
 زارة التعليم العالي والبحث العلميو 

 -جيجل  –ق بن يحيى د الصديمحم جامعة

 اآلداب واللغاتية كل  

 اللغة واألدب عربيقسم: 

 

 

 :عنوان المذكرة

 

 

 في اللغة واألدي العربي الماسترمذكرة مكملة لنيل شهادة 

 حديث ومعاصر  نقد :تخصص

 :األستاذ إشراف                              :الطالبتين إعداد       

                                                           د/ توفيق قحام    إكرام بومالة 
                                                            نوال بولحية 

 لمناقشة:الجنة 
 .....رئيسا....................................................:بشير أعبيد *
 مشرفا ومقررا..................................................:توفيق قحام *
 ...ممتحنا..................................................عباس حشاني: *
 

  السنة الجامعية:

 م2020/2021-ه1442/ 1441

 ""محمد إبراهيم قنديل ـــة "ظل التفاحة" لــــرد في روايـــتقنيات الس



 



 

 شكر وعرفان
 

 الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات

أود أن اشكر كل ما ساعدنا على إعداد ىذه المذكرة، سواء 
توفيق "من قريب أو من بعيد، واخص بالذكر األستاذ المشرف 

على المالحظات القيمة والمساعدة الكبيرة  "قحام
 والتوجيهات التي لم يبخل علينا بها.

شكر جزيل ألساتذتنا من لجنة المناقشة الذين سيتكبلون عناء 
 قراءة ىذا البحث وتقويمو. 

 فلكم منا فائق االحترام والتقدير.



 
 

 

 

 

 

 ةـــمقدم



 مقدمة

 

 أ
 

 :مقدمة

ها للربوز، فنجدىا تارة ختتلف، وتارة تتضاربوأخرى نشعبات، اليت تتصارع فيما بيبالت   مليءاألدب حقل 
تًتابط، ومن ذلك نتلمس اللون الروائي، ىذا األخري فرض نفسو مؤخرا، يف الساحة األدبية، نتيجة ارتباطو 

ة...اخل. فاحتل بذلك ادلراتب األوىل يوحىت السياس باجملتمع، وتعبريه عن خمتلف قضاياه االجتماعية، والثقافية،
 لتوجهات األدباء ، والقر اء.

والرواية ىي ذلك الًتابط السردي، من األنسجة الواقعية، أو اخليالية اليت جتوب فكر الكاتب، فيصوغها يف شكل 
وانبها ج خمتلف  وقد مرت بتحوالت عديدة مست شخصيات داخلها.لجيعلك تعيش األحداث، وتتقمص ا

 عت تقنيات،  وأساليب صياغة متوهنا احلكائية . تنو . فالفنية

وألجل ىذا كان اختيارنا لرواية "ظل التفاحة"، فكان موضوع دراستنا بعنوان "تقنيات السرد يف رواية ظل التفاحة 
متعلق برغبتنا يف  ذايت، منها ما ىو ،لعدة أسبابحملمد إبراىيم قنديل"، وقد جاء اختيارنا دلوضوع ىذه الدراسة 

 وحتليل مكونات النص،رغبتنا يف دراسةوكذا  ،من حيث مكوناتو السردية ،تقصي معامل البناء احلكائي للرواية
يعتمدىا الرواة يف ىندسة الرواية. اليت  ،واآلليات الفنية ى الطرائق السردية السردي الروائي، من أجل التعرف عل

 كونو يندرج حتت التخصص الذي ندرسو، ولزيادة ثراء ادلكتبة. ذكر منها:أما فيما تعلق باجلانب ادلوضوعي فن
 وقد قمنا بطرح إشكالية جوىرية ذلذا العمل مفادىا:        

 _ ما ىي التقنيات السردية اليت استعان هبا الروائي حممد إبراىيم قنديل يف صياغة روايتو؟.
 :وتندرج حتت ىذه اإلشكالية التساؤالت التالية      

 ما ىي البنيات الداخلية اليت تصنع احلركة السردية؟. -
 كيف دتتزج ىذه البنيات لُتحقق التناسق الكلي الذي يسمح هبيكلة الشكل السردي؟.  -

نائية الفصول، مع مدخل، والذي تضمن ضبط أىم ثوحماولة منا لإلجابة عن ىذه التساؤالت، قمنا بوضع خطة 
مث فصل نظري بعنوان: تقنيات السرد يف الكتابة  اليت تندرج حتت ىذا اإلطار.ادلصطلحات، وادلفاىيم النقدية، 

الروائية ، وتندرج حتتو أربعة مباحث، خصصنا لكل مبحث تقنية سردية، فكان األول بعنوان: الشخصية الروائية 
ادلكاين وداللة احلضور. وبناء األحداث، والثاين بعنوان: احلضور الزمين وتشكل احلدث. أما الثالث فبعنوان: البناء 

 وادلبحث الرابع: تصوير احلدث يف الفعل الروائي.



 مقدمة

 

 ب
 

أما الفصل التطبيقي فجاء بعنوان: خصوصية البناء السردي يف رواية ظل التفاحة، ويندرج حتتو ىو اآلخر أربعة 
والداللية اليت مباحث. فقد حاولنا إسقاط تلك التقنيات السردية على الرواية، من أجل تقصي اجلوانب الفنية 

شهدهتا. فكان ادلبحث األول بعنوان: تشكل الشخصية يف رواية ظل التفاحة. والتانيعاجلنا فيو بنية الزمن يف 
ث بعنوان: توظيف ادلكان وأبعاده الداللية يف رواية ظل التفاحة. أما األخري فبعنوان: نسق الرواية. وادلبحث الثال

ملحق يلخص ة، حتتوي على أىم النتائج اليت انتهت إليها رحلة البحث.األحداث يف اخلطاب الروائي. مث خادت
 مضمون الرواية. 

وقد اعتمدنا يف ىذا يف ىذه الدراسة، على ادلنهج الوصفي، ألنو يتماشى وموضوع حبثنا، من حيث         
 استنطاق ادلادة السردية، واإلحاطة جبميع اجلوانب الفنية، وكذا كشف أبعادىا اجلمالية.
 وإلثراء ىذا البحث، وتعزيز موقفنا فيو، اخًتنا قائمة طويلة من ادلصادر وادلراجع أمهها:

 كتاب شعرية اخلطاب السردي "حملمد عزام".  -
 _ كتاب بنية النص السردي "حلميد حلميداين".

 كتاب يف نظرية الرواية "لعبد ادللك مرتاض".-
 لكبار نقاد الغرب أبرزىا: إضافة إىل بعض ادلراجع األجنبية ادلًتمجة،      

 ميولوجيا الشخصية "لفيليب ىامون".يكتاب س  -
 اب مفاىيم سردية "لتزفيثانتودوروف"._ كت

 كتاب مورفولوجيا القصة " فالدميري بروب".  -
تنوع الدراسات ادلمارسة يف مثل ىذه الدراسات، و نقص اخلربة، والتجربة، و وقد واجهتنا صعوبات وعراقيل منها:  

 كثرة ادلصادر وادلراجع، وتشعب ادلادة ادلعرفية، دما أدى إىل صعوبة  اختيار ادلناسبةاليت تناولت السرد وتقنياتو وكذا  
 .منها

ويف اخلتام حنمد اهلل عز  وجل ، ونسألو من فضلو أن نكون قد وفقنا يف إدتام ىذه الدراسة، ونتقدم بالشكر        
وفيق قحام" على تفضلو بقبول اإلشراف على ىذا البحث، ومتابعة خطواتو فكان لنا نعم اخلاص ألستاذنا "ت

 ادلشرف فوجو لنا مسار البحث. 
 وما توفيقنا إال من اهلل وعليو توكلنا.

 



 
 

 

 

 

 مدخل: ضبط المصطلحات والمفاهيم.

 مفهوم السرد. -1            

 أطراف العملية السردية. -2           

 مفهوم الرواية.  -3           

 تطور الرواية. -4           
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قبللللغ ا يفللللملص ل وللللملاا ا ف انلللليا  ا لسلللل، وللللت ئ خلف للللف ا وللللفدنيا ا لللل    بلللل    لللل،  لللل ملررفا  ئ لللللل  خم  لللل،  
ا سلل فات ا لل  ه ملنالللفم  تللمي صللت ئ للمي  نللملرة  ا لليتي وللت ات للفرلإل ا لل  ئخللميرج هلل  رلل ا ا  للفرا أ الللف ص لل    

يا صللحت همينللمي صلملافئللذ اس ف لللي    لل ا ا وللفدم رلل ا اس للو  للخيتف   ا مف للي تللذ صللت ،ملاابللذ ا  يفملنلليا  ا نلل  مل
 تملن الف ا بخلي ا  خل لي ا لربىا ا   هل خف إىل فضفء ات خلغ ا وفديم اا  عفن، تف ف اني

 مفهوم السرد:  -1
  لغة: 1-1

إىل ملميرف ا  يفلمليا فاللأ صلة ملذة صلت ا لمير  ة  ميلخخف ا ل لعفب د  لي    لي  لفدا  فالفاللف فالفلف دقل لفا إ  تلف عملد
ئ ميصي شأء إىل شلأء ئلةب تلذ ص ول ف ››ل قمل ذ:  " تت صخ ملر"د( ملث  ردت ل " وفن ا عفب" -ر-)س ا  يفملي

للفدا إذا ئفتعللذا  فلل ن نوللفاد ايللمينث  للفدا إذا  للفن ،لللمي  تعضللذ ل أ للف تعللب ص  فتعللفم  للفد ايللمينث  رمللملد نإوللفاداد  إ
ايللمينث  للفدا أي ن فتعللذ  نولل عسغ فلذم  للفد ا ولللفل  للذم  ل نلل ي   صللذ نلل و ام و لللذ   لل إل: ا نلللت نوللفد 

فف ولفد رخلف وخلمي "اتلت صخ ملر"رلمل (1)م‹‹  فتحت   فد ف ن ا  ملم إذا ئفتعذا  فآن: ئفتحت قفاءئذ ل م ر صخذم  ا وفد: ات
  ئملا لذ ل  لفل ،لميا  ص وق  صخوسإلم ائ فتحت ايمينث

 للفد ا خعللغ ››ئعفنلل، ا وللفد صللحت  للفت ذ فل للمل :  ا ذمللميد ن  للق ل"  ّزخمسللفي" إذا وللمياف إىل صعسللإل "أ للفس ا ب  للي" 
   ورف:  فزرفا قف  ا سّففخ ن ، ُحاافا: 

 ملىً  و رإ فب وإ اإ وفء ا    م  تةإ  لتإ لإ شإ  
 زا ملار  فلإ خفا  ا ع   دإ ف   إ   فف ئفتع                                                               

ف لفا  ذململم  الفد: ص  فتعليممم  قللغ إذا ش   فل  لغ م   لو   م أي ئ فتعت و و رملى اتفءممم   فد ا ميرع 
: ئ فتحت ل ا خ فمممم  2م‹‹سوفايب صف اسشالف ايفم؟ قف :    ي  فد   اممي ففدا  ئوفد ا ميُّرا

اللفز ل اسد ا  ف ولفاد تف لولف  ا   ل   ››"   لو ز أتلفدي" فف ،فءت    ي ا وفد ل "ا  فصملس احمللط" 
 ،ملدة  لفل ايمينثا  ص فتعي ا  ملمفلالفا  اوج ا ميرعا  ا إل ،فصحت   مير ع   فئف ايإ قا    ف  وفنمي 
 

 3م‹‹  فد   فح: نفر نوفد نملصذممم 
                                                           

 م122ر تو تا  بخفنادطا دتا صدا صفدة) فد(ا دار نف3ن ا عفبا صجأتمل ا  ضغ مجف  ا مينت حمفمي تت صلفم اتت صخ ملر: وف 1
 م161ص ا2691اتمل ا  ف إل حمفملدتت وفف ا ّزخمسفي: أ فس ا ب  يا صفدة ) فد(ا دار نفدر تو تا  بخفنادطا 2
 م122ا دتا ص 9ط ملرنفاا مل أا صفدة ) فد(ا صؤ وي ا ف ف يحمفمي تت نع ملب ا  و ز أتفدي: ا  فصملس احمللطا ئ : حمفمي اعلإل ا عفقو 3
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 صلت اتل  ملرة آا لف اولل خ ج أن   ميلللت ا تلفم مجلف مجلعلفم  اذ ميللت ا  لمل  أن    لي  لفد  ردت ل صعلف،إل   لوة و لل
  تفيلللللمينث  ا لللللل ما فاللللللمل ا   لللللفتحت  ا لللللقاتطا صلللللحت  لللللف رة ،لللللملدة ا وللللللفل ا ولللللفد رلللللمل ا   لللللفتحت  ا  لللللملا ا  صلللللف ئع لللللق

  ا   ففارنيم 
فف وللفد رللمل ا خوللجا  ا وللو و للو ا للط اتخللملا   ا  فن لليا صللحت ا  للة و    لل  ا ا بللفد  أي أاللذ قللفئإل و للو  مللمية        

  مللذم  ا ئف لبذ اا  ،  ئآ ، ا ل م ل ا فذ

 :اصطالحا 1-2
 فن    نزا  حمغ اشل يفف  ا عمينلمي صلت ا ميار لو ا خ لفدا  لغ مول  رؤن لذ ا خ مينلي الفنليم   ا  وفد إن همينمي ص الملم  

 دمف أدى إىل  ،ملد ئعفن فت ومينمية صقا فيا    ، ل تعب ا ملاا ا  ئ  ف حت ل ،ملاا  أ فىم
 ا وللفد ل درا لل ذف ا لل ي وللفم  "Djirard Genette"،للوار ،لخللل " " ل ا خ للمي ا يفللفيبا ن للفدفخف ا خفقللمي       

أ   لف لليم ولفض تملا ل ي ا  يفلي يأ  ت ملا لي صلت اسملمياثا م ل لل اوفض يميث››تةاذ «ممي د ا وفد»اتمل ملصي ب:
"فسلللوار" رخلللف أو لللو ص الملصلللف  ا لللعف   ولللفدا فاللللمل نسلللفغ مولللبذا  لللغ اولللج  1م‹‹ا ل فتلللي ي ت للل ي  فنلللي تملا للل 

 ا ملقللفئحتا  ا دللميد  بلعللي رلل د اسمللمياث م ل لللي  صمل للملوف ص  لل ا  صقات للف   مللمياثئ ضللفت  اسمللمياث ص  فتعللي
 امنوفو  فدً ض    فأ   لف ليا فعف  

 للو أن "،لخلل " أ ىل أ لللي  فنللي   ل فتلليا ف  للمي  رلل د اسمللمياث نلللملن تملا لل ي ا  يفلليا ا لل  صللت    للف        
 ئ لمي   اا ولفدني ل ايللأشفن ي أن ئ سومي رل د ا  يفلي ل ا ل فتليا  مجل ا فحالذ م لف ا بخللي  انملنغ ا وفرد وف ذ
 أ   ل ليم انملرة  ملقفئحت م ل لي

 فالمل نمي  ا  يتلفني صفئب ف مب     ا وفد ئعفن ف"،وار ،لخل "قميم ‹‹  فب ايلفني››ذأصف ل درا        

مميث  و أاذ  لط ا ب ي ايميث ا  ي نف يا تغ رمل ايميث ا  ي ن ملم و و أن شخ ف صف نف ي شلئف ››و و
 فف وفد  لط ص ع  ف تفسممياث  جمفارفا إمنف ت فن ي وفض ا فا ي  فا   ل لي ئ ميميذ   د اسممياثم 2م‹‹صف

ز تللللو أنللللت صلّلللل " ،للللوار ،لخللللل "إىل صللللف  فمللللذ  "TizfitanTuduruf" " ئزن ل للللفا ملد ر ف" رخللللف ئملنللللغ        
 لولل  اسمللمياث ا لل  نلل إل ا  الللف رللأ ا لل  ››أاللذ   ‹‹ص للمل ت ا وللفد اسديب››ا   للي  ال للفبا صللت  لل   درا لل ذ 

                                                           
 م69ا ص2661ا 2 فائق ه لغ ا وفد اسديب: درا فت جمفملوي ص ف تا صخسملرات إهفد   فب ا فتفطا اتيففبا ط 1
 م14ا ص  ا وذ اتف،حت2
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ل  "،لخلل "صلحت  "ئلملد ر ف" تف  لف  ف لمي ئ لف حت  1م‹‹ف ا لل لي  ا   مجف أ  عخف ا ولفرد و لو ئ ل  اسملمياثإمنّ ا إل
 ر د اتوة ي ا   ئ  غ أ ف ف تفس  ملب   فن ي  فد اسممياثم

ململ  نلخلعي ،لخلل " "ف لمي  لف ،  RolandBarthes"""طر  ن تلفر "ا  ا  يفلملي  ا خفقلمي اأصف ا  ل وملف 
د اسشللف  ا ل   فلف أالذ ملميم 2م‹‹ميللت أن ئ يتف لذ ا  يفلي اتخ ملقلي شل ملني  فال  أم صل ملتلي ››ا ل فتيا فف ولفد وخلميد 

 ل ايلفني الفافليا ل ايلفني و لو  ولفن ايللملانا  ل  امف ف ل اس  ملرة››فالمل  اميلت أن نلملن و لالف ا وفد
 3م‹‹ ل اسق ملنيا  ات يتفيممم االفافي
ئف لبلللليا ئ لللملم و للو ا  سلللللغ  فلللق آ للللي  يفملنللليا  ئ لللملنفني  فنلللي تف للل ات  يل لللل  للف  فف ولللفد رلللمل مف لللي  ل تف       

  ملفئليا قمي ئفئبط ر د ايف ي تف ل فتي ا ملاقعلي أ  ا  خل ليا  فف أهنف قمي ئ سف ز ممي د ا ل فتي إىل اتسففاليم
ف للمي  للفن نللملت ا خفقللمي ا عللفيب مف للفا ل رلل د ا  ضللليا ملللث  للفن  للذ ا للمي ر ا بللفرز ل ف وخللمي ا عللفبا أّصلل

ا لل ي ن للمل  فلللذ أن  " للعلمي ن  للو"ت الللملم ا يفللفيبم  صللت ذ لل  ئعفنلل، همينللمي ص الللملم ا وللفدا ا لل ي ا ا  لل، وللت ا
 ا ا  عللغ  اقعلللفا ا للغ ا  عللغ ا  فتللغ   يتلللأ صللت ا يفلللفب إىل ايضللملر  ،ع للذ قللفت     للميا  م  للملاًء  للفن رلل››ا ّوللفد: 

عللي مللمي   غ اسملمياث اتف لللي  لملاء  فال   اقفف ولفد رلمل ا ل 4م‹‹  ل للفا   لملاء ا ا  لميا   شل فري أ    فتلليممم أ
فل للب   للف  ال زصللت  للو زصللت ا وللفدا  ا  يتضللفررف وللت  فنللق ايلللأم أ  أمللمياث  لف لللي صق للبي ل ذرللت ا وللفرد

ل " ،للوار ،لخللل " نلل إل ئميا  للذ شلل فريا أ  وللت  فنللق ا ل فتلليم  رلل ا صللف ن  للف حت أنضللف صللحت صللف ذرلل  إ لللذ   ا ،للملدا
 همينميد آلنفت ا بخفء ا وفديم

أ  فللف: أن د للملي ››فالللمل اآل للف قللميم ص الملصللف يف للي ا وللفدا ملللث ن للملم و للو وللفص و أ ف للو  "ُحلللمي يفلللميا "أصللف 
 ئولفو رل د ا  فن لي  االفف: أن نعلو ا  فن لي ا ل  هللو مجلف ئ ل  ا   ليضفت أممياث صعلخيا   فال و و ق ي صف ئ

 5م‹‹مل ا  فن ي ا   ئ ملم مجف اسممياثلو ت فل ص عميدةممم فف وفد ر فدام ذ   أن ق ي  اممية ميلت أن ها 
صؤنللمية رلل ا  "ميللا ا علللمي"فف وللفد ن للملم و للو اتللزج تللو ايللميث ايلللفئأا  أ لل ملب نلللف  ذا  ئ للمل  ا خفقللمية  
فالللأ ا  عللغا  ا  عللغ رللمل صللف ميفر للذ أشللخفص تحقفصللي و قللفت فلفللف تلللخالإلا نخوللسملهنف ››ل ئعفنلل، ايلفنللي: اا  للفح

 ئخفللمل تلللخالإلممم  ئ للغ ايلفنللي تملا لل ي ا ل فتلليا  لل ا ئولل مل،  را نللف نللف ي ايلفنللي ا  فللف ئولل مل،   ،للملد قللفرئ 

                                                           
 م12ا صا وفتقاتف،حت 1
 م46خ وذاصاتف،ع2
 ا ف،حت ا وذا ا   يتي ا والفم3
 م 92ا ص1421ا 2ا ط    فاعفيب  ص فرلإل  جت لفتا صخسملرات : ا وفد ا  علمي ن  و 4
 م11ا ص2662ا 2ا طفنيب    بفوي  ا خسف  ا  ملزنحتا  بخُحلمي يفلميا : تخلي ا خص ا وفدي صت صخ ملر ا خ مي ا عفيبا اتف ز ا   فل ل ا عف  5



 المفاهيم والمصطلحاتضبط                                                      مدخل

7 
 

ا ل   قعل  رلأ اسرلإلا تلغ  ل للي ا ف انلي  أي  لل، نلف ي  ن فأ صف نف نلذ ا لفا يم  تل      ئعلملد جمفملولي اسملمياث
 1م‹‹ا فا ي ايلفني؟ 

  أ  ملب ا فا يم اإىل م ل ي مف ي ا وفدا ا   ئ سومي ل  فن ي "ميا ا علمي" مج ا ا  وفؤ  ئ غ

 أطراف العملية السردية: -2
تلخاللللللف   ع للللأ تخللللللي   للللللي  لللللف دب تعلللللو تفمللللثا الللللمي فللللللذ وخفنلللللف صقات لللليا ئ ضلللللففف فلفلللللف إن ا خللللفلف   للللل        

ئ للملم و للو  لل ث دوللفئإل  ا لل    فئ للالفا  صلملاف للفا ا لل  ئخ للفد مجللف وللت تللفقأ ا عخفنللفم  صللت ذ لل  ا بخلللي ا وللفدني
 أ ف لي   ميلت ا   غ تلخالف  رأ: 

 الراوي: 2-1
ف للللغ الللص  2م‹‹ص خل لللي أ  الللرب وخاللللف  لللملاء  فاللل  م ل لللي أ ››ن ف لللغ ا لللفا ي ل ا سلللخص ا للل ي نلللف ي ايلفنللليا 

 نمل،للمي را    امللمي و للو اسقللغ  لللغ  للفد ن فملقللحت ل صولل ملى ››ا ن للملم تعللفض اسمللمياث تة لل ملتذ الللفص ا للفدي را   
ا ولفدنيا فل   فالمل ا لف ت اس ف لأ ا ل ي نسللغ ا بخللي3م‹‹ايلأممم  ميلت  ،ملد ومية ر اة دا غ أ   فرج ايلأ

 د ن  فردم ميلت أن نمل،مي  فد 
ا ل لفب  لف ق ا علفا ا  خل لأا أصلف ا  لف  فاللمل أ ل ملب ››تو ا ف ائأ  ا فا يا فلفس   رلمل:  د ف  ملا اس لمي أن ا ّخ ف

و ا ف ائللللللأ    الللللللف ل ئ للللللمي  وف للللللذ ا لللللل  ن خ ملللللل اتللللللفدة ايلفنللللللي  قخللللللفع صللللللت اسقخعلللللليانلللللللف  ذا  أ لللللل ملب ئ للللللمي  
 خص ا وفديمأ  ا  اإمنف نو عو تفا   نعفض أممياث ايلفني افف ف ائأ  ن ل إل ت ملئذ4م‹‹ا وفدي

ن ل    ولاللف ص لفرف  ملد ر ف""ئزفل فا فحاخف ذممي  ا إذا مف  خف ا  عفق ل و قي ا فا ي تف سخ لفت ا ف ائلي       
"،للللللللللملن ا وللللللللللفد  رللللللللللمل ا دراع ايفنللللللللللغ  للللللللللميى ا ف ائللللللللللأ وللللللللللت ا سخ لللللللللللفت دا للللللللللغ ايلللللللللللأم ف للللللللللمي اقللللللللللقح 

 ا فا ي  ا سخ لفت ا ف ائلي:تّو صت    ذ ا ع قي تو 5ئ خل ف ت فرف ا وفدم"JounBiun""تلملن

ا سخ لي ا ف ائلي: ا وفرد نلملن أ  ف صعففي صلت ا سخ للي ا ف ائللي مللث نلفى صلف الفي   ل، ا لميرانا    ا وفرد
  فف نفى صف افي ل و غ ا ب غم

                                                           
 م11ا ص2664ا 2فرايبا بخفنا ط أ ل  ملء اتخالج ا بخلمليا دار ا ميا ا علمي: ئ خلفت ا وفد ا ف ائ 1
 م23ا ص1441فب ا عفبا دصسقا  ملرنفا دطا حمفمي وزّام: شعفني ال فب ا وفديا اهفد ا ل ّ  2
 م231ا ص1443ا 2 اتع ملصفتا ا  فرفةا تفرنطا ط: ا ولمي إصفما صون    خسف ئففدنفتا ا ميتفاط: قفصملس ا وّ ،و  3
 م23حمفمي وزام: شعفني ال فب ا وفديا ص4
 م12نخ ف:  فائق ه لغ ا وفد اسديبا درا فت جمفملوي ص ف تاص5
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 ا وفرد= ا سخ لي ا ف ائلي: نعفف ا وفرد ت مير صف ئعفف ا سخ لي ا ف ائليم
 وفرد أقغ صفئعفف أي شخ لي صت ا سخ للفت ا ف ائلليم  ن ل،  خلف صلف الفاد ا سخ لي ا ف ائلي: نعفف ا  ا وفرد

 1م صف اوفعذ س  ف
  صف ئمي ر ممل ف صت أممياثم ا ا سخ لفت ا ف ائلي افف فا ي رمل م  ي ا ملنغ تو ا ف ائأ

 المروي له: 2-2
أ  صول فحت  ل ا ال لفبا فلف فا ي ن  لأ ايلفنلي  ان     تف ضف رة  ،لملد ص   لأ اإن  ،ملد   فب ملفئأ       

ولفد  لذا  رخلفع و لو اسقلغ صولف د  لذ  للغ  لفد ن لحت فاللمل ا سلخص ا ل ي نا ›› ن  فوغ صعالفم  ا اتف ي  ذ نو  ب الف
 2م‹‹أ   ف  اا  ي نمل،ذ ا ل م  ذ ال صو ملى ملأ ا وفرد ا وذ

و لاللف ا ولفدا فل  نل فلغ رل ا اس لو إ  إذا ا ل  بغ صلت قبلغ ففتف ي  ذ رلمل اآل لف صلت ا ف لفئز اس ف للي ا ل  نبلا 
 أ  اتوف د  ذم ا أميرا فت ا خ ميني ايميا لي  صف تعميرفا  ا   ئفّ ز و و ات  اتف ي  ذم فني صحت ئ ملر ا 

 

 المروي:  2-3
 فلفتف ي صللفرمل إ ّ  3م‹‹صللف  ا ملقللفئحت اتف نلي ل  لفد  اجمفملوللي اتملاقل،››  رلأ: ارلمل اتلفدة ايلفئلللي ا ل  نف نالللف ا لفا ي

  ع للأ ل ا خالفنللي قف بللف ملفئلللفم  تعبللفرة  ا ا لل  ئ  فوللغ فلفللف تلخالللف ااسمللمياث ا ف ائلللي ا لل  ه للغ تللو ا سخ لللفت
 4م‹‹ اتلفن  ائ قن تةشخفصا   نؤ فرف فضفء صت ا زصفن ا   جمفملع اسممياث››: رمل أ فى

 ااتلف يم جتفعالللف و قللي ئلفصللغ رللأ: ا لفا يا اتللف ي  للذا      للي  نيا ولفدأ للفاف ا عف لللي  صلت  للغ رلل ا اول خ ج أن 
 اآل فما   غ تلخالفا فمل،ملد اس    ف ري  مل،ملد   ئفاتط حبلث   ميلت

 
 
 
 

                                                           
 م16-12صنخ ف: اتف،حت ا وفتقا 1
 م211فدنفتا صاط: قفصملس ا وّ ،وا مي تف 2
 م211اتف،حت ا وذ: ص3
 م23وفدياصحمفمي وزّاما شعفني ال فب ا 4
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 مفهوم الرواية: -3
 لغة: 3-1

مممر ي ››: قمل لذ ل" " تلت صخ لملر" علفب لأ " ولفن اي(ا  قلمي  ردئ- -)ر صلت ا ل ر ا  يفلملي صة ملذةا ف اني    ي 
اتلفء تف لولف صلت ا  لو نلف ي رنَلف  رإ  يإ أنضلف ص لغ ر ً لف  ئلإلفإّ ى  ار ئلإلملإى  ا ُّلذ مبعلًا  ا  لإل  ا لفمي أنضلفممم  ر ي  صلت

اض لف ب  
ايمينث   ا سعف نف نذ ر اني  ئفادا  ل ملمينث وفئسلي ر لأ ام وخاللفا أهنلف قف ل : ئلفم م ا شلعف مس لي تلو ات

 إنلفدا  ر،لغ را  ممم  إرإا  نإللذا  ل    إذ أ  للفت ر ان لذممم  ن لف : ر ى فلل ن ف الف شللعفا فحالذ نعلع و للو ا لرّب  قللمي رّ ا 
  اسدبا  ا  ذ ورب ا  ملائفمصخالف م ظ ا سعف  افف ف اني هفغ صعفن ومينمية1.‹‹إذا ر اد  ذ مىت م  ذ   ّف اني وخذممم

لللأإ ››ل "ا  لللفصملس احملللللط"   ت فلللف ،لللفء  ر نّلللف  ر يم  ئلللف مى  ارئلللملى مبعلللا  ا سلللسف: ر ي صلللت اتلللفء   ا  لللوا  إفإ  
ئللخعمإلا  للق ىا  ا  للإل ا للّفي تف لوللفا ر ي ايللمينث نللف ي ر انللي  ئللف ماد مبعللاممم فللفرئملى  و للو أر للذ   للإل: أئللفرإل 

ل او بللفر  ارلل ا ات الللملم ن  للف حت صللحت  للفت ذ  2.«ذ  ر ئلللذ ا سللعف: ُح  للذ و للو ر ان لل تفتللفءمممم   ا  للملم: ا لل  و  للإل
  ئملائف ا  ذ صت تلئي س فىم ا م  ذ ا ئميا  ذ اا ل م صخالف ا غ  اني صت ر ادا ف ا

ممم ر ن  و و أر أ  سر أ: إذا أئل الإل تفتلفءم ن لف : صلت أنلت رنل لإل؟ ›› قمي ،فءت ل صعسإل "ا  يتفح"      
 ا سللعف  ايللمينث قللف   ا سللعف ر انللي فةاللف را   ل اتللفءئفئللمل ن اتللفء؟ممم ر نلل  ايللمينث    ص  ململلي ا للفّاء أي: صللت أنللت

 3.‹‹نع ملب: ر ن  ا  ملم أر نالإل ا   ل   إل اتفءم ر ن ذ ا سعف ئف نذ أي: ُح  ذ و و ر ان ذممم
  خفسمائف اذ تو ا    إر اء ا خفس تفتفءا  راني ا سعف ا  ذ افف ف اني رأ ا و فني       

 اصطالحا:  3-2
 صلخفئللللغ تلللف  و""ا للل  رامللل  ئلللزامإل ا سلللعف ل ا ع لللف ايلللمينثا نعف فاللللف  اا ف انلللي  لللملن صلللت اس لللملان اسدتللللي       
ا  ا ع قلفت  رلمل فلت نعللط وفتلف صلت اسملمياث افت ا في  ل أ  ملنغ اوبلف تف  لفس إىل ا   لي ا   لوة››تةهنف:  
 4م‹‹ ا يففصضي  ا اتيففصفات ات وةا ملا عيا 

                                                           
 م212ا صفدة )ر ي(ا ص3أتمل ا  ضغ مجف  ا مينت حمفمي تت صلفم اتت صخ ملر:  وفن ا عفبا صج1
 م2164حمفمي تت نع ملب ا  و ز أتفدي: ا  فصملس احمللطاص2
 م 196ا ص1446طا دص فا اا  فرفةصفدة )ر ي(ا دار ايمينث  افي: ا  يتفح ئفج ا  يفي  نيتفح ا عفتليرفد ا مل أتمل ا ف إ فولغ تت ُحّ  3
 م19ا ص1421ا  1طا خفنب آصخي نمل ،: ئ خلفت ا وفد ل ا خ فني   ا   بلقا دار ففرس   خسف  ا  ملزنحتا  4
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 فلف ف لليا افعاللف فضلفء زصلف   صلف اأ  الل امياث ا ملاقعلليط تلو اسملنضإل شخ للفت ئ خلبّ فف ف اني قف   فعا 
وخفنلف صالفلي ل   ا   سلففا ا ملن، امت للغ   يتللفة  ا  سفتلي نسللغ ايلميث››أهنف ااعلفس   ملاقحت ا اوف م فالأ

 1م‹‹ لفئ الف صت     شبلي ئوفو ا سخ لي ا ف ائلي  ق رأ ئ  فوغ  ئخفمل  ئ يت  اا ف اني
 لفرع    ل ا ا سخ للفت ا ل  ئ ا نل، خم  ل، اسملمياث ااس ف أ ا  ي ئ ملم و لذ ا ف انيفف ملن، رمل ا ع   

 ا آ ف   ع أ ل ا خالفني ا ف ر ائلف صخوسففمئ يتفب  ملرً ا   ا ملرً 
ئللل  مإل فلفلللف  ا،لللخط أديب د  تخللللي شلللمينمية ا  ع للللمي صقا بلللي ا  سلللللغ››تةهنلللف:  وبلللمي اتف للل  صفئلللفض""وفّفاللللف        
 2م‹‹ ئ ضففف   سلغ ل هنفني ات فف شل  أدتلف مجل   اتلخالف

 اسملمياث ئ  فولغ فلفلف تلخاللف   خل ج  خلف  اتخللي صع لمية فاللأ اوللج صلت ا سخ للفت "صفئلفض"فف ف اني مو         
  ا سلعملر  ا  لة و ل ا لميف إىل هفنل  الللف  ا    لملرات  ل للي ا ملاف أدتلف فخللفا  فلف أهنلف ئ لملنف سملمياث خم   لي

  ا غ اي فئقم اات   أ

 تطور الرواية: -4
 ص يفوائذا  قمي صّفت ت فخضفت ومينلمية    لغ ل ا خالفنلي إىل صلف  اأ  ف اس،خفس اسدتلي ا  لعفتف   ملاقحت ائعمي ا ف اني

 رأ و لذ ا لملمم

ا  ملصلللي  ئة لللمي ئعبللو وللت ا موللفس تف لل ات ››اللليا  ئعللّفف رلل د اس للوة تةهنللف: ا ف انللي ا  فر  فالل  ا ا  قللي صللحت 
 قللمي لللي صف للليا ل نللملرة فخللليم  ئللمي نت   مللمياث ئفراافف ف انللي ا  فرالللي مت لغ3م‹‹ا  للفرنب تف لل  الفصذ ل ا ف انللي ممم

لاللللفت ا ف انلللي ا  فراللللي ل ص  لللحت ا  لللفن ››زصلللت لالملررلللف مللللث ن لللمل : ""DjurdjLukatsh"،لللملرج  مل لللفئ "أرّخ 
 رل ا 4م‹‹م2221ولفم  " ن لف " "skut""" للملت ذ ل  زصلت اهنللفر الفت لملن ئ فنبلفم إذ لاللفت ر انلي ا  ف حت وسف 

أنلت ›› ات خل لي ل ر انلي " للملت"م  ال ممين ذ وت ا   لغ تلو ا سخ للفت ا ملاقعللي اصف ذر  إ لذ حمفمي ا  ف أ
 ،ع اللللف  ا أم الللف ل إ لللفر  اقعللأ ا ا سخ لللفت ات خل لللي ا قلل، رلل ا اس لللو ل ا فللحت تلللو ا سخ لللفت ا ملاقعللللي

 ا صع خي وت لالملر  ملن ر ائأ ،مينمي نعفف تف ف اني ا  فراليم5‹‹ئ يتفع ل  ملء أممياث  ربى

                                                           
 م66اص1441ا 2  ل، زن مل : صعسإل ص   يتفت ا خ مي ا ف انيا دار ا خالفر   خسفا  بخفنا ط1
 م11طا صاتعففيا ا لملن ا دا وفدا وفا  وبمي اتف   صفئفض: ل ا فني ا ف اني حبث ل ئ خلفت 2
 م21ا ص2664ا 2صلميان اس تفاا ط 11نخ ف: وبمي ا بمينحت وبمي ام: ا ف اني اآلن درا ي ل ا ف اني ا عفتلي اتعفنفةا صل بي اآلداب 3
 م  22اص2629ا 1:نفحل  ،ملاد  فلإلا دار ا سؤ ن ا   ففلي ا عفصياطف،ملرج  مل فئ : ا ف اني ا  فراليا ئ 4
 م11ا ص1442ا 2 ا  فرنب درا فت ل ا  خلغ اتف،عأا دار اتعففي   خسفا ئملاطا طحمفمي ا  ف أ: ا ف اني  5
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ى إىل ئلملنت ص ر  ،مينلمي نعلفف تلف ملاقعأا ا ل ي  لفن  لذ اس لف أدّ  اهمل  ف و لف تعميرف شالمي ا  فن ا  ف حت وسف 
 ا بفرز ل لالملر ا ف اني ا ملاقعليم 

فف ملاقعللي   رلمل ئعفنل، صبولط 1م‹‹صل ر  نول فمي صضلفملاذ صلت ا ملاقلحت››" ل لإل ال لل "فالف  ا ملاقعلي  فف نعفّ        
 ئعبو وت ا ملاقحت ا اوف  اتعفشم
 أمملا للللف  ئ فو الللللف صللللحت ا عخفنللللي  ا ا  بلعللللي ل نلللل ف ف ائ للللملنف صبللللميع   اوللللفن›› تف خوللللبي   ف انللللي ا ملاقعلللللي فالللللأ: 

  لللللغ ذ للللل   لللللفت ا  لللللفر ا لللللملاقعأ  ا اسشلللللخفص  ايللللللفة ا لملصللللللي ات اتسلللللق ي   شللللللفء ا    لللللل  اتف زنئلللللفت
 2م‹‹اتة ملف

ميا الف ا ف ائللي  أمل ارأ ئ ملنف   ممياث ا ملاقعلي ا لملصليم ف و فمي شخ للف ف ا  عفن،ا فف ف اني ا ملاقعلي مو  ر ا
  ئفنمي خم  ، ص فرفد ا ، ففوليم اف هف لذصت ا ملاقحتا  فف أهن

" آ ن و لللللللو نلللللللمي ا ف ائلللللللأ ا  فاولللللللأ م2693ولللللللفم ››ف لللللللمي لاللللللللف رللللللل ا ات للللللل      اا ف انلللللللي ا مينلللللللميةأصلللللللف ولللللللت 
 رخللللف  تللللمي صللللت ا شلللفرة إىل ا  للللف ل تللللو ا ف انللللي 3م‹‹ل   فتللللذ"رممل ر انللللي ،مينلللمية""AlanrubGhiryih"ر تيففنللللذ"
ا لللل ي ئللللمي ر ممل للللذ  للللغ  افف ل  لللللللي  فالللل   لللل إل تف اوللللفن تملنلللل ذ صف للللز ا لللللملن›› ا ف انللللي ا مينللللمية  اا    لمينللللي

 لل إل تفسشلللفء تملنلل الف صف للزا ل ذا للفا  تملنلل، ا اوللفن  افع للو ا علللط صللت ذ لل  اف ا ف انللي ا مينللميةا لفئخللفتا أّصلل
 4م‹‹ئضإل ا اوفن  اسشلفء   ورفممم اصمل،ملدا  فت   وي صت اتمل،ملدات

 ل للب  أمللمي أ لل عذ  افتللف ئفتللحت و لللذفللحن ا ف انللي ا مينللمية أزا لل  ا اوللفن صللت قفللي ا للفم ا لل ي   ار  فللق رلل ا ا   للمل 
  لل خ ص صللت ا ملاقعلللي ات   لل ي تة،زائالللفا ل مللو   اا لل ي نوللفرإل ل تخفئللذ  ئلملنخللذم فوللع  تلل    ا ف انللي ا مينللمية

ملث  فن ا سلغ ا مينمي   ف اني ص  ضو صع للفت ا ع لف  ص   بلفت ›› فا  ا ف اني صفآة ئعلط ا ملاقحت ا اوف م 
 5م‹‹ و إل إاسفء أدب ن  ءم صعالفا   ئو اايضفرة ا فارخي
 اسدتللي  فنليا فاللمل نبيتلث ولت شلأء قفتلغ  ان فم  صعذ ئ لملر خم  ل، ا   فولفت ا   ففللي وفصلي اف  ملر اجمل فحت

  دراع ذ   ا   ملرم

                                                           
 م111ا ص1446ا 2وففد ال ل : ل اسدب ايمينث  ا ميد وفض  ئمل لق  ئ بلقا دار اتووة   خسف  ا  ملزنحت  ا  بفوي وففنا ا ردنا ط 1
ا 2666دطا دباب ا عفبا فّ لا لهفد افا صخسملرات لللل صالولللللفب صحت ئفمجفت  ا ملص ستفز أللللليفلللللى ا ر  اسدتلي  مي ف: ات اللللللبمي ا فزال اسنللللللو2
 م233ص

 م 22صدتا طا لإلا دار اتعفرف ا  فرفةا ص فا دص   و إتفار ف:ف ب: رممل ر اني ،مينميةا ئاآ 3
 م31ا ص1424با عفنفا اجمل ط اسو و     ففيا دطا دا عفيب اتحمفملد ا ضبحت: ا ف اني ا مينمية قفاءة ل اتسالمي 4
 م136ا ص2621ا 1تو تا تفرنطا ط ا: ،ملرج  فاا صخسملرات وملنمياتفأ بوس رمم: ئفرنب ا ف اني ايمين يا ئ 5



 المفاهيم والمصطلحاتضبط                                                      مدخل

12 
 

 ذ لل   عللمية 1م‹‹ فالل  ففاوللف اسرض ال للبي ا لل  اسللةت فلالللف رلل د ا ف انللي›› ل مللمين خف وللت اسللةة ا ف انللي ا مينللمية 
  خفللمل  ئ مل للحت ل مجلللحت  اا لل ي  لل ى رلل د ا ف انللي ا  فاوللليا ا لل   فالل  مب فتللي ا وللففد أ للبفب أ الللف ا  للملرة اوملاصغ

 أق فر ا عفام
 ا وللوةا  رللأ  اا ف انللي :  للفو صللت ة ف للمي لالللف  للملن ،مينللمي نوللفو تف انللي ا وللوةم  رللأ ئللميا غ تللو ،خوللو أدتللل

 ر اني صعفنفةم
 ن ملم تذ شخص  اقعأ وت  ،ملدد الفصا  ذ    اا  عفدي ا فيملأ ››ئعفف ا ووة ا  ائلي تةهنف  

صللت  انعفففف وللوة ا  ائلللي رللأ  للوة ملفئلللي 2م‹‹وخللميصف نف للز و للو ملفئللذ ا  فدنلليا  و للو ئللفرنب شخ للل ذ 
 صللف وفشلذ صللت ت لمل ت  صيفللفصفات صللت ،الليا  صللف يلق تللذ صللت  ات  فنللل الف املفئللذ ا سخ للي ا ولت   لف ا لفئلل 
تعلب   لفب ا ف انلي إىل ،لخط ا ف انلي  ل فتلي فل سلة ››  ل،   ص صخالف ق مي ه لق أرميافلذ  ر بفئلذ  ا ع،  رملن
 نلللف ي ايلللملادث  ا را ناللللف ا للل ي  لللفد ايلفنلللي ارلللمل ت لللغ ا ف انلللي اأ   ل فتلللي  لللوة شلللخص آ لللف ا لللورإل ا  ائللللي

 صت     ا عفض  ا وفدم  ذ   انع فمي و و ا ووة ا  ائلي   ف ائأ افف اني ا ووة وفغ  فدي ر ائأ3م‹‹
 4م‹‹نع فللمي و للو ا وللفد  ا   للملنف ال شلللغ ر ائللأ اأمللمياث ملفئللذ اا لل ي نعللفض فلللذ ا لفئلل ا  ف لل  ا  ع››فالللأ

"آن "نملصلفت ف للفة شلفتي" ت  للإل ا ال ولملن صفالمين "" أص  لي ر انلفت ا وللوة   لوة فلل  ف صخاللف ر انلي "رمللمل ايفنلي" ت  للإل 
"و لللف ا ع لللإل"  " للل   أصو"يللللفة" " عبلللفس حمفلللملد ا ع لللفد"ا "صلللفذا و ف لللع اا أ فى وفتللللي: "مللللفة ق لللإل" ففااللل "

 "سُحمي ز نغ"م
   لخالللف صللفت ت  للملرات ومينللمية صّوللل اأن ا ف انللي ا هلل  ظ تسللل الف اس   ا لل  لالللفت و لللذ ا و لللذ ميلللت ا  للمل 
اتول سميات صلحت احملفف لي  ذ   مو  صف ن  ضلذ ئيفو أمملا  ا ع فا ملث  ا بل  ا ف انلي رل د  ا،ملاابالف اتخ   ي
 ا ه لللق ا ازنلللفح ا  لللع ا اسر لللفن اس ف للللي   يتلللميث ا ف ائلللأم    سلللف ز تللل     لللغ ا ع بلللفت افت للليو لللو ا ملااللل  ا  ّ 

  ا مي   ات  ملب ل  غ ات يفوات  ا  ملاوميم 
 

                                                           
 م146ا صا وفتق اتف،حت :نخ ف 1
 م42ا ص2661ا 2تو تا  بخفنا ط  ز ا   فل ا عفيبوفف و أا اتف  :ف مل،ملن فل ل : ا ووة ا  ائلي اتل فل  ا  فرنب  اسدبا ئ2
 م 162ا ص1424ا 2إتفارلإل   لغ: تخلي ا خص ا ف ائأا صخسملرات ا    فا ا زائفا ط 3
 م91ا ص1446ا 2شعبفن وبمي ايللإل حمفمي: ا ووة ا  ائلي ل اسدب ا عفيب ايمينثا رؤني ا مينيا دار ا ع إل  ا ميفنا ط4
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ووفق حدود رؤيتو  ،تسلسل منطقي احلركة السردية ىي تقدمي لألحداث متتالية، يعرضها السارد وفق       
اخلاصة، تقـو ىذه احلركة على رلموعة من العناصر اليت تتالحم فيما بينها، من أجل تعزيز الروابط ادلشكلة للبنية 

ذلذه تكتمل إال بتضافره مع بقية العناصر داخل البنية، فال ؽلكن  السردية.ولكل عنصر قيمتو وأعليتو اليت ال
 البنائية.  عن مكوااهااألخَتة أف تستغٍت

 .اظرا لدورىا يف سبثيل األحداث وتقريبها إىل ادلتلقيالروائي هبذه التقنيات بشكل كبَت، ولقد اىتم       

 المبحث األول: الشخصية وبناء األحداث.
تعترب الشخصية أحد أىم مكواات البنية السردية، فهي اليت تساىم يف تكوين الشكل السردي، وربدد        

اذباه سَت أحداثو، فال ؽلكن تصور شبكة سردية دوهنا، واظرا خلصوصيتها الداللية ، فإاو ؽلكن تعريفها وفق 
 ادلرجعية اللغوية، واالصطالحية التالية.

 مفهوم الشخصية: -1
  لغة: -1-1

منظور" يف "البنص(، وقد وردت يف "لساف العرب" -خ-در اللغوي ششمن اجلمأخوذة لفظة الشخصية       
ْخِص اإلاساف ، وَغَْتِه مذكر، واجلمع َأْشخَاٌص، وُشخُوص، وِشخَاص... الشَّْخُص:  شَّ الشَّْخُص: مجاعة »قولو:

، العظيم الشخص، فاستعَت ذلا لفظ الّشخص... والشَِّخيصُ كل جسم لو ارتفاع وظهور، وادلراد بو إثبات الذات، 
واألاثى َشِخيَصة، واالسم الشََّخاصة... ورجل َشِخيص إذا كاف سّيدا، وقيل: َشِخيص إذا كاف ذا شخص وخلق 

 1.«عظيم بُت الشخاصة... وشخص بالفتح شخوص ارتفع، والشخوص ضد اذلبوط... 
 واخللق احلسن. ،ف والذات اإلاسااية، ويكوف متسما بالسمووعليو فالشخص يطلق على اإلاسا       

ؿ سابقتها، يقو  لفظة الشخصية يف معجم القاموس احمليط، وىي ربمل دالالت متقاربة منىذا وقد جاءت 
ُشُخوٌص و َأْشخاص، وَشَخص كمنع وغَته تراه من بعد ج: َأْشُخٌص، و  الشخص: سواد اإلاساف»صاحبو

الشخيص: ىل بلد: ذىب وسار يف ارتفاع... و فتح عينيو... وبصره: رفعو، ومن بلد إ شخوصا: ارتفع و بُصرُهُ 
 2.«دلتشاخص: ادلختلف، وادلتفاوت...او اجلسيم، وأشخصو: أزعجو، وفالف: حاف سَته وذىابو، وبو اغتاب... 

 والظهور. ،كما أهنا ال زبرج عن معٌت االرتفاعاإلاساف، وظلو،ف تدؿ على ذإ فالشخصية

                                                           
 .52، مادة ششخص(، ص4أبو الفضل مجاؿ الدين زلمد بن مكـر ابن منظور: لساف العرب، ـ 1
  .156عقوب الفَتوز أبادي: القاموس احمليط، صزلمد ي2



 تقنيات السرد في الكتابة الروائية      الفصل األول                                        

 

41 
 

لشخص: سواد اإلاساف وغَته تراه من » ادلعٌت افسو عند اجلوىري، يف معجمو " الصحاح"، حيث يقوؿ:وصلد 
دلرأة: واشخيص أي: جسيم  أشخاص، شخص الرجل بالضم فهو، والكثَت شخوص و بعيد. يقاؿ: ثالثة أشخص

ال يطرؼ، يقاؿ: شخص بصره فهو شاخص إذا فتح عينيو وجعل .خص بالفتح ُشُخوص أي: ارتفعشخيصة، وأ
 1.«ا ورد عليو أمر أقلقو: شخص بو...ويقاؿ للرجل إذ

الذي يتسم باالرتقاء، ذلك الكياف ومن ىنا ؽلكن القوؿ أف أغلب ادلعاجم ذبمع على اعتبار الشخصية ىي 
 وكذا االرتفاع. ، والتميز والرقي

 اصطالحا: -1-2
قضية »حيث يعرفها " تزفيثااتودوروؼ" بأهنا:اختلف النقاد يف ربديد مفهـو ثابت، وجامع للشخصية الروائية، 

تودوروؼ" فاعتربىا " 2.«من ورؽلسااية، فالشخصيات ال وجود ذلا خارج الكلمات، فهي ليست سوى كائنات 
ذلا داللتها اللغوية داخل البنية احلكائية، وال ؽلكن ذلا أف تتواجد خارج سطور الرواية،  عالمة لسااية؛ أي

 داخل احلدود السردية. ،كلفها بو الروائي  من خالؿ قيامها بالدور الذي ،فالشخصية كائنات  تتجسد على الورؽ
 3.«صية كائنات ورقيةالشخ»اعترب ىو اآلخر أف " تودوروؼ " حُت ووقد حدى " روالف بارط "حد       

 أخرى ، وتتحاب من جهةصارع من جهةتوت ،أوجدىا الكاتب من أجل سَت أحداثو الروائية، فتتفاعل فيما بينها
 لتنتج يف النهاية قالبا حكائيا.

اظرة مغايرة، فَتى بأهنا  ،الشخصية الروائيةإىل ، فنظرتو " "Philipe Hamounأما " فيليب ىاموف"        
 4.«عالمة قابلة للوصف والتحليل، وال تولد إال من خالؿ ما تقولو، أو ما تفعلو، أو ما يقاؿ عنها يف الوصف  »

ا يقاؿ ؟ أو ماذ عنها داخلو، أي ماذا تقوؿرّب السردي، من خالؿ رلموع ما يعتظهر ماىية الشخصية يف النص 
لتحقيق الغاية ادلنشودة أوال، وىي ربريك البنية السردية وفق واألمساء اليت تتخذىا  ،؟ فهي رلموع الصفاتعنها

 رؤية الروائي. 
 كائنات »وضع مفهوما للشخصية الروائية ، حيث يقوؿ أهنا  Djirerldprinsكذلك "جَتالد برينس"        

فالشخصية الروائية تتقمص ىيئة الشخصية الواقعية، فتحمل  5.«، ومنخرط يف أفعاؿ إاساايةلو مسات إاسااية
والعاطفية، ويظهر ذلك تدرغليا من خالؿ  ،صفات إاسااية سواء من الناحية اجلسمااية، أو من الناحية ادلعنوية

                                                           
 .281أبو اصر إمساعيل بن عماد اجلوىري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ص 1
 .16، ص5002، 6مفاىيم سردية، تر: عبد الرمحاف مزياف، منشورات االختالؼ، ط تزفيتاف تودوروؼ: 2
 .15، ص6991، 6روالف بارط: مدخل إىل التحليل البنيوي للقصص، سوريا، ط 3
 . 669ص 5061، 6لشخصية الروائية، تر: سعيد بن كراد، دار احلوار للنشر والتوزيع، سوريا، طفيليب ىاموف: سيميولوجية ا 4
 . 59جَتالد برينس: قاموس السرديات، تر: السيد إماـ، ص 5
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جَتالد" ىي شخصية واقعية بالدرجة ة الروائية عند "لشخصيبأعماؿ اعتيادية. وعليو فافتقـو العرض والوصف، 
 وىل.األ

مل يوؿ اىتماما بالشخصية الروائية يف حد   "Phladimirproup"دؽلَت بروب"يف حُت صلد أف " فال       
العناصر الثابتة الدائمة يف القصة ىي وظائف الشخصيات »ذاها،  إظلا بالوظيفة اليت تستند إليها، حيث يقوؿ أف 

ىذه الوظائف، فالوظائف ىي األجزاء ادلكواة ذلذه  أيا كاات الشخصيات، وأيا ما كاات الطريقة اليت تؤدي هبا
اليت تؤديها الشخصية ىي اليت  فليست األمساء والصفات ىي اليت ربقق البناء السردي، إظلا الوظيفة 1.«القصة 

وظيفة ما...  صلازإلوف سردي، بل وجدت كمل  ينظر إليها كم»"فربوب"بنية متكاملة،  ،ذبعل من البنية السردية
أي أاو أزاؿ ادلكااة اليت كاات ربتلها 2.«وليس من يفعل  ،ويسأؿ عن ماذا تفعل ،لوراح يهتم بالفعل دوف الفاع

 الشخصية داخل البنية السردية، وجعلها كوحدة ثااوية داخل ىذا البناء.
النقاد الغربيُت يف تبياف معظم وصل إليو مع ما  ،أما عربيا، فقد تقاطع ادلفهـو االصطالحي للشخصية       

من خالؿ الدور الذي تقـو  ،ادلكااة اليت تتصدرىا الشخصية الروائية، فهي اليت ربرؾ رلرى األحداث احلكائية
احلدث الذي وكل الكاتب إليها إصلازه،وزبضع يف ذلك لصرامة  إلصلازتسخر  »بإصلازه.فهي كما يقوؿ"مرتاض": 

 3.«فلسفتو يف احلياة  ؛ أيولوجيتويديإالكاتب وتصوراتو و 
تتطابق مع رؤيتو للحياة يصب فيها كل تصوراتو ومعتقداتو. كما ػلدد وظيفتها اليت ، صية من صنع الكاتبخفالش

 تؤديها داخل العمل السردي، وىي رلربة على أداء ىذه الوظيفة.
حيث يقوؿ ؼ" رو تزفيثااتودو كما أف " عبد ادلالك مرتاض"، اعترب الشخصية عالمة لغوية متقاطعا يف ذلك مع " 

احلدود السردية احملاطة هبا، وذلا أي التتعدى  4.«لغوية قبل كل شيء وال توجد خارج األلفاظ بأي وجو  »أهنا: 
وادلدلوؿ، فاألوؿ يظهر ااطالقا من الصفات،  ،من خالؿ ثنائية الداؿ ،داللتها اللغوية داخل احلركة السردية

اليت تتشكل لدى ادلتلقي من  ،واألمساء، واألفكار اليت تتسم هبا الشخصية، أما الثاين فمن خالؿ الصورة الذىنية
 رلموع تلك الصفات.

                                                           
 .18، ص6991 6فالدؽلَت بروب: مورفولوجيا القصة، تر: عبد الكرمي حسن، شراع للدراسات والنشر والتوزيع دمشق، سوريا، ط 1
للطباعة والنشر ر: غيبوبباية: الشخصية األاثربولوجية  العجائبية يف رواية مائة عاـ من العزلة لغابرييل غارسيا، أظلاطها مواصفاها أبعادىا، االمل ينظ 2

 . 42،ص 5065، 6والتوزيع، اجلزائر،ط
 .12عبد ادلالك مرتاض: يف اظرية الرواية  حبث يف تقنيات السرد، ص 3
 .11ادلرجع افسو، ص4
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بأهنا " سوسن جعفر البياين" يف حُت عرفوا الشخصية إليو كل من " زلمد صابر عبيد" و وىذا ما ذىب        
فهي ذات طابع فٍت ومجايل من خالؿ  1.«كائن اصي معنوي، وليس ماديا يتجسد تشكيليا ومجاليا على الورؽ»

لتصبح حبيسة السطور، فهي رلرد حروؼ على األوراؽ  ،طريقة التعريف هبا، كما أهنا تفقد حضورىا البشري
 تؤدي وظيفة ملزمة هبا.

أف الشخصية أحد األفراد »عرفت الشخصية بعبارة واضحة تقوؿ فيها كما تصادفنا الباحثة " رلدي ىبة "، اليت 

بطريقة مبسطة ال غموض  فقدمت بذلك الشخصية الروائية2.«ُت الذين تدور حوذلم أحداث السرداخلياليُت، أو الواقعي
مستوحاة فهي قد تكوف  ،"ىبة" طبيعة ىذه الشخصية فحددت .فيها، فهي فرد يقـو بدوره داخل احلركة السردية
ولكل شخصية دورىا  ابك ىذه الشخصيات مع بعضها البعض.من الواقع، أـ رلرد رؤية خيالية للروائي، فتتش

 يعرؼ باحلكاية السردية. ،اسيجا من األحداثلتكّوف يف النهاية  ،ادلخصص ذلا
صاحبو أف الشخصية  يقوؿ  أما يف "معجم مصطلحات اقد الرواية"، فقد ارتبط مفهـو الشخصية باحلدث       

  احلدث، فال ينتمي إىل الشخصياتكل مشارؾ يف أحداث احلكاية سلبا أو إغلابا، أما من ال يشارؾ يف» :ىي
أفعاذلا  بل يكوف جزءا من الوصف، الشخصية عنصر مصنوع... تتكوف من رلموع الكالـ الذي يصنعها ويصور

 3.«وينقل أفكارىا وأقواذلا
و" فالدؽلَت بروب"، فالوظيفة اليت تقـو هبا الشخصية  جاء بو كل من " فيليب ىاموف" وىذا يتطابق مع ما       

ىي اليت تضمن مكااتها داخل احلكاية السردية، كوهنا العجلة اليت ربرؾ رلرى األحداث. كما يتم تقدمي 
 أو عن طريق سلتلف األقواؿ اليت ربيل للتعريف هبا. ،عن طريق الوصفالشخصية 

األساسية اليت تتكئ عليها  األعمدةىذا ؽلكن القوؿ أف حضور الشخصية يف الكتابة الروائية من  ومن كل       
 .إىل ادلتلقي إيديولوجيةفيحاوؿ الكاتب إيصاؿ احلركة السردية يف سَت أحداثها، 

 :تصنيفات الشخصية -2
السردية عددا  البنية. حيث تضمن احلكائية األحداثاحملور األساسي الذي تدور حولو تعترب الشخصية  
 .، تتفاعل داخل احلركة السردية مشكلة إياىامن الشخصيات البنائية اغَت معين

                                                           
 .20زلمد صابر عبيد، سوسن جعفر البياين: مجاليات التشكيل الروائي، ص 1
 .508، ص6984 ،5رلدي ىبو: كامل مهندس: معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مكتبة لبناف، بَتوت، ط 2
 .664لطيف زيتوين: معجم مصطلحات اقد الرواية، ص3
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بداية  ل احلكي،تصنيفات سلتلفة حلضور شخصية داخ ،د رلموعة من النقادفقد عدّ  ،وعلى ىذا األساس       
 :1وىي «سيمولوجية الشخصيات الروائية»مع "فليب ىاموف"، الذي ميز بُت ثالثة أاواع يف دراستو ادلوسومة ب:

 الكراىية(حلب و اشويندرج ربتها شخصيات تارؼلية وأخرى أسطورية. وشخصيات رلازية   شخصيات مرجعية:
 و ػليل على معٌت ثابت لتحدده ثقافة ما.. يقوؿ ىاموف عن ىذا الصنف أا(...احملتاؿو  شالعامل واجتماعية

فهمها دوف الولوج إىل التأويالت، بل تعتمد على مدى ؽلكن حلكي وذلذه الشخصيات داللة واضحة يف ا 
 استيعاب القارئ للثقافة اليت تستند عليها.

 متكررة على طوؿ احلكاية السردية. وظيفتها تنظيمية، تبشر باخلَت.ت وىي شخصيا :شخصيات استذكارية
ء والفنااُت. وىنا ؼلص الروائي شخصيات إشارية: وىي شخصيات ااطقة باسم ادلؤلف تعرب عن الرواة واألدبا

 بعض شخصياتو الروائية يسند إليها تصوراتو وأقوالو. 
بإمكاف أية شخصية أف تنتمي يف افس  »الشخصيات الروائية، كما يرى أاو  "فيليب ىاموفحصر "ىكذا        

ف كل واحدة فيها تتميز بتعدد وظائفها ضمن ن واحدة من ىذه الفئات الثالث. ألالوقت، أو بالتناوب ألكثر م
 .2«السياؽ الواحد 

رؤية "فيليب ىاموف"، اليت زبتلف عن رؤية "فالدؽلَت بروب"، حيث قدـ ىذا األخَت تصنيفا مغايرا ىذه         
ا األمساء للشخصية الروائية، وذلك يف دراستو "مورفولوجيا القصة"، وىي ثابتة ال تتغَت، فادلتغَت ليست األفعاؿ إظل

 :3ت اليت ربملها كل شخصية، وقد جعلها على ست أاواع ىيفاوالص
 شالشرير( ادلعتدي_ 
َُزوِّد( -

 ادلااع شادل
 ادلساعد -
 االمَتة -

 الطالب -
 البطل -

                                                           
 .  12ينظر: فليب ىاموف: سيميولوجية الشخصية الروائية، تر: سعيد بن كراد،ص 1
 561،ص6990، 6حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي ش الفضاء، الزمن، الشخصية (، ادلركز الثقايف العريب، بَتوت، لبناف، ط2
 .91 فالدؽلَت بروب: مورفولوجيا القصة، تر: عبد الكرمي حسن، ص 3



 تقنيات السرد في الكتابة الروائية      الفصل األول                                        

 

41 
 

ال زبرج عن ىذه األاواع الست، فاحتكاؾ ىذه األصناؼ ىو احملرؾ الذي يقود احلركة فالشخصيات الروائية 
 السردية.

كما االحظ أف "بروب" قدـ تصنيفو ىذا ااطالقا من األفعاؿ أو الوظائف، اليت تؤديها الشخصيات، فهي         
 ال تتغَت خبالؼ ادلواصفات اخلارجية.

وحددىا يف ست عوامل مستفيدا  ،، فقد أطلق على الشخصية اسم العامل" "Greimasغرؽلاس   أما"         
 :1يف ذلك من أعماؿ " فالدؽلَت بروب" ىي

 العامل الذات -
 العامل ادلوضوع  -
 العامل ادلساعد -
 العامل ادلرسل -
 العامل ادلساعد -
 2.«العالقات اليت تقـو بُت ىذه العوامل ىي اليت تشكل النموذج العاملي»وسع من دائرة العوامل مبينا أف  "غرؽلاس"

 3وميز بذلك بُت ثالث عالقات ىي:
 .وضوععالقة الرغبة: تكوف بُت الذات وادل -
 ذبمع بُت ادلرسل وادلرسل أليو.عالقة التواصل:  -
 عالقة الصراع: وفيها يتعارض ادلساعد مع ادلعارض. -

ومن خالؿ ىذه التصنيفات. الحظ ادلكااة اليت ربظى هبا الشخصية يف القالب السردي، ومع اختالؼ        
النقاد يف ربديد أعليتها، حيث صلد من اىتم بالشخصية يف حد ذاها كموف سردي، وآخر اىتم بالوظيفة اليت 

اتيجة التفاعالت  ،ليت ربققها الشخصياتتؤديها داخل العمل السردي، أما آخر فقد اىتم بالعالقات الداخلية، ا
 ال ؽلكن االستغناء عنو. ،اليت ربدثها داخل العمل السردي، إال أف حضورىا يبق ضروريا

وخبالؼ التصنيفات السابقة، صلد تصنيفا آخر للشخصيات الروائية حسب ارتباطها باحلدث، وىو تصنيف 
 ، الشخصيات احملورية وأخرى ىامشية.مبسط حصر يف الشخصيات الرئيسية، والشخصيات الثااوية

                                                           
 .62شعرية اخلطاب السردي، ص زلمد عزاـ: 1
 .569: حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي ش الفضاء، الزمن، الشخصية (، ص2
 .25،21:ينظر، محيد محيداين: بنية النص السردي، ص3
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 الشخصيات المحورية: 2-1
تلعب الدور األكرب يف تفعيل احلركة السردية، يعرفها "إبراىيم عباس"بأهنا:  وىي الشخصيات الرئيسية،   
التأثَت شخصيات تؤدي ادلهاـ الرئيسية يف الرواية، وىي تسيطر على النص الروائي بقوها وجاذبيتها، فتعمل على »

 1.«وتسويقو من أجل تتبع األحداث من أوؿ الرواية إىل آخرىا  ،يف القارئ
يدؿ على القيادة. أي أف الشخصيات الرئيسية ىي اليت تقود مسار احلكي، وتدور  فمصطلح الرئيسية       

تتبع ىذه األحداث تدفعو ل ،فتحدث بذلك ااطباعا لدى ادلتلقي حوذلا األحداث الروائية من البداية إىل النهاية،
 حىت هنايتها.

الشخصية احملورية يف القصة ، وعليها يقع عبئ بناء احلدث » ٍت" بأهنا:غم مَت اش"ى وبعبارة أخرى يعرفها       
فهي احملور األساسي الذي ال ؽلكن االستغناء عنو، كما أهنا القاعدة  2.«الرئيسي وتنميتو اعتمادا على صفاها

الصلبة اليت تبٌت عليها األحداث الرئيسية، اليت تشكل الرواية أو القصة، وذلك من خالؿ رلموع ادلواصفات اليت 
 وسلتلف األدوار اليت تقـو هبا. ،ربملها
ما أراد التعبَت  أوطفيها القاص لتمثل ما أراد تصويره، يص»كما أف الشخصية الرئيسية من صنع الروائي          

أي أف الراوي يوصل سلتلف تصوراتو ومعتقداتو من خالؿ الشخصية الرئيسية اليت  3.«عنو من أفكار وأحاسيس
 ااتقاىا ألداء ىذه ادلهمة، فهي ذبسيد لو على أرض الرواية.

 : الشخصيات المساعدة2-2
إىل جااب الشخصيات الرئيسية صلد أخرى ثااوية وىي شخصيات مساعدة، وتشتغل على زلور دوراف         

شخصيات مشاركة يف ظلو احلدث »  احلاج" بأهنا:ٍتشخصيات رئيسية يف تكوين احلدث. يعرفها "ىشاـ مَتغ
وىنا  ،ملة للشخصيات الرئيسيةأي أهنا مك 4.«وبلورة معناه، وىي ثااوية ألهنا اقل تأثَتا يف احلدث القصصي...

 يكمن االختالؼ بينهما.
الثااوية ليس بادلهم. بل ضروري يساىم يف ربريك رلرى األحداث لكن ىذا ال يعٍت أف دور الشخصيات        

 وتواليها.

                                                           
 .621ص 5006دط،  : إبراىبم عباس: تقنيات البنية السردية يف الرواية ادلغاربية، ادلؤسسة الوطنية  للنشر واالشهار، اجلزائر،1
 .189،ص5008: بنية اخلطاب السردي يف القصة القصَتة، ادلكتبة الوطنية، السوداف، دط، : ىاشم مَتغٍت حلاج2
 .15، ص6998 ،اعتمادا على الكتاب العرب، دمشق، سوريا، دط 6982-6941: أمحد شريط: تطور البنية الفنية يف القصة اجلزائرية 3
 .191ردي يف القصة القصَتة، ص: بنية اخلطاب السىاشم مَتغيٍت احلاج 4
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حُت عاجلها يف روايات " صليب زلفوظ" يقوؿ  ،وىذا ما صلده يف تعريف" زلمد علي سالمة" للشخصيات الثااوية
شخصيات كبَتة، ومساحة واسعة يف أحداث شخصيات تقـو هبندسة البناء حىت وإف تنوعت بُت  »:أهنا

 1.«الرواية...

ال ؽلنعها من ادلشاركة يف بناء األحداث الروائية، وإف كاف دورىا  ،فحضور الشخصية الثااوية يف مساحة ضيقة
 أي تأثَت لدى القارئ، فإف تطور ىذه األحداث مقًتف بوجودىا. ال ػلدث ،بسيطا

 الشخصيات العابرة: 2-3
مل حضورىا طابعا رمزيا. ورد تعريفها يف "قاموس ، تساير خط السرد غالبا ما ػلوىي شخصيات مسطحة

دث أي أهنا ال رب2.«كائن ليس فعاال يف ادلواقف واألحداث ادلروية»َتالد برايس"، يقوؿ فيو أهنا: "جلالسرديات" 
، كما أهنا ال ربدث أي تأثَت داخل احلركة السردية، كما أهنا ربتل مساحة زلدودة أي تأثَت داخل احلركة السردية

والشخصيات الرئيسية البارزة يف  ،سابقتيها، فهي أقل شأاا من الشخصيات الثااويةيف ادلسار السردي على عكس 
 احلكائي. أداء دورىا

غَت ادلعقدة، وسبثل صفة أو عاطفة  االشخصية البسيطة يف صراعاه »:شخصيات ادلسطحة وىيوتعرؼ بال       
ويعٍت ىذا أهنما شخصيات ثابتة ال تتطور بتطور أحداث 3.«هبا مند بداية القصة حىت هنايتهاواحدة تظل سائدة 

 الرواية. بل ذلا افس واحدة على مدى طوؿ احلكاية الروائية.
 عواطفها  حاؿ، وال تتبدؿ يفك الشخصية البسيطة اليت سبضي على تل»يعرفها " عبد ادلالك مرتاض" بأهنا:        

تًتؾ أي أثر لدى ال و  ،فهي شخصيات ثابتة ليس ذلا دور يف تغَت رلرى األحداث4.«ومواقفها وأطوار حياها
 ادلتلقي . فهي رلرد أداة مساعدة تستند إليها الشخصيات الفاعلة داخل احلدود السردية. 

فهي  ، وحضورىا ال يتأثر هبذا التصنيفورغم اختالؼ النقاد يف تصنيف الشخصيات وتقسيمها، إال أف أعليتها
 تطورىا.اليت تساىم وبشكل كبَت يف تكوينها و  ،من ضروريات البنية السردية

 

                                                           
 .14، ص5001، 6زلمد علي سالمة: الشخصية الثااوية ودورىا يف ادلعمار الروائي عند صليب زلفوظ، در الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط1
 .11د براس: قاموس السرديات، ص جَتال2
 .550حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي الفضاء الزماف الشخصية، ص 3
 .89ص  عبد ادلالك مرتاض: يف اظرية الرواية حبث يف تقنيات السرد،4
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 يةأساليب تقديم الشخص -3
وىي الطريقة اليت يقدـ هبا الروائي شخصيتو الروائية، حيث يقـو بتحديد ماىية سلتلف الشخصيات اليت     
 وذلك من خالؿ أسلوبُت سلتلفُت. ،األساسية اليت تنتج احلدث الروائي ضنها الرواية، باعتبارىا احللقةربت
 1.«مباشرة يكوف عن طريق الوصف اجلسدي والنفسي للشخصيةطريقة »وىو : أسلوب مباشر 3-1

وسلتلف مالزلها اجلسمااية، فلكل شخصية  ،لبنة ىذا األسلوب، فيصف مظهرىا اخلارجي ففالوصف إذ       
 مالزلها اليت تنفرد هبا عن باقي الشخصيات الروائية، كما يصف حالتها ادلعنوية والنفسية.

وىي مصدر »ذاتيا؛ أي أف الشخصية ىي اليت تعرؼ افسها بلساهنا غَت أف ىذا الوصف يكوف        
وتقدـ معرفة مباشرة عن ذاها بدوف وسيط، وذلك من خالؿ مجل  ،ادلعلومات، حيث تستعمل ضمَت ادلتكلم

 2.«.يوميات والرسائل..وال ،وادلذكرات ،أو من خالؿ الوصف الذايت مثلما صلد يف االعًتافات ،تتلفظ هبا ىي
من خالؿ وصف ىيئتها اخلارجية، ومجيع التفاصيل  ،فالشخصية يف ىذه احلالة ىي اليت تقـو بالتعريف عن افسها

كل ىذا يكوف متماشيا مع األحداث  واألحاسيس اليت تراودىا. ،وكذا الشبكة ادلعقدة من ادلشاعر ،الظاىرية
 وتسلسلها.

ؽلداا الراوي بادلعلومات حوؿ الشخصية بالشكل الذي يقرره الروائي حيث » :أسلوب غير مباشر 3-2
وىنا يتم التعريف بالشخصية من خالؿ رلموع التصرػلات اليت يعرب عنها  3.«مستعمال يف ذلك ضمَت الغائب
 داخل احلكي ووفق رؤية الراوي.

 ،للمعلومات، حيث ؼلرباا عن طبائعهامصدرا » وىو الراوي يعرؼ هبا ويكوف ا،وسيطنفسها ل تتخذفالشخصية   
وتكوف بذلك ىده الشخصية اليت تعرؼ  4.«أو يوكل ذلك إىل شخصية أخرى من شخصيات الرواية  ،وأوصافها

 بغَتىا وسيطا  بينها وبُت القارئ.
 كما يصور الروائيوف الشخصية الروائية بثالثة أساليب ىي:        

شخصيتو من خالؿ وفعلها وصراعها مع ذاها أو مع غَتىا، فيصور يصور الروائي  سلوب التصويري:ألا
 الشخصيات وعوادلها اخلارجية ويرصد سلتلف اشاطاها وتفاعالها داخل احلركة السردية اليت تدؿ على حضورىا.

                                                           
 .61زلمد عزاـ: شعرية اخلطاب السردي، ص1
 .28، ص5065 ،6دب، ط الدار العربية للعلـو ااشروف،زلمد بوعزة: ربليل النص السردي تقنيات ومفاىيم، منشورات االختالؼ،  2
 .62زلمد عزاـ: شعرية اخلطاب السردي، ص3
 .18زلمد بوعزة: ربليل النص السردي تقنيات ومفاىيم، ص 4
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 على ادلواولوج الداخلي للشخصية فيصور عوادلها الداخلية، ويصف سلتلف ادلشاعريعتمد  سلوب االستنباطي:األ
 النفسية واألحاسيس العاطفية، وكذا األفكار الذىنية وكل ما يوجل داخل الشخصية.

يقـو الروائي بتقدمي الشخصية من خالؿ وصف أحواذلا وعواطفها وأفكارىا حبيث ػلدد  :تقريريال سلوباأل
 1على األحداث وػلللها. قلِّ عَ مالزلها العامة، ويػُ 

وعليو فقد تنوعت أساليب تقدمي الشخصية يف القالب السردي، حيث يتيح ىذا التنوع للروائي إمكاايات       
والصراعات النامجة عن  ،تنتجها االافعاالت ،عديدة للتعريف بشخصياتو الروائية، فتظهر عرب سالسل متقطعة

التصريح ادلباشر جبميع مواصفاها الظاىرية تفاعل الشخصيات مع بعضها البعض، إذ ال يتم التعريف هبا عن طريق 
تضفي مجاليات فنية للعمل الروائي، فالروائي ال يقدـ شخصيتو جاىزة  ،والباطنية، إظلا على شكل دفعات متفرقة

 الذي يدفع القارئ للبحث عما يشدىا. ،والثغرات اليت زبلق عنصر التشويق ،بل يًتؾ بعض الفجوات ،للقارئ
تقاـ عليو البنية السردية، حيث  تصور ؽلكن القوؿ أف الشخصية ىي ادلكوف القاعدي الذيووفق ىذا ال       

 تضافر مع باقي العناصر البنائية لتشكل معها قالبا حكائيا ػلكمو التناغم واالاسجاـ.ت
صياتو  فالشخصية ىي العنصر البارز الذي ال زبلو من وجوده احلركة السردية، وقد اختلف الروائيوف يف تقدمي شخ

 .كل حسب رؤيتو الفنية، وما يتماشى مع رلربات األحداث الروائية
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 .61زلمد عزاـ: شعرية اخلطاب السردي، صينظر:  
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 الحضور الزمني وتشكل الحدث:المبحث الثاني: 
 الزمن: مفهوم -1
 لغة: -1-1

الزمن »ف (، وقد وردت يف لساف العرب " ابن منظور"  -ـ -لفظة الزمن مأخوذة من اجلدر اللغوي شز       
 والزماف: اسم 

ُ
كم: الزَّمن والزَّماف الَعْصر و اجلمع أَْزُمٌن وأَْزَماٌف وأَْزِمَنة. وَزَمٌن زَاِمْن: حْ لقليل الوقت و كثَته، ويف ادل

شديد. و أزمن الشيء: طاؿ عليو الزماف. واالسم من ذلك الزمن و الزُّمنة. و أزمن بادلكاف أقاـ بو زماف... 
اف زماف الرَُّطب والفاكهة وزماف احلرث والربد قاؿ: ويكوف الزماف شهرين إىل والزمنة: الربىة...قاؿ أبو اذليثم: الزم

ستة أشهر قاؿ والدىر ال ينقطع. قاؿ أبو منصور: الدىر عند العرب يقع على وقت الزماف من األزمنة وعلى مدة 
 1.«فصوؿ السنة، وعلى مدة والية الرجل وما أشبو الدايا كلها... والزماف يقع على الفصل من

فالزمن عند "ابن منظور" يدؿ على الوقت سواء كاف قليال أو كثَتا، كما ااو يدؿ على الفصوؿ األربعة من        
والسنوات، وىناؾ فرؽ بُت الدىر والزمن، فاألوؿ متوايل ال  ،واألشهر ،صيف وشتاء، ربيع وخريف وعلى األياـ

 أما الثاين فمحدد بفًتة زمنية معينة. ،ينقطع
ذه ادلعاين صلدىا يف معاجم كثَتة للفظة ش الزمن ( منها " القاموس احمليط"، حيث يقوؿ صاحبو: وى       

العصر، وامساف ذات الزمنُت كزُبَػَْت: تريد بذلك تراخي الوقت، وعاملو مزامنة:   الزمن: زلركة وكسحاب»
 2.«عليو الزمافو، زلركة، أي زماٍف، و أََزَمَن: أتى نَ كمشاىرة...زمن كفرح، َزَمًنا و زُمْ 

 فارتبطت داللة الزمن بالوقت، وىي ال زبرج عنو سواء كاف قليال أو كثَتا.       
قليل الوقت اسم ل الزمن والزماف »ويف معجم "الصِّحاح" كذلك وردت لفظة الزمن يقوؿ عنها "اجلوىري":        

لقيتو ذات الُغَومْي  تريد بذلك تراخي الوقت كما يقاؿ: وكثَتة وغلمع على أزماف وأزمنة وأَْزُمِن. ولقيتو ذات الزََّمُْت  
 3.«أي بُت األعواـ. الكسائي: عاملتو مزامنة من الزمن كما يقاؿ: مشاىرة من الشهر

أو  ،أمجعت ادلعاجم السابقة على أف الزمن يدؿ على الوقت، وعلى فًتة معينة من الوقت طويلة كاات وعليو فقد
 ر واألعواـ وغَتىا من ادلواقيت.وعلى األشه ،قصَتة واإلقامة دبكاف لزمن طويل، كما أاو يدؿ على عصر بأكملو

                                                           
 .525، ص، مادة ش زمن(1أبو الفضل مجاؿ الدين زلمد بن مكـر ابن منظور: لساف العرب، ـ ج  1
 .6501زلمد الدين بن يعقوب الفَتوز أبادي: القاموس احمليط، مادة ش زمن (، ص 2
 .499أبو اصر إمساعيل بن محادة اجلوىري، الصِّحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة ش زمن(، ص 3
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 اصطالحا:   -1-2
من ادلكواات األساسية اليت تبُت عليها احلركة السردية، حيث زبضع لو عناصرىا البنائية  ،يعد الفضاء الزمٍت       

الذي البد لألحداث  ،ر خارج حدود البنية الزمنية. فهذه األخَتة دبثابة ادلسار الوحيدمجيعا، وال ؽلكن ذلا أف تتطو 
 وبلوغ احلكاية غايتها النهائية. ،وذلك من أجل تغيَت رلرياها ،من عبوره

 وقد اختلف النقاد يف تبياف حقيقة الزمن الروائي، فال اكاد التمس تعريفا جامعا يغنينا عن بقية التعاريف.       
 بل يصادفنا كم ىائل منها تكمل بعضها البعض، قدمها جّلة من النقاد الكبار ال ؽلكن اإلحاطة هبا مجيعا.

 الروس دبعاجلتهم ادلباشرة لو، وذلك يف عشرينيات ُتالشكالاي»لعنصر الزمن كاات مع  التفاتةولعل أوؿ        
وادلبٌت احلكائي فاألوؿ  ،بُت ادلنت احلكائي "Thomachofski"حيث سبيز " توماشفسكي" 1.«القرف العشرين

رلموع االحداث ادلتصلة فيما بينها اليت يقع إخباراا هبا من خالؿ العمل، تعرض بطريقة عملية أي حسب »ىو: 
 2.«النظاـ الوقيت والسبيب لألحداث

أو زبيلية متتابعة داخل احلكي، حيث زبضع  ،رلموع األحداث احلكائية سواء كاات حقيقةويعٍت ىذا أاو        
 فتتخذ اظاما منطقيا يف الظهور، وذلك حسب تسلسلها الزمٍت الطبيعي. ،دلبدأ السببية

ما يتبعها من يراعي ، كما ااو يراعي اظاـ ظهورىا يف العمليتألف من األحداث افسها بيد » أما الثاين فهو
 3.«معلومات تعينها لنا

عن االعتبارات الزمنية، ويتالعب يف تسلسل عرض األحداث بأسلوب الروائي، فيتخلى أي إعادة صياغة تلك 
 دوف أف ؼلضعها لتتابعها الزمٍت الذي وجدت عليو. ،األحداث
ومن مث صلد " تزفيثااتودوروؼ" قد اتبع خطوات " توماشفسكي" أين مّيز بُت زمن القصة وزمن اخلطاب         

فزمن اخلطاب ىو زمن خطي، يف حُت أف زمن القصة ىو زمن متعدد »ديب" "مقوالت السرد األيف دراستو 
لكن اخلطاب ملـز بأف يرتبها ترتيبا متتاليا يأيت  .األبعاد، ففي القصة ؽلكن لألحداث كثَتة أف ذبري يف آف واحد

 4.«الواحد منها بعد اآلخر
ىذين ادلفهومُت يتطابقاف اوعا ما مع تعريف " توماشفسكي" للمنت وادلبٌت احلكائُت، فزمن القصة زمن        

ؼلضع للتسلسل ادلنطقي وذلك حسب توايل األحداث وتتابعها، كما ىو احلاؿ مع ادلنت احلكائي. أما  زمن 
                                                           

 .605زلمد عزاـ، شعرية اخلطاب السردي، ص1
 .680: توماشفسكي، اظرية األغراض، اصوص الشكاليُت الروس، صاقال عن 16ينظر: آمنة يوسف: تقنيات السرد بُت النظرية والتطبيق، ص 2
 .16، صافسوع ادلرج3
 .22طرائق ربليل السرد األديب، دراسات رلموعة مقاالت، ص4
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فزمن »حداث اليت وقعت يف آف واحد. اخلطاب فالروائي رلرب على التحكم يف الزمن من أجل عرض وتقدمي األ
القصة ؼلضع لًتتيب طبيعي منطقي خبالؼ زمن السرد الذي يتيح للروائي إمكاايات واحتماالت متعددة إلعادة  

 1.«كن أف تُروى بطرؽ متعددة وسلتلفةكتابة القصة، فالقصة الواحدة ؽل
فتقدمي  التحكم يف الزمن، وعدـ اخلضوع لو كما زبتلف طريقة عرضها من راٍو آلخر، وىذا ما يوسع لنا من دائرة

حيث يعرض  ق الروائي ورؤيتو الفنيةوتسلسلها. بل حسب منط ،ال يتم حسب رلريات أحداث القصة ،األحداث
ومشوقة ربرؾ فضوؿ القارئ دلعرفة األحداث ادلوالية، وكذا إسباـ قراءة احلكاية، كل  ،أحداثها احلكائية بطريقة مجالية

 زويد الروائي لعنصر الزمن.ذلك من خالؿ ت
زمن السرد ؼلتلف عن زمن »، حيث أكد أف "GhonRecared" وىذا ما ذىب إليو " جاف ريكارد       
 فالقصة كما سبق وذكراا زبضع للتسلسل ادلنطقي، بينما زمن السرد فال يتقيد بذلك التسلسل.2.«القصة
فقدـ تعريف  بوؿ ريكو"ر الزمن وراح يكمل ما جاء بو " ومن جهة أخرى صلد ااقدا آخر شغلو عنص       
، ويعٍت ىذا أف كل العناصر 3«تابع لألفعاؿ السردية وتنظيمها»، فيقوؿ بعبارة حرفية أف الزمن ا للزمنمبسط

وينسق ظهور كل عنصر من عناصرىا البنائية، حبيث  ،السردية زبضع لسلطة الزمن، فهو القائد الذي ينظم حركتها
وتشهد خلال  ،لكاات تلك العناصر تغوص يف فوضى ،تصور وجود حركة سردية دوف الفاعل الزمٍت ال ؽلكن

 يف أجزائها. اظاميا
الفًتة أو الفًتات اليت »س" فيعرفو بأاو: "جلَتالد برا "تالسردياكذلك وقد ورد مصطلح الزمن يف "قاموس         

ما ىو إال ادلدة اليت يستغرقها احلدث يف  ،فالزمن حسب ىذا التعريف 4.«تقع فيها ادلواقف واألحداث ادلقدمة
من الوحدات األساسية، فأعليتو ال زبتلف عن أعلية باقي العناصر  إذف فهو والتطور وحىت االاتهاء. ،الظهور

طرب وتض ،إذا كاات الشخصيات الروائية يف الروايات تنمو وتكرب»السردية، ويف ىذا الصدد يقوؿ "زلمد عزاـ" 
ألجياؿ ا مع كلر بل يستم ،وال يهـر ،لتولد شخصيات جديدة... فإف الزمن ال يشيخ ،مث تشيخ وهـر

 5.«...واألحقاب

                                                           
 .88، ص5060، 6، اجلزائر، طاالختالؼزلمد بوعزة: ربليل النص السردي ش تقنيات ومفاىيم (، منشورات  1
 .82ادلرجع افسو: ص 2
 .60، ص6،5001، دار الكتاب اجلديد طرابلس، ليبيا،ط6رحيم، جبوؿ ريكو: الزماف والسردشاحلبكة والسرد والتاريخ(،تر: سعيد الغاين وفالح 3
 .11جَتالد برينس: قاموس السرديات، ص 4
 .606زلمد عزاـ: شعرية اخلطاب السردي، ص5
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فالزمن حاضر يف الرواية بأكملها من البداية إىل النهاية، وىو ملتصق بكل أجزائها، حبيث ال ؽلكن ألي جزء أف 
، كما ال ؽلكن لألحداث أف تتطور خارج حدود البنية الزمنية، فهي دبثابة احملرؾ الرئيسي لكل تطور إمرتوعن يتمرد

 تشهده الرواية. 
كل حياة   إطارادلادة ادلعنوية اليت يتشكل منها »وىذا ما يؤكده " عبد الصمد زيد" حُت عرؼ الزمن بأاو:         

 1.«وحيز كل فعل وكل حركة
والتحكم يف جزئياها، فهو ادلادة ادلعنوية اليت ربتضن كل  ،ادللموسة، اليت استطيع اإلمساؾ هبافالزمن ليس بادلادة 

اإلطار الزمٍت  والتغَتات ربدث ضمن ،حركتنا ضلن، فكل األفعاؿوكل تطور بل وىو ادلتحكم يف مسار  ،حركة
رلريات األحداث كلها تنحٍت أماـ افوذ الحظو يف احلركة السردية، فالشخصيات الروائية وكذا إلخراجو، وىذا ما 

 .الزمن
من ادلقتدر أف اعثر على سرد خاؿ من الزمن وإذا جاز » ويُػَعرِّؼ "حسن حبراوي" "البنية الزمنية" فبقوؿ أاو:       

فالزمن الذي يوجد السرد وليس لسرد ىو  ،لنا افًتاض أف افكر يف زمن خاؿ من السرد، فال ؽلكن أف الغي السرد
 2.« الزمن الذي يف
أو روائي دواو، فاألحداث تتطلب زمنا تسبح فيو  ،زبيل عمل قصصيؽلكن تصور زمن دوف سرد، ال ؽلكن        

لذلك ارتبط ىذا األخَت ارتباطا وثيقا بو حبيث ال  ،من أجل أف تصل إىل غايتها ادلنشودة، فهو من ينشئ السرد
 قيمة لو.وإالّ أصبح رلرد ىيكال خاويا ال  ،ؽلكن فصلو عنو

أف الزمن اسج ينشأ عنو » عرفو بقولو:" ىو اآلخر أعطى مفهوما للزمن فيعبد ادلالك مرتاض"كما صلد         
وىذه 3.«سحر، ينشأ عنو عامل ينشأ عنو وجود... وىو حملة احلدث، وملح السرد وصنو احليز وقواـ الشخصية

وكل حركة تتغَت وتتطور داخلو، كما ااو  ،كل فعلىو الفضاء الذي يضم  ادلعاين ال زبرج عن سابقتها، فالزمن 
كة زمنية أو يتدرج دوف أف ؼلضع لشب ،الفاعل يف سَت األحداث، وتقدمها حبيث ال ؽلكن ألي حدث أف يظهر

 .ترسم طريقو
فهو روح البنية السردية اليت تزوؿ عند زوالو، وبذلك فإف باقي العناصر  ،فبداية أي رحلة تنطلق من عنصر الزمن

 شكلة للزمن تصبح مشردة؛ أي أهنا تسبح يف فراغ خاؿ من وجود سقف زمٍت يغطي حضورىا.ادل

                                                           
 .1، ص6988عبد الصمد زيد: الزمن وداللتو، دار العربية للكتاب، دب، دط، 1
 .564ص ،(الفضاء الزمن اشخصيةشحسن حبراوي، بنية الشكل الروائي  2
 .10عبد ادلالك مرتاض: يف اظرية الرواية، ص  3
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تلك ادلادة ادلعنوية اجملردة اليت يتشكل منها إطار كل »رؼ " عبد القادر سامل" الزمن بأاو ويف ىذا الصدد يع       
ووفق ىذا التصور فإاو 1.«جوداتمن كل ادلو بل ىي جزء ال يتجزأ  ،وىي ليست إطار ،حياة وحيز كل فعل وحركة

 والسَت حسب مقتضياتو. ،فهده األخَتة رلربة على اخلضوع لو ،ال ؽلكن فصل العنصر الزمٍت عن كل ادلوجودات
فالزمن إذف أىم العناصر الفعالة اليت يتشكل منها الزمن الروائي، فهو دبثابة احملرؾ الذي يقود رلريات        

األحداث على األماـ، ويساىم يف تطورىا داخل حدوده، فال ؽلكن ذلذه األحداث أف تتحرؾ خارج احلدود 
 الزمنية احملاطة بأجزائها.

زبضع ذليمنة السلطة الزمنية، فغياب ىذه األخَتة ، اصر الفنية ىي األخرىكما ؽلكن القوؿ أف بقية العن        
 ويصبح حضورىا غَت فعاؿ داخل احلركة السردية.  ،يؤدي حتما إىل ضياع باقي العناصر البنائية

 المفارقات الزمنية: -2
ع يف زمن واحد، لكل اص روائي زمن خاص بو، تقع فيو رلريات األحداث، وؽلكن ذلذه األحداث أف تق       

 فيحدث بذلك ارتباكا حلظة سردىا، فتولد ما يسمى بادلفارقات الزمنية، وىذه األخَتة كما يعرفها "جَتار جينيت"
 2.«ٍت دراسة الًتتيب الزمٍت حلكاية ما مقاراة اظاـ ترتيب األحداث أو ادلقاطع الزمنية افسها يف القصةتع»

أي أف زمن القصة ؼلتلف من زمن احلكاية وكيفية عرضها، فإف كاات األوىل تتبع مسارا طبيعيا معينا، فإف        
الثااية تغَت من ىذا ادلسار، وذلك حسب رؤية الراوي الذي يسردىا، فيتالعب بزمنها الطبيعي ليتمرد على 

بعيدا عن ظهورىا األويل  ،القصصية األحداثسلطتو، ويصبح بذلك الراوي ىو ادلتحكم يف ظهور سلسلة 
 الواقعي.
ربدث عندما ؼلالف زمن السرد ترتيب أحداث القصة سواء »ة السردية كما يؤكد "جَتار جينيت" فادلفارق       

ومعٌت ىذا أف رلرى أحداث 3.«بتقدمي حدث على آخر، أو اسًتجاع حدث أو استباؽ حدث قبل وقوعو
ي الذي جاءت عليو، لكنها تتسابق فيما بينها من حيث الظهور، حيث يتالعب احلكاية ال تتبع اظامها التسلسل

وغَتىا من  ،فيقدـ أحداث على أخرى، ويسًتجع أحداث يف زمنها الطبيعي ،الروائي بنظاـ الزمن داخل الرواية
 التغَتات غَت ادلنتهية.

                                                           
 .88، ص5006عبد القادر بن سامل: مكواات السرد يف النص القصصي اجلزائري اجلديد، ارباد الكتاب العرب، دمشق، دط،  1
 .41.ص،6991، 5تر: زلمد معتصم، اجمللس األعلى للثقافة، دب، ط ،جَتار جينيت: خطاب احلكاية 2
 .19افسو، صادلرجع 3
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ىذا التتابع التسلسلي، فيتشكل ما  وعليو فالقصة رلربة على إتباع تسلسل زمٍت منطقي بينهما السرد ال ػلًـت
وتتم الفارقة عن طريق تقنييت  وزمن السرد. ،ىذه األخَتة ىي اختالؼ بُت زمن القصة .يعرؼ بادلفارقات الزمنية

 .واالسًتجاع ،اؽتبساال
عالقتها يف »حيث يقوؿ أهنا ىذه األخَتة  .عّرؼ ادلفارقة الزمنية ما ذىب إليو " جَتالد برينس" فقد وىذا       

بإتاحة الفرصة  ،لتتابعي الزمٍت بسلسلة من األحداثاليت يتم فيها اعًتاض السرد ا بلحظة احلاضر ىي اللحظة
وىذا يتطابق مع ما جاء 1.«نية أف تكوف اسًتجاعا أو استباقالتقدمي األحداث السابقة عليها، وؽلكن للمفارقة الزم

أي كما يفًتض أهنا جرت بالفعل  الًتتيب احلقيقي لألحداث؛ لغي ذلكبو "جَتار جينيت"، فادلفارقة الزمنية ت
كما بُت لنا "جَتالد" أف  فيكسر الروابط الزمنية، ويتصرؼ فيها كيف يشاء، فيقدـ ويأخر حسب رؤيتو الفنية.

واالستباؽ، كما ؼلتصر " محيد حلميداين" كل ىذا يف دراستو  ،ادلفارقة الزمنية تكوف عن طريق عنصري االسًتجاع
مع الًتتيب  ثأاو ليس من الضروري أف يتطابق تتابع األحدا »دلوسومة ببنية النص السردي، حيث يقوؿ: ا

الطبيعي ألحداثهما كما جرت يف الواقع، وىكذا باستطاعتنا التمييز بُت زمن القصة وزمن السرد، فاألوؿ ؼلضع 
بالضرورة للتتابع ادلنطقي لألحداث، بينما الثاين ال يتقيد هبذا التتابع، فعندما ال يتطابق ىذين الزمنُت فأانا اقوؿ 

 2.«أف الراوي يُػَوّلد مفارقات سردية 

 االسترجاع: 2-1
قالب فٍت تطغى عليو  روايتو، وذلك يف يستعملها الروائي يف تقدمي اص اليت ،يعد االسًتجاع من التقنيات السردية

أي  3.«سلالفة لسَت السرد تقـو على عودة الراوي إىل أحداث سابقة...» نية، ويعرؼ االسًتجاع بأاو:اجلمالية الف
 ،سابقة أحداثلذاكرة من ايبحث عما ىو سلزوف يف  فالراويحلكي، يف ا ، واستحضارىااستذكار أحداث ماضية

 احلاضر. إىلويعود هبا 
عملية سردية تعمل على إبراز حدث سابق للنقطة الزمنية اليت بلغها » ىو عريف آخر فاالسًتجاعتوب       
ث زمنها سابق للزمن الذي فالراوي يتوقف عن سرد األحداث ادلتوالية برجوعو إىل ادلاضي، وعرض أحدا4.«السرد

 وصل إليو.

                                                           
 .62جَتالد برينس: قاموس السرديات، ص 1
 .14-11ينظر: محيد حلميداين: بنية النص السردي، ص 2
 .68لطيف زيتوين: معجم مصطلحات الرواية، ص3
 .51مسَت مرزوقي ومجيل شاكر: مدخل إىل النظرية ربليال وتطبيقا، ديواف ادلطبوعات، الدار التواسية للكتاب، د ب، دط، ص 4
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 وينقسم االسًتجاع إىل اوعُت:        

 االسترجاع الداخلي: -2-1-1
 فإف السارد يعود إىل ماض الحق»فكما يقوؿ" جَتار جينيت"  وىو اسًتجاع يكوف داخل أحداث الرواية،       

ويعٍت ىذا أف 1.«وىلاأل حظةالزمٍت لللبداية الرواية تأخر تقدؽلو يف النص، حقلو الزمٍت متضمن يف احلقل 
غَت أف بعضها تأخر ظهوره يف الرواية، فيستحضره الراوي بالعودة إىل  ،األحداث ذلا افس الزمن مع بداية الرواية

 ادلاضي.

 االسترجاع الخارجي:-2-1-2
االسًتجاع الذي تظل سعتو كلها خارج »لألحداث خارج أسوار الرواية؛ أي قبل كتابتها وىو بذلك  وىو اسًتجاعٌ 

 2.«سعة احلكاية األوىل، فتقع أحداثو قبل بداية احلكاية 
اخلارجي يستحضر أحداثا سبقت األحداث األوىل اليت تبٌت عليها الرواية. فال تكوف ضمن  عفاالسًتجا        

 حدود اقطة البداية اليت تنطلق منها الرواية.
قنية االسًتجاع من أبرز التقنيات اليت يلجأ إليها الروائيوف يف ىيكلة قالبهم الفٍت، وعليو ؽلكن القوؿ أف ت      

 .فهي ضرورة فنية من أجل اخلروج عن ادلألوؼ، وذلك من خالؿ التالعب دبسار األحداث الروائية

 :اقاالستب -2-2
 ،أشكاؿ ادلفارقات السردية الزمنيةثل ىذه التقنية أحد "، سباالستقباؿاالستشراؼ" أو ""يطلق عليو أيضا تسمية 

 حلدث روائي قبل وقوعو.كر أحداث مل ربدث بعد، أو توظيف اليت تقـو على ذ 
القفز على فًتة معينة من زمن القصة، وذباوز النقطة » فتقنية االستباؽ على حد تعبَت "حسن البحراوي"       

ومعٌت  3.«إىل ما سيحدث من مستجدات الروايةاليت وصلها اخلطاب، االستشراؼ مستقبل األحداث، والتطلع 
، وذلك من خالؿ القفز على احلاضر ضلو األماـ؛ أي ىذا ذباوز الزمن من خالؿ اإلشارة إىل أحداث مستقبلية

 اإلعالف عن أحداث الحقة. ومن مث يستطيع القارئ التعرؼ على وقائع وأحداث قبل أواهنا.

                                                           
 .16جَتار جينيت: خطاب احلكاية، ص 1
 .11ادلرجع افسو، ص2
 .615حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي، ص 3
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للولوج إىل ادلستقبل، أاو رؤية اذلدؼ أو مالزلو قبل الوصوؿ الفعلي إليو أو »ويٌػعَّرؼ أيضا االستباؽ أاو أداة 
 1.«ة إىل الغاية قبل وضع اليد عليهااإلشار 
ااطالقا من عرض صور مستقبلية  مرادىا  ،دلا سيحدث يف ادلستقبل من مستجدات وبالتايل فاالستباؽ تنبؤ       

 والتشويق لدى القارئ. ،اإلفصاح عن أحداث مل ػلن حدوثها، شلَّا ؼللق عنصري اإلثارة
زبرب َعمَّا سيقع يف  ،تضمن أحداثا سابقة ،والمح ىذه التقنية يف العمل الروائي على شكل مقاطع سردية       

غلعل القارئ يف ااتظار، وإعطاء توقعات سلتلفة دلا ستؤوؿ إليو  ادلستقبل، ىذا اإلخبار ادلسبق من شأاو أف
 .األحداث الروائية

 آليات تحريك الزمن في البنية السردية: -3
كاملة األجزاء يف بناء اصوصهم الروائية، وإخراجها يف بنية مت ، والتقنيات اليت يعتمدىا الرواةتعددت األساليب

 ي الًتابط، واالاسجاـ بُت مكوااها. دعامتها األساسية ى
وىذا يعود إىل  .وبطئها ،فإف وتَتة األحداث داخل الرواية زبتلف من حيث سرعتها ،ووفق ىذا التصور       

 متماشيا يف ذلك مع رلرى أحداثو، وكيفية تنسيقو ذلا. ،إبداع الروائي يف تشكيل روايتو
 ،عن طريق ضبط العالقة اليت تربط بُت احلكاية اليت تقاس بالثواين» يأ ؛ادلدة الزمنية تتعلق بسرعة السرد وتعطيلو

 ،والصفحات والفقرات ،الذي يقاس باألسطر ،وبُت طوؿ النص القصصي واألياـ... ،والساعات ،والدقائق
 2.«واجلمل...

ربصل يف قد يتم عرضها يف أسطر قليلة، والعكس بالنسبة لألحداث اليت  ،فاألحداث اليت ذبري يف بضع سنوات
 فيسلط الضوء عليها، ويقـو بعرضها يف صفحات عديدة. ،بضع حلظات

األشكاؿ األساسية »: "جَتار جينيت"والتبطيء أو كما يسميها  ،كل ىذا يتم عن طريق تقنييت التسريع        
 3.«حلركة السرد

 التسريع الزمني: 3-1
 .واحلذؼ وىو تقليص لزمن السرد، يقـو على تقنييت اخلالصة

 

                                                           
 .18، ص5004، 6، األردف، طأمحد محد النعيمي: إيقاع الزمن يف الرواية العربية ادلعاصرة، دار الفارس للنشر والتوزيع، عماف 1
 .618، ص5062، 6ت اإلختالؼ، اجلزائر، طوريكسية حملمد ديب، اظلوذجا، منشورالوايس بن علي: الفضاء السردي لرواية األمَتة ادل 2
 .40كاية، صينظر: جَتار جينيت: خطاب احل 3
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 الخالصة: 1 -3-1
وىي إحدى التقنيات اليت تستعمل من أجل تسريع وتَتة  ،واالختزاؿ واإلغلاز ،ترب اخلالصة اوع من االختصارتع 

أو سنوات دوف تفاصيل  ،وشهور ،السرد يف بضع فقرات أو بضع صفحات لعدة أياـ»احلركة السردية. فهي 
 1.«أعماؿ وأقواؿ

بل  يف أياـ عديدة، فالراوي ال يريدىا يف حكايتو بتفاصيلها الصغَتة. فهذه التقنية تلخص أحداثا وقعت        
 .الذي ال تسعو ىذه الصفحات ،أو صفحات، فيتقّلص بذلك زمنها احلقيقي ،يقدـ عنها حملة يف بضع أسطر

د بطريقة موجزة تقـو بدور ىاـ لتقدمي السر  أهنا تستعمل»وىذا ما أكده "زلمد عزاـ" حُت عرَّؼ اخلالصة يف قولو 
 2.«لى يف ادلرور على فًتات زمنية، يرى ادلؤلف أهنا غَت جديرة باىتماـ القارئيتج

كما ال    ػلدث أي تغيَتأف حضوره غَت ضروري ال الروائي يرى ،تقدمي وتلخيص حلدث ما ىي ،فوظيفة اخلالصة
 .يًتؾ أي ااطباع لدى القارئ

 الحذف: 3-1-2
 تقنية »احلذؼ ىو اآلخر أحد التقنيات السردية اليت يقـو عليها التسريع الزمٍت، يعرفو "حسن حبراوي" بأاو 

 3.«ـ التطرؽ دلا جرى فيها من وقائع وأحداثأو قصَتة من زمن القصة، وعد ،زمنية تقضي بإسقاط فًتة طويلة
يلغيها وال يشَت إليها، وبالتايل فالروائي فإف كاات اخلالصة تلخص أحداثا وقعت يف فًتات طويلة فإف احلذؼ 

اوية اليت ال تؤثر على يسرع من زمن السرد ويعجل يف سَت األحداث وتطورىا، حبيث ال يلتفت إىل األحداث اخل
 سَت حركتو السردية، فيسقط مدة زمنية بأكملها وال يتطرؽ إليها.

 وىو على ثالثة أاواع
من خالؿ إشارة الكاتب إىل ذلك بعبارات  ،على ضلو صريح»وفة ذاحمل زمنيةإعالف ادلدة ال وفيو يتم حذؼ معلن:

إظلا عن ادلدة  ،فالراوي ال يشَت إىل األحداث اليت تغافل عنها4.«مثل: ومضت عشر سنوات، أو بعد عدة أسابيع
 فها.ذالزمنية اليت قاـ حب

                                                           
 .10ادلرجع السابق، ص1
 .665اخلطاب السردي،ص زلمد عزاـ: شريعة 2
 .665حسن حبراوي: شعرية اخلطاب السردي، ص 3
 . 16بنهاف حسوف السعود: قراءات يف السرديات ادلوصلية ادلعاصرة، ص4
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تلك احلذوؼ اليت ال تصرح يف النص إظلا ؽلكن للقارئ أف يستدؿ »وىو حذؼ غَت مصرح بو أي  حذؼ ضمٍت:
فالروائي ػلذؼ مقاطع عديدة من روايتو  1.«أو اضلاؿ يف االستمرارية السرديةعليها من ثغرة يف التسلسل الزمٍت 

 وال يصرح هبذا احلذؼ لكن القارئ يلحظو من خالؿ الثغرات اليت تصادفو.
كما ال يشار إليو من خالؿ قرائن واضحة ويستحيل موقعو يف النص  » وىو حذؼ ال يصرح بو :حذؼ افًتاضي

أو ال من خالؿ  ،ىو من ػلدد ما إذا كاف ىناؾ حذؼ ئفالقار 2.«لكنو يُػْفًتض وقوعو حبسب سياقات النص
 ح بو.يوحي إىل وجود حذؼ غَت مصرّ مدى استيعابو لألحداث ادلتوالية، فوجود خلل يف التسلسل السردي 

 تعطيل السرد:  3-2
 يتم تبطئ الزمن السردي وتعطيلو من خالؿ تقنييت ادلشهد والوقفة

 المشهد: 3-2-1
ادلقطع احلواري الذي يأيت » الذي يساىم يف تعطيل احلركة الزمنية للنص الروائي لذلك فهو ،أحد التقنيات السردية

إف ادلشاىد سبثل بشكل عاـ اللحظة اليت يكاد يتطابق فيها زمن السرد  ثَت من الروايات يف تضاعيف السرد.يف ك
 ،إىل التطابق مع احلوار يف القصة ،ىو أقرب ادلقاطع الروائية ،وعلى العمـو فإف ادلشهد يف السردبزمن القصة .

، وادلعٌت من ىذا التعريف أف ادلشهد وسيلة 3«اصفو بأاو بطيء أو سريع أو متوقفحبيث يصعب علينا دائما أف 
 حلكاية، وذلك من خالؿ عرض األحداث الروائية ضمن سياقها السردي.اوزمن ،للربط بُت زمن السرد 

القائم بُت الشخصيات الروائية بنوعيو  ،من خالؿ تقنيات احلوار اللغوي ادلباشر ،يربز ادلشهد يف النص األديبو 
بادلشهد ألهنا زبص احلوار، حيث يغيب الراوي ويتقدـ الكالـ  مسيت ىذه احلركة »الداخلي واخلارجي، لذلك 

 4.«كحوار بُت صوتُت
على مقاطع حوارية، إف صح التعبَت يكوف ضمن ويفسح اجملاؿ للشخصيات، ويظهر  ،وفيو يغيب الراوي       

 القائم بُت الشخصيات الروائية. ،ذلك التمثيل الشفاىي

                                                           

 .616، صلوايس بن علي: الفضاء السردي يف الرواية اجلزائرية 1 
 .611ادلرجع السابق، ص 2
 .18النقد األديب، صمحيد حلميداين: بنية النص السردي يف منظور  3
 .651لبنيوي، صؽلٌت العيد: تقنيات السرد الروائي يف ضوء ادلنهج ا 4
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والكشف عن الطبائع النفسية  ،القياـ بدور حاسم يف تطور األحداث»وللمشهد وظيفة أساسية تربز يف        
والكشف  ،وإثبات وجودىا ،ورؤيتها ،فبفعلو تستطيع الشخصية التعبَت عن افسها 1.«واالجتماعية للشخصيات

 ية.شلا يضفي دلسة واقعية على الروا، إال يف إطار ادلشهد الروائيعن طباعها، إذ ال يتحقق وجود الشخصية 
وىذا  2.«ؽلثلها الروائي يف مقطع اصي طويل ،الفًتة الزمنية القصَتة» من جهة أخرى ؽلكننا اعتبار ادلشهد تلكو 

ما يثبت عرض األحداث الروائية بطريقة تفصيلية توضيحية دوف حذؼ أو تغيَت من طرؼ الراوي، فهو بذلك 
 يعمل على تعطيل حركة سَت األحداث الروائية شلا يؤدي إىل توسيع النص الروائي.

 الوقفة:  -4-3-2
توقعات معينة » بأهنا يداين"فها "محيد محية يف تبطيء السرد يعر تسمى كذلك "االسًتاحة" وىي التقنية الثاا       

دبعٌت  3.«ػلدثها الراوي بسبب جلوئو إىل الوصف، فالوصف يقتضي عادة ااقطاع السَتورة الزمنية ويُعّطل حركتها
بتصوير ادلعامل احملكي بكل مكوااتو، إذ يقف عند بعض أّف الراوي عندما يلجأ آللية الوصف والتصوير، وذلك 

 واخلارجية شلا يؤدي إىل ااقطاع سَتورة األحداث. ،والشخصيات ويكشف عن مالزلها الداخلية ،األحداث
لوتَتتو، شلا أو على األقل إبطاء  ،توقف للسرد»ادلفهـو افسو صلده عند "حسن حبراوي" فالوقفة حسبو        

مهمتو لكي  ف يفرغ الوصف منإليقاع الزمٍت للسرد وػلملو على مراوحة مكااو، وااتظار أيًتتب عنو خلل يف ا
 4.«يستأاف مساره ادلعتاد

وتتابعها وينشغل للوصف، مث يعود دلواصلة عرض األحداث ،فعند الوقفة يتوقف الروائي عن سرد األحداث        
 إىل ااقطاع سَتورة األحداث لفًتة زمنية معينة.  ما يؤدي

وصف اليت ترتبط بلحظة معينة من القصة، حيث يكوف الالوقفة »وؽلكن التمييز بُت اوعُت من الوقفات الوصفية 
، مع توقف تأملي للبطل افسو، وبُت الوقفة الوصفية اخلارجية عن زمن القصة توقف أماـ شيء، أو عرض يتوافق

 5.«زلطات اسًتاحة يستعيد فيها السرد أافاسو ،اليت تشبو إىل حد ما
ورة الزمنية لألحداث، وتوقف جرياهنا باعتماد الوصف، وذلك وعليو فتقنية الوقفة تعمل على تعليق السَت        

 بعرض تفاصيل جزئية ودقيقة.
                                                           

 .611حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي ش الفضاء، الزمن، الشخصية (، ص 1
 .618ادلرجع افسو، ص 2
 .11محيد حلميداين: بنية النص السردي من منظور النقد األديب، ص 3
 .611حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي ش الفضاء، الزمن، الشخصية (، ص 4
 .612ادلرجع افسو، ص5
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يف النص الروائي تتجلى يف كوهنما  استنتج أف أعلية اشتغاؿ تقنييت  ادلشهد والوقفة  إذف من خالؿ ما سبق       
 واحلد من سرعتو. ،يساعداف يف سبديد زمن احلكي

 المكاني وداللة الحضور:: البناء المبحث الثالث
 مفهوم المكان: -1
 لغة:  1-1

ادلكاف وادلكااة واحد... »لساف العرب" البن منظور: عاجم اللغوية، فقد ورد يف معجم "تعدد ادلفهـو اللغوي يف ادل
وادلكاف ادلوضع، واجلمع أمكنة كقذاؿ وأقذلة وإمكاف مجع اجلميع، قاؿ تعلب: يبطل أف يكوف فعال ألف العرب 

 1.«كوف: كن مكااك وقم مكااك فقد دّؿ ىذا على مصدر من كاف أو موضع منوت
 أو أماكن. ،من خالؿ ىذا التعريف يتضح لنا أف ادلكاف يدؿ على ادلوضع، ومجعو أمكنة

ف ( دبعٌت: ادلكاف: ادلوضع واجلمع أمكنة  -ؾ -ربت مادة ش ـ»كما وردت لفظة "مكاف" يف القاموس احمليط 
وأماكن، وادلكااة، ادلنزلة، والتكّوف:  أمكنةف( ادلكاف: ادلوضع، كادلكااة، مجع  -و  -مادة شؾت وأماكن، ورب

وعليو فهذا ادلعٌت ال ؼلرج من معٌت ادلوضع وادلوقع وكذلك ادلكااة أي 2.«التحرؾ وتقوؿ للبغيض: ال َكاَف وال َتَكوَّفَ 
 ادلرتبة وادلنزلة العالية والرفيعة. 

َمَكَن: ادلِكن: وادلكن بيض »يدي فنجد " ادلكاف " من راىبن أمحد الف"معجم العُت" للخليل  أما إذا ما عداا إىل
واة، غَت أاّو دلاَّ  نالدب وضلوه ضبة َمُكوف، والواحدة مكنة، وادلكاف يف أصل تقدير الفعل: مفعل ألاو موضع للكي

ادلكاف مفعل: أف العرب ال  سبكن... والدليل على أفَّ َكثُػَر أجروه يف التصريف رلرى الفعاؿ، فقالوا، مكنَّا لو، وقد 
 3.«تقوؿ: ىو من ُمَكاف كذا وكذا إال بالنصب

يتضح لَنا أّف الداللة اللغوية "للمكاف" يف ادلعاجم ال زبتلف عن بعضها  ،إذف ومن خالؿ التعاريف السابقة       
 فهي ذُبمع على معٌت مشًتؾ يشَت إىل ادلوضع وادلنزلة.

 :طالحااص -1-2
ترابطو ليربز   ،والباحثُت باعتباره الدعامة اجلوىرية اليت سبنح العمل الروائي ،لقد حظي ادلكاف باىتماـ النقاد       

مفاىيمو اتيجة اختالؼ الدراسات، وذلذا سنقـو برصد مفاىيمو أواًل يف كوحدة متماسكة البناء، حيث اختلفت 
                                                           

 .661، مادةشـ، ؾ، ف(، ص64ابن منظور: لساف العرب مج 1
 . 6512-6558الفَتوز أبادي : رلد الدين زلمد بن يعقوب: القاموس احمليط، ص 2
 .616،ص5001 6، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبناف، ط4اخلليل بن أمحد الفراميدي: معجم العُت، تح: عبد احلميد ىنداوي، ج 3
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ادلكاف »يذىب يف تعريفو للمكاف باعتباره  ""GastunBachlarالدراسات الغربية. فنجد " غاستواباشالر" 
خاضعا لقياسات وتقسيم مساحة األراضي، لقد عيش فيو ال  ،ادللموس بواسطة اخلياؿ لن يظل مكااا زلايدا

بشكل وضعي، بل بكل ما للخياؿ من ربيز، وىو شكل خاص يف الغالب مركز اجتذاب دائم، وذلك ألاو يركز 
 1.«يةالوجود حدود ربم

خياؿ إظلّا ىو  ،فهو ليس رقعة جغرافية زلدودة ادلعامل بأبعاد ىندسية ،ومساحة ما ،ٌت أف ادلكاف ال يقيد حبيزعدب
، فهو  ،تصوري من صنع الروائي يصوغو يف سليلتو باعتباره مسرحا ذبري فيو األحداث رلّرًدا التشكل ادلرسـو

وىذا ما يوحي لنا بأاو  2.«ويضعو كإطار ذبري فيو األحداثالفضاء التخيلي الذي يصنعو الروائي من كلمات »
ليتشكل يف ذىن القارئ من خالؿ تصوير الدالالت ادلكااية، وذلك عرب اللغة اليت  ،تعبَت عن خياؿ الروائي

وىذا ما  ،تساىم يف استنباط واقعية األماكن الروائية، وتقدؽلها بكل تفاصيلها الدقيقة ااطالقا من آلية الوصف
إىل  ،وىنا الحظ مدى ربقيق االاتقاؿ من ادلكاف الواقعي .وحقيقتها ،عل القارئ يشعر بواقعية تلك األماكنغل

 3.«فهو ادلكاف اللفظي الذي صنعتو اللغة ااصياعا ألغراض التخيل الروائي وحاجتو»ادلكاف الروائي الفٍت 
من  ،يريد من خالؿ ذلك ذبسيد أفكاره على شكل مقاطع لغوية ،إذف فاألديب الروائي يف توظيفو لعنصر ادلكاف

 أجل خلق صورة مقربة من الواقع.
يرى ااو أي  إذ vision de l'espaceااطلق من مفهومو للمكاف من منطلق الرؤية »غرؽلاس" فقد أما "       
منتشرة عرب امتداده ػلتوي على عناصر متقطعة غَت مستمرة لكنها  ،اصي حسب اقًتاحو موضوع مهيكلفضاء 

والعالقات ادلدركة واحملسوسة بُت الذوات الفاعلة داخل  ،وفق اظاـ ىندسي متميز يسهم يف تصوير التحوالت
وغلري عليو الزمن، فهذه  ،وعليو فادلكاف يعترب اإلطار العاـ الذي تتحرؾ فيو الشخصيات4.«اخلطاب السردي

إذ ال ؽلكن تصور وقوع حدث دوف مكاف وال ؽلكن أف تبٌت  ،ايةالعناصر الروائية تدور يف مضمار البنية ادلكا
الف احلدث الروائي يتجسد يف ادلكاف وال ؽلكن فصلو عن العناصر  ،دوف اإلشارة إىل العنصر ادلكاين ،الرواية
والتحكم فيها لتشكيل ىيكلة روائية  ،وربطها ،، ففيو تتجسد ىذه العناصر الفنية من خالؿ اجلمع بينهاىاألخر 
 فنية.

                                                           
 .10، ص6984 5ات ادلكاف، تر: غالب ىلسا، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بَتوت، طباشالر: مجالي غاستوف1
 .59، ص5060عمر عاشور: البنية السردية عند الطيب صاحل، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،د ط،  2
 .16، ص5008ة(، منشورات ارباد كتاب العرب، دمشق، د ط مسر روحي الفيصل: الرواية العربية، البناء والرؤيا ش مقاربة اقدي 3
 .612، ص5008، 6طدب، باديس فوغايل: الزماف وادلكاف يف الشعر اجلاىلي، جدار للكتاب العادلي للنشر والتوزيع،  4
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فادلكاف يؤثر يف البشر »يربط ادلكاف بالشخصية الروائية  "Yuri Lutman"" يف حُت صلد " يوري لوسباف
حىت ااو ال ؽلكننا التعرؼ على  ،وطباعهم وفق ما يقتضيو تنظيمو ادلعماري ،وبالتايل فهو يعكس سلوكهم

وذلك من  ،تتحرؾ فيو الشخصية إطار عاـفادلكاف ىنا يصبح دبثابة  1.«الشخصية إاّل من خالؿ مكاف معيشتها
وطريقة تفكَتىا توجهاها  ،وصفاها ،وسلوكاها ،خالؿ التفاعل الذي ػلدث معها، فبفعلو تتحدد ىوية الشخصية

فهو الذي  ،اليت تقيم فيو ،أبعادىا إاّل من خالؿ ادلكافو والثقافية، فالشخصية إذف ال تكتمل مالزلها  ،الفكرية
 ومقاصدىا.  ،وطباعها ،وذلك من خالؿ أفكارىا ،يف البناء العاـ للشخصيةيساىم وبشكل كبَت 

ىو العنصر الذي يرتبط بعنصر الشخصية، أف »ويؤكد على ىذا الرأي "فيليب ىاموف" الذي يعترب ادلكاف        
فادلكاف ىو  وذلذا2.«وتدفع هبا إىل الفعل ،وربفزىا على القياـ باألحداث ،البيئة ادلوصوفة تؤثر على الشخصية

وىذا األخَت ىو الذي يعطي  ،اإلطار الذي تتحرؾ داخلو الشخصية، فال ؽلكن وجود شخصية دوف مكاف
مع  ااطباعا عن شخصيتوّ إذ ىو امتداد ذلا، فالذات الشخصية ال تكتسي أعليتها إاّل من خالؿ تفاعلها وتناغمها

إضافة إىل أّف العنصر ادلكاين ىو الرابط األساسي بُت العناصر الفنية الروائية، فالتأطَت  ،ن ادلوجودة فيواألماك
 وترابطا فيما بينها. ،ادلكاين ينتج ااسجاًما

فنجد العديد من الدارسُت الذين تطرقوا إىل  مفهـو " ادلكاف" ولعلَّ أعلهم: "أمحد  ،يف الدراسات العربية أّما       
ليس رلرد وسط جغرايف، أو حيز ىندسي كما تصّوره » ما رأوه سابقوه الغربيُت فيعتربهادلكاف  مرشد" الذي رأى يف

ش طوؿ، عرض، ارتفاع ( مضافا إليو الزماف، ذلذا ال ؽلكن التعامل معو وفق ادلعايَت اليت  اذلندسة من ثالثة أبعاد
بٌت ألداء التخيل الروائي، يُ عتو اللغة ألغراض يتعامل هبا ادلكاف اخلارجي ش ادلرجعي( إاو مكاف زبيلي قائم بذاتو، ض

وذلك خبلق عالقات ذباور مع األماكن األخرى، واإلسهاـ يف تشكيل وظائف زبيلية على ادلستوى البنائي، 
 3.«الفضاء الروائي، ويف خلق ادلعٌت وعلى ادلستوى الداليل بتوظيفو توظيفا داالًّ، إلضفاء الداللة احلكائية

ولذلك  يف فلكها األحداث، إظلا ىو عنصر سردي يربز من خالؿ اللغة ة جغرافية ىندسية تسَتفادلكاف ليس رقع
 ؽلكن اعتباره مكااا لفظيا.

                                                           
 .612ص  5002، 6دراسات والنشر، بَتوت، طأمحد مرشد: البنية والداللة يف روايات إبراىيم اصر اهلل، ادلؤسسة العربية لل1
 .669 -668، ص 6984:سيزا قاسم: بناء الرواية، اذليئة  ادلصرية العامة للكتاب، مصر، د ط، 2
 .616-610مرشد أمحد: البنية والداللة يف روايات إبراىيم اصر اهلل، ص3
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وفق بنية تصويرية بغية و  ،واحلدث الروائي، ويتم ذلك عرب تقنية الوصف ،فاللغة ىي الرابط األساسي بُت ادلكاف
فالنص الروائي ؼللق عن طريق الكلمات مكااا »، لذلك الواقعااقلة لألشياء كما ىي يف تقدمي صورة مفصّلة 

 كل عن طريق اللغة.شفادلكاف يف الرواية مكاف خيايل افًتاضي يت1.«خياليا لو مقوماتو اخلاصة أبعاده ادلميزة
وداللة فالداللة ادلكااية ابتعدت كل البعد عن الداللة ادلرتبطة باحلدود اجلغرافية، بل اكتسبت داللة لغوية تارة 

 ادلشكلة للعمل الروائي. الفنيةشاملة تارة أخرى، وذلك من خالؿ عالقتها بالعناصر 
باعتباره ال ؽلثل خلفية األحداث فحسب، بل واإلطار الذي »زلمد عزاـ" الذي يرى ادلكاف كما صلد تعريف "

 2.«منها، ويعطيها يأخذػلتويها، وىو عنصر فاعل يف الشخصية الروائية، 
، ادلوجود فيو تكتسب أعليتها من خالؿ تفاعلها مع ادلكاف ،ىذا ما يدؿ على أف الشخصية يف الروايةو          

 وينشأ فيو احلدث الروائي. ،ألاو ؽلثل األرضية اخلصبة اليت تتحرؾ فيو
ىو الكياف االجتماعي الذي ػلتوي على خالصة التفاعل بُت » تعريف "ياسُت النصَت" باإلضافة اىل       

 3.«اإلاساف ورلتمعو، لذا شأاو شأف أي اتاج اجتماعي آخر ػلمل جزءا من أخالقو وأفكاره ووعي ساكنيو
 ،واالجتماعيةألاو يكوف مفعما بالقيم اإلاسااية  ،بُت الفرد واجملتمع ،فادلكاف عنده مرتبط بذلك التفاعل القائم

 يعرب عن مواقف الشخصية.
واحلركة  يلد األحداث قبل أف تلده، ويعطينا تصورا ذلا، واألشخاص والزماف»لسا" فَتى بأاو أما "غالب ى       

 األحداث.داخلو الشخصيات، وتسَت على زلوره  تصب ذلك أاو وعاء 4.«اليت تشكل وحدة ال تنفصل
اصر فبدواو تسقط تلقائيا العن»ومقوماتو ادلكااية  ،إاّل يف ضوء معطياتو ،إذ ال ؽلكن دراسة احلدث الروائي       

 بل ىو ادلؤثر وادلتأثر هبا. ،فادلكاف ليس عنصر ثابتا معزوال عن عناصر الرواية األخرى 5.«ادلشكلة لو
العناصر الفّعالة يف  ىحدىي أ فقط إظلا ،ال سبثل تأطَتا ذبري فيو األحداث الروائية ،وعليو فالبنية ادلكااية       

والشخصيات، باعتباره  ،ىو الذي ينظم حركة األحداث ،سَت تلك األحداث، لذلك فادلكاف يف العمل الروائي
يربز يف عالقاتو مع ادلكواات السردية األخرى، وىذه األخَتة ال تنتظم إاّل ضمن إطار  ،مكوف سردي أساسي

                                                           
 .604سيزا قاسم: بناء الرواية، ص1
 .1ص، زلمد عزاـ: شعرية اخلطاب السردي2
 .61-61، ص 6981وادلكاف، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد، العراؽ، د ط، ياسُت النصَت: الرواية 3
 .509، ص6986، 6غالب ىلسا: ادلكاف يف الرواية العربية، واقع آفاؽ، دار ابن رشد، بَتوت، ط 4
 .611باديس فوغايل: الزماف وادلكاف يف الشعر اجلاىلي، ص 5
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يشكل لنا بناء الرواية. وفيو يغيب الراوي ويفسح اجملاؿ للشخصيات، ويظهر على شكل  ، من شأاو أفمكاين
 القائم بُت الشخصيات الروائية. ،إف صّح التعبَت يكوف ضمن ذلك التمثيل الشفاىيمقاطع حوارية، و 

 :وداللتها أنواع األماكن -2

 المكان المفتوح: -2-1

حيز مكاين خارجي ال »يعّرؼ بأاو  .ىندسي يشمل كل ما ىو منفتح ،بعد جغرايف ىو ادلكاف اخلارجي ذو       
 1.«وغالبا ما يكوف لوحة طبيعية يف اذلواء الطلقربدُّه حدود ضيقة يشكل فضاء رحًبا، 

 فادلكاف ادلنفتح إذف ال ربدُّه حدود وحواجز ويكوف بارزا يف الطبيعة وادلدف والشوارع... اليت تشهد حركية مستمرة.

كوف ىذه األخَتة إطارا الاتقاذلا، حيث تكوف   ،وبالتايل فالشخصيات الروائية تتحرؾ داخل تلك األمكنة       
تتخذ الرواية يف عمومها أماكن »لى اتصاؿ بالعامل اخلارجي منفلتة عن كل القيود واحلدود اليت ربكمها إذ ع

لالختالؼ بفرض الزمن ادلتحكم يف تؤطر هبا ألحداث مكاايا، وزبضع ىذه األماكن  ،منفتحة عن الطبيعة
 2.«ويف أاواعها إذ تظهر فضاءات وطلتفي أخرى ،ويف طبيعتها ،شكلها اذلندسي

شلّا غلعل  تسمح باالتصاؿ ادلباشر مع الغَت توحي األمكنة ادلفتوحة بأهنا أماكن ااتقالية عامة، ذلا كيااات شلتدة، إذ
 الشخصية تتمتع بنوع من احلركية.

مسرحا »والتحرر والتنقل واحلركة حيث يُػَعدُّ  ،إّف ادلكاف ادلفتوح يف العمل الروائي ػلمل دالالت االتساع       
حلركة الشخصيات وتنقالها، وسبثل الفضاءات اليت ذبد فيها الشخصيات افسها دلا غادرت أماكن إقامتها الثابتة 

 3.«واألحياء وأماكن لقاء الناس خارج بيوهم كاحملالت وادلقاىي ،واحملطات ،مثل الشوارع
، يتسم باال زلدودية واحلرية يف ال تقيده وال تضبطو حواجز وقيود ،وذلذا فادلكاف ادلفتوح فضاء خارجي       
 دوف موااع، وتتخلص من االاغالؽ على العامل الداخلي.تنتقل الشخصية من مكاف إىل آخر  إطاره

 

 

                                                           
 . 26، ص5009ائرية الثورية، دراسة بنيوية لنفوس ثائرة، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، د ط، أوريدة عبود: ادلكاف يف القصة القصَتة اجلز 1
 .544، ص5060، 6شريف حبيلة: بنية اخلطاب الروائي، عامل الكتب احلديث، األردف، ط 2
 .40حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي ش الفضاء، الزمن، الشخصية (، ص 3
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 المكان المغلق: -2-2
وىو اقيض ادلكاف ادلفتوح، فهو أكثر األمكنة ارتباطا باإلاساف، إذ رَبُدُّه أبعادا ىندسية وجغرافية ويكوف أضيق من 

احليز الذي ػلوي حدود مكااية تعزلو عن ادلكاف اخلارجي، ويكوف زليطو أضيق »ادلكاف ادلفتوح، وبالتايل فهو 
 1.«بكثَت بالنسبة للمكاف ادلفتوح

، وزلصورة عكس ادلنفتحة، والشاسعة  زبضع مساحتها للمحدودية كوهنا ضيقة ،ألمكنة ادلنغلقةوذلذا فا       
... وأّما االاغالؽ فنعٍت بو خصوصية ادلكاف »وىنا يصرٍّح " عبد احلميد بورايو" يف قولو: .واالافتاح ضد االاغالؽ

لذلك فادلكاف ادلغلق ؽلثل عموما ادلكاف الذي يقطن فيو الشخص، فهو  2.«واحتضااو لنوع من العالقات البشرية
وعا من اخلوؼ وأحيااا أخرى قد يَوّلد ا ،ومستقرا أحيااا ،كواو مأوى آمنالكل أفراحو وعواطفو وأحزااو،   ذمال

و أو بإرادة ويبقى فيو فًتات طويلة سواًء كاف بإرادت ،ادلكاف الذي يعيش فيو اإلاساف»هو والعزلة والوحدة، ف
 3.«بُت اإلاساف ومكااو حىت يتحوؿ ىذا الصراع إىل ألفة ،اآلخرين، ولكن يف ىذا العيش تربز الصراعات الدائمة

 إجباريما ىو اختياري وفيو يسود األمن واالستقرار، ومنها ما ىو  ،إذف فادلكاف ادلغلق يكوف اوعُت منها       
يف العمل الروائي يوصي بنوع من العزلة واخلصوصية ألفَّ  وفيو يربز التقيد بضوابط زلددة، وعليو فادلكاف ادلغلق 

ومنفصلة على العامل اخلارجي تقيدىا حواجز  ،كياااتو غَت شلتدة وزلدودة عموما، ففيو تكوف الشخصية زلصورة
 وتَقلِّل من حريتها.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .29عبود: ادلكاف يف القصة القصَتة اجلزائرية الثورية، صأوريدة 1
 .641، ص6994ط، واف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر دعبد احلميد بورايو: منطق السرد دراسات يف القصة القصَتة اجلزائرية احلديثة، دي2
 .16، ص5064-5061 ، جامعة قطرسم اللغة العربيةجيهاف عوض أبو العمرين: مجاليات ادلكاف يف شعر سبيم الربغويت، رسالة ماجيسًت، ق 3
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 دث في الفعل الروائي:: تصوير الحالمبحث الرابع
 مفهوم الحدث: -1
 ة:لغ1-1

اقيض  حدث: احلديث: اقيض القدمي، واحلدوث:»ورد يف "لساف العرب" "البن منظور" كلمة "احلدث"        
 1.«القدمة. حدث الشيء ػلدث حدوثا وحداثة... وحدث أمر أي وقع

وكل ما ىو ضد القدمي، وكذلك وقوع األمر وحدوثو. كما جاء يف معجم  ،ومعٌت ىذا فاحلديث ىو اجلديد       
حدث الشيء حدوثا وحداثة، اقيض قدـ واألمر حدوثات وقع رجل حديث كثَت احلديث واحلديث  »"الوسيط" 

وافي القدمي كذلك كثرة األقواؿ من الكالـ  ،وقوع الشيء واجلديدومعٌت ذلك 2.«كل ما يتحدث بو كالـ وخرب
 .واخلرب
يقاؿ صار فالف أحدوثة أي: أكثروا فيو األحاديث، وشاب َحَدُث وشابة »كما ورد يف معجم "العُت"        

حدثة: فتية يف السن، واحلدث من أحداث الدىر شبو النازلة، واألحدوثة: احلديث افسو، واحلديث: اجلديد من 
ال يبتعد عن ادلعاين السابقة اليت ربمل داللة وىذا ادلعٌت 3.«األشياء، ورجل حدث كثَت احلديث، واحلدث: اإلبداء

 اجلّدة ووقوع األمر وكثرة األقاويل واألخبار.
ومن خالؿ التعاريف السابقة يتضح لنا اتفاقها على أّف احلدث يدؿ على حدوث األمر ووقوعو وكثرة        

 األخبار.

  :اصطالحا -1-2
الروائي، وبفعلو تسَت الرواية وفق اظاـ تسلسلي منطقي  دث يف العمل الروائي احملّرؾ الرئيسي للنصيشكل احل

 ؼللو أي اص روائي من عنصر احلدث. لألحداث، إذ ال
األشياء اليت وقعت ويعٍت تتابع حكي أكثر من حدث واحد  »احلدث يف قولو: " يعّرؼ "سعيد يقطُت       

 4.«بشكل مًتابط
 نها تدور حوؿ موضوع عاـ، تلك الوقائعومعٌت ىذا أف احلدث ىو مجلة وقائع متالمحة فيما بي

                                                           
 .25، ص4ابن منظور: لساف العرب، مادة حدث، مج 1
 .610-629، ص5002، 4إبراىيم مصطفى وآخروف: ادلعجم الوسيط: مكتبة الشروؽ الدولية، لبناف، ط 2
 .591، ص6اخلليل بن أمحد الفراىيدي: كتاب العُت: مادة شحدث(، ج 3
 .46، ص5002، 4سعيد يقطُت: ربليل اخلطاب الروائي ش الزمن، السرد، التبشَت(، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بَتوت، ط 4
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 ذلا ارتباطات وثيقة بالعناصر الفنية األخرى.
رصد للوقائع اليت يفي تالمحها »قولو: ب ،تقنية احلدث يف العمل الروائييتطرؽ عبد "ادلالك مرتاض" دلفهـو        

أي أف العمل الروائي 1.«لعملية السردوتتابعها إىل تشكيل مادة حكائية يف كيفية النسيج وطريقة الربط ادلتسلسل 
وىذا ما يثبت لنا ارتباط ،ىو عرض جملموعة أحداث ووقائع قامت هبا الشخصية الروائية يف إطار مكاين وزماين 

 ادلشكلة للنص الروائي، وذلك من خالؿ ااتظاـ أجزائو الداخلية. احلدث جبميع العناصر السردية
ىو رلموع األفعاؿ واألقواؿ مرتبة ترتيبا سببيا تدور حوؿ »قولو: يعرفو ب"عبد القادر أبو شريفة" ف أما       

وتصور الشخصية أبعادىا، وىي تعمل عمال لو معٌت كما تكشف عن صراعها مع الشخصيات ،موضوع عاـ 
 2.«األخرى
وىكذا  ،فالروائي خالؿ تشكيلو لعملو الروائي ينطلق يف ترتيبو لألحداث الروائية من احلدث األوؿ إىل الثاين       

يجة احلدث األوؿ، لذلك يكوف ترتيب دواليك، ليكوف احلدث سببا لوقوع احلدث الثاين، ووقوع ىذا األخَت ات
 األحداث ترتيبا سببيا

والًتتيب ،قاسم" ىي األخرى تؤكد على اقًتاف احلدث الروائي بالتسلسل الزمٍت من جهة ثااية صلد "سيزا        
رلموع األحداث ادلًتابطة اليت ترد يف العمل الروائي، فإاو أيّا كاف ىذا الًتتيب األصلي  »بأاوالسبيب إذ تُقرُّ 

رواية القصة عمليا ؽلكن  لألحداث يف داخل العمل األديب، وبالرغم من التسلسل الفعلي لتقدؽلها للقارئ، فإاو
 3.«وفقا للتسلسل الزمٍت والًتتيب السبيب للوقائع

فالراوي يعمل على  بالضرورة ارتباط فعل ما بزمن معُت.و  ،فتتبع األحداث الروائية مرتبط بالتسلسل الزمٍت       
 ومنطقاتو لتشكيل بنية متكاملة. لك األحداث، وترتيبها حسب تفكَته ،تغيَت ت
غالبا ما صلد الراوي يستنبط أفكارا من واقعو ويعاجلها بطريقة لغوية فنية مجالية، وبالتايل فاألحداث الروائية ف       

بالضرورة تكوف صورة عن األحداث الواقعية ادلعاشة، ومهمة الروائي ىنا إضفاء عليها اوعا من التكثيف اللغوي 
الروائي ليس سباما كاحلدث الواقعي ش يف احلياة اليومية ( احلدث »لتكوف ذات معٌت وااسجاـ ألف  ،والفٍت اجلمايل

ؼلتار من األحداث ما يراه مناسبا لكتابة روايتو   وإف ااطلق أساسا من الواقع ذلك ألف الروائي حُت يكتب روايتو
ال  ن احلدث الروائي شيئا آخرومن خيالو الفٍت، ما غلعل م،ويضيف من سلزواو الثقايف ،وػلذؼ  ،كما أاو ينتقي

                                                           
، 6991، 4عبد ادللك مرتاض: ألف ليلة وليلة، ربليل سيميائي تفكيكي حلكاية محاؿ بغداد، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنوف، اجلزائر، ط 1

 .62ص
 658، ص5008، 4عبد القادر أبو شريفة: مدخل إىل ربليل النص األديب، دار الفكر، عماف، األردف، ط 2
 .45.سيزا قاسم: بناء الرواية، ص3
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فالراوي حُت تشكيلو لنصو الروائي يقـو باختيار أحداث واقعية 1.«األصللو يف واقعنا ادلعيش صورة طبق  صلد
 زبدـ موضوعو العاـ، ويتصرؼ فيها حسب تفكَته.

يقتضي حضور الشخصية  ،ااطالقا من التعاريف السابقة يتضح لنا أف احلدث ىو صلب ادلنت الروائي       
ومكوااتو  ،لتتشكل يف إطار مكاين وزماين،  ومن خالؿ ترابط ىذه العناصر الفنية يتم ىيكلة النص الروائي

وادلكااية، ومن دوف  ،احلدث الروائي ال يقدـ سوى مصحوب جبميع إحداثياتو الزمااية»األساسية وااتظامها ألف 
 2.«يؤدي رسالتو احلكائيةوجود ىذه ادلعطيات يستحيل على السرد أف 

 :وآليات التصوير الفني أنواع الحدث -2
 يف العادة ينقسم إىل قسمُت: إف احلدث الروائي        

 الحدث الرئيسي: -1
وىو ادلوضوع العاـ الذي تدور حولو الرواية، فلكل رواية حدث رئيسي تقـو عليو، باعتباره الركيزة األساسية يف 

فاألحداث الرئيسية تشكل حلظات سردية ترتفع احلكاية إىل اقاط حامسة وأساسية يف اخلط »تطور رلريات الرواية 
واليت تدفع حركة األحداث إىل واحد من بُت  ،الذي تتبعو األحداث، لذلك ؽلكن اعتبارىا اقاط تتابع يف احلكاية

 لذلك فهي اليت تساىم يف تطور الرواية واحملركة ذلا . 3.«طرائف كثَتة شلكنة

 الحدث الثانوي: 2-2
وىو رلموعة مواضيع فرعية تتداخل فيما بينها لتشكيل احلدث األساس، تربز لدى الشخصية الفرعية وتعترب 

ربقق خيارات األحداث وذلذا تشكل اقاط »ففي األحداث الفرعية  عنصرا مساعدا يف قياـ احلدث الرئيسي.
أو زلفزات ساعدت يف  ،وتظهر بوصفها رلرد وسائل يتحقق من خالذلا تأثَت األحداث ،ربوؿ يف تطوير احلكاية

 4.«اصلاز خيارات األحداث الرئيسية

                                                           
 .11آمنة يوسف: تقنيات السرد يف اظرية والتطبيق، ص 1
 .59حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي،ص2
، إشراؼ: مذكرة لنيل شهادة ادلاجيسًت -ذجياظلو  -عند مسَت قسمي رواية تصريح بضياع لروائيسليمة برجيحاف، صوريا بوعناين: خصائص اخلطاب ا 3

 . 16، ص5062-5064يوسف رحيم، كلية اآلداب واللغات، قسم اللغة واألدب العريب، جامعة جباية، 
 .15ادلرجع السابق، ص4
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دوف إحداث  ،أو الفرعية تعمل كمحفز دلسايرة رلريات احلدث الرئيسي ،فهذا يعٍت أف األحداث الثااوية       
إىل جاابو احلدث  ،ود الفعل الروائي وسَتورة أحداثوتطور أو تغيَت. وعليو طللص أف احلدث الرئيسي ىو عم

 الفرعي الذي يعترب مساعًدا وزلفزًا تعمل لو.
مساعدة ومكملة لألحداث الرئيسية من أجل تكوين بناء سردي خالص. ووفق ىذه لذلك فاألحداث الفرعية، 

ًتكيبية اليت تشكل البينة السردية، فإف  ال تقل شأاا عن أعلية باقي العناصر ال ،الرؤيا ؽلكن القوؿ أفَّ أعلية احلدث
 ف احلدث ىو القاسم ادلشًتؾ بينهم مجيعا.،  ومكاين فإكاات الشخصيات تتضافر فيما بينها يف إطار زماين
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 الشخصية في رواية ظل التفاحة. تشكلالمبحث األول: 
قنديل" أف يركز اىتمامو على ىذه  إبراىيمألنبية الشخصية يف الفعل الروائي، كاف لزاما على الروائي "ؿبمد  نظرا

الركيزة األساسية، من خبلؿ مراعاة خصوصية اؼبوضوع، والعصر، والكتابة الروائية. وؽبذا جاءت شخصيتو موزعة 
 بُت شخصيات أساسية، وثانوية، وأخرى ىامشية.

ذ الروائي يف التعريف بشخصياتو الروائية طريقتُت، األوىل مباشرة حيث ت          عرخؼ الشخصية عن نفسها وقد ازبخ
)عبلء، بيشوي(، اليت تظهر من خبلؿ عرض ـبتلف صفاهتا الظاىرية، والباطنية، أو من خبلؿ اغبوار مع 

 عن تساؤالت تدور حوؽبا. اإلجابةشخصيات أخرى، فتعخِرؼ بنفسها من خبلؿ 
لف الروائي شخصية أخرى بأداء ىذه والثانية غَت مباشرة، أين يقـو الراوي بتقديبها وذكر مواصفاهتا، أو يك       

بيشوي، سامل(. وقد نقل الروائي أغلب أحداث روايتو على لساف شخصياتو الروائية وخباصة شخصية اؼبهمة )
 البطل "عبلء توفيق" الذي سرد ـبتلف ىذه األحداث.

 الشخصيات المحورية:  -1
ظل التفاحة" الثبلث شخصيات، وىي ؿبورية تدور حوؽبا األحداث الرئيسية يف رواية " الشخصيات مل تتعدخ 

 إحداىاالرئيسية، حيث أهنا تأخذ اغبصة األكرب من اؼبهاـ اليت تشغل اغبيز الروائي. فبل يبكن االستغناء عن 
 باعتبارىا احملرؾ الذي يقود اغبركة السردية إىل األماـ، من أجل أف تبلغ هنايتها اؼبنشودة.

 الء توفيق:شخصية ع 1-1
وىي الشخصية األوىل اليت نصادفها، من مطلع الرواية إىل آخرىا، ويبكن القوؿ أف "عبلء توفيق" ىو بطل        

 الرواية الذي تستند إليو باقي الشخصيات الروائية، فوظيفة ىذه األخَتة مرتبطة حبضوره. 
وىو شاب عاىن يف حياتو بسبب الفقر، والظروؼ الصعبة احمليطة بأحبلمو، ورغباتو، حيث زرعت يف نفسو بذرة 

فمنذ والديت وأنا أربرؾ يف مساحة ؿبدودة من  مل يكن يف األمر جديد علي؛»اليأس، ونظرة مغالطة ؼبعٌت اغبياة. 
ثمر، ودائما كاف التطور واؼبستقبل يفرضاف أنفسهما، اػبيارات، بُت بقاء خامل وعقيم يف العزبة، وابتعاد طموح وم

والعزبة صغَتة ال تتسع للتخطور، رغم خصوبة أرضها ودفئ أجوائها اؼبفعمة باحملبة والسبلـ فإهنا ال تصلح إلنبات 
 1.«مستقبل

                                                           
 . 71، ص 7119، 1ؿبمد إبراىيم قنديل> ظل التفاحة، دار هنضة مصر، ط 1
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عن  فلم هبد "عبلء" طريقا للهروب من ىذه اغبياة اليت يعيشها، سوى الذىاب إىل القاىرة، وربقيق ما عجز
للخروج من دائرة الثبات، واعبمود اليت تتحكم  ،الذي يتشبَّث بذيلو اؼبنقذربقيقو يف قريتو، فكانت القاىرة دبثابة 

جوعاف  ألوؿ مرة يا عبلء سيحدث لك ما وبدث للناس، لن تبيت وحدؾ» يف مساره. يقوؿ يف مطلع الرواية>
ألياـ تلتقط اػببز اعباؼ من سلة اؼبهمبلت تغمسو يف الشاي لتشبع، لن تقًتض جنيهات من أجل مواصلة 

ال سبلك ترؼ التفكَت يف كيفية العودة منو، اآلف سيحدث لك ما وبدث ربملك إىل ندوة أدبية، أو امتحاف 
دت أقدار اَّموع بقدرؾ كاف ىبلكهم وىبلكك للناس، لكن  1.«حُت اربخ

ءت عاصفة غَت إذ جا ،غَت أف ىذا اغبلم كاف بعيد الوصوؿ إليو، فعنصر اؼبفاجأة دائما ما يفرض قراره     
اليـو »ال يعرؼ خطى اػبروج من متاىتها  ،رأسا على عقب، قادتو إىل طريق ؾبهولة "عبلءمتوقعة وقلبت حياة "

امت فيو العاصفة، كنت ذاىبا إىل القاىرة أضبل رواييت األوىل يف رأسي، أخطط لبلنتصار عليهم يف معركة الذي ق
 2.«أدرؾ تفاصيلها، واستعد ؽبا طواؿ عمري

ؿباوال إيصاؿ ـبتلف األحاسيس  ،عاصفة يف صفحات الرواية، حيث عاد إليها الراويوقد تعدخد ذكر تلك ال       
يف ذلك اليـو البعيد؛ مل »> أنداؾفيقوؿ واصفا الرعب الذي سبلك "عبلء"  ،ىذه الشخصية واؼبخاوؼ اليت عاشتها

يدرؾ عبلء أف الرعب الذي أظل العامل كلو تغلغل بطريقة ما بداخلو، ورغم ما بدا عليو من عـز على إكماؿ 
فقد كاف "عبلء"  3.«يحالطريق إىل ؾبهوؿ آمن. إال أف طفبل خفيخا يسكنو كاف يرتعد مع كل طرقة رعد وىبخة ر 

 والفزع، رغم وصولو إىل جزيرة آمنة. يرتعد من اػبوؼ
من  إؽبيا ، بل كانت أمرا، فإف الصدفة تنحٍت أماـ القدر. فالعاصفة مل تأت ىباءً اإللووألف كل شيء ؿبكـو بيد 

لبسر الكثَت لكن ردبا »نيب ؾبهوؿ. ويتضح ىذا من خبلؿ قوؿ "عبلء توفيق">  الذي اتبعو ،أجل تصحيح اؼبسار
نعيش أحداث اػبسارة كشريط سينمائي يصيب أبطالو وكبن نتفرج أماـ الشاشة مبضغ الوقت واؼبتعة لكن اغبفرة 

 4.«اليت تتخلق داخلنا يكوف ؽبا وقت تتقيَّح  فينفجر الصديد، وليس أمل اػبسارة فادحا إال يف إدراكو
لقى على جزيرة خالية كاف "عبلء توفيق" من الناجُت الذين تصدخوا للموت وجها لوجو، حيث وجد نفسو م          

إىل جانب بعض الشخصيات األخرى. ففي ىذه اعبزيرة  ،ا أرضهاعلى عروشها، فكاف من القبلئل الذين وطؤو 
فالشخصية احملورية   تكن يف ـبيلتو. عاش ؼبدة تتجاوز العامُت، أين تبدأ قصة أخرى، ويعيش حياة جديدة مل

                                                           
 .:1ص الرواية > 1

 .19الرواية> ص  2
 .75الرواية> ص  3
 .97الرواية> ص  4
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دائما ما تتعرض ؼبختلف التقلبات اغبَدثية، فهي تتحاب حينا، كما ىو اغباؿ مع شخصية "عبلء" فقد وقع يف 
كيف إلنساف أف وبب »لرواية اطع من حب صفية، وىي شخصية ثانية صادفها على اعبزيرة .كل ىذا ورد يف مق

كنو أحب قباتك يا صفية أكثر من إدراكك أنت ألي مشاعر ذباه قباتك قباة إنساف آخر أكثر من نفسو؟. ل
أنت اآلف مل ذبد الوقت لتحيبٍّ ما حدث بعد ، تعيشينو فقط على حقيقتو وتستمتعُت بكل ذرة ىواء تدخل 

 1.«صدرؾ، لكن الفىت اعبالس جبوارؾ وجد الوقت الكايف ليحبك وانتظر كثَتا لَتاؾ ويقدر قباتك حق قدرىا
"عبلء"، وإحدى الشخصيات  ، حيث جاء على لساف الطفل "سامل" يوضح العبلقة بُت والدهوتتصارع حينا آخر

ال أذكر بالضبط مىت بدأت األمور تسوء بُت سقراط وأيب لكن سلطة »حديثة الظهور "سقراط" حيث يقوؿ> 
بلؼ يف وجهات النظر، وعمخق الرئيس الفعلية كانت تصطدـ أحيانا بسلطة األستاذ الروحية حُت يكوف شبة اخت

 2.«مكرىُتأو الناس نقاط اػببلؼ بينهما باكبيازىم إىل رأي األستاذ رغم تنفيذىم ألوامر الرئيس دائما خوفا 
، بل صبخ تركيزه فقد ذبنب الراوي اإلكثار من ذكر السخمات اػبارجية ،أما عن مواصفات "عبلء توفيق"       

من ناحية اػبوؼ، والرعب الذي عايشو، أثناء اصطدامو اليت عاشها، سواء  ،ةعلى وصف ـبتلف احملطخات العاطفي
بالعاصفة، أو من ناحية اؼبشاعر، واألحاسيس اليت سكنت قلبو قبل، وبعد ذلك اؼبفًتؽ الذي رزقو حياة جديدة. 

فهو كما  ،وبدقة على الشخصية اليت أراد الروائي رظبها ،عادة ما تتيح لنا إمكانية التعرؼ ،صفات الباطنيةفاؼبوا
 أنا عبلء توفيق، عبلء ؿبمود السيد توفيق، وحيد كالصحراء، ورقيق كالبندوؿ، وملعوف بنفسي اليت»يقوؿ> 

 3.«كم، اكتشفت ذلك بعد فوات األواف، ظننتو وحيا يرشدين...تتحدث إيلخ كما تتحدثوف إىل بعض
تسم ُّا إمعنوية، حيد وضعيف، يصارع نفسو اليت تقوه دائما إىل اؽببلؾ، وىذه مواصفات "فعبلء توفيق" و        

 ع العاصفة، وقبل تغَترِ ؾبرى حياتو الذي تغَتت معها قناعاتو، وطباعو."عبلء" قبل وقو 
أوؿ قدومو كنت تراه يف »إضافة إىل وصف اغبالة اؼبزرية، اليت كاف فيها "عبلء" على اعبزيرة وحيدا يصارع اؼبوت 

بعيد العهد  هها بثبات واستهتار... لكنو اآلفإىل اعبزيرة مبتسما، وىادئا كلما ىبخت ريح عاصف وقف يف وج
 4«...بالنجاة... ىباؼ صرير الرياح، وقرقعة البحر ويناـ منكمشا كجنُت نوما متقطعا يعجخ بالكوابيس

ة "عبلء"، بل اكتفى بتلك التعابَت اإلنشائية، اليت وعليو فإف الراوي مل يرد أي مواصفات جسمانية لشخصي       
 توحي إىل حالة البطل الفعلي، الذي سبحورت حولو جل األحداث الروائية.  

                                                           
 .81الرواية> ص  1
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 شخصية صفية:  2_1 
اليت دارت حوؽبا األحداث، وكانت فاعبل أساسيا يف ربريك ؾبرياهتا، فهي األخرى  من أىم الشخصيات      

يف تطوير حركة السرد، حىت وإف كاف دورىا يستند إىل دور البطل "عبلء توفيق" ورغم  بطلة الرواية، اليت سانبت 
حضورىا يف الرواية كاف ؿبدودا، إال أنو كاف بالدور الرئيسي، الذي سبحورت  كونو يسَت يف نطاؽ ضيق؛ أي أف

 حولو أحداث الرواية.
حُت سحبهم الطوفاف إليها، فكانت لو األنيس  وىي فتاة حسناء، التقى ُّا "عبلء" يف أيامو األوىل على اعبزيرة،

أرسلتها األقدار يل يف أوؿ أيامي على »الذي حرره من وحدتو اليت حكمت عليو باإلعداـ. ويتضح ىذا يف قولو> 
 1.«اعبزيرة، تؤنس وحشيت وتربت على قليب وتنَت روحي باحملبة والسبلـ

وراين"، وقد تعدد وصفها يف وىي "صفية" شرقاوية األصل، ظبيت كذلك تكريبا عبدهتا العمدة "صفية اغب      
األنوثة اليت أسرت ُّا حيث يصفها الراوي تارة ومن مث يصفها "عبلء" تارة أخرى. وىي فتاة ذبسد معٌت  ،اغبكي

حملت صفية معٌت لكل ما فررت منو، وذبسيد ... حىت »قلب عبلء. وظهر كل ىذا يف مقاطع عديدة من الرواية> 
لكل ما عانيت لتفاديو، اؼبرأة اغبب القيد، ضمة األنثى الطرية، وأنفاسها الدافئة تلملم جسدا مبعثرا... تتلوى يف 

 2.«أحضانك رقصة خالدة تعيد ترتيب فوضاؾ وتبعث الرغبة اػبامدة يف أعضائك ميبلدا جديدا 
بنت عادية »حمل من والدهتا وجها مستطيبل، وأنفا رفيعا، ومن والدىا ابتسامة لطيفة ؽبا مبلمح والديها، فت      

فيها من مبلمح أمها وجو مستطيل وأنف رفيع شبو غائب، ومن مبلمح أبيها عُت غائرة وابتسامة تعبد ترتيب 
 3.«إال بعد انتهاء االبتسامةخلل ال يدرؾ وجوده 

تزوجت ابن عمها "حسُت"، وكانت تعمل معو يف حصاد البطيخ طواؿ قبل أف تصل إىل اعبزيرة، كانت قد 
اؼبوسم. مل يبض شهر على زواجهما، أين ىبت العاصفة، وأخذتو منها، وضبلتها إىل جزيرة خالية، لتجد أمامها 

 حياة مل تتخيل عيشها.
وشعر »ابة العامُت  ر زقت بعائلة احتضنت وحدهتا، وكانت أما مثالية، وزوجة عظيمة، وعاشت يف اعبزيرة قر 

باالمتبلء حُت فكر أنو وصفية سيبدآف العامل من جديد كآدـ وحواء. كانا قد استقرا يف كهفهما وأنشأ لبيشوي 
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 يلملماف شعت األياـ دبحبة ال تعرؼ ، وبدأ حياهتما معا ناعمُت ىادئُتومينا وسامل كوخا يف سفح اعببل
 1.«السأـ

حبناف معها باغبناف الذي طاؼبا افتقدوه.   ااألوالد أهنا غريبة عنهم، فأحسو  فكانت "صفية" أما حقيقية، ومل يشعر
 اعبزيرة كما عمر أدـ وحواء األرض. اكما بنت مع "عبلء" حياة جديدة ليعمرو 

ماتت صفية بعد يومُت، ولعن نفسو فأصابتو اللعنة » تدـ، فقد قطع وصلتها موت صفية لكن ىذه السعادة مل
وافتها اؼبنية وخطفت روحها، 2.«عيناه بغشاء من العمى مل يبكنو من سبهيد قربىا كما ينبغيوخار عزمو واكتست 

بسبب اؼبرض الذي أمل ُّا، بعد رحيل ابنها "بيشوي" فكاف سببا يف موهتا.  فبا أوقع اعبميع يف دوامة من اغبزف 
 واألمل.

 شخصيات األطفال الثالثة:  1-3
الروائية الكربى، من بداية الرواية، إىل هنايتها، فقد شغلوا حيزا كبَتا داخل ثبلثة أطفاؿ، تدور حوؽبم األحداث 

 اليت كانت قارب النجاة الذي ،اعبزيرة اغبدود الروائية. اجتمعوا من مناطق ـبتلة، حيث جرفتهم مياه البحر إىل
وىم>  3.«يف نقطة خرسانية ال تتجاوز مًتين يف مًتين امن جهات ليلتقو  اثبلثة أطفاؿ أتو » من اؽببلؾ. مخلخصه

بيشوي ، ومينا، وسامل. ولكل واحد منهم ظروفو اليت عاشها، قبل أف تلم ُّم الفاجعة، وتغَت ؾبرى حياهتم 
 بعدىا حياة تضمد أوجاعهم احملفورة يف القلب، والذاكرة. ويصادفوا ،بذلك رحاؽبم على اعبزيرةووبطوا 

سنة وىو مسيحي الديانة يتيم األبوين فقدنبا يف حادث سَت يف الطريق إىل  اثٍت عشر ن العمريبلغ م "فبيشوي"
عاش بعدىا يف اؼبيتم،  4.«الشاطئ الذي قتل وادي يف الطريق إليو يف اغبادثة اليت أتت يب إىل الدير» الشاطئ.

وىو اآلخر مسيحي فقد والدتو، ربت جناح الراعي، الذي كفلو إىل جانب "مينا"، البالغ من العمر تسع سنوات، 
كاف مينا ابنا لبائعة بسيطة مقطوعة من شجرة مات زوجها ورعتها »ووجد نفسو يف كنف الراعي "صمويل" 

 5.«الشعب يف حادثة شهَتة... وأرسل مينا إىل دير الرباري ؾبلسالكنيسة حىت دىستها سيارة ابن 
عاناة، فقد كاف الراعي يعاملهم بقساوة معهم األمل واؼبفكاف "مينا" و"بيشوي" أخوين من دـ ـبتلف، هب       

الدير إىل قبلية اعببل مع راعينا الشماس  إرساليةكنا يف   قبل الطوفاف» ويبارس سلطنو عليهم رغم صغر سنهم.
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يبكننا صمويل األعرج... كاف رجبل صارما يعاملنا كاػبدـ ووبلنا مهاـ ينوء ُّا كاىل الكبار، وال يبد يديو فيما ال 
اقبازه... كنت أعمل كل ما يطلب مٍت وأضبل عن مينا ما يثقلو، فصرنا أخوين يف اؽبم، ذبمعنا قسوة النهار ومذلة 

 1.«الليل
فجاء اليـو اؼبوعود، ليجتمع الثبلثة معا، فقد أنقد "بيشوي" حياة "سامل" الذي كاف يتخبط ربت ثقل بقرة       

. فبعد صراع مع قساوة الطبيعة ومعاناة  وىو ابن الثامنة، مسلم الديانة، فقد عائلتو )عمو ووالده( يف ذات اليـو
يعوضهم خسارة أىلهم، ه البحر اؼباغبة إىل مأوى شديدة دامت ألياـ صمد ثبلثتهم يف وجهها، جرفتهم ميا

 وخسارة أياـ الطفولة، اليت مل يروا منها إال وميضا خافتا.

 الشخصيات المساعدة:   -2
تنوعت الشخصيات الثانوية يف رواية "ظل التفاحة"، فكانت مساعدة للشخصيات األساسية، تعمل على ربريك 

 ؾبرى األحداث الرئيسية نذكرىا>

 صية الشيخ محمود العيسوي:شخ 2-1 
وىي أوؿ شخصية ثانوية تصادفنا يف اغبكي، تؤدي دور الشيخ، واؼبدرس الذي يعلم أطفاؿ القرية دبا فيهم        

 البطل" عبلء توفيق" الذي نشأ على يده.
عاجز البدف يعاين مرضا وراثيا خطَتا. لكن ىذا مل يبنعو من أداء مهمتو، فهو يدرس وىو طاعن يف السن       

األطفاؿ ويزرع فيهم القيم اؼبثلى ووبفظهم القرآف الكرًن، رغم قساوتو اليت مل يتحملها أغلبهم، فهجروه ليفرغ 
اردىا اؼبرض الوراثي يعلم كاف خطيبا ومدرس ابتدائي وربخ أسرة يط»ؾبلسو إال من قليل. يقوؿ يف ذلك "عبلء"> 

 2.«األطفاؿ يوما ويًتؾ تعليمهم لزمبلئهم القدامى أياما...
وكاف لو الفضل األكرب يف تعليم عبلء، والزرع يف نفسو بذرة األخبلؽ الفاضلة، فكاف لو القدوة اليت تسلك طريقا 

...صار ضيفا »ؿ القوؿ اآليت>ويتضح ىذا من خبل ء شأف من ورائو.مستقيما وال تنعطف إىل الرخذيلة. وصار لعبل
واػبتاـ، شعر بقيمة نفسو، وأحب اؼبكانة اليت بلغها، واجتهد  البدءاؼبدرسية، يقرأ القرآف يف  اإلذاعةدائما على 

يتعلم منهن اعبمع والطرح وقرخ بو الشيخ يف ؾبالسو وقدمو  إخوتوليعوض مافاتو من حساب وقراءة... وجلس مع 
 3.«لئلمامة فلم سبض السنة االبتدائية األوىل إال وقد صار للولد عبلء ابن ؿبمود توفيق شأف وصيت
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لكن ال أحد ينجو من ظلم النفس وشهوهتا، فقد ظبع "عبلء" أياـ الثانوية أف شيخو اغتصب امرأة فزعزعو اػبرب 
ع عن شيخو الذي طاؼبا ظنو حقيقيا. بعدىا ساءت حالة الشيخ واستسلم للمرض الذي عجز وسقط القنا 

زياراتو اؼبتعددة ألطباء اؼبنصورة مرض كما كاف ىباؼ ومل تفلح » االطباء عن معاعبتو، تويف بعد عامُت من اؼبعاناة.
 1.«ومصر يف كسر اللعنة الوراثية اليت استوطنت دمو، ومات بعد عامُت من العذاب

لطريق السلفية السوداء، اليت  وإتباعولكن موتو مل وبدث أي ضجة يف القرية، بسبب كرىو للسنة النبوية الشريفة 
زف عليها.   حرمت روحو من أف وب 

 شخصية مريم:  2-2
 شخصية يًتاوح دورىا، يف فًتة ؿبدودة من الشريط الزمٍت للرواية. كانت زميلة "عبلء" يف الدراسة وابنة وىي

قريتو، رافقتو طواؿ مشواره الدراسي، ليقعا فيشباؾ اغبب الصامت، الذي خرج عن صمتو أياـ التقائهما باعبامعة 
على ىامش كل ذلك وردبا يف ...»حتها عيوهنا اليت تلمع كلما رأتو ؼ ؽبا "عبلء" حببو، وىي األخرى فضفقد اعًت 

ما حب صامت راسة حىت انتبو ؽبا وانتبهت لو، مث شق بينهقلبو سباما نبتت بنت بلده اعبميلة اليت زاملتو طواؿ الد
من اعبلوس  ليتمكناة لسانو... وانتظر أوؿ يـو يف الدراسة دنفك قيد السلفية واكبلت عقومشاعر مكبوتة، حىت ا

 2.«معا غريبُت يتذوقاف اغبب الذي سكنهما...
الراوي، بنت عاقلة ومتصاغبة مع اغبياة. تركها "عبلء" دوف سابق إنذار، فأصبحت  وصفهاوىي كما       

عادت إىل القرية مدرسة ابتدائي وإعدادي خاضعة لكل القيود » مدرسة ابتدائية يف القرية اليت ترعرت فيها.
تحرت وفارقت غَت أهنا مل تتحمل صدمة الفراؽ، بعد أف أسلمت نفسها "لعبلء". فان 3.«االجتماعية اؼبمكنة

 اغبياة، وانتهى بذلك دورىا الثانوي يف الرواية.

 شخصية صمويل األعرج:  2-3
كثَتا يف اغبكي، بل أف الصفحات اليت    يرد ذكرىافاعلة يف ربريك ؾبريات األحداث، مل شخصية ثانوية      

فهو مكلف برعايتهما. يبتاز وردت فيها معدودة، يستند دورىا إىل دور الشخصيتُت الرئيسيتُت "بيشوي" و"مينا" 
حيث يروي "بيشوي"  بشخصية متسلطة وصارمة ، فهو رجل قاس ينتظر اػبطأ منهما كي يفرغ غضبو عليهما،
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فيصب علينا سبابو ولعناتو فن ضيخق عيوننا ونزـخ شفاىنا وال ينتهي اعبداؿ إال » يصف معاناتو و"مينا" مع األعرج
 1.«...نا على الشاطئنتفاداه وقبري كأن مقذوؼحبجر أو حذاء 

وىو رجل أعرج الساؽ، وغيب ينفذ قبل أف يتكلم، زبلخ عن "بيشوي" و"مينا" عند ىبوب العاصفة، وتركهما       
كاف صمويل غبيا وليس يف أيدينا سلطة معارضتو، »لوحدنبا يصارعاف وحشية العاصفة، دوف أف ينظر خلفو. 

بضعة أمتار نسَت خطوة إىل الريح وننزلق  الرباػببلء اؼبفتوح ربت رضبة العاصفة... مل نتمكن من  إىلفخرج ثبلثتنا 
أخرى ... أطلق الراعي صمويل ساقو العرجاء إىل الريح وتركنا ؿباصرين خبوفنا الذي ظبر أقدامنا يف الرماؿ ومل 

 2.«جهة العامل فغلنب البكاءيلتفت مرة ليبحث عنا جبانبو، أدركت وأدرؾ مينا أننا وحدنا يف موا
كما مل يتطرؽ الراوي إىل ذكر   ،وىكذا انتهى دور شخصية "صمويل األعرج" ومل ترد هنايتو يف اغبكي      

ية سانبت يف بعد زبليو عن الصبيُت. لذا يبكن القوؿ أف ىذه الشخصية ثانو  ،األحداث الروائية اليت وقعت معو
 وغَتت ؾبرياهتما.  "بيشوي"  و"ميناربريك أحداث كل من "

 شخصية شيرين:  2-4
، ظهرت يف أواخر الرواية، إال أهنا أحدثت انعطافا يف ؾبرى األحداث الروائية، وذلك يف حياة شخصية ثانوية

"بيشوي"، الذي تكربه بعدة سنوات. التقى ُّا على قافلة الغرباء، الذين احتجزوه رىينة، حُت فرخ من اعبزيرة، 
إضراب الوعي استسلم للموت على جزيرة مهجورة وأفاؽ بعد أياـ من » اعبسدية والروحية. فكانت دواء عبروحو

 3.«وكانت سبرضو منهم فتاة صبيلة، وقعت يف قلبو أوؿ ما تلقفتها عيناه فأحبتو وأحبهاعلى مركب الغرباء...
فأسلمت لو نفسها دوف أف تعرؼ ديانتو، ففوجئت بعد عدة أياـ أنو مسيحي وىذا ىبالف شرعها فهجرتو.       

النقاد حياتو  يف البحر وألقت بنفسها "بيشوي" ق ربانا للبحر، فسارعت "شَتين" ابعدىا أصبع الغرباء أف يقدمو 
خطب فينا رئيس اؼبركب عن موعدىا، وأتت تزأر وتتوعد... مل تتأخر العاصفة الدورية» على حاؽبادوف أف تشفق 

... لكن نداء إليهمأف البحر يطلب الفداء وأف الطقس ال يبكن ـبالفتو... نظر اعبميع إيل دبا أين أخر اؼبنضمُت 
 4.«ندخ أحد الواقفُت وأشار إىل حركة يف اؼباء وكانت شرين قد ألقت بنفسها يل أو إحساسا بالذنب

الراوي، ركز على الدور الذي تقـو بو الشخصية، ومل يويل أيخ اىتماـ باؼبواصفات اػبارجية، اليت تنفرد وبذلك فإف 
يزىا عن باقي الشخصيات.  ُّا وسب 
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 شخصية سقراط:  2-5
الشخصيات الثانوية، اليت ال يبكن االستغناء  إحدىىو اآلخر حديث الظهور، لكنو برز نفسو ليكوف  "سقراط"

عنها يف الرواية. حيث تقاسم الدور مع الشخصية الرئيسية، وىو الشخصية الشريرة اليت رباوؿ أف تكسب 
، كرىت ذلك صب سقراط نفسو رئيسا على اعبميعنَ »سعادهتا على حساب تعاسة اآلخرين، أو حىت موهتم 

 1«حكم يف كل شيءوتعجبت من تنازؿ أيب عن سلطة الت
"بيشوي"، حطخ رحالو على اعبزيرة اليت يقطن ُّا "عبلء" وطفليو.  وىو رئيس اؼبركب، الذي وبمل على متنو       

...حىت أطل من »وىو ضخم اعبثة توحي ضخامتو على القوة، واعبربوت الذي يبلكهما فيقوؿ الراوي يف ذلك 
 2.«مقيخد اليدين والرجلُت... كاف بيشويأسَتا  يديويف خلف الصفوؼ رجل ضخم اعبثة يسحب 

حاوؿ سقراط أف يسيطر على اعبزيرة تدرهبيا، ففي البداية أراد تقاظبها معهم، لكن ىدفو كاف أكرب من       
طرؽ الباب بعنف واقتحمو طبسة من رجاؿ سقراط، فقاـ أيب » ذلك، فقد حاوؿ السيطرة على صبيع أقطارىا.

وىنا يبدأ الصراع فقد أصبح "سقراط" عدوا "لعبلء" اؼبالك الفعلي  «عمياء مبتسما وخرجإليهم مث نظر إلينا بعينو ال
 واألويل للجزيرة، ففكر يف التخلص منو وذلك بتقديبو ىدية للبحر.

 عابرة:ال شخصياتال -3
فدورىا  وىي شخصيات ال تؤثر يف سَت اغبركة السردية؛ أي أهنا غَت فعالة يف تنشيط األحداث الرئيسية       

يقتصر على مساعدة الشخصيات الثانوية، أو الرئيسية أحيانا، حيث ال يتكرر ظهورىا يف اغبكاية الروائية إمبا 
 يشار إليها إشارة طفيفة.

ويف رواية "ظل التفاحة" شغلت الشخصيات العابرة مساحة ضيقة، فكاف دورىا بسيطا يتمثل يف سد الفجوات 
 قد شهدت ىذه األخَتة عددا من الشخصيات اؽبامشية نذكرىا>اليت تتخلل السطور الروائية. و 

 شخصية الحاج محمود توفيق:  3-1
والد عبلء وقدوتو يف اغبياة، كاف يشجعو على ربقيق رغباتو فاغبياة قصَتة وعلى اإلنساف أف يعيشها حبلوىا       

وىو ميسور اغباؿ 3«أسر العزبة... ؿبمود توفيق كاف يدرؾ ذلك جيدا ويشجعٍت دائما على اإلفبلت من»ومرخىا. 
 ومزارع باألجرة ال يقدر على مصاريف العيش. ورغم ذلك كاف وبفز ابنو على ربقيق أىدافو.
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 شخصية نعمة الحصري: 3-2
عبلء توفيق" راعية اؼبواشي، مل يتم ذكرىا كثَتا حيث أشار إليها الراوي يف مواضع قليلة. فليس ؽبا أي وىي والدة "

لكن  الذي سحرتو النداىة وبكت أـ عبلء على ابنها»يقوؿ عبلء متحدثا عن والدتو>  دور يف أحداث الرواية.
نت ؾبرد صورة عن األـ اليت فكا 1.«فأطرقت كعادهتا، وسافرت   طاش بُت طموح االبن ورضا األب، ىابكاء

 تفتقد صغَتىا وربن لرؤيتو.

 شخصية الشاب الجريح:3-3
وىو شاب صادؼ "عبلء" يف طريقو أثناء ىبوب العاصفة، تعرض غبادث سَت بسبب سوء الطقس والرعب الذي 

يف سرعة مذىلة رغم صعوبة  اؼبستشفىسبلك اؼبنطقة. كاد يؤدي حبياتو لوال تدخل البطل الذي أوصلو إىل 
جريت بأقصى سرعيت بُت صفوؼ السيارات... شاب مستلق خلف عجلة القيادة سحبت الشاب ...»السَت.

 2.«النازؼ إىل الكرسي اػبلفي وضغطت جرحو بقميص معو إليقاؼ النزيف
 .كانت مع ىذا الشاب والدتو، وكانت يف حالة مذعورة تبكي بشدة على ابنها اعبريح        

 شخصيات األطفال: 3-4
وىم "الشحات" و"سامح" و"نسمة" و"رانيا"، "ضبادة"، "ليلى" و"طو". سبعة أطفاؿ أتوا مع قافلة الغرباء اليت 

 تبلميذه. افيها. وعدما افتتح عبلء مدرسة لتعليم القرآف صارو  احطت رحاؽبا على اعبزيرة، وقطنو 
التفاحة" تعددت، واختلفت أدوارىا، لكنها صبيعا تشًتؾ يف وعليو يبن القوؿ، أف الشخصيات يف رواية "ظل 

أي  عابرا وإف كاف حضورىا تكامل، وانسجاـ النص الروائي. حبيث ال يبكنو االستغناء عن شخصية واحدة حىت
بناء أحداث قصصية، انطبلقا من تفاعل، وتبلحم، وأحيانا صراع بُت ىذه الشخصيات، لتولد يف النهاية قالبا 

 . روائيا فنيا
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 : بنية الزمن في رواية ظل التفاحة.نيالمبحث الثا
يف رواية "ظل التفاحة" أبدى الزمن سلطتو، حيث نلحظ أف الروائي تبلعب بالزمن اؼبنطقي، الذي جرت فيو 
األحداث، فقاـ بتفعيل ربديثات على سبوقعها، وعرضها حسب تصورتاتو اػباصة، معتمدا يف ذلك على أىم 

السردية، اليت يعرب من خبلؽبا على ـبتلف أزمنتها. والزمن يف الرواية يًتاوح بُت ثبلث أزمنة، وىي> التقنيات 
 اؼباضي ، اغباضر واؼبستقبل.

 المفارقات الّزمنية:   -1
 سترجاعات: اال 1-1

رة، وقد تنوع بُت طغى الزمن اؼباضي على الرواية، فالراوي كثَتا ما يعود إىل الوراء، ويسًتجع ما ىو ـبزوف يف الذاك
االسًتجاع الداخلي؛ أي اسًتجاع األحداث اليت وقعت يف آف واحد مع بداية الرواية. واالسًتجاع اػبارجي دبعٌت 

 ىو خارج عن اغبدود الروائية. ما

 االسترجاعات الداخلية: 1-1-1
قبد يف الرواية كثرة االسًتجاعات الداخلية، فالراوي يعمد إىل ىذا النوع، من أجل إيضاح الصورة والتعريف       

باغبقائق اؼبخفية، وكذا ربط األحداث اليت وقعت يف الزمن اؼباضي للشخصيات الرئيسية مع الزمن اغباضر، وذلك 
 من أجل إزالة الضبابية، وفهم سَتورة األحداث.

من قبل البطل "عبلء توفيق"  أوؽبا اسًتجاع اليـو العاصفلكبلـ مع مقاطع كثَتة يف الرواية، ويتطابق ىذا ا      
اليـو الذي قامت فيو العاصفة، كنت عائدا إىل القاىرة أضبل رواييت األوىل يف رأسي، أخطط لبلنتصار »فيقوؿ> 

حدث نبهٍت إىل اػبلل اغبقيقي يف عبلقيت معهم  عليهم يف معركة أدرؾ تفاصيلها، أستعد ؽبا طواؿ عمري لكن ما
 1.«ىزيبيت أماىم مل تكن إال ونبا ضخمو غيايب أنا

 ذا اؼبقطع عاد "عبلء" بذاكرتو  للوراء، إىل اليـو الذي وقعت فيو العاصفة، وعصفت معها األقدار لتغَتخ يف ى      
 ؾبرى حيػػػاتو، فقبل وقوعها كاف وبػػمل نبة واسعة، وىبطط غبياة أفضل يكوف الزعيػػػػم فيها، لكن ىدفو مل يستػػػػػطع 

 النور، فقد اصطدـ بغضب الطبيعة ووحشية العاصفة، ومل يعد بإمكانو أف يكمل رحلتو.
رى حياة "عبلء" وبقية الشخصيات. وقد تعدد اسًتجاع اليـو العاصف نظرا لكونو اغبدث الرئيسي الذي غَتخ ؾب

إىل سيل جامح ويرتفع الثلج ويبتد يف طقس قطيب بامتياز، والربودة زبًتؽ  رومانسياؼبطر يتحوؿ من بكاء »
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بدت اؼبنصورة عصفورة مذعورة التهمها  طبقات اؼببلبس، جسدي يرتعش ليقاـو وعيوين تتجوؿ حبثا عن ـبرج
مكاين أحبث عن وسيلة للحركة يف طقس تستحيل فيو  من خرجتوحش رمادي من ضباب اؼبطر والثلج... 

 1.«اغبركة
فراح يتخبط بُت األىواؿ اؼبخيفة، ويصارع اؼبوت الذي وبلخق فوؽ رأسو باحثا عن سبيل للنجاة. كما حاوؿ       

، ويرسم أبعاده من زوايا ـبتلفة، فقد ت عدد ذكره الراوي من خبلؿ ىذا االسًتجاع، أف يكشف تفاصيل ذلك اليـو
قلنا نوة شديدة بعدىا هتدأ الرياح وتصفو »، ومن ذلك شخصية صفية حيث تقوؿ> على لساف شخصيات أخرى

السماء، لكن الرياح مل هتدأ، ومل تصف السماء بل ازدادت، وبدأ الثلج يتساقط بعنف، والبحر يتصاعد زئَته 
 2.«ويقًتب، حىت فوجئنا باؼبوج ربت أقدامنا مث فوؽ رؤوسنا

فكما مرخ " عبلء توفيق" بيـو عصيب غَتخ طريق حياتو، صفية ىي األخرى مل تنج من الطوفاف الذي ابتلع اؼبدينة، 
وكذلك شخصية "بيشوي"  فاسًتجعت ذلك اليـو وكيف صارعت األمواج، حىت انتصرت عليها وقبت من اؼبوت.

ب شخصييت "مينا" و"سامل"> عاشت ىي األخرى رعب ذلك اليـو العاصف، فقد اسًتجعت أحداثو إىل جان
ربولت التبة اػبرسانية إىل ثبلجة كبَتة وكبن داخلها نسابق ظل التجمد اؼبرعب، كانت مداخل التخبة ونوافذىا قد »

ببطانية داخلية مثقوبة  وأغلقناىاصارت على مستوى اؼباء، ومل نبق إال فرجة يف سقف أحد األركاف مفتوحة، 
الثبلثة مروا أيضا باليـو العاصف، وصارعوا من أجل البقاء وقد اسًتجعو "بيشوي"   فاألطفاؿ 3.«لتدخل لنا اؽبواء

 كي يزيح غموض وصوؽبم إىل اعبزيرة.
وعليو فالراوي استعاف بآلية االسًتجاع الداخلي من أجل عرض سلسلة األحداث اليت وقعت يف آف واحد، فهذه  

وبالتايل فإف تقنية االسًتجاع الداخلي تسهل عملية نقل األخَتة يصعب سردىا يف زمنها اغبقيقي، يف متبلصقة، 
 يط الزمٍت.ر األحداث بكل حيثياهتا، حىت وإف كانت على نفس الش

 االسترجاعات الخارجية: 1-1-2
كذلك االسًتجاعات اػبارجية، كانت حاضرة يف الرواية، فقد اعتمد الراوي على ىذه التقنية، من أجل         

التعريف حبياة الشخصيات الرئيسية، وبعض الشخصيات الثانوية اليت تشابكت معها، بدًءا من الطفولة، وحىت 
 اؼبقاطع السردية نذكرىا> اؼبراىقة، وغَتىا من اؼبراحل اغبياتية. ويظهر كل ىذا يف كثَت من

                                                           
 .77الرواية> ص  1
 .81الرواية> ص  2
 .;:الرواية> ص  3



حة خصوصية البناء السردي في رواية ظل التفا                        :الفصل الثاني  

 

58 
 

يف التسميع، وقرأ النازعات دوف عبلجة بلساف عريب مبُت، وضع الولد يديو على صدره وأغلق عينيو كعادتو »
عاد الراوي إىل طفولة  1.«انتفش الشيخ واتسعت ابتسامتو بعرض الفصل، وكاف لو اؼبديح الذي مل يسمعو يوما

ربت إشراؼ شيخ القرية "ؿبمود العيسوي"، وىذا الرجوع مل يكن  "عبلء"، أين كاف يتعلم القرآف الكرًن،
اعتباطيا، إمبا لوجود عبلقة بينو، وبُت الزمن اغباضر لعبلء. فكل ماحفظو يف طفولتو من قرآف وما تعلخمو عن اغبياة  

 كاف لو األنيس الوحيد حُت وجد نفسو وحيدا على اعبزيرة.
حُت كاف "عبلء" يزاوؿ الدراسة يف مدينة بلقاس، بعيدا عن قريتو وأىلو متذوقا كما عاد إىل اؼبرحلة الثانوية،         

اجتهد يف الدراسة وانغمس يف غربتو يعود إىل »طعم الغربة. و نلحظ أف ؽبذا الرجوع عبلقة حباضره، حيث يقوؿ> 
بل تابع إىل أف ومل يتوقف الراوي عند ىذا   2.«البيت مرتُت أو ثبلثا كل شهر، يرى أىلو ويتزوخد بلواـز اؼبعيشة

وصل إىل اؼبرحلة اعبامعية، أين درس األدب جبامعة القاىرة، فمنذ صغره كاف مغًتبا عن أىلو بعيدا عن دفئ 
العائلة، وىذا أيضا لو ىيمنة يف حاضر "عبلء"، فبعد أف سكن يف اعبزيرة وحيدا مل يكن صعبا عليو التأقلم فهو  

 البداية عن الفراؽ، والبعد.كاف معتادا من 
إضافة إىل شخصيات أخرى يف الرواية، قبد الراوي قد عاد إىل ماضيها ليعرخؼ حبقيقتيهما ومن ذلك        

...الشاطئ الذي قتل والدي يف الطريق إليو يف اغبادثة اليت »"بيشوي" و"مينا". فاألوؿ فقد والديو يف حادث سَت 
ؾ ربت رضبة إىل ميتم لعدـ وجود أحد أقربائو يتكفل بو، فًت   ،أ خذ "بيشوي بعد ىذا اغبادث 3.«أتت يب إىل الدير

 ةاؼبيتم ويف نفس الظروؼ الصخعبة واؼبعانا وترعرع يف نفس ،د ىو اآلخر والدتوفقَ  فقد الراعي "صمويل". أما الثاين
الكنيسة  بسػػػػػيطة مقطوعة من شجرة، مات زوجها ورعتهاكػػػػاف مينا ابنػػػػػا لبائعة » الشديدة. حيث ورد يف النص>

فمن خبلؿ ىذا 4.«حىت دىستها سيارة ابن نائب ؾبلس الشعب يف حادثة شهَتة... وأ رسل مينا إىل دير الرباري
ويعرؼ حبياهتما، وكيف وصبل إىل  تُت،االسًتجاع اػبارجي، استطاع الراوي أف يعود بالزمن إىل ماضي الشخخصي

 الدير.
لراوي انتقى من األحداث اؼباضية، مالو عبلقة باألحداث اغباضرة، حيث ذبمعهم عبلقة ترابط وتكامل. فمن فا

خبلؿ التعريف دباضي الشخصية، يبكن فهم حاضرىا، السيما إذا قفز الراوي بالزمن وتغاضى عن عرض بعض 
، ويسخد الكثَت من الثغرات اليت األحداث، وبالتايل فالرجوع إىل اؼباضي البعيد للشخصية، يغطي تلك القفزة
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زبلفها. زيادة على ىذا، فإف االسًتجاع يضفي ؼبسة صبالية، على النص الروائي، وذلك من خبلؿ كسر رتابة 
غَت نظامية؛ أي أنو مل يتبع التسلسل الطبيعي  . فالراوي يسرد األحداث الروائية بطريقةاؼبألوؼالزمن. واػبروج عن 

 بُت اغباضر، واؼباضي مربزا يف ذلك عنصر اإلثارة، والتشويق.لؤلحداث بل تراوح عرضو 

 االستباقات: 1-2
مل يرد االستباؽ بكثرة يف رواية "ظل التفاحة"، بل وإف القفزات اليت قاـ ُّا الراوي، على الشريط الزمٍت معدودة، 
حيث أطلعنا على مستقبل بعض الشخصيات وقدخـ حملة بسيطة عنو، وىي حملة كافية ؼبعرفة وجهتها. ولعلخ أوؿ 

يف عزليت  مل أفطن »> "صفية"رواية حُت استبق ظهور استباؽ ىبرج بو الراوي عن التسلسل الطبيعي، لؤلحداث ال
 1.«إىل حقيقة ما ينقصٍت، ويغرز غيابو مسامَت يف غبمي، حىت حملت صفية

اليـو العاصف الذي مرخ بو "عبلء" إىل نقطة أبعد، فاستبق بذلك  قفز الراوي من نقطة اغبدث، وىو       
شخصية ثانية يف الرواية، وىي "صفية"، األنثى اليت بعثت  األحداث وخالف ترتيبها الطبيعي فقد أشار إىل ظهور

 فيو روحا جديدة، ونظرة متفائلة للحياة، اليت كاف يراىا ؾبرد امتحاف يصعب النجاح فيو.
سو "عبلء" على اعبزيرة، اليت وجد نف البطلي إىل ظهور صغار ثبلثة، يصادفهم ومن جهة أخرى، أشار الراو 
على حافة اعبنوف، تعبث الوحدة بعقلي » ويصارع اعبنوف. يقوؿ يف ذلك> ،اتوحيدا ُّا، يتخبط بُت األمو 

. فلم يفصل «السكوف أعصايب، أتوسد الشوؾ وأزدرد اؼبرارة، حىت الحت انفراجة الوحدة بالصخغار الثبلثةويبضغ 
تغيَت  الراوي يف صفاهتم، أو يعرؼ ُّم، لكنو مهخد غبضور شخصيات جديدة، فاستبق بذلك األحداث معلنا عن

 ؾبرياهتا.
حسب ىذه القفزة  اكما استبق الراوي يف حوار بُت "عبلء" و"صفية" عن حاؿ األطفاؿ الثبلثة، الذين أصبحو 

يقوؿ عبلء ؾبيبا عن سؤاؽبا>  الزمنية دبثابة صغاره الذين وبتموف ربت جناه، ويعلمهم أساليب العيش والنجاة.
، فيجدوف ما يعينهم على العامل ردبا يستطيعوف اػب سأعلخمهم ما أعرؼ، كل شيء» روج من ىذا السجن ذات يـو

 وُّذا فقد كسر الراوي ترتيب األحداث، بتسريع الزمن، وكشفو عن أحداث مل وبن وقت ظهورىا. 2.«يف اػبارج
آه يا صفية اغبسن، » صفية" وكذا فقداف "عبلء" لبصره.ويف مقطع آخر، استبق الراوي حدثا مهما، وىو موت "

ك أف أحػػػزف عليك حػزنا يػػػليق، بػػػك ومل أذؽ إال لػػعك قصَت. مل أمػػدرب القصَت، وكل درب مػػػالروح يف اليا رفيقة 
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فالراوي أعطى حملة عن موت شخصية "صفية"، من خبلؿ ربسخر "عبلء" وحزنو 1.«أعمى يليق يب... حداد
الشديد عليها، والذي ال نفهم سببو إالخ إذا أسبمنا الغوص يف أعماؽ الرواية. كما أنو أشار إىل فقداف عبلء بصره، 

 بسبب اغبزف، الذي قتل كل شيء صبيل داخلو. 
ا، وصباليا للرواية من خبلؿ ذباوز الراوي لبعض األحداث، واستباؽ وُّذا فإف االستباقات أضافت بعدا فني       

تها مرة أخرى. فهو بذلك اتخبع طريقة العرض التنازيل، حيث يبدأ سرده من هناية اغبدث هنايتها، ليعود إىل بداي
 خالقا عنصر التشويق، مث يعود إىل اؼباضي ويسًتجع األحداث األوىل حسب تواليها.

 لسرد: آليات تحريك ا -2
 تسريع السرد:   2-1

اػببلصة، واغبذؼ من أجل تسريع وتَتة األحداث الروائية، واألخذ ُّا كبو األماـ، فقد  مزج الروائي بُت تقنييت
أجاز كثَتا منها يف صفحات قليلة، رغم طوؿ اؼبدة الزمنية، اليت جرت فيها، معتربا إيخاىا فًتات جامدة تتكرر ومل 

و حذؼ معظم األحداث اؽبامشية يقع فيها أي حدث رئيسي، يبكن للرواية أف تشهد تغيَتا جذريا إثره. كما أن
 اليت ال تؤثر ىي األخرى على حركة السرد.

 الخالصة:  2-1-1
ػبخص الراوي سنوات الطفولة، اليت عاشها "عبلء توفيق" يف أحضاف أسرتو مذ كاف صغَتا يدرس جبامع القرية، 

جازىا الراوي يف ثبلث حىت التحاقو بالثانوية، ومن مثخ إىل اعبامعة، فكل ىذه السنوات من عمر "عبلء" أ
ابن وحيد على » صفحات، ومرخ عليها مرورا سريعا، حيث انتقى من األحداث مالو عبلقة حباضره، ومستقبلو.

ثبلث بنات لؤلربعيٍت ؿبمود أبو توفيق... يلفظ عقده األخَت وىو يتعلم اؼبشي... يف اػبامسة التحق بكرتاب 
ية العامة... حصل على تسعة وسبعُت باؼبائة، خاب أملهم صبيعا إال يلملم تاريخ الكتاتيب... حىت التحق بالثانو 

 2.«ىو، آداب جامعة القاىرة إذف
فالراوي اختزؿ كل اؼبراحل اغبياتية "لعبلء"، دوف أف يغوص يف التفاصيل، واألحداث اؼبتشابكة، وقد        

 اإلطنابالرواية، متجنبا يف ذلك استطاع أف ينقل ىذه اؼبقتطفات، دوف أف وبدث خبلال على مستوى تركيبة 
 واغبشو الفارغ، الذي يقود إىل اؼبلل.
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ويف مقاطع أخرى نلتمس التلخيص، فقد اختصر الراوي عدة أياـ قضاىا كل من "عبلء" و"صفية" إىل جانب 
يعملوف صبيعا من  اكانو » األوالد يف اعبزيرة اليت صبعت مشلهم ليصبحوا عائلة واحدة تواجو الواقع بكل صعوباتو.

حىت إذا انقضى أوؿ النهار اسًتاحوا  وبناء األكواخ ،ورعاية النباتات ،قبل أف تطلع الشمس يف سبهيد األرض
ولعبوا، وقبل غياب الشمس بساعتُت هبلس إليهم فيعلخمهم... مث يغشاىم الليل فيتسامروف حىت موعد 

، فقاـ الراوي بإ1.«هممنو  عطاء حملة عنها، وكيف يقضيها اػبمسة بُت اعِبدخ واللهو، فهي أياـ شاقة تتكرر كل يـو
 ؿباولُت التأقلم يف تلك األوضاع اؼبزرية.

مرخت »اليت وافتها اؼبنية.  ،نصادؼ تلخيصا لعدة أياـ، وىي أياـ عزاء شخصية "صفية" ،ويف موضع آخر       
يسَتوف إىل أرضهم، ظبلف صفَتاف األياـ على الثبلثة، كصحراء ال تنتهي، يصحوف فجرا يضعوف الطعاـ، و 

وىي أياـ ثقاؿ على األوالد و"عبلء" الذي استسلم للحزف وأخذ الصغار ؿبلو 2.«...يتبعهما ظل مًتنح من بعيد
يف القيادة، ؿباولُت البقاء متحدين، من أجل إعادة ملر مشل العائلة. فلم يشأ الراوي أف ىبوض فيها، فهي ليست 

 تطوير الفعل السردي.باألحداث اليت تقود إىل 
كما قبد تلخيصا آخر، يروي لنا الفًتة اليت قضاىا "بيشوي" بعيدا عن أخويو، ووالده" عبلء"، يصارع         

اؼباء ونغوص، إذا  مبسح وربقيقأياـ فوؽ العشرين قضيتها معهم، هنارىا يف صيد » اؼبوت يف قارب وبكمو الغرباء.
الح ظل نستخرج اللقيَة ونضعها بُت يدي سقراط يأخذ ما يشاء ويعطينا ما يشاء، أما الليل فكاف أوؿ األمر 

ال يبنعٍت إال صوركم يف ذاكريت وأملي أف تلقي يب تلك  ثقيبل طويبل ال ينقضي أكثره إال وأنا أفكر يف االنتحار
 3.«السفينة الطوافة على أرض ناجية

قضاىا يف قارب القراصنة الذين أخذوه غصبا  ،فقد ػبص الراوي على لساف "بيشوي"، أكثر من عشرين يوما 
أنقد حياتو بكشف اعبزيرة، اليت تقطن ُّا عائلتو اعبديدة. وعليو قتلو بتقديبو فداء للبحر، لكنو  لواعنو، وحاو 

األحداث الروائية، وذبنب اإلطالة اليت توقعها يف يبكن القوؿ، أف الراوي استغلخ تقنية التلخيص، من أجل تسريع 
 .والثباتنوع من اعبمود، 
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 الحذف:  2-2-2
أسقط الراوي كثَتا من األياـ العابرة، اليت ال زبدـ اؼبسار السردي، فقاـ حبذفها معلنا عن اؼبدة الزمنية احملذوفة، اليت 

ىي األخرى يف أحياف كثَتة. فيقوؿ "عبلء" يف مطلع الرواية يسرد األحداث اليت وقعت معو عند بداية  ذباوزىا
وىنا حدد  1.«رجعت على عقيب بببلىة أحسد عليها، وبطريقة ما سبكنت من الصمود ليومُت آخرين» العاصفة>

صيل األحداث اليت وقعت يف تلك اؼبدة، الراوي اؼبدة الزمنية اليت حذفها، وىي يومُت كاملُت، دوف أف يلج إىل تفا
 وىذا يدؿ على أهنا ليست باألحداث اؼبهمة اليت ربرؾ ؾبرى األحداث الكربى.

، قضاىا "عبلء" يقاـو العاصفة، بعد أف حاصره الثلج، والربد يف عديدة كما قبد الراوي قد حذؼ أياما        
ال » ، فقد تربخأ من كل األحداث م لبسا التهمة للنسياف.شةمدينة بلقاس اؼبصرية، ؼبدة سبعة أياـ بلياليها اؼبوح

بشيء من ىنا أو  ومتشبثاأذكر يف أي وقت أو نقطة يف رحليت بالضبط وجدتٍت ساحبا على وجو اؼباء اؽبائج 
 2.«ىناؾ، لكن أذكر أنٍت ظللت يف اؼباء سبعة أياـ بلياليها...

من األياـ والليايل اليت عاشها "عبلء" يواجو العاصفة. وىي  فالراوي أراد أف يزيد من سرعة السرد، فحذؼ الكثَت
من أحداث الرواية  يؤدي إىل تكرار خاو   ،بل إف ذكر ؾبرياهتا ،ليست باألياـ اليت تساعد على سَت األحداث

وقضى الفىت شهرا وبضع » . ومن مث فقد ضاعف الوتَتة إىل شهر، فحذفو معنا عن ىذا اغبذؼ فيقوؿ>الرئيسية
فحذؼ الراوي شهرا وبضع لياؿ، قضاىا "عبلء" على اعبزيرة وحيدا، يبحث عن 3.«دث نفسو وأشباحهالياؿ وب

 أنيس لو، لكنو مل هبد سوى الطبيعة ليتسلى معها.
عن وفاة "صفية"، حيث حذؼ اؼبعاناة اليت  اإلعبلفويف موضع، آخر قبد الراوي قد حذؼ مدة زمنية، قبل 

ماتت صفية بعد يومُت، » . يقوؿ الراوي>آنذاؾالتفاصيل واألقواؿ اليت جرت بينهم  عانتها قبل موهتا، ومل يدقق يف
وقد تعددت اؼبواضع، اليت تكشف لنا عن وجود حذؼ لؤلحداث غَت الرئيسة، 4.«صابتو اللعنة...ولعن نفسو فأ

راح الراوي يسرع زمن السرد، ة، ومن ذلك حذفو لرحلة "بيشوي". فواليت ال تدخل ضمن الشبكة البنائية للرواي
ويسلخط الضوء على األياـ اليت  ويتغاضى عن التفاصيل اليت مر ُّا خبلؿ ىذه الرحلة، ليصل إىل جوىر اغبكاية،
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نظرت يف خط مستقيم باذباه اعبنوب الح يل أخَتا طيف من بعيد  اإلحباربعد مرور شهر وعدة أياـ من »تليها. 
 1.«خلفي فلم أجد أثرا للجزيرة

من جهة أخرى، وبعد أف اجتمعت العائلة مرة ثانية، حذؼ الراوي شهور الصيف، واألحداث اليت جرت فيها، و 
وكيف قضاىا اعبماعة و"عبلء" معا يف تسيَت شؤوف اعبزيرة، وانتقل مباشرة إىل فصوؿ الشتاء أين بدأت إماراهتا 

اعبميع يعدوف العدة للمجهوؿ الذي  وانصرمت شهور الصحو وجاءت شهور الشتاء على األبواب، كاف»تظهر. 
 2.«يستثقلوف زيارتو...

 جانيب ليس لو ىو وعليو لبلص أف الراوي، اعتمد على تقنية اغبذؼ يف تسريع وتَتة السرد، فحذؼ كل ما       
وتركيبها  ،عبلقة بتطور األحداث الروائية، وؾبرياهتا. ومع ذلك فهو مل وبدث أي خلل يف تسلسل أحداث الرواية

 ساعد على ذباوز األحداث السطحية، أو األفقية ليفرغ ؼبقاصد اغبكي يف اػبطاب الروائي. إف ىذا اغبذؼبل 

 تعطيل السرد: 3-2
 يف مقابل تسريع السرد، قبد تعطيلو الذي يقـو على تقنييت الوقفة، واؼبشهد. ونلحظ ظهورنبا يف الرواية       

 حىت وإف كاف ظهورا طفيفا، ؼبيطغ عليها، استعملهما الراوي للحد من سرعة السرد، والوقوؼ عند احملطات اليت  
 يريد الغوص يف تفاصيلها.  

 الوقفة:  3-2-1
وتَتة األحداث الروائية متسارعة، عند مواضع ـبتلفة يف الرواية، ويبكن عدىا فهي ليست بالعديدة، ف توقف الراوي

وقليبل ما يوقف الراوي مسارىا. فنجده يتوقف لوصف بعض الشخصيات تارة، وبعض اؼبواقف واألحداث تارة 
اؼبرأة اغبب القيد، ضمة األنثى الطرية، وأنفاسها الدافئة تلملم جسدا » أخرى، فيقوؿ الراوي يصف "صفية">

مبعثرا، تطهو العامل بكفيها اػببَت رغيفا ىنيئا تلقيو بُت يديك فيقيم صلبك ويسد جوعك وتتلوى يف أحضانك 
 3.«ضائك ميبلدا جديدافوضاؾ وتبعث الرغبة اػبامدة يف أرقصة خالدة تعيد ترتيب 

الراوي توقف عن سرد األحداث، وذلك غبظة التقاء كل من "عبلء" و"صفية"، فمدد اؼبدة وُّذا فإف        
 الزمنية وعبأ إىل آلية الوصف، اليت عربخ من خبلؽبا عن مدى كماؿ صفية.
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 ىي ملقاة على شاطئ  اعبزيرةو  .عند وصف مظهرىا اػبارجي ،ومل يكتف ُّذا الوصف، بل توقف مرات عديدة
جسد أنثوي ضامر، فبدد يف حلة سوداء تلتصق بو، تلعقو األمواج اؼبغَتة مث تنحسر بتلة على حافة اليابسة اؼب»

فقد أطاؿ 1.«عنو، وتتحرؾ مع الريح خصبلت من الشعر تكسر حدة السكوف وتضفي عليو حيوية لطيفة...
سخة يف ذىنو إىل الروائي حركة السرد م سلٍّطا الضوء على مبلمح، وتفاصيل "صفية"، من أجل إيصاؿ صورهتا اؼبًت 

 القارئ، فاىتم بكل شكلياهتا اػبارجية.
بدا وجهها يف ضوء النار أيقونيا، إمرأة ىي كل »كما وصفها يف موضع آخر وىي ذبالس "عبلء" واألوالد>         

النساء مبلؿبها متوترة وصباؽبا ىادئ وأنفها رفيع، تبتسم فتنكمش مناطق يف وجهها وتتسع أخرى لتشكل خطوطا 
فكاف الوصف ىو الطريق الذي يسلكو  2.«تفتح فبرات يسَت فيها اؼبرء إىل روحها بسهولةومنحنيات يف بشرهتا 

 شكيل لوحتو الفنية ورسم ـبتلف أبعادىا اعبمالية.الراوي من أجل ت
كما خرج الراوي، عن اؼبضمار الزمٍت لؤلحداث الروائية، وكربَّ الصورة عند "عبلء" وىو يستنشق ىواء حياة 

ىاىو الفىت يلمس اليابسة بعد أياـ »جديدة، أين قبا من الطوفاف، وسحبتو مياه البحر اؼباغبة إىل شاطئ اعبزيرة.
رجح بُت األمواج، حصاف أتعبو الركض ىربا من اؼبوت الذي يقضم األرض خبطواتو الواسعة، ويطوي من التأ

البحار كطي السجل للكتب ... يتآكل يف اؼبلح اؼبطبق كأنو ىو اؼبلح يف حبَتة فبتدة، العامل ىلك وقبا 
عديدة بُت ملوحة ىكذا وصف الراوي قباة عبلء، وخروجو من جوؼ البحر منتصرا، بعد تقلبات 3.«ىو...

 األمواج، وصراع مع اؼبوت داـ ألياـ.
، فاشتغل بذكر  عند قصة سيدنا "نوح" عليو السبلـ ،أوقف الراوي حركة سَت األحداث ،زيادة على ىذا       

كل التفاصيل واألقواؿ نظرا لتطابقها مع قصتو، أو يبكن القوؿ أف الروائي  اقتبس منها أحداث روايتو، أين قبى 
فسمع اهلل ولو أعطى أمرا ببناء فلك عظيم وبمل من كل نسل من » الطوفاف الذي أغرؽ اؼبدينة برمتها.من 

وىذا التصوير خارج عن نطاؽ  4.«اغبيوانات زوجا ومن الناس، ألنو كاف قد سبقت إرادة الرب يف ىبلؾ اعبميع
ي، وزيادة استيعابو للواقع الذي سَت األحداث، فاشتغل الراوي على آلية الوصف، من أجل توسيع نظرة اؼبتلق

 يعيشو "عبلء".
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وعليو يبكن القوؿ، أف اشتغاؿ الراوي على تقنية الوصف، أتاحت لو الفرصة للوقوؼ عند ـبتلف احملطات       
اليت تتخفى خلف عباءة التسريع الزمٍت، وبذلك فإف تعطيل السرد يكشف  ،اليت يريدىا، إلظهار اعبوانب الفنية

باإلضافة إىل اإلقناع وتقريب  ،اليت من شأهنا أف توسع من دائرة األحداث الروائية ،لمسات اعبماليةالعديد من ال
 اؼبشهد إىل اؼبتلقي. 

 المشهد:  3-2-2
يف رواية "ظل التفاحة" بصورة مكثفة تتباعد اؼبشاىد اغبوارية على طوؿ الرواية، إالخ أهنا ال قبد اؼبشاىد        

طويلة يتجاوز طوؿ اؼبشهد الواحد الصفحتُت، وىذا ال ينفي وجود مشاىد قصَتة وذلك بُت الشخصيات 
علَّ أوؿ مشهد الرئيسية، بقية الشخصيات مل ربض بفرصة التعبَت عن الذات واؼبسانبة يف سرد األحداث، ولَ 

يصادفنا يف مطلع الرواية ىو ذلك اغبوار الذي دار بُت "عبلء" و"صفية"، وقد تنوعت مواضيعو بُت ما ىو 
 شخصي وعن مستقبلو مع أوالد األوالد، كما اسًتجعوا اليـو العاصف الذي قادىم إىل اعبزيرة> 

 ىل أحببت يا صفية؟ - »
د كانوا ينظروف دائما ؼبن تلفت أنظارىم وزواجي كاف مباغتا، مل يعطي يف الكلية داعبيت األحبلـ، لكن األوال -

 فرصة ألشعر إالخ بالزواج.
 أنا أحببت وخنت  -
 تندـ؟ -
 ال اعرؼ الندـ -
 عرفت الكثَت من النساء؟ -
 مل أعرؼ وال امرأة، لن أكن أعرؼ إالخ ما أريده منهن. -
 ماذا ستفعل مع األوالد؟ -
، فيجدوف ما يعينهم على سأعلمهم ما أعرؼ> كل - شيء أردبا يستطيعوف اػبروج من ىذا السجن ذات يـو

 1.«العامل يف اػبارج
فأوقف بذلك الراوي سَتورة األحداث معتمدا على اؼبشهد اغبواري يف التعريف بشخصياتو الرئيسية           

 الخ أهنا كانت الزوجة الوفية.وطبائعها، فعبلء خالط الكثَت من النساء على صفية اليت تقع يف حب زوجها إ
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وفيو نلمس تقديبا لشخصية صفية وتعريفًا حبياهتا إضافة إىل مشهد أخر دار بُت نفس الشخصيات،        
 السابقة قبل وصوؽبا إىل اعبزيرة

 من أين أنت يا صفية؟..-»
ماضي" مع حسُت زوجي  أصبل من الشرقية، اغبسينية، بكالوريوس زراعة جامعة الزقازيق كنت أسكن جبل "أبو -

 1.«وابن عمي، نعمل يف حصاد البطيخ طوؿ اؼبوسم من قطعة أرض يبلكها قرب الطريق الدويل
فسردت لو ىي األخرى اليـو الذي وقعت فيو العاصفة مسًتجعة األحداث اليت أودت ُّا إىل ىذه اعبزيرة.  

فالراوي اعتمد على اؼبشاىد من أجل سرد األحداث الروائية مبحرا يف تفاصيلها فبدا بذلك الوتَتة الزمنية، فقد 
كي وكانت اؼبشاىد واعبلسات اغبوارية ىي خرج عن سرد األحداث بطريقة اعتيادية، وىي طريقة الراوي أو اغب

 .اؼبصدر الذي يطلعنا على األحداث الرئيسية
وقبد مشهدا قصَتا هبتمع فيو كل من سامل ومينا وكذا عبلء وصفية، توصخلنا من خبللو أف بيشوى قد فر         

 من اعبزيرة.

 مسحت خده بيدىا وغمغمت>»
 بيشوي ابنتنا -
 واستدار إىل سامل ومينا ينتفضاف كعصفورين يشويهما الربد، سبالك مينا نفسو وشهق من بُت دموعو اؼبتقطعة. -

 2.«استيقظنا فلم قبده جوارنا، حبثنا حولنا حىت رأينا يف أفق البحر اعبنويب، قاربا يبتعد-
وقد استطاع الراوي أف يبدع يف ىذا اؼبشهد، حيث قرخب لنا الصورة اليت كاف عليها األربعة، إىل جانب ىذا        

 فقد جاء حوارا مع "عبلء" وشخصية حديثة الظهور يف الرواية وىو "سقراط" سيد اؼبركب الذي نزؿ اعبزيرة مؤخرا
 أىبل بكم، تفضلوا، من أي الببلد أتيتم؟ -»

وفا يا سيد، ولنا يف اعبزيرة مثلك سباما، ال يَػه مر من أين أتينا، اؼبهم أننا ىنا اآلف، لك كهفك الذي لسنا ضي -
تبادر الطرفُت أطراؼ اغبديث حوؿ ملكية اعبزيرة اليت وىنا 3«تزرعها، ولنا ما بقي قسمة عدؿتسكنو وقطعة أرض 

 لنزاعات بينهما.أراد سقراط مشاركة "عبلء" إيخاىا وكاف ىذا سبهيدا لبداية ا
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ونسجخل مبوذج آخر استوقف الراوي من خبلؽبا عرض أحداثو ليلتفت إىل الشخصيات ويًتؾ ؽبا اَّاؿ        
و"والده"  إلبداء رأيها حوؿ موضوع معُت، وىذا ما جاء يف ؿبادثة على طوؿ صفحتُت جرت بُت "بشيوي"

 "عبلء" حوؿ ذبارُّم اغبياتية يف اؼبقطع التايل>
غبقيقة يا أيب يف كل ما لقيناه؟...أين اغبقيقة يف كل ذلك؟ يف السماء أـ يف األرض أـ يف البحر يف أين ا -»

 اؼبوت أـ يف اغبياة؟ يف اغبضارة أـ الوحشية؟ 
 ليت اإلجابة تكوف بتلك السهولة اليت تنهمر ُّا أسئلتك يا بيشوى. -
 ليتها بتلك السهولة اليت تريدىا يابٍت. -
 1.«لسنا حقيقُت يف ذاتنا، تنقصنا معرفة كثَتة ...لكننا يا أيب  -

 فحاوؿ الروائي أف يوصل تصوراتو وقناعاتو  الشخصية وكذا فلسفتو يف اغبياة ويلصقها بشخصياتو الروائية.       
لنفسها ووفق كل ىذا يتبُتخ لنا أنو رغم قلة اؼبشاىد اغبوارية يف الرواية مقارنة بطوؽبا، إال أهنا استطاعت أف تفسح  

لوجيتو يو يدإؾباال واسعا يف الشريط الزمن، فإضافة إىل تعطيل السرد وتبطئ حركتو فإف الروائي سبكن من إبراز 
 شخصيات بعيدا عن مداخبلت الراوي.ومعتقداتو وذلك من خبلؿ تلك احملادثات اغبوارية اليت تنفرد ُّا ال
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 حةفي رواية ظل التفاوأبعاده الداللية المكان  توظيف :لثالمبحث الثا
" تنوعت األماكن اليت جرت فيها األحداث الروائية وتعدخد ذكرىا كوهنا اغبيز اعبغرايف الذي ظل التفاحة"يف رواية 

 تتحرؾ داخلو الشخصيات وتتفاعل فيما بينها، حيث ال يبكن ؽبذه األخَتة أف تؤدي وظيفتها خارج حدوده.
 ائي بُت أماكن مفتوحة وأخرى مغلقة تتماشى وأحداثو الروائية.وقد مزج الرو        

 :األبعاد الداللية لألماكن المفتوحة-1
جاءت األماكن اؼبفتوحة يف الرواية بصورة منتظمة فقد عرضها الراوي بطريقة تسلسلية حسب توايل        

األحداث، وكانت متعددة فبا أتاح للشخصيات التحرؾ يف نطاؽ واسع بعيدا عن السكوف واإلنغبلؽ، ويبكن 
 حصرىا فيما يلي>

 محطة القطار: -1-1
ة عبلء وبداية تشكل األحداث الروائية، وقد تعدخد ذكرىا يف الرواية نظرا ألنبية ؼبرحلتبدأ االنطبلقة األوىل        

اغبدث الذي وقع فيها، فقد شهد القطار اؼبتوجو إىل القاىرة أحداثا رئيسية تسببت يف الكثَت من اغبركة 
لة وأوشكت على والتفاعبلت، فكاف مكاف مفتوحا يسوده الفزع واؽبروب نتيجة ؽبروب العاصفة اليت أوقفت الرح

ركاب العربات األخرى يغادروف القطار يف ىلع، بعد أف ضرب الربؽ جرخار القطار فقتل السائق »ربطيم القطار 
 1.«وبعض الركاب

ويعترب القطار أوؿ األماكن اؼبفتوحة اليت قدخمها الراوي غَت أنو مل يتطرؽ إىل وصف شكلو اؽبندسي بل        
شقخ القطار طريقو واثقا متهاديا، »عاشتها ـبتلف العربات اؼبتصلة مع بعضها البعض اكتفى بتصوير األىواؿ اليت 

ودرت على نوافذ العربة أغلقها، وتابعت من ورائها الربوؽ والرعود وتوحش الرياح اليت تطيح بكل شيء... الرجوع 
 2.«غَت مأموف والتقدـ مستحيل... سرت بُت صفوفها اؼبقاعد أذرع القطار جيئة وذىابا

وعند التوغل يف سطور الرواية نلحظ أف ىذا القطار قد توقفت عجبلتو اغبديدية يف "ؿبطة طنطا"، بعد أف 
بعد اػبروج من ؿبطة طنطا، صرخت اؼبكابح وتوقفت الرحلة، وانتشر »سقطت على قضبانو شجرة كافور ضخمة 

، 3«ر عجوز تداعت على القضباف...اػبرب من عربة إىل أخرى أف الطريق مقطوعة دبخلفات العاصفة، شجرة كافو 
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األحداث الروائية اليت جرت لذلك فالقطار كاف من أبرز األماكن اؼبفتوحة اليت ورد ذكرىا يف الرواية نظرا ألنبية 
 على متنو.

 مدينة القاهرة: -1-2
أوجدىا مسكن اإلنساف الطبيعي> » اؼبدينة فضاًء للتقدـ والتحضر، تتوفر فيو كل ضروريات العيش وىي تعد

الناس لتكوف يف خدمتهم وعلى مستواىم، أوجدوىا لتساعدىم يف العيش وتطمئنهم وربميهم من العامل اؼبناوئ 
 1.«ومن أنفسهم

لقد كاف حضور اؼبدينة بارزا يف الرواية وىي مدينة القاىرة، حيث تعدد ذكرىا باعتبارىا احملطة الرئيسية اليت تضم  
تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، تشهد الكثَت من  رة مدينة مصرية مشاليةـبتلف األحداث الروائية، فالقاى

...بعيدة يا عبلء ومصاريفها ثقيلة »اغبركة والنشاط وارتفاع يف عدد السكاف فبخا أدى إىل صعوبة العيش ُّا 
كل عاـ أصعب   ، كما تشهد الكثَت من التغَتات اؼبناخية السيما يف فصل الشتاء الذي يبر على سكاهنا2«عليخ 

ترددت يف السنوات اػبَتة نبوءات مناخية حوؿ نتائج لتغَت يف الطقس... وازدياد الشتاء برودة كل »من سابقو 
...باالذباه »الدخوؿ إليها من مناطق أخرى ؾباورة فبا يعطل حركة السَت يف شوارعها وأحيائها، ويصعب 3«عاـ

 4.«خياليا يف عاصفة تزداد شراسة، وحركة تزداد صعوبة مع مرور الوقتإىل القاىرة، لكن السفر السفر إليها بدا 
كانت ىذه اؼبدينة الوجهة اؼبنشودة للبطل " عبلء توفيق" يف رحلتو األخَتة إليها، باعتبارىا اؼببلذ الذي عبأ إليو   -

دؾ جوعاف لن تبيت وح» من أجل أف وبقق أحبلمو ويصبح لو نفوذ بعد أف كاف ضعيفا يأكل من فتات األرض
كما احتضنت القاىرة رغبات "عبلء توفيق" وميوالتو األدبية حيث   5«ألياـ تلتقط اػبرب اعباؼ من سلة اؼبهمبلت

سأعمل جبانب الدراسة، أريد اآلداب »اف يعمل لكسب اؼبصاريف الدراسية أكمل دراستو اعبامعية فيها وك
 6.«والقاىرة
على غَت عاداهتا، حيث قدخـ لنا الراوي وصفا دقيقا ؽبذه اؼبدينة  حُت وصل إليها "عبلء" آخر مرة وجدىا       

كعاداهتا قاتلة متمرسة لآلماؿ واألحبلـ، اؼبدينة اليت كاف الناس وصلت القاىرة فلم أجدىا،  »خبلؿ ذلك اليـو 
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وية غبمها ودمها، مل يبق منها سوى جلد على عظاـ، أطبلؿ منكمشة مبلخلة ساكنة سكوف اؼبقابر، مباف متها
، فعرض الراوي كل التفاصيل اؼبتعلقة ُّذه اؼبدينة فقد شهدت طوفانا كبَتا 1«وحيطاف  كبيلة كأجساد عارية...

 ابتلع صبيع زواياىا وفقدت حركتها ونشاطها وهنشها الرعب والفزع.

 مدينة المنصورة: -1-3
أبعادىا االجتماعية والتنفسية والفكرية ؾبموعة من اؼبسافات، ؽبا »ىي األخرى من األمكنة اؼبفتوحة اليت تعترب 

 أي أهنا فضاء شاسع يشمل عدة ذبمعات سكانية زبتلف باختبلؼ تفكَتىا ومستوياهتا.2«والسياسية
فمدينة اؼبنصورة تكرر ذكرىا يف النص الروائي، ولعل ىذا التكرار يربز األنبية اليت حضي ُّا ىذا اؼبكاف من سَت 

ثل اؼبكاف الذي تتواجد فيو ؿبطة القطار الذي انطلق منها "عبلء" صوب القاىرة. لؤلحداث عتباتو، فاؼبنصورة سب
 3«قامت العاصفة وأنا يف طريق اؼبنصورة»

وىي مدينة يعمها الضجيج والصخب نتيجة اغبركة الدائمة يف أرجائها، فتغَت حاؽبا أثناء العاصفة الثلجية فأغرقت 
اؼبنصورة عصفورة مذعورة ابتلعها وحش رمادي من ضباب اؼبطر والثلج،  بدت »حركة سَتىا، شوارعها وعرقلت 

 4.«كانت ابعد من الذىاب إليها مشيا
يف الرواية جاء دوف أوصاؼ لشكلها اعبغرايف، إمبا حدد لنا الراوي  «اؼبنصورة»فنبلحظ أف حضور ىذه اؼبدينة 

 صفات مغايرة توحي بأجواء ذلك اليـو الذي حل ُّا.

 :الجزيرة -1-4
من أىم األماكن اليت ىيمنت على الفضاء اؼبكاين للرواية، فهي احملطة اػبَتة اليت توقف عندىا "عبلء"        

وبقية الشخصيات، واستقروا فيها، فكانت دبثابة اؼبنقذ ؽبم من الطوفاف، ورد ذكرىا يف الرواية جبزيرة جبل أبو 
كانت تعلو على سطح اؼباء... مل تكن »مغطى بالثلج ماضي، ووبيط ُّا البحر منن كل اعبوانب ويعلوىا جبل 

واؼببلحظ أف الراوي مل يقدـ  5.«اعبزيرة سوى جبل أبو ماضي العزيز، مغطى بالثلج وؿباطا باؼباء من كل اعبوانب
وصفا دقيقا يربز شكلها اعبغرايف بل أعطى ؾبد حملات بسيطة يبكن ألي كاف زبيلها> ىو وصف الوضع الذي 

ظباء اعبزيرة ـبتنقة... رياح تعصف بالساكن... هنارات كالليل وليل ببل شاطئ آثار اغبياة »الطوفاف  آلت إليو بعد
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إالخ أهنا كانت اؼبلجأ الوحيد الذي ضمو  حيث أصبحت ـبيفة وموحشة، 1.«اليت ابتلعها اؼبوج ترسوا حوؿ اعبزيرة
 2.«ينتقل بُت جنبات اعبزيرة حبثا عن السكينة» ليلقى نفسو وحيدا ُّا

قضوا أياما يكوخنوف من اعبزيرة ...»وبعد فًتة أصبحت اؼبستقر الوحيد للعائلة، فاستقروا ُّا وعملوا بأرضها 
  اعبديد الذي صادؼ حياهتم لذلك مثلث اغبيز األكرب َّرى أحداث الرواية.ليجدوا يف اعبزيرة العامل3.«اعاؼب

 القرية: -1-5
ىي اؼبكاف الذي نشأ فيو" عبلء" وترعرع، تقع يف الساحل وتبعد عن مدينة اؼبنصورة بعدة كيلومًتات، فلم        

ال تتعدى اؼبسافة طبسُت  »يورد الراوي وصفا ؽبذه القرية إمبا اكتفى باإلشارة إىل اؼبسافة اؼبمتدة بينها وبُت اؼبنصورة 
 4«كيلومًتا

وتقاسم كل ذكرياتو مع عائلتو فيها. أشار إليها الراوي باعتبارىا اؼبكاف الذي  وىي القرية اليت درس فيها عبلء
...كاف يبكنٍت الوصوؿ إىل قرييت وأسهل من »لطاؼبا سبٌت عبلء العودة إليو أثناء قياـ العاصفة ليكوف جبانب عائلتو 

ا كاف لدي ىناؾ أكثر فبخا لديخ ىنا واصفات يف اغبكي بل كاف التعريف لذلك مل ترد ؽبا م ،5«وصويل إىل ىنا، ردبخ
 ُّا متماشيا مع سياؽ اغبديث.

 بلقاس: -1-6
ُّا يف السرد فقد أشار إليها الراوي بأهنا اؼبكاف الذي مدينة بلقاس ىي األخرى مل ربض بفرصة التعريف        

ذه اؼبدينة يف أكمل فيو "عبلء" دراستو الثانوية دوف أف يكشف عن أرجائها، فنلمس إشارة طفيفة عن حاؿ ى
الثانوية يف بلقاس على بعد ساعة ونصف تصَت يف الشتاء »فصل الشتاء اليت تشهد ىي األخرى معاناة التنقل 

 6.«ساعتُت بسبب وحل الطرقات والسيارات... فسكن يف اؼبدينة واجتهد يف الدراسة...
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وصف الراوي حاؿ ىذه اؼبنطقة اليت غمرهتا اؼبياه، وابتلعها الطوفاف فتحولت إىل مدينة يسودىا اػبراب، وىناؾ   
وصلت إىل أطبلؿ بلقاس الغارقة... رأيت القرى واؼبدف بأىلها ومعاؼبها ترقد يف »استسلم "عبلء" ؽبيجاف البحر 

 على أهنا مل تأخذ حيزا واسعا يف مسار األحداث.فكانت االلتفاتة إليها طفيفة وىذا يدؿ  1.«قاع البحر

 ماكن المللقة:األبعاد الداللية لأل_ 2

على خبلؼ األماكن اؼبفتوحة اليت تعدخد ظهورىا يف الرواية قبد األماكن اؼبغلقة بصورة ضئيلة أوردىا الراوي للحد 
 من حركية الشخصيات الروائية نذكرىا فيما يلي>

 الكهف: -2-1

ل "أبو ماضي" اكتشفو "عبلء" حُت وصولو اعبزيرة، فجعلو اؼبلجأ الذي يأويو بيف قلب جوىو مكاف         
 2.«الكهف يغلق حبجر يسهل ركلو»ـباطر اعبزيرة، فأصبح بيتا استقر فيو وكذا األطفاؿ الثبلثة رغم أثاره القديبة 

بعد ما جرفتو اؼبياه، بأنو مكاف مقيد  تطرخؽ الراوي إىل وصف ىذا الكهف الذي احتمى فيو "عبلء"       
فالكهف يوحي إىل نوع من السكوف  3.«...كل ما نلت  العامل كهف ؾبوخؼ قاس  كل مهتمة أف يقيدؾ»وؿبدود 
 والثبات.

تباعدت جدرانو وشعت فيها مل تتمكن من النـو يف كهف » كما ورد وصفو يف موضع آخر        
 فكاف مظلما وـبيفا ورغم ذلك فهو يبثل رمزا للحماية واألماف والدؼء خاصة يف األجواء الشتوية،4«الرطوبة

...أستعيد قويت ألصل إىل قلب اعببل وأدفأ نقطة »فوجد فيها عبلء اؼبنقذ الوحيد الذي يسًته من ـباطر الطبيعة 
وؽبذا مثخل "الكهف" اغبيز الذي سارت على متنو أغلب أحداث الرواية إىل ، 5«فاحتمى بكهف وأناـ ملء جفوين

 إىل جانب اعبزيرة.
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 الدير )الميتم(: -2-2
اؼبكاف الذي كاف يأوي "مينا" و مل ينل ىذا اؼبكاف فرصة التعريف بو أو وصفو، إمبا أشار إليو الراوي بأنو        

وتكيفهما بيشوي" بعد فقداهنما لعائلتيهما، وىو اؼبكاف األكثر أمانا ؽبما رغم معاملة " صمويل األعرج" "
أتى مينا إىل الدير بعدي بثبلث سنوات، كنا نتعلم وكبفظ الكتاب اؼبقدس أوخؿ النهار مث مبضي »باألعماؿ الشاقة 

م وجدوا فيو البيت الذي ملخ مشلهم ليضمن ؽبم الراحة ورغم كل ىذا إالخ أهن 1«يف خدمة الدير ونظافتو طواؿ اليـو
 واالستقرار.

 الكوخ: -2-3

و، ىو مسكن صغَت ؿبدود اؼبساحة يتواجد يف سفح اعببل، أنشأه "عبلء" لؤلوالد من أجل اؼببيت داخل        
يتطرؽ الراوي كثَتا ، فلم 2«ومينا وسامل كوخا يف سفح اعببل ...وأنشأ بيشوي»يقيهم من برودة الطقس وقساوتو

 يف اغبديث عن ىذا اؼبكاف يف الرواية لكنو ؼبَّح إليو كونو مقر سكن العائلة داخل كهف.

 التبة الخرسانية: -2-4

ثبلثة أطفاؿ أتوا »وىي نقطة التقاء "مينا وبيشوي" مع "سامل" حُت جرفتهم السيوؿ وغمرىم ماء البحر        
وىذا االنغبلؽ يوحي بأهنا كانت اؼبوضع  ،3«نية ال تتجاوز مًتين يف مًتينمن ثبلث جهات ليلتقوا يف نقطة خرسا
وىي التبة القديبة من بقايا اغبرب القديبة كانت موضعا للمدافع اليت » الوحيد الذي احتمى بداخلو األطفاؿ

فكانت مغطاة من كل اعبوانب إىل أف ربولت إىل ثبلجة واألطفاؿ  ،4«تصطاد اليهود إذا حامت قرب الساحل
 بداخلها يف انتظار الغرؽ يف أي غبظة.
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 .رواية ظل التفاحة نسق األحداث في المبحث الرابع:

ظل ل العناصر السردية، كذلك رواية "من الوقائع واألحداث اعبوىرية زبدـ ألجلها كا اية ال تتخلوككل رو        
 التفاحة" تعددت فيها األحداث وتداخلت فيما بينها لتشكٍّل بنية كلية وبكمها التناسق واالنسجاـ.

 فنجد أحداثا رئيسية  وأخرى ثانوية تبلضبت فيما بينها، حيث أعطى ىذا التبلحم صبغة فنية للرواية.       

 األحداث الرئيسية: -1
تفاوتت فيما بينها من حيث األنبية لكنها مرتبطة وال يبكن توزعت األحداث الرئيسية على طوؿ الرواية، إذ 

 الفصل بينها وىي كما يلي>
وقوع الطوفاف الذي أغرؽ اؼبدينة برمختها، وىو اغبدث الرئيسي األوؿ الذي سارت على خطاه باقي األحداث 

البارز يف تغيَت ؾبرى  الروائية، فكاف احملور الذي تدور حولو الشخصيات الرئيسية، حيث كاف ؽبذا اغبدث األثر
 بالتايل تغيَت ؾبرى بقية األحداث.حياهتا و 

وقد تكرر ذكر ىذا اغبدث مرات عديدة يف اؼبنت الروائي واختلف الرواة يف سرده بداية مع البطل "عبلء توفيق"،  
ي كاف أفلتو اؼبوت ...اؼبوت الذ»حيث تعرض ىذا األخَت للعديد من الصراعات أثره، كادت أف تؤدي حبياتو 

 1.«أمنت لو وأوشكت أف تستسلم لشبحو اغبائم فوؽ اؼباء اقرب إليو من جلده حىت إف روحو
فسرد ـبتلف احملطات اؼبخيفة اليت عاشها خبلؿ ىذا اليـو العاصف واؼبرعب، فقبل الطوفاف كانت مسَتة عبلء 

فسو بُت اعبثث اؼبًتامية واؼبوت وبـو باذباه القاىرة، إالخ أف الطوفاف وىو اغبدث الرئيسي غَتخ ىذه الوجهة ووجد ن
 بحر إىل جزيرة أمخنت لو حياة أخرى.فوؽ رأسو إىل أف ضبلتو مياه ال

هلوس بعبارات ال معٌت ؽبا سوى احتفاء  باغبياة وتقدير للنجاة كنت ىناؾ حيًّا ىبرج من اؼباء زحفا، وي»
 2.«الغربية

الرواية، "فصفية" ىي األخرى قبت بأعجوبة ولقت نفس كما أفخ العاصفة مل يسلم من طغياهنا أيٌّ من أبطاؿ 
 اؼبصَت الذي حلخ بعبلء على جزيرة خالية.
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آلخر حدث رئيسي، أين التقى عبلء يصادفنا اغبدث الثاين وىو ا وبعد اؼبرور على صفحات الرواية       
على حافة »يبو باعبنوف ا حياتو وسدوا وحدتو اليت أوشكت أف تصفاؿ الثبلثة على أرض اعبزيرة، فملؤو باألط

اعبنوف، تعبت الوحدة بعقلي، ويبضغ السكوف أعصايب، أتوسد الشواؾ، حىت الحت انفراجة الوحدة بالصغار 
 1.«الثبلثة

، يرعى ضعفهم ويعلمهم أساليب العيش والنجاة، إىل جانب ىذا يلتقي كذلك فأصبح الوالد اؼبثايل ؽبم       
كانا قد استقرخا وبدآ حياهتما مًعا »"بصفية" اليت كانت ىي األخرى أنيسا لو ليكونوا عائلة رغم اختبلؼ جذورىم 

 2.«... وقضى معهما ومع األطفاؿ أياما
 عضها البعض لتكوين أحداث رئيسية أخرى.وانطبلقا من ىذا اغبدث تتفاعل الشخصيات مع ب       
أمخا اغبدث الثالث من الرواية فقد سبحور حوؿ فرار "بيشوي" من اعبزيرة حبثا عن اغبرية واؽبروب كبو مستقبل       

جاء ىذا 3.«تركتهم خلفي... أخذت اَّازفة وألقيت بنفسي يف البحر مرة أخرى ىربا من النسياف ...»ؾبهوؿ 
ت ؾبرى الرواية، فكاف سببا يف ظهور أحداث جديدة، ولعلخ موت صفية  اغبدث من األحداث الرئيسية اليت غَتخ

 4«ماتت صفية بعد يومُت ولعن نفسو...»أوىل ىذه األحداث 

 ...اكتست عيناه»فكاف موت صفية ضربة موجهة لعبلء، فبخا أدى إىل فقداف بصره من شدة البكاء واغبزف عليها 
ليجد الطفلُت مينا وسامل جبانبو متحدين فيما 5«بغشاء من العمى... مل يبكنو من سبديد قربىا وصاـ عن الزاد...

 بينهم.
بعد فرار "بيشوي" من اعبزيرة وتوقفو يف البحر ألياـ عديدة صادؼ قاربو ؾبموعة من القراصنة فقطعوا        

ة، ذاقت بو السبل فاعًتؼ ؽبم بوجود جزير دة طويلة إىل أف رحلتو وأخذوه رغما عنو إىل رئيس مركبهم فسجن ؼب
...صرخت ربت وطأة التعذيب أفخ يل أىبل »فقادىم إليها للنجاة من بُت أيديهم ورغبتو يف العودة إىل عائلتو 

 6.«وإخوة على جزيرة يف اؼبكاف الفبلين، وأحضرهتم إىل ىنا...

                                                           
 .16الرواية> ص 1
 .:8الرواية> ص 2
 .5:الرواية، ص 3
 .99الرواية> ص 4
 .75الرواية> ص 5
 .111الرواية> ص 6



حة خصوصية البناء السردي في رواية ظل التفا                        :الفصل الثاني  

 

76 
 

فكانت هناية ىذا اغبدث بداية غبدث رئيسي بعده جديد، وتطورت أحداث الرواية وظهرت الشخصية        
العدوانية اليت عرقلت حركة البطل وىي شخصية "سقراط" أين حاوؿ االستيبلء على أرض اعبزيرة غصبا عن 

كنو وقطعة أرض تزرعها ولنا ما بقي لنا يف اعبزيرة مثلك سباما... لك كهفك الذي تس»اؼبالك األوؿ ؽبا وىو عبلء 
ا، وقبل عرض خوفا من أف يطرد منها هنائي استسلم "عبلء" لو نظًر لضعفو وصغر سن األوالد 1.«قسمة عدؿ

 "سقراط" ليتقاسم معو اغبكم.
لكن سقراط مل يتقبل فكرة مشاركتو اغبكم فأراد أف ينصخب نفسو رئيسا على اعبميع، فتعمقت الصراعات        

ال اذكر بالضبط مىت بدأت األمور تسوء بُت سقراط وأيب لكن سلطة الرئيس »هما حوؿ تسيَت شؤوف اعبزيرة بين
 2.«الروحية ذالفعلية كانت تصطدـ أحيانا بسلطة األستا

، فأمر لكن "عبلء" ليس بيده حيلة فاستسلم ؼبصَته حفاظا على سبلمة أوالده وكذا رغبتو يف اللحاؽ بصفية
من ىذه اعبزيرة والبحث عن حياة حقيقة مستغلُت كل ما علخمهم إيخاه. وىنا تكوف هناية األحداث  أوالده بالفرار

 الرئيسية.

 األحداث الثانوية: -2
على جانب األحداث الرئيسية قبد الثانوية، اليت شاركت فيها العديد من الشخصيات الرئيسية وكذا اؼبساعدة، 

 غبدثياوىي أحداث مرتبطة ارتباطا وثيقا فيما بينها، وحذؼ أحداثها يؤدي إىل انقطاع السلسلة السردية وتتابعها 
 ويبكن عرضها فيما يلي>

وقع ؽبما حادث سَت، جرح على إثره  أيناؼبنصورة لشاب مع والدتو  مصادفة "عبلء" وىو يف اذباه ؿبطة -
...فتحت باب السيارة »الشاب، وذلك يف اليـو العاصف الذي سبخب االزدحاـ والرعب يف أحياء اؼبدينة 

، 3«وسحبت الشاب النازؼ وضغطت جرحو بقميص إليقاؼ النزيف وجلست السيدة جبواره وقدت السيارة
لبلستعجاالت وواصل طريقو كبو  اؼبساعدة ورغم الصعوبات اليت عرقلت سَته، فأوصلها فقدـ ؽبما عبلء يد

 احملطة.
 

                                                           
 .118الرواية> ص 1
 .118الرواية> ص 2
 .77الرواية> ص  3



حة خصوصية البناء السردي في رواية ظل التفا                        :الفصل الثاني  

 

77 
 

إىل جانب حدث موت الشيخ ؿبمود العيسوي الذي كاف شيخا ومدرخسا لعبلء يف القرية، بعد معاناة من        
الوراثية اليت استوطنت دمو ومات ...مل ت فلح زياراتو اؼبتعددة ألطباء اؼبنصورة ومصر يف كسر اللعنة »مرض وراثي 

وكاف ؽبذا اغبدث األثر البارز يف نفسية "عبلء توفيق"، فقد كاف بالنسبة لو القدوة  ،1«بعد عامُت من العذاب
اغبسنة، واؼبرشد الذي يتبع خطاه، غَت أفخ موت ىذا الشيخ مل وبدث ضجة يف القرية بسبب كرىو للسنة 

 وانضمامو عبماعة السلفيُت.
، ألنو رفضها ورفض الزواج ُّا، بعد عبلقة حب السابقة اغبدث الثالث فتمحور حوؿ انتحار مرًن حبيبة عبلءأمخا 

فلم تتحمل الفتاة ،2«أنت ال تكفينٍت، لست عبلء أحبلمك...»طويلة دامت لسنُت خبلؿ مسَتهتما اعبامعية 
 .رب وفاهتا كونو منفيا يف اعبزيرةلق خفراقو بعد أف أسلمتو نفسها فوضعت حًدا لعذاُّا، غَت أفَّ عبلء مل يت

مل أجده »إضافة إىل حدث وفاة زوج "صفية" والذي مرخ على زواجها شهرًا كامبل، وذلك خبلؿ اليـو العاصف 
حيث سحبتو األمواج من بُت يديها لتنجوا ىي ويقدر ؽبا عيش حياة 3.«جبواري فجأة وجرفٍت اؼبوج يف دوامات...

 .وكل آالمها جديدة تنسيها غياب زوجها
بعد وفاة صفية واختفاء بيشوي لقي "عبلء" وصغَتيو صعوبة التأقلم، وعيش مرارة جديدة، فحاولوا        

غدا نبدأ يف بناء »االنشغاؿ دبا يلهيهم عن وحدهتم، فراح األطفاؿ يضعوف قاربا ربت إشراؼ والدىم وتعليماتو  
 بو ربسخبا ليـو ما يكوف قارب قباهتم من اعبزيرة. لبلحتفاظ4.«القارب

وبعد أف حطت قافلة القراصنة رحاؽبا على أرض اعبزيرة، وسبلخكها الرئيس "سقراط"، ومل يفلح عبلء يف 
دروًسا يف اغبياة، إىل أف أصبح صبيع األطفاؿ أصدقاء تسيَت شؤوهنا، انشغل ىذا األخَت بافتتاح مدرسة لتعليم 

...فوجئت برغبتو يف أف مبرخ على الناس لنعلن افتتاح مدرسة »والده األطفاؿ دبساعدة ابنة "سامل" وشركاء لو وأل
صار األطفاؿ شركاء لنا يف غنيمة التعلم »غايتو من ىذا اؼبنصب تلقُت أطفاؿ اعبزيرة  5«لؤلطفاؿ ىو معلمها

ليت أصبحت ىاجسا يطارد الناجُت ، فانصـر الصيف عن اعبزيرة وجاءت فًتة العواصف الثلجية ا6«والصحبة...
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للحد من ارتفاع أمواج البحر  1«أشار أيب عليهم ببناء حوائط من الرماؿ»حائط رملي  ببناءمنها، اقًتح عبلء 
 وذبنب العواصف.

يو فإف التوافق الذي هبمع األحداث الرئيسية واألحداث الثانوية ىبلق بنية سردية متكاملة، حيث ال يبكن لوع
 االستغناء عن أي حدث، فجميعها سبلك دورا ىاما يف الرواية وإف كانت تتفاوت فيما بينها. 
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 :خاتمة
توصلنا إىل رلموعة من النتائج، كانت مبثابة حوصلة  ،يف رواية "ظل التفاحة" من خالل دراستنا لتقنيات السرد

 ذلذا البحث، ميكن حصرىا كما يلي:
تقنية الوصف الداخلي، ادلتعلق باجلوانب النفسية فحاول أن  ركز الروائي، يف تقدمي شخصياتو الروائية، على -

كما أنو مل يهتم باجلانب اخلارجي   يوصل من خالذلا سلتلف احملطات الشعورية، اليت مرت هبا كل شخصية.
 والوصف اجلسماين ذلا.بل ترك األمر خليال القارئ الذي يتصورىا حسب تلك ادلواصفات النفسية.

ة، ويف مقابمزج الكاتب بني  - ها جند لسلتلف األبعاد ادلكونة للشخصية الروائية، فنجد الشخصية اخلّير
 الشخصية الشريرة، فكان للصراع بينهما، الدور البارز، يف تكوين وبناء األحداث.

متيز الزمن يف النص الروائي بالتنوع، فنجد الروائي "زلمد إبراىيم قنديل" قد زاوج بني زمن ادلاضي واحلاضر  -
حتريك الزمن، من أجل كسر خطريتو، وتقدمي وادلستقبل. كما أنو كسر رتابة األحداث الروائية مستعينا بتقنيات 

 صبغة مجالية لعملو الروائي.
تقنية االسرتجاع برزت وبكثرة يف الرواية، كون الراوي يستحضر أحداثا مضت، من أجل أن يعرف  -

رة. على عكس االستباق، الذي  ورد يف مواضع قليلة، وذلك بشخصياتو، وينور ذىن القارئ، ويضعو يف الصو 
 باستشراف أحداثا مستقبلية قبل زمن وقوعها، فقد جتنب الروائي إرباك القارئ.

، أن يوصل سلتلف إيديولوجياتو وتصوراتو ومعتقداتو وكذا فلسفتو يف استطاع الروائي من خالل ادلشهد -
 احلياة.

أنو ساىم يف البناء السردي للرواية، ويظهر ذلك من خالل قطع التسلسل  حضور الوقفة كان زلتشما، إال -
الزمين، وبالتايل تعطيل األحداث الروائية، كما أهنا كانت مبثابة النافذة اليت نطل عليها، على أسلوب الروائي 

 ورؤيتو الفنية.
ى طول الرواية، وىذا يدل التسريع الزمين، متثل يف كل من اخلالصة، واحلذف، ونلحظ وجودمها بكثرة عل -

على أن األحداث متسارعة، فكان لزاما على الراوي إغفال فرتات زمنية عديدة، خارجة عن حدود الرواية 
 وإسقاطها كان سلسا؛ أي مل يرتك أيُّ ثغرات يعجز القارئ عن ملئها.

اش، فأعطى بذلك أسهم ادلكان يف خلق نوع من االنسجام داخل ادلنت احلكائي، فقد جسد الواقع ادلع -
 صبغة واقعية لألحداث، وكذلك للشخصيات، اليت تتحرك، وتتفاعل داخلو.



 خاتمة
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لتشكل تناسقا، بني العناصر السردية األخرى، معتمدا على االنغالق ، و يرتاوح توظيف األمكنة بني االنفتاح -

تواجدت فيها الشخصيات بل الواقع يف بناء األمكنة، رغم أنو مل يهتم بوصف البناء اذلندسي لألماكن اليت 
 ركز على األثر، واالنطباع الذي يرتكو ادلكان، يف نفس الشخصيات الروائية.

كانت ىذه أىم النتائج ادلتوصل إليها يف حبثنا ىذا، نرجوا أن نكون قد وفقنا ولو بالقليل يف إعطاء حملة عن  -
 وأن نكون قد أفدنا واستفدنا من ىذا العمل. ،اليت انبنت عليها الرواية ،التقنيات السردية
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 ملخص الرواية:
أحداثها مستوحاة من قصيت آدم ونوح عليها  ،إبراىيم قنديل"" ىي رواية للكاتب املصري "حممد التفاحة ظل"

. ومن قصو فعنوان الرواية يوحى عن وجود تناصوأعمار األرض.  ،السالم، فاستقى من قصة األول فكرة بناء
ة قليلة من املسلمني، فزواج وبقي ىو وقل   ،والعامل أمجع ،الذي أغرق قوم نوح ،الثاين استحضر صورة الطوفان

 وبدايات العامل. ،حيث تقاطعا يف نشأة الكون ،الروائي يبنها
جتاوز ذلك ليجد نفسو أمام مشهد يشبو هناية  ومريرا لكنو ،كان يعيش حياة جتس د واقًعا مزرياً   ،فعالء بطل الرواية

 العامل.
واهلروب من حياة الفقر اليت طاملا   ،من أجل احلصول على حياة أفضل ،القاىرة د رحالو إىل مدينةفقد أخ       

فراح يصارع األمواج  ،اصطدم بطوفان ابتلع املدينة بر متها ومن حتقيق رغباتو وميوالتو، لكن ، منعوكانت عائقا
 ويتصدى للموت الذي حيوم فوقو.

جيهل حقيقة ما حيصل، فعاش يف اجلزيرة قرابة  ،ة خاليةملقى على شاطئ جزير  ،وجد نفسو بعد أيام وإال أن       
لبحر يف نفس وألقى هبم ا ،واألوالد الذين جنو من الطوفان ،ىت صادف صفية، واجلنون حالوحدةيصارع الشهر 

يف جبل  ،فَكوَّنُوا عائلة رغم اختالف جذورىم، وىيئوا ظروفا مناسبة للعيش اجلزيرة وىم "مينا" و"سامل" و"بيشوا".
وحو اء يف مواجهة الكون وإعمار األرض، ومن مث  ،كحال سيدنا آدم  ،، فكان عالء مع صفية"أبو ماضي"

فالطفلني "بيشوا" و"مينا"  اسًتجع الراوي األحداث اليت وقعت للشخصيات يف املاضي أي قبل حدوث العاصفة، 
س سلطتو عليهما، ختلى عنهما يف حتت رعاية املدعو "صمويل األعرج" وىو رجل قاس ميار  ،كانا يعيشان يف ميتم

كذلك   عد أيام من املعاناة إىل اجلزيرةليصلوا ب .أحوال العاصفة وا معامع "سامل" ويصارع اليجتمع ،اليوم العاصف
 .فوجدت نفسها ىي األخرى على شاطئ اجلزيرة ،صفية اصطدمت بالعاصفة وسرق الطوفان منها زوجها

وأماهنا حبثا عن  ،"بيشوا" أن يبتعد عن دفئهااالبن قر ر  ،بعد عامني من اجتماع العائلة وعيشها بسالم       
إىل أن ماتت األم صفية حزنا عليو، وأكمل األب عالء  الطفلني "مينا" و"سامل" حياهتم وقاموا ببناء قارب  ،احلرية

واجلوع وحيدا  ،قي نفسو يف مواجهة أخرى يصارع املرضجيدونو حصنا هلم عند احلاجة، لكن الفىت "بيشوا" ل
و لكن، تعذيبوقارب لغرباء واعتقلوه رىينة حتت  ودون معرفة ما سيؤول إليو، وبعد مرور أيام التقط ،أليام يف البحر

حاول االستيالء عليها وتسيري و  طريقو صوهبا، سقراط" " قائد املركب مل يتحمل واعًتف بوجود اجلزيرة. فشق 
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، للبحث عن وأمر أوالده باهلروب من اجلزرة امللعونة بعد ختلي عالء عن احلكم ،وجنح يف ذلك تدرجيا .رىاأمو 
 للبحر. بأن يكون فداءستسلم ، واحقيقةحيات 
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 ملخص:

، فقد حاولنا البحث عن نيات السرد يف رواية "ظل التفاحة"تسعى هذه الدراسة، إىل الكشف عن تق       
خمتلف اآلليات اليت اعتمدها الراوي يف هيكلة بنيتها مربزين األبعاد الفنية اليت متظهرت يف ثنايا سطورها إضافة 

اليت ختتبئ خلف عباءة اجلمالية النصية. فتطرقنا إىل األركان األساسية اليت يقوم عليها  إىل كشف االديولوجيا
البناء الروائي وهي: الشخصية، الزمن، املكان، واحلدث. هذه العناصر أسهمت بشكل كبري يف جعل رواية 

ل حتما "ظل التفاحة عمال متالحم األجزاء. فكل عنصر ضروري حلضور اآلخر، وغياب أي عنصر، سيخ
 بالبناء السردي هلذه الرواية. 
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