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 صملخَّ 

 وبذلك ،تأص  يال ومرارس  ةة قافة الفلس  طيني  ث  في ال س  مؤس     لكاتب   اوائي  ا ر  نص     البحث   يتناول  

رواية  بها انرازت ة  تفص      يلي   موض      وعة   يدرس   حين  كذلك ا حيوي   يبدو ذا جدوى، ويبدو البحث  

 ن  الرت   ها مععالئق   يات  د  م   معرفة   بغية  ، الهامش عتبة   وهي ه األدبي  إنتاج   ة  عن بقي   "نيس   ا  ب رقوق"

يةع عتبة   الالحقة   خطاب   مس  اةلة   بركا    ة  ومن األهري   .ينص    ال ها س  لطت   ز  بر  الهامش بحيث ت   النص   

واللغة  ،والزما  ،الركا  فض  اة  وات، الش  يص  ي   )تقديم   الس  رد وعناص  ر   في قراةة الربنى الحكائي  

،ك  النص  الرر   مع أدوار   بالتزامن   الشعري ة(  على الرستوى الرقصدي   ليس   من وظائف   هلت  شك   ماو ز 

 .أيضا يولوجي  يداألو وحسب، بل على الرستويين النفسي   والجرالي   والتفسيري  

  مش، برقوق نيسا ، النص الروازي.الهاكنفاني،  الكلمات المفتاحيّة: 

 

Abstract 

This research is significantly useful and important since it deals with 

a narrative text written by one of the pillars of the Palestinian culture, who 

has always been the pivotal and leading contributor in shaping the 

Palestinian literary heritage. This research is especially important when it 

and in detail analyzes the "The Apricot of April", which is singled out for 

having the threshold marginality in the novelist's literary product and how 

this marginality is melted into the text itself. In fact, the questioning of the 

textual margins is extremely important since it highlights its power in 

reading the anecdotic and narrative structure together and simultaneously 
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with the roles of the core text and their consequent functions not only on 

the connotational, explanatory and aesthetic levels, but also on the 

ideological and psychological ones. 

Keywords: Threshold of Marginality, Apricot of April, Ghassan 

Kanafani. 

 

 ةم  المقدِّ 

 الرجترع، ويعكس ص  ورة   ل ترس  يرة  رث  الكاتب ي   أ    على افتراض   في دراس  ته الباحث   يس  تند  

حس  ب بلحياة  لمرآة   ة  األدبي   الكتابة   وتعد  ، ةة واالجتراعي  الذي يحيا فيه بكل اتجاهاته الفكري   العص  ر  

نذر قلره، وسير أدبه  تراعي، وغسا  كنفاني كاتب الفن للحياة التي ينتري إليها التيار االج نظرية

ما أفقده الكينونة،  ،اللجوة والرنفىلتجربة  -قسرا–خضع لنصرة قضايا الرجترع الفلسطيني الذي 

 والنضال. ترردالثورة والالتبشير ب فحرل واجب ،ةفي مرحلة بيات الشيصي   لهدخأو

لك الروايات التي تحفر في األنا الفلس      طيني  أ "نيس       ا  ب رقوق" ورواية ة واآلخر نروذج لت

، وتبي    ، وعوامل تحفيزيةة  نض  الي   ات  ن قواعد االش  تباب بينهرا عبر تقديم أفكار وإحدا ي  اإلس  رائيلي 

، (اإلسرائيلي  ، والضابط وزياد ،وطالل ،وأبو القاسم ،وقاسم ،ة )سعادالروائي   اتتحرلها الشيصي  

سم في عرلية فدائي   قها األحداثعر  وت   شهاد قا ست ومرورا  ،سعاد مقداد والتقاة أبيه مع ،ةابتداة من ا

( 1970)نيس  ا /  والزما  ،(نابلس) ها الركا يرنح، لباكتش  اأ أمر اليلية واعتقال بعأ أفرادها

 ة بها.الياص   هامالمح  

سة تهدأ  و ساةلة إلى  الدرا ضوع   في الرواية خطاب الهامشم سئلةل  البحثعمو  تجيب عن أ

ة ص         ي ات ر ا الغ  اف: اوأهريته   امن ه دفه   ومنطلق  ة ،قوة توجيهي  ة في الفهم والرع  الج  ة ذاتوحي   

غاة يات الربت ب والرقص       د هامش في "من توظيف عت طاب و ؟ نيس       ا " ب رقوقة ال كيف تجل ى خ

حائال أمام مس     اةلتها  اكترال الروايةم عدغواية قف هل تو ؟  للرواية الربنى الحكائيالهامش في 

 وسيتبع الباحث لدراسته منهجا تداوليا  قافيا يتسم بالواقعية الثوري ة. ومحاورتها؟

وفي خض      م عناوين كثيرة ومبهجة تناولك أدب كنفاني، إال أ  الباحث لم يتعثر بدراس      ة 

لدرس، ال ية موض      وع ا هامش في الروا بة ال لك عت ناو لة ت لة ومنفص       كام حدة  لهم إال بعأ وا

الدراس   ات التي مرت عليها س   ريعا س   ردها الباحث في متن البحث، وأفاد منها في اإلطار العام، 

أو الرنهجية، وحتى في وأضاأ عليها إضافات تيصصية في النقد التحليلي سواة في الرعالجات، 

 النتائج.
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 الهامش لعتبةِ  قدي  : المفهوم النَّ مدخل

ش( معنى  ي ة ال كتابفي القاموس: )ال ه ام  اش    خل ف ي زحرة ، ح  ش لم يد  يش على ال ه ام  ف ال   يع  و 

ا يع  عل   :ش( ال كتاب)هر  و الن اس )محد ة(  .(1) ل ه   ن  ق على هامشه م 

"هو ك  ل  الروازي نص  وال الروازي، نص  الرحيط لل نص  الهوامش جزةا من ال عتب  ة   د  ع    ت  و

 نص  بين ، مهرا كانك خفية أو ظاهرة، بعيدة أو قريبة تكو  فيها العالقة،ة ة أو نثري  ة ش   عري  ي  نص     

والرق  دم  ة،  ،والعنوا  ،لعنوا  الرزيفامث  ل م ل  ه أو يتيلل  ه آخر يق  د   نص  هو الرتن و أص      لي  

واإلهداة، والتنبيهات، والفاتحة، والرالحق والذيول، واليالصة، والهوامش، والصور، والنقوش، 

أو الطابع داخل الكتاب  والرتررات له مرا ألحقه الرؤلف أو الناش   ر ،الرتن نص  وغيرها من توابع 

أو خارجه مثل الش  هادات والرحاورات واإلعالنات وغيرها، س  واة لبيا  بواعث إبداعه وغاياته، 

رة لغز الرغام نه من حل  رك  التي ت   (2)"أو إلرش   اد القارت وتوجيهه حتى يض   رن له القراةة الرنتجة

 ل .بة والتقب  عبر اختبار سلطتي التجر  ية وترظهراتها الكتاب

ومادة خص    بة للنقد عروما والنقد اإليديولوجي  ،وتبدو العتبات "موض    وعا جديرا باالحتفال

يرتبط بأهريتها الرحددة برواقعها االس  تراتيجية وبوظائفها  أولهرا:حص  رية، وذلك لس  ببين  بكيفية

الذي تنكتب على مش   ارفه وتش   كل  نص  يعود إلى عالقتها النوعية بالعالم وبال و انيهرا: وأدوارها،

 .(3)تيومه"

وظائف  أما" :قالف ،وظائف عتبة الهامشفي الحديث عن  (ينيكجيرار ج)أفاض هذا، وقد 

 ،أو التعليق ،أو الش   ر  ،فتأتي للتفس   ير ،ة كانك أو الحقة أو متأخرةأص   لي  والهوامش الحواش   ي 

مس   تقلة، ية نص      ة  حكائي   بنية  فالهامش بوص   فه "على نحو بالغ التأ يرع  (4)"واإلخبار عن مرجعها

ل الكتابي الرعو  عن الرتن ل  أهرية قال تبحيث  (5)ية الكبرى" نص        البنية الو ا وداللياتتفاعل بنيوي  

لش      ية مح  اي  د في ال وجود ، اس      تن  ادا للقول ال  ذي يقول:"علي  ه في القراةة والت  داول واألداة

 .(6)"الرواية

 الس   رد والتعليق عليهل( تنظيم ي  والرتي   ه ص   ار من وظائف الس   ارد )الحقيقي  ومن الرؤكد أن  

أو إبداة  ص  ورة تفس  يرات لبعأ األحداث، أو إص  دار أحكام على س  لوكات بعأ الش  يص  يات،ب
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 . 195ص

-2 : العددا ، الرغرب، فضاةات، قراةة في هوامش وليرة ألعشاب البحر -عتبات الروت، الجليلعبد ، األزدي (3)

 .37ص  ، 1996، 3
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 ال وفعال ومركنات  وترث   ،تفس   يرا وش   رحا  (1)"بعأ القض   ايا الرثارة ... آراة ووجهات نظر في 

 .والتداولية والجرالية توليفة من األنساق األيديولوجيةعبر لإلنجاز الركترل  ضرورية   ية  نص  

وهو خطاب  هم النص الروائي وتفسيره وتأويله،ة ضرورية لفمناصي   بنيةذو  الهامش، فإذاو

األساس، ويقويه كينونة وحضورا وتبئيرا وتركيزا، ويثريه فنيا  السردي   النص   د، يعض  ورائي   ما

والتداولية بين طرفي العرلية  التواص      ليةفي العرلية  من قدرته ويزيد .(2)وفكريا وذهنيا وجراليا 

على  س      تقبل الحقيقي والرفترضأو الس      ارد الحقيقي والرتييل  والر اإلبداعية الررس      ل الباث  

الروائية القائرة على االس   تقص   اة  ودينامكيته نص  على نحو يس   توعب حركية ال اختالأ درجاته

 النقدي  واإلغراة اإلجرائي .

مفهوم وكرا وضحته الدراسة، الروازي  نص  بين الهامش في ال -مفهوميا –وينبغي التفريق 

واالعتبار فيها  خطاب الهيرنة. صاحب   لرركز اللوغوسالتفكيكية الرضاد الفلسفة الهامش في 

وال نهائية ، ، وتقويضها، وإساةة القراةةواإلرجاةللداللة الهامشية الرنفتحة على أفق االختالأ 

ويتباين الهامشا  حترا عن مصطلح التهريش بوصفه . (3)، وتدمير الرعنى الررجعي واليقينيالرعنى

 وعلى الرستويين الرجترعيةرنظومة داخل ال واإللغاة واإلقصاة يتسم بالتشويه ا قافي فعال

"خارج الرؤسسة سواة أكانك سياسية أو كل أدب ل السردي  الحكي  فياالقتصادي والسياسي 

اجتراعية أو  قافية أو أكاديرية، الذي يقع بعيدا عن الرعاية واالحتضا  بل ويجري العرل على 

  .(4)نبذه واستبعاده من دائرة الضوة" 

 -اعلية الدور والف– نيسان  بُرقوقفي  السرديّ  خطابال في عتبة الهامش

من العتبات  متعددة   نيسا " على وجه اليصوص أنراط   ب رقوق، وفي "في آ ار كنفاني بعامة

ص  ال ضيحات، ية من مثل: العنوا ن سومات، والرداخل، والتو سين   عواإلهداة، والر ما يحفز الدار

 .(5)على نحو يبرز قيرتها وفاعليتها القتحامها ومحاورتها 

دت بعتبة نيسا " وتفر   ب رقوقريز هذه الرواية هو عتبة الهوامش ع فقد انفردت "ما ي   غير أ   

"وهذه اإلض     افات طويلة وتفص     يلية بحيث أص     بح عرل  وإض     افات   الهامش وحوت معلومات  

ي بين نص    محايثات التعالق ال ، وس  يدرس الباحث(6)"ص  لي  الهامش يكاد يوازي العرل الروائي األ

الهامش إض    اةة تنويرية، وعتبة توض    يحية ذات  الهامش والرتن من حيث الدور والوظيفة، وأل   
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 .108ص 
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حيث وجد الدارس ، يركن لباحث جاد أ  يقوم بدراسة شبكة العتبات في آ ار غسا  األدبية تصلح لرسالة علرية (5)

 منافذ وسيعة ومنفتحة لتلك الدراسة. 

 . 165، 164ص ، 1989، 1ط، قبرص، شرق برس، الرمز في أدب غسا  كنفاني، خالدة، شيخ خليل (6)
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صلب الرتن  سيرية، فإنها يركن أ  تدخل في  سردي  طبيعة إخبارية ومعرفية وتف ، وعلى الرتلقي ال

 تداولها في سياق سلطة القراةة التحليلية للرتن.

غير مهرا كانك فهي و بحس       ب طبيعة الهامش ومقص       ديته،كثيرة  ة أغراضبالتأكيد  ر  

ة بتع ،على الرغم من الص     لة األكيدة بينهرا، وتعرل داخله ينص       منفص     لة عن س     ياق الرتن ال

اب ويركن دراسة خط ،الهامش إضاةة من اليارج لبعث نور سردي ما في طبقة من طبقات الرتن

الرؤلف  توجيه القراةة لرقص  دية ما يؤس  س لها الكاتب غية وأدوارها ب وظائفهاعلى وفق  الهامش

ن مألول وعي ركز إش     عاع وجذبع فا، إنه مة اإلخبارية أو اإلرس     اليةقوة الص     حيؤكد لاألول، 

بل خل  ، واآلخرالرحتوى إلى الرتق لدا يارج إلى ا قاط واقعي  من ال مةإس       عة  عبر حز ن ممتنو

 سالروائي الردروالهامش في الرتن التي يؤديها دوار األ

 ودوره في الس   ردي  في اليطاب  "نص  "متالزمة الفاعلية الهامش  اكتش   ف الباحث مدياتو

. الم القارتنتقال من عالم الرواية إلى عواال ،والتراس   كتس   لل، وال التحوالت،و ،تبئير اليارجيال

 اآلتية: الرسارب ويركن تنوير تلك الفاعلية عبر ولوج

 لشخصياتدور الهامش في تقديم ا

عتبارها ال وتفص   يالتهاع عن الش   يص   ياتفي الحديث  في الرواية  الروائي   الرتن   لف  تلم يح

، ة يركن أ  تتكرر في الزمن القائم والزمن الرركن بقص   ر النظر عن س   راتهاة عام  نراذج إنس   اني  

دو  من في س      يرورة الحدث وأدوارها اإلش      ارة إلى أفعالها ووظائفها  إلى يرمي ولعل كنفاني

"إذ ما هو مهم في دراس   ة الحكاية هو التس   ا ل عرا تقوم به  واأليقونيةائها البص   رية يقراةة س   ير

الش  يص  يات، أما من فعل هذا أو ذاب وكيف فعله فهي أس  ئلة ال يركن طرحها إال العتبارها توابع 

قص   ص   ي ال  في هذا اإلطار يقول كنفاني: "في وس   ع الناقد األدبي اآل  أ  يالحن أ   . (1)ال غير"

يقدم  الس    ردي  خطاب الهامش و. (2)تتناول الفرد الفلس    طيني  فحس    ب، بل تتناول حالة إنس    اني ة" 

سيولوجية أيديولوجية تأويالت سو ساني ة و صفة التحقق ال لتلك الحاالت اإلن ضفاة  لها في  واقعي  إل

، نص  وبين ال القارتتتش      كل بذور عالقة بين ومعها نفعاله بها ومن خالل االحياة الفلس      طينية، 

والرس   توى  الحالة النفس   ية،و ،الدور الرنوط بهاوونروها  نات الش   يص   يةكم هذه العالقة تلو  يحو

 .والنشأة والتكوين األيديولوجي، والبيئة، والدرجة العلرية، الثقافي، ونوعية التعليم،

 اإلنس  ا  كائن طبقي   من منظور أ   وهرومه  اإلنس  ا ش  يص  يات كنفاني واقعية "تدور حول 

إذ  هي  (3)... تنتري ش   يص   ياته إلى الطبقة الفقيرة الرس   حوقة التي يجد فيها تباش   ير الرس   تقبل"

                                                           
الطبعة ، بيروت والدار البيضاة، الرركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، بنية النص  السردي  ، حريد، لحرداني (1)

 .24ص ، 1991، األولى

 .138ص ، 1974، 35العدد ، مجلة شؤو  فلسطينية، حديث ينشر ألول مرة (2)

، 2006، 1ط، األرد ، دار مجدالوي، في اليطاب الروائي غسا  كنفاني جراليات السرد، صبحية، زعرب (3)

 . 117ص 
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طلق عليها أ  ي   ، ما يبيحش      يص      يات واقعية غير أنها مص      وغة بفنية عالية وتفاص      يل عريقة

 .(1)شيصيات "واقعية مقاتلة" 

ية س    ردية تجرع بين الواقع للرتلقي بأس    اليب، وتقديرها يص    ياتهد كنفاني في رس    م ش    يجه  

م يعرل ي، وإ  ليديولوجلرنهجه االجتراعي، وانترائه األ والفنية والبس      اطة والعرق، فهو ميلص

 ثيرا  فقد اش   تغل على ض   ريرة الهامش، فالرس   تقبل ال يعرأ ك ،ية الرتندس   ر كنفاني في ذلك عبر

 صياتهالتعريف بشي يلجأ إلىفع عتبة الهامشالسرد اإلخباري لعن شيوص الرواية إال من خالل 

هر كرا فعل مع ش  يص  يات قاس  م وس  عاد والجندي أبراهام، وإ  كا  غس  ا  لم يحفل كثيرا بالرظ

جتراعية لطبقة االبا حفل كثيرا  ، فقد تها الجس  دية وفيزيائيتهاياته من حيث مقاس  االيارجي لش  يص  

 . ي تؤديهاتوالرحفزات الواقعية ال ،ذي تحرله، والفكر األيديولوجي الالتي تنتري لها

يفس   ح الرجال للس   رد في عتبة الهامش للحديث عن البطل  –فحين يطر  ش   يص   ية س   عاد 

تعليرها وتيصصها وخلفيتها الفكرية وطبقتها االجتراعية وانترائها الحزبي ابتداة من تعرفها على 

ودراستها أدبيات الحزب الشيوعي وحركة القوميين العرب، د الشبا  الرتحرسين لحزب البعث أح

ه قر انترا ها إلى تنظيم س    ري فدائي اس    روتحوالتها إلى أ  اس    ت األحزابويحد نا عن ص    راع 

فالرطلع على حياة غسا   عما حصل فعال مع الرؤلف الحقيقي اإلرسالية هي هذه (2))شباب الثار(.

لى الجبهة الش  عبية انترى إ 1967، وبعد نكس  ة 1953ام يرى أنه انترى لحركة القوميين العرب ع

سطين سعاد إذ  .لتحرير فل سارد ف سه وترثل الرعادل األ ،من الطبقة الفكرية لل يديولوجي للكاتب نف

سعاد جهة أخرى يلر   ، ومنهذا من جهة ستباقي عن الدور الذي يركن أ  تؤديه  ح الرؤلف كتبئير ا

 في األعرال النضالية.

إيقاع  ش  يص  ية الش  هيد قاس  م، ويقدم قص  ة حياته بتكثيف وإيجاز موظفا  عن يحكي الرؤلف 

، ونوع يمعن نش      أته االجتراعية والحرما  من التعل القارتفييبر  الس      رد القائم على التلييصع

ش  ة عقبة جبر، قاس  م ش  يص  ية مهر   ، ولجوئه إلى مييم(ميكانيكي س  ياراتالعرل الذي يرارس  ه )

إلى الطبقة الكادحة التي نذر كنفاني قلره لالنتص      ار لقض      اياها والتبش      ير  ومس      حوقة ينتري

 .(3)برستقبلها

يق    دم كنف    اني شيص    ية )أب    و القاس    م( للرس    رود ل    ه ع    ن طري    ق الر    زج ب    ين الس    رد و

كب   ر س   نا فه   و يش   عر اآل  أن   ه أ... "  فحينر   ا يق   رأ ال   دارس عبارت   ه:والتص   ويري  اإلخب   اري

مر   ا ه   و حق   ا وي   ردد لنفس   ه أ  الك   وارث ال   ثالث الت   ي نزل   ك ب   ه ين   وة تحته   ا جب   ل: فق   دا  

واستش    هاد قاس    م قب    ل  ،1935القاس    م بالس    ل ع    ام  أم، وم    وت 1948قريت    ه ونزوح    ه ع    ام 

                                                           
ص ، 2005، 1ط، دمشق، دار التريز للنشر، جراليات الشيصية الفلسطينية لدى غسا  كنفاني، ماجدة، محرود (1)

46. 

، الرابعة الطبعة، بيروت، مؤسسة األبحاث العربية، الروايات –اآل ار الكاملة ، ب رقوق نيسا ، غسا ، كنفاني (2)

 . 586ص ، 1994

 . 581ص ، الرصدر السابق نفسه (3)
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــ

ع   ن نفس   انية أب   ي ف   ي الكش   ف ق   وة اإلض   اةة التنويري   ة ف   ي عتب   ة اله   امش ي   درب  (1)س   نة "

 ،ي   ةإلنك   ار شيص   ية ابن   ه قاس   م ال   ذي استش   هد بعرلي   ة فدائ بع   د أ  اض   طروبياص   ة  القاس   م

 ع   رأ ف   ي ق   رارة نفس   ه أ   " (2)رس   بقتقني   ة التبئي   ر ال اظف   مو ،خوف   ا م   ن التع   ذيب والس   جن

إل  ى س  عاد ول  م  ويوج  ه الح  وار ،ت  ل، ولك  ن األب  رص ل  م يك  ن  ق  د أش  ار إل  ى ذل  ك بع  دول  ده ق  

مثلر   ا يح   اول ف   ال  أ   ؟دموع   هالرج   ل م   ع ص   ارع ت" أتع   رفين كي   ف ييك   ن ق   د التقاه   ا قب   ل

 . (3)يسد  قوب الساقية بكفيه"

كرا فعل مع أبي  ش  يص  يات الروايةحدى ة الس  رد إلانا ليترب إدارة دف  الس  ارد أحيينس  حب 

، وقد ا على طاولتهدالقاس      م حين دخل غرفة الروت موظفا الرونولوج "وكا  قاس      م هناب مرد

مرسكا  بطل ظل   إرادةفيها  ورأيك، إلى راحة يدهنظر ،  م أخذت أواحدة فحسبإليه لحظة  نظرت  

 .(4)بالقوة" إالولم تفرد أصابعه  ،األخيرةبسالحه حتى اللحظة 

ما كا  لكنفاني وهو الروائي الرتين أ  يعلق على الحالة االقتص      ادية ألبي القاس      م فيقطع 

انك وكالة الغوث قد ، فيكلف الدور إلى الهامش "كينص  ويفك حلقة التراسك ال ،السردي  االتصال 

 .(5)له تناول الرؤ "منه الدفتر األحرر الذي كا  ييو  وسحبك قطعك إعاشته 

التوض     يح واإلحالة لحدث مس     بق حيث جاة في الرتن  ي  اش     تغلك عتبة الهامش على دور  

"ربرا كانك  "وقال لنفس  ه: على لس  ا  أبي القاس  م بعد أ  قطف باقة من الزهر األحرر: رركزي  ال

. يحيل (6)وقرر أ  يبادرها بالجرلة ذاتها التي بادرته بها حين زارته ألول مرة" ،اآل  تنظر إلي  

مع أبي القاس  م في أريحا حين س  ألها عن  األولالس  ارد إلى تلك الجرلة التي قالتها س  عاد في لقائها 

وبعد  ،ورد الفقراة يا أبا القاس     م ب رقوق"ال فتقول له: ب وجود الزهرة الحرراة في ش     عرها س     ب

 .(7)هنيهة قالك له: "أهل القسطل كانوا يقولو : هذه دماة الشهداة تطل علينا" 

الكترا   بالكثير من الرعلومات عن شيصية طالل التي بقيك طي   ي  النص الرركزال يزودنا 

وس     عاد على إخفاة ش     يص     يته بس     بب  من الكاتب ص كل  حتى آخر كلرة من الرواية، فقد حر  

أتقن الس  فر عبر النهر لقد نات التنظيم اليارجي والداخلي، وظيفتها الس  رية كحلقة وص  ل بين مكو  

ن(8)لنقل الرس  ائل وتوزيع الرعونات الرالية على أس  ر الش  هداة  ر لكنفاني د  الدارس أنه لو ق   . ويير 

 .أحدا هاالت الرواية وسيرورة ي تحو  ف عظيم      الرواية لكا  لشيصية طالل شأ إترام
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سع كنفاني سفل النص في- يتو صية -ضريرة الهامش أ شي ضع  في تقديره ل اآلخر بحيث ال ي

صل الذي هاجر إلى )اليهود في طبقة واحدة من العداةع فالجندي )أبراهام سرائيل( ( الرغربي األ إ

وليس كذلك أخوه يعقوب الذي  ، م انض      م إلى الجيش اإلس      رائيلي هو العدو القاتل ،مع العائلة

. إ  (1)وكا  قد التحق بتنظيرات الش  غيلة وأخذ يظهر ميوال ش  يوعية ،رفأ الهجرة إلى فلس  طين

بقص  ر هذا الس  رد الذي قام بدور اإلخبار يوحي بتعاطف الس  ارد مع رفاقه في الفكر األيديولوجي 

الرحتل مع  الالجئلفلس    طيني  ومن  م فال مش    كلة عند ا ،فهو أمري االتجاهالنظر عن جنس    ياتهم 

د  الكا اإلنس  ا يهود العالم الذين يدينو  بوالة نحو اليس  ار، إنهم رفاق الدرب في الدفاع عن حق 

لقد أتاحك عتبة الهامش للرؤلف في هذا التفص   يل الحر إظهار رأيه  ،الفقير في كل مناطق تواجده

 إيالةهنا تنس  يقا س  رديا يترثل في  ومن جهة أخرى أفاد الهامش ،الفكري والس  ياس  ي هذا من جهة

مة التوا حداث ديرو حدث التبئيرياأل بال نه وهو  ص       ل دو  إخالل  لذي هو بص       دد الحكي ع ا

فرا كا  لكنفاني أ  يض      ع  ،محاص      رة بيك س      عاد واحتجاز مجروعة من الفلس      طينيين داخله

تقل غس   ا  من عالره إلى ، وهنا ينن في متنه الرركزيات تفص   يلية عن الجنود اإلس   رائيلييمعلوم

 في حقه متابعة أحداث الرواية دو  االلتفات إلى إحاالت فكرية وتفصيالت  انوية. القارتعالم 

صية  في الهامش  يطر  الكاتب سابقشي سعاد الذي قد  زياد الرثقف الرفيق ال م ، وجار بيك 

را يجري من التحري عومحاولة  ،مس      اعدة ترثلك في إخفائها في بيته بعد أ  كش      ف أمرها لها

ويقدم الهامش أيضا تفسيرا لرا حصل  ،ضرن خطة أمنية مدروسةأحداث داخل بيتها بعد حصاره 

"وفجأة حدث ش      ية غريب لم  بعد أ  قبأ عليهرا يقول الرتن الحكائي:بينه وبين أبي القاس      م 

رس  الة ص  غيرة  فيهرا بومض  ة تش  به البرق حولر ،فقد التقك عيناه بعيني زياد ،القاس  م أبويلحظه 

ى ، لقد اش  تغل الهامش عل(2)"أيها الرجل إننا نعرأ بعض  نا فاطرئن" تش  به أ  يقول الررة لرخر:

وللنظرة  الث  عذات الطاقة اإليحائيةل إلى مرجعية )اطرئن( وأحا ،تفسير وترجرة  تلك النظرات

من إخبار بحال أو وما يترتب عنها  ،تجس  دها الرعاينة أو الرش  اهدة وظيفة بص  رية: -1" وظائف:

 -3 .وظيفة لس  انية: تترتب عن العالقة التواص  لية للنظرات الرتبادلة -2 وض  ع الش  ية الرش  اهد.

قدرة  ية:تترتب عن ال فة إدراك يةوظي ناظرة من التعرأ على الش      ية  اإلدراك التي تركن العين ال

 ترنعه من تقديم أي  ف ،من اللرسات النفسية ما يسكن روع أبي القاسم وفي تلك النظرة .(3)الرعاين" 

 .اعتراأ مجاني  

بشيص   ية زي   اد ه   و ارتباط   ه الو ي   ق باليلفي   ة  ةغي   ر أ  م   ا يري   ز عتب   ة اله   امش الرتعلق   

حي   ث ت   روي عتب   ة اله   امش كي   ف ت   رب زي   اد  ،ة للكات   ب كنف   انين   ات الرعرفي    الثقافي   ة والركو  

ا ع   ن كلي     يتي   ل  م ولكن   ه ل    ،به   ا تجنب   ا ل   بعأ الرتاع   ب الت   ي م   ر   الر   درس والرثق   ف الح   زب  

 ص    عقه ق   ول س    عاد:" لب   ى طلبه    ا ف   ورا:  طلب   ك من    ه س   عاد الرس    اعدة أدبيات   هع فبرج    رد أ

والح   ن ه   و كلر   ة رفي   ق الت   ي ه   زت في   ه مش   اعر قدير   ة ". "أري   د مس   اعدتك ي   ا رفي   ق زي   اد

                                                           
 . 596و  595ص ، الرصدر السابق نفسه (1)

 .601ص ، ب رقوق نيسا ، كنفاني (2)

السنة ، 2001شتاة ، 3ع، مجلة الصورة مجلة النقد األدبي والبحث الفلسفي، سيرياة النظرة، عبد النبي ذاكر (3)

 . 21ص ، الرغرب، الدار البيضاة، دار النشر الرغربية، الثالثة
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــ

بع   دا سوس   يولوجيا إلخباريات   ه ف   ي عالق   ة زي   اد م   ع أب   ي س   عاد  ويض   يف كنف   اني ،(1)ة وح   ار  

ال   ذي ك   ا  يزدري   ه ويحتق   ره دو  س   بب ربر   ا  قافت   ه أو سياس   ته ... لك   ن زي   ادا ك   ا  يبادل   ه 

)أك   اكي أك   ايفتش( تجس   يدا حقيقي   ا لبط   ل غوغ   ول وب   رى في   ه  ،نف   س الش   عور م   ن الكراهي   ة

اهد ف   ي تص   رفاته نروذج   ا والي جوج   ول( ويش   "الرعط   ف" لبدي   ب الروس   ي )نيق    قص   ة ف   ي

 (2)لذلك البيروقراطي ضحية البيروقراطية الرضحك.

صة الرعطف حكاية كاتب إداري تروي سعة، الدرجة يف يشرفي عروم ق صير القامة  التا ق

ضعيف النظر أيضا مع صلعة عريضة في مقدمة رأسه...  ر مائل لالحررار،بشع   ،لوجهمجدور ا

ويلبس نفس  ه إطار طبقة عليا عن طريق الحص  ول على  ،يحاول أ  ييرج من طبيعته االجتراعية

ويروت  ،س   رق معطفه في الحفلةوفي نهاية القص   ة ي   ،معطف مجدد بثرن زهيد بدل معطفه الرث

  (3)الشيصية الرهرة. دو  الحصول عليه مع عديد التوسطات للشرطة وأصحاب

ر البنائي وتس      للها داخل اإلطا ةفافي  الث الكاتبالت تش      ك   بيا الهامش إلى خطاب يحيل  ،إذا

من عالم الكاتب  النتقالالى إ -فس    ير اإليديولوجي واالجتراعيغير اإلخبار والت- ويهدأ للرواية،

الوظيفة  ، لتنض  اأ هذهعرله إلش  ارة إلى مراجع محددة أفاد منها فيالرش  ارب با الم القارتإلى ع

 .لرؤلف في اختيار شيصياته الرثقفة والرنتريةخرى تنبئ عن زاوية الر ية لإلى أدوار أ

صيات، ومهرا يكن من أمر الهامش وفاعليته  شي شر  فقد كا  مجاال لإلخبار وفي تقديم ال ال

ق وأخرى عن طري، طريق الس   رد الكرونولوجي الرباش   ر مرة عن ،واإلحالة والتأويلوالتفس   ير 

مش لقد وظف الكاتب عتبة الها ،و الثة عن طريق الحوارية بين الس   ارد وش   يوص   ه ،الرونولوج

ه في نرذجة ش  يص  ياتو ،األهرية ألحداث الرواية وإيالة، الس  ردي  كي يحافن على تراس  ك البناة 

 مسيرة الثورة .

 يفضاء المكانوالالهامش دور 

ألن  ه الرك  ا   عغير مح  دد "نيس       ا  ب رقوق"من  الرواي  ة الرركزي   نص  في  (4)الرك  ا يرد 

"ال  فغس     ا  ،فض     اة رحبا نص  ال ، وعلى الرغم من ذلك فقد منحالرحترلو الواقعي الفلس     طيني

في  جاة توص    يف الركا  ،(5)أنه يحرل معنى من الرعاني" رأىإذا  إاليطنب في وص    ف الركا  

ية حداث، وديك الروا حدث الثوري.جزةا  ال ورا  لب ية أ   يتجزأ من ال عادة الروا ناة الفنيع ف والب

                                                           
 .601ص ، ب رقوق نيسا ، كنفاني (1)

 .601ص ، الرصدر السابق نفسه (2)

، 1980، عكا، منشورات مكتبة ومطبعة السروجي، جليل كرال الدين: ترجرة، الرعطف، نيقوالي، غوغول )3)

 بتصرأ وإيجاز.

الرواية –أهرية خصوصية الركا  في الرواية ، صبحية، عودة: الرواية ينظرللبحث عن خلفيات الركا  في  (4)

، الرواية والركا ، ياسين، النصير .31 -28ص ، 2001، 54العدد ، تونس، مجلة اليسار -الفلسطيني ة نروذجا

 الربحث األول والثاني.، 2010، بغداد، دار نينوى، دراسة الركا  الروائي

ص ، 1982، 128العدد ، شؤو  فلسطينية، الفنية في نتاج غسا  كنفاني الروائي الرقومات، رفيقة، رجب (5)
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، وقد يذهب الروائي بعيدا في الركا  فيض     يف عليه من تييالته اتس     هب في وص     ف الركا  فني  

، الحقيقيل هو الركا  تيي  الركا  الر   "نيس     ا  ب رقوقفي " يه عن الركا  الحقيقي. ح  الروائية ما ين

"إنه يتحول في هذه الحالة إلى محاور حقيقي، ويقتحم عالم الس  رد  الرص  وف فنياالركا   وهو ذاته

  (1)محررا نفسه هكذا من أغالل الوصف"

يهتم بتفاص      يلها وتواص      لها األحداث و علىمركزا يتبأر الس      رد عادة وفي رواية الحدث 

فإذا كا   (2)توقفا زمنيا لس      يرورة الحدث""يفترض دائرا  توص      يف الركا  وحبكتها. غير أ   

له الرتن فرن  لذي يرث حدث هو الرركز ا يةال حد  مة ال لديرو قاة ا قل  ،باب أولى إب والتيفيف من  

 الوصف الركاني، وهو كرا تحقق فعليا في الرواية موضوع الدراسة.

سلطب يغتني الرتن ( غير ربالرغ ، نهر األرد   الكويك ،سرد أمكنة متعددة )نابلس، أريحا، ال

ش  كيل الرتلقي على هدي الهامش في تليس  ير ، وترر س  ريعا دو  تفص  يل ،إال عرض  اها ال ترد أن  

واجتراعيا  ويحاوره سياسيا ،يتفاعل الرتن مع هامشهلركاني الرنجز في أحداث الرواية، فالفضاة ا

 وفكريا.

عاد مر يك س       ياص       ة ب نابلس وب نا الرتن في  را يوجه ية ك حداث الروا رل تجري أ كز الع

في  ال يس  كنه أحد إال س  عاد تأتي إليه أحيانا ،، أو للقاة أهل الش  هداةألفراد اليلية التنظيري الس  ري

، وصحيح أ   البيك مكا  مغلق فيزيائيا لكنه مفتو  نفسيا على الحدث الرركزي، وتغادره الصيف

قام االحتالل برحاص     رته  الركا ، فحدث أ   لقد كا  اعتقال إحدى الرفيقات س     ببا في اكتش     اأ 

ويتركن طالل من  ،وزياد والطفل وليدوهنا يجترع أبو القاس    م  ،دخولورص    د حركة اليروج وال

حيثيات  عبر ةالسردي  إليه البنية  حيلتالذي اإلطار الركاني لبحداث،  هذا هو ،الهرب قبل الدخول

أ ناة احتجازه ص  ورة  أبو القاس  م في يس  تدعيطة عض  ويا بالحدث والش  يص  ية حيث مرتبمكانية 

ليترب للهامش التفصيل والشر   (3)بشاربيه العظيرين كدال  مكاني  ة على الجدارقوالد سعاد الرعل

صورة عن بقايا قد  وي   ،لهذه الواقعة عن طريق تقنية الحوار الذي دار مع سعاد العثرانيين عادات م 

 –س  عاد  ، غير أ   بعدا تداوليا واجتراعيا للس  رد لتفص  يل أعطىااألتراب في إطالق الش  ارب، هذا 

 وتنزع ب  الحوار نحو الرعطى الفكري   ،ه  ذا الرعطى االجتر  اعي ال  ذهن عن أالبط  ل تص      ر  

حين يأكل الدود  ،يا أبا القاسم ،ماذا يحدث للشوارب" :ضاحكةفتجيب أبا القاسم  ،للروت الوجودي  

 .(4)جسد الرجل الريك" 

"ك  ل ح  ائط وك  ل قطع  ة أ   اث ف  ي  لر  ا ل  ه م  ن وظيف  ة ف    دال  ة أل   اث البي  ك ة إش  ارة   ر   

الطاول   ة الرخامي   ة ال   ذي ال يرنحن   ا ف .(5)ال   دار ه   ي ب   ديل للشيص   ية الت   ي تس   كن ه   ذه ال   دار"

                                                           
، 1991، الطبعة األولى ،بيروت والدار البيضاة، الرركز الثقافي العربي، بنية النص  السردي  ، حريد، لحرداني (1)

 .71ص 

 . 63ص ، الرصدر السابق نفسه (2)

 .590ص ، ب رقوق نيسا ، كنفاني (3)

 .590ص ، الرصدر السابق نفسه (4)

 .130ص ، د. ت، مصر، دار الرعارأ، مصطفى إبراهيم:  ترجرة، نحو رواية جديدة، أال  روب، غرييه (5)
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــ

ينح    از الرتلق    ي إل    ى اله    امش ليس    ترجع الس    رد الررك    زي أي    ة تفص    يالت عنه    ا، ل نص  ال    

وكان  ك  ،ة قال  ك ل  ه وه  ي تش  ير إل  ى الطاول  ة"م  ر الح  وار ال  ذي دار ب  ين س  عاد وأب  ي القاس  م:

"انظ   ر م   اذا كان   ك تفع   ل أم   ي  :ري الل   و  مش   غولة حواش   يه بالص   نارةمغط   اة بشرش   ف س   ك

إ   (1)ط  وال عرره  ا تش  تغل بالص  نارة ك  ي تب  دو طاول  ة أب  ي طاول  ة محترم  ة أم  ام ض  يوفه "

"يعك   س األ    اث ال   ذي يف   رش ب   ه الرن   زل مجروع   ة  التفص   يل الترا    ي يت   راةى مش   عا إذه   ذا 

الياص      ة الت      ي يري      د الكات      ب م      ن الق      يم االجتراعي      ة الرادي      ة والجرالي      ة ذات الدالل      ة 

ب   ل لس   بب س   ردي  ،جرالي   ة فحس   باجتراعي   ة وليس   ك ذكر الطاول   ة قير   ة ل   إ   .(2)"تق   ديرها

الكناف   ة ، وبياص   ة عن   دما ج   اة ولي   د بص   حن ه الطاول   ة ف   ي الح   دثترهي   دي لر   ا س   تلعبه ه   ذ

ووض   ع الص   حن عل   ى الطاول   ة بجان   ب باق   ة الزه   ر الت   ي  ،لي   تفحص األخب   ار وت   م اعتقال   ه

 ر   ة عالق   ة م   ا ب   ين باق   ة " :ليق   وم أب   و القاس   م باس   تغالل ه   ذا الروق   ف أحض   رها أب   و القاس   م

زا رم    م   ليتجل   ى البي   كوه   ذا ملح   ن ع   ام ف   ي الرواي   ة الفلس   طينية  .(3)الزه   ر وص   حن الكناف   ة"

 للض    د )الالبي    ك( ص    يبه مرتلئ    ا بال    دالالت النفس    يةع    ن جغرافي    ة س    كونه وم    ثقال منزاح    ا 

ال  ذي ي  ومئ إل  ى التش  رد والنف  ي، وكر  ا ك  ا  للطاول  ة ش  أ  ف  ي س  ردية األح  داث، ك  ا  للس  لم 

رة عل  ى اله  رب م  ن اليش  بي وظيف  ة ترثل  ك ف  ي العل  و واالنفت  ا  والص  عود وم  نح ط  الل الق  د

 جنود االحتالل.

 الزمنيّ فاعلية الهامش في الفضاء 

وزمن  ،زمن النكبةو واقعي،ألنه الزمن الفلسطيني  ال بهع محتفل من في الرواية غير  يبدو الز

يا ض      ر  مرتزجا وم     الزمني  هذا الركو  وزمن اللحظة الراهنة، بحيث يتجلى ، االش      تباب الثائر

 عن ش     هر لهامش في الحديث التكثيفي  ما يطرحه خطاب ا، وهذا الزمن الذاتي والنفس     ي بنوازع

وحدها بل في رواية  "نيس   ا  ب رقوق"يلح نيس   ا  على كنفاني بطريقة عجيبة ليس في إذ ، نيس   ا 

ة  ش      كلك  يرة مركزية في . بل إ  آ ار النكبة التراجيدية وميرجاتها الكار ي  (4)"عائد إلى حيفا"

 جل  أعراله الروائية. 

"عندما جاة نيس  ا   كرا تفتتح الرواية به: ،ية للروايةنص    نيس  ا  دال زمني يتص  در العتبة ال

يا على يكتفي كنفاني بهذه الجرلة الدالة زمنال . (5)" ...  ب رقوقتتض      رج بزهر ال األرضأخذت 

به ها  باط ية وارت كا جأ عبر ،الح جد مل لل ويؤول في هامش يفس      ر ويح بة ال ها عت لك الزمن  عبر ذ

يستشهد قاسم في  9701في نيسا  من عام و (6).1948فقاسم أصبح الجئا في نيسا  عام  ،األحرر

وإذ  فنيسا   ،الشعب الفلسطيني  نيسا  شهر النكبة وضياع األرض ورمز التشريد  .عرلية فدائية

                                                           
 . 590ص ، ب رقوق نيسا ، كنفاني (1)

، 1ط، القاهرة –الهيئة الرصرية العامة للكتاب ، بنية الرواية دراسة مقارنة لثال ية نجيب محفوظ، سيزا، قاسم (2)

 . 102ص ، 1984

 . 605ص ، ب رقوق نيسا ، كنفاني (3)

 . 371و، 346ص ، الروايات –الرجلد األول ، اآل ار الكاملة، عائد إلى حيفا، غسا ، كنفاني : ينظر (4)

 .581، ب رقوق نيسا ، كنفاني (5)

 . 581، الرصدر السابق نفسه (6)
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ئلة مرارة اللجوة في ذلك معادل زمني حاد وتدميري لحياة كنفاني نفس       ه حيث عانى هو والعا

واقع الحكاية والدور النفس   ي والذاتي مني يجرع بين اإلحالة اليارجية لنيس   ا  ترميز زوالش   هر. 

خص  وص  ية نيس  ا  في الرواية هنا تكرن في تحوالت  ، لكن  لكل من الس  ارد وش  يص  يات الرواية

 ادة.الزمن بين النكبة والرقاومة والشه

وهو رمز إ   "اللو  األحرر هو لو  العواطف الثائرة، والحب الرلتهب، والقوة والنش      اط، 

 .(1)القسوة واليطر"بعأ األحيا  للداللة على الغضب وفي ، ويستعرل النار الرشتعلة

ع الداللة م تفاعلية تتسق)نيسا (   إلى الدال الزمني (ب رقوق) في إضافة دال الزهر األحررو

سية للز سيا سيريائية تتراهى ،من من جهةال صاص التي  وعالمة  سم الرثقب بالر سم قا شبه يمع ج

يها بين سعاد تة متعارأ علكنقطة مي   للعرل التنظيري الذي ترركزة ري  وفيه داللة س   ،نيسا  ب رقوق

ألحرر عالمة اوأيديولوجية تتيذ من اللو   ،وداللة تداولية رمزية للش  هداة والفقراة ،وأبي القاس  م

  على االنتراة للحزب .

 ة السردعريّ االهامش وش

رد اإلخباري عاع فغالبا ما يس  يطر الس  نو  م ت الس  رد وتقنياته في الهامش يجدهالرتتبع لرقتربا

 وأحيانا ركن للرتلقي مالحظته بس    هولة،ي، ونس    ق الحكيالقائم على الزمن الرنطقي الرتتابع على 

من خالل في السرد الوص ، وفي أحايين يردوإ  قليال التبئير االستباقي للحدث السرد تقنية يتيلل 

 .تقنتي الرونولوج والحوار

، ومنها الفاعلية رب عدة حول فاعلية الهامش ش      اعريا  مس      اوبوس      ع الدارس أ  يطر

شك سا  لعتبة الهامش ،ليةال سردي جديد، ورغبة كنفانية برثابة  فتوظيف غ شكل تقني و بحث عن 

فقد أنقذت الرواية كرا يقول فاروق وادي من  ،تدارب اإلخالل بكثافة اللحظة الحد ية واللغويةفي 

 .(2) الوقوع في الرباشرة واإلسقاط السياسي  

ها ريت  ه   ا وش   عص م   ن جراليات  ق  جرالي   ة ل   م ت    ن ويعتق   د ال   دارس أ  لغ   ة اله   امش كس   ردية

ريا يا وتص   ويأس   لوب ب   ل لعله   ا تق   ارب لغ   ة الر   تن ،ة والتفس   يريةه   ا اإلخباري   ة والرقص   دي  وظيفت  

 فضاة الرتن الرحتجبة عبر التكثيف. وتيييليا في إضاةتها ل

"عن   دما ج   اة نيس   ا   :ف   ي الر   تن نعث   ر عل   ى عب   ارات تكثيفي   ة انزياحي   ة دال   ة م   ن مث   ل

ب ثق     نيس    ا  األحر    ر وكأنه    ا ب    د  رج    ل شاس    ع م   ب رق    وقأخ    ذت األرض تتض    رج بزه    ر 

، هك    ذا م    ات األل    م  ال    والدة ويك    و  في    ه مثلر    ا تك    و الريتب    ئبالرص    اص، وك    ا  الف    ر  

وق   د وردت  ،العالم   ة الس   يريائية القائر   ة عل   ى عر   ق التش   بيه التشييص   يوك   ذلك  .(3)"قاس   م

                                                           
دار مجدولين للنشر ، بحث إجرائي في تشكيل الرعنى الشعرياللو  لعبة سيريائية ، فاتن، عبد الجبار جواد (1)

 .133ص ، 2009، 1ط ،،عرا ، والتوزيع

 بتصرأ. ، 83، 82ص ، د.ت، عكا، دار األسوار،  الث عالمات في الرواية الفلسطينية، فاروق، وادي (2)

 . 581، برقوق نيسا ، كنفاني (3)
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. (1)تش    عر بالوح    دة" و   الر    د  مث    ل الرج    ال تش    عر ب    الحز  "إ عل    ى لس    ا  أب    ي القاس    م:

ه   ذه  .(2)"إ  للرج   ال أق   دارهم الركتوب   ة من   ذ األزل والت   ي ه   ي مث   ل أس   رائهم" :ومث   ل ذل   ك

أش    د االرتب    اط  ةمرتبط     االلغ    ة الش    اعرية عل    ى ال    رغم م    ن ب    ذ  جراله    ا وعرق    ه إال أنه    

 بالحدث الثوري ومبنى الرواية الرقاوم .

في تعريق  وتص   ويرا ل اللغة الش   عرية على فاعلية الس   رد رمزاتش   تغ أيض   ا في الهامشو

عن ش  بيهاتها في  تقلال بحيث الش  عور بالحدث الرتعاض  د مع الش  يص  ية في إطارهرا الزمكاني 

وآنئذ  ،تحويل الحياة الفجة إلى ص  ورة فنية عن طريق ر ية الراوي وص  وتهاألول، بغية " نص  ال

ن الدالالت النفس     ية لها م (3) "تس     تحيل الرواية منظومة متناغرة منس     جرة وذات مظهر جرالي  

ل القارت إلى مش  ارب ومحاورع  يص  ور الرؤلف الحالة النفس  ية ألبي القاس  م في  اليص  بة ما يحو 

"أتعرفين كيف يتصارع الرجل مع دموعه  أ ناة محاولة التعرأ على جثة قاسم في غرفة الروت:

 .(4)"ل فال  أ  يسد  قوب الساقية بكف ي ه؟ مثلرا يحاو

س   رات ورد الفقراة" برا تحرله من  ب رقوقس   نادية "الالجرلة اإلويقرأ الرس   تقبل في الهامش 

بل "إ  جريع  ،الواقعي يقتض     يها الس     ردوتحفيزات جرالية  ،انزياحية وإلراحات فكرية ونفس     ية

الحوافز التي تجعل الحدث في نطاق الرحترل ينبغي أ  تراعي في الوقك نفس   ه مقتض   يات البناة 

من بداية الس      رد إلى نهايته بص      فته االعتبارية  ب رقوقع فديرومة زهر ال(5)الجرالي في الحكي"

 .خدمة األحداث وبنائها الروائيالجرالية كا  في 

الدارس  ين يجرعو  على ارتقاة  فجل   يحس  ن بالباحث أ  يطر  قض  ية عدم اكترال الروايةعو

قرب كتابتها من تاريخ ل الرأيم هذا ائدع يحص      رو و ،(6)غس      ا  كنفاني ش      هيدا قبل إترامها

  :من خالل الرواية يركن رصد معايير لعدم اكترالو .ن كنفاني من معاودتهاما لم يرك   االستشهاد

يات اكترالها قياس    ا برواعدم على يدل رعيار للحكم كالرواية من حيث عدد ص    فحاتها  حجم −

 من القطع الرتوسط. صفحة 35 ع فقد بلغك فقطغسا  جريعها

حداث  − رل األ عالم الروائي تكت نةفي ال ئات وأزم كل بي  غير أ  ،وتظهر عوالم أخرى وتتش      

 نيسا  ظلك محصورة بأحدا ها وأمكنتها. ب رقوق

 الحبكة في الرواية بسيطة وغير مركبة. −

                                                           
 . 585ص ، الرصدر السابق نفسه (1)

 . 589ص ، السابق نفسهالرصدر  (2)

، مجلة كلية اللغة العربية، موقع الراوي في البنية السردي ة مقاربة في الرفهوم والوظيفة والنرط: جريل، علي (3)

 .171، 2012، 31ع، 1ج، مصر

 .587ص ، ب رقوق نيسا ، كنفاني (4)

 . 23ص ، بنية النص  السردي  ، لحرداني (5)

، غسا  كنفاني، فيصل، دراج، 13إحسا  في الرقدمة ص ، ورأي عباس، 416ينظر آراة لجنة التيليد ص  (6)

، د.ت، كتاب الدوحة، قطر، وزارة الثقافة والفنو  والتراث، وقصص أخرى، القريص الرسروق، برقوق نيسا 

 .10ص ، في مقدمة دراسة دراج، عزت، . والرأي الوحيد الذي رأى فيها االكترال هو رأي الفحراوي82ص 
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 وحة.قة وال حتى نهاية مفتال تصلح البتة أ  تكو  خاترة مغلالجرلة اليتامية للرواية  −

ما تبقى "ة وبياص  ة روايوالتحليل عرق اللغة مقارنة بأخواتها الروائية ال ترقى إلى القوة وال −

 نيسا . ب رقوق رواية وزمن النشر قطعا قبل ،زمنها الكتابي" فلكم

ئف واش      تغل على أدوار متعددة ووظا ،ومهرا يكن فقد تبوأ الهامش له مكانا أس      فل الرتن

مش عن لهالم ينفص  ل امتنوعة يعتقد الدارس من خالل ما تقدم انه أدى هذه األدوار باقتدار بحيث 

 بل تالزما سرديا، وأكرل أحدهرا دور األخر. الرتن الرركزي  

 خاتمة

را يكن من أمر  هامش  نص  ومه قة ال نه وبين الفالعال ياجعنص  الرتن بي قة احت مل ال كا ال  وت

 ،ش  كال خارجيا وحس  ب وال ،وإض  افيا اخطابا ميتا ومس  تهلكأبدا ه لم يبرز كرا أن   ،عالقة اس  تحواذ

، بل كا  محاولة دائبة غس  ا  كنفاني مغامرة من أجل ذاتها"بل لم يكن التجريب الش  كلي بالنس  بة ل

ة الس   ردي  على نحو يعيد ترتيب الر ية .(1) للوص   ول إلى الص   يغة التي تركنه من قول ما يريد..."

  و قافي يتسم بالواقعية الثورية. وفق منهج تداولي

س     تها كا  لزاما درا، فنيس     ا  عن بقية آ ار غس     ا  الروائية بعتبة الهامش ب رقوقامتازت 

لهامش اطاق ناس  ت فإ  ،وعليه في إض  اةة الرتن، وأدوارهدراس  ة تفص  يلية ومعرفة فاعلية الهامش 

تى حأو  ،على مس  تواها الزمكاني وإ    ،على مس  توى ش  يص  يات الرواية رناطق معترة إ   ل ريتنو

ية عن آراة غس    ا  الفكر التي عبرت والتأويليةوالتفس    يرية  خباريةاإلفي تض    اعيف س    ردياته 

  .وجدوى الكتابة عن الطبقة الكادحة

ا منجزا وقائرا وحدا ي ا ومكترل إ   غواية عدم اكترال النص  ال ينفي دراس    ته باعتباره نص     

كرل روايته يويجتهد الدارس حين يقول: إنه ولو قدر لكنفاني أ    ،عناصر السرد وبنياته الحكائية

ضاعف ول ،الستطاع توظيف مزيد من أدواته الفنية عإلرساة شكل جديد ربرا رشحه مبدعا عالريا

وص اإلجابة عن أس  ئلة كبيرة عن مص  ائر الش  يفي من أدوار الهامش على نحو يرك ن الدارس  ين 

 وإحدا يات الحبكة الروائية.
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