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 ﴾لَِئْن َشَكْرُتْم َألَزِيَدنُكْم  ﴿قال تعاىل

  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وبنوره تنزل الربكات
  شكر اهللا العلي القدير وحنمده على ما هدانا ووفقنا إليه ذا العملن

حياته يف تربيتنا، إىل من كد وجّد من أجل تعليمي، إىل رمز األبوة إىل أيب إىل الذي أفىن 
  .حفظه اهللا

إىل من هي يف احلياة حياة، إىل بر األمان، إىل بسميت وفرحيت اليت لونت حيايت بصفائها 
  .وحناا إىل أمي احلبيبة

  هانيرميسة، مروة، وج: إىل أخوايت وفرحيت
  إىل اجلوهرة الوحيدة أخي

  ....حيايتمن لون إىل 
وأخريا اىل نفسي اليت جاهدت طيلة سبعة عشرة سنة يف سبيل املعرفة والعلم من أجل حتقيق 

 .هذه النتيجة وتذوق هذه الثمرة فاحلمد هللا رب العاملني

 
  خــولـــة

  



 

  

  

 ﴾لَِئْن َشَكْرُتْم َألَزِيَدنُكْم  ﴿قال تعاىل

  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وبنوره تنزل الربكات

 شكر اهللا العلي القدير وحنمده على ما هدانا ووفقنا إليه ذا العملن

  الليايل من أجل تربييت إىل اليت ترتقب جناحي إىل من ساندتين ودعت يلإىل اليت سهرت 

  "أمي احلبيبة"إىل نبع احلنان

  نا على نفسه حىت أسرتيح أإىل الذي حرم الراحة 

  الذي يشقى حىت انعم أناإىل 

  إىل الذي علمين ورباين فأحسن تربييت وتعليمي

  "أيب الغايل"إىل مصدر األمان 

  "جدي"رمحه اهللا واسكنه فسيح جناته  وبقي حيا يف قليب ياإىل من رحل عن الدن

  "امحد عبد الرمحن "جيت وخباصة وصال، سناء، خولة، إىل رمز االحتاد أخوايت أمينة،

 ...إىل من لـــون حيايت

 إىل من حيبهم قليب ومل يذكرهم لساين

  أهدي هذا العمل املتواضع

 

 

  أسمــــــــــــــــاء



  

  

  ــةــــــمقدم



                                                                                                              مقدمة

 

  أ
 

  : ةــــمقدم

فهي أكثر األجناس األدبية انتشارا، كوا املرآة العاكسة لواقع  اتعّد الرواية تركيبا فنيا أدبيا إبداعي        

اجتماعية أو غريها يف بيئة معينة، هلذا و سياسية و صد ظاهرة معينة قد تكون تارخيية ر تقوم مبحاكاته و  إذاتمعات، 

بيئة إىل أخرى، والرواية اجلزائرية كغريها من الروايات العربية رافقت الواقع ونقلت  جند مواضيع الرواية ختتلف من

، وذلك وفق آليات تركيبية خمتلفة وطرق إجرائية متصلة زمنية خمتلفة هروف اليت عاشتها اجلزائر عرب حقبخمتلف الظ

  .بالشخصيات والتشكيل السردي

، فهو روائي قضاياهاجلزائري و الفرد ثروا بواقع ني اجلزائريني الذين تأمن الروائي" مرزاق بقطاش"ويعّد الروائي      

التاريخ اجلزائري يف شكل قالب روائي حكائي، فرصد الوضع االجتماعي املتأثر  تشكيلمعاصر اهتم بإعادة 

ا بعد بالوضع السياسي العسكري واالقتصادي، والثقايف، وما آل إليه الشعب اجلزائري خالل االستعمار وفرتة م

ظاهرة تارخيية عسكرية منبثقة من قلب الواقع " رقصة يف اهلواء الطلق"االستعمار، حيث جسد من خالل روايته 

، ولقد راهن يف كتاباته على اخلصائص الفنية للرواية، هذه هلا واقع ومعاناة الفرد اجلزائرياجلزائري وبني من خال

ة بالشخصيات والزمن واملكان، حيث استنطق الروائي هلذه اخلصائص اليت هي جمموع األبنية  السردية املتصل

  .املكونات وحتميلها باألحداث

يعود اختيارنا و  ،"قصة في الهواء الطلقر البنية السردية في رواية "ومن هنا اخرتنا أن يكون حبثنا بعنوان      

 .بقضايا اتمع واقعية الرواية اجلزائرية وارتباطها، احلس الروائي بقطاش: هلذا املوضوع إىل

  : وقد انطلقنا يف حبثنا من اإلشكالية اآلتية

  ؟"رقصة يف اهلواء الطلق"يف رواية  العناصر املكونة للبنية السردية صائصخ ما هي -

  : باإلضافة إىل تساؤالت فرعية متثلت يف

 ما هي عالقة الرواية اجلزائرية بالواقع السياسي واالجتماعي؟ -



                                                                                                              مقدمة

 

  ب

 

 رسم صورة الفرد اجلزائري املثقف ومعاناته؟هل متكن مرزاق بقطاش من  -

 كيف وظف بقطاش آليات البناء الروائي؟ -

ألنه األنسب بني  ياملنهج الوصف اعتمدنا يف هذا البحث على والتساؤالت ولإلجابة عن هذه اإلشكالية     

استهلنا حبثنا هذا  دراستنا إىل فصلني فصل نظري وآخر تطبيقي، وقد انقسموقد ، املناهج لدراسة هذه املواضيع

ا ملفاهيم حول "مبقدمة يليها مدخل تطرقنا فيه ملفاهيم أولية حول البنية السردية، تناولنا يف الفصل األول املوسوم بـ

بنية الزمن، بنية املكان، بنية الشخصيات، بنية احلدث، : ، وقد اندرج حتته أربعة بنيات"خمتلف التقنيات السردية

من خالل العمل " رقصة يف اهلواء الطلق"عبارة عن دراسة تطبيقية للبنية السردية يف رواية  أما الفصل الثاين فكان

  ".حدث"و" شخصيات"، "مكان"، "زمن"على خمتلف التقنيات السردية الواردة فيها

ل لنصل يف األخري إىل خامتة فقد تضمنت أهم النتائج واألفكار اليت استخلصناها من دراستنا هلذا العم     

  .، أما امللحق فقد أدرجنا فيه التعريف بالراوي وتقدمي ملخص للراويةلروائي أدرجناها يف شكل نقاطا

  : وقد اعرتضتنا يف حبثنا هذا مجلة صعوبات منها     

  .وغموض بعض األلفاظ، واختالف طرق التحليلصعوبة فك شيفرات الرواية والوقوف على دالالا الضمنية - 

   :دمتنا يف حبثناأبرز املراجع اليت خ 

 .بنية الشكل الروائي حلسن حبراوي -

 .بنية النص السردي حلميد احلميداين -

 .لعبد املالك مرتاض) السرديةتقنيات الحبث يف (يف نظرية الرواية  -

 .تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق آلمنة يوسف -

إزاء اهودات وكل " توفيق قحام" لضتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ الفاويف األخري ال يسعنا إال أن ن     

 .فله منا فائق التقدير واالحرتام املالحظات الدقيقة اليت قدمها لنا،



  

  

  لـــــــمدخ

ضبط المصطلحات 

  والمفاهيم
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  ضبط المصطلحات والمفاهيم : مدخــــل

 : مفهوم البنية -1

 : لغة  - أ

  : في القرآن الكريم

وردت لفظة البنية يف القرآن الكرمي يف العديد من املواضع على شكل صورة الفعل بىن لتدل على املعىن نفسه      

َيانًا رَبـُهْم َأْعَلُم ِبِهْم قَاَل الِذيَن َغَلُبوا َعَلى فـََقاُلوا ابـُْنوا َعَلْيِهْم ﴿: وهو اهليئة اليت يبىن عليها الشيء قال تعاىل بـُنـْ

   ).21: سورة الكهف، اآلية( ﴾َأْمرِِهْم لََنتِخَذن َعَلْيِهْم َمْسِجًدا

َياٌن َمْرُصوصٌ  ﴿: ووردت أيضا يف قوله تعاىل      سورة (﴾ ِإن اللَه حيُِب الِذيَن يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِلِه َصفا َكأَنـُهْم بـُنـْ

  ).04: الصف، اآلية

  : في المعاجم

  : قد اكتست جمموعة من املعاين واملدلوالت منها" البنية"إىل خمتلف املعاجم العربية جند أن كلمة  بالرجوع      

اهلدم ومنه البناء بنيا، وبنية واجلمع أبنية وبنيات ويقال بنية وهي مثل رشوة ورشا كأن البنية اهليئة نقيض «: البين

  )1(.»اليت بىن عليها

  .التشييد والرتكيب والتطور فهو كل نسق من التشكل والنمو والبناءوهذا يشري إىل أن البنية تعين 

وبنيانا أقام جداره، وحنوه يقال بىن السفينة واخلباء واستعمل بىن الشيء بنيا وبناء «: وجاء يف معجم الوسيط     

   )2(.»جمازا يف معاين كثرية تدور حول التأسيس والتنمية

  .ومعناه أن أغلب املعاجم تربط البنية بالتشييد والبناء والرتكيب واإلجناز املتصل بتحقيق غاية ما     

  

                                                           

  .161، ص 14، جملد 1، دار الصادر، بريوت، ط)بىن(لسان العرب مادة ): أبو الفضل(ابن منظور  )1(
  . 72م، ص 2005-هـ1426، 4جممع اللغة العربية، اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث، مجهورية مصر العربية، ط: املعجم الوسيط )2(
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  : اصطالحا  - ب

كل مكون من ظواهر متماسكة «: على أااألدبية والنقدية يف الدراسات اللغوية عرفت البنية اصطالحا       

يتوقف حضور وعمل كل منها جتاوزه يف السلسلة انطالقا من عالقات جتمع بينهما، فال ميكن لعنصر من العناصر 

تقوم على شبكة العالقات ، أي أن البنية )1( »أن تكون لداللته إال ضمن البنية اليت ينتمي إليها وتربطها بالبقية

  .بني السرد واخلطاب

البنية باللغة من خالل مصطلح البنيوية ورأى فيه أنه يعين تقابل العناصر  حلمي خليلوقد ربط الناقد       

أن اللغة البنوية تقوم على أساس أن حتليل أي عنصر ال ميكن أن يتم مبعزل عن «: فيقول األخرى املكونة للجملة

دات أا وحدات صوتية تتكون لتكون وحرى، وأن علم اللغة البنوي كذلك ينظر إىل اللغة على العناصر األخ

فاللغة تقوم على نظام من األحكام وحتليل أي عنصر لغوي ال  )2(.»مورفولوجية وهذه تتألف بدورها لتؤلف مجل

  .يتم مبعزل عن بقية العناصر

وي على قوانني  جمموعة حتوالت حتت" :هوما حمددا للبنية فاعتربهامف" البنوية"كما قدم جان بياجيه يف كتابه       

اجلملة، التحوالت، الضبط : لة يف نظامها عن الوسائط اخلارجية وتتميز بثالث مميزات هيكمجموعة، وهي مستق

ومنه خنلص إىل أن البنية ليست سوى الكشف عن العالقات املتشابكة بني عناصر العمل اليت هي  )3(."الذايت

ه، وأن مفهوم البنية يعين البحث يف العالقة القائمة بني أجزاء وعناصر النص الذي يكشف وحدة بنية العمل نفس

  .العمل الكلية

  : خصائصها -2

  : من خالل الوقوف على مفهوم البنية اتضح لنا أا تقوم على خصائص ثالث هي       
   

                                                           

  .102، ص 1998، 1"نظرية البنائية يف النقد األديب، دار الشروق، القاهرة، مصر، : صالح فضل )1(
  .7، ص 1995ة، مصر، د ط، العربية وعلم اللغة البنوية، دار املعرفة اجلامعي: حلمي خليل )2(
  .8، ص1985، 4عويدات، بريوت، لبنان، ط ارف منيمنة وبشري أبريي، منشوراتع: البنيوية، تر: جان بياجيه )3(
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 :الشمول -
البنية تتكون بدورها من عناصر داخلية، لكنها خاضعة لقوانني "ميكن فهم الشمول من خالل مفهوم البنية       

أي ) 1(.»مستقلة عن الكل تتحكم يف النظام بأمشله، وتسمى قوانني الرتكيب، فهي ال تتألف من عناصر خارجية

أن للبنية ضوابطها اخلاصة، فهي ال تعتمد على تلك املراجع اخلارجية من أجل تربير أو تعليل عملياا وإجراءاا، 

  .وإمنا هي أنظمة مرتابطة تنظم ذاا بنفسها

  :التحكم الذاتي -

الدائرة املغلقة واعتمادا على ذلك فإن فالبنية حتافظ على نفسها يف نوع من «هي خاصية مميزة للبنية      

التحوالت الالزمة للبنية ال تقود إىل أبعد من حدودها، وإمنا تولد عناصر تنتمي دائما إىل البنية وحتافظ على 

أي أن البنية تتشكل من عناصر إال أن هذه العناصر ختضع لقوانني ) 2(.»قوانينها، فالبنية تنظم نفسها بنفسها

وأا ال  انفراد فهي تضفي على الكل كل خصائص اموعة املغايرة، فمعىن أا ال توجد على جتعلها كمجموعة،

 .تظهر إال عند ظهور جمموعة العناصر األخرى

 :التحول -

أن «هي ثالث خاصية للبنية حيث متيزها عن باقي األنظمة وتأكد تطورها وحتوهلا، وبالتايل عدم ثبوا       

ليس ثابتا بل يقبل أن يرفض التحديد طبقا حلاجاته احملددة، ومقابالته نظمه وارتباطاته النظام التوفيقي للغة 

وتطوير فكرة التوازن الديناميكي، وتطبيقها على علم األسلوب، وتنويعاته الفردية النشطة فهي تعتمد على 

ة الداخلية، فالبنية غري ثابتة وهي أي أن البنية هي مجلة التغريات الباطنية اليت ختضع بالضرورة للبني) 3(.»التحوالت

 .يف حتول مستمر، ومولدة لبىن دائمة التحول

  
                                                           

  .129ص  ،نظرية البنائية يف النقد األديب: صالح فضل )1(
  .130املرجع نفسه، ص )2(
  .130املرجع نفسه، ص  )3(
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 : تعريف السرد -3

يعترب السرد من أهم القضايا اليت استقطبت الكثري من الدارسني والباحثني السيما السنوات األخرية، وذلك      

كبريا، وعندما نقول النثر فإننا نعين بذلك   يف ظل تراجع الشعر وضعف تأثريه تاركا املكان للنثر الذي لقى رواجا

أي كل ما يندرج ضمن سياق احلكي أو السرد، هذا األخري دارت حوله ...الرواية واملسرحية القص جبميع أنواعه

  .العديد من الدراسات، حيث حاولوا ضبط مفهومه ومعناه، وسنحاول فيما يلي ضبط مصطلحه

  :لغة  - أ

أثر بعض  تقدمة شيء إىل شيء تأيت به متسقا بعضه يف«: يف معجم العرب مبعىن) د.ر.س(وردت مادة      

 )1(.»متتابعا، سرد احلديث وحنوه يسرده سردا إذ تابعه، وفالن يسرد احلديث سردا إذا كان جيد السياق له

درع مسرودة، ومّسردة «" د.ر.س"ويعين تقدمي احلديث بطريقة متتابعة، أما منجد خمتار الصحاح فقد وردت      

نسجها وهو تداخل احللق بعضها يف بعض، وقيل السرد التفت واملسرودة املثقوبة، وفالن : بالتشديد فقيل سردها

أي متتابعة، وهي : يف األشهر احلرم ثالثة سردوهلم تتابعه، و : السياق له، وسرد الصوميسرد احلديث إذا كان جيد 

  )2(.»ذو القعدة، وذو احلجة، وحمرم، وواحد فرد هو رجب

   .سرد الصوم أي تتابعه

َنا َداُووَد ِمنا َفْضًال يَا ِجَباُل َأوِبي َمَعُه  ﴿ :وردت لفظة السرد يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل      َوَلَقْد َآتـَيـْ

َر  ْر ِفي السْرِد َواْعَمُلوا َصاِلًحا ِإني ِبَما تـَْعَمُلوَن َبصِ َوالطيـْ ا َلُه اْلَحِديَد، َأِن اْعَمْل َسابَِغاٍت َوَقدسبأ(﴾ يرٌ َوَألَن :

 .، جاءت كلمة سرد هنا على شكل توجيه للنيب داوود عليه السالم يعلمه فيها صناعة الدروع)11- 10: اآلية

  

                                                           

  .165، ص 7ج، لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبنان، : أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور )1(
  .395ص ، 1991، 1طعبد السالم حممد هارون، دار اجلبل، بريوت، : معجم مقاييس اللغة، تح: ابن فارس )2(
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لتعريفات أن السرد يف اللغة هو التتابع يف احلكي واألحداث بصياغة حمكمة منسجمة، يتضح لنا من خالل هذه ا

  .وهو تقدمة الشيء متسبقا مع بعضه البعض

  :صطالحا ا  - ب

الذي " سعيد يقطني"للسرد تعريفات شىت ترتكز يف كونه طريقة تروى ا القصة من الذين يعرفون السرد       

اخلطاب يوظف اللغة أو غريها، ويتشكل هذا التجلي اخلطايب من توايل  كتجّل خطايب سواء كان هذا«حيدده 

أحداث مرتابطة حتكمها عالقات متداخلة بني خمتلف مكوناا وعناصرها، ومبا أن احلكي ذا التحديد متعدد 

  )1(.»الوسائط اليت عربها بتجلي كخطاب أمام متلقيه

ن تقوم أيضا على احلركة والصور، وعليه فإن عملية السرد ن أال تقوم فقط على اللغة بل ميكفعملية السرد      

  .تتحدد وفق تقنيات خمتلفة، والبد من قارئ متمكن

جمموع األحداث املروية من احلكاية، أي اخلطاب «: من خالل متييزه القصة "جريار جينيت"وقد عرفه      

الشفهي أو املكتوب الذي يرويها من السرد أي الفعل الواقعي أو اخليايل الذي ينتج هذا خلطاب أي واقع روايتها 

  .هو نقل ألحداث واقعية أو خيالية يف قالب حكائي فمعىن السرد هنا ،)2(»بالذات

هو العملية اليت يقوم ا السارد أو الروائي وينتج عنها النص القصصي املشتمل على اللفظ أي «والسرد       

  )3(.»اخلطاب القصصي واحلكاية أي امللفوظ القصصي

  .فعملية إنتاج اخلطاب هي اليت تسمى سردا، فيما يكون اخلطاب هو السلعة املتداولة

حداث سواء كانت من صميم الواقع أم من نسج اخليال أم متنوعة بني إن السرد هو عملية نقل األخبار واأل     

اإلثنني معا، فهو عرض األحداث بواسطة اللغة، ينقل لنا احلادثة من صورا الواقعة إىل صورة لغوية، فيقوم السارد 

  ).احلكاية(وامللفوظ ) اخلطاب(بعملية السرد الذي ينتج النص القصصي الذي يشتمل على الفظ 
                                                           

  .46م، ص 1997، 3، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط)الزمن، السرد، التبئري(حتليل اخلطاب الروائي  : سعيد يقطن )1(
  .13، ص 2011البنية السردية يف كتاب اإلمتاع واملؤانسة، اهليئة العامة السورية للكتاب، دمشق، : ميساء سليمان إبراهيم )2(
  .78-77ص 1997 ،1، طلقصة، الدار التونسية للنشر، ، بريوتمدخل إىل نظرية ا: مسري املرزوقي، مجيل شاكر )3(
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روى، (ومن املعاين اللغوية السابقة يتضح أن كلمة رواية حتمل معىن القول واالرتواء وهي مشتقة من الفعل      

  .، ومعناه النقل أو احلمل)يروي، ريا

  : مكونات السرد -4

ن احلكي قصة مروية بضرورة احلال يفرتض وجود شخص يسرد، وشخص حيكي له وحكاية تروى أي و إن ك     

  .ورسالة وتشكل هذه العناصر ما يسمى بالسردمرسل ومرسل إليه 

 : الراوي  - أ

ذلك «: يعترب الراوي من العناصر األساسية داخل العمل الروائي باعتبار السارد ألحداث القصة فهو     

الشخص الذي يروي احلكاية، أو خيرب عنها سواء أكانت حقيقة أو متخيلة، وال يشرتط أن يكون امسا معينا، فقد 

  )1(.»صوت أو ضمري يصوغ بواسطته املروي مبا فيه من أحداث ووقائعيتوارى خلف 

والراوي من خالل هذا املفهوم هو الشخص الذي يقوم بسرد احلكاية سواء كانت أحداثها حقيقية أو       

  .خيالية

الذي هو شخصية واقعية من حلم ودم وأن ذلك الروائي «والراوي حسب هذا املفهوم خيتلف عن الروائي      

هو خالق العامل التخييلي، الذي تتكون منه روايته، وهو الذي اختار تقنية الراوي كما اختار األحداث " املؤلف"

  باشرا يف بنية الرواية، أو جيب أن ال يظهر، وهو كذلك ال يظهر م(...) والشخصيات الروائية والبدايات والنهايات 

  )2(.»وإمنا يسترت خلف قناع الرواية معربا من خالهلا عن مواقعه الفنية املختلفة

ومنه فالراوي شخصية خيالية تعيش يف ثنايا الرواية بينما الروائي شخصية واقعية سامهت يف إنتاج هذا العمل      

  .األديب

  

                                                           

  .7م، ص 2005 ،1ط موسوعة السرد العريب، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان،: عبد اهللا إبراهيم )1(
  .40، ص 2015، 2طتقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، : آمنة يوسف )2(
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 : المروي  - ب

: أيضا املسرود، ويكون الكاتب على علم مسبق به، فيعمل على إظهاره بأفضل أسلوب، وهوويسمى       

كل ما يصدر عن الراوي وينتظم لتشكيل جمموعة من األحداث يقرتن بأشخاص ويأطره فضاء من الزمان «

  )1(.»واملكان، وتعد احلكاية جوهر املروي واملركز الذي تتفاعل كل العناصر حوله

املروي أي الرواية نفسها حتتاج إىل راٍو ومروي له أو إىل مرسل «أو املسرود هو موضوع القصة و فاملروي      

، فالرواية تضم نضم راو ومروي له، وتتعدد فيها أنواع اخلطابات والسرد بأساليب خمتلفة اليت )2( »ومرسل إليه

  .يتبناها السارد

   :المروي له - ج

سية واملهمة يف تشكيل النص السردي حبيث ال يتحقق أي سرد بعدمه ويعترب إن املروي له من العناصر األسا     

امسا معينا ضمن البنية السردية وهو مع ذلك كالراوي شخصية من ورق، وقد يكون كائنا جمهوال أو متخيال، مل «

  )3(.»يأت بعد

  .يف تطور ومنو الروايةفاملروي له هو من يتلقى القصة أو اخلطاب الذي يرسله الراوي، وله دور كبري      

 : مفهوم السردية -5

إن مصطلح السردية مصطلح نقدي تبلور يف ظل الرتاكم املعريف احلاصل يف الساحة األدبية على العموم      

  .والنقدية على سبيل التخصيص

  

                                                           

  .8موسوعة السرد العريب، ص : عبد اهللا إبراهيم )1(
  .41تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، ص : آمنة يوسف )2(
  .41املرجع نفسه، ص  )3(
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السردية فقد شغل مصطلح «ونظرا لتوسع مفهوم هذا املصطلح وشساعته وتنوع دالالته يصعب اإلملام جبوانبه      

حيزا واسعا من اهتمام النقاد والدارسني مع أنه مصطلح حديث االستخدام لكنه ليس وليدا جديدا بني ضروب 

  )1(.»اآلداب الغربية ألن أصوله القدمية تعود إىل زمن أفالطون وأرسطو

هو مؤتلف فيه علم نوع واحد من أنواع السرد بل علم السرد مبا هو خمتلف عن سواء، ومبا «والسردية ال تعين 

  )2(.»ومطرد يف بناء نصوصه

ميكن القول أن السردية هي منهج لتحليل النص األديب مبفاهيم وتقنيات مكنت الناقد من الوقوف على بنية      

فرع من أصل كبري هو الشعرية اليت تبحث بدورها يف مكونات البنية السردية  narrtoryالنص، والسردية 

  .للخطاب الروائي

 : البنية السردية -6

إن مفهوم البناء يف اآلداب يدور حول إخراج األشياء واألشخاص من دوامة احلياة وقانوا مث وصفه يف بنية «     

إخراجه من " شكلوفيسكي"أخرى، وقانون الفن، فلكي جتعل من شيء ما واقعة فنية فيجب عليك، كما يقول 

الضروري قبل كل شيء حتريك ذلك الشيء، إنه جيب جتريد ذلك الشيء متوالية وقائع احلياة، وألجل ذلك فمن 

  )3(.»من تشاركاته العادية

ومعىن ذلك أن دور البناء يف الفن هو نفسه قانون البناء يف احلياة، وإمنا هذه األشياء تصبح بنيتها جديدة      

راسة ينبغي أال تقتص على بنية النص داخل إطار الفن، وهلذا البد من بلورا يف نصوص معينة وحمددة فإن الد

ومدى تأثرها يف صياغة هذه املتواليات اجلديدة، بل ينبغي أن متتد لتشمل الطراز لنوع ذلك النص، ذلك ألن يبين 

  .ة يف هذا الشأنمارياألعمال األدبية والنفسية تشمل البىن املع

                                                           

  .15، ص 2011، 1تقنيات السرد وآليات تشكيله الفين، دار غيداء، األردن، ط: لة حسن أمحد العريفنف )1(
  .107، ص 2001، 1جم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر، لبنان، طمع: لطيف زيتوين )2(
  .16، ص 2005، مارس 3البنية السردية للقصة القصرية، مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، ط: عبد الرحيم الكردي )3(
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ة حتمل عاملا متخيال من احلوادث اليت تشكل املبىن رسالة لغوي«: هناك تعريف آخر للبنية السردية مفادها أا     

الروائي تتألف فيه عناصر البناء يف منظومة متكاملة من العالقات والوسائط الداخلية، اليت تنظم آلية اشتغال 

املكونات الروائية ابتداءا من الراوي وأسلوب روايته، مرورا مبفاصل املروي أي األحداث وكيفية بنائها والشخصيات 

  )1(.»وعالقاا، والزمن واملكان وأنواعه، وانتهاء بتعالقات الراوي واملروي له

إذ هي األحداث املتخلية اليت ينقلها الراوي من خالل اللغة إىل املروي له أو املتلقي، لتشكل مبنا روائيا ينتظم      

داخلية تكمل بعضها بعضها، فيه األسلوب واألحداث والشخصيات وغريها من املكونات الروائية ضمن عالقات 

  .وجتعل منها نظاما متالحم البنية

هو أن البنية السردية " سعيد علوش"لـ) املصطلحات األدبية املعاصرة(لقد ورد تعريف آخر هلا يف معجم      

شكل سردي ينتج خطابا داال متمفصال، وهو دعوة مستقلة داخل االقتصاد العام للسيميائيات، والبنيات «

  )2(.»أشكال هيكلية جتريدية وهي بنيات كربى أو صغرى السردية

ن القول أن البنية السردية هي جمموعة عناصر أو مكونات حمكمة النسج، يف جمملها تشكل أحداثا تقوم كمي     

ا شخصيات ضمن زمان ومكان حمددين، وذلك بالتعبري عنها بواسطة اللغة، كما أن البنية السردية تتجلى يف 

  .باعتبار هذه األخرية جنسا أدبيا حديثا مؤثرا، يسيطر ويغلب السرد على جزء كبري منهاالرواية 

 

                                                           

د ط، ، 14البنية السردية واخلطاب السردي يف الرواية، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداا، فصيلة حمكمة، دمشق، سوريا، ع: سحر شبيب )1(
  .120، ص 2013

  .112، ص 1985، 1معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، ط: سعيد علوش )2(



  الفصل األول

 البنية السردية في الكتابة الروائية كوناتم

  بنية الزمن: أوال

  التشكل المكاني: ثانيا

  الشخصيات  حضور :ثالثا

  بنية الحدث: رابعا
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  :الزمن بنية: أوال

ميثل الزمن عنصرا أساسيا من العناصر اليت يقوم عليها فن القص، فإذا كان األدب يعترب فنا زمنيا فإن القص      

  .هو أكثر األنواع األدبية التصاقا به

  :تعريف الزمن- 1

  :لغة-أ

. اسم لقليل الوقت وكثريه، واجلمع أزمن وأزمان وأزمنة: الزمن والزمان" البن منظور"لسان العرب  يف جاء     

وزمن وزامن، شديد طال عليه الزمان، واالسم من ذلك الزمن والزمنة،  وأزمن باملكان أقم به زمانا والزمان يقع 

  .ويقصد بالزمن هنا الوقت، )1("على الفصل من فصول السنة وعلى مدة والية الرجل وما أشبه

وامليم والنون  أصل واحد يدل على وقت من الوقت،  الزاء:" معجم مقاييس اللغة فقد ورد تعريفه كاآليت أما يف

  )2(."احلني قليله وكثريه، يقال زمان وزمن، واجلمع أزمان وأزمنة لك الزمان، وهوذ منذ

ذات  واجلمع أزمان وأزمنة وأزمن، ولقيته ،قت وكثريهو اسم لقليل الو "كما ورد يف قاموس احمليط أن الزمن 

  )3("تريد  بذلك ترخي الوقت: الزمني، كزبري

ء ويف ذات يدل على املكوث والبقا الذيالزمن يرتبط مفهومه باحلدث  أنمن خالل هذه التعريفات جند      

  .الوقت مطلق وغري  حمدد، وهو الوقت الذي يستغرقه اإلنسان

  

                                                           

  .199، ص13ج) زمن(مادة : لسان العرب: ابن منظور ) 1(
  .22، ص3، ج)زمن(مقاييس اللغة، مادة : ابن فارس ) 2(
  .1203،  ص 2003، 1القاموس احمليط، فضل الزاي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  ط: جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي) 3(
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  : اصطالحا -ب

  .ما سبق واشرت أن الزمن عنصر أساسي يف العمل الروائي هذا الذي جعله حمل اهتمام النقاد والدارسنيك     

كان أيضا للفلسفة القدمية واحلديثة رأيها يف الزمن أو مفهوم الزمن يف املعىن االصطالحي، فنجد الزمن عند      

فأفالطون هنا يوضح فكرة التعاقب اليت تولد ، )1("مرحلة متضي حلدث سابق إىل حدث الحق:"ميثل" أفالطون"

  .بدوره حيرك األحداثالزمن والذي 

ضرب من اخليط املتحرك الذي "الذي يرى أن الزمن هو " أندري الالند"جند أيضا يف هذا السياق املعنوي      

  )2(."جير األحداث

متجدد "فنجده عند األشاعرة بأنه شغل موضوع الزمن حيزا من التفكري عند الفالسفة املسلمني  كما     

  )3(."معلوم، يقدر به متجدد معوم آخر مفهوم

  .جمهوال أوفالزمن بتعاقبه ينتقل بنا من  املعلوم إىل ما ميكن أن يكون معلوما 

: استقبال وحني ندرسه لفلدات أكبادنا نقول هلم أوهو ماض أو حال :" أما الزمن يف التصور العريب     

ع  ويف احلالتني معا يطل الزمان ينظر إليه باعتباره املاضي واحلاضر أما املستقبل فهو يف علم املاضي واملضار 

  .، هكذا عرب عنه الدكتور سعيد يقطني)4("الغيب الزمان املنتظر

  

                                                           

  .172م، ص1998نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد، عامل املعرفة، الكويت، دط، يف : عبد املالك مرتاض) 1(
  .173املرجع نفسه، ص ) 2(
  .173املرجع نفسه، ص ) 3(
  .27، ص2006، 1، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،ط)مفاهيم وجتليات(السرد العريب : سعيد يقطني )4(
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د يف الوعي سويتج ال مادي جمرد ال حمسوسمظهر نفسي " كما يرى عبد املالك مرتاضعامة   والزمن بصفة     

  )1("غري الظاهر ما يسلط عليه بتأثريه اخلفيبه من خالل 

  :أنواع الزمن  -2

  ).الزمن النفسي(و) الزمن الكرونولوجي:(الزمن يف الرواية ينقسم إىل شكلني مها 

  :الزمن الكرونولوجي -

ويتم " هو تقسيم الزمن إىل فرتات حسب تسلسلها الزمين " الكرونولوجيا"أو ما يطلق عليه الزمن الطبيعي       

باجتاه اآليت، وال يعود إىل الوراء أبدا، ال ميكن حتديده عن طرق  األمامه املتقدمة إىل تحبرك الزمن الكرونولوجي

رتكيب املوضوعي للعالقة الزمنية الطبيعية، إنه مفهوم اخلربة، إمنا هو مفهوم عام وموضوعي، أو ميكن حتديده ال

ذلك زمننا العام والشائع يف املعادالت الرياضية، وهو ك"ز"الزمن يف علم الفيزياء الذي يرمز إليه حبرف 

  )2(.")الوقت(

زمن الكرونولوجي يف الرواية حيتوي على املدة الطبيعية للقراءة وهي مقدار الزمن الذي يستغرقه القارئ  فال      

  .روايتهيف قراءة الرواية وأيضا املدة اليت يستغرقها املؤلف يف كتابة 

  :الزمن النفسي  - 

 )3("وضوعالزمن املال خيضع لقياس الساعة مثلما خيضع "النفسي هو زمن خاص متصل اإلنسان  الزمن    

  .وذلك باعتباره زمنا ذاتيا ال يقاس إال حسب احلالة الشعورية

                                                           

  .173رجع السابق، صيف  نظرية الرواية، امل: عبد امللك مرتاض) 1(
  .22، ص2004، 1الزمن يف الرواية العربية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بريوت، لبنان، ط: مها حسن قصراوي) 2(
  .23املرجع نفسه، ص) 3(
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يوجد ارتباط عكسي بني الطول النفساين لزمان وبني امتالكه، كلما كان الزمان " "جون بياجيه"يرى       

  )1(."ويف الوقائع ال جند يف الزمان طوال إال عندما جنده طويال جدا... مفروشا بد أقصر

اخلربة اإلنسانية  :" فطول الزمن أو قصره متعلق باحلالة النفسية لإلنسان والزمن النفسي يف الرواية يبدو يف       

وتراه الشخصيات، يف ضوء هذا الظرف الذي حتياه هذه الشخصيات وهو الزمن األكثر أمهية يف  هسحتكما 

  )2(."األدب عموما ويف الرواية خصوصا

  )3("األزمنة تتعدد بتعدد النفوس اليت تدرك الزمن وأنه ال يوجد زمن مشرتك فيه نفسانأن " مندوال"ويرى      

أن ":ذكر رأي نيوتن الذي خيتصر ذلك يفيف األخري ميكن إعطاء مقارنة بني الزمنني الكرونولوجي والنفسي ب     

ارن عادة بالزمن السيكولوجي، الزمن العام املطلق، احلقيقي الرياضي، الذي بنفسه وبطبيعته بصورة مضطربة  ويق

أي العالقة الزمنية بني الذايت واملوضوعي، فنحن ندرك القطار، أو نغادر املكتب،أو جنلس لنتناول العشاء 

  )4(."حسب زمن الساعة، أما جتاربنا وأفكارنا  وعواطفنا فتسري بسرعة زمنية خمتلفة

  :مستويات الزمن -3

املاضي احلاضر واملستقبل تتواىل وفقها األحداث عرب مستويني مها : هيهناك ثالث أوضاع ممكنة للسرد      

  :نظام الزمن ونظام السرد

  

                                                           

  .22، ص2004، 3خليل امحد، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، ط: جدلية الزمن، تر: غاستون باشالر) 1(
،  2001، دار السندباد للنشر والتوزيع، د ط، )1994-1973الزمن والسرد القصصي يف الرواية الفلسطينية املعاصرة بني : حممد أيوب) 2(

  .80ص
  .80املرجع نفسه، ص) 3(
آلداب، قسم اللغة وآداا، مجاعة إيقاع الزمن يف الرواية املعاصرة، رسالة ماجستري، إشراف إبراهيم حسني الفومي،كلية ا: أمحد محد النعيمي) 4(

  .69، ص2002الريموك، د ط، 
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  ): المفارقات الزمنية(نظام الزمن: المستوى األول

السرد (االسرتجاع أو ما يطلق عليه :  نظام الزمن أو املفارقات الزمنية إىل قسمني مها" قسم جريار جينيت      

  .)السرد الالحق(اق أو ما يطلق عليه هو اآلخر واالستب) السابق

  )1("الذي يتم قبل بداية احلكاية"وهو على رأي جينيت  ):االسترجاع(السرد السابق   -  أ

إذ ينقطع زمن السرد احلاضر ويستدعي : "التقنيات السردية حضور يف النص الروائي  ع من أكثرا واالسرتج     

  .)2("السردي فيصبح جزء ال يتجزأ من نسيجهر املاضي جبميع مراحله ويوظفه يف احلاض

 ماضية يرويها يف حلظة اآلين ليعود إىل األحداث املاضي أو أحداث الراوي القص كيرت  فأثناء االسرتجاع     

ومن هنا جاءت أنواع . بعيد أو ماضي قريب فقد يكون ماضي الحقة حلدوثها ومن مث خيتلف الرجوع للماضي

  :االسرتجاع واليت هي

الوقائع املاضية اليت حدثت قبل بدء احلاضر السردي، " ميثل االسرتجاع اخلارجي  :االسترجاع الخارجي •

حيث يستدعيها الراوي يف أثناء السرد وتتم خارج نطاق احلكي األول دف تزويد القارئ مبعلومات تكميلية 

  .)3("ساعده على فهم ما جرى ما جيري من أحداث

  .بنائيةحيمل وظيفة تفسريية ال جيومنه السرد اخلار      

  

                                                           

  .122، ص1989، 1نظرية السرد، ترناجي مصطفى، منشورات احلوار األكادميي البيضاء، املغرب، ط :جريار جينيت وآخرون) 1(
  .192الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، ص :مها حسن القصراوي) 2(
  .199املرجع نفسه، ص )3(
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ماضية، ولكنها الحقة الزمن بدء احلاضر السردي  أحداثباستعادة "خيتص هذا النوع :استرجاع داخلي •

وتقع يف حميطه ونتيجة لتزامن األحداث يلجأ الراوي غلى التغطية املتناوبة حيث يرتك شخصيته ويصاحب أخرى 

  )1(."لغطي حركتها

ىل املستقبل ليعود إىل الوراء، ليمأل الثغرات إفالسرد يتوقف  يف االسرتجاع الداخلي منوه صعودا من احلاضر       

اليت تركها السارد خلفه شرط ان ال يتجاوز حدود زمن احلكي األول،كما ينقسم حسب عالقته بزمن احلكي 

  .األول

حلكي لكنه حيمل مضمونا سرديا خمالفا زمن ا طوهو الذي يسري على خ: كائياحاسرتجاع داخلي متباين  -

  .ى ذل إدخال  شخصية روائية جديدة يقوم السارد بتوضيح خلفيتهاملضمون السرد األول مثال عل

  .وهو الذي يسري متاما على خط من السرد األول: جاع داخلي متجانسرت اس -

  .رجياهو ضرب أنواع من االسرتجاع الذي جيمع بني االسرتجاع الداخلي واخل :جيااسترجاع مز  •

  .كي األولحلإىل ا الرجوع هو منط ينتهي دون: استرجاع جزئي •

  .ي األول دون فصل االستمرارية بني مقطعي الروايةكهو الذي يعود ليتصل باحل:استرجاع عام •

مللء فراغات  الكاتبفاالسرتجاع بأنواعه جزءا هاما من النص الروائي، فاالسرتجاع اخلارجي يلجأ إليه      

جاعات عامة يف الرواية الواقعية، فكلما ضاق الزمن على الروائي شغل رت زمنية،ويرتكز هذا النوع من االس

روائي عندما يعود إىل شخصيات ظاهرة هذه التقنية يقوم باستخدامها ال كما أنّ االسرتجاع اخلارجي حيزا أكرب  

  .ومل يقم بعرض خلفيتها وتقدميهااالفتتاحية بإجياز يف 

                                                           

  .199ص الزمن يف الرواية العربية املعاصرة،: مها حسن القصراوي)1(
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سرتجاع اخلارجي يتطلب ترتيب القص يف الرواية وبه يعاجل الكاتب األحداث املتزامنة حيث يستلزم تتابع اال

  .النص أي يرتك الشخصية األول ويعود إىل الوراء ليصاحب الشخصية احلكائية

  :االستباق  - ب

هو "" جريار جينيت"حيعترب االستباق التقنية الثانيةيف املفارقات الزمنيةهو السرد الالحق وهو كما يوض       

- شارة إليه مسبقا تباق هو اإلتيان حيدث قائم أو اإلفاالس )1("الذي تروي فيه احلكاية بعد اكتمال وقوعها متاما

سردي يأيت مفصال  االسرتجاع واالستباق تصوير مستقبلي حلدث  األمام بعكس مفارقة زمنية تتجه إىل"فهو 

للقارئ  بالتنبؤ  وتومئيف السرد بأحداث أولية متهد لآليت  فيما بعد إذ يقوم الراوي باستباق احلدث الرئيسي

باستشراف ما ميكن حدوثه أو يشري الراوي بإشارة زمنية أولية تعلن صراحة عن حدث ما سوف يقع يف  

  )2("السرد

  .االستباق كتمهيد واالستباق كإعالن :واالستباق هو األخر مت تقسيمه إىل قسمني

يتمثل هذا القسم يف أحداث أو إشارات أو إحياءات أولية يكشف عنها الراوي ليمهد :االستباق كتمهيد •

األول حلدث سيأيت، وأهم ما مييز االستباق كتمهيد أنه سيتم بال يقينية مبعىن ميكن استكمال احلدث 

  .أو يظل جمرد إشارات مل تكتمل. وإمتامه

السرد فيوقت  سيشهدهاهو االستباق الذي يعلن صراحة عن سلسلة األحداث اليت  :االستباق كإعالن •

  .)3("الحق، فهو خيرب صراحة يف أحداث أو إشارات أو إحياءات أولية  سيأيت سرده فيما بعد بصورة تفصيلية

  :على ثالث أشكال هي قلإلستباهناك تقسيم آخر  يوجدو 
                                                           

  .122جريار جينيت وآخرون، نظرية السرد، ص ) 1(
  .211مها سن القصواوي، الزمن يف الرواية العربية، ص) 2(
  .218- 213املرجع نفسه، ص : ينظر) 3(
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وفيه يكون اخليال واقعيا،ما تكون أهداف الشخصية الروائية منسجمة مع :استباق ممكن التحقيق -

  .اإلمكانيات املتاحة لقدرات اإلنسان

وفيه تسعى الشخصية غلى حتقيق ما يفوق قدراا وقدرات احمليطني ا، ويرد : استباق غير ممكن التحقيق  -

  .الرواية لتشويق القارئ وكسر توقعاته بعد إيهامه بأن الشخصية تصل إىل  مبتغاها مثل هذا االستباق يف

يتمثل هذا االستباق يف قصص اخليال العلمي، ويف الروايات ذات التوجيه                                                            : استباق غير مألوف  -

  )1("الفنطازي

يعد االسرتجاع واالستباق الزمين يف الرواة اخليط الذي يربط أقسام الزمن بني احلاضر واملاضي وبني احلاضر      

الث معا بني اللحظة واملستقبل، فيجتمع زمنني معا يف احلكي أو يف حمكي واحد، وقد جتتمع خيوط الزمن الث

  .  اآلنية والرجوع إىل الوراء واالستشراف للمستقبل

  ):اإليقاع(نظام السرد  : المستوى الثاني

إن نظام السرد يعىن بدراسة العالقة بني زمن احلكي وطول النص إذ يطرأ على السرد تغري على مستوى       

تقنية تسريع :أربع حاالت منقسمة على تقنيات مها" نيتاجريار "السرعة أما بالتبطئة أو التعجيل حني رصد فيها 

  .السرد وتقنية إبطاء السرد

ويشتمل تقنييت اخلالصة واحلذف، حيث يكون مقطع صغري يغطي فقرة زمنية طويلة من   :تسريع السرد •

 .احلكاية

  

                                                           

  .13، صإيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة :أمحد النعيمي) 1(
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وتعرف أيضا بالتلخيص  حيث تقدم مدة حمددة من احلكاية ملخصة بشكل توحي  معه : الخالصة •

النتقال فقد ظلت تقنية اخلالصة حىت اية القرن التاسع عشر وسيلة ل" وحسب جينيت  )1(،"بالسرعة

ي مبثابة النسيج الرابط للسرد الروائي الذي كانت شكل فيه صحبة تقنية املشهد الطبيعية بني مشهد وآخر أ

يلحق القصة يف بعض  اإليقاع األساسي وعموما فقد نظر دائما إىل اخلالصة كنوع من التشريع الذي

  )2(."أجزائها

كما أن اخلالصة تعترب سرد ف بضعة صفحات بأيام أو شهور أو سنوات من الوجود دون تفاصيل أعمال      

  .وأقوال وإعطاء فكرة طويلة يف ظرف وجيز

يلعب احلذف إىل جانب اخلالصة دورا حامسا يف اقتصاد السرد وتسريع وتريته فهو من حيث ":الحذف •

التعريف تقنية زمنية تقضي بإسقاط فرتة طويلة أو قصرية  من زمن القصة وعدم التطرق ملا جرى فيها من 

  )3("وقائع وأحداث

أي أن احلذف يساهم يف اقتصاد األحداث ويلجأ إليه الكاتب أو الروائي ألنه ال ميكن اإلحاطة جبل      

وأقوال الشخصيات بأكملها فذلك يستدعي ويقتضي التفاصيل احلكائية ألن الروائي ال يستطيع سرد أفعال 

  .جملدات ضخمة

  :للحذف ثالث أشكال وهي

وهو حذف فرتة زمنية على حنو صريح، سواء كان يف بداية احلذف ماهو شائع، او : الحذف المعلن -

  .تأجلت اإلشارة إىل تلك الفرتة غلى حني استئناف السرد مساره

                                                           

  .126، ص)نظر التباين وجهةمن  (نظريةالسرد :جريار جينيت وآخرون) 1(
  .76ص، 1991، 1املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط، )ابن منظور النقد األديب( بنية النص السردي :يد امليداينمح )2(
  .156بنية الشكل الروائي، ص :حسن حبراوي ) 3( 
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وهو ال يظهر يف النص بالرغم من حدوثه وال تنوب عنه أي إشارة زمنية، وإمنا يهتدي  :لحذف الضمنيا -

وهلذا من . القارئ إىل معرفة موضعه بالتغريات واإلنقطاعات احلاصلة يف التسلسل الزمين الذي ينظم القصة

  .الصعب إعطاء أمثلة ملموسة عنه

ني مكانه أو زمانه الذي يضحة تسعف على تعويشرك مع صاحبه فيعدم وجود قرائن وا: الحذف االفتراضي -

نالحظه من انقطاع زمين، مثل  ما قداستغرقه،وليس هناك طريقه ملعرفته سوى افرتاض حصوله باستناد إىل 

  )1(.احلديث عن جانب من حياة شخصية ما أغفلتالسكوت عن األحداث فرتة من املفرتض أن الرواية 

  : تعطيل السرد -د

النقيض لتقنية تسريع السرد، تظهر فيه تقنييت املشهد والوصف ومها يعمالن على  احلد من هو الطرف      

  . اليت يتوهم فيها  بتوقف حركتها عن النمو متاما دئة حركة السرد إىل الدرجةو   سرعة  احلدوث

  :المشهد •

حوار داخلي أي حوار (هو تلك املقاطع احلوارية اليت تأيت يف ثنايا السرد، أيا كان نوعه  وهو حمو األحداث      

و " زمن احلكي"أو " زمن احلكاية"ويرمز له كذلك ، )الشخصية مع نفسها، أو حوار بني شخصني أو أكثر

يقوم على هو تقنية ينتقل خالهلا تداخالت الشخصية كما هي يف النص و : " يعرفه حسن حبراوي كما يلي

احلوار املعرب عنه لغويا غلى ردود متناولة كما هو مألوف يف النصوص الدرامية، واملشاهد الدرامية، دوره تطويل 

كي بضمري الغائب الذي النصوص الدرامية، وذلك بفضل وظيفة الدراما يف السرد وقدرته على تكسري رتابة احل

  )2("ئيةظل يهيمن وال يزال كذلك يف النصوص الكتابة الروا

                                                           

  .156بنية الشكل الروائي، ص :حسن حبراوي)1(
  .116، صاملرجع نفسه) 2(
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  .القارئ يتوقف الزمن لوب يستعمله السارد من خالل حتسيسويعترب املشهد أس

  ):االستراحة(الوقفة  •

فهي تشرتك مع املستهدف يف االشتغال على حساب الزمن الذي " تعد الوقفة ثاين تقنية لإلبطال السرد      

لفرتة تطول أو تقصر ولكنهما يتفرقان بعد تستغرقه األحداث أي يف تعطيل زمنية السرد وتعليق جمرى القصة 

  )1(."اخلاصة ويف أهدافها ذلك يف استقالل وظائفها

حيث منيز نوعان من الوقفة اليت ترتبط بلحظة معينة من القصة والوقفة الوصفية اخلارجية عن زمن القصة      

  .ةحواليت تشبه إىل حد ما حمطات اسرتا

جند جريار  ،حركتها تعطيلإال حمطة تقتضي عادة انقطاع الضرورة الزمنية و فالوقفة أو االسرتاحة ما هي      

بسبب جلوئه  الراويتكون يف مسار السرد الروائي توقفات معينة حيددها "جينيت يطلق عليها الوقفات الوصفية

  )2(."إىل الوصف فالوصف يقتضي عادة انقطاع السريورة الزمنية ويعطل حركتها

  .دف هذه الوقفات الزمنية أثناء الوصفوذلك ألننا نصا      

فالوقفة مظهر من مظاهر تعطيل السرد وكما أننا نستطيع اعتبارها متهيد للمتلقي ألا غالبا ما تكون وصفا      

  .السرد تبطئةملكان أو تعريف مبالمح شخصية وهذا ما يؤدي إىل 

بزمن القص وهو  زمن  أيضاومن هنا نستنتج أن الزمن يف السرد ينقسم إىل زمن احلكاية أو ما يعرف      

  .متعدد األبعاد وزمن اخلطاب أو زمن احلكي وهو زمن خطي فهو زمن سرد أحداث الرواية

  

                                                           

  .175بنية الشكل الروائي، ص :حسن حبراوي)1(
  .127نظرية السرد، ص: جريار جنيت وآخرون )2(
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  :أهمية الزمن -4

ال ميكن ان نتصور حدثا سواء كان للزمن أمهية يف سرد الرواية، ويعد من العناصر األساسية يف بنائها إذ      

  .واقعيا وخياليا خارج الزمن

الرواية تتميز شكال أدبيا أساسيا هلذا العنصر الذي هو زمنها وأمهيتها هذا العنصر بالنسبة للرواية سيأيت "     

  )1(."من كونه ميثل روحها وقلبها النابض فبدون عنصر الزمن تفقد األحداث حركيتها

ميكننا كذلك أن نتصور ملفوظا شفويا أو كتابيا دون نظام زمين، ألن األصوات اليت يتألف منها من هنا ال      

هذا امللفوظ  خيضع إىل نظام ترتييب فالزمن إذا ركيزة أساسية يف كل عمل سردي وهو كذلك من العناصر 

  .لتهااملتفاعل معها يف حتديد مالمح الرواية بكل أبعادها ودال كلة للبنية السردية،شامل

  :المكان: ثانيا

  :مفهوم المكان -1

يكتسب املكان أمهية كبرية يف السرد كونه أحد  األساسيات اليت يقوم عليها، خاصة بالتظافر الذي حيققه      

مع بقية عناصر السرد، فهو عنصر فعال يف العمل الروائي وال ميكن االستغناء عنه، يشكل هوية اإلنسان وإليه 

ه وهويته وتارخيه، أما يف العمل الروائي فال ميكن ينتمي اإلنسان  فإذا تعرض للهدم فاإلنسان يفقد أيضا أفكار 

أن نتصور أحداث بدون مكان تقع فيه وشخصيات تتحرك عليه، حيث يقوم بتطوير األحداث ويغريها وهذا ما 

خيلق يف نفس املتلقي التشويق واإلثارة، فال ميكن أن نتخيل أشخاص وأبطال الرواية تتفاعل إال داخل فضاء 

  .مكاين معني

                                                           

  .98ص ،2002 د ط، ،واإلشهارتقنية البنية السردية يف الرواية املغاربية، املؤسسة الوطنية للنشر : عباس إبراهيم ) 1(
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  :ةلغ -أ

املوضع واجلمع : املكان"ورد املكان يف العديد من املعاجم اللغوية من بينها معجم لسان العرب البن منظور      

كن مكانك واقعد مقعدك، فقد دل على أنه مهدر من كان أو موضع : أمكنة وأماكن مجع اجلمع والعرب لقوله

  )1("منه وإمنا مجع أمكنة

 .هو الس الذي يستقر فيه الفردوبالتايل فاملكان عند ابن منظور 

املكان موضع مجع أمكنة وأماكن واملكنان بالفتح نبت واد ميكن ينبته وأبو : "وقد جاء يف قاموس احمليط      

   )2(". مكني كامري نوح بن ربيعة تابعي ومكنته من الشيء وأمكنته منه فتمكن واستمكن

  .ستطاعةومعىن املكان هنا التمكن واالستمكان مبعىن اال

﴿ ، قال اهللا تعاىل "يف القرآن الكرمي كثريا فجاءت حاملة معىن املوضع و املستقر" املكان"وقد وردت لفظة      

، أي أا اختذت مكانا -16اآلية - سورة مرمي  َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَم ِإِذ انـَْتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكانًا َشْرِقيا﴾

  .ومستقرا

      ا َوَال يـَْرِجُعوَن﴾سورة يسوقوله يف سورة يس ﴿َوَلْو َنَشاُء َلَمَسْخَناُهْم َعَلى َمَكانَِتِهْم َفَما اْسَتطَاُعوا ُمِضي  -

  .-67اآلية

َتَبَذْت ِبِه َمَكانًا َقِصيا﴾﴿أي لو شئنا لغرينا هلم موضعهم، وقوله أيضا يف سورة مرمي       سورة مرمي َفَحَمَلْتُه فَانـْ

  . - 22آليةا- 

                                                           

  .414لسان العرب، ص: منظورابن ) 1( 
  . 275-274، ص2004قاموس احمليط، دار اجليل، بريوت، د ط، : جمد الدين حممد ابن يعقوب الفريوز أبادي )2(
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من خالل ما سبق نستنتج أن املكان من الناحية اللغوية يعين املوضع الثابت احملسوس القابل لإلدراك ومن       

  .معانيه أيضا املنزلة واملكانة واملوضع

  :اصطالحا -ب

 هو ذلك احليز املكاين أو اجلغرايف الذي تدور فيه أحداث كل عمل أديب فهو يشكل مع الزمن ركيزة     

بنية حتتية مهمة يف أي عمل روائي، فهو املنطق األساس :"أساسية داخل العمل األديب، يعرفه أمحد زياد حمبك 

  )1("لتشكيل رواية  العمل ووحدة املفهومية، وهو بنية فوقية تشكل الفضاء الروائي العام

املكان عبارة عن مكون سردي مثل املكونات األخرى ال يوجد إال من خالل اللغة : "ويقول حسني حبراوي     

فهو بذلك فضاء لفظي بامتياز وخيتلف عن الفضاءات اخلاصة بالسينيما واملسرح، أي عن كل األماكن اليت 

  )2("بوعة يف الكتابندركها بالبصر أو السمع، إنه فضاء ال يوجد إال من خالل الكلمات املط

حيث يتأسس املكان الروائي يف خيال القارئ وليس يف العامل املادي اسد على ارض الواقع فقراءة الرواية      

رحلة يف عامل مل خيتلف عن العامل الذي يعيش فيه القارئ، فمن اللحظة األوىل ينتقل القارئ إىل عامل خيايل "

  ).3("لعامل يف مناطق مغايرة للواقع املكاين املباشر الذي يتواجد فيه القارئمن صنع كلمات الروائي، ويقع هذا ا

  .وهذا ال يعين وجود قطيعة بني عامل الرواية والعامل اخلارجي،  فهذا األخري يعمل على تغذية اخلطاب الروائي

ئي داخل البناء ومن خالل ما سبق ميكن القول أن املكان هو ذلك احليز االفرتاضي الذي يشكله الروا     

السردي وذلك باستعمال لغة ختيلية خاصة وشخصيات متحركة تضفي على هذا احليز جانبا من الداللة 

  .واحلضور واالنسجام مع الرسالة

                                                           

  .31، ص2005، 1متعة الرواية، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط: أمحد زياد حمبك) 1( 
  .27، صبنية الشكل الروائي: حسني حبراوي )2( 
  .103ص، 1978، دط،، مكتبة األسرة، القاهرة، قاسم، بناء الرواية دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظسيزا ) 3( 
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  :أنواع المكان -2

تنوعت األمكنة بتنوع األحداث والشخصيات والوظائف، فالرواية حتتاج إىل مكان تقع فيه األحداث لكي      

تنمو وتتطور، واملكان يف الرواية ال يظهر عشوائيا، بل يتم اختياره بعناية، ذلك حسب نوع النص الروائي 

  .وحسب نوع األماكن اليت تتطلبها األحداث

وقد ُيصاحب وصف الكاتب له مشاعر بالنسبة .. يكون غرفة أو بيت أو مدرسةميكن أن : "فاملكان     

لألشخاص ليكون لدى الشخصية مكان أليف يشبه املنزل الذي يقضي فيه اإلنسان طفولته فيتوق إىل العودة 

  )1("ةوقد يكون هذا املكان أيضا فضاء ال ميكن إغالقه كالشارع والصحراء واملدينة أو متنقل كالسفين... إليه

أما : "ويقسم حسن حبراوي أنواع املكان إىل نوعني أماكن االنتقال وأماكن ثابتة، ويظهر  هذا يف قوله      

أماكن االنتقال فتكون مسرحا حلركة الشخصيات وتنقالا ومتثل الفضاءات اليت جتد الشخصيات نفسها كلما 

طات وأماكن لقاء الناس خارج بيوم كاحملالت غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل الشوارع واألحياء واحمل

  )2("واملقاهي

  يف حني أمجع الكثري من النقاد والدارسني على تقسيم األماكن يف الكتابة الروائية حسب البناء الداليل إىل     

  .األمكنة من حيث االنفتاح واالنغالق

  

  

  

                                                           

  .53، ص2003النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل التفكيك، دار النشر، األردن، دط،  :إبراهيم حممود خليل) 1( 
  .40، ص2009، 2، املغرب، دار البيضاء، طبنية الشكل الروائي، املركز الثقايف العريب :حسن حبراوي) 2( 
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  :  المكان المفتوح - 2-1

حيز مكاين ال حتده حدود ضيقة، "وهو الذي يتسم باالتساع واالنفتاح وكثرة احلركة واألحداث، فهو       

  )1("يشكل فضاء رحب وغالبا ما يكون لوحة طبيعية يف اهلواء الطلق

ميكن القول بأن املكان املفتوح هو حيز مكاين ال حدود له يكون خارجي ويعرف بالتجمع السكاين      

  .احواالنفت

  :ومن بني الفضاءات املفتوحة اليت جندها يف الروايات     

  .وهي مكان حضاري ذو جتمع سكاين، حيث فيها جيد اإلنسان متطلبات عيشه :المدينة •

  .وهي مكان عام يقصده الناس للتنزه والرتفيه عن النفس واالستمتاع جبمال الطبيعة :الحديقة •

  .يعد عالمة من عالمات االنفتاح االجتماعي والثقايف  :المقهى •

هو أكثر ما جنده يف املدينة، فالشارع اكتسب مكانة يف الرواية العربية من خالل احلديث : الشوارع والطرق •

  .عنه يف الكثري من األعمال

  :المكان المغلق - 2-2

األماكن املغلقة هي اليت تتصف باحملدودية واالنعزال عن العامل اخلارجي وقد يكون االنعزال مميز باألمان       

  :وميكن أن يكون مميز باخلوف والوحدة، وتنقسم إىل قسمني

 : أماكن مغلقة اختيارية •

  :وهي األماكن اليت جيلس فيها الفرد وحيس باألمان واأللفة والطمأنينة مثل

                                                           

  .51، ص2009، دار األمل للطباعة والنشر، دط، ]دراسة بنيوية لنفوس ثائرة[املكان يف القصة اجلزائرية الثورية: أوريد عبود) 1( 
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ميثل البيت كينونة االنسان اخلفية، أي أعماقة ودواخله النفسية، فحني نتذكر البيوت واحلجرات " :البيت -

  )1(". فإننا نعلم أننا نكون داخل أنفسنا

  .فهو عبارة عن حيز يقيم فيها الفرد حيمل كل ذكرياته وأحالمه     

  : أماكن مغلقة إجبارية •

  :جمربا ويتميز باحملدودية والضيق مثلوهو املكان الذي يقيم فيه اإلنسان      

مكان حتبس فيه حريات الناس بغض النظر عن أصنافهم وأسباب حبس حريام فهو مكان له " :السجن -

، وغالبا ما جند )2("حدود وحواجز ال يستطيع من بداخله اخلروج منه إال بتحطيم هذه احلدود واحلواجز

  .السجن يف الروايات السياسية

  .كان الذي يؤول إليه اإلنسان بعد موته، يتميز بضيق املساحة واالنغالقهو امل :القبر -

  .هو مكان يذهب إليه املسلمني للصالة وعبادة اهللا ويسمى دار املسلمني واملصلى :المسجد -

لقد تعددت أنواع األماكن حبسب نظرات الدارسني الباحثني فتتنوع األمكنة يف الرواية وتتشكل حسب        

   .العمل اإلبداعيطبيعة 

 

 

 

                                                           

  . 106، د س، ص1، الدار العربية للعلوم ناشرون، اجلزائر، ط)تقنيات ومفاهيم(حتليل النص السردي: حممد بوعزة )1(
، 2007د ط، األردن،  -، جدار الكتاب العاملي، عمان)أمحد عبد املعطى منوذجا(الزمكانية وبنية الشعر املعاصر  :حنان حممد موسى محودة) 2( 

  .97ص



 مكونات البنية السردية في الكتابة الروائية                                                     :الفصل األول
 

31 

 

  :المكان أبعاد -3

  :البعد الواقعي - 3-1

جل خلق اإلبداع يف العمل الروائي ميزج الكاتب بني العاملني، اجلغرايف واإلبداعي، أي ينقله الروائي أمن      

  .ويكسبه بعدا جغرافيا فيجعل القارئ يف تفاصيله

تتجلى واقعية املكان يف بعده اجلغرايف الذي ينقله املؤلف الضمين من عامل الواقع غلى فضاء الروائي، فيتسم "    

  )1(."يف إبراز الشخصيات، وحتديد كينونتها املصبوغة بصبغة املكان

  :البعد النفسي - 3-2

يرتبط اإلحساس باملكان مبزاجية اإلنسان إذ توجد بني الشخصية واملكان عالقة تأثري وتأثر من خالل أن "      

  )2(."املكان يستطيع كشف النقاب وينفض الغبار عن احلالة النفسية اليت يعيشها الشاعر أو الروائي

ملقيمة أي للشخصية يف املكان، فنجد فهو ذلك البعد لالنفعاالت واألحاسيس النفسية املختلفة لذات ا     

بعض األماكن حمببة عند الشخصية كالبيت أو احلديقة ما يبعث يف النفس الطمأنينة والعكس مع األماكن 

  .املكروهة

  :البعد الهندسي - 3-3

يغلب على األعمال الروائية دقة وصف األمكنة فإن الروائيني يرمسون أماكن وفق رؤى هندسية، ولذلك جند      

  .أن الروائي يقدم وصف دقيق للمكان ليضع املتلقي يف الصورة

                                                           

  .132، ص2009، 1البنية السردية يف الرواية، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، ط: اء القاضيعبد املنعم زكري) 1( 
  .277صد ط، ، 2004السرد الروائي يف اعمال إبراهيم نصر اهللا، دار  الكندي األردن،  :هيام شعبان) 2( 
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يأخذ املكان بعد هندسيا، أي يدخل التوصيف اهلندسي يف لغة الوصف من خالل إسباغ األبعاد اهلندسية "    

   )1(."هعلي

ويكون هذا الوصف للمكان ذو بعد هندسي حيث شبه الوصف الدقيق لألماكن بتلك الدقة اليت يعتمد     

  .عليها املهندس يف رسم بنائه

  :البعد الجغرافي - 3-4

يعتمد الروائيون يف توظيفهم للمكان على البعد اجلغرايف، وخاصة عندما يكون الوصف متعلقا بطبيعة      

ألنه يدعي  الواقعية أو األمانة اجلغرافية، دون أن يستطيع الربهنة على كينونتها، فإذا "له وتضاريسه املكان وأشكا

ال هو واقعي جغرايف وال هو خيايل، ولكنه مزيج منها مجيعا، فكأن خيايل الروائي التقليدي يغتدي غري قادر 

جلغرايف يترتب عليه، و يقتات منه فيتكئ على العامل ا) son monde spatial( على ابتداع حالة احليزي

  )2("فتات األمكنة

  :البعد الزمني التاريخي - 3-5

يتجلى هذا البعد يف األمكنة الروائية اليت تم بدراسة التاريخ واألزمنة املتموضعة يف كل مكان  تارخيي،      

أنه يف بعض األحيان نعتقد أننا نعرف أنفسنا من خالل الزمن، يف حني : "يقول غاستون باشالر يف هذا الصدد

ئن اإلنساين الذي  يرفض الذوبان، والذي يود حىت يف     أن كل ما نعرفه هو تتابع تثبيتات يف أماكن استقرار الكا

                                                           

  .132البنية السردية يف الرواية، ص :عبد املنعم  زكرياء القاضي) 1( 
  .202-201يف نظرية الرواية حبث يف تقنيات السرد، ص :عبد امللك مرتاض) 2( 
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املاضي، حني يبدأ البحث عن أحداث سابقة أن ميسك حبركة الزمن، إن املكان يف مقصوراته املغلقة اليت ال 

  )1(."حصر هلا،  حيتوي على الزمن مكثفا، هذه هي وظيفة املكان

  .باقات التارخيية اليت يزعم هلا هذا الفضاءجتاوز املكان التارخيي للبعد املادي وارتباطه بالس

  :أهمية المكان في العمل الروائي -4

يكتسب أمهية كبرية يف بناء احلدث الروائي فهي نسبة أساسية يف بنياته الفنية، وال ميكن تصور أحداث     

ين تتم عمليات روائية إال بوجود مكان تنمو فيه وتتشعب، ألنه يبين ألحداث ويطورها ومن داخل الفضاء املكا

التخيل فال ميكن لشخصية أن تتفاعل وتشكل أحداث سواء لوحدها أو مع باقي الشخصيات خارج حيز 

  .مكاين

فاملكان يكسب أمهية "فاملكان يتحول يف بعض األعمال الروائية إىل فضاء لكل عناصر اخلطاب السردي     

لة سواء من قريب أو بعيد، فيكون املكان هو اللوحة من خالل معايشة البطل األمكنة واألحياء اليت متد له بالص

، فاملكان يتخذ أشكاال ويتضمن معاين عديدة يف الرواية يتحرك بلغة )2("النفسية اليت عاشها وعايشها البطل

  .الكاتب وخميلة املتلقي

كما يلعب املكان دورا هاما يف بناء القصة ويف تركيبها، إذ يعد اإلطار الذي تنطلق منه األحداث، وتسري "     

فيه الشخصيات،  بل يتجاوز كونه جمرد إطار هلا أحيانا ليصبح عنصرا فعاال يف هذه األحداث وهذه 

    ).3("الشخصيات ومشحوناً بدالالت اكتسبها من خالل عالقته باإلنسان

                                                           

  .39، ص1987، 3غالب هيلسا، ط:مجاليات املكان، تر :غاستون باشالر) 1( 
   .55نوعة، صتمتعة الرواية دراسة نقدية م :أمحد زياد حمبك)2( 
  .43، ص2005جلزائر، دط، ا عكنون، البنية السردية يف القصص القرآين، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن  :طول حممد) 3( 
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وتظهر القيمة الكربى للمكان من خالله عالقته بالشخصية فغالبا ما يكون جزء من بناءها وهذا ما جيعله     

يف نفس قيمة الزمن، فإذا كان الزمن هو املدة اليت دارت يف أحداث الرواية، فاملكان هو األرض والرقعة اجلغرافية 

  .اليت قام عليها احلدث الروائي

صاء ملفهوم الفضاء يف اخلطاب األديب هو قمع معني هلوية من هويات اخلطاب األديب إلغاء أو إق"وأي     

  :، وميكن تلخيص أمهية املكان يف النقاط التالية)1("وضمنه اخلطاب الروائي

حمور أساسي من احملاور اليت تدور عليها عناصر الرواية، فهو مرآة عاكسة على سطحها تصور الشخصيات  - 

  .بعدها النفسي وتكتشف من خالهلا

حلقة الوصل اليت تربط عناصر الرواية فتنتج بناء روائيا متسقا ومنسجما، وذلك بطبيعة احلال بفعل براعة  - 

الروائي ومتكنه من الربط بني عناصر الرواية بطريقة مجالية، فالروائي يعتمد املكان كنقطة أساسية تربط أجزاء 

  .الرواية وتوحد بينها وجتعلها بناءا واحدا

املكان الروائي هو مكان قائم بذاته على مقومات وخصائص فنية جتعله ال يقل أمهية عن أي عنصر  من  - 

  .عناصر البناء الفين للرواية

عنصر فعال يف دراسة الشخصية، وهذه األخرية إن درست مبعزل عن املكان ستسلب جزءا كبريا من معاملها  - 

  .وأبعادها ومساا

  .قي يف خلق تصور عقلي ميكنه من استيعاب الدالالت النصيةاملكان يساعد املتل - 

  

                                                           

  .66محيد حلميداين، بنية النص السردي، ص) 1( 
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  :اتالشخصي: ثالثا

تشكل الشخصية احملرك األساسي داخل العمل الروائي إذ هي الركيزة اليت تضمنت حركية النظام العالئقي      

  .داخله، واألداة األساسية اليت يستخدمها الروائي يف تصوير األحداث الوقائع

  :الشخصيةمفهوم  -1

  :لغة -أ

الشخص مجاعة شخص اإلنسان وغريه مذكر، " :" شخص"فقد ورد يف معجم لسان العرب حتت مادة      

سواء اإلنسان وغريه تراه من بعيد تقول كثالثة أشخص وكل  واجلمع أشخاص وشخوص وشخاص والشخص

  )1(."شيء رأينا جثمانه فقد رأيت شخصه

تبني لنا أن الشخص هو ما يقتصر على الذات الظاهرة للعني أي أنه ربطها من خالل تعريف ابن منظور      

  .بالوصف احلسي املؤكد ملعىن الذات

وجعل ال يطرف بصره رفعه ومن  ارتفع بصره وفتح عينيه:"وردت فيه مادة شخص مبعىن:ويف قاموس احمليط     

ارتفع عن اهلدف،  والنجم طلع والكلمة من الفم بلد إىل بلد ذهب وسار يف ارتفاع، واجلرح انترب وورم، والسم 

وأشخصه ... ارتفعت حنو احلنك األعلى، ورمبا  كان ذلك خلقه أن يشخص بصوته فال يقدر على خفضه

  )2("املختلف واملتفاوت: أزعجه واملتشاخص

                                                           

، 1993، 2مكتبة العرب، مكتبة  حتقيق الرتاث، ومؤسسة التاريخ العريب،طبو الفضل مجال الدين، لسان العرب، ابن منظور حممد بن علي أ) 1( 
  .473، صمادة شخص 

  .304، مادة شخص، ص2القاموس احمليط، ج: أبادي زو الفري ) 2( 
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فقد  قد أضاف معاين أخرى أو سع مما جاءت يف لسان العرب أباديمن خالل هذا جند أن الفريوزي      

وهذا التعدد يف مواضع االستخدام يؤكد أن الكلمة " شخص"حاول أن يبني املواضع اليت تستخدم فيها كلمة 

  .هذه قادرة على محل أكثر من معىن وذلك حبسب استخدامها

: شخص الشيء عينه وميزه مما سواه والشخصية:" مبعىن" شخص"وردت فيه مادة : ويف معجم الوسيط     

  )1("ذو صفات متميزة وإرادة وكيان مستقل: يز الشخص من غريه، ويقال فالن ذو شخصية قويةالصفات اليت مت

  .نالحظ أن املعجم الوسيط كان أكثر حتديدا هلذا املفهوم من املعاجم القدمية السابقة الذكر

  :اصطالحا-ب

ولكوما تتميزان من أهم املصطلحات اليت جيب الوقوف عندها " شخصية"و " شخص"إن الكلمتني      

  .بعدم الوضوح واخللط يف استعماهلما ومن هنا يتوجب علينا وضع الفرق بينهما، من اجل إزالة اإلام والتوضيح

  )2(."مصطلح شخص يطلق على الكائن البشري الذي ينتمي إليه"

لى حلم ودم مبعىن أن مصطلح شخص يطلق على اإلنسان احلقيقي املوجود يف الواقع أي الذي حيتوي ع     

  .فهو كائن موجود حقيقة يف الواقع املعاش

هي كائن بشري حقيقي :"أما مصطلح الشخصية جنده يف احلكاية أو الرواية أو القصة القصرية أو املسرح     

  )3("فهو قريب من مصطلح الشخص املتخيل الذي يقوم بدوره بتطور احلدث القصصي

  .وهذا من أجل تقريب الواقع للقارئ ص مبالمح الشخصيةصلون مالمح الشخأي أن الروائيون يو      

                                                           

  .475، مادش شخص، ص1، ج1972املعجم الوسيط، القاهرة، مصر : إبراهيم أنيس ورفاقه) 1( 
  .195، ص2000، 13لة العلوم اإلنسانية، عجم الشخصية يف القصة، :مجيلة قيموس) 2( 
  .196املرجع نفسه، ص) 3( 
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  .فالشخصية عندهم هي صورة مصغرة ملا يوجد يف العامل الواقعي املعاش

فهي مثل الكائن احلي توصف وصفا خارجيا . إذن الشخصية هي عنصر مهم وأساسي يف جناح الرواية     

ويذكر ...ا داخليا أيضا منها اخلوف واحلبوصفدقيقا من حيث املالبس والطول والسن والوجه كما توصف 

  .انتمائها الفكري والسياسي

هي ما مييز الفرد عن سواه أو هي جمموعة الصفات :" كما نصادف تعريفا آخر يرى بأن الشخصية      

اجلسمية والعقلية واخللقية اليت يتصف ا اإلنسان، واملميزات اليت تفرق الشخص عن اآلخر خرية كانت أو 

  )1(."ريرة فالتعاريف قائمة على هذه اخلواص اليت جندها يف فرد وال جندها يف غريهش

جند هذا التعريف أعطى األولوية إىل جمموعة اخلواص واملميزات اليت ختتلف بطبعها من شخص آلخر، هذه      

  .ااملميزات قد تكون جسمية أو عقلية أو خلقية فتحدد من خالهلا الشخصية وتتميز فيما بينه

:" أن الشخصية عامل معقد ومتنوع يقول " :" عبد املالك مرتاض"لــ " يف نظرية الرواية"قد جاءت يف كتاب 

تتعدد الشخصيات الروائية بتعدد األهواء واملذاهب واإليديولوجيات والثقافة واحلضارات واهلواجس والطبائع 

  )2(.البشرية اليت ليس لتنوعها والختالفها من حدود

ظ هنا أن عبد املالك مرتاض مل يعط مفهوم حمدد للخصية، بل رأى بأا مرتبطة بالعديد من نالح     

وغريها، كل منها تعطي للشخصية بعدا فنيا ... األهواء، واملذاهب، اإليديولوجيات،احلضارة: العالقات منها

  .معينا تتصف به

  

                                                           

  .126، ص1991، 8األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية،مكتبة النهضة املصرية، ط :أمحد الشايب) 1( 
  .85، صيف نظرية الرواية :عبد املالك مرتاض ) 2( 
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  :أنواع الشخصية -2

حتمل أفكار ومضامني متنوعة، يقوم صاحبها برسم شخصياته تتنوع الشخصية يف الرواية حيث أا        

عنصر أساسي يف العمل القصصي  :"حسب رؤيته وفكرته، وتعترب الشخصيات حمركا لألحداث داخل الرواية فهي

تقوم ا  وأفعالهي إال أحداث  كله بل إن بقاء الفن الروائي مرتبط بوجود الشخصية فأغلب الروايات ما

ب ارتباط الشخصيات باألحداث ميكن تقسيمها إىل نوعني بارزين مها الشخصيات حس. )1("الشخصيات

  .الرئيسية والشخصيات الثانوية

  :الشخصيات المحورية - 2-1

فالشخصية الرئيسية تقود "تعترب الشخصيات الرئيسية امليدان واال الرئيسي الذي تدور حوله األحداث،      

الضروري أنتكون الشخصية الرئيسية بطل العمل دائما، ولكنها هي  الفعل وتدفعه إىل األمام، وليس من

ومن البديهي أن تربز أمهية الشخصية  )2(،"الشخصية احملورية، وقد يكون هناك منافس أو خصم هلذه الشخصية

  .الرئيسية  من خالل عالقتها مع الشخصيات  األخرى املسماة الثانوية

  :الشخصية المساعدة - 2-2

: " بأدوار وال تعين أا شخصيات أقل أمهية ورعاية من قبل الكاتب وميكن تعريفها كالتايل هي اليت تقوم     

هي اليت تضيئ اجلوانب اخلفية للشخصية الرئيسية، وتكون إما عوامل كشف عن الشخصية املركزية وتعديل 

   )3(."عادهالسلوكها وإما تبعا هلا، تدور يف فلها وتنطق بامسها وتلقي الضوء عليها وتكشف عن أب

                                                           

  .48-47ص د ت،، جامعة صال الدين، بغداد،102ع ،)ثرثرة فوق النيل(تقنيات بناء الشخصية يف رواية  :علي عبد الرمحن فتاح) 1( 
  .117، ص2009، 1البنية السردية يف الرواية،عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،مصر،ط :عبد املنعم زكرياء القاضي) 2( 
- 131صد ت، ، 1، دارجمدالوي للنشر والتوزيع،األردن، ط1مجاليات الرد يف اخلطاب الروائي عند غسان كنفاين، جملد :صبحية عودة زعرب) 3( 

132.  
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تظل الشخصية أو الشخصيات الثانوية بسيطة ال تعقيد فيها، تظهر إما مساعدة للبطل أو إعاقته، ولكن      

يعوزها عنصر املفاجأة إذ من السهل معرفة نواحيها إزاء احلدث أو الشخصيات األخرى، وهذا النوع أيسر "

وترتبط هذه الشخصيات بالبطل  )1("اس بسيطتصويرا وضعفا فنيا ألن تفاعلها مع األحداث قائم على أس

  .حيث تساعده يف رسم األحداث و تطورها

وللشخصيات الثانوية أدوار حمدودة ومعينة، ولكنها مهمة يف الوقت لنفسه ال ميكن االستغناء عنها فدورها      

  .يتمثل يف تصعيد احلدث وصنع احلبكة، إذ ال يقل أمهية دور الشخصية الرئيسية

ي تساعد الشخصية الرئيسية يف أداء مهمتها وإبراز احلدث لوحدها دون اللجوء إىل املساعدة والتكملة فه     

من طرف الشخصيات الثانوية ليوضع احلدث يف قالبه وصورته السليمة، فال بد من وجود الشخصية الثانوية 

  .لتكملة األحداث

وية، وجب معرفة الطريقة اليت متيز لبهما وتعطي كل ونظرا للفروق الواضحة بني الشخصية الرئيسية والثان     

احلق أننا ال نضطر يف العادة إىل االحتكام " "عبد املالك مرتاض"منهما خصائصه اخلاصة به، هذا ما ذهب إليه 

إىل اإلحصاء، ومن أجل معرفة الشخصية املركزية من غريها، وإمنا اإلحصاء يؤكد مالحظتنا  كما يظهر لنا بدقة 

. تيب الشخصيات داخل عمل سردي ما، وهذا إجراء منهجي يف عامل التحليل الروائي وهو مثمر حتماعلى تر 

وإذا كنا نفتخر يف مألوف العادة إىل اإلحصاء للكم مبركزية الشخصية من أول قراءة للنص السردي، فإن ذلك 

  .)2("الصارم إلثبات سعيهايعين أن املالحظة هي أيضا إجراء منهجي،ولكنها تظل قادرة،وال متلك الربهان 

                                                           

  .529، ص1997النقد األديب، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، دطـ، : حممد غنيمي هالل )1(
، 1975، ديوان املطبوعات اجلامعية،  اجلزائر، )كية سيميائية مركبة لرواية رقاق املدقحتليل اخلطاب السردي، ملعاجلة تفكي :عبد املالك مرتاض) 2( 

  .143ص
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ومنه  فاإلحساس ليس الوسيلة الوحيدة اليت جيب اإلحتكام يف معرفة الشخصية الرئيسية، حيث هناك      

وسيلة منهجية أخرى أال وهي املالحظة، تندرج أنواع أخرى  حتت لواء الشخصية وختتلف  حبسب أثرها وتأثريها 

  :بينهامن جهة وحسب موضعها من جهة أخرى، من 

  :)الشخصية النامية متحركة، نامية، متطورة - 2-3

كل عمل روائي على شخصيات متطورة وشخصيات ثابتة ولكل منهما وظريفة يف العمل،   يحيتو      

اليت تف لنا تدرجييا وتتطور بتطور أحداثها ويكون تطورها ظاهر "هي " حممد جنم"فالشخصية املتطورة يف نظر 

و اإلخفاق، وباحملك الذي مييز الشخصية النامية هو قدرا الدائمة على مفاجأتنا وخفيا، وقد ينتهي بالغلبة أ

بطريقة مقنعة،فإن مل يفاجئنا بعمل جديد فمعىن ذلك أن شخصيات مسطحة أما إذا فاجأتنا ومل تقنعنا فمعىن 

  )1(."ذلك أا شخصيات مبسطة تسعى ألن تكون نامية

تتطور وتنمو بصراعها مع "كل الشخصية النامية واملتطورة وهذه األخرية فاملفاجأة واإلقناع أساسني يف ت      

األحداث أو اتمع، فتكشف للقارئ كلما تقدمت يف القصة وتفاجئه مبا تعىن به من جوانبها وعواطفها 

  )2(."اإلنسانية املعقدة ويقدمها القاص على حنو مقنع فنيا

  .ويفاجئ ويكشف للقارئ جوانب هذه الشخصية النامية وهذا النوع من الشخصية ينمو مع األحداث     

  :الشخصية الثابتة المسطحة - 2-4

يسمي البعض هذا النوع من الشخصيات بالثابتة أو اجلامدة أو النمطية، هي اليت تبىن حول فكرة واحدة،      

وال تتغري طوال الرواية، فال تتطور وتفتقد الرتتيب، وال تدهش القارئ أبدا مبا تقوله أو تفعله وميكن اإلشارة إليها 

                                                           

  .121مجاليات السرد يف اخلطاب الروائي، ص: صبية عودة زعرب )1( 
  .566النقد األديب احلديث، ص: حممد غنيمي هالل)2( 
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حدة دون سقوط أو صعود وقد بسط مفهومها غنيمي بنمط ثابت فالشخصية الثابتة تبىن أحداثها على وترية وا

بأا الشخصية البسيطة يف صراعها غري املعقدة ومتثل صفة أو عاطفة واحدة، وتظل سائدة ا من بداية :"هالل

  .، أي أن الشخصية الثابتة تسري على منحى واحد منذ البداية حىت النهاية)1("القصة حىت ايتها

ن هلا فائدة كبرية يف نظر الكاتب والقارئ مما يسهل عمل الكاتب حيث يستطيع بأ" ووضحها حممد جنم     

أن يقيم بناء هذه الشخصية اليت ختدم فكرته طوال القصة  أما القارئ فإنه جيد يف مثل هذه الشخصيات بعض 

اهتمامه  أصدقائه  ومعارفه الذين يقابلهم كل يوم، ويقدر حاجة الروائي للشخصيات النامية املتطورة يكون

فالشخصية الثابتة تلعب  )2("بالشخصية النمطية لسد الثغرات الفنية، والتحام ما جيري يف الرواية والعامل الواقعي

دورا مكمال ولكن أساليب يف نفس الوقت، ألن الروائي يف حاجة ماسة إليها لكي يتمم عمله الروائي دون 

  .نقص

  :الشخصية المرجعية - 2-5

الذي يفرزه السياق االجتماعي أو " الواقع غري نصي"خصية املرجعية حتيل على الش:"يرى النقاد أن      

إسهام القارئ يف الثقافة جة بدر التارخيي ويرتبط وضوح هذه الشخصية املتميزة باملعىن املليء واملثبت ثقافيا 

املضامني ميكن السكوت عنها، االجتماعية أو التارخيية يف النص الروائي،  مبا لديها من داللة حتملها الكثري من 

وبذلك تفاعل الشخصية التارخيية املاضية مع الشخصية املعاصرة، أو يتفاعل املاضي مع احلاضر إلنتاج داللة 

اليت يتم استدعاؤها وإن كانت غري متحركة يف  ثراتيةجديدة من زاوية، ومن زاوية أخرى فإن تلك الشخصيات ال

وهنا يعرف )3("دها من توتر يدفع إىل الكشف عن دالالت االستدعاءاحلدث الروائي بفضل ما حيدثه وجو 

موظف هذه الشخصية باملؤلف الضمين ألنه يستعمل النص كهدف إليصال عدة رسائل للقارئ ضمنيا ويقوم 
                                                           

  .656، صالنقد األديب احلديث: حممد غنيمي هالل)1( 
  .127مجاليات السرد يف اخلطاب الروائي، ص :عودة زغربصبيحة  )2( 
  .84البنية السردية يف الرواية، ص: عبد املنعم زكرياء القاض) 3( 
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بالتنويع يف الشخصيات املرجعية وذلك  خدمة للسرد من جهة ومن جهة أخرى حملاولة الدمج بني الواقع 

  .واخليال

  :الشخصية أبعاد -3

من الثابت فنيا أن تنوع الشخصيات كان له تّأثري حاسم يف ظهور وجتلي مبا يسمى باألبعاد وقد تعددت      

واختلفت  حبسب طبيعة الشخصية وهذا ملعرفة اخللفية املشكلة لكل شخصية واملكونة هلا وهذا انطالقا من 

البعد اجلسمي الفيسيولوجي والبعد االجتماعي معرفة سلوكيتها وأفعاهلا وتتلخص هذه األبعاد جمتمعة يف 

  .السوسيولوجي، والبعد النفسي السيكولوجي

  ):المادي/الخارجي(البعد الجسمي - 3-1

وهو الكيان املادي "وهو الوصف الذي تتميز يكل شخصية من خالل مظهرها وشكلها اخلارجي      

للشخصي، حيث جند اجلنس بنوعني، الذكر لتشكيل الشخصية حيث حتدد فيه املالمح والصفات اخلارجية 

  )1(."واألنثى، وشكل اإلنسان من طوله وقصره وحسنه ووسامته ودمامته

وهذا اجلانب يتعلق أيضا باجلنس والسن واحلالة الصحية والناحية املورفولوجية أي كل ما يتصل حبالة      

ى يف توضيح مالمح فهو جمموعة الصفات اإلنسان العضوية له عالقة بالبعد الفيزيولوجي حيث له أمهية كرب 

والسمات اخلارجية واجلسمانية اليت تتصف ا الشخصية سواء كانت هذه األوصاف بطريقة مباشرة أو من 

  .طرف الكاتب أو إحدى الشخصيات أو حىت من طرف الشخصية ذاا تصف نفسها

  

                                                           

الشخصيات يف الرواية إلبراهيم كوين، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت إشراف، عبد املالك ضيف، ختصص أدب عريب : ليندة بن عباس) 1( 
  .14،ص2015بوضياف، اجلزائر، حديث، جامعة حممد 
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  : البعد االجتماعي - 2- 3

تعرب عن ارتباط الفرد باتمع وهو احلالة االجتماعية اليت يصورها هو جمموع احملموالت اليت تعرب عن اليت      

حيث يتعلق مبعلومات حول وضع الشخصية االجتماعي، "الروائي لشخصيته من خالل وضعها االجتماعي 

وإيديولوجيتها وعالقتها االجتماعية املهنية، طبقتها االجتماعية عامل، الطبقة املتوسطة، برجوازية، إقطاعي، 

  )1(..."ها االجتماعي فقري، غين، إيديولوجيتها رأس مايل،أصويل سلطةوضع

يتحدد ذلك باملهنة والطبقة االجتماعية، ومستوى املعيشة والتوجه اإليديولوجي والديين واهلوية واجلنسية      

فالنا أو فرمبا تكون الشخصية "ومستوى التعليم، وكذلك يشمل هذا اجلانب املركز الذي تنتمي إليه الشخصية 

  )2(."أو امرأة ريفية وهذه املراكز هلا أمهيتها البالغة يف بناء الشخصيات وتربير سلوكها وتصرفاا...موظفا أو طالبا

  .ألنه ال ميكن دراسة الشخصية بعيدا عن اتمع ألا ترتبط به وتعكس الظروف االجتماعية احمليط بالفرد

  :البعد النفسي - 3-3

السيكولوجي الذي يعس احلالة النفسية للشخصية فالكاتب كثريا ما يتيح للشخصية التغيري عن وهو البعد      

احملكي الذي يقوم به السارد وحركات احلياة :" نفسها وتكشف عن جوهرها اخلاص، إذ البعد النفسي هو 

  )3(."الداخلية اليت تعرب عنها الشخصية دون أن تقوله بوضوح أو عما حتققه هي نفسها

كما أنه يتعلق بكينونته الشخصية الداخلية، وتتمثل غالبا يف األفكار والسلوكات والرغبات واآلمال والعزمية       

والفكر وكفاية الشخصية بالنسبة هلدفها، وكذلك من حيث جانب االنفعال واهلدوء، ويف ما يطرأ على 

  .الشخصية من االنفعاالت والتوترات

                                                           

  .40حتليل النص السردي تقنيات ومفاهيم ، ص :حممد بوعزة) 1( 
  .51ص ،"ية يف  رواية الثرثرة فوق النيلتقنيات بناء الشخص: علي عبد الرمحن فتاح) 2( 
  .108ة السرد، صي، نظر نيتجريار ج) 3( 
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  .ية يقوم بإبراز األسس العميقة والداخلية اليت تقوم عليهاإذن فالبعد النفسي للشخص     

  :  البعد الفكري - 4- 3

هو انتماؤها، وعقيدا الدينية وهويتها وتكوينها الثقايف وماهلا من تأثري يف سلوكها :" ويقصد ذا البعد      

  )1(."ورؤيتها وحتديد وعيها وموافقتها من القضايا العديدة

  .املالمح الفكرية للشخصية ودراستها وذلك ألمهيتهاإذ ال بد من تصوير      

فاجلانب السياسي ميثل جانبا مهما من حياة اإلنسان فهو حباجة إىل تصوير حاجته الفكرية وذلك من      

عن اإلنسان هو السياسة، والسياسة "خالل وسيلة التعبري عن هذه احلاجات كما يقول األديب اليوغساليف 

تمع ومن مث يف إنتاج الفرد فال ميكن أن  يكتب إنسان أو يتكلم أو يسافر أو يعمل عامل هام  يف حياة ا

  )2(."منفصال عن بيئته

واألدب خري وسيلة للتعبري عن خمتلف احلاجات اليت يريدها الفرد حىت وإن كانت عبارة عن استعراض       

 .ألحالم

  :أهمية الشخصية في العمل الروائي -4

تعترب الشخصية أداة مهمة تستعمل يف حتريك العمل الفين، فهي الركيزة املهمة اليت يقوم عليها اخلطاب      

السردي، كوا تقع يف صميم الوجود الروائي ذاته إذ ال بداية بدون شخصية تقوم األحداث وتنظم األفعال 

رب العنصر الوحيد الذي يتقاطع عنده  مث إن الشخصية الروائية فوق كل هذا تعت"وتعطي القصة بعدها احلكائي، 

                                                           

ختصص أدب حديث : فاطمة زهراء بازيد.. صية رواية معاصرة حملمد علي بابا،مذكرة مكملة ملاسرت يف اآلداب واللغة العربية، شخال: حياة فرادي) 1( 
  .42ص ،2016-2015بسكرة، اجلزائر،   لية اآلداب واللغات،جامعة حممد خيضركومعاصر،  

  .51، ص)النيل ثرثرة فوق(تقنيات  بناء الشخصية يف رواية : علي عبد الرمحن فتاح) 2( 
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كافة العناصر الشكلية األخرى مبا فيها  اإلحداثيات الزمنية واملكانية الضرورية لينمو اخلطاب الروائي 

  . )1("وأطراده

وذلك فالشخصية هي لبنة السرد، حيث أننا ال ميكن أن نتصور سردا بدون شخصية  فالكاتب حني يبدأ      

  .ية إدراج تل الشخصيات،كوا احملرك األساسي لكل عمل سردييف السرد يصور كيف

فالشخصية ميكن للكاتب أن يلبسها ما يساعد من صفات وجتسيدات قائمة على شىت ااالت من نفسية      

  .واجتماعية وتارخيية وغرها أي ميكنه أن يشكلها مثلما يشاء وفق قالب زمكاين مالئم

لشخصية متثل القطب الذي يتمركز حوله اخلطاب السردي حيث أا تكاد جعلت من ا"فهذه األمهية      

العنصر الوحيد القادر على إبراز خصوصية املنت اجلغرافية واإلنسانية حيث تتجلى فيها او حوهلا جمموعة من 

 البصمات ذات العالقة الوطيدة بالفضاءات املتداخلة، وجبملة من السياقات واالنفعاالت اليت تطفح حتما

بأبعاد إيديولوجية وغرائز سيكولوجية، أو  قيم سيميائية فيزولوجية متنح القارئ األدوات الناجعة حلتمية كمية 

التأويل بنفس القدر الذي تصبغ العمل السردي وية متيزه عن السياقات العامة للجنس، أو املنظومة املعرفية 

  )2(."معينةالسائدة يف حقبة زمنية ما أو املنتسبة لفئة اجتماعية 

فالشخصية بقدر تقمصها األدوار املختلفة اليت حيملها الروائي جعلها يف وضع ممتاز حبيث أا قادرة على      

إظهار أي عيب يعيشه اتمع، فالشخصيات ال ختتلف عن باقي املكونات الروائية يف امتالكها للخصائص 

لغامض والواضح، وهلا أمساؤها وعناوينها ووظائفها وداللتها النصية فهي أنواع وأجناس  منها الواقعي واخليايل  وا

  .وأدوارها الفنية واستخدامها اليت حتدد قيمها الفنية واجلمالية

                                                           

  .20، صبنية الشكل الروائي :حسن حبراوي ) 1( 
قسم لعبلة قدوار، مذكرة لنيل شهادة املاسرت، إشراف، سعدون حممد،  قصة حياة يف طي النسيان، رواية بنية املكان والشخصية يف: يمور أمساءك) 2( 

  .34-33، ص2017-2016 املسيلة، وضياف، دبماللغة واألدب العريب،جامعة حم
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تعد الشخصية الوسيلة الكربى اليت يستطيع الروائي من خالهلا أن يعرب عن رؤيته وما يريد أن يقول فالراوي      

يت حياول قدر  إمكاناته الفنية أن يوصلها للمتلقي،وذلك ألا أنسب يلجأ إىل شخصياته ليعرب عن رسالته،ال

عنصر من عناصر الرواية األخرى فالعناصر األخرى مع أمهيتها ال تستطيع وحدها أن حتتضن العمل الروائي بقدر 

هو يف   ما تستطيع الشخصية، فهي جتسد قوة جذب ملتلقي الرواية الذي ال يكتفي بالقراءة السطحية اردة بل

شوق دائم إىل الكشف عن العامل اخلفي الذي حيتاج إىل قراءة فاجعة للكشف عنه، والذي حيتضن رؤية الكاتب 

  .وفكرته

فالشخصية هي حتدد رؤية الكاتب وموقفه هذه الرؤية اليت تنعكس على الشخصيات يف مواقفها وطريقة      

 .اا يف اتمع الذي تعيش فيهرمسها وتصرفاا وعالقتها باتمع وأفكارها ومعتقد
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  :الحدث: رابعا

لقد أصبحت الرواية حباجة ماسة إىل تقنيات فنية متطورة تتيح منها أعمال مميزة ومشوقة ومتكنها من حفظ       

مكانة مرموقة يف الكتابة وهذا ما دفع الباحثون خللق أساليب سردية تعطي العمل قيمة أكثر، واهتموا كثريا 

حببك النسيج السردي الذي يهتم باألحداث وتطورها داخل العمل الروائي باعتبار أن احلدث هو الذي يغري 

جمرى السرد من خالل تقدمي وتأخري األحداث ويقدم تفاعل خطايب ممزوج بني أحداث اإلثارة والتشويق ذلك 

  .من خالل اندماج األحداث مع الزمن واملكان الرواية

  :الحدث مفهوم -1

  :لغة  - أ

واحلدوثة كون ... حدث حيدث حدوثا وحداثة"جاء يف لسان العرب أن كلمة احلدث  مأخوذة من املصدر      

  )1(...."شيءمل يكن وحدث أمر أي وقع

احلاء والدار والتاء، أصل واحد وهو كون "ف مقاييس اللغة مأخوذة من " احلدث"كما جند تعريف كلمة       

شيء مل يكن ،  يقال حدث أمر بعد أن مل يكن،والرجل احلدث الطري السن واحلديث من هذا، ألنه كالم 

إليهن ويقال هذه  حيدث منه الشيء بعد الشيء ورجل حدث،حسن احلدي، رجل النساء وإذا كان حيدث

  )2(."حلديثي كخطييب يراد به احلديث

  .و احلدث هنا هو حدوث شيء مل يكن أي االنتقال من احلالة الثابتة إىل احلركة أي إىل احلدوث    

  .هو وقوع شيء مل يكن من قبل أي وقوع حدث معني يغري جمرى السرد" احلدث"ويف العمل الروائي

                                                           

  .73، ص3لسان العرب، ج: ابن منظور :ينظر) 1( 
  .36، ص2002، 2، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان، ط2مقاييس اللغة،ج:سابن فار ) 2( 
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  :اصطالحا  - ب

ملوضوع الذي تدور فيه الرواية وأحد ضرورياا وهو أساس خلق اإلثارة واحلركة يف النص احلدث هو أساس ا     

الروائي فيه ترتجم حركة الشخصيات وميشي الزمن حيث يتشكل احلدث ويتطور بامتداد الوقت الذي يرتبط 

امية اليت تشكل جمموعة من املواقف واألوضاع الدر " حبركة وأفعال الشخصيات فهو أحد ضروريات الكتابة فهو 

الوقائع التأسيسية للحدث املسرحي من خالل ترابطها العضوي بالسببية وتطور األحداث يف املسرحية مقرتن ا 

صدر من األفعال وردودها لدى الشخصيات، يف تعاملها مع املوضوع بالتصوير احلي للحاالت، واألوضاع 

  )1(....."السيكولوجية وما تكون عليه الشخصيات

هكذا أيضا احلدث يف الرواية فهو العنصر الذي ينمي  املواقف، وحيرك الشخصيات فهو الفعل الذي تقوم و      

يعتين بتصوير الشخصية يف أثناء عملها، وال تتحقق وحدته إال إذا أو يف بيان كيفية وقوعه "به الشخصية فهو 

تماما كبريا بالفاعل والفعل ألن احلدث واملكان  والزمان،والسبب الذي قام من اجله، ما يتطلب من الكاتب اه

  )2(."هو خالصة هذين العنصرين

، فهو املسؤول عن ربط أجزاء )الزمن، املكان والشخصيات(ويرتبط احلدث ارتباطا وثيقا بعناصر الرواية      

  .الرواية

كل ما يؤدي إىل تعري أمر أوخلق حركة أو إنتاج شيء "ويؤكد هذا املفهوم أيضا لطيف زيتوين يف قوله      

وميكن حتديد احلدث يف الرواية بأنه لعبة قوى متواجهة أو متخالفة، تنطوي على أجزاء تشكل حاالت خمالفة أو 

                                                           

  .42، ص2002، 2التقنية املسرحية، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، ط :عبد الكرمي جدري) 1( 
  .21، ص1998الفنية يف القصة اجلزائرية املعاصرة، منشورات احتاد الكتاب العرب سورية، دط، تطور البنية : شريبط أمحد شريبط) 2( 
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يف وقت من األوقات وجتسدها أو  احلدث الروائي صورة بنيوية يرمسها نظام قوي... مواجهات يف الشخصيات

  )1(."تتلقاها أو حتركها  الشخصية الرئيسية

ويتضح لنا بأن احلدث أمر خارق يرتبط مبكان حمدد يقع فيه وزمن معني حيدث فيه وشخصيات حتركه، كما      

  .أنه يرتبط مبؤثرات خارجة  يؤدي إىل حدوثه تتجه تغيري ما يف العمل الروائي

لوقائع املنظمة على حنو خاص واألحداث يف الرواية مقسمة إىل قسمني أحداث رئيسية فهو جمموعة من ا"

  )2(."وأحداث ثانوية واحلدث الروائي ينطلق من فكرة االرتباط املصريي بني أحداث الرواية الواحدة

فنجد يف كل رواية هناك حدث رئيسي تدور حوله القصة وتتفرع منه األحداث الثانوية اليت تزيد الشغف      

  . عن القارئ أو املتلقي

هو التطور والدينامية "فتظهر أمهية احلدث من خالل التطور واحلركة اليت يقدمها للعمل الروائي فيعرف بأنه      

الروائي أن حترك الشخصيات وتعّدر يف مواقفها وأوضاعها وأفعاهلا وصفاا  واحلركة حبيث تستطيع أحداث العمل

  )3(."ولذلك فإن التمييز بني الشخصية واحلدث هو متييز شكلي فرضته مقتضيات تبسيط عملية التحليل

يعترب احلدث هو املكون الرئيسي للسرد حيث أن كل عمل روائي يتضمن أحداث تشكل النواة األساسية      

  ).الزمن املكان والشخصيات(رواية فهو يشكل نسيج للرواية من خالل اندماجه مع بقية عناصر بناء الرواية لل

واحلدث هو ترتيب جمموعة من األفعال والوقائع وفق تسلسل  زمين أي ارتباط فعل بزمن، كما يقتضي      

روائي، وحىت أن انطلق الكاتب احلدث بدوره مكان وشخصية تقوم بالفعل، واحلدث الواقعي ليس كاحلدث ال

                                                           

  .84ص نقد الرواية،حات معجم مصطل: لطيف زيتوين) 1( 
   .5ت، ص  ، د19احلدث الروائي والرؤية يف النص، جملة دواة كربالء، العراق، ع :بدر حممدأمساء  )2( 
  .4، صنفسه املرجع )3( 
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من الواقع فهو يتصرف يف حبك سري أحداث الرواية، كسرده لألحداث سواء بالطريقة التقليدية أو بالطريقة 

  .احلديثة

 :الحدث أنواع -2

  :نقسم األحداث إىل نوعني

   :أحداث رئيسية -2-1

  .وهي األحداث األساسية املهمة اليت ال ميكن االستغناء عنها فهي حمور الرواية وال ميكن حذفها      

أحداث رئيسية يكون وجودها يف العمل الروائي وجودا أساسيا وال ميكن حذفها ألن حذفها يؤدي إىل خلل يف "

  )1(."بناء الرواية ألا تشكل الداللة الرئيسية يف الرواية

األحداث اليت تعطي قيمة للعمل وذلك لكوا تشكل  نقاط حامسة يف اخلط الذي تتبعه األحداث فهي      

  .فهي أساسا احلكي

وتتفرع عن األحداث الرئيسية أحداث ثانوية إضافية كانت أو مكملة للحدث الرئيسي فهي تضيف      

  .معلومات وحقائق إضافية عن الشخصيات غالبا

  :األحداث الثانوية - 2-2

ميكن االستغناء عنها دون أن يؤدي ذلك إىل إجياد فجوة يف الرواية فأمهية األحداث الثانوية ال تكمن يف "     

  )2(."ذاا وإمنا مبا تؤديه من خدمة يف تقييم الشخصيات أو توسيع الرؤية فهي تساعد  يف بناء احلدث الرئيسي

                                                           

  .5احلدث الروائي والرؤية يف النص، ص: أمساء بدر حممد) 1( 
  .22ص نفسه،املرجع  )2( 
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ن دالالت السرد عن طريق تقدمي أحداث جديدة فاألحداث الثانوية تكشف عن دالالت متعددة وتوسع م     

  .رغم أا ليست مهمة لكنها تضيف املتعة يف احلكي

  :طرق بناء الحدث -3

  :توجد طرق يبىن ا احلدث ف العمل األديب وهي     

  :الطريقة التقليدية - 3-1

وهي الطريقة اليت اعتدناها منذ القدمي يف تقدمي األحداث الروائية واليت تتكون من بداية،وسط، اية ويقوم       

  .فيها الكاتب بالتدرج يف أحداثه من املقدمة إىل النهاية ويتقيد فيها بالتسلسل الزمين

قاص حبدثه من املقدمة غلى العقدة إىل وهي أقدم طريقة ومتتاز باتباعها التطور السبيب املنطقي، حيث يتدرج ال"

حيث يف هذه الطريقة يبدأ الكاتب من احلدث الرئيسي يف الواقع مث ينقله بنفس الرتتيب الزمين الذي  )1("النهاية

  .حدث فيه برتتيب منظم ومتسلسل

سلسل كان القاص البدائي يقدم لسامعيه األحداث يف خط مت: "يف هذا الصدد" سيزا قاسم"وتقول        

تسلسال زمنيا مضطردا ونف ترتيب وقوعها، ومتثل األحداث الوحدات األساسية اليت يتكون منها القص  يف 

  )2(".سلسلة

  .يف هذه الطريقة يتبع الروائي الرتتيب الزمين املنظم لألحداث

  

                                                           

  .32شريبط أمحد شريبط، تطور البنية الفنية فيا لقصة اجلزائرية املعاصرة، ص) 1( 
  .54،صسيزا قاسم، بناء الرواية) 2( 



 مكونات البنية السردية في الكتابة الروائية                                                     :الفصل األول
 

52 

 

  :الطريقة الحديثة -3-2 

وهي الطريقة اليت يعود فيها الكاتب إىل املاضي ليسرد علينا بداية احلدث، وأحيانا خيتار الكاتب العودة إىل      

املاضي، وأحيانا يبدأ من  النهاية مث يعود إىل البداية لريوي بعض تفاصيل األحداث وطريقة حدوثها مث يعود 

يشرع فيها القاص بعرض حدث قصته من حلظة التأزم، أو  "ت للنهاية اليت انطلق منها وجندها يف كثري من الروايا

مث يعود إىل املاضي أو إىل اخللف لريوي بداية حدث قصته مستعينا يف ذلك " العقدة" كما يسميها بعضهم 

  )1(". ببعض  الفنيات واألساليب كتيار الالشعور واملناجاة والذكريات

األساسية أوال مث يعود إىل األحداث السابقة ويربطها بالنقطة حيث يقوم الكاتب بعرض النقطة املتأزمة أو     

  .املتأزمة وذلك من خالل  شريط الذكريات

وقد استعملت هذه الطريقة قبل أن تنتقل إىل األدب القصصي يف جماالت تعبريية أخرى كالسينما، وهي اليوم "

  )2(".موجودة يف الرواية البوليسية أكثر من غريها من األجناس األدبية

مث يعود إىل البداية أي ) العقدة(حيث  الكثري من الروايات البوليسية جند أن الروائي يبدأ من حلظة اجلرمية      

العودة إىل األحداث اليت سبقت اجلرمية العودة للخلف ليعطي معلومات وحقائق أكثر، فالطريقة احلديثة اعتمد 

  .فيها الراوي على العودة للوراء للتوضيح أكثر

  :همية الحدثأ -4

ال خيلو أي :"يعد احلدث أحد أركان النسيج الروائي األساسية،فال ميكن تصور عمل روائي من دون حدث      

  )3(."قصص من األحداث فهي البؤرة املشعة اليت حترك القصة من أوهلا إىل أخرها

                                                           

  .22ص،  تطور البنية الفنية يف القصة اجلزائرية املعاصرة: شريبط أمحد شريبط) 1( 
  .22، صنفسهاملرجع ) 2( 
  .36ص ، تيزي وزو، اجلزائر، دط، دت،ردار األمل للطباعة والنش معامل سيميائية يف مضمون اخلطاب السردي،: نادية بوشفرة) 3( 
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صيات،يف إطار زمين معني يقوم احلدث يربط أجزاء الرواية وتتابعها وفيه تنمو املواقف، وتتحرك الشخ     

  .ومكان حمدد

املوضوع اليت تدور حوله القصة ويعد العنصر الرئيسي فيها،غذ يعتمد عليه يف تنمية املواقف وحتريك :" فهو      

الشخصيات،ملا كان القاص يستمد أحداثه من احلياة احمليطة به لتكون مشاكلة للواقع، كان ال بد له من اختيار 

  )1(".يقها وعرض جزئياا عرض بصور الغاية احملددة منهاهذه األحداث وتنس

فالروائي ملزم من خالل سرده لألحداث أن يتأىن، ويتناول التفصيالت واجلزيئات،وأن يصف األشياء      

فهو حمور العملية السردية كما أنه العنصر املساعد .مباشرة، أو باإلحياء حىت يبلغ اهلدف الذي يريد الوصول إليه

ي تقييمها ويكشف مستواها وتتحدد عالقاا مبا يبث احلركة واحلياة والنمو يف الشخصية وعلى أثره جير  ،"الذي

جيري من حوهلا وبذلك يضيف احلدث فهما جديدا لوعي الشخصية بالواقع،ويف ضوء ذلك فاحلدث هو 

جمموعة األفعال والوقائع مرتبة ترتيبا نسبيا تدور حول موضوع عام،وتصور الشخصية وتكشف عن أبعادها وهي 

راعها مع الشخصيات وهي احملور األساسي الذي ترتبط به باقي عناصر تعمل عمال له معىن ما تكشف عن ص

  )2(."القصة ارتباطا وثيقا

ميكن تصور شخصية يف الرواية بدون حدث وال حدث دون شخصية ألن الشخصية هي اليت تصنع  ال     

تبطان ارتباطا احلدث يف الرواية، وال ميكن أيضا تقدميا لشخصية إال من خالل املواقف واألحداث فهما ير 

عضويا، وإمجاال ميكن القول بأنه ال خيلو عمل سردي من دون عنصر احلدث سواء كانت قصة أو رواية أو 

  .مسرحية

                                                           

  .14ص اجلزائر، الساحة املركزية، بن عكنون، القصة والرواية، ديوان املطبوعات اجلامعية، :عزيزة مريدن) 1( 
  .131-130، ص2006، 1، دار جمالوي للنشر والتوزيع، عمان، ط1مجاليت السرد يف اخلطاب الروائي، جملد  :غسان كنفايف ) 2( 
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  : بنية الزمن: أوال

يطلق اسم املفارقة الزمنية على خمتلف أشكال التنافر بني ترتيب القصة وترتيب احلكاية، أي عدم تطابق بني      

  .نظام القصة ونظام اخلطاب

الزمنية مل يتبع الكاتب النسق الزمين املتتابع وهلذا كان للمفارقات " رقصة يف اهلواء الطلق"وهذا ما جنده يف رواية 

  .حضورا خاص

  )1( ".هو مفارقة زمنية تعيدنا اىل املاضي بالنسبة للحظة الراهنة :االسترجاع -1 -1

   :استرجاع داخلي- أ

االسرتجاع الداخلي يف عدة حمطات من ورد عادة أحادث وقعت ضمن زمن احلكاية والرجوع إليها، هو                  

ما «: من موقف اجلرمية ويظهر هذا يف املقطع التايل" إبراهيم"النفسية اليت أصابت الرواية فقط كان له دور يف إبراز 

للخوض يف مسالك البثة حاجة للتخمني مبا حدث، وال ضرورة أن أسرع ما حسم البعض منهم األول مؤكدين 

ية يف البالد، وهم التحقيق امللتوية تراشقوا فيما بينهم ابتسامات فيها الكثري من اخلبث، تبعا للتقلبات السياس

يقصدون من وراء ذلك أن اجلرمية حتمل بصمات القتلة، أم يرتدد يف كل مكان أن اإلرهابيني قادرون على بلوغ 

  )2(.»أي هدف يف أي وقت ويف أي مكان

  .يعرب الراوي هنا عن احلالة اليت وصل إليها شعبه من قلق وتوتر وسوء احلكم وفساد النظام السياسي     

وهو حيرك ساقه اليسرى يائسا، كال ساقه اليسرى لن تطاوعه، «: اسرتجاع داخلي خيص إبراهيم فيما يليكما جند 

لكم سيطر عليه اإلحساس بأنه إنسان قاصر جسديا وقد يصري يف يوم من األيام عالة على والده وعلى أصدقائه 

                                                           

  .25، ص2003، 1املصطلح السردي،الس األعلى للثقافة، القاهرة، ط :جريالد برنس، عابد حزندار )1(
  .8- 7، ص 2011، 1رقصة يف اهلواء، مطابع الدار العربية للعلوم، بريوت، ط: مرزاق بقطاش )2(
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عام  : كنة لتأدية اخلدمة الوطنية، يتنهد قائالالقليلني يفرك يديه ويلعن اليوم الذي تلقى فيه األمر بالتوجه إىل الث

  )1(.»أثناء غيبته انتقلت والدته إىل رمحة اهللا ! كامل يف ثكنام وعدت يف آخر املطاف أجرجر ساقي اليسرى

وهنا يسرتجع الراوي ما حدث إلبراهيم يف اخلدمة العسكرية الوطنية إىل غاية رجوعه إىل بيته وصدمته بفقدان      

  .والدته

حامل شهادة الليسانس يف الرياضيات ليس «:يتواصل ذكر هذا النوع من االسرتجاعات يف الرواية مقطع آخر     

قادر على أن يفهم سلوك والده، الحظ أنه صار يشدد اللهجة عليه، وينفعل إليه ببعض األمور اليت تبدو يف نظره 

ينأى بسلوكه عن مقتضيات احلياة  إنسانان ابنه يرى فيه غري معقولة وغري مقبولة، يف حني أن حميطه املباشر بدءا م

  )2(.»اليومية

وهنا يعرض لنا حالة والده املسكني الذي فقد زوجته وأصبح وحيدا زيادة عن هذا ابنه الذي أصيبت ساقه      

  .أثناء تأديته للخدمة العسكرية

  :استرجاع خارجي-ب

  .أحداث تعود إىل ما قبل بداية احلكي استعادةوهو      

الدفرت «: وجند جمموعة من االسرتجاعات اخلارجية يف الرواية وقد جاءت هذه األخرية يف املقاطع التالية     

الضخم وهو يف احلقيقة خمصص لتسجيل األمور التجارية لكنه بدا بني محيد وكأنه خمطوط أحد علماء القرون 

  )3(.»طع غالفه األسود املصنوع من الورق املقوىاملاضية خدوش عديدة تتقا

حيث بدا الراوي يسرد جمريات احلدث وهو عثور محيد على الدفرت اخلاص بإبراهيم وقد سجل فيه كل ما حصل 

  .يف اخلدمة العسكرية

                                                           

  .19، ص السابقاملصدر  )1(
  .45املصدر نفسه، ص  )2(
  .41الرواية، ص  )3(
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كان خيرج للصيد صوب عرض البحر مع صديق «: السرتجاع اخلارجي يف هذه املقاطعووظف أيضا الكاتب ا

  )1(.»والده

مل يوظف الكاتب االسرتجاعات اخلارجية يف الرواية عكس االسرتجاعات الداخلية نظرا لطبيعة األحداث      

  .املسيطرة على الرواية

  : االستباق - 1-2

يعد االستباق عملية سردية تتمثل يف إيراد حدث آت، واإلشارة إليه مسبق وهذه العملية تسمى يف النقد "     

  )2( ".األحداثالتقليدي سبق 

هو تقنية يستخدمها الروائي لسرد حدث قبل أوانه، مبعىن التنبؤ باملستقبل والغد، فالراوي يقدم أحداث ال ف     

  .حتدث يف الوقت احلاضر واالستباق نوعان استباق متهيدي واستباق إعالين

  : االستباق التمهيدي  -  أ

مستقبال فهي جمرد مقدمة أو مدخل ألمر قد حيدث يف هو تلميحات أو إحياءات ألحداث ووقائع ستقع      

الرواية أوال، حيث يبقى ذلك يف جانب الظن واحلسبان،  وهذا ما يزيد يف تشويق القارئ، وذلك عندما يبدي 

الروائي وصف حدث صغري ليكرب مثال أو حكاية ويصبح ذا أمهية يف الرواية وبطبيعة احلال يتعلق هذا 

  .بالشخصيات

استعد إبراهيم للمواجهة فشرع يف « :اختذت هذه التقنية موضعا يف وسط الروائية جندها يف هذا املقطعولقد      

حتضري سيناريو صغري عن وضعيته يف صلب احلديقة العامة، أمل يشعر أن املدير نفسه يعول عليه يف قطع الطريق 

ها هو حياول استثمار العالقة العاطفية بينه وبني الضاوية، واألكيد أنه يعمل لكي جيد  ! أمام غرميه محيد؟ اخلبيث

                                                           

  .43ص  السابق،املصدر  )1(
  .20، ص2010البنية السردية عند الطيب صاحل، دار هومة، اجلزائر، د ط،  :)ابن الزيبان(عمر عاشور )2(
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إىل اجلنرال، لكن لن تنطلي عليه هذه  ، بعض السند من عم الفتاة مباشرة، إبراهيم هو الوحيد القادر على ايصال

  )1(.»احليلة أبدا، اللهم إال أن حدث ما يصربه على ذلك

مهارة إبراهيم وذكائه يف تربئة نفسه من اجلرمية الشنعاء اليت ألصقت به، ومن الذين ميارسون  وهنا تربز لنا      

  .السلطة القاهرة على أشخاص ال حول وال قوة هلم

أنا السبب وأنا الضحية : وهو يهز رأسه«: كما جند االستباق التمهيدي يف هذه املقاطع من هذه الرواية      

لك إلقاء التبعة على املؤسسة العسكرية اليت عصرته، على حد قوله مثل حبة الليمون، أيضا، وهو يقصد من وراء ذ

  )2(.»مث قذفت به إىل املزبلة

 يكون قد زايلين لبعض الوقت، وأعرف أيضا أنه سيعلن عن نفسه مرة ثانية يف وقت ملعندئذ أعرف أن األ«

  )3(.»الحق

ساخرا أجل، ستعود حقا، ولكن يف يوم لن تكون فيه يف هذه ستعود األمور إىل جماريها ذات يوم، فعلق عليه «

  )4(.»! الدنيا

دل على النظرة التشائمية إلبراهيم يف مستقبل البالد فهو يرى بأن األوضاع لن تتغري إىل ه املقاطع تهذو       

  .األحسن مهما طال الزمن

  االستباق اإلعالني   - ب

حامسة متهد إىل أحداث مهمة وهو عكس االستباق التمهيدي يتم بشكل مباشر عن طريق مهمة إخبارية      

  .الذي ميهد لألحداث، فاالستباق اإلعالين يقوم بإخبارنا عن طبيعة األحداث

                                                           

  .47الرواية، ص  )1(
  .40املصدر نفسه، ص  )2(
  .73املصدر نفسه، ص  )3(
  .114املصدر نفسه، ص  )4(
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إنه «قصة إبراهيم فريدة من نوعها، سواء يف احلديقة أو يف املدينة كلها " رقصة يف اهلواء الطلق"جند يف رواية      

هو نال شهادة ليسانس يف الرياضيات، وملا مل جيد عمال يناسبه، انتهى به األمر  حيمل شهادة أعلى من شهادته

أن يقبل وظيفة عامل تنظيف غري أن مشكلته األوىل واألخرية هي أنه مبعد من اخلدمة الوطنية ألنه مل يعد صاحلا 

  )1(.»هلا

نتيجة التهميشي، حيث استطاع الروائي أيضا وهذا املقطع يصور لنا احلياة اليت عاناها ومازال يعانيها إبراهيم      

مىت ستشرق علينا « يف هذا املقطع أن يشري إىل حدث الشك يف حدوثه وهذا يتناىف مع عنصر التشويق واملفاجأة

  )2(.»ومىت نبقى حمكومني من قبل اجلهالء؟ خصنا حرب أهلية لكن مل يتغري شيء  ؟مشس جديدة يف هذا البلد

  : الديمومة - 1-3

جمموعة الظواهر املتصلة بالعالقة بني زمن، القصة وزمن اخلطاب، فيمكن للزمن األول أن يكون أطول من هي "

   )3( ".الزمن الثاين، أو معادلته، لو أصغر منه

هي جمموعة التغريات اليت تتصل بزمن القصة وزمن اخلطاب أو  الزمن الذي كتب فيه الراوي قصة الثانية      

  .السرد، وهناك خاصية تقابله وتبطئ السردويسمى بتسريع 

  : تسريع السرد •

هو اختصار الزمن واالهتمام باحلدث الرئيسي وما يهم الرواية فقط ، أما األحداث اجلانبية أو امللحقات اليت      

 تشرتك يف تكوين القصة يشار إليها جبملة تدل على ذلك احلدث وقع وانتهى يف زمنه وميكن أن نقول أن اهلدف

  :تندرج حتت هذه التقنيةو  البياض من استخدامه هو استفزاز القارئ لكي يكتشف

  

                                                           

  .27، ص السابقاملصدر  )1(
  .27املصدر نفسه، ص  )2(
  .54، ص2003، 1السيد إمام، للنشر واملعلومات القاهرة، ط: جريالد برانس، قاموس السرديات، تر )3(
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  : الخالصة -

هي تقدمي نبذة عن حياة شخصية من شخصيات القصة أو الرواية وتسمى بامل وهو التحدث عن لب      

املوضوع دون التطرق إىل فروعه، حيث تكون عدد صفحات الرواية أقل بكثري، فتواجد اخلالصة يف الرواية اليت 

ام حىت وهو يف أوقات الراحة صديقي الضابط السامي أنيق اهلند«: بني أيدينا ستجدها من خالل أقوال الراوي

باحلديثة، يف احلقيقة، أنا مل أعرفه مبناسبة زيارته للحديقة، بل قبل ذلك بوقت طويل، كان حيدث له، وهو الضابط 

السامي أن ينزلق بني أفراد الشعب، أن يركب بني احلني واآلخر، منت قارب صديق والدي لكي يقوم برحلة صيد، 

أن أكون ضمن طاقم اجلولة البحرية يوم عرف باحلادثة اليت وقعت يل يف اجلهة  وكان حيدث يل بطبيعة احلال

  )1(.»الغربية من الوطن، شعر باحلزن العميق وأرسل إيل ببعض املال وأمر بأن يعتين يب يف املستشفى

  .دون الولوج إىل تفاصيل أكثر فالراوي هنا يصف لنا شخصية الضابط املقتول

محيد العسكري، فيم قيل يل، موجود يف بناية اإلدارة ويريد أن يتحدث إيل «: محيد قاليف مقطع آخر عن      

  )2(.»حول ماذا يا ترى؟

جاء اجلنرال، عم الضاوية، إىل احلديقة ملقابلة إبراهيم وجد نفسه داخل الشاليه، حيتسي «: ويف مقطع آخر     

  )3(.»أمرا وراء هذه الزيارة املفاجئة شايا ويدلك ساقه اليسرى، وفهم إبراهيم على التو أن هناك

 : نواصل على تقنية تسريع السرد وننقل إىل خاصية أخرى وهي

 

  

                                                           

  .111-110الرواية، ص  )1(
  .100املصدر نفسه، ص  )2(
  .128ص  املصدر نفسه، )3(
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  :الحذف -

هو  تقنية زمنية تفضي بإسقاط فرتة طويلة أو قصرية من زمن القصة وعدم التطرق ملا جرى :" يعرفه حسن حبراوي

  )1( ".فيها من وقائع وأحداث

املرور على مرحلة من املراحل أو حدث من األحداث دون إعطائه أمهية أو تقدمي تفصيل أو هو االستغناء أو      

  .تفسري، قد يكتفي الروائي باإلشارة إىل ذلك مبقوالت زمنية تدل على احلذف واحلذف نوعان املضمر واملعني

  : وقد وظف الكاتب احلذف يف الرواية بنوعيه

 : الحذف المعلن -

وعن احلالة اليت آل إليها " إبراهيم"وظف مرزاق بقطاش احلذف املعلن وهو يروي السرية الذاتية لبطل الرواية      

إن ابنك هو السبب، املنارة فرد من أفراد أسرته، وما هو الشعور ينتابه بأنه أضاعها إىل األبد، «: أبيه يف قوله

  )2(.»ء مليئة بالندوب، وها هي املنارة بدورها تتنأى عنهرحلت عن هذه الدنيا، وابنه عاد إليه بساق عرجازوجته 

العقلية العسكرية هي اليت فتحت مأساة هذا البلد األمر ال يعود إىل شهر أكتوبر من عام «: أما املقطع الثاين

م، أي إىل اليوم الذي عقد الشعب فيه العزم على  أن يقلب النظام اجلامد، فسال كالطوفان يف الشوارع 1988

م، أي يوم قام هواري بومدين مبا يسمى يف تارخينا بانقالب 1958ليجرف كل شيء، املأساة تعود إىل عام 

  )3(.»العقداء، العقلية العسكرتاتية تغلبت على ثورة شعبية حتريرية ضمن احملتلني الفرنسيني

ثورة اشرتاكية سوق حرة، «ائر مرحلة أخرى من مراحل اليت مرت ا اجلز  ويف املقطع املوايل مير الراوي إىل     

دولية إسالمية، خمدرات مهربة، حاويات رجال املافيا الذين حيكمون هذا البلد، وألف شيء آخر، هي حظنا من 

م، لكن أين هي مثله العليا ومن وضعها يف املتاحف لكي ال 1952الشقاء منذ أن حترر الشعب بالدم والنار عام 

                                                           

  .156بنية الشكل الروائي، ص :حسن حبراوي )1(
  .45-44الرواية، ص  )2(
  .66الرواية، ص  )3(
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؟ تبخرت بفعل سحري اآلن من جانب أولئك السادة املوجودين يف هرم يطلع عليها أحد ويسري على هديها

  )1(.»السلطة، الليل يهبط اآلن، وما زال يهبط على هذا البلد جبحافله العجيبة

  .ويف املقطع املوايل يستبعد الراوي الفرتة الزمنية اليت قضاها إبراهيم يف املستشفى بعد انفجار اللغم     

  )2(.»يوما يف املستشفىأمضيت مخسة وأربعني «

  : الحذف الضمني -

هو نظام ال يظهر بل يكشفه القارئ حني قراءة الرواية، وقد توفر هذا النظام يف رواية مرزاق بقطاش يف      

جاء اجلنرال عم «: مواضع كثرية، ويظهر هذا يف املقطع الذي سرد لنا ما جرى بني عم الضاوية وما يؤكد ذلك

ملقابلة إبراهيم، وجده داخل الشاليه حيتسي شايا وساقه، وفهم إبراهيم على التو أن هناك أمرا الضاوية إىل احلديقة 

  )3(.»وراء هذه الزيارة املفاجئة

الدفقة األوىل من نشوة األعرج يف مواجهة محيد العسكري الرياضي، رددها إبراهيم وهو يضحك شعر مبرور «     

ذه النتيجة األوىل، مل يكتفي اجلنرال ذه املقابلة البسيطة بل اصطحب قص الضاوية طربا حني تعلم النصر سرت 

فقد حذف لنا الكاتب هنا املقابلة )4(»إىل مكان اجلسر الصخري الصغري دون أن يكشف له شيئا عن مشروعه

له اليت دارت بني إبراهيم وعم الضاوية وما جرى من حديث بينهما واكتفى بذكرها فقط دون تفاصيل، فقالت 

ال دخل لعمي يف حيايت اخلاصة لو كان له مثل هذا األمر لعمد إىل تزوجيي إىل أحد «: ضاوية حني قابلته

 .، وهنا حذف الكاتب قصة الضابط الذي خطب ضاوية ومل يعطي تفاصيل حول القصة)5(»الضباط

  

                                                           

  .67املصدر نفسه، ص )1(
  .78، ص الرواية )2(
  .128الرواية، ص  )3(
  .130الرواية، ص )4(
  .131الرواية، ص )5(
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  : الحذف االفتراضي -

القتيل على ما يبدو مل يلفظ أنفاسه «: ال جند كثريا هذا النوع من احلذف يف الرواية يف بعض من املقاطع     

، ويف هذا القول إبداء )1(»األخرية يف هذه احلديقة، لكن ملاذا يف هذه احلديقة بالذات وليس يف بقعة أخرى

ومائتا كيلو مرت تقريبا، فلم تراهم يريدون  الشريط الساحلي طويل جدا، ألف«وإشارة إىل مكان اجلرمية بالضبط 

  )2(.»إنزال بضائعهم يف ميناء مدينتنا الكبرية دون غريه من املوانئ األخرى

ملا  فزلع والبضائع، وهو مستما يقومون به من ريب السوهنا نكتشف احلذف من خالل تعليق الراوي على      

  .يفعلون وهو معاقبا مع طبيعة الواقع

  : المشهد - 1-4

هو ذلك الذي يأيت يف كثري من الروايات يف تضاعيف السرد، إن املشاهد متثل بشكل عام اللحظة اليت "     

   )3( ".يكاد يطابق فيها زمن السرد بزمن القصة من حيث مدة االستغراق

  .وهو أقرب للمقاطع الروائية إىل التطابق مع احلوار يف القصة      

  : الحوار الخارجي -

وقد اعتمد مرزاق بقطاش يف روايته على احلوار اخلارجي ونقله بصورة مباشرة إذ  جنده يف هذا املقطع وهو       

  .حوار دار بني إبراهيم ومحيد حول الدفرت اخلاص بإبراهيم

سنرى ما بداخل هذا الدفرت : رفع محيد الدفرت على سبيل تقدير وزنه، وقال وهو ينظر صوت إبراهيم"     

   ! العجيب

  .ضمري مرتاح وهو ال يؤاخذين على أي شيء: قال له إبراهيم بكل هدوء ورزانة 

                                                           

  .11الرواية، ص  )1(
  .11الرواية، ص )2(
  .78بنية النص السردي، ص :محيد محيداين )3(
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هذا التكالب على إبراهيم؟ ذلك أراد املدير االستفسار عنه وهو يلقي نظرة جانبية على محيد، كاد يصرخ  امل     

  )1(."هإبراهيم بريء لسنوات ضوئية تفصله عن اجلرمية اليت تريد إلصاقها ب: يف وجهه

 إلصاقفاحلوار هنا يكشف عن احلالة اليت جعلت إبراهيم يكره هذا الشخص الذي يدعى محيد فهو يريد      

مة القتل ورمبا كانت الغرية منه هي السبب الذي دفعه إىل ذلك وما نراه يف اندهاش مدير احلديقة وتعجبه هلذا 

 ! ودخل الشاليه مستفزا ضاوية أه، لقد عدت يا آنسةوضع محيد الدفرت حتت إبطه وضغط عليه بقوة " :األمر

: ينبغي تنظيف احلديقة وخرج، وعندما قال إبراهيم لضاوية بصوت هادئ: وأجال نظرة يف أدوات التنظيف قائال

األمر الذي حيزنين حقا هو أنين قلت احلقيقة، أجل كتبتها دفعة واحدة، أمسكت الضاوية بساعده على سبيل 

أننا بنت أخيه، ومهما يكن رأيك فيه، فإنين : أعرف ما تشعر به حيال عمي وأضافت: لهالتشجيع وقالت 

  )2(."أشاطرك إياه

  .التصغرياالستفزاز و واهلدف من هذا احلوار      

أتعلم يا بين هناك يف اليابان الياكوزا أي املافيا اليابانية : قال له صديقه الضابط ذات يوم، حني زاره يف داره"     

تقطع كل  اليت تسيطر على كل شيء، لكن عندما يضيق الناس ذرعا بتصرفام فإم يقررون باإلتفاق فيما بينهم،

هي أشبه ما تكون بوضعيتنا حنن يف هذا : وإبراهيم يعلق عليه قائال...عالقة ا، أي ال صباح اخلري وال مساء اخلري

نار الرغبة يف األثر واالنتقام هي اليت تنكي أعماقه، ...بينناالبلد، ذلك منوذج السلوك الذي ينبغي انتهاجه فيما 

  )3(."ومل الليونة حيال أولئك الوحوش: تساءل أمام دهشة صديقه الضابط

  .فساد احلكمتصوير واهلدف من هذا احلوار      

                                                           

  .25الرواية، ص  )1(
  .28الرواية، ص  )2(
  .123-122الرواية، ص  )3(
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اللقاء األول، وما عندما دخل وزارة الدفاع الوطين استقبله شخص يرتدي بذلة زرقاء أنيقة، مل يعجبه هذا "     

أي هو الزي املطلوب؟ أين بطاقة التصويت؟ فرد عليه : أسرع ما حاول ذلك الشخص أن يؤثر عليه حني سأله

  )1(."! أنا ال أملك ربطة عنق وال بطاقة التصويت: إبراهيم بكل برودة

عامل مع البسطاء وأصحاب هذا احلوار بعدا سياسيا الغرض منه هو الكشف عن ازدواجية املعايري يف الت حيمل     

  .ربطات العنق

مرت بعض الثواين قبل أن ينهض األربعيين من مقعده ليدور دورة قصرية حول املكتب ويقول بنربة هادئة "     

  ! لقد كنت صديقا للضابط الكبري، وأنت ال تنكر ذلك: جدا

  ! يف هوية مرتكيب اجلرمية أنا ال أعرف شيئا من اغتيال صديقي الضابط وأشكك: قال إبراهيم بصوت متزن

  أنت تتهم جزء من السلطة؟: ويف هذه اللحظة ضرب األربعيين املكتب بيده

أجل أم جزءا من السلطة اليت تسري شؤون البالد وعلى إثر ذلك : ومل يراقب إبراهيم نفسه فأجاب بإحلاح     

  )2(."توازنه وسقط أرضا دقاألربعيين لتقع على حد إبراهيم فجاءت يد 

، وهو التعبري عن الرأي يف إبراهيم والعسكري داخل الزنزانة ويف هذا املقطع األخري يصف لنا احلوار الذي دار بني

  .مسألة االغتيال وحتميل السلطة مسؤولية القتل

  : الحوار الداخلي -

اورة للبطل وقد اعتمد الكاتب على احلوار الداخلي لرسم أفكاره وتساؤالت ما يدور بذهن الشخصيات احمل     

  )3(."لكنين لست سوى إنسان مسكني يف انتظار أولئك السادة من الدوائر العليا":عونبدأ ذا املقط

                                                           

  .139الرواية، ص  )1(
  .148الرواية، ص  )2(
  .74الرواية، ص  )3(
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فاحلوار الداخلي هنا يعرب تدمر إبراهيم نتيجة التهميش الذي تعيشه الفئة الضعيفة، واستحواذ الطبقية      

  .اب السلطة مبنظار االحتقاروالسلطة والنفوذ يف اتمع اجلزائري، فهو يكره نظرة أصح

: ويظّل إبراهيم بتحسر على ما جرى له يف العسكرية ويا ليته مل يذهب إىل وزارة الدفاع الوطين يوما حيث قال

ليسانس يف الرياضيات، مث ماذا؟ خرقة يف ! ا ضحية من ضحايا هذا النظام، لست مستعدا لكي أغتفر ذلكنأ"

هنا ...ات، أي هذه التماثيلر حزامي، أنظف هذه الوقاحات، هذه العبااليد دائما وأبدا، أو هي معلقة يف 

  )1(."وهناك

يف اليوم ": أما املقطع اآليت فهو يعرب عن حاالت النفسية املزرية حني فقد ساقه، وهو يف املستشفى يقول     

الوطنية انتهت  الذي شعرت فيه أين قادر على التوكؤ على عكازين، طلبت مغادرة املستشفى، عرفت أن خدميت

  )2(."يف اللحظة اليت استعدت فيها وعيي، بعد انفجار اللغم

أال يكفيين أين أمحل اغتياالم وأحقادهم مثل وشم عميق الغور، شديد ": وكالم إبراهيم يف مقطع آخر     

تعداد لكي السواد، يف أعماق وجداين، فتلم أمحلهم اليوم هذه األشكال الربونزية؟ من قال هلم أنين على اس

  )3(."أشاركهم يف قلب القدر اإلنكشارية لست منهم

ولقد كان احلوار الداخلي يف الرواية يدور حول اسرتجاع إبراهيم للذكريات العسكرية مث حدوث انفجار      

  .اللغم، وبعدها ما حدث يف املستشفى

تكثيف البعد الدرامي يف السرد، وبيان قدرته يوضح الراوي يف املشاهد السابقة الدور الذي قام به احلوار يف      

  .على إتاحة الفرصة لرسم الشخصيات، وإعطائها اال لتفصح عن نفسها

استطاع الكاتب خلق التشويق لدى املخاطب السردي، وليس القارئ على حد سواء وفتح شهيتهما على     

  .عامل احلكاية من خالل املشهد
                                                           

  .67-66الرواية، ص  )1(
  .74الرواية، ص  )2(
  .86-86الرواية، ص  )3(
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  : الوقفة -

 اللجوء إىل الوصف، وهو ليس من فعل الراوي، وحده بل طبيعة القصة تبني ذلك، هي حبس األحداث و      

  .فالوصف والوقفة مرتبطان ارتباطا وثيقا وهلما دور يف زيادة مجالية النص الروائي

: تبتدئ الوقفة الزمنية عندما يكون الراوي يصف األماكن والشخصيات يف الرواية، وتبدأ يف هذا املقطع     

القتيل لن يكون موضوع حتقيق بوليسي، ولن يقوم األمن العسكري بفتح ملفه مرة ثانية بعد اليوم، ناس  الضابط "

  )1(."خسارة ال مثيل هلا يف األبدان واألرواح ! كثريون سقطوا ضحايا هذا البلد

بالذات يف الزنزانة ويف اية الظهرية جاءت الضاوية ثائرة غاضبة، متنت أن ترى محيد وهو يتخبط يف بوله "     

  )2(."اليت كان إبراهيم سجينا فيها، وكانت تلفت أدق األوصاف عنها وعن معاناة إبراهيم

وهنا يصف الراوي حالة الضاوية وحتسرها على حالة إبراهيم يف السجن وهو يعذب ما كان هو املذنب أبدا بل 

وجد إبراهيم نفسه :"فسه ضحية هذا النظام ضحية من ضحايا السلطة اجلامدة والطاغية كما يقول إبراهيم هو ن

عاريا مثل دودة، شعر حينها بعينيه حترقانه من األمل، ما كان خجال عن عري جالديه أكثر من ذي قبل وقال بنربة 

  )3(."املنتصر ستفكر ستكشف عن كل ما تعرفه عن صديقك

يكثر فيها من  مل إىل أنه "ملرزاق بقطاش" رقصة يف اهلواء الطلق"خنلص من خالل دراستنا للزمن يف رواية      

حصلت فعال يف حياته،  اتقنيات االستباق مقارنة مع تقنية االسرتجاع بأنواعه، وذلك ألن الراوي يعرض لنا أحداث

تقنية احلذف بأنواعه وخاصة احلذف االفرتاضي، أما الوقفة فهي قليلة وذلك الهتمام الكاتب مل يستعمل 

 .الوصف بتفاصيل احلدث أكثر من

  

                                                           

  .159الرواية، ص  )1(
  .153الرواية، ص  )2(
  .147الرواية، ص  )3(
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  ": رقصة في الهواء الطلق"أهمية الزمن في رواية   -

يشكل " رقصة يف اهلواء الطلق"وتسلسلها وعنصرا أساسيا يف بنائها ويف رواية للزمن أمهية يف سرد األحداث      

يدا من الزمن لعبة من أالعيب السرد، الذي اختارها مرزاق بقطاش كتقنية خاصة إلنتاج املنت الروائي وأتقن هذا ج

  .خالل ممارسة العملية السردية، من تشابك وتداخل يف األحداث

فتداخال معا ) املاضي واحلاضر(لعبة ألنه حترك بني زمنني مها " مرزاق بقطاش"نالحظ يف الرواية أن الزمن عند      

  .الزمن الرواية ظل مفتوحا متواصال رغم املراحل املختلفة اليت عربا الذات

بني زمنني متعاقبني يف وجه " إبراهيم"احلالة النفسية واالجتماعية لشخصية عن فقد متكن الكاتب أن يعرب      

  .الصراع النفسي

اتضحت بعض معامل الزمن يف الرواية، وبدا أثر سريه يف حياة الشخصيات، وبالتايل تغري مشاعرها وطباعها      

  .استجابة للزمن النفسي واحلقيقي على حد سواء

 تعميق األحداث تكمن يف بلورة األحداث وتقدميها يف إطار املنهجي والسردي املتكامل، باإلضافة إىل     

بني الروائي حاول تنبيه املتلقي وبعث أسلوب التشويق واإلدارة يف مسايرة األحداث، حيث  حيث وربطها بالواقع

  .وبناء داليل تفاعلي جاء االستباق واالسرتجاع لبناء األحداث وفق نسق تصاعدي حمكم،
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  بنية المكان :ثانيا

  .يتنوع املكان داخل النص الروائي من خالل حركات الشخصيات والزمن واألحداث اليت تبىن عليها الرواية     

 ،نكاألما تبني لنا اعتماد الكاتب على جمموعة خمتلفة من " رقصة يف اهلواء الطلق" ومن خالل دراستنا لرواية 

لتصوير أحداث روايته وإبراز دور شخصياته، فتنوعت بذلك وانقسمت بني مفتوح ومغلق، ألن كل واحد وذلك 

  .من هذين النوعني يتميز بداللته اخلاصة

إن اختيار الراوي هلذه األماكن مل يكن جغرافيا فحسب بل كان للجانب الفين والتأثري النفسي أثر بالغ يف ذلك 

  .اسيس ومشاعر شخصيات الروايةالتعامل الذي يربز للقارئ أح

  :األماكن المفتوحة - 2-1

   )1( ."ده حدود ضيقة يشكل فضاء رحبرجي الحتحيز مكاين خا:" يعرف املكان املفتوح بأنه     

  :بكثرة" رقصة يف اهلواء الطلق"رواية  املفتوحة يف األماكنذكرت وقد      

  :المدينة - 

،فاملدينة مكان "اجلزائر العاصمة"يف الرواية "املدينة الكبرية"مرزاق لقطاش بــ ذكرت املدينة يف الرواية  ويقصد      

مفتوح  تتوفر فيه خمتلف املرافق األساسية للحياة وأماكن الرتفيه، كاحلديقة اليت وقعت فيها اجلرمية يف النص 

 :الروائي

هلم وال مأوى،رغم العارفون  وطلت أرباض احلديقة موحشة مع أا يف العادة موئل لبعض من ال سكن"     

 )2(."1930بتاريخ املدينة أا مل د عاصفة هوجاء يف مثل شدا منذ عام 

                                                           

  .51، ص)دراسة بنيوية لنفوس ثائرة(أوردة عبود، املكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية )1(

  07الرواية، ص) 2( 
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  :كما ذكرت املدينة يف هذه املقاطع

  )1("يف صباح اليوم التايل اصطحبت الضاوية إبراهيم حنو الضفة الغربية"

  )2("على من ميتلكون احلديد والنار واملالأدركو أن املمارسة السياسية يف هذه املدينة مقصورة "         

وهنا يقصد الكاتب ما يدور يف املدينة من ظلم سياسي ميارسونه أصحاب السلطة على الطبقة الضعيفة سواء       

عامل نظافة يف املدينة الكبرية جمرد براهيم صاحب شهادة الليسانس يف الرياضيات الذي أصبح مثل اكانت مثقفة 

  .األميأو على 

حتدث أيضا عن مدينة معسكر، وهي تلك املدينة اخلالدة ببطلها األمري عبد القادر، فيها أدى إبراهيم اخلدمة 

  .العسكرية مع صديقه سفيان

  )3("املسكني والدي، انتقل إىل مدينة معسكر، مل يطلعين على وفاة والديت يوالد"

  )4("القادر عبد  األمريظننت أن والدي وقع حتت سحر "

  .واليابان وباكوزا ليزانفاليد ر مدن أخرى على غراركما ذك

  .وميكن القول بأن فضاء املدينة يف الرواية محل دالالت تارخيية واجتماعية     

  :الحديقة - 

هي الفضاء الذي ذكر كثريا يف الرواية، وفيه تطورت أحداث العمل الروائي وحتركت الشخصيات، ألا موقع      

  .الرواية فيها وقعت جرمية قتل الضابط العسكرياحلدث املهم يف 

  )5("بدت على علم بأن اجلرمية ارتكبت يف احلديقة خالل الليلة الفائتة"

                                                           

  ." 45الرواية، ص) 1( 

  .69الرواية، ص) 2( 

  .70املصدر نفسه،ص) 3( 

  .71املصدر نفسه، ص)4( 

  .23املصدر نفسه، ص)5( 
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  .وبالتايل حتول هذا الفضاء احلي إىل فضاء املوت

  :أعطى الكاتب وصفا جغرافيا للحديقة يف قولهقد و      

  )1("تقع احلديقة فوق ربوة صغرية يف قلب املدينة"

  )2("إىل ميني اجلهة السفلية تقع العني على جزء من امليناء"

  )3("واملكان الذي تلجأ إليه الزوارقيالية ظهر األمري تأما اليسار ف"

  .ذكر أيضا بعض التفاصيل اليت توجد يف احلديقة      

 ط احلديقةستتو  تعمها وشجرة الدرداء اليت كانالصغري لألمساك، اليت كان يهتم ا إبراهيم ويط :احلوض     

  .ومتثال محال األرصفة

  )4(."السمكات ت لوا األمحر بعد الليلة اهلوجاء أن، ولفت انتباهه فدار حول احلوض الصغري"

  )5(."هذا متثال فقد وظيفته األساسية األوىل: منذ بداية عمله يف احلديقة وهو يردد جهر"

  )6(."السابقة اليت تتصدر قلب احلديقة تشوهت هي األخرىرة الدرداء شنه الحظ مبرارة شديدة أن جأغري "

  .و مكتب املدير هاليشألماكن املوجودة يف احلديقة كالذكر الكاتب بعض ا كما

الذي فقد هويته األصلية ألن الزمن فعل فعلته فيه فيقول  ليهاوصفا دقيقا للش "شمرزاق بقطا" أعطىقد : الشاليه

  .يف وصفه للمكان

عمق األزمنة وخطورة الواقع املؤمل، جعلت الشاليه يفتقد للقيمة احلياة فهو أصبح مكان منسي، فالروائي حاول 

  .مقاربة داللية بني األحداث واملكانوخلق وضعنا يف قلب احلدث 

                                                           

  .21، صالرواية)1( 

  .20املصدر نفسه، ص)2( 

  .20املصدر نفسه، )3( 

  14املصدر نفسه، ص)4( 

  .15املصدر نفسه، ص)5( 

  .15املصدر نفسه، ص)6( 
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اليت تعرف صار سقفه رماديا بفعل األمطار اليت تعاورته، والرطوبة والعش املرتاكم عليه على مدار العام، واجهته "

  ) 1(."العرصات اخلشبية اليت يستند إليها املدخل هي اليت ظلت حبال جيدة. الطالء وال التلميع منذ زمن بعيد

اليت ارتكبت فيها، فاحلديقة مكان راع حول املتهم الرئيسي للجرمية ذكرت احلديقة كثريا يف الرواية ألا مكان ص

  .احلدث الرئيسي جرت فيه معظم أحداث الرواية

   :البحر - 

معينني، وقد ذكر يف الرواية اليت حمل  أشخاصميثل مكانا مفتوحا لكونه يضم فئات متعددة ال يقتصر على      

  ":يف املقاطع اآلتية الدراسة

  )2(."كان خيرج للصيد صوب البحر مع صديق والده" 

كان يذهب للبحر للصيد وهو بكامل وهنا يتذكر إبراهيم أيام شبابه الزاهية قبل احلادث الذي وقع له حني       

  .صحته

رغم العارفون بتاريخ "ويف هذا املقطع يصف لنا الكاتب صورة البحر املوحشة يف الليلة اليت شهدا اجلرمية      

  )3(.1930شدا منذ عام تشهد عاصفة هوجاء يف مثل  مل املدينة أا

  : الشارع - 

قليلة ألن معظم أحداث الرواية كانت يف احلديقة حيث ذكر يف هذه مرات " رقصة يف اهلواء"جاء الشارع يف      

  .املقاطع

  ) 4(."ارتفعت أمواجه مقدار مخسة عشرة مرتا، لتقفز فوق الشارع املطل على امليناء العتيق"

  

                                                           

  .17الرواية، ص) 1( 

  .43ص املصدر نفسه،) 2( 

  .7املصدر نفسه، ص) 3( 

  7املصدر نفسه، ص ) 4( 
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  )1(."شدها من يدها وابتعد ا حنو الشارع املطل على البحر"

   :الجسر - 

يف روايته، ليشري إىل طمع أصحاب النفوذ واستغالهلم خريات البالد لصاحلهم أمثال  "شمرزاق بقطا"ذكره      

  .بىن ا اجلسرل االستفاد من مواد البناء اليت عم الضاوية، يريد شراء اجلسر من أج

انظر إىل هذا اجلسر الصغري ليكن يف علمك أن عمي قرر شراءه أجل شراءه، زاعما أنه يريد استعادة احلجر "

  )2(."زرق،لكي يستخدمه يف بناء فيال جديدةاأل

  .فاجلسر هنا رمز للفساد والنفوذ والسيطرة على كل ما هو ملك للشعب

   :الحي

يعترب احلي من أكثر أمساء األمكنة العربية اليت تشري إىل معىن احلياة وحركتها الدائمة إال أن احلي يف الرواية مل      

يف احلي، نظر إليه أصحابه وكأنه قديس تليب له السماء دعوته يف أي :" املقطعيذكر إىل مرة واحدة يف هذا 

   )3(."حلظة

   :الميناء - 

  .البحار واحمليطات، فيه يتم تفريغ وحتميل السفن بالبضائع والركاب ئاطو ى شهو مكان على الساحل أو عل     

الكاتب يف روايته عدة مرات، ووصف فيه حركة نقل بني اجلزائر وفرنسا، والطريقة السرية اليت تسلم فيها  هوقد ذكر 

  .البضائع دون اخلضوع للرقابة، فقد شبه السلطة العسكرية باملافيا اإليطالية

السلع والعساكر يظل امليناء يف غليان دائم طوال حرب التحرير، تواترت عليه سفن جتارية وأخرى حربية، ناقلة "

  )4(."بني اجلزائر وموانئ مرسيليا وتولون والنكرك

                                                           

  .51ص  الرواية،) 1( 

  .56املصدر نفسه، ص )2( 

  .152املصدر نفسه، ص ) 3( 

  .75املصدر نفسه، ص )4( 
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  .حتول املكان هنا من املرجعية االقتصادية إىل مرجعية سياسية تارخيية

  )1(."سفن ترسو كل يوم يف امليناء وعلى متوا حاويات خمتومة مينع رجال اجلمارك أنفسهم من االقرتاب منها"

أنفسهم أن يذهبوا راحلني إىل أقصى نقطة من الرصيف الربي، أو حنو  كان يف استطاعت سكان القصبة"

للصالة يف جامع سيدي ابراهيم، الواقع بالقرب من املنارة، العكس هو  الذي  مريياليةالصخور الشرقية من األ

  ."حيدث اليوم، كل شيء ممنوع يف امليناء

وهو تكريس حلالة الفساد والضياع  ية اليت حتدث داخلهرية غري الشرعمينع دخول امليناء نظرا للعمليات التجا     

  .هذا الفضاء املفتوح الكاتب يف تلك الفرتة اليت وظف فيها

   :المقبرة - 

   .بعد موته، ويدفن وكان حضور املقربة يف الرواية واسعا منتشرا هي املكان الذي  يؤول إليه اإلنسان     

احلرب التحريرية، وغادر املقربة  أثناءء امع عدد من رفاقه الشهدمث نفض الرتاب عن يديه على غرار ما يفعله "

  )2(."مطأطأ رأسه

  .وهنا يتحدث الكاتب عن مراسيم دفن الضابط العسكري الذي قتل يف احلديقة     

  ."دخول املقربة حمرم على كل من هب ودب يف املدينة الكبرية" 

  )3(."والعساكر يف كل  منعطف وزقاق املنافذ إليها مسدودة، ورجال الشرطة وأعوان األمن"

حىت املقربة أصبحت حتمل أبعادا سياسية فهي بؤرة للتميز بني الناس من خالل اجلنائز الرمسية واليت حتضر      

 .فقط فيها السلطات

  

                                                           

  .37ص الرواية،) 1( 

  .32ص املصدر نفسه، ) 2( 

  .34املصدر نفسه، ص) 3( 
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   :القرية - 

  .املنطقة ك، يتميز مبجموعة من العادات والتقاليد اليت ختص تلنةمكان حتده حدود جغرافية معي     

  .عن اازر اليت ارتكبت يف حق الشعب الضعيففيه وذكر هذا يف املقطع الذي حتدث 

  )1(."القرية اليت أبيدت عن آخرها حاضرة قبالته يراها من خالل عيين والده احملمرتني"

  .وهو تعبري عن حالة االنفالت األمين وإحالة إىل الطبقة البسيطة اليت حتملت عمق املأساة الوطنية     

   :المقهى - 

املقهى داللة على اإلنفتاح االجتماعي، فيه يتبادل الناس األخبار واملعلومات ويتبادلون أطراف احلديث منه      

بل إنين شاركته يف تناول احللوى البسيطة اليت أعدا والدته " الرتفيه وجاء هلذا املفهوم يف الرواية اليت حمل الدراسة 

  ."ننا حنن الثالثة يف مقهى مبدينة معسكراملسكينة و اقتسمناها فيما بي

  .على اخلصوصية االجتماعية هلذا الفضاءالكاتب يف الرواية فقد حافظ 

   :المزبلة - 

هي مكان لوضع النفايات واألوساخ لكنها أصبحت مكان رمزي يف الرواية العربية ويظهر  هذا يف قول      

اء التبعة على املؤسسة العسكرية اليت عصرته على حد وهو يقصد من وراء ذلك إلق:" يف هذا املقطع "بقطاش"

  )2(."املزبلة ىلإ بة الليمون، مث قذفت بهحقوله، مثل 

وهي داللة مرحية على عدم اهتمام املؤسسة األمنية العسكرية بقيمة اخلدمات اليت قدمها إبراهيم خالل      

  .اخلاصة ا مراحل انتمائه له وهو نكران للجميل  وميش صريح لإلطارات 

... الراوي يصور لنا وضعية البطل ووضعية الشخصية العسكرية يف اجلزائر، حيث الظلم والتهميش واحلقرة، وهلذا اا

  .بنا من العام إىل اخلاص أي من وضعية اجتماعية إىل وضعية فنية ختيلية

                                                           

  .113ص الرواية،) 1( 

  .40ص الرواية، ) 2( 
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يعة املوضوع الذي ميثل قضية يف روايته األماكن املفتوحة بكثرة وذلك لطب "مرزاق بقطاش"ولقد استعمل      

  .إنسانية واجتماعية وسياسية فهي مشرتكة بني مجيع الناس وفئات الشعب

  :قةاألماكن المغل - 2-2

ماكن املغلقة يف الرواية بني البيت واملستشفى السجن، وقد محلت دالالت حمددة ارتبطت حبالة القلق ألتنوعت ا

  .احلياةالبحث عن و واألمل عن املأساة والتحدي 

 :البيت  - 

فيه معظم  اإلنسانيشتغل البيت حيزا مهما يف حياة اإلنسان وغالبا ما يكون مصدر راحة وطمأنينة، يقضي      

  .وقته

إن اجلرمية والكذب مع أولئك يسريان : امتنع عن متابعة نشرة األخبار املصورة قالو  الدار ىلإحيث عاد إبراهيم "

  )1("القائمةجنبا غلى جنب يف ركاب السلطة 

  ."مستقر اإلنسان الذي يعيش فيه مع عائلته ويقضي فيه وقته البيت فهوفقد حافظ الكاتب على داللة      

  .إليه إبراهيم بعد الضغط الذي يعيشه يف احلديقةبيت هو املكان املريح الذي يعود فالكاتب صور لنا بأن ال

 : المستشفى - 

  .تقال غلى األحسنناملكان الذي يقدم الراحة والطمأنينة من أجل الشفاء واال هو     

 

 

 

                                                           

  .112، صالرواية) 1( 
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  :وقد ورد املستشفى عدة مرات يف الرواية

يف املستشفى علمت أنه لفظ الروح على الفور يف اثناء انفجار مل أبك، ومل اصرخ وهل هناك من فائدة يف البكاء "

  )1("النسيان والصراخ؟ وجدت نفسي أختبط يف حميط هائل من

  .يف املستشفى "سفيان"عليها إبراهيم أثناء وفاة صديقه وهنا يكشف الكاتب عن املعاناة النفسية اليت مر      

صعبة على إبراهيم يف املستشفى  جراء احلادث الذي تعرض له فقد أصيبت ساقه اليسرى جبروح وكسور  أياممرت 

  .بليغة فصار شاب أعرج يف مقتبل عمره، وهذا ما أثر على حالته النفسية

مضت علي جهنمية قبل موعد العملية اجلراحية، الرغم من أن املستشفى عسري، أي له الكلمة األول واألخرية "

  )2(."كل شيء، إال أنه ما كان جمهزا جتهيزا جّيدا  يف

أمضيت مخسة وأربعني يوما يف املستشفى، يف اليوم الذي شعرت فيه أنين قادر التوكؤ على عكازين، طلبت "

  )3(."مغادرة املستشفى

  .حالة إبراهيم يف حادثة اللغم منذ دخوله املستشفى حىت خروجه "مرزاق بقطاش"يصف هنا      

   :ةالزنزان - 

الشكل والتأثري  فهي جزء من السجن، فالزنزانة اليت وصفها لنا إبراهيم يف  هي مكان له خصوصية من حيث     

ه املقاطع ب هذا ماجاءت حلضيقها وما يوضجمرد زنزانة بل جحيم ومدفن،نظرا تكن  مل" رقصة يف اهلواء الطلق"

  :اليت يف الرواية

 )4(."جدا حتت األرض اقتيد إبراهيم بعدها حنو زنزانة ضيقة"

  

                                                           

  .40، صالرواية) 1( 

  .74، صالرواية) 2( 

  .74املصدر نفسه، ص) 3( 

  .143املصدر نفسه، ص ) 4( 
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  )1(."الزنزانة ال تزيد عن مرتين طوال وعرضا" 

  . حيث ال حياة وال أصدقاء وال  عائلة داخل الزنزانة

وصفا هندسيا دقيقا لفضاء الزنزانة واحلالة املزرية اليت عاشها  إبراهيم داخلها من عفن  "مرزاق بقطاش"قدم      

وضيق وخوف والعذاب الذي تلقاه من طرف العسكريني الذين عذبوه اشد العذاب من أجل  كشف العالقة اليت  

  .كانت تربطه بالضابط املقتول، واإلقرار جبرمية مل يفعلها

  :املقاطع اآلتيةوقد ذكر الكاتب هذا يف 

يستحيل ان : انطرحت وسطها اسفنجة تعافها حىت الكالب، رائحة بول قدمي تنبعث منها، صرف بأسنانه وقال"

أمتدد على هذه االسفنجة حىت وإن عجزت عن الوقوف هذه املذلة وقد جتسدت يف شكل اسفنجة تناوبت عليها 

  )2("أجساد املعذبني

صباح صغري أصفر معزوز يف السقف يستطيع أن ميد بيديه إليه كيفما م.يوجد مرحاض بداخل الزنزانة ال" 

  )3("شاء

  .الظاملوقد شكلت الزنزانة يف الرواية اليت حمل الدراسة اخلوف والتعاسة لدى إبراهيم أحد ضحايا النظام 

اعية والسياسية أحداث الرواية نظرا لعمق األزمة وارتباطها بالقضايا االجتم ىاملفتوحة عل األماكنسيطرت       

حيث حاول بقطاش الكشف عن اجلوانب املسكوت عنها يف العالقة بني األنا واآلخر وبني االنتماء والالإنتماء 

) الزنزانة(فهذه األمكنة بينت عمق الصراع احلاصل والفساد  املنتشر يف دواليب السلطة، كما مثلها مثل السجن 

  .4للصمود والتحري كفضاء مغلق رمزية

  

                                                           

  .144املصدر نفسه، ص) 1( 

  .144، صالرواية ) 2( 

  .144املصدر نفسه، ص) 3( 
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  : الشخصيات: ثالثا

تعّد الشخصية مكونا أساسيا وعنصرا مهما فهي املربر الوحيد لتصوير احلياة اليت يستعني ا الراوي اليصال      

رسالته إىل املتلقي وتتنوع الشخصية وختتلف باختالف األحداث داخل الرواية حسب احملددات واملعايري اليت بدأ 

   :منها كل دارس وميكن تقسيمها إىل

  :شخصيات محورية-أ

تتميز الشخصيات الرئيسية بكوا األساس داخل العمل الروائي وهي اال الرئيسي الذي تدور حوله       

األحداث بل تعترب مصدرها، فالشخصية كلما منحها الراوي أو القاص احلرية تكون قوية ومهيمنة يف العمل 

  : الروائي وقد قمنا بإسقاط هذا النوع من الشخصية على الرواية كاآليت

 :اهيمإبر  •

نا منذ بداية العمل الروائي إىل ايته، هو أهم شخصية إذ يعترب بطل هو الشخصية األكثر حضورا تالزم      

حامل لشهادة الليسانس يف الرياضيات، طموح للدراسة مثل اإلنسان عقليا مثقف الرواية، جند إبراهيم شاب 

 )1(.»الشاب إبراهيم حامل لشهادة اللباس يف الرياضيات«وعاطفيا 

تبدأ حكايته ومعاناته من احلادث املدبر الذي تعرض له أثناء اخلدمة العسكرية، حيث فقد ساقه وأصبح      

  .أعرج

بعد هذا احلادث أطلق لسانه يف نقد حاد للمؤسسة العسكرية، مل يلقى دعما من أحد فيها، ومل يستطع هذا      

  .صبح إبراهيم عامل نطاقه باحلديقة العامةالشاب أن جيد عمال، إال بعد توسط صديق والده، فأ
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إبراهيم يكنس احلديقة يف كل وقت، وينظف التماثيل، ويسهر على حوض األمساء احلمراء، ومينع األطفال من «

ختطي احلواجز، وغريها من عشرات األشياء األخرى، ملاذا حياولون النيل منه ذه الطريقة املؤذية؟ أتلم يسهرون 

  )1(.»تكوينه لكي يقوم بعمل دي تقنية عالية؟بأنفسهم على 

ومل يبق احلال على ذلك فقد ام جبرمية قتل الضابط السامي الذي كان صديقه رغم أنه بريء القول إىل      

إلقاء التهمة عليه كانتقام منه، ورغم تلك احملاوالت اليت قامت ا الفتاة الضاوية اليت أحبها وأحبته إىل أنه ال نفاذ 

  .نتهى به األمر أن دخل السجن وبعدها نقل إىل املصحة العقليةوا

وظف الراوي هذه الشخصية للداللة على ضحايا النظام الفاسد وما يعانوه من حرمان وميش وفقدان      

  .احلقوق رغم براءم

  :والد إبراهيم •

أمضى «بالبحر ينظفها طيلة أعوام هو شخصية متزنة نظرا لكرب سنه، فقد كان عامل نظافة يف منارة األمريالية 

املسكني أكثر من أربعني عاما يف أمريالية البحر ينظف املنارة الكبرية لكي تدي السفن بضوئها، وعاش على 

الكفاف يف معظم األحيان، سواء أأمطر السماء أم صحت كنت أراه يلبس زيه الرمسي األسود ويضع قبعته قانعا 

  )2(.»امليناء يتبادل بعض احلديث مع عمال األرصفة قبل أن يلتحق بعمله راضيا، ويكون حاضرا يف أرياض

املنارة ...املنارة فرد من أفراد أسرته«وكان يرتبط باملنارة ارتباط وطيدا حيث يعتربها جزء من حياته وبيئته الثانية      

ي أي املنارة، أشعر بالسعادة جزء ال يتجزأ من حياته قال ألحد أصدقائه يف يوم من األيام عندما أكون يف دار 

  )3(.»الغامرة، أما حني يكون صحبة ابنه فيقول إنه يقوم بعمل فنان يسهر على نظافتها
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  .وهذه الشخصية اجتماعية أكثر من كوا سياسية إذ متثل سلطة األب احلنون واملسؤول املوجه واملرشد كذلك

  .خالل املواقف املتكررة اليت وقعتوقد كان له تأثري يف تشكل شخصية البطل إبراهيم من 

  : حميد العسكري

هو شخصية متميزة رئيسة تصادفنا منذ بداية النص السردي، هو  املسؤول عن الوضع األمين يف احلديقة هو      

  ).إبراهيم(شاب أنيق يبلغ الثالثني من عمره غري متسامح ومغرور وحقود على البطل 

محيد ذلك املشؤوم الذي كان مسؤوال «: اخلدمة العسكرية من خالل هذا القولحيث كان هو املدبر حلادث      

  )1(.»الشقاء، أي اخلدمة الوطنيةمبطحنة عين أثناء مروري 

: وجند هذا يف قول الراويستفزه، كما أنه ينافسه على الفوز بقلب ضاوية بني أخ اجلنرال ويظل يراقبه وي     

الفوز بقلب ضاوية، ولو استطاع أن يلقي بإبراهيم من جبل شاهق ملا تردد  السياق بينه وبني إبراهيم من أجل«

  )2( .»حلظة واحدة

أول من وجه مة القتل إلبراهيم وسعيه إللصاقه ا رغم أنه يعلم برباءته لكنه قاسي ودوره غامض يف  فهو     

غريه للقيام مبهمة غامضة يف هذه وهل هناك أقسى من محيد، ومن الذين «: الرواية، ويتجلى ذلك يف هذا القول

احلديقة نفسها؟ أنا أرى يف هذا األمر شتيمة وتلطيخا يغش يف اللعبة، ويسرق وهو قادر على ارتكاب جرائم ال 

  )3(.»تغتفر ال مناص يل من الصرب أمل أال أجلأ إىل ما ال حتمد عقباه مع هذا العسكري وإدارة احلديقة العامة

  : )السامي(الضابط العسكري 
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رجل يتصف ) إبراهيم(يف الرواية وهو صديق البطل نا هو رئيس أمن خفر السواحل، شخصية مهمة تصادف     

الضابط رجل تقي فيما قيل عنه رآه الناس «: بالنبل والطيبة والعدل والوفاء نلمس هذا من خالل قول السارد

  )1(.»مرات عديدة يف املساجد يصلي صالة اجلمعة

الكبري السامي راح ضحية يف جرمية قتل بضعة حتت ظروف غامضة رغم أنه كان ألطف رجل، الضابط      

يسعى إىل العمل بصدق ومصداقية لكن مل حيالفه احلظ للعيش عمرا طويال، خاصة يف تلك الفرتة بالذات، فلرمبا 

احلاويات الفاسدين، ويتضح السبب يف قتله أنه كان يعرقل العمليات التجارية غري الشرعية اليت يقوم ا أصحاب 

إن سبب اغتيال الضابط يوجد هاهنا بالذات، لقد رفض رفضا قاطعا أن يقوم «: لنا هذا من خالل القول

أصحاب احلاويات بإنزال بضائعهم يف قلب الليل لكي ال تقع عليهم أنظار الرقابة ولكي ال يكونوا حمل فضول 

  )2(.»الناس

  .االستغاللالالأخالقي وظف الكاتب هذه الشخصية للداللة على ثياب اجلرمية اللبسوا أيقة و إال أم أخفوا احلق

   :الضاوية

فتاة «هي امرأة مجيلة تتميز بأخالق عالية وحمبة للخري واحلق والعدالة، وهي من عائلة ثرية ابنة أخر اجلنرال      

، وهي فتاة ثائرة )3(»حركات ظريفة ومتميزةذات عنق نافر، ترتدي لباسا يف الكثري من دالئل التهور، لكنها ذات 

ضاوية ليست ذات طبيعة سهلة بل إا تنطوي على الكثري من الشراسة يف مجيع الشؤون مبا فيها العاطفة، «الطبع 

  )4(.»هي فتاة تقول كل ما جيول خباطرها أمام اجلميع
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أحبت هذه األخرية البطل رغم إعاقته اجلسدية، وحتدث اجلميع من أجل إثبات براءته وختلصه من مة القتل اليت 

أما ضاوية فلم تبقى مكتوفة األيدي بل سعت السعي كله لكي «: ألصقت به ونرى هذا من خالل قول الكاتب

  )1(.»يتدخل عمها ويساعد إبراهيم

 احلسبان وهو أمر مأساوي وحمزن ذلك بدخول إبراهيم إىل السجن مث بعدها لكن القدر خبأ هلما ما مل يكن يف

إىل املصحة العقلية، وقد وظفها الروائي للداللة على املرأة اجلزائرية املساعدة والثائرة واملغامرة واملؤيدة لالنتصار 

  .وإثبات احلق

  ): الفاعلية(الشخصيات المساعدة -ب

  .اثوتربط بالبطل من حيث منو األحد

   ":الجنرال"عم الضاوية       

غلبة على الضعيف وهو عم نكرة لألصل وحمب للنفس على غريه، ومتثل طبقة النفوذ والهو الشخصية امل     

تزعم عمها الضابط السامي ينوي «: الضاوية، تلك الفتاة اليت أحبت إبراهيم وأحبها ويذكره الراوي يف هذا املقطع

يف هذا الوطن، جسر صغري قدمي مبين باحلجارة الزرقاء من ذا الذي يفكر اليوم يف شراء شيء مل يعهده الناس 

يريد امتالك جسر فقد وظيفته األوىل بدال من أراضي فالحية وعمارات يقال إن الفالحة ...امتالك جسر؟

  )2(.»استحوذت على رؤوس أولئك الذين حيكمون هذا البلد

فعم الضاوية انتهازي ورجع شجع يف إرجاع حقوق الغري هذه هي احلقيقة اليت أدركها إبراهيم بعد تلك الزيارة      

جاء اجلنرال عم الضاوية إىل احلديقة ملقابلة إبراهيم وجده داخل الشاليه، حيتسي شايا ويدلك ساقه «: املفاجئة
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ه الزيارة املفاجئة، وهي أول مرة جييء مصحوبا ببنت اليسرى، وفهم إبراهيم على التو أن هناك أمرا ما وراء هذ

  )1(.»أخيه

  : مدير الحديقة

هو شخصية سامهت يف سري أحداث الرواية رغم أا مل تتفاعل كثريا مع احلدث كون اجلرمية هلا مسببوها،      

نصحه «لمة لصاحله غري أنه مساعد جند أن مدير احلديقة كان جبانب إبراهيم يدعمه وينصحه أن ال يتفوه بأي ك

السادة يف األوساط العليا قادرون على كل شيء مبا : مدير احلديقة بأال حياول استفزاز غرميه، قال له دفعة واحدة

  )2(.»يف ذلك تنفيذ حكم املوت يف شاب أعرج مثلك

احلديقة، حيث  فهي شخصية يراها القارئ ضعيفة بعيدة عن كل الشوائب واملؤامرات اليت حدثت يف تلك       

املدير مع رأيه لكنه ال يستطيع وال يتجرأ على القيام بشيء كل حركة من حركاته حمسوبة «كان مأمورا ينفذ وفقط 

ما : هو اآلخر يف حالة بطالته، طلب منه إبراهيم بنربة قويةومسجلة، وهو قد يفقد منصبه يف أي حلظة وجيد 

  )3(.»الذي حتتاج إليه لكي تدافع عن نفسك؟

  :سفيان

شخصية نالت نصيب يف الرواية حيث استدرجها السارد يف نصه للمسامهة يف سري األحداث، هو صديق      

إبراهيم شاب وسيم يبلغ من العمر اثين وعشرين سنة كان يرافقه أثناء تأدية مهام اخلدمة العسكرية قبل وقوع 

راح ضحيته الشاب سفيان تاركا وراءه احلادث املدبر من طرف رئيس األمن العسكري، هذا احلادث الذي 

عينه غابت إىل األبد ستظل حية يف زرقت «: ذكريات وحزنا للبطل إبراهيم، وهذا ما نلمسه من خالل هذا القول
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أعماقي طوال حيايت، كلما نظرت إىل السماء أو إىل البحر أو إىل أي شيء أزرق عادت صورته إىل طاغية 

  )1(.»...داحرة

الشخصية ساكتة مل تشكل دورا أساسيا يف السرد وإمنا مل تساهم يف تعقيد أو فك أحداث كانت هذه      

  .الرواية، بل كانت داللة عن االستغالل الضعيف

   :الرجل األربعيني

هو شخصية اهتم ا الروائي وهو احملقق العسكري األمين يبلغ من العمر أربعني عاما، شخصية مستهزئة      

حيقق مع إبراهيم بكل ثقة، حيث يستنطقه على جرمية ارتكبها وهو السبب يف بعث إبراهيم  وغري جدية فقد كان

سأله األربعيين دفعة واحدة حدثين عن الضابط الكبري «وزجه إىل الزنزانة مث إىل املصحة العقلية يتضح هذا يف 

أنت : ضرب األربعيين املكتب بيده...كنت على عالقة جيدة به أليس كذلك؟  !  الذي اغتيل يف احلديثة العامة

أجل أم جزءا من السلطة وعلى أثر ذلك : تتهم جزءا من السلطة؟ومل يراقب إبراهيم نفسه فأجاب بإحلاح

بعدها جاءت يد األربعيين لتقع على خد إبراهيم فقد توازنه وسقط أرضا وتوقف االستنطاق عند هذا احلد واقتيد 

  )2(.»حنو زنزانة ضيقة جدا حتت األرض

  ): الهامشية(الشخصيات العابرة -ج

   :سكان العمارات

لقد مت ذكر هذا النوع من الشخصية مرة واحدة يف الرواية ذلك لوضع حملة عن الساعات األوىل للجرمية، ولقد      

  : ذكر الراوي يف هذا القول
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الفضوليني من سكان العمارات احملاورة يتوافدون على مداخل احلديقة وهم ال ومع غبش الفجر بدأ بعض «       

ة احلقائق كلها متسائلني عن موعد ارتكاب فاتتهم حقيق يزالون حتت وطأة النعاس وتبادلوا فيها بينهم نظرات ممن

  )1(.»اجلرمية

   :مفتش الشرطة

ن مالبسات اجلرمية وذلك يف مرة واحدة للكشف عبداية الرواية لقد مت ذكر هذا النوع من الشخصية يف      

عثر مفتش الشرطة الذي وفد متأخرا  على ثالثة خطوط متتابعة من الدم املتجمد ودار حول «: املقطع املوايل

نفسه يف املكان عينه حماوال  التدليل على أن اجلرمية مل ترتكب عند مدخل الشاليه العتيق حيث توضع أدوات 

  )2(.»ل إن جثة الضحية سحبت إىل هذا املكان سحبا يف قلب الليل عندما اشتدت العاصفةالتنظيف وزاد فقا

ما إن انسحب الظالم حىت كان الطوق «: إضافة إىل رجال الشرطة الذين ذكرهم الراوي يف بداية الرواية     

يتمنطق البعض منهم األمين قد ضرب بإحكام حول احلديقة وما جاورها وتوزع هنا وهناك بشارع زرق الثياب 

مسدسات وبعضهم اآلخر رشاشات كالشنكوف، تقاطيع وجوههم تدل على أن كل واحد منهم ينطوي على 

  )3(.»عزمية راسخة لتلبية األوامر أيا كان نوعها

  .وقد استعان الكاتب ده الشخصيات للتتبع جمرى التحقيق وإدخال القارئ يف جو املشاهدة واألحداث    

  : لةالرئيسي بن ب

أول رؤساء اجلزائر بعد االستقالل ناضل من أجل استقالل اجلزائر عن االحتالل الفرنسي لكنه واجه خالل      

فرتة حكمه عدة مشاكل وأحداث، حيث وظفه الراوي يف هذه الرواية نظرا خللفية ومرجعية تارخيية سياسية يف هذا 

الذي شهد ذهاب الرئيس بل بلة من الساحة السياسية لصاحل  1965جوان  19وحدث انقالب «املقطع 
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عصابة كانت ختتفي وراء شعارات الثورة االشرتاكية وغريها من التسميات املبهمة، مأساة هذا البلد تضرب جبذور 

  )1(.»يةهاز واالنت ديعةعميقة يف تربة اخل

  .كانت تعيشها البالد ويعانيها الشعب يف تلك الفرتةوهذا دال على عمق األزمة اليت       

   :هواري بومدين

التارخيية رجعية ظفه الراوي هو اآلخر إلثبات اخللفية املهو شخصية تارخيية، هو ثاين رئيس للجزائر املستقلة و      

 1988األمر ال يعود إىل شهر أكتوبر من عام  ! العقلية العسكرية هي اليت صنعت مأساة هذا البلد«والسياسية، 

أي اليوم الذي عقد الشعب فيه العزم على أن يقلب النظام اجلامد، فسال كالطوفان يف الشوارع ليجرف كل 

أي يوم قام هواري بومدين مبا يسمى يف تارخينا بانقالب العقداء العقلية  1958شيء، املأساة تعود إىل عام 

  )2(.»ثورة حتريرية ضد احملتلني الفرنسيني ومنذ ذلك احلني مل يتطور البدل تطورا طبيعيا العسكراتية تغلبت على

  .صديق والد إبراهيم، أرملة الضابط، الويل الذي توىل ابنه، وأصدقاء إبراهيم :إضافة إىل هذه الشخصيات

تشغل كل واحدة منها قولنا بوجود شخصيات هامشية يف الرواية جمرد تصنيف خمف هلذه الشخصيات اليت      

  .حيزا مهما يف فضاء الرواية حىت لو كان دورها ضيق جدا

  : الحدث: رابعا

وميثل البناء الفين أو احلبكة الفنية رى األحداث فهو آلية تقدمي اخلطاب وهو حمرك العملية السردية، حيث      

رقصة يف اهلواء "ائي املتواتر وجند يف رواية يراهن الروائي دائما على عمق األحداث وتشعبها من خالل املسار احلك

تنوعا وتعالقا وظيفيا لألحداث اليت وظفها الروائي واليت اختار هلا شخصية حمورية عربت عن  العمق ) الطلق

االجتماعي قبل أن تعرب عن الداللة الشخصية، وليس وحدها الشخصية احملورية، فالشخصيات املساعدة كان هلا 

                                                           

  .66الرواية، ص  )1(
  .66الرواية،  )2(
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أحداث الرواية من خالل منوها املستمر واملتمثل يف األدوار الثانوية اليت حركت جمرى العملية الدور الفعال يف 

  .السردية

وتظهر لنا هذه األحداث يف صورة إبراهيم الذي أحالنا إىل طبيعة اجتماعية وإىل عمق مأساوي متصل     

  .بالعشرية السوداء

اليت اتسمت بالعنف، فالشخصيات الروائية كان هلا الدور يف لقد اختصر الروائي أحداث العشرية السوداء      

هلذا كانت أحداث الرواية  احلاصلة على مستوى املكون االجتماعي والسياسي والديين يف اجلزائر، إبراز هذه اهلوة

حتمل طابع سياسي اجتماعي نظر لطبيعة املوضوع الذي تناوله الروائي، فهو عمد تصوير األوضاع السياسية 

، كما تطرق للحدث عن النظام العسكري اجلاحف يف تلك الفرتة وقد )فرتة العشرية السوداء(الجتماعية آنذاك وا

عرض هذا يف احلدث الرئيسي الذي تناول يف روايته، وهو جرمية قتل الضابط العسكري ، فالروائي أعطى هلذا 

داخل البناء الروائي، حيث وصف احلدث زمانا ومكانا ورسم شخصيات ساعدت على منو وتطور ذلك احلدث 

لنا الكاتب بطريقة مباشرة أسباب ودواعي اجلرمية املتمثلة يف احلرب على السلطة، وصراع املناصب العليا، فحادث 

اجلرمية كان مآمرة من طرف العسكر الذي قام بتدبريه بغرض إزاحة الضابط العسكري من الساحة كونه نزيها 

يعرقل العمليات التجارية غري الشرعية اليت ) الضابط(لفاسد يف تلك الفرتة، لقد كان بعيدا كل البعيد عن النظام ا

  .يقوم ا أصحاب ا لسلطة الفاسدين، هنا قدم لنا بقطاش ثنائية املوت الطبيعي والنفسي

ف لنا املوت الطبيعي املتمثل يف قتل الضابط العسكري السامي الذي راح ضحية وهو بريء، أما املوت صو 

عامل النظافة باحلديقة اليت وقعت فيها اجلرمية، هو شاب متحصل " إبراهيم"فسي فقد صوره لنا يف شخصية الن

على شهادة ليسانس يف الرياضيات، فعرض لنا الكاتب صورة املثقف يف الرواية فهو إبراهيم الذي أدى اخلدمة 

يد املندوب العسكري الذي حيقد عليه العسكرية، لكنه مل خيرج منها ساملا بل أعرج، نتيجة حادث مدبر من مح

  .ألسباب عاطفية
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بنيته القوية وأحالمه اليت كان يأمل الوصول احلادث الذي خلف منعرج يف حياة إبراهيم ففيه فقد جسمه و         

فهو الذي قضى معه " إبراهيم"إليها، يف حني فقدان صديقه سفيان، هذا األخري الذي ترك أثرا كبريا يف نفسية 

م اخلدمة العسكرية، فخلق تعاطفا كبريا ملا اتسم به من أخالق رفيعة وطيبة عاشها أيام اخلدمة العسكرية، أيا

وتستمر األحداث يف الرواية كون بطلها مل يسكت عن ذلك الظلم والفساد الذي كان يسود يف تلك الفرتة يف 

رية واملمارسات غري الشرعية من قبل البالد وظل ينتقد املؤسسة العسكرية ويكشف عن املكابد واألمور الس

كان يعاين من صراع نفسي نتيجة النقص اجلسدي من جهة ومن جهة أخرى احلقرة والظلم السلطة العليا رغم أنه  

واالستغالل والتهميش الذي تعرض له خاصة مة القتل اليت الصقت به رغم برائته، إال أنه وجد نفسه داخل 

  .ا بشىت أنواعهزنزانتة ضيقة تلقى فيها عذاب

ويف موضع آخر جند السارد يصف لنا معاناة البطل داخل ذلك املكان الذي تنعدم فيه الرمحة وحتضر فيه       

ظروف يستحيل البقاء داخلها، كما عرض لنا أيضا التأثري النفسي الذي عاشه البطل فيها إىل أن انتهى به 

  .املطاف دخول املصحة العقلية

  

  

 



  

  

  ةــــــــخاتم
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  : خاتمة

من خالل حبثنا هذا ومن خالل ما عرضناه يف الفصل األول وبعد دراستنا للرواية توصلنا إىل النتائج           

  : التالية

عنه بصدق، خاصة أن الروائي ابن بيئته، يعيش يف تعرب استطاعت الرواية اجلزائرية أن تساير الواقع اجلزائري و  -

، فالرواية عاجلت بعدا "قصة يف اهلواء الطلق"واملشاكل، وهذا ما جنده يف رواية اتمع ويتقاسم معه اهلموم 

إيديولوجيا مهما صورت لنا من خالله واقع الفرد اجلزائري الذي يعاين اضطهاد السلطة وخاصة يف الفرتة اليت 

 .عرفتها اجلزائر خالل العشرية السوداء

الوقع السياسي واالجتماعي للمجتمع اجلزائري " اء الطلقرقصة يف اهلو "وضع مرزاق بقطاش من خالل روايته  -

 .يف العشرية السوداء، فقد كان يعاين أزمان متعددة

الراوي تقنية تسريع األحداث، حيث أكثر منها فكان الغالب يف الرواية، أما االسرتجاع واحلذف فقد استخدم  -

ي بكل تفاصيلها واستخدم الوقفة واملشهد يف قلل منه ألن الكاتب يصور لنا فرتة وجيزة عاشها الشعب اجلزائر 

 .تعطيل السرد

 .طغت على الرواية حيثأكثر من تصوير املشاهد  -

فكانت األماكن املغلقة بنسبة ، بينها األمكنة املغلقة واملفتوحةتضمنت الرواية التشكيالت املكانية املتنوعة من  -

القائم حول النفوذ على السلطة واجلرمية اليت ارتكبت يف حق ضئيلة يف الرواية عكس املفتوحة، وهذا إلبراز الصراع 

 ...احلديقة، املقربة، امليناء: الضحية، ويف هذا النوع من األمكنة جند

حرص مرزاق بقطاش على خلق شخصيات من خمتلف الطبقات االجتماعية للكشف عن الفوارق االجتماعية  -

ا، ورسم صورة عامة لطبيعة احلياة يف اتمع تسوده عقلية عسكرية متسلطةوخملفا. 

 .عنصر التشويق يف الرواية، وبالتايل حتمل بني ثناياها شيئا من املللالكاتب مل يوظف  -
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إىل هنا نكون قد حاولنا اإلجابة عن اإلشكالية املقدمة يف بداية البحث كما حاولنا جاهدات يف البحث          

، ونشري أن ما توصلنا إليه )الزمن، املكان، الشخصيات واحلدث(عن خصوصية نص اخلطاب الروائي من خالل 

جمرد بداية لبحث أمشل ونتائج أكثر أمهية، ونتمىن أن نكون قد وفقنا يف هذا العمل الذي كل الفضل فيه هللا عز 

 .وجل

 



  

  

  ملحــــق



 ملحق
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  : ملحق

  ": مرزاق بقطاش"التعريف بالروائي 

بعد " التهديب"مبدينة اجلزائر، زاول دراسته االبتدائية واملتوسطة والثانوية مبدرسة  1945جوان  13ولد يف       

 االستقالل عمل بوكالة األنباء الوطنية، بعدها دخل عامل الصحافة، تابع دراسته العليا بقسم الرتمجة جبامعة اجلزائر،

، توىل رئاسة التحرير 1982- 1978مستشارا تقنيا بوزارة اإلعالم والثقافة من : تقلد عدة مناصب منها

أفريل عني  22، كما أنه اختري عضو يف الس األعلى للثقافة والس األعلى لإلعالم، يف "ااهد"بأسبوعية 

  .رمحة اهللا عليه 2021جانفي  2فته املنية يوم ا، وو )1(بالس البلدي

  : هـــــــأعمال

   :في القصة

 .1981جراد البحر  -

 .1986املومس والبحر  -

 .1981التفاحة احلمراء  -

  : في الرواية

 .1981طيور الظهرية  -

 .1983البزاة  -

 .1989غرور الكابران  -

 .2000خويا دمحان  -

 .2002دم الغزال  -

                                                           

  .37، ص 2007، 1أعالم مدينة اجلزائر ومتيحة، دار احلضارة، اجلزائر، ط: مسعود كوايت، حممد شريف سيدي موسى: ينظر )1(
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 .2010رقصة يف اهلواء الطرق  -

  : ومن أهم أعماله املرتمجة

 .1989ألف عام وعام من احلنني  -

 .1981رواية لرشيد بوجدرة  -

 )1(.الفائز بالكأس لرشيد بوجدرة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .37، ص  املرجع السابق )1(
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  : ملخص الرواية

ضياع و تصوغه اجلماعات الدينية املتطرفة ، الذي يف اجلزائر يدور النص الروائي حول الوضع اجلزائري املتأزم     

قتل يف حديقة عامة يف ليلة ماطرة، برياح الرواية جرمية  هذه تناولتجتماعي وأسى على ثورة وطنية جمهضة، ا

هوجاء وصواعق شديدة، وتتسم بالكالسيكية يف عامل اجلرمية، هي أجواء توحي بصراع على النفوذ، والتخلص من 

تطرفني استنادا إىل ما هو شائع وإىل ما جيري تلقيمه له، حيدد القتلة بأم املمنافسني وخصوم والرأي العام، 

يف عامل احلديقة، فله فيها مندوب الدينيني امللتحني يف بلد ثورة املليون شهيد، وتدخل العسكر يف كل شيء حىت 

وإبراهيم املثقف الذي حيمل شهادة الليسانس " ضاوية"أمر وهذا املندوب ينافس إبراهيم عامل احلديقة على حب 

للمؤسسة وألنه بعد احلادث أطلق لسانه يف نقد حاد  ية،ر يف الرياضيات أصيب بقدمه خالل اخلدمة العسك

أي - حامل الليسانس أن جيد عمال العسكرية، مل يلق دعما من أحد فيها وال من السلطة العامة، مل يستطع 

، لكنه عامل يف احلديقة العامةإال بعد توسط صديقه بوالده الكبري املقام، الشاب املصاب األعرج هو اآلن  - عمل

الدنيا وشاغل الناس، كما يتصور نفسه، أما الضاوية فعمها اجلنرال نافد وهي حتب إبراهيم بينما األمر مليء 

العسكري محيد يسعى وراءها دون جناح، والقتيل الذي عثر عليه يف احلديقة عسكري رفيع املستوى، يبدو أنه 

ىل كبار فاسدين، القتيل كان صديقا إلبراهيم، أزيح من الطريق ألنه يعرقل العمليات التجارية الغري الشرعية تعود إ

لذي يربط بني اإلثنني فلم يقدم الكاتب شيئا مقنعا عنها، أما النتيجة فكانت االام املنصب على ا أما كيف وما

  .حىت أفضى به األمر يف السجن مث بعده املصحة العقلية إبراهيم

  

  

 



  

  

المصادر  قائمة

 والمراجع
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  :ملخص

رقصة يف اهلواء "دف هذه الدراسة إىل التعرف على دور البنية السردية يف الرواية اجلزائرية بعد اإلستقالل، فكانت رواية       

فنقل لنا الوضع السياسي املتأزم ،  األزمةملزاق بقطاش أمنوذجا حيا ، استطاع من خالهلا ان يصور احملنة اجلزائرية وقت " الطلق 

فاعتمد على تقنيات العملية السردية زمن ، مكان ، شخصيات ، حدث ، و كان املنهج الوصفي التحليلي هو املعتمد ، دف 

  .إكتشاف أسرار اخلطاب الروائي عند مرزاق بقطاش

 . حدث ، رقصة يف اهلواء الطلق السردية ، البينة السردية ، اخلطاب ، زمن ، مكان ، : الكلمات المفتاحية

Abstract : 

      This study aims to identify the role of the narrative structure in the Algerian 
novel after independence, the novel "A Dance in the Open Air by Mazak 
Baktash was a living model, through which he was able to depict the Algerian 
plight at the time of the crisis, so he conveyed to us the tense political situation, 
and he also relied on techniques The narrative process is time, place, characters, 
and the descriptive analytical method was adopted, with the aim of discovering 
the secrets of the narrative discourse of Merzak Bagtash.  

Keywords: narrative, narrative evidence, discourse, time, place, event, outdoor 
dance, event 
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