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 الزمكانية في النص المسرحي "سر الطمسم" لممحة عبد اهلل
 بين الجمالية والتعبيرية

 مستخمص البحث:
عالقة الزماف بالمكاف مف أكثر العالقات أىمية فى تحميؿ الخطاب الدرامى؛     

ذلؾ أف الزماف بعد مف أبعاد المكاف وال معنى لو إال بانخراطو فى الظاىرة 
المكانية، وىو ما يبرر نحت العنصريف فى عنونة واحدة )الزمكانية(، بشكؿ يجعؿ 

 الؿ المكاف. الوعى بالحركة الزمانية ال يتجسد إال مف خ

في البداية قدـ الباحث بناء تأسيس نظرى لمصطمح الزمكانية والوقوؼ عمى     
بعض مفاىيمو، كالفضاء والمكاف والزماف، ثـ تناوؿ الباحث تحميؿ لبنيتي الزماف 
والمكاف في النص، لبياف كيفية انتظاـ شفرات الزمكانية فى أنساؽ دالة، والكشؼ 

 يا الستنطاؽ النص جمالًيا وتعبيرًيا. وأثبت البحث أفعف مكوناتيا وآلية اشتغال
جماليات البنية المكانية تتضح مف خالؿ تحرؾ البنية العميقة لممكاف باتجاه 
معاكس لمبنية الظاىرة، وذلؾ مف خالؿ انفتاحيا عمى العديد مف الدالالت. كما 

تعارؼ جماليات البنية الزمانية مف خالؿ تخمى الزماف عف خصائصو المتتضح 
عمييا مف حيث التسمسؿ الزمنى المنطقى وتميزه بالتداخؿ والدائرية، مما أضفى جًوا 

التشكيؿ  ةساىمأثبت البحث مكما ، نفسًيا متناغـ مع طبيعة الشخصيات واألحداث
  .الزمكانى فى تقديـ اسقاطات سياسية عمى واقعنا العربى المتأـز

 داللة( -تعبيرية -جمالية-فضاء -)زماف الكممات الرئيسة:
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Space-time in the theatrical text "The Secret of the Talisman" 

 by Melha Abdullah 

Between aesthetic and expressive 

Research summary  

 The relationship of time and place is one of the most important 

relationships in the analysis of dramatic discourse; This is because 

time is one of the dimensions of space and has no meaning except 

by its involvement in the spatial phenomenon, which justifies the 

carving of the two elements into one address (space-time), in a 

way that makes awareness of temporal movement is embodied 

only through space. In the beginning, the researcher presented a 

theoretical foundation construction for the term spatio-time and 

standing on some of its concepts, such as space, space, and time. 

The research proved that the aesthetics of the spatial structure is 

evident through the movement of the deep structure of the place in 

a direction opposite to the visible structure, through its openness 

to many connotations. The aesthetics of the temporal structure is 

also evident through the abandonment of time from its recognized 

characteristics in terms of the logical chronology and its 

distinction of overlapping and circularity, which gave a 

psychological atmosphere harmonious with the nature of 

personalities and events The research also proved the contribution 

of the spatio-temporal formation in providing political projections 

on our difficult Arab reality 

Key words: time- space- aesthetic- expressive- significance  
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 مقدمة:
تأتى العالقة بيف الزماف والمكاف فى النص المسرحى بصورة تالـز وتكامؿ، 
وذلؾ لكوف الزماف يخمؽ خط األحداث بينما يؤطرىا المكاف، ويرسـ معالميا ودروبيا 
فى النص المتخيؿ، ومف ثـ أصبحت القراءة فى الفضاء الزمانى والمكانى مف الدراسات 

لبنية المكانية والزمانية تنتمى إلى عالـ المعطيات الميمة لفيـ النص وتفسيره، فمـ تعد ا
البدىية، بؿ صارت اقتراًحا يقدـ لممتمقى، ويتعمؽ ىذا االقتراح بالمفاىيـ الداللية 
والجمالية؛ فالمكاف تشكيؿ رمزى يأخذ في كثير مف األحياف منحى جمالًيا يعبر عف 

د مف ذلؾ حتى يتشرب أبعاًدا موقؼ وجودى يتعدى الحدود الفيزيائية واليندسية، إلى أبع
 إنسانية وفكرية.

أما الزماف فيو اآلخر ممارسة داللية تتجسد عبر آليات المحظة، والديمومة،  
والتغير، والحركة والتعاقب، ونظًرا لمعالقة الوثيقة التى تربط الزماف بالمكاف، استعير 

المستخدـ فى العمـو الطبيعية، وأدخؿ فى مجاؿ األدب؛ "حيث  ()مصطمح "الزمكانية"
فى كتابو "أشكاؿ الزمف  Mikhail Bakhtinاستعممو الناقد الروسى "ميخائيؿ باختيف" 

والمكاف فى الراوية" ليدؿ بو عمى أف مفيومى الزماف، والمكاف غير منفصميف، وىذا 
  (1)لدى قراءتو لمرواية الغربية".

فى  Gaston Bachilard (2)سوؼ الفرنسى "جاستوف باشالر"كما أشار الفيم
كتابو "جماليات المكاف"، إلى مدى ارتباط الزماف بالمكاف فى ثنايا النص الشعرى 

                                                

()  المصطمح فى العديد مف المراجع ما بيف )الزمكاف، الزمكانية، الزمكنة(.تعددت مسميات 

سمير عبػاس: الزمكػاف فػي الشػعر العربػى المعاصػر )بػدر شػاكر السػياب، عػز الػديف المناصػرة(،  (1)
 .3، ص5102صايؿ لمنشر والتوزيع، عماف، دار ال

، المؤسسػػػػة الجامعيػػػػة 3طانظػػػػر: جاسػػػػتوف باشػػػػالر: جماليػػػػات المكػػػػاف، ترجمػػػػة: غالػػػػب ىمسػػػػا،  (2)
 .01، ص 0891لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
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الغربى؛ حيث اعتقد أف مسألة ىذا االرتباط تعبر عف اإلشكالية التى نشأ مصطمح 
 "الزمكانية" ليجيب عنيا. 

صطمح، ومعرفة مدى تسممو إلى النصوص وىو ما دفع الباحث لدراسة ىذا الم
ات عناصر البناء دة مف مفر دالبيئة المکانية والزمانية کمفر مف خالؿ تحميؿ ، المسرحية

عالقتيا بمفردات وعناصر النص األخري، والدور وتوضيح الدرامي لمنص المسرحي، 
اختيار الباحث وقد وقع  .الذي يمکف أف تؤديو في الکشؼ عف القيـ الجمالية والتعبيرية

( لمكاتبة السعودية "ممحة عبد اهلل"، لحضور 5995)()عمى نص "سر الطمسـ"
الزمكانية فيو بشكؿ مكثؼ والفت، وكذلؾ لما يمثمو ىذا النص مف تجربة فنية ثرية فى 
اتجاه مسرح الالمعقوؿ، "لكاتبة ليا دورىا الريادى في المسرح السعودى الحديث، 

بناء تجربة مسرحية تتسـ بالتنوع عمى مستوى اتجاىات وتخطو خطوات جادة نحو 
الكتابة، وبالخصوصية عمى مستوى الوعى بالمحظة التاريخية التي يحياىا مجتمعيا 

ومف ىنا يعتبر النص مادة خصبة لمدراسة والبحث  (3)العربي بكؿ ىموميا وتحدياتيا."
 والتقصى. 

 

 
 

                                                

() كممػػة عربيػػة صػػميمة لكنيػػا معكوسػػة ونطقيػػا الصػػحيح إف عكسػػت )مسػػمط( مػػف تسػػميططمسػػـ :، 
وىػػو نػػوع مػػف السػػحر يسػػتعيف صػػاحبو بروحانيػػات الكواكػػب وأسػػرار األعػػداد لمتسػػمط عمػػى شػػخص 

 معيف.
 
 http://www.seraty.infoممحة عبد اهلل. : لذاتيةالدليؿ العربي لمسير ا (3)

 

http://www.seraty.info/
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 مشكمة البحث:
كيؼ وظفت  : السؤاؿ الرئيس التالياإلجابة عف في تكمف مشكمة البحث 

جمالية وتعبيرية في النص  لخمؽ قيـالمكاف "ممحة عبد اهلل" عنصري الزماف و الكاتبة 
 المسرحي سر الطمسـ؟

 : سئمة الفرعيةألبثؽ مف التساؤؿ الرئيس عدد مف اوين
 ىؿ يعد مفيوـ الزمكانية مكوًنا رؤيوًيا فى النص المسرحى المعاصر؟  -5

مفيوـ الزمكانية أبعاده الجمالية وما السمات أو المكونات التى  مف أيف استمد  -2
 منحتو أىمية فى نص "سر الطمسـ"؟

ما القيـ التعبيرية لبنية الزماف والمكاف فى نص "سر الطمسـ" وكيؼ   -3
؟  ساىمت فى تقديـ اسقاطات عصرية عمى واقعنا العربى المتأـز

قي عناصر النص المسرحي؟ وىؿ ما العالقة بيف البنية المكانية والزمانية وبا -4
 ساىمت تمؾ العالقة في فتح آفاؽ جديدة لمتأويؿ؟

التحميمي، المنيج الوصفي ولإلجابة عف تمؾ التساؤالت سيعتمد البحث عمى 
 .باعتباره أنسب المناىج لمتحقؽ مف أىداؼ البحث

 أهمية البحث:
التى تتفؽ مع تنبع أىمية البحث مف وجود مساحة فارغة مف الدراسات البحثية 

الموضوع والعينة المختارة، مف حيث االشتغاؿ عمى دراسة تطبيقية لنص حداثى مف 
نصوص المسرح السعودى، ولكاتبة مف أىـ رموزه، وكذلؾ دراسة مفيوـ الزمكانية وما 

 يحممو مف أبعاد ودالالت تضفى عمى النص قيمة جمالية وتعبيرية.
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 أهداف البحث:
ؼ عمى دالالت البنية المكانية والزمانية فى نص مف ييدؼ البحث إلى الوقو 

النصوص الالوقعية فى المسرح السعودى، لبياف كيفية انتظاـ شفرات المكاف والزماف 
 فى أنساؽ دالة، والكشؼ عف مكوناتيا وآلية اشتغاليا الستنطاؽ النص جمالًيا وتعبيرًيا. 

لزمكانية والوقوؼ في البداية سيحاوؿ الباحث بناء تأسيس نظرى لمصطمح ا
عمى بعض شوارده ومفاىيمو، كالفضاء والمكاف والزماف، قبؿ الولوج فى دارسة نص 

 "سر الطمسـ" وتحميمو.

 مفهوم المكان والزمان لغة واصطالًحا:

التزاؿ قضية االشتباؾ االصطالحى المرتبط بمصطمح المكاف والفضاء، تطرح 
مؿ الكثير مف المعانى مما يجمعيا تمتبس الكثير مف النقاشات واألسئمة، فكممة فضاء تح

 (4)الحيز والفراغ والمدى والمساحة ". عمى األذىاف، فيى تعنى فيما تعنيو "

ولكف إذا تتبعنا أصؿ الكممة فى المعاجـ المغوية سنجدىا جاءت بمعنى األرض 
  (5)الشاسعة أو ما اتسع فى األرض.

مصطمًحا بدياًل لممكاف إف كممة "فضاء" التى ترد بوصفيا مرادًفا، أو 
المسرحى، ىى فى المغة تعنى "المكاف الواسع وما استوى مف األرض واتسع، والصحراء 

    (6)فضاء، ومكاف فاض أى واسع وجمعو أفضية".

                                                

 .352، ص0815عربي(، دار السابؽ لمنشر، باريس،  -جرواف سابؽ: الكنز)فرنسي (4)

 .385ص، 0881، 0بيروت، ط، صادرانظر: ابف منظور: لساف العرب، دار  (5)
، 0تحقيػػػؽ: ريػػػاض زكػػػى قاسػػػـ، دار المعرفػػػة، بيػػػروت، لبنػػػاف، طاألزىػػػرى: معجػػػـ تيػػػذيب المغػػػة،  (6)

 .0181، ص 5110



 

 593 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددن الثامالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

ويبدو مف الداللة المغوية لمفضاء أنو مكاف خاص يتميز باالستواء واالتساع، 
فضاء أى ما يحوى بيف الكواكب وقد اعتاد العرب عمى تسمية الكوف الخارجى بال

 والنجوـ.

ومف كؿ ىذا نرى "أف الفضاء لغوًيا ليس ىو المكاف ذاتو، بؿ صفة االتساع أو 
وألف الشيء فى ذاتو الكمية أكبر مف صفاتو المنفردة، ال يجوز تحجيـ مفيوـ  (7)الخمو"،

 المكاف بحدود صفة واحدة مف صفاتو.

 ،، والكينونة ىي الخمؽ الموجودالكينونة مصدر لفعؿفيي "، مكافأما لفظة  
وقد وردت فى الكثير مف المعاجـ األجنبية  ،(8)"والماثؿ لمعياف الذي يمكف تحسو وتممسو

والعربية بمعاف متقاربة؛ حيث وردت في قاموس أكسفورد عمى أنيا "موقع أو نقطة أو 
فجاءت بمعنى  (10)أما فى معجـ لساف العرب البف منظور (9)منطقة معينة في الفضاء"

 الموضع.

 (11)أما فى قاموس "محيط المحيط" فجاءت بمعنى "الرتبة والمنزلة والمكانة"، 
وفى كتاب "تاج العروس فى جواىر القاموس" فيرد المكاف بصفتو المادية عمى أنو 

      (12)"الحاوى لمشيء ... وأنو اجتماع جسميف حاوى ومحوى".

                                                

، 0890، دار الرشػد لمنشػر، بغػداد، 1أبى عبد الرحمف بػف أحمػد الفراىيػدى: كتػاب العػيف، الجػزء  (7)
 .13ص 

، األردف، المكاف والزماف في الشعر الجاىمي، عالـ الكتب الحديث لمنشر والتوزيع: باديس فوغالى (8)
 .010، ص 5119، ريدأ

(9)  William Little: The shorter Oxford English dictionary, Oxford 

University Press, 1973, P.1610. 

 .000ابف منظور: مصدر سبؽ ذكره، ص  (10)

 .018، ص 0880بطرس البستانى: محيط المحيط، مكتبة لبناف، بيروت،   (11)
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األركاف التى تشكؿ بنيتيا، فيو العمود  ويعد المكاف فى الدراما مف بيف أىـ
الفقرى الذى يربط أجزاء النص، فال وجود لمشخصيات واألفعاؿ إال بحضور مكاف 
يحتوييا، وفى إطاره يدور زمف األحداث وتنشأ العالقات ويحتدـ الصراع، وتوضع 

فى تعريفو لممكاف  Gerald Prince (13) النيايات، وىو ما يؤكده "جيرالد برنس"
رامى عمى أنو: "الحيز المسئوؿ عف تقديـ الوقائع والمواقؼ، فال يمكف أف تكتمؿ الد

 الدراما بدوف اإلشارة إلى مكاف األحداث والمحظة الدرامية أو العالقة بينيما".  

أف المكاف الدرامى "ليس ديكوًرا  (14)وفى إطار المعنى ذاتو يرى "نبيؿ حداد"
، بؿ أنو المكاف الذى صنفو التاريخ، والجغرافيا، تنجزه مخيمة فناف وينفذه حرفى متميز

 والفعؿ، واإلحساس، والحاضر، والماضى، واإلنساف، واألشياء".

ومف ىنا يتبيف أف "العمؿ األدبى حيف يفتقد المكانية، فيو يفقد خصوصيتو 
، وتأسيًسا عمى ذلؾ فإف المكاف ليس مساحات أسمنتية خرساء (15)ومف ثـ أصالتو"
ؼ وجدراف، بؿ ىو تشكيؿ درامى مشحوف بطاقات إشعاع وظالؿ جامدة مف أسق

تنعكس عمى الحدث والشخصية وباقى عناصر النص األدبى، وال يأتى اختيار أى 
 كاتب لممكاف اعتباطًيا بؿ العتبارات جمالية وتعبيرية.

 

 
                                                                                                                         

، منشػورات دار مكتبػة 8محمد مرتضى الزبيدى: تاج العروس مف جواىر القػاموس، المجمػد   (12)
 .308-309ص ، 0883الحياة، بيروت، 

 .500، ص 5113جيرالد برنس: المصطمح السردى، ترجمة: عابد خزندار،   (13)
 .551، ص 5101نبيؿ حداد: بيجة السرد الروائى، عالـ الكتب الحديث، األردف،  (14)

 .2جاستوف باشالر: مرجع سبؽ ذكره، ص   (15)
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 أنواع المكان:
ىمسا"  ميز العديد مف النقاد بيف أنواع المكاف فى العمؿ األدبى، ومنيـ "غالب

الذى أىتـ بالمكاف اىتماًما كبيًرا تجمى فى ترجمتو كتاب "باشالر" "جماليات المكاف"، ثـ 
فى بحثو الذى ألقاه فى ندوة "الرواية العربية واقع وآفاؽ" والتى عقدت فى فاس 

، وصدر فى كتيب بعنواف "المكاف فى الرواية العربية"، وفيو قسـ 5979)المغرب( عاـ 
 إلى أربعة أقساـ:  المكاف  "ىمسا"

المكاف المجازى: وىو المكاف الذى نجده فى رواية األحداث المتتالية حيث   -5
 يكوف مجرد مساحة لألحداث ومكماًل ليا، إنو مكاف سمبى ال يثير أى خياؿ.

المكاف اليندسى: ىو المكاف الذى يعرض بحيادية ودقة بصرية مف خالؿ   -2
 س فى اليندسة المعمارية.وصؼ أبعاده، والمكاف ىنا يتحوؿ إلى در 

المكاف كتجربة معاشة داخؿ العمؿ األدبى: ىو المكاف القادر عمى إثارة ذكرى   -3
 لدى المتمقى.

المكاف المعادى: كالسجف والمنفى، ويتخذ صفة المكاف األبوى، وىو يدار   -4
 . (16)بيرمية السمطة، ويواجو كؿ مف يخالؼ قوانينو بقسوة وعنؼ

"محمد برادة" الذى انتقد فيو ىشاشة منظور "ىمسا" ويتفؽ الباحث مع رأى 
لألمكنة؛ حيث يرى أنو "ال يمكف تقسيـ األمكنة أو الفضاءات إلى مجازية ألنيا كميا 
مجازية أى ال تساوى الواقع، كما ال يمكف أف تقوؿ مكاًنا ىندسًيا، أو مكاًنا معيشًيا؛ ألف 

بة تعيشيا الشخصيات داخؿ جميع األمكنة ليا أبعاد ىندسية، وكميا تمثؿ تجر 
  (17)النص".

                                                

 (5151محمد عبد اهلل القواسمة: المكاف عند غالب ىمسا )مقاؿ إلكترونى انظر:  (16)
https://www.addustour.com 

 .المرجع السابؽ )موقع إلكتروني( (17)

https://www.addustour.com/
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يقوؿ فى كتابو: بأف  -المرتد نحو الخياؿ الشعرى- (18)وبالرغـ مف أف "باشالر"
المكاف ىو المكاف األليؼ لدينا، وأف المكانية فى األدب ىى تمؾ التى تعبث بذاكرتنا 

نحب، وتبعث فينا روح الطفولة، ويؤكد عمى أف كتابو موجو نحو دراسة المكاف الذى 
ذاؾ الذى يمكف الدفاع عنو ضد القوى المعادية، أما المكاف المعادى فال يكاد يذكر فى 
صفحات كتابو، إال أف "ىمسا" سمط الضوء عمى ىذا الذى لـ يقمو، وذكر فى تصنيفو 
لممكاف: المكاف المعادى الذى يحفر منقًبا عف ماضى اإلنساف الستكناه سبب تعاستو؛ 

لتحفيز يستمد كؿ عنفوانو مف الذكرى المرتبطة بالمكاف، والمكاف حيث أف فعؿ اليقظة/ ا
 المعادى تحديًدا.

عمى  -في أحد محاوره لدراسة المكاف–وبناًءا عمى ما سبؽ سيستند البحث 
 تقسيـ المكاف إلى نوعيف أساسييف:

المكاف األليؼ: ىو المكاف القادر عمى بث مشاعر األلفة واألمف واألماف فى   -5
 لبشرية.النفس ا

المكاف المعادى: أى مكاف ييدد حياة اإلنساف وراحتو، ويبث مشاعر النفور والكره   -2
 والخوؼ فيو.          

وتحيمنا ىذه الثنائية الضدية إلى مفيوـ التقاطب ذلؾ المفيوـ الذى ارتكزت 
، R.Part، و"روالف بارت"Youri Lotmanعميو دراسات "باشالر"، و"يورى لوتماف" 

، وغيرىا مف الدراسات التى أولت أىمية خاصة لمبعد النفسى Yan Kotكوت"  و"ياف
فى دراسة المكاف الدرامى، ويقصد بالتقاطب "الثنائيات الضدية التى تجمع بيف قوى أو 
عناصر متعارضة، والتى غالًبا ما تتمحور حوؿ )المفتوح/ المغمؽ، القريب/ البعيد، 

                                                

 .1انظر: جاستوف باشالر: مرجع سبؽ ذكره، ص  (18)
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وبالتأكيد  (19) ى، األعمى/ األسفؿ ... إلخ("المنخفض/ المرتفع، المركزى/ اليامش
تنعكس ىذه التناقضات وواقعيا المادى عمى المستوى النفسى لمشخصيات، وفى ىذا 

: "كمما كاف المكاف منغمًقا وضيًقا يشعر اإلنساف بمعاف غير (20)الصدد يقوؿ "باشالر"
وحى االنفتاح مستحبة، ألف الضيؽ واالنغالؽ يوحياف عادة بالخنؽ واليأس، فى حيف ي

بالحرية واالنطالؽ"، وعمى العكس قد يمنحنا المكاف المغمؽ إحساًسا بالدؼء والراحة 
 واألماف، في حيف يشعرنا المكاف المتسع بالضياع وذوباف الكياف.

لقد ساىـ مفيوـ التقاطب فى الكشؼ عف عمؽ المكاف وداللتو وخصوصيتو،  
ية، وقد لجأ العديد مف الكتاب إلى استثماره وعبر عف جمالياتو وأبعاده السياسية والفكر 

مف أجؿ تحقيؽ رؤيتيـ الجمالية والتعبيرية. والشؾ فى أف قراءة المكاف الدرامى 
 سيميولوجًيا تستدعى تحديد البنى المكانية وىى عمى قسميف:

البنية المكانية الظاىرة، ويقصد بيا أيًضا المكاف الممموس، الذى  األولى:"
جيات التكويف المكانى يحدده المؤلؼ سواء تـ وصفو بوضوح تاـ  يشكؿ واحًدا مف

ضمف النص المرافؽ )اإلرشادات المسرحية(، أـ يدرج بعض مالمحو وتفصيالتو عمى 
 لساف الشخوص، ويعد مف ىذه الزاوية إطاًرا لألحداث والصراع والشخصيات.

                                                

يػػػػورى لوتمػػػػاف وآخػػػػروف: جماليػػػػة المكػػػػاف الفنػػػػى، ترجمػػػػة: سػػػػيزا قاسػػػػـ، عيػػػػوف المقػػػػاالت، الػػػػدار  (19)
 .002، ص 0899البيضاء، 

 .01جاستوف باشالر: مرجع سبؽ ذكره، ص  (20)
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محسوس وىى التى البنية المكانية العميقة، ويقصد بيا أيًضا المكاف ال الثانية:
تجعؿ مف المكاف الدرامى شبكة مف العالقات المتفاعمة القائمة مع باقى مكونات 

 (21)الخطاب وخاصة الرؤية".

حيث تنطمؽ القراءة السيميولوجية لمبنية المكانية العميقة مف الكشؼ عف البعد 
النفسى الذى يحكـ مجموعة عالماتيا وتمفصالتيا داخؿ النص، ورغـ تعدد أبعاد 
المكاف الجغرافية والتاريخية والواقعية والنفسية، يظؿ األخير أىـ األبعاد داخؿ المتخيؿ 

ضوًحا وانتشاًرا فى األدب، فالمكاف الذى ال يثير مقدار ما الدرامى، "وىو أكثر األبعاد و 
مف المشاعر تعاطًفا أو تناثًرا، قمما يستحوذ عمى االىتماـ سواء مف جانب الكاتب أو 

انتماء  –قبوؿ  –المتمقى، وتتجدد وظيفة ىذا البعد فى إبراز مشاعر الشخصيات )نفور 
اء اتخذ البعد شكاًل مرضًيا أو غير تعاطؼ ... إلخ(، إزاء األماكف المختمفة، سو  –

  (22)مرضى".

كما يمكننا أف نقرأ الفعؿ الدرامى لمنصوص طبًقا لألماكف التى تمارس فييا 
 الشخصية أفعاليا المختمفة: حيث يقسـ األماكف تبًعا لذلؾ إلى: 

"مكاف المشكمة: ىو المكاف الذى تعمف فيو الشخصية أنيا تعانى مف أزمة ما،   -5
ا يكوف ىو المكاف الذى ال تستطيع فيو الشخصية ممارسة حريتيا وعادة م

 واختياراتيا.

                                                

، دار الكنػػػػدى لمنشػػػػر 0منصػػػػور نعمػػػػاف نجػػػػـ الػػػػدليمى: المكػػػػاف فػػػػي الػػػػنص المسػػػػرحى، ط   (21)
 .50 ،51، ص ص 0888والتوزيع، األردف، 

محمػػد السػػيد إسػػماعيؿ: بنػػػاء فضػػاء المكػػاف فػػي القصػػػة العربيػػة القصػػيرة، الييئػػة المصػػػرية   (22)
 .08، ص 5101العامة لمكتاب، القاىرة، 
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مكاف االختبار: حينما تتخذ الشخصية قراًرا لحؿ أزمتيا، فإنيا عادة ما تتوجو إلى   -2
 مكاف ما لتنفذ ىذا القرار.

مكاف الحؿ: ىو المكاف الذى ستحؿ فيو مشكمة الشخصية، وتسمح قوانينو   -3
 (23)فراد حريتيـ".بممارسة األ

ومكاف الحؿ ىو المكاف الذى ينتيى إليو مصير الشخصية وقد يكوف ىو أحد 
المكانيف السابقيف؛ حيث يمكف أف تجد الشخصية ضالتيا فى مكاف االختبار، أو أف 
 يكوف مكاف الحؿ ىو ذاتو مكاف المشكمة، بعد أف تـ تعديؿ أنساقو بفعؿ ثورى تغييرى. 

ى أف عرض جوانب مختمفة ألنواع المكاف، ما ىو إال والبد مف اإلشارة إل
 ضرورة لتيسير عممية الدراسة عمى نص "سر الطمسـ" عينة البحث.

ذا كاف المكاف مف خصائص األبعاد المادية لمحياة اإلنسانية فى العمؿ  "وا 
األدبى، فإف الزماف ىو الحياة نفسيا، أو ىو الوعى بالحياة، ومف ثمة أمكف أف يقاؿ: 

 (24)لمكاف ىو عالـ الثوابت، بينما يندرج الزماف تحت عالـ المتغيرات".إف ا

يرد الزماف بوصفو "اسـ لقميؿ مف الوقت أو  (25)وفي لساف العرب "البف منظور"       
 كثيره، وأزمف بالمكاف، أى أقاـ فيو زمًنا." 

                                                

العامػػػػة  حػػػػاـز شػػػػحاتو: الفعػػػػؿ المسػػػػرحى فػػػػي نصػػػػوص ميخائيػػػػؿ رومػػػػاف، الييئػػػػة المصػػػػرية  (23)
 .018، 019ص  ،5112لمكتاب، القاىرة، 

، 0891الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ، دار الحداثة، بيروت، بدرى عثماف: بناء  (24)
 .022-020ص 

 .515، ص مصدر سبؽ ذكرهانظر: ابف منظور:   (25)
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وينحدر الزمف مف قانوف الداؿ، فيو ممارسة داللية، وقد منحو عمـ العالمات        
امتياًزا؛ "بوصفو داللة ذات آليات التزامف والتعاقب والمدة، ال نشعر بو عمى مستوى 
تجريد المغة ولكف بترخيص مف عممية تستثمر فى الوقت نفسو وبحركة واحدة، جدؿ 

أى أف الزمف حقيقة مجردة ال تظير إال  (26)جتماعى".الفاعؿ وجدؿ اآلخر والسياؽ اال
مف خالؿ مفعوليا عمى العناصر األخرى؛ إذ ليس لو وجود مستقؿ تستطيع أف 

 تستخرجو مف النص. 

 ويتوزع الزمف فى النص المسرحى عمى أكثر مف مستوى أىميا: 
خصية، وىو مستوى الزمف اآلنى: تمثمو المحظة الراىنة، لحظة الواقع المعيش لمش  -5

 زمف حاضر دائًما مع دواـ حركة الحوار ومعايشة الشخصيات لمجريات األحداث.

مستوى الزمف الدينامى: ويقصد بو الحركة الترددية لمزمف ما بيف الحاضر   -2
والماضى والمستقبؿ، وفًقا لتقنيتى االسترجاع )الفالش باؾ(، واالستشراؼ. "وفى 

ما لتمجأ إليو؛ حيث تبدو الغالب تستدعى الشخصية الماضى، إ ما لتيرب منو، وا 
أزمة الحاضر لدييا كأنيا نتيجة حتمية لما حدث فى الماضى، وأحياًنا يكوف 
الماضى ىو منبع القوانيف والقواعد لمشخصية، فتحاوؿ استخالص المعنى مف كؿ 

 (27)ما مر بيا أو ما مر باآلخريف أو مف حكايات التاريخ لتطبيقو عمى الحاضر".
يكوف لالرتداد دور وظيفى يقدـ مف خاللو الكاتب معمومات خفية عف وقد 

األحداث الحاضرة، تعيف المتمقى عمى فيميا. أما االستشراؼ فمو توظيفات عدة 
داخؿ النص المسرحى منيا استشراؼ الرؤى الخالصية، "فيناؾ مف الشخصيات 

                                                

محمود نسيـ: المخمص والضػحية "رؤى العػالـ لػدى محمػود ديػاب وصػالح عبػد الصػبور، الييئػة  (26)
 .08، ص 5103المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

 .018، صمرجع سبؽ ذكرهشحاتو:  حاـز  (27)
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لحاضر، أو مف يتوجو نحو المستقبؿ رغبة فى التغيير نتيجة عدـ الرضا عف ا
."  (28)نتيجة الشعور بأف المستقبؿ يحمؿ فى طياتو شيًئا مختمًفا عف واقعيا المتأـز

 عالقة الزمان بالمكان )الزمكانية(:
ليس ثمة شؾ فى أف عالقة الزماف بالمكاف مف أكثر العالقات أىمية فى تحميؿ 

بانخراطو فى  الخطاب الدرامى؛ ذلؾ أف الزماف بعد مف أبعاد المكاف وال معنى لو إال
الظاىرة المكانية، "وىو ما يبرر نحت العنصريف فى عنونة واحدة )الزمكانية(، بشكؿ 
يجعؿ الوعى بالحركة الزمانية ال يتجسد إال مف خالؿ المكاف؛ فالعالقة بيف الزماف 

بالرغـ مف اختالؼ طريقة  (29)والمكاف جدلية ألف وجود أحدىما يشترط وجود اآلخر"،
؛ إذ يرتبط الزماف باإلدراؾ النفسى، بينما يرتبط المكاف باإلدراؾ إدراؾ كؿ منيما

الحسى، وقد يسقط اإلدراؾ النفسى عمى األشياء المحسوسة؛ لتوضيحيا والتعبير عنيا 
 أو إكسابيا معاني مختمفة.

أف أشكاؿ الزمكانية في صورىا المختمفة تجسد الزماف في  (30)يرى "باختيف"
الزماف، دوف محاولة تفضيؿ أحدىما عمى اآلخر، وعرؼ المكاف، وتجسد المكاف في 

المفيوـ بأنو الترابط الداخمي الفني لعالقات الزماف والمكاف المعبر عنيما في األدب، 
مشيًرا إلى أف مؤشرات الزماف والمكاف في الزمكانية الفنية األدبية، تتشابؾ مًعا في كؿ 

 بعناية.واحد متجسد ومحدد 

                                                

 .31سمير عباس: مرجع سبؽ ذكره، ص   (28)
أحمػػػػد مػػػػوالى لكبيػػػػر، العناصػػػػر المكانيػػػػة والتأثيثػػػػات المشػػػػيدية فػػػػي الروايػػػػة المغاربيػػػػة، فضػػػػاء  (29)

الصػػحراء نموذجػػا، رسػػالة دكتػػوراه غيػػر منشػػورة، جامعػػة جياللػػى ليػػابس، كميػػة اآلداب، قسػػـ المغػػة 
 .88، ص 5101العربية، 

انظػػػػر: ميخائيػػػػؿ بػػػػاختيف: أشػػػػكاؿ الزمػػػػاف والمكػػػػاف فػػػػي الروايػػػػة، ترجمػػػػة: يوسػػػػؼ حػػػػالؽ،   (30)
 .509، ص0881منشورات وزارة الثقافة، دمشؽ، 
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والمكاف فى النص المسرحى مف مجموعة العالقات  وتتشكؿ بنية الزماف 
المغوية التى تؤسس لمفضاء المتخيؿ، وتعمؿ عمى تحويؿ النصوص الكالمية وغير 
الكالمية )اإلرشادات(، إلى معاف ودالالت تدرؾ ال عف طريؽ األلفاظ وحسب، بؿ 
ة بوساطة تشكؿ األلفاظ ووضعيا؛ ألف األلفاظ ليست سوى انعكاس لمحموالت نفسي

تتموضع ضمف سياؽ ورودىا فى النص المسرحى، وتخضع بالدرجة األولى إلى 
أسموب الكاتب سواء تقاطعت أـ تداخمت أـ تدرجت بالظيور أـ باالختفاء، وىى 

 تخاطب المدركات العقمية ومرجعياتيا عند المتمقى وتحدد قدرتو عمى الفيـ والتفسير.

"أف  T. Kowzanديوش كوفزاف" وانطالًقا مف مقولة السيميائى البولندى "تا
فستبدأ آلية اشتغاؿ الباحث عمى نص "سر  (31)كؿ شيء فى التمثيؿ المسرحى عالمة".

الطمسـ" مف النص المكتوب الذى أنجزتو الكاتبة وحممتو أفكاره ومضامينو وحواراتو 
رشاداتو المسرحية فبقيت الكممات عمى الورؽ  محممة  –بوصفيا نًصا مقروًءا  –وا 

بعالمات لغوية تنتظر مف يفؾ شفرتيا ويربطيا برؤية فكرية أو سياسية أو اجتماعية، 
 وىو ما سيمارسو الباحث فى الجزء التطبيقى.

 الزمكانية فى نص "سر الطمسم":
فى السنوات األخيرة وتحديًدا منذ أف بدأ المسرح السعودى يرتحؿ فى فضاءات 

ىرات مسرحية كالميرجانات المسرحية العربية مسرحية أوسع، ويقدـ تجربتو فى تظا
عمى سبيؿ المثاؿ، اتخذ النص المسرحى السعودى مساًرا جديًدا خمقتو فرص االحتكاؾ 
والتالقح والتنافس بيف المسرح السعودى والمسرحييف العرب وغير العرب، وأبرز مالمح 

يد الخارج عف ىذا المسار انخراط النص المسرحى السعودى فى المسرح بمفيومو الجد

                                                

، المركػز الثقػافى العربػى، الػدار البيضػاء،  (31) كير إيالـ: سيمياء المسرح والدراما، ترجمة: رئيؼ كػـر
 .33، ص 0885
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سياؽ المسرحية بمفيوميا الكالسيكى واالنفتاح عمى مختمؼ المدارس واالتجاىات 
 الحديثة فى الكتابة المسرحية كالرمزية والتعبيرية والعبثية.

وتعد نصوص "ممحة عبد اهلل" المسرحية تجربة متفردة تتميز بالخصوصية، 
ساقت بكؿ عناصرىا إلى وتخطو خطوات جادة نحو كسر المألوؼ، وتقديـ نصوص ان
تتخطى  –بشكؿ عاـ  –فكرة التجريب وفمسفتو، والسيما أف "نصوص الكاتبة الالوقعية 

يجاد  المسرح العربى، لتمثؿ المسرح اإلنسانى الشامؿ، القادر عمى خمؽ المتعة، وا 
كافة، عمى مختمؼ الرؤى والتوجيات والمستويات  التأثير فى المجتمعات العالمية

ومنيا نص "سر الطمسـ" الذى يمثؿ رفض الستمرارية سطوة  (32)مختمفة"،الثقافية ال
اإلنساف عمى اآلخر، وصراع السمطة والقوة، والتعدى حد البطش، وفؽ ىيئة ميمودرامية 
تقترب بشكؿ كبير مف الالواقع والخياؿ، وتتخطى حدود الزماف والمكاف؛ حيث تبدأ 

بشيخ عجوز يقؼ أماـ كيؼ  -ح"يدعى "مصبا–بالتقاء شاب صغير مضرج بالدماء 
قديـ ممتمئ بأجساد الموتى: )االسكندر األكبر، خاقاف، نبروف، أبوقيس، الحجاج، 

، وىى أسماء لشخصيات بسطت سيطرتيا (33)تيمورالنؾ، نابميوف، ىتمر، موسولينى(

                                                

السػػػعودى بػػػيف البنػػػاء والتػػػوجس، دار شػػػرقيات لمنشػػػر والتوزيػػػع، القػػػاىرة، حميمػػػة مظفػػػر: المسػػػرح  (32)
 .092، ص 5118 ،0،ط

()   :،شخصيات تاريخية 
ورث و ؽ.ـ،  336عمى عرش البالد سنة  والدهالمقدوني خمؼ اإلسكندر االسكندر االكبر:   -

بالد  اإلسكندر عف أبيو جيًشا قوًيا ذا جنود مخضرمة. وقد ُمنح حؽ قيادة جيوش
كاف اإلسكندر يسعى لموصوؿ إلى  كميا، فاستغؿ ذلؾ لُيحقؽ أىداؼ أبيو التوسعّية، اليوناف

تمكف مف خمط الثقافة اإلغريقية اليمينية بالثقافات  ووالبحر الخارجي الكبير نياية العالـ 
الشرقية المختمفة لمشعوب الخاضعة لو، كما أسس أكثر مف عشريف مدينة تحمؿ اسمو في 

 .أنحاء مختمفة مف إمبراطوريتو
خاقاف: أبو محمد الفتح بف أحمد بف غرطوج، ىو وزير وأديب وشاعر ترعرع في أحضاف  -

فريقية. بدوره  الدولة العباسية، مف أصوؿ فارسية، عينو المتوكؿ أميرًا ونائبًا لشؤوف مصر وا 
ميالدية  857ىجرية  243في إخماد الفتنة التي وقعت بيف بطوف قبيمة تغمب العربية عاـ 

 لمتوكؿ بذلؾ. حيف عيد إليو ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
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عمى العالـ بقوة السالح أو قوة المغة والخطاب أو مف خالؿ المكر والخديعة والقير 
الب. يطمب الشاب النجدة مف إصابة بيده؛ حيث أرىقو نزيؼ الدـ واأللـ وطوؿ واالست

البحث عف مغيث، ويتمقاه الشيخ الذى يبحث ىو اآلخر عف بعث الروح فى تمؾ 
األجساد البالية مف جديد، ويكوف دـ الشاب النازؼ ىو مفتاح "الطمسـ"، أى ىو 

لكيؼ، تعويذة خمودىـ فى ىذه التعويذة الباعثة لحياة الشخصيات المحنطة داخؿ ا
الحياة، فالوقت الذى تنتيى فيو حياة الشاب ىو ذاتو وقت تجديد أرواحيـ ونشر أفكارىـ 
                                                                                                                         

نيروف: كاف خامس وآخر امبراطور اإلمبراطورية الرومانية مف الساللة اليوليوكمودية )مف  -
ـ(، وقد عرؼ عنو انغماسو في الميو والتمذذ  68-ؽ.ـ.  27أوغسطس حتى نيروف( )

راقة الدماء وقد قامت كثير مف االنقالبات والثورات ضده، مات منتحرًا في عاـ  بالقتؿ وا 
 ـ .68

أبو قيس: أبو قيس بف األسمت، كاف سيد قومو وأسندت إليو األوس حربيا يـو بعاث الذي   -
انتصر فيو األوس عمى الخزرج، وكاف يعدؿ بو ابف الخطيـ في الشجاعة والّشعر، قيؿ أنو 

 شيد اإلسالـ، ومات عميو.
كاف ـ(، قائد في العيد األموي، و  714الحجاج: أبو محمد الحجاج بف يوسؼ الثقفي )  -

 َسفَّاكًا َسفَّاحًا ُمْرِعبًا باتِّفاِؽ ُمْعَظـِ الُمَؤرِِّخيف.
تيمورلنؾ: قائد أوزبكي مف القرف الرابع عشر ومؤسس الساللة التيمورية في وسط آسيا،   -

كاف تيمورلنؾ قائًدا عسكرًيا فًذا قاـ بحمالت توسعية شرسة أّدت إلى مقتؿ العديد مف 
لى اغتناـ مجتمعات ـ( بعد أف دانت لو البالد 1405بأكمميا، وقد توفي في عاـ ) المدنييف وا 

 مف "دليي" إلى دمشؽ، ومف بحيرة آراؿ إلى العراؽ.
نابميوف بونابرت: قائد عسكري وسياسي فرنسي، قاد عدَّة حمالت عسكرية ناجحة، وحكـ   -

أنحاء  فرنسا في أواخر القرف الثامف عشر حتى بنى إمبراطوريًَّة كبيرة سيطرت عمى ُمعظـ
عندما سقطت وتفكَّكت، وُيعدُّ أحد أبرز القادة العسكرييف في  1815أوروبَّا القاريَّة إلى سنة 

التاريخ، وقد يراه معارضوه طاغية جباًرا أعاد الحكومة إلمبراطورية ووزع المناصب واأللقاب 
 عمى أسرتو ودخؿ مغامرات عسكرية دمرت الجيش.

ي النمسا، وكاف زعيـ ومؤسس حزب العماؿ األلماني ىتمر: سياسي ألماني نازي، ولد ف  -
االشتراكي الوطني والمعروؼ باسـ الحزب النازي. حكـ ألمانيا في الفترة ما بيف عامي 

أنو مف أكثر الشخصيات دموية في عمى ، وقد نظر إليو بعض المؤرخيف 1945و 1933
لعسكرييف، خالؿ الحرب التاريخ الحديث؛ حيث تسببت سياساتو في قتؿ مالييف المدنييف وا

 العالمية الثانية.
موسوليني: مف مؤسسي الحركة الفاشية اإليطالية وزعمائيا، يعد مف الشخصيات الرئيسة   -

الميمة في خمؽ الفاشية، دخؿ الحرب العالمية الثانية مع دوؿ المحور، وقد تمت ىزيمتو 
 وألقي القبض عميو ومف ثـ أعدمتو حركة المقاومة اإليطالية.
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فى دورة جديدة تعيد لألذىاف مرارة السطوة والبطش التى عانت منيا المجتمعات العربية 
 عمى مر عصورىا. 

يحاءات رمزية لواقعنا  ىذه التفاصيؿ اإلنسانية المشحونة بأبعاد فكرية وا 
السياسى والتاريخى فى الصراع مع اآلخر، باختالؼ أشكالو وتنوع صوره، فى حاجة 
إلى قراءة متأنية عميقة لفؾ شفراتيا داخؿ نسؽ زمانى ومكانى يعمؿ بوصفو معاداًل 

 مسرحًيا ينطؽ بالمعنى ويعبر عف جوىر القضية.

ا بعدً  العمؿ األدبي تمنحلمنص الموازي وظائؼ داللية وجمالية وال شؾ في أف 
كؿ ما يقع داخؿ إطار النص ب، وقد اىتمت الدراسات التي تناولت تحميؿ النص اجماليً 

رشادات ومقدمات، وكاف العنواف أحد أىـ النصوص الموازية  لمخطاب مف عناويف وا 
ألنو يرتبط بعالقات داخمية مع النص وأصبح العتبة  األدبي عامًة والمسرحي خاصًة؛

خالليا يمج المتمقي إليو، وأصبح مف الضرورة البحث في بنيتو وداللتو  التي مف
 ووظيفتو التي يؤدييا داخؿ ىذا الخطاب.

وقد حضر المكاف وبقوة بداية مف العنواف فسر الطمسـ لـ يكف عنواًنا سائًبا أو 
عديـ الجذور فى تربة النص، بؿ كاف تييئة وبداية، أو خطوة موفقة نحو المكاف؛ حيث 

ارس لفظة الطمسـ فاعميتيا الداللية باستدعاء مكاف األحداث واستحضاره فى مواجية تم
المتمقى استحضاًرا مرئًيا؛ فالطمسـ متعانؽ فى مخميتنا الشعبية بكونو يفيد الغموض 
زالتو نظًرا، لما يحممو مف دالالت السحر والتسمط واإليذاء،  واإلبياـ الذى نسعى لرفعو وا 

ال يمبسو الخوؼ إال إلخفائو شيًئا أو سًرا، يراد اإلبقاء عميو فى فكؿ غامض ىو مخيؼ و 
حيز الكتماف، لذا لـز بقائو متوارًيا في مكاف لو خصوصيات ضيقة، إذا انتيكت حرماتو 
شاع الطمسـ وفقد جراء ذلؾ قيمتو األسرارية والسحرية؛ ومف ىنا مثؿ العنواف تمييًدا 
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شالؿ مياه...  -شجرة صبار -وادي -جبؿ -)كيؼلتقبؿ المفردات التشكيمية المتنافرة 
 إخ( والتى تتسؽ جميعيا مع أجواء الطمسـ، وما يحتويو مف غموض وأسرار.

ف الكاتب يكتب مف "أ Roman. Ingarden (34)"روماف انجاردف"يرى 
 بما يشممو مف مفردات بصرية وسمعية لعممو الفني اخالؿ إرشاداتو المسرحية تصورً 

وقد تأكد ىذا الرأى مف خالؿ االستيالالت  ؽ مع رؤيتو الفكرية"،تكتسب دالالت تتف
الوصفية في النص المرافؽ، والتي شكمت إطاًرا مكانًيا وزمانًيا قادًرا عمى تكثيؼ الحدث 
عمى كافة المستويات، كما أف فيو وصًفا لمصور والتفاصيؿ والحيثيات الدقيقة المحيطة 

 غير مباشر فى تفسير الجدليات والغوامض: بالمشيد، والتى تساىـ بشكؿ مباشر أو

"واد بيف الجباؿ العالية، تتوسطو قمة يعموىا كيؼ، تراصت األحجار عمى 
جانبيو، صوت الريح يتردد صداه بيف الجباؿ، عمى يميف المنظر توجد شجرة صبار 

  (35)ضخمة، وعمى اليسار يوجد شالؿ مياه ينساب مف بيف األحجار".

إف تحميؿ معطيات البنية المكانية وفؽ آليات الزمف وتحوالتو المستمرة يتطمب 
فيًما عميًقا لفكرة النص عبر الثنائيات المتضادة الممتدة ودالالتيا المتعددة ما بيف 
)الحاضر والماضى(، و)الحقيقة والوىـ(، و)الحياة والموت(، و)السطوة واإلذعاف(؛ 

لمنص عف ثالثة عوالـ أساسية، أوليا: دائرة العوالـ حيث تكشؼ لنا القراءة األولى 
الحقيقية، الحاضر الذى يمثمو الشاب بدمو النازؼ، وثانييا: العالـ الغيبى الظاىر أو 
منطقة العبور بيف العوالـ ويصنعيا الرجؿ العجوز بييئتو الغرائبية، والذى يؤمف بفكرة 

الحياة، ولبعث التجدد فييا كفكرة ال السطوة والقير. وكيؼ أنيا رغبة مالزمة الستمرار 
إنسانية يتوارثيا اإلنساف وأف إمكانية ذلؾ لف تكوف إال بالدـ، أما ثالثيا: فيو العالـ 
                                                

(34) Roman. Ingarden: The Literary Work of art, trans by Grabowiez, G. 

Evanston, North west uni Press, 1973, P. 12. 

 .510، ص5113سر الطمسـ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  ممحة عبد اهلل:  (35)
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الالوقعى المتخيؿ وىو الماضى الذى تمثمو شخصيات تاريخية ترمز لمسطوة والسمطة 
تظير بشكؿ المطمقة والمؤثرة فى أزمنة وأماكف متباعدة عمى مستوى التاريخ؛ حيث 

عجائبى فى عالميا البرزخى بيف حقيقة الموت ووىـ الحياة عمى ىيئة مومياء، يصفيا 
 العجوز بقولو:

"يتمددوف بداخؿ ىذا الكيؼ كؿ إلى جانب اآلخر بأسماؿ ممزقة، فال يبدو 
منيـ سوى الجمد يغطى العظـ البارز، فمـ يقاوـ الزمف منيـ سوى ىذه المحى البارزة 

حتى أقداميـ، تحركيا الرياح يميًنا وشمااًل كؿ صباح ... إف نيراف التى استطالت 
  (36)عيونيـ المتوقدة تحيؿ ظالـ الكيؼ إلى فوىة الجحيـ كؿ مساء".

ويجمع العوالـ الثالثة مكاف يستفز األذىاف وال يكؼ عف مساءلة الداللة، 
متعارضة ويتميز بصفة التقاطب التى تقوـ عمى ثنائية متضادة تجمع بيف عناصر 

تتمحور حوؿ )المفتوح والمغمؽ( )المرتفع والمنخفض()الداخؿ والخارج(، فنحف أماـ 
مكاف متسع مفتوح وكيؼ مغمؽ وجباؿ مرتفعة، والجبؿ ألنو مكاف مرتفع فقد أدى أدواًرا 

وقؼ دوًما عائًقا فى وجو األعداء  حيثحاسمة فى تحوؿ المعتقدات حوؿ دالالتو؛ 
بحث عف المقاوميف بيف جنباتو، فكاف حميًفا طبيعًيا لإلنساف الذيف يستعصى عمييـ ال

الثورى المتمرد ورمًزا لمقوة والصمود، ومف ىنا تحتؿ صورة الجبؿ في النص مقاًما 
متميًزا يكشؼ عف روح الثورة والرغبة في التغيير. أما الوادى كمكاف متسع مفتوح 

والحرية، وقد يوحى أيًضا بالفراغ  فيحمؿ داللتيف متناقضتيف، فقد يكوف رمًزا لالنطالؽ
والبرودة وذوباف الكياف وتالشيو، فيتيو فيو اإلنساف ويفقد نفسو، إلى جانب أف المكاف 

 المفتوح يمعب دوًرا سيميولوجًيا بوصفو مكاًنا ال يوحى بأية حماية أو طمأنينة.
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كما أف ىناؾ مفردات بصرية متضمنة تشكؿ فى مجمميا شفرات مكانية تسيـ 
تأكيد الداللة كشجرة الصبار الضخمة، بكؿ ما تحممو مف دالالت التحمؿ  فى

والمقاومة، باإلضافة إلى الكيؼ الذي شكؿ إحدى العالمات المكانية الفارقة فى النص؛ 
حيث صورتو الكاتبة باعتباره حاماًل لمعنى ولحقيقة أبعد وأعمؽ مف حقيقتو الممموسة 

أيقونية تشير لتجويؼ طبيعى فى صخر أو جبؿ، الظاىرة، وأزاحتو مف موقعو كعالمة 
إلى عالمة رمزية تسيطر عمى المشيد بحيازتيا لمركز الثقؿ وشغميا لقمة تتوسط الوادى 

المييمنة عمى –بيف جبميف، لتجسد فى صورة جمالية بميغة بنية القير والسطوة 
ا متوقًعا لكثير وىى فمسفة ممتدة زمانًيا ومكانًيا، بوصفيا نتاجً  -الشخصيات واألحداث

مف رغبات الذوات عبر تاريخ البشرية، وجاءت  )األحجار( كمفردة مكانية لتشحف 
الصورة بطاقة إيحائية تتفاعؿ مع الكيؼ، وترمز لقسوة قموب ساكنيو، داللة عمى ما 

 جبموا عميو مف فظاظة وغمظة. 

فإنو  وبالرغـ مف أف الكيؼ مكاف مغمؽ أماـ العالـ الخارجى والزمف الحاضر،
فى األماكف المغمقة توجد دائًما فتحة مادية تؤدى إلى الخارج، وتتمثؿ ىنا فى باب 
الكيؼ الموارب الذى يكشؼ جزًءا مف المومياوات المكدسة داخمو، والذى يعطيو السياؽ 
صفات تخرج بو عف مجالو الطبيعى كمفردة مكانية واقعية؛ ليأخذ داللة رمزية بوصفو 

عوالـ الواقعية والالوقعية، ليخمؽ النص ثنائية متضادة تجمع بيف بوابة لمعبور بيف ال
عناصر المكاف والزماف والشخصيات، ويمثؿ طرفييا )الواقع والحاضر والخارج والشاب( 
مف جية و)الالواقع والماضى والداخؿ والمومياوات( مف جية أخرى، وبينيما يقؼ 

 الزماف والمكاف والواقع والالواقع. العجوز فى دائرة الالحدود وفييا تظير تقنية تكسر

وكميا رموز يحتمميا خطاب النص وتنعكس بواقعيا المادى عمى المستوى 
 النفسى لمشخصيات.



 

 609 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددن الثامالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

مف بداية -رض مكاف واحد ثابت " عممحة عبد اهللأف تعمد "وقد يعتقد المتمقي 
قات الديناميكية بيف الويضعؼ مف الع نصيقمؿ مف أىمية ال -حداث حتى نيايتيااأل
 -مع ازدياد الوعي بأىمية الدور الفعاؿ الذي يمعبو المكاف الدرامي-، لكنو شخصياتال

اليدؼ مف ثبات المكاف ىو ثبات المؤثر الذي يعمؿ عمى إذكاء الصراع يكتشؼ أف 
؛ الداخمي، وىذا الثبات يقود الشخصية إلى المحظة التي يتوقع فييا المتمقي قرب انفجاره

كأقوى لمشخصية ترسميا الكاتبة عبر النص المرافؽ، أصغر وأبسط حركة تبدو  حيث
قات التي تربط الدفعو إلى فيـ طبيعة العي، و مقيمما يثير اىتماـ المتحركات النص؛ 
 .بيف الشخصيات

بعػػد  واألكثػػر ليونػػة الوسػػيمة األكثػػر ثػػراءً "ىػػي ، ف"كػػوفزا"الحركػػة كمػػا يقػػوؿ  وألف 
إلػػى الكاتبػػة  فقػػد لجػػأت  (37)"كػػؿ الػػدراما يػػاتػػدور حول التػػيالكممػػة لمتعبيػػر عػػف األفكػػار، 

 ،الممتػد لقػروف مف لحظة التحوؿ مػف الجمػود وصِؼ تمَؾ الحركات بمغٍة أدبيٍة فنيٍة، تبدأ
"يقػػؼ العجػػوز، ويسػػير حتػػى يقػػؼ، فاتًحػػا قدميػػو، وبػػيف قدميػػو يرقػػد ؛ حيػػث إلػػى الحركػػة

وىػػػػو إقػػػػرار لحراسػػػػة األزمنػػػػة واألمػػػػاكف والتػػػػاريخ والشخصػػػػيات مػػػػف سػػػػطوة  ،(38)الشػػػػاب"
طرًبػػا  (،الػػذات المعاصػػرة)راقًصػػا عمػػى جػػرح الشػػاب العجػػوز النسػػياف، ومػػف ثَػػـ يتحػػرؾ 

 وفرًحا بعودة الدـ، وعودة األلـ والظمـ.
أما عمى مستوى الزماف فقد كاف الزمف الحاضر ىو لحظة البداية فى ىذا 

يمثمو الشاب حيث األلـ واألمؿ، والموت والحياة، والحرية والقتؿ المكاف الغامض، و 
 والدـ وما يقابميا مف حب فى البقاء ومقاومة لمفناء.

 لقد جئت إلى ىنا مرغًما، فضمد جرحى أواًل يا والدى الشيخ :  "الشاب
 منيؾ أنت يا ولدى، ولكف! :  العجوز

                                                

(37)  T. Kowzan: Literature et spectacle, La Haye, Edition mouton, Paris, 

1975, P. 88 
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ولكف ماذا؟ جرحى ينزؼ، والموت قاب قوسيف أو أدنى، وتقوؿ لكف!،  :  الشاب
 أفعؿ شيًئا أى شيء.  

 قؿ لى أواًل: ما سبب جرحؾ؟ :  العجوز
 (39)إنيا رصاصة مصاب، الرصاصة ترقد فى كتفى .. أفيمت؟" :  الشاب

سطوة الرغبة فى الحياة مف جانب الشاب، يعرض عميو العجوز ترياًقا وأماـ 
ع التراب بالماء، ويعيد ترميـ اإلنساف مف جديد وعندما يرفضو يباغتو مركًبا يجم

 العجوز بقولو: النار شفاؤؾ.

ورويًدا رويًدا يبدأ االنزياح لممتخيؿ واالرتداد لمزمف الماضى، وما فيو مف دوائر 
تتسع لمتجريب والمغامرة فى النص، وتصنع اإلبداع والدىشة مف خالؿ التداخؿ التاـ 

 والالواقع؛ حيث يكوف لمخياؿ دوًرا أساسًيا ومؤثًرا عمى صيرورة األحداث. بيف الواقع

وتتجمى القيـ التعبيرية والجمالية لمزمف فى نص "سر الطمسـ" مف تقسيمو إلى 
مستوييف أساسييف كؿ منيما يكوف محفًزا عمى تفجير دالالت المكاف وتعميؽ أبعاده 

 النفسية.

حظة اآلنية، وىو زمف حاضر دائًما مع دواـ حركة ىو مستوى الم المستوى األول:  -5
الحوار، وتعيشو الشخصيات مع مجريات األحداث، ويبدأ مع جمسة العجوز 

         اليادئة أماـ الكيؼ، واختراؽ الشاب "مصباح" لممكاف.               

ىو مستوى الزمف المرتد الذى يحيؿ الحاضر إلى ماضى يتميز  المستوى الثانى:  -2
بمستويات متفاوتة مثؿ ماضى قريب وبعيد، ومف ثـ نشأت أنواع مختمفة مف 

 االسترجاع.
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االسترجاع الداخمى )الماضى القريب(: ويرتبط بذكريات الشاب عف مدينتو   -أ
البائسة، ويقع فى نطاؽ منظور الشخصية ورؤيتيا الخاصة عف المكاف 

الحاضر، أو تبدو أزمة واألحداث بحيث تبدو الشخصية وكأنيا ال تعيش 
 الحاضر لدييا كأنيا نتيجة حتمية لما حدث فى الماضى.

االسترجاع الخارجى )الماضى البعيد( ويرتبط بذكريات جمعية خارج الذات،  -ب
تستدعى شخصيات تاريخية تجسد فكرة السطوة الممتدة عبر الماضى 

ات مكانية والحاضر والمستقبؿ، كما يرتبط ىذا النوع مف االسترجاع بمفرد
 وعالمات مادية تسيـ معو فى تأكيد الفكرة كالكيؼ وورقة الطمسـ والدـ.

ويتضح مما سبؽ أف جمالية الزماف فى نص "سر الطمسـ" تنشأ مف عالقتو 
الوثيقة بالمكاف، إلى جانب تحرره مف خصائصو المتعارؼ عمييا، مف حيث التسمسؿ 

لى تخطى المألوؼ، وتجاوزه لممعايير الزمنى المنطقى، وأفقية الحدث، وىو ما دفعو إ
 ليكشؼ عف أعماؽ الذات اإلنسانية ورغباتيا. 

ويبدأ االنزياح الزمني مف لحظة حديث العجوز المفاجئ عف المكاف األثرى 
الذى يقفاف فيو، وأزمنة االنتظار التى يعيشيا، ومالمح الشخصيات القابعة فى دىاليز 

وؿ مف الحاضر إلى الماضي، مف العالـ الكيؼ المظمـ، فالعجوز ىو صانع التح
الواقعى إلى العالـ الوىمى المتخيؿ؛ حيث يتربع أماـ الكيؼ كتمثاؿ ساكف بييئة عتيقة، 
ولحية وشعر أبيض طويؿ، يعكس صورة الزمف المتبمد، الذى صنع منو صورة عجائبية 

دمة لمف تختمط فييا أساطير حراسة األضرحة، والدـ النازؼ حوليا، والقرابيف المق
بداخميا، وسكينة المكاف، وىى دوائر مف الرموز والمعانى المغمفة بالغموض والضبابية، 

 وانتظار ما ىو خارؽ لمعادة ويتجاوز التوقعات.
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يخرج العجوز مف بيف ثنايا مالبسو ورقة مطوية، يفردىا بعناية شديدة  
 ويضعيا أماـ الشاب.

 الصورة.انظر، دقؽ النظر فى مالمح ىذه  :  "العجوز
 ما ىذا؟! :  الشاب
: مياًل يا بنى ألـ أقؿ لؾ ال تتحرؾ؟ دع الدـ يتخثر، ثـ ماذا يفزعؾ أف الفرج  العجوز

 قد دنا لنا ولؾ؟
: فرج؟! مف أيف الفرج؟! ثـ إنو الموت بعينو، ثـ قؿ لى: مف الذى أتى  الشاب

 بصورتى؟!
بيف ىذه الجباؿ  : نحف مكبموف منذ اآلف السنيف ننتظر قدومؾ، ونحف العجوز

 الراكدة.
 : تقوؿ نحف؟! مف أنت؟ ومف معؾ؟ الشاب
: )يشير إلى الكيؼ( ىـ، وأنا حارس المكاف قمت لؾ منذ أربع مئة أو ألؼ  العجوز

  (40)سنة".

أننا أماـ لغة أدبية مؤثرة استطاعت أف توّجو اإلحساس ب يشعرنا الحوار السابؽ
ىذا الجزء مف الخطاب ال تكتفي بأف تخضع إلييا، وأف الصور الفنية المطروحة في 

خياؿ القارئ لرسـ المشيد، بؿ وتستحثو لمتماىي مع المعاني البعيدة التي يراىا القارئ 
تتجمى القيمة التعبيرية لمزمكانية في النص مف خالؿ ظالؿ فكرة انتظار  حيث ؛ذىنوب

وأجوائيا التى تتشابو مع أجواء مسرح العبث، فمكاف  -التى تخيـ عميو–المخمص 
االغتراب ممتًدا متداخاًل كالمتاىة، ال يفضى إلى أى استقرار، بؿ يحاصر العجوز 
بدوائر التوجس والقمؽ والترقب، أما زمف االغتراب فيو ممتد أيًضا بموازاة المكاف، 
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طئتيا وثقميا عمى نفسو، لذا يتبـر العجوز لسنيف لـ يستطع تحديد عددىا بدقة، لشدة و 
بيذا الزماف وينشد الخالص مف قبضتو، فزمكاف االغتراب فى "سر الطمسـ" خانؽ 

 وممتد ومتداخؿ، ومعبر عف فكرة السطوة األبدية.

التالـز مع الزمف الذي يتالحـ مع الشخصية فتؤثر الشخصية يمكف مالحظة كذلؾ     
ف الزمف أداة تكشؼ عف أعماؽ الشخصية وجوانبيا الخفية فيو ويؤثر فييا، باعتبار أ

 زماف. عصب النابض لمومستوياتيا الفكرية، فتمثؿ الشخصية بذلؾ ال
ذا كاف الزماف معيًنا بوجود الحياة، فإف المكاف يأخذ قميتو مف الحياة   "وا 

منتية فموال انتظار العجوز فيو، واقتحاـ الشاب لو، ألصبح مجرد مساحة أس (41)ذاتيا"،
جامدة، خالية مف أى معنى، ومف ثـ تأتى المومياوات الممددة فى الكيؼ، لتعبر عف 
سكوف المحظة اآلنية باتجاه الماضى، حيث األزمنة المتعددة الظاىرة عمى ىيئة 
شخصيات تاريخية معروفة، يكشؼ وجودىا القدرة عمى نقؿ الصراع مف الحاضر إلى 

 بطبيعتيا تبحث عف التحرر مف سطوة اآلخر. الماضى، بذات الرمزية، فاإلنسانية

)يقرأ( مف جاء مف مقدونيا بالحمـ األعظـ ... ىوالكو خاف والجيش  :  الشاب
الذىبى المنتصر .. خاقاف المشرؽ والمغرب حارؽ روما العظيـ، أبو قيس 
الجاثـ عمى أفراس النير المنكوبة، وابف يوسؼ الحجاج حاصد الرؤوس 

نابميوف، وىتمر وموسيمينى ما ىذه األسماء؟ .. ما  اليانعة، تيمور لنؾ،
ىذا؟ أيجمع أسماء الطغاة كميـ فى ورقة أقرؤىا وأنا أتموى بيف يديؾ يا 

 (42)رجؿ".

                                                

الثقافيػػػة أحمػػػد خمػػػؼ، عائػػػد خصػػػباؾ: دراسػػػات فػػػي القصػػػة القصػػػيرة والراويػػػة، دار الشػػػؤوف   (41)
 .010، ص 0891العامة، بغداد، 
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إف تمؾ الشخصيات ىى ذوات ساىمت فى انفتاح النص المسرحى عمى أزمنة 
تيا وأماكف ممتدة عبر التاريخ، وكشفت عما وراء األحداث وتواتر الثيمات ورمزي

راقة الدماء، وصناعة اإلمبراطور، والحكـ الممتد بال نياية، وخمؽ القوانيف  كالسطوة وا 
الذاتية وفؽ مبدأ األنا وما أريد، وىى شخصيات غائبة حاضرة؛ حيث لـ يكف ليا دور 
ظاىر فى النص المسرحى، ولكنيا بقيت فى حيز األنموذج أى المثاؿ الساكف، بكؿ 

يحاءاتو، وليا دور حيوى فى خمؽ الصراع داخؿ المكاف، ومف ثـ ال يرى  دالالتو وا 
ذاتيا، لكنو يستشعر ماىيتيا عبر اإلدراؾ التاـ لمموقؼ النفسى  المتمقى الشخصية

والفكرى الذى يصنع الحدث الداخمى لمنص، فكميا أسماء تحمؿ حمـ الغزو وأطماعو، 
عصور مف االنييار وتمثؿ فى العالـ والتاريخ العربى صورة لمطغياف الذى أعقبو 

الحضارى واإلنسانى، وىى بالشؾ تفتح أبواًبا تأويمية واسعة يأتى منيا )الخمود والبقاء 
والسطوة والقدرة واالستيالء واالستالب والسمطة ... إلخ(، وترسـ صورة مكررة لذات 
الفعؿ اإلنسانى عبر التاريخ، ولكف فى أماكف وأزمنة متعددة، فيى موغمة فى القدـ وفى 

فى تكويف ظاىرة بشرية ممتدة تؤمف بتمؾ األفكار،  -بشكؿ أو بآخر-العدد، وساىمت 
 ويمثميا فى ىذا النص الرجؿ العجوز.

 السر كمو فى ىذه الرائحة وفى الصورة انظر )يضع الصورة أمامو(. :  "العجوز
 الصورة بدأت تحترؽ! مف الذى رسميا. :  الشاب
ىـ يناموف فى سبات عميؽ منذ آالؼ السنيف، شيخ عابر سبيؿ، حينيا رآ :  العجوز

الوحيد فأعطانى ىذه الورقة: "سيأتى زمف يقدـ فيو  وأنا حارسيـ 
شاب يافع مف خمؼ النير، فى المركب المثقوب، يتدفؽ دمو، يتخثر عمى 
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ليب النار المشتغمة، يعبر فوؽ الحيات واألفاعى يحيا لتحترؽ الصورة 
 (43)وينفؾ الطمسـ"".

تداخالت عمى مستوى الزماف والمكاف، ما بيف الحاضر والماضى، وتتسع ال  
والداخؿ والخارج، لتبرز جمالية الزمكانية وقدرتيا عمى التعبير عف الفكرة، فعودة 

 الماضى القابع داخؿ الكيؼ، مرىوف بحرؽ دـ مف يمثؿ الحاضر خارجو. 

يؼ، وما العالمات المادية فى النص، عبر ارتباطيا بمفردة الك تتنوعكما 
يحتويو، وتأتى فى مقدمتيا الورقة والصورة، فالحقيقة تعنى قطعة ممموسة مف الورؽ، 
والالحقيقة ىى الظواىر الغرائبية المحيطة بيا، وعميو تشكؿ الورقة فضاء مكانى يجمع 
انعكاس صورة الشاب بالطالسـ التى ال تتضح معالميا إال بحرؽ الدـ المتخثر عمييا، 

ى، وتنبعث األرواح الخالدة في الكيؼ، الصانعة لجدليات التاريخ وبيا يعود الماض
الخاضع دائًما لقانوف السطوة، والذي عبرت الكاتبة عف استمراريتو الزمنية بصورة 

 مكانية بصرية مف خالؿ شالؿ المياه المتدفؽ.

والمكاف، فنحف نحس بالزماف  فا، متعمًقا بالزملمشابويتصاعد الصراع النفسي 
مف خالؿ نسؽ األحداث وصيرورتيا، فمثاًل ندرؾ امتداد شخصية الشاب زمانًيا مف 

منذ أف عبر النير ىارًبا مف خالؿ نموىا وتطورىا، وانتقاليا الفعمي بيف األماكف، ف
وىو خاضع لسطوة اآلخر، التى تجسدت  مدينتو، حتى وصولو ليذا المكاف الغامض؛

ات متعددة مابيف الماضي والحاضر واؿ "ىنا" واؿ "ىناؾ"، منيا صورة العجوز عمى ىيئ
الذى يسمبو دمو النازؼ؛ ليفؾ بو سر الطمسـ، ومف قبمو صورة الطغاة فى مدينتو التى 

 ليجد نفسو فى مكاف أشد قسوة. ،نزح منيا ىارًبا مف قسوتيا

                                                

 .500المصدر السابؽ، ص (43)



 

 616 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددن الثامالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 حيف قدمت إلى ىنا اعتقدت أنى نجوت. :  "الشاب
 نجوت! نعـ، لقد نجوت، ولكف قؿ لى: ممف تريد النجاة؟ :  العجوز
أوضاع مدينتنا، وشظؼ العيش يؤرقنا، تقدمت أنا ورفاقي، ناولتو  :  الشاب

 رصاصة، استقرت فى رأسو وىربنا.
 مف؟ :  العجوز
تمؾ اليولة أو المعنة التى نزلت عمى حقولنا الخضراء حتى ىجمت عمينا  :  الشاب

بحر والبر، فتحولت أراضينا الخضراء ألراضى جحافميـ مف الجو وال
 صفراء.

 والرصاصة التى فى كتفؾ؟ :  العجوز
  (44)إنو ناب اليولة، أشد فتًكا وسًما مف رصاص قناصة، ترقد فى كتفى". :  الشاب

تستحضر الكاتبة مف خالؿ المشيد السابؽ ما ىو خارج المكاف، فالمنظر فى 
نفسو، بؿ مفتوًحا عمى ما ىو خارجو؛ حيث يطؿ ىذا النص ليس مكاًنا مغمًقا عمى 

الشاب عمى مدينتو المنكوبة، ويسرد آالـ الماضى القريب، الخاضع ىو اآلخر لفكرة 
السطوة، وكأف المومياوات القابعة داخؿ الكيؼ ىى امتداد لمشيد الشاب اليارب مف 

راع إنسانى سطوة زمف يعيشو؛ ليصدـ بالماضى المعبأ بذات السطوة، وما يمثمو مف ص
 مستمر.

مكاف المشكمة، حيث شظؼ العيش  –بالنسبة لمشاب  –وىنا تمثؿ المدينة 
وسطوة اليولة التى حولت األخضر إلى أصفر يابس، والتعب واإلعياء مف الجرح 
العميؽ، فأصبح المكاف بطاًل مضاًدا لمشخصية، وانزاح مف كونو مكاًنا ممموًسا إلى أداة 

منيا، وتحولت المدينة مف مكاف قريب أليؼ إلى مكاف طارد ضغط أرغمتو عمى الفرار 

                                                

 .503ممحة عبد اهلل: مصدر سبؽ ذكره، ص  (44)



 

 617 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددن الثامالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

معادى غريب عف الشاب، ال يعرؼ فيو األماف واالستقرار بفعؿ سطوة االحتالؿ، وظؿ 
المكاف الغائب )المدينة( مشكاًل قيمة بصرية مييمنة عمى المكاف الحاضر الذى لجأ 

مشكمة أكبر، ويكتشؼ أف وعيو إليو الشاب ظًنا منو أنو الحؿ لمشكمتو، فإذا بو يواجو 
مفارؽ لقانوف المكاف؛ حيث يقع فريسة لمعجوز الذى ينتظره ليعيد بدمو المتخثر الحياة 

 لرموز السطوة عمى مر التاريخ.

وقد ساىـ التقاطب فى تحقيؽ القيـ التعبيرية والجمالية لممكاف بالكشؼ عف 
محفًزا ذىنًيا لممتمقي، يعينو عمؽ داللتو، مف خالؿ الثنائيات المتناقضة التي شكمت 

عمى فيـ النص، ففضاء المكاف المفتوح أصبح بالنسبة لمشاب مكاًنا مغمًقا وسجًنا 
وتعذيًبا، كما عكست قطبية المكاف )األليؼ/ المعادى( ثنائية التعارض بيف الوطف 

نما تجده دائًما يص بو واالغتراب؛ فاإلنساف ال يحتاج إلى رقعة جغرافية يعيش فييا، وا 
إلى مكاف حميمى يضرب فيو بجذوره، ويعبر بو عف كينونتو ووجوده، وينعـ فيو بحريتو 

 المطمقة، حيث األمف واألماف.

وىنا ال تصؼ الكاتبة المكاف بوصفو حيًزا تدور فيو األحداث، ويضـ األبطاؿ 
فحسب، بؿ عمقت مفيومو ليكشؼ عف حقيقة المأساة اإلنسانية، شديدة الوطأة عمى 

 العربية التى اكتوت بسعير االستعمار قروًنا طويمة. الشعوب

وتتوزع المفردات البصرية فى المكاف عبر ارتباطيا بما آلت إليو المدينة؛ فمف  
المشيد األوؿ تحضر السطوة بموف قاتـ عمى ىيئة رصاصة تخترؽ جسد الشاب فينزؼ 

لشرس الذى يصنع دمو؛ حيث تجسد الرصاصة العالقة فى كتفو، صورة التطور والتقدـ ا
نياية اإلنساف عمى يد اآلخر، أى صناعة الموت الحديث عف بعد بطريقة صامتة 
المبالية، كما ترمز إلى الترصد والمفاجأة والطيش والتيور، وىى بحد ذاتيا تشكؿ قدرة 
مؤثرة عمى صيرورة الحاضر، ورسـ معالـ النيايات المؤلمة، وىى فى ذلؾ تقترب مف 
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فى قطبية عمى ىيئة مفتاح سرى ذى فكيف، يتعمؽ الفؾ األوؿ بالعوالـ النار التى تتجسد 
الواقعية عبر قدرة النار عمى إيقاؼ نزيؼ الدـ، أما الثانى فيفتح العوالـ الالواقعية 

 بحرقيا لمدـ المتخثر وفؾ مالمح الطمسـ.

كما يحمؿ الدـ المتبعثر عمى مالبس الشاب وعمى جسده وعمى بعض مف 
بفعؿ تنقالتو قطبية مزدوجة، "فبوصفو عالمة مادية قد يرمز لروح الحمية زوايا المكاف 

لمشرؼ الضائع  -مف ناحية أخرى-الوطنية والدفاع المستميت عف الوطف، وقد يرمز 
فى مدينتو والجريمة المرتكبة ىناؾ والخطر المحدؽ بيـ واأللـ والخسارة التى حمت 

 (45)عمييـ".

دة مكانية غائبة، حضوًرا مميًزا بوصفو عنصًرا وقد امتمؾ القارب بإعتباره مفر 
داللًيا مكماًل لمفكرة ومؤكًدا ليا، فقد ىرب الشاب مف الموت والدمار عابًرا النير بقارب 
مثقوب، والقارب يستدعى فى ذاكرتنا الجمعية داللة النجاة الرتباطو بسفينة سيدنا نوح 

اللة، وال يتـ الكشؼ عف معناه إال عميو السالـ، ومع ذلؾ يبقى القارب دااًل غائـ الد
 بإضافة داؿ آخر )مثقوب(، يؤثر فيو ويكسبو معنى مغاير يشى بالموت الساكف فيو.

والشؾ فى أف جماليات المغة فى النص قد جاءت مكممة لمصورة البصرية 
لممكاف، مف خالؿ استخداـ األلفاظ والرموز الموحية، فالكممات الدالة عمى المكاف 

نما غايتيا اإليحاء، فالكيؼ ليس كيًفا،  ليست مرادة لذاتيا، وعمى وجو الحقيقة، وا 
والجبؿ ليس جباًل، والمدينة ليست كأية مدينة، وكذلؾ كؿ المفردات المكانية التى 

                                                

تجميػػات الواقعيػة السػػحرية فػي مسػػرح ممحػة عبػػد اهلل، بحػث فػػي  فاطمػة بنػت صػػالح البػرادى:  (45)
بػػة وتقنيػػات العػػرض، جامعػػة الممػػؾ عبػػد العزيػػز، كميػػة اآلداب، كتػػاب المسػػرح السػػعودى بػػيف الكتا

 .89، ص5150السعودية، 
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أطمقت كؿ منيا موكًبا مموًنا مف الدالالت تتحرؾ بنيتيا العميقة باتجاه معاكس لبنيتيا 
  (46)ص المسرحى نص إشارة وليس نص عبارة."الظاىرة. تأكيًدا لمقولة "أف الن

مع انبعاث رائحة الدـ المحترؽ فى أرجاء المكاف، لتكوف مفتاًحا  وتأتى النياية
لمطمسـ، فتحضر األسماء القادمة عبر التاريخ وتنادى عمى "مصباح"، كرمز يضيء 

والسمطة  بدمو ظممة الكيؼ، فتحيا جميع األرواح الساكنة فيو، لتصنع مزيًدا مف السطوة
 الغاشمة، وتستمر بفعؿ الدـ واأللـ والخوؼ.

 مصباح .. مصباح :  "األصوات
 )ينظراف إلى الكيؼ فيتسع قمياًل وينقشع الدخاف(  

 لقد آف األواف أف تدخؿ مدينتيـ فقد استيقظوا :  العجوز
 سأشفى مف جرحى؟ :  الشاب
 بؿ ستحيا مف جديد، وتحيا معؾ تمؾ األرواح :  العجوز
 فميأتوا إلى ىنا. :  الشاب

لف نستطيع، أنت الذى تأتى مدينتنا وتشفى مف بابيا )صوت صرخة  :  األصوات
 (47)عالية يمتد الصدى( تقدـ يا مصباح".

يتقدـ الشاب والعجوز إلى الكيؼ، يزحؼ الشاب حتى الباب، بينما يعود 
ؼ، ثـ يغرؽ العجوز إلى صخرتو ينظر إلى الشالؿ، يتكاتؼ الدخاف عمى باب الكي

 المكاف فى ظالـ دامس.

ىذا الحدث عمى الجمع بيف المتضادات الزمانية والمكانية ما بيف الحاضر  يقوـ
والماضى والداخؿ والخارج، ويقدـ صورة ترصد ثالث لحظات متتالية لمتحوؿ مف الواقع 
                                                

 .05، ص 0، ط0888محمد راتب: النص والممانعة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ،  (46)

 .509ممحة عبد اهلل: مصدر سبؽ ذكره، ص  (47)
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 إلى الالواقع بفعؿ الدـ وانكشاؼ الطمسـ، "يأتى الصوت كصورة عجائبية أولى لتعمف
بث األرواح بتمؾ المومياوات القابعة داخؿ الكيؼ، ثـ تأتي الصورة الثانية متمثمة في 
سكوف الشاب بعد قربو مف تمؾ األرواح، ثـ اختفاء الجميع خمؼ سحابة كثيفة مف 

، التى جسدت مف خالليا الكاتبة دالالت (48)الدخاف وىى الصورة الثالثة واألخيرة"
ة، ووجوب إيقافيا، لتصبح كالمومياء، فكرة بال روح، الضبابية والضياع لفكرة السطو 

قابمة لمتبخر كدخاف عابر أماـ بوابة الكيؼ، ليعود المشيد إلى البدايات؛ حيث صورة 
العجوز الغرابئية بذات المكاف، وذات المالمح، وذات السكوف، وىو يمارس فعؿ 

تو بنياياتو، لتشكؿ دائرية االنتظار، عبر استدارة زمنية تأخذ شكاًل دائرًيا ترتبط بدايا
 الزمف معاداًل موضوعًيا لالنيائية سطوة اآلخر، التى ترغب الكاتبة في القضاء عمييا.

ويرى الباحث أف مازاد مف جمالية الزمكانية وقدرتيا عمى التعبير ىو نجاح 
الكاتبة في تحقيؽ التوافؽ بيف اإليقاع البصرى واإليقاع السمعى لمموسيقى والمؤثرات، 

ما أضفى عمى النص جًوا خاًصا ساعد عمى تحفيز مشاعر الخوؼ والقمؽ والتوجس، م
 واإلحساس بوطأة الزمف.

 أوقؼ النزيؼ أرجوؾ :  "الشاب
ال، ال .. ال تتحرؾ فتتناثر قطرات الدـ، فنحف بحاجة إلى قرص الدـ،  :  العجوز

 دعو يسيؿ حتى يتخثر. 
 )يشعؿ النار ويجمس، ويخرج طباًل ومزماًرا ويبدأ فى عزؼ إيقاعات خاصة(           

أي مكاف  إلى ىناؾ، القارب المثقوب، ألعبر أرجوؾ، احممني إلى القاربِ  :  الشاب
 (49)."فيو حياة

                                                

 .001فاطمة بنت صالح البرادى: مرجع سبؽ ذكره، ص  (48)

 .501ة عبد اهلل: مصدر سبؽ ذكره، صممح  (49)
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لقد كاف لإليقاعات الخاصة الصادرة مف مزمار العجوز دور كبير فى تعميؽ 
المكانية والزمانية، وتصعيد التوتر وتفعيؿ التحوالت النفسية اإلحساس بالفضاءات 
وتصعيد الحدث الدرامي، وربط وحداتو المتعاقبة، وتفعيؿ  وتطوراتيا لدى الشاب،

تحوالتو وتطوراتو، بطريقة عمودية يندمج فييا الواقع مع المتخيؿ، حتى يصؿ الذروة، 
فييا  التي يتحرر الحياة إلى ب، أيالقارِب المثقو  و إلىوبيا كاف رجاء الشاب كي يحمم

الحالة، وىي ثيمة خاصة تجعؿ  مف صخب الموسيقى الفاعمة في تعالي الحدث، وتأـز
 .مميزات خاصة مف ذات المقطوعة الموسيقية

كما نجحت الكاتبة فى إيجاد وسائؿ غير كالمية، ساىمت بشكؿ كبير فى 
دراؾ الحسى والنفسى ليما، وذلؾ تحقيؽ القيمة التعبيرية لمزماف والمكاف مف خالؿ اإل

مف خالؿ صوت الريح الذى يتردد صداه بيف الجباؿ، معبًرا عف وحشية المكاف، وشالؿ 
المياه الذى ينساب مف بيف األحجار، معبًرا عف النيائية الزمف، كما لعبت تمؾ 

فقو، المؤثرات، دوًرا حيوًيا بوصفيا خمفية سمعية موازية لنبض الحدث ومنظمة إليقاع تد
 فتعمو مع تصاعد حدة األحداث، وتخفت بخفوتيا.

مف التحميؿ السابؽ أف العالقة بيف الزماف والمكاف فى نص "سر  ويتضح
الطمسـ" قد جاءت بصورة تداخؿ وتواشج، وفي فصميما الكثير مف العسؼ واالفتعاؿ، 
وىما مًعا يساىماف فى خمؽ التأثير النفسى عمى الشخصيات وبمورة معنى النص، ومف 

 ىنا تنشأ جمالية الزمكانية، وقدرتيا عمى التعبير.
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 نتائج البحث:

بعد القراءة التحميمية لنص "سر الطمسـ"، توصؿ الباحث إلى مجموعة مف 
 النتائج يمكف إجماليا فيما يأتى:

أثبت البحث أف جماليات البنية المكانية في نص "سر الطمسـ" برزت مف  -5
خالؿ تحرؾ البنية العميقة لممكاف باتجاه معاكس لمبنية الظاىرة، مما ساىـ 

 عمى العديد مف الدالالت.في انفتاحيا 

أوضح البحث تجمي جماليات البنية الزمانية مف خالؿ تخمى الزماف عف  -2
خصائصو المتعارؼ عمييا مف حيث التسمسؿ الزمنى المنطقى وتميزه 
بالتداخؿ والدائرية، مما أضفى جًوا نفسًيا متناغـ مع طبيعة الشخصيات 

 واألحداث.

ى نص سر الطمسـ عبر محوريف أساسييف تشكمت البنية الزمانية والمكانية ف  -3
 األوؿ: جمالية الزمكاف الحاضر والثانى: جمالية الزمكاف الغائب الحاضر.

فى تقديـ اسقاطات  -عمى المستوى التعبيري–ساىـ التشكيؿ الزمكانى   -4
، يحيمنا إلى عصور السطوة واالستبداد التى  سياسية عمى واقعنا العربى المتأـز

 بية عمى مر التاريخ.عاشتيا الشعوب العر 

أكد البحث عمى أف دالالت المكاف ال تتضح إال مف خالؿ وجية نظر  -5
الشخصية التى تعيش فيو أو تخترقو، حيث تخمؽ دوافع الشخصية وصراعاتيا 

 دالالت جديدة لممكاف.

ساىـ التناغـ بيف اإليقاع السمعى )الموسيقى والمؤثرات( واإليقاع البصرى،  -6
 كاف والزماف ، والتأكيد عمى أبعادىما الداللية والنفسية. فى تحقيؽ جمالية الم
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ساىمت صفة التقاطب والثنائيات المتضادة فى تكثيؼ الداللة وتعميؽ  -7
براز خصوصية كؿ منيما وأبعاده النفسية  اإلحساس بالزماف والمكاف، وا 
والفكرية، وقد تجمت ىذه الصفة فى النص مف خالؿ العديد مف العناصر 

)المغمؽ/ المفتوح(، نيا )الحاضر/ الماضى(، )الداخؿ/ الخارج(، المتناقضة م
 )البعيد/ القريب(، )األليؼ/ المعادى( ... إلخ.
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 العربية والمترجمة: المصادر والمراجع

 .5997، 5ابف منظور: لساف العرب، دار صادر، بيروت، ط  -1

، دار الرشػػد لمنشػػر، 7أبػػى عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد الفراىيػػدى: كتػػاب العػػيف، الجػػزء   -2
 .1981بغداد، 

أحمػػػد خمػػػؼ، عائػػػد خصػػػباؾ: دراسػػػات فػػػي القصػػػة القصػػػيرة والراويػػػة، دار الشػػػؤوف   -3
 .1987الثقافية العامة، بغداد، 

أحمد موالى لكبير، العناصر المكانية والتأثيثات المشيدية في الرواية المغاربية،  -4
جامعة جياللى ليابس، ا، رسالة دكتوراه غير منشورة، فضاء الصحراء نموذجً 

 .2017كمية اآلداب، قسـ المغة العربية، 

األزىرى: معجـ تيذيب المغة، تحقيؽ: رياض زكى قاسـ، دار المعرفة،    -5
 .2001، 1بيروت، لبناف، ط

 الدليؿ العربي لمسير الذاتية: ممحة عبد اهلل.   -6
                                                                     
http://www.seraty.info 

غالى: المكاف والزماف في الشعر الجاىمي، عالـ الكتب الحديث لمنشر باديس فو  -7
 .2008والتوزيع، األردف، أريد، 

محفوظ، دار الحداثة، بدرى عثماف: بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب  -8
 .1986بيروت، 

 .1991بطرس البستانى: محيط المحيط، مكتبة لبناف، بيروت،   -9

http://www.seraty.info/
http://www.seraty.info/
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، المؤسسة 3جاستوف باشالر: جماليات المكاف، ترجمة: غالب ىمسا، ط -10
 .1987الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

 .1972عربي(، دار السابؽ لمنشر، باريس،  -جرواف سابؽ: الكنز)فرنسي  -11

 .2003جيرالد برنس: المصطمح السردى، ترجمة: عابد خزندار،  -12

حاـز شحاتة، الفعؿ المسرحى فى نصوص ميخائيؿ روماف، الييئة المصرية  -13
 .2005العامة لمكتاب، القاىرة، 

حميمة مظفر: المسرح السعودى بيف البناء والتوجس، دار شرقيات لمنشر   -14
 .2009والتوزيع، القاىرة، 

الزمكاف في الشعر العربى المعاصر )بدر شاكر السياب، عز سمير عباس:   -15
 .2015الديف المناصرة(، دار الصايؿ لمنشر والتوزيع، عماف، 

فاطمة بنت صالح البرادى: تجميات الواقعية السحرية في مسرح ممحة عبد   -16
اهلل، بحث في كتاب المسرح السعودى بيف الكتابة وتقنيات العرض، جامعة الممؾ 

 .2021العزيز، كمية اآلداب، السعودية، عبد 

، المركز الثقافى  كير  -17 إيالـ: سيمياء المسرح والدراما، ترجمة: رئيؼ كـر
 .1992العربى، الدار البيضاء، 

محمد السيد إسماعيؿ: بناء فضاء المكاف في القصة العربية القصيرة، الييئة   -18
 .2010المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

محمد راتب: النص والممانعة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ،   -19
1999. 
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، 9المجمد محمد مرتضى الزبيدى: تاج العروس مف جواىر القاموس،   -21
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