
 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 -جيجل- جامعة محمد الصديق بن حيي 

 
 

 

آداب واللغات يةك   ال

 والأدب العريبقسم اللغة 

 عنوان املذكّرة

 
 

 

 
 

 والأدب العريبمذكرة ممكةل لنيل شهادة املاسرت يف اللغة 

  

 

 

 

 :طالبتنيا عداد ال

   أأمرية ذوزة 

 سلمى بوداير  

 

 

 أأعضاء اللـجنة

 

 

 

 

 

 رئيسا جامعة جيجل حارش . نس ميةد    

 مرشفا ومقررا جامعة جيجل . سهيةل بريوة د    

 ممتحنا  جامعة جيجل . محمد زكور د   

 البنية الرسدية يف رواية بريومان 

 )هارون بوعاميل(لـ 

 

  

 

 ا رشاف الأس تاذة:

  . سهيةل بريوةد 

 م2021-م2020ه/1443-ه1442السنة اجلامعية 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وعرفان
 

أول شيء نبدأ بشكر هللا تعاىل "لئن شكرمت ألزيدنكم" فله احلمد كما ينبغي جلالل وجهه 

 وعظيم سلطانه وله احلمد والشكر على نعمه اليت ال تعد وال حتصى.

البد لنا وحنن خنطو خطواتنا األخرية يف احلياة اجلامعية من وقفة نعود إىل أعوام قضيناها يف 

مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثري ابذلني بذلك جهودا كبرية يف بناء رحاب اجلامعة 

 جيل الغد لتبعث األمة من جديد.

وقبل أن منضي نقدم أمسى آايت الشكر واالمتنان والتقدير واحملبة، إىل الذين محلوا أقدس 

 تذتنا.رسالة يف احلياة، إىل الذين مهدوا لنا طريق العلم واملعرفة إىل مجيع أسا

بعد ذلك أتوجه أبمسى عبارات الشكر واالمتنان والتقدير إىل األستاذة الفاضلة "سهيلة 
 بريوة".

كما أتوجه ابلشكر والتقدير إىل األستاذ "هارون بوعاملي" كاتب الرواية الذي ساندان ومد 

فقه لنا يد العون ابلرغم من ضيق وقته، فهو مل خييب أملنا حني قصدانه، أدعو هللا أن يو 

 ويسدد خطاايه، وأن يصل إىل مبتغاه.



 إهداء
 

 بعد الشكر والثناء للواحد األحد جل وعال

أهدي ملخص هذا العمل املتواضع إىل من لونت عمري جبماهلا وحناهنا، إىل من عجز 

لساين عن شكرها، إىل الشمعة اليت ذابت من أجل أن تضيء يل دريب إىل منبع الرقة 

 أطال هللا يف عمرها.واحلنان "أمي الغالية" 

ألنعم ابلراحة واهلناء، الذي مل يبخل بشيء من أجل دفعي يف  وشقيإىل من سعى 

طريق النجاح وإىل الذي علمين أن أرتقي سلم احلياة وحكمة وصرب إىل "والدي العزيز" 

 أطال هللا يف عمره.

 إىل دعاميت يف احلياة: إخويت فارس، وليد، أحسن.

 الطيبات: فتيحة، جناةإىل أخوايت العزيزات 

 إىل كل األهل واألصدقاء.

 إىل كل الذين حيبهم قليب ومل يذكرهم لساين

 أهدي مثرة جهدي هذه.

 سلمى بوداير



 إهداء
 

 » واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل ريب ارمحهما كما ربياين صغري«

 .إىل أمي احلبيبة أطال هللا يف عمرها

 .عمرهإىل أيب الغايل أطال هللا يف 

 زينب.إىل أخي األكرب حممد وأخيت الوحيدة 

 .إىل أخي األصغر عمر حفظه هللا ورعاه

إىل زوجي ورفيق عمري حممد أطال هللا يف عمره، إىل خااليت زهرة، زكية، وفتيحة أطال هللا 
 .يف عمرهن

 .إىل خايل وأبو زوجي أطال هللا يف عمره

 .ورعاهاإىل محايت وأم شريك حيايت فطيمة حفظها هللا 

 .إىل كل من علموين أن العلم سالح واألخالق ذخرية

 .إىل كل هؤالء أهدي هذا العمل املتواضع

 

 أمرية دوزة  
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  مقدمة

زخرت احلياة الثقافية يف اجلزائر بكم هائل من القصص ودواوين الشعر وعشرات الرواايت واملسرحيات، 

لصاحل الرواية المتالكها مقومات التأثري يف اجملتمع املعاصر، وألهنا تعد أقدر األجناس األدبية  رجحتلكن الكفة 

ملختلف قضااي الوقت الراهن، حماولة بذلك معاجلة مشاكله من جهة ومن جهة  تعبريا عن الواقع وأكثرها استيعااب

 ومستقبال.  أخرى لتميزها عن غريها وهذا الحتوائها مهوم اإلنسان ماضيا وحاضرا

كثريون اليوم من يرشحون الرواية لكي تكون ديوان العرب، فقد لقيت اهتماما وإقباال خاصا من طرف 

األدابء والقراء على حد سواء، فعمل النقاد على ترقيتها وتطويرها وحتديد عناصرها الفنية وذلك الستكمال صرح 

عاجلة، وتبنت تقنيات جديدة يف الكتابة، كما تكاثفت الرواية وتنويع حماور كتابتها، فقد تشبعت مواضيعها امل

 وتعددت الدراسات املهتمة هبا كوهنا اجلنس األكثر ثراء وغىن من الناحية الداللية والفنية.

وقد وقع نظران على هذه الرواية "بريومان" من أجل دراستها ومتحيصها وذلك ابستخراج البنية السردية 

لك قمنا بوسم حبثنا هذا ب "البنية السردية يف رواية بريومان" فهي تعاجل قضية سياسية اليت متتاز هبا وحتليلها، ولذ

واجتماعية هتدف إىل تصوير الواقع اجلزائري وتنقل القهر واملعاانة اجلسمية والنفسية اليت عاشها الشعب اجلزائري 

رحلة مفصلية من حياة اجملتمع عامة على يد اإلرهاب يف العشرية السوداء، فنجد السارد "هارون بوعاملي" يسرد م

 واجملتمع اجليجلي خاصة، واألزمة اليت مر هبا، فأحداث هذه  الرواية حقيقية جرت مبدينة الطاهري بوالية جيجل.

ومن الدوافع اليت جعلتنا خنتار هذا املوضوع للدراسة هو حبنا للرواية، كما أننا كلما تعمقنا فيها كلما 

ها الغامضة، وهذا ما جذبنا إليها ودفعنا إىل إعادة قراءهتا حىت نتمكن من استيعاهبا أكثر، اكتشفنا جانبا من جوانب

 وكذلك اهتمامنا الزائد ابإلبداع الروائي عموما واجلزائري خصوصا، والذي يعد دافعا ذاتيا ابلنسبة لنا.



 مقدمة

 

 ب
 

اجلامعة هو األدب أما من الناحية املوضوعية فتمثل يف كون التخصص الذي اخرتانه وننتمي إليه يف 

اجلزائري، ولذلك كان البد من رواية تنتمي إىل هذا احلقل، كما أنه جيدر بنا أن نتطرق ألدبنا اجلزائري مادام هذا 

 األدب حيتاج ملن يتواله ابلدرس والتحليل وكذلك التطلع ملعرفة مجالية أسلوب الكتابة عند واحد من أبناء اجلزائر.

قصي اجلوانب املتعلقة ابلبنية السردية وإبراز أهم ما يضمنه نص الرواية من تكمن أمهية هذا البحث يف ت

مميزات وخصائص من خالل إظهار جتليات كل من الزمن، الفضاء،   الشخصيات وكذا املنظور يف رواية 

 "بريومان".

وحتليل ، منها اكتشاف حتقيق جمموعة من األهدافحبثنا هذا كغريه من البحوث العلمية اليت تطمح إىل 

                                  مكوانت هذا النص السردي والتعرف على ما حيتويه من مجاليات فنية وأدبية.                                                         

 أما فيما خيص إشكالية حبثنا فتمثلت يف اآليت:

 "؟كيف جتلت البنية السردية يف رواية " بريومان    -

 وتتفرع عن هذا اإلشكال اجلوهري واحملوري جمموعة من التساؤالت:   

 إىل أي مدى وفق الكاتب يف توظيف الزمن واملكان والشخصيات داخل الرواية؟ -

 وفيم تتمثل أنواع الرؤية اليت استخدمها؟ -

 وهل استطاع الكاتب جتسيد تقنيات السرد يف الرواية؟

وقد اتبعنا يف معاجلة هذه اإلشكالية منهجا يتمثل أساسا يف املنهج البنيوي والذي يعتمد بدوره على بنية 

النص، ولإلجابة عن هذه اإلشكاليات قمنا بتقسيم حبثنا إىل فصلني وحاولنا التطبيق على ما نظَّران له من الرواية، 

لرواية والعناصر الفنية املكونة هلا ونشأة الرواية اجلزائرية. حيث سبقنا الفصلني مبدخل نظري تطرقنا فيه إىل مفهوم ا

أما يف الفصل األول املوسوم ب: بنيتا الزمن واملكان يف رواية " بريومان " هلارون بوعاملي فقد قسمناه إىل 
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الزمن مبحثني، فتحدثنا يف املبحث األول عن بنية الزمن يف رواية " بريومان " حيث حاولنا التطرق إىل مفهوم 

وأمهيته والرتتيب الزمين بنوعيه االسرتجاع واالستباق، ابإلضافة إىل ذكر عالقة ترتيب أحداث القصة من انحية 

تسريع السرد )اخلالصة، احلذف(، وإبطاء السرد )املشهد والوقفة(، كما أننا قمنا ابلتطبيق مباشرة، وحتدثنا يف 

طرقنا إىل مفهومه وأمهيته وعالقته ابلزمن وأنواعه، وقمنا ابلتطبيق املبحث الثاين عن بنية املكان يف الرواية حيث ت

مباشرة على الرواية. أما الفصل الثاين املعنون ب: بنية الشخصيات )الذي قد سبق دراسته يف مذكرة بعنوان : بنية 

مان" الذي الشخصية يف رواية هارون بوعاملي، يف ختصص نقد حديث ومعاصر( واملنظور السردي يف رواية "بريو 

قمنا بتقسيمه إىل مبحثني، فقد عاجلنا يف املبحث األول مفهوم الشخصية ابعتبارها العنصر األساسي الذي 

تتمحور حوله أحداث الرواية وأمهيتها وأنواعها وعالقة الشخصية ابلعناصر السردية األخرى، أما املبحث الثاين 

قد تعرضنا فيه إىل مفهوم الراوي وأنواع الرؤية كما حتدثنا عن املوسوم ب: املنظور السردي يف رواية " بريومان " ف

 املروي واملروي له وطبقنا كل هذه التقنيات على الرواية. 

ويف األخري فقد تطرقنا إىل خامتة تشمل أهم النتائج املتحصل عليها، من خالل دراستنا هلذه الرواية، 

موعة من املصادر واملراجع أمهها "خطاب احلكاية جلريار جنيت" وإلجناز وإمتام هذه الدراسة قمنا ابالعتماد على جم

والذي ارتكزان عليه بشكل كبري يف حتديد مفهوم بنية الزمن، كما اعتمدان على كتاب "حسن حبراوي" املعنون ب: 

ل بنية الشكل الروائي، وبنية النص السردي "حلميد حلمداين" حيث ركزان على ما جاء يف هذين الكتابني من خال

 حتديد املصطلحات النظرية اليت مت التطرق إليها يف خمتلف عناصر البحث.

ويف ختام هذه املقدمة نرى أنه من الواجب أن نتقدم أبمسى وأرقى عبارات الشكر والعرفان إىل كل من 

 ة".ساعدان من قريب أو بعيد، يف اجناز هذه املذكرة، وبشكل خاص إىل األستاذة املشرفة علينا "بريوة سهيل

ويف األخري حنمد هللا ونشكره على نعمه ونسأله التوفيق والسداد، وأنمل كل اآلمال أن نكون قد وفقنا 

 .فوات وما يشوبه من نقص أو تقصريولو جبزء بسيط ابإلملام هبذا البحث ونعتذر على كل اهل
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تعد الرواية من أهم األجناس األدبية اليت حاولت تصوير الذات والواقع، وتشخيص مشكالته، كما أهنا 

صارت الرواية استوعبت مجيع اخلطاابت، واألساليب واألنواع، واألجناس األدبية والفنية الصغرى والكربى، إىل أن 

 جنسا أداي منفتحا وقابال الستيعاب كل املواضيع واألشكال واألبنية اجلمالية.

  مفهوم الرواية:/1

 لغة: -أ

جراين ا يف اللغة العربية، ومعناه فعل َرَوىففي التعريف اللغوي للرواية جند أن هذه األخرية مشتقة من ال

 األشكال، أو نقله من حال إىل حال آخر.املاء أو وجوده بغزارة، أو ظهوره حتت أي شكل من 

من مائها، مث على البعري الرواية  يرتوونمن أجل ذلك ألفناهم يطلقون على املزاد الرواية، ألن الناس كانوا ''

على الشخص الذي يستقي املاء هو أيضا  اعالقة هبذا املاء: كما أطلقو فهو ذو أيضا ألنه كان ينقل املاء، 

ألن الصحراء عند العريب قدميا توفرت على عنصرين مهمني املاء والشعري. ويتضح أن أصل وذلك ''، 1''الرواية

 .2''معىن الرواية هو اإلستظهار

من هذا أن مفهوم الرواية مرتبط ابملاء خصوصا والصحراء عموما ذلك ألن الناس وخمتلف  ونستشف

احليواانت تكون يف حالة عطش شديد، ويلجؤون إىل املزاد من أجل اإلرتواء، وإزالة العطش من خالل شرب املاء، 

 ستظهار.فالرواية إذن أتت من أصل اإلرتواء وهو اإلستقاء ابملاء، وهي حتمل كذلك معىن اإل

 : 3ى يف معجم لسان العرب البن منظور ما يليوَ وقد أوردت مادة رَ 

                                         
 .25، ص 1993عبد املالك مراتض، ألف ليلة وليلة )حتليل سيميائي حلكاية مجال بغداد(، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1
 .29-28، ص ص 1998السرد(، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، عبد املالك مراتض: يف نظرية الرواية )حبث يف تقنيات  2
 .1729ص ، 1999، 4الطبعة ،، دار صادر للطباعة والنشر، بريوت، لبنان7مادة َرَوى، اجمللد ابن منظور: لسان العرب،  3
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روي من املاء ابلكسرة، ومن اللنب روى أيضا مثل رضا وتروي وارتوى كله أول الليل فأراد أن... تعمل قبل 

 نوعه... ويقال تروي وارتوى، وروى البنت تروى تنعم.

فقد كان املاء هدفهم املنشود، وكذلك يف رواية السهر وانتقاله عاين تشرتك يف معاين جراين املاء، فكل امل

 الذي كان يتميز هبا العرب، كما كانت الرواية هي الوسيلة إللقاء اإلشعار.

 اصطالحا:- ب

أما يف املفهوم اإلصطالحي فقد حاول النقاد والدارسون العرب حتديد مفهوم الرواية الذي يعترب يف حقيقة 

الصعوبة وذلك نظرا لتغريها املستمر وجتددها الدائم لذلك سنقف عند تصور هؤالء النقاد األمر غاية يف 

 والدارسني.

فريى عبد املالك مراتض حماوال حتديد مفهوم الرواية أبهنا:''عامل شديد التعقيبات متناهي الرتكيب متداخل 

واألدب الشفوي دي الطبيعة السردية ، ور، ألهنا إبنة امللحمة والشعر الغنائيثاألصول إهنا جنس سردي من

 .1مجيعا''

جزء من امللحمة وهي أقل طوال منها، وهي علم أو أدب كثري الغموض ال ميكن فهمها ''فالرواية حسبه

بسهولة نظرا لكوهنا متداخلة مع أجناس أدبية خمتلفة، ومتداخلة األصول والرتكيب ابلنسبة لألعمال السردية 

ومعىن هذا أن الرواية جنس أديب ترتجم تفاصيل احلياة اإلنسانية يف  2''تصور احلياةوهي كناية نثرية ، األخرى

اجملتمع، وتستقي أحداثها من تصارع وتضارب األفراد فيما بينهم فهي صورة خيالية مركبة من أفعال وأقوال وأفكر 

قت نفسه عن خطاابهتم وهلجاهتم يقوم بتفعيلها األشخاص مكتوبة بلغة منتقاة ومستوحاة من الواقع واملعربة يف الو 

 وأصواهتم.

                                         
 .25عبد املالك مراتض: يف نظرية الرواية، ص1
 .12، ص 1965األدبني العريب واإلجنليزي، الطبعة األجنلو مصرية، فاطمة موسى: بني أدبني دراسات يف 2
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أو النجاح أقل من الرواية هي مقصد املؤلف فيها إىل حكاية الفشل، ''مي هالل بقوله: يويعرفها الدكتور غن

، وحتليل شخصيات ترمي إىل هدف واحد يتصل حبال اإلنسان يف موقف خاص، انضرقصده إىل عرض 

 . 1''موقف إنساين يكون فيه جهد اإلنسان ذا معىنويكشف هذا عن فكرة كبرية، وهي بيان 

الرواية حسبه متصلة حبالة الفرد أو شعوره إجتاه شيء ما، أو تبيان فكرة ما فهي دائما تعرب عن معاانة أو 

سعادته إجتاه حدث ابرز وهي عمل فين يتعرض لقضااي عرب أحداث متداخلة حتدث وفق منطق معني، واجتاه 

يقوم على السرد، تبىن األحداث فيه على وقائع تربطها عناصر الزمان واملكان والشخصيات، حمدود، هي نوع أديب 

 وتتجه أساسا إىل إحداث مجالية فنية عن طريق تنسيق العناصر املختلفة املكونة هلا.

 :العناصر الفنية املكونة للرواية -1

ث فيها، وكذلك بتعدد الشخصيات تتميز الرواية عن غريها من الفنون السردية بطوهلا وتشابك األحدا

 واألماكن واألزمنة.

الفنية يف الرواية لتشكل يف النهاية احلبكة الفنية، والبناء القصصي للرواية، ومن  التعبرييةتتداخل األساليب 

 هذه األساليب:

 :أسلوب السرد  -أ

فالراوي يقوم غالبا بسرد حكاية فيها أحداث وشخصيات، وهلا زمان ومكان، وبداية وهناية وتربط عناصرها 

املختلفة خيوط متشابكة، ويكون السرد بضمري الغائب أو بضمري املتكلم على لسان راوي شاهد كل األحداث 

ذاتية، فإذا حل الراوي يف إحدى ويكون الراوي نفسه يف أحد شخصيات الرواية. كما هو احلال يف السرية ال

                                         
 .198، ص 1883تطور النثر اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، تونس،  عبد هللا الركييب،1
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املنحاز وموقفه، أما اختياره عدة رواة وتركه  على أن الروائي إختد موقع املشارك  ينمالشخصيات كان راوي ممثال 

 .1كل راوي حيل يف إحدى الشخصيات، ويعرب عن وجهة نظرها رغبة منه يف اإلشارة إىل حياده وتعدد مواقفه

عن طريق الشخصيات اليت تقوم بتفعيل األحداث، ويكون هبذا الشخصية فالراوي يقوم بسرده للحكاية 

األساسية اليت ال ميكن اإلستغناء عنها، بل خيتار من األحداث ويقتطع هنا ما ينسجم مع تفصيالت القصة، 

 واألهداف املرجوة منها.

 :احلوار-ب

ة، أما كبعيينه على بناء احلويكون بني الشخصيات الراوية، ويكشف من خالهلا عن األبعاد النفسية وت

املناجاة فهي حوار مع النفس، وتكون غالبا حني تتأزم األحداث فتنكشف لنا من خالل مناجاة الشخصية 

لنفسها. أما الوصف فيعمدون إليه ليكون لرواايهتم مدى أطول، ويعمد إليه الروائيني إىل متهيد األحداث خبلق 

 يد وتوضيح معامل شخصيات الرواية.البيئة الزمنية والبيئة املكانية وحتد

أما التعليق فيلجأ إليه الروائيني ابلتعليق على بعض املواقف اليت تتعرض هلا الشخصيات خاصة الشخصية 

 احملورية، ومن هذه التعليقات تبدو لنا إجتاهات الكاتب السياسية أو اإلجتماعية أو العقائدية.

 :األحداث وطريقة بنائها )احلكبة(-ج

فاحلكبة يف األدب هي بنيةمؤلفة من جمموعة أحداث وأفعال مرتابطة فيما بينها قد تتشابك وتتعاض         

، أي إن هناك صراعا ومعوقات وقد نظم املؤلف تسلسل الرغبات وبسبب عوامل خارجية ال سلطة لإلنسان عليها

 .2أو تداخل هذه األحداث بوعي إنتقائي

                                         
 .14-13، ص 2003البناء والرؤاي، منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق،  روحي الفيصل مسر، الرواية العربية1
 22/02/2015، اطلع عليه بتاريخ 27احلبكة يف األدب، املوسوعة العربية، رقم صفحة البحث ضمن اجمللد 2
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ثيقا ابجلانب الدرامي يف فنون السرد، وهي تتأثر ببعض العوامل اخلارجية واملوضوعية فاحلكبة هنا ترتبط إرتباطا و 

واليت قد تؤدي هبا إىل الصراع بفضل وجود املعوقات، فالسارد حيدد جل األحداث بوعي منه، وبصفة انتقائية أي 

 غري عشوائية.

 :الشخصيات-د

الشخصيات تكون حمورية رئيسية تصنع األحداث  تتضمن الرواية شخصيات تدور حوهلا األحداث وهذه       

، وهي الشخصية اليت تبقى على حاهلا وحتدث الصراع، والشخصيات نوعان ما يسميه النقاد ابلشخصية اجلاهزة

من بداية الرواية إىل النهاية، ونوع ما يسمونه ابلشخصية النامية، وهي املتطورة اليت تتطور ن موقف إىل آخر 

 ث.حبسب تطور األحدا

 :الزمان واملكان -ه

نعسية: الزمان واملكان الروايتان متعينتان، ومرتابطتان فيما بينهما من جهة، ومع مجلة عناصر ايقول جهاد عط     

، وحدده 1البنية الروائية من جهة أخرى، فهما يشكالن إستجابة واضحة ملبدأ اإلستفراد الذي أكده جون لوك

فال ميكن أن هنمل  2. فألفكار تبقى عامة يفصلها عن ظريف الزمان واملكانابلوجود يف موضع خاص زماان ومكاان

دراسة املكان والزمان يف الرواية، فكالمها يتضمن تفسريا للكثري من األحداث، وكشف لتنامي الشخصيات 

 فالزمان يلعب دورا أساسيا يف وجود الرواية، وال ميكن أتسيس نص سردي بدوهنما.

     

 

                                         
 جون لوك: فيلسوف جترييب ومفكر سياسي اجنليزي ومن أكرب أعمال لوك هو مقال عن الفهم اإلنساين الذي يشرح فيه نظريته حول الوظائف اليت1

 العامل.يؤديها العقل )الذهن( عند التعرف على 
 .24، ص 1997مشكالت النص الروائي العريب )النص السوري منوذجا(، األردن، نعسية جهاد عطا، 2
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 :اللغة الروائية -و 

مباشرة إىل مسامهات األستاذ عبد املالك مراتض وهو يقر حبقيقة كون اللغة إنسجام، تناغم  ما حييلناوهو        

وانتظام، ويقول أبن اللغة اإلبداعية نسج مجيل موشى وأن األديب احلق هو من جيعل اللغة تتوزع على مستوى فين 

 .1ري يف فلكها بىن خمتلفة دون أن تتفكك أو تنعزلعام موحد كالبنية الكبية اليت جت

فيجب أن تعرب اللغة عن إحساس وفكر املؤلف بشكل مشوق جيدب القارئ إىل متابعة األحداث دون       

عارات ستملل، وجيب أن يتسم ابلوضوح وتوظيف لغة منمقة أثرية ابملفردات والتشبيهات والصور البالغية، واإل

 أنواعها.على إختالف 

فاللغة أهم عنصر يف الرواية للتعبري عن فكرة السارد أو رسم الصورة املتخيلة يف ذهنه أو نقل أو إخراج ما      

 يدور يف نفسه من أحاسيس.

 :موضوعات الرواية اجلزائرية-1

رة لقد كانت احلركة األدبية ذات صلة ابلوضع الوطين عامة، واإلجتماعي خاصة وقد واكبة أحداثه وساي

مستجداته، حيث كان األديب دائما ضمري األمة وصدى مهومها وآماهلا ولساهنا املعرب عن معاانهتا وطموحاهتا. 

من مجيع مناهل جمتمعاهتم وأراضيهم فسخروا أقالمهم للتعبري عن هذه األوضاع  هنلواوبذلك جند أن الروائيني قد 

 ية والسياسية والتارخيية، وحىت العاطفية منها.وبذلك تلونت الرواايت مبوضوعات خمتلفة منها االجتماع

 

 

 
                                         

 .168عبد املالك مراتض: نظرية الرواية، ص 1
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 :الثورة -أ

إن الثورة اجلزائرية من أهم املواضيع اليت كانت حاضرة وبشكل ملحوظ يف الرواية، حيث كانت املنبع الذي 

فقد كانت نبعا عذاب وأنشودة يف األفئدة املضطربة عزما وإصرارا يف مواجهة االحتالل ''تصل منه معظم الرواة، 

 .1''الفرنسي

ويتضح ذلك لنا أن موضوع الثورة الذي حيضر يف الرواية خاصة اجلزائرية ذلك راجع لطابع الوضع الوطين 

الذي كان يتميز به. فكان الغرض األساسي هنا هو إيقاظ الوعي لدى اجلزائريني. وبعث روح العزمية يف نفوسهم 

فعاجل كل منهم موقفه ''، وعبد املالك مراتض... وغريهم، وطرد اإلستعمار من بني هؤالء الروائيني: الطاهر وطار

اإليديولوجي وفق إطار زمين وإجتماعي بعامل الثورة، فكانت ظروف الثورة أدت إىل إنشاء املالحم الشعرية منها إىل 

 ''الالز''، فالطاهر وطار من خالل رواية رالكتابة الروائية واليت تتطلب معاانة أعمق ونظرة أمشل وجتربة فيه أكث

 .2''عاجل الثورة من مفهومها العلمي الواسع فجاءت أكثر عمقا وتوغال يف الروح الوطنية

 :األرضب/

ى بني ربوعها وفوق تراهبا، هلذا وظفها األديب اجلزائري يف العديد ألنه من التصاقباإلنسانتعترب األرض نقطة 

حداث من تشرد ومتزق، أو كفاح أو مقاومة فن هذه من رواايته فجاءت الرواية مرتمجة هلذا اإلحساس مصورة األ

اهلدف الذي فتنبعث الرواايت من جتربة معايشة، ''فألرض مصدر إهلام ملعظم األعمال األدبية''، فألرض متثل 

 .3سهر من أجل حتريره خاصة وأن سلطات االحتالل الظامل حاولت الفصل بني الشعب واألرض

 

                                         
 .22، ص 6198 اجلزائر، ، املؤسسة الوطنية للكتاب،)الظويلة والقصرية( عمر بن قينة دراسات يف القصة اجلزائرية1
 .8، ص 1979الرواية العربية اجلزائرية بني الواقعية واإللتزام، الدار العربية للكتاب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، حممد مصايف: 2
 .23عبد املالك مراتض، القصة اجلزائرية املعاصرة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص 3
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 :اإلقطاع ج/

لقد جاء موضوع اإلقطاع يف الرواية اجلزائرية كنتيجة حتمية مالزما ملوضوع األرض، حيث ال ميكن   

الفالحني اجلزائريني بقيود اإلستغالل واإلهانة، وقد سيطرة الطبقة اإلقطاعية  كبلواحلديث عن اإلقطاعيني الذين  

من رواايته األمس يقابل اإلقطاع دوقةه على الطبقة الفقرية، واستحوذت على معظم أرضها فنجد عبد احلميد بن

 .1''اببن املعزي'' منوذجا للطبقة اإلقطاعية والصراع القائم بينه وبني البشري الرامي يف مشاريعه إىل إصالح األوضاع

 :املرأة د/

كان موضوع احلديث عن املرأة من أهم املواضيع اليت سالت هبا األقالم، فهي األم األخت واحلبيبة 

والصديقة، وقفت مساندة الطرف اآلخر يف كفاحه فأثبتت قدرهتا على القيام ابملهمات الصعبة، وجبدارة تلعب 

دورا فعاال وإجيابيا للثورة ال خيلو مهة عن دور الرجل، فاكتسبت ثقة يف النفس ووضعت لنفسها طريقا يف جمتمع 

 .2الرواية خاصة يف فرتة السبعينات يسوده التخلف والقمع، وقد خصصت هلا مساحات شاسعة على أرضية

فاملرأة رافقت الرجل يف خمتلف العمليات الصعبة سواء كان يف اجلبل أو املدينة جملاهبة اإلستعمار، ابلسالح 

 وابجلهد العضلي من خالل إيصال املؤونة وغريها من العمليات، لذا كان حضورها قوي يف الرواية اجلزائرية.

حمققة لنفسها اإلعتزاز والكرامة فتقول:  الضجل امرأة متكنت من مواكبة مسرية الني'' تعانيسفنجذ ''زهور و 

أمانينا الصغرية جيب أن تصري أمام مبدأ احملافظة على اللغة العربية والقيم الوطنية مث أن ليس هناك جمال إلمتام 

 .3التعليم اليوم... الظروف حتتم علينا أال نبخل ميا تعلمناه

                                         
 .24، ص 2014، 20ابللغة العربية، جملة األثر، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر، العدد أحالم معمري: نشأة الرواية اجلزائرية املكتوبة 1
 .204، ص 2، الطبعة 1974عبد احلميد بن هدوقة: ريح اجلنوب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2
 .24، ص 2015، 2لعدد، ا15، اجللد سيي: رواية من يوميات مدرسة حرة )بني التوثيق والتخييل(نزهور و 3
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ر الدور الذي لعبته املرأة يف كفاحها جبانب الرجل حيث جند هذه املواطنة البسيطة و فقد بينت لنازه

 مكافحة بلساهنا فتتجلى كل طموحاهتا، وآماهلا اليت تصبو إليها أمام العمل الثوري النضايل.

 :نشأة الرواية اجلزائرية-1

عربية جاءت متأخرة نظرا للظروف تشري بعض الدراسات إىل أن نشأة الرواية اجلزائرية املكتوبة ابللغة ال 

السائدة على الصعيد الفكري واألديب ألنه ال ميكن ألي حال من األحوال تناول نشأة وتطور الرواية اجلزائرية مبعزل 

األخرى ال ينبت عن الوضع االجتماعي والسياسي للشعب اجلزائري، ذلك أن هذا الفن األديب كغريه من الفنون 

 .1ربة، وبقدر خصوصية هذه الرتبة تكون يف جودة اإلنتاجيف الفضاء فال بد من ت

مبعىن أن التجربة الروائية اجلزائرية مل تظهر مبكرة على غرار األجناس األخرى نظرا للظروف اليت مل تكن 

مساعدة، ومهيمنة لظهور هذا الفن من جهة، ومن جهة أخرى طغيان الرواية اجلزائرية املكتوبة ابللغة الفرنسية على 

الساحة األدبية نتيجة حملاولة اإلستعمار الفرنسي القضاء على اللغة العربية، رغم هذه الظروف إال أن الرواية 

اجلزائرية املكتوبة ابللغة العربية عرفت تطورا ملحوظا من خالل عدة مراحل فنجد أول بذرة قصصية كتبت يف 

، وقد إتسم هذا العمل 2مصطفى بن إبراهيم األدب اجلزائري ''حكاية العشاق يف احلب واإلشتياق'' حملمد

اللغوي والتقين جعل عمر بن قينة يتحفظ يف اعتباره رواية أوىل على مستوى الوطن العريب، ابلرغم من أن ابلضعف 

هذه احلكاية كانت أول عمل قصصي إنعكست فيه نتائج احلملة الفرنسية على اجلزائر، فقد صادر املستعمر 

 أسرته واضطهادها.أمالك املألف وأمالك 

والكتاب عبارة عن قصة تروي مغامرات عاطفية جرت بني فتاة مجيلة من طبقة عالية وأمري شاب من أسرة 

 أحد داايت اجلزائر.

                                         
 .99، ص 2013، 1الرواية اجلزائرية يف النقد األديب، دار النشر الوطين، اجلزائر، الطبعة غنية كبري: 1
 . يف احلب واإلشتياق: حتقيق أبو القاسم سعد هللا، املؤسسة الوطنية مصطفى حممد إبراهيم: حكاية اإلشتياق2
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م، وهو اتريخ 17947الصادرة سنة حوحو  كما جتدر اإلشارة إىل رواية غادة أم القرى ألمحد رضا

حول معاانة املرأة  بتها، وتدور أحداث هذه الرواية يف احلجازصدورها الذي أتخر أبربعة سنوات عن اتريخ كتا

 احلجازية من حرمان وضغوطات وهي نفس املعاانة اليت تعيشها نضريهتا املرأة اجلزائرية. 

ويبقى هذا العمل الروائي عالمة فنية رائدة يف بنائه وجرأته الفكرية اليت إقتحمت هذه املغامرات اإلبداعية 

 .1د رضا حوحو فخرا أنه كان أول أديب يكتب ابللغة العربية ويطرق أبواب العامل الروائيخاصة، ويكفي أمح

فقد كتبت هذه الرواية على الطريقة الكالسيكية املأخوذة من الفكر األرسطي القدمي الذي يرى أن احلركة 

 الدرامية ينبغي أن تكون هلا بداية )عرض( ونقطة )عقدة(، وهناية )حل(.

 ل''عبد اجمليد''عبد اللطيف''رواييت الطالب اجلزائري املنكوب ''وإذا انتقلنا إىل فرتة اخلمسينات جند 

والذي يقع يف حب فتاة تونسية إمسها لطيفة. فهذا العمل الروائي هو منوذج للساحة  م1957الشافعي'' سنة 

عقدته وأحداثه، وهو مثقل ابلتصرحيات الفكرية الفنية سواء كان ذلك يف مستوايت البنائية والشخصية أو يف 

 ، فرواية الطالب املنكوب عموما تعترب خطوة إىل الوراء ابلنسبة للدرب املتطور.2''اللغوية واألفكار املثالية

سنة  أما الرواية الثانية اليت ظهرت يف هاته الفرتة من اخلمسينات جند رواية احلريق ل ''نور الدين بوجدرة''

فبطلها شاب شجاع إمسه عالوة قرر اإللتحاق ابلثورة اتركا وراءه خطيبته  1957سنة  واليت ظهرت م1957

 .3زهور واليت تلتحق يف فرتة وجيزة، فيمواتن ويدفنان احلبيبان يف خندق واحد

فالكتب هنا مل يراعي اجلوانب الفنية لنمو عمله الفين، على الرغم ن ذلك يبقى هذا النص أكثر تطورا من 

 الروائيني السابقني.النصني 

                                         
 .50)الطويلة والقصرية( املؤسسة الوطنية للكتاب، ص عمر بن قينة، دراسات يف القصة اجلزائرية 1
 .44، ص 2009، 2صاحل مفقودة: املرأة يف الرواية اجلزائرية، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة 2
 .62، صاملرجع نفسه3
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أما يف الستينات فنجد يف هاته الفرتة سوى عمل واحد وهو صوت الغرام ''حملمد منيع'' نظرا للظرف 

 التارخيي الذي ساد تلك الفرتة، وتدور أحداث الرواية يف إحدى القرى احملافظة ابلشرق اجلزائري وبطلتها فلة.

عمال اليت سبقها حسب رأي ''واسيين األعرج''، فإن  فهذه الرواية حققت قفزة نوعية ومتقدمة على األ

 .1مقبول إىل حد ماكاتبها قد حاول وجنح يف تقدمي شكل روائي 

واملالحظ أن الكاتبات اليت سبقت السبعينات نرى أهنا مل تتطور يف إجتاهات فنية واضحة، بل ظلت جمرد 

 حماوالت معزولة مل ترقى إىل املستوى املطلوب.

ات فقد شهد هذا الفن تطورا وتنوعا مل يعرف له مثيل من قبل، ومن أهم أقطاب الرواية يف أما يف السبعين

هذه الفرتة جند: الطاهر وطار، عبد احلميد بن هدوفة ورشيد بوجدرة، حيث ظهرت تبعا عدة أعمال روائية مثل: 

 (.5، الزلزال4الز، ال3، ريح اجلنوب2)ماال تدور الرايح

لظروف الذاتية والعامة مهيأة لكتابة نصوص روائية حديثة، وذلك هليمنة النزعة ففي هذه الفرتة مل تكن ا

احملافظة على مظاهر احلياة الثقافية ابإلضافة إىل الفقر الثقايف العام وحالة اإلغرتاب اللغوي الذي حيسه املثقفون 

 ابللغة العربية، فكانت هذه الكتاابت ختلو من األانقة اللغوية.

على  1988تسعينات فقد عرفت الرواية اجلزائرية انقالب تزامنت "عقب أحداث أكتوبر أما يف فرتة ال

مجيع اجملاالت فكانت التسعينات فرتة العشرية السوداء، بسبب تفشي ظاهرة اإلرهاب من خالل انتشار العنف 

إذ أن هذه الفرتة أدت إىل عزوف بعض الكتاب واألدابء عن الكتابة، لكن البعض اآلخر واصل  6والتطرف"

                                         
 .152، 1986اجلزائر، وسيين األعرج: إجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر املؤسسة الوطنية للكتاب ، 1
 .1972، 1عرعار حممد: ماال تدور الرايح، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة 2
 .1971، اجلزائر، ابن هدوقة: ريح اجلنوب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع3
 .1974الالز، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،  :الطاهر وطار4
 .1974، 1الزلزال، اجلزائر، دار العلم للماليني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الطبعة  :الطاهر وطار5

 6عمار مهدي: دروس يف مقياس الرواية اجلزائرية، قسم اللغة واألدب العريب، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، اجلزائر، ص 32.
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مسريته األدبية، فعاجلوا موضوعات مستقاة من الواقع املعاش مواكبة لألوضاع السائدة أنداك من خالل تعبريهم 

معاجلني بذلك  1تمع لسنوات""عن الواقع األمين املتمثل يف ظاهرة اإلرهاب وما نتج عنه من آاثر هزت اجمل

مواضيع استعجالية واملتمثلة يف ظاهرة القتل والعنف واالضطهاد واإلرهاب فنجد "الطاهر وطار يف الشمعة 

 .2والدهاليز مع واسيين األعرج يف سيدة املقام يف البحث عن جدور األمة وفضح املمارسات اليت تبعتها"

ما منح للرواية اجلزائرية أبعاد مجالية، فكانت هذه الكتاابت حيث عربوا عن الواقع بطريقة عميقة وهذا 

مبثابة النواة اليت انطلق منها اجليل القادم، كما جتدر اإلشارة إىل أن فرتة التسعينات عاجلت شخصية املثقف 

داثها ومعاانته من السلطة من خالل جمموعة الرواايت نذكر منها: الشمعة والدهاليز" ل الطاهر وطار إذ تدور أح

 .3حول "حياة شاعر وابحث يغتال يف ظروف غامضة ومرعبة املثقف إذن هو البطل يف النص الروائي اجلزائري"

كما تطرقت الرواايت يف متوهنا إىل موضوع عنف السلطة والفساد فنجد رواية "دم الغزال" ملرزاق بقطاش 

زهور ونيسي يف لوجنة وية نذكر "ورواية "كرات اخلطااي" لعبد هللا عيسى حليلح، ومن األصوات النس

(، فضيلة الفاروق يف رواية مراهقة 1997(، فاطمة العقون يف رجل وثالث نساء )1993)والغول

ومن هنا فالرواية اجلزائرية ابتداء من سبعينات القرن املاضي عاجلت التحوالت االجتماعية واالقتصادية 4("1999)

التسيري االقتصادي أو طريقة احلكم السياسي، كما عاجلت الصراع  اليت عرفها اجملتمع اجلزائري سواء يف منط

السياسي وااليديولوجي الذي شهدته اجلزائر بعد االنفتاح السياسي )العشرية السوداء( كما حاولت أن تعاجل 

يع ظاهرة العنف املسلح. كما عرفت الرواية اجلزائرية يف الوقت الراهن تطورا ملحوظا من خالل معاجلتها ملواض

خمتلفة كمعاجلة قضية املثقف اجلزائري، قضااي األسرة، وقضااي املرأة وغريها من القضااي اليت كانت هتدف إىل 

                                         
 1غنية كبري: الرواية اجلزائرية يف النقد األديب، ص ص 94-93.

 2املرجع نفسه، ص 94.

 3املرجع نفسه، ص 95.
 4عمر بوديبة، رواية األزمة. 
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تصوير الواقع اجلزائري وهذا ما جعلها أكثر انتشارا وواقعة يف تصوير اجملتمع فنجد من الرواايت اليت مازالت تتناول 

 حلة، ومنهم يف موضوع القضية اجلزائرية الوطنية.موضوع العشرية السوداء وما ترتب عن هذه املر 

على  1988أما يف فرتة التسعينات فقد عرفت الرواية اجلزائرية انقالب تزامنت "عقب أحداث أكتوبر      

مجيع اجملاالت فكانت التسعينات فرتة العشرية السوداء، بسبب تفشي ظاهرة اإلرهاب من خالل انتشار العنف 

ه الفرتة أدت إىل عزوف بعض الكتاب واألدابء عن الكتابة، لكن البعض اآلخر واصل مسريته إذ أن هذ 1والتطرف"

األدبية، فعاجلوا موضوعات مستقاة من الواقع املعاش مواكبة لألوضاع السائدة أنداك من خالل تعبريهم "عن الواقع 

معاجلني بذلك مواضيع استعجالية  2ت"األمين املتمثل يف ظاهرة اإلرهاب وما نتج عنه من آاثر هزت اجملتمع لسنوا

واملتمثلة يف ظاهرة القتل والعنف واالضطهاد واإلرهاب فنجد "الطاهر وطار يف الشمعة والدهاليز مع واسيين األعرج 

 .3يف سيدة املقام يف البحث عن جدور األمة وفضح املمارسات اليت تبعتها"

واية اجلزائرية أبعاد مجالية، فكانت هذه الكتاابت حيث عربوا عن الواقع بطريقة عميقة وهذا ما منح للر 

مبثابة النواة اليت انطلق منها اجليل القادم، كما جتدر اإلشارة إىل أن فرتة التسعينات عاجلت شخصية املثقف ومعاانته 

من السلطة من خالل جمموعة الرواايت نذكر منها: الشمعة والدهاليز" ل الطاهر وطار إذ تدور أحداثها حول 

 .4"حياة شاعر وابحث يغتال يف ظروف غامضة ومرعبة املثقف إذن هو البطل يف النص الروائي اجلزائري"

كما تطرقت الرواايت يف متوهنا إىل موضوع عنف السلطة والفساد فنجد رواية "دم الغزال" ملرزاق بقطاش 

زهور ونيسي يف لوجنة والغول ورواية "كرات اخلطااي" لعبد هللا عيسى حليلح، ومن األصوات النسوية نذكر "

                                         
 1عمار مهدي: دروس يف مقياس الرواية اجلزائرية، قسم اللغة واألدب العريب، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، اجلزائر، ص 32.

 2غنية كبري: الرواية اجلزائرية يف النقد األديب، ص ص 94-93.
 3املرجع نفسه، ص 94.
 4املرجع نفسه، ص 95.
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ومن هنا 1("1999(، فضيلة الفاروق يف رواية مراهقة )1997(، فاطمة العقون يف رجل وثالث نساء )1993(

فالرواية اجلزائرية ابتداء من سبعينات القرن املاضي عاجلت التحوالت االجتماعية واالقتصادية اليت عرفها اجملتمع 

االقتصادي أو طريقة احلكم السياسي، كما عاجلت الصراع السياسي وااليديولوجي اجلزائري سواء يف منط التسيري 

الذي شهدته اجلزائر بعد االنفتاح السياسي )العشرية السوداء( كما حاولت أن تعاجل ظاهرة العنف املسلح. كما 

كمعاجلة قضية املثقف   عرفت الرواية اجلزائرية يف الوقت الراهن تطورا ملحوظا من خالل معاجلتها ملواضيع خمتلفة

اجلزائري، قضااي األسرة، وقضااي املرأة وغريها من القضااي اليت كانت هتدف إىل تصوير الواقع اجلزائري وهذا ما 

جعلها أكثر انتشارا وواقعة يف تصوير اجملتمع فنجد من الرواايت اليت مازالت تتناول موضوع العشرية السوداء وما 

 م يف موضوع القضية اجلزائرية الوطنية.ترتب عن هذه املرحلة، ومنه

 

                                         
 1عمر بوديبة، رواية األزمة. 
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 :املبحث األول: بنية الزمن يف رواية بريومان

  :مفهوم الزمن-1

يعد عنصر الزمن من العناصر األساسية اليت هلا أثر كبري يف الفنون األدبية أمجعها، فالزمن األديب زمن 
واإلنفعاالت، زمن احلالة الشعورية اليت تالزم املبدع، وقد تطور مفهوم الزمن عند إنساين ألنه زمن التجارب 

اإلنسان العريب يف العصر احلديث حيث أنه وجد منذ وجود اإلنسان، أما يف جمال الرواية فهو يعد من العناصر 
توظيف الزمن والتعبري عنه، الفاعلة فيها، ومن أهم املرتكزات األساسية اليت تقوم عليها ألهنا األكثر قدرة على 

وميكن أن نلمس حضوره فيها عرب مظاهره النحوية )الفعل املاضي واملضارع( أو من خالل عالماته اللغوية املباشرة 
 .الدالة على السياق الزمين الذي يؤذي فيها شخوص الرواية أدوارهم

 :لغة -أ
هلذا املصطلح فقد جاء يف ''املعجم اللغوي  ىل املعاجم اللغوية فإننا جندها قد أوردت تعريفاتوإذا نظران إ

'' على النحو التايل '' الزمن والزمان اسم لقليل الوقت وكثريه واجلمع  زمن لسان العرب إلبن منظور'' يف مادة ''
أي أن الزمن مبعىن الوقت سواء كان  ،1أزمن وأزمان وأزمنة وأزمن الشيء طال عليه وأزمن ابملكانة أقام به زماان''

 ال أو كثريا، جند أن معناه يف اللغة العربية يرتبط ابحلدث من أبسط دالالته اإلقامة والبقاء واملكوث.قلي
الفاء وامليم والنون أصل واحد  وقد جاء مبعىن الوقت واحلنني يف معجم مقاييس اللغة البن فارس يف ابب ''

 .2قال زمن وزمان واجلمع أزمان وأزمنة''يدل على وقت من الوقت من ذلك الزمان، وهو احلني قليله وكثريه، ي
، ويف هذا املعىن جند فالزمن يف اللغة يركز على معىن أساسي أال وهو املدة مهما كانت طويلة أو قصرية

ذات الزمنني   ولقيتهأيضا ما جاء يف القاموس احمليط أنه: ''امسان لقليل الوقت وكثريه واجلمع: أزمان وأزمنة وأزمن 
 .3تريد بذلك تراخي الوقت'' َكزَُبري

من خالل هذه التعاريف يتجلى لنا أن الزمن يف اللغة دال على الوقت إال أنه مفهوم مبهم ''قليل الوقت 
 وكثريه'' فهو يف نفس الوقت زمن مطلق غري حمدد.

                                         
 .60، ص 1999، 4، دار صادر للبضاعة والنشر، بريوت، لبنان، الطبعة 7مجال الدين حممد ابن منظور لسان العرب، املادة اللغوية ''زمن''، اجمللد  1
، 2الدين، دار الكتب العملية، بريوت، لبنان، الطبعة ، تح إبراهيم مشس 1أمحد بن فارس، بن زكرايء الرازي، مقاييس اللغة، ابب الزاء، اجمللد 2

 .60، ص 2008
 .12-13، ص 1999، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة 4الفريوز أابدي، القاموس احمليط، املادة اللغوية ''زمن''، اجلزء 3
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 :صطالحاب/إ
، ملا وإعطائه أولوية فائقةبه يعد الزمن عنصرا مهما داخل العمل الروائي ولذلك أصبح من الضروري العناية 

له من أتثري مهم يف العملية السردية املختلفة من حدث وشخصية ومكان فأمهيته تكمن من مفعوله وأثره البارز 
عليها، فال وجود له مبعزل عن هذه العناصر أي أنه صانع أحداثه وعموده الفقري الذي يقوم عليه، وهذا ما جعله 

 والباحثني.  النقاد والروائيني اهتمامحمط 
الروس، فكانوا من األوائل الذين أدرجوا مبحث  الشكالنيني 'الفعلية يف دراسته مع ' االنطالقةفكانت 

على العالقات اليت تربط بني أجزاء األحداث،  الرتكازهميف العشرين من القرن العشرين،  الزمن يف نظرية األدب
، ويتم عرضها يف اخلطاب األديب 1ث هو خطاب''فهم يهملون السرد من حيث هو قصة ويهتمون به من حي

بطريقتني:'' إما أن خيضع السرد ملبدأ السببية، فتأيت الوقائع متتابعة منطقيا وّها ما أمسوه ابملنت، وإما أن أتيت هذه 
 .2األحداث خاضعة هلذا التتابع دون أي منطق داخلي ودون االهتمام ابالعتبارات الزمنية وهو ما أمسوه ابملبىن''

واملبىن احلكائي'' واملنطق الذي ينتظم من خالله عرض الزمن يف  ومن هنا جاء متيزهم بني ''املنت احلكائي''
احلكائي'' هو القصة  املبىن القصة فإن ''املنت احلكائي'' هو املتعلق ابلقصة، كما يفرتض أهنا جرت يف الواقع و''

 يتقيدنفسها ولكن ابلطريقة اليت تعرض علينا على املستوى الفين، فالقاص أو الروائي ليس من الضروري أن 
ابلرتتيب الزمين واحلدثي للقصة كما جرت يف الواقع أو كما يفرتض أهنا جرت يف الواقع، فهو يعتمد إىل التقدمي 

 .3والتأخري والتالعب ابملشاهد''
السردي هبذا الطرح ليس هو الزمن احلقيقي، ألن الروائي يف عمله القصصي ال يتقيد ابلرتتيب  فالزمن

املنطقي لألحداث، وإمنا يستطيع التالعب وذلك إبستخدام تقنيات فنية من تقدمي وأتخري، وابلتايل ال يسري على 
 وترية واحدة وذلك من أجل حتقيق أغراض فنية ومجالية.

كالنيني الروس للزمن داخل اخلطاب السردي إذ ميزوا بني املنت احلكائي الذي هو هكذا كانت نظرة الش
 أحداث مرتبطة منطقيا، أما املبىن فهو األحداث نفسها لكنها غري مرتبة.

 كالتايل:  Paul Ricœur وقد جاء مفهوم الزمن السردي عند بول ريكور
 الزمن السردي له معنيني:

                                         
 .107، ص1990، 1يف العريب، الدار البيضاء، بريوت، لبنان، الطبعة حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، املركز الثقا 1
 .179، ص 1982، 1نظرية املنهج الشكلي_ نصوص الشكالنيني الروس، ترمجة إبراهيم اخلطيب، مؤسسة األحباث العربية، بريوت، لبنان، الطبعة  2
 21، ص 1991الثقايف العريب، بريوت، لبنان، محيد حلميداين: بنية النص السردي )من منظور النقد األديب(، املركز  3
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 بني خمتلف الشخصيات والظروف. املعىن األول: أنه زمن التفاعل
 املعىن الثاين: أنه زمن مجهور القصة ومستمعيها.

 .1أو بعبارة وجيزة الزمن السردي يف النص وخارجه أيضا هو زمن الوجود مع اآلخرين
إىل دراسة الزمن وكتبوا العديد من الدراسات خصوصا يف الستينات من القرن العشرين  البنيويونكما تطرق 

 وبلورت مفهومها للزمن بشكل أكثر نضجا، حيث أصبح الزمن نص ختيلي مرتبط بنظام النص الداخلي ما آاثره
التحليل  الناقد البنيوي الفرنسي الذي أصدر كتابه بعنوان ''مدخل إىل Roland Barthes روالن ابرت 

تعرض فيه القصة الزمن السردي مؤكدا أن الزمنية ليست سوى قسم بنيوي يف  البنيوي القصصي''، ''حيث
اخلطاب، مثلما هو الشأن يف اللغة، حيث ال يوجد إال يف شكل نسق أو نظام وابلنسبة للسرد فإن الزمن ليس 

، وهو 2 ينتمي إىل اخلطاب ولكن إىل املرجع''موجودا، أو له وجود وظيفي كعنصر يف نظام داليل ذلك أن الزمن ال
ال خيتلف كثريا عن أسالفه من النقاد فالزمن السردي يف رأييه موجود فقط يف الواقع، أما اخلطاب  االعتقاديف هذا 

السردي فظهر فيه نوع آخر من الزمن ينفصل يف سياقاته ودالالته، كونه بنية نصية مكونة لوحدة النص املغلقة 
 احلقيقي وهم مرجعي واقعي.فالزمن 

بني زمن القصة وزمن اخلطاب  1966يف كتابه مقوالت السرد عام   Todorov فكما ميز تودورو 
بينما زمن اخلطاب خطي ففي القصة ميكن ألحداث كثرية أن جتري يف آن  ورأى أن زمن القصة متعدد األبعاد، 

يكون ابلضرورة إيقاف التتايل فهنا  ،3الواحد بعد اآلخر'' أييتواحد، لكن اخلطاب ملزم أبن يرتبها ترتيبا متتاليا 
 عي لألحداث.الطبي

وميز أيضا بني زمن الكتابة وزمن القراءة، فزمن الكتابة يصبح عنصرا أدبيا مبجرد قوله القصة أو حني 
لقصة الغري يتحدث الراوي، أما زمن القراءة فليس كذلك إال حني يكون الكاتب قاصا فالقراءة تعيد ترتيب زمن ا

املرتبة بعملية تدعى ''زمن النص'' الذي حيتوي على زمن الروائي وزمن املتلقي معا، فاملتلقي يعيد ترتيب زمن القصة 
 عند قراءته للقصة.

                                         
 .29، ص 1991، 1بول ريكور: الوجود والزمان والسرد، سعيد الغامني، املركز الثقايف العريب، املغرب، الدار البيضاء، بريوت، لبنان، الطبعة  1
 .54، ص 1993، 1س، الطبعة روالن ابرت: مدخل إىل التحليل البنيوي للقصص، منذر عياشي، مركز اإلمخاء احلضاري، ابري2
 .55، ص 1992، 1تودروف وآخرون: طرائق حتليل السرد األديب، منشورات اإلحتاد، كتاب املغرب، الرابط، الطبعة  تزفيطان3
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ولقد رأى تودروف أن أول مشكل يصادف الباحث يف الزمن هو تعدد األزمنة اليت تتداخل يف النص 
 : 1الواحد فهناك نوعان من األزمنة

 وى منتت: وتتمثل يف زمن النص وهو الزمن الداليل اخلاص ابلعامل التخيلي على مسأزمنة داخلية -أ
 الرواية، ويتعلق ابلفرتة اليت جتري فيها أحداث الرواية وزمن الكتابة وزمن القراءة.

ئي، و)زمن : وهو زمن اترخيي وزمن الكاتب وهو الظروف اليت كتب فيها الروا(زمن السرد) أزمنة خارجية -ب
القارئ( هو زمن استقبال املسرود حيث تعيد القراءة بناء النص، وترتب أحداثه وأشخاصه وختتلف استجابة 
القارئ من زمان إىل زمان ومن مكان إىل مكان. مبعىن أن الزمن اخلارجي يف الرواية يتعلق ابلسياق اخلارجي احمليط 

بة النص، أما الزمن الداخلي فهو الزمن الذي يتسلسل من ابلرواية مثل الظروف اليت دفعت ابلكاتب إىل كتا
 خالله األحداث مثل الرواية.

مفهوم الزمن يف الرواية اجلديدة مثل التقليدية فإذا كان يف الرواية التقليدية يعين املاضي  اختلفوهكذا فقد      
والزمن احلقيقي يتسمان بتقارب شديد  فحسب، فإنه يف الرواية اجلديدة يعين مدة التلقي والقراءة، والزمن السردي

 ذلك أن األخري ميثل املرجعية الواقعية.
ومن أهم النقاد  الذي يعد من أبرز أعالم البنيوية Gerrard Geneltجرار جنيت فنجد الناقد الفرنسي      

بروسث حبثا  الذين اهتموا بعنصر الزمن يف عملية القص عامة ويف الرواية خاصة، وهذا يف سياق دراسته لروايته ''
 .2عن الزمن الضائع''

حيث جند يف دراسته هذه قد طور نظريته القوية عن اخلطاب الروائي معتمدا يف ذلك على التقسيم الثالثي      
إىل ثالث مستوايت: القصة، اخلطاب والنص، وعلى هذا األساس مت تقسيم الزمن الروائي هو للسرد، حيث قسمه 

 .3''زمن القصة وزمن احلكاية''اآلخر إىل زمنني 
ويظهر لنا زمن القصة يف زمن املادة احلكائية وكل مادة  ''حيث جند سعيد يقطني يفصل يف هذا املعىن بقوله:      

إهنا جتري يف الزمن سواء كان هذا الزمن مسجال أو غري مسجل كرونولوجيا أو اترخييا، حكائية ذات بداية وهناية، 
تزمني زمن القصة ومتفصالته وفق منظور خطايب متميز يعرضه النوع، ودور الكاتب  جتلياتونقصد بزمن اخلطاب 

                                         
 .111، ص 2005، 1تودروف:مفاهيم سردية، ترمجة عبد الرمحان مزاين، منشورات اإلختالف، الطبعة  تزفيطان1
 .37، ص 1978)نظرية مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ(، اهليئة املغربية للطالب، مكتبة األسرة، القاهر، مصر، سيزاقاسم:، بناء الرواية 2
 .45، ص 1997، 2جرار جنيت: خطاب احلكاية )حبث يف املنهج(، ترمجة حممد معتصم وآخرون، اجمللس األعلى للثقافة، الطبعة 3
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لنا يف كونه مرتبطا بزمن بعدا متميزا وخاصا، أما زمن النص فيبدو  يف عملية ختطيب الزمن أي إعطاء زمن القصة 
 فإن ختطيب زمن القصة يف اخلطاب هو الذي حيقق زمنيته ويعطيه بعده اخلاص واملتميز.  ،1''القراءة

 : 2من وراء دراسته ''خطاب احلكاية'' حتليل اخلطاب السردي لدراسة العالقتني اآلتيتني جنيتويهدف      
 القصةالعالقة بني اخلطاب واألحداث اليت ترويها  -أ

 العالقة بني اخلطاب والعمل الذي ينتجه السرد-ب
واملقصود من ذلك دراسة العالقة بني القصة واخلطاب من جهة ودراسة العالقة بني هذا اخلطاب وفعل 
احلكي )السرد( من جهة أخرى، مث يضيف عالقة اثلثة وهي اليت تنشأ بني ''القصة والسرد بصفتهما يندرجان يف 

 .3خطاب احلكاية''
عالقة الزمن ابلسرد يف نظريته ''خطاب احلكاية'' وأكد من خالهلا على أمهية الزمن يف  جنيتوقد تناول 

بنية احلكاية بل وهيمنته عليه إذ يقول: ''ميكنين جيدا أن أروي قصة دون أن أعني املكان الذي حيدث فيه... يف 
دي مادام علي أن أرويها ابلضرورة يف الزمن حني يستحيل علي تقريب موقعها يف الزمن القياسي إىل فعل السر 

 .4احلاضر أو املاضي أو املستقبل''
من عالقة  انطالقاونظرا هلذه املكانة احملورية اليت حيتلها الزمن يف بنية احلكاية فقد أصبحت السرود تسمى 

من العناصر املكونة فعل السرد وبزمن احلكاية، ويف هذا الصدد يرى حبراوي أن الزمن مالزم لفعل السرد ألنه 
للرواية حيث يقول: ''فالزمن هو الذي يوجد يف السرود وليس السرد هو الذي يوجد يف الزمن وهذا ما جيعل من 

 ، أي أن ال وجود لسرد قصص خال من عنصر الزمن ألن الزمن هو حموره.5الزمن سابقا منطقيا على السرد''
اجلديدة واجلهود الذي قدموها فنجد أمثال الروائي والناقد كما ميكن أن نشري أيضا إىل نقاد الرواية 

م 1964الذي ''أصدر كتابه بعنوان حبوث يف الرواية اجلديدة   Michel Poutour الفرنسي مشال بوتور
والذي قدم فيه رؤية جديدة لتقسيمات الزمن الروائي، ويتجلى يف زمن املغامرة وزمن الكتابة وزمن القراءة، وكثريا ما 

                                         
، ص 1997، 3سرد، التبئري(، املركز الثقايف العريب للبضاعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة سعيد يقطني: حتليل اخلطاب الروائي )الزمن، ال1

89. 
 .38املرجع نفسه، ص 2
 .40املرجع نفسه، ص 3
 .230-229جرارجنيت: خطاب )حكاية(، ص 4
 .117حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي ) الفضاء، الزمن، الشخصية(، ص 5
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، وهكذا يقدم لنا املؤلف خالصة نقرأها يف ساعة أو 1عكس زمن الكتابة على زمن املغامرة بواسطة الكاتب''ين
 أكثر وتكون أحداثها جرت خالل يومني أو أكثر للقيام هبا.

وقد أشار ميشال ''إىل صعوبة تقدمي األحداث يف الرواية وفق ترتيب خطي مسرتسل ورأى أننا ال نعيش      
أثناء القراءة إىل الوقفات اليت تناوب  االنتباهمن تباره استمرار إال يف بعض األحيان وأن العادة متنعنا الزمن ابع

 .2على السرد''
مبعىن أن الزمن يف الرواية ليس حمتوى تتكدس فيه األحداث وإمنا هو زمن يرتبط بنا وحبركات وجودان، 

 ابلتخيل واإليهام. من عالقتهفرتضها يوالنظر إليه منفصال عن زمنيته اخلاصة اليت 
أبن الكثري من الكتاب أصبحوا يكتبون قصصهم كتابة منفصلة متقابلة، '' ويفسر ميشال ذلك بقوله:

، فمن قوله يتبني لنا أن كتاب الرواية اجلديدة تعمدوا خلخلة 3وغايتهم من ذلك جعلنا نشعر بتلك اإلنقطاعات''
بعد األحداث وهذا من أجل إشراك القارئ يف عملية اإلبداع جبعله يشعر ابنقطاع الزمن واألحداث ليعيد ترتيبها 

 انتهائه من عملية القراءة.
ين املألوف يف رواية األحداث معىن ذلك أن الزمن يف الرواية اجلديدة قد ''انفلت ومترد على التسلسل الزم

اجلوهري بني الزمن الروائي والزمن  االختالفالزمن واللعب به روائيا آية من آايت وهذه اإلمكانية على حتويل 
الطبيعي، فالزمن الطبيعي زمن خطي يسري وفق عقارب الساعة، أما زمن السرد فيستطيع الروائي التالعب به كما 

تقنيات فيه خمتلفة من  ابستخدامألحداث ترتيبا طبيعيا بل يكسر قيود الزمن الطبيعي يشاء فهو غري ملزم برتتيب ا
 .4اسرتجاع واستباق وحذف... ''

وعليه فالزمن يف الرواية اجلديدة أصبح متحررا من كل القيود والقواعد التقليدية وله الصالحية يف احلضور 
 والغياب أو التأخر.

                                         
 .101، ص 1986، 3وث يف الرواية اجلديدة، ترمجة فريد أنطنيوس، منشورات عويدات بريوت، الطبعة ميشال بوتور: حب1
 .99-97املرجع نفسه، ص 2
 .100املرجع السابق، ص 3
 .44، ص 2013، 1الطيب بوعزة، يف ماهية الرواية، مؤسسة اإلنشار العريب، بريوت، لبنان، الطبعة 4
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جند الناقد سعيد يقطني يف كتابه ''حتليل اخلطاب الروائي'' يرى أن ''الزمن ويف الدراسات النقدية العربية 
، أي أن متثالت الزمن ال تكون إال من خالل عالقتها ابحملسوسات وامللموسات فالزمن 1أسري املطابقة الفيزايئية''

 صورة حلركة األشياء يف الكون.
يف التصور النقدي يف حماولة للوصول إىل رؤية  مفهوم له تقسيماتأن الزمن ''كما تطرق سعيد يقطني إىل 

، فقد قسم الزمن الروائي إىل ثالثة أقسام: زمن القصة، 2نظرية وتطبيقية يف دراسة الزمن الروائي يف النص العريب''
 زمن اخلطاب وزمن النص العريب.

حمسوس ويتجسد أما عبد املالك مراتض فيعرف الزمن الروائي بقوله: ''هو مظهر نفسي ال مادي جمرد 
ال من خالل مظهره يف حد ذاته فهو وعي خفي، الوعي به من خالل ما يتسلط عليه بتأثريه اخلفي غري الظاهر 

 .3''لكنه متسلط وجمرد يتمظهر يف األشياء اجملسدة
يتجلى من خالل هذا التعريف أن الزمن كيان شفاف غري مرئي يساهم يف حتقيق وعي كاف لإلنسان كلما 

احلياة، فإلنسان ال يشعر مبرور الزمن إمنا يتوهم أبنه يراه من خالل أتثريه على العامل اخلارجي )إنسان، تقدمت به 
 حيوان، مجاد(.

وإىل هذا املعىن تذهب سيزا قاسم بقوهلا: ''أن الزمن حقيقة جمردة وسائلة ال تظهر إال من خالل مفعوهلا 
 .4هو اإليقاع''على العناصر األخرى، الزمن هو القصة وهي تتشكل و 

انطالقا من هذا القول تتبني األمهية القصوى اليت يكتسبها عنصر الزمن ومدى فعاليتها يف إضفاء احلركة 
 واحليوية داخل النصوص السردية وما يعكسه عليها من مجالية وإيقاع.

العرض النظري نستنتج أن الزمن يف مفهومه العام لدى النقاد ميثل حلقة أساسية يف جتسيد  ذاويف ختام ه
وإضفاء احلياة على أي شيء يف الكون فهو حيتوي يف كل شيء وال حيتويه شيء والكل مرهون بوجوده من منطلق 

 ماله من أمهية يف تنظيم حياة اإلنسان وحتقيق سريورة الكون.
 ائي:/ أمهية الزمن الرو 2

                                         
 .62ي )الزمن، السرد، التبئري(، ص سعيد يقطني، حتليل اخلطاب الروائ1
 .53، ص2004، 1مها حاسن قصراوي، الزمن يف الرواية العربية، بريوت، لبنان، الطبعة 2
، 1998، 1عبد املالك مراتض: يف نظرية الرواية )حبث يف تقنيات السرد(، عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والضيوف واألدب، الكويت، الطبعة  3

 .173ص 
 .37، ص 2004سيزار قاسم: بناء الرواية )دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ(، اهليئة املصرية للطالب، القاهرة،  4
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يعترب الزمن بنية مهمة يف العمل الروائي ألنه ميكننا تصور رواية أو قصة خيالية من هذا العنصر األساسي 
يف العملية السردية، فكل خطاب روائي يرتبط ابلزمن ألنه يشمل احلياة اليت يعيشها الشخوص داخل العمل 

 الروائي.
النص السردي ألنه الرابط احلقيقي لألحداث  وأتيت أمهية الزمن يف أنه يعد "عنصرا مهما من عناصر

حيث يعد عنصرا أساسيا يف بناء الرواية ذلك اجلنس الذي هو حمور  ،1وحمور البنية الروائية وجوهر شكلها"
 اهتمامنا.

عنصرا مهيمنا يف النص السردي إذ يعد الرابط احلقيقي لألحداث والشخصيات واألمكنة يعدُّ كما أنه 
 من أكثر الفنون األدبية التصاقا ابلزمن، ومن هنا نستطيع أن جنمل أمهية الزمن يف النقاط التالية: وابلتايل فالرواية

واالستمرار مث إنه حيدد يف نفس الوقت دوافع  واإليقاععناصر التشويق  ترتتب وعليه : ألن الزمن حموريوالأ
 أخرى حمركة مثل السببية والتتابع واختيار األحداث. 

يرتبط ارتباطا وثيقا  شكلها، بل إن شكل الروايةيزمن حيدد إىل حد بعيد طبيعة الرواية و : ألن الاثنيا
 صر الزمن. مبعاجلة عن

 . 2إنه يتخلل الرواية كلها وال نستطيع أن ندرسه دراسة جتزيئية فهو اهليكل الذي نشيد فوقه الرواية" اثلثا:
الروائي. فالرواية كجنس أديب تتميز هبذا العنصر من خالل هذه النقاط تبني مدى أمهية الزمن يف العمل 

الذي هو زمنها فأمهيته: " تتأتى من كونه ميثل روحها املتدفقة وقلبها النابض، فبدون عنصر الزمن تفقد األحداث 
فالزمن ركيزة أساسية وعنصر حموري تدور يف إطاره وضمنه األعمال الروائية، فهو عمودها  ،3" وحركيتهاا حدثيته

 يشد أجزاءها. الذيري الفق
فمن هنا نستطيع القول أن الزمن " عنصر مهم يف الدراسات احلديثة ومنه تنطلق أبرز التقنيات السردية 

 .4املتعددة"

                                         
 1 مها حسن قصراوي: الزمن يف الرواية العربية، ص 63

 2يسرا قاسم: بناء الرواية، ص 83
 3 أمنة يوسف: تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، دار الثقافة عمان، األردن، ط1 1997، ص 30

والنشر، ط1 2005، ص 235 مرشد أمحد: البنية والداللة يف روايتا إبراهيم نصر هللا، املؤسسة العربية للدراسات   4 
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فكل من املكان، الشخصيات، اللغة، احلدث... تعترب تقنيات صامتة إذ يستحيل تناوهلا لوال وجود 
تج عن تناسب صيغ بنائه، وعن قدرته يف خلق املعىن، والداللة على عنصر الزمن وهو ذو مسة مجالية، ومجاليته تن

احلكاية وعن انتقاله من كونه جمرد مكون حكائي إىل حمرض للمتلقي، كي ينحاز إىل رؤية زمنية حمددة ألنه 
 .1مشارك يف االسرتاتيجية احلكائية"

ابعتبار الزمن حمور العمل وعلى ضوء ما تقدم خنلص إىل نتيجة مفادها أن لكل رواية منطها اخلاص 
 الروائي وجوهره ال ميكن االستغناء عنه.

 الرتتيب الزمين- 3
لكل قصة أو حكاية زمن معني، وهذا الزمن قد يكون متالحقا أو متتابعا، وهذا ما يقصد به الرتتيب أو 

ه احلكاية أو القصة نظام األحداث ولكن ذلك ال يتعلق ابألحداث فقط أثناء وقوعها وإمنا يتعلق بكيفية سرد هذ
 أو يكفيه تقدميها.

ويقصد ابلرتتيب الزمين حسب "مرشد أمحد" الذي حتدث عنه يف كتابه "البنية والداللة" يف رواايت 
إبراهيم نصر هللا أبنه " نظام خطي متسلسل حبكمة املنطق، ويتم فيه حتديد املكان والزمان على حنو دقيق متهيدا 

زمان، ولكن هذا النسق يف الرواية احلديثة فقد خطيته، وأصبح الالمنطق هو املتحكم لسيالن احلكاية غري خطية ال
يف الزمان الروائي بفعل اخلروقات الزمنية اليت ميارسها السارد على نظام تسلسل األحداث الروائية، حمداث تفاوات بني 

التقليدية اليت تقوم على نظام ترتيب  فهو هنا يفرق بني الرتتيب الزمين يف الرواية ، 2زمن احلكاية وزمن احلكي"
زمين منطقي من خالل تتابع األحداث يف احلكاية، وبني الرواية احلديثة اليت خالفت ذلك النظام وابت حيكمها 
نظام ترتيب زمين غري منطقي يتجلى من خالل تلك االحنرافات اليت حيدثها السارد يف أحداث احلكاية أو الرواية، 

 إحداث التفاوت الزمين فيها.وهذا ما يؤدي إىل 
أما الرتتيب الزمين عند "جرار جنيت" فهو يرى أبنه "الصالت بني الرتتيب الزمين لتتابع األحداث يف 

أي أنه يعترب تلك الروابط اليت تنشأ بني توايل األحداث  ،3القصة والرتتيب الزمين الكاذب لتنظيمها يف احلكاية"
هلا يف احلكاية وقد أطلق هذا املصطلح ما يسمى "ابملفارقة الزمنية" وعرف هذا  يف القصة والرتتيب الزمين الزائف

املصطلح بقوله "تعين دراسة الرتتيب الزمين حلكاية ما مبقارنة نظام ترتيب األحداث أو املقاطع الزمنية يف اخلطاب 
                                         

 1 مرشد أمحد: البنية والداللة يف رواايت إبراهيم نصر هللا  ص 235    
 2 املرجع نفسه ص 237

 3 جرار جنيت: خطاب احلكاية، ص46 
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عبارة عن دراسة ذلك التنافر بني أي أهنا  1السردي بنظام تتابع هذه األحداث أو املقاطع الزمنية نفسها يف القصة"
 زمن احلكاية واخلطاب والقصة واملقارنة بينهم.

جلريالد برنس" أبهنا "عدم التوافق يف الرتتيب بني  وتعرف "املفارقة الزمنية" أيضا يف "املصطلح السردي
حدث يف وقت سابق الرتتيب الذي حتدث والتتابع الذي حتكي فيه، فبداية تقع يف الوسط يتبعها عودة إىل وقائع 

مبعىن أهنا تلك االحنرافات اليت تكون يف ترتيب األحداث وعدم االنسجام بني  2تشكل منوذجا مثاليا للمفارقة"
نظام ترتيبها يف املوقع الذي حدثت فيه تلك األحداث واملسار الذي حتكي فيه، حيث يكون يف النص استذكار 

 عليها.ألحداث مضت مث يعود إىل احلاضر وهذا ما يدل 
وتعرفها كذلك مها القصراوي أبهنا "تعين احنراف زمن السرد، حيث يتوقف اسرتسال الراوي سرد املتناهي 

فهي  3ليفسح اجملال أمام القفز ابجتاه اخللف أم األمام على حمور السرد، فينطلق من النقطة اليت وصلتها احلكاية"
داخل احلكاية، حيث يقوم أحياان ابلقفز يف اسرتجاع تقصد هبا تلك الفجوات اليت حيدثها السارد يف الزمن 

 األحداث أثناء سرده.
كما أن الرتتيب الزمين يتعلق بتتبع ودراسة العالقات املختلفة بني النظام الزمين للواقع والنظام الزمين 

حداث يف رواية املزيف يف احلكي، ويف نظر "البنائية" كما أشار حلميداين "ليس من الضروري أن يتطابق تتابع األ
أي مبعىن عدم التطابق بني ترتيب األحداث داخل الرواية أو  4ما، أو يف قصة، مع الرتتيب الطبيعي ألحداثها"

القصة والرتتيب الطبيعي أو احلقيقي هلا ينتج لنا االختالف بني هذين الزمنني وأشار كذلك حلميداين أهنا "إما أن 
( أو تكون استباقا ألحداث الحقة )   ctionrétrospeتكون اسرتجاعا ألحداث ماضية )

anticipation " )5،  وهذا يعين أن الرتتيب الزمين يضم املفارقات الزمنية اليت تندرج حتتها ما يسمى
 االسرتجاع واالستباق واآلن سوف نقف عند كل منهما ابلتفعيل فيما يلي:

ذ أن النصوص الروائية تزخر ابالسرتجاعات هو استعادة أحداث زمن املاضي أثناء السرد إاالسرتجاع: –أ( 
مما يكسبها مجالية يف النص "فهي ليست حديثة النشأة بل إن امتدادها يرجع إىل املالحم القدمية وأمناط احلكي 

                                         
 1 جرار جنيت: خطاب احلكاية، ص 47

جريالد برنس: املصطلح السردي )معجم مصطلحات( ترمجة  عابد خزندار، اجمللس األعلى للثقافة القاهرة، ط1، 2002، ص 24  2 
 3مها حسن قصراوي: الزمن يف الرواية العربية، ص 184.  

، ص 1991 1ريوت لبنان، طمحيد حلميداين: بنية النص السردي من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع ب 4
73 

 5 املرجع نفسه، ص 74
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الكالسيكي وتطور بتطورها، مث النقل بعدها إىل األعمال الروائية احلديثة اليت ظلت وفية هلذا التقليد السردي 
 .1حىت أصبح ميثل أحد املصادر األساسية للكتابة الروائية"وحافظت عليه 

فهو يرى أبن النص الروائي أو جنس الرواية من أكثر األجناس األدبية اليت ختتفي ابلرجوع إىل املاضي 
 الروائية......... واستنكار أحداث ماضية، فهو يرى أنه عنصر أساسي يف الكتابة

واليت تشري إىل عدة ترمجات )فالش ابك،    analapessesار جنيت" ابلفرنسية   ري ويسميه "ج
االرتداد، اللواحق، السرد االستذكاري...( لكننا اخرتان األكثر حضورا ومتظهرا يف النصوص الروائية إذ أنه "عملية 

 ،2سردية تعمل على إيراد حدث سابق للنقطة الزمنية اليت بلغها السرد وتسمى هذه العملية كذلك ابالستذكار"
فمن خالل هذه العملية السردية يتالعب الروائي بزمن تسلسل األحداث بطريقة ذكية حيث "يرتك الراوي مستوى 

فيقوم الراوي بسرد بعض  3القص األول ليعود إىل بعض األحداث املاضية ويرويها يف حلظة الحقة حلدوثها"
واية وذلك ابلرجوع إىل ماضي الشخصيات من قبل زمن الرواية إذ يرتك ثغرة أو فجوة يف الر  األحداث الواقعة ما

أجل تزويد القارئ مبعلومات تساعده على التناغم مع األحداث وذلك مبعرفة خلفيات الشخصيات ويلحظ 
التغريات اليت طرأت عليها يف الزمن احلاضر وبذلك "يتوقف الراوي عن متابعة األحداث الواقعة يف حاضر السرد 

 .4ذكرايت األحداث والشخصيات الواقعة قبل وبعد الرواية"ليعود إىل الوراء، مسرتجعا 
ومن هنا ميكن أن نقول أن االسرتجاع تقنية زمنية يلجأ إليها الراوي من أجل سد الثغرات يف الرواية مما 

 يضفي مجالية على النص الروائي.
حكاية اثنية زمنيا اتبعة يف حني يرى جرار جنيت أبن االسرتجاع "ابلقياس إىل احلكاية اليت يندرج فيها 

لألوىل ونطلق من اآلن تسمية "احلكاية األوىل" على املستوى الزمين للحكاية الذي ابلقياس إليه تتحدد مفارقة 
 .5زمنية"

ويقسم االسرتجاع إىل ثالثة أنواع: االسرتجاع اخلارجي واالسرتجاع الداخلي واالسرتجاع املزجي أو 
 .1املختلط

                                         
 1 حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي، ص121

 2010ية واملكانية موسم اهلجرة إىل الشمال( دار هومة جامعة       اجلزائر عمر عاشور)ابن الزيبان(: البنية السردية عند الطيب صاحل )البنية الزمان2
 .  18ص 

 3 سيزا قاس: بناء الرواية ص 58. 
 4 آمنة يوسف: تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، ص 104

 5 جرار جنيت: خطاب احلكاية، ص60
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 : يعود إىل ماض الحق لبداية الرواية قد أتخر تقدميه يف النص./ االسرتجاع الداخلي1
 / االسرتجاع اخلارجي: يعود إىل ما قبل بداية الرواية.2
 / اسرتجاع مزجي: وهو ما جيمع بني النوعني.3

 وقد ورد يف الرواية عدة مقاطع نذكر منها:
وج ألرعى بقرتنا البيضاء اليت متثل يف صغري مل يكن جييب خيلو من علبة الكربيت أبدا، كنت أخرج للمر  "

ميكن االستغناء عنه والتفريط فيه أبدا...أتركها وسط احلقل ...أتسلل بني األعشاب اخلضراء،  لعائليت كنزا مثينا ال
أحبث عن شيء مجيل يستحق احلرق مل أكن أبدا ألقتنع أبي شجرة فتية خضراء، وال أبي نبات مثري 

لته بعناية شديدة مع أنه مل يتكلف يف ذلك يوما، بل تتحكم يف ذلك نفسييت أبلوانه...كان قليب خيتار شع
ومزاجي ومدى فتنيت بذلك الشيء الذي يغريين إىل احلد الذي جيعلين أخرج فيه عود ثقاب من جييب دون أن 

ا وهي أحس بذلك، أضرم النار مثال يف شجرة دفلى، رغم صغرها، مثقلة أبزهارها الوردية الناعمة. أجلس إليه
حترتق متاما كما جيلس العاشق إىل حبيبته، بفرح طفويل، أأتمل مستلذا منظر اللهب وهو حيضن ابقة أزهار يف 

 غصنها، وحيوهلا يف حلظة قصرية إىل رماد دافئ.
كنت أقول يف قليب بعد أن تنطفئ الشعلة ويستكني قليب من جديد، وأستعيد القدرة على التمييز بني ما 

 .2ريب وما يشوفنيش حىت واحد" جيد وبني ما هو فعل سيئ: اي يقولون أنه فعل
جند أن الراوي هنا من خالل هذا املقطع االسرتجاعي حيث يقوم ابسرتجاع أايم طفولته وما كان يقوم 
به، حيث كان خيرج للرعي، فيقوم إبضرام النار اليت كانت غريزة يف قلبه وال يستطيع مقاومتها ويشبه هذه الشعلة 

، فيختار بعناية شديدة ما سيحرقه وذلك حبسب نفسيته ومزاجه، ويبقى يتأمل ويتمتع بذلك املنظر حىت بروحه
 تلك الشعلة وتصبح رمادا فتخمد غريزته مع النار ويطمئن قلبه وحيس أن هنار يومه كان ذا معىن. تنطفئ

لقرية املنسية كحلم يف وجند مقطع آخر أيضا يف اسرتجاع للماضي يف زمن طفولته بقوله "هنا يف هذه ا
ابل العصافري املهاجرة تربيت على حب هللا يف كل شيء...هنا حيث حفظنا القرآن الكرمي يف اجلامع على يد 
جدان حممود، وحيث تعلمنا حب هللا واللغة العربية، كنا منسك يف أيدي بعضنا البعض وننشد معا وحنن نتمايل 

)ألف: ال شان عليه، ابء: وحدة من لسفل، اتء: ثنني من فوق، فوق كراسينا على إيقاع واحد وصوت واحد: 

                                                                                                                               
 1 سيزا قاسم، بناء الرواية، ص58 

 2 هارون بوعاملي: بريومان، اجلز ائر تقرأ، ط1، 2019، ص ص 59-58
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حاء: ال شان عليها، هنا يف هذه القرية تعلمت أجبدية احلاء والباء  اثء: ثالثة من فوق، جيم: وحدة من لسفل،
 .1قبل أن أدخل مدارس التعليم"

عاشها يف قرية "حجر جند الراوي هنا أيضا مسرتجعا للماضي البعيد الذي كان يف زمن طفولته اليت 
امليس" اليت قدمت له الكثري، منها تعلم أشياء كثرية منها الصرب، وتعلم حب هللا يف كل شيء من خالل تعلمه 
للقرآن الكرمي واللغة العربية على يد الشيخ حممود هو وبقية أطفال هذه القرية وذلك قبل دخوهلم إىل املدارس 

 التعليمية، فقد كانت يف اجلامع.
الل هذين املقطعني جند أن الراوي قد استحضر ماضي الشخصية البطل جالل اليت عاشها يف من خ

طفولته يف قريته الصغرية املنسية، عمل هذا على تقدمي رؤية حلياته يف املاضي ما يقرب للقارئ صورة هذه 
 الشخصية إىل الذهن.

كما جند يف هذا املقطع اسرتجاعا كان لعبري تقول: "مازلت أحفظ ذلك بكل صوره ومشاهده، ميكنين 
أن أعيد شريطه اآلن أمام عيوين، حلظة فلحظة، كلمة فكلمة، نظرة فنظرة، ابتسامة فابتسامة، كنت أحب الفلسفة  

ذي شيخا كبريا منفوش الشعر والثياب، كثريا وكنت عازمة حني دخلت الثانوية أن أتفوق فيها كثريا، وختيلت أستا
متاما كصور أولئك الفالسفة اليت نراها على ظهر الكتب. حني دخل أستاذ الفلسفة تعجبنا مجيعا بيد أن عجيب  

كان أكرب حىت أنين يف حلظة ما شعرت ابإلحباط حني حملته، كان يبدو صارما جدا ال يعرف املرح إمنا يبدو صغريا 
اذ فلسفة لكنه كان أنيقا ووسيما وخفق قليب حني حدق يف عيين للمرة األوىل، كان كل جدا على أن يكون أست

 .2شيء عاداي يف حيايت اململة، وكان احلب بيننا هو احلدث الوحيد غري العادي الذي مل أكن ألختيله يوما" 
ثالث معك "كانت نفسييت شديدة االضطراب، حني وقفت أمامك للمرة األوىل يف الساحة بعد الدرس ال

معنا، وكانت مرآة عينيك اثبتة جدا ليستمر قليب يف صورهتا مطمئنا، لكنين لن أنس ذلك املوقف حني ملت 
 .3أمامي كاجلبل األخضر الصلب تظللين من الشمس، كنت رومنسيا جدا وهتتم أبدق التفاصيل

كانت يف احلاضر جند أن الراوي هنا يسرتجع الذكرايت اليت كانت من طرف الشخصية عبري فبعدما  
السردي تتحدث عن احلب واالشتياق له وأهنا ستلتقي به يف الغد حتما، فتعيد ذلك الشريط بكل صوره وتفاصيله 
عند دخوهلا الثانوية وحبها للفلسفة وعزمها عن التفوق هبا، وختيلها لألستاذ أنه رجل كبري، إال أنه كان صغريا 

                                         
 1 هارون بوعاملي: بريومان، ص 62.

وعاملي: بريومان، ص 77.  2هارون ب
وعاملي: بريومان ص 80  3هارون ب
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ستاذ جالل الذي يدرس مادة الفلسفة فعند اسرتجاعها هلذا اليوم ومجيال وتعجب به من أول نظرة لقد كان األ
يتضح للقارئ من هو الشخص الذي أحبته، وكان هذا اليوم األول الذي التقيا فيه وأحبته من األول يف الثانوية 

 عند دخوله عليهم ابلقسم. جند أن االسرتجاع له دور يف تقدمي معلومات ختص ماضي الشخصيات الروائية.
د مقطعا اسرتجاعيا أيضا كان كاآليت: "وعاودتين ذكرايت اثنوية 'انصري رمضان' أين عشت أمجل جن

سنني حيايت معك ومع أساتذيت وتالميذي...سهرات املرح املسروقة ليال مع األصدقاء يف 'مقهى بوليار'، رائحة 
 .1ء وتذكرت كل شيء"احللوايت يف حمل 'دينا وصربينا' عند الفجر، فكرت يف مجالك، فكرت يف كل شي

فالراوي هنا يسرتجع ذكرايته اليت عاشها يف مدينة الطاهري قبل صعوده للجبل فيتذكر األايم اليت أمضاها 
يف الثانوية اليت عدها من أمجل سنني حياته مع حمبوبته عبري ومع األساتذة والتالميذ، وكذلك ذكرايته مع األصدقاء 

مجل الذكرايت اليت عاشها مع األحبة فهو مشتاق هلا، فهو يف الوقت احلاضر يف املقهى فقد كانت ابلنسبة إليه أ
يعيش أايم عسرية بعد وفاة أبيه الذي قتل من طرف العسكر الهتامه ابلتعاون مع اإلرهاب، فبعدها أصبح يتعرض 

ذه للمضايقة من طرف رجال احلرس الذي كان والد عبري حيرضهم عليه، حيث تعرض للضرب والشتم، فكل ه
األسباب دفعت جبالل لصعود اجلبل وااللتحاق ابجلماعة اإلرهابية، مث مساعه خلرب خطبة حمبوبته عبري للعسكري 

 طارق فيسرتجع هذه الذكرايت وقوفا على "جبل الزاوية".
جند مقطعا آخر يف الرواية وهو كاآليت: "واحلق أين تعرفت العام املاضي يف 'انصري رمضان' على فتاة 

منها واقرتبت مين، حيث أصبحنا  ر يف الفرار، كانت تشبهين جدا، فارحتت هلا واراتحت يل، واقرتبتمثلي تفك
صديقتني مقربتني جدا ووجدان يف عالقتنا عزاء، كنا كلما شعران ابلضعف أعانقها وتعانقين وتبكي... كان امسها 

ستسلمت ولن أعود إىل املاضي، ال تتصريف حياة، كان امسها حياة، كانت مثلي تكره األسرة وكانت تقول يل: أان ا
حبكمة اي عبري، إن الذي قهران، هي هذه احلكمة. ما عشناه من فراغ كان جمرد ريح من اليأس إىل املاضي. هيئنا 

تتجاهلين مبجرد أن تقدم أحد خلطبتها ووضع  للفرار جيدا، لكنها يف آخر حلظة قطعت عالقتها يب وأصبحت
تها مل أعرف طارق بعد وكانت تعتقد أين أحسدها على ذلك وأغار منها. كانت تلك اخلامت يف يدها. كنت وق

 . 2آخر مرة أثق فيها ابلنساء"

                                         
وعاملي: بريومان، ص 137  1هارون ب

وعاملي: بريومان، ص ص، 2  188 -187هارون ب
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من خالل هذا املقطع الذي كان اسرتجاعا للماضي الذي عاشته الشخصية عبري مع شخصية أخرى اليت 
ري ألهنا وجدت تشابه بينهما كبري، مل يرد ذكرها يف الرواية إال يف هذا املقطع "حياة" حيث تعرفت عليها عب

فاراتحت هلا وأصبحتا مقربتني، تتشاركان احلزن معا، ويفكر االثنني يف الفرار وحيملن الكره اجتاه األسرة، فقد كان 
مصدر أملهما واحد. فهي مل جتد الدفء األسري بل وجدت عكس ذلك مما جعلها تفكر يف اهلروب، لكنها مبجرد 

 ،اا مع عبري وتقطع عالقتها هبا ظنا منها أهنا تغار منها. فقررت إلغاء فكرة اهلروب هنائيخطبتها تتغري عالقته
 فمن خالل هذا املوقف تفقد عبري الثقة يف النساء.

  ب/ االستباق:
ومن بني املفارقات الزمنية اليت جندها يف العمل الروائي واليت تساهم يف بناء الرواية إىل جانب االسرتجاع        

الذي تطرقنا إليه سابقا جند لالستباق عدة تعريفات من بينها أنه عبارة عن: "خمالفة لسري زمن السرد تقوم على 
جتاوز حاضر احلكاية وذكر حدث مل حين وقته بعد، متخذا شكل تنبؤ وافرتاضات صحيحة نوعا ما بشأن 

هذا التعريف، حيث أن حماولة صنع  فالسرد يعتمد على ترتيب زمين يف األحداث، وهو ما يقربه ،1املستقبل"
املستقبل وجتاوز املاضي واحلاضر حيقق خمالفة سردية، ويسمى استباق أو استشراف وضع أفضل مما سبقه، ويكون 
من خالل تنبؤات وافرتاضات تضعها شخصية من الشخصيات أو الراوي يف حد ذاته، حيث أنه ميكن هلذه 

ل مفهوم االستباق عند سرد حدث سابق عن أوانه، فيعد نظاما لقلب االفرتاضات والتنبؤات أن حتقق، فيستعم
 األحداث وخمالفة عملية السرد والقفز من فرتة ألخرى.

ميكن أن نعد االستباق قطعا حكاية تروي أحدااث مل تقع بعد أي أهنا مل تقع يف أواهنا وهذا ما يقوله 
ائي يروي أحدااث سابقة عن أواهنا أو ميكن توقع حبراوي "االستباق سرد استشرايف للداللة على كل مقطع حك

مبعىن أنه يقوم على جتاوز إحدى النقط اليت وصل إليها الراوي يف سرده ملعرفة مستقبل األحداث  2حدوثها"
والتطلع إىل ما سيحصل من مستجدات يف العمل الروائي فيعد توقع وانتظار ملا سيقع يف املستقبل القريب أو 

سرد الحق أو ما نعرف عنه ابلسرد املتقدم ف " االستباق حالة توقع وانتظار يعيشها القارئ  البعيد متمثال يف
 .3أثناء قراءة النص مبا يتوفر له من أحداث وإشارات أوليه توحي ابآليت" 

                                         
لطيف زيتوين: معجم مصطلحات نقد الرواية، دار الرواية للنشر والتوزيع، مكتبة لبنان انشرون بريوت لبنان ط1، 2002، ص 20.  1 

 2حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي، ص 132. 
 3 عالية حممود صاحل: البناء السردي يف رواايت إلياس خوري، أزمنة للنشر والتوزيع األردن د ط، 2005، ص 34
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يف هذا التعريف نرى أبن االستباق متعلق ابلقارئ ألنه يرتك يف نفسيته التشويق ملا سيحدث يف املستقبل 
حدوثه إبشارات تدل عليه وبوقوعه عما قريب، فتبقى الشخصية منتظرة ما سيحل هبا وما ستتعرض له يف ويكون 

 املستقبل اجملهول.
االستباق كما حتدثنا عنه سابقا سرد ألحداث سابقة ألواهنا، حيث أنه يقوم على نوعني هلما أمهية يف 

 العمل الروائي وأغلب حاالت االستباق ال تكون إال هبما:
أو ما يسمى ابالستشراف التمهيدي يعرف على أنه " جمرد استباق زمين، الغرض  / االستباق كتمهيد:1

منه التطلع إىل ما هو متوقع أو حمتمل احلدوث يف العامل احملكي، وقد يتخذ هذا االستباق صيغة تطلعات جمردة 
ن للخيال ومعانقة اجملهول واستشراف تقوم هبا الشخصية ملستقبلها اخلاص فتكون املناسبة سائحة إلطالق العنا

آفاقه" وهذا الوضع له تصورات أخرى حول شخصية من الشخصيات يف خيال الراوي منتظرا تغيريا حوهلا، كأن 
يكون ينتظر رؤية أحدهم مل يراه مند سنوات، فيتخيل بعض الصفات له ويريد أن يتحقق ما يف عقله من 

 أمامه. افرتاضات وختيالت كأنه ميهد ملا سرياه
ونلتمس هذا النوع يف رواية "بريومان" من خالل العديد من املقاطع نذكر منها: املقطع األول: " سنفرش 
بساطا كبريا، جنلس على بعضه واآلخر وأان أحضنك...سنتحدث طول الليل ونغرق معا يف منظر النار حتدت 

ونتشاكس وأنكل وجبة خفيفة حنبها  موسيقى املوج الدافئة سنعرب معا يف ذلك اللحن السماوي...سنضحك 
 .1كالان، وأخذ اللقمة إىل فمك وأنت متتنعني..."

من خالل هدا املقطع جند البطلني جالل وعبري حيلمان أبن يكوان ذات ليلة معا على شاطئ البحر 
 بيده...ويقضيان حلظات مجيلة وذلك ابلتحدث والضحك وتناول الوجبة املفضلة هلما واحتضاهنا وإطعامها 

يتجلى لنا هنا أن الراوي يظهر تطلعات وأحالم الشخصيات اليت يتوقع حدوثها يف املستقبل لكن هذا 
ليس مؤكدا فقد تتحقق وال تتحقق فإهنا تقديرات نسبية. ففي هذا الصدد جند مقطعا آخر للبطلة عبري اليت كانت 

ركة من هللا أوال ومن األحبة اثنيا...حني خنرج بني تفكر بتلك اللحظة احللم "حني يقرتن اسم عبري ابسم جالل مببا
الناس دومنا خوف من أحد ودومنا عيون تلبسنا جبة املذنبني، وترسل خلفي غدا نسال من الكلمات 
اجلارحة...حني نتمشى يف شوارع الطاهري ونطوف قراها ونسري على ضفاف ودايهنا وشطآهنا وأان أمسك بيدك 

                                         
وعاملي، بريومان، ص26  1هارون ب
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فهي هنا حتلم ابلزواج منه و أخد املباركة  ،1ل كل املسافة اليت كانت تفصلنا يوما..."وأسند كتفي إىل كتفك، لنزي
من هللا أوال ومن األحبة اثنيا واإلعالن به تفاداي للكالم اجلارح وإشعارمها ابلذنب من هذا املوقف قبل زواجهما. 

 أما بعد ارتباطهما فال ينتاهبما الشعور ابخلوف من رؤيتهما معا.
اوي هنا يتحدث بضمري املتكلم ويكشف عن طموحات وأحالم الشخصيات اليت وظفها فكانت كان الر 

ان أن يكوان سواي دائما فيكون هلما ماض مشرتك ييتمن هذه األحالم مشرتكة بني احملبوبني عبري وجالل اللذان
 وتطلعاهتم للمستقبل.نه بعد، لكنه يوجد يف عقوهلم عن طريق أحالمهم اوحاضر وكذلك مستقبال الذي مل أيت أو 

وجند االستباق أيضا خالل هذا املقطع أيضا " أنتظر الرصاصة األوىل...الرصاصة...الرصاصة األوىل...  
كيف ستخرتق قليب سأحس هبا اآلن ...سأموت ... سأسقط اآلن مل منت بعد...مل منت...مل. سنكون آخر من 

جند يف هذا املقطع أن  2. وارمتينا خلف أشجار البلوط"ميوت ... سنسقط قتلى هنا عند أعتاب اللحظة األخرية..
الراوي الذي كان بضمري املتكلم عن اآليت فهذا مل حيث بعد لكنه مهد حلدوثه يف أي حلظة وذلك هلروبه من 
السجن فهو يعلم أنه مطارد وسيتم مواجهتهم ابلرصاص فهو يعد من اإلرهابيني الذين خانوا وطنهم فكان جيري 

ه وعبور الرصاص جسده والسقوط أرضا، فهو يتحدث عن رؤية لآليت وما سيحل به وذلك من خالل وحيتمل موت
التسويف الدالة على القادم )سأحرتق، سأحس، سأموت، سأسقط( فقد جسد جالل حبياته املستقبلية اليت يرى 

لكنها مل حتدث بعد  ات(أهنا ستنتهي يف تلك اللحظة يف حروف وأفعال املتوقع واحملتمل حدوثها )فهي فقط تصور 
 فهو جمرد تثور فهو مل ميت ومل يصب أبية رصاصة.

وجند يف املقطع األخري استباق متهيدي أيضا كان يف قول عبري"حني تظن أن احلياة بني يديك االلتحاق 
ديقتك، ابجلامعة والزواج حببيب القلب الذي متنيته أعواما وصليت ليال لريزقك هللا به عيون   أم كانت دائما ص

وعائلة دافئة حتلم ابلعيش معها يف هدوء "حجر امليس" حتت ظالل قرية خضراء ال تتوقف فيها عيون املاء عن 
 3احللم أبدا"

كانت هذه أحالم وتطلعات البطلة عبري اليت ترمسها يف خميلتها يف مستقبلها كيف يكون الذي مل أيت 
مل تلتحق بعد إليها فهي تدرس يف الثانوية وتتطلع  بعد فهي حتلم بوقوعه وذلك اباللتحاق للجامعة، فهي

لاللتحاق هبا، والزواج جبالل والعيش معه وتكوين عائلة دافئة يف قرتيه اليت ميكث فيها"حجر امليس" ومتابعة 
                                         

 1 املرجع نفسه، ص38.
وعاملي بريومان، ص160  2هارون ب

وعاملي: بريومان، ص  3هارون ب
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ألحالمها فيها، فقد رمست طريقها يف املستقبل على هذا األساس قبل أوانه لكن هذا ال تتحقق ويذهب يف حملة 
جامعة والزواج وال حىت صداقة واألم تستمر فهي تتغري إىل عالقة كره عند مصارحتها هلا بذلك السر بصر فال 

"الظل" الذي يراودها ليال فقد أعرضت عنها وتغلبت فيها غريزة األنثى عن األمومة ويكون هذا السر سبب 
 قط متهيد له.وفاهتا. فال يتحقق حلم من هذه األحالم اليت رمستها يف املستقبل فقد كان ف

فهي هنا تستبق وقوع  1وجنده يف مقطع آخر وهو " إنه يوم السبت وسوف أراك غدا ال شك يف الثانوية"
هذا احلدث أي رؤيته يف الثانوية فهو كان أستاذا، فحتما سرتاه يوم األحد فهي قد مهدت لوقوع هذا اللقاء الذي 

قق وقد تطرأ أحداث تغريه ومتنع وقوعه فعال فهو تنبأ يكون يف الغد فهو مل يتحقق بعد فهو احتمال، فقد يتح
 فقط من الشخصية ومتهيد له.

حبييب وسأبكي لك  جندها يف هذا املنوال أيضا قوهلا: "ما يبعث الفرح يف صدري، أين سأراك بعد قليل اي
اللقاء، . هنا خيلق الراوي نوعا من التشويق يف نفس القارئ حيث تكرار استباق وقوع هذا 2ما استطعت"

فالشخصية هنا كانت متلهفة له، وتنتظر بفارغ الصرب قبل وصول ذلك احلني وأتمل حدوثه ألنه يبعث الفرح 
 والسرور يف قلبها. 

فاالستباق ذو طابع تنبئي فتكهن الشخصيات به قبل وقوعه ومل يصل السرد إليه وحىت تتفطن إىل أنه 
ة األفعال )سأراك، سأبكي( وجندها أيضا يف قوله "حبيبيت يتحدث عن املستقبل استخدم حرف "السني" يف بداي

سنلتقي قريبا" أي يف املستقبل. كان هذا االستباق غري متحقق بينهما يف الثانوية فقد قتل والده وعند مساعها 
 ابخلرب من طرف مسية يغمى عليها وتدخل للمستشفى.

ءات أولية، يكشف عنها الراوي حلدث فهذا االستباق التمهيدي يتمثل يف أحداث أو إشارات أو احيا
سيأيت الحقا فتكون هذه "اإلشارة األولية" مبثابة استباق متهيدي للحدث الالحق يف السرد فهو يكون بصورة 

 تدرجيية حيث يبدأ ابالستباق التمهيدي مث يتطور ويكرب لينتهي حبدث رئيسي الحق. 
 
 
 :/ االستباق كإعالن2

                                         
 1 املرجع نفسه، ص 76

 2 هارون بوعاملي: بريومان، ص 87
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االستباقات أو االستشرافات حيث يقوم بوظيفة "اإلعالن عندما خيرب صراحة عن هو النوع الثاين من 
سلسلة األحداث اليت سيشهدها السرد يف وقت الحق وتقول صراحة: ألنه إذ أخرب عن ذلك بطريقة ضمنية 

زام اجتاه يتحول إىل استشراق متهيدي، أي إىل جمرد إشارة ال معىن هلا يف حينها، ونقطة انتظار جمردة من كل الت
 1القارئ"

إن هذا النوع من االستباق له األمهية الكربى أكثر من االستشراف أو االستباق التمهيدي ألن له دور يف 
تنظيم السرد وخلق حالة انتظار يف ذهن القارئ أكثر مما يقوم به التمهيدي حيث أن االستباق كإعالن له سعة 

 الفصول وتشري إىل ما سيحصل من أحداثمدى قصري وطويل، فالقصرية "توجد يف هناية 
أو أجزاء الكتب فهذا  3أما اإلعالانت ذات املدى الطويل "تستغرق مئات الصفحات" 2يف الفصل املوايل"

املدى األخري يسبب نوعا من سوء الفهم لدى القارئ بسبب طول املسافة اليت تفصل بني اإلعالن عن احلدث 
 ل لدى القارئ فيتخلى عن هذا النوع من الرواايت اليت توظفه.فعال حيث أنه يسبب املل وبني حتققه

مما سبق قوله عن أنواع االستباق أنه تتعلق بشكل عام حبالة توقع وانتظار لدى القارئ وبعد  االستباق 
وبداية قابلة للتحقق، أما االستباق  اإلعالين فهو حتمي احلدوث وكأنه جيب أن حيدث الحقا توطئة   التمهيدي

اعتمد الكاتب يف روايته مبا يسمى املفارقات الزمنية من بينها االستباق رغم أهنا ليست ابلكثرية، فمن أمثلة وقد 
االستباق املعلن جند: "كانتا تنتظران الرصاصة الثانية لتحدد إمكان إطالق النار و'وكنت أعرف أهنا الطلقة 

ة الساخنة يف أمل حاد، أن تلك الطلقة النارية قد الوحيدة واألخرية' ...قليب يقول يل وهو يتحسس ذوق الرصاص
قصدت صدر أيب أان مسعت روحه حني نطقت كالصرخة يف السماء الواسعة، كيف مل تسمعها أخيت، كيف مل 
تسمعها أمي؟ لقد كانت مدوية لدرجة أحسست أن األرض تنهدت خلروجها...إنه هو لقد مات اآلن وها هي 

 ، خرجت أصرخ كاجملنون بني احلقول املظلمة: اباب اباب، قتلوا اباب...روحه يف طريقها إىل رب السماء
 4قتلو اباب" ماباب... اي ميا لعزيزة راه

جند هنا أن الراوي كان بضمري املتكلم "أان" عن مقتل والده فبمجرد مساعه لطلقة النار األوىل واليت يصرح 
وأحس بذوق تلك الرصاصة الساخنة ويعلن أبنه هو قد أبهنا لن تتكرر فهي األوىل واألخرية وأهنا قصدت والده 

                                         
 1 حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي، ص 133

 2حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، ص 137
 3 املرجع نفسه، ص 137

 4 هارون بوعاملي: بريومان، ص ص 67، 68
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مات وأن روحه يف طريقها إىل السماء، وقد كان مدى هذا االستباق قصري كان يف هناية الفصل وتبني أنه ابلفعل  
كان هو يف الفصل املوايل بعده مباشرة وذلك يف احلوار الذي دار بني تسمية عبري فأخربهتا عن سبب عدم جميء 

الثانوية أن أابه قد قتل "لقد قتلوا أابه ليلة اجلمعة" كان هذا النوع من االستباق  قصريا حيث مل يرتك  جالل إىل
 شعور امللل على القارئ فاحلدث بينهما جاء قصريا ومل يرتك حالة انتظار طويلة لدى املتلقي.

األطفال لن يتجرأ يوما وجند مقطع آخر يف االستباق اإلعالين يف قوله: "أعرف أن قلبك الربيء كقلوب 
جالل، إن أيب يريد أن يقتلك غدا ما مل تقطع رأس أحدهم  على قتل األبرايء أبدا، ولذلك أريد منك أن هترب اي

جند هذا املقطع كان يف آخر فصل "الرسائل" حيث كان املتحدث "عائشة" فنجد أن  1جالل" اهرب غدا اي
الذابح أبو عبيدة الراوي قد صرح عن احلادث القادم فجالل سيقتل ما إن مل يقتل أحدهم من طرف والد عائشة 

ة قضاء حاجته فنصحته ابلفرار عند إجياد الفرصة وهذا ما حيدث فعال فنجده يف الفصل املوايل يطلب من عبيد
 ويف ذلك احلني يفر منهم ألنه يعلم أنه سيقتل .

فوظيفة االستباق اإلعالين أن خيرب بصراحة عن سلسلة األحداث اليت سيشهدها السرد يف وقت الحق، 
 فهو له دور يف تنظيم السرد وخلق حالة انتظار يف ذهن القارئ.

                                         
وعاملي: بريومان، ص 205  1هارون ب
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  املدة الزمنية: /3
وقد ترمجها la durée ة زمن القصة بزمن احلكاية وهي اليت يسميها جريارتربز املدة كمسألة اثنية يف عالق

. يف حني فضل السيد 2. أما محيد حلميداين فقد أطلق عليها مصطلح "االستغراق الزمين"1فريد أنطونيوس ابملدى
 .3إبراهيم تسميتها "املدة"

 4سرعتها أو بطئها" يشري حسني حبراوي للمدة أهنا "وترية سردا ألحداث يف الرواية من حيث
قد حددها جرار جنيت ابلعالقة ما "بني مدة )هي مدة القصة، مقيسة ابلثواين والدقائق والساعات و 

إذ يقرتح أن تدرس املدة من  5األايم والشهور والسنني( وطول )وهو طول النص، املقيس ابلسطور والصفحات("
حيث ينظر إىل هذه احلركات السردية  6خالل التقنيات احلكائية التالية، اخلالصة واحلذف، املشهد والوقفة"

حسب ما تلخصه ميساء سليمان على هذه احلركات السردية األربعة: احلذف، الوقفة، املشهد، اخلالصة، على 
كاية والقصة، أي بني الزمن احلكائي والزمن السردي حتقيقا عرفيا، أهنا "أطراف حتقق تساوي الزمن بني احل

فاإليقاع الذي هو انتظام وتناسب يف عالقة، يكتسب يف مفهوم الزمن صفة تقنية حكائية توازي بني زمن احلكاية 
وقائع أو وزمن القصة ومتكن من قياس املدة الزمنية اليت تعين سرعة القص وحتدد ابلنظر يف العالقة بني مدة ال

 7الوقت الذي تستغرقه وطول النص قياسا لعدد أسطره وصفحاته"
 وترتبط هذه احلركات بتسريع السرد وإبطائه.

 
 

  

                                         
ويدات، بريوت، ط3 1936، ص 102   1 ميشال بوتور: حبوث يف الرواية اجلديدة، تر فريد أنطنيوس، منشورات ع

 2حلميداين، املرجع السابق، ص 75.
3 إبراهيم السيد: نظرية الرواية )دراسة ملناهج النقد األديب يف معاجلة فن القصة(، د ط، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1998، 

.113ص   
 4 حبراوي، املرجع السابق، ص 119.

 5 جرار جنيت: خطاب احلكاية، ص 102
 6 املرجع نفسه، ص 109 
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 :أ/ تسريع السرد
يف بعض املواقف يستدعي تقدمي األحداث عرب مسار احلكي حيث تسرد األحداث الروائية اليت تستغرق 

ن مساحة احلكي، معتمدا يف ذلك على تقنيتني تتمكن من وقوعها يف فرتة زمنية طويلة، ضمن حيز ضيق م
اختزال مراحل عدة من الزمن الروائي "وحيدث تسريع إيقاع السرد حني يلجأ السارد إىل تلخيص وقائع وأحداث 

 1فال يذكر عنها إال القليل أو حني يقوم حبذف مراحل زمنية من السرد فال يذكر ما حدث فيها مطلقا"
 سم إىل منطني أساسيني مها اخلالصة واحلذف. وتسريع السرد ينق

 / اخلالصة:1
أطلق عليها عدة مصطلحات كالتلخيص واجململ وكلها تدور حول مصطلح اخلالصة، وهذه األخرية 
"تعتمد يف احلكي على سرد أحداث ووقائع يفرتض أهنا جرت يف سنوات وساعات واختزاهلا يف صفحات أو 

وهذا ما أشار إليه "جنيت" بقوله: " أي السرد يف بضع  2ض للتفاصيل"أسطر أو كلمات قليلة دون التعر 
، وهي تقنية تعمل على 3صفحات لعدة أايم أو شهور أو سنوات من الوجود دون تفاصيل أعمال أو أقوال"

تسريع السرد متتاز ابالختصار لألحداث عرب صفحات أو بضعة أسطر دون الدخول يف التفاصيل العميقة 
أمهية ابلغة وذلك من خالل "املرور السريع على فرتات زمنية ال يرى املؤلف أهنا جديرة ابهتمام القارئ، وللخالصة 

 ، 4وهلذا يلجأ الراوي إىل تلخيص بعض األحداث الروائية اليت قد يغفل عنها القارئ"
دقائق والساعات واألايم ابلعالقة بني املدة الزمنية يف القصة مقيسة ابلثواين والةالروايوهلذا "ميكن أن تقاس 

 5والشهور واألعوام وبني طول النص يف الرواية مقيسا ابألسطر والصفحات"
ومنه فاخلالصة تعتمد على سرد موجز جملموعة من األحداث خيتزهلا السارد يف بضع صفحات أو أسطر، 

 فيكون هنا زمن اخلطاب أصغر من زمن احلكاية.
 ابملقاطع التالية:ومنثل هلذه التقنية من الرواية 

                                         
حممد بوعزة: حتليل النص السردي )تقنيات مفاهيم(، الدار العربية للعلوم انشرون، اجلزائر، ط1، 1431ه/ 2010م، ص93.  1 

 2محيد حلميداين: بنية النص السردي، ص 76.
 3 جرار جنيت: خطاب احلكاية، ص 109.

 4سيزا قاس: بناء الرواية، ص 82.
 5 السيد إبراهيم: نظرية الرواية، ص 114. 
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جند ذكر السارد حلادثة مقتل األستاذ والشاعر اآليت من العراق الذي هو حفيد املتنيب  املقطع األول:
وصديق أدونيس أتى إىل مدينة جيجل مع حبيبته اجليجلية "كيف أنسى أعز أستاذ على قلوبنا مجيعا، هذا 

نوية، أتى إىل مدينتنا الصغرية أستاذا متواضعا وعاشقا األديب والشاعر اجلميل الذي علقوه قتيال على ابب الثا
حرا، فقتلوه واغتالوا حرفه على أوراق اجلرائد يف غدر، كيف أفىن عمره يف احلب فأتى من العراق مع حبيبته 

. يتضح لنا يف 1اجليجلية وأحب هواء جيجل، وكتب دواوين شعر عنها ليموت على أيدينا برصاصتني يف الظهر"
ل أن الروائي عمل على اختزال حياة أستاذ اللغة العربية األديب والشاعر يف أسطر قليلة إذ مل يذكر إال هذا املثا

قصة وفاته اليت كانت من طرف اإلرهاب ومل يذكر السبب والذي كان كونه شاعرا فقد عمل على كشف اجلرائم 
ذلك وعلق على ابب الثانوية ليكون عربة،  اليت يرتكبوهنا وقتلهم لألبرايء عن طريق شعره، ولقد القى حتفه جراء

وكذلك جند السارد خلص قصة حبه للفتاة اجليجلية فقد أشار فقط أنه أتى من العراق معها وكذلك دون ذكر 
 لتفاصيل قصته مع بلد اجلزائر وكيف استقر به املصري هنا.

رج فبفضل التعويضات املالية اليت جند يف قوله: "قبل أايم أرسلت أخيت زينب للعالج يف اخلااملقطع الثاين: 
. فالسارد هنا، مل يتطرق إىل تفاصيل األحداث اليت جرت 2منحتها الدولة لضحااي اإلرهاب وسوف تعود قريبا"

بعد نزول البطل من اجلبل ولقاءه أبخته زينب وكيف وجدها وتعامل مع مرضها، وما هو هذا املرض وما مدى 
الكايف لعالجها قبل أن يتلقى تعويضات من الدولة، كما مل يتحدث عن  خطورته، وكيف جرت البحث عن املال

 ظروف وخلفيات هذه التعويضات وإجراءات نقل زينب للعالج والبلد الذي ذهبت إليه.
"اضطررت أن أعمل يف حمل لألحذية النسائية يف شارع أوالد سويسي مبدينة الطاهري،  املقطع الثالث: 

رة وغطاء نقاوم هبما هذه احلياة. لقد ظلت أحذية النساء تباع يف هذه احلرب كيما أنفق علّى وعلى أمي كس
. فالسارد هنا مل يتطرق إىل األسباب اليت دفعت زينب إىل العمل يف حمل لأللبسة 3بقدر ما تباع رِؤوس الرجال"

ذلك الوقت اندرا جدا النسائية، وكيف تقبلت عائلتها الكبرية هذا األمر، نظرا لكون عمل املرأة يف التجارة يف 
خاصة يف العائالت احملافظة مثل عائلة زينب، كما يتطرق للمضايقات اليت تعرضت هلا زينب خبروجها للعمل كل 

 يوم خاصة وأن أبوها قد مات وأخوها فّر للجبل.

                                         
وعاملي: بريومان، ص 111  1هارون ب

 2 هارون بوعاملي: بريومان، ص 262.
 3 املرجع نفسه، ص 248.
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عينوا  "مسعت العام املاضي أهنا عادت إىل املدرسة بعد أن أصلحوا الثانوية من جديد، وأهنماملقطع الرابع: 
 .1أستاذا آخر مكاين، مل أشعر ابحلزن إال قليال فقد فقدت أشياء أعز بكثري"

مل يتطرق الكاتب إىل التفاصيل اليت جرت بعد حرق املدرسة بعد ذلك لرتميمها، وكم انقطع التالميذ عن 
 .الدراسة وماذا كانت خلفيات ذلك، ومن قام بتعيني أساتذة جدد بعد أن قتل من قتل وفر من فر

 / احلذف:2
هو تقنية زمنية املراد منها تسريع السرد "تقضي إبسقاط فرتة طويلة أم قصرية من زمن القصة وعدم التطرق 

حيث يقوم السارد إبلغاء فرتات واالنتقال إىل فرتات أخرى قد تكون ابلغة  2ملا جرى فيها من وقائع وأحداث"
األمهية يف نظره، دون اللجوء إىل تفاصيل األحداث املوجودة فيها حيث يرتك هناك "أمارة دالة على احلذف أو أن 

 3يكون على األقل قابال لالستنتاج من النص، ويكون وظيفيا..."
 وقد عرب عنه جرار جنيت ابملعادلة التالية: 4لثغرة"وترمجت سيزا قاسم احلذف "اب

 5زق" <، زق = ن إذن زح  0احلذف: زح = 
 حيث: زح = زمن احلكاية، زق = زمن القصة.

أما حلميداين فأطلق عليه مصطلح القطع حيث يقصد به "جتاوز بعض املراحل من القصة دون اإلشارة 
إذ يعترب  6( أو )انقضى زمن طويل فعاد البطل من غيبته"إليها، ويكتفي عادة ابلقول مثال: )ومرت سنتان

 األحداث اليت وقعت هذه الفرتة بال أمهية فيقوم بعملية قفز.
 وقد جتسدت تقنية احلذف يف الرواية من خالل العديد من املقاطع السردية:

 مرا أرشف كأسه نذكر منها مثال يف املقطع األول: " بعد عام من اآلن أدرك أن صعودي إىل هنا كان موات
 .7كل يوم، هو زمن آخر هنا متاما"

                                         
 1 هارون بوعاملي: بريومان، ص 132.

 2 حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي، ص 156.
 .127،ص 1989، 1التبئري، تر: انجي مصطفى، دار اخلطاب للنشر والتوزيع، ط جريار جنيت وآخرون: نظرية السرد من وجهة النظر إىل 3

 4سيزا قاسم: املرجع السابق ص 93.
 5 جرار جنيت: خطاب احلكاية، ص 109.

 6 محيد حلميداين: بنية النص السردي، ص 77. 
وعاملي:بريومان، ص  7  . 126هاورن ب
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عمل السارد يف هذا املقطع على إسقاط فرتة زمنية حمددة قدرت ب "عام" قام من خالهلا حبذف تلك 
األحداث اليت جرت يف هذه املدة الزمنية، أي األحداث اليت عاشها يف اجلبل فهو اكتفى فقط بقوله أنه اكتشف 

 بعد عام أنه موت مر.
وجند حذف آخر من خالل هذا املقطع "خرجت من املخبأ بعد عام كامل من الظالم كأين أخرج من 

. كان هذا احلذف حمدد قدر بعام فقد حدد مدة بقائه ابملخبأ حيث مل خيرج منه 1الشك إىل اإلميان من جديد"
 بعام.إال بعد مرور عام، فلم يذكر تفاصيل ماذا حدث يف أثناء هذه الفرتة اليت قدرها 

ورد احلذف أيضا يف هذا املقطع الثالث: "بعد شهر التقينا أان وطارق يف مقهى "بوليار" وتصافحنا 
. يف هذا املثال أسقط الراوي شهرا كامال من زمن األحداث لكوهنا ال تضمن أحدااث مهمة، وهذا 2وحتدثنا طويال"

راف الكالم وتوضيح سوء الفهم الذي كان ألجل املرور إىل احلدث األبرز وهو لقاء جالل وطارق وتبادل أط
 بينهما فاقرتح جالل أن يزوجه أبخته زينب فيوافق على طلبه.

ويف هذا الصدد جند مقطع آخر: "بعد عشرين يوما اجتمع أهل الطاهري مجيعا يف عرس زينب 
رق لذكر تفاصيل .فالراوي هنا سرع عملية السرد من خالل هذا احلذف احملدد بعشرين يوما فهو مل يتط3وطارق"

األحداث كالتجهيزات مثال هلذا العرس فقد ذكر فقط أنه مت عقد قراهنما بعد عودة أخته من العالج مث مر 
 للحدث املهم وهو قيام العرس.

 ومن الشواهد النصية الدالة على هذه التقنية ما يلي من مقاطع:
بعضنا زحفا على بطوننا وأدرعنا مث مهمنا "مر حوايل أكثر من ساعة مل نسمع فيها صوات واحدا اقرتبنا من 

فالراوي هنا مل حيدد عدد الساعات اليت مرت مل يسمع فيها إطالق النار، فقام حبذف مدة زمنية  4ابلرتاجع للوراء"
 فلم يتحدث عنها واكتفى فقط ابإلشارة إىل زمن احلذف املقدر أبنه أكثر من ساعة.

سجن وكانوا ينادون علينا واحد تلو اآلخر لالستجواب قبل أن ومقطع آخر: " بتنا األايم األوىل يف ال
. الراوي هنا مل حيدد عدد األايم اليت قضوها يف السجن واستجواهبم فلم يذكر تفاصيل 1يطلقوا صراحنا مجيعا"

 األحداث اليت جرت يف هذه األايم قبل إطالق سراحهم".

                                         
 1 هارون بوعاملي: بريومان، ص 242.

وعاملي: بريومان، ص 263.  2هارون ب
 3 هارون بوعاملي: بريومان، ص 264

 4 املرجع نفسه، ص 143
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األوىل...الرصاصة ...الرصاصة األوىل...كيف جند مقطعا آخر من خالل قول جالل: "أنتظر الرصاصة 
ستخرتق قليب...سأحس هبا اآلن...ويندلع حلن الرصاص دفعة واحدة...أجري أكثر...أجري...أحس أن رجلي 
غادرات األرض...أجري تتعاىل صيحات القتلى األوىل...تتعاىل صيحات القتلى من جديد...نصرخ مجيعا...نرمي 

فعة واحدة... سنسقط اآلن ...سأسقط األن...أجري...أنطق أبنفسنا بعيدا إىل األمام د
. جند أن الراوي هنا من خالل هذا املقطع وضع نقاط حذف، فهناك كلمات مل يذكرها 2ابلشهادتني...أجري..."

مثال الشهادتني وأيضا عند اندالع صوت الرصاص وكذلك صوت القتلى، ألهنا أصوات، فاملتلقي عند قراءته 
 نه وذلك ما مينح تفاعل مع األحداث.يتخيلها يف ذه

 ب/ إبطاء السرد:
يف بعض األحيان يلجأ السارد إىل إبطاء وترية السرد حيث أييت السارد يف مسايرة حركة سري األحداث 
واملستجدات الروائية ابالعتماد على "توظيف تقنيات زمنية تؤدي إىل إبطاء أيقاع السرد وتعطيل وتريته، أمهها 

 ابعتبارمها تقنيتني أساسيتني يف عملية تعطيل السرد. 3فة"املشهد والوق
 /املشهد احلواري:1

لقد حظي املشهد حبضور طاغ ضمن احلركة الزمنية للرواية، ففيه يتساوى "الزمن بني احلكاية والقصة 
ويعين أيضا  5ويقصد ابملشهد "املقطع احلواري الذي أييت يف كثري من الرواايت يف تضاعيف السرد" 4حتقيقا عرفيا"

وفيه تربز الشخصيات وهي تتحرك ومتشي وتتكلم وهذا ما  6"فرتة زمنية قصرية ميثلها الراوي يف مقطع طويل"
تؤكده سيزا قاسم بقوهلا: "ويتميز املشهد بتزامن احلدث والنص حيث نرى الشخصيات وهي تتحرك ومتشي 

حرك فيما بينها معربة عن رؤيتها أو عن مواقفها ففيه تتحاور الشخصيات وهي تت 7وتتكلم وتتصارع وتفكر وحتلم"

                                                                                                                               
 1 املرجع نفسه، ص 245.

 2 هارون بوعاملي: بريومان، ص 161.
حممد بوعزة: حتليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، الدار العربية للعلوم انشرون، اجلزائر، ط1 2010، ص 94  3 

 4 جرار جنيت، خطاب احلكاية، ص 108.
 5حلميداين، املرجع السابق، ص 78.   

 6 حبراوي، املرجع السابق، ص 144
 7 قاسم، املرجع السابق، ص 95
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اجتاه اآلخرين كما يعمل من جانت آخر على "الكشف عن األبعاد النفسية واالجتماعية للشخصيات الروائية اليت 
 1يعرضها عرضا مسرحيا مباشرا وتلقائيا"

قصر وقد جتسدت لقد وظف هارون بوعاملي مشاهد حوارية متعددة يف روايته إذ تتوزع بني الطول وال
 هذه املشاهد يف عدة مقاطع:

جند احلوار الذي دار بني عبري ومسية اليت تسكن يف قرية جالل ودرست معها يف السنة  املقطع األول:
األوىل "نزلت أجري يف اجتاه القسم الذي تدرس فيه، مل تكن قد وصلت بعد فازداد وسواسي، مرت عشر دقائق  

 كما يطل قارب النجاة على روح على وشك الغرق...  كأهنا عشر ساعات حىت أطلت علي
 صباح اخلري مسية كيف حالك-
 صباح اخلري عبري، خبري احلمد هلل وأنت-
أردت أن أسألك عن األستاذ جالل، أحتاجه يف واجب مل أفهمه، وأريد أن أسأله، لكنه غائب هذا -

 اليوم، وليس من عادته أبدا أن يتغيب هل ...
 جالل...-
 قا...لعيين قليال، قبل أن تدير رأسها عين قليال وتتنهد أحسست أن روحي تريد اخلروج ق نظرت يف-
 جالل ماذا، أخربين...-

كان قلقي واضحا جدا، كان خويف عليه يفضحين، وكانت الدمعة األوىل على وشك أن هتوي، مسية تعرف 
ستاذها حول واجب مدرسي يف مادة إبحساس أنثى، أن األمر أكرب بكثري من أن يكون جمرد سؤال تلميذة أل

 الفلسفة...
 جالل ماذا؟-
 كيف أقول لك اي عبري مل أستطع...-
 قويل أرجوك ماذا حدث له، أرجوك قويل يل أرجوك-
 لقد...-
 لقد ماذا؟-

                                         
 1 آمنة يوسف، املرجع السابق، ص 133.
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راحت مسية حتضنين كأخت يل، أان اليت كنت يف حاجة إىل أي حضن، قبل أن أهنار ولو كان حضنا 
 يضمين وأن أجهش ابكية عليه... غريب مل أختيل يوما أن

 أخربين أرجوك، أخربين سأموت...-
 جالل...-
 لقد قتلوا أابه ليلة اجلمعة. -
ضربت كلماهتا على قليب مثل موجة عنيفة، منعت عين يف تلك اللحظة أن أحرر من صدري نفسا -

 1واحدا، من هول الصدمة..."
ومسية حيث جند مسية رفضت أن تصارحها خبرب وفاة من خالل هذا املقطع املشهدي الذي دار بني عبري 

والد جالل من البداية وذلك خوفا على وقوع هول هذا اخلرب على قلب عبري فأخذت وقتا يف ذلك من خالل 
هذا احلوار الذي دار بينهما وذلك لتهيأ عبري نفسيا فيكون اخلرب أقل حدة وأقل ضررا عليها وذلك بسبب معرفتها 

عر اليت تكنها عبري جلالل. فهي أكرب من أن تكون جمرد مشاعر بسيطة من تلميذة جتاه إلحساسها ابملشا
 أستاذها.

جند احلوار الذي دار بني عبري وأمها السيدة علياء " يدق الباب إهنا أمي قد  املقطع الثاين:
، حني فتحت أتت...استدرت إليها سريعا واتكأت بقيضيت يدي على الفراش بكل ما استطعت أن أمجع من قوة

 فمي أسأهلا مل أكن قد جلست على السرير متاما:
 هل أتيت يل خبرب عنه اي أمي؟-
 نعم اي ابنيت، لكن تناويل طعامك أوال مث نتحدث، لقد أعددت لك "بربوشة ابحلوت" كما حتبني...-
 أخربيين أوال وإال فلن أبتلع لقمة واحدة، هيا اي أمي أرجوك...-
 عنيدة كعادتك-
ملرأة اليت تشاركين الغرفة هي كذلك، كأهنا تريد أن تقتص أخبار حبييب معي، أحسست ابلضيق جلست ا -

 قليال، بيد أنين قررت سريعا أال أعريها اهتماما...
 حني يتعلق األمر بسالمتك، فأان مستعدة أن أتنازل عن كل شيء...

 هيا اي أمي، أريد أن يطمئن قليب...-

                                         
 1 هارون بوعاملي: بريومان، ص 91-90.
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لك، لكنين مسعت أهنم بعد اجلنازة نزلوا من قرية "حجر امليس" ليقيموا هنا هو خبري، وأمه وأخته زينب كذ-
 يف املدينة عند خاهلم... 

مل أستطع أن أكتم تلك االبتسامة، رغم موجة األمل اليت كانت جتتاح روحي وتضرب من على قليب، هكذا -
 1يستطيع قليب أن يطمئن عليك أكثر ليس يفصلنا سوى شارعني..."

شهد قصري بعض الشيء إال أنه أسهم يف إبطاء السرد حيث دار هذا احلوار بني عبري ووالدهتا كان هذا امل
وذلك أثناء تواجد عبري ابملستشفى نتيجة تلقيها خلرب وفاة والد جالل الذي قتل فأغمي عليها يف الثانوية وارتطم 

ه ومعرفة أخباره إذ أن والدهتا عند قدومها رأسها قليال ابجلدار وعند حضور والدهتا إليها أوصتها أبن تسأل هلا عن
من املنزل رفضت إخبارها من الوهلة األوىل وذلك بوضع شرط األكل قبل، ورفض كذلك عبري لألكل قبل 
إخبارها، كما تطرقت إىل احلديث عن املرأة اليت جبوارها والشعور ابملضايقة منها ألهنا هي األخرى تود معرفة 

ما جتاهلتها ويف األخري تطمئن أبنه خبري وعائلته كذلك وأهنم انتقلوا إىل املدينة بقرهبم مما أخباره، إال أهنا سرعان 
 أسعدها هذا اخلرب، فقد عمل هذا املشهد على إبطاء السرد وتعطيل سرعته وسري األحداث.

احلوار الذي دار بني البطل جالل وعائشة بنت أيب عبيدة الذابح "اقرتبت دومنا حرج مين،  املقطع الثالث:
حىت أصبحت قاب أنفاس مين، مث راحت هتمس يل وهي تتمايل يف دالل وغنج على كتفي، حىت شعرت أن كل 

 دمي يتدفق يف وجهي يف تلك اللحظة:
 جالل حنبك-
 حنبك هللا غالب حنبك-
 عا، مث أدرت وجهي عنها:هنضت من مكاين سري-

 اتق هللا اي عائشة، ال جيوز هذا األمر بيننا، حنن جناهد يف سبيل هللا وال حيق لنا أن نعصيه البتة
 تكذب أنت لست هنا جهادا يف سبيل هللا، أتظن أين محقاء؟-

 أان أأتملك طول الوقتحىت نفذت إىل أعماقك وتسللت إليها وملست النار اليت اتقدت فيها...
 ان أعرف عنك كل شيء اي جالل، متاما كما تعرفه أنت، ورمبا أكثر...أ

ارتكبت كثريا من كلماهتا، حىت أضعت صويت وضعت يف ذكراك بعيدا، أغمضت عيين حلظة وأخذت -
 نفسا عميقا مث استدرت إليها...

                                         
 1 هارون بوعاملي، بريومان، ص 101.
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 نفسي وحىت ماذا تريدين مين اي عائشة، ماذا عندي ألعطيه لك؟ أان ال أملك شيئا أبدا، ال أملك حىت
 حيايت وحىت حقا واحدا يف هذا الوطن.

 أان قتيل يعرف أن موته مؤجل قليال فقط وأنه سيأيت يف أية حلظة...
 هذا هو احلب ايجالل...-

 قالت وهي حتاول أن تقرتب مين من جديد هذا هو احلب...
أننا سنفرتق يف أي أن حنيا دائما يف خطر منتظر، أن نعشق بكل ما استطاعت أرواحنا وحنن ندري -

 حلظة، وقد منوت يف أي حلظة.
 لكننا رغم ذلك نستمر يف حب بعضنا بعضا...

 ما معىن احلب إذا مل نواجه املوت كل يوم، فنقهره وهنزمه عشقا واشتعاال؟ -
 أان أموت كل يوم اي جالل، حبك يقتلين صبحة وعشيا، ماذا أفعل؟ -

 منا عبثا أحاول ذلكليس األمر بيدي أبدا، حاولت أن أجتاهلك إ
 حاولت أال أنظر إليك، أال أحدق فيك، أن أقرأ القرآن كلما أغواين ذلك احلزن يف عينيك...-

بيد أين أرتد إليك سريعا وأجد نفسي أجنرف وراء ضوء شعلتك الذي توقده كل مساء وجتلس كي 
 تتأمله... 

اطالقا هذا اللهب الذي جيري يف  وأان هنا قربك أحرتق يف كل اثنية وحني وأنت ال تراين، ال ترى
 عروقي...

 ردي الربقع على وجهك اي عائشة...-
 ابتسمت فرحا كأهنا شعرت أين أغازهلا مث قالت:-
 .1هل رأيت؟ ها قد بدأت تفتنت يب أخريا-
 ال تقاوم، سلم قلبك لنهر احلب اي جالل، أان كلي طوع عينيك...-
 عود يف أي وقت وأنت تعرفني أابك جيدا.ال تذهيب بعيدا اي عائشة " اجلماعة" قد ت-
جتهمت فجأة وفاضت عيناها ابلدموع، لكنها مل تشأ إظهار ذلك، غطت على وجهها مث ابتعدت قليال -

 حىت بدأت أشعر ابالرتياح، مث قالت وشفتاها جتهش بكلمات، كان فيها من االنكسار بكاء كثري:

                                         
وعاملي: بريومان، 1  131ص هارون ب



 )هارون بوعاملي(لزمن واملكان يف رواية بريومان لبنيتا ا                   الفصل األول
 
 

52 
 

 أنت قاس اي جالل، أنت قاس جدا-
ملخبأ مع النساء األخرايت، استجمعت ابقي أنفاسي أخريا واختلفت إىل خيايل أفكر حني عادت إىل ا-
 1فيك..."

وما ميكن قوله يف هذا املشهد أن الروائي أاتح الفرصة للشخصيات للتعبري عن موقفها وما خيتلج 
إغرائه جبماهلا نفسيتها، فنجد يف هذا احلوار شخصية عائشة بنت عبيدة الذابح حتاول االقرتاب من "جالل" و 

الفتان، وتعرتف له مبا حتمله من مشاعر فهي حتبه كثريا فقد كانت تراقبه طيلة الوقت حىت صارت تعرف عنه كل 
شيء وتعلق قلبها به وصارت حترتق به كل يوم، بينما كان موقفه هو اآلخر الرفض والتصدي هلا وعدم االستسالم 

حقيقة األمر أن قلبه ال يرغب سوى يف حمبوبته "عبري" فهو قد أصبح هلا حبجة اجلهاد يف سبيل هللا، إال أنه يف 
 زاهد يف النساء مند أن أحبها وال رغبة له إال فيها و االستغناء عن النظر إلىأخرى مهما كانت فاتنة.

فكل منهما هنا يف هذا املشهد عرب عما يلوج يف نفسه وعن موقفهما فكان موقفها الرغبة فيه والتقرب 
حني كان موقفه التجاهل وحتاشيها حماوال أال جيرح مشاعرها ألنه يرى أنه قتيل وموته مؤجال قليال فقط وأنه  إليه يف

 ال ميلك حياة ونفس وحىت حق يف هذا الوطن، وقلبه كان ال يرغب إال يف عبري املرأة املاء.
صديقي أن يستقصي يل وجند يف مقطع آخر احلوار الذي دار بني جالل وصديقه سفيان. ولقد أوصيت -

 أخبار عائليت وأخبار ما حدث معها.
انتظرت حىت انصرفت "اجلماعة" كي يصلوا نسائهم يف املخبأ األرضي، مث اختلفت إىل سفيان أسأله -

 متلهفا.
 عائلتك خبري اي جالل، أما عبري...-
 هبا؟ ما-
كثرية، ميكنك أن تنال أي فتاة ذا تظل تشغل ابلك هبا وهنا أمامك نساء  اجالل انسها مل انسها اي-

 تشتهيها، بل ميكنك أن تتزوج مثىن وثالث ورابع.
 لقد شرع هللا تعاىل لنا...-
 حرثك أىن تشاء. تتزوج مثلنا اي جالل وانعم ابلنساء وأ-

 حنن أنقدان نساء "الطاغوت" هؤالء وحيق لنا أن نتنعم هبن وجبماهلن، فنحن جناهد يف سبيل هللا...

                                         
 1 هارون بوعاملي: بريومان، ص 132-131.



 )هارون بوعاملي(لزمن واملكان يف رواية بريومان لبنيتا ا                   الفصل األول
 
 

53 
 

 عا وأان أعلي صويت عليه كي يصمت:قاطعته سري-
 صلين مبا استقصيت عنها اي سفيان أرجوك، أريد فقط أن أعرف إن كانت خبري.-
نعم هي خبري، هي خبري جدا أيها األمحق، لقد مسعت أن ذلك املالزم الطاغوت طارق قد خطبها وقد -

 وافقت على ذلك طبعا...
 يف صدري، مث أضاف كأنه يشتمها ويشتمين:صمت قليال كأنه ينتظر أن تستوطن الطعنة جيدا 

 بنت "الطاغوت"...-
 ليس صحيحا أبدا، أنت مل تتيقن جيدا، رمبا هي امرأة أخرى...-
ال تواس نفسك اي جالل، كل الناس يف مقهى "بوليار" يتحدثون عن ذلك، لقد انتشر اخلرب يف الطاهري  -

 كالنار يف اهلشيم...
بس روحي كلها حىت أصبحت شعلة بيضاء تضطرم يف موقد اجلسد قواي أحسست للمرة األوىل أن النار تل

 ولوال جذع شجرة البلوط الذي اتكأت عليه لكنت اهنزمت أرضا من شدة وقع اخلرب على قليب عنيفا.
بدأ سفيان ينادي علي ابمسي، بيد أين مل أحرك ساكنا ومل أنطق بكلمة واحدة كأنه ينادي على رجل آخر 

 غريي...
 جعت كلمايت طلبت منه أن يرتكين وحدي قليال. قال يل:حني اسرت 

 كما تشاء...-
 وانسل يف املخبأ األرضي.

اشتد األمل يف قليب أكثر واتقدت انرك يف قليب أكثر، كانت تزيد شيئا فشيئا، وعاودتين يف حملة عني كل 
 1تلك الذكرايت اليت كانت بيننا وكل تلك الوعود اليت قطعناها وتعاهدان عليها"

 أال نتخلى عن بعضنا البعض مهما حدث...
أيتها املرأة املاء؟ فألقيت ابلوهم الكاذب إىل أعماقك وكدرت صفو احلب ونقاء  مرآتكما الذي أعمى -

 األغنيات.
كيف ختليت هكذا عن أخالقك املاء؟ كيف ختليت عين هكذا دومنا عناء؟ أتدرين أان ال أعرفك اآلن، مل 

 أعد أعرفك البتة.

                                         
وعاملي، بريومان، ص 134 -136  1هارون ب
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 1قدت يف قليب انر ال سبيل إىل إطفائها..."لقد أو 
دار هذا احلوار بني جالل وصديقه سفيان بعد عودته من املدينة إىل اجلبل فقد طلب منه أن أييت له 
أبخبار عن عائلته وعبري ويقرتح عليه نسياهنا والزواج من النساء املتواجدات هناك، بل إبمكانه التعدد يف ذلك فهو 

ك ألنه يعلم شدة وقع هذا اخلرب على قلبه وخوفا من ارتكابه لفعل متهور  فهو قريب مثال  مل يشأ إخباره وذل
كإضرامه للنار فرفض اإلفصاح عنه إال بعدما أحل عليه أبن يطمئنه عليها، فيطمئنه وخيربه أبهنا ليست مهتمة ألمره 

له ذلك ابنتشار اخلرب يف املقهى ألهنا خطبت للعسكري طارق فريفض التصديق أبنه رمبا أخطأ وليست هي فيؤكد 
فيطلب منه االنصراف وأيخذ يصف حالته نتيجة مساعة ملثل هكذا خرب و أخذ يسرتجع  الذكرايت والوعود اليت 
قطعاها معا بعدم التخلي عن بعض ويوجه هلا اللوم والعتاب وذلك ابلتساؤل عن سبب فعلها لكن بطريقة غري 

 ي.مباشرة كان عبارة عن مونولوج داخل
جند أن الروائي مينح الفرصة للشخصيات ابلتحدث والتعبري عما خيتلج بداخلها وإبداء مواقفها كما 

 يضفي املشهد أيضا على السرد طابعا دراميا واملسامهة يف تطور أحداث الرواية.
 

 جند مقطع آخر يف الرواية وهو احلوار الذي قام بني جالل وعائشة مرة أخرى:
 كاللحن يف هدوء الليل ال ألتفت متاما...  "أمسع صدى امسي يعرب

 جالل جالل-
 أدير رأسي حنو صوت امرأة بدا يل مألوف جدا وبدا امسي على شفتيها وهي تنطقه عذاب ومجيال جدا.-

إهنا عائشة كعادهتا متاما، تتصرف جبنون الصبااي املتمردات على كل شيء من أجل احلب. انسلت حنوي 
 ودومنا خوف من عودة أبيها يف أي حلظة.من املخبأ دومنا إذن مين 

 عائشة؟ ماذا تفعلني؟ هل فقدت عقلك؟ عودي إىل املخبأ مع النساء األخرايت.
ي فإين مل أجد للنوم سبيال. مل أدق طعم النوم مند غادرت اي جالل، كنت خائفة إهنن انئمات، إاَل -

قت إليك اي جالل، اشتقت إليك كثريا. عليك جدا. مث حني علمت أنك حيا اسرتجعت أنفاسي من جديد. اشت
 2النار تشتعل يف قليب شوقا إليك..."

                                         
وعاملي: بريومان، ص 136.  1هارون ب
وعاملي: بريومان، ص 165.  2هارون ب
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 / الوقفة:2
إذا كان املشهد احلواري يعمل على تراجع زمن القصة، فإن هناك تقنية تعمل على إبطاء الزمن كليا، 

بب جلوء السارد وذلك يف اختاذها الوصف جماال يف عملها الروائي، فهي "ما حيدث من توقعات وتعليق للسرد بس
.فهي بنية روائية 1إىل الوصف واخلواطر، والتأمالت، فالوصف يتضمن عادة انقطاع وتوقف السرد لفرتة من الزمن"

تقليدية، حيث تفصح اجملال أمام الراوي حيث يقدم تفاصيل جزئية، ذلك بوصف األماكن، والشخصيات، 
غر منزمن متديد اخلطاب حيث "تعترب الوقفة الوصفية وبذلك يبطئ حركة مسار السرد، فيكون فيها زمن القصة أص

ملفوظا روائيا، مهمته تقليص الزمن القصصي مقابل متديد اخلطاب عرب املكان...أي عرب النص...وأساسا كتقنية 
. وقد عرفها محيد حلميداين بقوله: "توقعات معينة 2زمنية تقطع خطية السرد لتقوم بتشخيص األشياء والكائنات"

 3الراوي بسبب جلوئه إىل الوصف يقتضي عادة انقطاع السريورة الزمنية ويعطل حركتها"حيدثها 
فالوقفة إذن تقنية من تقنيات تعطيل السرد إىل جانب املشهد، فهي تقنية مهمة يف إدارة األحداث 

 وترابطها، وقد عرفت رواية "بريومان" توظيف هلذا العنصر نذكر على سبيل املثال:
ائي "بريومان" ابلكثري من الوقفات الوصفية الذي يستخدمها الروائي من خالل تقدمي يزخر النص الرو 

وصف عن شخصيات وأمكنة يف الرواية، ومن هنا نستطرق إىل بعض هذه الوقفات واليت جتسدت يف عدة 
 مقاطع:

 يف وصف الشخصيات:
قي هادائ، قاتال. أييت على جند وصف جالل حملبوبته عبري بقوله. "يرتبص يب لون عينيك يتسلل إىل أعما

هلفة الشوق أسرع من سهم احلب يف قلب كلوبيد...يفرتسين دون أن أيخذين معه، يرتكين بقااي من اليأس الضائع 
ابإلغراء لساعات النهار الطويلة، أنت بقليل من الكحل واألخضر اخلفيف حتت هدب عينيك األسفل، هتيئني 

قليب على أال ميوت سريعا أمام  مود اثئر ضد الفتنة، أحاول أن أدربملويت املشتهي...، وأان بصرب عاشق وص
 جربوت نظرتك احلنونة...دون جدوى.

                                         
 1حممد بوعزة: حتليل النص السردي، ص 96

 2 حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي، ص179
 3 محيد حلميداين: بنية النص السردي، ص 76
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لون عينيك ماكر جدا، إنه يتغري مع حال الطقس، يتغري مع لون مالبسك والطريقة اليت تربطني هبا 
ني الوضوح واإلحياء...فال شعرك... من الظل إىل ضوء الشمس، ومن الضوء إىل ظل الغيمة، يتسق لون عينيك ب

 .1أرى مويت متاما، وال أرى جنايت متاما"
كما جند هلا وصفا آخر كان من طرف خطيبها طارق ويف هذا الوصف جنده قد مزج بني الوصف 
الداخلي واخلارجي هلا: "حني رأيت عبري أحببتها فورا من ذا الذي ال حيب امرأة تغتسل يف الضوء حسنا ومجاال. 

أنسى أبدا تلك اللحظة حني نظرت يف عيين متاما، كانت كما لو أهنا رمت قليب برصاصتني فأردتين  ال ميكن أن
قتيال، أان العسكري الذي مل خيش الرصاص واملوت يوما. بيد أين مل أر امرأة غامضة مثلها أبدا، وأكذب على 

يقة كالبحر، أحياان أراضيها أبي شيء نفسي لو قلت أن هذا األمر مل يزدين وهلا هبا، مل أفهمها يوما أعرفها عم
مهما كان صغريا مث ال تنفك تصرخ كالطفلة املدللة كأن العامل كله ال يكفيها، أحس أهنا عاجزة عن قول شيء ما 
تريد البوح به، لكنها خائفة جدا هي مل تكن حتب إال املاء الثابت صفاء وهدوء أما املضطرب قليال... هي ال 

ا...هي أمجل الناس وأكثرهم حزان، يف مستها صفاء يفتقر إليها كثري من أتراهبا، عيناها ختلع احلزن عنها أبد
الواسعتان فيهما قلق وهباء، الشك أهنا عانت كثريا، هي يف حقيقتها امرأة بسيطة جدا ومباركة، ورمبا مل تسكن 

غري أن التفاتة بسيطة منها وهي تعرب يف  هذه املدينة من مثلها يف اهلمة العالية، مل أرها أبدا تلقي نظرة يف املرآة،
مرااي احملالت، جتعلها دمية ابرعة اجلمال. مل يكن البوح من صفاهتا، غالبا ما تلجأ إىل املزاح لتواجه املواقف 
بعفوية، مث ال تلبث أن ترتد إىل احلزن سريعا. لقد وجدت يف الكتب مالذا وحياة أخرى تنقذها من راتبة حياهتا 

ا ابلتافهة، كان شغفها ابلكتب شديدا، فكانت غرفتها تنوء مبا حتمله من كتب ورواايت: العجوز اليت تنعته
 2والبحر، حول العامل يف مثانني يوما، قصة مدينتني..."

كما جند وقفة أخرى للسارد يف وصف عائشة بنت أيب عبيدة الذابح وذلك بقوله: "جالل، التفت قليال 
فرأيت طيف امرأة تلتفت يف برقع أسود بعينني كبريتني مفضوحتني ابلكحل، وبظل شفيف يتحرك عن ألف رغبة 

عن وجهها ببطء شديد، مع قليل  واضطرام، إهنا عائشة بنت أيب عبيدة الذابح رئيس مجاعتنا، بدأت تنزع الربقع
من الغنج والدالل األنثوي املدروس إبحكام إلاثريت، حىت أشرف عن وجه أبيض كالغيم، هنا يكفي أن يتعرى 

                                         
 1 هارون بوعاملي: بريومان، ص 30.

وعاملي: بريومان، ص 147-146- 150.  2هارون ب
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وجه امرأة أو تنكشف أمنلة واحدة من أانملها حىت تستشيط رغبات الرجال وتستنفر شهوهتم...على قدر مجال 
 1إلطالق"وجهها وفتنته مل أعرها اهتماما على ا

 كما جند وقفة أخرى كانت العكس وصف جلالل من طرف عائشة والذي:
"آه على جالل، لقد جذبين من أول يوم رأيته فيه...شيء ما تزلزل يف داخلي حني مر هادائ قريب كجبل 
شامخ أخضر، مل أستطع كبح نفسي أبدا كان تيار قليب أقوى مين ومل أملك سوى أن أتبع حدسي الذي كان 

ين إليه، إنه رجل صلب من حجر الكربيت، يفعل يب م ال تفعله النار يف حطب الغاابت. صحيح أين مل أر جيرف
رجاال كثريين يف حيايت، لكن رجال واحدا مثل جالل كان يكفي ألتذوق رحيق الرجولة الالسع، أرى أن جالل 

ا الوجه الرجويل الصارم، أرى يقف يف ركن مفرد بعيدا عن كل الرجال. أرى يف قلبه ضعف طفل ميرح خلف هذ
 رجال عنيفا يضرب كالربكان عشقا وثوراان، خلف عينيه الصافيتني كنهر هادئ تقول يل امرأة من املدينة:

 انظري يف عينيه...-
كم هو حساس ورومنسي إن له ال شك قلبا طيبا وحنوان جدا، يف احلقيقة مل أكن أهتم ابحلنان، كنت -

يل أنفاسي، كنت أأتمل جالل كثريا، أوغل يف صمته وغموضه بعيدا، أراقب تصرفاته  أريد رجال قاسيا جدا يقطع
دون أن أغض طريف عن حركة يد واحدة، حىت أصبحت أعرفه أكثر مما أعرف أصابعي العشر. كان حدسي 

 2األنثوي يساعدين يف ذلك كثريا"
قوم من السرير ووقفت أمام وجند وقفة ذلك عند وصف عبري لنفسها فتقول: "اعتمدت على ذراعي كي أ

املرآة...شعر أمحر مبعثر على كتفي دون وعي، خصلة شعر على اخلد انئمة وأخرى ترقص يف اهلواء، عينان 
ذابلتان حزان، فقدات بريقهما ونورمها كله، كأهنما مقطوفتان من تعب شديد، وجه متغري املالمح، كدفرت عاشق بّلله 

قميص أبيض متناقض مع لون قليب احلايل، وزر مفتوح عند الصدر... شعرت املطر وداسته خطوات العابرين... 
ابالمشئزاز من نفسي وتقززت من أثر يد انسلت يف غفلة عين وعن هدوء الليل إليه، شعرت حقا أين على وشك 

 أن أتقيأ...دخلتا إىل احلمام سريعا، قبل أن تنتبه أمي لذلك، خلعت مالبسي ورحت أرمي على جسدي ابملاء
الساخن، كمن يعاقب بريئا على خطيئة ال ذنب له فيها، أو كأين أطهر جسدي من بقااي ليل كريه ال أذكر من 

 3تفاصيله سوى أين أحسست بكف 'ظل' متتد إيل يف الظالم"
                                         

 1 املرجع نفسه، ص 129-128.
وعاملي: بريومان، ص 195-194.  2هارون ب

 3 املرجع نفسه، ص 87-86
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ففي هذا السياق الوصفي يتوقف زمن احلكاية ليصف السارد شكل عبري خارجيا عند االستيقاظ من 
ان مظهرها من خالل هذا الوصف غري مجيل، وأنيق فهو يعكس نفسيتها احلزينة والكئيبة، النوم بعد ليل حزين فك

وغري املستقرة واملضطربة نتيجة لتعرضها لالعتداء اجلنسي من طرف والدها أي ذلك 'الظل' الذي كان يزورها كل 
 ليلة حيث استغل ضعفها من أجل اشباع رغباته وشهواته.

ائل من الشخصيات واختالف أمناطها وتوجهاهتا وأشكال حضورها يف ورغم ازدحام الرواية حبشد ه
النص إال أن عناية الراوي بوصف مالحمها احنصر يف شخصيات قليلة كانت هذه الشخصيات رئيسة يف الرواية، 
وجند أنه من خالل تقدمي وصف هلا من الناحية املورفولوجية يكون إبمكان القارئ القدرة على تصوير املظهر 

 ارجي.اخل
مل يقتصر دور الوقفات على تقدمي الشخصيات والتعريف هبا فحسب، بل امتد إىل وصف األمكنة 
وحتديد جتلياهتافنجد الراوي يصف "مدينة الطاهري" إذ يقول: "فتحت انفدة غرفيت وأطلقت زفرة أحسست أن 

د، هي مل تعد تستيقظ  بعض روحي قد خرجت معها...ها هي مدينة الطاهري أمامي اآلن انئمة يف هدوء شدي
كدأهبا يف ماضيات األايم كي تصلي الفجر، لست أدري متاما إن كان ذلك هتاوان منها أم خوفا، بيد أين، على 
قوهتا، أعتقد حقا أهنا أصبحت ختشى عداوة أبناءها كثريا...جتذبك مدينتنا للمرة األوىل كتلك املرأة الفاتنة اليت 

جيعلين أشعر ابالنتماء إليها أن هلا روحا تعرب كاحللم يف خيال املاء  تغطي ساقا وتكشف عن ساق، لكن ما
النائم...هي املنازل تراها متناثرة كحجر الشطرنج يف رقعة العب خاسر يلعب دون تفكري، ألن ابله مشغول 
بشيء ما...هي فوضى روحها ...جتلس هذه املرأة الفاتنة ذات الثوب األخضر الشفيف، على سهل فسيح جدا 
حتيط به اجلبال كأهنا حتاول أن حتمي وشاايت املاء األخرية...فالذي يرى مدينيت حيلف أهنا قطعة من اجلنة، أان ال 
أكذب أهنا تشبه اجلنة، لكين عرفت ذات يوم يف غفلة عن طيبة الطفلة الساذجة، أن هذه اجلنة يدخل إليها 

.هذه املدينة املرأة اليت مل أستطع فهمها يوما...تغري الشيطان من أذن الليل كما يدخل احللق يف أذن العذراء...
السماء بصدرها املفتوح على البحر...ويف كل شتاء كانت تلبس فيه ثواب أبيضا، حني كانت القلوب حتتفظ 

 بسوادها دائما...
احلي هادائ هذا الصباح ال أرى سوى شيخني يف طريقهما إىل املقهى وصوت جارتنا اليت تنادي على 
ابنتها، وطفل عائد بقفة اخلبز وهو حيدق يف كلب اجلريان وكلب اجلريان حيدق فيه، كأن كالمها خائف من اآلخر، 

ليل، وكثرة األطفال...تنهضني اآلن يف كسل مامييز مدينيت كالوشم على ظهر هذه املرأة الفاتنة: نباح الكالب يف ال
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أيتها املرأة الفاتنة، تلقي الشمس بنصف ضفائرها الصفراء على كتف ومتنع نصفا عن كتفك اآلخر على عاشقك 
الوهلان الذي يتأملك، أن ينتظر ساعة أخرى لريى كيف تستحمني يف الضوء فراشة مزركشة بشىت األلوان...ال 

لطاهري لتحتفظي دائما بشبابك الفاتن حد اغراء املطر...كم مرة حاولوا أن أدري ما سرك اي مدينة ا
يلبسوكاحلجاب، لكنك أنثى متمردة كلما قتلوا، منك غمست أصابعك البيضاء يف برك الدم ووضعت قليال من 

 األمحر على شفتيك...
بوجوه ضيعت مراايها وخبأت تبدأ احلياة اآلن فيك على الساعة الثامنة صباحا، تعرب احلافلة األوىل مكتظة 

يف حقائبها ضحكتني أو ثالثة حزان على ما مضى أو خوفا مما سيأيت... رجل آخر يعرب اآلن وهو يتثاءب كمن 
شح عليه الليل نعاسا، وامرأة تقطع الدرب وهي جتر طفلتها الصغرية من يدها...تفتح جارتنا انفدهتا، تلقي نظرة 

 1اببتسامة ثقيلة عليها وعلي..."طويلة قبل أن تنتبه إيل فرتميين 
أغمض عيين األن واستنشق هواءك بكل ما ملكت من قوة يف صدري، أضيع قليال يف خطوات العابرين 

 دون أن أمسع كلمة واحدة...
 2كأن هؤالء الناس قد فقدو أصواهتم أو أخلعوها خوفا أن يوقظوا احلزن وهم يقطعون أايمهم الرتيبة..."

لى املنوال التايل: " حني وقفنا على مدينة 'الطاهري' كانت تبدو هادئة جدا، كأهنا ووصف أخر هلا جاء ع
خافت أن تتعرى للموت حتت هذه الريح العنيفة اليت كانت أتيت من البحر، فآثرت أن تنام ابكرا جدا، هذه 

السهول على أطراف املدينة اليت تنام دون أن تطفئ األضواء خوفا، ما زادها اخلوف إال ألقا ومجاال...كانت 
املدينة تبكي أو تغين حني متر الريح ما بني األشجار املتمايلة ميينا أو يسارا، كما مير اهلواء بني ثقوب الين حزان، ال 
أدري ما سر هذه املدينة اليت حتتفظ بسر ما جيعلها أحلى من كل مدن جيجل سحرا وهباء. كان منظر املدينة 

اصل مدينة الطاهري حياهتا اثبتة، فاملطار ال يزال يستقبل طائراته البيضاء صباحا مجيال من أعلى، رغم كل شيء تو 
ويودعها مساء، وحقول الفالحني يف وادي النيل ال تزال توزع خضرواهتا وفواكهها على جاراهتا من شىت الوالايت، 

هنا مثقلة بفضل هللا، واألطفال وامليناء الزال يعمل، والصيادون يرمون بشباكهم عند ساعات الصباح األوىل، فريفعو 
يف أعاليها يستيقظون على الساعة الرابعة صباحا كي يلتحقوا مبدارسهم، دومنا خوف من شبح املوت الذي ال 

                                         
وعاملي: بريومان، ص 1  49-44هارون ب

وعاملي: بريومان، ص ، 50.  2هارون ب
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يغادر األحناء، آه كم أعطتنا هذه املدينة من خري، رغم كل اجلراح اليت سببناها هلا...إهنا أشبه بتلك األم اليت تقطع  
 1طعم فلذات كبدها حني يرجعون يف املساء. وحده الوطن يعطينا دون خبل"كبدها كل صباح كي ت

يصف يف املثالني السابقني مدينة "الطاهري" حيث يقدمها لنا كصورة حقيقية، تنطلق من أنه يقدمها من 
مجيع جوانبها. وقد عمد الروائي إىل هذا الوصف إليهام القارئ أبن هذا املكان الذي جتري فيه األحداث 

يقي، حيث يذكر أذق التفاصيل وهذا يعمل على حتقيق واقعية احلدث الدي يريد الروائي تصويره وينبه القارئ حق
 إىل أدق التفاصيل واجلزيئات اليت تشمل هذا املكان.

فنجده يصف هذه املدينة ويذكر مدى مجاهلا فهي مثل املرأة الفاتنة وشبهها أيضا ابجلنة ملا حتمله من نعيم 
ثمار، اجلبال، البحر، املناظر اجلميلة... وهي تعرف بسخائها مع سكاهنا ابلرغم من أهنم يقابلوهنا ألهلها: ال

جلراح هلا وذلك من خالل ما عاشته هذه املدينة يف تلك املرحلة )العشرية السوداء( من سفك اب التسببابلبخل و 
ستقرار وهاجس املوت يطاردهم من قبل ما والشعور بعدم األمان واال للدماء وظلم وترغيب للنفوس وقتل األبرايء

يعرف ابسم "اإلرهاب" الذي يقتل األبرايء ابسم اإلسالم والتكبري عند فعل ذلك نتيجة تفكري خاطئ واالعتقاد 
أبنه جهاد يف سبيل هللا، إال أن هذا الوطن قابلهم ابلسخاء والعطاء واجلمال.  ابلرغم من كل هذا بقيت هذه 

هبا الفتان وعطائها دون خبل فلم يتوقف شيء فاحلقول بقيت توزع خرياهتا وامليناء يلقي املدينة حتتفظ بشبا
ابألمساك، واملطارات تنقل املسافرين واألطفال يتوجهون إىل املدارس، فهذا الوطن مثل األم مع أوالدها فمهما 

 حيدث يبقى يعطي دون خبل وحين ويسامح.
امليس" فيقول: "هنا يف أعايل دائرة الطاهري يف هذه القرية نذكر وقفة أخرى كانت يف وصف قرية "حجر 

الصغرية اليت تسمى 'حجر امليس' مارست طقوس عشقي حبرية كبرية، مل أكن ألحظى هبا يف مكان آخر...هنا 
حيث ينبت شجر امليس بني احلجر، تعلمت أن احلياة ميكن أن تنبت من رحم املوت، هنا حيث حفظنا القرآن 

امع على يد جدان حممود وحيث تعلمنا حب هللا واللغة العربية. حني ترى قريتنا من بعيد، تبدو لك الكرمي يف اجل
أهنا تستلقي بني كفي جبلني عاشقة متعبة من كالم الناس وسكاكني األعداء. أما حني تراها من أعلى فستبدو 

للعشاء األخري. يقطع قرييت واد مجيل لك أهنا انقسمت إىل نصفني كما تنقسم التفاحة، قلبا جمروحا هيأه الزمن 

                                         
 1 املرجع نفسه، ص 209، 211.
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حمفوف أبشجار الرمان، وأزهار الدفلى، وعلى الواد جسر حديدي بنته فرنسا، نعرب فوقه يف حذر حني يفيض 
 1الواد يف الشتاء..."

حيث وصف القرية اليت يعيش  جند أن السارد يف هذا املقطع قد توقف عن السرد وجلأ إىل تقنية الوصف
علمته هذه القرية املنسية، ففيها مارس حبه، وتعلم القرآن الكرمي، وحب هللا، واللغة  فيها مع ذكر ما

العربية...ويربز لنا من خالل تسميتها هبذا االسم "حجر امليس" أي الشجر الذي ينبت بني احلجر فهو هبذا 
يبني للقارئ الظروف حياول أن يصور مدى معاانهتا وكذلك يف قوله املنسية، وانقسامها مثل التفاحة وذلك ل

القاسية اليت تعيشها هذه القرية ولكنها صامدة أمامها من خالل امسها أي نبوت الشجر ابلرغم من قساوة احلجر 
وأنه يف هذه القرية تعلم الصرب والصمود، فبالرغم من العدو الذي يوجه هلا جروحا وآالم ويعمل  على كسر 

 منسية ومعزولة إال أهنا تنبت شجرا.جناحيها واإلطاحة هبا وإبقائها يف ختلف و 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 1 هارون بوعاملي: بريومان، ص62.
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 .املبحث الثاين: بنية املكان يف رواية بريومان

 تعريف املكان:/ 1

يعترب املكان العنصر الرئيسي يف العمل األديب السردي سواء كان قصصيا أو روائيا، ال بل أن البعض 
يقدم الكاتب للقارئ ابقي عناصر العمل كالزمن يعتربه اهليكل الذي حيمل ابقي عناصر السرد ومن خالله 

 واألحداث والشخوص الرئيسية والثانوية، وغريها من العناصر.

للرواية، فذكر األمكنة يساعد على توضيح  الفين ومما الشك منه أَن املكان يؤدي دورا هاما يف البناء
 الرؤية.الرؤية فيها وجيسدها واقعا ملموسا، ويساهم يف إعطاء نظرة شاملة عن 

 أ/ لغة

َكانَُة َواِحٌد...مكان يف أصل تقدير الفعل مفعل ألنه 
َ

وقد جاء يف قاموس ابن منظور مكان " اَْلَمَكاُن َوامل
َكانُ 

َ
هو املوضع، واجلمع أَْمِكَنٌة، َوأََماِكٌن مجع اجلمع َكِقَداٍل َوأَْقِدَلٌة.  وأََماِكُن مجع  موضع لكينونة الشيء فيه. وامل

أن يكون َمَكاٌن فَ َعاالا ألن العرب تقول: ُكْن َمَكاَنَك، َوُقْم َمَكاَنَك، َواقْ ُعْد  يبطل . قال ثعلب النحوي1اجلمع"
 .2َمْقَعَدَك"

َكاُن مجَْ 
َ

َكانَة مجع اجلمع وعرفه املعجم الوسيط " امل
َ

ُع أََماِكٌن َوأَْمِكَنٌة، َوأَْمَكَن موضع كون الشيء، وامل
 .3املوضع أي املنزلة. يقول مكني فيه أي موجود فيه"

ويفهم من هذا السياق والتعاريف السابقة أن املكان عموما هو املوضع الذي يكون فيه الشيء، ويقع فيه 
 ما يف املاضي، أو احلاضر، أو املستقبل.الفعل يف زمن حمدد ووقت غري معلوم إ

 وزانويف تعريف آخر للمكان أورد املصباح املنري مادة "َمَكَن" مبعىن َمَكَن فالن عند السلطان مكانة 
ضخم الضخامة عظم عنده وارتفع فهو مكني، ومكنه من الشيء متكينا جعلت عليه سلطاان وقدرة تتمكن منه، 

 .1وشدةاستمكن قدر عليه مكنه أي قوة 

                                         
 1ابن منظور: لسان العرب، مج، 06،دار بريوت ، لبنان ط1، 1997، ص 38.

 2 ابن منظور: لسان العرب، مج، 14، ص 113
، مادة )م، ك، ن(، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، تركيا، إسطنبول، د ت. 3  جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، ج1

   806ص 



 )هارون بوعاملي(لزمن واملكان يف رواية بريومان لبنيتا ا                   الفصل األول
 
 

63 
 

قال تعاىل: "واذكر  –وقد وردت لفظة مكان يف مواضع متعددة من القرآن الكرمي لكن بدالالت خمتلفة 
أي أن مرمي عليها السالم قد ابتعدت عن أهلها واختذت هلا  2يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها مكاان شرقيا"

 مكاان وتوجهت إىل جهة الشرق.

 ، ووردت لفظة مكان مبعىن املنزلة الرفيعة.3 عليا"ويف قوله تعاىل "ورفعناه مكاان

فمن خالل ما سبق جند أن التعاريف اللغوية للمكان تدور يف فلكني، أو هي وجهني لعملة واحدة ومها 
املوضع واملنزلة، والرابط بينهما مها املكان أو الفضاء الذي بدوره يلعب دورا أساسيا يف تفعيل احلدث الروائي من 

 قة االعتباطية القائمة بينهما فلكليهما دوره األساسي.خالل العال

وميكن استخالص تعريف املكان لغة بني تعريف الفضاء السيما أن الفضاء هو ليس املكان ذاته، بل هو 
صفة االتساع، أو اخللو أو االنتهاء يف املكان ألن الشيء يف ذاته الكلية أكرب من صفاته املتفردة، وال جيوز حتجيم 

 .4املكان حبدود صفة واحدة من صفاته

ويفهم من ذلك أن تعريف املكان مرادف لتعريف الفضاء بل يتعدى املفهوم املعنوي ويتجاوزه إىل حد 
 أكرب ليشكال معا موضع أو تشكل احلدث، وإبراز احلبكة يف الرواية.

 ب/اصطالحا:

ستغىن عنه، فهو الذي يؤسس ويف االصطالح املكان هو ذلك املكون األساسي الذي ال ميكن أن ي
احملكي ألن احلدث يف حاجته إىل مكان بقدر حاجته إىل فاعل، وإىل زمن، واملكان هو الذي يضفي على املتخيل 

 .5مظهر احلقيقة

ومعىن هذا أن املكان ال ميكن االستغناء عنه يف رسم احلدث الروائي، وهو الذي يضفي على النص 
 خصياته وتواتر الزمن.السردي احلقيقة من خالل تفاعل ش

                                                                                                                               
 1 أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري: املصباح املنري )م، ك، ن( مكتبة لبنان، ساحة رايض الصلح، لبنان، بريوت 1987م ص 221.

 2سورة مرمي، اآلية 16.

 3سورة مرمي، اآلية 57.
ؤسسة  4      .117ص 1993ات والنشر، لبنان، بريوت، اجلامعية للدراسحممد أمحد بدوي: الرواية اجلديدة يف مصر )دراسة يف التشكل وااليديولوجيا( امل

 5 عمر عاشور: البنية السردية عند الطيب صاحل، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، د ط 2010م، ص 29
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أما الالند فريى أن كلمة مكان، جمال وفضاء تدل على أهنا وسط مثايل متميز تتمركز يف مداركنا، 
، مبعىن أهنا مرادفات ملعىن واحد وهو املكان والذي بدوره يتضمن خمتلف 1ويتضمن كل الفضاءات املتناهية

تنا بصورة واضحة واثبتة. فاملكان هو ميناء للحدث الفضاءات غري احملدودة والالمتناهية وهي تقع يف خميال
 والشخصية اللذان يرتبطان به بشكل أو آبخر، فاملكان يؤدي دوره يف العمل األديب كأي ركن آخر. 

واستعمل مصطلح املكان يف السيمائية كموضوع اتم يشمل عناصر غري مستقرة انطالقا من انتشارها، 
 .2ضاء، وبفضل تدخل االنسان يف إنتاج عالقات جديدةويهتم ابلفاعل كمنتج ومستهلك للف

ويفهم من ذلك أن مصطلح املكان مفهوم غري اثبت كونه ينتشر يف أي مكان ويف أي زمان حمدد وغري 
 خاضع لوقت حمدد، وموضع آخر كونه يتغري بتغري الزمان وحتول الشخصيات.  

 ريق الكلمات مكاان خياليا له مقوماته اخلاصةواملكان يف النص األديب ال يتم إال من خالل اللغة عن ط
فالكلمات هي الوسيلة اليت تربط النص األديب بني الفضاء والشخصية واحلدث الروائي وهي اليت  ،3وأبعاده املتميزة

 تعمل على بلورة وتطور الرواية عن طريق الشخصية.

يعرفه فيقول إنه "املكان  ( يف كتابه )مجاليات املكان(Gaston Bachelardوجند غاستون ابشالر)
األليف، وذلك هو املكان الذي ولدان فيه، أي بيت الطفولة، إنه املكان الذي مارسنا فيه أحالم اليقظة، وتشكل 
فيه خيالنا، فاملكانية هي األدب هي الصورة الفنية اليت تذكران أو تبعث فينا ذكرايت بيت الطفولة ومكانية األدب 

 .4ور"العظيم تدور حول هذا احمل

يتضح من خالل هذا التعريف أن ابشالر يربط مفهوم املكان ابحليز أو بتلك الرقعة من األرض اليت ولدان 
وترعرعنا فيها، أي أنه البيت األسري الذي يعيش فيه اإلنسان طفولته وأحالمه، فهو مبثابة األمن واألمان 

خليال ال ميكن أن يبقى مكاان ال مباليا، ذا واالستقرار واأللفة. وجاء تعريف آخر "إن املكان الذي ينجذب حنوه ا

                                         
 1 الالند: موسوعة الالند الفلسفة، ترمجة خليل أمحد خليل، ط2، منشورات عويدات-بريوت 2001، ص 362.

 2سعيد علواش: معجم املصطلحات األدبية واملعاصر، دار الكتاب اللبناين، لبنان، بريوت، ص 164.
سلمان كاصد: علم النص )دراسة بنيوية يف األساليب السردية، دار الكندي للنشر والتوزيع، األردن، ط، 1995م، ص 251  3 

 4غاستونباشالر: مجاليات املكان، ترمجة غالب هلسا، املؤسسة اجلامعية للدراسات، بريوت، لبنان، ط2، 1984،ص60.
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أبعاد هندسية وحسب، فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما يف اخليال من حتيز، 
 .1اننا ننجذب حنو اخليال ألنه يكثف الوجود يف حدود تتسم ابحلماية يف جمال الصور"

فاملكان الذي يقصده "ابشالر" ليس جمرد رقعة جغرافية أو هندسية، إمنا يتسع ليشمل أبعادا خيالية من 
نسج خميلة املبدع ليصور فيه جمموعة من التجارب واألحداث اليت جتذب انتباه القارئ مما يساهم يف إضفاء مجالية 

هذا الصدد يقول عبد املالك مراتض " لقد خضنا يف العمل األديب. واملكان ابملفهوم العام هو احليز والفضاء ويف 
  space , espaceأمر هذا املفهوم، وأطلقنا عليه مصطلح احليز مقابال للمصطلحني الفرنسي واإلجنليزي 

ولعل ما ميكن إعادة ذكره هنا أن مصطلح الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاراي يف اخلواء والفراغ،    )...(
دينا ينصرف استعماله يف الوزن والثقل واحلجم )...( وعلى حني أن املكان نريد أن ننقله يف العمل وبينما احليز ل

، فبما أن األمكنة متعددة يف الرواية فإن فضاء الرواية يلفها مجيعا، 2الروائي على مفهوم احليز اجلغرايف وحده"
ضاء، وهو يفضل استعمال لفظة "احليز" واملكان يف هذا الوضع هو بنية متعلقة مبجال جزئي من جماالت الف

ويرفض لفظة "الفضاء" حيث جعل احليز أوسع من املكان ويشتمله مشوال مطلقا ألنه ال حدود له ومنه فاحليز أعم 
 من املكان.

ويعد املكان العمود الفقري الذي يربط أجزاء الرواية بعضها ببعض، والذي يسم األشخاص واألحداث 
 .3"وأدق وأكرب أثراالروائية ويشكل أعمق 

فاملكان وسيلة لتأكيد ذاتية اإلنسان من خالل احتكاكه املباشر واحلسي وإبراز خمتلف أفكاره عن طريق 
الشخصية الروائية. كما أن املكان هو احمليط الذي تتحرك فيه املؤثرات اخلاصة، والعامة على الشخصيات 

جلسدية والفكرية واالجتماعية واخللقية على البيئة واألحداث، ويعتمد تركيب تلك الشخصيات من نواحيها ا
. فاملكان هو اجملال احليوي الذي تتحرك فيه الشخوص وتتصارع فيه، 4"واملكان الذي تعيش فيه الشخصيات

 فاملكان له خاصية يف مساعدة القارئ على حتديد مواقف الشخصية وأحداثها داخل الرواية. 

                                         
 1املرجع نفسه، ص 31.

 .121عبد امللك مراتض يف نظرية الرواية، ص2
  3ايسني النصري ، إشكالية املكان يف النص األديب ،دار الشؤون الثقافية ، بغداد، ط1  ،1986، ص5.

 .47، ص2000، 1لبنان ،ط-املغرب، بريوت–املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء حسن جنمي ،شعرية الفضاء )املتخيل واهلوية يف الرواية العربية(،   4
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املصطلح استعملت عدة مرادفات للمكان كالفضاء واحليز. وقد عاجل محيد ويف إطار اهتمام الباحثني هبذا 
حلميداين مسألة املكان يف الرواية العربية من خالل دراستها متطرقا إىل جمموعة من املصطلحات املتعلقة ابملفهوم 

 .1مثل املكان الروائي، والفضاء اجلغرايف، والفضاء الداليل والنصي، والفضاء بوصفه منظور

للمكان قدرة على التأثري يف تصوير األشخاص، وحبك احلوادث، مثلما للشخصيات أثر يف صياغة ف
املبىن احلكائي للرواية. فالتفاعل القائم بني األمكنة واألشخاص دائم ومستمر. ومها مبثابة اجلسد والروح اليت تبىن 

ة احلبكة واحلدث الروائي من املنظور السردي عليهما الرواية ووسيلته بذلك اللغة اليت تلعب دورا أساسيا يف بلور 
سواء أكان يف القصة القصرية أم الطويلة. فاحليز السردي للعمل األديب يقتضي ابلضرورة مثول الشخصية يف مكان 

 تضطرب وتعيش فيه له مواصفاته الواقعية الطبيعية واخليالية.

 ج/مفهوم الفضاء:

ني بشكل ملتبس املكان عنصرا أساسيا فهو اإلطار الذي لقد اعترب الفضاء، أو ما نعته بعض الدارس
تدور فيه األحداث وتتحرك فيه الشخصيات، فكل حدث البد له من مكان خاص يقع فيه. فاملكان إذن عنصر 

 .2ضروري حليوية النص القصصي فيه ويفهم القارئ نفسيات الشخصيات وأمناط سلوكهما وطرق تفكريها

يف الدراسات النقدية كلفظة املكان واحليز، ولفظة  ملصطلحات املثبوتةوال أبس، إذ وفقت عند بعض ا
 . 3الفضاء من أجل مقاربتها، رغم الدراسات اليت ال متيز بشكل دقيق بني الفضاء واملكان

احليز، وهو املوضع الذي حيوزه الشخص، وحيز الدار ما انضم إليها من املرافق واملنافع وكل انحية على 
عمال اجلاري بني العامة كل ما له وزن وحجم وشكل، فهو إذا جزء من املكان. أما املكان فهو حدة، ويف االست

، وهو احليز اجلغرايف، مجعه أمكنة، ويف النص الروائي جنده عادة ما حيتوي على العديد من األمكنة )بيت، 4املوضع
 الواسع الذي يشمل جمموع األحداث مقهى، شارع( وهي تشكل جمتمعة فضاء الرواية، فالفضاء الروائي هو العامل

 الروائية.

                                         
 1محيد حلميداين: بنية النص السردي، ص 62.

 2هيام شعبان: السرد الروائي يف أعمال إبراهيم نصر هللا )دط(، دار الكندي للنشر والتوزيع، األردن، 2004، ص 277.
 3محيد حلميداين: بنية النص السردي من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط3، 2000، ص63.

 4 ابن منظور، لسان العرب، مادة )كون(، ج13، ص 364.
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ومن العوامل اليت جتعلنا منيز بني املكان والفضاء، عالقة هذا األخري بباقي مكوانت السرد األخرى، فإذا 
نظران إىل عالقة الفضاء ابلزمن وجدان أن احلديث عن مكان حمدد يف الرواية يفرتض دائما توقفا زمنيا لسريورة 

 كتفي وصف املكان مع االنقطاع الزمين.احلدث، هلذا ي

، ومن هنا تصبح 1يف حني أن الفضاء يفرتض دائما تصور احلركة داخلة أي يفرتض االستمرارية الزمنية
احلركة هي السمة البارزة يف الفضاء الروائي الذي ال نستطيع تصوره بدوهنا يف حني أنه ميكن تصور املكان 

، مبعىن أنه وجود املكان يقرتن بوجود الزمن، وال ميكن وجود األول دون 2املوصوف دون سريورة زمنية حكائية
 الثاين. 

 مستوايت الفضاء الروائي

وقد تنوعت أشكاله وأصنافه من ابحث آلخر كل حسب زاوية نظره، ومن بني هذه األصناف جند 
 الفضاء النصي، الفضاء اجلغرايف، الفضاء الداليل، الفضاء كمنظور أو كرؤية.

 

 :الفضاء اجلغرايفأ/ 

يتفق معظم الباحثني على أن الفضاء اجلغرايف هو حيز مكاين، ويعرفه محيد حلميداين "أنه احليز املكاين يف 
 .3الرواية أو احلكي عامة"

وهو بذلك يكون معادلة للمكان، ويقصد به أيضا الفضاء الذي يتحرك فيه األبطال أو يفرتض أهنم  
ايف هبذا املعىن مرادف للمكان، وكالمها يلعبان دورا واحدا أال وهو حمور وجود ، فالفضاء اجلغر 4يتحركون فيه

 األبطال، وفيه يتحركون.

 :ب/الفضاء الداليل

                                         
 1محيد حلميداين: بنية النص السردي من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط3، 2000،ص63

 2املرجع نفسه، ص 64
 3محيد حلميداين:بنية النص السردي من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط3، 2000،ص53

 4املرجع نفسه، ص 62
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وهو فضاء يتولد للقارئ من خالل اللغة اخلطابية فهو يشري إىل الصورة اليت ختلقها احلكي، وما ينشأ 
ن اللغة احلكائية حتمل من املعاين احلقيقية واجملازية ما جيعل . أل1عنها من بعد يرتبط ابلداللة اجملازية بشكل عام

 القارئ يسبح يف فضاء داليل يتكون عنده عن طريق التأمل للمدلولني اجملازي واحلقيقي.

 :ج/الفضاء كمنظور أو كرؤية

اجملال(، ووجهة النظر أو الرؤية والبؤرة وحصر  تعددت تسميات هذا املكون الروائي من منظور وتبئريات،
ولعل املصطلح األكثر ذيوعا وشيوعا هو "وجهة النظر" كوهنا األقرب إىل الفهم ألن مفهومها يستند إىل الراوي 
الذي بواسطته تتحد معامل رؤيته إىل العامل الذي يرويه مبختلف مكوانته أبشخاصه وأحداثه، كما يشمل ذلك 

. ومعناه أن 2حداث القصة إىل املتلقي فرياها ويتحسسهاالطريقة والكيفية اليت بواسطتها ومن خالهلا تتسرب أ
 الفضاء كمنظور بواسطته قد تصلنا فكرة وأحداث القصة إىل ذهن املتلقي.

 :د/الفضاء النصي

حيتل الفضاء النصي مكاان مهما يف كتابة أي عمل روائي، ويسميه البعض الفضاء الطباعي، وذلك احليز 
ابعتبارها طباعة على مساحة الورق، ويشمل ذلك تصميم الغالف ووضع املقدمة، الذي تشغله الكتابة ذاهتا 

وتنظيم الفصول وأيضا تشكيل العناوين وتغريات حروف الطباعة، وهي مظاهر التشكيل اخلارجي للنص وهلا داللة 
ان الذي تشغله تلك فللفضاء النصي دوره البارز يف تدوين األعمال الروائية، وهو احليز واملك ،3مجالية وكذا قيمة

 الكتابة وكوهنا تطبع على مساحة الورق.

غري أن من النقاد من حاول التمييز بني مصطلح املكان ومصطلح الفضاء، فالفضاء أعم من املكان ألنه 
يشري إىل ما هو أبعد وأعمق من التحديد اجلغرايف وإن كان أساسيا، كما أنه أوسع وأمشل من معىن املكان، 

املعىن هو مكون الفضاء، ومادامت األمكنة يف الرواايت غالبا ما تكون متعددة ومتفاوتة فإن فضاء  واملكان هبذا
 4الرواية هو الذي يلفها مجيعا.

                                         
 1سعيد يقطني: قال الراوي )البنيات احلكائية يف السرية الشعبية( املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بريو ت، ط1، 1997، ص298

ونيوس، ط3، منشورات عويدات، بريوت، ابريس، 1976، ص 112  2ميشال بوتور، حبوث يف الرواية اجلديدة، تر، فريد أنط
 3حممد عزام: شعرية اخلطاب السردي، ط1، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع. 2015/10/01م.

 4سعيد يقطني، قال الراوي، البنيات احلكائية يف السرية الشعبية، املركز الثقايف العريب ط1، 1997م، ص 240.
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فالفضاء أمشل وأوسع من املكان من منظور هذا املفهوم، واملكان هو مكون أساسي ال ميكن االستغناء 
ه أحداث الرواية كلها. وهذا ما جاء به الناقد حلميداين يف عنه من الفضاء كون هذا األخري هو الذي تدور في

قوله: "إن األحباث املتعلقة بدراسة الفضاء يف حكي تعترب حديثة العهد، ومن اجلدير ابلذكر أهنا مل تتطور بعد 
 1لتؤلف نظرية متكاملة يف الفضاء املكاين".

ضرورية لكشف ومعرفة خصائص هذا الفن، لذا تعد دراسة املكان كعنصر بنائي يساهم يف تشييد الرواية 
 وما مييزها من روائي إىل آخر. 

فيعد املكان من أهم العناصر املسامهة يف بناء العمل الروائي إىل جانب الشخصية والزمن ابعتباره العامل 
 .2األساسي الذي يقوم عليه احلدث

والشخصية، وال ميكن االستغناء عن فالعمل الروائي ال يقوم إال من خالل تكامل كل من الزمان واملكان 
 أي عنصر منهما، وإن سقط ختتل ويفسد حمتوى الرواية.

فالرواية حسب سيزا قاسم يف ثالثية جنيب حمفوظ شبيهة ابلفنون التشكيلية يف توظيفها الفضاء املكاين 
 .3الذي يقوم بدور أساسي يف بناء اخلطاب الروائي

من خالله خمتلف األعضاء واليت بدورها تقوم بتحريك وبناء فاملكان أو الفضاء اجلسد الذي تقوم 
اخلطاب السردي، إذ ال ميكن تصور رواية بدون مكان من أجل أن يضع لألحداث أبعادا واقعية حتيل القارئ 

 وتضعه أمام األمر الواقع.

 :/ أمهية املكان يف العمل الفين3

قارئ ألنه يشكل مفتاحا للولوج داخل الرواية، إن للمكان دورا يف تشكيل اخلطاب الروائي، وهو مهم لل
ونظرا ألمهيته ومشوله احتل مكانة كبرية بوصفه مكوان أساسيا هلا. وعليه فتحديده مهم ملن أراد ولوج بنية الرواية 

 الداخلية وفيما أييت نقدم أهم مظاهر أمهيته مبختلف أشكاله داخل الرواية.

                                         
   1محيد حلميداين: بنية النص السردي، ص 63

 106م، ص 1978سيزا قاسم: بناء الرواية )دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ( مكتبة األسرة، القاهرة، مصر  2 
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حيث تتعالق بداخله ومعه، فالشخصيات تؤدي وظائفها فيه، فهو يشكل وسطا لبقية مكوانت الرواية، 
 والزمن مير من خالله، واألمكنة جتتمع لتقدمه، فهو حيقق العامل الواسع الذي يشمل جمموع أحداث الرواية.

وابلتايل فاملكان ليس عنصرا زائدا يف الرواية فهو يتخذ أشكاال ويتضمن معاين عديدة، بل أنه يكون يف 
 هو اهلدف من وجود العمل كله.  بعض األحيان

إن إضفاء صفات مكانية على األفكار اجملردة يساعد على جتسيدها، وتستخدم التعبريات املكانية 
، ومعىن هذا أن املكان يساعد املتلقي على الفهم اجليد للرواية بفضل 1ابلتبادل مع اجملرد مما يقربه إىل االقناع

 األفكار احلسية.

 تقتصر على املستوى البنائي بل تتجالها على مستوى احلكاية أي )املدلول( ذلك إن أمهية املكان ال
 حني خيضع اإلنسان للعالقات اإلنسانية والنظم معتمد يف ذلك على اللغة االحيائية الرمزية.

من خالل األمكنة نستطيع قراءة سيكولوجية ساكنية وطريقة حياهتم وكيفية تعاملهم مع الطبيعة من 
 ور التاريخ، فهو السبيل واملرشد ملعرفة ما يدور حولنا من الطبيعة.خالل منظ

يوفر قدرا من الواقعية حيث جيعل املتلقي يتصور أحداث الرواية كأهنا وقعت أو حمتملة الوقوع، وتتجلى 
، 2الواقعية بشكل كبري يف منط الفضاء املعادل للمكان اجلغرايف، "فاملكان يعطي االنطباع أبن النص حقيقي"

ويفهم من ذلك أن املكان وسيلة إلبراز واقعية النص املكتوب، وعدم جمازيتها أو جيعل من القارئ أو املتلقي يف 
 إعادة تركيب أحداث الرواية وإعادة صياغتها من جديد.

حيفز الشخصيات ويدفعها للقيام أبدوارها املناسبة حسب ما يقدمه هلا فحضوره يف حركيتها ويف اإليقاع 
 . فال ميكن للشخصيات أن توجد ولألحداث أن تقع إال يف إطار مكاين.3للنص الروائي ككل اجلمايل

، أي أن عنصر املكان يتحول هبذا املعىن إىل أداة 4املكان يف الرواية يسهم يف خلق املعىن داخل الرواية
 للتعبري عن موقف األبطال.

                                         
 1 حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي، املركز الثقايف، بريوت، 1990م، ص33

ويلي، أيزنزقابك، ميرتان: الفضاء الروائي من مقال، شارل كريفل، املكان يف النص، ص 75.  2جنيت كولدنستني، راميون، كريفل، بوزنوف، أ
 3محيد حلميداين: بنية النص السردي من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،املغرب، ط3، 2000م، ص 65.

 4 املرجع نفسه ص 70.
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يثه عن االنثروبولوجية الثقافية لوصف املكان: يقوم بتنظيم األحداث يف الرواية يقول فيليب هامون يف حد
إن البيئة املوصوفة تؤثرعلى الشخصية وحتفزها على القيام ابألحداث، وتدفع هبا إىل الفعل حىت ميكن القول أبنه 

، ومعىن هذا أن املكان على الشخصية ابإلجياب أو السلب، 1وصف البيئة هو وصف مستقبل الشخصية"
 ختلف األحداث، وتدفع هبا إىل الفعل.وتروضها على القيام مب

فللمكان دور يف تشكيل اخلطاب الروائي وخاصة يف الشخصية القصصية فهو يسم األشخاص 
واألحداث الروائية ابلعمق...إن للمكان الروائي يصبح نوعا من القدر، إنه ميسك بشخصياته وأحداثه، وال يدع 

 . 2هلا إال هامشا حمدود احلرية احلركة

ميكن أن نسحب ذلك على املكان يف القصة القرآنية؟ إن االرتباط بني املكان والشخصيات حاصلة فهل 
يف القصة القرآنية وكالمها يؤثر ابآلخر ويتأثر به، فالصرح يف قصة سليمان عليه السالم استطاع أن حيول 

فيه جيعل الشخصية تعيد الشخصية جذراي من الكفر إىل اإلميان، وبطن احلوت إثر وجود يونس عليه السالم 
ترتيب حساهبا وأفعاهلا، وقراراهتا واحملراب يف قصة زكراي عليه السالم كان شعاع األمل الذي أحيا فيه عظمة اليقني 

 على هللا تعاىل يف حتقيق املعجزات.

 يف زمن معني، ان التأثري البشرالبشر، إن املكان يف حاالت كثرية ليس حيزا جغرافيا فقط، فهو أيضا 
الذي حيدثه املكان يف الشخصية القصصية مبا تقوله الشخصية وما يصدر عنها من أفكار ونزاعات، ومواقف 
نفسية، وفكرية تقوهلا اجتاه املكان، فالعالقة بينهما عالقة تبادلية، فال توجد صورة واحدة للمكان ميكن أن يراها 

 . 3ناجلميع، فاملكان ينمو يف الشخصية والشخصية تنمو يف املكا

فاملكان يف القصة القرآنية ال يربز بصفته جمرد حيز جرت فيه أحداث القصة، فليس هذا ما يشغل 
اخلطاب يف القصة القرآنية، بل يقوم املكان بطريقة تناسب فكرة القصة وختدم احلدث، فاجلنة يف قصة آدم حتمل 

خر، والكهف يف قصة الفتية ختدم احلدث أبعادا ودالالت ختدم القصة وفكرهتا حبيث ال ميكن استبداله مبكان آ
 والشخصية ومحل رؤية القصة جبمالية فال يوفرها مكان آخر.

                                         
 1حممد القاضي: يف حوارية الرواية: دراسة يف السردية التنوسية، دار حر للنشر، املغرب، 2005م، ص 45.

 2 غالب ملسا، املكان يف الرواية العربية، دط، دار ابن هانئ، 1989م، ص 12. 
 .15-  3 آمنة الربيع، البنية السردية للقصة القصرية، ط1، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،عمان، األردن، 1980م، 2000م، ص 14
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يقدم للرواية مظهرا خارجيا شكليا متميزا من خالل الفضاء النصي كنوع الكتابة، واأللوان والعناوين 
ى الغالف مثال حيمل داللة مجالية وغريها، فرتتيب واختيار مواقع هذه اإلشارات كالرسوم أو األمساء والعناوين عل

، فهو يشكل مفتاحا أساسيا للرواية من خالله ميكن معرفة ما بداخل النص السردي، أو هو ميثل 1أو قيمية
 الواجهة األساسية، لذلك من أجل معرفة      والولوج بني ثنااي اخلطاب الروائي.

املضمون هبذا، فالفضاء حاضر يف اللغة يقدم للغة جماال غنيا لتشكل وتعرب عنه شكليا، ومن حيث 
 بتجلياته، فاللغة تقوم بتفكيك الشيفرات املوجودة يف النص األديب واخلطاب الروائي عموما.

، فهو ساعد وساهم 2ساهم يف خلق الداللة العامة للعمل من خالل العالقة اجلدلية بينه وبني العمل ككل
كان وبني العمل، وذلك عن طريق التفاعل احلاصل بينهم عن طريق بقدر كبري يف إجياد الداللة القائمة بني امل

 الشخصيات، واألحداث تلعب دورا هاما يف إجياد العالقة القائمة بني املكان والعمل.

إن املكان يضمن التماسك البنيوي للنص الروائي، ومن خالل املكان وحركته ميكننا إدراك الزمن، وفقا 
. وقد أكد هنري مرتان على أمهية املكان عندما 3ل منهما يفرتض اآلخر ويتحدد بهلالرتباط اجلديل بينهما، فك

.أي أن املكان يؤثر يف 4جعل الوعي يؤسس احلكي ألنه جيعل القصة املتخيلة ذات مظهر مماثل ملظهر احلقيقة
ع إدراك الزمن الشخصية ويقوم بتحفيزها إىل اجياد األحداث ومن خالل حركة املكان الدائمة واملستمرة نستطي

 أبنواعه وحتديده لفهم النص السردي وحمتواه.

فللمكان قيمه الكربى يف جعل النص الروائي يكتسب أبعادا ووظائف داللية ومجالية، فهو عنصر هام 
يساهم يف تنظيم األحداث وتسلسلها، إىل جانب التأثري يف الشخصيات ومنوها. فضال عن تقنية التخاطب 

العالقة التفاعلية والقائمة بني الشخصية واملكان. فهي تشكل حقال فضائيا متميزا فهو  املكاين يف الكشف عن
أحد العناصر البنائية أو الفضاء الذي تتحرك بداخله األحداث، بل إنه يتحول يف بعض األعمال املتميزة إىل 

 فضاء حيتوي على عناصر اخلطاب السردي.

                                         
 1محيد حلميداين، بنية النص السر دي، ص60.

 2حسن جنمي، شعرية الفضاء، ص 65.
 3عمر حممد عبد الواحد، شعرية السرد، حتليل اخلطاب السردي يف مقامات، دار اهلدى للنشر والتوزيع، 2003م، ص 84.

 4محيد حلميداين، بنية النص السردي من منظور النقد األديب، بريوت، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع، ط3، 2000، ص 25.
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ذكر أمحد بالل منها "رؤية الكاتب، أو لطبيعة التكوين الفين  وختتلف أمهية املكان تبعا لعدة معايري كما
للرواية"، وقد يكون املكان تبعا هلذا جمرد ظرف أو حيز حمايد تقع فيه األحداث، أو يكون يف موضع آخر إال 

 1عندما يكون شبكة من العالقات والرؤى، ووجهات النظر اليت تتضافر لتشيد الفضاء الروائي.

 ضع لعدة معايري تتغري بتغري الظروف، وتتغري بتغري األشخاص واألحداث.فأمهية املكان خت

 عالقة املكان ابلزمن:

يعد املكان عنصرا فعاال داخل العمل الروائي ملا له أمهية كبرية يف سريورة األحداث وفق زمنها التسلسلي 
بدون مكان، ذلك أن كل حدث أيخذ حيث ميثل "املكان بعدا حموراي يف بنية السرد حبيث ال ميكن تصور حكاية 

. مبعىن أن كل من املكان والزمن متالزمان ببعضهما البعض، إذ ال ميكن 2وجوده من مكان حمدد وزمان معني"
 تصور رواية بدون مكان وزمن فهما مرتبطان داخل العمل الروائي.

ستثنائية للمكان يف الرواية واملعروف أن املكان الروائي "عنصر فعال داخل بنية السرد من هنا الصيغة اال
يوميا ولكنه يتشكل كعنصر من العناصر املكونة للحدث  فهو ليس مكاان معتادا كالذي نعيش فيه أو خنرتقه

الروائي سواء جاء يف صورة مشهد وصفي أو جمرد إطار لألحداث فإن مهمته األساسية هي التنظيم الدرامي 
الذي حييط ابألحداث الواردة داخل الرواية، كما ال ننسى أن عرض  . حبيث يكون املكان مبثابة احليز3لألحداث

 األحداث حيتاج إىل تسلسل زمين منطقي بغرض التعبري عن الواقع املعاش.

ومنه ميكن القول أن كل من املكان والزمن يسريان حنو اجتاه واحد فاملكان هو اخلط الذي تسري عليه 
 األحداث.

ذي تسري عليه األحداث فإن املكان يظهر على عذا اخلط ويصاحبه وحيتويه، "فإذا كان الزمن ميثل اخلط ال
ويصاحبه وحيتويه، فاملكان هو  فاملكان هو اإلطار الذي تقع فيه األحداث فإن املكان يظهر على هذا اخلط

                                         
، دار املناهج للنشر والتوزيع، 1( ط2011، 1981أمحد كرمي بالل، الرؤى الثورية يف القصة والرواية، قراءات نقدية يف منادج مصرية ) 

 1األردن، عمان، 2015م.
 2 حممد بوعزة، حتليل النص السردي، ص 99.

.30-  3حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي، ص 29
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لزمان . إذ أن وظيفة ا1اإلطار الذي تقع فيه األحداث، وهناك اختالف بني طريقة إدراك الزمن وإدراك املكان
واملكان متالزمتان مع بعضهما البعض، واملالحظ أن خمتلف األحداث اليت تسري يف معظم األعمال السردية تكون 

 حمصورة وحمددة مبكان ما رغم اختالفهما أو بعد املدة الزمنية املتعلقة حبدوثهما.

 أنواع األماكن:

اليت تشكل املكان، حيث تتفاوت  إذا كان السرد هو أداة الزمن يف اخلطاب، فإن الوصف هو األداة
الرواايت يف استخدامها، وهي تبين فضاءها املكاين. فقد اهتم كتاب الرواية الواقعية بوصف اإلطار العام حلركة 
الشخصيات بينما جعلته الرواية اجلديدة أكثر دقة وتفصيال، ركزت على قياس املسافات وإبراز الشكل اهلندسي 

 لألمكنة.

لنا إىل طبيعة الشخصيات يف الرواية فالبيئات تقوم حبمل داللة جمازية تعرب بشكل غري فوصف املكان حيي
وهو ما يؤكده  2مباشر عن الشخصية "إن بيت االنسان هو امداد له. فإدا وصفت البيت فقد وصفت االنسان"

خذ دورا إحيائيا مهما". ميشال بوتور بقوله " إن األاثث يف الرواية ال يلعب دورا شعراي اقرتاحيا فحسب، بل هو أي
 هلذا ميكن القول إن وصف األاثث واألغراض هو نوع من وصف األشخاص.

فوصف املكان إذن تقنية إنشائية تتناول وصف أشياء الواقع يف مظهرها احلسي، من حيث إنه ضيق أو 
 أو مزدوج. حمددمتسع، قدمي، حديث، مغلق أو مفتوح، 

. أما املزدوج فهو 4املنتمي إىل الفضاء، وهو خبالف الديكور 3رجعيفاحملدد نعين به جزء من الفضاء امل
عنصر من عناصر الفضاء املرجعي بوصفه مقوما من مقومات الفضاء يف القصص، واملكان املزدوج خاص 

 . 5ابألقصوصة

                                         
كيم حممد: الرواية العربية اجلديدة )دراسة يف آليات السرد وقراءات نصية( مؤسسة الرواق للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  1 شعبان عبد احل

80، ص 2013، 1ط  
 2 وارين، وويك، نظرية األدب، تر، حمي الدين صبحي، دمشق 1972، ص 288.

 3حممد القاضي، معجم السردايت، مادة مكان )حمدد، مزدوج(، دار حممد علي للنشر، تونس.
ميهوب، معجم حممد القاضي، حممد اخليو، أمحد السماوي، حممد جنيب العمامي علي عبيد، نور الدين بنخو، فتحي النصري، حممد آيت

 4السردايت، مادة: مكان حمدد، دار حممد علي للنشر، لبنان، دارالفرايب، ص 419
 5 املرجع نفسه، مادة، مكان، مزدوج، ص 419
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وفيما أييت نقدم أبكثر تفصيل دراسة عن األماكن املفتوحة واملغلقة والذي يسهم إبسقاطه يف توضيح 
مفهوم أنواع الفضاء املكاين من جهة، ويكشف عن الدور البنائي داخل النص الروائي من جهة أخرى، فقد كانت 

 هناك عدة اجتهادات تطبيقية لتحديد أنواع املكان وأبعاده.

 أ/ األماكن املفتوحة:

لوحة  املكان املفتوح هو حيز مكاين خارجي ال حتده حدود ضيقة يشكل فضاء رحبا، وغالبا ما يكون
 .1طبيعية يف اهلواء الطلق

فاملكان املفتوح هو غالبا مكان طبيعي أو جغرايف واسع ال حدود له، وميكن االنتقال فيه دون قيد أو 
 تدخل من أحد، وبذلك يكون مفتوحا على العامل اخلارجي مثل الغاابت، الشوارع، الصحراء، البحر.

مكان تلتقي فيه أنواع من البشر، ويزخر أبشكال متنوعة من ويعرف عبد احلميد بورايو املكان املفتوح أبنه 
 .2احلركة

فمن مواصفات املكان املفتوح أنه يدخله العامة من الناس دون استثناء حبكم عالقات بشرية متعددة 
 سابقة أو جديدة تنشأ ابلتقاء البشر مع بعضهم البعض.

يفية اليت يقوم هبا فكانت الفضاءات فاملكان إذن يكتسب وجودا من خالل أبعاده اهلندسية والوظ
املفتوحة امتدادا للفضاء الكوين الطبيعي. وميكن حصر األماكن اليت كان هلا حضور كثيف يف رواية بريومان  

 كاآليت:

 القرية

 حتتل القرية مكاان رفيعا يف مجاليات املكان: فالقرية يف رواايت هلسا متثلت من حيث هي: بفقرها وعزهلا
 . وهذا يعين أن القرية خالية من الناس ومعزولة.3اليت يعيش فيها أبناءها" وأمكنتها البسيطة ويف حياة 

                                         
أوريدة: املكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية )دراسة بنيوية لنفوس اثئرة، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، )دط(،    1 عيود 

.51، ص 2009  
 2عبد احلميد بورايو: منطلق السرد )دراسات يف القصة اجلزائرية احلديثة(، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )دط( 1994م، ص 146.

 3شاعر النابلسي، مجاليات املكان يف الرواية العربية )ط1(، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان األردن، 1991م، ص41.
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وألن القرية حتمل بعدا واحدا وهو االستقرار والطمأنينة والطهارة، واخلصوبة، فهي متثل الرمز األكرب 
وطمأنينة والعودة إليها مدعاة للتوازن للطبيعة املخضرة واملعطاء، والقرية هي األرض، واألرض هي عامل أمن 

 النفسي واالنسجام الرائع مع الطبيعة وهلا إىل ذلك فضل ما متنحه لإلنسان من شعور ابلتواصل واالستمرار.

وأمجل ما يف القرية هو هذا الفضاء الطبيعي الرحب الواسع الذي يستأنس به اإلنسان وجيعله بديال 
 ة.للمكان املكتظ املدنس وهي املدين

بعدما كانت القرية مالذا آمنا للسكان الذين يعيشونه ففيه كانوا جيلسون وهم يف استقرار وأمن دائم بني 
شىت زواايها أصبح مكان اخلوف وهذا ما يربز هذا التناقض يف الرواية، يقول هارون: "كان سكان القرية يلبسون 

لبه. إذ أن اخلوف هنا يذهب مع الرجال إىل مكان عباءة اخلوف مجيعا، وكم هو صعب أن يفقد املرء األمان يف ق
 .1عملهم، يسافر معهم يف حقائبهم، جيلس معهم إىل موائدهم

ابإلضافة إىل احلياة القاسية اليت تعاين منها النسوة يف قضاء حوائجهم بني الغسيل ومحل املاء، فكان يعاين 
طلبات الضرورية على عكس املدينة اليت يعيش فيها أصحاب القرية الفقر واحلرمان بغياب التنمية وعدم توفر املت

سكاهنا الرخاء، والدليل يف ذلك "وتعجبت حني رأيت حول النبع نساء حيملن جرار املاء الكبرية فوق رؤوسهن 
. إهنا معاانة ابلفعل من 2دون أن يضطررن الستعمال أيديهن، وميشني هبا ويقفزن أبرجلهن من حجر صغري حلجر

وأبسط االحتياجات )املاء(. ويقول يف ذلك: "تذكر أن يف هذه القرية جراحات عميقة...وأحزان  أجل تلبية أدىن
. فالقرية مكان لتلقي اجلراحات واآلالم يقول: "حني أدركت الطريق الرئيسي للقرية 3طويلة ال يغسلها املاء..."

 نه مكان الال استقرار. . إ4حملت بعض الرجال...رحت أرمتي خلف خطاهم وأان أصرخ بكل خالاي جسدي"

 ب/ األماكن املفتوحة

يعد البحر مكاان للتنقل، ويعد من أهم الطرق املائية املفتوحة. يتميز البحر كطريق خبطورته الشديدة  البحر:
 السيما أثناء عواصفه وأنوائه وهيجانه، والداخل فيه كالداخل يف اجملهول. 

                                         
 1 هارون بوعاملي: بريومان، ص 65.
 2 هارون بوعاملى: بريومان، ص 66.

 3املرجع نفسه، ص 66.

 4املرجع نفسه، ص 68.
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وسيلة التنقل يف البحر هي البواخر والسفن العمالقة  ويعد البحر من أهم أمكنة الطرق والتنقل، وإن
أبنواعها، يقول سعيد: خالل عملي يف البحر على إحدى سفن الشحن، تعرفت إىل معظم مرافئ العامل، كانت 
السفينة من عابرات احمليطات تتسع حلمولة كبرية جدا، تضطر إىل الرسو أسبوعا أو أسبوعني ريثما يتم التفريغ 

 .1والتحميل

أما النهر فهو مكان للتنقل من منبعه إىل مصبه، وابلتايل فالنهر كطريق له مسار خيرتق الرب، أما مصبه 
فيكون عادة البحر، يقول سعيد يف توصيف للنهر: "وكان يف بر األانضول هنر يصب يف البحر مشال املدينة، كان 

كب ومواعني تقوم بنقل البضائع واحلبوب من بر النهر غزيرا عميقا واسعا يصلح للمالحظة النهرية، وكانت فيه مرا 
األانضول إىل املرفأ، ومنه إىل الرب اثنية...وفيها مرفأ صغري للتحميل والتفريغ، وفيها يتجمع القرويون الذين يركبون 

 . فالبحر وسيلة للتنقل بني خمتلف الشواطئ والسواحل. 2وسائط النقل النهرية يف سفرهم بني الداخل والشاطئ

ل البحر إىل مكان لإلسرتخاء والراحة والسكينة، وقد جسد ذلك هارون يف روايته بريومان على شكل حتو 
خطاب سردي فريد من نوعه حيمل يف طياته اجلانب الفين. فكان ذلك من أجل البوح مبشاعر احلب اجتاه 

ن خلف ستار الغيم كوجه معشوقته واليت فارقته ويظهر ذلك يف قوله: "جلست أأتمل زرقة البحر، والشمس تطل م
. إنه يشبه مجال حمبوبته جبمال البحر على شكل استعارة مكنية حيث 3عروسي اجلميل، كما حلمت به يوما..."

ترك قرينة تدل على ذلك وهي كوجه عروسي، وذلك من أجل التجسيم وتشخيص املعىن وتقريبه إىل ذهن املتلقي 
 أكثر فأكثر.

حبوبته اليت مل تعد جبانبه يقول: "متاما كما رقص زوراب على شاطئ ويقول يف موضع آخر وهو يتغزل مب
فذلك يدل على  4البحر...كأن احلياة عندك رقصة اتنغوال ال أكثر...فتنتشلني قليب من بئر حزنه املستحيلة.

ه حلبيبته يستمدها اللهفة واحلرقة اجتاه فقدان حبيبته، فالبحر يتخذ أشكاال وألواان تعبريية خمتلفة كالتعبري عن اشتياق

                                         
1 مهدي عنيدي: مجاليات املكان يف ثالثية حنا منيا )حكاية حبار(، منشورات اهليئة العامة للكتاب: وزارة الشباب، دمشق، 2011م، ص 

106.  
 2  املرجع نفسه، ص ص 149-147

وعاملي: بريومان، ص 19  3  هارون ب
 4املرجع نفسه، ص 17.



 )هارون بوعاملي(لزمن واملكان يف رواية بريومان لبنيتا ا                   الفصل األول
 
 

78 
 

من أمواج البحر، وكذا غروب الشمس يقول: "يرسم الغروب على املياه اهلادئة دراب ورداي ميتد يف البعيد، كأنه 
 ، إنه أيمل يف الرحيل حنوها والذهاب إليها.1يدعوين أن أرحل إليك..."

رتق وأان أأتمل ماء ويقول اترة أخرى وهو متشوقا إىل رؤية حبيبته وهو حيرتق أملا: "وإما أن أح
. إنه دائما جالس يف الشاطئ وهو حيرتق أملا وشوقا لفقدان حبيبته وهو يتذكر صورة ووجه حمبوبته. 2البحر..."

يقول بصدد ذلك: واآلن على غفلة مين، ومن زرقة البحر املتأهبة الشوق، أجدين أسرق مرآتك وأسلي القلب 
 .3مواج...آه اي أنثى البحر"ابالحرتاق يف صورتك، وهي أتيت وتذهب مع األ

من خالل ما سبق رأينا أن البحر ذلك املكان اجلميل الذي يذهب إليه الناس يف الصيف من أجل قضاء 
أفضل األوقات واالسرتخاء واالستمتاع بزرقة البحر. وبعدما كان مكاان للرتويح النفسي وإخراج املكبواتت والعقد، 

خمتلف املشاكل النفسية من خالل استذكار املاضي، وعدم نسيانه، فأصبح وإزالة اهلموم أصبح مكاان الستذكار 
البحر هنا شيء يبعث الوحدة واالنطواء والعزلة النفسية فيقول: "أعدين إىل ذلك الشاطئ حبييب، دعين 

 . ويقول أيضا معربا عن حالته الشعورية واليت عرب عنها خبطاب فين سردي من خالل ترمجتها بكلمات4أحلم..."
حتمل دالالت عن طريق املوج والذي حيمل يف طياته الغضب والسخط وعدم الرضا للوضع الراهن يقول: هو ذا 
املوج يرفع أغنية لروح صماء، هو ذا أان وسط تشابك الذكرايت، أتعطش حلرق شيء ما يليق بشياطني 

 .5غواايتك..."

 املدينة:

شغلت أماكن السكن الكربى كاملدينة، والبلدة  شكلت املدينة عنصرا هاما يف الرواية املدروسة، فقد
 . وكانت لكل مدينة داللتها املختلفة كما هو متعارف عليه.6والقرية، واحلي مكاان ابرزا يف الرواية العربية املعاصرة

ومن الواضح أن املدن أبحيائها الراقية، وشوارعها العريضة والطويلة، واألحياء الشعبية أبزقتها الضيقة 
رجة تعد أماكن انتقال منوذجية، وتشكل مسرحا حلركة الناس فيها. وإن دراسة هذه الفضاءات االنتقالية وما واملتع

                                         
وعاملي: بريومان، ص 19.  1هارون ب

 2املرجع نفسه، ص 22.
وعاملي: بريومان، ص 22.  3هارون ب

 4املرجع نفسه، ص 26.

 5املرجع نفسه، ص 29.
 6شاكر النابلسي: مجاليات املكان يف الرواية العربية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، األردن، ص 29.
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حتمله من الصور واملفاهيم تساعد يف حتديد السمات األساسية اليت تتصف هبا تلك الفضاءات، وابلتايل إبراز 
 .1القيم والدالالت املرتبطة هبا

فة الدالة على الثبات والتغري شيء طبيعي ألن األمكنة تتشابك مع بعضها وهذا التعدد يف األمكنة املوظ
البعض فللمكان عالقة ابألمكنة األخرى اليت تليه أو تسبقه يف الظهور، وعالقة ابألمكنة الغائبة اليت يستثريها 

 .2حضوره

ئمني وال ميكن الفصل ويفهم من هذا أن العالقة بني خمتلف األمكنة يف املدينة هي عالقة تالزم وترابط دا
 .بني مكان وآخر

 الشوارع )األزقة(:

وقد بينت الرواية الطرق كأماكن تنقل، مهي أماكن مسارات طويلة جدا، وتصل بني بلدين أو أكثر، وقد 
تكون ساحلية تساير الساحل، أو تكون داخلية، وابلتايل مصب هذه الطرق هو املدن والقرى، وابلتايل يتم التنقل 

 ابلسيارات والعرابت.عليها 

يقول الكاتب يف وصفه لطريق ساحلي، عن طريق سيارة... فيما هم على الطريق، حتدث عن البحر 
 .3طويال، كانوا قافلة من السيارات

ويقول كانت السيارة تنطلق يف السهل، بني الدبوسية وطرطوس والشمس كرة ذهبية ترحل على طرق 
غمر األراضي املمتدة على جانيب الطريق، وريح رطبة تستقبلهم حاملة رائحة األفق الغريب، وضوء املساء الفتان ي

 .4البحر املنعشة، والطرق واألحياء أمكنة عامة متنح الناس حرية الفعل وإمكانية التنقل وسعة االطالع والتبدل

السبيل إىل لذا فهي أمكنة انفتاح على العامل اخلارجي تعيش دوما حركة مستمرة تؤدي وظيفة مهمة، فهي 
 قضاء الناس حوائجهم.

                                         
 1مهدي عبيدي، مجاليات املكان يف ثالثية حنا منيا، )حكاية حبار(،املرأف البعيد، اهليئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 2011م، ص 96.

 2وليد منري: جدلية اللغة واحلدث يف الدراما الشعرية احلديثة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، ط1، 1997م، ص 170.
مهدي عبيدي، مجاليات املكان يف ثالثية حنا منيا )حكاية حبار(، منشورات اهليئة العامة للكتاب، وزارة الشباب، دمشق، 2011، ص   3
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على الرغم من سعة مساحة الشوارع يف املدن إال أن ذلك مل مينعه من أن يكون مكان االختناق وعدم 
االستقرار، والضيق النفسي واملعنوي. ففي موضع يعتب الكاتب هارون يف روايته أن الشارع مكان إلدابة احلواجز 

بيب وحبيبته ومها يتناوالن أطراف الكالم فيقول يف ذلك الصدد: "حني واملسافات بني البشر خصوصا بني احل
. بعدها يتحول ذلك 1نتمشى يف شوارع الطاهري، ونطوف قراها...لنزيل كل املسافة اليت كانت تفصلنا يوما..."

ازدحم  املكان إىل عاهة أو مكان للضجيج والصراخ، واالنغالق النفسي فيقول: "حني تقدمت احلافلة بنا قليال،
. ويقول كذلك: 2السري يف الطريق أكثر وتعاىل صوت الناس...كان اجلميع يتفرج مبهوات على شيء ما..."

"أصبحت الطريق مسدودة علّي اآلن، فرحت أستنجد بدراعي لكي أعرب بينهم كما يستنجد الضائع يف البحر 
زا صغريا فوق األرض أضع فوقه قدمي املتقلب، مبجدايّف قاربه الصغري...كنت لكثرة الناس ال أكاد أجد حي

 .3املرجتفتني"

فعلى عكس دور الطريق أو الشارع الذي يلعب دورا يف السري واحلركة، والتنقل بني األماكن اجملاورة 
لقضاء حوائج الناس، والذهاب إىل العمل أو الطبيب أصبح ميثل مكاان للفوضى وعدم قضاء احلوائج يف الوقت 

 .4كنت أمنع الطريق على قليب كي ال يقفز من هول الدهشة"احملدد فيقول: "كأين  

 :املقهى

هو مكان االلتقاء لبعض البشر، وكما ذكر النابلسي تعريفه للمقهى أبنه دليل على انفتاحه على اجملتمع، 
عليها فاملقهى إذن عالمة من عالمات االنفتاح االجتماعي والثقايف. وقد حتولت داللة املقهى اإلجيابية املتعارف 

يف تنمية العالقات االجتماعية إىل داللة سلبية، كاهلروب من البيت، أو مكان ما اللتقاء الغرابء اهلاربني من 
أوطاهنم. فاملقهى هو ذلك الكائن يف الطرف يسحب شعبية متزامحة البيوت، وهي متداخلة األزقة، عندئذ يكون 

ذه الوضعية تستجمع قواها الذاتية لتوفر لوان من الراحة، املقهى هناية مكانية لتلك السلسلة املتالمحة وهي هب
 تصنعها حرفيات الشكل الذي جيمع ساحة الدار الواسعة، واالطاللة على الشارع من جهات ثالث.

                                         
وعاملي: بريومان، ص 38.  1هارون ب
وعاملي: بريومان، ص 54.  2هارون ب

 3املرجع نفسه، ص 55.
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يضاف إىل ذلك أن املقهى يف مكاهنا الشعيب تعترب نقطة ارتكاز لنهاايت الشوارع، وحتتوي املقهى على 
الشاي واملوقد هي من صميم تركيبة احمللة الشعبية، تويه البيت، فالتخت والطاولة  ا حيجزئيات جتريدية مقارنة مب

لكنها هنا تكتسب قيمة مجالية ال تشبه مثيالهتا يف البيوت، وأبعمدة املقهى، وارتفاعها وسط الفضاء الداخلي 
املقهى يستطيع أن ميد بصره حىت تصنع راحة نفسية ال تشبه تلك اليت يعيشها املرء يف بيته املزدحم فاجلالس يف 

 وهو يعمل.

واملقهى ملتقى الوالدات الفكرية، ومنطق هلا كذلك ألهنا ملتقى لضياء الشوارع املتقاطعة، ومنطلق لبصر 
 اجللساء.

بعدما كان للمقهى دور يف التقاء الغرابء وحل النزاعات فيما بينهم، وكذلك كان للمقهى دور يف احتساء 
وذلك للهروب من املسؤولية اجتاه األسرة ولعب الشطرنج مع األحباب كان دور ذلك املكان الشاي أو القهوة 

عكس األمن والسكينة بل و أصبح مكان االأمنوالالاستقرار واخلوف نتيجة لبعض الظروف وذلك يف قول هارون 
نامون متوسدين "كان اخلوف يطل من املقاهي الفارغة وينام يف الشوارع اخلالية، وكانوا هم على ذلك ي

، وذلك نتيجة لبعض املشاكل السياسية واالجتماعية اليت عاشها الوطن 1أحزاهنم...الذي ران على القرية كاملة"
 يف تلك احلقبة مما اضطر سكان القرية ابلشعور ابالأمن و االاستقرار الداخلي والنفسي.

وب من بعض املشاكل إىل مكان فقد حتولت املقهى من مكان للرتويح عن النفس ولقاء الناس، واهلر 
للفرار منه واجللوس يف املنازل بدال عنه، وذلك ملنح النفس االستقرار النفسي واخلروج من اخلوف الذي ميتلك 
االنسان بسبب قضااي عالقة مل يعد يذهب قط إىل ذلك املكان املرعب واملخيف يف نظر الناس وظلت خاوية 

 على عروشها.

 

 

 

 

                                         
وعاملي: بريومان، ص 65.  1هارون ب
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 :ب/ األماكن املغلقة

يقابل املكان املفتوح الواسع املكان املغلق الضيق الذي تكون صفاته عكس ما تتصف به األماكن املفتوحة 
الواسعة. ويقصد ابألماكن املغلقة األماكن الضيقة أو احملدودة، وهي أماكن خاصة لفئة معينة من الناس وهلا 

 .1اهلندسية والوظيفية اليت يقوم هبادالالهتا اخلاصة هبا، إذ يكتسب املكان وجودا من خالل أبعاده 

وختضع األماكن املغلقة جغرافيا إىل نوع من احملدودية نتيجة انغالقها، وضمن هذا النوع من األماكن 
 املغلقة جند: البيت، السجن، املستشفى، وغريها من األماكن املغلقة.

ن واحتضانه لنوع معني من ونفي صفة االنغالق يف هذه األمكنة حسب بورايو نوعا من خصوصية املكا
 .2العالقات البشرية

فاملكان املغلق هبذه الصفات ال يدخله مجيع البشر بل يدخله اخلاصة من الناس وتكون العالقات البشرية 
 فيه حمدودة كالعالقات األسرية والبيت هو أحسن من ميثل هذا املكان.

أكثر األماكن ارتباطا ابحلياة اخلاصة وأشد كما توحي األماكن املغلقة مبعاين العزلة واخلصوصية، وهي 
 التصاقا حبياته اليومية، فقد تدل على األلفة واألمان كالبيت، وقد تكون مصدر للخوف كالسجن.

 :األماكن املغلقة )القرية/الشقة(

 البيت مبلحقاته:

املكان  البيت من وجهة نظر النابلسي أقل حجما من الدار، ويطلق على بيوت العامة من الناس وهو
الذي يقيم فيه املرء يف الليل، وإن مل ينم فيه، فالدار مكان لإلقامة والنوم، واالجتماع...بينما البيت لإلقامة ليال 

 .3فقط

                                         
 1 الشريف حبيلة: بنية اخلطاب الروائي )دراسات يف رواية جنيب الكيالين( ط1، عامل الكتب احلديث، األردن أر بد، 1431ه، 2010م، 

.204ص   
وعات اجلامعية، اجلزائر، اجلوائر، 1994م، ص 146. عبد احلميد بورايو: منطق السرد )دراسات يف القصة اجلزائرية احلديثة( )دط(، ديوان املطب    2 

 3 شاكر النابلسي: مجاليات املكان يف الرواية العربية، ط1، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، األردن، 1981م، ص 142.
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ويعترب البيت من أهم أنواع األماكن، فهو املأوى وامللجأ، واملسكن لإلنسان. يقول غاستونباشالر يف 
وذكرايته، وحاضره، ومستقبله وماضيه، وهو املأوى لإلنسان واملسكن اآلمن وصفه للبيت: "أبنه حياة االنسان، 

 .1مهما ابتعد عنه، أو رحل قصرية العودة له يوما ما"

فقد أصبح للبيت الوجود احلقيقي لإلنسانية اخلالصة اليت تدافع عن نفسها، فهذا البيت هو املقاومة 
 . 2اإلنسانية، إنه الفضيلة اإلنسانية وعظمة االنسان

. وقد أصبح هلذه 3أما الشقة فيقول عنها النابلسي: عبارة عن علب امسنتية يندس فيه السكان اندساسا
األماكن دالالت نفسية تعرب عما خيتلج يف الثقافة اجلمعية، فقد أصبحت هاته األماكن )البيت، الشقة، الغرفة( 

تيجة لبعض املشاكل يف احلياة اليومية عكس ما ذكره مكاان لإلنطواء والعزلة، والتعبري عن اخليبة، وفقدان األمل ن
 بشالر أبهنا املأوى والراحة والسكينة، وقد ظهرت يف بعض الرواايت بدالالت متناقضة وقد ظهر ذلك يف الرواية.

 .4وقد بني ابشالر أن البيت هو واحد من أهم العوامل اليت تدمج أفكار، وذكرايت، وأحالم اإلنسانية

 جزء من البيت واليت يقيم فيها. أما الغرفة فهي

 الغرفة:

حتول البيت مبلحقاته من مكان يرمز للهدوء واألمن والسالم إىل مكان للخيبة وهذا مظهره الرواية يقول 
هارون بوعاملي: "هنضت من غرفيت وفتحت النافذة...كان الربق يلمع يف األفق والرعد يضرب قليب متاما مثلما 

السرتجاع الذكرايت املؤملة واألحاسيس، إنه مكان االنغالق على النفس يعكس معاانة ، فكان البيت 5ضرب الغيم
الشاعر النفسية فكان قلبه ميلئ حزان وروحا مسكينة خائبة للظن. ففي قلبه كومة مثل الفحم أسود وقد شبهه 

 ابلغيم املرتاكم الذي حيمل مطرا.

                                         
1   غاستون ابشالر: مجاليات املكان، )تر(: غالب هلسا، ط2، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، بريوت، 1984م، ص 

138-610 .  
 2 املرجع نفسه، ص 107.

 3شاكر النابلسي: مجاليات املكان يف الرواية العربية، ط1، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، األردن، 1991م، ص 148.
 4غاستون ابشالر: مجاليات املكان: )تر( غالب هيلسا: ط3، 1407ه، 1987م، ص 38

وعاملي: بريومان، ص 190.  5هارون ب
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وي وآخر معنوي، أما العضوي فهو ذلك األمل يف ذلك املكان من البيت يعاين الكاتب املرض اترة عض
الذي يصيب معدة املرء وبطنه يقول: "هنضت مسرعة إىل احلمام وتقيأت بكل مرارة، لكن األمل مل يتوقف... كان 

 .1شيء ما يتحرك يف بطين

وتواصل حبيبة الكاتب يف التعبري عن حزهنا وأملها الشديد نتيجة مرضها يقول: "حني وصلت إىل البيت، 
أغلقت الباب علّي للمرة األوىل يف حيايت...كان الدمع يهوي غزيرا يف صمت...هتوي من عيوين ساعات 

 . 2متتالية"

وتضيف الحقا تعبريا عن حالتها الشعورية والعضوية، وهي يف حالة اكتئاب "اشتد الظالم يف الغرفة 
أصلي. لقد جاء الظل ولست خائفة منه ومسعت آذان العشاء...سأستعيد طهري ونقائي. دق علّي الباب وأان 

. دليل على أن املعاانة اليت كانت تعانيها حبيبة الكاتب يف 3أبدا. وقفت يف وسط الغرفة وبقيت هادئة أنتظره
حياهتا ليست كما تصورانها مسبقا، إهنا حالة شعورية انتابت الكاتب. إنه الفرار من الواقع املر واهلروب من 

ك اهلروب من الواقع هو عدم االميان بقضاء هللا وقدره، وعدم القيام بفرائض هللا اخلمس احلقيقة، ولعل سبب ذل
اليت تنهى عن الفحشاء واملنكر، وتطهر وتزكي النفس من احلاالت العصبية عموما والكآبة خاصة، فعندما يصلي 

االنسان. وتبعث يف روحه التفاءل  االنسان يتضرع إىل هللا تعاىل أن ينزع من قلبه تلك األفكار السلبية اليت تراوض
واحلب واخلري والعطاء، واألمل يف غد مشرق يقول الكاتب: "كسر الظل الباب، واقرتب مين يف هدوء الليل... مل 

 .4يكن هو...بل كان جالل حبييب"

وأخريا تنكشف لنا أن ماهو ذلك اخلوف والظالم اليت شعرت به املرأة ماهو سوى ذلك احلب واالشتياق 
 ذي ظل يف قلبها. إنه البعد عن حبيبها جالل، وذلك الفراغ صورته يف شكل ظالم.ال

 املستشفى:

يتخذ املستشفى يف الواقع شكل مكان للعالج، اليركن بزواره املؤقتني أيتونه من أمكنة خمتلفة حبثا عن 
 الشفاء، مث يغادرونه، يعيش حركة جتعله مكان انتقال مفتوح على الناس.

                                         
وعاملي: بريومان، ص 191  1هارون ب

 2املرجع نفسه، ص 191.

 3املرجع نفسه، ص 191.
وعاملي: بريومان، ص 192.  4هارون ب
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وائي يكتسب املستشفى تشكيال مجاليا خاصا دالالت هي هدف الكاتب يتموقع دائما ويف النص الر 
على طرف املدينة حيث اهلدوء والسكون ألنه وجد أساسا لتقدمي الراحة واالطمئنان من أجل الشفاء، ليكون 

ه اليت تقدمها النهاية اليت ينتهي إليها كل مريض وسيلته يف االنتقال من حال إىل أحسن لذا يستجمع امكانيات
غرفه املختلفة والعاملني به، لتوفري العالج الناجح لكل من يقصده، فكان ملجأ كل مريض يصنع الراحة النفسية 
ويقدم العالج األمثل ملختلف األمراض، ال جيد املريض يف سواه حال سواء أكان البيت أو الشارع أو املدينة، فيه 

املستشفى ملجأ يذهب إليه مجيع املرضى بغية تلقي اإلسعافات األولية، . ف1يستشعر ابالطمئنان وأيمل يف الشفاء
 أو اخلضوع للعالج من أجل الوقاية والشفاء من مجيع األمراض اليت تنخر جسد االنسان.

واملستشفى عند هارون يف روايته )بريومان( مكان للعالج الغري يقول الكاتب: جسد تلك املرأة النائمة 
. 2غرفة املستشفى ال يعنيين يف هذه اللحظة... وال أخشى ظلها الغارق يف الصمت البتةيف السرير األخرى ل

واملقصود يف عبارات الغارق والصمت عن املرض الشديد الذي أمل املرأة يف الغرفة املقابلة وهو نفس الشعور الذي 
 تشعر به، فكالمها يف نفس املستشفى يعانيان نفس األمل.

وله: حني فاضت الكلمة األخرية مين وأان أشق هلا نفسا عميقا...فشهقت وأان ويعرب عن شدة األمل بق
. ويعود 3أرفع كفي إىل أمي كي حتضنين وتلمين إليها...أحسست أن روحي متعبة جدا وأن جسدي أشد تعبا

قتيل السبب يف ذلك هو ظن أن    قد مات، وهو يف احلقيقة أب جالل هو الذي تويف يقول: مل أتوقع أبدا أن ال
هو والد جالل ليعيد بذلك األمل واالبتسامة إىل روحه عندما طمأنه الطبيب وهو يقول: فجأة يدخل الطبيب 
علينا يبتسم يل فأجد يف ابتسامته مالذا...أما أان فال يهم كثريا، وحىت األم فقد شعرت ابلراحة والطمأنينة عند 

ضع " استيقظت أمي وشعرت ابخلجل قليال من الطبيب قدوم ذلك الطبيب فقابلته اببتسامة عريضة يقول يف موا
. وبعد حلظات قام الطبيب ابلفحوصات الطبية حىت يتأكد من سالمة رأسه وعليه بعد 4لكنها سرعان ماابتسمت

 .5أايم الذهاب إىل املنزل يقول: "مث قال إنين بعدها ميكنين أن أخرج من املستشفى

                                         
 1الشريف حبيلة، بنية اخلطاب الروائي،)ط1(، عامل الكتب احلديث، األردن، أربد، 1431ه، 2010م.

وعاملي: بريومان، ص 99  2هارون ب
وعاملي: بريومان، ث 95  3هارون ب

وعاملي: بريومان، ص 96  4هارون ب
 5املرجع نفسه، ص 97.
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ي الراحة اجلسدية وذلك يف اخلطاب الروائي بلغة فنية ويصف هارون املستشفى كمكان للعالج وتلق
رائعة، والدليل على وجود يف ذلك املكان هو وجود املمرضات الاليت تقدم هلما املساعدة يف اجملال الصحي يقول: 

 . 1"مث طلبت من املريضة اليت تشاركين الغرفة أن تتحدث معي...وتنادي املمرضات إن احتجت لشيء"

ذلك األمل العضوي إىل أمل روحي وهو تعلقها حببيبها وبعده عنها فتحول كل شيء مجيل  ويف برهة يتحول
. لتأيت 2إىل شيء غري مجيل، وصار البياض سواد يقول: كانت حيايت صافية لوال تلك الغيمة السوداء يف حيايت

رغم األمل العضوي الذي األم أبخبارها أبن حبيبها خبري حيث أصبحت الفرحة ال تفارق وجهها واالبتسامة كذلك 
اليت كانت جتتاح روحي تعاين منه وهي ابملستشفى يقول: "مل أستطع أن أكتم تلك االبتسامة، رغم موجة األمل 

 .3على قليب وتضرب من

 

 

 

 

                                         
 1املرجع نفسه، ص 97.

 2املرجع نفسه، ص 100
 3املرجع نفسه، ص101
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 :)هارون بوعاملي(ـ بنية الشخصيات يف رواية "بريومان" ل املبحث األول:

 / مفهوم الشخصية:1

يعد مفهوم الشخصية من أكثر املفاهيم حضورا يف الدراسات النقدية احلديثة خاصة ما يتعلق بنقد 
مهما يف كل سرد حيث ال الرواية، فهي احملور العام والرئيسي الذي يتكفل إببراز احلدث وهي أيضا متثل عنصرا 

ميكن تصور رواية بدون شخصيات ومع ذلك يواجه البحث يف موضوع الشخصية صعوابت معرفية متعددة 
 ولذلك سنحاول ضبط مفهومها:

 أ/ لغة

ورد مفهوم الشخصية من الناحية اللغوية يف معظم املعاجم العربية منها ماجاء يف لسان العرب البن 
ص(: شخص: " الشخص مجاعة شخص االنسان وغريه، مذكر، واجلمع أشخاص منظور يف مادة )ش، خَ، 

وشخاص والشخص سواء االنسان وغريه تراه من بعيد تقول ثالثة أشخص، وكل شيء رأيت جسمانه  وشخوص
 .1فقد رأيت شخصه والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور املراد به اثبات الذات فاستعري هلا لفظ الشخص"

إذن تطلق على كل "ذات" بغض النظر عن جنسها سواء كان ذكرا أم أنثى، كما أهنا فلفظة "الشخصية" 
 تقال على كل ما يشاهد شكله أو جسمه، فهو إذن شخص.

أما يف كتاب "العني" للفراهيدي يف مادة َشُخَص بقوله: "شخص الشخص سواء االنسان إذ رأيته من 
لشخوص واألشخاص والشخوص: السري من بلد إىل بعيد وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه ومجعه: ا

 .2شخص: العظيم الّشخص، بني الشخاصة، وأشخصت هذا على هذا إذا أعليته عليه"بلد وال

ونعين هبذا القول أن لكل من املرء أو الفرد له صفات معينة وحمددة عن غريه سواء فيزيولوجيا أو عقليا، 
 لتفوق وإثبات الذات أمام اآلخر.أو سلوكيا أو وجدانيا مما تكسبه التميز وا

                                                             

 1ابن منظور: اإلقريفي المصري: لسان العرب )مادة شخص، مج8، ص 36(
 2اجلليل بن أمحد الفراهيدي: كتاب العني، تح: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 2003م، ص 314.
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وقد جاء يف املنجد يف اللغة العربية " الشخصية مجع: شخصيات: جمموعة الصفات اليت متيز الشخص 
قوية وشخص متفوق أو صاحب مركز وسلطة، أي  شخصيةشخصية مؤلف وآاثره مبعىن صاحب  عن غريه نقول:

 1قد يكون شخصية رمسية، شخصية اترخيية، شخصية سياسية، شخصية أدبية"

 ب/ اصطالحا: 

متثل الشخصية الوحدة املركزية اليت ال ميكن جتاوزها، حيث أبرزهتا دراسات كثرية ختصصت فيها، وهلذا 
لك الختالف آراء الباحثني حوهلا. ومن بني هذه التعريفات تعددت مفاهيمها، فصعب إجياد مفهوم دقيق هلا. وذ

 جند أنه مت تعريف الشخصية من الناحية الفيزيولوجية، النفسية واالجتماعية.

ومن الناحية الفيزيولوجية، فهي توضح مالمح الشخصية وتقرهبا من القارئ كما يعد االهتمام ابسم 
 هو ميزهتا.طا وثيقا فالشخصيات البد أن حتمل امسا وان هذا األخري هبا ارتبا االسمالشخصية ذا أمهية، إذ يرتبط 

وملعرفة الشخصية جند مواصفات خارجية تتعلق ابملظاهر اخلارجية للشخصية: القامة، لون الشعر، الوجه، 
 أي أن الشخصية جيب أن حتمل هوية وكذلك تكون هلا صفات خارجية ختص اجلسد.2العمر، اللباس...

ة النفسية فينظر للشخصية من الناحية السلوكية، واليت تتمثل يف املواصفات السيكولوجية أما من الناحي
، حيث أن هلذه 3اليت تتعمق بكينونة الشخصية الداخلية واخلارجية كاألفكار واملشاعر والعواطف واالنفعاالت

ل سلوكياهتا وانفعاالهتا العناصر دور فعال يف تكوين الشخصية، وهذا بدليل أننا نتعرف على الشخصيات من خال
 وردود أفعاهلا.

ومن الناحية االجتماعية فعلينا دراسة الشخصية من خالل عالقتها ابآلخرين، ورسم الصراع القائم بينهما 
خاصة عالقة املرأة مع اجلنس اآلخر، كما أهنا هتدف إىل دراسة الشخصية من خالل العادات والتقاليد والثقافة 

                                                             

 1صبحي محودة: املنجد يف اللغة العربية املعاصرة، دار الشرق، بريوت، لبنان، ط2، 2001، ص 751.
 2إبراهيم خليل: بنية النص الروائي، منشورات االختالف،ط1 اجلزائر، 2010م، ص173.

 3حممد بوعزة: حتليل النص السردي، ص 40.
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أي أهنا تدرس عن طريقة معرفة ما كان األجداد يفعلونه، فهم يعتمدون على العادات  1تمعالراسخة يف ذهنية اجمل
 والتقاليد املوجودة يف عقل اجملتمع.

ويف تعريف آخر للشخصية عند بعض الباحثني أبهنا "ذلك التنظيم الثابت والدائم إىل حد ما لطباع الفرد 
 .2الفرد لبيئته"ومزاجه وعقله، وبنية جسمه، والذي حيدد توافق 

ويف نفس التعريف يقول أحدهم "الشخصية هيكل مستقر ال يتبدل، ويتموضع فيه صفات الشخص 
 . أي أن الشخصية تقوم على أهم الصفات املتواجدة يف النفس واجلسد والعقل.3النفسية، العقلية، واجلسدية..."

خيلق هبا وختص جسده وفكره، أي أن مما سبق نستنتج أن الشخصية هي الصورة املتكاملة لإلنسان الذي 
الصفات اخلارجية وختص الطول والقصر ولون الشعر والبشرة وطريقة تفكريه، وكل هذا جيعل كل شخصية هلا 
صفاهتا واليت متيزها عن غريها.  وقد عرف الشخصية فيليب هامون: تولد من وحدات املعىن، وال تبقى إال من 

 .4عنها خالل مجل تتلفظ هبا، أو يتلفظ هبا

حيث ميكن التعرف على الشخصية من خالل السلوكيات واألقوال الواردة عنها يف النص، كما يعتربها 
فيليب هامون جمرد كائن لغوي حمض، وتظل الشخصية أبرز وأهم عناصر البنية السردية فهي مبثابة النقطة املركزية 

 اليت يرتكز عليها العمل السردي، وهي عموده الفقري.

الشخصية الروائية على عبقرية املبدع وخياله البناء، حىت يستطيع نقل تلك الشخصية من عاملها وتعتمد 
 اخلاص إىل عامل تصبح فيه مناذج عامة.

 أمهية الشخصية الروائية:/ 2

األمهية هي قيمة الشيء وجوهره، وكل شيء موجود يف الواقع حيظى أبمهية تعلى من شأنه وعلى هذا 
ن الشخصية الروائية تزخر أبمهية كبرية فهي عنصر استقطاب جلل األعمال الفنية يف الوسط النحو ميكن القول أب

 ذاته وتظهر هذه األمهية فيما يلي: 
                                                             

 1 املرجع نفسه، ص40.
 2أمينة بن مجاعي: الشخصية املنفية يف الرواية اجلزائرية العربية، منشورات ودط، دت، ص 23

 3املرجع نفسه، ص 23
 4فيليب هامون: سيمولوجية الشخصيات الروائية تر: سعيد بنكراد، ط1، دار احلوار، سوراي، 2013 ص ص 58-57.
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لكل واحد من الناس مظهرا من كينونته اليت ملا كانت لتكشف فيه لوال االتصال الذي حدث عرب تكشف "-
اخلصب لرتكز األحداث ومبقتضاها تتضح املعامل الداخلية . إذن هي اجملال الواسع واحلقل 1ذلك الوضع بعينه"

 للفرد وتعرية طرف من أنفسهم كان جمهوال.

"الشخصية يف الرواية التقليدية هي كل شيء فيها حيث ال ميكن تصور رواية دون طغيان شخصية مثرية -
 فيما بينها يف العمل الروائي.. إذ ال يربز الصراع العنيف إال بوجود شخصية تتصارع 2يقحمها الروائي فيها"

وقد تبني لنا كذلك "حممد علي سالمة" أمهية الشخصية يف الرواية حيث سامهت "يف تطور الرواية عرب املذاهب 
 .3األدبية املختلفة وذلك جتلى من خالل رسم الشخصيات الروائية وبيان دورها يف احلياة"

، وأهنا قادرة على 4حلياة االجتماعية والفكرية واجلمالية معا""للشخصية الروائية أمهية كربى ومنزلة عظمى يف ا-
تقمص األدوار املختلفة اليت حيملها إايها الروائي حبيث بواسطتها ميكن تعرية أي نقص وإظهار أي عيب بعيشة 

 أفراد اجملتمع.

جا وهي اليت "الشخصية هي اليت تقع عليها املصائب...وتعمر املكان وهي اليت متأل الوجود صياحا وضجي-
، فهي تتكيف مع أهم أطرافه: املاضي، احلاضر، واملستقبل. فهي املسؤولة 5تتفاعل مع الزمن فتمنحه معىن جديد"

 عن كل بناء سردي ففيها وعليها تقوم الرواية.

الرواية  داخلالشخصية تدير األحداث وتتحرك يف الزمان وعلى املكان وتشكل بصراعاهتا وتناقضاهتا ت
 التشويق والعقدة، فبدون الشخصية يفقد كل من الزمان واملكان معنامها وقيمتهما.وعنصر 

ويف األخري ميكن القول أن الشخصية هي املكون األساسي واحملور العام لألدوار اليت تلعبها يف بناء الرواية  
، 6عجيبة: الشخصيات"كما قال مراتض: "أنه احليز الروائي خيمد وخيرس إن مل تسكنه هذه الكائنات الورقية ال

                                                             

 1عبد املالك مراتض: يف نظرية الرواية –حبث يف تقنيات السرد- ص 79.
 2املرجع نفسه، ص 76.

 3حممد علي سالمة: الشخصية الروائية ودورها يف املعمار الروائي عند جنيب حمفوظ، ط1، دار الوفاء، اإلسكندرية، مصر، 2007، ص 13.
 4املرجع نفسه، ص 79.

 5عبد املالك مراتض: يف نظرية الرواية، ص 91.
 6املرجع نفسه، ص91.
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وهي اليت تقطع اللغة وتبث  فهي العنصر احلي الذي يساهم يف جناح األعمال الفنية طبعا وعلى رأسها الرواية.
  ي اليت تنجز احلدث وتنهض ابلدور.وتستقبل احلوار، وه

 الشخصية: ظاهرم /3

الصفات اليت تصف هبا نفسها، أو تبىن الشخصية اطرادا زمن القراءة، من خالل األفعال اليت تقوم هبا أو 
 تسند هلا من شخصيات أخرى أو من طرف السارد.

. اجرائيا ميكن 1"ويتم التمييز بني هذه امللفوظات حبسب طبيعة املعرفة )املعلومات( اليت تقدمها عن الشخصية"
 التمييز بني ثالث مواصفات. 

 ملشاعر، االنفعاالت، العواطف...(تتعلق بكينونة الشخصية )األفكار، ا أ/ مواصفات سيكولوجية:

تتعلق ابملظاهر اخلارجية للشخصية )القامة، لون الشعر، العينان، الوجه، العمر،  ب/مواصفات خارجية:
 اللباس...(

تتعلق مبعلومات حول وضع الشخصية االجتماعي وايديولوجيتها وعالقتها االجتماعية  ج/مواصفات اجتماعية:
 . ة(: عامل/طبقة متوسطة/برجوازي/ اقطاعي)املهنة، طبقتها االجتماعي

 وضعها االجتماعي: فقري، غين...

"كذلك يقتضي التحليل التمييز بني كينونة الشخصيات وأفعاهلا، بني املواصفات )الصفات والوظائف )األفعال( 
 .2أو بني امللفوظات الوضعية، وامللفوظات السردية"

 وضعية،على مستوى التشخيص، أي بناء الشخصية، تنتمي املواصفات التكوينية إىل عدة مستوايت سردية أو 
 ميكن امجاهلا يف الشكل التايل:

 املونولوج       احلوار احلكي       الوصف        
 ما تفكر به الشخصية- ما تقوله الشخصية ما تفعله الشخصية- ما توصف به الشخصية-

                                                             

 1حممد بوعزة: حتليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، ص 40.
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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"وصف ذايت: ما تقدمه -
الشخصية من أوصاف عند 

 .1ذاهتا"
ما يقدمه وصف غريي: -

السارد أو الشخصيات 
األخرى من أوصاف عن 

 الشخصية املوصوفة.
 
 

 اخلطاب السردي.- حمكي األقوال.- حمكي األفعال. -

 /أنواع الشخصيات:4

الفنون املختلفة املتمثلة يف تعد الشخصية من أعمدة العمل األديب اإلبداعي ابعتبارها نقطة تقاطع بني 
)املسرح، الشعر، القصة، الرواية...( كوهنا تؤثر يف جمرى األحداث وال يكتمل أي عمل إال بتوفر الشخصية سواء  
كانت خيالية أم واقعية وعليه نستطيع أن نقسم الشخصيات إىل أنواع حسب الدور الذي يلعبه يف الرواية وعليه 

 خصيات البارزة.نسلط الضوء على أهم هذه الش

 أ/ الشخصيات الرئيسية أو احملورية:

هي تلك الشخصية اليت يتوقف عليها فهم التجربة املطروحة يف الرواية وهي الشخصية "املعقدة املركبة، 
الدينامية، الغامضة، هلا القدرة على اإلدهاش واإلقناع كما تقوم أبدوار حامسة يف جمرى احلكي، تستأثر دائما 

. نستنتج مما ذكر أن الشخصية الرئيسية 2يتوقف عليها فهم العمل الروائي، والميكن االستغناء عنها"ابالهتمام، 
هي العنصر الفعال واحملرك األساسي لألحداث يف العمل الروائي وهي سبب جناحه وهذا ال ميكن االستغناء عنها، 

ينة ومضموان معينا أي أنه يتخذ من فالروائي يبين روايته من خالل الشخصية الرئيسية اليت حتمل فكرة مع
 الشخصية الرئيسية وسيلة إليصال رسالته وطرح رؤيته.

                                                             

 1حممد بوعزة: حتليل النص السردي، ص 41.
 2عبد هللا السبيعي: هوس اشعال احلرائق. 
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 ومن الشخصيات الرئيسية اليت ترتكز عليها رواية "بريومان" جند:

: هو أحد اضطراابت السيطرة على (pyromania)امللقب ب "بريومان" اآلتية من "بريومانيا"  /جالل:1
أصحاهبا مرارا يف مقاومة دوافعها ويف هذا النوع جند البدء ابفتعال احلريق وبصورة متعمدة من  فشلالدوافع، واليت 

أجل ختفيف من شدة توتر، أو رغبة احلصول على اشباع فوري، نزعة ال تقاوم مشبعة ابللهفة واالهنيار، مصحوبة 
وهذا ما ينطبق على شخصية جالل بطل  إباثرة جنسية أحياان، إضافة إىل ما متنحه من الشعور ابلنشوة والبطولة،

 الرواية.

هو شخصية مثقفة فهو أستاذ فلسفة بثانوية "انصري رمضان" يف سن الرابعة والعشرين، كان أنيقا 
ووسيما، وقع يف حب طالبته عبري. عارض والدها هذا احلب كونه ابن إرهايب، تعرض لالضطهاد من طرف رجال 

إىل اجلبل وااللتحاق ابجلماعة اإلرهابية، حيث أن ذلك اهلوس الطفويل يف  احلرس البلدي مما دفع به ابلصعود
شعال احلرائق والشغف مبشاهدة النار بقي معه حىت كربه، حيث نسبت إليه هتمة قتل حمبوبته عبري حرقا، ليضع إ

 حد حلياته فيختار طريقة موته ابلغرق يف البحر.

ؤلف ابعتبارها الشخصية األساسية واحملورية حيث حيث حظيت شخصية جالل ابهتمام أكرب من طرف امل
 سامهت بشكل كبري يف حتريك األحداث.

حتمل هذه الشخصية يف داخلها اهلوس الطفويل إبشعال احلرائق والشغف مبشاهدة النار والتلذذ هبا حيث 
حلرق معي أيضا لكنها أن هذا اهلوس بقي مالزما له حىت كربه وهذا ما جاء يف قوله: "كربت اليوم، وكربت غريزة ا

وكذلك يف قوله "بفرح طفويل أأتمل مستلذ منظر اللهب وهو حيضن ابقة أزهار يف  1أصبحت أكثر وعيا ونضجا"
 .2غصنها وحيوهلا يف حلظة قصرية جدا إىل رماد دافئ"

قوله  أما من جهة أخرى جند هذه الشخصية حمملة ابألحاسيس واملشاعر جتاه حبيبته عبري اليت مألت قلبه يف
 "كنت الرجل الوحيد يف عينيك:

 حبيبيت قويل يل شيئا.-

                                                             

 1هارون بوعاملي:بريومان، اجلزائر تقرأ، ط1 ،2019، ص 60.
 2هارون بوعاملي: بريزمان، ص 59.
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 أنت تعلم كم أحبك أليس كذلك؟-

 .1نعم أعلم ولكين أحب أن أمسع منك دائما ليطمئن قليب"-

كما يتضح لنا من خالل الرواية أن شخصية جالل هي شخصية قروية حمافظة، كان يقطن يف قرية امسها 
 هذه القرية املنسية ترعرع وتر ى جالل على حب هللا تعاىل وتعلم القراءة والكتابة "حجر امليس" ببلدية الطاهري. يف

على يد شيخ حيث جعلت منه أستاذ فلسفة، جنده يقول هنا "هنا يف أعلى دائرة الطاهري يف هذه القرية الصغرية 
ا حب هللا واللغة العربية، اليت تسمى 'حجر امليس' هنا حفظنا القرآن يف اجلامع على يد جدان حممود وحيث تعلمن

 .2هنا يف هذه القرية تعلمت أجبدية احلاء والباء قبل أن أدخل مدارس التعليم"

سيطرة مشاعر احلزن املمزوجة ابخلوف عندما قتل والده وذلك يف قوله " خرجت أصرخ كاجملنون بني احلقول 
 املظلمة

 اباب اباب

 قتلوا اباب" 

البلدي الذين حرضهم والد عبري عليه بعدما وجده مع ابنته، فهو  كان يالحق من طرف رجال احلرس 
كان رافضا لعالقته معها كونه ابن إرهايب لذلك فقد تعرض لالضطهاد والظلم يف قوله "فوجدت أمامي مخسة 
رجال بزي احلرس البلدي واقفني أمامي كجدار أزرق، اهنالوا علّي ابلضرب حىت خلفوين على األرض طرحيا وأان 

 .3ر دما"أقط

 /عبري:2

هي طالبة تدرس يف اثنوية 'انصري رمضان' وقعت يف حب أستاذ الفلسفة جالل. عارض والدها هذا 
احلب ابعتباره أنه عسكري حيث رفض أن ترتبط ابنته اببن إرهايب حيث رغب يف تزوجيها إىل ضابط عسكري 

 وجسدها مما دفعها إىل قتل نفسها حرقا. غصبا عنها. كان والدها يعتدي عليها جنسيا وهذا الكبت أثقل روحها
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وردت يف الرواية مواصفات خارجية هلا، حيث متلك عينني سوداويتني "عينيك السوداويتني ال شك قد 
ومتلك شعر أمحر وهذا ما جاء يف قوهلا: "شعر أمحر مبعثر على كتفي دون وعي، خصلة شعر  1زادات ألفا وسوادا"

 .2اهلواء"على اخلد انئمة وأخرى ترقص يف 

سيطرت على هذه الشخصية جمموعة من املشاعر واألحاسيس حيث امتزجت بني احلب والكره، احلزن 
 والفرح، االشتياق واخلوف...

كانت حتب األستاذ جالل فقد أحبته حبا شديدا من اللقاء األول أو من النظرة األوىل "أخربي جالل   يف احلب:
 .3أنين أحبه من قليب"

لتحرش من طرف والدها الذي يراها امرأة تشبع رغباته وتطفئ غريزته، فقد كان يرتدد كانت تعاين من ا
عليها ليال يف قوهلا "قميص أبيض متناقض مع لون قليب، وزر مفتوح عند الصدر أحسست بكف ظل متتد إيّل يف 

ا، فأصبحت . فقد كانت نفسيتها تشعر ابالمشئزاز وخيبة أمل نتيجة هذا التصرف من طرف والده4الظالم"
شخصية حساسة جدا ومفرطة نتيجة احتفاظها هبذا السر الثقيل وعدم قدرهتا على البوح به خوفا من نظرهتم إليها 
تقول: "كّن دائما تقلن عين أن لدي شخصية مفرطة يف احلزن، تقلن إين حساسة جدا وقد أبكي دائما على أتفه 

 .5األشياء، واحلق أنه ملن شدة السر الذي أمحله"

كما أهنا تتقن الكتابة والقراءة ابللغة الفرنسية ألن والدهتا علمتها هذه اللغة كوهنا أستاذة لغة فرنسية وأهنا 
تطالع الرواايت الفرنسية منذ الصغر تقول: "ولذلك فقد أغرقتين منذ كنت طفلة صغرية بني كربى الرواايت 

 . 6الفرنسية"

 ابلفرنسية: وجند وقطعا عند ارساهلا جلالل رسالة مكتوبة

Jalal je veux toujours que tu saches que je t’ai aimé de toute mon âme 
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 .1اخلط خطك أنت، الصغري اجلميل "

رجل عسكري، وهو خطيب عبري الذي اختاره هلا والدها، كان متزوج وله ابن لكن اإلرهاب قتلوا  /طارق:3
ه الرعاية واحلنان. قام خبطبة عبري ووقع يف حبها إال أهنا مل زوجته فقرر أن يتزوج مرة أخرى من أجل ابنه ليوفر ل

تبادله الشعور، ألهنا كانت حتب جالل، فتولد حقد وكره يف قلب طارق اجتاه جالل. تطوع طارق للصعود إىل 
اجلبل لتنفيد مهمة عسكرية رفقة جمموعة من العساكر، وانتحل شخصية إرهابية واختار اسم حيي. يف األخري 

 عالقته مع جالل وتزوج مع أخته. حتسنت

كانت هذه الشخصية من خالل الرواية قاسية، وهذا ما تبني يف تعامله بقلب ابرد عند مشاهدة أحد 
زمالءه وهو يلفظ أنفاسه األخرية، أو عند مساع خرب موت أقرب الناس إليه وهذا ما جاء على لسانه يف هذا 

بكيت على زميل مات أمام عيين، أو حبيب ودعين عند مفرتق الدرب  املقطع: "مل أكن يوما محيميا وال أذكر أين
 .2عند الغربة األوىل"

كان الغضب يتمكن طارق يف كثري من املواقف فيصبح كالثور اهلائج، هذا ما دفعه إىل االلتحاق 
سيطرة على بصفوف اجليش وحماربة اإلرهاب بتفريغ هذا الغضب فيهم، ورد يف قوله "بيد أين حني أغضب، أفقد ال

نفسي متاما وأصبح وحشا حقيقيا، ال أعرفه أبدا وأان أرى املخالب تنبت يف يديه والنار تضرم يف عينيه، مل يكن 
العسكر سببا يف اكتساب هلذه العادات اخلشنة، إمنا كانت هذه الضباع القاسية يف أعماقي هي السبب الرئيسي 

 .3الذي دفعين لدخول اجليش"

قد جلالل وكان ينوي قتله ألنه سرق قلب عبري اليت أحبها هو ولكنها مل تبادله كان حيمل الكره واحل
ذلك، جند ذلك يف قوله: "على ما أحببتها فأان أكرهه، أكرهه حقا وأريد أن أقتله بيدي هاتني، هو اآلن عدوي 

 .4يف احلرب وعدوي يف احلب"
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أنه يشعر ابلضعف أمام خطيبة عبري وهذا ما وابلرغم من القساوة وقوة الشخصية اليت ميتلكها طارق إال 
يؤكد عليه هذا املقطع: "غري أن هذا الوحش أحس ابلضعف اآلن أمام تلك احلسناء اليت خرجت عن أحداث 

 .1الرواية يف الفصل األول من احلب"

 /عائشة:4

ه فهو يليب كل هي ابنة قائد "اجلماعة" أبو عبيدة الذابح، هلا مكانة خاصة لديه فهو حيبه أكثر من نفس
 رغباهتا اليت كان منها الزواج من جالل فيخطبه هلا 

 كانت هذه املعاملة كوهنا يتيمة األم.

كانت فتاة تبلغ من العمر ستة عشر عاما إال أهنا متلك جسم امرأة، فهي امرأة فاتنة وحلم كل الرجال 
سن ال يعكس شكلي البتة، فأان أملك وجند ذلك يف قوهلا "اآلن أبلغ من العمر ستة عشر عاما إال أن هذا ال

 .2جسد امرأة...حىت أن العادة الشهرية فاجأتين أول مرة من أوائل عامي العاشر"

ورد هلا وصف خارجي وذلك على لسان جالل يف قوله "امرأة تلتف يف برقع أسود بعينني كبريتني مفضوحتني 
 .3ابلكحل"

ظروف معيشتها يف اجلبل، وهي يف عمر هي شخصية قوية وشجاعة وتتحدى الصعاب رغم قساوة 
صغري، فقد كانت تنام بني البنادق والسكاكني واملتفجرات، واللعب ابلرصاص بدل الدمى، وال بيت أيويها من 
حر الصيف وبرد الشتاء، حىت أهنا ال ختاف الدم بل تعتربه زركشات تزين الفساتني يتجلى هذا يف قوهلا "آلفت 

كني واملتفجرات ولبست فساتني القتيالت، وكانت بقع الدم عليها تبدو زركشة مجيلة يف النوم بني البنادق والسكا 
 .4تصاميمها ال غري"

جندها يف الرواية تقوم مبراودة جالل أكثر من مرة وسلمته نفسها إال أنه كان يف كل مرة يصدها، فهي  
ت جسدها، فهي مل حتبه حبا روحانيا بل حبا كانت تريد أن تشبع رغباهتا اجلنسية وغريزهتا، وتطفئ النار اليت أهلب
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جسداي تقول: "تعلمت هنا يف اجلبل، أال أتعامل ابلعاطفة أبدا فحىت جالل ال أحبه حبا عاطفيا أبدا، كل ما يف 
 . كان هذا نتيجة ملا عاشته من ظروف يف اجلبل.1األمر أين أرغب فيه كما ترغب أي أنثى يف رجل يف وقت ما"

 ابح:/ أبو عبيدة الذ5

هو والد عائشة، وقائد اجلماعة اإلرهابية، كان صاحب اخلطة اجلهنمية اليت ضرب فيها "الطاغوت" يف 
 عرضه وشرفه فقد كانت جمزرة شنعاء خلفت وراءها العديد من نساء وبنات احلرس البلدي.

ية رمبا كان شخصية قوية ميتلك جسما ضخما " كان أبو عبيدة الذابح رجال ضخما جدا وكان قوي البن
لكثرة اجلبال اليت قطعها، وحلرصه على تناول أطيب الطعام. وأظن أنه يستطيع أن ينطح حجرا صلدا برأسه، وال 

 .2يصيبه يف ذلك من األمل شيء البتة"

 وكان وجه أبو عبيدة حممرا ابلصحة والعافية.

ىل حتقيق اهلدف مهما كان هذه الشخصية عرفت من خالل الرواية ابلقوة، أبهنا شخصية شريرة ماكرة تسعى إ
الثمن فهو يقوم بوضع خطة جهنمية لضرب رجال احلرس البلدي يف عرضه وشرفه عن طريق قتل النساء والبنات 
جند ذلك يف قوله: "قال إن اخلطة واضحة جدا وسهلة جدا، إال أهنا ستضرب الطاغوت عميقا، ما دامت 

جتة الطاغوت أن أو بنت الطاغوت أن تفتح الباب كي تستهدف شرفه وحرميه: تدق على الباب مث تطلب من زو 
تسلمها إىل زوجها أو أبيها عندما يعود مث حني يفتح الباب لك تضع رصاصة يف صدرها سريعا مث هترب دون أن 

. فهو شخصية ذكية وماكرة فقد كانت خطته ذكية وركز على أدق 3ترفع اللثام عن وجهك حلظة واحدة"
كان املناسب للعملية وكذلك الزمن، فاملكان كان يعلم أن رجال احلرس حيرسون ليال التفاصيل، فقد اختار امل

والزمن كانت يف ليلة حالكة من ليالرمضان وكان هبوب الرايح قوي، يتضح لنا هذا من خالل مقطعني من 
أن رجال احلرس  الرواية، أوال عن اختيار املكان "اختار أبو عبيدة الذابح هذه املنطقة ابلذات ألنه يعرف جيدا

. وعن 4البلدي حيرسون ليال بعيدا عن منازهلم، اختار طريقا أطول إال أنه الطريق األجدى واألكثر أماان أيضا"
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اختياره للزمن املناسب: "يف املساء تناولنا إفطاران يف هدوء، كانت ليلة حالكة من ليايل رمضان، وكانت هناك ريح 
التاسعة ليال عندما انطلقنا من املخبأ حنو أعايل الطاهري. كانت الريح  هوجاء هتب يف اخلارج...كانت الساعة

تشتد أكثر...قال أبو عبيدة أن هللا معنا دائما...حتت الريح العنيفة لن يسمح لنا الطاغوت حسا ولن يدرك لنا 
 .1قدما"

وال شفقة  من خالل هذه املقاطع صور لنا الكاتب أنه ميتلك شخصية شريرة ومتوحشة وقلب بال رمحة
 وال هتمة دماء األبرايء فالنساء والبنات ليس هلم دخل يف هذه احلرب.

 / زينب:6

هي شقيقة جالل، كانت جد حزينة على مقتل والدها الذي قتل من طرف احلرس البلدي، كونه إرهايب 
أرادوا االنتقام عن وتعون معهم، وبعد حدوث اجملزرة اليت قام هبا اإلرهاب حيث قتل نساء وبنات احلرس البلدي، ف

طريق قتل نسائهم وبناهتم فلكوهنا ابنة إرهايب حبثوا عنها إال أهنا استطاعت اهلروب واالختباء يف بيت عبري، حيث 
أهنا شاهدت عبري وهي حترق نفسها، وكشاهدة أيضا النساء القتيالت تلك الليلة، ووالدهتا أيضا اليت قتلت وهي 

جراء هذه الصدمات املتتالية. ويف األخري تتزوج من العسكري طارق خطيب  غارقة يف دماءها فيغمى عليها من
 عبري السابق الذي كان بعدما حتسنت العالقة بينه وبني جالل فيعرض عليه هذا الطلب ويوافق على الزواج منها.

األمل  جند يف املقطع اآليت الدال على حزهنا على والدها الذي قتل: "تتكحل أخيت بزيت الزيتون فيحرتق
. فكانت تضعه ألنه 2يف عينيها وتسيل الدموع غزيرا حىت تفرغ الروح من آالمها وتستعيد ارتياحها من جديد"

 يساعدها على تفريغ ما يف قلبها من مرارة األمل.

كما جندها تسيطر عليها مشاعر الرعب واخلوف واألمل حينما شاهدت عبري وهي حترتق جند ذلك يف 
قوهلا "واندلعت النار يف جسدها شعلة واحدة...سقطت على األرض رعبا، وتراجعت إىل الوراء وأان أختبط على 
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وجهي هلعا مبا  األرض، وضعت فمي بني كفي من هول الدهشة...فانفجرت أبكي وعيوين تكاد خترج من
 1رأيت...وكنت أجهش ابلبكاء وأتقيأ من جديد"

 ب/الشخصيات الثانوية:

رغم ما قيل يف شأن الشخصية احملورية، إال أن هذا ال يعين أن سائر الشخصيات األخرى دورا هاما يف 
: "مسطحة أحادية بعث احلركة احليوية داخل البناء الروائي، فهي العنصر البسيط املساعد للشخصية الرئيسية وهي

واثبتة، ساكنة واضحة، ليس هلا أي جاذبية تقوم بدور اتبع عرضي ال يغري جمرى احلكي، ال أمهية هلا فال يؤثر 
غياهبا يف فهم العمل الروائي، تقوم أبدوار حمددة إذ قورنت أبدوار الشخصيات الروائية، فتكون صديق الشخصية 

تظهر بني احلني واآلخر وقد تقوم بدور تكميلي مساعد للبطل أو  الرئيسة، أو إلحدى الشخصيات األخرى اليت
 .2معني له فتظهر يف أحداث ومشاهد"

 فالشخصية الثانوية يف الشخصية اخلادمة للشخصية الرئيسية يف العمل الروائي.

 مل يرد امسه يف الرواية /والد عبري:1

دة علياء، كان معارض لعالقة احلب بني هو والد الطالبة عبري، يف احلرس البلدي، كان متزوج من السي
جالل وعبري، بسبب كونه ابن إرهايب. رفض تزوجيها منه وتزوجيها من الضابط العسكري طارق رغما عنها، وكان 
حيمل كرها جتاه جالل إذ أنه قام إبرسال مجاعة من رجال احلرس لقتله، وكان ذلك "الظل" الذي يزور عبري ليال 

 شباع رغباته مما دفع هبا إىل االنتحار هلذا السبب.ويتعدى عليها جنسيا إل

فهو شخصية شريرة وذلك الرتكابه الفاحشة، فهو يقوم ابالعتداء والتحرش على ابنته، الذي يعد فعل 
حمرم يف شريعتنا. جند مقطعا دال على هذا الفعل الفاحش يف قوهلا: "أعرف أن ذلك 'الظل' سيزورين اليوم أيضا، 

 .3تطيع فرارا، حاولت الفرار ألف مرة ولكين ما استطعت"وأعرف أين ال أس

                                                             

 1هارون بوعاملي:بريومان، ص ص، 258، 259.
 2هارون بوعاملي: بريومان، ص ص 57، 58.

 3املرجع نفسه، ص 187.
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وكانت أيضا هذه الشخصية تتصف ابالضطراب، والغضب، والقساوة. يربز لنا مقطع يدل هذه الصفة: 
وجد ابنته مع جالل "راح 'الظل' خينقها دون كالم وهي تتخبط كاحلجلة اليت أمسك هبا الصياد قبل أ، أمد يدي 

 وجهه جيدا إلينا لقد كان أبوها.إىل ذلك الظل جتلى 

 اليوم نذحبك 

 .1وراح جيرها وهي تتخبط كعصفور جريح"

إال أنه يف موقف آخر تبدو هذه الشخصية حتمل صفة الرقة واحلنان وذلك عند زايرته لعبري أثناء تواجدها 
يب فقد راح ميسك ابملستشفى جند قوهلا: "يف تلك اللحظة دخل والدي، ومها يصرخان كمن مسها الذعر، أما أ

 .2يدي ويقلبها والرعب يفيض يف عينيه"

من خالل هذا يتضح لنا أنه كان خائفا عليها، فنلخص أن هذه الشخصية غامضة يف تصرفاهتا فتارة حين 
على ابنته واترة يقوم بذلك الفعل الرديء إلشباع غريزته دون التفكري يف آاثر هذا الفعل عليها ودون اخلوف من 

 عقاب هللا.

 /والدة عبري السيدة علياء:2

هي أم عبري وهي شخصية مثقفة ومتعلمة، فهي أستاذة يف اللغة الفرنسية يف الطور االبتدائي، وهي حمبة 
جلميع اللغات وذلك حلبها للغة العربية فهي تقول أن من حيب هذه اللغة ستجعله حيب اللغات األخرى، كانت أم 

الكالم، كانت سندا هلا، إال أهنا عندما صارحتها بسر ذلك الظل تغريت حنون وعطوفة مع ابنتها وتفهمها قبل 
 العالقة بينهما وأصبحت حتمل البنتها الكره، وتصرفت أباننية وصدهتا فأصبحت عبري ال تثق يف أي امرأة.

جندها يف مواساهتا البنتها من خالل هذا املقطع: "فهمت أمي نظرايت فامتنعت عن الكالم، وظلت تربت 
شعري ومتسح على جسدي بيدها وطلبت منها أن تصعد معي إىل الفراش وتضع رأسي على جبينها قليال،  على

 .3وجدت يف رائحة أمي دفئا وأماان يغراين ابلنوم فاستسلمت للنعاس

                                                             

 1هارون بوعاملي: بريومان، ص 112.
 2هارون بوعاملي: بريومان، ص 93.

 3املرجع نفسه، ص ص 96-95.
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أما يف تصديها هلا جند هذا املقطع الذي جاء على لسان عبري "علّي أن أعرتف أن األمر مل يوجعين منه 
عين منها، ظننت أن تلك املرأة اليت الزالت تسمي نفسها أمي قد تشد على يدي حني أصارحها بقدر ما أوج

 .1وتشد على قليب، لكنها أعرضت عين سريعا، ونفرت مين وكرهتين، لقد تغلبت غريزة األنثى على غريزة أمومتها"

وزينب، قتل على يد احلرس  : مل يرد امسه يف الرواية، فهو زوج أم السعد، هو والد كل من جالل/ أب جالل3
 البلدي وذلك الهتامه أبنه متهاون مع اإلرهاب، حيث أنه كانت هذه التهمة زورا وظلما.

سامهت هذه الشخصية اليت مل يرد امسها فقد اكتفى الكاتب "أب جالل" كان يعمل مبيناء جيجل فهو 
حلد اآلن أن أيب فكر يوما أن ميد يده يتحلى بروح املسؤولية جند هذا القول من طرف ابنة جالل "لست أصدق 

، نسبت 2إليهم، كان يغادر بعد صالة الفجر إىل عمله يف ميناء جيجل ومل يكن يعود إال وقد أرخى الليل سدوله"
إليه هتمة بتواطؤ مع اإلرهاب إال أن ذلك غري صحيح بتاات وذلك خالل هذا املقطع "إال أنه واحلمد هلل مات 

حني اكتشف الطاغوت أمره يوما وهو آت حتت جنح الظالم إليهم ...أيب إذن لك يكن شهيدا يف سبيل هللا، 
 ، فهو كان ميدهم الطعام هتديدا لكن جالل يرى أبنه غري كاف ملساحمته بل كان عليه املوت شجاعا.3إرهابيا"

 /أم السعد:4

طرف رجال احلرس هي أم جالل وزينب وزوجة ذلك الرجل الذي اهتم أبنه إرهايب، حيث أنه قتل من 
 البلدي يف ليلة حتت جنح الظالم ظنا منهم أنه إرهايب.

هي شخصية حزينة لفراقها لزوجها ظلما وكذلك ابنها جالل الذي يلتحق للجبل وتنسب إليه هو اآلخر هذه 
غدرا،  التهمة، أبنه ابن إرهايب، جند هذا على لسان السارد "أمي 'أم السعد' اليت اكتوى قلبها على فقدان زوجها

 .4واعتل لفراق ابنها الوحيد ظلما مل تر السعد يوما"

                                                             

 1املرجع نفسه، ص 183.
 2هارون بوعاملي: بريومان، ص 107.

 3املرجع نفسه، صص 126، 127
 4املرجع نفسه، ص 248.
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فكلما تتعرض لصدمة حتيي آالمها وأحزاهنا وتسرتجع فقداهنا لزوجها وابنها يرد هذا من خالل هذا 
املقطع "حني عدت إىل أمي وجدهتا يف حجر جارتنا بعد أن ارتفع ضغط دمها جراء ما مسعت من عويل وجراء ما 

 .1ء القتيالت وعلى جالل وعلى أيب"بكت على النسا

 /سفيان:5

هو صديق جالل املقرب إليه يف اجلبل فهو من أفراد اجلماعة التابعة أليب عبيدة الذابح، كان يعلم حقيقة 
حب جالل لعبري، حيث أنه طلب منه مرة أن أييت له أبخبار عنها، فيخربه أبمر خطبتها من طارق. جند قول 

  خربا جيدا من مدينة الطاهري...مث اختلفت إىل سفيان أسأله متلهفا.جالل: "عل سفيان حيمل يل

 عائلتك خبري اي جالل، أما عبري

 صلين مبا استقصيت عنها اي سفيان أرجوك أريد أن أعرف إن كانت خبري

 .2نعم هي خبري، هي خبري جدا أيها األمحق"

يكشف أمره أليب عبيدة الذابح ألنه يعلم  وكان سفيان يعلم حقيقة إضرام جالل للنار يف اجلبل إال أنه ال
أنه لن يرمحه، فقد كان يهتم ألمر صديقه حيث أنه يشهد زورا أبنه ليس الفاعل لتخلصة من العقاب والعتاب جند 
لسان السارد: "حدق أبو عبيدة الذابح يف عيين مباشرة مث سألين، فنكرت أين الفاعل، وشهد معي سفيان على 

 3ذلك

 على يد العسكر. يقتل يف األخري

 

 :/ عالقة الشخصية ابملكوانت السردية 5

 أ/ عالقة الشخصية ابلزمن:

                                                             

 1املرجع نفسه، ص 255.
 2هارون بوعاملي: بريومان، 135-134.

 3املرجع نفسه، ص 139.
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يعد الزمن الركيزة األساسية داخل العمل الروائي، فالزمن هو احليز الذي تدور فيه األحداث من بدايته 
مكاان مهما يف  حىت هنايته، هلذا نالحظ جل النقاد قد اهتموا وأعطوه حق االهتمام، من هنا "اكتسب الزمن

الدراسات النقدية، فنظرا لكونه بنية خطرية يف أتسيس العمل الروائي، وابت مبثابة الروح للجسد نشعرها وال 
 .1نراها"

الزمن الروائي خيضع إىل ثنائية زمنية: زمن واقعي جرت فيه أحداث ماضية ووقعت للشخصيات، سواء 
ذي يعود بدوره إىل الزمن املاضي حىت يستحضر األحداث املاضية اترخيية وغريها، ابإلضافة إىل احلاضر الأكانت 

وجيعلها وفق خط زمين متسلسل، وهذا ما مينح للراوي حرية اختيار بداية وهناية األحداث اليت تناسب عمله 
الروائي "وملا كان البد للرواية اليت حتدد حاضرها وتضع بقية األحداث على خط الزمن من ماض ومستقبل وبعدها 

 .2يستطرد النص يف اجتاه واحد يف الكتابة غري أنه يتذبذب ويتأرجح يف الزمن بني احلاضر واملاضي واملستقبل"

فالشخصية والزمن جتمعهم عالقة وطيدة ال تتشكل إال حبضور الزمن، إذ الميكن أن تكتب رواية بدون 
حركته وسريورته داخل العمل الروائي زمن هذا من جهة، وال يوجد زمن دون شخصيات ألهنا هي األخرى حتدد 

فهو مصدر وجودها يف املاضي واحلاضر وأحياان جند  فالزمن مرتبط ابلوصف والسرد واحلوار خاصة مع الشخصية
الراوي يف بعض املقاطع يقوم ابسرتجاع األحداث املاضية للشخصيات ساء أكان اسرتجاعا خارجيا، أو اسرتجاعا 

رتجاع خارجي يعود إىل ما قبل الرواية، اسرتجاع داخلي يعود إىل ماض الحق لبداية داخليا واسرتجاعا مزجيا "اس
الرواية قد أتخر تقدميها يف النص، اسرتجاع مزجي: وهو ما جيمع بني النوعني واالسرتجاع أبنواعه الثالثة ميثل جزءا 

 .3تلف من رواية ألخرى"هاما من النص الروائي وله تقنياته اخلاصة ومؤشراته املميزة ووظيفته اليت خت

خنلص يف األخري أن العالقة بني الشخصية والزمن عالقة تكاملية ترابطية، فالزمن يتضامن ويتكافل مع 
 العناصر األخرى يف الرواية حىت يصبح عنصرا فاعال يف السرد.

 

 ب/ عالقة الشخصية ابملكان:
                                                             

 1الشريف حبيلة: بنية اخلطاب الروائي، )دراسة يف آليات السرد وقراءة نصية( مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، إربد، األردن، ط1، 2010، ص 161.
 2سيزا قاسم، بناء الرواية، ص 41.

 3املرجع نفسه، ص 58.
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احمليط  صية عندما ترى النور تتنفسإن العالقة بني الشخصيات والكاتب عالقة معقدة وطريفة، فالشخ
الذي تعيش فيه حىت تبدأ ابلتكون ضمن شروطها اخلاصة، واألحداث ماتكاد ترسم على الورق حىت متتلك إىل 
حد كبري استقالهلا، ومن مثة البد أن تؤثر على الشخصيات، وجتعلها تنفعل وتتفاعل ضمن مناخها، والبد 

 .1أن يكون هلا رد فعل وابلتايل موقفهاللشخصيات عندما تصطدم هبذه األحداث 

فاملكان الروائي ميثل أمهية كبرية يف بناء الرواية، وهو أيخذ هذه األمهية من خالل حتركات الشخصية 
وتنقالهتا فيه، وحني نعزل املكان عن الشخصية يفقد داللته ويستحيل إىل حيز جغرايف مفتقد لوظيفته كمكون 

 أساسي يف العمل السردي.

ولعل ما يربز العالقة املتبينة بني الشخصية واملكان هو ذلك التطابق احلاصل بينهما من خالل التسمية أو 
املوقع أو املوصف، فبالنسبة للتسمية جند أن كثريا من األشخاص ينسبون سواء يف العامل الواقعي أو العوامل 

مييزون يف فضاءات أخرى ابسم الفضاء  وصارواخاصا،  فيها ارتباطا وارتبطواالتخيلية إىل الفضاءات اليت ولدو فيها 
، لتصبح بينهما عالقة اندماج وتطابق، نراها بشكل آخر من خالل تسمية الفضاء الروائي ابسم 2الذي ينتمي إليه

ذلك الفضاء وحيلة ينفرد عن ابقي ومسالشخصية املنتمية إليه خاصة إذا كانت تلك الشخصية حاملة لفعل مميز 
األخرى وكمثال عن ذلك نذكر األماكن املسماة أبمساء شخصيات اترخيية أو سياسية، أو دينية، الفضاءات 

 . وغريها. إذن العنصر األساسي الذي يبين األحداث ويطورها بصورة منتظمة

وهبذا يصبح تفاعل الشخصية مع فضاءها دافعا لتطور احلدث الروائي، كما يقوم بتحديد الوجود 
أتثرها ابلفضاء إجيااب وسلبا، ومن مثة تصبح العالقة وظيفية، تساهم يف البناء العام للرواية سواء الداخلي مع إظهاره 

من حيث الشكل أو الداللة ونشري هنا أنه فضال عما ميثله الفضاء من كونه حميطا ودافعا للفعل يف الوقت ذاته 
الشخصيات صراعا من أجل هذه خذ الصراع بني يان كثرية كموضوع له "غالبا ما يتفإنه يتحول يف أح

اآلخر له وهذا ما جيعل اختالقفتقف كل شخصية مدافعة عن حميطها الطبيعي أو احليوي لتمنع  3الفضاءات
 الفضاء متميزا كتميز الشخصيات وأن الدفاع عنها، فهو مثلها يكره وحيب، يقبل أو يعارض، يصاب أو يعمل.

                                                             

 1عبد الرمحن منيف: املكان ودالالته يف رواية مدن امللح، عامل الكتب واحلديث للنشر والتوزيع عمان، األردن، ط1، 2010، ص 187.
 2سعيد يقطني: قال الراوي، )البنيات احلكائية يف السرية الشعبية(، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط1، 1997، ص 241.

 3غاستون ابشالر:مجاليات املكان، تر: غالب هيلسا، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بريوت، لبنان،ط3، 1987، ص 242.
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ينسجم مع مزاج وطبائع الشخصيات، ذلك أن أي خلل  ومن هنا كان حرص الروائيني على بناءه بناءا
 يف بنية هذا املكون سيؤثر ابلضرورة على بنية الشخصية من جهة، وعلى ابقي مكوانت السرد من جهة أخرى.

 فاملكان أو الفضاء يعترب مكوان رئيسيا يف السرد، والشخصية تلعب الدور الرئيسي يف تفاعل األحداث.

 وي:ج/ عالقة الشخصية ابلرا

يف بعض األحيان تقوم الرواية على راو يسرد األحداث وتوصف األماكن من خالله، كما يقوم ابلتعبري 
عن أفكار ومشاعر وأحاسيس الشخصيات، إذ يعترب أحد شخصيات الرواية فهو ينتمي إىل عامل مغاير عن عامل 

يفته أوسع وأمشل من ذلك فهو يقوم بعرض الشخصيات األخرى اليت تقوم بصناعة أفعاهلا وأقواهلا، بينما الراوي وظ
 .1عامل الشخصيات كلها من زاوية رؤية معينة " متعلقة ابلتقنية املستخدمة حلكي القصة املتخيلة"

حظي الراوي ابهتمام كبري من النقاد واملبدعني وذلك ملا له أمهية يف اخلطاب الروائي، فللراوي دور فعال 
العمل الروائي فهو يعترب "ذلك املفهوم الذي جاء ليحل حمل وجهة  يف تنسيق األحداث والشخصيات داخل

 .2النظر، أو املنظور يف الدراسات ما قبل السردية"

ويف األخري ميكننا أن نستنتج أن العالقات اليت تربط الراوي ابلشخصيات هي "عالقات تتمثل بقضية 
 .3الفنية يف القصة"فلسفية أساسية هي قضية املعرفة يف مجلتها عن قوانني الرؤية 

فوجود الراوي داخل العملية اإلبداعية يعد مبثابة مهزة وصل بني النص املكتوب واملتلقي، وابلتايل فإن 
القارئ يستعني هبذه الشخصية من أجل فهم الرواية، إذ يعد الراوي اخليط املتني يف العمل الروائي من خالل نقله 

كاية وخيرب عنها سواء كانت حقيقية أم متخيلة، لذلك يعد من الذي يروي حجملرايت األحداث فهو الشخص 
مفاتيح النص السردي إىل جانب الشخصيات واملكان والزمن، إذ يوظف "شخصيات" من نسج خياله لكنها 

 تعرب عن الواقع.

                                                             

 1محيد حلميداين: بنية النص الروائي، ص 46.
 2سعيد يقطني: الكالم واخلرب )مقدمة للسرد العريب(، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط1، 1997، ص 225.

 3صالح فضل: نظرية البناء )يف النقد األديب(، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط1، 1998، ص 291.
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على  1988تزامنت "عقب أحداث أكتوبر  اجلزائرية انقالابتأما يف فرتة التسعينات فقد عرفت الرواية 
ع اجملاالت فكانت التسعينات فرتة العشرية السوداء، بسبب تفشي ظاهرة اإلرهاب من خالل انتشار العنف مجي

إذ أن هذه الفرتة أدت إىل عزوف بعض الكتاب واألدابء عن الكتابة، لكن البعض اآلخر واصل  .1والتطرف"
ع السائدة آنذاك من خالل تعبريهم مسريته األدبية، فعاجلوا موضوعات مستقاة من الواقع املعاش موكبة لألوضا 

معاجلني بذلك  2"عن الواقع األمين املتمثل يف ظاهرة اإلرهاب وما نتج عنه من آاثر هدت اجملتمع لسنوات"
الشمعة مواضيع استعجالية واملتمثلة يف ظاهرة القتل والعنف واالضطهاد واإلرهاب فنجد "الطاهر وطار يف 

 .3سيدة املقام يف البحث عن جذور األمة وفضح املمارسات اليت تبعتها" الدهاليز لريفع واسيين األعرج يف

حيث عربوا عن الواقع بطريقة عميقة وهذا ما منح الرواية اجلزائرية أبعادا مجالية فكانت هذه الكتاابت 
املثقف  مبثابة النواة اليت انطلق منها اجليل القادم، كما جتدر اإلشارة إىل أن فرتة التسعينات عاجلت شخصية

الشمعة والدهاليز" ل الطاهر وطار إذ تدور ومعاانته من السلطة من خالل جمموعة من الرواايت نذكر منها: "
أحداثها حول "حياة شاعر وابحث يغتال يف ظروف غامضة ومرعبة املثقف إذن هو البطل يف النص الروائي 

 .4اجلزائري"

لطة والفساد فنجد رواية "دم الغزال" ملرزاق بقطاش كما تطرقت الرواايت يف متوهنا إىل موضوع عنف الس
ورواية "كرات اخلطااي" لعبد عيسى حليلح، ومن األصوات النسوية نذكر "زهور ونيسي يف لوجنة والغول 

 .5("1999(، فضيلة الفاروق يف رواية مراهقة )1997(، فاطمة العقون يف رجل وثالث نساء )1993)

تداء من تسعينات القرن املاضي عاجلت التحوالت االجتماعية واالقتصادية ومن هنا فالرواية اجلزائرية اب
اليت عرفها اجملتمع اجلزائري سواء منط التسيري االقتصادي أو طريقة احلكم السياسي، كما عاجلت الصراع السياسي 

ك نشوء أزمات وااليديولوجي الذي شهدته اجلزائر بعد االنفتاح السياسي والتعددية احلزبية وما اجنز عن ذل
 سياسية وبروز العنف السياسي )العشرية السوداء( كما حاولت أن تعاجل ظاهرة العنف املسلح.

                                                             

 1عمار مهدي: دروس يف مقياس الرواية اجلزائرية، قسم اللغة واألدب العريب، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، اجلزائر، ص 32.
 2غنية كبري: الرواية اجلزائرية يف النقد األديب، ص ص، 94-93.

 3املرجع نفسه، ص 94.
 4املرجع السابق، ص 95

 5عمر بوديبة، األزمة: 
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كما عرفت الرواية اجلزائرية يف الوقت الراهن تطورا ملحوظا من خالل معاجلتها ملواضيع خمتلفة كمعاجلة 
ضااي اليت كانت هتدف إىل تصوير الواقع قضية املثقف اجلزائري، قضااي األسرة، وقضااي املرأة وغريها من الق

وهذا ما جعلها أكثر انتشارا وواقعية يف تصوير اجملتمع فنجد من الرواايت اليت مازالت تتناول موضوع اجلزائري 
 العشرية السوداء وما ترتب عن هذه املرحلة، ومنهم يف موضوع القضية اجلزائرية الوطنية.

 

 املنظور السردي يف رواية "بريومان" هلارون بوعاملي املبحث الثاين:

 املنظور السردي:

يعترب مصطلح املنظور السردي األكثر شيوعا وانتشارا لدى النقاد والباحثني حيث أطلق عليه عدة 
 مصطلحات حتمل نفس املعىن نذكر منها: التبئري، زاوية الرؤية، وجهة النظر، أو بؤرة السرد.

املنظور السردي ينقسم إىل عدة عناصر رئيسية واليت تقوم برفع مستوى العمل  ومن هنا نستخلص أن
السردي وتساعد على فهمه بطريقة سهلة ومن خالل هذه الدراسة سنحاول التطرق ألهم هذه العناصر املتمثلة يف 

 .الراوي واملروي واملروي له حماولة ملعرفة بعض من جوانب العمل السردي

 / الراوي1

لراوي داخل العملية اإلبداعية يعد مبثابة مهزة وصل بني النص املكتوب واملتلقي، وابلتايل فإن إن وجود ا
القارئ يستعني هبذه الشخصية من أجل فهم الرواية، إذ يعد الراوي اخليط املتني يف العمل الروائي من خالل نقله 

نت حقيقية أم متخيلة وال شرط أن جملرايت األحداث فهو "الشخص الذي يروي حكاية، وخيرب عنها سواء أكا
حيمل امسا معينا، فقد يكتفي أن يتمتع بصوت أو يستعني بنظري ما، يصوغ بواسطته املروي وتتجه عناية السردية 

ابعتباره املسؤول عن سرد أحداث أكانت حقيقية أم  1" وموقفه منه وقد استأثر بعناية كبرية يف الدراسات السردية
ط أن يكون امسا ظاهرا، فاألهم أن يكون منتجا للمروي وموجها إليها إىل القارئ وعالوة خيالية، حبيث ال يشرت 

لذلك يعد مفتاح من مفاتيح النص السردي إىل جانب  2على ذلك فهو "الشخص الذي يروي القصة"
                                                             

 1ميساء سليمان: البنية السردية يف كتاب اإلمتاع واملؤانسة، ص 41.
 2 عبد هللا إبراهيم: املتخيل السردي )مقارابت نقدية يف التناص والرؤى والداللة(، املركز الثقايف العريب، لبنان ط1، 1990، ص 61.
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عد الشخصيات واملكان والزمن ، إذ يوظف شخصيات من نسج خيالية لكنها تعرب عن الواقع، وهلذا فالراوي ي
وسيلة وركيزة أساسية يف العملية االتصالية بكونه شخصية انقلة للحدث و "أحد عناصر املبىن احلكائي، ألنه 
إحدى الشخصيات التخيلية فيه، لكنه يتميز منها مبسؤوليات جعلته شخصية  نوعية ذات أتثري على عناصر املبىن 

 .1الروائي من جهة وعلى مكوانت السرد من جهة أخرى" 

للشخصيات ابعتباره "املتكلم أو الناطق بلسان أو صوت اخلطاب السردي وهو أيضا الوسيط  ووصفه
الذي يقيم صلة االتصال مع املتلقي أو املسرود له وهو الذي يرتب الغرض وهو يقرر ما الذي جيب أن يقالوكيف 

ألحداث حىت تكون العملية ، حيث يقرر ما يراه مناسبا للنص السردي ومبثابة احملرك األساسي ل2جيب أن يرتك"
 السردية واضحة لدى املتلقي بعيدا عن أي تعقيد أو لبس.

ومن هنا فكل عمل سردي يقدم إىل املتلقي أو املروي له عن طريق الراوي أو سارد أحداث القصة وذلك 
 القصة املروية. لنقل وجهة نظر معينة وجتسيدها يف مشاهد فيقوم الراوي ابلتعبري عن األفعال واألحداث اليت متثل

ولقد قسم الباحث الفرنسي "جون بيون" املنظور إىل ثالثة رؤى سردية نظرا للعالقة اليت تربط الراوي مع 
 ابقي الشخصيات األخرى.

 ويف هذه احلالة تكون معرفة الراوي أكثر من معرفة الشخصيات. الرؤية من اخللف:

 تكون معرفة الراوي متساوية ومعرفة الشخصيات. الرؤية مع:

 : تكون معرفة الراوي أقل من معرفة الشخصيات.الرؤية من اخلارج

ويكون الراوي يف هذه الوضعية عليما بذوات الشخصيات سواء من الداخل أو اخلارج إذ أ/ الرؤية من اخللف:
ن جهة أخرى معرفة الشخصيات مورفولوجيا يركز على ما هو غري مرئي داخل النفس البشرية هذا من جهة، وم

 3من خالل أفعاهلا وحتركاهتا إذ "يرى عرب جدران البيت كما يرى مججمة بطله، وال ختفى عليه أسرار شخصياته"

                                                             

 1سحر شنب: البنية السردية واخلطاب السردي يف الرواية، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا، فصلية حمكمة العدد 14، 2013، ص109.
             .70ص،2011، 1مانفريد: علم السرد )مدخل إىل نظرية السرد( تر: أماين أبو رمحة، دار نينوي للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سوراي، طاين   2

 3 تزفيطانتودوروف: األدب والداللة، تر: حممد ندمي خشفة، مركز اإلمناء احلضاري للدراسات والرتمجة والنشر، حلب، سوراي، ط1، 1996، ص78.



  )هارون ـ الفصل الثاين:بنية الشخصيات واملنظور السردي يف رواية بريومان ل 
 بوعاملي(.

 

109 
 

، ابعتباره املسؤول 1من خالل التوغل يف ذواهتا ويف هذه احلالة "تكون معرفة الراوي أكثر من الشخصيات الروائية"
أحداث الرواية للمتلقي حىت يفهمها فهما دقيقا واخلوض يف غمرها، أي أنه يكون على دراية  على نقل جمرايت

بكل ما يدور يف الرواية من أحداث سواء أكانت صغرية أو كبريه، فمعرفته تكون من معرفة الشخصيات حبد ذاهتا 
ها ويف هذه احلالة يتحول الراوي إىل إذ أن الراوي يف هذه احلالة ميكنه معرفة اجملهول الذي ال ميكن للشخصية ختيل

 الفاعل.

يف هذه الرواية وجود مباشر فهو مل يستخدم ضمري املتكلم "أان" وإمنا وظف الرؤية املتعددة حيث يوجد 
أكثر من راو واحد، وقدم القصة كما حتياها الشخصيات، فالراوي قد منح الشخصيات الفرصة للحديث عن 

حكائية مشاركة شخصيات الرواية، إال أنه كون رؤيته اخللفية اليت تدل على نفسها، فكانت عبارة عن شخصية 
درايته أبحداث الرواية قبل وقوعها، جند أن شخصية جالل كانت هي املهيمنة يف الرواية و أكثر حضورا وبذلك 

من خالل فهو الشخصية األقرب إىل الراوي )وهو يسرد أحدااث مضت( كوهنا وقعت يف املاضي، فنجده قد أبرز 
عدة مقاطع رؤيته اخللفية، أي أنه أعلم أكثر من ابقي الشخصيات، فنجد هذا من خالل الباب األول من الرواية 
"بعد الغرق بشهقتني" اليت سردت من قبل شخصية جالل فقد كان قبل بدء احلاضر السردي، إال أنه ذكر مقاطع 

 .فيه إشارة كما سيحدث يف احلاضر السردي أي أثناء السرد

 نذكر من هذه املقاطع:

 املقطع األول:

"هذا الصباح يغريين ابملوت، يغريين بشيء منك، ارتديت بدلة سوداء، أان الذي تعودت من بعدك أن أرتدي 
فالراوي هنا يتحدث عن  2مايشبهين وأجلس يف األمكنة اليت تشبهين، وخرجت للقاء امرأة أعرف أهنا لن أتيت..."

خروجه للقاء عبري وهو يعلم بعدم قدومها، فالراوي هنا على دراية ابلتفاصيل املوجودة يف الرواية، وهلذا فهو يعلم 
أن هذا اللقاء لن يكون ألهنا قامت ابالنتحار عن طريق حرق نفسها. فهي غري موجودة، كان هذا املقطع مأخوذ 

 يف هناية الرواية ومن هنا يتبني لنا معرفة الراوي اخللفية كونه عليم بكل األحداث. من بداية الرواية وكان وفاهتا

                                                             

 1 آمنة يوسف: تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، ص 17.
 2هارون بوعاملي: بريومان، ص 18.
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 املقطع الثاين:

. يتبني لنا من خالل هذا 1"حني افرتقنا وحنن ال نعلم أنه الفراق األخري، يف اعتقادان أننا سنلتقي مرة أخرى"
وعبري ال يعلما أنه لن يلتقيا بعد هذا  املقطع أن معرفة الراوي كانت أكثر من الشخصيات، فشخصيتا جالل

اللقاء يف اعتقادمها أهنما سيلتقيان جمددا، كان هذا املقطع أيضا قبل بدء احلاضر السردي ويتبني لنا فيما بعد أنه 
ابلفعل يكون ذلك اللقاء األخري ألن والدها جيدمها مع بعض حتت انفذة غرفتهما ويرفض غرفتها ويرفض هذه 

 ما من اللقاء جمددا، ومغادرة جالل تلك املنطقة ابلصعود إىل اجلبل، وتنتهي العالقة اليت جتمعهما.العالقة ومينعه

لكن الراوي كان على دراية أبنه اللقاء األخري كونه عليم أبحداث الرواية فهو لديه رؤية من اخللف أي أنه 
 على معرفة أكثر من الشخصيات.

 املقطع الثالث:

، قاومنا كثريا، بيد أننا متنا من أجل هذا احلب الذي حلمنا أن نراه يوما ما حرا، وبيد أنه "لقد قاومنا اي حبيبيت
 .2أنت من قلت يل وداعا"

ذكر هذا املقطع أيضا يف الباب األول من الرواية، من قبل شخصية جالل اليت كانت األقرب إىل الراوي، فالراوي  
ففي هذا املقطع الذي كان قبل بدء احلاضر السردي ذكر لنا كون رؤيته اخللفية هنا من خالل الشخصية جالل، 

مدى قاوما الشخصيتني البطلتني عبري وجالل من أجل حبهما واحملافظة عليه ورؤيته حرا إال أنه ابء ابلفشل 
جلبل واملوت، )ألن البطلة عبري تقوم( ففي األغنية اإليطالية عن املقاومة يطلب املقاوم بعد موته أن يدفن يف أعلى ا

وملا مير الناس يقولون ما أمجلها من وردة، ويقولون أنه مات من أجل احلرية، ويقول وداعا إال أنه يف أغنيتهما هي 
من تقول وداعا ألهنا هي من متوت أوال ابالنتحار حرقا، مث يفكر هو اآلخر يف ذلك عن طريق رمي نفسه ملوج 

 البحر للقاء.

يت كأين أتشبث هبما، وكانتا صامتني بعيون شاخصة كأهنا تريد أن "شهقت فجأة، ومسكت بكتف أمي ويد أخ
تسمع، وآذان خاشعة كأهنا تريد أن ترى... كانتا تنتظران الرصاصة الثانية لتحدد مكان إطالق النار، وكنت 

                                                             

 1 هارون بوعاملي: بريومان، ص 21.
 2هارون بوعاملي: بريومان، ص 24.
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، فالشخصية احلكائية كان أدرى مبجرايت احلدث، عليم أكثر من 1أعرف أهنا الطلقة الوحيدة واألخرية..."
خصيات، فهو يعرف احلدث املفصلي ومكنوانت الشخصية، فهو يعلم أهنا طلقة وحيدة ويؤكد أهنا لن أتيت الش

الثانية وأهنا آخر طلقة اليت كانت موجهة لوالده ال غري، فهو أعلم من بقية الشخصيات األخرى فهما كانتا 
تكرر مرة اثنية كونه عليم ابحلدث املفصلي تنتظران الرصاصة الثانية لتحديد املكان وهو يعلم أبهنا األخرية ولن ت

 للرواية.

 ب/ الرؤية مع: 

يف هذا النوع من الرؤية جند معرفة الراوي مطابقة ملعرفة الشخصيات، إذ أنه ال يقدم أي معلومات عن 
ة األحداث املفرتض وقوعها قبل الوقت احملدد وذلك ملعرفة الشخصيات هبا، أي أن يف هذه الرؤية " تتطابق معرف

الراوي مع معرفة هذه الشخصيات فهو ال يقول إال ما تعرفه هذه الشخصية وهذه احلالة هي ما يطلقون عليها 
مصطلح الرؤية مع ويرمزون هلا ابلشكل التايل )الراوي= الشخصية( حيث ال ميكن للراوي أن يقدم لنا تفسريات 

ة من شخصيات الرواية سواء أكان كما أن الراوي يكون شخصي2لألحداث قبل أن جتده الشخصية ذاهتا"
 شخصية رئيسة أو كونه جمرد شاهد ال يساهم يف سري األحداث، حيث أنه يستعمل ضمري الغائب.

ينتمي هذا النوع من الرؤية إىل "منط السرد الذايت، كما أن السارد يكون مصاحبا للشخصية أو 
، إذ تكون 3ض الرؤية مع ابلرؤية املصاحبة"الشخصيات اليت يتبادل معها بسريورة األحداث ولذلك يسمي البع

أطراف املعرفة متوازنة، حبيث ال يتدخل الراوي يف حتديد مسار األحداث، كما ال يسطر فيه على فكرة الشخصية 
 بل يكون مشاركا.

 وقد جتسدت هذه الرؤية يف روايتنا من خالل عدة مقاطع منها:

 املقطع األول:

                                                             

 1هارون بوعاملي: ص 67.
   2 خضر حمجز: تقنيات السرد الروائي )حمتوى الشكل وأمناط الراوي يف ثالثية عبد الرمحان منيف أرض السواد(، عطية للنشر والتوزيع، غزة، فلسطني، 

94، ص 2014، 1ط      
 3 حممد بوعزة: حتليل النص السردي، ص 80-79.
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ناس يركضون على الرصيف األمين للطريق، أدرت وجهي ألرى من خالل "كان هنالك مجع ال أبس به من ال
اجلانب اآلخر، فانتبهت أن كل من يف احلافلة حياول أن يطل عرب النوافذ ليفهم ما حيدث يف اخلارج...أردت أن 

، أصرخ فيهم كمن مسها اجلنون: ملاذا مل توقظوين؟...ترددت أصوات إلينا من بعيد ووقف اجلميع من كراسيهم
ووقفت أان األخرى من مكاين ورحت أحاول أن أمد عنقي من انفذة ألخرى، وأسأل ما تسأل النساء الراكبات 
معي وما يسأل اجلميع: واش هذا؟ واش صرا؟ تقدمت احلافلة ببطء أكثر مث حني مل نعد نطيق صربا طلبنا مجيعا 

املتعالية يف كل مكان متنعين أن أفهم كلمة  من السائق أن يفتح الباب، فخرجنا مجيعا راكضني... كانت األصوات
واحدة مما يتلفظون به وكان علّي أن أجتاوزهم مجيعا ألرى نفسي...مث ...وقفت يف مكاين جامدة وأان أضع يدي 

 .1على فمي الذي انفتح اندهاشا... كانت اثنوية 'انصري رمضان' تغرق يف الدخان والرماد"

لرواية، "عبري" كانت تروي حكاية مشاركة فيها ولعل املؤشر كان السارد هنا شخصية من شخصيات ا
الرئيسي لذلك هو استعمال ضمري املتكلم )وقفت، ورحت، أردت( الذي يدل على تواجدها هناك ومعايشة هذا 
احلدث، دون ذكر معلومات عنه قبل وقوعه فلم تكن على دراية به، حىت وصوهلا إىل مكان وقوع هذا احلدث 

ها وهو أن اثنوية "انصري رمضان" كانت حترتق، جند أن الساردة هنا قد أدت الوظيفة األساسية ومشاهدته بنفس
 للسارد ألهنا بصدد سرد أحداث كانت قد جرت وكانت هي املشاركة فيها.

 املقطع الثاين:

"سحبتين موجة من اخلوف إىل أسفل ذايت، وتفرقت أنفاسي وانقبضت عضالت صدري كمن ألقى عليها حجرا 
ثقيال...انغلقت على نفسي سريعا يف قوقعة اجلسد وأحطت يب غطاء السرير وتشبثت به كي ال ينقطع نفسي 

 .2حتت املاء"

تقوم الشخصية احلكائية "عبري" بتقدمي نفسها من خالل عرض مكنوانهتا الداخلية وذلك ابستخدام 
فسي للشخصية، ا حييلنا على املنظور النضمري املتكلم املفرد )سحبتين، تشبثت( لتكون رؤيتها بنفسها، وهذا م

تسرد بلساهنا قصتها، وابلتايل فإن القارئ يتلقى األحداث مباشرة من الشخصية بدون فهي شخصية ساردة 

                                                             

 1هارون بوعاملي: بريومان، ص ص 55-53
 2 هارون بوعاملي: بريومان، ص 86.
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وسيط بينهما أي يصاحبها يف مسار حكيها للواقع، ابستخدام ضمري املتكلم ألهنا شخصية ساردة يف نفس 
 الوقت.

 املقطع الثالث:

هادئة جدا، دومنا قمر يرنو يف صفاء الالهنائي األسود. كنا جالسني مجيعا على األرض حني مسعنا "هي ليلة 
صوت احلديد يتكسر كاللحن النشاز يف هدوء الليل. بدأت أصوات العسكر تتعايل يف مدخل السجن فيرتدد 

فهو سارد مشخص أي ، فالسارد هنا متضمن يف احلكاية أي داخلها، 1صداها قواي يف الزنزاانت الفارغة"
شخصية حكائية تقوم بسرد أحداث عايشتها وكانت مشاركة فيها ابستخدام ضمري املتكلم "حنن" )كنا جالسني 
مجيعا(، فنجده بذلك قد شاركا يف هذا احلدث وهو يف السجن ومساعهم ألصوات العسكر واليت كانت ترتدد يف 

قبل وقوعها أو تقدمي تفاصيل جيهلها كونه ساردا حاضرا الزنزاانت الفارغة، فالسارد ال جنده يقدم معلومات 
 ومشاركا يف القصة، فمعرفته تكون متطابقة كونه شخصية من شخصيات الرواية.

 املقطع الرابع:

"حني غاب جالل، أرسل أبو عبيدة الذابح يف إثره رجال، إنه ال يثق يف أحد مهما كان، كانت "اجلماعة" 
يقطع عين التفكري، ملاذا يطلب من رجال احلرس البلدي أن يدفعوا فدية نساء تتهامس فيما بينها وكان ذلك 

العسكر؟ مل أكن ألتوقع هذا إطالقا. ما الذي يفكر فيه؟ أريد اآلن أن أقتلع له ذلك الرأس الكبري بيدي، ألفتحه 
، 2هذا الثور الضخم؟"وأعرف مايدور فيه...رمبا كان خائفا من فطنة العسكر هذه املرة...ايهلل أي لعنة يلعبها 

فالراوي هنا مشارك كونه شخصية حكائية، كان حاضرا ومشاركا يف القصة، حيث أنه مل يكن على دراية مبجرايت 
احلكي وتطوره، فهو هنا كونه ال يعلم مبا تفكر به شخصية أبو عبيدة الذابح عند طلبه دفع فدية نساء العسكر 

 ا، فهو هنا مل يقدم تفاصل جيهلها وال تفسر األحداث قبل وقوعها.من رجال احلرس البلدي، وأي خطة يفكر فيه

 املقطع اخلامس:

                                                             

 1هارون بوعاملي: بريومان، ص 155.

 2هارون بوعاملي، بريومان، ص 233.
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"لقد كان جالل جير عبري من ذراعها ومها يتهامسان، لكنها كانت تقاومه فيما بدا يل حتت ظالم الليل وعصف 
 الريح...

وأان أتقدم أكثر من تقدمت حنومها يف بطء شديد، مل يكن صوت الريح يسمح هلما أن يسمعا وقع أقدامي 
 خلفهما...

 حىت حاذى خيايل خياهلما متاما، وأان أرفع اللثام عن وجهي.

 استدار إيّل مذعورين، فأشهرت البندقية يف وجهه...

حدقا يف وجهي مليا كأهنما كذاب بضوء عيوهنما، قبل أن ينطق جالل ابسم حيي وتنطق عبري ابسم طارق يف أن 
 الدهشة. واحد، ومها يتلعثمان من شدة

 حدق فيها ذاهال وهو يسأل من طارق؟ 

 وحذقت فيه وهي تسأل مرتعدة من حيي؟-

أمسك هبا سريعا كي ال أسدد حنوه مث أشهر بندقيته يف وجهي هو اآلخر، كانت عالمات الصدمة ابديتان على 
 وجهيهما.

 تقدمت منهما أكثر وأان أضغط على بندقييت:-

 ان، أمل ختربك حلد الساعة؟أان خطيب عبري أيها العاشق الوهل-

 1أما هي فظلت صامتة كأهنا ال تعرفنا كالان"-

فالسارد مشارك كان حاضرا ومشاركا يف القصة، يتبادل املعرفة مع بقية الشخصيات فهو يعلم ما عند 
الشخصيات، أي معرفة متبادلة فهو ليس جمرد شاهد، توزعت الضمائر بني املتكلم )تقدمت( وضمري الغائب 

 امسان، تقاومه(.)يته

 ج/الرؤية من اخلارج:

                                                             

 1هارون بوعاملي: بريومان، ص 
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يف هذا النوع من الرؤية جند أن معرفة الراوي حمددة مبا يدور داخل الرواية فقط من أحداث وهذا يعين أن "الراوي 
ال يعرف من األحداث إال ما تعرفه الشخصية أو أقل معرفة منها دائما فيصف ما ميكن رؤيته أو مساعه دون أن 

، فهو غري مسؤول عن سري جمرايت األحداث الواقعة من أقوال 1الشخصية أو يتمعن يف ضمريها"يدخل إىل وعي 
وأفعال أو فيما يتعلق بنوااي الشخصيات "إنه يصف ما يراه أو يسمع ال أكثر، مبعىن أن يروي ما حيدث يف 

اعر إنه يعرف ما هو اخلارج، وال يعرف مطلقا ما يدور يف ذهن الشخصيات وال ما تفكر به أو حتس به من مش
ظاهر ومرئي من الشخصيات وال ما تفكر به أو حتس به من مشاعر إنه يعرف ما هو ظاهر ومرئي من أصوات 

. فالراوي يف هذه احلالة ال يؤدي دورا  2وحركات و ألوان، وال ينفذ إىل أعماق ودواخل ونفسيات الشخصيات"
 شاهدا أحياان دون أن يسهم يف األحداث الروائية.كبريا يف تقدمي جمرايت األحداث ونقلها وإمنا يكون 

 وقد وظفت هذه الرؤية يف روايتنا من خالل عدة مقاطع:

 املقطع األول:

"احلي هادئ جدا هذا الصباح، ال أرى من انفذيت سوى شيخني يف طريقهما إىل املقهى وصوت جارتنا وهي 
بقفة اخلبز وهو حيدق يف كلب اجلريان وكلب اجلريان تنادي على ابنها كأهنا تنادي على بيت آخر، وطفل عائد 

، فالسارد هنا ينقل مشهد وصفي خارجي، فهو هنا يروي لنا ما رآه 3حيدق فيه، كأن كالمها خائف من اآلخر"
 وما مسعه، فلم يتعمق يف ذكر تفاصيل الشخصيات، ذاكرا سوى ما تراه العني.

 املقطع الثاين:

ليت حتتفظ بسر ما، جيعلها أحلى من كل مدن جيجل سحرا وهباء، كان منظر املدينة "ال أدري ما سر هذه املدينة ا
مجيال جدا من أعلى، رغم كل شيء، تواصل مدينة الطاهري حياهتا اثبتة ...فاملطار ال يزال يستقبل طائراته البيضاء 

ها على جارهتا يف شىت مساء، وحقول الفالحني يف وادي النيل التزال توزع خضرواهتا وفواكه ويودعهاصباحا 
الوالايت، وامليناء الزال يعمل والصيادون يرمون بشباكهم عند ساعات الصباح األوىل، فريفعوهنا مثقلة بفضل 

                                                             

 1ميساء سليمان االبراهيم: البنية السردية يف كتاب االمتاع واملؤانسة، ص ص 50-49. 
 2جريالد برنسق: املصطلح السردي، ص 245.
 3 هارون بوعاملي: بريومان، ص ص 46،47.
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، من خالل هذا املقطع جند أن السارد أيضا ينقل لنا مشهد وصفي خارجي الذي كان ملدينة الطاهري حيث 1هللا"
هبا ابلرغم من اخلطر الذي يواجهه سكاهنا املتمثل يف املوت الذي ال يغادر يصف لنا مدى مجاهلا، واستمرار احلياة 

 األحناء، إال أنه مل يتوقف أي شيء عن العمل بل مستمر دومنا خوف من شبح املوت.

 املقطع الثالث:

 ، يعتمد السارد يف هذا املقطع من الرواية على2"حدق يف وجهي بعينيه الساحرتني دون أن ينطق بنصف كلمة"
الوصف اخلارجي للشخصية )عينيه ساحرتني(، فهو هنا ركز فقط على املظهر اخلارجي ووصفه خيلوا من املشاعر 
النفسية الداخلية فهو هنا ال يعرف شيئا عن مشاعر هذه الشخصية وأفكارها كونه مل ينطق بنصف كلمة ومل يبدي 

 مبا يف داخله.

 

 

 املقطع الرابع:

بقوة مل أر مثلها من قبل، حىت أن سور احلوش الذي بنيناه حني أتينا إىل بيتنا  "كانت الريح تلك الليلة تعصف
اجلديد مع خايل، هنا يف مدينة الطاهري، اهنار متهدما على األرض فتعرى بيت لليل أسود مفتوح على اخلوف 

 والعراء...

هي توغل يف كانت الساعة احلادية عشر والنصف مساء، حني ترددت على آذاننا أصوات البكاء، و 
صوت الريح إلينا كمن ينادي من قعر بئر مستحيلة...مل تكن أمي قد انمت بعد...انديتها وقليب خيفق يف صدري 
خوفا وقلقا ... وقفنا عند النافذة اليت كانت تطل على املدينة اآلن جيدا، بعد أن هوى سور احلوش كان البكاء 

 حكمنا ذلك إىل الريح.يبدوا لنا وكأنه ينبعث من كل البيوت بيد أننا 

 عند الفجر، يف وقت السحور متاما...

                                                             

 1هارون بوعاملي: بريومان، ص 210.

 2هارون بوعاملي: بريومان، ص 205.
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ارتفع العويل شديدا بني البيوت واشتعلت األضواء وتعاىل صراخ األطفال الصغار وبدأ صدى اخلطوات يرتدد بني 
املمرات...كان الناس جيرون بني البيوت يف فزع وهول شديدين...خرجت أجري يف الشارع أان األخرى، وقد 

 أمي وهي ترتجاين أن أعود إىل البيت خوفا وقلقا عليه. صممت عن

كانت اللة فاطمة أول من وصلت هبا وهي تفارق احلياة...كانت مستلقية يف حجر أمها العجوز 
وصدرها يتدفق ابلدم من جبتها اخلضراء، وكان أطفاهلا اخلمس حميطني هبا وهم ينحبون ويتقاطرون ابلدمع...كان 

ئي خوفا وهلعا، غري أين استجمعت نفسي وأنفاسي، وتبعت اجلريان حنو بيت آخر...كانت قليب يكاد خيرج مع قي
خاليت صباح مرمية على حافة البئر وسط حوش الدار، وطريق طويلة من الدم متتد إىل داخل البيت...الشك أهنا 

ها و أخذ أحست بعطش شديدين حني كانت روحها تتخبط يف جسدها القتيل، سقط ابنها األكرب على جثت
يبكي وهو يطلي وجهه وثيابه مجيعا بدمها ويصرخ حىت كادت جدران البيت تتزعزع وهتتز فزعا معه... كانت 
البنات ينحن يف كل األروقة، وكن يعضضن على مخورهن من شدة األمل الذي عصر عيوهنن، وكان الرجال حيضنون 

 .1ح تفوح برائحة الدم من كل بيت"أوالدهم وهم جيهشون ابلبكاء حني خرجنا من هناك، كانت الري

"طرقنا على ابب عمي إبراهيم، فخرج يصرخ ويبكي ويذر الرتاب علينا، كي تتفرق عند بيته، بيد أن رجال اجلريان 
جتمعوا حوله وأمسكوا به فراح ينتحب ويشري بيديه إىل ابنته اليت علقوها على ابب البيت...كان يبكي ويتمرغ يف 

رجليه...ال أدري كيف حتملت ما كنت أراه، كنت أتقيأ على عتبات كل بيت إال أين  األرض ويضرب بكفيه و 
 كنت أستمر يف اإلصرار على رؤية جثث النساء القتيالت مجيعا.

 كان اجلريان أجربوا بناهتن على التزام غرفهن كي ال يروا أصول هذه اجملزرة، أما أان فكنت كما شبح يف الظالم.

لسهل وهي تصرخ يف الشارع وتنادي الرجال كي يلحقوا أمها، قالت إهنا مل تزل على قيد وصلت عبري إلينا عرب ا
 2احلياة وأن الرصاصة اليت غرسوها يف صدرها مل تقتلها بعد"

فالساردة من خالل هذه املقاطع كانت شاهدة، عايشت األحداث فقدر الرؤية كان حمدود خارجي، 
ا مشهد خارجي واكتفت ابلوصف اخلارجي، فنالحظ أن الراوي عبارة وهلذا كانت رؤيتها خارجية، فهي انقل لن

عن شاهد لألحداث الواقعة إذ أنه ليس على دراية مبا ستواجه الشخصية أو حىت إىل أين تتجه، ويف هذه احلالة 
                                                             

 1هارون بوعاملي: بريومان، ص ص 251-247.
 2هارون بوعاملي: بريومان، ص ص 252،253
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و ما فهو يسرد لنا ما يدور أمامه فقط دون معرفة سبب وكيفية حدوثه. فالراوي هنا يروي لنا ما مسعه وما رآه أ
 أحس به.

من خالل ما سبق يتجلى لنا بوضوح أن الروائي قد اعتمد على أكثر من راو يف روايته، حيث جندهم 
ضمن احلكاية فريووا لنا أحدااث كانوا مشاركني فيها أو كانوا أبطاهلا، فالسارد يف هذه الرواية كان ساردا وشخصية 

تضمن يف احلكاية ألنه الشخصية املهيمنة يف الرواية وحمور من شخصيات احلكاية ويعترب "جالل"السارد الرئيسي امل
 احلكاية فهو )سارد من الدرجة األوىل(. وكان األقرب إىل الراوي األساسي.

  

 / املروي: 2

هو ما ينتجه الراوي للمروي له من أحداث حبيث تكون مقرتنة ابملكان والزمان والشخصيات فهو "كل 
لتشكيل جمموعة من األحداث تقرتن أبشخاص، ويؤطرها فضاء من الزمن واملكان، ما يصدر عن الراوي، وينتظم 

، فمن خالل املروي تتفاعل 1وتعد احلكاية جوهر املروي تتفاعل عناصر املروي حوله، بوصفها مكوانت له"
، ف"الرواية العناصر السردية وتتالحم فيما بينها حىت تسهل على القارئ فهم العملية اإلبداعية والغوص يف غمرها

  2حتتاج إىل راو ، ومروي له، وإىل مرسل ومرسل إليه، ويف املروي )الرواية( يربز طرفا ثنائية املبىن/ املنت احلكائي"
حيث ال ميكن أن تتصور رواية بدون راو ومروي له فمن خالل هذه العناصر يربز طرف اخلطاب ليشكل لنا يف 

 وجهة للمتلقي.األخري حكاية منتجة ومرتابطة حىت تكون م

فاملروي يتجسد يف رواية "بريومان" من بدايتها حىت هنايتها واليت تدور أحداثها حول قصة حب صغرية، 
بني أستاذ فلسفة وتلميذته يف "اثنوية انصري رمضان"، تتحول إىل قضية وطن وقضية حرب مأساوية، تسببت يف 

م أهلهم وأوالدهم...وتدور أيضا حول هوس بطل قتل أكثر من نصف نساء مدينة الطاهري يف ليلة واحدة أما
الرواية "جالل" إبضرام النار اليت كانت غريزة منذ صغره، حىت أنه عند كربه ظل مهووسا هبا، حىت أنه قام حبرق 
جبال مدينة الطاهري من أجل حمبوبته "عبري" واليت يتهم هي األخرى حبرقها ألهنا ختلت عنه، وكذلك كان من 

                                                             

 1عبد هللا إبراهيم: السردية العربية، دار الشروق، عمان، األردن، ط2، 2000، ص 21.
 2 آمنة يوسف: تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق ص 41.
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واية "قضية زان احملارم" واليت كانت من طرف والد عبري الذي كان يقوم ابالعتداء اجلنسي عليها، أحداث هذه الر 
 فقد كان ذلك "الظل" الذي يزورها ليال، والذي كان هو السبب يف موهتا.

 املروي له:

ويعد أحد أطراف املروي، وهو الشخص الذي يكون موجها له النص الروائي، إذ يصبح جزءا من 
الروائية داخل العمل الروائي، وذلك فاملروي له يتشكل يف عدة صور وأوجه فيكون " كالراوي شخصية من  التجربة

، وأييت كذلك امسا موجودا ومعينا ضمن البنية السردية 1ورق، وقد يكون اجملتمع أبسره، وقد يكون قضية أو فكرة"
ال يستطيع التخلي عنه ابعتباره جوهر ، حيث يعترب أصل كل عمل سردي إذ 2أو يكون قارائ ضمنيا حقيقيا"

العمل فنوعية املتلقي حتدد طبيعة املروي له ألنه ليس متلقي فحسب بل إبمكانه أن يكون مشاركا يف العملية 
اإلبداعية وبذلك يكون مبدعا اثن للنص الروائي من خالل طرح وجهات نظره، وإعادة فك الشفرات الرواية من 

 .3اره "السامع والقارئ الذي توجه إليه القصة"أجل اإلتيان ابجلديد ابعتب

 "وإن هي إال دقائق معدودات حىت انطلقنا كالطوفان عرب بوابة السجن...

 أجرو...أجرو

 أجري..

 أجري بكل ما أستطيع من قوة ومن إرادة حر...

األوىل...الرصاصة...الرصاصة أرمي جسدي...أقطع اهلواء بذراعي كمروحتني سريعا...أنتظر الرصاصة 
األوىل...كيف ستخرتق قليب...سأحس هبا اآلن...ويندلع حلن الرصاص دفعة واحدة. أجري أحس أن رجلّي 

، من خالل 4غادرات األرض...أجري...تتعاىل صيحات القتلى األوىل نرمي أبنفسنا بعيدا إىل األمام دفعة واحدة"
ضع نفسه يف مكان الراوي أو الشخصية اليت تستعمل ضمري املتكلم، هذه املقاطع نالحظ أبن كل قارئ ميكنه و 

مبعىن آخر أن إبمكانه أن أيخذ املروي له يف العمل السردي وكأنه شهد األحداث اليت جرت يف الرواية بكل 
                                                             

 1عبد هللا إبراهيم: السردية العربية، ص 42-41.
 2ميساء سليمان االبراهيم: البنية السردية يف كتاب اإلمتاع واملؤانسة، ص 61.

 3 اسراء حسني جابر: املروي له والقارئ الضمين )دراسة تطبيقية يف القصة النسوية( جملة كلية الرتبية األساسية، العدد 52، 2007، ص 12.
 4هارون بوعاملي: بريومان، ص 159.
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تفاصيلها، ولذلك مل جيعل وساطة بينه وبني شخصية اإلنسان اجلزائري، فبإمكان أي مواطن أن يضع نفسه يف 
 ن شخصية الراوي مما يساعده على إلغاء مجيع احلواجز اليت تعرقل فهم القارئ ألحداث الرواية.مكا



 

 

 ملحق
 

 

 

 

 



 ملحق

 

122 
 

ابلطاهري جيجل، أستاذ لغة فرنسية  1994ماي  19من مواليد  ، كاتب جزائري شابهارون بوعاملي 

ومدير مركز النخبة  للتعليم والتكوين، ابحث يف طور الدكتوراه جبامعة جباية وطالب إعالم واتصال جبامعة جيجل. 

ز بكثري من من امللتقيات األدبية وفاد شارك يف العدي ذائع الصيت وانضج التجربة رغم صغر سنه،  شاعر وكاتب

بدأ مسريته األدبية مبكرا، حيث فاز ابملرتبة األوىل على مستوى الوطن عن أفضل قصيدة املسابقات األدبية املهمة. 

ازاته الععرية ويرر  مكانته مبناسبة مرور مخسني سنة على استقالل اجلزائر وهو مل يزل تلميذا ابلثانوية لتتاىل بعدها إجن

 الساحة الععرية كصوت تختل  قرر رغم كل الصعوابت أ  يسل  طري  الكلمة الصادقة والوفية دو  أ  يهتم بنيل يف

إىل طابع روحاين شري  على اجلوائز األدبية بقدر ما يهمه نيل جائزة احملبة. وهذا ما جتلى يف كتاابته األخرية اليت تنزع 

الكتابة يف نظره. وما يؤكد كل هذا، هو تغري مواضيع كتاابته من حساب املادة واجلسد. وهذه هي حقيقة الععر و 

 ديوانه األول تذكري أ  تنسي قليال مث روايته بريوما  إىل قصائده األخرية. 

 :واألدبية اإلبداعية السرية

 2012 عام املدرسي للععر الوطين املهرجا  يف الوطن مستوى على األوىل ابملرتبة فائز  -

 2014 عام ابجلزائر للععر الذهبية ابلريعة فائز - 

  2014 عام اجلامعي الععر ليايل جبائزة فائز -

  2016 عام مبصر املقام والرنو  لآلداب الدويل مهسة مهرجا  يف عربيا الثانية ابملرتبة فائز -

 2016 عام العروق قناة على اجلزائر شاعر برانمج يف النهائي نص  الدور غبل -

  2018 عام املتحدة العربية ابإلمارات الععراء أمري برانمج يفشارك  -

 2019 عام تقرأ اجلزائر دار عن للعباب الروائي التميز ذرع جبائزةفائز  -



 ملحق

 

123 
 

 2019 و 2017 عام ابجلزائر للكتاب الدويل الصالو  يف شارك -

  الصحرية واللقاءات الربامج من والعديد والثقافية األدبية املهرجاانت من العديد يف تهمعاركابإلضافة إىل 

 :دبيةه األإصدارات

   ثقافية  أوراق دار عن " قليال تنسي أ  تذكري " ديوا  -

 تقرأ اجلزائر دار عن " بريوما  " رواية -

 



 

 

 خاتمة
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 خامتة

 من بني أهم النتائج اليت أمكننا اخللوص إليها يف هذا البحث نذكر:

إن البنية السردية من املفاهيم اليت شغلت الباحثني والنقاد سواء كانوا عراب أم غراب نظرا للحضور الدائم هلذا  -

وأمهيته يف العمل الروائي، وما حتتويه من عناصر هامة تتمثل يف الزمن والفضاء والشخصية، وهي كلها املصطلح 

تلعب دورا يف تشكيل العملية السردية من خالل تعالق هذه العناصر مع بعضها البعض مما يزيد من مجالية النص 

 األديب.

بني االسرتجاع من خالل االعتماد على خمزون  هتم الروائي كثريا ابلزمن حيث اعتمد على تقنيات تراوحتا -

الذاكرة والعودة ابلسرد إىل الوراء بني االستباق الذي جاء على شكل توقعات وتنبؤات ملا ستؤول إليه األحداث،  

لتسريع احلكي مثل  كما كانت للمدة الزمنية حضورا يف الرواية من خالل توظيف الروائي لبعض التقنيات الزمنية

حلذف، كما عمل على تبطيئه ابستعمال الوقفة الوصفية واملشهد ليتوقف الروائي عند نقطة معينة من اخلالصة وا

 احلكي تضيف دالالت أخرى تكمل املعىن العام للنص.

اكتسب الفضاء يف الرواية أمهية كبرية ابعتباره فضاء واسعا حلركة حل أحداث الرواية وهذا ما جيعله مجالية من  -

 ت الروائية، بوصفه اجاال للحدث الروائي وحيزا تتحر  ممنه شخصيات الرواية.مجاليات الكتااب

تعترب الشخصية من بني أهم مقومات العمل الروائي، إذ تشكل بناءه وحتكم نسيجه، فالرواية بال شخصية تعد  -

 .عمال مبتورا يف مجيع جوانبه

فاعل احلدث، تتكلم ابلنيابة عن الروائي، إذ يعترب من الوظائف اليت تقوم هبا الشخصية يف الرواية جند: كوهنا  -

وسيط بني الروائي والقارئ تظهر للقارئ مشاكل احلياة وجتعله يدر  حقيقة العامل، كما أهنا تعترب عنصر جتميلي 

 داخل الرواية.
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 لثانوية.ابتعد الروائي عن ذكره البطل املنفرد، إذ اختذ عدة أبطال رئيسيني كما أنه أكثر من الشخصيات ا -

سعى الكاتب إليصال رسالة ذات مذلول كبري، من خالل هذه الرواية، وهي أننا الشك نعيش يف حياة زائفة  -

عبدا وقيود نفسية خطرية، جتعل من املرء إنساان مكبوات يعيش طول حياته رهينة ملامية وخوفه، مما جيعل منه 

 خامعا ملنظومات سياسية واجتماعية خطرية.
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 :ملخص الرواية 

وقعت أحداث هذه الرواية يف مدينة الطاهري جبيجل، وكانت أحداث حقيقية جرت يف فرتة     

( يسرد فيها مرحلة من حياة اجملتمع اجليجلي، يف هذه الفرتة واألزمة اليت مر 2000إىل  1994التسعينات من )

مثل جمزرة قتل نساء هبا يف ظل )العشرية السوداء( وما عاشه من ظلم واضطهاد وقتل وسفك لدماء األبرايء، 

امرأة قتلوا ليلة واحدة دون رمحة وال شفقة من طرف اإلرهاب. تبدأ أحداث  12احلرس البلدي الذي كان عددهم 

هذه الرواية ابلتقاء األستاذ جالل ابلطالبة عبري الذي كان يف اثنوية "انصري رمضان" حيث كان أستاذها يف 

لى التفوق فيها، منذ دخوله للقسم من الوهلة األوىل انل إعجاهبا حيث  الفلسفة املادة اليت حتبها وكانت عازمة ع

كان صغري السن كان له أربعة وعشرين ربيعا وميتلك أانقة الفكر ومجال الروح واملظهر، وابدهلا هو اآلخر نفس 

هما كاان الشعور فهو أيضا أعجب هبا كانت مجيلة املظهر والروح فوقعا يف حب بعضهما البعض ونشأت عالقة بين

يلتقيان ليال حتت انفذة غرفتها، كان هذا احلب يتسم ابلطهارة والنقاء، إال أهنم وجدو صعوابت وعراقيل منها أنه 

بعدما قتل والد جالل اهتم مبساندته لإلرهاب فأصبح يطلق عليه أبنه ابن إرهايب، وملا علم والدها أبنه جتمعهما 

افذة معا، رفض هذه العالقة كونه حارس بلدي ووالد جالل إرهايب، عالقة وذلك ملا وجدمها ذات ليلة حتت الن

فيقوم إبرسال رجال احلرس إىل جالل لقتله،وذلك ملا وجدمها ذات ليلة حتت النافذة معا، رفض هذه العالقة كونه 

حارس بلدي ووالد جالل منهم ضرابت عنيفة يف أحناء جسمه بقساوة، حىت وجده صديق خاله مرمي على 

كان حياول الوصول إىل جدار حمله كي يتكئ عليه فيحمله سريعا إىل منزله وعاجله حبكمه ممرضا ومل أيخذه األرض  

إىل املستشفى لكي ال ينتشر اخلرب وتكرب القصة، وتستمر هذه املضايقات مرات عديدة، وتقوم عبري إبرسال رسالة 

هت، مما يدفع جالل إىل مغادرة تلك املنطقة ختربه فيها أبهنا أصبحت ال تريده يف حياهتا وأن عالقتهما انت

والصعود إىل اجلبل وااللتحاق ابجلماعة اإلرهابية، لكنه بعد الصعود إىل هناك شعر ابلندم و أحس أن صعوده كان 

موات مرا كل يوم يشرب كأسا، فاحلياة خمتلفة جدا عن حياته السابقة، وطريقة العيش وأفكارهم أراد العودة لكنه مل 
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ألن العسكر اقتحم منزهلم وعثورهم على كتب دينية كثرية كانت كافية لتدينه وتثبت أنه إرهايب مثل أبيه، يستطع 

وأثناء تواجده يف اجلبل كانت هناك طائفتني "اجليش واجلماعة" اختار جالل طائفة اجلماعة اليت كانت أغلبها 

زوف جالل عن النساء فكلف حبراستهم شباب صعدوا إىل اجلبل خطأ وهروب مثله، الحظوا أفراد اجلماعة ع

فجالل كان ال يفكر إال يف عبري، كانت هناك ابجلبل فتاة تدعى عائشة هي ابنة قائد اجلماعة أيب عبيدة الذابح 

تتحرش جباللفهي قد أحبته من أول مرة رأته فيها، لكن حبها له مل يكن روحانيا وإمنا حبا جسداي، إال أنه صدها 

أحد هذه املرات وجدها أبوها يف حضنه اعرتاه الغضب ووجه له ضربة رأس واحدة ألقته على  مرارا وتكرارا، ويف

األرض، إال أهنا استطاعت إطفاء غضبه وحولت املوقف إىل صاحلها فقد أجربته على القبول بشرطها أي أن 

 يزوجها جالل أو تقتل نفسها فانصاع لطلبها.

ه وعبري وملا يعود يطمئنه على عائلته ويرفض إخباره عن يوصي جالل صديقة ابستقصاء أخبار عن عائلت

عبري إال بعدما يصر عليه كثريا فيخربه أهنا قد متت خطبتها للقائد العسكري طارق، يرفض جالل تصديق هذا 

اخلرب إال انه يؤكد له ذلك، فيشعر جالل خبيبة أمل كبرية وأيخذ يتساءل يف نفسه عما جعلها تتخلى عنه هبذه 

دومنا عناء و أيخذ يسرتجع كل الذكرايت اخلاصة هبما ويضرم فيها بشعلته األوىل، ومن مث تغلبه غريزته  البساطة

وهوسه يف إشعال احلرائق فكانت تلك الشعلة سبب يف حرق جبال مدينة الطاهري أبكملها فقد كانت مبثابة 

 رسالة عشق منه إىل عبري.

رجون من خمبأهم وعليهم أن حيضروا الفخاخ كانت تلك النار مؤشرا للعسكر أن اإلرهاب سيخ

الصطيادهم فنجحو يف ذلك، وألقوا هبم يف الزنزانة فقد حضر العسكر خطة جهنمية لكي يستطيعوا التعرف على 

املخابئ و األيدي اخلفية اليت تساعد اإلرهاب، حيث تركوا ابب الزنزانة مفتوحا عمدا لكي يستطيع اإلرهاب 

ال أهنم مل يكتشفوا أن الرجال الذين أضافوهم داخل الزنزانة فهم رجال من العسكر اهلروب، فكان هلم ذلك إ

تنكروا على أهنم إرهاب، وكان طارق من بينهم، بعد هروهبم واستجمعوا أنفسهم، وحاول أبو عبيدة الذابح أن يرد 
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ار لشجاعة جالل حىت الصاع ابلصاعني، فقرر أن يضرب العسكر يف عرضه وشرفه فكانت هذه املهمة مبثابة اختب

 يزوجه ابنته إال أن جالل خذله وهرب.

 

 

 



 

 

 قائمة المصادر

 والمراجع
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