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مقدمة

مقدمة
تعد الرواية من أبرز األشكال السردية التي ظيرت في الساحة األدبية ،إذ نجحت في
احتالل المقام األول في المجال األدبي ،وذلك التصاليا بالواقع المعيش ،فيي بمثابة سجل
ممؤه شواغل المجتمع و تطمعاتو ،و من ثم أضحت مرآة تعكس ىويتو و انتماءه،حيث
تطورت لتواكب الحياة المعاصرة بشتى مجاالتيا،لتأخذ شيئا فشيئا نصيبا واف ار من النقد
والتمحيص لدى كثير من النقاد والدارسين .
وقد شيدت الرواية العربية مراحل التطور ،إذ استندت عمى الواقع لتبين مدى تنوع الفكر
العربي واختالف مذاىبو وتوجياتو .وبذلك أصبحت تتبوأ منزلة عميا و مكانة راقية قدمتيا
عمى سائر فنون السرد األخرى ،إذ فتحت المجال لمتجارب األدبية ،فكانت الكتابة فييا أغزر
و أكثر  ،مما جعميا تتطور إلى مستوى أرقى،فتنوعت مضامينيا ،وتطورت آلياتيا السردية.
والرواية الجزائرية كغيرىا من الروايات العربية شيدت تطورات وأفادت منيا ،إذ ظير
روائيون غرفوا من ينبوع البراعة السردية المصورة لحال الناس ،باستعماليم ألساليب متميزة
تطفح باإلبداع وتنضح باإلمتاع،وانفرد كل روائي بأسموبو وخطابو.
ومن أولئك الكتاب من نالت نصوصيم نصيبا واف ار من الدراسة و التمحيص ،في حين
أىممت بعض األسماء كالروائي الجزائري حفناوي زاغز الذي كتب عديدا من الروايات في
قضايا الجزائر الكبرى كالثورة التحريرية و العشرية السوداء ،فكان أحد الروائيين المتميزين
المغمورين.
و لقمة الدراسات التي أنجزت حول روايات حفناوي ،خاصة األكاديمية منيا ،ارتأيت
البحث في أحد أعمالو الروائية و ىي رواية" خطوات في االتجاه اآلخر" لما تزخر بو من قيم
فنية راقية ،وقد انصبت الدراسة عمى جانبيا الفني بغية الوقوف عمى اآلليات السردية التي
اعتمدىا الكاتب في إيصال أفكاره ،و البوح بأحاسيسو.

أ

مقدمة
من ىنا كان موضوع البحث موسوما بـ (البنية السردية في رواية " خطوات في االتجاه
اآلخر" لحفناوي زاغز) ،لمكشف عن المكونات التي تشكل منيا النص الروائي .
وقد حاولت من خاللو اإلجابة عن بعض التساؤالت التي شغمتني  :ما ىي األدوات التي
استخدميا الكاتب في نسج روايتو ؟ وكيف كانت البنيات التي تشكمت منيا الرواية ؟
والى أي مدى كانت موفقة في تقديم الموضوع ؟ .
و قد بني البحث عمى مدخل و ثالثة فصول تناولت في المدخل مفيومي البنية و السرد.
و الفصل األول تناولت فيو بنية الشخصية في الرواية ،فبدأتو بعناصر نظرية لمفيوم
الشخصية عند النقاد و تصنيفاتيا ،ثم دراسة شخصيات الرواية و خصائص أسمائيا
ودالالتيا ،إضافة إلى دراسة صفاتيا من حيث البناء الداخمي و الخارجي و كذا الوظائف
المنسوبة إلييا.
أما الفصل الثاني فتم فيو دراسة بنية المكان و تميزه عن مصطمحي الفضاء و الحيز ،ثم
تطرقت إلى اإلستراتيجية التي يبنى عمييا المكان الروائي من خالل عالقتو بعناصر
أخرى،وىي :الوصف و الشخصيات و الحدث ،لتوضيح الوشائج التي تربط بينيا ،ثم
تعرضت إلى األمكنة المفتوحة و المغمقة الواردة في الرواية.
في حين تناولت في الفصل الثالث بنية الزمن الروائي ،فقدمت مفيوم المصطمح ثم طرق
تحميمو و دراستو ،عمى أساس التمييز بين زمن القصة و زمن الخطاب ،و تعرضت لعالقة
الترتيب و ما ينضوي تحتيا من عناصر كاالسترجاع و االستباق ،و عالقة الديمومة التي
تبحث في سرعة الحكي و بطئو من خالل تقنيات أخرى فرعية.
وذيل البحث بخاتمة ضمت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة.

ب

مقدمة
واعتمدت عمى المنيج البنيوي باعتباره مساعدا عمى تحديد البنيات ،مع االستعانة بالمنيج
السيميائي لموصول إلى الدالالت الكامنة خمف البناء السردي.
وأثناء إنجاز البحث اعتمدت عمى جممة من المراجع والمصادر التي تخدم موضوع السرد
أذكر منيا مذكرات التخرج – سميم بتقة "الريف في الرواية الجزائرية "
نزيية زاغز "معمارية البناء بين ألف ليمة و ليمة و البحث عنالزمن الضائع "و بعض الكتب :
بنية الشكل الروائي لحسن بحراوي  ،و بناء الرواية لسي از قاسم ،و بنية النص السردي
لحميد لحمداني ،و خطاب الحكاية لجيرار جنيت ،و جماليات المكان لغاستون باشالر.
وال يخمو البحث العممي من الصعوبات الذي تعترض طريقو ،ولعل أبرز الصعوبات التي
واجيتني أثناء إنجاز البحث :فوضى المصطمحات التي تعج بيا الدراسات النقدية و كثرتيا
بسبب تعدد الترجمات التي تتسم في بعض األحيان بعدم الدقة ،فأحدث خمطا في تحديد
المفاىيم.
وعمى الرغم من الصعوبة التي يثيرىا ىذا التعدد فقد حاولت إضاءتو بتوظيف األبسط
واألكثر استعماال .
و ال يفوتني في الختام أن أعترف لمن ليم الفضل في إنجاز ىذا البحث ،فأتقدم بالشكر
الجزيل إلى األستاذة الفاضمة الدكتورة رحيمة شيتر عمى كل المالحظات الدقيقة و التوجييات
السديدة التي قدمتيا لي  ،فميا مني فائق التقدير واالحترام.
كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء المجنة المناقشة عمى قراءة البحث وتقويمو،والى كل من قدم
لي يد العون في إنجاز ىذا البحث .

ج

مـدخـل
مفاهيم أولية لمصطلحي
البنيـة و السـرد

مدخل
تشكل كثرة المصطمحات في المجال النقدي ظاىرة شائعة ،سنتطرق لبعضيا قبل
الخوض في غمار البحث ،ومن ىذه المصطمحات البنية والسرد ،وال نريد الولوج في تخوم
اآلراء التي طبعت الساحة النقدية ،وانما سنذكر بعضيا إلزاحة الغموض ال

ثاوي خمف

ىذين المصطمحين.
وسنبدأ أوال بمصطمح البنية ثم مصطمح السرد.
البنية(la structure):
وبنيانا وبِنية ،والبِناء جمعو أبن ية
البني :نقيض اليدم ومنو َبنى البِناءَ ،بنيا وبِنى ُ
لغةَ « :

البنى والبِنى ،ويقال :البنى من الكرم
البنية والبِنية :ما َبنيتو ،وىو ُ
وأبنيات جمع الجمع ،و ُ
لقول الحطيئة:

لبي:
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى وقد تكون البناية في الشرف لقول د
فبنى لنا بيتا رفيعا سمكو ***

فسما إليو كيميا وغالميا

ويقال :فالن صحيح البِنية :أي الفطرة ،وسمي البناء بناءا من حيث كان البناء الزما
موضعا ال يزول من مكان إلى غيره» 1ومنو كان البناء يعني إقامة شيء ما بحيث يتميز
بالثبات وال يتحول إلى غيره.
« والبناء مصدر بنى وىو األبنية أي البيوت ،وتسمى مكونات البيت بوائن جمع بوان وىو
اسم كل عمود في البيت ،أي التي يقوم عمييا البناء»  ،2فالبناء ىنا يعني المكونات التي
يقوم عمييا البيت ،ومنو انتقل إلى األشكال السردية ،خاصة الرواية ألنيا تقوم عمى
مجموعة من المكونات البنائية.

 1ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،ط ،1997 ،1مادة (ب ن ى)،ص .258
 2نورة بنت محمد بن ناصر المري ،البنية السردية في الرواية السعودية ،رسالة دكتوراه ،إشراف :محمد صالح بن جمال
بدوي ،جامعة أم القرى،المممكة العربية السعودية ،2008 ،ص .5
5

مدخل
وقد كان تنيانوف) (TINYANOVأول من استخدم لفظة بنية في السنوات المبكرة من
العشرينيات وتبعو رومان

جاكبسون) (ROMAN OSSIPOVITCH JAKOBSONالذي

استخدم كممة بنيوية ألول مرة عام .11929
كان أول ظيور لالصطالح البنيوي مع الشكالني

ين الروس (formalistes

) russesأثناء بحثيم الذي تقرر عنده تحميل القوانين البنائية لمغة واألدب  ،2أي التوجو
نحو العناصر الداخمية البانية والمكونة لمعمل األدبي.
ومع أن مصطمح البنية جاء متقدما فيو ال يحمل معنى لوحده،
ضمن البنيوية ) (structuralismeالتي ظيرت كمنيج نقدي

بل يكتسب معناه

يسير وفق قوانين وآليات

خاصة بتحميل النصوص بالرغم من أن البنيوية جاءت من لفظ البنية عمى حد تعريف
وي« :لقد جاء لفظ البنيوية من البنية ،وىي كممة
ليفي ستروس ) (LEVI STRAUSSلمبني ة
تعني الكيفية التي شيد عمييا بناء ما»  3فيي تيتم بطريقة بناء ما.
ومنو كانت « البنيوية تعنى بشكل اإلبداع ال بمضمونو ،وتعد المضمون أم ار واقعا
وشيئا حاصال بالضرورة من خالل العناية بالشكل وتحميمو»  .4أي أن مجال اىتمام بحثيا
ىو شكل اإلبداع ومكوناتو  ،أما المضمون فترى أنو شيء حاصل بالضرورة من عنايتيا
بالشكل.

 1ينظر :عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك ،المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب الكويت
(دط)  ،1978ص .163
 2ينظر :يوسف وغميسي ،النقد الجزائري المعاصر من الالنسونية إلى األلسنية ،إصدارات رابطة إبداع الثقافية الجزائر
(دط) ،2002 ،ص .118
 3نزيية زاغز ،معمارية البناء بين ألف ليمة وليمة والبحث عن الزمن الضائع ،رسالة دكتوراه،إشراف صالح مفقودة
جامعة بسكرة ،2008/2007 ،ص .63
 4عبد الم لك مرتاض ،في نظرية النقد ،دار ىومة ،الجزائر( ،د ط) ،2002 ،ص .194
6

مدخل
ي نجدىا مشتقة من الفعل الالتيني "  "Struereالذي يعني
واذا عدنا إلى أصل البن ة
حالة تغدو فييا المكونات المختمفة لمجموعة منظمة ومتكاممة فيما بينيا ،حيث ال
لىا معنى في ذاتيا إال بحسب المجموعة التي تنتظميا.

يتحدد

1

أي المجموعة المنتظمة فيما بينيا ،ىي التي تسمي البنية ،وال يكتسب العنصر معنى في
ذاتو إال بعالقتو بالعناصر األخرى داخل المجموعة.
كما وصفت بأنيا نظام أو نسق من المعقولية ،أي ىي وضع لنظام رمزي مستقل
وخارج عن نظام الواقع ونظام الخيال وأعمق منيما  ،2حيث تحكم تمك المكونات قوانين
خاصة بنظام معين يجعميا تأتمف ضمنو في تعايش وتتميز بذلك عن بقية األنظمة
األخرى.
فالبنية ىي ذلك النظام المتسق الذي تحدد كل أجزائو بمقتضى رابطة تماسك ،تجعل
من المغة مجموعة منتظمة من الوحدات أو العالقات ،ويحدد بعضيا بعضا عمى سبيل
التبادل ،3فيي إذن عبارة عن نظام يتكون من أجزاء ووحدات متماسكة ،بحيث يتحدد كل
جزء بعالقتو مع األجزاء األخرى.
مما يعني أن النظام يتميز بخصائص ثالث حسب جان بياجيو )(JEAN PIAGET

وىي :الشمولية وتعني التماسك الداخمي لموحدة بحيث تصبح كاممة في ذاتيا ،والتحول
الذي يعني أن البنية غير ثابتة ،وتظل تولد من داخميا بنى دائمة التحول.

أما الضبط

 1ينظر :يوسف وغليسي ،النقد الجزائري المعاصر من الالنسونية إلى األلسنية ،ص .119
 2ينظر :بسام قطوس ،المدخل إلى مناىج النقد المعاصر ،دار الوفاء ،اإلسكندرية ،ط ،2006 ،1ص .124
 3ينظر :جمال شحيد ،في البنيوية التكوينية دراسة في منيج لوسيان غولدمان ،دار ابن رشد ،بيروت( ،دط)
1986ص.6
7

مدخل
الذاتي فيتعمق بكون البنية ال تعتمد عمى مرجع خارجيا لتبرير أو تعميل عممياتيا
واجراءاتيا التحويمية.1
فالجزء ال يكتسب قيمة إال داخل البنية الكمية ،كما تعمل ىذه البنية عمى خمق بنى
جديدة ال تخرج ع ن قواعدىا ،وىذا ما يكشف مدى قدرتيا عمى التحكم في ذاتيا ومن
داخميا دون مساعدة العوامل الخارجية ،مما يؤكد تميزىا عن بقية العناصر األخرى.
وانطالقا من كل ىذا أصبحت ميمة الناقد البنيوي تكمن في النظر إلى النص كبنية
لغوية مكتفية ومنغمقة عمى ذاتيا ،وذلك بالبحث والتقصي عمى مدلوالتيا ومعانييا التي
تضمنيا الدوال ليا.في إطار رؤية تنظر إلى النص مستقال ومنعزال عن شتى السياقات
الخارجية بما فييا مؤلفه .أو كما قال روالن بارت بنظرية "موت المؤلف" ،التي تكتفي
بتفسير النص تفسي ار داخميا وصفيا ،من خالل العناية بالشكل كنظام مكتفي بذاتو وىو ما
قال بو الشكالنيون الروس .2حيث يكمن البحث في النظر إلى النص في حد ذاتو بوصف
وتفسير شكمو بعيدا عن العالم الخارجي.
أي أن الناقد البنيوي ييتم في المقام األول بتحديد الخصائص التي تجعل األدب
أدبا .3وبتحديد ىذه الخصائص والسمات يتميز النص األدبي عن غيره من النصوص
األخرى.
إلى أن جاءت البنيوية التكوينية كرد فعل عمى البنيوية الشكمية عمى يد لوسيان
غولدمان) ،(LUCIEN GOLDMANNالذي لم يدرس النص األدبي كبنية مستقمة بذاتيا
وانما ربطو بالظروف الخارجية التي أوجدت النص ،في إطار مفاىيم وضعيا غولدمان
لدراسة العمل األدبي كمفيومي الفيم  Compréhensionوالشرح  .Explicationحيث
 1ينظر :عبد اهلل الغذامي ،الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدية لنموذج معاصر ،الييئة المصرية
العامة لمكتاب،مصر( ،دط) ،2006 ،ص .34
 2ينظر :يوسف وغليسي ،النقد الجزائري المعاصر من الالنسونية إلى األلسنية ،ص .120
ب من البنيوية إلى التفكيك ،ص .159
 3ينظر :عبد العزيز حمودة ،المرايا المحد ة
8

مدخل
يتناول الفيم بنية النص في ذاتو ،في حين يقوم الشرح بوضع ىذه البنية ضمن بنية أكبر
ىي البنية االجتماعية  .1فتتم دراسة بنية النص في ذاتو  ،ولكي نفيم ىذه البنية أكثر يجب
البحث عن ما تحممو من دالالت تربطيا بخارج النص.
السرد(LA NARRATION):
لغة« :تقدمة شيء إلى شيء ما تأتي بو متسقا بعضو في أثر بعض متتابعا .ويقال سرد
الحديث ويسرده سردا :إذا تابعو .وفالن يسرد الحديث سردا :إذا كان جيد السياق لو ،وفي
صفة كالمو صمى اهلل عميو وسمم :لم يكن يسرد الحديث أي يتابعو ويستعجل فيو ،وسرد
القرآن :تابع قراءتو في حدر منو ،وسرد فالن الصوم إذا وااله وتابعو»

 .2أي أن السرد

يعني التنسيق والتتابع.
فقد تتسع دائرة السرد ليشمل عدة مجاالت عمى حد قول روالن بارت

(ROLAND

) BARTHESالذي يرى أن «السرد تحممو المغة المنطوقة شفوية كانت أم مكتوبة
والصورة ثابتة أو متحركة واإليماء»  .3وىو حاضر في األسطورة والخرافة ،والحكاية
والممحمة ،والمأساة والممياة وفي الموحة الزيتية  .4فالسرد عند بارت يتمثل في عدة أشكال
ال حصر ليا ،ما دامت المغة منطوقة بغض النظر عنيا شفوية أو مكتوبة ،فيو يتمثل في
كل ما يحمل أو يعبر عن فكرة ما أو حكاية بالرغم من األساليب المختمفة.

 1ينظر :يوسف وغميسي،النقد الجزائري المعاصر من الالنسونية إلى األلسنية  ،ص .121
 2ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (س رد) ،.ص .273
 3أحمد رحيم كريم الخفاجي ،المصطمح السردي في النقد األدبي الحديث ،مؤسسة دار الصادق الثقافية ،دار صفاء
عمان ،ط ،2012 ،1ص .38
 4ينظر :عبد الم لك مرتاض ،في نظرية الرواية ،بحث في تقنيات السرد ،المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب
الكويت (دط) ،1998 ،ص .219
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مدخل
وقد ظيرت أشكال السرد قديما لقول روالن بارت :أن السرد يوجد في كل األمكنة
وفي كل األزمنة ،يبدأ السرد مع التاريخ ،فمكل الطبقات والتجمعات اإلنسانية سرداتيا ،وقد
يسعى أناس من ثقافات وبيئات مختمفة لتذوق ىذه السردات.

1

أما أصل السرد أو اشتقاقو  Nar-ratioفيو من الالتينية.2
إال أن السرد كعمم ظير في العصر الحديث ،حيث شق طريقا منيجيا جديدا في
تناول الفن الحكائي ،خاصة فيما يتعمق بجنس الرواية بوصفيا أىم شكل سردي ظير
حديثا وأكثر تعقيدا.
ويطمق اسم السرد عمى «الفعل السردي ،المنتج وبالتوسع عمى مجموع الوضع
الحقيقي أو التخييمي الذي يحدث فيو ذلك الفعل»  .3فيو عبارة عمى فعل أنجز سواء كان
تخييمي.
ا
اقعي أو
ىذا الفعل و ا
وقد يعني« :الحديث أو اإلخبار لواحد أو أكثر من واقعة حقيقية أو خيالية ،من قبل
واحد أو أكثر من الساردين ،وذلك لواحد أو أكثر من المسرود ليم»  ،4مما يعني أن السرد
يتمثل في الحديث المنقول من شخص آلخر عن حادثة معينة.
ويمكن اعتبار السرد «انزياحا عن زمنية عادية من أجل تأسيس زمنية جديدة ،تييء
لمتجربة التي ستروى بؤرتيا واطار وجودىا» .5

 1ينظر :عمي المانعي ،القصة القصيرة المعاصرة في الخميج العربي ،مؤسسة االنتشار العربي ،بيروت ،ط2010 ،1
ص .36
 2ينظر :صالح فضل ،بالغة الخطاب وعمم النص ،عالم المعرف،المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب،الكويت
(دط) ،1978 ،ص .254
 3جيرار جنيت ،خطاب الحكاية بحث في المنيج ،تر :محمد معتصم وآخرون ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة،
 ،1997ص .39
 4عمي المانعي ،المرجع السابق ،ص .36
 5سعيد بنكراد ،السرد الروائي وتجربة المعنى ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط ،2008 ،1ص .57
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مدخل
ويتحدد السرد في «الكيفية التي تروى بيا القصة عن طريق ىذه القناة نفسيا ،وما تخضع
لو من مؤثرات بعضيا متعمق بالراوي لو ،والبعض اآلخر متعمق بالقصة ذاتيا»

 .1أي

يتعمق السرد بطريقة تقديم القصة ،ألن الطريقة تختمف من شخص آلخر ،وبالتالي فيو
يتأثر بالراوي الذي يقدم القصة والمروي لو الذي يتمقاىا كما يتأثر بالقصة نفسيا.
إذن ىذا «ما يؤكد أن معناه أو داللتو (السرد)

تنبثق من التفاعل بين عالم النص

وعالم القارئ»  .2فمكي يكتمل معنى السرد ال بد من حصول تفاعل بين النص والقارئ
حيث يعمل القارئ عمى فك شفرات النص ،مما يساعد عمى الكشف عن الدالالت الخفية.
غير أن أول من عرف السرد ىو فالديمير بروب ( )VLADIMIR PROPPفي كتابو
(مورفولوجيا الحكاية) سنة  ،1928أثناء بحثو عن أنظمة التشكل الداخمية ،فموصف بنية
سردية حاول بروب تحديد وحدة قياس في دراستو لمحكاية تتمثل في الوظيفة ،أي الفعل
الذي تقوم بو شخصية من شخصيات الحكاية واستخرج إحدى وثالثين وظيفة .3
وقد استفادت الدراسات فيما بعد خاصة أبحاث الشكالنيين الروس التي ميدت
لدراسة البنيات السردية من أبحاث بروب وتحميالتو ،وبخاصة غريماس الذي تطور األمر
عمى يده فيما بعد ،حينما حاول دراسة الحكاية فجمع الوظائف اإلحدى والثالثين واختزليا
وشكل نموذجا من ستة فواعل. 4

 1حميد لحمداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط2000 ،3
ص .45
 2بول ريكور ،الوجود والزمان والسرد ،تر :سعيد الغانمي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط1999 ،1
ص .46
 3ينظر :محمد ساري ،نظرية السرد الحديثة ،مجمة السرديات ،مخبر السرد العربي ،قسنطينة ،العدد  01جانفي2004
ص .20
 4ينظر :المرجع نفسو ،ص .22
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مدخل
كما اقترح الشكالني ون الروس بعد بروب مصطمحي المتن الحكائي والمبنى
الحكائي« :المتن الحكائي الذي ىو مجموع األحداث المتصمة فيما بينيا ،والتي يقع
إخبارنا بيا خالل العمل ...والمبنى الحكائي

أنو

الذي يتألف من نفس األحداث ،بيد

يراعي نظام ظيورىا في العمل».1
فالمتن الحكائي يتعمق بالمضمون ومحتوى القصة أو األحداث ،بينما يتعمق المبنى
الحكائي بطريقة ظيور تمك األحداث في العمل.
إال أن اىتمام الشكالنيين بالمبنى،

بمعرفة كيف تشكل المبنى الحكائي دفعيم

لالىتمام بالوظائف والحوافز ،فيم ينظرون إلى النص عمى أساس أنو بنية مغمقة مكتفية
بذاتيا ،ويدعون إلى تحميل األجزاء المكونة لو والعالقات فيما بينيا  .فقد أرادوا إثبات أدبية
األدب انطالقا من الشكل ،أي البحث في الصفات والخصائص التي تجعل األدب أدبا
وفي ذلك يقول جاكبسون« :إن موضوع العمم األدبي ليس ىو األدب ،وانما األدبية
 Litterariteأي :ما يجعل من عمل ما عمال أدبيا» .2
فالبحث يقتصر عمى الصفات والمميزات التي تخص العمل األدبي وتميزه عن غيره
بإثبات أدبيتو.
وقد تعددت مصطمحات السرد عند ظيوره عمى الساحة النقدية ،وأول ىذه
المصطمحات ىو السرديات

 ،Narratologieىذا المصطمح الذي اقترحو

تزفيتان

تودوروف)  (TZVETAN TODOROVسنة  ،1969حيث أطمق ىذه التسمية ليدل بيا
عمى عمم الحكي (  )La science du récitوبعد تواصل األبحاث أدت إلى شيوع
مصطمح آخر ىو السردية  Narrativitéمع جيرار جنيت.(GERERD GENETTE)3
 1رومان جاكسون وآخرون ،نظرية المنيج الشكمي ،تر :إبراىيم الخطيب ،مؤسسة األبحاث العربية ،الشركة المغربية
لمناشرين المتحدين ،بيروت ،الرباط ،ط ،1982 ،1ص .180
 2المرجع نفسو ،ص .35
 3ينظر :يوسف وغميسي ،السردية والسرديات قراءة اصطالحية ،مجمة السرديات ،ص.9
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مدخل
ومنو تواصمت األبحاث حتى عرفت السرديات في عموميا اتجاىين :األول يسمى
بالشعرية السردية أو السرديات البنيوية ،وتدرس العمل السردي من حيث ىو خطاب أو
شكل تعبيري ،فيو يجيب عن :من يحكي ؟ ،ماذا إلى أي حد وبأي صيغ؟ ويمثمو بارت
وتودروف وجنيت ،والثاني يسمى السيميائية السردية ،ويدرس العمل السردي من حيث
كونو حكاية أي مجموعة المضامين السردية ،ويمثمو كل من بروب،غريماس ()GREIMAS
وكمود بريمون.(CLAUDE BREMOND)1
لكن األمر الذي يطرح نفسو ىو أنو إذا كانت السرديات تنظر إلى النص ك خطاب
أي تيتم بالجانب الشكمي أو التعبيري فيي تيمل محتوى النص وأحداثو.
واذا كانت السردية تيتم بالمضامين أي تنظر إلى النص وفي محتواه

كقصة ،فيي

تيمل طريقة تقديم تمك القصة ،ومنو يجب األخذ بكال االتجاىين أثناء العمل حتى نعطي
النص حقو ،ونستوفي جميع جوانبو ،وبالتالي يمكن التعرف عمى جميع العناصر المكونة
لمنص و القبض عمى جمالياتو الكامنة خمفيا.
وعند التمعن أكثر في مصطمح السردية نكتشف أنيا من «أصل كبير ىو الشعرية
 ،Poeticsالتي تعنى باستنباط القوانين الداخمية لألجناس األدبية ،واستخراج النظم التي
تحكميا والقواعد التي توجو أبنيتيا وتحدد خصائصيا وسماتيا ،ومنو أمكن التأكيد عمى
أن السردية ىي :العمم الذي يعنى بمظاىر الخطاب السردي أسموبا وبناءا وداللة» . 2
فالسردية إذن تيتم بالجانب الشكمي (الخطاب) ،كما أنيا تيتم بالجانب المضموني
أو المحتوى (القصة) ،إضافة إلى الجانب األسموبي.

 1ينظر :يوسف وغميسي ،السردية و السرديات قراءة اصطالحية ،مجمة السرديات ،ص.10، 9
 2عبد اهلل إبراىيم ،السردية العربية بحث في البنية السردية لمموروث الحكائي العربي ،المؤسسة العربية لمدراسات
والنشر ،بيروت ،ط ،2000 ،2ص .17
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وعمى العموم فقد ينشأ العمل السردي «عن فن السرد الذي ىو إنجاز المغة في
شريط محكي يعالج أحداثا خيالية في زمان معين ،وحيز محدد ،تنيض بتمثيمو شخصيات
يصمم ىندستيا مؤلف أدبي» .1
وبالتالي فبما أن السرد ىو عبارة عن فعل أو حكي «فال يمكن إقامة سرد دون وجود
سارد ،ودون متمق أيضا ،فالراوي والمروي لو يمثالن حضو ار أساسيا في النص
السردي» .2حيث يقوم شخص بإنجاز حكي ما يتطمب متمق ليذا اإلنجاز حتى يفيم
العمل ،وىنا تكتمل العممية السردية ويكتسب السرد معناه –كما ذكرنا آنفا-بحضور طرفيو
األساسيين وىما الراوي والمروي لو.
منجز لممحكي ،عن طريق المغة
ا
مؤلف أو
ا
فالعمل قد ينشأ عن فن السرد الذي يتطمب
لتبميغ أحداثو ،وذلك يكون في زمان معين ،وحيز محدد ،كما يتطمب شخصيات تقوم
بتمثيل األدوار في المحكي  .مما يعني أن العمل السردي يتكون من عناصر أساسية ىي:
المؤلف والمغة واألحداث و الشخصيات و الزمان و الحيز.
ولما كان العمل السردي أو الروائي يتكون من العناصر

نفسيا  ،ونحن نحاول في

بحثنا دراسة بعضا من تمك العناصر ،واكتشاف مدى تماسكيا وذلك عند الروائي حفناوي
زاغز.

 1عبد الم لك مرتاض ،في نظرية الرواية ،ص .219
 2عمر عيالن ،في مناىج تحميل الخطاب السردي ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق( ،دط) ،2008 ،ص .70
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الفصل األول :بنية الشخصية

 - 1الشخصية بين المفهوم والبناء
- 2تصنيفات الشخصية الروائية
- 3تصنيف الشخصيات في رواية "خطوات في االتجاه اآلخر"
- 4بنية األسماء
- 5البناء الخارجي (المورفولوجي) للشخصيات
- 6البناء الداخلي للشخصيات
- 7وظائف الشخصيات
- 8عالقة الشخصية بالراوي
خالصة.

بنية الشخصية

الفصؿ األكؿ
الشخصية بين المفهوم والبناء:
- 1

تعد الشخصية مف مككنات العمؿ األدبي الرئيسية ،كقد كردت عدة تعريفات
لمشخصية نكرد بعضا منيا:
أرسطك) (ARISTOTEيعد الشخصية مفيكما ثانكيا ،خاضعا كميا لمفيكـ الفعؿ

1

حيث كانت تمثؿ عنده ظال لألحداث  ،2فيعني ذلؾ أف اىتمامو كاف منصبا عمى الحدث
أك الفعؿ الذم تقكـ بو الشخصية التي ال معنى ليا إال بأفعاليا.
كمع ظيكر الشكالنييف الركس سنة  ،1915كأثناء بحثيـ عف العالقة بيف نماذج
التحميؿ المغكم كاألدبي ،رفضكا كؿ المجاالت الخارجية ،الىتماميـ بالجانب الشكمي
كالعالقات الداخمية التي تربط بيف بنياتو ،كما أشاركا إلى دكر الشخصية. 3
ثـ جاء فالديمير بركب كرأل أف القصة تحتكم عناصر ثابتة كأخرل متغيرة ،كالذم
يتغير ىك أسماء كأكصاؼ الشخصيات ،كما ال يتغير ىك أفعاليـ ،أم الكظائؼ التي تقكـ
بيا الشخصيات ،كىي تمثؿ العناصر األساسية الثابتة في الحكي  ،4حيث كاف رأيو امتدادا
لرأم أرسطك في االىتماـ بالكظائؼ ،مع اعتبار أنيا تشكؿ الثكابت في الحكي كال تتغير
أبدا ،أما الذم يتغير فيك الصفات كالخصائص التي تحدد الشخصية باعتبارىا ذاتا.
بركب إذف ييمؿ كيقمؿ مف عنصر الشخصية ،كيعتبر أف ال قيمة ليا في الحكاية
كلذلؾ «فاألجدل لمدراسات السردية إذف أف تتخمى عف الشخصيات ،كأف تبحث عف بنية
الحكاية فيما تقدمو الكظائؼ ال فيما تكىـ بو الشخصيات» .5

 1ينظر :أحمد مرشد ،البنية كالداللة في ركايات إبراىيـ نصر اهلل،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،ط
 ،2005ص .34
 2ينظر :ناصر الحجيالف ،الشخصية في قصص األمثاؿ العربية ،النادم األدبي ،الرياض ،ط ،2009 ،1ص.56
 3ينظر :بساـ قطكس ،اؿمدخؿ إلى مناىج النقد المعاصر ،ص .75
 4ينظر :حميد لحمداني ،بنية النص السردم ،ص .24
 5سعيد بنكراد ،سيميكلكجية الشخصيات السردية ،دار مجدكالكم ،عماف ،ط ،2003 ،1ص .10
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بنية الشخصية

الفصؿ األكؿ

كقد دعكا إلى التخمي عف الشخصية ،مما يمنع حضكرىا في الحكاية باعتبارىا ذاتا
ك دعكا إلى البحث فيما تقكـ بو مف كظائؼ ،الكظائؼ التي أصبحت تبنى عمييا الحكاية
كال شيء غيره ا.
مف ىنا بدأ االىتماـ بالكظيفة التي تقكـ بيا الشخصية في الحكي ،أم منذ
الشكالنيف الركس ،حيث سمى تكماتشفسكي ) (TOMACHEVSKأصغر كحدة في الحبكة
بالحافز الذم يتمثؿ في الفعؿ الكاحد الذم تقكـ بو الشخصية .1
كىذا الحافز عندما يرتبط أك يمتصؽ بالشخصية يسيؿ عممية انتباه كاكتشاؼ القارئ
ليا ،كما أف الشخصي ة تقكـ بدكر المرشد لمجمكعة مف الحكافز ،تشكؿ نظاما يسمى
مميزات عف ارتباطو بالشخصية ،ذلؾ ألنو يحدد نفسيتيا كمزاجيا .2
الحاؼ ىك الفعؿ الذم
ز
كتكماتشفسكي يقمؿ أيضا مف عنصر الشخصية ،ك اعتبر
تظير مف خاللو ،كنفى عفىا كؿ حضكر ليا بصفاتيا التي تميزىا عف غيرىا إال بالفعؿ
الذم تقكـ بو ،كأكد ذلؾ بقكلو« :إف البطؿ ليس ضركريا لصياغة المتف الحكائي ،كىذا
المتف باعتباره نظاـ حكافز يمكف أف يستغني كميا عف البطؿ كعف خصائصو المميزة» . 3
فالقصة عنده يمكف أف تقكـ بدكف منح صفات لمبطؿ ،ألنو عنصر غير ضركرم
كالميـ ىنا أف يتـ نقؿ الخبر أك الحدث مف خالؿ ما يقكـ بو مف أفعاؿ.
إال أنو في خضـ تمؾ الدراسات أصيب عنصر الشخصية بالغمكض ،فأصبح مف
الصعب تحديد تعريؼ ؿق ،كقد فسر تكدكركؼ اإلعراض عف دراسة الشخصية ككنيا ذات
فسرات دكف أف تستقر عمى
ي
طبيعة مطاطية ،جعمتيا خاضعة لكثير مف المقكالت كالت

بي ،ص .189
 1ينظر :ناصر الحجيالف ،الشخصية في قصص األمثاؿ العر ة
 2ينظر :ركماف جاكسكف كآخركف ،نظرية المنيج الشكمي ،ص .205 ،204
 3ينظر :المرجع نفسو ،ص .207
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كاحدة منيا ،1حيث كانت الشخصية عرضة لكثير مف الدراسات ،كىذا ما حاؿ دكف كضع
تعريؼ محدد ليا.
كفي ىذا اإلطار صرح ميشاؿ زم ػرافا)«(MICHEL ZERAFFAبأنو مف الصعب
تحديد تعبير الشخصية األدبي»  ،2فأصبحت الشخصية غامضة مف الناحية األدبية
أدبي.
عنصر ا
ا
كصعب تحديدىا بصفتيا
كلما كافت اؿنظرة إلى الشخصية ال تقكـ إ ال في إطار عالقتيا بالكظيفة التي تؤدييا
في العمؿ األدبي،

فإف تكدكركؼ يجر د الشخصية مف محتكاىا السيككلكجي ،إلبراز

كظيفتيا النحكية ،حيث مجعميا فاعال في السرد.3
كما يعرفيا فيميب ىامكف ) (PHILIPPE HAMONبأنيا «كحدة داللية...تكلد مف
كحدات المعنى ...كال تبنى إال مف خالؿ جمؿ تتمفظ بيا أك يتمفظ بيا عنيا»

 ،4حيث

يمكف التعرؼ عمى الشخصية مف خالؿ اؿسمككات كاألقكاؿ الكاردة عنيا في النص.
ث تـ االنتباه إلى الشخصية كاعطائىا مكانتيا في السرد؛ ذلؾ ألف «األشخاص
كمف ـ
في القصة مدار المعاني اإلنسانية ،كمحكر األفكار كاآلراء العامة»  ،5حيث بدأ االىتماـ
بالشخصية كبنية أساسية لما تحممو مف دكر في تأدية معاني كأفكار النص.
كمف ىنا الحظ تكدكركؼ أف عناصر الحكي تنتظـ انطالقا منيا ،كليذا اقتصرت
دراستو لركاية (العالقات الخطيرة) عمى عالقات الشخصية التي حصرىا في ثالث قكاعد

 1ينظر :حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركائي (الفضاء ،الزمف ،الشخصية) ،المركز الثقافي العربي

،الدار البيضاء

ط2

 ،2009ص .207
 2ناصر الحجيالف ،الشخصية في قصص األمثاؿ العربية ،ص.50 ،49
 3محمد عزاـ ،فضاء النص الركائي ،دار الحكار ،سكرية ،ط ،1996 ،1ص .85
 4فيميب ىامكف ،سيميكلكجية الشخصيات الركائية ،تر :سعيد بنكراد ،دار كرـ اهلل ،الجزائر( ،دط) ،2012 ،ص .34
 5محمد غنيمي ىالؿ ،النقد األدبي الحديث ،دار الثقافة ،بيركت( ،دط)( ،دت) ،ص .562
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كىي :الرغبة ،التكاصؿ كالمشاركة  ،1فيتـ اكتشاؼ الشخصية انطالقا مف العالقات التي
تربطيا بعناصر الحكي.
في حيف أف ىناؾ مف يحكؿ الشخصية إلى ضمائر أمثاؿ ريكاردك

)(RICARDO
2

الذم يقكؿ« :إذا كنا نحرص عمى الشخصيات ،فيجب أف نقر بتحكيميا إلى ضمائر»
فمكي نكشؼ ع ف الشخصية كنكلييا عناية خاصة ،يجب أف نحكليا إلى ضمائر

تحيؿ

عمييا كتثبت كجكدىا في الحكي.
إال أف اىتماـ غريماس بالشخصية جعمو يطكرىا إلى نمكذج عاممي ،باعتبارىا
شخصية مجردة ،كما ييـ ىك الدكر الذم تقكـ بو ،فجعمو ذلؾ يميز بيف العامؿ كالممثؿ
عمى أساس مستكييف:
 مستكل عاممي :تعتبر فيو الشخصية ىنا مجردة.
 كمستكل ممثمي :تعتبر فيو الشخصية فاعال قد يؤدم دك ار أك عدة أدكار عاممية .3
ذلؾ ألف العامؿ يعني الفعؿ الذم تقكـ بو الشخصية بغض النظر عف الذم يؤدم ذلؾ
الفعؿ ،كمنو أصبحت الشخصية مجردة ،أما الممثؿ فيك الشخص الذم يؤدم ذلؾ الفعؿ
أك العامؿ.
كنجد الشخصية المجردة في العمؿ الركائي تختمؼ عف اإلنساف الكاقعي ،عمى اعتبار
«أف الشخصية الركائية ىي نقطة تقاطع كالتقاء مستكييف سردم كخطابي،فالبنى

أك

البرامج السردية تصؿ األدكار العاممية بعضيا ببعض كتنظـ الحركات كالكظائؼ كاألفعاؿ
التي تقكـ بيا الشخصيات في الركاية ،بينما تنظـ البنى الخطابية الصفات كالمؤىالت
التي تحمميا ىذه الشخصيات».4

 1ينظر :أحمد مرشد ،البنية كالداللة في ركايات إبراىيـ نصر اهلل ،ص .34
 2المرجع نفسو ،ص .35
 3ينظر :حميد لحمداني ،بنية النص السردم ،ص .25
 4إبراىيـ صحراكم ،تحميؿ الخطاب األدبي ،منشكرات دار اآلفاؽ ،الجزائر ،ط ،1999 ،1ص.154
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فيتـ إذف بناء الشخصية الركائية عمى أساس سردم ييتـ فقط بالكظائؼ أك البرامج
التي تقكـ بيا الشخصية عمى مدار الحكي كتنظيميا ،كعمى أساس خطابي فيما يقدمو مف
صفات كمؤىالت تحمميا ىذه الشخصية ،مما يمكنيا مف تأدية عمميا في النص.
يبدك أف طبيعة الدكر الذم تنيض بو الشخصية يساىـ في بنائيا أيضا ،حيث
تنضج بفعؿ الحدث الذم تمارسو داخؿ القصة كما تؤثر في بمكرة كظيفتيا السردية .1
كىذا ما يؤكده التحميؿ البنيكم الذم يعتبر الشخصية «عالمة تشكؿ مدلكليا مف
كحدة األفعاؿ التي تنجزىا في سياؽ السرد كليس خارجو»  .2حيث تمثؿ الشخصية عالمة
يتحدد مضمكنيا كمعناىا مف خالؿ األفعاؿ التي تقكـ بيا داخؿ النص السردم.
كما يعد ركالف بارت الشخصية في التحميؿ البنيكم مجرد عنصر شكمي يساىـ في
تككيف بنية النص ،بكصفيا كائنا مكجكدا دكف اعتبار لمجكاىر النفسية

 ،3أم الميـ ىك

مساىمة الشخصية في تشكيؿ بنية النص.
كاعتبرىا أيضا فيميب ىامكف مجرد كائف لغكم محض في قكلو« :إف الشخصية بناء
يقكـ النص بتشييده أكثر مما ىي معيار مفركض مف خارج النص» .4
حيث تتشكؿ الشخصية لغكيا داخؿ النص أكثر مما يتـ استنباطيا مف خارجو ،كىذا
ما جعميا تكتسب الصفة الخيالية كتتميز عف الشخصية الحقيقية ،لتكاجدىا مف خالؿ
المغة كالخياؿ.
كفي السياؽ نفسو يقكؿ محمد يكسؼ نجـ :إف الشخصية في القصة تختمؼ عنيا
في الحياة ،ذلؾ ألف الشخصية في القصة ال تظير إال في األكقات التي ينتظر منيا أف
 1ينظر :صابر عبيد ،سكسف البياتي ،جماليات التشكيؿ الركائي،عالـ الكتب

الحديث ،إربد ،ط ،2012،1ص144

.154
 2محمد بكعزة ،تحميؿ النص السردم ،دار األماف ،الرباط ،ط ،2010 ،1ص .39
 3ينظر :ركالف بارت ،مدخؿ إلى التحميؿ البنيكم لمقصص  ،تر :منذر عياشي ،مركز اإلنماء الحضارم ،حمب ،ط
 2002ص .64
سيميكلكجي الشخصيات الركائية ،ص.75
ة
 4فيميب ىامكف،
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تؤدم أك تقكـ بعمؿ ما  ،1فتككف حينئذ ميمة الشخصية القصصية ىي تأدية عمؿ معيف
يمكنيا مف الظيكر عبر مسار الحكي.
كما يالحظ أنو تـ رفض الصفات الخارجية التي حفمت بيا النظرة التقميدية ،كتـ
التركيز فقط عمى ما تقكـ بو الشخصية مف أعماؿ ،مما يسمح ليذه الكظائؼ ب أف تساىـ
في تحديد ىكيتيا  ،ذلؾ ألف الشخصية في الركاية ال تحدد بالعالمة التي تعمـ بيا ،كانما
بالكظيفة التي تككؿ إلييا كتؤدييا عبر المسار السردم .2
في حيف نجد يكرم لكتماف

) (YURI L’OTMANيعتبر الحدث أكثر العناصر

مساىمة في بناء الشخصية ،باعتبار أف سمككيا يصنع النص السردم
ما ،تنتج عنو داللة معينة ،حيث

عند قياميا بعمؿ

إف «الشخصية عند لكتماف مفيكـ معطى مع البنية

الداللية المجردة».3
عنصر مجرد ا ال تربطو بالكاقع أية صمة
ا
فيتحدد عندئذ مفيكـ الشخصية باعتبارىا
كانما يمكف فيمو بقياـ العناصر الـ جسدة داخؿ النص ببعض العالقات التي تربطيا
ببعضيا ،فتشكؿ الداللة الكمية المجردة.
كىناؾ تعدد في اآلراء كتضارب فييا حكؿ مفيكـ الشخصية كبنائيا ،لكنيا تبقى
مجرد كحدة داللية قابمة لمتحميؿ مف حيث ىي ذات داؿ كمدلكؿ ،كالداؿ يتحدد بمجمكعة
مف األكصاؼ كاألسماء ،أما المدلكؿ فيتمثؿ في سمككاتيا كتصرفاتيا ككؿ ما يقاؿ عنيا .4
كلذؿؾ قيؿ في ىذا المضمار «أف الشخصية ميما اختمفت كتنكعت فإنيا مضمكف
يفرض شكمو الخاص»  ،5حيث يتـ التأكيد عمى أف الشخصية تتككف مف أكصاؼ صريحة

 1ينظر :محمد يكسؼ نجـ ،فف القصة ،دار صادر ،بيركت ،ط ،1996 ،1ص .77
 2ينظر :عبد الـ ؿؾ مرتاض ،في نظرية الركاية ،ص .87
 3سعيد بنكراد ،سيميكلكجية الشخصيات السردية ،ص .54
 4ينظر :حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركائي ،ص .213
 5نضاؿ الشمالي ،الركاية ك التاريخ ،عالـ الكتب الحديث ،اربد ،ط ،2006 ،1ص.226
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تعمف عف كجكدىا كبناء شكمي مميز بكجكده ،كأكصاؼ ضمنية تفيـ مف خالؿ سمككاتيا
كأقكاليا مما يعطي مدلكال ليا كمضمكنا خاص بيا.
ما جعؿ بارت يقر «بأنو ليس ثمة قصة كاحدة في العالـ مف غير شخصيات».
ك ىذا تصريح بأىمية كجكد الشخصية في القصة ،ك

1

أنو ال يمكف قياـ العمؿ

الحكائي بدكنيا ،بما أنيا ىي المحرؾ األساسي ألحداث الركاية.
كمف ىنا أصبحت تعتبر الشخصية «كؿ مشارؾ في أحداث الركاية سمبا أك
إيجابا» ،2فتككف الشخصية كؿ مف يقكـ بحدث داخؿ العمؿ الحكائي

بغض النظر عف

سمبيتو أك إيجابيتو؛ ألف الميـ ىك المشاركة في بناء الحدث الركائي.
كما أف كاقعية الشخصية غير ميمة في العمؿ األدبي فقد تككف «الشخصية مزيجا
مف الكاقع كالكىـ ،فيي كىـ كاقعي أك كاقع كىمي»

 ،3إذ يتـ إثبات أف تشكيؿ بنية

الشخصية يككف بمزج صفات خيالية قد ال يتحقؽ كجكدىا ،كصفات أخرل كاقعية حتى
يشعر القارئ كأنيا مكجكدة فعال في الكاقع ،كأحيانا يشعر بأنو ىك نفسو ،ككأف القاص
يحكي قصتو لمطابقة الصفات بينيما ،كمع ذلؾ تبقى الشخصي ة السردية محافظة عمى
طابعيا الخيالي الخاص ،كالذم يميزىا عف الشخصية الكاقعية.
- 2تصنيفات الشخصية الروائية:
ميما اختمفت اآلراء حكؿ تحديد ماىية الشخصية ،فإنيا تبقى عنص ار أساسيا كمككنا
مف مككنات العمؿ الركائي ،فيي التي تنيض بالحدث كتجعمو ينمك عبر المسار السردم
إال أف تكظيؼ الركائيكف لكثير مف الشخصيات جعميا تختمؼ مف حيث درجة تكاترىا في
النص ،مما جعؿ النقاد يختمفكف أيضا في تقسيـ كتصنيؼ ىذه الشخصيات إلى فئات
مختمفة ،كيمكف أف نشير إلى بعض ىذه التصنيفات فيما يمي:
 1ركالف بارت ،مدخؿ إلى التحميؿ البنيكم لمقصص ،ص.64
 2عبد المنعـ زكريا القاضي ،البنية السردية في الركاية ،عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية ،الجيزة ،ط
 ،2009ص .68
 3المرجع نفسو ،ص .73
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أ -تصنيفات فالديمير بروب:

بنية الشخصية
اعتمادا عمى الكظائؼ التي تقكـ بيا الشخصيات في

الحكايات ،التي حددىا بإحدل كثالثيف كظيفة ،رأل أف الشخصيات األساسية تنحصر
في سبع شخصيات :المعتدم (الشرير) كالكاىب كالمساعد كاألـ يرة كالباعث كالبطؿ
كالبطؿ الزائؼ1.حيث يمكف ليذه الشخصيات أف تحضر في جميع الحكايات كأف تقكـ
بتأدية تمؾ الكظائؼ مع فارؽ بسيط في أسمائيا كأكصافيا.
ب  -تصنيفات غريماس :انطالقا مف أبحاث بركب جاء غريماس بالنمكذج العاممي
فأطمؽ عمى الشخصية اسـ العامؿ * ،كحددىا في ستة عكامؿ ىي :المرسؿ كالمرسؿ إليو
كالذات كالمكضكع ،كالمساعد كالمعارض.2.
ج  -تصنيفات تودوروف :الذم يقسـ الشخصيات حسب الكظيفة التي تؤدييا كؿ
شخصية ،كىي:
 الشخصية العميقة  :التي تتكفر عمى أكصاؼ متناقضة كىي شبيية بالشخصيات
الدينامية.
 كالشخصية المسطحة :التي تقتصر عمى سمات محدكدة ،كتقكـ بأدكار حاسمة في
بعض األحياف .3كالشخصية العميقة متطكرة كحركية أما المسطحة فيي ثابتة كال تتغير.
د -تصنيفات فورستر ) :(FORSTERكيقسميا إلى شخصية معقدة متعددة األبعاد  .4كىي
بصطالح عبد المالؾ مرتاض  ،الذم يرل أنيا تشكؿ عالما كميا
الشخصية المدكرة ا
كمعقدا تتمتع بمظاىر كثيرا ما تتسـ بالتناقض  ،فيي ال تستقر عمى حاؿ لكثرة تغيرىا
كما تظير في قدرتيا العالية عمى تقبؿ العالقات مع الشخصيات األخرل كالتأثير فييا
حيث أنيا تمأل الحياة بكجكدىا كالشخصية المسطحة ىي تمؾ البسيطة التي تمضي
 1ينظر :حميد لحمداني  ،بنية النص الركائي ،ص .25
* العامؿ أم الذم يؤدم عمال ـ ا.
 2ينظر :المرجع نفسو ،ص .52 ،33
 3ينظر :حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركائي ،ص .216 ،215
 4ينظر :المرجع نفسو ،ص .215
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عمى حاؿ ال تتغير في مكاقفيا كأطكار حياتيا

 ،1كىذه التصنيفات ال تختمؼ عف

تصنيفات تكدكركؼ مف حيث أف ىناؾ شخصية متطكرة كمتغيرة كشخصية ثابتة.
ه  -تصنيفات هنري جيمس ) :(HENRY JAMESالذم يصنفيا مف حيث عالقتيا
بالحبكة إلى شكميف مف الشخصيات:
أكال الشخصيات الخاضعة لمحبكة ،كيسمييا بالخيط الرابط

 Ficelleفتظير إال لتقكـ

بكظيفة داخؿ التسمسؿ السببي لألحداث ،كالشخصيات التي تخضع ليا الحبكة كىي التي
تككف خاصة بالسرد السيككلكجي كتككف غاية الحمقات األساسية في السرد إبراز
خصائص الشخصية  .2فيناؾ إذف الشخصيات التي تقكـ بكظيفة الربط بيف األحداث
كالشخصيات التي تعمؿ في السرد عمى إظيار ما تتميز بو مف خصائص.
و  -تصنيفات إدوين موير ( :)EDWIN MUIRيصنؼ الشخصيات كفقا لعالقاتيا
بالحدث ،فرأل أف ىناؾ ثالثة أنكاع مف الركايات:
 ركاية الحدث التي تككف فييا السيادة عمى حساب الشخصية كركاية الشخصية حيث
تككف كؿ المكاقؼ مبينة أساسا إلمدادنا بمزيد مف المعرفة عف الشخصيات.
 كالركاية الدرامية التي تتكازف فييا قيمة الشخصية بقيمة الحدث ،فتككف سمة
الشخصيات تحدد الحدث ،كالحدث بدكره يغير الشخصيات مطك ار إياىا  ،3كىذا يعني أنو
بحسب درجة حضكر الشخصية كعالقتيا بالحدث تقسـ الركاية إلى ثالثة أنكاع.
كما تصنؼ الشخصيات حسب الدكر الذم تقكـ بو في السرد ،فتككف إما رئيسية أكمحكرية ،كاما شخصية ثانكية مكتفية بكظيفة مرحمية . 4

 1ينظر :عبد الـ ؿؾ مرتاض ،في نظرية الركاية ،ص .89 ،88
 3ينظر :حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركائي ،ص .216
 3ينظر :حسف األشمـ ،الشخصية الركائية عند خميفة حسيف مصطفى ،مجمس الثقافة العاـ ،سرت( ،دط)
 ،2006ص .48
 4ينظر :حسف بحراكم ،المرجع السابؽ  ،ص .215
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فتككف الشخصية حسب الدكر رئيسية إذا كانت ذات كثافة حضكرية داخؿ النص كبذلؾ
تككف ىي الالمة لألحداث ،كما قد تككف ثانكية إذا اكتفت بالظيكر في لحظة معينة كعند
حدث معيف فقط حيث يككف حضكرىا ضئيال.
ثالث أنكاع:
ح  -تصنيفات حسن بحراوي :الذم صنؼ الشخصيات إلى ة
أكال نمكذج الشخصية الجاذبة :كجعميا تتمثؿ في نمكذج الشيخ ،كالمناضؿ ،كالمرأة ،ثانيا
نمكذج الشخصية المرىكبة الجانب  :التي تتمثؿ في نمكذج األب كاإلقطاعي كالمستعمر
ثالثا :نمكذج الشخصية ذات الكثافة السيككلكجية كقسميا إلى نمكذج المقيط ،كنمكذج
الشاذ جنسيا ،كنمكذج الشخصية المركبة  .1كاف تقسيمو بحسب عالقاتيا كتصرفاتيا فتككف
إما جا ذبة أك مرىكبة الجانب ،أك خاضعة لعكامميا النفسية.
ط  -تصنيفات فيليب هامون :كىي ثالث فئات:2
 فئة الشخصيات المرجعية  :كتدخؿ ضمف ىذه الفئة الشخصيات التاريخية (نابميكف عند
ألكسندر دكما) ،كالشخصيات األسطكرية (فينكس

 ،ك زكس) ،كالشخصيات المجازية

(الحب ،ك الكراىية) ،كالشخصيات االجتماعية (العامؿ،

كالفارس ،كالمحتاؿ) ،كالمرجعية

تحيؿ عمى الكاقع الخارجي أك السياؽ االجتماعي كالتاريخي مما يدؿ عمى ثقافة المبدع.
 فئة الشخصيات اإلشارية :ىي دليؿ عمى حضكر المؤلؼ أك القارئ أك مف ينكب عنيما
في النص ،كالشخصيات الناطقة باسمو في التراجيدم كالمحدثكف السقراطيكف
كالشخصيات العابرة كالركاة مثال.
 فئة الشخصيات االستذكارية  :تتعمؽ باؿنسؽ الخاص بالعمؿ كىك كاؼ لتحديد ىكيتيا
حيث تككف كظيفتيا تنظيمية ترابطية ،تنشط ذاكرة القارئ ،كىي شخصيات لمتبشير
كالحمـ ،كاالعتراؼ.

 1ينظر :حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركائي  ،ص .336 ،355
 2ينظر :فيميب ىامكف ،سيميكلكجية الشخصيات الركائية ،ص .31 ،30 ،29
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كننبو إلى أف تصنيفات فيميب ىامكف تحيؿ عمى الكاقع غير النصي ،كتكظيفيا في العمؿ
األدبي يدؿ عمى مدل سعة ثقافة المبدع.
كعمكما فقد كانت ىناؾ تصنيفات كثيرة ال نستطيع أف نمـ بيا جميعا ،كانما حاكلنا
الكقكؼ عمى أىـ ىذه التصنيفات حتى يمكننا التعرؼ عمى بعض نماذج الشخصيات
الركائية.
- 3تصنيف الشخصيات في رواية "خطوات في االتجاه اآلخر":
يككف تصنيؼ شخصيات المدكنة "خطكات في االتجاه اآلخر " عمى حسب النماذج التي
تتكفر عمييا ،كبحسب درجة تكاتر حضكرىا.
 1 -3نموذج المناضل:
كىك الذم يكافح كيدافع عف حقكؽ اإلنساف الميضكمة ،بفعؿ السيطرة الممارسة عميو
مف طرؼ نمكذج معاكس لمبادئو.
كالشخصية المناضمة عبارة عف «نماذج خمقيا الركائي ،كحمميا مضاميف كأفكار

ا

تحارب بيا سمبيات الكاقع قصد االنتقاؿ بيذا الكاقع مف حالة االنغالؽ إلى حالة أخرل
أكثر تفتحا كانسانية ،كمف ظركؼ السيطرة كالكبت إلى ظركؼ الحرية كالمساكاة» .1
فنمكذج المناضؿ يجعمو الركائي يؤمف بمبادئ يريد تحقيقيا في كاقعو المتأزـ كفي
ظؿ ظركؼ قاسية حتى يمنح الحرية كالمساكاة لجميع أفراد كطنو كأمتو جمعاء.
كيسمي حسف بحراكم ىذا النكع مف النمكذج بالسمطة النضالية كيقصد بو «الكعي
السياسي الذم يتكفر عميو المناضؿ ،كيضعو في خدمة قضايا الناس كسبيال إلى تنكير
عقكليـ».2

 1بشير بكيجرة ،الشخصية في الركاية الجزائرية ،1983-1970 ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر( ،دط)( ،دت)
ص .70
 2حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركائي ،ص .272
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فيك إذف نمكذج يمتمؾ سمطة تمكنو مف حمؿ كعي سياسي يناضؿ كيدافع بو عف
ا

حقكؽ الناس ،كقد يستعممو في ىدايتيـ حتى يستقطب اىتماميـ ،مما يجعمو مصدر
تنجذب إليو كؿ فئات المجتمع ،كما حدث ذلؾ مع "نجـ الديف" بطؿ ركاية "خطكات" الذم
أصبح بحكـ منصبو في لجنة مكافحة اإلرىاب مصدر اىتماـ بالنسبة لممنظمة.
كبذلؾ نجد أف نمكذج المناضؿ في ركاية "خطكات" يتمثؿ في شخصية نجـ الديف
كىي شخصية دينامية تدكر حكليا األحداث مف بداية الركاية إلى نيايتيا ،كىك الحامؿ
لمفكرة التي يريد إبالغيا ،كالمعبر عف معطيات الكاقع في الفترة التاريخية التي كجد فييا
ككؿ ذلؾ لإلفصاح عف انتمائو الحقيقي.1

جعؿ الركائي البطؿ نجـ الديف الشخصية المحكرية الذم تدكر حكلو كؿ الشخصيات
كترتبط بو أحداث الركاية ،كىك يمثؿ فئة المناضميف الذيف يدافعكف عف تكجياتيـ
اإليديكلكجية التي ىي في خدمة الناس كتدافع عف قضاياىـ.
كىذا ما تشيد بو المنظمة في الطمب الذم بعثتو إلى نجـ الديف لالفضماـ إلييا«:لقد
ارتأت قيادة تنظيـ اف السرم ترشيحؾ لمعضكية فيو بعد تأكدىا مف سالمة طكيتؾ ك

نبالة

تكجياتؾ ككطنيتؾ ،كما قد حفزىـ إلى انتقائؾ ،مما تتسـ بو مف بساطة كتكاضع ،كمحاباة
لمكادحيف ،كتعاطؼ مع الفئات المسحكقة ،إضافة إلى شدة نقمتؾ كسخطؾ عمى الطغاة
كالمرتشيف كالظالمييف».2
تقر المنظمة السرية بحرص نجـ الديف عمى الكقكؼ ضد كؿ مف ييضـ حقكؽ
اإلنساف ،كسخطو عمى كؿ مف يساىـ في ذلؾ مما يؤكد حرصو كنضالو ضد الطغاة.
كيظير نضاؿ نجـ الديف ضد كؿ مف يمارس العنؼ كخرؽ القكانيف أك تجاكز حقكؽ
اإلنساف ،في قكلو عند مساعدتو لصديقو عبد السالـ ...« :لقد ازرني صباحا أحد مسؤكلي
 1ينظر :إبراىيـ عباس ،الركاية المغاربية ،تشكؿ النص السردم في ضكء البعد اإليديكلكجي ،دار الرائد ،الجزائر ،ط
 ،2005ص .356
 2حفناكم زاغز ،خطكات في االتجاه اآلخر،دار ىكمو ،الجزائر( ،دط) ،2004 ،ص.8
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أجيزة مكافحة اإلرىاب الستشار تم في أمر ما ،ككانت الفرصة مكاتية إلحاطتو بالذم
سيحدث...كأعمفت عف كجية نظرم التي تتجسد في المالحظة مف بعيد لتحديد ىكمة الذم
سيستمـ المبمغ ،ليتأتل فيما بعد اتخاذ اإلجراءات التي تكفؿ سالمة كأمف المكاطنيف» .1
سعى نجـ الديف كبمساعدة المسؤكليف بالمجنة المتخصصة بمكافحة اإلرىاب إلى
التعرؼ عمى نكعية المنظمة التي تكجيت لمصديؽ بطمب الماؿ ،حتى يضمف سالمة
المكاطنيف.
بحكـ منصب النمكذج المناضؿ يظير أنو شخصية مثقفة كاعية تعمؿ عمى محاربة
كؿ أشكاؿ العنؼ الممارسة ضد اإلنسانية ،كىذا ما يؤكده قكلو« :تـ إشعارم مف لدف
الجية المسؤكلة بضركرة اإلعداد كالتأىب لممساىمة في مؤتمر ىاـ سينعقد في منتصؼ
الشير المكالي...لدراسة أبعاد العنؼ المنظـ ذم الطابع السياسي كمدل خطكرة تبعاتو
عمى األمف كاالستقرار في الدكؿ العربية».2
نجد نجـ الديف يكافح كؿ أعماؿ العنؼ التي تتعرض ليا الدكؿ العربية لتكفير األمف
كاالستقرار ،كالبحث عف الحرية كالكرامة اإلنسانية.
يمثؿ جيؿ مف المثقفيف بأكممو المناضميف ضد العنؼ ،حيث يساىـ في النضاؿ مف
أجؿ البحث عف الديمقراطية كالعدالة كالحرية أم حماية الحقكؽ اإلنسانية .3
كمع أف الشخصية المناضمة تقدـ «بصكرة مكتممة منذ ظيكرىا األكؿ بحيث ال
يتكقع القارئ تغي ار في تفكيرىا كسمككيا مع تتابع األحداث بؿ تظؿ ثابتة عمى مكقفيا الذم
رسمو ليا المؤلؼ» 4 .إال أننا نجد البطؿ نجـ الديف قد أعمف عف انضمامو لممنظمة في

 1الركاية  ،ص .95
 2نفسو ،ص .58 ،57
 3ينظر :صالح كلعة ،عبد الرحمف منيؼ الرؤية كاألداة ،عالـ الكتب الحديث ،إربد ،ط ،2009 ،1ص .114
 4حسف األشمـ ،الشخصية الركائية عند خميفة حسيف مصطفى ،ص .299
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لحظة ضعؼ أج بر فييا عمى ذلؾ «إنني بإذنو تعالى سأناضؿ مف أجؿ االرتفاع بقدراتي
في» .1
إلى مستكل ثقة اإلخكاف ّ

فرغـ عمؿ نجـ الديف كثقافتو إال أنو عجز عف رفض االنضماـ كأعمف قبكلو في

لحظة ضعؼ ،كىك ال يدرؾ كيؼ حصؿ ذلؾ ،فتظير ىنا معاناة المناضؿ كالمثقؼ الذم
دفع بنفسو مف النقيض إلى النقيض «ما ىكذا ينبغي لؾ يا نجـ أف تقذؼ بنفسؾ مف
النقيض إلى النقيض ،باألمس كنت مف عتاد المناضميف ضد اإلرىاب ،كاذا بي اليكـ
أجدني في صميـ بؤر منظريو كالعامميف عمى تطكيره كتعميؽ محتكاه.2 »...
حيث يشعر نجـ الديف باألسى عمى اتخاذ قرار مثؿ قرار االنضماـ ،كيؼ ال ؟ كىك
المناضؿ باألمس  .كاليكـ يجد نفسو مف أعضاء الجماعة اإلرىابية ،كىك الذم ال يقكل
عمى فعؿ ما تقكـ بو المنظمة.
كقد لجأ الركائي ىنا إلى عرض صكر اإلنساف (المجتمع) مف خالؿ ىمكـ نجـ
الديف النضالية بكؿ أبعادىا ،حتى في لحظات ضعفو المشركعة ،كنسجيا نسجا كاقعيا
3

دقيقا.

فضعؼ البطؿ نجـ الديف ىك ضعؼ كؿ إنساف  ،أك باألحرل ىك ضعؼ المجتمع
بأكممو ظير مف خالؿ معاناة البطؿ ،معاناة اإلنساف الكاقعية في ظؿ فترة متأزمة ىي فترة
بتحكؿ مبادئو كانضمامو إلى المنظمة اإلرىابية،
العشرية ،ألف انكسار المناضؿ ّ

داللة

عمى رؤية متجاكزة لمسائد في كثير مف النصكص المتعاممة مع قضية الكفاح الكطني .4
كالنمكذج المناضؿ نجـ الديف رغـ انكساره كاحساسو بالضعؼ لقبكؿ االنضماـ يبقى
النمكذج الذم يحمؿ اإليديكلكجية اإليجابية مف خالؿ إص ارره عمى الكفاح ضد القكل التي

تمارس العنؼ في كؿ اؿكطف اؿعربي« :فعال تمؾ ىي أمنيتي أف أقاتؿ بكؿ ما أممؾ أك
1الركاية  ،ص .76
 2نفسو ،ص .78 ،77
 3ينظر :إبراىيـ عباس ،الركاية المغاربية ،ص .362
 4ينظر :حسف األشمـ،الشخصية الركائية عند خميفة حسيف مصطفى ،ص .299
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أستطيع الحصكؿ عميو ،محتال لكطني أك أم كطف عربي ،ألننا أمة كاحدة انتماؤىا
العركبة كدينيا اإلسالـ ،لذلؾ سأىب نفسي فداء لكطف تمتد جذكرم منو كتنتمي أركمتي
إليو».1
فنجـ الديف يتمسؾ بمبادئو بالرغـ مما يعانيو في ظؿ ظركفو الصعبة ،مف أجؿ
النضاؿ كالدفاع عف الكرامة اإلنسانية ضد كؿ مف يمارس العنؼ عمى الكطف العربي.
يبدك أف نجـ الديف صكرة لمفرد العربي الذم يعيش كاقعا متأزما في لحظة تاريخية
مميئة بالخكؼ كالقمع كالقير ،فيدافع عف الركح الكطنية كاإلنسانية ؛ ذلؾ ككنو «بطال ىك
مفرد في جمع كجمع في مفرد ،يصبح البطؿ تجسيما لمجرد ىك ركح األمة ،كيجد الركح
القكمي المجرد طريقو إلى التاريخ عبر الشخصية المحددة» .2
فيمثؿ نجـ الديف المجتمع العربي بأسره ،ذلؾ ألف الكعي الفردم يعبر عف الكعي
الجماعي مف أجؿ تحقيؽ حياة أفضؿ  ،قكاميا العدؿ كالمساكاة كالحرية.
كمع حضكر نجـ الديف بطؿ ركاية "خطكات" نمكذج مناضؿ يشكؿ طرفا في
الصراع ،فال بد مف حضكر الطرؼ اآلخر كىك الطرؼ المعاكس ،كقد كجدنا أنو يتمثؿ
في المنظمة اإلرىابية التي تعرقؿ مسار نجـ الديف كباقي الشخصيات ،كليذا يصمح نعتيا
بالنمكذج المضاد.
 2النموذج المضاد:
- 3
كفي المقابؿ نجد النمكذج المضاد ،كىك الشخصية المناكئة المضادة كالتي يسمييا
بكرناؼ( )BOURNEUFالقكة المعاكسة ،التي تعرقؿ تحقؽ رغبة الشخصية الدينامية فتقؼ
في مكاجيتيا كتجابييا ،بؿ تمثؿ القكة الضاغطة عمى النمكذج المناضؿ بكؿ كسائؿ
التيديد.3
 1الركاية ،ص .156
 2الشريؼ حبيمة ،الركاية كالعنؼ ،عالـ الكتب الحديث ،إربد ،ط ،2010 ،1ص .148
 3ينظر :إبراىيـ عباس ،الركاية المغاربية ،ص .383 ،382
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حيث تعمؿ الشخصية المناضمة –كما ذكرنا آنفا-المتمثمة في نجـ الديف عمى
مكافحة كؿ أشكاؿ العنؼ كخاصة ما يمارسو اإلرىاب ،كىنا تعمؿ المنظمة عمى عرقمة
عممو كتحكؿ دكف تنفيذه ،كيتجمى ذلؾ في طمبيا مف نجـ الديف االنضماـ إلييا

«:لقد

ارتأت قيادة تنظيمنا السرم ترشيحؾ لمعضكية فيو بعد تأكدىا مف سالمة طكيتؾ كنبالة
تكجياتؾ ككطنيتؾ ...كميما تكف الحالة التي أنت عمييا في الكقت الراىف فإياؾ أف تبادر
بالرد السمبي».1
منذ الصفحات األكلى لمركاية يظير اختيار المنظمة لنجـ الديف باالنضماـ إلييا مع
تأكدىا مف نبالتو كمحاربتو لكؿ أشكاؿ العنؼ ،مستغمة في ذلؾ منصبو ككنو عضكا في
لجنة مكافحة اإلرىاب بك ازرة الخارجية كىك منصب حساس ضمف النظاـ السمطكم  ،فترل
أف بيده زماـ األمكر ،بؿ تعمؿ عمى تيديده مف الرد السمبي  ،أم بضركرة إعالف المكافقة
باالنضماـ ،حيث تكجيت المنظمة إلى شخصية تعتبر مف الدرجة األكلى أنو باستطاعتيا
اتخاذ الق اررات الالزمة مما يمكنيا مف امتالؾ القدرة عمى التغيير ،فتمارس المنظمة أفعاليا
دكف ضجيج.
كمف ىنا بدأ الصراع  ،ذؿؾ ألنيا «الطرؼ الفاعؿ في ىذه العالقة كالذم تمثمو
الشخصية التي تتصرؼ مف مكقع قكة ما ،كتعطي لنفسيا حؽ التدخؿ في تقرير مصير
الفرد أك األفراد الذيف تطاليـ سمطتيا».2
فيعني أف النمكذج المضاد أك باألحرل المنظمة تعمؿ عمى السيطرة كفرض
سمطتيا ،كتتصرؼ انطالقا مف مكقع قكة ما يخكليا لذلؾ ،فتتمكف مف التحكـ في مصير
كؿ فرد كباالعتماد عمى كسائؿ تيديد متنكعة.

 1الركاية ،ص .9 ،8
 2حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركائي ،ص .279
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كؿ ذلؾ يؤكد أف المنظمة تمارس كؿ أنكاع القير كبأنماطو المختمفة النفسية
كالجسدية ،1فكما عمؿ ت بالضغط عمى نجـ الديف باالنضماـ إلييا ،تضغط عميو بأف
يمارس عممياتيا المتمثمة في االغتياؿ.
«إنما المقصكد ىذه المرة القضاء عمى أربعة أشخاص ألنيـ كفرة ،مالحدة ،مفسد كف في
األرض ،متفافكف في خدمة الطاغكت فكأنما استبدلكا عبادة اهلل بعبادتو ،فيـ بذلؾ
مشرككف دماؤىـ كأمكاليـ حالؿ».2
فالمنظمة تضغط عمى نجـ الديف لممارسة فعؿ القتؿ ،قتؿ أربعة أشخاص (شرطي
كجندم كدركي كصحفي) كىـ أشخاص ـ سالمكف يقكمكف بالسير عمى سيادة األمف في
البالد ،كنجد أف كؿ ىؤالء مف الطبقة المثقفة ،كالمنظمة تريد القضاء عمييـ

ـ ف طريؽ

نجـ الديف لتدعـ بيا مركزىا كسمطتيا ،كحتى ال يساىـ كؿ منيـ في حماية المكاطنيف
كالرقي بالبالد لنشر الحرية كالعدؿ.
كيظير أف المنظمة تمارس أفعاؿ العنؼ كالشر كتحاكؿ فرض سمطتيا ،حيث يتضح
منيجيا في الحياة ،كىنا تكمف اإلشارة إلى التحكؿ في القيـ لدل النمكذج المضاد ،حيث
تسعى إلى تحكؿ المناضؿ مف عامؿ نبيؿ يناضؿ مف أجؿ قضايا نبيمة ضد الظمـ ،إلى
فاعؿ ينتج الفساد كالظمـ معا  ،3حتى تكسبو إلى جانبيا كتدعـ بو أعماليا فال

تتعرقؿ

مشاريعيا مف أفعاؿ الدمار كالتخريب ،بيدؼ االستيالء كالسيطرة عمى السمطة

 ،فيعـ

الفساد بالنظاـ العاـ ،حيث تتمكف مف اكتساب كؿ شيء دكف ح

سيب أك رقيب ،كتمبى

بذلؾ مصالحيا كغاياتيا الذاتية.
كمف بيف مالمح القير انتياز المنظمة كاستغالليا لمنصب
البطؿ نجـ الديف ،ككنو المدير العاـ لشركة التكريد كالتصدير،
 1ينظر :حسف األشمـ ،الشخصية الركائية عند خميفة حسيف مصطفى ،ص .181
 2الركاية ،ص .118
 3ينظر :الشريؼ حبيمة ،الركاية كالعنؼ ،ص .168
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«تتضمف الرسالة المطالبة بتسديد مبمغ ضخـ كمساىمة في دعـ الجياد».

1

فيظير أنيا

تمارس قي ار ماديا ،لطمبيا المبمغ الضخـ حتى تدعـ بو كتمكؿ أعماليا باسـ الجياد ،إذ
تتخذ مف شرع اهلل كرسكلو قناعا تخفي كراءه أفعالو ا.
كقد يمارس النمكذج المضاد القير الجسدم ،فيمجأ إلى القتؿ ،كال يخفي طبيعتو
االنتيازية كاالستغاللية ،كتجمى ذلؾ لما طمبت المنظمة مف الرائد جعفر تزكيدىا بالسالح
مستغمة منصبو ككنو المسؤكؿ األكؿ عف مخزف السالح كالذخيرة بالمؤسسة العسكرية ،مع
تيديدىا لو إف لـ يستجب لطمبيا ،كنفذت تيديدىا فكقع القتؿ عمى يد سعد ابف أخ الرائد
ذلؾ ألف النمكذج المضاد «ال يتكانى عف استغالؿ ضعؼ أبناء جمدتو استغالال فاحشا ال
يفرؽ بيف قريب أك بعيد ،الكؿ يساكم مصالحو كمنافعو»2 .أم أف النمكذج المضاد يقكـ
بأم عمؿ  ،كالميـ ىك أف تمبى مصالحو كمطالبو  ،ؼىك ال يفرؽ حتى بيف القريب كالبعيد
حيث يتعرض ليـ بأفعالو العنيفة.
كعندما كانت المنظمة ال تريد سكل تمبية حاجياتيا ،فإنيا تقكـ بعمميات القتؿ ؛ ألف
الذم ال يمبي مطالبيا يعتبر خائنا ،كىذا ما قاـ بو سعد

« :استخرج سعد مسدسا كىك

يقكؿ... :أجمؾ انتيى كما قررت القيادة كمصيرؾ الجحيـ أييا الكافر الممعكف أنت كمف
تبعؾ ألف عدـ االستجابة لممنظمة خيانة...أطمؽ سعد رصاصتيف عمى عمو ،فارتمى
خالد ليبعد خطر المكت عف أمو كأختو ،لكف سعد ا لـ يميمو إذ أفرغ فيو رصاصتيف ثـ
ألحؽ األـ بيما».

3

تظير ىنا مدل بشاعة ىذه الجريمة التي كقعت عمى يد قريب مف العائمة،

(سعد)

الذم قاـ باغتياؿ عمو كعائمتو ،الذم اعتبر خائنا لعدـ استجابتو لممنظمة ،فال ييـ سعد
إذف سكل تمبية مطالب الجماعة.
 1الركاية ،ص .86
 2إبراىيـ عباس ،الركاية المغاربية ،ص.383
 3الركاية ،ص .150 ،149
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نجد أف سمكؾ الجماعة ىك السمكؾ العنيؼ ،فال تظير في النص إال كىي مرتبطة
بفعؿ العنؼ المكجو لمف يختمؼ معيا أك يخالفيا.

1

حيث تجد في العنؼ لذة ترىب بو

الناس حتى كىـ في بيكتيـ مما يضطرىا إلى فعؿ االقتحاـ.
مثمما حدث مع أسرة الحاج محي الديف لما جاء زائر

ا يسأؿ عف ابنو الضابط

سميماف ،فأخبره الحاج بأنو عاد إلى الثكنة كقاـ بكاجب الضيافة ،لكف الزائر قاـ بتكذيبو
فحدث فعؿ االقتحاـ « :لما كصؿ األمر إلى ىذا الحد مف سكء التفيـ كقمة االحتراـ ،ىـ
الحاج أف يغمؽ الباب في كجو الزائر ،كفي تمؾ األثناء تدخؿ أربعة شباف كانكا عمى مقربة
منيما ،فاقتحمكا عميو المنزؿ عنكة ،أكصدكا الباب بالرتاج...فتشكا المنزؿ غرفة
غرفة2»...فيظير ىنا مدل العنؼ في المعاممة الذم تظيره الجماعة ،فال تحترـ اآلخريف
في بيكتيـ حينما قامت بتكذيب الحاج ،كىك إنساف تقي كاقتحمت عميو البيت عنكة.
بؿ قاـ رجاؿ المنظمة بتيديد الحاج إف لـ يدليـ عمى

ـ كاف ابنو بقكؿ أحدىـ:

«اسمع أييا العجكز األخرؽ إف لـ تدلنا عمى ـ كاف ابنؾ خادـ الطاغكت أك تأمره ىاتفيا
بالحضكر الفكرم إف كاف كما تدعي خارج المنزؿ...فإف مصيركـ جميعا اليالؾ
اؿـ احؽ» ،3نرل مف ىذا التيديد سمكؾا فيو ترىيب ك كعيد كعنؼ غير مبرر ،عندما قامت
الجماعة بتكذيب الحاج ،كاعتبرت الضابط ابنو في خدمة الطغاة

كىك يعمؿ لحماية

الكطف ،كبذلؾ فيؤالء يخالفكف الجماعة ،كفي تمؾ المحظة أمر أحدىـ رفاقو بقتميـ:
«...كىنا صاحت األـ تستنيض شجاعة أب سميماف الذم ىب كالثكر المطعكف ليرتمي
عمى الذم شرع في ذبح الرضيعة ،لكف اآلخر عالجو بطعنة قاتمة ثـ أجيزكا عمى األـ
خالؿ ثكاف كلـ يثنيـ استرحاـ بثينة ليغد ؽكا عمييا النجاة ،بؿ أجيز أحدىـ عمييا بتبجح»
فتظير ىنا قمة العنؼ في قتؿ ىؤالء األبرياء الذيف ال ذنب ليـ سكل أنيـ ينتمكف
 1ينظر :الشريؼ حبيمة ،الركاية كالعنؼ ،ص .234
 2الركاية ،ص .125 ،124
 3نفسو ،ص .125
 4نفسو ،ص .127 ،126
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لمشخص الذم يبحثكف عنو ،مع أنو برمء أيضا إال ألنو مكظؼ لحماية الكطف
كالمكاطنيف.
كما يظير السمكؾ العنيؼ لمجماعة عند اقتحاـ بيت حمدكف األجنؼ أحد مذيعي
القناة الكطنية كالمقيـ مع أمو كأخكيو حيث« :سمع طرقا عمى الباب...ما إف كاريت (األـ)
الباب حتى اقتحـ اثناف عمييا البيت كأكصدا خمفيا الباب ،فأنشده الشاب المسالـ
كصاح...ما األمر أييا األخكيف؟ فكانت اإلجابة طعنة قاتمة...لـ تتمالؾ األـ كىي ترل
رجؿ البيت كفمذة كبدىا يتخبط في دمائو أف ألقت بنفسيا عمى القاتؿ كىي تعكؿ كتندب
كتصرخ...لـ يميميا الثاني الذم ارتأل أف يردييا ىي األخرل خشية التعرؼ عمييما في
مرحمة التحقيؽ».1
حمدكف شاب مسالـ ك اغتالتو المنظمة ك كالدتو ،كىك لـ يقـ بأم عمؿ مشيف بؿ
بالعكس مف ذلؾ ،حيث يعمؿ إلفادة الكطف كالمكاطنيف كتزكيدىـ باألخبار الالزمة
كالمنظمة ترل أنو معرقؿ ؿمسارىا كليذا تعرضت لو بالقتؿ.
نالحظ أف كؿ الشخصيات التي تنتمي ؿىذا النمكذج (المنظمة) تنجز حدث القتؿ
كتكشؼ عنو كفعؿ أساسي يشكؿ كيانيا ،كيقكد الشخصيات األخرل نحك مصيرىا المكت
مما يعبر عف العنؼ كالتطرؼ في سمككيا ،فيي تحسب نفسيا مصمحة كليست قاتمة
بحجة الدفاع عف الديف ،كىك فعؿ يغيب فيو البعد اإلنساني ،كترل أف كؿ مف يخرج عنيا
أك يخالفيا فيك عاص كيستحؽ القتؿ.

2

كلذلؾ تقكـ بقتؿ أكلئؾ األبرياء بحجة الدفاع عف الديف ،كترل أنيـ أناس كافركف كال
يعرفكف الشرع ،كىي بذلؾ تعتقد أنيا مصمحة كطريقيا ىك الصحيح ،كانما منيجيا ىك
منيج متطرؼ ألنيا تفسر األمكر كما ترل ىي ال كما يرل الديف،
بقتؿ األبرياء.
 1الركاية ،ص .148 ،147
 2ينظر :الشريؼ حبيمة ،الركاية كالعنؼ ،ص .263 ،260
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كىذا ما حدث أيضا مع األستاذ الجامعي نكفؿ الرحمكني الذم خرج ذات مساء رفقة
كلده قاصدا مقر عممو ،فطمب منو رجالف نقميما إلى المستشفى بحجة أف أحدىما مريض
فكافؽ األستاذ عمى ذلؾ:
«لكنو في منتصؼ الطريؽ في مكقع خاؿ مف المساكف...صدر أمر لألستاذ
بالتكقؼ حاال...تكقؼ كالتفت ليرل مدعي المرض يضع الخنجر عمى عنؽ
الصبي...صرخ االبف كالنشيج يسترحـ ،يستغيث...انفجر األب مستعطفا لماذا الكلد؟...رد
عميو الجالد...ألنؾ كافر ،فاجر ،كال تمد إال مثمؾ في الكفر كالفجكر ،انطمقت الرصاصة
عمى صدغو بعد أف شاىد رأس الكلد مفصكال عف الجسد ليكضع في تأف عمى سطح
1

السيارة».

ىذا عنؼ غير مبرر مع أنيا تتخذ مف الديف قناعا تختفي كراءه لتمارس عمميات
ؼ
القتؿ بحجة الدفاع عنو ،كليذا قامت بقتؿ األستاذ نكفؿ الرحمكني كابنو بأبشع طريقة ،ال
لشيء إال ألنيا تدعي أنو كافر كال يمد إال كافر ا مثمو ،حتى أنيا تتمتع بعممية القتؿ حيث
تشعر بنكع مف المذة كىي تمارس فعميا البشع ،بؿ كتتفنف فيو بكضعيا رأس الصبي عمى
سطح السيارة.
يكحي ىذا الفعؿ بأنيا تعمؿ عمى تحقيؽ غاية معينة كىي القضاء عمى العناصر
الفاعمة في المجتمع ،حيث يعمؿ األستاذ عمى تربية األجياؿ الصاعدة كالناشئة لمنيكض
بالبالد أكثر كىي تحاكؿ طمس ذلؾ ليعـ الفساد كتعطي لنفسيا حؽ الحياة كالتصرؼ في
البالد ،مع أنيا حرمت اآلخريف مف حقيـ في الحياة.
كمثؿ ىذا النمكذج يظير دائما «كغاصب لمحقكؽ ،يظؿ بحاجة إلى ممارسة العنؼ
كاإلرىاب لممحافظة عمى كجكده» .2حيث يمجأ إلى ىضـ حقكؽ اآلخريف حتى يحقؽ كيانو
كيفرض كجكده المستقؿ.
 1الركاية ،ص .146
 2حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركائي ،ص .299
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يظير مف ذلؾ أف كؿ الشخصيات التي تعرض ليا النمكذج المضاد تنتمي إلى
الفئة المثقفة التي تعمؿ عمى الرقي بالمستقبؿ في حياة قكاميا الحرية كالعدؿ كالمساكاة
كالكرامة اإلنسانية ،كليذا قاـ النمكذج بكضع حد لمسيرة ىؤالء حتى ال تعرقؿ أعماليا
ألنيا تعمؿ عمى ىدـ المجتمع بفرض ق ارراتيا كمكاقفيا التي تتسـ بمظاىر العنؼ كالقسكة.
فيظير ىذا النمكذج في الركاية «كمغتصب يسمب كيستعبد اإلنساف كيمارس جميع
الكسائط لمضغط عمى الناس كحمميـ عمى القبكؿ باألمر الكاقع»

1

يريد السيطرة عمى

الناس ككنو يدعي الحقيقة في حماية المجتمع باسـ الديف ،ككؿ مف يخرج عف ىذا اإلطار
فيك عاص كيستحؽ القتؿ ،كمنو نرل أف ىؤالء المثقؼ مف يعيشكف مرحمة تاريخية يعانكف
فييا أزمة اإلرىاب أك ما يعرؼ بالعشرية السكداء.
يبدك أف ىذه الشخصية ال تتحمؿ مسؤكلية انتيازيتيا كحدىا ،بؿ نجد أف البنية
االجتماعية أك السياسية أك االقتصادية تتحمؿ جزءا كبي ار منيا.

2

فمكي تمارس ىذه الشخصية انتيازيتيا فال بد مف أف تتصؿ ببنية معينة حتى تحقؽ
غايتيا ،فتكجيت إلى البنية السياسية كما فعمت مع البطؿ نجـ الديف ككنو يحتؿ منصبا
متصال بالنظاـ أك السمطة ،فاستغمتو لالنضماـ إلييا ،كىذا ما فعمتو أيضا مع الرائد جعفر
لتزكيدىا بالسالح ،كمع عائمة الحاج محي الديف أيضا بحثا عف ابنو الضابط سميماف
لتتخمص منو ككنو يعارض مصالحيا .كتكجيت إلى البنية االقتصادية كما فعمت مع عبد
السالـ مستغمة منصبو ككنو المدير العاـ لشركة التكريد كالتصدير لدعميا بالماؿ ،كما
تكجيت إلى البنية االجتماعية عندما تعرضت لقتؿ األستاذ نكفؿ الرحمكني مع ابنو
كالصحفي حمدكف األجنؼ مع أمو.

 1حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركائي ،ص .295
 2حسف األشمـ ،الشخصية الركائية عند خميفة حسيف مصطفى ،ص .251
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لنتأكد مف «أف ىذا النمكذج يمثؿ رم از لمقكل السالبة التي تعمؿ مف أجؿ اختالؿ
المكازيف ،كتيديـ حقائؽ قائمة بذاتيا إلرساء حقائؽ بديمة كدخيمة»  1أم أنو يممؾ ػ ػؽػ ػ ػ ػ ػ كة ما
ال تعرؼ مرجعياتيا يعمؿ مف خالليا عمى اختالؿ المكازيف السياسية كاالجتماعية
لتيدـ الحقائؽ التي تساىـ في بناء المجتمع مما
كاألمنية كالدينية كحتى االقتصاديةّ ،
يسمح ليا ببناء مجتمعيا ىي ،مجتمع قكامو القمع كالتطرؼ كالقتؿ.
كفترة اإلرىاب التي تحيؿ عمى تسعيفمات القرف الماضي ،نجد أف الصراع فييا كاف
صراعا داخميا نابعا مف داخؿ البالد ،حيث أصبح القاتؿ كالضحية جزء

ا مف الذات

بانتمائيما إلى مجتمع كاحد ،ككطف كاحد ،كقد شكؿ ىذا الصراع تصدعا كانقساما في
اليكية الجماعية ،ككنيا تعيش أزمة داخمية ،بإشاعة الرعب في صفكؼ المكاطنيف ،بمف
المثقؼف الذيف طالتيـ المطاردة كالقتؿ كاالغتياؿ .2
ك
فييـ
فالمنظمة اإلرىابية تنبثؽ مف المجتمع الذم تنتمي إليو ،كتتخذ مف التطرؼ أسمكبا
ليا في الحياة ،حيث تؤمف بمبادئ تحاكؿ فرضيا كترل أنيا في خدمة المجتمع ،ككؿ مف
يخالفيا مف أفراد المجتمع يدخؿ معيا في صراع ،مما يشكؿ أزمة تحدث انفصاال في
ىكية المجتمع الكاحد ،بنشر الرعب كسط المكاطنيف كخاصة المثقفيف الذيف تتعرض ليـ
بالمطاردة كالقتؿ ،مثمما حدث –كما رأينا آنفا -مع شخصيات الركاية التي بيف أيدينا.
يبدك أف المنظمة تعمؿ عمى اختيار العناصر الفاعمة في المجتمع ،فتتعرض ليـ
بالمطاردة كالمالحقة أينما ذىبكا ،لتكسبيـ إلى جانبيا كتدعـ بيـ أعماليا لتضمف
استمرارىا في الكجكد ،كتثبت أنيا األقكل لتتمكف مف السيطرة عمى البالد كالقضاء عمى
النظاـ الذم ترل

كجكب محاربتو  ،ألنو سبب في شيكع مظاىر الفساد كالفكضى

كاالرتشاء...لتحؿ محميا مبادؤىا ىي بقياـ دكلة إسالمية عادلة كذلؾ بنشر الرعب الذم
 1إبراىيـ عباس ،الركاية المغاربية ،ص .387
 2ينظر :بكشعيب الساكرم كآخركف ،اليكية كالتخييؿ في الركاية الجزائرية ،رابطة أىؿ القمـ ،سطيؼ ،ط2008 ،1
ص .49
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انجر عنو فعؿ القتؿ ألناس أبرياء يساىمكف في بناء المجتمع كالبالد كؿ بطريقتو الخاصة
ككفقا لمستكاه الثقافي.
كمف ىنا نالحظ أف الركائي قد جعؿ النمكذج المضاد في ركاية "خطكات " يتمثؿ في
اإلرىاب الذم «نصبو لمقياـ بميمة القمع كفرض األمر الكاقع...ثـ أف التطرؼ الذم
كانت تتسـ بو ق ارراتو كمكاقفو...كاف يعطي لشخصيتو بعدا استثنائيا كيخكؿ لو تمؾ
المكانة الخاصة التي يحتميا ضمف الشخصيات المرىكبة الجانب (المضادة)» .1
مما يعني أف كؿ مظاىر العنؼ التي تتسـ بيا المنظمة اإلرىابية مف قمع كقتؿ
كتطرؼ كانتيازية يجعميا تدخؿ ضمف ىذه الفئة ،ذلؾ ألنيا ال تظير في النص إال كىي
تقكـ بفعؿ العنؼ ،كليذا يجكز لنا أف ندخميا ضمف النمكذج المضاد.
- 4بنية األسماء:
ال يكجد أم عمؿ تخييمي مف دكف شخصيات لتنيض باألحداث عبر المسار الحكائي
كال بد مف تحديد أسماء ليذه الشخصيات حتى يمكف تمييز بعضيا عف بعض.
كلعؿ أكؿ شيء يالحظو القارئ كمنذ الصفحات األكلى لمركاية ىك االسـ ،مما يحقؽ
نكعا مف التكاصؿ بيف القارئ كالشخصية الركائية ،عمى اعتبار أف االسـ أكؿ مؤشر يحيؿ
المعمش ،ألف االسـ ىك «تعبير لغكم عف

عمى ىكية الشخصية كما تتحدد في الكاقع
ىكية محددة لكؿ شخص فردم».2

فحضكر الشخصية شيء ميـ في كؿ األجناس األدبية كخاصة جنس الركاية
كاسميا يشكؿ أحد الخطكط اليامة ،كعالمة عمى تحديد سماتيا المعنكية ،كيمثؿ بتكاتره
عامال أساسيا في كضكح النص كمقركئيتو.3

 1حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركائي ،ص .298
 2أحمد مرشد ،البنية كالداللة في ركايات إبراىيـ نصر اهلل ،ص .36
 3ينظر :إبراىيـ صحراكم ،تحميؿ الخطاب األدبي ،ص .161
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حيث يساىـ االسـ في الكشؼ عف الصفات الداخمية لمشخصية ،كما يحدد صفاتيا
الخارجية ،كيساعد أيضا عمى كضكح أحداث النص بتحديد الشخصية كىي تقكـ بالحدث
المككؿ إلييا مف طرؼ المؤلؼ.
كيمكف أف يقيـ االسـ عالؽ ة مع داللة الركاية مف خالؿ معناه المعجمي أك تركيبو
الصكتي أك مف خالؿ رصيده التاريخي  ،1فمف خالؿ فؾ شفرات االسـ قد نجد معناه
يحمؿ داللة ترتبط مف بعيد أك مف قريب بداللة الركاية.
كدالالت االسـ شيء معترؼ بو منذ القديـ عمى حد قكؿ عبد المالؾ مرتاض :أف لمتسمية
في التراث العربي دالالت تحدث عنيا الكثير  ،كمنيـ أبك عثماف الجاحظ الذم ذكرىا في
غير مكضع مف كتاباتو.2
فكما تختار األسماء لمشخصيات في الكاقع ،فقد يختار الركائي

أيضا أسماء

لشخصياتو ،سكاء كانت ىذه الشخصيات حقيقية مستمدة مف الكاقع ،أـ مف ابتكار خيالو
كالميـ مف ذلؾ أف تحمؿ داللة معينة.
ذلؾ أف « ؿالسـ داللتو الك ضعية» .3حيث ال يكضع االسـ ىكذا ،كانما ينبغي أف يحمؿ
داللة معينة تساىـ في تككيف جانب مف بناء الشخصية.
كلذلؾ يسعى الركائي كىك يضع األسماء لشخصياتو أف تككف متناسبة كمنسجمة
بحيث تحقؽ لمشخصيات احتمالية كجكدىا.

4

فكضع ىذه األسماء يستدعي الدقة لتنسجـ

مع أحداث النص كليشعر القارئ بدكره أف ىذه الشخصيات ليا كجكد حقيقي.

 1ينظر :صابر عبيد ،سكسف البياتي ،جماليات التشكيؿ الركائي ،ص .144
 2ينظر :عبد الممؾ مرتاض ،تحميؿ الخطاب السردم ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر( ،دط)
 ،2005ص .128
 3عبد المنعـ زكريا القاضي ،اؿبنية السردية في الركاية ،ص .88
 4ينظر :حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركائي ،ص .247
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كيعد االسـ «شكؿ فارغ يمتمئ تدريجيا بالقص ،ليحكؿ الشخصية مف النكرة إلى
المعرفة ،عمى اعتبار أنو يذيتيا أم يمنحيا سمات خاصة تميزىا عف بقية الذكات».

1

فالشخصية بدكف اسـ تككف مجيكلة ،كبو تصبح معركفة ،ذلؾ ألف االسـ يككف عبارة عف
داؿ أم شكؿ فارغ ،كيتشكؿ مدلكلو عبر مسار الحبكة مف خالؿ منح الشخصية
المكاصفات التي تجعميا مستقمة بذاتيا عف الشخصيات األخرل ،كالصفات الخارجية
كالداخمية ككذا الكظائؼ المنسكبة إلييا.
كمف ثمة يمكف اعتبار «أف االسـ الشخصي عالمة لغكية بامتياز»

2

أم أف االسـ

يكضع عف طريؽ المغة فيشكؿ عالمة ،تحيؿ عمى شخصية بعينيا ،إضافة إلى ما تحممو
مف دالالت تكشؼ عف الدكر الذم أسند إلييا ،مما يم ّكف مف إزاحة الغمكض الكامف
خمفيا.
كما دامت األسماء تكضع عف طريؽ المغة ،فقد تتعدل كتتنكع تبعا لمخمفيات
كالمرجعيات التي يستمد منيا الركائي أسماءه ،فقد تككف الخمفية دينية أك تاريخية أك
اجتماعية...مما يدؿ ىذا التنكع عمى ثقافة المبدع ،كما قد يساىـ في ثراء العمؿ األدبي.
كقد كظؼ الركائي في ركاية "خطكات " شخصيات متنكعة كاف ليا صدل في سير
األحداث ،كقد مفحىا أسماء كانت ليا داللتيا الخاصة التي تشير مف بعيد أك قريب إلى
الحدث البؤرم ،إضافة إلى ما تحممو مف معاف ليا أثرىا عمى الشخصية سكاء بالسمب أك
اإليجاب ،كحضكر ىذه األسماء في الركاية يكشؼ ع ف عدة أشكاؿ تنطكم تحتيا مما يدؿ
عمى ثراء ثقافة المبدع.

 1عبد الكىاب الرقيؽ ،في السرد ،دار محمد عمي الحامي ،تكنس ،ط ،1998 ،1ص .137
 2حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركائي ،ص .247
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نبيف الصيغ الكاردة في النص كبشكؿ مجمؿ كفؽ الجدكؿ التالي:
الصيغ المفردة

صيغ األسماء

الصيغ المركبة

نجـ الديف ،سيى
المجردة

فاتف ،عبد السالـ
ثريا ،نياد ،ليمى

/

فائزة ،خالد ،سعد.
 الجارة زبيدة.
القرابة
األسماء المحددة

 كمثكـ ابنة الجار.

األـ

 أـ سميماف.
 نيى ابنة آؿ شمندر.

المينة

 المديػر

/

 األستػاذ

 الضابط سميماف

المينة+االسـ

/

المقب+االسـ

/

االسـ الكصفي

/

األستاذ نكفؿ الرحمكني
 الرائد جعفر
 الميدم صفكاف
 حمدكف األجنؼ.
 الحاج محي الديف.

األسماء غير

رجاؿ المنظمة  -شخص مف العدـ – رجؿ مف المنظمة – ؾىال –

اؿمحددة

شاب – الشخص المجيكؿ – الحارس األميف -ثالث أشخاص
الجدول رقم ()1
أىـ صيغ األسماء الكاردة في الركاية

تتميز الركاية التي بيف أيدينا بكثرة األسماء

مادامت مساحتيا تسمح بذلؾ ،إال أف

بعضيا كاف فاعال في حركة السرد كمساىما في أحداث الركاية ،أما البعض اآلخر مف
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األسماء فقد ذكرت لتدعـ الحدث البؤرم كتساىـ في بنائو ،ككؿ ذلؾ إلضفاء الكاقعية
عمى الشخصيات كالحدث.
كصفاتو

كقد نكع الركائي في اختيار أسمائو ،حيث مزج بيف أسماء اهلل الحسنى

كأسماء الرسؿ كالصحابة كبعض الصفات المقتبسة مف الديف الحنيؼ ،فكانت بعض
األسماء ذات مسحة تراثية ،كما نجد األسماء المعاصرة لمفترة التي تتحدث عنيا الركاية.
كأسماء الركاية تصب في القالب العربي اإلسالمي ،مما يشير

إلى ثقافة المبدع

العربية اإلسالمية ،لتكاكب خاصة الفترة التاريخية التي تتحدث عنيا الركاية ،التي ظؿ
الغمكض يكتنفيا ردحا مف الزمف حتى الكقت الراىف ،فأراد الكاتب مف خالؿ ذلؾ إلقاء
نظرة عمى التاريخ بإعادة صياغة الرؤية الكاشفة لو.
كقد نكع الركائي في طريقة صياغة ىذه األسماء-كما الحظنا في الجدكؿ -فكانت
ىناؾ الصيغ المفردة كالمركبة ،كتنطكم تحت ىذه الصيغ صيغ أخرل فرعية ،كىي
المحددة كغير اؿمحددة ،إضافة إلى ما يترتب عنيا مف صيغ أخرل جزئية.
كفيما يخص األسماء المحددة كغير

اؿمحددة ،فنقصد بالمحدد االسـ الذم يحيؿ

كيشير إلى شخصية معينة فتعرؼ بو ،سكاء باسـ العمـ المجرد مف كؿ الزكائد ،أك
اؿمحدد فنعني بو األسماء

أك مينتيا أك قرابتيا أك كصفيا ،أما غير

بلقبيا

أك باألحرل

الشخصيات التي كردت دكف تحديد السميا بأم شكؿ مف األشكاؿ حيث كانت شخصيات
مجيكلة.كقد ذكرت بعض اإلشارات كالصفات التي تحدد جنسيا كذلؾ لمتمكيو بحقيقتيا.
كال بد مف تحميؿ ىذه األسماء حتى نتعرؼ عمى طبيعة اسـ كؿ شخصية  ،كسفقتصر عمى
األسماء البارزة في الركاية:
 1األسماء المحددة:
- 4
ىي التي جاءت –كما ذكرنا آنفا -محددة بعدة أشكاؿ تنطكم تحت اسـ العمـ المجرد
كالقرابة كالمينة كالكصؼ ،كىي متنكعة بيف الصيغ المفردة كالمركبة  ،كتحميميا كما يمي:
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 البطل نجم الدين :كىي الشخصية المحكرية ،التي تشكؿ بؤرة السرد ألنو مكضكع
الركاية كالراكم نفسو ،حيث تمثؿ الطبقة المثقفة التي تحتؿ منصبا حساسا ينتمي إلى
النظاـ ،كما تمثؿ الفئة المناضمة التي تكافح أعماؿ العنؼ كتدافع عف الحقكؽ اإلنسانية
مما جعميا مستيدفة ،كىي بذلؾ تشكؿ مرجعية لغيرىا ممف عانكا كشيدكا تاريخ الجزائر
في فترة التسعيفمات.
مؤلؼ مف كممتيف األكلى نجـ« نجـَ :ن َج َـ
ا
كيشكؿ نجـ الديف اسما كاحدا ،إال أنو جاء
النجكـ تجمع الككاكب كميا ...كالنجـ في األصؿ :اسـ
جكما ...ك ُ
الشيء َي ُ
نجـ ،بالضـ ُن ن
لكؿ كاحد مف ككاكب السماء » 1كالنجـ اؿكككب الثاقب الذم يقع في السماء كفيو إضاءة
بدليؿ قكلو تعالى« :كلقد زينا السماء الدنيا بمصابيح كجعمناىا رجكما لمشياطيف» .2
كالركائي كظؼ ىذا االسـ لما تحممو كممة نجـ مف داللة عمى االرتفاع كاليداية بنكره
في الظالـ ،مما يدؿ عمى محاكلة تخمص الشخصية مف الضغكطات اإلرىابية التي
ستكقعو في ىاكية العنؼ كاإلجراـ بطمبيا مف نجـ الديف كالمتمثؿ في االنضماـ إلييا ،لكف
نجـ الديف غير مقتنع  ،كلف يمارس أعماؿ العنؼ ،كلف يترؾ بمده

مسقط ،كانما سيبقى

الشاب الذم يحتؿ مرك از ساميا يدافع كيكافح مف خاللو كىك مزكد بمبادئ العدؿ كالمساكاة
السامية التي يدعك إلييا الديف.

 1ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة (ف ج ـ) ،ص.147
 2سكرة الممؾ ،اآلية.5
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ككممة الديف ىي الكممة الثانية التي جاءت مكصكلة باسمو األكؿ حتى تكحي
بتمسكو بتعاليـ الديف اإلسالمي ،كقد «اختاره الركائي قصد استشراؼ البعد الداللي
كالكظيفي ليذا االسـ في النص السردم ليمثؿ الركح الكطنية كالحماسية»  1بما تضمنو مف
داللة دينية ،ألنو الرجؿ المناضؿ الذم يعمؿ عمى مكافحة العنؼ كنشر مبادئ العدؿ
كالسمـ كالمساكاة.
نجد أف اسـ نجـ الديف بما تضمنو مف معاف كدالالت جاء مطابقا لطبيعة
الشخصية كما تحممو مف صفات تؤىميا لمدكر الذم كمفت بو.
 سهى أخت البطل:
سيى اسـ نجـ ييتدل بو في الميؿ،

السيا (سيى) :ككيكب صغير
كما جاء في المغة « ُ

خفي الضكء في بنات نعش الكبرل ،كالناس يمتحنكف بو أبصارىـ

»2كقد كظفو الركائي

لمداللة أيضا عمى عدـ الضياع كاليداية ،حيث كانت في كؿ مرة تنقد تصرفات نجـ الديف
كتذكره إف كقع في خطأ كتصحح لو ذلؾ ،فتبيف لو الصكاب كتيديو إلى الطريؽ الصحيح
كىي بذلؾ كانت مساىمة في البناء السردم حيث جاء االسـ مطابقا لمدكر المنكط بيا
حتى أف البطؿ نجـ الديف يعترؼ ليا بذلؾ «كاألخت محقة في كؿ ما قالت» .3
اتن:
ف ـــ
 ـــ
صديقة البطؿ نجـ الديف تعرؼ عمييا في الخارج عند ذىابو لحضكر مؤتمر حكؿ مكافحة
اإلرىاب ،كما إف رآىا حتى أعجب بيا ككقع في حبيا ،لكف سرعاف ما اختفت مف أحداث
الركاية ،حيث احتمت بعض الصفحات القميمة كأصبحت عبارة عف ذكريات بالنسبة لمبطؿ

 1آجقك سامية ،البنية السردية في ركاية مكاكب األحرار لنجيب الكيالني ،رسالة ماجستير ،إشراؼ بمقاسـ دفة ،جامعة
بسكرة ،2005/2004 ،ص.19

 2ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة (س ق ا)  ،ص.360
 3الركاية ،ص.54
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كفاتف مف فتف «فَتَ َف :األزىرم كغيره :جماع معنى الفتنة االبتالء كاالمتحاف كاالختبار
كأصميا مأخكذ مف قكلؾ فتنت الفضة كالذىب إذا أذبتيا بالنار لتميز الردمء مف

الجيد...كيقاؿ فتف الرجؿ بالمرأة كافتتف ،كأىؿ الحجاز يقكلكف فتنتو المرأة إذا كليتو
كنا ،فيك فاتف ،كأفتنو .كالفتنة ما يقع
كأحبيا .كالفتنة إعجابؾ بالشيء ،فَتََنوُ َي ْفتُِنو فَتْننا كفُتُ ن
بيف الناس مف القتاؿ ،كالفتنة :القتؿ ».1

« كفاتف (فاتنة) :فائقة الجماؿ ،كثيرة الخبرة ،اإلعجاب بالنفس ،يجف مف ينظر إلييا »

2

اسميا مشتؽ مف معنى الفتنة ،الفتنة التي كقع في براثنيا البطؿ ،كىي بذلؾ قد أدت
ؼ
الدكر الذم أسند إلييا ،لترمز إلى الكطف الذم أغرل بعض المنظمات بجمالو فكقع في
فتنة أكبر كىي العنؼ اإلرىابي.
 عبد السالم:
السالـ ك السالمة :البراءة
صديؽ البطؿ نجـ الديف ،اسمو مف أسماء اهلل الحسنى «،سمـ:
ُ
ِ
المةن .كالسالـ االستسالـ كحكي
الما َ
كس َ
كالسالمة مف جميع اآلفات .يقاؿَ :سم َـ َي ْسمَ ُـ َس ن
ِ
السؿ ػ ػ ػ ػ ـ
ػػ
الس ْمـ االستسالـ كضد الحرب أيضا»ِ .3فاسمو فيو داللة عى
السمـ ك َ
خاصة أف صاحبو كاف شخصا مسالما باحثا عمى الطمأنينة كاالستقرار ،ال ييمو سكل

عممو كثركتو ،مما جعؿ المنظمة تستيدفو لتزكيدىا بالماؿ ،فمجأ إلى صديقو نجـ الديف
ليساعده عمى إيجاد حؿ لمشكمتو.
كمع أف عبد السالـ احتؿ بعض الصفحات في الركاية ثـ اختفى مف األحداث ،إال أف
اسمو كاف مطابقا لمدكر الذم كمؼ بو.

 1ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة ( ؼ ت ف )  ،ص.90 ،89
 2خضر أحمد الخالدم ،األسماء العربية معانييا ك أشير مف حمميا  ،مؤسسة الفرساف لمنشر ،عماف ،ط2010 ،1
ص368
 3ابف منظكر،لساف العرب ،مادة ( س ؿ ـ) ،ص.327 ،326 ،325
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شخصي لـ تشارؾ في أحداث الركاية ،كانما حضرت عف طريؽ
ة
 المهدي صفوان :كىي
آلية االسترجاع ،حيث يستحضر البطؿ ىذه الشخصية كبعض صفاتيا كأفعاليا ،حتى
يقارف بينيا كبيف ما حدث لو ،كبذلؾ تككف قد ساىمت في البناء السردم أيضا ببعض ما
ذكره البطؿ عنيا.
جاء االسـ مككف مف كممتيف ،األكلى الميدم مف « ميدَ :ميَ َد لنفسو يميَد ميدا :كسب

كعمؿ .يقاؿ :ميَدت لنفسي كميدت أم جعمت ليا مكانا كطيئا سيال .كميد لنفسو خي ار

كامتيده ىيأه كتكطأه » .1كميدم « السالؾ الطريؽ الحؽ » .2كالثانية صفكاف :الصخر
األممس ،كىك مف الصفاء كيعني طيارة كصفاء السريرة 3 .ؼالميدم يعني اليداية ،كصفكاف
مف الصفاء كخمك الشيء مف الشكائب ،ليدؿ بو عمى اليداية إلى الطريؽ الصحيح كصفاء
البالد مف العنؼ.
يبدك أف ىذا االسـ ذك مسحة تراثية ،تحيؿ عمى التاريخ ،فاسـ الميدم ينصرؼ إلى
الميدم المنتظر المعركؼ تاريخيا كدينيا بأنو الذم سيخمص البالد العربية اإلسالمية مف
الكفر كالطغاة بيداية الناس إلى الطريؽ الصحيح

بنشر تعاليـ اإلسالـ«ذلؾ ألنو مف

أصحاب الحركات كالثكرات التاريخية ،حيث يككف ليا دكر كبير في تغيير كجو التاريخ
كمسار أحداثو ،كقد يكظفيا الركائي بغية بعث اليقظة الكطنية أك الدينية في البالد ،فيك
مف الذيف سيعتنكا ببعث التاريخ في لحظة متأزمة» .4

 1ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة (ـ ق د) ،ص.103

 2خضر أحمد الخالدم ،األسماء العربية ،ص.425
 3ينظر :المرجع نفسو ،ص.290
 4نادر أحمد عبد الخالؽ ،الشخصية بيف عمي أحمد باكثير ك نجيب الكيالني ،دار العمـ ك اإليماف ،كفر الشيخ ط
 ،2009ص51
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كىذا االسـ الميدم المنتظر ذك المحمكالت التاريخية كالدينية ،الداؿ عمى (الممؾ كالقكة
كالعدؿ كالحكمة) ال يتماىى مع شخصية الميدم في الركاية ،حيث يحدث تقاطع المتخيؿ
مع ىذه المرجعية الثقافية ،فتغير ت دالالت االسـ إلى (قسكة،

كظمـ ،كضعؼ) كبذلؾ

يعمؿ المتخيؿ مع التاريخي عمى إعادة صياغة الشخصية ،ك

تشخيص االسـ بدالالت

مختمفة كمغايرة لمرجعيتيا .1
أم أف الميدم المنتظر بالرغـ ـ ما يتصؼ بو مف مميزات كما يحيؿ عميو مف قكة
كعدؿ كحكمة ،إضافة إلى ما يدؿ عميو اسـ الميدم صفكاف عمى اليداية كالنقاء ،فقد
كانت ىذه الشخصية تتصؼ بصفات مناقضة السميا ،كذلؾ بامتالؾ الشخصية صفات
أدت إلى تدىكر اإلمارة فيقكؿ البطؿ...« :لكنيا أضحت منذ فترة...ليست عمى مثؿ ىذه
الحاؿ ،خاصة منذ أف تربع الميدم عمى عرشيا ...كىك المسككف باألكىاـ كالغركر...
كقد اصطنع مف الكبرياء جكادا فائؽ الرشاقة كالبياء يمتطيو متى كأنى شاء ليعبر بو بيد
المطامح كسيكؿ الرغبات ال تعيقو حكاجز أك ترده حدكد يستجيب دكف رقيب أك حسيب
لنداءات اليكس كالتكؽ كاألحالـ».2
جعؿ الركائي الميدم متكب ار متجبرا ،ال يعمؿ عمى شيء سكل بمكغ أكج المعالي
كعند سقكط اإلمارة بيد المحتؿ عجز عف المكاجية لقكلو« :كالميدم صفكاف غير مكجكد
اختفى فجأة ،فرغت الساحات مف طيفو كحتى مف ترديد اسمو تاركا المجاؿ لألعداء
يحتمكف اإلمارة كيجرعكف شعبيا الذؿ كاليكاف» .3
يتبيف أف الميدم صفكاف ال يقكل عمى مكاجية األعداء كتخميص اإلمارة ،بؿ اختفى
تاركا الشعب يعاني مف الذؿ ،فال يستطيع تغيير المنكر ألنو أصبح ضعيفا « :فبغتة بعد
عز كمجد كسمطاف كىيمماف تحكؿ مسكينا ،ميينا ،ضعيفا ،خائفا ،متذبذبا ،ال يقدر عمى
 1ينظر :فيصؿ غازم النعيمي ،العالمة كالركاية ،دراسة سيميائية في ثالثية أرض السكاد لعبد الرحمف مفيؼ
دار مجدكالكم ،عماف ،ط ،2009 ،1ص .208 ،207
 2الركاية  ،ص .58
 3نفسو ،ص .105
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قكؿ ال»  1كىك الذم ينتظر منو اليداية لنشر العدؿ كالحكمة كالسمـ أصبح صامتا ال
يستطيع حتى أف يعبر عف رأيو.
نجد أف ىذه الصفات تناقض ما يدؿ عميو اسـ الميدم صفكاف

 ،خاصة أف الميدم

شخصية معركفة في التاريخ لتغيير المنكر.
 الحاج محيي الدين:
ىذه الشخصية لـ تكف فاعمة في حركة السرد ،كانما ذكرت لتساىـ كتدعـ النص
السردم.كظؼ الركائي كممة "الحاج" لما ليذا االسـ مف داللة عمى التكبة كالتمسؾ
بالمبادئ اإلسالمية«كلفظ الحاج مشتؽ مف الحج كىك القصد  ،كسمي حاجا لزيارتو بيت
اهلل» 2فيعني أنو يطمؽ عمى كؿ مف زار بيت اهلل لطمب المغفرة كالتزكد أكثر بتعاليـ
اإلسالـ حيث يحدد فئة معينة أك شخصية عف غيرىا مف أفراد المجتمع بما «يضفيو عمى
الشخصية مف مسحة دينية تضاؼ إلى داللتو عمى المرتبة االجتماعية» .3
محيي الديف« مقيـ الديف في كاقعو كنفسو » .4كىك اسـ مككف مف كممتيف ،محيي
مف اإلحياء لبعث الحياة في البالد ،ككممة الديف التي تدؿ عمى إحياء تعاليـ الديف
اإلسالمي لمنيكض بالبالد كرقييا كتخميصيا مف العنؼ في ظؿ دكلة إسالمية سامية بناء
عمى الحدث السرم.
كقد كانت ىذه الصفات تظير عمى سمكؾ الحاج ،حيث قاـ بكاجب الضيافة لرجاؿ
المنظمة الذيف يبحثكف عف ابنو الضابط ،كلما قامت بتكذيبو ىب يدافع بقمب شجاع  ،ألنو
المناضؿ كالمؤمف  ،حتى أنو عمؿ عمى ىداية رجاؿ المنظمة التي ال آذاف

ـ صغية ليا

كباؿتالي عممت عؿل اغتيالو ،كمنو نجد أف طبيعة تسميتو جاءت مطابقة لمدكر الذم منح
لو.
 1الركاية ،ص .108
 2ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة (ح ج ج) ،ص .226
 3حسف األشمـ ،الشخصية الركائية عند خميفة حسيف مصطفى ،ص .394
 4خضر أحمد الخالدم ،األسماء العربية ،ص.406
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 سعـد:

كىي شخصية أيضا لـ تساىـ في حركة السرد ،كانما حضرت في سياؽ الحكي ألداء
كظيفة معينة ،ليدعـ بيا الحدث السردم.
كسعد مف « سعد :السعد :اليمف كىك نقيض النحس ...كالسعادة خالؼ الشقاكة ...كسعد
جمعو سعكد ...كقد َس ِع َد َي ْس َع ُد َس ْع ندا ك َسعادة ،فيك سعيد نقيض شقي ».1

سعد يعني السعادة التي يجدر أف يشعر بيا أىمو ،عائمة عمو الرائد جعفر الذم
ؼ

تكفؿ بتربيتو ،خاصة أنو كاف خطيب ابنة عمو فائزة ،إال أف االسـ ال ينطبؽ عمى
مكاصفات ىذه الشخصية كالدكر الذم قامت بو عمى متف الركاية ،ذلؾ ألف سعد

ا عمؿ

عمى نشر الحزف كالخكؼ كالرعب بعائمة عمو الرائد جعفر ،عندما قاـ باغتياؿ عمو
كزكجتو كابنو خالد ،كأبقى عمى فائزة ألنيا خطيبتو.
كما نجد بعض األسماء التي تدعـ الحدث السردم ،كقد كاف أصحابيا مستيدؼ مف
مف قبؿ المنظمة اإلرىابية مثؿ :ليمى كفائزة المتيف لـ تقتال ،باختباء ليمى في الخزانة عند
اغتياؿ عائمتيا ،كفائزة أبقى عمييا خطيبيا كابف عميا سعد بعد قتمو لعائمتيا ،حيث كظؼ
ىذاف االسماف لمداللة عمى أنيا ليمة كاحدة مف العنؼ كسيفكز عمييا الكطف كيتحرر مف
اإلرىاب.
اؿريا مجمكعة مف النجكـ  ،كىي «تحتؿ بعدا مكانيا
إضافة إلى ثريا كخالد المذ مف قتال ،ك ث
مرتفعا» ،2كقتميا يدؿ عمى سقكط الكطف في ىاكية العنؼ إال أنو سيبقى المت حد الراقي
الخالد بأفراده لتحريره مف أجكاء العنؼ.

 1ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة (س ع د) ،ص.287
 2سمماف كاصد ،عالـ النص ،دراسة بنيكية في األدب القصصي فؤاد التكرلي نمكذجا ،دار الكندم ،األردف
(دط) ،2003 ،ص.15
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ىناؾ أيضا بعض األسماء كالضابط سميماف كاألستاذ نكفؿ الرحمكني ،كالرائد جعفر
كىي أسماء ذات مرجعية كمسحة دينية ،كما أف أصحابيا متفانكف في تقديـ خدمة جميمة
لمكطف ،كىي التي يدعك إلييا الديف اإلسالمي ،حيث نجد تطابقا بيف أسماء ىؤالء
كالكظيفة التي يمارسكنيا ،إال أف المنظمة كانت تستيدفيـ حتى تمنع كؿ مف يساىـ في
النيكض بالكطف.
 2األسماء غير المحددة:
- 4
ىي قميمة مقارنة باألسماء المحددة ،كفي األغمب تخص رجاؿ المنظمة ؛ ألف البطؿ نجـ
الديف ال يعرؼ أكلئؾ الرجاؿ الذيف يمتقي بيـ في كؿ مرة ،حتى أنيـ يتغيركف كال يبكحكف
بأسمائيـ ،كقد جعميـ الركائي بدكف أسماء ،ذلؾ ألف المنظمات السرية أك العصابات أكؿ
شيء تيتـ بو ىك إخفاء االسـ ،حيث تعمؿ جاىدة عمى أف تبقى مجيكلة كبكؿ الطرؽ.
كقد حدث ذلؾ مع البطؿ عندما طمب معرفة اسـ الذم يتكمـ معو:
« -بربؾ أال يحؽ لي أف أحظى بشرؼ التعرؼ عمى االسـ الكريـ.
 آسؼ ،كىؿ فاتؾ أنو يمكف أف أطمؽ أم اسـ عمى شخصي فأدعي أف اسمي ناصر أك
حامد أك سعيد فما عساه يجدم».1
نجد أف الشخص الذم يتكمـ معو البطؿ يتعمد إخفاء اسمو ،كىك يعترؼ بذلؾ عندما
صرح بأنو يستطيع أف يطمؽ عمى شخصو أم اسـ ألف ذلؾ ال ينفع كغير ميـ في نظره
كحتى ال يكتشؼ أمره كال يعاقب أماـ القانكف لما يفعمو مف أعماؿ عنؼ تخالؼ العقؿ
كالشرع.
بعض األسماء قد يخفييا الكاتب خكفا أك تبري ار فنيا

؛ ألف لغة الركاية تنأل دائما عف

المباشرة حتى ال تسقط في التقرير ،كاف حددىا النص فإنو يقدميا بجنسيا أك سنيا

بدكف

اسـ يدؿ عمييا  .2أم أف الكاتب يتعمد إخفاء أسماء رجاؿ المنظمة السرية ،حتى ال يسقط
1الركاية  ،ص .91
 2ينظر :الشريؼ حبيمة ،الركاية كالعنؼ ،ص .167
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في التقرير ،كيبدك كأنو ينقؿ أخبار ا حقيقية كما في الكاقع ،فيمجأ إلى تقديميا في النص
بدكف أسماء ،كيذكر فقط بعض المتعمقات كالصفات التي تحدد الشخصية عند قياميا
بحدث معيف.
كمف بيف ما كرد في الركاية أيضا تحديد الشخصية بصفة  ،كىي تؤدم كظيفتيا ،كاف ذلؾ
عندما سأؿ البطؿ عف اسـ الذم يتكمـ معو:
« -مرحبا باألخ...مع مف تراني أ تىاتؼ معو الصكت غير مألكؼ.
 -أنا حارسؾ األميف كالطيؼ الذم يالزمؾ كظمؾ ،كلكف مف بعيد البعيد».

1

نجد أف الرجؿ يطمؽ عمى نفسو صفة الحارس األميف ،ألنو يقكـ بفعؿ الحراسة
كاألميف ىي مف صفات الرسكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ ) ،الذم يدؿ عمى األمف كالراحة
كالطمأنينة ،ككؿ ىذه الصفات ال تتكفر في تمؾ الشخصية ،كانما تناقضيا

 ،ألف الرجؿ

يقكـ بفعؿ الجكسسة كالخيانة مما يبعث عمى القمؽ ،كيدؿ عمييا لفظ الحارس الذم يعني
أنو متفاف في عممو كال يفارقو أبدا ،إضافة إلى اسـ الزائر ألنو يقكـ بفعؿ الزيارة.
كقد يذكر الركائي مثؿ ىذه الشخصيات بتحديد جنسيا كىي عبارة عف صفات
مجيكلة مثؿ :رجاؿ المنظمة ،شخص مف العدـ ،الشخص المجيكؿ ،ثالثة أشخاص
أربعة شباف.
لندرؾ أف ىؤالء مف الذككر ،كىي تختمؼ في عددىا في كؿ مرة تظير فييا ،لنعمـ مف
خالؿ ىذا التحديد أنيا مجيكلة اليكية.
كما قد يحدد ىذه الشخصيات بالسف مثؿ :كيؿ  ،لنعمـ أنو رجؿ في منتصؼ العمر
كشاب أم أنو شخص في مقتبؿ العمر.
جميع ىذه الشخصيات ال تحمؿ أسماء ،كبذلؾ فيي تشترؾ في تفكيرىا كسمككيا
تعبر عف العنؼ كالتطرؼ ،كتضمر رغبة في ىدـ المجتمع ،كبناء مجتمعيا ىي مدعية
1الركاية  ،ص .91
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امتالؾ الحقيقة المطمقة ،ككؿ مف يخالفيا عاص مصيره النار .

1

فمثؿ ىذه الشخصيات تعمؿ عمى إخفاء االسـ كتفضؿ البقاء مجيكلة لتمارس
أعماؿ العنؼ بحرية ،إذ ىي تشترؾ في التفكير كالسمكؾ ذاتو  ،متخذة مف التطرؼ سبيال
لتككيف جماعة متحدة ترغب في ىدـ المجتمع بحجة أف كؿ مف يخالفيا ىك عاص
كمصيره النار.
مثمما فعمت المنظمة لما زارت عائمة الحاج محي الديف بحثا عف ابنو الضابط
سميماف بحجة أنو ترؾ ابنو في خدمة الطغاة ،فيي ترل أنو يخالفيا ،فيك في نظرىـ كافر
في خدمة الكفار ك عميو قامت باغتياؿ جميع أفراد العائمة.

2

ككذلؾ يظير تمسؾ الجماعة برأييا ،مدعية امتالؾ الصكاب ،ك أف كؿ مف يخالفيا
ىك كافر  ،لما تعرضت أيضا لألستاذ نكفؿ الرحمكني كابنو بالخنجر

كالمسدس ،حيث

قامت بقتليما بحجة أنو كافر كابنو كذلؾ ،كبذلؾ فيك يخالفيا ؛ ألف في اعتقادىا أنيا تعمؿ
باسـ الديف.3
شدة أعماؿ
لجأ الركائي إلى إخفاء أسماء الشخصيات التي تنتمي لممنظمة  ،ليبيف ّ
العنؼ التي ميزت مرحمة تاريخية معينة شيدىا الكطف في فترة التسعيف مات أك ما يعرؼ
بالعشرية السكداء.
يبدك أف ركاية "خطكات " تحتكم عمى أسماء كثيرة كمتنكعة ،مع اختالؼ درجة
تكاترىا في الركاية ،كقد كاف بعضيا فاعال في حركة السرد ،مشاركا كمساىما في بناء
الحدث بالدكر الذم لعبتو في الركاية ،ككميا تدكر في فمؾ الشخصية البطمة نجـ الديف
التي تقكد المسار السردم ألحداث الركاية ،كبعضيا اآلخر جعميا الكاتب لتدعـ الحدث
1ينظر :الشريؼ حبيمة ،الركاية كالعنؼ ،ص.247
 2الركاية ص.126
 3نفسو ،ص.146
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الركائي ،كتبيف مدل ما يعانيو أبناء الكطف مف أعماؿ العنؼ مف قبؿ المنظمة التي
استيدفت مثؿ تمؾ الشخصيات.
يظير أف الركائي مع أنو ذكر أسماء كثيرة لممرأة ،إال أف اىتمامو بيا لـ يكف كبي ار
مقارنة بالجنس الذككرم ،ألف فترة أحداث الركاية ىي فترة التسعيفمات كلـ يكف لممرأة فييا
دكر كبير مقارنة بالجنس الرجالي ،ككؿ ما ذكر عنيا يحتؿ بعض الص

فحات القميمة

لتختفي مف األحداث كالصديقة كاألخت كاألـ كالجارة كالزكجة كاالبنة...ليبيف تنكع الجنس
األنثكم المحيط بالذككر ،ككميا تتميز بصفة الضعؼ كبالتالي فيي تستدعي رعاية كحماية
الذككر نظ ار لما تتعرض لو مف عنؼ في ىذه الفترة ،كما أنيا تمثؿ دكر المرأة المحبة
كالحنكنة ،كبذلؾ فيي ترمز لمكطف الذم يخاؼ عمى أبنائو ك

يستنجدىـ لحمامتو مف

أعماؿ العنؼ كالسعي لرقيو بنشر السمـ كالطمأنينة كاالستقرار.
نالحظ أف كؿ األسماء التي كظفيا الكاتب في ركايتو كانت أسماء عربية بالرغـ مف
تنكع صيغيا مما يؤكد عمى اليكية العربية ذات االنتماء اإلسالمي ،كقد كاف الركائي مكفقا
إلى حد كبير في اختياره لتمؾ األسماء ،لما جاء مف تناسب كانسجاـ بينيا كبيف ما قامت
بو الشخصيات عمى متف الركاية ،حيث كانت مدعمة لمحدث السردم مما يدؿ عمى ثقافة
المبدع.
البناء الخارجي (المورفولوجي) للشخصيات:
- 5
كلنككف صكرة عف بناء الشخصية ،ال بد مف تحديد بعض مف مالمحيا الخارجية ،اؿتم ال
ّ

تككف إال ـ ف طريؽ الكصؼ.

كقد يمجأ الركائي إلى الكصؼ كتقنية ؿيبيف الشخصيات التخييمية ،ك يقترب بنا أكثر
مف كاقعيتيا ؛ ذلؾ ألف «الركاية تمتمؾ قدرة خاصة عمى جعؿ شخصياتيا مقبكلة كأنيـ
أشخاص كاقعيكف ،يخكضكف تجربة معاشة أك يمكف أف تعاش»
الشخصية صفة الكاقعية ال بد مف تحديد مالمحيا الخارجية.
 1حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركائي ،ص .300
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كالكصؼ الظاىرم يقصد بو «رسـ الصكرة الخارجية لمشخصية بكؿ مككناتيا
الينداـ ،الييئة ،العالمات الخصكصية كما إلى ذلؾ»

 ،1أم كصؼ المالبس كالكجو

بتقاطيعو كالقامات ،كما إلى ذلؾ مف العالمات الخاصة التي تميز كؿ شخصية عف
غيرىا.
إال أف الذم أثار جدال كبي ار كنتجت عنو اختالفات

 ،ىك قضية مف يتكفؿ بتقديـ

صفات الشخصية في النص السردم« ،كفي خضـ ذلؾ نجد كال مف بكرنكؼ كأكئيميق في
كتابيما المشترؾ المعنكف (بعالـ الركاية) قد حددا أربع صيغ لتقديـ الشخصية كىي:
بكاسطة نفسيا.
بكاسطة شخصية أخرل.
بكاسطة راك يككف مكضعو خارج القصة.
بكاسطة نفسيا كالشخصيات األخرل كالراكم».2
كمنو نجد أف صيغ كطرؽ تقديـ الشخصية قد تتنكع ؛ ألف الركائي قد يمجا إلى التقديـ
المباشر لمشخصيات باإلعراب الصريح عف صفاتيا كطبائعيا ،أك يعتمد عمى التقديـ غير
المباشر ،حيث يصكر الشخصية كىي تعمؿ عمال فتنكشؼ تمؾ الصفات كالطبائع .3
كبما أف بطؿ ركاية "خطكات " ىك الشخصية المحكرية التي تدكر في فمكيا
الشخصيات األخرل كاألحداث ،فإنو ىك الذم يقكـ بعممية السرد ،أم ىك الراكم ألحداث
الركاية ،كمف ثـ فإننا سنعتمد عمى التقديـ الذاتي أم تصريح الشخصية نفسيا كما نعتمد
عمى التقديـ الغيرم؛ أم تقديـ إحدل شخصيات الركاية أك الراكم لشخصيات أخرل.
كما نجد حضكر الشخصيات كتكاترىا في النص قد يختمؼ أيضا ،ذلؾ ألف ىناؾ
مف الركائييف مف يرسـ الشخصيات بأدؽ تفاصيميا ،كىناؾ مف يحجب عف الشخصية كؿ
 1إبراىيـ صحراكم ،تحميؿ الخطاب األدبي ،ص .105
 2أحمد مرشد ،البنية كالداللة في ركايات إبراىيـ نصر اهلل ،ص .44
 3ينظر :حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركائي ،ص .227
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كصؼ مظيرم  .1أم أف الشخصيات تختمؼ عف بعضيا مف ناحية أف ىناؾ شخصيات
تككف معركفة بأكصافيا الظاىرية ،كالبعض اآلخر غير معركؼ ،كىذا ما حدث مع البطؿ
نجـ الديف الذم امتنع الركائي عف ذكر مالمحو كمظيره الخارجي سكاء عمى لسانو أك
لساف غيره.
ككؿ ما ذكر عنو كاف كصفا بسيطا لبعض طبائعو ،سنتعرؼ عمييا فيما بعد كلذلؾ
يقاؿ:إف «الكصؼ البسيط لشخصية ما ،قد يككف كسيمة قصصية لإلثارة كالتشكيؽ ،كقد
يككف لممحافظة عمى كضع غامض أك سرم ليا ،يتالءـ مع عمميا أك كظيفتيا القصصية
التي قد ال تككف بسيطة بؿ محكرية» .2
كفعال فقد تحفظ الركائي عف كصؼ المظاىر الخارجية لشخصية نجـ الديف ليككف
بمنأل عف كؿ صكرة كاقعية ،كذلؾ لمحفاظ عمى كضع غامض لو يتناسب مع عممو الذم
كمفو بو المؤلؼ ،حيث كاف عممو ميمة صعبة بما أنو عضك في لجنة مكافحة اإلرىاب
بك ازرة الخارجية ،كخاصة أنو يعيش في فترة استفحؿ فييا اإلرىاب كثي ار.
كمع ذلؾ فقد نجد أف «الشخصية المترككة بدكف كصؼ أك دكف تمييز يمكنيا أف
تككف أكثر حضك ار في الركاية مف الشخصية المكصكفة بكضكح تاـ».

3

فنجـ الديف كاف أكثر حضك ار في الركاية مف باقي الشخصيات التي كصفت عمى
لسانو ،بما أنو الشخصية المحكرية التي تدكر في فمكيا الشخصيات األخرل.
أما باقي شخصيات الركاية ،فقد تـ كصؼ بعضيا مف ناحية المظير ،كسنعتمد في
تقديمنا لبنائيا الخارجي بناء عمى ما ذكره الراكم البطؿ نجـ الديف:

 1ينظر :حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركائي  ،ص .223
 2سامي سكيداف ،أبحاث في النص الركائي العربي ،دار اآلداب ،بيركت ،ط ،2000 ،1ص .132
 3حسف بحراكم ،المرجع السابؽ ،ص .227
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.1رجال المنظمة:

سنبدأ أكال برجاؿ المنظمة ،بما أف محكر الصراع يدكر بينيا كبيف البطؿ نجـ الديف ،حيث
يقكؿ عند لقائو في كؿ مرة بيؤالء الرجاؿ:
 شاب مف المنظمة« :انتصب أمامي شاب معتدؿ الطكؿ ،حسف الينداـ».

1

 شيخ مف المنظمة« :شيخا يعتمر عمة بيضاء مثؿ لحيتو الكثة المرسمة ،كبيده
كيس أسكد بو ثالثة كتب كمصحؼ».

2

 رجؿ مف المنظمة« :كاف كيال في األربعيف حميؽ الذقف كالشارب بإحدل يديو
مسبحة».

3

 شاب مف المنظمة« :بدا لي شابا...أبيض المالمح ،تغطي كجيو لحية مشذبة بعناية ال
يتجاكز طكؿ شعرتيا الميميمتر».

4

 األستاذ رئيس المنظمة« :بدا متماسؾ البنياف ،ربع القامة ،مشرؽ الكجو...لحيتو سكداء
كثيفة تمأل محياه ،كبرقع شفاؼ...تكحي تقاطيع كجيو بالفخر كاالعتزاز».

5

نالحظ مف ىذا الكصؼ أف المنظمة تضـ أعضاء مقبكلة الشكؿ تتميز ببنية جسمية
قكية ،معتدلة القامة ،كما يظير عمييا االعتناء بمظيرىا الخارجي ،مما يجعميا تظير في
أحسف ىيئة.
يظير أف الراكم كثي ار ما يذكر لحية ىؤالء ،كيبدك أنيا في الغالب متفقة عمى جعؿ
المحية عنص ار ممي از لمظيرىا ،مع تفاكتيا في الطكؿ ،كاختالفيا في المكف حتى تتناسب
مع اختالؼ الفارؽ العمرم (الزمني) لمشخصيات
كالكيؿ كالشيخ.
 1الركاية ،ص .52
 2نفسو ،ص .56
 3نفسو ،ص .61
 4نفسو ،ص .62
 5نفسو  ،ص .65
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يبدك أف المحية تحدد المنيج الذم تسير عميو المنظمة في الحياة ،كذلؾ بجعميا رم از
لمجماعات اإلسالمية المتدينة ،ثـ إف المصحؼ كالمسبحة يدالف عمى أف المنظمة تعتقد
ذلؾ في نفسيا كإليياـ اآلخر بأنيا تعمؿ كفقا لما ينص عميو الشرع مف مبادئ إسالمية
راقية.
كتركيز الركائي في كصفو لرجاؿ المنظمة كاف منصبا عمى المحية –كما ذكرنا آنفا-
كاف كانت مختمفة بعض الشيء مف ناحية الطكؿ كالمكف ،كغاية المنظمة مف كرائيا ىك
إيياـ اآلخر بالتديف كتغطية أفعاليا العنيفة ،إضافة إلى اعتداؿ في الييئة مما يدؿ عمى
االعتداد بالنفس كعمى االحتراـ كالكقار الذم تفرضو عمى اآلخر بشكميا الخارجي ،ككؿ
ذلؾ يكحي باالتحاد بيف أعضاء المنظمة.
.2فاتن:
كيتجمى كصؼ الراكم البطؿ لفاتف مف خالؿ قكلو« :جميمة كؿ شيء فييا مشرؽ جذاب
غدائر شعرىا الذىبي ،قسمات كجييا الفاتف الصبكح...عيناىا النجمكاف ،أنفيا المنتصب
في تناسؽ كعناية فكؽ شفتيف كفمقتي صباح بديع ،يكحياف لمف يتأمميا بالدؼء
كاألماف...جيدىا صقيؿ ،شامخ ،مستك...صدرىا ممتمئ ناضج».

1

قاـ البطؿ نجـ الديف بكصؼ مفصؿ لمالمح فاتف كاممة ،فبدأ أكال بالشعر ثـ العينيف
كاألنؼ كالشفتيف نزكال إلى الجيد كالصدر ،مما يدؿ عمى جماليا كفتنتيا التي

أكقعت في

شباكيا كحبيا بمجرد كقكع عينيو عمييا ،فيي كما يقاؿ " :اسـ عمى مسمى" أم اسميا فاتف
كىي فاتنة الجماؿ.
كقد أصبح شاع ار ينطؽ بكممات شعرية لشدة إعجابو بمظيرىا الخارجي ،فيصفيا
حتى كىي تمشي «أق أر انسياب أمكاج الشعر الذىبي عمى اليد كالكتفيف ،أتابع حركات
ب الندية».
الخطى ،كىي تالمس كجو الممرات المحص ة
 1الركاية ،ص.19
 2نفسو ،ص .30
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كما أنو يتعرض لكصؼ صكتيا أيضا« :جاءني الرد عبر نبرات صكت ىادئ
عذب»« 1.بغتة ندت مف خمفي ىمسة تتضكع مسكا كتنضخ رطكبة كالندل».

2

فجماؿ المظير الخارجي لفاتف جعؿ البطؿ ينجذب إلييا كثيرا ،حتى أنو تعرض
لكصؼ خطكاتيا كىي تسير ،مما يدؿ عمى قراءة الجماؿ حتى في حركاتيا.
كقد يدخؿ ذلؾ أيضا في بنائيا الخارجي  ،كما نجد الصكت أيضا ال يخرج عف ىذا
اإلطار ،حيث يصفو بالرقة كالعذكبة كالرطكبة ،كيدؿ ذلؾ عمى أف صكتيا مصدر
لشاعريتو لجمالو أيضا ،مما يكشؼ كيساىـ في تككيف بنائيا الخارجي.
كيؤكد نجـ الديف عمى جماؿ مظير فاتف الخارجي ،مما جعمو يتمسؾ بيا:
«فمف جيتي تأكدم أنؾ ستظميف في نظرم فاتنتي الساحرة َّ
الجذابة ،المنعشة ،المتدفقة
حيكية ،كخفة ركح».3
كىنا نجد نجـ الديف يبكح ك يعترؼ بشدة إعجابو بجماؿ فاتف ،حيث قاـ بكصؼ كؿ ما
يظير منيا ،كما تفعمو كما تنطؽ بو ،ككؿ ذلؾ ساىـ في تككيف البناء الخارجي لؼ

اتف

المتميز عند الراكم البطؿ.
.3سـهى:
كجماالن».4
يصؼ نجـ الديف أختو سيى بالجماؿ بقكلو« :كىي تَتَ َم َاك ُج حيرية َ
دكف تحديد أك ذكر خاص ألعضائيا كمالمحيا ،إنما ىك كصؼ مجمؿ دكف تفصيؿ كىذا
يدؿ عمى أف كؿ شيء فييا جميؿ ،أم تتميز بشكؿ جميؿ مما َيكشؼ لنا طبيعة بنائيا
الخارجي.

يبدك أف الركائي في ركايتو «خطكات » تعرض لكصؼ عدد قميؿ مف الشخصيات مقارنة
بالعدد الكثير الذم سمحت مساحة الركاية باحتكائو ،ككؿ مف تعرض لمكصؼ الخارجي
 1الركاية  ،ص .26
 2نفسو ،ص .30
 3نفسو ،ص.34
 4نفسه  ،ص.53
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ىـ فقط بعض رجاؿ المنظمة كفاتف كسيى ،كىذا الكصؼ لـ يكف كصفا تاما بالنسبة
لرجاؿ المنظمة كسيى حتى يعطينا صكرة كاممة عف بنائيـ الخارجي

فكاف عبارة عف

كصؼ بسيط لمظير رجاؿ المنظمة ككؿ ذلؾ لينأل بيا عف كؿ صكرة كاقعية كحتى ال
مسقط في التقرير.
ثـ إف عدـ اىتماـ الركائي كثي ار بالمظير الخارجي كذكر تفاصيمو كتقاطيع الكجو ،ال مىـ
بالقدر الذم يسمح مما تقدـ ذكره ككصفو بالتعرؼ عمى رجاؿ المنظمة في صكرة عامة
كىـ يؤدكف كظائفيـ التي محكرىا العنؼ بما أف الركاية تتحدث عف أزمة الكطف في
التسعيفمات ،التي َسَب ُبيَا ـ ثؿ ىذه المنظمات .كمع ذلؾ فقد أعطانا كصفو لمحة عف
الشكؿ الخارجي ليؤالء الرجاؿ.

الجماؿ لمظيرىا الخارجي ،جاء
يبدك أف حديث الركائي عف المرأة كتخصيصيا بصفة َ
ليكضح أف المرأة ىي رمز لمكطف الجميؿ.

كعمكما فإف ىذا الكصؼ استطاع أف ُيقدـ لنا صكرة عامة عف بعض شخصيات الركاية
ن

ككيؼ تشكؿ بناؤه ا الخارجي ،كىي تؤدم الكظيفة المنكطة بيا عبر المسار السردم حيث
ساىمت في تنمية البناء الركائي ،كبذلؾ يككف ىذا الكصؼ قد َساىـ
أيضا في بناء العممية السردية لمركاية.
 - 6البناء الداخلي للشخصيات:
إلى جانب البناء الخارجي الذم يختص بتحديد المالمح الفيزيكلكجية لمشخصيات ىناؾ
البناء الداخمي الذم يمجأ إليو المؤلؼ قصد التعرؼ أكثر عمى الشخصية

كاألكصاؼ

قد «يتمكف السارد الخارجي مف تممسيا بنانء عمى قدرتو عمى معرفة ما يدكر في
الداخمية ؼ
ذىف الشخصية كأعماقيا«.1

 1أحمد مرشد ،البنية كالداللة في ركايات إبراىيـ نصر اهلل ،ص.68
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فيستطيع الراكم الذم يكمفو المؤلؼ بميمة السرد في النص ،أف يعرؼ ما يدكر في ذىف
الشخصية كأعماقيا مف أفكار كحاالت نفسية تشكؿ طبيعتيا الداخمية حيث تظير أثناء
حضكرىا كأدائيا لكظيفتيا في العمؿ السردم.
كيمكف أف تعتبر«الشخصية بمثابة داؿ مف حيث أنيا
ُ

تتخذ عدة أسماء أك صفات

تُمخص ىكيتيا ،كما قد تككف بمثابة مدلكؿ كىي مجمكع ما ُيقاؿ عنيا بكاسطة ُجمؿ

متفرقة في النص أك بكاسطة تصرمحاتيا كأقكاليا كسمككيا«.1

فالشخصية تتخذ األسماء أك الصفات داال يدؿ عمييا ،كما تحمؿ بعض المعاني

بصفتيا

مدلكال ،كىذه المعاني تظير مف خالؿ تصريحات كأقكاؿ الشخصية سكاء كاف ىذا الكالـ
في داخميا أم مع نفسيا أك مع اآلخريف ،كما قد تظير مف خالؿ

سمككاتيا أثناء قياميا

بعمؿ ماُ .لندرؾ أف الصفات التي تشكؿ كياف شخصية ما ،قد نتعرؼ عمييا إما بطريقة

مباشرة مف خالؿ أقكاؿ الشخصية التي تَ ِرد عمى شكؿ تصريحات كاعترافات ،كاما نكتشفيا

بطريقة غير مباشرة مف خالؿ ما يصدر عنيا مف أفعاؿ كأقكاؿ عند مناقشتيا أمر

ا ما

بالتحؿمؿ كالتعميؽ.
كميما تكف األقكاؿ كالسمككات فإنيا تشير إلى الحاالت النفسية التي تعيشيا الشخصية،
مما يعني أف الكصؼ الداخمي ىك«تتبع لمحاالت النفسية ،كتغيرات ىذه الحاالت حسب
تغيرات األكضاع كالمكاقؼ الناتجة عف تعاقب األحداث كمسبباتيا».2
فالحاالت النفسية قد تظير عمى أقكاؿ كسمكؾ

الشخصية ،كما تظير عمى مالمحىا

كىيئتيا ،كاذا كانت األقكاؿ كالسمككات كالمالمح قد تتغير  ،فإف الحاالت النفسية ليس ليا
مقياس ثابت ،كانما ىي أيضا متغيرة تبعا لألكضاع كظركؼ األحداث التي تمر بيا ،مما
ُيساعد عمى إضاءة جانب مف تركيبتيا الداخمية.

 1حميد لحمداني ،بنية النص السردم ص.51
 2إبراىيـ صحراكم ،تحميؿ الخطاب األدبي ،ص.106
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اعتمادا عمى التقديـ
كسنحاكؿ الكشؼ عف البناء الداخمي لشخصيات ركاية "خطكات "
ن

المباشر أم التصريح كاالعتراؼ مف الشخصية ،كما نعتمد عمى التقديـ غير المباشر ،مف
خالؿ رصد أقكاليا كسمككاتيا كالحاالت النفسية التي تختمج

في كيانيا كما تشعر بو

إضافة إلى ما يظير عمى مالمحيا مف تغيرات تعكس الحاالت النفسية الكامنة في
أعماقيا ،ككؿ ذلؾ يدخؿ في إطار التقديـ الذاتي مف الشخصية نفسيا ،كالتقديـ الغيرم
مف إحدل شخصيات الركاية.
لمبطؿ نجـ الديف
كمع أف الركائي لـ ُيحدد المالمح الخارجية َ

كما تقدـ خاصة أنو

الشخصية المحكرية التي تتعمؽ بيا أحداث الركاية كتدكر في فمكيا الشخصيات األخرل
إال أنو قاـ بتحديد بعض الصفات كالطبائع التي يتميز بيا البطؿ ،التي تساىـ في تحديد
طبيعة كيانو الداخمي.
.1البطل نجم الدين:
كفيما يمي نعرض بعض الصفات التي يتميز بيا البطؿ ،التي كردت بطريقة مباشرة
بناء عمى ما ذكره البطؿ نفسو ،كما ذكرتو
عمى شكؿ اعترافات مف شخصيات اؿركاية؛ ن

اؿشخصيات األخرل عف البطؿ:

 المنظمة التي تكجيت لمبطؿ برسالة تطمب انضمامو إلييا ،جاءت ُم َزَكدة ببعض
الصفات التي يتميز بيا حيث اعترفت مباشرة:
«لقد ارتأت قيادة تنظ ممنا السرم ترشيحؾ لمعضكية فيو بعد تأكدىا مف سالمة طكيتؾ
كنبالة تكجيياتؾ ككطنيتؾ  ،كما قد حفزىـ إلى انتقائؾ ما تتسـ بو مف بساطة كتكاضع
كمحاباة لمكاد حيف ،كتعاطؼ مع الفئات المسحكقة  ،إضافة إلى شدة نقمتؾ كسخطؾ عمى
الطغاة كالمرتشيف كالظالمييف«.1

 1الركاية ،ص.8
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فالمنظمة تُِق ُّر بالصفات التي يتميز بيا البطؿ حيث تظير عمى أفعالو كسمككاتو ،كىي
صفات ُمنسجمة مع طبيعة عممو ككنو عضكا في المجنة المتخصصة بالخارجية لمكافحة
اإلرىاب ،لِتُمكننا مف تحديد طبيعة تركيب البطؿ الداخمية.
كتؤكد المنظمة عمى تمؾ الصفات التي يتميز بيا البطؿ حيث تعترؼ لو بما يتَّسـ بو

مف صفات نبيمة عمى لساف أحدىـ« :جماعتنا كانت تدرؾ اىتماماتؾ كتعرؼ بالضبط
تكجياتؾ القكمية كاإلنسانية» ِ .1ؿمتبيف ـ ف طبيعة تركيبة البطؿ الداخمية أنو يتعاطؼ مع
الفئات المسحكقة كيدافع عف حقكؽ اإلنساف ،حيث تظير ىذه الصفات عمى تصرفاتو.
 كما نجد البطؿ نجـ الديف ُيصرح ببعض الصفات التي تميزه ،فتظير مف خالؿ حديثو

عف نفسو أم التقديـ الذاتي كالمباشر«:لـ أ ستطع استكناه تمسكي الالإرادم بأخالؽ

اؿرية التي تغمغمت في أعماقي منذ الطفكلة
ق

 ،مع أني أحيا في المدينة كأعايش

ناسيا ...يبدك أف قدرم يقتضي أف أظؿ كذلؾ إلى أف يأذف اهلل بالرحيؿ عف دنيا
الناس ،بسيطا ،متكاضعا صريحا كاضحا أبيا صادقا.2 «...
يعترؼ البطؿ بأنو ال يستطيع أف يتصرؼ بغير ىذه الصفات التي تُظير تمسكو
باألخالؽ منذ نشأتو ،كيؤكد ذلؾ ،حيث يعدد ِ
صفاتو :مف بساطة كتكاضع كصراحة
ُ

كصدؽ ككضكح إلى غير ذلؾ مف الصفات ،التي تُحد د منطمؽ تصرفاتو األساسية.

يبدك أف المنظمة كالبطؿ عمى اتفاؽ حينما كقع االعتراؼ بتمؾ الصفات ،ليظير تأكيد
الركائي عمى طبيعة تشكيؿ البناء الداخمي لمبطؿ.
كقد كانت تمؾ الصفات ُمنسجمة مع مقتضيات عمؿ البطؿ المتخصص بمكافحة
اإلرىاب ككؿ أشكاؿ العنؼ التي تَتَ َّ
سبب فييا المنظمات السرية ،كبيذا يعترؼ بكرىو لمثؿ

 1الركاية ،ص.157
 2نفسه  ،ص.18 ،17
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ىذه المنظمات« :أنا ىكذا منذ اليفاعة ال أميؿ إلى االنخراط في األحزاب أك الجمعيات
كأحرل التنظيمات السرية».1
ُيصرح البطؿ بكرىو لمثؿ ىذه المنظمات التي تمارس العنؼ ،كقد تَكلَّد لديو ىذا الكره

منذ طفكلتو كعند مقتؿ كالده ،ألف أعمالو ا تتنافى مع الشرع كالعقؿ ،كىذا ما ال يقبمو
لتمسكو بمبادئ الشرع ،مما ُيساىـ في تشكيؿ بنائو الداخمي.

ص َّرح بصفة احتراـ المكاعيد ،التي
كيظير تمسؾ البطؿ بمبادئ كأخالؽ الشرع ،حينما َ

الحظيا رجؿ المنظمة عمى سمككو فيؤكدىا البطؿ« :كىؿ تُصدؽ أني كنت منذ الحداثة
أحترـ االلتزاـ بالمكاعيد كأعتبرىا مف مقتضيات الديف كاألخالؽ» .2

يصرح البطؿ نجـ الديف بصفة احتراـ المكاعيد ،كىي صفة متجذرة لديو منذ النشأة
حيث يتصرؼ عمى أساسيا ،كيجعميا منطمقا لكؿ أفعالو ،مما يد ؿ عمى أنيا صفة تدخؿ
أيضا في تركيب طبيعتو الداخمية لتظير لدينا شخصية متميزة ببنائيا الداخمي.
 كما نجد عبد السالـ صديؽ البطؿ نجـ الديف يعترؼ أيضا ببعض الصفات التي يتميز
بيا نجـ الديف ،عندما لجأ إليو لمساعدتو ،ؿَّما طمبت منو المنظمة دفع مبمغ مف الماؿ
« عيدم بؾ مفرط الذكاء كاسع الحيمة

كما ،لكؿ ذلؾ
 ،عميؽ الدىاء،
ن
شجاعا َكتُ ن

اخترتؾ أف تُنير َد ْربي بالذم تراه أجدل كأصمح » .3

صرح عبد السالـ بأف صديقو البطؿ نجـ الديف يتميز بالذكاء كالدىاء كالتفكير الكاسع
في إيجاد الحمكؿ إضافة إلى ما يتمتع بو مف شجاعة كقدرة عمى َكتِْـ األسرار لِيتََبَّيف أف

ىذه الصفات تساىـ في تشكيؿ كيانو الداخميَ ،فمَ ْك لـ ير عبد السالـ ىذه الصفات في

صديقو لَ َما طمب منو مساعدتو ،حيث رأل فيو الشخص المناسب لمثؿ ىذه المشاكؿ
لِتَ َمُّي ِزِه بمثؿ تلؾ الصفات التي كاف يتصرؼ عمى أساسيا.
 1الركاية  ،ص.13
 2نفسق ،ص.137
 3نفسو ،ص.58
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يبدك أف الصفات التي خصص بيا البطؿ قَ ْد قُ َّدمت تقديما مباشرا،
البطؿ نفسو أم كاف تقديما ذاتيا ،كما قدمت تقديما غيريا

ساىـ في تقديميا

مف قبؿ رجاؿ المنظمة

كالصديؽ عمى شكؿ اعتراؼ بتمؾ الصفات التي تميز البطؿ نجـ الديف ؾما يعترؼ بيا
ىك نفسو كتظير أف كميا صفات نبيمة مستمدة مف الشرع ،ك عميو كانت ىي ما ُيساىـ في

بنائو الداخمي.

كفيما يمي سنحاكؿ اكتشاؼ بعض الصفات التي تساىـ في البناء الداخمي لشخصيات
ركاية "خطكات " كذلؾ باالعتماد عمى التقديـ غير المباشر أم مف خالؿ رصد أقكاليا
كأفعاليا كبعض المكاقؼ التي تتعرض ليا الشخصيات مع تتبع الحاالت النفسية التي
تنج ُر عنيا ،إضافة إلى كصؼ المالمح كما تعكسو مف حاالت نفسية متغيرة:

حينما طمبت المنظمة مف البطؿ نجـ لديف االنضماـ إلييا ،دخؿ في حكار مع رئيسيا

يتكمـ البطؿ ليظير منيجو في التعامؿ مع مختمؼ القضايا «..
كالقيـ العميا تستدعي جميعيا

 .كمف ثمة فإف الديف

التصدم لمبغاة كالطغاة ،كالمالحدة ،كالعصاة بالمقاكمة

كالجياد لتدميرىـ كاإلطاحة بيـ.1».. .
فيظير أف البطؿ يؤمف بأنو يجب العمؿ كفقا لِ َما ُيقره الشرع،

كىك ما يتصرؼ عمى

أساسو ،حمث يساىـ ذلؾ في بنائو الداخمي.

كتجمّى رفضو لعممية القتؿ التي طمبتيا منو المنظمة في قكلو « :فأنا شخصيا لف
أستطيع كؿف أعد بالمحاكلة ،أك حتى التفكير في اغتياؿ بشر مثمي كمثمؾ ِ ...زد عمى ذلؾ
ِ
الحا في حياتي « .2
أنيـ مسممكف...ىذا أني لـ أمسؾ س ن

فمف طبيعة تركيبة البطؿ أنو لـ يعمؿ قط عمى أذية اآلخريف أك التفكير في قتؿ األبرياء

كىي كمبدأ فكرم يؤمف بو في أع ـ اقو كيتصرؼ عمى أساسو ؛ ألف الشرع يرفض االستيانة
بقتؿ األبرياء.
 1الركاية ،ص.71
 2نفسو ،ص.119 ،118
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عمؿ البطؿ عمى مساعدة صديقو ع بد السال ـ ،خاصة أف المنظمة طمبت منو ابتكار
تتجسد
أعمنت عف كجية نظرم التي
كسيمة ليسارع صديقو بالدفع ،كفعال ىذا ما حدث« :
ُ
ّ
في المالحظة مف بعيد ،لتحديد ىكية الذم سيستمـ المبمغ لِيتأتى فيما بعد اتخاذ اإلجراءات
التي تكفؿ سالمة كأمف المكاطنيف» .1
ىذا السمكؾ يبيف أف البطؿ شاب ُمسالـ بطبعو ،كتَجسد ذلؾ في ابتكاره فكرة مر

الذم سيستمـ المبمغ حتى تُتخذ اإلجراءات الالزمة لمكافحة مثؿ ىذه المنظـ

اقبة

ات ،كحتى

كيتَجنب كؿ ما يعمؿ عمى إشاعة
معا كلممكاطنيفُ ،
يتكفر األمف كالسالمة لمطرفيف ن
الفكضى في البالد.

ككما صكر لنا الركائي شخصية البطؿ نجـ الديف شخصية نضالية مف خالؿ الصفات
التي ذكر نا آنفا ،فقد عمؿ عمى است بطاف أعماقيا حسب المكقؼ التي تتعرض لو
الشخصية الكتشاؼ الحاالت النفسية التي تُعانييا ،كىي حاالت متنكعة بيف تكتر كخكؼ
كحنيف:
كيأس كحزف كبيف حب كشكؽ َ

بعدما طمبت اؿـ نظمة مف البطؿ االنضماـ إلييا كمع تيديده إياه بعدـ الرد السمبي
دخؿ في َحالة مف القمؽ كالتكتر؛ ألنو ال يستطيع فعؿ ما يفعمكف:

أبيت أحد مرشحييـ ،كحسب ما يبدك أنو ليس في إمكاني أف
شئت أـ ُ
«فأنا اآلف ُ

أرفض ...كىب أني قبمت االنضكاء تحت أجنحتيـ كانتياج السبؿ اؿتي يسمككف ،فما يككف
كنت أقكل أف َّ
أجز بنفسي في دكامة ذلؾ الفعؿ
لست أدرم ما إذا ُ
دكرم معيـ بالضبطُ ...

مف قتؿ كدمار كتخريب . ..ال أعتقد أني مؤىؿ لذلؾ حتى كاف رغبت بدعكل خدمة
الصالح العاـ ،أك تغيير المنكر كاحقاؽ الحؽ» .2

 1الركاية  ،ص.95
 2نفسو ،ص.10
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ظيرت حالة القمؽ عمى البطؿ مف جراء ضغط المنظمة عميو،
مستحيال ؼىكال يقكل عمى ممارسة أعماؿ العنؼ

ك ككف الرفض

ألف ذلؾ م تنافى مع مقتضيات عممو

كأخالقو كتركيب طبيعتو الداخمية.
تظير أيضا عاطفة الكره عمى البطؿ لمثؿ تمؾ المنظمة كأعماليا « :فإذا كاف القكـ
يعرفكف كؿ شيء عني  ،سكني ،كظيفتي ،اىتماماتي ،فيؿ فاتيـ اإلحاطة بميكلي التي ال
تختزف أم تعاطؼ مع منيجيـ.. .صحيح أني أستيجف ما يجرم في الكطف مف اختراؽ
القكانيف كتنكب عف الجادة كاستغالؿ ؿلنفكذ إلى حد البشاعة ..لكف لـ يبمغ استنكارم لتمؾ
المجريات حد التطرؽ أك الرغبة في التصدم لذلؾ بالعنؼ» .1
فمف طبيعة تركيبة البطؿ الداخمية أنو يكره مثؿ ىذه المنظمات

 ،أك باألحرل يكره

أعماليا التي محكرىا العنؼ  ،كىك ما يتنا قض مع عممو المتخصص في مكافحة العنؼ
فتظير صكرة الشخصية النضالية التي تكافح العنؼ كتدافع عف الحقكؽ اإلنسانية بالطرؽ
السممية.
كُيالحظ عمى البطؿ اؿشجاعة اؿصرامة طبقا لمقتضيات عممو كلطبيعتو األخالقية ،إال

أنو أثناء ُمناقشة أمر االنضماـ مع رئيس المنظمة ،كفي لحظة ضعؼ مف أجؿ تجنب
الخطر لِما الحظو مف تذمر عمى مالمح محاكره النعداـ التفاىـ  ،أعمف مكافقة مبدئية:
مخرجا ِم َّما أنا فيو ،غير مجاراة مخاطبي مع
« أخذت أفكر بسرعة قصكل ،فمـ أجد
َ
فقمت مدارياَّ :
لعؿ األياـ كاألحداث كالكقائع التم تقتحـ حياتنا
مراعاة الحذر كالتحكط ُ
تجعمني أسارع إلى اعتناؽ مذىب الجماعة» .2

سيفكر في قرار االنضماـ ،بؿ
أحس البطؿ بالضعؼ فمـ يجد مخرجا ،حتى ّ
ادعى بأنو ُ

كصؿ األمر إلى أكثر مف ذلؾ فأعمف انضمامو « :إنني بإذنو تعالى

 1الركاية  ،ص56
 2نفسو ،ص.75
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االرتفاع بقدراتي إلى مستكل ثقة اإلخكاف ِفي.1 »..حيث أعمف قرار االنضماـ كىك يضمر
التنصؿ حتى يدفع الخطر عف نفسو.
كبعد أف أعمف البطؿ قرار االنضماـ مع عدـ اقتفاعو بمنيج المنظمة ،دخؿ في حالة مف
اليأس كالتكتر ...« :اكتشفت فجأة أني قد كضعت نفسي كفؽ خطئي
قفص محكـ النسيج متيف القضباف ...الجماعة احتكتني

في التقدير داخؿ

 ،صعقتني َكقَض ٍ
اء ُم ْب َرٍـ ٍ
قاس
َ

كعنيد ،كسكؼ تشدد عؿم الحصار  ،تطكقني بألؼ نير ...ما ىكذا ينبغي لؾ يا نجـ أف
تقذؼ بنفسؾ مف النقيض إلى النقيض ،باألمس كنت مف عتاد المناضميف ضد اإلرىاب

كاذا بي اليكـ أجدني مف صميـ بؤر منظريو كالعامميف عمى تطكير كتعميؽ محتكاه.2». ..
بعد قرار االنضماـ شعر البطؿ بالقمؽ كاليأس ؛ ألنو غير مقتنع بذلؾ كانما كاف ق ارره
أحس بالضيؽ ،حتى أنو شبو المنظمة بالقفص لِ َما تمارسو
تحت الضغط فمـ يجد
مخرجا ك َّ
ن

مف ضغط كحصار كتطكيقيا لو بقرارىا الذم ال خيار لو أمامو ،كبذلؾ رأل اؿتناقض بيف
عممو مناضال ضد اإلرىاب كبيف أف يككف مف أعضائو ا.
لما خمَّفو ذلؾ القرار مف تناقض ،أصبح يشعر البطؿ َّ
بأنوُ يعيش حالة مف الصراع
نظ ارِ َ

كنت
الداخمي ...« :كأنا شبو معمؽ بيف قطبي جذب :ما
التزمت بو مف تعيدات كاف ُ
ُ

ـ كرىا عمييا ،ثـ نداءات الكاجب الذم يستحثني لممساىمة في المؤتمر الذم اقتضتو
األكضاع المتدىكرة في أكثر بمداف العالـ« .3

يكشؼ لنا البطؿ عما ُيعانيو مف أزمة شرسة ؛ ألنو جمع بيف شيئيف متناقضيف ،مما

ب لو الصراع كالقمؽ النفسي ،لتظير اىتماماتوُ
َسَّب َ

الكشؼ عف طبيعة تركيبتو الداخمية.

 1الركاية  ،ص.76
 2نفسو ،ص.77،78
 3نفسو ،ص .143
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نالحظ أف ىذه الشخصية النضالية رغـ عمميا المحفكؼ بالمخاطر  ،كالظركؼ الصعبة
نجد عاطفة الحب تبدك عمى
التي تمر بيا ،إال أنيا كانت تممؾ مشاعر حساسة رقيقة ،ؼ
البطؿ نجـ اؿديف منذ المحظات األكلى لرؤيتو فاتف ،كىك في
ذىب لممشاركة في مؤتمر:

إحدل الدكؿ الشقيقة حيف

«أيقظت في أعماقي بقايا حب ظمت كامنة

ك َّ
أججت في

رمادا» .1
دخيمتي جذكة حنيف أكشكت أف تتحكؿ ن

كعاطفة الحب تدؿ عمى أف البطؿ نجـ الديف شخصية حاممة ألسمى المعاني النبيمة كىي
المحبة الكامنة في أعماقو التي أضحت جمية عميو

بفضؿ المرأة التي أُعجب بيا كفاتف

كانت بمثابة الحافز الذم حرؾ تمؾ المشاعر كجعميا ّبينة كاضحة ،لتتشكؿ جزئية ساىمت
في الكشؼ عف طبيعة البناء الداخمي لمشخصية المحكرية في الركاية.

كمع أف حديث نجـ الديف عف فاتف كلقا ءق بيا ،لـ مكف إال في صفحات قميمة إال أنيا
كانت كافية لِتُظير ذلؾ الجانب العاطفي الرقيؽ ،عاطفة الحب التي ُيكنيا لفاتف ،غير أف

نجـ الديف لـ يتمتع بيذه المحظات القميمة بفعؿ األكضاع التي تشيدىا البالد ،كعممو الذم
يقتضي مكافحة اإلرىاب ككؿ أشكاؿ العنؼ إضافة إلى ضغط المنظمة عميو باالنضماـ
إلييا ،فكؿ ىذه الظركؼ حالت دكف ذلؾ ،مما جعمو يعيش أزمة شرسة كحالة مف الصراع

النفسي بما يحتكيو مف يأس كحزف ،فيقكؿ...« :الرسالة القنبمة المكقكتة التي قذفت بيا
المجاىيؿ ستظؿ قابمة لالنفجار في أية لحظة . ..كلـ يعد في اإلمكاف االبتعاد عنيا أك
التخمص مف تبعات ما يترتب عمييا ...كفاتف الميب الكامف في أحشاء الرياحيف الركعة
المقدسة القابعة في إحدل زكايا ىذا الككف المميء بالشركر كالمظالـ ،قادتني إلييا خطام
لكف ال أدرم إلى أيف ستنتيي بي ،كأنا المتعب المرىؽ تحت أككاـ الذكريات« .2
فيذا الصراع الذم يعانيو البطؿ بيف الرسالة المطالب فييا باالنضماـ لممنظمة  ،كبيف حبو
لفاتف جعمو يعيش حالة مف الخكؼ كالقمؽ حيث َيعيش حالتيف متناقضتيف ؛ الرسالة كما
 1الركاية  ،ص.20
 2نفسو ،ص .24 ،23
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تحممو مف شركر كحزف  ،الحب كما يح ـ لو مف خير كسعادة ،كىك لـ يجد مخرجا كحالَّ
ن َ
ُ
لذلؾ ،كمف ثـ نجد أف ىذا الصراع الداخمي يمثؿ ثنائية ضدية ىي ثنائية الخير كالشر.

كقد أصبح حب نجـ الديف لفاتف مجرد ذكريات عند عكدتو ألرض الكطف كىك مضطر
لذلؾ طبقا لمقتضيات عممو ،حيث كاف ينتظر الفُرصة المكاتية ُليسافر إلييا لكف ظركؼ

العمؿ كأكضاع البالد حالت دكف ذلؾ .فََب ِ
ؽم نجـ الديف يعيش حالة الصراع مع المنظمة

التي تربطو بيا المقاءات المتكررة مع أعضاء الجماعة ،ككاف كثي ار ما يتمنى

التخمص

منيـ ليتجنب ـ طالبيـ ،حتى أنو كاف يمجأ بالدعاء مف اهلل (عز كجؿ) أف ُيساعده « :رباه
أبعد عني خطر ىكاتؼ الجماعة ـ

كيسر لي أمرم ...الميـ
أليمني الصكاب َ

ف أجؿ

كتتكخى القتؿ كاليالؾ» .1
العنؼ
َ
خكض غمار تجربتيـ التي تَتَ َم ْح َكُر ُ
فبضغط المنظمة عمى نجـ الديف باالنضماـ إلييا كممارسة أعماليا ،لـ يستطع إيجاد
المخرج ،كلذلؾ لجأ إلى اهلل بالدعاء حتى يساعده ليجد الحؿ المناسب ،كيبعد عنو ىكاتفيـ
التي تُنذر بالمطالبة بممارسة أعماليـ العنيفة ،كىك الذم ال يستطيع فعؿ ذلؾ

؛ ألف

الرفض عندىـ يعني المكت.
لـ يتعرض الركائي لكصؼ المالمح أك المظير الخارجي -كما ذكرنا

سابقا  -لمبطؿ

نجـ الديف مع أنو الشخصية المحكرية ،كذلؾ لمحفاظ عمى كضع غامض يتناسب مع
حساسا ،إال أنو ذكر
منصبا
عممو ككنو يحتؿ
ن
ن

كصفا بسيطا لبعض مالمح البطؿ عمى

لسانو ،كيتعمؽ بكصؼ الصكت الذم متغمر تبعا لممكقؼ الذم يتعرض لو البطؿ،
يعكس الحالة النفسية التي تختمج في أعماقو:
« فقمت بنبرة تفـ عف أسل كتعجب « « .2ىتفت بصكت منيؾ مو ككس»
ٍ
بحماس كتكتر «.4
« قمت

 1الركاية  ،ص.131 ،130
 2نفسو ،ص .32
 3نفسو ،ص.55
 4نفسو ،ص .114
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« قمت بميجة صارمة كأسمكب مباشر«.1

نجد البطؿ عينو يصؼ صكتو ال بالخشكنة أك الحدة أك غير ذلؾ مف الصفات التي
تُساىـ في تككمفق الخارجي ،كانما كصفو بسمات طارئة فرضتيا الظركؼ التي يعيشيا
كىي بذلؾ تعكس الحالة النفسية القمقة مف جراء كضعو كعممو المحفكؼ بالمخاطر
إضافة إلى ضغكطات المنظمة عميو.
كؿ ذلؾ شكؿ معاناة البطؿ التي جعمت صكتو يتصؼ بصفات متغيرة تبعا لتغير حالتو
النفسية ،لعدـ اقتناعو باألكضاع السائدة في البالد التي تتمحكر حكؿ العنؼ ،كما تدؿ
تمؾ الصفات عمى الصرامة ك ِّ
الجدَّية أثناء ممارسة عممو القتناعو كايمانو بأف ذلؾ مف
مقتضيات الديف كاألخالؽ  ،فكؿ ذلؾ يساىـ في الكشؼ عف البناء الداخمي لشخصية
البطؿ نجـ الديف.
مما سبؽ يظير أف ىذه الشخصية النضالية رغـ ما تمتعت بو مف صفات إيجابية ،إال
أنيا عانت الكثير بعد طمب المنظمة مف البطؿ االنضماـ إلييا مما جعمو يعيش حاالت
الـ ناسب ؿطبيعة نشأتو
نفسية متنكعة تعبر عف عدـ اقتناعو كرفضو ألعماؿ المنظمة ُ ،
كعممو كمف ثـ تركيبتو الداخمية.
يبدك أف مثؿ ىذا الكصؼ يقكـ بالكشؼ عف األبعاد الدينية كاالجتماعية لمشخصية
الركائية،2حيث ُخصص لذكر كاكتشاؼ الصفات األخالقية كاالجتماعية التي يتميز بيا

البطؿ نجـ الديف التي يتصرؼ عمى أساسيا ،فتساىـ في تفسير سمككو كأفعالو انطالقا

مف طبيعتو األخالقية التي تدخؿ في تشكيؿ بنائو الداخمي.

 1الركاية  ،ص .85
 2ينظر :آمنة يكسؼ ،تقنيات السرد في النظرية كالتطبيؽ ،دار الحكار ،ط ،1997 ،1ص.95
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.2رجال المنظمة:

لقد حدد الركائي بعض المظاىر التي ساىمت في البناء الخارجي ألعضاء المنظمة
إال أف ذلؾ لـ َيكف كافيا لمتعرؼ عمييا ،كمف ذلؾ لجأ إلى تحديد بعض الصفات التي

تكمف في أعماقيا ما يكشؼ عف بنائيا الداخمي حتى نتعرؼ عمييا أكثر.
يظير البناء الداخمي ألعضاء المنظمة مف خالؿ التقديـ المباشر

عمى لساف البطؿ

نجـ الديف ،لبعض الصفات التي تخص طبيعة ىؤالء كتظير عمى سمككاتيـ ،كما يقدـ
البناء الداخمي تقديـ ا غير مباشر يظير مف خالؿ تحديد بعض المكاقؼ التي تقكـ بيا
المنظمة،إضافة إلى كالميا أثناء محاكرتيا مع البطؿ ،ككذلؾ يقدمو مف خالؿ كصؼ
بعض المالمح الخارجية كما يط أر عمييا مف تغيرات تكشؼ عما بداخميا كما تنطكم عميو
نفسيتيا مف صفات تتصرؼ عمى أساسيا.
كمف بيف الصفات التي ذكرت مباشرة ،عمى لساف البطؿ:

« ...ال تُبالي المجكء إلى

شتى الكسائؿ :التيديد ،االبتزاز ،السطك ،السرقة ،الحكاجز المزيفة «.1

تظير ىذه المكاصفات عمى سمكؾ المنظمة ،مما يدؿ عمى العنؼ في سمككيا

الذم

ُيعبر عما ينطكم بداخميا ،فال تظير في الركاية إال كىي تمارس فعؿ العنؼ بيذه
الصفات ما يقكدقا إلى ممارسة أبشع فعؿ كىك االغتياؿ.

ىذا فيما يخص التقديـ المباشر لبعض صفات المنظمة ،كفيما يمي سنحاكؿ الكشؼ
عف الصفات التي تساىـ في تشكيؿ كيانيا الداخمي بطريقة غير مباشرة أم مف خالؿ
بعض المكاقؼ التي تتعرض ليا المنظمة ،كما ينجر عنيا مف سمككات كأفعاؿ .
مستغمة كضعو بحكـ منصبو
فنجد المنظمة طمبت مف نجـ الديف االنضماـ إلييا ،ػ
ككنو عضك ا في لجنة مكافحة اإلرىاب ،إضافة إلى ما اتَّسـ بو مف نزاىة كصرامة
كتعاطؼ كصدؽ كجدية في عممو ،كؿ ذلؾ حفَّزىا لتنفذ طبيعتيا االستغاللية بما يخدميا

 1الركاية ،ص.90
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ك محقؽ أىدافيا ،كقد لجأت في ذلؾ إلى تيديد ق لتضغط عميو  ،كبكؿ قكتيا حتى يقبؿ
االنضماـ « :فإياؾ أف تُ ِ
باد َر بالرد السَّمبي «.1

ليكشؼ ذلؾ ع ف الطبيعة االستغاللية لممنظمة كالقكة الكامنة في أعماقيا ،فيبدك أنيا

تتصرؼ مف مكقع قكة ما ُي َخ َّكؿ ليا اؿحؽ فيما تفعؿ في اعتقادىا.
كما قامت أيضا باستغالؿ صديؽ نجـ الديف ،عبد السالـ

ككنو المدير العاـ لشركة

التكريد كالتصدير ،لتزكيدىا بالماؿ مع تيديدىا لو إف لـ يتبع شركطيا:
« المطالبة بتسديد مبمغ ضخـ كمساىمة في دعـ الجياد ،عمى أنو أضعو نقدا في
كيس أحممو شخصيا.. .إلى أف يأتي شخص ...سممو الكيس دكف أف تنظر إليو.. .كأخي ار
محتكما «
قدر
حذار أف تشعر الشرطة باألمر.. .كاف أغكاؾ الشيطاف فإف نيايتؾ تغدك نا
ن

2

فالمنظمة مطمعة عمى قدرة عبد السالـ عمى التسديد ،كتقكـ بالتيديد حتى ال يرفض فتفشؿ

العنؼ الكامف في أع
مشاريعيا ،كيظير مف ذلؾ ُ

ـ اقيا كطبيعة تركيبتيا الداخمية

االستغاللية التي َّ
تعبر عنيا بالتيديد ،ىذه األفعاؿ إف قكبمت بالرفض ،فإنيا ال تتصرؼ

حياؿ ذلؾ إال بالعنؼ الذم ينجر عنو فعؿ القتؿ.
يبدك أف المنظمة ال تتكقؼ ع ف ممارسة طبيعتيا االستغاللية كما يتبعيا مف تيديد
بالمكت ،حيث نجد ىا أيضا تستغؿ الرائد جعفر ألنو المسؤكؿ األكؿ عف مخزف السالح
كالذخيرة بالمؤسسة العسكرية  ،فيقكؿ الراكم البطؿ « :كاف الرائد جعفر يجد بيف آكنة
اؿريد رسائؿ تيديد بالمكت إف لـ يستجب لطمبات الجماعة ،المتمثمة
كأخرل في صندكؽ ب
في تزكيدىـ بالسالح ك َّ
الذخيرة في أقرب فرصة

« .3عندئذ قامت المنظمة بقتؿ الرائد

كعائمتو لعدـ استجابتو لطمبيا ،فيظير العنؼ الذم ُيؤسس كيانيا.

 1الركاية  ،ص .9
 2نفسو ،ص .86
 3نفسو ،ص .148
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انتصار كبيرا ،مثمما يصفيـ الراكم
نا
كبممارسة فعؿ القتؿ ترل المنظـ ة أنيا حققت

البطؿ كىـ ُيغادركف منزؿ الحاج محي الديف بعدما قامت بقتؿ جميع أفراد

العائمة بسبب

ابنو الضابط سميماف الذم لـ تجده  ،كترل أنو في خدمة الطغاة « :انصرفكا ميمميف

كبريف ييز أعطافيـ االنتصار كىـ يغادركف البيت ِخفاقا لِيمت
ُم ّ

طكا سيارة كانت في

انتظارىـ«.1

نجد أف المنظمة تنتاب مشاعر رجاليا الفرحة كىي تـ

ارس عمميات القتؿ ،مما

فتعبر عنو بقتؿ
يكشؼ ع ف العنؼ الذم َيختمج في أعماقيا ك يجتاح كامؿ مشاعرىاّ ،
األبرياء ،مما يدؿ عمى طبيعتىا القاسية التي ال ترحـ أحدا.

كقد تتخذ المنظمة مف عمميات القتؿ كالعنؼ مبر ار لمحاربة األكضاع الفاسدة في
البالد ،كذلؾ ال يتـ إال بتخكيؼ الناس

كارىابيـ بالعمميات المتنكعة  ،إذ يقك ؿ رئيسيا:

«الناس في مثؿ الحاؿ التي نحف عمييا ،ىـ في حاجة إلى صدمة قكية َيسترجعكف بيا
الرشاد المفقكد ...إشاعة الفكضى ،كنشر الذعر ،كعدـ االستقرار ...ىذا إلى إقناع

المجتمع بأننا أقكياء كمقتدركف عمى بمكغ ما نيدؼ إليو «2فمف طبيعة التركيبة الداخمية
ألعضاء المنظمة ،يرل رئيسيا بأف معالجة األكضاع المختمفة ال يتـ إال بالعنؼ ككؿ ذلؾ
إلقناع اآلخريف بأنيـ أقكياء فَتُحقؽ بذلؾ أىدافيـ.
حتى الرئيس يرل أف قتؿ األبرياء َيجك

ز ما داـ األمر يتطمب ذلؾ« :مقتضيات

الصدمة تتطمب ذلؾ ،كقميؿ مف التضحية باألبرياء ال َيضر بالقدر الذم ينفع «.3

يظير أف المنظمة تستييف بقتؿ األبرياء ،كالميـ في كؿ ذلؾ ىك تمبية مصالحيا

مما ُيعبر عف العنؼ في سمككيا ،الذم ُيساىـ في تشكيؿ بنائيا الداخمي.

 1الركاية  ،ص .127
 2نفسو ،ص.73
 3نفسو ،الصفحة نفسيا.
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كىك بذلؾ (الرئيس) ُي ِ
كي َّدعي امتالؾ
حاكؿ إقناع البطؿ حتى ُيعمف االنضماـ إلييـَ ،

الحقيقة كأنو عمى صكاب في معالجة األكضاع التي تجتاح الكطف ،حتى أنو كثي ار ما يبدك
اف
الغضب عمى الرئيس يظير عمى سمككو كحركاتو ،لقكؿ نجـ الديفَ « :ك َ
مما َ ،ك َ
ض َع َق ن

اليسرل «.1
اليمنى بانفعاؿ ،ثـ أسند رأسو إلى راحة يده ُ
ُيمسكو بيده ُ

كصؼ نجـ الديف ىيأة ُم ِ
حاكره كىك في حالة غضب كانفعاؿ َعَّبر عنيا بحركات ِجسـ ق

مما دؿ عمى العنؼ الذم يشكؿ كيانو كىك بذلؾ َيعمؿ عمى ت خكمؼ نجـ الديف حتى ال

يرفض طمبيـ.

كثيرة المالح التي كصفيا نجـ الديف لرجاؿ المنظمة كما يط أر عمييا مف تعابير
مختمفة ،تساىـ في الكشؼ عما يختمج في أعماؽ ىؤالء الرجاؿ مف حاالت نفسية متغيرة
تدخؿ في بنائو ـ الداخمي.
كمف بيف المالمح التي ذكرىا الركائي عمى لساف بطؿ الركاية ،نجـ الديف كىك يت حاكر
في كؿ لقاء مع رجؿ مف رجاؿ المنظمة

 ،النظرة كنحف نعمـ أف النظرة تككف بكاسطة

العيف ،كىك لـ يتعرض لكصؼ العيف ماديا مف ناحية المكف كالحجـ ،كانما ذكر بعض
النظرات كما منجر عنيا مف صفات معنكية تتناسب مع طبيعة التركيبة النفسية
تعبيرا ،ك أصدؽ داللة مف خطبة طكيمة
لمشخصية ،ذلؾ ألنو« قد تؾ كف نظرة ما أكثر ن

تُمقى ،أك كالـ كثير ُيقاؿ ،فما أكثر ما تتحدث العيف إلى القمب « .2فقد ُيفيـ مف النظرة ما
يكد اإلنساف قكلو ،ذلؾ ألنيا تحمؿ الكثير مف المعاني كالصفات التي تنطكم عمييا النفس
البشرية.
نجد نجـ الديف قد كصؼ نظرة رجاؿ المنظمة ح كالي سبع مرات ،ككؿ نظرة تحمؿ
صفة مغايرة لألخرل ،كمنو فيي تدؿ عمى ما َينطكم في نفس رجاؿ المنظـ ة  ،كما يكدكف

 1الركاية  ،ص .69
 2عبد الممؾ مرتاض ،تحميؿ الخطاب السردم ،ص.285
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قكلو لنجـ الديف لكنيـ يكتفكف بالنظرة لمتعبير عف ذلؾ،

التي تكشؼ طبيعة التركيبة

الداخمية ليؤالء ،كمثاؿ ذلؾ:
« غرس نظرتو في عيني ليق أر ما تنطكم عميو جكانحي قبؿ اإلفضاء بو «.1
« شرع يرمقني بنظراتو المشبعة باالستخفاؼ كالتعاطؼ «.2
« استكقفني كجعؿ يحدؽ في عيني بضراكة «.3
« عاد يقرأني بنظرات مستعرة«.4
مف المعاني كالصفات التي تحمميا نظرة ىؤالء ،أنيا تارة تُدرؾ ما يختمج في أعماؽ
البطؿ ،كما قد ُيفيـ منيا فسح المجاؿ لمحديث ،كتارة أخرل مميئة باالستخفاؼ كالتعاطؼ

كأخرل فييا ض اركة تشير إلى شدة الغضب ،كنظرة أخرل مستعرة.

كؿ ىذه الصفات فييا داللة عمى طبيعة التركيبة الداخمية لرجاؿ المنظمة التي
يتصرفكف انطالقا منيا ،فتظير عمى نظرتيـ كما تُشير إلى طريقة المعاممة المميئة
بالعنؼ ،التي يتعاـ ؿكف بيا مع مف كقع عميو اختيارىـ أك استيدفتو عممياتو ـ خاصة الذم
ال ُيك ِافؽ مبادئيـ كما ىك حاؿ نجـ الديف.

كالى جانب العيف التي خصصيا بكصؼ النظرة ،قاـ أيضا نجـ الديف بكصؼ مالمح

الكجو لرجاؿ المنظمة بصفة عامة ،كما يط أر عمييا مف تعابير مختمفة كمتغيرة بحسب
المكقؼ كالظرؼ الذم يككنكف فيو ،حيث تكشؼ عما يختمج في النفس مف مشاعر
كعكاطؼ عمى حد قكؿ عبد المالؾ مرتاض «:إف كظائؼ الكجو التعبيرية تعكس ما يمتعج
في النفس مف عكاطؼ الكد كالحقد كالسركر كالحزف كىكاجس الخكؼ كالقمؽ ،كمظاىر

 1الركاية ،ص.67
 2نفسو ،ص .115
 3نفسو ،ص .139
 4نفسو ،ص .140
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االرتباؾ كاالنفعاؿ كآيات الطمأنينة كاليدكء « .1كبذلؾ تساىـ في الكشؼ ع

ف طبيعة

التركيبة الداخمية لمشخصيات.
كمف بيف ما كرد في ركاية "خطكات " قكؿ نجـ الديف كىك َيصؼ ما الحظو عمى

مالمح رجاؿ المنظمة مف صفات مختمفة:

مبسترة «.2
«الحت عمى سيماء كجيو مكجة خفيفة مف التذمر ،حاكؿ إخفاءىا بابتسامة
َ

« أشرؽ كجيو كافترت شفتاه عف بسمة عريضة «.3
اء كصدقا«.4
« تمكح مف ثغره بسمة تقطر إمخ ن

« قاؿ كبكادر االطمئناف ترتسـ عمى مالمحو«.5
« جقـ المحيا ،ممتيب النظرات«.6
طفَعة تعبر شفتيو«.7
« قاؿ كابتسامة مص َ
« رسـ بسمة خفيفة عمى شفتيو «.8

نجد أف صفات مالمح رجاؿ المنظمة تختمؼ كؿ مرة تبعا لمحالة النفسية ليؤالء؛ فتارة
مظير التذمر مما يدؿ عمى القمؽ كالحقد الذم َيؾ تفؼ أع ـ اؽ ىذا الرجؿ ،إال أنو ُيحاكؿ
إخفاء ذلؾ باالبتساـ ة ا لتي يصفيا نجـ الديف بأنيا مبسترة أم ليست حقيقة بؿ مصطنعة.
كتارة أخرل تظير صفة اإلشراؽ عمى اؿكجو كاالبتسامة المكصكفة بالعريضة عمى الشفتيف
مما يدؿ عمى الرضى بالكضع الذم ىك فيو ،كما قد ترسـ َب َك ِاد ُر االطمئناف عمى المالمح
كارتِساـ البسمة التي يق أر فييا نجـ الديف االمخاء كالصدؽ ما يكحي بالثقة كاالعتدا د بالنفس
 1عبد الممؾ مرتاض ،تحميؿ الخطاب السردم ص .290
 2الركاية ،ص.68
 3نفسو ،ص .75
 4ففسو ،ص .65
 5نفسو ،ص .67
 6نفسو ،ص .74
 7نفسو ،ص .67
 8نفسو ،ص .112
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أثناء ممارسة أفعاليا إليياـ اآلخر بالراحة كالمحبة حتى يمنحيـ ثقتو كيكافؽ عمى طمبيـ
كما ىك حاؿ نجـ الديف ،إال أنو قد يظير التجيـ عمى المالمح الذم يدؿ عمى الحقد الذم
يكتنؼ نفسيتيا كيشكؿ طبيعتيا الحقيقية ،لكف سرعاف ما تظير

االبتسامة عمى مالمح

ىذه الشخصيات.
مما سبؽ يبدك أف الراكم البطؿ في كصفو لمالمح رجاؿ المنظمة كثي ار ما ذكر
االبتسامة مف داللة عمى الفرح كالسعادة ،إال أنيا عمى

االبتسامة ،كرغـ ما تُشير إليو
مالمح رجاؿ المنظمة ال تدؿ عمى ذلؾ ،فيي تناقض معناىا الحقيقي

؛ ألنيا ليست

ؼ كالمبسترة ،كبالتالي فاالبتسامة ىنا ال
مة
حقيقية ،كىذا ما يكشفو كصفيا بالمصطنعة كاؿخؼ
تدؿ عمى السعادة التي يشعر بيا رجاؿ المنظمة ،بقدر ما تدؿ عمى مدل الحقد كالعنؼ
مظىر َعمَى سمككاتيـ كأفعاليـ كما يظير
الذم يدخؿ في التركيبة الداخمية ليؤالء ،الذم َ
في بعض األحياف بتمؾ االبتسامة
الجماعة تحاكؿ إخفاء ذلؾ
عمى مالمحيـ ،إال أف َ

إليياـ اآلخ ريف بحسف النية ،كىي طريقة تمجأ إلييا كأسمكب في التعامؿ مع الناس حتى

فئ المثقفة كأصحاب المناصب
ال تفشؿ مشاريعيا ،كتحقؽ ما ترمي إلييا ،خاصة مع اؿ ة
الحساسة التي تُحاكؿ استغالليا مثمما فعمت مع بطؿ الركاية نجـ الديف.
إلى جانب المالمح كالنظرة ،قاـ نجـ الديف بكصؼ نبرة الصكت لرجاؿ المنظمة أثناء
حكاره معيـ ،كىذه النبرة قد تختمؼ أيضا كىي كغيرىا تعكس ما يختمج في النفس مف
مشاعر كعكاطؼ مختمفة:

« أرسؿ تنيدة طكيمة« « ،1رد بميجة حادة«.2

« انطمقت مف فيو زفرة قصيرة لكنيا ممتيبة «.3

مزمجر«.6
نا
« صاح محتجا« « ،4صرخ ـ حتدا« « ،5رد
 1الركاية ،ص.88
 2نفسو ،ص .70
 3نفسو ،ص .112
 4نفسو ،ص .118
 5نفسو  ،ص .119
 6نفسو ،ص .128
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يظير أف رجاؿ المنظمة يستعممكف نبرات مختمفة ،كىي تُعبر عف الحالة النفسية التي
َيكنيا ىؤالء ضد كؿ مف يتعاممكف معيـ  ،كىي في أغمبيا تُعبر عف حالة القمؽ كالغضب
كاالنفعاؿ أثناء كالميـ مع نجـ الديف ،كمثؿ ىذا الكالـ«يفتقد إلى مكاصفات اؿ

كيكتسي صفة الصراع ُبغية القضاء عمى الطرؼ اآلخر

الضغط عمى البطؿ بكالميا كبنبرة صكتيا ،حتى تتمكف مف

حكار

1
نكعا مف
«  .حيث تمارس ن

إخافة مف تستيدفو ك ترعبو

بأسمكبيا العنيؼ الذم يشكؿ كيانيا الداخمي ،كبالتالي تتمكف مف تحقيؽ مطالبيا.
يبدك مف ىذه الصفات التي تظير عمى سمكؾ كأفعاؿ رجاؿ المنظمة أنيا تدكر حكؿ
ِ
تماما لِ َما
محكر العنؼ الذم يشكؿ بناءىا الداخمي ،ك ىك ما ال ُيقره الشرع ،فيي مناقضة ن
الحظناه سابقا مف صفات تحدد بناءىا الخارجي

إذ بدت كأنيا شخصيات مسممة

كمسالمة.
 .3سهى :خصص الركائي سيى ببعض الصفات عمى لساف البطؿ نجـ الديف ،بما
أنيا أختو ،فقد تحدث أثناء كصفو ليا عف سمككيا كطريقة تصرفاتيا مع أخييا ،مع تركيزه
عمى كصؼ مالمحيا كما مظير عمييا مف حاالت تكشؼ عف طبيعة التركيبة الداخمية
ليا ،كىي:
« كشفتاه ا تتحركاف بيمس كحذر «.2
« ردت بغضب«.3
«قالت ك مالمحيا تشتعؿ انفعاال ك حنقا «

4

«ردت َعمَ َّي قائمة كىي مقطبة الجبيف مكفيرة القسمات « .5
 1الشريؼ حبيمة ،الركاية كالعنؼ ،ص .251
 2الركاية ،ص.53
 3نفسو ،ص .54
 4نفسو ،ص .80
 5نفسو ،ص .122
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بيذا الكصؼ تظير ُسيى رغـ االحتراـ الذم تُكنو ألخييا في حالة انفعاؿ  ،مف خالؿ

ما يظير عمى مالمحيا مف تقطيب لمجبيف كالقسمات المكفيرة إضافة إلى طريقة كالميا
التي َيظير عمييا الغضب.

كىي في ذلؾ تراقب تصرفات نجـ الديف كتنقد سمككو ،حيث تكضح لو خطأه دائما
مما يكشؼ ع ف طبيعة تركيبتيا الداخمية المبنية عمى الغضب كاالنفعاؿ فيعترؼ نجـ

الديف بذلؾَّ « :إنؾ ِجد رائعة لكال سرعة الغضب « .1
.4أم البطل نجم الدين:
بناء عمى ما الحظو نجـ الديف
َح َّدد الركائي بعض الصفات التي تَخص أـ نجـ الديف ن

في تصرفاتيا مما يكشؼ لنا عف طبيعتيا الداخمية ،كىذه الصفات منيا ما قدـ مباشرة

كقكلو « :أـ شديدة الطيبة ،كافرة الحياء كالصدؽ ال تُتقف مف الميف غير الطبخ ،كلكنيا

ُكفَّقت إلى تنشئتنا عمى االستقامة كالنزاىة كحب الخير لكؿ الناس ،كاالبتعاد عف األذية
حتى ضد الخصكـ .. .كبفضؿ حرصو ا عمى تعميمنا كترغيبنا في االستزادة منو استطعت
كأختي الحصكؿ عمى نصيب محترـ مف المعرفة.2 «.. .
نرل أف ىذه الصفات التي تظير عمى سمكؾ األـ مف طيبة كحياء كصدؽ

كاستقامة

كنزاىة كخير ىي ما يشكؿ كيانيا الداخمي ؛ كلذا تتصرؼ عمى أساسيا ،حيث عممت عمى
نقميا كتعميميا ألكالدىا ،مما يدؿ عمى طبيعتيا الخيرة.
كما نكتشؼ بعض الصفات مف خالؿ كصؼ مالمحيا كأفعاليا:
« تبسمت كىي تضمني إلى صدرىا «

3

« قالت كبسمة عريضة تمأل محياىا « « ،4كادت تشؽ ثيابيا حيرة كأسى «.5
 1الركاية  ،ص .82
 2نفسو ،ص .14
 3نفسو ص.81
 4نفسو ،ص .96
 5نفسو ،ص .80
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كىذا يدؿ عمى عاطفة األمكمة الحنكنة

بنية الشخصية
اميَا َسالِ نما
أم َ
التي تجعميا تسعد لرؤية ابنيا َ

تصاب بحالة مف القمؽ كالخكؼ معبرة عف ذلؾ بتصرفاتيا
ُم َعافى ،كتحزف البتعاده عنيا ،ؼ
التي تدؿ عميو ا كممة "تشؽ"  ،فيي تقكـ بيذا الفعؿ المعبر عف مدل حيرتيا كحزنيا عمى
فمذة كبدىا.
كبيذه الصفات التي اختصت بيا أـ نجـ الديف ،تككف نمكذج لكؿ أـ كقد ترمز لمكطف
الذم َي ُع ُّمو الخير كالرقي بسالمة أبنائو ،كيتدىكر بضياعيـ.

.5عبد السالم:

َح َّدد الركائي بعض الصفات التي جعمتو شخصية متميزة ببنائيا الداخمي  ،كقد كردت
عمى لساف البطؿ فَ َع َّدد ىا مباشرة ...« :شخصية فَ َّذة عجيبة ،شديدة الغرابة ،لدييا مف
الدىاء كالخبث كالمكر كاالحتياؿ عمى ما يفكؽ كؿ تصكر كاحتماؿ ...إف ىذه الشخصية

كغ َدا صاحبو
ترغب ألمر ما أف تكنى باسـ" .السمطاف" كىك االسـ الذم اشتير بوَ ،

مضرب مثؿ كنمكَذجا لمتحدم كالتصميـ كبمكغ األىداؼ دكف جيد أك عناء في الداخؿ أك
الخارج ،بالرغـ أف مستكاه التعميمي ىزيؿ ،كثقافتو العامة دكف المستكل العادم إال ألنو
مع كؿ ذلؾ ،ذرب المساف ،حاضر البديية ،عالقتو مع اآلخريف كاسعة األرجاء تتميز
بالنكعية التي تصب في مجرل اىتماماتو «.1
يرل نجـ الديف أف عبد السالـ يتميز ببعض الصفات التي تجعموُ شخصية غريبة

بطبعيا ،تتصؼ بالخداع كابتكار الحيؿ لبمكغ أىدافو التي ترمي إلى جمع الثركة

دكف

عناء ،كالذم ساعد قعمى ذلؾ طبيعة تركيبتو الداخمية التي يتصرؼ عمى أساسيا بمسانو
اؿذرب الطميؽ كبدييتو الحاضرة التي جعمت عالقتو كاسعة مع اآلخريف مما َّ
مكنتو مف أف
ُيصبح مف أىـ رجاؿ التصدير كالتكريد.

 1الركاية ،ص.48 ،47
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لكف ىذا المنصب كالثركة التي جمعيا مف كرائو ،جعمتو محؿ طمع لممنظمة التي
تكجيت إليو بطمب مبمغ ضخـ ،مع تيديده إف لـ يدفع أ ف ُيبمغ الشرطة ،فكؿ ىذا جعمو
يعيش حالة مف القمؽ كالخكؼ التي الحظيا البطؿ في تصرفاتو.

كعندما حضر نجـ الديف لصديقو لمساعدتو قاـ بكصؼ مالمحو كما يط أر عمييا مف
تغيرات تُساىـ في الكشؼ عمى طبيعتو الداخمية أيضا:
بتيجا« « ،1عبس كقاؿ«.2
« صاح ُم ن
« أرسؿ تنيدة طكيمة«.3

بيذه المكاصفات التي الحظيا فجـ الديف عمى مالمح الصديؽ ،يظير جانب آخر مف
شخصية عبد السالـ ،حيث يشعر بالفرحة لرؤية صديقو  ،ما يدؿ إحساسو بالفرج كالحؿ
القريب لمشكمتو ،لكف سرعاف ما يظير عمى مالمحو الحزف كاألسى لخكفو مف المنظمة
التي تيدده كىك أمر كاقع لو.
مف ىذا الكصؼ نكتشؼ أف شخصية عبد السالـ شخصية ُمساؿـ ة ال ييميا غير عالـ

الماؿ كاألعماؿ ،مما يدخؿ في تركيبة بنائيا الداخمي.

كعمكما كانت ىذه ىي األكصاؼ التي ساىمت في الكشؼ عف البناء الداخمي
لشخصيات ركاية "خطكات " ،كقد حاكؿ الركائي مف خالليا تقريبنا أكثر مف الركاية حيث
تمكنا مف معرفة كؿ شخصية عمى حد ة.
متنكعا ،فمنو ما كاف كصفا مباشرا ،تقدمو
كما ُيالحظ أف البناء الداخمي قد جاء
ن

الشخصية عف ذاتيا كعف غيرىا ،كمنو ما كاف غير مباشر يظير مف خالؿ ما تقكـ بو
اؿشخصية مف سمككات كأفعاؿ كما تتعرض لو مف مكاقؼ كعكامؿ خارجية.

 1الركاية ،ص.84
 2نفسو ،ص .85
 3نفسو ،ص .88
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يبدك أف الركائي قد أصاب في ىذا الكصؼ ،حيث كاف ىناؾ تناسب بيف حالة
الشخصية كالدكر المنكط بيا ،مما حقؽ مصداقية الحدث الركائي ،بما أف الركاية اعتمدت
عمى التاريخ كىي فترة أزمة التسعيف مات ،فكانت عبارة عف تفاعؿ كمزج بيف الكاقع
كالمتخيؿ.
.7وظائف الشخصيات:
َّ
إف الشخصية ُمككف أساسي في أم عمؿ سردم؛ كليذا فَالَ ُيمكف النظر إلييا عمى

أيضا

أساس كائف مادم لو كجكد حقيقي في النص ،كانما فيما تقكـ بو ىذه الشخصيات
مف تحركات تقكدىا إلى إنجاز عمؿ معيف.

ال ُبد مف اإلشارة إلى بارت الذم يرل أف التحميؿ البنيكم في بداياتو األكلى كاف َينفر

مف الشخصية  ،كما نجد ذلؾ عند تكماتشفسكي .أما بركب فقد حكلو إؿ ل نمكذج بسيط
أسَّسو عمى كحدة األفعاؿ التي تيبيا القصة لمشخصيات.1
كىذه القصة الحظ بركب أنيا ذات ثكابت كمتغيرات ،كالمتغيرات ىي الشخصيات ككؿ
أما الثكابت فيي األعماؿ التي تُسند إلييا ،أك
ما يتّصؿ بِيا مف سمات كخصائص َّ ،

الكظائؼ التي تضطمع بيا تمؾ األعماؿ مف إنجاز بنية الحكاية  .2أم أف الكظائؼ متكفرة

في كؿ حكاية ،كقد حددىا بركب بإحدل كثالثيف كظيفة ،إال أف ىناؾ مف تأثر
كحاكؿ تحديد ىذه الكظائؼ

ببركب

بتجريد أكثر  ،كمف بيف ىؤالء غريماس ككمكد بريمكف

كتكدكركؼ.
نجد غريماس انطالقا مف بركب يسمي الشخصية بالعامؿ في نمكذجو العاممي
كاختصرىا في ستة عكامؿ ىي :الذات -المكضكع -المرسؿ -المرسؿ إليو -المساعد
كالمعارض.

 1ينظر :كائؿ سيد عبد الرحيـ ،تمقي البنيكية في النقد العربي ،دار العمـ كاإليماف ،كفر الشيخ ،ط 2009 ،1ص.111
 2ينظر :الصادؽ قسكمة ،طرائؽ تحميؿ القصة ،دار الجنكب ،تكنس( ،د ط) ،1994 ،ص.66
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في حيف نجد بريمكف يربط الكظائؼ بالشخصيات ،عندما اعتبر العمؿ ال يمكف أف
يتحدد إال مف زاكية مصالح الشخصية كمبادرتيا  .1حيث اعتبر العمؿ السردم ال يقكـ إال
بمصالح الشخصية التي تؤدم بيا إلى قياـ عمؿ معيف .كذلؾ ما يؤكد أف «القصة لـ
تُصنع قط إال مف الكظائؼ «ِ .2م َّما يعني أف الكظائؼ تُشكؿ الدعامة األساسية ألحداث
القصة.
كتحديد الكظائؼ في العمؿ السر دم شيء لو أىميتو الخاصة ،ذلؾ ألف الكظائؼ أك ؿ
ما تيتـ بو ىك تكضيح العالقات التي تربط الشخصيات فيما بينيا كبأحداث الركاية ،كىذا
ما يثبت «أف الكظائؼ تمثؿ كحدة قياسية تُشبو ِ
المتر ُيمكف تطبيقيا عمى جميع الحكايات
لتحديد العالقات فيما بينيا«.3

فالكظائؼ إذف تساعد عمى تحديد اؿ عالقات التي تككف النص السردم كما تساعد
عمى تحديد الشخصية،ذلؾ «ألف الشخصية ال تتحدد فقط مف خالؿ مكقعيا داخؿ العمؿ
السردم(فعميا) كلكف مف خالؿ العالقات التي تنسجيا مع الشخصيات األخرل « .4كتحديد
نكع العالقات التي تربط بيف عناصر العمؿ السردم ،كما ينتج عنيا مف صراع عبر
مسار الحبكة قد يؤدم إلى االنتصار أك الفشؿ.
ذلؾ«ألف صراع البطؿ قد يؤكؿ إلى االنتصار أك الفشؿ  ،ألف تركيبة الكظائؼ غير
قائمة عبر ح تميات تحكميا النتيجة النيائية ،كانما محككمة باختبارات تتـ عبر مجمكعة
مف مكاضع االنعطاؼ.5«bifurcation
حينا
حينا كتَميف
ن
فالبطؿ قد يقكـ بمجمكعة مف األعماؿ تتخمميا صراعات متنكعة تشتد ن

تحد ُد نيايتيا بالفشؿ أك االنتصارات إال مع نياية ُخطكات العمؿ السردم.
فال تُعرؼ أك ّ
 1ينظر:الصادؽ قسكمة ،طرائؽ تحميؿ القصة ،ص.75
 2ركالف بارت ،مدخؿ إلى التحميؿ البنيكم لمقصص ،ص.40
 3صالح فضؿ ،نظرية البنائية في النقد األدبي ،دار الشركؽ ،القاىرة ،ط ،1998 ،1ص.63
 4فيميب ىامكف ،سيميكلكجية الشخصيات الركائية ،ص.10
 5الصادؽ قسكمة ،المرجع السابؽ ،ص.76
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كقد ُيمكننا ذلؾ مف التعرؼ أكثر عمى

بنية الشخصية
الشخصية؛ ألفىا كما يقكؿ بارت «:ال تكتمؿ

سندا ليا كفاعال فييا « 1كبذلؾ فعند
مالمحيا إال مع نياية مختمؼ التحكالت التي كانت ن
اكتماؿ الكظائؼ أك األعماؿ التي تقكـ بيا الشخصية كما ينج ر عنيا مف تحكالت تتككف

لدماف صكرة كاممة عف ىذه الشخصية كمالمحيا.
كعمكما بعد اإلشارة ألىمية الكظائؼ في العمؿ السردم كالرتباطيا بالشخصيات فال بد
ن
مف تحديد تعر ٍ
يؼ لمكظيفة التي قد«يقصد بيا الكحدات البنائية السردية الصغيرة التي
يتأسس كفقيا الخطاب السردم « 2فالنص يتشكؿ مف مجمكعة مف العناصر أك الكحدات
ِ
عم ٍؿ ما ،كمجمكع
الصغرل التي تعني الكممات  ،ككؿ كممة ليا معنى ؛ أم تعني القياـ ب َ
الكممات يشكؿ المعنى العاـ لمنص.

كتعرؼ شمكميت كنعاف الكظيفة بقكلياَّ « :إنيا العنصر الثابت الذم ُيستخرج مف

أحداث متماثمة كمف القائميف بيذه األحداث الذيف ىـ أشخاص القصة « 3أم الكظيفة ىي
العناصر الثابتة التي ال تتغير  ،كتساىـ في تشكيميا األحداث كاألشخاص الذيف يقكمكف
بتمؾ األحداث داخؿ القصة.
معرفنا مف حيث معناه في سير
كما يعرفيا بركب بقكلو« :الكظيفة ىي عمؿ الفاعؿ َّ

الحكاية« 4فيي عبارة عف عمؿ يقكـ بو فاعؿ معيف ليؤدم معنى في سير الحكاية .كيتفؽ
صالح فضؿ مع بركب في تعريفو لمكظيفة« :بأنيا الحدث الذم تقكـ بو شخصية ما مف
حيث داللتو في التطكر العاـ لمحكاية « 5فالكظيفة ىنا تتمثؿ في الحدث

الذم تنجزه

شخصية ما ،ـ ـ ا يؤدم إلى تطكر مسار الحكاية.
 1فيميب ىامكف ،سيميكلكجية الشخصيات الركائية ،ص.8
 2عمر عيالف ،في مناىج تحميؿ الخطاب السردم ،ص.66
 3سيد إبراىيـ ،نظرية الركاية ،دراسة المناىج النقد األدبي ،دار قباء ،القاىرة( ،د ط) ،1998 ،ص.17
 4سمير المرزكقي ،جميؿ شاكر ،مدخؿ إلى نظرية القصة ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،ط( ،1د ت)
ص .24
 5صالح فضؿ ،نظرية البنائية في النقد األدبي ،ص.63
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كـ فق نجد أف الكظيفة في عمكميا عبارة عف فعؿ أك عمؿ ما تقكـ بإنجازه شخصية ما
أك فاعؿ معيف ،كالميـ مف كؿ ذلؾ أف يككف ليذا العمؿ داللتو مما يؤدم إلى تطكر
أحداث الحكاية.
إال أف كمكد بريمكف جعؿ منطؽ لتتابع الكظائؼ في الحكاية حدده عمى النحك التالي:
أكالن تحديد اليدؼ ،ثانيا عممية اتخاذ خطكات لتحقيؽ اليدؼ  ،ثالثا ما يترتب عمى ذلؾ مف
نجاح أك فشؿ  .1فالشخصية لتقكـ بعمؿ ما ينبغي عمييا أف تحدد أكال نكعية العمؿ الذم
ستقكـ بو ،ثـ المراحؿ التي تمر بيا لمكصكؿ إليو ثـ النتيجة التي تحدد نجاحو أك فشمو.
كفي مجاؿ تحديد أنكاع الكظائؼ ،نظر تكدكركؼ إلى مككنات القصة كجعميا ضربمف:
أطكار متعمقة باألحكاؿ (تكزاف أك اختالؿ تكازف)  ،كأطكار متعمقة باالنتقاؿ مف حاؿ إلى
حاؿ؛ ذلؾ ألف القصة عنده تبدأ بكضع مستقر ثـ تنشأ قكة ما قد تدخؿ عميو اضطرابا
فيعمؿ اختالؿ تكازف  ،2حيث نجد أف كؿ قصة تبدأ بكضع مستقر

 ،فيدخؿ عميو حافز

ليؤدم عمؿ ما ،كىذا العمؿ قد يحدث اختالؿ تكازف أك ُيغيره مف حاؿ إلى أخرل كالميـ

ىنا أنو قد َيحصؿ تغيير ما في مسار الحكاية.

أما بارت فقد َّ
حدد نكعيف مف الكحدات الكظيفية:
-كحدات ذات طابع تكزيعي :كتظير أكثر مف مرة ،ألنيا منتشرة في النص ،إذا

حدثت مثؿ ىذه الكظائؼ فينتظر منيا رد فعؿ أك حدث بعدهُ ،ككحدات ذات طابع

تكميمي(إدماجي) :كىي التي تحيمنا عمى مكاصفات الشخصيات أك تقديـ معمكمات

عف

األماكف كاألزمنة كىي كظائؼ غير أساسية  .3مما يعني أف النص يتككف مف كظائؼ
تكزيعية تتمثؿ في األفعاؿ المنتشرة في النص كالتي قد منتج عنيا رد فعؿ مباشر أم حدث

 1ينظر :سيد إبراىيـ ،نظرية الركاية ،ص.18
 2ينظر :الصادؽ قسكمة ،طرائؽ تحميؿ القصة ،ص.88
 3ينظر :عمر عيالف ،في مناىج تحميؿ الخطاب السردم ،ص.68 ،67
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َيستكجب حدثا آخر ،أما الكظائؼ التكميمية فتأتي لتسد بعض الثغرات المكجكدة في
النص.

كمف ثـ نجد أف الشخصية الركائية تقدـ بصكرة تمقائية مف خالؿ الفعؿ الذم أسند
إلييا ،كبيذا الفعؿ تتمكف الشخصية مف اإلسياـ في تشكيؿ الحكاية

 .1فيعفم أف الفعؿ

ُيساىـ في تقديـ الشخصية حتى يتعرؼ عمييا القارئ ،كما أف الشخصية بفعميا تساىـ في
تككيف الحكاية كىذا ما يثبت «في الحقيقة أنو ليس ىناؾ في الحياة أحداث مجردة عف
الشخصيات كال شخصيات قائمة بذاتيا دكف أف يقع ليا ،كمنيا أفعاؿ أك تبدك منيا
أقكاؿ».2مما يؤكد أنو ال تكجد حكاية مف دكف شخصيات تنيض باألحداث التي تشكؿ
الحكاية.
العشرية السكداء فسنحاكؿ تحديد
كما دامت ركاية "خطكات " يدكر مكضكعيا حكؿ ُ

بعض األفعاؿ أك الكظائؼ التي أسندت إلى الشخصيات الرئيسية التي تمثؿ طرفي

الصراع القائـ في الركاية ،أم بيف البطؿ نجـ الديف كالمنظمة ،إضافة إلى عالقتيما
بالشخصيات األخرل.
 .1كقد أسندت كظيفة "التيديد" لممنظمة اإلرىابية « كلـ يحدث أف أخطأنا في مف كقع
عميو االختيار حتى اآلف ،كميما تكف الحالة التي أ نت عمييا في الكقت الراىف ،فإياؾ أف
تُبادر بالرد السمبي قبؿ التحاكر مع مف يتكفؿ باألمر

مف لدنا بعد استالمنا قبكلؾ

اؿـ بدئي».3

نجد المنظمة ىنا تُمارس ضغطا عمى نجـ الديف بطؿ الركاية ،كتفرض عميو االنضماـ
إف قاـ بالرفض ما داـ كقع عميو االختيار؛ ألف الرفض ُيساكم مكتو.
بالقكة كتودده ْ

 1ينظر :أحمد مرشد ،البنية كالداللة في ركايات إبراىيـ نصر اهلل ،ص.73
 2نكاؼ أبك سارم ،الركاية التاريخية مكلدىا كأثرىا في الكعي القكمي العربي العاـ ركاد كركايات ،بياء الديف لمنشر
كالتكزيع ،قسنطينة( ،د ط) ،2003 ،ص.224
 3الركاية ،ص.9
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الجماعة في انتظارؾ ضعو(الرد)
كتتجسد كظيفة التيديد في قكؿ المنظمة أيضاَ « :

داخؿ ظرؼ مغمؽ جيدا ،كاتركو عند مكتب االستعالمات عمى أف تكتب عمى ظير

الغالؼ عبارة(مف صديقكـ نجـ) ،اتركو كامض لشأنؾ...حذار أف تراقب مف يستممو» .1
فالمنظمة تكصي نجـ الديف بكضع الرد في غالؼ محكـ الغمؽ ثـ يتـ كضعو في
مكتب االستعالمات ،كتحذر مف مراقبة مف يستمـ الظرؼ ،ما يكحي بقكتيا كجبركتيا
كتمكنيا مف السيطرة عمى الكضع حتى ال ُيبدم نجـ الديف أم رد فعؿ سمبي.

كما يتجسد التيديد أيضا عندما طمبت المنظمة مف عبد السالـ تسديد مبمغ مف الماؿ

نقدا في كيس أحممو شخصيا
فحكى األمر ؿصديقو نجـ الديف «عمى أف أضعو (المبمغ) ن

عمى الساعة الثامنة مف مساء الجمعة .أنتظر بو عمى رصيؼ محطة القطار إلى أف يأتي

شخص يقكؿ "كؿ مف عمييا فاف " سممو الكيس دكف أف تنظر إليو ،كأخي ار حذ ار أف تشعر
قدر محتكما ،السالـ عمى مف
الشرطة باألمر ...كاف أغكاؾ الشيطاف فإف نيايتؾ تغدك نا

اتبع اليدل»  .2ككاف التيديد ىنا بكضع شركط في كيفية تسميـ المبمغ لممنظمة عمى أف
يضعو عبد السالـ نقدا في كيس كيحممو شخصيا ،ثـ ُيسممو لشخص دكف أف َينظر إليو

كما تُحذر مف إبالغ الشرطة ،كاف خالؼ عبد السالـ

كيمكف
حتما نيايتوُ ،
شيئا سيمقى ن

التأكد مف ذلؾ أكثر بعبارة(السالـ عمى مف اتبع اليدل)  ،حيث تؤكد المنظمة عمى اتباع
شركطيا كأكامرىا؛ ألف في ذلؾ ِىداية إلى الطريؽ الذم َيضمف السالمة.

كما نجد كظيفة التيديد في « :كاف الرائد جعفر يجد بيف اآلكنة كأخرل في صندكؽ

الجماعة ،المتمثمة في تزكيدىـ
البريد رسائؿ تيديد بالمكت إف لـ َيستجب لطمبات َ
بالسالح ك َّ
الذخيرة في أقرب فرصة» 3 .كالتيديد ىنا ُمجسَّد في طمب المنظمة مف الرائد
حتما مكتو بأيدييـ.
جعفر تزكيدىا بالسالح اؿمسؤكؿ عنو ك إال سيمقى ن

1الركاية  ،ص .28
 2نفسو  ،ص .86
 3نفسو ،ص.148
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تتكاصؿ تيديدات المنظمة في كتابة الرسائؿ إلى الرائد جعفر الذم كاف يتيكـ
منيـ«لكف ىذه المرة أخبركه في الرسالة األخيرة المكتكبة بالمكف األحمر إف لـ يستجب
لمطمبيـ خالؿ ثالثة أياـ فإف اغتيالو سيتـ عند نياية األجؿ الذم ُيصادؼ يكـ الخميس

1
كيالحظ ىنا أف المنظمة تَعمؿ عمى مكاصمة التيديد
عمى الساعة التاسعة ليالُ ».. .
كتك ارره عمى الرائد جعفر إلى أف َيستجيب ِلطمباتيا كاال كاف مصيره المكت.

كىكذا نجد المنظمة اإلرىابية تمارس كظيفة التيديد عمى األشخاص الذيف تستيدفيـ

كطرؽ مختمفة مما يؤكد قكة المنظمة.
ا
صكر متنكعة
نا
حيث اتخذ التيديد

كما نجد كظيفة "االستغالؿ" أسندت إلى المنظمة اإلرىابية أيضا كتتجسد في «:لقد

ارتأت قيادة تنظيمنا السرم ترشيحؾ العضكية فيو بعد تأكدىا مف سالمة

طكيتؾ كنبالة

تكج مىاتؾ ككطنيتؾ ،كما قد حفَّزىـ إلى انتقائؾ ما تتسـ بو مف بساطة كتكاضع ،كمحاباة
لمكادحيف ،كتعاطؼ مع الفئات المسحكقة ،إضافة إلى نقـ
كالمرتشيف كالظالـ ميف»

تؾ كسخطؾ عمى الطغاة

2

تكضح العبارة أسباب اختيار المنظمة لنجـ الديف باالنضماـ إلييا ،كىي في ذلؾ
مستغمة منصبو بما أنو عضك في أحد المجاف المتخصصة بالخارجية كىي لجنة مكافحة
اإلرىاب،ألنيا ترل أنو يمتمؾ القدرة عمى التح ؾـ في األكضاع كتغييرىا كيؼ يشاء خاصة
كأنيا تكضح أىدافيا«إقامة دكلة الحؽ كالعدؿ كالمساكاة دستكرىا القرآف كمنيجيا سنة
الرسكؿ صمكات اهلل عميو كسالمو كمف أساليب سعييا لبمكغ األىداؼ مكافحة القير كالظمـ
كمحاربة أنكاع االستبداد كاالستغالؿ»  .3كىي بذلؾ تُبرر عمميا عمى اختيار نجـ الديف مع
أنيا تكىمو بإقامة دكلة الحؽ كالعدؿ كالمساكاة كمحاربة أنكاع الظمـ ،فيظير استغالؿ

 1الركاية  ،ص .149
 2نفسو ،ص .8
 3نفسو ،الصفحة نفسيا .
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منصبا كمنصب
المنظمة ىنا كاضحا حتى تضمف إلى جانبيا كمف أعضائيا مف يمتمؾ
ن

لتدعـ بو أعماليا.
نجـ الديف َ

كما تتجسد كظيفة االستغالؿ في بعث رسالة إلى عبد السالـ صديؽ نجـ الديف.

ك«تتضمف الرسالة المطالبة بتسديد مبمغ ضخـ كمساىمة في َدعـ الجياد»

 .1ؼىنا

المنظمة أيضا تستغؿ أمكاؿ األشخاص خاصة أصحاب المناصب الراقية لتدعيـ كتمكيؿ
عممياتيا .كقد كقع اختيار المنظمة لعبد السالـ ألنو«مف أىـ رجاؿ التكريد كالتصدير.. .
في الخارج يممؾ أكثر مف فندؽ كمطعـ كعدد مف السيارات الفارىة .. .كفي الداخؿ تفكؽ
ممتمكاتو مف عقار كمنقكؿ األمكاؿ السائمة اإلحاطة كالحصر .2». ..حيث ترل فيو األقدر
َم شخص ذلؾ«ألنيـ مطمعكف عمى
عمى تسميـ مبمغ كبير ُيـ كليا ،فيي إذف ال تقصد أ َّ

مدل قدرة أم شخص مدرج ضمف قكائـ مف تجب عمييـ اإلتاكة  .3»...فالمنظمة تتكجو

مباشرة إلى الذيف ترل َلدييـ القدرة عمى تسميميا المبالغ الضخمة حتى ال َيعجزكف عف
التسديد كبذلؾ تفشؿ مشاريعيا.

كما نجد المنظمة تستغؿ منصب الرائد جعفر كىك«المسؤكؿ األكؿ عف مخزف السالح
الذخيرة في المؤسسة العسكرية .. .لتزكيدىـ بالسالح ك َّ
ك َّ
الذخيرة في أقرب فرصة» 4كىنا تقكـ
باستغالؿ منصب الرائد جعفر لتزكيدىا بالسالح كحتى تدعـ بو عممياتيا.
ككؿ ذلؾ إشارة إلى أف ىا تُمارس استغالليا كبطرؽ مختمفة مما ُيمكنيا مف تحقيؽ

مطالبيا كأىدافيا.

 .2كما نجد كظيفة "القمع" أيضا أسندت لممنظمة اإلرىابية لَ ّما استيدفت أسرة الحاج

محي الديف بحثا عف ابنو الضابط سميما ف كعندما لـ تجده قامت بعممية قمع كقتؿ لجميع
أفراد األسرة.
 1الركاية  ،ص .86
 2نفسو  ،ص .48
 3نفسو  ،ص .89
 4نفسو ،ص.148
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كتجسد ذلؾ لَ ّما خاطب شخص مف الجماعة اإلرىابية رفيقاه بقكلو« :عمى كؿ منكما
بالجز الذم
أف َيضع خنجره عمى عنؽ الرضيعة كالزكجة في انتظار اإلشارة لمقياـ
ّ

ق كصاحت األـ تستنيض شجاعة أب سميماف الذم َى َّ
ب كالثكر
يتحمؿ العجكز كزر ،
َّ

المطعكف ليرتمي عمى الذم شرع في ذبح الرضيعة ،لكف اآلخر عالجو بطعنة قاتمة ثـ

أجيزكا عمى األـ خالؿ ثك ِ
اف ،كلـ يثنيـ استرحاـ بثينة ليغدقكا عمييا الف جاة ،بؿ أجيز
عمييا أحدىـ بتبجح».1
ُنالحظ اعتماد عمى كظيفة القـ ع لتكضمح كيفية إنجاز المنظمة ليذه الكظيفة ،كىذا

ما يكشؼ عمى أنيا جائرة كمستبدة تعمؿ عمى نشر اليمع كالخكؼ في كجداف الشعب

مكبريف ييز أعطافيـ االنتصار
لتشعر بالراحة كالسيادة المطمقة حيث«انصرفكا ميمميف ّ

كه ـ ُيغادركف البيت خفاقا ليمتطكا سيارة كانت في انتظارىـ»  .2كبيذا العـ ؿ َيعتقدكف

عظيما بعممية االغتياؿ كالقمع مما يؤكد الثقة التي يعممكف بىا كال
انتصار
نا
أنيـ ُيحققكف
ن
ُيبالكف بما تخمفو العمميات اإلجرامية مف ٍ
قمكبا
ىدر لدماء األبرياء ،ألنيـ يمتمككف ن
قاسية لشدة بشاعة عمميات القمع التي ممارسكفىا.

كيؤكد عمى ذلؾ السارد نجـ الديف« اىتزت المدينة بضراكة ككحشية مف جراء سمسمة
مف الجرائـ اإلرىابية التي بغؿت مف البشاعة حدكدىا القصكل».3
كبيذه الجرائـ الكثيرة تعمؿ المنظمة عمى نشر الرعب كالخكؼ في أرجاء المدينة
كيتضح ذلؾ في «:استيدفت الحادثة األكؿل طبقا لِ َما تََناه ت إلي ،األستاذ الجامعي نكفؿ

الرحمكني ...خرج مساء ذلؾ اليكـ مف منزلو ...رفقة كلده البكر .. .الحظ مف بعيد رجميف
قرب السيارة(. ..فنقميما) ...لكنو في منتصؼ الطريؽ ...صدر األـ ر لألستاذ بالتكقؼ

حاالن ...تكقؼ كالتفت ليرل ُم َّدعي المرض يضع الخنجر عمى عنؽ الصبي.
 1الركاية ،ص.127 ،126
 2نفسو ،ص .127
 3نفسو ،ص .144
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الرصاصة عمى صدغو بعد أف شاىد رأس الكلد مفصكال عف الجسد ليكضع في تأ ٍف عمى
سطح السيارة».1
فنالحظ ىنا مدل بشاعة ككحشية ىذه الجريمة التي استيدفت األستاذ الجامعي كابنو
الذم حاكؿ مساعدة الرجميف المدعي المرض كصديقو بنقميما إلى المستشفى ،لكف في
منتصؼ الطريؽ يكتشؼ األستاذ أف المرض ما ىك إال حيمة لإليقاع بو ىك

كابنو مع

ِ
م نظرىـ كافر كفاجر كال يمد إال مثمو لقكؿ أحدىما« :ألنؾ كافر فاجر
صغر ِسنو ،ألنو ؼ
كال تمد إال مثمؾ في الكفر كالفجكر»  .2يتضح مف ذلؾ أف المنظمة تَ َّدعي محاربة الكفر
كما ىك إال كسيمة لتبرير عممياتيا اإلجرامية.
كتتمثؿ كظيفة القمع أيضا في قتؿ الشاب حمدكف األجف

ؼ « :أحد مذيعي

القناة

الكطنية...سمع طرقنا عمى الباب...ما إف كاريت(األـ) الباب حتى اقتحـ اثناف عمييا البيت
كأكصدا خمفيما الباب فانشده الشاب المسالـ كصاح :ما األمر أييا األخكيف؟ .فكانت
اإلجابة طعنة قاتمة.. .لـ تتمالؾ األـ كىي ترل رجؿ البيت.. .يتخبط في دمائو أف ألقت
بنفسيا عمى القاتؿ ...لـ ُيميميا الثاني الذم ارتأل أف يردييا ىي األخرل خشية التعرؼ

عمييما».3

يتضح ىنا أف المستيدؼ الشاب حمدكف األجفؼ مف الفئة المثقفة مكظؼ باإلذاعة
حريص عمى أداء عممو عمى أكمؿ كجو ما داـ ذلؾ في خدمة الكطف ،لكف المنظمة ترل
غير ذلؾ كبالتالي قامت باغتيالو مع كالدتو كبأبشع الطرؽ.
م قترب مف
ككظيفة القمع تتضح أيضا في« :المستيدؼ الرئيسي فييا رائد في الجيش َ

سف التقاعد شارؾ في آخر مرحمة مف حرب التحرير ،كىك المسؤكؿ األكؿ عف مخزف

السالح كالذخيرة في المؤسسة العسكرية ،يعيش مع أسرتو ...كاف يجد بيف آكنة كأخرل
 1الركاية ،ص.146 ،145 ،144
 2نفسو ،ص .144
 3نفسو ،ص .148 ،147
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الج َماعة المتمثمة في تزكيدىـ بالسالح
رسائؿ تيديد بالمكت إف لـ يستجب لطمبات َ

كالذخيرة...أطمؽ سعد رصاصتيف عمى عمو فارتمى خالد عميو.. .لكف سعد لـ ُيميمو إذ
أفرغ فيو رصاصتيف ثـ ألحؽ األـ بيما.1».. .

كظيفة القمع ىنا استيدؼت رائد ا في الجيش مسؤكؿ عف مخزف السالح ،بعد طمب
المنظمة منو تزكيدىا بالسالح كعندما لـ يستجب ليا قامت باغتيالو داخؿ منزلو كمع
أسرتو .ككاف القمع مف طرؼ ابف أخيو سعد الذم َّ
تكفؿ بتربيتو ،كىذا يدؿ عمى أف
ٍ
متفاف في خدمة
اإلرىاب ال يعرؼ صمة القرابة أك رحمة أك شفقة ،كقد كاف الرائد جعفر
الكطف كىك في نظرىـ كافر كخائف لعدـ استجابتو لطمباتيـ كيتضح ذلؾ في « :كمصيرؾ
الجحيـ أييا الكافر الممعكف أنت كمف تبعؾ ،ألف عدـ االستجابة لممنظمة خيانة كالخائف
كافر كممعكف.2»...
نالحظ أف المنظمة تعمؿ عمى نشر الرعب كالخكؼ في أكساط الشعب بقتؿ األبرياء
خاصة أكلئؾ الذيف يعممكف مف أجؿ الكطف كالدفاع عنو ،ألف كؿ الذيف تعرضكا لمقمع
ُيمثمكف الطبقة المثقفة التي تعمؿ عمى الرقي بالبالد .لكف الجماعة تقكـ بقتميـ بحجة أنيـ
ُكفار لتبرير عممياتيا كمكقفيا لعدـ استجابتيـ لطمباتيا ،كىي بذلؾ تعمؿ عمى اإليياـ

بنشر العدؿ كالمساكاة ،كبالتالي عمؿ الركائي لَ ّما أسند كظيفة القمع لممنظمة عمى« قمب
عبارة العدؿ التاريخية إلى عبارة القمعُ ،ليجسد بيا صكرة الحاضر ،كىذه العبارة التي

تصكر مكقفنا كامال ،تمثؿ ثنائية القكة كالضعؼ ،القكة التي تكلد العدؿ ،كالضعؼ الذم

َيحتمي بالقمع»  .3فالمنظمة إذف تختفي كراء القمع ،بحجة نشر العدؿ كىي في ذلؾ
تستعمؿ القكة كما ىك إال ضعفا َيجعميا تمجأ إلى كظيفة القمع.

 1الركاية ،ص .150 ،149 ،148
 2نفسو ،ص .150 ،149
 3أحمد مرشد ،البنية كالداللة في ركايات إبراىيـ نصر اهلل ،ص .76
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كبما أف نجـ الديف ىك بطؿ الركاية فقد كاف ىك المستيدؼ األكؿ مف طرؼ المنظمة
كمف خالؿ درجة تكاتره في األحداث فقد أسندت إليو بعض الكظائؼ التي تختمؼ بحسب
الظرؼ الذم كضع فيو.
كمف بيف الكظائؼ التي أسندت لمبطؿ نجـ الديف كظيفة "المساعدة" لصديقو عبدالسالـ الذم كقع تحت ضغط المنظمة لتسديد مبمغ مف الماؿ عندىا طمب المساعدة مف
نجـ الديف الذم يرل فيو األصمح لحؿ مشكمتو « :اخترتؾ أف تُنير دربي بالذم تراه أجدل

كأصمح».1

كنجـ الديف ال يتكانى في تقديـ المساعدة التي قصده بيا صديقو كيثبت ذلؾ بقكلو:
« ستجدني كما تتكقع بؿ كأكثر.

 ..لكف عمى شريطة أف تصدقني القكؿ كأال تخفي

عني شيئا مما تظنو ىامشيا أك ثانكيا »  .2فنجـ الديف ىنا يكافؽ عمى تقديـ المساعدة.
كبعد تفكير في المشكمة التي كقع فييا عبد السالـ ُيقدـ لو النصيحة التالية« :أف تُحيط
كعد بعدـ التدخؿ أثناء استالميـ
قبؿ كؿ شيء مسؤكؿ أمف العاصمة باألمر إذا ما َ

شخصا غير معركؼ بمراقبة الفاعؿ مف بعيد ليتعرؼ
المبمغ كانما فقط عمييـ أف ُيكمفكا
ن
عمى شخصو كليتأتى ليـ فيما بعد اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتطكيؽ بعض أفرادىـ»

3

.يقترح نجـ الديف عمى عبد السالـ عند تسميـ المبمغ لممنظمة إبالغ رجاؿ األمف حتى
ُيطكقكا أك ُيحيطكا باؿـ كاف كالمراقبة لمتعرؼ عمى مف َيستمـ المبمغ.

كبعدما طرح الفكرة عمى عبد السالـ ،طمب منو التفكير في العرض كىذا ما تجسد في

قكلو« :أدرس المكضكع جيدا كاف اقتنعت برأيي فإف لدم عالقة بالفرع المختص
باإلرىاب ألقنعيـ بجدكل الفكرة ككفرة عكا ئدىا» 4.يحاكؿ نجـ الديف تقدم المساعدة
لعبد السالـ كاإلحاطة بالمكضكع مف كؿ جكانبو ذلؾ ألنو سيقترح العرض عمى الفرع
1الركاية ،ص.85
 2نفسو ،ص .86
 3نفسو ،ص .89
 4نفسو ،ص .89
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بنية الشخصية
كُيحاكؿ إقناعيـ بمدل نجاعة الفكرة كضماف النجاح

الجماعة لنجـ الديف كعمميا بزيارتو
لكف الذم حدث في المقابؿ كمع استمرار مراقبة َ

ض ْغطنا عمى نجـ الديف بأف يحرص أك ُيقنع صديقو بالدفع
لصديقو ،أنيا أَمرت كمارست َ

كذلؾ في أقرب كقت ممكف  « :عميؾ أف تحرضو عمى الدفع دكف تمكؤ أك تردد» .1كىنا
يجد نجـ الديف نفسو أنو دخؿ في صراع بيف الصديؽ الذم َيطمب المساعدة فحاكؿ ذلؾ

بإبالغ الفرع المتخصص بمكافح ة اإلرىاب ،كبيف المنظمة التي تفرض عميو إقناع صديقو
طر نجـ الديف إلى القكؿ« :ىذا اإلطراء َحفَّزني عمى التفكير
بالدفع دكف شكشرة ،مما َيض َ
بعيدا عف عمـ
في اختراع حيمة أجعمو بيا ُيسارع لمدفع دكف شكشرة ...سكؼ أجعمو يدفع ن

أم جية كاهلل كلي التكفيؽ».2

لما أخ
فنجـ الديف لمساعدة صديقو يدخؿ في مكقؼ كاذب َّ
صديقو بتسديد المبمغ دكف إعالـ أم جية

الجماعة بأنو سيقنع
بر َ

 ،مع أنو أبمغ الفرع المتخص ص باإلرىاب

لمراقبة مف يستمـ المبمغ ،كىذا ما يؤكده قكلو لعبد السالـ « :لقد ازرني صباحا أحد
مسؤكلي أجيزة مكافحة اإلرىاب الستشارتي في أمر ما ككانت الفرصة مكاتية إلحاطتو
بالذم سيحدث...فكاف أف راقتو الفكرة ككعد بعرضيا عمى المعنييف ،إذ ليس أمامؾ إال أف
تدفع كأنت في غاية االطمئناف ،ألنؾ تككف بذلؾ َّ
قدمت خدمة متميزة لمكطف كضمنت
سالمتؾ».3
يبذؿ نجـ الديف َما بكسعو لمساعدة صديقو  ،حيث أخبر لجنة مكافحة اإلرىاب باألمر
كذلؾ لمتعرؼ عمى َّ
قاـ بالكذب إال لكي
الشبكة المنظّمة لمعنؼ كاالستغالؿ ،مع أنو
يتجنب كؿ أشكاؿ العنؼ كيضمف السالمة لمطرفيف  « :لـ َيكف لي ـ حيص مف الكذب
 1الركاية  ،ص .93
 2نفسو ،الصفحة نفسيا.
 3نفسو ،ص .95
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لتكفير السالمة لمطرفيف معا» 1كنجـ الديف يعترؼ بأنو قاـ بالكذب ك لكنو بيدؼ
المساعدة ،حتى يضمف السالمة لمجميع.
أسندت أيضا كظيفة "التكاطؤ" إلى نجـ الديف مع المنظمة اإلرىابية التي تطمب منواالنضماـ إلييا ،فيكافؽ عمى االنضماـ رغـ عدـ اقتناعو باألمرُ « :يسعدني أف أعرب لكـ
عف قبكلي االنضماـ إليكـ ،كالذم لف يؾ كف نافذا قبؿ الحكار مع مف تككمكف إليو إنجاز

ىذا األمر» 2يالحظ أف نجـ الديف سارع إلى الرد بالقبكؿ كالمكافقة عمى االنضماـ تحت
ضغط كتيديد المنظمة لو بعدـ الرد السمبي-.كما ُذكر آنفا -كقد كاف ُيعرب عف سعادتو

أك يتظاىر بيا عند االنضماـ إلييـ.

كيؤكد نجـ الديف عمى قرار االنضماـ بعد الحكار الذم أجراه مع سيد المنظمة:
« ...إذ لـ َيعد لي فيما

يتراءل لي نيج آخر غير الفعؿ المسمَّح

المقاكمة التي يتأتى مف خالليا إنياء مأساة شعب..

كاالستماتة في

بعد ذلؾ الحكار يؤكد عمى
.3».ؼ

جاىدا عمى إزالة كؿ آثار
انضماـ ق لممنظمة ،كفي الكقت نفسو يؤكد عمى أنو سيعمؿ
ن
العنؼ الذم
العنؼ التي تُعاف م منيا بعض الشعكب ،مما يكحي بعدـ خكض غمار ُ
ُ

تقصده المنظمة بقتؿ األبرياء ،كانما َس ُيحارب الذم يعمؿ عمى نشر الخكؼ كاليمع كانتياؾ

حقكؽ اإلنساف.

لكف ما ُيالحظ ىنا اختالؼ كجيات النظر بيف المنظمة كنجـ الديف .كمع ضغط

المنظمة عميو ،فيك يعمؿ فقط عمى التكاطؤ معيـ ،كيتجمى ذلؾ في قكلو« :فمـ أجد

ِ
مت م َدارياَّ :
لعؿ
ن
مخرجا م َّما أنا فيو ،غير مجا ار ة مخاطبي مع مراعاة الحذر كالتحكط.. .قُ ُ ُ
األياـ كاألحداث كالكقائع التي تقتحـ حياتنا كتتغمغؿ في كياننا تجعمني أسارع إلى اعتناؽ

مذىب الجماعة قبؿ فكات األكاف».4
 1الركاية  ،ص.95
 2نفسو ،ص.29
 3نفسو ،ص .74
 4نفسو ،ص .75
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نجـ الديف تحت ضغط محاكره أراد مجاراتو ألخذ الحيطة كالحذر منو ،سعى إلى
بمحمؿ
إخباره بأف األياـ ستجعمو ُيسارع إلى اعتناؽ مذىب َ
الجماعة ،أم أف يأخذ األمر َ

الجد كينظر فيق.

إال أف نجـ الديف فيما بعد أكد عمى االنضماـ « :إنني بإذنو تعالى سأناضؿ مف أجؿ
االرتفاع بقدراتي إلى مستكل ثقة اإلخكاف في.1» . ..
لـ يجد نجـ الديف مف ار مف أف ُيعرب عف مكافقتو كقبكلو بأنو سيسعى إلى مستكل ثقة

اإلخكاف ،كيتجمى ذلؾ بكضكح في قكلو « :مكافؽ كألؼ مكافؽ.. .كىؿ ىناؾ كثيقة تتضمف
نص التعيد ألكقع عمييا حاال» .2
ما ُيالحظ أنو أسندت كظيفة التكاطؤ لنجـ الديف مراعاة لمقتضيات عممو ،كبحكـ

كظيفتو كالمنصب الحساس الذم يشغمو كقع اختيار المنظمة لو لالنضماـ إلييا ،المنظمة
التي تمارس العنؼ كىك الذم يعمؿ عمى مكافحة كؿ أشكاؿ العنؼ كحماية حقكؽ
اإلنساف ،لكنو تحت الضغط كالتيديد الذم ُمكرس عميو لـ يجد

با غير التكاطؤ مع
َّد

المنظمة كمسايرتيا في أمرىا مع عدـ اقتناعو بما تفعمو ،إال أف الحاجة أك الضركرة

اقتضت ذلؾ.
-كبحكـ منصب نجـ الديف أسندت إليو أيضا كظيفة "الدفاع" كىك الذم َيعمؿ في أحد

المجاف المتخصصة بالخارجية لمحاربة كؿ أشكاؿ العنؼ كمكافحة اإلرىاب ،فيك إذف

يدافع عف حقكؽ اإلنساف ،كىذا ما ُيثبِتو قكلو كىك يتكمـ عف نفسو كصديقو عبد السالـ:

«اىتمامنا المشترؾ بالقضايا االجتماعية ،كحقكؽ اإلنساف»

 ،3خاصة أف ىذه الحقكؽ

ميضكمة بفعؿ العمميات اإلرىابية ك بأبشع السبؿ كعمؿ نجـ الديف يقتضي أساسا في ىذه
العمميات كأسبابيا كمح اكلة إفشاليا« :أف إمكانية التكقع كالتنبؤ بالعمميات اإلرىابية التي
 1الركاية  ،ص.76
 2نفسو ،ص .114
 3نفسو ،ص.42
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أساسا عمى قدر ىائؿ مف المعمكمات . ..كؿ ذلؾ لتتاح عممية
ُيمكف أف تحدث ،تتكقؼ
ن
إحباطيا أك الحد مف مفعكليا عمى األقؿ»

.1

المسندة إلى نجـ الديف كذلؾ باكتشاؼ العمميات اإلرىابية التي
لِتَ ْ
ظير كظيفة الدفاع ُ
ِ
اعا عف أكلئؾ
تعمؿ عمى نشر الخكؼ كالقتؿ في أك ساط الشعب ،كمحاكلة تجنبيا دفَ ن

األبرياء « :أف العقؿ كالشرع َيرفضاف االستيانة بقتؿ األبرياء كالنساء كاألطفاؿ كالعجزة

كالمعكقيف كتركيع األمنييف المحايديف»

2

كيدافع
فنجـ الديف إذف يرفض قتؿ األبرياء ُ

عنيـ خاصة َّ
أف ال َي َد لَيُـ في ما تُعاني منو الدكؿ أك الكطف مف مشاكؿ ،كانما

ينبغي مكاجية المسؤكليف ،كالقائـ مف عمى شؤكف المجتمع ،لكف بالحكار كمناقشة
المسائؿ العالقة التي تتطمب حمكالن أما العنؼ فال يجدم  .كىك َيتع جب كيؼ استطاع

العنؼ أف يحؿ مشاكؿ المجتمع:

« بِرَّبؾ ىؿ استطاع العنؼ بمختمؼ أشكالو في القديـ كالحديث إقامة دكلة إسالمية
قادرة عمى العطاء كالنماء كارسا ء أسس الحؽ كالخير ،كالعدؿ كالمساكاة3».. .كظيفة الدفاع
ىنا تظير في أف نجـ الديف يستيجف كؿ أشكاؿ العنؼ ،كال يرل فيو كسيمة لرقي األمة
اإلسالمية حتى تككف زاخرة بمبادئ الخير كالعدؿ كالمساكاة.
لكف الذم حدث أف نجـ الديف دخؿ في صراع مع المنظمة

التي تستحثو عمى أف

ست أدرم ما
كيمارس أ فعاؿ العنؼ كىك الذم ُيدافع عف حقكؽ اإلنساف « :لَ ُ
يفضـ إلييا ُ

إذا كنت أقكل أف أ زج بنفسي في دكامة ذلؾ الفعؿ مف قتؿ كدمار كتخريب .. .ال أعتقد

غبت بدعكل خدمة الصالح العاـ.. .أك تغيير المنكر كاحقاؽ
أني مؤىؿ لذلؾ حتى كاف ر ُ

4
الحؽ» .

 1الركاية  ،ص .45
 2نفسو ،ص.73
 3نفسو ،ص .72
 4نفسو ،ص .10
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يتبيف مف ذلؾ عجز نجـ الديف عف ممارسة أفعاؿ العنؼ لكنو كاقع تحت ضغط
المنظمة التي تَ َّ
كجيت إليو بطمب االنضماـ ،كممارسة أعماليا كىك ال يستطيع فعؿ ذلؾ

حتى كاف َّ
اد َعى َّأنوُ َيعمؿ لصالح المجتمع.

كعمى ذلؾ أصبح البطؿ نجـ الديف بيف المطرقة كالسندا

ف كىك الصراع الذم ال

يستطيع حتى التخمص منو:
كنت مكرنىا عمييا
« كأنا شبو معمؽ بيف قُطبي جذب :ما التزمت بو مف تعيدات كاف ُ

ثـ نداءات الكاجب الذم يستحثني لممساىمة في المؤتمر الذم اقتضتو األكضاع المتدىكرة
في أكثر بمداف العالـ».1
كقع نجـ الديف في صراع بيف ما يتطمبو كاجبو كعضك في لجنة مكافحة اإلرىاب كبيف
ما تطمبو منو المنظمة اإلرىابية باالنضماـ إلييا عمى كره منو.
كعمكما كانت ىذه الكظائؼ التي أسندت إلى الشخصيات المحكرية ،كبالرغـ مف تعدد
ن

كتنكع األفعاؿ كالشخصيات في ركاية "خطكات " قابمة ألف تختزؿ جدلية كمكضكع الصراع
بيف الشخصيات المحكرية.2
حيث يمثؿ نجـ الديف ككنو الشخصية المحكرية في الركاية  ،البطؿ اؿذم يعمؿ عمى
مكافحة العنؼ ،في حيف تعمؿ المنظمة بالضغط عمى نجـ الديف عمى تغيير كجيتو
باالنضماـ إلييا.
فتحت تأثير المنظمة اإلرىابية برزت الشخصية المحكرية المستيدفة مف طرفيـ بضمير
المتكمـ لتجسيد ما ُيعاني منو الكطف في تمؾ الحقبة كيتجمى دكر المنظمة في العنؼ غير
المبرر الممتبس كالمعقد الفتقاده التبرير اإلنساني كالشرعية الالأخالقية كالقانكنية ،كمف ثََّـ

تُ ُّ
مح عمى الشراسة كتتمادل في الطغياف  .3حيث تعمؿ المنظمة عمى نشر الرعب كالخكؼ
 1الركاية  ،ص.143
 2ينظر :نجيب العكفي ،مقاربة في القصة القصيرة المغربية مف التأسيس إلى التجنيس ،المركز الثقافي العربي المغرب،
ط ،1987 ،1ص.67
 3ينظر:المرجع نفسو ،ص.87
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كاغتياؿ األبرياء بحجة تغيير المنكر كمحاربة مظاىر الفساد كما عممو
ُمَبرر يفتقد حتى لمشرعية األخالقية.

ا إالَّ ُع ْنؼ غير

ينتمي البطؿ نجـ الديف في ركاية "خطكات " إلى الفئة المثقفة في المجتمع ،لممكانة

الخاصة التي َيحتميا ككنو عضكا في لجنة متخصصة بالخارجية لمكافحة العنؼ

كاإلرىاب .ىذا المكقع الحسَّاس جعمو مستيدفنا مف طرؼ المنظمة .1

كعمى العمكـ فقد كانت ىذه أىـ الكظائؼ أك األفعاؿ التي أسندت لمشخصية المحكرية
"نجـ الديف" كالمنظمة  ،بما أنيما ُيمثالف طرؼم الصراع القائـ بينيما ،فكانت ىذه الكظائؼ
بمثابة عتبات تكشؼ معاناة الكطف في ظؿ فترة مأزكمة بفعؿ شراسة ككحشية المنظمات

اإلرىابية التي تعمؿ عمى نشر الرعب كالخكؼ في أكساط الشعب مف كؿ الفئات كخاصة
تجسد ما تعانيو الطبقة المثقفة مف ضغكطات اإلرىاب ككؿ ذلؾ لتدعـ بو أعماليا.
.8عالقة الشخصية بالراوي:
اختمفت المصطمحات التي تُشير إلى الراكم

ككنو الذم يسيطر عمى السرد بمكقعو

كعممو ،حيث يعد«كسيمة أك أداة فنية َيستخدميا الكاتب ليكشؼ بيا عالـ قصو«.2

لندرؾ أف الراكم مف ابتكار الكاتب ،كىك ينتمي إلى العالـ المتخيؿ ،حيث يككف كسيطا

بيف الكاتب كالشخصيات األخرل التي تنتمي لعالمو القصصي ،كبيف النص كالقارئ.
كبذلؾ فالراكم« ما ىك إال إنساف يتكمـ ،يقتضيو العمؿ األدبي ،كما يقتضي شخصيات
أخرل تمنحو خطابيا اإليديكلكجي كلغتيا الخاصة« .3
كنجد الراكم مع أنو كائف مف كرؽ كغيره مف شخصيات العمؿ األدبي إال أنو كائف حي
في إطار عالمو التخيمي ،فيك شخصية مركزية يتحدث عف نفسو،

كيتكفؿ بنقؿ

الشخصيات األخرل ،كقد يفسح ليا المجاؿ لتتكمـ عف نفسيا كعف غيرىا.
 1ينظر :نجيب العكفي ،مقاربة في القصة القصيرة المغربية  ،ص.87
الؼرابي ،بيركت ،ط ،2010 ،3ص.135
 2يمنى العيد ،تقنيات السرد الركائي في ضكء المنيج البنيكم ،دار ا
 3الشريؼ حبيمة ،بنية الخطاب الركائي ،عالـ الكتب الحديث ،إربد ،ط ،2010 ،1ص.301
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يعني أف الراكم أثناء عممية السرد ،قد يتخذ مكقعا معينا ،يسمح لو برؤية كادراؾ ما
يدكر حكلو ،حيث يككف مكقعو مركزيا في سرد األحداث؛ كأىمية ىذا المركز جعمتو يتميز
ككجية النظر ،كالتبئير

بكثرة المصطمحات التي أطمقيا النقاد عميو كمنيا :الرؤية،
كالمنظكر ،كالبؤرة السردية ،كحصر المجاؿ.1

كمف ذلؾ جاءت تصنيفات جاف بكيكف ( )JEAN POULLONباالعتماد عمى مصطمح
الرؤية ،إال أف تكدكركؼ أدخؿ عمييا بعض التعديالت ،انطالقا مف اعتباره جيات الحكي
كداؿ عمى الرؤية أك النظر ،كبكاسطتيا تُدرؾ القصة

مف طريؽ الراكم حيث تعكس

العالقة بيف الشخصية كالراكم ،ثـ قاـ جيرار جنيت بتع كمضىا بػ التبئير الذم ىك أكثر
يدا كجعؿىا ثالثة أقساـ.2
تجر َ

يمكف اختصار أسماء كنماذج المنظكر المختمفة حسب ىؤالء النقاد الثالث،

3ضمف

الجدكؿ اآلتي:
جنيت
التبئير في درجة الصفر

تكدكركؼ

بكيكف

الرؤية مف الخمؼ السارد يعرؼ أكثر مما تعرفو الشخصية
السارد يعرؼ نفس مما تعرفو الشخصية

التبئير الداخمي

الرؤية مع

التبئير الخارجي

الرؤية مف الخارج السارد يعرؼ أقؿ مما تعرفو الشخصية

يالحظ مف الجدكؿ أنو رغـ اختالؼ التسميات حسب كؿ ناقد ،إال أنيا تشير إلى شيء
كاحد كىك اختالؼ مكقع الراكم مف نص آلخر ،حيث كانت ىذه أ َّ
َىـ األنكاع التي عرفت
في مجاؿ المنظكر.

 1ينظر :فكزية لعيكس غازم الجابرم ،التحميؿ البنيكم لمركاية العربية ،دار صفاء ،عماف ،ط ،2011 ،1ص .187
 2ينظر :جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص

 .201نقال عف سعيد يقطيف ،تحميؿ الخطاب الركائي(الزمف ،السرد

التبئير) ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيركت ،ط ،2005 ،4ص.297 ،293 ،288
 3ينظر :جيرار جنيت كآخركف ،نظرية السرد مف كجية النظر إلى التبئير ،تر  :ناجي مصطفى ،دار الخطابي ،الدار
البيضاء ،ط ،1989 ،1ص .114
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كفي ركاية "خطكات " نجد الشخصية المحكرية ىي التي تقكـ بِعممية السرد ،حيث كمَّؼ
الركائي البطؿ نجـ الديف بعممية السرد ليحكي قصتو بضمير المتكمـ ككف األحداث تدكر
حكلو ،كىذا يعني أنو الراكم

مما يسمح بتصنيفو ضمف الرؤية مع أم الراكم

ىك

الشخصية المحكرية ،يعرؼ نفس ما تعرفو الشخصية كادراكو« يتمثؿ في إدراؾ شخصية
مف الشخصيات لمعالـ الذم حكليا د كف الخركج عف إطار ىذا الكعي فتُقدـ الحقائؽ
مدركات كانطباعات ال حقائؽ مستقمة عف الذات المدركة«.1

تُقدـ الشخصية عف َك ْعيٍ َما يجرم حكليا مف كقائع تتعمؽ بذاتيا ،لتككف عالقة الراكم

بالشخصية عالقة مساكاة ،حيث مصبح الراكم مشارنكا في أحداث الركاية لتقمصو دكر
الشخصية البطمة.
البطؿ نجـ الديف كىك يتكمـ عف نفسو يدرؾ ما يجرم لو كما يجرم حكلو مف أحداث

فيتكمـ عف اآلخريف لِ َنرل مف خاللو الشخصيات األخرل ،ألنو بطؿ الركاية كالراكم ،أم
الشخصية التي تدكر في فمكيا باقي الشخصيات.

احدا مما نتج عنو الراكم المشارؾ ،كال تكتسب
حيث أصبح الراكم كالبطؿ شيئا ك ن

الشخصيات أىميتيا في البناء السردم إال باقتراب البطؿ نجـ الديف منيا .2مما يعني أف
الراكم كالبطؿ يمكف أف يمتقيا في التفكير كفي النطؽ أم يتماىى الراكم مع البطؿ ذلؾ
ألنو ما عدا البطؿ أحيانا يستطيع أف ُيَنازع السارد امتيازه الذم ىك التعميؽ األيديكلكجي.3
يسمح البطؿ ؿنفسو بالتدخؿ كالتحميؿ لتظير أفكاره

كأراءه أثناء حديثو مع نفسو أم

صر الشخصية المركزية تماما في مكقعيا البؤرم كحده»  ،4كقد
حكاره الداخمي حيث « تُ ْح َ
يككف أثناء حكاره مع شخصية أخرل حيث يسمح ليا بالتعبير عف نفسيا فيظير التكجو

األيديكلكجي لكمييما.
 1سي از أحمد قاسـ ،بناء الركاية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر( ،د ط) ،1984 ،ص.151
 2ينظر :نكرة بنت محمد بف ناصر اؿـ رم ،البنية السردية في الركاية السعكدية ،ص.153
 3ينظر :جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص.267 ،263
 4المرجع نفسو ،ص.204
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بعد طمب المنظمة كما سبؽ مف البطؿ نجـ الديف االنضماـ إلييا كىك الحدث البؤرم
لمركاية ،يظير مكقفو مف المنظمات مف خالؿ حكاره الداخمي«أنا ىكذا منذ اليفاعة ال
أميؿ إلى االنخراط في األحزاب أك الجمعيات كأ حرل التنظيمات السردية. ..لقد تج ّذر لدم
ىذا االتجاه منذ أف تناىت إلى عممي الفاجعة الغامضة التي أكدت بحياة كالدم.1» .. .
ليظير رفض البطؿ االنضماـ لممنظمات السرية ،كىك يبرر ىذا الرفض بأنو يتككف
لديو منذ الصغر عند مقتؿ كالده عمى يد مثؿ ىذه المنظمات.
يبدك أف البطؿ نجـ الديف ىك الراكم كمكضكع الركاية،

إذ يحكي عف نفسو ،كيكاصؿ

سرده لمكقفو الذم يستنكر تكجو المنظمة « :صحيح أني أستيجف ما يجرم في الكطف
مف اختراؽ القكانيف ...كاستغالؿ النفكذ إلى حد البشاعة ،لكف لـ يبمغ استنكارم لتمؾ
المجريات َح َّد التطرؼ أك الرغبة في التصدم لذلؾ بالعنؼ»

2

.

يركم نجـ الديف مكقفو مف خالؿ حديثو الداخمي الذم يعبر عف كرىو لألكضاع

الفاسدة في الكطف ،لكف ىذا الكره ال يؤدم بو إلى مقابمة ذلؾ بالعنؼ

بؿ يؤكد الراكم

البطؿ عمى مكقفو أثناء حكاره مع رئيس المنظمة « :فإف الديف كالقيـ العميا تستدعي
جميعا التصدم لمبغاة كالطغاة ،كالعصاة بالمقاكمة كالجياد لتدميرىـ كاإلطاحة
ن
يقكؿ « :بربؾ ىؿ استطاع العنؼ

3
بيـ. ». ..

بمختمؼ أشكالو ..إقامة دكلة إسالمية قادرة عمى

العطاء كالنماء كارساء الحؽ كالخير كالعدؿ كالمساكاة...

4
» .

كيقكؿ « :كلكف العقؿ كالشرع يرفضاف االستيانة بقتؿ األبرياء كالنساء كاألطفاؿ
كالعجزة كالمعكقيف كتركيع اآلمنيف

5
المحايديف» .

 1الركاية ،ص .13
 2نفسو ،ص .56
 3نفسو ،ص .71
 4نفسو ،ص .72
 5نفسو ،ص .73
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مف ىذا الكالـ نجد البطؿ يركم لنا ما ينص عميو الشرع في مقاكمة الطغاة بالجياد ال
بالعنؼ ،كعدـ االستيانة بقتؿ األبرياء ألف ذلؾ ـ

ـ ا ال ُيقره الشرع ،ليظير لنا تكجيو

لألبرياء بالقتؿ ،كما ينبغي مقاكمة الفساد بالعنؼ،

ذلؾ ال يعمؿ عمى تسكية األكضاع
ؼ

األيديكلكجي ،حيث يفصح عف رأيو المستمد مف الشرع

كىك المتمثؿ في عدـ التعرض

كحؿ المشاكؿ ،كأما الذم يستدعي الجياد فيك التصدم لمطغاة كفقا لِ َما ُيقره الديف.

يركم البطؿ بضمير المتكمـ منيجو في التعامؿ مع مختمؼ القضايا االجتماعية كحقكؽ

اإلنساف« :فعال تمؾ ىي أمنيتي أف أقاتؿ بكؿ ما أممؾ ...محتال لكطني أك أم كطف
عربي ،ألننا أمة كاحدة انتماؤىا العركبة كدينيا اإلسالـ .. .لذا سأىب نفسي فد اء لكطف
تمتد جذكرم منو كتنتمي أركمتي إليو» .1
يحدد البطؿ منيجوُ المستمد مف الشرع ُليدافع عف حقكؽ اإلنساف كيتمنى محاربة

األعداء كالمحتميف لكؿ كطف عربي يحدد ىكيتو كانتمائو ،باسـ الجياد.

كأثناء الحكار نجد رجاؿ المنظمة بما فييـ األستاذ (رئيس المنظمة) يتكممكف مع الراكم
البطؿ بحرية حيث«يترؾ الراكم ؿلشخصية حرية التعبير عف نفسيا ،كىي تحاكر(الراكم)
بطؿ الركاية ؼ م قضايا سياسية كفكرية تتمحكر حكؿ الدكلة اإلسالمية التي
تنكم(المنظمة)إقامتيا ،كمف خالؿ ىذا الحكار يبرز فكر المتطرؼ « .2
فقد ترؾ الراكم البطؿ نجـ الديف لمحاكرة رئيس المنظمة حرية التعبير ،يركم كيقدـ رأيو
حكؿ انتشار األكضاع الفاسدة في البالد« :إذا ما ُكنت تعيش في مجتمع مسمـ كترل
بعينيؾ ...أف شرع اهلل ُينتَيؾ كمقدساتو تُياف كحرماتو تستباح ىذا إلى تفشي اإلجراـ
كانتشار الفسؽ ،كالفساد ،كشيكع آفات المسكرات كالـ

خذرات كشتى أصناؼ المكبقات

كأـ ؿم أف ال تككف قد نسيت قكؿ الرسكؿ األعظـ(مف رأل منكـ منك ار فميغيره) » .3
 1الركاية ،ص.156
 2الشريؼ حبيمة ،الركاية كالعنؼ ،ص.243
 3الركاية ،ص.70 ،69
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عبر رئيس المنظمة عف رأيو الذم يستكجب محاربة الفساد الشائع في البالد
كي ّ
يركم ُ

اإلسالمية ،كيستشيد في ذلؾ بقكؿ الرسكؿ األعظـ في شأف كجكب تغيير المنكر ،مستدال
بو عمى صحة أفكاره  ،كأنيا مستمدة مف الشرع  ،ليكشؼ الرئيس لمبطؿ كىك يركم كيعبر
عف فكرقالمتطرؼ كسكء فيمو لمديف في طريقة معالجة مثؿ تمؾ األكضاع:
«الناس في مثؿ الحاؿ التي نحف عمييا ،ىـ في حاجة إلى صدمة قكية يسترجعكف بيا
الرشاد المفقكد ...إشاعة الفكضى ،كنشر الذعر ،كعدـ االستقرار ...فمقتضيات الصدمة
تبيف ىنا التكجو
تتطمب ذلؾ كقميؿ مف التضحية باألبرياء ال يضر بالقدر الذم َي ْنفع» .1ؼ
مّ
بالعنؼ ،كذلؾ بنشر
اإليديكلكجي لمرئيس متمثال في أف مكافحة أنكاع الفساد ال يتـ إال ُ

الفكضى كتخكيؼ الناس ،كاف تطمب األمر قتؿ

بعض األبرياء ،حيث تظير االستيانة

بأركاح الناس كىك ما ال ُيقره الشرع.

كىنا تتبايف كجيات نظر المنظمة كالراكم البطؿ حكؿ مختمؼ القضايا االجتماعية كفي

طريقة معالجة األكضاع الفاسدة .كمف كالـ رئيس المنظمة يظير أنو« يبرر كؿ ما تقكـ
بو الجماعة ،كما ُيبرر مكقفيا الفكرم مف بعض قضايا المجتمع ،كعالقاتيا باآلخريف

فيتحكؿ ىذا التبرير في المستكل الداللي إلى مكقؼ إيديكلكجي ،يتمثؿ في رفض الراكم

الجماعة« .2
كقبمو الكاتب لمثؿ ىذه َ

لَما ترؾ الراكم البطؿ لممنظمة حرية التعبير ،كمف خالؿ كالـ رئيسيا ،نجد أنيا

فضحت نفسيا كما تتبناه مف مكقؼ إيديكلكجي تستكحي مبادئو مف تعاليـ اإلسالـ
تزعـ ،كىك ما يرفضو الراكم كمف كرائو الكاتب ،حيث يستييف بما تقكـ بو

كما

مف أفعاؿ

يقكؿ الراكم البطؿ نجـ الديف كىك يتكمـ عنيا في حكاره الداخمي « :كاألدىى مف كؿ ذلؾ
ليسكا شياطيف أك عفاريت مف الجف أك ىبطكا مف كككب آخر
أف مف قاـ بيذه المجزرة ُ

أبدا ال كانما ىـ آدميكف.
غير األرض .. .ن

 ..يدعكف اإلسالـ دينا ،بؿ يزعمكف أنيـ

 1الركاية ،ص .73
2الشريؼ حبيمة ،الركاية كالعنؼ ،ص.239
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يجاىدكف في سبيؿ اهلل مف أجؿ بناء دكلة الحؽ كالعدؿ طبقا ألصكؿ الشرع كمبادئ
يتبجحكف بأف كؿ مكاقفيـ كأفعاليـ مستكحاة مف
اإلسالـ ،كتَسمعيـ في أكثر مف مسجد ّ
القرآف كمقتبسة مف سيرة الرسكؿ األعظـ صمى اهلل عميو ك سمـ».1
ُيقدـ لنا الراكم البطؿ مكقؼ المنظمة بالنيابة عنيا،

بذكر ما تقكـ بو مف جرائـ  ،مع

نقده لتصرفاتيا ،فيك يتعجب كيستييف بيـ كبمبادئيـ التي يزعمكف أنيا مستكحاة مف
الشرع ،كيتباىكف بيا في كؿ مكاف مع أف أعماليـ مشينة.
كعمكما فقد كانت ىذه لمحة لِ ُنبيف فييا عالقة الشخصية بالراكم في ركاية "خطكات في
ن

االتجاه اآلخر" ،حيث جعؿ الركائي الراكم متماىي ا مع الشخصية البطمة ،أم كاف البطؿ
ىك الراكم كمكضكع الركاية حينما كاف

يتكمـ عف كضعو ككيؼ كاف مستيدفا مف قبؿ

المنظـ ة اإلرىابية ،ككؿ ذلؾ«لتغدك الركاية شيادة ،حي ث تصكر تجربة الخكؼ التي
عاشيا السارد ،كىي فرصة إللقاء نظرة عف الكاقع الفاسد ،كاعطاء صكرة عف كضع
المثقفيف المخمصيف الجاديف في عمميـ ،الذيف كانكا ُعرضة لممنظمات اإلرىابية الستغالؿ

مكانتيـ».2

كبذلؾ يككف الركائي قد منح البطؿ عممية السرد ،ليركم لنا قصتو كبضمير المتكمـ
كىك المثقؼ المتفاني في عممو ،مع عدـ القدرة عمى التعرؼ عمى شخصية أخرل إال في
إطار عالقتيا بالراكم البطؿ.
كقد استطعنا مف خالؿ عالقة المساكاة بيف الراكم كالبطؿ ،التكغؿ في أع

ـ اؽ

الشخصية ،كالكقكؼ عمى ما أظيره الضمير "أنا" مف معاناة يعيشيا البطؿ المثقؼ أثناء
األزمة اإلرىابية.
كما أنو ساعدنا مف خالؿ حديثو الداخمي كحكاره مع اآلخر(المنظمة)عمى اكتشاؼ
التكجو اإليديكلكجي الذم يتبناه اتجاه األزمة كنظرتو لمعالـ في ظؿ فترة تاريخية عنيفة
1الركاية ،ص.130 ،129
2بكشعيب الساكرم كآخركف ،اليكية كالتخييؿ في الركاية الجزائرية ،ص.68
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شيدىا الكطف بما أف الركاية كانت قراءة لمعشرية السكداء التي َم َّر بيا الكطف في فترة

التسعيفمات.

نستنتج مف ىذا الفصؿ أف الكاتب في تقديمو الحدث الركائي مزج بيف الكاقعي
كالمتخيؿ بتناكؿق الحدث التاريخي بطريقة فنية بارعة ،كلذا كاف تكظيفو لمشخصيات التي
قامت بإنجاز الحدث متنكعا ،فمنيا مف ذكرىا لتدعـ ا

ؿحدث كمنيا مف قامت بأدكار

ثانكية ،كـ فىا مف كاف حضكرىا رئيسيا كفعميا لتنيض بالحدث الركائي ،حيث كاف محكر
صَّنفت كفقا لذلؾ إلى فئتيف أك
الصراع يدكر بينيا لتشكؿ ثنائية متقابمة الطرفيف ُ

نمكذجيف؛ نمكذج المناضؿ  ،ككنو الشخصية المحكرية التي تدكر حكليا األحداث كالمكمؼ
بعممية السرد ،كنمكذج المضاد الذم يشكؿ الطرؼ الثاني في محكر الصراع

 ،كىك

المعارض لمبطؿ كتمثؿ عندنا في المنظمة اإلرىابية.
ظير ىذا ف النمكذجاف مف خالؿ األفعاؿ التي قاما بإنجازىا عبر مسار النص السردم
كمنو كانت الكظائؼ التي أسندت لتمؾ الشخصيات ُمعالَجة كمكظَّفة بطريقة فنية بارعة
ِلتَتَّضح أىميتيا كيظير مف خالليا البعد الكطني كاإلنساني فيما يخص البطؿ.
كالركائي أراد بيذه الكظائؼ إيضاح الصكرة الغامضة مف كراء أحداث العنؼ التي
ألمت بالشخصيات  ،خاصة تمؾ التي حمَّت بحياة البطؿ الذم كاف نمكذجا لفئة مناضمة
ّ
مثقفة كمالحقة مف طرؼ المنظمة اإلرىابية ،حيث استكجب كشؼ ىذه المرحمة أماـ
القارئ الجزائرم كالعربي بصفة عامة.

107
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- 1المفهوم و إشكالية تعدد المصطمح ( الفضاء -المكان-الحيز)
- 2إستراتيجية بناء المكان.
 1-2الوصف و بنية المكان.
 2-2الشخصية و بنية المكان.
 3-2الحدث و بنية المكان.
 -3أنواع األماكن و بنيتها.
 1-3األماكن المفتوحة.
 2-3األماكن المغمقة.
خالصة.
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 - 1المفهوم و إشكالية تعدد المصطمح:
اىتمت الدراسات الحديثة بعنصر المكان ،حيث أصبح عنص ار حكائيا ميما ،يتواجد
عن طريق المغة ،إال أن ىذا االىتمام جعل الباحثين يواجيون إشكالية أعاقت دراستيم
ليذا العنصر ،و ىي قضية تعدد المصطمحات و تداخميا مع مصطمحات كثيرة أبرزىا
مصطمحا  :الفضاء و الحيز.
و لموقوف عمى بناء متكامل ليذا العنصر ،البد من تحديد كل مصطمح عمى حده.

 – 1- 1الفضـاء:
يرى جيرار جنيت أن الفضاء يتعدى بكثير مجرد اإلشارة إلى مكان معين
فالفضاء«يخمق نظاما داخل النص ،ميما بدا ،في الغالب كأنو انعكاس صادق لخارج
النص الذي يدعي تصويره ،بمعنى أن دراسة الفضاء الروائي ترتبط ارتباطا وثيقا باآلثار
التشخيصية» 1.أي أن كل ما يدخل في تشكيل النص يمكن أن يساىم في تكوين و تمثيل
الفضاء الروائي ،فيصبح وكأنو تصوير لما ىو خارج النص.
بينما نجد ىناك من اعتبر الفضاء

«محايثا لعالم تنتظم فيو الكائنات و األشياء

واألفعال،ومعيا ار لقياس الوعي والعبلئق و التراتبيات الوجودية واالجتماعية والثقافية ».2
أي قد يحتوي الفضاء كل الكائنات واألشياء و األفعال مع قياسو لمدى

تواشج ىذه

العناصر فيما بينيا ،مما يخمق نظاما معينا يجعمو مرادفا لمعنى العالم.
و منو نجد أن الفضاء يتميز باالتساع و الشمولية أي

« يتسع ليشمل اإليقاع المنظم

لمحوادث التي تقع في ىذه األمكنة ،و لوجيات نظر الشخصيات فييا »

.3

 1جيرارجنيت وآخرون ،الفضاء الروائي ،تر :عبد الرحيم حزل ،إفريقيا الشرق ،المغرب ،لبنان(،د ط) 2002 ،ص.20
 2حسن نجمي ،شعرية الفضاء ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيروت،ط ،2000 ،1ص .32
 3سمر روحي الفيصل ،الرواية العربية البناء و الرؤيا ،اتحاد الكتاب العربي ،دمشق( ،د ط)  ،2003ص .71
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و يؤكد ىذا « أن الفضاء موجود عمى امتداد الخط السردي ،إنو ال يغيب مطمقا حتى
و لو كانت الرواية ببل أمكنة ،الفضاء حاضر في المغة ،في التركيب ،في حركية
الشخصيات و في اإليقاع الجمالي لبنية النص الروائي ».

1

حيث يمثل الفضاء الخط األساسي الذي تسير عميو الرواية ،والمنظم لجميع عناصرىا
لذلك ال يغيب مطمقا فيو حاضر في كل شيء .والقارئ بدوره يدركو من كل ما يدخل في
تشكيل البناء الروائي.
و في السياق نفسو يقول حميد لحمداني « :إن الفضاء في الرواية ىو أوسع و أشمل
من المكان إنو مجموع األمكنة التي تقوم عمييا الحركة الروائية المتمثمة في سيرورة الحكي
سواء تمك التي تم تصويرىا بشكل مباشر ،أم تمك التي تدرك بالضرورة و بطريقة ضمنية
مع كل حركة حكائية ».

2

فيقصد بالفضاء أنو يضم جميع األمكنة التي ذكرت مباشرة نظ ار لما شغمتو من مساحة
األحرف التي كتبت بيا .كميدان لمحركة السردية ،إضافة إلى ما يدرك مع كل حركة
وانجاز حدث معين.
في حين نجد حسن بحراوي قد حصر مفيوم الفضاء و جعمو مطابقا لممكان في قولو:
« إن الفضاء الروائي مثل المكونات األخرى ،ال يوجد إال من خبلل المغة ،فيو فضاء
لفظي بامتياز ...إنو فضاء ال يوجد سوى من خبلل الكممات المطبوعة في الكتاب
و لذلك فيو يتشكل كموضوع لمفكر الذي يخمقو الروائي بجميع أجزائو و يحممو طابعا
مطابقا ...لمبدأ المكان نفسو».

3

فقد كان بحراوي يزاوج بين لفظتي المكان والفضاء ،اعتبا ار أن الفضاء يتشكل من
خبلل المغة ،يخمقو المؤلف عن طريق الكتابة ليشكل منو موضوعا لفكره وأرضية تجري
و تنطمق منيا األحداث.
 1حسن نجمي ،شعرية الفضاء ،ص .65
 2حميد لحمداني ،بنية النص السردي ،ص .64
 3حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص .27
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وقد حدد مفيوم الفضاء بأربعة أشكال ىي:
« -الفضاء الجغرافي :ىو الفضاء الذي يتحرك فيو األبطال.
 -فضاء النص :ىو المكان الذي تشغمو الكتابة الروائية أو الحكائية.

 الفضاء الداللي :يشير إلى الصورة التي تخمقيا لغة الحكي و ما ينشأ عنيا منبعد يرتبط بالداللة المجازية بشكل عام.
 الفضاء كمنظور :يشير إلى الطريقة التي يستطيع الراوي الكاتب بواسطتيا أنيييمن عمى عالمو الحكائي ،بما فيو من أبطال يتحركون عمى واجية تشبو واجية
الخشبة في المسرح».

1

فنجد أن الفضاء قد يتنوع ويتعدد في العمل الروائي الواحد ،كالفضاء الجغرافي
و فضاء النص أو ما تشغمو مساحة الكتابة ،و الفضاء الداللي الذي يختص بتحديد
الداللة أو المعاني التي يرمي إلييا النص ،و الفضاء كمنظور الذي يحدد الطريقة التي
قدمت بيا القصة.
وما يبلحظ من ذلك أن الفضاء قد يختص بجميع العناصر التي تدخل في بناء العمل
الروائي ،ومن أنواعو نجد الفضاء الجغرافي الذي يأتي مقاببل لمفيوم المكان الذي يتحرك
فيو األبطال و تجري عميو األحداث ،و بذلك يكون الفضاء أوسع من المكان.

 2-1المكان:
كان المكان أيضا محل جدال واختبلف بين الباحثين والنقاد حول تحديد مفيومو
وأىميتو في البناء الروائي ،و سنقف عند ذلك فيما يمي.
جاء في لسان العرب أن المكان ىو « الموضع ،والجمع أمكنة كقذال و أقذلة و أماكن
جمع الجمع».

2

فيقصد بالمكان ىنا الموضع الذي يحتل مساحة معينة تستغل في وضع األشياء.

 1حميد لحمداني ،بنية النص السردي ،ص .62
 2ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ( م ك ن ) ،ص .83
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نجد غاستون باشبلر( )GASTON BACHELARDيجعل المكان أكبر من كونو حي از
ألنو «كون حقيقي بكل ما لمكممة من معنى».

1

أما يوري لوتمان فيرى أن المكان يؤثر في البشر ،و بالتالي فيو يعكس سموكيم
و طبائعيم وفق ما يقتضيو تنظيمو المعماري حتى أنو يمكننا من التعرف عمى الشخصية
من خبلل مكان معيشتيا  .2ذلك ألن المكان يمثل المرآة العاكسة التي تكشف عن طريقة
تفكير الشخصية وحالتيا المعيشية انطبلقا من تحديد مكان إقامتيا.
و المكان الذي تعيش فيو الشخصية «قد يثير إحساسا بالمواطنة ،و إحساسا آخر
بالمحمية ،حتى لتحسبو الكيان الذي ال يحدث شيء بدونو».

3

حيث يحمل الروائي المكان كثي ار من المعاني التي تحدد مدى االرتباط بو من خبلل ما
يجري فيو من أحداث ،وما تشعر بو الشخصية اتجاىو ومن خبلل عيشيا فيو.
و لتحديد مدى التواشج مع المكان يذىب غاستون باشبلر إلى «أن المكان الذي ينجذب
نحوه الخيال ال يمكن أن يبقى مكانا ال مباليا ،ذا أبعاد ىندسية و حسب ،فيو مكان قد
عاش فيو بشر ليس بشكل موضوعي فقط ،بل بكل ما لمخيال من تحيز ،إننا ننجذب نحوه
ألنو يكثف الوجود في حدود تتسم بالحماية».

4

فيتم إدراك المكان من خبلل تحديد المشاعر التي تنبجس في أعماق النفس البشرية
وتنحصر في حدود ما يمنحو ليا من حماية فيتحقق بذلك و

يتكثف وجودىا الفعمي ال

بحدوده اليندسية فقط.
و يقوم ياسين النصير بتأكيد ىذا الكبلم بقولو:

« إن المكان عندنا شأنو شأن أي

عنصر من عناصر البناء الفني ،يتحدد عبر الممارسة الواعية لمفنان ،فيو ليس بناءا

1غاستون باشبلر ،جماليات المكان ،تر :غالب ىمسا ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع،

بيروت،ط2

 ،1984ص .36
 2ينظر :فيد حسين ،المكان في الرواية البحرينية ،فراديس لمنشر و التوزيع ،مممكة البحرين ،ط،2009،1ص .58
 3ياسين النصير ،الرواية و المكان ،دار نينوي ،دمشق ،ط ،2010 ،2ص .9
 4غاستون باشبلر ،المرجع السابق ،ص .31
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خارجيا مرئيا ،و ال حي از محدد المساحة ،و ال تركيبا من غرف و أسيجة ونوافذ ،بل ىو
كيان من الفعل المغير و المحتوي عمى تاريخ ما ».

1

ومن خبلل ذلك نجد أن المكان كغيره من عناصر البناء يتغير من نص آلخر وتبعا
لما يجري فيو من أحداث ،حيث يترك أثره في األعماق لندرك مباشرة مدى تفاعل المكان
مع صاحبو.
و قد اختمف النقاد أيضا حول التسمية التي تطمق عمى عنصر المكان ،فتعددت بذلك
المصطمحات الدالة عميو؛ و من بينيا ظير مصطمح الموقع(  )Lieuوالفراغ ( )Espace
إضافة إلى مصطمح البقعة (  )locationالذي يتسم بصفة التحديد و يدل عمى مكان
وقوع الحدث .2إضافة أيضا إلى مصطمحي الفضاء والحيز.
إال أن مصطمح المكان كان أكثر شيوعا بين النقاد و أكثر استعماال في الدراسات
النقدية العربية عمى حد قول سي از قاسم التي استخدمتو «التساقو مع لغة النقد العربي ».

3

ذلك ألنو األقرب لتحديد ىوية العمل األدبي كما يشكل «العمود الفقري الذي يربط أجزاء
النص الروائي ببعضيا البعض » 4.فيو بمثابة الدعامة التي تمنح النص ترابطو ليظير
كوحدة متماسكة البناء.
وقد يعرف المكان الروائي عمى أنو «المكان المفظي المتخيل ،أي المكان الذي صنعتو
المغة انصياعا ألغراض التخييل الروائي و حاجاتو.
و ىذا يعني أن أدبية المكان أو شعريتو مرتبطة بإمكانات المغة عمى التعبير عن
المشاعر و التصورات المكانية».

5

 1حنان محمد موسى حمودة ،الزمكانية وبنية الشعر المعاصر ،عالم الكتب الحديث ،جدار لمكتاب العالمي األردن

ط ،2006 ،1ص . 23

 2ينظر:سي از أحمد قاسم ،بناء الرواية ،ص . 75،76
 3المرجع نفسو ،ص . 76
 4أحمد مرشد ،البنية والداللة في روايات إبراىيم نصر اهلل ،ص . 128
 5سمر روحي الفيصل ،الرواية العربية البناء والرؤيا ،ص . 72
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أي أن المكان الروائي يتواجد عبر المغة ،وعن طريق آلية الوصف يقترب المكان من
القارئ ليتم اكتشافو واكتشاف الجمالية الثاوية خمفو بعد عممية اإلدراك ومقارنة التصورات
التخيمية والواقعية.
و عموما «فالمكان سواء كان واقعيا أو خياليا يبدو مرتبطا بل مندمجا بالشخصيات
كارتباطو و اندماجو بالحدث و بجريان الزمن ».

1

حيث نجد المكان عمى عبلقة وثيقة بالشخصيات والحدث والزمن ،ذلك ألنو يمثل
األرضية التي تتحرك وتقع فييا تمك العناصر.

 3-1الحيـــز:
إذا كان النقاد قد اختمفوا في تعريف مصطمحي الفضاء و المكان ،فقد اختمفوا أيضا في
تعريف مصطمح الحيز ،حيث وردت عنيم عدة تعاريف و مفاىيم كانت متباينة ،نورد
بعضا منيا لنقترب أكثر من المصطمح.
فنرى ىناك من يربط الحيز بمصطمح الجغرافيا المكانية ،التي تعني حدود التضاريس
المكانية لمنص الحكائي.

2

حيث يتعمق األمر ىنا بجعل الحيز يتمثل في الحدود

األرضية (المكانية) لمنص الحكائي.
و قد توسع مفيوم الحيز عند بعض النقاد فيقال « :إذا كان لممكان حدود تحده و نياية
ينتيي إلييا ،فإن الحيز ال حدود لو و ال انتياء ،فيو المجال الفسيح الذي يتبارى في
مضطربو كتاب الرواية ...و ال يجوز ألي عمل سردي ( حكاية ،خرافة ،قصة ،رواية)
أن يضطرب بمعزل عن الحيز ،الذي ىو عنصر مركزي في تشكيل العمل الروائي حيث
يمكن ربطو بالشخصية و المغة و الحدث ربطا عضويا ».

3

 1أسماء شاىين ،جماليات المكان في روايات جب ار إبراىيم جبرا ،المؤسسة العربية لمدراسات و النشر ،بيروت
ط، 12001ص.16
 2ينظر :مراد عبد الرحمن مبروك ،جيوبوليتيكا النص األدبي ،دار الوفاء ،اإلسكندرية ،ط،2002،1ص. 67
 3عبد الممك مرتاض ،في نظرية الرواية ،ص . 125
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حيث جعل الحيز أوسع من المكان ،فيو الذي يتنافس الروائيون في مجالو فبل يخمو
أي عمل سردي منو ،ذلك ألنو عنصر أساسي يمكن ربطو بالمكونات الحكائية األخرى.
و قد يطمق الحيز عمى « كل فضاء خرافي أو أسطوري أو كل ما يند عن المكان
المحسوس :كالخطوط و األبعاد و األحجام و األثقال و األشياء المجسمة مثل األشجار
و األنيار و ما يعتور ىذه المظاىر الحيزية من حركة أو تغير ».

1

أي أن الحيز يطمق عمى كل ما يحتل مساحة معينة ،و كل ما يط أر عمى األشياء من
حركة أو تغير ،سواء كان ذلك خياليا أو واقعيا محسوسا.
و يؤكد مراد عبد الرحمن مبروك عمى أنو يعني بالحيز « التضاريس المكانية المحدودة
بحدود معينة في النص األدبي ،سواء كانت ىذه التضاريس حقيقية أو مجازية سواء كانت
واقعية أو فنية،و تتمثل ىذه التضاريس في األمكنة المختمفة الواردة في النص الروائي »

2

فيقصد بالحيز جميع األماكن الواردة في النص الروائي وال شيء غير ذلك ،أي
األماكن المحدودة بحدود معينة .
وعموما فقد كانت ىذه جممة من التعاريف التي تخص المصطمحات الثبلثة :الفضاء
والمكان ،والحيز .ورغم أن النقاد قد أفاضوا في ىذا المجال ،إال أن اإلشكالية ما تزال
قائمة ،فمم يتوصموا إلى تعريف جامع مانع شامل ،ومع ذلك قمنا بتقديم بعض من
التعاريف حاولنا من خبلليا توضيح كل مصطمح عمى حدة حتى يمكننا التفريق بينيا.
ولما كان عنوان فصمنا موسوما بالمكان ،فسنتحدث ونبحث في ىذا المصطمح ،بما أنو
أكثر شيوعا واستعماال بين النقاد والباحثين العرب عمى وجو الخصوص ،كونو األقرب إلى
الواقع المعيش ،وقد يستطيع المبدع أن ينتقل بو إلى العالم المتخيل كما يعبر بو عن
العالم الواقعي.

 1عبد الممك مرتاض ،تحميل الخطاب السردي ،ص . 245
 2مراد عبد الرحمن مبروك ،جيوبوليتيكا النص األدبي ،ص . 68
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و يؤكد ذلك أن « لممكان صمة وثيقة بالفن الروائي ،و ال يقدم أي عمل فني من دونو،
فيو الممجأ الذي يحتوي الشخوص و يستقصي المدن والقرى و الشوارع و يدخل
()1

البيوت».

فالمكان دائم الحضور في العمل الفني ،وىو ال يمثل خمفية لؤلحداث فقط ،إنما اإلطار
الذي تتحرك فيو الشخصيات ويجري عميو الزمن ،وال تكتسب ىذه العناصر أىميتيا إال
بتفاعميا مع المكان المتواجدة فيو ،ودراسة العبلقة الرابطة بين ىذه العناصر تكمن في
الكشف عن الجمالية الثاوية خمف بنية ىذا العنصر أي المكان.
ولما كان المكان قد يتعدد ويتنوع فيشمل المدن والقرى والشوارع والبيوت ،فسنعتمد في
دراستنا ليذا العنصر عمى تقسيمو وفقا لثنائية االنغبلق و االنفتاح بحسب ما تتوفر عميو
الرواية من أماكن متنوعة ،نقف عندىا أثناء دراستنا و تحميمنا ليا.

- 2إستراتيجية بناء المكان:
لموقوف عمى بناء المكان الروائي ،البد من إستراتيجية يقوم عمييا ىذا البناء يمكن
حصرىا في النقاط اآلتية:

 1-2الوصف و بنية المكان:
قد يمجأ الروائي أثناء تشكيل المكان إلى آلية الوصف ،التي تعد أداة إستراتيجية لتقديم
المكان ،حيث يكتسب استقبلليتو عن باقي العناصر التي تدخل في بناء النص السردي.
ارتبط الوصف منذ القدم بمفيوم المحاكاة ،أي التصوير الفوتوغرافي عن طريق محاكاة
الطبيعة و تصويرىا كما ىي في العالم الخارجي.

2

ومن الذين اىتموا بالوصف أصحاب الرواية التقميدية ،والذي ميز رواية القرن التاسع
عشر عمى يد بمزاك و استندال و زوال حيث كانوا يصفون األمكنة بجزئياتيا و أشيائيا
 1فيد حسين ،المكان في الرواية البحرينية ،ص .14

 2ينظر :محمد عبد اهلل القواسمة،البنية الروائية في رواية األخدود (مدن الممح) لعبد الرحمن منيف ،مكتبة المجتمع
العربي ،عمان ،ط،2008 ،1ص.103
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الصغيرة ليكون حضوره في النص يعكس المكان الواقعي .غير أن ىذه النظرة تغيرت مع
الروائيين المحدثين الذين قرنوا الوصف بالسرد حيث أصبح يسيطر الفعل و الحركة عمى
المقاطع الوصفية.

1

ومع ذلك فقد يساعد الوصف عمى رسم صورة بصرية لممكان

و تقديميا لمقارئ عن

طريق المغة 2 .فيصبح بإمكان القارئ أن يتعرف عمى المكان وجزئياتو بالوصف الذي قام
بانتشالو من الضبابية و أزاح عنو كل غموض و تعتيم.
وقد يكون عمل الوصف في الرواية عمبل انتقائيا ،حيث ينتقي من العالم المرئي بعض
األشياء و المشاىد لينسجيا بطريقة خاصة داخل النص تربط بينيا بعض العبلقات الدالة
مما يساعد عمى خمق كون جديد.

3

فالمكان المتخيل داخل النص السردي يختمف عن المكان الواقعي ،مع أن الوصف أخذ
بعض أشيائو ليدرك القارئ أنو في عالم آخر غير العالم الواقعي ،لما يحممو من دالالت
وعبلقات خفية يحاول الباحث اكتشافيا حتى تتشكل لديو صورة مكتممة

لبناء المكان

السردي.

 1ينظر :الشريف حبيمة ،بنية الخطاب الروائي،ص.197
 2ينظر:سمر روحي الفيصل ،الرواية العربية البناء و الرؤيا،ص.82
 3ينظر :خالد حسين حسين ،شعرية المكان في الرواية الجديدة ،مؤسسة اليمامة الصحفية،الرياض(،د ط)
(د ت)،ص.121
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إذ تظير أىمية الوصف في تقديم المكان ،و ىناك من اعتبر الوصف ىو

« المكان

الذي تتوقف عنده القصة » ،1.حيث يتوقف جريان أحداث القصة عند نقطة معينة ىي
مكان الوصف الذي يقدم فيو المكان الروائي.
و تقديم المكان عن طريق الوصف يختمف من رواية ألخرى -كما ذكرنا آنفا -وقد يتنوع
في رواية واحدة و بين عدة مقاطع ،فقد يرد الوصف خالصا و دقيقا يعرف بجزيئات
المكان.
كما قد يرد وصف المكان ممتحما بالسرد أي يتم التعرف عمى جزيئات المكان من
خبلل عبلقتو بإنجاز الفعل و ىذا ما يسمى « بالصورة السردية و ىي الصورة التي
تعرض األشياء متحركة ،أما الصورة الوصفية فيي التي تعرض األشياء في سكونيتيا ».

2

و الروائي عندما يدخل إلى عالم التفاصيل الدقيقة التي أنشأىا بالوصف ييدف إلى
اإلييام بالواقعية فيو« يدخل العالم الخارجي بتفاصيمو الصغيرة في عالم الرواية التخيمي
و يشعر القارئ أنو يعيش في عالم الواقع ال عالم الخيال

» 3 .فتقديم المكان بتفاصيمو

الدقيقة و مظيرىا الحي يجعل القارئ يشعر أنو في عالم الواقع ال عالم الخيال.
و القارئ يتعرف عمى المكان الروائي سواء كانت الصورة وصفية دقيقة أو صورة
وصفية بسيطة ممتحمة مع السرد لنكتشف بأنو« لعل تقديم المكان عبر صورة ضبابية أو
المبالغة في تصوير األشياء و اإلكثار من تفاصيل األمكنة ،إنما في الواقع يدل عمى
موقفا محددا اتجاه ىذا العالم الغامض المتغير».

4

فالمكان يكتسب ىويتو من خبلل آلية الوصف ،الذي تختمف وظائفو في تقديم المكان
ويمكن أن تتحدد ىذه الوظائف بشكل عام في وظيفتين أساسيتين ىما:

 1فوزية لعيوس غازي الجابري ،التحميل البنيوي لمرواية العربية ،ص .283
 2سي از أحمد قاسم ،بناء الرواية ،ص .83
 3المرجع نفسو ،ص .82
 4خالد حسين حسين ،شعرية المكان في الرواية الجديدة ،ص .124
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وظيفة جمالية أو زخرفية حيث يقوم بدور تزييني بذكر المباني و األثاث أي ذكر أدق
األشياء والتفاصيل ،فيقدم وصفا خالصا يكون عمى شكل استراحة ،و وظيفة تفسيرية
بحيث تكون رمزية أي لو داللة خاصة مما يكسبو قيمة جمالية فنية.

1

ىكذا يساىم الوصف في بناء المكان الروائي حيث يقدم الوصف صورة تجعل القارئ
يدرك محتويات المكان ،وىذا ما سنحاول اكتشافو في رواية " خطوات في االتجاه اآلخر "
التي لجأت إلى الوصف لتأطير الخمفية المكانية التي تجري فييا األحداث و البيئة التي
تعيشيا الشخصية ،لتظير أىمية الوصف في تقديم المكان و عبلقتو بالعناصر األخرى
الذي يجعل أجزاء النص تتبلحم في وحدة بنائية متماسكة.

 2-2الشخصية و بنية المكان:
لتوضيح كيفية تشكل بنية المكان و مدى أىمية ىذا العنصر ،البد من دراسة عبلقة
المكان بالشخصية ،الكتشاف مدى مساىمة الشخصية في بناء المكان ،و يظير مدى
التفاعل بين العناصر المكونة لمعمارية البناء السردي.
و العبلقة التي تجمع بين المكان و الشخصيات تتطمب إمعان النظر ،ذلك ألن ىذه
العبلقة « تتعدى العبلقة الشكمية ،ألن المكان لم يعد إطا ار خارجيا جامعا لحركة
الشخصيات بل إن المكان الروائي تجاوز وجوده السطحي المرتكز عمى البعد الجغرافي
و الفيزيائي فقد أصبح يحدد سموك الشخصية و اتجاىاتيا زيادة عمى أن تقاليد المكان
و أعرافو تحكم نفسية الشخصيات و ممارستيا».

2

نجد أن المكان ال يشكل فقط اإلطار الذي تتحرك فيو الشخصية ،بل إنو ال ينفصل
عنيا فيذكر معيا و يظير من خبلل خطابيا فيؤثر فييا كما تؤثر فيو ،فيتجاوز أىمية
المكان بالنسبة لمشخصية إدراك الحدود الجغرافية لتأثيره البالغ في حياتيا.
فقد يستغرق المكان الجانب االجتماعي لما يظيره من عبلقات في محيط الشخصية ألن
« المكان ىو المكان االجتماعي الذي يحتوي عمى خبلصة التفاعل بين اإلنسان
 1ينظر حميد لحمداني ،بنية النص السردي ،ص .79
 2أسماء شاىين ،جماليات المكان في روايات جب ار إبراىيم جبرا ،ص . 113
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و مجتمعو .لذا فشأنو شأن أي نتاج اجتماعي آخر يحمل جزءا من أخبلقية ساكنيو
و أفكارىم و وعييم».

1

فالمكان يصبح بمثابة المجتمع بالنسبة لمشخصية من خبلل التفاعل الذي يحدث معو
و مع أفراده ،حيث يحدد طبيعة سموكيا و صفاتيا.
فالشخصية التي تعيش في الجبل تصبح جبمية لظيور مميزاتو عمى طباعيا و سموكيا.
و الشخصية التي تعيش في المدن تصبح مدنية لمتأثير عمى طباعيا  ،2حيث يحدد المكان
ىوية الشخصية و انتماءاتيا االجتماعية.
ذلك ألن « المكان الذي يسكنو الشخص مرآة لطباعو ،فالمكان يعكس حقيقة الشخصية
و من جانب آخر إن حياة الشخصية تفسرىا طبيعة المكان الذي يرتبط بيا » 3.فمن خبلل
وصف المكان و األثاث المتواجد فيو نتعرف عمى نوعية الشخصية المقيمة فيو ،حيث
يمكن معرفة سموكيا و طباعيا و طريقة تفكيرىا ،ألن وصف المكان ىو تعبير عن
الشخصية و وصف ليا.
و ليذا يعد المكان من العناصر الفاعمة في تحديد مبلمح الشخصية و طبيعة أفعاليا
حيث تقوم الشخصية ببنائو وفقا لما يتناسب مع طباعيا ،فيصبح المكان يعبر عن
الشخصية و طبيعتيا ،كما أنو قد يدفعيا لمتعبير عما يجول بداخميا من مشاعر.
و قد يحضر المكان في الرواية وفق أشكال مختمفة فيكون لو تأثير بالغ عمى
الشخصية فإذا كان المكان مثبل مغمقا تشعر أثناء تواجدىا فيو بالراحة و االستقرار
و األمن كما قد تشعر بالضيق و القيد بما يمارسو عمييا من ضغوطات لتبقى حبيسة
الحواجز المفروضة عمييا مما يحول دون تحقيق وجودىا .و إذا كان المكان مفتوحا تشعر
بالحرية و االنفبلت من القيود و قد تشعر بالضياع في ىذا المكان الواسع.

 1أسماء شاىين ،جماليات المكان في روايات جب ار إبراىيم جبرا ،ص . 113
 2ينظر :محمد عزام ،شعرية الخطاب السردي ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق( ،دط) ،2005 ،ص .68
 3سي از أحمد قاسم ،بناء الرواية ،ص . 84
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و بذلك « تخمع الشخصية عمى األشياء الخارجية صفات تكون معادال موضوعيا لما
يدور داخل الشخصية من أحاسيس و مشاعر » .1حيث تضفي الشخصية عمى المكان
صفة الحزن إذا كانت حزينة و صفة السعادة إذا كانت سعيدة.
إذ يتم « إخضاع المكان لفعل الشخصيات ».2فعند اختراق الشخصية لممكان تظير
لمساتيا فيو بما تحدثو من أفعال وتغيرات لتكسبو ىوية جديدة .إذ تتحول معالم المكان من
فترة ألخرى تبعا لفعل الشخصية.
و المكان تابع لحركة الشخصية ،حيث نتعرف عمى المكان من خبلل حركتيا ،إذ تنتقل
الشخصية من مكان آلخر ،ومباشرة عند اختراق الشخصية مكانا جديدا يكتشفو القارئ من
خبلل حركتيا و خطابيا.
يكمف الروائي شخصية تقوم بتقديم المكان في الرواية ،قد يكون الراوي أو شخصية
أخرى ،أو عدة شخصيات .والميم من ذلك أن الشخصية المكمفة بتقديم المكان أنيا تقدمو
من وجية نظرىا ألن « المنظور الذي تتخذه الشخصية ىو الذي يحدد أبعاد الفضاء
الروائي و يرسم طوبوغرافيتو ويجعمو يحقق داللتو الخاصة و تماسكو اإليديولوجي ».

3

فالشخصية تساىم في بناء المكان بتحديد أبعاده و رسم طوبوغرافيتو وفقا لما يتناسب
مع طريقة تفكيرىا ليعبر عن نظرتيا نحو العالم حيث يمكن لمروائي أن

« يحول عنصر

4

المكان إلى أداة لمتعبير عن موقف األبطال من العالم ».

ىكذا يظير مدى التفاعل الحاصل بين عناصر البناء الروائي تمك العبلقة الجدلية بين
الشخصية و المكان القائمة عمى أساس التأثير و التأثر ،لتظير مدى أىمية المكان
بالنسبة لمشخصية حيث يكشف عن انتمائيا و حياتيا النفسية و االجتماعية ،و كذا أىمية

 1أحمد مرشد ،البنية والداللة في روايات إبراىيم نصر اهلل ،ص . 220
 2خالد حسين حسين ،شعرية المكان في الرواية الجديدة ،ص . 108
 3حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص . 32
 4حميد لحمداني ،بنية النص السردي ،ص . 70
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الشخصية بالنسبة لممكان من حيث أنيا تقوم بتنظيمو و تحديد أبعاده لتنكشف الكثير من
المعاني و الجماليات الخاصة التي تساىم في بناء المكان.
و ىذا ما سنحاول البحث عنو في رواية

" خطوات "من خبلل استنطاق العبلقة بين

الشخصية و المكان لنكتشف مدى مساىمة الشخصية في تشكيل المكان ،و نصل إلى
بناء مكاني متكامل.

 3-2الحدث و بنية المكان:
من الطبيعي أن ال تخمو أية رواية من األحداث التي تمثل المحرك األساسي لمقصة
وىذا المحرك ال يستطيع أن يتحرك إال في مكان معين.
فالحدث من العناصر الفاعمة في البناء السردي ،و نجد أن لو دو ار في بناء المكان
الروائي ،فكما تؤثر األحداث في المكان فقد يؤثر المكان أيضا في األحداث « إنو بقدر ما
يصوغ المكان الشخصيات و األحداث الروائية يكون ىو أيضا من صياغتيا .إن الرواية
تمسك بمحظة زمنية منتزعة من مجرى التاريخ ،فبلبد من تثبيت عناصر تمك المحظة.
و ذلك ال يعني سكونية المكان الروائي باعتباره مجرد مؤثر ،بل عمينا أن نرى فعل التاريخ
المصاغ روائيا فيو».

1

و بما أن رواية " خطوات" يدور موضوعيا حول العشرية السوداء أو زمن العنف فإنيا
جاءت تتمحور حول حدث رئيسي تمثل في الصراع بين الشخصية المحورية و المنظمة
السرية المعروفة باإلرىاب ،التي استيدفت البطل بدعوة االنخراط إلييا و ىو المناضل
المثقف بحكم المنصب الحساس الذي يشغمو كونو عضوا في لجنة مختصة في مكافحة
العنف بو ازرة الخارجية.
و قد أصبحت الشخصية المحورية المتمثمة في البطل نجم الدين منذ أن وقع عمييا
االختيار من طرف المنظمة السرية تستأثر بمجريات الحدث ،و تتولى عممية الصياغة

 1محمد عبد اهلل القواسمة ،البنية الروائية في رواية األخدود ،ص . 101
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الروائية من خبلل ىموميا و طموحاتيا و صراعيا مع المنظمة.

1

كان انتقال الشخصية من مكان إلى آخر يميد إلى األحداث التي ستقع فيو و بعده منذ
افتتاحية الرواية ،أثناء خروج البطل من منطقة الجمارك في البمد اآلخر حيث كان
« الخروج نقطة انطبلق من مرحمة سابقة تتصف باالستقرار إلى مرحمة جديدة تكتفي
االفتتاحية بالتمييد ليا أو اإلشارة العامة إلييا » .2فمن لحظة الخروج من منطقة الجمارك
في البمد اآلخر ،و في ىذا المكان بالذات بدأ صراع البطل عند تمقي رسالة المنظمة
المطالب فييا باالنضمام.
و عند عودة البطل إلى الوطن تنقل معو الحدث و الصراع مع المنظمة اإلرىابية ،مع
عدم ذكر اسم ليذا الوطن أو البمد اآلخر المذ ين شيدا نفس الحدث مع أن « التسمية
خطوة أولى باتجاه تحديد المكان الروائي » 3 .إال أن المكان في المدونة حضر بخمفيتو
التاريخية ،الحدث الذي ميز وحدد المكان الروائي ،ليدرك القارئ « أن الحديث عن ىذا
المكان سيكون مقصو ار عمى فترة محددة من تاريخ(الوطن) ىي فترة (التسعينيات)

».

4

وعدم تسمية ىذا المكان كانت لئلييام بواقعية األحداث ،و لتحمل الكثير من الدالالت
حيث يرمز إلى ما يحدث في الوطن العربي بأسره.
نجد أن الروائي قد جعل المكان متنوعا من المغمق إلى المفتوح الواسع حتى يستوعب
الحدث أكثر.و الذي يتطور في كل لحظة و في كل مكان من البمد اآلخر إلى الوطن بما
فيو من بيت و مكتب و شارع و بحر .فكان حديثو يشير إلى نوع من الجدل يأخذ بناحية
الحدث الرئيس الذي جعمو يتنامى مع موقف الشخصية الغامض و المتناقض بفعل

 1ينظر :شوقي بدر يوسف ،غواية الرواية دراسات في الرواية العربية ،مؤسسة حورس لمنشر و التوزيع ،اإلسكندرية
ط ، 2008،1ص .16
 2سمر روحي الفيصل ،الرواية العربية البناء و الرؤيا ،ص . 40
 3المرجع نفسو ،ص . 79
 4المرجع نفسو ،ص . 78
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الضغط الذي تمارسو المنظمة عميو .مما أدى إلى تحويل المكان إلى بؤرة صراعات
متشابكة.

1

كان الحدث موجودا و حاض ار في كل مكان تحل بو الشخصية لذلك نجد أن المكان قد
« ساىم في دفع الفعل الروائي نحو التوتر و المشاركة في تطوير األحداث و توجيو
الشخصيات» 2 .و قد تتغير طبيعة المكان بفعل تأثير األحداث عمييا ،فبحمول عمميات
العنف و ما ينجر عنيا من اغتيال تتحول طبيعة المكان بما يحممو من دالالت من األمن
و االستقرار إلى البلأمن و البلاستقرار ،و من كل ما يبعث عمى الجمال و الراحة
و االنفتاح و الحرية إلى التوتر و الخراب و القيد و الضياع ،مما قد يكسب المكان قيما
جديدة و طارئة بفعل ما حل بو من أحداث ،تساىم في تشكيل بنية المكان.
كما « قد يتجاوب ما في المكان مع الحدث » 3.فالروائي عندما يؤثث المكان بشيء
معين ،ال يوظفو ىكذا،و إنما قد يكون لو دور و فعالية عمى مجرى األحداث ،بما تحممو
تمك األشياء من دالالت خفية ،يحاول القارئ اكتشافيا حيث تساىم في مساندة الشخصية
عمى حمل الحدث و أداء وظيفتيا ضمن السياق الحكائي العام.
و عموما نجد الروائي عند اختياره لؤلماكن كإطار تجري عمييا األحداث ،أن توظيفيا
كان لتشكيل خطاب الرواية .إذ أن « المكان يساىم في خمق المعنى داخل الرواية ».4
فتركيز الروائي عمى فكرة معينة يجعمو يستجمع كل عناصر البناء السردي بما فييا
المكان الذي يتأثر و يؤثر عمى مجرى األحداث حيث يوظف لخدمتيا ،فيعمل المكان
عمى تطوير األحداث و دفعيا إلى األمام ،كما قد تساىم األحداث في تشكيل المكان
ومن خبلل اكتشاف تمك العبلقة نصل إلى بنية مكانية متميزة و متكاممة.

 1ينظر :شوقي بدر يوسف ،غواية الرواية ،ص . 244 ،16
 2الشريف حبيمة ،بنية الخطاب الروائي ،ص .198
 3محمد عبد اهلل القواسمة ،البنية الروائية في رواية األخدود ،ص . 102
 4حميد لحمداني ،بنية النص السردي ،ص . 70
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و ىذا ما سنحاول الوقوف عميو بالتفصيل في رواية " خطوات " حتى نصل إلى تشكيل
البنية المكانية في ىذا العمل الروائي المتميز ،من خبلل دراستنا ألنواع األمكنة التي
تتوفر عمييا الرواية.

- 3أنواع األماكن و بنيتها:
 1-3األماكن المفتوحة:
اتخذت رواية " خطوات في االتجاه اآلخر " بعض األماكن المفتوحة إطا ار ألحداثيا
و ىي أماكن منفتحة عمى الطبيعة ،مما يسمح ىذا المكان لمفرد

« بالتردد عميو في أي

وقت يشاء من دون قيد أو شرط ،مع عدم اإلخبلل بالعرف االجتماعي .أي ممارسة
سموك غير سوي يرفضو المجتمع كالسرقة و العدوانية».

1

و يسمح المكان المفتوح أيضا باالتصال المباشر مع اآلخرين ،و قد كان بطل الرواية
يتنقل من مكان آلخر.و لما كان ىو المكمف بعممية السرد ،فقد كان ينقل إلينا صفات
المكان عند اختراقو لو مباشرة ،و منو نرى أن صورة المكان تتحدد من خبلل الصفات
المختمفة التي تنسب إليو و التي يدركيا القارئ أثناء عممية القراءة.
و قد تخضع ىذه األماكن الختبلفات في شكميا اليندسي تفرضو طبيعة تكوينيا ،مما
يجعميا متنوعة من رواية ألخرى و في الرواية الواحدة.
و األماكن المفتوحة التي كان ليا حضور في الرواية ،يمكن حصرىا فيما يمي:
أوال :الوطن:
ورد بمفظة الوطن في النص و بمفظة الببلد.و نبدأ بو باعتباره المكان األوسع الذي
يحدد انتماء البطل ،الوطن الذي كان حاض ار بقوة في وجدان البطل ألنو كان دائم
اإلحساس باالنتماء إليو و الذي كان يعاني وضعا متأزما بفعل العنف الذي حل بالمكان.
وكون البطل مناضبل و يمتمك مشاعر محبة لممكان كان يدافع عن وطنو.

 1فيد حسين ،المكان في الرواية البحرينية ،ص . 80
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و عمى اعتبار أن الوطن يحمل معنى اليوية واالنتماء ،فمم يحضر في الرواية محددا
جغرافيا ،و إنما حضر بحدثو التاريخي الذي مكن من تحديد انتمائو .فيو وطن يعيش في
دوامة من الفوضى و التشويو انجر عنيما فعل العنف الذي أفقد الوطن قيمتو الحقيقية.
و قد كمف الروائي بطل الرواية لينقل لنا مأساة وطنو ،التي ميزت أحداث الرواية
أحداث انصبت في زمن التسعينيات ،و ىي التي طبعت الببلد بحالة من التوتر
واالضطراب عمى يد المنظمة اإلرىابية التي عممت عمى ترىيب المواطنين ،ليكون حال
البمد أو الوطن كالتالي:
« بمد تزخر بالمخاوف و تفيض بالرعب و تمطر بالموت ».

1

«اإلرىاب أخذ يستشري في الببلد ،يتعمق ،يغوص ،لم تكد تسمم منو أسرة أو تنأى عن
االمتداد إلييا مؤسسة أو قطاع».

2

ورد لفظ البمد ليدل عمى الوطن ،و ىو بمد غير محدد جغرافيا و ال وصف يميزه
و إنما محدد بحدث العنف الذي سمط عميو.و أصبح المتحكم في كل القوانين ،فتجمى
العنف المتزايد بكل أشكالو ،ليغدو البمد أو الوطن مستوحشا بالمخاوف و الرعب و الموت
الذي ييطل عمى المواطنين .فمم تسمم منو األسر و مختمف القطاعات أو المؤسسات
العامة مما أفقد ىذا المكان(الوطن) قيمتو الذاتية بسبب اختبلل القيم اإلنسانية ليحل
محميا العنف من وراء أيد خفية تم االعتراف بيا ىنا بمصطمح " اإلرىاب".
أصبح قانون القوة و العنف ىو المسيطر عمى المكان ،و قد سيطر عمى أصحاب
المكان أيضا ،فأصبحوا ال يممكون حتى ذواتيم ،حيث يتحكم في أرائيم و أعماليم
ومصيرىم مثمما حدث مع البطل نجم الدين الذي وقع في قبضة المنظمة بعدما توجيت
لو – كما ذكرنا سابقا -بطمب االنضمام و ىي تمح و تصر و تيدده بعدم الموافقة ،وتحت
ىذا الضغط وقع البطل في اضطراب حتى أضحى يود االبتعاد والفرار من ىذا المكان
(الوطن) المميء بالمخاوف:
 1حفناوي زاغز ،خطوات في االتجاه اآلخر ،ص. 54
 2نفسو ،ص . 133
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«  ...لكن كنت أمني النفس أن يكون المقاء( مع مدير عممو) من أجل القيام بميمة
خارج الوطن ألبتعد و لو مؤقتا عما أجدني مرغما عمى التكفل بأدائو  ...ثم قمت حتى
ىذه األمنية ستكون ىي األخرى محفوفة بالمخاطر ألن خبليا الجماعة منتشرة في كل
مكان حيث ال يخمو منيا بمد نائيا كان أو قريبا ».

1

« ...لكن لما أبوا االتصال بي إال في ىذا البمد؟ الذي كنت أخال أنو تخمص من مناخ
العنف و اإلرىاب لفترة قابمة لمتمدد بعد أن استأصل المعطيات المفضية إلييما من خبلل
القضاء عمى العناصر الفاعمة و إبادة مرتك از تىم ...لكن من أين ليم أن يعرفوا أن سفري
إليو في ىذا اليوم.»...

2

نجد البطل نفسو محكوما عميو مثل الوطن ،مرغما عمى ممارسة أفعال العنف التي ال
يقوى عمييا في أرض وطنو الذي يعج بيؤالء أينما حل .عندىا أصبح يتمنى االبتعاد عن
ىذا المكان إلى الخارج لعمو يشعر باألمان المفقود في وطنو ،لتحضر ىنا ثنائية
(الداخل/الخارج)(،ىنا/ىناك) و مع أنيا تحمل داللة االختبلف و بعد المسافة ،أي تعبر
عن الفارق في الظرف المكاني ،إال أنيا تعبر عن توحد الحدث فما يجري ىنا يجري
ىناك ،أي ما يحدث في الوطن قد يحدث أيضا في بمد آخر ،و ىو ما اعترف بو الراوي
البطل.
و ألن ال حدود تحد المنظمات اإلرىابية و أعضائيا المنتشرة في كل مكان و كل بمد.
فبل مجال لفرار البطل و تغيير مكانو ،ألنو يدرك أن الصراع المولد لمعنف دائما فاتح
شييتو لمعنف مثل انفتاح ىذا المكان ما دامت ال تدرك حقيقتو و مكافحتيا بالطرق
السممية .ليدل ذلك عمى فقدان الوطن قيمتو الحقيقية التي تعبر عن اليوية و االنتماء.
و رغم انفتاح الوطن و شساعتو إال أنو يبدو مكانا مغمقا بفعل العنف المسيطر عميو
والذي انجر عنو فعل القتل بحدوث مجموعة من الجرائم ،استيدفت عددا من األفراد
وبأبشع طريقة:
 1الرواية ،ص . 131
 2نفسو ،ص . 10،9
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« فماذا تعني إذن ىذه العودة المحمومة و المباغتة لئلرىاب بكل ىمجيتو و فجاعتو...
و إن يكن الجميع يدرك أن األمن لم يكن يكتسي طابع الشمولية و العموم ،إذا كانت
تحدث بعض العمميات في األطراف النائية من الوطن ،و خبلل فترات متباعدة ،لعميا
بغرض إثبات الوجود و البرىنة عمى قدراتيم الكامنة التي تحتمل الفعل متى كان ذلك
مجديا.»...

1

لم يحضر ىنا الوطن بمساحتو و امتداداتو المادية ،و إنما ليجسد ىاجس الموت
المسيطر عمى المكان ،فأصبح الوطن عالما ضيقا بفعل القتل الذي ألم بو و غدا القانون
الحاكم الذي ييدد المواطنين،حيث لم يعد لؤلمن مجال بين ىذه الفوضى العارمة التي
حمت بالمكان بفعل األيدي الغاشمة التي تسعى إلى نشر عممياتيا اإلجرامية في كل بقعة
وفي كل جزء من ىذا المكان إلثبات وجودىا و البرىنة عمى قوتيا بتدمير الوطن القيمة.
و كون البطل دخل في صراع مع المنظمة ،فكان غالبا ما يتحاور مع األطراف
المعنية و يناقش معيم بعض القضايا و يعرض عمييم آراءه التي تصب في المقطع
التالي حيث يقول في نفسو فيعرض ما يحدث في الوطن:
« فيل فاتيم اإلحاطة بميولي التي ال تختزن أي تعاطف مع منيجيم  ...صحيح أني
أستيجن ما يجري في الوطن من اختراق القوانين و تنكب عن الجادة و استغبلل لمنفوذ
إلى حد البشاعة ...لكن لم يبمغ استنكاري لتمك المجريات حد التطرف أو الرغبة في
التصدي لذلك بالعنف».

2

يظير اعتراف الراوي البطل و من ورائو الكاتب إلى

شيوع و انتشار بعض المظاىر

في الوطن الواحد التي تعمل عمى اختبلل القيم اإلنسانية .حيث تختمف اإليديولوجيات
والنظرة لمعالم ،مما يؤدي إلى شيوع التناقضات التي ينجر عنيا الصراع،و منيا يحدث
انفصال و تمزق الوطن .مما ال يعرفون قيمتو فتتقاسمو األطراف المتصارعة ،حيث
يساىم ىؤالء في تفتيت قيمة الوطن.
 1الرواية  ،ص . 152
 2نفسو ،ص . 56
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يرفض البطل و يعمن استنكاره في التصدي لمثل تمك األوضاع بالعنف ،ألنو ليس
بالعنف تحل القضايا ،و إنما يؤدي ذلك إلى انتشار الفوضى حيث تصبح القانون الذي
يحكم المكان و منيا يفقد الوطن قيمتو ألن تدمير المكان ىو تدمير لمذات اإلنسانية،وىذا
ما ال يوده البطل ألن الوطن يبقى دائما يعبر عن انتماء اإلنسان و ىويتو.
و لما كان الروائي يرمز من وراء حديثو عن الوطن إلى الوطن العربي،كأمة واحدة
يربطيا الدين اإلسبلمي ،فقد جعل بطمو يقر بأنو سيضحي بنفسو في سبيل الدفاع
والمحافظة عمى وحدة الوطن:
« فعبل تمك ىي أمنيتي أن أقاتل بكل ما أممك أو أستطيع الحصول عميو ،محتبل
لوطني أو ألي وطن عربي ،ألننا أمة واحدة انتماؤىا العروبة و دينيا اإلسبلم .لذلك
سأىب نفسي فداء لوطن تمتد جذوري منو و تنتمي أرومتي إليو».

1

يؤكد الروائي عمى لسان البطل أن الوطن ميما بمغت حدوده و امتدت

جغرافيتو يبقى

الوطن الذي يعبر عن ىوية اإلنسان و انتمائو الحقيقي ،ألن العروبة و اإلسبلم ىما
المذان يحددان المكان ويحكمانو ويدالن عمى وحدتو التي يرمي من خبلليا إلى الوطن
العربي ميما بمغت أقاصيو ذلك المكان الذي يحدد و يعبر عن ىوية و انتماء اإلنسان
المسمم العربي.
و الوطن الذي يتكمم عنو الروائي مع أنو ورد مجردا من كل اسم و دون تحديد جغرافي
أو وصف لو ،فقد حضر بخمفيتو التاريخية ليدل بو عمى الجزائر ،حيث كان يتكمم عن
أحداث طبعت أحداث الرواية في فترة تاريخية معينة كانت ىي أزمة العشرية السوداء التي
سيطرت عمى ىذا الوطن في فترة التسعينيات بفعل العنف ،الحدث الذي ميز و حدد
المكان .قام الروائي بكشف الواقع و تعرية ظاىرة العنف التي ميزت المكان ،ليكون ىذا
المكان الوطن الجزائر ىو بدوره رمز لموطن العربي الذي عانى و يعاني من األزمات
العنيفة التي أصبحت تحكم المكان.

 1الرواية  ،ص . 156
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و قد حضر الوطن في الرواية من خبلل عناصر محورية و أخرى ثانوية ،حتى يتمكن
الروائي من رصد ما يجري فييا من أحداث عبر جزئياتو التي يتشكل منيا ،لتتمثل
العناصر المحورية في القرية و المدينة.
قبل الولوج إلى عنصري القرية و المدينة ،البد من اإلشارة إلى نقطة الحدود الفاصمة
بينيما.و التي تتجسد في اختبلف طبيعة تكوينيما الخارجي مع أنيما يمثبلن حي از تتحرك
فيو الشخصيات وتقع عميو األحداث ،حيث تكون القرية أكثر انفتاحا واتصاال مع الطبيعة
لقمة طابعيا العمراني وعدد سكانيا في مقابل المدينة التي قد تضيق نوعا ما مع انفتاحيا
بسبب الطابع العمراني الكبير وكثافتيا السكانية ،مما يمنح الشخصيات اتصاال بمرافق
أخرى ضرورية في حياتيا.
لينتج عن ذلك اختبلف العبلقات االجتماعية والتي منيا النظم والمبادئ والقيم التي
تحكم المكانين أو ما يسمى بصراع القيم حيث يكون لممكان تأثيره عمى الشخصية .ذلك
ألن الصراع قد يأخذ « شكبل حادا خاصة عندما يأتي الفرد الريفي و ىو يحمل ما يؤمن
بو من قيم ومفاىيم وأنماط سموكية معينة تتعارض مع القيم والمفاىيم السائدة في البيئة
الحضرية .أو العكس كأن يأتي فرد مديني إلى الريف حامبل معو قيم المجتمع الحضري
ولذلك يقع الريفي أو الحضري فريسة وسط شبكة من القيم المتصارعة».

1

وكل ذلك يساعدنا عمى إيضاح جانب من دراستنا لعنصري القرية والمدينة ،وسنتناوليا
بالتفصيل مع دراسة كل عنصر عمى حدة لنكتشف مدى مساىمة القرية والمدينة في بناء
المكان الروائي.

 1بتقة سميم ،الريف في الرواية الجزائرية دراسة تحميمية مقارنة ،رسالة دكتوراه ،إشراف الطيب بودربالة ،جامعة
باتنة ،2010/2009ص . 267
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- 1القريــة:
تحضر القرية كبنية مكانية في ىذا النص ،ليا خصوصيتيا و سماتيا المميزة ألنيا
« تعتبر من الوالدات البكرية األولى لؤلمكنة ،شأنيا شأن رحم األم ،وبيت الطفولة ».

1

وبطل رواية "خطوات " مع أنو يعيش زمن الحاضر في المدينة ،إال أن القرية تحضر
عن طريق التذكر ،فيذكر سبل نشأتو األولى في لحظة زمنية معينة يقارن بينيا و بين
العيش في المدينة:
« لم أستطع استكناه تمسكي البلإرادي بأخبلق القرية التي تغمغمت في أعماقي منذ
الطفولة مع أني أحيا في المدينة و أعايش ناسيا.» ...

2

مع أن البطل نجم الدين يعيش في المدينة ،إال أن القرية متجذرة في أعماقو بسبب
نشأتو األولى فييا منذ الطفولة ،فكانت بمثابة بيت لمطفولة أو األم الحنون التي يحن إلييا
دائما اإلنسان ميما بمغ من الكبر و أين كان يعيش ،فيي إذن « عالم مجرد يتشكل
ويتصور من خبلل األحبلم و اآلمال و الرؤى الذىنية و الوجدانية ،و يمتد في أكناف
الطفولة و البدائية.»...

3

تحضر القرية ىنا بدون وصف مادي .أي لم تحدد بشكميا الجغرافي و إنما حددىا
الراوي البطل بصفات أخرى ىي األخبلق التي شكمت المكان ،القرية التي تحدد ىويتو
وانتمائو الحقيقي ،ألنو عاش مراحل تكوينو األولى فييا ،فشكمت أساس تجربتو الحياتية
حيث البراءة و الصدق والبساطة و التواضع في التعامل مع اآلخر .ذلك ألن القرية
« يكفييا أن تموذ بيذا المعين األخبلقي الذي تنطوي عميو لتشق منو سبلح المغالبة
والمقاومة ».

4

 1شاكر النابمسي ،جماليات المكان في الرواية العربية ،المؤسسة العربية لمدراسات و النشر ،بيروت،ط1994 ،1

ص .101

 2الرواية  ،ص . 17
 3عبد الصمد زايد ،المكان في الرواية العربية الصورة و الداللة ،كمية اآلداب ،منوية ،دار محمد عمي ،تونس،
 ،2003ص . 117
 4المرجع نفسو ،ص . 215
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ليظير الروائي تمسك الشخصية بالمكان ،فتنجر عنو عبلقة انتماء الشخصية لممكان
الذي غادرتو لتعيش في المدينة لظروف عمميا ،ىذا االنتماء بدأ منذ الصغر و توحدت
فيو عوامل نفسية و أخبلقية عممت عمى تدعيم قوة انتماء الشخصية و ارتباطيا بالقرية
التي تحدث عنيا البطل من خبلل روحو المرتبطة بالمكان ،حيث تعيش الشخصية نفسيا
مع المكان.و ارتبطت بو وجدانيا لتنكشف العبلقة القوية بين اإلنسان و القرية.
كما يورد الروائي مقطعا آخر يتكمم فيو عمى لسان البطل عن مجتمعات القرى من
ناحية طريقة عيشيا و تفكيرىا « :الشك أن مجتمعات القرى ىي دائما ىكذا منذ األزل ،إذ
عل من الصعب عمييم أن يفقيوا أن أيا من الناس ليس بالضرورة أن يكون مثل غيره
وأن ال جدوى من النواىي و األوامر التي تيوى كالسياط عمى األطفال و المراىقين
وتتوخى كتم األنفاس و تشتيت المطامح و بعثرة األحبلم.» ...

1

نرى في ىذا المقطع أن الكبلم كان منصبا عمى األفعال أكثر مما ىو وصف لممكان
ذاتو ،ليدل عمى أن القرية «مكان مفتوح إال أنيا موغمة في االنغبلق ».

2

و ذلك من ناحية انحصار و انغبلق تفكير أناسيا ،بسبب تجرد القرية من كل مظاىر
الحياة الحديثة حيث يغمب عمييا الطابع الفبلحي .مما شكل تفكي ار بسيطا و ساذجا لدى
ىؤالء الناس ،فيظير عمى سموكيم و أفعاليم ،لنكتشف أن ىذه األفعال ىي التي تشكل
مكان القرية.
و في السياق نفسو يركز الروائي تركي از شديدا عمى الفعل ،و يظير ذلك عمى لسان
الراوي البطل الذي يتكمم عن القرية عند مقتل والده:
« ...كان معمما بالمغة األجنبية بإحدى مدرستي القرية ...بعد الفراغ من أحد
االجتماعات السرية لمحزب المنعقد ىذه المرة في القرية المجاورة "العوسجة"و قد أشيع في
تمك األثناء أن جماعة من المصوص اعترضوا طريقو ...فكان أن اغتالوه بفضاعة
ووحشية ...ليتركني دون العام الرابع و أختي سيى تتسمق عاميا الثاني في رعاية أم
 1الرواية ،ص . 15
 2الشريف حبيلة ،بنية الخطاب الروائي ،ص. 254
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شديدة الطيبة ...تنفق عمينا بالتقتير من عائد خدمة الوالد في التعميم و ما تجنيو من
محصول أرض زراعية ورثيا الوالد عن جدنا يتولى اإلشراف عمييا أكبر أخوالي سنا» ...
جاء ذكر القرية في إطار استرجاع الحادثة التي أودت بحياة والد البطل ،و كل ما
انكشفت لنا من صفات مادية ىو أن القرية بيا مدارس و أرض زراعية مما يدل عمى أن
مجتمعات القرى تتوفر عمى نصيب محترم من الثقافة .إضافة إلى ممارسة مينة الفبلحة
التي توحي بالتشبث باألرض التي ترمز إلى عراقة و أصالة تمك المجتمعات .
لتظير ىنا بعض الدالالت تتمثل في أن القرية تمثل األرض .و األرض بدورىا تمثل
عامل أمن وطمأنينة حيث تستدعي التوازن النفسي و االنسجام مع الطبيعة.

2

إال أنيا في ىذا المقطع كانت مناقضة لذلك تماما ،حيث كسرت طمأنينة الشخصيات
القاطنة بالمكان .و استبدلت بعامل آخر ،ىو أنيا جاءت محممة بمظاىر و معاني
المعاناة و العنف الذي حل بالمكان فغير من طبيعتو.
يذكر الروائي اسم "العوسجة"و ىي قرية مجاورة لقرية البطل .و إذا بحثنا في معنى
كممة "العوسجة" نجد أنيا في المغة جاءت من :
سج َع ْسجاَ و عسجانا و عسيجاَ :م َّد عنقو في المشيء و ىو العسيج ...
يع ُ
«َ َ
عسجَ ْ
الع ْو َسج شجر من شجر الشوك ،و لو ثمر أحمر ُم َّدور ...قال أعرابي و أراد األسد أن
َ

بع ْوسجة:
يأكمو فبلذ َ

بالخوتَمَ ِة ،و ي ْب ِ
ِ
َح َس ُبو.
صرني ال أ ْ
ُ
َي ْعس ُجني َ ْ

ضرب من سير اإلبل ،و قال
الع َسج:
ٌ
بالع ْوسجة يحسبني ال أبصره  ...و َ
أراد يختمني َ

أبو عمرو :في ببلد باىمة معدن من معادن الفضة يقال لو :عوسجة و عوسجة من
أسماء العرب ،و العواسج قبيمة معروفة ،و ذو عوسج :موضع ».

3

نجد أن كممة " العوسجة" قد ترد في عدة معاني ،منيا أنيا تعني طريقة من المشي
 1الرواية  ،ص . 13،14
 2ينظر :عبد الصمد زايد ،المكان في الرواية العربية ،ص . 204
 3ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (ع س ج) ،ص .332
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و قد تعني نوعا من شجر الشوك ،كما تعني عدم الرؤية ،و تعني أيضا موضع الشيء أو
مكانو ،و ىي اسم من أسماء العرب .حيث كانت تعرف بيا قبيمة معينة.و بما أن الكممة
قد تطمق كاسم .خاصة وأنيا كانت تطمق عمى قبيمة معينة ،فمن ىذا القبيل أخذ الروائي
ىذه التسمية و أطمقيا عمى مكان روائي ىو القرية.إال أنيا تحمل الكثير من الدالالت.
فقد وظفيا الروائي لتعبر عن كل مظاىر الخيانة و الغدر و ما ينتج عنيما من فعل
عنيف.ىذه المظاىر التي أصبحت تحكم المكان و الناتجة عن صراع القيم التي ىي من
فعل اإلنسان ،الفعل الذي غير طبيعة المكان.
و قرية " العوسجة "  -كما ذكرنا آنفا -يذكر الروائي أنيا مجاورة لقرية البطل لئلييام
بواقعيتيا .و ىي قرية غير محددة جغرافيا ال يذكر منيا إال االسم ،ليبقى مجرد مكان
روائي ،حيث أىممت صورتيا الطبوغرافية لتنكشف في مساحتيا األحداث الناتجة عن
صراع القيم و ما انجر عنو من فعل عنيف ،فوضعنا ىذا الوصف عمى حقيقة و مأساة
المكان (القرية) التي تؤرخ لظاىرة العنف بما أنيا من الوالدات األولى لؤلمكنة.
و من ىنا « تكتسب القرية أىمية مميزة التصاليا الوثيق بظاىرة العنف خاصة القتل
بعد االنعطافات التي شيدتيا الببلد ،جاءت لتعبر عن مرحمة تاريخية و اجتماعية عاشيا
أىل ىذا المكان»1.و ىذه المرحمة ىي فترة العشرية السوداء ،لتكون القرية في الرواية رم از
لموطن الذي عانى كثي ار من أعمال العنف.

- 2المدينـــة:
حضرت المدينة بقوة في الرواية الحتبلليا مساحة واسعة ،فقد تتحرك الشخصيات وتقع
أغمب األحداث في المدينة ،و قد تكون أكثر من مدينة ،كما في رواية "خطوات"حيث كان
البطل بحكم وظيفتو بو ازرة الخارجية يتنقل من بمد آلخر ،و من مدينة ألخرى سواء كانت
في وطنو أو بمد غيره ،و بذلك كانت المدينة حاضرة في كل لحظة كمكان تعيش فيو

1الشريف حبيمة ،الرواية و العنف ،ص . 54
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الشخصية يوميا .و ىنا أصبحت
األحداث».

« المدينة بمحيطيا اإلنساني الوحدة المكانية لوقوع

1

و المدينة فضاء مفتوح تسمح لمشخصيات بالتحرك فييا بحرية تامة مما يمكنيا
االتصال بالعالم الخارجي و إقامة عبلقات مع اآلخرين 2 .و ىذا ما حدث مع بطل الرواية
الذي يعيش في المدينة بحكم عممو فقد احتك بكثير من الناس ،و عن طريق االرتداد
حضرت القرية -كما رأينا سابقا -ليقارنيا بالمدينة و سكانيا.
«  ...مع أني أحيا في المدينة و أعايش ناسيا ،أتعامل معيم منذ ما يناىز عقدا من
الزمن ،حيث المراوغة و المين ،و الدجل ،و االحتيال ،و نقض العيد ،و إخبلف المواعيد
و غير ذلك من فساد الذمم و تفشي الزيف و التزوير و االنتيازية و االستغبلل ...أكيد
أنو ليس كل أبناء المدينة كذلك ،لكن تمك ىي السمات الطاغية عمى أغمبية الشرائح
االجتماعية ...لكن واأسفاه وجدتني ال أمتمك ميارة المداراة و التممق .يبدو أن قدري
يقتضي أن أظل كذلك إلى أن يأذن اهلل بالرحيل عن دنيا الناس بسيطا ،متواضعا صريحا،
واضحا ،أبيا ،صادقا.».

3

و ما يبلحظ في ىذا الوصف أن المدينة تبدو غامضة المبلمح اليندسية فيي غير
محددة جغرافيا.و كل ما ركز عميو الروائي ىو طرق التعامل مع اآلخرين ،التي استدعت
ىدر القيم اإلنسانية .فبعد أن ترك البطل قريتو من أجل العمل صدم بواقع المدينة .مما
يؤكد أن « مكان المدينة يفتقد القيمة الحميمية ،بل يصبح كل ما يحيط بيا ميكانيكيا ألنيا
تزخر بغير التجانس السكاني» .

4

 1سي از أحمد قاسم ،بناء الرواية ،ص .108
 2ينظر :الشريف حبيمة ،بنية الخطاب الروائي ،ص . 275
 3الرواية ،ص .18 ،17
 4فيد حسين ،المكان في الرواية البحرينية ،ص .82
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فنظ ار لكثرة السكان بالمدينة يصبح التعامل و التفاعل بين الناس آليا ال يوحدىم رابط
ذلك ألن « نمو المجتمع و تعقده يؤدي إلى تعدد القيم داخمو .فتختمف باختبلف
الجماعات و المين والطبقات األمر الذي يتيح الفرصة لظيور ما يطمق عميو صراع القيم
داخل المجتمع».

1

و كل ذلك سببو التطور الحضاري الذي غير و أفسد كثي ار من العبلقات االجتماعية
الحميمة .فضبل عن انتشار مظاىر العنف خاصة تمك التي كانت عمى يد المنظمة
اإلرىابية التي تطارد الناس في كل مكان كالبطل نجم الدين الذي أصبح يشعر باالغتراب
و ىو يعيش في المدينة و أن كل شيء تغير فييا:
«الحياة لم تعد ىي ،و ال المدينة تشبو التي كنت أعرف ،كل شيء تغير ،حتى أنا
يتراءى لي أني لست أنا ،و ال الذين أعرفيم أنيم ما زالوا مثمما كانوا في نظري ».

2

يستمر الروائي في الحديث عن المدينة مع تجنبو لكل وصف مادي ليا لينأى بيا عن
الواقعية .بل تبدو مدينة غامضة مجيولة بالنسبة لمبطل حتى أنو بات يشك في معرفتو ليا
و معرفة نفسو و كل الناس ألنو « اصطدم بعالم معاد لئلنسان ،كثيف غريب مقمق وغير
مفيوم و تقمب في شتى المظاىر ،فترتب عمى ذلك شعور بالقمق،و اليأس و النبذ
و االغتراب و ثم الحزن».

3

و منو نجد أن البطل يمقت ىذه المدينة المتغيرة المبادئ ،و ىو ال يرفضيا كمدينة أو
مكان ،بل يرفضيا ألنيا كانت سببا في تشوه القيم اإلنسانية.و لعدم توافق مبادئ البطل
مع عالم المدينة نتج عنو شعور باالغتراب.

 1بتقة سميم ،الريف في الرواية الجزائرية،ص .267
 2الرواية ،ص .25
 3حنان محمد موسى حمودة ،الزمكانية و بنية الشعر المعاصر ،ص .82
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و الروائي ىنا يفضح المدينة حيث أصبح ينظر إلييا عمى أنيا عالم الفساد تظير في
سموكات سكانيا ،مما جعل المدينة مساحة لمصفات السمبية و تفسخ األخبلق و االنسبلخ
عن القيم.

1

فالمدينة إذن أصبحت « نظام متكامل و نسيج محكم من قيم الشر و االنحطاط و بؤرة
الستبلب اإلنسان و تغريبو عن إنسانيتو و وعيو لذاتو ».

2

فضبل عمى أن التشوه في القيم كان سببا في اختبلف األفكار التي تولدت عنيا
صراعات أدت إلى انتشار مظاىر العنف ،مثمما كانت تفعمو المنظمة اإلرىابية في أرجاء
المدينة ...«:اىتزت المدينة بضراوة و وحشية من جراء سمسمة من الجرائم اإلرىابية التي
بمغت من البشاعة حدودىا القصوى ».

3

يواصل الروائي حديثو عن المدينة لكنو « يتخطى طبيعتيا المكانية إلى مستوى داللي
يجعل منيا فضاء لؤلزمة بكل أبعادىا»4.حيث يتجاوز حدود المدينة الجغرافية و يتم تقديم
مدينة واقعة تحت سمطة العنف ،مما أدى إلى تدميرىا بسبب اختبلف وجيات النظر
و تحول القيم اإلنسانية التي أدت إلى انتياك حرمة المدينة بفعل العنف المسمط عمييا
و ما انجر عنو من جرائم بشعة انتشرت في كل مكان.
لتظير عبلقة النفور التي تولدت لدى البطل اتجاه المدينة التي حضرت ال بعمرانيا
وجغرافيتيا.
و إنما ىي مدينة شكميا اإلنسان بأخبلقو و سموكو ،لنرى أن المكان ىو الذي حرك
مشاعر الشخصية لتظير معاناة البطل اتجاه المكان الذي أثر في الشخصيات التي تقطنو
من خبلل اكتشاف طرائق التفكير لدى الجماعات التي تتجسد في تصرفاتيم و سموكاتيم
المتناقضة مع ما يدعو إليو الشرع.

 1ينظر :بتقة سميم ،الريف في الرواية الجزائرية ،ص .271
 2عبد الصمد زايد ،المكان في الرواية العربية ،ص .116
 3الرواية ،ص .144
 4الشريف حبيمة ،الرواية و العنف ،ص .61
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كل ذلك جعل مأساة البطل تزداد و شعوره باالغتراب يكثر وىو يشاىد دمار ىذه
المدينة خاصة أنو « ...لم يكن تدمير المدينة ىو تدمير بيت أو حي أو شجرة أو إزىاق
روح ،إنو تدمير لمذات و الوجدان و التاريخ ».

1

فالراوي البطل يعبر عن رفضو ليذا الواقع أو باألحرى مكان المدينة التي ولدت األفكار
المزيفة ،ليظير ىنا الموقف اإليديولوجي لمبطل و من ورائو الروائي الذي وظف المدينة ال
ألنيا إطار لؤلحداث و مساحة تتحرك فييا الشخصيات فقط ،بل يقصد من ورائيا تعرية
الواقع الذي تعيشو الشخصية في ظل وضع متأزم نتج عنو قمق الشخصية و شعورىا
بالغربة اتجاه المكان الذي تعيش فيو.
و ىكذا « فالمدينة لم تعد مجرد عبلمات دالة عمى المكان الحسي بمرجعيتو الفيزيائية
بل إنيا تسجل حضورىا الداللي في النص لتتقمص دور البطولة و تتخذ أشكاال متعددة
تفتحيا عمى آفاق تشكيل الفكرة في النص

» 2 .فالروائي ىنا ال يقصد بالمدينة المكان

بالرغم من حضورىا الكثيف في الرواية ،و إنما ليبين المعاناة الشديدة من جراء فعل
العنف الذي حل بالمكان ،لتتشكل من صورة المدينة ىذه صورة لموطن الذي عانى من
ويبلت العنف.
و الروائي لم يعرض صورة كاممة لممدن و بطريقة مفصمة بالرغم من أن بطمو كان
يسافر لمخارج.و إنما اكتفى باإلشارة إلى المبلمح التي تميز المدينة بصفة عامة وتنطبق
عمى أية مدينة .ألن المدينة ىناك ىي نفسيا المدينة ىنا ،حيث كان تركيزه منصبا عمى
األحداث و الشخصيات التي تتحرك في ىذا المكان.
ىكذا كانت المدينة في الرواية ال شيء يميزىا ،غير األحداث التي طبعتيا ،فكانت
بذلك رم از لموطن ،و البطل لما كان يستقر بالمدينة كان يرتادىا انطبلقا من بعض
المحطات المفتوحة التي يمر بيا في الذىاب و اإلياب.و قد يتوقف عند بعضيا كالشارع
و الشاطئ أو البحر و المقيى و الحديقة.
 1الشريف حبيمة ،الرواية والعنف ،ص .67
 2فريدة إبراىيم بن موسى ،زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية ،دار غيداء ،األردن ،ط ،2012 ،1ص .119
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و ىذه المحطات تستدعي الوقوف عندىا ،و كل محطة عمى حدة ،كونيا تعد العناصر
الثانوية التي تتشكل منيا المدينة و الوطن بأكممو ،حتى تعطينا صورة أوفى عن بناء
المكان ،و نتمكن من القبض عمى جمالياتو الكامنة خمف ىذه التشكيبلت و البنيات
الصغرى.

 1-2الشارع:
حضر الشارع في الرواية حضو ار كبي ار عمى اعتبار

« أن األحياء و الشوارع تعتبر

أماكن انتقال و مرور نموذجية .فيي التي ستشيد حركة الشخصيات و تشكل مسرحا
لغدوىا و رواحيا عندما تغادر أماكن إقامتيا أو عمميا ».

1

تعد الشوارع أماكن عامة لمناس ،إضافة إلى ما تمنحو ليم من « حرية الفعل و إمكانية
التنقل و سعة االطبلع و التبدل ».

2

فالشارع مكان مفتوح يتميز باالتساع و ال حدود تحده ،ينفتح عمى العالم الخارجي مما
يسمح بتنقل الشخصيات بحرية تامة ،حيث يمكن من االلتقاء و إقامة عبلقات بين
شخصيات عدة مما يؤكد عمى الحركة المستمرة التي تشيدىا مثل ىذه األماكن.
و تحت ضغط المنظمة عمى بطل الرواية تولدت لديو حالة من القمق حتى أضحى
يرغب في التجول بين الفينة و األخرى في الشوارع لعمو يخفف من وطأة األلم ،فكان يقوم
بوصف الشارع الذي يمر منو لينقل لنا صورة عنو ،الشارع الواقع أمام بصره و من خبلل
وجية نظره:
« تسممت من مركز الياتف العمومي متعثرا ،منسحقا ميوسا ،و رحت أطوي الشوارع
التي كانت شبو خالية ،يجثم عمييا الصمت و الوحشة ،المعنة ،كل شيء يتحداني
ويعترض سبيمي.»...

3

 1حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص .79
 2ياسين النصير ،الرواية و المكان ،ص .110
 3الرواية ،ص .35
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جاءت الشوارع ىنا مجردة من كل وصف مادي حافمة بالوصف المعنوي .ألنيا حممت
مشاعر شخصية البطل نجم الدين و إحساسو اتجاه أزمتو و ما يعانيو من قمق و يأس.
حيث يقر بأنو كان منسحقا ميوسا ،و منو كانت الشوارع موحشة و صامتة.و ىي بيذا
الوصف اتخذت داللة موحية بما في أعماق الشخصية من ضغط داخمي و قمق نفسي.
فبات البطل يشعر بأن كل شيء يتحداه و يعترض سبيمو ،حتى الشارع بخموه أصبح
يحاصره و يضغط عميو .ألن الشعور بالضيق انعكس عمى المكان الشارع بالرغم من
اتساعو و انفتاحو ،حيث أسقط عمى المكان بعضا من صفات الشخصية.
يبدو أن الشوارع قد خمت من الوصف اليندسي مثمما ورد في المقطع اآلتي:
«مضيت في طريقي دون أن ألتفت ،الطقس كان معتدال ينفث أنفاسو أنساما تداعب
أغصان الشجر .فترتعش األوراق وييوي منيا ما اعتراه الذبول وجف نسغو،رحت أتسكع
في الطرق دونما ىدف وال مبتغى ».

1

خرج البطل إلى الشارع ليبدأ في وصف الطريق التي يسير عمييا.و مع أن المكان
يعبر عن االنفتاح نحو العالم الخارجي ،و ألن البطل محكوم عميو بعدم االلتفات من
طرف المنظمة فقد مضى في طريقو دون أن يمتفت من جراء حالة الضغط و القيد التي
يشعر بيا البطل ،فانعكس ذلك عمى المكان .مما أدى إلى ضيق رؤيتو و التخبط في
الطرق تائيا إلى حد ضياعو في ىذا المكان الواسع .حيث تغيرت طبيعة المكان لتأثير
الحدث عميو أمام ىذا الواقع المتأزم.
ثم إن وصف أوراق الشجر بالذبول و السقوط يتوافق مع حال البطل الذي سقط في
براثن المنظمة فتغيرت حياتو بعدما كان يمارس عممو بكل طمأنينة و إنسانية .دخل في
حالة من الفوضى و الخوف و القمق بعد طمب المنظمة باالنضمام إلييا ،و ىو بيذا
الوصف أسقط عمى المكان (الطريق) بعضا من صفات حالتو الداخمية.
يواصل الروائي تقديم وصف لمشارع عمى لسان البطل:

 1الرواية ،ص .29
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« ...المسالك شاغرة ،ناد ار من يعبر تمك الطرقات ،أفراد أو جماعات ،فقط كنت ألمح
من بعيد أن ىناك من يغذ السير ،غاديا أو رائحا ال أحد منيم يتطمع يمينا أو
شماال،انتييت إلى شجرة صنوبر مورقة فرعاء ...ال يبدو أن أي قادم تطوح بو المسافات
نحو ضفة الموعد ،في مجال رؤيتي البصرية ...فانغمست في تخيبلتي و تصوراتي أبحث
عن مخرج ضائع ...رفعت رأسي أمسح المسالك و المنعرجات .» ...

1

جاء الوصف بعد طمب المنظمة االلتقاء بالبطل ،و مع اقتراب الموعد توجو البطل نحو
المكان المحدد ،حيث بدأ يشعر بالضيق و االختناق من جراء ضغط المنظمة عميو ،فكان
وصف المسالك و الطرقات بأنيا شاغرة خالية من كل ما يبعث عمى الحركة أين يشعر
البطل بالوحدة .و الذي يمر ال يقوم بااللتفات ،و كأن قيدا ما ممارس عمييم ،و كل ذلك
من جراء خوف الشخصيات من ىذا الوضع المتأزم مما يزيد إغراق الشارع في الصمت.
فتغيرت طبيعة ىذا المكان المنفتح الذي يبعث عمى الحرية و االنفبلت من القيود بيذا
الوصف الذي جعل الشارع مستوحشا لخموه من الناس ،يزيد من وحدة البطل و القيد الذي
يشعر بو لقمقو ،فأصبح المكان معادال لمشخصية ،حيث أسقط عميو صفات الشخصية
و حالتو النفسية.
وقد انتيى سير البطل في ىذه الطريق إلى شجرة صنوبر مورقة فرعاء مجيولة الموقع.
وىي بيذا الوصف ترمز إلى تشعب الطرق و السبل مما يوحي بضياع البطل بأفكاره
و عدم اىتدائو إلى مخرج يتخمص بو من أزمتو.
فكان وصف المكان مطابقا لمحالة التي تشعر بيا الشخصية ،حيث أسقطت عميو
بعضا من صفاتيا ،ليأتي المكان مجردا من كل وصف مادي حافبل باألوصاف المعنوية
التي غيرت طبيعة المكان ،و ساىمت في تشكيل بنية مكانية جديدة.
لننتقل إلى مقطع آخر حيث كان وصفو كاآلتي:

1الرواية  ،ص .137 ،136
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« األمسية خريفية تميل إلى الدفء ...السماء غائمة ،سحب تتراكم في األفق فتغمض
عين الشمس آنا ثم تفسح المجال ألشعتيا ،فتنطمق تبدد ظبلل الغيم ،و تتياوى لطيفة
وضاءة عمى الساحات و الميادين و الحواري و األزقة ،السطوح و التبلل ...األفكار
تتزاحم في ذىني ..تبتسم ،تكشر ،تغري ،تنذر ،تتجيم ،تتوعد ...حاالت ال حصر ليا
تتوالد.»...

1

بدا المكان ىنا واضحا بكل جزيئاتو ،قدم لنا المقطع صو ار وصفية رائعة ،حيث كانت
السماء غائمة ،فتغطي السحب الشمس تارة و تارة أخرى تفسح المجال ألشعتيا ومع أن
الشمس ترمز إلى النور و اليداية إلى الطريق الصحيح ،إال أنيا وردت في ىذا الوصف
ذات إضاءة باىتة لتواجد السحب ،واضافة لفظة "غائمة" نجد أن ذلك الوصف لو وظيفة
تفسيرية تحمل الكثير من الدالالت لتعبر عن الغموض و عدم وضوح الرؤية .حيث
تتزاحم األفكار في أعماق البطل ،فبل يتضح صحيحيا مع زائفيا ليظير مدى التطابق بين
حال المكان و حال الشخصية.
يواصل الروائي تقديم الشارع عمى لسان البطل و ىو في زمن الميل:
« شرع الميل ييطل بكثافة عمى الفضاء ،فيحيل إييابو إلى سواد قاتم ،و ينشر في
األفق السكينة و الرطوبة ،ألفيتني و أنا أرمي بخطواتي غير المتوازنة نحو الفندق أعاني
أزمة شرسة  ،تعتصرني ضغوطات حادة ،و أمامي تنتشر فراغات ال نياية ليا ».

2

« أخذت العتمة تتكاثف و الميل يفرد أجنحتو كطائر أسطوري عمبلق ،و كان القمر
من عميائو يرسل حزما ضوئية ،تتساقط متشتتة من خبلل األشجار و المباني ...كنت
غارقا في لجى من الشجن واالكتئاب ،لم أجد صاحبي معي ،تسمل في غفمة مني ،دون
أن أدري ما إذا كان ألقى تحية الوداع أم اختفى في صموت ،في لحظات كانت تتوزعني
فييا انشغاالت و تياويل ».

3

 1الرواية  ،ص .133
 2نفسو،ص .37
 3نفسو  ،ص .121

142

بنية المكان

الفصل الثاني

اقترن وصف المكان ىنا بزمن الميل ،و يحيل الميل عمى لون السواد ،إضافة إلى أنو
وظف لفظة "الكثيف" التي تدل عمى شدة السواد .حتى أنو شبيو " بالطائر األسطوري
العمبلق" ليدل بو عمى أن الميل و من ورائو السواد ينتشر فيعم المكان و كأنو ضرب من
الخيال،مما يسبب حجب النظر.كما يبعث عمى السكينة و اليدوء في الشوارع و الصمت
إضافة إلى ما يحممو المون األسود في العرف االجتماعي من داللة عمى الحزن ،و ىي
الحال التي يشعر بيا البطل إضافة إلى شعوره بالوحدة.
جاءت صور وصف الشارع ليبل بما تتضمنو من سواد و صمت و سكينة .تحمل
الكثير من المعاني في طياتيا والتي أضحت جمية لتوحي بالمعاناة الداخمية لمبطل
و الحالة المأساوية التي يشعر بيا من ضغوطات و حالة اكتئاب و وحدة ،مما سبب
ضياعو في ىذا المكان الذي كان لو أثر عمى الشخصية لتتوافق الصفات بين المكان
و الشخصية.
و قد حضرت األحياء كشوارع في الرواية ،فضبل عمى أن الحي مكان لمتجمعات
السكانية .ليكون بذلك من العناصر المكونة لممدينة.و كل ما ورد ىو كبلم البطل عن
"حي الزيتون" و "حي مجمع السبلم":
« و لكني يا أختاه شديد الميفة لبلطبلع عمى ما جرى بحي الزيتون ...خاصة و قد
لفت نظري و أنا أقترب منو وجود مجموعات من الشرطة ،كأني بيا تطوق المنطقة ،و قد
خمت الساحة و األنيج من المارة.»...

1

« خرج مساء ذلك اليوم(األستاذ الجامعي نوفل الرحموني) من منزلو في حي مجمع
السبلم ،رفقة ولده البكر الذي يدرس في التعميم الثانوي ...خبلل عبوره ذات الشارع...
اقترب من موقف السيارة في الساحة الموازية لمسكن ،الحظ من بعيد رجمين قرب السيارة
أحدىما جالس في وضع من يشكو ألما واآلخر واقف ...لكنو في منتصف الطريق في
موقع خال من المساكن.و ال يكاد يعبره راجل إال في القميل النادر ...صدر األمر لؤلستاذ

 1الرواية  ،ص .122
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بالتوقف حاال ...انطمقت الرصاصة عمى صدغو بعد أن شاىد رأس الولد مفصوال عن
الجسد ليوضع في تأن عمى سطح السيارة ...الحظ سيارة أخرى ...عمى مسافة بضعة
أمتار من المجزرة ،لكن صاحبيا أمر باالنصراف الفوري ،بعد أن أطمقت عميو رصاصة
تحذير ...توجو إلى مركز الشرطة التي ىرعت لموقع الحادث بعد أن امتطى القاتبلن
سيارة كانت تنتظرىما».

1

نبلحظ في ىذين المقطعين أن الراوي البطل لم يصف شكل الحيين اليندسي ،إنما ركز
عمى ما وقع فييما من حوادث بشعة ،حيث تحول الشارع أو الحي من مكان تدب فيو
الحركة لممارسة فعل العادة و الحياة إلى مكان مبلئم الحتضان الموت الذي يتنقل عبر
الطرقات.
في المقطع األول يتكمم البطل عما يجري بحي الزيتون ،و لعل توظيف ىذه التسمية
من قبل الروائي "حي الزيتون" ليرمز بالزيتون إلى السمم و الطمأنينة .لكن ذلك انعدم بفعل
العنف المسمط عمى المكان .ألن البطل عند مروره بجانب الحي و بحاسة البصر لفت
نظره وجود الشرطة ،مما يوحي بحدوث شيء ما ،ليصف بعدىا الساحة بالخمو من المارة
حيث انعدمت الحركة ليحل محميا الصمت ،فأصبح المكان يبعث عمى الرعب و الخوف.
و مع أن الحادثة أو المجزرة جرت في بيت بحي الزيتون ،و ىو بيت الحاج محي
الدين ،وردت عمى لسان شخصية أخرى من شخصيات الرواية و ىي األخت سيى ،فقد
قدم البطل وصفا خارجيا لما يحدث خارج البيت في مكان مفتوح ىو الحي أو الشارع ليدل
بو عمى حال الشارع الذي تعيشو الشخصية في ظل وضع متأزم.
و قد شيد الشارع حدث العنف من خبلل ما نبلحظو في المقطع الثاني ،يبدأ البطل
برواية ما حدث بحي" مجمع السبلم" الذي يرمز إلى كل ما يحمل معنى األمن و السمم

 1الرواية  ،ص.146،145
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و االستقرار حيث تجاوز كل وصف مادي لو ،منذ خروج األستاذ من منزلو إلى الشارع
لممارسة حياتو اليومية بالذىاب إلى الجامعة و في طريقو يوصل الولد إلى الثانوية ،لكن
يفاجأ بوجود شخصين بالحي ينتظرانو مع ادعاء أحدىما بالمرض ليوصمو إلى المستشفى.
و في منتصف الطريق حدث ما لم يكن في الحسبان ،ليقدم الراوي الحدث مع تميز
الطريق بالخمو من المساكن ،مما يسبب انعدام الحركة و اإلغراق في الصمت الذي يسمح
بممارسة فعل العنف بعيدا عن األنظار لمتستر حيث يخل ىذا الفعل بالعرف الشرعي
والقيم اإلنسانية .ليدل ذلك عمى التمتع و الحرية و االنطبلق نحو فعل كل شيء مشين
مما يتوافق مع انفتاح ىذا المكان ،فنجد أن الحدث مارس تأثيره عمى المكان ،مما ساىم
في تغيير طبيعتو.
و ما يبلحظ عمى ىذا الوصف أن الراوي البطل تخطى كل وصف ىندسي لمحي أو
الشارع ،و التقط منو صورة العنف التي تجري في مكان مفتوح مكن من إراقة دماء
األبرياء ،ليصبح الشارع ساحة لفعل العنف .وىو في أبشع صوره وقد انجر عنو فعل أكثر
قسوة ىو القتل ،لتظير الحال المأساوية التي يعانييا المجتمع بسبب غياب التواصل
اإلنساني ،مما سبب المجازر المنتشرة عبر الطرق بفعل اإلنسان الذي غير وجو الشارع
ليغدو شرسا يتعرض لكل من تطأ أقدامو ىذا المكان.
نخرج من ىذا المكان الشارع ،وقد رأينا كيف تشكمت بنيتو كمكان مفتوح ،فيو أىم
عنصر مشكل لممدينة .حيث تنتقل عبره الشخصيات الروائية و خاصة بالنسبة لمشخصية
المحورية.الذي قدم لنا وصف الشارع من منظاره .وقد كان في أغمب األحيان يقدم الشارع
دون تحديد لمبلمحو وفي القميل النادر يقرنو بالوصف ومع ذلك فقد يقترن تقديم المكان
بحال الشخصية وأمزجتيا المتنوعة ،حيث يسقط عميو من حالتو النفسية ،ليغدو الشارع
معب ار عما تعيشو الشخصية في ظل وضع متأزم.

145

بنية المكان

الفصل الثاني

 2-2البحــر:
لقد تعامل اإلنسان مع البحر اقتصاديا و اجتماعيا ،كونو يعد مصد ار لمرزق إضافة إلى
تخفيفو من معاناة اإلنسان بما يمنحو لو من راحة و طمأنينة ،مما جعمو عنص ار فاعبل
و حاض ار في السرد الروائي.

1

و في رواية "خطوات " نجد أن البحر قد كان حاض ار كبنية مكانية تمجأ إلييا الشخصية
المحورية من حين آلخر ،و كل ما ورد عنيا جاء كاآلتي:
« يممت نحو الشاطئ الذي بدا لي عاريا ،ميجو ار تخيم عميو السكينة و الضباب
و العتمة ،انتحيت موقعا عمى ظير صخرة مرتفعة تطل عمى البحر ،رحت أتابع حركات
الموج ،أرسل بصري بعيدا ،أخذت تنثال عمي دون ىوادة صور ووجوه ،وأفكار ورؤى
و أحبلم.»...

2

فمن ضغط المنظمة عمى البطل أصبح يشعر بالحزن و اليأس ،و ليخفف من وطأة
حزنو كان كثي ار ما يرغب في التجول ،و خاصة نحو البحر الذي يعد أكثر انفتاحا عمى
الطبيعة لعمو يجد في ذلك مخرجا و متنفسا لو.
عند اختراق البطل لممكان مباشرة ،قام بتقديم وصف لو ،و بدأ بالشاطئ كونو البقعة
األولى التي تقع عمييا أقدامو وصفا يصل إلى البحر ،فوصفو بأنو عاري وميجور و تبدو
عميو السكينة .ىذه الممفوظات توحي بحال البطل النفسية و ما يشعر بو من وحدة قاتمة
لما آل إليو وضعو حيث ال يستطيع إعبلن رفضو بعدم الموافقة باالنضمام لممنظمة فكل
ذلك يشكل خط ار عمى حياتو .مما أدخمو في حالة من اليأس و الحزن و الوحدة و منو
الصمت الذي تدل عميو لفظة السكينة.
إضافة إلى ما يتميز بو الشاطئ من صفات كالضباب والعتمة ،مما يسبب عدم وضوح
في الرؤية ،وىكذا الحال بالنسبة لمبطل الذي يكتنف الغموض مصيره .فبل تتضح أفكاره
و رؤيتو إليجاد حل لقضيتو.
 1ينظر :فيد حسين ،المكان في الرواية البحرينية ،ص .145
 2الرواية ،ص .35
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و قد احتوى الشاطئ عمى صخور حيث جمس البطل عمييا ليطل عمى البحر ،و يتابع
حركات الموج ،و الفعل "أتابع" كما نعمم يدل عمى الحركة ،و موج البحر يتحرك فيما
متوافقان.
ذلك ألن فكره يتحرك حيث أخذت تنثال عميو أفكار و ذكريات الماضي ببل انقطاع
لتدفقيا وتدل عمييا عبارة(دون ىوادة) .وىذا ما يدل «عمى ذلك التواصل الحي بين الجسد
اإلنساني والكون».

1

تتماثل حركة أمواج البحر مع حركة فكر البطل الداخمية ،لتدل عمى الصراع الذي
يعيشو البطل من جراء ضغط المنظمة .فكبلىما ممتحم باآلخر (المكان،اإلنسان) و لذلك
لجأ إلى البحر ليكون أنيسا لو في وحدتو ،حيث أصبح المكان معادال لمشخصية بإسقاط
بعض من صفاتيا عمى المكان.
والبحر كمكان مفتوح فيو يعبر عن كل ما ىو جميل ،يعبر عن السعادة و اليدوء
و الحرية حيث االنفبلت من قيود المشاغل اليومية .والروائي وظفو ىنا لمغرض نفسو
حيث تمجأ إليو الشخصية لتخفف من أحزانيا و الضغط الذي تشعر بو حيث اختمفت
داللتو لما أسقطت الشخصية عميو من صفاتيا ،فأصبح مشاركا ليا مما زاد من حدة ألميا
و يأسيا .حيث تغيرت طبيعة المكان بفعل تأثير الحدث أو باألحرى مشاعر الشخصية
فتحول من مكان مفتوح إلى مكان مغمق لشدة الضغط الذي يشعر بو البطل .وىو متواجد
بالمكان ذاتو بعد انقطاع تيار الماضي والعودة إلى الحاضر وىذا ما يؤكده المقطع التالي:
« ...أين أجدني أعاني من سيطرة القمق والريبة والتوجس والبليقين وطغيان مشاعر
اليأس واإلحباط وكنت إذا أمعنت النظر حولي ،أراني أحيا في واقع مات فيو الضمير
اإلنساني وتردت األخبلق وشاع التناقض والحيف والتنكب عن العدالة والمساواة...
والتنكر لممثل العميا والقيم اإلنسانية» ...

2

 1خالد حسين حسين ،شعرية المكان في الرواية الجديدة ،ص .171
 2الرواية ،ص .36
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ويقول في مقطع آخر …« :فمم أجد في مكنتي غير االحتماء بالعزلة واالنفراد ىروبا
من صخب الوجود وانشغاالت األحياء ألتفرغ لمتأمل و االعتبار بعيدا عن الشؤون اآلنية
إلى حد ال تصمني بيا أية وشيجة أو رباط ...السماء كانت دامسة مطفأة المصابيح
مغروسة األطراف في مياه البحر الذي كان أديمو قاتم الزرقة غير متناه األبعاد ،كنت
ساد ار مستسمما ...ال أتبين شرق المحيط من غربو ...الرحمة تبدت لي أن ال عودة
بعدىا»...

1

وظف الروائي بعض األلفاظ لوصف المكان مثل السماء دامسة ،مطفأة المصابيح
البحر قاتم الزرقة ،و مع أن المون األزرق يرمز لمسبلم و الطمأنينة ،إال أنو جاء ىنا قاتما
مما يوحي بحال البطل المأساوي ،و الحزن الذي يكتنف مشاعره ،حيث أسقط ىذه
الصفات عمى المكان.
ثم إن البحر مكان مفتوح لشدة اتساعو ،و في ىذا الفضاء ضاع البطل.وتدل عمييا
عبارات( مستسمما ،ال أتبين ،ال عودة) ،فكل ذلك يحمل داللة عمى الغموض الذي يكتنف
وضع البطل ،فغدا البطل ضائعا في ىذا المكان الشاسع المميء بأجواء العنف .ليكون
البحر المكان الموافق و المعبر عن حال البطل الداخمية .فبفعل ىذا الحدث تغيرت طبيعة
المكان الذي أصبح يمارس ضغطا عمى الشخصية التي منحتو بعضا من صفات حالتيا
النفسية.
يستمر البطل في التجول ليصل ىذه المرة إلى مكان الوادي ،و مع احتواء الوادي عمى
الماء فيو يشبو البحر ،و كبلىما يشكل جزءا من الطبيعة والفرق بينيما يكمن في الحجم
لذلك سندرج الوادي ضمن عنصر البحر فيقول البطل:
« ...فانتحيت الجية الشرقية حيث يتمدد وادي الحمزون ،كانت شمس األصيل تسكب
ضياء عسجديا ،ناعما ،صافيا ،جعل ماء الوادي زجاجيا رقراقا و أشجار الصفصاف تممع
أوراقيا براقة زاىية و ىي تتحدى بسموقيا رتل أشجار أخرى متناثرة حوليا كأقزام...كنت

1الرواية ،ص.101
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أمشي وئيدا ثقيل الخطى ...كانت أضواء األصيل مشحونة بالبياء و السحر تفعم الكون
و تنداح عمى صفحات الماء و ذوائب الشجر...كانت تعبر أمامي أسراب الطيور تيزىا
البيجة و تحرك أعطافيا النشوة فترسم في األفق أشكاال فائقة الجمال بديعة التناسق
و االنسجام ،تمتئم ثم تتوزع ...ثم تبتعد و تتراجع متبلحقة لتنسج وشاحا زاىي األلوان فاتن
التنوع و التآلف».

1

قام السارد بتقديم وصف دقيق ليذا المكان حيث الطبيعة الخبلبة من ضياء الشمس
الصافي وماء الوادي الزجاجي ،و أشجار الصفصاف البراقة ،و أسراب الطيور التي تحمق
في السماء لترسم أشكاال جميمة و وشاحا زاىي األلوان.
صور لنا ىذا المكان من خبلل منظور يعتمد عمى دقة الوصف
فيظير أن السارد ّ

لتبرز جمالياتو التي تنتمي إلى « فن الرقش اليندسي العربي القديم الذي كان يقوم عمى
التشابك والتعانق بين (الماء) و مصادر الضوء(الشمس) من جية
و بين األغصان و الفروع (األوراق) من جية أخرى ،رم از لوحدة الكون الجوىرية ».

2

بدا المكان ىنا واضحا بكل جزئياتو لوصفو الدقيق ،حيث قدم لنا صورة وصفية رائعة
احتمت مساحة استغرقتيا الطريق المؤدية إلى مكان الوادي ،وصفيا كان وصفا ماديا
تناول الشمس والقمر واألشجار والماء واليواء ،وذلك لئلييام بواقعية األحداث .حيث أخذ
الروائي بعضا من عناصر العالم الخارجي وقدميا بطريقة خاصة ،حتى أصبح القارئ
يشعر بأنو يعيش في عالم الواقع ال في عالم الخيال.
و مع أن ألفاظو كانت زخرفية فمم تكن وظيفة ىذا النص تزيينية إنما تفسيرية تحمل في
طياتيا الكثير من الدالالت والمعاني الخفية والتي أصبحت جمية ،فيذا الوصف جاء معب ار
عن كل ما يبعث عن الجمال والفرح ،حيث وظف بعض الممفوظات التي تدل عمى ذلك
وىي (الضياء الصافي ،الماء الزجاجي،براقة ،زاىية ،البياء والسحر ،بيجة ونشوة ،الجمال
التناسق واالنسجام ،زاىي األلوان )...فكميا تصب في حقل الجمال والسعادة.
 1الرواية ،ص .110،109
 2شاكر النابمسي ،جماليات المكان في الرواية العربية ،ص .75
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رغم جمال المكان واتساعو وانفتاحو ليشكل بذلك مبلذا تفر إليو الشخصية من صخب
وعنف المدينة ،تظير في المقابل مدى قساوة المكان الذي يكثر من اكتئاب وحزن
الشخصية حيث كان البطل يمشي في ىذا الديكور البديع ،إال أنو يصف حالتو بأنو(وئيدا
ثقيل الخطى) لشدة حزنو من وضعو جراء ضغط المنظمة عميو ،فأصبحت الشخصية ال
تشعر بيذا المكان الجميل ولم يجمب اىتماميا ،وفي المقابل المكان لم يؤثر عمى
الشخصية بجمالو و اتساعو من ناحية أنو لم يخفف من وطأة حزنيا ،لتتغير طبيعة
المكان حيث يمارس ضغطا عمى الشخصية وفقا لحالتيا النفسية.
وىنا تتشكل ثنائية ضدية ىي(السعادة/الحزن) السعادة الناتجة عن المكان في مقابل
الحزن الناتج عن اإلنسان ،ليكون المكان ىنا بمثابة المبلذ التي تفر إليو الشخصية .حيث
بإمكانو احتواء اإلنسان في أزمتو ،باعتباره مكانا مفتوحا لمحرية واالنفبلت من الضغط
الذي تشعر بو الشخصية ،حيث يصبح المكان مشاركا لمشخصية ،لتتغير طبيعتو بفعل
تأثيرىا عميو ليكتسب قيما جديدا تساىم في تشكيل بنيتو في الرواية حيث منحتو الشخصية
بعضا من صفاتيا.

 3-2الحديقـة:
وقد حضرت الحديقة في رواية " خطوات " لكن في أسطر قميمة ،وال تتعدى مقطعين
جاء ذكرىا عمى لسان الراوي البطل حينما التقى بفاتن بفندق الرياحين وعندما أراد المقاء
بيا حدد المكان" بحديقة المنتزه" وقد وصف:
«...أتابع حركات الخطى ،وىي تبلمس وجو الممرات ،المحصبة الندية ».

1

«...أنا الذي جئت قبل الموعد ألكتشف المكان وأستميم جمال الموقع الذي ال أرى
غيره جدي ار باحتواء فمة الرياحين ،والجمع بين من شاء قدرىما أن يمتقيا في ىذه اآلونة
بالذات».

2

 1الرواية ،ص .30
 2نفسو ،ص .31
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نبدأ أوال باالسم فمفظ "المنتزه" مشتق من النزىة ،التي تعبر عن التجول في أقصى
ذروتو من التمتع بمناظر الطبيعة الخبلبة ليصل بدوره إلى قمة السعادة والراحة.
وعند تحديد المكان توجو البطل نحو الموقع ذاتو لينقل لنا وصفو وشكمو من خبلل
حركات فاتن فكانت الممرات محصبة وندية ،مما جعل المكان يفيض رطوبة ،كما يفيض
البطل حبا و إعجابا بيذه المرأة ألنو مقبل عمى لقاء فكانت الحديقة بمثابة األرضية التي
سيقع عمييا ذلك المقاء.
وقد جاء وصف المكان خاليا من كل وصف مادي ،وكل ما ذكر عنو صفة الجمال
التي توحي بكل شيء جميل ليقرنو بجمال المرأة ،حيث ال يرى غيره مناسبا الحتوائيا
لنرى مدى التطابق بين الشخصية(المرأة) والمكان في صفة الجمال  ،ونكتشف من خبلل
ىذا الوصف أن الروائي وظف ألفاظا شعرية ،تعبر عن مدى احتفاظ الحديقة بأسرار
العشاق والجمع بينيما ،لتكون ىذه الصورة الشعرية « ما ىي إال لوحة متكاممة من عالم
الطمأنينة البييج».

1

ىذا العالم شعر بو البطل عندما وطأت أقدامو المكان ،الذي يمثل صورة لمحرية
و اليروب من القيود التي تعترضو .فكان المكان ىنا يبعث عمى حياة أخرى ممؤىا
السعادة والراحة و الطمأنينة ،رغم وضع البطل المتأزم من جراء ضغط المنظمة عميو
و تيديدىا و مبلحقتيا لو .حيث تحدى ىذا الوضع واغتنم فرصة المقاء بفاتن ليعيش
لحظات الحب معيا بعيدا عن صراعو اليومي .فأصبحت الحديقة فضاء مفتوحا عمى
الحب لتعبر عن انطباع الشخصية واحساسيا ،حيث مارس المكان بجمالو تأثيره عمى
الشخصية كما أثرت المرأة فاتن بجماليا أيضا في شخصية البطل،مما دفعتو لمتعبير عما
يختمج في أعماقو من مشاعر الحب واإلعجاب اتجاه المكان والشخصية .حيث يربط
الراوي البطل ويجمع بينيما في صفة الجمال ليتضح مدى التطابق بين الشخصية والمكان
فكبلىما يعبر عن اآلخر.

 1حنان محمد موسى حمودة ،الزمكانية و بنية الشعر المعاصر ،ص .32
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وكون الحياة مميئة بالمتناقضات فمم يدم احتضان المكان لمعاشقين ،فسرعان ما انفكت
أواصر ىذا المقاء بمجرد رؤية فاتن لشخص يراقبيا فقالت:
« أرجوك ...أن تتركني اآلن لكن ثق بأني سأتدبر أمر لقائك في وقت آخر ومكان
غير ىذا المنتزه المميء بكل المتناقضات والعيون الفضولية».

1

ينفصل اجتماع الحبيبين عند ىذا الحد من المقاء من طرف فاتن ،ليأتي وصف المكان
من قبل شخصية أخرى غير البطل وىي فاتن فتصفو بأنو مكان مميء بالمتناقضات
و العيون الفضولية ،وقد تخطى ىذا الوصف كل مظير مادي لممكان ،مما يدل عمى
بعث الخوف والرعب من عمميات المراقبة المتواجدة بو ،لتتشكل ثنائية ضدية يتميز بيا
المكان وىي (الطمأنينة/الخوف) حيث تمجأ إليو الشخصية كمكان جميل يوفر الطمأنينة
و السعادة .إال أنو كان أيضا مكان يبعث ويعمق فكرة اإلحساس بالخوف والرعب من
عيون العالم المترصدة والمنتشرة بداخل المكان و خارجو.
ىكذا تشكمت بنية المكان ( الحديقة) ليس كمكان ىندسي ،وانما من خبلل منظور
الشخصية ورؤيتيا لمعالم ،فكما كان لممكان تأثير عمى الشخصية حيث دفعيا لمتعبير عما
يختمج في نفسيا من مشاعر .فقد تغيرت طبيعة المكان لتأثير الشخصية وفعميا عميو
حيث كان موافقا لحالة الشخصية الداخمية التي ربطت بين المكان والشخصية (فاتن) ىذا
إضافة إلى ما فعمتو العيون ويقصد األشخاص حيث أطمق الجزء وأراد الكل ومنو تشكمت
بنية المكان عبر ثنائيات ضدية تمثمت في االجتماع في مقابل االفتراق والطمأنينة في
مقابل الخوف.
كان ىذا المكان سببا في لم شمل العشاق و منو الطمأنينة و السعادة ،وكان سببا أيضا
في افتراقيما ومنو الحزن والخوف  ،وىو الحدث المسيطر عمى أجواء الرواية ،ونفس
الحدث الذي فر منو البطل من جراء مبلحقة المنظمة لو ،حيث اغتنم فرصة المقاء بفاتن
ليعيش معيا لحظات الحب السعيد في ىذا المكان الذي يتوقع منو كل شيء جميل
لينعكس ىو اآلخر بامتبلكو وبعثو الخوف والحزن ليساىم بذلك المكان في بناء الحدث
الروائي.
1الرواية ،ص .32
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 4-2المقهـى:
يحضر المقيى في الرواية كإطار مكاني تتحرك فيو مجموعة من الشخصيات،إذ
تقصده من كل حدب وصوب ليتشكل «كفضاء انتقالي بامتياز».

1

فيو مكان مفتوح يشيد حركة انتقال الناس التي ال تيدأ بالذىاب و اإلياب ليكتسب ىنا
الصفة المؤقتة .تمجأ إليو الشخصيات نظ ار لما يقوم بو من تأطير ألوقات الفراغ ولحظات
العطل ،أي لقتل الوقت الضائع بالمناقشات والحوارات التي تجري مع مجموعة من الناس
فكان سببا في اجتماعيا ولقائيا لبث ىموميم أو مد البصر إلى خارجو « فالمقيى ممتقى
الوالدات الفكرية ،ومنطمق ليا كذلك ،ألنيا ممتقى لضياء الشوارع المتقاطعة ومنطمق
2

لبصر الجمساء».

يمكن المقيى من التقاء الناس من مختمف الطبقات و الشرائح االجتماعية لتجري فيو
مختمف النقاشات ومنو « كان رم از لمحرية الفكرية والحرية االجتماعية  ،حتى تستطيع أن
تقول فيو ما تشاء دون حسيب أو رقيب ».

3

يستطيع اإلنسان أن يعبر في ىذا المكان عن ذاتو ،حيث يريح نفسو من متاعب
وأشغال الحياة اليومية ،فيكون بمثابة المبلذ و الممجأ الذي تيرب إليو الشخصية طمبا
لمراحة التي لم تحصل عمييا في أماكن أخرى.
وليذا يعد المقيى « بيت األلفة العام »4.ومع أن حضور المقيى في الرواية كان
بسيطا ،فقد كان لو دور في مجرى األحداث ،فبتأثير موقع الفندق الذي يتواجد بو المقيى.
وىو أنو قرب الشاطئ ،قرر البطل االستراحة فيو ألنو مرىق .وألن المقيى قد يكون مكانا
أيضا لحاجات أخرى مثل تناول وشرب بعض األشياء كقول البطل :

 1حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص .92
 2ياسين النصير ،الرواية والمكان ،ص .80
 3شاكر النابمسي ،جماليات المكان في الرواية العربية ،ص .197
 4المرجع نفسو ،ص .199
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« قمت في نفسي لم ال أستريح ىنا بعض الوقت وأتناول ما يطفئ ضمئي ،ما كدت
أنتقي مقعدا من مقيى الفندق ألستريح عميو حتى وقعت عيناي عمى فتاة لعميا تجاوزت
العقد الثاني بقميل تجمس عمى مرتفع وراء المتكأ ».

1

وألن المكان مفتوح عمى العبلقات االجتماعية ،يعمل عمى ضم وجمع الشخصيات
و ارتباطيم بمودة وألفة دون مواعيد محددة مسبقا ،فقد حدث مع البطل ما لم يكن في
الحسبان ،حيث لفت انتباىو وجود فتاة أعجب بيا ،وأصبح عمى عبلقة ود معيا ،فكان
المقيى سببا في نشوء ىذه العبلقة ،من حيث ىو إطار لحدث حكائي وليد الصدفة كان
لو أثره في حياة البطل.و كل ما جاء من وصف المكان ىو وجود المقاعد والمتكأ .ىذا
الوصف الذي كان عرضا تخمل لحظات السرد.
كما قد نتعرف عمى بعض الصفات التي يتميز بيا المقيى من خبلل ىذين المقطعين:
«(البطل) ىل لديكم ما يثمج الصدر و يبل الصدى.
ثم قالت و ىي تشير إلى الرفوف المرصوصة...ثم ىتفت باسم النادل زياد ،زياد الذي
كان منيمكا في حوار مع مجموعة من الزبائن.
المقيى شبو فارغة من غير مجموعتين موزعتين عمى فضائيا الوسيع.» ...

2

«  ...ولجت مباشرة المقيى حيتني بنظرة خاطفة...طمبت القيوة دون سكر عميا تعيد
إلي بعض تماسكي المفقود ،جعمت أتجول ببصري في أرجاء المقيى ،جل المقاعد شاغرة
االكتئاب يتمطى في الزوايا و يتثاءب احتسيت فنجان القيوة عمى دفعتين...

» 3 .كان

وصف المقيى بسيطا حيث تخمل لحظات السرد ،فتمكنا من خبللو التعرف عمى ما
يحتويو المقيى من رفوف مرصوصة لتدل عمى كثرة المشروبات المتواجدة بالمكان إضافة
إلى تواجد النادل لخدمة الزبائن  ،ينتقل بعدىا البطل و يصف المكان بأنو واسع مقارنة
بعدد الزبائن القميل المتواجد بو.
 1الرواية ،ص .19
 2نفسو ،ص .20
 3نفسو ،ص .38
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كما قدم البطل في المقطع الثاني صفات أخرى لممكان تخممت أيضا لحظات السرد
حيث كانت المقاعد شاغرة ،إضافة إلى أنو يصف المكان باالكتئاب والتثاؤب وىو ما كان
يشعر بو البطل ،فيصف حالتو بعدم التوازن واالكتئاب المسيطر عميو من جراء ضغط
المنظمة ،حيث أسقط عمى المكان بعضا من صفاتو ليظير مدى تأثير الشخصية عمى
المكان الذي أصبح مشاركا ليا لمتطابق الذي يظير بينيما.
وما يبلحظ عمى الوصف أنو تجاوز كل وصف مادي لممكان ،مرك از عمى بعض
الخدمات التي يؤدييا المقيى ،حيث اكتفى الروائي بالحديث عن البطل الذي كان يشكو
من حالة اإلرىاق واليأس ،والحتياجو لمثل ىذا المكان ،لجأ إليو طمبا لمراحة.
وألن الروائي ربط المقيى بحضور المرأة فقد كان سببا في تمسك البطل بو لما يمنحو
لو من الحنان والدفء والشعور بالوجود .وألن المكان ال يعرف السكينة و االستقرار برواده
الغادين والرائحين ،فقد ألقى بظبللو عمى البطل ولقائو المؤقت بالمرأة التي أحبيا حيث لم
يعد إليو بعد رجوعو إلى أرض الوطن .أي كان لممكان تأثير عمى الشخصية.
ىكذا كان حضور مكان المقيى في المدونة الروائية مساىما ببنيتو في سير حدث
روائي فرعي في الرواية .ليكشف عن جانب من حياة الشخصية الروائية ،وىي تعيش في
ظل ظروف صعبة و فترة متأزمة فرضتيا المنظمة اإلرىابية .لينتيي ىذا الحدث بمجرد
عدم العودة إلى المكان ،وأصبح عبارة عن ذكرى من الماضي في أرض الوطن.
و يجدر بنا اإلشارة إلى أن ىناك بعض األماكن وردت في رواية "خطوات " ،يجب
التحدث عمييا وىي تعد من أكثر األماكن انفتاحا ،ألنيا تعبر عن بعض الدول ،وقد
أوردناىا ىنا ألن حضورىا كان قميبل مقارنة باألماكن األخرى ،ولنكتشف بنية المكان
نورده فيما يمي:
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ثانيا -اإلمــارة:
ورد اسم اإلمارة في الرواية مقرونا بحرف حتى يتميز و يدل عمى مكان معين ،و من
بين الحروف التي وردت (أ،ب،س) ليصبح االسم كامبل ممثبل في إمارة أ ،إمارة ب إمارة
س ،و ىي أسماء لبعض األمكنة أو باألحرى بعض الدول التي وقعت في فضائيا بعضا
من أحداث الرواية.
وظف الروائي ىذه األسماء لؤلمكنة كي تبقى غامضة مجيولة خاصة أنيا غير محددة
جغرافيا ،و إن كانت ىناك إشارة خفيفة لينأى بيا عن الواقعية ،ألن تركيزه كان منصبا
عمى الحدث.و إن كان ىذا الحدث لو مرجعيتو في الواقع فقد كان المكان الذي حدثت بو
ىو مكان مرجعي ،و الروائي انتقل بو إلى عالم الرواية ،حيث عالجو بطريقة فنية وفق ما
يتطمبو العمل المتخيل ليتشكل مكان متميز ببنائو الروائي.
وقد وردت تمك األماكن في إطار الحديث عن العنف المسمط عمى بعض األمكنة من
قبل بعض األطراف المختمفة األجناس واليوية .أراد الروائي من خبلليا تعرية الواقع
المتأزم الذي تعيشو بعض المجتمعات .وقد احتمت مساحة صغيرة مقارنة مع حجم الرواية
لتنيض بدور وظيفي لو عبلقة بالحكاية.
كان بطل الرواية يحكي عن تمك األماكن ،فقد يتوجو إلى بعضيا لممشاركة في
المؤتمرات الدولية لدراسة أبعاد العنف:
« تم إشعاري من لدن الجية المسؤولة بضرورة اإلعداد و التأىب لممساىمة في مؤتمر
ىام سينعقد في منتصف الشير الموالي ،بعاصمة إمارة "أ" التي ال تبتعد كثي ار عن إمارة
"ب"لدراسة أبعاد العنف المنظم ذي الطابع السياسي و مدى خطورة تبعاتو عمى األمن
و االستقرار في الدول العربية».

1

حدد مكان المؤتمر ىنا باسم(إمارة أ) .و مع ذكر بأنو ال يبتعد عن المكان(إمارة ب)
تبقى ىذه األماكن مجيولة ال تحيل عمى مكان محدد ،إضافة إلى عدم تحديدىا ماديا
1الرواية ،ص.58،57
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و جغرافيا  ،إال أن ذكره لعبارة الدول العربية يدل عمى أن اإلمارة أو اإلمارة ب قد تكون
تنتمي إلى ىذه الدول العربية التي شيدت بعض األزمات العنيفة في لحظات تاريخية
معينة ،و مع ذلك تبقى األمكنة غير محددة ،فبل تعرف الدولة العربية المقصودة بالحكي
كون الوطن العربي واسعا يضم مجموعة من الدول.
و مكان المؤتمر الثاني الذي يتوجو إليو البطل يحدده بقولو:

« ...و إذا بو يتقرر

انعقاده فجأة بإحدى دول الخميج ...و كميا تقع في محيط إمارة ب المشتعمة ».

1

مكان المؤتمر لم يتحدد بدقة ،و الروائي وظف لفظة (الخميج) ،حيث حدد الموقع العام
جغرافيا بدول الخميج لندرك مباشرة أنيا دولة عربية و تنتمي إلى دول الخميج.و مع ذلك
لم تعرف الدولة التي سيذىب إلييا البطل ،حيث نأى السارد عن ذكرىا و استخدمت
عوضا عنيا لفظة الخميج ،الذي يضم عددا من األقطار العربية ،إضافة إلى تأكيده بعبارة
(تقع في محيط إمارة ب)ليعمم القارئ أن المكان المقصود بالحكي ىو إحدى دول الوطن
العربي.
ليتم فيما بعد تحديد المكان الذي سينعقد بو المؤتمر:
ستحتضن إحداىا "إمارة س" ىذه الدورة.»...

« ...البمدان النامية التي

2

المكان الذي سينعقد بو المؤتمر ىذه المرة أطمق عميو الروائي اسم (إمارة س).و يبقى
ىذا االسم ال يحيل عمى مكان مرجعي محدد أو دولة بعينيا بالنسبة لمقارئ العادي كونو
غير محدد بدقة ماديا أو جغرافيا .ومع ذلك فيي دولة عربية تنتمي إلى دول الخميج
خاصة أنو وصفيا بأنيا من البمدان التي ما تزال سائرة في طريق النمو.
تكونت لدينا ثبلث أمكنة أطمق الروائي عمييا اسم إمارة أ و إمارة ب وامارة س.مع
العمم أنيا حددت في الرواية عمى أنيا دول عربية لكن ما يزال الغموض يكتنف ىذه
األماكن ،فمم تعرف بعد أي الدول المقصودة بالحكي.

 1الرواية ،ص .134
 2نفسو ،ص .144
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و قد وجدنا أن ىناك من حدد القصد من ىذه األمكنة أو الدول التي أطمقت عمييا ىذه
األسماء« إمارة ب(بغداد) ،إمارة أ(األردن) ،إمارة س( السعودية) ».

1

و في إطار الحديث عن العنف المسمط عمى بعض األمكنة جاء ذكر ىذه األمكنة في
الرواية،حيث وقعت ىذه الدول تحت سيطرة الواليات المتحدة األمريكية في لحظات
تاريخية معينة .واستعمال الروائي ليذه األسماء(اإلمارة،أ،ب،س) لينأى بيا عن الواقعية
و استجابة لمتطمبات العمل الحكائي المتخيل ،ليظير من ذلك البعد الوطني الذي يرمي
إليو الروائي.
وفي إطار الحديث عن األحداث التي تجتاح المكان وخاصة (إمارة ب) ،فقد أشار
الروائي إشارة خفيفة حدد بيا المنطقة تحديدا جغرافيا بسيطا نورده فيما يمي:

« نظ ار

لؤلحداث التي تجتاح "إمارة ب" وان تكن في واقع األمر تيدد المنطقة المتوسطية بقضيا
و قضيضيا».

2

من خبلل عبارة المنطقة المتوسطية ندرك أن الموقع المقصود بالحكي ىو الشرق
األوسط من الوطن العربي ،وتحديدا(إمارة ب) التي ال تخرج عن ىذا اإلطار ،لنعمم أن
المكان أو باألحرى إمارة ب دولة عربية وتنتمي إلى دول الشرق األوسط.
نبقى مع المكان واألحداث التي تجتاحو ليتم تحديده بدقة:
«...شرعت التيديدات الساخنة تتياطل كالمزن عمى تمك اإلمارة (ب) ...لكنيا أضحت
منذ فترة ليست عمى مثل ىذه الحال خاصة منذ أن تربع الميدي عمى عرشيا  ...و ىو
المسكون باألوىام ...يتطمع أن يرقى بيا أوج المعالي ،بل أن يجعميا تتبوء أسمى القمم
وأن يفتك اعتراف الدول العظمى بيا».

3

 1سيام بوخروف وآخرون ،حفناوي زاغز ..تجربة إبداع قراءات و شيادات ،تقديم إبراىيم رماني،دار الحكمة
الجزائر(،دط) ،2009،ص .77
 2الرواية ،ص .113
 3نفسو ،ص .58
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« ...اىتزت المنطقة العربية جراء يوم عاصف ...تحمل في طياتيا نذر حرب مدمرة
تتوخى تحديدا "إمارة ب" ...وتتساقط عمييا دون ىوادة اتيامات مدسوسة وأخرى مفتعمة...
ولم تكن اإلمارة في واقع الحال بمنأى منذ أكثر من عشرية عن استيجان األقرباء
والجيران ...وال عن تحرشات البعداء ووعيد بعضيم ...وذلك لم يكن ليحد من غمواء
الميدي...أو(ما) يدعي المقدرة عميو ،غير أن اليوم ليس كاألمس ،وما كان ترىيبا
وترويعا ،تحول ما يبعث عمى التوقع و يوحي بنية الفعل ،عندما شرعت جند الحمفاء تمؤل
الساحات وتتكدس ...وىي مجيزة بأسمحة الدمار واإلبادة ...وفجأة أخذت أجراس الخطر
تقرع وطبول الحرب تدق ».

1

انزاح الروائي ىنا عن تحديد المكان جغرافيا ،وكان تركيزه منصبا عمى الحدث الذي
حل بالمكان ،والذي كان محوره العنف ،حدث مكن من تشكيل صورة المكان عمى فضاء
النص الروائي.
و قد أنتج المكان العنف بفعل حاكم الببلد المستبد والمتجبر .إضافة إلى العنف
المسمط عميو من طرف الحمفاء،لتتكون ىنا ثنائية ضدية تمثمت في الداخل والخارج .فعمى
مستوى الداخل كان الحاكم يحكم الببلد وفقا لمصالحو الخاصة و غاياتو الذاتية حيث بنى
آماال و أحبلما لتحقيق أىدافو .مما مكن من دخول العنف عمى مستوى الخارج أيضا
بفعل جنود الحمفاء الذين دقوا ناقوس الخطر بإعبلن الحرب و السيطرة عمى المكان ،فزاد
ذلك من معاناة الشعب الذي تجرد من حقوقو اإلنسانية ،حتى أضحى المكان يييمن عميو
فعل العنف.
ليتشكل"مكان عدواني" ،حيث اكتسب المكان صفة العدوانية التي ىي من فعل
اإلنسان ،و العدوانية ىذه ليست من طبيعة تكوين المكان بل ىي نتاج البعد البلإنساني
الذي تميز بو سيد الببلد وجنود الحمفاء

2

 1الرواية ،ص .103
 2ينظر :أحمد مرشد ،البنية والداللة في روايات إبراىيم نصر اهلل ،ص .202،201
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وفي إطار ذكر طبيعة المكان ،فقد حدد الروائي بعض المبلمح المادية التي ساىمت
في تكوين ىذا المكان(اإلمارة ب) مما جعمو عرضة ليقع في قبضة جنود الحمفاء « :و في
لحظات قاتمة من زمن القطب األوحد ...وقد كانت اإلمارة "ب" تراود حممو منذ القدم إذ
كان يأمل أن يجد فييا موقعا آمنا بالنظر إلى مكانتيا اإلستراتيجية وما تتوفر عميو من
ينابيع الذىب األسود ،فكيف يمكن أن يتوانى اآلن ولقد ازداد غطرسة وعتوا وبمغ األوج
في العدة والعتاد».

1

تمثل الوصف في تقديم بعض المبلمح المادية التي ميزت (إمارة ب) ومنحتيا كينونتيا
فيي مكان يحتل موقعا استراتيجيا من الناحية الجغرافية ،إضافة إلى تحديد الظاىرة
الطبيعية التي يتميز بيا المكان وىي توفره عمى منابع النفط ،فمم يتوسع الروائي ىنا في
الوصف ،بل رسم إطا ار شكل خمفية تقع فيو األحداث ،حيث تداخل الوصف مع السرد
فقدم لنا مبلمح واقعية لدولة نفطية ،وىي مبلمح عامة يمكن أن تنطبق عمى أية دولة
تمتمك ثروة نفطية وتحتل موقعا إستراتيجيا ،لتبقى دولة من خيال الروائي ،وىذه المبلمح
يمكن عدىا أحد األبعاد الرئيسية التي تدخل في بناء المكان حيث شكل ذلك حاف از لدخول
قوات االحتبلل.
ثم يتعرض الروائي لذكر ما فعمو المستعمر ليبين ما حل بالمكان والشعب حتى حاكم
الببلد لم يسمم منو ىو اآلخر:
«...أخذ يزحف إلييا كتتار العيد الجديد في القرن الجديد  ...فكان أن طفق يدمر
ويغتال ...والميدي صفوان غير موجود اختفى فجأة فرغت الساحات من طيفو ...تاركا
المجال لؤلعداء يحتمون اإلمارةو يجرعون شعبيا الذل واليوان ،ويبددون ثرواتو وينيبون

1الرواية ،ص .104
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كنوز تاريخية وآثاره ...الميدي صفوان كانت كل األيام ممك يمينو ...وأن يجعل
لسمطانو ظبلال تمتد خارج اإلمارة ...إال أن القاعدة ضمت كامنة تتربص حتى أذن اهلل أن
تنطبق عميو وبأشنع وأقصى ما يمكن أن يحدث ،فبغتة بعد عز ومجد وسمطان ،تحول
مسكينا ميينا ،ضعيفا ،خائفا ،متذبذبا ،ال يقوى عمى قول ال ،أو يعبر صمتو عن
احتجاج ...ال يعرف من ىو وأين يوجد آنذاك ».

1

صورة المكان جاءت مبنية عمى أحداث العنف التي كان بعضيا بفعل المحتل الذي
سيطر عمى المكان بقوتو ،والروائي لم يشر إلى اسم المستعمر بالتحديد ،وانما من خبلل
صفاتو وبعض الممفوظات التي وظفيا مثل(جند الحمفاء ،القطب األوحد ،تتار العيد
الجديد) لتمثل إشارات تدل عمى المستعمر الذي أطمقت عميو مثل ىذه التسميات يممك قوة
ال تضاىيو أية دولة في العالم نجده (الواليات المتحدة األمريكية) ،لينقل لنا ما يفعمو
بالمكان ،حيث يغتال ويدمر وينتيك ،وكل ذلك فيو داللة عمى مساوئ المظير الذي حل
بالمكان .وأعطتو صورة غيرت من طبيعتو حتى غدت بعدا يساىم في تشكيل بنية
المكان.
وقد تشكمت صورة المكان أيضا بفضل حاكم الببلد-كما رأينا سابقا -عمى مستوى
الداخل ،وألن الفعل المسمط عمى المكان من الخارج كان أقوى ،فمم يتمكن الحاكم من
مقاومتو بالرغم مما يممكو من مكانة ،بفعل قوات االحتبلل التي سيطرت عمى المكان
وتمت إزاحتو من مكانتو عنوة ،ليتحول من القوة والجبروت إلى الخوف والضعف ليغيب
بعدىا ويغير مكانو الذي ىو موطنو في األصل ،ويترك المكان األصل في قبضة
المستعمر الذي أصبح حكمو و ما يتميز بو من أعمال عنف يعد أحد المكونات البنائية
لممكان.
يبدو أن تركيز الروائي كان منصبا عمى الحدث الذي ساىم في تشكيل المكان أكثر
من تركيزه عمى المكان في حد ذاتو ،حيث لم يكن المكان محددا بدقة من الناحية

 1الرواية ،ص .108 ،105
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الجغرافية ،وان كانت ىناك بعض اإلشارات الخفيفة ،حتى يمكن القول:

« إن انزياح

الروائي ...عن تحديد المكان الروائي ناتج عن استجابة لمقتضى حكائي محدد ،حفزه
عمى بناء مكان تجري فيو أحداث تماثل األحداث التي تجري في مكان مرجعي محدد ».

1

والذي يمعن النظر يجد أن الروائي شكل المكان بناء عمى الحدث الذي جرى في مكان
مرجعي محدد .ولما كان ينتمي إلى العالم المتخيل لم يتم تحديده بدقة كان بيدف االبتعاد
عن الواقعية واستجابة لمتطمبات العمل الروائي المتخيل.
واالسم الذي أطمقو الروائي كان اإلمارة ،يعني كل ما لو صمة بالمنزلة والمكانة الرفيعة
وتولية األمور .فيو يناسب ىذه الدول من ناحية ما تتمتع بو من جانب مادي رفيع شكمتو
طبيعة المكان ،ونظ ار لما حل بو من أزمات عنيفة فإن ذلك ال ينطبق حقيقة مع األوضاع
السائدة ،لنجد فيو داللة عمى االنحطاط و االستغبلل.
حيث ساىم في الكشف عن استبداد السمطة الحاكمة المسؤولة عن المكان داخميا والتي
فتحت المجال لولوج فعل كان أكثر قوة من الخارج ،عندىا اكتممت صورة المكان حيث تم
تشكيمو بناء عمى الحدث الذي حل بو.
نبلحظ من حديث الروائي عن ىذه األمكنة(إمارة ،أ،ب،س) كان المقصود بيا بعض
الدول العربية ،وان أطمق عمييا اسم إمارة استجابة لمعمل المتخيل ،فضبل عن تركيزه عمى
الحدث ،فقد يتمكن القارئ من خبلل بعض المبلمح التي حددىا الروائي من إزاحة الستار
عنيا و الكشف عن حقيقتيا ،لنجده يرمز بيا إلى الوطن العربي.
وعموما كانت ىذه األماكن المفتوحة التي وردت في رواية "خطوات" متنوعة من
عنصر رئيس تمثل في الوطن وىو المكان األكثر انفتاحا ،والذي جرت األحداث عمى
مسارحو وبين جزئياتو .وقد وردت عمى شكل عناصر محورية ،وىي أماكن متسعة نوعا

 1أحمد مرشد ،البنية و الداللة في روايات إبراىيم نصر اهلل ،ص .192
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ما تتمثل في القرية والمدينة ،إضافة إلى عناصر ثانوية وىي أقل اتساعا تمثمت في
الشارع والحديقة والبحر والمقيى.
وقد حضرت األمكنة متنوعة في الوصف بين وصف دقيق في بعض األحيان و أكثرىا
كان وصفا بسيطا تخمل لحظات السرد ،حيث تشكمت األمكنة بناء عمى الحدث و مشاعر
الشخصية اتجاه أزمتيا عبر المسار السردي ،ليظير مدى التفاعل والتأثير المتبادل بين
المكان من جية والحدث والشخصية من جية أخرى.
إضافة إلى األماكن التي وردت تحت اسم إمارة ،ومع بعض اإلشارات الخفيفة
لمبلمحيا التي جاءت في طابع فني ،و تركيزه عمى األحداث التي تخممتيا ،فإنيا قد كانت
تشير إلى بعض الدول العربية التي شيدت مثل تمك األوضاع واألزمات العنيفة ،لتبرز
األبعاد البنائية لممكان متمثمة في الفوضى و العنف الذي يحكم المكان العربي.

 2-3األمــاكن المغمقة:
كان المكان المغمق حاض ار في رواية " خطوات في االتجاه اآلخر" ،حيث اختاره
الروائي كميدان لحركة الشخصيات.
والمكان المغمق ىو « مكان العيش والسكن الذي يأوي اإلنسان ،ويبقى فيو فترات
طويمة من الزمن سواء بإرادتو أم بإرادة اآلخرين .لذا فيو المكان المؤطر بالحدود
اليندسية».

1

فيذا المكان محدد بحدود تفصمو عن الخارج مما يجعمو يتصف بالضيق ،فتكون بذلك
حركة الشخصيات محدودة بما يسمحو من ممارسة لخصوصيتيا ،إضافة إلى ما قد يمنحو
ليا من حماية وألفة.
وقد تنوع ىذا المكان في الرواية التي بين أيدينا ،حيث تمثل في البيت بما يحتويو من
غرف ،إضافة إلى أماكن أخرى مغمقة خارج إطار البيت.
 1فيد حسين ،المكان في الرواية البحرينية ،ص .163
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وسنتتبع في ترتيبنا ليذه األماكن حركة الشخصية المحورية ،وذلك بتقديم األماكن التي
تم اختراقيا من طرف البطل المتماىي مع الراوي الذي كمفو الروائي بعممية السرد
والوصف عن طريق حاسة البصر .ثم تقديم األماكن من طرف البطل أو غيره من
الشخصيات عن طريق حاسة السمع من خبلل ما نقل عنيا من أخبار وما يحدث فييا.

 1-2-3البيت:
يعد البيت من األماكن المغمقة ألنو محدود بحدود ىندسية تفصمو عن العالم الخارجي.
ويمجأ إليو اإلنسان كمكان لمراحة واألمن والطمأنينة والحماية ،حيث يقيو حر الصيف
و برد الشتاء ،وكل ما يواجيو من أخطار في الخارج «فالبيت ىو ركننا في العالم ،إنو كما
قيل م ار ار كوننا األول».

1

والبيت مكان يمجأ إليو اإلنسان لبلستقرار فيو يعبر عن

« الوجود الحقيقي لئلنسانية

الخالصة التي تدافع عن نفسيا دون أن تياجم ،ىذا البيت ىو المقاومة اإلنسانية ،أنو
الفضيمة اإلنسانية وعظمة اإلنسان».

2

حيث يشكل البيت البؤرة المكانية التي يمارس فييا اإلنسان حريتو من أجل تحقيق
وجوده البشري ذلك ألن « بيت اإلنسان امتداد لو ».

3

ولما كان البيت ىو مكان األلفة عبر عنو الروائيون كعنصر جمالي ومرتع لمسكينة
و اليدوء فقد تغيرت ىذه النظرة مع اضطراب الواقع وانتشار الفجائع في كل مكان ،حتى
البيت ىو اآلخر لم يسمم من ىذه الحوادث المؤلمة ،حيث تحول إلى مكان محمل بمختمف
صور الخوف والرعب والقتل ،وىذا ما لوحظ في الرواية المعاصرة العربية عامة والجزائرية
خاصة.

 1غاستون باشبلر ،جماليات المكان ،ص .36
 2المرجع نفسو ،ص .66
 3حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص .43
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ولم يعد البيت في النص الروائي المعاصر ذلك المكان في النص التقميدي الذي يتوغل
في وصفو اليندسي ،إنما أصبح تشكمو المغة ببعده النفسي واالجتماعي بالنسبة لمشخصية
التي تسكنو ،وىي تحت سمطة الخوف من الموت.

1

ورواية "خطوات " بما أن موضوعيا يدور في فترة التسعينيات ،فإن الروائي حاول
توضيح ذلك من خبلل ما رسمو لما يعانيو المجتمع الجزائري من أزمة إرىابية جعمت
البيت بما فيو معرض لمعنف.
و البيت في ىذه الرواية منيا ما يخص البطل ،ومنو ما يخص العائبلت التي
استيدفتيا العمميات اإلرىابية .إضافة إلى الغرف والقاعات التي وردت كمكان مغمق خارج
البيت ،حيث تم اختراقيا من طرف البطل كغرف المكتب والفندق وغرفة أو بيت المنظمة
اإلرىابية وسنحاول الوقوف عمى كل منيا عند تحميمنا ليا فيما يمي:

 1-1-2-3بيت البطل:
كان البطل نجم الدين يمجأ إلى بيتو طمبا لمراحة بعد يوم من العمل .والروائي ىنا ال يفرط
في وصف البيت كمكان « بل يعرضو في صورة متحركة قائمة عمى أفعال الشخصية
مستغنيا عن الوصف ،يتضح عبر الممارسات التي تتم في إطاره ».

2

وىذا ما يبلحظ حيث نجد نجم الدين عند ولوجو البيت ال يقوم بتقديم وصف لمبيت وما
يحتويو من أشياء ،بل يذكر الغرض في حدود ما يسمح بو الحدث المنجز وعبلقتو بذلك
الشيء.
فجاء ىذا الوصف في لحظات خاطفة ،ممزوجا بمحظات السرد .فنتعرف عمى بيت
نجم الدين في ىذا المقطع بعد قدومو من السفر ،وأثناء حديثو مع األخت عن اليدايا التي

1ينظر :الشريف حبيمة ،الرواية و العنف ،ص.27
2الشريف حبيمة ،بنية الخطاب الروائي ،ص .206

165

بنية المكان

الفصل الثاني

لم يحضرىا « غادرت القاعة لتنزوي في غرفتيا غضبى ،وتركتني محرجا عاج از عن الرد
ارتميت عمى األريكة أقول في داخمي أن األخت محقة في كل ما قالت ».

1

ومن خبلل ىذا الوصف ندرك عمى لسان الراوي البطل أن بيتو يتكون من قاعة وغرفة
لؤلخت و أريكة ،دون االلتفات إلى ذكر األجزاء األخرى أو األثاث المكون لمبيت .فنعمم
أن ىناك قاعة تحتوي عمى أريكة لمجموس والمخصصة لمراحة .إال أنيا ذكرت ىنا لئلشارة
إلى مدى الحيرة و التعب الذي يشعر بو البطل ،ويدل عمى ذلك الفعل(ارتميت).
ودخول نجم الدين إلى البيت ال يمنحو الراحة واالطمئنان الذي ينعم بيا الشخص
العادي ،ذلك ألنو يعاني من ضغط نفسي من جراء طمب المنظمة وتيديدىا لو إن لم
ينظم إلييا ،وقد أنساه ذلك حتى إحضار ىدايا ألختو من سفره لتسعد بيا.
مما جعميا تغضب فزاده ذلك قمقا ،وحالة الضغط والقمق تتناسب مع طبيعة انغبلق
البيت« وبيذا اإلدراك ينتقل المكان من مستوى اإلدراك الحسي إلى مستوى اإلدراك
الشعوري».

2

ويؤكد نجم الدين عمى ذلك بذكره القاعة مرة أخرى وما تحتويو « كانت أم نجم متكومة
عمى مقعدىا الخاص في طرف قاعة الجموس ،قد أعياىا انتظار مقدمي ،فيي لم تألف
ىذا النوع من التأخر أثناء وجودي بالمدينة .» ...

3

فيذكر نجم الدين ثانية القاعة المخصصة لمجموس ،واقتصار وصفو عمى المقعد الذي
يتواجد فييا كان في إطار عبلقتو بالحدث المنجز ،حين كانت األم في حالة قمق وحيرة
لتأخر ولدىا بالعودة إلى البيت خاصة وأن اإلرىاب أخذ ينتشر في الببلد.

 1الرواية ،ص .54
 2أحمد مرشد ،البنية والداللة في روايات إبراىيم نصر اهلل ،ص .138
 3الرواية ،ص.79
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ومثل ىذا الوصف جاء لمداللة عمى اليأس والخوف المسيطر عمى الشخصية من
الخارج الذي يعج باألزمة اإلرىابية ،وصفة االنغبلق تطابق حالة األم الشعورية التي
تتميز بالحيرة والقمق .إال أن ذلك يوحي بأن البيت يمثل الحصن الواقي من شرور الخارج.
ولما كان البيت مكانا لبلستقرار والطمأنينة ،كان نجم الدين يشعر بذلك فيتعرض لذكر
ما يقوم بو في منزلو ،ويتخمل ىذا السرد وصفا لجزء من بيتو « و في الغالب ال أكاد أفارق
مكتبي ،أق أر وأكتب ما لم يتيسر لي إنجازه في المكتب ».

1

فندرك ىنا أن ىذا البيت يتكون من مكتبة أيضا خاصة بالبطل نجم الدين ،وىو لم
يتعرض لوصف الجزيئات واألثاث المكون لمبيت والمكتبة .ومع أن البيت مكان مغمق فقد
يبعث عمى االطمئنان واالستقرار الذي يشعر بو نجم الدين .وتدل عميو عبارة (وفي
الغالب ال أكاد أفارق مكتبتي) ،ليتم إنجاز عممو ذلك

« ألن اإلرادة اإلنسانية ىي التي

تشغل المكان وتعطيو امتبلءه الداللي »2.فيذا المكان قد يبعث عمى الراحة واالستقرار
وىو مناسب لمحالة الشعورية التي يحس بيا البطل لثباتو.
وقد يأتي الحديث عن البيت لكن ىذه المرة الوصف من الخارج ،و عمى لسان أخت
البطل وىي تحاوره وتعاتبو عمى عدم إببلغيم بتأخره خارج البيت « أما كان األجدر أن
تشعرنا بذلك ما دمت قد وصمت إلى باب العمارة حيث لم يبق بينك والبيت سوى بضع
درجات ال تتجاوز العشرين».

3

فجاء وصف البيت ىنا من الخارج عمى أنو يقع في عمارة ،وعمى ارتفاع تحدده
الدرجات التي ال تتجاوز العشرين ،مما يدل عمى التمدن والعيش في المدينة المناقضة
لمريف ،والعائمة التي تقطنو من الطبقة المتوسطة،لحصول عائميا البطل نجم الدين عمى
نصيب محترم من المستوى الثقافي والمادي.

 1الرواية  ،ص.96
 2حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص .44
 3الرواية ،ص .80
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وما يبلحظ أن الروائي لم يعتمد عمى الوصف كثي ار لبيت البطل  ،فمم يذكر كامل
أجزاء البيت من أثاث وغرف ،وانما كان وصفو مرتبطا بالحالة الشعورية ألفراد العائمة
ذلك ألنو قد « يأتي التحديد التدريجي ليس فقط لخطوط المكان اليندسية ،وانما أيضا
لصفاتو الداللية و ذلك لكي يأتي منسجما مع التطور الحكائي العام ».

1

وكل ما ذكر من أجزاء البيت جاء وصفو أثناء لحظات السرد وخبلل ذكره لحدث فرعي
ليدل بيا عمى بيت البطل نجم الدين ،وقد كان يمجأ إليو بعد فراغو من عممو طبقا لوظيفة
البيت العامة التي تتمحور حول منح الطمأنينة والراحة واالستقرار واألمان.
وقد تمكنا من التعرف عمى بعض المرافق التي يحتوييا بيت البطل ،حيث تم تقديم
أجزائو تدريجيا من الداخل إلى الخارج وفقا لحركة الشخصية ،واحتواء البيت عمى تمك
المرافق المذكورة سابقا يعكس الحالة الثقافية واالجتماعية والنفسية ألفراد العائمة التي
تقطنو ،حيث جعل كل جزء من البيت خاصا ألداء وظيفة معينة عبر النسيج الروائي.

 2-1-2- 3بيت المنظمة:
لما كان بطل الرواية نجم الدين المستيدف األول من قبل المنظمة التي توجيت إليو
بطمب االنضمام إلييا ،فقد كانت تمح وتصر عمى إعبلن الموافقة .مما استدعى أحد رجال
المنظمة القيام بأخذه ومن أمام بيتو إلى بيت أو مقر المنظمة الذي تأوي إليو لعقد
اجتماعاتيا السرية ،وذلك لمناقشة موضوع االنضمام مع رئيس المنظمة.
ومنذ لحظة الوصول إلى ذلك المقر بدأ نجم الدين بذكر تفاصيمو « توقفت السيارة ،يبدو
أن السائق نزل ليفتح المرأب...ثم تحركت بنا لمدخول ،ثم تولى غمق الباب الخارجي مسك
بيدي المرافق لمنزول معا ،خرجنا من الباب المفضي إلى سمم ذي الدركات السبع حيث
انتيى بنا إلى مدخل رواق متوسط الطول حينيا نزع من عمى عيني الغشاء الشديد السواد
الذي يدعونو ظمما نظارة ثم انتيينا إلى غرفة متوسطة االتساع ،نظيفة ،أثاثيا بسيط،
منضدة وبعض كراس ،أريكة متآكمة عمى األطراف ،في الجدار رفوف مكتبة تكدست
 1حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي  ،ص .30
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عمييا مصاحف تفاسير ومجمدات كثيرة لم أتبين عناوينيا ،قال مرافقي تفضل بالجموس،
الباب الذي أمامك لمحمام إن شئت الوضوء أو قضاء الحاجة».

1

فعند وصول نجم الدين إلى ىذا المكان بدأ بتقديم الصفات التي تميزه ،والتي اكتسب
المكان من خبلليا حقيقتو ،حيث نجده يعرض تمك الصفات عن طريق حاسة السمع فقد
وضعت نظارة قاتمة السواد عمى عينيو حتى ال يمكنو النظر من خبلليا والتعرف عمى
الطريق المفضية إلى ىذا البيت لممحافظة عمى سرية تواجده وىو ما يتفق مع أعماليا
السرية.
حيث أدرك نجم الدين عند وصولو ومن معو إلى البيت المقصود مع انعدام الرؤية
توقف السيارة وسمع فتح الباب الخارجي لدخول السيارة ثم غمقو .وعند دخولو البيت
يصف الطريق التي سار عمييا ،فأدرك أنو مكون من سمم يحتوي عمى سبع درجات
انتيت بو إلى رواق متوسط الطول ،وكل ىذا كان في إطار رؤية منعدمة لوضع النظارة
السوداء عمى عينيو –كما ذكرنا سابقا-وىذا ما يدل عمى مدى السرية التي يعمل بيا
رجال المنظمة وخوفيا من التعرف عمى مكانيا ومقر عمميا .وبالتالي إذاعتو ونشره كون
أعماليا تتمحور حول العنف ،حيث تجعل األشخاص يعيشون الحياة كميل قاتم السواد
بالخوف والرعب والقتل الذي تمارسو عمييم .وىو ما يخالف الشرع ،وبالتالي فميذا تحاول
المنظمة إخفائو والعمل والتخطيط بسرية تامة تتناسب مع صفة المكان المغمق الذي يحمل
معنى السرية والخصوصية.
وفي نياية الرواق تم نزع النظارة من عمى عين نجم الدين ،حينيا تمكن من الرؤية ليبدأ
بنقل صفات الغرفة التي اخترقيا مباشرة ،حيث ينقل لنا صورة تفصيمية ووصفا دقيقا لما
تحتويو الغرفة وشكميا .وذلك من خبلل حركة بصره داخل الغرفة وبين أركانيا ،أي كل ما
شاىده عن طريق «الرؤية البصرية» ( .)2فيي غرفة متوسطة الحجم ونظيفة واألثاث الذي

 1الرواية  ،ص.64، 63
 2فيد حسين ،المكان في الرواية البحرينية ،ص .180
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يتواجد بيا بسيط يتكون من منضدة وبعض الكراسي ،واألريكة يصفيا بالمتآكمة ،أما
الجدار ففيو رفوف عبارة عن مكتبة تكدست عمييا مصاحف وتفاسير ومجمدات،إضافة إلى
تواجد الحمام بالغرفة ،حيث يطمب منو القيام بالوضوء إن شاء ذلك.
يبدو أن ىذا الوصف يحمل الكثير من الدالالت التي تعبر عمى مستوى ونوعية
الشخصيات التي تمكث بيذا المكان ،ذلك «ألن األثاث في الرواية ال يمعب دو ار جماليا
تزيينيا فحسب بل يمعب دو ار إيحائيا...فوصف األثاث واألغراض ىو نوع من وصف
األشخاص».

1

فيم أشخاص ينتمون إلى الطبقة المثقفة تدل عمييا النظافة ومنضدة االجتماع مع
كراسييا،كما أنيم متشبعون بروح دينية تدل عمييا عبارة (تكدست عمييا مصاحف
وتفاسير) ولفظة " تكدست" تدل عمى كثرة الكتب من ىذا النوع .وفي ذلك إشارة إلى إييام
اآلخر بأن أفعاليم وأعماليم مستوحاة من الكتاب والسنة .وصفة األريكة المتآكمة تدل عمى
القدم ،مما يعني ىضم حقوق الناس وحصد أرواحيم ،وىو فعل متجذر ومتأصل فييم
فيظير أنيم يمارسونو عمى اقتناع ،وىو ما ال يقره الشرع.
وعند مجيء رئيس المنظمة المكمف بمحاورة نجم الدين ،يرحب بو ويدعوه لمجموس
« ...لكن قل لي أين تفضل الجموس عمى منضدة االجتماع أو عمى األريكة
المتواضعة».

2

ففي المقطع السابق يصف نجم الدين األريكة بالمتآكمة ،و رئيس المنظمة يصفيا
بالمتواضعة لتدل عمى تواضع رجال المنظمة وبساطتيم ،وىي في حقيقتيا تحمل في
طياتيا الكثير من المعاني فتشير إلى المعاممة الحسنة و التواضع لتخفي وراءىا أعمال
العنف التي تأكل أرواح البشر والمنتشرة في كل مكان.

 1فريدة إبراىيم بن موسى ،زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية ،ص .134
 2الرواية ،ص .66
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وما يبلحظ عمى ىذه األماكن المغمقة والمتنوعة التي تم تقديميا في رواية "خطوات" أن
وصفيا جاء عمى لسان الراوي والبطل نجم الدين عند اختراقو الفضاء الداخمي ليذه
األماكن ،كونو الشخصية المحورية.
ويبدو عدم التركيز عمى ذكر التفاصيل بدقة أثناء الوصف ما عدا غرفة المنظمة ،ألن
الوصف لم يكن غاية في حد ذاتو ،وانما ذكر في إطار عبلقتو بحدث منجز وكل ما ذكر
من صفات جاء محمبل بالكثير من الدالالت التي تعكس حالة الشخصية نجم الدين
النفسية ،وما يشعر بو من إرىاق ويأس وحزن تصنعيا حالو ،حيث يمجأ إلى مثل ىذه
األماكن المغمقة لمراحة ،وىو ال يشعر بذلك ما دامت المنظمة تبلحقو أينما حل وتشدد
عميو الحصار بالرغم من أن ىذه األماكن تتسم باالنغبلق ،مما يدل عمى مساىمة تمك
الصفات في خمق المعنى العام عبر المسار الحكائي.

 3-1-2-3بيوت المستهدفين:
إذا كان البيت في معناه العام رم از لمراحة واألمان ،فإن ىذه الداللة قد تغيرت مع
اضطراب الواقع وانتشار المآسي في كل مكان ،حتى الذي في البيت لم ينج ىو اآلخر
وتعرض لبلعتداء بفعل األقدام التي داستو فانكسرت حرمتو وتغيرت داللتو.
وقد كانت بعض البيوت حاضرة في رواية " خطوات " التي تعرضت لمثل ىذا األمر
وتغيرت داللتيا بفعل العمميات اإلرىابية المنتشرة في أنحاء الببلد ،حيث كانت البيوت
ومن فييا شاىدة أيضا عمى تمك األوضاع القاسية التي يعاني منيا كل أفراد المجتمع
وأينما حل حتى في بيتو.
وبذلك « يصبح البيت إذا بالنسبة لمشخصية الروائية مكانا معرضا لمعنف ،تمارس
ضده الوحشية ،وعمى من يقطنو ،يقدمو النص في مشاىد وعروض متعددة ،صور لمبيوت
المنتيكة ،حيث يقتحميا أشخاص ...لكسر اطمئنان الناس واختراق حميمياتيم فتجد
الشخصيات نفسيا محاصرة بالموت».

1

1الشريف حبيمة ،الرواية و العنف ،ص .27
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وقد تم التعرف عمى األماكن السابقة بتقديم الراوي البطل ،بما أنو الشخصية المحورية
والمكمفة بعممية السرد ،وذلك من خبلل اختراقو لتمك األماكن ،حيث تمكن من وصفيا
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
أما بالنسبة ليذه األماكن (البيوت) فقد تم تقديميا في الرواية من دون أن يخترقيا
البطل ،وعمى لسان غيره من الشخصيات مثمما حدث مع البيت األول ،حيث جاء التقديم
عمى لسان األخت سيى أثناء حوارىا مع نجم الدين لتروي عن الجارة زبيدة ما حدث في
ىذا البيت:
«...طرق باب مسكن الحاج زائر يسأل عن ابنو سميمان الضابط في الجيش...اقترح
(الحاج) عمى الزائر التفضل بالدخول إلى المنزل لمقيام بواجب الضيافة( ...فقام الزائر
بتكذيب الحاج لما أخبره بعدم تواجد سميمان بالبيت) ،و لما وصل األمر إلى ىذا الحد من
سوء التفيم و االحترام ،ىم الحاج أن يغمق الباب في وجو الزائر ،وفي تمك األثناء تدخل
أربع شبان كانوا عمى مقربة منيما فاقتحموا عميو المنزل عنوة ،أوصدوا الباب بالرتاج...
في البيت توجد أم سميمان التي تشكو مرضا طارئا ألم بيا ،كانت تفترش حشية تمددت
عمييا في غرفة الجموس ...بالقرب منيا ،زوجة الضابط ثريا ...كانت ترضع بكرتيا
"نياد" ...أما ليمى ...ما إن سمعت األصوات ترتفع والضجة تكتسح المنزل حتى اندست
بخفة وراء الدوالب ،في غرفتيا ،تاركة الباب مواربا فاتيا أن تحكم إغبلقو...تتناىى
األصوات عمييا دون عناء ...فتشوا المنزل غرفة ،غرفة ! ...فأحست ليمى بالخطر واشتد
وجيب قمبيا وأوشكت أن يغمى عمييا ،ضرب أحدىم باب غرفتيا برجمو و ألقى نظرة
عجمى عمى محتوياتيا ،لم ينتبو إلييا ..وتوزع اآلخرون عمى الغرف» ..

1

يبدو من ىذه الحكاية أن عائمة الحاج محي الدين كانت تمارس حياتيا الطبيعية داخل
بيتيا في ىدوء وأمان ،حيث كان يتواجد بالبيت كل أفراد العائمة عدا االبن سميمان كونو

 1الرواية ،ص .125،124 ،123
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ضابطا في الجيش وىو في مقر عممو ،واألم طريحة الفراش ألن مرضا قد ألم بياوبجانبيا
زوجة الضابط ثريا ترضع ابنتيا نياد ،أما ليمى ابنة الحاج فقد كانت تتواجد في غرفتيا.
إال أن ىذا األمر لم يدم طويبل فسرعان ما انتيكت حرمة البيت وكسرت طمأنينة
العائمة ،عند مجيء الزائر الذي يسأل عن الضابط سميمان ،وكونو غير موجود في البيت
فقد دعا الحاج الزائر ليتفضل بالدخول والقيام بواجب الضيافة ،وفي ذلك داللة عمى كرم
اإلنسان العربي.
وألن الزائر قدم ألداء ميمة ،فيو يمثل فئة متسمطة ال ينجر عنيا إال سموكيا الذي
تعبر عنو بالعنف ،فقد قام بتكذيب الحاج الذي قام برد فعل يعبر عن غضبو ،حيث قام
بغمق الباب في وجو الزائر ،ىذا الفعل الذي فوجئ بفعل أكثر قسوة وىو اقتحام أربعة
شبان من رفاقو البيت ،فقضى االقتحام عمى طمأنينة وراحة العائمة وحياتيا الطبيعية
لمدخول بعنوة .وىذا الفعل يحمل داللة االغتصاب حيث يسمب البيت صفة األمان التي
يفترض أن يمنحيا ألىمو ،وقد قام ىؤالء الرجال إضافة لذلك بالتجول في أركان البيت
وفتشوا كامل غرفو ،ونظ ار لما يحممو ىذا السموك في طياتو من قسوة ،فقد انجر عنو فعل
في قمة العنف وىو القتل.
ذلك ألن األمر لم يصل إلى ىذا الحد من فعل االقتحام ،بل أقدم ىؤالء الشبان عمى
قتل كل من وقع عميو بصرىم في البيت وبأبشع طريقة حيث أمر أحدىم اثنين من رفاقو:
«عمى كل منكما أن يضع خنجره عمى عنق الرضيعة والزوجة في انتظار اإلشارة لمقيام
بالجزر الذي يتحمل العجوز وزره .وىنا صاحت األم تستنيض شجاعة أب سميمان الذي
ىب كالثور المطعون ليرتمي عمى الذي شرع في ذبح الرضيعة ،لكن اآلخر عالجو بطعنة
قاتمة ثم أجيزوا عمى األم خبلل ثوان ولم يثنيم استرحام بثينة ليغدقوا عمييا النجاة ،بل
أجيز أحدىم عمييا بتبجح ثم انصرفوا ميممين مكبرين ييز أعطافيم االنتصار وىم
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يغادرون البيت خفاقا ليمتطوا سيارة كانت في انتظارىم بمنعطف النيج حسب شيادة
بعضيم ،ليمى لم تخرج إال بعد أن تأكدت من مغادرتيم البيت.1» ...
وىنا نرى كيف أن البيت أصبح مسرحا ألحداث جريمة شنعاء ،حيث تم نقل أدق
تفاصيميا ،وثم التعبير عنيا بمغة تتشكل من ألفاظ تدل عمى مدى بشاعة ىذا الفعل الذي
كمو يتمحور حول العنف ،ومن بين الممفوظات الموظفة التي تعبر عمى العنف في قمة
ذروتو والمتمثل في فعل القتل( :الخنجر ،الذبح ،الجز ،طعنة قاتمة ،أجيزوا).
وما يبلحظ عمى ىؤالء الشبان أثناء ممارستيم لفعل القتل يقومون بذلك وكميم شجاعة
وافتخار وحقد يدل عمييا لفظة ( بتبجح ) ،يقتمون دون رحمة أو شفقة ال ييميم الصغير
أو الكبير ،وبعد إتمام عمميم وقضوا عمى جميع أفراد العائمة غادروا البيت وىم سعداء
يعتقدون أنيم حققوا انتصا ار عظيما بسفك دماء األبرياء التي تسبح بين جدران البيت.
أما ليمى ابنة الحاج فمم تتعرض لمقتل ،لعدم رؤيتيم ليا ،وذلك الختبائيا في الدوالب
داخل غرفتيا ،فيظير ىنا أن البيت كمكان مغمق لم يستطع حماية أفراده من خطر الموت
المترصد بالخارج،إال أن اإلنسان قد يمجأ تحت الضغط والخوف من الموت إلى المخابئ
المغمقة أكثر كالدوالب مثبل ،ومع اتساميا بالضيق واالنغبلق فقد تكون مناسبة لمحماية
وإلبعاد خطر الموت مثمما حدث مع ليمى ،حيث كان الدوالب وىو كمكان ضيق كافيا
ليحجب مثل تمك األخطار ،فقد تمكن من حمايتيا بإبعاد خطر الموت عنيا وابقائيا عمى
قيد الحياة ،حيث خرجت بعد أن غادر ىؤالء الرجال البيت ،وىذا ما يدل عمى أن الغرفة
ىي «المكان األكثر احتواء لئلنسان ،و األكثر خصوصية ،وفييا يمارس اإلنسان حياتو
ويحمي نفسو».

2

وقد جاء الحديث في البيت ىنا في إطار سرد الحادثة ،حادثة القتل ،ولم يكن وصف
البيت مقصودا لذاتو،و إنما كل ما جاء ذكره عن ما يحتويو البيت لو عبلقة بالحدث ،أي
وصف تخمل لحظات السرد ،وكل ما ذكر من أثاث أن البيت يحتوي عمى حشية كانت
 1الرواية ،ص .126،127
 2حنان محمد موسى حمودة ،الزمكانية و بنية الشعر المعاصر ،ص .97
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األم المريضة تتمدد عمييا في قاعة الجموس ،وىو نوع من األفرشة ،ودوالب في غرفة
االبنة الذي كانت لو وظيفتو الداللية في المتن السردي ،ومنو نجد البيت يحتوي عمى
قاعة لمجموس ألفراد العائمة ،وعدد من الغرف لم يتم تحديدىا بدقة ،ومن بين ىذه الغرف
غرفة مخصصة لبلبنة ليمى.
يبدو من ىذا الوصف البسيط لمبيت الذي تقطنو عائمة الحاج محي الدين أنيا عائمة
من الطبقة المتوسطة المثقفة المتدينة والمناضمة كون الحاج مجاىدا قديما ،وابنو أيضا
ضابط في الجيش موظف لحماية الوطن ومكافحة أشكال العنف المنتشرة بالخارج ،ىذا
الخارج المحمل بالعداء لمداخل ،داخل البيت المتوقع منو الحماية لكنو وقف عاج از أمام
العدو الغاشم.
وكان البيت الثاني الذي قدمو النص ،وتعرض لبلقتحام ىو بيت الشاب حمدون
األجنف ،لكن ىذه المرة يعود الراوي البطل نجم الدين ليتسمم زمام األمور في عممية
السرد ،حيث يروي ويقدم لنا ما حدث في ىذا البيت طبقا لما تناىى إليو من أخبار من
جيات مجيولة:
« ...كان في تمك األمسية عمى أىبة الذىاب إلى محطة اإلذاعة التي تبتعد عن
مسكنو بنحو ساعة ...سمع طرقا عمى الباب دلفت األم لترى من يكون الزائر ،ما إن
واريت الباب حتى اقتحم اثنان عمييا البيت وأوصدا خمفيما الباب ،فأنشده الشاب المسالم
وصاح بصوت متيدج ،مشوب ببحة منيزم ما األمر أييا األخوين؟
فكانت اإلجابة طعنة قاتمة ...لم تتمالك األم وىي ترى رجل البيت وفمذة كبدىا يتخبط
في دمائو أن ألقت بنفسيا عمى القاتل وىي تعول وتندب وتصرخ...لم يميميا الثاني الذي
ارتأى أن يردييا ىي األخرى خشية التعرف عمييما في مرحمة التحقيق وغاد ار البيت في
صمت وىدوء وكأن شيئا لم يكن».

1

 1الرواية ،ص .148،147
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ىذا البيت الذي قدمو نجم الدين لم يكن قد اخترقو ،و إنما سمع عنو طبقا لما رويت
لو من مصادر مجيولة ،وبما أنو ىو الراوي فقد تكمف بعممية تقديمو ،ويظير أن نجم
الدين أثناء تقديمو ليذا البيت لم يركز عمى الصفات التي يتشكل منيا البيت أو يوجد فيو
من أثاث و أغراض ،وانما كان تركيزه عمى الحادثة أو الجريمة التي وقعت بداخمو.
والحادثة التي يتكمم عنيا نجم الدين ،كانت في إطار حديثو عن حوادث العنف المنتشرة
في أنحاء الببلد ،ىذا العنف الذي لم يسمم منو البيت ىو اآلخر ،فيو مسمط عمى البيت
بفعل االقتحام -كما رأينا في النص السابق -حيث فتحت األم الباب عند سماعيا لطرقة
ومباشرة عند فتحو اقتحم اثنان البيت وقاما بغمق الباب خمفيما لممارسة عمميما في سرية
تامة.
ذلك ألن فعل االقتحام لم يقف عند ىذا الحد ،بل يتجاوزه إلى فعل أكثر قسوة وعنفا ىو
القتل الذي تعرض لو الشاب حمدون وىو في عقر داره مع أمو ،ظنا منو أن البيت كافي
لحمايتو ،حيث كان يمارس حياتو الطبيعية في ىدوء وأمان باستعداده لمذىاب إلى مقر
عممو ،وفجأة يتحول ىدوء البيت إلى مسرح جريمة شنعاء بفعل القتل الذي حل بالبيت
تعبر عنو بعض الممفوظات (طعنة قاتمة ،يتخبط في دمائو ،ارتأى أن يردييا ىي
األخرى.)..
والبيت كمكان مغمق كان شاىدا عمى أعمال العنف بفعل االقتحام الممارس ضده عن
طريق الباب ،ومن ىنا ورد ذكر الباب في الرواية كممر يتصل بين الداخل والخارج حيث
« تأتي األبواب في سياق العنف المتزايد ضد البيت ،كأىم مكون ليذا المكان ،حتى أنو
يختزل في باب  ...ألن فعل االقتحام الحامل لمعنف يتخذ من ىذا المكون منفذا لو يعبر
منو إلى الداخل».

1

 1الشريف حبيمة ،الرواية و العنف ،ص .35
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في المثالين السابقين كان الراوي و من ورائو الكاتب يطمق عمى المقتحم لفظ "الزائر"
وىو اسم إلضفاء صفة المجيولية عمى ىؤالء األشخاص الذين يقومون بفعل االقتحام
ومن ورائو القتل حتى ال يتم التعرف عمييم وابعادىم عن الواقعية.
وقد كان ىذا الزائر يمجأ إلى باب البيت بما أنو المعبر الوحيد لمداخل فبل يجمب إليو
الشك ،ويتخذ من طرق الباب وسيمة إلييام اآلخر أو من بداخل البيت بأن الذي يطرق
الباب شخص مسالم،حتى يتم فتح الباب الذي في العدة يكون مغمقا حتى يحجب من
بالداخل وال يسمح بكشفو لمحفاظ عمى خصوصيتو ،فضبل عمى أنو يحميو من أخطار
الخارج.
أما البيت الثالث الذي يقدمو لنا الراوي البطل ىو بيت الرائد جعفر الذي يقطنو مع
عائمتو ،وكانت المنظمة تبعث لو برسائل تطمب فييا تزويدىا بالسبلح مع تيديدىا لو
بالموت إن لم يستجب لطمبيا مما استدعاه « ...ىذا إلى تشديد الحراسة في الحي السكني
التابع لمجيش ...وعندما حل يوم الخميس آوى إلى البيت قبل السادسة مساء ...فأحكم
الرائد غمق الباب وقد أكد عمى الحراس في الخارج باتخاذ كافة االحتياطات ...وبعد تناول
العشاء في قاعة األكل انتقمت األسرة إلى قاعة الجموس متابعة برامج التمفاز ...وما إن
دقت الساعة التاسعة حتى تبسم الرائد ضاحكا وقال  :يفترض أبنائي األعزاء أني اآلن في
عداد األموات ،وىا قد شاء اهلل أن أظل أحيا بينكم.» ...

1

يبدو أن الراوي البطل لم يقدم لنا وصف ىذا البيت بدقة ،ذلك ألن البيت كشكل ال
يقصد لذاتو ،وانما ذكر لبيان مدى تحقيقو لوظيفتو كمكان مغمق من حماية وطمأنينة
ألىمو وما ورد من وصف فيما يخص موقع البيت وشكمو وأثاثو ،استطعنا التعرف عميو
حيث تخمل لحظات السرد أي ذكر في إطار عبلقتو بإنجاز حدث معين ،فمم يكن غرضو
تزيينيا جماليا وانما لتفسير وألداء وظيفتو األساسية المتمثمة في توفير الحماية والراحة
و المتعة ،أي ممارسة العائمة حياتيا الطبيعية.
 1الرواية ،ص.149
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وكل ما ذكر ىو احتواء البيت عمى قاعة لؤلكل وقاعة الجموس وتمفاز مما يدل عمى
أن األسرة من عائمة مثقفة تضع كل شيء في مكانو ،وكل مكان مخصص لوظيفة
معينة ،وما دامت ىذه األشياء تشكل الداخل ،فإن في مقابمو يوجد الخارج الذي يعاني من
مختمف أشكال العنف المنتشرة في كل مكان ،ىذه األفعال تتوجو كذلك إلى البيت الذي
في مثل ىذه األوضاع « ال يحضر كشكل ىندسي أو كأثاث ،إنما يمارس حضوره من
خبلل أجزائو التي تربطو بالخارج » 1.فمعل أىم مكون في البيت ىو الباب – كما ذكرنا
آنفا -الذي يصل بين الداخل و الخارج.
وألن « الزمن زمن فجيعة فالكل يغمق أبوابو وشبابيكو كي ال يتصل بالخارج الذي
أصبح يشكل خط ار عمى أرواحيم » 2.وىذا ما حدث مع الرائد جعفر ،فمكي يبعد خطر
الخارج الذي يتيدده بالموت آوى إلى البيت وعائمتو باك ار واستخدم عدة وسائل لتجنب شر
المقتحمين ،شدد الحراسة خارج البيت وأحكم غمق الباب.
فاعتقد الرائد ىنا أنو تمكن من مقاومة خطر الموت بتحصين البيت الذي أصبح ىو
كذلك يقاوم ألنو يمثل « الوجود الحقيقي لئلنسانية الخالصة التي تدافع عن نفسيا دون أن
تياجم ،ىذا البيت ىو المقاومة اإلنسانية ،إنو الفضيمة اإلنسانية ،و عظمة اإلنسان ».

3

عندىا أحس الرائد والعائمة باألمان والطمأنينة في ىذا المكان المغمق والمحصن ،حيث
مارست العائمة فعل العادة وحياتيا الطبيعية بكل نظام من تناول العشاء في غرفة األكل
ثم انتقمت إلى قاعة الجموس لمشاىدة التمفاز .فعبر الرائد عن شعوره المناسب لطبيعة
المكان وكمو اطمئنان ،و أعرب عن فرحتو بالتبسم والضحك لكونو لم يمت وأنو بقي عمى
قيد الحياة.
وألن العنف ال يعرف حدودا ،فقد حدث ما لم يكن في الحسبان ...« :في تمك اآلونة
استخرج سعد ...مسدسو وىو يقول ...أجمك انتيى كما قررت القيادة ...ارتبك الرائد
 1الشريف حبيمة ،الرواية والعنف ،ص .29
 2فريدة إبراىيم بن موسى ،زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية ،ص .128
 3غاستون باشبلر  ،جماليات المكان ،ص .66

178

بنية المكان

الفصل الثاني

و غدا مبيوتا ،مضطربا ...كل أفراد األسرة فغروا أفواىيم وتجمدت سحناتيم وانتابيم ىمع
شديد ،حاول الفتى أن ينيض ليحول بين األب وابن أخيو ،أمره سعد بالمكوث مكانو واال
كانت نيايتو قبل نياية الوالد ...الحظ الرائد أن المسدس مجيز بكاتم الصوت ...أطمق
سعد رصاصتين عمى عمو فارتمى خالد عميو ليبعد خطر الموت عن أمو وأختو لكن سعد
لم يميمو إذ أفرغ فيو رصاصتين ثم ألحق األم بيما ،وقفت فائزة التي ارتبط اسميا بو...
ثم ارتمت عميو لتمسكو من عنقو ،فدفعيا بعنف إلى الخمف فوقعت أرضا  ...تسمل
كالطيف ليمتطي سيارة كانت في االنتظار خارج المجمع السكني» .

1

فالرائد عند لجوئو إلى البيت وتحصينو جيدا لغمق الباب بإحكام بيدف االختفاء ،ظنا
منو أن ذلك سيبعد عنو شر المقتحمين و يمنحو األمن واالطمئنان ،فإن ذلك لم يعد كافيا
ألن العنف ىذه المرة ينبع من الداخل حيث صار الخوف والرعب والقتل يتيدد األفراد
حتى داخل البيت.
وفي المحظة التي شعرت فيو العائمة باالطمئنان أثناء مشاىدة التمفاز وتعبير الرائد عن
سعادتو ،جاءت ردة الفعل العنيفة التي كسرت ذلك االطمئنان وحولتو إلى جو مميء
بالرعب والخوف ومن ثمة القتل ،حين أخرج سعد ابن أخ الرائد المتواجد معيم بالبيت
مسدسو المزود بجياز كاتم الصوت ،مما يدل عمى فضاعة ىذا العمل الذي ال يقره الشرع
واألخبلق فيحاول إخفاءه وانجازه بسرعة تامة.
حيث أصيب أفراد العائمة باليمع و الخوف عند رؤية المسدس ،ىذا السبلح الذي تسبب
في دخول الرعب إلى البيت المتوقع منو اليدوء والحماية،فصوبو سعد نحو العم الرائد
جعفر الذي قتل برصاصتين ومنو أيضا األم ،أما فائزة فبقيت عمى قيد الحياة ألنيا
خطيبتو ،وبعدىا تسمل كالطيف من البيت لمداللة عمى ف ارره متخفيا بسرعة حتى ال يتم
اكتشاف أمره فيما فعمو ألن ذلك يتنافى مع الدين واألخبلق.

 1الرواية ،ص .125،124،123
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ويثبت ىذا أنو «ال يمكن لمثل ىذه الصورة أن تتحقق إال في ضوء العنف في أعتى
أشكالو وىو اإلرىاب ال يعترف لآلخر بحقو في الحياة (حتى) ضمن قوقعتو الخاصة ».

1

وىكذا كانت بيوت المستيدفين ،حيث كانت العائبلت تأوي إلى البيت الذي يتسم
باالنغبلق ليوفر ليا الحماية والراحة والطمأنينة واالستقرار ،وبفعل أفراد المنظمة التي
تعرضت لتمك العائبلت بالقتل وىي ضمن قوقعتيا الخاصة ،فخمعت منو بعض صفاتو
و منحتيا بعض من صفاتيا ،ليكتسب المكان صفات الرعب والخوف والبلاستقرار،ذلك
ألن صورة المكان قد تتحول بالفعل اإلنساني ،حيث تجري عميو فعاليات التغيير ليكتسب
ىوية جديدة.

 2-2-3الفندق:
نجد الفندق حاض ار في رواية "خطوات " ،وىو من األماكن التي كان يتردد عمييا البطل
نجم الدين بحكم وظيفتو ،كونو عضوا في المجنة المتخصصة بالخارج لمكافحة اإلرىاب.
حيث كان يسافر لبمدان كثيرة فيو رجل ال يعرف االستقرار ينتقل بين الشرق والغرب
والشمال والجنوب ،فقد كان يسافر لحضور المؤتمرات الدولية لدراسة أبعاد العنف ،وىذا
ما يضطره لئلقامة في الفندق «.والفندق رغم تشابيو بالبيت ،فيو ليس لئلقامة الدائمة إنما
مكان انتقال يدل عمى الحركة وتنقبلت الشخصيات ».

2

ويعد الفندق من األماكن المغمقة حيث يستقر فيو اإلنسان ،فيو مخصص لئلقامة مثل
البيت ،إال أن إقامتو غير دائمة ذلك ألنو مخصص لقضاء مصالح كنجم الدين عند سفره
لبمد آخر استقر بالفندق « في فندق اليزاز الذي استقبمني القائمون عمى شؤونو بحفاوة
أنستني مشقة السفر ،وصدمة المفاجأة ...في الغرفة التي ظفرت بيا في الدور الرابع
سارعت إلى قراءة الرسالة».

3

 1الشريف حبيمة ،الرواية و العنف ،ص .37
 2الشريف حبيمة ،بنية الخطاب الروائي ،ص .217
 3الرواية ،ص .08
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والفندق كمكان لئلقامة يمنح الراحة لمشخصية من خبلل قيام عمالو بخدمة الزائر
خاصة عند توفير الغرفة المبلئمة لممارسة الشخصية أفعاليا الخاصة وىنا

« تصبح

الغرف غطاء لئلنسان يدخميا فيخمع جزءا من مبلبسو ،و يدخميا ليرتدي جزءا آخر
وعندما يألفيا يتحرك بحرية أكثر ،و إذا ما اطمأن تماسكيا بدأ بالتعري فييا ،التعري
الجسدي و الفكري ،لكنو عندما يخرج منيا يعيد تماسكو و يبدو كما لو أنو خرج من تحت
غطاء خاص».

1

وعندما حل نجم الدين بالغرفة الخاصة بو بدأ مباشرة بقراءة الرسالة التي بعثت بيا
المنظمة إليو والتي تطمب فييا انضمامو إلييا ،وىو أمر خاص بنجم الدين والذي يتطمب
السرية التامة ،وىي صفة تتناسب مع الغرفة التي تتسم باالنغبلق لمحدود التي تفصميا
عن الخارج فبل تسمح بانتشار الخبر إال إذا كان بفعل الشخصية.
« ويعد الفندق ممتقى األجناس والثقافات ،تتضارب فيو المصالح وتختمف
االتجاىات» 2.فقد تكثر فيو المقاءات واالجتماعات .وىذا ىو سبب تواجد نجم الدين في
الفندق لمناقشة قضايا العنف ،وعند توجيو لقاعة المؤتمر تمقى نبأ موت أحد األصدقاء
عمى يد المنظمة اإلرىابية فانتابو األسى والحسرة:
« ومضيت أمشي كاألعزل المطعون يبحث عن موقع يتكوم فيو ،لم أعد أرى شيئا...
أخذ بيدي أحد المكمفين باإلعداد لممؤتمر ،حتى أجمسني عمى المقعد الخاص لم أكن
أسمع كممات رئيس المؤتمر وىو يمقي كممة االفتتاح ،وبعد ألي اكتشفت أن القاعة مكتظة
وأن رذاذ الكممات المتناثرة من مضخات الصوت تيمي عمى سمعي صاخبة حينا ،ىادئة
أخرى واضحة ،غامضة ،خاوية ،مستيمكة ..كنت منقطعا لم أنتبو إال بعد اإلعبلن عن
انتياء الجمسة األولى».

3

 1ياسين النصير ،الرواية والمكان ،ص .95
 2الشريف حبيمة ،بنية الخطاب الروائي ،ص .217
 3الرواية ،ص .12
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فجاء وصف ىذا المكان حافبل بالدالالت التي تعبر عن دواخل الشخصية التي يتممكيا
الحزن واألسى ،فصارت ال تشعر بما يدور حوليا داخل ىذا المكان .بل وأكثر من ذلك
فالبطل لم يمعن كثي ار في وصف القاعة ،وكل ما ذكره ىو بحثو عمى موقع ليتكوم فيو
وعدم رؤيتو لؤلشياء حتى أخذه أحد المكمفين وأجمسو عمى مقعد وبأن القاعة مكتظة
وتواجد مضخات الصوت التي تتناثر منيا الكممات واضحة حينا وغامضة .فكانت كل
ىذه الصفات متناسبة مع صفة الضيق واالنغبلق التي يتسم بيا المكان وىي صفات
تعكس حالة البطل النفسية.
وعند شعور البطل بيذه الحالة داخل القاعة وبعد االنتياء من جمسة المؤتمر مباشرة
قرر القيام بجولة « خطر لي مساء ىذا اليوم ،بعد االنتياء من أشغال إحدى جمسات
المؤتمر ،القيام بجولة انفرادية ...بغتة ألفيتني أمام فندق ضخم غير بعيد عن شاطئ
البحر ..كنت ميددا مفكك المفاصل ،مرىقا ،متوت ار ..ضائعا قمت في نفسي :لم ال أستريح
ىنا بعض الوقت و أتناول ما يطفئ ضمئي ».

1

كان البطل يشعر بالقمق والتوتر والضياع وعند وصولو إلى ىذا الفندق قدم لو وصفا
خارجيا بأنو ضخم و قرب شاطئ البحر ،ونظ ار لمموقع الذي يحتمو ىذا الفندق إضافة إلى
فخامتو ،قرر البطل عندىا االستراحة فيو ،وكأن ىذا الوصف يوحي بأن ىذا المكان ىو
ما كان يبحث عنو حتى يخمصو مما يشعر بو.
وحدث أكثر من ذلك عند ولوج البطل داخل الفندق ،فمما كان الفندق كمكان التجمعات
والتقاء األجناس ،فقد التقى نجم الدين بفاتن التي أعجب بيا ،وأثناء حواره معيا
يقول«:مدة إقامتي في المدينة تستغرق نحو أسبوع أمضيت منيا يومين في فندق اليزاز،
فيل يمكن أن أمضي ما تبقى في ىذا الفندق (الرياحين) الفاخر األنيق ،إذا كانت ىنا
2

غرفة شاغرة».

 1الرواية ،ص .19
 2نفسو ،ص.21
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حيث قام البطل بوصف الفندق من الداخل أيضا بأنو فندق فاخر وأنيق ،مما اضطره
إلى تغيير مكان إقامتو من فندق اليزار إلى فندق الرياحين .وتمك الصفات التي يتميز بيا
ىذا المكان المغمق توحي بشعور البطل بالراحة واالطمئنان مباشرة عند رؤيتو لو.
ولما قرر البطل نجم الدين اإلقامة بفندق الرياحين منحت لو غرفة خاصة بو .والغرفة
كمكان مغمق تترك لممارسة الشخصية خصوصيتيا وأفعاليا دون مشاركة اآلخرين.و
يظير أن البطل عند اختراقو الغرفة لم يقدم وصفا مباش ار ليا ،وانما جاء ذكره لبعض
األشياء الموجودة بداخميا عبر وصف تخمل لحظة السرد .أي في إطار عبلقتو بفعل
معين ،وىو وصف يناسب حالة البطل السيكولوجية « في حدود الساعة السابعة صباحا
رن ىاتف الغرفة كنت صاحيا ...قفزت من الفراش منتشيا ».

1

وبيذا ندرك أن الغرفة تحتوي عمى ىاتف خاص وفراش ،ولفظة يرن تدل عمى الرقة
واليدوء ،حيث تطابق حالة نجم الدين وما يشعر بو من ىدوء وراحة وطمأنينة .وىو ما
يتناسب مع ما يمنحو عادة المكان المغمق أو الغرفة بصفة خاصة ،ذلك ألن المتصل
كانت فاتن المرأة التي أعجب بيا نجم الدين ،وىو عمى عبلقة ود معيا ،حتى أنو ينيض
منتشيا من الفراش ،وىو ما يعبر عن قمة السعادة التي يشعر بيا البطل إلحساسو بأنو
سيسمع صوت الحبيبة.
وقد يذكر نجم الدين ثانية الفراش والياتف ،لكن داللتيما قد تختمف ىذه المرة « مكثت
مستمق في الفراش ،أحدق في البلشيء ،أغوص في أعماق ذاتي ،استنيض ذاكرتي ،بغتة
استمني من األغوار صراخ الياتف».

2

فالبطل ىنا يصف الغرفة بتواجد الفراش فييا أيضا والياتف ،ومع أنو كان في حالة
ىدنة مع نفسو وىدوء واستقرار ،حيث ذىب بو التفكير بعيدا لتوفر الجو المناسب لتداعي
األفكار.

 1الرواية  ،ص .26،27
 2نفسو ،ص .28
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إال أن حالة االستقرار والراحة لم تدم طويبل فسرعان ما صرخ الياتف ،ولفظة صرخ
تحمل الكثير من الدالالت فيي تعبر عن الشدة والغضب والرعب .ألنيا كانت من رجال
المنظمة ،التي تبلحق نجم الدين أينما حل وتطالبو باالنضما م إلييا وممارسة أفعاليا التي
تتمحور حول العنف .وىو المناضل والمكافح الذي يدافع عن حقوق اإلنسان وال يستطيع
تغيير مبادئو.
ومن ىذه المحظة وفي ىذا الفندق وفي ىذه الغرفة بالذات التي كان نجم الدين يتوقع
فييا الراحة واألمان عادت إليو حالة اليأس والحزن

« ألفيتني وأنا أرمي بخطواتي غير

المتوازنة نحو الفندق أعاني أزمة شرسة ...ولجت الغرفة تكومت عمى األريكة كمن فقد
الوعي وانطفأ منو اإلحساس ،وبعد ألي حاولت تشغيل التمفاز لم أجد ما يستدعي النظر
إليو ...الميل يتمدد ...النوم جافاني ىو اآلخر  ...رغم استنفاد جميع الحيل التي تعودت
أن أستدرج بيا أسباب النوم».

1

إضافة إلى احتواء غرفة الفندق عمى الفراش والياتف ،فقد قدم الوصف ىنا أشياء
أخرى تحتوي عمييا الغرفة كاألريكة والتمفاز ،أي الغرفة متوفرة عمى كل الوسائل التي
تمنح الراحة الشخصية.إال أن ىذا الوصف كان في إطار ما يشعر بو البطل من جراء
ضغوطات المنظمة التي تمارسيا عميو ،حيث كان البطل يشعر باألزمة التي تعتصره من
خارج الفندق مما كانت سببا في الخطوات غير المتوازنة ،حتى عند دخولو الغرفة التي
توقع الراحة فييا ،فقد الوعي وانعزل عن العالم بمجرد جموسو عمى األريكة .حتى أنو
حاول تشغيل التمفاز فمم يجد فيو مبلذا لمخروج من حالتو ،و النوم الذي أراد المجوء إليو
بكل الطرق فر منو ىو اآلخر ،حيث كانت تؤرقو األشجان واألحزان لمحالة التي وصل
إلييا.

 1الرواية ،ص .37
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وىذه الصفات ىي ما أعطت المكان امتبلءه الداللي حيث تجاوزت الحدود اليندسية
لتعكس حالة البطل النفسية ،وما يشعر بو من ضيق وضغط يناسب صفة المكان الذي
ساىم في خمق المعنى عبر المسار الحكائي.

 3-2-3المكتب:
يمثل المكتب مكانا مغمقا لمحدود اليندسية التي تفصمو عن العالم الخارجي ،وىو مكان
مخصص لمعمل .ومع أنو يقع خارج حدود البيت إال أنو يشترك معو في صفة االنغبلق،
واذا كان البيت لئلقامة الدائمة و االستقرار فإن المكتب لئلقامة المؤقتة ،حيث تمكث بو
الشخصية وقت إنجاز العمل وتغادره عند االنتياء من العمل.

 1-3-2-3مكتب البطل:
كان البطل نجم الدين يتوجو دائما إلى المكتب الذي خصص كمقر لعممو ،وقد قام نجم
الدين بتقديم وصف بسيط لو .وكل ما استطعنا اكتشافو جاء عرضا أثناء قيامو بحدث
معين ،ومن ذلك قولو:

« دخمت مكتبي ذات يوم ،كانت الشمس فيو تمزق اإليياب

والضوء يتمبد و يتكاثف ثقيبل ليتسرب من خبلل زجاج النافذة ،كنت منيمكا أحمل ىموم
األمس واليوم وغدا ،استرخيت عمى الكرسي ،شغمت جياز التكييف وجعمت أتصفح البريد
1

الوارد».

فرغم ما يتسم بو المكتب من صفة انغبلق ،وىو ما يناسب الحالة الشعورية لنجم
الدين ،إلحساسو بالضيق وكونو مرىقا ومتعبا يدل عمييا الفعل(استرخيت) من جراء
اليموم التي يحمميا بسبب عدم إيجاد حل لممشكمة التي وقع فييا ،بسبب المنظمة
اإلرىابية وما تطمبو منو من انضمام إلييا وممارسة أفعال العنف التي تمارسيا .وىو
المناضل الذي يعمل عمى مكافحة كل أشكال العنف ،إال أن ىذا المكان يتميز باإلضاءة
والنور لدخول ضوء الشمس إليو من النافذة .كما يصفو الراوي البطل ،مما يوحي بأمل
نجم الدين في الخبلص و التحرر من طمب المنظمة.
 1الرواية ،ص .59
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ومن ذلك نتعرف عمى مكتب نجم الدين بأن بو نافذة مما يدل عمى انفتاحو عمى العالم
الخارجي ،كما يوجد بو كرسي لمراحة وجياز تكييف لتوفير الجو المبلئم لمعمل .ىذا
إضافة إلى أن ىناك أشياء أخرى يحتوييا المكتب فيقول « :لم أكن أعي كم مضى من
الوقت عندما استرجعتني من البلمكان جمجمة الياتف الذي يربض عمى منضدة صغيرة
ممحقة بالمكتب ،إلى جانب الجياز غير المباشر والفاكس »،1فنجد أن المكتب يتكون أيضا
من منضدة صغيرة عمييا جياز الياتف ،ومكتب وجياز الفاكس.
وبيذا الوصف الذي قدمو الراوي البطل تمكن القارئ من التعرف عمى بعض األشياء
الموجودة بداخل المكتب ،وىي كميا وسائل مخصصة لمعمل حيث يتم إنجازه عمى أكمل
وجو خاصة في منصب نجم الدين كعضو في لجنة مكافحة العنف بو ازرة الخارجية.
وما يبلحظ عمى ىذا الوصف أن الروائي في تقديمو الوصف المادي لمكتب البطل
إشارة إلى المستوى الثقافي لنجم الدين كمثقف في منصب مسؤول ،في عالم مميء
بالشرور والمظالم ال ييمو سوى النضال والكفاح لتحرير الببلد من كل أشكال العنف
و بالتالي فيذا ما يتناسب مع وصف غرفة المكتب التي تحتوي عمى كل ما يتطمبو العمل
من وسائل لمراحة و أدوات لمعمل.
والمكتب كمقر لمعمل ثابت نسبيا وال يوحي باالستقرار ،فقد يكون مكانا لبلنتقال ،ألن
الشخصية ال تستقر أو تمكث بو مدة طويمة كما في البيت ،فقد تتخممو شخصيات عدة
خبلل فترات العمل ،كما قد تغادره الشخصية في بعض األوقات أو بعد الفراغ من العمل.
ولما كان المكتب مكانا لبلنتقال وتتخممو عدة شخصيات ،فقد ذىب البطل نجم الدين
إلى مكتب صديقو عبد السبلم ،ومن ذلك جاء تقديمو ليذا المكتب نتعرف عميو فيما يمي.

 2-3-2-3مكتب عبد السالم :
في حين كان وصف مكتب عبد السبلم منصبا عمى المستوى المادي ،وقد جاء وصف
ىذا المكان من طرف الراوي البطل حينما توجو إليو فيبدأ في تقديم المكان من خبلل
 1الرواية  ،ص.59
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لوحة معبرة تحاكي الواقع ،حيث يقيس المسافة التي تفصل مكتب عبد السبلم عن مقر
عممو « مكتبو في المنطقة الجنوبية من العاصمة ،المسافة تطمب ربع ساعة عمى متن
السيارة عمى أن استخرجيا من مرأب الو ازرة ...استأذنت من السكرتارية التي ألفيتيا تتوقع
مقدمي في أية لحظة ،دق الباب الساعي الذي تولي إرشادي إلى مكتبو ...داخل المبنى
الفاره الضخم ...وجدتو يذرع المسافة حمية وذىابا.1». ..
كان الوصف ىنا من الخارج ،حيث حدد المنطقة التي يقع فييا المكتب بأنو في
الجنوب ويبعد نوعا ما عن مكتب نجم الدين ،لمسافة مقيسة بالزمن تقدر بربع ساعة عمى
متن السيارة ،إضافة إلى أنو يتواجد داخل مبنى ضخم مما يدل عمى ثراء عبد السبلم.
ويؤكد ىذا الكبلم عند ولوجو إلى المكتب مباشرة

« ..أوصد الباب ،دعاني لمجموس

أمامو عمى مقعد ضخم .نظر إلي صامتا كمن يتفحص عنوان كتاب مثير غامض ».

2

فيذكر الراوي ىنا بعضا من صفات المكان وأفعال الصديق منذ وصولو باب المكتب
الذي قام بغمقو ،وىو فعل مطابق لحالة عبد السبلم الذي يشعر بالضيق ،وفي ذلك إشارة
إلى مدى خطورة الوضع وإلبقاء األمر س ار بينيما.
وعند الجموس يذكر أنو مقعد ضخم ،إضافة إلى تواجد المكتب داخل المبنى الضخم
حيث أبرزت ىذه الموحة طبيعة حياة عبد السبلم االجتماعية فيدل ذلك عمى ثرائو -،كما
ذكرنا آنفا – مما أوقعو في شباك المنظمة التي توجيت إليو برسالة لتسديد مبمغ ضخم مع
تيديدىا لو إن لم يدفع المال ،حتى أصيب من جراء ذلك بحالة قمق وحيرة تدل عمييا
العبارة في المقطع السابق (يذرع المسافة جيئة وذىابا) و كذلك عبارة (نظ ار إلي صامتا
كما يتفحص عنوان كتاب مثير غامض) وىي حالة مطابقة لصفة االنغبلق والبلاستقرار
التي يتسم بيا المكان من حيث ىو مكان ليس مخصصا لئلقامة أو المكوث فيو طويبل
و إنما ىو مخصص إلنجاز العمل فقط.

 1الرواية ،ص .84
 2نفسو ،ص .85
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وعمى العموم فقد كانت ىذه األماكن المغمقة

التي توفرت عمييا "خطوات في االتجاه

اآلخر" وعمى تنوعيا من بيت البطل وبيوت المستيدفين وغرفة الفندق ومقر العمل
(المكتب) عدا غرفة أو بيت المنظمة  ،لم يعتني الروائي بتقديم وصف دقيق ليا وكل ما
ورد من أثاث وأغراض عمى لسان الراوي البطل من أماكن اخترقيا أولم يخترقيا أو غيره
من شخصيات الرواية ،لم يكن ىدفا لذاتو و إنما ذكر في إطار عبلقتو بالحدث ،أي كان
رىن حركة الشخصية أثناء إنجازىا لفعل ما.
وقد يثبت ذلك « أن في وجود بعض األثاث دون سواه في أماكن دون سواىا ما يوضح
الفوارق النفسية واالجتماعية»1.حيث ركز الروائي عمى ذكر بعض األثاث و إظيار
دورىا تماشيا مع فعل الشخصية ،فساىمت بذلك في إظيار األبعاد االجتماعية و النفسية
لمشخصيات الروائية ،كما عممت عمى تجسيد الحدث.
وقد كان الراوي البطل المستيدف األول من قبل المنظمة مستغمة منصبو لبلنضما

م

إلييا كونو عضوا في لجنة الخارجية المتخصصة بمكافحة اإلرىاب .وبحكم وظيفتو كان
كثير التنقل ،وكانت المنظمة تبلحقو أينما حل ،وكذا فعمت مع باقي الشخصيات ،حيث
كانت تمجأ إلى مطاردة الشخصيات وتيديدىا حتى وىي ضمن قوقعتيا الخاصة ،مستغمة
في ذلك صفة االنغبلق لمتستر واخفاء أفعاليا ،فمم تمنعيا حدوده اليندسية من ممارسة
أفعاليا المتوحشة التي تمادت بيا ووصل أمرىا إلى القتل.
ويبدو أن ىذه األماكن المغمقة كانت شاىدة عمى عمق المأساة التي تعيشيا الشخصية
في ظل وضع متأزم ،مكن من انفتاح كل األماكن المغمقة التي يتوقع منيا الحماية والراحة
واالطمئنان بحدودىا اليندسية التي تفصميا من الخارج المرعب ،فمم تمنع ذلك بل وقفت
عاجزة أمام ىذا العمل المسمح بفعل االقتحام.مما استدعى تحول صفة ىذه األماكن من
اليدوء واألمن واالستقرار إلى الفوضى والخوف والبلاستقرار.

1عمر عاشور ،البنية السردية عند الطيب صالح ،دار ىومة  ،الجزائر(،دط) ،2010 ،ص .113
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الفصل الثاني

نخرج من ىذا الفصل بخبلصة نرى من خبلليا أن الروائي وىو يختار أمكنة روايتو
كان يسعى تميزىا والتي حاول االقتراب بنا من واقعيتيا ،مع عدم تركيزه عمى الوصف
الطبوغرافي والشكل اليندسي ،بالرغم من تواجده في مواقف قميمة ،ولكنو ليس مظي ار
تزيينيا بل لو دور تفسيري يحمل كثي ار من الدالالت ،حيث كان اىتمامو منصبا عمى
الحدث وبالتالي جاء الوصف ممتحما أغمبو مع سرد األحداث.
ودراستنا ليذا المكان ارتكزت عمى تقسيمنا لو وفقا لثنائية االنغبلق واالنفتاح .وىذا ما
أممتو عمينا طبيعة الرواية .حيث كان المكان في حالة أخذ وعطاء مع حركة الشخصيات
وأحداث الرواية ،لمتأثير المتبادل الذي ظير بين المكان والشخصيات واألحداث التي
جرت في أماكن مفتوحة النعدام الحواجز ،حتى األماكن المغمقة لم تمنعيا حدودىا من
توغل الحدث إلييا الذي تميز بالعنف.
وكأن المكان المغمق ىو مفتوح أمام ىذا الفعل المسمط عمى المكان األكثر انفتاحا
واتساعا الذي تمثل في الوطن واألماكن األخرى التي تمثمت في اإلمارة ،ليظير البعد
الوطني من خبلل حديثو عن حدث العنف الذي ميز المكان،

(الوطن العربي) الذي

طمست مبلمحو الجغرافية وحضر بخمفيتو التاريخية بيدف تعرية الواقع ،وتوضيح
الغموض الذي يكتنفو بما يشيده من أزمات عنيفة تيز كيانو وتغير من طبيعتو.
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الفصل الثالث  :بنية الزمن

- 1مفهوم الزمن .
- 2دراسة الزمن الروائي .
- 3دراسة الزمن في رواية " خطوات في االتجاه االخر " .
 1-3زمن القصة
 2-3زمن الخطاب
أوال  :الترتيب
 - 1االسترجاع .
- 2االستـبـاق .
ثانيا  :المدة الزمنية
- 1تسريع الحكي .
- 2تبطئ الحكي .
خالصة

.

بنية الزمف

الفصؿ الثالث
 -1مفهـوم الزمن:

ُّ
يعد عنصر َّ
بد مف تحديده كتبياف
الزمف مف العناصر الفاعمة في الركاية ،كليذا فال ٌ
النص السردم.
مدل مساىمتو في تشكيؿ بنية ٌ
تش ٌكؿ مسألة الزمف محك انر جكىريان في العديد مف الدراسات ،ككنو األشد ارتباطان
مفيكـ مجرد يفعؿ في الطبيعة كيظؿ مستقال
بالحياة «فالزمف
ه

عفىا ،يؤثر في تجارب

اإلنساف الذاتية ،كخبراتو المكضكعية دكف أدنى اكتراث بيا ،كىك إلى ذلؾ سيالف ال

نيااي ،ىارب يستحيؿ القبض عميو أك تمثمو تمثالن محسكسان» .1
كانت لمفمسفة األسبقية في تناكؿ الزمف ،حيث اندفع الفالسفة إلى التأمؿ في شتى
مجاالت الحياة ،كمنيا الزمف؛ ككنو «مادة معنكية مجردة يتشكؿ منيا إطار كؿ الحياة
كحيز كؿ فعؿ كحركة» .2
تـ إنكار الزمف مف طرؼ القديس أكغسطيف
كقد َّ

(« :)AUGUSTINكيؼ يمكف

لمزمف أف يككف إذا كاف الماضي قد صار غير كااف ،كالمستقبؿ لـ يكف كالحاضر غير
3
مما يثبت عجزه عف تحديد الزمف.
دااـ» ٌ .

كيؤكد عمى صعكبة تحديد الزمف بقكلو متسااالن« :فما ىك الكقت

إذف؟ إذا لـ

أحد عنو أعرفو ،أما أف أشرحو فال أستطيع» .4
يسألني ه
كىناؾ مف الفالسفة ،أمثاؿ برغسكف ) (BERGSONمف َّ
الزمف عمى أساس
حدد ٌ
ارتباطو باؿحياة كاستم ارره معيا أك ما يسميو بالديمكمة «كالديمكمة تعني ببساطة ٌأننا
 1عبد الكىاب الرؽيؽ ،في السرد ،ص .27
 2الشريؼ حبيمة ،بنية الخطاب الركااي ،ص .39
 3عبد الكىاب الرؽيؽ ،المرجع السابؽ ،ص .27
 4فريدة إبراىيـ بف مكسى ،زمف المحنة ،ص .59
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فختبر الزمف كانسياب أك سيالف مستمر ،فال يتميز اخت بار الزمف بالمحظات المتتابعة
كالتغيرات المتعددة فحسب ،بؿ شيء يدكـ عبر اؿتتابع كالتغير».1
يظير التأكيد عمى الزمف كاستم اررية ديمكمتو كحركتو التي تشيدىا الحياة اإلنسانية
بكعييا لما يط أر عمييا مف تغيرات تساىـ في تجديد صكرتيا.
ألف
كالركاية مف أكثر األجناس األدبية ارتباطان بالزمف ،كما يرتبط بالحياة ،ذلؾ ٌ

«الزماف ىك كسيط الركاية كما ىك كسيط الحياة» .2

مما جعؿ جاف بكيكف يدعك «إلى ضركرة احتراـ خاصية الزمف في دراسة العمؿ
ٌ

الركااي ،بؿ ٌإنو ذىب إلى حد أف جعؿ فيـ أم عمؿ أدبي متكقفان عمى فيـ كجكده في
الزمف».3

كىي دعكة صريحة إلى ضركرة االىتماـ بعنصر الزمف في الركاية ،ككنو يؤطٌر
مما يمنح الركاية ىكيتيا ،فيك بمثابة الركح
الحدث الركااي ،كما يساىـ في خمؽ المعنىٌ ،

التي تمنح الحياة ؿلجسد.

أف الشكالنييف الركس كانكا مف األكااؿ الذيف ا
كيبدك ٌ

أف
العشرينيات مف القرف العشريف ،كما ٌ

عتفكا بدراسة الزمف في

منطمقيا تحديد العالقات التي تنظـ األحداث

فتنبيكا إلى كجكد
كتربط بيف أجزاايا أثناء تمييزىـ بيف المتف الحكااي كالمبنى الحكاايٌ ،

نكعيف مف الزمف.

حيث أشار تكماتشفسكي إلى أىمية الزمف في العمؿ الركااي كضركرة تحميمو
انطالقان مف التمييز بيف زمف المتف الحكااي كزمف الحكي «.كيقصد باألكؿ افتراض ككف
لة حسف أحمد العزم ،تقنيات السرد كآليات تشكيمو الفني ،دار غيداء ،األردف ،ط ،2011 ،1ص .37
 1فؼ
 2الشريؼ حبيمة ،بنية الخطاب الركااي ،ص .40
 3حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركااي ،ص .110-109
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األحداث المعركضة قد كقعت في مادة الحكي أما زمف الحكي فيرل فيو الكقت لقراءة
العمؿ أك مدة عرضو»  .1فيقكـ األكؿ بدراسة كتحديد الزمف الذم كقعت فيو األحداث بينما
يتعمؽ الثاني بمدة قراءة النص.
كالى جانب الحركة الشكالنية التي كشفت عف عالقة الزمف بالسرد ،ىناؾ الحركة
االنجمكسكسكنية ،التي يتزعميا ك هؿ مف بيرس م لكبكؾ )(PERCY LUBBOCKك ايدكيف
تـ التأكيد عمى أىمية دكر الزمف في السرد «فمكبكؾ مثالن يفترض..
مكير ،حيث ٌ

 .أف

عرض الزمف في صيغة تسمح بتعييف مداه كتحديد الك يترة التي يقتضييا (مرىكف) بالرجكع
بيا إلى صمب مكضكع القصة كىذا األخير (المكضكع) ال يمكف طرحو إطالقان ما لـ

بأف عجمة الزمف تمؾ متغيرة
يصبح باإلمكاف إدراؾ عجمة الزمف .كيضيؼ ـ كير إلى ذلؾ ٌ

كغير ثابتة في عالقاتيا بالمكضكع الركااي».2

لتظير أىمية الزمف التي تقاس حسب طبيعة المكضكع المعالج في القصة ،كبتنكع
مما يؤدم إلى تنكعو كتنكع أدكاره في العمؿ
المكاضيع تتغير عجمة الزمف كتتعدد مظاىرهٌ ،

السردم.

كقد جاء ميشاؿ بكتكر ) (MICHEL BUTTORأحد ركاد الركاية الجديدة في فرنسا
سنة  1964برؤية جديدة لتقسيمات الزمف ،حيث قاـ إبحصاء ثالثة أنكاع مف األزمنة في
الخطاب الركااي كىي« :زمف المغامرة كزمف الكتابة ،كزمف القراءة ،ككثي انر ما ينعكس زمف
الكتابة عمى زمف المغامرة بكاسطة الؾاتب».3

 1سعيد يقطيف ،تحميؿ الخطاب الركااي ،ص .70
 2حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركااي ،ص .108
 3ميا القصراكم ،الزمف في الركاية العربية ،المؤسسة العربية ،بيركت ،ط ،2004 ،1ص .49
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فزمف المغامرة يعني الزمف الذم كقعت فيو أحداث معينة ،تككف قد استغرقت عدة
سنكات ،فيختارىا الكاتب لينتقؿ بيا إلى العالـ المتخيؿ ،كيقدميا بشكؿ مختصر كىك ما
أما زمف القراءة فيعني المدة التي تستغرقيا قراءتنا ىذا العمؿ.
يمثؿ زمف الكتابةٌ ،
كرغـ ما قدمو الشكالنيكف مف دراسات حكؿ الزمف ،إالٌ َّأنيا تطكرت في الستيفمات
قدمكا دراسات جادة لمزمف كخرجكا منيا بنتااج قيمة.
مف القرف العشريف مع البنيكييف الذيف ٌ
بأف «أزمنة
نبدأ بزعيـ االتجاه ركالف بارت ،الذم أثار قضية الزمف السردم كأعمف ٌ

النص ،كانما
األفعاؿ في شكميا الكجكدم كالتجريبي ال تؤدم معنى الزمف
المعبر عنو في ٌ
ٌ

غايتيا تكثيؼ الكاقع كتجميعو بكاسطة الربط المنطقي..

أف المنطؽ
 .كما أكد عمى ٌ

أف الزمنية ليست سكل قسـ بنيكم مف
(السياؽ) السردم ىك الذم يكضح الزمف السردم ،ك ٌ
الخطاب مثمما ىك الشأف في المغة ،حيث ال يكجد الزمف إال في شكؿ نسؽ أك نظاـ».1
أف الزمف الحقيقي ال يكجد إالٌ في الكاقع بنظاـ مرجعي معيف ،أما الزمف
أم ٌ

السردم فيختمؼ عف الكاقعي كال يظير إال مف خالؿ الخطاب ،كالنص ىك الذم ييبرزه مف

خالؿ دالالتو كسياقو ،ك تبراكـ أحداثو السردية يخمؽ نكعان مف االنكسار مما م حدد العالقة
المختمفة بيف الزمنيف.
كقد ميز تكدكركؼ في

(مقكالت السرد ) عاـ  1966بيف زمف القصة كزمف

أف «زمف القصة متعدد األبعاد ،بينما زمف الخطاب خطي»
الخطاب كرأل ٌ

2
أف
 .أم ٌ

األحداث في القصة تير كل كفقان لزمف متعدد االتجاىات أما في الخطاب فتر كل كفقان و
لزمف
خطي يسير تبعان لتسمسؿ الكممات في السياؽ.

 1ينظر :ركالف بارت ،المدخؿ إلى التحميؿ البنيكم لمقصص ،ص  .54-53نقال عف حسف بحراكم  ،بنية الشكؿ
الركااي ،ص .111
 2محمد عزاـ ،شعرية الخطاب السردم ،ص .103
- 194 -

بنية الزمف

الفصؿ الثالث
أف الركاية تحتكم عمى نكعيف مف األزمنة :
كتكصؿ تكدكركؼ إلى ٌ
ٌ

زمف تاريخي ،كزمف الكاتب ،كىك
«-1أزمنة خارجية :كىي زمف السرد كىك ه

الظٌركؼ التي كتب فييا الركااي ،كزمف القارئ كىك زمف استقباؿ المسركد ،حيث ت

عيد

النص.
القراءة بناء ٌ
-2أزمنة داخمية  :كتتمثؿ في زمف النص ،كىك الزمف الداللي الخاص بالعالـ
التخيمي ،كيتعمؽ بالفترة التي تجرم فييا الركاية ،كزمف الكتابة كزمف القراءة» .1
بالنص كالتي قد تساىـ في
فاألزمنة الخارجية تتعمؽ بالسياؽ الخارجي المحيط ٌ

بنااو ،بينما األزمنة الداخمية تختص بالعالـ التخيمي ،أم ما يجرم عمى متف الركاية.

أف دراسة تكدكركؼ ما ىي إالٌ امتداد لدراسة الشكالنييف ،لننبِّو إلى َّ
أف
يبدك ٌ
مصطمحي القصة كالخطاب «ما ىما إالَّ مرادؼ لمصطمحي المتف كالمبنى الحكااي حسب
ترجمة إبراىيـ الخطيب سابقان».2
أف تكدكركؼ تجاكز دراسة الشكالنييف بإضافة زمف الكتابة الذم يتجمى في
غير ٌ

يحدد
القصة التي يركم بيا الراكم ،كالمدة التي استغرقتيا كتابتيا ،كزمف القراءة الذم ٌ

إدراؾ العمؿ ككؿ.3

كانطالقان مف ق اف أصبحت ثنااية زمف القصة كزمف الخطاب أىـ ما يميز السرد
قدـ نظرة شاممة لمزمف ،انطمؽ
األدبي ،كقد اكتسبت بعدان جديدان مع جيرار جنيت الذم ٌ

يتاف تكدكركؼ ،مفاىيـ سردية ،تر :عبد الرحمف مزياف ،منشكرات االختالؼ ،المكتبة الكطنية ،الجزاار
 1ينظر :تزؼ
ط ،2005 ،1ص  ،110نقال عف محمد عزاـ ،شعرية الخطاب السردم،ص.103
 2سعيد يقطيف ،تحميؿ الخطاب الركااي ،ص .73
 3ينظر :الشريؼ حبيمة ،بنية الخطاب الركااي ،ص .47
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فييا مف التمييز بيف زمنيف كىما« :زمف الشيء المركم كزمف الحكي الذم يقابمو عند
المسانييف زمف الداؿ كزمف المدلكؿ ،كما ىما ببساطة إالَّ زمف الحكي كزمف القصة» .1
الضركرة عندىا لدراسة النظاـ الزمني مف دراسة العالقة بيف زمف القصة
كاقتضت ٌ

كزمف الحكاية (الكاذب) ،كفقان لتحديد ثالث صالت أساسية ىي:

الصالت بيف الترتيب الزمني لتتابع األحداث في القصة كالترتيب الزمني الكاذب
« ٌ

لتنظيميا في الحكاية ،كالصالت بيف المدة المتغيرة ليذه األحداث أك المقاطع القصصية

كالمدة الكاذبة لركايتيا في الكاقع .كيعني صالت السرعة كصالت التكاتر . ..أم العالقات
بيف قدرات تكرار القصة كقدرات تكرار الحكاية».2
أف دراسة الزمف الركااي يقتضي المقارنة بيف ترتيب المقاطع الزمنية في
مما يعني ٌ

القصة بما يقابمو مف ترتيب نفس المقاطع في الخطاب ،حتى يتـ اكتشاؼ زمف األحداث
في العمؿ الركااي.
ميز بنفست) (BENVENISTEبيف مفيكميف لمزمف:
كقد ٌ

«-1الزمف الفيزيااي لمعالـ :كىك خطي كال و
متناه . ..كىك المدة المتغيرة كالتي يقي سىا
كؿ فرد حسب ىكاه كأحاسيسو ،كايقاع حياتو الداخمية.
-2كالزمف الحدثي :كىك زمف األحداث الذم ييغطي حياتنا كمتتالية مف األحداث» .3
قدمو الشكالنيكف الركس مف خالؿ
ككاف بنفست قد أعطى أيضان بعدان ج ديدان لما ٌ
دراستو لنكوع آخر مف الزمف ،كىك الزمف المساني أثناء بحثو عف األزمنة في الفعؿ الفرنسي
كتكصؿ إلى مستكييف مختمفيف لمتمفظ:
 1الشريؼ حبيمة ،بنية الخطاب الركااي  ،ص .48 ،47
 2جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص .47 ،46
 3سعيد يقطيف ،تحميؿ الخطاب الركااي ،ص .64
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«الحكي الذم يتميز بحكي أحداث الماضي ،حيث يتـ تقديـ أحداث أك أفعاؿ تقع
في و
زمف ما بدكف تدخؿ المتكمـ في الحكي ،كالخطاب الذم يعني كؿ ممفكظ يشترط باثان
كمستقبالن ،كعند األكؿ ىدؼ التأثير عمى الثاني بأية طريقة» ( .)1حيث يتـ التمييز بيف
أزمنة األفعاؿ انطالقان مف عالقة المتكمـ بممفكظو.
أف ىذه الدراسات النقدية حاكلت تقديـ رؤية جديدة تتجاكز السااد
كمما سبؽ نجد ٌ
ٌ

في الركاية التقميدية التي حافظت عمى التسمسؿ المنطقي كفقان لترتيب األحداث مف
الماضي إلى الحاضر ،فالمستقبؿ كما في الكاقع.

كقد قدـ الباحثكف مف أصحاب الركاية الجديدة نزعة تجديدية في اىتماميـ بالزمف
الركااي ،يمكف بمكرتيا في قكؿ أالف ركب غرييو ) « (ALAN ROB GHIAHبأف الزمف قد
أصبح منذ أعماؿ بركست ك كافكا ىك الشخصية الرايسية في الركاية المعاصرة،

بفضؿ

استعماؿ العكدة إلى الماضي كقطع التسمسؿ الزمني ،ك باقي التقنيات الزمنية التي كانت
ليا مكانة مرمكقة في تككيف السرد كبناء معماره» .2
ألف الزمف يتسـ
حيث انفتحت الركاية الحديثة عمى عدة أشكاؿ زمنية ،ذلؾ ٌ

بالمركنة ،كالركااي حر في تشكيؿ زمنو بكسر التسمسؿ المنطقي ،كبناء زمنو الخاص
ليخمؽ منو نصان إبداعيان جديدان كمتمي انز ببنيتو الزمنية ليتـ التأكيد عمى «أف
شكؿ الزمف بامتياز ،ألنيا تستطيع أف تمتقطو في تجمياتو المختمفة

الركاية ىي

الميثكلكجية كالداارية

كالتاريخية كالبيكغرافية كالنفسية».3
كعمكمان كانت ىذه لمحة عف مفيكـ الزمف كتقسيماتو ،حيث كاف محؿ اىتماـ النقاد
أف ىناؾ
كالباحثيف الذيف تناكلكه بالشرح كالتحميؿ ،كىذه الدراسات في مجمميا تؤكد عمى ٌ
 1سعيد يقطيف ،تحميؿ الخطاب الركااي ،ص .65
 2حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركااي ،ص .112
 3ميا القصراكم ،الزمف في الركاية العربية ،ص .36
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أزمنة خارجية تتصؿ بالسياؽ الخارجي المحيط بالنص ،كأزمنة داخمية تخص السياؽ
المغكم لعاؿـ النص المتخيؿ ،كعمى القارئ أف

يتنبو ليذه التقسيمات أثناء دراستو لبنية

الزمف في العمؿ السردم.
-2دراسة الزمن الروائـي:
تمكف الدارسكف مف خالؿ الجيكد التي بذلكىا في مجاؿ الزمف مف الكصكؿ إلى
أىـ األنكاع الزمنية التي يتشكؿ منيا النص الركااي ،لنشير مف خالليا إلى أىـ التصكرات
كالطرااؽ المتناكلة لدراسة الزمف الركااي.
كسنقتصر عمى الدراسة التي قدميا ج مرار جنيت لمزمف ،كذلؾ في كتابو (خطاب
الحكاية) أثناء دراستو لركاية مارسيؿ بركست (بحثان عف الزمف الضااع ) ،حيث تكصؿ إلى
أف دراسة الزمف تتـ كفقان لثالثة محاكر كىي:
ٌ
أف «نسؽ الترتيب الزمني في الركاية التقميدم ة
-1الترتيبٌ :
البد مف اإلشارة إلى ٌ

ينيض عمى نظاـ التعاقب الزمني ،كىك نظاـ خطي متسمسؿ يحكمو المنطؽ ...كلكف ىذا
النسؽ في الركاية الحديثة فقد خطيتو كأصبح الالمنطؽم ىك المتحكـ في الزمف الركااي
بفعؿ اؿخركقات الزمنية التي يمارسيا السارد عمى نظاـ تسمسؿ األحداث الركااية» .1حيث
يتـ كسر عمكدية الزمف لتنتج عنو عدة أزمنة متداخمة في النص الكاحد.
كالترتيب عند جيرار جنيت –كما ذكرنا آنفان -يتعمؽ بتحديد «الصالت بيف الترتيب
الزمني لتتابع األحداث في القصة كالترتيب الزمني الكاذب لتنظيميا في الحكاية».2

 1أحمد مرشد ،البنية كالداللة في ركايات إبراىيـ نصر اهلل ،ص .237
 2جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص .46
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نجد أف الترتيب يتعمؽ بتتبع كدراسة العالقات المختمفة بيف النظاـ الزمني لمكقااع
كالنظاـ الزمني اؿمزيؼ في الحكي ،ألنو ليس مف الضركرم في نظر البنااية «أف يتطابؽ
تتابع األحداث في ركاية ما أك في قصة مع الترتيب الطبيعي ألحداثيا».1
كينتج عف االختالؼ بيف الزمفيف انحرافات كتفاكتات يقكـ بيا الركاايكف المحدثكف
لخمؽ نمط جديد متميز ببنيتو الزمنية المتجاكزة لمسااد ،كبغية تجسيد رؤية فكرية كجمالية
تمثميا الركاية الحديثة بنمطيا المتشظي.
كاالختالؼ بيف الزمنيف يصطمح عميو جنيت بالمفارقة الزمنية الذم ىك «مصطمح
عاـ /لمداللة عمى كؿ أشكاؿ التنافر بيف الترتيبيف الزمنييف».2
كيسميو تكدكركؼ «بالتشكييات الزمنية» .3فؾؿ تنافر يحدث في ترتيب األحداث
بيف الزمنيف ييطمؽ عميو جنيت مصطمح المفارقة الزمنية.
كقد اعتبر جيرار جنيت «كؿ مفارقة زمانية تككف بالنسبة لمحكاية التي تتضمف
الف حك السردم ،كىذه
فييا كالتي تنضاؼ إلييا حكاية ثا ة
ني زمانيان ،تابعة لؤلكلى مف ناحية ٌ

التضمينات ييمكف أف تككف أكثر تعقيدان كبإمكاف أم مفارقة أف تككف في شكؿ حكاية أكلى

بالنسبة لمفارقة أخرل تتآلؼ معيا».4

تشكؿ المفارقة ضمف العمؿ السردم حكاية جديدة ،ككذا بالنسبة لعالقتو

ا مع

مفارقة أخرل ،مع تميز ىذه المفارقات بتعقد تشكيمتيا الزمنية تتطمب إمعاف النظر لفؾ
شفراتيا.
 1حميد لحمداني ،بنية النص السردم ،ص .73
 2جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص .51
 3فكزية لعيكس غازم الجابرم ،التحميؿ البنيكم لمركاية العربية ،ص .155
 4نبيمة زكيش ،تحميؿ الخطاب السردم في ضكء المنيج السيميااي ،دار الريحانة ،الجزاار( ،د ط)1997 ،
ص .82
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إف كشؼ ىذه المفارقات الزمنية كقياسيا «يسمماف ضمنيان بكجكد نكع مف درجة
ثـ ٌ
ٌ

الصفر التي قد تككف حالة تكافؽ زمني تاـ بيف الحكاية كالقصة ،كىذه الحالة المرجعية
افتراضية أكثر مما ىي حقيقية».1

إذ يتـ الكشؼ عف المفارقات الزمنية عندما ال يحدث تطابؽ بيف زمف القصة كزمف
فالداللة عمى ىذا قكؿ ج
الخطاب مف جراء تالعب الركااي بالنظاـ الزمنيٌ ،

مرار جنيت

«يمكف المفارقة أف تذىب في الماضي أك في المستقبؿ بعيدان كثي انر أك قميالن عف المحظة
الحاضرة ،أم عف لحظة القصة التي تتكقؼ فييا الحكاية لتخمي المكاف لممفارقة الزمنية
سنسمي ىذه المسافة الزمنية مدل المفارقة الزمنية كيمكف المفارقة الزمنية نفسيا أف تشمؿ
أيضان مدة قصصية طكيمة كثي انر أك قميالن ،كىذا ما نسميو سعتيا».2
كمدل المفارقة ىك «المجاؿ الفاعؿ بيف نقطة انقطاع السرد كبداية األحداث
اؿمسترجعة أك المتكقعة».3
أما سعة المفارقة أك اتساعيا «فينبغي قياس المساحة التي تشغميا العكدة إلى
ٌ

الكراء عمى صفحات الركاية».4

مما يعني أف الترتيب يضـ المفارقات الزمنية التي يندرج تحتيا ما
ٌ
باالسترجاع كاالستباؽ ،كسنقؼ عند و
كؿ منيما بالتفصيؿ فيما يمي:

 1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية  ،ص .47
 2المرجع نفسو  ،ص .59
 3حميد لحمداني ،بنية النص السردم ،ص .74
 4آمنة يكسؼ ،تؽفيات السرد في النظرية كالتطبيؽ ،ص .80
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-1-1االسترجاع أو االستذكـار (:)Analepsies

يعرؼ جي ار ؿد برنس ( )GERALD PRINCEاالسترجاع بأنو« :مفارقة زمنية تعيدنا
ٌ

إلى الماضي بالنسبة لمحظة الراىنة

كىك استعادة لكاقعة أك كقااع حدثت قبؿ المحظة

الراىنة التي يتكقؼ فييا اؿ قص الزمني لمساؽ مف األحداث ليدع اؿ

فطاؽ لعممية

االسترجاع».1
كيدؿ جيرار جنيت بمصطمح االسترجاع عمى «كؿ ذكر الحؽ لحدث سابؽ لمنقطة
التي نحف فييا مف القصة».2
حيث يتـ استرجاع أحداث ماضية يتـ بيا قطع السرد في زمنتيو المفركضة لتتشكؿ
حكاية ثانية عف ىذا االسترجاع بالنسبة لمحكاية األكلى.
إف عممية كسر الزمف بتقنية االسترجاع تبدك ٌأنيا مكظٌفة لغايات فنية كجمالية في

النص الركااي ،تيدؼ إلى تمبية حاجة التشكيؽ لدل المتمقي.
ٌ

3

كقد حدد جنيت ثالثة أنكاع مف االسترجاعات ىي:
-1-1-1االسترجاعات الخارجية (:)ExternalAnalopsis
ىي ذلؾ «االسترجاع الذم تظؿ سعتو كميا خارج سعة الحكاية األكلى.
كاالسترجاعات الخارجية ال تكشؾ

في أم لحظة أف تتداخؿ مع الحكاية األكلى

كظيفتيا الكحيدة ىي إكماؿ الحكاية األكلى عف طريؽ تنكير القارئ بخصكص ىذه
السابقة أك تمؾ».4
 1نقال عف عمي المانعي ،القصة القصيرة المعاصرة ،ص .51
 2جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص .51
 3ينظر :سمر ركحي الفيصؿ ،الركاية العربية البناء كالرؤيا ،ص .104
 4جيرار جنيت ،المرجع السابؽ ،ص .61 ،60
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-2-1-1االسترجاعات الداخمية (:)InternalAnalepsis

فيذا االسترجاع «ىك الذم يستعيد أحداثان كقعت ضمف زمف الحكاية ،أم بعد
بدايتيا ،كىك الصيغة المضادة لالسترجاع الخارجي» .1
كينقسـ ىذا النكع إلى قسميف:
-1-2-1-1االسترجاعات الخارج حكائية (غيرية القصة):
ىي « االسترجاعات التي تتناكؿ خطان قصصيان ،أم مضمكنان قصصيان مختمفان عف
السارد إضاءة
مضمكف الحكاية األكلىٌ ،إنيا تتناكؿ َّ
إما شخصية يتـ إدخاليا حديثان ،كيريد ٌ
سكابقيا ...كاما شخصية غابت عف األنظار منذ بعض الكقت ،كيجب استعادة ما

ضييا

قريب العيد».2
-2-2-1-1االسترجاعات الداخل حكائية (مثمية القصة):
كىي تمؾ االسترجاعات «التي تتناكؿ خط العمؿ نفسو الذم تتناكلو الحكاية األكلى
كتختمؼ عف ذلؾ اختالفان شديدان كىنا يككف خطر التداخؿ كاضحان ،بؿ محتكمان في
الظاٌىر».3
ميز جنيت بيف نكعيف مف االسترجاعات الداخمية ،كىما
كقد ٌ

االسترجاعات

التكميمية كالتك اررية ،ليظير تمييزه بيف نكعيف آخريف مف الزمف بإدخالو لممدل كالسعة
كىما االسترجاعات الجزاية كالكاممة ،كلنتعرؼ عمى كؿ منيـ فيما يمي:

 1نضاؿ الشمالي ،الركاية كالتاريخ ،ص .158
 2جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص .61
 3المرجع نفسو ،ص .62
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أ-االسترجاعات التكميمية:
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أطمؽ عمييا تسمية «اإلحاالت ،كتضـ المقاطع

االستيعادم التي تأتي لتسد ...فجكة سابقة في الحكاية ،كىكذا تنتظـ الحكاية عف طريؽ
ة
إسقاطات مؤقتة كتعكيضات متأخرة قميالن أك كثي انر كفقان لمنطؽ سردم مستقؿ جزايان عف
مضي الزمف».1
ألف الحكاية تعكد إلى
ب-االسترجاعات التكرارية  :كأطمؽ عمييا تسمية «التذكيراتٌ ،

ىذا النمط عمى أعقابيا جو ا انر كأحيانان صراحة  .كبالطبع ال يمكف ىذه االسترجاعات
التذكيرية أف تبمغ أبعادان نصية كاسعة جدان إالَّ ناد انر بؿ تككف تمميحات مف الحكاية إلى

ماضييا الخاص».2
ج -االسترجاعات الجزئية  :ىك «نكع مف االستعدادات التي تنتيي بحذؼ دكف أف
تنضـ إلى الحكاية األكلى . ..كىك ال يصمح إالٌ لنقؿ خبر معزكؿ إلى القارئ ضركرم
لفيـ عنصر معيف مف عناصر العمؿ . ..فالحكاية االسترجاعية تقطع صراحة بحذؼ
كتستأنؼ الحكاية األكلى مف حيث كانت قد تكقفت بالضبط ،إما استانافان ضمنيان . ..كاما
استانافان صريحان».3
د-االسترجاعات الكاممـة :كىذا النكع مف االسترجاع «يتصؿ بالحكاية األكلى دكف أم
فصؿ بيف مقطعي القصة ،مرتبطان بممارسة البداية مف الكسط ،فيرمي إلى استعادة السابقة
السردية كميا كىك يشكؿ عمى العمكـ قسطان ميما مف الحكاية ،بؿ ينطكم في بعض
أف الحكاية األكلى تبدك نياية مستبقة» .4
األحياف عمى الجكىرم منيا  ..بما ٌ

 1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص.62
 2المرجع نفسو  ،ص .64
 3المرجع نفسو ،ص .72 ،71
 4المرجع نفسو  ،ص .71
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-3-1-1االسترجاعات المختمطة (:)Analepses Mixte

ىي االسترجاعات التي «تككف نقطة مداىا سابقة لبداية الحكاية األكلى كنقطة
تتحدد بخاصية
سعتيا الحقة ليا . ..كىي الفاة التي يمجأ إلييا إال قميالن ،كعالكة عمى ذلؾ ٌ
مف خاصيات السعة ،مادامت ىذه الفاة تقكـ عمى استرجاعات خارجية تمتد حتى تنضـ
إلى منطمؽ الحكاية األكلى كتتعداه» .1
-2-1االستبـاق (:)Proleplsis
أطمؽ عميو جنيت مصطمح االستشراؼ ،كىك أقؿ تكات انر مف االسترجاعات ،مع أف
المالحـ الثالث الكبرل ( اإللياذة ،األكدمسة كاإلنياذة) تبتدئ كميا بنكع مف االستباؽ الزمني
كيظير ىذا النكع خاصة في الحكاية بضمير المتكمـ لتالؤميا معو ،نظ انر لما تحممو مف
طابع استعدادم يمكف السارد مف التمميح إلى المستقبؿ  .2كىك «مخالفة لسير زمف السرد
تقكـ عمى تجاكز حاضر الحكاية كذكر حدث لـ يحف كقتو بعد» .3
كيعني «القفز عمى فترة ما مف زمف القصة كتجاكز النقطة التي كصميا الخطاب
الستشراؼ مستقبؿ األحداث كالتطمع إلى ما سيحصؿ مف مستجدات في الركاية» .4
كاالستباؽ بدكره يضـ نكعيف مف االستباقات كىي:

 1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية  ،ص .70 ،60
 2ينظر :المرجع نفسو ،ص .76
 3نضاؿ الشمالي ،الركاية كالتاريخ ،ص .165
 4حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركااي ،ص .132
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 1-2-1استباقات خارجية (:)Externalproplelsis

تبدك «كظيفتيا ختامية في أغمب األحياف بما أنيا تصمح لمدفع بخط عمؿ ما إلى
نيايتو المنطقية».1
-2-2-1استباقات داخمية (:)Internalproplelsis
رأل جنيت أف ىذا النكع مف االستباقات «تطرح المشكؿ نفسو الذم تطرحو
االسترجاعات التي مف النمط نفسو ،أال كىك :مشكؿ التداخؿ ،مشكؿ المزاكجة الممكنة
بيف الحكاية األكلى كالحكاية التي يتكالىا المقطع االستباقي» .2
كقد ميز جنيت بيف نكعيف مف االستباقات الداخمية:
 -1-2-2-1االستباقات الخارج حكائية:

كتسمى أيضان غيرية القصة ،كىذا

النكع ال يتيدده خطر التداخؿ مع المحكي األكؿ .3
 -2—2-2-1االستباقات الداخل حكائية :كىي استباقات مثمية القصة كتقسـ
إلى نكعيف مف االستباقات الداخمية:
أ -االستباقات التكميمية :ىي «التي ُّ
تسد مقدمان ثغرة الحقة» .4
كىي «عبارة عف تطمعات يتكئ السارد عمييا لبياف مستقبؿ الشخصية الركااية دكف
أف يمجأ إلى إعادة حكي ىذا المحكي التكميمي مرة أخرل» .5
سردم آتيان»
ا
ب-االستباقات التك ارراية :كىي التي «تضاعؼ مقدمان داامان مقطعان
 1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية  ،ص77
 2المرجع نفسو  ،ص .79
 3ينظر :المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
 4المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
 5أحمد مرشد ،البنية كالداللة في ركايات إبراىيـ نصر اهلل ،ص .271
 6جيرار جنيت ،المرجع السابؽ  ،ص .89
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 -2الديمومـة  ،المدة (:)Duration

كيعني بيا جنيت مقارنة «مدة حكاية ما بمدة القصة التي تركييا ىذه الحكاية كىي
عممية أكثر صعكبة ،ذلؾ لمجرد أالٌ أحد يستطيع قياس مدة حكاية مف الحكايات كما
يطمؽ عميو ىذا االسـ تمقاايان ال يمكف أف يككف غير الزمف الضركرم لقراءتو» .1
فالمدة أك االستغراؽ الزمني يقارف بيف زمف القصة كزمف السرد مف حيث تسارع
األحداث أك تباط ئىا ،ليتـ اكتشاؼ المدة الزمنية التي استغرقتيا األحداث متناسبة مع
الطكؿ الطبيعي أـ غير متناسبة.2
«كاذا كانت دراسة مدة االستغراؽ الزمني (  )La duréeكقياسيا غير ممكنة.. .
فإف مالحظة اإليقاع الزمني ممكنة داامان بالنظر إلى اختالؼ مقاطع الحكي كتبيانيا
ٌ

كىذا االختالؼ يخمؽ لدل القارئ داامان انطباعان تقريبيا
الزمني».

عف السرعة الزمنية أك التباطؤ

3

كليذا اقترح جنيت لدراسة الديمكمة أربع تقنيات حكااية لمعرفة كيفية اشتغاؿ
الحكي مف خالؿ مستكييف ىما :تسريع الحكي الذم تندرج ضمنو الخالصة كالحذؼ
كتبطيء الحكي الذم يضـ الكقفة كالمشيد ،كسنتعرض لكؿ ذلؾ بالتفصيؿ فيما يمي:
 1—2تسريع الحكي:
الذم يككف «عبر تقديـ خالصة فترة زمنية في أسطر قميمة كذكر أىـ ما حدث
فييا ،كما يمكف تسريعو بشكؿ أكبر عبر القفز عف فترة زمنية محددة دكف اإلشارة إلى ما
حدث فييا».4
 1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية  ،ص .101
 2ينظر :نضاؿ الشمالي ،الركاية كالتاريخ ،ص .169
 3حميد لحمداني ،بنية النص السردم ،ص .76
 4عمي المانعي ،القصة القصيرة المعاصرة في الخميج العربي ،ص .54
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مما يعني َّ
أف تسريع السرد «ىك ضمكر في زمف القصة مقابؿ الزمف السردم
ٌ

اآلخر المحدث ،بحيث يختصر الزمف الحقيقي
زمنان ما قد أنجز كتـ تجاكزه».1

بأف
في عبارة أك جممة أك إشارة تكحي ٌ

و
بشكؿ مجمؿ ،بحيث يستغرؽ زمنان أقؿ مف
فقد يتـ اختصار حدث ما كيشار إليو

النص جمالية خاصة ِّ
تمكف القارئ مف
مما ييكسب ٌ
زمنو الطبيعي لتفادم ركاكة التعبيرٌ ،
سرعة الفيـ .كلتحقيؽ ىذا المستكل ،اقترح جنيت تقنيتي الخالصة كالحذؼ.

-1-1-2الخالصة أو المجمل (:)Sommaire
يرمز لو جنيت بػ :زمف الحكي < زمف الحكاية.
«كتعتمد الخالصة في الحؾ م عمى سرد أحداث ككقااع يفترض أنيا جرت في
سنكات أك أشير أك ساعات ،كاختزاليا في صفحات أك أسطر أك كممات قميمة دكف
التعرض لمتفاصيؿ» .2كقد تتجمى الخالصة في مظيريف :محددة كغير محددة.
-1-1-1-2الخالصة المحددة:
« إف المجمؿ كفؽ ىذا المظير يعمؿ عمى تحديد الزمف الذم تستغرقو األحداث
الركااية التي يحتكييا».3
-2-1-1-2الخالصة غير المحددة:
كىي خالصة « تفأل عف تحديد الزمف الذم تستغرقو األحداث الركااية اؿ
يحتكييا».4

 1نضاؿ الشمالي ،الركاية ك التاريخ ،ص .170
م لحمداني ،بنية النص السردم ،ص .76
 2حـ د
 3أحمد مرشد ،البنية كالداللة في ركايات إبراىيـ نصر اهلل ،ص .284
 4المرجع نفسو ،ص .289
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 -2-1-2الحذف أو القطع (:)Ellipsis

كيرمز لو بػ :زمف الحكي=  ،0كزمف الحكاية =ف ،كمنو زمف الحكي<

∞ زمف

الحكاية.
كىك « تقنية زمنية تقتضي إسقاط فترة طكيمة أك قصيرة مف زمف القصة ،كعدـ
التطرؽ لما جرل فييا مف كقااع كأحداث».1
مما يعني َّ
أف «السرد يغفؿ لحظة مف الحدث»  .2كتحميؿ الحذكؼ مرتد في نظر
ٌ

جنيت إلى تفحص زمف القصة المحذكؼ .3

كيقسـ جنيت الحذؼ إلى ثالثة أقساـ:
-1-2-1-2الحذف الصريـح:
اء جاء ذلؾ في بداية
كىك « إعالف الفترة الزمنية المحذكفة عمى نحك صريح ،سك ن

الحذؼ ،كما ىك شااع في االستعماالت العادية ،أك تأجمت اإلشارة إلى تمؾ المدة إلى
حيف استاناؼ السرد لمساره».4
كىك بدكره ينقسـ إلى نكعيف:

محدد :كيتـ فيو« :تعييف مسافة المدة المحذكفة بإشارة دقيقة يمكف ع دىا
أ-حذف ّ

يتضمف حذفان زمنيان»  .5مثؿ (مرت سنتاف).
النص
أف ٌ
دليالن كاضحان عمى ٌ
ٌ

 1حسف بحراكم ،بنية الشكؿ الركااي ،ص .156
 2عمي المانعي ،القصة القصيرة المعاصرة في الخميج العربي ،ص .55
 3ينظر :جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص .117
 4حسف بحراكم ،المرجع السابؽ ،ص .159
لة حسف أحمد العزم ،تقنيات السرد كآليات تشكيمو الفني ،ص .83
 5فؼ
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النص ،كلكف مف غير أف
تمت اإلشارة إليو في ٌ
ب-حذف غير محدَّد  :كىك «ما ٌ
ييحدد الراكم مقدار فترتو الزمنية عمى و
نحك بارز كدقيؽ»  .1مثؿ (مرت سنكات طكيمة).

-2-2-1-2الحذف الضمني ()Ellipse Limplicite

النص بكجكدىا بال ٌذات ،كاٌنما يمكف القارئ أف يستدؿ
صرح في ٌ
كيعني «تمؾ التي يي ٌ

عمييا مف ثغرة في التسمسؿ الزمني أك انحالؿ ؿالستم اررية السردية» .2

النص ،كال تكجد إشارة تدؿ عميو كعمى القارئ أف يكتشؼ ق
فال يظير الحذؼ في ٌ

بحدكث خمخمة في االستم اررية الزمفية.

 -3-2-1-2الحذف االفتراضي ((Lipse Hypothétique
ك ىك « الذم تستحيؿ قكقعتو ،بؿ أحيانا يستحيؿ كضعو في أم مكضع كاف ،ك الذم ينـ
عنو بعد فكات األكاف استرجاع » .3فال تكجد أية قرااف أك طريقة تدؿ عميو ،ك قد يظير
مف خالؿ انقطاع استم اررية الزمف.
-2-2تبطيء الحكي:
مثمما كانت السرعة تعمؿ عمى تسريع الحكي مف خالؿ تقنيتي الخالصة كالحذؼ
جانب آخر يشيده الحكي ك
ىناؾ
ه

فإف
ٌ ،

معمؿ عمى تبطياو ،فالتبطيء ىك بمثابة «الحركة

السرد ،أم إبطاء السرد كتعطيؿ تسارعو بالتبطئ أك حتى اإليقاؼ» .4
ٌ
المضادة لتسريع ٌ
حيث يخفؼ الحكي مف سرعة سيره أك حتى يكقفو باستعماؿ تقنيتيف

جنيت ب:المشيد كالكقفة ،لنتعرؼ عمييما فيما يمي:
-1-2-2المشهـد (:)Seene
ي مرمز لو بػ :زمف الحكاية =زمف الحكي
لة حسف أحمد العزم ،تقنيات السرد كآليات تشكيمو الفني ،ص .83
 1فؼ
 2جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص .119
 3المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
 4نضاؿ الشمالي ،الركاية كالتاريخ ،ص .177
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الفصؿ الثالث

كيقصد بو المقطع الحكارم الذم يأتي عبر المسار السردم ،كقد يحقؽ تساكم الزمنيف بيف
ي
الحكاية كالقصة تحقيقان عرفيان.1

حيث تككف المدة المستغرقة في زمف الحكاية ىي نفسيا المدة المستغرقة في زمف القصة.
-2-2-2الوقفة (:)Pause
كيرمز ليا بػ :زمف الحكي= ف  ،زمف الحكاية = ،0إذان زمف الحكي∞> زمف الحكاية .
يعني أنو «تككف في مسار السرد الركااي تكقفات معينة ييحدثيا الراكم بسبب لجكاو

إلى

كيعطؿ حركتيا» .2
الكصؼ ،فالكصؼ يقتضي عادة انقطاع السيركرة الزمنية ي

فتظير قدرة الكقفة في إيقاؼ تنامي األحداث الركااية بالحد مف تصاعد مسارىا التعاقبي،
لتقحـ الكصؼ في منظكمة الحكي ،مما يؤدم إلى تكقؼ زمف الحكاية

 ،3حيث يستمر

اإلبطاء في الحكي إلى أف يتكقؼ لنجد أنفسنا أماـ الكصؼ.
-3التواتـر (:)fréquency
التردد أك التكاتر ىك «العالقة بيف معدؿ تكرار الحدث كمعدؿ تكرار ركاية الحدث فالحدث
يقع كتيركل حكايتو ،كقد يتكرر كقكعو مرات عدة كتتكرر ركايتو مرات عدة
أك تيركل حكاية كاحدة تختصر كؿ التكقعات المتشابية ».4
فالتكاتر يرتبط «بمسألة تكرار بعض األحداث مف المتف الحكااي عمى مستكل السرد ».5

 1ينظر :جيرار جنيت ،خطاب الحكاية ،ص .108
 2حميد لحمداني ،بنية النص السردم ،ص .76
 3ينظر :أحمد مرشد ،البنية كالداللة في ركايات إبراىيـ نصر اهلل ،ص .310
 4نضاؿ الشمالي ،الركاية كالتاريخ ،ص .184
 5آمنة يكسؼ ،تقنيات السرد في النظرية كالتطبيؽ ،ص .70
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أف جيرار جنيت كاف قد أعطى صمغ متعددة كمتفرعة لمزمف تكشؼ عمى ثراء
نجد ٌ

ية
النص السردم الذم يتميز ببنية زمنية متشظية تحمؿ الكثير مف المعاني كالدالالت ا لخؼ
التي تستدعي مساىمة القارئ لمكشؼ عنيا.
كعمكما كانت ىذه أىـ التقنيات التي قدميا جنيت لدراسة الزمف ،كقد رأينا كيؼ
ق كلذا كاف
اتسمت دراستو بالدقة كالكضكح لما خصصو مف تحديد لكؿ عنصر عمى حد ،
تفضيمنا لو عمى غيره مف الباحثيف ممف درسكا الزمف السردم ككنو الرااد في ىذا المجاؿ.
كسنقتصر في دراستنا لمزمف في ركاية "خطكات في االتجاه اآلخر" عمى محكريف
مما قدمو جيرار جنيت مف عناصر كىما:
 الترتيب :االسترجاع كاالستباؽ. المدة :مف خالؿ تسريع الحكي كتبطياو.ؿفتمكف مف الكشؼ عمى أىـ مميزات البنية الزمنية في ىذه الركاية .
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-3دراسة الزمن في رواية "خطوات في االتجاه اآلخر":

أصبح الركااي يمارس نكعان مف المعب الفني بالزمف ،كىذا المعب محككـ بقكاعد
خاصة بعد دراسة جيرار جنيت التي كانت أكثر دقة –كما الحظنا سابقان -أثناء تمييزه بيف
زمنيف :زمف القصة ،أم الزمف الذم كقعت فيو األحداث خارج اؿ ـ حكي ،كزمف الخطاب
الذم متحدد في الطريقة التي تناكؿ بيا الركااي تمؾ األحداث داخؿ اؿـ حكي.
 1زمن القصـة:
- 3
زمف حقيقي ،أم زمف األحداث كما كقعت في الكاقع فيك
أف زمف القصة ىك ه
نعمـ ٌ

الزمف الطبيعي الذم ييمكف قياسو فيزياايان ،أم زمف األحداث المتصمة بالسياؽ الخارجي
المحيط بالنص ،حيث يعنى بتتبع األحداث كما حصمت في الكاقع كالتاريخ.

«كيبدك أف الزمف التاريخي أبمغ األزمنة الخارجية داللة في المدكنة الركااية»

.1

حيث تستفيد الركاية مف التاريخ ،كتجعؿ منو مرجعية ألحداثيا

يختار الركااي حادثة
ؼ

معينة مف تاريخ البالد ،كينتقؿ بيا إلى العالـ المتخيؿ ليعالجيا

بطريقتو الخاصة ،حتى

م.
ؼة
متككف لدينا نصان إبداعيان تظير فيو براعة المبدع اؿف
أف الركااي في ركاية "خطكات في االتجاه اآلخر" قد أخذ مف الكاقع أك
يبدك ٌ

باألحرل التاريخ ،حدثان حاكؿ مف خاللو كشؼ كمعالجة بعض

األكضاع (السياسية

كاالجتماعية كاألمنية كاالقتصادية) ،كؿما كاف اإلبداع الفني يستدعي االنزياح عف الكاقعية
يف لمتاريخ أم عبارة عف سرد كتقرير لحقااؽ تاريخية ،فإف
حتى ال يككف العمؿ نقالن أـ ان
الركااي في ىذه المدكنة عمؿ عمى المزج بيف الكاقعي كالمتخيؿ لتظير لنا جمالية ىذا
العمؿ مف خالؿ إزاحة الستار عف زمف أحداث القصة.

 1عبد الكىاب الرؽيؽ ،في السرد ،ص .28
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كالالفت لالنتباه في ىذه الركاية ىك االفتتاحية التي حددىا الركااي عمى لساف بطمو
كجعميا بداية لمقصة:
«فكر اجتيازم منطقة الجمارؾ التي أذف لي فييا بالخركج

دكف تفتيش انبثؽ مف

شخص ال أذكر أني رأيتو مف قبؿ ...قاؿ:
العدـ
ه
ىذه ىي رسالة إليؾ ضعيا في مكاف أميف...
في فندؽ اليزار ...كفي الغرفة ...سارعت إلى قراءة الرسالة.
األستاذ نجـ الديف ...لقد ارتأت قيادة تنظيمنا السرم ترشيحؾ لمعضكية فيو بعد
تأكدىا مف سالمة طكيتؾ كنبالة تكجيياتؾ كك

طنيتؾ ...فإياؾ أف تبادر بالرد

السؿبي.1»...
أف الحدث في القصة بدأ بمحظة
ىذا المقطع مف الفصؿ األكؿ يعبر عمى ٌ
الحاضر ،حيث كاف البطؿ في و
بمد آخر غير بمده كبالذات في منطقة الجمارؾ التي عبرىا
و
بشخص مجيكؿ مسممو رسالة مف المنظمة
ليمتقي

تدعكه فييا ؿالنخراط إلييا بصفتو

مناضال مدافعا عف حقكؽ اإلنساف مع تيديدىا إياه بعدـ الرد السمبي.
ككأف الركااي أراد منذ البداية أف يضعنا في صكرة الحدث الكبير كالرايس في
الركاية لكف دكف اإلعالف عف زمف كقكع الحدث ،حيث كانت البداية غير معمكمة ال إشارة
زمنية أك قرينة تاريخية تم ٌكف مف تحديد زمف القصة بدقة أك الزمف المرجعي كالحقيقي
لؤلحداث.

 1حفناكم زاغز ،خطكات في االتجاه اآلخر ،ص .9 ،8 ،7
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كمف خالؿ لحظة الحاضر التي بدأ فييا الحدث األكؿ داخؿ القصة كعالقتو بما
يجرم بعده مف أحداث يمكف تحديد البداية الفعمية لزمف اؿؽصة مف مقطع يمكف عده قرينة
تاريخية تدؿ عميو .كرد عمى شكؿ ارتداد لمماضي في الفصؿ الثاني:
«...أنا ىكذا منذ اليفاعة ال أميؿ إلى االنخراط في األحزاب أك الجمعيات كأ حرل
التنظيمات اؿسرية ،لقد تجذر لدم ىذا االتجاه منذ أف تنا قت إلى عممي الفاجعة الغامضة
التي أكدت بحياة كالدم ...كىك ينتمي إلى الحزب الشيكعي  ...كلـ يكف عمى كفاؽ مع
النظاـ الحاكـ ...مما أك غر بعض أعكاف السمطة االنتيازييف  ...األمر الذم حدا ىـ
لمتخلص منو ...ليترؾني دكف العاـ الرابع كأختي سيى تتسمؽ عاميا الثاني في رعاية أـ
شديدة الطبية ...مما أىمني بعد نيؿ الشيادة الجامعية في سف مبكر إلى الحصكؿ عمى
كظيفة مرمكقة في أكثر مف مؤسسة كأخي انر بك ازرة الخارجية» .1
أف الذاكرة انفتحت عمى الماضي
في ىذا المقطع نجد ٌ

أف بداية زمف
 ،لنكتشؼ ٌ

تكضح
القصة عبارة عف لحظة زمنية تعكد إلى الماضي البعيد كالقريب معان ،كىي لحظة ٌ

حدثان ميمان كىك منيج البطؿ في الحياة كسبب رفضو

ؿلمنظمات اؿذم تككف لديو منذ

طفكلتو ،كعند مقتؿ كالده بالضبط المنتمي لمحزب الشيكعي ،حيث كقع القتؿ عمى أيدم
ىؤالء ،كىذا المنيج تجذر في أعماقو في مختمؼ مراحؿ حياتو حتى عند دراستو كتخرجو
كعممو كمناضؿ كمدافع عف حقكؽ اإلنساف بك ازرة الخارجية.
عدىا قرينة تاريخية لبداية مرحمة تتميز بالعنؼ
كىذه البداية لزمف القصة يمكف ٌ
حددىا الكاتب في مكض ع آخر مف الركاية بإشارة زمنية تاريخية كىي« :ما يحدث منذ
عشرية كاممة مف عنؼ كدمار كتخريب» .2

 1الركاية ،ص.14 ،13
 2نفسو ،ص .49
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أف أحداث الركاية جرت زمف العشرية السكداء كعمى كجو
فيذه إشارة مباشرة إلى ٌ

التحديد زمف التسعيفمات مف القرف الماضي.

جاء ىذا الزمف التاريخي مؤط انر لمركاية زمنيان يمكف أف نكتشفو مف خالؿ بعض
القرااف الدالة عمى سياقو داخؿ الركاية ،المحمؿ بمعاني الالأمف

ك المعاناة أك باألحرل

صراع اإلنساف مع المكت ،فشكؿ مرجعية ألحداث الركاية تمكف الركااي مف خالليا تؿمس
التاريخ بطريقة فنية بارعة.1
أف الركااي لـ يمتزـ في سرد أحداثو مسا انر خطيان منتظمان ،بؿ تخممو نكع مف
نكتشؼ ٌ

التذبذب في الترتيب ظير عمى مستكل االفتتاحية « كتتمثؿ ىذه الذبذبة في تركيب الجمؿ
2
حددت حاضر
كالفقرات كفي تركيب الؼصكؿ كاألجزاء»  .حيث انطمؽ الركااي مف نقطة ٌ

تعرؼ القارئ مف خالليا عمى الحدث الركااي ،أم منذ المطمع االفتتاحي الذم
القصة ٌ

تمثؿ في دعكة البطؿ إلى االنخراط في المنظمة ،غير أنو تذبذب في الزمف بعكدتو إلى
الماضي الذم مثٌؿ نقطة البداية لزمف القصة ،كىي طفكلة الشخصية المحكرية.
نالحظ أثناء سير األحداث منذ االفتتاحية إلى النياية نكعان مف التذبذب في حركة
السرد بيف الحاضر كالماضي القريب كالبعيد ،فبيف الفينة كاألخرل تستدعي المحظة
الحاضرة الماضي ليتطمب مف القارئ إمعاف النظر كاعماؿ فكرقمف أجؿ استيعاب تسمسؿ
األحداث في العمؿ المتخيؿ.
أف أحداث الركاية جرت في زمف التسعيف مات مف القرف
يبدك في إشارة الركااي إلى ٌ

الماضي ،فييا شيء مف عدـ الكضكح ،حيث لـ يحدد التاريخ الذم كقعت فيو األحداث

 1ينظر فريدة إبراىيـ بف مكسى ،زمف المحنة ،ص .66
 2سي از أحمد قاسـ ،بناء الركاية ،ص .30
- 215 -

بنية الزمف

الفصؿ الثالث

ق مف خالؿ بعض القرااف
بدقة ،أم لـ يذكر األحداث سنكيان ،إالَّ َّأننا نحاكؿ أف نست شؼ
كالفقرات الدالة عمى سياؽ الزمف الطبيعي ألحداث الركاية.
كفيما يمي سنحاكؿ ترتيب أحداث الركاية التي عمؿ الركااي عمى

كسر سيركرتيا

أف
الزمنية ،كترتيبيا تسمسالن منطقيا مناسبان لؤلحداث الكاقعية كما تجرم في الكاقع مع ٌ
يحدد زمنو بدقة ،إالَّ َّأننا سنعتمد عمى بعض القرااف كالمقاطع لتساعدنا عمى
الركااي لـ ٌ
ترتيب األحداث زمنيان كما في الكاقع:
- 1طفكلة البطؿ كبالذات منذ مقتؿ كالده كتعميمو كعممو.
- 2سفره لبد آخر كرسالة المنظمة التي تدعكه فييا باالنضماـ إلييا.
- 3التجكؿ كالمقاء بفاتف في فندؽ الرياحيف.
- 4في المطار المقاء بالصديؽ عبد السالـ.
- 5النزكؿ بأرض الكطف ليتمقى رسالة المنظمة المطالب فييا بقراءة بعض الكتب
التي أرسمت إليو.
- 6أحداث إـ ارة ب كقرار عقد المؤتمر الذم تأجؿ بفعؿ تمؾ األحداث.
- 7المقاء برايس المنظمة كالتحاكر في الكتب.
- 8المقاء بعبد السالـ لمساعدتو حكؿ قضية دفع مبمغ لممنظمة.
- 9المقاء مع رجؿ المنظمة كطمب القضاء عمى

أربعة أشخاص الذم رفضو

البطؿ.
 - 10الحديث عف مجزرة حي الزيتكف التي استيدفت عاامة الحاج محي الديف
بالقتؿ.
 - 11المقاء مع مدير العمؿ كقرار عقد مؤتمر بإمارة س كحدكث عدة جرااـ.
 - 12بعد الجرااـ حدث المقاء بالمنظمة ليعمف عف رفضو فأعمف المكافقة
النياية مفتكحة).
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أف الركااي –كما ذكرنا سابقا -لـ يحدد األحداث تحديدان زمنيان
مع ٌ

دقيقا ،إال أننا

حاكلنا ترتيب األحداث في زمف القصة ،مع أف تحديده كاف بصفة مطمقة لتجاكز الركااي
ذكر السنكات ،مما سبب بعض الغمكض ،فكاف ترتيبانف مقيدان بما كرد مف أحداث.
كلما كاف زمف القصة يعني الزمف الخارجي أك الحقيقي الذم يستدعي ترتيب
األحداث منطقيان ،كأثناء ترتيبنا ألحداث الركاية كما تجرم في الكاقع ،فقد كجدنا نكعا مف
االضطراب في الترتيب ،أم كسر سير الخط الزمني ،حيث بدأ الركااي قصة أحداثو
بمحظة الحاضر كأثناء سفر البطؿ أك تكاجده بالخارج لممارسة عممو كتمقي الرسالة مف
قبؿ المنظمة التي تكجيت إليو تدعكه إلى االنخراط فييا ،كالزمف الطبيعي يتطمب البدء
مف(ح )2أم لحظة استرجاع مرحمة طفكلة الشخصية المحكرية ،كبال ٌذات عند مقتؿ كالده
الذم ككف لديو فكرة رفض المنظمات ك تعميمو  ،ليصؿ إلى لحظة الحاضر كممارسة
عممو بك ازرة الخارجية التي بدأت بيا القصة.
ألف الزمف الطبيعي يستدعي أف يككف
جاء ترتيبنا لؤلحداث عمى ذلؾ النحكٌ ،

الترتيب تصاعديان مع أف الركاية كاف محدث فييا نكعان ما مف الخمخمة بالترتيب الطبيعي
إلضفاء الطابع الركااي أك التخيمي عمى األحداث ،حيث اكتسبت بعدان فنيا رااعان.
أم أف زمف القصة امتد مف طفكلة البطؿ لما كاف دكف العاـ الرابع

كصكال إلى

مرحمة العمؿ في الحاضر ،الفترة التي استيدؼ فييا مف قبؿ المنظمة بدعكة االنضماـ
كاستمرار ذلؾ حتى نياية الركاية ،كلتحديد ىذه الفترة زمنيان،

نحدد أكالن ع ـ ر البطؿ الذم

ألف بطمو عا نى مف مرحمة صعبة ىي مرحمة اإلرىاب ككؿ ذلؾ
نجد الركااي قد تجاكزهٌ ،
لينأل بيا عف الكاقعية ،إالَّ َّأننا نستطيع اكتشاؼ عمر البطؿ مف خالؿ بعض الممفكظات
التي كانت بمثابة قرااف تدلنا عمى ذلؾ:
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البطؿ في صغره كاف دكف العاـ الرابع ،حيث بدأت األحداث في زمف القصة
أما
كأختو سيى في العاـ الثاني ليذكر الركااي بعدىا عمر سيى عمى لساف البطؿٌ « :
األخت سيى التي تصغرني كقد أخذت تتسمؽ العقد الثالث مف عمرىا» .1

أف سيى في العقد الثالث ،عممان أنيا تصغر البطؿ بسنتيف،
مف العبارة ندرؾ ٌ

ـ ما

يعني أف البطؿ يتجاكز عمره العقد الثالث بقميؿ كتحديدان بسنتيف.

نقكـ بإجراء عممية إحصاء ـ ف العاـ الرابع مف عمر البطؿ الذم

بدأ بو زمف

القصة كصكالن إلى عمره الحالي الذم يتجاكز العقد الثالث بسنتيف ،أم عمره  32سنة أم
ىك في مرحمة الشباب ،فنجد أف ىذه الفترة تقدر بػ

 29سنة ،ـ ما يعني أف فترة أحداث

أف الركااي تجاكز الكثير مف األحداث كاىتـ
الركاية استغرقت تسعة كعشر مف سنة ،مع ٌ

بأبرزىا في حياة بطمو ،الذم عانى كيعيش في زمف استفحؿ فيو العنؼ اإلرىابي كثي انر منذ
أكثر مف عشرية ،ككؿ ذلؾ تـ سرده في

 159صفحة لنجد زمف سرد تمؾ األحداث ال

يتجاكز ثالثة أشير كنصؼ.
ككؿ ما استطعنا الحصكؿ عميو مف إشارات زمنية لحساب تمؾ المدة
الخطاب يككف كفؽ الجدكؿ اآلتي:

 1الركاية ،ص .53
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المدة المستغرقة

سفر البطؿ إلى الخارج

أسبكع

طمب المنظمة مف البطؿ

ش ػي ػ ػػر

المجمكع

قراءة الكتب المرسمة إليو
شػيػ ػ ػ ػػر

عقد مؤتمر بإمارة س خالؿ

ثالثة أشير ك نصؼ

الشير المكالى الذم تأجؿ
نظ ار لؤلحداث التي تجتاحيا
أمضى البطؿ بعض األياـ

أكثر مف أسبكع( نصؼ

في ممارسة حياتو اليكمية

شير)

تقرر عقد مؤتمر بإمارة س

منتصؼ شير جديد

كقبمو بيكـ كانت نياية
الركاية.
الجدكؿ رقـ()02
جدكؿ حساب زمف الخطاب
كىنا نجد الركااي لو قدرة فنية بارعة في التالعب بالزمف كمزج اإلشارات الزمنية
المتفاكتة ،كلنكتشؼ بنية الزمف أكثر فتعرض لزمف الخطاب كفقان لتقنيتي الترتيب كالمدة.
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 2زمن الخطاب:
- 3

إف زمف الخطاب يأتي في مقابؿ زمف القصة ،كه ك الزمف الذم ال يمكف أف يككف
ٌ

ترتيبو مثاليان متسمسالن ،إذ يصبح لمركااي أحقية التالعب بالزمف مباشرة عند كلكجو العالـ
المتخيؿ ليخمؽ عالمو الخاص ،الـ ختلؼ عف الكاقع بطابعو الفني الذم يكحي بالجمالية
أف «المعب باألزمنة داخؿ
الكامنة خمؼ النص اؿـ سركد مف خالؿ التالعب باألزمنة .إذ ٌ

القصة عم هؿ جمالي بحت ال يؤثر عمى األحداث مف حيث الماىية كالجكىر ،كانما مف
حيث الصياغة كالترتيب».1
فإف ذلؾ
ؼ
الركااي عندما يقكـ بتكسير الزمف الطبيعيٌ ،

ال يؤثر عمى جكىر

األحداث مف ناحية فيـ كاستيعاب القارئ ليا ،كانما يؤثر عمى سير األحداث مف ناحية
التقديـ كالتأخير الذم يحدثو الركااي مف جراء التالعب بالزمف ،حيث تنتج عنو شبكة
متداخمة مف األزمنة ،تتطمب مف القارئ إمعاف النظر في النص حتى تتضح لو الرؤية
بفيمو لؤلحداث ،كبذلؾ تنكشؼ الجماليات كالدالالت الكامنة خمؼ خمخمة الزمف ،التي
النص مف جديد.
تتحقؽ بمساىمة القارئ في إعادة ترتيب أحداث ٌ
أف الركااي لـ يرتب أحداثو ترتيبان
ككما الحظنا سابقان في المدكنة التي بيف أيدينا ٌ

منطقيان ،كانما قاـ بكسر سيركرتيا كاحداث نكع مف الذبذبة الزمنية كفقان لما يقتضيو العمؿ
اإلبداعي.
كالذم يفتح ركاية

"خطكات" يشعر بنكع مف التداخؿ كالغمكض الذم يكتنؼ

أحداثيا ،لتكظيؼ الركااي المفارقات الزمنية التي أحدثت خمخمة في مسارىا كجعمت

 1سمماف كاصد ،المكضكع كالسرد ،مقاربة بنيكية تككينية في األدب القصصي ،دار الكندم ،اربد( ،د ط)2002 ،
ص .261
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األحداث متشابكة يتعذر فيميا لمكىمة األكلى ،لصعكبة تحديد زمنيا الطبيعي ،لكف الذم
يمعف النظر كيعيد ترتيب األحداث يدرؾ الجماليات كالدالالت الكامنة خمؼ ىذا البناء.
أوالًال :الترتيب :
قبؿ الكلكج في المكضكع َّ
البد مف ترتيب األحداث في زمف الخطاب كما تقدميا لنا
الركاية ،مثمما قمنا بترتيبيا في زمف القصة لندرؾ مدل تغير مسارىا أك باألحرل المنحى
الجديد الذم بنيت عميو عمى مستكل زمف الخطاب:
 - 1سفر البطؿ و
لبؿد آخر كرسالة المنظمة التي تدعكه فييا باالنضماـ إلييا.
- 2طفكلة البطؿ كبال ٌذات عند مقتؿ كالده كتعميمو كعممو.
أما باقي األحداث التي تبدأ مف(

 )12-11-10-9-8-7-6-5-4-3فإنيا تبقى

بنفس الترتيب عمى مستكل زمف القصة ك زمف الخطاب ك المتكاجدة في الصفحة
 216مف البحث.
البد مف مخطط يبيف العالقة بيف زمف القصة كزمف الخطاب:
كؿلتكضيح أكثر ٌ
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مخطط يبيف العالقة بيف الزمنيف ( القصة ،الخطاب)
نالحظ ٌأنو يكجد نكع مف التطابؽ بيف زمف القصة كزمف الخطاب ،كأكردنا لفظة
(نكع) ألف الكاتب كىك ينقؿ لنا أحداث الركاية اعتمد خمخمة النظاـ الزمني عمى مستكل
االفتتاحية ،فالحدث الذم بدأت بو الركاية يأتي في المرتبة الثانية مف الترتيب الطبيعي
(ح ،)2كصدكر ىذا الحدث في الركاية يجعؿ القارئ يطرح عدة تساؤالت تتمحكر حكؿ:
ما ىي كظيفة البطؿ بالذات؟ كما نكع المنظمة التي تدعكه لالنضماـ إلييا كلماذا؟ .
كاإلجابة عف ىذه األسامة كغيرىا تستدعي تتبع األحداث في الركاية بدقة.
فالنظاـ الزمني لمركاية ينطمؽ مف ىذا الحدث ،كمف لحظة اؿ حاضر يميو استرجاع
يكضح نقطة االنطالؽ لزمف القصة ،فزمف الخطاب انطمؽ مف الحدث ( ح)2
حدث ماض ٌ
بالنسبة لزمف القصة ،كىك في الزمف الحاضر ارتد إلى الماضي ( ح )1مف زمف القصة،

ليستمر بعدىا سير األحداث في الحاضر متجو

ا نحك األماـ ،إالٌ أنو تنتابو نكع مف

الخمخمة باستخداـ بعض المفارقات التي فعثر عمييا بيف الفينة كاألخرل ليعكد السرد إلى
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لحظة الحاضر ببعض األحداث الفرعية المتممة لمحدث األكؿ كىك الحدث البؤرم لمركاية،
المتمثؿ في دعكة االنخراط إلى المنظمة تميو

متممات الحدث المتمثمة في المقاءات

كالمكالمات كالطمبات.
يستمر سير زمف الخطاب بنفس الحدث كفي لحظة الحاضر تدعمو –كما ذكرنا
آنفان -األحداث الفرعية مف المقاءات كالطمبات مف قبؿ المنظمة كالحدث (ح

 )7ك(ح )9

أحداث أخرل تمس شخصيات
كغيرىا مف األحداث المماثمة ،كقد تخمؿ ىذه األحداث
ه
أخرل مف الركاية غير البطؿ ،كىـ أفراد استيدفتيـ المنظمة الستغالليـ كمنيـ مف
تعرضت لو بالقتؿ (ح( ،)8ح ،)10ك(ح.)11
كىناؾ حدث مف نكع آخر ليظير جانبان آخر مف حياة البطؿ كىك اؿ حدث (ح )3
كقع في حبيا ليحدث الفراؽ عند عكدتو إلى الكطف
حيث التقى بفاتف في البمد اآلخر ،ؼ
كيستمر الحدث األكؿ في الحاضر كصراع البطؿ مع المنظمة لتنقطع سيركرة ىذا
الحدث باسترجاع ذكريات فاتف ليعكد الحدث األكؿ ،كيستمر إلى نياية الركاية التي
اختتمت بنفس الحدث ،أم استمرار المنظمة في الضغط عمى البطؿ لالنضماـ إلييا
كخكض غمار ما يسمكنو جيادان معو ـ أيف أعمف المكافقة المبداية ،لكف السؤاؿ الذم يطرح
نفسو :ىؿ انتيت بو الخطكات في االتجاه اآلخر أـ ال؟ .
أف زمف الخطاب افتتح بالحاضر كانتيى بو ،كقد يجعؿ الخطاب مفتكحان ،أم
لنجد ٌ

َّ
استباؽ لركاية أخرل.
ا
صح التعبير
أف النياية كانت مفتكحة ،كيمكف عدىا إف ٌ

يحدد الزمف بدقة إالٌ ٌأننا حاكلنا الكقكؼ عميو
أف الركااي –كما ذكرنا آنفان -لـ ٌ
كمع ٌ

كترتيب األحداث في زمف الخطاب مف خالؿ بعض القرااف كالفقرات الدالة عميو.
كلفيـ زمف الخطاب أكثر البد مف دراستو مف خالؿ تحديد االسترجاعات
كاالستباقات الكاردة في الركاية.
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-1االسترجـاع:

اعتمد الركااي في "خطكات" عمى االسترجاع لبعض أحداثيا ،أم قاـ باستعادة
بعض األحداث التي كقعت في الماضي بالنسبة لمحظة الراىنة

مف ا لسرد ،كاالسترجاع

حسب جنيت ينقسـ إلى ثالثة أنكاع :استرجاع خارجي ،داخمي كاسترجاع مختمط.
-1-1االسترجاع الخارجي:
كما كرد في ركاية "خطكات" استرجاع البطؿ لطفكلتو كحادثة مقتؿ كالده:
«...أنا ىكذا منذ اليفاعة ال أميؿ إلى ا النخراط في األحزاب أك الجمعيات كأحرل
لدم ىذا االتجاه منذ أف تنا
التنظيمات السرية ...لقد تجذر ٌ

قت إلى عممي الفاجعة

الغامضة التي أكدت بحياة كالدم . ..كىك ينتمي إلى الحزب الشيكعي ...مما أكغ ر بعض
أعكاف السمطة االنتيازييف كذكم الحظكة ،األمر الذم ح داىـ لمتخمص منو بعد الفراغ مف

أحد االجتماعات السرية لمحزب . ..فكاف أف اغتالكه بفضاعة ككحشية...
العاـ الرابع كأختي سيى تتسمؽ عاميا الثاني في رعاية أـ ش

ليتركني دكف

ديدة الط مبة ...استطعت

كأختي الحصكؿ عمى نصيب محترـ مف المعرفة ...مما أىمني بعد نيؿ الشيادة الجامعية
في و
سف مبكرة إلى الحصكؿ عمى كظيفة مرمكقة في أكثر مف مؤسسة كأخي انر بك ازرة
الخارجية».1
ىذا المقطع عبارة عف كمضة كاشفة قدميا السارد حكؿ نفسو بما أنو الشخصية
المحكرية ،سمحت بإضاءة جانب مف حياة البطؿ عف د طفكلتو ،كأثناء مقتؿ كالده بالذات
كتعميمو ،إذ تمكنا مف معرفتو مف خالؿ تقديـ ىذا االسترجاع.
كمع َّ
أف ىذا الحدث المسترجع كرد في النظاـ الزمني لمركاية ىك (ح  ،)2كىك زمف
خارج عف زمف المحكي األكؿ ،إالَّ َّأنو كاف مفس انر كمكمالن كمكضحان لمحدث األكؿ.
 1الركاية ،ص .15 ،14 ،13
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فبحكـ كظيفة البطؿ كتحت تأثير ىذا االسترجاع (ح  )2مف نظاـ زمف الركاية الذم
تمثؿ في استرجاع الطفكلة كمقتؿ الكالد كتعميمو كاف ىذا الحدث بمثابة الحافز الذم دفع
البطؿ في شبابو بعد مزاكلة تعميمو كتخرجو إلى العمؿ بك ازرة الخارجية كبالذات كعضك في
لجنة مكافحة العنؼ كاإلرىاب .ىذا المنصب الحساس الذم ينتمي إلى النظاـ السمطكم
ىك الذم جعؿ البطؿ مستيدفان ،حيث ش ٌكؿ حاف انز آخر جعؿ المنظمات تتكجو إليو بدعكة
االنخراط إلييا (ح  )1ؿنؾتشؼ أنو كاف مدعمان لمحدث (ح  )2كمبر انر كشارحان لو ،ليظير
عدـ اقتناعو كرفضو لمثؿ ىذه المنظمات.
أف كظيفة ىذا االسترجاع بعيد المدل كظيفة
كمنو نجد ٌ

جمالية كداللية ،ساىمت

في بناء داللة النص مف ناحية كشفيا عف ماضي الشخصية كتككينيا النفسي
كاالجتماعي حيث تداخؿ مع حاضر الركاية بصكرة فنية رااعة.
 -2-1االسترجاع الداخمي:
كيمكف أف نميز بيف نكعيف مف االسترجاعات الداخمية:
 -1-2-1االسترجاعات الخارج حكائية:
كقد كرد في ركاية "خطكات" بعض االسترجاعات غير منتمية لمحكاية ،لكنيا كقعت
بعد بداية المحكي األكؿ ،تمثمت في إقحاـ الركااي شخصية جديدة ىي شخصية "عبد
السالـ" صديؽ البطؿ لينقؿ لنا الراكم البطؿ أحداثان عف ماضي ىذه الشخصية :
«أراني كجيان لكجو أماـ شخصية فذة عجيبة شديدة الغرابة لدييا مف الخبث
ك المكر كاالحتياؿ ما يفكؽ كؿ تصكر كاحتماؿ ،ما كنت ألدرم كالزلت ما الذم جعميا
فجر
تممؾ كؿ ىذه القدرات المتعددة الجكانب :ىؿ المغامرة كالتجريب أـ الذكاء كحده مف ٌ
أف مستكاه التعميمي ىزيؿ كثقافتو دكف
مخزكف الطاقات الذىنية كالنفسية؟ ...بالرغـ مف ٌ
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المستكل ...ابتدأ حياتو بما يشبو الصفر ،لكنو في سرعة قياسية أصبح مف أىـ رجاؿ
التكريد كالتصدير.1»...
في ىذا المقطع عمؿ الراكم البطؿ عمى استرجاع ماض قريب المدل ،تمثؿ في
استحضار شخصية عبد السالـ أحد األصدقاء القدماء ،كىي شخصية جديدة عمؿ
الركااي عمى إقحاميا في الركاية ،لتظير عند لقاء البطؿ بالصديؽ بالمطار أثناء العكدة
لمكطف ،ليقكـ الراكم البطؿ مباشرة باسترجاع ماضي ىذه الشخصية ليكشؼ لنا عف جانب
مف حياتيا ،كيؼ كانت في الماضي ،ككيؼ أصبحت في الحاضر مف أىـ رجاؿ التكريد
المؤىالت لذلؾ
كالتصدير في ظرؼ قياسي بالرغـ مف أنيا في الماضي كانت ال تممؾ
ٌ

إالٌ ٌأنيا حققت ذلؾ كتـ الكصكؿ إلى منصب حساس ينتمي إلى عالـ الماؿ كاألعماؿ،
ككؿ ذلؾ مف أجؿ تبرير أسمكب التعامؿ مع مثؿ ىذه الشخصيات مف خالؿ تكضيح

سمككيا كعالقتيا مع اآلخريف لتبرز عالقة الزمف بالشخص ية  ،مف حيث تكضيح كيفية
استغالؿ كتعامؿ الشخصية مع الزمف.
مف خالؿ السياؽ الحكااي ليذا المقطع نجد أنو استرجاع داخمي ،كىك خارج
السارد استرجع ماضي الشخصية مباشرة
حكااي ،أم ٌ

عندما أقحمت في الركاية فقاـ

باستعادة ماضييا القريب الذم جعميا في المحظة الراىنة مف السرد عمى مثؿ ىذه الحاؿ

أف مكضكع ىذا االسترجاع ال عالقة لو بالحكاية الرايسية أم
مف الثراء ،كمف ثمة نجد ٌ

أف ىذا االسترجاع َّ
أدل كظيفة
مضمكنو
ه
مختمؼ عف مضمكف اؿ ـ حكي األكؿ ،لنكتشؼ ٌ
بنااية ساىمت في إضاءة جكانب مف الشخصية الركااية.

السارد عمى استعادة ماضي شخصية أخرل ،ظيرت في
كفي سياؽو آخر عمؿ ٌ

ثـ غابت ،لتظير ثانية مف خالؿ استرجاع الراكم البطؿ ليا ،كتمثمت ىذه
بداية الركاية ٌ
الشخصية في شخصية فاتف :

 1الركاية ،ص .48 ،47
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«كفي لمحة خاطفة تمثمت في كجداني صكرة فاتنتي الساحرة المتأ بية المستعصية،
ت د ظالؿ ىيمنتيا عمى ركاد المقيى التي ما
كانت تتربع عمى عرشيا في فندؽ الرياحيف ،ـ
اار فيما يتراءل لي لكالىا.1 »...
كاف ليرتادىا ز ه
يكشؼ االسترجاع عف جانب مف شخصية فاتف ،كىك سر جماليا الذم تمد بظاللو
في الفندؽ ،فكاف بمثابة المغناطيس الذم يجذب ركاد المقيى ،كاؿ بطؿ ىك اآلخر لـ يسمـ
مف انجذابو إلييا لشدة إعجابو بيا ،فكقع في حبيا ،حتى أصبح يسترجع ذكرياتيا كىك
بعيد عنيا مما مكف مف حضكر شخصية فاتف ثانية مع ٌأنيا غا

بت عف األحداث منذ

الصفحات األكلى لمركاية.

ىذا الجانب الذم استعاده البطؿ

يحمؿ قيمان رمزية حيث كاف رم از لمجماؿ  ،كداللية

ساىمت في تككيف بنية الشخصية ،كمنو بناء داللة النص .
كمكضكع ىذا االسترجاع كاف بعيدان عف الحكاية الرايسية ،كظفو الركااي لخمؽ نكع
مف المتعة كالكشؼ عف الجماليات كالدالالت الكامنة خمؼ ىذا االسترجاع ،كالتي ساىمت
النص.
في بناء ٌ
 -2-2-1االسترجاعات الداخل حكائية:
كىي نكعاف :تكميمية كتك اررية.
أ -االسترجاعات التكميمية :
كيتمثؿ ىذا النكع في ركاية "خطكات "

في استرجاع السارد لممجزرة التي حدثت

ببيت الحاج محي الديف « :أيؽتؿ رج هؿ في السبعيف مف عمره

مجاىد قديـ مشقكد لو

باالستقامة كالصالح ،ليس لو مف جرـ إال ككنو أبان ألحد ضباط الجيش األباة األبطاؿ
 1الركاية ،ص .102
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الذم ىك في مثؿ عمرم ،درس القانكف ثـ اختار بعد الخدمة الكطنية البقاء في الجيش
سميماف شيـ نبيؿ كأبكه مناضؿ جميؿ اندفع ليحمي حفيدتو الرضيعة التي كاف مصيرىا
الذبح مع أميا كحتى المرأة العجكز ...أربعة مف أفراد أسرة عريقة ماجدة تباد دفعة كاحدة
عمى مقربة مف فتاة في عز الخصكبة كالعطا ء ».1
فالحدث الذم مسبؽ ىذا االسترجاع كاف عبارة عف عرض ألحداث الجريمة ليقكـ
بعدىا مباشرة السارد البطؿ باستعادة تمؾ األحداث لسد بعض الثغرات في الحكي السابؽ،
حيث أضاؼ ىذا االسترجاع بعض العناصر المكممة لمحدث األكؿ ،فجاء بذلؾ الحكي
منتظما خاصة كأف المسافة النصية التي تفصؿ بيف الحدث األكؿ كاسترجاعو قصيرة
جدان.
فعمى مستكل الصفحات نجد صفحة كاحدة تفصؿ بينيما ،حيث احتؿ االسترجاع
السطكر األكلى مف الفصؿ المكالي لمفصؿ الذم كرد فيو الحدث األكؿ ،أما بالنسبة
لممسافة الزمنية فكاف االسترجاع في الغد مباشرة  ،أم في الصباح مف اليكـ المكالي ؿليكـ
الذم حدثت بو الجريمة ،ك مع ذلؾ كاف مكمالن لو ،حيث استطاع القارئ التعرؼ عمى
بعض العناصر التي تساىـ في بناء الشخصية.
ب -االسترجاعات التكراريـة :
يتجسد ىذا النكع مف االسترجاع في ركاية "خطكات" أثناء استعادة السارد البطؿ
لماضي "الميدم صفكاف" كما حدث لو ك ؿإلمارة مفذ أف تربع عمى عرشيا مف جراء
كبريااو كأكىامو التي تركت اإلمارة تسقط في يد المحتؿ ،حيث كاف يستعيد البطؿ ىذه
الشخصية ،كيحكي عنيا بيف الفنية كاألخرل ؿمقارف في ا ألخير بينيا كبيف ما حدث لو ىك
في اؿحاضر.

 1الركاية ،ص .129
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«الميدم صفكاف كانت كؿ األياـ ممؾ يمينو . ..تمكف أف يفسج مف خيكطيا سمما
أف القاعدة ظمت كامنة تتربص
ارتقى عميو إلى فكؽ . ..كأف يجعؿ لسمطانو ظالال . ..إال ٌ

فبغت بعد عز كمجد
ة
حتى أذف اهلل أف تنطبؽ عميو ك بأشفع كأقصى ما يمكف أف محدث،

كسمطاف كىيمماف تحكؿ مسكينان ضعيفان خاافان متذبذبان ال يقكل عمى قكؿ ال أك يعبر صمتو
عف احتجاج.1» ...
كاسترجاع ىذا الحدث ىك لمتذكير بما كاف مممكو الميدم مف قكة كعز كمجد لكف
خطأه في ترتيب األكليات كاساءتو فيـ الكاقع جعمو عرضة ليسقط في قبضة العدك الذم
و
عنداذ ضعيفان مسكينان لـ يستطع حتى أف يعبر عف
افتؾ منو اإلمارة ككؿ ما يممؾ فتحكؿ
رفضو لما آلت إليو حاؿ البالد كحالو.
كالدافع الذم دعاه إلى استرجاع ما حدث لمميدم صفكاف ىك التشابو

بيف ىذا

الحدث كحاؿ بطؿ الركاية ،حيث تـ إسقاطو عمى البطؿ كما حدث لو مف جراء دعكة
المنظمة باالنخراط إلييا كممارسة أفعاليا كىك المناضؿ الذم يدافع عف حقكؽ اإلنساف
كيكافح كؿ أشكاؿ العنؼ ،فالبطؿ يشعر بمعاناة الميدم الذم لـ يستطع استنكار كرفض
ما آؿ إليو كضعو ،كالبطؿ أيضان ال يستطيع أف يعبر عف رفضو باالنضماـ إلى المنظمة
ألنو كاقع تحت الضغط .
كمف خالؿ االسترجاع التالي يرفض البطؿ أف يحدث ذلؾ معو:
مت قبؿ أف أشيد مثؿ تمؾ النياية التي تعجز األلفاظ عف كصفيا
« ...رباه ليتني ي

كتجسيدىا بالحرؼ كال حتى بالرسـ . ..تمؾ كانت خاتمتو ىك  ...أما خاتمة أيامي فإني ال

 1الركاية ،ص .108
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أستطيع التكيف بيا أك تخميف مدل عمقيا كضراكتيا ،بالرغـ مف أف كؿ ليالي كأيامي
كانت بيف بيف ،ال ىي مثؿ ما أحمـ كال ىي كما أتكقع.1 »...
تجمى في ىذا االسترجاع الماضي في لحظة الحا ضر فكانت لو كظيفة المقارنة
بيف حدثيف متماثميف في استمرار الفشؿ في إيصاؿ ما يجب قكلو أك التعبير عف الرأم
بالرفض كاالحتجاج ،حيث كانت نياية الميدم بشعة ككذلؾ كانت أياـ البطؿ منذ تكجو
المنظمة إليو عمى مقربة مف أياـ الميدم األخيرة ،كالمختمفيف في الغمكض الذم يكتنؼ
مصير البطؿ في حياتو.
لنصؿ إلى أف التماثؿ بيف الحدثيف يكمف في الشكؿ كالمضمكف مف ناحية إيضاح
حدث العنؼ المسمط عمى الشخصيات ذات المناصب الحساسة ،أك باألحرل المجتمعات
العربية ،كاالختالؼ أيضان بيفىـا يكمف في األطراؼ الفاعمة كالمفعكؿ بيا.
مما ساىـ في بناء
ىكذا عمؿ ىذا االسترجاع عمى الجمع بيف الماضي كالحاضر ٌ

النص ،حيث أكسبو الكثير مف الدالالت كالجماليات الفنية.
-3-1االسترجاع المختمط:

لـ يعتمد الر كائم كثي انر عمى ىذا النكع ،كلع ٌؿ النمكذج الكحيد الذم عثرنا عميو
يتجسد في:
ٌ
بحر آخر مف فيض الماضي ...أحداث كشخكص كانت قد تخممت حياتي في
« ..ه

أزمنة ...منيا ما كنت أبتيج بو كأتناغـ معو ،كمنيا ما كاف يثير ني كيطمس الفرحة

بضراكة بيف جكانحي ،حشكد مف المعارؼ تتراءل لي مف قريب أك بعيد ...جمعتني بيـ
ثـ تالشت بانتياء تمؾ الدكاعي
مقتضيات كظركؼ أك القت بيننا مناسبات كمصالحٌ ،

يب ...أراني أحيا في كاقع مات فيو
كاألسباب ...أيف أجدني أعاني مف سيطرة القمؽ كالر ة
 1الركاية ،ص .109
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الضمير اإلنساني ،كتردت األخالؽ كشاع التناقض كالت فكب عف العدالة كالمساكاة...
كالتنكر لممثؿ العميا كالقيـ اإلنسانية ،كعجز النظاـ الدكلي...عف تحقيؽ األىداؼ النبيمة
...أك حماية حقكؽ اإلنساف» .1
قاـ البطؿ باستعادة الماضي أيف كانت لو معارؼ كثيرة ،تبعان لمقتضيات عممو
كمنوا ما كانت الصدفة سببو

ا ،منيا ما أسعده كمنيا ما أحزنو ،فنكتشؼ أف ىذا

االسترجاع يدكر حكؿ أحداث كقعت قبؿ بداية زمف اؿ محكي األكؿ ،لنصؿ في الجزء
الثاني إلى لحظة الحاضر كالزمف الذم يعيش فيو البطؿ أم أف أحداثو كقعت بعد بداية
المحكي األكؿ فيي تنتـ م إليو كتحكي عنو ،كىي تشير إلى زمف العنؼ كاإلرىاب الذم
يعمث في األرض فسادا ،كينتيؾ حقكؽ اإلنساف ،الزمف الذم جعؿ البطؿ مستيدفان مف
طرؼ المنظمة اإلرىابية ،مما جعؿق يعيش حياتو في قمؽ كحيرة .
مت إلى ما قبؿ المحكي األكؿ في جزاو األكؿ
كبذلؾ نجد أف ىذا االسترجاع م د
كالحؽ بالمحكي األكؿ في جزاو الثاني  ،كمف ىنا كسـ بالمختمط .
-2االستباق:
يأتي االستباؽ في مقابؿ االسترجاع ،كقد كردت أمثمتو في الركاية كفؽ ما يمي:
-1-2االستباقات الخارجية:
تظير في الحكي عف طريؽ العناكيف ،أك تقديـ ممخصات لما سيحدث في
المستقبؿ.2

 1الركاية ،ص .36 ،35
 2ينظر أحمد مرشد ،البنية كالداللة في ركايات إبراىيـ نصر اهلل ،ص .267
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كمما كرد ـ ف االستباقات الخارجية عف طريؽ تقديـ الممخصات في الركاية جاء
عمى لساف الراكم البطؿ بعد أف طمبت منو المنظمة االنضماـ إلييا:
« فأنا اآلف شات أ ـ أبيت أحد مرشحييـ كحسب ما يبدك أنو ليس في إمكا فم أف
كىب أني قبمت االفضكاء تحت أجنحتيـ كانتياج السبؿ التي يسمككف ،فماذا يككف
أرفضٍ ،

بالضبط ...لست أدرم ما إذا كنت أقكل أف أجز بنفسي في دكامة ذلؾ الفعؿ
دكرم معيـ
ٌ
مف قتؿ كدمار كتخريب ،ال أعتقد أني مؤىؿ لذلؾ حتى كاف رغبت بدعكل خدمة الصالح
العاـ أك تغيير المنكر كاحقاؽ الحؽ» .1
كقكلو أيضان« :الرسالة القنبمة المكقكتة التي

قذفت بيا الـ جاقيؿ ستظؿ قابمة

لالنفجار في أية لحظة ،كلـ يعد في اإلمكاف االبتعاد عنيا أك التخمص مف تبعات ما
يترتب عمييا».2
فالسَّارد ىنا َّ
لخص مجمكعة مف األحداث الركااية المتصمة بمحتكل الحكاية
الرايسية ،المتمثؿة بدعكل االنخراط مف قبؿ المنظمة ،فكاف االستباؽ ىنا في المثاؿ األكؿ
بأنو
عبارة عف تصريح مف البطؿ مميدان فيو لما سيحدث في المستقبؿ مف جراء الطمب ٌ
ألنو ليس بإمكانو الرفض ،كىك الذم ال يقكل
سيصبح عضكان مف المنظمة رغمان عنوٌ ،
عمى ممارسة أفعالوا.

يمخص ما
كفي المثاؿ الثاني فيما يخص الرسالة المب عكثة مف طرؼ المنظمة ٌ
سيحدث لو في المستقبؿ بأف حياتو ستظؿ مرىكنة بيذه الرسالة التي سينجر عنيا العديد
مف الطمبات التي أصبحت كستصبح تالحقو أينما يتكاجد في المستقبؿ ،كالتي ليس في

 1الركاية ،ص .10
 2نفسو ،ص .24 ،23
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إعالف رفضو بسبب الضغكطات التي تمارسيا

كستيمارسيا المنظمة عميو.
ت تقديـ الممخص ىنا في كال المثاليف
َّـ

ضيقة لمجمكعة مف األحداث
في سعة ٌ

الركااية التي تستغرؽ فترة طكيمة ،أم سيتناكليا بالتفصيؿ فيما بعد ،كىذا النكع مف

ألف في ذلؾ داللة عمى شعكر البطؿ بالقمؽ
االستباقات جاء محمالن بالكثير مف المعانيٌ ،

كالتكتر المستمر عبر الحكي كالمتكغؿ في المستقبؿ.
-2-2االستباقات الداخميـة:
كالتي نميز فييا بيف نكعيف مف االستباقات:
-1-2-2االستباقات الداخل حكائية:
كىذا النكع بدكره ينقسـ إلى قسميف:
أ-االستباقات التكميمية:

ؿيبيف الركااي مستقبؿ الشخصية الركااية ،يجعؿ الراكم البطؿ في ركاية "خطكات "
يتطمع إلى مستقبمو فيقكؿ:
«ما كاف ليخطر عمى بالي كال حتى يمكف أف يرد عمى ذىني كمية في أقصى
االحتماالت أف أجد نفسي ذات يكـ أنتمي إلى بعض المنظمات التي تمارس أم صنؼ
مف أشكاؿ العنؼ ،محميا كاف أ ك إقميميا أك دكليا ،سكاء كعضك بسيط أك رايس خمية أك
أمير عمى مجمكعة منيـ» .1
يعبر
ىذا االستباؽ فيو تطمع إلى مستقبؿ الشخصية كما سيحدث فييا بعد ،كىك ٌ

عف حالة القمؽ المصاحبة لمبطؿ ككنو سيصبح عضكان مف المنظمة .كىذا ما ال
 1الركاية ،ص .13
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يستطيع اإلفصاح عنو لتبقى معو حالة القمؽ مستمرة إلى المستقبؿ ،حيث كاف االستباؽ
عمى صمة كشيجة بمحتكل الحكاية.
السارد في و
مثاؿ آخر يحمؿ في
كبعد تتالي األحداث كتكاصؿ الحكي تحؽؽ قكؿ ٌ

بأنو قد يقتنع يكمان ما كيصبح عضكا
طياتو استباقان آخر يتطمع فيو إلى المستقبؿ ٌ

مف

المنظمة مباشرة عند المحاكرة مع رايس المنظمة:

«لع ٌؿ األياـ كاألحداث كالكقااع التي تقتحـ حياتنا كتتغمغؿ في كياننا تجعمني أسارع
إلى اعتناؽ مذىب الجماعة قبؿ فكات األكاف».1
لكف تحقؽ ذلؾ االستباؽ بأنو قد يقتنع كيحدث االنضماـ كاف مف قبيؿ التكاطؤ فقد
اكتفى بذكر نتيجة الطمب بأنو قد يكافؽ عمى االنضماـ ،حيث كاف ىذا االستباؽ إشارة
صغيرة لما سيحدث في المستقبؿ مف أحداث كاف مسككت عنيا .فأضاء لنا الطريؽ لما
و
تـ إثبات حدكثو
ٌ
سيتضمنو السرد فيما بعد بشكؿ مجمؿ ،كذلؾ لسد فجكة حكااية ،كمع ٌأنو ٌ

في مسار الحكي لتبقى نيايتو كاعالف المكافقة مفتكحة.
ب -االستباقات التكراريـة:

يعمف البطؿ عف أحداث الحقة سيتناكليا الحكي فيما بعد فيقكؿ:
«يسعدني أف أيعرب لكـ عف قبكلي االنضماـ إليكـ كالذم لف يككف نافذان قبؿ
الحكار مع مف تككمكف إليو إنجاز ىذا األمر» .2
تكجو بيا إلى المنظمة كالتي أعمف فييا مكافقتو
فمنذ كتابة البطؿ ىذه الرسالة التي ٌ
المبداية كالتي لف تككف نافذة إالَّ بعد التحاكر مع الرايس ،أصبح القارئ في حالة انتظار
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لتحقؽ ىذا االستباؽ ،ليحدث فعالن بعد مسافة طكيمة مف الحكي أثناء حدكث المقاء
كالتحاكر مع رايس المنظمة:
« ٌإنني بإذنو تعالى سأناضؿ مف أجؿ االرتفاع بقدراتي إلى مستكل ثقة اإلخكاف في.1 »...
ىذا السياؽ جاء إجابة عف السياؽ االستباقي األكؿ ،فكاف ضركرة الزمة لربط
السرد ،كنكتشؼ مف ىذا المقطع أنو يحمؿ استباقان آخر
االستباؽ بيذه النقطة مف ٌ

معؿف

عف رغبة السارد البطؿ في االنضماـ ،كلكف مف قبيؿ التكاطؤ –كما ذكرنا سابقان -كىذه
الرغبة لـ تتحقؽ خالؿ المسار السردم لمركاية ،حيث تركت الزمف مفتكحان كبقيت النياية
مفتكحة ،فيمكف أف يحدث في المستقبؿ أك ال يحدث ،لتظير حرية الركااي في تقنية
االستباؽ أكثر مف االسترجاع المحدد بفتراتو.
كقد أكرد الركااي استباقان آخر في نفس المكضكع ،لكف يأتي مناقضان لالستباؽ
الذم قبمو:
«كسكؼ أككف صريحان كحازمان فيما سأبديو ليـ بأنو يستحيؿ أف أتكرط فيما ال يقره العقؿ
أك يرتضيو الضمير الخالص ،حتى كاف كاف ثمف امتناعي ىك حياتي الشخصية» .2
يعمف السارد في ىذا االستباؽ عف حدث سيجرم في المستقبؿ تمحكر حكؿ إعالف
ألف محكرىا العنؼ .كمنذ
رفضو عف ممارسة عمميات المنظمة التي تخالؼ الشرعٌ ،

إعالف ىذه الرغبة أصبح القارئ في حالة انتظار ،ينتظر مف خالليا إمكانية لتحقؽ ليذا

االستباؽ ،حيث يتـ اإلعالف صراحة عف رأم كرغب ة الشخصية ،إال أنو لـ يتـ تحقؽ
االستباؽ بالرغـ مف الجرأة كالصراحة التي يتصؼ بيا البطؿ ،ألنو كاقعه تحت ضغط
المنظمة ،كالنشغالو بأمكر التحضير لممؤتمر الذم سيتكجو إليو.
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كىناؾ مثاؿ آخر يمكف أف نعتبره إجابة ضمنية عف االستباؽ الذم قبمو ،ليحمؿ
في طياتو استباقا آخر يعمف عف أحداث أخرل:
«فعالن تمؾ ىي أمنيتي ،أف أقاتؿ بكؿ ما أممؾ أك أستطيع الحصكؿ عميو ،محتالن
لكطني أك أم كطف عربي ،ألننا أمة كاحدة انتماؤىا العركبة كدينيا اإلسالـ ،لذلؾ سأىب
تتد جذكرم منو كتنتمي أركمتي إليو» .1
فداء لكطف ـ
نفسي ن
كرد ىذا االستباؽ عمى شكؿ إعالف عف رغبة
ففي الفصؿ األخير مف الركاية ى

فداء لكطنو العربي اإلسالمي.
البطؿ المتمثمة في ٌأنو سيحارب كؿ محتؿ كيضحي بنفسو ن
كالقارئ لمركاية يترقب تحقؽ ىذه الرغبة ،حيث يجد في الصفحة المكالية ليذا
االستباؽ مباشرة ،أنو تـ تحديد المكقع الذم سيذىب إليو كالتخطيط لما سيقكـ بو ،لكف
دكف تحقؽ لذلؾ االستباؽ أك تمؾ الرغبة ،ألف الركاية انتيت بزمف مفتكح ،كيمكف تحقؽ
ذلؾ في المستقبؿ.
-2-2-2االستباقات الخارج حكائية:
كما كرد في ركاية "خطكات " يقدمو الراكم البطؿ ،كىك عبارة عف استباؽ يتضمف
حكاية عف فاتف التي التقى بيا في الخارج ،حيث كاف مكضكعو غير منتي لممحكي
األكؿ ،فيقكؿ:
« فاتف التي تكقعت السعادة عندما ازددت منيا قربان( ...أصبحت) لغ انز عصيان كأنا
في محيط سمعيا كبصرىا أشعر أف بيني كبينيا مسافات جدبان كأدغاؿ كثيفة كتالؿ
شماء.2»...

 1الركاية  ،ص .156
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ؾ أف
«( ...
غادرت) كفي أعماقي نكع مف البيجة المحتشمة لمقطيعة التي تكش ي
ي

داع خارجي
تحدث بيف فاتف كخطيبيا ،بالرغـ مف يقيني باستحالة االقتراف بيا ألكثر مف و
كداخمي».1
لما
في كال المقطعيف نجد ٌ
أف كؿ ذلؾ يحدث كالبطؿ ما يزاؿ مع فاتف ،أم ٌأنو ٌ

بأنيا بعيدة عنو ،كما يشعر باستحالة االقتراف بيا.
كاف معيا كاف يشعر ٌ

كمثؿ االستباؽ إعالنان لما سيحدث في المستقبؿ ،كقد تحقؽ ىذا االستباؽ كلـ
يحدث فعالن المقاء بيا مرة أخرل ،حيث كانت ىناؾ مسافات بعيدة حقان،

كلـ يقترف بيا

ألنيا كانت في بؿ د كالبطؿ في و
البطؿ أك يحدث حتى المقاءَّ ،
بمد آخر .كأصبحت عند
عكدة البطؿ إلى كطنو عبارة عف ذكرل في حياتو ،مع ٌأنو حاكؿ السفر إلييا في بعض
لكف ظركفو حالت دكف ذلؾ ،كحدث ىذا بعد مسافة طكيمة مف
المرات ليمتقي بياٌ ،

االستباؽ ،حيث كرد في الصفحتيف  102ك 103مف الركاية.

لنستشؼ مف ىذا االستباؽ ٌأنو خارهج مف مضمكف المحكي األكؿ ليظير جانب

آخر في حياة البطؿ ،جانب ـ فعـ بالحب كالشكؽ كالحنيف في ىذا العالـ المميء بالشركر
في فترة تميزت بالعنؼ .كقد جاء ىذا االستباؽ لسد فجكة حكااية لـ تتكرر في مسار
إفـ ا كانت عبارة عف ممخص تطمٌع مف خاللو البطؿ إلى مستقبمو مع المرأة التي
الحكي ،ك ٌ

تـ إثبات ىذا السياؽ الحكااي لتظير مدل براعة الركااي الفنية في كيفية إدخاؿ
ٌ
أحبيا ،ؼٌ

ىذا المكضكع مع اؿ ـ حكي األكؿ ،مع ٌأنو لـ يؤثر عؿ ل مجرل الحدث الرايسي ككنو
استغؿ بعض الصفحات القميمة فقط مف الركاية ليعكد منو إلى المحكي األكؿ.

أف االشتغاؿ عمى تقنيتي االسترجاع كاالستباؽ لو أىميتو الخاصة
يتبيف َّ
ٌ
مما سبؽ ٌ

في الحكي ،إذ اعتمد عمييما الركااي في خمخمة النظاـ الزمني لؤلحداث ككسر الرتابة
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النص الجمالية اإلبداعية ،كيثبت مدل قدرة الركااي عمى
مما يكسب ٌ
المخمة بالنظاـٌ ،
التالعب بالزمف ليخمؽ منو زمنو الخاص في و
أف القارئ
نص متميز ببنااو الزمني ،حتٌى ٌ

ال يشعر بتشكيش يمخؿ بالترتيب ،بؿ يخمؽ لديو نكعان مف المتعة الفنية أثناء عممية
القراءة.

ثانياًال :المدة الزمنية:
كقد ذكرنا سابقان ٌأنو يمكف دراسة ىذا العنصر كما اقترح جنيت كفقان لمستكييف:
تسريع الحكي ،كتبطيء الحكي.
-1تسريـع الحكي:
تقكـ ىذه العممية باالعتماد عمى تقنيتيف متمايزتيف كىما الخالصة (المجمؿ)
كالحذؼ (القطع).
-1-1الخالصـة:
كسنحاكؿ دراسة الخالصة في ركاية "خطكات " مف خالؿ نكعيف :الخالصة
المحددة كالخالصة غير المحددة.
-1-1-1الخالصة المحددة:
كمما كرد
تككف فييا فترة األحداث الممخصة محددة زمنيان كبشكؿ كاضح كصريحٌ ،

النص :
في ٌ

النظر بيف الفينة كاألخرل في َّ
أف ما يحدث منذ يعشرية
«أرجك أف تسجؿ لكي تعيد ٌ
كاممة مف عنؼ كتخريب كدمار ليس إالَّ َّ
عما يجرم مف اؿفكضى كتفشي ظاىرة
ردة فعؿ َّ
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االرتشاء كاالختالس كالتيريب مع انعداـ التحكـ كالسيطرة عمى األكضاع التي تفتقر إلى
العدؿ كالمساكاة كسيادة القانكف.1»...
أف لفظة عشرية كانت كافية لتقديـ األحداث باختصار ،أم
في ىذه الخالصة نجد ٌ

لمح فييا
مر بو الكطف مف فجااع في ىذا ٌ
تمخيص ما ٌ
السرد المسترجع منذ عشرية كاممة ٌ
و
بشكؿ سريع إلى ما ييـ مف أحداث ،متجاك انز التفاصيؿ كبعض األحداث التي تدخؿ في
نطاؽ مضمكف الحكاية .كقد جسد ىذا الممخص ظاىرة الع

نؼ التي أنتجتيا األكضاع

المتردية في البالد ،كخاصة تمؾ التي انجرت عف المنظمات اإلرىابية ،كىذا ما يدخؿ في
مضمكف الحكاية.
كانت الخالصة عمى عالقة كثيقة بعنصر الزمف ،حيث جسدت زمف العنؼ في
أف ليذه الخالصة أبعاد ا بنااية ساعدت عمى بناء الزمف الركااي.
أكمؿ صكر ،
ق ـ ـ ا يكشؼ ٌ
كنجد الخالصة في قكلو« :ىذه أكضاع بمدنا منذ أكثر مف عشرية ،كؿ شيء فييا
يبدك مقمكبان منفمتان ،ال تحكمو مكازيف أك يضبط سيركرتو عناف ،البال ء يغدك فيو أكثر مف
أم و
زمف يترٌبص بنا في كؿ زاكية أك ركف ،إف لـ يكف في شكؿ رصاصة أك خنجر ،ففي
ٌ

ضدنا كال ىم ٍف ىك
قالب عبكة ناسفة أك سيارة مفخخة لـ نعد نعرؼ الذم معنا أك الذم ٌ
المحايد ،كناد انر أف يككف الكضع ىاداا يسكده األمف ،كتغمره الطمأنينة كاالستقرار» .2

المسترجع عبارة عف تمخيص ألحداث كقعت في الماضي ،يح ِّدد زمنيان
كاف ىذا ي

بأكثر مف عشرية ،فالركااي ذكر المدة الممخصة دكف ذكر األحداث بالتفاصيؿ الدقيقة
ككميا تصب في قالب العنؼ الذم َّ
حؿ باؿ ـ كاف ،كىك ما ممس بمضمكف الحكاية ،كقد

 1الركاية ،ص .49
 2نفسو ،ص .128
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الممخص ظاىرة التغيير التي قامت بقمب المكازيف كجعمت زمف العنؼ ىك سيد
جسد ىذا
ٌ
ٌ
المكاف.

أمضيت أكثر مف أسبكع في ىدنة مع نفسي
كيبدك التمخيص كاضحان في قكلو« :
ي

أكاد
كالحياة ،أركح كأغدك في أكقات منتظمة خارج فترات العمؿ اإل دارم  .كفي الغالب ال ي
يتيسر لي إنجازه في المكتب» .1
ي
أفارؽ مكتبي ،أق أر كأكتب ما لـ ٌ

في ىذا السياؽ الحكااي َّ
لخص السَّارد البطؿ ما كاف ييمو مف أحداث في فترة
تميزت ىذه الفترة مف حياتو بالحركة لًما كاف يقكـ بو مف
ٌحدت بأكثر مف أسبكع ،حيث ٌ
أكتب) ،ككمُّيا أفعا هؿ ُّ
تدؿ عمى الحركة ككانت
أفعاؿ تدؿ عمييا األلفاظ (أركح ،أغدك ،أقرأ،
ي
كافية لتكضيح ما أنجزه البطؿ في ىذه الفترة متجاك انز التفاصيؿ الدقيقة التي ال ترتبطي
بالسياؽ الحكااي العاـ.
أجج الجحيـ في
ككذلؾ نجد الخالصة في القكؿ اآلتي« :إليؾ أخي ما َّ
ألـ بي ك ٌ

كياني منذ يكميف فقط كردت إلي رسالة عف غير طريؽ البريد جاء يسع ل بيا شاب في
الثامنة عشر مف عمره لـ يسبؽ لمكظفي األمانة العامة أف رآه أحدىـ في أم مكاف» .2
و
بشكؿ سريع
تـ تمخيص ما حدث في يكميف ،حيث أشار السارد
في ىذا المقطع ٌ
ألـ بالشخصية الركااية اؿ ذم تمثَّؿ في
إلى ما ييـ مف المكضكع ،ؼ
تـ تمخيص أبرز حدث ٌ
الركااي عف ذكر التفاصيؿ التي ال
الرسالة التي جاء بيا شاب مجيكؿ ،كىنا انزاح ٌ

كتأجج
كجسد حالة التغيير السمبي التي طرأت فجأة عمى الشخصية ،حيث يقمب كيانيا ٌ
حددت بيكميف بسبب الحدث المتمثؿ في الرسالة.
الجحيـ مف حياتيا في فترة ٌ

 1الركاية ،ص .96
 2نفسو ،ص .86
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نالحظ مف ىذه الممخصات أنيا عمى صمة كثيقة باالسترجاع ،حيث قدمت لنا
و
بشكؿ مكجز ساىمت في جعؿ الحكي يسير بسرعة
أحداثان ماضية

خاطفة في بعض

الممخصة ،كما نج د تفاكتان طفيفان بيف المقاطع السردية
األحياف مع اختالؼ الفترات الزمنية
ٌ
كردت فييا األحداث ممخصة.
-2-1-1الخالصة غيـر المحددة:
صرح

محددة ،أم غير ـ
تككف األحداث
الممخصة الكاردة في ىذا النكع غير ٌ
ٌ

تكضح ىذا الممخص
بزمنيا ،كلنتعرؼ عمى ىذا النكع نقدـ بعض المقاطع السردية التي ٌ
و
بشكؿ دقيؽ.
يمخص مراحؿ
كمما كرد قكؿ البطؿ عند استرجاعو لحادثة مقتؿ كالده ،حيث ٌ
ٌ

حياتو ...« :ؿيتركني دكف العاـ الرابع كأختي سيى تتسمؽ عاميا الثاني

في رعاية أـ

شديدة الطبية ...لكنيا كفقت إلى تنشأتنا عمى االستقامة كالنزاىة كحب الخير ...تنفؽ
عمينا بالتقتير مف عااد خدمة الكالد في التعميـ ...كبفضؿ

حرصيا عمى

و
مما أىمني بعد
تعميمنا...استطعت كأختي الحصكؿ عمى نصيب محترـ مف المعرفةٌ ...
نيؿ الشيادة الجامعية في سف مبكر إلى الحصكؿ عمى كظيفة مرمكقة في أكثر مف

مؤسسة كأخي انر بك ازرة الخارجية».1
تقدر بأكثر
لخص السارد البطؿ فترة طكيمة مف حياتو ٌ
في ىذا السياؽ المسترجع ٌ
لما كاف
مف عشريف سنة ،تبدأ مف ٌ

دكف العاـ الرابع كصكالن إلى تخرجو مف الجامعة

كممارسة عممو حيث أصبح في مرحمة الشباب فكاف التمخيص ىنا ألحداث زمف نأل عف

ش انر إلى الحدث الذم ييمو كمتجاك انز كؿ ما ليس لو عالقة بالحكاية،
تحديده مباشرة ،ـ ي

 1الركاية ،ص .15 ،14
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كقد كاف ليذا الممخص دكره الكظيفي في سد ثغرة حكااية ،حيث كانت لو صمة مع
مضمكف الحكاية.
كنجد الخالصة غير المحددة في و
مثاؿ آخر كرد عمى لساف شخصية أخرل غير
البطؿ « :فأنا مثالن أعرؼ اسمؾ كشخصؾ بينما أنت ال تعرؼ مف أككف ...ألننا كنا منذ
مدة ليست قصيرة نرصدؾ مف بعيد كنقتفي أثرؾ في أم مكاف تحؿ بو ،دكف أف تتاح لؾ
رؤية أيا منا».1
في ىذا السياؽ الحكااي قامت الشخصية (أحد أعضاء المنطقة) بتمخيص ما
كانت تقكـ بو المنظمة مف فعؿ اتجاه البطؿ ،حيث كانت تراقبوي أينما ح ٌؿ في فترة لـ تحدد

بالضبط ،كيبدك أنيا فترة طكيمة نأل الساٌرد عف تحديدىا بدقة ،كاكتفى بذكر الحدث الذم

تـ إنجازه خالؿ ىذه الفترة ،كىك ما ييمو ككنو مرتبط ا بالسياؽ الحكااي العاـ ،متجاك انز كؿ
ٌ
التفاصيؿ البعيدة عف مضمكف الحكاية.

يجسد ظاىرة أك كظيفة التيديد كالضغط الممارس مف طرؼ
كىذا
ٌ
الممخص ٌ

المنظمة ،اتجاه الشخصية المستيدفة ،كالمتمثؿ عندنا في البطؿ ،ىذه الشخصية التي
تعيش في كاقع مجسد زمف العنؼ.
أف كؿ
مف خالؿ معرفة كيفية اشتغاؿ الخالصة في ركاية "خطكات" نجد ٌ

التمخيصات التي كردت عممت عمى تسريع الحكي بتجاكز التفاصيؿ الدقيقة ،كتمخيص
فترات طكيمة أك قصيرة بذكر ما ييـ مف األحداث ،حيث يتمكف القارئ مف معرفة ما حدث
في تمؾ الفترة في بضعة أسطر ،لندرؾ مدل قدرة الركااي عمى االشتغاؿ بيذه التقنية
و
قدـ لنا ما حدث فييا بإيجاز
المرتبطة بالزمف الماضي مع تنكعو بيف
ماض قريب كبعيد ،فقد ٌ
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فعممت بذلؾ عمى سد ثغرة حكااية رغـ المساحة الضيقة التي شغمتيا ،فكانت بمثابة الؿحـ ة
الرابطة بيف أجزاء الحكاية ،كبذلؾ ساىمت في بناء الزمف الركااي.
-2-1الحذف:
ىك فترة زمنية يقكـ الركااي بتجاكزىا دكف أف يشير إلى ما حدث فييا ،كبذلؾ يعمؿ
عمى تسريع الحكي بإيراد تمؾ المحظة المسككت عنيا ،حيث يمغي التفاصيؿ الجزاية ألنيا ال
تنتمي إلى المادة الحكااية العامة.
كالحذؼ ينقسـ إلى ثالثة أنكاع ،كسنقتصر عمى أىميا:
-1-2-1الحذف الصريح:
كىذا النكع بدكره ينقسـ إلى قسميف:
أ-الحذف المحدد:
و
بشكؿ صريح ،ألنيا بعيدة عف الحكي
كيعني تحديد الكاتب لمفترة الزمنية المحذكفة
و
بشكؿ دقيؽ
كال ييـ ما كقع فييا مف أحداث ،يعمؿ الركااي عمى تجاكزىا كتحديد زمنيا
لتتميز عف مقاطع الحكي األخرل.
النص ما كرد عمى لساف شخصيات الركاية ،كبالتحديد (رجاؿ المنظمة)
كمثالو في ٌ

أثناء كالميـ مع البطؿ  ،كسنكرد المقطع التالي مع شكؿ حكار:

«(البطؿ) ...دعني أكالن أجد نفسي الذم أضاعتيا نظاراتكـ تمؾ ،قيقو ضاحكان
كعمؽ :نفس الذم حصؿ معي منذ أربع سنكات».1

 1الركاية ،ص .64
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عمؿ السارد في ىذا المقطع عمى إسقاط فترة زمنية محددة قدرت بأربع سنكات
كضح أنو قبؿ ىذه الفترة تـ اختياره مف قبؿ المنظمة كارتدل تمؾ النظارة ،لكف بعدىا
حيث ٌ
كفي فترة قدرت بأربع سنكات ال يعمـ القارئ ما الذم حدث فييا ،حيث نأل عف ذكرىا

تـ إسقاطيا ،فال نعمـ منيا سكل أنو حصؿ معو
لعدـ ارتباطيا بمضمكف الحكاية ،كليذا ٌ

نفس الذم حصؿ لمبطؿ.

ككذلؾ نجد الحذؼ في المثاؿ التالي:
«كسعد ابف أخيو (الرااد جعفر) المتكفي منذ عشر سنكات» .1
أثناء سرد البطؿ لمجزرة عاامة الرااد جعفر جاء ىذا السياؽ الحكااي يتخممو حذؼ
لفترة زمنية محددة قدرت بعشر سنكات ،حيث تـ إخبارنا بنبأ كفاة كالد سعد فأقصى السارد
فترة زمنية طكيمة بعدـ ذكره األحداث التي كقعت فييا ألنيا بعيدة عف المقصد الحكااي،
مما حصؿ
أم ال ترتبط بمضمكف المادة الحكااية ،كبالتالي أصبح القارئ ال يعرؼ شياان ٌ

أف ىذه الفترة قدرت بعشر سنكات ،فيذا يعني أنو تـ تجاكز كمية
فييا ،كبما ٌ

كبيرة مف

المعمكمات أك باألحرل كمان كبي انر مف المساحة النصية لعدـ أىمية ما كقع فييا مف
ألف السارد أراد أف يقفز مباشرة إلى الحديث عف تفاصيؿ الجريمة التي حدثت
أحداث ،ك ٌ

بمنزؿ الرااد ليكشؼ عف سر يخص سعد ابف أخ الرااد بأنو عضك مف المنظمة اإلرىابية
التي تسبب في الجريمة ،حيث ساىـ ذلؾ في بناء ىذه الشخصية

ك الكشؼ عف سر

المنظمة.
ب-الحذف غير المحدد:
كيعني عدـ اإلشارة إلى الفترة الزمنية المحذكفة صراحة ،أم عدـ تحديد الزمف
المقصي مف الحكي بدقة.
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كمثالو في الركاية« :لـ أستطع استكناه تمسكي الالإرادم بأخالؽ القرية التي تغمغمت
في أعماقي منذ الطفكلة ،مع أني أحيا في المدينة كأعايش ناسيا».1
السارد كىك يحكي في ىذا السياؽ عف حاضره كتمسكو باألخالؽ تجاكز فترة زمنية
ٌ

تحدد بدقة ،ككؿ ما ذكر
يبدك أنيا طكيمة ألنيا لـ ٌ

منيا عبارة (منذ الطفكلة) ،ففي ىذه

الفترة التي ال نعمـ بدايتيا أك بكـ تقدر أسقط السارد الكثير مف األحداث كمساحة نصية
كبيرة مادامت ال تمس بمضمكف الحكاية ،حيث أصبح القارئ ال يدرؾ شياان مما حصؿ
فييا سكل تمسؾ السارد البطؿ بأخالقو.
تظير براعة الركااي في تكظيفو ليذه التقنية ،فمـ يترؾ ثغرة في الحكي تجعؿ فيـ
القارئ لمنص صعبان ،حيث كاف تركيزه منصبان عمى المبدأ الذم يتعامؿ عمى أساسو البطؿ
في حياتو ،منذ فترة طكيمة متجاك انز ما حدث فييا ،كصكالن إلى حاضره الركااي.
ىكذا كاف اشتغاؿ الحذؼ في الركاية ،فمع َّ
أف الركااي عمؿ عمى تجاكز بعض
السااد ىك الزمف المحدد في
الفترات الزمنية المتنكعة بيف الزمف المحدد كغير المحدد ،ك ٌ
ألنو جعؿ
فإف ذلؾ لـ يؤثٌر عمى السياؽ الحكااي العاـٌ ،
الركاية ،كاسقاط ما حدث فيياٌ ،

القارئ مشاركان في تحديد كتصكر ما حدث خالؿ تمؾ الفترات ،بؿ كتحديد الفترات بالتقريب
كمساىمة منو في إعادة بناء النص ،حيث يتمكف مف استيعابو أكثر كاكتشاؼ الجماليات
النص الركااي.
الكامنة خمؼ ٌ
كقد كاف تكظيؼ الركااي لتقنيتي الخالصة كالحذؼ مف أجؿ العمؿ عمى تسريع كتيرة
الحكي ،بتجاكز بعض األحداث كايراد الميـ منيا في مساحة نصية محدكدة حتى يتجنب
حشك الكالـ ،كما تظير مدل قدرة الركااي عمى العمؿ بالتقنيتيف فيف ركااي متميز بفنيتو
كتماسؾ بنااو.
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 -2تبطيء الحكي:

السارد في سير حركة تقديـ األحداث
كيقتضي تعطيؿ كتيرة السَّرد ،حيث ـ
يتىؿ ٌ

الركااية باالعتماد عمى تقنيتيف كىما :الكقفة الكصفية ،كالمشيد الحكارم.
 -1-2الوقفة الوصفية:

السرد ،حيث يتكقؼ مسار األحداث
كىي مف أكثر الحركات التي تعمؿ عمى تعطيؿ ٌ

َّ
بالضركرة قطع كتيرة المسار الزمني.
السارد لتقنية الكصؼ التي تقتضي
بإقحاـ ٌ

كلدراسة تقنية الكصؼ في الركاية يجب أف نميز بيف نكعيف مف الكصؼ :كصؼ
مستقؿ عف الحكي ،ككصؼ متداخؿ مع الحكي.
 -1-1-2الوصف المستقل عن الحكي:
السارد لتحديد بعض الصفات
كيعمؿ ىذا ٌ
النكع عمى إبطاء كتيرة الحكي ،يمجأ إليو ٌ

التي تخص المكصكؼ ،سكاء كانت شخصيات أك مكاف أك أشياء أخرل ،كذلؾ في سياؽ
مستقؿ عف مضمكف الحكاية.
كلمعرفة كيفية اشتغاؿ الكصؼ في المدكنة التي بيف أيدينا ،سنقدـ بعض األمثمة التي
النكع.
تجسد ىذا ٌ
«...كقعت عينام عمى فتاة لعمٌيا تجاكزت العقد الثاني بقميؿ تجمس عمى مقعد كراء
المتكأ جميمة كؿ شيء فييا مشرؽ ج ٌذاب ،غداار شعرىا الذىبي قسمات كجييا الفاتف
الصَّبكح عيناىا النجمكاف أنفيا المنتصب في تناسؽ كعناية فكؽ شفتيف كفمقتي
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و
مستك ،صدرىا
شامخ،
بالدفئ كاألماف ،جيدىا صقي هؿ
صباح و
و
ه
بديع يكحياف لمف يتأمميا ٌ

ممتمئه ناضج».1

ؾ البنياف ،ربع القامة مشرؽ الكجو ،تمكح مف ثغره
كقكلو أيضان ...« :بداى متماس ى
بسمة إيخاء كصدؽ ،لحيتو سكداء كثيفة تمؤل محياه ،كبرقع شفاؼ ،عمره يناىز األربعيف،
تكحي تقاطيع كجيو بالفخر كاالعتزاز» .2
يبدك َّ
اضطر السَّارد
أف األحداث كانت تسير إلى األماـ ،كفجأة تكقؼ اندفاعيا،
َّ
إلى ذلؾ عندما لجأ إلى تقديـ كصؼ الشخصية الركااية التي لـ تكف معركفة مف قبؿ
تـ إيقاؼ تنامي األحداث َّ
ليحد مف تراكميا عمى متف َّ
النص ،ك ؿالستراحة
كبيذا الكصؼ َّ
برىة مف تدفقيا ،استخدـ الكصؼ الذم «ىك محاكلة تجسيد مشيد مف العالـ الخارجي في
لكحة مصنكعة مف الكممات».3
كأنيا مف العالـ الخارجي ،عَّبر عنيا بالكممات ،مف خالليا
نقؿ لنا الكصؼ صكرة ٌ

تمكف القارئ مف التعرؼ عمى تشكيمة الشخصية الركااية.
كىناؾ مثا هؿ آخر لتجسيد صكرة اؿـ كاف:

« ...ثـ انتيياف إلى غرفة متكسطة االتساع ،نظيفة ،أثاثيا بسيط ،منضدة كبعض
تكدست عمييا مصاحؼ
ؾراس ،أريكة متآكمة عمى األطراؼ ،في الجدراف رفكؼ مكتبة ٌ
كتفاسير كمجمدات كثيرة.4 »...

 1الركاية ،ص .19
 2نفسو ،ص .65
 3سي از أحمد قاسـ ،بناء الركاية ،ص .110
 4الركاية ،ص .64
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كاف السَّارد يحكي عف ذىابو لمبيت الذم تقطنو المنظمة ،حيث كانت األحداث
تسير عمى و
خط زمني مندفع إلى األماـ ،كفجأة قطعت كتيرة األحداث لتفسح المجاؿ
لمكصؼ مباشرة عفد كلكج السارد البطؿ إلى ىذه الغرفة ،عمى حد قكؿ حميد لحمداني:
«أ َّف الحديث عف و
محدد في الركاية يفترض داامان تكقفان زمنيان لسيركرة الحدث ليذا
مكاف ٌ
الزمني» .1
يمتقي كصؼ المكاف مع االنقطاع ٌ

السارد بكصفو ليذا المكاف قاـ باستقصاء جميع العناصر المككنة لو ،حيث تم ٌكف
ك ٌ

القارئ مف التعرؼ عمى المكاف مف خالؿ ىذا الكصؼ ،بيدؼ الكشؼ عمى مالمح الحياة
الدقيؽ لؤلثاث سبي هؿ إلى التعرؼ
القاامة فيو كنكعية األشخاص الذيف يقطنكنو ،فالكصؼ ٌ
عمى أصحابو ،حيث يرمي السارد كمف كرااو الكاتب إلى تكضيح نكعية أعضاء المنظمة
التي تعمؿ عمى إ مىاـ اآلخر بيذا المظير الخارجي ،لتخفي كراءه ما تمارسو مف أعماؿ
عنؼ ،حيث كاف كصؼ المكاف مناقضان تمامان لمبادئ أصحابو (المنظمة).
كىذه الصكرة الكصفية معركفة لدل القارئ لكجكدىا في الكاقع ،حيث ارتبط
تجسيدىا بالعالـ الخارجي ،لكف اليدؼ مف تكظيفيا ىك إدراؾ القارئ لمدل أداايا لكظيفتيا
كىي إيقاؼ التطكر الخطي لؤلحداث ،كقطع سيركرتيا الزمنية.
-2-1-2الوصف المتداخل مع الحكي:
فإف ىذا النكع يختمؼ عنو
إذا كاف الكصؼ في النكع األكؿ مستقالن عف الحكيٌ ،

أف السارد مجعؿ الحكي كالكصؼ متداخميف في سيا و
ؽ حكااي كاحد ،فكؿ منيما
مف ناحية ٌ

كمؿ اآلخر ،كسفبيف ذلؾ مف خالؿ بعض السياقات الحكااية.
يي ٌ
تكضح كصؼ بعض الشخصيات:
كىذه أمثمة ٌ

 1حميد لحمداني ،بنية النص السردم ،ص .63
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«أق أر انسياب أمكاج ال ٌشعر الذىبي عمى اليد كا لكتفيف ،أتابع حركات الخطى كىي
تالمس كجو الممرات المحصبة الندية» .1
يقكـ السَّارد في ىذا المثاؿ بفعؿ القراءة ،أم يستجمي مفاتف المرأة التي أيعجب بيا
كىك يتأمميا ،كحيف ذاؾ كصفيا بانسياب الشعر الذىبي ،حيث تكقؼ الحكي ليكاصؿ بعده
متابعة حركة خطاىا ،أم يقكـ بفعؿ المالحظة لممرأة ،كىي في حالة حركة،

ؿيتكقؼ

تقدـ ليبيف صفة الطريؽ أك الممرات التي تسير عمييا
الحكي عندىا بعممية الكصؼ الذم ٌ
م.
ب كند ة
المرأة بأنيا ـ حصة
كىكذا نجد في ىذا المقطع الحكااي َّ
أف الكصؼ كالحكي كانا متداخؿ

مف ،أم

ثـ يترؾ المجاؿ كالىما لآلخر ،فيتكقؼ الزمف
يتداكالف ،حيث يتقدـ أحدىما عمى اآلخرَّ ،
ثـ يسير بخطى كايدة ليكمؿ مساره.
تارةن بفعؿ الكصؼ ٌ
ككذلؾ نجد الكصؼ في قكلو« :تجمس بجانبي امرأة أجنبية يتراكح عمرىا في
محيط العقد الخامس ...لـ تكف جميمة بالقدر الذم يثير االىتماـ ...كاف تكف متناسقة
معتدة بنفسيا ،مزىكة بشعرىا ،كتناغـ ألكاف مالبسيا ...لكف في تمؾ المحظة
األعضاءٌ ،
رأيتيا تستخرج مف حقيبتيا اليدكية كتابان متكسط الحجـ ،يبدك ٌأنو ركاية أك مجمكعة

نما غرست سبابة يدىا اليمنى في عمؽ صفحات الكتاب
قصص...لـ تشرع في القراءة كا ٌ

لتفصؿ بيف ما سبؽ أف انتييت مف قراءتو كما تبقى ينتظر المتابعة ،ثـ أخذت تحدؽ في
ٌ

الالمنظكر».2

 1الركاية ،ص .30
 2نفسو ،ص .46
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أثناء عكدة البطؿ مف سفره التقى بتمؾ المرأة في الطاارة ،حيث كانت تجمس إلى
و
كصؼ خارجي ليا ليتكقؼ
السارد بالحديث عنيا ،إذ مفتتح المقطع بتقديـ
جانبو ،كىنا يبدأ ٌ
الحكي برىة مف الزمف.

بعد ىذه الكقفة يتقدـ الحكي بسرد البطؿ لما تقكـ المرأة بو مف فعؿ ،كىك إخراجيا لكتاب
مف حقيبتيا ،كيتخمَّؿ ىذا الحكي كصؼ لمكتاب َّ
بأنو متكسطه ،ككاف عبارة عف ركاية أك
بأنيا لـ تمارس فعؿ القراءة ،كاٌنما
مجمكعة قصص ،ليتراجع الكصؼ
ٌ
كيتقدـ الحكيٌ ،
قامت و
بفعؿ آخر كىك غرس سبابة يدىا في عمؽ الكتاب لتحدؽ بعدىا في الالَّمنظكر.
يبدك َّ
أف ىذا المقطع جاء الكصؼ فيو لمتعريؼ بالشخصية ،فعمؿ عمى إبطاء
الحكي ،ذلؾ َّ
م شخصية ركااية جديدة ،مع ٌأنيا لـ تحضر إال بو ذا
ألف الكصؼ ؽاـ بتقد ـ
السياؽ كلـ تشارؾ في األحداث ،إال أف حضكرىا يحمؿ كثي ار مف َّ
الدالالت التي ترمي إلى

عدة جنسيات في و
مكاف كاحد ،كمنو تعدد الثقافات في البمد الكاحد ،حيث االنفتاح
تكاجد ٌ
عمى حضارة كثقافة اآلخر.
يمرت
كىناؾ مثا هؿ آخر عمى الكصؼ« :
اتخذت مكاني إلى جانب المرافؽ الذم أ ي
ي

عت في كجيو لحظة بدا لي شابان لـ يتجاكز العقد الثالث ،أبيض
بالجمكس إلى جانبو ،تطمٌ ي
المالمح تيغطٌي كجيوي لحية مشذبة بعناية ،ال يتجاكز

طكؿ شعراتيا المميمتر ،بادر ني

لمدعكة بكممات لطيفة تنضح ألفة كأنسا» .1
بالتحية ،كأثنى عمى االستجابة ٌ
في ىذا السياؽ الحكااي بدأ البطؿ بالحكي لما قاـ ب ق مف فعؿ كىك الجمكس إلى
جانب و
مما يعني َّ
أف الحكي أخذ دكرهي ليتكاصؿ بقياـ البطؿ
رجؿ مف أعضاء المنظمةَّ ،
بفعؿ التطمع ،أم النظر في كجو مرافقو ليتخمى الحكي عندىا عف دكره فاسح

ا المجاؿ

كبالضبط كصؼ مالمح كجيو حيث
لمرجؿ،
ٌ
لمكصؼ الذم يكشؼ عف المظير الخارجي ٌ
 1الركاية  ،ص .62
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قاـ البطؿ بالتعريؼ بمالمح الشخصية بيذه الكقفة ليعكد الحكي مف جديد بحكي البطؿ
لما قاـ بو الرجؿ مف فعؿ كىك إلقاء التحية.
كىكذا نجد الحكي يسير ببطء لكلكج الكصؼ بيف ثناياه ،ككؿ ذلؾ كاف بغية تقديـ
صكرة عف شخصيات المنظمة.
كيكمؿ ىذا المقطع مقطعان آخر لكصؼ شيء يكشؼ عف عمؿ الشخصية:
ٌ
«أممي أف ال تنزعج أخ نجـ ،إذا ما كضعت عمى عينيؾ ىذه النظارة الؽاتمة التي ال تتيح
فضمنا ىذا األسمكب إلخفاء
أف ترل مف خالليا شياان مف حكلؾ ،أك حتَّى القريب منؾ ٌ

كجوتنا».1

بداية ىذا المقطع عبارة عف ت مويد لمقياـ بفعؿ ،أم افتتح بحكي لما سيقكـ بو
الرجؿ مف فعؿ كىك كضع نظاٌرة عمى عيني البطؿ نجـ الديف ليتكقؼ الحكي كينتقؿ إلى
كصؼ النظارة بتحديد ـ ـ يزاتيا ،كىي أنيا قا تمة ال تسمح برؤية األشياء القريبة كالبعيدة.
حيث قاـ الكصؼ بتعريؼ النظارة ،كىي عبارة عف شيء أك كسيمة تعتمد عمييا المنظمة
م كراءه أفعاليا التي تتميز بالعنؼ.
لتخؼ
كىذا السياؽ يتذبذب بيف الحكي كالكصؼ ،بدا الحكي مندفعان إلى األماـ ليأتي
الكصؼ كيعمؿ عمى إيقاؼ ك يترة الحكي ليحدد لنا شياان ،كىك كسيمة مف كسااؿ المنظمة
الذم تمثؿ في النظارة  ،ليستأنؼ الحكي عممو فيما بعد.
أما عف كصؼ المكاف فمدينا المقطع اآلتي:
ٌ
دخمت مكتبي ذات يكـ ،كانت الشمس فيو تمزؽ اإليياب كالضكء َّ
يتمبد كيتكاثؼ ثقيالن
« ي

ليتسرب مف خالؿ زجاج النافذة كنت منيمكان أحمؿ ىمكـ األمس كاليكـ كغدا استرخيت

 1الركاية ،ص .62
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كجعمت أتصفٌح البريد الكارد ،فكاف أكؿ ما طالعني
عمى الكرسي شغمت جياز التكييؼ،
ي
فاكس شديد اإليجاز أبرقتو الجية المسؤكلة عف تنظيـ المؤتمر» .1

يتداكؿ الكصؼ كالحكي أيضان في ىذا السياؽ ،حيث تقدـ الحكي ليبيف فعؿ

و
بشكؿ جمي لتقدـ الكصؼ الذم قدـ لنا صفة ضكء الشمس
ثـ تكقؼ
الدخكؿ إلى المكتبٌ ،
الذم يعبر مف النافذة ليتكقؼ الكصؼ بدكره ،كتستمر كتيرة الحكي بإبراز حالة البطؿ كىك

تعبر عف
يقكـ بفعؿ االسترخاء عمى الكرسي أثناء إنجازه لعمموٌ ،

ق بعض األفعاؿ مثؿ

جعمت ،أتصفٌ يح) ،لنكتشؼ َّ
كصؼ يعرفنا عمى بعض أثاث
أف ىذا الحكي يتخممو
شغمت،
(
ه
ي
ي
المكتب ،كىك احتكاؤه عمى كرسي كجياز تكييؼ كفاكس.

تظير في ىذا المقطع حالة مف الحيكية لمتناكب الممحكظ

بيف الحكي كالكصؼ

ككؿ ذلؾ يسعى الكاتب مف كرااو إلى الكشؼ عف حالة الشخصية كىي تنجز كظيفتيا
المككمة إلييا في الركاية.
كانت ىذه بعض األمثمة التي كردت في مجاؿ الكصؼ المتداخؿ مع الحكي ،مع
أف أغمب الكصؼ في المدكنة التي بيف أيدينا كاف يتخمؿ لحظات السرد.
ٌ
كما ييالحظ عمى الكصؼ الذم جاء عمى نكعيف :كصؼ مستقؿ عف الحكي كآخر

متداخؿ مع الحكي ،أنو عمؿ عمى إيقاؼ سيركرة الزمف كالحد مف تنامي األحداث في

بعض المكاطف ،حيث شغؿ مساحة نصية معتبرة مف المساحة اإلجمالية ساىمت في بناء
النص.
ٌ
-2-2المشهد الحواري:
كفي ىذه التقنية يتحقؽ التكافؽ بيف زمف القصة كزمف الخطاب ،كالمشيد عبارة عف
يعبر عنو لغكيان كبطريقة مباشرة ،حيث تمنح الشخصيات فرصة لمتعبير عف نفسيا.
حكار ٌ
 1الركاية ،ص .59
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كقد يتنكع بيف الحكار الداخمي في أعماؽ شخصية كاحدة ،كالحكار الخارجي بيف أكثر مف
طرؼ.
و
بشكؿ كبير في ركاية "خطكات " كخاصة الحكار
كنستطيع أف نتممس ىذه التقنية
المقدر عدد صفحاتيا
الخارجي ،الذم استغؿ مساحة كاسعة مف المساحة اإلجمالية لمركاية ٌ
بػ 159صفحة ،كاذا قمنا بإحصاء ىذه الحكارات نجدىا قد بمغت حكالي  20حكا انر متفاكتة
الصفحات مف صفحة كاحدة إلى  11صفحة.
كقد كانت الحكارات في مجمميا تأتي مف خالؿ البطؿ نجـ الديف

الذم يمثؿ

الشخصية المحكرية ،كالطرؼ المشترؾ بيف شخصيات الركاية كالناقؿ أم السارد لما يدكر
بيف الشخصيات مف و
كالـ كأحداث.
كسنأخذ مثاالن عمى المشيد مف الركاية ،بالتركيز عمى الحكار الذم ِّ
يشكؿ بؤرة
الحدث الركااي ،كالبؤرة الزمنية التي عممت عمى إيقاؼ الزمف كتعطيؿ السرد بالتركيز
عمى لقاء البطؿ مع األستاذ مف المنظمة كالتحاكر معو في لحظة زمنية معينة ،ليككف
الحكار كاآلتي:
« -أتحفنا بما لديؾ حرية الرأم مكفكلة.
أف محمدان رسكؿ اهلل حتى
أف مف يقكؿ ال إلو إالٌ اهلل ك ٌ
 -أنا يا سيدم مع مف يعتقد ٌ

فإف دمو كمالو كعرضو حراـ...
كاف أىمؿ بعض الفركضٌ ...

ؾ ...ىذا
  ...لكف إذا ما كنت تعيش فيو
أف شرع اهلل يينتي ي
مجتمع مسمـ كترل ٌ

إلى تفشي اإلجراـ كانتشار الفسؽ كالفساد ...كال تنسل قكؿ الرسكؿ األعظـ (مف رأل منكـ
منك انر فميغمره)»

1

 1الركاية ،ص .69،70
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ثـ أخي انر بالقمب ...كليس
ثـ بالمساف ٌ
 -أبدان كاهلل ،كلكف التغيير المستيدؼ ...باليد ٌ

ىناؾ بيف الكسااؿ المتكخاة استعماؿ السالح.

ثـ َّ
رد بميجة حادة:
انتفض كاؿـ طعكف ،أخفى اضطرابو كراء غاللة مف الصمتٌ ،
 َّإف التغيير يا أخي الفاضؿ في زمف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ...يختمؼ
عنو في كقتنا الحاضر ،فيؿ تقدر عمى غلؽ خـ ارة ...أك تضرب سارقان...
 ال َّألف ىناؾ أجيزة
إف تغيير المنكر لـ يعد في اإلمكاف أف يتكاله األفراد ٌ

مختصة»...

1

 ...إذا كاف النظاـ في جكىره كطبيعة تركيبو ال ينيض عمى أسس الشرع...فيؿ ييرجى مف السابحيف في فمكو القياـ بما يحفظ التكازف كيدعـ العدالة كيحمي

الحقكؽ...

 بربؾ ىؿ استطاع العنؼ بمختمؼ أشكالو في القديـ كالحديث إقامة دكلةإسالمية قادرة عمى العطاء كالنماء كارساء أسس الحؽ كالخير كالعدؿ كالمساكاة ...
 الناس في مثؿ الحاؿ التي نحف عمييا ىـ في حاجة إلى صدمة قكية يسترجعكفبيا الرشاد المفقكد ،كفسعى إلى تدعيـ ذلؾ ..بإشاعة الفكضى كنشر الذعر...
 إذف الجماعة مع القااميف بأف الغاية تبرر الكسيمة ،كلكف العقؿ كالشرع يرفضافاالستيانة بؽتؿ األبرياء...
 مقتضيات الصدمة تتطمب ذلؾ كقميؿ مف التضحية باألبرياء ال يضر بالقدرالذم ينفع «.2

 1الركاية ،ص .70،71
 2نفسو  ،ص .72،73
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...كنت في تمؾ األثناء أزداد قناعة بأف المسافة ال تني تتسع كتفداح حتى صرت
أحشى تالشي إمكانية التكاصؿ ...مف خالؿ ىذا النكع مف الحكار الذم يفتقر أساسان إلى
كجكد حكـ محايد ،كقد ساعد عمى تعميؽ اليكة تبايف منطمقاتنا الفكرية ...مما أدل إلى
اختالؼ نظرتنا لمكاقع ...فمـ أجد مخرجان

مما أنا فيو غير مجاراة مخاطبي مع مراعاة

الحذر كالتحكط ،فقمت مداريان:
 لعؿ األياـ كاألحداث كالكقااع التي تقتحـ حياتنا كتتغمغؿ في كياننا تجعمنيأسارع إلى اعتناؽ مذىب الجماعة قبؿ فكات األكاف».1
أشرؽ كجيو كافترت شفتاه عف بسـ ة عريضة كقاؿ:
 الحمد هلل صرت اآلف أكثر يقينان بأف الجماعة لـ يخب ظنو ـ فيؾ... إنني بإذف اهلل تعالى سأ ناضؿ مف أجؿ االرتفاع بقدراتي إلى مستكل ثقةاإلخكاف في...
صافحني بح اررة كربت عمى كتفي بإعجاب ككد ثـ قاؿ:
كنت أعتقد أف تككف النياية عمى مثؿ ىذه الدرجة مف التفاىـ
 ما يكاالنسجاـ.2»...

إف السمة الطاغية عمى أغمب الحكارات في النص كخاصة ىذا الحكار ىك الطكؿ
ٌ

–كما ذكرنا آنفان -حيث استغمت مساحة كاسعة مف النص ،كمع ٌأنيا عممت عمى إبطاء

الحكي إال َّأنيا دفعت نكعان ما بالحدث إلى األماـ ،فانطالقان منيا كمف كظيفتيا اإلخبارية

تمكف القارئ مف معرفة الكثير مف األخبار كالمعمكمات التي تكمؿ الحدث الركااي.

 1الركاية ،ص .74،75
 2نفسو ،ص .75،76
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كاليدؼ الذم تسعى إليو الركاية ىك كشؼ

الصراع الحاصؿ بيف األطراؼ

المتحاكرة ،اؿبطؿ الشخصية المثقفة المستيدفة ك المنظمة ،كمف ثـ يتضح مقصد الركااي
مف كراء ىذا الحكار ىك

كشؼ تبايف األيديكلكجيات كاختالؼ نظرة الشخصيات اتجاه

بعض القضايا كالعالـ.
نجد أف المشيد الحكارم ساىـ في بناء الشخصية الركااية ،حيث فسح ليا المجاؿ
لتقديـ ذاتيا كالتعبير عف كجية نظرىا دكف كسيط ،فتمكف القارئ مباشرة عف طريؽ الحكار
مف كشؼ القناع عف طبيعة الشخصية كسمككيا.
ؿما كاف البطؿ الشخصية المحكرية كالطرؼ األساس في الحكار كالسارد نفسو
نالحظ ٌأنو بيف الفينة كاألخرل كاف يقتطع المشيد الحكارم بتقديـ كصؼ لحركة كىياة
الشخصية المتحاكرة معو ،كما قد يصؼ حالتو التي كردت عمى شكؿ حكار داخمي.

مسككت
كيظير خاصة حديثة عف لحظات الصمت التي تحدث بينيما ،يبد ك ٌأنيا لحظات
ه

عنيا يصعب تحديد زمنيا بدقة ،كىذه المقاطع الكصفية تزيد مف تبطيء الحكي ،لي عكد
المشيد الحكارم يكمؿ مساره فيما بعد لتظير براعة الركااي في التالعب بالزمف التي

تكشؼ عف الجماليات الكامنة خمؼ ىذا البناء.
تـ بيف البطؿ كرجؿ
عمؿ الركااي بيذا المشيد الحكارم عمى تصكير المقاء الذم َّ
المنظمة ،كتقديمو بصكرة مباشرة ،فت تحدث كؿ شخصية عف ذاتيا كرأييا ليظير التكتر
منذ بداية الحكار إلى نيايتوَّ ،
ألف الركااي قا بؿ بيف كجيتي نظر مختمفتيف جسدىا الحكار
سببيا
بتناكلو لحظات التأزـ التي يعيشيا الكطف كمختمؼ قضايا العنؼ ،كخاصة تمؾ التي ٌ
اإلرىاب مف اغتياؿ لؤلبرياء ،كبذلؾ ساىـ الحكار في بناء الحكاية.

كالمالحظ َّأنو بتصاعد التكتر كالصراع ،حيث تأزـ الكضع بيف المتحاكريف لتمسؾ
و
طرؼ برأيو ككجية نظره ،كتحت ضغط الطرؼ الثاني المتمثؿ في رجؿ المنظمة عمى
كؿ
الطرؼ األكؿ البطؿ ،لـ يجد مخرجان غير إعالف المكافقة باالنضماـ عف غير اقتناع بما
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مثقؼ مناضؿ ،كاٌنما مف قبيؿ التكاطؤ خكفان عمى حياتو ،لنكتشؼ اقتراف المشيد
َّأنو
ه

باالستباؽ الذم بقيت نيايتو مفتكحة بتحقؽ االنضماـ أـ ال.

يجسد ىذا الحكار ظاىرة أك كظيفة القمع التي تمارسيا المنظمة عمى المكاطف الذم
تستيدفو.
أف
كما تظير صكر الحكار الديني جمية مف كالـ رجؿ المنظمة ،ليبيف الركااي ٌ

المنظمة تدرؾ جيدان كيؼ تجرم الحكار ،ككؿ ذلؾ إليياـ اآلخر خاصة إذا كاف شخصية
مثقفة مناضمة كالبطؿ نجـ الديف بأنيا ت عمؿ كفقان لما يقر قالشرع مف أجؿ التأثير فيو
كاقناعو بمبادايا ،كىك ما يناقض كيتنافى تماما مع ما تمارسو مف أعماؿ تتسـ بالعنؼ.
يظير مف ىذا الحكار بعض الصفات التي تساىـ في بناء شخصية البطؿ ،حيث
كاف صريحان جرايان في كؿ ما أبداه مف أراء حكؿ أكضاع الكطف المتأزـ ،كيبدك مف
أسمكب كطريقة كالـ البطؿ ،أنو ىك الركااي نفسو مع َّ
أف الركااي كاف تركيزه منصبان عمى
المعنى لنقؿ حقيقة الحدث التاريخي.
أف الركاية احتكت كثيرا مف الحكارات الخارجية
كقد اكتفينا بمثاؿ كاحد ،مع ٌ

كالداخمية –كما ذكرنا سابقان -مع تركيزىا عمى الحكارات الخارجية ،ككاف الطرؼ األساسي
المشترؾ فييا ىك البطؿ ،الشخصية المحكرية كالسارد في الكقت نفسو ليتبيف صكت
ىا الدفاع عف الكطف كحقكؽ اإلنساف ،لتككف قضية
الشخصية المناضمة التي كانت ـ ىمت
كمينة المناضميف في األمة العربية جمعاء.
كعمكمان مع َّ
أف المشيد الحكارم عمؿ عمى التساكم بيف زمف القصة كزمف

و
بشكؿ بطيء
الخطاب ،إالَّ َّأنو تجاكز ذلؾ نكعان ما بمساىمتو في تنامي األحداث الركااية
عمؿ بذلؾ عمى سد فجكة حكااية ميمة ضمف السياؽ الحكااي العاـ تتمثؿ في تعرية
ؼ
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الكاقع السياسي كاالجتماعي كاألمني مف خالؿ سمكؾ ككالـ األطراؼ المتحاكرة ،الذم
احتؿ مساحة كاسعة مف الركاية.
ىكذا كاف االشتغاؿ عمى تقنيتي الكصؼ كالحكار التي عممت عمى تبطيء
النص كالحد مف سيركرة الزمف بالتركيز عمى لحظة زمنية معينة
الحكي ،بزيادة مساحة ٌ

تزيد مف الحكي بشكؿ آخر ،حيث تقدـ معمكمات جديدة كميمة لمقارئ ،كبذلؾ تعمؿ عمى
الحكاية
.
سد فجكة حكااية ،مما يساىـ في تشكيؿ بنية
ككؿ ما نستشفو مف ىذا الفصؿ أف الركااي قد استعاف بالزمف التاريخي لتقديـ زمنو
الركااي في النص الذم بيف أيدينا ،حيث كاف زمف التسعينيات مع تجاكزه بقميؿ مؤط ار
ألحداث الركاية.
تناكؿ الركااي التاريخ في الركاية بطريقة فنية بارعة قصد تعرية الماضي  ،لممعاناة التي
خمفتيا العشرية ،ك الكشؼ عف قضية متناكلة في الكقت الحاضر كىي قضية العنؼ
حيث تجمت الرؤية ك كشفت عف جرح غاار في أعماؽ المكاطف الجزاارم كالعربي بصفة
عامة.
كمع حضكر بعض األزمنة الطبيعية في الركاية ،حيث كقعت بعض األحداث محددة
بزمف الميؿ ك النيار ،كبعض األزمنة مقيسة بالساعات كالدقااؽ كالثكاني ،إال أنيا قد ال
تككف حقيقية كقد كقعت فعال ،حينما انتقؿ بيا الركااي إلى العالـ المتخيؿ حيث كانت ليا
كظيفتيا الخاصة لتأطير بعض األحداث الجزاية كبالتالي لـ تؤثر عمى مجرل الحدث
العاـ.
كمف خالؿ اشتغاؿ الركااي عمى زمف الركاية حاكؿ التكفيؽ بيف زمف القصة كزمف
الخطاب ،إال أف الضركرة الفنية استدعت إحداث خمخمة في الترتيب الزمني لؤلحداث
ظير عمى مستكل االفتتاحية ،كذلؾ باستعماؿ تقنيات زمنية متنكعة تندرج ضمف عنصر
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الترتيب كمنيا تقنية االسترجاع ك كذا تقنية االستباؽ التي مرت بشكؿ سريع حيث لـ تؤثر
عمى مجرل األحداث ليظير بعدىا التكافؽ بيف الزمنييف.
إضافة إلى عنصر المدة الزمنية كما تحتكيو مف تقنيات عممت عمى تسريع الحكي
بتكظيؼ الخالصة كالحذؼ ،كما عممت عمى تبطياو بتكظيؼ الكصؼ كالمشيد ،ككؿ ىذه
العناصر عممت عمى تطكر األحداث ،إذ نجد الكاتب قد نجح في مزج الفضاءات الزمنية
المتفاكتة ،حيث ساىمت في تشكيؿ بنية الزمف الركااي لمركاية.
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جاءت ىذه الدراسة في البنية السردية لرواية الكاتب الجزائري حفناوي زاغز الذي سجل
حضوره في عالم الرواية العربية ،فيو من الكتاب الذين برعوا في الكتابة في أزمة تسعينيات
القرن الماضي ،إذ عبر عنيا في بنية نص سردي متميز و ىو رواية " خطوات في االتجاه
اآلخر" التي كانت محل الدراسة.
وبعد استعراض البنية السردية في الرواية ،خمص البحث إلى النتائج اآلتية:

-

يبدو أن الرواية محممة بالشخصيات النموذجية التي جعميا الروائي تنيض باألحداث

و تحدد انتماءاتيا  ،فكان ىناك نموذج المناضل المتمثل في البطل و النموذج المضاد
المتمثل في المنظمة اإلرىابية ،و ىي نماذج لمشخصيات التي نشبت بينيا صراعات
في مرحمة الفتنة التي مر بيا الوطن.

-

كما أن الوظائف التي كمف الروائي الشخصيات بأدائيا كانت مفسرة لمدور الذي تقوم

بو الشخصية قصد تعرية و كشف الواقع المتأزم.

-

إن تركيز الروائي لم يكن دقيقا في وصف المظير الخارجي لشخصيات الرواية
لمحفاظ عمى وضع غامض يكتنفيا ،أما الوصف الداخمي فقد كان عميقا دقيقا ليظير

حقيقة و طبيعة الشخصيات التي تعيش أزمة التسعينات.

-

الراوي كان ىو بطل الرواية أي الشخصية المحورية ،حيث كمفو الروائي بعممية السرد

ليكون ناطقا باسم الروائي حامال لوجية نظره ،و ال تظير الشخصيات األخرى إال من

خاللو و بعالقتيا معو ،لينكشف بعد ذلك توجييا األيديولوجي.

-

نجد أن المكان في الرواية لو خصائص واضحة ،فقد كانت أحداث الرواية تجري بعدة
بمدان لتشكل اإلطار العام لمرواية ،الذي يتضمن مدنا و فضاءات أخرى كمواقع تجري
فييا األحداث،حيث حاول الروائي دفع ما يحدث في جميع األمكنة كحدث واحد

و مكان واحد.
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-

قدم الروائي المكان عمى أساس الحدث المنجز ،كما ارتسم من خالل حركة

الشخصية  ،فجاء مفس ار لسموكيا و عاكسا لطبيعتيا و حقيقتيا.

-

أما وصف المكان فقد تخمل لحظات السرد ،وكل ما جاء من وصف مادي فيو قميل

و لو وظيفة تفسيرية تحمل كثي ار من الدالالت.

-

وظف الروائي حفناوي األمكنة دون تحديد دقيق ألسمائيا أو وصف يمنحيا حقيقتيا
أو يعبر عن ىويتيا ،و إنما جعميا رمو از ليشخص من خالليا أزمة األمة العربية.

-

و قد بني المكان الروائي في النص عمى ثنائية االنغالق و االنفتاح لينكشف من

خالليا الصراع القائم بين شخصيات الرواية.

-

يبدو أن بعض األحداث المسرودة في الرواية كانت قريبة في حقيقتيا من الوقائع
التاريخية ،حيث أخذ الروائي من الواقع ما يناسب عممو لينتقل بو إلى العالم المتخيل

و يعالجو بطريقة فنية تظير فييا براعتو ،مع عدم تحديد الزمن الروائي بدقة ،و من
خالل بعض القرائن التاريخية التي حددىا الروائي كعبارة( العشرية السوداء) تمكنا من
تحديد فترة وقوع األحداث لكن بصفة عامة و ىي تحيل إلى فترة تسعينيات القرن
الماضي ،و ىو زمن يعبر عن ىموم اإلنسان العربي المسمم و ىو يعيش في ظل
ظروف صعبة.

-

عند المقارنة بين زمن القصة و زمن الخطاب وجدنا أن سير األحداث لم يكن خطيا

حيث ظير نوع من التذبذب عمى مستوى االفتتاحية ليستمر سرد األحداث فيما بعد

محدثا نوعا من التوافق بين الزمنين.

-

كان ترتيب زمن الرواية مضطرب نوعا ما ،و ذلك بإحداث االسترجاع لمماضي

و االستباق الذي جاء سريعا حيث لم يؤثر عمى مجرى األحداث ،و كل ذلك من أجل
سد ثغرة حكائية عبر المسار السردي.
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-

كما جاءت المدة الزمنية في الرواية من خالل توظيف الروائي بعض المظاىر لتسريع
الحكي مثل الخالصة و الحذف التي كانت قميمة ،كما عمل عمى تبطيئو باستعمال

الوصف و المشيد ليتوقف الروائي عند نقطة معينة من الحكي تضيف دالالت أخرى
تكمل المعنى العام لمنص.
كانت ىذه أىم النتائج التي خمص إلييا البحث ،و أرجو أن أكون قد وقفت عمى أىم
الخصائص الفنية لبنية الرواية و اهلل ولي التوفيق .
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مم ـ ـح ــق
التـــعــريــف بــالــروائــي:
حفناوي زاغز من مواليد  1927بالمخادمة (بسكرة) ،تحصل عمى :شهادة التحصيل في
العموم األستاذية في األدب العربي ،ديبموم في عمم النفس ،ليسانس في القانون عمم في
المدارس الحرة التابعة لجمعية العمماء المسممين ،بعد اندالع الثورة المسمحة عين عضوا
في المجنة المسؤولة عن منطقة سطيف وكمف بعدة مهام كاإلعالم وجمع االشتراكات
وتحرير المناشير.
اعتقل في مارس  1957وبعد اإلفراج عنه عاود نشاطه ولكن في ظروف صعبة ،فاتجه
نحو تونس لمواصمته هناك .عين بعد االستقالل أستاذا فمستشا ار تربويا ثم رئيس مشروع
بمؤسسة وطنية ليمتحق بعدها باألمن الوطني حيث كانت له عدة نشاطات في المستوى
الوطني والعربي والدولي لم يهمل الجانب الفكري واالدبي ،ولم ينقطع عن اإلبداع فكانت
له عدة دراسات ومقاالت في األدب واالجتماع والقانون ونشر بعضها في مجمتي الثقافة
والشرطة وجريدتي الشعب والمساء والحرية التونسية ،كما أصدر عدة روايات :الزائر،
الفجوة ،عندما يختفي القمر ،الشخص اآلخر( ،أشواق قصص).
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قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم:
 رواية ورش عن نافع ،مؤسسة اإليمان ،بيروت ،ط1428 ،1ىـ2007-م. - Iالمصادر:
 حفناوي زاغر:
 -خطوات في االتجاه اآلخر ،دار ىومة ،الجزائر( ،د ط).2004 ،

 - IIالمراجع:
أوال :المراجع العربية:
 آمنة يوسف:
 - 1تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق ،دار الحوار ،سورية ،ط.1997 ،1
 أحمد رحيم كريم الخفاجي:
 - 2المصطمح السردي في النقد األدبي الحديث ،مؤسسة دار الصادق الثقافية ،دار
صفاء ،عمان ،ط.2012 ،1
 أحمد مرشد:
 - 3البنية والداللة في روايات إبراىيم نصر اهلل ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر
بيروت ،ط.2005 ،1
 أسماء شاهين:
 - 4جماليات المكان في روايات جب ار إبراىيم جبرا ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر
بيروت ،ط.2001 ،1
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 إبراهيم صحراوي:
 - 5تحميل الخطاب األدبي ،دار اآلفاق ،الجزائر ،ط.1999 ،1
 إبراهيم عباس:
 - 6الرواية المغاربية ،تشكل النص السردي في ضوء البعد األيديولوجي ،دار الرائد
الجزائر ،ط.2005 ،1
 بسام قطوس:
 - 7المدخل إلى مناىج النقد المعاصرة ،دار الوفاء ،اإلسكندرية ،ط.2006 ،1
 بشير بويجرة:
 - 8الشخصية في الرواية الجزائرية  ،1983-1970ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر
(د ط)( ،دت).
 بوشعيب الساوري وآخرون:
 - 9اليوية والتخييل في الرواية الجزائرية ،رابطة أىل القمم ،سطيف ،ط.2008 ،1
 جمال شحيد:
 - 10في البنيوية التكوينية ،دارسة في منيج لوسيان غولدمان ،دار ابن رشد ،بيروت
(دط)1986 ،
 حسن األشمم:
 - 11الشخصية الروائية عند خميفة حسين مصطفى ،مجمس الثقافة العام ،بيروت
(د ط).2006 ،
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 حسن بحراوي:
 - 12بنية الشكل الروائي (الفضاء-الزمن-الشخصية) ،المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،ط.2009 ،2
 حسن عبد اهلل القواسمة:
 - 13البنية الروائية في رواية األخدود (مدن الممح) لعبد الرحمن منيف ،مكتبة المجتمع
العربي ،عمان ،ط.2008 ،1
 حسن نجمي:
 - 14شعرية الفضاء  ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيروت ،ط.2000 ،1
 حميد لحمداني:
 - 15بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء
ط.2000 ،3
 حنان محمد موسى حمودة:
 - 16الزمكانية وبنية الشعر المعاصر ،عالم الكتب الحديث ،دار الكتاب العالمي
األردن ،ط.2006 ،1
 خالد حسين حسين:
 - 17شعرية المكان في الرواية الجديدة ،مؤسسة اليمامة الصحفية ،الرياض( ،د ط)
(دت).
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 خضر أحمد الخالدي:
 - 18األسماء العربية معانييا وأشير من حمميا ،مؤسسة الفرسان لمنشر ،عمان،

ط1

.2010
 سامي سويدان:
 - 19أبحاث في النص الروائي العربي ،دار اآلداب ،بيروت ،ط.2002 ،1
 سعيد بنكراد:
 - 20السرد الروائي وتجربة المعنى ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط.2008 ،1
 - 21سيمولوجية الشخصيات السردية ،دار مجدوالوي ،عمان ،ط.2003 ،1
 سعيد يقطين:
 - 22تحميل الخطاب الروائي (الزمن-السرد-التبئير) ،الدار البيضاء ،بيروت،
.2005
 سممان كاصد:
 - 23عالم النص ،دراسة بنيوية في األدب القصصي فؤاد التكرلي نموذجاً ،دار الكندي
األردن( ،د ط).2003 ،
 - 24الموضوع والسرد ،مقاربة بنيوية تكوينية في األدب القصصي ،دار الكندي ،اربد
(د ط).2002 ،
 سمر روحي الفيصل:
 - 25الرواية العربية البناء والرؤيا ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق( ،د ط).2003 ،
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 سمير المرزوقي وجميل شاكر:
 - 26مدخل إلى نظرية القصة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ط( ،1د ت).
 سهام بوخروف و آخرون:
 - 27حفناوي زاغز ..تجربة إبداع قراءات وشيادات ،تقديم :إبراىيم رماني ،دار الحكمة
الجزائر( ،د ط).2009 ،
 سيد إبراهيم:
 - 28نظرية الرواية ،دراسة لمناىج النقد األدبي في معالجة فن القصة ،دار قباء ،القاىرة
(د ط).1998 ،
 سي از أحمد قاسم:
 - 29بناء الرواية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر( ،د ط).1984 ،
 شاكر النابمسي:
 - 30جماليات المكان في الرواية العربية ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت
ط.1994 ،1
 الشريف حبيمة:
 - 31بنية الخطاب الروائي ،عالم الكتب الحديث ،اربد ،ط.2010 ،1
 - 32الرواية والعنف ،عالم الكتب الحديث ،اربد ،ط.2010 ،1
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 شوقي بدر يوسف:
 - 33غواية الرواية دراسات في الرواية العربية ،مؤسسة حورس ،اإلسكندرية،

ط1

.2008
 صابر عبيد وسوسن البياتي:
 - 34جماليات التشكيل الروائي ،عالم الكتب الحديث ،اربد ،ط.2012 ،1
 الصادق قسومة:
 - 35طرائق تحميل القصة ،دار الجنوب ،تونس( ،د ط).1994 ،
 صالح فضل:
النص ،عالم المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة والفنون
 - 36بالغة الخطاب وعمم ّ
واآلداب ،الكويت( ،د ط).1978 ،

 - 37نظرية البنائية في النقد األدبي ،دار الشروق ،القاىرة ،ط.1998 ،1
 صالح ولعة:
 - 38عبد الرحمن منيف الرؤية واألداة ،عالم الكتب الحديث ،اربد ،ط.2009 ،1
 عبد الصمد زايد:
 - 39المكان في الرواية العربية الصورة والداللة ،دار محمد عمي لمنشر ،تونس،
.2003
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 عبد العزيز حمودة:
 - 40المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك ،المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب
الكويت( ،دط).1978 ،
 عبد اهلل إبراهيم:
 - 41السردية العربية ،بحث في البنية السردية الموروث الحكائي العربي ،المؤسسة
العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،ط.2000 ،2
 عبد اهلل الغذامي:
 - 42الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية ،قراءة نقدية لنموذج معاصر ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب ،مصر( ،د ط).2006 ،
 عبد الممك مرتاض:
 - 43تحميل الخطاب السردي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر( ،دط).2005 ،
 - 44في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ،المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب
الكويت( ،دط).1998 ،
 - 45في نظرية النقد ،دار ىومة ،الجزائر(،دط).2002 ،
 عبد المنعم زكريا القاضي:
 - 46البنية السردية في الرواية ،عين لمدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،الجيزة
ط.2009 ،1
 عبد الوهاب الرقيق:
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 - 47في السرد ،دار محمد عمي الحامي ،تونس ،ط.1998 ،1
 عمي المانعي:
 - 48القصة القصيرة المعاصرة في الخميج العربي ،مؤسسة االنتشار العربي ،بيروت
ط.2010 ،1
 عمر عاشور:
 - 49البنية السردية عند الطيب صالح ،دار ىومة ،الجزائر( ،د ط).2010 ،
 عمر عيالن:
 - 50في مناىج تحميل الخطاب السردي ،منشورات اتحاد الكتاب العربي ،دمشق( ،د ط)
.2008
 فريدة إبراهيم بن موسى:
 - 51زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية ،دار غيداء ،األردن ،ط.2012 ،1
 فهد حسين:
 - 52المكان في الرواية البحرينية ،فراديس لمنشر والتوزيع ،مممكة البحرين ،ط.2009 ،1
 فوزية لعيوس غازي الجابري:
 - 53التحميل البنيوي لمرواية العربية ،دار صفاء ،عمان ،ط.2011 ،1
 فيصل غازي النعيمي:
 - 54العالمة والرواية دراسة سيميائية في ثالثية أرض السواد لعبد الرحمن منيف ،دار
مجدوالوي ،عمان ،ط.2009 ،1
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 محمد بوعزة:
 - 55تحميل النص السردي ،دار األمان ،الرباط ،ط.2010 ،1
 محمد عزام:
 - 56شعرية الخطاب السردي ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق( ،د ط).2005 ،
 - 57فضاء النص الروائي ،دار الحوار ،سورية ،ط.1996 ،1
 محمد غنيمي هالل:
 - 58النقد األدبي الحديث ،دار الثقافة ،بيروت( ،د ط)  (،د ت).
 محمد يوسف نجم:
 - 59فن القصة ،دار صادر ،بيروت ،ط.1996 ،1
 مراد عبد الرحمن مبروك:
 - 60جيوبوليتيكا النص األدبي ،دار الوفاء ،اإلسكندرية ،ط.2002 ،1
 مها القصراوي:
 - 61الزمن في الرواية العربية ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،ط.2004 ،1
 نادر أحمد عبد الخالق:
 - 62الشخصية بين عمي أحمد باكثير ونجيب الكيالني ،دار العمم واإليمان ،كفر الشيخ
ط.2009 ،1
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 ناصر الحجيالن:
 - 63الشخصية في قصص األمثال العربية ،النادي األدبي ،الرياض ،ط.2009 ،1
 نبيمة زويش:
 - 64تحميل الخطاب السردي في ضوء المنيج السيميائي ،دار الريحانة ،الجزائر( ،دط)
.1997
 نجيب العوفي:
 - 65مقاربة في القصة القصيرة المغربية من التأسيس إلى التجنيس ،المركز الثقافي
العربي ،المغرب ،ط.1987 ،1
 نضال الشمالي:
 - 66الرواية والتاريخ ،جدار لمكتاب العالمي ،عالم الكتب الحديث ،األردن ،ط.2006 ،1
 نفمة حسن أحمد العزي:
 - 67تقنيات السرد وآليات تشكيمو الفني ،دار غيداء ،األردن ،ط.2011 ،1
 نواف أبو ساري:
 - 68الرواية التاريخية مولدىا وأثرىا في الوعي القومي العربي العام رواد وروايات ،بياء
الدين لمنشر والتوزيع ،قسنطينة( ،د ط).2003 ،
 وائل سيد عبد الرحيم:
 - 69تمقي البنيوية في النقد العربي ،دار العمم واإليمان ،كفر الشيخ ،ط.2009 ،1
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 يمنى العيد:
 - 70تقنيات السرد الروائي في ضوء المنيج البنيوي ،دار الفارابي ،بيروت ،ط.2010 ،3
 ياسين النصير:
 - 71الرواية والمكان ،دار نينوي ،دمشق ،ط.2010 ،2
 يوسف وغميسي:
 - 72النقد الجزائري المعاصر من الالنسونية إلى األلسنية ،إصدارات رابطة إبداع
الثقافية ،الجزائر( ،دط).2002 ،
ثانيا :المراجع المترجمة:
 بول ريكور:
 - 1الوجود والزمان والسرد ،تر :سعيد الغانمي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء
ط.1999 ،1
 تزفيتان تودوروف:
 - 2مفاىيم سردية ،تر :عبد الرحمن مزيان ،منشورات االختالف ،المكتبة الوطنية
الجزائرية ،الجزائر ،ط.2005 ،1
 جيرار جنيت:
 - 3خطاب الحكاية بحث في المنيج ،تر :محمد معتصم وآخرون ،المجمس األعمى
لمثقافة ،القاىرة ،ط.1997 ،2
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 جيرار جنيت وآخرون:
 - 4الفضاء الروائي ،تر :عبد الرحيم حزل ،إفريقيا الشرق ،المغرب ،لبنان( ،د ط).2002 ،
 - 5نظرية السرد من وجية النظر إلى التبئير ،تر :ناجي مصطفى ،دار الخطابي لمطباعة
والنشر ،الدار البيضاء ،ط.1989 ،1
 روالن بارت:
 - 6مدخل إلى التحميل البنيوي لمقصص ،تر :منذر عياشي ،مركز اإلنماء الحضاري
حمب ،ط.2002 ،2
 رومان جاكبسون وآخرون:
 - 7نظرية المنيج الشكمي ،تر :إبراىيم الخطيب ،مؤسسة األبحاث العربية ،الشركة
المغربية لمناشرين المتحدين ،بيروت ،الرباط ،ط.1982 ،1
 غاستون باشالر:
 - 8جماليات المكان ،تر :غالب ىمسا ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع
بيروت ،ط.1984 ،2
 فيميب هامون:
 - 9سيميولوجية الشخصيات الروائية ،تر :سعيد بنكراد ،دار كرم اهلل ،الجزائر( ،د ط)
.2012
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ثالثا :المجالت
 محمد ساري وآخرون:
 - 1مجمة السرديات ،مخبر السرد العربي ،قسنطينة ،العدد 1جانفي.2004 ،
رابعا :الرسائل الجامعية
 سامية أجقو:
 - 1البنية السردية في رواية مواكب األحرار لنجيب الكيالني ،رسالة ماجستير ،إشراف:
بمقاسم دفة ،جامعة بسكرة.2005/2004 ،
 سميم بتقة:
 - 2الريف في الرواية الجزائرية دراسة تحميمية مقارنة ،رسالة دكتوراه ،إشراف :الطيب
بودربالة ،جامعة باتنة.2010/2009 ،
 نزيهة زاغز:
 - 3معمارية البناء بين ألف ليمة وليمة والبحث عن الزمن الضائع ،رسالة دكتوراه ،إشراف:
صالح مفقودة ،جامعة بسكرة.2008/2007 ،
 نورة بنت محمد بن ناصر المري:
 - 4البنية السردية في الرواية السعودية ،رسالة دكتوراه ،إشراف :محمد صالح بن جمال
بدوي ،جامعة أم القرى ،المممكة العربية السعودية.2008 ،
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خامسا :المعاجــم:
 ابن منظور:
 - 1لسان العرب ،دار صادر ،بيروت،

ط ،1المجمد ،1المجمد ،2المجمد ،3المجمد ،4المجمد5

المجمد.1997 ،6
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