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" اءــــدع"   

:قال تعالى  

.سورة الرحمن>> الرحمٌن علَم القرآَن، خلَق اإلنساَن علمٌه البيانَ <<  

اللهم ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت، وال باليأس إذا فشلت، 

 وذكرني دائما بأن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح، 

 اللهم إذا أعطيتني النجاح ال تفقدني تواضعي، 

.اعطيتني تواضعا ال تفقدني اعتزازي لكرامتيوٕاذا   

 واجعلني من الذين إذا أعطوا شكروا 

 وٕاذا أذنبوا إستغفروا

 وٕاذا أوذوا فيك صبروا

           .وٕاذا تقلبت بهم األيام إعتبروا                    
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من أصطنع اليكم معروفـا فجازوه فـإن عجزتم عن مجازاته  " قـال صلى اهللا عليه وسلم  

"فـاعدوا له حتى تعلموا أنكم قد شكرتم، فـإن الشاعر يحب الشاكرين    

  نأ  المتواضعةإنه ليقودنا شرف الوفـاء وجميل النبل، بعدما أتممنا هذه الرسالة  

لتفضله لإلشراف على رسالتنا   "صالح الدين باوية" نا  ذنتوجه بجزيل شكرنا إلى أستا

.وعلى ما بذله من جهد جهيد وتوجيه رشيد  

.كما نتقدم بجزيل الشكر إلى كل أساتذة قسم اللغة واألداب العربي  

في  الذين ساعدونا    كما ال ننسى أن نشكر كال من عمال وموظفي المكتبة

.طلوبةمعلى المراجع ال  الحصول  
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  .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

لقــد اعتــرب الســرد أداة مــن أدوات التعبــري اإلنســاين، فمنــذ وجــود اإلنســان ُوجــد هــذا العنصــر، فهــو 

كـل مـا نقـرؤه ونسـمعه   حاضر يف اللغة املكتوبة ويف اللغة الشـفوية ويف لغـة اإلشـارات والرسـم والتـاريخ، ويف

فنيــا، فهــو بــذلك عــام ومتنــوع، ومنــه احنــدرت األجنــاس األدبيــة املعروفــة قــدميا  مســواء كــان كالمــا عاديــا أ

وحديثا، كاألساطري واخلرافات والقصص والروايات، ولكل إنسـان يف احليـاة طريقـة يف احلكـي ومـن مث كـان 

ملشـافهة ومنـه فمنها ما هو مدون ومنه ما تناقلناه عرب ا.الرصيد املرتاكم من الرود عرب التاريخ يُعد باملاليني 

 .ويكون يف شكل صياغة جديدة للحياة وفـق منظـور وإرادة اإلنسـان،ما ضاع لعدم تدوينه واحملافظة عليه 

مـــن أجـــل احلفـــاظ علـــى حيـــاة ،فهـــو الـــذي يـــنظم حركـــة الشخصـــيات واألحـــداث يف إطـــار زمـــاين ومكـــاين 

فـــــق تعـــــدد لغـــــوي الســـــرد، فالشخصـــــيات هـــــي احملـــــرك الفعـــــال يف بنـــــاء احلـــــدث ويكـــــون هـــــذا يف الســـــرد و 

  .وإيديولوجي حسب رغبات اإلنسان

أن الروائيـة منجيـة  ذإحبثـا أكادمييـا " مـن بعيـد أمجـل " يف روايـة " البنيـة السـردية " تعٌد هذه املـذكرة و 

 بالصـــــور واللغـــــة   الشديد واالعتناءت جديدة تقنيا أبطاهلا وتوظيفإبراهيم حنت منحى جديد يف صياغة 

  .  الشعرية

ولكــن أيــن موقــع منجيــة إبــراهيم مــن تطــور هــذا اجلــنس األديب الــذي منــا منــوا حمسوســا يف إفادــا مــن 

  تقنيات السرد املختلفة ،وكيفية التعامل مع املضامني والشخصيات واألحداث واللغة 

حتملـه هل تطورت منجية إبراهيم روائيا؟ وهل استطاعت إتقان كتابة الرواية بكل ما : أخرى بعبارةوالزمن ؟

وهـذا مـا جعلـين ).مـن بعيـد أمجـل (من أجهزة تقنية شديدة التعقيد؟ هـذا مـا سـنحاول اكتشـافه يف روايتهـا 

  .ملنجية إبراهيم )من بعيد أمجل (أختار عنوان البحث البنية السردية يف رواية 

افــد معــريف هــو امليــل الطبيعـي للروايــة قــراءة ودراسـة كر :وكـان مــن أســباب اختيارنـا هلــذا املوضــوع ذاتيـا 

ـــة والـــيت  ـــاء دراســـتنا اجلامعي ـــدينا عـــن األدب اجلزائـــري أثن ـــة ل ـــة املكون ـــة الوجداني إضـــايف، ناهيـــك عـــن اخللفي

البنيـــة " ُمنجيـــة إبـــراهيم ،كمـــا يرجـــع اختيارنـــا هلـــذا املوضـــوع " وِطـــدت صـــلتنا بـــأعالم الروايـــة فيـــه وخباصـــة 

روائية متميـزة، ويرجـع السـبب أيضـا إىل عنصـري  السردية يف الرواية ، إىل اهتمامنا اخلاص بالكاتبة بصفتها

الـــزمن واملكـــان و رؤيتنـــا هلمـــا كأحـــد العناصـــر الضـــرورية واملهمـــة يف البنـــاء الروائـــي ســـواء أكـــان هـــذا البنـــاء 
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الروايـة  هلـذه اختيارنـاأم آتيـا عـرب املتخيـل الـذهين للروائـي نفسـه، ومـن دواعـي  املعيشـيالروائـي نـاقال للواقـع 

يف اكتشــاف وحتليــل مكونــات هــذا الــنص  حتقيــق رغباتنــاوذلــك مــن أجــل  لدراســتنا موضــوعالكــي تكــون 

الـيت تتفاعـل وتنسـجم يف الـنص لـذا قمنـا برصـد هـذه املكونـات ملعرفـة ) الـزمن، املكـان(السردي من حيـث 

  .جتلياا املختلفة يف النص باعتبارها مكونات حساسة

ــــا بعــــض الصــــعوبات يف هــــذه  وقــــد ــــة والشخصــــيات وتنوعهــــا :أمههــــا الدراســــة واجهتن ــــرة األمكن كث

أكانت املكان األساسي يف الرواية، وإن كثرة األمكنـة وتنوعهـا وتعـددها وتـداخلها .م.وتعددها رغم أن الو

  .مع الشخصيات فرض على دراستنا تفصيال دقيقا وموسعا

جيـة إبـراهيم ،أمـا اعتمدنا يف هذه الدراسة على املصدر الرئيسـي ،وهـو روايـة مـن بعيـد أمجـل ملن كما

جـــريار جنيـــت نظريـــة الســـرد مـــن وجهـــة النظـــر إىل التبئـــري وكتـــاب ميقـــان الرويلـــي : عـــن املراجـــع فتتمثـــل يف 

    .وسعد البازغي ،دليل الناقد األديب

، حليـلتوالالبنيوي الذي يركز على حتليـل البنيـة مـع االسـتفادة مـن الوصـف وقد ُقمنا باختيار املنهج 

اآلليـــة املركزيـــة يف  انيعــد مـــا، ألنأساســيا كانــا حقـــالنحيــث اعتمـــدنا عليــه يف حبثنـــا ، وبنــاءا علـــى هـــذا  

  .تقدمي املكان

  .أما اخلطة اليت اتبعناها يف هذه املذكرة فتتمثل يف مقدمة اتبعت بثالثة فصول وخامتة

، مفهـــوم الســـرد، وهلـــاأوقفنـــا يف الفصـــل األول عنـــد قضـــايا الســـرد موضـــحني ذلـــك خبمـــس عناصـــر 

نواعه، مستوياته، تقنياته وأخريا بنياته، وقصرنا يف الفصل الثاين علـى حتليـل البنيـة الزمنيـة للروايـة، فاقتضـى أ

، باعتبارهـا النقطـة الزمنيـة الـيت تقـوم عليهـا البنيـة الزمنيـة للـنص، إضـافة إىل أمهيـة االفتتاحيـةذلك منـا حتليـل 

ووظائفهــا، مث دراســـة  وأنواعهــا واإلســتباقات ، مــرورا بتحديـــد اإلســرتجاعاتالبنــاء الروائــي البنيــة الزمنيــة يف

جــل أحتليــل املســافات الزمنيــة ذلــك مــن مــع  ،وتوقــف ،قطــع، اجيــازمظــاهر الســرعة الســردية مــن مشــهد، 

علــى مســتوى  يف ذلــك إىل دراســة املفارقــات الزمنيــة والتــواترات حتديــد اإليقــاع الســردي يف الروايــة، منتهــني

  .الرواية كلها

درسنا فيـه أمهيـة ،رواية الوختمنا بالفصل الثالث واألخري، والذي خصصناه لتحليل البنية املكانية يف 

فقمنـــا بدراســـة مكونـــات املكـــان مـــن أثـــاث وعمـــران وطبيعـــة وحضـــورها يف الـــنص ،املكـــان يف بنـــاء الروايـــة 



����� 

 

  ت

 

وعرضـه  بنـاء املكـانالـذي سـاهم يف  طـرق الوصـف الروائـي وتقنيـات وصـفها، وهـذا مـا حتـدد لنـا يف دراسـة

 سـردي مكـون جعلـهعلى شكل خطابات الشخصيات، مستخلصني بذلك حتديد عالقـة املكـان بالسـرد و 

  .ال يقل أمهية عن املكونات السردية األخرى

ما ما توصلنا إليه من خـالل الدراسـة، مـن نتـائج فقـد خلصـت يف اخلامتـة الـيت احتـوت علـى أهـم مـا أ

عن النصوص التطبيقية من نتائج وأفكار ورؤى، سامهت يف استثمار بنية سردية أدبية، يفسح اـال  انبثق

  عليها باالشتغالللنقاد والباحثني 

إنـه يلـزم فجناز هذا البحـث، إ ساعدنا يفلكل من  واالمتنانن كان البد من كلمات للشكر إوبعٌد و 

صــالح " هــذا البحــث مث الــدكتور املشــرف اهــا يفيف كــل خطــوة خطون} اهللا عــز وجــل {علينــا أن نشــكر  

الـذي سـدد ُخطانـا حنـو األفضـل، والـذي كـان حريصـا علـى أن ُخيـرج البحـث بأقـل األخطـاء " الدين باوية 

  . القيمةوالشكل، وأرفع له آيات التقدير ومجيل العرفان، ألنه مدلنا يد املساعدة ومل يبخل علينا بإرشاداته 

الــيت جيجــل  -تاسوســت-األدب العــريب جبامعــة حممــد الصــديق بــن حيــيكمــا نتقــدم بالشــكر لقســم 

منحتنــا فرصــة مواصــلة الدراســة، وإىل كــل أســاتذة كليــة اآلداب واللغــات الــذين ســهروا علــى تكويننــا طــوال 

هذه املرحلـة حفـظ اهللا أسـاتذتنا الكـرام، وأبقـاهم لنـا منـارات ُتضـيء سـبيل السـالكني، وإىل اللجنـة الكرميـة 

  .ذ على عاتقها عبء قراءة هذا العمل وتقييمهاليت ستأخ
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  مدخل

شعب يف املاضي  برز السرد منذ القدم مع تاريخ البشرية؛ من خالل ارتباطه باإلنسان يف كل زمان، فال يوجد    

و ال يف احلاضر من غري قصص سردية ختلد مآثره و بطوالته و طموحاته، ويعين ذلك أن للسرد حضورا ضروريا يف 

فهو فعل ال حدود له، يتسع ليشمل خمتلف اخلطابات  <<حياة اإلنسان، إذ ال ميكن أن نتصور شعبا دون سرد، 

سواء أكانت أدبية أو غري أدبية يبدعه اإلنسان أينما ٌوجد، وحيثما كان ويرتبط السرد بأي  نظام لساين أو غري 

>>لساين 
)1(  

  .ومن هذا يرتاءى أن السرد جمال متشعب ال يقتصر على خطاب معني و إمنا متعدد بني ما هو أديب

ساهم يف إبداع ي◌ٌ  شمل كل امليادين من احلكي و القصأنه صورة للحياة ٌكلها يتسع لي <<عن السرد  يصطلح

املصادقة معا، داخل البنية  الزمنية بفعل  ها تكون لنا األسباب و األهداف و اليت بواسطت" اخللق " كة بتركيبة احل

  )2( >>ا جتعل هذه األخرية من السرد قريبا من االستعارة يف احلالتني كامل وتام، مم

األوىل حىت ساعته احلاضرة أو الراهنة؛ فهو  أن السرد متدرج مع اإلنسان منذ وهلتهذلك يتضح من كل 

متواصل معه دون انقطاع فبواسطته متكن اإلنسان من حتقيق طموحاته، فله دور فعال يف الساحة األدبية كما جيب 

  .أن يكون خاضعا لزمن يضبط حركاته

بارزان و أساسيان يف يف الراوي و احلدث فهما عنصران  :لقد قيل بأن النص السردي يعتمد على ركيزتني يتمثالن

العملية السردية؛ فالراوي هو الذي يقدم لنا سردا لألحداث معتمدا يف ذلك على بعض الشخصيات الروائية 

  .زمنةاألإضافة إىل أمكنة جتري فيها األحداث، باملوازاة مع 

                                                           

  .19ص ،1،1997بريوت، طسعيد يقطني، الكالم واخلرب، مقدمة السرد العريب، املركز الثقايف العريب، –)1(
، 1سعيد الغامني وفالح رحيم، دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع، طرابلس، ط: ، تر1بول ريكور، الزمان والسرد، احلبكة والسرد التارخيي، ج–)2( 

  .15، ص 2006
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نٌظم حترك  دراسة القص واستنباط األسس اليت يقوم عليها و ما يتعلق بذلك من <<ولذا يوصف السرد بأنه 

  (1)>>إنتاجه و تلقيه 

من أجل التوصل إىل منا حتليال أو تتوجبتستلزم " ن معاجلة النصوص السردية أالكالم  يبدو من خالل هذا    

  أهم مرتكزاا، وإىل عناصرها وأفكارها األساسية

منذ أقدم العصور مكانة معتربة و مازال يف احلياة العربية، وأصبح  الكالم عنه  احتلن السرد قد أهلذا جند ب<<

منها غواية السرد و خصوصيته عندما كان يف إحدى مراحله مرتكزا على : يعترب ُمظاهرة شاقة ألسباب عدة 

  .خلإ...الرواية و النقل الشفهي و أيضا وجود املادة السردية العربية وتشعب مصادرها وموضوعاا

  (2)>>داه يف بلورة العقل العريب أوكذلك الدور الكبري الذي 

حيث حظي مبكانة مرموقة حىت وقتنا احلايل واملتمعن ،ن السرد لقي رواجا معتربا منذ ظهوره أونستنتج من هذا     

رواية فبظهوره فيه جيد صعوبة وذلك الشتماله على أجناس نثرية متنوعة، لكل منها مميزاا وخصوصياا كالقصة وال

  عرف اإلنسان التدوين بعدما كان يعتمد على املشافهة 

الدراسات طور لتخر ملا كان عليه يف املرحلة القدمية وذلك وبعدا آأما يف العصر احلديث فقد اختذ النقد مسارا 

  .النقدية احلديثة و املعاصرة

اعتمد  هلذاالوجهة الصحيحة و السليمة، و ن هذه الدراسات النقدية قد سامهت يف توجيه السرد احلديث أ كما

  :على أفكار و معاين من أجل حتليل القص من خالل ثالثة أبعاد

                                                           

  .174، ص 2002، 3، دليل الناقد الديب، الدار البيضاء املغرب، طاليازغيميجان الرويلي وسعد  -(1)
 .11، ص 2008، 1الدار العربية للعلوم، اجلزائر، ط) األنواع والوظائف والبنيات( إبراهيم صحراوي، السرد العريب القدمي-(2)
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  . املضمون السردي و املراد به تلك األحداث املتتابعة بطرق متشعبة  :ماأوهل <<

  .فعل القص ذاته الذي ميثل لنا تعدد العالقات بني الراوي و املروي و املروي له: ثانيهما 

  (1)>>و ملفوظا ؟ أامللفوظ السردي سواء أكان شفويا : ثالثهما

مسارا معاكسا ملا كان عليه منذ القدم و ذلك باعتماده على  اختذن السرد يف العصر احلديث أويوضح لنا هذا    

نا حداث تتخلل هذه النصوص وحتركها مما ينتج لأثالث ركائز لتحليل النصوص ،ففي البداية جيب أن يكون هناك 

أحداثا متتابعة، مث البد من وجود عالقة تأثري و تأثر بني الراوي و املروي له، و يف األخري خطاب يكون متداوال 

  .فيما بينهما

كما جند السرد يف العصر احلديث يقوم على ثالث بنيات أساسية هلا دور فعال يف تشكيل النصوص السردية   <<

بنية الشخصية، فغياب الواحدة عن األخرى يؤدي إىل أخريا بنية املكان و بنية الزمان، و : و اليت تتمثل يف

  .حدوث خلل وعدم اكتمال املعىن

  (2)>>فاملكان يعد عنصر حكائيا قائما بذاته

ومن خالل هذا يتبني لنا بأن للمكان مكانة حيوية، وذلك بإعطاء الشخصية فضاء واسعا لتأدية أدوراها     

اوحتركا.  

{بينديتوكروتشيه* ويتجسد هذا يف  قول، لزمن للية حركية آيعترب  هالزمن أيضا له عالقة تالزمية مع السرد ألن

   pundutto,kroutchih { (3)1 >>ال تاريخ بدون قص  

                                                           

  .10، ص 1998ط، .، اهليئة املصرية للكتاب ،د ب، د)معارج ابن عريب منوذجا(سعيد الوكيل، حتليل النص السردي -(1)
  .65، ص 2005ط،.دسردي، من منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، حممد عزام، شعرية اخلطاب ال-(2)

  .94ص ،1981، 1،بريوت ، ط فريال جبوري؛ عزول الرواية والتاريخ -  (3)
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ذ ال وجود إلية القص وذا أصبح مالزما لعم،ن التاريخ وجد مع وجود السرد أويبدو من خالل هذا القول     

  .ن يكون هناك مدة زمنيةألقص من غري 

فكل ناقد اختذ قضية وقام بتطويرها وحتليلها حسب تصوره  ،لقد تعددت القضايا السردية بتعدد املناهج و النقاد

ن السرد احلديث اعتمد على أجند ب،الذهين، و إال جانب البنيات الثالث اليت تعترب بارزة يف كل نص سردي

  : مهاأسلوبني رئيسني

السردي الذي يعتمد  عليه بالسرد املوضوعي و األسلوب الذي اصطلح: السرد املعتمد على الرؤية اخلارجية <<

{ خر على الرؤية الداخلية و الراوي املشارك و املصطلح عليه بالسرد الذايت، وقد تضافرت الرؤيتان  هو اآل

  (1) .>>واية ثنائية تتداخل فيها الرؤيتان وتتكامالنيف تقدمي مادة الرواية فتكون الر } الداخلية و اخلارجية

األول ينظر إىل السرد نظرة موضوعية وذلك بالرتكيز على ما ،ن السرد يقوم على أسلوبني أوما نستخلصه مما سبق 

هو خارجي، أما الثاين فريتبط مبا هو داخلي و بالتايل يكون هناك تناوبا و حتاورا بني الراوي و املشارك يف 

الزمن الداخلي : لرواية يف السرد تعتمد على زمنينياستعمال ضمائر املتكلم وذا نلحظ تكامال فيما بينهما ألن ا

  و الزمن اخلارجي

وذا يقدم النص السردي للباحث مقاييس عظيمة تتميز بالتجانس و الشفافية و الطابع الكلي العام نلمح  <<

لسرد، ويبادر يف نسجها مع تقدم النص ودون انقطاع أو  توقف من خالهلا شروطا لنص ينتقي منها خيوط ل

  (2)>>متعسف إن النص السردي، يهب نفسه للمتلقي يف توافق مدهش يدعوه الحتوائه مرة أخرى

                                                           
  .151، ص 1998 ط،.دعبد املالك مرتاض، يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،-)1(

بنقد النظريات الفلسفية ) 19(، فيلسوف إيطايل من أتباع املدرسة اهليغلية اجلديدة، ظهر قرب اية القرن)1956-1866= (بنديتوكروتشيه* 

  .واإلقتصادية للماركسية فلسفة هي الفلسفة املثالية املطلقة

  .253، ص 1978،  طب، الكويت، د صالح فضل؛ بالغة اخلطاب وعلم النص، الس الوطين للثقافة والفنون واآلدا -)2(
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أن النصوص السردية تتضمن مواضيع تتيحها للباحث مما جيعله مهيئا لبداية العمل بشرط أن يبدو مما سبق       

و هلذا ال يكون للنص السردي مسارا حركيا متجها  ،وتفامها حىت ال حيدث اخللل و النقصيكون هناك تشاا 

إليه، كما تصبح مادته مشوقة و مطلوبة يف خمتلف الدراسات  اجنذابهحنو األمام حيدث تأثريا للمتلقي عن طريق 

  .الثقافية و األدبية

ن أقيامه بوظيفة التبادل بني مانح مستفيد مبعىن يف خرى تتمثل أكما اختذ السرد يف العصر احلديث مجاليات   <<

لربط بينهما، و لواملخاطب وهذا يفرتض وجود ضمري املتكلم  ،يكون هناك تواصال يف مانح للسرد و مستقبال له

مييز بني }  G.Genette{جريار جنيت  دجن سارد و متلقي و يف هذا الصدد ذا يتطلب السرد وجود

خريا الوظيفة أالوظيفة السردية وظيفة التوجيه، وظيفة التواصل، وظيفة الشهادة، و : للسارد متمثلة يف وظائف  مخس

  (1)>>اإليديولوجية

ويربز هذا أن للعملية السردية تأثري و تأثر بني مرسل ومستقبل بوجود ضمريي املتكلم و املخاطب حلدوث     

يتحقق  ياا ومتلقي يعمل على استقبال هذه الشفرات ولكرسالة اليت تفرتض هي األخرى وجود سارد يفك شفر 

نقل عامل احلكاية من خالل سرد األعمال وهي وظائف متمثلة يف الوظيفة السردية .هذا حدد لنا   جريار جنيت

و املروي له، وأيضا وظيفة الشهادة اليت ختتص مبوقف  ة التواصل هي كل ما يتعلق بالسردما وظيفأومتثيل املشاهد 

يقوم الراوي عند كتابته ألي نص سردي باستخدام جمموعة  <<السارد من عواطفه اجتاه الشخصيات و األحداث 

 وصف لا ،تقنية احلوار :من التقنيات تضيف مجالية مما جتعله قابال للقراءة و املداومة ومن بني هذه التقنيات جند

  (2)>>ففي احلوار يتم تشخيص الكالم يف الرواية مباشرة الذي جيعله منسرحا...لقطع، املشهد،اصةاخلال

                                                           
  .27، ص 1992، 1الكتاب العريب املغرب، ط احتادروالن بارث، وآخرون؛ طرائق حتليل السرد األديب، منشورات -)1(

  
 le roman mathan paris,parisمن منشورات  lexomaniرشيد بن حدو: فاليط برنار، النص الروائي، تقنيات ومناهج، تر–-)2(
،1992 ،49p 
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مسرحا تتبادل األحداث شخصيات و ذلك جبعل هذه العلى شكل مقاطع حوارية من قبل فتكون هذه الرواية 

  (1)>>الزمنية وتعطيلها جزئيا ما الوصف يقتضي هو األخر انقطاع السريورةأ<<فيه الكالم، 

كان ذلك من أو يوضح هذا أن السارد يتوقف عن السرد من أجل القيام بعملية الوصف و التأمل سواء      

  ....خرآو حيوان أو أي شيء أجل وصف مكان أ

ألحداث لالتلخيص يلجأ فيها الراوي إىل التقليص و  جانب تقنية احلوار و الوصف، جند تقنية اخلالصة و ىلو إ

 .ليباستعمال فقرات موجزة دون أن يعتمد على التفص

تقليصها يف فقرات من جرت منذ سنوات و أا خر يقصد باخلالصة هي سرد األحداث املفرتض منها آ ومبفهوم<<

  (2)>>.دون تفصيل

كما يصطلح على هذه التقنيات مبصطلح السرعة و تنقسم بدورها إىل قسمني ففي القسم األول يسمى       

أما القسم الثاين يسمى تسريع السرد كما تتمثل يف ) القطع( تعطيل السرد و ميثل لنا تقنييت املشهد و الوقفة 

  :ينهاتقنييت احلذف و اخلالصة، كما يتكئ السرد احلديث على مستويات من ب

حداث وذلك عن طريق التتابع و يعد املادة األولية للسرد كما أنه يعطي لنا صورة عن وقوع األ<<: املتناحلكائي

  (3) .>>الرتاتب 

جتري على شكل خيطي متواصل كما يعترب مادة أساسية يف  األحداثومعىن هذا أن املنت احلكائي جيعل من 

  .عملية السرد

                                                           
  .59صد س  ، د ط ،رسالة دكتوراه جامعة مكة املكرمة السعودية نورة بنت حممد بن ناصر املري، البنية السردية يف الرواية السعودية،  -)1(
  .59ص، نفسه املرجع –)2(
، نقال عن عمر 223، ص 1982، 1الروس، الشركة املغربية للناشرين، بريوت، ط ابراهيم اخلطيب ، نظرية املنهج الشكلي، نصوص الشكالنيني -)3(

  .6، ص 2003، 1حتليل اخلطاب السردي يف مقاالت احلريري، دار املهدي للنشر والتوزيع، املنيا، ط(عبد الواحد، الشعرية السرد 
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و املقصود به  البناء او التقدمي اخلطايب و هو املستوى الذي ميكن إخضاعه لقواعد  الكتابة  <<أما املبىن احلكائي

  (1)>>إضافة إىل قواعد احلكي و أنساقه 

ويوضح لنا ذلك أن املبىن احلكائي يعين تلك الطريقة اليت يتم ا تقدمي اخلطاب و املتضمن لقواعد الكتابة إضافة 

  .إىل كيفية بنائه يف النص 

بالسرد من الدرجة جريار جنيت حيث أصطلح عليها  و إىل جانب هذين املستويني جند مستويات أخرى إقرتحها

  .السرد من الدرجة الثانيةبخر اآلإضافة إىل املستوى الثاين الذي إصطلح عليه هو ) املستوى األول ( األوىل 

من التقنيات السردية كأدوات  اختذتأدبية  اأجناس إضافة إىل هذه اجلماليات اليت طغت على السرد جند أحيانا

  :تتخلل يف نصوصها؛ ومن بني هذه األجناس جند الرواية

السرد  تتمتع خباصية ،الصور و األشكال الرواية جنسا أدبيا شديد املرونة فسيح األرجاء متعدد البىن و تعد<<

مفهوم اإلنسان املعاصر و آماله  حيث ألنه يعترب الوحيد املعرب عن ؛خر على هذا اجلنس الذي اشتمل هو اآل

  (2)>>لقيت رواجا كبريا من قبل األدباء و بروز العديد من الروائيني

ويبدو لنا أن الرواية من بني األجناس األدبية األكثر انتشارا يف العصر احلديث اختارت السرد من بني مجيع 

ن يف التعبري عن مكوناته النفسية مما ساعد ذلك وهي األمل الوحيد و الصادق الذي يلجأ إليه اإلنسا ،التقنيات

  .على وجود العديد من الروائيني ألن هلا جمال واسع و فسيح

سيما من النصوص األدبية الروائية استحضارا ن بني النصوص الكثرية الرواج، الوذا يعد النص السردي م <<

 ،يديولوجية يستقبلها القارئ يف شكل رسالة أدبيةللمعامل التارخيية و املظاهر االجتماعية واألنساق الفكرية اإل

                                                           
  ن ص ’ريريحتليل اخلطاب السردي يف مقاالت احل(الشعرية والسرد ’  عمر عبد الواحد-)1(

  .5؛ شعرية اخلطاب السردي، ص "حممد عزام" -)2(
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والزماين و املكاين، كما  وخمتلفة من حيث بنائها اللغوي  تتجسد يف التشكيل الفين املتضمن عدة عناصر معروفة

(1)>>دف إىل خلق منفعة مجالية للمتلقي  

، ألا هي االجتماعيةه و أيضا حياته ورمبا يشري هذا إىل أن النصوص الروائية اليوم تتصل حبياة الشعب و تارخي

الوسيلة الوحيدة اليت يتطرق إليها الراوي لإلفصاح عما يريد التعبري عنه، وإن هذه النصوص تتضمن عدة بنيات 

تساهم يف تشكيل وبناء األحداث فيصبح هلذه النصوص  تأثري يف املتلقي مما يطبع عليها الطابع اجلمايل؛ و إن 

وثيق باحلياة  ارتباطألن هلا ؛ميز عن غريها من األجناس األخرى هذه املكونات هي اليت جعلت النصوص الرواية تت

  .االجتماعية

تأثري املتلقي مما يطبع عليها الطابع اجلمايل، و إن هذه املكونات هي اليت جعلت النصوص الروائية تتميز عن 

  .االجتماعيةألن هلا ارتباط وثيق باحلياة ؛غريها من األجناس األخرى 

 .أمهية ترجع إىل أنه أكثر العناصر أمهية يف النص الروائي و أقوى املؤثرات املنشئة للداللة فيهحيث يتمتع السرد ب«

و هذا  ،و من مثة فإن دراسته تكشف عن األدوات اليت يستخدمها الروائي يف جتميل النص باملضامني و الدالالت

  (2) .»املشاركة القائمة على الفهم والقبول تلقني القائمة على االنبهار إىلمجيعل القارئ يتجاوز مرحلة التعرض لل

وذلك بتوفري أدوات ،السرد؛ أا تتيح للروائي إمكانية التفاعل مع النص أمهية ومما يستخلص من 

أو الناحية الشكلية؛ وهذا جيعل القارئ قابال  وإجراءات يتكئ عليها إلجناز ذاك النص سواء من الناحية املضمونية

  .لإلدراك ومستوعبا للفهم و التعبري

  :هي نفسها املكونات اليت تنشئها احلكاية و تتمثل فيما يلياملكونات اليت تساهم يف نشأته و  يتميز السرد ببعض

                                                           
  .43، ص 2004، 2003، )ب.د(، )ط.د(واية ذاكرة اجلسد، ر ل ، النسق اإليديولوجي وبنية اخلطاب الروائي، دراسة سوسيوبنائيةت سليم بركا -)1(
   .9ص نورة بنت حممد بن ناصر املري، البنية السردية يف الرواية السعودية، -)2(
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شكال و ال يقتصر على كما يتميز بتعددية األ  ،وهو الذي يقوم بنقل أحداث احلكاية إىل الغري: السارد«/1

  .األشخاص و يعترب من منشئي السرد

  (1)»ويقصد به املتلقي أو أي شخص آخر الذي يوجه إليه السارد اخلطاب : المسرود له/ 2

ويتضح لنا مما سبق أن السرد يتكئ على مكونات تساعده يف البناء الروائي؛ كما جتعله يتميز بطابع 

حيوي وتعترب هذه املكونات أساسية و فعالة فلوالها ملا قام؛ و ملا نشأ السرد و هذه املكونات هي السارد والذي 

خذ أشكاال متباينة و خمتلفة، أما املسرود له يعترب حضوره حضورا إجباريا ألنه هو الذي يقوم بعملية احلكي و يت

  .هو املتلقي الذي يقوم باستقبال اخلطاب املوجه إليه من قبل السارد

مكون ثالث وهو املسرود و هو ذلك اخلطاب الذي ينشأ من قبل السارد وما يستقبله املسرود له  دكما يوج

  .وبذلك يكون متضمنا لكال الطرفني

أي أن املسرود هو ما ينتجه السارد وما يتلقاه املسرود له كما أنه يقوم على كل من الطرفني ويظهر لنا على هذا 

  : الشكل

      

و هو الوساطة اليت من خالهلا تعطي القصة احملكية من قبل السارد وهنا جيب أن منيز بني التبئري و : التبئير<</4

  (2)>>السارد 

ويتضح من كل هذا أن التبئري ذا وساطة؛ وجند أن السارد يسهم يف إنتاج قصة تكون خاضعة للحكي وبالتايل 

  .يكون هناك فرقا بني التبئري و السارد

                                                           
  9،صنورة بنت حممد بن ناصر املري، البنية السردية يف الرواية السعودية،-)1(
  .9ص ، املرجع نفسه-)2(

 ا�	�رود �
   ا�	�رود   ا���رد
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ويوجد مكونا آخر من بني املكونات السابقة اليت تساهم يف نشأة السرد أال وهو مكون الشخصية حيث يعطى 

  .لفاعلة يف النص الروائي كما تكون ثنائية إما متخيلة أو واقعيةهلا األمهية من بني البنيات ا

ويبدو مما سبق أن للزمن مكانة راقية يف النص الروائي إذ هو مبثابة احملرك الذي حترك به األشياء ملا له من 

  .دور فعال و أساسي كما يشتمل على أحداث و ترتيب؛ السرعة من حيث بطئها وسرعتها
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  مفهوم السرد :أوال

 ،لقد تعددت تعاريف و اصطالحات السرد من ناقد آلخر، وذلك لتعدد املواضيع و التساؤالت حوله :لغة/ أ

جنده يف القرآن الكرمي و ُمتشًعبة إذ و قد وردت  تعاريف السرد  ،فكل ناقد أصطلح عليه مبا يوافق تصوره و خميلته

فقد ورد يف القرآن الكرمي مبعىن  ،وألن األمر على هذا االتساع جيب أن نعرفه ،إخل...يف املعاجم و يف القواميس

  :نسج الدرع ومنه قوله تعاىل

َر َوأَلَنا َلُه احلَِْديَد <<  َنا َداُووَد ِمنا َفْضًال يَا ِجَباُل أَوِيب َمَعُه َوالطيـْ َأِن اْعَمْل ) 10(َوَلَقْد َآتـَيـْ

ْر ِيف  ْرِد َساِبَغاٍت َوَقدالس<<
(1)   

  .جودة سياق احلديث وتبدو لنا عبارة نسج الدرع هي

  : كما ورد السرد يف معجم لسان العرب البن منظور  <<

  .تقدمة شيء على شيء به منسقا بعضه يف أثر بعض متتابعا: َسرد

  (2)>>سرد احلديث وحنوه يسرده سردا إذا تابعه و فالن يسرد احلديث سردا إذا كان جيد السياق له - 

ن السرد كما قدمه معجم لسان العرب هو إحكام النسج و البناء لقد عرف السرد مبفهومه قدرا كبريا أويبدو     

  .من االتساع و الشمولية

  :ب العني للخليل بن أمحد الفراهيديوقد جاء يف كتا

                                                           

  .10سورة سبأ، اآلية  - )1(
  .165،ص1863، 1، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، ط )سرد(، مادة 7ابن منظور، لسان العرب ، ج - )2(
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سردا أي يتابع بعضه بعضا و هو اسم جامع للدروع و حنومها من عمل  سرد القراءة و احلديث يسرده: سرد <<

  (1) >>.احللق، ومسي سردا ألنه يسرد فيثقب طرفا، كل حلقة مبسمار فذلك احللق املسرد

. ومما نستخلصه من السرد كما ورد يف كتاب العني مبعناه تتبع األثر و بالتايل يكون هنا مرتبطا باحلركة

  .نثقب لوحة ما مبسمار فنالحظ عند ذلك تتابع املثقب بعضها ببعض  كما يشبه ذلك عندما

  :اصطالحا  -ب

للسرد مفاهيم عديدة لغة ؛ و كذا تتعدد مفاهيمه يف تعريفه االصطالحي إذ  وردت بتعاريف عديدة يف كثري     

  .و غري مرتمجةأمن املراجع سواء أكانت مرتمجة 

  :معجم مصطلحات نقد الرواية جاء يف إذ

السرد أو القص هو فعل يقوم به الراوي الذي ينتج القصة، و هو فعل حقيقي أو خيايل مثرته اخلطاب، فالسرد <<

اخلطاب فيمثل دور  أماهو عملية إنتاج تتكون من الراوي الذي ميثل فيها دور املنتج، و املروي له دور املستهلك 

    (2)>>.السلعة املنتجة 

مما سبق أن السرد أو القص هو عملية إطالع الراوي بتقدمي احملتوى أو األحداث، وأن هذه  ونستخلص

وبالتايل فهو يتألف من ثالث . األخرية قد تكون حقيقية أو خيالية تكون أو جتسد لنا خطابا تتداول عليه األلسن

ه، وبالتايل يكون مستهلكا، مما عناصر تساهم يف إنتاجه فالراوي هو الذي يبدع القصة و يقدمها إىل املروي ل

  .يشكل لنا يف األخري خطابا يسمى السلعة املنتجة

  

                                                           

  .235، ص2003، 1، منشورات حممد علي بيضوان، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2اخلليل ابن امحد الفراهيدي، كتاب العني، ج-)1(
  .105، ص 2002، 1فرنسي، دار النهار للنشر والتوزيع، لبنان، ط - إجنليزي –عريب  -لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية - )2(
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   (1)>>السرد هو طريقة الراوي يف احلكي أي يف تقدمي احلكاية و احلكاية هي أوال سلسلة من األحداث <<

هته األخرية اليت األحداث  ويبدو من خالل التعريف بأن السرد هو من صنع الراوي يؤدي دور املنتج يف إنتاج

  .ميكن دجمها يف حكاية ما

وهو أيضا فعل يقوم بنقل موضوع احلكاية إىل املتلقي، فالسرد و احلكاية مها مكونان ضروريان لكل حمكي، << 

   (2)>>وهذا األخري هو خطاب شفوي أو مكتوب يعرض لنا حكاية كما أن السرد هو من يقوم بإنتاج احملكي

احلكاية الناجتة عن املروي فال ميكن أن خيلو أي  باستقبالتلقي او القارئ يقوم ويتضح لنا مما سبق أن امل

  .حداثا قد تكون مكتوبة وقد تكون شفوية تتداوهلا األلسن البشريةأعمل من السرد؛  و احلكاية ألما ينتجان لنا 

  . مستويات السرد:ثانيا

، تتنوع واجتاهاتهلقد عرف السرد عدة قضايا يف الدراسات النقدية احلديثة، مما أسفر ذلك على تعدد مشارده      

 أخريابنياته و  ،نواع السرد، تقنياتهأبتنوعه، كما لقيت قضاياه رواجا من قبل النقاد احملدثني تتمثل هذه القضايا يف 

  :تنقسم مستويات السرد إىل قسمني مستوياته حيث

يعطينا سردا ابتدائيا أو كما اصطلح عليه بالسرد من الدرجة األوىل؛ ويوجد هذا  :المستوى األول للسرد - <<

  .النوع يف احلكاية و يتضمن يف داخلها وظيفتني يف النص ذاته وتكون احداثه مشاركة يف شخصيته

 قيام أي شخصية من شخصياتهو السرد من الدرجة الثانية يتحقق هذا املستوى عند :املستوى الثاين للسردو 

   (3)>>يكون ثانويا قابال ألن ترويه لشخصية من شخصيات السرد االبتدائي  السرد االبتدائي بوضع سردا آخرا

                                                           

  .124،ص 1،2003صاحل إبراهيم، الفضاء ولغة السرد يف روايات عبد الرمحان منيف، املركز الثقايف العريب، بريوت،ط - )1(
، 1989،د ب ، 1دار اخلطاب للطباعة والنشر ، ط ناجي مصطفى،: فرانسوز ف  وآخرون، نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري، تر - )2(

  .97ص
  .15 -13ص  ،2003، 1دار اهلدى للنشر والتوزيع، املنيا، ط حتليل اخلطاب السردي يف مقامات احلريري، -عمر عبد الواحد، شعرية السرد -)3(
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على وظيفتني  االتكاءيبدو مما سبق بأن للسرد مستويني خمتلفني يف الوظيفة؛ فيجب على السرد األول 

إضافة إىل احلكاية اليت تعد مصدرا و مسرحا لقيام هذين الوظيفتني بدورمها كما جيعل من تلك األحداث معربتا 

( عن شخصيته و متفاعلة معها و يسمى هذا املستوى بالسرد من الدرجة األوىل؛ اما فيما خيص السرد الثاين 

شخصيات ابتدائية تعمل على إقامة سردا يكون خمتلفا عن  يعتمد هو األخر  على) السرد من الدرجة الثانية 

السرد األول أي يكون سردا ثانويا غري أساسي و يسمى هذا النوع من السرد بالسرد من الدرجة الثانية إضافة إىل 

  :هذين املستويني جند مستويني أخرين يتمثالن فيما يلي

ما أ  .ولية للحكايةأصلة فيما بينها و اليت تكون مادة هو جمموعة األحداث املت: )القصة ( املنت احلكائي  <<

ن أهو القصة نفسها و لكن بالطريقة اليت تعرض علينا على املستوى الفين ذلك :) اخلطاب( املبىن احلكائي 

القاص أو الروائي ليس من الضروري ان يتقيد بالرتتيب الزمين و احلدث و القصة كما جرت يف الواقع فهو يعمد 

 غلب األحيان احلبكة أقدمي و التأخري و التالعب باملشاهد وهذا ما يسمى باملبىن احلكائي و يف إىل الت

   (1)>>. احلكائية

ن املنت احلكائي هو مجلة األحداث اليت تدور يف إطار زماين و مكاين حمدد و تنتظم يف أو هذا ما يوضح 

و مجلة أما املبىن احلكائي أو اخلطاب فهو جممل القصة أومن مثة فهي مادة لسرد، ) وحدات( شكل متواليات 

ن يتم بطرق عدة سواء حكي شفوي، شريط أنه م لغوي يؤدي هذا احملتوى، كما ميالعناصر اللسانية أو نظا

  يف مقابل املنت <<" :  tomashafaski شفسكيتوما: صدد يقوليف هذا الو << .مسيائي، قصة مرسومة

ظهورها يف العمل كما يراعي ما اث بيد أنه يراعي نظام احلكائي الذي يتألف من نفس األحداحلكائي يوجد املبىن 

  (2)>>يتبعها من معلومات تعينها لنا  

                                                           

  21،ص1991 1يب للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،طمن منظور النقد األديب،املركز الثقايف العر  محيد حلميداين ، بنية النص السردي - )1(
  .7حتليل اخلطاب السردي يف مقامات احلريري، ص–عمر عبد  الواحد، شعرية السرد  - )2(
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ويبدو لنا من خالل هذا القول أنه ال ميكن أن توجد قصة دون خطاب يقوم هذا األخري على األحداث 

الذي يعمل على تتبع تسلسلها و بروزها و مراحل تطورها كما  و املنت احلكائيأنفسها اليت تتضمنها القصة 

يقصد باملبىن احلكائي أيضا هو الطريقة و النظام الذي بواسطته تعرض االحداث يف العمل وما ينجر عنها من 

ة رمبا كان القصد من الكالم السابق ان اخلطاب أو املبىن احلكائي يعرض لنا بالطريق ومعلومات و إشارات بعينها 

  .إخل ...أو بالكتابة ) شفويا فقط( اليت تتم من خالهلا األحداث ألنه يعتمد على طرق شىت فقد تكون بالكالم 

ن القصة أنالحظ  متضمن يف القصة، فمن حيث زمنها جند املاضي املطلق ومن كل هذا " هو " كما أن الضمري 

  (1) .تتميز باملوضوعية على عكس ذاتية اخلطاب 

ن نظام القصة واقع يف الزمان الفعلي على اعتبار أن كل حدث يستغرق وقتا ما،  أذا ويتضح من كل ه

فات  كما يغلب عليها ضمري الغائب فهي بعيدة عن الذاتية و عن احلاضر و عن املستقبل بل تسرتجع كل ما

غة فتقوم بسرد أحداث مضت قدميا على عكس اخلطاب الذي يقوم على ضمري املتكلم، كما يعتمد على صي

  .احلاضر هلذا نلتمس فيه نوعا من املوضوعية 

  أنواع السرد :ثالثا

تتفاوت أنواع السرد ما بني سرد متتابع، و سرد اسرتجاعي و سرد استشرايف و سرد تزامين، لكل نوع من هذه 

  ...األنواع ميزات و خصائص ينفرد ا عن األنواع األخرى 

ويطلق عليه السرد التسلسلي، مما جيعل السارد يتابع احداث القصة و تسلسلها و قد : السرد المتتابع  <</  1

  خيضع هذا النوع اىل التأزم الدرامي مما يعيد بنائه من جديد، و ذلك من خالل خضوعه أو تركيزه على طموحات 

  

                                                           

(1  - ) Gerrar Genette figire,lh , page66 
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  (1) . >>من اجل حتقيق طموحاما اليت يهدفان إليها ) البطل و البطلة ( الشخصيات الرئيسية 

ويتضح أن السرد املتتابع يف األحداث و التسلسل، إال أنه يف بعض األحيان قد يلجأ السارد إىل إعادة 

  .بناء هذا السرد التتابعي، وذلك من خالل االعتماد و الرتكيز على ما تطمح إليه الشخصيات احملورية

يقوم هذا النوع من السرد على الزمن الصاعد و الزمن اهلابط، مرة إىل األمام : السرد االسترجاعي <</ 2

ما النسق الثاين فيسمى بالنسق أوهذا ما يسمى بالنسق الزمين املنقطع؛ ) املاضي( ومرة إىل الوراء ) املستقبل(

يف أغلب األحيان تكون نسقا الزمين اهلابط، و هو الذي يعتمد على االسرتجاع من بداية الرواية إىل ايتها و هي 

   (2)>>زمنيا دائريا بالعودة إىل املاضي أي استذكارا للماضي من خالل اإلشارة إىل احداث قد مت ذكرها مسبقا 

نه يتميز بالرجوع إىل املاضي مرة و التقدم إىل األمام مرة اخرى، و هناك أو نرى يف هذا النوع من السرد، ب   

رد االسرتجاعي يف أنه يعتمد على استذكار ما حدث يف املاضي و ذلك بغية أيضا جهة أخرى يتضمنها الس

  .التكرار من أجل التفكري

خر من أنواع السرد، وهو ذاك النوع الذي حيدث يف اللحظة األتية من الزمن أي الزمن احلاضر آكما جند نوعا 

  : ويتمثل يف 

و هو ذاك السرد الذي يتزامن مع احلكاية، و يقوم على الزمن احلاضر يف سرد األحداث  : السرد المزامن <</3

.<<(3)   

  .أي يسرد األحداث يف اللحظة الزمنية نفسها

                                                           

   30،ص.2008الدراسات العليا،السعودية،رسالة دكتوراه،قسم نورة بنت حممد بن ناصر املري، البنية السردية يف الرواية السعودية،  - )1(
ط، .منشورات احتاد كتاب العرب، دمشق، د -دراسة يف نقد النقد - حممد عزام، حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلداثية - )2(

  .201-200ص
  .201-200، صنفسه املرجع  - )3(
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  : السرد اإلستشرافي <</ 4

يتمثل يف تنبؤ أحداث مل يتم حدوثها بعد أن توقع حدوثها، مما حيدث على الرواية تقلبات من ناحية      

  ، و ذلك بالقفز على فرتة ما من زمن القصة و جتاوز النقطة اليت وصلها اخلطاب من أجل استشراف األحداث

   (1)>>مستقبل األحداث باالطالع إىل ما سوف حيدث الحقا ) استباق( 

يتم قبل بداية احلكاية ألنه يعتمد على التنبؤ و التوقع  ن االستشراف هو ذلك الزمن الذي يقع اوأويبدو 

لألحداث مما يتيح تشويق للمتلقي ملتابعة األحداث، كما يقوم بالتمهيد لألحداث و الكشف عن نفسية 

  .الشخصيات املهمة يف الرواية و طريقة تفكريها

 :بني منطني من السرد ومها ميز"  tomashafaski" شفسكي لروسي توماو يف اإلطار نفسه جند الشكالين ا

  .السرد الذايت و السرد املوضوعي

تفسري  ويكون الكاتب يف مقابل الراوي احملايد، و قد يكون ليس له تدخل يف : السرد الموضوعي - أ <<

  (2).>>األحداث، و إمنا يعمد إىل وصفها وصفا حمايدا يقتبسها من أذهان األبطال 

  .يرتك احلرية للقارئ ويبدو من هذا أن السرد املوضوعي 

وذلك من أجل تفسري ما حيكى له ويؤوله ؛ و هذا النوع من السرد جنده يف الروايات الواقعية، ألنه يعتمد إىل  

  .وصف ما يدور يف أذهان األبطال من أحداث وطموحات يرمون إليها 

                                                           

  .201، 200، ص حممد عزام، حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلداثية، منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، د س - )1(

  .201، 200ص  نفسه،املرجع  - )2(
ألسلوبية والعروض وعلم الروسي من جهة وبا األدببتاريخ ا الشكالنيني الروس الذين إهتمو  أهممن  1890/1957"  بوريس توما شفيسكي" يعد *

  .األدبالنظم الروسي ونظرية : السرد من جهة أخرى وقد كان عضوا يف احللقة اللسانية مبوسكو، ما خلف لنا جمموعة من الكتب القيمة مثل
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 tomes"    وماشفسكي ت" كما جند نوعا اخر من انواع السرد الذي اقرتحها او ميزها الشكالين الروسي 

hevsky  " وهو  نوع خيتلف عن األول و يتفاوت عنه سواء كان ذلك من جهة التسمية أو من جهة الدور و

  .الفعل

  : السرد الذاتي  –ب 

وهو الذي يقوم فيه الراوي بتتبع احلكي، تقدم من زاوية نظر الراوي، فهو املخرب و هو الذي يعطي لنا تأويال  <<

ارئ و يدعوه باالعتماد عليه وهذا السرد يتضح لنا جليا يف الروايات الرومانسية و الروايات ذات يفرضه على الق

  (1).>>البطل اإلشكايل 

ويبدو من خالل هذا النوع من أنواع السرد أنه يتسم بالذاتية، و ذلك من خالل استعماله لضمائر 

ن خيضعه ملا يريده، و هذا النوع أسلطة على القارئ باملتكلم، اليت تعرب عن املكونات النفسية للراوي، كما لديه 

  .مييل إىل النزوع لذاتية، ألن مصدره هو الروايات الرومانسية

لقد حازت تقنيات السرد مكانة معتربة ألمهيتها يف بناء النص الروائي، حيث لقيت رواجا   تقنيات السرد: رابعا

  :لتقنيات يف مرحبا به من قبل الباحثني و النقاد و تتمثل هذه ا

سواء  بطريقة متداخلة او بنسب شديدة  -كل حكي يتضمن "  ( جريار جنيت " <<يقول : الوصف-أ

أصنافا من التشخيص ألعمال او أحداث تكون ما يوصف بالتحديد سردا من جهة، و يتضمن من جهة ) التغري 

  (2) >>األشخاص و هو ما ندعوه يف يومنا هذا وصفا  أو، تشخيصا لألشياء أخرى

                                                           

  .329، صحممد عزام، حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلداثية – (1)
  .78السردي، صمحيد حلميداين، بنية النص – (2)
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و لعل هذا القول؛ يعين أن السرد يتطلب حضور الشخصيات الروائية اليت تساهم يف حتريك األحداث، كما      

تتطلب أيضا وصفا دقيقا لألشياء حبيث تتوقف عملية السرد ليفسح اال للوصف، سواء كان ذلك وصفا 

  .ألشياء أو وصفا ألشخاص

  : أساسيتان مها إن للوصف وظائف ميكن حتديدها يف وظيفتان- 

وظيفة مجالية أي أن الوصف يقوم بعمل تزييين، ويتميز بوصف خالص و إن هذه الوظيفة ال تكون  <<:األولى 

  .موجودة إال يف الفنون القصصية القدمية مث يف الرواية اجلديدة

يكون للوصف وظيفة رمزية دالة على معىن معني يف إطار سياق  و هي ان: وظيفة توضيحية او تفسريية  :الثانية

  (1).>>احلكي 

  .وما نستخلصه مما سبق أن الوصف حيتوي على وظيفتني هلما دورا حيويا يف عملية السرد 

يلتزم ا الروائي يف بنائه للنص ؛ فمثال جند الوظيفة اجلمالية يتوقف الراوي عن سرد األحداث و يعتمد على و 

  .لطبيعة ببساتينها و حقوهلا، و هذه الوظيفة عرفت رواجا يف عصرنا احلديثصف ا

أما الوظيفة الثانية فتكون توضيحية تفسريية ؛ أي ان يكون الوصف هنا خالفا يشيد املعاين املتعددة ذات      

  .الطابع الرمزي 

القارئ صعوبة فهم الرسالة و  جند يف تقنية الوصف اا يف بعض األحيان تعتمد على التخييل مما يصعب على

  .تفكيك شفراا، وقد ال جند تواصال يف األصل بني املاضي و املستقبل

     

                                                           

  .101نورة بنت حممد بن ناصر املري، البنية السردية يف الرواية السعودية، ص– (1)
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هلذا يتجلى لنا الوصف يف ارتباطه بقدرته على التخييل، فعدم القيام بتحديد الصفات اخلاصة لألشياء يؤدي     

كثر لزوما من أإذ ميكن القول بأن الوصف <<ة، إىل صعوبة ختيلها و أيضا عدم وجود إمكانية التواصل عرب اللغ

  (1).>>السرد و ألنه سهل يف الوصف دون احلكي و الوصف ميكن أن يكون تصوره مستقال عن السرد

باإلضافة إىل تقنية الوصف جند تقنية أخرى، تتمثل يف تقنية احلوار اليت ختتلف هي األخرى  عن :  الحوار) ب

  :تقنية الوصف ويقصد به

تبادل الشخصيات الكالم داخل إطار زماين عن طريق األلسنة يف شكل متواصل و متناوب دون "        

انقطاع؛ أي مبعىن آخر يقصد باحلوار تلك املناقشة اليت تقوم بني الشخصيات، كما يكون قابال للتبديل والتغيري، 

  (2)).املبىن احلكائي ( هذا األخري هو شكل سردي يسعى إىل فك اخلطاب  أنو 

ونستخلص مما سبق أن احلوار هو تقنية سردية يظهر على شكل أجزاء حوارية تتيح من قبل الشخصيات،       

وي، سفتقوم بتناوب الكالم بالتتابع و التالحق معتمدة على زمان يضبط حركتها، ويكون هذا احلوار على شكل 

  .داخل السرد بعيدة عن السارد ثفتنشأ بذلك أحدا

  (3)>>يتمتع احلوار بأمهية تتمثل يف املعىن أو الداللة  <<

نلمح هذا من خالل حوار الشخصيات، فالشخصيات عند القيام بأدوارها هي اليت ختلق لنا تلك        

األحداث من صميمها، ألن السارد يتوقف وحييل الكالم للشخصيات فهي اليت تقوم بدور السارد، مع العلم أن 

  .بني شخصيتني أو أكثراحلوار يكون ما 

  :كما أن للسرد تقنيات أخرى تتسم بالدميومة و اليت تتمثل يف 

                                                           

  .37ص ، 1998، 1اهليئة املصرية العامة للكتاب، بريوت، طأمين بكر ، السرد يف مقامات اهلمداين،  – (1)
  .38، ص نفسهاملرجع – (2)
  .70ص  طي،نور مرعي اهلد روسي، السرد يف مقامات السرقس– (3)
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  .سرعة السرد و تتضمن تقنييت اخلالصة واحلذف، أما إبطاء السرد فيتضمن تقنييت املشهد و الوقفة

  ):التلخيص: (الخالصة/أ

تقليصها يف فقرات أو مجل  وهي سرد األحداث املفرتض أا جرت منذ سنوات أو أشهر أو ساعات، و << 

  .قصرية او يف كلمات دون تفصيل

و يف اخلالصة يكون زمن السرد أصغر من زمن القصة، و هلا دور هام يكمن يف تلخيص فرتات زمنية، تتحول لنا 

  (1)>>إىل نظرات عابرة للماضي و املستقبل نتيجة تقليصها 

جرت يف مدة طويلة حيث ختتزل يف مجلة حداث ووقائع، أويبدو من خالل هذا أن اخلالصة هي سرد 

فنالحظ أن اخلالصة تقوم على القفز السريع لألحداث و التطلع حنو " ومرت سنوات و مرت أيام، " واحدة مثل 

  .املستقبل

يعد احلذف من أحد التقنيات الزمنية اليت تعمل على تسريع احلكي، وذلك من خالل  << )القطع: (الحذف/ 2

ويكتفى بالقول ) املراحل(حداث القصة أعن السارد، ويقوم احلذف على احلذف من جعل األحداث بعيدة 

احلذف الصريح، احلذف الضمين، : من احلذف هيأنواع ومرت سنتان ويسمى هذا قطعا، كما جند ثالث 

   (1))2(>>احلذف اإلفرتاضي 

  ".ويقوم احلذف على احلذف الضمين، احلذف االفرتاضي 

ونستنتج مما سبق ذكره بأن احلذف فرتة طويلة او قصرية من زمن القصة و عدم التطرق ملا جرى فيها من أحداث 

  .فال يذكر عنها السرد شيئا، مما يتيح تسريعا يف السرد و ذلك باملرور السريع على فرتات زمنية و عُدها غري ُمهمة

                                                           

  .109ص ،2005من منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  حممد عزام، شعرية اخلطاب السردي، -(1)
  .292، ص 2005، 1أمحد مرشد ، البنية والداللة يف رواية إبراهيم نصر اهللا، بريوت، ط - )2(
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إعطاء الدور للشخصيات الروائية يف تبادل الكالم جند  ومن بني التقنيات اليت تتخلل النصوص السردية، و     

  .تقنية املشهد

  :إبطاء السرد_

  : المشهد) أ

املقطع احلواري، حيث يتوقف السرد و يسند الراوي الكالم للشخصيات و عموما إن املشهد  يقصد به<<     

يف السرد يعترب من أقرب املقاطع الروائية تطابقا مع احلوار يف القصة، كما جند دائما صعوبة يف وصفه بأنه بطيئ أو 

   (1)>>سريع أو متوقف 

حيث تقوم الشخصيات بتبادل الكالم دون انقطاع  ويتضح هنا بان املشهد هو تلك األجزاء من احلوار،

  .ويكون على شكل متواصل و متناوب

عند توظيف املشهد يف الرواية، يتضح لنا أن هذه الرواية تكون على شكل مقطع حواري، و ينتج عن ذلك  <<- 

   (2)>>ضخامة النص، حيث يعطي للقارئ إحساسا يف املشاركة و هي شبيهة باملسرحية 

دلك انه عند دخول املشهد يف النص  جند الراوي يتوقف عن الكالم، وتصبح الشخصيات ويوضح لنا 

  .هي اليت تقوم بفعل الكالم و هذا ٌيسهم يف توسيع و تداخل النص الروائي

  

  

                                                           

  .78ص، 1991، 1من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط يد حلميداين، بنية النص السرديمح - )1(
، قسم اللغة العربية وآداا كلية الدراسات عدوان منر عدوان، تقنيات النص السردي يف أعمال جربا إبراهيم جربا الروائية ، عادل أبو عشمة - )2(

  . 74، ص2001ط ، .العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني  د
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  :الوقفة الوصفية) ب

الزمنية و تعطيل  تعترب نقيض احلذف و هي تقنية يلجأ إليها الراوي أثناء الوصف، عند انقطاع السريورة<< 

ن هذه الوقفات ليست و صفية أحركتها، أي ينقطع سري األحداث و يتوقف عمل الراوي من أجل الوصف، كما 

   (1) >>وإمنا تعترب أهدافا سردية يبطئ فيها السرد احلدث القادم و تتجلى فيها أسلوبية الروائي

ي يتوقف لكي يعتمد على الوصف؛ او مبفهوم آخر مبعىن  أن الراوي عند حضور هذه التقنية يف النص الروائ    

  .يتوقف السرد ليفسح اال للوصف أو التأمل أو التعليق

البناء الروائي، إذ ال يقل من بني العناصر املهمة يف تشكيل  يعترب الزمان و املكان     بنيات السرد:خامسا

  .أحدمها أمهية عن الشخصية، و غريها من العناصر البنائية 

كما ال ميكن الفصل بني الزمان و املكان من جهة، وبني الشخصية من جهة أخرى؛ فكالمها ٌيَشِكالِن عناصر 

  .متناسقة و متصلة مع بعضها 

البنية الزمانية، البنية املكانية، : إذا يتوفر السرد على ثالث بنيات رئيسية يف تشكيل البناء الروائي وهي كاآليت

  )الشخصيات 

  :تربز البنية الزمانية من خالل نسقني زمانيني مها: انيةالبنية الزم-أ

  ).االسرتجاعي ( السرد االستذكاري / 1

  ).االستباق( السرد االستشرايف / 2

  *" G.Genette"   فالسرد االستذكاري يتمثل يف الرجوع إىل الوراء حسب جريار جينيت  <<
                                                           

  .110حممد عزام ، شعرية اخلطاب السردي ، ص - )1(
  



 ا���� اول                                                                        
	��� ا���د

 

29 

 

اكتملت مع احلكي الكالسيكي، و انتقلت  هو خاصية حكائية نشأت و"fabuzuche" لفا بيزيش  أما عند

  .فيما بعد إىل األعمال الروائية احلديثة

إن الرجوع إىل املاضي يكون مبثابة استذكارا ، يقوم به ملاضيه اخلاص كما يذكرنا بأحداث سابقة للنقطة اليت و 

  (1)>>صلتها القصة 

استذكار حتيلنا على معىن هذه الكلمة؛ و تتمثل يف العودة إىل حدث ما حصل منذ مدة يف  فكلمة

  .من أجل التفكريغاية االستذكار هي كون تاملاضي، و 

هو عبارة عن مقاطع حكائية، تتضمن احداثا سابقة ألواا  ميكن توقعها، كما << :  أما السرد االستشرافي

احداث سابقة عليها يف احلدوث، وذلك من أجل االطالع إىل ما سيحصل يف يقوم بتقدمي احداث الرواية عن 

  (1))2(.>>الرواية مستقبال 

ويتضح أن السرد االستشرايف او االستباقية يتمثل يف إيراد حدث أت وذلك عن طريق التنبؤ أو التوقع، ملا 

  .سيحدث ال حقا مما يساهم يف إحداث تشويق للمتلقي

االسرتجاعي و السرد االستشرايف اللذين يُعدان من مرتكزات البنية الزمنية؛ اليت تتضمن يف وإىل جانب السرد 

  .طياا ما يسمى بالتواتر السردي

جريار  يظهر التكرار من خالل عالقته باحلكاية و القصة و هذا التواتر حيمل طابع زماين و عددي؛ إذا اعتربه - 

الزمنية السردية و قد فصل يف خطاب احلكاية عالقات التواتر  مظهرا من مظاهر *" G.Genette"   جينيت 

  : يف حماور ثالثة وهي كاآليت 

                                                           

  .107-106حممد عزام، شعرية اخلطاب السردي، ص–(1)
  .108املرجع نفسه، ص  - )2(
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  .وهو أن يروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة << :القص المفرد- 1

  .و هو أن يروي أكثر من مرة يف اخلطاب ما حدث مرة واحدة: القص المكرر -2

  (1).>>مرات أن يروي مرة واحدة ما حدث عدة: القص المؤلف-3

املنت (و القصة ) املبىن احلكائي( طاب نلمح مما سبق أن التواتر هو جمموع عالقات التكرار بني اخل

  .، باالعتماد على إطار زمين و عددي)احلكائي

بأنه من املرتكزات اليت يبين عليها السرد يف عالقته بالزمن،  *" G.Genette"   جريار جينيت  كما ميزه

فيما بينها من حيث عدد التكرار و الزمن، فالقص املفرد مثال يعترب األكثر استعماال و فيه تطابق  والقص يتفاوت 

  ...كمي بني أحداث املغامرة و األعمال السردية

  :كما أننا نجد في الزمن نوعان-

الشخص تتكون خربته من خالل  هو ذلك الزمن الذي ال يفصل عن اإلنسان، كما ان << :الزمن الذاتي-أ

  .تتابع احلقب الزمانية و التغريات اليت تنظم سريته الذاتية

  :هو الذي يرتكز على ثالث مظاهر للحاضر: الزمن الموضوعي الفلكي-ب

  (1)>>)حاضر احلاضر(الذي هو : نتباهإلحاضرا ملاضي ا) التذكر(، )احلاضر و املستقبل( التوقع 

من كل هذا إن الزمن الذايت هو الذي يعرب عن شخصية اإلنسان وكينونته و خلجات فؤاده يتعلق مبا هو 

  " .أنا" يغلب عليه ضمري املتكلم  ذايت داخلي، اذ

                                                           

  .106-105 ، صحممد عزام، شعرية اخلطاب السردي - )1(
  . 36- 35، ص 2010، د ب ،1نفلة امحد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفين قراءة نقدية ، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط – (1)
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كما يكون لصيقا باإلنسان؛ اما الزمن املوضوعي هو ذاك الزمن اإلنساين الذي يرتكز على ثالث أزمنة، فلدينا 

التذكري فيتمثل يف   زمنا سابقا لألحداث قبل حدوثها أي يتوقع و يتنبأ ماذا حيدث الحقا، أما زمن التوقع و يعترب

نتباه فيمثل لنا اللحظة اآلنية لألحداث إلحداث جرت يف املاضي؛ أما ا العودة إىل الوراء من أجل االسرتجاع ال

  .أي حلظة حدوثها

شكيل البنية النصية الروائية و هو عنصر فعال يف تكملة بقية يعد  الزمان من أهم املكونات احلكائية، يف ت      

  .مكونات احلكاية، اليت يغلب عليها طابع املصداقية

كما يٌعد الزمان و املكان مرتادفان، ألن وجودمها هو احلياة و احلياة هي التغُري و التغري هو احلركة و احلركة هي     

  .الزمان

حترك الشخصيات جيعل من الزمان له بٌعدا حقيقيا، لكونه إطارا للفعل وموضوعا للتجربة اإلنسانية، وبوجود  ان<<

و وظائف الشخصيات تتشكل لنا منظومات من األحداث الواقعة يف زمن حمدد؛ و معىن هذا أن الزمن الروائي 

  ())1( >>يف منظومة احلكي يشري إىل احلدث الروائي و يكمله و ذا يكون للزمان دورا مركزيا 

، كما ال ال يتشكلان الزمن لديه دورا فعاال و أساسيا يف بنية النص الروائي فبدونه ال يقوم ذاك النص و 

ميكن االستغناء عنه  وانه غري مكتفي و حده يف النص، بل البد من مرادف له أال و هو عنصر املكان، فلوال 

ألا ال ميكن أن جتري يف الفراغ، كما جند أن الزمن يتغىن بعناصر  املكان أيضا ملا وجدنا عنصر الشخصيات

املكان و {  اآلخرينالتشويق و اإليقاع و االستمرار، ويقوم أيضا بالتأثري و االنعكاس يف العنصرين 

  .فبدوما ال ميكنه النهوض و العمل}الشخصية

  .كرااوهلذا يكون للزمن أمهية بالغة يف السرد الروائي، ال ميكن نُ 

                                                           

  .233ص ، 2005، 1يف روايات إبراهيم نصر اهللا، بريوت، ط د مرشد، البنية والداللةأمح–)1( 
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  :البنية المكانية/ ب

فعاال فيه ويف  و يعد املكان من املكونات احلكائية األساسية اليت تشكل بنية النص الروائي كونه ميثل ٌعنصر أساسيا 

الشخصية الروائية يف الوقت نفسه و ذا يكون له دورا مركزيا داخل املنظومة احلكائية، ألن األحداث الروائية ال 

  .يف الفراغميكنها أن تتم 

الطبيعة، وحىت و يفرتض املكان و جود الزمان، و يتحقق معناه و يكتمل فعله من خالل ظهوره يف اإلنسان  <<

يؤدي الزمان دوره البد  له من مكان جتري فيه األحداث فاملكان قرين بالزمان كما يعد عنصرا هاما و حيويا له  

الفقري الدي يربط أجزاء النص مع بعضها، كما  ثابة العمود كونه اال املادي لوقوع األحداث، واملكان هو مب

  (1)>>جيعل الشخصيات و األحداث يف العمق 

فللمكان عالقة تأثري بالزمان فال يستطيع القيام بأي شيء يف غيابه، ألن املكان جيب ان يتيح أمكنة 

اته إىل زمان فالعالقة بني البنيات متعددة لتتحرك فيها الشخصيات و لتؤدي فيها أدوارها مع خضوعها يف األن ذ

  .الثالثة هي عالقة تالحم و تداخل، كما أن املكان هو ذاته العنصر احليوي الذي يربط أجزاء النص

  :التشكيالت المكانية

تعترب فضاءات أساسية ألحداث النص ترتبط بالشخصيات يهتم ا الراوي، ويلجأ إليها ألا الوحيدة يف  <<      

ة تارخيية عن بيئتها و إنسانيتها، تتيح للرواية صورة فنية خيالية توتر الفعل الروائي، كما أا تعد رموزا إعطاء حمل

  (2).>>تكشف توجيهات الروايات العامة

                                                           

  .128- 127، ص يف روايات إبراهيم نصر اهللا د مرشد، البنية والداللةأمح - )1(
  .203، ص 2010، 1عامل الكتب احلديث، األردن، ط –دراسة يف روايات جنيب الكيالين  -الشريف حبيلة،  بنية اخلطاب الروائي - )2(
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بأن هذه التشكيالت تعد ضرورية لألحداث الروائية ملا هلا ارتباط بالشخصيات، يوظفها الراوي من  وجند

اجل توضيح داللتها و حتديد أبعادها التارخيية، مما تطبع الرواية بطابع اجلمال و اخليال وهذا يساعد على جذب 

  .القارئ إليها، كما تربز لنا اجتاهات روائية عديدة

  .مكنة االنتقالوأ؛ أي تعد أمكنة إقامة )املكان املفتوح، و املكان املغلق( ى ثنائيات ضدية فمنه يقوم املكان عل

  " : األماكن المغلقة" 

تعترب إطارا إلقامة الشخصية، حيث إن املكان يكتسب وجودا من خالل األبعاد اهلندسية و الوظيفية، اليت  <<

  (1))1(>>...البيت، السجن، املسجد، املستشفى: تقوم ا ومن أمثلة عن األماكن املغلقة جند

ويبدو هذا بأن أماكن اإلقامة، هي أماكن ٌمغلقة و تعترب إجبارية كما تعترب عاملا ٌمغلقا يتمثل يف الداخل 

  .احملدودة كالسجن مثال

هي إطار النتقال الشخصيات، كما تعد امتدادا للفضاء الكوين الطبيعي ومن أمثلة عن  " :األماكن املفتوحة" 

  (2)>>ذلك جند الطريق و األحياء، القرية، املدينة

الطريق تعترب : نلمح يف هذه األماكن حركات الشخصيات؛ فهي أماكن انتقالية من مكان إىل آخر فمثال     

  .مكانية التنقل وسعة االطالع و التبادل اإلجتماعيمكان عام متنح  للناس حرية الفعل و إ

  :أنواع املكان

تعترب بنية املكان من بني البنيات اليت يقوم عليها السرد احلديث حيث يساهم مسامهة فعالة يف تشكيل النص      

  :الروائي؛ و هذا ما جعله يتعدد و يتنوع، ومن هذه األنواع جند

                                                           

  .244ص،2010، 1عامل الكتب احلديث، األردن، ط – دراسة يف روايات جنيب الكيالين -الشريف حبيلة،  بنية اخلطاب الروائي – )1(
  .244ص ، املرجع نفسه – (2)
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يتوفر على روايات ذات أحداث متتالية، كما يعترب ساحة هلذه األحداث؛ و مكمال هلا  :المكان المجازي/1

  .ومن كل هذا فهو ال يبلغ درجة األمهية يف الرواية ألنه حيمل طابع سليب مستسلم خاضع ألفعال الشخصيات

  : المكان الهندسي/2

  (1)>>و اجلياد عند ما تعرضه الروايةهو املكان الذي يشتمل على األبعاد اخلارجية، وهو ميتاز بالدقة و <<

يتضح بأن املكان اازي، هو ذلك املكان الذي تكون رواياته يف شكل تتابع، كما ٌميهد حلدوث هذه إذ 

األحداث ضمن فضاء واسع تقوم ا الشخصيات، وبالتايل يكون عمله و فق ما تفرتضه الشخصيات وهذا يؤدي 

 ابع سليب أما النوع األخر من املكان هو املكان اهلندسي؛ فهو يرتكز على ماإىل احلط من قيمته، كما ٌيصبح ذا ط

  .هو خارجي حيمل جانبا من الدقة أثناء عرضه يف النص

  .إذ له القدرة على إتارة ذكرى عند املتلقي: المكان كتجربة ُمعاشة في العمل الروائي  <</3

و الطبيعة اخلالية من البشر، املنفى بإضافة هذا املكان كالسجن و " hilsa"  *قام هلسا  :المكان المعادي/ 4

   (2)1 >>ويدخل حتت السلطة األبوية خبالف األماكن الثالثة السابقة فهو يعتربها أماكن أمومية

وذلك  عن طريق العودة إىل الوراء  نستخلص من هذا أن النوع األول يتسم يف أنه حيدث للمتلقي تأثريا،

  .كريات املكان الذي كان موجود يف املاضيو البحث عن ذ 

فهي تعترب أماكن إجبارية ليس فيها حرية أما النوع الثاين، هي األماكن األمومية فهي ختتلف عن األنواع السابقة 

  .الوطن ومن أمثلة األماكن األمومية جند 

                                                           

  .66-65حممد عزام، شعرية اخلطاب السردي، ص – (1)
  .66-65ص  املرجع نفسه، – (2)
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يعترب املكان من املكونات األساسية للخطاب الروائي، فهو عنصر أساسي يتمتع بدرجة عالية من الرواج من  <<

  .ذاتهاآلن قبل  احلدث و الشخصية يف 

   (1)>>.فمن غري املمكن أن يقع احلدث دون مكان

تشكل؛ نظرا ألمهيته نستنتج مما سبق أن املكان بنية جوهرية يف النص، فمن دونه ال يتحقق النص و ال ي     

  .البالغة فهو كالعمود الفقري الذي يربط بني أعضاء اجلسم

  :الشخصية الروائية/ ج

تعد الشخصية عاملا متداخال، من الرتكيب و التباين و التعقيدات ومن هذا تتعدد الشخصيات الروائية،      

  .نتيجة تعدد األفكار و امليوالت و األحاسيس

ييلي، وهي ليست كائنا جاهزا و ال ذاتا تقنية بل هي حسب التحليل البنيوي مبثابة فالشخصية هي مفهوم خت <<

عالمة هلا وجهان أحدمها دال و األخر مدلول، فتكون الشخصية مبثابة دال عندما جتعل األمساء و الصفات 

مل تتحقق ومل تكتفل تقليصا هلويتها، أما الشخصية كمدلول، فهي ما يقال عنها باستعمال ٌمجل مبعثرة ا، و هي 

   (2)>>.إال إذا وصل النص احلكائي إىل ايته

       ا تكون الشخصية من وضع الراوي اعتمادا على اخليال حيث يقوم بوضع أمساء تتالءم مع دورها، ورمبا ذو

مدلول؛ فهي دال ألا و يضع ألقابا بدال من األمساء و هناك من يعتربها عالمة لسانية تنقسم إىل قسمني دال 

تعتمد على األمساء و الصفات إطارا و منهجا لذاتيتها ألن الدال هو صورة ذهنية ، ينطبق على ما حتدثه 

الشخصيات من تصورات جتري يف خميلتها، أما املدلول فهو ذاك التصور الذي ينتجه الدال من مجل عن طريق 

                                                           

  .18، ص 2008، 1حسن جنمي، شعرية الفضاء املتخيل واهلوية يف الرواية العربية، املركز الثقايف العريب، لبنان، ط - )1(
  .56حممد عزام، شعرية اخلطاب السردي، ص - )2(
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يربط تلك الشخصية، و ال نالحظ فيها تكامال و ال حتققا  و سلوكاأو قوال أالتلفظ، سواء أكان ذلك تصرحيا 

  .ألنه من عادة النصوص الروائية او القصصية ان تنتهي مبوت الشخصية

ثيق باحلدث، كماهلا أبعاد متعددة ترتواح ما بني األبعاد اجلسمية و هلا ارتباط و ) العنصر الثالث( ة و الشخصي <<

   (1)>> االجتماعيةالنفسية و الفكرية و 

إخل، فقد ...احلركةطوير األحداث عن طريق التحاور و ويتضح من هذا أن الشخصية، هي اليت تقوم بت

  إخل...يكون الراوي يقدم لنا وصفا عن إنسان ما أو عن نفسيته الداخلية أو عالقاته مع الشخصيات األخرى

حول مفهوم الشخصية الروائية وبنائها يف النص الروائي، وذلك باختالف  األقواللقد تعددت اآلراء و      

ظهورها يف النص وطريقة أدائها و السؤال املطروح هنا هل هلا تسميات تروق ا؟ أو أا ُأصطنع هلا اسم او لقب 

  حبسب دورها يف الرواية؟

معتمدا على إجراءات نقدية ثالث تتمثل جل هذا عمد حسن حبراوي إىل حتليل بناء الشخصية يف الرواية أومن   

  :يف

  : تقديم الشخصية/ أ

* " philipe" hamoneو املقصود ا الطريقة اليت قدم ا الروائي الشخصية الروائية وجند فيليب هامون  <<

  .املقياس الكمي و املقياس النوعي: قد اقرتح مقياسني لكي نتعرف على هذه الشخصية و مها

  .ينظر إىل كمية املعلومات املتواترة و املعطاة حول الشخصية: فالمقياس الكمي

                                                           

  .13-12حسن غريب أمحد، التقنيات الفنية واجلمالية املتطورة يف القصة القصرية، ص  - )1(
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فهو الذي حيدد لنا  أصل تلك املعلومات، هل تقدم الشخصية عن نفسها مباشرة؟ أو : بينما المقياس النوعي

  .بطريقة غري مباشرة؟ وذلك من خالل التعليقات اليت تطرحها الشخصيات األخرى أو املؤلف

  : اإلسم الشخصي/ ب

وذلك جبعل اسم الشخصية يف الرواية معروفا، ولكن هل على الروائيني أن يكتفوا بذلك اإلسم ؟ أو جيب <<    

باملعلومات املقدمة عن الشخصية؟ وماهي األسباب او الدوافع اليت  عليهم إقرانه بكنية ونسبة؟ وهل لذلك صلة

  (1)>>؟ أدت بالراوي إىل استعمال هذه األمساء

 الرواية جيب ان يكون مرتبطا بثالث إجراءات أو إمكانيات؛ وذلك من أجل التوصل إن حضور الشخصية يف- 

و التعرف عن خصائصها، وأهم بنياا املتخللة تنايا النص و يتمثل لنا األجراء األول يف تقدمي ...إىل حتديد ما

  الشخصية؛ و املراد ا كيف مت توظيفها يف النص ؟

"   philipe hamone" يف النص؟ و لإلجابة عن هذا جند فيليب هامون تهذهو املسلك اليت اخت وما     

فاألول يتعلق بكميات املعلومات املقدمة حول الشخصية؛ مبعىن هل : قدم لنا مقياسني من أجل التعرف عليها

  .تعدها معلومات كافية و ملمة؟ وهل هي تتطابق مع تساؤل القارئ؟

لشخصية بذلك حيث تقدم وصفا جسديا ونفسيا، او رمبا جند تلك أما من حيث مقياس نوعها، هل تقوم ا    

  .املعلومات ُمقدمة بطريقة ضمنية مما يتوجب علينا تأويلها و فك شفرات  الكالم

الشخصي، وإن اإلجابة عن تلك األسئلة السابقة تقدم لنا مسامهة يف  االسمويتمثل لنا اإلجراء الثاين يف       

مقصودا، ألن هناك رابطا ذا . .الشخصية مقصودا أو ال السمحتليل بناء الشخصية سواء كان بسبب اختيارنا 

                                                           

  .135، ص 2003منشورات احتاد الكتاب العرب ، د ط ،دمشق،  -مقاربات نقدية -مسر روحي الفيصل، الرواية العربية البناء والرؤية – (1)
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العلم، ومن خالل هذا الرابط تكون لدينا داللة نلمحها من خالل  اسمطابع منطقي يربط بني الشخصية و 

  .الشخصيةفحوى  لحتلي
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  رواية الالبنية الزمنية في : الفصل الثاني

  .أمهية البُنية الزمنية يف البناء الروائي: المطلب األول

جل فهمها بشكل واضح، أحتليل أجزائها و مقاطعها من  نصوص السردية عدة بنيات، ُتسهم يفلقد شهدت ال

  .مابني البنية الزمنية، البنية املكانية، بنية الشخصيات: ولقد تعددت هذه البنيات

بدأنا يف حتليل الرواية بعنصر الزمن، وذلك ألنه  <<ذإفكان الفصل األول من اجلانب التطبيقي الٌبنية الزمنية، 

    ديد طبيعة الرواية اإلستمرار كما ُيسهم يف حتإىل التشويق و نه يرتكز على عناصر دف أحموري، كما 

   و يشكلها، وأنه يتخلل الرواية من بدايتها إىل ايتها، وبالتايل فهو عبارة عن اهليكل الذي تقوم عليه 

  (1)>>الرواية

    الروايةيرتاءى من ذلك أن الزمن يكون حاضرا يف الرواية بشكل دائم و مستمر و متتابع، إذ يبدأ مع بداية 

  .و ينتهى بانتهائها

  :رواية من خالل الصفحة األوىل إذ تقول الروايةالونلمح هذا يف 

  (2).>>يُربم معاهدات سرية مع الصباحات املاطرة بك، تلك الصباحات اليت تشتهيها  <<

، حىت يتسىن لنا التعرف إىل ما قراءافمن خالل املثال و جدنا تشويقا، مما أحدث يف أنفسنا شغف يف استمرار 

ملا هلا " الًصباح" ا بكلمة مهية كالئ، إذ بدأت الروااألحداثية، فالحظنا تدرجا و تسلسال يف زمن ترمي إليه الروا

                                                           
  .35، ص 1993الزمنية يف القص الروائي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د ط، عبد اجلليل مرتاض، البنية –)1(
  5،ص1،2011ط.، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر،" مجل أمن بعيد " منجية إبراهيم –)2(
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و الزمن، ألن هلذه املعاهدات و قتا يف العمل فهي ٌتربم كل صباٍح ماطٍر و هذا داللة على كثرة أداللة الوقت 

  .الصباحات أي التجديد كل يوم

حداث حديثة، ولكنها أحداث الرواية مسرودة بشكل متواصل و خطي بالرغم من أا سردت ألقد جاءت 

زارتنا أمس جارتنا : " قطعت السرد لرتوي أحداثا مرت ووقعت يف الزمن املاضي، فمثال جند ذلك يف قول الروائية

  (1)>>ألخيها   جة فكرت بك فلن جتد افضل منِك زو ا أخاها يبحث عن عروس و أأن ب أم سعيد، أخربتين 

ذلك على خلق فضاء لعامل الرواية و خلق غايات فنية   اجنرأن هناك تداخل عدة أزمنة مما يتضح مما سبق 

كالتشويق و التماسك كما أن املتمعن يف هذا الكالم وبفضل هذا اللعب الفين يوهم القص بأن الكالم يرجع إىل 

املاضي، أما من حيث الكتابة فهي تبقى خطية سارية إىل األمام ، فاألزمنة املوجودة يف هذا املثال هي املاضي 

 راآلخ هو لزمن املستقبل الذي كان له استعماهلامن أجل التفكري، أما  االستذكارو أ االسرتجاعجيمل داللة الذي 

 االستمراراليت حتمل داللة " يبحث " ، والتنبؤ يف احلدث أما الزمن املضارع فتجلى لنا يف كلمة االستشرافداللة 

  .و الصريورة

ختلخل " بزمن الكتابة  ىيسممها برز لنا ما للبنية الزمنية فبوجودبكة متكاملة شإن هذه األزمنة الثالثة، تعترب - 

  .تتيح تدهورا يف أحداث الرواية، كما أا أزمنة متداخلة " السرد 

، االستذكارأجل الزمن املاضي من  استخدمتكما تداخلت هذه األزمنة يف الرواية يف مضرب آخر، إذ أا 

  :باسليتجلى لنا ذلك يف قول و 

  (2)>>ألنك غادرت لقضاء عطلة الصيف يف الديار حىت دبلت حديقتك أما أنا فبقيت هنا  <<

                                                           
  .21، ص منجية إبراهيم ، من بعيد أمجل–)1(
   72املصدر نفسه ،ص–)2(
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، إذ قام باسل بالرجوع إىل املاضي و اإلشارة إىل حدث سابق، من االستذكاريبدو لنا أن هذا املثال قائم على 

  .االسرتجاعأجل التفكري و 

يف ذلك الفعل و هذا ما يتضح لنا جليا من خالل  االستمرار عمال الزمن احلاضر من أجل الداللة علىتأما إس

  (1)>ديكنسون أشعار صل الربوفسور هاينز إلقاء احملاضرة و شرح او  <<قول الروائية 

  : يف الفعل و ذلك من خالل األفعال استمرارن هناك أاملثال  و يربز من

  جانب الزمنيني املاضي و احلاضر جند زمنا آخر خيتلف عنهما من ناحية الوظيفة و من ناحية الشكل  ىلإ

  ا سابقة ألواا إحداثا مل حتدث بعد، و أو املضمون، و يتمثل لنا هذا الزمن يف املستقبل و الذي يتضمن 

  : قول مجاليف ، ويربز هذا " وعد " و يتجلى هذا من خالل إشارات تتمحور يف التنبؤ أو التوقع أو املشروع 

  (2)>>ألا أرادت أن تسعدين  <<

أن و من خالل التمعن يف هذه اجلملة نالحظ أن هذا احلدث مل يكتمل بعد و ن تسعده، أزوجة مجال أرادت ف

  .لألحداث، وهذا داللة على التوقع لشيء مل حيصل بعدُ  استباقهناك 

إن هذه األزمنة الثالثة اليت ختللت الرواية يطلق عليها الزمن الداخلي، كما تعد أبعاد زمنية طبيعية، وهذه جتلت لنا 

، حتلم ا تعيش املاضي تارة و احلاضر تارة أخرىذ أإيف شخصية و فاء اليت تعيش حالة من التشابك و التداخل، 

باملستقبل يف الوقت نفسه فأحيانا يتداخل املاضي و احلاضر و حىت املستقبل، فهذه األزمنة الثالثة يتجسد الوعي 

، وذلك باستمرار الشخصية اليت تعيش احلاضر الذي ستمرارالامن خالهلا، كما تصدر لنا حالة شعورية هلا قابلية 

  .اهلآهو مللماضي و تطمح للمستقبل الذي  امتدادهو 

                                                           
  .66ص منجية ابراهيم ،–)1(
  .135املصدر نفسه، ص –)2(
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النسق الزمين املتقطع، و النسق الزمين اهلابط  ما بنينلمح يف هذه الرواية أنساق زمنية متباينة و متعددة ترتاوح 

  .و زمنه اخلاص اجتاههفكل واحد منهما له 

  :النسق الزمني المتقطع/ 1

جند تقطع يف األزمنة يف سريها اهلابط، حيث تتجه من احلاضر إىل املاضي أو الصاعد من احلاضر إىل <<

  (1)>>جديدة  جل تقدمي قصة أالذكر من  نفاآلاملستقبل، فيقوم الراوي باستخدام الزمن اهلابط، مث يقطع الزمن 

رواية يف الن الزمن يف هذه احلالة يكون غري متواصل و مستمر بل إنه ينقطع عرب األزمنة، ويتضح هذا يف أيبدو 

       ، و إجراءات التسجيلتعبة بقينا نتناقش حول احملاضرة نتحدث عن ظروف سفرنا امل <<: قول وفاء

  (2)>> الساعة و أستعجل قدوم الرجلو املصاعب اليت واجهتنا يف رحلتنا و كنت بني الفينة و األخرى، أنظر إىل 

ذاته حتدثت و فاء عن تلك احملاضرة و عن كيفية  الوقت  ففي هذا املثال يتجه الزمن من احلاضر إىل املاضي، ففي

و بالرغم من  ن وفاءأسفرهم، مما نتج ذلك إىل تكوين قصة جديدة و مغايرة إذ أثناء الظروف اليت واجهتهم 

ذلك داللة على لخر تنتظر حضور الرجل، و ا كانت بني احلني و اآلأها، إال ئأطراف احلديث مع زمال تباذل

  .ختالفالاالتغري و 

  (3)>>ل ذكرياته اليت مضت كحيث يعود فيه الراوي ب <<: النسق الزمني الهابط/ 2

                                                           
  .105ص  ،2010، 1، عامل الكتب احلديث، األردن، ط- دراسة يف روايات جنيب الكيالين- الشريف حبيلة، بنية اخلطاب الروائي ،–)1(
   67.منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص–)2(
  .105الشريف حبيلة، بنية اخلطاب الروائي،ص –)3(




� 	� ا��وا���� ا���� ا�����                                                              ا���
� ا�
 

44 

 

إن هذا النوع من النسق يستلزم على الراوي الرجوع و العودة إىل جممل الذكريات اليت كانت قد مرت يف حياته، 

ملدة شهور بسبب  كتئابا كان حبه أمجل حدث زٌين حيايت، مررت حبالة   <<: ويتضح لنا ذلك يف قول وفاء 

  (1)>>موت عفاف، كانت هي و دالل أفضل صديقتني بالنسبة يل 

كما ختربنا عن حالتها النفسية املؤملة؛ اليت " مجال " ذلك الرجل  اجتاهلك يف إخبار و فاء عن مشاعرها ويربز ذ

حداث حصلت معها يف الزمن املاضي و هذا يدل على إرت ا نتيجة موت صديقتها عفاف، فهي هنا ذكرتنا بم

  .والتأكيد التذكريالرجوع ملا سبق من األحداث، فتكرارها يوحي بالتفكري داللة على 

يف روايتها ثالث ضمائر ضمري املتكلم، ضمري املخاطب، ضمري الغائب و " منجية إبراهيم " وظًفت الروائية 

  :مونهضبالتايل تكون هذه الرواية عبارة عن مزيج بني ثالث ضمائر لكل منها دوره و م

  نحن –أنا " الضمير المتكلم  "/ 1

  :الضمير أنا: 1-1

  (2)>>ينطبق على الشخصية اليت تنقل أحداث الرواية أو ترويها أو بتعبري آخر هو سارد الرواية <<

  :رواية ، من خالل قول الروائيةالذلك يف تضح يو 

  (3)كنت أحُب كتابة املقاطع الشعرية، فوجئت يف اليوم املوايل بنفس القصة، مث تكرر األمر عدة مرات   <<

                                                           
  .30إبراهيم، من بعيد أمجل، ص  منجية–)1(
، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، د ) ذاكرة اجلسد، فوضى احلواس، عابر سرير( حسينة فالح، اخلطاب الواصف يف ثالثية أحالم مستغامني –)2(

  .95، ص 2012ب، د ط، 
  .125منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص –)3(
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، كما نالحظ أيضا "أنا " فهذا املثال يوضح لنا أن الروائية تسرد لنا أحداثا ختص حياا باستعمال ضمري املتكلم 

السرية الذاتية، إذ أا تسرد أحداثا بدت لنا ذلك ما يسمى حفيه غلبة ضمري املتكلم، ُكنت أحٌب، فوجئُت، فأ

  .أو اإلخبار باالستعالمواقعة بالفعل يف زمن سابق، مما يوحي ذلك 

  :الضمير نحن: 1-2

مهية كربى أ، لذا فهو يٌعطي ليصر بالضرورة عن قناعة شخصية" حنن " السارد املفرد يوظف ضمري اجلمع  <<

  (1)>>و السبب يف ذلك إقناع القارئ لكي يشاطره الرأي فيما قاله " أنا " للضمري حنن بدال من 

  "  9" يف الصفحة ه برز لنا ضمري حنن يف الرواية يف بعض من أجزائها، إذ جند و قد

  :التاسعة تقول و فاء

ركضت حنو أيب، وهو يوصل الصناديق و األثاث الواقفة حتت العمارة إىل بيتنا اجلديد و أحلًيت عليه أن ميدين  <<

  (2)>>ظمأ فضويل  يطفئفوعدين بأن 

فوفاء تطلب من أبيها أن ميدها مبعلومات اليت كانت تبحث عنها وذلك عن طريق إحلاحها له بأن ُخيربها عن 

ن هناك نوعا من املشاركة و املشاطرة يف الرأي، ألمح بأن خيربها حاملا ينتهي من عمله فنذلك القبطان فوعدها 

  .يدل على التفاعل و التواصل مع القراء و املتلقني أي املوافقة، كما ُيصبح للقارئ إقناعا يف تلك األحداث و هذا

  

  

  
                                                           

  .104فالح، اخلطاب الواصف ،ص حسينة-)1(
  .9منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص-)2(
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  ضمائر المخاطب/ 2

  " :أنَت ، أنتِ : " المفردضمير : 1- 2

لقد وظفت الروائية صفة املخاطب بضمري املتكلم يف كل النص الروائي ألا الصفة الوحيدة اليت جتعل القارئ  <<

إىل هذا النص، كما أنه الضمري الذي يوصف يف الرواية بالشخص الذي نروي له قصته اليت  نتسابالباحيس 

  (1)>>جيهلها 

  " :لوفاء " " مجال " قول يف رواية الو متثل ذلك يف 

مث جئت أنِت، شاهدتك تقفني يف املكتبة، أنا الذي انتظرت طويال جميئِك، كانت مجيلة تقرأ ذلك يف <<

  (2)>>عيين

وذلك بتوجيه ) وفاء(و املستقبل ) مجال(طرفان منتجان للخطاب و مها املرسل بوجود هذا املثال، نالحظ من 

مها ِكالمها، فجمال يوجه الكالم لوفاء، فيخربها عما جتهله الكالم من املرسل إىل املرسل إليه فيتطلب ذلك حضور 

خبار و اإلعالم عن شيء مل يكن وهذا يوحي لنا باإل) أنَت، انتِ (و ال يكون ذلك إال بضمريي املخاطب 

  .معروفا أو ال نعلمه

  

  

  

                                                           
  .106، 105حسينة فالح، اخلطاب الواصف، ص –)1(
  .137منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص –)2(
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  ضمائر الغائب/ 3

  ):هو، هي(ضمير المفرد : 1- 3

رد هو ضمري مففهذان الضمريان حاضران يف الرواية أو النص الروائي بأساليب متعددة؛ فإذا كان ضمري الً  <<

عنه و ال ميكن للرواية أن تقوم دون حضوره، كما أن حضورمها يف  االستغناءاملتكلم فإن ضمري الغائب ال ميكن 

  (1)>>السريع بني الضمري و اآلخر  االنتقالالرواية دليل على ُقدرة السارد على 

، مما يوحي ذلك بعدم )هو، هي(طغيان ضمري املفرد ا يتبني هل>> من بعيد أمجل << و املتمعن يف الرواية 

  .حضوره يف الرواية عنه ومن الضروري االستغناء

  ":وفاء " قول فيويظهر ذلك 

  ...كان النصب التذكاري ملقام الشهيد ُمشرئبا  <<

  ....ُكلما التهمت السيارة مسافات أكرب

  (2) >>.....وهي ترفرف...يراقبين، يشهد

الضمريين يف احلدث نفسه أو يف اجلملة نفسها، ففي اجلملة األوىل جاء ضمريا  استعمالنالحظ من خالل املثال 

 ،"التهمت " يف الفعل " ، "هي "أما يف اجلملة الثانية جاء ضمريا مسترتا تقديره " مشرئبا"  " هو" تقديره مسترتا 

ى أنه ضروريا و أيضا قدرة دل علي، و هذا التعدد "هي " يف اجلملة األخرية جاء ظاهرا و املعرب عنه بالضمري و 

  .من الضمري املذكر هو إىل الضمري املؤنث هي االنتقالالساردة على 

                                                           
  .117، 115حسينة فالح، اخلطاب الواصف، ص –)1(
  .13منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص  –)2(
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  .و إهلام و فاء للنصب التذكاريوقد جاء يف املثال الكثري من احلذف و هذا يوحي لنا بكثرة إعجاب 

  ):هم، ٌهن(ضمير الجمع : 3-2

السارد هذا الضمري من أجل مقابلة النفس بذاك اآلخر، كما يكمن دوره يف استحضار مجيع الضمائر،  وضع<<

  (1)>>ألنه يعد ضمريا منصهرا داخل حنن 

  :عديد من الشخصيات و من مثال ذلك قول وفاءاليز رواية ، يف متالوهذا ما وجدناه يف 

  (2)>>إم زمالئي يف الكلية، لقد قاموا بتهديدنا و أديتنا ذات مرة يف حرم اجلامعة  <<

بينهما و جعلهما متمايزان  انسجامامما أحدث لنا ) حنن(و املتكلم ) هم(يتبني لنا يف املثال تداخل ضمري الغائب 

  .و متقاربان و هذا دليل على إضفاء صبغة مجالية للرواية

حتقق و  فرصة التوغل يف أعماق الشخصيات } باملفرد و اجلمع و املخاطب و الغائب { ائر متنح لعبة الضم <<

تباعد شخصيات و فعل التماهي و اإليهام و اإلام مما ميثل لنا تداخل الواقع باملتخيل، كما ينجر عنه ذلك تالقي 

  (3)>>الرواية و تصبح ٌمنفعلة و متفاعلة و مهيمنة 

  :تقول وفاء ) وفاء و مجال(ة بني شخصيتني حموريتني يف الروايهذا و قد تشكل 

أخرى ليست أنا، و كالمها  مرأةإقادتنا إىل هنا معا، أصطحب رجال ليس أنَت ونصطحب أي ٌصدفة تلك <<

  (4)>>يرقد ُيصارع املوت 

                                                           
  .121، 120فالح، اخلطاب الواصف، ص  حسينة–)1(
  .110منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص –)2(
العربية، حفناوي بعلي، حتوالت اخلطاب الروائي اجلزائري، أفاق التجديد ومتاهات التجريب، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة –)3(

  .374، ص 2015
  .138، صمنجية إبراهيم، من بعيد أمجل-)4(
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ألكثر من  استعماهلامتازجا بني ضمائر يتمثالن يف أنت، أنا ، فهي تعرب عن لقائهما و بالتايل نلحظ نالحظ 

بني الشخصيات و هلذا داللة على التواصل و  انفعاال، إذ اننا جند تفاعال و فرتاقالاضمري فرغم هذا التباعد و 

إن توظيف ضمري املتكلم يعين أن السارد يكون راويا لألحداث من جهة ومشاركا فيها من جهة أخرى،  االستمرار

على األحداث و املشاركة يف تطورها و ما هو مبجرد سامع أو مراقب  الطالعهمما يعطي للرواية بٌعدا واقعيا وذلك 

  :من بعيد كما تتضمن الرواية ظروفا زمانية كثرية تتجلى لنا يف هذه املقاطع

  (1)>>كنا نتجول مساء كل سبت   <<

و هلذا داللة  فالظرف الزماين هو كلمة املساء، إذ كانت وفاء و يف تلك الفرتة الزمنية خترج للتجوال مع صديقتها،

  :و التواصل و املشاركة أما الظرف الثاين فتجلى يف قول وفاء االستمرارعلى 

  (2)>>فارقين املشهد لعدة شهور يمل  <<

  .يف نفسيتهااملوجود  ُحزا وشجنها  على  دليلفوفاء تصف حالتها الشعورية إذ عربت عنها بالشهور و هذا 

 البناء الروائي، وذلك التميز يكمن يف ذاك اإليقاع الزمين الذي تبدأ وتنتهي به أحداث يفإن دراسة الزمن هلا أمهية 

  .الرواية

  

  

  

  
                                                           

  .18، ص منجية إبراهيم، من بعيد أمجل–)1(
  .31املصدر نفسه، ص –)2(
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  )االستباق، االسرتجاع(نظام الزمن : المطلب الثاني

ترتيبها و ن النظام الزمين متعلق بدراسة الرتتيب الزمين، وذلك عن طريق املقارنة بني ترتيب األحداث يف احلكاية إ

يف اخلطاب القصصي، وإن املفارقة الزمنية تتم عندما خيالف زمن السرد ترتيب أحداث القصة و ذلك من خالل 

  :، وبذلك فهو يتضمناستباقهحدث أو  اسرتجاع

  :االسترجاع/ 1

  (1)>>هو خمالفة السرد و يقوم على عودة الراوي إىل حدث سابق خيلق لنا نوع من احلكاية الثانوية و <<

حداثا قد سبق حدوثها و يتجلى ذلك يف أسرتجاعات، إذ أن الروائية تسرد لنا ايف ٌجمملها  هي عبارة عن فالرواية 

  " :وفاء " قول 

كانت دالل ترافقين يف كل خطوايت، كأا تريد أن حتفظ معي مبزيد من الذكريات، زرنا العديد من املكتبات، <<

  (2)>>تناولنا الطعام الذي حنبه يف املطاعم 

األحداث؛ إذ كانت تروي أحداثا يف الزمن احلاضر؛ و فجأة خالف زمن السرد  خالف ترتيب االسرتجاعيبدو أن 

  :  و ذلك بالرجوع إىل املاضي فعادت ذاكرتنا إىل املاضي من خالل قوهلا

  .، والتكرار من أجل التفكرياالستذكار، فهذه الداللة ٌحتيل لنا على "كانت "     

من الناحية العاطفية، اليت متثل رٌكنا أساسيا من أركان اللعبة الروائية  االسرتجاعجند هناك أشكاال من  كما- 

  :فهناك

                                                           
  .18، ص 2002، 1لطيف زيتوين، معجم مصطلح نقد الرواية، عريب اجنليزي فرنسي، دار النهار للنشر لبنان، ط–)1(
  .42منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص–)2(




� 	� ا��وا���� ا���� ا�����                                                              ا���
� ا�
 

51 

 

  :المؤلم االسترجاع: 1-1

  (1)>>و تعيد علينا ما هو مؤمل يف حياتنا أو حياة غريها او فيه تتذكر الشخصية  <<

يف العديد من صفحات الرواية و مع خمتلف الشخصيات، إذ جنده مع  وفاء   االسرتجاعو قد ورد هذا النوع من 

  .كما هو موضح يف املثال السابق

  :وجتلى لنا ذلك يف الرواية من خالل قول أم دالل

  (2)>>مًرت الشهور  قاسية، لقد فقدمتا صديقة عزيزة و ال ذنب لكما  <<

ن شخص ما و تبني هذا على حزن و فاء و صديقتها دالل فالواضح على هذا أنه يتضمن ٌحزنا و تأملا على فقدا

ذنبان ملا حدث و مما أما يشعران باملسؤولية و أ، فهي تركت هلما فراغا كبريا، كما املفاجئعلى موت عفاف 

  .ما السبب فيما حدثأهذا دليل على شعورمها بالذنب و 

  :السار االسترجاع: 2- 1

  (3)>>و تعيد علينا ما هو سار يف حياتنا أو حياة غريها أو فيه تتذكر الشخصية  <<

ورد ذلك و يف التسمية،  اختالفهاالعديد من اإلسرتجاعات فهي ختتلف يف دورها حبسب روايتها فالروائية دجمت يف 

  :يف قول الروائية

  

                                                           
  .35، ص 2004، 1العربية، املؤسسة العربية للدراسات، األردن، ط أمحد محدوا النعيمي، إيقاع الزمن يف الرواية –)1(

  .32منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، –(2)
  .35أمحد محدوا النعيمي، إيقاع الزمن يف الرواية العربية، ص  –(3)
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و انشغلت نفسي، أردته أن يكون قٌبطاين الذي  بسالته يف ٌجدران طفوليت، فحلمت به محيدوحفر الرًاِس  <<

  (1)>>يل سفين و يٌبحر يب يف العوامل يقود 

محيدو منذ أن كانت يف ٍصباها مما طٌبع على حياا طابع الفرح، حيث  ية كانت اكثر تأثريا بشخصية الرايسئفالروا

ترك هلا ذكريات مجيلة و فرحة و هذا يوحي لنا باإلعجاب و التعلق الشديد بشخصية ما، مما يدل على أن لتلك 

  بتهاجالاالشخصية أثرا إجيابيا يكون هدفه السعادة و 

  :الٌمحايد االسترجاع: 3- 1

رد سحقة من الَ زم مبدى تأثريها إال يف مراحل اللرواية إىل أحداث ماضيه، ال نستطيع اجلو فيه تعيدنا ا <<

  (2)>>الروائي

اية الرواية و قد جاء هذا النوع من  السرد اِلروائي، و أننا ندركه يف هو اآلخر أمهية كبرية يف االسرتجاعفلهذا 

: "مجال"ن تتضح أكثر من خالل قول أيف الصفحات األخرية من الرواية، وميكن هلذه النقطة  االسرتجاع

حيايت كلها، مل أعرف إنسانة أكثر إيثارا منها حتملت كل جنوين و عيويب،  يتها يفأر  مرأةالكنها كانت أصرب <<

  (3)>>عصبييت و تقصريي 

و حتفظها و صربها عما   اطالعهالسعة يدرك َما مدى و فاء زوجته له إال يف فرتة آنية ، وذلك ال فجمال كان 

ذلك بنفسه، وهذا يوحي لنا بكثرة اإلخالص و الوفاء إضافة  اكتشفبذلك إال عندما  كانت تعانيه و مل تٌبح له

قبال الروائيني عليه ألنه ال تكاد و إ اتساعهجند أنواعا منه، وذلك لكثرته و   االسرتجاعإىل هذه األشكال من 

  :جندختلو النصوص الروائية منه و من بني هذه األنواع 

                                                           
  .9منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص–(1)

  .35صأمحد محدوا النعيمي، إيقاع الزمن يف الرواية العربية،  –(2)
  .37منجية إبراهيم، من بعيد أمجل ، ص –(3)
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  :الخارجي االسترجاع_

الروائي مما جيعل من زمن الرواية  افتتاحية النصوهو يف البداية يكون نسبيا لبداية أحداث الحقة، و يظهر يف <<

  (1)>>يرتاوح بني املاضي و احلاضر، و ال يأيت على ذكر زمن املستقبل إال نادرا 

إن هذا النوع يتمثل يف الرجوع إىل املاضي و يكون يف مستهل الرواية و يدمٌج كال من الزمن املاضي و احلاضر 

  :يةئجتسد لنا يف مستهل الرواية تقول الرواذ إاخلارجي،  عسرتجا الامعا، و قد توفر يف الرواية هذا النوع من 

كانت السماء تنزف مطرا استيقظت حبياء و أنارت مصابيحها اخلافتة، الشرفات الزرقاء تتثاءب و ستائرها <<

  (2)>>الشفافة تتململ

بشكل عام و بذلك يكون زمنه هو املاضي يف  االسرتجاعال يتضح جليا أن الروائية ركزت على ثفمن خالل امل

" تنزف " مل يكن له حضورا و هذا ما جيعل طغيان الزمن احلاضر من مثل قوهلا  االستباقحني زمن املستقبل أو 

 االسرتجاعأن وظيفة  ت و الصريورة لذلك الفعل، ويرى جني باالستمرارو هذا يوحي لنا " تتململ " تتئاب

  .احلكاية األوىل إكمال  اخلارجي هي

اخلارجي على عرض األحداث فقط بل يتعداها إىل أبعد من ذلك إىل ماضي  االسرتجاعكما ال يرتكز <<

  (3).>>الشخصيات 

و قد لقي هذا العنصر رواجا يف الرواية، فهو ال يقتصر على شخصية ما و إمنا يقتصر على العديد منها، إذ جند 

  " و فاء " يتجلى هذا يف قول  محيدوشخصية  وعفاف شخصية مجيلة و شخصية 

  
                                                           

  .125الشريف حبيلة، بنية اخلطاب الروائي، ص  –(1)
  .7منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص  - (2)
  .125الشريف حبيلة،بنية اخلطاب الروائي، ص–(3)
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  (1)>>على سيفه، منذ عرفته و صحبته، و كشفت له عن أسراري  يتوكأ،  ير إيلكان يستد  <<

فهنا تربز لنا عن شخصية محيدو؛ إذ أا ختربنا عن ماضيه و ذلك عن وصفه أو تقدمي صورة حوله و حول 

  .عجاب بتلك الشخصية إلاو كثرة التأثري و  هتمامالادليل على ذكرياته و مميزاته، وهذا 

  :الداخلي االسترجاع_

>>داخلي  كاسرتجاعو هو الذي يعود إىل ماض ال حق لبداية الرواية، و يبقى البطل فيه يستعيد لقائه   <<
(2)  

  اخلارجي و جند هذا  االسرتجاعالداخلي مثلما اشتملت على  االسرتجاعلقد اشتملت الرواية أيضا على 

ماكن اخرتنا هذا أي ُصدفة تلك قادتنا إىل هنا معا، من بني كل األ <<: الرواية من خالل قول وفاء يف

  (3)>>املكان

هو اإلدراك املتأخر ، فافرتاق و فاء و مجال كان يف البداية أي يف هنا أن االسرتجاع الداخلي يتضح جليا 

الصفحات األوىل من بداية الرواية لكنهما التقيا عند ايتها مما أحدث لنا هذا زمنا داخليا أو اسرتجاعا داخليا، 

  .من بداية احلكي متأخرةفاإلشارة إليه تأيت يف حلظة 

خفى احلقيقة عن وفاء و لكنه أخربها ذا يف وقت الحق، حيث أما عند" مجال " و هذا ما نلمحه يف شخصية 

  :جنده يقول

  مسعيين و لو مرة واحدة، طوال الفرتة  املاضية كنت أحبث عنِك اتصلت بِك، وبقيت انتظرك أليام حىت ا <<

  

                                                           
  .8منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص  –(1)
  .134الشريف حبيلة، بنية اخلطاب الروائي، ص  - (2)
  .138منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص  - (3)
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  (1)>>عثرت عليكِ 

ت احلقيقة يف إذ أن و فاء اكتشف فاملتمعن هلذا القول يالحظ بأن هناك زمنا داخليا، أي إدراك متأخر لألحداث؛

  .و قت الحق، و هذا مايوحي لنا باستدراك متأخر لألشياء

ختلف أنواعه و أشكاله مما ساعد ذلك على خلق صورة فنية و مبمعظم أجزاء الرواية  االسرتجاعلقد ختلخل - 

  .مجالية للرواية

  (2)>>غالب األحيان جند نصوص الرواية تبدأ مبفارقة زمنية إذ أن الروائيني يتطرقون لزمن ماض بعيد  يف<<

 باالسرتجاعلزمن ماض بعيد و ذلك  ترواية جند ٌمنجية إبراهيم بدأت أحداثها مبفارقة زمنية إذ تطرقال هذه ففي

  .لفصل الشتاء و ما حيدث للطبيعة يف ذلك الفصل

  "من بعيد أمجل " ع عنوان الرواية م القوهذا ما يتع

  :االستباق/ 2

هو مفارقة زمنية يتمثل يف اإلعالن عن مقاطع سردية تضم أحداثا و اليت مل يتم التوصل إليها بعد و يتميز عن <<

  (3)>>يف أنه يقوم باستشراف الزمن و يتطلع ِلما هو آٍت، و قد يكون قابال للتحقيق و قد يكون ال  االسرتجاع

على الرواية مجالية يف مضموا؛ إذ متثل يف استدراك األحداث اليت مل تقع بعد، و قد جاء  االستباقأضفى  قدو 

  .االسرتجاعهذا يف أغلبية مقاطع الرواية ِمما له فرقا جوهريا عن 

  :و يتضح هذا من خالل قول الربوفيسور

                                                           
  .39-38، ص منجية إبراهيم، من بعيد أمجل–(1)

  .393، ص2016ناهضة ستار، بنية السرد يف القصص الصويف، منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  –(2)
  .143- 142الشريف حبيلة، بنية اخلطاب الروائي، ص  –(3)




� 	� ا��وا���� ا���� ا�����                                                              ا���
� ا�
 

56 

 

ا بدل مطر، سنواصل اليوم احلديث عن ؟ ها؛ ستمطر الغيوم عربً أيها السيدان هل ميكن التعرف عليكما <<

  (1)>>إمييلي ديكنسون 

أ ملتابعة الدراسة و .م.فنلمح يف هذا املثال استباقا لألحداث فالربوفسور أخربنا بلجوء العديد من العرب إىل الو

  .على التنبؤ حلدث مل حيصل بعد  واضحةداللة مما له  " ستمطر الغيوم عرباً " هذا يتضح يف 

  االستباق أنواع

  : الخارجي االستباق: 1- 1

يتمثل يف جمموعة من احلوادث الروائية اليت يقوم السارد حبكيها نتيجة اطالع املتلقي إىل ما سيحدث مستقبال <<

<<(2)  

قول الروائية  يف روايةاليتضح يف و يتمثل يف اإلعالم املسبق ملا حيدث ال حقا،  االستباقو هذا النوع من 

ن نقرأها كي نناقشها األسبوع أهلنري جيمس، كان الربوفسور هايرت قد طلب منا " سيدة  بوترية" محلت رواية <<

  (3)>>املقبل 

فنالحظ استعجاال يف احلدث " األسبوع املقبل " يف كلمة  استباقايتضمن ذلك أن االستباق فيتوضح من خالل 

 لتزامااليدل على املشروع أي  االستباقع من إذ طلبهم بالتحضري لذاك األسبوع؛ أي التحضري ُمسبقا و هذا النو 

  .بفعل ذاك العمل 

  

                                                           
  .63إبراهيم، من بعيد أمجل، ص منجية - (1)
  .257أمحد مرشد، البنية والداللة، ص –(2)
  .59منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص - (3)
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  :الداخلي  االستباق - 1-2

، بأنه يقدم لنا نوعًا من املشكل نفسه الذي االستباقتبني لنا يف هذا النوع من } G enette{ فجينيت <<

الداخلية ، و هذا املشكل يكمن يف مشكلة التداخل و مشكلة املزاوجة املمكنة بني احملكي  تقدمه اإلسرتجاعات

  (1)>>األول و احملكي اإلستباقي

  :وال يكاد خيلو هذا النوع يف الرواية إذ جتسد يف قول و فاء 

الغداء، ما رأيك  إنه و قت... متعيت يف املساء، إذن سوف أرافقك غداً أحزم أسوف ...غدا  نتقالإلافضل أ <<

  (2)>>بتناول الغذاء 

خر يعتمد على فكرة التداخل و املزج اآلالداخلي فهو  االسرتجاعالداخلي ال خيتلف يف داللته عن  االستباقفهذا 

يف األحداث؛ إذ أنه يعتمد على استشراف أحداث آنية يكون ُحدوثها مستقبال، باستعمال أفعال تدل على ذاك 

  " ...سأرافقك " ، " سوف أحزم" الزمن من مثله 

  .يُوحي باإلخبار و التنبؤ ملا هو آتٍ  االسرتجاعو هذا

  ووظائفه االستباقومن أنواع 

  :متمم استباق: 1- 1

>>و يرد ٌمسبقا لسد ثغرة ال حقة <<
(3)

  

  :فاء و  قول  احلدث و يتضح هذا يفق من أجل إمتام بيكون و جوده أس االستباقو يبدو أن هذا النوع من 
                                                           

  .270أمحد مرشد، البنية والداللة، ص - (1)
  .69منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص- (2)
  .38، إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، ص  أمحد محدوا النعيمي – (3)
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>>يف الدراسة هنا االستمرارإذ جيب ان تتحلى بالصرب إن كونِت تنوين <<
(1)

  

ناسب مع نطمح إليه و نرغب فيه و هذا ما يتذ  إ تهو ذلك بٌغية تكملللوجود  ااملتمم سابق االستباقيتبني بأن - 

أ، و هي ذا تتحدى ذلك من أجل  .م.ن و فاء لقيت مضايقات عند سفرها إىل الوأ املثال اآلنف الذًكر؛ إذ

  .إمتام دراستها و هذا دليل على الرغبة و املثابرة و التغلب على املصاعب

  :المكرر االستباق 1-2

، ويرد اإلنباء يف نباءاإلاملكرر يلعب دور  االستباقو هو ما يضاعف بصفة مسبقة مقطوعة سردية آلية، و <<

و ما ينوب عنها ووظيفته يف نظام األحداث تتمثل يف خلق حالة انتظار لدى أ" سنرى فيما بعد " العبارة املألوفة 

>>القارئ 
(2)  

  .قبل حدوثه يف الفقرات و املقاطع السردية ؟؟اآلتار املتعدد و يعتمد على التكر  االستباقأي ان هذا النوع من 

  " :لوفاء " " مجال " يف روايتها إذ يقول  االستباقو لقد وظفت الروائية هذا النوع من 

  ن نتحدث أحكاما مسبقة من فضلك، جيب أتصل بِك الحقا ألشرح لك كل شيء ال تطلقي سأ<<

>>أرجوك 
(3)

  

حصولنا على اإلخبار عن حدِث مل يتم حصوله بعد، أي يستدركه بٌغية  نتظارالاهذا املثال حيدث حالة من  ففي

 ستعالمالامما يزيد ذلك يف التشويق عن األحداث مىت يتم اكتشافها و " مجال " هو فقط و يبتدعه من ٌخميلته 

  ا؟

                                                           
  .81منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص -  (1)
  .36أمحد محدوا النعيمي ، إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، ص  -  (2)
  .36منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص -  (3)
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خرب  أكما 
ُ
 نتظاراالملا هو آت و هذا يٌوحي لنا بالتشويق و خلق ن مجال يف هذا املثال يلعب دورا املنبئ و امل

  .لدى القارئ

ختتلف عن اإلستباقات السابقة الذكر من حيث املفهوم و الوظيفة و الداللة اإلستباقات نواعا من أكما جند 

  :تتمثل يف 

   :الفواتح: 1-3

  (1)>>و هي معطيات ترتبط بفن التمهيد القصصي، و ال يٌفهم معناها إال يف مرحلة ال حقة <<

فال يكاد خيلو أي عمل سردي أديب من هذه الفواتح، فهي مبثابة املفاتيح اليت تستخدم كأدوات للدخول إىل ذاك 

  :ح إذ جند ذلك يف قول الروائيةعلى هذه الفواترواية  الالنص، وقد قامت 

متىن أن يكون أب ايو يف اإل...أحزم حقائيب و أسافر يف الذهاب، أمتىن أن يكون مقعدي يف غرفة القيادةو  <<

  (2)>>مقعدي يف مقدمة الطائرة 

الروائية منه، لكن بعد قراءة الرواية  قصدتفمن خالل هذا املثال، و الذي ورد يف مستهل الرواية مل نكن نفهم ماذا 

ا سوف تذهب إىل اخلارج لكي تدرس، وهذا يوحي لنا أفنحن مل نكن نعرف ب ،حىت النهاية فهمنا ماذا تقصد 

نجية إبراهيم استطاعت يف هذه الرواية أن تتالعب باألفكار، مبقدرة القارئ على اإليهام وجعله يطلق تصورا ما ف

 نتظارالارتك لدى القارئ حالة من نو منها ما نسحبه عن طريق اخليال، ففي بعض األحيان فمنها ما كان حقيقة 

  .مما يتطلب منه تصور شيء ما يف ٌخميلته، حيث جتعله ٌمشاركا و متفاعال هلذه األحداث

  

                                                           
  .38عربية املعاصرة، ص أ محد محدوا النعيمي ، إيقاع الزمن يف الرواية ال-  (1)
  .4منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص -  (2)
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  ).اإليقاع(نظام السرد : المطلب الثالث

  .التواترو ترات الزمنية اليت تقتضي الرتتيب و الدميومة ابالتو ىل البناء الزمين يف رواية ما، البد من املرور إ للدخول

و ما يطلق عليه أاليت حتدث بني النسبية يف القصة، ودميومة السرد ) الدميومة(و املهم يف هذه الدراسة هي السرعة 

  ).حركة السرد( "اإليقاع الروائي " 

  >>jan maruchifer<<" جان ماري شيفر " لو ٌعدنا إىل الصفحات اليت حررها  <<

عنون ب املوسوعي اجلديديف القاموس 
ٌ
  :لعلوم اللغة امل

لوجدنا فيها جماال للسرديات ذات الصلة بالشعرية، و إن هذه  >>حلكي اغة و الصوت يف يالزمن و الص <<

  :املقالة تستخلص لنا دراسة النصوص السردية اليت تقوم على اجتاهني يتمثالن يف 

  .و متخيلة املسرودةأيل احلكاية، وضمنها يتم حتليل األحداث سواء أكانت حقيقية يتجه إىل حتل :األول

  :يتجه إىل حتليل احلكي الذي يسعى إىل جتسيد احلكاية و ذلك يتضح يف ثالث وهي : ما الثانيأ

  (1).خرية بدورها على الرتتيب، السرعة، التواتر حيث تشمل هذه األ :مقولة الزمن

و طابع أخرين استعملتهما الروائية يف روايتها بشكل متواصل و مستمر و ذلك أحدث على الرواية نربة آلفهدين ا

  .و ذلك عن طريق تقنيات سردية اختزالهحظ نٌقصا يف الزمن و مجايل حيوي، ففي السرعة مثال نال

  ":لو فاء " مجال " ومن مثال ذلك ما جنده يف قول 

                                                           
، 2007دار أقطاب الفكر، جامعة منتوري قسنطينة، د ط،  –قراءة اصطالحية يف احلدود واملفاهيم  -يوسف اوغليسي، الشعريات والسرديات –(1)

  .116-115ص 
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كأمريات اخليال من بني دفيت كتايب الذي ألفته ا ستتسلل إيل  أُتشبهك، مل أعتقد  مرأةإلألزل ا كتبته منذ  <<

  (1)>>هلا

حدث أفاملالحظ هلذا املثال جيد تقنية سردية منذ البداية تتمثل يف اخلالصة فقد و ردت لنا يف كلمات قليلة، مما 

  .يوحي بالتسريع يف الكالممما يف العبارة  اختزالذلك 

  .درسه يف املطلب الرابعنفيما خيص التواتر فهو يتعلق بعدد التكرارات الواردة يف الرواية و هذا ما س ماأ

تتعلق مقولة الزمن بالسرعة و اليت يتم فيها سرد أحداث تستغرق زمن طويل يف أسطر قليلة يف بضع كلمات - 

طيل زمن احلكاية و تأخريه ووقف اًلسرد مهها اخلالصة و احلذف و يف حالة البطء يتم تعأبتوظيف تقنيات سردية 

  .بتوظيف تقنيات سردية مثل املشهد و الوقفة

  }الخالصة ، و الحدف{: يتم بطريقتين : التسريع  /1

  :الخالصة: 1- 1

أو  الذكريات،تظهر هذه التقنية يف اختزال أحداث روائية و جعلها أصغر مما كان عليه، و ذلك باملرور على <<

  (2)>>م السنوات أو األيا

  : و قد جتلت لنا هذه التقنية يف الرواية يف حديث و فاء مع سائق سيارة األجرة ِلكي يٌقلها إىل الفندق فقال هلا

  (3)>>ال ختشى شيئا أنا من أصل هندي أعمل هنا منذ مثاين سنوات  انسيتنعم  <<

                                                           
  .33منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص -  (1)
  .187، ص 2014سامل جنم عبد اهللا، اخلطاب الروائي العريب ثالتية شكاوي املصري الفصيح، دار الكتب والوثائق القومية، د ب، د ط،  – (2)
  .46منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص -  (3)
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سنوات، فالسائق هنا مل ٌخيربنا عن نلمح يف هذا املثال أنه جاء على شكل موجز ٌملخص و ذلك يف كلمة مثاين 

ضت يف تلك املدة، و إمنا عرب عنها جبملة و احدة، فهو أحدث قفزا سريعا على هذه م  تلك األحداث اليت

ثغرة احلكاية و إعداد املتلقي ملا على ملء و هذا دليل ) سنوات مثاين(ريع على السنوات البعيدة ساجلملة، باملرور الً 

  .سيأيت فيما بعد

  :م اخلالصة على وظائف من أمههاتقو 

  (1)>>تقدمي عام للمشاهد و الربط بينهما <<

أي إعطاء صورة موجزة و خمتصرة عن ما جرى سابقا و جند هذا يف الرواية عندما مهت و فاء بإخبار صديقتها مبا 

  :اليت ألصقت على ظهرها إذ تقول و فاء) يف قاعة احملاضرات(ة حصل هلا بشأن القصاص

  (2)>>قصصت عليهما ما حدث بشأن القصاصة يف قاعة احملاضرات  <<

قصصت <<فهذا املثال جاء على شكل بطاقة مقتصرة يف األحداث؛ إذ أن و فاء قامت بتلخيص ذلك يف عبارة 

، فنحن نعلم عند قصتنا ألي قصة ما جيب أن نقف على كل التفاصيل من أجل حدوث اإلفهام و الوضوح >>

  .هذا يوحي بالسرعة على األحداث الروائيةو على املرور السريع على الفرتات الزمنية  فقامتأما و فاء 

  :ومن وظائف اخلالصة أيضا

  (3)>>العرض املوجز لشخصيات الثانوية  <<

                                                           

  .187سامل  جنم عبد اهللا، اخلطاب الروائي العريب، ص  –)1(
  .88منجية إبراهيم، من بعيد امجل، ص –)2(
  .187سامل  جنم عبد اهللا، اخلطاب الروائي العريب، ص  -)3(
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ذلك  ونلمح و صفا من الناحية اإلجتماعية أو النفسية هلا و هذا العرض يتعلق بالشخصيات الثانوية حيث جند 

  .مع أمها عن موضوع زواجها بسعيد" وفاء " حديث يف 

الرجل شخصية ٌحمرتمة يعمل مهندسًا يعلم أنك تدرسني و ٌمستعد للسماح لك بإمتام ...ال داعي لتبدئي <<

  (1)>>دراستك 

" مل يقم مبعاجلتها بالتفصيل ألن السرد ال يتسع لذلك، وهذا مما يوحي لنا باملرور السريع عن حياة الشخصية 

  . جند إال مقتطفات عنه، فنحن مل"سعيد 

  :ظيفة تتجلى لنا يف أما ثالث و 

  (2)>>الذي يكمن يف العودة إىل الوراء ألحداث مرت منذ مدة  االسرتجاعتقدمي  <<

  :عن ذكرياا بصديقتها عفاف إذ جندها تقول" و فاء " و نلمح هذه الوظيفة يف الرواية عند حديث 

يف حادث سري أثناء خروجنا من  ئملدة شهور طويلة بسبب موت عفاف املفاج  كتئابا بعد أن مرت حبالة  <<

  (3)>>اجلامعة 

من املاضي، فالروائية أمدتنا مبعلومات عن السريع لفرتة  ستعراضاإلكثر تواترا إذ تتمثل يف أإذ تعترب هذه الوظيفة 

لنا ملخصا سريعا و قصريا عن قصة شخصية عفاف و عادت بنا فجأة إىل الوراء، مث قفزت إىل األمام و قدمت 

  .اسرتجاعيةخالصة  يف مما أسهم لنا هذا" موت عفاف " عفاف املاضية 

  

                                                           

  . 21منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص–)1(
  .187سامل  جنم عبد اهللا، اخلطاب الروائي العريب، ص  -)2(
  . 30منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص-)3(
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  :الَحذف  2-2

 االستغناءغري مهمة و  اعتبارهاهو حذف فرتة طويلة أو قصرية من زمن القصة، وذلك بتلخيص األحداث و  <<

  (1)>>عنها 

  :إذ تقول " مجال " ذلك الرجل  اجتاهرواية  يف وصف و فاء حلالتها الشعورية الو قد ورد احلذف يف 

حيتل مساحة أفكاري يعرف كل املمرات السرية  ما تسرقين، تعتقلين و تزُج يب فيه ك...ال حروفه....ال صوته <<

  (2) >>...اليت تؤدي إىل 

 متلملثال السابق من خالل نقاط احلذف فوظيفته ا يبدو أن احلذف حيدث تسارعا يف السرد و هذا ما ورد يف

اخلالصة، و أيضا مضمونه، كما يعتمد على املرور السريع للفرتات و األحداث، فنجد فيه الكثري من  وظيفة

  .عنه االستغناءاحلذف؛ إذ ال نفهم الكالم، وذلك باعتباره غري مهم ٌميكن 

  .هذا احلذف ترك لنا فجوة سردية زمنية غري مكتملة، مما يدل على عدم اكتمال يف املعىن و نقصانه إن

يف معظم النصوص الروائية فهو ال يكاد خيلو منها، هلذا تعددت  االتساعكثري من الشمولية و الاحلذف ب زيميت

لو من النصوص الروائية، ويف هذا الصدد جند ،و النقاد حول هذا املفهوم، كما أنه ال يكاد خي ىؤ أنواعه، بتعدد الر 

  :احلذف و حيصرها فيما يليلنا أنواعا من حيدد } G. Genette  {جريار جنيت   

  

  

                                                           

  .176، ص 2008، 1تشار العريب، بريوت، طهيثم احلاج علي، الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي، مؤسسة اإلن –)1(
  . 39منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص-)2(
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  :الحذف المحدد  1- 2- 2

  (1)>>و هو ذاك الذي تتعدد فيه املدة احملذوفة من زمن السرد  <<

  :يف قول مجال أثناء حديثه مع وفاء  هذا داذ جن روايةاليف  لنوعو قد ورد هذا ا

  (2)>>بعد سنتني من زواجنا رزقنا بعمر <<

وضعت يف بداية و وهي جاءت " مجال " جعلت املدة الزمنية حمدودة، ومصرحا ا من قبل " بعد سنتني " فكلمة 

وحي بأن تلك الفرتة و فجوات و هذا ما يأاملقاطع من أجل تنبيه القارئ، كما أننا جندها عبارة عن ثغرات سردية 

 فهوم احملذوفة تعترب دليال واضحا على سريان الزمن كما جند نوعا آخر من احلذف جاء ٌمعاكسا للنوع األول يف امل

  :و يف الوظيفة، ويدعى هذا النوع من احلذف

   :الحذف غير المحدد 2-2- 2

  (3)>>ال تتحدد فيه املدة احملذوفة من زمن السرد  وهو على عكس احلذف احملدد، إذ <<

خالهلا  من  فهذا احلذف ال يتم فيه متديد مدة احلذف بدقة، إمنا يشار إليها بعبارات زمنية تقريبية، يستطيع

  :من خالل قول مجال" من بعيد أمجل" القارئ أن حيدد زمنها و قد ورد يف رواية  

  (4)>>عدة أيام، حىت عثرت عليك امنحيين فرصة أخرية  و بقيت انتظرك<<

                                                           

  .75لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص–)1(
  . 75منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص-)2(
  .75لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص-)3(
  .75منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص-)4(
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عن ذكر " مجال "  ابتعادسبب عدم أو بتؤشر لنا املدة التقريبية هلا، و هذا " عدة " يتضح من املثال أن القرينة - 

زمين و  احملذوفة لعدم أمهيتها احلسابية كما أن تأثريها ٌمنعدم سواء أكان طويال أو قصريا، وهذا مما يوحي بانقضاء

  .إلشعار القارئ به 

  :الحذف الصريح 3- 2- 2

  .}سواء مع حتديد مدته أو غري حتديد {ويقصد به ذاك احلذف الذي يصرح بوجوده <<

  (1)>>هذا احلذف الصريح على شكل صورة ملخصة على حنو سريع جدا  يأيت كما- 

هذا " عليه، و قد تضمنت هذه الرواية نة تدل يعلى قر  باعتمادهفهذا احلذف يشري إىل ربح الزمن الذي حيذفه - 

  ":وفاء " النوع من احلذف الصريح و ذلك من خالل قول 

امل على نفسي كي أنسى ما حدث و األسئلة احملرية تومض بداخلي ، أن أدعي بأن ما كان مل كنت أحت  <<

  (2)>>يكن و أنين كنت يف مهب ٌحلم، فاستيقظت منه شهر ونصف

فاملتمعن هلذا املثال يالحظ حذفا مصرحا به من قبل الروائية أي يستدركها و تكون معلومة لدى القارئ، كما 

عليه و هلذا كان هذا النوع مصرحا به يف الرواية و ذلك من خالل تشكل  االستدالليالحظ هذا احلذف دون 

ضافته لإلشارة الزمنية اخلالصة تأكيدا على املقطع النصي املشار إليه باحلذف، وهذا احلذف الصريح يوحي لنا بإ

  .السردية إميائه بالفراغ والثغرةالشكل و نوعية املضمون القصصي احملذوف من خالل 

  

                                                           

  .75لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص-)1(
  .38منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص-)2(
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  :الحذف الضمني 4- 2-2

  (1)>> نقطاعاتالاهو ذاك احلذف الذي يستدركه القارئ من خالل بعض النواقص و  <<

و إمنا ميكن للقارئ أن يستدل عليه من خالل حدوث ثغرة يف  أي أن هذا احلذف ال يصرح النص بوجوده بذاته،

  .التسلسل

  ":وفاء " رواية جتسد لنا احلذف الضمين يف قول ال و يف

ٌعدت إىل البيت يصحب الشرود خطوايت، استقبلتين أمي و بدأت تتحدث معي بإحلاح عن موضوع العريس  <<

  (2)>>الذي شغل باهلا 

متميزتني يقوم على أساسهما احلذف الضمين، وذلك دون سرد تفاصيلهما، فاحلالة يربز لنا هذا املثال حالتني 

األوىل تتمثل يف عودة و فاء إىل البيت، و احلالة الثانية تتمثل يف موضوع الزواج من سعيد مما يدل على وقوع 

الرواية ألن أسباب و عوامل أدت إىل حدوث أو وجود هذين احلالتني و هذه األسباب مل يكن هلا وجود يف 

احلذف على إزالة الغموض و تصبح الروائية مل تتطرق إليها، أي أن القارئ يقوم بتخيل ذهين، لذلك يعمل هذا 

  .األحداث منطقية متأل الفراغات و الفجوات اليت خلفها ذلك القطع السردي

  :الموصوف الحذف5- 2- 2

  (3)>>جانب اإلشارة الزمنية  وهو ذاك احلذف الذي ُيستدل عليه بإشارة و صفية إىل <<

                                                           

  .75لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص -)1(
  .74منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص -)2(
  .75لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص-)3(
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يرتبط احلذف املوصوف مبرحلتني، أو إنه يصرح به عن طريق بابني، فالباب األول يكون مرتبطا بالوصف، أما 

  .مبدة زمنية ارتباطهالثاين فيكون 

  : ةقول الروائيت حتديد املدة و قد تضمنت هذه الرواية ذلك احلذف من خالل

  جمد أول فتاة تسكن يف تلك الشقة مع شقيقها سامل عندما قدما من السعودية إىل  كانت<<

  >>أ منذ ثالث سنوات . م. الو

أما >>...كانت جمد أول فتاة<<األول على الوصف  قطعفيتبني لنا من هذا املثال توفر مقطعني، إذ يشتمل امل

؛ و ذا يكون هلذا النوع من >>ثالث سنوات  منذ <<املقطع الثاين فيشتمل هو اآلخر على الفرتة الزمنية 

  .، كثرة اإلدراك و الوضوح}احلذف املوصوف {احلذف 

، وهذا ما يسهم لنا يف سد النقائص ستنتاجالافالروائية قامت بذكر األحداث و مل تفتح جماال للتخيل الذهين أو 

  .اليت تتوفر عليها الرواية

  :االفتراضي الحذف 6- 2- 2

حقة من زمن حدوثه، كما يعترب من بني القارئ بعد حدوثه أو يف ٌمدة ال ذلك احلذف الذي يعلم به هو <<

  (1)>>أنواع احلذف غموضا

  .، ومن الصعب و جوده يف أي موضع كانخفاءأي أن هذا النوع أكثر أشكال احلذف 

  " مجال " قول هذه فييف  االفرتاضيوقد ورد احلذف 

                                                           

  .75نقد الرواية، ص لطيف زيتوين، معجم مصطلحات-)1(
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أمر  ذلك متأخر ألا أخفت عينبقصور يف القلب، وتكررت النوبات لديها، كان اكتشاف  أصيبت<<

  (1)>>محلها

نا ال جند ال أن، كما باالسرتجاعوذلك  يكتشف عن وجوده بعد فوات األوان االفرتاضيف ذأن احلبيربز املثال 

عن الروائية وذا يكون القطع . ىأنللقارئ و حده، يف م ستدراكإلاك األمر و يرت و إمنا  ةنيإشارة تدل عليه أو قر 

أو احلذف يشعر به سوى القارئ، وأن الروائية مل تتعمد ذلك ألنه عند حدوثه سوف يتحول إىل قطع ضمين فيه 

يف خلق التشويق و التفاعل و املشاركة لدى  فرتاضيإلاإحياء بوجود شيء مسكوت عنه، وتكمن داللة احلذف 

  .القارئ

  :إىل قسمنيتقتضي منا دراسة السرعة، هذه األخرية اليت تنقسم " الزمن " و أن قٌلنا بأن دراسة  سبق

إبطاء يف احلركة السردية عن طريق إحداث خلل يف النظام  تعطيل السرد ، هذا األخري الذي يقصد به و تسريع

: من خالل تقنيتني مهاهذ ا الزمين املتواتر ، كما يتسم حبركة متناقضة حلركة التسريع يف العملية السردية و يتحقق 

  .املشهد و الوقفة

  .المشهد: 1- 1

، و ذلك بذكر أحداث ُمفصلة، فهو مبثابة احلادثة الواحدة مونيةضيعد مناقضا لتقنية التلخيص من الناحية امل <<

اليت تعرض أمام القارئ و كأنه يرى بأا مسرحا تتحرك عليه الشخصيات، ويف املشهد جتري األحداث حتت 

  (2)>>مسعنا و بصرنا، لنه يقوم على العرض املباشر أو اخلطاب املباشر

                                                           

  .134منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص -)1(
  .194سامل جنم عبد اهللا، اخلطاب الروائي العريب، ص  –)2(
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أنه مشل الكثري من أجزائها، ويتضح لنا ذلك من خالل حوار دار و قد ورد املشهد يف الرواية بصفة كبرية، حيث 

  ":ليلى" و " جمد " ها يو صديقت" وفاء " بني 

ال شك أنك متعبة ، نعم يف وقتها، أشكرك على لطفك و أكرر ....لقد أعددت لِك بعض القهوة بامليل <<

  :يل، قاطعتين ليلى قائلة الستضافتكماشكرا 

  (1)>>بل حنن نشكرك ألنك جئت لتقيمي معنا و تؤنسي و حدتنا 

الروائية، فهو عبارة عن حوار حمضا إىل شخصياا  ت الكالم ففي هذا املثال توقفت الروائية عن الكالم و حال

دون أي تدخل من الروائية، كما نالحظ أن هذا املثال يقف على زمان و مكان، من أجل إعطاء القارئ 

بإمكانه تكوين صورة عن الشخص  أنه يف شاركته يف العمل، وتكمن الوظيفة األساسية للمشهدإحساسا مب

  .املتكلم، كما له دورا حامسا يف تطور األحداث و يستخدم بوفرة لبث احلركة يف السرد

خيتلف كما يتجلى لنا نوع آخر من إبطاء السرد، يشبه النوع السابق من حيث أنه يوقف عملية السرد؛ يف حني - 

  .عنه يف بعض الصفات، وتسمى هذه التقنية بتقنية الوقفة الوصفية

  :الوقفة الوصفية 1- 2

، اليت تقوم بتعطيل تدفق سرد األحداث، وهي تتوقف عند الوصف، إذ يقوم الراوي سرتاحةاإليٌقصد ا <<

  (2)>>بتوقيف حركة السرد كما يقوم بالتأمل يف شيء

  :قول باسليف رواية الوقد وردت لنا الوقفة الوصفية يف 

                                                           

  .73منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص-)1(
  .110حممد عزام، شعرية اخلطاب السردي، ص –)2(
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  (1)>>كان سنجاب صغري، يقفز على شجرة اجلميز يدخل و خيرج من جوفها و يقضم بعض الفاكهة   <<

و صفية وذلك من خالل وصف السنجاب الوصف، أي أن الوقفة كانت  غلبةومما نالحظه على هذا املثال هو 

للمكان، ألنه أعطى لنا هذه الصورة املكانية } بصرية {امال فعاال يف إعطاء صورة الصغري، فالوصف هنا يعترب ع

و ذلك بتقدمي أو إعطاء صورة مفصلة لكل ما رأته عني باسل، وهذه الوقفة توحي لنا بأا " شجرة اجلميز " وهي 

جديد، ليجعل ئ السرد فيها احلدث القادم، ويعمل على التمهيد عند الدخول إىل مكان يهدف سردي ٌيض

  .القارئ يسوم بنظره و يضعه يف قلب املكان من خالل اإلحاطة اجلغرافية املفصلة

  .ومن املالحظ عليه أن للوقفة الوصفية قسمان خيتلفان يف اهلدف و املضمون

  .التواتر الًسردي: المطلب الرابع 

إنتاجه حبيث يكرر مرة أو مرات يف النص يتضح لنا بأن امللفوظ السردي ال ميكن أن ينتج فقط، بل ميكن إعادة 

نفسه، كما ميكن القول بأن ذاك امللفوظ ليس ائيا ينتج مرة واحدة فقط، بل إنه قابل لإلنتاج لعدة مرات، 

  .وبذلك فإنه يتكرر يف النص

  :ولقد تعددت هذه التوترات يف ثالث حاالت منها

  :المفردي" التواتر " التردد  /1

  أن حنكي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة، فاحلكاية و احملكي يتطابقان و هذا النوع أو النموذج وهو<<

  (2) >>.شائع 

                                                           

  .128منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص –)1(
  .128، 1989، 1ناجي مصطفى، دار اخلطاب للطباعة والنشر، البيضاء، ط: ة السرد من وجهة النظر إىل التبئري ترجريار جينيت، نظري –)2(
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يتبني بأن هذا النوع هو من أكثر أنواع التواتر ٌشيوعا، ال يعتمد على التكرار، يأيت مرة واحدة يف احلياة كاملوت و 

  .الوالدة

  :الروائيةويتجلى لنا هذا يف الرواية من خالل قول 

  (1)>>بعد عام من قدوم جمد، إلتقينا أول مرة يف املطار  التحقت ليلى جبامعة أو هايو <<

فهي تعترب مفارقة زمنية يٌعتمد عليها يف " أول مرة " و املتمعن هلذا املثال يلحظ الرتدد املفردي من خالل كلمة 

  .على أن ما حدث قد حدث مرة واحدة و هذا مما يدل على املطابقة و التفٌرد االستدالل

  :التكراري التردد/ 2

  (2)>>وحنكي فيه أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة <<

متكررا يف و ؛ أي يكون متداوال " التكراري "  امسهيعترب ترٌدَدا قد لقي جتاوبا كبريا بني األلسن و ذلك من خالل و 

  ".وفاء " اشتملت الرواية على ذلك يف قول  احلدوث، ولقد

  (3)>>االضطرابمرة أخرى ما فعله إيلي أشاع يف نفسي القلق و  <<

فهذه تعد إشارة واضحة على أن ذاك الفعل مازال يتكرر؛ أي " مرة أخرى " فالتكرار هنا جاء يف الكلمة األوىل 

  .غة و اإلفراط يف حدث ماأن إيلي ال يزال يكرر احلدث نفسه و هذا يوحي لنا باملبال

  :من حيث الشكل  و الوظيفة تكراري كما جند تردد أخر خيتلف عن الرتدد ال

                                                           

  .74منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص –)1(
  .128ناجي مصطفى، ص : جريار جينيت، نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري تر-)2(
  .98منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص-)3(
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  : التردد التعددي/ 3

و يقصد به أن يروي احلدث الواحد عدة مرات أي أن يروي مرة واحدة، بل دفعة واحدة ما وقع مرات ال  <<

>>ائية 
(1)  

يوم و على أساس هذا فهو يروي مرة واحدة ما حيدث عدة مرات، وهذا ما كل يبدو لنا أن هذا الرتدد يتكرر معنا  

  " : جمد " من خالل رد جمد على أسئلة النادلة تقول " مجل أمن بعيد " يتضح لنا يف رواية 

حنن مل ننزعج تعودنا على النظرات و األسئلة، عطفا على أن األمر واجب علينا، حنن حنب أن ...ال تقلقي  <<

>>املالبس  نرتدي هذه
(2)  

يتضح من خالل هذا املثال أن وفاء و صديقاا قد إعتادوا على مضايقة الناس هلم، و هلذا فهم يرون بأن هذا 

احلدث ليس أمر جديد عليهم، و هذا حيمل داللة إجيابية و اليت توحي لنا بتمسك و فاء و صديقاا بالقيم و 

األخالقي و الديين و : اليت يرمي إليه هذا الشاهد يتمثل يف البعد يف بلدهم، واألبعاداملبادئ اليت تربو عليها 

  .............الوطين

  

  

  

                                                           

  .128ناجي مصطفى، ص : جريار جينيت، نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري تر -)1(
  .93منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص -)2(
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  رواية الالبنية المكانية في : الفصل الثالث 

  .مهية املكان يف بناء الروايةأ:المطلب األول

املكونات الروائية  أهملقد تعددت طرائق توظيف املكان يف الروايات، وهذا أدى إىل التعدد يف أمهيته بوصفه من 

  .البنيوية والداللية، كما أصبح املكان يف الرواية عضوا مشاركا وأساسيا يف خلق املعىن

مهية الشخصيات والزمن، أفهو مبثابة الوعاء الذي حيوي عناصر البنية السردية فأمهيته يف العمل الروائي ال تقل عن 

  :حيث 

يلعب املكان منذ القدم وحىت ساعته الراهنة، دورا أساسيا ويكمن أثره يف تشكيل وجدانه على حنو معني  <<

فنية ومجالية، اليت مينح هلا إمكانية االنتقال، من مستوى  أدواتوطٌبع حياته بسمات خاصة، تركت لألديب 

  (1)>>الكينونة الفنية، فيصري بذلك جزءا من وجدان الشاعر

متعددة، تتخللها  ملا كان هلا تأثري كبري على الشخصيات الروائية وقد ٌقدمت لنا هذه  أماكنة   جند ففي الرواي

  :األماكن عرب تقنية الوصف، من استحضار  املكان بطريقتني

كانت عن طريق السرد املباشر والوصف املوضوعي ويتمثل لنا ذلك يف وصف النص :  فالطريقة األولى

  :التذكاري تقول وفاء

كان النصب التذكاري ملقام الشهيد مشرئبا وشاخما على ثلثه من بعيد بأنواره املتأللئة، كلما التهمت السيارة   <<

  (2)>>كربأمسافات 

                                                           

  .182-181، ص2008، 1الزمن واملكان يف الشعر اجلاهلي، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، عمان، ط ،باديس فوغايل-)1(
  .13إبراهيم، من بعيد أمجل، ص  منجية–)2(
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فمن خالل املثال يتضح أن وصف املكان هنا هو وصٌف مباٌشر موجود ومتجسد أمامنا، كما ان صورته حقيقية 

  .ليس فيها استذكار وال اسرتجاع 

كداللة : جاء بصورة ٌمكتملة وحاضرة فعال، وذا كان  للنصب التذكاري دالالت متعددة لوصفكما أن ا

  .االتساع والٌعٌلو، واالرتفاع

وردت عن طريق احلٌلم واالستذكار، ومثال ذلك يف الرواية أن صورة سوريا حمفورة يف ذهن : ما الطريقة الثانيةأ

  .صيقه به دائما باسل  فهي املكان الذي ُحتج إليه ذاكرته  ل

إىل كل حجر وزاوية وركن يف دمشق حاضرة األمويني، مشتاق لشذى ...أنا مشتاق جدا <<: يقول باسل

  (1) >>...اليامسني املتديل من أغصانه ولرائحة الليمون املعلق على األشجار

وذلك باستذكار واسرتجاع الصور املفقودة يف الوطن، وهذا ما رأيناه  اإلنسانيةفهذه الطريقة تعتمد على املخيلة 

  .يسرتجع صورة سوريا نتيجة فقداا مما يدل على الغربة واحلنني إىل الوطن إذلدى باسل 

املكان  األكثر  واجلامعة واملكتبة، هي) أ.م.الو (مدينة  ئية الكثري من األمكنة ولكن كانتلقد ذكرت الروا- 

  .خميلتها، حيث تنوعت داللتها وأوصافها ووظائفهاحضورا يف 

على أا حيز مكاين، يتضمن نقصن حيث أظهر   لنا رحيل الشخصية  املدينة مثال تقدم فيها الروائيةف<<

  (2)>>تطوير األحداث منذ بدئ الرواية األصلي حركة رئيسية يف) منزهلا( الرئيسية عن مكاا

  :يف قول وفاء" د أمجلمن بعي" وجتلى لنا هذا يف رواية 

                                                           

 .123ص ،منجية إبراهيم ،من بعيد أمجل–)1(
دراسة ) الوظائف، الشخوص، الزمكان، الصور، والدالالت( خالد بن سعيد، عيقون، التحليل البنيوي الشكالين  جلماليات اخلطاب السردي –)2(

  .40، ص2006حلكايات من األدب الشعيب اجلزائري، تيزي وزو، مطبعة الزيتونة، 
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عيد، اشرتيت كل ما يلزمين من ثياب  أوبدأت التحضري للسفر وكان بالنسبة يل يشبه التحضري ملهرجان  <<

  (1)>>...واستخرجت الوثائق وجواز السفر،

الرواية كلها مبنية على شخصية وفاء أي رحيلها، فهي منذ بدايتها   أحداثفيبدو من خالل املثال أن 

سواء قبل السفر أو أثناء أو بعده، فالرحيل هنا مشل املراحل الثالث للسفر وهذا مما يدل على  حداثهاأتسرد لنا 

  .االنتقال وعدم االستقرار

وذا يعترب املكان عنصر شكليا فاعال يف الرواية مما كان له تأطريا على املادة احلكائية هلذه الرواية وتنظيم يف 

  .ل العالقات اليت يقيمها مع الشخصيات واألزمنة والروايات وبنياته اخلاصةوذلك من خال ،أحداثها وحوافزها

أما اجلامعة فهي مؤسسة تعليمية ، ينتقل إليها الطالب ليدخل عامل التخصص الذي تتيحه له هذه اجلامعة، وهي 

  .قطب علمي ومعريف تنجز فيه األحباث والتجارب

  :ل كون أغلب الشخصيات خترجنا من اجلامعةالرواية، وذلك من خال حداثأفاجلامعة تتجلى يف 

  ...(2)>>فتجد باسل ختصص يف القانون ووفاء يف اآلداب اإلجنليزية  <<

  .وهكذا فاجلامعة ظلت متثل يف الرواية مركز العلم، وتدل على الفئة املثقفة ذات املستوى العايل

جذورها يف األعمال املاضية، فاملكان اجلغرايف طبوغرافيا ومجاليا، ومع   إن عالقة املكان بالرواية قدمية تغوص <<

إطار هلما  وأكل األحوال البد أن يكون للرواية رابطا شكليا باملكان، فاملكان يٌعد وعاء للحدث والشخصية 

  (3)>>ولغريمها من عناصر الرواية 

                                                           

  .41منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص -)1(
  .71-69املصدر نفسه، ص–)2(
  .165، ص 1996دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة العربية،  –دراسات يف الرواية العربية –إبراهيم السعافني، حتوالت السرد  –)3(
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حية الفكرية والتشكيلية، إذ يعترب األصدق يف أجزائها املكان يف الرواية  قد شكل لنا عنصرا هاما من النا أنفيبدو 

واألشد حرارة وعضوية، كما يعد الشاهد على معاناة وفاء وعلى مراحل جتاوزها باجتاه امتالك التفوق وختطي 

  .العقبات اليت تقف يف وجهها

ويل، فرغم كان ذلك التصرف الذي أقدم عليه إيلي هو أكثر أمر صادم تعرضت له منذ وص<<: تقول وفاء

إال أنين كنت اجتاهل وجودهم، مل أفكر بالرد عليهم، ومل أشعر يوما حبزن عميق ...مضايقاته املتكررة يل وتلميحاته

  (1)>>يكدر علي صفو حيايت كما حدث عندما علق الورقة على ثيايب

ديها كما اا مرتبطة فوفاء كانت جتتاز كل هذه املضايقات والعقبات الواحدة تلوى األخرى تبعا لتطور الوعي ل

  .حبصيلة جتارب وخربات معرفية مرتاكمة

  .كما شكل كل من النهار والليل لشخصية وفاء مغزى عميقا ماديا ومعنويا 

فالنهار حركة وطمأنينة، والليل ٌسكون وٌرعب يف النهار يرغب يف التجاوز ويف الليل حياول العودة أو االحتماء، 

  .الرحم؟ وأهو احلنني إىل حضن األم هل 

لقد تطور <<حتوال مكانيا جيمع بني الغربة واحلنني واالغرتاب لذا " من بعيد أمجل" لقد شكلت لنا رواية 

، قوامها احلنني إىل مسقط الرأس اإلنسانمفهوم حب الوطن لدى الٌكتاب العرب من العواطف البسيطة يشعر ا 

نفس يقوم أساسا على التجانس الفكري واحلضاري إىل عواطف أعمق وأمشل، تولد لنا نوعا من الوالء يف ال

  (2)>>واآلمال املشرتكة 

                                                           

  .81-80منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص  –)1(
، نقال عن بن عمارة منصورية، املكان يف الشعر 127، د ت، ص 4، دار العلم للماليني، بريوت، ط4العريب، ج األدب، تاريخ خعمر فرو  –)2(

، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، د ط، وآداا، حممد مرتاض، قسم اللغة العربية )من القرن اخلامس اهلجري إىل اية القرن السابع ه( املغريب القدمي 
  .30ص 
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فوفاء قد اختذت من مدينة الواليات املتحدة األمريكية رمزا للغربة والضياع والفقدان ، لذلك كانت حائرة وتائهة 

 يبالون بالغريب وال يف ذلك البلد فكل شيء بالنسبة إليها كان  غريبا، الناس، الشوارع، املدينة بأكملها، فهم ال

  .يقدمون له أية أمهية

  :ويتضح لنا ذلك من خالل قول وفاء

  (1)>>ت  الباردة تتعامل مع الغريب كأنه سطُر هامش يف كتاب ال متلك الوقت لقراءتهيو ر ثدي<<

أهل ذلك البلد مع الغريب؛ وهذا حيمل داللة سلبية على  جند الروائية  متعجبة وحائرة يف الطريقة اليت يتعامل ا

  .ا إىل الشعور بعدم االستقرار واألمان وهذا داللة على الغربة والضياع أدىنفسية الشخصية شخصية وفاء، مما 

الذي تقضي فيه وفاء وصديقاا " البيت " ومن الرموز املكانية اليت استخدمتها الروائية يف روايتها  

ما من الدراسة، فذلك املنزل كان ميثل مكانا لألمان واطمئنان النفس األدمية والراحة أوقاما أو حني عود

  .واألخوة

  :لذلك نجد وفاء تقول

 يف املنزل مطمئنة، شعرت بالراحة د وليلى لطباعهما اجلميلة وأسلوما البسيط يف األوىلكانت الليلة   <<

  (2)>>ية، فنمت ملئ اإلعياء وملئ برد الغربة وصقيعهاالعيش، اعرتاين شعور دافق بالعاف

فوفاء كانت تشعر مع صديقاا بالوفاء واحملبة، كانتا كثريتا الضحك والرتفيه، لديهما ٌحسن املعاملة واحليوية ال 

سكينة يرتكان مكانا للملل يف نفسياما، وكأما أسرة تتميز باحملبة واملودة واالستقرار، وهذا مما يدل على ال

  .واألمان

                                                           

  .45منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص -)1(
  .77ص  املصدر نفسه،)2(




                                              ا�	�� ا�����            � �  �وا��ا�ا���� ا�����
 

80 

 

أول األماكن املغلقة يف الرواية، حبيث استلهمت الساردة سرد احلكاية من ) وفاء(يعد منزل البطلة - 

ألنه يعد النقطة اليت ستنطلق منها الشخصية الروائية حنو " املكان االستهاليل" خالله، وهذا ما جيعلنا نطلق عليه 

  :على النافذة تقول وفاء أطلتا األماكن األخرى حيث ان البطلة حلظة استيقاظه

معه دائما،  أثرثركنت ...ويدير ظهره، ميسك بقبضة ميينه الباسلة" الرايس محيدو" وغري بعيد هناك، يقف  <<

  (1)>>أضع فنجان القهوة صباحا على حافة النافذة وادعوه كي يرتشف معي نشوة غموض الصباح الندي

الرواية بدأت من منزل وفاء القدمي فهو يعد بؤرة انطالق األحداث   أحداثفمن خالل املثال السابق يتضح بأن 

وذلك من أجل جتسيده لألمكنة املختلفة الالحقة يف الرواية، فالبطلة كانت تشاطر الرايس محيدو يف فنجان قهوته  

  .كل صباح وهذا داللة على حزا وشجنها

إطار مكاين حمدود، فلكل حدث تسرده له مكانه جممل األحداث املعروضة يف هذه الرواية ال تتشكل يف  أما

اخلاص فهذه األحداث، هلا امتداداا ونتائج إىل الواقع، هلذا جرت يف فضاء مكاين ضيق ومتسع، ومن مثة تكون 

  .مهمة املكان هي تنظيمه تنظيما دراميا 

حدوث واقعة من الوقائع، تقول خدم الدراما وبالتايل  فذكره جعلنا ننتظر " من بعيد أمجل" إن املكان يف رواية 

  :وفاء

مث بدأت تتحدث معي بإحلاح عن موضوع العريس  أميُعدت إىل البيت يصعب الشرود خطوايت، استقبلتين  <<

  (2)>>الذي شغل باهلا

                                                           

  .26، ص منجية إبراهيم من بعيد أمجل .–)1(
  77، صنفسه املصدر –)2(
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سيأيت فنالحظ أن املكان هو شريك يف احلدث، فاملبالغة يف الوصف تدل على  فعودة وفاء للبيت خلق انتظارا  ملا

  .استحواذ احلدث 

وقيادا إىل ايتها فاملغامرات اليت جرت يف هذه الرواية  األحداثكما أن قيامه ساهم بالتحكم يف مسرح 

ن متعددة، وهذا كله ساهم يف يئة لنا يف اللحظة نفسها أماك....متنوعة و أحداثاوتنقالا املكانية، أحدثت لنا 

  .تالئم احلدث

  .والتنوع املكاين مسة أساس لصوغ البناء الروائي، فال وجود لرواية جتري مجيع حوادثها يف مكان واحد منفرد

  .لقد جرت بعض األحداث يف هذه الرواية داخل غرفة مغلقة انعدام فيها احلدث والتنوع املكاين

شعرت أن طيفه يرافقين حىت فراشي، احنىن يغطيين ومهس يف ...غرفيت نصف نائمة انصرفت إىل <<: تقول وفاء

  :أذين

  (1)>>تصبحني على خري يا زهريت الربية 

من خالل هذا املثال حضور آليات متثلت يف احللم والتذكر باإلضافة إىل استشراف املستقبل وحركة  فنالحظ

  .تدور فيها أحداثالتطلعات وبالتايل خلقت لنا أماكن متنوعة كثرية ومعها 

مل يعد البيت جمرد تصور لشكل هندسي له وجود يف الواقع بل إنه يعد عالمة لذاكرة طفولية مشبعة باحلنني 

  :ومكون من مكونات االنتماء ومطلب يستجيب لرغبات اللجوء واحلماية تقول وفاء

  إىل فراشي الوثري  أعودأرغب باهلروب إىل حضن أمي اختبئ فيه أبدا، أن أختبئ خلف جديت احلنون، أن  <<

  

                                                           

  .116، ص  منجية إبراهيم، من بعيد أمجل –)1(
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  (1)>>أتكور فيه طفلة يف التاسعة إىل نافذيت أتقاسم فنجان القهوة مع الرايس محيدو

من بعيد " ذا أنه حني العودة إىل تفاصيل البيت أو املنزل، وغريها من املسميات اليت أطلقتها رواية يبدو من ه

الرحيل  أوعلى هذا النوع من األمكنة، نالحظ  فيه ترافقا مع حلم الوطن وحتديدا موضوعات العودة " أمجل 

  .كربوبالتايل فهو نوع من االنتماء إىل األرض، باعتبارها البيت الكوين األ

ذكريات البيت فإا تتابع كل التفاصيل وذلك باستعادة كل ما ضاع منها أو كل ما ) وفاء(فحني تسرتجع البطلة 

أملته عليه رغبة العودة إىل حلم الطفولة، كما أا ومن أماكن عزلتها أو منفاها حتاول أن تستعيد حياة ٌمسيجة مبا 

أن صورة البيت مرتبطة بذكرى احلياة الطفولية ، وهي صورة ترتافق ألفة ومحاية، و  أحاسيستبعته صورة البيت من 

أيضا بوجود األم، حبضور مالحمها يف كل التفاصيل فحضور صورة البيت يف الرواية مدخل جلماليات األلفة والعودة 

أو البيت وشاعرية ) ثنائية البيت واملنفى( بالذاكرة إىل احلياة الطفولية، وهذا ما يدل على مجالية األلفة والعزلة 

  .األلفة

  .حداث ال توجد أمكنةأومن مث يدور احلدث مع املكان دوران العلة باملعلول فحيث ال توجد 

  :وخالصة القول

رواية مل يكن جمرد كتلة من الفراغ مليئة بالبيوت والشوارع واملنشآت، إلخفاء صفة املنطق على الإن املكان يف 

قوة فاعلة أثرت  إىلو التحول  األحداثاألحداث الروائية والواقع فحسب ، وإمنا عمل على التدخل وتوجيه جمرى 

ير ما يعتمل فيها من مشاعر يف الشخصيات  الكائنة فيه، حيث ال مس دواخلها، وكان شديد احلرص على ترب 

  .وأحاسيس

                                                           

  .43، ص منجية إبراهيم، من بعيد أمجل –)1(
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اكتسب املكان يف الرواية أمهية كبرية كما يعد من مرتكزاا ال ألنه من احد عناصرها الفنية أو ألنه املكان الذي - 

جتري وتدور فيه احلوادث، وتتحرك من خالله الشخصيات فحسب، بل ألنه يتحول يف بعض األعمال إىل فضاء 

روائية، مبا فيها من حوادث وشخصيات وما بينها من عالقات، ومينحها املناخ الذي تفعل حيتوي كل العناصر ال

  .فيه وتعرب عن وجهة نظر ما

ميثل املكان احليز األكرب يف حياة اإلنسان، فاإلنسان مرتبط باملكان منذ حلظة وجوده يف احلياة، بل كل أحوال - 

  .النفس البشرية تشهد على حضور املكان

ن هو الصفحة الوحيدة اليت تطل على املاضي وتؤرخ له بإخالص، فالنبش يف هذه الصفحة، وهو مبثابة إن املكا - 

  .إعادة ماء احلرب لألحداث احملتفظ ا طول الزمن

  .مكونات املكان: المطلب الثاني

املكان يف عامله اخلارجي على مكونات متعددة وخمتلفة من حيث البناء والشكل والوظيفة، فهي تقوم يف  حيتوي

  .النصوص الروائية بواسطة تقنية الوصف

إن األشياء اليت حتتوي على األثاث واألطعمة ومناظر الطبيعة والعمران وغريها، تنتمي كلها إىل العامل اخلارجي 

  :لرواية بواسطة الوصف تصبح ذات داللتنيولكنها حني دخوهلا يف ا

  .تدل على كل ما هو عامي، تشري بكل حقيقتها إىل العامل اخلارجي  <<: فاألوىل

  (1)>>هلا داللتها اخلاصة، ترمز ملا له معىن معني ومقصود: أما الثانية

                                                           

  .111، ص2010عمر عاشور، البنية السردية عند الطيب صاحل، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، د ط ،   –)1(
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يتضح من خالل هذا أن العامل اخلارجي يستقل على كل ما هو عامي وخاص، وذلك عن طريق الوصف الذي 

  : يعترب التقنية الوحيدة املسامهة والفعالة يف تقدمي هذه املكونات ،ومن هذه املكونات جند

  :األثاث-أ

يف الرواية تعد من بني العناصر  ذلك أن األشياء االجتماعيةجيسد األثاث مظهرا كثري الوضوح من مظاهر احلياة 

  .اليت احتلت حيزا من املكان، ملا له استقاللية نسبية

  .إن هذه األشياء املادية متثل حيزا كبريا من املكان يف هذه الرواية

كما تشكل لنا قوة هائلة من العناصر، اليت يتجاوب معها اإلنسان مؤثرا فيها ومتأثرا ا، فاملنزل يعترب مكانا       

: مغلقا ذا قرابة من اإلنسان يتضمن أدوات، واكل، وزينة، وأرائك، وأثاث، باإلضافة إىل أماكن خمتلفة مفتوحة

  .إخل...كاملقاهي والدكاكني والشوارع

فكل هذه األشياء املختلفة اليت ميتأل ا عامل اإلنسان اقتنتها الرواية لتجسيدها يف عاملها، وتشكلها تشكيال     

  .و موجود يف الواقع وقد خيتلف معهيتفق مع ما ه

  :لقد اشتغلت الرواية  على أثاث متعدد لكل منه داللته ووظيفته فيها ومن بني هذه األثاث جند

  :الخزانة- 

اخلزانة ذي أمهية كربى يف حياة البشرية ألا حتفظ خمتلف حاجيام، فهي كالقلب الذي خيفي األسرار  تعترب 

  .وعلى أساس هذا فهي تشبه القلب يف كتمان األسرار
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فاخلزانة احلقيقية ليست جمرد قطعة عادية من األثاث، فهي ال تنفتح يف كل يوم وهي كالقلب الذي ال يبوح  <<

ان، فمفتاحها ال يوجد يف باا دائما، وهلذا فهي تعترب تاريخ للعائلة، إا تشع ضوء ناعما جدا بأسراه ألي إنس

  (1)>>يف احلجرة مما ينجز عنه التواصل مع اآلخرين

فاخلزانة إذا كالقلب الذي خيفي األسرار، وإنه يفتح عندما نضطر إىل اإلفصاح عما بداخلنا، فهكذا اخلزانة 

  .ليها، إا ختلق لنا نوعا من األلفة داخل األسرةنفتحها عند احلاجة إ

  :وجتلى لنا هذا يف الرواية من خالل قول وفاء

  (2)>>شعرت أا أغدت خصيصا يل، كان ا سرير وخزانة ورف صغري <<

فالروائية كانت ترمي من خالل قوهلا هذا، فرغم صغر تلك الغرفة، إال أا كانت مرتبة ومنظمة فتوظيفها لألثاث 

له دالالت متعددة ومتباينة من بينها اخلزانة اليت حتمل داللة الكتمان، احلماية ومن هنا يتضح لنا بأن اخلزانة اليت 

  .حتوي الكتب ذات داللة ختتلف عن داللة اخلزانة اليت حتتوي البلوريات

  :الكرسي- 

ملا له أمهية بالغة يف حياة اإلنسان  الكرسي" من بعيد أمجل" يف روايتها  " منجية إبراهيم" لقد تناولت الروائية 

، وقد جتسد لنا  اليومية إذ جنده يف كل األمكنة خاصة األمكنة املغلقة، وذا يكون له ارتباط أو صلة باإلنسان

  :هذا يف الرواية من خالل قول وفاء

  (3) >>...أسندت ظهري إىل الكرسي اخلشيب أقرأ رواية أخرتا من بني الكتب اليت اشرتيتها <<

                                                           

  .93-92ص. 1984، 2غالب هلسا، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط: غاستونباشالر ، مجاليات املكان تر-)1(
  .75منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص –)2(
  .114ص ،نفسه املصدر  –)3(
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إن شعور وفاء بالذنب، ملا جرى لصديقتها ليلى ولكثرة التفكري ا أدى ا ذلك إىل عدم النوم، وهذا ما دفعنا 

للجلوس على الكرسي واختيارها كتابا تقرأه لعله يونس وحدا املؤملة، مما يوحي ذلك بأن الكرسي حيمل داللة 

  .الراحة

رواية، إذ ال ميكن االستغناء عنه يلجأ إليه اإلنسان بعد يوم شاق للسرير هو اآلخر حضور  وافر يف ال:السرير- 

  .حافل بالصعوبات، من أجل االسرتخاء واسرتجاع ما حدث يف ذلك اليوم، فهو متواجد بكثرة يف األماكن املغلقة

  :ويتجسد هذا يف الرواية يف قول وفاء

  1) >>... كي أطمئنهم أنين وصلت بسالمارمتيت على السرير منهمكة مث تذكرت أنين جيب أن أتصل بأسريت <<

فبعد رحلة وفاء إىل الواليات املتحدة األمريكية وحصوهلا على غرفة يف فندق، وبعد إمتام إجراءات ، دخلت إىل 

الغرفة وامتدت على السرير لعلها ترتاح ملا واجهته يف يومها من تعب ونصب وذا يكون للسرير دالالت كثرية من 

  .االسرتخاء، وراحة النفسبينها، 

لقد لعب األثاث دورا إحيائيا يف الرواية، فكل قطعة أثاث يف الغرفة مرتبطة بذكرى يف ذهن صاحبها، كما تدل - 

  .على مسة من مسات شخصيته، وعلى شخصية صاحبه أيضا

  .إن األثاث هو تعبري عن الشخصية الروائية- 

  .اعية للشخصياتكما إن يف هذه الرواية يدل على الطبقة اإلجتم

  .إىل جانب األثاث الذي لقي حضورا يف الرواية جند بعض األشياء اليت هلا داللة ووظائف عدة

                                                           

  .46ص منجية إبراهيم ،من بعيد أمجل ،–)1(
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يعيش اإلنسان بني عدد هائل من الوسائط، اليت يوظفها كمعني لتلبية حاجياته املختلفة ويستخدمها أساسا يف 

التعامل مع بيئته ووسطه احليوي، ولذلك فإن حضورها يكتسي أمهية بالغة بالنسبة للوجود اإلنساين، وهذه 

مألت حياته فارتبطت بدرجة تطوره األشياء اليت الزمت اإلنسان منذ وجوده و : الوسائط هي ما نسميه ب

  .ومبستواه الثقايف واإلجتماعي وعربت عن رؤيته للكون

وسنحاول يف هذا العنصر أن نستنتج بعض األشياء وداللتها فقط واليت وردت يف الرواية، وليس كلها لكثرا، إذ 

ا االستغناء عنها ألا تساهم يف ال ميكننا االستغناء عنها ألا تساهم يف تطوير فضاءات لكثرا، إذ ال ميكنن

  :تطوير فضاءات الرواية وسنبدأ يف ذكرها كاآليت

  :الطاولة- 

  :جاء يف الرواية من خالل قول مجال

>>È(1)>>شاهدتك تدخلني وراقبتك حىت جلست، يسرين أن أجلس على طاولة ختتارينها  

ماكنها ألا اختارت انطالقا من معتقداا؛ يبدو من خالل املثال أن الشخوص الروائية ترغب أحيانا يف اختيار أ

عن نفسية الشخصية املتقلبة و املتناقضة ويف هذا املثال جند الشخصية ختتار  –الطاولة - وقد تعرب بعض األشياء

  .مكاا للجلوس

  :النافذة- 

  :عتبة مكانية تلعب دورا إجيابيا يف إنتاج األلفة واحلميمية، ال ينبغي أن يٌهمل كقول وفاء

                                                           

  .28، ص منجية إبراهيم ،من بعيد أمجل –)1(
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الذي كان يتأمل البحر كعادته، قاطعت تأمله بصوت " الرايس محيدو" أشرعت النافذة بسرعة، نظرت إىل  <<

  (1)>>ها قد ٌعدت أيها الربان: خفيض

فمن خالل تلك التفاصيل اليت استعادا ذاكرة وفاء فقد ولدت يف حلظة حمددة ارتبطت بواقع املنفى، كما هلا 

  ...خل واخلارج، وبني العزلة واحلميمية، وبني العزبة واأللفةفعالية تنتجها تتوزع بني الدا

وإذا كانت األشياء وفق املنظور السابق متثل مظهرا إنسانيا فإن حضورها يف األعمال األدبية التخيلية يصبح أمرا 

وهذا االرتباط " و بعيدأارتباطا قريبا هلا " ضروريا يف نفس منزلة املكونات األساسية للنص، فكتابة الرواية مثال 

على الشخصية اليت ترتبط بالشيء، فتنهض القيمة الداللية أو الرمزية  واجتماعيةيشكل إحالة فكرية وإيديولوجية 

  .بناء على الصلة القائمة، فيغتين النص بقيم جديدة مولدة من املعىن اازي الذي تؤسس له األنباء

  :العمران- 

يشتمل العمران على عدة أماكن بنوعيها تكون حمدودة، حيث إننا جندها يف الرواية بأا فضاءات أساسية جرت 

الروائية، وهلا ارتباط عضوي بالشخصيات كما أا أعطت للرواية بطاقة فنية خيالية جعلت الرواية  األحداثفيها 

  .يف حالة من التوتر

  :مكنة إىل قسمنيوتنقسم هذه األ

  . العمل الروائي مناذج للمكان حمصورة بني أماكن اإلقامة وأماكن االنتقال أي هناك نوعان من األمكنةجند يف

  ...مثل املستشفى، البيت، املسجد، الفندق، املقهى:  األمكنة املغلقة<<

  ......املدينة، الطريق، الشارع: األمكنة املفتوحة

                                                           

  .144ص منجية إبراهيم ،من بعيد أمجل ، ا –)1(




                                              ا�	�� ا�����            � �  �وا��ا�ا���� ا�����
 

89 

 

عند الشخصية الروائية، اليت لديها دور حساس يف بناء  أوع إن هذه األمكنة لديها صور عكسية سواء يف اتم

  (1)>>، كما أا تنقلها من اجلماد إىل أفكار فاعلة تؤثر فيما هو ساكنينيهيتز اخلطاب وليس وسيلة 

  .ويتضح من هذا أن املكان املغلق، هو إطار لإلقامة املغلقة أما املكان املفتوح هو إطار النتقال الشخصيات

  :األماكن المغلقة-/أ

  :المستشفى- 

يتخذ املستشفى يف هذه الرواية بصفة عامة مكان للعالج ال يركن بزواره املؤقتني، يأتونه من أمكنة خمتلفة حبثا عن 

  .الشفاء، ويف الرواية اكتسب املستشفى طابعا مجاليا  خاصا

أن املستشفى وجد من أجل تقدمي الراحة واالطمئنان، بغية الشفاء لكونه اية ينتهي إليها كل من هو  حيث

  .مريض فيه سكون وهدوء وسيلته يف االنتقال إىل حال أحسن

  :ويظهر لنا هذا يف الرواية من خالل قول مجال

ستشفى، اكتشفنا أن املرض متفاقم ٌعدت إىل البيت ذات يوم فوجدا ٌمغمى عليها وعندما نقلتها إىل امل <<

  (2)>>بسبب احلمل

يتضح لنا هذا بأن املستشفى هو فضاء للعالج، ولذا تكمن وظيفته يف أنه يعمل على إعادة ترميم ما قمت به 

، من حتطيم اإلنسان الذي أرهقه املكان والزمان، لذلك يعد ملجأ كل مريض، فيه الراحة النفسية؛ وفيه األمكنة

  .العالج األمثل؛ لألمراض املتعددة واملختلفة، كما له دورا إجيابيا ملا يقوم به من شفاء وراحة واستقرار

                                                           

  .196الشريف حبيلة ، بنية اخلطاب الروائي، ص –)1(
  .138منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص  –)2(
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  :لبيتا-

البشرية ألا متثل موطن الراحة واالستجمام، فمن خالهلا ميكننا التعرف  ماكن يف  احلياةتعترب البيوت من أهم األ- 

  .على مظاهر احلياة الداخلية لإلنسان

البيوت هي أماكن اإلقامة االختيارية، ألا تشكل لنا منوذجا مالئما لدراسة خمتلف قيم األلفة، اليت تعيشها  <<

ان، وعلى هذا األساس تعترب البيوت معربة عن الشخصيات ألن بيت اإلنسان ما هو إال امتداد اإلنس

  (1)>>أصحاا

ونستخلص من هذا بأن البيت هو مسكن يعمد إليه اإلنسان كي حيميه يف  الطبيعة، كما أصبح البيت بزواياه 

املتعددة داللة عن اإلنسانية، ويعمل على الكشف عن حياة الناس الذين عاشوا حتت سقفه مما جيعله حمتويا 

  .وذكريام ألحالمهم

  :يتمثل لنا هذا يف الرواية، من خالل قول ليلى

هذه غرفة إضافية أفردناها لِك كي ...هذه غرفتنا أنا وجمد نتقامسها ألن كل واحدة منا ختاف من النوم مبفردها <<

  (2)>>ترتاحي أكثر، هذه القاعة املربعة نستغلها يف اجللوس ومشاهدة التلفاز والدراسة واألكل

ة هنا تصف لنا كل غرفة من غرف البيت، كما أا تربز لنا طريقة التألف والعيش فيما بينهم، فالبيت هنا فالروائي

  .حيمل داللة إجيابية ملا له من أدوار فاعلة يف تقوية الصلة والتواصل والتعايش بني الصديقات الثالث

الشخصيات وذلك ألن بيت اإلنسان هو امتداد  واحلياة الداخلية اليت تعيشها  األلفةإن البيوت واملنازل، تدل على 

  .له

                                                           

  .197حممد عزام، حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلداثية، ص  –)1(
  .72ل، ص أمجمنجية إبراهيم ، من بعيد  –)2(
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كما يتسم البيت يف صورته األولية املباشرة، بقدرته على إحالتنا إىل حالة األلفة واحلميمية، اليت تتشكل بواسطة 

  .فعل اإلقامة واالستقرار داخله

اذ نبدأ منه ونعود إليه، كما  فبيت وفاء يتصف باأللفة والراحة واحلميمية، ويعترب بيتها نقطة النطالق األحداث

حيمل هذا البيت دورا بنائيا جيعلها مندفعة لألمام وحيافظ على االستمرارية، كما يعترب عنصرا هاما يف رسم مراحل 

  ...البيوت البيضاء استيقظت حبياء...كانت السماء تنزف مطرا  <<احلدث وتبدأ الرواية، 

شخصيات، إمنا هو عنصر فاعل يف هذه األحداث ويف هذه وهكذا ليس البيت إذا جمرد إطار لألحداث وال

  .الشخصيات

  :الفندق-

بالرغم من أنه يشبه البيت إال أنه مكان ليس لإلقامة الدائمة، وامنا هو مكان االنتقال يدل على احلركة وتنقل 

  .الشخصيات

  .الفندق يف الرواية، من خالل إقامة وفاء فيه عند سفرها إىل الواليات املتحدة األمريكية ويتجسد

لذلك قررت أن أستأجر غرفة يف فندق متواضع، أو أن أبقى لبضعة أيام يف  اإلقامة اجلامعية واستقر  <<: تقول

  (1)>>رأيب النهائي على فندق صغري قرب اجلامعة

طات الشخصية، فهو بالنسبة هلا أحد أمكنة اإلقامة االختيارية شبه املغلقة وذا شكل لنا الفندق إحدى حم

  .وانفتاحه يظهر يف تقارب غرفه، ويف النوافذ اليت تسمح برؤية ما يف خارجه

  .أ إلمتام دراستها.م.فقد اختذت وفاء من الفندق، مكان إقامة هلا خالل قدومها إىل الو

                                                           

  .47 ،من بعيد أمجل ،منجية إبراهيم -)1(
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  .تأثرية كانت نتاجا  لتفاعل الشخصيات مع املكان وذا يكون للفندق يف الرواية داللة

كما تضمنت الرواية أماكن ٌمغلقة أخرى إىل جانب املستشفى، البيت الفندق جند فضاء املسجد، الذي كان له 

هو اآلخر داللة يف الرواية، حيث يٌعد املسجد فضاء لبناء الرواية، وأيضا بناء للمكان العام وإنه ٌوجد وأعترب مكان 

بادة يتجمعون فيه ألداء الفريضة، وذلك للوقوف ومواجهة الظروف الصعبة يف احلياة يلجؤون إليه مخس مرات للع

  .يف اليوم، بدافع االلتزام بسبب اإلميان واالرتباط بالرب

  "وفاء" جتلى هذا يف قول بطلة الرواية 

كان املكان نظيفا ومرتبا ...هدخلت املسجد كانت تنبعث منه تالوة رقيقة تبخر املكان وتعطر ...سارعت <<

  (1)>>ومستنريا يكاد خيلو من البشر

ونستخلص مما سبق أن املسجد يف  هذه الرواية، شارك يف األحداث وأثر يف الشخصيات حيث كان تأثريه إجيابيا 

  .يلجأ إليه األبطال للعبادة أو الستعادة قواهم احلائرة يف خضم األحداث، فيحتضنهم ويؤثر فيهم

فوفاء ذهبت إىل املسجد أثناء مساعها لألذان، إذ شعرت بالراحة والطمأنينة فاجتهت حنوه لعلها يتحقق هلا ما 

  .تطمح إليه

  : لمقهىا-

املقهى أكرب موطن يلتقي فيه األحباب واألصدقاء للرتفيه عن األنفس وتبادل أطراف احلديث فيما بينهم  يعترب

  .وهم حيتسون القهوة أو الشاي من برهة إىل أخرى

                                                           

  .54، ص منجية إبراهيم، من بعيد أمجل –)1(
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يقوم املقهى بدور فاعل يف أحداث اتمع، فهو مكان لتجمع الناس والكتاب والشعراء ليتد اكرون  <<

  (1)>>ا لتجمع العاطلني عن العمل لنفت مههم فيهويتسامرون، وقد يكون مكان

  .وجتسد لنا فضاء املقهى يف الرواية، عندما كانت وفاء تلتقي  بالكاتب مجال

يف مقهى األدباء، فاملقهى هنا يعد مكانا لاللتقاء، حيث طلب منها بأن تأيت يوم الثالثاء إىل املقهى ملناقشة 

هلا حيث كانت يف دهشة وبداخلها تساؤالت عن ماهية هذه املواضيع بعض من املواضيع، الذي أراد أن يوضحها 

  :تقول وفاء

كان مقهى األدباء يعج بالرواد ... أفكار وتساؤالت كثرية جالت خباطري ملاذا طلب رؤييت؟....أقبل الثالثاء <<

  (2) >>...من املثقفني واملفكرين

كما ورد ذكر فضاء املقهى يف الرواية  أيضا مع فتاة ولكنها برنارد، لكن هذا املقهى مل يكن يقدم هلا أية معرفة أو 

خدمة فهي كانت تأيت إليه كل مساء، بغرض الرتفيه ال أكثر وقد كان كلبها برناد مثل الصديق الويف يسمع هلا 

  .ويؤنسها يف وحدا

أمسطت خيط كلبها مث قالت وهي متسح على رأسه، هل ...املقهى م باملغادرة بدا يل أن فتاة  <<: تقول وفاء

  نذهب يف نزهة يا برنارد؟

  (3) >>...بدا برنارد كلبا لطيفا ومطيعا...هز الكلب ذيله سعيدا باقرتاحها

  .من مقهى وزبائن وطاوالت أكثرومن هذا شكل لنا مقهى األدباء فضاء متميزا، وجدت فيه وفاء 

                                                           

  .106، ص2005، 1وبنية الشعر املعاصر، أمحد عبد املعطى منوذجا، عامل الكتب احلديث، األردن، ط حنان حممد موسى محودة، الزمكانية –)1(
  .27منجية إبراهيم، من بعيد امجل، ص  –)2(
  .60، ص  املصدر نفسه–)3(
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رواية  جند بأن املقهى يتحول إىل فضاء مشاع جتتمع فيه خمتلف الشعوب، باحثة يف ذلك عن الغريب ويف  ال

والعجيب، فاملقهى هو املكان الوحيد الذي يتحول فيه الفضاء الروائي إىل خطاب إمجاعي وأخالقي، ففي يوم من 

ل الرتويج عن نفسيام، ملا تعرضوا له من أج" هيفني كورنر" األيام اتفقت وفاء مع صديقتيها بالذهاب إىل مقهى 

  :من إهانات من قبل اإلسرائيلي إيلي تقول وفاء

  (1) >>...وجلنا باب املقهى وأوصالنا ترتعد من الربد القارس وتتصاعد من أفواهنا األخبر <<

عية وعلى هذا األساس قدمت لنا الرواية  فضاء املقهى، وذلك عن طريق عرض جمموعة من االنطباعات السم

  والبصرية فاملقهى ميثل نسقا مرجعيا ذا داللة وخطابا رمزيا وإيديولوجيا 

أغلب الدالالت اليت تؤشر عليها تكون حاملة طابعا سلبيا حيي لنا مبا يعانيه الفرد من ضياع وميش، ودليل  إن

مار أو جتارة خمدرات ذلك أن فضاء املقهى سيكون مسرح العديد من املمارسات املنحرفة، سواء كانت دعارة أو ق

  .حىت جمرد عطالة فكرية مزمنة أو

  : المكتبة-

  .تعترب املكتبة أكرب مكان لتواصل بني األشخاص وذلك ملا حتتويه من معلومات قيمة ومثينة يستفيد منها الطالب

فضاء مغلق، لكن هذا الفضاء املغلق، له ارتباط باخلارج، الفضاء املنفتح يف عالقته تتسم  فهي <<

  (2)>>بالتواصل

فوعي وفاء باملكتبة يرتبط بتذكري حلظة ماضية محيمية حتاول استعادا بكل ما حتمله من دفئ بعيدا عن جمرى 

 املستشفى تنفتح ذاكرا على اللحظة املاضية الزمن وإيقاعه املتسارع ملا حيمله من أمل، فحني تلتقي وفاء يف

                                                           

  .100، ص  منجية إبراهيم، من بعيد أمجل –)1(
  .193، ص 2008مؤسسة اإلنتشار العريب، لبنان،  - قراءة يف مكانية النص الشعري –فتحية كحلوش، بالغة املكان  –)2(
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بوصفها ) املكتبة(املضادة يف عالقتها معه، ومن هنا تعيد وفاء تلك اللحظة احلميمية السابقة بفعل استعادة 

  .جامعة بيت العاشقني

وفاء مع وقد استحوذت مكتبة إيليا على مكانة شاسعة ملا هلا من دورا يف سري األحداث، إذ  كانت تذهب إليها 

صديقتها دالل كل يوم من اجل احلصول على كل ما هو جديد من مقتنيات وكتب، وحني دخوهلا إىل املكتبة 

فلم تستطيع الوصول إليه فتقدم ! حملت دخول شخص غريب عن نظرها، فإذا ا حملت كتابا أثار نظرها ) إيليا(

  :حنوها واقتناها الكتاب ويتجلى ذلك يف قول وفاء

كان أبعد من ...مددت يدي أحاول سحب نسخة من ذلك الكتاب...خري كان خمتلفا ومزهواالرف األ<<

  (1)>>مًد يده وسحب الكتاب ودون أن ينظر إيل...كان على مقربة مين فجأة...قاميت

  .إن فضاء املكتبة هنا، وبالرغم من التوتر والقلق الذي كان يتضمنه، إال أنه يعترب فضاء لالتصال والفرح

لنا هذا عندما أقام مجال حفلة توقيع الكتاب يف املكتبة الوطنية وقام بدعوة وفاء حلضور هذه احلفلة،  ويتجلى

وعند االنتهاء من ذلك قام بتوقيع كتاا بصفة خمالفة عن الكتب السابقة، و أخربها بأنه سعيد لرؤيتها جمددا 

  :حيث قال هلا مجال

ا هذه املرة خارج حدود الصدفة، ولقد وقعت لك بشكل ويسرين أن نلتقي جمدد...سررت أكثر بذلك <<

  (2)>>خاص

فاملكتبة  كانت فضاء، للتعارف والتواصل بني اآلخرين، مما زاد بينهم األلفة واملودة، وهي حتمل طابع سليب وآخر 

  .إجيايب، فالطابع السليب يتمثل يف الكشف عما هو جديد ومفيد

                                                           

  .16منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص  –)1(
  .26املصدر نفسه، ص –)2(
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  :وخالصة القول

األماكن املغلقة هي تلك األماكن املؤثرة يف  احلدود اهلندسية اجلغرافية، اليت قد تكشف عن األلفة واألمان أو قد 

تكون مصدرا للخوف والذعر، وغالبا ما تكون أماكن للعيش واملكوث فيها ملدة طويلة أو أكثر من غريها، سواء   

  .ملغلقة ختلق مشاهد حوارية أكثر من الفضاءات املفتوحةكانت بإرادة اإلنسان أو جمرب عليها وهذه الفضاءات ا

  :األماكن المفتوحة- /ب

  .كما جند نوعا آخر من األماكن ختتلف عن األماكن املغلقة دورا ووظيفة أال وهي األماكن املفتوحة

الروايات تبدأ باألمكنة املفتوحة، فهي تكون منفتحة على عدة أماكن ويف كل النطاقات ويف  فعادة ما جند ان <<

مثل لنا أقصى درجات االنفتاح، حيث احلركة والتنقل املستمر وتكوين : بعض األحيان كان املكان متشظيا

  (1)>>املغامرات يف أكثر من مكان

لنا يف الرواية أمكنة متعددة تراوحت بني أمكنة واسعة وأمكنة ضيقة، وأيضا أمكنة ذات امتداد وبساطة،  امتزجت

أ اليت سافرت إليها وفاء إلمتام دراستها، كما تشكل .م.الو: فاملكان تشكل لنا من مدن متعددة من بينها مدينة

وعفاف حينما كانت هته األخرية تقطع الطريق  لنا يف الطرقات وجند هذه يف الرواية عند وفاء وصديقتيها دالل

  :فتقول عفاف

  (2)>>أنا امللكة اليت تتوقف هلا السيارات <<

                                                           

رواية السفينة جلابرا إبراهيم، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة،  -دراسة يف آليات السرد، والتأويل –حممد مصطفى علي حسين، إستعادة املكان  –)1(
  .21، ص 2004

  .31ل، صأمجمنجية إبراهيم من بعيد –)2(
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فالطريق هو مكان عام للناس، متنحه حرية التنقل وإمكانية الفعل وسعة االطالع والتبدل، ومن هذا املنطلق هو 

  .من األمكنة املفتوحة

  .مستمرة على الدوام وظيفته تنحصر يف قضاء حوائج الناس خاصة على العامل اخلارجي، له دينامية - 

كما نالحظ يف هذه الرواية أن الطريق هو الوسيلة الوحيدة املعتمدة يف التنقل لقضاء احلاجيات، إذ كانت وفاء 

  .تنتقل من مكتبة إىل أخرى فهي خترج من مكتبة، وتعرب الطرقات والشوارع للوصول إىل مكتبات أخرى

  .شارع يف الرواية من خالل مواضع كثرية، إذ جنده عند اعرتاض إيلي ورفيقاه سبيل وفاء وصديقتيهاجتلى لنا ال

فوقفوا يف الطريق ومل يسمحوا لنا . اعرتض سبيلنا إيلي...كنا م مبغادرة املعهد على عجل<<: تقول وفاء

  (1) >>...باملرور

ن أجل خلق حيز جغرايف ألحداث الرواية لقد استعانت الكاتبة بتوظيفها للطريق، م: وخالصة القول

وتكثيفها، والطرقات أماكن مفتوحة تستقبل كل فئات اتمع ومتنحهم كامل احلرية يف  التنقل وسعة االطالع  

  .والتبدل، وهي ال تقوم على حتديدات، وال حدود ثابتة مما يصعب على الكاتب اإلمساك ا

بط مما يتيح لإلنسان شيئا من احلرية وجتاوز القيود اليت تفرض على إن الطرقات تعُد فضاءات بعيدة عن الضوا- 

حبني والعاشقني
ُ
  .اإلنسان، فقد يكون فضاء يأوي آهات وأوجاع امل

جنحت الكاتبة يف رسم صورة الشارع، وذلك من خالل استخدام كل الطاقات املتاحة لتقوية البعد الروائي وتعميق 

  .الوعي بالذات املتأملة

  

                                                           

  .97ص  ل،أمجمنجية إبراهيم من بعيد  –)1(
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  :المدينة-

مل تكتفي املدينة بأا مكان لألحداث فقط، بل جتاوزت ذلك إىل جعلها موضوعا يتناسب مع العوامل الداخلية 

واخلارجية، وقد اختارت الكاتبة مدينة الواليات املتحدة األمريكية كفضاء خصصت له أحداث جرت هناك، 

  .عية افوفاء قامت بانتقاء مدينة الواليات املتحدة إلمتام دراستها اجلام

  :تقول وفاء في ذلك

  (1) >>...تعرفني جيدا كم كان كبريا طموحي يف أن أواصل دراسيت باخلارج.... <<

بطابع األخوة الصادقة، وجتلى لنا هذا من خالل انضمام وفاء إىل ليلى وجمد إىل ) أ.م.الو(كما طُبعت املدينة 

  .اجواء احملبة واألخوةالعيش، فأصبح هؤالء الثالث يشكلن اسرة واحدة متألها 

  (2)>>إن كنت أيضا ختافني من النوم وحدك ميكننا أن نتقاسم حنن الثالثة غرفة واحدة <<:حيث تقول وفاء

ما وقفت الرواية أيضا على مدينة سوريا، وقامت بوصف بساتينها ومجاهلا، ويتمثل هذا لدى باسل ابن دمشق ك   

  :يقول...شوقه الكبري لبلدهعندما خرج يف نزهة مع وفاء وهو حيدثها عن 

إىل كل حجر وزاوية وركن يف دمشق، حاضرة األمويني مشتاق لشذى اليامسني املتديل من ...أنا مشتاق جدا <<

  (3) >>...أغصانه ولرائحة الليمون املعلقة

عليها  أطغت) املستقبل -احلاضر- املاضي(وهكذا تبقى املدينة بنية مكانية، هلا دور وسيط يف األزمنة الثالث 

  .الكاتبة مدلوالت مكانية وموضوعاتية، جعلت منها فضاء مغلقا على احلاضر، مفتوحا على املاضي

                                                           

  .10، ص منجية إبراهيم من بعيد أمجل –)1(
  .74املصدر نفسه، ص –)2(
  .123، صاملصدر نفسه –)3(
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لقد كانت املدينة ثائرة، تقزم اإلنسان فالناس  يشعرون فيها  بعدم االرتياح والتوتر النفسي، ألم يتحركون يف  <<

األخر وعلى هذا األساس تولد اخلوف لدى الناس شوارع املدينة غرباء، وكل واحد منهم حيمل عدة تصورات عن 

  (1)>>يف املدينة وهذا نتج عنه دخول أشخاص غرباء فيها اذ انتشر  التشاؤم والعنف

ونلمح  هذا يف الرواية عند وفاء حني سفرها إىل الواليات املتحدة األمريكية؛ فحني وصوهلا إىل اجلامعة وجدت 

؛ وهذا نتج عنه عدم الفهم يف إمكانية االنسجام يف )السعودية -كستانبا  –إسرائيل (من بلدان خمتلفة  أشخاص

  .الشعور بضالة اإلنسان وفتح منبعا للحزن  إىلمما أدى ) أ.م.الو(تلك املدينة 

فوفاء كانت حتن إىل وطنها حيث ال صناعة وال ضجيج وال رجال خوف بل هناك انسجام وهدوء وطبيعة إنسانية 

أ و أيضا حضارة املدينة .م.املختلفة؛ فحنني وفاء إىل الوطن ناتج عن الضيق يف الو متصلة باملظاهر الكونية

أ .م.أ  كمدينة عانت فيها خمتلف املصاعب والويالت وبذلك كانت الو.م.الصناعية اآللية، فهي حتدثت عن الو

  .مدينة ملعونة بالنسبة هلا

، نفسية، فكرية، اجتماعيةخنلص  بأن املدينة تبقى جمموعة من املسافات ذات أبعاد منسوجة  وذا

  .سياسية

وقد وطفت الكاتبة املدينة مما أدى ذلك  إىل خلق حركة يف الفضاء الروائي وهلا داللة ٌحتيل  على وجود حركة - 

  .مستمرة دون انقطاع ووجود ضوضاء

رات احلاضر، كما نرى بأا ثاملاضي وذلك من أجل االستفادة منه يف تفادي ع  يف هذه الرواية جند دراسة الزمن- 

  .تتوقف على موضوع املدينة وارتباط الشخصيات ا، ألن  هلا دور فعال وأساسي يف حتريك شخوص الرواية

  

                                                           

  .73وبنية الشعر املعاصر، ص  الز مكانيةحنان حممد موسى محودة،  –)1(
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  (1)>>هو فضاء مشاع يستوي فيه الناس، وبإمكاننا أن نأوي إليه مىت شئنا: البحر<<

حر يف الرواية  فضاء مستقال، ورأت فيه متنفسا هلا ومالذا تأوي وتأنس إليه وحسبك شهادة وفاء فقد اعترب الب

  (2)>>خد أيها البحر وألقي يف غياباتك جنوين إين أحبها فارمتي راكعا حتت قدميها <<:حني تقول

بة لالكتشاف واالتصال كما يعترب فضاء البحر هو فضاء اتصال وانفتاح على العامل، كما أنه زمن مفتوح ويعد رغ

  .مع  اآلخرين

رواية هذا العامل من خالل ذهاب وفاء إىل البحر مع صديقاا، وفجأة ظهر هلا الرجل الذي الوقد جسدت لنا 

ذلك إىل اكتشاف امرأة جتلس على  مع ابنه، وعند تتبع أثرمها وصل ا) مجال اهلامشي(قابلته قبل ذلك يف املكتبة 

  :الشاطئ، فالبحر مسح هلا بالتعرف على ابن وزوجة مجال وقد اختذ البحر يف الرواية عدة دالالت

  .التأمل، اخلري، االكتشاف، احلب، اجلمال، املتعة، البوح، الفرح، : إيجابية- 

  .الرحيل، املوت، اجلربوت، اخلوف، االبتالع، احلزن :سلبية- 

بحر يف هذه الرواية  مساحة نصية معتربة فقد كانت أحداث الرواية قائمة على جزئية التأمل ومثال ذلك وحيتل ال

جلست ...كانت مياه البحر تتألأل حتت أشعة الشمس، وقابلته ركضت أمواجه تداعب قدماي  <<: قول وفاء

  (3) >>...تدوخين كلماته وأعيد قراءة الكتاب

للحياة وسببا من أسباب الوجود وهو أيضا عامل من عوامل بقاء املدينة، كما أنه  وذا  يكون البحر رمزا طبيعيا

  .أكثر القوى الكونية مهابة ومجاال وهو مكان ال متناهي واتساع هائل ومصدر رزق وحياة لإلنسان

                                                           

  362، ص 2003، 1حممد علي للنشر، تونس، ط -الصورة والداللة –عبد الصمد زايد، املكان يف الرواية العربية  –)1(
  .35منجية إبراهيم من بعيد امجل، ص  –)2(
  .35، ص  املصدر نفسه–)3(
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والتقدم، وذا  إن البداية يف النص الروائي حتيل القارئ بتأدية دور فعال مما يساهم يف الدفع باألحداث إىل التطور

تتفاعل الوقائع وتتعالق مرتبطة مع بعضها البعض، حيث إن هذه البدايات املكانية املستهلة يف النصوص تؤدي إىل 

اختالف يف املواضيع؛ وهذه األمكنة تدعى باألمكنة املغلقة، اما األمكنة املفتوحة هو ما يوجد يف األمكنة املغلقة 

  .ملغلقة تتسم باأللفة وقد حتصل الكراهية اما املفتوحة فتدل على الغربةذاا على شكل فضاء، فاألمكنة ا

  : الطبيعة/ج

لفضاء الرواية رقعة مكانية شاسعة، مما  أعطىلقد كان للطبيعة احلظ الوافر من حيث احلضور والوصف، وهذا 

لة من حيث مأضفى الكثري من الرحالت، فبالرغم من كثرة الرحالت هذه باستثناء رحلة وفاء، فهي تعد مه

، اهتمت الرواية باملكان املفتوح )وفاء(الوصف، ألن أغلب املقاطع الوصفية يف الرواية عائدة للشخصية احملورية 

أهم مكان جتري فيه األحداث،  –الواليات املتحدة األمريكية - كان املغلق، وكانت الطبيعةأكثر من اهتمامها بامل

  .حيث نلمح حضورا خاصا للطبيعة األمريكية، مما ميكن القول بأن الروائي على عالقة محيمية ذه الطبيعة

اخ والريح والشمس واملكان، وذا يكون لإلنسان يف هذا املناخ عالقة بالطبيعة وبعناصرها أي ؛ األرض واملن <<

  (1)>>وهذا يربز انفتاح الرواية على الطبيعة انفتاحا مدهشا

يبدو هنا بأن الطبيعة ليست جمرد  مكان للحنني، وال ملجأ للهروب، بل هي مكان يعيش فيه الناس، يتغري 

  .ويتبدل مع تغري اإلجتماعي وتبذله 

، فرتتبط بوعي اإلنسان وموقفه اجتاه التغري، خصوصا يف البلدة تستجيب الطبيعة يف هذه الرواية ملعاناة الشخصية

حيث بدأت معامل االغرتاب ترتسم على وجوه الطلبة ويتجلى لنا ذلك يف " الواليات املتحدة األمريكية " اجلديدة 

  :قول باسل

                                                           

  .171، ص2010، 1عبد الرمحن منيف، املكان وداللته يف رواية مدن امللح، عامل الكتب احلديث للنشر، األردن، ط–)1(
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  (1) >>...إىل كل ِحجر وزاوية ورُكن يف دمشق حاضرة األمويني...أشتاق جدا <<

تزخر باملقاطع الوصفية الطبيعية، لكي تشارك الشخصية ببهجتها وفرحها وجتسد لنا ذلك من خالل إن الرواية  

  .اصطحاب باسل وفاء إىل احلديقة املوجودة داخل احلرم اجلامعي

يعترب حب الطبيعة واهليام ا مسة من مسات املذهب الرومانسي، فقد يلجأ إليها الناس يف بعض األحيان رغبة 

  .خلص من ضجيج املدن وقيودهامنهم يف الت

ويف الرواية  نلحظ عدة مقاطع توصف لنا الطبيعة جبماهلا وحركتها مما أصطبغ بطابع  الرومانسية ومثال ذلك قول 

انتشرت جمموعات ...نزلنا مكانا حمفوفا باألشجار الباسقة اخلضراء، توغلنا داخل الغاب قليال... <<: الروائية 

  (2) >>...حول البحرية امتدت مساحات واسعة من العشب شديد االخضرارو ...من طيور البجع والبط

الرومانسي، فكل األشياء اليت حتتوي عليها فرحة  اإلنساينإن هذا الوصف جاء مطابقا لصورة اليت حيملها 

ة ومتفائلة، وهذا املنظر يدل على االستمرار والتقدم، وهو يبدو قابال لتجاوب مع ما كانت تشعر به الروائي

من أفراح وسرور، كما أا وصفت احلديقة باالخضرار وهذا عالمة بارزة على اخضرار الروح وطراوة ) البطلة(

  .العمر

بالغة حيث قامت بإعطائها وصفا دقيقا  أمهيةومل تغفل الروائية عن وصف احليوانات فقد أخذت هي األخرى 

بدا برنارد كلبا لطيفا وُمطيعا مجيل الشكل ...هاهز الكلب ذيله سعيدا باقرتاح <<" وفاء" وجند ذلك يف قول 

  (3) >>...بلونيه األسود والبين الفاتح

                                                           

  123مجل، ص أمنجية إبراهيم، من بعيد  –)1(
  .121-120، ص  املصدر نفسه –)2(
  .60، صنفسه املصدر  –)3(
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يبدو بأن الوصف هنا مل حيدث أية إخالل يف السرد وبدا لنا على شكل لوحة فنية برزت أمام أعيننا وبقلم الفنان  

من خالل ذكرها سابقا قد بلغت الدقة املبدع على اختيار األلوان واألشكال؛ ومن هذا فإن هذه املقاطع الوصفية و 

  .سامهت يف توقيف السرد واعتمدت على متديد الكتابة إذباعتبارها تقنية من تقنيات السرد 

والطبيعة يف هذه الرواية ليست حمايدة وال ساكنة، بل هي مثل اإلنسان تتلون تبعا للحالة النفسية للشخصية وتعرب 

  ...فهي تشارك اإلنسان معاناته...اعن فرحها وحزا وعن تشاؤمها وتفاؤهل

  تقنيات عرض املكان: المطلب الثالث

 تتميز الروايات اليوم بتقنيات فنية يف عرض أمكنتها، ومبا أن الرواية هي جنس  أديب فان الطريقة اليت يٌعرض ا

الوصف وبالتايل فإن التقنيات املسامهة يف عرض املكان تتعدد و تتنوع بتنوع تقنيات اشتغال : املكان الروائي هي

  .الوصف واحلوار

على مقاطع درامية حوارية ومقاطع سردية ومقاطع وصفية، وذا تبني لنا طريقتني يف الوصف  لقد اشتملت الرواية

  .االستقصاء واالنتقاء: مها

  :اءالستقصا_

تقوم هذه الطريقة على جتسيد الشيء بكل حذافريه يف منأى عن املتلقي أو إحساسه ذا الشيء، مما يلحظ <<

يف هذا األسلوب عرض كل تفاصيل األشياء واملشاهد كبرية ومتغرية، وعدم ترك أي عنصر من عناصر هذا الشيء 

  (1).>>أو صفاته اليت جيء ا

                                                           

  .33عمر عاشور، البنية السردية عند الطيب صاحل، ص-)1(
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الوصف موقف االستقصاء، إذ اعتمدت فيه على وصف األشياء وصفا حيمل   أسلوبويف هذه الرواية نلمح يف 

كل معىن التفصيل والتدقيق، فبالنسبة للتفاصيل املذكورة يف الرواية كان ذلك من أجل استعادة صورة سوريا اليت 

  .منذ سنني وبدأت تغيب عن الذاكرة" باسل" فقدها 

مشتاق ...من أغصانه ولرائحة الليمون املعلقة على األشجار أنا مشتاق لشذى اليامسني املتديل <<:يقول باسل

  (1) >>...للبساتني اخلضراء ألشجار اللوز

والغرض من توظيف املوقف االستقصائي يف الرواية هو الرجوع إىل املاضي بكل ما حيمله من الذكريات اجلميلة 

إىل وطنه وهذا داللة على حالة االغرتاب بني اليت كان هلا أثر كبري على نفسية باسل، فهو يبني لنا شوقه وحنينه 

  .اإلنسان واملكان

ليست  أاجند املوقف الثاين، الذي يتمثل يف النظر إىل األشياء على ) االستقصاء(وإىل جانب املوقف األول 

  .حقيقية مستقلة عن الشخصية أال وهي االنتفاء

  :االنتقاء_

يقوم هذا األسلوب هو اآلخر على اختيار بعض من العناصر الدالة من الشيء أو املشهد وتضمينا يف الرواية  <<

من منظور إحدى الشخصيات؛ أي أن االنتقاء هو على عكس االستقصاء ال يقوم على تناول وصف األشياء 

  (2).>>يف حد ذاا، وإمنا يقصد به ذلك األسلوب الذي يرتك أثرا يف الواصف

                                                           

  .123ل، ص أمجمنجية إبراهيم، من بعيد  –)1(
  .34عمر عاشور، البنية السردية عند الطيب صاحل، ص –)2(
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والكتاب؟ ذلك الكتاب امللفوف باألسرار ... <<ويتجلى لنا هذا املوقف يف الرواية من خالل قول وفاء 

وأنا أحاول طول الطريق أن أروض جياد ...تتسارع إليه دقات قليب تُعلن حاالت طوارئ واحرتاق شوق...يغويين

  (1)>>الفضول بداخلي 

واهلدف من وراء جتسيد هذا املشهد يف الرواية هو إبراز التأثري الذي تركه الكتاب يف نفسية وفاء بكل ما حيمله من 

  .لديها شغف بالقراءة ومطالعة الكتب" وفاء" معاين  ومادة معرفية قيمة، وهذا يوحي لنا بأن  

وصف متحرك ألن التفاصيل  ختدم  وما يوحي لنا من هذين املوقفني، أن االستقصاء حيمل صورة سردية أي

الشخصيات واألحداث ضمن التفاعل احلاصل مع املكان والزمان، فالتفاصيل هي الذاكرة األخرية تمع مل يبق 

  .منه إال مالحمه األخرية، بينما حيمل االنتقاء صورة وصفية أي وصف ساكن

ها منط من التوتر ساد النص بأكمله بني تدافع إن الوصف يف الرواية أحدث لنا عدة وقفات زمنية، مما ينجر علي- 

  .األحداث إىل األمام على خط الزمن، وبني جذب املقطع الوصفي الذي يسند النص حنو االستقصاء والسكون

حتمل داللة وصفية جتعل الرواية يف ...)عدت، أسندت، زرت، علق: (إىل جانب هذا جند بعض األفعال مثل

  ...).، عن،على، يف: (ة مثلبعض احلروف اجلر اليت توحي لنا باحلرك: ل جندحركة دائمة إضافة إىل األفعا

الواصف واملوصوف و : لغوية ترتكز على ثالثة أبعاد تتمثل يف  أداةيعترب الوصف يف النص الروائي  تقنية أو 

  .طريقة الوصف

  :ن لألشياء املركبة يصري له بٌعدي واملوصوف يف تناوله

  .بطريقة بنائه وذا يصبح وصف السكن وصفا للساكن: والثاينيقوم على وصف الشيء ذاته : األول

                                                           

  .19منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص  –)1(
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  .هألن اإلنسان ال يشكل وحده بنفس حتتوي األشياء على تاريخ له ارتباط بتاريخ األشخاص،- 

  )الشخصيات الزمن، الوصف،(عالقة املكان بالسرد من خالل:المطلب الرابع

ومعامله  هوأنساقتفصيالته إن العالقة بني املكان والسرد تتحدد بواسطة اللغة اليت تقوم بالوصف، وتنقل إلينا 

اجلغرافية والفيزيائية، وحينئذ سوف يتفاوت التعبري عن املكان بتفاوت اللفظ، فقد يأخذ الوصف صيغة التفصيل 

لومات متصلة باحلبكة ٌيسهم يف رسم الشخصية ويؤشر واإلجياز، وقد يكون موضوعيا أو ذاتيا، كما ينقل لنا مع

  .لصراع منتظر قادم

حيث إن له ) الزمن، الوصف، الشخصيات(وذا التعدد جند بأن للمكان عالقة مع العناصر احلكائية األخرى 

ارتباط مبكونات الرواية؛ يتسم بالتكاثف والتشابك معها من أجل تكوين العامل الروائي حيث أصبح مكونا 

عضويا، له تأثري وتأثر مع عناصر البنية السردية األخرى، مما ساعده يف أن تكون له مكانة فعالة بني مكونات 

أن للمكان تعالق مع العناصر املكونة للبنية السردية، ومن هذه " من بعيد أمجل "الرواية، وذا جند يف رواية 

  .املكونات جند الزمن الوصف، الشخصيات

  :السرد من خالل الزمنعالقة المكان ب)أ

إن عالقة املكان بالزمان، هي عالقة متمازجة ومرتاكبة مما جيعل من املستحيل تناول املكان مبعزل عن تضمني  <<

الزمان، كما يستحيل تناول الزمان يف دراسة تنصب على عمل سردي دون أن ينشأ عن ذلك مفهوم املكان يف 

  (1)>>أي مظهر من مظاهره

                                                           

، 1عبد املالك مرتاض، حتليل اخلطاب السردي، معاجلة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق املدن، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط  –)1(
  .227ص.1995
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ومن هذا نالحظ يف هذه الرواية  تداخال وتقاطعا يف العناصر الزمانية، مما جعل من الرواية أن تكون متكاملة 

وقائمة على كل احملتويات اليت جتعل منها جنسا يف مسار التطور وتأدية الوظيفة اليت كتبت من أجلها تقول وفاء 

  (1)>>د وليلى جالستني أمام املدفئة يف انتظاري عندما عدت إىل البيت يف  ذلك املساء البارد كانت جم <<

يوحي بغياب صاحبه وبذلك ال يكتمل  خراآلنالحظ من خالل هذا املثال، بأن املكان هو مكمل للزمن فغياب 

ولو حذفنا عنصرا " املساء" وعناصر زمانية " البيت" املعىن، كما جند بأن السطر نفسه حيتوي على عناصر مكانية 

  .إىل عدم حدوث الفهم وأدىث إخالل يف السرد من اآلخر حلد

وما نستخلصه بأن العالقة بني الزمان واملكان تتجسد داخل كل التفصيالت السردية للعمل الروائي تداخلت 

  .مكانية كانت حاضرة يف كل الروايةالعامل املتخيل، ألن العناصر الز إىل جتسيد  أدتوتقاطعت مما 

إىل اإلفصاح عن وعي الشخوص مبكام وزمام، فهناك عالقة وطيدة بينهما  مكانيةلقد أدت التحديدات الز - 

  .على الصعيد املوضوعي

إن هذه الرواية حتمل يف طياا عناصر مكانية، فهي متخللة هلا يف معظم أجزائها، مما ساهم يف دفع الرواية إىل أن 

  .لصدارة من حيث النوعية والداللةحتتل ا

  :بالبنية السردية من خالل الوصفعالقة المكان ) ب

تعترب الشخصية من املكونات األساسية يف العملية السردية، فأحداث احلكاية ال ميكن حتقيقها إال بوجود  <<

  (2)>>شخصيات، ألن الوصف يعترب أسلوب تقدمي كل من الشخصية واملكان

                                                           

  .88، ص أمجلمنجية إبراهيم، من بعيد  –)1(
  .153الطيب صاحل، ص عمر عاشور، البنية السردية عند –)2(
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ب يف تقدمي املكان، إنه ذلك اإلجراء الفين فالوصف هو بنية تصويرية، كما يعترب من األساليب اليت يتخذها الكات

الذي ال يستغين عنه الكاتب يف إنتاج أي عمل أديب، كما يعترب كالقناة اليت تُنقل بواسطتها األشياء والصور اليت 

  . تتميز باحليوية واحلركة

زمنية اجنر عليه  ويف الرواية  نالحظ بأن الوصف قد اشتمل على أغلب مقاطع الرواية، مما احدث لنا عدة وقفات

قد اقتصر على تقدمي الشخصيات، وصف األمكنة أما فيما خيص  ،منط من التوتر ساد النص بأكمله، فالوصف

  :شخصية إيزابيل تقول الروائية تقدمي الشخصيات جند 

  (1) >>....كانت إيزابيل شغوفة بالقراءة، وعاكفت تطالع دون رقابة  <<

جديدة، حيث قامت بوصفها ملن ال يعرفها كما أا شكلت لنا الفضاء املكاين فالروائية هنا قدمت لنا شخصية 

الذي تتحرك فيه أبطاهلا فلجأت إىل الوصف ومن مث توقف جمرى السرد لوقت وجيز، مما أظهر لنا إشكالية العالقة 

  : هني للوصفبني الكلمات واألشياء، ومن خالل ذلك الحظنا بأن تشخيص املكان داخل الرواية شكل لنا اجتا

  : اإلتجاه األول

غياب االهتمام بالديكور، ويصري االهتمام بأفعال الشخوص الكربى احملور األساسي وهذا االجتاه ساد الرواية مما 

جعل من أحداثها متفاعلة، حيث تقوم الشخصيات بتحريكها أما الديكور فلم ينل مرتبة من احلضور فهو غائب 

  .يف الرواية بصفة كلية

  

  

                                                           

  .59مجل، ص أمنجية إبراهيم، من بعيد –)1(
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  : أما االتجاه الثاني

هو العناية باملكان ويتم ذلك عرب تسجيل األشكال واأللوان  واألصوات واألبعاد ومجيع اجلزئيات تسجيال دقيقا 

  .متناسقا

  .ل تتميز بتعدد األمكنة مثل حدائقها اجلميلةأمجفمن بعيد 

عند خروج وفاء " هاتن مبنا" ويورك جتلى لنا هذا يف الرواية من خالل وصف إحدى احلدائق املوجودة يف جامعة ني

  :مع صديقها باسل وهي تصف لنا تلك احلديقة تقول وفاء

ثنيت ركبيت دوء لكنها  ....فشعرت بالغبطة...حطت يف تلك الثناء فراشة مجيلة زاهية األلوان على ركبيت <<

  (1)>>طارت والتحقت برفيقتيها

أحواهلا وهيئاا، كما هي يف  إخالل نالوصف قد اقرتن منذ بداية الرواية بتناول األشياء م أن :خالصة القول

واقعها اخلارجي، لكن هذا النقل الدقيق للواقع مل يكن حرفيا، بل حرصت الكاتبة على تفكيك عناصر املكان 

  .بكل تفاصيله طلبا للموضوعية

  :اتعالقة المكان بالبنية السردية من خالل الشخصي/ج

بؤرة  بأاالتقاطع لعناصر البنية، من حيث الزمان و املكان والوصف و اللغة وتُوسم نقطة تعترب الشخصية  <<

  (2)>>النص الروائي 

                                                           

  .121، ص منجية إبراهيم، من بعيد أمجل –)1(
ار األمل باية غيبوب، الشخصية األنثروبولوجية العجائبية يف رواية مائة عام من العزلة لغابرييل غارسيا ماركيز أمناطها، مواصفاا ابعادها، د –)2(

  .41توزيع، تيزي وزو، د ط، د س، ص للطباعة والنشر وال
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فال ميكن حدوث أي عنصر دون الشخصية،  ويبدو هنا أن الشخصية مبثابة القاسم املشرتك بني العناصر احلكائية

ألا أساس ومركز النصوص الروائية السردية، فمن دون شك عن العالقة بني الشخصية واملكان الذي تقيم فيه 

هي عالقة محيمية، ألن للمكان انعكاساته اجتاه الفرد ومشاعره وأحاسيسه، واملالحظ يف الرواية  أن هناك عالقة 

طن، فاملكان عند وفاء يتصل اتصاال شديدا باملاضي، أي بالوطن ألا فارقت وطنها األصلي وطيدة بني وفاء والو 

وهي بذلك تعيش الوطن عرب تفاصيل احلياة اليومية يف املنفى، فهي تربط كل ما تراه يف املنفى من ديار وشوارع 

  :ى اشتياقها لوطنها جندها يف لفظةبوطنها الذي فارقته، فهي تتأمل كل يوم لفراقها لوطنها فالعبارات الدالة عل

  (1) .>>...للوطن رائحة احلناء أنتتنكر الغربة يف ثياب الوطن، جتهل   <<

وبذلك فإن الوطن يعترب بالنسبة لوفاء،  املكان املركزي احلميم أما املكان الثاين بالنسبة لوفاء فهو يشكل واقعا 

هذا املكان بالنسبة هلا مكانا سلبيا، ألا عانت فيه  أن، فهي ترى >>مكانيا غريبا أو كما تسميه هي املنفى

فهو حيمل داللة إجيابية بالنسبة هلا، وذلك ألنه يتضمن خمتلف الذكريات " الوطن" عكس املكان األول وهو 

اجلميلة اليت عاشتها وفاء، كما تتمىن أن متر تلك األيام بسرعة لكي تعود إىل أرض الوطن الذي يظل متأججا يف 

  .را ويف شعورهاذاك

لقد عمد الروائيون يف روايام إىل وضع أمساء شخصيات، حىت تكون متناسبة ومنسجمة مما تفتح فضاء  <<

حيث  (2)>>الروائية حيويا للقارئ وتثبت وجود الشخصية، وهذا ما ينتج لنا تنوع واختالف أمساء الشخصيات

  .جند أن هذه الرواية  حتتوى على شخصيات رئيسية، وكذا شخصيات ثانوية

                                                           

  .7منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص –)1(
، 2009جوان،  5جملة اخلطاب، دورية أكادميية حمكمة تعىن بالدراسات والبحوث العلمية يف اللغة واألدب، رابح كحلوش، تيزي وزو،  العدد –)2(

  .11ص 
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ومن الشخيصات الرئيسية جند شخصية وفاء، اليت تعد شخصية حمورية ال ميكن االستغناء عنها قامت بأدوارها 

لتيها جمد سامهت يف  جمرى احلكي، كما يتوقف عليها فهم العمل الروائي، وإىل جانب شخصية وفاء جند أيضا زم

  .وليلى وكذلك شخصية مجال اهلامشي، الذي بقي يف ذاكرا

تتذكره ، يف كل مكان وزمان، فشخصيته كان هلا حضورا يف الرواية بشكل كبري من بداية الرواية إىل ايتها، فهو 

روحها، أما من بدأ يف الرواية عندما التقت به وفاء ألول مرة يف املكتبة ومنذ ذلك احلني بقيت ذكرياته ختتلج 

  .حيث اية الرواية فقد التقت  به يف املستشفى عندما اتى بزوجته لكي يعاجلها

  :  أما الشخصيات الثانوية هي

هلا، ومن الشخصيات الثانوية جند  أمهيةشخصيات ُمسطحة تتميز بالسكون، ليس هلا تأثري إذا غابت ألا  ال 

كلها أدوارا ثانوية حيث نستطيع حذفها دون أن حيدث   أدتلقد ) ة، األب، األخت، األخ، اجلداألم(عائلة وفاء 

وفهد ...أياز وباسل وإيلي" خلل يف الرواية، وإن حضورها كان حضورا خفيفا، إضافة إىل زمالئها من سوريا 

  .وخلدون فهي تعد كلها شخصيات ثانوية غري رئيسية يف الرواية

  :ة على الشكل اآليتميكننا حتليل الشخصيات الثانوي أخرىوبعبارة - 

  .الربان   الرايس محيدو  *

  .صديقتا وفاء   عفاف ودالل *

  .جارة وفاء   أم سعيد * 

  .شقيق وفاء         وسيم * 

  .زوجة مجال اهلامشي        مجيلة *

  .موظفة االستقبال يف الفندق       إليان *
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  .طالب باكستاين                          أياز*

  .الربوفيسور أرثرهاينز           أستاذ جامعي*

  - قانون–طالب يف السنة األوىل دكتوراه                  باسل *

  ).يهودي(طالب جامعي     إيلي استيمان *

ومن كل هذا تعمل الشخصيات الظاهرة واألحداث املتتالية يف تشكيل البناء املكاين، فاخرتاق األبطال يشكل لنا 

وجد مكانا حمددا مسبقا وإمنا تلك األحداث اليت تقوم ا األبطال هي اليت تشكل لنا أمكنة ففي مكانا، فال ي

هذه  الرواية جند أن الواليات املتحدة، هي اإلطار األساسي اليت جعلت منه الشخصيات الروائية فضاء جتري فيه 

  .أحداثها

تعدد يف الشخصيات ساهم يف تعدد كما نالحظ بأن هذه الرواية تشتمل على شخصيات متعددة هذا ال

  .األمكنة، ألن كل شخصية هلا بلدها اليت تأوي إليه

  (1)>>من الطرق اجليدة اليت تعتمد لدراسة الشخصية هي رصد عالقاا اليت ترتبط ببعضها البعض <<

وجتلى لنا هذا يف الرواية من خالل عالقة وفاء بدالل وعفاف اللتان كانتا نعم الصديقتني، إذ كانت دالل ترافقها 

: إىل أي مكان حتب ان تذهب إليه، كما كانت تدرس معها يف املرحلة الثانوية،  وكانتا تلتقيان دائما تقول وفاء

  (2) >>وية بيننا من جديدبدأنا نستعيد عاداتنا القدمية معا ونشكل رابطة ق<<

  

  

                                                           

سات والبحوث العلمية، رابح كحلوش، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، جملة اخلطاب، دورية أكادميية حمكمة تعىن بالدرا –)1(
  .9، ص2012ماي  23، 12العدد

  .32منجية إبراهيم، من بعيد أمجل، ص–)2(
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  :وخالصة القول

التأثري املتبادل بني الشخصيات واملكان الذي يكون مأواها وأيضا البيئة " من بعيد أمجل " لقد جسدت لنا رواية  

  .اليت حتيط ا تؤدي إىل اكتشاف احلالة الشعورية اليت تعيشها الشخصيات

أصبح الروائيون يعدون  إذهذا البحث جاء للكشف عن تلك العالقة اجلدلية، بني املكان والشخصيات  إن- 

  .املكان ُعنصرا أساسيا يف حركة السرد، واملعاملة معه أصبحت تشبه املعاملة مع الشخصيات

صية واملكان على بالعامل الذي تسري فيه الشخصيات ومالمح كل منها فعالقة الرتابط بني الشخ...عن املكان - 

بشر دون مكان، وبالتايل فإن وجود املكان  أودرجة من التعالق على حنو ال ميكن تصور مكان دون بشر 

 يستوجب وجود الشخصية لتحتله فهما يستمدان معنامها من بعضهما
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  :خاتمة 

وطريقة تقدمي بنائها، ميكننا أن نستخلص تقنيات " من بعيد أمجل " بعد استعراضنا للبنية السردية يف رواية       

  :وهي سردية عدة قد وظفتها الروائية ُمنجية إبراهيم، أضفت مجاليات على الرواية

  .بالتحليلواليت تتعلق ، الوقفة الوصفية. 4/ اخلالصة. 3/ احلذف. 2/ املشهد.1

، تعد من ضمن روايات احلدث أو احلركة ألا من أبسط الروايات 2011رواية اليت ظهرت سنة فهذه ال    

حيث تقوم على حدث بسيط جدا، لكن السرد ال يكاد يتقدم من أجل إحداث تشكيالت درامية يف بنية 

ة، ومن خالل هذا وجد القارئ نفسه يف ابع يف السياق الزمين املنتظم للروايتاحلدث، وهذا ما جعل هناك عدم ت

  .الوقت ذاته امام عدة احداث وعدة أزمنة وهذا شكل لنا تداخال بني زمن احلدث وزمن السرد

الصفحة األوىل من الرواية تعرتيه املفارقات الزمنية من  منذفمل يكن خطيا، االفتتاحيةمنذ فعن خط السرد األوىل؛ 

جل إدخال شخصيات وأمكنة جديدة لكنها ال تقدم دفعة واحدة، وذلك من أجل عدم اشتغال املفارقة مساحة أ

  .ن حتدث تباعدا بني نقطة توقف السرد األول ليواصل الزمن سريهأنصية من شأا  

راهيم ُمنجية إب تقومومن أجل احلفاظ على تالحم املستويات السردية وسالمة البنية الزمنية للرواية، 

من  اسرتاحةستباقات تأملية تكون مبثابة إرقات الزمنية من خالل إسرتجاعات تذكريية أو املفا ادخال  بالعمل على

داخل الكالم احلريف، وذلك يف  انضمامهاأجل سري السرد، فعادة ما يتم ربط هذه املفارقات باملشهد من أجل 

تقنيات تسمح بسرد كثري من األحداث دون ان  جلسات املناقشة وعن طريق الرسائل والصحف، فهي كلها

أو التعليق، ولكي ال  االستشهادُحيدث ذلك تشويشا على بنية الزمن، فهذا التضمني عادة ما يشتمل على 

تشوش املشاهد الكربى يف الرواية على سري الزمن نالحظ الروائية ُمنجية إبراهيم قامت بتوظيف تقنيات أخرى  

القطع، وهي مهام توكل إىل شخصية روائية واحدة أو عدة شخصيات سواء حلظة كاإلجياز والتوقف وحىت 

  .احلدث وهو حيدث أو هو ُيسرد

جرت " من بعيد أمجل" رواية  فأحداثعلى بناء املكان،  انعكستوهذه التقنيات املتبعة يف بناء الزمن  

داخل املدن كمواقع جتري فيها  إطارا عاما الذي يتضمن هو اآلخر ٌمدنا وفضاءات تيف عدة بلدان شكل

  .األحداث
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ُمنجية إبراهيم عرضت املكان وجعلته مرتبطا باحلدث، وهو حيدث وقد كان الوصف هو التقنية الوحيدة 

  .شيء لعرض املكان، فالكاتبة اوكلت الوصف للشخصيات بدال من تدخالت الكاتب أو الراوي العامل بكل 

بالسرد،  ارتباطالوصف باحلدث ينتج عنه  ارتباطخل املشهد، فعند وذلك ما أدى إىل ربط الوصف باحلدث دا

  .وهكذا حني يتماهى الوصف بالسرد ُيصبح منتجا له ومتحكما يف سري العملية السردية

وبعد ما مت تزامنه من خالل وصفه حلظة احلدث وهو " من بعيد أمجل " واملستخلص منه إن املكان يف رواية 

ن حيذف حبذف املقاطع الوصفية، وإمنا صار عنصرا وظيفيا له املسامهة أثانويا ميكن  حيدث فيه، مل يعد ُعنصرا

الفعالة يف توجيه حركة العملية السردية لدرجة أن الوصف يصبح منتجا للسرد أو منبأ مبستقبل العملية السردية 

عنصرا بقيمة الزمن الذي  "من بعيد أمجل " وخاصة يف انصبابه على املكان الذي جعل من هذا األخري يف رواية 

" يف بناء املكان يف روايتها " منجية إبراهيم " ظل مبثابة الشخصية الرئيسية يف الرواية، فهذه التقنيات اليت أبدعتها 

  .تعترب من أكرب مسات التجديد يف الرواية العربية" من بعيد أمجل
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  :مالحق

  .التعريف بالكاتبة منجية إبراهيم

، كتبت العديد "صحافة مكتوبة" كاتبة صحفية جزائرية حاصلة على شهادة ليسانس يف اإلعالم واإلتصال       

الصحيفة : من املقاالت السياسية الساخرة ومقاالت الرتبية واألدب والفكر، نشرت يف صحف جزائرية وعربية مثل

والعديد من " البصائر" وجملة " سياسة بوت" ، وموقع "توك" وصحيفة الشباب وموقع اجلزيرة  اإلقتصادية

  .الفضاءات اإلعالمية

ببعض اجلرائد وكتبت ملواقع  اشتغلتكما أا " من بعيد أمجل: " بعنوان 2011صدرت هلا رواية أوىل عام     

  .إلكرتونية

  :من أهم مؤلفاتها

  .يوميات قلم متمرد: أمههاكتابات سياسة ساخرة - 

  .مقاالت يف الرتبية واألدب والفكر- 

  .2011عام " من بعيد أمجل" رواية - 
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  .منجية إلبراهيم" من بعيد أجمل " ملخص رواية  

كانت ، كانت حمبة وشغوفة باملطالعة، إذ أا  )وفاء(فالروائية منجية إبراهيم حتكي لنا عن فتاة جزائرية 

إىل مكتبة إيليا هي وصديقتها دالل تسأالا عن جديد الكتب ودور النشر، وذات  تذهب كل اسبوع

يوم وهي تتصفح الرفوف املليئة بالكتب لعلها جتد شيء جديد فتسلقت عيناها الرفوف بشكل خاطف 

وفيكتور هيجو أما يف الرف الثالث جند " تشارلز ديكنز" يف الرف الثاين تزاحم " أغاتا كريسيت " فكانت 

، طه حسني، الطاهر وطار وغريهم، بينما الرف األخري فكان خمتلف عنهما "جربان خليل جربان " 

ومزهوا مبؤلف يبدوا جديدا، فمدت يدها حتاول سحب نسخة من ذلك الكتاب لكنه كان أبعد عن 

، فأعجبت وفاء ، فمد يده وسحب الكتاب)مجال(قامتها ويف ذلك احلني دخل رجال غريبا عن وفاء 

  "ملن يغين القمر ؟ " وان الكتاب بعن

وأشرتته، إذ أن وفاء شعرت بشيء غريب إجتاه ذلك  الرجل، فأعجبت به، فبينما وهي تقلب الكتاب 

بني يديها فتساءلت، هل حيق ملن وضع أحكام وقوانني احلب أن خيتصرها كلها يف النظرة األوىل؟ هناك 

ل، فكانت عند عودا إىل مساء إىل حب من أول كتاب حب من اول قصيدة، حب من أول سؤا

السرة يف شرب القهوة مث تقبل أخها الصغري وبعدها تذهب إىل جدا وترمتي إىل  املنزل تشارك أفراد

حضنها الدافئ بعد يوم شاق، وعند اإلنتهاء تنفرد إىل غرفتها وهي أكثر شوقا لتعرف ما حيتويه هذا 

راءا املتكررة لذلك الكتاب روادها تساؤل أي امرآة تلك الكتاب من أسرار ألنه أثار فضوهلا، وبعد ق

اليت ألبسها الكتاب حروف السحر والبهاء وذات مرة ذهبت لتحضر حفل توقيع الكتاب فتفاجأت ملا 

مؤلف  " ، مجال هامشي"عرفت أن نفس الشخص الذي اعطاها الكتاب واعجبت به من أول نظرة هو 

ني أصبحت تلتقي به حينا بعد آخرفزادت العالقةاحلميمية بينهما،  كتاب ملن يغين القمر؟ ومنذ ذلك احل

وذات مرة نظمت إدارة اجلامعة رحالت للطلبة بعد كل دورة، لزيارة األماكن األثرية، اخلالبة والشواطئ 
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وهناك إلتقت به صدفة وإكتشفت بأنه متزوج فشعرت حينها بأن األرض تدور ا وأن الزمن توقف، 

به وتوصلت إىل ان حياا حباجة إىل ترميم من جديد، وبعد قصة حب فاشلة  فقاطعت اإلتصال

املتحدة األمريكية وهناك تعرفت على العديد من الطلبة هاجرت وفاء لتواصل دراستها يف الواليات 

العرب إذ أم كانوا يعيشون مع بعضهم البعض ويتقامسون اإلهانات والصعوبات اليت كانوا يتعرضون 

قبل األمريكيني، وذات يوم تلقت وفاء وصديقاا دعوات حلضور مؤمتر دويل للطلبة العرب إليها من 

وعند وصوهلم الحظوا حشد كبري لطلبة، فبدأ املتظاهرون " مبنهاتن" واملسلمني يف جامعة نيويورك 

 يتدفقون حنوهم فأصيب باسل فنقلوه إىل مستشفى، وهناك إلتقت جمددا وفاء جبمال فسأهلا عن سبب

مث أخربها هو أيضا عن سبب تواجده بنفس " باسل" تواجدها باملستشفى فأخربته عما جرى بصديقها 

  .املكان وعما حصل له

وصديقاا العرب جتاوز كل ما حصل هلم حىت اية املوسم " وفاء" وعلى الرغم من كل هذا إستطاعت 

  .الدراسي وعاد كل واحد منهم إىل أرض الوطن بعد جهد وعناء
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  .القرآن الكرمي- 

  :المصادر*

 1،2011للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط اخللد ونية، دار " من بعيد أمجل " إبراهيم منجية - 

  :العربيةالمراجع

، 1، نظرية املنهج الشكلي، نصوص الشكالنيني الروس، الشركة املغربية للناشرين، بريوت، ط إبراهيماخلطيب  - 

1982 .  

دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة  –دراسات يف الرواية العربية –إبراهيم ، حتوالت السرد  السعافني –

  .1996العربية، 

، د ب 1نفلة أمحد، تقنيات السرد وآليات تشكيله الفين قراءة نقدية ، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط العزي - 

،2010.  

الكتاب العرب ، دمشق،  احتادمنشورات  - مقاربات نقدية - ء والرؤيةالفيصل مسر روحي ، الرواية العربية البنا - 

2003.  

  2004، 1النعيمي أمحد محدوا ، إيقاع الزمن يف الرواية العربية، املؤسسة العربية للدراسات، األردن، ط - 

ب،د ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ،د )معارج ابن عريب منوذجا(الوكيل سعيد ، حتليل النص السردي  - 

  1998ط،

روالن ، وآخرون؛ طرائق حتليل السرد األديب، تر، حبراوي حسن وآخرون  منشورات إحتاد الكتاب العريب  بارت - 

  .1992، 1املغرب، ط
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، )ط.د(بركات سليم ، النسق اإليديولوجي وبنية اخلطاب الروائي، دراسة سوسيوبنائية لرواية ذاكرة اجلسد،  - 

  .2004، 2003، )ب.د(

فناوي ، حتوالت اخلطاب الروائي اجلزائري، أفاق التجديد ومتاهات التجريب، دار اليازوري العلمية بعلي ح - 

  .2015للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة العربية، 

  .1981، 1بريوت، طجبوري فريال، عزول الرواية والتاريخ، - 

ى، دار اخلطاب للطباعة والنشر، ناجي مصطف: جينيت جريار ، نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري تر - 

  .1989، 1البيضاء، ط

عامل الكتب احلديث، األردن،  –دراسة يف روايات جنيب الكيالين  - الشريف ،  بنية اخلطاب الروائي حبيله –

  .2010، 1ط

رواية السفينة جلابرا إبراهيم،  - دراسة يف آليات السرد والتأويل –املكان  استعادةحسانني حممد مصطفى علي،  - 

  .2004، الشارقة، )د ط(دائرة الثقافة واإلعالم، 

وبنية الشعر املعاصر، أمحد عبد املعطى منوذجا، عامل الكتب احلديث،  الز مكانيةمحودة حنان حممد موسى،  - 

  .2005، 1األردن، ط

سعيد الغامني وفالح رحيم، دار أويا : مجة ، تر 1بول ، الزمان والسرد، احلبكة والسرد التارخيي، ج ريكور - 

  .2006، 1للطباعة والنشر والتوزيع، طرابلس، ط

سامل جنم عبد اهللا، اخلطاب الروائي العريب ثالثية شكاوي املصري الفصيح، دار الكتب والوثائق القومية، د ب،  –

  .2014د ط، 

  .2016ناهضة ، بنية السرد يف القصص الصويف، منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،   ستار - 
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، 1الدار العربية للعلوم، اجلزائر، ط) األنواع والوظائف والبنيات( صحراوي إبراهيم ، السرد العريب القدمي - 

2008.  

  .2010نشر والتوزيع، اجلزائر، د ط ،  عاشور عمر ، البنية السردية عند الطيب صاحل، دار هومة للطباعة وال - 

  .2003، 1حممد علي للنشر، تونس، ط - الصورة والداللة –عبد الصمد زايد، املكان يف الرواية العربية  - 

حتليل اخلطاب السردي يف مقاالت احلريري، دار املهدي للنشر والتوزيع، (عبد الواحد عمر ، الشعرية السرد  - 

  .2003، 1املنيا، ط

  احتادمنشورات  -دراسة يف نقد النقد - حممد ، حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلداثيةعزام  - 

  .ط.كتاب العرب، دمشق، د

  .2003ط،.عزام حممد ، شعرية اخلطاب السردي، من منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، د - 

الوظائف، الشخوص، الزمكان، ( اخلطاب السرديعيقوخنالد بن سعيد، التحليل البنيوي الشكالين  جلماليات  –

  .2006دراسة حلكايات من األدب الشعيب اجلزائري، تيزي وزو، مطبعة الزيتونة، ) الصور، والدالالت

العجائبية يف رواية مائة عام من العزلة لغابرييل غارسيا ماركيز أمناطها،  األنثروبولوجياغيبوبباية ، الشخصية  - 

  .دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، د ط، د س مواصفاا ابعادها،

، )د ط(فضل صالح، بالغة اخلطاب وعلم النص، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،  - 

1978.  

، دار ) ذاكرة اجلسد، فوضى احلواس، عابر سرير( فالح حسينة ، اخلطاب الواصف يف ثالثية أحالم مستغامني - 

  .2012للطباعة والنشر والتوزيع، د ب، د ط، األمل 

  .2008، 1فوغايل باديس ، الزمن واملكان يف الشعر اجلاهلي، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، عمان، ط - 
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 .2008العريب، لبنان،  االنتشارمؤسسة  -قراءة يف مكانية النص الشعري –كحلوش فتحية ، بالغة املكان   - 

محيد، بنية النص السردي من منظور النقد الديب، املركز  الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع؛  حلميداين - 

  .1،1991بريوت؛ ط

  .1993، )د ط(مرتاض عبد اجلليل ، البنية الزمنية يف القص الروائي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  - 

عبد املالك ، يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،  مرتاض - 

  .1998، )د ط(الكويت، 

  .2005، 1مرشد أمحد ، البنية والداللة يف رواية إبراهيم نصر اهللا، بريوت، ط - 

، 1لنشر والتوزيع، عمان، طنور ، السرد يف مقامات السرقسطي ، عامل الكتب احلديث ل اهلد روسيمرعي  - 

2009.  

  .2010، 1منيف عبد الرمحن ، املكان وداللته يف رواية مدن امللح، عامل الكتب احلديث للنشر، األردن، ط –

  ، 2002، 3ميجان الرويلي و البازغي سعد ، دليل الناقد الديب، الدار البيضاء املغرب، ط - 

  .2008، 1 الرواية العربية، املركز الثقايف العريب، لبنان، طجنمي حسن ، شعرية الفضاء املتخيل واهلوية يف - 

  .2008، 1هيثم احلاج علي، الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي، مؤسسة اإلنتشار العريب، بريوت، ط - 

دار أقطاب الفكر، جامعة  –قراءة اصطالحيه يف احلدود واملفاهيم  -وغليسي يوسف ، الشعريات والسرديات - 

  .2007قسنطينة، د ط،  منثوري

  1997، 1يقطني سعيد ، الكالم واخلرب، مقدمة السرد العريب، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط - 

، 2باشالرغاستون، مجاليات املكان ترمجة، غالب هلسا املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط- 

1984.  
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  .ية املتطورة يف القصة القصريةأمحد حسن، التقنيات الفنية واجلمال غريب- 

 .paris ،1992منشورات، ، بن حدو رشيد  :مجة بارنار، النص الروائي، تقنيات ومناهج،تر  فاليط- 

 :المراجع المترجمة

  :المعاجم

  .1،1863، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، ط)سرد(، مادة 7ابن منظور، لسان العرب ، ج - 

فرنسي، دار النهار للنشر والتوزيع، لبنان،  -إجنليزي –عريب  - معجم مصطلحات نقد الرواية زيتوين لطيف ، - 

  .2002، 1ط

، 1، منشورات حممد، علي بيضوان، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2د، كتاب العني، جأمحابنالفراهيدي - 

2003.  

  :الرسائل الجامعية

، )من القرن اخلامس اهلجري إىل اية القرن السابع هجري(قدمي بن عمارة منصورية، املكان يف الشعر املغريب ال - 

مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف األدب املغريب القدمي، حممد مرتاض، قسم اللغة العربية وآداا، جامعة أيب 

 .بكر بلقايد، تلمسان

منر ، تقنيات النص السردي يف أعمال جربا إبراهيم جربا الروائية ، عادل أبو عشمة، قسم اللغة  عدوان عدوان - 

  2001العربية وآداا كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، 

ى درجة نورة بنت حممد بن ناصر املري، البنية السردية يف الرواية السعودية، رسالة علمية مقدمة للحصول عل - 

الدكتورا يف األدب احلديث، حممد صاحل بن مجال البدوي، قسم الدراسات العليا، فرع األدب، جامعة أم القرى، 

 .2008السعودية، 
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  :المجالت

جملة اخلطاب، دورية أكادميية حمكمة تعىن بالدراسات والبحوث العلمية يف اللغة واألدب، كحلوش رابح، تيزي  - 

 .2009جوان،  5وزو، العدد 

جملة اخلطاب، دورية أكادميية حمكمة تعىن بالدراسات والبحوث العلمية يف اللغة واألدب، كحلوش رابح، تيزي  - 

 .2012، ماي، 23، 12وزو، العدد 
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