المبحث الثاني :وظائف الشخصية.
المبحث الثالث :وصف الشخصية.
 1-3الوصف الداخمي لمشخصية.
 2-3الوصف الخارجي لمشخصية.

الفصل الثالث..........................:بنية الشخصية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
الرواية "رغم
الروائية وأساليب تقديميا في ّ
سنحاول ضمن ىذا الفصل تحديد مفيوم ال ّشخصية ّ
اي.
الرو ة
الفراق" ،وابراز أىم الوظائف المنسوبة ليا ،وبيان طريقة وصفيا وبناءىا في ّ
شخصية:
)1ال ّ
 1-1لغة:
اإليديولوجيات والثقافات والطبائع
بتعدد األىواء والمذاىب و ّ
الروائية ّ
ّ
تعددت ال ّشخصيات ّ
البشرية الّتي ليس لتنوعيا واختبلفيا من حدود ،والمعنى االشتقاقي لم ّشخصية في المّغة العر ّبية
يعني « من وراء اصطناع تركيب :ش خ ص ،ومن ضمن ما يعنيو التعبير عن قيمة حية عاقمة
فكأن المعنى إظيار ال ّشيء واخراجو وتمثيمو » ،1وورد في مادة شخص عند " ابن منظور"
ناطقةّ ،
ما يمي « الشخص جماعة شخص اإلنسان وغيره مذكور والجمع أشخاص وشخص وأشخاص ...
وكل شيء رأيت جسمانو فقد رأيت شخصو ...الشخص كل جسم رأيت لو ارتفاع وظيور والمراد بو
إثبات الذات فاستُعير ليا لفظ الشخص » ،2فالشخص يدل عمي الوجود وإلثبات.
نسية قوليم « personnageإ ّنما ىو تمثيل وابراز وعكس واظيار لطّبيعة
أما في المّغة الفر ّ
القيمة الحية العاقمة المماثمة في قوليم .3»personne
ّ

 -1عبد المالك مرتاض :في نظرية الرواية( ،بحث في تقنيات السرد) ،ص.75
 -2ابن منظور :لسان العرب ،مج ،1مادة الشخص ،ص.281-280

ي الرواية( ،بحث في تقنيات السرد) ،ص.75
 -3عبد المالك مرتاض :في نظر ة
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الفصل الثالث..........................:بنية الشخصية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
 2-1اصطالحاًا:
ألن « ال ّشخصية
ّ
تعد ال ّشخصية من المواضيع األساسية الّتي ترتكز عمييا الدراسات األدبية ّ
السردي وىو عموده الفقري الّذي ترتكز عميو »،1وىي عمى
ىي القطب الّذي يتمحور حولو الخطاب ّ
حسب قول "سعيد يقطين" « تمثل العنصر الّذي يطمع بمختمف األفعال الّتي تترابط والّتي تتكامل
مل في مجرى ألحكي»  ،2فوجود ال ّشخصية ضروري في كل عم ل روائي ،وكانت ال ّشخصية تعامل
الرواية القديمة « عمى أساس ّأنيا كائن حي لو وجود فيزيقي ،فتوصف مبلمحيا وقامتيا
في ّ
بأن ال ّشخصية كانت تمعب الدور األكبر في أي عمل
وصوتيا ومبلبسيا وأىوائيا وأماليا  ...ذلك ّ
3
الرواية التقميدية ىي العنصر األىم ،بحيث ال يمكن أن نتصور
روائي » ّ ،
وكأن ال ّشخصية في ّ

الروائي فييا.
وجود رواية دون وجود شخصية مقترحة أو يقحميا ّ
وعمل " فميب ىامون" الّذي يعد من أىم المنظرين السيميائيين الّذين أولو االىتمام بال ّشخصية
الروائية « عمى بمورة تصور سيميائي داللي لم ّشخصية عندما تحدث عما أسماه أثر ال ّشخصية
ّ
أن ما بو تحده بطاقتيا الداللية ،وىي ليست معطى جاىز بل ىي
 ،effet persannageواعتبر ّ
4
بناء عمى الدور
إنشاء يتم تدريجيا عمى امتداد القراءة » ،ونبلحظ أن" فميب ىون" قدم لنا الشخصية ً

الروائي باعتبارىا عنص اًر دالليا قاببل لمتحميل والوصف ،ونية "ىامون"
الّذي تقوم بو داخل ّ
النص ّ
كون الشخصية « ليست حص اًر ذات مفيوم أدبي وال شكل إنساني فاألواني في المطبخ عمى سبيل

 -1جميمة قيسون :الشخصية في القصة ،مجمة العموم اإلنسانية ،العدد

 ،13جامعة قسنطينة ،جوان

ص.195

،2003

 -2سعيد يقطن :قال الراوي :البنيات الحكائية في السيرة الشع بية ،المركز الثقافي في بيروت لبنان  ،دار البيضاء
المغرب  ،ط ،1997 ،1ص.87

 -3عبد المالك مرتاض :في نظرية الرواية ( ،بحث في تقنيات السرد) ،ص.76

 -4محمد القاضي وأخرون  :معجم السرديات ،دار محمد لمنشر ،تونس ،ط ،2010 ،1ص.272
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الفصل الثالث..........................:بنية الشخصية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
المثال قد تكون في رواية ما شخصيات » ،1ويتفق ىذا التعريف بتعريف "روالن بارت" لشخصية
2
النص عبر األوصاف
وكأنو يقصد أن ىويتيا موزعة في ّ
قائبل ّأنيا « نتاج عمل تأليفي » ّ ،

والخصائص الّتي تستند إلى اسم "عمم" يتكرر في الحكي.

 -1محمد القاضي واخرون :معجم السرديات ،ص.272

 -2حميد لحمداني :بنية النص السردي (من منظور النقد األدبي) ،ص.50
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الفصل الثالث..........................:بنية الشخصية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
المبحث األول :أساليب تقديم الشخصية.
الروائيين من يرسم شخصياتو بأدق
ىنالك تقنيات مختمفة لتقديم ال ّشخصية لمقارئ فيناك من ّ
تفاصيميا ويقدميا بشكل مباشر ويخبرنا عن طبائعيا وأوصافيا ،أو يكون التقديم مباشر عن طريق
أن ىوية ال ّشخصية الحكائية بواسطة مصادر إخبارية ثبلث
ال ّشخصية ذاتيا ،ومن ىنا يتضح لنا ّ
1

وىي:

- 1ما يخبر عنو الراوي.
- 2ما تخبر بو الشخصيات ذاتيا.
- 3ما يستنتجو القارئ من أخبار عن طريق سموك الشخصية.
 1-1طريقة مباشرة:
ويتم عن طريق « الوصف الذاتي الّذي يقدمو البطل عن نفسو كما في االعترافات

»2

،أي

يرد التقديم لمشخصية عمى لسانيا مباشرة و « تنقل كل المعمومات المتعمقة بيا إلى المتمقي حيث
3

تعبر عن ذاتيا وتحدد أفكارىا وطموحاتيا ،وبذلك تبمور موقفيا الخاص بيا في منظومة ألحكي»
وىنا تكون ال ّشخصية ىي الميينة في الحكي ،ويكون الحدث تابع ليا وعميو تكثر وجية نظر
الشخصية ويقل كبلم السارد.
والتقديم المباشر يساعد عمى معرفة ال ّشخصية والكشف عما يجول في داخميا من أفكار

وأمال وأحبلم ،ونجد في رواية "رغم الفراق" يقدم "صبلح" نفسو " لعايدة" « أنا عندي تاكسي وبا
دفع فيو وخمسين جنيو استرليني كل أسبوع لمر ٍ
اديو ...دي أجرة عشان أعرف وأقدر أسوق التاكسي
 -1محمد عزام :شعرية الخطاب السردي ،ص.12

 -2حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي ( الفضاء ،الزمن ،الشخصية) ،ص.223

-3مرشد أحمد :البنية الداللية في روايات إبراىيم صنع ا﵀ ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر والتوزيع
ط ،2005،1ص.45

67

،

الفصل الثالث..........................:بنية الشخصية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
 ...شوفي أنتي بقي الزم اشتغل قد إيو عشان أجيبيم ،وأكمي وشربي وفموس السكن حوالي مية
وعشرين استرليني كل أسبوع  ...أنا سبت المنصورة من عشرين سنة وليومك دا باشقى ،وأحط
1

القرش عمى القرش ويا دوبك عايش ...أنا حتى ماعرفتش أشتري شقة عدلو في عزبة الشال »

فال ّشخصية ىنا تعرف بالحالة الصعبة الّتي تعيشيا وتقدم المستوى االجتماعي الّذي ىي فيو ،فيذا
المقطع يعبر عن معانات "صبلح" الّتي عاشيا في الماضي والّتي يعيشيا اآلن في الحاضر وربما
حتى في المستقبل فيو يشرح طريقة عيشو " لعايدة" حتى ال تتأمل أكثر من ذلك.
كما نجد الشخصية "عايدة" تقدم ذاتيا ومع ا ناتيا بعد وصوليا إلى لندن ،وإلى المعاممة الّتي
تتمقاىا من زوجيا "صبلح" « ما فيش األكل النيار دا يا صبلح  ...ما نيش عارفة أعمل إيو
النيار دا وبكرهلو يمكن » ،2فمن خبلل ىذا المقطع نتعرف عمى المستوى االجتماعي الضعيف
والحالة المزرية الّتي تعيشيا الشخصية ،كما يظير الطابع المزاجي الّذي فيو " صبلح" « أنا مش
حتسم م في البيت اليومين دول  ...خبلص ارتحت يا عايدة » ،3فجرت ىذه المقاطع عن العبلقة
السيئة بين "صبلح" وزوجتو "عايدة" وعمى الظروف الصعبة الّتي تمر عمييم.
إالّ ّانو رغم ذلك تجاوزت "عايدة" ذاتيا وحطمت قيود المجتمع وتجاوزت المكان وتمسكت
بالحياة من جديد بسبب الطفل" أدم" وىذا ما تعبر بو الشخصية عن ذاتيا من خبلل رسالة توجييا
أن حضور ي إلى لندن كان لو سبب كبير...اآلن فقط
إلى "ىاشم" قائمة فييا « اآلن فقط عممت ّ
أن زواج ي من "صبلح" كان لو سبب كبير ...أنا جئت ىنا ألنقذ طفبلً كما أنقذتني ماما
أدركت ّ
بي " ...وضعف عمي " طمعت"  ...أنا جئت ىنا ألنقذ طفبلً من قسوة
"ىدى" يوماً من قسوة "شل ة

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.99
 -2المصدر نفسو ،ص.130
 -3المصدر نفسو ،ص.131
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أمو و غباء "صبلح" أبيو  ...اليوم أستطيع أن أقول ّأني سعيدة فمتيدوا جميعاً ولتطمئنوا ...

»

1

ومن خبلل ىذه الرسالة تعبر "عايدة" وتجيب عن أسئمة لطالما كانت تدور في ذىنيا ،والّتي عرفت
جوابىا منذ دخول "ادم" لحياتيا ،فمن خبللو تمسكت بالحياة وعرفت أىدافيا ورسمت لنفسيا طريقا.
ونجد" دينا" تقدم ذاتيا وتعبر عن حزنيا بسبب ضياع أميا « ضاعت أمي؟ ضاعت "نجوى"
الّتي كانت تحكي لنا القصص وتأخذنا إلى السينما والحدائق ...أمي خرجت ولم تعد...

لكنيا لم

تخرج لوحدىا ...أخذت معيا كل ّشيء أخذت من ضموعي الحياة ...أتحرك دون حياة ...أتحرك
دون روح ...خرجت نجوى وتبعيا حسن منذ أيام قميمة ...ترك حسن المنزل  ...وكيف أستبقيو في
بيت امرأة كان وحده سبب خروجيا من البيت بإىمالو

واستيتاره» ،2إن روح دينا حزينة بسبب

ضياع ولدتيا فيي تشكو األلم والحيرة لفقدانيا ،وتعبر عن لوميا لحسن كونو السبب الوحيد وراء
اختفاء والدتيا بسبب إىمالو.
إن تقديم الشخصيات لذاتيا يفسر الغموض والتعبيرات النفسية والفسيولوجية لممتمقي

ويؤكد

مدى معرفت ال ّشخصية لنفسيا.
2-1طريقة غير مباشرة:
الروائي ،وىنا
ونعني ّ
أن « يمدنا الراوي بالمعمومات حول الشخصية بالشكل الّذي يقرره ّ
تبرز ىيمنة الراوي العميم في مجال السرد،

الروائي
وميمتو أن يرينا (ال ّشخصية) الّتي يصنعيا ّ

وكأنيا ال ّشخصية المحتممة ويكون ذلك عن طريق استخدام ضمير الغائب،
ّ

حتى يسمح ىذا

الضمير لمراوي أن باتخاذ مسافة مناسبة من ال ّشخصية الّتي يقدميا ويعده عن التدخل المباشر في

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.134
 -2المصدر نفسو  ،ص.314
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السرد» ،1وىنا يكثر كبلم الراوي بحيث ينقل لنا الحدث ،فحين تكون ال ّشخصية مجرد أداة لخدمة
الحدث ،و في ىذه الحالة يكون السارد ممزم بتقديم كل ما يتعمق بال ّشخصية ويقدميا من خبلل
األحداث والتفاعل مع غيرىا من ال ّشخصيات ،أو من خبلل شخصية أخرى.
والطريقة الغير مباشرة في تقديم ال ّشخصيات ،ىي في نظر"حسن بحراوي" ال تكمف المؤلف
ّشيئا فيو يترك لمقارئ أمر استخبلص النتائ ج ،والتعميق عمى الخصائص المرتبطة بال ّشخصية
اء من خبلل األحداث الّتي تشارك فييا أو
وذالك سو ً

عبر الطريقة الّتي تنظر بيا تمك ال ّشخصية

إلى اآلخرين ،2أي من خبلل األحداث واألفعال نستخمص صفات ومميزات ال ّشخصية.
وىناك الكثير من المقاطع الّتي يبرز فييا السارد في رواية "رغم الفراق" ليقدم ال ّشخصيات
فقدم لنا السارد شخصية "ىدى" نموذج األم الّتي كتمت أحزانيا و وقفت عمى الحقيقة

« دخمت

"ىدى" غرفة "ىاشم" في السابعة صباحا لتوقظو ...إنيا تتحرك ببطء أعواميا التي تجاوزت الستين
وأحزانيا التي تجاوزت األلف عام ...وسقطت دمعة من عينيا .. .وعادت "ىدى" تنفض رأسيا في
خوف "...عايدة" و"ىاشم" أخ وأخت ىكذا يجب أن يبقيا مادامت الحياة

» ،3لقد قدم لنا السارد

"ىدى" وىي في حالة من االختناق والحصار لمعرفة ما يدور في ذىن ابنيا ىاشم اتجاه عايدة الّتي
ربتيا "ىدى" كابنة ليا فمم تتحمل الصمت فتفجرت واتخذت القرار بإبعاد عايدة عن "ىاشم".
أما تقديم "نجوى" فكان من خبلل مرضيا وحالتيا النفسية الّتي تعيشيا « أرخت "ىدى" عينيا
في حزن ،وىي تنظر إلى وجو نجوى الباكي  ...أصبحت نجوى كاألطفال ...وأصبحوا يغمقون باب
البيت ويوصدونو بالمفتاح خوفا من أن تنسى وتخرج ،دون أن تخبرىم أو تخرج وحدىا وتنسى كيف
 -1محمد عزام :شعرية الخطاب السردي ،ص.19

 -2حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي (الفضاء ،الزمن ،الشخصية) ،ص .223
 -3نور عبد المجيد :رغم الفراق  ،ص 28
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تعود» ،1ىو تصوير لمحالة المرضية الّتي تعيشيا نجوى والخوف الكبير عمييا من طرف عائمتيا
وخاصة ابنتيا "دينا".
أن طريقة التقديم غير مباشرة ال تكتفي عمى السارد فقط ،فقد تقدم شخصيات
ومن المعموم ّ
ثم ىناك معمومات تأتينا بطريقة غير مباشرة عبر تعميقات
أخرى شخصية تعرفيا وتعايشت معيا « ّ
الشخصيات األخرى » ،2فنجد في رواية "رغم الفراق " دينا تقدم زوجيا حسن ومعان اتو اليومية «
أعود ألراقب وجو حسن غارق في الحيرة والخوف  ...حسن يموت كمما مر يوم ،واقترب موعد
القسط القادم لفيبل أحبلمو المجنونة » ،3فمن خبل ل العشرة الزوجية تقدم "دينا" "حسن" ومخاوفو في
دفع المبمغ المالي المتراكم عميو لشراء الفمة.
أما "عايد" فقدمت "ىاشم" ومعاناتو لموت أمو ولومو ليا في كونيا ىي السبب
ّ

أن
« أعمم ّ

أن ىاشم قد يعانق أفعى " ...ىاشم" قد يبتمع ُسما ،لكن لن
"ىاشم" يحتضر ولكن ماال تعممينو أنت ّ
يحتمل بعد اليوم رؤيتي أو سماع صوتي  ،4» ...فعايدة ىنا تقدم "ىاشم" ومدى صعوبة األم ر في
أن يجعل العبلقة الّتي بينيما كما كانت ،فيي تعرفو كما تعرف نفسيا.
أن يسامحيا ،أو ّ
ّ
أن التقديم الغير المباشر
ويمكن القول ّ

اء كان من طرف السارد أو من طرف
سو ً

الروائي في خمق ال ّشخصيات والتحاميا مع بعضيا البعض وعميو
ال ّشخصيات ،يبرز قدرات ّ

«

الروائية ىي نتاج البناء ألتأليفي  ...وليذا فأ ّشياء مثل كيف تنظر ىذه
فالشخصيات في ّ
النصوص ّ

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق  ،ص.154-152

 -2حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي ( الفضاء الزمن ،الشخصية) ،ص.232
 -3نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.219
 -4المصدر نفسو ،ص.273
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النصية تعتمد عمى جزء كبير عمى تمقي المؤلف
ال ّشخصيات؟ أو كيف تتكمم داخل البنية ّ
واختياره» ،1ولذلك نجد الكاتب يختار تقنيات فنية لجذب القارئ وتفاعمو مع ال ّشخصيات.
الرواية طريقة مباشرة وطريقة غير
وما نمخص إليو ّ
أن ىناك طريقتان لتقديم ال ّشخصية في ّ
الروائي
مباشرة ،دون إغفال دور المتمقي باعتباره عنص اًر فعاال في إدراك الطريقة الّتي يقيم بيا ّ
شخصيتو ،ولكن ما ييمنا ىنا « الفائدة الّتي يجنييا الكاتب من وراء استعماليا أي قدرتيا عمى
جعل العالم التخيمي متبلحماً ورؤية العالم المقنعة ،فكل صيغة من التقديم يمكنيا أن تنتج عمبل
2
الرواية
قوياً ذا داللة إذا استمرت عمى النحو األفضل » ،وىذه الميزة ىي الّتي تجعمنا نمتحم مع ّ

ألنيا حقيقة وواقعية.
ونعيش أحداثيا مع شخصيات ونتشارك األفراح واألحزان ّ

-1عادل ضرغام :في السرد الروائي ،الدار العربية لمعموم ناشرون ،بيروت ،لبنان  ،ط ،2010 ،1ص. 41
-2حسن البحراوي :بنية الشكل الروائي ( الفضاء ،الزمن ،الشخصية) ،ص.246
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المبحث الثاني :وظائف الشخصية.
أن الكاتب ال يوظف
أن تؤدي وظائف متعددة داخل ّ
الروائي ،إذ ّ
يمكن لم ّشخصية ّ
النص ّ
الرواية دون ىدف أو
الشخصية في ّ

الروائية تقدم من خبلل
غاية ترجى من ورائيا ،فال ّشخصية ّ

أفعاليا ووظائفيا ،وليذا يقول "روالن بارت" «ال يوجد أي سرد في العالم دون شخصيات عمى األقل
1
الروائي
دون عوامل »  ،وبيذا يتحول االىتمام بالشخصية إلى وظيفة أو إنجاز عمميا في ّ
النص ّ

ونعني بالوظيفة «عمل شخصية ما ىو عمل محدد من زاوية داللتو داخل جريان ألحكي أو
2
الرواية وتعمل عمى تسير األحداث.
الروائية ليا وظيفة داخل ّ
الحبكة»  ،فال ّشخصية ّ

الروا ئية في رواية " رغم الفراق" وظيفة الحب إلى "ىاشم" « ورفع عينو ليرى وجيو
وأسندت ّ
متمبسا عمى زجاج النافذة  ...إن وجيو الجميل األبيض حزين  ...نعم يحب "عايدة"  ...يحبيا ...
صرخت "ىدى" يوم أخبرىا "ىاشم" ّأنو يريد أن يتزوج "عايدة" بعد االنتياء من الجامعة

» ،3إن

إسناد وظيفة الحب " لياشم" واعترافو بو ،كانت نتائجو سمبية عمى "عايدة" ،حيث ابتعدت عن بيتيا
ألن حبو ليا انتيى بالفراق وليس بالزواج.
دون معرفتيا لؤلسباب ،كما ّأنو انعكس سمباً عمى "ىاشم" ّ
كما استندت ىذه الوظيفة أيضاً إلى "دينا" « رفعت "دينا" وجييا الجميل لتنظر في دىشة...
لم يحادثيا "حسن" ىذا الصباح ...وابتسمت في حنان...عشرون يوماً وينتقل حسن لمحياة معيا
» ،4وىنا يظير الحب الّذي تكنو "دينا" " لحسن" ،وىي تنتظر بشوق لتكون زوجتو

« وما ييميا

أن تتأبط ذراع "حسن عبد الكريم" لتخرج معو وتحت ذراعيو ،حتى يأتي يوماً ال تفارق فيو
ىو ّ
 -1روالن بارت :التحميل البنيوي لمسرد ،تر :حسن بحراوي وأخرون ،أفاق إتحاد الكتاب  ،الم غرب ،عدد ،1988 ،8
ص.23

 -2حميد لحمداني :بنية النص السردي ( من المنظر النقدي األدبي) ،ص.24
 -3نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.37
 -4المصدر نفسو ،ص.13
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نيار » ،1وىذا المقطع يدل عمى حب "دينا" لزوجيا "حسن" كما أسندت ىذه الوظيفة
ذراعيو ليبل وال ً
مبكر  ...ولكنو دوماً يأتي  ...منذ بدأت
في رواية " رغم الفراق " لشخصية " توني" « جاء اليوم ً
بينيما تمك الصداقة عمى ىذا المقعد وىو دوماً يأتي  ...أحدىما ينتظر األخر...ىذه الشابة الرقيقة
رائعة الجمال أخذت قمبو بحنانيا وطيارتيا » ₂وحب " توني" " لعايدة" ىو حب طاىر وصادق وىو
حب األب ألبنتو.
أما وظيفة" الثبات والعزيمة" فقد أسندت لشخصية "عايدة" « لن تنيار ...لن تبكي . ..ربما
كان "صبلح" معذو اًر . ..ربما كان حقاً ال نقود لو  . ..من أجل ىذا خرج لمعمل ...ربما عندما يعود
ىذا المساء بعد العمل تسمع منو تفسي اًر أو تبري اًر  ...لن تظممو ولن تحاول أن تكرىو  ...ستحاول
أن تسعده » ،2فيظير الثبات "عايدة" أمام معاممة "صبلح" السيئة ليا ،فيي لم تبادلو نفس المعاممة
بل قدمت لو عدة أعذار وىي تنتظر منو تبري ار عمى أفعالو ،كما تظير وظيفة الثبات من خبلل
ألنيا
ألنيا قوية وال ّ
قول « "عايدة" قررت أالّ تظممو " ...عايدة" اختارت الصبر والحكمة ،ليس ّ
اعتادت ولكن إن كان كل من في ذاك البمد البعيد رفضيا  ...فوحده "صبلح" رضي بيا ،وأياً كان
سبب قبولو يكفييا ّأنو رضي بيا ...يكيفيا ّأنو جاء بيا إلى عالمو ليس من حقيا أن تمومو أن كان
عممو ىذا فقي اًر أو قذ اًر » ،3فالثبات ينبع من داخل الشخصية الّتي عاشت المعاناة والنفي من بمدىا
مصر وابتعادىا عن العائمة دون معرفتيا السبب جعميا ترضى بمعاناة زوجيا أحسن من الرجوع
إلى بيت خرجت منو ببرودة.

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.21
 -2المصدر نفسو ،ص .107
 -3المصدر نفسو ،ص.108

74

الفصل الثالث..........................:بنية الشخصية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
ورغم الظروف الصعبة الّتي تمر بيا "عايدة" إالّ ّأنيا كانت تتحمى بالعزيمة في مواجية كل
فقررت « ستذىب إلى الباكستاني العجوز وتخبره ّأنيا ستعمل لديو » ،1فتبرز ال ّشخصية
الصعابّ ،
ىنا كنموذج لممرأة العظيمة الّتي تواجو الظروف والتحديات ميما كانت ،وكذلك دورىا الفعال في
النجاح الدائم.
بناء المجتمع وسعى وراء تحقيق ّ
الرواية « أنا كنت با كتب
وقد اسندت وظيفة أخرى " لعايدة" وىي وظيفة اإلبداع وىي كتابة ّ
قصص في الجامعة  ،وتقدمت لمسابقة وكسبت جائزة  ...طول عمري بفكر اكتب رواية » 2فكانت
"عايدة" تتمنى كتابة رواية وليا ىواية حب الكتابة ولكن

وبمساعدة "توني" حققت "عايدة" نجاحيا

وأبدعت في كتابة روايتيا « بأصبعيا الرشيقة ،عادت "عايدة" تتحسس صفحات جريدة مور نينج
نيوز في حنان بالغ  ...ال تصدق ّأنيم كتبوا ىذه المقالة الرائعة عن روايتيا ،الّتي أطمقت عمييا
النجاح الكبير  ...ال
أن روايتيا حققت ىذا ّ
يا"  ...ال تصدق ّ
اسم "عندما عشقت المسممة انجميز ً
تصدق ّأنيا أصبحت كاتبة انجميزية مشيورة ».3
إن وظيفة اإلبداع الّتي استندت إلى"عايدة" كان من وراءىا غاية ميمة وىي بيان عظمة
ّ
اإلسبلم حيث أجابت عمى سؤال قد سئمت عميو في إحدى لقاءات التمفزيونية

« سأليا كيف

استطاعت أن تجعل قراءىا يكرىون ذلك المسمم الّذي تزوج ماري البريطانية  ،حتى كاد وا يكرىون
أن تجعميم يقعون في غرام اإلسبلم وببلده ... ،قالت
ديانتو وببلده  ،وكيف استطاعت ىي بالذكاء ّ
أن الواحد األحد خمق القمب وفطرهعمى الحب وعن العطاء وقالت أن األب المسمم
عايدة في حنان ّ

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص.123
 -2المصدر نفسو ،ص .148
 -3المصدر نفسو ،ص .342
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ال يمثل اإلسبلم في شيء ّ ...أنو ال خطأ في الدين والخطأ والقسوة في الجيل وحده » 1فعايدة لم
أن
تكتب ّ
ألنيا تحب الحروف المكتوبة واّنما أرادت إيصال فكرة ال طالما ظّنيا الجميع حقيقة  ،وىو ّ
ليس كل مسمم يع ي معنى اإلسبلم في حد ذاتو  ،فقد نجد مثبل ييودي يدخل اإلسبلم ويفيم معناه
أن تكتب رواية أخرى
أكثر ممن يدعي اإلسبلم ،وعمى غرار نجاح عايدة في روايتيا الجديدة قررت ّ
عنوانيا « رغم الفراق ».
أما وظيفة الكبرياء والقسوة تجسدت في شخصية "صبلح" « والتفت ينظر إلييا في سخرية
 ...اسيب شغمي واقعد أفيمك تعممي إليو ؟ بتتكممي انجميزي كويس وأدي يا ستي عشرة استر ليني
 ...انزلي ىاتي أكل وكمي المي ِ
أنت عوزاه  ...وبعد كدا حا ديكي المصروف باألسبوع  ...عايزة
ق الباب بعد أن ألقى النقود » 2،فكانت وظيفة "صبلح" انتياز الفرصة لجعل "عايدة"
إيو تاني وصف
ضعيفة أمامو ،واظيار كبريائو وقسوتو لصد نفسو من أخذىا بين ذراعيو « واستدار "صبلح" ىو
بعيدا عنيا وكتم آىة في صدره ّ ...أنو يريدىا  ...يريد الجسد الجميل  ...يريد ىذه
اآلخر بجسده ً
الرائحة الجميمة  ...لكن "صبلح رفاعي" ال يأخذ امرأة إالّ إذا كان يشعر ّأنو

سيدىا وأفضل منيا

" ...صبلح" سيأخذىا قر ًيبا ،سيأخذىا بعد أن يعمميا كيف تبكي أمامو،كيف تعمن ّأنو سيدىا الّذي
3
ألنو لم
غمرىا بفضمو وعطفو »  ،فكريا "صبلح" يريد أن يحطم "عايدة" وقوتيا وعزة نفسيا ،أو ربما ّ

يكن ىو حقا مثميا مثل شيامتيا ،رغم يتميا وبعدىا عمى وطنيا تظل واقفة مبتسمة فيو حقًا أراد أن
تكون عايدة مثمو تختفي وراء قسوتيا ،لكنو لم يستطع قيرىا إال أنو كان السبب في وفاة أميا "ىدى"
« وصفق "صبلح" باب سيارتو وبحث بعينو عن كابنيو تمفون ووقف إلى جوارىا مازال محتفظً برقم

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص .143-142
 -2المصدر نفسو ،ص.106
 -3المصدر نفسو ،ص.105
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أن يحطم كبرياءىا ...يريد أن يعمن
"عبد المنعم شيرازي " لكن  ...ىو يريد ىدى "ىدى"  ...يريد ّ
ليا ّأنو يكرىيا ىي و وحيدىا العاشق  ...وبعد رنات كثيرة ابتسم "صبلح" في سعادة ّأنيا ىدى ...
ورفعت ىدى ذراعيا في اليواء ليطير ىاتفيا الصغير ،يرتطم بزجاج أحد الطاوالت  ...صبلح زوج
"عايدة" اتكمم  ...بيتر جاني ما نسفروش  ...عايدة وابنك بينيم عبلقة  ...وتقضي اليوم كمو معاه
في الفندق في سريره » ،1إن وظيفة القسوة والكبرياء الّتي استندت إلى "صبلح" جعمو سببا في وفاة
"ىدى" وكركبة األوضاع في بيت" منعم شيرازي" مما زاد الفراق بين "ىشام" و"عايدة".
الروائي وىي غير ذلك
ئيسيا
أن ال ّشخصية « تمعب ًا
يمكن القول ّ
دور ر ً
وميما في تجسيد فكرة ّ
ً
الروائي
عنصر مؤتمر في تسيير أحداث العمل ّ

» ،2وال تقتصر وظيفة ال ّشخصية في تسيير

أن لكل شخصية سموكيا وتصرفاتيا.
األحداث فقط بل ليا عدة وظائف وأفعال تقوم بيا باعتبار ّ

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص .246

2
الروائي عند نجيب محفوظ ،دار الوفاء لدينا الطباعة
 محمد عمي سبلمة :الشخصية الثانوية ودورىا في المعمار ّوالنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،د ط  ،2007 ،ص .13
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المبحث الثالث :وصف الشخصية.
الرواية باعتبارىا تقدم أحداثا وأفعاالً تتطمب بضرورة وجود ال ّشخصيات واألمكنة واأل ّشياء
ّ
إن ّ
أن ىذه العناصر تحتاج إلى لغة
الروائيّ ،إال ّ
وىذه العناصر ىي الّتي تشكل ديمومة الخطاب ّ
كأنو يحدث «
ألن الوصف يبدأ و ّ
وجد الوصف توقف الزمن ّ
وصفية تصفيا وتظير مبلمحيا ،واذا ُ
توقفا في مجرى الزمن ،وسييم في تمديد السرد في الفضاء ».1
والعبلقة بين الوصف وال ّشخصية قائمة في االعتماد عمى الوصف كتقنية في رسم مبلمح
كأنيا حقيقية ،وىذا ما يعطي ليذه العبلقة سمتيا المنفتحة لدالالت
الشخصية ودمجيا في الواقع ّ
الروائية ،واّنما يضيف ليا
متعددة ،فالمؤلف ال يعتمد التصو ير الّذي يقدم بطاقة ىوية لمشخصية ّ
دالالت وضمنيات تجعميا متحررة من القيود المعجمية ويجعميا آلية حيوية وفاعمة دالة.
الرواية ،وصف داخمي ووصف خارجي.
ومن خبلل ىذا يمكن ّ
أن نرصد نوعين من الوصف داخل ّ
 1-3الوصف الداخمي لمشخصية:
أساسا عمى أحو ال النفس وسموكياتيا ،ويتم رصدىا عن طريق
ىذا النوع من الوصف يرتكز
ً
الروائي تدفق انفعاالت
الحوار مثبل أو عن طريق االستنباط وىو « الوصف الّذي يتيح من خبللو ّ
إنه بمعنى آخر سبر األغوار الداخمية لم ّشخصية وىي تنفعل
داخمية تختمج في نفسية الشخصية ّ ،
تحت تأثير حدث ما حيث يتم التعبير بواسطة المشيد عمى االحساس المرافق ليذا الحدث
»،2فالوصف الداخمي ينتمي إلى عالم أكثر انسانية ،ومن ثم يتحول إلى ناقد عبور إلى عالم
ألننا « حين نكون أمام األوصاف الداخمية
الشخصية الداخمية ،ومعرفة كل أحاسيسيا وعواطفيا ّ

 -1عبد المطيف محفوظ :وظيفة الوصف في الرواية ،ص .13
 -2المرجع نفسو ،ص .58
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فإننا نكون في تماس مباشر مع الحياة الحميمية لم ّشخصية،
الخالصة ّ

مع رغباتيا وأوىاميا

وطموحاتيا وسموكيا اليومي » ،1كما أننا نستعمل في الوصف الداخمي الصفات التي تبرز القدرات
العقمية من ذكاء وكرم وشجاعة....
وفي رواية "رغم الفراق" يصف السارد نفسية "حسن" الداخمية « وتنيد حسن أمام مرآة  ...ال
ّشيء يثير خوفو سوى انتقالو لمحياة مع نجوى  ...ال يستطيع أن ينكر ّأنو يحب ىذا المكان ويحب
الشارع  ...يكفي أن دينا تحبو ...وابتسم وىو يتذكر ّنجوى  ...حتى نجوى سيصعب بالحياة معيا
» ، 2حدد لنا السارد مبلمح حسن الداخمية ،وىو خوفو لبلنتقال لمعيش مع نجوى ،لكن رغم ىذا
االحساس سيحاول من أجل دينا المرأة الّتي يحبيا وسيتزوجيا.
كما وصف لنا السارد نفسية "ىاشم" « دق "ىاشم" رأسو بقبضتو في عنق ،إّنو يموم نفسو ...
أن جممة صغيرة قاليا "ليدى" تشعل كل ىذا
ىو المسؤول عن رحيل "عايدة" … لم يكن يعمم ّ
أن جممة صغيرة بإمكانيا أن تمحوا أعواما من الحب والذكريات
الحرائق ...لم يكن يعمم أبدا ّ
انسانا بأكممو وتمغي وجوده في بيت "منعم" »
جممة صغيرة تمحوا
ً

...

 ،3فحالة الحب الّتي يعيشيا

"ىشام" انعكست عميو سمبا ،وأصبح يشعر بالندم العترافو بحبو "لعايدة" أمام أمو وكانت ىذه بداية
لحظة الفراق واألحزان « كانتا عينا "ىشام" مميئتين بالدموع  ...كانت عروقو تحترق بمييب الشعور
وباأللم والخوف وأيضا الغضب " ...عايدة" تتزوج بعد أيام »  ،4فوصف لنا السارد بعض مبلمح
"ىاشم" من حزن وندم وغضب.

 -1عبد المّطيف محفوظ :وظيفة الوصف في الرواية  ،ص .83
 -2نور المجيد :رغم الفراق ،ص .19
 -3المصدر نفسو ،ص .36
 -4المصدر نفسو ،ص.57

79

الفصل الثالث..........................:بنية الشخصية في رواية رغم الفراق لنور عبد المجيد
أما "عايدة" فيظير احساسيا الداخمي من خبلل وصف السارد « ىل تخبرىم أنيا حزينة ...
ّ
ىل تخبرىم أنيا تائية خائفة ،ال تعمم ماذا تفع ل؟ ّإنيا اليوم أكثر حزنا وضياعا من كل أيام الشير
مر  ...نعم منذ استيقظت "عايدة" ىذا الصباح وىي تفكر في العودة إلى مصر
الّذي ّ

 ...بدأت

تشعر ىذا الصباح أنيا تنيار»  ،1فاإلحساس بالخوف والحيرة يقتبلن عايدة ،وخصوصا تمك األسئمة
الّتي تدور في ذىنيا وىي تبحث عن األجوبة ليا ،ىل تبقى في العذاب أم سترجع إلى بمدىا
مصر.
ووصفت تمك األحاسيس الداخمية "لحسن" عند فقدانو لعممو « وضميا "حسن" إلى صدره
بكمتي ذراعيو ،ثم أجيش في البكاء حاد  ...منذ أغمقوا الشركة التي كان يعمل فييا بنجاح كبير
وىو ال يعمم ماذا يفعل … ىو اآلن في مأزق كبير  ...ىو اآلن عاطل وببل عمل ّ ...أنو يختنق
2
اضحا ويتمثل في الحيرة واالنييار الّتي يعيشيا "حسن"،
»  ،يتجمى اإلحساس و ً

اثري انغبلق

البورصة المالية الّتي كان يشغل فييا بسبب الركود االقتصادي.
أن السارد توغل إلى داخل الشخصية ،وكشف لنا عن
ومن خبلل ىذه المقاطع يمكن القول ّ
أحاسيسيا ومشاعرىا ونقميا إلينا ،فجعمنا نتعاطف معيا ونتبع جميع مراحميا النفسية.
 -2-3الوصف الخارجي لمشخصية:
ىو مجموعة الصفات والسمات الخارجية الجسمانية الّتي تتصف بيا الشخصية ،سواء
كانت طريقة الوصف مباشرة عن طريق الكتاب أو من طرف الشخصية الّتي تصف ذاتيا أو
بطريقة غير مباشرة مستنبطة من سموكيا ،وان ىذا الوصف أو البناء الخارجي يتعمق أساسا
النقدية الّتي « تعامل ال ّشخصية عمى أساس ّأنيا كائن حي لو وجود
بالرواية ّ
ّ
 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص .122
 -2المصدر نفسو :ص .228-227
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مبلمحيا وقامتيا وصوتيا ومبلبسيا وآماليا وآالميا »
وكأنيا واقعية
ضرورية بموقعيا الحقيقي في السرد ّ

1
الروائي
ّ ،
وكأن الشخصية في العمل ّ

الروائيين ال يصف المظير
و« كثي ار من ّ

الخارجي دفعة واحدة ،بل يقدميا إلى القارئ عمى مراحل ،ويكشف لنا عن جزء منيا كمما تطمب
الحدث ذلك لكي ال يمل القارئ من الوصف »  ،2وىكذا يكون الوصف حيوي وجزء من الحدث ال
منفصل عميو ،فالكاتب ال يقطع األحداث كل مرة ليعيد وصف الشخصية من جديد واّنما يقدم لنا
بعض الخصائص فقط.
وفي رواية "رغم الفراق" وصف لنا السارد المبلمح الخارجية "لدينا" « كانت ترتدي جوب
سوداء ضيقة ،تقف فوق ركبتيا البيضاء وقميصيا قصي ار من الحرير الوردي
المستدير يطال من خمف أزرار قميصيا العموية

 ...كان صدرىا

 ...انفيا األبيض الدقيق وأسفمو شفاىيا الرقيقة

مثير » ،3قدم لنا السارد لوحة فنية وصف فييا لنا جمال
ائعا ًا
الممونة وشعرىا ألبندقي القصير كان ر ً
دينا ،فدقق في وصفيا من األسفل إلى األعمى.
كما وصف لنا السارد "ىاشم" « ونظرت ىدى إلى عينيو الخضراوين  ...عيناه المستديرتان
الممونتان  ...أنفو الّذي يقف في اعتدال  ...وشقاه المستديرتان  ...حتى شعره البني الناعم »

4

وفي ىذا المقطع الوصفي حدد لنا السارد أىم األوصاف الخارجية لياشم.
ثوبا طويبل من
فحين يصف لنا السارد المبلمح الخارجية "لعايدة" « كانت عايدة ترتدي ً
الشيفون األبيض عاري الظير مكتوف الصدر شعر عايدة بخصمة الداكنة كان كعادتو قصي ار ...

 -1عبد المالك مرتاض :في نظرية الرواية ( بحث في تقنيات السرد) ،ص .76

-2عبد ا﵀ خمار :فن الكتابة ،تقنيات الوصف ،دار الكتاب العربي بالجزائر ،باب  ،1998 ،2ص .3
 -3نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص .20
 -4المصدر نفسو ،ص .24
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كان ماكياجيا خفيفا فوق عينيىا الداكنتين وشفاىا المكتنزة »  ،1عمل السارد عمى تحديد المبلمح
الخارجية "لعايدة" من جمال بشرتيا وشعرىا وغيرىا من األوصاف الخارجية ،ولقد توافقت المبلمح
الخارجية والداخمية "لعايدة" ،مما جعميا امرأة واعية ومثابرة ومبدعة.
ومن مميزات الوصف أن يبرز االختبلف بين ال ّشخصيات فكل شخصية تتميز بصفة مخالفة
الرواية بصفات مختمفة لكل ال ّشخصيات « "صبلح"
لمشخصية األخرى ،وقد تحمى "صبلح" في ىذه ّ
اسمر وشعره مكوش فوق رأسو  ...صبلح عمى وجيو جمود  ...في عينيو قسوة  ...في شفتيو
الغميظة وانفو األفطس رائحة شيء ال يمكن أن تحبو  ...حتى جسده ليس مريحا »  ،2فتحمت ىنا
الروائي اعتمد في الوصف الخارجي
ال ّشخصية بصفات ال تتشارك مع بقية الصفات ،والمبلحظ ّ
أن ّ
عن سمات الوجو وألونيا وأشكاليا.
أن صفات الشخصية تختمف سموكيا وصفاتيا وىذا ما يؤدي بنا إلى أن « كل
ويمكن القول ّ
انسان ىو في الوقت نفسو شبيو بغيره من الجماعة الّتي يعيش بينيا ،ومختمف عن أفرادىا بطبعو
الخاص وتجاربو وىذا التميز الّذي يكون جزءا من خصائصو العامة ىو األساس في ال ّشخصية »
ألن رسم أي شخصية يعتمد أساسا عمى فيم ىذه
ولذلك من الميم فيم ال ّشخصية ومراعاة صفاتيا ّ
الرواية.
الشخصية وقدرتيا عمى األداء ،وتصرفاتيا في ظروف محددة كونيا عنص ار فعاال في ّ

 -1نور عبد المجيد :رغم الفراق ،ص .83
 -2المصدر نفسو ،ص .67

 -3جبور عبد النور :المعجم األدبي ،دار العمم المبليين ،بيروت ،ط ،1984 ،2ص .146

82

3

خاتمـــــة

خاتمة:
أخير يمكن القول ّأنو من الصعب القيام بصياغة اختزالية لمجموع نتائج البحث وذلك لطبيعتو
ًا
التطبيقية فكل سطر فيو دال بذاتو ولكن يبقى بالرغم من ذلك بعض النتائج الّتي يمكن تقديميا في
ىذا المقام وىي:
الزمنية ببراعة
الرواية
الروائية أغمب التقنيات ّ
بالغا بعنصر ّ
اىتماما ً
الزمن ،فقد وظّفت ّ
لقد ظير في ّ
ً
أسست لمبدأ العودة إلى الماضي ،في مقابل االستباقات الّتي كانت
فقد غمبت االسترجاعات الّتي ّ
نوعا ما قميمة.
ً
بأن الكاتبة قد اعتمدت في روايتيا
السرد الحظنا ّ
في الحركتين المساىمتين في عممية تسريع ّ
السرد
كثير عمى تقنية التمخيص
ًا
ً
أما فيما يخص تعطيل ّ
عوضا من الحذف من أجل تسريع ّ
السردّ ،
الرواية.
عوضا عن الوقف وىذا ما لم حناه ًا
فقد اعتمدت عمى تقنية المشيد بكثرة
ً
كثير في ّ
الرواية شكل من أشكال اإليقاع فييا ،كما ورد من تكرار لمجمل والكممات
ّ
يعد التواتر في ّ
واألحداث.
تنوعو من
الروائي واكتشفنا الجمالية الّتي أضفاىا عمى ّ
استخمصنا المكان ّ
الرواية من خالل ُ
شخصية ودرجة
حميما يكشف عن طبيعة كل
عالما
العام إلى الخاص ،فكانت األماكن
ّ
ّ
ً
الخاصة ً
العامة فكانت تمثل جانب من الحرّية من خالل انفتاحيا
تعامميا مع العالم ّ
أما األماكن ّ
الداخميّ ،
عمى العالم الخارجي.
فنية أضافت ليا ألوان شتّى من خالل اعتمادىا
أن َ
تبرز المكان في لوحات ّ
الروائية ّ
استطاعت ّ
جماليا.
طابعا
الرواية وزادىا
ً
ً
عمى تقنية الوصف وىذا ما أثرى ّ
الروائي
الدالالت الّتي اختمفت باختالف توظيف
الروائي عن الكثير من ّ
ّ
ه في العمل ّ
عبر المكان ّ
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خاتمة:
إييامية بالواقع .
حيان
توضيحية) ،وأ ًا
أحيانا تفسيرّية (
فأحيانا تكون وظيفة
جمالية و ً
ً
ّ
ّ
ّ
أن ِّ
بوجودىا ،ولكن عمى أساس
تقدم نفسيا ال عمى أساس ّأنيا
ّ
حاولت ال ّشخصية ّ
شخصية مستقمة ُ
ّأنيا مرتبطة في أفعاليا وسموكاتيا بشخصيات أخرى.
النابض لو ا ،فيي ا ّلتي صنعت
لعبت ال ّشخصية ًا
الرواية ،فقد كانت بمثابة القمب ّ
ميما في ّ
دور ً
لمزمن والمكان.
الحدث كما ّأنيا منحت
الحيوية ّ
ّ
الرواية وفق إشارات وتحوالت عمى
أسيمت ال ّشخصية في توزيع أحداث ّ
والخارجي.
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الداخمي
مستواىا ّ

ملحـــــق

ملحق:
ملخص الرواية:
تتحدث رواية "رغم الفراق " عن عائمتين متجاورتين في السكن ،عائمة "نجوى" وابنتها "دينا"
وعائمة "منعم شيرازي " وزوجته "هدى" وابنهما الوحيد "هاشم" ،وعن "عايدة" الطفمة اليتيمة الّتي
أخذتها "هدى" في أحضانها وربتها بعدما توفي أبويها وعمرها أربع سنوات ،وكان هذا قبل أن ترزق
"هدى" بإنجاب األوالد.
تدور جل أحداث رواية "رغم الفراق" حول شخصية "عايدة" والمعاناة الّتي عاشتها ،من بداية
الرواية برسالة ترسمها "عايدة" إلى "دينا" تخبرها فيها بمجيء عمها
الرواية إلى نهايتها ،بحيث تبدأ ّ
ّ
"طمعت" ليأخذها معه إلى المنصورة دون معرفتها بسبب ذلك ،ومن هنا انطمقت أحداث "عايدة"،وفي
المّحظة نفسها كانت "دينا" تحضر لزفافها مع "حسن" ،لكن سعادة "دينا" لم تكتمل وذلك لسمعها
بخبر رحيل "عايدة" صديقتها الوحيدة إلى المنصورة ،و السبب الوحيد الّذي أدى إلى رحيمها هو
طالما كانت ترى أن "هاشم"
اعتراف"هاشم" ألمه بحبه "لعايدة" ،فكان الخبر فاجعة بالنسبة لها ،فهي ّ
بأن تُبعد
و"عايدة" تجمعهما عالقة أخوة ال أكثر ،لذلك قررت ّ

"عايدة" عن بيتها وعن "هاشم" رغم

الحب الكبير الّذي تكنه لها ،ومن هنا حدث الفراق.
انتقمت"عايدة" لمعيش في المنصورة في بيت عمهاّ طمعت" الّذي قرر أن يزوجها بشاب ا سمه
صالح يقطن في لندن ،وفي وقت قصير وجدت "عايدة" نفسها مع "صالح" الّذي تمقت منه أسوء
المعاممة فكان هدفه تحطيم كبريائها وعاشت معه في حزن إلي حين حضور أدم ابن صالح الّذي
رأت فيه "عايدة" صورتها عندما كانت صغيرة فكان هذا الطفل بمثابة معقم لمجراح بنسبة لها.
ومرت األيام وقرر "هاشم" زيارة "عايدة" ،فذهب إليها وعاشوا أفضل أيام حياتهم ونست "عايدة"
أوجاعها إلي حين قرر "هاشم" العودة إلي مصر وعادت لحظة الفراق ومما زاد هذا الفراق واالبتعاد هو
"صالح" الّذي تسبب في مشاكل بينهما وبسببه توفيت "هدي" ،وهذا ما جعل "هاشم" يبتعد عن "عايدة"
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ملحق:
إلى األبد ،لكن ورغم المشاكل وصعاب تجاوزت عايدة ذلك لتصبح كاتبة روائية مشهورة في لندن
وكانت أول رواية لها "عندما عشقت المسممة انجميزي" ،وأيضا رواية "رغم الفراق" .
الرواية برسالة أرسمتها عايدة لدينا قائمة لها":في الحب قد يكون الفراق هو
وانتهت ّ
البداية...في العشق قد يصبح الحب اكبر...وقد يحي عم ار أطول. "...

88

قائمة
المصادر
والمراجع

المصادر والمراجع :
القران الكريم.
 -1العربية :
 -1إبراىيم صحراوي :تحميل الخطاب األدبي ،دراسة تطبيقية  ،دار االفاق،الجزائر،ط.1999،1
 -2ابن منظور :لسان العرب ،مج ،3دار صادر لمطبع والنشر ،لبنان.2005 ،
-3أحمد بن فارس بن زكريا :معجم مقاييس المّغة ،ج ،2اتحاد كتاب العرب.2002 ،
-4أحمد طالب :جماليات المكان في القصة القصيرة الجزائرية ،دار المغرب لمنشر والتوزيع
الجزائر ،د ط . 2005،
النظرية والتطبيق  ،دار المغرب
-5أحمد طالب :مفيوم الزمان وداللتو في الفمسفة واألدب بين ّ
لمنشر والتوزيع  ،ط.2004 ،2
يي :كتاب العين ،دار حياء التراث العربي ( ،د ط) (،د ت).
-6الخميل ابن أحمد الفراه د
-7الصادق قسومة  :طرائق تحميل القصة  ،دار الجنوب لمنشر ،تونس .2000،
-8امنة يوسف :تقنيات السرد في النظرية والتطبيق ،المؤسسة العربية لمدراسات ،بيروت ،لبنان
ط.2005 ،2
 -9جبور عبد النور :المعجم األدبي ،دار العمم الماليين ،بيروت ،ط.1984 ،2
ي ،ج ،1دار الكتاب المبناني ،ط.1994 ،1
 -10جميل صميبا :المعجم الفمسف
-11حبيب مونسي :نقد النقد  ،المنجز العربي في النقد األدبي ،دراسة في المناىج ،منشورات دار
األديب .2007،
 -12حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي (الفضاء ،الزمن ،الشخصية) ،المركز الثقافي العربي
بيروت ،ط.1990 ،1
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،

 -13حمادة تركي زعيتر :جماليات المكان في الشعر العباسي ،مؤسسة دار الثقافية لمنشر والتوزيع
ط.2013 ،1
 -14حميد لحمداني :بنية النص السردي (من منظور النقد األدبي) ،المركز الثقافي العربي
لمطباعة والنشر والتوزيع ،ط.1991 ،1
 -15زكي العمية :المرأة في الرواية الفمسطينية ،رام اهلل.2003 ،
 -16صالح فضل :نظرية البنائية في النقد األدبي ،دار الشروق ،ط.1998 ،1
 -17سعيد يقطين :تحميل الخطاب الر وائي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،الدار البيضاء ،ط،3
.1997
 -18سعيد يقطين :قال الروائي ،البنيات الحكائية في السيرة الشعبية ،المركز الثقافي بيروت لبنان،
دار البيضاء  ،المغرب ،ط.1997 ،1
 -19سي از قاسم :بناء الرواية (دراسات مقارنة في ثالثية نجيب محفوظ ) ،المكتبة األسرة ،د ط،
.2004
 -20شاكر النابمسي :جماليات المكان في الرواية العر ّبية ،المؤسسة العربية

للدراسات والنشر،

بيروت ،ط.1994 ،1
 -21عادل ضرغام :في السرد الروائي ،الدار العر ّبية لمعموم ناشرون ،بيروت لبنان ،ط.2010 ،1
 -22عبد المطيف محفوظ :وظيفة الوصف في الرواية ،الدار العربية لمعموم الناشرون ،ط

،1

.2009
 -23عبد اهلل خمار :في الكتابة ،تقنيات الوصف ،دار الكتاب العربي ،بالجزائر،
.1998
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باب،3-2

الرواية (بحث في تقنيات السرد) ،عالم المعرفة ،الكويت ،د
- 24عبد المالك مرتاض :في نظرية ّ
ط.1988 ،
الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ ،المؤسسة
 -25عثمان بدري :وظيفة المّغة في الخطاب ّ
الوطنية لمفنون المطبعية ،الجزائر ،ط.2000 ،1
 -26عمر عاشور :البنية السردية عند الطيب صالح ،دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع،
الجزائر.2010 ،
 -27عيسى فتوح :دراسات في األدب والنقد ،مطبعة اتحاد الكتاب العرب ،دمشق.1993 ،
 -28فرحان بدري الحربي :األسموبية في النقد العربي الحديث (دراسة في تحميل الخطاب)،

مجد

المؤسسة الجامعية لمدراسة والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط .2003 ،1
 -29فيد حسن :المكان في الرواية البحرينية ،مممكة البحرين،

فراديس لمنشر والتوزيع ،ط ،1

.2003
-30مجد الدين بن محمد بن يعقوب  :الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة ،ط

،8

.2005
-31مجد الدين بن محمد بن يعقوب  :القاموس المحيط ،ط.1952 ،2
 -32محمد الباردي :إنشائية الخطاب في الرواية العر ّبية الحديثة ،مركز النشر الجامعي ،تونس،
.2004
-33محمد القاضي واخرون  :معجم السرديات ،دار محمد لمنشر والتوزيع  ،ط.2010 ،1
 -34محمد بوعزة  :تحميل النص السردي ،تقنيات ومفاىيم ،الدار العر ّبية لمعموم الناشرون ،ط ، 1
.2010
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 -35محمد عبد الرحمان مرحبا :من الفمسفة اليونانية إلى الفمسفة االجتماعية ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر.1987 ،
 -36محمد عزام :شعرية الخطاب السردي ،من منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق.2005 ،
الروائي عند نجيب محفوظ ،دار
 -37محمد عمي سالمة :الشخصية الثانوية ودورىا في المعمار ّ
الوفاء لدينا الطباعة والنشر اإلسكندرية ،مصر.2007 ،
النقد األدبي الحديث ،دار العودة ،بيروت ،ط.1973 ،1
 -38محمد غنمي ىاللّ :
 -39مرشد أحمد :البنية الداللية في روايات إبراىيم صنع اهلل ،المؤسسة العر ّبية لمدراسات والنشر
والتوزيع ،بيروت ،ط.2005 ،1
الرواية العر ّبية ،مؤسسة العر ّبية لمدراسات والنشر بيروت،
 -40ميا حسن القصراويّ :
الزمن في ّ
لبنان ،ط.2004 ،1
الروائي النسوي نموذجا ،القاىرة ،مصر العر ّبية لمنشر والتوزيع،
-41نجالء مشعل :تحميل الخطاب ّ
ط.2014 ،1
-42نور عبد المجيد  :رغم الفراق ،مكتبة الدار العربية لمكتاب ،ط.2010 ،2
-43وليد نجار :قضايا السرد عند نجيب محفوظ ،دار الكتاب المبناني ،ط.1985 ،1
-44ياسين ناصير :الرواية والمكان ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد  ،د ط  ،د ت.
 -2المترجمة:
الرواية الحديثة ،تر :صياح الجييم ،منشورات و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي،
 - 1جان ريكاردو :قضايا ّ
دمشق ،د ط.1977 ،
 - 2جيرار جينت :خطاب الحكاية ،تر :محمد معتصم وآخرون ،منشورات االختالف ،ط.2003 ،3
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-3الرسائل الجامعية والمجالت:
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.2003،
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