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ب

شكر وتقدير
الحم ػػد ب رب الع ػػالميف ,والص ػػبلة والس ػػبلـ عم ػػى أش ػػرؼ المرس ػػميف ,محم ػػد ب ػػف عب ػػد اب
الصادؽ األميف ,والمبعوث رحمة لمعالميف ,وبعد:
الدرسػة
أتقدـ بأسمى عبارات الشػكر والتقػدير والعرفػاف إلػى كػؿ مػف أسػيـ فػي إرػراج ىػذه ا
عمى ىذا الشكؿ وىذه الييئة ,وتصديقاً لقوؿ رسولنا الكريـ (صمى اب عميو وسمـ) " :مػف ال يشػكر

النػػاس ال يشػػكر اب" ,فػػقني أتقػػدـ ب ػوافر الشػػكر الجزيػػؿ والعرفػػاف لمػػف كػػاف نػػو اًر ,ونب ارس ػاً موجي ػاً,

ومشرفاً معممي الفاضؿ األستاذ الدكتور :محمد بكر البوجي؛ عمى ما أكرمنػي بػو مػف حسػف رعايػة
وتوجي ػػو اوارش ػػاد ,ودع ػػـ ر ػػبلؿ فتػ ػرة كت ػػابتي لمد ارس ػػة ,حفظ ػػو اب وأدام ػػو من ػػارةً تني ػػر دروب البح ػػث

والب ػػاح يف ,كم ػػا أتق ػػدـ بالش ػػكر والتق ػػدير لك ػػؿ مػ ػف األس ػػتاذ ال ػػدكتور :محم ػػد ص ػػبلح أب ػػو حمي ػػدة,
والدكتور :أسامة أبو سمطاف؛ لقبوليما مناقشة دراستي.
كما أتقػدـ بجزيػؿ الشػكر والتقػدير لجػامعتي الغػراع ,جامعػة األزىػر ,التػي نيمػت مػف نيرىػا
المعرف ػػي العم ػػـ الك ي ػػر ,كم ػػا أر ػػص بالش ػػكر ال ػػوفير ك ػػؿ م ػػف تتمم ػػذت عم ػػى أي ػػدييـ م ػػف أس ػػاتذتي

الفضبلع.

وأتوجو برالص الشكر والود واالحتراـ ,إلى مف يستحقا مني العرفاف والتقدير ,إلػى والػدي

العزيػزيف ,المػػذيف تعبػػا لراحتػػي ,وأمػػداني بكػػؿ مػػا يمزمنػػي ,اوالػػى أرػػي العزيػػز إسػػماعيؿ ,اوالػػى أرتػػي
العزيزتيف ,اوالى عائمتي ,اوالى اإلروة واألروات الزمبلع كؿ باسمو ولقبو.
كما ال يفوتني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى الغائبة الحاضرة ,إلى الكاتبة بشرى محمد أبو
شرار ,لتواصميا معي ,ومساعدتيا لي قدر المستطاع.
الشكؿ.

وأري اًر أتقدـ بوافر الشكر والعرفاف لكؿ مف أسيـ في إنجاز ىذا العمؿ ,اوارراجو عمى ىذا
واب ولي التوفيؽ
الباحث,,,


ت

ممخص الدراسة
تناولػػت ىػػذه الد ارسػػة المكػػاف ودالالتػػو فػػي روايػػات بشػػرى أبػػو ش ػرار ,ىادفػػة إلػػى تحميػػؿ
األعمػػاؿ األدبيػػة لمكاتبػػة ,لمكشػػؼ عػػف جماليػػات المكػػاف فييػػا,في ضػػوع المػػنيو الوصػػفي التحميمػػي,

حيث شممت الدراسة عمى مقدمة وتمييد ,و بل ة فصوؿ ,وراتمة:
 -1التمييد:

اش ػػتمؿ عم ػػى م ػػدرؿ نظ ػػري ,عػ ػرؼ م ػػف ربلل ػػو المك ػػاف لغ ػػة واص ػػطبلحاً ,وأىميت ػػو

وأنواعو في العمؿ األدبي ,إضافة إلى نبذة عف حياة الكاتبة ,وأىـ أعماليا.
 -2الفصل األول:

تناول ػت الد ارسػػة داللػػة المكػػاف وأنواعػػو فػػي روايػػات الكاتبػػة بشػػرى ,مػػف رػػبلؿ أربعػػة

مباحػث ,تناولنػا فػػي المبحػث األوؿ مكػػاف األصػؿ (دورا) وبينػا فيػو عشػػؽ الكاتبػة لمسػػقط رأس
عائمتيػػا ,كمػػا تناولنػػا فيػػو مكػػاف الترطػػيط المتم ػػؿ فػػي جبػػاؿ دورا ,ومكػػاف المواجيػػة المتم ػػؿ
بودياف دو ار.

تناوؿ المبحث ال ػاني مكػاف النشػأة ػ ػ غػزة ػ ػوأبرزنا فيػو داللػة ىػذا المكػاف عمػى نفسػية

الكاتبة وشرصياتيا الروائية ,وتناولنا المكاف الطارئ ,ومكاف التنقؿ ,إضافة إلى البحر.

تنػػاوؿ مبح نػػا ال الػػث مكػػاف األلفػػة (البيػػت) مبػػرزيف فيػػو داللػػة المكػػاف عمػػى الكاتبػػة
وشرصياتيا الروائية ,مف حيث عبلقة البيت بعالـ الوطف ,وعبلقة البيت بعالـ الغربة.
تناوؿ المبحث الرابع مكاف المعيشة (مصر)  ,حيث تشكمت تجربتيا األدبية في ىػذا
المكاف ,كما تناولنا المكاف الموصؿ لموطف ,ومكاف ممتقى األدباع المتم ؿ بالمقيى.
 -3الفصل الثاني:
جػػاع بعن ػواف (المكػػاف وتػػأ يره عمػػى الشػػكؿ الفنػػي) وقػػد سػػمطنا الضػػوع عمى ػأ ر المكػػاف
عمػػى عناصػػر التشػػكيؿ الفنػػي الروائػػي ( العن ػواف -الحػػدث -الشرصػػية -الػػزمف) فػػي روايػػات

الكاتبة بشرى ,تناولنا في المبحث األوؿ المكاف والعنػواف وأبرزنػا مػف ربللػو أ ػر العنػواف عمػى

الجماليات الداللية لممكاف.


ث

درسنا في المبحث ال اني المكاف وتأ يره عمى الحدث باإليجاب أو بالسمب.
تناولنػ ػػا فػ ػػي المبحػ ػػث ال الػ ػػث المكػ ػػاف وتػ ػػأ يره عمػ ػػى الشرصػ ػػية ,مػ ػػف حيػ ػػث الناحيػ ػػة

الجسدية ,والنفسية.

درسنا في المبحث الرابع المكاف وعبلقتو بالزمف ,مف حيث تداعي الػذاكرة ,واسػتعادة

المكاف ,وعبلقة المكاف بالزمف النفسي.
 -4الفصل الثالث:

جػػاع بعنػ ػواف (المكػػاف والمغ ػػة الروائي ػػة) وتنػػاوؿ البح ػػث م ػػف ربللػػو جمالي ػػات المك ػػاف
الروائي مف ربلؿ المغة الروائية ,مف حيث لغة االفتتاحيات ,ولغة السرد ,ولغة الحوار ,وأبرز
الباحث جماليات المغة الروائية وأ رىا في تكويف داللة المكاف.

تناولن ػػا ف ػػي المبح ػػث األوؿ لغ ػػة االفتتاحي ػػات ,وبين ػػا فيي ػػا م ػػدى مبلئم ػػة االفتتاحي ػػات

لنص الرواية.

درس ػػنا ف ػػي المبح ػػث ال ػػاني لغ ػػة الس ػػرد ,م ػػف حي ػػث المغ ػػة الس ػػردية المباشػ ػرة ,والمغ ػػة

الوصفية ,والمغة الوصفية التصويرية.

درسنا في المبحث ال الث لغة الحوار ,مف حيث الحوار الرارجي ,والحوار الدارمي.
س ػػبقت الد ارس ػػة بمقدم ػػة لع ػػرض دواف ػػع الد ارس ػػة ,وأىميتي ػػا ,وأى ػػدافيا ,والم ػػنيو ال ػػذي

سػػمكتو الد ارس ػػة ,وتقس ػػيماتيا ,ورتم ػػت الد ارسػػة براتم ػػة تض ػػـ أى ػػـ النتػػائو الت ػػي توص ػػؿ إليي ػػا
الباحث ,ـ قائمة المصادر والمراجع التي استفاد منيا في متف الدراسة.


ج

The Abstract
The study talked about the place and its significance in the novels
of Bushra Abou Sharar, The study aims to analyze the literary works of
the writer, to detect the Aesthetics of the place, in the light of the
descriptive approach, the study includes an introduction, and preface,
three chapters and a conclusion.
1. Preface:
It Included a theoretical approach, It defined the place
linguistically and idiomatically through its, besides its importance and
kinds in the literary work, In addition to the biography, and the most
important works about the writer.
2-Chapter One:
In this Chapter, We talked about the indication of the place and its
kinds in Bushra's novels, through four sections. In the first section we
talked about the original place (Dora) explaining the writers love for her
family home town. Also we talked about the planning place of Dora
mountains and the place of confrontation that is represented in Dora
valleys.
In the second section, we talked about the growing place (Gaza),
highlighting the significance of this place in the psyche of the writer and
her novelist personality. We also talked about the emergency location,
place of movement, as well as the sea.
In the third section, we talked about the place of formality (the
home), highlighting the significance of this place on the writer and her
novelist personality in terms of relationship between the home and the
world of alienation.
In the fourth section, talked about the living place (Egypt), where
her literary experience has formed. we also talked about the place which
contacts the home land with the writer's forum (The café).
3-Chapter two:
It's title is (the place and its influence on the art form). It
highlighted the impact of place on the technical element of the

ح

composition of the novelist elements (Address, Event, Personal, Time) in
Bushra's novels. In the first section, we talked about the place and the
address. And we highlighted the impact of the place. In the second
section, we studied the place and its influence on the event positively or
negatively.
In the third section. we talked about the place and its influence on
personality through physical and the psychological terms.
In the fourth section, we studied the place and its relationship with
time in terms of recalling of memory, restore the place, and the
relationship between the place and the psychological time.

4-Chapter three:
Its title is (the place and the language of the novels) In terms of the
aesthetics of the place through the novel language, in terms of the of
editorials language, narrative language , and conversation language . we
also highlighted the aesthetics of the novel language and its influence in
formation of connotation place . In the first section, we talked about the
editorials language , and highlighted through it. How much does the
editorials suit the novel text.
In the second section, we studied the narrative language in terms
of direct narrative language, descriptive language and the pictorial
descriptive language.
In the third section, we studied the conversation language
according to the external and internal conversation.
The study is preceded with an introduction to show the motives of
the study, its important goals, the approach taken by the study ended with
a conclusion containing the results of researcher, then the list of sources
and references that the researcher benefited in the body of the study.
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الــمقـــدمــــة:
الحمػد ب والصػػبلة والسػبلـ عمػػى مػف كػػاف سػراجاً مػف نػػور الغيػب بػػدا وعػاد ,وجػػاوز السػراج
وساد ,قمر تجمى مف بيف األقمار ,وبرجػو فػي فمػؾ األسػرار ,سػماه الحػؽ أميػاً لعظػـ نعمتػو ,ومكيػاً
لتمكينو عند قربػو ,شػرح صػدره ,ورفػع قػدره ,أضػاع سػراجو مػف معػدف الك ارمػة ,مػا عرفػو عػارؼ إال
جيؿ وصفو ,محمد بف عبد اب وعمى آلو وصحبو أجمعيف.
يعػد المكػاف أحػػد المرتكػزات األساسػػية التػي يقػػوـ عمييػا العمػؿ الروائػػي ,ذلػؾ لمػػا يحممػو مػػف
أىميػػة فػػي الحفػػاظ عمػػى كينونػػة العمػػؿ األدبػػي ,فالمكػػاف ىػػو حاضػػنة األحػػداث ,التػػي تػػدور عميػػو,
وتمتحـ فيو ,وتتصاعد وتيبط وفقاً لما يب و مف مؤ رات تؤدي إلى عمو حدتيا وىبوطيا وصوالً إلػى
النيايػػة ,وال يتوقػػؼ تػػأ ير المكػػاف عنػػد ذلػػؾ ,بػػؿ ىػػو المسػػرح الػػذي تتحػػرؾ فيػػو الشرصػػيات وفق ػاً
لمشيئتو ,فيو يصبغ نفسو عمػى األشػياع المتحركػة فوقػو ,ويفػرض نفسػو بقػوة عمػى جميػع الحركػات
والسكنات في العمؿ الروائي ,فالمكاف يتمتع بروابط قوية بينو وبيف عناصر الرواية األرػرى ,وىػذه
الروابط التي يصنعيا المكاف مرموقة عف دوره المحوري في التحكـ في سػير مجػرى العمػؿ األدبػي
بشكؿ عاـ .
تعرف ػت أ ن ػػاع د ارس ػػتي ف ػػي جامع ػػة األزى ػػر بغ ػزة عم ػػى الك ي ػػر م ػػف القض ػػايا الت ػػي تس ػػتحؽ
البح ػػث ,ووج ػػدت أف تجرب ػػة الكاتب ػػة بش ػػرى أب ػػو شػ ػرار األدبي ػػة تس ػػتحؽ الد ارس ػػة الرتباطي ػػا الو ي ػػؽ
بالمكاف الفمسطيني.
أسباب اختيار الموضوع:
يرجع سبب ارتيار الباحث ليذا الموضوع إلى عدة أسباب:
_1انعداـ الدراسات التي أحاطت بالمكاف في روايات بشرى أبو شرار.
 _2اىتماـ الباحث باألدباع الفمسطينييف الذيف لـ ينالوا حقاً في الدراسة ,وراصة الروائية
بشرى أبو شرار.
 _3الحس الوطني عند األديبة بشرى  ,وشدة الحنيف إلى موطنيا كونيا تعيش في المنفى.
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 -4تعدد المكاف وداللتو في روايات بشرى أبو شرار.
أىمية الدراسة:
تكمف أىميػة الد ارسػة فػي كونيػا األولػى التػي تحظػى بيػا تجربػة بشػرى أبػو شػرار الروائيػة,
حيث إنيا تسمط الضوع عمى جماليات المكاف الفمسطيني في األعماؿ الروائية لمكاتبة بشرى.
أىداف الدراسة:
كما تيدؼ الدراسة إلى تعريؼ القارئ بالكاتبة بشرى أبو شرار ,مف منظػور فنػي والتعػرؼ
عمى رصائص تجربتيا الفنية واستجبلع الدالالت التي حمميا المكاف في أعماليا األدبية.
المنيج:
اعتمػػػدت الد ارسػػػة عمػ ػػى المػ ػػنيو الوصػػػفي التحميمػ ػػي م ػػف أجػ ػػؿ في ػػـ النص ػػوص ,وكشػ ػػؼ
أسػ ػرارىا ,وتحميمي ػػا تحم ػػيبلً أدبيػ ػاً مفصػ ػبلً ,يب ػػرز جمالي ػػات المك ػػاف ف ػػي تجرب ػػة بش ػػرى أب ػػو شػ ػرار
اإلبداعية.
مجال الدراسة:
ينصب ىذا البحث عمى دراسة المكاف في روايات بشرى أبو شرار وىي:
( أعواد قاب ,شيب مف وادي ارـ ,مف ىنا....وىناؾ ,شمس ,أنشودة شمس ,حنيف ,قمر في
الظييرة ,دورا)
يػود الػدارس القػوؿ بػأف مػا كتػب عػػف الكاتبػة بشػرى ,ال يتجػاوز كونػو إشػارات فػي مقػػاالت
صحفية وكتابات عابرة ,لذلؾ لـ يتـ الع ور عمى دراسات سابقة تردـ الدراسة.
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تقسيم الرسالة:
وتتألؼ دراستنا مف تمييد يميو بل ة فصوؿ ,وراتمة ,عمى النحػو التػالي :التمييػد ويشػمؿ
مدرؿ نظري ونبذة مرتصرة عف األديبة بشرى أبو شرار .
تقدـ الدراسة في الفصؿ األوؿ (المكاف وأنواعػو فػي روايػات بشػرى أبػو شػرار) ,وقػد تجمػى
ذلػ ػ ػ ػ ػػؾ فػ ػ ػ ػ ػػي المباحػ ػ ػ ػ ػػث األربػ ػ ػ ػ ػػع التاليػ ػ ػ ػ ػػة (مكػ ػ ػ ػ ػػاف األلفػ ػ ػ ػ ػػة( البيت),مكػ ػ ػ ػ ػػاف النشػ ػ ػ ػ ػػأة(غزة),مكاف
األصؿ(دورا),مكاف المعيشة( مصر).
أما الفصؿ ال اني (المكاف وتأ يره عمى الشكؿ الفني) فقػد وقػؼ عمػى الجوانػب الفنيػة التػي
سػػررتيا الكاتبػػة لردمػػة الػػنص األدبػػي ,وقػػد جػػاعت فػػي أربعػػة مباحػػث :األوؿ (المكػػاف والعنػواف),
وال اني (المكاف وتأ يره عمى األحداث) ,وال الث (المكاف وتأ يره عمى الشرصية) ,والرابع (المكاف
وعبلقتو بالزمف) في أعماؿ الكاتبة الروائية.
تحد نا في الفصؿ ال الث عف (المكاف والمغة الروائية) في تجربة الكاتبػة بشػرى,وقد تجمػى
في بل ة مباحث ,األوؿ لغة االفتتاحيات ,وال اني لغة السرد ,وال الث لغة الحوار.
وفػػي الراتمػػة لرػػص الباحػػث أىػػـ مػػا توصػػؿ إليػػو مػػف نتػػائو بعػػد رحمػػة طويمػػة وشػػاقة مػػع
تجربة الكاتبة بشرى أبو شرار الروائية.
ىذا وباب التوفيؽ
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ااتنو ل
مدخل نظري /المكان.
الكاتبة  ،حياتيا  ،وأعماليا األدبية.
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تمييد:
المكػاف مصػػطمو ذو أىميػة كبيػرة فػي العمػػؿ األدبػي ,حيػػث يعػد أىػػـ المرتكػزات التػػي يقػػوـ
عمييػػا العمػػؿ الروائػػي ,فػػبل ترمػػو روايػػة أو قصػػة أو شػػعر منػػو ,فيػػو ي ػرتبط بكػػؿ عناصػػر الشػػكؿ
الفني في الرواية مف شرصيات وأحداث ,وزمف ولغة ,بالتػالي ؼ " أف العمػؿ األدبػي حػيف يفتقػد
المكانيػػة فيػػو يفقػػد الرصوصػػية ,وبالتػػالي أصػػالتو "( ,)1ويمكػػف القػػوؿ فػػي ىػػذا المض ػمار ,إف لػػـ
يكػػف ىنػػاؾ مكػػاف ال يوجػػد شرصػػيات تتحػػرؾ عميػػو ,وال أحػػداث تسػػير فيػػو؛ فالمكػػاف ىػػو أسػػاس
العمؿ الروائي.
ترتم ػػؼ نظػ ػرة ك ػػؿ إنس ػػاف إل ػػى ى ػػذا المص ػػطمو ,فالمين ػػدس ال يػ ػراه كم ػػا يػ ػراه الفيزي ػػائي,
والفيزيائي ال يراه كما يراه الفيمسػوؼ ,والفيمسػوؼ ال يػراه كمػا يػراه الروائػي ,فنظػرة كػؿ إنسػاف إلػى
ىػػذا المصػػطمو مقترنػػة بحسػػب طبيعػػة عمػػؿ كػػؿ إنسػػاف ,وعميػػو فػقف تعػػدد وجيػػات النظػػر لممكػػاف
دليؿ عمى أىميتو وتعدد دالالتو.
إف عبلق ػػة اإلنس ػػاف تب ػػدأ م ػػع المك ػػاف ,من ػػذ أف يترم ػػؽ ف ػػي رح ػػـ أم ػػو ,ف ػػرحـ األـ بالنس ػػبة
لمجنيف ,ىو المكاف األوؿ الذي يعيش فيو ,تتشكؿ فيو ىيئتػو ,إلػى أف يبصػر النػور ,ويرػرج إلػى
العػػالـ ال ػػاني ,فيرػػرج إلػػى البيػػت ,ومػػف ػػـ تتسػػع دائ ػرة المكػػاف لئلنسػػاف ,فيرػػرج إلػػى القريػػة أو
المدينة ,ومف ـ إلى الشارع ,ومف ـ إلى المدرسة  ..الخ.
فالمكاف محيط باإلنساف مف لحظة تكوينو جنينا في رحـ أمو ,إلى أف يواري ال رى.
والستجبلع أىمية المكاف دارؿ العمؿ الروائي ,ال بد مف توضيو مفيوـ المكاف لغة واصطبلحا.

) (1غاس ػػتوف باش ػػبلر ,جمالي ػػات المك ػػاف ,ت ػػر :غال ػػب ىمس ػػا ,ط ,2المؤسس ػػة الجامعي ػػة لمد ارس ػػات والنش ػػر والتوزي ػػع ,بي ػػروت1984 ,ـ,
ص.6-5
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المكان لغة :
إف لفظ المكاف قد وردت في القرآف الكريـ بمعاف متعددة نذكر منيا:
"  -1بمعنى الموضع كقولو تعالىَ }:وا ْذ ُك ْر ِفي ا ْل ِكتَ ِ
ش ْـرِقيا{
َىمِ َيـا َم َكا انـا َ
اب َم ْرَي َم إِِذ انتََب َذ ْت ِم ْن أ ْ
( سورة مريـ /آية ,)16أي موضعاً,أو محبلً شرقياً عف أىميا أو عف بيت المقدس .
ـر فَ ُخـ ْذ
شـ ْـي اخا َك ِبيـ اا
ـو أ اَبــا َ
 -2منيػػا مػػا جػػاع بمعنػػى بػػدؿ كقولػػو تعػػالى }:قَــالُواْ َيــا أَي َيــا ا ْل َُ ِزيـ ُـز إِ َن لَـ ُ
ين{ ( سورة يوسؼ  /آية ,)78ومكانو في اآلية تعني بدلو.
َح َد َنا َم َكا َن ُو إِ َنا َن َر َ
اك ِم َن ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
أَ
ض ـ لَ ِة
ـان ِفــي ال َ
 -3وردت فػػي مواضػػع أرػػرى بمعنػػى المنزلػػة كمػػا فػػي قولػػو تعػػالى } ُقـ ْـل َمــن َكـ َ
ون َم ْـن ُى َـو
اب َ اوِا َمـا ال َ
َف ْم َي ْم ُد ْد لَ ُو َ
س َـي ُْمَ ُم َ
وع ُـد َ
س َ
ون إِ َمـا ا ْل َُـ َذ َ
الر ْح َم ُن َمـدا َحتَـى إِ َذا َأر َْوا َمـا ُي َ
ـاع َة فَ َ

ندا{ (سورة مريـ /آية  ,)75وشر مكاناً أي منزلة "(.)1
َ
َض َُ ُ
ف ُج ا
شٌّر َم َكا انا َوأ ْ

يمكػ ػف الق ػػوؿ:إف القػ ػراف الكػ ػريـ ق ػػد أعط ػػى المك ػػاف أك ػ ػر م ػػف معن ػػى ,فت ػػارة ي ػػذكره بمعن ػػى
الموضع ,وتارة يذكره بمعنى البدؿ ,وتارة يذكره بمعنى المنزلة.
ػرف الكػريـ ,ولػـ ييممػوه بػؿ
لـ يررج أصػحاب المعػاجـ فػي تعػريفيـ لممكػاف عػف معػاني الق آ
أولػػوه اىتمام ػاً كبي ػ اًر ,اواف ارتمطػػت عمػػييـ المػػادة فػػي إرجاعػػو إلػػى جػػذر كػػوف أو مكػػف ,فيػػا ىػػو
صػػاحب لسػػاف العػػرب ابػػف منظػػور يػػذكره فػػي كتابػػو تػػارة تحػػت الجػػذر كػػوف ,وتػػارة تحػػت الجػػذر
مكػػف ,يقػػوؿ " والمكانػػة المنزلػػة ,وفػػبلف مكػػيف عنػػد فػػبلف ,والمكانػػة الموضػػع "( ,)2ػػـ مػػا لبػػث أف
أعاد المكاف تحت الجذر مكف يقوؿ " المكاف الموضع ,والجمع أمكنة كقذاؿ وأقذلػة,وأماكف جمػع
الجمع ,قاؿ عمب :يبطؿ أف يكوف مكاف فعاالً ,ألف العرب تقوؿ كػف مكانػؾ ,وقػـ مكانػؾ ,وأقعػد
مقعػػدؾ ,فقػػد دؿ ىػػذا عمػػى أنػػو جمػػع أمكنػػة ,فعػػامموا المػػيـ ال ازئ ػدة معاممػػة األصػػمية ,ألف العػػرب
تشبو الحرؼ بالحرؼ ,كما قالوا منارة ومنائر ,فشبيوىا بفعالة ,وىي مفعمة مف النور"(.)3

) )1غيداع أحمد شبلش ,المكاف والمصػطمحات المقاربػة لػو( د ارسػة مفيوماتيػة) ,مجمػة أبحػاث كميػة التربيػة األساسػية ,جامعػة الموصػؿ,
العراؽ ,المجمد ,11العدد2011 ,2ـ ,ص.243-242
) (2ابف منظور ,لساف العرب ,جذر ( ؾ ,و ,ف).
) (3نفسو ,جذر (ـ ,ؾ ,ف) ,ص.414
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ع ػػرؼ الفي ػػروز آب ػػادي المك ػػاف ف ػػي قاموس ػػو المح ػػيط " المك ػػاف الموض ػػع ,كالمكان ػػة جم ػػع
أمكنة"(.)1
كما عرفو صاحب المنجد تحػت الجػذر (ؾ ,و ,ف) عمػى أنػو "جمػع أمػاكف وأمكنػة وأمكػف
(واألرير نادر) ,موضع كوف الشيع ,والمكانة أي المنزلة,يقاؿ فبلف مكيف عند فبلف "(.)2
المكان في الفمسفة:
لـ يػنس فبلسػفة اليونػاف تعريػؼ المكػاف ,فقػد أولػوه اىتمامػاً كبيػ اًر بدايػة مػف كبيػر الفبلسػفة
أفبلطػػوف ,والػػذي يعػػد أوؿ مػػف أطمػػؽ مفيومػاً لممكػػاف فقػػد عرفػػو عمػػى أنػػو " المكػػاف حاويػاً وقػػاببلً
لمشيع "( ,)3بالتالي فالمكاف في نظر أفبلطوف مكاف يحتػوي عمػى أشػياع ,ومػف ػـ جػاع أرسػطو,
ولـ يبتعد في تعريفو لممكاف عف دائرة أفبلطوف ,فأعطى المكػاف أىميػة ,وعرفػو عمػى أنػو " نيايػة
الجسػػـ المحػػيط ,وىػػو نيايػة الجسػػـ المحتػػوي "( ,)4بالتػػالي فػقف تعريػػؼ أفبلطػػوف وتعريػػؼ أرسػػطو
لممكاف تعريؼ حسي ,مرتبط بأشياع محسوسة وممموسة.
ولـ يبتعد فبلسفة العػرب فػي تعػريفيـ لممكػاف عػف فبلسػفة اليونػاف ,فقػد كػانوا المظمػة التػي
يستظموف بظميا ,فالفا اربي نيو نيو أرسطو في تعريفو لممكاف ,فيو لـ ينكر وجوده بؿ أقره.
أمػػا ابػػف سػػينا فقػػد عرفػػو عمػػى أنػػو " ىػػو السػػطو المسػػاوي لسػػطو المػتمكف ,وىػػو مػا يكػػوف
الشيع مستق اًر عميو,أو معتمداً عميو,أو مستنداً إليو "(.)5
أمػ ػػا المكػ ػػاف فػ ػػي نظػ ػػر المتكممػػػيف ىػ ػػو " الف ػ ػراغ المتػ ػػوىـ الػ ػػذي يشػ ػػغمو الجسػ ػػـ ,وينفػػػذ فيػ ػػو
أبعاده"(.)6

) (1مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز آبادي ,القاموس المحيط ,جذر (ؾ ,و ,ف).
) (2لويس المعموؼ ,المنجد في المغة واألعبلـ ,ط ,33جذر (ؾ ,و ,ف).
) (3حسف العبيدي ,نظرية المكاف في فمسفة ابف سينا ,ط ,1دار الشؤوف ال قافية العامة ,بغداد1987 ,ـ ,ص.19
) (4أرسطو ,الطبيعة ,تر :اسػحؽ بػف حنػيف ,تػو :عبػد الػرحمف بػدوي ,نقػبلً عػف حنػاف حمػودة ,الزمكانيػة وبنيػة الشػعر المعاصػر( أحمػد
عبد المعطي نموذجاً) ,ط ,1عالـ الكتب الحديث ,إربد2006 ,ـ ,ص.18

) )5حسف العبيدي ,نظرية المكاف في فمسفة ابف سينا ,مرجع سابؽ,ص.105
) )6جمي ػػؿ ص ػػميبا ,المعج ػػـ الفمس ػػفي باأللف ػػاظ العربي ػػة والفرنسػ ػػية واإلنكميزي ػػة والبلتيني ػػة ,ط ,1دار الكت ػػاب المبن ػػاني ,بي ػػروت ,ج ػ ػزع,2
1973ـ ,ص.412
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أما في منظور الحكماع االشراقييف فالمكػاف ىػو " البعػد المجػرد الموجػود ,وىػو ألطػؼ مػف

الجس ػػمانيات ,وأك ػػؼ م ػػف المج ػػردات ,ينف ػػذ في ػػو الجس ػػـ ,وينط ػػؽ عم ػػى ذل ػػؾ البع ػػد ف ػػي أعماق ػػو

وأقطاره"(.)1

فػػي نظػػر الفبلسػػفة المحػػد يف فيػػو عبػػارة عػػف " وسػػط م ػػالي غيػػر متػػدارؿ األج ػزاع ,حػػاو

لؤلجسػػاـ المسػػتقرة فيػػو ,محػػيط بكػػؿ امتػػداد م نػػاه ,وىػػو متجػػانس األقسػػاـ ,متشػػابو الر ػواص فػػي
جميع الجيات"(.)2

يمكف القوؿ في ىذا المقاـ ,بأف المكاف في نظر الفبلسػفة اليونػاف ,كػذلؾ فبلسػفة العػرب,

ىو عبارة عف شيع حسي ,مػرتبط بأشػياع حسػية ممموسػة ,أي أف كػؿ التعريفػات السػابقة لممكػاف

مف منظور الفبلسفة تبيف أنػو حيػز يحتػوي عمػى أشػياع ,كػأف نقػوؿ ,الغابػة تحتػوي عمػى أشػجار,

طيور.
والبيت يحتوي أفراداً,والقفص يحتوي
اً
المكان في األدب:

احت ػػؿ المك ػػاف ف ػػي األدب بش ػػكؿ ع ػػاـ ,وف ػػي الرواي ػػة بش ػػكؿ ر ػػاص أىمي ػػة كبيػ ػرة ,إذ يع ػػد
األرضػػية التػػي تتحػػرؾ عمييػػا جميػػع عناصػػر العمػػؿ األدبػػي الروائػػي ,وقػػد نبػػالغ ك يػ اًر إذ اعتبرنػػاه

المحور األساسي لمعمؿ الروائي,إذ ال رواية بدوف مكاف ,وال قصة بدوف مكاف .

عرؼ يوري لوتماف المكاف عمى أنو " مجموعة مف األشياع المتجانسة ( مف الظواىر أو

الح ػػاالت أو الوظ ػػائؼ أو األش ػػكاؿ المتغيػ ػرة ) تق ػػوـ بيني ػػا عبلق ػػات ش ػػبيية بالعبلق ػػات المكانيػػػة

المألوفة العادية (م ؿ االتصاؿ والمسافة) "(.)3

ويرى ياسيف النصير أف المكاف "شأنو شػأف أي عنصػر مػف عناصػر البنػاع الفنػي ,يتجػدد
بناع رارجيػاً مرئيػاً ,وال حيػ اًز محػدود المسػاحة ,وال تركيبػاً
عبر الممارسة الواعية لمفناف ,فيو ليس ً
مف غرؼ وأسجية ونوافذ ,بؿ ىو كياف مف الفعؿ المغير والمحتوي عمى تاريخ ما "(.)4

) )1جميؿ صميبا ,المعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكميزية والبلتينية  ,ص.412
) )2نفسو ,ص.412
) (3يػػوري لوتمػػاف ,مشػػكمة المكػػاف الفنػػي ,تػػر :سػػي از قاسػػـ ,بحػػث ضػػمف كتػػاب جماليػػات المكػػاف ,جماعػػة مػػف البػػاح يف ,ط ,2عيػػوف
المقاالت ,الدار البيضاع1988 ,ـ ,ص.69
) (4ياسػػيف النصػػير ,إشػػكالية المكػػاف فػػي الػػنص األدبػػي ,ط ,1دار الشػػؤوف ال قافيػػة العامػػة و ازرة ال قافػػة واإلعػػبلـ ,الع ػراؽ1986 ,ـ,
ص.8
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وعرفو في موضع آرر بأنو " ىو الكياف االجتمػاعي الػذي يحتػوي عمػى ربلصػة التفاعػؿ
بيف اإلنساف ومجتمعو ,ولذا فشأنو شأف أي نتاج اجتماعي آرر يحمؿ جزعاً مػف أربلقيػة وأفكػار
ووعي ساكنيو"

()1

.

وي ػرى سػػمر روحػػي الفيصػػؿ ب ػأف المكػػاف فػػي الروايػػة " ىػػو المكػػاف المفظػػي المتريػػؿ ,أي
المكاف الذي صنعتو المغة انصياعاً ألغراض التريؿ الروائي وحاجتو "(.)2
أمػػا الػػدكتور سػػمير حجػػازي فقػػد عرفػػو بأنػػو " الحيػػز أو الوسػػط الػػذي تػػدور فيػػو األحػػداث,
وتتحػػرؾ فيػػو الشرصػػيات ,وتنمػػو وتتطػػور ,وتتمقػػى منػػو المػػؤ رات المرتمفػػة ,كػأف يكػػوف قصػ اًر أو
قرية أو مدينة "(.)3
وارتمفت التعريفات االصطبلحية لممكاف في األدب ارتبلفاً واضحاً ,وربما يرجع ذلؾ إلػى
نظرة الناقد إلػى ىػذا المكػاف ,وقػد أطمػؽ يػوري لوتمػاف عمػى ىػذا المصػطمو (المكػاني الفنػي) ,أي
أنو يرتمؼ عف المكاف في الواقع ,فيو مكاف مف صنع المبدع ,مكاف ريالي.
ويمكف القوؿ :إف المكاف في األدب ىو عبارة عف مكاف لفظي ينشئو المبدع لغوياً؛ ليعبر
عما يجيش في صدره مف مشاعر وأحاسيس اتجاه المكاف وقاطنيو.
أىمية المكان في الُمل الروائي :
يعد المكاف جزعاً أساسياً في بناع العمؿ األدبي,وأىمية ىذا الجزع ليست فػي ذاتػو,إنما فػي
مش ػ ػػاركتو لجمي ػ ػػع عناص ػ ػػر العم ػ ػػؿ األدب ػ ػػي ألن ػ ػػو " وع ػ ػػاع لمح ػ ػػدث والشرص ػ ػػية,أو إط ػ ػػار ليم ػ ػػا
ولغيرىما"(,)4وبالتػالي فالمكػاف يحتػؿ أىميػة مركزيػة فػي الػنص األدبػي باعتبػاره " القاعػدة الماديػة

) (1ياسيف النصير ,الرواية والمكاف ,الموسوعة الصغيرة  ,195دار الشؤوف ال قافية العامة,بغداد1986 ,ـ ,ص.17-16
) (2سمر روحي ا لفيصؿ ,الرواية العربية البناع والرؤية( مقاربات نقدية) ,منشورات اتحاد الكتاب العرب ,دمشؽ2003 ,ـ ,ص.75
) (3س ػػمير حج ػػازي ,معج ػػـ مص ػػطمحات ف ػػروع األدب المعاصػ ػرة ونظري ػػات الحض ػػارة( عرب ػػي /فرنس ػػي) ,جزيػ ػرة ال ػػورد ,الق ػػاىرة ,د.ت,
ص.90
) (4إبراىيـ السعافيف ,تحوالت السرد( دراسات في الرواية العربية) ,ط ,1دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ,عماف1996 ,ـ ,ص.165
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األولػػى التػػي يػػنيض ويسػػتوي عمييػػا الػػنص ,حػػد اً وشرصػػيةً وزمن ػاً ,والشاشػػة المشػػيدية العاكسػػة
والمجسدة لحركتو وفاعميتو "(.)1
فضبلً عما تقدـ فقف المكاف يعد " أحد الركائز األساسية التي يرتكز عمييا العمؿ األدبػي,
وال سيما الرواية ,فيي تحتاج إلى مكاف تدور فيو األحداث ,وتتحرؾ ربللو الشرصػيات ,وال ييػـ
إذا كاف المكاف حقيقياً أو ريالياً مف نسو رياؿ الكاتب "(.)2
ػاع ف ػػي
كم ػػا أف لممك ػػاف وظيف ػػة ف ػػي العم ػػؿ األدب ػػي" يج ػػب أف يك ػػوف ع ػػامبلً ,وفع ػػاالً ,وبن ػ ً

الرواية ,اواال أصػبو كتمػة شػحميو ال تضػيؼ لمروايػة إال الترىػؿ ,ومػف ىنػا كػاف المكػاف يمعػب فػي

بعػػض الروايػػات الرشػػيقة دور البطولػػة ,ولػػيس عنصػػر بطالػػة "( ,)3ف ػ ػ ػ " األمػػاكف ميمػػا صػػغرت

وميمػػا كبػػرت ,ميمػػا اتسػػعت وميمػػا ضػػاقت ,ميمػػا قمػػت وميمػػا ك ػػرت ,تظػػؿ فػػي الروايػػة الجيػػدة,
مجموعة مف المفاتيو الكبيرة والصغيرة التي تساعد عمى فؾ جػزع كبيػر مػف مغػاليؽ النصػالروائي
"()4؛ وعميو فقف لممكاف أىمية دارؿ العمؿ األدبي الروائػي ,إذ إف المكػاف" لػيس عنصػ اًر ازئػداً فػي
الرواية ,فيو يترػذ أشػكاالً ويتضػمف معػاني عديػدة ,بػؿ إنػو يكػوف فػي بعػض األحيػاف ىػو اليػدؼ
مف وجود العمؿ كمو"(.)5
درسػػة الػػنص " ألنػػو
إف أىميػػة المكػػاف الػػذي أنجػػز فيػػو الكاتػػب الػػنص ي ػوازي أىميػػة فػػي ا
يزودنا بالفيـ الحقيقي لمقاصد الكاتب ,ذلؾ ألف اإلنساف ابف بيئتو ,ميما يكف ريالػو مبػدعاً فقنػو
في النياية يصور ما تقع عميػو عينػو بشػيع مػف التركيػب الػذي يمػزج بػيف الصػور التػي التصػقت
بمريمتػػو عػػف طريػػؽ المشػػاىدة ,أو عػػف طريػػؽ القػراعة ,لكػػف قػػد يسػػافر إلػػى منػػاطؽ معينػػة فتػػزوده
بصور جديدة يضميا النص "(.)6

) (1نجيػػب العػػوفي ,مقاربػػة الواقػػع فػػي القصػػة القصػػيرة المغربيػػة( مػػف التأسػػيس إلػػى التجنػػيس) ,ط ,1المركػػز ال قػػافي العربػػي ,بيػػروت/
الدار البيضاع1987,ـ ,ص.149
) )2أسماع شاىيف ,جماليات المكاف في روايات جب ار إبراىيـ جبرا ,ط ,1دار الفارس لمنشر والتوزيع ,األردف2001 ,ـ ,ص.15
( )3شاكر النابمسي ,جماليات المكاف في الرواية العربية ,ط ,1المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ,عماف1994 ,ـ ,ص.275
) )4نفسو ,ص.276
) (5حسف بحراوي ,بنية الشكؿ الروائي ,مرجع سابؽ ,ص.33
) (6أحمد رحمػاني ,نظريػات نقديػة وتطبيقاتيػا ,ط ,1مكتبػة وىبػة2004 ,ـ ,نقػبلً عػف عائشػة سػيؼ العيسػائي ,القصػة القصػيرة النسػائية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة( دراسة موضوعية فنية) ,كمية الدراسات اإلسبلمية والعربية ,دبي ,2008 ,ص.143
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يمكػػف القػػوؿ:إف لممكػػاف أىمي ػة كبي ػرة دارػػؿ العمػػؿ األدبػػي الروائػػي,إذ يعػػد عصػػب العمػػؿ
الروائ ػػي ,الػ ػذي ع ػػف طريق ػػو يس ػػتقيـ أجػ ػزاع العم ػػؿ الروائ ػػي ,م ػػف شرص ػػيات أو أح ػػداث وزمػ ػاف,
وتكمف أىمية ىذا العصب ليس في ذاتو ,إنما بما يؤديو مف وظائؼ ,وبذلؾ يصعب تريؿ عمػؿ
أدبي رالياً منو ,وذلؾ لصعوبة تصور أحداث وأشراص تعيش وتدور رارج حدود المكاف .
أنواع المكان:
تنػػوع النقػػاد فػػي تحديػػد أنػػوع المكػػاف الروائي,وفق ػاً الرػػتبلفيـ فػػي تحديػػد مصػػطمو المكػػاف,
وينبػػع ذلػػؾ التنػػوع مػػف تنػػوع المرجعيػػات ال قافيػػة لكػػؿ ناقػػد " ,وقػػد قسػػـ المكػػاف إلػػى أن ػواع وفق ػاً
لمعايير وأسس معينة كالسمطة التي يرضع ليا المكاف كما عند (موؿ)(,ورمير) ,وىي :
عندي :وىو المكاف الذي أمارس فيو سمطتي ,ويكوف بالنسبة لي مكاناً حميماً وأليفاً .
عنػػد اآلرػريف :وىػػو مكػػاف يشػػبو األوؿ فػػي نػواح ك يػرة ,ولكنػػو يرتمػػؼ مػػف حيػػث أننػػي بالضػػرورة
أرضع فيو لوطأة سمطة الغير ,ومف حيث أنني ال بد أف أعترؼ بيذه السمطة.
األماكف العامة :وىذه األماكف ليست ممكا ألحد معيف ,لكنيا ممؾ لمسمطة العامة (لمدولة) النابعػة
مػػف الجماعػػة والتػػي يم ميػػا الشػػرطي المػػتحكـ فييػػا ,ففػػي كػػؿ ىػػذه األمػػاكف ىنػػاؾ شػػرص يمػػارس
سمطتو ,وينظـ فييا السموؾ ,فالفرد ليس ح اًر ,ولكنو عند أحد يتحكـ فيو.
المكػػاف البلمتنػػاىي :ويكػػوف ىػػذا المكػػاف بصػػفة عامػػة رالي ػاً مػػف النػػاس ,فيػػو األرض التػػي ال
ترضػػع لسػػمطة أحػػد ,م ػػؿ الصػػحراع ,ىػػذه األمػػاكف ال يممكيػػا أحػػد ,وال يػػتحكـ فييػػا أحػػد ,كمػػا أف
ىذه األماكف تفتقر إلى الطرؽ ,والمؤسسات الحضارية ,اوالى مم مي السمطة"(.)1
" كذلؾ يقسـ غالب ىمسا المكاف إلى بل ة أنواع وىي :
المكػػاف المجػػازي :وىػػو مكػػاف افت ارضػػي ,لػػيس لػػو وجػػود فعمػػي مؤكػػد ,ويوجػػد فػػي الروايػػات ذات
األح ػػداث المتتالي ػػة ,ويمت ػػاز ىػػػذا المك ػػاف بأن ػػو س ػػمبي وراضػػػع لن ػػزوات الشرص ػػيات واألحػػػداث
الروائية.
المكاف اليندسي :ويعني بو المكاف الذي تعرضو الرواية مف رػبلؿ وصػؼ أبعػاده الرارجيػة بدقػة
وحياد.
) )1سػي از قاسػػـ ,المكػػاف ودالالتػػو ,بحػث ضػػمف كتػػاب جماليػػات المكػاف ,مجموعػػة مػػف البػػاح يف ,ط ,2عيػوف المقػػاالت ,الػػدار البيضػػاع,
1988ـ ,ص.62-61
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المكػاف المعػاش (المعيش)(كػذا :ويعنػي بػو مكػػاف التجربػة المعاشػة (المعيشػة) (كػذا) دارػؿ العمػػؿ
الروائي ,والقادر عمى إ ارة ذكرى المكاف عنػد القػارئ ,وىػو مكػاف عاشػو مؤلػؼ الروايػة ,وبعػد أف
ابتعد عنو أرذ يعيش فيو بالرياؿ "(.)1
أمػػا شػػاكر النابمسػػي ,فقػػد ذكػػر لنػػا أنػواع المكػػاف ,وقػػد اسػػتنبطيا مػػف روايػػات غالػػب ىمسػػا,
كبير فنذكر منيا عمى" سبيؿ الم اؿ :
والذي عني بالمكاف
اعتناع اً
ً
المكاف اإلنبائي أو االفتتاحي :وىو المكاف الذي يقوـ بتقديـ األمكنة التي تميو مباشػرة ,كمػا ينبػ
عف طبيعة األمكنة التي تميو.
المكاف الحنيني :وىو المكاف الذي يذكرنا بالماضي ,أك ر مما يذكرنا بنفسو.
المكاف الرمزي :وىو المكاف الذي يرمز بو الروائي لمكاف آرر
المكاف الرحمي :وىو المكاف الذي يشبو رحـ األـ ,والذي يبعث عمى الدؼع والحمايػة والطمأنينػة
في أياـ الطفولة ,م ؿ بيت الطفولة والقرية ,ويظؿ عالقاً في الذاكرة طوؿ العمر"(.)2
وقسـ ياسيف النصير المكاف إلى" بل ة أقساـ وىي:
المكاف المفترض :ويوضو المكػاف المفتػرض مصػداقية ىػذا الواقػع أف الكاتػب يسػعى وعبػر إلغػاع
تاريرو الوطني ,وجغرافيتو الحية إلى تأكيػد مبػدأ المواطنػة المشػاعة المبنيػة عمػى افتػراض أف كػؿ
األماكف صالحة ,وأف العيش في ضفاؼ المريمة المنفمتة ىو الميداف األك ر حرية لئلبداع.
األمػػاكف المغمقػػة :وقػػد سػػماىا ياسػػيف النصػػير األمػػاكف الموضػػوعية ,واألمػػاكف المغمقػػة ليسػػت إال
أمكنة فرضتيا األوضاع العامة ,كالسجوف م بلً أو بيوت العزؿ السياسي.
األمػاكف العامػػة :وىػػي التػػي لػػـ تكتسػػب ىويػػة راصػة دارػػؿ العمػػؿ الفنػػي ,وسػػمى ياسػػيف النصػػير
م ػػؿ ىػػذه األمكنػػة ,بأمكنػػة البعػػد الواحػػد ,أي تمػػؾ التػػي ال تمتمػػؾ إال بعػػدىا الكبلسػػيكي المحػػدد,
فالبيوت بيوت عامة ,والشوارع شوارع عامة"(.)3
يمكف القوؿ :إف تنوع األمكنة ينبع مف رؤية كؿ ناقد إلى المكاف .
) (1أحم ػػد رح ػػيـ رف ػػاجي ,المص ػػطمو الس ػػردي ف ػػي النق ػػد األدب ػػي العرب ػػي الح ػػديث ,ط ,1دار ص ػػفاع لمنش ػػر والتوزي ػػع ,عم ػػاف ,األردف,
2011ـ ,ص.423-422
) (2شاكر النابمسي ,جماليات المكاف في الرواية العربية ,مرجع سابؽ ,ص.16-15
) (3ياسيف النصير ,إشكالية المكاف في النص األدبي ,مرجع سابؽ ,ص.10-9
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الدائرة المرتبطة بالمكان ( الحيز والفضاء):
ارتمؼ النقاد والباح وف حوؿ نظرتيـ إلى مصطمو المكاف ,فتوجيػت أنظػارىـ إلػى الغػرب
إليجاد بديؿ ليذا المصطمو ,عف طريؽ الترجمػة؛ لػزعميـ أف مصػطمو المكػاف مصػطمو قاصػر,
فمػ ػػنيـ مػ ػػف قابمػ ػػو بمصػ ػػطمو الحي ػ ػػز ,ومػ ػػنيـ مػ ػػف قابمػ ػػو بمص ػ ػػطمو الفضػ ػػاع ,وغيػ ػػر ذلػ ػػؾ م ػ ػػف
المصػػطمحات المقابمػػة لمصػػطمو المكػػاف ,لكػػف سػػرعاف مػػا ارتمطػػت عمػػييـ المصػػطمحات ,بسػػبب
الترجمة مف الفرنسية واإلنجميزية ,وغيرىا ,ونتيجة ذلؾ آ رنا تقديـ لمحة عف ىذيف المصطمحيف.
نحػا الناقػد حميػد لحمػػداني وغيػره مػف النقػػاد أم ػاؿ سػعيد يقطػػيف ,وحسػف بحػراوي ,اوابػراىيـ
جنداري إلى اتراذ مصطمو الفضاع بػديبلً عػف مصػطمو المكػاف ,فحميػد لحمػداني فػي كتابػو بنيػة
النص السردي يقوؿ "إف مجموع األمكنة ,ىو ما يبدو منطقياً أف نطمؽ عميو اسـ فضػاع الروايػة,
ألف الفضػػاع أشػػمؿ وأوسػػع مػػف معنػػى المكػػاف ,والمكػػاف بيػػذا المعنػػى ىػػو مكونػػات الفضػػاع ,ومػػا
دامت األمكنة في الروايات غالباً ما تكػوف متعػددة ,ومتفاوتػة ,فػقف فضػاع الروايػة ىػو الػذي يمفيػا
جميعا ,إنو العالـ الواسع الػذي يشػمؿ مجمػوع األحػداث الروائيػة ,فػالمقيى أو المنػزؿ ,أو الشػارع,
كؿ واحد منيا يعتبر مكاناً محدداً ,ولكف إذا كانت الرواية تشػمؿ ىػذه األشػياع كميػا ,فقنيػا جميعػاً
تشكؿ فضاع الرواية"(.)1
بيذا المعنى يررج حميد لحمداني مصطمو المكاف مف كونو مصطمحاً مستقبلً ,إلى كونػو
مصطمحاً تابعاً لمفضاع ,بحيػث إف مجمػوع ىػذه األمػاكف فػي العمػؿ الروائػي تشػمؿ الفضػاع ,فيػو
يعرؼ لنا الفضاع عمى أنو "مجموع األمكنة التي تقوـ عمييا الحركة الروائية المتم مػة فػي سػيرورة
الحكي سواع تمؾ التي تـ تصويرىا بشكؿ مباشر ,أـ تمؾ التي تدرؾ بالضرورة ,وبطريقة ضػمنية
مػػع كػػؿ حركػػة حكائيػػة ,ػػـ إف الرػػط التطػػوري الزمنػػي ضػػروري إلدراؾ فضػػائية الروايػػة ,برػػبلؼ
المكػػاف المحػػدود ,فقد اركػػو لػػيس مشػػروطاً بالسػػيرورة الزمنيػػة لمقصػػة "( ,)2بالتػػالي ف ػقف الناقػػد حميػػد
لحمداني يدعـ رأيو في أف الفضاع أشمؿ وأوسع مف المكػاف ,الرتباطػو بػالزمف فيقػوؿ"إف الحػديث
عف مكاف محدد في الرواية يفترض دائماً توقفاً زمنياً لسيرورة الحدث ,ليػذا يمتقػي وصػؼ المكػاف
) (1حميػػد لحمػػداني ,بنيػػة الػػنص السػػردي( مػػف منظػػور النقػػد األدبػػي) ,ط ,1المركػػز ال قػػافي العربػػي لمطباعػػة والنشػػر والتوزيػػع ,بيػػروت/
الدار البيضاع1991 ,ـ ,ص.63
) (2المرجع السابؽ ,ص.64
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م ػػع االنقط ػػاع الزمن ػػي ,ف ػػي ح ػػيف أف الفض ػػاع يفت ػػرض دائمػ ػاً تص ػػور الحرك ػػة دارم ػػو أي يفت ػػرض
االستم اررية الزمنية"(.)1
واترػػذ الناقػػد حميػػد لحمػػداني فػػي كتابػػو بنيػػة الػػنص السػػردي أنواعػػا لمفضػػاع حسػػب أريػػو,
جاعت عمى النحو اآلتي:
الفضاع الجغرافي :وىو مقابؿ لمفيوـ المكػاف ,ويتولػد عػف طريػؽ الحكػي ذاتػو ,إنػو الفضػاع الػذي
يتحرؾ فيو األبطاؿ ,أو يفترض أنيـ يتحركوف فيو.
الفضػػاع النصػػي :وىػػو فضػػاع مكػػاني أيضػاً ,غيػػر أنػػو متعمػػؽ فقػػط بالمكػػاف الػػذي تشػػغمو الكتابػػة
الروائية أو الحكائية ,باعتبارىا أحرفاً طباعية عمى مساحة الورؽ.
الفضػػاع الػػداللي :ويشػػير إلػػى الصػػورة التػػي ترمقيػػا لغػػة الحكػػي ,ومػػا ينشػػأ عنيػػا مػػف بعػػد ي ػرتبط
بالداللة المجازية بشكؿ عاـ.
الفضاع كمنظور :ويشير إلى الطريقة التي يستطيع الراوي أو الكاتػب بواسػطتيا أف ييػيمف عمػى
عالمو الحكائي بما فيو مف أبطاؿ يتحركوف عمى واجية تشبو واجية الرشبة في المسرح"(.)2
وممػا سػبؽ يمكػف القػوؿ :إف الناقػد حميػد لحمػداني ,لػـ يرػرج ك يػ اًر عػف مصػطمو المكػػاف,
اواف أعطاه مصطمحاً مغاي اًر إال أنو يدور في فمؾ مصطمو المكاف.
كذلؾ نحا إلى ىذا المصطمو الناقػد حسػف بحػراوي فػي كتابػو بنيػة الشػكؿ الروائػي ,فيقػوؿ"
إف الفضاع الروائي م ؿ المكونات األررى لمسرد ,ال يوجد إال مف ربلؿ المغة ,فيو فضاع لفظي
بامتياز ,ويرتمؼ عف الفضاعات الراصة بالسينما والمسرح ,أي عف كؿ األماكف التي ندركيا
بالبصر أو بالسمع ,إنو فضاع ال يوجد سوى مف ربلؿ الكممات المطبوعة في الكتاب ,لذلؾ فيو
يتشكؿ كموضوع لمفكػر الػذي يرمقػو الروائػي بجميػع أج ازئػو ويحممػو طابعػاً مطابقػاً لطبيعػة الفنػوف
الجميمػػة ,ولمبػػدأ المكػػاف نفسػػو"( ,)3بيػػذا فالفضػػاع الروائػػي فػػي نظػػر حسػػف بحػراوي ىػػو عبػػارة عػػف
الفضػػاع المتشػػكؿ عػػف طريػػؽ الكممػػات ,فالفضػػاع الروائػػي و يػػؽ الصػػمة بعناصػػر العمػػؿ الروائػػي
األر ػػرى كالشرص ػػية ,وال ػػزمف ,واألح ػػداث ,بالت ػػالي فالفض ػػاع الروائ ػػي ف ػػي نظػ ػره" مجموعػ ػة م ػػف

) (1حميد لحمداني ,بنية النص السردي( مف منظور النقد األدبي) ,ص.63
) (2المرجع السابؽ ,ص.62
) (3حسف بحراوي ,بنية الشكؿ الروائي ,مرجع سابؽ ,ص.27
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العبلقػػات الموجػػودة بػػيف األمػػاكف والوسػػط والػػديكور الػػذي تجػػري فيػػو األحػػداث والشرصػػيات التػػي
يستمزميا الحدث ,أي الشرص الذي يحكي القصة والشرصيات المشاركة فييا"(.)1
اعتمػػد حسػػف بح ػراوي مبػػدأ التقػػاببلت الضػػدية فػػي د ارسػػتو لمفضػػاع الروائػػي ,فقػػد صػػنؼ
الفضاع الروائي بنا ًع عمى التقاطب الضدي" فقد أظير مفيػوـ التقاطػب كفػاعة إجرائيػة عاليػة عنػد
العمؿ بو عمى الفضاع الروائي المتجسد في النصوص ,وذلؾ بفضؿ التوزيع الذي يجريو لؤلمكنة

والفضاعات وفقاً لوظائفيا وصفاتيا الطبوغرافية ,مما سػيؿ التمييػز دارميػا بػيف األمكنػة واألمكنػة
المضػػادة ,وأبػػرز المبػػدأ األساسػػي الػػذي يقػػوؿ بػػأف انبنػػاع الفضػػاع الروائػػي إنمػػا يػػتـ عػػف طريػػؽ
التعارض"(.)2
حدد الناقد حسف بحػراوي فػي كتابػو بنيػة الشػكؿ الروائػي ,أنواعػاً لمفضػاع حسػب أريػو ,وقػد
جاعت مبنية عمى " التقاطب الضدي عمى النحو اآلتي:
أماكف اإلقامة.
أماكف االنتقاؿ.
أمػػا أمػػاكف اإلقامػػة /فقػػد قسػػميا إلػػى أمػػاكف اإلقامػػة االرتياريػػة( كفضػػاع البيػػوت) ,وأمػػاكف
اإلقامة الجبرية( كفضاع السجوف).
بالنسبة ألماكف االنتقاؿ /فقد قسميا إلى أمػاكف انتقػاؿ عامػة( كفضػاع األحيػاع والشػوارع),
وأماكف انتقاؿ راصة( كفضاع المقيى)"(.)3
نحا الناقد عبد المالؾ مرتاض منحى آرر بعيداً عف المكاف والفضاع ,فقػد اترػذ مصػطمو
الحيػز بػديبلً لمصػػطمو المكػاف ,عمػػى أنػو أشػػمؿ وأوسػع مػػف الفضػاع ,يقػػوؿ" إف مصػطمو الفضػػاع
مف منظورنػا عمػى األقػؿ ,قاصػر بالقيػاس إلػى الحيػز؛ ألف الفضػاع مػف الضػرورة أف يكػوف معنػاه
جاريػ ػاً ف ػػي الرػ ػواع والفػ ػ ارغ؛ بينم ػػا الحي ػػز ل ػػدينا ينص ػػرؼ اس ػػتعمالو إل ػػى النت ػػوع ,وال ػػوزف ,وال ق ػػؿ,

) )1حسف بحراوي ,بنية الشكؿ الروائي ,مرجع سابؽ  ,ص.31
) (2نفسو ,ص.36
) (3نفسو ,ص37
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والحجػػـ ,والشػػكؿ ...عمػػى حػػيف أف المكػػاف نريػػد أف نقفػػو فػػي العمػػؿ الروائػػي عمػػى مفيػػوـ الحيػػز
الجغرافي وحده"(.)1
اترذ الناقد عبػد المالػؾ مرتػاض الحيػز بػديبلً لمصػطمحي المكػاف والفضػاع المػذيف وجػدىما
قاصريف في داللتيما ,ويبيف الناقد مرتاض سبب عدـ شيوع ىذا المصطمو ,فيقوؿ" اوانما لـ يشع
ىذا المصطمو في الكتابات العربية والنقدية رصوصاً ,والتي تعػود إلػى النصػؼ األوؿ مػف القػرف
العشريف ,ألف النقاد العرب لـ ينبيػوا يومئػذ إلػى ىػذا المفيػوـ الػذي كػاف شػائعاً فػي حقيقػة األمػر,
بيف النقاد الغربييف إلى حد بعيد"(.)2
ي ػربط الناقػػد مرتػػاض بػػيف الحيػػز الروائػػي وبػػيف الوصػػؼ ,ويػػرى أنػػو مػػف العسػػير الفصػػؿ
بينيما" إنو مف العسير ورود الحيػز منفصػبلً عػف الوصػؼ ,وحتػى إذا سػممنا بقمكػاف وروده راليػاً
مػػف ىػػذا الوصػػؼ؛ فقنػػو حينئػػذ يكػػوف كالعػػاري ,فالوصػػؼ ىػػو الػػذي يمكػػف لمحيػػز التبنػػؾ والتبػػوؤ؛
فيترذ مكانة امتيازية مف بيف المشكبلت السردية األرر ,م ؿ المغة ,والشرصية ,والزماف"(.)3
بالت ػػالي جع ػػؿ الناقػػػد مرت ػػاض الوصػػػؼ أداة تعط ػػي الحي ػػز الروائ ػػي مكان ػػة عظيم ػػة بػػػيف
المشكبلت السردية األررى.
يفضػػؿ الناق ػػد عب ػػد المال ػػؾ مرت ػػاض مص ػػطمو الحي ػػز عم ػػى مص ػػطمو المك ػػاف ,ألف الحي ػػز
أشمؿ وأوسع مف المكاف" اواذا كاف لممكاف حدود تحػده ,ونيايػة ينتيػي إلييػا ,فػقف الحيػز ال حػدود
لو ,وال انتياع؛ فيو المجاؿ الفسيو الذي يتبارى في مضطربو كتاب الرواية ,فيتعامموف معػو بنػاع
عمى ما يودوف مف ىذا التعامؿ ,حيث يغتدي الحيز مػف بػيف مشػكبلت البنػاع الروائػي ,كالزمػاف,
والشرصية ,والمغة"(.)4

) (1عبد المالؾ مرتاض ,في نظرية الرواية( بحث فػي تقنيػات السػرد) ,عػالـ المعرفػة ,240سمسػمة كتػب قافيػة شػيرية يصػدرىا المجمػس
الوطني لم قافة والفنوف واآلداب ,الكويت1998 ,ـ ,ص.141
) (2المرجع السابؽ ,ص.142
) (3نفسو ,ص.143
) (4نفسو ,ص.146
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صنؼ الناقد مرتاض الحيز إلى صنفيف عمى النحو اآلتي:
"  -1المظيػػر الجغ ارفػػي ,فكػػأف لفػػظ الجغرافيػػا ,انطبلق ػاً مػػف أصػػمو اإلغريقػػي القػػديـ يعنػػي عمػػـ
المكػػاف ,أو م ػػوؿ المكػػاف فػػي مظػػاىر مرتمفػػة وأشػػكاؿ متعػػددة كالجبػاؿ ,والسػػيوؿ ,واليضػػاب...
وىمـ جرا.
 -2المظيػػر الرمف ػػي ,ويمكػػف أف نطم ػػؽ عمػػى المظي ػػر الرمفػػي لمحي ػػز :المظيػػر غي ػػر المباش ػػر,
بحيػػث يمكػػف تم ػػؿ الحيػػز بواسػػطة ك يػػر مػػف األدوات المغويػػة غيػػر ذات الداللػػة التقميديػػة عمػػى
المكػػاف م ػػؿ الجبػػؿ والطريػػؽ ,وذلػػؾ بػػالتعبير عنيػػا تعبيػ اًر غيػػر مباشػػر ,م ػػؿ قػػوؿ القائػػؿ ,سػػافر,
رػػرج ,أبحػػر ,فم ػػؿ ىػػذه األفعػػاؿ والجمػػؿ يحيػػؿ إلػػى ع ػوالـ ال حػػدود ليػػا ,وىػػي كميػػا أحيػػاز فػػي
معانييا ,فالذي يسافر ويتحرؾ؛ إنما يسافر مف حيز إلى آرر"(.)1
الحياة الثقافية لمكاتبة:
أبصرت الكاتبػة بشػرى محمػد أبػو شػرار النػور فػي ربيػع عػاـ 1958ـ ,فكانػت غػزة شػاىدة
عمػػى مػػيبلد كاتبػػة فػػذة,و" كانػػت االبنػػة ال انيػػة بعػػد أرتيػػا الكبػػرى ,وبعػػدىا جػػاع ألميػػا سػػت مػػف
البنػات و بل ػة مػػف الصػبياف"( ,)2وىػػي أرػت الكاتػػب والمناضػؿ الشػييد ماجػػد أبػو شػرار مػف أبيػػو,
وشارؾ والد بشرى " في ال ورة الفمسطينية عاـ 1936ـ ,ضد المحتؿ اإلنجميػزي ,وقػد كػاف وحيػداً
ألمو ,ولكنو كاف يقتفي أ ر ال وار دوماً مف حيفا إلى صفد ...إلى عكا إلى أف حكـ عميو بػالنفي
في(عػػوج حفيػػر) مػػف صػػحراع النقػػب مػػف قبػػؿ اإلنجميػػز ,وبعػػدىا ػػار عمػػى ممػػؾ األردف عبػػد اب
األوؿ مػػع قيػػاـ الحركػػات ال وريػػة فػػي ربػػوع الػػوطف العربػػي ,وحكػػـ الممػػؾ عميػػو أف يضػػرب بالنػػار
أينما وجد ...ـ جاع الجئاً سياسياً عمى الحكومة المصػرية لمػدة عػاـ عاشػيا فػي سػراي المحكمػة
المص ػ ػرية فػ ػػي غ ػ ػزة ,ومػ ػػف بعػ ػػدىا أقػ ػػاـ فػ ػػي تمػ ػػؾ المدينػ ػػة التػ ػػي شػ ػػيدت مولػ ػػد بشػ ػػرى وطفولتيػ ػػا
وصباىا"( ,)3تعود أصوليا إلى بمدة دو ار فػي الرميػؿ " ,أنيػت الكاتبػة د ارسػتيا ال انويػة فػي مدرسػة

) )1عبد المالؾ مرتاض ,في نظرية الرواية( بحث في تقنيات السرد) ,,ص.144-143
) )2حوار صحفي مع األديبة بشرى أبو شرار ,ضمف كتاب مقاربات نقدية في أدب بشرى أبو شرار ,تحت الطباعة ,ص.108
) (3المرجع السابؽ ,ص.108
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الشييد مصطفى حافظ لمبنات ,بعدىا انتقمت لمتعميـ في جميوريػة مصػر العربيػة ,فحصػمت عمػى
ليسانس حقوؽ مف جامعة اإلسكندرية ,تزوجت وأقامت في مصر ,وعممت في المحاماة "(.)1
تحمػػؿ بشػػرى أبػػو شػرار ػػبلث جنسػػيات عربيػػة ( فمسػػطينية ,وأردنيػػة ,ومصػرية) ,أعطاىػػا
ىذا فرصة كبيرة لمحركة والسفر وتعدد المكاف في رواياتيا ,أما الجنسية الفمسطينية فقد ولدت في
غزة مف الزوجة ال انية ,أما الجنسية األردنية فقد أرذتيا مػف عائمتيػا فػي مػدينتيا األصػؿ (دورا),
أما المصرية اكتسبتيا مف زوجيا.
ثقافتيا األدبية ومرجُيتيا الثقافية :
تبمورت شرصية الكاتبة بشرى ال قافية فػي مدرسػتيا ,فتقػوؿ " مدرسػتي كانػت النػور األوؿ
الػػذي أضػػاع لػػي الطريػػؽ نحػػو المعرفػػة ,كانػػت ليػػا مكانػػة القداسػػة أركػػز كػػؿ حواسػػي فػػي حصػػة
الدرس ,أحب الكتابة ,المعمومة"( ,)2وتقوؿ الكاتبة فػي الحػوار الػذي دار بينيػا وبػيف الباحػث عبػر
موقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي ع ػف قافتيػػا " قػػافتي يػػا سػػيدي ىػػي مػػف تراكمػػات قافيػػة منػػذ نشػػأتي
وطفولتي ,قافتي تجربة معاشة في ظؿ االحتبلؿ ,ومعايشة ما كػاف يحػدث عمػى أرضػنا ,قػافتي
تجرب ػػة معاش ػػة م ػػف قض ػػيتي وح ػػرص عم ػػى تنمي ػػة ال ػػوعي العروب ػػي وق ػػوميتي العربي ػػة ,واعتػ ػزازي
بأصولنا ولغتنا ,قافتي مزيو مف حضارات مػف رػبلؿ قراعاتػي فػي تػاريخ الحضػارات ,وأحمػؿ مػا
أنتمي إليو ,تاريخ كنعاف والتي ىي فمسطيف"(.)3
إضػػافة إلػػى ذلػػؾ فقػػد كػػاف لشرصػػية األـ ,أ ػػر واضػػو فػػي صػػقؿ شرصػػية الكاتبػػة بشػػرى,
فيػػي أوؿ مػػف مػػدىا بال قػػة واإلحسػػاس ,بالمػػدح وضػػرب األم ػػاؿ بيػػا ,حسػػب إفػػادة الكاتبػػة بشػػرى
حيػػث تقػػوؿ" كانػػت والػػدتي شػريفة أيقونػػة روحػػي التػػي توقػػدت لمكتابػػة ,وكسػػرت حػواجز الصػػمت,
وىػػي التػػي كانػػت أشػػد تمػػرداً منػػي ,أنػػا التػػي أت ػوارى فػػي صػػمتي ,وىػػي المقتحمػػة الجريئػػة لكػػؿ
المفاىيـ والمورو ات ,تقبض عمييا وتنصب نفسيا ناقدة ومحممة لكؿ نأمة تطرحيا مف ربلؿ لغة
السػػرد العاليػػة التػػي كان ػت تتمتػػع بيػػا ,ىػػي مرآتػػي التػػي شػػب طػػوقي مػػف أماميػػا ,أمػػي ىػػي التػػي
ق ػػدمت ل ػػي عي ػػوف األدب الروس ػػي م ػػف تش ػػيكوؼ إل ػػى الجريم ػػة والعق ػػاب لدوستوفس ػػكي ,مكس ػػيـ
) (1محاد ة بيف الباحث والكاتبة بشرى أبو شرار عبر موقع التواصؿ االجتماعي ,بتاريخ 2016/3/22ـ.
) (2حوار صحفي مع األديبة بشرى أبو شرار ,مصدر سابؽ ,ص.109
) (3محاد ة بيف الباحث والكاتبة بشرى ,مصدر سابؽ .
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جػػوركي ,تمقػػي عمينػػا محاض ػراتيا ونحػػف صػػغار لتنمػػي فينػػا ذائقػػة األدب ,نجمػػة ىػػي فػػي سػػماع
حيػػاتي ,ن ػػرت بػػذورىا فػػي قمبػػي فأينعػػت أو ارقػػا ,عممتنػػي مرػػارج الحػػروؼ ,وأف أغػػوص فػػي عمػػؽ
المعاني ,ىي وقصة في قمبي ,شػعمة تضػيع أفكػاري"( ,)1إضػافة إلػى دور األب فػي إ ػراع قافػة
الكاتبة حيث تقوؿ" وحيف تتجمى صورة األب في بواكير كتاباتي ,كػاف ىػو مأسػاة وطػف ,يتحامػؿ
عمػػى أوجاعػػو ,ىػػو مػػف أشػػعؿ فػػي روحػػي قضػػية ,ىػػو مػػف حممنػػي أمانػػة أف أمسػػؾ عمػػى وابػػت
وطنية ,أبي مدرسػة مغػايرة ,أ ػرت حيػاتي ألف أعػيش مػف بعػده عمػى نيػو ال ينضػب معينػو ,منػو
تعممػت كيػػؼ يحيػػا الػوطف ,كيػػؼ نضػػحي ألجمػػو ,أبػي كػػاف مواقػػؼ مضػيئة أضػػاعت لػػي طرقػػاتي
العتمة .)2("...
نشاطيا األدبي:
تقوؿ الكاتبة " كانت بدايتو في غزة ,مف ربلؿ قراعات مك فة في جميع المجػاالت والتػي

كػػاف يغمػػب عييػػا الطػػابع األدبػػي وعشػػقي لػػؤلدب ,كػػاف كػػؿ ىػػذا بدايػػة فػػي غ ػزة ,كنػػت أحبػػو فػػي
بداياتي عمى اجتيادات مػف الشػعر ...ولكػف فػي غػزة لػـ يكػف ىنػاؾ مركػز قػافي لبلىتمػاـ بأدبػاع

وتنمي ػػة المواى ػػب ...بع ػػد س ػػنوات م ػػف تررج ػػي واس ػػتقراري ف ػػي مص ػػر اجت ػػاحتني ع ػػذابات الغرب ػػة
واالغتراب ,وعدت الئذة مف جديد إلى صفحات األدب ...عدت لمقراعة بنيـ أشد ,وصرت أكتػب

وال أعػػرؼ مػػا الػػذي أكتبػػو ومػػا ىػػو تصػػنيفو ...أشػػار لػػي الروائػػي سػػعيد سػػالـ لمػػذىاب إلػػى ن ػدوة
اال نيف في اإلسكندرية ,التحقت بندوة اال نػيف والمشػرؼ عمييػا الناقػد عبػد اب ىاشػـ ...بػدأت فػي

قراعة نصوصي األدبية والتي كاف تصنيفيا األدبي قصة قصيرة ,ىنا بدأ مشواري األدبي بالقصة

القصيرة.)3(" ...

من أعماليا الروائية:
تقػػوؿ الكاتبػػة " أصػػدرت أربػػع مجموعػػات قصصػػية فػػي البدايػػة ,وبػػدأت أشػػؽ طريقػػي فػػي
الرواي ػػة م ػػف ب ػػاكورة أعم ػػالي فيي ػػا أعػ ػواد ق ػػاب م ػػف مس ػػيرتي األدبي ػػة انتمي ػػت لع ػػالـ الرواي ػػة بك ػػؿ
وجداني ,وكتبت ك ي اًر قصة قصيرة أك ر مف ماني مجاميع قصصية ,وعشر أعماؿ روائية .

) (1محمد بكر البوجي ,التجربة األدبية العربية فػي فمسػطيف وشػيادات أدبيػة ,مكتبػة الطالػب ,جامعػة األزىػر ,غػزة ,فمسػطيف2014 ,ـ,
ص.99
) )2المرجع نفسو ,الصفحة نفسيا.
) (3محاد ة بيف الباحث والكاتبة بشرى أبو شرار ,مصدر سابؽ .
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أوالا  :المجموعات القصصية :
أنيف المأسوريف.
القبلدة.
جبؿ النار.
اقتبلع.
حبات البرتقاؿ :صدرت مف اتحاد كتاب مصر 2012ـ.
مف يوميات الحزف العادي  :إصدار مجمة الرافد 2016ـ.
ثانيا  /الرواية :
أعواد قاب :ندوة اال نيف 2003ـ.
شػ ػػيب مػ ػػف وادي رـ  :إصػ ػػدار نػ ػػدوة اال نػ ػػيف 2005ـ ,وطبعػ ػػت طبعػ ػػة انيػ ػػة عػ ػػف دار اليػ ػػبلؿ
2012ـ.
مف ىنا وىناؾ :ندوة اال نيف 2006ـ ,وطبعت طبعة انية عف دار اليبلؿ 2014ـ.
شمس  :صدرت عف الييئة العامة لمكتاب المصري 2008ـ.
أنشودة شمس  :صدرت مف فرع قافة اإلسكندرية إقميـ وسط وغرب الدلتا 2009ـ.
حنيف :سمسمة الكتاب الفضي إصدارات نادي القصة 2010ـ.
قمر في الظييرة  :صدرت عف دار اليبلؿ 2010ـ.
دو ار :صدرت عف دار اليبلؿ 2013ـ.
الع ػػرب الرمادي ػػة :ص ػػدرت ع ػ ػف دار الي ػػبلؿ 2015ـ ,وطبع ػػت طبع ػػة اني ػػة ع ػػف و ازرة ال قافػػػة
األردنية 2015ـ.
كتبت عف الوطف األـ والمكاف ,وكاف البطؿ المكاف ألني حيف رحمت عػف وطنػي غادرتػو
جسداً أمػا روحػي فظمػت حائمػة ىنػاؾ فػي كػؿ المطػارح واألمكنػة التػي احتضػنتني ,عػذاباتي كميػا
كانت بعدي عف وطني وىو ما دفعنػي ألتػرجـ عػذاباتي وأعيػد إنتػاج وطنػي مػف جديػد مػف رػبلؿ
ذاكرتػػي ,وحيػػاة كانػػت لػػي ىنػػاؾ ,فقػػدي لؤلىػػؿ والمكػػاف أوقػػد شػػعمة عػػذاب لػػـ تنطفػ عمػػى مػػدى
حياتي التي عشتيا ,كتابتي عف الوطف ,قد تكػوف إضػافة لمػا كتػب فػي األدب الفمسػطيني ,حيػث
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أف كوكبػػة مػػف األدبػػاع فػػي محافػػؿ الشػػعر والن ػػر والفػػف التشػػكيمي رسػػروا لمقضػػية الفمسػػطينية ...
ويعتبر كؿ ما كتػب عػف فمسػطيف أدبػاً رالػداً؛ ألنػو يحػاكي قضػية إنسػانية ,لػـ يحػدث فػي التػاريخ
م ميا مف استبلب أرض وتيجير اواحبلؿ وطمس ىوية ومريمات لجوع إال في فمسطيف"(.)1
النشاط الُممي :
شغمت الكاتبة بشرى أبو ش ارر عدة مناصب ,منيا عضو في اتحاد كتاب مصر ,وعضػو

في نادي القصة ,وعضو في مجمس إدارة نادي القصة في القاىرة ,باإلضػافة إلػى عضػويتيا فػي
اتحاد كتاب فمسطيف.
الجوائز التي حصمت عمييا :
حصمت الكاتبة بشرى عمى عدة جوائز منيا :
جائزة إحساف عبد القدوس في القصة القصيرة برج العرب.
مركز أوؿ في مجموعة قصصية حبات البرتقاؿ مؤتمر الدكتور محمد زكي العشماوي.
مركز أوؿ في مؤتمر العشماوي في الرواية حنيف مرطوطة 2009ـ.

فازت بجائزة الجميورية عف روايتيا شمس الصادرة عف الييئة العامة لمكتاب 2009ـ.
ػر
لكف عمى الرغـ مف الجوائز التي حصمت عمييا الكاتبة ,إال أنيا ت بت أف الجػوائز قػد تظمػـ ك ي اً

ػر مػػف المبػػدعيف  ...أنػػا حػػزت عمػػى
مػػف المبػػدعيف ,حيػػث تقػػوؿ " الج ػوائز واألوسػػمة قػػد تظمػػـ ك ػ اً
جائزة في القصة القصيرة والرواية ,وقد أحصد عديداً مف الجوائز ,ولكف عنػدي قناعػة أف الجػائزة

ليست ىي التقييـ الفعمي لعمؿ األديب"(.)2

) )1محاد ة بيف الباحث والكاتبة بشرى أبو شرار.
) (2المصدر السابؽ.
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اافصل األعل:
أ ساع املكان يف اا عايا
ويتكون من أربُة مباحث عمى النحو اآلتي:
المبحث األول :المكان األصل(دورا).
المبحث الثاني :مكان النشأة(غزة).
المبحث الثالث :مكان األلفة(البيت).
المبحث الرابع :مكان الحياة(مصر).
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المبحث األول
المكان األصل(دورا):
احتم ػػت القري ػػة مكانػ ػاً ب ػػار اًز ورفيعػ ػاً ف ػػي الرواي ػػة العربي ػػة ,تع ػػود ى ػػذه المكان ػػة الب ػػارزة لك ػػوف
الغالبيػػة " مػػف الػػروائييف العػػرب المعاصػريف قػػد ولػػدوا ونشػػأوا فػػي قػػرى متفرقػػة مػػف الريػػؼ العربػػي,
فعايشػ ػوا ى ػػذا الري ػػؼ ورب ػػروه ,وارتزنػ ػوا ف ػػي ذاكػ ػرتيـ مش ػػاىد جم ػػة ومواقػ ػؼ ك يػ ػرة م ػػف مش ػػاىده
ومواقفو"( ,)1وما تم مو القرية مف قيـ ترتمؼ عف المدينة ,أدى ىذا إلى أف ترتمػؼ نظػرة اإلنسػاف
لممدينػػة عػػف نظرتػػو لمقريػػة ,فػػقذا كانػػت المدينػػة مصػػدر الرػػوؼ والضػػجيو واالرتبػػاؾ ,فػػقف القريػػة
مصدر األمف والراحة واالستقرار واأللفة " فأىؿ القرية أك ر تجانساً ,وليػـ رصػائص تميػزىـ عػف
الحضػ ػرييف ,كالتمس ػػؾ بالقواع ػػد األص ػػيمة لمس ػػموؾ الجمع ػػي والع ػػرؼ ,وى ػػـ أك ػػر إيمانػ ػاً بالقض ػػاع
والقدر"(.)2
وحظي ػػت القري ػػة بقس ػػط واف ػػر م ػػف مس ػػاحة الرط ػػاب الروائ ػػي الفمس ػػطيني ,وبعناي ػػة الكت ػػاب
الفمسطينييف ,بالقدر الذي حظيت بو القرية في الرواية العربية مػف األىميػة ,ولعػؿ ىػذا ارجػع إلػى
أسباب:
" أوليا :إف معظـ أراضي فمسطيف ىي أراض ريفية زراعية ,بؿ إف مدنيا عبػارة عػف بمػدات ذات
صبغة ريفية ,بعاداتيا ونشاطيا االقتصادي وأنماط حياتيا المرتمفة.
انيػاً :ارتبػػاط الػػروائييف الفمسػػطينييف بالقريػػة منبعػاً ووالدةً وأصػوالً وطفولػة ,وذلػػؾ أف معظػػـ كتػػاب

الرواية الفمسطينية ينحدروف مف أصوؿ ريفية.)3(".

ومف األسباب التي دفعػت الكتػاب الفمسػطينييف يكتبػوف عػف قػراىـ ,أف أصػوليـ نابعػة مػف
تمػػؾ القػػرى ,فأصػػؿ الكاتبػػة نػػابعٌ مػػف قريػػة دورا" فػػدو ار تتػػألؼ مػػف عػػائمتيف ,ىمػػا السػػويطي وأبػػو

) (1شاكر النابمسي ,جمالياف المكاف في الرواية العربية ,مرجع سابؽ ,ص.40
) (2مرتػػار عمػػي أبػػو غػػالي ,المدينػػة فػػي الشػػعر العربػػي المعاصػػر,د.ط ,عػػالـ المعرفػػة ,سمسػػمة كتػػب قافيػػة شػػيرية يصػػدرىا المجمػػس
الوطني لم قافة والفنوف واآلداب ,الكويت,ع ,196ابريؿ1995 ,ـ ,ص.31
) (3عبػػد الػػرحيـ حمػػداف ,جماليػػات القريػػة فػػي الروايػػة الفمسػػطينية( قريػػة بيػػت حػػانوف أنموذج ػاً) ,مجمػػة كميػػة فمسػػطيف التقنيػػة لؤلبحػػاث
والدراسات ,ع ,1كانوف األوؿ2014 ,ـ ,ص.3
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شرار"( ,)1فكيؼ لمكاتبة أال تحف إلى القرية التي تنبع أصوليا منيػا ,فالمكػاف األصػؿ " ىػو عػادة
مسقط الرأس ومحؿ العائمة ,واألنس"( ,)2وىنا يرتمؼ المكاف عند بشرى أبو شػرار فاألصػؿ دورا,
أما مسقط الرأس والدراسة والتربية والمنيؿ ال قافي ىو غزة.
أفػػردت الكاتبػػة روايػػة كاممػػة تحمػػؿ اسػػـ دورا ,وذلػػؾ لؤلىميػػة الكبيػرة التػػي تحظػػى بيػػا بمػػدة
دو ار في نفس الكاتبة.
ومف المبلحػظ أف مكػاف األصػؿ فػي روايػة دو ار ىػو نقطػة انطػبلؽ السػرد ,فالكاتبػة تشػرع
في وصؼ القريػة مػف بدايػة الروايػة ,فتقػوؿ ":بمػدتي جبميػة ,تسػتمقي ىادئػة عمػى كتػؼ جبػؿ يتمفػع
دومػاً برضػرة رائعػػة ,مبع يػا أشػػجار الزيتػػوف الرومػػي القػديـ ,ورضػرة أشػػد روعػة تػػأتي مػػع أنفػػاس
الربيع اليادئة لتتحوؿ إلى صفرة براقة تفرش الحقػوؿ مػع حمػوؿ كػؿ صػيؼ ,فػي عصػر كػؿ يػوـ,
كنػػت ورفػػاقي مػػف الصػػبية ننزلػػؽ وسػػط حقػػوؿ القمػػو الناضػػو نمعػػب كػػؿ لعبػػة عرفناىػػا ,ػػـ نجمػػس
لنيؿ بعض الراحة ,ننسؿ بعد ذلؾ بنزؽ وال مباالة لنغزو أوؿ حقؿ قمو ننزع السنابؿ المكتنزة مف
عيداف الذىب ,لتمتم بعد لحظات جيوبنا ,وما أف تفرغ حتى نتوجو إلى قرب العيف ,نرتفي بيف
صررتيف كبيرتيف متقاربتيف ,فيفرش أحدنا منديؿ رأسو ,ـ نكوـ السػنابؿ لتتعيػدىا أكفنػا الصػغير
بالفرؾ وأفواىنا المزمومة بالنفخ ,فينفصؿ الحػب عػف القػش ,وفػي وسػط المنػديؿ كومػة ىزيمػة مػف
قمو ,نصعد الجبؿ نمر بكرـ الشيخ محمود ,نميؿ قميبلً لندرؿ دفعة واحػدة حيػث حػانوت إبػراىيـ
راشد ,ندفع لو بصرة القمو ,تقابميا صرة مف حبات تمر"(.)3
تصػػؼ الكاتبػػة قريتيػػا لنػػا بػػأروع األوصػػاؼ  ,وذلػػؾ عػػف طريػػؽ الوصػػؼ واالسػػترجاع,
المتم ػػؿ بموقعي ػػا الجبم ػػي ,وطبيع ػػة البم ػػدة الجبمي ػػة أك ػػر رضػػرة ليط ػػوؿ كمي ػػات كبيػػرة م ػػف مي ػػاه
األمطػػار ,والػػذي يػػدلمنا عمػػى ك ػرة األمطػػار أف دو ار (تتمفػػع دوم ػاً برض ػرة رائعػػة) ,فالكاتبػػة تعتػػز
بالمكػػاف الػػذي تنحػػدر منػػو  ,فترسػػـ لػػو صػػورة جميمػػة ناطقػػة بمبلمحػػو الربلبػػة وأجوائػػو الربيعيػػة
السػػاحرة وناسػػو ويومياتػػو  ,وحػػيف تسػػترجع بعضػػا مػػف أيػػاـ الصػػبا ؛ فقنيػػا تسػػعى لتأكيػػد عبلقتيػػا
الحميميػة بػو وعشػقيا لػػو عمػى الػرغـ مػف بعػػد المسػافة بينيػا وبينػو .كػػذلؾ تسػطر لنػا الكاتبػػة أروع
) (1معيد األبحاث التطبيقية ,دليؿ بمدة دورا ,برنامو أزىار ,بالتعاوف اإلسباني ,القدس2009,ـ ص5.
) (2يوري لوتماف ,مشكمة المكاف الفني(المكاف ودالالتو) ,تر سي از قاسـ دراز ,مرجع سابؽ ,ص.81
) (3بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.6-5
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مبلمػو الوصػػؼ لحقػػوؿ القمػػو ,بكسػػوىا األرضػػر ربيعػاً واصػػفرارىا صػػيفاً ,ولمحيػػاة البسػػيطة التػػي
يعيشيا أىؿ القرية ,فاألطفاؿ يقوموف بجمع حبات القمو إلبداليا بحبات التمر.
فمحضػػور دو ار دور واضػػو فػػي أعمػػاؿ الكاتبػػة ,وينبػػع مػػف اسػػتعادتيا ألجمػػؿ المحظػػات
التي عاشتيا في قريتيا ,وجاعت ىذه االستعادة مػف مرزونيػا الفكػري ,فحيػاة الغربػة التػي تعيشػيا
الكاتبة جعمتيا تفر عف طريؽ االسترجاع إلى مكاف أصؿ عائمتيا(دورا) ,وبالطبع ,فحالػة الحنػيف
تسيطر عمى الكاتبة ,كذلؾ شرصياتيا الروائية؛ نتيجة حالة الغربة التي تعيشيا الكاتبة.
تسػػيطر حالػػة الضػػياع عمػػى شرصػػية شػػمس ببعػػدىا عػػف الػػوطف ,فتقػػوـ بعمميػػة اسػػتعادة
لمماضي الجميؿ ,فتقوؿ " :كاف الوقت يمر قيبلً عمى قمب شمس ,تتقمػب فػي ف ارشػيا ,لػو تمحػي
كػػؿ ح ػواجز الجغرافيػػا والحػػدود ,كيػػؼ تصػػؿ إلػػى دورا ,ىػػؿ تسػػمو ىويتيػػا المربػػأة فػػي رزانتيػػا
بالمرور ,ىويتيا رضراع بؿ قد تكوف صفراع ,لف يعطوىا تصريو دروؿ ,قػد تضػيؼ عػدداً آرػر
ىػػـ ال يودونػػو ,كػػؿ مػػا تػػراه إقصػػاع اوابعػػاد ,لػػيس أماميػػا سػػوى اسػػتعادة مػػاض بعيػػد ,يػػوـ كانػػت

األرض براحاً أماميا ,تنطمؽ لآلجاـ والودياف"(.)1

وتب ػػيف الكاتب ػ ػة لنػ ػػا ىنػ ػػا ظػ ػػروؼ معيشػ ػػتيا بعيػ ػػداً عػ ػػف قريتيػ ػػا ,مػ ػػع أنيػ ػػا تممػ ػػؾ ىويتيػػػا
الفمسػػطينية التػػي تؤىميػػا لػػدروؿ وطنيػػا وتؤكػػد حقيػػا فػػي الػػدروؿ إليػػو؛ لكنيػػا ال تسػػتطيع الػػدروؿ
إلي ػػو ,مم ػػا يجعمي ػػا تع ػػود ب ػػذاكرتيا إل ػػى ال ػػوراع الس ػػتعادة الماض ػػي الجمي ػػؿ؛ لتي ػػرب م ػػف الحال ػػة
الشعورية التي تنتابيا بالحنيف إلى وطنيا ومرتع صباىا.
كما تسيطر حالة الضياع عمى إحدى شرصيات الكاتبة جراع الغربة والبعد عف الػوطف,
فنجوى ينتابيا الشعور بالوحدة بسػبب بعػدىا عػف وطنيػا وعػف قريتيػا فتقػوؿ ":نجػوى زنبقػة وحيػدة
فػػي بػػبلد بعيػػدة ,قػػد ترتمػػؼ مسػػميات األسػػماع تشػػبو شػػمس ,كمتاىمػػا فقػػدا األـ واألب واألر ػوات,
ميػػاجرات فػػي مػػدف عمػػى أطػراؼ الكػػوف ,نجػػوى تعمقػػت بسػػاعد ذلػػؾ الفتػػى الموسػػوـ بفقػػد اليويػػة,
يعمميا حروؼ العربية ,يعيدىا لمدنيا التي ىنالؾ"(.)2

) (1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ  ,ص.19
))2المصدر السابؽ ,ص.24
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ىنػػا نجػػد حالػػة الغربػػة والضػػياع والبعػػد عػػف الػػوطف ,وقػػد تشػػبو شرصػػية نجػػوى شرصػػية
شمس ,فكمتاىما فقدت األب واألـ واألروات حتى الوطف ,وأصبحف بعيدات عنو ,بالتالي فالحالة
الشعورية قد سيطرت عمى شرصية نجوى بأف أصبحت وحيدة في ببلد بعيدة ,إال أف ذلػؾ الفتػى
الذي تعمقت بساعده يبث أمؿ العودة في نفسيا وىو يعيدىا لمدنيا التي رحمت عنيا.
نمػػتمس فػػي موضػػع آرػػر مػػف الروايػػة نفسػػيا حالػػة الغربػػة والضػػياع التػػي تصػػيب شرصػػية
شػػمس ,وقػػد عبػػرت عنيػػا بالدمعػػة التػػي سػػكنت فػػي عينييػػا ,فتقػػوؿ " :اليػػوـ كنػػت ببػػاب الطبيػػب,
أشكو مف دوائر بيضاع تراوغ بصري ,ـ ما تمبث أف ترتفػي مرمفػة وراعىػا نػورا ,بعػدىا تعػاودني
ذات الدوائر الطائرة ,تعمو وتيبط ,وتغيب إلى المدى البعيد ,دقػؽ الطبيػب فػي بؤبػؤ العػيف وحيػرة
تتجاذبػػو ,ينظػػر وجيػػي يػػدقؽ فػػي مبلمحػػي يقػػوؿ :ىػػي دمعػػة سػػكنت العػػيف ولػػف تغػػادر ,ىػػؿ مػػف
دواع؟ دمعة تكمست وسكنت سيدتي ,لف يناؿ منيا أي دواع ,بمرور الوقت ستعتاديف عمييا.
أنا مف سكنتيا دمعة لف تغادر ,عدت أدراجي وقمبي يفتتو األلـ ,ال أعمـ ما الػذي أصػابني ,لكنػو
الحنيف يا سيدتي ,شعور جارؼ يدفعني إلى حيث ىناؾ ,حيث محطتي األريرة "(.)1
ىنػػا يتبػػيف لنػػا مػػدى الحػػب الػػذي تكنػػو شػػمس لوطنيػػا ,والحالػػة الشػػعورية التػػي أصػػابتيا
ببعػػدىا عػػف وطنيػػا ,ذلػػؾ البعػػد سػػبب ليػػا دمعػػة سػػكنت فػػي العػػيف وتكمسػػت ,ىػػذا الػػتكمس نتيجػػة
لحالػػة الغربػػة والبعػػد عػػف الػػوطف التػػي تعيشػػيا شػػمس ,فيػػي ت بػػت أنمػػا أصػػابيا مػػف تكمػػس تمػػؾ
الدمعة في عينيا جاع نتيجة اشتياقيا لوطنيا.
نبلحظ في موضع آرر مف الرواية حالة الشجف التي أصابت شرصية سارية في ابتعػاده
عػػف بمدتػػو األـ ,وذلػػؾ لغػػرض المعػػرض الػػذي أقػػيـ فػػي إسػػبانيا ,فػػي المقابػػؿ يػػذكر شػػمس الغائبػػة
عػػف وطني ػػا وبم ػػدتيا ,فكبلىم ػػا بعيػػد ع ػػف ال ػػوطف ,ى ػػذا البع ػػد كشػػؼ ع ػػف الحال ػػة الش ػػعورية الت ػػي
أصػػابت كمتػػا الشرصػػيتيف ,فتقػػوؿ " :ال يتوقػػؼ القمػػب عػػف دورا ,يكتبيػػا ,يرسػػميا ,يحػػزف ألجميػػا,
يحفػػظ مر يػػة الف ػراؽ وترنيمػػة الفػػرح ,بػػاألمس كنػػت متعبػػة ,ال أقػػوؿ الجسػػد ,بػػؿ األفكػػار ,صػػور
ولوحات رحمت عنؾ وعني ,حزف كبير بحجػـ فقػد ىػذا الػوطف ,أسػمع أجػراس الػوداع مػف كممػات

) (1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ  ,ص.93
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تكتبيػػا لػػي ,ىممػػت أكتػػب إليػػؾ عػػف ألػػـ يسػػكنؾ ويسػػكنني ,ولكنػػي ركنػػت لمصػػمت ,تػػذكرتؾ حػػيف
تكتب لي دعيني أصمت قميبلً ,كفف ...كفف ...فراؽ ...شجف "(.)1
تتجمػػى حالػػة الشػػوؽ فػػي بعػػد شرصػػيتي شػػمس وسػػارية عػػف المكػػاف األـ دورا ,فػػالحنيف
والشوؽ والشجف والفراؽ يراود أفكارىما ,وتتجمى ىذه الحالػة بالتعػب الػذي أصػاب شػمس فكريػاً ال
جسدياً بالتفكير بالوطف واألحباب.
ونػػرى أف الحنػػيف والشػػوؽ ي ػراود شرصػػيات الكاتبػػة ,فيػػا ىػػي شرصػػية عػػذاب الركػػابي



المغت ػػرب ع ػػف وطن ػػو األـ ,يظ ػػؿ الش ػػوؽ والحن ػػيف يػ ػراوده م مم ػػا ش ػػمس ,ف ػػاأللـ والفػ ػراؽ يراودىم ػػا
ببعػػدىما عػػف أوطػػانيـ ,فيقػػوؿ السػػارد عمػػى لسػػاف عػػذاب " :وأنػػت يػػا شػػمس بشػػيادة جػػدراف دورا,
وزيتونيػػا ,م مػػي أنػػت ..غريبػػة ووحيػػدة وأىمػػؾ بعيػػدوف ,وأنػػا مبع ػػر كمػػا الػػوطف ,مبػػدد كحػػدائؽ
أحبلمنا ,م مؾ أناطو حباؿ الوقت بالكممات ,يأتيني كؿ يوـ نبأ رحيػؿ وغيػاب أحػد أفػراد أسػرتي,
تػػارة بفعػػؿ القيػػر والفقػػر والشػػوؽ ,وتػػارة بفعػػؿ صػػادر مػػف م اركػػز اسػػتربارات كػػؿ الػػدنيا ..وطػػف
قريب ..بعيد ..حقيقة رياؿ ..وطف متيـ بي ,وأنا م قؿ بحروؼ ىويتو حتى إشعار آرر "(.)2
تتجمػػى حالػػة الضػػياع لشرصػػية عػػذاب المعػػذب ببعػػده عػػف وطنػػو ,وتتم ػػؿ ىػػذه الحالػػة
بالتبع ر الذي تعيشو شرصية عذاب ,بسبب الوحدة والبعد عف الوطف ,مما سبب لو ىذه الحالة
الشػػعورية ,فيػػو ال يسػػتطيع بػػث شػػوقو وحنينػػو إلػػى بمػػده سػػوى بالكممػػات واألفكػػار ,م ػػؿ شػػمس
الغريبة التي تعيش حياة الغربة ,فيي تقاسـ عذاب في غربتيا عف وطنيػا ,كػذلؾ وحػدتيا وبعػدىا
عف أىميا وأحبابيا ,فالشوؽ والحنيف يراوداف الشرصيتيف.
وبالبرغـ مف الحالة الشعورية التي تعيشيا الكاتبة وشرصػياتيا الروائيػة مػف حالػة الضػياع
واالغتػراب عػف الػػوطف,إال أنيػا لػـ تػػنس مػف رصػد بعػػض المبلمػو االجتماعيػة التػػي كانػت سػػائدة
في القرية مف االجتماع  ,والمشاركة في قطؼ حبات الزيتوف ,والمشػاركة فػي األفػراح ,باإلضػافة
إل ػػى التمس ػػؾ بالع ػػادات والتقالي ػػد الس ػػائدة ف ػػي القري ػػة الفمس ػػطينية بش ػػكؿ ع ػػاـ  ,وقري ػػة دو ار بش ػػكؿ
راص ,ترصد لنا الكاتبة تمؾ المبلمو بالعودة بذاكرتيا إلى الوراع.
) )1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ  ,ص.107-106


شاعر عراقي مقيـ في ليبيا وظفتو الكاتبة في روايتيا تضامناً معو.

) (2نفسو ,ص.154
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تش ػػتير القري ػػة الفمس ػػطينية بز ارع ػػة أش ػػجار الزيت ػػوف المبارك ػػة ,وتص ػػور لن ػػا الكاتب ػػة حن ػػيف
شرصػػية شػػمس إلػػى مشػػاركة أىػػؿ قريتيػػا لقطػػؼ حبػػات الزيت ػوف فتقػػوؿ "تنػػاـ دو ار عمػػى موسػػـ
قطػػاؼ الزيتػػوف ,ينتظػػر كػػؿ الس ػواعد لتقطػػؼ مػػف حباتػػو ,وشػػمس تمقػػي ليػػـ بكمماتيػػا ,قػػد يكبػػر
مساع زيتػوني كػـ أتمنػى أف أقطػؼ حبػات مػف زيتػوف ببلدنػا ,أشػد
حمميا الصغير ,ويحمميا إلييـ
ٌ
األغصاف في كؼ يدي ,أنزع منيا حباتيا اليدية لنا وأعيػد فػروع مػف جديػد لتصػافو وجػو الػريو,

وتظؿ تعانؽ االنتظار لعاـ جديد تشتاؽ فيو األكؼ لتحنو عمييا ,تتمقؼ ىدية األرض ألىميا"(.)1
يجد الباحث نفسو أماـ مشيد سػينمائي لموسػـ قطػاؼ الزيتػوف ,مػف شػد أغصػاف الزيتػوف,
وقطػػؼ الحػػب ,ومػػف ػػـ إرجاعػػو لمي ػواع إلػػى أصػػمو فػػي شػػجرة الزيتػػوف انتظػػا اًر م ػرة أرػػرى لموسػػـ
قطػػاؼ جديػػد ,جػػاع ىػػذا المشػػيد السػػينمائي إلػػى حنػػيف شرصػػية شػػمس إلػػى وطنيػػا أوالً  ,ولموسػػـ
قطاؼ الزيتوف انياً ,ويبيف لنا المشيد الروائي السابؽ أيضػاً حالػة االنسػجاـ والتػرابط الػذي تتمتػع
بػػو القريػػة بشػػكؿ عػػاـ والقريػػة الفمسػػطينية بشػػكؿ رػػاص ,حيػػث يتشػػارؾ الجميػػع فػي موسػػـ قطػػاؼ
الزيتوف.
تحتفظ القرية الفمسطينية بأصالتيا ,وكؿ سماتيا التػي تميػزت بيػا ,فقػد احتفظػت بالعػادات
والتقاليد ,ومف ىذه العادات والتقاليد التي احتفظت بيا القرية عادات األفراح ,فقد كاف أىؿ القرية
يجتمع ػػوف ويقيم ػػوف حمق ػػات الػ ػرقص ,اوانش ػػاد المواوي ػػؿ الفمس ػػطينية ,باإلض ػػافة إل ػػى إقام ػػة وليم ػػة
العػػرس ,كػػؿ ىػػذا يؤكػػد عمػػى العبلقػػة الترابطيػػة التػػي تتسػػـ بيػػا القريػػة الفمسػػطينية ,وقػػد لمسػػنا ىػػذا
االحتفاظ بالعادات والتقاليػد السػائدة فػي القريػة فػي روايػة شػمس ,عنػدما ذىبػت شػمس مػع أسػرتيا
إلػى مسػقط رأس والػدىا دو ار فتقػوؿ  ":فػي ليمػة عػػرس بييجػة نصػبت الريػاـ وعمػت أنػوار القناديػػؿ
عمػػى السػػفوح ,تػػدافع األنفػػاس تشػػدو م ػواؿ الحنػػيف مػػف قمػػب النػػاي ,وأوتػػار الربابػػة تكمػػؿ حكايػػة
العشاؽ,إيقاع الطبؿ يزؼ البشرى لمنسائـ ,تطيرىػا لتحضػر العشػائر فػي طقػس عػرس فمسػطيني,
تزقزؽ روح شمس لفرحيـ ,تساؽ الشياه ,تحمؿ أجولة السكر والحبوب ,النسػوة يقفػف عمػى القػدور

) (1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.139
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لتررج المناسؼ لمرجاؿ ,يتحمقوف حوؿ وليمة العرس ,ليمة مف نيسػاف ,الزغاريػد تطػرز ليػؿ الفػرح
عمى قمـ الجباؿ"(.)1
ن ػػرى البس ػػاطة والتػ ػرابط المجتمع ػػي ال ػػذي تتص ػػؼ ب ػػو القري ػػة الفمس ػػطينية ,كأني ػػا كالجس ػػد
الواحد ,فمشاعر األلفة موجودة ,وذلؾ يتجسد في مشاركة أىؿ القرية والعشائر األررى فػي إقامػة
عرس بييجة.
نبلحػػظ فػػي الروايػػة تمسػػؾ أىػػالي دو ار بعػػادات وتقاليػػد اآلبػػاع واألجػػداد راصػػة فػػي روايػػة
أعواد قاب ,عندما ذىبت جميمة مع والدىا إلى مسقط رأسو ,ظمت عمتيا محتفظة بمورث اآلباع
وىػػو العراقيػػة

()2

التػػي ور تيػػا عػػف أميػػا فتقػػوؿ ":مػػا ىػػذه يػػا عمتػػي؟ إنيػػا العراقيػػة ور تيػػا عػػف أمػػي

وأمي ور تيا عف جدتي زبيدة ,ويوـ أرمعيا عف رأسي آلرػذ حمػامي يصػيبني وجػع الػرأس فأسػرع
أسرح شعري وأعقد ظفائري بقماشيا ,فتزيو عني ما أصابني بدونيا"(.)3
يػػدؿ ىػػذا المشػػيد الروائػػي عمػػى ارتبػػاط اإلنسػػاف الفمسػػطيني بعػػادات وتقاليػػد القريػػة ,فعمػػة
جميمة بقيت محافظةً عمى ما تركتو ليا أميا ,وتجسدت ىذه المحافظة بالعراقيػة التػي ور تيػا عػف
أميا ,وأميا التي رو تيا عف جدتيا ,وىذا دليؿ عمى توارث العادات والتقاليد مف جيؿ إلى آرر.
كػػذلؾ شرصػػية أـ ياسػػر فػػي الروايػػة نفسػػيا ,نػػرى أ ػر التمسػػؾ بالعػػادات والتقاليػػد ,حيػػث
حافظػػت عمػػى العراقيػػة م ػػؿ عمػػة جميمػػة فتقػػوؿ جميمػػة ":,ومػػا أ ػػار اىتمػػامي أنيػػا ترتػػدي العراقيػػة
م ؿ عمتي"(.)4
لقػػد نجحػػت الكاتبػػة فػػي توظيػػؼ ىػػذه البيئػػة المكانيػػة أروع توظيػػؼ ,انسػػرب ىػػذا التوظيػػؼ
مف ربلؿ ربرتيا بالبيئة المكانية.

) )1بشرى أبو شرار ,شمس ,مصدر سابؽ ,ص.108-107
) (2العراقيػػة ىػػي عبػػارة عػػف طاقيػػة صػػوفية مغزولػػة مػػف صػػوؼ المػػاعز بػػألواف حم ػراع ..سػػوداع متدارمػػة فييػػا ,ورصػػت عمػػى جوانبيػػا
جنييػػات ذىبيػػة تبػػدأ مػػف الح ػواؼ مػػدالة جنييػػات كبي ػرة وتنتيػػي كالشػػكؿ اليرمػػي إلػػى أربػػاع جنييػػات لتتػػدلى مػػف جانبييػػا ريػػوط سػػميكة
مغزولة تشدىا لتعقدىا أسفؿ ذقنيا لتنتيي بجنيو ذىبي كتب عميو بالكوفية" قسطنطينية" ,انظر أعواد قاب ,ص.85
) (3بشرى أبو شرار ,أعواد قاب ,مصدر سابؽ ,ص.85
) (4نفسو ,ص.88
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بُض األماكن الموجودة في المكان األصل (دورا)-:
رص ػػدت الكاتب ػػة بع ػػض األم ػػاكف الموج ػػودة ف ػػي مس ػػقط رأس عائمتي ػػا ,ج ػػاع ى ػػذا الرص ػػد؛
لترسػػيخ ىػػذه األمػػاكف فػػي ذاك ػرة األجيػػاؿ الفمسػػطينية القادمػػة ,ومػػف ىػػذه األمػػاكف ,وادي التفػػاح,
كرمة ,المجد ,بيت عوا ,قرية الشجرة ,وادي النار ,منطقة السمقة ,مدرسة ماجد أبو شرار ,مركز
شػػيداع دورا ,مرػػيـ الف ػوار ,كنػػار ,رربػػة الطبقػػة ,قريػػة ديػػر سػػامت ,فقيقػػيس ,ديػػر العسػػؿ ,وادي
النػواميس ,وقػد أرى بػػأف الكاتبػة قامػػت بػذكر ىػػذه األمػاكف؛ لتظػػؿ ارسػرة فػػي الػذاكرة الفمسػػطينية,
تتحدى محاوالت الييود مف طمس وتشويو وتغيير ألسماع القرى ومعالـ الجغرافيا الفمسطينية.
فم بلً تصؼ لنا وادي الناموس ,وسبب تسميتو بيذا االسـ ,فتقوؿ ":وادي الناموس ,واسػـ
ىذا الوادي يدؿ عمى طبيعة المكاف لك رة المغارات والنواميس المحفورة والمنقػورة فػي صػروره مػف
زمف كنعاف"(.)1
ت بت لنا الكاتبة عف طريؽ شرصية وائؿ أحقية الشعب الفمسطيني وبمدة دو ار بيذا الوادي
مف محاوالت المحتؿ لسرقة األراضي الفمسطينية بعامػة وأ ارضػي بمػدة دو ار براصػة ,إذ إف معظػـ
أ ارضػػي بمػػدة دو ار صػػادرىا االحػػتبلؿ ,وجػػاعت أحقيػػة دو ار بيػػذا الػوادي أنػػو مػػف زمػػف كنعػػاف ,وقػػد
جاع ىذا الوصؼ ليذا الوادي لترسرو في ذاكرة األجياؿ الفمسطينية القادمة.
كما تذكر لنا الكاتبة في موضع آرر مف رواية شمس لرربة موجودة في بمػدة دو ار اسػميا
فقيقيس ,فتقػوؿ ":رربػة اسػميا فقيقػيس جنػاح الميػؿ يبلحػؽ غروبيػا ,تستسػمـ صػرورىا لػو ,فالميػؿ
طقوسػػو فييػػا تتحسػػس شػػمس مػػوط أقػػداميا ,تأرػػذ مكانيػػا أعمػػى الػوادي ,ترنػػو إلػػى األفػػؽ البعيػػد
المغمػػس بحمػرة المغيػػب ,يمضػػي النيػػار بحمػرة ممتيبػػة ,دؼع أنفاسػػو يصػػؿ إلييػػا ,ييمػػس ,يشػػير
نحو الشفؽ :بحرنا ىناؾ  ..انظري األنوار تتؤلأل لنا ,أنوار المدف الياجعػة عمػى السػواحؿ يشػرؽ
وجييػػا ,تتسػػارع ض ػربات قمبيػػا ,تيمػػؿ قائمػػة :ىػػي غ ػزة ..أ ارىػػا مػػف ىنػػا يػػا إليػػي ,...,مػػف ىنػػا يػػا
ش ػػمس أس ػػتقبؿ المي ػػؿ تمم ػػع نج ػػوـ غػ ػزة ف ػػي س ػػمائو ,أ ارى ػػا قريب ػػة ,أك ػػادني ألمس ػػيا بي ػػدي ,أحممي ػػا
وامضي بعيداً وحيف تنسؿ مف قبضة واجفة لنبرة حزينػة تسػكف روحػو ,ليسػود صػمت يػأتي ببػاقي
الحكاية:
) (1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.217
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بحجػـ فرحتػػؾ يػػا شػػمس ,بحجػػـ حزنػػي وتعاسػػتي ,....,لػػـ الحػػزف؟ ىػػؿ تحػػد ني ,ألوؿ مػرة تحػػوط
قممنا األسيجة ,وتزرع الفتات ممنوع االقتراب ,...,األمكنة القريبة باتت بعيدة ,تمؼ جباالً ىناؾ
لنصػػؿ إلػػى ىنػػا ,جػػؼ حمقيػػا لحػػزف مقػػيـ فػػي روحػػو ,تبحػػث عػػف حكايػػة قػػد تفػػتو بيػػا نافػػذة لفػػرح,
قالت :سألت أبي لماذا؟
قاؿ:
أرضنا تكشؼ سماع فمسطيف كميا"(.)1
ويبيف ىذا المشػيد حجػـ األلػـ الػذي يعانيػو سػكاف رربػة فقيقػيس فػي الػدروؿ والرػروج مػف
ى ػػذه القري ػػة ,فبع ػػدما كان ػػت تكش ػػؼ س ػػماع فمس ػػطيف ,أص ػػبحت األس ػػيجة تمفي ػػا ,فأص ػػحاب القري ػػة
يتحمموف الصعاب مف أجؿ البقاع فييا  ,تم مت ىذه الصػعاب فػي الطػرؽ االلتفافيػة التػي ارتمقيػا
أىؿ القرية بغية الوصوؿ إلى ممتمكاتيـ.
ي ػراود الحن ػػيف الكاتب ػػة لمس ػػقط رأس عائمتي ػػا ,ينب ػػع الحنػػيف م ػػف ك ػػوف الكاتب ػػة تع ػػيش حال ػػة
الغربة ,فتقوؿ ":في ىذه الميمة أرى سارية ,وقد التحؼ صػمتاً مػف العػذاب ,ولكػف فػي عينيػو بريقػاً
يصؿ إلى وأنا مف ضيع عنواني ,يحمػؿ فػي ذاكرتػو ىػويتي ,ىػؿ مػا أ اره ظػؿ لسػارية؟ وىػو الػذي
حد ني عف ظمو المصاحب لػو ,يمػد يػده ,تعمقػت كػؼ يػدي بأناممػو ,كدتػو يأرػذني كيانػاً سػرمدياً,
نترطى معاً حدود الجغرافيا ,نبتعد عف مػدارات الكواكػب ,ونعػود نقتػرب مػف األرض ,تطػؿ عمينػا
جباؿ الرميؿ ,وادي التفاح ,عيف سارة ,كرمة ,المجد ,بيت عوا ,سارة يعيدني مف جديد"(.)2
تكشػ ػػؼ الكاتبػ ػػة حالػ ػػة الضػ ػػياع والغربػ ػػة التػ ػػي تعيشػ ػػيا شرصػ ػػياتيا الروائيػ ػػة ,متم م ػ ػةً فػ ػػي
شرصػػية شػػمس ,وقػػد تجمػػت الحالػػة بػػأف ضػػيعت شػػمس عنوانيػػا ,وبالتػػالي تريػػد أف تصػػبو ظػبلًؿ
تطوؼ الببلد وتعود إلى دورا ,فػالحنيف يراودىػا ,وأسػماع األمػاكف تراودىػا ,تب يػا مػف روح أتعبتيػا
حالة الضياع والبعد عف الوطف,فذكر األماكف دليؿ عمى تجذر شمس بوطنيا.

) (1بشرى أبو شرار ,شمس ,مصدر سابؽ ,ص.112-109
) (2المصدر السابؽ ,ص.30
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ترسـ لنا الكاتبة في موضع آرر مف الروايػة نفسػيا معػالـ الحنػيف إلػى دو ار بػذكر األمػاكف
التي بيا ,لتبقى عالقة في ذاكرتيا ,وتب يا لترسخ فػي ذاكػرة األجيػاؿ القادمػة ,حيػث تقػوؿ السػاردة
عمػػى لسػػاف شػػمس محد ػػة سػػارية  ":إذاً سػػعادتي بػػاألمس أنػػت سػػرىا ,وأنػػا مػػا بػػيف دو ار والطريػػؽ
الجميػػؿ لػػدير سػػامت ,منػػذ زمػػف بعيػػد كنػػت أمػػر بيػػا ,أرنػػو لبيػػت صػػغير عمػػى سػػفو جبػػؿ ,وامػرأة
تكنس وسط الدار ,تمـ الفراشات فػي عػالـ ليػا ,واليػوـ أنػت ىنػاؾ ,تبحػث عػف أسػرارىا ,وأنػا التػي
رأيتيا مف رحـ الصمت ,فنولد حكاية دير سامت ,فقيقيس ,الطبقة ,دير العسؿ ,بيت عوا"(.)1
ترسػػـ الكاتبػػة فػػي ىػػذا المشػػيد حالػػة الشػػوؽ والحنػػيف إلػػى دورا ,ينبػػع ىػػذا الشػػوؽ مػػف حالػػة
الغربػػة التػػي تعيشػػيا الكاتبػػة وشرصػػياتيا الروائيػػة ,وبالتػػالي جػػاع ذكػػر ىػػذه األمػػاكف تأكيػػداً عمػػى
رسوريا في ذاكرتيا.
إف ما رصدتو الكاتبة لنػا مػف ذكػر األمػاكف فػي مسػقط رأس عائمتيػا(دروا) نػابعٌ مػف شػوؽ

وحنيف تعيشو الكاتبة ,جاع ذكر ىذه األماكف لتبقى راسرة في ذاكرتيػا أوالً ,ػـ لتبقػى ارسػرة فػي
ذاكرة األجياؿ القادمة انياً؛ مف أي طمس وتزوير يقوـ بو المحتؿ الغاصب لتشويو الحقيقة.
مكان التخطيط (جبال دورا):
تعػػد الجبػػاؿ" رمػػز العظمػػة والشػػموخ ,وىػػو عػػالـ مػػف األس ػرار يرمػػب المػػب وي يػػر الريػػاؿ,
فبلرتفاع ػػو دالالت ولعم ػػوه دالالت وأللوان ػػو المتع ػػددة دالالت"( .)2بالت ػػالي فق ػػد ش ػػغؿ ى ػػذا المك ػػاف
موقعاً ىاماً في الروايات قيد الدراسة ,نظ اًر لكوف بمدة دو ار بمدة جبمية ,فقد اترذ أىميا مػف الجبػاؿ
مكاناً ميماً ومأوى لم وار.
اىتـ األدباع المعاصروف بيذا المكاف اىتماماً كبي اًر ,وأعطوه دالالت ك يػرة ومميػزة ,فمػنيـ
مف أعطاه داللة الضيؽ وشبيو بالسجف عمى الرغـ مف اتسػاعو ,ومػنيـ مػف جعمػو واسػعاً ومكػاف
انطبلؽ وحرية ,كذلؾ مف األدباع مف جعمو مكاناً تأوي إليو الجماعات ال وريػة ,ومػنيـ مػف جعمػو

) (1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ  ,ص.181-180
) (2رابو محمود ,أربعة وعشروف فنجاناً مف القيوة ,إبريؿ 2014ـ14:19 ,ـ

http://www.rosaelyoussef.com/news/88756.
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مكانػاً لمصػػوص والفػػاريف مػػف العدالػػة ,فالجبػػؿ يحمػػؿ دالالت ك يػرة ,كػػؿ أديػػب وضػػع داللتػػو مػػف
مرزونو الفكري وال قافي.
مف ربلؿ قراعتي ألعماؿ الكاتبة الروائية ,وجدت أف الجبؿ يحمؿ صػفات ودالالت ك يػرة
منيا عمى سبيؿ الحصر ,أنػو دائػـ الرضػرة ,كػذلؾ مركػز لمنضػاؿ ومػأوى تحتمػي فيػو الجماعػات
ال ورية ,باإلضافة إلى أنو رمز لمشموخ والكبرياع والبياع والعزة.
ىا ىي شرصية شمس متحد ة بمساف الكاتبة تصؼ لنػا بمػدتيا أروع وصػؼ ,وصػفاً ينبػع
مف شوؽ وحنػيف الكاتبػة إلػى وطنيػا ,فتقػوؿ ":بمػدتي جبميػة تسػتمقي ىادئػة عمػى كتػؼ جبػؿ يتمقػع
دوماً برضرة دائمة ,مبع يا أشجار الزيتوف الرومي القديـ"(.)1
يفيػػد المشػػيد الروائػػي بػػأف الجبػػؿ مبعػػث لميػػدوع لسػػكاف البمػػدة ,باإلضػػافة إلػػى مي ػزة أرػػرى
لمجبػػؿ أف مبعػػث رض ػرتو تعػػود ألشػػجار الزيتػػوف ,التػػي تشػػتير بػػو البمػػدات الفمسػػطينية ,فشػػجر
الزيتوف يؤكد عمى أحقية الشعب الفمسطيني بأرضو ,وتجػذر اإلنسػاف الفمسػطيني ينبػع مػف ز ارعػة
أشجار الزيتوف.
ترمز الجباؿ لمحياة واليدوع والجماؿ الربلب ,الذي ينبع مف الرضرة الرائعة.
ػر يعبػػر اإلنسػػاف مػػف ربللػػو إلػػى
كمػػا تحمػػؿ الجبػػاؿ دالالت نضػػالية ,إذ تعػػد مس ػمكاً وممػ اً
وطنو ,وقد لمسنا ىذه الداللة واضحة في شرصػية بػاجس أبػو عطػواف الرجػؿ ال ػوري الػذي درػؿ
ػر لمعبػػور ,فتقػػوؿ الكاتبػػة ":بعػػد حػػرب األيػػاـ السػػتة رحػػؿ بػػاجس إلػػى
إلػػى بمدتػػو مترػػذاً الجبػػاؿ ممػ اً
األغػوار ,ومنيػػا إلػػى أحػراش جػػرش ,يتجػػذر فػي قمبػػو إصػرار العػػودة ,ينشػػدىا دؽ بػػاب المرػػابرات
اإلس ػرائيمية يطمػػب مػػنيـ تص ػريو درػػوؿ كػػاف موعػػداً إلػػى رفػػض ليكػػوف درولػػو إلػػى أرض الػػوطف
عبر الجباؿ يمممـ شممو وشمؿ رفاقو"(.)2
يفيػد المشػػيد الروائػػي بػأف لمجبػػؿ داللػة واضػػحة ,تجمػت ىػػذه الداللػػة فػي أنػػو أصػػبو مسػػمكاً
يترذه باجس لمعبػور إلػى وطنػو بعػد منػع قػوات االحػتبلؿ إعطػاعه تصػريو درػوؿ ,باإلضػافة إلػى

) (1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.5
)(2المصدر السابؽ ,ص.143
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أنو يحمؿ داللة تحدي الصعاب مف أجػؿ الوصػوؿ إلػى الػوطف ,ألف طػرؽ الجبػاؿ قاسػية ووعػرة,
كذلؾ أصبحت الجباؿ مم اًر يمممـ شمؿ أبناع الوطف ,وقد تجمى ذلؾ عند دروؿ باجس إلى أرض
الوطف عبر الجباؿ.
نجد في موضع آرر مف الرواية نفسػيا الداللػة النضػالية واضػحة فػي األقػداـ الغػائرة عمػى
صرور الجباؿ ,فتقوؿ الكاتبة عمى لساف محمود أبو كتة ":أرى مكاف المسربة التي كاف يمر بيا
باجس ورفاقو أحياناً أشعر بظبلليـ ,وكأنيـ يمروف اآلف ىنا ,تكتب شمس مطارح أقداميـ غػائرة
عمى صرور جبالنا"(.)1
لمحػػس النضػػالي فػػي ىػػذا المشػػيد داللػػة واضػػحة عمػػى التمسػػؾ بمبػػدأ النضػػاؿ مػػف أجػػؿ
تحرير الوطف ,وقد تجسد ىذا الحس النضالي في مطارح أقداميـ الغائرة عمى صرور الجباؿ.
تحم ػػؿ الجبػ ػػاؿ دالالت وريػ ػػة ,فقػ ػػد اترػ ػػذىا ال ػ ػوار مكان ػ ػاً لبلرتبػ ػػاع والترطػ ػػيط لمعمميػ ػػات
العسكرية ضد المحتؿ ,باإلضافة إلى أنو أصبو مأوى لم وار ,فتقوؿ الكاتبة ":ىي تػبلؿ الشػنانير
ما بيف الجنوب مػف يطػا ودو ار يفصػميما واد أسػفؿ جبػؿ الجػوؼ منػو اترػذت مجموعػة الجبػؿ فػي
السبعينيات مق اًر النطبلؽ عممياتيا ,ومػأوى لمناضػمييا ,تتوسػط ىػذا الجبػؿ مغػارة ىػي ذاتيػا التػي
استشيد فييا البطؿ باجس أبو عطواف"(.)2
يعػد الجبػػؿ مكانػاً النطػػبلؽ العمميػػات ال وريػػة ضػػد المحتػػؿ ,وقػػد لمسػػنا ىػػذه الداللػػة ال وريػػة
لمجبؿ ,بأف اترذ رجاؿ الجبؿ منو حصػناً منيعػاً  ,باإلضػافة إلػى أنػو يحمػؿ داللػة األمػف واألمػاف
لرج ػػاؿ الجب ػػؿ ,فق ػػد اتر ػػذوه م ػػأوى لي ػػـ ,فأض ػػحى الجب ػػؿ يجم ػػع ب ػػيف مي ػػاـ مرتمف ػػة ,في ػػو مك ػػاف
لمترطيط لمعمميات ال ورية ,اواصدار األوامر والتعميمػات ,إضػافة إلػى أنػو سػكف يحمػي ال ػوار مػف
بطش المحتؿ.
كما تحمؿ الجباؿ دالالت أررى ,فقد أضحى منبتاً لمرجاؿ ,وقد التمسػنا ىػذه الداللػة أروع
التماس في رواية دو ار في حديث سػارية لشػمس محػد اً إياىػا " :رفيػؽ أريػؾ رميػؿ العػواودة عػانؽ
الجبؿ قبؿ رحيمو ,ىو مف ممحمة باجس مػات البطػؿ فعػاش الجبػؿ ,وكمػا قػاؿ المعمػـ ماجػد ,مػف
) (1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ  ,ص.21-20
) (2المصدر السابؽ ,ص.168
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قمب الجبؿ أتى باجس وحتماً سيأتي الجبؿ بآرر يأرذ مكانو ,قد تكوف صورتو الوحيدة واألريرة,
عدسػػة التصػػوير ال تعانػػد الحقيقػػة ظمػػت مبلمػػو رميػػؿ عمػػى بيائيػػا ,ابػػف كنعػػاف حنطػػي المػػوف لػػو
أنؼ شامخ كجباؿ دو ار السامقة

"(.)1

حمػػؿ الجبػػؿ فػػي ىػػذا المشػػيد داللػػة واضػػحة ,عمػػى أنػػو منبػػت لمرجػػاؿ ,تم مػػت ىػػذه الداللػػة
بوضػػوح فػػي مقولػػة ماجػػد( مػػف قمػػب الجبػػؿ أتػػى بػػاجس ,وحتمػاً سػػيأتي الجبػػؿ بػػآرر يأرػػذ مكانػػو,
وبالت ػػالي فالجب ػػؿ ص ػػانع الرج ػػاؿ ,ك ػػذلؾ نج ػػد أف ػ ػوار الجب ػػؿ ,ق ػػد اس ػػتقوا ص ػػفاتيـ م ػػف الجب ػػؿ,
فالشموخ والكبرياع واألنفة صفات مستقاة مف الجبؿ.
ضػػمنت الكاتبػػة بشػػرى أبػػو ش ػرار المكاف(الجبؿ)أبعػػاد دالليػػة ,فالجبػػؿ ىػػو الحػػس ال ػػوري
والنضالي ,وممر العبور إلى الوطف.
مكان المواجية( وديان دورا)-:
احتمت الودياف موقعاً متمي اًز في المبنػى الروائػي ,فقػد كانػت تعػد أمػاكف حيػاة ,تنبػت فييػا
األشجار كما تتميز الودياف بك رة الطيور فييا ورصوصاً المياجرة ,وتتميز كذلؾ باحتوائيػا عمػى
النباتات والزىور واألعشاب.
شغؿ الوادي مكاناً ميماً في أعماؿ الكاتبة بشرى ,وبما أف بمدة دو ار بمدة جبميػة ,ال بػد أف
ػاف لمواجيػػة
يكػػوف ىنػػاؾ واد أسػػفؿ الجبػػؿ ,وبالتػػالي فقػػد اترػػذ مػػف الوديػػاف مكان ػاً ميم ػاً ,فيػػو مكػ ٌ

المحتؿ الغاصب.

يتبيف مف ربلؿ روايات بشرى أبو شرار أف الوديػاف تحمػؿ دالالت عػدة ,اسػتقاىا الباحػث
مػػف األعمػػاؿ الروائيػػة ,فالوديػػاف تحمػػؿ دالالت نضػػالية ,تركػػزت ىػػذه الداللػػة بػػأف أصػػبو ال ػوادي
مكاناً لمواجية المحتؿ ,باإلضافة إلى أنو مكاف يرمد فيو أسماع المناضميف الذيف رحموا فيو.
تتجمى الداللة النضالية لموادي في أحد المشاىد الوصفية  ,فقد اترذه باجس ورفاقو مكانػاً
لمواجي ػػة المحت ػػؿ ,ونص ػػب الكم ػػائف لي ػػـ ,تق ػػوؿ الكاتب ػػة ":ى ػػدير عرب ػػات الج ػػيش يح ػػوـ م ػػا ب ػػيف
الودياف ,أصوات يرددىا الصدى ,طمقات نارية ,انفجارات تنقميا الريو عف كميف نصبو الفدائيوف
) (1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.14
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تي ػػب العاص ػػفة ,ي ػػنيش غض ػػبيـ ك ػػؿ بي ػػت ,ي ػػدرؿ جيش ػػيـ ناش ػػباً مرالب ػػو ف ػػي المر ػػادع ,ييي ػػؿ
الجدراف ,ضربات أيدييـ عمى األبواب"(.)1
يفيػػػد ىػػػذا المشػ ػػيد مػػػا يحممػ ػػو ال ػ ػوادي مػػػف دالالت رائعػ ػػة ,فيػ ػػو مكػ ػػاف لمواجي ػػة المحتػ ػػؿ
الغاصب ,تجمت ىذه الداللة النضالية لموادي ( بطمقات النار ,واالنفجارات التي تنقميػا الػريو فػي
الوادي) ,أي بالكميف الذي نصبو الفدائيوف لممحتؿ.
ترسـ لنا الكاتبة في موضع آرر لوحة فنية لما يحممو الوادي مػف دالالت نضػالية ,تؤكػد
لنا الكاتبة ىذه الصورة في اتراذ باجس الػوادي مكانػا لمواجيػة المحتػؿ ,فتقػوؿ ":حيػث عػاش فػي
كيوفيا ,يقنص ,يياجـ ,يوجع الغرباع ,مف ضربات ال يعرفوف مف أيف تأتييـ"(.)2
ي ػػوحي ى ػػذا المش ػػيد ال ارئ ػػع ,باتر ػػاذ الف ػػدائييف الػ ػوادي مكانػ ػاً لممواجي ػػة م ػػع المحت ػػؿ ,وق ػػد
تجسدت ىذه الداللة بشرصية باجس الذي كاف يسكف الجبؿ ,وينزؿ إلى الوادي ليواجػو المحتػؿ,
فيقػػنص وييػػاجـ ,كم ػػا يحمػػؿ الػ ػوادي فػػي ى ػػذه المقطوعػػة دالل ػػة أرػػرى ,وى ػػي معرفػػة الشرص ػػية
بتضاريس الوادي ,وقد تم مت ىذه الداللة بحفظ باجس ورفاقو لطبيعة الوادي ,فالمحتػؿ ال يعػرؼ
مف أيف تأتيو الضربات.
تم مت ىذه الداللة النضالية في موضع آرر مف رواية أعواد قػاب ,فقػد اترػذ إبػراىيـ أبػو
دية مف الوادي مكاناً لممواجية ,ينقض عمى فريستو ,تقوؿ الكاتبة " يوـ نػزؿ سػفو الػوادي انقػض
عمػػييـ كالصػػقر ,لػػـ يبػػؽ مػػنيـ واحػػداً اىتػػز االنجميػػز فػػي م ػواقعيـ ,جػػابوا الجبػػاؿ يفتشػػوف عػػف
إبراىيـ ,وقؼ القائد عمى قمة الجبؿ:
يػػا أىػػؿ صػػوريؼ رمسػػيف رج ػبلً مػػف الييػػود ذبح ػوا الميمػػة الماضػػية ,وىػػـ أشػػبلع متراميػػة فػػي قػػاع
الواد ,فمتنتشميـ أيديكـ م مما فعمتـ"(.)3
يفيػػد ىػػذا المشػػيد أف لم ػوادي داللػػة نضػػالية تم مػػت ىػػذه الداللػػة بالمواجيػػة ,فػػالوادي فػػي
المقطوعة مكاف لمواجية المحتؿ ,وقد تجسدت ىذه الداللة بشرصية إبراىيـ أبو دية الذي انقض
) (1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.10
) (2نفسو ,ص.12
) (3بشرى أبو شرار ,أعواد قاب ,مصدرسابؽ ,ص.119
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كالص ػػقر عم ػػى األع ػػداع ,ك ػػذلؾ دل ػػت ى ػػذه المقطوع ػػة عم ػػى ش ػػدة المعرك ػػة وضػ ػراوتيا ,فاألش ػػبلع
المترامية في قاع الوادي ,دلت عمى شدة المعركة بيف ال وار والمحتؿ.
يحمػػؿ مكػػاف المواجيػػة( ال ػوادي) داللػػة المػػؤرخ ,فيػػو مكػػاف ترمػػد فيػػو أسػػماع المناضػػميف
الػػذيف رحمػوا فيػػو ,فتقػػوؿ الكاتبػػة ":تنػػاـ دو ار فػػي حضػػف السػػنبمة ,تتػػنفس األرضػػر ,طػػائر الشػػمس
يتجو إلييا ,ألعشاش بناىا عمى تبلؿ وديانيا والشمس حارسيا األبدي ,قمر دو ار يتوسد صدرىا,
وحصاف ظؿ عمى شروده ,يطؿ وجو عمتي مف نايػا الموحػة ,تنشػد أنشػودة الفػرح ,يتحمػؽ حوليػا
طائر الشمس وقد تموف ريشو باألصػفر ,يرفػرؼ بجناحيػو يعمػف عػف وقػت الحصػاد ,نػدؽ بأقػدامنا
عمى صرور ببلدنا تنحت تعويذة وجودنا في وادي أبو القمرة أنادي طائر الشػمس ,يػردد صػوتي
صدى آتي مف البعد أرىػؼ السػمع أترقػب حػروؼ نػدائي ,يعػود الصػمت يسػكف الػوادي ,يصػيبني
الر ػػوؼ أع ػػود أن ػػادي ف ػػي أس ػػماع حفظتي ػػا ص ػػوتي يس ػػكف الفض ػػاع ,وأس ػػماع تس ػػافر عم ػػى طري ػػؽ
الرحيؿ"(.)1
ىن ػػا تط ػػؿ عمين ػػا ص ػػورتاف لمػ ػوادي ,ص ػػورة ين ػػبض فيي ػػا الػ ػوادي بالحي ػػاة ,وص ػػورة يس ػػكف
الصمت ىذا الوادي ,وقد تم مت الصورة األولى في طائر الشمس الذي يبني أعشاشو عمػى تػبلؿ
الوادي ,باإلضافة إلى سيوؿ القمو المزروعة ,وبالتػالي فػالوادي يعػو بالحيػاة ,فػي المقابػؿ تحمػؿ
الصورة األررى لموادي صػورة الرػوؼ والرمػو مػف النػاس ,تم ػؿ ىػذا الرػوؼ مػف صػدى الصػوت
المتػردد فػػي الػوادي ,كػػذلؾ يحمػػؿ الػوادي داللػػة المػػؤرخ ,فيػػو يحفػػظ ويرمػػد أسػػماع مػػف رحمػوا فيػػو,
وتجمػػت ىػػذه الداللػػة فػػي النػػداع ألسػػماع حفظتيػػا ذاك ػرة شػػمس ,وذلػػؾ ليبقػػى شػػاىداً ومؤرر ػاً ليػػذه
األسماع التي كافحت المحتؿ الغاصب ,ولتظؿ تمؾ األسماع راسرة في الذاكرة الفمسطينية.
لق ػػد اس ػػتعادت الكاتب ػػة م ػػف ذاكػ ػرة المك ػػاف األص ػػؿ دورا ,بم ػػدتيا دو ار أوالً وم ػػف ػػـ جبالي ػػا
ووديانيا ,وكاف ىذا االستدعاع محمبلً بأنبؿ العواطؼ التي تكنيا الكاتبة لدو ار كونيػا تعػيش حيػاة
الغربة.

) (1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.180
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المبحث الثاني
مكان النشأة ( مدينة غزة)
أولػػى ك يػػر مػػف النقػػاد لممدينػػة أىميػػة كبي ػرة فػػي تحمػػيميـ الروائػػي ,فيػػي عنصػػر مػػؤ ر فػػي
العمػ ػػؿ الروائػ ػػي ,وعم ػ ػى الػ ػػرغـ مػ ػػف ىػ ػػذه أىميػ ػػة المدينػ ػػة فػ ػػي العمػ ػػؿ الروائػ ػػي فقنيػ ػػا فػ ػػي األدب
المعاصر ",اعتبرت مكاناً قاسياً ,مكاناً يضـ بػيف جنباتػو طبقػات متباينػة مػف النػاس ,يغمػب عميػو
الطابع المادي ,فحياة المدينة تتطمب ماالً ك ي اًر مف أجؿ المأكؿ والممبس,وكؿ شيع في المدينػة
بػ مف ,وال شػػيع غيػػر المػػادة يػػتحكـ فػػي اإلنسػػاف"( ,)1ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ عمػػى اعتبػػار أف المدينػػة
مكاف واسع لحركة الشرصيات ,ألف المادة ىي التػي تػتحكـ فػي سػير األحػداث فػي المدينػة .وقػد
شاعت الظػروؼ أف يكػوف عػدد مػف الػروائييف المعاصػريف " ريفيػي النشػأة ػـ ىػاجروا إلػى المػدف,
فالصداـ بيػنيـ وبػيف المدينػة ال يعنػي مقتًػاً لمحضػارة ووسػائميا ,اوانمػا ىػو تعبيػر عػف عػدـ األلفػة
بينيـ وبيف البيئة الجديدة"( ,)2وبالتالي فقف أوؿ ما يحس بو الريفي اتجاه المدينة " ىو النفور مف

الضػ ػػجيو الك يػ ػػر واالزدحػ ػػاـ  ,والتػ ػػدافع  ,واإلحسػ ػػاس بػ ػػالحيرة والرػ ػػوؼ إزاع أدوات المواصػ ػػبلت
وتعقيدىا ,والبلمباالة في سرعتيا دوف تقدير لشعور المشاة  ,.... ,ولعؿ أشد ما يصػدمو أف كػؿ
شػػيع يبػػاع ,فتأرػػذه الحسػػرة عمػػى مػػا فقػػده مػػف فضػائؿ الريػػؼ وأربلقياتػػو وعاداتػػو"( ,)3لػػذا تركػػت
المدين ػػة " ف ػػي نفس ػػية األدي ػػب العرب ػػي أ ػ ػ اًر بالغػ ػاً ,ترك ػػز ف ػػي أس ػػبابو عم ػػى الظ ػػروؼ االجتماعي ػػة
والسياسػػية واالقتصػػادية ,التػػي لػػـ تكػػف مرضػػية لطموحػػات األديػػب العربػػي وتطمعاتػػو نحػػو حيػػاة
إنسانية حرة وكريمة"( ,)4كما نجد عدـ األلفػة والنفػور مػف المدينػة ىػو مػا كػاف سػائداً عنػد األديػب
الريفػػي ,ألف كػػؿ شػػيع تغيػػر عميػػو ,فالحيػػاة التػػي كػػاف يعيشػػيا فػػي الريػػؼ مػػف بسػػاطة ,أصػػبو ال
يجدىا في المدينة الكبيرة ,فعػدـ التجػانس بػيف الريفػي والواقػع المفػروض عميػو ىػو الػذي أدى إلػى
حالػػة النفػػور التػػي أصػػابت ىػػذا األديػػب ,لكػػف ىػػذه النظ ػرة إلػػى المدينػػة ال تنطبػػؽ عمػػى جميػػع

) (1عمػ ػػي عػ ػػودة ,الزم ػ ػػاف والمكػ ػػاف ف ػ ػػي الروايػ ػػة الفمس ػ ػػطينية(1982-1952ـ) ,ط ,2مكتبػ ػػة دار المن ػ ػػارة ,غ ػ ػزة ,فمس ػ ػػطيف1997 ,ـ,
ص.195
) (2إحساف عباس ,اتجاىات الشعر العربي المعاصر ,ط ,3دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ,عماف ,األردف2001 ,ـ ,ص.90
) (3نفسو ,ص.90
) (4عمي عودة ,الزماف والمكاف في الرواية الفمسطينية ,مرجع سابؽ,ص.195

38

األدباع ,بؿ وجد مف يعشؽ المدينة كالروائي نجيب محفوظ الذي أبدع في وصؼ المدينة بشقييا
اإليجابي والسمبي.
نبلحظ أف الرؤية مرتمفة في الرواية الفمسطينية ,لرصوصية المكاف الفمسػطيني ,فالمكػاف
لدييـ مسموب مف المحتؿ ,والحنيف إلى المكاف ىو الشيع المسيطر عمى األدباع ,وحياة الضياع
والغربػػة والتشػػرد عػػف الػػوطف ,ىػػي التػػي جعمػػت مػػف المكػػاف أنموذجػاً يجسػػد ىػػذا التشػػرد والضػػياع
الذي يعيشو اإلنساف الفمسطيني.
فبل "ينحصر دور المدينة في كونيػا تجمعػاً سػكانياً كبيػ ارً ,أو ظػاىرة جغرافيػة محػددة ,بػؿ
إف ليػػا بع ػػداً حض ػػارياً ض ػػارب الج ػػذور ف ػػي ت ػػاريخ الحض ػػارة اإلنس ػػانية ,وى ػػي م ػػف ى ػػذا الجان ػػب,
تتج ػػاوز معطياتي ػػا الجغرافي ػػة والتاريري ػػة ,إل ػػى معطي ػػات روحي ػػة ونفس ػػية تحك ػػـ وج ػػود اإلنس ػػاف
وتصوغ وعيو بيذا المكػاف"( ,)1وبالتػالي "يغمػب الجانػب النفسػي عمػى عبلقػة اإلنسػاف الفمسػطيني
بالمدينة"(.)2
وبالعودة إلى بشرى أبو شرار نبلحظ سيطرة الجانب الشعوري عمػى الشرصػيات الروائيػة,
كالحنيف إلى المدينة المتجسد استرجاع ألجمؿ المحظات التي عاشتيا في مدينتيا األـ "غزة".
غزة:
تش ػػكؿ مدين ػػة غػ ػزة مس ػػرح األح ػػداث المفض ػػؿ عن ػػد الكاتب ػػة بش ػػرى ,ف ػػي جمي ػػع أعمالي ػػا
الروائية ,فيي ابنة مدينػة غػزة ,التػي عاشػت فػي أحضػانيا فػي طفولتيػا ,و فػي صػباىا ,وتشػكمت
شرصػػيتيا فييػػا ,فعنػػدما تتنػػاوؿ بشػػرى ش ػوارع غ ػزة أو مريماتيػػا أو بحرىػػا بالوصػػؼ وبالحػػديث,
فقنيا تتحدث وتصؼ لنا عالماً أحبتو وعايشتو.
حضورىا واضو وجمي في أعماؿ الكاتبة الروائية ,وينبع ىذا الحضور الجمي ,فػي العػودة
بالػػذاكرة إلػػي الػػوراع عػػف طريػػؽ االسػػترجاع ,كتػػذكر مرػػيـ الشػػاط  ,فالحضػػور المكػػاني فػػي نفػػس
الكاتبة عف طريؽ تقنية االسترجاع ,ينبع مف شوؽ وحنيف الكاتبة إلي ىذه األماكف ,كوف الكاتبػة
) )1عػدناف الجػواريش ,حركػػة التجريػػب فػػي الروايػػة الفمسػػطينية مػف السػػتينات حتػػى عػػاـ 1995ـ ,ط ,1جمعيػػة العنقػػاع ال قافيػػة ,الرميػػؿ,
فمسطيف2003 ,ـ ,ص.92
) (2عمي عودة ,الزماف والمكاف في الرواية الفمسطينية ,مرجع سابؽ ,ص.198
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تعيش حياة الغربة عف وطنيا ,فحياة الغربة عف الوطف ,يبعث بشمس لمحنيف إلي ببلدىا ,فتقوؿ
الكاتبػػة " مبلمػػو الغيػػاب تتقػػاطر عمػػي ذاك ػرة شػػمس  ...دوم ػاً تتوسػػد غ ػزة أحبلميػػا الياربػػة ...
تبحث عف موجودات في كؿ مكاف تقودىا لموطف الحنيف في ببلدىا"

()1

.

نجػد أف الحنػػيف ىػػو المسػػيطر عمػػي شرصػية شػػمس ,حنػػيف ألرض ولػػدت بيػػا ,وترعرعػػت
عمييا ,فالحنيف جاع نتيجة الحالة الشعورية التي تنتاب شرصية شمس وىػي الغربػة عػف وطنيػا,
فالوطف مازاؿ موجوداً في الذاكرة.
نمػػتمس فػػي روايػػة مػػف ىنػػا وىنػػاؾ موضػػعاً يتجمػػي فيػػو العشػػؽ والحنػػيف لمدينػػة كانػػت بيػػا
وأصبحت بعدىا ببل مدينة ,فتقوؿ الكاتبػة" وأنػا اآلف فػي مدينػة ليػا بحػر ,مػف الشػمس تولػد ,كػاف
ىناؾ لي بيت وأرض  ...وىنا لي بيػت بػبل أرض ...ىنػاؾ كػاف لػي مػاض ,وكنػت أممػؾ ناصػية
يومي ,وكنت أزرع أحبلماً تشرؽ بيية في غدى ,وأنػا ىنػا بػبل مػاض -يػومي بطاقػة سػوداع ,ىنػا
أنا ببل جذور ...ببل أصؿ"

()2

.

وتتجمى معاني الغربة واأللـ والعشؽ والحنيف ,لممدينة التي كانت تسكنيا جميمة فيي تفقػد
ىنػػاؾ أي (مدينػػة غ ػزة) األرض والبيػػت والتػػاريخ والماض ػي ,أمػا ىنػػا أي (مصػػر) ال تممػػؾ جميمػػة
الوطف وال تممؾ التاريخ والماضي ,وبالتػالي فالكاتبػة أسػقطت حالػة الغربػة والضػياع التػي تعيشػيا
عمى شرصياتيا الروائية ,حيث تتذكر الماضي الجميؿ في مقابؿ الحاضر األليـ.
إف حنيف الكاتبة إلي مدينة غزة ,يعد ضرباً مف حنينيا إلي وطنيػا ,ويحمػؿ ىػذا الحنػيف الضػيؽ
و األلـ وعدـ االرتياح مف حياة الغربة التي تعيشو ,فتحف بذاكرتيا إلي مدينتيا.
تؤكد الكاتبة في موضػع آرػر مػف الروايػة نفسػيا ,عمػي حنينيػا وعشػقيا ألرضػيا ووطنيػا,
فيػػي ترػػاؼ أف تفػػارؽ الحيػػاة فػػي وطػػف لػػيس ليػػا ,وترػػاؼ أف تنكرىػػا األرض ,فتقػػوؿ " :نتجػػرع
ال ػػوطف م ػػؿع ص ػػدورنا وال نس ػػتطيع اقتبلع ػػو أو نس ػػيانو ...وذكري ػػات ى ػػي مح ػػيط يجرفن ػػا لتبتمعن ػػا
مياىػػو ...تتػػألـ روحيػػا فػػي جسػػدىا النحيػػؿ ,ترػػاؼ أف تفػػارؽ عمػػي أرض غريبػػة ,وتػػدفف بعيػػدةً,

تنكرىا المدينة ,ترنو ليا سماؤىا وأرضيا ,فتضميا
) )1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص .206
) (2بشرى أبو شرار ,مف ىنا وىناؾ ,مصدر سابؽ ,ص.89
) (3المصدر السابؽ ,ص.142
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نمتمس ىنا الحالة الشػعورية التػي تنتػاب شرصػية جميمػة حالػة الغربػة والضػياع التػي آلػت
إلييا ,فحنيف جميمة لوطنيا ولمدينتيا باؽ فػي صدرىا,فػ ػ " اسػتدعاع المكػاف األليػؼ ال يحػدث إال
عنػػدما يكػػوف المػػرع غيػػر ارغػػب عػػف المكػػاف الحقيقػػي ,واستحضػػار المكػػاف األليػػؼ ,يػػأتي نتيجػػة
اإلحسػػاس بالضػػجر مػػف المكػػاف الػػذي فيػػو"( ,)1فبيػػذه المقولػػة يتعػزز لػػدينا فكػرة حنػػيف الكاتبػػة إلػػي
الماضي الجميؿ بعكس الحاضػر األلػيـ ,ولقػد لمسػنا ىػذه الفكػرة مػف رػبلؿ الحالػة الشػعورية التػي
تنتػػاب شرصػػية جميمػػة فػػي روايػػة مػػف ىنػػا وىنػػاؾ ,فيػػي تقػػوـ باسػػتدعاع الماضػػي ,نتيجػػة حالػػة
الغربة والضياع التي تعيشيا عمي حساب الحاضر.
المكان الطارئ(/المخيم):
عقػػب انتيػػاع نكبػػة 1948ـ ,وسػػيطرة العصػػابات الصػػييونية عمػػى معظػػـ أجػزاع فمسػػطيف,
قاـ اآلالؼ مف السكاف بالنزوح عف قراىـ و مػدنيـ ,إلػى منػاطؽ جديػدة ,وقػاـ عػدد مػف النػازحيف
بػػالنزوح إلػػى الضػػفة الغربيػػة ,وجػػزع آرػػر إلػػى قطػػاع غػزة ,وجػػزع الػػث نػػزح إلػػى األقطػػار العربيػػة,
واسػػتقر ى ػؤالع النػػازحوف فػػي ريػػاـ ,وزعتيػػا وكالػػة غػػوث وتشػػغيؿ البلجئػػيف ,كمسػػاكف بديمػػة عػػف
مساكنيـ التي كانوا بيا ,شكمت ىذه الرياـ ,ما عرؼ اليوـ باسـ المرػيـ ,وىػو عبػارة عػف " ريػاـ
وزعتيا وكالة الغوث الدولية كمقػرات مؤقتػة ,لكػف مػع طػوؿ مػدة االنتظػار تحولػت إلػى معسػكرات
بنيت عمى صورة أكواخ مف الطيف ـ الزنؾ أو القرميػد"( ,)2تقػع المريمػات تحػت إشػراؼ وكالػة
الغػػوث ,مػػف حيػػث تػػوفير المسػػاعدات والحاجيػػات البلزمػػة لئلنسػػاف لمعػػيش ,ومنػػذ لحظػػة إقامػػة
المريـ شكؿ ىذا المريـ " صورة ميينة مف الفقر والجوع ,وانتظار ما تجود بو وكالة الغوث ,مػع
قسوة الظروؼ الطبيعية ,التي بدورىا لـ ترحـ البلجئيف ,بؿ أغرقتيـ في المطر والوحؿ ,وأذاقػتيـ
البػػرد القػػارس ,وأرسػػمت إلػػييـ الريػػاح العاتيػػة ,التػػي لػػـ تػػتمكف الريػػاـ مػػف الصػػمود أماميػػا وكػػأف
الطبيعػػة قػػد تحالفػػت مػػع النكبػػة ومػػع أعػػداع الشػػعب الفمسػػطيني "( ,)3وبسػػبب ىػػذه القسػػوة التػػي
فرضيا المريـ عمى ساكنيو ,شعروا بريبػة األمػؿ فػي العػودة إلػى قػراىـ ومػدنيـ وسػبب ليػـ حالػة

) (1ميشاؿ بوتور ,بحوث في الرواية الجديدة ,تر فريد أنطونيوس ,ط ,1منشورات عويدات ,بيروت1971 ,ـ ,ص.41
) (2إبراىيـ عواد ,المكاف في رواية تجميات الروح لمكا تب محمد نصار ,بحث ضمف كتاب تحميؿ الرطاب الروائي ,دراسات في
الرواية الفمسطينية المعاصرة ,حماد أبو شاويش وآرروف ,ط ,1منشورات الممتقى الفكري لؤلكاديمييف في قطاع غزة2006 ,ـ,
ص.272
) (3عمى عودة ,الزماف والمكاف في الرواية الفمسطينية ,مرجع سابؽ ,ص.172
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الضػػياع والتشػػرد ,وبالتػػالي فقػػد بدأ ػػت عبلقػػة اإلنسػػاف الفمسػػطيني بػػالمريـ " عدائيػػة متنػػافرة بعػػد
النكبة مباشرة ,ألف المريـ ببسػاطة كػاف يعنػي لمفمسػطيني الفقػر والبػؤس والمػرض والضػياع ,كمػا
أنػػو يػػذكرىـ بفقػػداف الػػوطف واألرض و األمػػف"( ,)1إال أف ىػػذه النظ ػرة تغيػػرت فػػي نفسػػية اإلنسػػاف
الفمسػػطيني ,فقػػد تبػػدلت مػػف نظػرة عدائيػػة سػػمبية إلػػي نظ ػرة قتاليػػة ,فأصػػبو المرػػيـ رمػ اًز لمنضػػاؿ
والقتاؿ المسمو.
تبػػيف لنػػا مػػف رػػبلؿ قػراعة لؤلعمػػاؿ الروائيػػة لمكاتبػػة ,أف المرػػيـ يم ػػؿ حيػػاة الفقػػر والبػػؤس
والشقاع لشرصياتيا الروائية ,إال أننػا نجػد أف الكاتبػة قػد أحبػت المرػيـ ,وبراصػة مرػيـ الشػاط
الذي قضت بو أجمؿ أياـ عمرىا ,فربما يرجػع ىػذا الحػب كػوف الكاتبػة تعػيش حيػاة الغربػة والبعػد
عف الوطف ,وبالتالي فيي تؤكد حبيا لموطف متم بلً في مريـ الشاط " مرػيـ أحببتػو ولػف أنسػاه
" الشاط " أقرب إلػى أمػواج غػزة اليػادرة ,وقريػب مػف بػاررة جنحػت عمػى شػواط مػدينتنا فعبلىػا
الصدأ وغاصت في ترابيا" (.)2
تؤكػد الكاتبػػة عمػي حبيػػا لممرػػيـ وبراصػة مرػػيـ الشػاط  ,ىػػذا الحػػب جػاع بقسػػقاط الحالػػة
الشعورية التي تعيشيا الكاتبة عمى شرصية جميمة ,كونيا في غربة عف الوطف.
تؤكػػد لنػػا الكاتبػػة فػػي موضػػع آرػػر مػػف روايػػة قمػ ٌػر فػػي الظيي ػرة ,عمػػي مػػدى حبيػػا لممرػػيـ كونيػػا

تعػػيش الغربػػة ,تتػػرجـ الكاتبػػة الحالػػة العاطفيػػة التػػي تربطيػػا بػػالمريـ مػػف رػػبلؿ شرصػػية نييػػؿ,
فتقوؿ " في فمسطيف ,وفي حجرات ضيقة مف المريـ كاف رفيقاتيا تدعينيا ,تتحمؽ معيػـ حػوؿ
طبمية رشبية ,عمي زعتر و زيت ,وقراقيش محمصة ,كانت الضحكات تسبؽ المقيمػات  ,وشػبع
ال يأتي ,أكواب الشاي بالنعناع ,وفرػارات فػي فنػاع الػدار ,فػي ىػذا المسػاع ىػي فػي بيػت ريفػي
مصري تبلمس ظبلالً مف الغربة الدفينة في روحيا"(.)3
يجسد ىذا المشيد حالػة البسػاطة واأللفػة التػي كػاف سػكاف المرػيـ يعيشػونيا ,مقابػؿ الواقػع
الذي تعيشو الشرصية ,فحياة الريؼ وما يتمتع بو مف بساطة أعادىا إلى حياة المريـ البسيطة.
تص ػػؼ لن ػػا ف ػػي موض ػػع آر ػػر م ػػف الرواي ػػة حال ػػة الب ػػؤس والش ػػقاع الت ػػي يعانيي ػػا اإلنس ػػاف
الفمسطيني المشرد عف وطنو ,مػف رػبلؿ شرصػية إسػماعيؿ شػموط ذلػؾ الرسػاـ الػذي تشػرد عػف
) (1عمى عودة ,الزماف والمكاف في الرواية الفمسطينية  ,ص.174
) (2بشرى أبو شرار ,مف ىنا وىناؾ ,مصدر سابؽ ,ص.32
) (3المصدر السابؽ ,ص.64
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ببلده ليحط فػي المرػيـ ويقػيـ فيػو ,فتصػؼ لنػا حالػو ,فتقػوؿ "ليكػوف إسػماعيؿ أوؿ مػف حشػر فػي
المريـ ,ولفو سياج ,وأوؿ مف عرؼ صدقات توزع مف أمـ متحدة ,فمسطيني األمػس الجػ اليػوـ
عمى تبلؿ راف يونس الرممية البيضاع الذىبية " (.)1
تصؼ لنا الكاتبة الحالة الشعورية التي أصػابت إسػماعيؿ شػموط  ,فػور نزوحػو مػف بمػده,
وفي أنو قد حشػر فػي مرػيـ ,وىػذا المرػيـ قػد لػؼ بسػياج ,أي أف ىػذا المكػاف أصػبو منعػزالً عػف
الع ػػالـ ,وق ػػد انعك ػػس ذل ػػؾ عم ػػى ش ػػعور الشرص ػػية ,مم ػػا أدى إل ػػى إص ػػابتيا باإلحب ػػاط والرن ػػوع
واليأس ,إضافة إلي الصدقات التي تجود بيا وكالة الغوث.
تصؼ لنا الكاتبة في مشيد آرر مف رواية شمس حاؿ المريـ وحاؿ بيوتو  ,فتقوؿ "مريـ
الشاط  ,مف البعد تكشفو ,يريؿ ليػا أف الشػاط يضػرب البيػوت الواطئػة ,مػف فػوؽ تمػة الرمػاؿ
يظير ليا المريـ ككتمة ممقاة عمى شاط بعيػد ,يػدفعيا الفضػوؿ لموصػوؿ إلييػا ,وحيػرة تتجاذبيػا
باقتراب وصوليا إليو ,البيػوت الصػغيرة ظمػت كمػا ىػي ,لػـ تكبػر فػي عينيػا ,بػؿ ىػي مسػاحات
ت ػػزداد اتس ػػاعاً ,تم ػػتيـ األرض أزق ػػة ونواف ػػذ مش ػػرعة متبلص ػػقة ,تش ػػبو بيتػ ػاً ميج ػػو اًر ...,الح ػػارات
متشابية ,األبواب ,الوجوه ,لعب األطفاؿ ,نظرات الفضوؿ تحاصرىا ,عتبات صغيرة ضيقة"(.)2
وال شؾ في أف ىذا المشيد الذي يصور المرػيـ يػوحي بػدالالت الفقػر والبػؤس واالكتظػاظ
الت ػػي يعيش ػػيا أبن ػػاع المر ػػيـ ,في ػػي تص ػػؼ لن ػػا بك ػػؿ واقعي ػػة ح ػػاؿ مر ػػيـ الش ػػاط  ,وح ػػاؿ بيوت ػػو,
وسكانو ,وتصوره لنا تصوي اًر واقعياً فوتوغرافياً.
تم ؿ لنا الكاتبة في موضع آرر مف رواية حنيف حالػة البػؤس والفقػر الػذي يعيشػو المرػيـ
وأبناؤه ,ىذا البؤس الذي يميز المريمات بأكمميا سواع أكانت فػي فمسػطيف أـ كانػت فػي األقطػار
العربية ,فتقوؿ الكاتبة" أبواب المريـ دوماً تسبقيا عتبة إسمنتية ,ما أف تعبر عنيا ,حتى تأرذؾ
األرض إلػػي أسػػفؿ ,فتػػري مػػا ال ت ػراه عػػيف ,األسػػبلؾ مػػف األسػػطو ػػائرة عمػػي مسػػافات تقطعيػػا
أسبلؾ تسكف فييا الكيرباع ,... ,المريـ حكاياتنا ,المريـ حياة,)3(".
اسػػتمدت الكاتبػػة صػػورة المرػػيـ مػػف الواقػػع ,فالضػػيؽ والبػػؤس والشػػقاع ىػػو حػػاؿ المرػػيـ,
وحاؿ بيوت المريـ ,وكؿ مريـ سواع أكاف في الوطف أـ في الشتات.

) (1بشرى أبو شرار ,مف ىنا وىناؾ ,مصدر سابؽ,ص.67
) (2المصدر السابؽ ,ص.178
) (3نفسو,ص.62
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وتسػػيطر ريبػػة األمػػؿ عمػػى أبنػػاع المرػػيـ فػػي عػػدـ الرجػػوع إلػػى المػػدف والقػػرى التػػي نزح ػوا
منيا ,إال أف ىذه المدف تبقي حاضرة فػي ذاكػرة أبنائيػا ,فيػاىي صػديقة شػمس بييػة التػي ولػدت
فػي المرػيـ ,لكنيػا تظػؿ ذاكػرة لبمػدة والػدىا ,فتقػوؿ الكاتبػة " يبنػو ىػي بمػدي التػي لػـ ت ارىػا عينػي
 ...يبنو تسكف في عيف أمي و أبي مف المد دوماً يتحاكوف عف أرضنا ...كاف لنا دار وحديقة و
أرض زرعيا أبي ,ولكف عيني ىذه لـ تر غير بيتنا في المريـ " (.)1
نري حالة اليأس وريبة األمؿ تسيطر عمى جميع سكاف المريـ  ,وتتم ػؿ ىػذه الريبػة فػي
عائمة بيية التي نزحت عف قريتيا يبنو  .وبالتالي يمكف اعتبار المريـ بالنسبة لمنازح الفمسطيني"
مكاناً معداً لئلقامة اإلجبارية غير محدودة المدى مف جية أرري""(.)2
إف حالة البؤس والشقاع وما يعانيو المريـ مف فقر واكتظاظ لـ ينس الكاتبة حبيػا لوطنيػا
ومدينتيا ,وتنبع ىذه المحبة الصادقة مف إنساف مغترب عف وطنو ,وذلؾ مػا شػاىدناه فػي الحالػة
النفسية التي تعانييا الكاتبة ببعدىا عف وطنيا.
مكان التنقل(الشارع) :
يعػػد الشػػارع أحػػد األجػزاع الرئيسػػية الػػذي تتكػػوف منيػا المدينػػة أو القريػػة ,حيػػث إف الشػػارع
بالنسبة لممدينة عصب حياة ال يمكف االستغناع عنو ,مػف ربللػو تتحػرؾ الشرصػيات ,فالشػارع
" يس ػػتقبؿ ك ػػؿ فئ ػػات المجتم ػػع ,ويعط ػػي لس ػػائريو حري ػػة الفع ػػؿ اوامكاني ػػة التنق ػػؿ وس ػػعة االط ػػبلع

والتبػدؿ"( ,)3وبالتػالي فػػقف الشػارع " مكػػاف انتقػاؿ ومػرور ,فيػػو الػذي سيشػػيد حركػة الشرصػػيات,

ويشكؿ مسرحاً لغػدوىا ورواحيػا ,عنػدما تغػادر أمػاكف إقامتيػا أو عمميػا "( ,)4ومػف ىػذا المنطمػؽ
فػقف الشػارع يعػد مكانػاً عامػاً لجميػع أطيػػاؼ الجػنس البشػري ,ومتنفسػاً ليػـ ,كػذلؾ يشػيد مسػػيرىـ
نساع أطفاالً أـ شيوراً .
سواع أكانوا رجاالً أـ
ً
وقػػد أشػػار شػػاكر النابمسػػي فػػي كتابػػو جماليػػات المكػػاف فػػي الروايػػة العربيػػة إلػػى مػػا يحتمػػو
الشػػارع مػػف مكانػػو بػػارزة فػػي الروايػػة العربيػػة ,ويػػذىب إلػػى اعتبػػار أف لمشػػارع "جمالياتػػو المرتمفػػة

) (1بشرى أبو شرار ,أعواد قاب ,مصدر سابؽ,ص.199
) (2حسف بحراوي ,بنية الشكؿ الروائي ,مرجع سابؽ ,ص.48
) (3ياسيف النصير ,الرواية والمكاف ,مرجع سابؽ ,ص.114
) (4حسف بحراوي ,بنية الشكؿ الروائي ,مرجع سابؽ ,ص.79
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باعتباره مسا ار وشػريانا لممدينػة"( ,)1كػذلؾ يعتبػره ازيػد عبػد الصػمد بأنػو " ذلػؾ المكػاف الػذي يمتقػي
في ػػو الن ػػاس جميع ػػا ف ػػي أيػ ػة س ػػاعة ل ػػيبلً أو ني ػػا اًر ,وميم ػػا كان ػػت من ػػازليـ االجتماعي ػػة ومي ػػنيـ
وأعمارىـ وانتماعاتيـ ,فيو بالتالي معرض لشبكة العبلقات"

()2

.

ػتو لجميػع
ػاف منف ٌ
مف ربلؿ ما سبؽ أقوؿ  :إف جميع النقاد قد أجمعوا عمى أف الشػارع مك ٌ

أطيػػاؼ الجػػنس البشػػري ,ومػػف ربللػػو تحػػدث العبلقػػات االجتماعيػػة ,إال أف أىػػـ سػػمة تغمػػب عميػػو
اعتباره مكاف انتقاؿ وتنقؿ.
نجػػد فػػي روايػػات الكاتبػػة بشػػرى أنػػو قػػد ك ػػر الحػػديث عػػف شػوارع مدينػػة غػزة التػػي حظيػػت
باىتماـ الكاتبة وينبع ىذا االىتماـ مف عشؽ الكاتبة ليذه المدينة ومكانتيا في نفسيا.
تص ػػؼ لن ػػا الكاتب ػػة بدق ػػة شػ ػوارع م ػػدينتيا وس ػػاحاتيا ,ليحس ػػب الق ػػارئ أن ػػو يقػػ أر رحم ػػة حي ػػة
فالكاتبة تصؼ لنا وبدقة شرصية شمس التي تذىب إلى بيت جػدتيا الموجػود فػي حػارة الفػوارير
تتبع وتشاىد الطريػؽ لكػي تحفظيػا مػف بيتيػا إلػى بيػت جػدتيا فتقػوؿ " امتػد الطريػؽ مػا بػيف بيتنػا
مف عمى التبلؿ الرممية إلى بيت جدتي تسوقنا أقدامنا إلى ىناؾ يحممنا الطريؽ الترابي مف شارع
ق ػرقش الطويػػؿ مػػا اًر بحػػي الف ػوارير ,وسػػاعة الرجػػوع فػػي عصػػر أيامنػػا الجميمػػة تتمقفنػػا يػػد الرػػاؿ
سعيد يضعنا عمى دراجتو التي كانت تسعنا بالعمبة الكرتونية الم بتة عمييا ,يضعنا فييا ونتبادؿ
الجموس ما بيننا يشؽ الرماؿ فيتػرؾ وراعه رطػاً فاصػبلً غػائ اًر ننظػر إليػو ونمنػي الػنفس بػأف نعػود
يوم ػاً لبيػػت جػػدتي ,ونمشػػي وراع الرػػط المحفػػور فػػي الرمػػاؿ فنصػػؿ إلييػػا دوف دليػػؿ يػػدلنا ,ظػػؿ
الدؼع يغمرنا بيف بيتنا وبيتيا فترعرعت أعواد صبانا وحفظنا طرقات مدينتنا ننػاـ نحمػـ بػالطريؽ
إلى بيتيا "(.)3
تجسد ىذه الصورة رؤية الشرصية الرئيسػية لمشػارع المػؤدي إلػى بيػت جػدتيا فيػي تصػؼ
لنا رحمتيا مف بيتيا إلي بيت جدتيا ذىاباً اواياباً.
تسيطر في رواية أنشودة شمس حالة الحزف عمى شرصية شػمس لحظػة سػفرىا إلػى دولػة
مصػػر لمد ارسػػة وتتم ػػؿ ىػػذه الحالػػة فػػي رؤيػػة الكاتبػػة إلػػى الش ػوارع بأنيػػا تشػػتيي وداعيػػا ,فتقػػوؿ
"العربػػة تمػػؼ ش ػوارع غ ػزة وكأنيػػا تقػػوؿ :الش ػوارع تشػػتيي وداعػػؾ  ..أزقػػة  ..سػػاحات  ..كممػػات

) (1شاكر النابمسي ,جمالياف المكاف في الرواية العربية ,مرجع سابؽ ,ص.65
) (2عبد الصمد زايد ,المكاف في الرواية(الصورة والداللة) ,مرجع سابؽ ,ص.91
) (3بشرى أبو شرار ,مصدر سابؽ ,ص.199
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مكتوبػػة عمػػى الحوائط...صػػور لشػػيداع ...بندقيػػة عمػػى رطػػوط سػػود تتػػدارؿ مػػع رطػػوط حمػػر
ورضر " (.)1
تعبر الكاتبة في ىذه الصورة عف لحظة الحزف التػي تصػيب شرصػية شػمس جػراع بعػدىا
عف وطنيا ,فيي تكف الحػب لوطنيػا أوال ,ولمػدينتيا انيػا ,والػذي يؤكػد ىػذه المحبػة لمػدينتيا أنيػا
جابت شوارع مدينتيا قبؿ سفرىا .
نػػرى فػػي روايػػة حنػػيف مػػا تسػػطره الكاتبػػة مػػف أحقيػػة بمػػدينتيا ,وأحقيػػة الشػػعب الفمسػػطيني
بتػراب فمسػطيف فػػي مقابػؿ الزيػؼ الصػػييوني فػي أحقيتػػو بفمسػطيف ,ويتم ػؿ ىػػذا الزيػؼ بشرصػػية
سنجر الذي ال يعػرؼ عػف شػوارع مػدينتيا أي شػيع ,وبػدال مػف أف يسػمي الشػوارع باسػميا يضػع
أرقامػػا وتتم ػػؿ األحقيػػة بشرصػػية حنػػيف التػػي تحفػػظ أسػػماع ومػػدنيا وشػوارعيا ومريماتيػػا ,فتقػػارف
الكاتبة بيف شرصية سنجر وشرصية حنيف فتقوؿ" اسػحؽ سػنجر ولػد فػي حػي فقيػر بػالقرب مػف
وارسو عاصمة بولنػدا ,حنػيف ميبلدىػا فػي غػزة ,فػي منػزؿ شػبابيكو مشػرعة تجػاه البحػر ,حوائطػو
تقبؿ جبيف الشمس كؿ مغيب"(.)2
ترصد لنا الكاتبة في الرواية نفسيا معالـ التزوير والتشويو الذي يقوـ بو سنجر مف تغييػر
ألسػػماع الش ػوارع ووضػػع ليػػا أرقػػاـ ,وفػػي المقابػػؿ تػػرد شرصػػية حنػػيف ىػػذه الش ػوارع المرقمػػة إلػػى
أصميا فتقوؿ " سنجر يحكي عف شوارع وأسماع وأزقة ,كؿ منزؿ لو مكػاف فػي ذاكرتػو رقػـ  5ىػو
معي ػػد تمم ػػوذي , .... ,وم ػػا ب ػػيف رق ػػـ  11ورق ػػـ  13عاش ػػت ريت ػػزؿ البدين ػػة ,ى ػػي ذاتي ػػا المعب ػػات
يمارسونيا مف سنيف طويمة ,وروفو عمى شقيقتو ألف تنتقؿ إلييا عدوى حنينو إلػى الماضػي .رقػـ
 6وكر المصوص منزؿ اعتاد أف يقيـ فيو ,رقـ  12دكاكيف ,.... ,كؿ ىػذه التفاصػيؿ فػي مدينػة
وارسو ىي ذاتيا في سوؽ فراس مف مدينتيا غزة" (.)3
وفػػي ىػػذا المشػػيد تتجمػػى معػػاني اإلبػػداع عنػػد الكاتبػػة فػػي الكشػػؼ عػػف الحقيقػػة ,وحال ػػة
التشػػويو والتزويػػر التػػي يقػػوـ بيػػا الصػػياينة ,وب يػػا فػػي نفػػوس أبنائيػػا ,ىػػذا التزويػػر وىػػذا التشػػويو
يتجمى بكؿ معنى في قوؿ الكاتبة ( ىي ذاتيا المعبات يمارسونيا مف سنيف طويمة).

) (1بشرى أبو شرار ,أنشودة شمس ,مصدر سابؽ ,ص.22
) (2المصدر السابؽ ,ص.63
) (3نفسو ,ص.177
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تقابػػؿ الكاتبػػة فػػي موضػػع آرػػر مػػف الروايػػة نفسػػيا ,بػػيف ش ػوارع سػػنجر فػػي مدينتػػو وارسػػو
وش ػوارع حنػػيف فػػي مػػدينتيا غ ػزة ,فيػػي تريػػد أف تؤكػػد لمعػػالـ أن ػو لػػيس لمييػػود مكػػاف عمػػى أرض
فمسػطيف فتقػوؿ ":شػػارع رقػـ  11فػػي وارسػو ىػػؿ يقابمػو شػػارع عمػر المرتػػار فػي غػزة ,وشػارع رقػػـ
 13يوازيو شارع الوحدة وينتيي بمستشفى الشفاع"(.)1
تػػرد الكاتبػػة عمػػى تشػػويو وتزويػػر سػػنجر ألسػػماع ش ػوارع فمسػػطيف ,ووضػػع أرقػػاـ ليػػا وتػػرد
عميو بكؿ سررية الذعة.
أعطت الكاتبة الشارع مكانو الحقيقي في حدي يا عنو بكؿ دقة ,ىذه المكانة تنبع مف حب
ص ػػادؽ ل ػػدى الكاتب ػػة لم ػػدينتيا غػ ػزة حت ػػى شػ ػوارعيا تحبي ػػا ,ورأيناى ػػا ق ػػد ردت عم ػػى م ػػا يق ػػوـ ب ػػو
االحتبلؿ مف تزوير وتشويو لمحقائؽ ,وتغيير لممعالـ وبث ال قافة المسمومة لمعالـ؛ بأحقية الييود
بأرض فمسطيف.
البحر:
يعد البحر مف أك ر الظواىر الكونية سح اًر وجماالً ,بزرقة مياىو واتساعو اليائؿ ,وحػدوده
البلمتناىيػػة ,فبيػػذا السػػحر والجمػػاؿ نػػرى أنػػو قػػد شػػكؿ لػػدى األدبػػاع ىاجس ػاً مػػف ى ػواجس الكتابػػة
اإلبداعية " كما وأف عبلقػة اإلنسػاف الفمسػطيني بػالبحر إيجابيػة فػي معظػـ األحيػاف ,لكنيػا ليسػت
عبلقة مع البحر الحقيقي ,وال تصور حياة البحارة والصياديف بؿ ىي عبلقة نفسية رمزية "(.)2
وبالت ػػالي فعبلق ػػة اإلنس ػػاف الفمس ػػطيني ب ػػالبحر عبلق ػػة نفس ػػية ,إم ػػا أف يق ػػرب ى ػػذا البح ػػر
اإلنساف مف أرضو ,اواما أف يبعده ,وقػد يكػوف ىػاجس اإلنسػاف الفمسػطيني ليػذا البحػر ,ىػو دحػر
المحتػػؿ الغاصػػب الػػذي جػػاع عػػف طريقػػو .وبمػػا أف " فمسػػطيف مػػف البمػػداف المطمػػة عمػػى البحػػر
األبيض المتوسط ,فقف معظـ الفمسطينييف يعشقوف البحر ويرتادونو ,والذي ال يعيش منيـ بجوار
البحر يكوف قريباً منػو  ,ومػف ىنػا فػقف الفمسػطيني عنػدما يتػذكر البحػر أو يػراه فقنمػا يتػذكر جػزعاً
عزي اًز مف الوطف"( ,)3وىذا ما لمسو الباحث في روايػات الكاتبػة بشػرى ,التػي تعػيش حيػاة الغربػة,

) )1بشرى أبو شرار ,أنشودة شمس ,مصدر سابؽ  ,ص.179
) (2عمي عودة ,الزماف والمكاف في الرواية الفمسطينية ,مرجع سابؽ ,ص.221
) (3نفسو ,ص.221
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وتعيش فػي مدينػة اإلسػكندرية المطمػة عمػى البحػر ,فػالبحر ىنػاؾ يػذكرىا ببحػر غػزة ,فيػي عنػدما
تشاىد البحر مف شقتيا فقنيا تتذكر جزعاً عزي اًز عمى قمبيا في وطنيا.
تسػػيطر حالػػة الضػػياع عمػػى الكاتبػػة كونيػػا تعػػيش حيػػاة الغربػػة عػػف وطنيػػا ,ففػػي رواي ػػة
أنشودة شمس تؤكد لنا الكاتبة عمى حبيا لمبحر ,ألنو يذكرىا بالماضي الجميؿ ,فيي عمػى الػرغـ
مػػف أنيػػا تسػػكف عمػػى شػػاط البحػػر فػػي مدينػػة اإلسػػكندرية ,إال أنيػػا تحػػف إلػػى وطنيػػا ,فػػالبحر
يػػذكرىا باألىػػؿ واألحبػػاب ,فيػػي تراطػػب والػػدىا عمػػى حبػػؿ مػػف ى ػواع ,فتقػػوؿ الكاتبػػة " :تنتظػػر
ىاتفيػػا فػػي حجرتيػػا المطمػػة عمػػى زرقػػة البحػػر ,تطاردىػػا أمواجػػو ,...,البحػػر يسػػكنو ..عاشػػؽ لػػو,
والجبػػؿ صػػروره فػػي قمبيػػا تتفتػػت كػػؿ يػػوـ ...طريقيػػا جبمػػي ..طريقػػو سػػيؿ وبحػره سػوافي رمػػاؿ..
مػػف سػػطو دارى ػا ترنػػو إلػػى الغػػرب يطالعيػػا يػػـ أزرؽ ..تػػدور لتمتفػػت جيػػة الشػػرؽ ترايميػػا قمػػـ
جبميػة ..مػػا بػيف شػػرؽ وغػرب تسػػكف ىػي ..وىػػو ىنػاؾ يبحػػث عػف صػػدفة قػد يكػػوف التقاىػا ,لميػػا
..ضميا في صمت ..عمى سر حكايتو معيا"(.)1
تشػػرص لنػػا الكاتبػػة مػػا تكابػػده شرصػػية شػػمس مػػف وجػػع وفػراؽ وألػػـ وغربػػة وضػػياع عػػف
الوطف ,فالبحر جزع مف الذاكرة ,وىو نافذة تطؿ عمى المكاف األليؼ المحبب لمشرصية.
تدلؿ الكاتبػة فػي موضػع آرػر مػف الروايػة نفسػيا ,عمػى مػدى حبيػا وعشػقيا لمبحػر ,وذلػؾ
متم بلً بشرصية شمس التي تعيش حياة الغربة ,فتقوؿ ":أيػف أنػت لتػرى مػا أرى فػي ليمتػي ؟ ىػو
البح ػر وأنػػت عاشػػقو ,بيػػاض أمواجػػو وتػػدافعيا ,طيػػور بػػيض تفػػرد أجنحتيػػا ,تشػػؽ عتمػػة الكػػوف
أضواع عمى آرر حدود اليـ ترتعش مف برد الغربة البعيدة "

()2

.

تتجمى حالة الضياع لشرصية شمس فيي تعاني الغربة عف وطنيػا ,ووالػدىا الػذي يعػاني
غربتيا عنو ,وبالتالي فقف صورة البحر في الم اليف السابقيف ارتبطت بفضاع المنفى والغربة عػف
الوطف.
كمػػا تم ػػؿ داللػػة البحػػر لػػدى البلج ػ الفمسػػطيني صػػورة لتحطػػيـ أمػػؿ العػػودة إلػػى الػػوطف,
وذلؾ مف ربلؿ السفينة ,والسفينة كما ىو متعارؼ عمييا إما أف تدؿ عمػى الرحيػؿ ,اوامػا أف تػدؿ
عمى العودة ,لكف الكاتبة وبكػؿ ب ارعػة رسػمت لنػا صػورة البلجػ الفمسػطيني الػذي يسػكف المرػيـ,
وقد تحطـ لديو أمؿ العودة إلى مدنو وقراه ,مف ربلؿ الحالة التي أصابت السفينة بتغمغؿ الصػدأ
) )1بشرى أبو شرار ,أنشودة شمس ,مصدر سابؽ ,ص.32-31
) (2المصدر السابؽ ,ص.75
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فػػي جميػػع أجزائيػػا ,وانطفػػاع األنػوار ,فتقػػوؿ ":مرػػيـ أحببتػػو ولػػف أنسػػاه الشػػاط أقػػرب إلػػى أمػواج
غزة اليادرة  ..وقريب مف باررة جنحت عمى شواط مدينتنا فعبلىػا الصػدأ وغاصػت فػي ترابيػا,
أعتمت وانطفأت أنوارىا التػي كانػت تحمػؿ أحػبلـ عيػوف مػف فػي المرػيـ حػيف تشػؽ عبػاب بحرنػا
حيث مسيرة طويمة وبعدىا وصوؿ إلى مرفأ أماف"

()1

.

رسمت الكاتبة وبكؿ براعة الحالة المأساوية التي أصػابت أبنػاع المرػيـ فػي انقطػاع األمػؿ
مػػف العػػودة مػػف المػػدف والقػػرى التػػي ىجػػروا منيػػا ,فبعػػد أف كػػاف البحػػر سػػبيؿ أمػػاف لمرجػػوع إلػػى
الػػوطف ,أصػػبو محطم ػاً لآلمػػاؿ فػػي العػػودة إلػػى الوطف,وذلػػؾ مػػف رػػبلؿ البػػاررة الجا مػػة عمػػى
شاط بحر غزة ,فمػا أصػابيا مػف صػدأ وعتمػة ,جعمػت البلجػ الفمسػطيني يقػرر أف المرػيـ ىػو
الوطف البديؿ في الواقع القريب المنظور.
جسدت الكاتبة داللة البحر أروع مبلمو أمؿ العودة إلػى الػوطف ,وذلػؾ مػف رػبلؿ وشػيش
أصداؼ البحر ,والذي يعني الحنيف إلى الوطف ,فتقوؿ ":أنػت مػف يعيػدني لبريػؽ الحكايػات عمػى
أحجػػار المػػاس ,تػػنفخ فػػي الت ػراب يطيػػر ناعم ػاً فػػي فضػػاع الكػػوف ,فتبػػرؽ الماسػػات مػػا بػػيف قمبػػؾ
وقمبي ,حيف تبلمس صدفات مف بحر غزة ضع إحداىا عمى أذنؾ ,سيصمؾ وشػيش بحرنػا الػذي
أرذتو الغفوة مف سنوات طويمة ,وشيش بحرنا يحمؿ حكايات قمبي وىي وشـ في روحي"(.)2
تحػػف شرصػػية شػػمس البعيػػدة عػػف الػػوطف إلػػى البحػػر ,كمػػا يعػػاني صػػديؽ شػػمس وائػػؿ
غربتيػا ,إال أف شػػمس لػػـ تفقػػد أمػػؿ العػػودة إلػػى وطنيػػا ,وذلػػؾ مػػف رػػبلؿ وشػػيش الصػػدفات ,ذلػػؾ
الوشيش الذي يذكر شمس بوطنيا.
تعػػيش بشػػرى الغريب ػة فػػي اإلسػػكندرية بجسػػدىا؛ لكنيػػا تسػػتدعي وتستحضػػر مبلمػػو غ ػزة
بأناسيا ,بشوارعيا ,بمريماتيا ,ببحرىا ,لتؤكد ارتباطيا بمدينتيا ,ويأتي ىذا االستدعاع ليربط بيف
مكانييف ,مكاف عشقيا (غزة) ,ومكاف غربتيا(مصر).

) )1بشرى أبو شرار ,مف ىنا وىناؾ ,مصدر سابؽ ,ص.33-32
) (2المصدر السابؽ ,ص.160
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المبحث الثالث
مكان األلفة ( البيت ):
يعػػد مكػػاف األلفػػة مػػف أك ػػر األمػػاكف التػػي تتمتػػع بيػػا الشرصػػية س ػواع أكانػػت حقيقػػة ,أـ
روائيػػة بال ارحػػة واألمػػاف والطمأنينػػة والسػػكينة ,فمكػػاف األلفػػة ىػػو " ذلػػؾ المكػػاف الػػذي تشػػعر فيػػو
الشرصيات باأللفة واألماف "(.)1
ويغػػدو البيػػت مػػف أبػػرز أمػػاكف األلفػػة ,فيػػو مبعػػث السػػكوف والطمأنينػػة وال ارحػػة ,وىػػو عػػالـ
اإلنساف األوؿ ,فيو يشكؿ نقطة تحوؿ بيف عالـ اإلنساف الدارمي وعالمة الرارجي .
والبيت " كما ىو متعارؼ عميو المسكف أو المأوى الذي تأوي إليو جميػع المرموقػات طمبػاً
لم ارحػػة واالس ػػتقرار ,في ػػو البنيػػة األساس ػػية لمعمػ ػراف البشػػري المتم ػػؿ ف ػػي مجمػػوع الق ػػرى ومجم ػػوع
المدف"

()2

.

ومما سبؽ يعد البيت مكاف ألفة وأماف تأوي إليو المرموقات لمحماية والراحة ,وفيػو تصػقؿ
شرصية اإلنساف ,فيو عالـ اإلنساف الذي يمي عالـ البيت األمومي (الرحـ) ومنو تنضػو مػدارؾ
اإلنساف ,اواليو يمجأ ليشعر بالراحة واألماف والطمأنينة " ,فيو ركننا في العالـ ,انػو كمػا قيػؿ مػ ار اًر
كوننا األوؿ ,كوف حقيقي بكؿ ما لمكممة مف معنى "

()3

.

بػػذلؾ يصػػبو البيػػت بالنسػػبة لئلنسػػاف مصػػد اًر " لم ارحػػة واليػػدوع واألمػػاف والحريػػة ,وبدونػػو
يصبو اإلنساف مفتتاً "

()4

.فبو " يقبؿ اإلنساف عمػى ممارسػة نفسػو ,وعػيش حياتػو مػف حيػث ىػو

فرد ,وفي كنفو يتحرر مف قيود دوره االجتماعي ,ويسكف إلى ذاتو "

()5

.

) )1رالػػدة حسػػف رضػػر ,المكػػاف فػػي روايػػة الشػػماعية لمروائػػي عبػػد السػػتار ناصػػر ,مجمػػة كميػػة اآلداب ,جامعػػة بغػػداد ,العػػدد ,102
ص.122
) (2جوادي ىنية ,صورة المكاف ودالالتو في روايات واسيني األعرج ,رسالة دكتوراه ,إشػراؼ أ.د /صػالو مفقػودة ,جامعػة محمػد ريضػر
بسكرة2013-2012 ,ـ ,ص.178
) (3غاستوف باشبلر ,جماليات المكاف ,تر :غالب ىمسا ,مرجع سابؽ ,ص.36
) (4حفيظػ ػػة أحمػ ػػد ,بنيػ ػػة الرطػ ػػاب فػ ػػي الروايػ ػػة النسػ ػػائية الفمسػ ػػطينية ,ظ ,1منشػ ػػورات مركػ ػػز أوغاريػ ػػت ,راـ اب ,فمسػ ػػطيف2007 ,ـ,
ص.147
) (5عبد الصمد زايد ,المكاف في الرواية العربية( الصورة والداللة) ,ط ,1دار محمد عمي ,تونس2003 ,ـ ,ص.17-16
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وبالتالي " فالبيوت تشكؿ نموذجاً مبلئماً لقيـ األلفة ومظاىر الحيػاة الدارميػة التػي تعيشػيا
الشرصيات"(.)1
ويحظى البيت في األعماؿ الروائية بمكانة مميػزة ,فيػو يعبػر عػف ىويػة قاطنيػو ,كمػا وأف
لمفردات البيت مف شباؾ وأ اث وسمـ ومطبخ ,دالالت واضحة عمى ىوية مف يسكف ىذا البيت,
" فمف الرطأ النظر إلى البيت كركاـ مػف الجػدراف واأل ػاث يمكػف تطويقػو بالوصػؼ الموضػوعي,
واالنتياع مف أمره  ,بالتركيز عمػى مظيػره الرػارجي وصػفاتو الممموسػة مباشػرة  ,ألف ىػذه الرؤيػة
ستنتيي عمى األرجو ,إلى اإلجياز عمى الداللة الكامنة فيو "

()2

.

كمػػا تمعػػب الشرص ػػية الروائيػػة ف ػػي األعمػػاؿ األدبيػػة دو اًر كبيػ ػ اًر ,فػػي تحدي ػػد دالل ػة األلف ػػة
لممكاف ,فقد يكوف البيت في نظر الشرصية الروائية مرك اًز لؤللفة والراحة واألماف ,في المقابؿ قد
يكوف البيت نفسو في نظر شرصية أررى مرك اًز لمضجر والروؼ وعدـ االرتياح  " ,فالمسكف ال
يأرذ معناه وداللتو الشاممة إال بقدراج صػورة عػف السػاكف الػذي يقطنػو اوابػراز مقػدار االنسػجاـ أو
التنافر الموجود بينيما ,والمنعكس عمى ىيئة المكاف نفسو وجميع مكوناتو "

()3

.

وأقوؿ  :إف الشرصية ىػي مػف تحػدد إذا مػا كػاف ىػذا المكػاف مكػاف ألفػة ,أـ مكػاف رػوؼ
وضجر.
وقػػد اترػػذ البيػػت دالالت متعػػددة فػػي أعمػػاؿ الكاتبػػة بشػػرى؛ كونيػػا تع ػيش عػػالميف ,عػػالـ
الوطف وما يحممو مف ألفة ليذا المكاف ,وعالـ الغربة وما يحممو مف غربة وضياع .
وسيتناوؿ الباحث في ىذا المضمار داللة المكاف مف منحييف :
المنحى األوؿ  :البيت وعالـ الوطف .
المنحى ال اني :البيت وعالـ الغربة .

) (1حسف بحراوي ,بنية الشكؿ الروائي ,مرجع سابؽ ,ص.43
) )2المصدر السابؽ ,ص.43
) (3نفسو ,ص.54
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البيت وعالم الوطن :
يشكؿ البيت مرك اًز لذكريات الطفولة والصبا ,مرك اًز أليفاً يبعث في النفس الدؼع والحناف,
فالبيػػت فػػي الػػوطف ىػػو بيػػت الػػدؼع وال ارحػػة والطمأنين ػة ,كمػػا تشػػعر الشرصػػية بدارمػػو بال ارحػػة
والسػػكينة ,إف ىػػذا البيػػت ىػػو " بيػػت الطفولػػة مكػػاف األلفػػة ,ومركػػز تكيػػؼ الريػػاؿ ,وعنػػدما نبتعػػد
عنػػو نظػػؿ دائم ػاً نسػػتعيد ذك ػراه ,ونسػػقط عمػػى الك يػػر مػػف مظػػاىر الحيػػاة الماديػػة ذلػػؾ اإلحسػػاس
بالحمايػػة واألمػػف الم ػذيف كػػاف يوفرىمػػا لنػػا البيػػت إننػػا نعػػيش لحظػػات البيػػت مػػف رػػبلؿ األدراج,
والصناديؽ والرزائف ,التي يسمييا باشبلر’’بيت األشياع’’ "

()1

.

إف البيت في الوطف ىػو بيػت الطفولػة ,بيػت الصػبا ,بيػت األمػف واأللفػة واألمػاف ,تشػعر
الشرصية بػو بال ارحػة  ,نظػ اًر الجتمػاع األحبػة واألرػبلع فيػو ,كمػا أف مكػاف األلفػة ( البيػت ) فػي
الػػوطف " مكػػاف إحسػػاس الفػػرد بػػالوجود  ,بحكػػـ أف الرػػروج منػػو يسػػتدعي الرجػػوع إليػػو ,عمػػى أف
اإلحساس ػػات ترتم ػػؼ ب ػػارتبلؼ الظ ػػروؼ الموج ػػودة عميي ػػا الك ػػائف أو الشرص ػػية الروائي ػػة دار ػػؿ
البيت"

()2

.

وبالطبع فعندما يشعر اإلنساف بالروؼ يرجع إلى البيت؛ ليشعر باأللفة واألماف بدارمو .
اواذا ما عدنا لؤلعماؿ الروائية لمكاتبة بشرى  ,نجد أف البيػت ( مكػاف األلفػة فػي الػوطف ) موجػود
في رواياتيا ينبع ىذا الوجود مف شػوؽ وحنػيف مغتػرب عػف وطنػو ,كمػا ويتجمػى ىػذا الوجػود فػي
الروايػػات عػػف طريػػؽ االسػػترجاع اسػػترجاع ألجمػػؿ المحظػػات التػػي عاشػػتيا الكاتبػػة والشرصػػيات
الروائية في الوطف أوالً  ,وفي بيت الطفولة في الوطف انياً .
ترسػػـ لنػػا الكاتبػػة بشػػرى أبػػو ش ػرار أجمػػؿ معػػاني األلفػػة التػػي يتمتػػع بيػػا البيػػت فػػي عػػالـ
الػػوطف ,وذلػػؾ عنػػد عػػودة شرصػػية نييػػؿ إلػػى وطنيػػا اوالػػى بيػػت طفولتيػػا فتقػػوؿ " إنػػو بيتيػػا الػػذي
غادرتو مف سنوات تعود لحوائطو ,وقد اكتست بحمة مف صمت حزيف " (.)3

تتجمى حالة الشوؽ لبيت األلفة والطفولػة ,وينبػع ىػذا الحنػيف مػف نفػس معذبػة ,ومغتربػة
عػػف وطنيػػا وبيتيػػا ,تجسػػد ىػػذا الشػػوؽ المكنػػوف التػػي ترتزلػػو نييػػؿ فػػي قمبيػػا مػػف الحالػػة التػػي

) )1غاستوف باشبلر ,جماليات المكاف ,مرجع سابؽ ,ص.9
) (2صدوؽ نور الديف ,البداية في النص الروائي ,ط ,1دار الحوار لمنشر والتوزيع ,سوريا1994 ,ـ ,ص.52
) (3بشرى أبو ش ارر ,قمر في الظييرة ,روايات اليبلؿ سمسمة شيرية لنشػر القصػص العربػي والعػالمي تصػدر عػف مؤسسػة دار اليػبلؿ,
2010ـ ,ص.90
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أصابت البيت مف ربلع ورواع وصمت ,نتيجة رحيؿ األحباب عنو ,فيذا البيت ىو البيت التػي
نشأت وترعرعت فيو ,تعود وىي مفتقدة لحناف ىذا المكاف وىذه الذكريات .
تتجم ػػى ف ػػي موض ػػع آر ػػر م ػػف الرواي ػػة نفس ػػيا حال ػػة الش ػػوؽ والحن ػػيف الع ػػارـ الػ ػذي يتن ػػاب
شرصية نييػؿ عنػد عودتيػا إلػى بيتيػا فػي الػوطف ,فتقػوؿ الكاتبػة " مػا إف وصػمت الطػابؽ ال ػاني
حتػػى طالعتيػػا حجرتيػػا ,بابيػػا المشػػرع وحج ػرة أبييػػا المبلصػػقة ليػػا ,حكػػيـ وصػػمت عقػػد عمػػى
لسانو ,يكاد يرنؽ أنفاسو ,انطرحت ىي عمى سريرىا القديـ ,تمسؾ بظيره الحديدي تعانؽ لحظة
لقاع حجرتيا ليا فتحتا شباؾ ينتقؿ ما بينيا قمر شارد في فضاع غزة ,يميؿ ضوعه عمى شباكيا,
فينيػػر وجييػػا ,ينبػػو لمحظػػة لقػػاع تمسػػؾ بحافػػة شػػباكيا ,نييػػؿ تأرػػذىا عب ػرات البكػػاع ,تنشػػد آمػػاالً
حبيباً تتشظى عمى أمنيات مفقودة ,عمى حافة شباؾ حجرتيا"

()1

.

يتجمػػى فػػي المشػػيد السػػابؽ المقػػاع الحميمػػي بػػيف الشرصػػية والمكػػاف ,بػػيف شرصػػية نييػػؿ
وحجػ ػرة نومي ػػا ,ولحض ػػنو ال ػػداف ف ػػي وطني ػػا ,يتجس ػػد ى ػػذا المق ػػاع م ػػف نف ػػس مش ػػتاقة إل ػػى بي ػػت
الطفولة ,جاع ىذا المقاع الحميمي عبر عبرات البكػاع التػي انتابػت نييػؿ لحظػة وصػوليا إلػى ىػذا
البيت.
ترػػط لنػػا الكاتبػػة أطيػػاؼ الحنػػيف إلػػى ىػػذا الػػوطف اوالػػى بيػػت الطفولػػة فػػي الػػوطف  ,بيػػت
العائمة  ,فتقوؿ الكاتبػة " جػدتي ومػا تركتػو لػي  ,حيػث كػاف الرحيػؿ ,ال تنسػى حنػيف وجػو أميػا
القابع في ساعة قديمة  ..وال حجرتيا وال فتحة شباكيا "

()2

.

يتجمػػى طيػػؼ الحنػػيف إلػػى الػػوطف بشػػكؿ واضػػو ,تم ػػؿ ذلػػؾ فػػي حج ػرة والػػدة الشرصػػية
حنيف ,فالبيت يراودىا صباح مساع ,كما وتتجمى الحالة الشػعورية لشرصػية حنػيف ,ببعػدىا عػف
وطنيا وبعدىا عف مكاف ألفتيا (بيتيا بيت العائمة) .
ترط الكاتبة أطياؼ الحنيف إلى بيتيا األوؿ ,يتجمى ذلؾ بداللة الحديقة التي كانت ببيتيػا
في الوطف ,فيي تعشؽ كؿ جزع فػي وطنيػا وفػي بيتيػا ,تم ػؿ ىػذا العشػؽ فػي الحديقػة التػي كػاف
والدىا يعتني بيا ,فالحديقة " كمساحة رضراع وحضورىا كرمفية لمبيت ال يجعميا تنيض بوظيفة

) (1بشرى أبو ش ارر ,قمر في الظييرة  ,ص.92
) (2بشرى أبو شرار ,حنيف ,سمسمة الكتاب الفضي الصادر عف نادي القصة2010 ,ـ ,ص.75
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تزينية أو تمبي تصوي اًر فنياً فحسػب؛ اوانمػا تػأتي متضػمنة لك يػر مػف الػدالالت الذىنيػة ,ومػا تولػده
ىذه المساحة الرضراع مف مشاعر البيجة واأللفة في نفسية اإلنساف "

()1

إذف يمكػػف أف تعطػػي الحديقػػة وىػػي جػػزع مػػف البيػػت معػػاني األلفػػة واألمػػاف لمشرصػػية ,
باإلضافة إلى ما تتمتع بو مف وظيفة تزينية .
وترسػػـ لنػػا الكاتبػػة مػػف معػػاني الػػدؼع التػػي تنتجيػػا الحديقػػة فػػي الػػوطف فتقػػوؿ " فػػتو بابنػػا
الرشػػبي المطػػؿ عمػػى حػػديقتنا ,فتسػحب شػػعاع شمسػػنا بنشػػر الػػدؼع فػػي قموبنػػا ,يممممنػػا  ,فتنػػدفع
معو أقدامنا صوب حديقتنا "(.)2
وىنا تتجمى معػاني األلفػة والػدؼع لمحديقػة  ,فيػو مكػاف لغػرس الػذكريات الجميمػة  ,مكػاف
يعػػـ فيػػو الػػدؼع والحنػػاف النػػابع مػػف أشػػجارىا وأزىارىػػا ,جػػاع ىػػذا الشػػعور الجػػارؼ بالػػدؼع عػػف
طريػؽ االسػترجاع  ,اسػترجاع أجمػؿ الػذكريات فػي بيتيػا فػي وطنيػا ,ينبػع ىػذا االسػترجاع بفعػؿ
حالػة الضػػياع التػػي تنتػاب شرصػػية شػػمس جػراع بعػػدىا عػػف وطنيػا ,فيقػػوؿ غاسػػتوف باشػػبلر" إف
البيوت التي فقدناىا إلى األبد تظؿ حية في دارمنا "

()3

.

كما تسطر لنا الكاتبة معاني األلفة واالنتظار ,وذلؾ باالسترجاع فيا ىي شرصية شػمس
تعود بذاكرتيا إلى الوراع السترجاع أجمؿ المحظات التي عاشتيا في بيتيا وتم ؿ ذلؾ فػي حديقػة
بيتيػػا ,فتقػػوؿ الكاتبػػة ":لفيػػا بذ ارعػػو يحوطيػػا ,ومش ػػينا عبػػر مم ػرات حػػديقتنا نمتػػؼ حػػوؿ الر ػػاؿ
القادـ"(.)4
تتجمى حالة الغربة التي تعيشيا شرصية شمس المعذبة والمغتربة عػف وطنيػا ,باسػترجاع
أجمؿ الذكريات الجميمة ,وتجمت ىػذه الػذكريات فػي حديقػة بيتيػا فػي الػوطف كونيػا مكػاف انتظػار
األحبة .

) (1حسف بحراوي ,بنية الشكؿ الروائي ,مرجع سابؽ ,ص.52
) )2بشػػرى أبػػو ش ػرار ,أنشػػودة شػػمس ,الييئػػة العامػػة لقصػػور ال قافػػة ,إقمػػيـ غػػرب ووسػػط الػػدلتا ,فػػرع قافػػة اإلسػػكندرية ,سمسػػمة مرجػػاف
سكندري2009 ,10-ـ ,ص. 63
) (3غاستوف باشبلر ,جماليات المكاف ,مرجع سابؽ ,ص.74
) (4بشرى أبو شرار ,أنشودة شمس ,مصدر سابؽ ,ص.65
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فػػي موضػػع آرػػر مػػف الروايػػة نفسػػيا تعػػود الكاتبػػة وعبػػر شرصػػيتيا الروائيػػة إلػػى الػػوراع,
ألجمؿ المحظات والذكريات الجميمة في بيتيا في الوطف ,فتقوؿ " :في الحديقة تجمس عمى حافػة
الممر وسمة السمؾ أماميا تنظفيا"(.)1
ىنا تتجمى حالة الضياع التي تعاني منيػا شرصػية شػمس جػراع بعػدىا عػف وطنيػا ,فيػي
تعػػود إلػػى الماضػػي السػػترجاع الػػذكريات الجميمػػة مقابػػؿ الحاضػػر األلػػيـ ال ػذي تعيشػػو ,فػػي ركػػف
جميػػؿ مػػف أركػػاف البيػػت ,أو ممحقاتػػو وىػػو الحديقػػة ,فالحديقػػة جػػزع ميػػـ مػػف أج ػزاع البيػػت تشػػمؿ
قاع ػػة لمجم ػػوس ومكانػ ػاً مرصصػ ػاً لز ارع ػػة األش ػػجار وأزى ػػار الزين ػػة ,فف ػػي الحديق ػػة يمتق ػػي األحب ػػة
ويتبادلوف األحاديث .
إف البيت في الوطف ىو مركز الذكريات الجميمة  ,ىو الحضف الداف  ,ىو مبعث األمف
واألماف واأللفة والراحة والطمأنينة  ,وبالتالي " ينظر إلى البيػت األوؿ الػذي كػاف يسػكنو اإلنسػاف
ـ تركو نظرة محتفية؛ ومف ىنا نبكي عندما نغادر المكاف بعد طػوؿ إقامػة إلػى مكػاف آرػر ,ولػو
سألنا أنفسنا لماذا نبكي؟ راصة عندما ننتقؿ إلػى مكػاف أفضػؿ وأك ػر وسػعاً ونظافػة فنجػد أنفسػنا
نبكي ألننا في جنازة ستؤدي بنا إلى دفف ذكرياتنا في ىذا المكاف ,تمؾ الذكريات التي ماتت بعد
مغادرتنا ىذا المكاف ,ودفنت بيف جوانبو ,إف األمكنة ىػي نحػف ,وىػي جػزع مػف تاريرنػا بػؿ ىػي
التاريخ كمو"

()2

.

البيت وعالم الغربة :
يعػػد البيػػت مركػػز األحػػداث الحياتيػػة التػػي يعيشػػيا اإلنسػػاف ,فيػػو يمجػأ إليػػو ليشػػعر بػػاألمف
واألمػػاف مػػف عػػالـ الغربػػة الػػذي يعيشػػو ,اواف اتصػػؼ البيػػت فػػي عػػالـ الغربػػة فػػي العػػالـ الروائػػي
بػدالالت الرػػوؼ وعػػدـ ال ارحػػة وعػػدـ األمػػاف ,حيػث إف البيػػت فػػي المنفػػى "يفقػػد الحميميػػة واأللفػػة,
لذلؾ تبقى الشرصيات الروائية في شوؽ دائـ إلى بيوت الوطف المفقودة "(.)3
يتصؼ البيت فػي الغربػة بػدالالت متعػددة ,قػد يتصػؼ بػاالغتراب ومكػاف إلرفػاع األحػزاف
والضيؽ والروؼ والحزف ,فالشرصية الروائية في صراع دائـ في حياة الغربة مع بيئتيا.

) (1بشرى أبو شرار ,أنشودة شمس ,مصدر سابؽ  ,ص.74
) (2شاكر النابمسي ,جماليات المكاف في الرواية العربية ,مرجع سابؽ ,ص.46-44
) (3حفيظة أحمد ,بنية الرطاب في الرواية النسائية الفمسطينية ,مرجع سابؽ ,ص.151
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عانت الكاتبة بشرى أبو شرار مف ويبلت الغربة بعدما اترذت مػف مصػر مكانػاً إلقامتيػا,
وقػػد تجسػػد ذلػػؾ فػػي حػػدي يا عػػف بيتيػػا فػػي الغربػػة ,فالبيػػت فػػي عػػالـ الغربػػة شػػاىد عمػػى حياتيػػا..
نوميا ..وصحوىا ورموتيا ,كأي إنساف آرر؛ ولكف لبيت الغربة رونقػاً راصػاً ,ناتجػاً عػف الحالػة
النفسية المضطربة نتيجة الحنيف والشوؽ لبيتيا في الوطف.
ترسػػـ لنػػا الكاتبػػة معػػاني الوحشػػة والرمػػوة لمبيػػت فػػي عػػالـ الغربػػة  ,ففػػي روايػػة قمػػر فػػي
الظييرة تتجمى تمؾ المعػاني فػي سػفر أـ نييػؿ وعودتيػا إلػى وطنيػا ,وتقػوؿ الكاتبػة " رحمػت أميػا
دوف حقيبة سفر ذوى المكاف دونيا  ,ريوط العنكبوت تنسو الوحشة في أركاف بيتيا الذي يعتمػي
طابقيف ,عمبة موصمة تشيد نوميا وصحوىا لحظات بكائيا  ,بيت ال تيرب منو أصداع ,يربض
عمى آالميا بدا وكأنو يستقبميا مف جديد طاوياً جدرانو عمييا "

()1

.

تسيطر حالة التأزـ عمى شرصية نييؿ التي تعاني الغربػة والضػياع ,فيػي تشػعر بالوحػدة
في وطف الغربة  ,وما عزز حالة التأزـ وما يبلزميػا مػف اضػطراب نػاتو عػف رحيػؿ األـ -ال ازئػرة
البنتيا في الغربة  , -فالمكاف ىنا ال يم ؿ شػيئا لشرصػية نييػؿ ,إال أنػو مجػرد صػندوؽ يػداري
عورتيػػا  ,ويقػػبض عمػػى آالميػػا ,بػػذلؾ إف البيػػت فقػػد عبلقتػػو الحميميػػة االليفػػة بشرصػػية نييػػؿ
بسبب غياب األحباب في ظؿ حياة الغربة .
تصػػور الكاتبػػة فػػي موضػػع آرػػر مػػف الروايػػة نفسػػيا معػػاني الغربػػة والض ػياع واألل ػـ التػػي
تعيشػػو الكاتبػػة فػػي بيتيػػا فػػي عػػالـ الغربػػة ,وتتجمػػى ىػػذه المعػػاني فػػي الحالػػة التػػي أصػػابت نييػػؿ,
فتقوؿ " قبػؿ أف تغػادر نييػؿ عتبػة دارىػا ,صػار بيتيػا الػذي ىنػاؾ ,يعتمػي شػقة راليػة عمػى كتػؼ
البحػػر يرايػػؿ ذاكرتيػػا  ,أركانػػو معتمػػة  ,مقفػرة ,حيػػث حمػػؿ كػػؿ ذكرياتيػػا المؤلمػػة ,ينقػػبض قمبيػػا
عمى وحشة متجذرة في روح حزينة ,عائػدة لبيػت معمؽ,عمبػة ررسػانية ,ليػا فتحاتػا مػف الشػبابيؾ,
سجف بعيد"(.)2
تتجمػػى معػػاني الرمػػوة فػػي بيػػت نييػػؿ فػػي عػػالـ الغربػػة ,بأنػػو يرمػػو مػػف الحنػػاف ,فيػػو فػػي
نظرىػػا ال يػػتبلعـ مػػع الحيػػاة ,ألنػػو عبػػارة عػػف عمبػػة ررسػػانية معمقػػة معزولػػة عػػف الحيػػاة ,وغيػػر
صالحة لمعيش ,بؿ ىي سجف ,وبالتالي تحمػؿ داللػة شػعور الشرصػية بالتػذمر مػف المكػاف ومػا
فيو مف ذكريات أليمة مرت بيا.
) (1بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص.9
) (2المصدر السابؽ ,ص.129
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تصؼ الكاتبة ما أصاب البيت في الغربة مف تغيػر مػف مكػاف مػوحش إلػى مكػاف يعػو
بالحياة والطمأنينػة؛ وذلػؾ لمػا وجدتػو الشرصػية الرئيسػية نييػؿ فػي تغيػر فػي معاممػة زوجيػا ليػا,
فتقوؿ الكاتبة ":صار البيت إلى حياة ,دوماً البيت في حالة انتظار لقدوميا " (. )1
ىنػػا تحػػوؿ البيػػت فػػي المنفػػى إلػػى مكػػاف يعػػو بالحيػػاة والحركػػة ,وذلػػؾ بعػػد تحسػػف معاممػػة
زوج نييؿ ليا اواحسانو إلييا مما أدى إلى تقميؿ حالة الشعور بالغربة .
وبما أف البيت في عالـ الغربة لػـ يػذكر ك يػ اًر فػي أعمػاؿ الكاتبػة الروائيػة  ,برػبلؼ حجػرة
المعيشػػة والتػػي اترػػذتيا الكاتبػػة ممجػأً لمحمايػػة  ,ربمػػا ينبػػع ىػػذه االرتيػػار لمكاتبػػة لبلقتصػػار عمػػى
عالـ الحجرة  ,كوف الكاتبة تعيش حالة الغربة وربما نبرر اقتصار حياة الكاتبة عمى الحجرة في
المنفػػى ألنيػػا ال تربطيػػا بالمكػػاف أيػػة عبلقػػة سػػوى العبلقػػة الزوجيػػة التػػي تػػتـ فػػي غرفػػة المعيشػػة/
النوـ التي ارتارتيا الكاتبة ,فيي في بداية حياتيا كانت تكابد القير ,ويمكف القوؿ :إف البيت في
الوطف يرتمؼ تماماً عف البيت في الغربة فكؿ ركف مف أركػاف البيػت وكػؿ زاويػة فيػو تجمعيػا بػو
ذكريات جميمة ,مف أياـ الصبا ,فعبلقة اإلنساف بأرضػو تضػرب فػي أعمػاؽ التػاريخ ولػيس ذكػرى
عابرة.
ف ػ ػ ػ "حجػ ػرة المعيش ػػة تتب ػػادؿ اإلحاط ػػة م ػػع اإلنس ػػاف  ,في ػػي تح ػػيط ب ػػو بمس ػػاحتيا وج ػػدرانيا
وسقفيا  ,وىو يحػيط بيػا بوعيػو اواد اركػو ليػا  ,لتكػوف غطػاع لئلنسػاف فيػو يمػارس تعريػو الجسػدي
والفكري  ,ليشعر ىو بدارميا بأنو يمارس رصوصية باعتبارىا عالمو وسره الشرصي "

()2

.

اترػػذت الكاتبػػة مػػف الحج ػرة مكانػػا تمػػارس فيػػو حياتيػػا اليوميػػة ,تصػػور لنػػا الكاتبػػة بشػػرى
الحجػ ػرة وم ػػا تعتمي ػػو م ػػف دالالت واض ػػحة عم ػػى كوني ػػا ع ػػالـ اإلنس ػػاف الشرص ػػي  ,يم ػػارس فيي ػػا
رصوصػػيتو فتقػػوؿ الكاتبػػة " واجيػػة حجرتيػػا كبي ػرة تضػػـ ػػبلث فتحػػات لشػػبابيؾ كبي ػرة  ,وأري ػ اًر
يستطيؿ طوالً مف السقؼ إلى ما قبؿ األرض  ,تقؼ كؿ ليمػة ترقػب البحػر وتقمباتػو  ,رذاذ البحػر
يحج ػػب الرؤي ػػة تحتم ػػي م ػػف لفح ػػات الػ ػريو بزج ػػاج الش ػػباؾ  ,ترق ػػب زح ػػؼ الوق ػػت  ,ت ػػرى طري ػػؽ
غربتيا"

()3

.

) (1بشرى أبو شرار ,أنشودة شمس ,مصدر سابؽ ,ص.237
) (2ياسيف النصير ,الرواية والمكاف ,مرجع سابؽ ,ص.78
) (3بشرى أبو شرار ,حنيف ,مصدر سابؽ ,ص.10
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تسػػطر لن ػػا الكاتب ػػة ف ػػي موضػػع آر ػػر م ػػف رواي ػػة قم ػػر فػػي الظييػػرة  ,حال ػػة الوحش ػػة الت ػػي
تتصػػؼ بيػػا الحج ػرة بالغربػػة ,فتقػػوؿ " نيضػػت مػػف أريكػػة تتصػػدر قاعػػة الجمػػوس  ,متجيػػة نح ػو
حجرة نوميا  ,وقفت ببابيا تتأمميا  ,وكأنيا تراىا ألوؿ مرة  ,سرير عريض ,وقد أرػذ مكانػو بػيف
دفتي رزانة قديمة ,في حجرة تقؿ مساحتيا عف باقي الحجرات "

()1

.

تصػؼ لنػػا الكاتبػػة غرفػػة نييػؿ بأنيػػا ضػػيقة وتتصػػؼ بالوحشػػة ,ويػػنعكس ىػػذا عمػػى الحالػػة
الشعورية التي تعيشيا شرصية نييؿ مػف غربػة وضػياع وألـ,وتتم ػؿ الحالػة الشػعورية بمشػاىدتيا
الحجرة ألوؿ مرة ,عمى الرغـ مف عيشيا في البيت.
ترسػػـ الكاتبػػة حالػػة الغربػػة التػػي تعيشػػيا ,فتقػػوؿ" حج ػرة نوميػػا راليػػة مػػف مبلبسػػيا وأدوات
زينتيا وعطورىا"(.)2
يظيػػر شػػعور الكاتبػػة بالغربػػة ,مػػف رػػبلؿ غربتيػػا عػػف حج ػرة نوميػػا ,فكػػؿ شػػيع فػػي ىػػذا
المكاف ال يتبلعـ مع الشرصية ,وىنا شعور بالفارؽ الكبير وحالة عدـ االندماج مع المكاف.
كمػػا تسػػطر الكاتبػػة مشػػاعر الرػػوؼ والحػػزف ,مػػف ر ػبلؿ شرصػػية نييػػؿ فػػي حجرتي ػا فػػي
الغربػػة ,فتقػػوؿ ":أطفػػأت أنػوار البيػػت ,تتسػػحب لف ارشػػيا ,فػػي حجػرة وحيػػدة  ,تشػػد غطائيػػا بحػػذر,
ترفؼ مف تسرب أنفاسيا في فضاع حجرتيا تصؿ إليو فينتبو وجودىا " (.)3
ىنػػا تنسػػاب مشػػاعر الكاتبػػة وراصػػة بشرصػػية نييػػؿ  ,وتوجػػد داللتػػاف فػػي الفقػرة السػػابقة,
الداللػػة األولػػى ,أف نييػػؿ تريػػد أف تسػػتقر فػػي العتمػػة  ,وربمػػا يكػػوف ذلػػؾ بسػػبب زوجيػػا الػػذي ال
تطيػػؽ النظػػر إليػػو لقسػػوتو اتجاىيػػا  ,أمػػا الداللػػة ال انيػػة ربمػػا ال تريػػد أف تعيػػد ذكريػػات تزيػػد مػػف
أوجاعيا كونيا تعيش حياة الغربػة والضػياع عػف وطنيػا  .كمػا تسػطر لنػا الكاتبػة داللػة الحجػرة ,
بأنيػػا مكػػاف إلرفػػاع األحػزاف واليمػػوـ ,فيػػا ىػػي شرصػػية نييػػؿ تمجػأ إلػػى الحجػرة إلرفػػاع األوجػػاع
واليموـ ,وذلؾ عندما جاع عـ زوجيا ليقضي يوميف عندىـ ,فقد اشػتكى البػرد فػي بيػتيـ فتقػوؿ "
ركنت لحجرتيا وحيدة رجمت مف ضيؼ يشكو البرد في بيتيا  ,تعجب لحاليا الضائع تسػأؿ ىػؿ
تأكؿ جسدي  ,ولـ تعد تشعر ببرودة المكاف ؟ "

()4

) (1بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص.10-9
) (2المصدر السابؽ  ,ص.10
) (3نفسو  ,ص.47
) (4نفسو ,ص.58
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تصؼ لنا الكاتبة الحجػرة أنيػا مكػاف التسػتر اوارفػاع األوجػاع عػف النػاس ,وتم ػؿ ذلػؾ فػي
شرصية نييؿ التي لجأت لحجرتيا ,لتداري األوجاع واليموـ مف شرص يشكو البػرد فػي بيتيػا ,
كذلؾ تتجمى الحالة النفسية ,وما تعانيو نييؿ مف زوجيا مػف أوجػاع وآالـ ,وتجسػدت ىػذه الحالػة
بعبػػارة ( بػػرودة المكػػاف ),وبالتػػالي ىػػؿ غربتيػػا عػػف وطنيػػا أوالً ومعاممػػة زوجيػػا اني ػاً ليػػا أفقػػدىا
اإلحساس وجعميا كجدراف البيت ال تشكو .
تتجمػػى فػػي موضػػع آرػػر مػػف الروايػػة نفسػػيا ,معػػاني إرفػػاع حالػػة األلػػـ ,وتجسػػد ذلػػؾ فػػي
شرصية نييؿ التي تعيش حياة الغربة ,فتقوؿ " :انزوت في حجرتيا البعيدة  ,تجمس عمى طرؼ
سريرىا  ,تفتو قبضة يدىا عف قمـ ينطرح في بطف كفيا " (.)1
تصػػور لنػػا الكاتبػػة الحجػرة بأنيػػا مكػػاف إلرفػػاع األحػزاف واألوجػػاع ,وفػػي المقابػػؿ قػػد تكػػوف
ػاع لمرػوض فػػي حيػاة األدب ,حيػث تتجمػػى
مصػدر سػعادة وفػرح لشرصػػية نييػؿ التػي اترػػذتيا وع ً
معاني األلفة والراحة والسكينة في الحجرة ,فالكاتبة ترسـ لنا شرصية نييؿ وما اعتبلىا مف تغير

فػي نظرتيػا إلػػى الحجػرة مػػف مكػاف يحمػػؿ الوحشػة والرػػبلع إلػى مكػػاف تشػعر فيػػو بال ارحػة والػػدؼع
والسكينة ,فتقوؿ ":وتمضي لحجرتيا ,حيث فضاع حر ,ترتاح روحيا فيو تممػس دفئػاً مػف أبػاجورة
مكتبيا ,وسكينة مف صور معمقػة عمػى الحػائط أماميػا ,أميػا ,أبييػا ,أرواتيػا فػي د ارىػـ فػي غػزة,
ترقب الضحكات البريئة ,وتحزف عمى زمف لف يعود "(.)2
ىنػػا تبػػدأ حيػػاة االزدىػػار لشرصػػية نييػػؿ بعػػدما تحسػنت معاممػػة زوجيػػا ليػػا ,فبػػدأت تشػػعر
بال ػػدؼع والس ػػكينة ف ػػي حجرتي ػػا ,تس ػػتمد ى ػػذا ال ػػدؼع م ػػف ذكري ػػات الص ػػورة المعمق ػػة عم ػػى ح ػػائط
الحجرة.
وبالتالي إف" البيت الذي يقيـ فيو اإلنساف ,يؤ ر تأ ي اًر بميغاً في نفػس المقػيـ ,ويحػدد مػدى
إحساسو بالمكاف ,ألف لمبيت طاقة احتياطية كامنة دارؿ اإلنساف  ,يحتمي بيا كمما شعر برطر
العالـ الرارجي ييػدده  ,فالبيػت يغطػي عريػو ,ويحػافظ عمػى صػميـ الشػرط اإلنسػاني لديػو ,فيقػوـ
بامتصاص مشاعر روفو  ,وقمقو وىو يبرز رؤية عميقة لعالمو الدارمي "

()3

.

) (1بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ  ,ص.233
) (2المصدر السابؽ ,ص .296
) (3مرشد أحمد ,البنية والداللة في روايات إبراىيـ نصر اب ,ط ,1المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ,بيروت2005 ,ـ ,ص.92
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إف البيت ىو مكاف األلفة والراحة والدؼع والسكينة تشعر فيو الشرصية بػاألمف واألمػاف,
وتنب ػع ىػػذه الداللػػة مػػف عبلقػػة اإلنسػػاف بيػػذا المكػػاف  ,قػػد يعتب ػره شػػرص مػػا مكان ػاً يحمػػؿ داللػػة
األلفة ,وقد يكوف العكس عند غيره ويعتبره مكاناً يحمؿ داللة الروؼ والضيؽ  ,فالذي يحدد ىذه
الداللة ىو الشرصية.
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المبحث الرابع
مكان اإلقامة ( مصر ) :
شػػكؿ مكػػاف اإلقامػػة (مصػػر) جػػزعاً ميم ػاً فػػي حيػػاة الكاتبػػة بشػػرى ,وشرصػػياتيا الروائيػػة,
فمكػػاف اإلقامػػة يتجمػػى بشػػكؿ واضػػو فػػي أعماليػػا الروائيػػة ,إذ يعػػد نقطػػة تحػػوؿ فػػي حيػػاة الكاتبػػة,
ومكاف الحياة ىو ذلؾ المكاف الذي تحيػا فيػو الشرصػية حياتيا ,اواقامتيػا وبالتػالي" فالمكػاف حقيقػة
معاشة ,ويؤ ر في البشر بنفس القدر الذي يؤ روف فيو ,فػبل يوجػد مكػاف فػارغ أو سػمبي ,فيفػرض
كؿ مكاف سػموكاً راصػاً عمػى النػاس الػذيف يمجػوف إليػو"( ,)1غػادرت الكاتبػة مػدينتيا غػزة لمد ارسػة
ف ػػي مص ػػر ,وىن ػػاؾ تزوج ػػت  ,فأص ػػبحت مص ػػر مكانػ ػاً لمحي ػػاة واإلقام ػػة ومكانػ ػاً لس ػػير أح ػػدا يا
اليومية ,ولكف تظؿ نوبػات الحنػيف إلػى الػوطف تراودىػا ,قػد "ينتقػؿ اإلنسػاف مػف مدينػة إلػى مدينػة
مضط اًر إما لمعمؿ أو الدراسة ,وبالتالي يجد نفسو فجأة وسط زحمة الشوارع وبرودة المكاتب ألنو
سيعاني مف وضعو الجديد ,فقذا ما عاد إلى مسكنو تجتاحػو نوبػات مػف الحنػيف لماضػيو"( ,)2ىػذا
ما التمسناه في روايات الكاتبة ,وقد أسػقطت الكاتبػة ألػـ غربتيػا عمػى شرصػياتيا الروائيػة ,حيػث
تصؼ لنا شرصية شمس في وحدتيا وغربتيا وبعدىا عف وطنيا ,وأىميا,تقوؿ ":أوؿ ليمة تناميػا
شمس وحيدة بعيدة عف وطنيا تتبعيا ببلدىا أينما ذىبت ,تسيؿ الدموع كؿ ليمة تأوي إلى ف ارشػيا
وحيػػدة ,تسػػتأجر عنػػد سػػيدة دؽ الفقػػر كيانيػػا ...عمػػى س ػرير حديػػدي ,ووسػػادات صػػمبة ...وبػػاب
غرفة موصد عمى وحدتيا ودموعيا يرتشفيا غطاع وسادتيا ..يصيبيا البمػؿ ..تجػؼ تحػت أرسػيا
حيف تشرؽ شمس ببلدىا فييا"(.)3
تتجمػػى معػػاني اإلحسػػاس بالغربػػة والحنػػيف والبعػػد عػػف الوطف,فالحالػػة الغربػػة التػػي أصػػابت
شرصية شمس ببعدىا عف وطنيا ,قػد تجسػدت فػي صػورة الوحػدة ,فيػي تنػاـ وحيػدة ,وتػأوي إلػى
ف ارشػػيا وحيػػدة ,وبػػاب غرفتيػػا موصػػد عمػػى وحدتيا,فالوحػػدة تسػػيطر عمػػى شرصػػية شػػمس ج ػراع
بعدىا عف وطنيا.

) (1يوري لوتماف ,مشكمة المكاف الفني(المكاف ودالالتو) ,تر سي از قاسـ دراز ,مرجع سابؽ ,ص.63
) (2مرتػار عمػػى أبػو غػػالي ,المدينػػة فػي الشػػعر العربػي المعاصػػر ,عػػالـ المعرفػة ,سمسػػمة كتػب قافيػػة شػػيرية يصػدرىا المجمػػس الػػوطني
لم قافة والفنوف ,اآلداب ,الكويت ,ع ,196ابريؿ1995 ,ـ ,ص.52
) (3بشرى أبو شرار ,شمس ,مصدر سابؽ ,ص.246
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بم ػػا أف " المدين ػػة العربي ػػة ق ػػد م م ػػت ف ػػي غالبي ػػة النت ػػاج الفمس ػػطيني مكانػ ػاً معاديػ ػاً ل ػػذات
الفمسػطيني ,ألنيػا تصػادر حريتػو ,وتعمػؽ إحساسػػو بالغربػة عػف وطنػو وأرضػو"( ,)1كػذلؾ " يغمػػب
الجان ػػب النفس ػػي عم ػػى عبلق ػػة اإلنس ػػاف الفمس ػػطيني بالمدين ػػة ,فالعبلق ػػة العدائي ػػة ب ػػيف الفمس ػػطيني
والمدينة العربية ,بػرزت فػي بدايػة الرحمػة الفمسػطينية إلػى الشػتات والمجػوع"(,)2إال أف نظػرة الكاتبػة
إلػػى مكػػاف الحيػػاة لػػـ يكػػف نظػرة عدائيػػة ,ولػػـ يكػػف مكانػاً عػػدائياً ,بػػؿ نظػػرت إليػػو عمػػى أنػػو مكػػاف
حميمي ,ألنو مكاف أواىا,إالأف ىذا المكاف الحميمي يبقى محتفظاً بصفة الغربة.
تتجمى في رواية قمر في الظييرة معاني االحتػراـ والتقػدير لمكػاف اإلقامػة ( مصػر ) ,مػف
شرصية نييؿ التي عانت الويبلت مف زوجيا ,وبرغـ مف ىذه القسوة التي تعرضت ليا نييؿ إال
أنيا تبقى تحب مكاف حياتيا الذي أواىا ,فتقوؿ الكاتبة" حزنت ألجؿ أىميا وناسػيا ,ألجػؿ أبييػا
وأميا اواروانيا ,ألجؿ ببلد ليا تحبيا ,ونبتػت وتجػذرت فػي وديانيػا ,وكيػؼ طػارت برعمػة ربيعيػة
لتحط في مصر اإلسكندرية ,تحب الناس فييا ,وتتمنى ليـ حباً ووفاع,إال ىذا الرجؿ الذي دفعيػا
لمطريؽ وحيدة ,فتحف ليا الطريؽ وبدأت حياة األدب نجمة ال تود السقوط"(.)3
تكف الكاتبة االحتراـ والتقدير والمحبة لمصر وشعبيا ,واإلسػكندرية عمػى وجػو الرصػوص
مكاف إقامتيػا ,وتم مػت ىػذه المحبػة لمصػر فػي شرصػية نييػؿ التػي تركػت ببلدىػا ,وأىميػا وأبييػا
وأميػػا وأرواتيػػا ,وحطػػت بجناحيػػا عمػػى أرض مصػػر باسػػطة محبتيػػا وفائيػػا ألناسػػيا ,اواف كرىػػت
بعػػض الشرصػػيات التػػي أسػػاعت ليػػا ,والمتم مػػة فػػي شرصػػية حكػػيـ زوجيػػا إال أف ذلػػؾ الك ػره لػػـ
يؤ ر عمى العبلقة الحميمية التي تربط الشرصية بمكاف حياتيا.
نرى في رواية مف ىنا وىناؾ ,حالة التأقمـ مع مكاف الحيػاة ,فتقػوؿ ":سػيارة جميمػة تجػوب
طرقات مدينتيا ,تعػرؼ األزقػة ,وطرقػات تحػاذي النيػؿ فيغػرؽ فػي عينييػا مػف وراع مقػود سػيارتيا
ترى كؿ المشاىد"(.)4

) (1عدناف الجواريش ,حركة التجريب في الرواية الفمسطينية مف الستينات حتى عاـ 1995ـ ,مرجع سابؽ ,ص.103
) (2عمى عودة ,الزماف والمكاف في الرواية الفمسطينية ,مرجع سابؽ ,ص.198
) (3بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص,301
) (4المصدر السابؽ ,ص.13
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ىن ػػا تتجم ػػى مع ػػالـ االنتم ػػاع لممك ػػاف الجدي ػػد (مك ػػاف الحي ػػاة) ,وق ػػد تم م ػػت مع ػػالـ االنتم ػػاع
بشرصية جميمة التي تقبمت وتأقممت مع مكاف المعيشػة الجديػد ,وتجسػد ىػذا االنتمػاع مػف رػبلؿ
عبارة ( تجوب طرقات مدينتيا) فأصبحت مدينة اإلسكندرية ىي مدينتيا الجديدة .
كػذلؾ نمػػتمس ىػػذا االنتمػػاع فػػي روايػػة قمػػر فػي الظييرة,حيػػث تؤكػػد لنػػا الكاتبػػة ومػػف رػػبلؿ
شرصية نييؿ انتماعىا إلى مكػاف إقامتيػا الجديػد ,فتقػوؿ " عمػى مػدار حػرب ممتػدة ,كانػت نييػؿ
تقاتؿ عمى أحبػاؿ مػف ىػواع ,مػا بػيف مكػاف إقامتيػا فػي اإلسػكندرية وأىميػا فػي غػزة ,كػاف اليػاتؼ
ىو وسيمتيا الوحيدة واألريرة ,تدؽ عميو بأنامؿ متشب ة بالحياة آلرريف ىناؾ"(.)1
ىنػػا تأكيػػد مػػف الكاتبػػة ,عبػػر شرصػػية نييػػؿ عمػػى تقبػػؿ مكػػاف اإلقامػػة(مصػػر) ,وذلػػؾ مػػف
ر ػػبلؿ عب ػػارة ( م ػػا ب ػػيف مك ػػاف إقامتي ػػا ف ػػي اإلس ػػكندرية ),أيض ػػا ى ػػذه العب ػػارة تأكي ػػد عم ػػى انتم ػػاع
الشرصية إلى المكاف الجديد .
ك ػػذلؾ ف ػػي رواي ػػة حن ػػيف تتجم ػػى مع ػػاني االنتم ػػاع إل ػػى مك ػػاف الحي ػػاة الجدي ػػد ل ػػدى الكاتب ػػة,
وشرصياتيا الروائية ,كذلؾ حياة التأقمـ مع مكاف الحيػاة ,فتقػوؿ " تعػرؼ مواقػع أقػداميا الصػغيرة
في شوارع القاىرة ,ترتقي األدوار العميا تسمع نغمات الجيتػار ( أنػا بحبػؾ يػا مصػطفى ) ,القػاىرة
في وضو النيار حركة ال تتوقؼ ,تشدىا أميا مف يػدىا,تبتمعيـ حػارات وأزقػة ,تسػمع رغبتيػا فػي
شراع حاجياتيا مف الموسكي الزحاـ الشديد في قيظ الشمس"(.)2
ىنا تأكيد مف الكاتبة عمى حالة التأقمـ واالنتماع لمكػاف الحيػاة ,يتجمػى ىػذا االنتمػاع ( فػي
معرفتيا بشوارع القاىرة ) ,كذلؾ تصؼ لنا الكاتبة حاؿ القاىرة مف ازدحاـ واكتظاظ سكاني .
وبػذلؾ " فػػبل بػػد أف يكػوف التػأ ير متبػػادالً بػػيف الشرصػية والمكػػاف الػػذي تعػيش فيػػو,أو البيئػػة التػػي
تحيط بيا ,ليصبو المكاف ىو الكاشؼ عف الحالة الشعورية التي تعيشيا الشرصية "(.)3
بالرغـ مف الراصية التي يتمتع بيا مكاف الحياة (مصر) بألفة وأنو مكاف حميمي بالنسبة
لمكاتبة وشرصيتيا الروائية ,إال أف ىذا المكاف الحميمي يبقى محتفظاً بصفة الغربة ,فالكاتبػة قػد

) (1بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص.271
) (2المصدر السابؽ ,ص.59
) (3فريػػدة إب ػراىيـ موسػػى ,زمػػف المحنػػة فػػي سػػرد الكاتبػػة الجزائريػػة( د ارسػػة نقديػػة) ,ط ,1دار غيػػداع لمنشػػر والتوزيػػع ,عمػػاف2012 ,ـ,
ص.121
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تغربت عف وطنيا لمدراسة ,ومف ـ تزوجت ىناؾ ,وكتب لمكاف الغربػة أف يكػوف مكػاف المعيشػة
الذي يأوي الكاتبة.
تسػػطر لنػػا الكاتبػػة معػػاني الغربػػة ,فيػػي تصػػؼ لنػػا مكػػاف الحيػػاة بمػػدينتيا الغريبػػة ,كػػذلؾ
تحػػث أبنػػاع الػػوطف عمػػى تحمػػؿ المصػػاعب فػػي سػػبيؿ الػػوطف ,فتقػػوؿ " يمقػػي إلييػػا ترنيمػػة وطػػف,
تيجػػع روحيػػا تفػػيض عمػػى قمميػػا ,تكتػػب إليػػو سػػعيدة لترحالػػؾ فػػي ربػػوع ىػػذا الػػوطف ,ألنػػؾ العائػػد
لؤلرض والتراب الذي أحببناه ,ىنا في مدينتي الغريبة ,ال أرى الشػمس ,ال أرى فييػا غيػر األفػوؿ
عمى حافة المغيب ,ىناؾ حيث يكوف شروؽ ,فمتتحمؿ كؿ الحواجز ,فيي تمضي بؾ تعيدؾ مف
جديد ,صباح الرير يا وائؿ ,صباح الرير يا دو ار "(.)1
يسيطر الشعور بالغربة والبعد عف الوطف عمى شرصية شمس ,وقد جسدت صورة الغربة
بأف وصفت مكاف الحياة المدينة التي تسكف بيا بالمدينة الغريبة ,الذي يعمؽ إحساس الشرصية
شػػمس بالغربػػة أنيػػا ال تػػرى الشػػمس فػػي المكػػاف الػػذي تسػػكف فيػػو ,نػػابع ذلػػؾ مػػف حالػػة االزدحػػاـ
واالكتظاظ الذي تعيشو مصر.
كمػػا تسػػطر لنػػا الكاتبػػة فػػي موضػػع آرػػر ,إحسػػاس شرصػػيتيا الروائيػػة بحالػػة االغت ػراب
والضػػياع ج ػراع البعػػد عػػف الػػوطف ,ففػػي روايػػة مػػف ىنػػا وىنػػاؾ تتجمػػى صػػورة اإلحسػػاس بالغربػػة
واضحاً وجمياً فتقوؿ الكاتبة عمى لساف شرصية جميمة " عمري تسعة و بل وف عاماً أنا اآلف فػي
مدينة ليا بحر مف الشمس تولد ,كاف ىناؾ لي بيت وأرض ,وىنا لي بيت ببل أرض ,ىناؾ كػاف
لي ماض وكنت أممؾ ناصية يومي ,وأنا ىنا ببل ماض ,يومي بطاقة سوداع ,ىنا ببل جػذور بػبل
أصؿ"(.)2
تتجمػػى حالػػة الغربػػة والضػػياع واأللػػـ بػػالحنيف إلػػى الػػوطف ,وقػػد تجسػػدت ىػػذه الحالػػة مػػف
رػػبلؿ المقارنػػة والمفاضػػمة بػػيف مكػػاف المعيشػػة الغربػػة ومكػػاف النشػػأة الوطف,فػ ػ ػ" الحنػػيف لممكػػاف
المفقػػود يكػػوف سػػبباً السػػترجاعو فػػي الػػذاكرة ,والحنػػيف ألػػـ تبػػث فيػػو الػػذاكرة متعػػة التػػذكر إذ ترسػػـ
لمعالـ المفقود صورة متريمة ىي المرجعي المستعاد"(.)3

) (1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.91
) (2المصدر السابؽ ,ص.89
) (3يمنى العيد ,فف الرواية بيف رصوصية الحكاية وتميز الرطاب,ط ,1دار اآلداب ,بيروت1998 ,ـ ,ص.115
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ترس ػػـ لن ػػا الكاتب ػػة ص ػػورة الحن ػػيف إل ػػى ال ػػوطف ,نتيج ػػة حال ػػة الغرب ػػة الت ػػي تعيش ػػيا الكاتب ػػة
وشرصياتيا الروائية ,فالحنيف إلى الوطف يراود الشرصيات ,ينبع ذلؾ الحنيف مف الحالة النفسية
المسيطرة عمى الكاتبة وشرصياتيا الروائية ,فيي تيرب بذاكرتيا إلى وطنيا ومػا يحممػو مػف ألفػة
وطمأنينة ,عمى عكس مكاف الحياة الصارب المفعـ بالضجيو ,فتقوؿ " لـ يرطر بباؿ حنيف أف
ت ارفػػؽ صػػاحبتيا عبػػر شػػوارع السػػوؽ القػػديـ فػػي محطػػة الرمػػؿ باإلسػػكندرية بعػػد عودتيػػا مػػف حفػػؿ
الرطوب ػػة ,شػ ػوارع مزدحم ػػة بالس ػػيارات والم ػػارة ,ني ػػر ال يتوق ػػؼ عب ػػر األرص ػػفة ,وأم ػػاـ واجي ػػات
المحػػبلت ,ال تمػػتقط عينيػػا أي مشػػاىد ,كيػػؼ وىػػي المسػػكونة ىنػػاؾ ,كػػؿ مػػا حوليػػا م اريػػا تعكػػس
صور وطنيا البعيد ,كانت تظف أنيا ستمضى عنيا حاؿ نيميما آرر درجة مف بيو المسرح"(.)1
تبدو حالة الضياع واضحة وما تعانيو شرصية حنيف مف حنينيا إلى وطنيا ,فبالرغـ مف
حيوية المكاف وضجيجو تبقى صورة الحنيف إلى الوطف مسيطرة عمى ذىف الشرصية بيف الحيف
واآلرر ,والذي يعمؽ إحساس الشرصية بحنينيا إلى وطنيا,أف عينييػا ال تمػتقط أي مشػاىد رغػـ
حالة الضجيو الذي تعيشو.
المكان الموصل :
يعد المكاف الموصؿ مف أك ر األماكف إيجابية في حياة الكاتبة بشػرى ,فيػو مكػاف لمعبػور
مف عالـ الغربة إلى عالـ الوطف ,وىو عبارة عف حاجز,ػمكاف عبور يفصؿ بيف قطريف بعضيما
عف بعض ,كأف يكوف سػمكاً شػائكاً ,أو صػحراع ,أو معبػر ,أو أي نقطػة فاصػمة بػيف قطػريف ,فػ ػ"
يكوف فيو المكوث مؤقتاً ألنو يفصؿ بيف عالميف ,ومف ـ بيف مكانيف"(.)2
ويعد اإلنساف الفمسطيني مف أك ر الناس حاجة لممكاف الموصؿ ,كونو يعيش حالة الغربة
والضياع عف الوطف فيو ال بد لو مف عبور ىذا المكاف ,لموصوؿ إلى وطنو ,لـ ييمؿ الروائيوف
ىذا المكاف بؿ كانت تربطيـ بو عبلقات مميزة تنبع مف " أنو المكاف الذي يقػرب الفمسػطيني مػف
وطنػ ػػو "(,)3ورد ىػ ػػذا المكػ ػػاف فػ ػػي روايػ ػػات الكاتبػ ػػة حيػ ػػث نجػ ػػد الحالػ ػػة الشػ ػػعورية مسػ ػػيطرة عمػ ػػى
) (1بشرى أبو شرار ,حنيف ,مصدر سابؽ ,ص.198
) (2كم وـ مدقف ,داللة المكاف في رواية موسـ اليجرة إلى الشماؿ لمطيب صالو ,األ ر ,مجمة اآلداب والمغػات ,جامعػة ورقمػة ,الج ازئػر,
العدد الرابع ,ماي2005 ,ـ ,ص.151
) (3عمي عودة ,الزماف والمكاف في الرواية الفمسطينية ,مرجع سابؽ ,ص.198
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الشرصػػيات الروائيػػة ,كونيػػا تعػػيش الغربػة ,وعبلقػػة الشرصػػيات الروائيػػة عبلقػػة ايجابيػػة بالمكػػاف
الموصؿ لموطف ,وقد لمسنا ذلؾ في داللػة الصػحراع ( صػحراع سػيناع ) ,فيػي عتبػة عبػور؛ البػد
مػػف تجاوزىػػا لموصػػوؿ إلػػى الػػوطف ,اواف حممػػت داللػػة الصػػحراع فػػي األدب العربػػي دالالت رمزيػػة
تحم ػػؿ معن ػػى الض ػػياع ,والغرب ػػة ,والم ػػوت ,والمواجيػ ػة ,ذل ػػؾ ألني ػػا " ال ترض ػػع لس ػػمطة أح ػػد,وال
يمتمكيػػا أحػػد وتكػػوف الدولػػة وسػػمطانيا بعيػػدة بحيػػث ال تس ػتطيع أف تمػػارس قيرىػػا ,لػػذلؾ تصػػبو
ير ما يفتقر ىذا المكاف إلى الطرؽ والمؤسسات الحضػارية ومم مػي السػمطة ,ألنيػا تقػع
نائية ,وك اً
بعيدة عف المناطؽ اآلىمة بالسكاف ,لذلؾ تكتسب دالالت راصة م ؿ الغرب البعيد"(.)1
اىتـ الكتاب الفمسطينيوف الذيف التزموا بقضية وطػنيـ بالمكػاف الموصػؿ إلػى الػوطف عمػى
اعتبػػار أنػػو محطػػة لموصػػوؿ إلػػى الػػوطف ,ال بػػد مػػف تجاوزىػػا ,فيػػذه الكاتبػػة بشػػرى أبػػو شػرار تعػػد
الصػػحراع مكان ػاً محبب ػاً لػػدييا؛ ألنػػو يوصػػميا إلػػى الػػوطف ويقطػػع رحمػػة غربتيػػا ,ويوحػػد مشػػاعرىا
بالفرح والطمأنينة.
ترسػػـ لنػػا الكاتبػػة حالػػة مػػف الفػػرح لشرصػػية نييػػؿ العائػػدة إلػػى أرض الػػوطف عبػػر المكػػاف
الموصػػؿ (صػػحراع سػػيناع) ,فتقػػوؿ ":تعبػػر لػػدروب سػػيناع ,تعػػرؼ كػػؿ القػػرى المتراميػػة عمػػى تػػبلؿ
الصػػحراع الشػػمالية الموازيػػة لش ػريط البحػػر ,قنط ػرة شػػرؽ ,قنط ػرة غػػرب ,بيػػر العبػػد ,الشػػيخ زويػػد,
رفو ,بيوت سكنت عمى تاريخ قديـ ,حكيـ يجاور السائؽ ,وال تعنيو األماكف فػي شػيع ,وال تم ػؿ
لو أي معنى أو رمز ,قناة السػويس ,الكبػاري العائمػة ,المعديػة ,كانػت أميػا رفيقػة ليػا فػي العبػور
عمييا .سيناع حبيبة ,ليا جدائؿ تمقييػا عمػى كتػؼ نييػؿ ,عبػرت سػيناع مػف سػنوات طويمػة حمميػا
قطػػار الشػػرؽ الس ػريع ,انطمػػؽ بيػػا مػػف محطػػة الشػػجاعية بغ ػزة ,قطػػع الصػػحراع ,والقنػػاة ,والقػػرى,
وحػػط فػػي رمسػػيس ,وتعػػود مػػف رمسػػيس لػػتحط فػػي غػزة ,سػػيناع حبيبػػة تمقػػي بظفائرىػػا عمػػى كتػػؼ
نييؿ.
سػػيناع موعػػد مػػرور ,سػػيناع موعػػد وصػػوؿ إلػػى حضػػف الػػوطف ,قيظيػػا يمفػػو وجييػػا ,تحمػػؿ وجػػع
الشمس فييا في قمب العبور إلى غاية الوصوؿ"(.)2

) )1يوري لوتماف ,مشكمة المكاف الفني( المكاف ودالالتو) تر سي از قاسـ دراز ,مرجع سابؽ ,ص.62
) (2بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص.78-77
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تتجمى حالة السرور لشرصػية نييػؿ بفرحيػا بعودتيػا إلػى وطنيػا عبػر سػيناع ,فيػي تحفػظ
األماكف الموصمة إلى الوطف ,تنبع تمؾ الحالة مف نفس مشتاقة إلػى تػراب الػوطف ,فيػي تتحمػؿ
الص ػػعاب ودرج ػػات الحػ ػ اررة العالي ػػة ,م ػػف أج ػػؿ الوص ػػوؿ إل ػػى ال ػػوطف ,ألف ى ػػذا المك ػػاف س ػػبيميا
لموصوؿ لوطنيا.
تسيطر حالة اليأس عمى الكاتبػة  ,ففػي روايػة أنشػودة شػمس تسػيطر الحالػة النفسػية عمػى
شرصػػية شػػمس ,والتػػي تػػرى المكػػاف الموصػػؿ (سػػيناع) لوطنيػػا ,وال نسػػتطيع الػػذىاب إليػػو فتقػػوؿ"
ىػػذه سػػيناع ,وعمػػى مرمػػى بصػػر مػػف ذات األرض يولػػد وطػػف آرػػر ..أسػػماع المػػدف منقوشػػة عمػػى
جمدي ,الشمس مف جدائمي تشرؽ مف ىناؾ"(.)1
تب ػػرز دالل ػػة الص ػػحراع (ص ػػحراع س ػػيناع) كمك ػػاف موص ػػؿ ,وكنقط ػػة فاص ػػمة ب ػػيف مك ػػانيف
وعالميف عند الكاتبة بشرى وشرصياتيا شمس ,بيف عالـ الغربة وعالـ الوطف .
كػػذلؾ تبػػرز داللػػة صػػحراع سػػيناع كمكػػاف موصػػؿ ألرض الػػوطف ,ففػػي روايػػة حنػػيف تقطػػع
شرصية أـ جبر سيناع لتصؿ إلى الوطف ,فتقوؿ ":أنا ىنا في مدينة العريش ,أرذت شاليو عمى
البحر أنا وأـ جبر ,وصحبة لنا وأقارب ,جميعنػا ننتظػر فػتو المعبػر ,إذف أنػت فػي العػريش ,غػداً
سنكوف في ببلدنا ,أو بعد غد ,أبو جبر وزوجتو وعظاـ مزروعة في أمػاكف عب ػت بيػا رصاصػة
تفتت العظاـ وتذيبيا ,أـ جبر تقطع الرحمة عبر سيناع تمػتقط بقيػة مػف أنفػاس عمػى رمػاؿ شػاط
النريػػؿ ,قػػد يعيػػدىا المػػدى فػػي لحظػػة إلػػى مػػدينتيا بعظػػاـ مزروعػػة ,تقتفػػي أ ػػر الظػػبلؿ ,تشػػرع
شبابيؾ بيتيا ,أـ جبر ليا وطف تعود إليػو ,حجػرة صػغيرة شػرع شػباكيا عمػى شػارع صػبلح الػديف
مف قمب المعبر إلى غزة الشجاعية"(.)2
تتجمػػى سػػيناع كمكػػاف موصػػؿ لمػػوطف ,كمكػػاف يمقػػي بػػالمغتربيف إلػػى وطػػنيـ ,وقػػد تجسػػدت
ىػػذه الداللػػة فػػي عبػػارة (أـ جبػػر تقطػػع الرحمػػة عبػػر سػػيناع  ...قػػد يعيػػدىا المػػدى فػػي لحظػػة إلػػى
مدينتيا).

) (1بشرى أبو شرار ,أنشودة شمس ,مصدر سابؽ ,ص.166
) (2بشرى أبو شرار ,حنيف ,مصدر سابؽ ,ص.83-82
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ترس ػػـ لن ػػا الكاتب ػػة المك ػػاف الموص ػػؿ (س ػػيناع) بص ػػورة نض ػػالية ,يس ػػتردمو ال ػ ػوار لتوص ػػيؿ
السبلح إلى الوطف عبره ,وتجسد ذلؾ في رواية أعواد قاب ,حيث استعانت شرصية إبراىيـ أبو
دية بيذا المكاف لتوصيؿ السبلح إلى الوطف لمواجية العصابات الصييونية ,فتقوؿ ":نعـ إبراىيـ
أبػػو ديػػة بػػاع أرضػػو ليشػػتري السػػبلح ,ودعػػو أبػػي عمػػى البوابػػة متجيػاً إلػػى مصػػر ,ليعقػػد الصػػفقة
ويػأتي بالسػػبلح والػػذريرة عبػػر الصػػحاري والقفػػار ,ليقػػؼ فػػي المواجيػػة ضػػد االنجميػػز والعصػػابات
الييودية"(.)1
نبلحظ أف الكاتبػة ألبسػت المكػاف الموصػؿ وشػاح النضػاؿ ,فػي عقػد الصػفقات ,وباإلتيػاف
بيا إلى الوطف لمواجية المحتؿ.
تبػػدع لنػػا الكاتبػػة صػػو اًر أرػػرى لممكػػاف الموصػػؿ لمػػوطف ,أال وىػػو الحػػاجز العسػػكري ,أو
المعبػػر ,وقػػد كػػاف معبػػر رفػػو نقطػػة وصػػؿ بػػيف مصػػر وفمسػػطيف (غػزة) ,فممػػر األمػػاف ألىػػؿ غػزة
لموصوؿ لوطنيـ اجتياز ىذا المعبر.
أبدعت الكاتبػة فػي وصػؼ المكػاف الموصػؿ لمػوطف (الحػاجز العسػكري),وتحمؿ الصػعاب
مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى الػػوطف ,فتقػػوؿ"سػػياج ,أسػػبلؾ شػػائكة ,وأب ػواب مكيربػػة ,صػػفارات إنػػذار,
كشافات أحالت ليمنا نيا اًر ,مكبرات صوت حالت بيف آذاننا وقموبنا ,ضػمنا الميػؿ بسػياجو ,تنغزنػا
حواؼ حكاياتنا فنظؿ ننظر قمرنا في سماع ليمنا"(.)2
تصػػؼ لنػػا الكاتبػػة المكػػاف الموصػػؿ لمػػوطف ,ومػػا يحممػػو مػػف صػػعاب ,وعراقيػػؿ فػػي وجػػو
العائ ػػديف إل ػػى أوط ػػانيـ ,إال أف إصػ ػرار العائ ػػديف إل ػػى أوط ػػانيـ ى ػػو م ػػا يػػراود أذى ػػانيـ ,فيتحممػ ػوا
الصعاب ,والمشقة مف أجؿ العودة إلى الوطف .
تصػػور لنػػا الكاتبػػة فػػي روايػػة قمػػر فػػي الظييػرة العراقيػػؿ والصػػعاب التػػي يضػػعيا االحػػتبلؿ
عمػػى المكػػاف الموصػػؿ لمػػوطف ,لكػػف ىػػذه العراقيػػؿ تزيػػد مػػف تشػػبث العائػػديف بأوطػػانيـ ,فتقػػوؿ":
صالة الوصوؿ في قيظ تموز ,تمور بالزحاـ ,قواطع زجاجية ,طوابير منتظمة ,تجمػس مػف رمػؼ
القواطػػع مجنػػدات يػػتمقفف األوراؽ لفحصػػيا ,يضػػاىيف الصػػور ,يػػدققف فػػي مبلمػػو قادمػػة مػػف كػػؿ
) (1بشرى أبو شرار ,أعواد قاب ,مصدر سابؽ ,ص.117
) (2المصدر السابؽ ,ص.11
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صوب ,كؿ القادميف غايتيـ الدروؿ لوطف محتؿ ,لكؿ واحػد فػييـ ذاكػرة فػي بيػت ووطػف ,زوجػة
وأبناع ,يقفوف وليفة تمتزج بالرجاع لمحظة الوصوؿ"(.)1
ترس ػػـ لن ػػا الكاتب ػػة م ػػا يكاب ػػده العائ ػػدوف إل ػػى أوط ػػانيـ م ػػف س ػػمطات االح ػػتبلؿ ,م ػػف أج ػػؿ
الوصػػوؿ إلػػى ال ػوطف ,وقػػد تم ػػؿ ىػػذا التحمػػؿ فػػي عبػػارة ( كػػؿ القػػادميف غػػايتيـ الػػدروؿ لػػوطف
محتؿ ).
ترسـ لنا الكاتبة في موضع آرر مف رواية أنشودة شمس ,المكابػدة والمعانػاة التػي يعانييػا
العائدوف إلى أوطانيـ ,فتقوؿ ":أعود وأجمس عمػى حقػائبي أمػاـ حػاجز زجػاجي ,أنتظػر مػف يػدؽ
عمػػى جػواز سػفري ,رػػتـ الػػدروؿ ...تقػذفني حافمػة إلػػى ىنػػاؾ ,أحتضػػف الشػػمس ,اليػواع ,األرض
تمـ كياني المن ور مف بقاع الدنيا ,أعود إلى شيب سطعت ,ترقب األرض ,لمكاف آمف لسػقوطيا
..أسقط ىناؾ"(.)2
تسػػيطر حالػػة عم ػى شرصػػية شػػمس ,كونيػػا تعػػيش الغربػػة ,فيػػي تريػػد تحمػػؿ الصػػعاب
والمعانػػاة الت ػي يفرضػػيا االحػػتبلؿ؛ مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى وطنيػػا ,عبػػر ىػػذا المكػػاف الموصػػؿ
لموطف.
كذلؾ ترسـ لنا الكاتبة صو اًر أررى لممكاف الموصؿ لموطف ,وتم مت ىذه الصػورة بالسػيارة
التػػي تحمػػؿ العائػػديف إلػػى أمػػاكف سػػكناىـ ,ففػػي روايػػة قمػػر فػػي الظييػرة ,تصػػؼ لنػػا الكاتبػػة سػػيارة
محمػػد أبػػو جب ػػؿ الػػذي ينق ػػؿ إلػػى أم ػػاكف سػػكناىـ ,فتقػػوؿ " س ػػيارة تعيػػد الغ ػػائبيف لػػديارىـ ,يقات ػػؿ
بعجبلت أربع ,يقطع المسافات المستحيمة ,محمد أبو جبؿ أوؿ وجو تمتقيو مف أرض تحبيا"(.)3
ترسػػـ لنػػا الكاتبػػة المكػػاف الموصػػؿ والمتم ػػؿ بسػػيارة مجمػػد أبػػو جبػػؿ ,ذلػػؾ الشػػرص الػػذي
ينقؿ العائديف ,والغائبيف إلى ديارىـ.

) (1بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص.78
) (2بشرى أبو شرار ,أنشودة شمس ,مصدر سابؽ ,ص.33
) (3بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص.87
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رسمت الكاتبة بشرى لنا صو اًر ليذا المكاف تم ػؿ فػي صػحراع سػيناع ,والحػاجز العسػكري,
والمعبر ,كذلؾ بالسيارة ,ينبػع ىػذا التصػور لػدى الكاتبػة مػف روح أتعبتيػا حيػاة الغربػة والبعػد عػف
الوطف.
مكان ممتقى األدباء( المقيى)-:
اترػػذ ىػػذا المكػػاف مكانػػة بػػارزة فػػي أعماليػػا الروائيػػة ,كونيػػا أديبػػة ,فقػػد سػػطعت وتػػؤلألت
الكاتبة بشرى في مكػاف إقامتيا(مصػر) ,وبالتػالي فقػد انعكسػت ىػذه الحيػاة األدبيػة عمػى ارتيارىػا
لؤلمكنة ,كػذلؾ انعكسػت ىػذه الحيػاة األدبيػة عمػى شرصػياتيا الروائيػة ,فحممػت ىػذه الشرصػيات
طابع األدب.
مكػػاف ممتقػػى األدبػػاع ,ىػػو ذلػػؾ المكػػاف الػػذي يقصػػدونو لغػػرض المسػػامرة األدبيػػة ,فاترػػذت
مف المقيى مكاناً تجتمع فيو شرصياتيا الروائيػة بعضػيا مػع بعػض ,اواف كػاف المقيػى" يسػتوعب
الجميع ويحتوي الجميع دوف شروط مسبقة ,ودوف مواعيد مسبقة"( ,)1بالتالي فقد عػد المقيػى مػف

األماكف المفتوحة والتي يمتقي بو جميع أطياؼ الجنس البشػري ,مػف أنػاس مػف عامػة الشػعب ,أـ
مف الطبقات األدبية.
يظيػػر لنػػا مكػػاف ممتقػػى األدبػػاع(المقيى) مػػف رػػبلؿ األعمػػاؿ الروائيػػة لمكاتبػػة بشػػرى أبػػو
شػرار ,مكانػاً مألوفػاً ومحببػاً لمكاتبػة وشرصػياتيا الروائيػة ,مكانػاً لم ارحػة ,ومكانػاً لمناقشػة األمػػور
األدبية ,مكاناً يمـ شمؿ أبناع الوطف الواحد مف الطبقة األدبية الواحدة.
تصػػور لنػػا الكاتبػػة حالػػة األلفػػة والتػرابط األدبػػي فػػي ىػػذا الممتقػػى ,كمػػا ووضػػعتو فػػي قالػػب
يوصؼ مدى عشقيا ليذا المكاف ,ففي رواية قمر في الظييرة تجسد لنا الكاتبػة حالػة التػآلؼ بػيف
الطبق ػػات األدبي ػػة ,فتق ػػوؿ ":كان ػػت نيي ػػؿ تجم ػػس ف ػػي قي ػػوة الس ػػكرية ب ػػيف أدب ػػاع ,ومبدعيف,ق ػػدموا
لممشاركة فػي أجػواع انترابيػة فػي اتحػاد كتػاب مصػر ,وشػاعرة تجاورىػا ,تتسػرب مػف نافػذة القيػوة
نسمة ىواع ,تشػيع صػقيع األرض فػي أنحػاع القيػوة ,فتشػد شػاؿ صػاحبتيا ,تقاسػميا الػدؼع عمػى

) )1شاكر النابمسي ,جماليات المكاف في الرواية العربية ,مرجع سابؽ ,ص.199
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درػاف النراجيػؿ ,وحكايػات ال تمػؿ سػماعيا مػف شػاعر مرضػرـ ,ال تغيػب االبتسػامة عػف وجيػػو,
يمقي الزجؿ ,ويمقي بحكايات تصيبيـ بالدىشة ,لتعمو ضحكات تتأرجو في فضاع المقيى"(.)1
ترػػرج الكاتبػػة داللػػة المقيػػى مػػف كونػػو مكانػاً يجتمػػع فيػػع النػػاس بقصػػد قضػػاع وقػػت الفػراغ
والتسػػمية ,إلػػى مكػػاف يحمػػؿ داللػػة التقػػاع األدبػػاع بقصػػد حػػؿ األمػػور األدبيػػة ,وذلػػؾ عػػف طريػػؽ
الجمسػػات األدبيػػة فػػي المقػػاىي ,وتتم ػػؿ ىػػذه الداللػػة فػػي (قػػدوـ األدبػػاع والمبػػدعيف لممشػػاركة فػػي
األجواع االنترابية) ,كما وترسـ ىذه المقطوعة حالة التماسؾ بيف أفراد الطبقة األدبية.
يتجمى في موضع آرر مف رواية مػف ىنػا وىنػاؾ ,حالػة التػرابط ال قػافي بػيف أبنػاع الطبقػة
األدبيػػة ,حيػػث يظيػػر ىػػذا المكػػاف لبلجتمػػاع ولممسػػامرات األدبيػػة ,فتقػػوؿ الكاتبػػة ":عمػػى المقيػػى
ال قػػافي امتػػدت الجمسػػات والمقػػاعات فػػي بمػػد واحػػد يتسػػع فضػػاؤه ليػػـ ,يمتقػػوف فػػي أرض القػػاىرة,
يجتمعوف ,يتحد وف ,يرتابوف ,يتيامسوف ,يصمتوف ,تأرذ مكانيا في أحد المقاعد تسترد عافيتيػا
مػػف وطع أفكػػار م قمػػة بيػػا عمػػى طػػوؿ طريػػؽ قطعتػػو لتمتقػػي زكػػي القػػادـ مػػف قمػػب حصػػار غ ػزة,
ومصطفى اآلغا الذي يشبييا مف حكاية ليا مف ىنا وىناؾ"(.)2
تتجمى صورة المقيى كمكاف الجتماع الطبقة األدبية مف جميع أقطار الوطف العربي أوالً,
ػػـ أبنػػاع الػػوطف الواحػػد ,وقػػد تجسػػد فػػي لقػػاع جميمػػة بأبنػػاع وطنيػػا زكػػي العيمػػة ومصػػطفى اآلغػػا,
باإلضافة إلى ذلؾ تدؿ المقتطفة السابقة عمى حالة الترابط األدبي بيف األدباع.
تجسد الكاتبة حالة الراحة والربلص مف األوجاع الذي يتصؼ بيا ذلػؾ المكػاف( المقيػى)
ممتقى األدباع ,فالشرصيات الروائية تمجأ إلى ىذا المكاف ليرمصيا مف أوجاع الغربة والبعػد عػف
الوطف ,تقوؿ الكاتبة ":أدباع مصر ينف وف دراف النراجيؿ في سماع القاىرة ,فتسري أوجاعيـ فػي
فضائيا ,ليعودوا وقد ترففوا منيا ,نييؿ أرذتيا آرر زاوية مف دارؿ المقيػى ,تنشػد اآلىمػف بيػت
القصيدة ,تتمػوى سػحابات الػدراف ,تنسػو زغػرودة الفػرح ,فػي مقيػى يقابػؿ مسػرح السػبلـ ,يواصػؿ
أبو الحمد مدينتي تعشقني حيف أضمد المسػافات فػي عينييػا ,وأرتمػي فػي براحيػا ,أطمػؽ نايػاتي.

) (1بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص.300-299
) )2بشرى أبو شرار ,مف ىنا وىناؾ ,مصدر سابؽ ,ص.261
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نييؿ تغالػب نشػيجيا ,تػود لػو تنسػاب مػع البكاعػػ ,تتطيػر مػا عمػؽ عمػى جسػدىا مػف أوجػاع ,ىػؿ
صارت القيوة بيتيا ,رموتيا ,حالتيا الوحيدة التي تودىا أف تكوف"(.)1
ىنا تصوير جميؿ مف نييؿ بأف أعطت (المقيى) مكاف ممتقى األدباع مكاناً يحمؿ معنػى
ال ارحػػة ,فنييػػؿ تعتبػػر المقيػػى ىػػو المكػػاف الػػذي يرمصػػيا مػػف أوجاعيػػا ومتاعبيػػا الحياتيػػة ,كونيػػا
تعػػيش الغربػػة أوالً ,ػػـ القسػػوة التػػي القتيػػا مػػف زوجيػػا اني ػاً ,فتمجػػأ إلػػى المقيػػى؛ لتشػػعر بال ارحػػة
والربلص مف األوجاع.
ك ػػذلؾ نم ػػتمس ى ػػذه الدالل ػػة ف ػػي موض ػػع آر ػػر م ػػف رواي ػػة دورا ,فش ػػمس تمج ػػأ إل ػػى المقي ػػى
لمشعور بالراحة ,تقػوؿ الكاتبػة " :تكتػب شػمس تفاصػيؿ مػف حياتيػا اليوميػة ,قػد تػزيو عنػو بعػض
مف تعب ينيؾ قواه:
لتوي عائدة مف القيوة ,كنت بصػحبة أصػدقاع لػي أدبػاع ,قصاصػيف ,وشػعراع ,كػـ أحػب المقػاىي
ورائحة النراجيؿ ,عػدت لمبيػت وضػباب يغمػؼ المدينػة ,وكػأف الغمػوض يمضػي بيػذه الػببلد ,غػداً
سيسافر الضباب ,وتنكشؼ األشياع وتقترب مف النور"(.)2
ترسػ ػ ػػـ الكاتبػ ػ ػػة صػ ػ ػػورة المقيػ ػ ػػى كمكػ ػ ػػاف لمممتقػ ػ ػػى ,والتسػ ػ ػػامر مػ ػ ػػع األصػ ػ ػػدقاع واألدبػ ػ ػػاع,
والقصاصيف ,والشعراع ,وبذلؾ فقنو يدؿ عمى الراحة كػذلؾ إ ازلػة اليمػوـ ,ويكػوف ذلػؾ عػف طريػؽ
حمقات التسامر التي تعقد في ذلؾ المكاف .
صػػورت الكاتبػػة المقيػػى بداللتػػو األدبيػػة المتعػػارؼ عمييػػا فػػي السػػاحة المص ػرية فيػػو مك ػاف
لمعب ,وسماع األربار ,إضافة إلػى أنػو مكػاف التقػاع األدبػاع ,جػاعت ىػذه الداللػة لممقيػى كونيػا
أديبػػة أوالً ,ػػـ حيػػاة الغربػػة التػػي تعيشػػيا اني ػاً ,فتمجػػأ إلػػى ىػػذا المكػػاف لكػػي تتناسػػى حيػػاة الغربػػة
والبعد عف الوطف.

) (1بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص.304
) (2بشرى أبو شرار ,دو ار ,مصدر سابؽ ,ص.182
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اافصل ااثا ي
املكان عتأثريه ع ى ااشكل اافين
ويتكون من أربُة مباحث عمى النحو اآلتي :
المبحث األول  /المكان والُنوان :
المبحث الثاني  /المكان وتأثيره عمى األحداث :
المبحث الثالث  /المكان وتأثيره عمى الشخصيات :
المبحث الرابع  /المكان وع قتو بالزمان :
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المبحث األول
الُنوان:
يع ػػد العنػ ػواف حمق ػػة الوص ػػؿ األول ػػى ب ػػيف المب ػػدع والمتمق ػػي ,فالمب ػػدع يب ػػدأ ب ػػالنص وينتي ػػي
بػػالعنواف ,أمػػا المتمق ػي فيػػو يبػػدأ مػػف حيػػث انتيػػي المبػػدع ,يبػػدأ مػػف العن ػواف وينتيػػي إلػػى أعمػػاؽ
الػػنص األدبػػي ومػػف ىنػػا تػػأتي أىميػػة د ارسػػة العنػواف  ,فػػالعنواف " فضػبلً عػػف وظيفتػػو فػػي تعريػػؼ
النص ,فقف لو وظيفة تأويمية حيف يتعالؽ مع النص سػيميائياً ليتحػوؿ إلػى عبلمػة إرشػادية تقػود
الق ػػارئ دار ػػؿ ال ػػنص "

()1

 .وي ػػدلنا العنػ ػواف عم ػػى الطري ػػؽ الس ػػميـ لفي ػػـ ال ػػنص ,وحقائق ػػو ,رش ػػية

االنزالؽ في متاىات التأويؿ ,فالفيـ السميـ لمعنواف ,يساعدنا ببل شؾ في الوصوؿ إلى ما يقصده
المبدع .
فيما يعد العنواف النصي "األرطر في عبلقتو بالنص والقارئ"( ,)2وذلؾ كونو" ييب النص
كينونتػػو بتسػػميتو اوار ارجػػو مػػف فضػػاع الغفػػؿ إلػػى فضػػاع المعمػػوـ ,إذا الػػنص ال يكتسػػب الكينونػػة
ويحوزىا في العالـ إال بالعنونة "( .)3وانطبلقاً مف ذلؾ فقف المبدع يولي أىمية بالغػة عنػد ارتيػاره

لعنواف مؤلفو؛ بذلؾ ألنو يجعؿ العمؿ األدبي "قاببل لمتداوؿ والحياة "

()4

.

كما يضفي العنواف داللة رمزية اوايحائية كونيا ترتػزؿ نصػا كبيػ ار عبػر اإليحػاع والترميػز,

فيػػو "أوؿ م يػػر ومنبػػو أسػػموبي يتمقػػاه القػػارئ مػػف الػػنص " ( ,)5فيػػو عبػػارة عػػف "مجموعػػة مػػف
اإلش ػػارات المس ػػانية الت ػػي قػػػد تظيػ ػر ف ػػي مقدمػ ػػة ال ػػنص م ػػف أجػ ػػؿ اإلدالؿ عمي ػػو ,واإلش ػػارة إلػػػى
موض ػػوعو بش ػػكؿ ع ػػاـ ,واالس ػػتحواذ عم ػػى القػ ػراع ال ػػذي نيتوج ػػو إل ػػييـ "(.)6والش ػػؾ ف ػػي أف ارتي ػػار

) (1فرديناف دي سوسير ,محاضرات في عمـ المساف العاـ ,تر :عبد القادر قنيبي ,ط ,1الدار البيضاع1978 ,ـ ,ص.88
( (2كبل ار سروجي-شجراوي ,نظرية االستقباؿ في الرواية العربيػة( د ارسػة تطبيقيػة فػي بل يتػي نجيػب محفػوظ وأحػبلـ مسػتغانمي) ,ط,1
مجمع القاسمي لمغة العربية وآدابيا ,باقة الغربية2011 ,ـ,ص.143
( )3رالػػد حسػػف حسػػيف ,سػػيمياع العن ػواف القػػوة والداللػػة (,النمػػور فػػي اليػػوـ العاشػػر) لزكريػػا تػػامر نموذج ػاً ,مجمػػة جامعػػة دمشػػؽ ,سػػوريا,
مجمد ,21ع2005 ,4/3ـ ,ص.351-350

( (4رالد حسف حسيف ,سيمياع العنواف القوة والداللة ,مرجع سابؽ ,ص.351
) )5جميمة عبد اب العبيدي ,ببلغة العنونة القصصية(دراسة في القصة األردنية) ,مجمػة أفكػار ,و ازرة ال قافػة األردنيػة ,األردف ,ع,279
نيساف2012 ,ـ ,ص.15
( )6كبل ار سروجي-شجراوي ,نظرية االستقباؿ في الرواية العربية ,مرجع سابؽ ,ص.144

74

العنػواف "تحكمػػو عػػدة أمػػور ,يحػػددىا المبػػدع مػف رػػبلؿ تجربتػػو اإلبداعيػػة ,ويجعػػؿ فػػي مقػػدمتيا
الجو النفسي "

()1

.

إف لمعنواف أىمية بالغة في إ ارة القارئ لمدروؿ إلى أعماؽ الػنص ليكتشػؼ ربايػا الػنص,
فػػالعنواف يعطينػػا نصػػؼ تفسػػيرنا لئلبػػداع األدبػػي ,والػػنص يكمػػؿ النصػػؼ اآلرػػر ,فػػالعنواف يشػػبو
عتبة البيت .
المكان وداللة الُنوان :
إف العن ػواف يتكػػوف مػػف مجموعػػة عبلمػػات نسػػجت فػػي نسػػؽ معػػيف ,ليعطػػي القػػارئ شػػيفرة
ال ػػدروؿ لم ػػنص وعمي ػػو يمك ػػف أف نش ػػبو العنػ ػواف م ػػف حي ػػث الوظيف ػػة ب ػػالرأس ,ف ػػالرأس ى ػػو الج ػػزع
المسػػئوؿ عػػف اإلحسػػاس واإلدراؾ ,رغػػـ صػػغر حجمػػو ,كػػذلؾ العن ػواف رغػػـ صػػغر حجمػػو ,فقنػػو
يعطينػػا دالالت واسػػعة وشػػاممة لمػػنص ,بالتػػالي يمكػػف القػػوؿ :إف د ارسػػة العنػواف وعبلقتػػو بالمكػػاف
فػػي روايػػات بشػػرى أبػػو ش ػرار يضػػيع لنػػا جوانػػب ميمػػة فػػي الػػنص فػػيمكف أف يرمػػز العن ػواف إلػػى
المكػػاف بصػػورة مباش ػرة ,ىػػذا مػػا تجسػػد فػػي روايتػػي شػػيب مػػف وادي راـ ,وروايػػة دو ار ,فالعنوان ػاف
يػػدالف عمػػى مكػػانيف موجػػوديف فع ػبلً ,ويمكػػف أف يرمػػز لنػػا العن ػواف بصػػورة غيػػر مباش ػرة ,ولكػػف
نسػػتدؿ عمػػى عبلقػػة العنػواف بالمكػػاف مػػف رػػبلؿ قراعتنػػا لمػػنص ,ىػػذا مػػا نجػػده فػػي روايػػة مػػف "ىنػػا
وىناؾ" ,فالسؤاؿ الذي يطرح نفسو ,ماذا يعني ىنا ,وماذا يعنػي ىنػاؾ -وىػذا التسػاؤؿ سنوضػحو
في موضع الحؽ  ,-فالمكاف مرتبط بكؿ عناصر الرواية مف شرصيات وحدث وزماف ,لذا يجػد
الباحث أف لممكاف اتصاالً و يقاً بالعنواف ,فقد حاولنا الكشؼ عػف العنػواف وأ ػره فػي داللػة المكػاف
سواع أكاف يرمز العنواف إلى المكاف بصورة مباشرة أـ غير مباشرة.
أوال :رمزية الُنوان إلى المكان بصورة مباشرة .
تجسػػد المكػػاف بصػػورة مباش ػرة فػػي العن ػواف مػػف رػػبلؿ روايتػػي " شػػيب مػػف وادي راـ" و"
دورا"؛ ومف المعروؼ أف وادي راـ ىو وادي يقع في فمسطيف ,ودو ار ضػاحية مػف ضػواحي مدينػة
الرميؿ الفمسطينية ف ػدو ار ىي مسقط رأس عائمة الكاتبة بشرى قبؿ انتقاليـ لغزة.

) (1محمد عويس محمد ,العنواف في األدب العربي(النشأة والتطور) ,مكتبة األنجمو المصرية ,مصر1988 ,ـ ,ص.400
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الُنوان في رواية شيب من وادي رام -:
تعمػػف الكاتبػػة بشػػرى أبػػو ش ػرار فػػي بدايػػة الروايػػة عػػف نبػػوعة قاسػػية ,لم ػا سػػيبلقنو شػػيبيا
األربعػػة وىػػف (فػ ػدرة  ,شػػقمية  ,ىجػػرو  ,مرمػ ػرة ) مػػف زوجػػة األب ىريدي ػػة مػػف عػػذابات ,فتق ػػوؿ
الكاتبة " بكؼ جدتي تػدور الرحػى عمػى حبػات قمػو تنػا رت قشػورىا عمػى حوافيػا  ..تفػرد سػاقيا,
وتمـ األررى ,وتبلمس حافتيا ,بيد تقبض عمى العصا ,تمفيا براحة يػدىا ,وتمقػي بػاألررى حبػات
القمو تتنا ر القشور ,وتندفع الحبات المطحونة عمى حوافيا  ..يطؿ الميؿ ناعساً  ..تغمر عتمتو
وادي سكف عمى الحكايات  ..تترامى األصوات  ..يرددىا الصػدى  ..فتتعػانؽ الػذكريات  ..يفػوح
عطرىػػا يمػػؼ الجبػػاؿ  ..يحػػط عمػػى الصػػرور  ..ترفػػع جػػدتي(عيناىػػا) عينييػػا إلػػى السػػماع ,تنظػػر
ال ػػوب المرممػػي المطػػرز بنجػػوـ فضػػية ,تتسػػاقط شػػيب ,تيػػوى عمػػى فوىػػة الرحػػى ,تعػػانؽ حبػػات
القمػػو المغمفػػة بقشػػورىا ,فتػػدمع عينػػا جػػدتي عمػػى حكايػػات تػػدور فػػي كػػؼ يػػدىا بشػػيب مػػف وادي
راـ"(. )1
بيذه المقدمة التي وضػعتيا الكاتبػة بشػرى أبػو شػرار فػي مقدمػة روايتيػا تعػد بم ابػة الشػفرة
التػػي سػػتحؿ مغػػاليؽ عمميػػا الروائػػي ,فبيػػذا المػػدرؿ نػػرى وجػػو الشػػبو مػػا يحػػدث لحبػػات القمػػو فػػي
رحى الطاحونة وبيف األروات األربعة وما سيمقيانو مف ظمػـ مػف زوجػة األب ,أي إنيػف سػيطحف
في رحى زوجة أبييف ىريدية .
يحمؿ العنواف في جعبتو مضاميف ك يرة فشيب مػف وادي راـ ,كمػا ارتارتػو الكاتبػة بشػرى
ليكػوف عنػواف روايتيػا ,ويتػردد لػدي أسػئمة ك يػرة لمػاذا ارتػارت كممػة شػيب؟ ولمػاذا ارتػارت وادي
راـ؟ دوناً عف كؿ مناطؽ فمسطيف ,فالشؽ األوؿ لفظ شػيب لػو داللػة رمزيػة كجنػود سػماوية لقتػؿ
الشػػياطيف الػػذيف يتسػػمعوف إلػػى السػػماع ,فالشػػياب ىػػو الػػنجـ المضػػيع البلمػػع وىػػو جػػرـ سػػماوي
يسبو في الفضاع ,يقذفو المولى تبارؾ وتعالى لقتؿ الشياطيف فيقوؿ المولى تبارؾ وتعالى } َوأََنـا

شــيبا ،وأََنـا ُك َنـا َن ْقُ ُـد ِم ْنيــا مقَ ِ
س ْـم ِع فَ َمــن
اع َـد لِم َ
سـ َنا ال َ
سـا َ
اىا ُممِ َئـ ْ
س َـماء فَ َو َج ْـد َن َ
ش ِـد ا
لَ َم ْ
ُ
يدا َو ُ ُ ا َ
ـت َح َر ا
َ َ
ِ
ي ِ
ص ادا {(. )2
َْ
ستَم ِع اآل َن َي ِج ْد لَ ُو ش َي اابا َر َ

) )1بشرى أبو شرار ,شيب مف وادي راـ ,مصدر سابؽ ,ص.7
) (2سورة الجف ,آية  ,9-8ص.572
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والكؿ يعمـ أف الشيب تيبط مف األعمى إلى األسفؿ ,ىذا ما الحظنا في شيب بشرى أبػو
شػ ػرار ,فالفتي ػػات األرب ػػع كن ػػا يعش ػػنا أعم ػػى وادي راـ عم ػػى جب ػػؿ ,فمح ػػاوالت زوج ػػة األب ىريدي ػػة
دفعيف إلى ترؾ مكانيف واليروب إلى مدينة حوراف حيث كاف عائد يسػكف فيػو ,فينػا شػبو كبيػر
وظفتو الكاتبة بشرى ,مف ناحية ارتيارىا لكممة شيب وسقوطو ,ومف ناحية أررى سقوط الفتيات
األربع مف عمى الجبؿ إلى األسفؿ .
أما الشؽ اآلرر وىو وادي راـ ,ىو وادي "يقع شرؽ األردف ,وىو جزع مف أرض فمسطيف
العربيػة حيػػث تػػدور أحػداث الروايػػة عميػػو ,وىػػذا الػوادي ىػػو مػػوطف شػعب كنعػػاف األصػػمي القػػديـ,
وف ػػي وادي راـ ,تتس ػػاقط أع ػػداد كبيػ ػرة م ػػف الش ػػيب ,فع ػػرؼ وادي راـ بأن ػػو وادي الش ػػيب أو وادي
الرمادية "

()1

.

يم ػػؿ العن ػواف عتبػػة أولػػى لمػػنص ,ومػػف رػػبلؿ مػػا سػػبؽ ذك ػره أقػػوؿ ,:إف العن ػواف ارتػػبط
ػر بطبيعػػة المكػػاف الػػذي دارت أحػػداث الروايػػة عميػػو كونػػو ,تسػػقط فيػػو الشػػيب بك ػرة
ارتباط ػاً كبيػ اً
وتسميو بوادي الشيب ,بيػذا فقػد وفقػت الكاتبػة فػي ارتيارىػا لعنوانيػا مػف حيػث ارتباطػو بالمكػاف,
فأحداث الرواية لـ تررج ك ي اًر مف ىذا الوادي .
 -2الُنوان في رواية دو ار-:
روايػػة دو ار ,ىػػي رواي ػة مكػػاف بالدرجػػة األولػػى ,فسيفسػػاع أل ػـ وغربػػة ,وعشػػؽ وحنػػيف إلػػى
األرض ,فػػالعنواف كمػػا نعػػرؼ يحمػػؿ الك يػػر مػػف المعػػاني ,فيػػؿ لمعن ػواف ارتبػػاط مباشػػر بػػالنص
وبالمكاف أـ ال؟ مف ربلؿ قراعتنا ألحداث الرواية ,نرى أف الروائية بشرى أبو شرار تجسد معاناة
المغتربيف عف أرضيـ عف وطنيـ ,وعشقيـ ليذه األرض ,مف ربلؿ جدارية الشمس التي رسميا
سارية بألوانو وريشتو ,عبرت عنيا شػمس بمغتيػا ,بمغػة الحنػيف ,بمغػة األلػـ والغربػة ل ٍ
ػوطف لػـ تعػد
فيو .

) (1كماؿ عمارة ,شيب مف وادي راـ( رواية ترتفع بذائقة القارئ إلى عناف المتعة الفنية) ,مػف كتػاب مقاربػات نقديػة فػي أدب بشػرى أبػو
شرار ,ص.203
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تعػ ػػود أصػ ػػوؿ بشػ ػػرى أبػ ػػو ش ػ ػرار إلػ ػػى قريػ ػػة دو ار فػ ػػي مدينػ ػػة الرميػ ػػؿ ,فػ ػػدو ار مسػ ػػقط رأس
عائمتيػػا( ,)فكيػػؼ ليػػا أال تحػػف الكاتبػػة إلػػى مكػػاف عػػاش فيػػو أبوىػػا ,وولػػد فيػػو ماجػػد ,فن ارى ػا قػػد
أفردت رواية سمتيا دو ار.
تصػػؼ لنػػا الكاتبػػة فػػي بدايػػة الروايػػة مدينػػة دو ار وموقعيػػا فتقػػوؿ " بمػػدتي جبميػػة ,تسػػتمقي
ىادئة عمى كتػؼ جبػؿ يمتفػع دومػاً برضػرة رائعػة مبع يػا أشػجار الزيتػوف الرومػي القػديـ ,ورضػرة
أشػد روعػة تػأتي مػػع أنفػاس الربيػع اليادئػػة لتتحػوؿ إلػى صػػفرة ب ارقػة تفػرش الحقػػوؿ مػع حمػوؿ كػػؿ
صيؼ "

()1

.

نجػػد ىنػػا اتصػػاالً مباش ػ اًر مػػا بػػيف العن ػواف والمكػػاف الػػذي حػػد ت عمػػى أرضػػيتو األحػػداث,
وبالتػالي إف المكػػاف مػرتبط بعناصػػر الروايػػة ,بدايػػة مػػف العنػواف ,إلػػى الشرصػػيات إلػػى األحػػداث,
إلػػى الزمػػاف وقػػد أرى أف العنػواف لػػو اتصػػاؿ مباشػػر مػػع المكػػاف سػواع فػػي روايػػة شػػيب مػػف وادي
راـ ,أو رواية دو ار ,فالعنواف في كمتا الروايتيف ىو عنواف مكاف بالدرجة األولى .
ثاني ا  /رمزية الُنوان إلى المكان بصورة غير مباشرة :
ٍ
ودالالت رمزية لممكػاف ,لكػف بصػورة غيػر مباشػرة ,والػذي يوضػو
يحمؿ العنواف مضاميف
ىػػذه الرمزيػػة ىػػي الق ػراعة التحميميػػة لمروايػػة ,وقػػد يشػػي العن ػواف بداللتػػو الرمزيػػة فػػي روايػػة مػػف ىنػػا
وىناؾ.
-1

الُنوان في رواية من ىنا وىناك:
نممس الداللة الرمزية لمعنواف في رواية مف ىنا وىناؾ  ,بداية مف عنواف الروايػة ,فمػاذا

تقصػػد الكاتبػػة بينػػا؟ ومػػاذا تقصػػد بينػػاؾ؟ منػػذ الوىمػػة األولػػى ,الفػػرؽ بػػيف المفظتػػيف زيػػادة حػػرؼ
الكػػاؼ ,الػػذي يػػدؿ عمػػى البعػػد ,وبالتػػالي ال يسػػتطيع أي باحػػث أو قػػارئ اسػػتنطاؽ العنػواف إال إذا

درػػؿ إلػػى غػػور العػػالـ الحكػػائي ,وبعػػد إطػػبلع الباحػػث إلػػى الروايػػة ودرولػػو إلػػى العػػالـ الحكػػائي
لروايػة مػف ىنػا وىنػاؾ ,تبػيف أف العنػواف يحمػؿ فػي طياتػو الك يػر ,فالكاتبػة ممزقػة الجسػد والػػنفس



بمدة دو ار ىػي إحػدى بمػدات محافظػة الرميػؿ وتقػع إلػى الغػرب مػف مدينػة الرميػؿ ,وأصػؿ سػكاف بمػدة دو ار يتػألؼ مػف عػائمتيف السػويطي

وأبو شرار .انظر:معيد األبحاث التطبيقية ,دليؿ بمدة دورا ,مرجع سابؽ ,ص.5-4
) )1بشرى أبو شرار ,دورا ,روايات مصدر سابؽ ,ص.6-5
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بػػيف ىنػػا وىنػػاؾ ,بػػيف عػػالـ الػػوطف الفمسػػطيني ىنػػاؾ ,وبػػيف عػػالـ الغربػػة ىنا,ممزقػػة بػػيف مكػػاف

المػػيبلد ىنػػاؾ ,ومكػػاف اإلقامػػة ىنػػا ,بػػيف غ ػزة ىنػػاؾ ,وبػػيف مصػػر ىنػػا .ففػػي الفصػػؿ ال ال ػث مػػف
الرواية الذي بعنواف تأشيرة دروؿ ,نرى ىذا التمزؽ واضحاً في الرواية فتقوؿ الكاتبة " ذىبت إلى
مدينة تسمى ىنا ,وليست مدينتيا التي ىناؾ "( ,)1كذلؾ نراىا في موضع آرر ممزقة بيف الغربػة
والوطف فتقوؿ "عمى أرض الغربة ىنا ,ودف كممات قد تكوف ىي الحقيقة مف ىناؾ "

()2

.

تشير في موضع آرر إلى الوطف البعيد ىناؾ اوالى الميجر بيذا فتقوؿ " وحرب لـ يرمػد
أداعىػػا ال ازلػػت تحتػػدـ دارػػؿ كيانيػػا  ..اإلنسػػاف واألرض  ..مػػف ىنػػا  ..وىنػػاؾ "(,)3فالكاتبػػة فػػي
جميع المواضع ممزقة الجسد والنفس بيف ىنا وىناؾ .

إف العنػواف لػػو داللػػة رمزيػة تػػدؿ عمػػى المكػػاف ,فالروايػػة مػػف ىنػػا وىنػػاؾ ,بدايػػة مػػف العتبػة

النصػػية تػػدؿ عمػػى التمػػزؽ المكػػاني الػػذي تعيشػػو الكاتبػػة بشػػرى ,بػػيف الػػوطف مكػػاف المػػيبلد غ ػزة,
وبيف الميجر مكاف اإلقامة مصر ,فالكاتبة مػف بدايػة الروايػة مػف عتبػة العنػواف ,مػرو اًر إلػى آرػر

فصؿ في الرواية ممزقة ما بيف ىنا وىناؾ .

أريػ ػ اًر :وم ػػف ر ػػبلؿ م ػػا س ػػبؽ ذكػ ػره ,يتبم ػػور ل ػػدينا أف العنػ ػواف ل ػػو دالالت رمزي ػػة مرتبط ػػة

بالمكػاف ,سػواع بطريقػػة مباشػرة ,ىػػذا مػػا لمسػناه فػػي روايتػػي دو ار ,وروايػة شػػيب مػػف وادي راـ ,أو
ارتبػػاط العن ػواف بالمكػػاف بطريقػػة غيػػر مباش ػرة ,ذلػػؾ مػػا لحظنػػاه فػػي روايػػة مػػف ىنػػا وىنػػاؾ ,ويػػتـ
استنطاؽ المعنى بالدروؿ إلى العالـ الروائي .

) (1بشرى أبو شرار ,مف ىنا وىناؾ ,مصدر سابؽ ,ص.29
) (2المصدر السابؽ  ,ص.52
) (3نفسو  ,ص.296
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المبحث الثاني
الحدث
يعرؼ الحدث أنو عبارة عػف "فعػؿ أو مجموعػة أفعػاؿ مترابطػة أو متناوبػة ,أو متضػمنة,
تقوـ الشرصيات بقتماميا لتشكؿ غاية ما وفؽ معايير وىياكؿ بنائيػة معينػة تسػمى بالنسػؽ الػذي
يعتمده الروائي في إرساؿ رطابو المروي إلى المتمقي"(.)1
وقد يعرؼ بأنػو "مجموعػة األفعػاؿ والوقػائع مرتبػة ترتيبػا سػببياً ,تػدور حػوؿ موضػوع عػاـ,
وتصور الشرصية وتكشؼ عف أبعادىػا ,وىػي تعمػؿ عمػبلً لػو معنػى ,كمػا تكشػؼ عػف صػراعيا
مع الشرصيات األررى "(.)2
يعػػرؼ فػػي موضػػع آرػػر بأنػػو ىػػو "تمػػؾ السمسػػة مػػف الوقػػائع المسػػرودة سػػرداً فني ػاً ,والتػػي
يضميا إطار رارجي" (.)3
مػػف رػػبلؿ التعريفػػات السػػابقة نػػرى أف الحػػدث مجموعػػة مػػف الوقػػائع ,مرتبػػة ترتيبػاً سػػردياً,
ييدؼ إلى بناع ىيكؿ روائي متوازف.
"والحػػدث فػػي العمػػؿ الروائػػي ىػػو محػػؾ الحكػػـ عمػػى جػػودة الحبكػػة ووضػػوح اإلطػػار العػػاـ
لمرواية في قالب واقعػي أو قريػب مػف الواقعيػة "( ,)4لػذا فممحػدث أىميػة كبيػرة دارػؿ العمػؿ األدبػي
الروائػػي ,فمػػف رػػبلؿ األحػػداث يتحػػدد ىػػؿ الروايػػة جيػػدة أـ ال؟ وىػػذه الواقعيػػة ليسػػت الواقعيػػة فػػي
الحياة؛ ألف الجميع يعمـ أف العمؿ الروائي ىو عمؿ تريمي اواف كػاف يبلمػس الواقػع ,بالتػالي فػقف
دور الروائي في تناوؿ مشػكبلت الحيػاة ,ووضػعيا فػي قالػب روائػي معقػوؿ يتقمبػو العقػؿ البشػري,
بالتػػالي فػػقف األحػػداث البعيػػدة عػػف الواقػػع ال تعػػالو مشػػكبلت الواقػػع ,األولػػى لمروائػػي أف يرتػػار
أحدا اً قريبة مف الواقع ,حتى يتسنى لو حؿ مشاكؿ الحياة الواقعية.

) (1سامية أحمد أسعد ,التحميؿ البنيوي لمسرد ,مجمة أقبلـ ,ع ,1السنة الرابعة عشرة ,تشريف األوؿ1978 ,ـ ,ص.8
) (2أحمد كماؿ زكي ,دراسات في النقد األدبي ,الشركة العالمية لمنشر -لونجماف ,القاىرة1997 ,ـ ,ص.59
) (3عز الديف إسماعيؿ ,األدب وفنونو ,ط ,9دار الفكر العربي ,القاىرة2004 ,ـ ,ص.104
) )4نصر محمد عباس ,الشرصية وأ رىا في البناع الفني لروايات نجيب محفوظ ,ط ,1مكتبات عكاظ لمنشػر والتوزيػع ,المممكػة العربيػة
السعودية1984 ,ـ ,ص.173
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ومف النقاد مف لـ يقصػر مفيػوـ الحػدث عمػى أنػو "مجموعػة مػف األفعػاؿ التػي يقػوـ بيػا مجموعػة
مف األشراص ,مما يساعد في النياية عمى اكتماؿ الصراع دارؿ الرواية في وضوح وىدوع ,بػؿ
أصػػبحت أحػػداث الروايػػة ,ك ي ػ اًر مػػا يكتنفيػػا الغمػػوض والتعقيػػد ,بمعنػػى أف الحػػدث فػػي ك يػػر مػػف
األحيػػاف أصػػبو يقتػػرف برؤيػػة الكاتػػب الذاتيػػة لمموضػػوع الروائػػي والقضػػية التػػي يريػػد عبلجيػػا "(.)1
وىذا ما لمسناه في روايات الكاتبة بشرى أبو شرار.
ت حم الحدث مع البنى السردية:
يتدارؿ الحدث مع البنى السردية األررى لمعمؿ الروائي ,فيو كمػا قمنػا سػابقا يعػد عنصػر
ميمػػا مػػف عناصػػر العمػػؿ الروائػػي ,ولكػػي تكتمػػؿ صػػورة الحػػدث دارػػؿ العمػػؿ الروائػػي ,ال بػػد أف
يتدارؿ ويتبلحـ مع باقي عناصر العمؿ األدبي مف شرصيات وزماف ومكاف.
وبم ػػا أف الح ػػدث يع ػػد " مم ػػو الرواي ػػة يم ػػتمس تغمغم ػػو ف ػػي ناي ػػاه وارتباط ػػو المباش ػػر وغي ػػر
المباشػػر مػػع التقانػػات السػػردية بعبلقػػة تواصػػمية "( ,)2بالتػػالي ال وجػػود لمحػػدث بمعػػزؿ عػػف بػػاقي
عناصر العمؿ الروائي.
المكان وأثره عمى الحدث:
ظيػػر المكػػاف فػػي روايػػات الكاتبػػة متبلزم ػاً مػػع الحػػدث والشرصػػية ,وقػػد بػػرزت الشرصػػية
عنص ػ ػ اًر أساسػ ػػياً فػ ػػي تحريػ ػػؾ الحػ ػػدث ,إذ إف الحػ ػػدث " ىػ ػػو األسػ ػػاس فػ ػػي تقػ ػػديـ الشرصػ ػػيات
واألمكنة"(.)3
فمف الواضو أف الحدث يؤ ر عمى المكاف كذلؾ فقف المكاف يؤ ر عمى الحدث ,حيث إنو
" بقدر ما يصوغ المكاف الشرصيات واألحداث الروائية ,يكوف ىو أيضاً مف صياغتيا " (.)4

) )1نادر عبد الرالؽ ,الشرصية الروائية بيف أحمد بػاك ير ونجيػب الكيبلنػي ,ط 1العمػـ اإليمػاف لمنشػر والتوزيػع ,كفػر الشػيخ2009 ,ـ,
ص.270
) )2وئػػاـ رشػػيد ديػػب ,تقانػػات السػػرد فػػي الرطػػاب الروائػػي العربػػي فػػي فمسػػطيف مػػف عػػاـ(2006-1994ـ) ,رسػػالة ماجسػػتير ,الجامعػػة
اإلسبلمية ,غزة2010 ,ـ ,ص.38
) )3محمد غنيمي ىبلؿ ,النقد األدبي الحديث ,دار العودة  ,بيروت1973 ,ـ ,ص.50
) (4غال ػػب ىمس ػػا ,المك ػػاف ف ػػي الرواي ػػة العربي ػػة ,فص ػػؿ ف ػػي كت ػػاب محم ػػد بػ ػرادة( الرواي ػػة العربي ػػة واق ػػع وآف ػػاؽ) ,دار اب ػػف رش ػػد ,بي ػػروت,
1981ـ ,ص.212
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يعنػػي ىػػذا أف المكػػاف يصػػيغ لنػػا الشرصػػيات واألحػػداث الروائيػػة ,فػػي المقابػػؿ ال ينعػػزؿ
المكاف عف الشرصيات واألحداث ,وبالتالي تؤ ر األحداث والشرصيات عمى المكاف .
إف المكػػاف " ىػػو الػػذي يحػػرؾ األحػػداث وتتوالػػد مػػف ربللػػو المشػػاىد والمواقػػؼ ,ىػػذا عمػػى
الػرغـ مػف تعػدد شرصػيات الروايػػة نفسػيا ,ممػا يحمػؿ المكػػاف دالالت نفسػية تػارة واجتماعيػة تػػارة
أررى".

()1

يعد المكاف العمود الصمب الذي يربط أجزاع الروايػة بعضػيا بػبعض ,فبػدوف ىػذا العنصػر
الميػػـ فػػي العمػػؿ الروائػػي ال يمكػػف أف يكتمػػؿ العمػػؿ ,ألف الحػػدث يريػػد مكان ػاً يصػػاغ فيػػو ,كػػذلؾ
الشرصية تريد مكاناً تتحرؾ فيو ,وبما أف " الشرصػيات واألحػداث تعػد عناصػر حيويػة فػي بنػاع
العمؿ الفني ,فقف لممكاف دو اًر ىاماً في ىذا البناع ,إذ يعد العمود الفقري الذي يػربط أجػزاع العمػؿ
بعضػػيا بػػبعض ,كمػػا يعػػد األرضػػية التػػي تتحػػرؾ عمييػػا األحػػداث ,ألف الصػراع فػػي العمػػؿ الفنػػي
ب ػ ػػيف الشرص ػ ػػيات ال يح ػ ػػدث ف ػ ػػي الفػ ػ ػراغ ".

()2

إذ إف العبلق ػ ػػة ب ػ ػػيف " األح ػ ػػداث األمكن ػ ػػة ليس ػ ػػت

اعتباطية؛ فالمدف الكبرى تكوف مسرحا لمروايات االجتماعية في حيف تكوف الطبيعة بصفة عامة
إطا اًر لمقصص الغرامية ولمروايات ذات الصبغة الرومانسية

"()3

بالتػالي فػقف األحػداث تتشػكؿ فػي

اإلطػػار المكػػاني ,وذلػػؾ مػػف رػػبلؿ ىػػذه العبلقػػة التػػي ت ػربط المكػػاف بالحػػدث ,حيػػث إف مػػا بػػيف "
األم ػػاكف واألح ػػداث حرك ػػة توال ػػد عم ػػى ط ػػوؿ ال ػػنص وعمق ػػو " ( ,)4ى ػػذا يعن ػػي أف المك ػػاف يػ ػرتبط
بالحدث كغيره مػف عناصػر العمػؿ الروائػي ,فػي ىػذا المبحػث سػندرس المكػاف وعبلقتػو باألحػداث
في روايات الكاتبة بشرى مف ربلؿ ,المكاف والحدث اإليجابي ,والمكاف والحدث السمبي.

) )1أحمػػد عػػويف ,أبعػػاد المكػػاف الفنيػػة فػػي عصػػافير النيػػؿ إلب ػراىيـ أصػػبلف ,دار الوفػػاع لػػدنيا الطباعػػة والنشػػر ,اإلسػػكندرية 2004ـ,
ص.62-61
) )2امتناف ع ماف الصمادي ,زكريا تامر والقصة القصيرة ,ط ,1المؤسسة العربية لمدراسات ,عماف1995 ,ـ ,ص.171
( )3بس ػػاـ برك ػػة وآر ػػروف ,مب ػػادئ تحمي ػػؿ النص ػػوص األدبي ػػة ,ط ,1الش ػػركة المصػ ػرية العالمي ػػة لمنش ػػر -لونجم ػػاف ,مص ػػر2002 ,ـ,
ص.82
) (4محمػػد بكػػر البػػوجي ,ص ػراع ال قافػػات فػػي الروايػػة العربيػػة فػػي فمسػػطيف وشػػيادات أدبيػػة  ,مكتبػػة القػػدس ,غ ػزة ,فمسػػطيف2012 ,ـ,
ص.30
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المكان والحدث اإليجابي:
إف الحػػدث شػػديد االرتبػػاط بالتقانػػات السػػردية األرػػرى ,وبمػػا أف الحػػدث شػػديد االتصػػاؿ
واالرتباط بالشرصية ,فقف ىػذه األريػرة ىػي التػي سػتحدد لنػا مػا إذا كػاف الحػدث إيجابيػاً أـ سػمبياً
بالنسبة لممكاف ,وقد تكوف أحداث إيجابية لشرصية معينة في نفس الوقت تكوف سمبية لشرصية
أررى.
نمتمس في روايات الكاتبة بعض المواضع عمى المكاف وعبلقتو بالحدث اإليجابي بالنسبة
لمشرصػػية ,مػ بل فػػي روايػػة قمػػر فػػي الظيي ػرة ,يػػوـ أف وافػػؽ زوج نييػػؿ  ,لنييػػؿ عمػػى السػػفر إلػػي
المدينػػة التػػي تحبيػػا غ ػزة ,تغيػػر الحػػدث باإليجػػاب لشرصػػية نييػػؿ فبعػػدما كانػػت ىػػي ال ازئ ػرة ف ػي
غربتيا ستصبو ىي المقيمة في بمدىا ,فتقوؿ " :نعبر لػدروب سػيناع ,تعػرؼ كػؿ القػرى المتراميػة
عمػى تػبلؿ الصػحراع الشػمالية الموازيػة لشػريط البحػر ,قنطػرة شػرؽ ,وقنطػرة غػرب ,..... ,الشػػيخ
زويد ,رفو ,بيوت سكنت عمى تاريخ قديـ ,حكيـ يجاور السائؽ ,وال تعنيو األماكف في شيع ,وال
تم ػػؿ لػػو أي معنػػى أي رمػػز ,قنػػاة السػػويس الكبػػاري العائمػػة المعديػػة ,.....,ألوؿ م ػرة فػػي تمػػؾ
الرحمة ,تنفؿ عف حكيـ كؿ في صوب ,ىي فمسطينية عائدة ,وىو مصري زائر ,لو أياـ محسوبة
لئلقام ػػة ,ال يس ػػتطيع أف يمت ػػد بي ػػا ألك ػػر م ػػف مم ػػا ى ػػو مكت ػػوب عم ػػى ورؽ جػ ػوازه ,عم ػػى ط ػػوؿ
الطػػابور ,ترػػتمس نييػػؿ نظ ػرة ترقػػب فييػػا حػػاؿ زوجيػػا ,يتػػأفؼ الضػػيؽ ظػػاىر عميػػو ,مػػا لػػو وىػػو
وطابور العائديف ما الذي يدفعو لموقوؼ والمعاناة؛ ال أرض يشتاؽ إلييا ,وال أـ يؤرقيا غيابو ,وال
ذكريات تشده إلييا".

()1

ىنا يتبيف كيؼ أف المكاف يغيػر مػف مجػرى األحػداث ,فالحػدث ىنػا مػا بػيف مكػاف إقامتيػا
في مصر ,عبو اًر بمعبر رفو ,دروالً إلي وطنيا وأرضػيا ,إذ إف المكػاف أ ػر إيجابيػاً عمػى الحػدث
بالنسبة لشرصية نييؿ .
آرر لتأ ير المكاف باإليجاب عمى الحدث ,حيث يقع تحت نظري موضعاً
نبلحظ موضعاً اً
لمحػدث مقابػػؿ حػدث ,ىػػو كيػؼ أف شػػمس قػد حفظػػت الطريػؽ مػػف بيتيػا إلػػي مرػيـ الشػػاط  ,فػػي
المقابػػؿ يحفػػظ ماجػػد أخ شػػمس الطريػػؽ مػػف بيتػػو إلػػي مرػػيـ الف ػوار ,وىػػذا المرػػيـ كػػاف يعمػػؿ بػػو
ماجػػد مدرسػاً ,وقػػد أحػػب ماجػػد فتػػاة مػػف المرػػيـ  ,فتقػػوؿ الكاتبػػة " ماجػػد مدرسػػا فػػي مرػػيـ الف ػوار
) (1بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ  ,ص.79-77
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بدورا ,ومف أحبيػا تػدرس فػي تمػؾ المدرسػة ,قامػت الػدنيا وصػارت الػدروب ىػي المسػتحيؿ ,كيػؼ
لماجد أف يتزوج مف الجئة تسكف المريـ ,تأتي أمػو تػذرؼ الػدموع  ,تطمػب مػف صػديقو أف ي نيػو
عػػف زواجػػو ,وماجػػد يحفػػظ الطريػػؽ مػػف بيتػػو إلػػي مرػػيـ الفػوار ,كمػػا حفظتيػػو يػػا شػػمس مػػف بيتػػؾ
حتى مريـ الشاط ".

()1

نبلحظ بأف الحدث (الحب) قد وقع في المرػيـ ,إذ إنػو قػد ارتػبط بالمكػاف ,حيػث إف ماجػد
قػػد حفػػظ الطريػػؽ مػػف بيتػػو إلػػي مرػػيـ الف ػوار ,ويػػأتي فعػػؿ الحفػػظ داللػػة عمػػى ارتبػػاط الفمسػػطيني
بأرضو.
المكان والحدث السمبي:
يو ر المكاف عمى سير األحداث بالسمب اتجاه الشرصية الروائية ,وبما أف الكاتبػة تعػيش
حيػػاة الغربػػة عػػف وطنيػػا ,فػػقف األمػػاكف البعيػػدة عػػف وطنيػػا سػػتؤ ر بالسػػمب عمػػى سػػير األحػػداث,
نظ اًر لما تعانيو الكاتبة مف غربة وحنيف وقسوة اتجاه وطنيا.
إذ إف اإلنساف الذي يعيش بعيدا عف وطنو وبيتو ,يشعر بأنو غريب ,حيث تمعب األماكف
دو اًر في تغير األحداث بالسمب بالنسبة لمشرصية ,وىذا ما الحظناه في روايػة قمػر فػي الظييػرة,
ري مػػا جػػاع حكػػيـ زوج نييػػؿ مصػػطحباً نييػػؿ وابنتػػو جنػػى إلػػي وطػػف نييػػؿ أحػػس بغربػػة المكػػاف,
فالمكػػاف قػػد غيػػر مػػف مجػػرى األحػػداث بالسػػمب فػػي نفسػػيتو ,فبعػػد أف كػػاف يشػػتـ وييػػدد بصػػوت
جيوري عالي أصػبو شػاردا نػاف اًر ,ال يسػتطيع الكػبلـ ,فتقػوؿ " تفيػؽ عمػى صػوتو ,ينبييػا لوجػوده
فػػي حج ػرة لػػـ يعتػػدىا ,ولػػـ تعتػػده فييػػا ,لػػـ يتريػػؿ أي ركػػف فييػػا ,مػػف مسػػاحة ذاكرتػػو ,عػػالـ بػػات
غريبا مػف حولػو ,يكػاد يبتمعػو ,يذيبػو ,وال يظيػر منػو شػيئاً ,صػار بعيػدا عػف شػارع بيتػو ,وحػارس
بنايت ػػو ال ػػذي يش ػػبعو س ػػباباً ,يرص ػػـ م ػػف راتب ػػو ك ػػؿ ي ػػوـ حب ػػات م ػػف ع ػػرؽ ش ػػقائو ,.... ,ص ػػوتو
الجيوري المتأجو في مدرؿ بيتو ,بتيديد ووعيد ,وارتجافاتيا في فراشيا مف لحظة درولو عمييػا,
وما قد يحممو إلييا يأنس آلالميػا ,وعػذاباتيا ,ويفػرح لػدموعيا ..مػف لحظػات غارقػة فػي الوحشػة,

) )1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.137-136
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يتفحص مبلمو نييؿ ,وتحركاتيػا الرشػيقة فػي حجرتيػا ,يسػأؿ نفسػو ,كيػؼ سػيتعامؿ معيػا ,وكػؿ
شيع حوليا صار ليا؟ وىو شارد نافر ".

()1

نبلحػػظ أف طبيعػػة المكػػاف قػػد أ ػػرت عمػػى الشرصػػية ,وبتأ يرىػػا عمػػى الشرصػػية قػػد أ ػػرت
عمى مجرى الحدث بالسمب ,فبعػد أف كػاف يممػؾ كػؿ شػيع فػي وطنػو ,أصػبو ال يممػؾ أي شػيع
في وطف زوجتو ,فالمكاف مف جية نظر الشرصية أ رت بالسمب عمى مجرى األحداث ,فبعد أف
كاف مقيما في وطنو ,أصبو زائ اًر في وطف زوجتو.
نممس في رواية مف ىنا وىناؾ ,ارتباط الحدث بالمكاف ,حيػث إف ارتبػاط الحػدث بالمكػاف
بالنسبة لشرصية حسنة ,تمؾ الفتاة التي رانتيا فتحات كانػت تشػبو الشػبابيؾ فػي المرػيـ ,عنػدما
تعرفػػت مػػف تمػػؾ الفتحػػات عمػػى محمػػود والػػذي أظيػػر ليػػا حبػػو ,وقػػاـ محمػػود بفعمتػػو بحسػػنة ,ممػػا
أدى فػػي النيايػػة إلػػي مػػوت حسػػنة ,وبالتػػالي فقػػد ارتػػبط الحػػدث(الحب) بالمكػػاف (المرػػيـ) ,فتقػػوؿ
الكاتبة " حسنة ابنة أبي حسيف ,رانتيا فتحػات تشػبو الشػبابيؾ فػي مرػيـ كػاف فيػو صػباىا ,حػيف
وشػوش ليػػا محمػػود بنػار الجػػوى ,حسػػنة لسػػت بػذلؾ الشػرقي الػػذي ينفػػؽ أيامػو جالسػػا فػػي المقيػػى
حالماً وحبيبتو عمى بعد رطوتيف منو.
وربر جاع لبيت جميمة ,بأف حسنة قتميا أروىا ,ومطموب مف أبييا الوقوؼ دفاعاً عنو في قصػة
ترص الشرؼ وعرضاً ميتوكا ".

()2

ارت ػػبط الح ػػدث (الح ػػب ب ػػيف حس ػػنة ومحم ػػود) ,بالمك ػػاف (المر ػػيـ) ,والت ػػأ ير الس ػػمبي عم ػػى
الحدث (موت حسنة).
إف المكاف يؤ ر عمى األحداث ,إذ إف مجػرى الحػدث يمكػف أف يتغيػر بتغيػر المكػاف ,فػقذا
كػػاف المكػػاف محببػاً لنفسػػية الشرصػػية ,فقنػػو سػػيؤ ر باإليجػػاب عمػػى الحػػدث ,أمػػا إذا كػػاف المكػػاف
منف ػ اًر لمشرصػػية ,فقنػػو سػػيؤ ر بالسػػمب عمػػى األحػػداث ,ونبلحػػظ بػػأف تغيػػر األحػػداث باإليجػػاب
لشرصية معينة ,قد يكوف سمبيا لشرصية أررى.

) (1بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص.93-92
) (2بشرى أبو شرار ,مف ىنا وىناؾ ,مصدر سابؽ ,ص.113
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المبحث الثالث
الشخصية:
تعػػد الشرصػػية أحػػد المكونػػات األساسػػية لمعمػػؿ األدبػػي س ػواع أكػػاف روايػػة أـ قصػػة ,إلػػى
جانػػب الزمػػاف والحػػدث والمكػػاف والمغػػة ,فيػػي تعمػػؿ كمحػػرؾ أساسػػي لمعمػػؿ الروائػػي " إذ ال روايػػة
بدوف شرصية تقود األحداث وتنظـ األفعاؿ  ,وتعطػي القصػة بعػدىا الحكػائي ,ػـ إف الشرصػية
الروائية فػوؽ ذلػؾ تعتبػر العنصػر الوحيػد الػذي تتقػاطع عنػده كافػة العناصػر الشػكمية األرػرى بمػا
فييا اإلحدا يات الزمنية والمكانية الضرورية لنمو الرطاب الروائي"(.)1
كمػػا ظمػػت الشرصػػية رىينػػة أدوار تقػػوـ بيػػا دارػػؿ العمػػؿ الروائػػي إلتمامػػو ,إلػػي أف جػػاع
القرف التاسػع عشػر المػيبلدي  ,فقػاـ نقػاد تمػؾ المرحمػة بق ازلػة الغبػار عػف الػركف األساسػي  ,الػذي
يمعب " دو ار أساسيا وميما في تجسيد فكرة الروائي ,والشرصية ببل شؾ عنصر مؤ ر في تيسػير
أحداث العمؿ األدبي .

()2

وقبػػؿ الشػػروع فػػي الحػػديث عػػف المكػػاف وتػػأ يره عمػػى الشرصػػية ,ال بػػد مػػف التعػػرؼ عمػػى
مفيوـ الشرصية في العمؿ الروائي  ,والمكاف وتأ يره عمى الشرصية.
مفيوم الشخصية الروائية:
القػت الشرصػية الروائيػة تيميشػاً نقػدياً مػف النقػاد ,عمػى حسػاب الزمػاف والمكػاف والحػدث,
مػع أف نشػأة الشرصػػية الروائيػة نشػػأة قديمػة ,نشػػأت فػي العصػر اليونػػاني  ,فقػد كػػاف يطمػؽ عمػػى
الشرصية مصطمو القناع " ,ليذا اعتاد مم مو اليوناف والروماف في العصور القديمة عمى ارتداع
األقنعة عمى وجوىيـ لكي يعطوا انطباعاً بالدور الذي يقوموف بو" (.)3

) )1حسف بحراوي ,بنية الشكؿ الروائي  ,مرجع سابؽ ,ص.20
) (2نصػػر الػػديف محمػػد ,الشرصػػية فػػي العمػػؿ الروائػػي ,مجمػػة الفيصػػؿ ,دار الفيصػػؿ ال قافيػػة لمطباعػػة العربيػػة,ع ,23السػػعودية ,مػػاي,
1980ـ.20 ,
( )3سيد محمد غنيـ ,سيكولوجية الشرصية ,د.ط ,دار النيضة العربية ,القاىرة ,د.ت ,ص.45
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القػػت الشرصػػية فػػي العصػػر الحػػديث ترحيبػػا بد ارسػػتيا  ,و اىتمام ػاً كبي ػ اًر مػػف النقػػاد ,إذ
عػػدوىا " الفاعػػؿ األساسػػي الػػذي ي ػربط بػػيف األحػػداث واألمكنػػة ,وىػػي التػػي تمػػنو الػػنص األدبػػي
معناه"

()1

 ,فقد قاـ النقاد بتعريفيا كؿ حسب وجية نظره  ,فيا ىو روالف بارت يعرؼ الشرصية

الحكائيػػة " بأنيػػا نتػػاج عمػػؿ تػػأليفي"( ,)2إذ الشرصػػية فػػي نظػػر بػػارت نتػػاج عمػػؿ يبدعػػو المؤلػػؼ
دارؿ عممو األدبي .
أم ػػا ت ػػودوروؼ في ػػو ال يع ػػدىا " س ػػوى كائن ػػات م ػػف ورؽ"( ,)3ب ػػذلؾ ف ػػقف ت ػػودوروؼ يج ػػرد
الشرصية " مف محتواىا الداللي ويتوقؼ عند وظيفتيا النحوية فيجعميا بم ابة الفاعؿ في العبػارة
السردية لتسيؿ عميو بعد ذلؾ المطابقة بيف الفاعؿ واالسـ الشرصي لمشرصية" (.)4
كػػذلؾ نػػرى فيميػػب ىػػاموف قػػد سػػمؾ طريػػؽ تػػودوروؼ فػػي تجريػػده لمشرصػػية مػػف مفيوميػػا
األدبي فيو فذىب " إلي حد اإلعبلف عف أف مفيػوـ الشرصػية لػيس مفيومػاً أدبيػاً محضػاً ,اوانمػا
ىػو مػرتبط أساسػاً بالوظيفػػة النحويػة التػػي تقػػوـ بيػا الشرصػػية دارػؿ الػػنص ,أمػا وظيفتيػا األدبيػػة
فتأتي حيف يتحكـ الناقد في المقاييس ال قافية والجمالية" (.)5
وقػػد عرفيػػا الػػدكتور سػػمير حجػػازي بأنيػػا " الشرصػػية التػػي تتػػولى عػػف المؤلػػؼ فػػي إطػػار
البناع السردي عممية عرض األحداث وتشكيؿ النص المسرود بشكؿ غير مباشر وتأرذ الضػمير
المراطب أو المتكمـ أو الغائب" (.)6
أيض ػػا تع ػػرؼ الشرص ػػية الروائي ػػة بأني ػػا " أح ػػد األفػػراد الري ػػالييف أو الػ ػواقعيف ال ػػذيف ت ػػدور
حوليـ أحداث القصة أو المسرحية أو الرواية"

()7

.

إف النقاد البنيوييف كانوا مجحفيف بالشرصية دارؿ العمؿ األدبي فمـ يعطوىا مكانتيا بيف
عناصر العمؿ األدبي؛ وقد نيػو الناقػد حسػف بحػراوي نيػو النقػاد البنيػوييف فػي تعريفػو لمشرصػية
) (1د/بساـ بركة وآرروف ,مبادئ تحميؿ النصوص ,مرجع سابؽ ,ص.85
( )2حميد لحمداني ,بنية النص السردي ,مرجع سابؽ ,ص.50
) )3حسف بحراوي ,بنية الشكؿ الروائي ,مرجع سابؽ ,ص.213
( (4نفسو ,ص.213
) (5نفسو  ,ص.213
) (6د/سمير حجازي ,معجـ مصطمحات فروع األدب المعاصرة ونظريات الحضارة( عربي /فرنسي) ,مرجع سابؽ ,ص.161
) (7مجدي وىبة وكامؿ الميندس ,معجـ المصطمحات العربية في المغة واألدب ,ط ,2مكتية لبناف ,بيروت1984 ,ـ ,ص.208
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فيػػو يعػػدىا " مجموعػػة مػػف الكممػػات ال أقػػؿ وال أك ػػر ,يسػػتعمميا الروائػػي عنػػدما يرمػػؽ شرصػػية
ويكسبيا قدرة إيحائية كبيرة بيذا القدر أو ذاؾ" (.)1
المكان وتأثيره عمى الشخصيات:
يعػػد المكػػاف مػػف أىػػـ العناصػر المكونػػة ليويػػة الشرصػػيات ,فيػػو لػػو حضػػور فاعػػؿ وفعػػاؿ
في حياة اإلنساف ,فيو الذي ي ير فينا " إحساسا ما بالمواطنػة ,اواحساسػا آرػر بػالزمف وبالمحميػة,
حتى لنحسبو الكياف الذي ال يحدث شيع بدونو"(.)2

يعم ػػـ الجمي ػػع أف عبلق ػػة اإلنس ػػاف تب ػػدأ بع ػػالـ المك ػػاف من ػػذ كون ػػو نطف ػػة ف ػػي رح ػػـ األـ ,أي
باعتبػػاره عػػالـ المكػػاف األوؿ الػػذي يعػػيش فيػػو الطفػػؿ ,فيػػو فػػي ىػػذا المكػػاف يمػػارس الطفػػؿ جميػػع
تكويناتػػو الجسػػدية ,إلػػي أف يرػػرج إلػػي الػػدنيا ,بالتػػالي نػػرى أف اإلنسػػاف فػػي عبلقػػة جدليػػة "وفػػي
حركة تبادلية مع المكاف فكؿ منيما يؤ ر في اآلرر" (.)3
إف المكػػاف " أك ػػر التصػػاقا بحيػػاة البشػػر ,مػػف حيػػث أف ربػرة اإلنسػػاف بالمكػػاف اواد اركػػو لػػو
يرتمػؼ عػف ربرتػػو اواد اركػو لمزمػػاف  ,فبينمػا يػػدرؾ الزمػاف إد اركػػا غيػر مباشػػر مػف رػػبلؿ فعمػو فػػي
األش ػػياع ,ف ػػاف المك ػػاف ي ػػدرؾ إد ارك ػػا حس ػػيا مباشػ ػ اًر ,يب ػػدأ بربػ ػرة اإلنس ػػاف لجس ػػده"

()4

؛ فالمك ػػاف "

بمساحتو وجدرانو وسقفو يحيط بالشرصية ,ويوفر ليا الحماية واألماف والشرصية تحيط بالمكاف
بوعييػػا اوادراكيػػا اوانشػػائيا لػػو فتمػػده بالحيػػاة ,وتصػػبغو بروحيػػا ورؤيتيػػا الراصػػة ,ليكػػوف المكػػاف

معب اًر عف ىوية قاطنيو "(.)5

) (1مجدي وىبة وكامؿ الميندس ,معجـ المصطمحات العربية في المغة واألدب  ,ص.213
) )2ياسيف النصير ,إشكالية المكاف في النص األدبي ,مرجع سابؽ ,ص.5
) (3شرحبيؿ المحاسنة ,المكاف الروائي وداللتو 11 ,شباط 2012ـ,

http://www.odabasham.net

( )4يوري لوتماف ,مشكمة المكاف الفني(المكاف ودالالتو) ,تقديـ وترجمة سي از قاسـ ,مرجع سابؽ ,ص.59
) (5سياـ أبو العمريف ,الرطاب الروائي النسوي ,ط ,1الييئة المصرية العامة لقصور ال قافة ,القاىرة2012 ,ـ ,ص.185
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كمػا تظيػػر أىميػػة المكػػاف بالنسػبة لممكونػػات السػػردية األرػػرى مػف زمػػف وحػػدث ,بارتباطيػػا
بالشرصػػية" فػػقذا كػػاف المكػػاف يترػػذ داللتػػو التاريريػػة والسياسػػية واالجتماعيػػة مػػف رػػبلؿ األفعػػاؿ
وتشابؾ العبلقات ,فقف قيمتو الحقيقية تتم ؿ في عبلقتو بالشرصية بصفة عامة"(.)1
بالتػػالي فػػقف المكػػاف " فػػي حركػػة أرػػد وعطػػاع مػػع الشرصػػيات الروائيػػة ,وأحػػدا يا ويتوجػػو
بوجيتيا ,ويرتبط بحركتيا  ,ويقدـ بما يدفع أحدا يا إلي األماـ"(.)2
كما إف التبلعب " بصورة المكاف في الرواية يمكف استغبللو إلي أقصى الحدود ,فبقسػقاط
الحالػة النفسػػية لؤلبطػػاؿ عمػػى المحػػيط الػػذي يوجػػدوف فيػػو جعػػؿ لممكػػاف داللػػة تفػػوؽ دوره المػػألوؼ
كػػديكور أو كوسػػط يػػؤطر األحػػداث إنػػو يتحػػوؿ فػػي ىػػذه الحالػػة إلػػي محػػاور حقيقػػي ويقػػتحـ عػػالـ
السرد ,محر اًر نفسو مف أغبلؿ الوصؼ "(.)3
وسػػنتحدث فػػي ىػػذا المبحػػث عػػف المكػػاف وتػػأ يره عمػػى الشرصػػية ومػػا يحممػػو مػػف دالالت
نفسػ ػػية وجسػ ػػدية عمػ ػػى المقيمػ ػػيف فيػ ػػو ,فػ ػػقذا " كػ ػػاف تقػ ػػديـ األمكنػ ػػة فػ ػػي الروايػ ػػة مرتبطػ ػػا بتقػ ػػديـ
الشرص ػػيات ,ف ػػقف ى ػػذه األريػ ػرة ال ترض ػػع كمي ػػا لممك ػػاف ,ب ػػؿ العك ػػس ى ػػو ال ػػذي يحص ػػؿ إذ "إف
األماكف في ىذه الحالة ىي التي سيوكؿ إلييا مساعدتنا عمى فيـ الشرصية"(.)4
فالمكاف فػي روايػات الكاتبػة بشػرى ىػو المحػور الرئيسػي الػذي تػدور حولػو جميػع عناصػر
البناع الفني لمرواية فقد كاف مسرح األحداث في روايات الكاتبة يجري عمى أرض وطنيا فمسطيف
بمدنيا وقراىا ,وأحيائيػا ومريماتيػا وبيوتيػا وشػوارعيا وبحرىػا ,كػذلؾ كانػت مصػر مسػرحاً تجػري
عمييػػا أحػػداث بعػػض الروايػػات م ػػؿ روايػػة قمػػر فػػي الظييػرة ,وروايػػة مػػف ىنػػا وىنػػاؾ؛ ألف الكاتبػػة
عاشػػت طفولتيػػا فػػي فمسػػطيف ,وأكممػػت د ارسػػتيا اواقامتيػػا وزواجيػػا فػػي مصػػر ,فقػػد كػػاف مسػػرح
األحداث متأرجحاً ما بيف ىنا وىناؾ ,بيف فمسطيف ومصر ,بيف الوطف والمنفى.

) (1أحمد عويف ,أبعاد المكاف الفنية في عصافير النيؿ إلبراىيـ أصبلف,مرجع سابؽ  ,ص.45
) (2أسماع شاىيف ,جماليات المكاف في روايات جب ار إبراىيـ جبرا ,مرجع سابؽ ,ص,17
) (3حميد لحمداني ,بنية النص السردي ,مرجع سابؽ ,ص.71
) (4حسف بحراوي ,بنية الشكؿ الروائي ,مرجع سابؽ ,ص.30
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وس ػػنقوـ ف ػػي ى ػػذا المبح ػػث بػ ػربط الشرص ػػيات باألمكن ػػة الروائي ػػة م ػػف الن ػػاحيتيف الجس ػػدية
والنفسية.
الناحية الجسدية
تقوـ األماكف عمى إظيار الصفات الجسدية الشرصيات ,وتطبعيا بطبائعيا ,فنحف نرى
أف ابف الصحراع وما يمتمكو مف بنية جسدية قاسية وصمبة ,يرتمؼ عف ابف الساحؿ الذي يمتاز
بالميونػة ,فكػػؿ شرصػية مػػف الشرصػيتيف قػػد قامػت البيئػػة التػي تعػػيش فييػا عمػػى إظيػار الصػػفات
التػػي تتسػػـ بيػػا الشرصػػية  ,كػػذلؾ يرتمػػؼ الريفػػي عػػف المػػدني ,وىكػػذا نػػرى أف البيئػػة أو المكػػاف
يقػػوـ بصػػبغ الشرصػػية بصػػبغتو ,حيػػث إف المكػػاف " عبػػارة عػػف م ػرآة عاكسػػة لحقيقػػة الشرصػػية,
ومف جانب آرر إف حياة الشرصية تفسرىا طبيعة المكاف الذي يرتبط بيا ".

()1

نممس ذلؾ في روايات الكاتبة بشرى ,ففي رواية أعواد قاب وعندما ذىب والد شػمس ىػو
وعائمتو إلي قريتو دورا ,قامت شمس بوصؼ شرصية عمتيا التػي ارتبطػت بالمكػاف الػذي تعػيش
فيو ,فتقوؿ "عمتي التي طالما تحدث أبي عنيا ,وألوؿ مرة تقػع عيوننػا بقامتيػا الممشػوقة وعينػاف
عس ػػميتاف ,مطعمت ػػاف برضػ ػرة الجب ػػاؿ ف ػػي ربيعي ػػا ....ول ػػوف وجيي ػػا الص ػػافي كصػ ػفحات مياىن ػػا
رقراقة".

()2

قامػت الكاتبػة بوصػؼ الطبيعػػة الجبميػة التػي تتسػـ بالرضػرة والنقػاع وبالتػالي فقػد انعكسػػت
صفات المكاف عمى قاطنيو  ,وأصبحوا يتسموف بما يتسـ بو المكاف.
تجسد الكاتبة في موضع آرر مبلمو شرصياتيا مف ربلؿ المكاف ,فتقػوؿ" ظمػت مبلمػو
رميؿ عمى بيائيا ,ابف كنعاف حنطي الموف ,لو أنؼ شامخ كجباؿ دو ار السامقة"(.)3
اسػػتمدت الكاتبػػة صػػفات شرصػػياتيا مػػف المكػػاف ,حيػػث وصػػفت شرصػػية رميػػؿ ببيائيػػا,
ببيػػاع وجمػػاؿ جبػػاؿ دورا ,كمػػا انعكػػس لػػوف الجبػػؿ عمػػى سػػحنة الشرصػػية ,فمبلمػػو الشرصػػية

) (1سي از قاسـ  ,بناع الرواية -دراسة مقارنة ل بل ية نجيب محفوظ,د.ط ,الييئة المصرية العامة لمكتاب ,مصر1984 ,ـ ,ص.84
) (2بشرى أبو شرار ,أعواد قاب ,مصدر سابؽ ,ص.84
) (3بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.14
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متجانسة إلى حد كبير مع مبلمو المكاف ,وتفيد نسبة الشرصػية إلػى كنعػاف ,بتجػذرىا وارتباطيػا
بالمكاف.
وص ػػفت الكاتب ػػة ف ػػي موض ػػع آر ػػر مبلم ػػو حن ػػيف إذ تق ػػوؿ "مبلم ػػو حن ػػيف تأر ػػذؾ ل ػػتبلؿ
وجباؿ".

()1

يتضو لنا بأف الشرصية تأرذ مبلمحيا مف األماكف التي يسكنيا ,بيػذا أقػوؿ :إف المكػاف
عام ػػؿ أساس ػػي ف ػػي تش ػػكيؿ مبلمػ ػو الشرص ػػية ,أي " يس ػػيـ المك ػػاف إس ػػياماً فع ػػاالً ف ػػي تحري ػػؾ
الشرصية وبنائيا".

()2

الناحية النفسية:
أحالػػت الكاتبػػة حالتيػػا النفسػػية عمػػى شرصػػياتيا ,نظػ اًر لمػػا عانتػػو الكاتبػػة مػػف غربػػة عػػف
وطنيا ,نمتمس ىذه الحالػة النفسػية فػي شرصػيات الروايػات ,ومػف رػبلؿ قراعتػي لروايػات الكاتبػة
نرى أف الحالة الشعورية التي تعرضت ليا شروص الروايات كانت نتيجة لحالػة الضػياع والغربػة
التي تعيشيا كؿ مف شروص الروايات ,باإلضافة إلي كاتبة الروايات نفسيا ,وقد نبلحػظ تشػتتيا
بيف ىنا وىناؾ ,بيف الوطف والغربة.
يظير لنػا المكػاف واضػحاً وجميػاً معبػ اًر عػف نفسػية الشرصػيات ,وحػامبلً لػبعض األفكػار ,
نمػتمس فكػرة رفػض اإلنسػاف الػدريؿ القػادـ إليػو واضػو فػي روايػة قمػر فػي الظييػرة ,عنػدما قػررت
كػػؿ مػػف نييػػؿ وزوجيػػا وابنتيػػا الػػذىاب إلػػي بيتيػػا الكػػائف فػػي غ ػزة ,وقػػد كػػاف حكػػيـ شرصػػا غيػػر
مرغوب فيو مف األىؿ  ,فمػا بػاؿ المكػاف الػذي يسػكنونو ,بالتػالي نػراه أيضػا رافضػاً ليػذا الػدريؿ,
فتقػػوؿ الكاتبػػة " سػػكوف حجرتيػػا يػػنفخ فػػي بػػوؽ ذاكػرة حيػػة ,يعمػػف لػػو ,أنػػو غيػػر مرغػػوب فيػػو ,فػػي
مسطو حجرتيا".

()3

إف سكوف البيت يعني الوحشة ورموه مف قاطنيو ,لكف في ىذه الفقرة يتضو لنا أف سػكوف
البيت يحمؿ دالالت الرفض,رفض ىذا المكاف لمشرص القادـ إليو.
) (1بشرى أبو شرار ,حنيف ,مصدر سابؽ ,ص.63
) (2د/صػػبحية عػػودة زعػػرب ,الشرصػػية الييوديػػة اإلس ػرائيمية فػػي الرطػػاب الروائػػي الفمسػػطيني( ,)1997-1967ط ,1دار مجػػدالوي
لمنشر والتوزيع ,عماف2006 ,ـ ,ص.298
( )3بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص.94
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بالت ػػالي أ ن ػػاع تش ػػكيؿ الكات ػػب لمكان ػػو الروائ ػػي؛ ف ػػبل ب ػػد لمروائ ػػي أف يك ػػوف بن ػػاؤه لممك ػػاف "
منسجما مع مزاج وطبائع شرصياتو ,وأف ال يتضمف أية مفارقة ,وذلؾ ألنو مف الػبلزـ أف يكػوف
ىنػػاؾ تػػأ ير متبػػادؿ بػػيف الشرصػػية والمكػػاف الػػذي يعػػيش فييي ػ البيئػػة التػػي تحػػيط بيػػا ,بحيػػث
يص ػ ػػبو بقمك ػ ػػاف بني ػ ػػة المك ػ ػػاف الروائ ػ ػػي أف تكش ػ ػػؼ لن ػ ػػا ع ػ ػػف الحال ػ ػػة الش ػ ػػعورية الت ػ ػػي تعيش ػ ػػيا
الشرصية".

()1

مػػف رػػبلؿ قراعتنػػا لروايػػات الكاتبػػة نمػػتمس المكػػاف ودوره فػػي تحديػػد الرصػػائص النفسػػية
لمشرصية ,كذلؾ تسيـ صورة البيت " في الكشؼ عف طباع الشرصية ومستوى تفكيرىا وطبيعة
سموكيا".

()2

نمتمس في رواية قمر في الظييرة الحالة النفسية التي تعيشيا نييػؿ وشػعورىا بالوحػدة بعػد
أف قامت والدتيا بالسفر إلي انجمت ار لفؾ أسر أرتيا ,فتقوؿ " رحمت أميا دوف حقبية سفر ,وذوى
المكاف دونيا ريوط العنكبوت تنسو الوحشة في أركاف بيتيػا الػذي يعتمػي طػابقيف عمبػة موصػدة,
تش ػػيد نومي ػػا وص ػػحوىا لحظ ػػات بكائي ػػا ,بي ػػت ال تي ػػرب من ػػو أص ػػداع اس ػػتغا تيا ,يػ ػربض عم ػػى
آالميا".

()3

تصػػؼ لنػػا الكاتبػػة المكػػاف بوحشػػتو ورمػػوه وضػػعفو كبيػػت العنكبػػوت ,ويػػدؿ عمػػى الحالػػة
النفسية التي تعيشيا الشرصية ,وىي شعورىا بالوحدة والوحشة في ىذا البيت الكبير.
كما ويمكف تحديػد العبلقػات النفسػية بػيف الشرصػيات واألمػاكف الروائيػة فػي الروايػات مػف
ربلؿ اتجاىيف:
االنتماء:
يمكػف تحديػد ىػذا االتجػاه فػػي حفػاظ الشرصػية عمػى المكػاف الػػذي تقػيـ فيػو ,بحيػث تمػػتحـ
وتندمو الشرصية في ىػذا المكػاف ,وتبػرز عبلقػة االنتمػاع بالنسػبة لمشرصػية مػف رػبلؿ انتمائيػا
إلي المكاف الذي تعشػقو ,ونحػف نمػتمس ذلػؾ جميػاً فػي روايػات الكاتبػة فممكاتبػة انتمػاع واضػو إلػي
وطنيػػا فمسػػطيف أوالً  ,ومسػػقط أرسػػيا اني ػاً ,فيػػي فػػي سػػبيمو تتحػػدى العوائػػؽ والح ػواجز مػػف أجػػؿ
) )1حسف بحراوي ,بنية الشكؿ الروائي ,مرجع سابؽ ,ص.30
( )2د /حساف رشاد الشامي ,المرأة في الرواية الفمسطينية(  ,)1985-1965د.ط ,اتحاد الكتاب العرب ,دمشؽ1998 ,ـ ,ص.200
) (3بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص.9
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رؤية الوطف كونيا تعيش المنفى ,فػي روايػة أعػواد قػاب يظيػر االنتمػاع إلػي الػوطف واضػحاً مػف
ربلؿ رجوع جميمة إلي وطنيا ,وتحمػؿ المصػاعب والعوائػؽ؛ مػف أجػؿ الوصػوؿ إلػي تػراب بمػدىا
الػػذي تشػػعر فيػػو باألمػػاف وال ارحػػة ,فتقػػوؿ " سػػياج ..أسػػبلؾ ش ػائكة ..أب ػواب مكيربػػة ..صػػفارات
إنذار. .كشافات أحالػت ليمنػا نيػارا ..مكبػرات صػوت  ..حالػت بػيف آذاننػا وقموبنػا  ..ضػمنا الميػؿ
بسياجو تنغزنا حواؼ حكاياتنا فنظؿ ننظر قمرنا في سماع ليمنا".

()1

تصؼ لنػا الكاتبػة الحػاجز العسػكري أي الممػر الػذي تعبػر منػو إلػي وطنيػا ,وقػد تحممػت
الص ػػعاب م ػػف أج ػػؿ أف تبلق ػػي القم ػػر ف ػػي س ػػماع م ػػدينتيا ,بي ػػذا أق ػػوؿ إف اتج ػػاه االنتم ػػاع متج ػػذر
ومتأصػؿ فػي نفػس الكاتبػة ,حتػى ولػو كػاف عمػى حسػاب جسػدىا مػف تحممػو لممصػاعب والوقػوؼ
طويبلً لساعات وساعات.
ومػػا يعػػزز فكػرة االنتمػػاع عنػػد الكاتبػػة ,ىػػو مػػا آ رتػػو الكاتبػػة فػػي روايػػة أنشػػودة شػػمس" بػػأف
المكاف يموت برحيؿ أصحابو"(.)2
ىنا تدؿ الكاتبة عمى مدى الصمة بيف المكاف والشرصية  ,فالمكاف يمػوت بغيػاب ورحيػؿ
قاطنيو عنو.
أمػػا عنػػدما تك ػػوف الشرصػػية ف ػػي المكػػاف ال ػػذي تحبػػو وال ػػذي تنتمػػي إلي ػػو ,تكػػوف حرك ػػات
الشرصػػية رشػػيقة ,ألف المكػػاف الػػذي توجػػد فيػػو مكػػاف محبػػب إلػػي نفسػػيا ,وىػػذا مػػا نػراه فػػي روايػػة
قمر في الظييرة  ,عندما شاىد حكيـ زوجتو نييؿ في أجمؿ مكاف محبب إلي قمبيا أال وىو بيت
عائمتيػػا ,وكيػػؼ كانػػت نييػػؿ تتنقػػؿ بػػيف حج ارتػػو فػػي رشػػاقة ,فحكػػيـ مشػػتت بعػػد أف كػػاف ييػػددىا
لحظة أف كانت فػي بيتػو ,اليػوـ ىػو فػي بيتيػا فتقػوؿ " مػف لحظػات غارقػة فػي الوحشػة ,يػتفحص
مبلمػػو نييػػؿ ,وتحركاتيػػا الرشػػيقة فػػي حجرتيػػا ,يسػػأؿ نفسػػو كي ػؼ سػػيتعامؿ معيػػا ,وكػػؿ شػػيع
حوليا صار ليا؟ ..وىو شارد نافر".)3( .
في المقطوعة السابقة تصور الكاتبة حاؿ شرصية نييؿ في وطنيا تمتمؾ كؿ شػي بينمػا
كانػػت فػػي الغربػػة ال تمتمػػؾ أي شػػي وعمػػى العكػػس تمامػػا زوجيػػا حكػػيـ حيػػث أصػػبو يعػػاني ممػػا
كانت تعانيو نييؿ في غربتيا مف شرود لمذىف ونفور نتيجة عدـ التكيؼ مع المكاف .

) (1بشرى أبو شرار ,أعواد قاب ,مصدر سابؽ ,ص.11
) (2بشرى أبو شرار ,أنشودة شمس ,مصدر سابؽ ,ص.66
( )3بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص.93
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النفور/
إذا كرىػػت الشرصػػية مكانيػػا  ,فقنيػػا تنفػػر منػػو وتبغضػػو ,وتكػػف لػػو الكراىيػػة ,فػػالنفور مػػف

المكػػاف م ػرتبط بالحالػػة النفسػػية التػػي تعيشػػيا الشرصػػية ,ويػػرى الباحػػث ىػػذا االتجػػاه واضػػحا مػػف
رػػبلؿ الحالػػة النفسػػية التػػي تعيشػػيا الشرصػيات الروائيػػة كونيػػا تعػػيش غربػػة وضػػياعاً عػػف وطػػف
طالمػػا كػػاف شػػغميا الشػػاغؿ ,ون ارىػػا تصػػؼ لنػػا الحالػػة النفسػػية لشرصػػية شػػمس التػػي تغربػػت عػػف

وطنيػػا مػػف رػػبلؿ المكػػاف  ,فتقػػوؿ ":مسػػتمقية عمػػى س ػرير حديػػدي ,تيػػبس ف ارشػػو ,تنػػا رت دوائػػر

صدئة رفيفة عمى جنباتو".

()1

يكشػػؼ لنػػا ىػػذا الوصػػؼ عػػف الحالػػة النفسػػية التػػي تعيشػػيا الشرصػػية بعيػػدا عػػف وطنيػػا,

فقنيا تحس بالغربة وعدـ الراحة واألماف.

وانعكسػػت فػػي موضػػع آرػػر حالػػة النفػػور بػػيف المكػػاف والشرصػػية ؛ وذلػػؾ مػػا لمسػػناه فػػي

رواية قمر في الظييرة ,فتقوؿ الكاتبة ":قبؿ أف تغادر نييؿ عتبة دارىا ,صػار بيتيػا الػذي ىنػاؾ,

يعتم ػػي ش ػػقة رالي ػػة عم ػػى كت ػػؼ البح ػػر يراي ػػؿ ذاكرتي ػػا ,أركان ػػو معتم ػػة ,مقفػ ػرة ,حي ػػث حم ػػؿ ك ػػؿ

ذكرياتيػػا المؤلمػػة ,ينقػػبض قمبيػػا عمػػى وحشػػة متجػػذرة فػػي روح حزينػػة ,عائػػدة لبيػػت معمػػؽ ,عمبػػة
ررسػانية ,ليػػا فتحػات مػػف شػبابيؾ ,سػػجف بعيػد ,يتحػػيف لحظػة أف تغيػػب فيػو ,ويبتمعيػػا فػي جوفػػو

المعتـ"(.)2

تجسد الكاتبة حالة اإلحساس بالغربػة التػي تنتابيػا مػف رػبلؿ شرصػية نييػؿ التػي تعػاني

الغربػػة وفرقػػة األىػػؿ واألحبػػاب ,حيػػث إف سػػيؿ الػػذكريات يزيػػد مػػف أوجاعيػػا ,وقػػد تجمػػت عبلقػػة

النفور مػف المكػاف فػي عػدـ التػرابط والتجػانس بػيف الشرصػية والمكػاف ,حيػث جعمتػو معمقػاً كعمبػة

ررسانية ,وككتمة جامدة ال حياة فييا ,وممػا عػزز نفػور الشرصػية مػف المكػاف ,وصػفو بالسػجف,
حيث إف السجف يعزؿ بيف الشرصية ورغباتيا ,ويقودىا إلى مصير مجيوؿ ال نياية فييا.

بالتالي يتبمور لنا أف المكاف مرتبط بالشرصيات كارتباطػو بالحػدث والػزمف  ,فالمكػاف إمػا

أف يطبػع الشرصػيات بصػػفات المكػاف الػػذي تعػيش فيػػو ىػذا مػػف الناحيػة الجسػػدية ,اوامػا أف يػػؤ ر
عمػػى الحالػػة النفسػػية والشػػعورية لمشرصػػية ,إمػػا باالنتمػػاع إلػػى المكػػاف ,اوامػػا بػػالنفور من ػو ,ويػػتـ
تحديد ىػذا االتجػاه مػف رػبلؿ أمزجػة الشرصػية ,فػقذا كػاف المكػاف محببػاً لمشرصػية انتمػت إليػو,

اواذا كاف المكاف مبغضاً لمشرصية كرىت الشرصية المكاف ,وولد عندىا النفور منو.

) )1بشرى أبو شرار ,أنشودة شمس ,مصدر سابؽ ,ص.61
) (2بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص.129
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المبحث الرابع
الزمن الروائي
يمعػب الػػزمف دو اًر أساسػياً فػػي بنػاع الروايػػة ,ويشػكؿ معمارىػػا الفنػي " فػػقذا كػاف األدب يعتبػػر
فنػاً زمنيػاً ,فػػقف القػػص ىػػو أك ػػر األنػواع التصػػاقاً بػػالزمف "( .)1كمػػا ولمػػزمف أىميػػة بالغػػة فػػي حيػػاة
اإلنسػػاف ,إذ الػػزمف محػػور الوجػػود " ,كأنػػو ىػػو وجودنػػا نفسػػو  , ... ,فػػالوجود ىػػو الػػزمف الػػذي
يرامرنػا لػػيبلً ونيػػا اًر ,صػػباً وشػيرورة ,دوف أف يغادرنػػا لحظػػة مػػف المحظػات ,أو يسػػيو عنػػا انيػػة
مف ال واني إف الزمف موكؿ بالكائنات ومنيا الكائف اإلنساني ,يتقصى مراحؿ حياتو "

()2

 ,كذلؾ

نج ػػد ال ػػزمف " متأصػ ػبلً ف ػػي ربراتن ػػا اليومي ػػة والحياتي ػػة ,فالحي ػػاة زم ػػف وال ػػزمف حي ػػاة "( ,)3بالت ػػالي
فعنصر الزمف عنصر ميـ في الحياة األدبية أو في الحياة العامية التي نعيشيا .
كمػػا ويم ػػؿ الػػزمف الروائػػي محػػور الروايػػة ,وعمودىػػا األساسػػي " فػػقذا كػػاف األدب يعتبػػر فن ػاً
زمنيػ ػاً ,إذا ص ػػنفنا الفن ػػوف إل ػػى زماني ػػة ومكاني ػػة ,ف ػػقف الق ػػص ى ػػو أك ػػر األنػ ػواع األدبي ػػة التص ػػاقاً
بالزمف"(.)4
تع ػػرض ال ػػزمف اوال ػػى فتػ ػرة مح ػػدودة إل ػػى بع ػػض اإلىم ػػاؿ م ػػف قب ػػؿ النق ػػاد ,إل ػػى أف ج ػػاع
الشػػكبلنيوف الػػروس ,الػػذيف يعػػدوف األوائػػؿ فػػي إدراج الػػزمف فػػي نظريػػة األدب ,حػػيف جعمػوا نقطػػة
االرتكػاز فػي األعمػػاؿ السػردية العبلقػات التػػي تجمػع بػػيف األحػداث وتػربط أجزائيػػا ,ولػيس طبيعػػة
الحدث في حد ذاتو .
حيػػث إف طريقػػة ع ػػرض األحػػداث عن ػػدىـ تقػػوـ بطػػريقتيف " إمػػا أف يرض ػػع السػػرد لمب ػػدأ
السببية فتأتي الوقائع متسمسمة وفؽ منطؽ راص ,اواما أف يترمى عف االعتبػارات الزمنيػة بحيػث
تتتػػابع األحػػداث دوف منطػػؽ دارمػػي " ( ,)5إال أف األسػػس التػػي وضػػعيا الشػػكبلنيوف الػػروس قػػد

) )1سي از قاسـ  ,بناع الرواية  ,مرجع سابؽ  ,ص. 26
) (2عبد المالؾ مرتاض  ,في نظرية الرواية  ,مرجع سابؽ  ,ص. 199
( )3ميا حسف القصراوي  ,الزمف في الرواية العربية ,مرجع سابؽ ,ص. 12
) (4سي از قاسـ ,بناع الرواية ,مرجع سابؽ ,ص.26
) )5حسف بحراوي  ,بنية الشكؿ الروائي  ,مرجع سابؽ  ,ص. 107
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وئدت " لما لقيتو مدرسة الشكمييف مف رفض وانتقاد سياسي ,كما لـ تتطور في الغرب ,نظ اًر ألف
أعماؿ الشكبلنييف الروس لـ تترجـ إلى الفرنسية واالنجميزية إال في بداية الستينات "

()1

.

اس ػػت مر مجموع ػػة م ػػف النق ػػاد النظري ػػات الت ػػي وض ػػعيا الش ػػكبلنيوف ال ػػروس ,فم ػػنيـ روالف
بػػارت ,وميشػػاؿ بوتػػور ,وتػػودوروؼ ,وجي ػرار جينيػػت ,وأالف روب غرييػػو ,وغيػػرىـ  ,فػػاآلف روب
غرييو يعمف بأف الزمف قد أصبو منذ أعماؿ بروست وكافكا " ىو الشرصية الرئيسية فػي الروايػة
المعاصرة ,بفضؿ استعماؿ العػودة إلػى الماضػي ,وقطػع التسمسػؿ الزمنػي وبػاقي التقنيػات الزمنيػة
التي كانت ليا مكانو في تكويف السرد وبناع معماره " .
كمػػا وتػػأتي أىميػػة الػػزمف الروائػػي مػػف أنػػو " يػػؤ ر فػػي العناصػػر األرػػرى ويػػنعكس عمييػػا,
فالزمف حقيقة مجرة سائمة ال تظير إال مف ربلؿ مفعوليا عمى العناصر األررى "(. )2
فػػالزمف الروائػػي " ال يعػػيش منع ػزالً عػػف ب ػػاقي عناصػػر السػػرد ,فالشرصػػيات التػػي تت ػػأ ر
بمكاف ما ,فقنيا ال تتأ ر بو إال مف ربلؿ فعؿ الزمف في ذلؾ المكاف "(.)3
نرى الناقدة سي از قاسـ تترذ عدة أسباب عند تناوليا لمبحث بناع الزمف الروائي في كتابيا
بنػػاع الروايػػة ,لمػػا لعنصػػر الزمػػاف مػػف أىميػػة  ",وتعػػزو ىػػذه األىميػػة فػػي العمػػؿ األدبػػي إلػػى عػػدة
أسباب-:
 -1أف الزمف محوري وعميو تترتب عناصػر التشػويؽ واإليقػاع واالسػتمرار ػـ أنػو يحػدد فػي نفػس
الوقت دوافع أررى محركة م ؿ السببية والتتابع وارتيار األحداث.
 -2أف الزمف يحدد إلى حد بعيد طبيعة الرواية ويشكميا ,بؿ إف شكؿ الرواية يرتبط ارتباطاً و يقاً
بمعالجة عنصر الزمف.
 -3أنػػو لػػيس لمػػزمف وجػػود مسػػتقؿ تسػػتطيع أف تسػػتررجو مػػف الػػنص ,م ػػؿ الشرصػػية أو األشػػياع
التػػي تشػػغؿ المكػػاف ,فػػالزمف يترمػػؿ الروايػػة كميػػا وال تسػػتطيع أف تدرسػػو د ارسػػة تجزيئيػػة "(.)4
وبالتالي أقوؿ :إف أي عمؿ روائي ال يرمو مف ىذا العنصر الميـ والفعػاؿ والمشػوؽ,
) )1سي از قاسـ  ,بناع الرواية  ,مرجع سابؽ  ,ص. 27
) (2نفسو  ,ص.27
) (3أحمد حمد النعيمي ,إيقاع الزمف في الرواية العربية المعاصرة ,ط ,1المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ,بيروت2004 ,ـ,ص.25
) (4سي از قاسـ  ,بناع الرواية ,مرجع سابؽ ,ص.27
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وال يستطيع أي كاتب الترمي عنو؛ ألنػو يم ػؿ قاعػدة أساسػية فػي بنػاع العمػؿ الروائػي ,كػذلؾ
ال يمكف فصمو عف عناصر العمؿ الروائي األررى.
المكان وع قتو بالزمن:
حػػيف نػػذكر المكػػاف ال بػػد لنػػا مػػف ذكػػر الزمػػاف ,فيمػػا توأمػػاف ال ينفصػػبلف عػػف بعضػػيما
الػػبعض " فػػقذا كػػاف الفضػػاع بم ابػػة حػػاو لحركيػػة الفعػػؿ الروائػػي ,فػػقف ىػػذه الحركيػػة تقػػدـ عمػػى
انجازىػػا مجموعػػة مػػف الشرصػػيات دارػػؿ إطػػار زمنػػي معػػيف"( ,)1لػػذا فػػالزمف والمكػػاف تربطيمػػا
عبلقػػة حميميػػة وىػػذا مػػا يجعػػؿ " الزمػػاف والمكػػاف متػػداربلف  ,بحػػث يسػػتحيؿ الفصػػؿ بينيمػػا ,فػػبل
مكاف بدوف زماف ,وال ال زماف بدوف مكػاف "( ,)2بػذلؾ " تغػدو العبلقػة بػيف المكػاف والػزمف عبلقػة
و يقػػة ,وعبلقػػة المكػػاف بػػالزمف ,كعبلقػػة العقػػؿ بالجسػػـ ,فػػبل يكػػوف األوؿ إال بوجػػود اآلرػػر ,وال
تكػػوف الحيػػاة إال بوجودىمػػا مع ػاً ,فػػقذا كػػاف المكػػاف مسػػتقبلً عػػف الػػزمف ,فيػػو مكػػاف ميػػت ,كػػذلؾ
الحاؿ لمجسـ الذي يستقؿ عف العقؿ فيررج مف دائرة اإلنساف إلى دائرة أررى"(.)3
مػػف رػػبلؿ الت ػرابط الوشػػيو والتعػػالؽ بػػيف الػػزمف والمكػػاف  " ,أطمػػؽ بػػارتيف عمػػى العبلقػػة
الجوىريػػة بػيف الزمػػاف والمكػػاف ,والمكػػاف المسػػتوعبة فػػي األدب اسػػتيعاباً فنيػاً اسػػـ كرونوتػػوب أو
الزمكاف الذي يعني حرفياً الزمػاف المكػاف "( ,)4كمػا أجمػع ك يػر مػف البػاح يف أف لػيس مػة فصػؿ
بػػيف الػػزمف والمكػػاف ,ألف طبيعػػة النصػػوص األدبيػػة ميمػػا ارتمفػػت أنواعيػػا ,إال أنيػػا تعبػػر عػػف
أح ػػداث ووقػ ػائع وأزمن ػػة ض ػػمف إط ػػار مك ػػاني " .ف ػػقذا ك ػػاف ال ػػزمف يم ػػؿ الر ػػط ال ػػذي تس ػػير عمي ػػو
األحداث ,فقف المكاف يظير عمى ىذا الرط ,ويصاحبو ويحتويو ,فالمكػاف ىػو اإلطػار الػذي تقػع
فيو األحداث"(.)5

) )1صػػدوؽ نػػور الػػديف ,الكتابػػة اوانتػػاج الػػوعي د ارسػػة وتحميػػؿ فػػي روايػػة لعبػػة النسػػياف ,ط :1دار ال قافػػة  ,الػػدار البيضػػاع1995 ,ـ,
ص.64
( )2نبيمة إبراىيـ ,فف القص بيف النظرية والتطبيؽ ,منشورات مكتبة غريب ,القاىرة ,د.ت ,ص.160
) )3حناف حمودة  ,الزمكانية وبنية الشعر المعاصر أحمد عبد المعطي حجازي نموذجاً ,مرجع سابؽ ,ص.20

( )4ميرائيؿ بارتيف :أشكاؿ الزماف والمكاف في الرواية ,تر يوسؼ حبلؽ ,منشورات و ازرة ال قافة ,سوريا ,1990 ,ص.5
) )5سي از قاسـ ,بناع الرواية ,مرجع سابؽ ,ص.76
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إف المكاف والزمػاف فػي الروايػة عصػب ال يمكػف تجاىمػو ,أو التيػويف مػف وجػوده ,لػذا فػقف
المكاف " ال يقدـ دالالتو مف ذاتو كمكاف فحسب ,اوانما يكتسب مػف الػزمف دالالت أرػرى "

()1

لػذا

فالعبلقة بيف المكاف والػزمف " عبلقػة تشػريص جدليػة الواقػع فػي الحيػاة ,وتشػريص جدليػة الواقػع
الروائي في حد ذاتو "

()2

.

تبيف لنا مف رػبلؿ قػراعة األعمػاؿ الروائيػة لمكاتبػة بشػرى أف روايػات الكاتبػة تػدور مػا بػيف
مػ ٍ
ػاض وحاضػػر ,وسيقتصػػر الباحػػث فػػي الحػػديث عػػف المكػػاف وعبلقتػػو بالزمػػاف ,بمػػا يحممػػو ىػػذا
الزمف مف ذكريػات ماضػوية جميمػة ,وذكريػات حاضػرة أليمػو كونيػا تعػيش منقسػمة الػزمف مػا بػيف
ىنػػا وىنػػاؾ ,مػػا بػػيف الماضػػي والحاضػػر ,وسػػيقوـ الباحػػث فػػي ىػػذا المبحػػث بػربط عنصػػر الػػزمف
بعنصر المكاف مف ربلؿ العناصر اآلتية:
-1تداعي الذاكرة واستُادة المكان/
تشػكؿ الماضػػوية جػػزعاً كبيػ اًر فػػي روايػػات بشػػرى أبػو شػرار ,نظػ اًر لحيػػاة الغربػػة واأللػػـ التػػي
تعيشيا بعيداً عف الوطف ,بالتالي نرى الكاتبة تستردـ ذاكرتيا السػترجاع ىػذا الماضػي الجميػؿ,
فالعودة إلى الماضي يكوف مف مرزوف الذاكرة والذي يعػد " مػف التقنيػات المسػتحد ة فػي الروايػة,
بعػػد أف انتفػػى مفيػػوـ ال ػراوي العػػالـ بكػػؿ شػػيع ....واالعتمػػاد عمػػى الػػذاكرة يضػػع االسػػترجاع فػػي
نطاؽ منظور الشرصية ويصبغو بصبغة راصة يعطيو مذاقاً عاطفياً "

()3

فالماضي الجميؿ ك ر

في روايات الكاتبة ,كما " تم ؿ الرواية أك ر األشكاؿ األدبية ميبلً لمعودة لمماضي ,لتمبية بواعػث
جمالية وفنية رالصة في النص الروائي "

()4

كمػػا تحقػػؽ " االسػػتذكارات عػػدداً مػػف المقاصػػد الحكائيػػة ,م ػػؿ مػػؿع الفج ػوات التػػي يرمفيػػا
السرد ,وراعه سواع بقعطائنا معمومػات حػوؿ سػوابؽ شرصػية جديػدة ,أو بقطبلعنػا عمػى حاضػر
شرصية ارتفت مف مسرح األحداث ـ عادت مف جديد"(.)5

( )1فاروؽ وادي ,بلث عبلمات في الرواية الفمسطينية ,د.ط ,المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ,بيروت1981 ,ـ ,ص.57
) (2محمد برادة وآرروف ,الرواية العربية واقع وآفاؽ ,ط ,1دار ابف رشد لمطباعة والنشر ,بيروت ,لبناف1981 ,ـ ,ص.396
) (3سي از قاسـ ,بناع الرواية ,مرجع سابؽ ,ص.43
) (4سياـ أبو العمريف ,الرطاب الروائي النسوي ,مرجع سابؽ ,ص.133
) (5حسف بحراوي ,بنية الشكؿ الروائي ,مرجع سابؽ ,ص.122-121
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مف ربلؿ قراعتنا ألعماؿ الكاتبة الروائية ,رأيناىػا قػد برعػت فػي اسػترداـ ىػذه التقنيػة ,بػؿ
برعت في القفز ما بيف الماضي والحاضر ,ـ العودة إلى الحاضر مرة أررى.
تم ؿ معظـ روايات الكاتبة استرجاعاً بالذاكرة إلػى الػوراع ,م ػؿ روايػة أعػواد قػاب ,وروايػة
شمس ,ورواية حنيف ,ورواية مف ىنػا وىنػاؾ ,تم ػؿ اسػترجاعاً وعػودة إلػى الماضػي الجميػؿ عمػى
العكس مف الحاضر الممتم بالمتاعب والمشقة والغربة عف الوطف.
فػػي روايػػة أع ػواد قػػاب ,وعنػػدما قػػاـ زوج جميمػػة بقربارىػػا أف يػػد ابنيػػا قػػد كسػػرت ,وأرادت
العودة إلى الغربة ,استرجعت الكاتبة أياـ الطفولة ,وكيؼ كانت تنزؿ عمى الدرج فتقوؿ " نيضت
أسػتعد لمرحيػػؿ وأبػػي فػي غرفتػػو العمويػػة ,ال يػػدري عػف رحيمػػي ىػػذا  ...أرػذت سػػياج الػػدرج أصػػعد
إليو أتحسس مطارح أكفنا عميو وتزلجنا لموصوؿ السريع إلى أوؿ درجاتو "

()1

.

تسػػترجع الكاتبػػة ذكػػرى مكػػا ٍف كانػػت تمعػػب عميػػو أال وىػػو الػػدرج ,وكانػػت نقطػػة االسػػترجاع
الفاصػػمة متصػػمة بالمكػػاف اتصػػاالً مباشػ اًر  ,حػػيف صػػعدت الػػدرج وأرػػذت تتحسػػس مطػػارح األكػػؼ
عمػػى الػػدرج ,وبالتػػالي يػػرى الباحػػث ىػػذا الرجػػوع لمػػوراع مرتبط ػاً بالمكػػاف الػػذي عاشػػت فيػػو وىػػو
البيت.
كذلؾ نرى في موضع آرر مف الروايػة نفسػيا ,عنػدما قػدمت جميمػة مػف غربتيػا إلػى بيػت
عائمتيا وأرادت أف تأرػذ حمامػاً  ,تػذكرت أيػاـ طفولتيػا وكيػؼ أف والػدتيا كانػت تػدرميف(أرواتيا)
الحمػػاـ واحػػدة تمػػو األرػػرى ,فتقػػوؿ " :درمػػت حمامنػػا الواسػػع أتأمػػؿ مقػػابض الصػػنابير ال ازلػػت
قديمة..قديمػة ..بحػػوض حمػػاـ كبيػػر ومػػاع كػػاف يممػػؤه ونحػػف غارقػػات فيػػو إال مػػف رؤوسػػنا المطمػػة
بػػيف رغػوات الصػػابوف وجمػػوس أمػػي عمػػى مقعػػدىا الرشػػبي تشػػدنا واحػػدة تمػػو األرػػرى وتفػػرؾ جمػػد
أرسػػنا بقػػوة وتصػػب المػػاع تغسػػؿ الصػػابوف قبػػؿ أف تعمػػو صػػرراتنا ويمسػػع عيوننػػا  ..نقػػؼ مبممػػيف
فتنش ػػؼ إح ػػدانا األر ػػرى ونر ػػرج تباعػ ػاً والم ػػوح الرش ػػبي ال زاؿ منزويػ ػاً تح ػػت المدرن ػػة النحاس ػػية
القديمة ,يوـ كانت تسرف الماع بالحطب  ..والموح الرشبي بات معتماً يحمؿ أ قاؿ زماننا "(.)2
نبلحػػظ مػػف رػػبلؿ مػػا سػػبؽ ذكػره ,االرتبػػاط الو يػػؽ بػػيف ذكريػػات الطفولػػة والمكػػاف ,بالتػػالي
نرى العبلقة القوية التي تربط المكاف بالزمف  ,فذاؾ المكاف (الحماـ) أرجع  ,جميمة إلػى ذكريػات

) (1بشرى أبو شرار ,أعواد قاب ,مصدر سابؽ ,ص.22
) (2المصدر السابؽ ,ص.18
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الماضي الجميؿ ,ومما يؤصؿ ىذه ال قة بيف المكاف والزمف  ,مقولة الكاتبة والموح الرشبي (بات
معتماً يحمؿ أ قاؿ زماننا).
تواصؿ شمس في استرجاع الماضي فتعود بالذاكرة إلػى مػا حصػؿ مػع أرتيػا جػود عنػدما
ضاعت عبر الطرقات التي حممتيا إلى مستشفى النصر فتقوؿ " وليػؿ يتسػحب عمػى دروب غػزة
وسػ ػوافييا ..يص ػػؿ ميمومػ ػاً ق ػػيبلً عم ػػى قم ػػب بش ػػيرة  ,الت ػػي فق ػػدت إح ػػدى بناتي ػػا  ...دوف ج ػػدوى
يبح وف إلى أف دؽ الياتؼ تسأليا حكمت:
ىؿ بناتؾ كميف موجودات؟
صررت بشيرة
اليوـ فقدت واحدة منيف ..جود
ىتفت حكمت:
إذا ىي كما توقعت ,إنيا ىنا ,في مستشفى النصر "(.)1
وازنػػت الكاتبػػة بػػيف زمػػف االسػػترجاع وربطتػػو بالمكػػاف ,المكػػاف كػػاف مستشػػفى النصػػر ,أمػػا
الزمف يوـ أف ضاعت أرتيا جود ,تواصؿ الكاتبة استرجاع الماضي ,ففي رواية مف ىنا وىناؾ
وعندما تعرفػت جميمػة عمػى موسػى الحوامػدة فػي عمػاف ,وأرادا أف يتقػاببل فػي اإلسػكندرية ,جميمػة
انتابيا شعور بأنيا تعرفو ,وعندما عرؼ نفسو أنو مف قرية السموع مف قرى الرميػؿ تػذكرت دورا,
وت ػػذكرت س ػػاحة الباص ػػات الت ػػي كان ػػت تقمي ػػا لت ػػذىب ل ػػدو ار فتق ػػوؿ " ذكرى ػػا اس ػػـ مدينت ػػو بس ػػاحة
الباصات حيف كانت تقؼ فػي محطتيػا الرئيسػية فػي قمػب الرميػؿ ,كانػت تقػ أر أسػماع قػرى الرميػؿ
مف ساحة الباصات "السموع" محفورة في لوحة األسماع المضيئة "(.)2
يتبيف ىنا ارتباط المكاف بالزمف ,فجميمة عندما عرفت أف موسى مف قرية السموع عادت
بال ػػذاكرة إل ػػى الماض ػػي ,فالمك ػػاف ذكرى ػػا ب ػػالزمف الماض ػػي وم ػػا تحمم ػػو ف ػػي مريمتي ػػا م ػػف ذكري ػػات
جميمة.
كمػػا ونمػػتمس عبلقػػة المكػػاف بػػالزمف فػػي روايػػة دورا ,عنػػدما قػػاـ وائػػؿ أبػػو عرقػػوب بق ػػارة
الماضػػي الجميػػؿ ,فيػػو يقػػوؿ ليػػا " أراؾ وأنػػت تشػػقيف طريقػػؾ بػػيف الزحػػاـ حيػػث أردت ...طريػػؽ

) (1بشرى أبو شرار ,شمس ,مصدر سابؽ ,ص.150-149
( (2بشرى أبو شرار ,مف ىنا وىناؾ ,مصدر سابؽ ,ص.21
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يأرذؾ لمقاىرة ,ويقػؼ بػؾ فػي ميػداف رمسػيس ..ىػؿ تعػوديف بالػذاكرة لػداليات العنػب التػي زرعيػا
عمي أبو ماجد حوؿ بيتكـ "(.)1
يح ػػاوؿ وائ ػػؿ إرج ػػاع ش ػػمس ب ػػذاكرتيا إل ػػى ال ػػوراع ,إل ػػى قريتي ػػا دورا ,وأف تت ػػرؾ الحاض ػػر
لمحظات؛ ألف في الماضي ىو ما يبعث في نفسيا مف السرور.
 -2المكان والزمن النفسي:
يحضر الزمف النفسي فػي أعمػاؿ الكاتبػة الروائيػة ,إال أف ىػذا الػزمف يػرتبط إلػى حػد كبيػر
بنفسية الشرصية " ,وىذا البعد الزمني مرتبط في الحقيقة بالشرصية ال بػالزمف ,حيػث إف الػذات
أرذت محؿ الصدارة ,فقد الزمف معناه الموضػعي وأصػبو منسػوجاً مػف ريػوط الحيػاة النفسػية "

()2

ومػػف رػػبلؿ ارتبػػاط الػػزمف النفسػػي بالشرصػػية نػػرى أف الناقػػد العربػػي عبػػد المالػػؾ مرتػػاض أطمػػؽ
عميو مصطمو " الزمف الذاتي"(.)3
اعتمػػدت الكاتبػػة عمػػى الػػزمف النفسػػي ,وأك ػػر مػػا يظيػػر ىػػذا الػػزمف الحالػػة النفسػػية التػػي
تعيش ػػيا الشرص ػػية  ,وبم ػػا أف الكاتب ػػة تع ػػيش حي ػػاة الغرب ػػة ,ف ػػقف ال ػػزمف النفس ػػي عن ػػدىا س ػػيكوف
مشتت ,أي ال يوجد وقت الساعات متوقفة وىكذا.
نمتمس في رواية أنشودة شمس موضعاً الرتباط المكػاف بػالزمف النفسػي لمشرصػية ,فتقػوؿ
" تيرب المسافات منا  ,تتسرب ذاكرة المكاف ,أبراج تزاحـ فضاع مدينتنا ,نوافذ متبلصقة فتحاتيا
ضيقة ,مف يسكنيا؟ ...أراىـ وال أعرفيـ "(.)4
ترسـ لنا الكاتبة إحساسيا بالغربة وعدـ تكيفيا مع المكاف مػف رػبلؿ الػزمف فالمسػافات لػـ
تعد موجودة والذاكرة تسرب ذكرياتيا مع المكاف وىنا تػدلؿ الكاتبػة عمػى حالػة التيػو التػي تعيشػيا
في فضاع الغربة وبعيدا عف وطنيا .

) )1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.115
) (2سي از قاسـ ,بناع الرواية ,مرجع سابؽ ,ص.52
) (3عبد المالؾ مرتاض ,في نظرية الرواية ,مرجع سابؽ ,ص.205
) (4بشرى أبو شرار ,أنشودة شمس ,مصدر سابؽ ,ص.49
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في موضع آرر مف الرواية  ,نرى حالة الضػياع تسػيطر عمػى المكػاف والزمػاف ,فتقػوؿ" :
وأراؾ مرة أررى في صباح مدينتنا البعيدة ,يبتيو قمبي ,نعود ألرض الزيتوف ,نبلحؽ الوقت قبػؿ
أف تغمؽ الطرقات بالحواجز والمتاريس"(.)1
كذلؾ يمتمس في رواية قمر في الظييرة ما عانتػو الشرصػية نييػؿ مػف زوجيػا ,وقػد أ ػرت
ى ػػذه المعان ػػاة عم ػػى المك ػػاف وال ػػزمف ,فتق ػػوؿ  " :إف الص ػػمت عم ػػى ج ػػدراف بيتي ػػا ي ػػنيش عق ػػارب
الوقت"(.)2
نػػرى حالػػة الضػػياع التػػي أسػػقطتيا الكاتبػػة عمػػى المكػػاف والػػزمف ,فالصػػمت المرػػيـ عمػػى
الجػدراف ,والػػنيش فػػي عقػػارب السػاعة يػػدالف عمػػى حالػػة الشرصػػية ,ومػا تبلقيػػو مػػف عػػذابات مػػف
زوجيا أوالً ,ومف غربتيا انياً.
تسقط الكاتبة في موضع آرر مف الرواية نفسيا  ,حالػة الحػزف لشرصػية محمػد أبػو جبػؿ
الميجر مف ببلده حيفا ,ونزوحػو إلػى غػزة ,عمػى المكػاف والػزمف ,فتقػوؿ " :يطػؿ الماضػي يغطػي
جبؿ الكرمؿ والبحر حاضر حزيف "

()3

ىنا نرى أف المكاف والػزمف قػد تػأ ار بحالػة الحػزف التػي تعيشػيا شرصػية محمػد أبػو جبػؿ,
أال وىػػي اليجػ ػرة مػػف ال ػػوطف ,ون ػػرى أف ىػػذه الحال ػػة قػػد انعكس ػػت عم ػػى مبلمػػو المك ػػاف وال ػػزمف,
فأضحى كبلىما حزيناً كما تعيشو الشرصية الحزينة ,بالتغرب عف الوطف.
ن ػػرى ف ػػي رواي ػػة دورا ,حال ػػة الض ػػياع لشرص ػػية ,وكيفي ػػة إس ػػقاطيا عم ػػى المك ػػاف وال ػػزمف,
فشرصية سارية وما يحممو مف ضياع ألصحاب رحموا عف مػدنيـ ,وغػربتيـ اليجػرة ,فقنػو يسػقط
ىػػذا الضػػياع عمػػى المكػػاف والػػزمف ,فتقػػوؿ " :يسػػود سػػكوف ,السػػكوف يصػػير صػػمتاً ممتػػداً ,يصػػير
وقت ػاً ,وسػػاعة الوقػػت ال تشػػير إلػػى الوقػػت ,إلػػى أف تصػػمب سػػاعة الػػزمف عمػػى كممػػات تحػػوـ فػػي
فضاع المدينة "(.)4

) (1بشرى أبو شرار ,أنشودة شمس ,مصدر سابؽ  ,ص.99
) (2بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة  ,مصدر سابؽ ,ص.33
) (3نفسو  ,ص.84
) (4بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.95
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فحالػػة الضػػياع التػػي تعيشػػيا شرصػػية ساريةػ ػ تػػنعكس عمػػى المكػػاف والػػزمف ون ػراه واضػػحاً
جمياً ,مف ربلؿ ساعة الوقت التي ال تشير إلى الوقت كذلؾ السػكوف الػذي يصػير صػمتاً ,ويمتػد
ويصير وقتاً فحنيف سارية ألصحابو الذيف رحموا عف الببلد قد انعكس عمى المكاف والزمف.
تسػػيطر فػػي موضػػع آرػػر مػػف الروايػػة نفسػػيا ,الحالػػة الشػػعورية لمشرصػػية عمػػى المكػػاف
والزمف ,فتقػوؿ الكاتبػة " توقفػت سػاعتي عػف العمػؿ ,والمكػاف يغرقػو الصػمت ,وال صػمت إلػى أنػا
السرمدي المتمرد ,سأمضي بالقرب مف ظمي ,لتبدأ رحمتي مػف جديػد أصػمت ألػؼ عػاـ أو أك ػر,
أمضي إلى ىناؾ حيث الموف ,والموحة البيضاع ,أحوليا لعشؽ أبدي ,أغادر المكاف بصمت"(.)1
فص ػػمت المك ػػاف ووق ػػوؼ الس ػػاعة ع ػػف عممي ػػا ي ػػدالف عم ػػى حال ػػة الض ػػياع الت ػػي تم ػػر بي ػػا
الشرصػية ,فالشرصػػية تعػاني مػػف التعػػب ,ومػف التشػػرد ,والضػياع ,مػػف األلػػـ ,مػف الغربػػة ,فتمجػػأ
إلى الموحة البيضاع واأللواف لتفرغ ىذه الحالة عمييا.
نمػػتمس فػػي موضػػع آرػػر مػػف الروايػػة ,ومػػا آلػػت إليػػو حالػػة الغربػػة عمػػى المكػػاف والػػزمف,
فتقوؿ " :الساعة اآلف تشير إلى البلوقت  ..أنا ومساحة ضيقة مػف حجرتػي الواسػعة ..مػف زوايػا
حجرتي أسمع صده لصمتي ,حتى عقارب ساعتي تطف وتعمف أف ىناؾ زمناً فقد مسمياتو"(.)2
نرى ىنا أف لمحالة التي تعيشػيا شرصػية شػمس انعكػاس عمػى عنصػري المكػاف والػزمف ,فشػمس
تعػػيش حيػػاة غربػػة عػػف وطػػف ليػػا ىنػػاؾ ,وقػػد انعكسػػت ىػػذه الحالػػة عمػػى المكػػاف فعمػػى الػػرغـ مػػف
سعتو إال أنيا تراه ضيقاً ,كذلؾ الزمف عمػى الػرغـ مػف أف السػاعة تشػير إلػى الوقػت إال أنيػا عنػد
شمس ال تشير إلى وقت ,فحياة الغربة التي تعيشيا الشرصية قد انعكست عمى المكاف والزمف.
إف المك ػػاف مػ ػرتبط ارتباطػ ػاً و يقػ ػاً ب ػػالزمف وتأكي ػػداً لم ػػا س ػػبؽ ,ف ػػقف رواي ػػات الكاتب ػػة بش ػػرى
روايػػات مكػػاف بالدرجػػة األولػػى ,إال أف ىػػذه المكانيػػة ال تنعػػزؿ عػػف الػػزمف ,وبالتػػالي نسػػتطيع أف
نبػػرىف أف عنصػػري المكػػاف والزمػػاف عنص ػراف متبلزمػػاف ال يمكػػف فصػػميما ,وقػػد أرى أف العبلقػػة
تتجمى في أعماؿ الكاتبة عف طريؽ االسترجاع استرجاع الماضي الجميؿ مقابؿ الحاضر المرير
الذي تعيشو.

) (1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.145
) (2نفسو ,ص.193
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اافصل ااثااث
املكان عاا ػة اا عائ ة
ويتكون من ث ثة مباحث عمى النحو اآلتي :
المبحث األول :لغة االفتتاحيات.
المبحث الثاني :لغة السرد.
المبحث الثالث :لغة الحوار.
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المغة الروائية:
تعػػد المغػػة أحػػد المكونػػات األساسػػية التػػي يتكػػوف منيػػا العمػػؿ األدبػػي ,سػواع أكػػاف شػػع اًر أـ
وعنصر ميماً مف عناصره ,حيث يسػتردميا الكاتػب /المؤلػؼ ليرػرج عممػو بشػكؿ جيػد,
ن اًر ,بؿ
اً
بالتالي فيي القالب الذي يضع فيو المؤلؼ أفكاره ويعرضيا لممتمقي لكي يستطيع فيميػا اوادراكيػا
"فبالمغػػة تنطػػؽ الشرصػػيات ,وتتكشػػؼ األحػػداث ,وتنضػػو البيئػػة ,ويتعػػرؼ القػػارئ عمػػى طبيعػػة
التجربة التي يعبر عنيا الكاتب"(.)1
تعػػد المغػػة وسػػيمة اتصػػاؿ وتواصػػؿ بػػيف المبػػدع والمتمقػػي؛ بػػؿ بػػيف جميػػع المرموقػػات ,اواف
ارتمفت المغة بأشػكاليا ,سػواع أكانػت إشػارة ,أـ إيمػاعة ,أـ كتابػة ,أـ مشػافية ,إال أنيػا تػؤدي إلػى
نتيجة واحدة ,ىي االتصاؿ والتواصؿ ,فالمغػة حضػارة ,قافػة ,تعبػر عػف روح العصػر ,بػؿ وتحيػا
بحيػػاة الشػػعوب ,وتمػػوت بمػػوتيـ ,بػػذلؾ فيػػي عبػػارة عػػف " كػػائف حػػي تولػػد ,تنمػػو ,تكبػػر ,تضػػمر,
حسػب اعتبػػارات وظػروؼ معينػػة ,وبعػض األحيػػاف يمكػػف أف تت ارجػع ,كمػػا انتيػت بعػػض المغػػات؛
ألنيػػا لػػـ تسػػتطع أف تسػػاير طبيعػػة الحيػػاة الجديػػدة ,أو أف تواكبيػػا"( ,)2بيػػذا المعنػػى فالمغػػة تحي ػا
بحياة الشعوب ,وتموت بموتيا ,وكـ مف لغة بمغت أوجيا ,واند رت.
فالمغ ػػة ش ػػيع مي ػػـ ف ػػي ى ػػذا الع ػػالـ ,لوالى ػػا لم ػػا أت ػػيو لئلنس ػػاف االتص ػػاؿ والتواص ػػؿ ب ػػيف
مرموقػات اب ,بالتػالي فالمغػػة ليسػت حكػ ار ألحػػد ,يسػتردميا الكبيػر و الصػػغير ,المبػدع وصػػاحب
الميف ,إال أف المغة في العالـ األدبي ,ليسػت ىػي المغػة التػي يسػتردميا النػاس العامػة ,بحيػث ال
يمكف لممبدع أف يستردـ في كتاباتو لمرواية ,المغة كما يسػتردميا النػاس فػي حياتيػا اليوميػة ,بػؿ
يستردـ وينتقي الكممات والجمؿ لبناع عممو األدبي ,وبما أف " الكممػات ىػي قوالػب الطػوب الػذي
يبنى منيا الصرح األدبػي "( ,)3وتتجمػى قػدرة الكاتػب المغويػة فػي قدرتػو عمػى انتقػاع الكممػات التػي
تعبر عف روح العصػر ,فػبل يبػالغ ك يػ اًر إلػى لغػة غيػر مفيومػة ,وال ينػزؿ إلػى درجػة السػفاىة ,بػؿ

) )1عبد الفتاح ع ماف ,بناع الرواية(دراسة في الرواية المصرية) ,مكتبة الشباب ,القاىرة1982 ,ـ ,ص.199
) (2عبػػد الػػرحمف منيػػؼ ,الكاتػػب والمنفػػى( ىمػػوـ وآفػػاؽ الروايػػة العربيػػة) ,ط ,2المؤسسػػة العربيػػة لمد ارسػػات والنشػػر ,بيػػروت1994 ,ـ,
ص.133
) (3رجاع عيد ,القوؿ الشعري منظورات معاصرة ,منشأة المعارؼ ,اإلسكندرية ,د.ت ,ص.150

115

يجػػب أف يكػػوف حكيم ػاً فػػي انتقائػػو لمكممػػات ,والجمػػؿ ,والفق ػرات ,بيػػذا فالمغػػة ال تكػػوف لغػػة إال "
عندما تكوف نابضة بروح العصر "

()1

.

كما أف " المغة ىي أساس الجماؿ في العمػؿ اإلبػداعي ,مػف حيػث ىػو؛ ومػف ذلػؾ الروايػة
التي ينيض تشكيميا عمى المغة ,بعد أف فقدت الشرصية ك ي اًر مف االمتيازات الفنية ,التػي كانػت
تمتػػع بيػػا طػواؿ القػػرف التاسػػع عشػػر ,وط ػواؿ النصػػؼ األوؿ مػػف القػػرف العش ػريف  ...إنػػو لػػـ يبػػؽ
لمرواية شيع غير جماؿ لغتيا ,وأناقة نسجيا "

()2

.

المغة ىي أداة المؤلؼ التي مف ربلليا يستطيع أف ينسو لنػا عمػبل أدبيػاً ,إمػا مميػ اًز ,اوامػا

رديئا ,فالمغة في العمؿ األدبي " ليست أداة توصيؿ ,اوانما ىي أداة إبداع ورمؽ "( ,)3فالمغة تتيو

لممبدع " أف يعبر عف أفكاره فيبمغ ما فػي نفسػو ,ويعبػر عػف عواطفػو فيكشػؼ عمػا فػي قمبػو "(,)4
بالتالي يستطيع المبدع مف ربلؿ المغة " أف يبرز المغزى البعيد الذي ينسو مف حولػو األحػداث,
وتطػػور الػػزمف وح ػوار الشػػروص مػػع بعضػػيـ بعضػػا "()5؛ ألنيػػا ىػػي" الوسػػيمة التػػي تتحػػدد مػػف
ربلليا درجة تميز النص عما سواه ,وكمما استطاع الكاتب أف يتحكـ فييا ,كمما كاف نصو أك ػر
تميزا"

()6

.

أنساق المغة في الرواية الُربية :
تترذ المغة فػي الروايػة انسػاقاً ك يػرة ,تنبػع ىػذه الك ػرة مػف طريقػة الكاتػب فػي رسػمو لمغتػو,
فقد يرسميا لغة سردية ,وقد يرسميا لغة وصػفية ,كػذلؾ قػد يرسػميا لغػة حواريػة ,ينبػع ىػذا التنػوع
في استرداـ المغة مف قافة الكاتب أو المؤلؼ ,إال أف معظـ الكتاب ينسجوف مؤلفاتيـ عمى

) (1عز الديف إسماعيؿ ,الشعر العربي الحديث قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية ,ط ,3دار الفكر العربي1978 ,ـ ,ص.178
) (2عبد المالؾ مرتاض ,في نظرية الرواية ,مرجع سابؽ ,ص.116
) )3عمي عشري زايد ,قراعات في الشعر العربي المعاصر ,دار الفكر العربي1998 ,ـ ,ص.49
) (4عبد المالؾ مرتاض ,في نظرية الرواية ,مرجع سابؽ ,ص.107
( )5نبيمة إبراىيـ ,نقد الرواية مف وجية نظر الدراسات المغوية الحدي ة ,مكتبة غريب ,الفجالة ,القاىرة ,ص.17
) (6المية بوداود ,تحميؿ الرطاب المينى روائي في الج ازئػر روايػة أوشػاـ بربريػة لجميمػة زنيرأنموذجػاً ,رسػالة ماجسػتير ,جامعػة منتػوري,
الجزائر ,ص.164
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مستوييف مف المغة " ويستوي الكاتب الروائي في مستوييف ا نيف مف المغة :
مستوى السرد وتكوف لغتو فصيحة سميمة بؿ راقية .
مستوى الحوار وتكوف لغتو متدنية وعامية في الدرجة األرذؿ والدرؾ األسفؿ "(.)1
يكوف الكاتب مبدعا في نسػو مؤلفاتػو والػتحكـ فػي لغتػو ,نػابع مػف ربرتػو و قافتػو المغويػة,
بالتالي يمكف إطبلؽ الحكـ عمى عمؿ ما بأنو جيد أو رديع ,مف رػبلؿ لغػة الكاتػب ,فػقذا كانػت
لغتو جيدة وصؼ العمؿ جيداً ,اواذا كانت المغة رديئة وصؼ رديئا .
تعػػد لغػػة الروايػػة ركي ػزة أساسػػية فػػي العمػػؿ األدبػػي ,بػػؿ ىػػي المحػػدد العػػاـ لعناصػػر البنػػاع
الفني ,فقد تكوف المغػة فػي الروايػة " أىػـ مػا يػنيض بناعىػا الفنػي ,فالشرصػية تسػتعمؿ المغػة ,أو
توصؼ بيا ,أو تصؼ ىي بيا ,م ميا م ؿ المكاف أو الحيز ,والزماف ,والحػدث ,فمػا كػاف ليكػوف
وجود ليذه العناصر في العمؿ الروائي لوال المغة ,ولما كانت الرواية جنساً أدبياً "(.)2
تػ ػرتبط المغ ػػة بعنص ػػر الشرص ػػية ف ػػي العم ػػؿ األدب ػػي ارتباطػ ػاً و يقػ ػاً ,كم ػػا أف " االنس ػػجاـ
والتواف ػػؽ ب ػػيف الشرص ػػية عنص ػػر أساس ػػي ف ػػي العم ػػؿ الروائ ػػي ,وب ػػيف المغ ػػة ,إذ م ػػف ر ػػبلؿ ى ػػذا
االنسجاـ والترابط يمكف تحديػد ىويتػو الشرصػية ,وتحديػد أبعادىػا الدارميػة ,والرارجيػة ,فػالمحيط
العػػاـ لمشرصػػية متوقػػؼ عمػػى حسػػف اإلجػػادة المغويػػة والتصػػويرية "( ,)3يسػػتطيع المتمقػػي بواسػػطة
المغ ػػة الكش ػػؼ ع ػػف الحال ػػة الت ػػي تعيش ػػيا الشرص ػػية ,وم ػػف ر ػػبلؿ بسػ ػاطتيا يس ػػتطيع المتمق ػػي أف
يكشػؼ عػف األفكػار التػي يريػد المبػدع ب يػا ,فمػ بل فػي روايػة مػف ىنػا وىنػاؾ نمػتمس لغػة الحػزف,
لغػػة الضػػياع ,لغػػة الغربػػة ,وقػػد بػػدت ىػػذه المغػػة واضػػحة بشرصػػية جميمػػة التػػي تعػػاني الضػػياع
والغربة ,فانعكست الحياة التي تعيشيا الشرصية عمى المغة فبدت المغة والشرصية متوافقتيف في
ىػػـ واحػػد ىػػو الضػػياع والحػػزف والغربػػة ,فتقػػوؿ الكاتبػػة " نامػػت جميمػػة سػػافرت فػػي مناميػػا بعيػػداً
درمػػت أميػػا حجرتيػػا تأممتيػػا طػػويبلً ,وحػػيف عػػادت مػػف نوميػػا اقتربػػت منيػػا تجمػػس عمػػى طػػرؼ
سريرييا ىامسة ليا :

) (1المية بوداود ,تحميؿ الرطاب المينى روائي في الجزائر رواية أوشاـ بربرية لجميمة زنيرأنموذجاً ,ص.118
) )2نفسو ,ص.125

) (3نادر أحمد عبد الرالؽ ,الشرصيات الروائية بيف عمي أحمد باك ير ونجيب الكيبلني ,مرجع سابؽ ,ص.234
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بنيتي  ...رأيت طائر األحزاف فارداً جناحيو عمى قسمات وجيؾ في غفوتؾ "(.)1
ىنا تتجمى المغة الشعرية ,المغة المحممة باألحزاف الضػياع والغربػة ,وقػد عكسػت ىػذه المغػة
حاؿ الشرصية ,شرصية جميمة وما تعانيو مف غربة وضياع عف الوطف ,ونبلحظ انسجاـ المغة
مع الشرصية ,فكمتاىما تعكس الحالة الشعورية التي تنتاب الكاتبة جراع بعدىا عف وطنيا.
كػػذلؾ ت ػرتبط المغػػة الروائيػػة بعنصػػر الحػػدث فػػي العمػػؿ األدبػػي ,كمػػا يوجػػد بينيمػػا ارتبػػاط
و يػػؽ كمػػا الشرصػػية ,فػقف تغيػػر الحػػدث باإليجػػاب أو بالسػػمب سػػيؤ ر عمػػى المغػػة ,فػػنحف نمػػتمس
موضعاً مف رواية قمػر فػي الظييػرة ,مػف المغػة القاسػية التػي كػاف يعامػؿ بيػا حكػيـ زوجتػو نييػؿ,
لغة ذكورية ناقمة في وطنو ,وبيف لغة التوسػؿ واالسػتعطاؼ فػي وطنيػا ,فتغيػر الحػدث غيػر مػف
المغة فتقوؿ الكاتبة " تحاممت برطى مت اقمػة تشػد مقػبض درج المكتػب تمػتقط شػيادة تررجيػا مػف
الجامعة ,وكمماتو المستقرة في قاع ذاكرتيا يوـ طمبت منو مشاركتو في العمؿ بمكتب والده ,بنبرة
حادة قاطعة قاؿ ليا :
مػػاذا تطمبػػيف ؟ تقاسػػميننا عممنػػا ؟ ابقػػي ىنػػا تػػدبريف شػػئوف البيػػت "

()2

وتقػػوؿ " ىػػؿ تتػػرؾ لػػي

فرصة لمحديث معيا قد تميف ,وتغير رأييػا ,ليتػؾ تعطينػي فرصػة السػتعيد زوجتػي مػرة أرػرى "

()3

وتقػػوؿ" لنبػػدأ مػػف جديػػد سػػاعديني ,أن ػا ىنػػا فػػي بمػػدكـ ,ولػػف أعػػود بػػدونؾ ميمػػا كػػاف ,عػػاد لنب ػرة
الضعؼ المضمخ بنشيو مكتوـ ,فعادت أياـ المقطـ ,وعاد حذاؤىا الذي انتشػمتو مػف قػدميا عمػى
سػػيو منيػػا ليقبمػػو ...يعػػود ويصػػر عمػػى لحظػػة ضػػعؼ ال يغادرىػػا وال تغػػادره ,إال بػػقحراز نتيجػػة
ترضيو"

()4

.

ىنا يتجمى عنصر المغة مقترنا بالحدث ,حيث إف تغيػر الحػدث أدى إلػى تغيػر فػي المغػة,
بعدما كانت المغة الذكورية في وطنو ,أصبحت المغة االستعطافية في وطنيا ,وبذلؾ فػاف الحػدث
يػػؤ ر تػػأ ي اًر بميغػاً عمػػى المغػػة ,وىػػذا مػػا لمسػػناه واضػػحاً فػػي األم مػػة السػػابقة ,فحيػػاة الغربػػة لمكاتبػػة
وشرصياتيا الروائية قد انعكس عمى لغتيا سواع أكاف في حياة الغربة ,أـ في الوطف.
( )1بشرى أبو شرار,مف ىنا وىناؾ ,مصدر سابؽ ,ص.9
) )2بشرى أبو شرار,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص11
) (3نفسو ,ص .117
) (4المصدر السابؽ ,ص .119
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المكان والمغة الروائية:
شغمت المغة مكانة بارزة في العمؿ األدبي الروائي ,وذلؾ بوقوفيا إلػى جانػب الشرصػيات
واألحػػداث ,والزمػػاف ,والمكػػاف ,فيػػي تشػػكؿ أسػػاس العمػػؿ الروائػػي ,فبيػػا نسػػتطيع أف نػػدرؾ فضػػاع
المكاف كما يقوؿ حسف بحػرواي إذ يقػوؿ " إف الفضػاع الروائػي م ػؿ المكونػات األرػرى لمسػرد ,ال
يوجد إال مف ربلؿ المغة ,فيو فضػاع لفظػي بامتيػاز ,ويرتمػؼ عػف الفضػاعات الراصػة بالسػينما
والمسػػرح ,أي عػػف كػػؿ األمػػاكف التػػي نػػدركيا بالبصػػر أو السػػمع ,انػػو فضػػاع ال يوجػػد سػػوى مػػف
رػػبلؿ الكممػػات المطبوعػػة فػػي الكتػػاب ,لػػذلؾ فيػػو يتش ػكؿ كموضػػوع لمفك ػرة الػػذي يرمقػػو الروائػػي
بجميع أجزائو ,ويحممو طابعاً مطابقاً لطبيعة الفنوف الجميمة ولمبدأ المكاف نفسو"(.)1
فاألساس في إنشاع المكػاف فػي الروايػة ,ىػو المغػة التػي تمتمػؾ بػدورىا طبيعػة التعبيػر عػف
ىذا المكاف ,وعف قاطنيو ؟.
إذف المكػػاف الروائػػي " ىػػو المكػػاف الػػذي صػػنعتو المغػػة فيػػو يرتمػػؼ عػػف المكػػاف الطبيعػػي
الػػذي يم ػػؿ المك ػػاف الحقيق ػػي "( ,)2فػػالمؤلؼ عن ػػد إنش ػػائو لممك ػػاف الروائػػي ,يج ػػب أف ي ارع ػػي لغ ػػة
المك ػػاف ,فمػ ػ بلً ال يس ػػتطيع أف يتقب ػػؿ المتمق ػػي أف تك ػػوف لغ ػػة أى ػػؿ الص ػػناعات المغ ػػة الفص ػػيحة
والشاقة ,وعمى العكس مف ذلؾ ال يتقبؿ أف تكوف لغػة الم قػؼ فػي الروايػة المغػة العاميػة الدونيػة,
فالمبدع عنػدما ينشػأ عممػو األدبػي يجػب م ارعػاة اسػترداـ المغػة ,وجعميػا تتما ػؿ مػع المكػاف الػذي
قيمت فيو ,وىكذا يرتبط المكاف " بقمكانات المغة عمى التعبيػر عػف المشػاعر التصػورات" ( ,)3ممػا
يبرز دور المغة " الحقيقي ليس في ذاتيا فحسب ولكف فيما تشؼ عنو مف عناصػر أرػرى ,ىػي
قواـ العمؿ األدبي ,فيي كالزجاج الذي ينظر مف ربللو إلى غيره"(.)4
وبقدر ما تحتؿ المغة في العمؿ الروائي مف أىميػة بارتباطيػا بعنصػر المكػاف ,إال أف كػبل
العنصريف يتأ راف ببعضيما البعض ,بيذا فقف المغة تتنوع بتنوع األماكف ,وىي ركيزة أساسية في
بناع المكاف الروائي ,بيا تنعكس صورة المكاف عف طريؽ الوصؼ ,وبيا تتحدد معالـ الشرصية
) (1حسف بحراوي ,بنية الشكؿ الروائي ,مرجع سابؽ ,ص.27
) (2رالدة حسف رضر ,المكاف في رواية الشماعية لمروائي عبد الستار ناصر ,مرجع سابؽ ,ص.115
) (3سمر روحي الفيصؿ ,بناع المكاف الروائي( الرواية السورية نموذجاً) ,مجمة الموقؼ األدبي ,ع1996 ,306ـ ,ص.2
) (4طاىر عبد مسمـ ,عبقرية الصورة والمكاف( التعبير ,التأويؿ ,النقد) ,وكالة المطبوعات ,الكويت2003 ,ـ ,ص.52
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في ذلؾ المكػاف عػف طريػؽ الحػوار ,بيػذا ال روايػة بػدوف مكػاف ,وال روايػة بػدوف لغػة .فالمغػة ىػي
الوع ػػاع ال ػػذي ع ػػف طريق ػػو يتش ػػكؿ المك ػػاف الروائ ػػي ,ب ػػذلؾ ف ػػاف المك ػػاف الروائ ػػي " تش ػػكمو المغ ػػة,
والعبلمػػات المعتمػػدة عمػػى تطػػور األحػػداث والشرصػػيات ,والمغػػة بقػػدر مػػا تسػػتنطؽ المكػػاف ترمػػؽ
جوانب فنية اوابداعية "(.)1
تكتسب المغة مف ربلؿ عبلقتيا بالمكاف الروائي مكانة مميزة في أعمػاؿ الكاتبػة الروائيػة,
نظ اًر لكوف الكاتبة تعيش حياة البعد عف الوطف ,فالروائيوف في المنفى يعيشوف وطناً لغوياً يبنونو
في رواياتيـ ,فالعشؽ والحنيف إلى الوطف نستجميو مف ربلؿ المغة .
وفػ ػػي د ارسػ ػػتنا لعبلقػ ػػة المكػ ػػاف بالمغػ ػػة الروائيػ ػػة فػ ػػي أعمػ ػػاؿ الكاتبػ ػػة بشػ ػػرى ,درسػ ػػنا لغػ ػػة
االفتتاحيات ,كذلؾ السرد ,ولغة الحوار؛ ألف المغة ىي روح النص ووسيمتو األولى.

) (1غالب ىمسا ,المكاف في الرواية العربية ,مرجع سابؽ ,ص.230
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المبحث األول
لغة االفتتاحيات :
تعد االفتتاحيات جزعاً ال يتج أز مف النص األـ ,وىي عبارة عف قطع سردية قصيرة تحمػؿ
دالالت ك ي ػرة ,إذ إنيػػا عبػػارة عػػف نقطػػة انطػػبلؽ السػػرد ,تعتبػػر االفتتاحيػػة " مولػػداً لمشرصػػيات
واألحداث التي ستنب ؽ وستتنامى بأفعاليػا فيمػا بعػد " ( ,)1فيػي جػزع أساسػي فػي الػنص الروائػي,
مف ربلليا يتعرؼ المتمقي عمى أحداث الرواية ,فاالفتتاحيات " نقطة افتتاح الػنص عمػى القػارئ,
فقذا نجو في ىذا االنفتاح ,نجو في الولػوج إلػى عػالـ المتمقػي ,اواذا لػـ يػنجو فربمػا بقيػت العبلقػة
بيف العمؿ والمتمقي اغترابية عمى الرغـ مف انجاز القراعة "(.)2

وتعد االفتتاحيات " تمييداً لمغزى الروايػة ,حتػى ولػو جػاعت مرمػزة بعػض الشػيع إال أنيػا
وضعت لردمة النص كامبل ,وجاعت تمييداً لمج لحوار ,وارتبطت بالزماف والمكاف المنػدغميف
ببعضيما "

()3

.

نجػػد فػػي األعمػػاؿ الروائيػػة لمكاتبػػة بشػػرى ,أف االفتتاحػػات جمػػؿ قصػػيرة ,عبػػارات رصػػينة,
تحمؿ دالالت وشحنات عاطفية مك فة وىي لغة شعرية تتدفؽ مف عاطفة جياشة ترنو إلى وطػف
بعيد ,تكابد ألـ الغربة.
تسػػطر الكاتبػػة أقسػػى معػػاني المػ اررة ,جػراع الغربػػة والبعػػد عػػف الػػوطف الػػذي تعيشػػو الكاتبػػة
وشرصياتيا الروائية ,فتسػتردـ الكاتبػة لغػة الظػبلؿ وىػي لغػة مك فػة أقػرب إلػى الشػعرية؛ لتعطػي
إشعاعات ريالية تعبر عف حالة الم اررة التي تعيشيا ,فتقوؿ " :عيوف النار ساكنة فػي مطارحيػا,
صػػنبور الميػػاه ينتظرنػػي ألديػػر مقبضػػو ,فترػػر مياىػػو تمتم ػ ركػػوة القيػػوة ...احمميػػا ...أالمسػػيا
...أعػػرؼ مقػػادير قيػػوتي التػػي اشػربيا وحيػػدة ....عمبػػة ال قػػاب سػػاكنة ...تمحظنػػي ...حػػاف وقػػت

) (1ميدي عبيدي ,جماليػات المكػاف فػي بل يػة حنػا مينػو( حكايػة بحػار-الػدقؿ -المرفػأ البعيػد) ,الييئػة العامػة السػورية لمكتػاب ,دمشػؽ,
2011ـ ,ص.281
) (2سػميماف حسػػيف ,مضػمرات الػػنص والرطػاب فػػي عػالـ جبػ ار إبػراىيـ جبػ ار الروائػي ,منشػػورات اتحػاد الكتػػاب العػرب ,دمشػػؽ 1999ـ,
ص.377
) (3ميدي عبيدي ,جماليات المكاف في بل ية حنا مينو ,مرجع سابؽ ,ص.282
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مبلمسػػتيا ألط ػراؼ أنػػاممي ,وسػػحب جارورىػػا الصػػغير عمػػى أع ػواد قػػاب لػػـ تشػػتعؿ ...تناولػػت
إحداىا ...مررت بو بضغطة ناعمة عمى جدار العمبة ,فاشتعؿ وتوىو "

()1

.

تم ؿ االفتتاحية لغة الشوؽ والحنيف لشرصية جميمة النابع مف مرزوف الذكريات ,جػاعت
ىذه المغة بشاعرية مطمقة ألماكف الحنػيف واالشػتياؽ فػي الػوطف ,حيػث جعمػت الكاتبػة مػف القيػوة
معادالً موضوعياً لمغربة ,وذلؾ الشتراكيما في صفة واحدة أال وىػي المػ اررة ,فجميمػة تعػاني مػ اررة
الغربػػة والبعػػد عػػف الػػوطف ,بالتػػالي نجحػػت الكاتبػػة فػػي توظيفيػػا لمغػػة ,لغػػة الشػػوؽ والحنػػيف ,لغػػة
الم اررة ,والغربة.
كذلؾ نرى أف الكاتبة قد استردمت األسماع بك رة مقارنة باألفعاؿ ,ربمػا يكػوف ذلػؾ ل بػات
األسماع في ذاكرتيا.
ترسػـ لنػا الكاتبػة بشػرى حالػة الغربػة التػي تعيشػيا بمغػة إيقاعيػة انسػيابية ,فتقػوؿ " :تػػأتيني
الص ػػور والمش ػػاىد عب ػػر مج ػػرى ني ػػر ...أوراؽ رضػ ػراع ...عي ػػداف طافي ػػة ...ىائش ػػة ...زىيػ ػرات
سنوسية ...تتيادي متراقصة عمى صفحات رافدة تعني لمشوؽ ...لمروح ...لمسماع ...لؤلرض...
تدفعيا النسمات لتأتيني بأطراؼ الحكايات لصور ىائمة منسابة ...تستمقي لمنسائـ ...تبحػث ليػا
عػػف ح ػواؼ تتع ػربش عمييػػا ...تتمقفيػػا عينػػاي لتسػػتقر فييػػا ...أمػػد يػػدي لمنيػػر التقطيػػا فمػػا أشػػد
شوقي إلييا...
القمـ يحف والمداد ينسكب عمى ورؽ ينتظر باقي الحكايات المحمولة عمى صفحات نير"(.)2
ساعد الفعؿ المضارع في االفتتاحية السابقة عمػى نقػؿ حركػة ىػذا الفعػؿ فػي العنػواف ,وقػد
جػػاعت ىػػذه الحركػػة المنسػػابة مػػف الفعػػؿ (تػػأتيني)لتنعكس بشػػكؿ مباشػػر عمػػى العن ػواف مػػف ىنػػا
وىناؾ ,دؿ ىذا الفعؿ المضارع عمى االستم اررية استم اررية الشوؽ والحنيف إلى الوطف.
كػػػذلؾ اسػػػتردمت الكاتبػػػة فػ ػػي االفتتاحيػػػة الجمػ ػػؿ القصػ ػػيرة ليػ ػػا إيقاعػ ػػات متنوع ػػة نتيجػ ػػة
الدفقات الشعورية التي تنتاب شرصية جميمة نتيجة حالة الضياع والغربة والبعد عف الوطف .

) (1بشرى أبو شرار,أعواد قاب ,مصدر سابؽ ,ص.7
) (2بشرى أبو شرار,مف ىنا وىناؾ ,مصدر سابؽ ,ص.6
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ك ػػررت الكاتب ػػة ف ػػي ى ػػذه االفتتاحي ػػة ح ػػرؼ ال ػػبلـ ( لمش ػػوؽ -لم ػػروح -لمس ػػماع -ل ػػؤلرض-
لتاتيف -لتستقر ) ,لتعبر عف مدى انفعاليا تجاه وطنيا ناتو ىذا االنفعاؿ مف شوؽ وحنيف يأتييا
مف وطنيا مف ىناؾ والبلـ في المغة تفيد التعمؽ والممكية واالقتراب.
تبدع لنا الكاتبة قطعاً ن رية ,تحمؿ دالالت شاعرية متدفقػة منسػابة ,فتقػوؿ ":عمػى الضػفة
البعيدة تنت ر حكايات حنيف ,تتمقفيا األرض ,تنبت منيا نباتات برية ,ال يتعرؼ عمييػا ناظروىػا,
يمر بيا مف لفحت الشمس وجيو ,ولونتو ببسمة ترجؿ منيػا عػذارى النيػر .ييتػؼ مػف قمبػو أنيػا
بنفسجية الشجف الفمسطيني ,الكوني ,العاصؼ ,سيدة الجراح العربية .ىؿ أىدييا وردة مف دمي,
ومف دماع تريمنا الباكي في صعيد مصر ,حزناً وألماً ,عمى مدينتيا الضائعة؟"(.)1
جػػاعت االفتتاحيػػة قطع ػاً ن ريػػة تحمػػؿ دالالت شػػعرية منسػػابة ,تحمػػؿ فػػي نيايتيػػا الس ػؤاؿ
واالستفياـ ,تحمؿ دفقاً لغوياً ,بمغة األلـ والشوؽ ,عمى وطف سيفقد أصحابو أحقيتو.
كذلؾ استردمت الكاتبة األفعاؿ المضارعة التي تػدؿ عمػى االسػتم اررية ,فػي ب يػا لرسػائميا
وأفكارىػػا لمعػػالـ ,بأحقيػػة شػػعبيا بػػأرض فمسػػطيف ,مقابػػؿ الزيػػؼ والتشػػويو واألفكػػار المسػػمومة التػػي
تب يا فمسطيف بأحقيتيـ بتراب فمسطيف ,بالتػالي فالكاتبػة اسػتردمت المغػة الن ريػة ,شػاعرية الداللػة
لتوصؿ أفكارىا.
تقػػدـ لنػػا الكاتبػػة فػػي روايػػة شػػيب مػػف وادي رـ ,بمغػػة ن ريػػة ذات دالالت شػػعرية ,لمشػػيد
سينمائي ,يحمؿ معاني المكابدة والصعاب لمػا سػيحدث لمفتيػات األربػع مػف زوجػة أبػييف ,فتقػوؿ"
بكػػؼ جػػدتي تػػدور الرحػػى عمػػى حبػػات قمػػو تنػػا رت قشػػورىا عمػػى حوافيػػا ...تفػػرد سػػاقيا ,وتمػػـ
األررى فتبلمس حافتيا ,بيد تقبض عمى العصا ,تمفيا براحة يدىا ,وتمقي باألررى حبات القمو,
فتتنػػا ر القشػػور ...وتنػػدفع الحبػػات المطحونػػة عمػػى حوافيػػا ...يطػػؿ الميػػؿ ناعسػاً ...تغمػػر عتمتػػو
وادي سكف عمى الحكايات ...تترامى األصوات ...يرددىا الصػدى ...فتتعػانؽ الػذكريات ...يفػوح
عطرى ػػا يم ػػؼ الجب ػػاؿ ,يح ػػط عم ػػى الص ػػرور ...ترف ػػع ج ػػدتي عينيي ػػا إل ػػى الس ػػماع تنظ ػػر ال ػػوب

) (1بشرى أبو شرار,حنيف ,مصدر سابؽ ,ص.5
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المرممػػي المطػػرز بنجػػوـ فضػػية ,تتسػػاقط شػػيب ,تيػػوي عمػػى حافػػة الرحػػى ,تعػػانؽ حبػػات القمػػو
الممتفة بقشورىا ,فتدمع عينا جدتي عمى حكايات تدور في كؼ يدىا بشيب مف وادي رـ"(.)1
نسػػػجت الكاتبػػػة فػ ػػي االفتتاحيػ ػػة السػ ػػابقة بمغػػػة ن ريػ ػػة رصػ ػػينة ,حالػ ػػة األل ػػـ والم ػ ػ اررة التػ ػػي
سيتعرضف ليا الشيب األربعة( فدرة-شقيمة-ىجرو-مرمػرة) مػف زوجػة األب ىريديػة ,فقػد نسػجت
افتتاحية تحمؿ نبوعة قاسية بمغػة قويػة ورصػينة ,ىػذه االفتتاحيػة بم ابػة الشػيفرة ,التػي مػف ربلليػا
ي ػػدرؿ المتمق ػػي إل ػػى ع ػػالـ ال ػػنص الروائ ػػي ,فق ػػد اس ػػتردمت الكاتب ػػة الص ػػورة الفوتوغرافي ػػة الحس ػػية
المتم مػػة بعمميػػة طحػػف القمػػو عػػف طريػػؽ المغ ػػة ,كمقدمػػة تصػػويرية لبلنتقػػاؿ إلػػى الفك ػرة العام ػػة
لمنص ,تم مت ىذه المغة الن رية ,شعرية اإليحاع ,بالجدة التي تطحف القمػو ,كمػا تبػرز الطاحونػة
في االفتتاحية معادالً موضوعياً لمصراع الدائر بيف زوجة األب ىريدية وبناتو.
كػػذلؾ اس ػػتردمت الكاتب ػػة األفع ػػاؿ المض ػػارعة ( ت ػػدور ,تن ػػا رت ,تف ػػرد ,تم ػػـ ,تن ػػدفع,تغمر,
تتس ػػاقط ,تي ػػوي ,ت ػػدمع) الت ػػي ت ػػدؿ عم ػػى االس ػػتم اررية ,لت ػػوحي باس ػػتم اررية المػ ػؤامرة والكي ػػد ال ػػذي
تصنعو زوجة األب ىريدية لمشيب األربعة.
تصور لنا الكاتبة حالة األلـ التي تعيشيا وشرصياتيا الروائية ,بمغة شعورية متدفقة اتجاه
وطنيا أوالً ,واتجاه مسقط رأس عائمتيا انياً (دورا) ,فتقوؿ" أنقؿ رطواتي مت اقمة ,أراؼ االلتفات
و ارئػػي ,ترعبنػػي مسػػافات مشػػيتيا ,لػػيس أمػػامي سػػوى إقامػػة طػػولي وحػػث السػػير مػػف جديػػد ,أركػػف
لظؿ حائط ,ألتمس صرو اًر مف وادي مشيتو ,أريو رأسي عمييا ,حزف يفيض مني ,ال أعرؼ مف
أيػف يػأتيني ,عظػػامي واىنػة ,أقػػبض عمػى قممػي بمػػيف ,أترفػؽ بػػو ,فحالػو يسػبو حػػالي ,األقػبلـ مػػف
حولي ترصد حركتي ,عمػى حافػة مكتبػي ,أوراؽ يعتمػي بعضػيا الػبعض ,ىػي دو ار بمػدتي أتناوليػا
بيػػد واجفػػة ,وروح تائيػػة ,أقمػػب فػػي صػػفحات كتبناىػػا معػاً ,كمماتنػػا تنيضػػني مػػف جديػػد دورا ,ىػػي
عودي المتبقي المشموح في غربتي ىنا دو ار ىي كؿ يوـ ميبلد جديد"(.)2

) )1بشرى أبو شرار,شيب مف وادي رـ ,مصدر سابؽ ,ص.7
) )2بشرى أبو شرار,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.5
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تتجمػػى فػػي االفتتاحيػػة السػػابقة المغػػة الشػػاعرية الشػػعورية المتدفقػػة مػػف إنسػػاف محػػب لوطنػػو
ولبمػػده ,جػػاعت ىػػذه الػػدفقات الشػػعورية بضػػمير األنػػا ,لتجسػػد حالػػة الت ػرابط المتػػيف بػػيف الكاتبػػة
وبمدتيا األصمية دورا.
كػػذلؾ اسػػتردمت الكاتبػػة األفعػػاؿ المضػػارعة ,لتػػدلؿ عمػػى مػػدى اسػػتم اررية األلػػـ والحنػػيف
لوطنيا.
يمك ػػف الق ػػوؿ :إف االفتتاحي ػػات ف ػػي الرواي ػػات موض ػػوع الد ارس ػػة كان ػػت عب ػػارة ع ػػف م ػػدارؿ
لؤلحداث التي بنيت عمييا الروايات مع ارتباطيا بعنصر المكاف ,كذلؾ وصؼ الشرصيات التي
تع ػػاني مػ ػ اررة الغربػ ػة والض ػػياع ع ػػف المك ػػاف ,رس ػػمتيا الكاتب ػػة بمغ ػػة ن ري ػػة تحم ػػؿ دالالت ش ػػاعرية
شعورية متدفقة ومنسابة.

115

المبحث الثاني
لغة السرد :
يعد السرد أحد األركاف الرئيسػية فػي العمػؿ الروائػي ,وعنصػ اًر فعػاالً فيػو ,فيػو " يسػيـ فػي
الربط بيف أجزاع الرواية وتتابعيا تتابعاً فنياً متيناً"( ,)1وبالتالي فمغة السرد أداة يستردميا الكاتػب؛
لبث أفكاره ورؤياه إلى الناس ,وىي عبارة عف " الطريقة التي تحكى بيا الروايػة بدايػة مػف الػراوي
وصوالً إلى المروي لو مرو اًر بالقصة المحكيػة"( ,)2بيػذا ىػي عبػارة عػف أداة التوصػيؿ ,التػي مػف
ربللي ػػا يب ػػث المب ػػدع رس ػػائمو لتص ػػؿ إل ػػى المتمق ػػي ,في ػػي أش ػػبو بعممي ػػة نق ػػؿ المعموم ػػات ,ويمك ػػف
توضيو لغة السرد في العمؿ الروائي بالشكؿ اآلتي:

مرسؿ

( العمؿ الفني )

الرسالة

مستقبؿ

( مبدع )

( لغة السرد ) أداة التوصيؿ

( متمؽ )

إذف فالسرد " ىو نقؿ الحاد ة مف صورتيا الواقعية إلى صورة لغويػة " (,)3وتتجسػد وظيفػة
ىػػذا الشػػكؿ المغػػوي فػػي" تقػػديـ الشرصػػيات ,ووصػػؼ المنػػاظر واألحيػػاز ,واألىػواع ,والعواطػػؼ...
فيو شكؿ مركزي؛ وال يمكف االستغناع عنو في أي عمؿ روائي "(.)4
والمػػتفحص لمرطػػاب السػػردي المغػػوي عنػػد الكاتبػػة بشػػرى ,يجػػد تنوعػاً فػػي اسػػترداميا لمغػػة
السػػرد ووصػػؼ المكػػاف ,فقػػد اترػػذت الكاتبػػة لغػػة السػػرد المباشػػر ,ولغػػة الوصػػؼ ,ولغػػة الوصػػؼ
التصويري.

) )1شػ ػريبط أحم ػػد شػ ػريبط ,تط ػػور البني ػػة الفني ػػة ف ػػي القص ػػة الجزائري ػػة المعاصػ ػرة(1985-1947ـ) ,منش ػػورات اتح ػػاد الكت ػػاب الع ػػرب,
1998ـ ,ص.29
) )2حميد لحمداني ,بنية النص السردي ,مرجع سابؽ ,ص.45
) (3عز الديف إسماعيؿ ,األدب وفنونو ,مرجع سابؽ ,ص.105-104
) (4عبد المالؾ مرتاض ,في نظرية الرواية ,مرجع سابؽ ,ص.134
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-1المغة السردية المباشرة:
تعد المغة السػردية المباشػرة واحػدة مػف األدوات التػي يسػتردميا المبػدع فػي الروايػة؛ ليعبػر
بيا عف الواقع الذي يعيشو دوف تجميؿ أو مجاممة ,يعبر بيا بمغة بسيطة سمسة مباشرة ,فوظفيػة
ىػػذه المغػػة إرباريػػة بحتػػة؛ إمػػا أف تعبػػر عػػف مكػػاف ومػػا فيػػو مػػف معػػالـ ,اوامػػا أف تصػػؼ شرصػػية
ما,بحيث تم ؿ أداة ووسيمة تبمغية يستردميا المبدع ليعبر بيا عف رؤية ما.
نجػػد فػػي األعمػػاؿ الروائيػػة لمكاتبػػة بشػػرى,أنيا قػػد اسػػتردمت المغ ػة السػػردية المباش ػرة فػػي
أعماليػػا الروائيػػة ,ففػػي رواي ػة أع ػواد قػػاب ترسػػـ لنػػا الكاتبػػة الحػػاجز العسػػكري بطريقػػة مباش ػرة,
فتقػػوؿ " :سػػياج ,أسػػبلؾ شػػائكة ,أب ػواب مكيربػػة ,صػػفارات إنػػذار ,كشػػافات,أ حالػػت ليمنػػا نيػػا اًر,
مكب ارت صوت حالت بيف آذاننا وقموبنا "(.)1
تنحػػو المغػػة فػػي المقتطػػؼ السػػردي إلػػى البسػػاطة والمباشػرة فػػي وصػػؼ الحػػاجز العسػػكري,
بالت ػػالي ترص ػػد لن ػػا الكاتب ػػة ,م ػػف ر ػػبلؿ الجم ػػؿ الس ػػردية البس ػػيطة الميسػ ػرة المعتم ػػدة عم ػػى الس ػػرد
المباشر؛ وذلؾ إلبراز حجـ األلـ الذي يتعرض لو اإلنساف الفمسطيني عند عودتو إلى وطنو.
تبرز الكاتبة حجـ األلـ الذي يتعرض لو الفمسطيني العائد إلػى وطنػو ,بمغػة تحمػؿ معػاني
األلػػـ ,وتحممػػو مػػف أجػػؿ العػػودة إلػػى تػراب الػػوطف ,فيػػي تعتمػػد عمػػى األسػػموب المباشػػر فػػي رصػػد
الواقع ,فتقوؿ " صالة الوصوؿ فػي قػيظ تمػوز ,تمػور بالزحػاـ ,قواطػع زجاجيػة ,طػوابير منتظمػة,
تجمس مف رمؼ القواطع مجندات ,يتمقفف األوراؽ لفحصيا ,يضاىيف الصور ,يػدققف فػي مبلمػو
قادمة مف كؿ صوب ,كؿ القادميف غايتيـ الدروؿ لوطف محتػؿ ,لكػؿ واحػد فػييـ ذاكػرة فػي بيػت
ووطف ,زوجة وأبناع يقفوف وليفة تمتزج بالرجاع لمحظة وصوؿ "(.)2
لجأت الكاتبة في المقطػع السػردي السػابؽ إلػى المغػة المباشػرة ,التػي أعطتيػا حريػة العنػاف
لمتعميػػؽ عمػػى الواقػػع ,عمػػى حالػػة األلػػـ التػػي يعيشػػيا اإلنسػػاف الفمسػػطيني ,فيػػي تصػػؼ لنػػا صػػالة
الوصػػوؿ بطريقػػة مباشػرة دوف زرػػرؼ أو تػزييف ,ىػػي تو ػػؽ لمرحمػػة الصػػعاب التػػي يواجييػػا أبنػػاع
الشعب الفمسطيني أ ناع التنقؿ مف اوالى الوطف.
( (1بشرى أبو شرار ,أعواد قاب ,مصدر سابؽ ,ص.11
) (2بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص.78
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كذلؾ استردمت الكاتبة األفعػاؿ المضػارعة التػي تػدؿ عمػى االسػتم اررية ( تجمػس ,يػتمقفف,
يضػاييف ,يػػدققف ,يقفػػوف ,تمتػزج ) ىػػذه األفعػػاؿ تػدؿ عمػػى اسػػتم اررية المحتػؿ المتغطػػرس فػػي بػػث
الصعاب ألبناع الشعب الفمسطيني ,التي يواجييا أ ناع العودة إلى الوطف.
توظؼ الكاتبة المغة السردية المباشرة ذات الوظيفػة التبميغيػة اإلرباريػة؛ إلبػراز حجػـ األلػـ
ال ػذي يتعػػرض لػػو السػػجيف الفمسػػطيني فػػي سػػجوف المحتػػؿ الغاصػػب ,فتقػػوؿ " نرػػرت أنفػػو رائحػػة
العفف المتبررة مف جميع الزوايا ,مف مكػاف لػـ يػر الشػمس مػف سػنيف ,أرض متحفػرة داكنػة ..فػي
أحػػد أركانػػو غ ػرة اترػػذت شػػكؿ مرحػػاض ...جػػدراف متآكمػػة حفػػرت عمييػػا كتابػػات مائمػػة ,نقػػوش,
عبلمػػات أظػػافر ,بصػػاقات دـ ..كتابػػات متشػػابكة ...متفرقػػة ...ضػػاعت معالميػػا ...لػػف نركػػع...
لػػف نفػػرط  ...لػػف نرػػوف ...ووجػػوه تنظػػر صػػاغية لطػػرؽ رط ػوات ضػػائعة ..ىميمػػات غامضػػة
عميقػة ,كأنيػا آتيػة مػػف عػالـ الغيػب لػريو آتيػػة إلػييـ ,تسػربت إلػييـ ,ػػـ ارحػت تفػتش لنفسػيا عػػف
مر ػ ػػرج ,ك ػ ػػاف لمش ػ ػػمس ش ػ ػػعاع يتس ػ ػػرب إلػ ػ ػييـ ,فتنح ػ ػػدر رطوطػ ػ ػاً تعم ػ ػػـ عم ػ ػػى قس ػ ػػمات وج ػ ػػوىـ
المتغضنة ...فيستسمموف ليا"(.)1
تعبير لغوي مباشر عف الواقػع الػذي يعيشػو السػجناع دارػؿ سػجوف االحػتبلؿ ,بمغػة تبمغيػة
إرباريػة ,فيػػي تريػػد رصػػد الواقػع الػػذي يعيشػػو السػػجناع فػػي سػجوف االحػػتبلؿ ,ومػػا يتعرضػػوف لػػو,
ب ػػت ىػػذه المغػػة بمغػػة تحمػػؿ األلػػـ عمػػى مػػا آؿ إليػػو السػػجناع ,قػػد نقمػػت ذلػػؾ بمغػػة سػػيمة ومباشػرة,
معتمدةً عمى التصوير المباشر لمسجف ,إلبراز حجـ األلـ الذي يعيشو السجناع.
كذلؾ تبرز النبرة الصمودية بمغة واقعية مف فمسطيني ,تعػرض لمسػجف ,تم مػت تمػؾ النبػرة
الصػػمودية فػػي ( لػػف نركػػع ..لػػف نفػػرط ..لػػف نرػػوف ) ,فيػػو تأكيػػد مػػف السػػجناع الفمسػػطيني عمػػى
عدـ التفريط بتراب الوطف ميما تعرضوا لو مف تعذيب.
ترسػػـ لنػػا الكاتبػػة فػػي مقط ػع سػػردي آرػػر ,بطريقػػة مباش ػرة لمبس ػاطة التػػي يتمتػػع بيػػا أبنػػاع
الوطف في حياتيـ ,فتقوؿ " شوارع غزة تمميا في حضنيا ,وقت عػودة الطيػور ألغصػاف الشػجر,
عمػػى حافػػة مغيػػب ,عػػادت نييػػؿ ,تػػتممس ظػػبلؿ الػػذكريات ,مػػف أوؿ شػػارع بيػػتيـ ,تت ارمػػي البيػػوت
عمػػى الجػػانبيف ,بيػػوت لػػـ تتغيػػر ولػػـ تتبػػدؿ حاليػػا ,تسػػترؽ لحظػػات ىاربػػة مػػنيـ ,تمسػػو بعينييػػا
) (1بشرى أبو شرار ,أعواد قاب ,مصدر سابؽ ,ص.109
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وجوىػ ػاً حفظتي ػػا ,وك ػػادت تمتح ػػؼ النس ػػياف ,ى ػػي ذاتي ػػا جمس ػػاتيـ ,وس ػػامرىـ ,عم ػػى ب ػػاب دورى ػػـ
يجمسوف عمى مقاعد واطئة مف قش ناعـ ,ومف السيؿ نقميا مف مكاف آلرر "(.)1
ترسـ لنا الكاتبة بمغة إربارية مباشرة حالة أبناع الوطف التي تتسـ بالبسػاطة والعفويػة ,فقػد
جاعت المغة منسابة وعفوية بسيطة ,مشابية ألبناع الوطف البسطاع ,وبذلؾ فالمغة في المقتطؼ
السردي تحاوؿ إيصاؿ المعمومة إلى المتمقي بأقصر الطرؽ.
اسػػتردمت الكاتبػػة الجمػػؿ السػػردية المتدفقػػة؛ ذلػػؾ لنقػػؿ الواقػػع المع ػيش بصػػدؽ وواقعيػػة,
وبالتػػالي تريػػد أف تنقػػؿ لنػػا حيػػاة البسػػاطة التػػي يتمتػػع بيػػا أبنػػاع الشػػعب الفمسػػطيني بمغػػة مباش ػرة؛
لتعبر عف الواقع الحياتي الذي يعيشو أبناع الشعب.
ترسػػـ لنػػا الكاتبػػة فػػي مقطػػع آرػػر بمغػػة مباش ػرة وصػػفاً ,تصػػؼ فيػػو نييػػؿ لحج ػرة صػػديقتيا
دوف تزويػػؽ أو زرػػرؼ ,فتقػػوؿ " درمػػت نييػػؿ الحج ػرة ,كانػػت واسػػعة ,يتوسػػطيا س ػرير ع ػريض,
تعموه فرشة و يرة ,ووسائد منتفرػة ,مػبلعات بيضػاع ,ليػا حػواؼ مطػرزة ,بشػرائط حريريػة ,ور ازنػة
مرة أسفميا رؼ بسيط ,وضعت فادية عميو أدوات زينتيػا,
غائرة في الجدار ....رفوفيا الحجرية ,آ
وعطورىا ,ومرطبات لموجو ,وحقيبة صغيرة تضـ حاجيتيا التي تعرفيا منذ زمف"(.)2
تصؼ لنا شرصية نييؿ ,بمغة مباشرة لحجرة صديقتيا ,وذلػؾ مػف رػبلؿ اسػترداـ الجمػؿ
السردية البسطة القصيرة ,قد وصفتيا دوف زررؼ أو تجميؿ ,فقد استردمت الكاتبة المغػة السػيمة
الميسرة المعتمدة عمى الوصؼ المباشر لوصؼ الحجرة .
إف اسػػترداـ الكاتبػػة ليػػذه المغػػة السػػردية المباش ػرة؛ قػػد جػػاع ليعبػػر عػػف الواقػػع بكػػؿ شػػفافية
مطمقػػة ,دوف زرػػرؼ أو ت ػزييف ,بػػؿ جػػاعت بالمقػػاطع السػػردية كمػػا ىػػي فػػي الواقػػع ,فقػػد عب ػرت
الكاتبػػة مػػف رػػبلؿ " لغػػة سػػردية بسػػيطة بعيػػدة عػػف المغػػة الشػػعرية التػػي باتػػت سػػائدة فػػي التجريػػة
الروائية العربية الجديدة ,وىي لغة ببساطتيا تظؿ قادرة عمى إيصاؿ مرادىا"(.)3

) )1بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص.89
) (2نفسو ,ص.222-221
) (3عبد اب رضواف,نقد الرواية( دراسات في سوسيولوجيا الروايػة العربيػة) البنػى السػردية ,2ط ,1دار اليػازوري العمميػة لمنشػر والتوزيػع,
األردف2003 ,ـ ,ص.279
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-2المغة الوصفية :
يش ػػكؿ الوص ػػؼ أداة فني ػػة رائع ػػة ف ػػي ي ػػد المب ػػدع ,فع ػػف طريقػ ػو يب ػػث المب ػػدع رس ػػائمو إل ػػى
المتمقػػي ,فيػػو إذف " إج ػراع فنػػي ال غنػػى عنػػو لؤلديػػب إذا أراد إنتػػاج أ ػػر أدبػػي نػػاجو "( ,)1يحمػػؿ
الوصؼ في أي عمؿ أدبي" وظيفتيف أساسيتيف :
 -1وظيفػػة جماليػػة ,فالوصػػؼ يقػػوـ فػػي ىػػذه الحالػػة بعمػػؿ تزييني,وىػػو يشػػكؿ اسػػتراحة فػػي وسػػط
األحداث السردية.
 -2وظيفة توضيحية أو تفسيرية ,أي أف يكوف لموصؼ وظيفة رمزية دالة عمى معنى معػيف فػي
إط ػػار س ػػياؽ الحك ػػي"( ,)2وال ير ػػرج الوص ػػؼ ع ػػف ى ػػاتيف ال ػػوظيفتيف ,إذ ال عم ػػؿ أدب ػػي دوف
وصػػؼ ,س ػواع أكػػاف وصػػفاً لمشرصػػية ,أـ وصػػفاً لمحػػدث ,أـ وصػػفاً لممكػػاف ,بالتػػالي فالمغػػة
الوصفية تحتؿ مرك اًز أساسػيا فػي العمػؿ الروائػي ,أي أنيػا " بحػد ذاتيػا بػؤرة أساسػية مػف بػؤر
النص ,وليست رادمة فقط لمقوالت النص ,فيي إلى جانب دورىا اإلرباري إليصاؿ مقوالت
النص إلى القارئ ,فقنيا بذاتيا تحتؿ موقعاً جمالياً راصاً "(.)3
ترتبط المغة الوصفية إلى جانب ارتباطيا بعناصر العمؿ األدبي ورصوصاً المكػاف ,فيػي
تعد أساس بناع المكاف في العمؿ الروائي ,وبيذا " فالحيز المكػاني فػي أي عمػؿ روائػي ال يعػرى
مػػف الوصػػؼ وال ينفصػػؿ عنػػو اواال فالمكػػاف فػػي ىػػذه الحالػػة رالي ػاً عازي ػاً مػػف أي قيمػػة فنيػػة ,أم ػا
وروده مػػع الوصػػؼ فيػػذا م ػػا يمنحػػو مكان ػة امتيازي ػػو مػػف بػػيف المش ػػكبلت السػػردية األرػػرى م ػػؿ
الشرصية والزماف "(.)4
بالتالي " فقف الوصؼ أداة تشكؿ صورة المكاف ,وتشير إلى المجاؿ المكاني الذي تجري
فيو األحداث "(.)5

) (1إبراىيـ صحراوي ,تحميؿ الرطاب األدبي ,ط ,1دار اآلفاؽ ,الجزائر1999 ,ـ ,ص.101
) (2حميد لحمداني ,بنية النص السردي ,مرجع سابؽ ,ص.79
) (3عبد اب رضواف ,نقد الرواية ( البنى السردية ,)2مرجع سابؽ ,ص .422
) (4عبد المالؾ مرتاض ,في نظرية الرواية ,مرجع سابؽ ,ص.143
) (5عيسى متقى زاده وآرروف ,جمالية الوصؼ في رواية ال مو يأتي مف النافذة لحنا مينػا ,مجمػة جامعػة ابػف رشػد ,ع ,8ىولنػدا ,آذار-
مارس2013 ,ـ ,ص.6
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اسػػتردمت الكاتبػة بشػػرى أبػػو شػرار ىػػذه المغػػة بشػػكؿ مك ػػؼ فػػي جميػػع رواياتيػػا ,وبمػػا أف
روايات الكاتبة روايات مكاف بالدرجة األولى ,فقد اترػذت مػف المغػة الوصػفية وسػيمة لبػث أفكارىػا
وآ ارئيا المعبرة عف المكاف .
ترسػػـ لنػػا الكاتبػػة بالمغػػة الوصػػفية صػػورة فنيػػة رائعػػة لبمػػدتيا دو ار ,فتقػػوؿ " بمػػدتي جبميػػة,
تستمقي ىادئة عمى كتؼ جبؿ ,يتمفع دوماً برضرة رائعة ,مبع يػا أشػجار الزيتػوف الرومػي القػديـ,
ورضػرة أشػػد روعػػة تػػأتي مػع أنفػػاس الربيػػع اليادئػػة ,لتتحػػوؿ إلػػى صػفرة ب ارقػػة تفػػرش الحقػػوؿ مػػع
حموؿ كؿ صيؼ "(.)1
دور ,جػػاعت ىػػذه الشػػاعرية مػػف
تصػػؼ لنػػا الكابتػػة بمغػػة وصػػفية شػػاعرية صػػورة لبمػػدتيا ا
مشاعر الحنيف المتدفقة التي تنتاب الكاتبة ,كونيا تعيش الغربة.
نجدىا ىنا تتراوح بيف الوظيفتيف األساسيتيف لمغة الوصفية ,فيي تقدـ لنا بمدة دو ار بطريقة
تزيني ػػو مزررف ػػة ,تم م ػػت تم ػػؾ الزررف ػػة الت ػػي تتمت ػػع بي ػػا دو ار كوني ػػا تتمت ػػع بالرضػ ػرة الرائع ػػة .أم ػػا
الوظيفة ال انية كونيػا توضػيحية وتفسػيرية ,المقتطفػة السػابقة تعبػر عػف شػوؽ وحنػيف الكاتبػة إلػى
بمػػدتيا األصػػؿ ,وتم ػػؿ الوظيفػػة التفسػػيرية ألشػػجار الزيتػػوف الرومػػي القػػديـ ,ىػػذا دليػػؿ مػػف الكاتبػػة
عمى تجذر اإلنساف الفمسطيني بأرضو ووطنو.
كم ػػا اس ػػتردمت الكاتب ػػة األفع ػػاؿ المض ػػارعة ف ػػي (تس ػػتمقي ,يتمف ػػع ,ت ػػأتي ,تتح ػػوؿ ) ى ػػذه
األفعاؿ تؤكد استم اررية الكاتبة بالحنيف إلى وطنيػا وبمػدتيا دو ار ,وأف صػورة وطنيػا ال تغيػب عػف
مريمتيا رغـ غربتيا .
ترسػػـ لنػػا الكاتبػػة بطريقػػة وصػػفية ,المرػػيـ الػػذي أحبتػػو الكاتبػػة ,فتقػػوؿ. " :مرػػيـ الشػػاط ,
مف البعد تكشفو ,يريؿ ليػا أف الشػاط يضػرب البيػوت الواطئػة ,مػف فػوؽ تمػة الرمػاؿ يظيػر ليػا
المرػػيـ ككتمػػة ممقػػاة عمػػى شػػاط بعيػػد ,يػػدفعيا الفضػػوؿ لموصػػوؿ إليػػو وحي ػرة تتجاذبيػػا بػػاقتراب
وصوليا إليو ,البيوت الصغيرة ظمت كما ىي ,لـ تكبر في عينيا ,بؿ ىي مساحات تزداد اتساعاً

( )1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.6
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تمتيـ األرض أزقة ونوافذ مشرعة متبلصقة ,تشبو بيتاً ميجػو اًر ,يسػكف عمػى جػدار فصػميا ,تسػأؿ
نفسيا رجمة :أي زقاؽ أو أي ممر يؤدي إلى بيت جيينة؟
الحػػارات متشػػابية ,األب ػواب ,الوجػػوه ,لعػػب األطفػػاؿ ,نظ ػرات الفضػػوؿ تحاصػػرىا ,وجػػوه سػػمحة
لعجائز افترشف عتبات صغيرة ضيقة "(.)1
تصػؼ لنػػا الكاتبػػة بمغػػة وصػػفية ,حجػػـ األلػـ الػػذي يعيشػػو البلجػ الفمسػػطيني فػػي المرػػيـ,
ذل ػػؾ م ػػف ر ػػبلؿ تش ػػبييو بكتم ػػة ممق ػػاة عم ػػى الش ػػاط  ,ك ػػذلؾ تش ػػبيو بالبي ػػت الميج ػػور ,ك ػػؿ ى ػػذه
التعبيرات الموحية لممريـ أسيمت في تشكيؿ الجمؿ التي تعبر عف حالة وحجـ األلـ الذي يعانيو
لبلج الفمسطيني ,بالرغـ مف ىذا األلـ إال أف ىذا المريـ كباقي مريمات البلجئيف يتمتع برونؽ
رػػاص ,فالبسػػاطة ىػػي التػػي يتمتػػع بيػػا ذلػػؾ المرػػيـ ,ذلػػؾ مػػف رػػبلؿ لعػػب األطفػػاؿ ,النظ ػرات
الفضولية ,افتراش العجائز لعتبات بيوتيف .
كمػا تعتمػػد الكاتبػػة عمػػى المغػة الوصػػفية حيػػث تصػػور بمغػػة حزينػة مػػا آؿ إليػػو المكػػاف بفقػػد
أحد األشراص ,في رواية شيب مف وادي رـ حيث فتقوؿ " :نصبت الريػاـ عمػى سػفوح الجبػاؿ,
كنسر حط مف الفضاع فػارداً جناحيػو ,ويػذكر بالغػائبيف ,نغمػات النػاي الشػجية ,اوايقاعػات الطبمػة
المشدودة عمى المواويػؿ الحزينػة ,نقػؿ رطػوات الرجػاؿ ,األيػدي متشػابكة ,والكتػؼ يػؤازر الكتػؼ,
وترفع األقداـ لتعود تدؽ األرض بصوت واحد "(.)2
أرػػذت المغػػة بعػػداً انفعاليػاً حزينػاً ,يعبػػر عػػف أحاسػػيس الشرصػػية ومشػػاعرىا النفسػػية ,مػػف
ربلؿ اعتمادىا عمى الدالالت الموحيػة بػالحزف م ػؿ ( الغػائبيف ,نغمػات النػاي الشػجية ,المواويػؿ
الحزينة ).
كػػذلؾ اسػػتردمت الكاتبػػة الجمػػؿ االسػػمية التػػي تتناسػػب مػػع اإليقػػاع النفسػػي الحػزيف ,وىػػو
ترؾ أحد الشيب األربعة وىي (ىجرو) لموادي قس اًر بسبب مؤامرة زوجة أبييا مع أحد أقربائيا.

) (1بشرى أبو شرار ,شمس ,مصدر سابؽ ,ص.178
) (2بشرى أبو شرار ,شيب مف وادي راـ ,مصدر سابؽ ,ص.168
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وتصػؼ لنػػا الكاتبػػة الحجػرة بمغػػة وصػػفية تحمػؿ ذكريػػات الفمسػػطيني المتجػذرة فػػي المكػػاف,
فتق ػػوؿ " :تمس ػػؾ بمق ػػبض ب ػػاب حجرتي ػػا ,يئػ ػز عم ػػى الص ػػمت ,وعم ػػى فػ ػراش تتوس ػػده ال ػػذكريات,
وأطيػػاؼ الماضػػي ,وض ػمؼ مشػػرعة لص ػيواف يضػػـ الف ػراغ ,وشػػباؾ مشػػرع لم ػريو ,وأوراؽ نباتػػات
مبع ػرة ف ػػي أرض الغرفػػة ,وس ػػاديتف رػػاليتيف ,تحم ػػبلف الػػورد دوف أشػ ػواكو ,وريقػػات الصفص ػػاؼ
الرضراع استنامت عمػى زىػو بياضػيا ...وىػؿ تحمػؿ وسػائدىف بقايػا مػف رصػبلت شػعر فػدرة...
وجدائؿ شقيمة؟ "(.)1
فقد عبػرت الكاتبػة بمغػة وصػفية انفعاليػة لمشرصػية ىجػرو ,التػي تعػاني المػ اررة مػف زوجػة
أبييا أوالً ,ومف فقدىا ألرتييػا فػدرة وشػقيمة انيػاً ,تم مػت ىػذه االنفعاليػة بالصػمت المسػيطر عمػى
المكػػاف ,فقػػد انعكسػػت الحالػػة النفسػػية عمػػى المغػػة فجػػاعت حػػادة األلفػػاظ متمونػػة بػػتبلويف الحالػػة
النفسية ,لتؤدي الوظيفة التي تعبر عنيا الكاتبة.
كذلؾ استردمت الكاتبة فػي المقتطفػة السػابقة ألفاظػاً تحمػؿ دالالت رمزيػة ,وقػد جػاع ذلػؾ
بتسػاؤؿ ( وىػػؿ تحمػؿ وسػػائدىف بقايػا مػػف رصػبلت شػػعر فػدرة ...وجػػدائؿ شػقيمة؟ ) ىػذه األلفػػاظ
ترمػػز إلػػى ذكريػػات الفمسػػطيني التػػي تحػػوـ فػػي المكػػاف ,فيػػي مغروسػػة متجػػذرة فػػي األرض ,رغػػـ
التيجير والتدمير الذي فعمو االحتبلؿ في المدف والقرى الفمسطينية .
كم ػ ػػا تتجم ػ ػػى لغػػ ػػة اإلرادة والتح ػ ػػدي فػػ ػػي وج ػ ػػو المحت ػ ػػؿ الغاص ػ ػػب؛ الػ ػ ػػذي دم ػ ػػر وىجػ ػ ػػر
الفمسػػطينييف ,فتقػػوؿ الكاتبػػة  ":إذا كػػاف مػػف السػػيؿ كسػػر عػػود واحػػد فمػػف الصػػعب كسػػر ا نػػيف
مربوطيف معػاً ,كػـ لطػخ الغربػاع عالمنػا ,وسػمموه حتػى فػاض البػؤس بنػا ,ىػـ الغربػاع حػيف حمػت
أقػػداميـ فػػوؽ مدينػػة القمػػر ,مدينػػة النريػػؿ ...حرق ػوا كػػؿ مػػا فييػػا رجػػؿ وام ػرأة طفػػؿ وشػػيخ غػػنـ
وبقر...إنماآنية الفضة والذىب ...نحاس وحديد لموىا في رػزائنيـ ...حيػث ىػي ىديػة الػرب ليػـ
ال غير؟
ريحانة حبيبتي..ألجمنا نحف ألجؿ بقائنا كـ يكوف جميؿ أف نموت ألجؿ ىذا "(.)2

) (1بشرى أبو شرار ,شيب مف وادي راـ ,مصدر سابؽ  ,ص.130-129
) (2المصدر السابؽ ,ص.171
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عبرت الكاتبة بمغة وصفية جميمة,عف الصمود والتحدي في وجو المحتؿ الغاصػب ,تم ػؿ
ذلؾ في االرتباط والتوحد بيف أبناع الػوطف الواحػد لمنيػؿ مػف ىػذا المحتػؿ ,كػذلؾ ترسػـ لنػا الكاتبػة
في المقتطفة السابقة بقحساسػيا بػاأللـ الممارسػات التػي يمارسػيا الييػود لبلسػتيبلع عمػى األرضػي
الفمسطينية ,فيي تصؼ وحشية االحتبلؿ في تدمير القرى الفمسطينية ونيب مقدرات الناس.
ػاع واضػػحاً إلػػى
وتػػوحي عبػػارة ( ألجػػؿ بقائنػػا كػػـ يكػػوف جميػؿ أف نمػػوت ألجػػؿ ىػػذا ) إيحػ ً

المقاومة والتضحية مف أجؿ ىذا الوطف .

ترس ػػـ لن ػػا الكاتب ػػة ف ػػي موض ػػع آر ػػر بمغ ػػة وص ػػفية ,حال ػػة الض ػػياع وغي ػػاب التكي ػػؼ ب ػػيف
اإلنسػػاف والمكػػاف الجديػػد ,فتقػػوؿ " :رمػػع الميػػؿ رداعه وألبسػػو الصػػبو حمػػة بييػػة ,نقػػش عمييػػا مػػف
نػػدى الفجػػر ورودا مػػف صػػقيع ,عمػػى شػػدو نػػاي حػزيف ,طيػػور تمػػؾ المدينػػة ليػػا أحبلميػػا ترصػػيا
وحػػدىا ,وطقػػوس حبيػػا أبػػدي مبلزمػػة ليػػا ,ال تنفػػؾ عنيا,أسػراب تػػنيض مػػف أعشاشػػيا تحمػػؽ فػػي
سماع تحتضف وسادات مف ندؼ غيمات مسافرة ,يسػمع حكػيـ نغماتيػا ,وال يفيػـ لغتيػا ,تغػرد وال
تعػػرؼ ىػػي حكيم ػاً أو بػػبلد جػػاع منيػػا ,تتشػػابو البيػػوت فػػي عينػػو ,بيػػوت واطئػػة ,أشػػجار ممتفػػة,
بوابات مغمقة ,وال أحد"(.)1
عبػرت الكاتبػة بمغتيػػا الوصػفية عػػف أحاسػيس شرصػية حكػػيـ اتجػاه المكػػاف الجديػد ,وعػػدـ
التكيػػؼ معػػو ,تجسػػد ذلػػؾ فػػي التيػػو والضػػياع وغيػػاب األلفػػة مػػع المكػػاف الجديػػد ,فجػػاعت األلفػػاظ
والجمػػؿ معب ػرة ومنك ػرة ليػػذا الػػدريؿ ,تم ػػؿ ذلػػؾ فػػي الطيػػور التػػي لػػـ تعرفػػو ,األمػػر الػػذي جعػػؿ
الشرصية تشعر باإلحباط والوحدة ,فحالة الضياع والتيو قد انعكست عمى المغة ,فجاعت منسابة
مع الوضع العاـ لمشرصية وحالتو النفسية .
ترسـ لنا الكاتبة في موضع مف رواية شيب مف وادي رـ بطريقة وصػفية ,صػورة التمسػؾ
بػػالوطف ,فتقػػوؿ " :تنظػػر مرم ػرة لعػػيف أبييػػا الػػذي حنػػى ىامتػػو لػػؤلرض يغػػوص فػػي بحػػر كممػػات
ىريدية ,يشيؽ أنفاسو ليسترجعيا ...لـ يرد بكممة واحدة عمييا ,وىي الواقفة أمامو عاقدة عزمتيػا
لموصوؿ لمأربيا التي حممت ورططت ليا سنوات طويمة مضت عنيما ,لتقترب مرمرة منو تسمع
ىمس كمماتو إلييا...
) (1بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص.113
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مرمػ ػ ػ ػ ػ ػرة أوص ػ ػ ػ ػ ػػيؾ ب ػ ػ ػ ػ ػػاألرض لك ػ ػ ػ ػ ػػي وألروات ػ ػ ػ ػ ػػؾ م ػ ػ ػ ػ ػػف بع ػ ػ ػ ػ ػػدي ,ال تف ػ ػ ػ ػ ػػرطف ف ػ ػ ػ ػ ػػي ذرة م ػ ػ ػ ػ ػػف
ترابيا...األرض...األرض...
وأراح جسده في فراشو صالباً عينيو عمى شباؾ غرفتػو يطالعػو قمػر سػارح فػي سػماع واديػو وتمػتـ
يناجي فضائو ,كـ احبكف يا بناتي...أبي ىؿ أرسؿ في طمبيف؟
عين ػػي تػ ػراىف وقمب ػػي لي ػػف في ػػو مطارح...إلي ػػؾ ب ػػأوراؽ تس ػػممينيا ألروات ػػؾ ,رط ػػوط آرامي ػػة...
نبطيػػة ...عربيػػة ...تعرفيػػا فػػدرة وسػػتحؿ رموزىػػا شػػقيمة...أرى أسػػمائيف منقوشػػة عمػػى صػػرور
حبروف...أدوـ ,ن رت أسمائيف عمى الطريؽ السمطاني لف يرتاح جسدي فػي ػراه إال حػيف يعبػرف
النير إلى ببلدىف في كنعاف...
وأنػػت يػػا مرم ػرة اق ػ أر فػػي عينيػػؾ بريػػؽ الغػػرب الػػذي يشػػدؾ ىنػػاؾ ...لػػف أمنعػػؾ يػػا بنيتػػي ,فبنػػات
كنعاف جميعيف عائدات ...ستعدف ترضرف األرض "(.)1
ىنػػا عبػػرت الكاتبػػة بمغػػة وصػػفية ,تحمػػؿ لغػػة التمسػػؾ ب ػػرى الػػوطف ,لغػػة ىمػػس األجيػػاؿ
لؤلجي ػػاؿ ,لغ ػػة التض ػػحية والف ػػداع لي ػػذا ال ػػوطف ,تجس ػػد ذل ػػؾ ف ػػي وص ػػية س ػػييؿ إل ػػى ابنت ػػو مرمػ ػرة
باالحتفػػاظ وعػػدـ التفػريط بػػذرة تػراب مػػف ىػػذا الػػوطف ,كػػذلؾ نمػػتمس مػػف المغػػة الوصػػفية استشػراؼ
المستقبؿ ,وذلؾ مف ربلؿ لغة التفاؤؿ ,لغػة العػودة ,عػودة الػوطف ألصػحابيا ألصػمييف ,وأف كػؿ
محاوالت المحتؿ الغاصب مف التشويو وتزويره لمحقيقة ,لف يكتب لو وطف ,ما داـ ىذا الوطف لو
أصػػحاب ,كػػذلؾ نمحػػظ القػػدرة االستش ػرافية لػػدى الكاتبػػة مػػف رػػبلؿ استحضػػار الماضػػي وعػػرض
الواقع والتنبؤ بالمستقبؿ.
نمػ ػتمس ف ػػي موض ػػع آر ػػر م ػػف الرواي ػػات طريق ػػة تم ػػزج فيي ػػا الكاتب ػػة ب ػػيف المغ ػػة الس ػػردية
المباشرة ,والمغة الوصفية ,ذلؾ مف ربلؿ تقديـ السجف بمغػة وصػفية ,وحيػاة السػجيف ومػا يفػرض
عميػػو مػػف قيػػود بطريقػػة سػػردية مباش ػرة ,فتقػػوؿ " :مػػف البعػػد الحػػت المفػػائؼ السػػمكية الحمزونيػػة,
تحػػيط بالبنػػاع كػػوحش يغػػرس أظػػافره فػػي رمػػاؿ صػػحرائنا ,ومػػا يكػػاد يغػػوص بيػػا حتػػى تنػػتفض,
فيتزلػػزؿ كيانػػو فػػي أعماقيػػا ...وحػ ػراس المكػػاف عػػازموف عػػف الر ػػوض فييػػا ,ولكنيػػا تنطػػؽ ف ػػي

) (1بشرى أبو شرار ,شيب مف وادي راـ ,مصدر سابؽ ,ص.214-213
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ىبوبيػػا رياح ػاً ترابيػػة تيػػب عمػػييـ تعمػػي عيػػونيـ ,مػػا إف اقتربػػت السػػيارة حتػػى الحػػت كػػاميرات
التصػػوير ,وصػػوت إشػػارات البلسػػمكي ...نظػػر المجنػػد دارػػؿ السػػيارة ,ف ػأبرز أبػػي ورقػػة السػػماح
بالزيارة ,ففتحت البوابات الكيربائية ,وغابوا في أحشاع المكاف"(.)1
فػػي النصػػؼ األوؿ مػػف المشػػيد السػػابؽ تصػػؼ لنػػا الكاتبػػة ,بمغػػة األلػػـ المعب ػرة عػػف حيػػاة
السجف ,فقد وصػفت ىػذا السػجف بأنػو وحػش يغػرس أظػافره فػي رمػاؿ الصػحراع ,وقػد أجػادت ىػذا
الوصؼ ,الذي صورت مف ربللو يعاني الفمسطيني الويبلت مف سجانو,
أمػػا النصػػؼ اآلرػػر مػػف المشػػيد نفسػػو ,تصػػور لنػػا الكاتبػػة بمغػػة سػػردية مباشػرة حجػػـ األلػػـ
الػذي يفػػرض عمػػى السػجيف الفمسػػطيني مػػف قيػود مشػػددة تفرضػػيا سػمطات السػػجف عمػػى السػػجناع,
وفي كمتا الحالتيف يتجسد األلـ واضحاً فيما يتعرض لو السجيف الفمسطيني .
-3المغة الوصفية التصويرية:
تع ػػد المغ ػػة الوص ػػفية التص ػػويرية أح ػػد أرك ػػاف الس ػػرد األساس ػػية ,والمس ػػتحد ة ف ػػي الرواي ػػة,
يستردميا المبدع بطريقة رمزية اوايحائية بمغة شاعرية يبث إلى قراعه أفكاره ومشاعره وىي تشكؿ
" محو اًر بار اًز مف محاور السردية التي يعتمد عمييا الكاتب في البناع السردي لروياتو ,وىي سمة
مس ػػتحد ة ف ػػي لغ ػػة الرواي ػػة الحدي ػػة بعام ػػة ,ألني ػػا لغ ػػة تقت ػػرب م ػػف ع ػػالـ الش ػػعر جميم ػػة وس ػػميمة
وتبلمس شواطئو وتستعير منو تمؾ الصور الريالية الجميمة في لغة تميؿ إلى االكتنػاز واالمػتبلع
والصػػياغة الغنيػػة باإليحػػاعات والصػػور "( ,)2فػػقف المبػػدع يسػػتردـ الصػػورة؛ ألنيػػا أقػػرب إلػػى ذىػػف
المتمقػػي ,وىػػي وسػػيمة األديػػب فػػي "نقػػؿ فكرتػػو وعاطفتػػو إلػػى ق ػراعه وسػػامعيو "( ,)3وبمػػا أف المغػػة
يجب أف تراعي روح العصر فاف التصوير أحد متطمباتو ,فقد غدا اتجاىػاً عامػاً لػدى المبػدعيف "
فقذا كاف السرد يوفر لمقصة بعدىا الزمني ,فاف التصوير ىو الذي يوفر البعد المكاني "(.)4

) (1بشرى أبو شرار ,أعواد قاب ,مصدر سابؽ ,ص.108
) )2عبػػد الػػرحيـ حمػػداف ,المغػػة فػي روايػػة تجميػػات الػػروح لمكاتػػب محمػػد نصػػار ,مجمػػة الجامعػػة االسػػبلمية( سمسػػمة الد ارسػػات اإلنسػػانية),
المجمد السادس عشر ,ع,2يونيو2008 ,ـ ,ص.120
) (3أحمد الشايب ,أصوؿ النقد األدبي ,ط,8مكتبة النيضة المصرية ,القاىرة1973 ,ـ ,ص.242
) )4السعيد الورقي ,القصة والفنوف الجميمة ,ط ,1دار المعرفة الجامعية ,اإلسكندرية1991 ,ـ ,ص.67
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نجد في روايات الكاتبػة بشػرى ,أف التصػوير قػد وفػر البعػد المكػاني ,ون ارىػا قػد اسػتردمت
ىذه المغة بشكؿ مك ؼ وبارز مف ربلؿ استرداـ اإليحاعات والرموز والمغة الشاعرية الشعرية .
ترسـ لنا الكاتبة بشرى أبو شرار بمغة شاعرية بمدتيا دو ار بطريقة تصػويرية جميمػة ,فتقػوؿ
" دو ار الجميمػػة تنػػاـ فػػي األبػػيض ,مػػف أعمػػى قمػػة جبميػػة تولػػد شمسػػيا ,ومػػف رمػػؼ المػػدى ترحػػؿ
نجوميا ,ما بػيف المسػاحات الرضػر تشػدو طيورىػا حكايػات الرحيػؿ ,لػي مدينػة تعػانؽ الحمػـ قبػؿ
مولده ,مف باب وشباؾ ,مف أغنيات الفرح ,مف تراب ولوف ,مػف برعمػة تغتسػؿ مػف نػدى الصػبو
لسفر طويؿ ,مف حمـ عائد باب وشباؾ وقباب ,ومصباح لو وشيش يأرذنا لسفر طويؿ "(.)1
تصؼ لنا الكاتبة بمغة شاعرية منسابة ومتدفقة لبمدتيا دورا ,نابع ىذا التدفؽ الشعوري مف
نفس تواقػة إلػى تػراب الػوطف كونيػا تعػيش الغربػة ,فجػاعت مقطوعاتيػا شػعرية قصػيرة متدفقػة مػف
دفقػػات شػػعورية متولػػدة مػػف حػػب وحن ػيف الكاتبػػة لبمػػدتيا ,منتجػػة ىػػذه المقطوعػػات إيقاعػاً موسػػيقياً
يحمؿ ىـ ىذا الوطف.
اسػػتردمت الكاتبػػة فػػي ابتػػداع المقطػػع السػػابؽ الجممػػة االسػػمية ,التػػي تتناسػػب مػػع اإليقػػاع
النفسي لمشرصية فحالة الضياع والغربة عػف الػوطف ىػي المسػيطرة عمػى الشرصػية ,فقػد جػاعت
المغة شعورية متدفقة .
كػػذلؾ اسػػتردمت الكاتبػػة بعػػض المفػػردات التػػي تحمػػؿ دالالت رمزيػػة م ػػؿ " يمقػػوف أزاىيػػر
المحبة " داللة عمى المحبة والسبلـ التي تعيشيا مدينة الناصرة .
ترسػػـ لنػػا الكاتبػػة بمغػػة وصػػفية تصػػويرية جميمػػة حالػػة الزيػػؼ والتشػػويو والم ػؤامرات التػػي
يحيكيػػا االحػػتبلؿ لطمػػس اليويػػة الفمسػػطينية ,فتقػػوؿ " :تتك ػ عمػػى مقعػػدىا فػػي قػػة و بػػات ,لمػػا
تقولو وتنوي عمى فعمو
لدي أفكار ك يػرة وجديػدة سػوؼ أضػفييا عمػى المكػاف ,سػأحمؿ الحاجيػات القديمػة وأرفييػا بعيػداً
عف الحجرة الرمفية ...تحرؾ سييؿ مف مكانو تاركاً مجمسيا في صمت

) )1بشرى أبو شرار,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.191
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في عودة مرمرة عا ت أيدي غريبة في دارىف ,تبدلت حجرات لتحؿ مكانيػا حجػرات ....الػديواف
ربل مف فرشات وحشيات طرزتيا يد شقيمة ...بسط مػف غػزؿ جػدتيا حميػة ...ورسػومات أل ػواب
ممكات قدامى ...لمممكة رمدو وكيؼ كانت تحيؾ يابيا
قسمت الديواف بحواجز فضاقت المسافات ,يضيؽ بالصدور ,فبل تجد الرياح ليا طريقاً إليػو كػؿ
ما انتزع مف مكانو محفو اًر في ذاكرتيا لحياة لف تموت "(.)1
تكشؼ لنا الكاتبة بمغة تصويرية م اررة األلـ ,ومؤامرات االحتبلؿ ومحاوالتو لطمس اليويػة
العربيػػة الفمسػػطينية ,تم ػػؿ ذلػػؾ بزوجػػة األب ىريديػػة ,حيػػث جػػاعت معػػادالً موضػػوعياً لبلحػػتبلؿ,
تم ػػؿ ذل ػػؾ الطم ػػس والتش ػػويو م ػػف ر ػػبلؿ تزيي ػػؼ الواق ػػع وسػ ػرقة التػ ػراث ,م ػػع أف ك ػػؿ مح ػػاوالت
وممارسػػات االحػػتبلؿ فػػي التشػػويو والتزويػػر والطمػػس ال تزيػػد مػػف الفمسػػطيني إال إص ػ ار اًر وعزيمػػة
لنيؿ حريتو.
نوع ػػت الكاتب ػػة ب ػػيف األفع ػػاؿ الماض ػػية والمض ػػارعة ( تتكػ ػ  -تق ػػوؿ -تن ػػوي -أض ػػيفيا –
عا ت -تبدلت -قسمت -ضاقت )جاعت ىذه األفعاؿ لتدلؿ عمى استم اررية المحتؿ الغاصب في
طمس وتشويو وتقسيـ األراضي الفمسطينية إلى أجزاع صغيرة .
تص ػػور لن ػػا الكاتب ػػة ف ػػي مش ػػيد تص ػػويري آر ػػر حج ػػـ األل ػػـ الت ػػي تعرض ػػت ل ػػو األ ارض ػػي
الفمسطينية مف المحتػؿ الغاصػب ,فتقػوؿ " :ىػذه الموحػة تحمػؿ لغػة مغػايرة لغػة مغمفػة بػالغموض,
رحمػت عنيػػا األلػواف تشػؼ عػػف نفػػس تمػػوج بالغميػاف ,تعمػػف عػػف تمردىػا ,تعمػػف العصػػياف ,وعب يػػة
المػوف الرمػػادي ,وحػػدة اآللػة صػػماع عميػػاع ,وحتػى اواف كػػاف السػػطو أممػس ,ولكػػف تنبػ بالكار ػػة,
المس ػػمار ي ػػا ص ػػديقي أداة ص ػػماع ,تش ػػبو لح ػػد كبي ػػر سػ ػواد األرض ال يحم ػػؿ قمبػ ػاً ,وال روحػ ػاً ,وال
ذاك ػرة ,وىػػذا السػػطو األممػػس الػػذي رػػرب فيػػو المسػػمار سػػيظؿ يشػػير لمسػػمار أدمػػاه ورػػرب فيػػو,
والسػػطو بػػاقي كشػػجر بمػػوط جبالنػػا كزيتونػػة شػػامرة باقيػػة رغػػـ االجت ػػاث والترريػػب ,إنيػػا لوحػػة
الحالة تشير لمجنػاة الػذيف يحممػوف فػي جيػوبيـ مئػات مػف المسػامير ,تشػبو ىػذا المسػمار الصػدئ
المعيف "(.)2

) )1بشرى أبو شرار ,شيب مف وادي رـ ,مصدر سابؽ ,ص.199-198
) (2بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.19
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ترسـ لنا الكاتبة بمغة وصفية تصويرية ,لغة األلـ لغة الترريب ,وما آؿ إليو وطنيا جراع
االحػػتبلؿ ,ن ارىػػا قػػد وفقػػت فػػي انتقػػاع المفػػردات التػػي تعبػػر عػػف األلػػـ والترريػػب م ػػؿ ( الغميػػاف-
صماع -عميػاع -الكار ػة -سػواد األرض -ال يحمػؿ قمبػا -ال روحػا -رػرب االجت ػاث -الترريػب
الجناة -الصدئ المعيف ).اسػ ػػتردمت الكاتبػ ػػة فػ ػػي لغتيػ ػػا المعػ ػػادؿ الموضػ ػػوعي ,فقػ ػػد اسػ ػػتردمت المسػ ػػمار معػ ػػادالً
موضػػوعياً لبلحػػتبلؿ ,كػػذلؾ اسػػتردمت السػػطو األممػػس معػػادالً موضػػوعياً ألرض فمسػػطيف ,فيػػي
بتمؾ الصورة الوصفية تجسد حالة احتبلؿ وطنيا فمسطيف ,وكيؼ أف االحتبلؿ حط عمى وطنيا,
إف ىذا االحتبلؿ المتجسد بالمسمار جاع إلى فمسطيف مف كافة أصقاع األرض.
واسػػتردمت الكاتبػػة ألفاظ ػاً ليػػا دالالت رمزيػػة (أشػػجار البمػػوط والزيتػػوف ) التػػي يرمػػز إلػػى
التجذر في تراب الوطف.
ترسـ لنا الكاتبة في موضع آرر بمغة تصويرية حمامة السبلـ لكف بطرقة مغايرة ,فتقػوؿ:
" نجوى المالكي ترسؿ لوحة لفناف بريطػاني بانكسػي ,تصػور حمامػة سػبلـ تحمػؿ غصػف زيتػوف,
إال أنيا ترتدي سترة مضادة لمرصاص ,وقناص يوجو مرماه لصدرىا"(.)1
ىنا تصؼ لنا الكاتبة بمغة تصويرية حمامة السبلـ التي تحمؿ غصػف الزيتػوف ,فيػي تػدؿ
عمػػى الػػرغـ ممػػف يبلقيػػو وطنيػػا مػػف مآسػػي ,إال أنػػو ال ي ػزاؿ مشػػرعاً يدي ػو لمسػػبلـ ,فالحمامػػة لػػف
تسقط ,وغصف الزيتوف لف يسقط؛ ألنيا ترمز إلى انحسار الفيضاف المدمر وعودة شجر الزيتػوف
إلى طبيعتو المعطاعة.
كػػذلؾ اسػػتردمت الكاتبػػة سػػترة مضػػادة لمرصػػاص معػػادالً موضػػوعياً لممقاومػػة والتضػػحية,
بالتالي ستضؿ فمسطيف ترتدي سترة مضادة لمرصاص إلى أف تناؿ حريتيا .
برزت لغة الحمـ في روايات الكاتبة بشػرى ففػي روايػة شػمس ترسػـ لنػا الكاتبػة بمغػة حالمػة
لػػو أف األلمػػاف كسػػبوا الحػػرب العالميػػة ال انيػػة ,فتقػػوؿ " :قػػراعة التػػاريخ تأرػػذ عقػػؿ شػػمس ,روميػؿ
عمػػب الصػػحراع ,وىزيمػػة األلمػػاف مػػا سػػيحدث لػػو أف األلمػػاف ربح ػوا الحػػرب ,مػػف التػػاريخ تعيػػد

) (1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ  ,ص.42
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األحػػداث مػ ػرات ومػ ػرات ,وتنبييػػات مدرس ػػتيا ب ػػأف الت ػػاريخ دوف تػػأريخ ال يس ػػمى تارير ػػا ,الح ػػرب
العالمية ال انية تعيد الحفظ تسأؿ:
كػػاف سػػيتغير مجػػرى التػػاريخ لػػو كسػػب األلمػػاف الحػػرب ,ويتغيػػر رسػػـ الر ػرائط ينػػدحر االنجميػػز
رػػارج فمسػػطيف ,ولػػف تكػػوف ىج ػرة ,وريػػاـ ,وتش ػريد ,وقػػدوـ اإلعاشػػة الدوليػػة ,ويشػػرب األطفػػاؿ
الحميب مف مستودعات كبيرة "(.)1
تتج ػ أر الكاتبػػة عمػػى الواقػػع مػػف رػػبلؿ لغػػة الحمػػـ لتصػػنع افت ارضػػات كانػػت ممكػػف أف تحػػؿ
بػػدالً عػػف الواقػػع المريػػر الػػذي يعيشػػو الفمسػػطيني مػػف ىج ػرة وضػػياع وتش ػريد ,فقػػد جػػاعت المغػػة
منسابة متدفقة مف قمب تواؽ إلى الحرية بدالً مف الضياع .
تبػػرز فػػي موضػػع آرػػر مػػف راويػػة أعػواد قػػاب ,صػػورة اليزيمػػة واالنكسػػار ,فتقػػوؿ  ":ىػػدئ
مف سرعتؾ يا أبي محمود ,انظر ىناؾ ىي أ ار معركة الفالوجا عندما وصؿ إلييػا عبػد الناصػر
ورفاقو مف الضباط األحرار ,توقفت السيارة ومد أبي يده يشير إلينا عمى الربػوة التػي دارت عمييػا
رح ػػى الح ػػرب ,وأم ػػاكف عس ػػكر فيي ػػا الج ػػيش ,وغرف ػػة القي ػػادة ,كان ػػت الرب ػػوة رالي ػػة م ػػف العش ػػب
األرضر التي اعتدناه يفرش تبللنا ...كانت بقايا حريؽ اسودت ليا األرض ,ولـ تنبػت فييػا نبتػة
تنبض حياة "(.)2
تستذكر الكاتبة أمجاد المقاتميف العرب واستبساليـ في الدفاع عف الوطف فمسطيف ,متم بل
فػػي شرصػػية عبػػد الناصػػر ورفاقػػو مػػف الضػػباط األحػرار ,كمػػا تحمػػؿ المقتطفػػة لغػػة تحمػػؿ معنػػى
اليزيمة واالنكسار ,فقد أفقدت معركػة الفالوجػا رضػرة الػتبلؿ ,داللػة عمػى اشػتداد المعركػة ,كػذلؾ
عبارة (لـ تنبت أي نبتة) داللة عمػى رسػارة المعركػة ,إذف وفقػت الكاتبػة فػي اسػترداميا لمغػة فػي
المقطوعػػة السػػابقة حيػػث اسػػتردمت المفػػردات التػػي تػػدؿ عمػػى اليزيمػػة واالنكسػػار م ػػؿ ( الربػػوة
رالية مف العشب -بقايا حريؽ -اسودت -لـ تنبت نبتة تنبض حياة ) جاعت تمؾ المفردات دالػة
عمى اليزيمة واالنكسار .

) (1بشرى أبو شرار ,شمس ,مصدر سابؽ ,ص.228-227
) (2بشرى أبو شرار ,أعواد قاب ,مصدر سابؽ ,ص.81
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إف الكاتبػػة وفقػػت فػػي اسػػترداـ لغػػة السػػرد ,مػػا بػػيف سػػرد مباشػػر ,ووصػػؼ ,وتصػػوير ,نبػػع
استرداـ ىذه المغة في وصؼ المكاف بمغة سيمة وبسػيطة ,ورشػيقة وشػاعرية شػعورية متدفقػة مػف
نفس تواقة إلى المكاف ( الوطف ) كونيا تعيش حياة الغربة .
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المبحث الثالث
لغة الحوار :
يعػػد الحػوار عنصػ اًر ميمػاً فػػي بنػػاع الػػنص الروائػػي ,وذلػػؾ بمشػػاركتو لمسػػرد ,فيػػو يشػػكؿ "
ج ػػزعاً فنيػ ػاً م ػػف كيػ ػػاف أدب ػػي "( ,)1إذ ى ػػو أداة يس ػػتردميا الكات ػػب لبي ػػاف وجي ػػة نظ ػػر أو وصػػػؼ
لؤلماكف ,ذلؾ كوف الحػوار يعطػي المسػاحة الكافيػة لمكشػؼ عػف نقػاب بعػض الػدالالت والمواقػؼ
ووجيات النظر .
فمغة الحوار " ىي المغة المعترضػة التػي تقػع وسػطاً بػيف المناجػاة والمغػة السػردية ,ويجػري
الحوار بيف شرصية وشرصية ,أو بيف شرصيات أررى دارؿ العمؿ الروائي "(.)2
إف العمػػؿ الروائػػي بحاجػػة إلػػى مػػف يرويػػو ,فقػػد أتػػاح الروائيػػوف لمشرصػػيات الروائيػػة أف
تشارؾ في سرد األحداث ووصؼ األماكف ,ذلؾ باسترداـ الحػوار الػذي يتػيو فرصػة لمشرصػيات
ألف تعبر عما بدارميا وفقاً لرؤية وحاجة السياؽ إلى ذلؾ.
يكتسػػب الح ػوار أىميػػة فػػي العمػػؿ األدبػػي الروائػػي ذلػػؾ بتكسػػير " رتابػػة الحكػػي بضػػمير
الغائب الذي ظؿ يييمف ,وال يزاؿ عمى أساليب الكتابة الروائيػة "( ,)3بالتػالي فييمنػة السػرد تجعػؿ
" الحػ ػ ػوار قريب ػ ػػا مػػ ػػف قم ػ ػػوب الق ػ ػ ػراع وأس ػ ػػماعيـ ,وتمك ػ ػػف المؤل ػ ػػؼ م ػ ػػف االس ػ ػػتطراد ف ػ ػػي السػ ػ ػػرد
القصصي"(.)4
ويكشػػؼ عمػػا يرػػتمو فػػي نفػػس كػػؿ شرصػػية مػػف مشػػاعر وأحاسػػيس باتجػػاه األمكنػػة,
فالمكػاف الروائػي يظيػر مػػف رػبلؿ الحػوار " الػػذي يجػري عمػى لسػػاف الشرصػيات ,وذلػؾ إلظيػػار
أحاسيسػػيا ومشػػاعرىا تجػػاه المكػػاف "()5؛ وبالتػػالي يجػػب أف تكػػوف لغػػة الح ػوار " مقتضػػبة ومك فػػة
حتػػى ال تغػػدو الروايػػة مسػػرحية ,وحتػػى ال يضػػيع السػػارد والسػػرد جميعػػا عبػػر ىػػذه الشرصػػيات

) (1فاتو عبد السبلـ,الحوار القصصي وعبلقاتو السردية ,المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ,بيروت1999 ,ـ ,ص.31
) (2عبد المالؾ مرتاض ,في نظرية الرواية ,مرجع سابؽ ,ص.134
) (3حسف بحراوي ,بنية الشكؿ الروائي ,مرجع سابؽ ,ص.166
) (4عبد اب الرطيب ,روايات عمي أحمد باك ير قراعة في الرؤية والتشكيؿ ,موقع األديب عمي أحمد باك ير2009 ,ـ ,ص.132
) (5محبوبة آبادي ,جماليات المكاف في قصص سعيد حورانية ,الييئة العامة السورية لمكتاب ,دمشؽ2011 ,ـ ,ص.146-145
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المتحػػاورة عمػػى حسػػاب التحميػػؿ ,وعمػػى حسػػاب جماليػػة المغػػة "( ,)1والمػػتفحص لمرطػػاب الروائػػي
لمكاتبة بشرى يجد تنوعا فػي اسػترداميا لمغػة الحػوار مػا بػيف حػوار رػارجي وحػوار دارمػي مػرتبط
األماكف.
-1الحوار الخارجي :
يشكؿ الحوار الرارجي ركيزة أساسية مف ركائز بناع النص األدبي ,وىػذا النػوع مػف أنػواع
الح ػوار يحتػػؿ مسػػاحة فػػي الروايػػة العربيػػة ,وىػػو عبػػارة عػػف حػػديث يػػدور بػػيف شرصػػيف أو أك ػػر
دارؿ العمؿ األدبي الروائي ففيو " تتكمـ الشرصيات ,ومف ربلؿ حوارىا تتكشؼ لممتمقي مواقفيا
الروائية ,وقد أدى ىذا الحوار دو اًر بار اًز في عممية الكشؼ والشرح والتفسير"( .)2فػي ىػذا الحػوار
يتعطػػؿ دور السػػارد ,وتكػػوف السػػيطرة لمشرصػػيات حيػػث " يقتصػػر دور السػػارد عمػػى التقػػديـ لقػػوؿ
الشرصيات المتحاورة بكممات أو جمؿ ,تميد فييا الشرصية الساردة إلى بدع الحديث "(.)3
اسػػتردمت الكاتبػػة بشػػرى ىػػذا النػػوع مػػف الح ػوار بشػػكؿ فعػػاؿ مبػػرزة لنػػا المبلمػػو النفسػػية
لمشرصيات الروائية وتصوير مواقفيا مف الواقع مرتبطا بالمكاف .
ترسػػـ لنػػا الكاتبػػة حالػػة اإلنسػػاف الفمسػػطيني والرػػوؼ مػػف مصػػير اسػػود قػػد يبلحقػػو ,تجسػػد
ذلؾ مف ربلؿ الحوار الذي دار بيف جميمة وأرواتيا وأميػا وأبييػا ,فتقػوؿ " :تصػحو ترتػب وتػدبر
وتؤكد لنا في كمماتيا الرصينة ,ىناؾ سنقضي صيفنا ,وىنا في ىذا البيػت سػيكوف شػتاؤنا ,وأبػي
الئذ في صمتو الذي طالما قطعناه بتساؤالتنا:
أبػػي أنػػت ال تجػػدد فػػي فػػرش بيتنػػا ...مقاعػػدنا الرشػػبية ال ازلػػت قديمػػة ...أس ػرتنا ...ص ػواننا كمػػو
قػػديـ يػػا أبػػي ,نحػػف نػػدرؿ بيوت ػاً لعػػائبلت ك ي ػرة لصػػديقاتنا بيػػت أبػػي رمضػػاف ودار ال ػريس وأبػػي
شعباف يفرشوف دورىـ بدرب مف دروب الرياؿ.
يشػػرص أبػػي فػػي بػػبلط بيونػػا ويرتفػػع بنظ ارتػػو يمػػـ الحػوائط يعمػػو بيػػا إلػػى السػػقؼ ويعػػود بنظ ارتػػو
إلينا:
) (1عبد المالؾ مرتاض ,في نظرية الرواية ,مرجع سابؽ ,ص.134
) (2عبد الرحيـ حمداف ,المغة في رواية تجميات الروح لمكاتب محمد نصار ,مرجع سابؽ ,ص.133
) )3المية بوادود ,تحميؿ الرطاب المينى روائي في الجزائر ,مرجع سابؽ ,ص.166
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يوما قد يأتينا بيجف ويمقي بنا ىناؾ بعيداً عمى أطراؼ الصحراع
نرد بصوت واحد
صحراع أي صحراع!!؟
النقػػب سػػيناع ويسػػيو سػياجاً يحػػوؿ بيننػػا وبػػيف بيوتنػػا ..روابينػػا ..آجامنػػا ..تبللنػػا ..رمائمنػػا تقطػػع
أمي كمماتو بنبرات التحدي :
ما ىذا الكبلـ ما حدث في الماضي لف يتكرر ..ىجرة أررى ..كيؼ ؟!" (.)1
بػػرز مػػف رػػبلؿ الح ػوار السػػابؽ ر ػوؼ اإلنسػػاف الفمسػػطيني مػػف مصػػير اسػػود قػػد يصػػيب
الػوطف ,وذلػػؾ مػف رػػبلؿ احتفػػاظ شرصػية األب بػػأغراض البيػت ,وعػػدـ التجديػػد روفػاً مػػف ىجػرة
أرػػرى إلػػى غربػػة أرػػرى ,بالتػػالي فقػػد جػػاعت المغػػة فػػي الحػوار السػػابؽ منسػػجمة ورؤيػػة الشرصػػية
وطبيعة المكاف .فرؤية الشرصية ( المصير األسود -الغربة -اليجرة ) جاع منسػجما مػع طبيعػة
المكاف( مقاعد رشبية قديمة -أسرة قديمة ) بذلؾ نرى أف الكاتبة قد وفقت مف ربلؿ الحوار بيف
الحالة النفسية التي تعيشيا الشرصية ,وطبيعة المكاف بارتيارىا لؤللفاظ .
كذلؾ برزت لغة التحدي المشحونة باإلرادة والعزيمػة ذلػؾ مػف رػبلؿ موقػؼ األـ ,نػرى أف
ىذه المغة قد جاعت لتقؼ أماـ تكرار مأساة الماضي .
كػػذلؾ نمػػتمس فػػي موضػػع آرػػر مػػف روايػػة حنػػيف حالػػة اإلنسػػاف الفمسػػطيني الفاقػػد لوطنػػو,
وذلؾ مف ربلؿ الحوار الذي دار بػيف والػد حنػيف وضػابط فػي جػيش االحػتبلؿ ,تقػوؿ " :لحظػات
وعػػاد آرػػذاً مكانػػو رمػػؼ مكتبػػو ,بنظ ػرة راطفػػة بػػدأ يتفقػػد عمبػػة درانػػو ,يرفػػع األوراؽ ,ومحفظػػة
األقػبلـ ,قابػػة الػػورؽ ,لػػـ يعػػد ليػػا أي ا ػػر يحػػدجني بنظػرة حػػادة ,يتييػػأ لمػػادة االتيػػاـ ,لػػوف وجيػػو
تحوؿ لصفرة فاقعة تترمميا حمرة الغضب تبدو متفجرة مف مسامات جمده عاجمتو بالسؤاؿ :
عما تبحث
عمبة دراف يا رجؿ؟
ما شعورؾ بعد فقدىا؟

) (1بشرى أبو شرار,أعواد قاب ,مصدر سابؽ ,ص.190
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تيدج صوتو وررج مرتعشا غاضبا :
ماذا ؟
رػبط عمػػى مسػػطو المكتػب وكػػؼ يػػده وقػد نفػػرت عروقيػػا ,أررجػت عمبػػة درانػػو وألقيػت بيػػا عمػػى
مكتبو استقرت ىادئة أمامو راطبتو بمغة العارؼ :
كنت أود أف أرمؽ فيؾ بعض مف مشاعر الفقػد فكنػت كمػا أنػت أمػامي اآلف ,أمػا الػوطف يػا سػيد
القائد فكيؼ تتصور أف تعيش عميو كؿ يوـ وساعة ,ونحف نفقد منو كؿ يوـ وكؿ ساعة "(.)1
ترمػػؽ الكاتبػػة حػوا اًر تبػػرز فيػػو حالػػة اإلنسػػاف الفمسػػطيني الػػذي يفقػػد وطنػػو بصػػورة مباشػرة,

تم ؿ ىذا الفقد بفقد القائد لعمبة درانو.

كذلؾ يتميز ىذا الحوار باإليجاز والتركيز معتمداً عمى أسموب االستفياـ التعجبي ( عما

تبحث؟ عمبة دراني يا رجؿ؟ ما شعورؾ بعد فقػدىا؟ مػاذا؟ ) بالتػالي لتجسػد أحاسػيس الشرصػية
ودىشتيا لرمؽ حالة مف الفقد في نظر الجبلد .

ترسـ لنػا الكاتبػة حػوا اًر يحمػؿ الشػوؽ والحنػيف إلػى أرض الػوطف ,وتحمػؿ عػذابات الغربػة,

فتقوؿ " غاب الربعي عف صفحتي أرسمت إليو فكتب لي :

اقضػػي ىػػذه األيػػاـ فػػي طػػي المسػػافات مػػا بػػيف دو ار وأريحػػا ,حتػػى أنيػػؾ الطريػػؽ وادي النػػار كػػي

تتبلشى ونبحث عف بديؿ عنيا ,أطوي المسػافات بػيف محافظػات الػوطف ذىابػاً اوايابػا لعمػي اعمػؽ
بتبلؿ أبو العبليؽ وىو اسـ أريحا القديـ وأشرب مف بحرىا الميت.
جرحت فضاع الحكاية تنييدة مف قمب شمس قالت :
ليتنػػي معكػػـ عمػػى تػراب ىػػذا الػػوطف وأعبػػر طريػػؽ وادي النػػار ,الػػذي حفػػظ مطػػارح أقػػدامكـ ىػػي
عذابات ىذا الوطف ,لممنفييف ...والراحميف ...والمرابطيف "(.)2
دار الح ػوار فػػي المشػػيد الح ػواري السػػابؽ بصػػوت رافػػت بػػيف كػػؿ مػػف شرصػػية الربعػػي
وشرصػػية شػػمس ,وقػػد عكػػس ىػػذا الحػوار الحالػػة الشػػعورية لشرصػػية شػػمس جػراع الغربػػة والبعػػد

) (1بشرى أبو شرار ,حنيف ,مصدر سابؽ ,ص.103-102
) (2بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.120
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ع ػػف ال ػػوطف ,بالت ػػالي فق ػػد ك ػػاف ال ػػوطف مح ػػو اًر لي ػػذا الحػ ػوار حي ػػث ترمم ػػو الجم ػػؿ القص ػػيرة لتب ػػث
الشرصية شوقيا وحنينيا إلى الوطف جراع الغربة والبعد عنو.
واستردمت فػي الحػوار أسػموب التمنػي ( ليتنػي معكػـ عمػى تػراب ىػذا الػوطف ) ليعبػر ىػذا
التمني عف شوؽ وحنيف الكاتبة وشرصياتيا الروائية لموطف .
تنسو لنا الكاتبة فػي موضػع آرػر حػوا اًر يحمػؿ األلػـ والغربػة عػف الػوطف ,ذلػؾ مػف رػبلؿ
الحوار الذي دار بيف شرصية نييؿ وزوجيا حكيـ عندما أرادت زيارة أىميا ووطنيا ,فتقوؿ:
" – أريد السفر ألىمي
توقفت رحمة المعمقة في اإلطباؽ لتسكف عمى حافة احدىا :
ماذا؟ تسافريف؟ وكيؼ واتتؾ الفكرة ,وفي ىذا الوقت بالذات؟
الوقت أظنو مناسبا نحف فػي بدايػة صػيؼ وقػد حننػت إلػى الػوطف ,كنػت أسػمع عػف الحنػيف إليػو,
واآلف أعيش ػػو ,ال اس ػػتطيع االنتظ ػػار أرب ػػع س ػػنوات ل ػػـ أرى فيي ػػا وج ػػو أم ػػي وأب ػػي اوارػ ػواني كب ػػروا
صاروا رجاالً تبدلت مبلمو وجوىيـ وأنا بعيدة ىنا
قطع استرساليا بأف أزاح ما أمامو بطريقة نزقة :
كفى ,وماذا تريديف؟
أريد السفر
وابنتؾ؟
سآرذىا معي سأذىب لمقنصمية اإلسرائيمية ,وأحصؿ عمى إذف ليا بالسفر إلى ىناؾ ,وتوقع أنت
بالموافقة
ساد صمت كئيب ,ال تولد منو براعـ أمؿ ,بؿ منفذ لسراديب معتمة
أميميني بعضاً مف الوقت أفكر في ىذا األمر ,أنت ستسافريف وتأرذيف ابنتي معؾ
وماذا سيحدث ليا؟
ببلدكـ بركاف قد تنفجر في أي وقت ,فمف الطبيعي أف أراؼ عمى ابنتي
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وىي ابنتي أيضا
اتركي لي فرصة التفكير ,قد أقرر المجيع ,ونكوف معا
أصابيا حدي و بالدىشة:
تأتي معنا!
ولـ ال ىؿ ىناؾ غرابة في ذلؾ
ولكف اإلجراعات تأرذ وقتاً طويبلً ,وأنا ال استطيع االحتماؿ واالنتظار قاطعيا قائبل :
اتركي األمر لي سأدبر كؿ شيع
لحقتو بأسئمتيا قائمة :
ونذىب لمسفارة وتمؤل استمارة تصريو دروؿ لؾ والبنتي؟
سأذىب وأتمـ كؿ شيع "(.)1
تصػػور لنػػا الكاتبػػة مػػف رػػبلؿ الح ػوار السػػابؽ الػػذي دار بػػيف نييػػؿ وزوجيػػا ,حجػػـ األلػػـ
والغربػة التػػي تعيشػػيا نييػػؿ ببعػػدىا عػػف وطنيػػا ,جػػاع ىػػذا األلػػـ بالحػػديث عػػف الغربػػة بأنػػو يرتمػػؼ
عف معايشتو ,فيي لـ تعد قادرة عمى الصبر ومقاومة الشوؽ والحنيف لوطنيا وأىميا .
كذلؾ نرى في المشيد الحواري أف طريقة الحوار تتسـ بالجفاؼ ,ربما ينبػع ذلػؾ مػف كػوف
الشرصية المحبة لوطنيا غريبة وطف وليسػت مػف أبنائػو ,ربمػا ينبػع ذلػؾ مػف أف شرصػية حكػيـ
لـ تعش حياة الغربة والبعد عف الوطف ,ولـ يقع في تجربة مما مة لتجربة نييؿ ,جػاع ىػذا الحػوار
جافاً مف ربلؿ استرداـ األلفاظ التي دلت عميو ( واتتؾ -نزقة -كفػا -صػمت -كئيػب -سػراديب
معتمة -بركاف -ينفجر ).
يجسػػد الحػوار لغػػة الحنػػيف والشػػوؽ إلػػى الػػوطف ,وقػػد ظيػػر جميػاً فػػي مقولػػة ( حننػػت إلػػى
الوطف ) ,فالحالة النفسية ىي التي كانت مسيطرة عمى شرصية نييؿ بشوقيا إلى وطنيا .
كػػذلؾ تم ػػؿ شرصػػية حكػػيـ بػػالعربي المنفصػػؿ عػػف القضػػية الفمسػػطينية ذلػػؾ مػػف رػػبلؿ
عبػػارة (ببلدكػػـ بركػػاف قػػد ينفجػػر) ,فيػػو ال تعنيػػو القضػػية الفمسػػطينية ال مػػف قريػػب وال مػػف بعيػػد
ويحصرىا عمى أىميا .

) )1بشرى أبو شرار ,قمر في الظييرة ,مصدر سابؽ ,ص.75-73
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ترس ػػـ لن ػػا الكاتب ػػة ف ػػي موض ػػع آر ػػر حال ػػة الشػ ػوؽ والحن ػػيف ,الت ػػي تنت ػػاب شرص ػػية حن ػػيف
بحنينيػا إلػػى وطنيػػا وحجرتيػػا ,تجسػػد ذلػػؾ مػف رػػبلؿ الحػوار الػػذي دار بػػيف وردة وحنػػيف فتقػػوؿ "
صوت وردة يعيدىا تسأليا حنيف :
ىؿ تذكريف يا وردة الميمة األريرة ,أنا وأنت في ذات الحجرة وفي فراش واحد
وكيؼ أنسى ؟
كانت ليمية أريرة لوداع أرير...
ال لػػف تكػػوف األريػرة ,سػػأنتظرؾ يػػا عمتػػي ىنػػا ,ونقتسػػـ الضػػحكات والػػذكريات معػاً تسػػمعيني ىػػذا
الحديث ليحزف قمبي لفراؽ طويؿ ,وأنا أىي نفسي لؤلمؿ كؿ يوـ ,أمؿ عودتؾ إلينا مرة أررى
تبا لمدينة نعشقيا ,يبني الموت فييا أعشاشا ,يترصد أحبائنا
تبا لمدينة نعشقيا ,لـ تعد مدينة لنػا ,مػا سػرىا فينػا ؟ والمػوت يمتحػؼ شػوارعيا ,أسػطو منازليػا,
فتحات شبابيكيا ,نموت عشقا فييا "(.)1
ىنا يراود شرصية حنيف الشوؽ والحنيف إلى الػوطف وأىمػو ,تجسػد ذلػؾ بشػوقيا إلػى بيتيػا
(حجرتيا) اوالى أىميا ,ترمؿ ىذا الحوار الجمؿ الطويمة التي مف ربلليا تنعكس الحالػة الشػعورية
لشرصية حنيف.
كذلؾ نمتمس داللة التفاؤؿ ,ذلؾ مػف رػبلؿ اسػـ وردة ,ولغتيػا الحواريػة التػي تتسػـ باألمػؿ
والتفاؤؿ بعودة األىؿ إلى وطنيـ .
إضافة إلى النبرة الحزينة التػي يتسػـ بيػا الحػوار السػابؽ باسػترداـ األلفػاظ التػي تػدؿ عمػى
ذلؾ ( الميمػة األريػرة -وداع أريػر -ليحػزف قمبػي لفػراؽ طويػؿ -تبػا -المػوت ) ,فػالنبرة الحزينػة
تعكس الحالة النفسية التي تعيشيا الشرصية جراع البعد عف الوطف .
ترسػػـ لنػػا الكاتبػػة ح ػوا اًر رارجي ػاً توضػػو فيػػو الممارسػػات التػػي يقػػوـ بيػػا المحتػػؿ الغاصػػب,
بفرضػيا عمػػى الشرصػيات واألمػػاكف ,تجمػػى ذلػؾ مػػف رػبلؿ الحػوار الػػذي دار بػيف شػػمس ووليػػد,

) (1بشرى أبو شرار,حنيف ,مصدر سابؽ ,ص.96
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فتقػػوؿ " :نكػػس أرسػػو ي قػػب األرض بعينيػػو ,يحػػرؾ سػػاقو ,يػزيو بيػػا حصػػى تنػػا رت تحػػت قديمػػو,
يعود يممو مرة أررى تذبو النسائـ تنييدة صدرىا :
لما الحزف ؟ ىؿ تحد ني ؟
ألوؿ مرة تحوط قممنا األسيجة ,وتزرع الفتات ممنوع االقتراب ,انظري ىناؾ أسفؿ الوادي ,كنت
الق ػػي جس ػػدي مت ػػدحرجاً ,حي ػػث تص ػػغر األش ػػياع ,أص ػػطاد العص ػػافير ,أحم ػػؿ الص ػػمغ م ػػف س ػػوؽ
الرميؿ ,ألدىنو عمى األغصاف "(.)1
جس ػػدت مقطوع ػػة الحػ ػوار الس ػػابقة ممارس ػػات االح ػػتبلؿ ف ػػي تض ػػييؽ الرن ػػاؽ عم ػػى أبن ػػاع
الشعب الفمسطيني ,تجسد ذلؾ بشرصية وليػد ,الػذي يعػاني األلػـ جػراع ىػذه الممارسػات ,ويظيػر
ذلػػؾ جميػاً مػػف رػػبلؿ نبػرة الحػػزف المسػػيطرة عمػػى لغػػة الشرصية ػ التػػي تظيػػر فػػي حصػػر األمػػاكف
التي يسمو بالتنقؿ فييا .
كذلؾ جاع الحوار السابؽ بأساليب استفيامية ( لما الحزف ؟ ىػؿ تحػد ني ؟ )؛ ليعبػر عػف
حالة االستنكار جراع الممارسات التي يمارسيا االحتبلؿ بحؽ أبناع الوطف وأماكنيـ .
تصػػور لنػػا الكاتبػػة الممارسػػات التػػي يقػػوـ بيػػا االحػػتبلؿ مػػف سياسػػات الرنػػاؽ ,فتقػػوؿ" :
تصػػطاده تنييػػدة حبيسػػة ,يطمقيػػا ,ويطػػرح جسػػده عمػػى الحشػػائش ,فتتعػربش عمػػى رصػػبلت شػػعره
المسػػتنيمة ليػػا ,يعقػػد راحتيػػو رمػػؼ أرسػػو ,يػػدور ىمس ػو م ػرة أرػػرى ,ػػـ يغمبػػو الصػػمت شػػارداً فػػي
سماع كمماتو ...
األمكنة القريبة ,باتت بعيدة ,نمؼ جباالً ىناؾ لنصؿ إلى ىنا ,أرأيت يا شمس بأي حاؿ بتنا؟
جؼ حمقيا لحزف مقيـ في روحو ,تبحث عف حكاية قد تفتو بيا نافذة لفرح ,قالت :
سألت أبي لماذا ؟
قاؿ:
أرضنا تكشؼ سماع فمسطيف كميا
) (1بشرى أبو شرار ,شمس ,مصدر سابؽ ,ص.111
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تمتـ شارصاً في فضاع أرضو :
وتكشؼ سماع قمبي ...أتدركيف ىذا يا .)1(" ...
يكشؼ لنا الحوار عف سياسة الرنػاؽ التػي تتبعيػا سػمطات االحػتبلؿ ,بفرضػيا عمػى أبنػاع
الشعب الفمسطيني ,وذلؾ مف ربلؿ حصر األماكف وأف األماكف القريبة ,باتت بعيدة ,بسبب ىذه
الممارسات التي تفرضيا سمطات االحتبلؿ .
يبرز لنا لغة الحزف ,لغة األلـ التي يعاني منيػا أبنػاع الشػعب الفمسػطيني ,ذلػؾ مػف رػبلؿ
استرداـ األلفاظ التي تدؿ عمى ذلؾ ( تنييدة حبيسة -يغمبو الصمت -جؼ حمقيا -حزف مقيـ),
جاعت ىذه األلفاظ متناسبة مع الممارسات والقيود التي فرضت عمى الشرصية والمكاف .
إض ػػافة إل ػػى ذل ػػؾ فق ػػد عب ػػر الحػ ػوار الس ػػابؽ ع ػػف المكان ػػة التػ ػي يتمت ػػع بي ػػا ذل ػػؾ المك ػػاف
( قريتيا) ,بأنو يكشؼ سماع فمسطيف ,ذلؾ داللة عمى ارتفاعيا .
ترس ػ ػػـ لن ػ ػػا الكاتب ػ ػػة سياس ػ ػػات االح ػ ػػتبلؿ التعس ػ ػػفية الت ػ ػػي يمارس ػ ػػونيا ض ػ ػػد أبن ػ ػػاع الش ػ ػػعب
الفمسػػطيني ,تجسػػد ذلػػؾ فػػي الح ػوار الػػذي دار بػػيف وردة وحنػػيف ,فتقػػوؿ " :أبػػي يحمػػؿ حاويػػات
ببلستيكية كؿ يوـ ,يقطع بيػا طريقػاً طػويبلً إال أف يصػؿ لمشػارؼ بيػت الىيػا ...يأرػذ مكانػاً فػي
طابور طويؿ ,يمؤل مف عيف ماع حموة ,لنشرب نحف ...المػاع الػذي نشػربو ترممػو الممػو ,وتسػرب
فػػي إنحائػػو ,ىػػـ يوصػػموف أنابيػػب تنتيػػي برػراطيـ حمزونيػػة ,تشػػفط مياىنػػا ,يػػذىب المػػاع ويترسػػب
ممحو في القاع فنشرب ممحاً
تعالي يا ورده حيث أنا ,نعيش غربتنا سوياً
ال لف أبرح ىنا ,حتى ولو حالوا بيننا وبيف اليواع "(.)2
ىنا يظير تمسؾ شرصية وردة بالوطف رغـ كػؿ محػاوالت وممارسػات االحػتبلؿ ,ويظيػر
ذلؾ التمسؾ جمياً في إرادة الشرصية عمى العيش .

) (1بشرى أبو شرار ,شمس ,مصدر سابؽ  ,ص.112-111
) (2بشرى أبو شرار,حنيف ,مصدر سابؽ ,ص.91-90
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ويبػػرز لنػػا الحػوار لغػػة اإلرادة ,لغػػة التحػػدي ,لغػػة البقػػاع عمػػى ارض الػػوطف رغػػـ سياسػػات
االحتبلؿ التعسفية ,حتى لو أدى ذلؾ إلى الموت عمى رى الوطف .
تنسػػو لنػػا الكاتبػػة فػػي موضػػع آرػػر ح ػوا اًر تسػػتنكر فيػػو ممارسػػات االحػػتبلؿ فػػي التضػػييؽ
والرناؽ مف ربلؿ الحوار الذي دار بيف شمس وسػارية ,فتقػوؿ " :سػارية وكممػات مرسػمة مػا بػيف
شمس ونجاة ,يسمـ قممو لمريو ,يكتب لشمس :
سيدتي ىناؾ في دو ار أو في عمػاف ,بيػروت ,دمشػؽ ,القػاىرة ,اإلسػكندرية ,أو مػا فػوؽ المػاع ,أو
ما يقترب مف ىػذا الػزمف ,أجػد نػو اًر مشػعاً مػف وجيػؾ أو قمبػؾ الػذي يحمػؿ ىػذه اآلالـ ,أو يحمػؿ
ما تبقى مف عواصـ الغربة ويمضي لموطف ,نصافيو ,أو يحتضننا ىناؾ
يصحو صوتيا مف سباتو تناديو باسمو تسألو عف حالو :
رحمت عني حيث ىناؾ
الغريب يعود ألرضو يا شمس ,وأنت متى تأتيف ؟
بعدت المسافات ,وطويت أوراؽ سفري ,ىؿ أعود يوماً وأجمس عمى حقػائبي أمػاـ حػاجز زجػاجي
انتظر مف يدؽ عمى جواز سفري برتـ الدروؿ "(.)1
يكشػػؼ لنػػا الح ػوار عػػف حالػػة شػػمس الرافضػػة لمواقػػع ,حيػػث أف العػػودة ألرض الػػوطف مػػا
عادت باألمر السيؿ بسبب سياسات االحتبلؿ التي يفرضيا .
استردمت الكاتبة أسموب االستنكار ( ىؿ أعود يومػا وأجمػس ؟ ) جػاعت حالػة االسػتنكار
التػي تنتػاب شرصػػية شػمس جػراع تعسػػر دروليػا لمػػوطف ,وذلػؾ بسػبب سياسػػة سػمطات االحػػتبلؿ
مف التعقيدات والتشديدات التي يفرضيا عمى الفمسطيني العائد لوطنو .
ترسػـ لنػا الكاتبػة فػي مقطػع حػواري آرػػر الواقػع الفمسػطيني المريػر ,إضػافة إلػى ممارسػػات
االحتبلؿ في الترطيط لبلستيبلع عمى األرض الفمسطينية ,تجمى ذلػؾ فػي الحػوار الػذي دار بػيف
مرمػ ػرة وأبيي ػػا س ػػييؿ ,إض ػػافة إل ػػى ت ػػدربلت ىريدي ػػة فتق ػػوؿ " ت ػػدمع عيني ػػا ف ػػي رفي ػػة ع ػػف المي ػػؿ
وحراسو ,تشده إلى واقعو الذي ال زاؿ غارقاً فيو صوت ابنتو مرمرة المتميفة عميو
) (1بشرى أبو شرار ,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.91-90
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أبي لـ تبرح فراشؾ إلى اآلف ! ىؿ تشعر بالتعب وترفي عني ؟
أنا برير يا مرمرة ولكف تؤرقني فكرة سأعمؿ عمى تنفيذىا
ما ىي ؟
سأعود إلى سقيفة أمي حمية ,أعيش فييا ال أريد الموت ىنا ,ال أريد النظر إلػى وجػو ىريديػة...
اقتربي مني يا مرمرة ال تبعدي قسمات ىذا الوجو عني فأنت التي تذكرينني بيا أتعمميف مف ىػي
؟ أمي وباقي جداتنا .
ترقرقت دمعات مرمرة لتشيد وجدىا وحبيا ألبييا
اصنتي إلي يا بنيتي وكفكفي دموعؾ الغالية ىذه ,تحممت ما فعمتو ىريدية ألجػؿ أف ألػـ شػممكـ,
ونعػػيش معػاً ,ولكنيػػا بع ػػرت بناتيػػا كػػأوراؽ رريفيػػة ذرتيػػا الريػػاح ,لػػـ أعػػد اسػػتطيع النظػػر لوجييػػا
فعمى مبلمحيا أشعر بأنني وأدت بناتي .
ولكني يا أبي بعد ىذا العمر تترؾ الدار وتعيش في السقيفة !
أنا أريد أف أعػيش فييػا ,أنػا أود المػوت عمػى عتبتيػا ,فػي مغػارة شػيدت أوؿ صػررة لػي فػي ىػذه
الحياة ,أراؼ أف اصرخ مم روحي ألماً حيف ارحؿ
جزعت مرمرة لكممات أبييا ,وكأف الجباؿ الرواسخ حطت عمى صدرىا
لمممي فرشتي والقي عمى جسدي معطفي الصوفي ,وأوراؽ لي ىاتيا ,سأمضي حيث ىناؾ
درمت ىريدية عمى سييؿ في لحظات وىنو وضعفو
إلى أيف ترحؿ يا سييؿ وتتركني ؟
ال يجاوبيا
إذف فمقد عقدت العزـ لمرحيؿ دوف أف تعرفني ما لػؾ ومػا عميػؾ ,أرض لػؾ ىنػا ممػ النظػر حػيف
يرنو ليا ,أيف حقي مف كؿ ىذا ؟! أـ ستتركو لبناتؾ المواتي تركنػؾ وحيػداً ورحمػف ,أيػف ىػف اآلف
فميأتيف ليرو كيؼ صار حالؾ ,ليرعيانؾ فأنت بحاجة اآلف ليف أك ر مف سػنوات مضػت ,وحػيف
يػػأتيف تكػػوف أنييػػت معػػي قضػػية ميم ػةً ج ػػداً ,أف ال تتركنػػي ىنػػا دونمػػا شػػيع مػػف ى ػػذه األرض
حينيػػا ,وعمػػى أرضػػي فيمتػػزمف حػػدود األدب معػػي ,وبيػػذا تحمينػػي مػػف ع ػرات الزمػػاف ,فمػػا أريػػؾ
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بقولي ىذا ؟ ال تنسى أنني لػـ أنجػب منػؾ ,سػتتركني لمػريو تطيرنػي وتقػذؼ بػي بعيػداً عػف مكػاف
عشت فيو سنوات معؾ ,لـ أرحؿ عنو أبداً "(.)1
يوجد حػواراف فػي المشػيد السػابؽ ,األوؿ كػاف حػوار بػيف األب سػييؿ وابنتػو مرمػرة؛ طالبػاً
منيػا مسػػاعدتيا فػي الحصػػوؿ عمػى أغ ارضػػو ,والعػودة إلػػى مسػقط أرسػػو ,كػذلؾ ترمػػؿ ىػذا الحػوار
توصيات مف األب سييؿ إلى ابنتو مرمرة ,بالحفاظ عمى تراب الوطف ,وعدـ الترمي عنو.
أمػا الحػوار اآلرػر فقػد كػاف عبػارة عػف مفاوضػات بػيف ىريديػة واألب سػييؿ حػوؿ أرضػػو,
فيريدية التي تم ؿ المحتؿ الغاصب تريد أف ت بت ليا حؽ في ىذه األرض ,وترشى مػف مصػير
اليبلؾ عمى الرغـ مف عيشيا في ىػذا البيػت ,أو بمعنػى آرػر تريػد أف تقػوؿ الكاتبػة أنػو ال يوجػد
لمييػ ػػود مكػ ػػاف عمػ ػػى أرض فمسػ ػػطيف ,ميمػ ػػا سػ ػػكنوا فييػ ػػا وعمػ ػػروا فييػ ػػا ,فيوم ػ ػاً سػ ػػتعود األرض
ألصػػحابيا األصػػمييف ,قػػد اسػػتردمت الكاتبػػة ألفاظ ػاً تػػدلؿ عمػػى ذلػػؾ ( سػػتتركني لم ػريو تطيرنػػي-
تقػذؼ بػي بعيػػداً -مكػاف عشػػت فيػو سػنوات ) ,فيػػذه األلفػاظ دلػػت عمػى شػيع واحػػد أنػو ال لمييػػود
مكاف عمى أرض فمسطيف .
كمػا تنسػو لنػػا الكاتبػة حػوا اًر رارجيػاً توضػو فيػو حجػػـ التضػحيات مػف أجػػؿ الػوطف ,تم ػػؿ
ذلؾ بالحوار الذي دار بيف والد جميمػة اوابػراىيـ أبػو ديػة فتقػوؿ " شرصػت فػي الفػراغ ,واسػتعدلت
جمستيا المرترية عمى األريكة ,وكأنيا تمػـ ريػوط الماضػي مػف سػراديبيا لتمفيػا فػي سػمة الصػوؼ
وتمقي بيا إليو ..ريوط ...ريوط...
مع ريوط الفجر أتى إلى دارنا إبراىيـ
دارنا أيف ؟
دارنا في دو ار
كاف أبي يعرؼ طرقاتو المميزة بالباب ,وفي فجر ذلؾ اليوـ ,لـ أنسػى الػرزـ الورقيػة التػي تكونػت
عمى نضد بيتنا ,ودىشة قفزت مف عيف أبي
مػا ىػذا يػا إبػراىيـ ؟ بعػت ارضػي كميػا لمحػاج أبػو سػميـ بعػت األرض يػا أبػا ماجػد لتػأت بالسػػبلح
قاطعتيا
) )1بشرى أبو شرار,شيب مف وادي رـ ,مصدر سابؽ ,ص.212-210

143

باع أرضو كميا ؟
نعـ إبراىيـ أبو دية باع أرضو ,ليشتري السبلح "(.)1
تظيػػر لنػػا الكاتبػػة مػػف رػػبلؿ الح ػوار حجػػـ التضػػحيات التػػي يبػػذليا ومػػا زاؿ يبػػذليا أبنػػاع
الػػوطف مػػف أجػػؿ تحريػػر كامػػؿ تػراب الػػوطف ,ذلػػؾ عػػف طريػػؽ بيػػع أغمػػى مػػا يممػػؾ لشػراع السػػبلح
ومقاتمػػة االحػػتبلؿ ,كمػػا تبػػرز لغػػة الكاتبػػة ال وريػػة النابعػػة مػػف إنسػػاف محػػب لوطنػػو وأرضػػو ببػػذؿ
الغالي والنفيس مف أجؿ ىذا الوطف .
ترسػػـ لنػػا الكاتبػػة فػػي مقطػػع آرػػر حجػػـ التضػػحيات التػػي بػػذليا أبنػػاع غ ػزة فػػي حػػرب عػػاـ
 1976ـ ,ذلؾ مف ربلؿ الحوار الذي دار بيف أبي ماجد ورفاقو مف الرميؿ ,فتقوؿ " :تعػرؼ يػا
أبػػا ماجػػد لػػـ نسػػمع طمقػػة رصػػاص واحػػدة ,أرميػػت المواقػػع لجػػيش االحػػتبلؿ ...لػػـ ينكسػػر زجػػاج
لنافذة ,لـ تيتز أركاف البيوت لطائرات مغيرة كما حدث في غزة
أجاب أبي بوجو متغضف :
كانػػت مشػػارؼ غػزة مقبػرة لرجاليػػا ,وقمػػب غػزة الحػزيف مػػات نازفػاً ,حتػػى مػػف احتمػوا فػػي الرنػػادؽ
ردمت عمييـ فماتوا رنقاً...
أمػػا نحػػف فػػبل أعػػرؼ إال أف اب حمانػػا وسػػممنا ,إال مػػف بعػػض الشػػظايا المتطػػايرة والقػػذائؼ التػػي
مرت مف فوقنا وأمامنا ,استقرت عمى أسوار حديقتنا "(.)2
تصػػؼ لنػػا الكاتبػػة مػػف رػػبلؿ الح ػوار المعػػارؾ التػػي دارت عمػػى أرض غ ػزة ,والتضػػحيات
الجساـ التي قدميا أىؿ غزة في سبيؿ الوطف ورفعتو.
كذلؾ يبرز لنا الحوار ضراوة المعركة مف رػبلؿ اسػترداـ األلفػاظ الدالػة عمػى ذلػؾ م ػؿ (
مقبػرة -قمػػب غػزة الح ػزيف -نازفػاً -ردمػػت -مػػاتوا رنقػػا -الشػػظايا المتطػػايرة -القػػذائؼ ) فاأللفػػاظ
فييا داللة عمى ما عانو أىؿ غزة في تمؾ الحرب الشرسة.

) (1بشرى أبو شرار,أعواد قاب ,مصدر سابؽ ,ص.117
) (2نفسو ,ص.89
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توضػػو الكاتبػػة تجػػذر اإلنسػػاف الفمسػػطيني بأرضػػو ووطنػػو ,تجسػػد ذلػػؾ مػػف رػػبلؿ الح ػوار
ال ػػذي دار ب ػػيف ش ػػمس وس ػػارية ,فتق ػػوؿ " :يقم ػػب س ػػارية ف ػػي ألب ػػوـ ش ػػمس يأر ػػذه س ػػحر األم ػػاكف
والظبلؿ ,يعود لعقود قديمة ,يشتعؿ وجدانو ,يتقد بالنور:
ىؿ نغادر المكاف وتبقى الصػور ؟ ىػؿ الصػورة ىػي األصػؿ ونحػف ال شػيع ,نحػف عػدـ أو نحػف
ما تبقى مف صور ,كـ جميؿ ىذا الموف الساكف صورتؾ ,األرضر وكيؼ اتقد باألحمر
نعـ يا صاحبي نغادر المكػاف ونظػؿ نحػف بقايػا صػور ,المػوف الػذي أحببتػو ىػو لػوف كنعػاف ,ىػذه
ببلدنا ,أرض لنا ال زالت تحفظ مطارح أقدامنا عمييا "(.)1
فػػي المشػػيد الح ػواري ال ػػذي دار بػػيف شػػمس وسػػارية ,يوض ػػو تجػػذر اإلنسػػاف الفمس ػػطيني
بوطنو ,ذلؾ مف ربلؿ الصور التذكارية ,فيو متأصؿ ومتجذر في أرضو ووطنو.
كذلؾ في الحػوار السػابؽ تأكيػد مػف الكاتبػة عمػى عػودة أبنػاع الػوطف ألرضػو؛ ألف مطػارح
أقداميـ ما زالت محفورة ىناؾ ,وىذا دليؿ عمى أف الزماف ميما طاؿ أو قصر سيعود الفمسػطيني
إلى أرضو ووطنو .
إف الكاتبػػة اسػػتطاعت أف تنسػػو لنػػا ح ػوا اًر رارجي ػاً ,يعبػػر عػػف الحالػػة النفسػػية لمشرصػػية,
وارتباطي ػػا بالمك ػػاف ,فحال ػػة الغرب ػػة واليجػ ػرة والض ػػياع والبع ػػد ع ػػف ال ػػوطف ,إل ػػى زواؿ رغ ػػـ ك ػػؿ
محاوالت وممارسات المحتؿ الغاصب في إبعاد الفمسطيني عف أرضو ووطنو .
-2الحوار الداخمي:
ارتبط مفيوـ الحػوار الػدارمي بعمػـ الػنفس ,كػوف ىػذا الحػوار يكشػؼ عػف الجوانػب النفسػية
لمشرصػػية ,وىػػو ال يقػػؿ أىميػػة عػػف الح ػوار الرػػارجي ,إذ ىػػو عبػػارة عػػف " حػػديث الػػنفس لمػػنفس
واعتراؼ الذات لمذات "( ,)2وبعبارة أررى ىو عبارة عف حديث أو حوار يجري دارؿ الشرصػية,
أي بيف الشرصية وباطنيا ,بحيث يكوف لمشرص صوتاف " أحدىما ىػو صػوتو الرػارجي العػاـ,
الذي يتوجو بو لآلرريف ,واآلرر صوتو الدارمي ,الذي ال يسمعو أحػد غيػره ,وىػذا الصػوت يبػرز

) )1بشرى أبو شرار,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.74
) (2عبد المالؾ مرتاض ,في نظرية الرواية ,مرجع سابؽ ,ص.138
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لنػػا كػػؿ الي ػواجس ,والر ػواطر ,واألفكػػار ,وذلػػؾ إلغ ػراع القػػارئ ,وتعميػػؽ شػػعوره بػػالفكرة ,اواقناعػػو
بيا"( .)1

بالنظر إلى أعماؿ بشرى أبو شػرار الروائيػة سػنجد اىتماميػا بيػذا النػوع مػف الحػوار ,وىػذا
قد يعود إلى تفاعبلت الغربة في ذاتيا ورغبتيا في التوجو بالحديث إلى الدارؿ.
ترسـ لنا الكاتبة عبر الحوار الدارمي ما يدور بدارميا مف تساؤالت حوؿ ىجرة الييود إلى
وطنيا ,وىي مػف غػادره ,فتقػوؿ الكاتبػة " :وجػؿ قمبيػا ,تتسػارع رفقاتػو فػي صػدرىا ,لحظػة ناوليػا
صديقيا كتاباً طمبتو منو ,دستو في حقيبتيا ,وأحكمت عميو ,قبؿ رحيميا إلى النوـ تض مصباح
القػراعة ,تقمػػب صػػفحاتو تقػ أر عنوانػػو ( ىجػرة الييػػود السػػوفيت ) ,صػػفحات تطيرىػػا بعيػػداً ,وتعيػػدىا
مرة أررى عمى ىـ لـ يبرح قمبيا تسأؿ :
مػاذا عسػاني أف أجػد فيػو ىمػوـ ت قػؿ ىمومػاً ,غػداً سػأتييأ لػو أتييػأ لمػف ىػاجروا إلػى وطنػي ,وأنػػا
المقتمعة ىنا أرنو لمكاف عمى أرض أقؼ عمييا ...ىجرة يعاكسيا طرد وسمب "(.)2
ىنا يدور حوار دارمي بيف شرصية حنيف وذاتيا ,مسػتردمة ضػمير األنػا ,ومتسػائمة عػف
سبب تعمقيا بوطنيا ,كذلؾ سبب ىجرة الييود إلى وطنيا ,فيـ مف سمبوا الوطف وطردوا أىمو .
ماؿ ىذا الحوار إلى التركيز والك افة ,وقد تجمى ذلؾ باسترداـ الجمػؿ القصػيرة إضػافة إلػى حشػد
التسػػاؤالت ,فيػػذه الجمػػؿ القصػػيرة ,وىػػذه التس ػػاؤالت تبػػرز وترصػػد الواقػػع الػػذي تعيشػػو ,وتعاني ػػو
الشرصػ ػػية ,فك ػػ ػرة التسػ ػػاؤالت وحش ػ ػػدىا ,دليػ ػػؿ عم ػ ػػى الحالػ ػػة المأس ػ ػػاوية النفسػ ػػية الت ػ ػػي تعيش ػ ػػيا
الشرصية.
استنكار مف الكاتبة في الحوار السابؽ  ,وتساؤؿ وىو كيؼ يكوف ىناؾ ىجرة في المقابؿ
يكوف طرد وسمب .
تبرز لنا الكاتبة في مشيد آرر حالػة التفػاؤؿ التػي يعيشػيا سػارية ,وذلػؾ مػف رػبلؿ حػواره
مػػع نفسػػو ,فتقػػوؿ " :يتمقػػؼ سػػارية كممػػاتيـ الطػػائرة ,ينقشػػيا عمػػى جداريػػة شػػمس ,تتسػػع بقعتيػػا
ػاع مػف كنعػػاف القديمػة ,تتسػػارع دقػػات قمبػو ,تنػػتفض روحػو فػػي صػػدره,
لتطػوي فػػي قمبيػا رجػػاالً نسػ ً
أرض ,وضػػياع ,جػػذور وفػػروع شػػجر ,يتجػػذر فػػي طػػيف بػػبلده ,وفػػروع تػػورؽ وتزىػػر ,شػػمس ال

) (1عز الديف إسماعيؿ ,الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواىره الفنية والمعرفية ,مرجع سابؽ ,ص.294
) (2بشرى أبو شرار,حنيف ,مصدر سابؽ ,ص.98-97
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تتوقؼ عف اإلنشاد ,وكؿ يتجو صػوبيا ,حيػث بػبلد تفػتو بواباتيػا لمغػائبيف تنتظػر لحظػة عػودتيـ
يسأؿ سارية:
وىؿ لمفرح يوـ ؟ يعود شعبي المظموـ إلى وطنػو ؟ سػتعوديف إمػا ت اربػاً أو رمػاداً أو نػو اًر ,سػيذىب
كؿ ىذا مف رمؼ الزجاج إلى العدـ ,أو يتحوؿ لبلشيع ,نحف كؿ شيع في ىذا المكػاف ,سػيعود
الغػػائبوف مػػف كػػؿ بقػػاع الػػدنيا ,مػػف روسػػيا ,بولونيػػا ,فرنسػػا ,سػػتعوديف ونكػػوف ىنػػاؾ بػػالقرب مػػف
السػػرمدي ,لنصػػنع العػػرس الفمسػػطيني عمػػى طريقتنػػا ,وسػػتكوف بطاقػػة مػػرورؾ أنػػت وأنػػا وكػػؿ مػػف
شرد عف وطنو ,لنا لقاع ىناؾ "(.)1
يحمػػؿ المشػػيد الحػواري عبػػر المناجػػاة الدارميػػة ,حالػػة مػػف التفػػاؤؿ التػػي تصػػيب شرصػػية
سارية ,ذلؾ مف ربلؿ تأكيده عمى عودة الوطف ألىمو ,وعودة أىمو المشرديف لو .
كما استردمت الكاتبة الجمؿ القصيرة ,والتسػاؤالت فػي الحػوار السػابؽ؛ ليعبػر عمػا يرػتمو
في نفس الشرصية مف مشػاعر وأحاسػيس اتجػاه الػوطف وأىمػو ,فيػي تسػتردـ األلفػاظ التػي تػدؿ
عمى التفاؤؿ لعودة أىؿ الوطف لو ,واندحار الغاصبيف ,مف ىذه األلفاظ ( ستعوديف إما تراباً -أو
رماداً أو نو اًر -سيعود الغائبوف -نصنع العرس الفمسطيني -لنا لقػاع ىنػا ) ,فيػذه األلفػاظ تكشػؼ
عف مكنونات الذات المتفائمة بعودة المشرديف إلى وطنيـ .
تؤكػد الكاتبػة فػي مشػيد آرػر ,أف مصػير االحػتبلؿ إلػى زواؿ ,مػف رػبلؿ الحػوار الػدارمي
الػػذي دار بػػيف شرصػػية شػػقيمة وذاتيػػا ,فتقػػوؿ الكاتبػػة " فتسػػاقط رذاذ المطػػر ,كػػالقمو يطحػػف فػػي
الرحػػى ,اشػػتعمت ني ػراف المواقػػد ...ىبػػت ريػػاح الشػػماؿ رمميػػة عاصػػفة ,صػػقيع وأن ػواع ,ريػػاح مػػف
نار ...صرخ صوت في دارميا
 ...ىريدية ...
فأجابتو مف قوة تراليا قوة العالـ فييا
 ...إنيا ىي التي ال تصد الريو
 ...ىي البيت التي يسحؽ فيو اإلنساف
) (1بشرى أبو شرار,دورا ,مصدر سابؽ ,ص.92
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 ...فصررت السماع وجاوبتيا األرض
ونبتة تشبو الشوؾ كوردة يرز شوكيا مف يبلمسيا
فمف يقبض عمييا مف يمسكيا ...
راف الصمت عمى الدار ألياـ تبتمع توالييا ,تحاشت شػقيمة االلتقػاع بيريديػة وجيػاً لوجػو روفػاً مػف
بوح العيوف "(.)1
تبػ ػػرز حالػ ػػة التحػ ػػدي والصػ ػػمود واإلرادة القويػ ػػة ,فػ ػػي مواجيػ ػػة الطغيػ ػػاف ,طغيػ ػػاف ىريديػ ػػة
والم ػؤامرات التػػي تحيكيػػا ألجػػؿ االسػػتيبلع عمػػى ال ػوادي ,إال أف ىنػػاؾ تأكيػػد مػػف الكاتبػػة فػػي ىػػذا
الحوار ,أف االحتبلؿ لف يصمد أماـ اإلرادة الصمبة القوية.
آرعىػا ,وأفكارىػا التػي لػـ تسػتنطقيا
وفقت الكاتبػة فػي اسػترداميا ليػذا الحػوار ,مدعمػةً بػو ا
بػػالحوار الرػػارجي  ,وقػػد تميػػزت المغػػة الروائيػػة فػػي روايػػات الكاتبػػة بشػػرى بمتانتيػػا ,ورصػػانتيا,
وجماؿ إيقاعيا ,ومناسبتيا لقضية وطنيا.

) (1بشرى أبو شرار ,شيب مف وادي رـ ,مصدر سابؽ ,ص.97
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الخاتمة:
الحمد ب الذي تتـ بو النعـ وتكتمؿ الصالحات أما بعد,,,
بعػػد د ارسػػتنا لػػدالالت المكػػاف الروائػػي فػػي روايػػات الكاتبػػة بشػػرى أبػػو شػرار ,رمصػػت ىػػذه
الدراسة إلى النقاط التالية:
 .1إف المكاف في األدب ىو عبارة عف مكاف لفظي ينشػأه المبػدع لغويػاً؛ ليعبػر عمػا يجػيش
في صدره مف مشاعر وأحاسيس اتجاه المكاف وقاطنيو.
 .2إف النقػػاد العػػرب ,كػػانوا مجحفػػيف بحػؽ المكػػاف ,فقػػد تركػوا المفظػػة العربيػػة األصػػؿ الػواردة
في قرآننا الكريـ ,واتجيوا إلى الغرب ,ليأتوا لنا بمصطمحات جديدة ليذا المصطمو.
 .3المكاف عند بشرى ليس ذكرى عابرة  ,بؿ ىػو وحػي تسػتمد منػو الكاتبػة أفكارىػا ورسػائميا
التي تود ب يا في نفوس قرائيا .
 .4إف البيػػػت ىػ ػػو مكػػػاف األلفػػػة وال ارحػػػة والػػػدؼع والسػ ػػكينة تشػ ػػعر فيػ ػػو الشرص ػ ػية بػ ػػاألمف
واألماف ,تنبع ىذه الداللة مف نفسية اإلنساف ليػذا المكػاف  ,فقػد يعتبػره شػرص مػا مكػاف
يحمؿ داللة األلفػة ,وقػد يكػوف العكػس مكانػاً يحمػؿ داللػة الرػوؼ والضػيؽ ,فالػذي يحػدد
ىذه الداللة ىي الشرصية.
 .5بشػػرى الغريب ػة تعػػيش فػػي اإلسػػكندرية بجسػػدىا؛ لكنيػػا تسػػتدعي وتستحضػػر مبلمػػو غ ػزة
بأناسيا ,بشوارعيا ,بمريماتيػا ,ببحرىػا ,لتؤكػد ارتباطيػا بمػدينتيا ,ويػأتي ىػذا االسػتدعاع
ليربط بيف مكانييف ,مكاف عشقيا (غزة) ,ومكاف غربتيا(مصر).
 .6لقد استعادت الكاتبة مف ذاكرة المكاف األصؿ ,بمػدتيا دو ار أوالً ومػف ػـ جباليػا ووديانيػا,
وكاف ىذا االستدعاع محمػبلً بأنبػؿ العواطػؼ التػي تكنيػا الكاتبػة لػدو ار كونيػا تعػيش حيػاة
الغربة.
 .7ارتػبط المكػػاف بعناصػػر الروايػػة ,بدايػػة مػػف العنػواف ,إلػػى الشرصػػيات إلػػى األحػػداث ,إلػػى
الزماف وقد أرى أف العنواف لو اتصاؿ مباشر مع المكاف سواع في رواية شيب مف وادي
راـ ,أو روايػػة دورا ,فػػالعنواف فػػي كمتػػا الػػروايتيف ىػػو عن ػواف مكػػاف بالدرجػػة األولػػى  .أو
ارتباط العنواف بالمكاف بطريقة غير مباشرة ,ذالؾ مػا لحظنػاه فػي روايػة مػف ىنػا وىنػاؾ,
ويتـ استنطاؽ المعنى بالدروؿ إلى العالـ الروائي .
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 .8أ ر المكاف عمى األحداث ,إذ إف مجرى الحدث يمكف أف يتغير بتغير المكاف ,فقذا كػاف
المكاف محبباً لنفسية الشرصية ,فقنو سيؤ ر باإليجاب عمى الحدث ,أما إذا كاف المكػاف
منفػ ػ اًر لمشرص ػػية ,فقن ػػو س ػػيؤ ر بالس ػػمب عم ػػى األح ػػداث ,ونبلح ػػظ ب ػػأف تغي ػػر األح ػػداث
باإليجاب لشرصية معينة ,قد يكوف سمبيا لشرصية أررى.
 .9طبع المكاف عمى الشرصيات صفات المكاف الذي تعيش فيو ىذا مف الناحيػة الجسػدية,
اوامػػا أف يػػؤ ر عمػػى الحالػػة النفسػػية والشػػعورية لمشرصػػية ,إمػػا باالنتمػػاع إلػػى المكػػاف اوامػػا
النفور مف المكاف ,ويتـ تحديد ىذا االتجاه مف ربلؿ أمزجة الشرصية ,فقذا كاف المكاف
محببػ ػاً لمشرص ػػية انتمػ ػت إلي ػػو ,اواذا ك ػػاف المكػ ػاف مبغضػ ػاً لمشرص ػػية كرى ػػت الشرص ػػية
المكاف ,وولد عندىا النفور منو.
 .10المكػػاف والزمػػاف عنص ػراف متبلزمػػاف ال يمكػػف فصػػميما وىػػذه العبلقػػة تتجمػػى فػػي أعمػػاؿ
الكاتبػػة عػػف طريػػؽ االسػػترجاع؛ اسػػترجاع الماضػػي الجميػػؿ مقابػػؿ الحاضػػر المريػػر الػػذي
تعيشو ,كذلؾ أسقطت الحالة النفسية لمشرصػية عمػى عنصػري المكػاف والػزمف ,وبالتػالي
جاع االسترجاع عممية إسقاط الحالة النفسية لمشرصية عمى شيع واحػد وىػو حيػاة األلػـ
والغربة التي تعيشيا الكاتبة كونيا تعيش في المنفى.
 .11إف المغة الروائيػة فػي روايػات الكاتبػة بشػرى ,تمتػاز بمتانتيػا ورصػانتيا ,وجمػاؿ إيقاعيػا,
ومناسبتيا لقضية وطنيا.

واب ولي التوفيؽ,,,
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القرآن الكريم
المصادر:
 )1بشػ ػ ػػرى أبػ ػ ػػو ش ػ ػ ػرار ,أع ػ ػ ػواد قػ ػ ػػاب ,مطبوعػ ػ ػػات القصػ ػ ػػة ,تصػ ػ ػػدر عػ ػ ػػف نػ ػ ػػدوة اال نػ ػ ػػيف
باإلسكندرية2004,ـ.

 :أنش ػػودة ش ػػمس ,الييئ ػػة العام ػػة لقص ػػور ال قاف ػػة ,إقم ػػيـ غ ػػرب ووس ػػط

)2

الدلتا ,فرع قافة اإلسكندرية ,سمسمة مرجاف سكندري2009 ,10-ـ.
 :حنيف ,سمسمة الكتاب الفضي الصادر عف نادي القصة2010 ,ـ.

)3
)4
)5

 :دورا ,روايات اليػبلؿ سمسػمة شػيرية لنشػر القصػص العربػي والعػالمي
تصدر عف مؤسسة اليبلؿ2013 ,ـ.

 :شمس ,الييئة العامة لمكتاب المصري.2008 ,

)6
)7

 :شػػيب مػػف وادي راـ ,د.ط ,مطبوعػػات القصةػ ػ تصػػدر عػػف نػػدوة يػػوـ
اال نيف باإلسكندرية2004,ـ.

 :قم ػػر ف ػػي الظييػ ػرة ,رواي ػػات الي ػػبلؿ سمس ػػمة ش ػػيرية لنش ػػر القص ػػص
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