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  الحمد هللا الذي أعاننا في عملنا هذا

  الحمد هللا الذي يسر سبيلنا وأنار دربنا

   "بشير أعبيد"نتوجه بخالص شكرنا لألستاذ  

  الذي وقف بجانبنا وأمدنا بيد المساعدة  

  ولم يبخل علينا بنصائحه القيمة وتوجيهاته المفيدة

  لتكون دراستنا تامة 

  كما نتوجه بخالص الشكر لكل من وقف إلى جانبنا  

  ولو بكلمة بعثت فينا األمل وجعلتنا نتحدى الصعاب

  في ذكركم وشكركم مفخرة لنا                                 

 

 

 

 



  

  

  ــةــــــمقدم



                                                                                                مقدمة

 

 أ 
 

بكل ما  - رمبا- العربية و حىت العاملية  األدبيةالساحة  شهدتهالذي  اإليديولوجيواكبت الرواية اجلزائرية املسار      

يس واقع جديد استطاع التحكم بأجبديات الكتابة الروائية، تبنت من حيمله من جماالت و تفاصيل، و حاولت تكر 

السردي لتتفاعل  اإلبداعجلزائري أنتجت أقالما الزمتها ملكة افكرة النهوض بالتشكيل الروائي ) الواقع(خالله 

ة خيطا متينا الروائية بكل موضوعية، رابط األعمالباستمرار مع راهن و واقع ترمجته التوجهات اليت تناولتها هذه 

بني هذا الواقع و بني الرواية كوا أقرب األجناس األدبية إليه و األكثر قدرة على دراسة خمتلف الظواهر و ممزوجة 

تؤسس لتفاعل روائي متكامل تسري بالتجربة الروائية إىل صهر باختالجات نفسية تؤطر حلركة روائية جزائرية 

  .اوز احلدود اجلغرافيةاملكونات السردية ضمن كتابات استطاعت جت

مدونات أحد  جتربتنا املتواضعة يف اال السردي خنوض غمار البحث يف إحدى -رمبا- جعلتنا نتجاوز      

البنية : الذي أرنا بروايته اجلديدة ضمري املتكلم و ندرسها ضمن عنوان " فيصل األمحر" هوالكتاب اجلزائريني و 

  .السردية يف رواية ضمري املتكلم

وقد كان سبب اختيارنا هلذا املوضوع و هلذه الرواية بالذات هو أنه مل يسبق أن درست املدونة ذا العنوان      

إضافة إىل اجنذابنا ألسلوب الكاتب الرائع يف جمال السرد و الكتابة مما خلق لدينا الرغبة امللحة لدراسة إحدى 

  .رواياته فوقع اختيارنا على هذه املدونة

  :ارة عن جمموعة من األسئلة مفادهاالذي قادنا إىل صياغة إشكالية جاءت عب األمرو و ه     

  الكاتب روايته ؟ بىن عليهااليت السردية ما هي أبرز العناصر - 

  إىل أي مدى كان حتقيقه جلمالية السرد ؟- 

  ؟)الرواية(تطويع أساليب اللغة العربية يف هذا اال  استطاعوهل - 



                                                                                                مقدمة

 

 ب 

 

  :قمنا ببناء خطة ارتكزت على األسئلةعن هذه  اإلجابةوحملاولة 

  قدمةم- 

  )البنية، السرد، البنية السردية( و املفاهيم املشكلة لعنوان حبثنا املصطلحاته حتديد في حناول :مدخل- 

، املكان، الزمانالشخصية، : م اخلاصة امكونات البنية السردية، وقمنا بتحديد املفاهي تناولنا فيه :أولفصل - 

  .احلوار، الوصف و اللغة

مسارا يشبه إىل حد كبري الفصل األول من حيث ترتيب العناصر و إسقاطها على الرواية تناولنا فيه : فصل ثانٍ - 

  ).بنية الشخصية، بنية املكان، بنية الزمان و بنية احلوار(

  .يف الروايةسنركز فيها على ما توصلنا إليه من نتائج ارتبطت بعناصر البنية السردية : خامتة- 

  .تراوح بني املنهج الوصفي األسلويب و السيميائي - تقريبا-وقد اعتمدنا يف دراستنا على هذه على منهج متكامل 

  :استفدنا يف اجناز هذا البحث من عدة مراجع هلا عالقة باملوضوع، أمهها 

  ". لصالح فضل) "نظرية البنائية يف النقد األديب ( كتاب - 

  ".آلمنة يوسف) "السرد يف النظرية و التطبيق تقنيات ( كتاب - 

  ".لبول ريكور) "الوجود و الزمان و السرد ( كتاب - 

عدم تشعب جماالت الدراسات السردية و  :كأي حبث أكادميي ال خيلو حبثنا هذا من الصعوبات أمههاو      

اإلجرائية و عدم حصولنا على دراسات التحكم جيدا يف إجراءات التحليل أحيانا لعدم إملامنا بعناصر املناهج 

  .على املدونة نستعني ا يف حتليلنا 



                                                                                                مقدمة

 

 ج 

 

فائق االمتنان نتقدم جبزيل الشكر و  أن إالال يسعنا هنا   - إذ من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا–ا للجميل رد     

كل خري     ابحث فجزاه اهللا عنالذي أفادنا بنصائحه و إرشاداته أثناء إجناز هذا ال" بشري أعبيد"إىل أستاذنا املشرف 

أي جهد يف إماطة اللثام عن كثري من  الذي سلمنا الرواية شخصيا ومل يدخر " محرفيصل األ"نشكر الروائي كما 

اليت  - كل بامسه–املناقشة جلنة األمور اخلاصة بالرواية فجزاه اهللا عن كل خري وال ننسى أن نتقدم جبزيل الشكر إىل 

أصبنا فمن اهللا سبحانه وتعاىل و إن ن فإاملتواضع الذي اجتهدنا فيه قدر استطاعتنا  البحث  صوبت وقومت هذا

  .قصرنا فمن أنفسنا أخطأنا و 

  "و آخر دعوانا احلمد هللا رب العاملني " 

  

 

  

   

 



  

  :مدخل

  مفاهيم عامة 
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  : مدخل

 :(structure)  تعريف البنية -1

 :لغة  -  أ

بىن البناء يبىن، بنيان «الذي جاء فيه أن " معجم العني"وردت كلمة بنية يف الكثري من املعاجم اللغوية منها      

واملبناة كهيئة السرت غري أنه واسع بلغة على مقدم الطراف وتكون املبناة  ال ورب البنية : والبنية الكعبة، يقال(...) 

 .، نرى مفهوم البنية هنا مرتبط بالبناء، وبالتحديد بناء القبة)1(»]القبة[كهيئة 

ويف احلديث » نقيض هدم شّيدها وأقام جدراا: بىن، يبين، أبن، بنيا، وبنيانا الدار«: القاموس اجلديد للطالب

، جند يف هذا التعريف أيضا أن البنية مرتبطة بالبناء )2())املؤمن للمؤمن كالبنيان يشّد بعضه بعضا(( :الشريف

  .والتشييد بشكل عام

  )3(.»صيغتها الفطرة: ج بىن، م، ص، بىن، ما بىن، هيئة البناء، شكل اجلسم من الكلمة: بنية«: الرائد

بنية وبىن وبنية وبىن، بسكر الباء مقصور مثل جزية وجرى، يقال «": ابن منظور"لسان العرب لـ و ورد يف      

، ومن خالل هذا القول يتبني لنا )4(»أعطيته ببناء أو ما يبتين به داره: فالن صحيح البنية أي الفطرة، وأبنية الرجل

  .أن البنية موضوع منظم له صورته اخلاصة ووحدته الذاتية

َياٌن  ﴿:كما وردت لفظة البنية يف قوله عز وجل      ِإن اللَه ُيِحب الِذيَن يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِلِه َصفا َكأَنـُهْم بـُنـْ

، مما يعين أن تراص األشياء وتضامه يشكل لنا بنية، وكذلك الناس إذا تضاموا )04: اآلية الصف(﴾َمْرُصوصٌ 

  .وتقاربوا يصبحوا كأم بنيان واحد

                                                           

  .125، ص 2003، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، العني، ج"الفراهيدياخلليل بن أمحد " )1(
  .158، ص 1991، 7، قاموس اجلديد للطالب، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط"علي بن هادية وآخرون" )2(
  .182، ص 2003، 1، الرائد، دار العلم للماليني، د ب، ط"جربان مسعود" )3(
، 4، دار صادر، بريوت، لبنان، ط2، لسان العرب، جملد "علي أبو الفصل مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقيحممد بن مكرم بن " )4(

  .365، ص )بىن(، مادة 2005
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 :اصطالحا  -  ب

حتليل قوانني البنائية " "رومان جاكبسون"ظهر مصطلح البنية مع الشكالنيني الروس أثناء حبثهم الذي يتقرر عند  

  .، أي التوجه حنو العناصر البنائية املؤسسة لعمل األديب"للغة واألدب

احلاصلة بني شبكة العالقات «: فهيتعددا يف املفاهيم بتعدد الدارسني كل حسب جماله عرفت البنية       

" Story"املكونات العديدة للكل وبني كل مكون على حدة والكل، فإذا عرّفنا احلكي بوصفه يتألف من قصة 

، من هذا التعريف نفهم )1(»مثال كانت بنيته هي شبكة العالقات بني القصة واخلطاب" descoure"وخطاب 

ة وعمليات تتميز بالتواصل فيما بينها، حبيث أن كل أن البنية ترمجة ملوضوع العالقات املوجودة بني عناصر متعدد

  .عنصر حيدد ويغري نفسه من خالل عالقته بالعناصر األخرى

ارتبط مصطلح البنية بعدة مفاهيم كالشكل الذي هو عبارة عن تنظيم منطقي يتم إدراكه عن طريق العقل       

فهوم البنية مفهوم اموعة، حيث أن البنية هي أو الفكر، ولعل من بني املفاهيم األساسية اليت انبثق عنها م

ترمجة موعة من العالقات املوجودة بني عناصر خمتلفة وعمليات أولية تتميز فيما بينها بالتنظيم والتواصل بني «

نظام أو نسق من العالقات الباطنة املدركة وفقا ملبدأ األولية املطلقة «، لذا وصفت بأا )2(»عناصرها املختلفة

نسق يتصف بالوحدة الداخلية أو اإلنتظام الذايت على : للكل على األجزاء له قوانينه اخلاصة احملايثة من حيث هو

حنو يفضي فيه أن نعري يف العالقات إىل تغري النسق وعلى حنو ينطوي معه اموع الكلي للعالقات على داللة 

  )3(.»يغدو معها النسق دال على املعىن

لبنية تعين النسق الداخلي للنص له معىن فهو مرتبط ارتباطا وثيقا مبصطلح احملايثة، والعالقة الباطنة مبعىن أن ا      

  4.بني أجزاءه

                                                           

  .191، ص 2003، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، مصري، ط مرييتسيد إمام، : ، قاموس السرديات، تر"سنجريالد بر " )1(
  .121، د ت، ص 2النظرية البنائية يف النقد األديب، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط، "صالح فضل" )2(
  .413، ص 1993، 1، د ب، طدحالصباجابر عصفور، دار سعاد : ، عصري البنيوية، تر"آديتكرو زيل" )3(
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بأا شبكة العالقات احلاصلة بني املكونات العديدة للكل وبني كل مكون على «" جريالد برانس"ويرى       

القصة (وخطاب مثال كانت بنيته هي شبكة العالقات بني حده والكل، فإذا عرفنا احلكي بوصفه يتألف من قصة 

  )1(.»)اخلطاب والسرد(و) القصة والسرد(، )واخلطاب

نظام من العناصر « : فريبط مفهوم البنية باألثر األديب فيقول عنها أا بنية أي" جان موكاروفسكي"أما       

 )2(.»عنصر معني على بقية العناصر احملققة فنيا واملوضوعة يف تراتبية معقدة جتمع بينها سيادة

إذن، نرى أن مفهوم البنية ال خيرج من كونه عالقة بني جمموعة عناصر أو عبارة عن نظام أو نسق، فهو ال        

فالبناء ال يبحث عن حمتوى الشيء وخصائص هذا احملتوى بل يبحث يف «يهتم بأي من اخلصائص األخرى 

بعض بقصد الكشف عن وحدة العمل الكلية، وذلك من خالل منوذج عالقة األجزاء حول عناصر بعضها ب

يقدمه الباحث أشبه ما يكون بالنموذج اهلندسي أو الرياضي ويف وسع هذا النموذج أن يستوعب الوحدات أو 

  )3(.»العناصر اليت يتكون منها ويربز عالقة بعضها ببعض سواء كانت تلك العالقة ظاهرة أم خفية

يتضح أن مفهوم البنية يعين  الرغم من تعدد املفاهيم و التعاريف إال أن املعاين تبقى متقاربة ،و على يف األخري    

 .البحث يف العالقة القائمة بني أجزاء وعناصر النص الذي يكشف عن وحدة العمل الكلية

 

  

  

  

  

                                                           

  .191، ص 2003ط، السيد إمام، مرييت للنشر واملعلومات، د ب، د : ، قاموس السرديات، تر"جريالد برانس" )1(
  .37، ص 2002، 1، معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر، مكتبة لبنان، بريوت، ط"لطيف زيتوين" )2(
يناير، ، املرايا احملدثة من البنيوية إىل التفكيك، أمحد مشاري العدواين، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، د ط، "عبد العزيز محودة" )3(

  .177، ص 1978
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 : narration)(تعريف السرد -2

 : لغــــــــة   - أ

اقتحاما له داللته وبواعثه، حيث أن مصطلح السرد مل يعد حبيس املفاهيم اقتحم السرد حياتنا الثقافية       

جماال تتمظهر من خالله كيفيات انتظام الكالم «الكالسيكية اليت جتعله ال يربح حقل القصة أو احلكاية إذا أصبح 

  )1(.»وتالحق متتالياته والبحث يف معماريته املمتدة يف جمموع مقوالته العامة

سرد القراءة واحلديث ليسرده سرًدا، أي يتابع بعضه بعضا، والسرد اسم جامع للذروع وحنوها من « :معجم العني

راد من النعال ومسيت النعل والسارد والزراد واملسّرد، املتقب قال كما خرج السّ (...) عمل احللق املسّردي 

كما قالوا لألسد أزد فإذا صغر أزد رجعوا إىل املخصوفة اللسان مسرًدا، ومسي الزراد سرًدا ألن السني قريبة من الزاي  

  .، ونرى أن السرد هو تتابع احلديث والقراءة ومرتبط أيضا بتسمية بعض األشياء)2(»السني قالوا أسيد

تقدمة شيء على شيء تأيت به متسقا بعضه يف : عن السرد يف اللغة مبعىن) د.ر.س(وردت مادة «: لسان العرب

ديث وحنوه يسرده سردا إذا تابعه، وفالن يسرد احلديث سرًدا إذا كان جّيد السياق أثر بعض متتابعا، سرد احل

  .، أي أنه مرتبط باحلديث خاصة اجليد واملتسلسل)3(»له

  .من خالل هذه التعاريف يتضح لنا أن السرد تنوع وتعدد يف املعاجم اللغوية إال أا تنصب يف معىن واحد      

 : اصطالحا  -  ب

، وبذلك يكون )4(»نقل احلديث من صورا الواقعية إىل صورة لغوية«مصطلح نقدي حديث وهو السرد       

   (...) السرد إحدى أساليب اللغة العربية اليت يتبعها الكتاب واألدباء يف كتابة القصص والروايات واملسرحيات 

                                                           

  .13م، ص 2011، 1، شعرية اخلطاب السردي، دار األملعية للنشر والتوزيع، قسنطينة، اجلزائر، ط"عبد القادر عميش" )1(
  .235، باب السني، ص 1، العني، ج"اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي األزدي اليحمدي" )2(
  .161-160، لسان العرب، ص "ابن منظور" )3(
  .38، ص 2015، 1، تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، املؤسسة العربية للدراسة والنشر، بريوت، لبنان، ط"آمنة يوسف" )4(
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الذي يقوم به اإلنسان وهو فالكاتب يكون من خالل عمل فين تسلسال لألحداث، والسرد نظام لساين       

  )1(.»فعل يقوم به الراوي الذي ينتج القصة هو فعل حقيقي أو خيايل، مثرته اخلطاب«

، وقد يكون ...)الرواية، القصة(يتضح من هذا القول أن السرد أساسه الراوي الذي ينتج العمل السردي        

  .نتاجه خطاب دال هذا العمل حقيقيا أو خياليا، مبعىن قصة واقعية أو خيالية

 : ( structure narrative)تعريف البنية السردية -3

إن مفهوم البناء يف اآلداب يدور حول إخراج األشياء واألحداث واألشخاص من دوامة احلياة وقانوا مث       

: "شلوفسكي"رصفه يف بنية أخرى وقانون الفن الفلكي جتعل من شيء ما واقعة فنية فيجب عليك كما يقول 

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

  )2(.»ذلك الشيء من تشاركاته العادية

ومعىن ذلك أن هذه األشياء نفسها تصبح هلا وجود جديد ألا حينئذ تصبح جزء من بنية جديدة، وعلى       

اجلديدة تتمثل يف نصوص معينة وحمددة فإن الدراسة ينبغي أال تقتصر على بنية النص الرغم من أن هذه البنية 

ومدى تأثريها يف صياغة هذه املتواليات اجلديدة فيه، بل ينبغي أن متتد لتشمل الطراز أو اخلطة التصميمية لنوع 

لشأن، إذ ينظر يف هذه وتلك إىل ذلك النص، ذلك ألن بىن األعمال األدبية والفنية تشبه البىن املعمارية يف هذا ا

املتواليات النوعية اليت ترصف اجلزئيات يف شكل طراز ما أو شكل نوع ما من األبنية، من خالل حتققه يف مناذج 

متعددة وهذا الشكل أو الطراز هو جمرد منوذج حمقق بالفعل يف جمموعة من األعمال املنجزة، ومن مث فإن الدراسة 

عمارة ال ختتص بعمارة واحدة بل ياكل نوعية عامة تشمل مجيع األبنية اليت ينتمي إليها، للطراز البنائي لفن ال

وباملثل فإن دراسة الطراز البنائي للسدود أو املعابد ال ختتص بسد واحد أو معبد واحد، وكذلك األمر بالنسبة لفن 

  .الرواية والقصة القصرية

                                                           

  .105، ص 2002، 1، دار النهار للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط)عريب، اجنليزي، فرنسي(، معجم مصطلحات نقد الرواية "لطيف زيتوين" )1(
  .16، ص 2005، 3، البنية السردية للقصة القصرية، مكتبة اآلداب، ط"يم الكرديعبد الرح" )2(
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الية احلياة إىل متوالية الفن يؤدي كما يقول الشكالنيون الروس من ناحية أخرى فإن إخراج الشيء من متو       

إىل تغريب، والتغريب إمنا أن يكون شعريا يعتمد على ااز واإلستعارة والصور اخليالية وإما أن يكون سرديا يعتمد 

حلياة وترصف يف اخليايل الدال، مبعىن أن األشياء اليت خترج من متوالية ا العامل واحلكي  على طبقات اخلطاب و

عن اإلجراءات  "شلوفسكي"متوالية الفن األديب أما أن تدخل يف بنية شعرية، وإما أن تدخل يف بنية سردية، يقول 

األشياء لدى الشعراء تنتقص خالعة أمساءها القدمية حاملة معىن إضافيا إىل «تم يف عملية البناء الشعري تاليت 

املفهوم من املتوالية الداللية اليت كان يوجد ا مث حيله مبساعدة كلمات أخرى جانب اإلسم اجلديد دالليا أن خيرج 

  )1(.»املتوالية داللة خمتلفة

كان ينظر إىل بنية ما داخل النص الشعري و تسمى البنية الشعرية " شلوفسكي"ويتضح من خالل هذا القول أن 

البنية السردية مل يتوقف على مفهوم واحد مستقل قرينة البنية السردية، ومن خالل كل ما سبق نالحظ أن مفهوم 

 .السرد  حوهلا يف قضايا اآلراءبل اختلفت و تعددت 

                                                           

  .17، ص 2005، 3، البنية السردية للقصة القصرية، مكتبة اآلداب، ط"عبد الرحيم الكردي.د" )1(



  

  :الفصل األول

  عناصر البنية السردية 
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جيب بالضرورة التطرق ألهم مكونات هذه البنية، وكيفية دراستها، فما  سة البنية السردية ألي عمل روائيلدرا     

  .؟هي أهم مكونات البنية السردية؟ وكيف تتم دراستها 

 :  (structure de caractère )بنية الشخصية -1

ال ميكن تصور رواية بال أعمال كما ال ميكن تصور أعمال بال شخصيات حيث تعترب الشخصية عمود       

العمل وركن أساسي ال ميكن اإلستغناء عنه، فهي اليت حترك األحداث فال حدث بدون شخصية، حيث تقوم 

النقاد نظرا لكوا هي هذه األخرية بتحريك كال من الزمان واملكان، وقد حظيت باهتمام كبري لدى  الدارسني و 

وتتطور الشخصية بتطور العمل العنصر األكثر فعالية، وأحد احملاور األساسية اليت ال غىن عنها يف العمل الروائي 

األديب، وقد اختلفت وتنوعت تعريفات الشخصية وهذا راجع إىل ِاختالف الدارسني يف رآهم ومدارسهم 

  .الشخصية الروائية متحركة تعرب عن أغراضه وأهدافه اخلاصة واجتاهام ويسعى الروائي دائما بأن تكون

 : مفهوم الشخصية - 1-1

 :لغـــــــــة  - أ

سواء اإلنسان إذا رأيته من بعيد، وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت «أن الشخصية " العني"جاء يف كتاب       

شخًصا،  السري من بلد إىل بلد وقد شخص بشخص: شخصه، ومجعه الشخوص واألشخاص، والشخوص

ارتفع، وشخصت الكلمة يف الفم، إذا مل يقدر : ورم، وشخص ببصره إىل السماء: وأشخصته أنا، وشخص اجلرح

العظيم الشخص، بني الشخاصة وأشخصت هذا على هذا إذا أعليته : على خفض صوته ا والشخيص

 )1(.»عليه

أشخص وشخوص وأشخاص، : بعِد، ج سواء اإلنسان وغريه تراه من«الشخص " قاموس احمليط"جاء يف        

ذهب : رفـََعُه ومن بلد إىل بلد: فتح عينيه، وجعل ال َيْطِرف، وَبَصرَهُ : ارتفع وبصرُهُ : وَشَخَص كمنع، شخوصا

ارتفعت حنو احلنك : ارتفع عن اهلدف والنجم طلع والكلمة من الفم: وسار يف ارتفاع واجلُرُح انـَْتَرب، وورِم والسهم
                                                           

  .401، ص 2003، 1لكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط، كتاب العني معجم لغوي تراثي، دار ا"اخلليل بن أمحد الفراهيدي" )1(
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أمٌر أقلقه أتاه : ان ذلك خلقة أن يشخص بصوته، فال يقدر على خفضه وشخص به، كعيناألعلى، ورمبا ك

أزعجه : املتجهم وأشخصه: بُدن، وضخم والشخيص اجلسيم، وهي اء والسيد ومن املنطق: وأزعجه وَككرُمَ 

  )1(.»فاوتاملختلف، واملت: جاز سهمه اهلدف واملتشاخص: وفالن حان يْسرَُه وذهابه وبه اغتابه، والرامي

مجاعة شخص اإلنسان وغريه، مذكر، واجلمع أشخاٌص وشخوٌص «: الشخص" لسان العرب"أما يف       

 )2(.»والشخص سواء اإلنسان وغريه تراه من بعيد ،وشخاصٌ 

  .من خالل هذه التعريفات ال ميكن حصر كلمة الشخصية يف معىن واحد أو كلمة واحدة

 :اصطالحا  - ب

العامل الروائي ليست وجودا فقط بل تعد احملور األساسي والدور الفعال يف جناح األعمال إن الشخصية يف      

الفنية فهي تعترب القطب الذي يتمحور حوله اخلطاب السردي ونظرا ألمهيتها ال ميكن الفصل بينها وبني احلدث 

 .ألا تقوم به

تعدد االختصاصات والتوجهات، علم وقد تعددت التعاريف واختلفت ملصطلح الشخصية، وذلك حسب        

  .النفس، علم االجتماع، الفلسفة واألدب وهذا األخري الذي سنقف عنده مقدمني تعاريف خمتلفة للشخصية

 : عند النقاد الغرب •

الشخصية الروائية هي نتاج عملي تأليف وكان يقصد أن هويتها موزعة يف النص عرب « :"روالن بارت"  - أ

 )3(.»يتكرر ظهوره يف احلكي" علم"تستند إىل اسم األوصاف واخلصائص اليت 

أحد املقاييس األساسية اليت يعتمد عليها لإلعرتاف بكاتب الرواية أنه روائي « :"جورج لوكاتش"  - ب

 .يف هذا التعريف بني لنا أنه ربط الشخصية الروائية بالكاتب احلقيقي "جورج لوكاتش"، )4(»حقيقي

                                                           

  .845، دار احلديث، القاهرة، د ط، د ت، ص )أبو الوفاء اهلوريين: تر(قاموس احمليط  ،"جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي" )1(
  .2211، لسان العرب، ص "ابن منظور" )2(
  .51، ص 2000، البنية السردية من منظور النقد الغريب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، د ط، "محيد حلميداين" )3(
  .51، ص 1970نايف بلوز، وزارة الثقافة، دمشق، د ط، : دراسات يف الواقعية، تر ،"جورج لوكاتش" )4(
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 : عند النقاد العرب •

جئنا إىل الدراسات النقدية يف العامل العريب فإننا جند أن معظم النقاد املعاصرين خيلطون بني مصطلحي إذا       

  .تارة أخرى" الشخصيات"تارة و" األشخاص"فهم يقولون " الشخص" "الشخصية"

الشخصية هي اليت تصنع اللغة وهي اليت تثبت أو تستقبل احلوار، وهي اليت تصطنع « :"عبد المالك مرتاض"  - أ

تقع عليها املناجاة وهي اليت تنهض بدور تضرمي الصراع أو تبسيطه من خالل أهوائها وعواطفها، وهي اليت 

الزمن يف أهم وهي اليت تتحمل العقد والشرور فتمنحه معىن جديدا، وهي تتكيف مع التعامل مع (...) املصائب 

، فالشخصية من املكونات السردية املهمة اليت تستند إليها "املاضي واحلاضر واملستقبل: "أطرافه الثالثة

 )1(.»الوظائف

أن هذه الشخصيات باختالفها " تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي"ترى يف كتاا  :"يمنى العيد"  - ب

الفعل هو ما «تنتج من خالل العالقات اليت تقوم بني الشخصيات هي اليت تولد األحداث وهذه األحداث 

 )2(.»ينسجوا وتنمو ا، فتتشابك وتتعقد وفق منطق خاص اميارسه أشخاص بإقامة عالقات فيما بينهم 

  .وآالمتعترب الشخصية جزء ال يتجزأ من العامل الذي حنياه فهي املرآة العاكسة حلياة اإلنسان وما يعيشه من آمال 

 : أنواع الشخصيات - 1-2

هي املركز اليت تدور حوله األحداث وهي :  (le personnage principal )الشخصية الرئيسية  - أ

ائما ولكنها هي اليت تقود الفعل وتدفعه إىل األمام وليس من الضروري أن تكون الشخصية الرئيسية بطل العمل د

منافس هلذه ا لشخصية وتلقى اهتماما كبريا من قبل الشخصية احملورية، وقد يكون يف بعض األحيان هناك 

الراوي، وتسند للبطل وظائفا وأدوارا ال تسند للشخصيات األخرى، وغالبا ما تكون هذه األدوار مثمنة داخل 

 .الثقافة واتمع

                                                           

  .38، ص 1998، يف نظرية الرواية، الس الوطين للثقافة والفنون واألدب، الكويت، "عبد املالك مرتاض" )1(
  .42، ص 1990، 1وزيع، بريوت، لبنان، ط، تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي، دار الغرب للنشر والت"ميىن العيد" )2(
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القارئ، الشخصية الرئيسية متثل مناذج إنسانية معقدة وهذا التعقيد هو الذي مينحها القدرة على جذب       

فهذا النوع من الشخصية حيظى باهتمام السارد، حيث خيصها دون غريها عن باقي الشخصيات األخرى بقدر 

من التميز، ومينحها حضورا طاغيا حتتل به مكانة مرموقة، فهي األساس وعليها نعتمد حني حناول فهم مضمون 

  .العمل السردي

يصطفيها املؤلف لتمثل ما أراد تصويره والتعبري عنه من  كما تعترب الشخصيات الرئيسية شخصيات فنية      

وتتميز هذه الشخصية باستقاللية الرأي، وأبرز وظيفة تقوم ا هي جتسيد معىن احلدث «أفكار وأحاسيس 

القصصي لذلك فهي صعبة البناء وطريقها حمفوف باملخاطر، فهي اليت تقود العمل دائما، ولكنها دائما هي 

  )1(.»ة وقد يكون هناك منافس أو خصم هلاالشخصية احملوري

الشخصية الرئيسية هي ارى الغري متقطع الذي يربط األحداث بغريها، والذي يدور حوله النص السردي        

  .والذي تكون دائما بارزة أكثر من الشخوص األخرى

فعال، واحملرك األساسي نستنتج مما سبق أن الشخصية الرئيسية هي العمود الفقري وهي العنصر ال       

  .لألحداث يف العمل الروائي وهي سبب جناحه، وال ميكن االستغناء عنها

الشخصيات الثانوية هي النوع الثاين  : (le personnage secondaire)الشخصية الثانوية  - ب

كالعامل واليت ال تقل أمهية عن الشخصيات الرئيسية نظرا للدور الذي تلعبه يف حتريك وتطور األحداث فهي  

املساعد يف التفاعل الكيميائي يأيت ا الروائي لربط األحداث أو إكماهلا، وهي املساعد الرئيسي للشخصية 

الرئيسية وتظهر يف املشهد من حني آلخر لتحتك بالشخصيات الرئيسية فتخلق لنفسها عاملا من احليوية واإلهتمام 

 .يف الرواية

                                                           

  .57، ص 2001، 1، حتليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، منشورات االختالف، اجلزائر، ط"حممد بوعزة" )1(
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لبطل أو تعيق له، وغالبا ما يكون ظهورها يف سياق األحداث، أو تقوم بدور تكميلي مساعد ل«فهي       

، من )1(»مشاهد ليس هلا دور كبري يف احلكي، وهي بصورة عامة أقل تعقيدا وعمقا ومقارنة بالشخصيات احملورية

خالل هذا القول نفهم أن الشخصية الثانوية ال تظهر بكثرة على عكس الشخصيات الرئيسية اليت تكون هي 

اس، وقد تعمل على إبراز الشخصية الرئيسية وتقوم بعمل تتابعي للبطل أو تكون ضده، والشخصيات األس

فقد تكون عناصر من اتمع تشكل السياق اإلنساين باعتبارها معيارا أو مؤشرا «الثانوية توظف أساليب عديدة 

 أو نظريا أو زوجا متمما هلا، وقد داال على ما هو عادي أو مألوف، وقد تكون ندى للشخصية الرئيسية، أو مثيال

، يتضح لنا من )2(»تكون أدوات حلالة إنسانية أو وضع حيوي ورمبا كانت رموزا جلوانب احلالة الوجودية السائدة

خالل ما سبق أن الشخصية الثانوية هلا دورها ومكانتها يف الرواية، وهي الدرع املساعد لربوز الشخصية الرئيسية 

  .ووظيفتها وحىت الصفات املوجودة فيهاوبيان دورها 

 :( structure de lieu) بنية المكان - 2

لقد حظي املكان يف الرواية باهتمام كثري من الدارسني، ألن املكان يف النص الروائي يتجاوز كونه جمرد شيء       

حمورا أساسيا من احملاور اليت صامت أو خلفية تقع عليها أحداث الرواية، فهو غالب يف الرواية حامل للداللة، ميثل 

تدور حوهلا عناصر الرواية، فاملكان الروائي فضاء متخيل خيلق عنصر التشويق، وجيلب انتباه القارئ له دور كبري 

وحضور قوي يف اخلطاب الروائي، حيث تنوعت املعارف اليت اختذت منه موضوعا للدرس والبحث وللتوضيح 

  .واالصطالحي لهأكثر سنتطرق إىل املفهوم املعجمي 

  

  

  

                                                           

  .301م، ص 1990، 1، بنية الشكل الروائي، املركز الثقايف العريب، ط"حسن حبراوي" )1(
  .58الرواية املغاربية، املؤسسة الوطنية لالتصال والنشر والتوزيع، د ب، د ط، د ت، ص ، تقنيات البنية السردية يف "إبراهيم عباس ")2(
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 : عريف المكانت - 2-1

 : ورد تعريف لفظة املكان يف عدة معاجم لغوية نذكر منها :لغــــة  -  أ

مكون،  صنبة....بيض الضب وحنوه: ْكُن واملُِكناْلمَ «": اخلليل بن أمحد الفراهيدي"لـ " العني"يف كتاب       

  .َمِكنة: والواحدة

َمْفَعل ألنه موضع للكينونة، غري أنه ملا كثـَُر أجروه يف التصريف جمرى : واملكان يف أصلي تقدير الِفْعل      

أن : مكّنا له، وقد متكن، وليس بأعجب من َمتسكن من املِْسكني، والدليل على أن املكان مفعل: الفعال، فقالوا

  )1(.»هو مّين مكان كذا وكذا إال بالنصب: العرب ال تقول

وحنومها مِكَنت، كَسِمَع فهي مكوٌن، بيض الصنبة واجلرادة تف، ْكُن، وَككاْلمَ «": القاموس احمليط"يف       

: بيضها، واملكانة: ، بكسر الكاف، وضمها، أي))وأقر والطري على مكانِتها((وأمكنت، فهي ُممكٌن ويف احلديث 

املتمكن ما يقبل احلركات اإلسم  مكناء و: التؤدة كاملكنية واملنزلة عند ملٍك ومكن، ككرم، ومتكن، فهو مكني، ج

: ينبُته، وأبو مكني، كأمريٍ : نبٌت، وواٍد مميكن: أمِكنة وأماِكن، واملكان بالفتح: املوضع، ج: الثالث، كزيٍد واملكان

  )2(.»نوح بن ربيعة تابعي ومكنته من الشيء، وأمكنته منه، فتمكن واستمكنَ 

مكان يف أصل تقدير الفعل مْفَعٌل، ألنه موضع : الليت: املكان واملكانة واحد، التهذيب«": لسان العرب"

مكّنا له وقد متكن، وليس هذا : لكينونة الشيء فيه، غري أنه ملا كثر أجروه يف التصريف جمرى فعال، فقالوا

والدليل على أن املكان َمْفَعٌل أن العرب ال تقول يف معىن هو مىن مكان  : بأعجب من متسكن من املسكني، قال

  )3(.»كذا إال مفعل كذا وكذا بالنصبكذا و 

  

  

                                                           

  .790كتاب العني، ص،" اخلليل بن أمحد الفراهيدي" )1(
  .1550قاموس احمليط، ص  ،"دين حممد بن يعقوب الفريوز أباديجمد ال ")2(
  .4250، لسان العرب، ص "ابن منظور" )3(
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 : اصطالحا  - ب

إن موضوع  الدراسات حول موضوع املكان ال تكاد جتمع على تصور ورأي واحد موحد فمنها ما يقدم        

اليت تشكل بنية النص تصورين أو ثالثة ومنها ما يقتصر على تصور واحد فقط، ويعد املكان من بني أهم األركان 

باقي عناصر الرواية ال ميكنها أن تقوم إال حبضور مكان جيمعهما ليكون النص أكثر مصداقية وإبالغا الروائي، ألن 

وللمكان عالقة محيمية مع اإلنسان، كونه مبثابة اجلسد الذي حيتوي الروح، وكل منهما يؤثر يف اآلخر، وأكثر «

، حيث عرفه أحد )1(»صفت اإلنساناألماكن اليت يتعلق ا اإلنسان هي البيت أو إذا وصفت البيت فقد و 

، فال ميكن للذات )2(»ال أحداث وال شخصيات ميكن أن تلعب دورها بفراغ دون مكان«: الباحثني بقوله

  .الشخصية أن تربز مكانتها وأمهيتها إال من خالل تفاعلها وِانسجامها مع املكان املوجود فيه

وهو ليس جزءا من الشيء، ألنه مساٍو للشيء احملوي وفيه  احلاوي األول«أما أرسطو فريى أن املكان هو        

، فاملكان حيتل مكانة مرموقة وواسعة عند الفالسفة فقد خصصت له أماكن خاصة يف معظم )3(»األعلى واألسفل

ليس بناء خارجيا مرئيا، وال «: املؤلفات، وإن اختلف أصحافها يف حتديد حمدد له، واملكان عند الناقد األديب هو

  )4(.»زا حمدد املساحة، وال تركيا من غرف وأسيجة ونوافذ بل هو كيان من الفعل املغري، واحملتوى على تاريخ ماحي

ويتضح لنا أن مفهوم املكان اختلف من ناقد إىل ناقد ومن علم آلخر، فكل واحد يفسره حسب ختصصه وفهمه 

يف ساحة الرواية وهو حيظى بقيمة داللية وفنية توازي ووجهة نظره، وهلذا تنوعت اآلراء واملفاهيم، وله أمهية كبرية 

  .على حنو ما القيم األخرى للعناصر ااورة يف الرواية

  

                                                           

  .91، ص 2000، 1وظيفة اللغة يف اخلطاب الروائي الواقعي عند جنيب حمفوظ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط، "عثمان بدري ")1(
  .67، ص 2005، شعرية اخلطاب السردي، احتاد كتاب العرب، دمشق، د ط، "حممد عزام" )2(
، دار فراديس للنشر والتوزيع، البحرين، 1، ط)اجلدوة، حصار، أغنية املاء والنار(ت ، املكان يف الرواية البحرينية، دراسة يف ثالث روايا"حسني فهد" )3(

  .55، ص 2003
، الد اخلامس )سلسلة الدراسات اإلنسانية(لسحر خليفة، جملة اجلامعة اإلسالمية ) باب الساحة(، مجاليات املكان يف رواية "بسام علي أبو بشري" )4(

  .273، ص 2007عشر، العدد الثاين، 
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 : أنواع المكان - 2-2

املكان هو أحد املكونات األساسية اليت تبىن على أساسه الرواية وتنقسم األماكن يف بنية العمل السردي        

  .إىل أماكن مفتوحة وأماكن مغلوقة

 :)  ( espaces ouvertsاألماكن المفتوحة  - أ

من املعروف بأن املكان املفتوح حيز مكاين خارجي ال حتده حدود ضيقة، ومن هنا يتضح لنا أن األماكن       

املفتوحة تكون عامة والكل له احلق فيها وتعد من بني الفضاءات اهلامة اليت تسمح للجميع باإللتقاء والتبادل 

ونقصد بِانفتاح احليز املكاين واحتضانه لنوعيات «أفق واسعة ومساحتها شاسعة وغري حمدودة والتواصل، فهي ذو 

  )1(.»خمتلفة من البشر وأشكال من األحداث

وتعدد األمكنة املفتوحة يف النص الروائي الواحد تزيد النص رونقا وتناسقا ومجاال وتنوعا وهلا أمهية كبرية يف       

، )2(»اإلمساك مبا هو جوهري فيها أي جمموع القيم والدالالت املتصلة ا«القارئ على الرواية فهي تساعد 

  .فاألماكن املفتوحة أماكن غري حمدودة وغري متناهية

 :) lieux fermes( األماكن المغلقة  - ب

إىل أبعاد هي أماكن إقامة الشخصيات وحتركها وهلا أمهية بارزة يف الرواية قام بوضعها الكاتب لإلشارة       

يكشفها القارئ وخيتارها اإلنسان حسب ذوقه وشخصيته وطريقة تفكريه باإلضافة أا متثل حالة اِنتقال خاصة،  

وأما اإلنغالق فنعين به خصوصية املكان (...) «: كما أا متتاز بفضاء ضيق وحمدود، ويعرفها عبد احلميد بورايو

اليت يلجأ إليها اإلنسان ويعرب فيها عن مشاعره عن أفراحه  ، فهي)3(»واحتضانه لنوع من العالقات البشرية

وأحزانه، لذلك فهو املكان املؤثر باحلدود اجلغرافية اهلندسية الذي يكشف عن األلفة، فهو مكان نفسي يقدم 

واملكان املغلق هو مكان العيش والسكن الذي يأوي اإلنسان فيه فرتات طويلة من «للشخصية األمان واالستقرار 
                                                           

  .146، منطق السرد، دراسة يف القصة العربية اجلزائرية احلديثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، د ط، ص "عبد احلميد بورايو" )1(
  .79، ص 1990، 1، بنية الشكل الروائي، املركز الثقايف العريب، لبنان، ط"حسني حبراوي" )2(
  .146، ص 1994السرد، دراسات يف القصة اجلزائرية احلديثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ، منطلق"عبد احلميد بورايو" )3(
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، فالبيت مسكنه حيميه من الطبيعة وخماطرها، والغرفة جزء من البيت هلا )1(»لزمن، سواء بإرادته أو بإرادة اآلخرينا

خصوصيتها فهي متتاز بالراحة والسكينة، واملدرسة مؤسسة تعليمية ا يتعلم ويتلقى خمتلف الدروس، واملقهى 

  .راف احلديث األصدقاءمكان عام جيلس فيه لشرب القهوة أو الشاي أو تبادل أط

من أهم دارسي املكان يف الرواية، وقد أعطى مناذج للفضاء يف كتابه املسمى بـ " غاستون باشالر"يعّد        

يف  H.Mوضع هنري ميشو «: يقول" جدل الداخل واخلارج: "فنجده يف فصله املعنون بـ" مجاليات املكان"

" agorphobie"  ةواخلوف من األماكن املفتوح" claustrophobie"من األماكن املغلقة  اخلوف داخلنا

جنبا إىل جنب، وهو ذا قد حول اخلط الفاصل بني الداخل واخلارج وبفعله هذا من منطق سيكولوجي حكم 

  )2(.»اليقينيات الكسولة للحدوس اهلندسية، اليت يسعى علماء النفس بواسطتها للتحكم باملكان

هو مكان خاص لفئة معينة من الناس، وهناك بعض الروائيني ربطوا الوضع االجتماعي  واملكان املغلق      

والسياسي بتولد املكان املغلق وبطبيعة احلال ال ننسى اجلانب النفسي والداخلي للشخصية فلهم دورا هاما وبارزا 

  .يف احلكم على نوعية املكان

 :)(structure du temps بنية الزمن -3

من بني املفاهيم اليت ظل الفكر البشري حياول حتديد ماهيته والولوج إىل حقيقته ويكتسي حلة  يعّد الزمن      

لغوية واصطالحية، وهو من أهم العناصر اليت يتكون ضمنها الوجود بشكل عام، وسنحاول توضيح ذلك من 

  .بعض اجلوانب وتكون اإلنطالقة من تعريفه لغة

  

  

  

                                                           

  .163، ص 2003، املكان يف الرواية البحرينية، فراديس للنشر والتوزيع، اإلمارات العربية املتحدة، د ط، "فهد حسني" )1(
  .197، ص 1948، 2املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، طغالب هلسا، : ، مجاليات املكان، تر"غاستون باشالر" )2(
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 : تعريف الزمن - 3-1

 : لغــــة  - أ

الزمُن : اسم لقليل الوقِت وكثريه، ويف احملَكمِ : الزمن والزمان«" لسان العرب"وردت كلمة الزمن يف معجم      

شديٌد، وأزمن الشيء طال عليه الزمان، واإلسم من ذلك : والزماُن العصُر، واجلمع أَْزُمٌن وأَْزماٌن وأْزِمَنٌة، وزمن زاِمنٌ 

األخرية عن (أقام به زمانًا وعامله مزامنة وزمانًا من الزِمِن : باملكانوأزَمن ) عن ابن األعرايب(الزمن والزمنة 

 )1(.»)اللحياين

أزمان : العصر وامسان لقليل الوقت وكثريه، ج: حمرّكة وكسحاب«أن الزمن " القاموس احمليط"وجاء يف معجم       

احلب : كمشاهدة، والزمانة: وعامله مزامنةتريد بذلك تراخي الوقت : وأزمنة وأزمٌن ولقيته ذات الُزَمْنيِ كزُبـَْريِ 

زماِن  :َن وَزْمَىن، وُمْذَزَمنة، حمركة أيوالعاهة، زِمَن، كفرَِح زَمًنا وزُْمَنة، بالضم، وزمانًة، فهو زِمٌن وزمٌني، ج، زميُنو 

ربيعة بن زماِن شهل بن شيبان بن : أتى عليه الزمان، وزمان بالكسر والشد، جّد لفند الزماين، واسم الفند: وأْزَمن

عبد اهللا : إىل آخره َسْهٌو ومنهم...زِماُن بن نيم اهللا: بن مالك بن صعب بن علي بن بكر بن وائٍل، وقول اجلوهري

وتري بن املنذر بن : بن معبد التابعي، وإمساعيل بن عباد وحممد بن حيىي بن فياض احملدثان الزمانيون، وكساحبة

  )2(.»حمدثان: ن زمانةحيك بن زمانة، وأمحد بن إبراهيم ب

 : اصطالحا  - ب

يعّد الزمن عنصرا مهما من عناصر النص السردي فهو الرابط بني األحداث والشخصيات واألماكن، إذ       

يشكل حمورا جوهريًا يف العمل الروائي ومنطلقا أساسيا يتشكل بواسطته العمل الفين فال ميكن أن نتصور أحداثا 

فهو بالنسبة للرواية عمودها الفقري الذي يشد أجزاءها كما يعترب حمور احلياة  ختييلية أو واقعية خارج الزمن

مظهرا ومهيا بزمن األحياء واألشياء فتتأثر مباضيه الومهي غري املرئي غري «" عبد املالك مرتاض"ونسجها يقول 

                                                           

  .1867، لسان العرب، ص "ابن منظور" )1(
  .720، القاموس احمليط، ص "الفريوز آبادي" )2(
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أننا ال حنس به وال  احملسوس والزمن كاألكسجني يعايشنا يف كل حلظة من حياتنا ويف كل مكان من حركاتنا غري

  )1(.»نستطيع أن نلتمسه وال أن نراه

حني صنع اهللا العامل صورته األزيل متحركة «: يرى أن الزمن يلتحم بالوجود حيث قال "أفالطون"حيث أن       

  )2(.»وفق للعدد وأطلق عليه الزمان

إن «: يرى أن الزمن واحلركة متالزمان، ويؤكد على استحالة الفصل بينهما فيقول "ابن رشد"يف حني أن         

تالزم احلركة والزمان صحيح، وإن الزمان هو شيء يفعله الدهر يف احلركة ألنه ليس ميتنع وجود الزمان إال مع 

  )3(.»ن ضرورةاملوجودات اليت ال تقبل احلركة أما املوجودات املتحركة أو تقدير وجدها فيلحقها الزما

ويتضح لنا أن الزمن بالنسبة للرواية هو أساسها وعمودها وذا أمهية مزدوجة فهو من ناحية ذو أمهية بالغة      

بعاملها الداخلي، حركة شخوصها وأحداثها وأسلوب بنائها ومن ناحية أخرى، فإنه ذو أمهية بالغة بالنسبة 

  .لرواية كما أنه وسيط احلياة أيضا، ألن الرواية ف احلياةلصمودها يف الزمن بقائها واندثارها فهو وسيط ا

على العموم الزمن بالنسبة للروائية أداة ميكن ِاستعماهلا للتوصل أو اإلحياء وهو بالنسبة إلينا نافذة ميكن أن نطل 

  .منها على أحداث الرواية وعلى مشكالا وقضاياها وأبرز ما يدور فيها

  : الترتيب الزمني - 3-2

الرتتيب الزمين من أساسيات الرواية، فهو يعترب البنية األساسية هلا إذ أنه حظي باهتمام كبري من طرف       

الدارسني األدبيني، فهو يعترب عملية تقدمي األحداث بشكل مستمر بدءا من املاضي مث مرورا باحلاضر لكي يصل 

سردية وال ميكن ألي عمل سردي أن خيلو من الزمن ألنه إىل املستقبل، والبنية الزمنية ترتبط ارتباطا وثيقا بالبنية ال

  .على أساسه تبىن أحداث الرواية

                                                           

  .157، ص 1زائر، ط، ألف ليلة وليلة، حتليل سيميائي تفكيكي حلكاية مجال بغداد، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجل"عبد املالك مرتاض" )1(
، 1997، 3، القصة العربية عصر اإلبداع، دراسة للرد القصصي يف القرن الرابع اهلجري، دار النشر للجامعات، مصر، ط"ناصر عبد الرزاق املواىف" )2(

  .149ص 
  .63، ص 1993حممد العريب، دار الفكر اللبناين، بريوت، د ط، : ، افت التهافت، تقدمي وضبط وتعليق"ابن رشد")3(
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ينبغي على الروائي أن مييز الزمن داخل اخلطاب الروائي بني الزمن املتدفق  «أنه " عبد اجلليل مرتاض"يرى        

لسرد أو زمن الكتابة زمن املؤلف، حيث كالتاريخ وهو الفرتة الزمنية املتصورة أي زمن األحداث الروائية وبني زمن ا

الزمن احلاضر الذي يعود إىل املاضي والزمن احلاضر الذي : تتداخل احلركات الزمانية يف اإلثارة الزمنية على شكلني

، ويتضح من خالل هذا التعريف أن الزمن يف الرواية نقصد به حركة الرواية القصصية )1(»يصري إىل املستقبل

  .زمن فيه انكسار رأي العودة على الوراء أو  القفز إىل األمام أم أنه يف تتابع وانتظام وتسلسلونقصد ا هل ال

األول أنه زمن التفاعل بني خمتلف الشخصيات «: عام مبعنيني" ريكور"وقد جاء الزمن السردي عند       

سردي يف النص وخارجه أيضا، هو والظروف، والثاين أنه زمن مجهور القصة ومشمعيها، أو بعبارة وجيزة، الزمن ال

  )2(.»زمن الوجود مع اآلخرين

 : )( récupération اإلسترجاع  - أ

يعترب أبرز التقنيات السردية اليت تعددت تسميتها وهذا راجع إىل كثرة وتنوع الدراسات اليت اهتمت مبوضوع       

والتحليل وكل باحث اعتمد على تسمية السرد وبطبيعة احلال كل باحث لديه طريقته اخلاصة يف البحث والتفكري 

معينة، رآها مناسبة باإلضافة إىل أن اإلسرتجاع هو تلك املفارقة الزمنية اليت تعيدنا إىل املاضي، أي اسرتجاع 

املاضي واستذكار ما فات أي أن يرجع الراوي إىل حدث قد فاته وجند يف معجم مصطلحات نقد الرواية أن 

  )3(.»السر تقوم على عودة الراوي إىل حدث سابق خمالفة لسري«اإلسرتجاع هو 

اسرتجاع خارجي، اسرتجاع داخلي، : وحسب رأي الدارسون وصلوا إىل تقسيم اإلسرتجاع إىل أنواع وهي       

  ).مزجي(اسرتجاع خمتلط 

                                                           

  .63، ص 1993، البنية الزمنية يف القص الروائي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د ط، "عبد اجلليل مرتاض" )1(
  .29، ص 1999، 1سعيد الغامني، املركز الثقايف العريب، بريوت، الدار البيضاء، ط: ، الوجود والزمان والسرد، ترمجة وتقدمي"بول ريكور" )2(
  .100، ص 2002، 1، معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر، بريوت، لبنان، ط"ف زيتوينلطي )3(
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 الذي يستعيد أحداثا وقعت ضمن زمنهو «:   ( recuperation interne )ياإلسترجاع الداخل •
 )1(.»بعد بدايتهااحلكاية أي 

            هو ذاك الذي يستعيد أحداثا تعود إىل «: ( récupération externe ) ي اإلسترجاع الخارج •
 )2(.»ما قبل بداية احلكاية

وهو ذاك الذي يسرتجع حدثا بدأ قبل بداية احلكاية « : (retour mixte ) اإلسترجاع المختلط •

 )3(.»واستمر ليصبح جزءا منها فيكون جزء منه خارجيا واجلزء الباقي داخليا

لإلسرتجاع أمهية كبرية يف النصوص الروائية، وذلك ملا يتميز به من مؤشرات ووظائف وتقنيات وبطبيعة احلال       

  .ختتلف من رواية إىل رواية أخرى

واملقصود به االجتاه حنو املستقبل أي استحضار أحداث ستقع يف  : (anticipation) الستباقا  - ب

 .املستقبل، حيث يقوم السارد بسرد أحداث أولية متهيدية، فالسارد هنا يقفز على زمن احلاضر ليصل إىل املستقبل

وذكر حدث مل حين وقته بعد، خمالفة لسري زمن السرد تقوم على جتاوز حاضر احلكاية «واالستباق هو       

  )4(.»واالستباق شائع يف النصوص املروية بصيغة املتكلم

سرد حدث يف نقطة ما قبل أن يتم اإلشارة إىل األحداث السابقة، حبيث يقوم ذلك "كما أن االستباق هو       

ن نصل إىل املستقبل أو حىت ، واملقصود من هذا التعريف أنه عن طريق االستباق ميكننا أ"السرد يف مستقبل الرواية

معرفة ما يدور فيه أو اإلشارة إليه رغم عدم الوصول احلقيقي له، وتنقسم االستباقات من حيث التحقق من عدمه 

  : إىل ثالث استباقات وهي

وهنا يكون اخليال واقعيا  : (l’anticipation peut être vérifiée )استباق ممكن التحقق •

  .يكون هدف الشخصية منسجم مع كل إمكانياته

                                                           

  .20ص  ،املرجع السابق)1(
  .19ص  نفسه، املرجع)2(
  .21، ص نفسهاملرجع )3(
  .15ص املرجع نفسه،  ")4(
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وهنا تقوم  : (l’anticipation n’est pas vérifiable)استباق غير ممكن التحقق •

  .الشخصية وتسعى إىل حتقيق ما يفوق قدراا وقدرات كل احمليطني ا

يتمثل هذا االستباق يف قصص : (une attente extraordinaire ) استباق خارق للمألوف •

  )1(.»وإعادة تشكيلها مرة أخرى(...) اخليال العلمي اليت تستطيع تدمري األرض 

هلذه االستباقات أمهية كبرية ومن بينها شد القارئ وإدخاله يف النص من خالل تشويقه ملا سيحصل         

  .مستقبال

 : )( structure de dialogue بنية الحوار -4

احلوار تقنية من تقنيات الرواية، وهو احملادثة اليت تكون بني الشخصيات داخل الرواية، ويعترب من أهم  يعترب       

التقنيات وأبرزها وهذا راجع إىل دوره يف استنطاق الشخصيات والتواصل بينهم داخل الرواية، إضافة إىل أنه يعترب 

طبيعة، بيئة، مهنة، (مالمح الشخصية من كل جوانبها  املرآة والصورة العاكسة للرواية فهو يساهم بأي طريقة رسم

عملية تبادل لوجهات النظر قائمة على االنفتاح واالحرتام بني أشخاص «، باإلضافة إىل أنه ...)سلوك

، والبنية )2(»وجمموعات من أصول وتراثات ثقافية، دينية ولغوية خمتلفة يف إطار من التفهم واإلحرتام املتبادلني

فهوم حديث يرتكز على احلوار بصفة كبرية باعتباره شرطا أساسيا من حيث أنه مشاركة أو مبادلة احلوارية م

  .أطراف احلكي بني املتحاورين للوصول إىل املعىن احلقيقي

  

  

 

  

                                                           

  .40، دار فارس للنشر، ص 2004، عمان، 1، إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، ط"أمحد محد النعيمي" )1(
  .9، فن احلوار، د ط، ص "عماد أبو صاحل" )2(
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 مفهوم الحوار-4
 : لغــــــــــة  - أ

: إىل أن يفصل عن أمه، جضعه أو ولقد الناقة ساعة ت: بالضم وقد يكسر«احلوار " القاموس احمليط"جاء يف      
ُحورةُ حورة و حأ

َ
اجلواُب كاحلوير واَحلواِر ويكَسُر واحلرية واحلوْيرة ومراجعة النطق، : ريان وحوران، واحملاورة واحملورة وامل

  )1(.»وحتاوروا تراجعوا الكالم بينهم
 )2(.»ناقشجادل، باحث، : حاور حماورة وحوارا«" العربية الكالسيكية واملعاصرة"ويف معجم     

 : اصطالحا  - ب

حديث يدور بني اثنني على األقل ويتناول شىت املوضوعات، أو هو كالم يقع بني األديب و نفسه أو من ينزله «
، واملقصود باحلوار هنا تبادل معلومات )3(»مقام نفسه، يفرض منه اإلبانة على املواقف والكشف عن خبايا النفس

الوصول إىل معىن معني أو إعطاء الصورة املالئمة واملناسبة لشخصية عروض وأفكار بني شخص وآخر من أجل 
  .ما

لفظ عام يشمل صورا عديدة منها املناظرة واادلة ويراد به مراجعة الكالم واحلديث بني «: وهو أيضا       

سيد جت«: ، وهو عنصر فعال فين يساهم يف)4(»طرفني دون أن يكون بينهما ما يدل بالضرورة على اخلصومة

، يتضح لنا أن احلوار هو عبارة عن نقاش )5(»أحداث الرواية مبا يضيفه من حيوية وحركة على املشهد السردي

يديره أطراف احلوار يف مسألة معينة وميتاز بالبعد عن التعصب من أجل إظهار احلق باحلجج والرباهني واهلدف من 

 َقدْ  ﴿: وراءه الوصول إىل ما يف أذهام كما أنه جاء يف القرآن الكرمي مبعىن اادلة باليت هي أحسن قال تعاىل

يٌع للُه قـَْوَل الِتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللِه َواللُه َيْسَمُع َتَحاُورَُكَما ِإن اللَه َسمِ َسِمَع ا

  ).01: اادلة، اآلية(﴾َبِصيرٌ 

                                                           

  .420-419، القاموس احمليط، ص ص "الفريوز آبادي" )1(
  .513، ص 1، معجم العربية الكالسيكية واملعاصرة، مكتبة لبنان ناشرو، ط"يوسف حممد رضا" )2(
  .9واية العربية، كلية اآلداب، جامعة بغداد، األردن، د ط، دت، ص ، مشكلة احلوار يف الر "جنم عبد اهللا كاظم": ينظر )3(
  .8، فن احلوار، ص "عماد أبو صاحل" )4(
  .159، ص 2001، يف الرواية والقصة واملسرح قراءة يف املكونات الفنية واجلمالية السردية، اجلزائر، د ط، "حممد حتريشي" )5(
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مكتوبا أم شفويا فاحلوار عبارة عن تبادل املعلومات واألفكار واآلراء سواء أكانت تبادال رمسيا أم غري رمسي،        

  .بني شخصني أو أكثر الغاية منها الوصول إىل غاية ما

  : ينقسم احلوار إىل نوعني ومها: أنواع الحوار - 1- 4

 :( dialogue extérieur) الحوار الخارجي  - أ

حوار تتناوب فيه شخصيتان أو أكثر للحديث «وهو ذلك احلوار الذي جيمع بني شخصيتني أو أكثر وهو       

املشهد داخل العمل القصصي بطريقة مباشرة، ويعتمد احلوار املباشر على الذي يتوىل بدوره إظهار أقوال يف إطار 

الشخصية، وهذا النوع من احلوار له حضوره الواضح يف الكتابة الروائية العربية التقليدية وهو أكثر انتشارا فيها، 

روائية، ولتحديد عالقة زمنية ظاهرة يف املشهد من ويستعمله الروائيون للكشف عن املالمح الفكرية للشخصية ال

خالل وضع الشخصيات يف إطار الفعل واحلركة والنطق، فتتوقف اللقطة عند فعل الشخصية وحوارها وتقدم 

 )1(.»الشخصية نفسها مبوضوعية معربة بصدق عن أفكارها ومشاعرها ومواقفها من غري تدخل من الراوي

التعريف أن احلوار اخلارجي هو ذاك احلوار الذي يدور ويشرتك فيه شخصني أو  ويتضح لنا من خالل هذا      

أكثر يف العمل الروائي حول قضية معينة، حيث يكون هذا احلوار من خالل تبادل األفكار بني الشخصيات 

ارسني للكشف عن املتحاورة بطريقة مباشرة، وهذا النوع من احلوار األكثر انتشارا واستعماال من قبل الروائيني والد

مالمح الشخصيات عن طريق األلفاظ املنطوقة أو عن طريق العبارات املستعملة، إضافة إىل مالمح الوجه 

واحلركات واإلشارات واالنطباعات اليت تظهر على الشخصيات أثناء احلوار حىت تكون أكثر واقعية وتأثريا من 

مرآة عاكسة لنفسية الشخصيات أو تعبريا عن بيئته خالل التعبري بصدق عن أفكارها ومشاعرها واحلوار هو 

: جمردة من املعىن، وللحوار اخلارجي مفهوم آخر يظهر فيه على أنهاالجتماعية فال يقتصر على أداء وظيفة مجالية 

أحد الدعائم وأحد أهم األسس اليت يقوم عليها النص املسرحي، وذلك ألنه املادة األساس يف البنية احلوارية، إذ «

ن البنية احلوارية تكون أداة فاعلة يف نسج العالقات مع البىن األخرى، وهو يف النص املسرحي وجه من وجوه أ
                                                           

  .214م، ص 2004، 1إبراهيم نصر اهللا، دار الكندي، عمان، ط، السرد الروائي يف أعمال "هيام شعبان" )1(
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يفرتض الغري، فاللغة على حد تعبري سارتر، ليست ظاهرة مضافة إىل الغري استعمال اللغة، وهو من هذه الناحية 

  )1(.»...ولكنها هي الوجود للغري

  .يعترب من أحد الدعائم األساسية اليت يقوم عليها احلوارفاحلوار اخلارجي      

  :(dialogue interne) الحوار الداخلي  - ب

وهو عكس احلوار اخلارجي فهو حوار من جهة واحدة وال يكون فيه اشرتاك لشخصني أو أكثر يف تبادل      

ويتجه احلوار «ماضية أطراف احلديث أي أنه حديث النفس لذاا جراء موقف ما أو اسرتجاع لذكريات 

الداخلي يف الرواية إىل صراع ضمين بني شخصية املؤلف اليت حبل عليها، وما اكتسبه من علم ورؤية ذاتية 

للطبيعة، وتطلع إىل الغد املوعود الزاهر املنبعث من روح األدب، واحمليط الذي يعيش فيه املوسوم بعصر 

وار عبارة عن تقنية سردية يستخدمها الفن الروائي للكشف عن ، وهذا احل)2(»الدميقراطية، والعامل التكنولوجي

أفكار الشخصية وهواجسها وانفعاالا ومشاعرها الداخلية وهو عبارة عن حوار ساكن غري موجه ألحد 

  .ويقتضي علىي شخصية واحدة

  :) ( structure de description بنية الوصف -5

الوصف من املقومات اجلمالية للعمل السردي، كما أنه يعترب عنصرا فعاال يف العمل الروائي، إذ أن  يعدّ        

القدرة على الوصف هي اليت جتعل القارئ مشدودا إىل هذا العمل مبهورا مسحورا ال يقوى احلركة، ويرغب يف «

ر املشاهد وتقدمي الشخصيات والوصف ، فالوصف يستخدم لتصوي)3(»املزيد وال يكسر هذه املتعة إال متعة أخرى

  .والتعبري عن املواقف واملشاعر واالنفعاالت

  

  
                                                           

  .39م، ص 2012-هـ1433، دار غيداء، عمان، ط)ناهض الرمضاين منوذجا(، البنية احلوارية يف النص املسرحي "قيس عمر حممد" )1(
  .4- 3، ص ص )اجلزائر(ذجا، جامعة تيارت ، التشكيل اللساين يف حوارية الرواية عند الطاهر وطار، الشمعة والدهاليز أمنو "عمر عروي" )2(
  .155، ص 2001، يف الرواية والقصة واملسرح، قراءة يف املكونات الفنية اجلمالية السردية، اجلزائر، د ط، "حممد حتريشي" )3(
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  : مفهوم الوصف- 5-1

 : لغـــــــة  - أ

الوصف : حاله واهلاء عوض من الواو، وقيل: وصف الشيء له وعليه وصفا وصفة«أن " لسان العرب"جاء يف 

ونعته، وتواصفوا الشيء من الوصف، وقوله عز  الوصُف وصفك الشيء حبليته: املصدر والصفة احلِْلَية، الليث

أراد ما تصفونه من الكِذِب،  ،)112نبياء، االيةاأل( ﴾َورَبـَنا الرْحَمُن اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ ﴿: وجل

  )1(.»أمكن وصُفه: سأله أن يصفه له واتصف الشيء: واستوصفه الشيء

ْهرُ : وصفه يصفه وصًفا وصفة: وصف«": القاموس احمليط" وجاء يف       
ُ
توجه لشيء من : نَعَته، فاتصف وامل

عبيد اهللا : مالك بن عامر، ومن ولده: العارُف بالوْصِف، ولقب أحد سادام، أو سامه: حسن السرية، والوصافُ 

لغ حّد ب: وصائف، وَكُكرم: وصَفاُء، كالوصيفة، ج: اخلادم واخلادمة، ج: بن الوليد الوّصايف احملدث وكأمري

سأله أن يصف : وصفه بعضهم لبعض، واستوصفه لدائه: اإليصاف والوصافة، وتواصفوا الشيء: اخلدمة، واالسم

كالعلم والسواد، وأما النحاة فإمنا يريدون ا النعت، وهو اسم الفاعل واملفعول، أو ما : له ما يتعال جبه والصفة

  )2(.»يرجع إليهما من طريق املعىن، كمثل وشبه

 : حااصطال  - ب

يعترب الوصف فنا من فنون األعمال الروائية فهو يستخدم لوصف وتصوير املشاهد وتقدمي الشخصيات        

نشاط فين ميثل باللغة األشياء واألشخاص واألمكنة وغريها وهو «والتعبري عن املواقف واملشاعر واالنفعاالت وهو 

واملركب النحوي واملقطع وأيا يكن شكله اللغوي، فهو أسلوب من أساليب القصة يتخذ أشكاال لغوية، كاملفردات 

  .، فالوصف يعترب رسم لثالثة عناصر أساسية وهي األشياء، األمكنة واألشخاص)3(»خيضع لبنية أساسية

                                                           

  .4849، لسان العرب، ص "ابن منظور" )1(
  .1758، القاموس احمليط، ص "الفريوز أبادي" )2(
  .438العرب، ص  ، لسان"ابن منظور" )3(
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يف ) اردة من الغاية والقصد(عرض وتقدمي األشياء والكائنات والوقائع واحلادث «ويعرف أيضا بأنه       

عوضا عن الزمين، وأرضيتها بدال من وظيفتها الزمنية، واهنيتها بدال من تتابعها، وهو تقليديا وجودها املكاين 

يفرتق عن السرد والتعليق وميكن أن يقال عن أي وصف إنه يتألف من مضمون تيمة تشري إىل الشيء أو الكائن 

  )1(.»)منزل مثال(أو املوقف أو احلوادث 

نصرا مهما من عناصر السرد بل إنه قد يكون أكثر ضرورة للنص السردي ع«ويف موضع آخر اعترب الوصف       

من السرد على اعتبار أنه ال يوجد عمل إبداعي تعرف احلكاية طريقه يأيت خاليا من الوصف، فالوصف آلية 

  )2(.»فاعلية يف عامل السرد حىت إنه ال ينهض بذاته

التخلي عن عنصر الوصف ألما مرتبطان ومكمالن  من خالل هذا التعريف يتبني أن السرد ال يستطيع      

  .لبعضهما حىت أن الوصف بلغ أمهيته أكثر من السرد وال يستطيع التخلي والتربأ منه كل نص سردي

الوصف سلطان الرواية العربية احلديثة واملعاصرة وحاضر بآلياته «وقد أثبتت بعض الدراسات أن       

أنه ملمح من أبرز مالمح التجديد وطريقة يف التعبري غايتها احملاكاة وميثل املرئيات واسرتاتيجيات بنائه وإضافة إىل 

  )3(.»والالمرئيات متثيال حسيا

 :أنماط الوصف - 5-2

  .الوصف البسيط، الوصف املركب والوصف االنتشاري: للوصف ثالث أمناط وهي      

 : الوصف البسيط  -أ 

هو الوصف الذي يتكون من مجلة وصفية مهيمنة وقصرية ال حتتوي إال على بعض الرتاكيب الوصفية «      

الصغرى، إذ ال يستطيع هذا النمط من الوصف جماوزة داللته املسخر هلا من السرد، إال أنه بفضل تالمحه مع بقية 

                                                           

  .58، ص 2003، 1، ط368حممد الرببري، الس األعلى للثقافة، العدد : عابد خزندار، مراجعة: ، املصطلح السردي، تر"جريالد برانس" )1(
، ص 2006، 1رة، طعبد احلليم فرحات، الناشر مركز احلضارة العربية، القاه: ، آليات السرد يف الشعر العريب املعاصر، تص"عبد الناصر هالل" )2(

134.  
  .33، بريوت، ص1عبد اللطيف حمفوظ، وظيفة الوصف يف الرواية، دار الكتاب اللبناين املكتبة اجلامعية، مكتبة املدرسة، ط: "ينظر" )3(
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لة اجتماعية يكون هلا دور فعال يف اإلشارات الوصفية األخرى اخلاصة بالشخصيات واألمكنة واألشياء يشكل دال

، ويعد هذا الوصف وسيلة من وسائل اإلثارة يف القصة فإنه يسعى للمحافظة على وضع )1(»فهم القصة وتأويلها

  .يتناسب مع أوصاف أخرى للشخصية

  :الوصف المركب  -ب 

الروائي شريطة   الذي ينتهي إىل السرد) العنوان(ويقصد به الوصف الذي ينصب على الشيء املوصوف «     

كون هذا الوصف معقدا، إما بفضل االنتقال من املوصوف إىل أجزائه ومكوناته أو بانتقال إىل احمليط العام هلذا 

، ويتضح لنا أن هذا الوصف هو عكس الوصف البسيط فهو وصف معقد فهو )2(»املوصوف أو املضمون ضمنه

 .وصف ينتقل من املوصوف إىل أجزائه ومكوناته

  :النتشاريالوصف ا  -ج 

ويقصد به ذلك الوصف الذي يركب األشياء واملشاهد واللوحات بشكل يسمح له أن يصري حمورا مهيمنا «     

فلتة من املعىن املسبق وثائرة على حتكيمية نالوصف الذي تتوارد فيه تفاصيل م خيضع ملشيئة حمور السرد، إنه ذلك

 )3(.»مغايرة عالنيةعنواا ومهدمة ملعامله بفضل خلقها لداللة 

  :وظائف الوصف - 5-3

إن للوصف وظائف خمتلفة وكل وظيفة بطبيعتها تتميز عن األخرى حسب الدور الذي تؤديه وقد عرفت        

هذه الوظائف قدميا فأينما جند ظاهرة الوصف، فبالتأكيد تتبعها الوظائف، وحنن هنا بصدد دراسة وتقدمي بعضا 

  : منها من أمهها نذكر

  
                                                           

صص سرديات، ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، خت"سعيد بوطاجني"، فعاليات الوصف وآلياته يف اخلطاب القصصي عند "مدحية سابق" )1(
  .21، ص 2012قسم اللغة وآداا، جامعة احلاج خلضر باتنة، سنة 

نقد : ، البنية السردية يف رواية جيلوسيد لفارس كبيش، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت يف اللغة واألدب العريب، ختص"مرمي خببخ"، "إميان بوشلية" )2(
  .60، ص 2016-2015عريب معاصر، جامعة جيجل، 

  . 60، ص نفسهاملرجع  )3(
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 ): Description informative(الوظيفة اإلخبارية  -1

تعترب هذه الوظيفة من الوظائف الرئيسية يف وظائف الوصف ولذلك للدور املهم الذي تؤديه داخل العمل «     

     )1(.»عارف ومعلومات فهي ضرورية ملتابعة السردمالروائي فدور هذه الوظيفة يكمن يف تقدمي 

نشر و تفسري و توضيح املعلومات اليت يريد أن  وظائف الوصف ألا تسعى دائما إىل الوظيفة اإلخبارية من أهم

  .يفهمها القارئ أو غريه 

 ): Description Performative(وظيفة تطوير  -2

يف هذه الوظيفة يتميز الوصف باحلركة، فهو ذو حركة يف ذاته وجند ذلك يف الصفات واملوصوفات اليت «      

األعمال، حبيث ميكن هلاته الصفات أن تطور وتغري يف أعمال الشخصيات وذلك سيطّور أحداث تتصل حبركة 

  )2(.»الرواية

 ): Description Explicative (وظيفة تفسير  -3

هذا النوع من الوظائف يف الوصف يتم تفسري سلوك الشخصيات وأوضاعها وعالقاا، ولقد ازدهر هذا «     

صوص مع واقعي القرن املاضي يف القصص الغريب، وهو يقوم على وصف النوع من الوصف على وجه اخل

  )3(.»الشخصيات واملالبس واألثاث وغريها مبا يساعد على تفسري بعض ما سلف من مساا أو أعماهلا وأحواهلا

 ): Description Représentative(وظيفة التمثيل  -4

مسات املوصوفات وهو الذي جنده على سبيل املثال يف هذه الوظيفة تكون وظيفة الوصف متثيل بعض «     
عندما يرد وصف إحدى الشخصيات بالثراء والذوق الرفيع، مث جند متثيل مظاهر هذه السمة من خالل وصف 

  )4(.»بيتها أو أثاثها

                                                           

هوارة سعيدة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف اآلداب واللغة : ، بنية الوصف ووظائف يف رواية الشمس يف علبة لــ"شتوي فاطمة الزهراء" )1(
  .49، ص 2016-2015، جامعة حممد حيدر بسكرة، سنة "زاعز نزيهة"أدب حديث ومعاصر، إشراف الدكتور : العربية، ختصص

  .51، ص نفسهاملرجع  )2(
  .52، ص  نفسه املرجع )3(
  .54، ص "هوارة سعيدة"، بنية الوصف ووظائفه يف رواية الشمس يف علبة لـ "شتوي فاطمة الزهراء" )4(
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 ): Description Expressive(وظيفة تعبير  -5

ونفوسها وقيمها، ويكون خاصة من خالل هذه الوظيفة يضطلع ا الوصف املعرب عن أحوال الشخصيات «     

وصف الطبيعة والبيئة وصفا يستحق بالتعبري عن األفكار واألحاسيس، لكنه ليس إيغال يف بواطن 

  )1(.»الشخصيات

 ): Description Introspective(وظيفة استبطان  -6

واملوحي خبلجات النفس تتعلق هذه الوظيفة مبا هو داخلي يؤديها املتصل باستكناه بواطن الشخصيات «     

" خاصة" ويكتسب مسات" الواقع"وخواطر الذهن، وهنا يفقد العامل اخلارجي عند وصفه السمات اليت له يف 

  )2(.»جمانسة إلحساس حمدد أو رؤية معينة

 ): Fonction Decorative(الوظيفة التزينية  -7

املستقبل فإىل جانب كونه يصور مشهدا يهدف إىل خلق أثر نفسي عند «هذا النوع من الوصف مجايل حبيث

  )3(.»واقعيا، فإنه يهدف كذلك إىل إحداث أثر شاعري لدى القارئ

 : ) ( structue de la langue بنية اللغة •

من أنواع اإلبداع األديب بوجه عام ويف السرد الروائي بوجه خاص، فاللغة تعد من بني أهم تعترب الرواية نوع       

عناصرها فهي القالب الفين الذي تصب فيه مجيع األحداث والشخصيات الروائية، وعليه فاللغة هي منظومة من 

للكاتب الذي يستخدمها للتعبري، العالمات والرموز، كما أا جمموعة من القوانني والقواعد كما أا تعترب وسيلة 

الفصحى، العامية، اللغات (وقد عمد الروائيون إىل توظيف لغات متنوعة فأصبحت الرواية خليط من اللغات 

مييلون إىل استخدام اللهجة العامية كما أن الروائيون أصبحوا ال يعتمدون كثريا عن الفصحى وأصبحوا ) األجنبية

فلغة احلديث العادي غالبا ما تقود إىل اإلقبال على الرواية، حيث أن اللغة تستخدم كأداة توصيل وتقرير 
                                                           

  .55، ص السابقاملرجع  )1(
  .56، ص نفسهاملرجع  )2(
  .58، ص نفسهاملرجع  )3(
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واستخدام اللهجة العامية يف الرواية يكون أكثر بساطة يف انتقاء واختيار الكلمات حىت ميكن إيصال الرسالة 

ملعلومة للقارئ إذا كانت لغة بسيطة، فاللغة هي السبب يف ايصال ا واضحة، للقارئ بطريقة مبسطة وصورة

فالقارئ يستطيع اإلنسجام والتفاعل مع الرواية بطريقة سهلة وتصله املعلومة بشكل جّيد، أما إذا كانت اللغة 

     ات أما املعقدة معقدة فستكون طريقة إيصال املعلومة صعبة، واللغة البسيطة يستطيع قراءا من خمتلف املستوي

فتنحصر بني طبقة معينة وتعترب اللغة هي األداة اليت تبىن عليها عناصر املوضوع واألحداث والشخصيات والزمان 

 .واملكان يف النص الروائي، كما أا الوسيلة اليت بفضلها حتقق تقنيات السرد والوصف واحلوار مجيعا



  

  

  :الفصل الثاني

البنية  تمظهرات

  السردية في الرواية
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  ":فيصل األحمر"التعريف بالروائي  -1

  01/10/1973اجلزائر / من مواليد والية تبسة «     

، دكتوراه يف النقد املعاصر 2001، ماجستري أدب عريب 1995، ليسانس أدب عريب 1991بكالوريا رياضيات 

2011.  

، أستاذ مساعد يف املدرسة العليا لألساتذة قسنطينة 1998_1996أسبوعية العامل الثقايف  مدير حترير

عضو مبخرب الدراسات االجتماعية األدب، جامعة قسنطينة و سانيات و ، عضو خمرب الرتمجة يف الل2004_2001

  .األدبية جبامعة جيجل

أندلس و حممد ماسينيسا و يقيم مبدينة الطاهري مايا، أريام، : متزوج بالشاعرة وسيلة بوسيس و أب ألربعة أطفال

  .والية جيجل 

  :المؤلفات 

  :في السرد

 .2002قصص من اخليال العلمي _وقائع من العامل اآلخر •

 .2003رواية _رجل األعمال  •

 .2007رواية جتريبية من اخليال العلمي _أمني العلواين •

 .2015رواية _حالة حب •
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  :في الشعر

 .2002_املتاهةاخلروج إىل  •

 .2007_مساءالت املتناهي يف الصغر •

 .2008_فدلّ ...قلّ  •

 .2011_املعلقات التسع •

 .2014_جمنون وسيلة •

 .2017_الرغبات املتقاطعة •

  :نقد و ترجمة

 .2004_شعر يوسف سبيت_اجلحيم  واجلنون •

 .2011_كتاب تارخيي للشريف بن حبيلس _اجلزائر الفرنسية كما رآها أحد األهايل •

 .2009_كتاب تارخيي و سياسي لفرحات عباس_ستعمارليلي اال •

 .2010_رواية للطاهر جاووت_املسلوب •

 .2009_رواية أللدوس هكسلي _عامل جديد فاضل •

  )1(.»  2005_السيميائية الشعرية •

  :حول الرواية -2

ضمري املتكلم و أنت تقرأ العنوان يتبادر إىل ذهنك أا رواية من شخصية واحدة، أو املتحدث فيها شخصية 

واحدة، إال أا أشبه بغرفة االعرتاف، إذ تقوم شخصياا بتقدمي عن ما كان حيدث خالل العشرية اليت مرت على 

                                                           

)1(com.blogspot.faycel-lahmeur.www  
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غاية بداية احلراك، لكاتب كبري و هو ما يطلق إىل  1978هذا الوطن بداية من وفاة الرئيس هواري بومدين سنة 

على أمل أن يكتبها جليل يقرأ كل ما حدث،عن وطن يصارع كل مقومات الفشل يف النهوض "الشيخ"عليه لقب 

يف ظل ست ليايل يأخذنا الكاتب بسرد ممتع على ما عانته البالد حينها و كل التالعبات اليت كانت حتدث و 

لكثري من محامات الدم، و قد ذكر يف الرواية العديد من الشخصيات الفاعلة يف تلك اخليانة اليت أدت وقوع ا

الفرتة، تبحث هلا عن مؤلف يدون حكايتها اليت يتهددها النسيان االجتماعي، و املوت الفيزيائي و الصمت 

أي مستنقع ( السياسي و قد حتدث أيضا مصري الفن يف تلك الفرتة، رواية ما أن تنهيها حىت تقول يف نفسك 

) .قذر ذلك الذي كانت تعيشه البالد  

رواية ضمري املتكلم رواية سياسية تارخيية، تتناول احلراك الشعيب اجلزائري هي حصيلة موعة من أناس      

بسطاء، أشخاص هم من النخب اليت آلت بسبب الظرفني التارخيي و السياسي إىل مهمشني تسحقهم الظروف 

.اخلاطئةو االختيارات   

ماذا حيدث حينما يستيقظ من حلمه اخلائب شخص بسيط ظل طيلة أربعني سنة حيلم ببناء دولة كبرية تعلم      

احللم ببناءها يف الكتب اليت علمته املدرسة و البيت تقديسها، و من خالل األفالم اليت علمته أيضا فيما هو 

بأن اإلرادة الفردية قد تغري املكاتيب، و لرمبا تصنع تارخيا؟ يلتهمها على شاشات التلفزيون و يف قاعات السينما، 

ساعتها يصبح يرى انه عليه أن يذهب إىل كاتب كبري  يروي له قصته بضمري املتكلم لكي يريح ضمريه و يرتك 

وصية قد تتحول إىل رواية ختلد األثر املتناهي يف الصغر لشخص بائس تعيس سحقته ظروفه حىت مل يعد يف يده 

يفعل شيئا سوى رواية حكاية لكاتب يتهدده املرض و ترتبص به احلكايات حبقائقها املسمومة، و أكاذيبها  أن

اليت قد حتبل فتضع حقائق قاتلة، ماذا لو يتحول الواحد لعشرات من األشخاص الذين أتعبهم عذاب الضمري 

. يروون حكايتهم بضمري املتكلمبسبب الصمت ارم، فتحرك الضمري و دفعهم صوب دائرة الكالم، فجعلهم 

جدارية كبرية تتحرك داخل قصة عن تاريخ بلد يقاوم ضد كل أسباب الفشل، هي مسرية شعب " ضمري املتكلم"
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يصارع بكل ما أويت من قوة ألجل صنع مصري خمتلف، و بناء مالمح دولة يعرقلها املرياث ما بعد الكولونيايل 

عائلة كبرية مشكلة من فنانني و كتاب و مناضلني سياسيني و رجال امن الثقيل، كل ذلك من خالل صور ألفراد 

.و خمربين و رجال أعمال فاسدين، و عشرات  البسطاء الذين ينتهون إىل أن يلعبوا أدوارا متفاوتة األمهية   

س و ينتقل املؤلف يف الرواية من حكاية حلكاية من شخصية إىل أخرى، مشكال اليافا من حكايات و هواج     

أحالم و آمال و خيبات تبدو معزولة، و لكنها تنتهي بأن جتتمع برباعة تشكيل رواية عن احلياة و املوت، عن 

احلب و الوفاء، عن األنانية و احلقد و اهلشاشة اإلنسانية، عن فخاخ الذاكرة و املصائر املأساوية، عن احلراك 

.اية اإلنسان العريب و تارخيه املعاصرالشعيب و احللم بإمكانية بناء مستقبل خمتلف، إا رو   

  مكونات البنية السردية في رواية ضمير المتكلم لفيصل األحمر  -3

  بنية الشخصية: أوال 

   :الشخصية الرئيسية-1

تعّد الشخصيات من املكونات األساسيات يف بناء الرواية، فلكل رواية شخصية تؤدي دورها الرئيسي يف العمل    

اليت تقود الفعل وتدفعه إىل األمام وليس من الضروري أن تكون الشخصية «: الروائي، فالشخصية الرئيسية هي

، )1(»د يكون هناك منافس أو خصم هلذه الشخصيةالرئيسية بطلة العمل دائما، ولكنها هي الشخصية احملورية، وق

  . وتوجد شخصيات أخرى هلا دورها يف الرواية كالشخصيات الثانوية تصنع احلبكة وتصنع احلدث

  : الشيخ- 1-1

شخصية رئيسية تأخذ القسط األكرب يف احليز الروائي، فالشيخ " ضمري املتكلم"تعّد شخصية الشيخ يف رواية      

طاعن يف  ألنه رجل عجوز فذلك الشيخ يف الرواية ا أنه معروف باسم ومب، لسانه أحداث الروايةجاءت على هنا 

                                                           

  .132- 131، ص 2006، 1مجاليات السرد يف اخلطاب الروائي، دار جمدالوي، عمان، ط، "صبيحة عود زعرب" )1(
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أنا شيخ عجوز مل تبق ّيف عظام تصلح لذلك «:السن يظهر ذلك من خالل رده على بعض أسئلة أحدهم 

  )1(.»الشيء

تعجبين عقليتك « ،كل الناس  رجل طّيب وبشوش حيبهمثل أنه شيخ أسند الكاتب يف الرواية صفات معنوية لل    

خرى وهي ثقافية ، وكذلك أبرز صفة أ»أنت فعال نور يف هذا املكان املظلم... نورت املكان ... يا الشيخ 

أنت فعال كاتب رائع يا الشيخ قرأت لك وأنا أعرف السلعة «: جتسدت فيها من خالل وصف احدهم له يف قوله

 )2(.»اجليدة حينما أراها

الناس يقصون عليه  إليهفقد كان يذهب  حداثتدوين األقصص و ال ةهنا هو كتابه يف الرواية دور مبا أن و       

م عامة، مثلما حدث مع املصور يف عدة مقاطع يف الرواية ما جرى هلم من أحداث خاصة كانت أ قصصهم و

هي ممددة على باب ال أدري يا الشيخ هل أن ما جعلين أتزوج ا الحقا هو هذه اجلملة أم صورا و «: منها

تعرف يا «: ، فنجده يتحاور معه ويقول"الفايح"إىل ، باإلضافة )3(»احلافلة، فقد أخذت هلا ألف صورة وصورة

الشيخ؟ حينما تدمن على اخلمر يتعاطفون معك، أما إن حافظت على صالتك يف سلكنا فعليك أن تنتظر من 

، )4(»ت إليه أشياء ومهية من عند صاحب التقريريذبج تقريرا حولك، التقرير عموما يكون أفضل أو أضيف

هل الحظت يا الشيخ أن الشمولية «: وشخصية أخرى وهي جنيب حمفوظ وجده يتحدث مع الشيخ بقوله

وقد فشل ...عادة ال يتجاوز عمرها القرنني...مهيمنة على البشر؟ الدميوقراطية عادة سيئة غري متأصلة يف العامل

 )5(.»ال خيدعنك أحد يا الشيخ...القسوة غالبة يف طبع البشر...اإلنساناإلنسان يف حترير 

                                                           

  .304ضمري املتكلم، ميم للنشر، د ط، دت، ص  ،"فيصل األمحر" )1(
  .304املصدر نفسه، ص )2(
  .18، ص املصدر نفسه )3(
  .79املصدر نفسه، ص  )4(
  .107ص  املصدر نفسه، )5(
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مريضا إال أنه عادت ما كان يليب رغبات أبناءه و هو ما وضحه الكاتب يف النص من  رغم أن الشيخ كان     

  )1(.»مل أسألك كيف حالك يا الشيخ؟ تبدو متعبا دائما« :خالل قوله

ة ايهالشيخ هو يف الن اما يرويه علينتعبه كنوع من التعب من التاريخ و قضاياه و ميكننا أن نؤول مرض الشيخ و  

  متعب ويؤدي إىل املرض؟ التاريخهل أن : أسئلة من قبيل أنفسناوكأننا نطرح داخل . و تاريخ البالد املعاصره

  ".نعم"  مباشرة فيجيبنا النص الروائي بطريقة غري

  : زهور- 1-2

الرواية، وهي امرأة مجيلة وذات شخصية قوية جدا، املرأة اليت غرق يف حبها جمموعة  هي شخصية مركزية يف     

من الرجال لدرجة أن هناك من وصل للجنون من أجلها، زهور تلك املرأة الشجاعة اليت قاومت وحاربت حىت أا 

ا وقوا يهودية، كان«: املقطع بقوله اا وقد وصفها الروائي يف هذصارت سيدة أعمال بسبب جدارت تدعي أ

الحقا قالت إا كرغلية من اجللفة، ولكنها كانت طيبة، حتلم ا مجيع الديانات لتمثيلها، من املؤسف أا بعد 

، بسبب خمالطاا الكثرية مشت يف طريق سيئة لكي )2(»"اهليشر"سنوات حتّولت إىل سيدة أعمال فصارت ختالط 

ألف رجل، زهور كان يعشقها أحد رجال املخابرات لكنها كانت مغرمة برجل تربز مكانتها إذ أا أصبحت امرأة ب

آخر وحب زهور ال يقتصر على رجل واحد فقط فهي كانت حمبوبة الرجال وقد وصف زهور بأا مجيلة من 

ل من زهور كانت حتبه فقط، ال جرمية ارتكبتها إال كوا مجيلة جدا، كانت زهور أمج«خالل هذا املقطع يف الرواية 

اجلمال نفسه، وكان يعشقها أحد رجال املخابرات فيما هي تعشق الشيخ حمفوظ الذي كان أحيانا يأخذها خلفه 

  )3(.»على إحدى الدراجات النارية القوية

زهور غّريت سكنها ورحلت من البالد لكن العاشق احلقيقي ال ينسى عشقه فهو يبقى ينتظر فقط وقت        

رؤيتها ولو كان حلما وهي كانت مغرمة برجل آخر كانت مشاعرها وتفكريها وقلبها مرتبط بآخر ويتبني ذلك من 

                                                           

  .285، ص الرواية )1(
  .179، ص نفسهاملصدر  )2(
  .36، ص املصدر نفسه )3(
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منذ ربع قرن، أنت أمجل شيء ال أريد أن أطّور معك ذكريات أخرى عدا اليت كانت بيننا «خالل هذا املقطع 

، إذ أا أقامت )1(»حدث يف حيايت وأنا بصراحة غري راضية عن حيايت، وال أريدك أن تذوب يف حاضري املقرف

  .عالقة مع رجل آخر وانتهى به األمر يف السجن

يبني وصفه وقد وِصفت هذه املرأة بأا مجيلة جدا وصل به احلب لوصف يديها وأسناا، وهذا املقطع       

كانت مجيلة على حواف اخلمسني كما كانت يوم القيتها وهي ترتك العشرين املتشبثة ا وتتحرك صوب «جلماهلا 

  )2(.»الثالثني غري املقتنعة ا، كانت مجيلة كأمجل ما تكون عليه النساء

زهور كانت مثل الرحالة من ، )3(»أسنانك الفوضوية تثري الوجود املغرم بالعدم«: راح يصف أسناا بقوله و     

  .بلد إىل بلد فكانت تقضي معظم وقتها يف فرنسا ويف تركيا أكثر من الذي تقضيه يف البالد

مرأة للحب والزواج فقط بل دخلت يف عالقات خمتلفة منها ا أن تكون نفسهال تضزهور املرأة اجلميلة مل تر      

رأة فهي دخلت يف عالقات خاصة بالرجال حىت أا شبهت العالقات السياسية والعالقات الغري الئقة ا كام

املؤمل يا سيدي هو أن «ويتضح ها من خالل هذا املقطع يف الرواية  "رجلة أعمال"بالرجل، وأطلق عليها اسم 

  )4(.»زهور قد حتولت إىل رجلة أعمال كما تسمي نفسها مع املقربني

من خالل كل هذا ميكننا أن نربط صورة زهور بصورة اجلزائر اليت هي بالد مجيلة و يف نفس الوقت قادرة على      

أن حتقق الكثري و مع ذلك فهي حماصرة بقوة خارجة عنها، و ميكن أن نربط وضعها باملرأة بوضع البالد و بزوايا 

مفدي "وجود جدا عند شعراء الوطنية من بينهم الضعف اليت عاشتها البالد، و تشبيه الكاتب للمرأة بالرجل م

يف فهو كثريا ما يكتب عن قضايا ختتص بالغزل يف البالد مث يتكلم عنها بأا امرأة نذكر ذلك مثال كتابته " زكرياء

   .إليادة اجلزائر فهو تكلم معها و كأا امرأة

                                                           

  .45، ص الرواية )1(
  .209املصدر نفسه، ص  )2(
  .210املصدر نفسه، ص  )3(
  .206، ص نفسهاملصدر  )4(
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الد فهي سعت إىل بالتعقيد املوجود يف الب إضافة إىل هذا ميكننا أن نربط التعقيد املوجود يف حياة زهور     

مل تستطع، تريد أن متنح للبالد حياة مجيلة من أجل أبناءها و تستطع، سعت إىل التاريخ الثوري و  الدميوقراطية ومل

  .لكنها تنتهي بعجزها عن ذلك هذا يشبه إىل حد كبري حال البالد و عجزها عن توفري خمتلف مطالب أبناءها

  ): سعيد الجيجليال(المصور - 1-3

التصوير "من أهم الشخصيات يف الرواية فالسعيد يف مرحلة دراسته يف الثانوية اكتشف موهبته وهي       

دعك من الصور ستصبح «فهو كان مهووسا بالتصوير ويتبني ذلك من خالل هذا املقطع يف الرواية " الفوتوغرايف

، فالسعيد  )1(»صورة قطعة مجيلة تضاف إىل تاريخ البالد كنت أرى مع كل...أما أنا فكنت سعيدا جدا...جمنونا

كان يستعمل الصور يف كل جماالت حياته املهنية كانت أو الشخصية وكان رجل ذو ذكاء خارق كان يتميز 

الراوي ويؤكد ذلك يف هذا املقطع الذي  بالفطنة واحلكمة وكان مثقفا جدا لكنه كان خطري جدا حسب ما وصفه

أخذته عن السعيد اجليجلي صاحب املطعم تعرفه يا الشيخ أعلم أنك تعرفه، رجل ديث اخليال ح«: قاله الفايح

، وكان السعيد ال يقتصر على التصوير فقط بل كان له مطعم )2(»مثقف وفنان ولكنه خطري جدا وعدمي القيم

، السعيد  )3(»على ربكْ  صل كل اخلبزة يف مطعمك و «يسرتزق منه، ويتبني ذلك من خالل هذا املقطع يف الرواية 

كثري من الفصول، قبل وكان شقيقه هو سنده يف احلياة ورفيقه يف   ، صاحب مشاكل  حبياة معقدة جدا،كان رجال

... خمرب يف األمن أيضا إىلأن ميوت الشقيق الذي هو رجل أمن وبطل من أبطال حرب التحرير، فيتحول السعيد 

   .ة الغامضة سياسيا وأمنيامث جنده يتورط يف كثري من األمور الغريب

على أا منط للتفكري يف تاريخ البالد الذي كان التفكري  "السعيد اجليجلي"ميكننا أن نؤول أيضا شخصية      

هذا املكتوب الفين لفائدة يريد أن حيقق حلما فنيا مثل التصوير الفوتوغرايف، إال أنه وجد نفسه عاجزا عن اختيار 

اختيارات أمنية تتماشى مع الفن، فالرجل الذي يبدأ فنانا و ينتهي إنسانا يتحسب على اجلميع و يشكل تقارير 

                                                           

  .19ص، الرواية )1(
  .24املصدر نفسه، ص  )2(
  .72، ص نفسهاملصدر  )3(
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أمنية حول اجلميع، و يكون هذا من خالل تصويرهم و التجسس عليهم إذ يبني لنا متاما كيف أن تاريخ البالد قد 

  .ة الفنية لفائدة أصحاب الصفحات البائسة جدا اليت هي الصفحة األمنيةأخطأ صفحة مجيلة أال و هي الصفح

  ): الشرطي(الفايح  - 1-4

هذه الشخصية كغري الشخصيات السابقة يف وصف الراوي هلا، فالشرطي هنا وصفه بأنه رجل جمنون، وهو       

دليل على أنه " الفايح"راوي له ال تسأم نفسه منها، فمن خالل تسمية شخصية حتفل باملفاسد واحملرمات اليت ال

شخص ذو سرية سيئة، فهو كان رجل فقري لكنه رغم جنونه وتصرفاته إال أنه كان نظيف القلب، فهو وقع يف 

حب صديقته القدمية عندما رآها بعد مدة طويلة من افرتاقهما منذ أيام الدراسة، فعند رؤيته هلا تزعزعت مشاعره 

هذا املقطع يتبني ذلك يفقد األمل يف إنشاء قصة حب معها، فمن خالل  لكن الفرق املادي بينهما جعلته

ترفض الزواج أصال وحىت إن قبلت به فلن تقبل بالزواج مين أنا البدوي الفقري، لن تقبل، هي اجليجلية جدا واليت «

الفرتة يف جيجل كنت أنا عزرائيل «، حيث أنه شّبه نفسه بعزرائيل بسبب تصرفاته الشيطانية )1(»واصلت تعليمها

جسم مقاتل يف « :، ووصف شكله بأنه ذو شكل غريب حيث قال يف هذا املقطع يف الرواية)2(»املظلومة دائما

رجل  "الفايح"، كان )3(»ريعان الشباب، وابتسامة ممرض عجوز، كنت أواجههم بقدرايت الرياضية والرياضية الكبرية

، فهو قال أن كل رجل يعمل »املهبولة مرت املهبول«متزوج وأب خلمسة أوالد حىت أن زوجته أطلق عليها اسم 

يف سلك من أسالك الشرطة تكون زوجته شخصية حمورية، وكانوا خيافونه ومن بينهم الشيخ كانت تصرفاته تشعره 

  .دائما باالرتباك

  : )المحقق( نجيب محفوظ - 1-5

إذ أنه وصفه بأنه رجل أنيق وسيم من  "لنجيب حمفوظ"أسند الكاتب يف الرواية بعض الصفات اجلسدية      

شاب أنيق ببدلة بنية مجيلة يضع عطرا راقيا جدا، كان شكله :"الطبقة الراقية ويتضح هذا من خالل قول الروائي

                                                           

  .136ص  ،الرواية )1(
  .187املصدر نفسه، ص  )2(
  .22نفسه، ص املصدر  )3(
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ية أال وهي أنه ذو خلق طيب، رغم أن الكاتب على صفة معنو  إضافة إىل تركيز" عارض أزياء يف إعالنات العطور

مهمته التحقيق والبحث عن األخبار و القضايا و يسري يومه حتت أوامر أصحاب القرار و هدفه الدفاع عن 

حقيقة املعلومة، يبقى يف استجواب صاحب املشكلة إىل أن يصل إىل احلقيقة و هو يسعى دائما لرتك عالقته مع 

  .ته عادة ما ختلق مناوشات بني احملقق و صاحب املشكلة اآلخرين عالقة حسنة رغم أن مهم

 ب، وهو أيضاكاتب ورجل مثقف مهتم باألد  إضافة إىل أنهشخصية مهمة يف الرواية كان هلا دور فعال، يعد  

شخص من عّشاق احلقيقة ال عالقة له بالكنايات عكس الشخصيات األخرى ويتبني من خالل الرواية بأنه  

   )1(.»...نسيت أنين كاتب وأنه علّي أن أشبه قليال أبناء مهنيت«: القولكاتب من خالل هذا 

إذا نظرنا يف املطلق إىل جنيب حمفوظ من خارج الرواية سنجد صورة معقدة و مربكة جدا لشخص يتكلم عن      

لكي نرى صورة دقيقة لرجل مستعد بان  أيضا إليهحب الوطن و على أنه يسهر يف خدمة هذا الوطن، سننظر 

مع كل املشتبه فيهم و لكنه يف  األمينوجه اليت هي التحقيق  أكملمن اجل القيام مبهمته على  شيء بأييقوم 

عدمي الرمحة كما يوصف رجال األمن  فال يكونيربط عالقة عاطفية مع هؤالء الناس  أننفس الوقت حياول 

  . ة مؤدبة جدا و مبستوى ثقايف عايلغالبا،فحديثه دائما يكون بطريق

  ): موح ليسطوريان(المؤرخ  - 1-6

مسي باملؤرخ ألنه كان مهتم بالتاريخ وقضاياه كثريا لدرجة أنه أطلق عليه اسم املؤرخ ويتمثل ذلك يف قول      

العمل لو كنت منشغال كباقي الناس بعمل مفيد بدال من التعمق يف التاريخ لكنت ترفعت عن «: الروائي

  )2(.»التاريخ حيفز الذاكرة، والذاكرة فخ ال مهرب منه يا الشيخ...خمربا

عاش حياة كئيبة بعد وفاة  رجل أمن ومدرس لغة و إنسان مهتم مبسائل اهلوية،  اِّتضح من خالل الرواية بأنه      

أذكر جيدا  «: القول والداه وإخوته إذ أنه من صدمة ما مر به أصبح كثري النسيان ويتضح هذا من خالل هذا

                                                           

  .52، ص الرواية )1(
  .39ص،  املصدر نفسه)2(
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كيف اكتشفت أنين كثري النسيان، أذكر كل شيء يا الشيخ، أذكر حىت نسياين العميق لكل ما أذكره، وأذكر أن 

، وقد زار طبيب بسبب )1(»هنالك أشياء تبقي ثقوبا سوداء يف دماغي أعلم جيدا أا ذكريات تركتين ورحلت

  .الظروف اليت مر ا ألنه فقد أغلى ما لديههذه احلالة اليت أصابته فشخصت حالته بسبب 

ذهبت لزيارة طبيب قمت بتحاليل كثرية، زرت نفسانيا قال يل إنين عشت صدمة «: ويتضح ذلك يف قوله      

، كان موح يف هذه الرواية يروي تفاصيل ما حدث خالل فرتة )2(»عميقة سببت كل هذا الكم من النسيان

اشوه من عذاب، وتبني أيضا أنه حىت يف زواجه مل يكن مرتاح فهو تزوج من ابنة االستعمار وأيام احلراك وما ع

أذكر أين مل أجد «: حيلم ا، ومن خالل الرواية يتبني ذلك يف هذا املقطععمه لكنه مل يعيش احلياة اليت كان 

  )3(.»نورمالحالوة ليلة الزواج منذ تزوجت، وأذكر أين كنت بليدا ال أسعد وال أحزن أمسيها احلالة ال

موح ليسطوريان بسبب الصدمات اليت مر و بسبب الثقب املوجود يف ذاكرته حسب ما ذكر يف الرواية الذي      

أدى به إىل النسيان فكيف ميكن أن يكون ملِؤرخ الذي يعترب دوره األساسي اإلعتماد على الذاكرة أنه مصاب 

كيف يكون شكل التاريخ عندما يكتبه : ة يف بالنسيان، فهو له عالقة بالتاريخ و هلذا تطرح علينا أسئلة و املتمثل

نعتمد عندما تكون الذاكرة مثقوبة ؟ و أين هي احلقيقة عندما تكون الذاكرة  أنإنسان ينسى ؟ على ماذا ميكن 

  إىل داخلها ؟  ا تنتمي ظ بأشياء أتت ا من خارجها على أحتتف

  : السينمائي- 1-7

ذو جسم حنيف وقال بأن شكله مل يكن  للسنمائي املتمثلة يف أنه  أسند الكاتب يف الرواية صفات جسدية     

حنيف جدا، طويل جدا، فقري جدا، غري وسيم جدا، تنبعث من «: مجيال أبدا ويتبّني يف الرواية من خالل ما يلي

  )4(.»فمي رائحة مقززة دائما، أسناين متانع كي ال تصطف جيدا

                                                           

  .147ص ، الرواية)1(
  .148املصدر نفسه، ص  )2(
  .285، ص نفسهاملصدر  )3(
  .28، ص املصدر نفسه )4(
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وأطلق عليه هذا االسم ألنه كان من حمّيب السينما وكان من بني  لعبت هذه الشخصية دور مهم يف الرواية     

دخل جمال السينما يف عمر صغري لكن بعد جتاوزه الثالثني بدأت أعراض التعب العمال يف هذا اال، السينمائي 

حيفظ  من هذا العمل تظهر عليه، يف الرواية كان يروي تفاصيل حياته املهنية مع  األفالم وعامل السينما كان

  األفالم يف أشرطة خائفا عليها من اإلتالف ألا تبقى كذكريات مهمة بالنسبة له ولآلخرين، ويتضح ذلك من

   )1(.»بكيت حينما رأيت الشريط فاسدا، ضربت األطفال الثالثة عقابا هلم«: خالل قول الروائي 

تصوير األفالم، كانت السينما هي الوسيلة يتضح من خالل السينمائي انه قدميا كانوا يعتمدون على السينما يف 

يف  ورات البالد املصورةفهم كانوا حيفظون أم على شكل فيلم الوحيدة اليت تستطيع أن تصور ما يدور يف البالد

  . أشرطة خائفني عليها من اإلتالف

  : خالد- 1-8

ضده كان يعيش حياة ذلك الرجل الذي كانت ظروفه صعبة، هو رجل صنع نفسه بنفسه، ظروفه كانت      

قاسية وانتهى به األمر إىل عمل حادث فهو فاقد لعينه ميلك عني واحدة فقط هذا احلادث أدى إىل تشويهه  

حينما تفقد إحدى عينيك تفتح املتبقية لديك جيدا لكي «: كانت أموره مأساوية ويتضح ذلك يف قوله الروائي

، كان من أصحاب التدخني والزطلة كانت طريقه )2(»...اوهذا متعب جد...ترى ضربات العدو قبل أن تصل إليه

عندما تكثر األصوات يف دماغك ويصبح الدخان هو «: طريق الفساد ويتبني ذلك يف الرواية من خالل قوله

  )3(.»األصل عليك أن تعود إىل البيت قاعدة عتيقة، تعلمتها من قبل أن ختلق الزطلة

ظروفه الصعبة هي اليت أدت به للدخول يف هذا العامل، عامل املخدرات يعترب عامل الفساد، فهو بدأ عمله        

مث إىل سائق عند زهور وبعمله كحّمال يف أسواق اخلضار مث تدحرج يف األعمال اليدوية الشاقة قليلة املدخول، 

  .عندها أصبح صديقها

                                                           

  .237، ص الرواية )1(
  .117، ص املصدر نفسه )2(
  .170املصدر نفسه، ص )3(
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بناء البالد ، الذين ميرون مبعانات كبرية يف عدم حتقيق كل مطالبهم شخصية خالد يف الرواية تعرب عن حال أ     

حىت البسيطة منهم، فبسبب ظروف البالد و حاهلا و ميش الشباب وقضاياهم أصبحوا يلجأون إىل تناول 

  . املخدرات هروبا من واقعهم املعاش

  : الشخصيات الثانوية-2

وهي تشّكل املساعد الرئيسي للشخصيات الرئيسية، وهلدا دور  تتميز الشخصية الثانوية بالوضوح والبساطة     

فّعال يف الرواية، فهي تساعد يف حتريك وتنمية األحداث وتساعد أيضا يف تعمري عامل الرواية وتعطي نظرة واضحة 

تسري الشخصية الثانوية جنبا إىل جنب مع الشخصية الرئيسية وتنقل «وضوء كاشف للشخصيات الرئيسية 

ث من حوهلا وهي تضيء اجلوانب اخلفية أو اهولة للشخصية الرئيسية، أو تكون أمينة يسرها فتبيح هلا باألحدا

  )1(.»باألسرار اليت يطلع عليها القارئ

  : بن ساللة شخصية أبيّ - 2-1

بن ساللة من  والذي يعّد شخصية ثانوية فعالة ساعدنا يف منو األحداث داخل اإلطار الروائي، ويعترب أيبّ       

الذين ولدوا من أجل قيادة الناس، كان الناس حيرتمونه كثريا وكان حيّب الكالم وحيّب التباهي الرجال األقوياء 

بقدراته إذ أنه كان يشعر بأنه إهلا حقيقيا، وهو يروي قصة أو ينقل حدثا والناس حوله جمتمعون مستمعون 

أفعل بكم ما أشاء أيها العباد «: رواية يف هذا املقطعمشدودون إىل طرف لسانه ويتّضح ذلك من خالل ال

، كان يف عالقة مع امرأة امسها خدجية، ومنذ أن افرتقا أصبحت حياته جحيم حىت أنه أصبح ينسى  )2(»العبيد

كثريا بسبب صدمة فراقه مع خدجية حىت ما كان حيفظه أصبح ينساه خدجية أكثر امرأة أحبته يف تاريخ حياته 

، فاخلوف من فقدان شيء عزيز أو إنسان غايل قد )3(»تركتها ألسباب عقيدية«ألسباب عقيدته  لكنها تركها

يدخل صاحبه يف متاهة صعبة عند حدوث األمر ويّتضح أنه أصبح يف حالة سيئة من خالل هذا القول يف الرواية 

                                                           

  .135، ص 2000، 3النص األديب، دار الفكر، عمان، األردن، طعبد القادر أبو شريفة وآخر، مدخل إىل حتليل  )1(
  .60، ص الرواية )2(
  .123املصدر نفسه، ص  )3(
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واألحاديث بيسر كبري بقدر ما ينسى كان أيب حيارب النسيان بأشكال كثرية، الحظ أنه بقدر ما حيفظ األشعار «

الذكريات اجلميلة سريعا، وشيء فشيئا أصبح ال يفرح أبدا ألّي ذكرى مجيلة، كأنه ال يصدق أن له ذكريات مجيلة 

  )1(.»وأنه حيّق له الفرح كباقي بين البشر

إذا خطب سحَر  كان أيبّ «: رجل فصيح اللسان مثّقف وحكيم ويتضح ذلك من قول الروائي كان أيبّ       

 ، كان أيبّ )2(»اجلميع بغرابة كالمه بالعربية، كانت عربيته لغة أجنبية بشكل ما، دارجة مل يدرج عليها أي جزائري

رجل يكره الشيوعية إذ أنه سّجل امسه على الئحة ااهدين الذين يرغبون يف التطوع للجهاد يف أفغانستان ضد 

رفض «: صف بأنه ذو أرجل مسّطحة، ويتبّني ذلك من خالل قول الروائيالشيوعيني الكّفار أعداء اهللا، وقد و 

، لكن كان لديه مشكلة أنه ال يؤمن باجلنة وال يهتم بالقرآن حىت )3(»ترشيحه ألفغانستان بسبب القدم املسطحة

كان «: يأنه كان يقرأ على املصّلني القرآن يف املسجد مع حتريف بعض اآليات، ويّتضح هذا من خالل قول الروائ

يقرأ على املصّلني الذين كان حيلو له أن يؤمهم أحيانا، ما شاء من القرآن حمرفا بعض اآليات، وقّلما كان أحدهم 

كل بين آدم : "صّححها أّيب، واختبأ خلف القاعدة الدينية اليت  تربر كل خلل" استغفر اهللا"ينتبه، فإذا انتبه وقال 

  )4(.»"خطاؤون، وخري اخلطائني التوابون

  ):مسعود(أخ السعيد الجيجلي - 2-3

 التصوير عندما رآه يد كثريا، وهو الذي أدخل أخاه عاملكان رجل هام يف الدولة، كان مهتما بأخيه السع       

جمنون بالصور كان له دور يف الرواية وخاصة مع أخيه فهو كان اليد اليمىن له كان يستشريه يف كل صغرية وكبرية، 

                                                           

  .123، ص الرواية )1(
  .125، ص نفسهاملصدر  )2(
  .128، ص املصدر نفسه )3(
  .222، ص املصدر نفسه )4(
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مل أكن أخشى شيئا، كان شقيقي حيميين من كل هؤالء املتنمرين، «: ية من خالل هذا القولويتضح ذلك يف الروا

  )1(.»شقيق مسعود اجليجلي لكي تنفتح كل األبواب املغلقة: يكفي حينها أن أقول

  : الرئيس بومدين- 2-4

أبناءه، ويتضح هذا من وهو ذلك الرجل العظيم بأفعاله اجتاه بلده، ذلك الرجل الشجاع احملارب من أجل      

صامت، ومتفّهم الستعداد الناس للحقارة وغري قابل للقبول : وجهه العظيم الذي نعرفه له«: خالل قول الروائي

، لكن املسؤولية اليت كانت على أكتافه كرئيس كانت دائما )2(»بفواتري الدم السائل والفتنة اليت نذرع الشوارع

بومدين كان «: بّني من خالل الرواية يف هذا القول بأنه كان دائما قلًقامالمح القلق مرسومة على وجهه، ويت

أن املهمة يعيش زمنا مليئا باحللم، ولكنه كان مسكونا بالكوابيس، ستالحظ على صوره رجال قلقا، كان يشعر ب

كرميا لدرجة   ، عاش الرئيس بومدين مع أبناء وطنه كرميا ومات)3(»أصعب مما كان متاحا بني يديه من اإلمكانيات

د الساعة بسبب عظمته وخري أعماله و من خالل توظيف الروائي له يف الرواية أن امسه مازال يذكر باخلري حل

   .يتضح بأنه رغم أنه مات إال أن إمسه مزال خالدا و هذا راجع خلدمته للبالد و تأدية األمانة على أكمل وجه

  : الشخصيات الهامشية-3

اهلامشية لسّد فراغ ما ودورها ليس بدور مهم يف الرواية إذ أا قليلة الظهور وسرعان ما تأيت الشخصيات      

تتالشى وتصبح غائبة أو شبه غائبة، وإذا مت حذف شخصية من الشخصيات اهلامشية ال خيتّل املعىن وال ختتل 

  )4(.»كائن ليس فعاال يف املواقفالشخصية اهلامشية  «: بقوله" جريالد برانس"احلبكة السردية للرواية، و قد عرفها 

  

  

                                                           

  .72، ص الرواية )1(
  .40املصدر نفسه، ص  )2(
  .74املصدر نفسه، ص  )3(
  .157قاموس السرديات، ص : "جريالد برانس" )4(
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  ": فليفلة"جدة المؤرخ  - 3-1

كانت معروفة بأا امرأة عجوز سّنها يقارب القرن ونصف كانت امرأة حنيفة وقصرية، كانت العروق ضخمة      

وكانت تعمل يف  "فليفلة"ال حدود وال اية وتدّل هذه العروق على شدة التعب واألعمال الشاقة اليت مرت ا 

كانت هلا يد توحي بأن سنها يقارب القرن   "فليفلة"أذكر جديت «: منجم، ويتضح هذا من خالل قول الروائي

  )1(.»ونصف، عروق ضخمة بال حدود وال اية، امرأة قصرية حنيفة توحي بأا عملت تسعني عاما يف منجم

  : فضيلة زميلة الفايح في الثانوية- 3-2

رأة مرت بتجربة زواج فاشلة مع زوجها األول، فهو كان يضرا حىت تدخل املستشفى فزوجها  هي تلك امل     

موسوس يتهمها بالتجسس «: كان رجل موسوس أذاقها العذاب يف الدنيا، ويتضح هذا من خالل قول الروائي

، زواجها الفاشل )2(»تهاعليه، وتصوير الوثائق السرية يف مكتبة بالبيت، وقد تطّلقت وهي ترّيب ابنتها رفقة عائل

  .أدخلها يف صدمة نفسية جعلتها ترفض كل رجل يتقدم إليها من بينهم الفايح فهو وقع يف حبها

  : خديجة المرأة التي أحبها أبي- 3-3

مجيلة لذيذة طّيبة خمملية الصوت «: كانت امرأة مجيلة وحنونة وقد دخل معها أيب يف عالقة وقد وصفها بأا     

  )3(.»هنالك كمانا يعزف حلًنا فردوسيا يصاحب كل كلمة تنطقها ولو كان سؤال عاديايبدو أن 

  : فرحات عباس - 3-4

هو رئيس عاش رئيسا سجن رئيسا ومات رئيسا كان ذكر يف الرواية فهو كان رجل ذو أصل متديّن وكان       

كان رجال متدينا على «: يف الرواية اجلميع يطلق عليه اسم الرايس، ويتضح بأنه رجل متدين من خالل هذا القول

  )4(.»عكس الصورة اليت سّوقها له رجال بومدين وعلى عكس صورة املتفرنس اليت كان يظهر ا
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  : نية المكان ب: ثانيا

    : كن المغلقة األما  -1

  : بيت الشيخ 1-1

وهو ذه الطبيعة و هو ما يعرف باملضاف و املضاف إليه يف عرف النحويني  " بيت الشيخ"جسدت كلمة       

نه يعترب املكان الوحيد إهو مكان الشيخ ، إضافة على هذا فشيء ألنه قبل كل  األماكن املهمة يف الرواية،من بني

فهم كانوا  من كل الفئات، أي أنه يعترب مركز إلتقاء ملختلف معارف الشيخ  الذي زارته كل شخصيات الرواية

فهو كان املكان الوحيد الذي حيتوي ،  يذهبون لبيت الشيخ من أجل التحاور معه وطرح مشاكلهم وحكايام

، فهو كان يدون كل معلومة ملختلف األشخاصعلى أخبار وذكريات ومشاكل ومهوم ويوميات ووثائق عمل 

ويتبني ذلك ...)وثائق عمل، ذكريات خاصة (إذ انه يعترب أيضا مكانا حلفظ خمتلف الوثائق تفظ ا يف بيته وحي

ما حدث هو بكل بساطة أنين كنت أحتفظ بوثائق كثرية أودعها هؤالء عندي «من خالل هذا املقطع يف الرواية 

ير عمل، يوميات، دفاتري مالحظات حلفظها، جّلها وثائق شخصية، ذكريات خاصة، رسائل وما شابه، تقار 

   )1(.»متفرقة

بيت الشيخ فهو يف النهاية أرشيف لكل ماله عالقة بالشيخ سواء عن قريب أو عن بعيد،وهو أيضا مكان      

يته هو بيت أسرارهم وحامل مهومهم ليكتسب ويؤمنوه على أسرارهم وكان بحلفظ األسرار فهم كانوا يذهبون إليه 

  .ال تقل عن أمهية صاحبههذا البيت أمهية 
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  :المحشاشة 1-2

 وهي عموما مكان يلتقي فيه املدمنون لتناول املخدرات "احلشيش"قد اشتقت كلمة حمشاشة رمبا من       

هذا الرحالة فهم أن اجللوس يف حمشاشة هو خري ما نصاب به بعد  «: ويتضح هذا الكالم من خالل قول الروائي

  )1(.»مع فرق صغري يف احلب يعقب الفرح حزن عميق و مع الزطلة يعقب الفرح مشروع فرح... احلب

: كما قالومبا أا مكان جموج و مذموم من طرف عامة الناس جعلها الكاتب مضرب مثل لكل مكان سيء  

تقهقهان .تضحك معه الليلة. لة الدم، هناك قد نلتقي بشخص لن يعود مرة أخرىصارت تشبه حمشاشة ثقي«

  )3(»بفضل ست احلسن اليت تتبادهلا رئتاكما مث تفرتقان يف الصباح يذهب كل واحد يف طريق إىل غري عودة 

ومهوم البالد، ل نسي مهومهم أن هلا دور بإعتبارها مكان يلجأ إليه الناس من أج احملشاشة مكان سليب ممقوت إال

و مشاكل الفساد يف البالد يعترب من األسباب الرئيسية لفساد أبناءها و إتّباعهم طريق املخدرات الذي يعترب 

  .ملجأهم للتنقيص عن مهومهم 

  : كراء كاسيت فيديومحل   1-3

جهة إذا دخلت احملل تواجهك وا« : جسد الكاتب صفات للمحل إذ وصفه بــأنه حمل مجيل حيث قال      

سنتمرت  20/14: مجيلة جدا فيها أغلفة كاسيطات الفيديو مبلصقات األفالم حبجم كتاب جيب متوسط احلجم 

  )2(»كان املشهد ساحرا جدا... تقريبا 

وكان مدخوله األساسي هو كراء أجهزة  ،كان مزدهر بأشرطة الفيديومهذا احملل له أمهية كبرية يف الرواية فهو      

إذا كان هذا أنواع األفالم ، جدا مكلفا كرائهاقراءة الفيديو أجهزة كبرية معّقدة مكلفة تستورد من اخلارج فيكون  

لكن حدث أمر مهم وهو أن ...) أفالم خاصة باحلب، أفالم خاصة باحلروب، أفالم خاصة بثقافات اإلنسان(

إىل شيء آخر فصاحب احملل أراد أن يغلق احملل واتصل بشخص وقال له تعال خذ ما  غلق وحتّولهذا احملل ان
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شئت من األفالم وتركه ليلة كاملة يف احملل خيتار ما يريد وقد انتهى أمر احملل وحتّول إىل حمل لبيع البيتزا، ويتضح لنا 

اد للبيتزا يف بالد ...ن بيتزاانتهى أمرها، أغلقنا احلانوت سيتحول إىل دكا«: هذا من خالل قول الروائي

، والعربة من كل هذا )1(»السينما ال م أحدا والفيديو ذهب وقته إىل غري رجعة يا صديقي الفنان انون...اجلياع

كان عبارة عن مكان فين مث حتّول إىل حمل لبيع البيتزا أي حتول من الفن إىل و  قوامه كان يف مدخوله  هل أن احملل

ن هذا القول لتتضح ماألكل وأم قاموا بالقضاء على أشياء فنية يف البالد وتعويضها بأشياء بعيدة متاما على الفن 

بالزمان من خالل توظيف هذا  ألكل ال الفن و إضافة إىل هذا تلتقي عالقة املكانأن البالد مليئة باجلياع تريد ا

  . احملل الذي مل يعد موجودا يف وقتنا هذا 

  : ن المفتوحة األماك-2

  :المطعم 2-1

وهو عبارة عن مصدر رزقه فهو يسرتزق منه، ويتضح هذا من خالل هذا  "السعيد اجليجلي"صاحبه هو       

كان مكان تزوره اجلزائر كلها ألم كانوا   ، باإلضافة إىل أنه)2(»كل اخلبزة مطعمك هذا وصل على ربك«: القول

جيدون عنده التألق الذي يبحثون عنه، صحون خاصة ال تقدم للجميع وأطباق مميزة آتية من إيطاليا واليونان 

وإسبانيا، إضافة إىل أنه كان مزين بزرايب وأدوات خاصة، لكنه مل جيعله مصدرا لألكل فقط بل أدخل إليه عامل 

وهذا العامل يكون مرتبط بالعديد من قضايا األشخاص وقضاياهم خمتلفة، وكان حيتفظ الصور والتصوير، 

مبواضيعهم فيها، فهذا املطعم مل يكن مصدر رزق فقط بل كان مصدر للرزق ومكان لالحتفاظ بالذكريات، 

  .إضافة إىل أنه كان مطعم لشرب النبيذ
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  : الميلية 2-2

العامل وأن فيها ذكريام يف الصغر والكرب وكان الشيخ أيضا مهتما وصفت بأا كانت أمجل مكان يف       

بأحداث امليلية، ويتضح أيضا من خالل الرواية بأن امليلية كانت بعض الشخصيات بعضهم وكانت مدينة للتجول 

نة أو كنت أسافر أحيانا من امليلية إىل قسنطي« ا من خالل هذا املقطع يف الروايةوالبحث عن العمل، ويتضح هذ

 )1(.»إىل أم البواقي عند أخوايل أو إىل الصحراء حبثا عن فرصة عمل

  : جيجل 2-3

جيجلي يعين  ...بلى«: كانت مقر سكن وأصل أغلبية شخصيات الرواية ويتضح هذا من خالل قول الروائي     

: ، وتعترب أيضا مركزا لألحداث اهلامة اليت جرت ويتبني هذا من خالل هذا القول)2(»كتامي أبا عن جد

  )3(.»اصطنعت املرض وهربت من العاصمة إىل جيجل ملدة طويلة«

  : الشارعا 2-4

للتواصل مع اآلخرين ومكان تدور فيه مكان الشارع مكان انتقال ومرور يتواجد فيه الناس، كما يعد  ديع     

واحلدث الرئيسي الذي جرى يف الشارع من خالل الرواية حادثة احلريق الذي أدى مبوت كل أحداث معينة 

 .الشخصيات األساسية للرواية فاز باحلياة مرة أخرى الشيخ فقط

  : بنية الزمن في رواية ضمير المتكلم-3

غالبا ما جند يف النصوص السردية الروائية استعمال املفارقات الزمنية كتقنية تسمح للعمل الفين بالربوز ومن       

  .بني هذه التقنيات نذكر االسرتجاع واالستباق، وسنتطرق إىل هذين اخلاصيتني يف الرواية
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 : االسترجاع  -  أ

 : االسترجاع الخارجي •

يقوم ا السارد يف أثناء السرد وتوجد أمثلة كثرية يف الرواية جتسد عملية ويعين استدعاء أحداث ماضية      

أحداثا خاصة " السعيد اجليجلي"حينما يسرتجع " املصور"االسرتجاع اخلارجي يف الزمن الروائي، ففي بداية فصل 

ابة يف أواخر كنت سعيدا جدا بتسجيلي يف ثانوية القديس أوغسطني بعن«: حبياته أثناء فرتة الثانوية يقول

فيسرتجع بعض األحداث " الفايح"، أما )1(»الستينات، سانت أوغستان كان عالمة اجتماعية وليس مدرسة وكفى

، تسمية "للنمر"حتريفا " النمس"كنت أسرع عداء يف ثانويتنا وكانوا يسمونين «: اليت مر ا يف مرحلة الثاوية يقول

ال أدري كيف و ملاذا . اليت أطلقها علي مالك صديقي" الفايح" تلذذت ا كثريا قبل أن تتغلب عليها تسمية

،فهو بذلك يتذكر أحداثا من زمن بعيد لكن يصاحبها بأسلوب استفهام حقيقي يبني من )2(»مساين كذلك ؟ 

خالل جهله لسبب تسميته النمس من طرف صديقه له ذا اإلسم، لكنه رمبا حاول منح اجيابية هلذا الوصف 

 . ما أقّر بأنه حتوير للنمس على الرغم من أن كليهما حيوان ال يشبه أحدهم اآلخرعند) النمس(

 : االسترجاع الداخلي •

ويعين استعادة أحداث وقعت ضمن زمن احلكاية، تتضمن الرواية أمثلة كثرية ليحقق الكاتب بذلك هذا      

، واصفا إياها ومعربا عن شعوره "دالل"مع يتذكر أيام احلراك " السعيد اجليجلي"االسرتجاع ومن بينها عندما كان 

كنا نذهب إىل احلراك يف كل مجعة، تلبس هي جبتها القبائلية وحتمل العلم األمازيغي «: يف تلك اللحظة ويقول

نكاية يف أصدقائي، أما أنا فلم أكن أفعل ذلك، كنت أخرج معجبا ذه اإلرادة الشعبية الكبرية اليت اختزهلا 

مثل املطر مثل السعادة " خالد"كان «، و وصف الروائي كيف كان وكيف أصبح بسبب ظروف البالد )3(»احلراك

خيتفي ملدة طويلة مث يعود بقوة وكثافة، مع تقادم عالقتنا وكثرة وعيها للحشيش أصبحت عاداته : واألخبار اجلميلة
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، فالروائي هنا يتذكر )1(»ازداد روعةكلما تقادم : السيئة أيضا جزءا من سحره الذي هو كالعسل واخلمر والزيت

الذي أوصله الزمن وأرغمته ظروف البالد إىل بيع املخدرات وتناوهلا قاصدا " خالد"ويرجع الزمن للوراء واصفا 

حتسني مستوى معيشته وحتسني نفسيته بتناوله للحشيش فهو ينسى مهومه ومشاكل البالد، إضافة إىل هذا جند 

ن أحوال البالد يف عهدة بوتفليقة وبداية عودة اإلرهابيني إىل بيوم تائبني وبداية استقالل املؤرخ يف الرواية يعرب ع

كانت عهدات الرئيس تتواىل واملال يتدفق وعندما يتدفق املال يصبح اخلصمان مبتسمني بال سبب، كل «: البالد 

بشرى خري للجزائريني ففي عهدته  ، فمن خالل هذا القول يوضح املؤرخ بأن بوتفليقة كان)2(»شيء على ما يرام

عندما كان يتذكر أيامه خالل عمله " للسينمائي"بدأ السالم على البالد وبدأت األمور تتحسن، مث نذهب أيضا 

على السيناريو األول فهو يقول بأنه مل يتبقى للسينما طعم بسبب أحوال البالد والضغوطات السياسية املتحكمة 

: لبالد تبقى دائما هي األقوى بالنسبة للشعب الذي ال سلطة له أمامها إذ يقوليف البالد، فالسياسية يف ا

بأنين أكذب، كنت أزيف التاريخ ولكنين كنت جمربا  " الشيخ"عملت على السيناريو بتثاقل كبري، كنت أشعر يا «

، ويتضح )3(»رخيناكما تعلم، السلطة السياسية املستحكمة يف البالد آنذاك كانت أقوى من كل شيء رأيناه يف تا

 .هنا بأن السلطة دائما تأيت من احلكام أما الشعب فيطبق ما أمر به سواء كان راضيا أم ال

 :االستباق  -  ب

  : ويعين السرد الالحق ووضح فيصل األمحر يف روايته أنواع من االستباق نذكر من بينها      

 :استباق ممكن التحقق •

منسجمة مع قدرات اإلنسان ويتضح هذا يف الرواية من خالل قول وفيه تكون أهداف الشخصية الروائية       

لست أدري يا الشيخ العزيز إن كنت ستجد ما يروقك أو يثري انتباهك فيها ولكنين أستعد للهجرة مرة «: الروائي
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ة ، فها هو هنا يقول بأنه يستعد للهجرة مستقبال وهي ال تفوق قدراته فهو يستطيع اهلجر )1(»أخرى بعد تقاعدي

 .يف أي وقت يريده ألنه قد هاجر قبال

 :استباق غير ممكن التحقق •

الرواية اليت أريد تأليفها يا الشيخ «: وفيه تسعى الشخصية إىل حتقيق ما يفوق قدراا وقدرات احمليطني ا      

رسها خصوصا واليت أريد عرض صفحاا عليك فيها زمالء الثانوية مجيعا، وفيها عرض موسع للدروس اليت كنا ند

يف اية الكابوس وقبل بداية الرواية لن أفعل ما قررته ...يف الرياضيات والفلسفة اليت كنت مغرما ا وبأستاذها

احلياة ابنة كلبة، ال تستأهل رواية منسجمة منظمة،  serieux...مرارا، لن أؤجل الرواية حىت أكتب كتابا جادا

انثنيت عن كتابتها كنت منشغال بالتقارير اليت يطلبها مين تكفيها أية حكاية فيها قليل من اجلدية، 

اسم دلع فقط، مث إنين حينما قررت كتابة الرواية " سوهول"...."الشيخ"يا " سهيل"آه نعم هو امسه "...سوهول"

فمن خالل قول  )2(»...وبعد سبع صفحات عجاف اكتشفت فيهن أن الكتابة أصعب منن احلياة يف اجلزائر

هنا يسعى إىل كتابة رواية يتحدث فيها عن حياته، ولكنه يف األخري يتخلى عن هذا األمر ألنه " الفايحف"الروائي، 

صعب جدا بالنسبة له،واستعمل أيضا يف كتابته عبارات منفصلة بدالالت خمتلفة مستعمال فضاءا نصيا، ويف 

/ الطريان: نت واضحة ومنطقيةأحالمي يف عامل الوظيفة كا«: عن أحالمه فيقول" الفايح"مقطع آخر يتحدث 

سريوقها (أتقرب من شريهان ورمبا أغريها وينتهي يب األمر إىل مضاجعتها /حراسة املشاهري، بوديغارد(...) أحترر

، وهي أحالم )3(»...أسافر دائما/ دليل سياحي)...األمر بالتأكيد، فقد وهبين اهللا شيئا يغرب كل النساء يف العامل

  .بالنسبة لشخص يعيش يف مثل ظروفهمستحيلة التحقق 

  

 

                                                           

  .294ص ، الرواية )1(
  .77ص ، املصدر نفسه)2(
  .78، ص املصدر نفسه )3(



 �����ات ا����� ا�ّ��د�� �� ا��وا��:                                                    ا�
	� ا�����

 

 59 

  :استباق خارج للمألوف •

حينما " السينمائي"حيث تكون طموحات اإلنسان تفوق اخليال، وقد ورد هذا النوع من االستباق يف فصل      

تلك األفالم كانت أمجل ما عشته، تصور لو يدخلونك إىل اجلنة لتقضي أمسية فقط مث " الشيخ"تعرف يا «: قال

  )1(.»منها لتعيش على ما ادخرته يف تلك األمسية من الذكريات، ماذا ستفعل و كيف ستكون حالكخترج 

 .فهو بذلك يسعى إىل أشياء مستحيلة التحقق، و ال يتقبلها العقل كالدخول للجنة يف أي وقت يريده     

 :بنية الحوار في الرواية -4

احلوار هو ذلك احلديث الذي يدور بني شخصني أو أكثر ويتناول املواضيع والقضايا وقد يدور هذا احلديث      

بني الشخص ونفسه، وينقسم احلوار إىل نوعني حوار خارجي وحوار داخلي، وقد اشتملت الرواية على هذين 

  : النوعني

   :الحوار الخارجي - 4-1

عندما حتدث " السينمائي"هو احلوار الذي يدور بني عديد من الشخصيات، و قد جتلى يف الرواية يف فصل      

  كيف تشاهد األفالم دون أن تفهم ما يقوله املمثلون؟: امسح يل أن أسألك«: مع صاحب احملل، حيث قال

  . طريقة خاصةابتسمت بطريقي البهلوانية اليت تؤجج البله الذي يوحي به وجهي عموما يل

وعموما من يتفرجون على نوعية ...ولكين الحظت أنك حمدود جدا يف الفرنسية...آسف للسؤال....عفوا -

من يشاهدوا يكونون من النوع ...أقصد األفالم اليت ال يشاهدها الشباب عموما...تلك الـ....األفالم اليت 

 ...مبعىن...جييد الكالم...الذي

وكنت قد عرفت أن اسم حمدثي العاصمي الذي طال (وقع صاحب احملل نفسه فيه قاطعت جحيم احلرج الذي أ

  ).عادل: به العبور مبدينتنا البائسة

                                                           

  .195، ص الرواية )1(
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كنت أعتقد بأنك ال تنتبه ...سأشرح لك األمر، أوال أنا سعيد جدا ألنك الحظتين"...سي عادل"شوف يا  -

املهم أنك أصبحت أقل صمتا وها ...فتبدو كأنك...أقصد قليل احلديث عموما...وأنت متكب...لوجودي أصال

 ...وهذا تطور كبري يف األوضاع...أنت ذا تم ألمري وتبتسم

) 2(.»"عمي إبراهيم"وأنا أعرفك وأعرف حىت ...ال لست متكربا، أنا فقط ال أحتدث بال سبب وبال مناسبة -

ء النصي الذي هو عبارة هنا يف حوار مع صاحب احملل و قد جسد الكاتب يف كتابته الفضا" السينمائي"فنجد 

 . بكثرة، رمبا الغرض منه حذف مجل غري الئقة أو ليست هلا أمهية (...) عن ثالث نقاط 

قال يل إن كل «: حكيم االحتادين" القبطان"و" املؤرخ"هناك مقطع آخر من احلوار اخلارجي والذي دار بني  -

 ذلك مدبر بأيد خارجية

أمازيغ؟ حنن إخوة قمنا على جبهة واحدة بأعظم ثورة ركعت فرنسا كيف تدبر أيد خارجية شيئا بيننا عربا و  -

اليت كانت ثالث أو رابع قوة عسكرية يف العامل واليت كانت وال تزال أول قوة ثقافية وتارخيية بإشعاعها الذي ال 

روا خيبو؟ من أين جاء هذا كله؟ حنن مستقلون منذ ربع قرن فقط يا حضرات مل يتزحزح جيل الرجال الذين حر 

 الوطن من مواقعهم يف أجهزة الدولة من الذي يسبب كل هذه الفنت؟

 .مدبرة تدبريا كامال، لقد برجموه برجمة تامة إلحداث ما أحدثه" مولود معمري"حكاية  -

هو قام ببحث علمي، اخلطأ كان فيمن أوقف احملاضرة، مث إن تسيري املظاهرات كان سيئا جدا، علينا أن  -

 .نعرف أن هنالك خلال يف تسيري األزمة نعرتف بذلك، أنت وأنا

 .دعنا من هذا الكالم اخلشني، فلنلتفت إىل ما يهمنا -

أال يهمنا أمر سيؤدي إىل انقسام البلد إىل قسمني؟ تعلم ماذا مسعت أحدهم يقول لصاحبه؟ قال له هل  -

ي ملاذا يصر بعضهم على البالد خبري، ال أدر ...انقضت العربيات لكي تغازل قبائلية؟ هذا كالم خطري يا حضرات

هو على رأس مجيع " إنيوفا"إفساد كل شيء، إيدير القبائلي هو املغين املفضل جلميع اجلزائريني، منذ صدور ألبومه 
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املبيعات يف كل مكان، رغم أنه يغين باألمازيغية على يد أخرى ستجد أغلب مغين الشعيب اجلزائري أمازيغ، وهم 

 )1(.»من الفصحى، املشكل يا صديقي مفتعل، وهو سيء جدا يا حضراتيغنون شعرا ملحونا قريبا جدا 

  : الحوار الداخلي - 4-2

: مع نفسه يقول" السينمائي"ويتجسد ذلك يف حديث " باملونولوج"ويقصد به حديث النفس أو ما يعرف      

إزاء األفالم  يف حلظة ما قلت إن القصص قد انكمشت إىل درجة كبرية وهذا هو السبب يف إحساسي بامللل«

اجلديدة حتتاج السينما إىل براءة كبرية لكي تشتغل داخلك بالشكل الصحيح يقال إن املستبدين يكرهون الفن، 

  )2(.»افهم ذلك جيدا

يف هذا احلوار يشري السينمائي إىل حالة امللل اليت أصبحت تنتابه اجتاه األفالم احلالية تعبريا عن عدم رضاه      

 .ب تكرارها و هو ما يولد النفور عند كافة الناس تقريباعنها رمبا أو بسب

 

                                                           

  .89ص  الرواية، )1(
  .87املصدر نفسه، ص )2(
  .280املصدر نفسه ، ص  )2(
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 جمموعة من وصلنا إىل ت "ضمري املتكلم"القصرية يف البنية السردية لـــرواية  العلميةو  البحثيةبعد هذه الرحلة      

  :ميكن استعراضها يف نتائج ال

  .املرجعيات اليت انطلق منها الروائي إىلمن خالهلا نستطيع الوصول  ألنهاهتمام الروائي بالشخصية  �

يظهر ذلك من خالل التنويع يف املكان الذي يضفي مجالية يف املنت الروائي يف والزمان و اهتمام الروائي باملكان  �

  .اخلربات تباطا وثيقا فهو خيتزل التجارب و حني أن الزمان هو ظاهرة مرتبطة باإلنسان ار 

 أاقيا بل متسلسلة تسلسال منط األفكارأحداث الرواية مل تكن مرتابطة  الروائي على تقنية الزمن حيث أن اعتماد �

وهو تالعب بالبنية الزمنية يتم عن القدرة ...املاضيأخرى إىل  مرةاحلاضر مث العودة  إىلمن املاضي لتعود  بدأت

  .الفنية للروائي

الكشف عن حالتها يف التعرف على خمتلف الشخصيات و  استعماله للحوار بنوعيه الداخلي و اخلارجي ساعد �

  .اليت مرت ا كل شخصية...وم و األحالم النفسية، الصراعات، املشاكل، اهلم

أهم املفارقات الزمنية الذي اعتمد عليها الكاتب يف بنائه السردي للرواية هي االسرتجاع أي اسرتجاعه لألحداث  �

جاء هذا رغبة من الكاتب رمبا لتوضيح أحداث جوع إىل الوراء لسرد أحداث مضت و حيث تقوم الشخصية بالر 

لة بالنسبة للقارئ إضافة إىل االستباق و هو جمرد توقعات ملا ستؤول إليه األحداث قد تكون غامضة أو جمهو 

  . املستقبلية للشخصيات

وال  السردية يف رواية ضمري املتكلم حاولنا من خالله دراسة البنيةالذي تواضع املهذا البحث  يفو يف األخري      

يف األخري نرجو من اهللا السداد الدراسة، البحث و ب املوضوع الذي يظل مادة ملمنا بكل جوانأندعي أننا 

  . التوفيقو 



  

  

 ائمة المراجعق
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