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 السرد الروائي العراقي في  المحو سيميائية مقروء

 اانموذج   سماعيل الذبيح لعبد الخالق الركابيرواية مقامات ا

Semiotics erased in Iraqi narrative narration 

The story of the shrines of Ismail Al-Zabih for Abdul-Khaliq Al-Rikabi as a 

model 

 حسن جواد  أ.م.د. سهام

 / قسم اللغة العربية  جامعة سامراء / كلية اآلدابالعراق /

 ملخص البحث : 

تي لم تستطع  لى ارخبيل من الجزر المبعثرة والمفتتة الالحداثة في  تقويض وهدم المركزيات عمل على أن يتحول النص إ   ن المنعرج الذي احدثته فلسفات ما بعدإ  
اصبح الهامش يمارس دورا في ، اعطى سلطة لحافات النص ، ف لى هامشركز إوالم، لى مركز ، فتحول الهامش إن تحافظ على مركزها في مرجعية ثابتة ومستقرة أ

فالتموج الدائمة والهيولية كانت بمثابة تفكيك عمل على تقسيم النص او المتن الى نصوص للمعنى ،    المستمر   نى المركزي للنص لصالح االرجاء والتعليقمحو المع
الهامش   فاصبح   ، بها  برنامج خاص  تعمل على وفق  أو   البروتوكولمتناصة  افقي  أو  تعمل على وفق عمودي  التي  والداللة  للمعنى  القاري ،    االضافي  بوصفه 

 . رواية مقامات اسماعيل الذبيح والجدلي ، او ما يمكن أن نطلق عليه عالقة الرأس بالجسد ، وهو ما يمكن أن نتلمسه في

 ، الحاشية .سيميائية ، المحو الهامش ،   كلمات مفاتيح :

Research Summary   :  

  The zigzag that postmodern philosophies brought about in undermining and demolishing the centralities worked to 

transform the text into an archipelago of scattered and fragmented islands that could not maintain its position in a stable and 

stable reference, turning the margin into a center, and the center into a margin, giving authority to the edges of the text, so it 

became Margin plays a role in erasing the central meaning of the text in favor of continuous postponement and suspension of 

the meaning. Permanent and rippling ripples were tantamount to breaking up the work of dividing the text or text into 

contiguous texts operating according to its own program, so the margin became the additional protocol for meaning and 

significance that works on a vertical or horizontal basis or B Described as continental and polemical, or what can be called a 

head relationship with the body, which can Ntelmush in the novel shrines of Ismail slain . 

Keywords: Margin, erasure, semiotics, annotation . 
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 :الهامش

ملفااااااو  ل ااااااوي أو ساااااايميائي ،،  قااااااد يكااااااون  كلمااااااة ، أو  بااااااارة ، أو جملااااااة أو مقطعااااااا  أو  الهااااااامش    
افقاااااارة ،  ا .. فلاااااايم للهااااااامش  حجاااااام نصااااااي محاااااادد ، ويتحاااااادد ا أو أيقوناااااا  أو عالمااااااة ، أو رقماااااا   ، أو نصاااااا 

نصااااية ماااان العتبااااات الااااداخل وهااااو   ،  1،ا بااااالنص بمااااكل ماااان ا شااااكال    ا مرتبطاااا  ا جزئياااا  بكونااااه مرجعاااا  
للاااااانص الااااااذي تتصاااااادر  ل صوصااااااية  وتماااااات ل بمااااااكل مااااااوا    فااااااي ساااااايا  مااااااتن الاااااانص ، التااااااي تاااااا تي  ،

موقعهااااااا الااااااذي يجعاااااال منهااااااا عتبااااااة تحماااااال فااااااي صاتهااااااا عناصاااااار تميزهااااااا وتفردهااااااا ، إص تاااااارتب  بااااااالنص 
الاااانص ولحمتااااه  ا ال يتجاااازأ ماااان جسااااد ء  وتعااااد جااااز  كونهااااا ت اااادم الاااانص ماااان الااااداخل ، ا ؛ا عضااااوي  تباطاااا  ار 

علااااااى عكاااااام بعااااااض العتبااااااات  ه يسااااااتحيل فصاااااال الهااااااامش عاااااان المااااااتن النصااااااي ،بحكاااااام أناااااا  ونساااااايجه ، 
فتمركااااز هااااذ  العتبااااة فااااي حاشااااية الاااانص   الاااانص ماااان ال ااااارج ، التااااي يكااااون جااااوهر عملهااااا هااااو خدمااااة 

ا ...ا واصاااااااطالح  يساااااااهم فاااااااي توضااااااايحه وتفساااااااير  و ضااااااااءته ل ويااااااا   يعاااااااد الهاااااااامش مااااااان علياااااااه  يا ودالليااااااا 
 . عناصر النص المحي 

ويماااااكل خطااااااف الهاااااوامش فاااااي الرواياااااة بنياااااة نصاااااية منعزلاااااة مكت ياااااة باااااذاتها عااااان البنياااااة ا م ، 
ا مااااع البنيااااة النصااااية المركزيااااةا وفااااي الوقاااات صاتااااه يمكاااان أن تتحاااااور وتتفاعاااال داللياااا   وماااان النقاااااد ، وبنيوياااا 

ماااان ال يزجااااو   لماااان يريااااد التعاماااال مااااع الروايااااة علااااى أي صااااعيد كااااان فصاااال الهااااامش عاااان مااااتن الاااانص  
ستمااااو  إن خلاااات منااااه ، باااال ال  ه إن تاااام صلااااك ؛ فلسااااو  تفقااااد جاااازءا  منهااااا ال تكتماااال ماااان دونااااه ؛  ناااا  ،، 

االيضاااااذ الااااذي كاااارس الهااااامش ماااان أجلااااه أصااااال  سااااو  ي ياااا  وت ياااا  معااااه الر يااااة المكتملااااة  لاااايم  ن  
لمعلاااام البنيااااة الفنيااااة صاتهااااا سااااتتعري إلااااى اهتاااازا  ياااا دي  بالتااااالي إلااااى خل لااااة ا للعماااال ا دبااااي ؛ باااال  ن  

ا       .   2،العام في محاولة تميز  الجمالي أيض 

والروائاااااي الاااااذي يو اااااا الهاااااوامش فاااااي خطاباااااه ، إنماااااا يساااااعى إلاااااى إضااااافاء البعاااااد الاااااواقعي علاااااى نصاااااه 
 اإلبداعي، بوصا أن الرواية هي االيهام بالواقع .  

 
 . wwwشعرية الهوامش في السرد القصصي الم ربي .. مجموعة ، سكر أحمر   لنور الدين كرما ط نموصجا ، د. جميل حمداوي ، صحيفة المثقا ،   1

almothaqaf .com  
   . 122م ، 2007 ، و ارة الثقافة ، دار أ منة ، عمان ،1لعبة السرد ال ادعة حوارات مع الياس فركوذ ، تحرير وتقديم جعفر العقيلي ، ط 2
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بااااال هاااااي  ااااااهرة قديماااااة ارتبطااااات ماااااع  ليسااااات بجديااااادة أو بالبدعاااااة الحديثاااااة ؛و ااااااهرة الهاااااوامش 
والمااااارذ والتفسااااااير ،  والت ويااااال عملياااااات التعلياااااقا ، ماااااان خاااااالل ا ومطبوعااااا  الكتااااااف مناااااذ القااااادم م طوطااااا  

إص لكاااال مااااتن فااااي تلااااك الماااادونات تحمااااية ، وهااااامش تنا العربيااااة خياااار مثااااال علااااى صلااااك .ولاااادينا فااااي ماااادون
عراقيااااال ومعوقاااااات وصاااااعوبات الماااااتن ، وكانااااات الهاااااوامش عثااااارات و  ، ومالحظاااااات ، تساااااهم فاااااي إصاباااااة 

 الصناعي  الثورة قديم ا تتموضع في جنبات النص لتتوس  الصفحة لكن بعد 

  . 1،منها :    تطورت صناعة الكتاف وتقنياته الطبا ية ، ف صبحت تت ذ أماكن م تلفة

 أسفل صفحة النص / الكتاف ، وهذا المعمول به غالبا   .  -1         

أن تحمااااااااار باااااااااين أساااااااااطر الااااااااانص / الكتااااااااااف كثيااااااااار ا ماااااااااا نجاااااااااد  فاااااااااي الكتااااااااا  التعليمياااااااااة  -2 
 والمدرسية . 

 نجدها في آخر البحوث والمقاالت .   -3

 في آخر الكت  عامة .  -4

 يمكن أن تجمع الحواشي والهوامش في مجلد أو كتاف خاص بها  -5

 يمكن أن تكون في الصفحة المقابلة للنص .  -6

جااااااد مااااااا يعاااااار  بالحاشااااااية عاااااان الحاشااااااية وهااااااذا مااااااا نجااااااد  فااااااي كتاااااا  القاااااادماء يمكاااااان أن ن -7
 أصحاف الحواشي . 

_ يمكااااان أن نجاااااد فاااااي بعاااااض الكتااااا  هاااااوامش الكاتااااا  توضاااااع فاااااي أسااااافل الصااااافحة وهاااااوامش 8
 الناشر توضع في آخر الكتاف . 

 

 
  -127، م 2008ات االختال  ، الجزائر ، ، الدار العربية للعلوم ، بيروت ، منمور 1، عبد الحق بلعابد ، ط، عتبات ، جيرار جينيت من النص إلى المناص    1

128  . 
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ا يهاااااد  إلاااااى إرجااااااق المعلوماااااة إلاااااى مصااااادرها ليحتمااااال دقتهاااااا إال أن الحداثاااااة فاااااي   كاااااان الهاااااامش إحاليااااا 
الروايااااة أفاااار ت وجااااود الهااااامش الت ييلااااي الااااذي ينزلااااق ماااان المااااتن ليلااااتمم لااااه مسااااربا آخاااار يقااااا وراء  

ا م ااااااااير  أمااااااار مااااااان اثناااااااين : ا ول : أناااااااه  ر ا تساااااااترعي االنتباااااااا  ، فظهاااااااو يرياااااااد لحمولتاااااااه الداللياااااااة موقعااااااا 
عالماااة الهاااامش تقطاااع فعااال القاااراءة وتحااادث نقلاااة بصاااارية إلاااى أسااافل الصااافحة ، ومااان ثااام تقاااوم بتحفيااااز 
صهنااااي الستحضااااار مااااا يقولااااه الهااااامش و عااااادة نسااااجه فااااي سااااد  المت ياااال فااااي ا علااااى لتعميااااق الداللااااة . 

ن انعطافااااااة أساااااالوبية لهاااااا و يفتهااااااا الجمالياااااة ، عااااااالوة عاااااا والثااااااني : إن  هورهااااااا يساااااتدعي التوقااااااع بااااا ن  
منافحتهااااا عاااان تمسااااك الساااارد بأ احتهااااا مااااا يمكاااان أن يصااااي  جسااااد المااااتن بالترهاااال . وهااااذا كلااااه يتطلاااا  

 .   1،على انتاج داللة من خالل تعالق النص مع العتبة ر اا قاد و يا قرائي  

تعاااااااد الهاااااااوامش ضااااااارورة منهجياااااااة ،  ن هاااااااا تجااااااارد الماااااااتن مااااااان االساااااااتطرادات وفاااااااي الدراساااااااات البحثياااااااة 
ا   ماااان البحااااا مااااع أهميتهااااا فااااي اعطاااااء صااااورة كاملااااة لجميااااع  والتوضاااايحات التااااي ال تعااااد جاااازءا  ، ريساااا 

 .   2،جوان  صلك البحا 

وقاااااد التفتااااات السااااارديات الحديثاااااة إلاااااى العتباااااات الداخلياااااة المحاصياااااة للااااانص الروائاااااي والهاااااوامش الملحقاااااة 
ف الهاااااوامش الناقاااااد الفرنساااااي،  باااااالمتن المركااااازي ب اصاااااة ، ومااااان أبااااار  الكتااااااف الاااااذين التفتاااااوا إلاااااى خطاااااا

 .،وميميل بوتر في كتابه صنعة الرواية جيرار جينيت   في كتابه عتبات .

 

أصاااااابحت أمااااااا فااااااي ال طاااااااف الروائااااااي العربااااااي المعاصاااااار الااااااذي نحااااااى منحااااااى التجرياااااا  والتجريااااااد فقااااااد 
إلناااااارة عتماااااة ن الساااااتثمار مسااااااحتها بعاااااض الاااااروائيييساااااعى  وشاااااكلية، ،وفنياااااة  ،ياااااةتقنياااااة جمال الهاااااوامش
مااااان خاااااالل ،، خل لاااااة الاااااذو   بنااااااء  مااااان جدياااااد  عاااااادة و و تفكيكاااااه  وتفساااااير توضااااايحه و شااااارحه و  الماااااتن 

ه أمااااام نااااص حااااداثي يتطلاااا  منااااه المساااااهمة فااااي خلااااق السااااائد لااااد  المتلقااااي وت يياااا  أفااااق انتظااااار  ب ناااا  
ي اااااذيهما بماااااا وساااايلة مااااان وسااااائل التجدياااااد واالبتكااااار ، فهاااااو ،،   3،الاااانص و عاااااادة إنتاجااااه مااااان جديااااد    

 
 . 131، 2015الم ون الثقافية العامة ، ب داد ، العتبات النصية المحيطة في أعمال صنع هللا إبراهيم ، وداد هاتا وتوت ، دار  ينظر:   1
  1961في البحا العلمي ، د. فرانتز رو نتال  ، ترجمة : د. أنيم فريحة ، مراجعة : د. وليد عرفات ، دار الثقافة ، بيروت ،  ينظر : مناهج العلماء المسلمين  2
 ،106.   
 الهوامش في ال طاف الروائي العربي ، د. جميل حمداوي ، بحا من شبكة المعلومات .   3
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باااااال يجعلهااااااا فااااااي  ؛يماااااااء ماااااان ر   تعضااااااد المااااااتن السااااااردي ال بماااااايء ماااااان االيضاااااااذ والتفسااااااير فقاااااا  
أضااااااءتها لماااااا خفاااااي علاااااى القاااااار  منهاااااا فاااااي بعاااااض ا حياااااان امتاااااداد للحكاياااااة تنميهاااااا وتتفاعااااال معهاااااا ب

 .1كتابة م ايرة وبنية مماكسة ت ادر فضاء المتن إلى فضاء آخر    

أكثاااار الااااروائيين  روايتااااه مقامااااات اسااااماعيل الااااذبيح ماااان فااااي الركااااابي ويعااااد الروائااااي العراقااااي عبااااد ال ااااالق
 ال علاااااى العتباااااات مااااان االشااااات ومتفاااااردة  ل لاااااق حداثاااااة ساااااردية متميااااازةالعاااااراقيين اساااااتعماال للهاااااوامش ، 

 السيما عتبة الهوامش . 

أن   ، مقامااااااااات اسااااااااماعيل الااااااااذبيح   علااااااااى روايااااااااة  عبااااااااد ال ااااااااالق الركااااااااابي  المالحااااااااظ إال أن  
و ن مااااا جاااااءت ل ااااري الماااارذ  أو شااااعرية؛ أو شااااكلية  ل ايااااات جماليااااة أو فنيااااة لاااام تاااا ت   الهااااوامش فيهااااا 

ربمااااا يعااااود  ؛ ، أي أن الو يفااااة الميتااااا ل ويااااة هااااي ال البااااة علااااى بنيااااة الهااااوامش فيهاااااوالتوثيااااق واإلحالااااة 
أصااااااابت خارطااااااة   حقيقيااااااة تاري يااااااة يااااااة مسااااااتمد ماااااان أحااااااداث ووقااااااائع موضااااااوق الروا السااااااب  إلااااااى أن
والساااااعودية وفلساااااطين  اساااااتعري فيهاااااا الروائاااااي تااااااريل أكثااااار مااااان بلاااااد عرباااااي العااااارا   ،الاااااوطن العرباااااي

انهياااااااار االمبراطورياااااااة العثمانياااااااة  أبطاااااااال الثاااااااورة العربياااااااة الكبااااااار  ليلاااااااة  ويتاااااااابع وسااااااوريا وهاااااااو يالحاااااااق
ماااااارورا بمرحلااااااة   ،اعلااااااى مقاااااادرات العااااااالم العربااااااي تحديااااااد   وهيمنااااااة االمبراطوريااااااة البريطانيااااااة والفرنسااااااية

 ا مريكااااااي باااااااالحتالل وانتهاااااااء  ، ومااااااا تااااااال  1958عااااااام  فااااااي العاااااارا  االنقااااااالف علااااااى الحكاااااام الملكااااااي
ن اااااارت فااااااي البنيااااااة   وفواجااااااع تمااااااوهات وماااااا س   و كااااااوارث  نماااااا ومااااااا أحدثااااااه للعاااااارا السااااااافر   البغاااااايض 
        العراقية .  االجتما ية

 التوثيقية .و  والتعليقيةما بين الو يفة التفسيرية  فيها شفقد تراوذ تو يف الهوام

فضاااااااء حاااااار ا لتدخالتااااااه إص يت لااااااى عاااااان حياااااااد  إمااااااا  ،،منطقااااااة الهااااااوامش ويت ااااااذ الروائااااااي ماااااان 
ا  لعااااري أفكااااار ور   معينااااة فااااي قضااااية مااااا قااااد يجااااد الروائااااي ماااان هااااذ  العتبااااة المهمااااة مجاااااال ومتنفساااا 

ا لعرضاااااها عناااااد أكباااااار عااااادد ممكااااان مااااان القااااااراء . و ماااااا لتزوياااااد المتلقاااااي الااااااذي قاااااد يكاااااون  فقياااااار مفتوحااااا 
تسااااااعفه فااااااي تكااااااوين ثااااااروة ثقافيااااااة معرفيااااااة مهمااااااة فااااااي الوقاااااات الااااااذي قااااااد  الثقافااااااة بحصاااااايلة معلوماتيااااااة 

 
   .127 -126،  ة المحيطة العتبات النصي1
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يو اااااا الروائاااااي هاااااذ  العتباااااة لصاااااالحه مااااان خاااااالل محاولاااااة اساااااتعراي ثقافتاااااه وا هاااااار ساااااعة معلوماتاااااه 
     1،.    معرفي لذاته أمام القراء إلضفاء بعد  

كاااااابي عيناااااة الدراساااااة ا فاااااي رواياااااة مقاماااااات اساااااماعيل الاااااذبيح لعباااااد ال اااااالق الر وهاااااذا ماااااا الحظناااااا  تحدياااااد  
 ما تحقق صلك  كقول الراوي : في تو يف تقنية الهوامش،إص أجاد الروائي 

)) وفضححححش نتحححرات اعمبحححار عمليحححات ت جيحححل اللمحححو ش علححح  ذلححح  المتحححرو  أك حححر محححن محححر  
ا محححن الوليحححات الملححححد  وبر وانيحححا علححح  الوصحححوط ولححح  اقوحححا  العحححدد المولحححوب محححن الحححدوط   –حرصححح 

ا  يبححح  ا وتًر لالقلحححرا  فحححي صحححالح المتحححرو  . حلححح  وذا محححا تحقحححق ذلححح  وتحححم ا عحححال  عحححن تقسحححيم  ترغيبححح 
فلسححححوين ولحححح  دوللححححين ةهوديححححة وعربيححححة فححححادط  كر ححححا البالسححححين فححححي الغرفححححة ن ححححر  ذًححححوط قبححححل أ  

ذلححح  عنحححل لحححم يغمححح  لحححل جفحححن حلححح   –ةوسححححل ولححح  غرفلحححل ليلبححح  ولححح  فرااحححل ل لرغبلحححل فحححي الوحححوم 
حححو ةححح ذ  للفبحححر سحححما  صحححوت المححح ذ  ي تيحححل محححن ال بحححل  معحححا  الف حححر قبححححل  –مسحححبد اعقمحححح  ًو

ا فالاحححلرا  فحححي الم حححاًرات  اتخحححاذ القحححرار الحاسحححم الحححذم فقحححي ةلهحححرب محححن اتخحححاذا حلححح  اآل  متل يححح 
 فقط . 

وعمحححش الل ححححاًرات القححححدف س ومححححدن ا فلسححححويوية عدةحححد س ط غالبيححححة العواصححححم العربيححححة . حلحححح  
اللبوحححة السياسحححية فحححي البامعحححة العربيحححة بحححدأت سلسحححلة وذا محححا ححححل ةحححوم ال حححامن محححن كحححانو  أعلحححن أ  

ا لحححم ت لححح  فاللودةحححد  اجلماعحححات فحححي القحححاًر  وسحححط ًحححدةر أصحححوات المل حححاًر ن للمحححدر فعحححد أيحححام بيانححح 
 (س 2)فيل فقرار اللقسيم ((

مش ال ليوضااااااح قاااااارار التقساااااايم فقاااااا  ؛ باااااال ليظهاااااار وجهااااااة نظاااااار   الكاتاااااا  ور يتااااااه افجاااااااء الهاااااا
ا، إص  ماااااان القاااااارار  وموقفااااااه ا معارضاااااا  ا نلحااااااظ موقفاااااا  ا ومناهضاااااا  للجنااااااة الفنيااااااة التااااااي اصاااااادرت  ومضاااااااد 
ا أساااااباف صااااادور القااااارار  دخيااااال إلاااااى السياساااااة البريطانياااااة التاااااي كانااااات تهاااااد  إلاااااى خلاااااق كياااااان ، معزيااااا 

 .   في هامش المتن الكات   وس  الوطن العربي وفق ر ية

 
 .  164، 1. ط2016:  العتبات النصية في رواية ا جيال العربية ، د. سهام  السامرائي ، دار غيداء للنمر والتو يع ،   1
   .  587-586الرواية   2
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وجهاااااااات الكاتااااااا  وتماااااااي ،، نهاااااااض الهاااااااامش بو يفاااااااة التعلياااااااق صي الداللاااااااة العميقاااااااة التاااااااي تساااااااتبطن ت
  .  1،بمواطن حساسيته القومية    

)) قحححرار اللقسحححيم : ًحححو القحححرار الحححذم أصحححدرتل ) اللبوحححة الفويحححة ( بحححرغم اعلرافهحححا فححح   العحححرب 
يتحححححتلو  اعغلبيحححححة السحححححاحقة فحححححي فلسحححححوين مقارنحححححة فعحححححدد اليهحححححود س ول وهحححححا سحححححارت علححححح  وفحححححق 

جاًحححد  ولححح  ملحححق ركيححح   اسحححلعمار ة وسحححط الحححو ن العربحححي   السياسحححة البر وانيحححة اللحححي كانحححش تهحححد  
را عححححن اللقسححححيم  فبححححاءت توصححححيات ًححححذا اللبوححححة داإيححححة ولحححح  تقسححححيم جدةححححد ل يخللحححح  فححححي جححححًو

 . السابق((  

 كما الروائي سعى لجعل القار  يقا في  اوية مضيئة تمكنه من متابعة الحدث وفهم دوافعه . 

 ربمااااا تكااااون فاعلااااة وماااا ثرة فااااي الحاااادث السااااردي كم صااااية ،وقااااد يو ااااا الهااااامش للتعريااااف بم صااااية 
 :   2،  يقول الراوي  اللنبي 

عححححودا أبححححو تايححححل  ة ولحححح  البفححححر انضححححم وليهححححا وفححححي تتححححر ن اعوط سححححارت قححححو  عسححححتر )) 
محوححححة جححححر  الححححدراو ز  ومححححن    ححححم  حفححححوا برجالححححل اعاححححداء مححححن عتححححير  الحو وححححات س فهححححاجموا  

نحححححو الوفيلححححة لغححححرم  احلاللهححححا ومتححححاغلة اعتححححرا  اححححرقي اعرد  للخ يحححح  العححححلء عححححن البححححيز 
البر وحححاني الحححذم كحححا  قحححد بحححدأ حمللحححل ال بحححر  س تححححش ويحححاد  البوحححراط اللوبحححي  نححححو فلسحححوين ليحلحححل 

 سر ع ا 

 

 

 

ا تلححح  النلمححححارا ت ال اسحححححة بححححدموط القححححدف فححححي غححح   والخليححححل و افححححا وبيححححش لحححححم س ملوجهحححح 
 .  (1)اللاسع من كانو  اعوط(( 

 
 .  134العتبات النصية المحيطة ،   1
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 . 2،ي تي الهامش ليعر  بم صيته 

س وقححححد  )) البوححححراط اللوبححححي : ًححححو السححححير ) أدمونححححد اللوبححححي ( أحححححد  أبححححر  القححححاد  البر وححححانيين
ا ولححح  فلسحححوين قائحححدا للبحححيز البر وحححاني الحححذم   اجلحححا  سحححيواء ملبهححح   1917تحححم تعييوحححل فحححي عحححام 

الفلسححححويوية  حححححلال المححححد  حيححححث تمتححححن مححححن ايقححححا  اله  مححححة تلححححو اله  مححححة فححححالبيو  الع مانيححححة م
فحححححي مواردتحححححل للبيحححححو  هحححححا فحححححاحلالط القحححححدف قبحححححل أ  يمضحححححي  عقحححححل اعمحححححر  ليلوجالواححححححد   

                             .متق (( الع مانية حل  د

كماااااا واقاااااع ، الهاااااامش عااااار  المتلقاااااي بم صاااااية اللنباااااي ، كاااااي يثبااااات وجودهاااااا الحقيقاااااي علاااااى أري ال
 ؛فااااي الحاااادث السااااردي وماااا ثر فاعاااالليهااااا الجمهااااور لمااااا لهااااا ماااان دور ينب ااااي أن يطلااااع ع ش صاااايتهأن 

دور  فعااااااال  مااااااع اللنبااااااي إص كااااااان لااااااهإص أن التعريااااااف ال يكااااااون إال لم صااااااية مركزيااااااة وهااااااذا مااااااا حصاااااال 
 كبياااار ومهاااام فااااي مفاصاااال أحااااداث الروايااااة عناااادما أوكلاااات إليااااه القيااااادة البريطانيااااة مهمااااة  قيااااادة الجاااايش
البريطاااااااااني ضااااااااد الجيااااااااوا العثمانيااااااااة حيااااااااا تمكاااااااان ماااااااان الت لاااااااا  عليهااااااااا وهزيمتهااااااااا محااااااااتال الماااااااادن 

 ا خر  . الفلسطينية الواحدة عق  

 

 

 

وربمااااا كاناااات،،  إضاااااءة هااااذ  ا سااااماء وتااااوطين ماهيتهااااا ي اااال بتماسااااك الساااارد ويسااااب  ترهلااااه ، ا ماااار 
الااااذي دعااااا إلااااى أن يكااااون الهااااامش خيااااار ا يتحاااادد ال طاااااف ماااان خاللااااه علااااى مساااااحة أكباااار وعمااااق أثاااار  

.  صلاااااك ،، أن الهاااااوامش فاااااي تنوعاتهاااااا ترسااااام صاااااورة عااااان طبيعاااااة الااااانص وتجساااااد الااااانص الثقاااااافي  3،   

 
 . 284الرواية :   1
  .284الرواية ، 2
 .  134المحيطة ،  العتبات النصية  3
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ا مااااان الحاااااوار الاااااذي ت سساااااه ماااااع نصاااااوص أخااااار  الاااااذي يقااااا دم معرفاااااة متكاملاااااة متضاااااامنة وتماااااكل نوعااااا 
ا       .1،في شكل أجناس وخطابات تتفاعل فيما بينها تعالق ا وتناص 

  .  2، ة ، أحمد سعيد  م صيبويقول الراوي في مكان أخر وهو يعر  

،، وجاااااادت مااااااريم الجميااااااع يتبااااااادلون بوجااااااو  مستبماااااارة التعليقااااااات ، حتااااااى إصا مااااااا ارتفااااااع صااااااوت المااااااذيع 
عااااام  الصااااامت ليتساااااي د صلاااااك الصاااااوت الهاااااادر علاااااى كااااال ماااااا عااااادا  وهاااااو يتااااادفق المصاااااري أحماااااد ساااااعيد 

ديها المساااااتمر للطاااااائرات االسااااارائيلية مساااااقطة أعااااادادا   متحااااادثا عااااان صاااااواريل الااااادفاق المصاااااري فاااااي تصااااا 
 .    طائرات جديدة من ال

 : 3ي تي الهامش ليعر  بم صيته 

،، أحماااااد ساااااعيد : ماااااذيع مصاااااري اشاااااتهر فاااااي الساااااتينات بتعليقاتاااااه النارياااااة ضاااااد اسااااارائيل والسااااايما فاااااي 
إص إناااااه كاااااان ياااااذيع البياااااان تلاااااو البياااااان عااااان تسااااااق  الطاااااائرات اإلسااااارائيلية  1967أثنااااااء حااااارف حزياااااران 

ا ، وعااااان كاااااون النصااااار قاااااد أصااااابح قااااااف  كالاااااذباف وعااااان سااااايطرة القاااااوات المصااااارية علاااااى الوضاااااع تمامااااا 
أدناااااى ، وأناااااه أن الوقااااات إللقاااااااء إسااااارائيل فاااااي البحااااار ، وقاااااد تبااااااين فيماااااا بعاااااد أن كااااال صلااااااك قوساااااين أو 

   .  الهذيان لم يكن سو  ضرف من ادعاءات فارغة

شاااااكل الهاااااامش خطاباااااا مكماااااال  ل طااااااف الماااااتن ، وكااااا ن الكاتااااا  ي ماااااى مااااان أن يزثقااااال أعلاااااى الصااااافحة 
ا  نصااااااي ا جدياااااا ا متبايناااااا  بتفاصاااااايل يسااااااتطيع ايجاااااااد فضاااااااء آخاااااار لهااااااا ليفااااااتح عالماااااا  عااااااالم الاااااانص ا عاااااان د 

ا صاااال ماااان حيااااا الل ااااة ، فهااااي غالاااا   ل ااااة ت لااااو ماااان الطااااابع السااااردي ، وماااان حيااااا الداللااااة نجاااادها 
ا ثقافي ا ، فضال  عن بعدها الجمالي   .  4،تحمل بعد 

)) والغر حححححل أ  فعححححح  رواد  او لوحححححا تفحححححاءط أو قااااد ياااا تي لتوضاااايح مصااااطلح معااااين كااااالنص ا تااااي :  
حححا  فمحححا فمحححا حمحححل فحبحححة أ  الوليحححات الملححححد   اعمر تيحححة قحححد قمحححفش الموتحححيت المتحححتو  فحححي أمًر

 مسوغ اسلمرار الحمار ؟ 

 
 . 134الهوامش في الخطاب الروائي العربي ،  1
 .  645الرواية ،   2
   .645الرواية ،   3
 .  133ينظر:  العتبات النصية المحيطة ،   4
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قحححرار جدةحححد ححححل مبلحححه اعمحححن فموجبحححل لبوحححة  اعوط علححح  وجحححاء البحححواب فحححي احححهر كحححانو  
 . 1) أنموفي  ( ((الح الح ) أنستوم ( السافقة ليسلعي  عوها بلبوة جدةد  فاسم 

 ي تي الهامش ليعر  مصطلح الا ، أنسكوم   والا ، أنموفك   

اعنسححححتوم سواعنموفيحححح  : اعولحححح  ًححححي اللبوححححة الخاصححححة اللافعححححة ل مححححم الملحححححد  واللححححي ،، 
لغححححرم مراوبححححة ونحححح   أسححححلحة الححححدمار التححححامل العراويححححة . وبعححححد  687تتححححتلش فموجححححل القححححرار رقححححم 

للسححححححل  1998ايحححححة    تتحححححر ن اعوط   محححححرور سحححححبعة أعحححححوام  أوقفحححححش أعمحححححاط اللفلحححححيز فحححححي نه
عححححراق فححححي السححححادف عتححححر مححححن كححححانو  اعوط مححححن السححححوة نفسححححها ممهححححد  اللبوححححة أعضححححاءًا مححححن ال

فحححي 1284بحححذل  السحححبيل للوفيحححذ عمليحححة  علحححل المححححراء. أمحححا ال انيحححة فقحححد أنتححح ش فموجحححل القحححرار   
العراويحححححة عجحححححل مواصحححححلة عمليحححححات اللفلحححححيز والبححححححث عحححححن اعسحححححلحة  2000كحححححانو  اعوط عحححححام 

المح ححححور  س وانلهححححش أعمالهححححا فححححاحلالط العححححراق مححححن  ححححر  الوليححححات الملحححححد  اعمر تيححححة فححححي ربيححححع  
 دو  أ   تع ر عل  أية أسلحة  مح ور  ((                                          2003

ف غلاااااااااااااااااااااااااااااااااا                                           وهااااااااااااااااااااااااااااااااااو توضاااااااااااااااااااااااااااااااااايح يكمااااااااااااااااااااااااااااااااااا عاااااااااااااااااااااااااااااااااان معنااااااااااااااااااااااااااااااااااى المصااااااااااااااااااااااااااااااااااطلح ، 
القااااراء قاااااد ال يعرفاااااون معناااااا  وداللتاااااه، إال أن إشاااااارة الاااااراوي إلياااااه ساااااتحيلنا علاااااى هاااااذا االهتماااااام وبالتاااااالي 
سااايفهم المتلقاااي مصاااطلحا قاااد ال يلتفااات إلياااه كماااا هاااو الحاااال ماااع الكثيااار مااان ا حاااداث التاااي قاااد يحيلهاااا 

  .على فضاء الت ييل 

ا االيضااااااذ خطاباااااا موجهاااااا للمتلقاااااي ، وهاااااو خطااااااف متواشاااااج ماااااع الماااااتن وعلاااااى الااااارغم مااااان ويبااااادو هاااااذ 
أنااااه لااااو امتااااد كونااااه بنيااااة نصااااية مسااااتقلة ، فأنااااه يتفاعاااال بنيويااااا ودالليااااا مااااع البنيااااة النصااااية الكباااار  حتااااى 

 .   2،ال نتج لنا محكيا فر ي ا داخل المحكي ا صلي  

 كما ورد في النص ا تي :  معين  بمكانكما يمكن أن يستثمر الهامش للتعريف 

احححار  الراحححيد س ف تخحححذ وكحححا  جحححامع  مرجحححا  اللحححار خي  محححر محححا يوحححالع عيوحححي قبحححل أ  أصحححل ولححح  ،، 
  1سبيلي نحو فاب المع م (( 

 
   .464الرواية :   1
 ينظر : الهوامش في ال طاف الروائي العربي .   2
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 ي تي الهامش ليعر  بباف المعظم .

ائر )) فحححاب المع حححم : وححححد  مححححالت فغحححداد المهمحححة الواقعحححة  جانحححل الرصحححافة واللحححي ت  حححر فيهحححا الحححدو 
الحتوميححححة الرسححححمية  والمسلتحححح يات . وكححححا  يقححححع فيهححححا أحححححد أبححححواب فغححححداد اعربعححححة المسححححم  ببححححاب 
السححححلوا  س أمححححا تسححححمية  المع ححححم                       فقححححد جاءتهححححا دللححححة علحححح  الور ححححق المحححح دم 

  ( 2)ول  مرقد أبي حويفة الوعما  ال ائن في محلة ) اعع مية ( ((  

يمكااااان أن نقاااااول أن تعريااااااف الروائاااااي بمكاااااان باااااااف المعظااااام قااااااد أساااااهم  فاااااي تزويااااااد المتلقاااااي  بمعلومااااااة 
  ربما تكون بعيدة وغير حاضرة في صاكرته عن ا ماكن . 

  3، وقد ي تي الهامش لتفسير معنى كلمة غير عربية كقول الراوي :

فالمدرسححححة المسلومححححر ة ليسححححلر ح قلححححيال فححححي مقهحححح  التححححط س مراوبححححا فاعححححة     المححححح   ومححححر)) 
ةلبولححو  فحححي أرجحححاء المقهححح  محملحححين بحححر م موهحححا   فابلحححا  واححححد  كيفمحححا اتفحححق ليومحححر  ولححح  قحححراء  

جهححححدا ولحححح  تحسححححين مقدرتححححل المحححححدود  فححححالقراء   س ا سححححور مححححن ًوححححا و مححححر مححححن ًوححححا    سححححاإي  
يا في الوقش نفسلس لهو   .4ا  ) البالغي البغدادم( (( ممغ 

  .5، الهامش: في  يقول 

)) البححححالغي البغححححدادم   : البححححالغي لف ححححة  تركيححححة تعوححححي العحححح   علحححح   لت موسححححي ية تلححححو   بححححين 
ال محححا  والسحححووور والحححد  . وقحححد تححح ل  جحححوق موسحححيقي فغحححدادم بهحححذا السحححم فحححي العقحححد  اعوط محححن 

 .القر  العتر ن (( 

رفااااااة هااااااامش توسااااااع فااااااي توضاااااايح معنااااااى كلمااااااة الجااااااال ي إص لااااااوال هااااااذا التوضاااااايح لمااااااا تمكنااااااا ماااااان معال
هاااااذ  اللفظاااااة تقاااااع فاااااي دائااااارة محاااااي  ا لفاااااا  ال يااااار عربياااااة فاااااالمعرو   معناهااااا؛ وأصااااال مصااااادرها ؛  ن  

 
 . 182الرواية :   1
 .  182الرواية :  2
 .  56الرواية ،  3
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جاااااااء الهااااااامش هااااااا ال تنتمااااااي لقاموسااااااه الل ااااااوي أن لكاااااال بلااااااد معااااااين ألفااااااا  يسااااااتعملها فااااااي حديثااااااه إال أن  
 ربية  ويبين مصدرها ا صلي . ل صلك ال موي لتلك اللفظة ال ير عزييل

 ختاما  يتبين لنا : 

أن  الروائاااااي كاااااان علاااااى وعاااااي حااااااد با همياااااة االساااااتراتيجية التاااااي تحملهاااااا الهاااااوامش، فاااااالكثير مااااان   -1
والمعناااااى لاااااو لااااام تقااااام  ،المفاااااردات والعباااااارات كانااااات ساااااتبقى غامضاااااة علاااااى المتلقاااااي مااااان حياااااا الداللاااااة

 . اوتوضيحها واستعماالته،الهوامش بتفسيرها 

صات البعاااااد الواضاااااحة المباشااااارة التقريرياااااة  الل اااااة ط ااااات علاااااى أغلااااا  الهاااااوامش؛ بااااال ربماااااا جميعهاااااا  -2
عاااااان واالقتصااااااادية ، والعلميااااااة ،  والتاري يااااااة،السياسااااااية الحياااااااة فااااااي م تلااااااا ألااااااوان  الثقااااااافي المعرفااااااي
أحااااااايين أخاااااار  والتعليااااااق  ،والنقااااااد  ،والتوثيااااااق،وعاااااان طريااااااق التحلياااااال  ،اوالماااااارذ حيناااااا  ، ،طريااااااق التفسااااااير

 الجمالي. الداللة الت يلية صات البعد الفني المكلي  حساف  على،
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 م.2013، 1العتبات النصية في رواية ا جيال العربية ، د. سهام  حسن جواد  السامرائي ،دار شرفات الموصل ، طااا  
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 م.  2007، و ارة الثقافة ، دار أ منة ، عمان ، 1لعبة السرد ال ادعة حوارات مع الياس فركوذ ، تحرير وتقديم جعفر العقيلي ، طااا 
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 م. 2016لبنان ،  –مقامات اسماعيل الذبيح ، عبد ال الق الركابي ، الم سسة العربية للدراسات والنمر ، بيروت اا 

 الهوامش في ال طاف الروائي العربي ، د. جميل حمداوي ، بحا من شبكة المعلومات . ااا  
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