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احلمد هللا رب العاملني والشكر جلالله سبحانه العظيم الذي أعاننا على إمتام هذه املذكرة 

بعد نتقدم بالشكر اجلزيل والصالت والسالم على رسوله الكرمي صلى اهللا عليه وسلم و 

فادتنا يف أاليت قدمت لنا الكثري من النصائح واملعلومات اليت " دالل حيور " لدكتورةل

 اجناز هذا البحث كما نتقدم بالشكر اجلزيل ألعضاء جلنة املناقشة

ونشكر كل من ساهم يف إجناح هذا البحث وكان عونا لنا من قريب وبعيد واىل من زرع 

 وتقدير شكركل هؤالء ألف لتفاؤل وقدم لنا يد العون فلفينا ا

  

 

 

 



  

  

  ــةــــــمقدم



 مقدمة

 

 أ 
 

وتنوعه يف  اإلنتاجا وذلك لغزارة هذشيوعا يف عصرنا احلايل،  األكثرالنثري  األدب ألوانتعد الرواية من           

ومجالية يف قالب ختييلي مشوق أكسبها قيمة فنية،  يستوعب مهوم اتعات الذيفهي الوعاء ، األدبيةالساحة 

 . معا والدارسنيالنقاد،  أنظارجعلها حمط شكال ومضمونا، وهذا ما 

من مبدع اليت خيتلف توظيفها والتقنيات السردية،  اآللياتتضافر جمموعة من على  إالوال تقوم الرواية        

الرواية العربية عامة واملصرية خاصة نفسها يف العصر  لقد فرضت .يديولوجياتهإ و أفكارهفلكل مبدع  .آخر إىل

هذه  بني ومن روائية مصرية عديدة، أثرت حقلها مبواضيع خمتلفة ، ومتنوعة، أعمالاحلديث حيث صدرت 

الرعب حيث  أدبالروائيني اللذين كتبوا يف  املعروف عنه انه من أوائل" حسن اجلندي "روايات جند  األعمال

بشكل عام وبرواية رواية، الشباب اخلاصة بال أوساطيف تغيري مفاهيم كثرية كانت منتشرة ورائجة يف سامهت رواياته 

وينفرد  األدبيةميهد له الطريق ويبسطه على الساحة  إنلون جديد من الرعب استطاع  –بشكل خاص  الرعب

رواية ابتسم – أعمالهحد أيف حث حاولنا الب"حسن اجلندي "ونظرا لقلة الدراسات املنجزة حول كتابات  - ا

اوي راعة الر بعلى جوانب الرعب، والتشويق و واليت من خالهلا وقفنا ية، واجلمالاحململة بالقيم الفنية،  –ميت  فأنت

التشكيل السردي بني التشويق "موضوع الدراسة موسوما ب ومن هذه املنطلقات بالذات جاء يف التشكيل، 

  :اإلجابة عن هذه اإلشكاليةحتت هذا املوضوع حاولنا " ميت حلسن اجلندي فأنتوالرعب يف رواية ابتسم 

  ؟ "ابتسم فأنت ميت"في تشكيل البنية السردية للرواية  المزج بين الرعب والتشويق كيف ساهم  

 إىل إضافةالبنيوي الذي يصف لنا البىن املشكلة للعملية السردية اعتمدنا يف هذا البحث على املنهج        

  .وجدت للضرورة التحليلية  أخرىمناهج 

جنا وفصلني مز  ومتهيد، املطروحة قمنا بوضع خطة حبث مكونة من مقدمة  اإلشكاليةعن هذه لإلجابة  و

عن مدلول جمموعة من  حتدثنا فيه" أوليةمفاهيم "فجاء حتت عنوان  أما التمهيد. فيهما بني النظري والتطبيقي
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 إىل باإلضافةوالتشكيل السردي السرد والسردية : املصطلحات األساسية اليت تقوم الدراسة عليها من مثل

  .صطالحيةوبة العثور مادما اللغوية و اال، اللذين ال ننكر صعالرعب والتشويق مصطلحي

وعالقتها  وأنواعهااملعنون ب الشخصية والزمن يف الرواية حتدثنا فيه عن الشخصية  األولالفصل أما 

االستباق واالسرتجاع –بفرعيها  املفارقة الزمنية وأدرجناالزمن فتحدثنا فيه عن الزمن  أما األخرىبالعناصر السردية 

  .هث تطرقنا فيها لتسريع احلكي وإبطائكما حتدثنا عن املدة الزمنية حي  –

 املختلفة وأنواعهيف الرواية حتدثنا فيه عن املكان  واألحداثالفصل الثاين والذي جاء بعنوان املكان أما  

  .الرواية وفق النظام اخلاص الذي قدمت به، كما تتبعنا أحداث – ةقاألماكن املغلو  ة،املفتوحاألماكن –

  .الدراسة إليهاالنتائج اليت توصلنا  أهمكم ختمنا البحث خبامتة ضمت 

  :أمههاوقد اعتمدنا يف حبثنا هذا على عدة مصادر ومراجع من    

 .حلسن اجلندي واملتاحة بشكلها اإللكرتوين" ابتسم فأنت ميت"املصدر األساسي للدراسة وهو رواية �

  .حملمد صابر عبيد واإلجراءتشكيل السردي املصطلح ال �

  .الشخصية  حلسن حبراوي- الزمن-بنية الشكل الروائي  الفضاء �

 .حتليل اخلطاب الروائي لسعيد يقطني  �

ضيق الوقت، وصعوبة التواصل الدائم مع األستاذة الصعوبات اليت واجهتنا يف هذا البحث هي  أهمولعل      

ملية التدريس الصحي الذي تعرفه البالد يف ظل انتشار جائحة كورونا، وما تطلبته من ع املشرفة، يف ظل الوضع

ن جهة، ومن جهة أخرى قلة البحوث، والدراسات املتعلقة بأدب الرعب بشكل عام، وفق نظام الدفعات م

  .تشعب املوضوع إىل باإلضافة

على صربها  "دالل حيور" :الفاضلة  األستاذة إىلنتقدم بالشكر اجلزيل وفائق التقدير واالحرتام  األخريويف      

 .اجلميل وجهدها الكبري يف توجيهنا



  

  

  

  

  لــــــــــــمدخ
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يعترب فن الرواية من واثق الفنون صلة حبركة اتمع ارتبطت نشأته بالتحوالت االجتماعية اهلامة اليت جنمت      

من جيل الرواد الذين أسهموا يف تأصيل هذا الفن يف الساحة األدبية إذا أدرك  "حسن"عن هذه احلركة وقد كان 

الضرورة امللحة لرصد إيقاع التغيري الذي كان حيدث يف البنية االجتماعية للشعب املصري فاجته بإرادته الواعية إىل 

  .تارخيية للمجتمع املصريإرساء تقاليد الفن الروائي، فكانت أوىل أعماله الروائية تعبريا عن احلركة ال

بد للباحث يف الرواية العربية احلديثة يف مصر من الوعي الكامل حبركة اتمع املصري وباألحداث الفاعلة وال      

فاتمع املصري جمتمع  ريس البنية االجتماعية والفكريةحتديد تضااحلركة اليت أسهمت بشكل كبري يف يف هذه 

ع املبدعني والفنانني ليبدعوا كيفما يشاءون دون أن جيدوا يلكه مصر من مؤهالت وتشجمتميز وحضاري نظرا ملا مت

وعلى العكس من ذلك فإن مصر كدولة  عربية مميزة كما تعرف مبهد احلضارات و  ،عراقيل  جتعل إبداعهم منحط

  .مها يالئىل مصر جيد من كل من يذهب إفهي يف الوقت نفسه مسرح اإلبداع والفن حىت أ" أم الدنيا" 

ليأيت بنوع جديد من أدب الرعب هذا النوع الذي " ابتسم فأنت ميت": بروايته" حسن اجلندي"وقد عاد      

احة األدبية العاملية وقد يناسب العقلية املصرية خاصة والعربية عامة، وقد مكنه هذا بأن يعرض نفسه على الس

ن مصاصي الدماء ص األوروبية املرعبة اليت تتحدث علقصأن يبتعد عن تقليد الروايات وا" حسن اجلندي"حاول 

  1.وعن املتحولني واستطاع أن يثبت أنه يسري على الطريق الصحيح

رواية جديدة مرعبة مثرية ومشوقة يف نفس الوقت، وقد اشتهرت هذه " ابتسم فأنت ميت"وهذه الرواية       

يز الرواية بالسهولة والبساطة مع استعمال الراوي ويعود ذلك لتم، خاصة ويف العامل عامةة يف العامل العريب الرواي

  .لعنصر مهم جدا أال وهو التشويق يف الرواية

بالسهولة واالهتمام بعامل " حسن اجلندي"أسلوب  شر يف أحناء العامل جند متيزتشتهر وتنت مما جعل الرواية     

مهت هذه الرواية يف تغيري مفاهيم كثرية كانت منتشرة الرعب من جهة وبعامل التشويق من جهة أخرى، وقد سا

                                                           

  .3-2م، ص2010عمان  ط،.جليس الزمان، د يق احلكيم، دارالرواية يف أدب توف: يحممد صاحل الشنط -  1
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يف هذه الرواية هو عامل الرعب يف الرواية مع " حسن اجلندي"وأهم ما جاء به ورائجة يف أوساط الشباب، 

التشويق كما أن الرعب هنا قد استخدمه الراوي بطريقة حمكمة األحداث وبطريقة فنية جعلت القارئ يشعر كأن 

  1.الواقع مما زاد من متعة القراءة هلذه الرواية واالستمتاع ا قعت حقيقة وحدثت فعال يف أرضداث و تلك األح

  :السرد - 1     

  :لغة 1-1        

يف بعضه أيت به مشتقا تقدمة شيء إىل شيء ما ت«: رد يف معجم لسان العرب البن منظور أن السرد هوو      

 2،»إذا كان جيد السياق له :يسرد احلديث سردالويسرده سردا إذا تابعه، وفالن  :يقال سرد احلديثو بعض، 

  .ويعين ذا أن السرد هو التتبع يف الكالم

أي : وسْرُد القرآن أي يتابعه: وقد قيل يف صفة كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يسرد احلديث سرًدا     

     3.»أي إذا وااله وتابعه: صوموسرد فالن ال«تابع قراءته يف حذر منه 

أصل مطرد منقاس وهو يدل على توايل أشياء  : السني والراء والدال: مقاييس اللغة البن فارس سرد يف وجاء      

اسم جامع للدروع وما أشبهها من عمل احللق، قال تعاىل يف شأن : كثرية يتصل بعضها ببعض ومن ذلك الّسرد

يكون الثقب ضيقا واملسمار غليظا وال  معناه ليكن ذلك مقدرا ال: قالوا: ﴾﴿ وقّدر يف السْردِ :داوود عليه السالم

  .4يكون املسمار دقيقا والثقب واسعا بل يكون على تقدير

  :اصطالحا 1-2      

حداثا أن حيتوي على قصة ما تضم أ: اوهلمأ، على أساس دعامتني أساسيتنيالذي يقوم حلكي ا هوالسرد       

، سرًدا؛ فالسرد إذا هو فعل احلكيأن يعني الطريقة اليت ُحتَكى ا القصة، وتسمى هذه الطريقة : مامعينة، وثانيه
                                                           

  .3املرجع السابق، ص -  1
  .273م، ص2005، 1.، الد ط)س، ر، د(ر، بريوت ، لبنان، مادة لسان العرب، دار صاد:ابن منظور -  2
  .273املرجع نفسه، ص -  3
  .157، د ط، د س، ص3، دار الفكر للطباعة والنشر، جةمقاييس اللغ: ابن فارس-  4
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ه على قصة واليت تضم أحداث ووقائع كثرية ومتنوعة وتعيني، طريقة خاصة ئقوم على عنصرين مهمني ومها احتواوي

  .لُتحكى ا هذه القصة

هو الكيفية اليت تروي ا القصة عن طريق قناة الراوي واملروي له، وما : دالسر « : ويعرفه محيد حلميداين بقوله     

هذا أن السرد يف ويعين   1،»ختضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي واملروي له والبعض متعلق بالقصة ذاا

البعض فتؤثر وتتأثر حد ذاته هو طريقة تـُْروى ا قصة معينة عن طريق مجلة من العناصر اليت تتفاعل مع بعضها 

  .الراوي، املروى، واملروي له: يف بعضها البعض هذه العناصر هي

، يبدعه غري أدبيةكانت أدبية أو   فعل ال حدود هلا يتسع ليشمل اخلطابات سواءً «: ويعرفه سعيد يقظني بقوله     

فهو شامل جلميع اخلطابات األدبية والغري  فالسرد فعل وإجراء ال حدود له، 2.»اإلنسان أينما وجد وحيثما كان

  3.فالسرد مصطلح واسع وشاسع .دبية، ويستطيع اإلنسان العادي أن يقوم ذا الفعلاأل

وقارئها، وتتشكل هذه احللقة من خالل الربط  حلقة وصل بني القصةهو ويرى الشكالنني الروس أن السرد      

  .هذا الوسيط هو الراوي أو القاصوسيط بينهما  داوإجي" املروي له"صيات واملتلقي بني الشخ

السرد هو الطريقة اليت  تُروى ا القصة عن طريق قناة «: يف قول آخر املصطلح محيد حلميداين يعرفكما      

ا واليت تُروى ، هو الطريقة اليت تقدم ا القصة فيتضح لنا من خالل هذا التعريف أن السرد 4،»الراوي واملروي له

حتتوي على أحداث جتعل القارئ مشوقا ما فالقصة غالبا  ،القصة مبختلف أحداثها املشوقة أو املرعبة أو الواقعية

   .لقراءا وحتليلها

  

  
                                                           

  .45م، ص2003، 3.بنية النص السردي من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط: حلميداين محيد -  1
  .19م، ص1997، ت، بريو 1.املركز الثقايف، ط -مقدمة الرد العريب- الكالم واخلرب : سعيد يقظني -  2
  .195- 194م، ص1987ط، .اجليل، بريوت، د، دار حالرازي حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، خمتار الصحا  -  3
  .45محيد حلميداين، بنية النص الروائي السردي، مرجع سابق، ص -  4
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 : السردية تعريف -2

إن «" الشعرية"من أهم النظريات اليت أفرزا الدراسات النقدية احلديثة فهي فرع من فروع " السردية"تعترب     

الذي يهتم بالسرد ويعىن به يصطلح عليه بالسردية أو علم السرد أو السردانية كما يسميه الناقد اجلزائري العلم 

وقد جند هلذا العلم أكثر من مصطلح نظرا لفتنة املصطلح وفوضويته اليت يعاين منها الدرس " عبد امللك مرتاض"

هو داللة هذا املصطلح وما ينطوي عليه من  النقدي احلديث واملعاصر غري أن ما ميكن أن يتفق عليه اجلميع

فهي كغريها من " السرد"هي العلم الذي يعىن بدراسة " السردية"يعين هذا أن  )1(.»مفاهيم حتدد ماهية علم السرد

  .السردية هي السردانية" عبد امللك مرتاض"املصطلحات اليت تتميز بتعدد املصطلح والفوضوية فمثال جند 

دراسة النص واستنباط األسس اليت يقوم عليها وما يتعلق بذلك من نظم حتكم إنتاجه «: كما أا    

وهو فرع من أصل كبري هو الشعرية اليت تعىن باستنباط القوانني الداخلية لألجناس األدبية واستخراج ...وتلقيه

أن  الل هذا القول يتضح، فمن خ)2(»النظم اليت حتكمها والقواعد اليت توجه أبنيتها وحتدد خصائصها ومساا

وهي فرع . واستنباط أسسه من خالل استخراج القوانني اليت حتكمه وتوجه أبنيته، السردية تقوم على حماورة النص

  .من أصل وهو الشعرية هذه األخرية اليت تعىن باستخراج القوانني الداخلية لألجناس األدبية

عة اخلصائص اليت تصف السرد ومتيزه عن ما ليس كذلك؛ جممو «كما ميكن األخذ مبفهوم هلا ينص على أا     

سرد معني، جزئيا على املدى الذي " ساردية"املالمح الشكلية والسياقية اليت جتعل من السرد سردا، وتعتمد درجة 

ديا مستقبليا من البداية إىل النهاية، واستعا"حيقق فيه هذا السرد رغبة املتلقي من خالل تقدمي كليات زمنية موجهة 

                                                           

ريب، حممدي بوعالم، تقنيات السرد وأشكاله عند عبد امللك مرتاض كتاب يف نظرية الرواية أمنوذجا، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه يف األدب الع )1(

  .10، ص 2018/2019
  .174، ص 2002، 1ميجان الرويلي، دليل الناقد األديب، املركز  الثقايف العريب، املغرب، ط )2( 
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، فالسردية هي تلك )1(» من النهاية إىل البداية تتضمن صراعا يتألف من مواقف وأحداث منفصلة وحمددة

  .اخلصائص واملميزات اليت تصف السرد ومتيزه عن غريه من العلوم

  :التشكيل -3

  :لغة 3-1      

على أن معىن الفعل يتصل  « :لغةح يف شقه اللغوي اليت تتناول هذا املصطلة جتمع معاجم اللغة العربي     

ذا أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن مصطلح هيعين  2،»، تصور، متثلاجلانب التصوري والتمثيلي تشكلب

  .تشكيل يرجع إىل اجلذر اللغوي للفعل شكل، والذي يرتبط معناه أساسا بالتمثيل

وقبل أن يتحول إىل  ،"التشكيل" :ومة األقرب إليه وهييقود الفعل إىل الصيغة املفه": شكل"فاجلذر اللغوي      

مبعىن  3،»شكل إىل آخر ة أوهو املرور من صورة إىل صور «: انطالقا من هذا التدرج فالتشكل" تشكيل"مصطلح 

كمصطلح إىل فن " التشكيل" أن التشكل هو التحول والتغيري من صورة إىل صورة ومن شكل إىل آخر ويرجع 

  .اإلبداعية أال وهو فن الرسممن الفنون 

إجرائية تساهم يف صريورة املصطلح بعد أن  أن التشكيل يشري إىلوبالعودة إىل املفهوم الّسالف الذكر جند      

من صورة عادية إىل صورة  تنتهي العملية إىل املرور من صورة أولية إىل صورة أخرى، إذا فالتشكيل هو التحول

  .أخرى

  :اصطالحا 3-2      

والرؤيوي عادة يف حقل الفنون ، واملفاهيمي، ضمونه الفين واجلمايل والتعبرييمب" التشكيل"يشتغل مصطلح      

  .ويف فن الرسم حتديدا إىل درجة أنه أصبح مفهومه داال على فن الرسم ،اجلميلة

                                                           

  .133-132، ص 2003، 1السيد إمام، مرييت للنشر واملعلومات، شارع قصر النيل، القاهرة، ط: جريالد برنس، قاموس السرديات، تر )1(
  .16-14م، ص 2011ط، .دار نينوى، دمشق، سوريا، د التشكيل السردي املصطلح واإلجراء،: حممد صابر عبيد -  2
  .16-15، ص املرجع السابق  3
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فمصطلح التشكيل مرتبط بالرسم أساسا، وإذا أخذت فعالية التداخل بني الفنون اآلن بعدا واسعا عميقا      

املصطلح يأخذ بعدا واسعا عميقا والفنون تتداخل فيما بينها لتشكل فتداخل الفنون قد جعل  ،وديناميا

  .مصطلحات جديدة وفنونا أخرى تساهم يف تعدد املصطلحات ملفهوم واحد

ل فنون و ليت تعمل يف فن من الفنون إىل حقا صيغها، وأساليبهالحات واملفاهيم وبالعديد من املصط فتقل     

، خاصة فيما نعرفه من مزج وخلط بني العديد منها لسريعة التحققأخرى أصبح من األمور امليسورة والضرورية وا

  .سواء كانت أدبية، أو غري أدبية

  :التشكيل السردي -4    

لروائي هنا يف أمنوذجه ا" التشكيل السردي"تتأسس مشولية املفهوم هنا على النحو الذي يكشف فيه مصطلح      

واملكونات ، درجة اليت تكون فيها هذه العناصرومكوناته يف ال، ومتثل لكل عناصر السردئه، قابلية إحاطته واحتوا

مرحلة من مراحل " التشكيل السردي"النصي وقد بلغ ذات كفاءة عالية إلنتاج مجاليات السرد من خالل املكون 

التعبري والتمثيل؛ فمفهوم التشكيل السردي يف الرواية قابل لالحتواء واإلحاطة والتمثيل لكل عناصر السرد 

  .ومكوناته يف الدرجة اليت تكون فيها هذه العناصر واملكونات ذات كفاءة عالية إلنتاج مجاليات السرد

ل القصصي ه العام على الطبيعة الكلية للعميشتغل يف إطار " التشكيل السردي"أن مفهوم  منعلى الرغم      

مة، إال أن هذا املفهوم العام يتوزع على شبكة مفاهيم صغرية تشتغل على املفهوم داخل جزئيتها فثوالروائي 

" دث السرديشكيل احلت" و" تشكيل الراوي"إذ ميكن احلديث عن الداخلية؛  تشكيل خاص باملكونات السردية

  ".تشكيل الشخصية"ال عن ضف" تشكيل املروي له"و

أمر عادي فالشخصية وهذا  ،ةل كل عنصر من عناصر السرد على حدفمن املمكن أن نتحدث عن تشكي     

واسعا فاحلديث يكون طويال وتشكيل الشخصية ميكن أن يأخذ جماال ، من العناصر األساسية يف الرواية مثال تعترب

  .ال عن بقية العناصرضعنها ف
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 : تعريف أدب الرعب-5    

جمموعة من األحداث املتشابكة إىل  نوع خاص من األدب يهدف من خاللأدب الرعب أو خيال الرعب   

ويعتقد أغلب الباحثني أن أدب الرعب قد بدأ منذ القدم حتديدا مع اكتشاف  .إثارة شعور الرعب واخلوف

اليت كانت حتتوي على اإلثارة والشعور باخلوف " باألساطري"يف ذلك اإلنسان للشعور باخلوف، ويستدل الباحثني 

  .والرعب، فالقارئ لألسطورة غالبا ما يشعر بالرعب

، )1(فهو أعلى درجة من اخلو : الذيلى عامل مهم وهو الرعب وأدب الرعب إذا هو نوع من األدب حيتوي ع  

ذ الرعب شكله احلايل مع بداية ظهور روايات الرعب القومي الشهرية، واليت حتكي القصص يف أجواء وقد اخت

انتشارا كبريا السيما يف اية القرن الثامن عشر ) القصص املرعبة(مرعبة قدمية، وقد حاز هذا النوع من القصص 

 .وبداية القرن التاسع عشر

 : التشويق -6

يأيت هذا ، )2(»واإلثارة خمتلط مع اخلوف والتوتر والقلق حهو شعور من الفر «يعترب التشويق يف أبسط تعريفاته   

ومثري ويعّد هذا الشعور من وسائل الرتفيه، فالتشويق ليس " مصدر غامض"الشعور من مصدر ال ميكن التنبؤ به 

أو سلسلة من ) تصور(معلقة " دراما"حصريا على اخليال فقط قد حيصل هذا الشعور عندما يكون هناك 

 اليت تنقل اإلحساس باإلرباك يف وضع معّني، يةلعاطفة األولببعض التوتر كونه ا يشعر اليت ترتك الشخصاألسباب 

                                                           

 :باك على موقع واي  )1(

https-ar-mwikipedia.org (fultext-2006 12 نسخة حمفوظة Horrwriter’s the Bram stoker ward’s 

Assciation, 10/03/2007- le : 25/05/2021, à : 21 :28. 
 :واي باك على موقع )2(

https-ar-mwikipedia.org (fultext-2006 12 نسخة حمفوظة Horrwriter’s the Bram stoker ward’s 

Assciation, 10/03/2007- le : 25/05/2021, à : 21 :28  
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ور عندما يتوقعون شيئا هذا النوع من التشويق بأنه يتجلى إىل اجلمه" أفريد هتشكوك"وصف املخرج السينمائي و 

  : أو يعتقدون أن لديهم وجهة نظر متفوقة على األحداث يف التسلسل اهلرمي للسينما وخنلص إىل أن، سيئا حيدث

و مزيج من الرتقب وعدم اليقني يف التعامل مع غموض املستقبل من حيث توقعات السردية، وقد التشويق ه  

يتناقض مع الغموض أو  الفضول أو املفاجأة، وميكن القول أن التشويق يكون يف بعض األحداث الصغرية يف 

ات خمتلفة فعامل حياة الشخص مثل طفل ينتظر اإلجابة على طلب قّدمه، وقد تكون اإلجابة مشوقة من درج

  .محاسا لقراءة العمل األديبعل القارئ أو السامع يزداد ألا جتامل مهم يف الروايات ويف القصص التشويق ع

يتعلق  ئيتنشأ من قلق ناشئ من عدم يقني جز حالة عاطفية أو عقلية «: للتشويق "جريالد برنس"ويف تعريف 

وخاصة إذا كان هذا احلدث يتعلق بشخصية إجيابية، وعلى سبيل املثال حني تكون  ،بتطور أو نتيجة احلدث

نتيجة ما حمتملة، ولكن ليس من الواضح إذا كانت ستحدث أم ال حتدث أو حني تكون النهاية معروفة، ولكن 

  )1.»والتشويق غالبا ما يعتمد على اإلرهاص وبعامة على املوضعة .ليس من املؤكد مىت وكيف ستحدث

  .من خالل هذا التعريف نستنتج أن التشويق هو حالة شعورية ناجتة عن قلق وترقب ملا سيحدث  

 

                                                           

للثقافة شارع اجلبالية باألوربرا، اجلزيرة، القاهرة، جريالد برنس، املصطلح السردي ترمجة عابد خزندار، الرتمجة والنشر بالعربية حمفوظة للمجلس األعلى  )1(

  .227، ص 2003، 1ط



 

 

 
 

 الفصل األول

بنية الشخصية في   

ابتسم فأنت "رواية 

"ميت
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  . بنية الشخصية: أوال

  :مفهوم الشخصية -1

  :لغة 1-1

  ):شخص(ورد يف لسان العرب البن منظور مادة      

، والشخص سواد اإلنسان مع َأْشَخاٌص وُشُخوٌص وِشَخاصٌ مجاعة شخص اإلنسان وَغْريِِه مذَكٌر واجل: الشخص«

  .1»ِجْسَمانُه فقد رأيت َشْخَصهُ وغريه تراه مْن بعيد تقول ثالثة أْشخٍص، وكل شيِء رأْيَت 

  .هوم الشخصية يرتبط باإلنسان كجسد وهيئةفمن خالل هذا التعريف نستنتج أن مف      

ه ويقال فالن ذو شخصّية قويّة ذو متّيز الّشخص من غري صفاٍت «: أما يف املعجم الوسيط جند الشخصية     

إذا هي جمموعة من الصفات اجلسمية والنفسية اليت متيز فالشخصية ، 2»مَتميزٍة وإدارِة وكياٍن مستقلصفات 

  .شخص عن غريه

سواد اإلنسان إذا رأيته من بعيد وكل « دي جند كلمة شخص هي يأما يف كتاب العني للخليل بن أمحد الفراه     

  3.»شيء رأيت ُجْسَمانُه فقد رأيَت َشخصهُ 

ُرُهْم لِيَـْوٍم َوَال ﴿: ويف القرآن الكرمي يقول اهللا تعاىل      َما يـَُؤخاِلُموَن ِإنا يـَْعَمُل الظَه َغاِفًال َعمالل َتْحَسَبن

 .]42سورة إبراهيم أآلية [ 4﴾َتْشَخُص ِفيِه اْألَْبَصارُ 

 

  

                                                           

  .37-36م، ص2004، 4، دار صادر، بريوت، لبنان، ط8، جملد )شخص(لسان العرب، مادة  ،منظورابن  -  1
  .475صد ط، دس، اجلزء األول، ، -تركي-املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، اسطنبولإبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط،  -  2
منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  بد احلميد هنداوي،ع. د: العني، تر، تح كتاب: أمحد الفراهدياخلليل بن  -  3
  .314ص م،2003، 1، ط2ج

.42اآلية رقم: سورة إبراهيم- 4  
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  :اصطالحا 1-2

متثل إحدى املكونات احلكائية اليت تشكل بنية النص الروائي لكوا « : شد الشخصية بأامر يعرف أمحد      

اليت متتد وترتابط يف مسار احلكاية ومن اجل تقدمي  - أو يتقبلها وقوًعا- العنصر الفعال الذي ينجز األفعال 

وتفهم الواقع ومتتلئ بروح احلياة، يعمل الروائي على بنائها  ،ايالشخصية بإمالء اللحظة املركزية املسندة إليها تأليف

  1.»قدر ممكن من جتليات احلياة االجتماعية بناء متميزًا حماوال أن جيسد عربها أكرب

  .فهذا القول يؤّكد لنا الوظيفة اهلامة اليت تؤّديها الشخصية يف تشكيل بنية النص الروائي     

بأا كائن موهوب بصفات بشرية وملتزم بأحداث بشرية، ممّثل متسم «فيعرف الشخصية " جريالد برنس"أما 

) حني ختضع للتغيري(فعالة ) وفقا ألمهية النص(تكون مهمة أو أقل أمهية بصفات بشرية، والشخصيات ميكن أن 

بسيطة هلا بعد واحد فحسب، (، أو مضطربة وسطحية)حينما ال يكون هناك تناقض يف صفاا أو أفعاهلا(مستقرة

  2.»، أو عميقة)ومسات قليلة، وميكن التنبؤ بسلوكها

ت مواصفات بشرية، فهي قد تكون مهمة أو أقل أمهية كما هي عبارة عن كائن ذا" جريالد برنس"فلشخصية عند

  .ميكن أن تكون مستقرة أو مضطربة، سطحية أو عميقة

  لحسن الجندي" ابتسم فأنت ميت"ات في رواية أنواع الشخصي -2

إن الشخصية هي احملرك األساسي لألحداث داخل الرواية وكثرة األحداث وتداخلها يؤدي بالضرورة إىل تعدد 

حضور الشخصية بشكل كبري وملفت، أدى ا إىل " ابتسم فأنت ميت"الشخصيات، وهذا ما المسناه يف رواية

                                                           

  .33م، ص2005، 1.البنية والداللة يف روايات إبراهيم نصر اهللا املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت،  ط: أمحد مرشد -  1
2

��رع ا��
��� : ا���ط�� ا��ردي، ��: 
ر	س��را�د  -  ������� ���
د 'ز	دار، #�وق ا��ر��� وا�	�ر 
��$ر
�� �#"وظ� �����س ا���

  .42م، ص2003، 1ا���ھرة، ط-ا��ز�رة-
��و
را
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ية أنواعها ووظائفها، وذلك وفق مسايرة األحداث وتسلسلها، ولدراسة أي رواية البد على التعرف على الشخص

  .أبعادها النفسية واجلسمية واالجتماعية

  :الشخصيات الرئيسية- 2-1

هي اليت تدور حوهلا أو ا األحداث وتظهر أكثر من الشخصيات األخرى ويكون حديث «: والشخصية الرئيسية

صفاا ومن مث تربز الفكرة اليت الشخوص األخرى حوهلا، فال تطغى أي شخصية عليها، وإمنا دف مجيعا إلبراز 

  1.»يريد الكاتب إظهارها

  .فالشخصيات الرئيسية هي الركيزة األساسية داخل األعمال األدبية واليت تدور حوهلا األحداث

هي اليت تتواتر على طول النص وتضطلع فيه بدور مركزي وشخصيات أساسية وهي أيضا  الرئيسية ةالشخصي     

  2»شخصية أساسية أخرىليف حلظة من اللحظات خملية دورها كي ولكنها ختتفي احلتضطلع بدور مركزي يف 

فمن خالل هذا القول يتضح لنا أن الشخصية الرئيسية هلا خاصية التكرار على طول النص بشكل أساسي      

  .يف حلظة وختتفي يف حلظة أخرى

سامهت يف بناء ورصد أحداث الرواية  حول شخصيتني رئيسيتني" ابتسم فأنت ميت"تتمحور أحداث رواية      

ين الشخصيتني من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الشيخوخة ذتقدمي ه يف راوييتها حيث برع الا ،من بدايتها إىل

عرها وأحاسيسها بأسلوب سرد رائع وممتع مزج فيه بني التشويق والرعب وذلك من خالل وصف الشخصية ملشا

  .متشابكة ومعقدةت لنا أحداث نوخماوفها واليت ب

                                                           

  .135املرجع السابق، ص -  1
  .93م، ص1997، 1الراوي البيانات احلكائية يف السرية الشعبية، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط قالسعيد يقظني،  -  2
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 من خالهلاشخصيات عاشت يف أزمنة خمتلفة، استطاع " أنت ميتابتسم ف" تهوظف حسن اجلندي يف رواي     

  .ايلإىل عصرنا احل م1936عام  أن ينقل القارئ عرب الزمن من

يف شارع عماد الدين يف الثالثينيات من يف شقة اللذان كانا يعيشان " سعيد"و" منصور"شخصيتني ومها      

بعدها وفجأة " عزيزة"واألم " عبد الباقي"شقيقان يعيشان مع أسرما واملتكونة من األب فهما القرن املاضي 

ومع مرور الزمن تصبح الشقة مهجورة ألن  ،لزوجها" عزيزة"ى عقب بسبب خيانة تنقلب حياما رأسا عل

صاحبها مهاجر خارج مصر حيث أصبح البواب يؤجر تلك الشقة للزبائن بسعر منخفض ويف تلك الشقة حتدث 

ثالث شبان يدرسون يف اجلامعة مث  جارها، حيث قام باستئاأمور غريبة غري طبيعية للسكان اللذين يستأجرو

 ينجبان وبعدهم يتم تأجريها ملصّور ويف آخر األمر يتم تأجريها من قبل يستأجرها بعد ذلك رجل وزوجته ال

  .طبيب نفسي يتمكن من حل األحداث واأللغاز الغريبة اليت حتدث لتلك الشخصيات

  : منصورشخصية 1- 2-1

ور من من بني الشخصيات اليت احتلت حيزا كبريا يف الرواية من بدايتها إىل ايتها فهي شخصية نامية تتط      

برع الراوي يف وصف أبعادها اجلسمية والنفسية واالجتماعية  لقدا، نوحترك انتباه تنادهشموقف إىل موقف فتثري 

  .من خالل تتبع مراحل حياا بداية من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الشيخوخة

يف  اليت سكنت إحدى الشقق يف شارع عماد الدين" احلاج عبد الباقي"االبن األكرب لعائلة  هو منصور     

ليجدا منصور وسعيد « :يقول الراويكان يزاول دراسته،  صيب يف التاسعة من عمره، الثالثينيات من القرن املاضي

الصبيان بالتقاط حقيبتيهما  أسرعا....يقفان هناك مبالبس املدرسة املكونة من سرتة وسروال قصري وطربوش

فلقد وصف الرّاوي احلالة النفسية ملنصور يف هذا العمر فهو طفل مرح مبتسم كما أنه حيمل يف  1،»اجللديتني

                                                           

  .76رواية ابتسم فأنت مبيت، ص -  1
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فقد كانا الوالدان حيمالن يف نفسهما قدر كبري من الرهبة « :الراوي يقولوالرهبة واخلوف من والده  نفسه االحرتام 

وخاصة صديقته أميمة الذي كان يُِكن هلا  ،واالختالط مع أقرانه، حيب اللعب ااجتماعي شخصا كان  1،»جتاهه

مل بداخله حيمنصور كان  لقد 2،»كان منصور يف صغره اجتماعيا حيب اللعب واالندماج« :حبا طفوليا فيقول

لوالده  وذلك بعد خيانتهااجتاه أمه مشاعر كره وحقد منذ صغره لتتحول تلك املشاعر إىل مشاعر احلب والسعادة 

  . إىل عقدة يف مرحلة الشباب بذلك يتحولفمعه ذلك اإلحساس كرب لي"  عبد الباقي"

لقد قدم لنا الراوي مواصفات منصور اجلسمانية يف مرحلة الشباب حيث  ازداد طوال ووسامة كما أصبح      

ازداد طوال ووسامة صار يهتم : ضا قد تغري منصور أي« :يهتم بتصفيف شعره الناعم وأناقة مالبسه فيقول الراوي

مشاعرمها « :فيقول الراوي أميمة جتاهافقد نضجت مشاعره ، 3»بتصفيف شعره الناعم كما صار يهتم بأناقة ثيابه

أصبح منصور عابس الوجه ال يبتسم لقد  4،» غض لسنني إىل حب شابالطفولية قد نضجت وحتولت على مر ا

  .فن التحنيط الذي تعلمه على يد خاله كما فتح منصور أستوديو تصوير داخل الشقةإال نادرا عندما ميارس 

منصور يف مرحلة الشيخوخة على أنه عجوز يعيش يف اجنلرتا يعاجل يف مصلحة لألمراض  ليصور لنا الراوي     

ه البيضاء املنمقة فهو عجوز ممتلئ اجلسم بعض الشيء يرتدي نظارة طبية وقد أطلق حليت«: فيقول الراويالنفسية 

  5.»للتناسق مع شعر رأسه األبيض

  

  

                                                           

  .77ص السابق، صدرامل -  1
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  :سعيد  2- 2-1

اختلفت شخصية سعيد عن غريها من الشخصيات املوجودة داخل الرواية حيث برع الراوي يف وصف       

مالحمها باإلضافة إىل أحاسيسها ومشاعرها من خالل تتبع مراحل حياا، من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الشباب، 

  .فهي شخصية نامية تنمو وتتطور مشاعرها مع مرور الزمن

قاهلا سعيد بابتسامة «: ، شخص هادئ وخجول يقول الراويمنصور األصغر يف الثامنة من عمره أخ فسعيد     

كما   1،»مرتبكة ووجه حممر كعادته كلما خاطبته فتاة مل يكن من عادته االختالط بأقرانه اإلناث أو حىت الذكور

  .أنه شخص منعزل حيب اللعب واجللوس وحده

 أنه كان حيس هلا مشاعر الكره إال ن كِ كبريا يف نفسيته منذ الّصغر فرغم أنه مل يُ   لقد تركت خيانة والدته أثرا     

  .ليكرب معه هذا اإلحساساجتاه أمه منصور  بالكره الذي حيمله

يرتدي بدلة كاملة « :كما وصفه الراوي بأنه  وجاذبية، صبح أكثر وسامةليشبابه،  يفالمح سعيد ملقد تغريت      

    2.»وطربوش حيمل بيده حقيبة سفر صغرية فقد صار يف احلادية والعشرون من عمره

دفعه  هذا ما فقد جعلت من سعيد شخص معقد نفسيا لوالده أثرا بداخله" عزيزة"ة أمه لقد تركت خيان    

بتحنيطهم ورسم االبتسامة على كان يقوم بقتل الفتيات اليت يصورها منصور ويقوم فقتل، الالرتكاب جرائم 

إىل شخصية معقدة قاتلة بال ضمري فكل هذا كان من أجل  شخصية سعيد من شخصية منعزلة لتتحول وجوههم،

  .إسعاد الشخص الذي حيبه

 

                                                           

  .79ص السابق، صدرامل -  1
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  ":ابتسم فأنت ميت"في رواية  الشخصيات الثانوية - 3

أما الثانوية فهي تضيء اجلوانب اخلفية أو اهولة للشخصية الرئيسية أو تكون أمينة سرها فتبيح هلا «     

   1.»باألسرار اليت يطلع عليها القارئ

  .تعمل على كشف أسرار خفية عن الشخصيات الرئيسية الثانوية الشخصيات ف 

اية تضم جمموعة من الشخصيات هذه الشخصيات قسم حسن اجلندي الرواية إىل أربعة حكايات كل حك     

ليكشف أسرار رهيبة عن الشقة النوع تقوم بإضاءة جوانب خفية للشخصيات الرئيسية، تستظهر لنا الرواية هذا 

  .اليت تعود لفرتة اخلمسينيات

  :القاهرة-م1936 الحكاية األولىالشخصيات الثانوية في  – 3-1

  : الحاج عبد الباقي 3-1-1 

ارع عماد الدين يف الثالثينيات ألسرة سكنت إحدى الشقق يف شي هذه الشخصية على أا أب يقدم الروا     

  .القرن املاضي، وهو زوج عزيزة وأب منصور وسعيد، صاحب حمل عطارة كبري من

اس يتعرف القارئ على هذه الشخصية من خالل جمموعة من الصفات اجلسمانية اليت تدل على طبيعة اللب     

خروج تفتح الدوالب لتتناول جلباب «: الراوي اء أسود ضخم وطربوش فيقولذالذي تفضله فهي تلبس عباءة وح

خرج من « :ذلك عنحيث يقول  .صوت مرعب وبنية قوية وذ وصفه الراوي بأنه ذ، كما و 2»لون بين داكن  اذ

                                                           

  .135عبد القادر أبو شريفة، مدخل إىل حتليل النص األديب، ص -  1
.40، ص"ابتسم فأنت ميت"رواية- 2  
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منصور وسعيد ويدفعها للفرار إىل  الغرفة متجها إىل احلمام وهو ما يزال يتنحنح بصوته األجش الذي كان يرعب

  1.»غرفتيهما احرتاًما

      هذا التوصيف لعبد خالل من فالعريضتني  االضخم وكفيه اكما تتصف هذه الشخصية بطوهلا الفارع وشار

  .تظهر لنا شخصية رجل مصري قدمي ابه عائلتهالباقي، 

السيئة اليت كان يتعامل ا عبد الباقي مع عائلته مكانا للخيانة الزوجية حيث  تلك املعاملةلقد أوجدت      

لتقابل عشيقها " بور سعيد" لــاستغلت غيابه وسفره  ثحي هصاحل الذي يشتغل عندقامت زوجته خبيانته مع 

يف تلبية  مها مع زوجها، فرغم أن هذا األخري ال يقصرقدفتتالذي وجدت معه احلب واحلنان الذي و  ،صاحل

طلبات عائلته املادية إال أنه مقصر يف حق زوجته اليت ال يراها سوى زوجة مطيعة وأم صاحلة، فقد وصف لنا 

ة يف رأسه كي شتعلحاول إمخاد النريان امل«:أن زوجته ختونه فيقول علملة النفسية لعبد الباقي عندما الراوي احلا

  2.»يفهم ويتأكد أوال مما يقوله سعيد

عال صوت تنفسه وبدا وكأنه على وشك الغليان وهو يتمتم « :صفه كذلك يف موضع آخر فيقوليو       

   4.»هب بعدها واقفا وحل الغضب حمل الدهول يف نفسه«: يقولويف موضع آخر  3.»بكلمات

املنزل حاول  وعندما وصل إىل ،دخل عبد الباقي يف حالة غليان وتوتر فهو مل يستوعب خيانة عزيزة له فقد     

  .ه، قبل أن يرتكب هذه اجلرميةولديه منصور وسعيد اللذان كشفاقتلها لوال بكاء 
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  : شخصية عزيزة 2- 3-1

شخصية  ي هذه الشخصية على أا زوجة احلاج عبد الباقي وأم سعيد ومنصور وعشيقة صاحل فهييقدم الروا     

متاما كجسدها امللفوف املمتلئ الذي مل يفلح جلباا «: ييقول الروا وشعر طويل وجه مجيل وجسم ممتلئ ذات

ط شعرها األسود الكثيف وقفت أمام املرآة لتمش«: أيضا يقولو  1،»املنزيل الواسع يف مدارة مفاتنه بشكل كامل

    2.»يف ضفرية طويلة تصل حىت خصرهاوتعقصه 

فهي  ،الحرتام رغم أا ال حتبهالزوجة املطيعة لزوجها الذي تكن له كل ا شخصية عزيزة لقد جسدت     

والذي كان حيمل  ،وهذا ما دفعها خليانة زوجها مع الصيب الذي يشتغل عنده ،شخصية تشعر دائما بفراغ عاطفي

أما وسامته وصغر سنه فهي ما جعلت «: يالرواالعديد من املواصفات اليت جعلت عزيزة تقع يف حبائله فيقول 

الذي كف عن مغازلتها منذ زوجها فصاحل يقدم هلا احلنان والدالل واحلب على عكس  3،»عزيزة تقع يف حبائله

 4،»يشعرها جبماهلا الذي كف عبد الباقي عن مغازلته بعد أول شهر من زواجها ورمبا قبل ذلك«: سنني فيقول

فال ميكنها احلب واحلنان  فهذا األخري ال ميثل لعزيزة سوى اإلحساس باألمان املادي واملعنوي، أما صاحل فيمثل هلا

  .االستغناء عنهما

  :شخصية أميمة 3- 3-1

ة واحلبيبة مث الزوجة، برع شخصية الصديقالالشخصية اليت لعبت دورا مهما يف حياة منصور، حيث مثلت      

ي يف تقدمي هذه الشخصية من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الشباب، من خالل جمموعة من املواصفات الروا

من «: يالروا بيضاء الوجه، خضراء العينني، ذات ضفائر سوداء طويلة، ضئيلة اجلسد يقول طفلة اجلسمانية، فهي
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جيمعها مبنصور  1،»بني الواقفني كانت هناك فتاة ضئيلة اجلسد تقف أمام مدخل البناية حمتضنة حقيبتها املدرسية

  .تاح معه منصورحب طفويل وصداقة بريئة، فأميمة هي الشخص الوحيد الذي ير 

أصبحت أكثر مجاال بعينني مرسومتني ووجه بيضاوي وذات «: كما يصفها الروائي يف مرحلة الشباب فيقول      

ذات جسد ضئيل مييل إىل القصر مع حنول يف اخلصر وامتالء بسيط يف املناطق «كما أا   2،»شعر أسود ناعم

ي أسرت به ذواألحاسيس الع جبمال مغري حيرك املشاعر ومنه فإننا نرى أميمة تتمت 3،»اليت جعلت منها أنثى

  .منصور

واليت يتمناها كل شاب فلقد منحت منصور  فشخصية أميمة مثلت تلك الفتاة احلنونة اليت حتب بصدق     

 .باحلب واألمان الذي كان يفتقده داخل أسرته اإلحساس

  :شخصية صالح 4- 3-1

عنده وعشيق عزيزة شاب فقري، متثلت مالمح صاحل اجلسمانية فيما  صيب احلاج عبد الباقي الذي يشتغلهو      

 السن يتميز بالسرعة غري، فهو وسيم ص4»سنه فهي ما جعلت عزيزة تقع يف حبائله وصغرأما وسامته «: يلي

قة فيقول الروائي 5.»وقد كانت السرعة والدقة من أهم الصفات اليت جعلت احلاج خيتاره ليكون صبيه«: والد   

فصاحل رغم أنه أقل سنا من عزيزة اليت تكربه عشرة سنوات إال أنه وجد معها تلك املتعة دون حاجته إىل     

  .السعي وراء تكوين أسرة
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  :شخصية عبد العالي -5- 3-1

يف مقتبل العمر، يكاد يقارب منصور وسعيد  شابا «:على أنهي يزة وخال منصور وسعيد وصفه الرواأخ عز      
فهو شاب دائم  1،»يف سنهما، وقد كان أنيقا حليق الوجه، يرتدي مالبس أفرجني كما كان يقول عبد الباقي

متجره يف خان اخلليلي وحبكم تعامله مع األجانب والسياح  االرتحال يقوم جبمع التحف واملعروضات اليت يزخر 
  .كما كان يتقن فن التحنيط الذي علمه ملنصور وسعيدصار يتقن بعض اللغات كالفرنسية واإليطالية واإلجنليزية  

  :شخصية عادل  6- 3-1

هو نسخة و مره يدرس مع منصور يف نفس الصف، يف العاشرة من ع ، هو صيبأخ أميمة وصديق منصور     

      .2»ليسري دوء وبطء مقلدا الكبار«: يته باهلدوء والبطء فيقولخصشأبيه متيزت مصغرة عن 

هو عادل خيرج من شقتهم واضعا كتابا مدرسيا حتت  وها«: ي وهو ذاهب إىل املدرسة فيقولكما وصفه الروا      
  .يدعي انه كرب رغم صغر سنهمثلت ذلك الطفل الذي عادل  فشخصية 3،»إبطه والطربوش فوق رأسه

  .م2002عماد الدين : الحكاية الثانية الشخصيات الثانوية في 3-2  

  :شخصية سيد - 3-2-1    

يف شارع عماد الدين لقرا من جامعتهم، هو طالب جامعي  02أحد الشبان الذين استأجروا الشقة رقم    
اجلسم  متيزت شخصية سيد مبجموعة من املواصفات اجلسمانية فهو حنيل. فقري ، شابمتفوق من الريف املصري
  .4»كان يشعر أنه جبسده النحيل وبشرته املائلة لالمسرار أقل منهما«: يذا بشرة مسراء يقول الروا

 ينتاا الشك فسيد يعلم مضطربةفمن خالل الرواية تتضح لنا احلالة النفسية لشخصية سيد فهي شخصية      
ما ولد وهذا وحىت العاطفي  ،أن زميليه صادق وأجمد يسخرون منه طوال الوقت بسبب مستواه املادي واالجتماعي

فأصبح يتهيأ له أنه يسمع أصوات ضحك داخل الشقة ظنا منه أن زميليه يسخران ، عنده حالة الشك يف نفسه
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ويقول   1،»ه، مل يكن يرى نفسه جباناال تزال ضحكاما ترن يف أذنه؛  سخرية منه ومن خوف«: فيقولمنه 
فجأة عندما مسع ضحكة فعلية هذه املرة مث استدار حنو باب املطبخ لريى منهما الذي يضحك منه «: كذلك

  2.»اآلن لكنه مل جيد أحدا

صور  ، فقدل يف احلمامليتحول ذلك الشك والغرية اليت حيس ا سيد إىل خوف ورعب خاصة عند رؤيته رج     

تراجع سيد للوراء شاهقا مث نظر إىل احلوض برعب «: ي حالة الرعب واهللع اليت كانت تتملك سيد فيقولالروا لنا

سيد ممسكا بسماعة ظل «: وتلك املكاملة اهلاتفية اليت شلت عقله وجعلته يصرخ جبنون فيقول 3،»فلم جيد شيئا

فسيد  4،»ألوووو...ألو:يف جنون قائالاهلاتف بعد أن صدر عنه صوت يشبه نكتة انقطاع اخلط، راح يصرخ 

الساذج والطيب الذي خياف من خياله ينتهي به املطاف يف مستشفى األمراض العقلية بعد قتله لزميليه صادق 

  .وأجمد

  :شخصية صادق 2- 3-2

ن من بني الشبان الثالث الذين استأجروا الشقة فهو الذي أحضر هلم تلك الشقة، فهو شاب غين مدم     

حيب الضحك واالستهزاء والسخرية باآلخرين وخاصة سيد، لتنقلب تلك  كما أنه، متيز بأناقة مالبسه  حشيش

: يات غريبة داخل الشقة فيقول الروااألحاسيس عند صادق إىل أحاسيس خوف ورعب خاصة عند مساعه أصو 

 5،»ى املقعد املقابلجلس صادق جبوار صديقيه على األريكة بعد أن خاف أن جيلس بعيدا عنهما حىت ولو عل«

فلقد مثلت شخصية  صادق ذلك الشاب املستهرت يف دراسته املدمن للحشيش، الذي يستهزء ويسخر باآلخرين 

     .على يد سيد قتل يف األخرياله ليكون مصري 
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  :شخصية أمجد 3-2-3 

حيب الضحك واالستهزاء  فهو ملظهر، ا ميزاته أنيقا الشقة من أهم و ن سكنيصديق كل من سيد وصادق اللذ     

نظر صادق وأجمد إىل بعضهما البعض ومها يضحكان من طريقة سيد يف «: فيقول اآلخرين وخاصة بسيدب

لينقلب ذاك الضحك واالستهزاء إىل خوف ورعب داخل الشقة حيث صور لنا الروائي احلالة النفسية  1،»احلديث

تزايد ذلك اإلحساس الغريب عند أجمد، مل يكن يشعر أنه ليس مبفرده يف الغرفة بل هو   «: لشخصية أجمد فيقول

اتسعت عينا أجمد عن آخرمها وتراجع حبركة حادة فاحتا فمه ليصرخ لكنه مل «: ويقول أيضا 2،»متأكد من ذلك

ا أجمد داخل الشقة لينتهي ي يصور لنا احلالة النفسية املرعبة اليت كان حيس فالروا 3،»جيد صوتا خيرج من حلقه

  .به األمر يف األخري مقتول على يد سيد

  .2003عماد الدين : الحكاية الثالثة الشخصيات الثانوية في 3-3

  :سامحشخصية 3-3-1  

كان سامح رجل جيد السمعة ولكنه يشك يف  ،من مكان عمله بسبب قراسكنا الشقة سامح زوج دعاء  

على هذه الشخصية من خالل جمموعة من املواصفات اجلسمانية فهو رجل وسيم يتعرف القارئ .تفاصيل حياته

وجه سامح حيمل قدر من الوسامة، لكن ذلك الشارب املنمق أسفل أنفه املستقيم أعطاه «: ويف هذا يقول الراوي

  .4»حملة من الصرامة ورمبا القسوة
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  1.»قة ومكوية بعنايةمم بساطتها فقد كانت منسه أيضا رغمالب«: رجل أنيق املظهر ويف هذا يقول الروائي     

  : شخصية دعاء 2- 3-3

قد حدد الرواي جمموعة من املواصفات ل، هعمل مكان إىل الشقة نظرا لقرا من انتقلت معهزوجة سامح      

أما دعاء فمظهرها أكثر بساطة بوجهها «: ييقول الروا حمريقحمي اجلسمانية لدعاء فهي امرأة ذات وجه 

  .فدعاء امرأة حمجبة بسيطة وحمتشمة 2،»ومالبسها احملتشمة اليت جيعلوها حجاب يناسبها متاما القحمي املريح

، نذكر خل الشقةاداليت تقع  الغريبة من األحداث باالنصدام بعد استأجراها للشقة احلالة النفسية لدعاءومتثلت 

  :منها

املشهد باإلضافة إىل مشاهدا لرجالن يف املرآة مشاهدا المرأة متشط شعرها فخافت دعاء من ذلك  −

فأصيبت دعاء حبالة جزع وخوف » اذهيب من هنا«: تتقاطر منهما الدماء وحتدثهم معها حني قاال هلا

وهلع مما شاهدته يف املرآة، وقد انتقلت حالتها النفسية من حالة اطمئنان وراحة إىل حالة خوف وارتباك 

اتسعت عينا دعاء وشهقت «: ييقول الروا داث يف تلك الشقة املسكونةوتوتر نظرا ملا جيري من أح

ارتبكت «: ويقول أيضا 3،»...بصوت مسموع وهي تضع يدها على صدرها وتدور حبركة حادة لتواجه

لق من عليا وأنا اإلشارب انز كنت رابطة شعري واهللا بس الظاهر : دعاء وشحب وجهها قليال وهي تقول

اء ترفع عيناها إىل املرآة حىت أسقطت الفرشاة من يدها وانتفضت وهي ترتاجع ما كادت دع 4،»....بـ

إىل اخللف بعينني متسعتني فهناك يف املرآة امرأة مبتسمة، متشط شعرها مل يكن ذلك انعكاسا لدعاء 

نفسها بل المرأة أخرى تبدو وكأا خرجت من فيلم سينمائي قدمي بفم مفتوح من الصدمة راحت 
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هكذا هتفت دعاء بصوت كاد ينحشر يف حلقها من اخلوف مرت ثوان قليلة قبل «: ول أيضاويق 1دعاء،

نظرت له دعاء لثوان وأثار الصدمة ما تزال  إيه؟أن يظهر سامح على باب الغرفة وهو يسأل بلهفة فيه 

 2.»املراية: على وجهها قبل أن تشري بأصابع مرجتفة، حنو املرآة قائلة

  :م2005عماد الدين الحكاية الرابعة الشخصيات الثانوية في 4- 3

  :شخصية عماد 1- 3-4       

صور لنا  حيث، صنالشقة، حيث اختذها مكانا للترك وظيفته للتفرغ لتصوير اجلثث، وهو من مستأجري  صورم

اليت متيزت بالدهشة واحلرية بسبب األسرار الغامضة اليت حتصل داخل الشقة حيث و ي حالة عماد النفسية الروا

تدحرجت بعض املالبس «:يحتطم وانكسار يقول الرواو ب، انتقلت حالة عماد من حالة تشويق إىل حالة رع

جيزعه كي يلتقط ما سقط على األرض فيخيل له  ال لتسقط بعضها على الفراش وإحداها سقطت على األرض ما

ض وهو يرجع إىل الوراء قحمنط، انتق النظر ليفاجئ بثعبان أنه رأى شيئا ما حتت الفراش، جثا على ركبتيه ويدق

   3.»ويشهق

  :شخصية سارة 3-4-2   

خطيبة عماد كانت تعمل معه وتساعده يف إرسال الزبائن إليه، وقد دخلت إىل الشقة رفقة عماد الذي كان     

  .يصور اجلثث املوجودة داخل الشقة
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أصيبت سارة باحلرية والدهشة مما حيصل داخل الشقة كما قد أخربها عماد عن أسرار تلك الشقة من  لقد       

وجود األشباح يف الشقة وأرواح، كما قد أصيبت مبرض األعصاب إثر سقوط عماد من الطابق الثالث لتعرض 

  .ليعاجلها نفسها للدكتور عصام

" سارة"ا جبسده وهو يرفع الكامريا لتواجهها أما أعني زميلي مل جييبها ولكنه اقرتب منه«: ييقول الروا      

  .»اللذين تبادال النظر باندهاش خفيف

قالتها سارة بابتسامة واسعة وقليل من الدهشة وهي تنظر إىل عماد الذي وقف على «" عماد: "أيضا يقول     

   1.»باب مكتبها يف اجلريدة شاردا زائغ العينني وأنفاس الهثة

أسبوع مر على «: ي جرت لعماد يف الشقة يقول الرواقد أصيبت مبرض األعصاب إثر األحداث املفرغة اليتو      

  2.»سارة منذ إيداعها يف املستشفى النفسي

  :عصامشخصية  3-4-3  

ن خلف األحداث اليت هو طبيب نفساين وزوج صديقة سارة استأجر الشقة وقرر البحث عن السر الكام     
كان الدكتور عصام ، و نصت يف مجيع أركان الشقةت، وقد وضع مع زميلته سلوى كامريات دقيقة وأجهزة هاوقعت في

  .من األشخاص اللذين حاولوا اكتشاف السر املوجود يف الشقة وقد وضع كامريات دقيقة من أجل ذلك

أصيب حبالة فزع نظرا ملا جيري من أحداث يف الشقة هذه األحداث اليت جعلت الكثري يف دهشة وحرية مما      

أدى إىل انتقال حاالم إىل حاالت مرضية وإىل حاالت رعب وفزع وخوف ورغم احملاوالت اليت حاوهلا عصام إال 

  3.»بينما جرى عصام ناحيتها«: ييقول الروافأنه كغريه من الناس 
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  :شخصية سلوى 3-4-4 

كان الشقة، تعمل مع الدكتور هي طبيبة نفسانية حاولت أن تضع كامريات دقيقة وأجهزة تصنت يف مجيع أر      

أصيبت سلوى حبالة نفسية نظرا ملا حيدث يف الشقة من خروج األرواح واألشباح  ومساع أصوات غريبة  ،عصام

ي رغم أا كانت خميفة، وقد انتقلت حالة سلوى من حالة هدوء واستقرار إىل حالة فزع ورعب واضطراب نفس

  .أا قد تأثرت مبا جيري يف الشقة املسكونة إىلطبية نفسانية 

نظرت هي األخرى لرتى شاب جيلس على األرض ويسند «: قد صور لنا الروائي حالة سلوى املرعبة، يقولل     

املوصلة للحمام نظرت  يقالطر ظهره إىل الدوالب صرخت وهي ترجع إىل اخللف، هنا جاء صوت دقات من 

نفجرت بالبكاء بصوت مل تستطع سلوى كتمان دموعها فا«: ويقول أيضا، 1»للحمام بينما جرى عصام ناحيتها

  2.»مكتوم

 : عالقة الشخصيات بالعناصر السردية األخرى :ثانيا

تعترب الشخصية من الركائز اهلامة يف تشكيل أي عمل سردي، حيث ال تكمن أمهيتها إال من خالل 

عمل وحدث فهذا االلتحام يؤدي بالضرورة إىل إنتاج ، ومكان، من زمان، اصر السردية األخرىنتفاعلها مع الع

هي اليت تنجر احلدث، وهي اليت تنهض بدور تضرمي « :سردي، فقد اعترب عبد املالك مرتاض أن الشخصية

وهي اليت تعمر [...] الصراع أو تنشيطه من خالل سلوكها وأهوائها وعواطفها، وهي اليت تقع عليها املصائب 

تتفاعل مع الزمن، فتمنحه معىن جديد، املكان، وهي اليت متأل الوجود صياحا وضجيجا وحركة وعجيج وهي اليت 
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، فهذا يدل على أن )1(»وهي اليت تتكيف مع التعامل مع هذا الزمن، يف أطرافه الثالثة املاضي واحلاضر واملستقبل

  .الشخصية ترتبط ارتباطا وثيقا بالزمن واملكان واحلدث

 : عالقة الشخصيات بالزمن -1

وجهان لعملة واحدة، حيث ال ميكن فصل أحدمها عن ترتبط الشخصية بالزمن ارتباطا وثيقا فهما 

عالقة جدلية يتأثر كل منهما بوجود اآلخر، فالزمن حيتوي اإلنسان بني قطبيه امليالد واملوت، حيث يولد « :اآلخر

ويكرب ومير مبراحل تكوين مع حركة الزمن ومتثل الطفولة والصىب والشباب والكهولة والشيخوخة مراحل زمنية 

نسان بنسب متفاوتة يف منوه وبقائه لذلك يسعى دائما لالنفالت من سيطرة الزمن وحركته، ولكن مهما يعيشها اإل

، فعالقة الشخصية بالزمن هي عالقة تأثري وتأثر، فالزمن )2(»ت، فإن املوت هو  اية حتمية للوجودفالناول االح

مبراحل حياته من الطفولة إىل الشباب ومن الشباب حيتوي اإلنسان منذ والدته إىل موته، حيث يولد ويكرب ليمر 

  .إىل الكهولة، ومن الكهولة إىل الشيخوخة

اشيا مع الزمن، حيث توظيفا متم" ابتسم فأنت ميت"شخصياته يف رواية " حسن اجلندي"ي او وّظف الر 

 الزمنية هلاانطالقا من الفرتة ي أن يقدم الشخصيات بشكل ممتاز من خالل وصفه لكل شخصية او استطاع الر 

للباسه وشكله انطالقا من " احلاج عبد الباقي"املوجودة فيها، فمثال يف احلكاية األوىل جند الراوي قام بوصف 

  .الزمن الذي عاش فيه

غريبا وهي تقف خلف عبد الباقي لتضع العباءة على كتفيه وترتكه لتأيت " عزيزة"بدا وجه «: يقول الراوي

  )3(.»به شاربه الضخم بليشذلزينة والتقط مشطه الصغري  طاولة الشال يف حني اجته هو إىلله با

                                                           

  .91حبث يف تقنيات السرد، مرجع سابق، ص (عبد  امللك مرتاض، يف نظرية الرواية  )1(
  .149، ص 2004، 1مها حسن قصراوي، الزمن يف الرواية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، األردن، ط )2(
  .75رواية ابتسم فأنت ميت، ص  )3(
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) الصىب، الشباب، الكهولة، الشيخوخة: (وجد فيهاترتة اليت كذلك قام بوصف الشخصية انطالقا من الف

تغري مالحمهما مع لصىب إىل مرحلة الشيخوخة ، حيث تمن مرحلة ا" سعيد"و" منصور"فمثال قام الراوي بوصف 

أخوه يف التكون و سعيد قد بلغ الثالثة عشر منذ بضعة أشهر، وقد بدأت مالحمه هو «: مرور الزمن فيقول الراوي

والوضوح ظهرت الوسامة اليت ورثاها من األم مع بعض اللمحات الرجولية اليت أخذاها عن األب خاصة 

  .، كذلك وصف أقوال وأفعال الشخصيات)1(»منصور

" سامح"و" صادق"و" سيد"و" أجمد"ح الراوي فكرة جوهرية وهي موت الزمن خاصة يف حكاية كما طر 

هم  التقت أعني الثالثة على نافذة الصالة اليت يطل سواد الليل من خلف زجاجها و«: ، فيقول الراوي"دعاء"و

وس الشخصيات يف جو ف، وهذا ما زرع اخلوف يف ن)2(»يتمنون يف قراراة أنفسهم لو يتبدد هذا الظالم سريعا

  .قةشمرعب داخل ال

  : الشخصية بالمكانعالقة  - 2

حيث أن حركة اإلنسان تتحدد بطبيعة املكان الذي يوجد فيه، الشخصية ارتباطا وثيقا باملكان، ترتبط 

، فعالقة الشخصية باملكان عالقة اتصال فحركة )3(»وجوده ال يتحقق إال من خالل عالقته باملكان« :فاإلنسان

  .ان وإجنازاته مرتبطة باملكاناإلنس

يعمل املكان على التأثري يف الشخصية وحتضريها إىل اختاذها موقف ما أو القيام حبدث ما دون اآلخر، «

فاملكان يؤثر يف الشخصية  ،»ي تسري فيه من خالل اختيار الرواي األوصاف اليت سوف يلصقهاحيددها اخلط الذ

ي لشخصية خط يشري إىل اختيار الرواوحتضريها إىل اختاذ موقف معني أو القيام بفعل ما دون اآلخر، وحيدد ا

                                                           

  .172، ص السابقاملصدر  )1(
  .56ص  ،نفسهاملصدر  )2(
  .21أمحد طاهر حسنني، وأمحد غنيم وغريهم، مجاليات املكان، عيون الدار البيضاء، د ط، د س، ص  )3(
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ومن هنا ميكن اعتبار الفضاء الروائي مبثابة بناء يتم إنشاؤه اعتمادا على املميزات « :أوصاف تلتصق بالشخصية

، وانطالقا مما سبق يتضح لنا أن املكان الروائي مبثابة بناء ناتج عن حتديات )1(»والتحديات اليت تطبع الشخصيات

  .وشجاعة وأعمال الشخصيات

 : عالقة الشخصيات بالحدث - 3

يعترب احلدث من الركائز اليت تقوم بتفعيل احلركة الروائية، فال تكمن أمهيته إال من خالل اقرتانه بكل من 

عند سرد أحداث الرواية ال يقوم بسردها كما يف الواقع، وإمنا يضفي عليها الشخصية واملكان والزمان، فالراوي 

احلدث وحده ويف غياب الشخصية يستحيل أن يوجد يف معزل « :نوعا من اجلمالية، ويرى عبد املالك مرتاض أن

 مد وخيرس إذا مل تسكنه هذهوتنهض به وضا عجيبا، واحليز خي عنها، ألن هذه الشخصية هي اليت توجد

  )2(.»الشخصيات: الكائنات الورقية العجيبة

ك فالشخصية هي احملر ، تنتج أنه ال وجود حلدث دون شخصيةفمن خالل تعريف عبد امللك مرتاض نس

  .وغياب الشخصية يؤدي إىل غياب األحداث، األساسي لألحداث

رى الرواية، وهو خيانة جم من أهم ما غّري عترب ت يتوال" ابتسم فأنت ميت"ة يف رواية األحداث املوجود ومن

الراوي أحداث  بىنفانطالقا من هذا احلدث  ،عزيزة لزوجها عبد الباقي الذي أراد قتلها لوال ولديه سعيد ومنصور

  .اوفه ما يقوده الرتكاب جرمية قتلروايته، حيث أصبح كل من يسكن تلك الشقة يرى أسوأ خم

                                                           

  .44، ص 2011، 1الشريف حبيلة، مكونات اخلطاب السردي مفاهيم نظرية، عامل الكتب احلديث، األردن، ط )1(
  .91، ص )حبث يف تقنيات السرد(يف نظرية الرواية عبد املالك مرتاض،  )2(
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وذا نستنتج أن األحداث اليت وردت يف الرواية كان هلا الدور الكبري يف الكشف عن تصرفات  

ركنا مهما من أركان السرد  إذا يعّد الزمن .وسلوكات الشخصيات سواء كانت هذه التصرفات إجيابية أو سلبية

 )1(.وحقيقته اخلاصة به يعمل على تعميق احلكاية يف الوجود، لكن هذا الوجود يف عامل متخيل له صانعون

     

                                                           

  .222، ص 2011ميساء سليمان إبراهيم، البنية السردية يف كتاب اإلمتاع واملؤانسة، منشورات اهليئة العامة السورية، وزارة الثقافة، دمشق،  )1(



 

 

 : الفصل الثاني

بنية الزمن في رواية 

  "ابتسم فأنت ميت"
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  بنية الزمن : أوال 

  : مفهوم الزمن -1

 : لغة - 1-1

الزمُن : الزمُن والزماُن اسٌم لقليل الوقِت وكثريه ويف احملكم «ورد يف لسان العرب البن منظور مادة زمن 

طال عليه الزماُن، واالسُم من : شديٌد وأْزمن الشيء :وأْزِمَنٌة وَزمٌن، زَاِمنٌ القْصر، واجلمُع أزُمٌن وأْزماٌن : والزَمانُ 

 .ذلك الزمن والزْمَنةُ 

وقال .)األخرية عن اللْحَياين(أقاَم به زمانًا وعاَمَلُه ُمزَاِمنًة وزمانًا من الزمن :وأْزَمَن باملكِان: عن ابن األعرايب 

ْهُر والزمان واحٌد؛: َمشرٌ  ٌر، الزماُن َزَماٌن الرطُب والفاكهة وزَماُن احلر والربِْد، قال: قال أبو اهليثم الد : أْخطَأ مشَِ

  )1(.»ويكوُن الزماُن َشْهَريِن إىل ستة أشُهر

فمفهوم الزمن يف اللغة يكون للتعبري عن الوقت القليل والكثري، كما ورد يف معجم العني للخليل بن أمحد 

الزمَىن يف الذّكر واألنثى : َزِمَن يـَْزَمُن َزَمًنا وزمانًة، واجلمع: والّزمانة والِفْعل: من الزمان والزِمنُ : الزَمنُ : الفراهيدي زمن

  )2(.طال عليه الزمان: وأْزمن، الشيء

  : اصطالحا - 1-2

 يعّد الزمان أحد املكونات احلكائية اليت تشكل بنية النص الروائي، وهو ميثل العنصر الفعال الذي يكمل

 )3(.بقية املكونات احلكائية، ومينحها طابع املصداقية

                                                           

  .1867خنبة من العاملني بدار املعارف، ص : ابن منظور، لسان العرب، دار املعارف، كورنيش النيل، القاهرة، حتقيق )1(
، 2اخلليل بن أمحد الفراهيدي، معجم العني، ترتيب عبد احلميد هنداوي، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج )2(

  .195، ص 2003، 1ط
  .233 ، ص2005البنية والداللة يف روايات إبراهيم نصر اهللا، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة األوىل،  :مرشد أمحد )3(
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أن بنية النص الروائي تتشكل من جمموعة من املكونات منها الزمان الذي من خالل هذا القول يتضح 

اخل بني املواقف ...جمموعة العالقات الزمنية، السرعة، التتابع، البعد«كما أن الزمن .ميثل العنصر الفعال داخلها

فمن خالل هذا )1(.»احملكية وعملية احلكي اخلاصة ما، وبني الزمن واخلطاب واملسرود والعملية السرديةواملواقع 

  .معينة خالل فرتة زمنيةاحملكية الوقائع اليت تنشأ بني املواقف و  القول نستنتج أن الزمن هو تلك العالقات

الومهي غري املرئي  هاألحياء واألشياء فتتأثر مبضي مظهر ومهي يزمن«امللك مرتاض هو  الزمن عند عبدأما 

غري احملسوس والزمن كاألكسجني يعايشنا يف حلظة من حياتنا ويف مكان من حركاتنا، غري أننا ال حنس به وال 

  .فالزمن عند عبد امللك مرتاض مظهر ومهي ال ميكننا أن نلتمسه)2(.»نستطيع أن نلتمسه وال أن نراه

  ": ابتسم فأنت ميت"رواية دراسة الزمن في -2

هي القدرة الفنية واجلمالية البارعة للروائي، فقد تالعب " ابتسم فأنت ميت"إن أول ما نالحظه يف رواية       

بارزا بني زمن بالزمن وأخضعه لوترية متذبذبة مما يولد صعوبة يف الوقوف على الزمن احلقيقي، فنالحظ تفاوتا 

  .القصة وزمن اخلطاب

  : القصة زمن - 2-1

زمن املادة احلكائية، وكل مادة حكائية ذات بداية واية، إا جتري يف زمن، سواء  «إّن زمن القصة هو 

  )3(.»كان هذا الزمن مسجال أو غري مسجل

  .فزمن القصة ميثل الزمن احلقيقي لألحداث وهي عبارة عن تتبع لألحداث كما يف الواقع

                                                           

  .231، ص 2003، 1عابد خزندار، مراجعة وتقييم حممد بن بريرى، ط: جريالد برنس، املصطلح السردي، ترمجة )1(
  .173-172عبد املالك مرتاض، يف نظرية الرواية، ص  )2(
  .89ص  م،1997، 3بريوت، طاملركز الثقايف العريب للطباعة والنشر،  ،)الزمن، السرد، التبئري(حتليل اخلطاب الروائي  :سعيد يقطني )3(
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جنده مل يلتزم بالتسلسل املنظم يف سرد األحداث فقد افتتح " ابتسم فأنت ميت"إن الروائي يف رواية 

، فقد قام باستئجار الشقة ثالث شبان وهم "شارع عماد الدين"يف  2002الرواية باحلكاية الثانية اليت جرت عام 

 صادق وسيد وأجمد وهم طالب يف اجلامعة، حيث تبدأ حتدث هلم أمور غريبة داخل الشقة، ويف كل مرة يرجع بنا

الروائي إىل الزمن املاضي من خالل جمموعة من الصور واألوراق املكتوبة واليت تدل الزمن املاضي، فيقول الروائي 

  )1(.»وجد جمموعة صور لفتيات يرتدين مالبس قدمية، مالبس من أربعينيات ومخسينيات القرن املاضي«

أين كان يسكن  1936يعين أن الروائي افتتح الرواية بسرد األحداث مث رجع بنا إىل الزمن املاضي عام 

ن آخرين للشقة، و ، حيث يأيت مستأجر 2003ا إىل زمن الشقة عائلة مكونة من أربعة أفراد ليعيد الرجوع بنيف 

رة يرجع بنا الروائي يف هذه احلكاية إىل يبة داخل الشقة، حيث يف كل مر غر مح ودعاء واليت حتدث هلم أمو ومها سا

  .الزمن املاضي

، حيث 2005مث يرجع بنا الروائي إىل احلكاية األوىل وينتقل بعدها إىل احلكاية املعنونة بعماد الدين 

القاهرة لينتقل بنا الروائي  1951ليعيد الرجوع بنا إىل احلكاية األوىل يف عام " عماد"يستأجر الشقة شاب امسه 

  .ليعيد بعدها الرجوع بنا إىل الزمن احلاضر يف احلكاية اخلامسة 1953زمن إىل 

حيث نالحظ أن هناك تذبذب يف سري األحداث بني املاضي واحلاضر فهذا التذبذب الزمين الذي 

وتشويق، حيث ترغمه  استخدمه الروائي يف سرد األحداث من الزمن احلاضر إىل املاضي قد وّلد لدى القارئ إثارة

  .تسلسل األحداث حيث تكمن قدرة هذا التالعب الزمين يف تشكيل أحداث الروايةاستيعاب  على

  

                                                           

  .27رواية ابتسم فأنت ميت، ص  )1(
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  : زمن الخطاب- 2-2

إن زمن القصة خيضع بالضرورة للتتابع املنطقي لألحداث بينما ال يتقيد «هناك من يطلق عليه زمن السرد 

  )1(.»زمن السرد ذا التتابع

جند الراوي قد كسر زمن القصة احلقيقي وأوجد زمن مليء " ابتسم فأنت ميت"فمن خالل رواية 

ستباقات واسرتجاعات واليت خلقت غموض وتشويق يف ذهن القارئ، فمثال من خالل اباملفارقات الزمنية من 

كانت تأيت   صاحب األستوديو واليتاحلكاية الثانية اليت ابتدأ ا الراوي روايته جعلتنا نتشوق ملعرفة من هو منصور 

  .إليه الفتيات للتصوير

  : المفارقات الزمنية -3

 : سترجاعاال- 3-1

مفارقة زمنية باجتاه املاضي انطالقا من حلظة احلاضر استدعاء حدث أو أكثر وقع قبل حلظة احلاضر، هو 

االسرتجاع ينقسم  )2(.ا لالسرتجاعأو اللحظة اليت تتقطع عندها سلسلة األحداث املتتابعة زمنيا لكي ختلى مكان

  .بدوره إىل اسرتجاع داخلي واسرتجاع خارجي

  : سترجاع الخارجياال -1- 3-1

وتتصل أساسا باملدى والسعة، وهي من حيث صلتها باحلكاية األوىل ال تربطها أي عالقة من حيث  

تسلسل وقائعها الداخلية، بل ميكن أن تنطلق من مدى الزمن املاضي، ونصادف يف هذا النوع من االسرتجاع 

                                                           

  .73محيد حلميداين، بنية النص السردي من منظور النقد األديب، ص  )1(
  .16، ص 2003، 1السيد إمام، مرييث للنشر واملعلومات، القاهرة، ط: جريالد برنس، قاموس السرديات، ترمجة )2(
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ها ليعود إىل سرد وقائع الصنف األول يتعلق بسرد حادثة ماضية، مث يقفز السارد على ما تالن؛ صنفني مميزي

  .احلكاية األوىل، وهذا صنف يسمى باالسرتجاع اجلزئي

أما الصنف الثاين من االسرتجاع  اخلارجي، يتم من خالل سرد متسلسل لوقائع ممتدة زمنيا وفق تتابع 

متصل يستمر حىت نقطة بداية احلكاية األوىل ويسمى هذا الصنف باالسرتجاع التام، وميكن أن تصنف 

سرتجاعات اخلارجية بصفة عامة يف خانة الذكريات ألن السارد يقوم باستحضار مواقف زمنية ماضية ال صلة اال

عبارة عن ذكريات يقوم السارد باستحضارها يف العملية  هو فاإلسرتجاع اخلارجي)1(.»هلا جبوهر احلكاية األوىل

  .السردية

يف احلكاية األوىل نذكر ما يلي، يقول " أنت ميتابتسم ف"سرتجاعات اخلارجية املوجودة يف رواية ومن اال

ومبا أن شارع عماد الدين الذي أخذ امسه من اسم مشهور عاش يف حقبة املماليك باحملروسة قدميا يقع «: الراوي

، من خالل املثال السابق يتضح أن الراوي قام باسرتجاع فرتة زمنية سابقة وهي حقبة )2(»يف منطقة وسط البلد

  .املماليك

أهو مسسار وداين لسمسار حلد ما واحد فيهم قايل «: يف احلكاية الثانية يقول الراوي على لسان صادق

أنا ملا وصلت للبواب وسألت على الشقة قايل «، ويقول كذلك )3(»إن فيه شقة مفروشة يف شارع عماد الدين

، من خالل )4(»ل عين عايش براواللي ورثها كان راج ...تنني طويلة، جيي من اخلمسينياإا مقفولة من س

املثالني السابقني يتضح أن صادق قام باسرتجاع بعض املواقف اليت حدثت له قبل زمن احلكاية، واليت ليس هلا 

                                                           

  .133-132، ص 2008، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، "اب السرديحتليل اخلط"عمر عيالن يف مناهج  )1(
  .69رواية ابتسم فأنت ميت، ص  )2(
  .9املصدر نفسه، ص  )3(
  12املصدر نفسه، ص  )4(
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كانوا قبلها «: تأثري فعال جبوهر احلكاية، أما يف احلكاية الثالثة فقد ورد االسرتجاع اخلارجي يف قول الراوي

  )1(.»وص بعيدة عن عمله وعن كل شيء، لكنها قريبة من شقة محاتهيسكنون يف شقة يف منطقة اخل

من خالل هذا املثال يتضح لنا أن الراوي قد قام باسرتجاع بعض حمطات من حياة سامح، أما يف  

إنت ملكش ذنب يف رفدك رئيس «احلكاية الرابعة فقد ورد االسرتجاع اخلارجي يف قول الراوي على لسان سارة 

د كان مستقصدك من يوم ما صممت تنكسر الصور اللي لقطتها يف حادثة عربية ابن رئيس الوزراء التحرير اجلدي

  .فسارة تسرتجع حمطة من حياة عماد خارج زمن احلكاية)2(.»اللي خبطت طالب اهلندسة

  :االسترجاع الداخلي-2- 3-1

وهو أن ندرج داخل سياق احلكاية األوىل واألساسية عناصر جديدة غري متأصلة فيها كما يضيف على 

شخصية جديدة، ويضيء حياا السابقة بإعطاء معلومات متعلقة ا، أو أن يعود السارد بذكر : سبيل املثال

ا، ويعين هذا أن ويقدم للقارئ مالحظات وتفاصيل بشأ" املسار السردي"شخصية غيبت مدة عن سطح 

إدراج شخصية جديدة وتسليط الضوء عليها من خالل التعريف ا وذكر أهم الوصفات : االسرتجاع الداخلي هو

اجلسمانية هلا مع ذكر بعدها النفسي وبعدها االجتماعي، ويتضح لنا من خالل هذا الشرح أن االسرتجاع 

ة األوىل بالشخصيات اليت يقوم الروائي بذكرها يف احلكاية الداخلي متعلق مبا هو جديد يف احلكاية ومتعلق بالدرج

األوىل ويدرجها كشخصية جديدة مل تذكر من قبل ومل تكن أساسية يف احلكاية األوىل واألساسية طبعا، فغالبا ما 

ما جند يف الروايات هذا النوع من االسرتجاع، وذلك حني يذكر الروائي شخصية غري أساسية يف احلكاية األوىل، ك

                                                           

  .103، ص  السابق املصدر  )1(
  .199ص  ،نفسهاملصدر  )2(
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أن االسرتجاع الداخلي يكون عرب اسرتجاع الشخصية للماضي البعيد إىل مرحلة الطفولة وتذكرها األحداث 

 )1(.معينة

تقدم آدم ليقف جبانبه باحرتام «: "آدم"خالل ما قاله  وقد ذكر الروائي االسرتجاع يف هذه الروائية من

ابا؟ نظر له العجوز بلهفة فرحا بينما آدم ينحين عليه أخبارك إيه يا ب«وهو يقول بلغة عربية وهلجة مصرية متكسرة

فاكر يا بابا «: قول آدم، كما جاء أيضا يف )2(.»ليحتضنه حبب، أنا كويس يا ابين املهم أنت ووالدك احلمد هللا

  .)3(»الشقة القدمية اليت ورثتها يف القاهرة من زمان

بكل تفاصيلها كما هز العجوز رأسه نظرا ألنه هز العجوز رأسه وأجاب دوء، فآدم يتذكر الشقة القدمية 

مل تكن شخصية رئيسية للحكاية األوىل، وقد أضافه الروائي للحكاية األوىل ": عبد العايل"فمثال شخصية .تذكرها

هو خال " فعبد العايل"ليكون شخصية جديدة فيها، وقد وصفه الروائي وصفا جسمانيا كما وصف اآلخرين 

  .ه هي التحنيطمهنت" منصور"، و"سعيد"

يف " سعيد"و" منصور"عبد العايل شابا يف مقتبل العمر، يكاد يقارب «: ي عن عبد العايلاو يقول الر 

يعمل " عبد العايل"كان )4(.»"عبد الباقي"سنهما، وقد كان أنيقا حليق الوجه يرتدي مالبس أفرجني كما كان 

يد التعامل مع الوالدان ففي كل مرة يفاجئهما وكان جي" منصور"، و"سعيد"بالتحنيط وقد تعلما منه الولدان 

  .باهلدايا، من حني آلخر، وقد عرض عليهما مهمة التحنيط كمهنة له وكعمل

                                                           

، ص 2010، 1حممد بوعزة، حتليل اخلطاب السردي تقنيات ومفاهيم، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات االختالف، دار األمان، الرباط، ط )1(
87-89.  

  .255، ص رواية ابتسم فأنت ميت )2(
  .256، ص املصدر نفسه )3(
  .173، ص املصدر نفسه )4(
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، قاهلا عبد العايل مبتسما جباوبه )1(»عندي ليكو النهارده مفاجأة«: ي على لسان عبد العايلاو يقول الر 

القماشي الكبري الذي حيمله " الكبش"إىل " عبد العايل"أشار ، )2(»مفاجأة إليه؟«: لبابتسامة مماثلة يقو " نصورم"

، قاهلا سعيد بسرعة دون تفكري فنظر له أخوه يعتاب  )4!(، هدية واحدة)3(»جتايبلكو معاي هدية«: قائال

، وهنا امحر وجه سعيد يف حني بدأ )5(»ما تبقاش قليل الذوق يا سعيد«: وهو يقود خالد كي جيلس جبدة 

  .بالضحكعبد العايل 

: بأن التحنيط فن يقول الروائي على لسان عبد العايل" سعيد"و" منصور"وبعدها خيرب عبد العايل الولدان 

التحنيط ده فن يا والد وهواية حلوة وبتكسب كما لوحد اشتغل عليها بإخالص ولو حتبو تتعلموه، ممكن «

جبد يا «: تواجد داخل الكيس وبدأ يقولوملس األرنب امل" سعيد"، يف هذه اللحظة جترأ )6(»أعلمكم بنفسي

  خالو؟ 

  .جبد طبعا -

 )7(.»مث احنا هنجيب احليوانات نفسها منني...طب مش التحنيط ده حمتاج أدوات ومواد -

  : االستباق- 3-2

االستباق من التقنيات السردية اليت يلجأ إليها الراوي دف خرق التسلسل الزمين، وبالتايل خلق «يعترب 

  .القارئ مما يولد له حالة من التشويق ملعرفة ما هو قادمحالة ترقب لدى 

                                                           

  .174، ص السابقاملصدر  )1(
  .الصفحة نفسها، املصدر نفسه)2(
  ..174، ص املصدر نفسه)3(
  .الصفحة نفسها، املصدر نفسه )4(
  .الصفحة نفسها ،املصدر نفسه )5(
  ..175ص ،املصدر نفسه)6(
  .176، ص "املصدر نفسه" )7(
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كما تتميز االستباقات واالستشرافات بطابعها املستقبلي التنبئي، وتتميز بضآلة حضورها يف النصوص 

وهذا ما يؤكده حسن بل، ، فهي مبثابة متهيد ألحداث الحقة تدفع القارئ للتكهن باملستق)1(»السردية املعاصرة

القفز على فرتة ما من زمن القصة وجتاوز النقطة اليت وصلها اخلطاب الستشراف «ه االستشراف هو حبراوي بقول

، فهو اخلرق الزمين الذي يستخدمه )2(»مستقبل األحداث والتطلع إىل ما سيحصل من مستجدات يف الرواية

  .الراوي خللق حالة انتظار وترقب لدى القارئ

تعمل هذه االستشرافات مبثابة التمهيد وتوطئة «: االستباق بقولهكما حتدث كذلك حبراوي عن وظيفة 

ألحداث الحقة جيري اإلعداد لسردها من طرف الراوي فتكون غايتها يف هذه احلالة هي حتمل القارئ على توقع 

، فاالستباق هنا هو سبق لألحداث كما أن االستباق هو )3(»حادث ما أو لتكهن مبستقبل إحدى الشخصيات

، من خالل هذا القول نستنتج أن االستباق هو مفارقة )4(»ة تتجه حنو املستقبل بالنسبة إىل اللحظة الراهنةمفارق«

  .مفارقة زمنية يتم من خالهلا التنبأ حبدوث حدث بعد اللحظة الراهنة أو الالحقة

  : هناك شكالن لالستشراف أو  االستباق حبسب املهمة املسندة إليه يف النص ومها

   :التمهيدياالستباق -1- 3-2

  )5(.»يشكل بذرة غري دالة لن تصبح ذات معىن إال يف وقت الحق وبطريقة إرجاعية«فاالستباق التمهيدي 

                                                           

  .133، ص 2008عمر عيالن، يف مناهج حتليل اخلطاب السردي، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق،  )1(
  .132، ص 1990، 1حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، املركز الثقايف  العريب، بريوت، ط )2(
  .132املرجع نفسه، ص  )3(
، 1عابد خزندار، حقوق الرتمجة والنشر حمفوظة للمجلس األعلى للثقافة شارع اجلبالية، اجلزيرة، القاهرة، ط: جريالد برنس، املصطلح السردي، تر )4(

  .186، ص 2003
  .137حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )5(



  بنية الزمن في رواية ابتسم فأنت ميت                                    ثانيالفصل ال

 

44 

 

فاالستباق التمهيدي إذا جمرد تلميحات أو إشارات ليس هلا معىن يف تلك اللحظة لكنها قد تصبح ذات 

بطريقة ضمنية أي جمرد إشارة ال معىن « معىن يف وقت الحق، كما ميكن للراوي أن يستخدم االستباق التمهيدي

 .فاالستباق التمهيدي عبارة عن إشارات ليست هلا معىن يف حلظة لكنها قد تصبح هلا معىن وغاية الحقا)1(.»هلا

   :االستباق اإلعالني -2- 3-2

إليه وهو اإلعالن عن جمموعة األحداث اليت سوف يشهدها الفعل السردي يف وقت الحق وهذا ما أشار     

االستشراق اإلعالين خيرب صراحة عن سلسلة من األحداث اليت سيشهدها السرد يف وقت الحق «: حبراوي بقوله

، فالسرد اإلعالين هو )2(»ونقول صراحة ألنه إذا أخرب عن ذلك بطريقة ضمنية يتحول تو إىل استشراق متهيدي

تكمن متعته يف خلق التشويق واملفاجأة لدى اإلخبار عن األحداث اليت سوف حتصل داخل الرواية الحقا، حيث 

  .املتلقي يف معرفة األحداث اليت سوف حتدث داخل الرواية

اإلعالين والتمهيدي يكمن يف أن «: هقول فقد قام حبراوي بالتفريق بني االستشراق التمهيدي واإلعالين يف

لن تصبح ذات معىن إال يف وقت الحق األول يعلن صراحة عما سيأيت مفصال بينما الثاين يشكل بذرة غري دالة 

  )3(.»وبطريقة إرجاعية

  .فإذا االستباق اإلعالين هو أن يعلن الراوي عن أحداث اليت سوف حتدث داخل العملية السردية

                                                           

  .137ص  السابق،املرجع  )1(
  .137ص  ،نفسه املرجع  )2(
  .137حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )3(
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عدد قليل من االستباقات اليت سامهت يف تشكيل " ابتسم فأنت ميت"لقد ورد يف رواية 

ح الفضول ث رو عالية واإلبداعية، كما سامهت يف باجلم وبناء الرواية، وبالتايل اكتساا للقيمة

  : ومن االستباقات املوجودة يف الرواية نذكر، والتشويق يف نفس القارئ

، )1(»عشان نآوي أأجر الشقة اللي كان عايش فيها قبل ما ميوت«: يقول الراوي على لسان عصام

القارئ، وأثار تساؤله هل عصام سوف يؤجر فهذا االستباق إعالين، حيث جنده خلق حالة من التشويق لدى 

الشقة ويذهب للعيش فيها رغم كل ما حدث داخلها من قتل وانتحار ومع توايل األحداث جند بالفعل عصام قد 

  .انتقل إىل الشقة حماوال كشف السر وراء انتحار عماد خطيب سارة، و بالتايل مساعدة سارة على الشفاء

عايز أحلق أروح الوكالة عشان ورايا شغل كثري الزم «: ن عبد الباقيكما يقول الراوي أيضا على لسا

  )2(.»أخلصه قبل ما أسافر

 مدى حتقق احلدث املنتظر ؛ وترقب يف املتلقي، حالة من الفضول بعثمتهيدي غرضه هو فهذا االستباق 

ها، وجهزت كل أنا بفكر حقيقي أقتل«: كذلك يقول الراوي على لسان سعيد.ف يسافر عبد الباقي هل سو ف

فهذا االستباق هو استباق غري حمقق الغرض منه هو تشويق )3(.»ميكن ملا متوت ترجع لعقلك...حاجة خالص

  .القارئ لنهاية غري متوقعة ومع توايل األحداث يتبني لنا أن سعيد مل يقتل أميمة ألن منصور قام بقتله

                                                           

  .266رواية ابتسم فأنت ميت، ص  )1(
  .73املصدر نفسه، ص  )2(
  .137عمر عالن، يف مناهج حتليل اخلطاب السردي، ص  )3(
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فهذا )1(.»ما سيخرجان للنزهة فقطنظر يف ساعته بال سبب تقريبا، فهو يعلم أ«: ويقول كذلك

االستباق متهيدي غرضه هو تشويق وإثارة فضول القارئ فيجعله يتساءل عن املكان الذي سوف يذهبان إليه 

  .سامح ودعاء وبالفعل فقد ذهبا للتنزه

  : المدة الزمنية-4

  : تسريع الحكي- 4-1

املادة احلكائية عرب مسار احلكي تفرض يف تقدمي «تتسارع أحداث الرواية، فتقتضي يف الكثري من األحيان

بعض األحيان على السارد أن يعمد إىل تقدمي بعض األحداث الروائية اليت يستغرق وقوعها فرتة زمنية طويلة ضمن 

حيز نصي ضيق من مساحة احلكي، مركزا على املوضوع صامتا عن كل ما عداه معتمدا على تقنيتني، متكنانه من 

لزمن جيعل األحداث الروائية تتوىل تواليا متالحقا إىل منظومة احلكي، مها امل طوي مراحل عدة من ا

 )2(.»والقطع

  ): المجمل(الخالصة - 4-1-1

تعتمد اخلالصة يف احلكي على سرد أحداث ووقائع يفرتض أا جرت يف سنوات أو أشهر أو «حيث 

للتفاصيل، وعليه يكون الزمن احلكائي  ساعات، ختتزل يف صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة من دون التعرض

، )3(»أقل من زمن القصة أو السرد، ألن الزمن السردي يعتمد على انتقاء األحداث اليت ختدم منطق السرد

فاخلالصة إذا اختزال ألحداث جرت يف سنوات أو أشهر أو ساعات يف كلمات قليلة دون ذكر التفاصيل، ولقد 

                                                           

  .123، ص )الزمن، السرد، التبئري(سعيد يقطني، حتليل اخلطاب الروائي  )1(
  .284أمحد مرشد، البنية والداللة يف روايات إبراهيم نصر اهللا، ص  )2(
  .225براهيم، البنية السردية يف كتاب اإلمتاع واملؤانسة، ص ميساء سليمان اال )3(
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واحدة من سرعات السرد األساسية، واخلالصة تتولد حينما يعترب زمن «: عرف اخلالصة جريلد برنس بأا

اخلطاب أصغر من زمن القصة، وحينما يكون مثة شعور بأن جزءا من السرد أقصر من املسرود الذي يعرضه، 

فهي عبارة )1(.»واخلالصة تتعارض تقليديا مع املشهد أو الدراما، وهي يف السرد الكالسيكي تشكل صلة الوصل

  .سرد موجز ألحداث تتولد عندما يكون زمن القصة أكرب من زمن اخلطاب عن

أي السرد يف بضع فقرات أو بضع صفحات لعدة أيام أو شهور أو «فاخلالصة عند جريارد جنيت 

كما أن للخالصة دور مهم يكمن يف تقدمي شخصية )2(.»سنوات من الوجود، دون تفاصيل أعمال أو أقوال

  .ثانوية رئيسية أو عرض شخصيات

فاكر يا بابا الشقة «: يف مواضع نذكر منها" ابتسم فأنت ميت"حيث تظهر تقنية اخلالصة يف رواية 

القدمية اليت ورثتها يف القاهرة من زمان؟ هز العجوز رأسه باإلجياب دوء فأكمل كمل آدم، بعدما دخلت املصحة 

سنة هايتسحب منها  40متأجرتش لـ  هنا من مخس سنني ظهر قانون يف مصر بينص على أن الشقق اللي

  )3(.»الكهرباء

فالسارد خلص لنا األحداث اليت جرت للعجوز عند دخوله املصحة من مخس سنني بشكل سريع ألن 

دخل إليها تلك األحداث ليست مهمة يف تطور الرواية، فالسارد مل يذكر لنا مىت دخل العجوز إىل املصحة، وملاذا 

  .أن العجوز قد دخل املصحة منذ مخس سنني إىلفقد اكتفى باإلشارة 

                                                           

  .226جريالد برنس، املصطلح السردي، ص  )1(
، 1997، 2عمر علي، املشروع  القومي للرتمجة، ط زديحممد معتصم، عبد اجلليل األ: ، ترمجة)البحث يف املنهج(ار جينيت، خطاب احلكاية جري  )2(

  .109ص 
  .256رواية ابتسم فأنت ميت، ص  )3(
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أسبوع مر على سارة منذ إيداعها يف املشفى النفسي اليت يعمل ا «كما جند يف هذا املقطع تلخيص 

عصام زوج نورا صديقتها كان عصام هو آخر من حدثها يف اهلاتف قبيل موت عماد خطيبها، وقبل أن تأخذ يف 

  )1(.»منذ ذلك اليوم املشؤومحالة االكتئاب اليت مل خترج منها 

فالسارد هنا قام بتلخيص األحداث اليت حدثت يف أسبوع كامل بشكل سريع، حيث مل يذكر لنا 

تفاصيل ما جرى يف ذاك األسبوع عندما كانت سارة داخل املشفى ألا تعترب أحداث ال أمهية هلا يف الرواية 

  .خل املستشفىواكتفى فقط بذكر أن سارة قد مر عليها أسبوع وهي دا

بدأ يروي قصص من مروا على الشقة بعد أن جنح عصام يف كسر احلاجز بينهما «ويقول الراوي كذلك 

  )2(.»وحّل عقدة لسانه، راح حيكي مستمتعا بكونه خيرب أبيه بأشياء ال يعرفها وتثري دهشته

عصام والبواب واكتفى فمن خالل هذا املقطع جند أن السارد مل يشر إىل تفاصيل احلوار الذي دار بني 

وهذا من باب تسريع احلكي وأيضا لتفاديه التكرار ألن تلك » بدأ يروي قصص من مروا على الثقة«: بقوله

  .القصص قد ذكرها الراوي سابقا بشكل مفصل

انتهت عزيزة من رص األطباق على املائدة قبل أن تنادي ولديها مر على تلك احلادثة ما «: ويقول أيضا

فمن خالل )3(.»العام اآلن، وقد بدأ أن نارها صارت رمادا أو هذا ما كان يبدو على السطح فحسبيقرب من 

يتضح لنا أن الراوي قد قام بتلخيص األحداث اليت جرت يف عام بعد خيانة عزيزة لزوجها عبد  املقطع النصيهذا 

                                                           

  .257، ص السابقاملصدر )1(
  .264ص  ،املصدر نفسه )2(
  .171املصدر نفسه، ص  )3(
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« التايل قام بتسريع احلكي واكتفى بذكرالباقي فقد رأى أن هذه األحداث ليست هلا أمهية يف العملية احلكائية، وب

  .، فاستخدم بذلك تقنية التلخيص»مر على تلك احلادثة ما يقرب من العام

تغريت صالة الشقة قليال، صار هناك مكتب خشيب صغري خلفه مقعد وأمامه اثنان، «: ويقول أيضا

فالراوي هنا يصف لنا التغريات )1(.»وفوقه توجد مزهرية ممتلئة بالزهور وبضعة أظرف صفراء وأوراق منمقة وقلم

اليت طرأت داخل الشقة، فقد خلص لنا ذاك الزمن الذي استغرقته الشقة لكي تتغري، وبالتايل استخدم تقنية تسريع 

  .السرد فقد قام بوصف تلك التغريات فقط

  : الحذف-2- 4-1

خالل القفز على مراحل زمنية يعترب احلذف تقنية زمنية يستخدمها الراوي بغية تسريع السرد، وذلك من 

صفة ختتلف عما سبق من حديث عن امللخص أو «سواء كانت طويلة أو قصرية، حيث يعترب عمر عالن احلذف 

امل؛ ألن احلذف الزمين يعين القفز عن مراحل زمنية تطول أو  تقصر متصلة باحلكاية فيتم اإلغفال الكلي 

 )2(.»ة الزمنيةواملطلق لألحداث واألقوال خالل هذه الفرت 

حذف فرتات زمنية طويلة، لكن التكراري املتشابه يلغي هذا اإلحساس «كما عرفه سعيد يقطني 

، فمن خالل هذا )3(»باحلذف وإن بدا لنا مباشر من خالل احلكي ترتيبا ذا الشكل الذي يظهر فيه احلذف

  : عني من احلذفالتعريف نستنتج أن احلذف هو حذف فرتات زمنية طويلة، ومييز جنيت نو 

  

                                                           

  .233ص  السابق،املصدر  )1(
  .137عمر عالن، يف مناهج حتليل اخلطاب السردي، ص  )2(
  .123، ص )الزمن، السرد، التبئري(حتليل اخلطاب الروائي : سعيد يقطني )3(
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  : الحذف الصريح 2-1- 4-1         

 )1(.وهو احلذف الذي جيد إشارات دالة عليه يف ثنايا النص، كأن نقول بعد عشرة سنوات، خالل أسبوع

  )2(.»كما أنه يصدر عن إشارة حمددة، أو غري حمددة إىل حذف الزمن الذي حتذفه«

مرت مخس دقائق مل يسمع خالهلا يف «: فنجد" ابتسم فأنت مّيت"وقد جتّلى هذا النوع يف رواية 

، حيث نفهم من خالل هذا السياق أن الراوي قد قام حبذف )3(»الثقة سوى تقليب األوراق ورشفات الشاي

جرت خالل هاته األحداث اليت وقعت خالل اخلمس دقائق اليت مرت هلذا ال يعرف املتلقي األحداث اليت 

  .الدقائق فهو حذف صريح

قالت عزيزة العبارة وهي تقف على رأس منصور وسعيد، ومها يتناوالن طعام العشاء يف «كذلك جند 

  )4(.»املساء بعد أن سافر عبد الباقي إىل بورسعيد صباح نفس اليوم

  .فهو عبارة عن حذف صريح

  )5(.»مجيعاكذلك جند حتدث الساعة الثانية صباحا عندما مسعوا 

، فهذا احلذف هو حذف )6(»يف الرابعة وعشر دقائق متاما، وقف منصور أمام درج مكتبة الصفري«

  .صريح

                                                           

  .137عمر عالن، يف مناهج حتليل اخلطاب السردي، ص  )1(
  .292أمحد مرشد، البنية والداللة يف روايات إبراهيم نصر اهللا، ص )2(
  .40رواية ابتسم فأنت ميت، ص  )3(
  .83املصدر نفسه، ص  )4(
  .49املصدر نفسه، ص  )5(
  .80املصدر نفسه، ص  )6(
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  )1(.»مر اليوم الثاين كاألول وسرعا ما حلق ما الثالث واحلياة تسري على نفس الوترية«

ول والثاين والثالث من خالل السياق نفهم أن الراوي قد قام حبذف األحداث اليت حدثت يف اليوم األ

  .ألا مجيعها متشاة وليس هلا فائدة فهو حذف صريح

  : الحذف الضمني 4-1-2-2        

وهو حذف مسكوت عنه يف مستوى النص، وغري «ال يتم التصريح باملدة الزمنية احملذوفة يف هذا النوع

حيث إن املقاطع الزمنية بني مصرح به أو مبدته، فهو حذف مغفل، نكتشفه وحنس به من خالل القراءة، 

التحوالت السردية، أو يف مالمح وصفات الشخصيات، جتعل القارئ يربط هذه الفواصل والتغريات الزمنية ليعيد 

 )2(.»للقصة تسلسلها الزمين

فاحلذف الضمين غري مصرح به نقوم باكتشافه من خالل القراءة ومن أمثلة احلذف الضمين يف الرواية جند 

فهو عبارة عن حذف غري )3(.»عايزة تبقي براحتك...عايزاين أكون جنبك أوي كدة طول الوقت مش...يعين«

حمدد، فالنقاط املستعملة بني الكلمات واجلمل تدّل على أن هناك كالم حمذوف أو مستقطع مل يذكره السارد، 

  .وذلك بغية تسريع احلكي

                                                           

  .92، ص السابقاملصدر  )1(
  .138عمر عيالن، يف مناهج حتليل اخلطاب السردي، ص  )2(
  .145رواية  ابتسم فأنت ميت، ص  )3(
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ت وهو جالس أمام أوراقه وكتبه اليت مل يقرأ مل يدر كم مرة عليه من الوق«: كما جند مقطع آخر يف قوله

فهو عبارة عن حذف ضمين هدفه هو تسريع السرد وبالتايل )1(.»منها حرفًا بعد تلك احملادثة اهلاتفية الغريبة

  .حذف األحداث اليت حصلت مع سيد وهو جالس يقرأ

أن صار لون ثوب بعد عدة ساعات من العمل الشاق، وبعد « ، يقول فيه الراويكما جند مقطع آخر

من خالل هذا املقطع يتضح لنا أن الراوي قد استخدم احلذف )2(.»ال يكاد يبني من شدة البقع عليه) دعاء(

الضمين بغية تسريع السرد، وبالتايل حذف األحداث اليت حصلت مع دعاء عند تنظيفها للشقة ألا أحداث 

  .ليست هلا أمهية يف احلكي

سعيد قد بلغ الثالثة عشر منذ بضعة أشهر وقد «يف الرواية كذلك جند ومن احلذف الضمين الذي ذكر 

ففي هذا املقطع جند حذف ضمين ألن السارد مل حيدد املدة بل )3(.»بدأت مالحمه هو وأخوه يف التكون والوضوح

  .أشار إليها فقط بأا بضعة أشهر كما أا مل يذكر األحداث اليت جرت خالل هذه األشهر

  طيب اكتيب، امسك، حىت عربي عن نفسك بأي شكل أنا عايز أساعدك« ويف مقطع آخر

- ............  

صديقيت سارة أنا عارف انيت حاسة بإيه ما بقولش إين حاسس بيه بس عارفه، و صدقيين لو اتكلميت 

 املوضوع هيختلف هتبقي أحسن جريب مش هتخسري حاجة

- ...........«.)4(  

                                                           

  .42ه، ص السابقاملصدر  )1(
  .106املصدر نفسه، ص  )2(
  .172ص  نفسه،املصدر  )3(
  .258، ص املصدر نفسه )4(
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يتضح لنا أن الراوي قد قام حبذف بعض احلوار الذي جرى  فهو حذف ضمين فمن خالل هذه النقاط

 .بني عصام وسارة الذي رأى السارد بأنه غري ضروري

فاحلذف له دور كبري يف تسريع السرد، وذلك من خالل حذف األحداث اليت ليست هلا أمهية يف العملية 

  .احلكائية حيث يلجأ إليه الروائي بغية احلفاظ على متاسك السرد

  : الحكي إبطاء- 4-2

إن مقتضيات تقدمي املادة احلكائية عرب مسار احلكي تفرض على السارد يف بعض األحيان، أن يتمهل يف 

تقدمي األحداث الروائية اليت يستغرق وقوعها فرتة زمنية قصرية ضمن حيز نصي واسع مساحة احلكي، معتمدا على 

 )1(.املشهد، و الوقفة: مها تقنيتني متكنانه من جعل الزمن يتمدد على مساحة احلكي

 : الوقفة-1- 4-2

وتكون يف مسار السرد الروائي عبارة عن توقفات معينة حيدثها الراوي بسبب جلوئه إىل الوصف «

 )2(.»فالوصف يقتضي عادة انقطاع السريورة الزمنية، ويعطل حركاا

تشرتك مع املشهد يف «: بأافالوقفة هي الوصف لعناصر السرد والتوقف عند أمهها، كما يعرفها حبراوي 

أي يف تعطيل زمنية السرد وتعليق جمرى القصة لفرتة قد ...االشتغال على حساب الزمن الذي تستغرقه األحداث

  )3(.»تطول أو تقصر

                                                           

  .309أمحد مرشد، البنية والداللة يف روايات إبراهيم نصر اهللا، ص  )1(
  .305، ص املرجع نفسه)2(
  .175حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )3(
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  .فالوقفة تقوم بتعطيل زمنية السرد الذي تستغرقه األحداث لفرتة إما تكون قصرية أو طويلة

وقفة يقتضيها الوصف، وال تعد كل وقفة وصفية، إن بعض الوقفات  :لد برنس بأااري كما يعرفها ج

ردهة كانت ال«تكون تعليقية، وفضال عن ذلك فإن كل وصف ال يتطلب بالضرورة توقف السرد، إن ملفوظا مثل 

 ضيقة بعض الشيء بالنسبة لطوهلا، وتنفتح على حجرة االنتظار فيها املوائد متثل وقفة وصفية ألا ال تتضمن أي

فمن خالل هذا التعريف نستنتج أن الوقفة ليست بالضرورة وصف شيء وإما قد )1(.»مرور للزمن يف العامل املمثل

  .تكون تعليق

من بني الواقفني  «: حتتوي على جمموعة من الوقفات الوصفية نذكر منها" ابتسم فأنت ميت"ورواية 

حمتضنة حقيبتها املدرسية، بيضاء الوجه خضراء كانت هناك فتاة صغرية ضئيلة اجلسد تقف أمام مدخل البناية 

العينني ذات ضفائر سوداء طويلة، مالحمها اجلميلة رمست بوضوح رغم حداثة سنها الذي يقل بعام واحد عن سن 

  )2(.»منصور

ي قد قدم للقارئ جمموعة من الصفات اخلاصة بشخصية او هذا السياق احلكائي جند أن الر فمن خالل 

مواصفات هذه الشخصية توقف الراوي يف سرد أحداث الرواية، وبعد االنتهاء عاد إىل سرد أميمة يف حتديد 

  .األحداث بشكل طبيعي

شقة ذات منط قدمي يف البناء، صالة واسعة جدا، رمبا تكفي الصالة لتكون شقة صغرية، ثالث «وكذلك 

هو على اليمني، واملطبخ وهو على غرف ميكنك دخوهلا من الصالة وممر جانيب طويل وعريض يقود إىل احلمام و 

                                                           

  .44جريالد برنس، املصطلح، املصطلح السردي، ص  )1(
  .78ية ابتسم فأنت ميت، ص روا )2(
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، فمن خالل هذا السياق احلكائي جند أن الراوي قد قدم وصفا دقيقا للشقة، وذلك من أجل إعطاء )1(»اليسار

  .صورة واضحة عنها للقارئ، فمن خالل هذه الوقفة الوصفية قام الراوي بإيقاف تطور األحداث داخل الرواية

لوسامة لكن ذلك الشارب املنمق أسفل أنفه املستقيم أعطاه حملة وجه تسامح حيمل قدرا من ا«وكذلك 

فهو عبارة عن وقفة وصفية )2(.»صارمة القسوة، مالبسه أيضا رغم بساطتها فقد كانت منمقة ومكوية بعناية

     .اهلدف منه وهو إيقاف تطور أحداث الرواية، حيث وصف لنا الراوي شخصية سامح

  : المشهد-2- 4-2

الراوي ويتقدم الكالم كحوار بني صوتني،  غيبركة باملشهد ألا ختص احلوار، حيث يومسيت هذه احل«

ويف مثل هذه احلال، تعادل مدة الزمن على مستوى الوقائع الطول الذي تستغرقه على مستوى القول فسرعة 

تخاطبان، الكالم هنا تطابق زمنها أو مدا كأن القص مشهد نصفي غليه وهو جيري يف حوار بني شخصني ي

فاملشهد عبارة عن حوار يتم من خالله تقدمي الكالم وتغييب )3(.»وبذلك يتساوى زمن القص مع زمن وقوعه

  .الراوي

أحد سرعات السرد، ويعد املشهد إىل جانب الثغرة، والوقفة، والتمطيط، «: الد برنس بأنهري كما يعرفه ج

ناك تعادل بني املقطع السردي واملروى الذي ميثله هذا والتلخيص، أحد السرعات الرئيسية للسرد، وعندما يكون ه

إن التعادل " مشهد"معادال لزمن القصة، نكون أمام " زمن اخلطاب"، وعندما يكون )كما يف احلوار مثال(املقطع 

                                                           

  .10ص  السابق،املصدر  )1(
  .99ص نفسه، املصدر  )2(
  .127، ص 2010ميىن العيد، تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي، دار الفرايب، بريوت، لبنان،  )3(
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التقليدي بني املقطع السردي واحلكاية، غالبا ما يتميز بالغياب النسيب لوساطة الراوي، والتأكيد على وصف 

  .د يتضمن احلوار الداخلي واخلارجيهواملش)1(.»حلظة بلحظة احلدث

  : الحوار-2-1- 4-2

عرض الدرامي الطابع بالتبادل الشفاهي، يتضمن شخصيتني أو أكثر ويف احلوار تقدم أقوال الشخصيات 

ترد بالطريقة اليت يفرتض من نطقهم ا وميكن أن تكون هذه األقوال مصحوبة بكلمات الراوي، كما ميكن أن 

 .مباشرة دون أن تكون مصحوبة ذه الكلمات، فاحلوار يكون مشافهة بني شخصني أو أكثر

  : أنواع الحوار 2-2-1- 4-2

 .حوار داخلي، وحوار خارجي: هناك نوعان من احلوار

  : الحوار الداخلي   - أ

حوار جيري داخل الشخصية وجماله النفسي أو باطن الشخصية، ويقدم هذا «: يعرف هذا احلوار على أنه

النوع من احلوار احملتوى النفسي والعمليات النفسية يف املستويات املختلفة لالنضباط الواعي أي لتقدمي الوعي دون 

أن جتهر ا الشخصية يف كالم ملفوظ ودون أن تلتزم بالرتتيب النحوي واملنطقي للكالم، وقد سعى هذا النمط 

علم النفس، ومتكنت من فهم األبعاد النفسية والعقد  هلنحوي أفاديب اتمن احلوار يف الرواية اجلديدة اليت تلتزم بالرت 

 )2(.»النفسية اليت تواجه اإلنسان املعاصر

                                                           

  .173جريالد برنس، قاموس املصطلحات، مرجع سابق، ص  )1(
  .220، ص 2004هيام شعبان، السرد الروائي يف أعمال إبراهيم نصر اهللا، دار الكندي للنشر والتوزيع، إربد، األردن، دط،  )2(
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فاحلوار الداخلي حوار شخصي جماله النفس يقدم هذا النوع من احلوار النفس والعمليات النفسية على املستويات 

  .فالشخصية تتحدث مع نفسها - هلذه املستويات- هاملختلفة لإلنضباط الواعي من أجل تقدمي الوعي دون اجلهر ب

  .وقد ساهم هذا النوع يف تطوير الرواية اجلديدة واليت هي بدورها أفادت علم النفس

  : من احلكاية الثانية ةنذكر بعض األمثل  

عندما حتد سيد مع نفسه على الكتاب الذي كان حيمله أجمد وطلبه سيد ليقرأه ليفزع من العنوان  -

 )1(.»األنوار العلوية...جلب القرين لطائف اجلن السفلي«: ويقول

 )2(.»أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«: كذلك قول سيد -

يتفاجأ سيد من األصوات الغريبة اليت يسمعها داخل الشقة ليدخله الشك بأن الشقة غري عادية،  -

اللذان كان يسخران منه وتلك األصوات اليت يسمعها من حني آلخر أصوات مزعجة غري صوت صادق وأجمد 

 .يف كل مرة

 )3(.»وافلحبيبقوا يقابلوين إن «: يقول سيد يف نفسه -

 : احلكاية الثالثة يف ما ورد أمثلةومن   

، قالتها )4(»د هيدي ليلىيأك«حني قرأنا دعاء الكتاب الذي وجدت فيه صورة لفتاة تدعى ليلى  -

دعاء وهي تتأمل الصورة بإعجاب، وبعدها قلبت دعاء الصفحة وقعت عيناها على عنوان مطبوع خبط صغري 

                                                           

  .17ابتسم فأنت ميت، ص الرواية  )1(
  .32، ص املصدر نفسه )2(
  .109، ص املصدر نفسه )3(
  ..املصدر نفسه، الصفحة نفسها )4(
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هي كانت أستوديو زمان و ال - ده عنوان الشقة هنا؟ -مش هو«: فتعجبت من العنوان، وبدأت تفكر وهي تقول

 )1(.»!إيه؟

وقد شعرت بعدها دعاء وكأا الكتاب يزداد ثقال، وغالبا ما تشعر بأن شخص ما موجود داخل الشقة 

انتفضت دعاء مرة أخرى )2(.»، وال تالقيه نسى مفتاحه ميكن- ال ميكن يكون سامح- ده «: وتقول حمدثة نفسها

هو مش سامح «: تقول وهي تبحث عن مصدر الصوت ليتبني هلا أنه صوت اهلاتف األسود، فذهبت إليه وهي

  )3(.»قال إن مفيش حرارة واصلة الشقة؟

   :احلكاية الرابعة ما جاء يف أمثلة ومن 

عماد الشقة وبدأ يف النظر إىل غرفها والصالة وغريها ليجد أن بالشقة ثعبان ......عندما «: يقول الراوي

وينظر عماد جيدا للشقة ليجد أا )4(.»حد يشرتي ثعبان متحنط...يا والد الوسخة يا جمانني«: حمنط، فيقول

ونسيت تقويل إا كانت  -متاشي يا بواب الكلب، بتقويل شقة كانت ستديو قبل كده«: قدمية جديدة، فيقول

  )5(.»ده أنا حمتاج معجزة علشان انقلها للقرن ده -ستوديو من القرن اللي فات

  : الحوار الخارجي  - ب

وهو حوار يقوم فيه شخصني أو أكثر باحلديث فيما بينهما فيتولد هناك مشهد داخل العمل القصصي «

بطريقة مباشرة، حيث إذ يعتمد على املشهد الذي يتوىل بدوره إظهار وإبراز أقوال الشخصية، وهذا احلوار له 

                                                           

  .110ص  السابق،املصدر )1(
  .140ص  ،نفسه املصدر  )2(
  .142، ص املصدر نفسه )3(
  .196، ص املصدر نفسه )4(
  .197، ص املصدر نفسه )5(
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لكشف عن السمات الفكرية للشخصية حضوره الواضح يف الرواية العربية التقليدية، ويستعمله الروائيني غالبا ل

الروائية، وذلك من خالل وضع الشخصيات يف إطار الفعل واحلركة والنطق، فتتوقف اللقطة أو يتوقف السرد عند 

فعل الشخصية وحوارها، وهذا ما يفسح اال للشخصية كما تقدم نفسها مبوضوعية، وتعرب بصدق عن أفكارها 

 )1(.»راوي فاحلوار اخلارجي هو حديث الشخصيات بالدرجة األوىلومشاعرها دون أن تدخل من قبل ال

ويعين ذا أن احلوار اخلارجي هو حوار بني شخصني أو أكثر، حيث تقوم الشخصيات فه 

باحلديث مع بعضها البعض بطرح األسئلة واالستجوابات عن موضوع ما ليتناقشوا فيه، ويعتمد احلوار 

لقصصي مباشرة، واملشهد يتوىل بدور إبراز ألقوال الشخصية، اخلارجي على املشهد داخل العمل ا

واحلوار اخلارجي له حضور واضح يف الرواية العربية التقليدية، حيث استعمله الروائيني يف أغلب 

األحيان حملاولة الكشف عن مميزات الشخصية من مميزات فكرية، وذلك من خالل وضع الشخصية 

هنا السرد واللقطة معا يتوقفان عند فعل الشخصية وحواراا املتنوعة، يف إطار احلركة والنطق، ويتوقف 

وهذا ما جيعل اال مفتوحا للشخصية لتقدم نفسها بطريقة موضوعية ولتعرب بصدق عن مشاعرها 

  .وأحاسيسها وعن حالتها الشعورية وعن خمتلف أفكارها دون تدخل من قبل الرواي

، ونذكر أمثلة عن "ابتسم فأنت ميت"ارجي الرواية رواية وقد غلب احلوار بنوعيه الداخلي واخل

  .احلوار اخلارجي يف الرواية

                                                           

  .214هيام شعبان، السرد الروائي يف أعمال إبراهيم نصر اهللا، مرجع سابق، ص  )1(
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حوار عزيزة مع زوجها عبد الباقي الذي أخربها بأنه سيسافر ملهمة عمل يقول الرواي على  

، )2(»حاج؟إيه حكاية السفرده يا «: ، وترد عليه عزيزة)1(»آه عندي سفرية بكرة لبورسعيد«: لسان عبد الباقي

، وعند إخبار عبد الباقي )3(»شغالنه كده ممكن توسع علينا وتدخلنا قرشني كويسني«: فيجيبها عبد الباقي بقوله

أنا كده كده «: زوجته عزيزة بأنه سيبعث الولد صاحل ليقضي هلم حاجام يقول الروائي على لسان عبد الباقي

ماشي يا «: ، اتسعت ابتسامة عزيزة وهي تقول)4(»زة حاجةهبعتلك الولد صاحل بعد الظهر يشوفك إن كنيت عاي

  )5(.»حاج خلي بالك أنت بس على نفسك ربنا يفتح يف شوك كل السكك املقفولة يا رب

احلوار اخلارجي يف احلكاية الثانية من خالل احلوارات اليت دارت بني سيد وأجمد، وبني صادق وسيد أيضا،      

أنا هويته وانتهيت، عليه أجمد اندماجه وهو خيرج من "قة ويستمتع إىل أغنية وهذا عندما كان سيد ينظف الش

 )6(.»وال يا سيد كتابك ده«: الغرفة وبيده كتاب قائال فجأة

األنوار العلوية، ...جلب القرين لطائف اجلن السفلي« قو، وهو يذلك عندما سأل سيد عن اسم علويةوك

خبوف «وأيضا يف قوله )7(.»مش أمك امسها علوية برضه«: علوية مني يا عم رد عليه أجمد ضاحكا من قوله

  )8(.»ده كتاب سحر وأال إيه خيرب يتك«: وعصبية رد عليه سيد

                                                           

  .73ابتسم فأنت ميت، ص رواية  )1(
  .74، ص املصدر نفسه)2(
  .74ص  ،املصدر نفسه)3(
  .77، ص نفسهاملصدر  )4(
  .78، ص املصدر نفسه )5(
  .16، ص املصدر نفسه،  )6(
  .17، ص املصدر نفسه )7(
  .17، ص املصدر نفسه )8(
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ال أنا الزم أرجع الشركة «: سامح لزوجتهحوار سامح مع زوجته دعاء عندما أراد الذهاب إىل الشركة قال 

 )1(.»ثاين

  )2(.»دلوقت على طول كده«: دعاء- 

  )3(.»على ده أنا تأخرت كمان«: سامح- 

  )4(.»طب خالص، أنزل أن أجيب«: دعاء- 

ربه ذلك والذي أخ، له أا ختونه مع شخص امسه منصورحوار سامح مع دعاء، حيث خّيل كذلك و 

ال أنه أمسعه كلمات هذا اهلاتف الغريب الذي اتصل بسامح مع أنه غري موصول بالقابس إ ؛اهلاتف الغري موصول

يقول ، حيث أهلا إن كانت على عالقة مع منصورويس، سامح وراح يلوم زوجته زوجته فصّدق ذلكعن غري الئقة 

  )5(.»ما أنا عارف إنك كنيت بتحلمي مني بقى منصور اللي كنيت حتلمي بيه ده«: هلا

واهللا «: دعاء قليال وكانت تفّكر قبل أن ز رأسها، وهي يف حرية ودهشة، ترّد على سامح قائلة صمتت

  )6(.»ما أعرب يا سامح أنا حىت مش فاكرة أصال أنا حلمت أمبارح بإيه

  )7(.»يعين انيت ما تعرفيش حدا امسه منصور«: يقول سامح- 

                                                           

  .17املصدر السابق، ص  )1(
  .الصفحة نفسها، املصدر نفسه)2(
  .الصفحة نفسها، املصدر نفسه)3(
  .100ص  املصدر نفسه، )4(
  .152، ص املصدر نفسه)5(
  .153، ص املصدر نفسه)6(
  .157، ص املصدر نفسه)7(
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  .خالص- 

 : حني اتصل عماد خبطيبته سارةوخطيبته سارة، كما يظهر هذا النوع من احلوار أيضا بني عماد 

  )1(.»ازيك يا سارة؟«يقول عماد 

  )2(.»عماد إزيك وحشتيين؟«: عليه سارة قائلة ترد- 

  )3(.»وانيت أكثر، بقولك عندي ليكي مفاجأة«: عماد- 

  )4(.»خري طب أنت فني طيب....مفاجأة«: سارة- 

 )5(.»هتعمل فيها األستوديو أل ما هي املفاجأة تبقى لقيت الشقة اليت«: عماد- 

، وجاءت يف أغلبها مقاطع نصية حتيل على خمتلف "ابتسم فأنت ميت"تنوعت البنية الزمنية يف رواية   

 .التقنيات املتاحة يف التوظيف فيها

                                                           

  .192ص  املصدر السابق،)1(
  .193، ص املصدر نفسه)2(
  .الصفحة نفسها، املصدر نفسه)3(
  .193ابتسم فأنت ميت، ص )4(
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها)5(
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  : المكانبنية  -1

  : لغة 1-1   

، فاملكان هو )1(»املوضع واجلمع أمكنة كقدال وأقدلة« :ورد يف لسان العرب البن منظور أن املكان هو      

املاثل للعيان الذي الكينونة هي اخللق املوجود و مصدر لفعل «: وقد عرفه باديس فوغايل بقوله، املوضع واملنزلة

  )2(.»لمسهميكن حتسسه وت

فمن هذين التعريفني يتضح لنا أن املكان اسم دال على املوضع، كما أنه يدل على ذاته أيضا، وقد ورد      

َتَبَذْت ِبِه َمَكانًا ﴿: املكان يف القرآن الكرمي بكثرة ليدل على معان كثرية فمنه قوله تعاىل يف سورة مرمي َفَحَمَلْتُه فَانـْ

" مرمي العذاراء"ويدل املكان يف هذه اآلية على املوضع الذي آلت إليه ؛ )21: سورة مرمي، اآلية( )3(﴾َقِصيا

  .دعليه السالم وتذهب إىل مكان بعي لتحمل بنيب اهللا عيسى

  :اصطالحا1-2  

مسرح األحداث واإلطار الذي تدور فيه األحداث والوقائع فال هو ؛ و أهم مكونات السرد يعترب املكان من     

ولوقوعها فكل حدث يأخذ وجوده يف مكان وزمان معني، ، ور وجود أحداث دون وجود مكان هلاميكننا تص

فاملكان عنصر أساسي يف النص السردي وهو مسرح األحداث، وقد وضع العلماء والباحثني تعاريف عديدة 

هو جمموعة من األشياء املتجانسة «: بقولهه الذي يعرف" انمتو يوري ل"جند الباحث السيميائي من بينهم للمكان و 

                                                           

  .135، ص 2004، 3، ط5لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبنان، مج: ابن منظور )1(
  .169، ص 2008، 1الزمان واملكان يف الشعر اجلاهلي، عامل الكتب احلديث، األردن، ط: باديس فوغايل )2(
  .21: سورة مرمي، اآلية )3(
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من الظواهر أو احلاالت أو الوظائف أو األشكال املتغرية تقوم عليها عالقات شبيهة بالعالقات املكانية املألوفة 

  )1(.»العادية مثل االتصال املسافة

إحداثيات أساسية حتدد أشياء فيزيقية فنستطيع أن منيز فيها بني األشياء من  فاملكان إىل جانب الزمان ميثل     

  .خالل وضعها يف املكان كما نستطيع أن حندد احلوادث من خالل تاريخ وقوعها يف الزمان

كان ، فامل...)خارج- داخل- ...لأسف-أعلى(ومفاهيمه املكانية ، ن املكان الواقعي يتحدد بعالقاتهوإذا كا     

مقارنة مع املكان الواقعي يتميز بكونه فضاء لفظي، أي أنه ال يوجد إال من خالل اللغة، وخيتلف عن  ئيلرواا

الفضاء السينمائي واملسرحي، أي أن كل األماكن اليت ندركها بالسمع والبصر تتجسد من خالهلا كلمات مطبوعة 

  . أجزائهيف الكتاب فهو يتشكل كموضوع للفكر الذي خيلقه الروائي جبميع 

  :األماكن أنواع -2

  : المكان المفتوح 2-1  

هو حيز مكاين خارجي ال حتده حدود ضيقة يشكل فضاء رحبا وغالبا ما يكون لوحة طبيعية للهواء «     

؛ فاملكان )2(»الطلق، وكما ميتاز بأفقه الواسع الذي يرمي إىل االنفتاح الفكري والنفسي فضال عن االجتماعي

جدا ال حتده حدود ويتميز بطالقة اهلواء واالنفتاح الفكري والنفسي واالجتماعي، كما يعرف املكان املفتوح واسع 

املفتوح بالتحرر واالتساع، ورغم هذا فإن املكان املفتوح يرتبط باملكان املغلق ارتباطا وثيقا وحلقة الوصل بينهما 

  .ق إىل املكان املفتوحكان املغلهي اإلنسان الذي ينطلق من امل

  

                                                           

تقنيات ومفاهيم، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات االختالف، دار األمان، الرباط، : حتليل النص السردي: حممد بوعزة )1(

  .99، ص 2010، 1املغرب، ط
 ، ص2009الفواعل السردية يف الرواية اإلسالمية املعاصرة، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، األردن، د ط، : "بان البنا )2(
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  في رواية ابتسم فأنت ميتاألماكن المفتوحة  2-2   

  : القاهرة  2-1- 2     

وقد ذكرها الروائي يف الرواية نظرا لتميزها كمكان من األماكن املشهورة وكبلد متميز " مصر"وهي عاصمة 

  .لساحة األدبية والنقدية والفكريةمسرحا ل" القاهرة"عن غريه من البلدان، حيث كانت 

اليت نراها " القاهرة"كانت القاهرة الثالثينيات ختتلف كل االختالف عن «: وقد ذكر الروائي القاهرة يف قوله      

اليوم، خاصة يف وسط البلد، صحيح أا حتمل نفس اهليكل العمراين واملعماري تقريبا إال أن االختالفات كانت 

  )1(.»يف كل ما عدا ذلك يف املتاجر

ن القاهرة يف الثالثينيات ختتلف عن القاهرة يف العصر احلايل، خاصة يف وسط البلد، غري حيث يرى الروائي أ    

أا حتمل نفس اهليكل العمراين واملعماري إال أا ختتلف ويكمن هذا االختالف يف أشكال الناس ومالبسهم، 

  ...وغريها

  : الشارع 2-2- 2     

 :شارع عماد الدين-       

تعترب أماكن انتقال ومرور منوذجية فهي اليت ستشهد حركة الشخصيات «: من الواضح أن الشوارع واألحياء      

 )2(.»وتشكل مسرحا لعذوها ورواجها عندما تغادر مكان إقامتها أو عملها

حمور  أماكن مهمة يف الرواية وهي اليت تشهد دور الشخصيات وحركاا املتنوعة وتشكلفالشوارع واألحياء      

  .أساسي ملختلف نشاطات الشخصية

  

                                                           

  .69حسن اجلندي، ابتسم فأنت ميت، ص  )1(
  .79بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصية، ص : حسن حبراوي )2(
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أخذ امسه من «: وقد وصف لنا الروائي شارع عماد الدين هذا الشارع املشهور املتواجد يف وسط البلد، يقول     

  )1(.»وسط البلد حتديدااسم شيخ مشهور عاش يف حقبة املماليك باحملروسة قدميا يقع يف 

الثالثينات من القرن املاضي إذ يعد لنا أهم األشياء اليت كانت موجودة يف كما وصف الروائي الشارع يف      

  .شارع عماد الدين

  )2(.»فالشارع يف ذاك الوقت يكاد يكون خايل من السيارات وعدد املارة«: يقول     

بنايات شارع «: ويصف بنايات الشارع فهي مبنية على الطراز الكالسيكي الذي ميز القاهرة اخلديوية، يقول     

لذا فهي مبنية على الطراز الكالسيكي الذي ميز  م1914عماد الدين الرئيسي حبيث يعود تارخيها إىل عام 

  )3(.»القاهرة اخلديوية

  : طنطا-

هو مكان من األماكن املفتوحة اليت ذكرها الروائي، وهي أرض للفالحة وقد كان عبد الباقي وسيط بني       

  .بورسعيدوجتار " طنطا"فالحني 

وساطة بني «يقول الراوي على لسان عبد الباقي الذي سألته زوجته عن سبب سفره لبور سعيد فأجاا      

  .»فالحني طنطا وتاجر يف بورسعيد

  

  

  

  
                                                           

  .69بتسم فأنت ميت، ص رواية ا)1(
  .70، ص املصدر نفسه )2(
  .الصفحة نفسهااملصدر نفسه، )3(
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  : بورسعيد-

ي كان ليعمل فيه، وهنا يقول الرواذكر الروائي هذا املكان كمكان للسفر، حيث سافر عبد الباقي هلذا امل      

عزيزة أنه سيسافر إىل  ، وهنا خيرب عبد الباقي زوجته"آه، عندي سفرية بعد بكرة لبورسعيد: "لسان عبد الباقيعلى 

  )1(.»"بورسعيد"

  : المكان المغلق- 2-3

وهو املكان الذي خيص فردا واحد أو أفرادا عدة يتحرك الفرد يف دوائر مرتاكزة من األماكن تندرج من «      

؛ )2(»ولكل من هذه األماكن داللتها) الشارع(إىل العام املتاح بني كل الناس ) الغرفة(اخلصوصية اخلاص الشديد 

ويعين هذا أن املكان املغلق يتميز باخلصوصية سواء أكانت هذه اخلصوصية للفرد الواحد أو لعدة أفراد، فلكل فرد 

عل الرواية أو القصة تزداد تشويقا، دور خاص به، واملكان املغلق مكان ضيق غري أنه حيتوي على أحداث جت

تتمركز حوهلا  أحداث معينة لتكون حمورا ألحداث الرواية، وقد يكون املكان ) غرفة(فاملكان املغلق قد يكون 

املغلق مكان عام كالشارع مثال، فاملكان املغلق يتميز باخلصوصية ويندرج من اخلاص الشديد اخلصوصية كالغرفة، 

حيث دل كل مكان  "ابتسم فأنت ميت"عام املتاح كالشارع، وقد ورد املكان املغلق يف رواية احلمام والشقة إىل ال

  .على أحداث معينة، وكل مكان اختص حبدث معني أو عدة أحداث

  

  

  

  
                                                           

  .74ص  السابق،املصدر  )1(
، ص 2009الفواعل السردية يف الرواية اإلسالمية املعاصرة، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، األردن، د ط، : بان البنا )2(
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 ": ابتسم فأنت ميت"األماكن المغلقة في رواية 

 ): الشقة(البيت  1- 2-4

هندسية حتويه، حيث ميارس فيه اإلنسان عالقاته يعترب البيت من األماكن املغلقة إذ أنه حيمل أبعاد 

يف العامل أنه، كما قيل مرارا، كوننا األول، كون حقيقي بكل ما للكلمة من  ركننافالبيت هو « :اإلنسانية

، اعتربه باشالر هو قطعة وجزء من اإلنسان ال يستطيع التخّلي عنه أو العيش من دونه كما يعرفه باشالر )1(»معىن

، فالبيت مبثابة جسد وروح )2(»وروح وهو عامل اإلنسان األول قبل أن يقذف باإلنسان يف العامل البيت جسد«

  .لإلنسان فإذا فقد اإلنسان بيته فقد فقَد روحه

ث جيد ي، ح)3(»إن بيت اإلنسان امتداد له، فإذا وصفت البيت وصفت اإلنسان«: كما يقول حبراوي

ويف تلك «: رواية جند أن الراوي قد قدم لنا وصفا دقيقا للشقة، فيقوليف ال ،فيه الراحة والطمأنينة والسكينة

: ، كما يقول أيضا)4(»فهنا تعيش أسرة احلاج عبد الباقي" 9"ر الثالث، الشقة اليت حتمل رقم الشقة، يف الدو 

من انفتح باب الشقة ودخل منه صادق وهو يدعو البقية للدخول كانت الشقة قدمية جدا، وكأن صادق بدال «

منها عرب أن يفتح باب الشقة قد فتح باب للماضي، يف العقود اليت كانت أبواب الشقق من الضخامة حبيث ت

  )5(.»قافلة مجال بكل سهولة

                                                           

  .36، ص 1984، 2غالب هلسا املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط: غاستون باشالر، مجاليات املكان،  تر )1(
  .38، ص ر، مجاليات املكان غاستون باشال)2(
  .31حسني حبراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )3(
  .70رواية ابتسم فأنت ميت، ص  )4(
  .10، ص املصدر نفسه)5(
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شقة ذات منط قدمي يف البناء، صالة واسعة جدا رمبا تكفي الصالة لتكون شقة صغرية، «: ويقول أيضا

طويل وعريض يقود إىل احلمام وهو على اليمني واملطبخ وهو  ثالث غرف ميكنك دخوهلا من الصالة وممر جانيب

  )1(.»على اليسار

من مكان يسوده اهلدوء والطمأنينة والراحة فهو مسكن " ابتسم فأنت ميت"قة يف رواية شفلقد حتولت ال

الثالث الشقة يف تلك الثقة يف الدور «: عائلة احلاج عبد الباقي وزوجته عزيزة والطفلني سعيد ومنصور يقول الراوي

، فهنا تعيش أسرة احلاج عبد الباقي العطار واليت تتكون من احلاج نفسه وزوجته وطفليه "9"اليت حتمل رقم 

مث ذهبا ليجلسا على املائدة «: ، فقد كانت  الشقة مكان للحب والسعادة واهلناء، فيقول الراوي)2(»الصغريين

مش «: ، ويقول كذلك على لسان عبد الباقي)3(»الصبيانية بصوت خفيضليتناوال طعام اإلفطار ويتبادال النكات 

إنشاء اهللا تسلم، إنت خملينا ناقصنا : ابتسمت له وهي تقول عايزة حاجة اجبهالك من السوق وأنا جاي، 

  )4(.»! حاجة

شقة لتتحول بعدها إىل مكان للخيانة الزوجية بعد خيانة عزيزة لزوجها عبد الباقي الذي تقدم برتك ال

 )5(.»كان عبد الباقي الزيارات اليت كانت هذه واحدة منها كي يرى ولديه ويرعى متطلباما«: فيقول الراوي

قة إىل مكان رعب واخلوف ملستأجريها كما أا أصبحت مسرح جلرائم قتل مفجعة، فقد شلتتحول بعدها هذه ال

مسع باب الشقة يفتح «: الراوي الشقة فيقول ا كان حيس ا مستأجرو يتلنا الراوي األحاسيس املرعبة ال صور

                                                           

  .10السابق، ص املصدر  )1(
  .70، ص الرواية ابتسم فأنت ميت)2(
  .71، ص املصدر نفسه)3(
  .71املصدر نفسه، ص  )4(
  .181املصدر نفسه، ص  )5(
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لق فجأة فنظر حوله خبوف وشك فرغم كلمات صادق املطمئنة ورغم أنه رأى بنفسه أنه الشيء حيدث يف غوي

 1(.»هذه احلوائط املخيفة وحيدا بعدما حدث أمس بنيارا إال أنه مل جيرب أن يبقى الشقة(  

 : غرفة النوم الرئيسية 2-4-2    

الغرفة املكان األكثر احتواء لإلنسان واألكثر خصوصية وفيها ميارس اإلنسان حتياته وحيمي نفسه، تعترب 

دما يألفها يتحرك نمبثابة غطاء لإلنسان يدخلها فيخلع جزءا من مالبسه، ويدخلها لريتدي جزء آخر وع« :وهي

، فقد )2(»ما خيرج منها يعيد متاسكها بدأ بالتعّري اجلسدي والفكري لكن عندهحبرية أكثر وإذا ما اطمأن متاسك

مثلت الغرفة يف الرواية مكان للخوف، والرعب كما أا مكان للخيانة الزوجية فهي املكان الذي حيس فيه كل 

قاهلا سيد بصوت عال كأمنا حياول أن يكبح مجاح أفكاره هو «: مستأجر الشقة باخلوف والرعب، فيقول الراوي

رفة النوم، لكنه مل يكد خيطو خطواته األوىل حىت جاء صوت طرقات عالية من غرفة شخصيا، قاهلا مث اجته حنو غ

سار خبطوات بسيطة حنو غرفة النوم الرئيسية ووقف أمام الدوالب « :، ويف موضع آخر يقول)3(»النوم الرئيسية

بشيء يتحرك اليسرى، حيث وضع مالبسه أخرج سرواال وقميصا وبدأ خيلع مالبسه، وفجأة شعر ضلفة ليفتح ال

  )4(.»عند املرآة الضخمة

فراشا كبريا قدميا ودوالبا ضخما وتسرحية  اوجد داخله«: ولقد وصف الراوي غرفة النوم الرئيسية، فيقول

ذات مرآة مزخرفة وجبانب الفراش على الكومود ثعبان حمنط، فلقد كانت مكان للخيانة الزوجية لتكون بعدها 

  .ن يقوم باستئجارهامصدر للخوف والرعب والقتل لكل م

                                                           

  .59ص  السابق، املصدر )1(
  .78ياسني النصري، الرواية واملكان، دار احلرية للطباعة، بغداد، د س، د ط، ص  )2(
  .53رواية ابتسم فأنت ميت، ص  )3(
  .56املصدر نفسه، ص  )4(
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 : الشركة-3- 2-4

هي مكان خاص للعمل والنشاط واحلركة تساهم يف تنمية وتطوير االقتصاد الدويل وهي عدة أنواع منها 

شركات خاصة بالتنمية االقتصادية ومنها ما هو خاص بالتنمية والتطوير العلمي والبشري التنمية البشرية، وقد 

سار سامح حنو الشركة خبطوات «: سامح، يقول الراويالرواية كمكان هام وكموضع لعمل  ذكرت الشركة يف

، حني ذهب سامح إىل الشركة مسرعا، لكن ذهنه بقي شاردا مما حيصل )1(»سريعة كعادته إال أن ذهنه كان شاردا

  .مع زوجته من أحداث غريبة

ينية على كل ما يقابله من زمالئه وصل إىل صعد إىل الشركة ملقيا التحية الربوت«: ويقول الراوي أيضا

، فسامح نشيط كعادته، ورجل عادي ذو مهة وصاحب نفس طيبة فهو يلقي التحية كل يوم على )2(»مكتبه

  .زمالئه يف الشركة

كما أن سامح من األشخاص من احليويني والنشطني يف العمل، وذكرت الشركة يف موضع آخر حني قال 

  .، قاصد شخصية سامح)3(»الشركة يسري يف أروقة«: الراوي

 : المكتب-4- 2-4

هو مكان للحيوية والنشاط الفكري ويتميز باحلركة واإلنتاج أيضا، واملكتب نوعان أوهلما املكتب العام 

ويقصد به املكتب اإلداري والذي يستمد به نشاطه من حركة اإلداريني واملوظفني، أما ثانيهما فهو املكتب 

ألي إنسان أن ميتلكه يف بيته، اخلاص، أو املكتب الشخصي والذي يستمد نشاطه من صاحبه كما أنه ميكن 

                                                           

  .103ص  السابق،املصدر  )1(
  .104ص  املصدر نفسه،)2(
  .105املصدر نفسه، ص  )3(
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ويتميز املكتب الشخصي عن املكتب العام بكونه ملكية خاصة قد يكون للكتابة والتأليف، كما قد يكون 

للعمل، على غري املكتب العام الذي يعمل فيه املوظفني، وذكر املكتب يف الرواية حني حتدث الراوي عن سامح 

ر يف ذكمكتب عام، و : ، وهنا املكتب)1(»ية على عزيز زميله يف املكتبحىت وصل إىل مكتبه، ألقى التح«: قائال

  )2(.»قاهلا واندفع خارجا من املكتب«: موضع آخر حني قال عن سامح

تدق اجلرس لينهض سعيد من «: وذكر الراوي املكتب الشخصي حني حتدث عن سعيد يقول الراوي

  .والد سعيد خرج سعيد من مكتبه اخلاص لريد على والده، حني اتصل )3(»مكتبه وخيرج إىل الصالة لريد عليه

 : الحمام-5- 2-4

من األماكن املغلقة اليت ذكرها الروائي جند احلمام الذي احتل حيز كبري يف الرواية، فلقد وصفه الراوي 

واسع حيتوي على صنبور مزخرف قدمي كبري ومرآة تقشرت أطرافها تعلوه حوض استحمام من «: على أنه

، من خالل هذا الوصف يتضح )4(»ميك، تغري لونه األبيض وأصحب باهتا ومصفرا وتوليت تعلوه سلسلةالسريا

لنا أن هذا احلمام قد مر عليه زمن طويل، فإذا كان احلمام هو مكان لالستحمام فهو يف هذه الرواية قد استخدم 

تقدم لداخل «: انات فيقول الراويألغراض خمتلفة، فقد كان مكان للتحنيط حيث استخدمه منصور لتحنيط احليو 

، كما استخدمه سعيد )5(»احلمام ومنصور جيلس على مقعد جبانب حوض االستحمام ميسك بيده رأس ثعلب

                                                           

  .104ص  السابق،املصدر  )1(
  .105املصدر نفسه، ص  )2(
  .93، ص املصدر نفسه )3(
  .40ص  املصدر نفسه، )4(
  .234، ص املصدر نفسه )5(
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جرى منصور ناحية احلمام ليفاجأ جبثة عارية «: مكان لقتل الفتيات اليت تأيت للتصوير عند منصور ويقول أيضا

  )1(.»مللحتوسطت البانيو وعليها كمية كبرية من ا

ليتحول بعدها إىل مكان للرعب واخلوف يف نفوس مستأجرين الشقة، حيث صور لنا الراوي الرعب 

رفع عينيه إليها فشاهد شاب جيلس على مقعد يويل له ظهره «: واهللع الذي كانوا يعيشونه كما يقول الراوي

راف احلوض األبيض، تراجع سيد للوراء ويفعل شيئا ما حبوض االستحمام وقطرات كثرية من الدماء تتناثر على أط

  .، فاحلمام هو مكان للرعب واخلوف)2(»شاهق، مث نظر إىل احلوض برعب

  : المستشفى-6- 2-4

املستشفى يف الواقع مكان للعالج وال يركن بزواره املؤقتني يأتونه من أمكنة خمتلفة حبثا عن الشفاء مث يتخذ «      

، فاملستشفى مكان للعالج والتداوي، يساهم يف )3(»انتقال مفتوح على الناسيغادرونه، يعيش حركة جتعله مكان 

مساعدة املريض ويسعى جاهدا لراحته ليحافظ على سالمة املرضى من خالل إعطائهم جمموعة من األدوية 

إما يعاجله الطبيب لنفسي ال يشرب الدواء وال مهدئات، حيث واملهدئات اخلاصة بكل مريض، فمثال املريض ا

، هيفهم الطبيب النفساين حالة مريض هأن يتحدث املريض النفسي مع طبيب النفساين باملشافهة فقط فبمجرد

فيعطي الطبيب النفساين الوصفة ملريضه ويقدم له نصائح عن كيفية التخلص من احلالة النفسية شيئا فشيئا وقد 

  .ذكر الروائي املستشفى اخلاص باألمراض العقلية الذي دخلته سارة

                                                           

  .308ص  السابق،املصدر  )1(
  .40، ص املصدر نفسه )2(
  .238، ص 2010، األردن، 1، عامل الكتب احلديثة، ط"بنية اخلطاب الروائي عند جنيب الكيالين: "الشريف حبيلة)3(
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 نفسي اليت يعمل ا عصام زوج نوراأسبوع مر على سارة منذ إيداعها املستشفى األمراض ال«: يقول الروائي

  )1(.»صديقتها

  : ديوو األست-2-4-8 

هو مكان خاص بتصوير الفيديوهات والتصوير الفوتوغرايف، فمثال يف رواية ابتسم فأنت ميت دّل األستوديو       

بتقويل شقة كانت « :ي على لسان عمادثث املتواجدة بالشقة، يقول الروالتصوير اجلعلى أنه حمور ومركز أساسي 

أستوديو قبل كده، ونسيت تقويل إا كانت أستوديو من القرن اللي فات ده أنا حمتاج معجزة علشان أنقلها للقرن 

  .، حيث وجدها مغربةعند دخوله للشقة القدمية" عماد"، وقد قال هذا )2(»ده

انصدم مما حيصل فالعدسة عدسة الكامريا مل و شرع عماد يف التصوير تصوير الفتيات الاليت يأتني لألستوديو       

تلتقط الصور التابعة للفتيات الظاهرة أمام عماد إمنا التقطت صورا لنساء ورجال فارقوا احلياة منذ سنني عديدة، 

آلخر  موصول بالقابس الذي يفاجؤه من حنيلغري وهذا ما جعل  عماد يفزع وخياف، خاصة عندما يرن اهلاتف ا

  )3(»فجأة رن جرس اهلاتف يف الصالة تقلب عماد يف رقدته وأفاق جزءا بسيطا من عقله«: يقول الروائي

فكل مرة يرن اهلاتف وينهض عماد أخريا لريى رجال مذبوحا يقف على بعد خطوات منه فنسي عماد رنني       

  .له أمرا عاديااهلاتف، حيث أصبح بالنسبة 

  : العمارة-7- 2-4

حيث يعود تارخيها إىل «: يقول الروائي" عماد الدين"أو بنايات شارع  2فقد وصف الراوي لنا البناية رقم       

لنا فهي مبنية على الطراز الكالسيكي فهي مكونة من ستة طوابق يبلغ ارتفاع  الواحد منها قرابة  م1914عام 

                                                           

  .257، ص ابتسم فأنت ميترواية  )1(
  .197، ص املصدر نفسه )2(
  .202، ص املصدر نفسه)3(
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بعدد من الزخارف والتماثيل الصفيوة املنحوتة وقد ازدانت «: يقول أيضاو  ،»أي ما يعادل حوايل طابق األربع مرت،

  )1(.»على هيئة وجوه بشرية ومالئكة صحيحة

  : الحدث- 2

عة من األفعال والوقائع مرتبة ترتيبا تسلسليا تدور حول موضوع عام وتقوم بتصوير الشخصية، و هو جمم       

الكشف عن أبعادها كما تكشف عن صراعها مع الشخصيات األخرى، ويعترب احلدث حمورا حيث تعمل على 

يعد احلدث احملور األساسي الذي «: أساسيا ترتبط به عناصر القصة والرواية أيضا، يقول عبد القادر أبو شريفة

  )2(.»ترتبط به باقي عناصر القصة والرواية ارتباطا وثيقا

ة والرواية، وهو بيت القصيد فيهما وهو الفعل الذي تدور حوله الرواية فكل رواية فاحلدث هو أساس القص       

  .جيب أن حتتوي على عنصر احلدث أو جمموعة أحداث متنوعة جتعل الرواية تزداد تشويقا لدى القارئ

فين خاص، فهي وتعىن الرواية غالبا بتصوير األفعال البشرية اليت يقوم ا األشخاص يف الواقع ضمن طابع        

  .ال ميكن أن تكون أحداثا مرتاكمة دون وجود عالقة بينها

ية ووسطا مشوقا وجذابا جيعل القارئ بداية فالبد من وجود بداية للرواكما تقتضي البناء التقليدي للرواية «      

رة أن تكون حال للمشكلة متحمسا ومشوقا ملتابعة قراءة الرواية، أما فيما خيص النهاية اية الرواية فليست بالضرو 

، فقد تكون اية الرواية مفتوحة اال، مما جيعل القارئ جيتهد يف إجياد حال للمشكلة، وهذا )3(»مشكلة الرواية

  .أيضا فرصة التأويل واإلبداع أيضا يف إجياد حل للمشكلة لهما يتيح 

                                                           

  .70ص  السابق،املصدر  )1(
، 4مدخل إىل حتليل النص األديب، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، األردن، ط: عبد القادر أبو شريفة، حسني اليف قزق )2(

  .125، ص 2008
، 2009، 1قراءة النص األديب مدخل ومنطلقات، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط: نضال حممد فتحي الشمايل )3(

  .76ص 
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اليت كانت تسكنه أسرة مكونة من أربعة  "عماد الدين"يف شارع  9تدور أحداث احلكاية األوىل يف الشقة رقم  -

كانت هذه األسرة تعيش حياة هادئة " سعيد"و "منصور"، والطفلني "عزيزة"، وزوجته "احلاج عبد الباقي"أفراد هم 

الذي سافر ملهمة عمل يف " عزيزة لزوجها"وسعيدة، وفجأة انقلبت حيام رأسا على عقب، وذلك بعد خيانة 

عندي  -آه«: ، حيث بقي فيها أسبوعا كامال يقول الروائي على لسان عبد الباقي"اطنط"و" بورسعيد"مدينيت 

  )1(.»سفرية بكرة لبورسعيد

شغالنة كده «: ، وجييبها عبد الباقي بقوله)2(»إيه حكاية السفر ده يا حاج«: ويقول على لسان عزيزة       

  )3(.»ممكن توسع علينا وتدخلنا قرشني كويسيني

يف ارتداء وهندمة جلبابه يف حني قال هو، حيث كان عبد " احلاج عبد الباقي"عزيزة وهي تساعد قالتها       

" صاحل"أن " احلاج"املوظف عنده ويده اليمىن إىل بيته ليقضي هلم حاجام ومل يكن يعلم " صاحل"الباقي يرسل 

بعد الظهر " صاحل"هبعتلك الولد  أنا كده«: هذا عشيقا لزوجته ربة البيت يقول الروائي على لسان عبد الباقي

ماشي يا حاج خلي بالك إنت بس على «: ، اتسعت ابتسامة عزيزة وهي تقول)4(»يشوفك إن كنيت عايزة حاجة

  )5(.»نفسك ربنا يفتح يف وشك كل السكك املقفولة يا رب

                                                           

  .124عبد القادر أبو شريفة، حسني اليف قزق، ص : ينظر )1(
  .74ص .رواية ابتسم فأنت ميت )2(
  .74املصدر نفسه، ص  )3(
  .77، ص رواية ابتسم فأنت ميت )4(
  .78املصدر نفسه، ص  )5(
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خيطر ببال عبد الباقي وقد سافر عبد الباقي إىل بورسعيد وأوصى صاحل بأن يذهب إىل بيته ففعل ومل يكن       

يقف هناك خلف الباب متبسما كعادته وما إن رأته  عزيزة حىت «: يعشيقا لزوجته، يقول الروا" صاحلا"أن 

  )1(.»هشت وبشت كعادا أيضا وهي تدخله بسرعة وتنظر ميينا ويسارا قبل أن تغلق الباب

له والده مبا تفع" سعيد"ومن غري قصد خيرب " سعيد"بزوجته لريد عليه " عبد الباقي"ويف يوم من األيام يتصل       

ني كان مردودا وليس مغلقا  تدرك عزيزة هو أن أحد هذين البابلكن مل تكن «: ييقول الروا" صاحل"مع " عزيزة"

خلفه ملدة ليس طويلة لريى أمه يف أحضان عشيقها، " سعيد"كان ذلك هو باب غرفة الطفلني والذي وقف 

  )2(.»الذي يرسله والده إليه" صاحل"الذي ال ميثل له سوى كونه ولكن كي يرى العشيق 

ألومني  - من على مكتبه وخيرج إىل الصالة لريد عليه" سعيد"ذلك حني دق جرس التليفون لينهض «: ويقول أيضا

 بابا وحشتين، وإنت أكثر...إنته مش عارفين وال إيه، بابا وحشتين إزيك –إزيك يا سعيد أنا أبوك ياض  -معاي

يا حبييب واهللا إزيك وإزاي أخوك وأمك كويسني، احلمد هللا إنت مش هتيجي بقى؟ هتيجي إمىت كلها يومني 

طب ما . بس تنتبه لدروسك وتذاكر كويس عشان أجيبلك حاجة وأنا جاي) هتيجي(وآجي متستعجلش املهم 

بيجي كل يوم : يرد سعيد قائالبيجي فني؟ : تعتها مع صاحل وخالص ما هو بيجي كل يوم؟ يقول عبد الباقي

  )3(.»البيت هنا

رفع عبد الباقي كفه الكبرية ونزل على «: يال دموع سعيد لقتلها، يقول الرواليهدد األب زوجته بالقتل ولو       

  )4(.»وجهها بصفعة صفرت هلا أذا وهو يصرخ بغضب بتخونيين يا وسخة

                                                           

  .87ص  السابق،املصدر  )1(
  .93، ص املصدر نفسه )2(
  .93املصدر نفسه، ص  )3(
  .168ص  املصدر نفسه، )4(
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فعال لوال ذلك الصوت الذي مسعه صوت بكاء طفل صغري نظر كاد أصبعه يعتصر الزناد «: ويقول الروائي     

  )1(.»واقفا هناك يبكي حبرقة والدموع تغرق وجهه وجبانبه مصور حيتضنه صامتا" سعيد"حنو الباب لريى ابنه 

توقفت أصابع عبد الباقي وأبعد املسدس عن رأس زوجته وهو ينظر إىل ولديه يتأثر قبل أن «: يقول الروائي أيضا

  )2(.»ملسدس يف جبينهايضع ا

وكان يزورهم من حني آلخر كرب سعيد ومنصور " منصور"و" سعيد"إال أنه قرر هجرها وتركها وحيدة مع      

ه جييدان التحنيط تلك املهنة اليت تعلماها من خاهلما كما أن وأخا" سعيد"مسمومة بالزرنيخ وكان وماتت أمهما 

وكانت تأتيه الفتيات للتصوير وألن سعيد تعقد نفسيا مما فعلته أمه، فقد  امتلك استوديو صغري يف الشقة " منصور"

يكتفي بقتل الفتيات بل كان يقوم " سعيد"كان يقتل مجيع  الفتيات بعد التصوير من دون اعرتاض أخيه ومل يكن 

دها ل وحة متاما جتلس وحدها تأكصارت عزيزة وحيد«: بتحنيطهم ورسم االبتسامة على وجوههم، يقول الروائي

بالزرنيخ، هنا أدار تسممت أمكم «: ، ويقول الروائي على لسان عبد الباقي)3(»تقريبا وحدها تفعل كل شيء

سعيد عينيه هو اآلخر حنو وجه منصور اجلامد ورغم تركز والده وأخيه عليه إال أن وجهه ظل جامدا بشكل غري 

   )4(.»مفهوم

وهم طالب جامعة استأجروا " أجمد"و" صادق"و" سيد"تدور أحداث احلكاية الثانية حول ثالثة شبان وهم      

أصوات " سيد"فيسمع " أجمد"و" صادق"برتتيب الشقة مع زميليه " سيد"الشقة بسبب قرا من جامعتهم بدأ 

                                                           

  .170ص  السابق،املصدر  )1(
  .170املصدر نفسه، ص  )2(
  .184، ص املصدر نفسه )3(
  .187املصدر نفسه، ص  )4(
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حيملون حقائبهم يتأملون " دأجم"و" صادق"و" سيد"وقف «: يأن زميليه يسخران منه يقول الرواضحك ظنا منه 

  )1(.»بوسط البلد) عماد الدين(العمارة القدمية بالشارع املتفرع بشارع 

، "أجمد"و" صادق"حياول سيد أن يعرف ما سر األصوات اليت تصدر من حني آلخر ويفشل يف ظنه بأما       

الزال يسمع " سيد"إال أن  ويبقى صوت ضحكهما عليه يرن يف أذنه ورغم صوت القلي أثناء إعداد للطعام

" سيد"عليه وقد وقف " أجمد"و" صادق"أصوات ضحك اليت كانت ترن يف أذنه من يوم الذي ضحك فيه 

وقف سيد أمام الباجور منهمكا يف «: يزال غاضبا من صديقيه يقول الرواالمنهمكا يف إعداد الطعام ولكنه 

برأيه يف الكتاب الزال ضحكاما ترن يف تخفافهما على صديقيه بسبب اس إعداد الطعام كان ما يزال ساخطا

  )2(.»أذنه سخرية منه ومن خوفه

يف املرآة وإذا به يرى أن شابا جيلس على املقعد املوجود يف احلمام تنسال منه " سيد"ويف أحد األيام ينظر        

لكنه يفشل يف ذلك بقدوم ذلك من شدة اخلوف من هذا املشهد، وحياول دئة نفسه " سيد"قطرات الدم، يرتعد 

  .االتصال الغريب من اهلاتف الغري موصول بالقابس

توقف أمام احلوض وهو يرى حوض االستحمام يف املرآة فتح صنوبر املياه ليغسل يديه شعر حبركة «: ييقول الروا

الستحمام وقطرات  يف املرآة رفع عينيه إليها فشاهد شاب جيلس على مقعد يويل له ظهره ويفعل شيئا ما حبوض ا

  )3(.»كثرية من الدماء تناثرت على أطراف احلوض األبيض

: يرآة ورأى نفس املشهد يقول الرواويرجع سيد إىل الوراء وهو يرجتف من اخلوف وقد أعاد النظر إىل امل       

  )4(.»املشهدقا مث نظر إىل احلوض برعب فلم جيد شيئا نظر للمرآة فوجد نفس تراجع سيد إىل الوراء شاه«

                                                           

  .9، ص املصدر السابق )1(
  .26املصدر نفسه، ص  )2(
  .40، ص املصدر نفسه )3(
  .الصفحة نفسهااملصدر نفسه،  )4(
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السماعة على أذنه " سيد"على أذنه، فيضع " سيد"وبعدها يرن اهلاتف الغري موصول بالقابس ليضعه            

: يلة حياته فاشل يقول الرواسيظل طي" سيد"له بأن صديقيه سيتفوقان دراسيا ومهنيا وأن ويسمع رجال يقول 

شعر بقشعريرة تسري يف جسده عند مالمسة معدن  أمسك بالسماعة بلهفة وفضول اختلطا بقليل من القلق«

مش ناقص غري أم حيذفوك بالطوب وجيروا وراك «: السماعة البارد ألذنه قبل أن يأتيه ذلك الصوت العميق قائال

العبيط أهو وأنت عامل نفسك مش واخذ بالك عايشني بالطول والعرض ويف اآلخر أهاليهم هيقفوا ومها بيقولوا 

تفضل فاكر نفسك  فشلوا يف التعليم أما أنت بقى مش هتنفعك رهبنتك وال متقيق عينيك، هاجنبهم حىت لو 

  )1(.»صاحبهم وأنت مسخرم، ويف اآلخر أنت بس اللي هتقع

باخلوف الشديد يف " دسي"سه والغرية واحلقد يف داخله، ويف نفس الوقت يشعر بالشك يف نف" سيد"يبدأ      

زميليه " سيد"األشباح ويتحول ذلك الرعب والشك إىل حالة وسواس قهري ويقتل سبب ظهور تلك ب الشقة

  ".أجمد"و" صادق"

مل يستطع سيد أن حيدد ما إذا كان ذلك خوفا أم حزنا لكن شفتيه راحت ترجتفان ودموعه «: ييقول الروا     

ال يصدق أما قتال وأنه هو طل بال وقف وهو يراقب صديقيه امللقيان على أرض املطبخ وسط الدماء الزال 

  )2(.»الذي قتلهما

من عمل سامح الذي  االلذان استأجروا الشقة بسبب قر" وسامح" دعاء"تدور أحداث هذه احلكاية حول       

المرأة يف املرآة يقول " اءدع"وهنا تبدأ األحداث املرعبة كرؤية  يشك يف تفاصيل حياته خاصة مع زوجته دعاء،

ت وهي ترتاجع إىل دت دعاء أن ترفع عينيها إىل املرآة حىت أسقطت الفرشاة من يدها وانتفضما كا«: يالروا

                                                           

  .42ص  السابق،املصدر  )1(
  .65ص  رواية ابتسم فأنت ميت، )2(
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شعرها مل يكن ذلك انعكاسا لدعاء نفسها بل المرأة اك يف املرأة امرأة مبتسمة متشط سعتني، فهناخللف بعينني مت

  )1(.»أخرى تبدو وكأا يف فيلم سينمائي

بس خيربه بأن رجل امسه غريب من اهلاتف الغري موصول بالقا اتصاال" سامح" وتستمر األحداث إىل أن يتلقى     

باخلرب ويتعجب من ذلك االتصال، يقول " سامح"وهو على عالقة معها فينتفض " دعاء"ب زوجته حي" منصور"

حشتين يا و ...ترك اجلريدة والقهوة وض من مكانه متجها إىل التليفون لرفع مساعته ويضعها يف أذنه «: الروائي

وحشتين برغم إين كنت معك النهارده هجيبلك بكرة زي كل يوم وجوزك يف الشغل عايزك تلبسيلي " دعاء"

  )2(.»قميص النوم األزرق اللي أحبه

والذي زاد غضبه هو االتصال الغريب " منصور"ختونه مع شخص امسه " دعاء"وهنا يشك سامح بأن زوجته       

، والذي حيبه )الثوب األزرق(لباسها املفضل عن تفاصيل زوجته حىت أنه وصف له " سامح"الذي قام بإخبار 

  .سامح

من صحة ما مسعه من اهلاتف الغري ليتأكد " منصور"ويسأهلا عن " دعاء"فيبدأ سامح باستجواب زوجته       

، وبقي سامح )3(»خالص ! يعين انيت ما تعرفيش حد امسه منصور؟«: ، يقول الروائي على لسان سامحموصول

  .ينظر إليها وعيناه ثابثتان

" الشقة"يوما من عمله وخيل إليه أن رجال قد دخل منزله " سامح"وتزداد األحداث غموضا إىل أن دخل        

ويف " الشقة"ليبحث عنه يف " سامح"قد تأكد بأنه رأى رجال وبسرعة الربق قد اختفى وذهب " سامح"وكان 

قفز إىل من هذا احلدث الغريب حني اعتقد أن الرجل قد " سامح" ملوجودة ا لكنه مل جيده فتعجبالغرف ا

ذه السرعة، ولكن أين ن يكون ذلك الرجل قد قفز إىل الشارع فمن الصعب أ«: يالشارع بسرعة يقول الروا
                                                           

  .116، ص املصدر السابق )1(
  .148املصدر نفسه، ص  )2(
  .153، ص رواية، ابتسم فأنت ميت )3(
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، فيزداد )«)1دي بامسه يف حلمها؟" دعاء"الذي كانت " منصور"ذهب إذن؟ هو متأكد من أنه رآه هل هذا هو 

أن املشهد كان حقيقة، غضبا ويذهب إىل غرفة النوم الرئيسية يف حالة شبه جنون وعند رؤيته لزوجته دعاء شعر ك

الرئيسية يف حال أشبه باجلنون، وقد امحر وجهه وهو يلهث بشدة وما إن اندفع إىل غرفة النوم «: ييقول الروا

وهي يف كامل زينتها مرتدية ذلك القميص األزرق القصري حىت شعر وكأن املشهد " دعاء"وقعت عيناه على 

  )2(.»أمامه

ر له بعد الذي يقوم باستئجار الشقة بافتتاحها أستوديو تصوي" عماد"تدور أحداث هذه احلكاية حول       

: يقول الراوي" سارة"ه وتساعده خطيبته استقالته من جريدة كان يعمل فيها مصور حلوادث اجلرائم واستقالله بعمل

ترك عماد احلقيقة على األرض وأسند اللوح إىل اجلدار قبل أن يلتفت إىل البواب ويضيف بس أهم حاجة يكون «

  )3(.»فيها أوضة تنفع وتبقى أستوديو زي ما فهمتك أنا

من األحداث الغريبة اليت حتصل يف الشقة فكلما حاول تصوير شيء ما يظهر له يف عدسة " عماد"ويتفاجأ       

الكامريا نساء قد فارقن احلياة منذ سنني وتستمر األحداث معه حىت يقوم كامريته ورؤية مشاهد ألشخاص ماتوا 

أغلق عينيه «: يو اد يقوم هو بتصويره، يقول الر شهوكان امل" دعاء"و" سامح"و" أجمد"، و"صادق"و" سيد"وهم 

بقوة لثوان مث عاد ليفتحهما معا ويرفع نصف جسده فقط من الفراش مهال هناك كتلة ظل سوداء موجودة معه يف 

الغرفة كتلة هلا حدود اجلسد البشري بل هو فعال سيليويت لرجل يقف قرب الفراش الذي يرقد عليه كان الرجل 

  )4(.»لدماء تنزف من وجههممتلئ باجلروح وا

                                                           

  .156ص  السابق،املصدر  )1(
  .156املصدر نفسه، ص  )2(
  .191، ص نفسه، املصدر )3(
  .202املصدر نفسه، ص  )4(
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كما أن هناك أحداث غريبة حصلت مع عماد داخل الشقة منها ذلك اهلاتف الغري موصول بالقابس           

عماد  هلريد على االتصال الذي ظن أنه كان حلما وعند استيقاظ" عماد" رن من حني آلخر، فيقومالذي كان ي

: ياو يقول الر " عماد"ني إىل أن فتح لريد على االتصال الغريب والذي استمر الرن" عماد"ظل اهلاتف يرن فذهب 

أما جرس اهلاتف فما زال يكمل رنينه كما يف احللم فرغم تعجب عماد من اتصال أحدهم به يف تلك الساعة «

  )1(.»هو نفسه ال يعرف رقم هاتف الشقة

وله هذا األحداث إىل أن اتصل أحدهم بعماد فوضع عماد السماعة على أذنه ليستمع ما يقوتستمر        

حني مسع ا على أذنه وهو ما يزال على دهشته ورفع عماد السماعة ليضعفه«: ياو الشخص الغريب يقول الر 

  )2(.»وعلشان كده داميا بتجاملك" عماد"سارة بتحبك أوي يا «: صوتا عميقا يقول

وصرخ عماد من هذا القول واستغرب كثريا وظل يسأله من أنت فأجابه بأنه من الناس الذين صورهم عماد،       

واحد من اللي صورم بس  - صرخ عماد مني بيتكلم«: ياو يبدي رأيه يف الصورة، يقول الر ولكن املتصل مل يكن 

قلتلك اجلثث عمرها ما  مش-وما كنتش قادر تقول رأيك ليه؟  - مكانش قادر يقولك رأيه يف الصورة

  )3(.»هتعرتض

مل جيد جوابا «: ياو إنت مني؟ يقول الر «: عماد من هذا القول وبدأ بالصراخ وبصوت عايل يقول صدمان       

  )4(.»على سؤاله سوى الصمت التام مما جعله ينظر إىل اهلاتف ويتفحصه بعينني متسعتني

                                                           

  .203ص  ، السابقاملصدر  )1(
  .نفسه، الصفحة نفسهااملصدر  )2(
  .204ص  املصدر نفسه،  )3(
  .نفسه، الصفحة نفسهااملصدر  )4(
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اليت كانت تتصل بالطبيب النفسي " سارة"على سقف سيارة من نافذة الشقة " عماد"ويف األخري يسقط       

إىل حالة اكتئاب " سارة"الذي شكت أنه مصاب بانفصام الشخصية، وتدخل بعدها " عماد"لتأخذ موعد لـ

 .لتصاب بعدها بأمراض عقلية إثر وفاة خطيبها عماد



  

  

  ةــــــــخاتم



 خاتمة
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الوقوف حلسن اجلندي ب" تإبتسم فأنت مي"خنتم مقاربتنا للتشكيل السردي بني التشويق والرعب يف رواية       

  . عند أهم اخلصائص السردية والبنائية اليت اعتمدها حسن اجلندي يف هذه الرواية

فالرواية حتكي قصة بيت تسكنه روح شريرة جتعل كل من يؤجر البيت يرى أسوأ خماوفه ما يقوده الرتكاب  - 

 . جرمية قتل فهو مل يرتك صغرية وال كبرية إال وتطرق إليها، وكأنه عايش األحداث

 . أسلوب السرد رائع وممتع واألحداث متشابكة ومعقدة - 

 . بدقة بالغةقة مكان األحداث الوحيد الذي هو الش وصف - 

الروح الشريرة للقضاء  لهاتستغ اليتوخماوفها حيث نفهم خلفيات كل شخصية ممتاز  بشكلتقدمي الشخصيات  - 

 . نفسها خصية كمحرك أساسي ألحداث الروايةشعلى ال الراوي عليهم حيث اعتمد

 . رنا احلايلصإىل ع 1936القارئ عرب الزمن منذ عام  استطاع الكاتب حبرفية أن ينقل - 

فالرواية تسري يف خطني زمنيني خط املاضي وخط  ؛قل أحداث فصول الرواية بني زمين املاضي واحلاضرتتن - 

الزمن وهذا ما توضحه بنية الزمن السردي يف الروية من وجود اسرتجاع واستباق يف  ريادةاحلاضر من خالل كسر 

 . مستوى املنت الروائي الرواية واإليقاع من حيث تطبيق  السرد وتوسيعه مما أعطى حيوية على

 . أكثر الراوي من استخدام عنصر اخليال فكل مرة خييل إىل األشخاص أن أشياء غريبة حتدث معهم - 

شخصياا وزماا يف ختتلف ، حبيث أن كل واحد منها براعة الراوي يف التنقل من حكاية إىل حكاية أخرى  - 

 . القارئ ملعرفة املزيدفهذا االنتقال يزيد من حالوة النص وتشويق  ، ومكاا

هذه أهم النتائج اليت توصلنا إليها واليت من خالهلا وقفنا على جوانب التشويق والرعب يف الرواية وبراعة     

 . نفسها نطالقا من تقنيات السردل االراوي يف التشكي

 



  

  

  ملحـــــــــق
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  : نبذة عن المؤلف حسن الجندي     

عمل مؤلفا إيداعيا ومسرحيا وممثال وخمرجا وهو " مصر"مبدينة  1938هو حممد حسن اجلندي من مواليد      

  . متيز باخلرق واإلبداع" مصر"واحد من أهم أعمدة املسرح ورائد من رواد احلركة الفكرية والفنية والثقافية يف 

حسن "فغالبا ما يكتب عن الرعب واخلوف كما يكتب بكثرة عن اخليال العلمي وعن الرعب واخلوف وقد حاز 

من اددين ومن املبدعني اللذين سامهوا يف تغيري مسار " فحسن اجلندي"يفهمون املواضيع اليت يطرحها " اجلندي

من جديد وهذا يف أعماله " حسن اجلندي" احلركة األدبية، حيث جاء بألوان جديدة كانت ميتة متاما فأحياها

  . الروائية وغريها أيضا من األعمال اليت أنتجها الكاتب

  : أهم أعماله

 خمطوطة ابن إسحاق  - 1

 مدينة املوتى  - 2

 .  خمطوطة ابن إسحاق املرتد - 3

 . خمطوطة ابن إسحاق العائد - 4

 اجلزار  - 5

 نصف ميت  - 6

 لقاء مع كاتب الرعب  - 7

 حكايات فرغلى املشتكاوي  - 8

 . اجلان يف حضرة - 9

  " ابتسم فأنت ميت: "رواية -10
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    :ملخص الرواية

، وتصبح الشقة مسرحا جلرائم "القاهرة"حتكي الرواية عن شقة قدمية يف شارع عماد الدين األكثر شهرة يف      

فالشقة ورثها رجل غين عاش يف " أجمد" و " سيد" ،"صادق"ن فيها الشبان الثالث مفجعة وذلك بعد أن سك

للشقة تقامسها فراح كل واحد منهم خيتار الغرفة " أجمد"و " صادق"و " سيد"اجنلرتا وتركها البنه، وبعد استأجر 

  . املناسبة له

دماء تنسال يف املرآة أنا شابا جيلس على املقعد وال" سيد"وهنا تبدأ أحداث الرواية باإلثارة وهذا بعدما يرى       

يت ، تلك الفتاة ال"منصور"الباب يف الثانية بعد منتصف الليل فيجد فتاة تسأل عن استديو " أجمد"منه، ويفتح 

ى صوَرا يف الصندوق القدمي، مث يتبني له أن ما رآه مل يكن سوى شبح وان اهلاتف األسود الذي ما انفتئ يرن رأ

  . يف منتصف الليل مل يكن به حرارة

للبحث عن شقة أخرى " صادق"و " أجمد"عد حماوالت قرر الشبان الثالثة مغادرة الشقة، حيث خرج ب     

أنه عفريت " سيد"واعتقد من خالهلا " سيد"الذي يرتدي مالبس غريبة أزعجت " صادق" بـــ " سيد"ليفاجئ 

بطعنه بنفس " سيد"عله ورأى ما ف" أجممد"ففزع منه واستل سكينا من املطبخ وطعنه به يف ظهره وعندما جاء 

  . يصيح ويردد الشقة مسكونة، الشقة مسكونة" سيد"مث بدأ " صادق"السكني الذي طعن به صديقه 

نظرا لقرا " سامح"، وقد استأجرها "دعاء"وزوجته " سامح"وتستمر األحداث ويؤجر الشقة أناس آخرون ومها 

  . من مكان عمله

أحد األيام بينما هي متشط شعرها باملرآة فإذا ا ترى إمرأة غريها يف املرآة بتنظيف الشقة ويف " دعاء"وتقوم       

وخوفها الشديد من األحداث الغريبة اليت " دعاء"بل كانت إمرأة أخرى وهذا ما زاد من رعب " دعاء"فتفزع 

  . حتدث يف الشقة
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قاطر منهما الدماء ومل يظهر منهما مرة أخرى ولكن هذه املرة ترى أن رجالن تت" دعاء"ليتكرر املشهد مع       

لرين اهلاتف فُيخيل لسامح أن زوجته ختونه وخاصة عندما خرج رجل يرتدي سرواالً : سوى خياهلما ومها يتخافتان

أسود وعلى وجهه اجلروح مل يكن يرى غري ظهره فقتل زوجته يف احلال ليذهب بعدها إىل مستشفى األمراض 

  ". منصور " ، " منصور"العقلية وهو يردد 

  . الذي ترك وظيفته وذلك بإرسال الزبائن إليه" عماد"ويأيت مستأجر آخر وهو 

كشف أسرار " عماد"وتبدأ األحداث الغريبة مع عماد يف الشقة عندما تأيت إحدى الفتيات للتصوير ليفاجئ      

لتصاب حبالة نفسية وتعرض " سارة"الشقة الغامضة ليلقى حتفه من الطابق الثالث ويسقط على سيارة خطيبته 

ن خلف كل هذه األحداث املرعبة البحث عن السر الكام" عصام"زوج صديقتها ويقرر " عصام"نفسها للدكتور 

البحث عن السر الكامن خلف كل هذه األحداث املرعبة ويتفق مع زميلته " عصام"ويتفق مع زميلته ويقرر 

وهي طبيبة نفسية ليضعوا كامريات دقيقة وأجهزة تصنت يف مجيع أركان الشقة ويعود بنا الروائي إىل أصل " سلوى"

بالقاهرة واليت كانت تسكنها عائلة احلاج عبد الباقي " ع عماد الدينشار "يف " 09"القصة حيث الشقة رقم 

ويف يوم من " منصور"، و "سعيد"، والطفلني "عزيزة"، وزوجته "احلاج عبد الباقي"واملكونة من أربعة أفراد وهم 

صبيه ليمكث فيها أسبوعا كامال وقد أوصى " بورسيد وطنطا"األيام ذهب عبد الباقي ملهمة عمل يف مدينيت 

ومل حيظر ببال " منصور"و " سعيد"والذي يعمل موظفا عنده بأن يقضي حاجة زوجته عزيزة وطفليه " صاحل"

وهي " سعيد"، لرياها األخري "سعيد"و " منصور" أم طفليه " عزيزة"عشيقا لزوجته " صاحلا"أن " احلاج عبد الباقي"

ومن دون قصد فسعيد مل يقصد إخبار والده " صاحل"ليخربه عن ما تفعله أمه مع صبيه " صاحل " ختون والده مع 

" سعيد"بالقتل ولوال دموع " عزيزة" يهدد زوجته " عبد الباقي"باخلرب السيئ إمنا هي زلة لسان فقط وبعدها يرجع 

  . لقتلها ولكنه اعتزهلا وتركها وحيدة مع طفليها وكان يأيت لزيارة طفليه من حني آلخر
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وأخيه جييدان التحنيط تلك " سعيد"وكان " بالزرنيخ"مسمومة " أمهما"وماتت " منصور"و " سعيد"كرب      

  ". عبد العايل"املهمة اليت تعلها من خالهلما 

تعقدت " سعيد"كما أن منصور امتلك استديو صغري يف الشقة وكانت تأتيه الفتيات للتصوير وألن      

  ". منصور"عد التصوير من دون اعرتاض أخيه مما فعلته أمه فقد كان يقتل مجيع الفتيات ب" نفسيتها"

م ورسم االبتسامة على وجوههم ومن هنا جاءت بقتل الفتيات بل كان يقوم بتحنيطه ومل يكن سعيد يكتفي     

   ."ابتسم فأنت ميت"تسمية لرواية 

  

  

  

 



  

المصادر  قائمة

 والمراجع
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