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 شكر وعرفان

  أوال نحمد هللا عز وجل الذي وفقنا لتتويج عملنا 

وبكل معاين الشكر والعرفان نتوجه لكل من أمدنا 

ووقف إىل باملساعدة سواء من قريب أو من بعيد 

وإن كان ، جانبنا إلخراج هذا العمل عىل هذه الصورة

لنا أن نخص أحدا بالذكر فال يسعنا إال أن نقدم خالص 

شكرنا وامتناننا لألستاذ القدير الذي أرشف عىل هذا 

  .هاته الثمينةيمثنني عىل توج" عمر بوفاس"العمل 
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  مقدمة

هـا هـو اخلطـاب الروائـي . لطاملا كان األدب هو اللسان الناطق باسم األمة،وبعدما كان الشـعر ديـوان العـرب

 مــا حيملــه مــن معــانو  ملــا يقدمــه مــن أشــكال معرفيــة األديب،وذلــكحيقــق هــو اآلخــر حضــورا متزايــدا يف جمــال اإلبــداع 

ممــا جعلــه يســتقطب اهتمــام القــراء  إخل،...االقتصــادية و  إنســانية وتصــورات لألمــور االجتماعية،الفكرية،اإليديولوجيــة

م،فخلق بذلك مساحة مقروئية واسعة أغرت النقد األديب للنظر فيه؛ قراءة، حتليال   .تأويالو  على خمتلف مستويا

او  متنوعــة يف هــذا اجملــال، اهتمــت بالتــأريخ للروايــةو  فظهــرت بــذلك دراســات كثــرية تطورهــا،و و  دراســة نشــأ

جوانبها الشكلية ،يف حماولة لتتبـع هـذه البنيـات الـيت اختـذها املؤلـف اسـرتاتيجية لعملـه و  الرواية البنائيةبدراسة عناصر 

  .وهي دراسات أصبحت أكثر حضورا يف عصرنا احلايل. التآلف بني خمتلف عناصرهو  حتقيق االنسجام و  الروائي

فكانـــت هنـــاك أحبـــاث اهتمـــت .الدراســـةوقـــد مثلـــت الروايـــة اجلزائريـــة ميـــدانا خصـــبا هلـــذا التوجـــه اجلديـــد مـــن 

وذلـك مـن أجـل الوصـول للكشـف عـن اجلوانـب الفنيـة واجلماليـة الـيت ...البنيـةو  بالدراسة يف اجلوانب املتعلقة بالسـرد

  . تساهم بشكل كبري يف نسج وبناء اهلندسة املعمارية للرواية ،وتعرية الدالالت اليت تتضمنها

ا اجلانــــب، حيـــث نبــــع اختيارنــــا ملوضــــوع البنيــــة الســــردية يف روايــــة وانطالقـــا مــــن ذلــــك، نــــود اإلســــهام يف هــــذ

جيلوسيد لفارس كبيش، واليت هي مظهر للرواية اجلزائرية اليت تعترب نسيجا سرديا توجه إليه الروائيون يف ظل ظروف 

ــ... ثقافيــةو  سياســية،اجتماعية ا وثيقــة ســامهت يف خلــق هــذا الشــكل اجلديــد مــن الروايــة،اليت ميكــن القــول عنهــا أ

  أحداث حامسـة يف تـاريخ اجلزائـر، خاصـة مـا تعلـق منهـا بـالتفجريات النوويـة الـيتو  تارخيية حتكم قبضتها على فرتات

ا فرنسـا مبنطقـة رقـان بالصـحراء اجلزائريـة ،مـرورا بأحـداث أكتـوبر  وصـوال إىل الوضـع املعاصـر الـذي  1988قامت 

ه األحـداث مـن خـالل شخصـيات صـورت الوضـع بكـل تفاصـله حيـث حـاول الروائـي جتسـيد هـذ، آلت إليه اجلزائر

ولعل موضوع الرواية هو ما شدنا وآثار  فضولنا واهتمامنا ودفعنا للغوص أكثر يف .أمام واقع مرير ومستقبل جمهول 

ــا وخباياهــا مــن جانــب والتعريــف باملبــدع احمللــي مــن جانــب  أغوارهــا مــن أجــل اكتشــاف عواملها،والوصــول إىل دالال
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ولعــل أحــد أهــم األســباب هــو غمــوض العنــوان وكــذا اآلليــة املســتخدمة يف الرتكيبــة اللغويــة للروايــة الــيت  كانــت  .آخــر

  .قريبة جدا من املتلقي كما أن كل عمل إبداعي يستحق الدراسة والتحليل

لوسـيد ما هي العناصر املكونـة للبنيـة السـردية يف روايـة جي:وعلى هذا األساس جاءت إشكالية حبثنا كما يلي

لفارس كبيش؟وهو سـؤال تنبثـق عنـه أسـئلة فرعيـة مكملـة للسـؤال اإلشـكايل العام،وتوجـه مسـار الدراسـة حنـو هـدفها 

ـا يف الروايـة ؟ومـا حـد السـرد يف اللغـة واالصـطالح؟و مـا هـي فاعليتـه مـن . املنشود ما مفهـوم البنيـة ؟و مـا ملقصـود 

ختلفـــة املضـــمرة يف املـــنت الروائـــي جليلوســـيد ؟ وهـــي أســـئلة خـــالل املكونـــات الســـردية يف الكشـــف عـــن احلمـــوالت امل

  :عملنا على اإلجابة عنها من خالل خطة العناصر اآلتية

ا مبقدمــة ،مث مــدخل وكــان حتديــدا للمفــاهيم املصــطلحات املشــكلة لعنــوان حبثنــا، إذ حــددنا كــال و  والــيت بــدأ

 أتبعنـاه بفصـل نظـري تناولنـا فيـه مكونـات البنيـة السـردية. من مفهوم البنية ،السرد، البنية السـردية مث الرؤيـة السـردية 

ا،الشخصية،الزمان،املكان،الوصف، احلوار واللغةو  أما الفصل الثاين فكان تطبيقيـا حمضـا، .حددنا املفاهيم اخلاصة 

 مث .انتهجنــا فيــه مســارا يشــبه إىل حــد كبــري مســار الفصــل األول مــن حيــث ترتيــب العناصــر وإســقاطها علــى الروايــة

 .ةصلنا إليها من خالل هاته الدراسخامتة مجعنا فيه النتائج اليت تو 

وفيمــا خيــص املــنهج املعتمــد يف حبثنــا فقــد توخينــا التقيــد بطبيعــة املوضــوع فكــان اعتمادنــا علــى املــنهج البنيــوي 

ة بـاملنهج السـيميائي مـع االسـتعان.باعتباره مساعدا على حتديد العناصر البنائية يف الرواية وحتقيـق الشـمولية لدراسـتها

  .للوصول إىل الدالالت الكامنة خلف البناء السردي

ومبــا أن كــل مســرية علميــة البــد أن تســتند إىل خصــائص البحــث العلمــي يف مجــع املــادة العلميــة الــيت احتواهــا 

محيــد :فــإن أهــم املراجــع الــيت اعتمــدنا عليهــا هــي، البحــث ،و الــيت كانــت املعــني واملرشــد للصــعاب يف رســم خطواتــه

ـــــنص الســـــردي مـــــن منظـــــور النقـــــد األديب،حســـــن حبـــــراوي:حلميـــــداين ـــــة ال ـــــة الشـــــكل الروائـــــي:بني ـــــزمن(بني  الفضـــــاء ال
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ـــــنص السردي،الصـــــادق قســـــومة:، حممـــــد بـــــوعزة)الشخصـــــياتو  طرائـــــق حتليـــــل القصـــــة،لطيف :الـــــدليل إىل حتليـــــل ال

  .وغريها...قاموس السرديات:معجم مصطلحات نقد الرواية،جريالد برنس:زيتوين

املصــطلح بسـبب تعــدد  ىأنـه ورغـم كثــرة املراجـع وتوفرهـا فقــد واجهنـا صـعوبات كثرية،أمههــا مشـكلة فوضـ إال

  .الرتمجات واختالفها

الـذي كلـف "عمـر بوفـاس"ويف األخري نتقدم بفائق االحرتام والتقـدير والشـكر اخلـالص إىل األسـتاذ املشـرف  

فـارس كبـيش "بنصـائحه القيمـة ،كمـا نشـكر الروائـي  نفسه عناء اإلشراف علـى هـذا البحـث والـذي مل يبخـل علينـا

علــى مســاعداته لنــا ،دون أن ننســى كــل مــن ســاهم يف إجنــاز هــذا البحــث ورســم خطوطــه العريضــة مــن قريــب أو "

  .بعيد،واهللا ويل التوفيق
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خل أن ق بني عنوان البحث ومتهيدا ملا سنقدمه يف الفصول ،سنحاول من خالل هذا املدحتقيقا لالتسا       

وذلك حىت يتسىن لنا اإلملام مبعانيها ...نقدم مفاهيم حول املصطلحات املشكلة لعنوان البحث من بنية وسرد

  فما البنية ؟وما السرد؟وما املقصود بالبنية السردية؟:فيهاوإزالة الغموض الكامن 

  

  :مفهوم البنية  -1

  :مفهوم البنية لغة  -أ-1

ملوزعة على ة عن نتيجة حتمية لتضافر مجلة من املفاهيم اعبار  كان  )structure(ظهور مصطلح البنية لعل

الطريقة الذي يعين البناء أو  فكلمة بنية تشتق يف اللغات األوروبية من األصل  الالتيين<<حقول معرفية خمتلفة 

ا مبىن ما    1  >>. ن وجهة النظر الفنية املعماريةألجزاء يف مبىن ما مامث امتد مفهوم الكلمة ليشمل ،اليت يقام 

ا حيث جند له حضورا يف هذ،عد كثريا عن أصله يف االستخدام العريب القدمي تومفهوم البنية عند الغرب ال يب

حيث أن :بن منظور لسان العرب ال:باملعاجم اللغوية القدمية ولعل يف مقدمتها املوروث ؛خصوصا ما تعلق األمر 

وابتىن درا مبعىن البنيان احلائط وقد . بنيته وهو البىن أو البىن  البنية والبنية ما، بىن بينا على أهله<<البنية من 

  :أنشد الفارس عن أيب احلسن 

  أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البىن      وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا نشدوا 

ر الباء مقصورا بنية وبىن وبنية وبىن بكس: البنية هي اهليئة اليت بين عليها مثل املشية والركبة ويقال: وقال غريهم 

  2>>جزية ،وجرى وفالن صحيح البنية أي الفطرة 

  
                                                            

  .176:،ص2نظرية البنائية يف النقد األديب ،مكتبة األجنلو املصرية ،ط:صالح فضل  - 1
  .161،160:كورنيش النيل  القاهرة،صدار املعارف ،، لكبري وآخرونلسان العرب ،حتقيق عبد اهللا علي ا: ابن منظور  - 2
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ا احلسية واملعنوية ال تكاد خترج عن هياكل  ا من مشتقات بىن  جبميع مدلوال ومن هذا فإن كلمة بنية وما يتصل 

م بنياٌن ذين يقاتلون يف سبيله صفا كأإن اهللا حيب ال{ : د قوله تعاىلالشيء ومكونه أو هيأته ومن ذلك جن

  1}مرصوص 

  :مفهوم البنية اصطالحا -ب-1

مثة دالالت واسعة ملصطلح البنية فهو مثال يرتبط مبفهوم الشكل الذي هو عبارة عن تنظيم منطقي يتم إدراكه    

فهوم اجملموعة حيث أن عن طريق العقل أو الفكر ،ولعل من بني املفاهيم األساسية  اليت انبثق عنها مفهوم البنية م

ترمجة جملموعة من العالقات املوجودة بني عناصر خمتلفة وعمليات أولية تتميز فيما بينها بالتنظيم <<لبنية هي ا

  2>>والتواصل بني عناصرها املختلفة 

) وحدات(البنية تنشأ خالل <<إن ل عن مفهوم اجملموعة وذلك حني قاويطرح هلا بياجيه تعريفا ال يبتعد 

شمولية ،التحول ،التحكم الذايت ؛فالشمولية تعين التماسك الداخلي للوحدة ال:تتقمص أساسيات ثالث هي 

   3>>اصة اليت تشكل طبيعتها اجلوهريةوإمنا هي خلية تنبض بقوانينها اخل(...) 

ا نظام     أو نسق من العالقات الباطنة املدركة وفقا ملبدأ األولية املطلقة <<وجند أيضا بأن البنية وصفت بأ

نسق يتصف بالوحدة الداخلية أو االنتظام الذايت  :ألجزاء له قوانينه اخلاصة احملايثة من  حيث هو للكل على ا

على حنو يفضي فيه أي تغري يف العالقات إىل تغري النسق نفسه وعلى حنو ينطوي معه اجملموع الكلي للعالقات 

     4>>على داللة يغدو معها النسق دال على املعىن 

                                                            
  .04:،األية فسورة الص -  1

  .121:النظرية البنائية ،ص :صالح فضل  - 2
  .34:،ص1998، 4املصرية العامة للكتاب ،طاخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية قراءة نقدية لنموذج معاصر ،اهليئة :عبد اهللا الغدامي  - 3
  .413:،ص1993، 1جابر عصفور ،دار سعاد الصباح ،ط:عصر البنيوية ،تر:آديت كروزيل  - 4



  مفاهيم عامة حول البنية السردية ..............................................................................  مدخل

 

4 

  

ا "قاموس السرديات :"صاحب كتاب  يرى جريالد برنسو  شبكة العالقات اخلاصة بني املكونات العديدة <<بأ

خطاب مثال كأبنية هي و  من قصة للكل وبني كل مكون على حده الكل ؛فإذا عرفنا احلكي بوصفه يتألف 

بنية يف  كما جند مصطلح. 1>>)اخلطاب والسرد( أيضا و )القصة والسرد ( و) صة واخلطاب الق(العالقات بني 

  نظام من العناصر احملققة فنيا <<:عرف األثر األديب بأنه بنية أي مفهومه احلديث عند جان موكاروفسكي الذي 

وهكذا جند مفهوم البنية يف . 2>>سيادة عنصر معني على بقية العناصر عة يف تراتبية معقدة جتمع بينها املوضو و 

من هو ال يهتم بأي عة عناصر ،أو عبارة عن نظام أو نسق ؛فجمال االصطالح ال خيرج من كونه عالقة بني جممو 

فالبناء ال يبحث حمتوى الشيء وخصائص هذا احملتوى ؛بل يبحث يف عالقة <<خرى لشيء األصائص اخل

الكشف عن وحدة العمل الكلية وذلك من خالل منوذج يقدمه الباحث اصر بعضها ببعض بقصد األجزاء أو العن

اهلندسي أو الرياضي ويف وسع هذا النموذج أن يستوعب الوحدات أو العناصر اليت  أشبه ما يكون بالنموذج

ن مفهوم البنية وعليه فإ  3>>يتكون منها يربز عالقة  بعضها ببعض سواء كانت تلك العالقة ظاهرة أم خفية 

  . 4>> توقف على السياق بشكل واضح حىت أن الفكر البنائي يعد من هذه الناحية فكريا ال مركزياي<<

  :مفهوم السرد -2 

السيما السنوات األخرية السرد هو أحد أهم القضايا اليت استقطبت اهتمام الكثري من الدارسني والباحثني      

لنثر الذي لقي صدى كبريا وعرف انتشارا واسعا لل تراجع الشعر وضعف تأثريه وسلطته تاركا املكان ظوذلك يف 

  أي كل ما يدرج ضمن سياق ) ...الرواية ،قصة ،مسرح (لك القص جبميع أنواعه وعندما نقول النثر فإننا نعين بذ

                                                            

  .191:،ص2003، 1السيد إمام ،مرييت للنشر واملعلومات ،ط:قاموس السرديات ،تر:جريالد برنس  - 1
  .37:،ص 2002، 1طمعجم مصطلحات نقد الرواية ،دار النهار للنشر ،مكتبة لبنان ،بريوت ،:لطيف زيتوين  - 2
داب ،الكويت ،يناير لس الوطين للثقافة والفنون واآل،اجملالعدواين  ي التفكيك ،أمحد مشار املرايا احملدبة من البنيوية إىل:عبد العزيز محودة  - 3

  .177:،ص1978
  .178:النظرية البنائية ،ص:صالح فضل  - 4
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جمال العلم واملعرفة فدارت حوله دراسات  يف الباحثني  األخري الذي استوقف الكثري من  هذا،احلكي أو السرد

ا  كثرية حيث حاولوا ضبط مفهومه وحتديد معناه وذلك باعتبار السرد احد أهم املصطلحات املعاصرة اليت أمل 

  .الكثري من اخللط والغموض وسنحاول فيما يلي أن نضبط مصطلحه 

  :مفهوم السرد لغة  -أ- 2

أول ما جيب أن يشار إليه  هو ورود كلمة السرد يف القرآن الكرمي حيث وردت على شكل توجيه للنيب داوود    

سابغات وقدر يف السرد واعملوا صاحلا إين مبا أن اعمل {:عليه السالم يعلمه فيها صناعة الدروع يقول اهللا تعاىل 

   1}تعملون بصري 

  :كما ورد مصطلح السرد يف الكثري من املعاجم العربية

  لسان العرب البن منظور:  

تقدمة شيء إىل شيء تأيت به  متسقا بعضه يف أثر بعض  <<:سرد يف اللغة مبعىن عن ال) س ر د ( وردت مادة

  .2>>سرده سردا إذا تابعه ،وفالن يسرد احلديث سردا إذا كان جيد السياق له متتابعا ؛سرد احلديث وحنوه ي

  قاموس حميط احمليط:  

سرد األدمي ويسرده سردا وسردا خرزه ؛والشيء يسرده سردا ثقبه ،والدرع نسجها أي <<وقد جاءت هنا مبعىن 

  3>>سرد الشيء ثقبه واألدمي خرزه

  :مفهوم السرد اصطالحا -ب- 2

                                                            

  .11 :يةسورة سبأ،اآل - 1
  .160،161:ن العرب ،صالس:بن منظور ا - 2
  .405:،ص1993حميط احمليط ،مكتبة لبنان ،رياض بريوت ،:بطرس البستاين  - 3
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إن السرد قدمي النشأة قدم نشأة اإلنسان فهو مرتبط بوجوده عرب العصور ،ومستمر، متواصل ومتطور        

لغات املكتوبة وقد امتد مفهومه ليشمل خمتلف اخلطابات وذلك  بتواجده  يف ال. استمرار وتواصل احلياة البشرية

وتركيبات من العالمات اللغوية  ويف السرد املكتوب على وجه اخلصوص أشكال معينة<<ويف الشفوية منها 

  .1>>...توجد السرد وتشكل عالمات السرد 

  :عند الغرب -أ -ب-2  

 فالديمر بروب:    

فالسرد كما عرفته املعاجم الغربية هو عبارة عن عرض مكتوب حلدث أو جمموعة أحداث  حيث جند جريالد برنس 

أو اإلخبار كمنتج وعملية وهدف وفعل هو ذلك احلديث <<يذهب إىل أن السرد " السرديات" هيف قاموس

ويعد   2>>.اثنني أو عدد من املروى هلم  وعملية بنائية املتعلق حبدث حقيقي أو خيايل يقوم بتوصيله واحد أو

-narrative( بعد أن شكله من كلمة  1959تزفيطان تودروف هو أول من ابتكر هذا املصطلح عام 

logy( أي سرد وعلم ليحصل على مصطلح)narratology ( ، موضوع السرد يعترب من إال أن علم السرد

 (الرجل الذي أعطى دفعة قوية لعلم السرد هو الروسي فالدميري بروب ،وأهم اجنازات البحث يف العلوم اإلنسانية 

valadimir prabe  ( وقد اهتم .ألدب خاصة يف جمال احلكاية الشعبية االذي يعترب من أهم منظري

مرفولوجية احلكاية "وهو صاحب كتاب .وكذا اهتم بالقصيدة الغنائية والقصيدة امللحمية . باحلكاية الشعبية

حيث درس فيه الباحث أكثر من مائة حكاية روسية .وهو من أهم الكتب النقدية يف جمال علم السرد " الشعبية 

ائي وأيضا بىن احلكعجيبة ضمن تصور منهجي شكالين مرفولوجي أو صريف ،وقد ركز يف دراسته هاته على امل

لك احلكايات املتعددة فما يهمه هو التوقف عند املبىن احلكائي من أجل استكشاف ترصد األنساق اهليكلة ل

ا اليت ستسمح باملقارنة بني خمتلف احلكايات    األنساق البنيوية اليت تتحكم يف احلكايات مع استجالء مكونا
                                                            

  .15:،ص1971باسم صاحل ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،:تر) الشكل والوظيفة يف السرد (علم السرد :جريالد برنس  - 1
  .191:قاموس السرديات،ص:جريالد برنس -   2
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حلكايات ضمن مقارنة جزئية أو كلية ،ومن مث يعترب بروب اخلرافة دون نسيان الرتكيز على العالقات بني هذه ا

دراسة حنوية ولسانية فريكز على ما هو أساسي  مبثابة مسندات وفواعل ومكمالت  ،أي أنه يدرس احلكاية الشعبية

 يات هو أمساءويالحظ بروب أن الذي يتبذل يف احلكا. ويستغين عن املكمالت ) اإلسناد الفعلي والشخوصي (

  :هو أفعاهلم لذلك ينبغي  تالشخصيات لكن الثاب

عزل الوظائف الثابتة واملستمرة يف احلكاية اليت حتيلنا على وظائف الشخصيات مهما تكن هذه الشخصيات  :أوال

  .إن الوظائف هي األجزاء املكونة األساسية للخرافة أي السرد.ومهما تكن طريقة اجنازها هلذه الوظائف 

ا(ة مثل عن اجلوانب املتغرية املساعد ستغناءالا :ثانيا   ).وصافها الداخلية واخلارجيةأو  أمساء الشخصيات ونعو

  .والوظيفة هي فعل شخصية قد حدد من وجهة نظر داللة يف سريورة احلبكة  

وعليه فقد كان غرض بروب من هذا الكتاب هو وضع تصنيف للبنيات السردية األساسية للحكاية الشعبية     

يف هذه احلكاية وإبعاد ما هو ثانوي ومتغري ،وبالتايل فإن بروب أو  تة ،وذلك من خالل دراسة ما هو ثابالروسي

مل العالئق القائمة بني األدب  الشكالنية على العموم تناولت بالدرس البنيات السردية اإليقاعية  دون أن 

  .واجملتمع معطية بذلك معىن جديد لسرد

ناقد ليشري إىل البناء األساسي يف األثر األديب الذي يعتمد عليه الكاتب أو املبدع يف ومصطلح السرد يستخدمه ال 

  .ذا يعود السرد إىل معناه القدمي أي النسيجوصف وتصوير العامل و

حيث تطور هذا املصطلح مع علم   1>>هو فعل وعملية إنتاج  النص السردي <<ومن هذا املنطلق فإن السرد

عبارة عن رواية لألحداث بدال من مناقشة متثيلها <<كالنية الروسية والبنيوية ليصبح لشالسرد القائم على ا

                                                            

  .248:،ص1998حياة جاسم حممد ،اجمللس األعلى لثقافة ،:د احلديثة ،ترنظريات السر :والس مارتن  - 1
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أي أن السرد كمصطلح أديب فين هو احلكي أو القص املباشر من طرف الكاتب أو الشخصية يف اإلنتاج . 1>>

لكتابة تعرفه القصص اث واألزمات وكذا رواية  األخبار فهو إذن أسلوب يف الفين، أي أنه يقوم بتصوير األحدا

  .والروايات والسري واملسرحيات 

ويف األخري نقول أن بروب قد سعى من خالل كتابه إىل الكشف عن خاصية اخلرافة باعتبارها  جنسا أدبيا       

ره ليست تتشكل وفق تصو  العناصر الدائمة والثابتة اليتوذالك بعمله على عزل . وحبث يف األشكال والقوانني 

لنقصان والزيادة لوثالثني وظيفة قابلة إحدى د الوظائف داخل احلكاية يف حد ماك.نويعات لبنية واحدةسوى ت

كل تصنيف البد أن يقوم أساسا <<أن يف هذه الدراسة وكخالصة ملا وصل إليه بروب  .اياتباختالف احلك

تسىن الوصول إىل تصنيف متيزي على حتديد اخلصائص احلقيقية الشكلية للحكاية ويستند إىل قواعد علمية حىت ي

أو األجزاء املكونة األساسية للخرافة اليت هي  تبالبحث عن العنصر الدائم والثاب ومتثيلي وأن هذا التصنيف يبدأ

  . 2>>الوظائف

 غريماس: 

عملية إنتاج املعىن <<ركز غرمياس يف السرد على  حيثقد كان توجه غرمياس خمتلف عن توجه بروب ل

  .3>>انطالقا من جمموعة من األحداث املرتابطة فيما بينها 

حيث يرى أن بناء نظرية حول السرد تربر التحليل السردي ومتنحه شرعية باعتباره جماال لألحباث املكتفية ذاتيا من 

تقوم السردية << :لك يقول وكذ" نظام حسايب "مرتبة حسابية  وجهة نظر منهجية ؛فيحيل العملية السردية يف

مجلة من التصرفات اهلادفة إىل _كل ألسانياا شلتت_ ات فيهاعة واملوظفة املستندعلى جمموعة من امللفوظات املتتاب

                                                            

  .198:ص، )الشكل والوظيفة يف السرد (السرد علم :جريالد برنس  - 1
امعة منتوري ،قسنطينة ليات ،رسالة ماجيسرت مقدمة جبضالنص الشعري القدمي من خالل املفمالمح السرد يف :عمر بوفاس  - 2

  .29،30:،ص2008
  .27،28:صمنشورات اإلختالف، مدخل إىل السميائيات السردية ،:عيد بنكراد س - 3



  مفاهيم عامة حول البنية السردية ..............................................................................  مدخل

 

9 

بوجود عمليات داللية كامنة يف املستوى  ئمن أنه يكتسي طابعا حسابيا يوم وما يشري إليه غرمياس.حتقيق مشروع 

              1>>العميق  بصرف النظر عن مادة التعبري أو املظهر اخلارجي الذي يتشكل فيه السرد 

  :النموذج العاملي

زال الوظائف اليت لوظائفي فعمل على اختطرح غرمياس هذا التطور الذي عمل على جتاوز ثغرات منوذج بروب ا

  :حدى وثالثني وظيفة إىل ستة عوامل، وينظر إىل هذا النموذج وفق ثالثة أزواج عاملية إحددها بروب من 

  ).حمور التواصل (املرسل إليه، /املرسل  -أ       

ر السردي باعتباره فاعال يتجلى دور العامل يف إقناع العامل الذات بالبحث عن موضوع القيمة كما يقدم املسا

  .تأويليا ،أما املرسل إليه فهو املستفيد من املوضوع 

  ).حمور الرغبة ( املوضوع ،/الذات  -ب   

يف احلصول على موضوع يشكل هذا الزوج أساسا النموذج العاملي حيث يشكل حمور الرغبة أي رغبة الذات 

  .املرغوب فيه من قبل الذات قناعها من قبل املرسل ،أما املوضوع فهو إالقيمة بعد 

  .املعيق /املساعد  -ج    

حتمية األول املساعدة أي يساعد العامل الذات يف البحث عن موضوع يرتبط حبالة الصراع ودور كل منها؛و 

  .القيمة  يف حني يعمل الثاين أي املعيق على تعطيل الذات يف حصوهلا على موضوع القيمة

  

   

                                                            
  .53- 36:ص.1991في الخطاب السردي نظرية قريماس ،الدار العربة لكتاب ،تونس ،:محمد الناصر العجمي   -  1



  مفاهيم عامة حول البنية السردية ..............................................................................  مدخل

 

10 

                                                     

  :وترتبط هذه الفواعل حسب غرمياس وفق ثالثة عالقات    

  هذا احملور صيغة  ويهيمن على) املوضوع(واملرغوب فيه ) الذات (وتكون بني الراغب :عالقة الرغبة

  .اإلرادة 

  معيق الذات(واملعيق )مساعد الذات (بني املساعد :عالقة الصراع.(  

  بني املرسل الطالب  واملرسل إليه احلاصل على موضوع الطلب :عالقة التواصل.  

ذه وخالصة القول إن غرمياس على خالف بروب أعاد األدوار العاملية على شكل تقابالت ،وقام بتعميم ه      

  .البنية على اخلطاب السردي  فتجاوز بذلك اجلملة من أجل وضع بنية للخطاب السردي عامة

  

  :عند العرب -ب- ب-2

عملية إنتاج ميثل فيها الراوي دور <<:إىل أن السرد "مصطلحات نقد الرواية"يذهب لطيف زيتوين يف معجمه 

  1>>.تجةاملروي له دور املستهلك واخلطاب هو السلعة املنو  املنتج

ا احلدث )احلاكي( حىت املبدع الشعيب  فمصطلح السرد يشري إىل الطريقة اليت خيتارها الروائي أو القاص أو ليقدم 

مما يعين أنه بإمكان القاص تنظيم  و نسيج الكالم ولكن يف صورة حكيفكأن السرد إذن ه<<إىل املتلقي ؛

ي السرد دني ثنايا نصه اإلبداعي وبذالك يؤ حداث وتوزيعها بمادته وفق النمط الذي يرتئيه يف تنسيق الوقائع واأل

  . 2>>مهمة تشكيل البناء الفين للحكاية فضال عن إضفائه الطابع اجلمايل على جممل نواياها

                                                            

  .105:معجم مصطلحات نقد الرواية،ص :لطيف زيتون - 1
  .16:،ص 2011، 1طدار غيداء للنشر والتوزيع ،،)قراءة نقدية (تشكيله الفين ليات تقنات السرد وآ:نفلة حسن أمحد العزي  - 2
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بث الصورة والصوت بواسطة اللغة وحتويل ذلك إىل إجناز <<:أما الناقد عبد املالك مرتاض فريى بأن السرد هو

اخلطاب  ليس إال<<أي أن السرد  1>>.أن يكون هذا العمل السردي خياليا أو حقيقيا وال علينا...سردي 

  2 >>اللفظي الذي خيربنا عن هذا العامل 

وبالتايل ال ميكن فصل أو جتزئة عالقة اللغة بالسرد الذي هو خطاب شفوي أو مكتوب حيكي قصة من جمموعة 

) حيتوي زمن احلدث وفضاء احلكي (عل داخل مبىن حكائي األحداث املروية اليت جتتمع فيها عدة عناصر ،تتفا

وهذا ،ىل استدعاء عامل مدرك كواقع مادي أو  روحي إكل خطاب يدفعنا <<ورمزية حيث أن وفق أنظمة لغوية 

العامل يقع يف مكان وزمان حمددين ،وهو يعكس غالبا فكرا حمددا لشخص أو جمموعة من األشخاص مبا فيها 

ذا أن السرد خيضع لعالقة السارد باملسرود له وبالشخصيات الساردة حيث جند أن هذه ومعىن ه 3>>الراوي

يفسر ذلك الزخم اهلائل من السرود املختلفة عرب التاريخ اإلنساين   ما املقولة تؤكد ال حمدودية هذا العلم ولعل هذا

عمل ذي استعمل فيه حيث أن الوهو يرتبط بأي نظام لساين أو غري لساين وختتلف جتلياته باختالف النظام ال

األنواع واملظاهر واألشكال إذ ال ميتنع هذا العمل و  حصر هلا من األجناس األدبيةعبارة عن عوامل ال <<السردي 

ا شفوية أو مكتوبة    .4>>السردي أن حتتمله اللغة املنطوقة بغض طرف عن كو

هو احلكي الذي يقوم على دعامتني <<ذهان حلميداين بأقرب تعاريفه إىل األ أما السرد عند الناقد محيد

  :أساسيتني 

  .أن حيتوي على قصة ما تضم أحداثا معينه:والمها أ

                                                            

  .219:،ص1989اجمللس الوطين لثقافة والفنون واآلداب ،سلسلة يناير ،، ) حبث يف تقنيات السرد(ية الرواية نظر :عبد املالك مرتاض  - 1
.34:،ص 1997، 3طكز الثقايف الغريب  للطباعة والنشر ،بريوت ،املر ، )الزمن، السرد ،التبئري(حتليل اخلطاب الروئي :عيد يقطني س - 2  
  .34:ص: نفسه - 3
16:صنظريةالرواية،:املالك مرتاض  دعب -1  
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ا تلك القصة وتسمى هذه الطريقة السرد ؛ذلك أن قصة واحدة ميكن أن :ثانيتهما  أن يعني الطريقة اليت حيكي 

متيز أمناط احلكي بشكل أساسي  كى بطرق متعددة وهلذا السبب فإن السرد هو الذي يعتمد عليه يفحت

والسرد مير عرب قناة سردية أو دارة سردية جيب أن تتوفر على ثالث عناصر هي الراوي، املروي له،واملروي  .1>>

وميكن تعريف الشخص األول بأنه الشخص الذي يتكلم والشخص الثاين هو الذي يسمع أو يتلقى املروي الذي 

  .الكالم عنه  هو الكينونة أو املوضوع الذي يتم

                                                                                       .  

ا القصة عن طريق هذه القناة <<وعليه فالسرد         .2>>هو الكيفية اليت تؤدي 

ذا يكون السرد قد أخ احلكائي أو الروائي اصطالحي أهم وأمشل حبيث أصبح يطلق على النص <<معىن  ذو

ا  احلدث  إىل املتلقي  والقصصي برمته ؛فكأن الطريقة اليت خيتارها الراوي أو القاص أو حىت املبدع الشعيب ليقدم 

  .3>>فكان السرد إذن نسيج الكالم ولكن يف صورة حكي 

،وهو فن تنظيم  يلنظام لغوي حيمل حادثة أو سلسلة من  احلوادث على  سبيل التخيّ <<ومنه فإن السرد هو 

احملموالت بوصفها شكال فنيا منتظما بعالقات وقواعد وأبنية داخلية تنظم عمل السرد حيث أنه الطريقة اليت  هذه

السرد أشكال كثرية حيث أن السرد حاضر يف األسطورة     اذوهل(...)ا احلدث يتم اختيارها من الراوي ليقدم

  . 4>>.األشكالو  اللوحة الزيتية وفيما ال حيصى من املظاهر والصور  واخلرافة واحلكاية واملأساة ويف امللهاة

من خالل ما سبق ذكره ميكن القول أن مصطلح السرد ال خيتلف يف معناه العريب عن املعىن الغريب             

كما أنه   فكالمها يدل على التتابع واالنسجام واالتساق والرتابط وكذا يف كون السرد عبارة عن عملية إنتاجية
                                                            

  .45:بنية النص السردي ،ص:محيد حلميداين  -1
  .45:ص:نفسه -3
اب عند جيل الثمانينات ،منشورات احتاد حبث يف التجريب وعنف اخلط–مكونات السرد يف النص القصصي اجلزائري :عبد القادر بن سامل  -1

  .27:ص2001الكتاب العرب ،
  .19ص:نظرية الرواية :عبد املالك مرتاض  -4

 القصة الراوي
 وي لهالمر
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فعل ال حدود له يتسع ليشمل خمتلف اخلطابات سواء كانت أدبية أو غري أدبية يبدعه اإلنسان أينما وجد <<

  . 1>>وحيثما كان 

  :مكّونات السرد -ج-2

إن أي بنية سردية هي عرض  لفكرة معينة لذا حتتاج بطبيعة تركيبة نسجها إىل مكّونات أساسية يبدعها   

  :قارئ حقيقي وهذه الركائز هيمؤلف حقيقي ويتلقاها 

 ).املرسل(الراوي -أ

 ).احلكاية(املروي -ب

 ).املرسل إليه(املروي له  -ج

  ):المرسل(الراوي  -أ-ج-2

ي  أحد أهم الدعائم و ايف كل حكاية مهما قصرت متكلم يروي احلكاية ويدعو املستمع إىل مساعها حيث يعد الر 

 ص الذي يروي احلكاية وخيرب عن أحداثها أي هو الذي ينتج املروي  ومااليت تقوم عليها البنية السردية وهو الشخ

لذا فهو حيتل مكانة هامة يف مجيع القصص ألن  ) املرسل له(يشمله من وقائع وإحداث ليقوم بنقلها إىل املروي له

ويضبط يضطلع بالسرد وحيدد نظامه فهو الذي <<وياوال يكون بدونه وال حكاية بدون ر  ياو اكل سرد يقتضي ر 

     2.>>املقاييس الكمية والكيفية املستعملة يف إيراد املغامرة

                                                            

  .19:،ص 1997، 1طالكالم واخلرب ،املركز الثقايف العريب لنشر ،: سعيد يقطني  -1
  .135:ص ،مفاتيح سلسلة يدريها حسن الواد، بدار اجلنو ، طرائق حتليل القصة: الصادق قسومة - 2
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إّال شخصية من ورق وخيتلف على الروائي الذي هو الكاتب احلقيقي أو الفعلي << هو ي ماو االر  و  

ة اخلالق لذلك العامل التخيلي الذي تتكّون منه روايته والروائي بطبيعة احلال ال يتوجب أن يظهر مباشرا يف بني

  1.>>يو االر 

   :الروائي الكاتب

هو الذي يروي األحداث اليت شهدها أو مسع عنها وهو الذي يروي سرية حياته كما عاشها أو كما يراها حىت 

  .زمن الكتابة

ي اليت و اي الورقي فإّن موقعه يف النص خيتلف باختالف مستويات السرد واختالف عالقة الر و اأما الر  

أي مشارّكا يف  األحداث إّما  كشاهد أو كبطل ميكن أن . ي ممّثال يف احلكيو افعندما يكون الر << :حيكيها

ي غري ممّثل يف و اوبعض احلاالت اليت يكون فيها الر ) (...ببعض التعاليق أو التأمالت يتدخل يف سريورة األحداث

اية الرئيسية اليت ي قد يكون داخل احلكو اأي أن  الر  2>>...التدخل والتعليق على األحداثاحلكي ويلجأ إىل 

وخارجها حيث يتحدد  موقعه من خالل عالقته باحلكاية اليت يرويها فهو ينتمي إليها باعتباره واحًدا من  يرويها 

ا، وهلذا يتعدد الرواة يف الرواية الواحدة  وذلك عندما يتناوب األبطال أنفسهم على رواية الوقائع << شخصيا

خيتص كل واحد منهم بسرد قصته،أو على األقل بسرد قصته خمالفة من حيث واحًدا بعد األخر ومن الطبيعي أن 

  3>>ة النظر ملا يرويه الرُّواة اآلخرونيو از 

                                                       4:كما أنه ميكن أن حندد جمموعة من الوظائف للراوي أو السارد

                                                            

  .135:قاموس املصطلحات السردية،ص:نسر بالد ري ج  - 1
  .49:، صي من منظور النقد األديبمحيد حلميداين، بنية النص السرد - 2
  .49:صبنية النص السردي ،:محيد حلميداين  - 3
. 1989، 1ي واجلامعي، طميألكادناجي مصطفي منشورات احلوار ا:تر،لتبئرينظرية السرد من وجهة النظر إىل ا: جريار جينات وآخرون - 4
  .102:ص
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 اية وهي حمايثة لكل حمكي وهي حالة رواية املراسالت حيث خيتزل السارد وختتص باحلك :الوظيفة السردية

  .غالبا إىل دور الناشر أو املدّون

 ي يبني من و افالر ه تنظيم وحتديد اقتصاد حمكيوهي وظيفة تنظيمية أي أن السارد يعلق على : وظيفة التوجيه

  .تعليقاته على نص حكايته ما يف هذا النص لخال

 وهو القارئ النصي ليحقق أو حيافظ على ) املوري له(ّن السارد يتوجه إىل املسرود له إ: وظيفة تواصلية

  .التواصل

 أي اإلقرار الروائي النصوص املروية ....إّن السارد يشهد بصحة احلكاية يعطي مصادرها: وظيفة الشهادة

  .فيه بعض احلوادث املرويةبضمري املتكلم ويشهد على مصدر معلوماته أو دقة ذكرياته واملشاعر اليت تولدها 

 إّن السارد يفسر الوقائع انطالقا من معرفة عامة مركزة غالًبا على شكل حكم: الوظيفة اإليديولوجية.  

ي ما هو إّال شخصية من و اي هو املرسل الذي يقوم بنقل الرواية إىل املرسل إليه أو املتلقي وهذا الر و اإن الر 

نه احملكي بضمري إية حتكي على لسان إحدى الشخصيات كاكما أنه ميكن للكاتب أن جيعل احل<<ورق

>> املتكلم وميكن أيًضا أن حيكيها على لسان سارد أجنيب عن هذه احلكاية سيكون احملكي هنا بضمري الغائب
  فكل من  1

  2>>يو الية وكذا التوثيقية وظائف يؤديها الر يالوظيفة الوصفية والوظيفة التأص<< 

  :المروي  -ب-ج-2

ي من أحداث مقرتنة بأشخاص يؤطرها فضاء من املكان والزمان واحلكاية جوهر املروي و اما يصدر عن الر هو كل 

  1:والرواية بالضرورة حتتاج إىل مرسل ومرسل إليه ويرتكب املروي من مستويني

                                                            

  .103:ص  ىل التبئري،جريار جينت وآخرون، نظرية السرد من وجهة النظر إ- 1
  .88: ص،2005الكتاب العرب، دمشق، شعرية اخلطاب السردي،منشورات احتاد : حممد عزام  - 2
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 .املبىن واملنت لدى الشكالنني الروس -

 .واحلكاية عند السردانيني) السرد(اخلطاب  -

عملية اضطالع الراوي بتقدمي مادة القصة وفق تركيب خمصوص يتيح له وجوها من املروي هو <<أي أن 

  .أي أنه يرتكب من متوالية من األحداث وكذا االحتمال املنطقي لنظامها 2.>>التصّرف كّما وكيّفا

  :المروي له - ج-ج-2

ون اجملتمع أو قضية أو فكرة ي سواء أكان معيًنا ضمن البنية أم كائنا جمهوال وقد يكو اهو الذي يتلقى رسالة الر 

حيث أنه ال ميكن  3>>يو اية ويكون موقعه مقابال ملوقع الر أنه الطرف الذي يتلقى الروا<< خياطبها الروائي أي

  .ي ومتقبلو اأن يوجه قص أو حكي دون ر 

  :مفهوم البنية السردية -3

  :في مصطلح السردية –أ -3

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

  . والنقدية على سبيل التخصيص

فقد شغل مصطلح السردية << اإلملام جبوانبه  صعبشساعته وتنوع دالالته يهذا املصطلح و لتوسع مفهوم ونظرًا 

يدا جديدا بني ضروب حيزًا واسًعا من اهتمام النقاد والدارسني مع انه مصطلح حديث  االستخدام لكنه ليس ول

   4.>>ىل زمن أفالطون وأرسطوإالغربية ألن أصوله القدمية تعود اآلداب 

                                                                                                                                                                                          

ا - 1 إلنسانية،األربعاء مركز اخلليج لدراسات،مؤسسة ترمي و عبد اهللا عمران لألشكال لثقافية و امقال، عن دار اخلليج،  :يف مفهوم السردية ومكونا
  .02:ص،2015ديسمرب 16
  .303:طرائق حتليل القصة،ص : الصادق قسومة  - 2
  .305:ص: نفسه - 3
  .15: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفين، ص: نقلة حسن أمحد العزي - 4
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علم نوع واحد من أنواع السرد بل علم السرد مبا هو خمتلف عن سواه ومبا هو مؤتلف فيه <<تعين  والسردية ال

  .1>> ومطرد يف بناء نصوصه

لنص األديب مبفاهيم وتقنيات مكّنت الناقد من الوقوف على وميكن القول أن السردية هي منهج لتحليل ا        

اليت تبحث بدورها يف ) poétique(هو الشعريةفرع من أصل كبري ) narratogy(والسردية . بنية النص

  .مكونات البنية السردية للخطاب الروائي

  :مفهوم البنية السردية–ب -3

ا متخيًال من احلوادث اليت تشكل مبىن روائيا يتجاذبه هي رسالة لغوية حتم<<: البنية السردية            
ً
ل عامل

ي واملروي له لتنتظم مبنظومة متكاملة من العالقات والوشائج الداخلية اليت تنظم و اطرفا اإلرسالية اللغوية أي الر 

م مرورا مبفا ل املروي أي احلدث صآلية اشتغال املكونات الروائية الثالثة مع بعضها ابتدءا من الرواة وأساليب روايا

ا الروائية والزمان و وكيفية بنائه  ي واملروي و ابتعالقات الر  اتقنياته واملكان وأنواعه وانتهاءوالشخصية وعالقا

البنية الشعرية والدرامية يف العصر احلديث إىل مفاهيم  قرين ض مفهوم البنية السردية الذي هووقد تعر  2.>>له

نية السردية عند فورسرت مرادفة للحبكة وعند روالن بارت تعين التعاقب واملنطق أو فالب<<خمتلفة وتيارات متنوعة 

ّسجيلة إىل تغليب احد تتعين اخلروج عن ال: التتابع والسببية والزمان واملنطق يف النص السردي وعند أودين موير

ني تتخذ أشكاال متنوعة، يو يالبن رالشكالنني تعين التغريب وعند سائالعناصر الزمنية أو املكانية على اآلخر، وعند 

باختالف املادة واملعاجلة الفنية يف كل ىن سردية متعددة األنواع وختتلف تكون بنية واحدة بل هناك ب ومن مث ال

    3.>>منها

                                                            

  .107: معجم مصطلحات نقد الرواية، ص: لطيف زيتوين - 1
ا  - 2   .02:،صدار اخلليج مقال عن:يف مفهوم السردية ومكونا
شعبة ، البنية السردية يف رواية قصيد يف التذلل للطاهر وطار مذكرة معّدة استكمال ملتطلبات نيل شهادة املاسرت: علمة فرضي، فضيلة عرجون - 3

  .09: ، ص2011األدب العريب ،ماي 
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أي البنية السردية هي جمموعة من العناصر واخلصائص النوعية ألي نوع سردي تنتظم فيما بينها بواسطة           

 وي، املرويات والوشائج الداخلية اليت تشكل هذه البنية، وتقوم هذه البنية على ثالث ركائز أساسية هي الر العالقا

  .له ىاملرو و 

رب اإلطار األكثر تعميقا ،وهلذه الرؤية أنواع متعددة توهلذه البنية رؤية خاصة تسمى الرؤية السردية اليت تع  

  :و هي ي والشخصيات الروائيةو االر  لدى النقاد الروائيني وذلك حبسب العالقة بني

  .الرؤية من اخللف -       

 .الرؤية مع-       

 .الرؤية من اخلارج-     

 :هذا وسنفصل يف هذه الرؤيات فيما يلي

  :الرؤية السردية-ج-3       

ا، فأإن مسألة  الرؤية مس ا تتداخل فيها جمموعة من العناصر املتصلة  هي << الرؤية لة معقدة نوًعا ما حيث أ

إّال أن هذا املفهوم 1>>ي مبا يروي أو على طبيعة رؤيته للمادة اليت يقدمها و اعبارة تطلق على مدى علم الر 

يستطيع أن يتغري حيث أن هذا املصطلح كغريه من املصطلحات تعرض للكثري من اخللط واالختالفات وذلك 

فحدث اختالف يف حتديد <<ح ليس عريب األصلبطبيعة احلال راجع إىل  مشكل الرتمجة وكذا كون املصطل

) الرؤية) (التبئري) (وجهة نظر(مصطلح معني هلذا املظهر التقين ،وقد أطلقت عليه عدة مصطلحات أكثرها شيوعا 

  . 2>>ي مبرويهو اوكلها تدور حول احملور نفسه وهو عالقة الر ) املوقع(

                                                            

  .303:طرائق حتليل  القصة،ص :الصادق قسومة  - 1
  .15:السرد وآليات تشكيله الفين ،ص تقنيات:نفلة حسن أمحد العزي - 2
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ا إدراك القصة من طرف تعل<<ولعل مصطلح الرؤية أشد مقاربة هلذه التقنية حيث  ق بالكيفية اليت يتم 

  1>>السارد

ية الرؤية ضمن مصدر حمدد وهذا املصدر إما أن يكون و احتديد ز  <<ميداين التبئري على أنهحل ويعرف محيد

  .أي أن األول مشارك والثاين ناقل 2>>عالقة له باألحداث رتضا الفم ياو اشخصية من شخصيات الرواية أو ر 

تعددت وتضاربت املفاهيم حول الرؤية السردية مما طلق نشري إّال أنه حدثت اختالفات كثرية كما هذا املنومن 

إّال أنه يف دراستنا هاته سنقف على حتديد تصور تودروف . جعل البحث يف مفهومها مفتوحا وقابل للتعدد والتغري

 متييزية واضحة بني أشكال الرؤية حدودا ملفهوم الرؤية حيث أن هذا النموذج ميتاز بالوضوح والتكشف وألنه يقيم 

  :  فنجده مييز بني ثالثة أنواع من الرؤية السردية وهي

  :ي اكبر من الشخصيةو االر ) vision par derriere(الرؤية من الخلف -أ-ج-3

  3>>ي عارفا أكثر مما تعرفه الشخصية احلكائية ويستخدم احلكي الكالسيكي هذه الطريقةو اوهنا يكون الر <<

يدور يف ذهن الشخصيات  السارد على دراية مبا جيري خلف اجلدران كما انه يعلم بكل ما<<أن  أي

  .4>>الروائية

مركزه يف هذا النمط الذي تفتقده كل شخصيات القصة إذ ينتقل يف الزمان واملكان دون <<ي حبكم و افالر 

يغوص فيها ويتعرف و  ب الشخصياتمعاناة ويرفع أسقف املنازل فريى ما بداخلها وما يف خارجها ويشيق قلو 

                                 .سلطة مطلقة ومعرفة تامة له هنا السارد أي أن 5>>على أخفى الدوافع وأعمق اخللجات

  :الشخصية=يو االر ) vision avec(الرؤية مع  -ب-ج-3
                                                            

  .60:ص،2007، 1تقنيات ومناهج ،دار املعارف لنشر والتوزيع ،املغرب،طالدليل إىل حتليل النص السردي ،: بوعزة حممد - 1
  .46:ص:بنية النص السردي: محيد حلميداين - 2
  .47:ص :نفسه  - 3
  .58: ص، املرجع السابق: حممد بوعزة - 4
  .158: ، صوآليات تشكيله الفين تقنيات السرد: د العزينقلة حسن أمح - 5
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أي معلومات أو على قدر معرفة الشخصية احلكائية فال يقدم لنا <<ي و اوتكون معرفة الر      

الرؤية ضمري املتكلم حيث تقوم الشخصية نفسها بسرد  <<والضمري الذي يستخدم يف هذه1>>تفسريات

  . 2>>األحداث

هناك انتقال من الضمري األول إىل الضمري  احبة إذاملسار السردي يبقى ضمن إطار الرؤية املص<<أي أن 

  .بدون تفسري أو أي شرح. ه بال زيادة وال نقصاننعلم ي  فيها ماو اوهذه الرؤية يقدم الر   3>>الثاين

  :ي اصغر من الشخصيةو االر  vision de dehors)(الرؤية من الخارج - ج-ج-3

وهو يعتمد يف  4>>لقليل مما تعرفه إحدى الشخصيات احلكائيةاي يف هذا النوع الثالث إالّ و اوال يعرف الر << 

من الشخصية وصفا ظاهريا خاليا من أي تدخل أو عتمادا كليا  على وصف ما يراه ويسمعه ا<<رؤيته 

  5.>>تأويل

ظاهر ومرئي من <<بذهن الشخصيات من مشاعر وأفكار بل يعرف ما هو دور ي يعرف ما ي هنا الو االر  -

  أصوات وحركات وألوان، ويستخدم يف هذه الرؤية ضمري الغائب كما أن األشكال السردية اليت توظف هذه الرؤية 

  

    6.>>نة مع األنواع األخرىقليلة باملقار 

تكون حمدودة ومرتبطة مبدى معرفة الشخصيات فهو ينقل  ي أو الساردو اد بأّن معرفة الر يف هذه الرؤية جن  

ووظيفته هنا ميكن  ،يراه حمدودة ومرتبطة مبدى معرفة الشخصيات احلكائية فهو ينقل ما يراه أو يسمعه ال غري ما

                                                            

  .47:صبنية النص السردي، :محيد حلميداين  - 1
  .61:الدليل إلى تحليل النص السردي، ص: محمد بوعزة -3

  .163:ص املرجع السابق،: نقلة حسن امحد العزي - 3
  .48:صاملرجع السابق، : محيد حلميداين - 4
  .166: ص ،املرجع السابق:  زينقلة حسن امحد الع - 5
  .62: صالدليل إىل حتليل النص السردي، : حممد بوعزة  - 6
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ا وظيفة وصفية خا ي يف و احات أو حىت تأويالت كما اعتدنا على الر و لية من أي تفسريات أو شر القول عنها أ

  .الرؤية من اخللف

  1:وميكن أن نلخص هذه الرؤيات السردية الثالث فيما يلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  .65-61: ص النص السردي ، حتليلالدليل إىل :حممد بوعزة   - 1
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  أنواع الرؤية

  

  مؤشراتها ومظاهرها  السارد

 املعرفة اخلارجية يعرف ما. ائبضمري الغ: املؤشر اللساين سارد غائب غري مشارك يف القصة الرؤية من اخللف

يدور يف  املعرفة الداخلية يعرف ما. يقع خارج الشخصية

حتس به من مشاعر داخلية ورغبات  دهن الشخصية وما

  .أي يعرف أكثر من الشخصية

  ضمري الغائب:املؤشر اللساين  غائب غري مشارك يف القصة الرؤية من اخلارج

احلجم (احلسي للفضاء الوصف اخلارجي  -

 ).ألشكال اهلندسيا

 الوصف اخلارجي احملايد للشخصية -

 عدم معرفة السارد مبشاعر وأفكار الشخصية -

 .على عامل اإلنسان هيمنة عامل األشياء -

  ي يعرف دخل من الشخصيةو االر  -

  ضمري املتكلم:املؤشر اللساين  حاضر أي شارك يف القصةالسارد   الرؤية مع

ا شخصية سارد تروي ماالشخصية  يف نفس  تعرف أل

  الشخصية=اآلن السارد
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  :الشخصيةبنية  -1  

  :مفهوم الشخصية -أ-1

ومن هنا . شخصية يقال أن لفالن إن مفهوم الشخصية مفهوم متداول يف االصطالح اليومي، وعادة ما  

وجب التفريق بني الشخص والشخصية فالشخص هو اإلنسان أو الفرد يف حد ذاته أما الشخصية فهي ما يتميز 

  .... . فكرية، ومكانة اجتماعية جسمانيةه هذا الفرد عن غريه من خصوصيات ب

  :مفهوم الشخصية لغة  -أ-أ - 1 

  :بن فارس فإننا جندعدنا إىل معجم مقاييس اللغة ال ما وإذا

   1>>.الشخصالشيء من ذلك  يف يدل على ارتفاعالشني اخلاء والصاد أصل واحد <<

  :جاءت على النحو التايللسان العرب البن منظور فيف أما 

  مجاعة اإلنسان وغريه: شخص الشخص<<

 ال: ويف احلديث. فقد رأيت شخصه .هنوكل شيء رأيت جسما -والشخص سواء اإلنسان وغريه تراه من بعيد

  .شخص أغري من اهللا

العظيم : والشخيصالذات فاستعري هلا لفظ الشخص  تثباإكل جسم له ارتفاع وظهور واملراد به : الشخص

  .واالسم الشخاصة شخيصةالشخص، واألنثى 

شخص وخلق عظيم بّني الشخاصة وشخص الرجل  ذا وقيل رجل شخيص إذا كان سيدا، وقيل شخيص إذا كان

  .ارتفع:   فهو شخيص أي جسيم، وشخص بالفتح شخوصا: بالضم

  
                                                            

  .254:، ص1972معجم مقاييس اللغة، حتقيق وضبط عبد السالم حممد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : ابن فارس - 1
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عال  اهلبوط وشخص السهم: ورم والشخوص: شخص اجلرح.يطرف إذا فتح عينيه وجعل ال: شخص بصره

  . السري من بلد إىل بلد: الشخوص. اهلدف

ا خصتش   .الكلمة يف الفم حنو احلنك األعلى إذا مل يقدر على خفض صوته 

   1>>.أي متفاوت صشاخكالم متشاخص  ومت

  personeشخص : أما يف قاموس الالند الفلسفي فإن

ّخص، دور، طابع، وظيفة، مش personage ، وتعين قناع مسرحي، شخصية فنيةpersonaيف الالتينية <<

   2>>. مرتبة

  :اصطالحا مفهوم الشخصية -ب- أ-1

علم النفس، علم (تعدد االختصاصات حسب ن ملصطلح الشخصية تعريفات خمتلفة ومتنوعة وذلكإ   

  :التعريفاتهذه نورد فيما يلي بعض و  ....)االجتماع، الفلسفة، السياسة، األدب

 متيز الشخص عن  اليتاجلسمية والعقلية واملزاجية واخللقية  الشخصية هي مجلة الصفات<<: علم النفس

فهي إذن كل صفة متيز الشخص عن غريه من الناس وتؤلف جانبا من  >>.غريه متييزا واضحا

  3>>.شخصيته

  

                                                            

  .2212:صلسان العرب، : ابن منظور - 1
  .963: ، ص2001، بريوت، 2خليل أمحد خليل، منشورات عويدات، ط :رموسوعة الالند الفلسفية، ت: أندريه الالند - 2
  .393: ، ص1968، القاهرة، 7أصول علم النفس، دار الكاتب العريب للطباعة والنشر، ط: أمحد عزت راجح - 3
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 الشخص كوحدة للتحليل السوسيولوجي موضوع اجتماعي حيظى مبكانة خاصة ويؤدي <<: علم االجتماع

  . فهو يؤثر ويتأثر داخل اجملتمع 1>>ؤوليات حنو ذاته وحنو اآلخرينأدوار اجتماعية تتضمن مس

 ا <<: في الفلسفة ا(يقصد بالشخص الذات الواعية لكيا ا، وهو من ) املستقلة يف إراد احلرة يف تصرفا

ل توافرت فيه صفات تؤهله للمشاركة العقلية واألخالقية يف جمتمع إنساين حبيث جتعله مييز بني احلق والباط

وعليه فالشخصية فلسفيا هي وحدة . واخلري والشر والشخصية بوجه عام، الفرد املتفوق أو الذي له سلطان

  2.>>الذات مبا فيها من وجدان وفكرة وإرادة وحرية واختيار

 يشارك يف  أما من ال. الشخصية هي كل مشارك يف أحداث احلكاية سلبا أو إجيابا<< : في األدب 

عنصر مصنوع، خمرتع ككل والشخصية . ل يكون جزءا من الوصفالشخصيات، ب ىلإاحلديث  فال ينتمي 

  3>>.الكالم الذي يصفها، ويصور أفعاهلا، وينقل أفكارها وأقواهلافهي تتكون من جمموع عناصر احلكاية 

ميكننا أن نتصور عمال أدبيا فنيا دون شخصيات فالشخصية الروائية حمورية داخل  فيه أنه المما الشك و  

ا  ا وأركا ليست هلا وجود واقعيا، << والشخصية الروائية . األساسية اليت تبين عليهاالعمل، وهي من أبرز مقوما

    4>>وإمنا هي مفهوم ختييلي تدل عليه التغريات املستخدمة يف الرواية

يدل على أن شخصيات الرواية هي شخصيات ورقية أوجدها الروائي من أجل سري األحداث  وهذا ما

مصدر إمتاع وتشويق يف القصة لعوامل كثري << وإحداث الصراع داخل الرواية وذلك كون الشخصية تعترب 

  5.>>أن هناك ميال طبيعيا عند كل إنسان إىل التحليل النفسي ودراسة الشخصية: منها

  
                                                            

اململكة العربية (1999، 1طباعة والنشر والتوزيع، طتماعية، دار عامل الكتب للالشامل، قاموس مصطلحات العلوم االج: مصطلح الصاحل  - 1
  .392:ص) السعودية

  .102: املعجم الفلسفي، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، ص: إبراهيم مدكور - 2
  .13،14: نقد الرواية، صمصطلحات معجم  :لطيف زيتون - 3
  .11:ردي، صشعرية اخلطاب السّ : حممد عزام  - 4
  .51: ص دار الثقافة،بريوت،فن القصة،: حممد يوسف جنم - 5
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ا ومن حوهلا  ومعرفة كل ما لجات، وتقوم فالشخصية تصطنع اللغة وتثبيت احلوار وتالمس اخل<< يدور يف ذا

  1.>>تشاهد باألحداث ومنوها وتصف ما

احملاور األساسية اليت الغين عنها حد ميكنها أن تقوم بدون شخصيات، فهي العنصر األكثر فعالية وأ فالرواية ال  

هي العنصر الفعال الذي يساهم يف صنع احلدث، يؤثر فيه، ويتأثر به، <<.عصام عساقلة عنهاالناقد  يقول 

ا جمموعة من األشخاص البد من  ميكن أن أن األحداث الي البديهفمن  جتري بنفسها، وإمنا جيريها أو تقوم 

أي أن الشخصية مرتبطة    2>>ي طاملا كان  من الضروري وجود احلدث فيه صوجودها يف أي عمل قص

اعل داخل الرواية يوجد فعل بدون فاعل، والف باحلدث وتتحرك داخل زمان ومكان وذلك لتخلق لب الرواية إذ ال

روبوت أو (غري بشري كائن   << يشرتط يف الشخصية أن تكون دائما بشرية فقد تكون  هو الشخصية كما ال

والشخصية هي جمموع الصفات اليت تشكل طبيعة إنسان أو حيوان، وممكن أن تكون  3>> )حيوان

لق الكاتب شخصية تلعب دورا يف تنسب هلا صفات إنسانية، فقد خي )إنسانيةغري (الشخصيات كائنات غري حية

   4 >>األحداث وهذه الشخصية يستمدها من عامل الطري أو احليوان

ا غريه، واليت هي على اختالف   -الشخصية-كما تعد الشخصية مبثابة القناع الذي يتخفى وراءه الروائي ويطالع 

تكلم أو الراوي لعمل أديب وقد يكون هو القناع لتبني ذاتية امل<<كبري مع النفس احلقيقية، وتستخدم اليوم لفظة 

  5>>والتكنية عنها مستخدما ذاتا أخرى من أشخاص القصة. صاحبه إذ قد يلجأ إىل هذا القناع إلخفاء ذاتيته

                                                            

القدس لنجيب الكيالين، حبد مقدم للمؤمتر اخلامس لكلية اآلداب القدس  هريضبناء الشخصية الرئيسية يف رواية عمر  :عبد الرمحان محدان محدان - 1
  .113:، ص2011تارخيا وثقافة، غزة، 

  .29:،ص2011، عمان، 1شخصية يف رواية اخليال العلمي يف األدب العريب، شركة الشرق األوسط للطباعة، طبناء ال: عصام عساقلة - 2
  .32:ص :نفسه - 3
  .02: ص: نفسه - 4
  .161: املعجم املوسوعي للمصطلحات الثقافية، ص: ثروت عكاشة - 5
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ا ال<< وهذه الذات داخل الرواية أو القصة  تشكل إال من اجلمل  تتولد فقط من الوحدات املعنوية وبالتايل فإ

ا، أو ا عنها  اليت تتلفظ  فال ميكن فصلها عن العامل اخليايل الذي تنتمي إليه ومن هنا  1>> تلك اليت يتلفظ 

نستنتج أن الشخصية تنتج من عامل األدب والفن واخليال فهي من ختيل الكاتب داخل النص الروائي، وليست 

  .شخصية حقيقية متثل الواقع املعاش

  :نظرة النقاد إلى الشخصية الروائية- ب- 1

ا العنصر س   ا عامل مركب متعدد الثقافات واحلضارات وأ بق وأن أشرنا إىل مفهوم الشخصية وقلنا عنها أ

الفعال الذي يساهم يف صنع احلدث، فكيف تناول النقاد الشخصية الروائية؟ وهل تتطابق نظرة النقاد التقليديني 

  .وم بتحديد نظرة كل واحد منهما للشخصية؟ أم هناك اختالف وتفاوت؟ ومن أجل معرفة ذلك سنقواحملدثني هلا

  ة التقليديةالنظر :  

م ربطوا بني الشخص والشخصية، وذلك حىت . اهتم الروائيون التقليديون بشكل كبري بالشخصية حىت أ

ا ا مر . جزء من العامل الذي حنياه، إما خريا أو شرا <<يعطوا هلا صفة الواقعية وتصوير احلياة فذهبوا إىل أ  ةآفكأ

  حيث أعطوها أمهية بالغة واعتربوها احملور األساسي إذ تساءل  2>>تعكس عصرنا وقيمنا وأمالنا وآالمنا

إن  وما العملالشخصية إن مل تكن حمور األعمال؟  ما: هنري جيمس يف مقاله املشهور فن القصة<<

عند كما هلا أمهية   3 >>مل يكن تصوير الشخصية؟ وما اللوحة أو الرواية إن مل تكن وصف طباع الشخصية 

وقد  4>>ذات منزلة إسرتاتيجية باعتبارها ملتقى الكتاب والقراء والنقاد<< :القارئ والناقد أيضا فاعتربت 

                                                            

  .157: ص،2003ائر،دراسة تطبيثية،دار األفاق،اجلز  ليل اخلطاب األديبحت: إبراهيم صحراوي - 1
  .79: ، ص1998، يف نظرية الرواية،: عبد املالك مرتاض - 2
  .96 :ص طرائف حتليل القصة،: لصادق قسومةا - 3
  .96:ص :نفسه - 4
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ت سيطرة واضحة فهلا حيث عر  الذهيب احتلت الشخصية هذه املكانة يف القرن التاسع عشر فكان مبثابة العصر 

  ......كانعلى باقي مكونات الرواية من حدث وزمان وم

هذا االهتمام الذي  غرييبوأصبحت مستقلة عن احلدث، وما احلدث إال خادما هلا، ويربط أالن روب 

ادة بالع<<أمساه  قيمة الفرد يف اجملتمع ورغبته يف السيادة أي ما شخصية بصعودل أواله روائيو القرن التاسع عشر

ختتزل مميزات الطبقة االجتماعية وأصبحت كل يفسر كون الشخصية لديهم كانت  املفرطة لإلنساين وهذا ما

على إضاءة الشخصية وإعطائها احلد األقصى من الربوز وفرض وجودها يف مجيع تعمل  عناصر السرد 

    1>>األوضاع

ميكن أن نتصور رواية  حبيث ال شيءأن الشخصية يف الرواية التقليدية كانت متثل كل  ويثبتوهذا يربز 

يغريهم خيلق فالرجال والنساء يكتبون الروايات ألن شيئا  <<.يقحمها الروائي فيها مثريةشخصية  دون طغيان

إن . تفرض نفسها عليهم فرضا إن أساس الرواية اجليدة هو خلق الشخصيات والشيء سوى ذلك شخصية ما

ابلألسلوب وزنه وللح ا، ولكن ليس لشيء من كل هذا وزن جبانب كون ال. كة وز شخصيات وللنظرة  اجليدة وز

  مقنعة، 

مقنعة فسيكون أمام الرواية فرصة النجاح أما إذا مل تكن كذلك فسيكون النسيان   نتاك فإذا ما

  .تكون مقنعة إال إذا قاربت احلياة  والمست الواقع والشخصية ال 2>>.نصيبها

 النظرة الحديثة:  

ا على اإلقناع بسبب الرتابة والتكرارلعل  ا فلم تعد قادرة  الشخصية التقليدية فقدت قدر الذي حلق 

    . 1>> .عرفهتالعن واقع جمهول وحسب، بل حىت عن الواقع املرئي واليومي الذي  <<على التعبري

                                                            

. 208: ص ،1990 ،1الفضاء،الزمن،الشخصيات،املركز الثقايف العريب،بريوت،ط بنية الشكل الروائي :حسن حبراوي - 1  
.41:لشخصيات يف روايات اخليال العلمي، صبناء ا :عصام عساقلة - 2  
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ظهور مدارس جديدة يف األدب والنقد  بعدالقرن العشرين جاء  يف وهذا الرتاجع الذي عرفته الشخصية

ا تتميز بالواقعىل الإت النظرة حيث تغري  فيما وتتميز  2>> جمرد كائن ورقي<< ىل اعتبارها إية شخصية من كو

  :تقدمي كل واحد منهم هلا يةبيني حول الشخصية الروائية وكيفبعض التصنيفات لنقاد غر  يلي

 ا  اليتالوظائف <<قام فالدميري بروب يف تصنيفه للشخصية باالعتماد على : فالديمير بروب تقوم 

وثالثني وظيفة ووضع لكل وظيفة مصطلحا خاصا  ىحدإيف  ت كما أنه حددهااحلكايا يف الشخصيات

املعتدى، املساعد،  ،الواهب: ورأى أن هذه الشخصيات األساسية تنحصر يف سبع شخصيات وهي. ا

كما   3>>كما الحظ أن كل شخصية منوطة بعدد من الوظائف. ، البطل، البطل الزائفاألمري، الباحث

  4:احدد عنصرين أساسني داخل احلكاية ومه

  .الشخصية باعتبار السند املرئي لكل األفعال املنجزة داخل احلكاية وهي كيان يتميز بالتحول والعرضية -

ميكن املساس به دون  وجود الشخصية، وهي لذلك عنصر ثابث وال ريرب  ما باعتبارهاالوظيفة  -

  .بنظام احلكاية ككل اإلخالل

 جيب االعرتاف، أوال بأن الرواية فن، <<ت الروائية يرى أنه من أجل معاجلة الشخصيا: مارتين برايس

  .ومن مت االنطالق من هذه الركيزة

ميكن اعتبارها شخصيات  كما تتواجد الشخصيات يف اجملتمع الواقعي، غري أننا الفالشخصية تتواجد يف الرواية  

الشخصية عبارة عن دالة ف. متتلكها شخصيات الرواية واقعية ألن األشخاص الواقعيني يتميزون بصفات خاصة ال

                                                                                                                                                                                          

.41:، ص2013، بريوت لبنان، 1يف ماهية الرواية، مؤسسة االنتشار العريب، ط: الطيب بوعزة  - 1  
.78:يف نظرية الرواية، ص :عبد املالك مرتاض - 2  
.25: بنية النص السردي، ص: محيد حلميداين - 3  
.49: ت اخليال العلمي، صبناء الشخصيات يف روايا: عصام عساقلة - 4  
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ختضع الشخصيات لباقي العناصر داخل النص من جتسيد فكرة على اعتبارها مركبا داخل لعبة، ومن هنا 

    1>>.القصصية وقوانينها

  أن الشخصية تشغل يف الرواية دورا  <<حدد تزفيطان تودوروف الشخصية من منطلقني ومها :فرو تودو

ا املكون ال انطالقا منه خمتلف عناصر الرواية وأن الشخصية تعرف  تنتظمذي حامسا وأساسيا حبكم أ

ا مع الشخصيات األخرى الرغبة، التواصل،  :ت ختتزل إىل ثالث عالقات  أساسيةوهذه العالقا. بعالقا

    2>>.وأن معاجلة الشخصية الروائية تكون وفق معادلة السبب النتيجة. املشاركة

 احلكي من الدراسات املثيولوجية حيث مجع بني يف  العامل  استفاد يف حتديده ملفهوم<< :غريماس

اجلانب الوظيفي والوصفي ورأى بوجود تكامل أساسي بينهما، كما أنه استفاد من اللسانيات ومن أحباث 

 :وقد حدد يف ستة عوامل وهي. فالدميري بروب وأطلق على الشخصية اسم العامل

  

  :يف ثالث عالقات هي تتألفساعد واملعارض، وهذه العوامل ليه، الذات واملوضوع املإاملرسل واملرسل 

  بني الذات واملوضوع: عالقة الرغبة

  وجتمع بني املرسل واملرسل إليه: عالقة التواصل

  3>>وفيها يتعارض املساعد مع املعارض: عالقة الصراع

ا األساسية اليت تبين الشخصية يف الرواية مهم وضروري وتبقى أحد أركا حضور إذن ومما الشك فيه أن      

ا عنصر ا اعليها، وم   . عنه الغينختالف النقاد يف حتديدها وأمهيتها إال دليل على أ

                                                                                   : أقسام الشخصية الروائية -ج-1

  .ات رئيسية حمورية وشخصيات ثانوية مساعدةتنقسم الشخصية يف الرواية إىل شخصي
                                                            

  .61،60:، صبناء الشخصيات يف روايات اخليال العلمي:عصام عساقلة   -1
  .71، 70:ص:نفسه  - 2
  .52،53:بنية النص السردي ،ص:حميد لحميدان  -  3
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  :الشخصية الرئيسية  -أ-ج- 1

ا تشكل املادة  يفدورها الواضح داخل الرواية و ولشخصية الرئيسية   جمرى األحداث وذلك أن اهتماما

ا تقوم بأدوار رئيسية  حظا األكثراألساسية للقصة وتكون  ا أل من الشخصيات األخرى يف تفاصيل شؤو

بتمفصالت متكن من رسم صورة اليت تلعب دور البطولة وهذه الشخصيات يقدمها النص <<فهي 

  .وهذه الشخصيات ترتك أثرا وختلف انفعاال عند املتلقي  1>>.هلا

  : الشخصية الثانوية - ب -ج- 1

هندسة البناء <<وهي شخصيات مساعدة ومكملة يقحمها الروائي يف العمل حيث تقوم بدور مهم يف 

أحداث الرواية أو شخصيات دورها يف صيات ذات دور كبري ومساحة واسعة نوعت بني شخحىت وإن ت

   . 2>>.مهم للبناء ابسيط ومساحته ضيقة أو صغرية يف أحداث الرواية كالمه

القصصي، وتوجه احلبكة ل العمل هح القصة، فهي تقود القارئ يف جماتوضي <<:كما تلعب دورا هاما يف

  .3>>.وءا كاشفا على الشخصيات الرئيسيةواألحداث، حبيث تلقي ض

شخصيات مسطحة وشخصيات نامية كما فعل فورسرت حيث :كم أن هناك من يقسم الشخصيات إىل 

  :متتاز كل منهما ب

  : الشخصية المسطحة -ج-ج- 1

تتطور مكتملة، وتفتقد الرتكيب وال تدهش  ال<< وهي الشخصية اليت تتميز بصفات قليلة جدا بل وثابثة فهي 

وللشخصية املسطحة فوائد  4>>القارئ أبدا مبا تقوله أو تفعله، وتكمن اإلشارة إليها  كنمط ثابت أو كاريكاتري

                                                            

  .91: ، ص1998السرد يف مقامات اهلمداين، اهليئة املصرية العامة للكتاب، : أمين بكر - 1
  .34: الشخصية الثانوية ودورها يف املعمار الروائي عند جنيب حمفوظ، ص :ةالمحممد على س - 2
  .46:فن القصة، ص: حممد يوسف جنم   - 3
  .112: ، ص1986معجم املصطلحات األدبية، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، تونس، :  إبراهيم فتحي - 4
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ا  حتتاج إىل إعادة تقدمي، كما أن القارئ يتذكرها بسهولة وتبقى ثابتة  سهلة التمييز عند ظهورها، ال<< منها أ

ا ال   .1>>تتبدل نتيجة للظروف يف خميلته أل

   :الشخصية النامية -د-ج- 1

عمق واضح وأبعاد مركبة وتطور مكتمل وقادرة على أن تدهش القارئ << وهذا النوع من الشخصية هلا 

بعدة صفات وقد تتضارب هذه الصفات أحيانا أو تتعقد << حيث متتاز   2>>إدهاشا مقنعا مرات عدة 

ا فتصل حد التناقض، وهلذا فإننا ال ا نستطيع أن نتنبأ بسلوكها أل ومفاجأة القارئ بصور . تفاجئنا بتصرفا

ا شخصية . مقنعة هي احملك يف متييز الشخصية النامية فإذا مل تفاجئنا بعمل أو بصفة جديدة فمعىن ذلك أ

     3.>>وإذا مل تقنعنا فهي مسطحة تتظاهر بأن تكون نامية. مسطحة

تكمل بعضها  ااألدبية الروائية ذلك أ وعموما فإن كل من الشخصية املسطحة والنامية تتوفر يف األعمال

وبواسطتها نتمكن من معرفة عمق . البعض، فالرواية مثل احلياة، واحلياة جتمع خمتلف أنواع الشخصيات

        .الشخصية النامية وهذا هو دورها داخل الرواية

  :خصية البطلش -د-1

يعترب العمود الفقري للعمل << إذ يعد البطل من الشخصيات الرئيسية داخل العمل الروائي         

بصفات <<يف الرواية وهو من يسري األحداث حيث يتميز  فهو من يلعب الدور األساسي 4>>الروائي

وقوى يتعاطف معها القراء دون غريه من الشخصيات وقد يكون صراع الرواية بني هذه الشخصية 

وبني  هع داخل نفس البطل أو يدور بينوشخصيات أخرى تتسم بصفات ينفر منها القراء، أو يدور الصرا 

                                                            

  .44،45: ي، صبناء الشخصية يف روايات اخليال العلم: عصام عساقلة - 1
  .112: معجم املصطلحات األدبية، ص: إبراهيم فتحي - 2
  .58:حتوالت احلبكة، ص : خليل رزق - 3
  .05:، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائرية،ص1983-1970الشخصية يف الرواية اجلزائرية من  :بوجيرة بشري - 4
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وذلك حسب موضوع الرواية ومن أجل معرفة وحتديد البطل داخل العمل الروائي البد من   1.>>األقدار

  2:أساليب خاصة تساعد يف ذلك حيددها فيليب هامون يف أربعة أساليب وهي

  ومة من الشخصيات حمر  هي جملموعة من املواصفات اليتتكون الشخصية سند : أخالقيةمواصفة

أما . مشخص، مصور: األخرى، أو متتلكها بدرجة أقل ومن هذه املواصفات أن البطل يكون

 وال تصويرمشخص  الشخصيات األخرى، ال

  جمهول  ≠مكين. ملقب

  .وضيع ≠نبيل

 ظهور يف : ويعتمد األمر هنا بنمط تركيزي كمي وتكتيكي يعتمد أساسا على: توزيع خالفي

اية(لحكاية اللحظات احلامسة ل ظهور وحيد ≠ظهور مستمر. ظهور يف حلظات غري هامة ≠ )بداية و

 .أو على فرتات

 تدخل إىل اخلشبة النصية إال مرفوقة بشخصية أو شخصيات  هناك شخصيات ال :استقاللية خالفية

يظهر البطل منفردا أو مع أية  ى يف حني الأخرى أي يف جمموعات ثابتة شخصية تستدعي أخر 

متتاز الشخصيات الثانوية إال  يف حني ال ،اخلارجي  ارتاز البطل باحلوار الداخلي وباحلو مي. شخصية

 .مكانية غري مرتبطة مبكان حمدد سلفا ، وميتاز بقدرته على التنقل يف الفضاء حبركةاخلارجي باحلوار

 انطالقا من منت حمدد بشكل الحق، ومن . يتم هنا حتديد الشخصية، بشكل ما :وظيفة خالفية

. هلا املنظم للمحموالت الوظيفية اليت كان سنداجعية جملموع السرد وللمجموع الضروري وجود مر 

      .واملثمنة من طرف ثقافة العصر

  :هذه اخلالفية تستند غالبا على ن إ

                                                            

  .78:، ص1974، بريوت، 2لغة واألدب، مكتبة لبنان، طمعجم املصطلحات العربية يف ال: كامل املهندس،جمدي وهبة - 1
  .100-93:، ص2012سيميولوجية الشخصيات الروائية بنكراد، داركرم اهللا، اجلزائر، : فيليب هامون - 2
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 تلعب دور الوسيط  شخصية ال  ≠) ل املتناقصاتحت(شخصية واسطة  -

 تتشكل من خالل قول  ≠تتشكل من خالل فعل  -

  )صية موصوفة فقطشخ(أو من خالل كينونة

 تنهزم أمام املعيق  ≠عالقة مع معيق  يف -

 تشكل ذاتا ال  ≠ذاتا واقعية  -

 متلك رغبة يف الفعل ال ≠رغبة تضعها يف عالقة مع املوضوع  -

 تتلقى أخبارا ال  ≠تتلقى أخبارا   -

 حتصل على مساعدين ال  ≠حتصل على مساعدين  -

  ن حاضر فيها بصورة ظاهرة  وذلك لوفرة فالبطل إذن يستحوذ على معظم  أحداث الرواية ويكو 

جعل حممد بوعزة حيدد جمموعة من املعايري الكمية والنوعية اليت متكن  وهذا ما. واإلشارات الدالة عليهاملعلومات 

قياس الكمي من خالل وفرة املعلومات والعالمات واإلشارات عن البطل باملقارنة املف<< .من التعرف على البطل

  .ألخرىمع الشخصيات ا

  :وأما املقياس النوعي فيتعلق بطريقة بناء الشخصية وتقدميها يف اخلطاب السردي وذلك من خالل  

  )متلكها الشخصيات األخرى التفرد بصفات ال(التفرد -     

مبعىن تقدميه يف سياقات وحاالت ترسخه يف ذاكرة القارئ، فهو أول من يسمى، : أشكال ظهوره وحضوره -

  .وأول من يوصف

داخل ) مفضلة(تكون مثمنة تستند إىل غريه، وغالبا ما تسند إليه وظائف وأدوار ال: موقعه يف نسق احلكي -

  .الثقافة واجملتمع
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      1>>.حيث حيدد النوع األديب البطل يشكل قبلي وذلك يف السرية الذاتية: التحديد القبلي -

   :أشكال تقديم الشخصية -ه-1

    :وتتعد أشكال التقدمي إذ جند. ا الروائي شخصياته يف الرواية يقة اليت يقدمأشكال التقدمي الطر واملقصود ب

وذلك حني يكون مصدر املعلومات عن  :الطريقة غير المباشرة والمقياس النوعي -أ-ه- 1  

الشخصية هو السارد، حيث خيربنا طبائعها وأوصافها، أو يوكل ذلك إىل شخصية أخرى من شخصيات 

احلالة يكون السارد وسيطا بني الشخصية والقارئ، أو تكون إحدى شخصيات الرواية الرواية، ويف هذه 

فاملقياس النوعي أداة الغين عنها ملعرفة مصدر املعلومات حول  <<وسيطا بني الشخصية والقارئ 

   2>>الشخصية ونوعية اجلهات اليت بنتها

خصية هو در املعلومات عن الشوذلك حني يكون مص :الطريقة المباشرة والمقياس الكمي - ب-ه-1  

ا باستعمال ضمري املتكلم، فتقدم معرفة << الشخصية نفسها، ومبعىن أن الشخصية تعرف نفسها بذا

ا هي، أو من خالل الوصف الذايت ا بدون وسيط، من خالل مجل تتلفظ    3>>.مباشرة عن ذا

   :مظاهر الشخصية -و-1  

ا اليت تتميز من أجل  أن تكون لدينا صورة حمددة عن بن اء الشخصية وحىت نتمكن من حتديد أفعاهلا وصفا

  :لنا إال من خالل تىا كل شخصية عن األخرى وجب علينا معرفة مظاهرها وخصائصها وهذا ال يتأ

 وهو املادة األوىل اليت << إذ يعترب املظهر اخلارجي أحد األبعاد املكونة للشخصية : المواصفات الخارجية

فالشك أن حجم الشخصية وقوامها وشكل . هم الشخصية والتعرف عليها بصورة مباشرةتساعدنا على ف

                                                            
  .40- 36:الدليل إلى تحليل النص السردي ، ص:محمد بوعزة   -  1

  .162:الرواية العربية البناء والرؤيا، ص :وحي الفيصلر مسري  - 2
  .31:الدليل يف حتليل النص السردي، ص: حممد بوعرة - 3



 نات البنية السردية مكو   ..................................................................................  الفصل األول

 
37 

وأنواع املالبس وغريها يؤثر على انطباعاتنا عن الشخصية وميثل يف الوقت ذاته، مادة . الفم واألنف والعني

صية واقعية وكذلك لربط بني مظهر الشخوهذا حىت تكتسب الشخصية نوعا من ال 1>>للتفسري والتحليل

مظهر للف. صاحبه وتوجهه بل وحىت نفسيتهذلك أن املظهر اخلارجي يعرب عن فكر . اخلارجي وبني طباعها

  .تكون إال من خالل الوصف والطريقة األنسب لتحديد هذه املالمح ال. اخلارجي إحياءات ودالالت خاصة

 بكينونتها الداخلية إذ . لشخصيةويتعلق األمر يف هذا اجلانب باحلياة  النفسية ل: المواصفات السيكولوجية

يلجأ الكاتب إليها قصد التعرف أكثر على الشخصية وذلك من خالل األفكار واملشاعر واالنفعاالت 

ا تتخذ عدة أمساء أو صفات تلخص هويتها<<  والعواطف فالشخصية تكون أما . مبثابة دالة من حيث أ

ا، وأقواهلا  يقال عنها بواسطة مجل الشخصية كمدلول فهي جمموع ما متفرقة يف النص أو بواسطة تصرحيا

وهذه التصرحيات واألقوال والسلوكات بدورها توحي ببعض  املعاين كما تعرب ردود الفعل عن  2>>وسلوكها

اليت تشري إىل احلاالت . وذلك عندما تعلق عن موضوع ما أو من خالل مالمح وجهها. دواخل الشخصية

<< للوقوف على حالتها على اعتبار أنه حلالة الوصف الداخلي هو السبيلاليت تعيشها ويكون  يف هذه ا

تتبع للحاالت النفسية، وتغريات هذه احلاالت حسب تغيريات األوضاع واملواقف النامجة عن تعاقب 

ا فاحلالة النفسية ليست ثابتة بل متغرية وهي مرتبطة باألوضاع اخلارجية واألحداث  3>>األحداث ومسببا

ا وتتعرض هلااليت مت   .ر 

 وإيديولوجيتها وعالقتها  الشخصية االجتماعية<<ع ا وضأوتتعلق مبعلومات حول : المواصفات االجتماعية

/ فقري: االجتماعي وضعهاإقطاعي، / برجوازي/ طبقة متوسطة/ عامل:املهنة، طبقتها االجتماعية(االجتماعية 

  4.>>....)رأمسايل، أصويل، سلطة: غين، إيديولوجيتها

                                                            

  .138: بناء الشخصيات، ص: عصام عساقلة - 1
  .51: بنية النص السردي، ص: محيد حلميداين - 2
  .106:حتليل اخلطاب األديب، ص: إبراهيم صحراوي - 3
  .28: الدليل إىل حتليل النص السردي، ص: حممد بوعزة - 4
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وظات الوصفية ف سبيل تقدمي هذه الصفات وجب التمييز بني املواصفات واألفعال أي املليفإذن و     

   <<:وذلك من خالل وظات السرديةفواملل

تسري، (حيث تعتمد امللفوظات السردية صيغة األفعال يف تقدمي الشخصية : صيغة تقدمي الشخصية/ أ  

  ....)عرجاء، طويلة القامة(يغة الوصفبينما تعتمد امللفوظات الوصفية ص....) توقفت

الحتتاج إىل  ...) عرجاء، طويلة(حيث تقدم امللفوظات الوصفية معلومات ظاهرة : طبيعة املعرفة/ ب  

استنباط وتأويل القارئ، أما امللفوظات السردية فتقدم معلومات ضمنية، حيث أن القارئ مدعو الستخراج  

ا تنط أو . (مثال .فأفعال املشيء . يل عليه األفعالحت واستكشاف مظاهر الشخصية من خالل ما تسيري كأ

ا تقدمها بطريقة ىنمبع) الشخصية(حتيل على طريقة مشيتها ....) حتاول القفز، توقفت لتعدل مشيتها  أ

  1>>.الذي يقدمها بطريقة مباشرة" العرجاء"وصف  خبالفضمنية غري مباشرة، 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  .30:ص دليل إىل حتليل النص السردي،ال:حممد بوعزة  - 1
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  :الزمــــــنبنية  -2 

  :مفـــــــــــــهوم الزمن -أ-2

ث عنه وحماولة حتديد ماهيته إن الزمن من بني املفاهيم الكربى اليت ظل الفكر البشري يف رحلة البح  

  .وج إىل حقيقتهوالول

  :مفهوم الزمن لغة -أ-أ- 2

  :كتاب العني على النحو التايليف  وقد ورد لفظ الزمن 

يف الذكر  الزمىن: واجلمع. يزمن زمنا وزمانةزمن : والفعل .ذو الزمانة: الزمن من الزمان، والزمن: زمن<<

  .واألنثى

  1>>وأزمن الشئ، طال عليه الزمان

  ويف احملكم. اسم لقليل الوقت وكثريه: الزمن والزمان: وزمن<<

شديد، ويكون الزمان شهرين إىل ستة أشهر والزمان يقع على الفصل من فصول السنة وعلى مدة والية : زامن

  2>>.لىيف احليوانات، ورجل زمن أي مبتأفة . شبه الزمانهالرجل وأ

  

  

                                                            

، بريوت لبنان، 1كتاب العني، حتقيق عبد احلميد هنداوي، منشورات حممد علي بيوض، دار الكتب العلمية، ط: اخلليل بن أمحد الفراميدي - 1
  .195:، ص2002

  .1867:لسان العرب ،ص:ابن منظور -  2
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مقولة من الفكر عند بعض الفالسفة وهو مقولة من مقوالت << ن الزمن خيتلف يف حتديده فهو أكما 

الوجود عند البعض األخر، وهو من الناحية اللغوية يدل على قليل الوقت أو كثريه، أما من الناحية الفلسفية 

 مرئي حيسن به اإلنسان دون أن مير عرب حواسه حياربه أو يهرب منه، يرهبه دون أن يعرفه إنه  امتداد غريفهو 

ائي غري حمدد، شبيه <<فالزمن مفهوم صعب اإلمساك به، فهو  1>>فعل مشوب بالغموض وسط ال

غري منقسم  باملكان جتري فيه مجيع احلوادث، فيكون لكل منها تاريخ، ويكون هو نفسه مدركا بالفعل إدراكا

  2>>.فقطدا بنفسه أو كان موجودا يف الذهن سواء كان موجو 

  :في الخطاب السرديالزمن  -ب-أ- 2

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

م النقدية  موايف العمل الروائي ويعد الشكالنيون الروس أوائل من اهت يشكل حمورا جوهريا،  بالزمن يف دراسا

 القيمة يف العمل السردي ال<<وقاموا ببعض الدراسات عليه، فتوصلوا إىل أن . فأدرجوه ضمن نظرية األدب

 3>>تكمن يف طبيعة العالقات اليت تربط بني أجزاء تلك األحداث تكمن يف طبيعة األحداث بقدر ما

هذان املصطلحان اللذان توسعت  .ن احلكاية وزمن السردمييز بني زموا إىل نتيجة مكنتهم من التصحيث خل

الذي حيرك األحداث داخل  باعتبارهأصبحا جماال واسعا لتحليل البناء السردي . فيما بعدحوهلما الدراسات 

فمن املمكن أن نقص حكاية دون تعيني مكان احلدث ولو كان بعيدا عن املكان الذي نرويها << الرواية 

تستطيع أن حتقق   فالرواية ال 4>>حيل علينا أال حندد زمنا بالنسبة إىل زمن فعل السردفيه، بينما قد يست

ا داخل الزمن يف شكل سلسلة متواليات من األنات املتسارعة أو املتباطئة <<:كينونتها إال من خالل    جريا

                                                            

  .14:، ص2007اجلزائر،  ال يف الشمس منودجا، موفم للنشر،جتربة الزمن يف الرواية العربية، رج:خمتار مالس - 1
  .637: ، ص1982، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، 1املعجم الفلسفي ج: مجيل صليبا - 2
.38: تقنيات السر دوأليات تشكله الفين،  ص :نقلة حسن أمحد الفري - 3  
. 103:ص معجم نقد مصطلحات الرواية، :لطيف زيتوين - 4  
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على أنه  "سرياتقاموس ال"برنس يف قاموسه  دالوقد عرفه جري  1>>أو املرتاوحة بني التسارع والتباطؤ

الرتتيب الزمين، املسافة، القائمة بني املواقف واألحداث املروية وسردها،  "السرعة"جمموع العالقات الزمنية<<

  2.>>بني القصة، اخلطاب، السرد

زمن القصة الذي خيضع << محيد حلميداين بالقول هوحدد. فالزمن ينقسم إىل زمن القصة وزمن السرد

ذا طقي لألبالضرورة للتتابع املن وعليه خيتلف الزمن يف  3>>التتابع املنطقي حداث بينما اليتقيد زمن السرد 

الطبيعة فإذا كان الزمن يف احلقيقة خيضع لرتتيب زمين يف عنه يف احلكاية، وخيتلف يف احلكاية عنه  السرد

. املاضي باجتاهأي عود إىل اخللف منطقي فإنه يف احلكاية خيتلف عن ذلك فقد يتجه حنو املستقبل كما ي

  4:فيما يليفالروائي يتعامل مع الزمن حسب رغباته وقدراته الفنية ويوضح محيد حلميداين الرتتيب 

  أ             ب            ج                د  

فهذا الرتتيب املنطقي لألحداث أما الروائي فله احلق يف التالعب بالزمن فيتخذ شكال مغايرات كأن يكون 

  :النحو التايل على

  أ      ب                 د        ج        

  نتجيؤدي إىل حدوث املفارقة الزمنية أي مفارقة زمن السرد مع زمن القصة في وهذا ما

  

  

                                                            

.22:جتربة الزمن يف الرواية العربية، ص :سخمتار مال - 1  
.192:قاموس السريات، ص :جريالد برنس - 2  
  .73: ي، ، صالسردبنية النص  :محيد حلميداين - 3
  .73،74:ص : نفسه - 4
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  د           ج                     بأ                                    

  

  

  ب              أ                   د      ج                                

  .إذن فهذه املفارقة حتدث عندما يتخالف الزمنان فيما بينهما    

وتربز زمانية األثر األديب من خالل العالقة بني القصة واحلكاية، وتتحدد هذه حيث يكسر الروائي التسلسل 

 ألحداث وتسلسلها يف القصة، والعالقة بني الفرتاتالعالقة بني الرتتيب الزمين ل<< العالقة عرب ثالثة أوجه 

وأخريا، العالقة ) سرعة السرد(اليت تستغرقها هذه األحداث يف احلكاية واملساحة النصية اليت تقابلها يف القصة

    1.>>بني تواتر احلدث الواحد يف احلكاية وتواتره يف القصة 

   )Lordre tempore (النظام الزمني(المفارقة الزمنية  -ب-2

دراسة الرتتيب الزمين حلكاية ما مقارنة نظام ترتيب << :وهي طريقة الرتتيب الزمين لألحداث داخل القصة وتعين

األحداث أو املقاطع الزمنية يف اخلطاب السردي بنظام تتابع هذه األحداث أو املقاطع الزمنية نفسها يف 

أحداث يف رواية ما مع الرتتيب الطبيعي ألحداثها  إذ ليس من الضروري أن يتطابق تتابع وترتيب   2>>القصة

ا جرت بالفعل   .سرتجاع االستباق واال:ومها  ينضوي حتت هذا الرتتيب نسقان زمنيان أساسيان و.كما يفرتض أ

                                                            

  .49:حتليل اخلطاب األديب، ص:إبراهيم صحراوي - 1
  .47:، ص2003، 3ليل األزدي، عمر احللي، منشورات االختالف، طحممد معتصم وعبد اجل :خطاب احلكاية، تر: جريار جينيت - 2
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فقد ورد يف  وهو الشكل األخر من أشكال الفارقة الزمنية، : Analepsisاالسترجاع  -أ-ب- 2

املاضي انطالقا من احلاضر، استدعاء حدث  باجتاه مفارقة  زمنية <<  نهبرنس أ الدقاموس السرديات جلري 

أو اللحظة اليت تنقطع عندها سلسلة األحداث املتتابعة زمنيا لكي ختلي مكانا أو أكثر وقع قبل حلظة احلاضر 

منية اليت فهو بذلك يتوقف عند نقطة معينة ليعود إىل الوراء موردا أحداثا سابقة للنقطة الز  1>>لالسرتجاع 

  .بلغها السرد

<< .االسرتجاع يهدف بالضرورة إىل اسرتجاع وإعادة موقف أو حدث سبق وقوعه يف احلدث احملكي

العودة إىل الوراء السرتجاع أحداث تكون قد حصلت يف <<واالستذكار كما يطلق عليه حسن حبراوي هو 

    2>>املاضي

ن تتالعب بالزمن وحترره من لرواية، واستطاعت من خالله أفهو من أبرز العناصر السردية اليت استفادت منها ا

  .ته اخلانقةخطي

ة يف القصة والتعريف أكثر ببعض املعتمكما أن االسرتجاع يتيح فرصة مهمة من أجل إلقاء  الضوء على اجلوانب 

ئي البناء الروا  الشخصيات إضافة إىل توضيح بعض الغموض خاصة أن االسرتجاع لبنة أساسية من لبنات

  . سرتجاعات يؤدي إىل ختلخلهوإسقاط إحدى اال

  : االسرتجاع عند جريار جينت ينقسم إىل ثالثة أنواعو 

 ذلك االسرتجاع الذي تظل سعته كلها خارج سعة احلكاية األوىل،  وهو: استرجاع خارجي

حيدة هي ألن وظيفتها الو . فاالسرتجاعات اخلارجية التوشك يف أي حلظة أن تتداخل مع احلكاية األوىل

                                                            

  .52:قاموس السرديات، ص: جريالد برنس - 1
  .119:بنية الشكل الروائي ، ص: ن حبراويحس - 2
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إكمال احلكاية األوىل عن طريق تنوير القارئ، حيث توضح األخبار األساسية يف القصة وإعطاء 

  .معلومات إضافية

 ويكون حقله الزمين متضمنا يف احلقل الزمين للحكاية األوىل، فهو العودة إىل ماض : استرجاع داخلي

 :الحق لبداية الرواية وقد تأخر تقدميه يف النص وينقسم إىل

 ناوله احلكاية تاملضمون القصصي نفسه الذي ت وهو الذي يتناول: خلي مثلياسرتجاع دا

 :األوىل وهو نوعان

   احلكاية  ستعادية اليت تأيت لتسد فجوة سابقة يفويضم املقاطع اال :ياسرتجاع داخلي مثلي تكميل -   

ا جهارا وأحيانا حيث تعود احلكاية يف هذا ا:اسرتجاع داخلي مثلي تكراري-              لنمط على أعقا

  .صراحة لتذكري بأحداث سبق الوقوف عندها وهي تلميحات من احلكاية إىل ماضيها اخلاص 

  ا و  :غريياسرتجاع داخلي يتناول خطا قصصيا خمتلفا عن مضمون احلكاية األوىل، أي أ

 ابتغشخصية قها، وإما بحديثا ويريد السارد إضاءة سوا إدخاهلاتتناول إما شخصية يتم 

  .عن األنظار منذ بعض الوقت وجيب استعادة ماضيها قريب العهد

  1>>.ويسمى خمتلطا ألنه بني الداخلي واخلارجي<<: استرجاع مختلط -

  

  

  

  

                                                            

  .64-60:ص ،خطاب احلكاية: جريار جينيت - 1
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  االستــــــــــــــــرجاع                                                       

  

  خارجي                 خمتلط                        داخلي                            

  

  

  داخلي غريي           داخلي مثلي       

  

              

  مثلي تكميلي             مثلي تكراري                 

  مخطط تنفيذي لتنفيذ تقنية االسترجاع 

  االستباقProleepsis :  ذي يتجه صوب املستقبل أحد أشكال املفارقة الزمنية ال<< وهو

انطالقا من حلظة احلاضر، استدعاء حدث أو أكثر سوف يقع بعد حلظة احلاضر أو اللحظة اليت ينقطع 

  1.>>عندها السرد التتابعي الزمين لسلسلة األحداث لكي خيلي مكانا لالستباق

لنقطة الزمنية اليت ومن هذا املنطلق فاالستباق إذن هو إيراد وذكر حدث قبل وقوعه، فيتجاوز الراوي ا

  . بلغها السرد يف احلاضر موردا أحداثا أتية مل يبلغها السرد بعد
                                                            

  .158: قاموس السرديات، ص :جريالد برنس - 1
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ا أو ميكن القفز إىل األمام أو اإل<< ا أنه كم خبار القبلي، وهو كل مقطع حكائي يروي أحداثا سابقة عن أوا

  1.>> توقع حدوثها

  :ام إذ يقول عن االستباق بأنهوال خيتلف حسن حبرواي يف حتديده ملفهوم االستباق عن حممد عز 

الستشراف مستقبل األحداث . القفز على فرتة ما من زمن القصة وجتاوز النقطة اليت وصلها اخلطاب<< 

   2.>>سيحصل من مستجدات يف الرواية  والتطلع إىل ما

وذلك  ستباقي هي عدم الدقة ومترجحه بني إمكانية احلدوث وعدمها،جعل أبراز خصيصة للسرد اال وهذا ما

يؤكد  تتصف باليقينية، فما مل يتم قيام احلدث بالفعل فليس هناك ما كون املعلومات اليت يقدمها ال<< 

ألحداث نتوقع حدوثها  3>>االنتظارجيعل من االستشراف حسب فينريخ شكال من أشكال  حصوله وهذا ما

  .يف املستقبل

  .قبل أوانه إليه   اإلشارةتقدمي حدث أت أو  واالستباق يف أبسط تعريف له هو سبق ذكر األحداث عن طريق

  .عاليناالستباق التمهيدي، واالستباق اإل: واالستباق حسب حسن حبراوي يأيت على نوعني ومها

 ا الشخصية ملستقبلها اخلاص يتخذ  <<وهو الذي : االستباق التمهيدي صيغة تطلعات جمردة تقوم 

    4.>>ومعانقة اجملهول واستشراف أفاقه العنان للخيال إلطالقفتكون املناسبة ساحنة 

 خيرب صراحة عن سلسلة األحداث  << وخيتلف عن االستباق التمهيدي يف كونه: االستباق اإلعالني

ا رب عن ذلك بطريقة ضمنية يتحول تو اليت سيشهدها السرد يف وقت الحق، ونقول صراحة ألنه إذا أخ

                                                            

  .107: ، ، صشعرية اخلطاب السردي: حممد عزام - 1
  .132:بنية الشكل الروائي، ص: حسن حبراوي - 2
  .133: ص :نفسه - 3
  .133:ص :نفسه - 4
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  1. >>إىل استشراف متهيدي

  املفارقة الزمنية                                                     

  

  االسرتجاع                                        االستباق                              

        

  تلطخارجي           خم           داخلي        متهيدي                  إعالين                             

  

  داخلي مثلي                       داخلي غريي                                               

  

  مثلي تكراري         مثلي تكميلي                                                   

  

  مخطط بياني للمفارقة الزمنية                                       

  :)اإليقاع الزمني(الستغراق الزمنيا -ج-2

باملدة اليت تستغرقها أحداث ) زمن اخلطاب(يرتبط االستغراق الزمين بعالقة الوقت الالزم لقراءة النص السردي 

  ).زمن احلكاية(احلكاية

  :وختتلف وترية سرد األحداث داخل الرواية وذلك من خالل
                                                            

  .137: صبنية الشكل الروائي،:حسن حبراوي - 1
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التقنيات من أجل إخراج روايته يف أمجل صورة وجعلها  سرعتها وبطئها حيث تفنن الروائي يف استعمال خمتلف

تقنيات حكائية يدرس من خالهلا الزمن حيث شيقة ومشبعة باإلثارة ولتحقيق هذه الغاية فقد اقرتح  جريار جينت 

حركات السرد وهي أربع حركات سردية، واليت سنسميها من اآلن فصاعدا احلركات السردية <<أطلق عليها 

ما منذ حني األربع، هي ال ووسيطان مها املشهد الذي هو حواري يف ) ومها  احلذف والوقفة(طرفان اللذان ذكر

  1>>أغلب األحيان، واجململ

  :ويضم، احلذف واخلالصة: تسريع السرد  -أ-ج- 2    

 القطع(الحذف(Ellipse :يعرفه عبد الرمحن عبد السالم يف كتابه تعالقات اخلطاب بأنه 

  2>>حلة زمنية قد تطول أو تقصر فيعمد إىل إلغائها إن إضمارا أو تصرحياقفز القاص فوق مر << 

قطع جتاوز بعض املراحل من ال<< يبينه محيد حلميداين بقوله وذلك باستعمال صيغ مناسبة لذلك وهذا ما

  أو » ومرت سنتان « : القصة دون اإلشارة، بشيء إليها، ويكتفي عادة بالقول مثال

  3>>...........»البطل من غيبته  انقضى زمن طويل فعاد« 

قصرية من زمن القصة وعدم تقنية زمنية تقضي بإسقاط فرتة طويلة أو <<كما يعرفه حسن حبراوي أنه 

فاحلذف إقصاء زمين يلجأ إليه الروائيون لتجاوز مرحلة اليريد  4>>ا جرى فيها من وقائع وأحداث ملالتطرق 

  .ليها فقطا معاجلة نصية بل يشري إد معاجلتهاحلديث عنها بإسهاب كما اليري

لفرتات الزمنية اليت تستغرقها د القصصي يتكون من إشارات حمددة لشكل من أشكال السر <<واحلذف 

                                                            

  .108: خطاب احلكاية، ص: جريار جينت - 1
  .43: ، ص2005، القاهرة، 1ضارة، طأمنودجا، مركز احل" طه حسني"تعالقات اخلطاب السردية واملقالية :عبد الرمحن عبد السالم، - 2
  .77:بنية النص السردي، ص: محيد حلميداين - 3
  .156: الروائي، ص شكلبنية ال: ن حبراويحس - 4
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  .كما أنه مسة من مسات الرواية املعاصرة  1.األحداث  يف تناميها باجتاه املستقبل أو يف تراجعها حنو املاضي

بإلغاء الزمن امليت يف القصة والقفز باألحداث إىل األمام بأقل   وقد حدد جريار جينت احلذف أو اإلسقاط

ا   :كما قسمه  إيل انواع  2>> إشارة أو بدو

 إىل ردح الزمن الذي ) حمددة أو غري حمددة(اليت تصدر إما عن إشارة <<وهي : الحذوف الصريحة

وإما عن حذف » نيت بضع سنمض«  منط سريعة جدا من  مالت جم واألمر الذي مياثلها مع. حتذفه

  3>>»بعد ذلك بسنني«مطلق مع إشارة إىل الزمن املنقضي عند استئناف احلكاية ومنطه هو

 واليت إمنا ميكن القارئ أن بالذات  تلك اليت اليصرح يف النص بوجودها <<  :الحذوف الضمنية

يظهر احلذف يف  فال 4>>ل االستمرارية السردية ن ثغرة يف التسلسل الزمين أو احناليستدل عليها م

 .النص والتوجد إشارة عليه وعلى القارئ أن يكشفه بنفسه

 يانا يستحيل وضعه يف أي موضع كانهو الذي يستحيل موقعته، بل أحو <<:الحذوف االفتراضية 

 .فال توجد أية قرائن تدل عليه وقد يظهر من خالل انقطاع استمرارية الزمن 5>>

  الخالصةResumé)المجمل (: 

يف مقاطع دون  حيث يلخص الروائي عدة سنوات<<يع لألحداث أو األعمال املاضية وهي سرد سر 

اخلوض يف تفاصيل األعمال أو األقوال فهو جيمع سنوات برمتها يف عدد حمدود من األسطر أو بضع 

  6>>.فقرات

                                                            

  .78حتوالت احلبكة، ص : خليل رزق - 1
    .116: خطاب احلكاية، ص: جريار جينيت - 2
  .117: ص :نفسه - 3
  .118:ص :نفسه - 4
  .118:ص :نفسه - 5
  .75: ، صاملرجع االسابق: رزق خليل - 6
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بضع فريوي الراوي أحداثا كثرية ومتنوعة جرت يف مدة زمنية طويلة قد تصل إىل سنوات وزمن غابر يف 

  1.>>اختزاهلا يف صفحات وأسطر أو كلمات قليلة دون التعرض للتفاصيل << سطور أو فقرات أو 

تكون وحدة من زمن القصة تقابل << :تتحقق إال عندما  وعلى العموم فإن اخلالصة كتقنية زمنية ال

  2>>وحدة أصغر من زمن الكتابة تلخص لنا فيها الرواية مرحلة طويلة من احلياة املعروضة

حدث ما أو جمموعة من األحداث يف زمن <<واخلالصة عند خمتار مالس هي َما ذكر فيه السارد 

وذلك من أجل تفادي أي تكرار ممل قد يضر بالفاعلية اجلمالية، أو أي . نصي، يتميز بالقصر والتكثيف

  3>>يكون هلا أثرها الفين والداليل يف تشكيل معمارية الرواية  متديد لألحداث قد ال

ومن هذا املنطلق فقد حددت سيزا قاسم  جمموعة من الوظائف اخلاصة بتقنية التلخيص نذكر 

  <<:منها

  .املرور السريع على فرتات زمنية طويلة -              

  .تقدمي عام للمشاهد والربط بينهما -              

  .تقدمي عام لشخصية جديدة -              

  .يات الثانوية اليت التسع النص ملعاجلتها معاجلة تفصيليةعرض الشخص -              

  .اإلشارة السريعة إىل الثغرات الزمنية وما وقع فيها من أحداث -              

  4>>.تقدمي االسرتجاع -             

  .ويضم املشهد والوقفة: تعطيل السرد -ب-ج-2
                                                            

  .75: بنية النص السردي، ص :محيد حلميداين - 1
  .145: الروائي، ص الشكلبنية ا: ن حبراويحس - 2
  .57: جتربة الزمن يف الرواية العربية، ص: خمتار مالس - 3
  .82: ، ص2004ة العامة للكتاب مبصر، بناء الرواية، دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ، مطابع اهليئة املصري: سيزا قاسم - 4
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  المشهدScéne : ث، وخيص احلوار حيث يغيب الراوي حمور األحدا<< ويعرفه حممد عزام بأنه

افتتاحية عندما يشري إىل ويتقدم الكالم كحوار بني الشخصيات، كما ميكن أن تكون للمشهد قيمة 

اية فصل  ليوقف جمرى السرد فتكون له قيمة دخول شخصية إىل مكان جديد أو أن يأيت يف 

الفكري واملادي وحىت توجهها واحلوار إذن يعطي معلومات حول الشخصية مستواها  1>>ختتامية إ

 اإليديولوجي كما أنه يعمل على كسر رتابة السرد فيحتل بذلك موقعا متميزا ضمن احلركة الزمنية

ية يف السرد وقدرته على تكسري رتابة احلكي بضمري الغائب وظيفته الدرام <<للرواية وذلك بفضل

الشخصية جماال للتعبري عن  فيمنح  2.>>الذي ظل يهيمن وال يزال على أساليب الكتابة الروائية

فاملشهد يتميز عن غريه من التقنيات األخرى أنه ذو أسلوب بسيط . رؤيتها من خالل لغتها املباشرة

لشخصيات وتكون فيه األحداث واضحة، منقولة كما ئع وحيت لمباشر ونقل حي لألحداث والوقا

فالكالم يأيت مباشر على لسان . سهحدثت دون تغيري أو تبديل أو تدخل حىت من طرف الراوي نف

احلوار املعرب عنه لغويا << الشخصيات وعن طريق احلوار املباشر إذ يقوم املشهد املشهد أساسا على 

يلجأ الكاتب إىل تعديل   وقد ال ...ا هو مألوف يف النصوص الدرامية واملوزع إىل ردود متناوبة كم

ى صورته الشفوية غة أدبية أو فنية وإمنا يرتكه علكالم الشخصية املتحدثة فال يضفي عليه أية صب

من قريب وال من بعيد وإمنا يرتك احلرية  فال يتدخل يف حديث الشخصيات ال  3>>...اخلاصة به

  .للشخصيات

دورا حامسا يف تطور األحداث ويف <<وللمشهد وظيفة أساسية باعتباره وجهة نظر لغوية فإن له 

مما يؤدي إىل إضفاء بعض الواقعية يف  4 .>>جتماعية للشخصيات الكشف عن الطبائع النفسية اال

                                                            

  .111:شعرية اخلطاب السردي، ص: حممد عزام - 1
  .166: بنية الشكل الروائي، ص: حسن حبراوي - 2
  .166: ص :نفسه - 3
  .166: ص :نفسه - 4
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ل الذي قد حيدثه لاللتقاط أنفاسه ولتجنب املالرواية، ويعطي الفرصة للقارئ من أجل أن يأخذ اسرتاحة 

  .استمرار احلكي، فيحدث التفاعل بني القارئ وأحداث الرواية ويصبح القارئ هو األخر أحد املشاركني

احلركة اليت تكون فيها املدة الزمنية للخطاب مطابقة للمدة  <<القول أن املشهد هو وخالصة      

ر جينت بقوله املقطع احلواري الذي حيقق تساوي الزمن بني احلكاية الزمنية للقصة فيعرب عنها جريا

     1>>والقصة حتقيقها عرفيا 

  الوقفةPause:  الروائي توقفات معينة وتسمى أيضا باالسرتاحة حيث تكون يف مسار السرد

يقتضي عادة انقطاع السريورة الزمنية ويعطل  <<حيدثها الراوي بسبب جلوئه إىل الوصف، فالوصف

 حركتها غري أن الوصف باعتباره اسرتاحة وتوقف زمنيا قد يفقد هذه الصفة عندما يلتجئ األبطال

وث رتابة وتعطيل لزمن السرد يؤدي إىل حد ما 2.>>انقسم إىل التأمل يف احمليط الذي يوجدون فيه 

هي إحدى درجات سرعة << :جريالد برنس هافعر ي. الوقفة وصفية وأحيانا للتعليق تكون وغالبا ما

يتفق جزء من النص السردي أو جزء من  السرد املعيارية، وإحدى سرعات السرد الرئيسية، وعندما ال

وميكن  )ه احلالة القول يتوقف السردوميكن يف هذ( زمن اخلطاب  من زمن القصة حنصل على الوقفة 

     3>>سبب الوقفةيتعليق أن لللوصف أو ل

صف الذي يقتضي انقطاع السريورة الزمنية و ال وهي التوقف يف مسار السرد حيث يلجأ الراوي إىل 

فالراوي   4>>فراغ الوصف من مهمته وتعطيل حركتها، فيظل زمن القصة يراوح يف مكانه بانتظار

  <<األحداث ويبدأ يوصف شخصية ما أو مكان أو شيء، كما ينتقل الوصف من يتوقف عن سرد

ها الفيزيولوجية أو االجتماعية أو النفسية إىل شيء ذي وظيفة جمازية تعريف الشخصية إىل حتديد معامل
                                                            

  .108: خطابه احلكاية، ص :جريار جينت -1
.76:بنية النص السردي، ص: محيد حلميداين - 2  
.144: اموس السرديات، صق :جريالد  برنس - 3  
.110:شعرية اخلطاب السردي، ص: حممد عزام - 4  
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ا تقطع السرد الروائي وهذا عندما  1 .>>كما يتخذ بعدا فلسفيا. ورمزية خترج إىل شيء ذي داللة أل

                                                          . غل حيزا كبريا يف خط كتابة الروايةوتش

مل القول إنه وإن اختلف املفاهيم وتداخلت فيما بينها  إال أنه يبق اهلدف الرئيسي منها هو جم         

 على الروائي خباصة، والعمل بعامة و حماولة إعطاء رؤية خاصة يتم من خالهلا الولوج إىل النص األديب

  .سىن ذلك للقارئ والباحثيتستكناه حمتواه، وما هذه التقنيات إال إحدى اآلليات اليت بواسطتها ا

  االستغراق الزمين                                               

  

  بطاء  السردإ                               تسريع السرد                            

  

  اخلالصة                   املشهد                  الوقفة              احلذف                   

  مخطط بياني لتنفيذ االستغراق الزمني

   :وظائف الزمن -د-2

  :لزمن داخل القص وظائف خمتلفة ومتعددة نربزها فيما يليل

يكون  ، وغالبا ماالبيئةارئ معلومات أساسية حول ظروف الزمن هو العنصر الذي يقدم للق <<      

الزمن العلم يف القصة  حمددا من خالل األدوات اليت تستخدمها البيئة فيه، أو من خالل مكونات هذه 

ا   .البيئة ذا
                                                            

.82: ص كة مقدمة،بحتوالت احل: خليل رزق -4  
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يسهم الزمن بدرجة كبرية يف بناء الوحدة الفنية للقصة، وتعد هذه الوحدة من أهم شروط النجاح  -   

  .فيها

يسمح الزمن من خالل حركته داخل النص القصصي بتغيري الشخصية أو املكان مما يساعد على  -   

  .دفع األحداث إىل األمام

قيمة أساسية تتجلى مبا يضفيه حتديده من واقعية على القصة ومن وضوح يساعد الكاتب  للزمن -   

  1>> .على إتقان كتابتها

  :المكان الروائيبنية -3

يف عامل يتصف ببعدين أساسيان مها الزمان واملكان ؛فبهما حييا ويتطور وميارس نشاطاته اإلبداعية يعيش اإلنسان 

وعليه فقد أصبح املكان أو الفضاء من أهم املكونات اليت تشكل .وقد انعكس هذا املكان يف أعماله ومؤلفاته 

  .عرض األحداث  بنية اخلطاب الروائي والذي دونه ال ميكن لنسيج أن يستوي أو يستقيم يف

واجلدير بالذكر أن املشتغلني يف هذا اجملال عند دراستهم هلذا العنصر أثروا استخدام مصطلح الفضاء عن   

إن الفضاء وفق هذا التحديد <<مصطلح املكان حيث وجدوا يف األول مشولية يقول محيد حلميداين يف ذلك 

ميكن أن يكون فقط متعلق مبجال جزئي من جمالت الفضاء مشويل ؛إنه يشري إىل املسرح الروائي بكامله واملكان 

     2>>الروائي

أي أن املكان الروائي مكان حمدد بعينه جتري فيه أحداث الرواية بينما الفضاء يشري إىل املسرح الروائي بأكمله 

ذا يصبح املكان جزء من الفضاء    .و

  :مفهوم الفضاء أو المكان الروائي  -أ-3
                                                            

  .45:تقنيات السرد وآليات تشكيله الفين،ص:نفلة حسن أمحد العزي  - 1
  .63:بنية النص السردي ،ص: محيد حلميداين -2
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  :لغة الفضاء  مفهوم -أ- أ-3    

  .املكان الواسع من األرض والفعل فضا يفضو فضوا فهو فاض  <<الفضاء هو

  .والفضاء اخلايل الواسع من األرض

  1>>.والفضاء الساحة وما اتسع من األرض

  :مفهوم الفضاء اصطالحا -ب-أ- 3

نظر املختلفة واملصطلحات إن احلديث عن املكان أو احليز اجلغرايف للعمل الروائي يدخلنا يف عامل من زوايا ال

املتنوعة والدالة على نفس املعىن وهو املكان أو الفضاء ؛فنجد النقاد الغربني قد فضلوا استخدام مصطلح الفضاء 

بأنه املكان أو األمكنة اليت تقع فيها املواقف واألحداث <<"ليجرالد برنس "السرديات "حيث ورد يف قاموس 

  2>>ومقتضيات السرد) فضاء ،القصة‘اإلطار ( املعروضة 

  :أما عند النقاد العرب فقد تعددت املصطلحات الدالة على املكان يف الرواية فنجد     

  مصطلح الفضاء:  

راء وذلك ألمهيته كعنصر بنائي يف الرواية حيث أنه يشمل جمموع ت مفاهيم املكان وتضاربت حوله األلقد تعدد  

  .ية مكونة فضاء واسعا جمسدا بطريقة فنية مجالية األمكنة اليت تظهر على امتداد بنية الروا

  مصطلح المكان:  

   .ورسم معامله وحتديده جغرافياكن اإلمساك به ميملكان على أساس أنه الوحيد الذي هناك من يتحيز إىل مصطلح ا

  مصطلح الحيز:  

                                                            
  .3430:لسان العرب، ص:ابن منظور -  1

  .97:قاموس السرديات،ص:ريالد برنس ج - 2
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رتبطة به من جهة وبني هذه وهو أقرب إىل املكان من الفضاء إذ أن احليز يعيني العالقة بني املكان والعناصر امل

وقد استعمل عبد املالك مرتاض هذا املصطلح يف دراساته ودافع عن .العناصر مع بعضها من جهة أخرى 

إن مصطلح الفضاء من منظورنا على األقل قاصر بالقياس إىل احليز ألن الفضاء من <<:استخدامه له قائال

بينما احليز لدينا ينصرف استعماله إىل النتوء والوزن والثقل  الفراغ و  الضرورة أن يكون معناه جاريا يف اخلواء

على حني أن املكان نريد أن نقفه يف العمل الروائي على مفهوم احليز اجلغرايف يف (...) واحلجم والشكل 

  1>>وحده

  :أنماط الفضاء -ج-أ-2   

حيث يرى بأن مفهوم الفضاء   مثة تصنيفات كثرية للفضاء إال أن تصنيف محيد حلميداين هو األكثر شيوعا  

  :يتخذ أربعة أشكال 

  الفضاء اجلغرايف.  

  الفضاء الداليل.  

  الفضاء النصي.  

  الفضاء كمنظور.  

  :يلي اوسنفصل فيها يف م

   الفضاء الجغرافي:  

ملكان ويتولد عن طريق احلكي ذاته،إنه افهو مقابل ملفهوم <<يف الرواية ويقصد به اإلطار أو احليز املكاين 

م يتحركون فيهال   .2>>......فضاء الذي يتحرك فيه األبطال أو يفرتض أ

                                                            

  .121:نظرية الرواية ،ص:عبد املالك مرتاض  - 1
  .62:بنية النص السردي ،ص:محيد حلميداين  - 2
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كان الذي وينبين هذا اإلطار بواسطة التمكن من اإليهام باملالذي تتحرك فيه أبعاد الشخصيات  أي أنه اإلطار

ذلك فهو يستعني ل ام القارئ بواقعية عامله املتخيلفالروائي يسعى من خالل الرواية إىل إيه.حتتاجه القصة املتخيلة

ن خالله يتم بعناصر واقعية يف تشكيل فضاء عمله على اعتبار أنه اإلطار العام الذي تنتظم فيه األحداث وم

  .تقدميها إىل املتلقي

  الفضاء الداللي:  

يشري إىل الصورة اليت ختلقها لغة احلكي <<:إن الفضاء الداليل يتشكل من خالل اللغة وهي ليست ثابتة فهو

  1>>عنها من بعد يرتبط بالداللة اجملازية بشكل عام  وما ينشأ

  الفضاء النصي:  

فضاء مكاين أيضا غري أنه متعلق فقط باملكان الذي تشغله الكتابة الروائية أو احلكائية <<الفضاء النصي  وهو 

  2>>باعتبارها  أحرف طباعية  على مساحة الورق ضمن األبعاد الثالثة للكاتب 

،وميثل ذلك طريقة تصميم الغالف ووضع املطالع اين الذي تشغله الكتابة الروائيةصي املكأي ميثل الفضاء الن

  .وتنظيم الفصول وتغريات الكتابة املطبعية وتشكيل العناوين 

  الفضاء كمنظور:  

الطريقة اليت يستطيع الراوي الكاتب بواسطتها أن يهيمن على عامله احلكائي مبا فيه من أبطال <<ويشري إىل 

  3>>ركون على واجهة تشبه واجهة اخلشبة يف املسرحيتح

فة يديرها الكاتب وفق خطة أي أن العامل الروائي مبا حيتويه من شخصيات وأشياء يبدو مشدودا إىل حمركات خفي

  .مرسومة

                                                            

  .62:،صبنية النص السردي: محيد حلميداين  - 1
  .62:ص :نفسه - 2
  .62:ص: نفسه - 3
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  :أهمية المكان الروائي  -ب-2           

لمكان له دور مكمل لدور الزمان يف ؛ فر تشكيلي من عناصر العمل الروائيعنص<<:إن الفضاء يف الرواية هو

كما أن له أمهية كربى يف تأطري املادة احلكائية وتنظيم األحداث إذ يرتبط خبطية األحداث .الروايةحتديد داللة 

  1>>السردية حيث ميكن القول أنه يشكل املسار الذي يسلكه جتاه السرد

اصر متفرقة أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافية وكذلك جند أن املكان أو الفضاء هو شيء مصنوع تنصهر فيه عن

ولعل ذلك االختالف الكبري والتضارب الشديد يف مصطلحاته دليل على أمهية هذا املكون الروائي يف إظهار 

ا ،فلم يبقى جمّرد خلفية تقع عليها  ا وتبسيط كل عالقا مجاليات الرواية وتسليط الضوء عليها وكشف كل جزئيا

  .بل أصبح عنصر مهم يدخل يف صالت وثيقة مع باقي املكونات احلكائية يف النص الروائي أحداث الرواية ؛

  :الوصف  بنية -4        

ا بالضرورة تقدم سردا روائيا  ولكي تكتمل هذه الرواية البد من األإن الرواية باعتبارها تقدمي األحداث و  فعال فإ

وجود الشخصيات واألمكنة واألشياء ،وهي كلها تشكل وجود حميط زماين ومكاين يؤطرها ومن مثة ضرورة 

  .العناصر الفاعلة لرواية

وقد بقيت الرواية مع مرور الوقت حمافظة على هذه العناصر ومل تتخلى عنها وقد ركزت الرواية احلديثة على الصورة 

السردي حيث أن وعلى العالقات البصرية بني األشياء ومنه فإن الوصف يعد من املقومات اجلمالية للعمل 

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

  2>>...يف املزيد وال يكسر هذه املتعة إال متعة أخرى 

  

                                                            

  .101:معجم مصطلحات نقد الرواية ،ص:لطيف زيتوين  - 1
  .155:،ص2001،اجلزائر ،"كونات الفنية اجلمالية السردية قراءة يف امل"يف الرواية والقصة واملسرح :يشي ر حممد حت -  2
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  :مفهوم الوصف   -أ-4

  :لغةمفهوم الوصف  -أ-أ- 4

ء له وعليه وصفا وصفة حاله واهلاء عوض الواو  وصف الشي<<:البن منظور أن " لسان العرب" لقد ورد يف

  .وقيل الوصف املصدر والصفة احللية 

وربنا الرمحن قال ريب احكم باحلق {وصفك الشيء ونعته وتواصفوا  الشيء من الوصف وقوله عّز وجل :الوصف 

  .سأله أن يصفه له :أراد ما تصفونه من الكذب واستوصف الشيء .1}املستعان على ما تصفون

  2>>أمكن وصفه:تصف الشيء ا

  :اصطالحامفهوم الوصف  -ب-أ- 4

إن الوصف فن من فنون االتصال الّلغوي يستخدم لتصوير املشاهد وتقدمي الشخصيات والتعبري عن املواقف 

أي هو متثيل األشياء أو احلاالت واملواقف أو األحداث ووجودها ووظيفتها مكانيا ال <<:واملشاعر االنفعاالت

  3>>زمنيا

الوصف هو تصوير األشياء املراد التعبري عنها بأسلوب فين أو بأساليب خمتلفة لتقريب حالة أو شكل املوصوف ف

يدية والوصف هو التقنية اليت تعمل على اإلبطاء املفرط حلركة السرد يف بنية الرواية التقل.بالنسبة للقارئ  وتقدميه 

  4>>كما أن ال رواية من غري وصف <<ي السرد توقف عن التنام إىل احلد الذي يبدو معه كأن

  :أنماط الوصف  -ب-4

  .الوصف اإلنتشاري ، الوصف البسيط ،الوصف املركب:للوصف ثالثة أمناط 

 الوصف البسيط:  
                                                            

  .112:سورة األنبياء ،اآلية -  1

  .4849 :لسان العرب ،ص:ابن منظور  - 2
  .171:معجم مصطلحات نقد الرواية ،ص:لطيف زيتون  - 3
  .171:ص:نفسه  - 4
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ويقصد به الوصف الذي يعطي من خالله مجلة وصفية مهيمنة وقصرية ال حتتوي إال على بعض الرتاكيب الوصفية 

ف ال يستطيع جماوزة داللته املستخلصة من قبل السرد أنه بفضل تالمحه مع بقية وهذا النوع من الوص.الصغرى 

  .األمكنة واألشياء يكون هلا دور فعال يف فهم الرواية وتأويلها و  اإلشارات الوصفية اخلاصة بالشخصيات

 الوصف المركب:  

الروائي شريطة كون هذا  الذي ينتهي إىل السرد) العنوان(قصد به الوصف الذي ينصب على الشيء املوصوف يو 

ام هلذا املوصوف كوناته أو بانتقال إىل احمليط العالوصف معقدا ،إما بفضل االنتقال من املوصوف إىل أجزائه وم

  .أو املضمون ضمنه 

  الوصف اإلنتشاري:  

كب األشياء واملشاهد واللوحات بشكل يسمح له أن يصري حمورا مهيمنا خيضع ويقصد به ذلك الوصف الذي ير 

  .ملشيئة حمور السرد 

ا ومهدمة ملعامله  إنه ذلك الوصف الذي تتوارد فيه تفاصيل منفلتة من املعىن املسبق وثائرة على حتكيمية عنوا

  1>>بفضل خلقها لداللة مغايرة عالنية

  :وظائف الوصف  -ج- 4 

ن األبعاد ع أن الوصف يكشف<<للوصف وظائف خمتلفة تتحدد يف كل رواية ولكن هناك وظائف عامة حيث

لشخصيات الروائية مما يسهم يف تفسري سلوكها ومواقفها املختلفة فهو يقدم على تعني  النفسية واالجتماعية

   2>>)الشكل ،احلجم ،اللون( اخلصائص األساسية للموصوف

  :وميكن أن نوجز يف ما يلي الوظائف العامة للوصف
                                                            

  . 54 -  49:،ص1،2009يفة الوصف يف الرواية ،منشورات اإلختالف  ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،طوظ:عبد اللطيف حمفوظ  -  1
  .171:معجم مصطلحات نقد الرواية،ص:لطيف زيتوين - 2
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 كمعطيات حقيقية لإليهام بواقعيتها ين واملكاين  شياء واملدار الزماتقدمي الشخصيات واأل :وظيفة واقعية.  

 النص إىل نص علمية أو غريها مما يهدد بتحّول تقدمي معلومات جغرافية أو تارخيية أو  :وظيفة معرفية

  .وثائقي أو تعليمي

 تزويد ذاكرة القارئ باملعرفة الالزمة حول األماكن والشخصيات وتقدمي اإلشارات اليت : وظيفة سردية

  .جلّو وتساعد يف تكّون احلبكة ترسم ا

 كاتب من خالل الوصف يعرب الب داخل نظام اجلمالية األدبية ،فتعرب عن موقع الكات :وظيفة مجالية

  .عن رؤيته وأفكاره وحىت أحاسيسه للواقع أو العامل

  خللق اإليقاع يف القصة لقطع تسلسل حدث لوصف احمليط <<يستخدم الوصف :وظيفة إيقاعية

لذي يولد تراخيا بعد توتر وقطع تسلسل احلدث يف موضع حساس يولد القلق والتشويق اجلغرايف ا

    1>>.وبالتايل التوتر

  :أهمية الوصف  -د-4    

ختارها الروائي مسرحا لألحداث وكذلك وصف ا الرواية فهو يعكس البيئة اليت إن الوصف يلعب دورا مهما يف

  .إخل....الشخصيات 

ا فهو ضروري يؤدي ماال <<على التصوير بدقة حيث أن له أمهية إن الوصف ميتلك القدرة  يف متابعة الرواية ذا

  2>>.يؤديه السرد فهو أداة متثيل رئيسية حيث ميكن القارئ من أن يتابع املشاهد ويشهد اجملالس

استخدام (وذلك من خالل املهارة يف التعبري عن احلالة وربطها بأشياء أخرى وذلك من خالل التالعب باللغة 

  ...) .أسلوب التعجب والتمين واملبالغة واملدح والذم

                                                            

  .172:معجم مصطلحات نقد الرواية ،ص: لطيف زيتوين - 1
  .162:طرائق حتليل القصة ،ص:الصادق قسومة  - 2
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  1>>من خالل تأثريه املخصوص يف املستقبل باعتبار أنه أداة التخييل واإليهام <<كما تظهر أمهيته كذلك 

وعليه فالوصف يعد من أسهل الطرق يف السرد والكالم يف آن واحد، حيث أن وصف حالة معينة يسهل         

  .قدمي صورة دقيقة للمتلقي بطريقة أسهل من إعطاء معلومات عادية عليك ت

  :الحوار  بنية - 5           

معرفتها كلها وذلك من أجل أن نتمكن من التفاعل مع اإلجنازات توجب علينا إن احلديث عن تقنيات الرواية ي

  .احلديثة للرواية ولعل من أهم هذه التقنيات املستخدمة هي احلوار 

  :ي مصطلح الحوارف_ أ-5

  2>>األداة القصصية املتمثلة يف نقل األقوال أو حكايتها  <<إن احلوار هو

  3>>.ن حيوية وحركة على املشهد السرديجتسيد أحداث الرواية مبا يضفيه م<< فهو عنصر فين يساهم يف

شفهي وهذا التمثيل متثيل لتبادل ال<<للطيف زيتوين أن احلوار هو "مصطلحات نقد الرواية"وقد جاء يف معجم 

  4>>سواء كان موضوعا بني قوسني أو غري  موضوع  هت حبرفيتيفرتض عرض كالم الشخصيا

مجلة من الكلمات تتبادهلا الشخصيات ويكون ذلك <<أي أنه احملادثة اليت تكون بني الشخصيات فهو 

  .5>>بأسلوب مباشر خالفا ملقاطع التحليل أو السرد أو الوصف 

                                                            

  .162:،ص ليل القصةطرائق حت:الصادق قسومة - 1
  .212:ص:نفسه - 2
  .159:يف الرواية والقصة واملسرح،ص:حممد حتريشي  - 3
  .79:معجم مصطلحات نقد الرواية ،ص:لطيف زيتوين  - 4
  .212:،ص املرجع السابق: الصادق قسومة -  5
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احلوار  الروائي يؤدي عدة وظائف لكن وظيفته األساسية تتمثل يف الكشف عن خصائص  وعليه فإن       

حيث أنه يسمح ملبدع بأن يضمن للنص <<الشخصية وطبيعتها ومستواها فال يتحقق وجود الشخصية إال به 

تصال بني االو  ما يريده عرب إنطاق الشخصيات مبا يريده هذا املبدع ألن احلوار هو تلك القدرة على التواصل

  1>>الشخصيات داخل العمل اإلبداعي 

  :أنواع الحوار  -ب-5

  : الحوار الداخلي -أ-ب- 5

هو تلك التقنية املستخدمة يف الرواية بغية تقدمي احملتوى النفسي للشخصية والعمليات النفسية لديها دون التصريح 

  .أو التلميح إىل أن الشخصية ستجري حوارا داخليا 

 الذي ميثله عدم االهتمام بتدخل  املؤلف وعدم افرتاض << هو ذلك احلوار: لمباشرالحوار الداخلي ا

  2>>أن هناك سامعا فيقدم احملتوى الداخلي كما مل يكن هناك قارئ ،و جيري احلديث بضمري املتكلم

  ......أي أن الشخصية تعرب عن واقعها وعن أحاسيسها آماهلا وآالمها

  استخدام ضمري (ختالف بينه وبني املباشر يكون يف الرتكيب الّلغوي اال:الحوار الداخلي الغير مباشر

  .وهذا يعين حضور الراوي أو املؤلف بشكل دائم.املخاطب أو الغائب 

  :حوار خارجي  -ب-ب- 5

هو جمموع الكلمات املتبادلة  بني الشخصيات ويكون حوارا مباشرا ،حيث أن يف هذا النوع ينقل الروائي كالم   

  .رفيته وما تريد أن تعرب عنه سواء كانت عبارة عن سرد األحداث أو تواصل عادي بينها الشخصيات حب

                                                            

  .159:،ص يف الرواية والقصة واملسرح:حممد حتريشي - 1
  .جامعة أم القرى،ة جمل:تقنيات الرواية احلديثة  - 2
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رتك السارد الكالم لشخصية مباشرة وينقله كما تلفظت به أي بشكل حرغي ب<<:وعليه فاحلوار اخلارجي يكون 

  1>>دون تغيري 

يئتها االجتماعية وال يقتصر على أداء وعليه فإن احلوار هو مرآة عاكسة لنفسية الشخصيات أو تعبريا عن ب    

  .وظيفة مجالية جمردة من املعىن 

  :الّلغة بنية  -6

الّلغة تعد من عناصرها  باعتبار الرواية نوع من اإلبداع األديب بوجه عام ويف السرد الروائي بوجه خاص فإن

ا .،فهي اجلو العام الذي يطرح من خالله املوضوع يف الرواية األساسية تتآلف مع مجيع عناصر الرواية كما أ

  .األخرى وتؤذي وظيفتها من خالل هذا التآلف 

ا تعاجل عوامل خيالية من صنع الروائي      .والّلغة كثريا ما تقرتب من الواقع على الرغم من أ

ا جمموعة من القوانني الكاتب  وهي متثل وسيلة ،اعدالقو و  و عليه فالّلغة هي منظومة من العالمات والرموز كما أ

  .خيشى  ا يستطيع أن ميتد بالبناء وال ومعربه إىل القارئ إذ

ويتميز النص الروائي بصفة عامة ونص الرواية اجلديدة بصفة خاصة بأنه نص لغوي يف املقام األول ؛حيث عمد 

 ،العامية ،الفصحى(لّلغات الروائيون إىل توظيف أنواع كثرية من اللغات، فأصبحت الرواية عبارة عن هجني من ا

ميال إىل استخدام اللهجة أصبح الروائيون أكثر و  الّلغات األجنبية وقد شهدت الفصحى تراجعا يف االستعمال

ا غري قادرة على إيصال ما يدور يف .العامية ولعل ذلك ملا يف الّلغة الفصحى من تصنع وتكلف فريى الروائي أ

فالعامية على العكس من ذلك هي لغة احلياة اليومية  ،إىل املتلقي ...)فرح حزن اضطراب (خلجه من أحاسيس 

ا تقوم بتصوير الواقع بصورة أدق وتقربه إىل املتلقي  فلغة احلديث العادي غالبا ما تقود إىل اإلقبال على .حيث أ

                                                            

  .93:ص،الدليل إىل حتليل  النص السردي : حممد بوعزة - 1
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طة أكثر بسا<<الرواية ،حيث أن الّلغة تستخدم كأداة توصيل وتقرير واستخدام اللهجة العامية يف الرواية يكون 

  1>>يف اختيار الكلمات حىت ميكن إيصال الرسالة بصورة جامدة صلدة

ولعل هذا هو السبب الذي جعل الرواية ال حتتكم إىل لغة نظامية بل أصبحت تعمد إىل تعدد الّلغات ،فالسارد 

أما يف ) زمان  ومكان (اث يستعمل الّلغة الفصحى عندما يسرد األحداث أو خالل وصفه إطار هذه األحد

بني الشخصيات فنجد أن الّلغة ختتلف حسب مستويات الشخصية اليت تتفاعل داخل الرواية حيث أن  حلوارا

أكثر الكتاب يلجؤون إليها يف احلوار (...)العامية ال تدخل يف األسلوب القصصي إال يف املواقف احلوارية <<

املناقشة و  لشخصيات يف مواقف احلواروهناك من كتاب يؤثرون أن ينطقوا ا.لتضفي عليه صدقا وحيوية وواقعية 

       2>>بلهجتهم الطبيعية اخلاصة

الشخصيات والزمان واملكان تظل خياال إذ مل تتجسد و  األحداثو  وعليه فإن الرواية اليت تبىن من عناصر املوضوع

تقنيات  ومن حيثالواقعية و  من خالل أداة نسيج لغوي مناسبة لكل عنصر من عناصر الرواية من حيث املرونة

  .السرد والوصف واحلوار مجيعا

  : الحدث -7

واحلدث الروائي هو العمود الفقري جململ العناصر . حداث فال وجود لرواية بدون أحداثإن الرواية عبارة عن أ

وإن انطلق أساسا من الواقع ؛فالكاتب حني )يف احلياة اليومية(الفنية السابقة ،فهو ليس متاما كاحلدث الواقعي 

الثقافية من  تهمعتمدا يف ذلك على ما حتمله ذاكر وايته خيتار من األحداث الواقعية اليت تتناسب مع روايته يكتب ر 

  .خمزون مسقطا عليه خياله اجلامح ومطلقا العنان له ما  جيعل من احلدث الروائي شيئا آخر

  :داث الروائية أو احلبكة تتمثل يفواألح

                                                            

  .234:،ص2005صالح رزق ،دار غريب لطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ، :تر،"خل إىل تقنيات التفسري مد"قراءة الرواية :هينكل .ب.روجر  - 1
  .121:فن القصة،ص:حممد يوسف جنم  - 2
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  .التأزم فيها و  صفا ملكان أو الزمان متهيدا لسرد األحداث واالنطالقأو التمهيد وغالبا ما تكون و  املقدمة

  .وتكون عادة حدثا رئيسيا وأحداث فرعية أخرى تتنامى إىل جوار احلدث الرئيس :عرض األحداث وتناميها 

ا ووصوهلا إىل الذروةوهي قمة تأزم األحداث والصراع  :العقدة   .بني شخصيا

  .اية األحداث والشخصياتليت تضع وهو اخلامتة ا :احلل

  :وتنقسم األحداث يف الرواية إىل قسمني         

 قضية اليت تعاجلها الرواية وتسعىالذي ميثل صلب املوضوع أو ال أو احلدث الرئيس وهو :أحداث رئيسية 

الذي يكون مرتبط (إىل حلها مرورا بعدة أحداث فرعية تساعد على تطور وتنامي احلدث الرئيس 

  ).بالبطل

 ا الشخصيات الثانوية ملساعدة البطل أو معارضته:أحداث فرعية   .وهي األحداث اليت تقوم 
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  :التعريف بالروائي

جانفي جبيجل، حفيد العالمة كبـيش العـريب، عضـو  23شاعر وروائي جزائري، من مواليد : فارس كبيش

علـى شـهادة البكالوريـا شـعبة علـوم الطبيعـة  بعـد حصـوله. مجاعة العرفاء مجعية العلماء املسلمني،سلسـل عائلـه ثوريـة
متخرجا منها بدبلوم عن أطروحته السـياحة . التحق جبامعة فرحات عباس بسطيف لدراسة اهلندسة املعمارية.واحلياة

بــدأ الكتابــة بــاكرا، وبتشــجيع مــن أســتاذه يف األدب العــريب يف الثانوية،الشــاعر الكبــري . التنميــة املســتدامةو  الســاحلية
م إمساعيــل شـــتات املعــروف باســـم ابــن الشــاطئ الـــذي فــتح عينيـــه علــى مطالعــة األدب بعـــد اكتشــافه ملوهبتـــه املرحــو 

العــاملي الــيت شــدته بعمــق أســاليبها الســهلة و  بإيعــاز منــه قــرأ الكثــري مــن كالســيكيات األدب العــريبو  األدبيــة أيامهــا
عبـد احلميـد ، ى حممد ديـب، أبـو العيـد دودوكان ذلك فرتة املراهقة حيث اكتشف من جهة أخر . املمتعة واملمتنعة

الــذي رمبــا بفضـــله اجتــه حنـــو  الشـــعر،نبــه عمــروش الشـــاعر الــذي جــان  الحقــا الشـــاعرو  رشـــيد ميمــوينابــن هدوقــة، 
  .كونيةو  قراءات أكثر حداثة

أشــعار هنــا وهنــاك قبــل أن و  ، نشــر قصصــا قصــرية2005شــرع يف النشــر علــى صــفحات اجلرائــد الوطنيــة عــام

رصــة طباعــة أول مؤلفاتــه وكــان عبــارة عــن جمموعــة قصــص قصــرية حتــت عنــوان ـ تصــبحون علــى خريـــ عــام تتــاح لــه ف

  2009تــاله ديـوان شـعري مـن نــوع اهلـايكو محـل عنـوان ـ كـرز احلقـد ـ عــام . الصـادر عـن منشـورات مـيم 2008

إطـــار املهرجـــان الـــدويل الشـــعر يف ضـــيافة املســـرح يف :منشـــورات البيـــت، شـــارك يف عـــدة ملتقيـــات حمليـــة ودوليـــة منهـــا

وكــان  2013و أيضــا مهرجــان أصــوات حيــة يف مدينــة ســيات جبنــوب فرنســا عــام .2009للمســرح احملــرتف عــام 

، )روايــة(مشــروع محــار الــزرد:لديــه خمطوطــات عديــدة تنتظــر النشــر منهــا. ذلــك عــام صــدور روايتــه األوىل جيلوســيد

ملخطوطات،تصــدر لــه قريبــا روايــة حتــت عنــوان الصــيف وغريهــا مــن ا) روايــة(وأيضــا رومــيكس لســرية آل فرانشيســكو

  . القادم عن دار نقطة للنشر
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    الملخص

إىل العقد 1988يف مدينة ساحلية ضمن الفرتة املمتدة من  " جيلوسيد"  تدور جل  أحداث الرواية  

إىل ثورة  األول من القرن احلايل، لكنها تسقط العشرية السوداء يف حذف زمين مطول وتعود يف اسرتجاعات

الواقعة التارخيية بؤرة التحرير وخباصة إىل التفجريات النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية، إذ ميكن اعتبار هذه 

  .ا يرتبط مصري الشخصية احملورية رشيد وباقي أفراد أسرتهاحلكي، فبه

املثقف للظلم من طرف  تبدأ هذه املأساة عندما يتعرض رشيد االبن األكرب لسي مسعود والطبيب اجلراح  

يتم حفظ اجلثث  ل رشيد تعسفا إىل املشرحة أينحيث حيا" الربوفيسور اهلامشي" ذي يعمل فيه رئيسه يف املشفى ال

، وهي املشرحة اليت استقبلت جثة جده سي الطاهر بدل القيام بعمله كطبيب وهناك يقوم رشيد حبراسة األموات

رد، بعد أن أصيب بسرطان غامض كان السبب فيه فرنسا بعد أن عرضته كما لو كانت جثة متش،  اجملاهد القدير

ا النووية يف الصحراء اجلزائرية    .لتجار

الذي تشبع  -رشيد–تويف اجلد بعد أن رفض الذهاب إىل فرنسا للعالج خوفا من اهتزاز صورته أمام حفيده 

ويف  .ذي تعرض له من طرف رئيس املصلحةلوالتعسف ا وح الوطنية واملعاداة لفرنسا، بعدها وبسبب الظلمبالر 

السينما بغية اجناز فيلم حماولة منه لفضح جرائم فرنسا وجعلها تعرتف مبا فعلته، قرر ترك العمل والتفرغ لدراسة 

العام العاملي والضغط على فرنسا  ن، فتكون خطوة أوىل لتحسيس الرأيأمريكا حول تفجريات رقاعظيم يف 

   .  الصحراء من النفايات اليت خلفتها وراءهالتعويض ضحاياها وتنظيف 

ىن عزميته، لقيه من عائلته إال أن هذا مل يثالسينما على رشيد ومتكن منه، ورغم الرفض القاطع الذي حلم استوىل 

ميدانية قصرية، سافر خالهلا إىل الصحراء حيث التقى هناك بصديق  ثر فيه بل إنه شرع يف إجراء حتقيقات ومل يؤ 

ه يف ذلك ليعود بعد ذلك بوثائق، شهادات وتسجيالت صوتية لتكون املادة اخلام لفيلمه كما شرع يف  له ساعد

  .كتابة سيناريو له
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وقع شجار حاد بني رشيد وأبيه الذي ضاق ذرعا من أحالم ابنه بعد أن  1988يف اخلامس أكتوبر   

جم عل فعل رشيد خرج من الالذع اجلارح، وبردة  يه بالكالمرفض التنازل عنها وملا فشل إقناعه يف حلظة غضب 

أصيب خالهلا رشيد برصاصة يف ساقه  فلعدة أيام  تالبيت ليجد نفسه مشاركا يف أعمال الشغب اليت  تواصل

له، وبعد تعافيه عاد رشيد مواصلة  الفوري كادت أن تؤدي حبياته لوال تدخل جدته مربوكة لنزعها وتقدمي العالج

يتمكن من احلصول على التأشرية، للسفر إىل فرنسا فقرر اهلجرة بطريقة غري شرعية، تاركا حتقيق حلمه غري أنه مل 

ن وقد انقطعت أخبار رشيد وحتولت متضي األيام والسنو . ويف حالة من احلزن واألسىوراءه عائلة بأكملها تعاين 

عودته، ومتر األيام دون أي  حياة األسرة لكابوس وجحيم متواصل، حىت زواج أخته  ألغي بسبب متاطلها على أمل

ا على فلذة كبدها ومن أجل التخفيف من وطأة ، خرب أو جديد  يذكر عن رشيد،  ومعها تزيد معاناة األم وحز

  .باسم رشيد هلااملعاناة، يشرع أخوه مجال بالتواطؤ مع أخته مسيكة يف كتابة رسائل 

مسعود،  دت معه احلياة جمددا إىل بيتودون سابق إنذار عاد رشيد وعا 2003ويف أحد أيام شتاء    

يا من املطار يف أمريكا لالشتباه به كونه جزائريا ض يف هيئة متشرد، بعد أن أعيد قصر الكنه عاد حمبطا خايل الوف

ورغم تردي األوضاع املادية للعائلة إال أن األم كانت تستقبل ضيوفها بصدر رحب كيف ال وهي اليت كانت تنتظر 

ا رشيد األمر الذي   هذا اليوم بفارغ الصرب وكانت يف كل مرة تقدم عذرا خمتلفا حول اهلدايا واملكاسب اليت عاد 

خلق ضغطا كبريا للعائلة وخاصة األب الذي تعرض ملضايقات كثرية يف مقهى السعادة، ورشيد الذي صار 

، وإمنا لعودته دون أضحوكة الصغري قبل الكبري وحمط استهزاء من طرف أصدقائه ليس ألنه مل حيقق حلمه

  . مكاسب مادية

حاول رشيد إجناز فيلمه وهذه املرة يف اجلزائر، حيث اعتكف ملدة طويلة على احلاسوب من أجل إخراجه يف صيغة 

رقمية، وفعال كان له ذلك غري أن املشكل الذي واجهه هو تراجع املنتج الذي اتفق معه، خابت أمال رشيد وقرر 

طويلة، وحذفت ومت معها حذف جهود  اد، فقام حبذف ملفاته اليت اعتكف عليها أشهر التخلي عن حلمه إىل األب
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سنوات قرّر رشيد العودة جمددا إىل املستشفى ليجد الربوفيسور اهلامشي قد أصبح مديرا له، لكنه مل يتحمل حالة 

شديدة من طرف التسيب الذي وصل إليه املشفى فما لبث إال أن ترك العمل خصوصا بعد أن تعرض لضغوطات 

  .زمالء له

عاد حلم اهلجرة يراوده من جديد خاصة بعد أن تلقى رسالة من زوجته حتمل صورة البنته، وبدعم من والده شرع 

يف حتضري أوراقه اإلدارية يف سبيل احلصول على تأشرية للسفر، لكنه وكما املرة السابقة يفشل يف ذلك وال حيصل 

ية ويفشل فيها أيضا، ويف مشهد مؤثر ومؤمل يودع رشيد عائلته ويغادر املنزل، دفعه للهجرة غري الشرع عليها، ما

يتمكن من املغادرة ليصاب على إثرها باملرض وينقل إىل املشفى، لكنه يغادر املستشفى إىل وجهة غري  غري انه ال

له التقارير وتصاب ها النهايات السوداوية فتموت اجلدة، وميوت الصديق الذي كان يرسل دمعلومة، لتتواىل بع

مسيكة باجلنون جراء وفاة الصديق يوم خطوبته مع مسيكة أما مجال فيمتهن الطب بدوره، ويعمل يف نفس 

ا رشيد، ويف حلظة جنون منه وجه للربوفيسور اهلامشي طعنات قاتلة متهما أياه مبا أصيب  املشفى الذي عمل 

 .سه هناكعائلته، والذ بالفرار باجتاه البحر حيث يلفظ أنفا

  قراءة في غالف الرواية

على فضاء صفحة من  يف رواية جيلوسيد وضع صورة الغالفتتم  

املتوسط، ويطغى عليها اللون الرمادي بتدرجاته املختلفة فاحتة نسبيا الورق 

يف أعلى الصورة وقامتة تتناوب مع البين القامت وسط الصفحة وأسفلها، 

ال هندسية حادة، بارزة أعلى وتنتظم هذه القطاعات اللونية يف أشك

م نسبيا أسفل لتقيالصورة صوب زاوية الغالف اليسرى إىل األعلى، 

الصفحة، تتضافر األلوان الرمادية الباردة مع األشكال اهلندسية لتوحي مبا 

يشبه قطعا معدنية مرتاكبة يف تشكيل جمرد ثنائي األبعاد واالنطباع الذي 
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الغالف هو الربودة والقسوة والغموض واملأساة والضجر وهو اللون الذي سيتكرر   خنرج به من النظرة األولية لصورة

  . كثريا يف وصف الشخوص واألماكن طيلة أحداث الرواية كما تلك اخلطوط الشديدة التحدي والصرامة

أعلى الصفحة إىل اليمني خبط أقل مسكا من العنوان الرئيسي للرواية، " فارس كبيش"يقع اسم املؤلف   

أين يعلن  <<لون أصفر باهت ومنطفئ، وقد احتل االسم مكانا من الرقعة الفاحتة نسبيا يف صورة الغالف،وب

  .، غري أنه جاء منعزال عن العنوان الرئيسي1>>عن انتساب النص إليه، وامتالكه حلقوق التأليف

خبط أكثر " جيليوسيد" يف منتصف الصفحة تقريبا كتب العنوان الرئيسي الذي يتشكل من كلمة واحدة        

ا ليست <<ف من عبارة كاملة للوسط واملتآمسكا من اسم املؤلف ومن العنوان الفرعي الذي يقع حتته يف ا إ

باللون األصفر الباهت الدال على الذبول واحلزن وقد اصطبغ العنوان الرئيسي >> ققضية عائلية على اإلطال

باللون األبيض الدال على الطهارة والنقاء والسلم، وقد زادته اخللفية واملرض واملوت، يف حني كتب العنوان الفرعي 

  .القامتة بروزا

يتقاسم أقصي اليمني أقصى الشمال من أسفل صورة الغالف شعار الناشرين ومها دار فيسريا اليت كتبت   

ليت كتبت باألبيض خبط أسود على مربع أصفر باهت يف الزاوية اليسرى، ودعمت النشر وزارة الثقافة اجلزائر وا

حتته خبط جمهري  Algérieخبط مسيك على مستطيل أخضر قامت وخبط أصفر برتقايل كتب باألحرف الالتينية 

ministère de la culture يف الزاوية السفلية اليمني.  

ا تقامست الدالة على اهلوية اإل" رواية"مة كل  كما نالحظ ورود معه اللون جناسية للنص، بعيدة عن العنوان إال أ

  .األصفر الباهت

                                                            
  .10:رة الروائية في جيلوسيد،جامعة ميرا،بجاية، صالصو:سامية إدريس -   1
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إن الناظر لصفحة الغالف خيرج منها بانطباع يوحي ملا ستؤول إليه أحداث املتخيل الروائي يف النهاية، 

اية مأساوية وقاسية بل وعنيفة إىل حد   فاألشكال القاطعة واأللوان الباردة اليت طغت على الغالف تشري إىل 

  .كبري

جيلوسيد خبط مسيك أصفر عبارة مكتوبة خبط مغاير، أقل مسكا باألبيض يتألف عنوان الرواية من كلمة   

ا ...ه النقاط الثالث اليت تسبق مجلة تفسري العنوان الرئيسي كما تؤشر علي تهوهي مبثابة عنوان فرعي وظيف إ

  .ليست قضية عائلية على اإلطالق

كلمتني، لكن املميز يف هذه   دغامم على إا من التجريب اللغوي القائنوع<<ومتثل كلمة جيلوسيد   

ا العملية   1>>.متت بني كلمتني إحدامها عربية أما الثانية فهي تعريب عن الفرنسية أ

كل صنف من الناس والصني جيل، والعرب <<: فاألوىل هي كلمة جيل، ومعناها يف لسان العرب  

  .2>>جيل، والروم جيل، واجلمع أجيال

كلمة جديدة أو مصطلح حديث جاء به احملامي <<وهي   Genocideوالثانية أصلها من الفرنسية   

اليهودي البولوين رفائيل ملكني لوصف ممارسة قدمية يف سياق معاصر، وقد اعرتها من اجلمع بلني كلمتني الكلمة 

  3>>.اليت تعين القتل cideاليت تعين العرق أو القبيلة، ومن الالتينية   genosاليونانية 

قاعها األجنيب للحفاظ على محولتها الداللية يتعريبها حمافظا على إفضل الروائي ادة، لكن وترمجتها بالعربية إب

يف وصف املمارسات يف  سياق احلقوقي الذي يستعمله األخرلة إىل التأثري يف القارئ، واإلحاالعلى ا وعلى قدر 

تعلق بأمر التفجريات ي ما الثقيل خاصةاصة املرتبطة باإلرث االستعماري ر عن ممارساته اخلظحني يغض الن

                                                            
  .11:الصورة الروئية،ص:سامية إدريس -  1

  .739 :العرب، ص نلسا :ابن منظور - 2
 )Genocid( :ماهي اإلبادة اجلماعية  - 3

https :www ush m morg/w/c/ar/articlr_php moduled=10007043  
  18:00، 2016/ 27/04األربعاء  -موسوعة اهللوكوست
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ا فرنسا يف مخسينيات القرن املا ها أثارا إشعاعية ءضي بالصحراء اجلزائرية خملفة وراوالتجارب النووية اليت قامت 

ا البيئة والبشر على حد سواء، بل ع وانعكاسات خطرية على تزال مدفونة حتت الرمال يف أماكن  مااليت ن معدا

ا رغم   .مرور فرتة طويلة على استعمار اجلزائر مل يتم التعريف 

ويركز الروائي على اآلثار السلبية، وعلى فداحة اجلرمية اليت ارتكبتها فرنسا االستعمارية باستعماهلا للبشر من 

نفجارات لتقيس فعلها املدمر فيهم ومدى جناعة وسائلها وتطور عتادها جلزائريني فئران جتارب عرضتهم لإلا

  .أمراض غريبة تظهر على مدى األجيال قادمةو  ت بيئيةختالالمرار هذه اآلثار يف شكل استوالتأكيد على ا

يتعلق  ، ليؤكد أن األمر الار الروائي كلمة جيلوسيد اليت نفهم منها اإلبادة اجلماعية حبق أجيال برمتهابتك  

رمية اليت ارتكبتها فرنسا مباض فات وانقضى بل حباضر ومستقبل حيمل الكثري من املآسي اليت تنطلق من هذه اجل

وتشكل الوقائع التارخيية للتفجريات املرجعية .يط اجلزائر املستقلة يف مساءلتهااالستعمارية، وتناستها يف ظل تفر 

يف الرواية يف " جيلوسيد" وقد ورد ذكر كلمة.ستند عليها جممل املتخيل الروائيالتارخيية للرواية ونقطة ارتكاز ي

وماذا عن اجلينوسيد اليت حدثتين عنها : وار الذي جرى بني رشيد وأخيه األصغر مجاليف سياق احل 74الصفحة

  ليلة أمس؟

  :منها ،جمةنقض سيجارته 

  1"يتجزأ من نظامها االستعماري اإلبادة املزمنة هي األخرى جزء ال -

ليس جمرد خطأ لنظام االستعماري و إذ يدور احلديث حول التفجريات النووية، وحول التعذيب كونه جزءا من ا

  .ط متطرفني فاإلبادة أسلوب املستعمر للقضاء على اهلويةاد أو ضبجنو 

                                                            

  .74 :ص،1دار فيسرا ،ط، رواية جيلوسيد: فارس كبيش - 1
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جرمية ضد البيئة واإلنسانية، كارثة  <<من الرواية فنجد شرحا وتفسريا لداللة العنوان يقول  58أما يف الصفحة 

 اجلماد، الرمال حىت...حشرات بذور نباتات ماء حوت ضوء حقيقية، جرمية إبادة للوجود ككل، بشر حيوان

ا جيلوسيد جرمية متواصلة من األجيال القادمة تضاف إىل إ...متاما، ال كائن بقس على حاله احلجارة تشوهت

إىل القتل والتنكيل يع والتشريد والتجو من جرائم اإلذالل والتعذيب  نوسيد اليت تعرض  هذا الشعب بدءاجلي

  1>>...حتت أطنان من الناباملا تالشت ونسف البيوت باملتفجرات قرى بأكمله

ضمن سياق انفعايل حيث حيفرها رشيد على الطاولة اخلشبية  291ترد كلمة العنوان يف املنت جمددا يف الصفحة 

يطاق جراء هوسه حبلم اجناز فيلمه حول هذا املوضوع، والذي جيد يف   اليت يعمل عليها وقد بلغ به التوتر حدا ال

قاطع هذه الداللة االنفعالية بشكل مضاعف مع مجال األخ األصغر الذي يكرب وتت. كل مرة عراقيل باجلملة

ليحمل  بدوره هم القضية، وينقش كلمة جينوسيد على نفس الطاولة كما فعلها رشيد قبل أعوام لكن هذه املرة 

ها يف قرطاس له أيضا، يقول يف األيام األوىل أعدت تدرينيبعد أن تكررت املأساة نفسها مع جبعمق أكرب، خاصة 

ا الحق على سطح املنضدة "  جينوسيد"قدمي وسط الصفحة األوىل منه بأحرف كبرية كتبت  كفمبكلمة حفر

  2>>الرباغي مرارا وتكرارا بقوة متزايدة أكرب من اليت حفرها رشيد

ا خاصة مع تعقد األحداث وسريها حنو النهاية  وتتناوب  كلمة جينوسيد وجيلوسيد يف نفس الداللة لتزداد شد

الطاهر أمحد اجملاهدين الذين عرضتهم فرنسا لإلشعاعات النووية جراء سرطان خطري ظهر  اجلد سياملؤملة، ميوت 

  .عليه  فجأة، ليتكفل رشيد ومجال االهتمام بالكشف عن القضية، وهنا تتقاطع مأساة عائلية مع مأساة وطن

ائي وذلك ملن يعتقد أن األمر جمرد قضية عائلية، وهلذا جاء لرؤية الرو  اكما يشكل العنوان الفرعي استفزازا وتوضيح

ذا العنوان ليؤكد على مشولية املوضوع فهو قضية وطن ومصري أجيال متالحقة، والتزام بقضية ومبدأ ثابت مبدأ 

                                                            

  .58 :صالرواية، - 1
  .387 :صالرواية، - 2



  دراسة تطبيقية لمكونات البنية السردية في رواية جيلوسيد لفارس كبيش  ....................................  الفصل الثاني

 
76 

ا ليست قضية ختص الورثة واألرامل، ال، ليست قضية عائلية ع: وطين العالقة له بتعويض األرامل والورثة لى إ

  1>>....اإلطالق، على اإلطالق

حيث جاءت النهاية مناسبة مع ،كلية  نلحظه هو تشابك داللة العنوان مع دالالت الرواية وانسجامها إن أهم ما

دالالت العنوان الرئيسي والفرعي وصورت مأساة عائلية بأكملها ومأساة أجيال وأجيال من جراء املخلفات النووية 

  .يف الصحراء اجلزائرية

  .للمتلقي عن منوذج البحثهذا كان عبارة عن تقدمي لرواية وصاحبها من أجل إعطاء فكرة 
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  :لفارس كبيش مكونات البنية السرية في رواية جيلوسيد

  : لفارس كبيش في رواية جيلوسيدالرؤية السردية -1

التارخيي واالجتماعي وثيقة مها كانت إن الرواية يف أصلها ذات طابع ختيلي ،مهما كانت صلتها وعالقتها بالوقع 

الرسالة أو املوقف الذي يريد  الروائي متريره من خالهلا ولذلك يوجد له أقنعة أو بدائل ليوكل هلا مهمة السرد 

  1>>ال يتكلم بصوته بل يفوض راويا ختيليا << فالروائي

ذه املهمة فيكون الراوي هو الصوت الذي يقدم األحداث والشخصيا   .ت ويصف األماكن ليقوم 

السارد يف الرواية على حسب معرفة السارد حليثيات األحداث وما يدور يف عامل  عندوختتلف زاوية النظر 

  ":جيلوسيد"الشخصيات الداخلي واخلارجي ،وفيما يلي سنقوم بتقدمي مناذج لتوضيح هذا اجلانب يف رواية 

  : الرؤية من الخلف  - أ- 1 

على هذه الزاوية من الرؤية "  جيلوسيد"رفة من الشخصية الروائية ،وقد اعتمد يف رواية ّ أكثر معفيها يكون الراوي  

  :بشكل كبري من األمثلة

بفم فاغر وعينني مشرعتني اتساعا بقي رشيد يبحلق بوجه مذهوال ظهر له أنه يشبه إىل حد ما وجه حشرة <<

خالهلا يف زيت ثقيل ،ذبابة علقت بقطرة زفت مع  غاص.طال صمته لدقيقتني أو أكثر ...مل يتبينها بتلك األثناء 
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غزرته الفارغة بدا وكأنه غري مكرتث لكالم الربوفيسور اهلامشي غري مهتم به على اإلطالق وأنه يزدري مالحظاته 

  .1>>له

متأملا سأل ربه ملاذا مينح قدره سبيال أخر ملواجهة قوة الشر العمياء غري بوابة <<كما ورد يف مقطع آخر 

  2>>..نسحاب عميانا مكسورا اال

استعمل السارد يف هذا املقطع من الرواية الرؤية من اخللف فكان السارد يعلم أكثر ما تعلمه الشخصية ،حيث 

ا وقرارات نفسها كما عرف نواياها اخلفية وما تفكر فيه   .غاص يف ذا

  :الرؤية مع  -ب- 1

  :وفيها تتساوى معرفة السارد مع الشخصية ومن أمثلته 

وفجأة اتضح كل شيء يل ،وعيناي تبحثان عن عينها ،أردت أن أقول هلا كلمات حمددة ،ولكن مل أجدها <<

  3>>إال غارقة يف دمعها كما مل أجد تلك الكلمات القوية الكفيلة بإقناعها 

ضحكت من غريي أن أرفع رأسي ،ضاعطا على القلم ألون غيمة باللون األزرق وقف وراء كتفي <<وكذلك 

  4>>بيده إىل شعري ممسكا سيجارته بني شفيته ،مسح 

إذ أن معرفة الراوي هنا تتماشى وتتوازى مع معرفة الشخصية وقد استخدام لذلك ضمري املتكلم فهو سارد 

  .وشخصية يف نفس الوقت ،فيسرد بلسانه وبدون وسيط

  :الرؤية من الخارج  -  ج- 1

                                                            

  .25:،صالرواية - 1
  .131:الرواية ،ص - 2
  .05:ص:الرواية  - 3
  .61:الرواية ،ص - 4



  دراسة تطبيقية لمكونات البنية السردية في رواية جيلوسيد لفارس كبيش  ....................................  الفصل الثاني

 
79 

  :صية  ومن أمثلتها يف الرواية يف هذه احلالة تكون معرفة السارد أقل من معرفة الشخ

ا ختلط األلوان بعضها ببعض ،شاردة لربهة صامتة حتدت ناحية النافدة أصابعها << مسمرة عند حافة منضد

  1>>ملوثة بالصبغة املختلفة  األلوان وبينها فرشاة الرسم

ريلة وسخة كأنه استعارة بينما تظهر عينا النادل الرباقتان ،ببطء يتحرك خلف الكنتوار يف م<<كما جند أيضا 

من امليكانيكي الذي يقف كل صباح متام السابعة قبالته ،يطلب كوب شاي منعنع يقرمش معه هاللية حمدثا 

  .النادل عن قطع الغيار املغشوشة يبتسم  النادل له ،لكن مع مغادرته  يتفوه بأي شيء

رج حيث يكتفي  بكر ووصف ما يراه أو الشخصيات من اخلاو  يف هذه الرؤية ينتقل الراوي إىل وصف األحداث

يسمعه ال أكثر فريوي ما حيدث يف اخلارج وال يعرف ما يدور  يف ذهن الشخصية وال ما تفكر به أو حتسه من 

  .مشاعر 

  :لفارس كبيش بنية الشخصيات في رواية جيلوسد-2

كبري من طرف   ة باهتماموقد حظيت دراسة الشخصي تعد الشخصيات من املكونات األساسية يف بناء الرواية  

  .ساسيا يف الرواية مبختلف أنواعهاالباحثني إذ تعد عنصرا أو  النقاد

) شخصية البطل( الشخصيات منها الشخصية احملوريةجاءت غنية ب فقد" جيلوسيد"وفيما خيص رواية 

  )مرضة نادياكالربوفيسور  اهلامشي،امل(وشخصيات ثانوية ......)مجال ،مسكية ،سي مسعود(وشخصيات رئيسية 

  .كما جاءت شخصيات هامشية يف سياق أحداث الرواية 
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وقد مت االعتماد على طريقة التقدمي املباشر وغري املباشر لشخصيات الرواية فمنها من قدمها السارد ومنها من مت 

ا النفسية أو ا منها ما ذكرت بصفا  تقدميها من طرف إحدى الشخصيات كما أن هناك متيزا يف ذكر صفا

  :،وسنأخذ فيما يلي كل شخصية على حدة )الثقافية (اجلسمية أو الفكرية 

  :الشخصية المحورية  - أ- 2

  :رشيد

  .فهو بطل الرواية حيث تدور جل أحداث الرواية حوله  وميثل الشخصية احملورية

لوطنية درس اهد سي الطاهر الذي بفضله تشبع بالروح ارشيد هو االبن البكر لعائلة سي مسعود  وجده هو اجمل

الطب وخترج حيث أصبح طبيبا جراحا مبصلحة اجلراحة غري أنه ترك العمل باملصلحة وحاول السفر إىل باريس 

احلصول على الشهادة يسافر إىل أمريكا  وبعد ) قسم اإلخراج السينمائي ( مع املال ويلتحق مبعهد السينمالكي جي

ية الفرنسية غي الصحراء اجلزائرية ،يفضح من خالهلا فرنسا كي خيرج من هناك فلمه السينمائي عن التجارب النوو 

  .فريغمها على االعرتاف جبرائمها وتعويض الضحايا 

رشيد ذلك الشاب املناضل املتمتع بالفتوة والقوة احلر يف تفكريه املتميز بذكائه وإملامه الواسع بشىت العلوم واملعارف  

كوينه العلمي فهو طبيب جراح باإلضافة إىل كونه مهتما مبجاالت وهو الشخصية املثقفة بامتياز وذلك راجع  لت

أو أقول لك احبث عن <<:عدة ،حيث ورد وصفه يف الرواية من طرف والده  على أنه حميط من املعلومات قائال

هاه إال أنت حاسب روحك حبر فهو حميط ،ال أحد غريه ميكن أن خيربه ماذا تعين الغالسينوست ..رشيد أوليدي 

  .يف إشارة منه إىل ابنه رشيد 2>>اسأل ابن رشد هذا السؤال <<ويقول يف موضع أخر 1>>
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كما أن رشيد يتمتع بالروح الوطنية واألفكار اإلنسانية وهذا واضح من خالل اهتمامه بقضية وطنية وهي 

على اإلطالق ؛بل التفجريات النووية يف رقان بالصحراء اجلزائرية فعلى الرغم من أن القضية ليست قضية عائلية 

قضية إنسانية عايشتها الكثري من البلدان وراح ضحيتها عدد هائل من الكائنات احلية ،فهو يرى فيها رسالة  جيب 

هناك رسالة أود << اليت ستواجهه يف ذلك فهو القائل تبليغها للعامل بأسره  وبأين طريقة كانت ورغم الصعوبات 

فهذا 1>>أمانة تركها جدي الطاهر مربوطة على رقبة إن أنا خنتها خنقتين .. تبليغها للعامل بأسره مسؤولية التزام

  .االلتزام وهذه املسؤولية مسة من مسات الفنان املثقف 

  صفاته الجسمانية والنفسية:  

مسئولة فالقارئ عندما يضطلع على شخصية و  و واعية عن شخصية رشيد بأنه شخصية مثقفة بعد ما عرفناه

ا شخصية مرتبة اهلندام ،حمرتمة الشكل إال أن هذا ال ينطبق متاما حتمل مثل هذه الص فات يتبادر  على ذهنه بأ

ا الروائي خاصة بعد عودته من الغربة إذا أنه  حيمل وجها ذا ذقن سيء احلالقة  شعر عشوائي << مع ما قدمه 

االت رماد، غائر العينني ، حنيل اجلسم، مالبس رثة وسخة، مفلفل فارغ القامة ، مائل الكتفني،ية حماطتني 

أما عن هندامه فهو لباس غري حمرتم إذ  كان بلبس سروال بلون جينز كلوشار مشروخ عند ركبتيه ،جاكيت  2>>

جلدي فاقد لعدد من أزراره ،حداء رث أكلت األيام نعله وجردته املسافات من ملعانه وسيوره ،فهذه الصفات ال 

ورمبا كان ، ة بل طبيب جراح ،وإمنا يبدو وكأنه درويش منهكا يتضور جوعاتدل أبدا  على انه شخصية  مثقف

قصد الروائي من هذا الوصف اخلارجي الربط بني احلالة النفسية املضطربة لرشيد الذي واجهته يف حياته عدة 

ا بعد  وفاة جده أزمات نتيجة لصراعه الدائم مع الظروف القاسية من أجل حتقيق حلمه الذي أصبح اشتعلت نريا

وقد ترك ذلك يف نفسه أثرا كبريا مما .نتيجة سرطان غامض قيل أن سببه هو اإلشعاعات النووية اليت تعرض هلا 

جعله  يقرر تكريس حياته ألجل هذه القضية  وأراد التشهري هلا أوال من خالل فيلمه يصور مدى قناعة وضخامة 
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رائم اليت اقرتفتها يف حق الشعب اجلزائري وبالتحديد ضحايا ومن مت املطالبة بالتعويض واالعرتاف باجل.الكارثة 

الشخصية تلك اليت شغلت رشيد  هي ولعل هذه القضية. رقان فكان طريقه صعب وحمفوفا باملخاطر واملعيقات

ذه الصفات أمر ضروري للداللة .ال يعري اهتماما  لذاته ومظهره  و  املثقفة مما جعله ينسى حاله أو رمبا تصويره 

لى الفشل الذي آل إليه يف مسعاه الذي كرس كل حلظات حياته من أجل بلوغه ليعود خاوي الوفاض سوى من ع

  .اخليبة واهلزمية واالنكسار 

ومن هنا ميكن القول أن شخصية رشيد شخصية متناقضة وغامضة حتمل مفارقات عديدة فمن كان يتصور       

  . و غامضا مأساويا جمهوالسيكون مصريها  رشيد كشخصية متعلمة ومثقفةأن 

  :شخصيات رئيسية -ب- 2

  :جمال

لى األحداث والراوي لكل ما هو الصوت السارد منذ بداية الرواية شغل هو األخر حيزا كبريا حيث كان الشاهد ع

ر صغخ األللرباءة والعفوية وهو األ شخصية روائية هو طفل صغري عنوانبني الشخصيات األخرى أما مجال كيدور 

وقد صوره الروائي على أنه العامل والعارف بكل أسرار رشيد وخباياه فكان وطيد الصلة .)رشيد(احملورية  لشخصية

به وكان رشيد حيثه على الدراسة فدرس هو األخر الطب وأصبح طبيبا جراحا ومل تكن هذه هي رغبته فقد كان 

ر رشيد وقضيته اليت كان حيارب من يرغب يف التخصص يف األمراض السرطانية ،تأثر كثريا وإىل حد بعيد بفك

  ).رشيد(تبناها بعدما ختلى عنها صاحبها و  أجلها

  والنفسيةصفاته الجسمانية:  

من الناحية اجلسمية د ما يدل  داخل احلكي حيث مل ير  هتاته ومميزاته بقدر ما اهتم بوظيفالراوي مل يهتم بذكر صف

وبعض املواقع اليت ورد فيها يتحدث عن نفسه وأفعاله  مظهره اخلارجي إال أننا نستشف من  خالل أحاديثه ىعل
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ألقيت بكراسيت جانبا وعند عتبة باب حجرته وقفت أتأملها <<:إال أنه ال يورد أي صفات خارجية يقول 

..<<1   

مجال هو صورة للحياة فكان صغريا مث أصبح شابا أي الدليل على مرور الوقت والسري حنو مستقبل جمهول اهلوية  

اية الرواية على ،فهو الطفل الربيء الفرح  إال أن ذلك تغري بعد ما كرب وكرب غموض املستقبل معه وقد ورد يف 

كون شكله أو املواصلة إليه حبال احلديث عن احلديث معي عن املستقبل وما ميكن أن ي<<:ما يلي  لسانه

  .2>>..حلظة شعرت أن شبايب القصري يضيع مين خبفوت .مسافة يستعصي تصور رعب طوهلا 

ضي والدهر يضين وال شيء فالعمر مي.حالته املزرية وما يعشيه من ضياع وتشتتإن مجال يف هذا املقطع يعرب عن 

مزق اليت يعيشها الواقع اجلزائري دون التحرك فهو ذاهب إىل اهلاوية يف ،فهو يعرب عن حالة التيوقف ذلكميكنه أن 

حيث أن التاريخ يف كل مرة يعيد نفسه لكن مع أشخاص آخرين فبعدما أخد منصب .هدوء وصمت دون حراك 

أخيه يف املصلحة اجلراحية والتقى بنفس األشخاص الذين كانوا سببا يف ما لقيه أخوه رشيد ،فما لبث أن وجد 

  .نفسه يف مواجهة الربوفيسور اهلامشي حيث وجه له طعنات قاتلة وفر هاربا ليغرق نفسه يف البحر 

  :مسكية 

  .ومتثل شخصية فتاة شابة طموحة تتمتع بالطاقة واحليوية وقد كان هلا دورا بارزا يف الرواية 

ا مثمسكية هي األخت التوأم لرشيد وهي فتاة واعية مجيلة تتميز باحلياء والعفة كم ا مل ،قفة وراشدةا أ رغم أ

ا كانت تفقه ما يدور حوهلا كما كانت لديها ميوالت شعرية  فهي مولعة بالشعر والسينما  تكمل دراستها إال أ

ا .والفنون عامة    .فكانت تتقن الرسم والتلوين مما ساعدها على امتهان اخلياطة وإتقا
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حالتها بدأت تضطرب وتسوء بعد هجرة أخيها وانقطاع أخباره كانت تعيش يف فرح مع أخيها وعائلتها إال أن 

ا انفصلت عن خطيبها وتركها راحال إىل عامل أخر عامل ال رجعة منه  وتوالت عليها املشاكل واألحداث حيث أ

هذه احلادثة املؤملة أصابتها بأزمة  نفسية عنيفة مما جعلها تصاب .فقد حياته يف حادث سري يوم خطبتهما ألنه 

اضطراب عقلي أدخلت على إثره إىل مصحة لألمراض العقلية اليت لقيت فيها الويل وزادت حالتها سوءا وتدهورا ب

  .يوما عن يوم

  والنفسيةصفاتها الجسمانية:  

هذه الشخصية اليت أثبت وجودها داخل الرواية من خالل الدور الفعال الذي قامت به يف الرواية وقد حظيت 

جد رشيد يصفها يف نكثري من املواضع وذلك من طرف الشخصيات األخرى الروائية ؛ف  بوصف كبري ملظاهرها يف

اليت ستلعب دور ميمي أو مرمي يف الرواية املصورة << :أحد املوضع بأسلوب غلب عليه االستهزاء  واملزاح قائال

ت وجه ناصع أريدها شابة بشعر غجري فاحم السواد وليس بشعر مكشرد ال ميشطه قرداش فالذي ،أريدها ذا

الت فامحة السواد إ ذمل تنم  .البياض وعينان معربتان  وليست ذات وجه مخري البشرة وعينان ضامرتان حماطتان 

خفيفة الروح والوزن وليس كتلة من الشحم والسماجة والنزق  1,56مند عهد سيدنا نوح ،فارغة الطول وليس 

ا    1>>وحده ميزان الصوف ميكنه حتديد وز

االت سوداءاحملضامرتني العينني المرية و اخلشرة بالتلك الفتاة ذات  فمسكية هي فات تدل على وكلها ص، اطتني 

كانت تشتغل ،إذ  للبنت احملرتمة اليت تقف على رجل واحدة من أجل عائلتها  هي مثالف .التعب واهلم والكدر

ضافة إىل قيامها باألعمال املنزلية وكانت طول الليل  يف اخلياطة من أجل مساعدة عائلتها يف حمنتها املادية باإل

دارت على <<حترص على أال حيتاج أي فرد من أفراد العائلة إىل أي شيء كما جند يف املقطع التايل من الرواية 

أضافت قليال من معجون الطماطم ردت الغطاء حبركات .عاقبيها حركت امللعقة اخلشبية داخل القدر الطيين  
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ورتبتها يف طبق بعناية على شكل هرم لوليب .ني قطعت باغيت اخلبز قطعا متساوية سريعة خاطفة من السك

ثريموست احلليب السكرية النحاسية غراف زيت الزيتون أطفأت نار املوقد عن غالية القهوة بكم جبتها التقطتها .

  1>>......حبذر جعلتها  فوق السينية وهي تضعها أمامه

ا وما نستشفه من هذا املقطع أن مس ا ومساعد   .كية كانت فتاة نشيطة ال تبخل على  أحد أبدا بعطائها وحنا

ا لقيت مصريا مؤملا مل يكن هلا ذنب فيه  ا ورغم هذه الصفات اجلميلة من عفة وطهارة وطاعة وحيوية إال أ إال أ

ياح وسدا وهباءا، حيث لم أخيها كلها ذهبت أدراج الر يفكل أحالمها  بالزواج والفرح وجناح ف.ومل تكن تنتظره  

ا    .لقيت مصريا مأساويا جعلها تتعذب لبقية حيا

  :سي مسعود

ل عن عائلته، املتكفل ؤو ضحى اجملتهد العامل النشيط املسوهو شخصية متثل والد رشيد كان مثال لألب امل

ومن كثرة . فارييتفكان يعمل كقاطع تذاكر يف سينما ألفرادها رغم الظروف القاسية،برعايتها وتوفري الراحة أل

األفالم اليت شاهدها وخمالطته ألصحاب العلم واملعرفة أصبح مثقفا لدرجة عالية وأصبح على سعة اطالع ويف 

ده رجل طيب جياهد ألجل إصالح بال.....السيد غورباتشوف<<مجيع اجملاالت والعلوم كما جنده يف هذا املقطع

  ..... قاذها من يديقد ميكنه إن. ستو ينيكا والغالسو سرت من خالل الرب 

السعيد صعيبة عليك هذه وأنت رمبا أستاذ جامعي خريج أرقى يآه / ست سي مسعودينو قلت الغالس

  2>>اجلامعات

وهذا املقطع من الرواية الذي جاء على لسان سي مسعود حياور أحد األساتذة اجلامعيني تربز ثقافته ووعيه 

  .الفكري والعاملي
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عيدة مع أسرته فكان يتنقل بني مكان عمله وبيته ومقهى السعادة الذي كان كانت حياته بسيطة يعيش حياة س

ومشقتها كما يصوره الروائي يف املقطع التايل من  ويتمتع خبفة الدم رغم صعوبة احلياة اله فيه أصدقاء وكان مرح

ه يف سينما الفارييت كقاطع تنتهي، وظيفت ريثما ميتعهم مبهاراته الكبرية يف اللعب املزيد من نكته اليت ال<<:الرواية 

  1>>تذاكر جعلت منه مواطنا اجتماعيا حاضر النكتة على الدوام مرح يف تعامله مع اجلميع

من شدة قلقه على ابنه رشيد كانت جتعله عصبيا أحيانا، حيث بدأ يتغري منذ و إّال أن مشاكله املادية والنفسية 

من أجل دراسة اإلخراج السينمائي، فاضطربت نفسيته إعالن رشيد ختليه عن مهنة الطب وسفره إىل اخلارج 

ميلك حيلة لكي  ه بيده وهو السيرى بأنه يدمر نفألنه كان من اشد معارضي فكرة سفر ابنه، فوانتابه قلق شديد 

ورد يف الرواية عندما كان يردعه بالعودة عن هذه الفكرة  مثل ما. نه مل يصغأنه نصحه كثريا إّال أ مينعه خاصة مع

ا قريبا وتعرض للبيع مث مىت ستدرس؟ ومىت . أنت. أما<<:لطائشةا أنت ماذا؟ ابن قاطع تذاكر سينما ستغلق بوا

  2>>وأنت داخل على الثالثني من عمرك....ومىت؟ ومىت ستصنع فيلمك هذا؟ . سرتج

 خليبةرة واألمل وااحلسدع والنصح  واليت فيه نوع من دالة على الر  نه يف هذا املقطع الذي كله استفهاماتفنالحظ أ

ع أن مينع ابنه من مواصلة طريقه، مل يستطحيث يفعله  إّال أنه مل جيد ما. عينهالذي ضاع  أمام  على مستقبل ابنه

ستطعت كي تقف على ك بكل ما اأنا ربيتك وكربتك وساعدت.....أنا<<:يشاء قائال فتنحى وتركه يفعل ما

  .3>>...قدميك مهميت انتهت

والشقاء من أجل البذل  و مسعود كان شخصية متثل األب املضحي الذي يتميز بالعطاء والتضحية وعليه فإن سي

  .هم حباجته إسعاد أوالده وتوفري هلم كل ما
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إىل درجة كبرية كما  اوعصبي اصبح غري متحكم يف نفسه وقاسيهجرة ابنه فقد أإّال أنه وبعد كل تلك املشاكل و 

د جاحظت بشكل خميف على حجر التيمم األسود فكر بأنه سيهشم هلا وقعت عيناه وق<<جند يف هذا املقطع

ا أمسكها حبركة خاطفة من شعرها وبقوه  رأسها إن هو رماها به فمد يده وقذفها بالغربال وخبطوة واسعة هرع صو

ائط إىل احلىل اخللف صفعها مرة أخرى على وجهها وبقسوة أكرب ممسكا هلا بشعر رأسها خبطه هلا رقبتها إ لوا

  1>>خمنوقة كمم هلا فمها بيده كأنّه يود قتلها ات بشعةعنها صرخندت 

من مشاكل ومهوم وكيف أنه يه ذي آل إليه بعد كل مامر علهنا يصور لنا الروائي حالة سي مسعود والوضع ال

ا قررت اخلروج للبحث عن إضرب زوجته صحراوية ضربا مرب    .بنه املفقودحا أل

 لنفسية وا صفاته الجسمانية:  

حيث بعد كل . ورد يف مقاطع متأخرة من الرواية مل يرد يف الرواية شيء يدل على  هيئته أو مظهره اخلارجي إال ما

ا وحتولت إ الصراعات اليت عاشها وبعد أن أغلقت دار ىل قاعة حفالت فتغريت وظيفته إىل مضيف السينما أبوا

بابيون على قميص ابيض مع بدلة غامقة خمططة  <<حفالت فورد هنا وصف هلندامه اجلديد يف العمل

  2>>تكربه وبشكل واضح يبالرصاص

  .3>>بعينيني دائرتني يبحلق<< جند سوى وصف لعينيه بقوله أما عن وصف جسمه أو شكله ال

أمهية كبرية  حالته النفسية املتقلبة ومل يعط جنده يف وصف سي مسعود حيث ركز الروائي على تصوير هذا ما

اللوصف اخل   .ارجي، ورمبا ذلك راجع إىل تقلب حاالته وعدم استقرار نفسيته على حالة معينة وثابتة يعرف 
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ح وقد أصبح القاسي  املتهجم الوجه الكثري ملثايل احلنون املضحي الفرح واملر كان سي مسعود األب احيث  

  .كلها حتوالت نفسية تعرب عن حتول الواقع وعدم استقراره.إخل ....الشجار

  :اويةصحر 

بنائها املساندة هلم يف  نون والعطوفة الشديدة اخلوف على أهي أم رشيد وزوجة سي مسعود كانت مثال األم احل

  .كل الظروف

اويف الرواية كانت صحراوية األم املضحية اليت تعيش احلياة حبلوها ومرها يف سبي ا إّال ...ل حتقيق السعادة ألسر أ

ا مل كانت مضطربة طيلة أحداث الرواية ، وقد كانت دائمة احلزن خاصة عندما هاجر ابنها رشيد إىل اخلارج، فإ

  .تّعرف طعم الراحة ولذة احلياة منذ رحل وتركهم

وقد كانت حتب أوالدها وختاف عليهم ومن شدة ذلك طغت عليها فكرة زيارة الشيوخ واملشعوذين كما ورد يف 

ا ة جنينا اخلشناوي مخوسةقي مشعوذ يف نظرك، أفكر يف  طاملا الرا<< هذا املقطع من الرواية على لسا

هذه املرأة بالكاد أصبح يعرفها وتؤمن باملشعوذين والعرافات ومستعدة <<:اهوكذا يف قول زوج 1>>..عندها

  2>>.....متلكه طلبا للنجاح والثروة إلعطائهم أغلى ما

وكانت  1988شة يف أحداث أكتوبر فيصور الروائي شدة خوفها على ابنها رشيد عندما أصيب برصاصة طائ

ا الدوار دارت مبا على عاقبيها، يدها على فمها هرعت رأسها إىل <<:جدته مربوكة خترجها من ساقه وقد أصا

ا تكاد ختتنق تتقيأ وتبكي   3>>وتتقيأ تنشج املرحاض، شرعت بابه وقعدت على أرضيته بوضعية مريبة كأ
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ا عليه ملا لقد كشف لنا هذا املقطع عن ضعفها وخو  فها عن ابنها رشيد وما حدث  هلا من شدة خوفها وحز

كما جند يف هذا املقطع . حيصل له تستطيع حتمل رؤية ما امل ووجع فهي كانت تتوجع معه ومل يصبه من

ا تؤنبه فاهت ) صحراوية(ببطئ وقفت ميا <<التايل إىل الباب وقد سكب كالمه أملا  عزيزا يف صدرها كما لو أ

ا، يدها على قلبها ريب يهديك يا ا: شفتيها من بني ا خا بين فكرت يف دهنها تسمعه كالما آخر لكن صو

    1>>وبرودة الذعة تلسعه

 والنفسية صفاتها الجسمانية:  

ا اخلارجية فقد صورها الروائي كما   : يلي أما فيما خيص صفا

اهل عضته حمن الوقت مائال صوب النور ملونة من األقمشة فوق سريرها جالسة فوق هيدورة بوجه ن كومة<<

مربوطني ملا  حباجبنيوبؤبؤ إىل عيناها على ثقب اإلبرة تناضل املرة تلوي األخرى لتمرير اخليط من خالله  حيحالش

   2>>خبفوتت يف ذلك ابتسمت مع نفسها أفلح

  ....فنجد يف هذا املقطع بعض األوصاف اجلسمانية لصحراوية كقوله وجه ناهل

سم من أمساء الشخصيات األخرى حيث مل يرد عبثا بل كانت له خلفيات ودالالت اسم ليس كا :صحراوية

  .واسعة ترتبط مبوضع الرواية أي القضية اليت يعاجلا رشيد

فالصحراء هو ذلك املكان الواسع اجلميل املرتبط بالرتاث الوطين واالنتماء اجلغرايف الذي فقد مالحمه بعد 

ا متواصلة فرتة زمنية طويلة التفجريات النووية اليت ا فرنسا وكانت هلا آثار كبرية عليها بقيت سلبيا   .قامت 

ما متصالن اتصاال وإذا ما فاألم تدل  ا،وطيد ربطنا بني صحراوية كشخصية أم يف الرواية والصحراء كمكان فإ

  .على الوطن االنتماء اهلوية وكذلك الصحراء
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ا قضية فهي الوطن الذي فقد مالحمه وميثل  االنتماء األصالة، ورشيد يتعامل مع القضية النووية يف الصحراء بأ

إنسانية وطنية فهو يعتربها مسالة عائلية مهمة البد من السعي وراء حلها، والصحراء هي أمه الثانية اليت ضحت 

  .من اجله والبد أن يضحي هو اآلخر من أجلها

  :نانة مبروكة

وكة بنسبها بنت قيسوم، وقد صورها الروائي إمرة حنونة تتميز بالعقل واحلكمة اجلدة والدة سي مسعود ذكرت مرب 

ا عملت أيام الثورة كممرضة للمجاهدين. والقوة، اخلربة اليت بفضلها استطاعت نزع الرصاصة من ساق . كما أ

ا من قدرة ارتابت ميّ <<:حفيدها يوم أصيب يف مواجهة مع رجال الشرطة كما يصفها هذا املقطع يف الرواية

ا العجوز على فعل أي شيء وهي تتفرج على يداها النحيلتان ومها ترجتفان بأمل من قطعت ساقه بضربة ...محا

  1>>....ه بهتدفعاليت ساخلزف صرخة مرعبة، رغم قطعة . ساطور قد ندت على رشيد

 والنفسية صفاتها الجسمانية:  

ا  ا اخلارجية فقد قدمت يف الرواية على أ امرأة عجوز تضع نظارات طبية وحتمل عكاز يف يدها << أما صفا

ا ومالبسها يف الرواية ويف مواضيع خمتلفة كما أن السارد دائما ما>> << :كما جند فيما يلي. كان يورد صفا

ا ترجتف بوجه أخد مييلنظرت إىل مس بوضوح لالصفرار ومآقيها معزوقة بالدموع، بغتة أخذ صوت  يكة فرأ

ذابلة أشبه بباقة النرجس اليت ابتاعها رشيد لقاء دينار  تهاجبأزاهري وكة يعلو شيئا فشيئا وأضحت نانة مرب  جشين

  2>>  من ضيعة قروية صانعها على طريق املستشفى

واليت متتلك القدرة . إن شخصية نانة مربوكة كانت متثل الشخصية احلكيمة النبيهة اليت تتميز بالذكاء واحلنكة -

ا الطويلة يف على التعامل مع ا ا مهما عظمت وذلك رمبا خبرب و ألمور والظروف الصعبة وقد حتل املشاكل و
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ا عاشت ظروف أقصى من هذه الظروف علمتها كيفية التعامل مع الصعاب وختيطها مهما عال  وأاحلياة  رمبا أل

ا   .شأ

حيث كانت تتمتع بالقوة  فاجلدة رغم كرب سنها مل تكن ضعيفة أو عاجزة بل على العكس من ذلك متاما

ا وفروضها الدينية ا كانت حمافظة على صلوا   .والشجاعة كما أ

  :سي الطاهر

هو والد سي مسعود وجد رشيد وزوجته هي مربوكة وهو اجملاهد والرجل الثوري رغم أن ظهوره كان حمتشما يف 

  . موتهسري األحداث الرواية إالّ أنه يعترب بؤرة انطالق األحداث وخاصة مرضه مث

م حىت تشبع حفيده بالروح الوطنية،  سي الطاهر هو جد رشيد وملهمه كان حيكي له عن الثورة ورجاهلا وبطوال

احلاج يرمحه <<:يلي ومحل عنه قضية التفجريات النووية خاصة بعد أن توىف جده بسببها وقد ورد يف الرواية ما

ا فرنساتعرضه لإلشعاعات النووية   اهللا، توىف متأثرا مبرض غامض على األرجح سرطان بسبب ، اليت قامت 

    1>>.ار حبقل جتريبها ألول قنبلة نوويةاختب فئران هناك يف رقان، وعدد غري حمدد من املعتقلني واألسرى اعتقلته

ا واختار املوت على أن يعاجل هناك فأخذ حفيده رشيد  فحقده على فرنسا منعه من الذهاب إىل العالج يف ترا

ا كان يردد أقواله كما جند فيما هذه  الروح الوطنية عنه، والتزم بقضيته وحارب كل العامل ألجلها، ومن شدة تأثره 

  :يلي
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 قعلى قول  جدي الطاهر لن خيسر املرء قطرة عرق لو أنه تفاؤل مث إّن اليأس يكلف املرء ليال من األر <<

م مل يضحوا باملليون ونص<<جده قال أيضا1>>والتعاسة ف املليون شهيد كي ينظر هو حبرية وفزع إىل إ

  2>>بارقة أمل ال....غده

وهي كلها تدل على شخصية سي الطاهر املناضل واجملاهد واحملب لوطنه والويف واملخلص له، فقد ضحى حبياته يف 

  .سبيلها ومل يبخل بالتضحية حىت آخر حلظة من حياته

  :و النفسية صفاته الجسمانية

مع جده على قهوة  يرتدميكن ذكره هو عندما كان يتذكر رشيد عندما كان  مباشرة له ولعل مامل ترد هناك صفات 

حبسرة تأكل قلبه يتذكر رشيد أجواء، قهوة السعادة عندما كان يقصدها رفقة جده الطاهر كان رمحة <<السعادة 

الفضية  تينة تعدل وضع السلسلةشاربيه ونانة مربوكة متده بعصاه الصلبة امل مبشط شعره،ميشط كل صباح عليه  اهللا 

  3>> مبعطفه الرمادي السميك  يلبقمن الصديدي األسود إىل اجليب ال املاصنية

مرتب اهلندام يتميز بالوقار  ال على أنه رجل حمرتم وذو مكانة اجتماعية مرموقة وكان شخصوكلها صفات تد

  .والعفة والطهارة

  

  : شخصيات ثانوية -ج-2

  :البروفيسور الهاشمي
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ا ر  غم انه شخصية ثانوية إّال أنه كان له دور فعال يف سري األحداث حيث انه رئيس املصلحة الطبية اليت عمل 

لبث أن تنكر هلا وقد صوره  الربوفيسور اهلامشي هو يتيم كفلته سيدة، إال أنه ما .كربرشيد مث أخوه مجال عندما  

بطرق ملتوية، وكان يعمل أي شيء للحفاظ على  الروائي على أنه إنسان متسلط وماكر حيث وصل إىل منصبه

منصبه حيث افتعل املشاكل لرشيد عندما رأى بأنه يهدد مكانته بعمله النشيط وحرصه املتواصل على النظافة 

قلب الربوفيسور غيظا وحقدا على رشيد مثلما حدث يف أول احتكاك  اليت كانت كفيلة بأن متأل....نظاموال

املشاكل اليت تعاين كل : نربة صوته حبدة أضاف قائال بدله فعال غاضب منه ويظهر له أن<<  :بينهما

  1>>أنت جاهدا جبعلها حالة خاصة مبصلحتنا وصنعت من احلبة قبة سعيتمستشفيات البلد  

ا قضية مشرتكة  وهنا نرى بأن الربوفيسور متسيب وال يريد إصالح املشاكل اليت تعاىن منها املصلحة بل يرى بأ

مث جند كيف انه هدد رشيد بطرده من املصلحة عن طريق وضع تقرير مزيف عنه ، طلب الكثري من الشوشرةوال يت

ك أن(...) وقت رفع تقرير حول حالتك ماال تعرف أنه بوسعي يف أي<<إىل الوزارة مثلما جند فيما يلي 

وأنك أمهلت مقصا ومبضعا ....يق  ضربة سكني، إزالة إبرة حتت ظرف حىتتتر  دمثال مثال آه أجل الجتي أنك....

  2>>....ةمربظوملقطا ومعها لفال شاش وعقب سيجارة وعلبة زالميط يف كرشه 

يهتم بأحد ومهه الواحد  ول الفاسد الذي الؤ ده وظلمه فهو مثال للمسيوحتي وهذا كله يدل على قوة الربوفيسور

يناه يفعل مع رشيد وباقي األطباء هو سلطته واحلفاظ على منصبه مهما كانت الوسيلة من اجل ذلك كما رأ

  . واملوظفني

مه بأنه سبب الوضع الذي آلت إليه عائلته ايته املوت على يدي مجال بعدما ا   .وقد كانت 

  :والنفسية صفاته الجسمانية
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وقد ركز الروائي على تصوير صفاته . ناغائرتن اعينذو الربوفيسور اهلامشي هو كهل طويل حنيف الوجه الصغري 

خيفي على أحد الطبع احلاد التسلطي الدكتاتوري للكهل  ال<<ورد يف هذا املقطع  لداخلية كثريا فنجد ماا

متغطرس متعجرف بارد أجلف فظ متعال ومل حيدث له ومازح أحد بل ويؤدي كل من يقف يف طريقه 

  1>>بسحقه

يم بل على العكس من ذلك تتوفر فيه أي صفات من التسيري أو التنظ ول الهذه الصفات تدل على أنه مسؤ 

إىل غريها من الصفات القبيحة اليت .....شخص فض، متعال، ظامل، وماكر متغطرس ومتعجرف: متاما فهو

ا بني أفراد عمله ا وعرف    .اتصف 

يعطي الفرد  وكيف أنه ال. وهذه الصفات اليت أعطاها الروائي للربوفيسور اهلامشي أراد منها تصوير الواقع وقسوته

يردونه أن يصل ويسمع صوته بل  ه فاملثقف والشخص النظيف والنزيه والذي حيب اخلري لنفسه ولغريه القيمت

  .يدفنونه ويطمسون مهومه ويقتلونه بظلم ومكر املسؤولني

  :الممرضة نادية

ا رشيد كانت خدومة ونشيطة وعطوفة  هي شابة يف عمر الزهور كانت تعمل يف نفس املصلحة اليت كان يعمل 

  .ب مساعدة اآلخرينحت

هي من سهرت على رعاية جد رشيد عندما كان يف املستشفى وكانت خملصة يف ذلك كما يريد يف املقطع 

شابة امسها نادية بنت فاميلي أنتاع أصح، ...هناك ممرضة يف مكتب املداومة آخر الكولوار على اليمني<< املوايل

  2>>ء لالطمئنان علىّ ت رشيد برعاييت ووفت بوعدها متام كل ساعة جتيدوع

ا تقوم بعملها على أكمل وجه   . يف هذا املقطع نستشف مدى طيبتها ووفائها وتفانيها يف العمل حيث أ
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ا كانت حائزة  ا دائمة التوتر بسبب عملها يف ذلك املكان مكرهة وليس عن رغبة أو طيب خاطر، حيث أ إّال أ

ة عريقة وبعد أعوام بطالة قاسية زادها أملا ووجعا انفصال والديها على درجة دكتوراه يف الفلسفة عن جامعة أملاني

ا وكانت حالتهم مزرية فقررت االلتحاق مبعهد التكوين  ا وجد وابتعادمها عنها حيث عاشت مراهقتها مع والد

الشبه الطيب، وبوساطة من هنا وهناك أتاحت هلا احلصول على مئزر مسوي، ممرضة تنتقل بنشاط بني حجر 

  .ملرضىا

  :والنفسية صفاتها الجسمانية

ا اجلسمية على وجهها . فهي مسراء مجيلة نبيلة املالمح والسلوك<< ممرضة رقيقة خدومة نشيطة أما عن صفا

ابتسامة وديعة معقمة الثياب واليدين وجهها هادئ كئيب مغلف بغاللة رقيقة من املسرح والدعابة وخفة الظل 

ا   1>>العطوف يثري السرور يف نفسي جعلتها قريبة من القلب صو

معىن الكلمة، فالروائي  بأمتكلها صفات تدل على العطف والرمحة واحلنان والشفاء واملداومة فهي فعال ممرضة 

  .أعطى هلا كل صفات ودالالت املمرضة املثالية النشيطة واحملبة لعملها

  كما ورد يف الرواية أيضا شخصيات ثانوية أخري مثل

  

  :السعيد

ق سي مسعود أستاذ جامعي وصف بالنحيل الطويل القامة وغري لبق باملرة، ذو هيئة فوضوية بل عشوائية صدي

ألف مشاركة سي مسعود "  سيلثوبلي"وكأنه مل يكن يوما طالبا وال أستاذا جامعيا يطلق عليه سكان احلي األستاذ
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        وشجعه على البداية بذكاء رشيد ونباهته منضدته يف املقهى وكذلك ألف األحاديث العابرة املسطحة، اعرتف مند 

  .على املضي قدما حنو حتقيق حلمه

  :صديق رشيد من الصحراء

يتمتعان بصداقة قريبة من أيام اجلامعة وهو من األصدقاء القالئل الذين احتفظ  احيث كان رشيدصديق 

غلب حياته فيها عدا حراء حيث عاش أتعمل يف جتارة التمور بالصأسرة ولد هذا الصديق يف قد و . بصداقتهم 

ليها تولت عمته تربيته كانت عمته تعمل طاهية حىت إاها يف العاصمة على اثر وفاة والديه انتقل فرتة قصرية مض

م   .تنفق على إخوته األصغر سنا منه وتغطية تكاليف دراسا

وصف األسنان، وعمل يف مست درس يف معهد احلقوق لعامني مث انتقل إىل معهد الطب ليتخصص يف طب جراحة

  .إىل احلياة ماصداقته حيث التقي جمددا برشيد ورجعت

وبعدها أصبح يراسله كل شهر برسائل حمشوة باحلقائق والبيانات حول التفجريات كان حيصل عليها بعد جهود 

  .ميدانية بدهلا خالل خرجاتمضنية 

ا وقو  ت العالقة بينهما خاصة بعد أن شجعته على كتابة يتعرف على مسيكة من خالل الرسائل اليت كان يتبادال

  .الشعر ملا ملسته عنده من موهبة فذة يف ذلك

عن عالقة اخنفاض الثروة احليوانية  اث متقدمةصحبة عامل بيئة ايرالندي جيرى احببويف أحد األيام بينما كان 

ري مروع بينما مها يف طريقهما إىل لصديق دليله يف ذلك، تعرضا حلادث ساباملنطقة والتفجريات  النووية فكان 

حيث رقد أليام يف املستشفى وهو يف حالة خطرة حىت فارق احلياة . السوداء حيث ولدت فرنسا النووية البقعة

  .على مستوى األطراف شىت كسوربمتأثرا 
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  :بنية الزمن في رواية جيلوسيد لفارس كبيش -3

  :المفارقة الزمنية في رواية جيلوسيد –أ  – 3

  : االسترجاع أ-أ-3

 االسرتجاع من أكرب التقنيات الزمنية السردية حضورا وجتليا يف النص السردي الروائي احلديث ولعل هذا ما إن

قرناها بتقنية االستباق، فقد وردت داخل العمل  تلمحه يف رواية جيلوسيد حيث يكثر استعمال هذه التقنية إذا ما

حات متفاوتة الطول، كما ورد االسرتجاع جبميع أنواعه، وسنورد أمثلة الروائي يف أكثر من عشرين موضع ويف صف

  :من كل نوع فيما يلي

وهو االسرتجاع الذي تعود فيه األحداث، أحداث الرواية، إىل ماقبل بداية : االسترجاع الخارجي  -أ-أ-أ- 3

  .ثه مع األستاذ السعيد يقولأثناء حدي) والد رشيد(ورد يف على لسان سي مسعود  الرواية ومثاله يف روايتنا ما

مائة ألف شخص قتلوا يف احلال وأصيب عدد مماثل بإصابات خميفة كان األمر مهوال اجلانب األكرب من ....<<

ففي هذا االسرتجاع  1>>....املدينة قد مت حموه حموا، متت تسويته باألرض فصار مثل راحة اليد، الشيء بقي

عندما ألقت أمريكا قنبلتها  1945خارج عن زمن الرواية أي إىل أوت عاد بنا إىل زمن بعيد جدا، وهو زمن 

النووية على مدينة هريوشيما وناكازاكي إذ يعود بنا إىل حلظة احلادثة وحجم الكارثة البشرية اليت عصفت بسكان 

فعلته فرنسا  حدث يف ذلك الوقت وما وما استعماله هلذا احلدث بالذات للوجود عالقة كبرية بني ما....املدينتني

ت على األخضر واليابس فاستعماله مل يكن هذا على سبيل األطناب أو صحراء اجلزائر من جتارب نووية أت يف

  ية استند عليها الروائي يف عملهالتوسع يف األمر وإمنا لوجود عالقة بني  احلدثني معا، كما ينم عن مرجعية تارخي

  .لنص يف أن واحدكما أنه أعطى معلومات تفيد املتلقي وختدم ا
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شخصيا عندما  <<:يرويه رشيد عن مراحل دراسته فيقول من أمثلة االسرتجاع اخلارجي يف الرواية جند ماكذلك و 

كنت مولعا بالتفرج على الصور   الليسيهكنت تلميذا باملدرسة مث طالبا بالطور املتوسط بل وأنا طالب يف 

تظهره من تفاصيل حية ناطقة،  من قراءة النصوص املرافقة هلا ال الفوتوغرافية اليت متأل كتب التاريخ، أكثر فصاحة

أستطيع إخراجها من رأسي عند دغل صغري جيلس توار يف أزياء عسكرية   صورة فوتوغرافية على وجه التحديد ال

كاملة القطع ومن حوهلم أطفال حفاة مبالبس رثة وسخة الذين تكفلوا بإيصال قفف الطعام هلم وندهش 

وهم أيامهم صبية بالكاد يفقهون حقيقة ، نفككه كيف حيصلون على وثائق  تثبت مشاركتهم يف الثورةونستغرب و 

يف  يف حني الثوار يلتهمون ما....يقومون به دراية هلم مبدى خطورة ما كان يوكل هلم من مهام، جمازفني ال ما

أن رشيد يعود بنا إىل مراحل من  نالحظ يف هذا االسرتجاع  1>>...القفف يتسلى األطفال بالبنادق الرشاشة

عمره إىل أيام دراسته وقد جاء هذا االسرتجاع من اجل توضيح فكرة حمددة، فمن خالله نستطيع أن نكتشف 

قضية التفجريات وضرورة فضح جرائم فرنسا يف الصحراء اجلزائرية، فكان خادما  -سر تعلق رشيد بالقضية الوطنية

  .كما وضح عمق الشخصية-ية باهتمام شخصية البطل وطموحاتهللحدث  كما جعلت القارئ على درا

ا املاضية يوم كانت طفلة صغرية مث يكجاءت اسرتجاعات أخرى على لسان مسكما  ا جانبا من حيا ة متذكرة 

أخي التوأم الذي كان أيام طفولتنا يصفعين على وجهي  ويهرب بقارورة الرضاعة  <<:تلميذة يف االبتدائي تقول

إياها حتت  بعيدا، الكابريس والشوكوالطة واأللعاب من غري احلديث عن األدوات املدرسية، لطاملا سلبينخاصيت 

الكوزينا حيث أنا يف  حبستاملتواصل من معلميت ألجلها تركت مقاعد الدراسة، فيما  عير التهديد وبسبب التق

  2>>..اجلامعة إىل  طار هوافري وطراوة بشريت  ش األفابو نعومة أظ

يف  ويشري هدا االسرتجاع إىل احلالة اليت هي عليها اآلن والسبب يف ذلك أخيها الذي فرض سيطرته عليها

ة، وكشف لنا هذا االسرتجاع عن جانب من جوانب حياة هذه الشخصية كما يكصغرها، إذ نلحظ تذمرا عنه مس
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ا الشخصية بل أعطت معلومات من شخصية أخيه كنت عنيفا <<: ا بقوهلامل يقتصر اسرتجاعها على حيا

  1>>ومضطربا ولطاملا سحبتين من شعري ال لشيء سوى ألنين كنت أسرع منك يف العودة

ويف هذا االسرتجاع نلمس التطور والتحول على مستوى شخصية رشيد بني املاضي واحلاضر، حيث أصبح 

كشف احلقيقة الكاملة عن جل  نية يقاتل من أشخصا مثقفا وواعيا يدافع عن قضية إنسانية قبل أن تكون وط

التفجريات النووية يف الصحراء اجلزائرية وهو يعمل على إيصال صوته وحتريك العامل بل وتسخريه يف سبيل حتقيق 

به من ذمار، إّال أن ذلك ذهب هباءا   وكذا االعتذار والتعويض عما تسببت هدفه وهو اعرتاف فرنسا جبرائمها

               .لمهيف جنتا هو جنح يف إ فال فرنسا اعرتفت وال

وهذا االسرتجاع يعرب عن تاريخ معاصر نلمس من خالله العالقة املوجودة بني فرنسا واجلزائر منذ أمٍد بعيد وقضية 

ولعل هذه النهاية ستبقى مفتوحة فالعالقة بني  فرنسا . التفجريات النووية ليست إّال جزء من عامل إجرامي كبري

يومنا هذا متأرجحة وفرنسا مل تعتذر بعد والفرد اجلزائري يعيش حياة مزرية يتخبط بني تزال إىل حد  واجلزائر ال

  .غري نافعةمن األمور الضارة و  هاا مما جعله يفكر يف اهلجرة وغري يأوضاع صعبة أثرت على نفسيته تأثريا سلب

 يد، غري أننا سنقدم مامل ترد االسرتجاعات الداخلية بكثرة يف رواية جيلوس :االسترجاع الداخلي-ب-أ-أ- 3

  .جاء منها

لب املوضوع هي الصدمة اليت أملت يب حلظة وقفت على آالف  األطنان من املواد احلديدية والنحاسية << 

ر يتجولون هناك من خمتلف ة يف أمكنة غري مسيجة مفتوحة لبشوغريها من النفايات اليت مل يتم ردمها، مهمل

نالحظ ماذا لو مل <<كما جند يف موضع آخر    2>>عماالت أخرىاألعمار  يسرتجعون بعض املواد الست

ينشب ليلتها خالف بني الدكتور رشيد والده مسعود ومن قبل بينه وبني رئيس مصلحتهم الربوفيسور اهلامشي؟ هل 
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كان الدكتور رشيد سيغادر حجرته وإضرام النريان وسط الطرقات ورشقت قوات مكافحة الشغب باحلجارة وقنابل 

ديهم إياه من أنابيب كرميوجان، قبل أن يصاب برصاصة طائشة يف ساقه ويلتقطه  وتون وإعادة مااملل كانت 

  :وقد ورد أيضا يف الرواية قول 1>>....والده يف العتمة من مزبلة احلي

نه  أن والده رجل عظيم الهتمامه أكثر منه مبستقبله وصورته أمام أصحابه، أمام من كانوا أصحابا وا كم شعر<<

  2>>أريد فقط رؤيتك أضحوكة بني الناس كان حمقا يف كلمة قاهلا له قرابة عقدين من الزمن ال

جاء االسرتجاع الداخلي مقتضيا داخل النص الروائي وما هذه األمثلة إال حماولة لتجلية األمر، فهذه 

وجتسيد وإخراج فلمه  االسرتجاعات قد سبقت احلدث الرئيسي الذي هو هجرة رشيد إىل أمريكا من أجل دراسة

  .من هناك، إذ مل يبتعد كثريا يف اسرتجاع ذكرياته

  :االستباق -ب-أ-3

فيه الروائي  يقفز لتقدمي أحداث روايته حيث الزمنية اليت يلجأ إليها الروائياالستباق هو األخر من آليات املفارقة  

 مواضيع وقد جاء يف رواية جيلوسيد  على على فرتة زمنية حاضرة متجها حنو املستقبل، وقد ورد يف حوايل مثاين

  :النحو التايل

ال عصافريي اخلضراء را طاهرا كما يف خاطرها، وديعا حبيرام مجيال، أنيقا عط ستجد كل شيء، على ما ادغ <<

وإن شاءت ناصع البياض كما الثلج يف أغانيها، حبال كفوف ابنها الذي لطاملا حلمت به يلثم جبينها ذات صباح 

ففي هذا املقطع جند أن الروائي يتحدث عن تطلعات   3>>اهمن منف.......اد من غربتهالضياء وقد ع ساطع

ا، ابنها الذي أخذاألم صحراوية وحلمها بعودة ا   .ته الغربة منهابنها إىل أحضا
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سة وستطلعك الصحف كيف سيبث احلما....األيام بيننا ميمي وسرتين بأمي عينيك فيلمي السينمائي الضخم -

يف اجملتمع املدين يدفعه إىل التحرك لتعزيز قوانني حظر التجارب النووية واألسلحة النووية إلحالل السالم واألمن 

ورد هذا االستباق  1>>.....ضمائر هلم بإخالء العامل منها كيف أن فيلمي الراقي امللتزم سيحرك ضمائر من ال

يقصد به طرح  أثناء حديثه مع أخته فجاء يف صيغة استفهام ال) الشخصية احملورية وبطل الرواية(على لسان رشيد 

  .سؤال وإمنا احلالة اليت سيكون عليها يف املستقبل حيث أنه استشرفه بل وكأنه حدث فعال

  2>>وداعا لكل ذلك هوليود ابنك الضال قادم: حنو ميهد حلدث آت كما يبدي ويف قوله

قدمه من تضحيات  اية فقد بقي حبيس خيال رشيد رغم ماغري أن هذا االستباق مل يتحقق يف مسار الرو   

  :لذلك يف حني هناك بعض االستباقات اليت مت حتققها حيث حدثت فعال من مثل

ا أين ستعرض أفالمك اليت ستأ قا  املغفل دار  السينما الوحيدة يف املدينة ستغلهفعال أي<< ل اجلماهري عجبوا

  3>>جتن

مهميت انتهت ...فعلته أحالمك هذه بشبابك ا خائبا مهزوما وما نادما على ماين يوما مال أريدك أن جتيئ<<

نك أضحوكة بني الناس واعتقد أن هذا م قادما ألجل عنادك الذي سيجعل يتكرؤ أريد  اآلن، فقط يف املستقبل ال

  4>>....يهم ال....يهم من حقي أما الباقي فال

لقها فعال ومل يبق جمرد تكهن، وكذلك األمر بالنسبة للمثال الثاين ففي املثال األول جند أن دار السينما قد مت غ

حيث قدم األب تصرحيا عما سيحدث مستقبال البنه إن هو واصل يف مسايرة حلمه والسعي وراءه مكلفا إياه 
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ل أصبح شبابه وعمله وعائلته، فبعد أعوام طويلة من الغربة واملنفى والشتم والضياع عاد مهزوما وما خايل الوفاض ب

  .أضحوكة بني أبناء حييه نساء ورجاال

  :في رواية جيلوسيد لفارس كبيش االستغراق الزمني - ب-3 

  :تسريع السرد-أ-ب-3

 الحذف:  

م تأثريها على سري دحداث الرواية ووقائع صراحة وضمنيا وذلك لعأيقوم الراوي فيها بالقفز على  ةهي تقنية زمني

  .األحداث

اإلخبار السردي وضم   ةتري عمد السارد كثريا إىل قطع  و حيث " جيلوسيد" رواية  يفوقد كثرت احلذوف السردية  

السابق إىل الالحق يف صورة سلسلة من األحداث ورمبا ذلك راجع إىل عجز الروائي على أن يقول كل شيء فهو 

ا ليست جديرة باالهتمام   .يبطئ حينا ويقفز حينا على فرتات خمتلفة الطول يرى أ

 حذف معلن:  

ذا اوئأن الر ويعىن  ي يقوم باإلعالن وحتديد الفرتة الزمنية احملذوفة بشكل صريح ومباشر أي أن هناك تصريح 

ورد يف الرواية  وقع فيها من أحداث ومن مثاله جند ما احلذف وذلك ألن وقائعه بعيدة عن احلكي وال يهم ما

 بلد ومن قارة إىل أخرى مل يعد عن طيب بعد سنوات من الضياع والتشرد والركض  من خلفه من بلد إىل<<

  1>>اخلاطر إىل البلد

عب والضياع حبثا عن أمل ضعيف قد اسقط السارد هنا أحداث سنوات عدة سنوات كانت مليئة بالتشاؤم والت

وجود له على أرض الواقع رشيد الذي جال العامل كله يف سبيل حتقيق حلمه إّال أنه يف  وراء سراب خيايل ال رياج

  .ألخري عاد خايل الوفاضا
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جند يف هذا املثال إقصاء ألحداث يومان القفز  1>>مضى يومان دون أن حيدث شيء<<: كما جند أيضا

  .لشيء إالّ ألن أحداثها بعيدة عن قص احلكاية، قفز عليها وانتقل إىل ذكر تفاصيل أهم عليها وذلك ال

  2>>هر عن الذهاب إىل هناكبعد الذي حصل معه وانقطاعه ملدة ش<<كما هناك مثال آخر

 ضمني حذف:  

يصرح به النص فال تتم  إن اللجوء إىل هذه التقنية يتيح للروائي جتاوز فائق الوقت يف السرد، وهو احلذف الذي ال

  .له الزمينساإلشارة إىل الزمن احملذوف، بل إّن القارئ عليه اكتشافه مبفرده من سياق البناء القصصي وتسل

   3>>من بئر األسى املظلم الذي ألفت غيابه داخله بركلة واحدة هانتشلتنا عودت<<اية جندومن أمثلته يف الرو 

يف هذا املثال قدم لنا السارد منوذج للحذف الضمين ومل يقدم أي إشارة عليه بل انه يكتشف من خالل سياق 

  .الرواية

ا رشيد الشخصية احملورية بعد عودته إىل املنزل كان    .توضيح كاف على غيابه الطويلفالطريقة اليت رحب 

  .4>>مرت حلظات طويلة من دون أن يتفوه بكلمة<<كما جند أيضا   -

  5>>املرير الذي كابدته سنوات غيابهاجلواب تشفع له عندها، فتغفر له  قةلصاداعل وعسى قبله <<:وكذلك

يف إجياد كري دون التفال ارتاب انه التعب إجهاد األربع ساعات بغرفة العمليات ح<<ة مثل وغريهم من األمثل

    .  6>>  تفسري واحد مقنع واحد مقنع ملا مسعه منذ حلظات
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ا تشغل إن ما الحظ   .ل حدات معينة من حياة البطو ت و فرترا ناه من خالل هذه احملذوفات املستخدمة أ

 الخالصة:  

ون الغوص يف اخلالصة عبارة عن تلخيص حلوادث جرت خالل أيام أو فرتات يف عدة أسطر أو فرتات د  

  :التفاصيل وقد وردت تقنية اخلالصة يف رواية جيلوسيد يف مقاطع عدة منها

جعله أليام متوترا  بعد تردد طويل قرر رشيد اإلفصاح ألبّا عّم ميأل وجدانه ويدور كالزوبعة يف رأسه، ما <<

ما شاهده عائدا من هكذا يذرع حجرته يف حالة دخول وخروج، جيئة وذهاب بني املنزل وقهوة السعادة وكل

  1.>>يان، كما مل يفعل منذ دخوله اجلامعةلفاريت حلق به، حيمل عنه قفة القضسينما ا

وتفسري، وإمنا أعطى إشارات أا شرح يف هذا املقطع مت تلخيص جمموعة من األحداث اليت جرت خالل أيام دومن

حافلة بالتغريات والتطورات اليت خلصها يف عليها، فلخص حالة رشيد يف هذه السطور القليلة، فهاته األيام كانت 

  ).أليام(بضعة أسطر، حيث اكتفي بتحديد اإلطار الزمين هلا 

ا إىل السطحية يف رمشة عني <<  شرعت مصرعى  اخلزانة، سحبت صررا وكراتني وحقائب تباعا صعدت 

لبنات اجلريان باعت قطعة ومل جعلت منها سوقا حقيقيا استمر ملدة أسبوع تقريبا، خالله باعت كل قطع جهازها ل

تبقى منه سوى على قنان صغرية من قطع الكريستال املطلي بصيغة سوداء اللون شديدة اللمعان، قنن بارفان 

  2>>.......غالية هلا رائحة العنرب، الشوكوالطة الفانية واليامسني والدموع

ة من يكعلت مسأحداث، أين ج من) دة أسبوعمل(سبوعفرتض أنه وقع يف أي الروائي يف هذه األسطر املعدودة ماف 

سطح منزهلم سوقا صغرية باعت فيه كل جهازها غري أنه مل يذكر لنا األحداث اليت صاحبت هذا النشاط وكيف  

  ).دموع(كان حاهلا آنذاك غري ذكره
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ا  أسرة تعمل يف  جتارة التمور، ولد يف الصحراء وسيموت يف الصحراء حيث عاش أغلب حياته عديف ولد <<

فرتة قصرية أمضاها يف العاصمة، على اثر وفاة والده، انتقل إليها حيث تولت عمته تربيته، كانت والدته تعمل 

م  مث . درس يف معهد احلقوق لعامني....وقتها طاهية حىت تنفق على إخوته األصغر سنا وتغطية تكاليف دراسا

عمله  يف مستوصف ناء حيث صادف  خصص يف طب جراحة األسنان، غري أنتانتقل إىل معهد الطب، لي

فقد خلص لنا حياة الصديق يف هذه الفقرة حيث مل  1>>ىل الصحراءددا هو ورشيد، عند أول زيارة له إوالتقيا جم

يذكر تفاصيل كثرية عنه وعن حياته إمنا اكتفى باالنتقال من فرتة إىل أخرى واكتفى بالتلميح إليها تاركا اجملال 

لشخصية صديق رشيد ودوره داخل  احلدث الروائي فتميز ا ماع افرتة، كما أعطت تقدميللقارئ ليحدد هاته ال

جعلها تبتعد عن كل  ملل وضجر ختلفه عند املتلقي، كما مل ترتكه تائها يبحث  بالقصر وتكثيف يف املعلومات ما

  .عن سبب وجود هذه الشخصية

سريعا على بعض الفرتات الزمنية الطويلة منها والقصرية،  استطاع الروائي وبفضل توظيفه هلذه التقنية أن مير مرورا 

 كما قدم من خالهلا ملشاهد عدة بل وربط بينها من خالل هذه التقنية، كما عرض الشخصيات الثانوية اليت ال

  .يتسع النص ملعاجلتها كلها معاجلة تفصيلية

  :تبطئ السرد -ب-ب-3

 الوقفة:  

بطاء السرد وإعطاء القارئ اسرتاحة قصرية قبل مواصلة سري األحداث يعمل السارد من خالل هذه التقنية إىل إ

وذلك بلجوئه إىل الوصف ويكون هذا الوصف إما وصف الشخصيات حلاهلا أو وصف ألماكن معينة حيث من 

  .الضروري حتديد اإلطار الذي جترى فيه أحداث الرواية، قبل مواصلة السرد وانطالق حركة الزمن جمددا
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<< مجند عندما وصف السارد فرحة عائلة رشيد بعودته من سفر دام عدة أعوا: رواية جيلوسيد من أمثلته يف

. ة مربوكةننامتوسدا ركبة  -ة املنعش رشيد ممتدا على الفوتاي الكبري مستقيم الظهرالنافذة مفتوحة هلواء اجلنين

وحنن . عليهااملطرز   الطاووس بأصابعه عرف تحسسامقدماه على وسادة صغرية مطرزة بإبرة وأخرى فوق بطنه 

ا ميضت عيناه املستديرتان و ضمو بشفتني مطبقتني ونظرة متفرجة (....) حوله عند عتبة باب الصالونمن تفني لم

  1>>كل من مسعهى  حلنا ابكاحت دموعه تسيل عازفة ر  منه روية الإبنه العائد، بع لطايدق صراسخا وامجا غري م

ودة رشيد من الغربة اليت دامت مايزيد من عشرية كاملة، كان األحداث أي ع سرد هذه بعد أن أسهب السارد يف

البد من وصف تلك احلالة  اليت عرفتها عائلته بعودته  فصور لنا من خالل هذه الوقفة الوصفية كيف أن اجلميع 

  .فرح وبتهج بعودته وغري مصدق بأنه جالس بينهم خاصة أبيه الذي مل يتماسك نفسه وسالت دموعه رغما عنه

 إيقاف تنامي األحداث وأعطى للقارئ اسرتاحة اسرتجع فيها أنفاسه حتيل ه فإنه من خالل هذا الوصف متوعلي

  .األخر جمددا يف حتريك زمن السرد

  :كما جند يف الرواية بعض الوقفات الوصفية اليت جتسد صورة املكان من أمثلته -

ا على السقف هئر استيئا وباهت زخارف ألقت الشمس بأشعتها البيضاء فوق النافذة رامسة انعكاسا مض<<

يار املليء بالشقوق كلما أمطرت تسربت املياه من خالهلا   2>>اآلخذ يف اال

وجه متهجم حيرق السيجارة ب <<:ليصف حالة رشيدعن السرد السارد  عندما توقف 77ا جند يف الصفحة كم

  ملأ ه للحظات طوال كأن موجةاألخرى، متوترا، سن قلمه يتحرك بسرعة على الورقة، يغمض عيني ىو لتة حدواال

ا عن نقطة انطالق عن كلمة قوية، عن مجلة ه مريض بقصور كلوي ممدد فوق فرار تنخ ش لتصفية الدم، مفتشا 
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، فالروائي هنا أعطى وصفا ملالمح رشيد الظاهرة منها والباطنة، ما أدى إىل تقليص الزمن القصصي  1>>.صادمة

  .ة هلا سواء كانت باطنية أو ظاهريةكما قدم لشخصية رشيد أعطى صورة عام

كرسي معدين قدمي غري مريح باملرة أعرج بال أذرع ويصدر   <<:وجند وصفا آخر ملصلحة حفظ اجلثث يقول

ا حتت إبطه من مستودع  صريرا حادا مزعجا، ليس أقل إزعاجا عما تصدره املنضدة املعدنية الصدئة اليت عاد 

ساعة مبصلحة الصيانة أضاف هلا ساقا رابعة، غطى سطحها جبريدة قدمية العتاد الغري صاحل لالستعمال نصف 

فقد قام بتقدمي  2>>مصفرة، من لون السجل الكبري املتآكل احلواف لفرط تقليب صفحاته اليت كلها جداول

وصف دقيق للمكان الذي وجد فيه وذلك حىت جيعل القارئ يتفاعل  ويتعايش مع الرواية، حيث ربط األحداث 

  .ن حدوثها بل وصورها تصويرا دقيقامبكا

كما يعيش املنزل مبا فيه حتضري لالحتفال بعودة رشيد من الغربة فرح   <<وقفة 237كما وردت يف الصفحة 

  .....ابتهاج كما كالذي تتذوقه وحنن يف الدرك السابع للنوع.....مباغت

ا بعيد عناحلم ساطع شديد الصخب والبهجة، يذغذغ حواسنا كلها، ينهشها بأريج عط . ر دوخ التعاسة ألقي 

ا ليلة العيد كنا تعب  ماة ادعال ليلة العيد ....صخب حيوي غلف الدار بربيق الفرح الذهيب كأ تدركنا وقد أ

فهذا املقطع السردي أسهم يف تعليق السرد، بسبب جلوء السارد إىل الوصف والتأمل  3>>...النهار ونال منا

  .وبالتايل توقف السرد

 المشهد:  

ميثل املشهد  أحد اآلليات اليت تعمل على تبطئ السرد، ففيه يتوافق زمن القصة مع زمن احلكي، وغالبا   

  .يكون املشهد حواريا ما
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س كبـيش، سـيلحظ أن إيقـاع املشـهد يغلـب علـى الروايـة  منـذ الصـفحات األويل إىل ر والناظر يف رواية جيلوسيد لفا

  :لكاية األحداث، وسنعرض بعض األمثلة من ذ

  : احلوار الذي دار بينه وبني أخته مسيكة -

  لكن ماذا تفعل أخي؟ -

عــدت مراجعتــه ث طــيب كتبتــه ليلــة البارحــة عنــدما أبــاحلق أعيــد حتريــر حبــ.... أوفأعيــد صــياغة مقــال صــحفي  -

  .....صعقتين كثرة الزوائد الدودية به، وها أنا أبرتها عنه

  .أعرف مىت تنتهي من هذا ال -

أمـا أنـا  »قصـة احلضـارة«شكل السيد، ويل دورانت وزوجته الكرمية احتاجا إىل مخسـني عامـا إلعـداد لكن أين امل -

  .....منذ ثالث أيام »قصة اخلراب «فأعد

  !أه ثالثة أسابيع -

  ...أجل منذ عوديت األخرية من الصحراء -

  1>>....ثالثة أسابيع أخي راجع دفرت حساباتك جيدا، تقصد القول ثالثة أشهر -

قدم هذا املشهد حوار بني البطل رشـيد وأختـه مسـيكة حيـث يعـرض رشـيد وجهـة نظـره يف قضـية التجـارب النوويـة ي

ـذه القضـية  يف الصحراء اجلزائرية، وهي قضية مهمة بالنسبة له، وتتعلق بتاريخ اجلزائـر، إذ يؤكـد علـى متسـك رشـيد 

حــدث يف رقــان،  ائــر أبــان الفــرتة االســتعمارية خاصــة مــافهــي قضــية اخلــراب الــيت عرفتهــا اجلز -الوطنيــة القدميــة احلديثــة

  :وجند أيضا.عداه فبني احلوار موقف رشيد الثابت منه والرافض لكل ما

لكـن ...املناضـل الثـائر اليسـاري بسـؤال يتـيم ال أب وال أم وال أخ لـههل يسمح يل الطبيب اجلراح، املفكـر  -<<

  ....جتاوبين بصراحة

ذا السؤال ا -   .املقطوع من شجرة....ملسكنينعم إّيل 
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أكثـر مـن هـذا ستشـوه مسـتقبلك  ....شأنك أنت وقضية التجارب النووية هاته، كما شـوهت صـحرائنا احلبيبـة ما -

  .كما يشوه املاء البارد الرصاص احلامي

ا   :قبل أن تضيف كلمة أخرى، أخذ فنجان القهوة من بني أصابعها جغمة صغرية منه وعلى شفتيه ابتسامة أجا

ت مـكلـه مهلـة للتفكـري، انتظـرك وأن   أمامـك العمـر. تفتشـني عـن اإلجابـة بنفسـك كلن أجاوبك سـأترك !ها!ها -

  .إجابتك على قربه شاهدهكتب أ

ر كأنـك عـالق يف املاضـي، حمـري عأمـا أنـت فأشـ....حييـون يف احلاضـر مـن حولـك اقصـد، نكل أبنـاء جيلـك، الـذي  -

  .1>>....أمرك فعال

ة يكمــــا بــــني موقــــف مســــد علــــى الــــرأي الواضــــح لرشــــيد مــــن قضــــية التجــــارب النوويــــة كيف هــــذا املشــــهد يــــتم التأكيــــ

واختالفهمــا وإن كانــت تــؤمن بالقضــية إال أن خوفهــا علــى أخيهــا جعلهــا تعارضــه، وتقــف يف وجهــه منبهــة لــه عــم 

ســيحدث بــه إن هــو واصــل يف طريقــه، كمــا تؤكــد علــى بشــاعة اجلــرائم الــيت شــوهت وجــه الصــحراء وباطنهــا، وكيــف 

وهـــو احلـــال الـــذي تعيشـــه الـــبالد، كمـــا جنـــد يف احلـــوار تنبـــؤ للوضـــع الـــذي . يـــنعكس ذلـــك علـــى وضـــع رشـــيد احلـــايل

  .هو عليه سيكون عليه مستقبال إن استمر الوضع على ما

  :املشهد احلواري الذي دار بني رشيد وصديقه رياض د مقطع أخر من رواية جيلوسيد جنيفو 

ذا ألنين أعزك مستقيل أو مقال كيفكيف إنك يا -<<   صديقي، أصارحك 

هلـــذا تفـــتش عـــن موضـــوع عظـــيم عـــن قضـــية كبـــرية مثـــرية للجـــدل . تعـــاين مـــن رهـــاب اإللغـــاء، فوبيـــا املســـح واإلبـــادة 

  .واالنتباه لتثبت نفسك من خالهلا

  ...بقضيةملتزم -

ه منحــك نــك أدركتــراكــض خلــف ســراب يف دخيلــة نفســك لــو أ....هــارب إىل فقاعــة هشــة. تقصــد متشــبثا بقشــة-

أنظر إىل احلي الذي تقطن به، إنه غارق يف البؤس والسخف، مث انظـر . لكن الواقع شيء أخر....الوجاهة واألمهية
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لــى الــدوام تشــتكي جفــاف املــوارد وقلــة مصــروف اجليــب، مث نســمعك تتحــدث عــن ميزانيــة عبــال ســند . إىل نفســك

  .لراج فيلم مباليني الدوالرات يا

ــــا جيعــــل القــــارئهفــــاحلوار  يأخــــذ اســــرتاحة لاللتقــــاط أنفاســــه بعــــد ســــرد طويــــل إذ توقــــف الســــارد وأعطــــي اجملــــال  ن

أو توجيهـه، ماعـدا بعـض ) السـارد(دار بينهمـا بصـيغة مباشـرة دومنـا أي تـدخل منـه  للشخصيات للحديث ونقل ما

ة الـيت تركـت لـه اإلشارات القليلة وقد جاء هذا احلوار ليكشف عن عمق تفكري رشيد وإميانه املطلق بقضـيته واألمانـ

من طرف جده اجملاهد سي الطاهر، كما يعكس الالمباالة وعدم االهتمام من صديقه الذي وإن كان شابا متعلما 

  .إال أن اهتماماته ضيقة ووعيه باألمور حمدودة

  :ومن بني املشاهد أيضا جند احلوار الذي دار بني رشيد واملنتج حول تبنيه لفيلمه

شخصـيات قريبـة مـن القلـب .....حـوار ثاقـب....حبكـة دقيقـة....شيد برباعة فائقة -أنكر إنه عمل مهم ال<< 

مث هنــاك هــامش كبــري خليــارات األغــاين واملوســيقى التصــويرية، فعــال أنــه ....فريــدة مــن نوعهــا بــل ومــن بينهــا اخلــارق

  ....لعمل مثري لإلعجاب

  ....شكرا كنت واثقا كل الثقة أن شغلي سيعجبك -

  ....لكن.....سيد رشيدانك حقا موهوب  -

  لكن ماذا؟ -

حسـنا ...أجـل...ماذا عسـاين أن أقـول لـك....من غري لف ودوران ال أخفي عنك فيلمك هذا أتى يف غري وقته -

  1.>>..حنتفظ به إىل مناسبة أخرى

ارا حـو  لقد توقف السارد يف هذا املقطع احلواري عن سرد األحداث لصاحل شخصية رشيد واملنتج، فقدم لنا املشـهد

ـا، أمـا بينهما يعكس تباعدا يف اآل راء، فرشيد يبحـث يف الـذاكرة يف ماضـي حاضـر ومسـتقبل األمـة ومـدى الـوعي 

  .املنتج فهمه هو إنتاج أفالم تتماشي والسوق السينمائية، فهو يبحث عن الربح املادي على حساب الذاكرة
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عـل زمـن القصـة يتوافـق وزمـن اخلطـاب ج رة مـاولقد استطاع الروائي أن ينقل األحـداث علـى لسـان شخصـياته مباشـ

السرد كما يسـاهم املشـهد  ئذلك ليتمكن من متديد زمن النص وتبطة و وقد تعمد توظيف كثري من املشاهد السردي

يف نقل ردود أفعال الشخصيات ومواقفهم، وقد أدت املشاهد وظيفتهـا يف السـرد، فكسـرت رتابتـه وجعلـت القـارئ  

  .ية وكأنه أحد األطراف املشاركةيتفاعل مع أحداث الروا

  :    لفارس كبيش دالمكان الروائي في رواية جيلوسيبنية  -4

يعــد املكــان يف الروايــة البــؤرة الضــرورية الــيت تــدعم احلكــي وتقــوم بــه يف كــل عمــل أديب ختيلــي، كمــا يعــد فضــاء       

ياته ؛ فيصـــب فيـــه كـــل األوضـــاع شخصـــو  مجاليـــا يف غايـــة األمهيـــة، حيـــث يعمـــل علـــى جتســـيد رؤى الكاتـــب أفكـــاره

العالقـات و  السياسية واالجتماعية والنفسية اليت تنعكس فيه، وبالتايل ميكن فهم طبيعة الشخصيات اليت تنتمـي إليـه

 فالشخصـيات، الـزمن. ي التماسـك بـني أجـزاء العمـل الروائـ كما أن املكـان يعمـل علـى إحـداث. اليت جتمع بينهم 

 املشــاعرو  كمــا لــو كــان خزانــا حقيقيــا لألفكــار<< ــذا يبــدو املكــانو  رابط وتكامــلتــاملكــان جتمــع بيــنهم عالقــة و 

  1>>راملكان عالقة متبادلة يؤثر فيها كل طرف على اآلخو  احلدوس، حيث تنشأ عالقة بني اإلنسانو 

بنيـت وسنحاول من خالل رواية جيلوسيد تقصي املكان وتتبعه كما ورد فيها، مستخرجني أهم األماكن اليت       

  .عليها أحداث الرواية

  :األماكن المغلقة -أ-4  

ا أو املقربـون منهم،حيـث جيـدون احلريـة يف القيـام بشـىت األعمـال الـيت يرغبـون  وهي األماكن اليت يلجأ إليهـا أصـحا

فيها،كمــا ميثــل املكــان املغلــق تلــك األمــاكن الــيت يفــرض علــى الشــخص البقــاء فيهــا مــع التضــييق عليــه كالســجن، 

بذلك حمدود املساحة يرتاد عليه الشخص مرغما ليجد نفسه يقاسي اآلالم واهلموم والوحـدة،ويلغي مشـاعر  فيكون

  :احلب واألمان،واألماكن املغلقة يف رواية جيلوسيد متعددة نذكر منها

                                                            

  .31:بنية الشكل الروائي،ص:حسن حبراوي -1



  دراسة تطبيقية لمكونات البنية السردية في رواية جيلوسيد لفارس كبيش  ....................................  الفصل الثاني

 
112 

  :البيت

ــــا البيــــت يف األعمــــال األدبيــــة الروائيــــة كــــاملنزل، الشــــقة، الــــدار  فــــإن هــــذه ...رغــــم تعــــدد التســــميات الــــيت حيظــــى 

التســميات تلتقــي مجيعهــا لتؤكــد داللــة واحــدة مفادهــا أن البيــت هــو املــأوى الــذي تــأوي إليــه مجيــع املخلوقــات طلبــا 

االستقرار فيمثل البيت يف العمل الروائي الفضاء الذي مينح ويعطي احلماية واألمان كما يوحي باخلصوصـية و  للراحة

إنـه،كما قيـل مرارا،كوننـا األول، كـون حقيقـي .هو ركننـا يف العـامل<<لبيت ا الستقاللية يرى غاستون باشالر أنوا

  .ذلك أنه يشكل امللجأ الطبيعي حلياة اإلنسان ومنذ ماقبل الوالدة 1>>بكل ما للكلمة من معىن

حــدده  والبيــت يف روايــة جيلوســيد ميثــل مكانــا لالســتقرار واألمــان والــدفء واحلمايــة مــن العــامل اخلــارجي، وقــد      

صـص ية، مـزاليج األبواب،السـتائر، أالنوافذ املطلة علـى احلوش،اجلـدران، األرضـ<<ن صفه بكل ما حيتويه محني و 

لزهــور املتفتحــة املوضــوعة علــى مصــطبة منخفضــة عنــد احلــائط األبــرص لبيــت الصــابون، قصــعة الغســيل معلقــة قــرب 

ــــال، حزمــــة بصــــل، ســــجا ــــا، فوطــــة بنفســــجية، غرب ــــاب الكوزين ــــد ب ــــه، املشــــجب عن ــــت حيثمــــا نافذت دة ديــــس مازال

فمن خالل هذا الوصف قد أبعد الوحشة عن املكان الذي غاب عنه ألعوام وأعـوام، كمـا أن هـذه  2>>...تركها

ـا املنـزل .األدوات حركت األلفة يف النفس وأعادت صورة املاضـي واحلاضـر الـذي هـو عليـه اآلن،فالصـورة الـيت قـدم 

انتمــائهم وثقــافتهم بــل وحــىت مســتواهم االجتمــاعي ـ فســجادة  تقــدم معطيــات عــن األشــخاص املقيمــني فيــه،وعن

  .الديس والغربال ـ توحيان باألصالة واالنتماء كما يدل على احلفاظ على العادات والتقاليد

رداءا أسـود  غري أن البيت حتول من مكان للسعادة إىل شقاء وحزن دائم بعد مغادرة رشيد له فألبسهم رحيلـه      

حــرية مــن أمــري، أتأمــل مئــزره الناصــع البيــاض وعنــد طــرف كمــه األيســر بقعــة دم و  يف كآبــة<<رية مــن الكآبــة واحلــ

قواميسـه الثقيلـة و  متدليا من املشجب خلف الباب حمفظتـه اجللديـة املهملـة فـوق املنضـدة متكئـة علـى كتبـه وأطالسـه
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ظـات مـن السـعادة اهلاربـة العائـدة ويف مقاطع أخرى من الرواية يـرتبط البيـت بلح 1.>>الوزن وصندوقه العزيز عليه

أصـيلة كمـا الفرحـة <<زين البيـت وازداد بريقـا وملعانـا إىل عائلة سي مسعود مـع عـودة ابنهـا رشـيد مـن غربتـه وقـد تـ

ـا املتقشـر يبـدو جديـدا، شـديد اللمعـان براقـا، ورائحـة السـبيكرتو مل  اليت مألت دارنا بغتة وجعلت من طـالء حيطا

فكل زاوية من املنزل  2>>.فرحة جعلت من أثاثها املتداعي يبدو وكأنه وصل لتوه من امليناء... تفارق املكان بعد

م وحطت رحاهلا عندهم   .وكل أداة من أدواته تعرب عن الفرحة اليت زار

ـواجس الـنفس        . كما يتصل بلحظات من اخلوف من املستقبل ومن اجملهـول الـذي ينتظـر رشـيد ومعهـا البـوح 

أنــا ربيتــك وكربتــك وســاعدتك ..أنــا <<هــو واصــل ســعيه  يعلــن األب عــن ختوفــه مــن مصــري ابنــه إن وذلــك عنــدما

بكل ما استطعت كي تقف على قدميك،مهميت انتهت اآلن فقط هناك أمر مهـم، ال أريـدك أن جتيئـين يومـا خائبـا 

ال أريــد رؤيتــك نادمــا  مهمــيت انتهــت اآلن فقــط يف املســتقبل. مهزومــا نادمــا علــى مــا فعلتــه أحالمــك هاتــه بشــبابك

وعلــى الــرغم مــن انغــالق البيــت واحنصــاره، إال أنــه  3>>.ألجــل عنــادك الــذي ســيجعل منــك أضــحوكة بــني النــاس 

االنفتـاح علـى الـنفس كمـا مثـل البيـت بالنسـبة ملسـكية مكانـا للكـد واجلـد حيـث كانـت و  بقّي فضاء للشعور باألمن

ـــا حولــت ســـطحه إىل  ســوق دام ملـــدة أســبوع باعـــت فيــه جهازهـــا واســـتطاعت أن متــارس فيـــه نشــاط اخلياطـــة بــل أ

  .حتصل مقابل ذلك على مبلغ مايل حمرتم

فالبيت يف رواية جيلوسيد صورة للمستوى االجتماعي واحلالة النفسية اليت تعيشها األسرة وكل ركن من أركانه       

  .أبعادها املختلفةو  ساهم بشكل أو بآخر يف رسم معامل الرواية أحداثها
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  :السجن

وهو املكان املعادي ألماكن اإلقامة االختيارية إذ يساق إليه الشخص مرغما، وميثل السجن ملن بداخله مكانـا غـري 

 ويف روايـــة جيلوســـيد جنـــد أن الروائـــي فـــارس كبـــيش مل يتعامـــل معـــه بصـــورة باديـــة. قابـــل لالخـــرتاق أو اهلـــروب منـــه

حيضــر الســجن يف الروايــة مــن  إذ. هر ومــن معــه إبــان الثــورةواضــحة إال عنــدما حتــدث عــن ســجن اجملاهــد ســي الطــاو 

ســحب كمــا اخلــروف إىل  <<رشــيد جلانــب مــن حيــاة والــده عنــدما ســرتجاعات ســي مســعود والــد البطــل اخــالل 

مــن . هــو مربــوط مسلســل والرتيســييت يــنهش يف حلمــهو  ســجن ســركاجي، طيلــة فــرتة التحقيــق معــه والــيت امتــدت أليــام

اخلونــــة اخلــــداعني البيــــاعني احلركــــى مــــن كشــــف .  أن الالعبــــني علــــى زوج أحبــــال وعشــــرةإال... غــــري طائــــل، صــــامد

هــي الكوفريطــا حكــم و  بعــد أن رقــد ألشــهر علــى شــيفونة هــي الفــراش.. كــان يقــول. للبــوليس أمــر تعاونــه مــع اجلبهــة

موا اعيــة تقــدبعــد ليلــة مــع مســاجني آخــرين كــانوا علــى درايــة إىل أيــن هــم متجهــون، عــن جهــل طو .. عليــه باإلعــدام

الشعور باالختناق كما و  التعذيبو  فالسجن يف هذا املقطع حيمل عدة دالالت كالقهر 1>>ليكونوا فئران جتارب 

فتتعــرض فيــه الضــحية للتعــذيب . ميثــل جانبــا مــن االســتعمار وسياســته التعســفية ضــد الشخصــيات املناهضــة لســلطته

مقاومــة كبــرية فعــرى بــذلك و  غــريه ممــن أبــدى صــموداالنفســي وهــذا مــا حــدث مــع اجملاهــد ســي الطــاهر و و  اجلســدي

  .جانبا  من التاريخ االستعماري الغاشم

  : البلدية  دار

مـــن أجـــل . تعتـــرب دار البلديـــة مـــن األمـــاكن املهمـــة والضـــرورية املوجـــودة يف كـــل جمتمـــع، وذلـــك حلاجـــة الفـــرد إليهـــا

لبلديـة يف روايـة جيلوسـيد بغـري الصـورة الـيت هــي وقـد ورد ذكــر دار ا.اسـتخراج خمتلـف الوثـائق الـيت حيتاجهـا يف حياتـه

عليهــا يف األصــل فالالمبــاالة صــفة عماهلــا مــا جعلهــم يرتكبــون أخطــاء عديــدة تكــرر يف كــل مــرة مــن مثــل اخلطــأ يف 

مـا حـتم عليـه اللجـوء إىل . تاريخ امليالد هذا اخلطأ الذي دفع رشيد مثنه غاليا حيث وبسـببه مل ميـنح التأشـرية للسـفر
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و أبـرز بــدال ...االهتمـام واالنكبــاب علـى العمـلو  غـري الشـرعية فنجــد أنـه جـرد عماهلـا مــن صـفات كالنشـاطاهلجـرة 

  .منها صفات الكسل واجلمود ليتضح أن البلدية متثل عكس املهمة اليت أوكلت هلا

 ســـيطرة املصـــلحة الشخصـــية علـــيهم جعلـــت مههـــم الوحيـــد هـــو العمـــل علـــى رفـــعو  املهـــينو  فمـــوت الضـــمري اإلنســـاين

مسـتواهم التعليمـي ال يتـيح هلـم احلصـول علـى <<، كالـدخول يف اإلضـرابات بـرغم أن أجورهم وبأيّـة طريقـة كانـت

فقد أراد من خالل الروائي من خـالل هـذا الطـرح االلتفـات حلالـة  1>>..عة كما اليت متنح لألطباء مثالأجور مرتف

فكـان توظيفهـا يف الروايـة مسـاعدا لتنـامي . سـؤوليةالماو  إحدى املؤسسات العمومية اليت تعاين هـي األخـرى الفسـاد

  .تأزمهاو  األحداث

  : المستشفى 

وبالنســبة لرشــيد فهــو املكــان . ميثــل املستشــفى مكانــا للعــالج يقصــده املرضــى أمــال يف الشــفاء مــن األســقام املختلفــة

  . ةالذي يعمل فيه، كما أنه املكان الذي دخل إليه جده الطاهر للعالج فخرج منه جثة هامد

كمــا أنــه ال يرقــى . النهــب ملمتلكاتــه مــن طــرف عمالــه ومســؤوليهو  التســيبو  متيــز هــذا املستشــفى حبالــة الفســاد      

مـة يف حـني أن  الالزمـة لتقـدمي أفضـل خدو  ألن يكون مشفى صـاحلا للعـالج رغـم احتوائـه علـى جـل املعـدات الطبيـة

خيـوط العناكـب و  األوسـاخ والرائحـة اخلبيثـةقـدمي كـل شـيء بـال مـن دون احلـديث عـن  <<كل شيء يف املشـرحة 

ـا النجميــة  الـيت متـأل الزوايــا، قضـى صــبيحة فهـذا هــو حـال املشــفى يعـاين هــو اآلخـر مــن  2>>كاملـة يف ختريــب بيو

  .أمراض خطرية ال تقل خطورة عن أمراض املوجودين به

ــذا خــرج املستشــفى عــن وظيفتــه األساســية ليعطــي دالالت وإحيــاءات أخــرى       تــوحي حبجــم الكارثــة الــيت هــو  و

 وقد وظفه الروائي وربطه باملعاناة معاناة سي الطاهر من السرطان الذي أصـيب بـه بسـبب التفجـريات النوويـة.عليها
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فأصــــبح املستشــــفى رمــــزا . القهــــر الــــذي يكابــــده داخــــل املشــــفىو  الالمســــؤوليةو  معانــــاة رشــــيد مــــع حالــــة التســــيبو 

رمــزا للضــمري امليــت للمســؤول، كمــا بــّني العزلــة الــيت يعيشــها و  مؤسســات الدولــةللبريوقراطيــة الــيت امتــدت إىل مجيــع 

  .املثقف

  :الغربة

تتقيـد و  غالبا ما تشري الغربة إىل املعاناة الشوق واحلنني،كما تدل على الضياع والتيه وفيها تلغى مجيع حريات الفرد 

بطــل روايــة جيلوســيد، الــذي جــاب منــاطق  وهــذا هــو حــال رشــيد.بطريقــة غــري شــرعية  اأفعالــه خاصــة إذا كــان مقيمــ

يف مزرعــة  <<عــدة يف أوروبــا  وصــوال إىل أمريكــا فمــن قــربص إىل فرنســا، اجلنــوب االيطــايل مث أملانيــا، حيــث عمــل 

ــ. مــن سلســلة مــزارع تعــود ملكيتهــا لعضــو بالربملــان االيطــايل اجلميــع يعــرف هــذا ه بشــكل ســري بــال حنــن نعمــل لدي

 احلالـــة املزريـــة الـــيت يعيشـــها العـــرب يف الـــدول األوروبيـــة رغـــم مســـتواهم التعليمـــي مـــا يبـــني 1>>ضـــمانات أو وثـــائق

التهديـــد املســـتمر و  االســـتغالل، لكـــن مجـــيعهم يلمهـــم اجلـــرح ذاتـــه إنـــه البطالـــة...احملـــاميو  الطبيـــبو  األســـتاذ: فمـــنهم

نوات يف قلـب يف كـابوس حقيقـي وقبلهـا لسـ <<ث معه عندما كان بفرنسا حيث عـاش األمر ذاته حد. بالسجن

بصفته عامل نظافة يسهر ومن معه على السري احلسن لنظـام صـرفها . باريس حتت أرصفتها اليت يعرفها العامل بأسره

فالشاب احلـامل الباحـث عـن  2>>السفلية ال يرى شيئا غري العتمة ملبة فوق خوذته متنقال بني شوارعها و  الصحي

هــو يعمــل يف قنــوات حراء اجلزائريــة وبــدال مــن فضــحها أمــام العــامل هــا الثــأر مــن فرنســا ومــن أفعاهلــا اجلهنميــة يف الصــ

ســيناريو و  حجــز حقيبتــه،و  متوجســا ممـّـا ميكــن أن حيــدث يف األعلــى لــو داهــم البــوليس مرقــدهم <<صـرفها العادمــة 

ذا وإىل جانب القضية الرئيسة يطرح قضايا أخـرى ذا 3>>كان يشتغل عليه بثبات إلدانتها   فيلمه الذي ت فهو 
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ــا منهــا ــا تتخــبط فئــة كبــرية مــن انكســاره وبــني اهلزميــة ومرار و  اســتمرار املعانــاة يف زمــن االســتقالل فبــني احللــم: صــلة 

  ...اهلجرة كقضية إنسانية يتشارك فيها مجيع الشباب خاصة الباحث عن التغيريو اجملتمع 

  :المقهى

ـاحازت املقهى يف رواية جيلوسيد مكانا معتربا يف أحداث الرو    مظاهرهـاو  اية، حيث كانت حاضرة مبختلـف جتليا

ا فاملقهى و  الروائـي و  فضـاء داليل لـه خصوصـياته جتعلـه حاضـرا باسـتمرار كمـادة أساسـية يف الفـن القصصـي" دالال

  . " يستقطب اهتمام املبدعني يف الشرق والغرب

وقــد اعتــربت مكانــا جتتمــع فيــه خمتلــف إذ تقــع قــرب منــزل رشــيد . وقــد لعبــت مقهــى الســعادة دورهــا يف الروايــة      

ورغـم بسـاطتها إال . السياسـية واملمارسـات املشـبوهةو  الفئات كما تشـرح فيهـا خمتلـف الظـواهر االجتماعيـةو  الشرائح

ا كانت مالذا للجميع، تلتقي فيها الشخصيات   .أ

ــــرية كــــاليت حــــدثت بــــني ســــي مســــعود       صــــديقه و  شــــيداألســــتاذ الســــعيد،و بــــني ر و  وقــــد شــــهدت نقاشــــات كث

وغريها باإلضافة إىل شجارات عنيفة كشجار سي مسعود مع ثيثا اللبان عندما تطاول علـى رشـيد وسـخر ...رياض

  .منه

كمــا صــورت احلالــة . أصــدق تعبــريا عنهــاو  يوميــات الشخصــيات، فكانــت أكثــر واقعيــةو  فــاملقهى رمســت واقــع      

لتصـل مـن خالهلـا إىل فخـدمت بـذلك أحـداث الروايـة . االقلق اليت تعيشهو  حالة االضطرابو  النفسية للشخصيات

  .ف الذي يبحث عنهداملبتغى واهل

  :األماكن المفتوحة-ب -4

احلرية، يسمح فيها باالنتقال دون قيد أو تدخل مـن احـد ،و سـنقدم فيمـا و  حمدودية الهي األماكن اليت تتميز باو 

ا   .يلي هده األماكن مع دالال
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  :الصحراء  

ــا. قـان الصــحراوية البـؤرة األساسـية الـيت تــدور حوهلـا أحـداث الروايـةمتثـل منطقـة ر    فــإذ كانـت الصـحراء جبمـال غرو

ــا اخلضــراء املوحيــة باحليــاةو   االنــدثارو  فقــد فقــدت هــذه الصــفة يف روايــة جيلوســيد لتتحــول إىل رمــوز للمــوت، واحا

ـــذه الـــدالالت القامتـــةو  ـــا تشـــع  مـــا وظفـــه الكاتـــب مـــن آثـــار لبقايـــا املـــواد مـــا يـــدلنا علـــى ذلـــك هـــو و  املـــرض، بـــل إ

ـدد هويـةو  التفجريية اليت استعملتها فرنسا آنذاك بأسـف ظـاهر  << وجـود اإلنسـانو  بقيت آثارها إىل يومنـا هـذا 

 مـا لبثـتختتفـي تـارة و  حتدثوا عن عادل ولـد اخلضـار، عـن معاناتـه الطويلـة مـن مـرض غـامض، أورام يف الـرأس تظهـر

مــن حــديثهم انتبــه رشــيد إىل أمــر أداءه للخدمــة . مث اليمــىن وكانــت ســببا يف بــرت إحــدامها ىيســر انتقلــت إىل ســاقه الو 

كيلو غرام أعوام قليلة وفاق وزنه املائة كيلـو غـرام جـراء اإلشـعاعات   59العسكرية يف منطقة رقان، بعد أن كان يزن 

 األخــرية عاشــها متــنقال بــني املستشــفيات أيامــه. مــاء املنطقــة مث أصــيب بــاملرض الغــامضو  النوويــة املتســربة يف هــواء

  1>>سده العيادات النفسية دون أن يعرف حقيقة املرض الذي يعاين منه وقد سقط شعره من مجيع أحناء جو 

وهنـا يظهـر التـأثري الشــديد للمكـان إن علـى مســتوى الشخصـية أو األحـداث بصــفة عامـة، فالصـحراء مل تعــد       

و إمنـــا مكــان دال علــى عمـــق ...الســياح و  الشــعراءو  ســر للقلــوب، قلـــوب الكتــاباآلو  ذلــك املكــان اجلميــل املغـــري

العـذاب، إذ مل تنتـه و  القهـرو  لكن ها هي آثارها باقية بكل صـور املعانـاةو  استمراره، فقد خرجت فرنسا فعالو  اجلرح

ــا مــن جهــةو  مــع رحيلهــا بــل بقيــت مسومهــا منفوثــة حــىت اليــوم تــنهش األجســاد تشــوهها ة علــى اليــد شــاهدو  تعبــث 

  .تشوهات من جهة ثانيةو  االستعمارية يف كل ما حصل وحيصل اليوم من عاهات

  :الشارع

تعترب الشوارع أماكن انتقال ومرور يتواجد فيها أناس من فئات خمتلفـة، كمـا تعـد وسـيلة لتواصـل مـع اآلخـرين فهـي  

  .تشكل مسرحا هلاو  اليت تشهد حركة الشخصيات
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لكن الليلة وغضبه يكاد يكـتم أنفاسـه << إليه الشخصية كلما شعرت بالضيق تلجأ فالشارع مكان مفتوح       

متجهما ينظر من حوله، الطرقات اخلاوية، السيئة التزفيـت، الشـوارع الشـحيحة اإلضـاءة، منحتـه إحساسـا رائقـا أنـه 

أوروبيـة مــن مطلـع القــرن أو بــاحلق داخـل منظــر ملدينـة . يتجـول داخـل أجــواء فـيلم أملـاين قــدمي، حقبـة مــا بـني احلـربني

وألن الشــارع جــزء مــن املكــان الــذي 1>>احبة تضــاء بفــوانيس تشــتغل بالزيــت الفائــت عنــدما كانــت شــوارعها شــ

هــو الفســاد الــذي وإن خفــّي يف و  ســلط الضــوء علــى مظهــر مــن مظاهرهــاو  تــدور فيــه األحــداث، فقــد تكفــل بنقلهــا

التجـار غـري شـرعيون، املهربـون، الكـالب، و  املتسـكعو  ملتشـردالنهار فإنـه يف الليـل يبـدو أكثـر وضـوحا، فصـور حالـة ا

  ...بنات اهلوىو  القطط كما صور الفساد األخالقي

  .أهلهاو  فالشارع مرآة عاكسة ملا هي عليه املدينة

البحـــر هـــو ذلـــك الفضـــاء األزرق الواســـع الســـاحر للعقـــول والقلـــوب، يقصـــده الكبـــري والصـــغري طلبـــا للراحـــة : البحـــر

التأمــل و  دية ولــتخلص مــن الضــغوطات اليوميــة الــيت يصــادفها املــرء يف حياتــه، فــالبحر عنــوان الصــفاءاجلســو  النفســية

فكمـا . اإلجيـابو  الـيت تـرتاوح مـا بـني السـلبو  الكثـري،و  غري أنه قد حيمل من الـدالالت املتناقضـة الكثـري... الروحي

ضا دالالت  عـن الرحيـل، املـوت، اجلـربوت، حيمل أي...الفرحو  حيمل اخلري، اخلصب، التأمل، احلب، اجلمال، البوح

أمــا مســكية فجعلــت منــه مــالذا للــتخلص مــن . هجرتــهو  فكــان شــاهدا علــى رحيــل رشــيد...احلــزنو  اخلــوف، االبتعــاد

وطفقــت تســأل البحــر عــن الــذي مل  <<تجوابه وذلــك حينمــا أغمضــت عيناهــا آالم غيــاب أخيهــا إذ حاولــت اســ

تسأل ... ، تسأل األصداف املدهشة اليت التقطتها من بني أصابع قدماي يعد يتلفن ومل يرسل أي رسالة كما وعد

   2>>طيور النورس احمللقة فوق رؤوسنا تسأل ...احلمراءو  السلطعون املتسلل لالختباء بني شقوق الصخور البنية

ختــــرج مــــا جبعبتهــــا فراحــــت و  نفســــهاكمــــا حاولــــت مســــكية خــــالل تواجــــدها يف البحــــر اقتنــــاص حلظــــات لتختلــــي ب

ا<< ا أو تفعل ذلك بعيدا عن األنظار يف حجر ا فقدت صوا كذلك إىل أن نال منها ...ترقص حتت املطر كأ
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شـــرعتهما واســـعا و  ورمشـــت عيناهـــا بعصـــبية بفعـــل قطـــرات املطـــر، أغمضـــتهما للحظـــات طـــوال، مـــا لبثـــت. التعـــب

اإلنعتـــاق و  التحـــررو  اللـــة الفـــرحفـــالبحر محـــل د 1>>لكـــن لـــيس باجتـــاه املدينـــة و  لســـماءإىل ا... متطلعـــة إىل البحـــر

اية الرواية لتتحول إىل واقـع مريـر يـرتبط  بالنسبة ملسكية ومجال يف مرحلة ما، لكن هذه الداللة سرعان ما تتغري يف 

مث اختفيـــت داخـــل املـــوج عـــار متامـــا حـــىت مـــن  <<املـــوت والفنـــاء بالنســـبة جلمـــال و  التيـــه بالنســـبة لرشـــيدو  بالضـــياع

منخـري فيمــا دمـاغي يرشـح رخامـا بــبطء، و  عينـايو  ملـح مــأل فمـي. بيـة بــاردة لفتـين بـامللحجلـدي، وسـط أمـواج لول

  2>> .هي تغوص ثقيلة حلظة اصطدامها بالقاعو  غري شاعر بشيء من حويل إال بروحي

  :طريق الميناء

فمنـذ أن غـادر  إنتاج فيلمه السينمائي يف أمريكـا،و  ميثل امليناء احلاجز الذي يفصل رشيد عن حتقيق حلمه باهلجرة 

املنــزل وهــو قــابع بــالقرب منــه يتحــني الفرصــة للقفــز إىل داخــل إحــدى الســفن بعــد أن امتــد انتظــاره هلــا مــن أيــام إىل 

د أن تطـري مزروعا مبكانه جالسا فـوق قطعـة كـارتون هـذا بعـ <<كانت مسكية تأتيه بالطعام لتجده أين  ...أسابيع

 اهلجـــرة إىل قـــربص ومـــن هنـــاك إىل بـــاقي أوروبـــاو  كـــن مـــن التســـللمتو  إىل أن فعلهـــا 3>>إليـــه عـــرب دروب خمتصـــرة 

  .أمريكاو 

متكـن مـن اهلجـرة بواسـطته وإن كـان ذلـك بطريقـة غـري و  مبتغـاهو  فكان البحر سـبيل رشـيد الـذي بفضـله حقـق هذفـه

  .شرعية

ا       التـــايل تعـــدد بو  إذن وبعـــد هـــذا العـــرض ألهـــم األمكنـــة املوجـــودة يف روايـــة جيلوســـيد يتضـــح لنـــا تنـــوع فضـــاءا

ـــــا ـــــا علـــــى مســـــتوى احلـــــدث الروائـــــي ككـــــل، فاســـــتطاع املكـــــان أن يـــــربز صـــــورة أو حملـــــة عـــــن خمتلـــــف و  دالال تأثريا

  . الزمن معاو  ما مييزها عن بعضها البعض، فما املكان إال انعكاسا حلالة الشخصياتو  الشخصيات
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  :لفارس كبيش جيلوسيدالوصف في رواية  -5  

مبهـارة  " جيلوسـيد"يف روايتـه " فـارش كبـيش"جلمالية للعمل السردي ،وقد وظفه الروائي الوصف هو أحد املقومات ا

  :كبرية فكلما ذكر شخصية أو مكان إال وقدم هلا وصفا وسنربز فيما يلي أمثلة عن ذلك

  :وصف الشخصيات -أ-5

ــا تقــدم لنــا الشخصــية  ــا اخلارجيــة مــن حيــث حتــدد مالمــح الشخصــية ومميزا.يعــد الوصــف مــن أهــم العناصــر الــيت 

شكل ولون وحجم كما، يبحث يف املالمح الداخلية حيث يربز ما يدور يف خلدها ويفصـح عمـا تفكـر فيـه وذلـك 

  .حىت نتعرف عليها أكثر 

حبظ وافر من الوصف على غرار رشـيد ومسـكية فنجـد وصـفا " جيلوسيد"وقد حظيت بعض الشخصيات يف رواية 

  :تعّرف على بعض األوصاف فيما يلي لشخصيات األخرى إن كان خمتصرا ،وسن

  :وصف رشيد

ما احلزينة مزيج غريب من األضـواء << أرعبهم ذقنه الرببري العريض ،زهوه الظاهر للعيان  عيناه السوداوتان  نظر

احملرتقة واملشاعر احلادة  ما جعله يبدو على الدوام أنه شاب غامض النوعية أومن تلك النوعيـة الـيت تـدبر الدسـائس 

رســم املكائــد مــن دون أن يكتشــف أمرهــا ارتــابوا جــدا أن يكــون مــنهم إىل أن تقــرر عزلــه إبعــاده باإللقــاء  بــه إىل وت

  1>>..املشرحة 

  :وصف مسكية 

ــا عجــوز عميــاء يف العقــد الثــامن مــن عمرهــا ،وجههــا أصــفر   بالكــاد تعرفنــا إليهــا قاربــت مالحمهــا علــى االختفــاء كأ

فوفــة بضــمادة  قــد ارختــت  متامــا  وبانــت للعيــان نــدف مــن القطــن بــني عينيهــا كحبــة كليمــونتني رأســها مكنســة مل
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تشــبتت بيــدي  .... ســمرتان علــى نقطــة مــن األرض مبجــرد أن وقفــت داخــل جمــال شــرودها حــىت ابتســمت بعمــق امل

ار السريعة اجلريان    >>كأين انتشلتها من أحد األ

  :وصف الصديق 

بسـخاء ،وكـل مـال ميكـن أن تقـوم لشـعر قائمـة بدونـه اهلوهبـة الوجدانيـة فقد منحته الطبيعة هـذه الطاقـات ....<<

اهلائلة ،حرارة القلب املستعرة أبدا العاطفة اجلياشة احلنـني اجلـارف وروح الشـباب اخلالـد والشـوق الضـامي إىل احليـاة  

ات النوويـة  كان من املمكـن لشـاعر أن يصـبح شـاعرا وطنيـا عظيمـا لـو مل يكـرس جهـوده كلهـا ألجـل قضـية التفجـري 

وضــحاياها  مــن أبريــاء وطبيعــة والــيت أرّقــت ضــمريه اإلنســاين ضــمري ال يهــادن وإحســاس عــايل باملســؤولية األخالقيــة 

  1.>>ووطنية 

  : وصف جمال  

  ،عار متاما حىت من جلدي ،وسط أمواج لولبية باردة لفتين بامللح ملح مأل فمي مث اختفيت داخل املوج<< 

  دماغي يرشح رمخا يف بطء غري شاعر بشيء من حويل إال بروحي وهي تغوص ثقيلة  عينايا  ومنخاري فيما و

كأين وقعت عميقا يف قعـر بئـر كلـه عتمـة وبـرد  ممـددا داخـل .بريق باهر خطف عين النور .حلظة اصطدامها بالقاع 

  2>>.جارور بالرباد

ـا جـاءت مناسـبة متامـا ملـا خيـدم احلـدث الرئيسـي  يتضح من خالل هذه األوصاف املنتقاة  ملختلـف الشخصـيات أ

ـــا وبوصـــفه للمالمـــح الشخصـــية الداخليـــة  لروايـــة فّصـــور  لنـــا مالمـــح الشخصـــية ومعهـــا التطـــور والتغـــري الـــذي حلـــق 

اخلارجيـــة جعلهـــا تتضـــح أكثـــر عنـــد املتلقـــي ،كمـــا نقلـــت األبعـــاد الدالليـــة الـــيت أراد الروائـــي جتســـيدها مـــن خـــالل و 

واملعربة عن ذات الشخصية وأفكارها والغوص يف تفاصلها جعلها قريبـة مـن القـارئ شخصيته فهاته املعامل الواضحة 
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ــا  ،فإنــه باملقابــل متكــن  أكثــر لقــد اســتطاع أن ينقــل حــال الشخصــيات مــن خــالل جممــوع األوصــاف الــيت ألصــقها 

هـــا خيانـــة مـــن إبـــراز رمـــوز أخـــرى رافقـــت بعـــض الشخصـــيات كالبريوقراطيـــة واخليانـــة والظلـــم والغـــش واالخـــتالس ومع

  .األمانة والوطن معا

ويتضح من خالل هذه األوصاف  ضرورة التنبيه إىل قضية شائكة وعالقة وهي قضـية املثقـف الـذي يعـاين الـويالت 

  .فكل من شخصية رشيد، مسكية ،الصديق ،مجال شخصيات مثقفة وواعية إال أن مصريها كان مصريا مأساويا

  : وصف المكان-ب-5

 الوصف فإن املكان هو األخر حظي يف كل مرة بأوصاف متيزه  وتشري عليه وقد وقـد لشخصيات نصيب يفمثلما 

حـىت نقـف علـى بعضـها سـنقدم و  تعددت األماكن واختلفت يف رواية جيلوسيد  بـني أمـاكن مغلقـة وأخـرى مفتوحـة

  :أوصافا لألماكن الروائية كما جاءت يف الرواية 

  :وصف غرفة رشيد

تغطــي جــزء كبــريا مــن اجلــدران ذات الصــفار الضــارب إىل الرمــادي ،عفــن ورطوبــة أفيشــات أفــالم ســينمائية ..<<

والوقــت جعالهــا كــذلك كمــا ســتجعلها مســودة ال حمالــة ،صــور ملنــاظر طبيعيــة اقتطعهــا مــن تقوميــات قدميــة صــخور 

وم حوهلـا قلعـة بـين محـاد كئيبـة مهجـورة حيـ..التاسيلي  الكورنيش اجليجلـي وقردتـه الوقحـة تلـتهم أعقـاب خبـز يـابس 

ا األبيض الناصع ماحنة للبحر وجهها البشوش اهلرم ،واد ميزاب متسربال يف صمته .سرب غربان  قافلة ‘القصبة بلو

حبداء من النايلون أثار متقاد اجلميلة وبضعة أوراق ونفايـات خلفهـا ورجل ملثم ، الطوارق مثقلة مجاهلا بصخور امللح

  1>>..سياح طائشون

  :وصف المقهى

                                                            
  .13:الرواية ،ص -  1



  دراسة تطبيقية لمكونات البنية السردية في رواية جيلوسيد لفارس كبيش  ....................................  الفصل الثاني

 
124 

نه يسري يف جوف حلم مزعج ،كابوس ميكن أن يسـتيقظ منـه يف حلظـة ،مضـى رأسـا إىل قهـوة كأ...<<

ا ،بائسة ،كئيبة وسـخة وكـأن  السعادة اليت زادت بأسا وقذارة منذ توقفت دوريات مراقبة النظافة عن زيار

ـا ولـيس مبكـان أجـر  مسحوق التنظيف وماء اجلافيل تشاجرا وافرتقا منذ احلرب العاملية الثانية علـى األقـل 

بالبصـــاق وأعقـــاب الســـجائر وعلبهـــا املســـحوقة وقـــد أصـــبحت علـــى مـــدار غـــريه أرضـــيتها وحميطهـــا مغطـــى 

ســاعات النهــار عــامرة إىل أذنيهــا باهلامشــني املهمشــني ،بالعــاطلني واملعطلــني ،والعــاملني الــذين يعــانون مــن 

م وتعاظم كماليا   1>>. مبؤس وشظف العيش لضعف أجورهم وتكاثر متطلبا

  :وصف المصحة 

جتــول ببصــرها يف الســقف أوال مث يف جــدران الغرفــة بدهشــة تتفــرج علــى طالئهــا األزرق الســماوي ...<<

ـا العائـدة  إىل احلقبـة االسـتعمارية ال شـك متضـايقة أكثـر مـن رائحـة غبـار قويـة نفادهـا  املقشور على أثاثا

املمشى أكثر مـن خلـف أبـواب مغلقـة تعالـت صـرخات أظلم تلك الرائحة احلامظة اخلبيثة لقلة النظافة مث و 

مــذهوال ألجــل ...متقطعــة ،خمنوقــة تتخللهــا أصــوات بكــاء وأنــني بــني الفينــة واألخــرى صــوت غنــاء عــذب 

  2>>العدد املروع لألقفال اليت فتحت لنا حىت بلغنا حجرة مسكية 

  :في وصف غرفة مسكية بالمصحة 

ا الوسخة..<< دميـة مـن خـرق بعـني واحـدة وسـاق واحـدة معطو،مشـوهة  سرير معدين تتكئ إىل وساد

  يف مالبس وسخة قدمان عاريتان  جورب متسخ مهمل بني قنن مياه معدنية فارغة وطعام فاسد 

  3 >>..حساء عدس قيئ براز
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فصـورة يف هذا العنصر أن وصف املكـان يتقـاطع مـع وصـف الشخصـيات درجناها من خالل األمثلة اليت ا املالحظ

  .انعكست يف املكان والعكس صحيحالشخصيات 

وقد عمل املكان يف أغلب األحيان علـى حتضـري اإلطـار الـالزم واملناسـب للحـدث فتماشـى بـدلك  الوصـف املقـدم 

  ).املكان(له مع الطبيعة األحداث اليت جتري به 

بإمكان القارئ أن  كم اهتم بالعامل اخلارجي وتفاصيله الصغرية والدقيقة فجعل بذالك من عامل متخيل واقعا معاش

  .يتخيل حدوده ومالحمه ويتشاكل معه 

إذا كــان الوصــف نقــل ملــا هــو عليــه املكــان فإنــه مــن جانــب آخــر ينقــل جمموعــة مــن الــدالالت واملضــامني الــيت تؤثــث 

جنـد شـجرة الليمـون ئـي يف تصـويرها او بـني األشـياء الـيت أبـدع الر ولعـل مـن ، ظهـره للقـارئحلدث ما يريد الروائي أن ي

يت ذكرت حوايل عشـرون مـرة  أو أكثـر ويف مواضـع خمتلفـة مـن الروايـة ؛هـذه الشـجرة املوجـودة يف فنـاء منـزل رشـيد ال

وشــجرة الليمــون يف الروايــة . تــدل علــى الصــالبة والكفــاح والتحــدي رغــم قســوة الطبيعــة حيــث تظــل واقفــة وصــامدة 

ومــا  .والتشــتت والتمــزق والعــوز واحلرمــاناع تعكــس معانــاة جيــل مــن الســنوات عــاش حمنــة االغــرتاب واهلزميــة والضــي

إسقاط حلالة اجملتمع الغارق يف أوحال الفساد فاملكان يدل على صـاحبه  املختلفة إالوالعناصر وصفه هلذه األماكن 

  ...فكره حياته وانتماءاته السياسية، األيديولوجية ،االجتماعية 

  :لفارس كبيش ر في رواية جيلوسيدالحوا -6

،حيث جاءت يف أغلبها عبارة عن حـوارات خارجيـة  شغل احلوار يف رواية جيلوسيد حيزا كبريا                     
ا،وقــــد انبــــىن احلــــوار يف روايــــة جيلوســــيد علــــى  مجعــــت بــــني خمتلــــف شخصــــيات الروايــــة وحــــىت مــــع الشخصــــية وذا

  .حوار خارجي وحوار داخلي:صورتني

  : الحوار الخارجي -أ-6



  دراسة تطبيقية لمكونات البنية السردية في رواية جيلوسيد لفارس كبيش  ....................................  الفصل الثاني

 
126 

يزيـــل الرتابـــة واجلمـــود الـــذي يكتنـــف الـــنص ف. بـــني خمتلـــف الشخصـــيات بصـــوت مســـموع وهـــو احلـــوار الـــذي يـــدور
  :ومن أمثلة استعماله للحوار اخلارجي نورد ما يلي.الروائي

  :حوار رشيد وعائلته

  :قال وكأنه وسط حشد هائج من اجلمهور أشار بكفيه حنو األرض طالبا منهما اهلدوء<<

سـأتغرب دفاعـا عـن . مهـاجر ألجـل جـدي الطـاهر أوال وقبـل كـل شـيء.حلظة يا مجاعة، سأشـرح لكـم املوضـوع - 
ا ليست  قضية عائلية على اإلطالق...قضية يف األخري ال ختصه هو لوحده.قضية كبرية   .إ

  1>>..ألجل إشباع هوسك أمر واضح: مباشرة قالت مسكية

ـا قضـية عائليـة  يوضح لنا هذا احلوار نظرة رشيد لقضية التفجريات النووية                 فهو ال ينظر إليها على إ
ـا ،ختص جده سي الطاهر وحده،وجب عليه الثأر له،وإمنا هي قضية كبرية وشريفة ختـص اجلميـع دون اسـتثناء بـل إ

  إلنسانية مجعاء يف كل مكان وزمانقضية متس ا

د مــن جــراء وعيــه مبــا هــو فجــاء معــربا عــن الضــغط الكبــري الــذي يعيشــه رشــي 66ـ  65أمــا احلــوار يف الصــفحة      
فقال بعد أن أطلق تنهيدة من أعماق قلبه وكأنه يتنفس الصعداء بعـد أن وقـف لربهـة قبالـة بورتريـه جلـده .عليه األمر

  :قال خماطبا له. سي الطاهر وهو جالس يف الظالل الرقشاء لشجرة الليمون كما رمسته مسكية

أن يوضـع املـذنبون أمـام ضـمائرهم أن حيـاكمون أمـام الـرأي ألجلك أيها السيد املبجل، الرجل الكبـري جيـب  -<<
  ..العام العاملي وينالوا جزائهم سأجعل ما فعلوه بكم حديث العامل كله

ا حمقق يعاين اضطراب هرموين وسلوكي، تستند مسكية على احلائط   :خمنث، وكأ

  .نفها يف الرتابرغ أسالم أنت إذن املهدي املنتظر الذي سيصفع اإلمرباطورية الفرنسية، ومي يا

  .دها أن تعرتف جبرائمها باهلداوةفقط أري..لست مهجيا أو عنيفا إىل هذه الدرجة أنا إنسان متحضر -

  ..يا سالم على اهلداوة هداوة -

                                                            

  .35:الرواية ،ص - 1



  دراسة تطبيقية لمكونات البنية السردية في رواية جيلوسيد لفارس كبيش  ....................................  الفصل الثاني

 
127 

أجـــل بـــدون لـــف أو دوران ترســـل خربائهـــا جلمـــع النفايـــات النوويـــة الـــيت تركتهـــا بصـــحرائنا،أن تتكفـــل باملتضـــررين  -
غـن شــاءت نفــرتق و  الغايطــةو  ن شــاءت نبــدأ قصـة حــب جديــدة مـن الصــفر علــى أهـازيج الطبــولبعــد ذلـك إ..طبيـا

  ..إىل األبد على احن أكورديون حزين

  ....حسب علمي إىل يومنا هذا رغم مضي قرابة الربع قرن على استقاللنا تسمي ثورتنا اجمليدة ـ أحداث اجلزائر ـ-

ثورتنـا إىل يومنـا هـذا أعظـم درس يف ..كما تشـاء.ضطراباتأحداث شغب،فوضى، ا:متغطرسة،تسميها كما تشاء-
ر العامل كله   1>>...التحرر،أ

د علـــى جنـــده قــد أبـــان عـــن احلقيقـــة الــيت يعمـــل رشـــي. فمــن خـــالل هـــذا احلــوار الـــذي مجـــع بـــني مســكية ورشـــيد     
طريقــة مهجيــة فــه لــيس إعــالن احلــرب علــى فرنســا أو الــدخول معهــا يف مناوشــات بدفه. إيصــاهلا مــن خــالل فيلمــه

وعنيفة وإمنا هو اعرتافها جبرائمها واملآسي اليت خلفتها؛فالقضية إىل اليوم ما تـزال عالقـة فـال فرنسـا اعرتفـت جبرائمهـا 
  .رغم مطالبتها بذلك وهذا الفيلم هو االنطالقة لذلك. وال هي عوضت للمتضررين

كمـا أعطـى معلومـات عـن .هـا شخصـية رشـيدأفكـار ومبـادئ حتمل حلوار واضحا جلّيا أفصح عـن خبايـافجاء ا     
  .القضية اليت تبناها وهي إيصاهلا إىل الرأي العام

وأما احلـوار الـذي دار بـني رشـيد وجـده اجملاهـد سـي الطـاهر أيـام كـان يف املستشـفى فقـد كـان شـهادة حيـة ملـن      
  :نهعايش االستعمار وضاق ويالته فضحى بالنفس والنفيس يف سبيل احلرية وهذا مقطع م

  :فيما هو يقيس له ضغطه وحرارته،بادره جدي قائال

هناك أمور ال أكف عن محدي ريب ألين عشت ألراها ماثلة أمامي،أن األرض اليت ضحي إخويت الشهداء  -<<
م ألجلها يعيش أحفادي عليها كما عاش أجدادهم أحرارا ما كان أحدنا ليصدق أننا سـنهزم فرنسـا ونسـتعيد .حبيا

بعيـدا .طبعا ال أحد يصد حدوث أمر من هذا القبيل؟قبيل الثورة كانت احلرية تبـدو لنـا حلمـا بعيـدا..ناحريتنا وكرامت
  ...طبعا لوال الثورة ما كنت. ال بل مستحيال لكن بفضل الكفاح والتضحيات،بفضل الصرب حصلنا عليها.جدا

  ..وصلت أنا إىل هنا -
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ــ متامــا أســاتذة و  مــوظفني حمرتمني،طيــارين ومهندســني وأطبــاء، ميةألجــل أن نفــرح بــرؤيتكم إطــارات ســا. ألجلكــم. ـ
  1>>جيال سعيدا..تشغلون وظائف تبهج القلب وتشعرنا أننا حنصد..جامعات

ميثل هذا احلوار تالقي األجيال جيل عايش االستعمار وميثله اجملاهد  سي الطاهر واجليل الـذي يـنعم يف احلريـة      
افيــة املتوخــاة اف االجتماعيــة والثقداألهــو   العالقــة بينهمــا فيصــور آمالــه مــن الثــورةفينقلنــا هــذا احلــوار إىل.وميثلــه رشــيد

  .يف السرتجاع السيادة الوطنية واحلرية ف السياسي الكبريدمنها إىل جانب اهل

كما يطرح احلوار التايل بني رشيد ووالده مسـألة الفسـاد الـذي تعـاين منـه جـل املؤسسـات العموميـة جـراء فسـاد       
وهــذا مــا رفضــه رشــيد .كيــف أن الفســاد ســيد العالقــات وأن املصــاحل اخلاصــة هــي املســيطر علــى العقــولو  .ســؤولنيامل

م، كمــا رفــض التخلــي عــن  خاصــة بعــد أن طلــب منــه والــده أن يســاير مــن هــم باملشــفى ويغــض الطــرف عــن جتــاوزا
  .املبادئ اليت ترىب عليها وأمهها الوطنية واالنضباط يف العمل

ــذا طبعــا ال-<< ك أن تصــغي لكــن أريــد.أعــرف أن أخالقــك تــاج رأســك وأنــا فخــور بــك ألجــل هــذا. أنصــحك 
لذا مـا عليـك إال أن . ذي أحدا إن أنت دافعت عن حقوقك، عن مكانك وحققت مآربكؤ طبعا لن ت. إّيل جيدا 

  .متلك قدرا كبريا من الدهاء والرياء واملكر وخفة احلركة

  حقيقة مل أفهم؟.أصفق الباب يف وجه األيدي املكسورة واجلروح املفتوحةالفاليوم، و  كيف؟ أسرق املرفني  -

قصدت القول أن تتعلم كيف تتحرك مـثلهم، بـل يتعـني عليـك أن تـتعلم ذلـك يف أقـرب فرصـة ممكنـة . مل أقل هذا-
  .انس أمر الضمري املهين واألخالق الفاضلة..وإال أكلوك

أقسـم لـك آبـا . تلطخ كأن لعنـة مـا حلـت بـه..متزق..تكسر..بكل مصاحل املستشفى خترب بوترية متصاعدة تنه-
كــل العتــاد واملســتلزمات ..عاينتــه شخصــيا مصــلحة مصــلحة..أن املستشــفى ال تنقصــه إبــرة، ال عتــاد،وال فريــق طــيب

كـل شـيء،لكن لألسف،لألسـف ال مصـلحة بـه ..قطن،شاش،ألكول،خيط طيب،سـريوم،فاليوم. متوفرة كفاية وزيادة
لعنصر البشري ال أعرف ما به، ال يقدم عشـر اجلهـد الـذي يتعـني عليـه تقدميـه بذريعـة أن الرواتـب ا..تشتغل بكفاءة

  .....هزيلة وظروف اخلدمة سيئة و

  2>>..قدم انت ماعليك تأخد ما لك والباقي ال شأن لك به -

                                                            

 .102:صالرواية ، -2
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 مـع عمـال املشـفى، فـال يؤكد هذا احلوار على الواقع املرير الذي يعايشه رشيد والصراع الدائم الذي هو عليـه      
ورغــم حماولــة األب إقناعــه بضــرورة أن . أحــد يقــوم بواجباتــه علــى أكمــل وجــه واجلميــع متــذمر، يعــيش يف أخــد ورد

يكــون حرصــا كــل احلــرص إن هــم أراد احلفــاظ علــى منصــبه إال أنــه رفــض ذلك؛فكشــفت األلفــاظ والصــيغ والتعــابري 
إذ كيـــف لـــذلك أن .د وبـــاقي العمـــال وصـــعوبة أن يكـــون مـــثلهماملســـتعملة يف احلـــوار عـــن هشاشـــة العالقـــة بـــني رشـــي

ــــادئ ــــذي حيمــــل مــــن املب ــــة  مــــا يكفــــي إلحــــداث و  حيصــــل وهــــو ال ــــة والقناعــــات الثابت ــــا والقــــيم األخالقي ــــل العلي املث
  .نسحابري والشر،بني املواجهة واالفاستعمل ملفوظات تعرب عن الصراع بني اخل.التغيري

عــرب عمــا حتملــه مــن .مالئمــا ملســتواها ووضــعها النفســي واالجتمــاعي والثقــايف فجــاء احلــوار مطابقــا للشخصــية     
  .أفكار كما استطاع من خالله الكشف عن عمق وعيه بالوسط الذي ينتمي إليه

فـــاحلوار هنـــا يـــربز نوعـــا مــــن اإلكـــراه االجتمـــاعي الـــذي يعيشـــه اإلنســــان املثقـــف أمـــام وضـــعية جيـــدها خاطئــــة      
الضـــمري املهـــين لألفـــراد أمـــام فئـــة فاســـدة بســـطت نفوذهـــا علـــى دواليـــب املؤسســـات ومـــرض استشـــرى يف .باألســـاس

ثابتـة  لكن رشيد كمثقف واع له مشروع يف احلياة ومبادئ.وخضوع اآلخرين هلا خوفا على مناصبهم ولقمة عيشهم
نعدمـــــة هــــا عـــــن الفســــاد والـــــتحكم فيهــــا،مث مواجهــــة هـــــذه الفئــــة الفاســـــدة القاســــية املدعجنــــده يواجــــه أوال نفســـــه بر 

  .الضمري،وقد تبدى ذلك من ختليه عن منصبه يف املستشفى

  :الحوار الداخلي -ب-6

ـا، وعلـى عكـس احلـوار اخلـارجي فقـد جـاء احلـوار الـداخلي مقتضـبا      وهو احلوار الذي يـدور بـني الشخصـية وذا
  .تغري انه استطاع أن ينقل لنا بعض ما جال ودار يف داخل الشخصيات من انفعاالت وتأمال

  :ومن أمثلة ذلك

ايــه يــا خــداوج كنــت تعتقــدين أنــك أخــريا وقعــت علــى بنــت األصــول وأنــك أصــبت اختيــار    الكنــة الــيت  -<<  
لألسـف أخطـأت العنـوان كـدت ..حاملة جدا. لكن اتضح أنك كنت وامهة.سرتحيك وتروح عنك وتزيح عنك الغيبة

ا الســليط فهــذا املقطــع يوضــح   1>>...عــت خماطبــة نفســهاتاب...أن تــدخلي إىل بيتــك حمنــة تقضــي عليــك بلســا
ا وقد غلـب عليـه طـابع التحسـر وخيبـة األمـل  احلديث الداخلي الذي قامت به إحدى الشخصيات الثانوية مع ذا

ا شريكة حياة البنها   .يف من اختار
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اه يف امليـ غـرقوهـا أنـت ت.رك مـن وطنـك خلـف سـرابلكن أّي لعنة حطـت بـك هنـا؟أّي جنـون هـذا الـذي جـ<<
ـا حلظـة لوثـة جنـون احـدها يـأس مـرتاكم. العادمة قـد تغـرق ومـا مـن .خانتك ساقك فما بالك بالقضية الـيت آمنـت 

حيـــدث رشـــيد يف هـــذا املقطـــع نفســـه عـــن الوضـــع الكـــارثي الـــذي آل إليـــه إذ  1>>...يـــد تعـــود بـــك إىل الســـطح
وكيــف أن الشــك قــد تســلل .وقنــوطنستشــف مــن هــذا احلــوار احلالــة النفســية الصــعبة الــيت يعيشــها رشــيد مــن يــأس 

وكيـف حتـول حالـه بـني ليلـة وضـحاها مـن طبيـب جـرار إىل .فبعدما كان مؤمنا بقضيته ومدى جناحه يف حتقيقهـا.إليه
  .عامل يف قنوات الصرف بفرنسا

وهــذا حــديث  2>>قلــت مفكــرا يف ذهــين...يــا لــه مــن مــذاق مــر للحيــاة عنــدما ال تبتســم أيامهــا بوجــه املــرء<<
  .فسه والذي حيمل الكثري من الكآبة واحلزن،كما يعطي صورة عن واقع احلياة اليت يعيشهاجلمال مع ن

  :لفارس كبيش لغة الحوار في رواية جيلوسيد-7

ـا مل تقتصـر علـى الفصـحى فقـط، بـل وإضـافة إليهـا فقـد        من املالحظ يف لغـة احلـوار املسـتعملة داخـل الروايـة أ
عامية احمللية فكان احلوار بني الشخصيات يدور يف قالب مـن الكلمـات العاميـة كان هناك استعمال واسع للهجة ال

  .بل وحىت اللغات األجنبية

ة مـا ولـّد لنـا لغـة وسـطى ميـاحلـوار مزجيـا بـني الفصـحى والعا جاءت لغـة السـرد والوصـف فصـيحة وجـاءت لغـةو      
  :يةوإن غلب عليها طابع العامية يف بعض األحيان،كما يف األمثلة التال

  :جدتهو  أختهو  احلوار بني رشيد

ا اجلميلة،ملا صاحت مبتسمة -<<   :ظهرت أسنا

  ...آه قررت العودة إىل شغلك، السبيطار -

هـي حتـدق حبقـد إىل الصـندوق و  قـد تعمـدت ضـحكتهاو  التفتت مسـكية بعنـف ناحيتهـا.أشار بإصبعه إىل املنضدة 
  :غمغمت باستياء.اخلشيب

  ...ينما،تايناحّي علّي احّي اعلّي،الس -

                                                            

  .263:الرواية،ص -2 
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  ...لكن ميمي ملادا تقولني هذا -

  :وقد بدا عليها امللل ردت.. سأهلا بدهشة وهو يعدل جلسته

  1>>...حىت شي.والو -

  :حضور باقي أفراد العائلةو  احلوار بني سي مسعود وزوجته صحراوية مبشاركة اجلدة مربوكة

  :بادرها بربودة-<<   

  ...وين هذا يا اللة؟ -

  :ردت عليه

  ...ارجة حنوس على أوليديخ -

ا. البحث عن األخرىو  من غري أن تنظر بوجهه تابعت انتعال فردة حذاءها البسيط   :بلهجة صارمة صاح 

  ما تعبتيش ،ما كرهتيش -

ار نلقى وليدي نرتاح -  اهللا بـال شـفقةو  أوليدك أهرب بطريقة غري شرعية لو كان يطيح بـني يـّدين طـاقم السـفينة.أ
  ..ه يف البحر للحوت ياكلوال رمحة يرمو و 

ــ  إال كــان مكتــوب لــه و  .وليــدك  عنــدو شــهر مــن اللــي ركــب البــابور إال مكتــوب لــه يــاكلو احلــوت راهــو كــاله ...ـ
.. أنــت هنــا مصــدعا فينــاو  يشــطح فكــاش ديســكوتيك علــى روحــوو  يوصــل أوربــا راهــو وصــل زاهــي فرحــان، حيــوس

ا هنا فالدار وأزيد ماكفاكش احلال ولييت خترجـي للزنـق تسقسـي الليل مع النهار وأنت تنديب علين. شبعتيين خبايص 
ســي مســعود ابــن الطــاهر .رجعتيــين مضــحكة بــني النــاس . يل مــا يســواش عليــه و  الســكارجية ويل كلوشــار ويل يســوا

ا اهللا ال يرحبـك رجعتيـين مضـحكة بـني يل يسـوا ويل مـ.الزوج واقفة عنـد قريـاج البـور و  الزوجة أنتاعو كل يوم بالساعة
  2>>...يسواش 

  : كالم املصابني يف املستشفى  

                                                            

  .150:ـ الرواية،ص2

       .192:الرواية ،ص - 1          
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  ..   ياخاويت خاليت طلعلها السكر  -<<     

  ..    ياخاويت ميا راهي تطلع فالروح      

  ..يا الطحانني أوالد الطحانني .. أفتحوا الباب       

  ..يا ناس الطفلة راهي جمروحة من رقبتها       

  ..  يا ناس احلاج صدغه مهشم      

  .يا لعزارن أوالد لعزارن..افتحوا الباب       

  ..يا حلاللف أوالد حلاللف... افتحوا الباب       

  ...  يا وجوه ال... افتحوا الباب       

  1>>...افتحوا الباب واال كسرناه      

  :حديث العائلة أثناء مغادرة رشيد 

  ..لنيب العريب أديين معاكرشيد أوليدي كأنك مغادر إىل عرس أو عقيقة، جباه ا <<   

ا متجهما دلف إىل حجرته       ... ممازحة بادرته نانه مربوكة قائلة،مل جياو

الي يل يف روحك -       .. أبقاي على خري يا ّميا أنا خالص ماشي هذا الليلة، ا

  : وجلة ارتعشت قسمات وجهها وهي تسأل    

  وين تروح يف نوة كيما هذي؟  -   

ــــــابرشــــــيد و ...     ــــــة الب ــــــت  روحــــــت .ال واهللا مــــــا ختــــــرج.اهللا مــــــا تفــــــوت عتب ــــــا منــــــوت إال أن ــــــا ميــــــاك، أن رشــــــيد أن
  ..رشيد..وخلتين

ا   :بنربة خافتة أجا

  بصح واش بيك ّميا وين نديك معايا؟   -   
                                                            

  .306:لرواية،صا -1       
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  :تبكي بصوت مذبوح

  ..ين معاكمنني تروح أدي. رايح جلهنم أديين معاك. رايح للجنة أديين معاك.أوليدي أنا مياك.رشيد -   

ملــــع برهــــة مث خبــــا . دنــــا رشــــيد منهــــا وبعينيــــه الضــــيقتني يــــرتعش ذاك الربيــــق الــــربيء الــــذي كــــان ميألمهــــا علــــى الــــدوام
دوء   :بأعماقه،صار فراغا وهو ينبس هلا 

  ..خليين أنروح جنري على شري، راح علّي احلال. ـ أفتحي يل الباب يا ّميا   

  :طفقت نانه مربوكة تولول، بلوعة

  ياغبينيت يا وخيديت رشيد خارج للغربة حراق    -   

  مجال احلق خوك..مجال احلق خوك -ـ    

  .صاحت ّميا بكل متلك من صوت

ا آبا..ـ وين؟ وين يلحق به؟          1>>.أجا

ا جـاءت عفويـة بسـيطة دومنـوقـد مـا حلظنـاه هـو اسـتعمال  العاميـة  أهم،غريها كثري و  ففي هده املقاطع احلوارية     
كأنـه مشـارك يف و  يعـيش احلـدثو  ما جعل القـارئ يتفاعـل معهـا بـل ،خل من السارد لتهذيبها بل نقلت كما هيتد

  .شخصيات الرواية والقارئ نياتصاال مباشرا بو  ما أعطى واقعية أكثر ،وهوأحد أطرافهو  احلوار

وظيفه احملادثة اليومية  كما ساهم يف ذلك ت،النفسي الذي تعيشه الشخصيات و  كشف عن الوضع الثقايفقد  و      
  .أصحابه يف املقهى و  كما حدث ذلك بني سي مسعود

ا ذقـد رأينـا هـو  يف حلظـات انفعاهلـا إبـراز حقيقتهـا خاصـةو  كانت اللهجة العامية أعون علـى تصـوير الشخصـيةو      
ى طولــه علــو  زوجتــه صــحراوية فجــاء احلــوار بينهمــاو  يف حــوارات عــدة مــن مثــل احلــوار الــذي دار بــني ســي مســعود

  .بالدرجة األوىل ةعاميباللهجة ال

                                                            

  .362ـ،361:ـ الرواية،ص 1
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كما أن املثال الثالث الذي دار بني املصابني يف املستشفى كان أكثر تصويرا للعاميـة إذ خـرج إىل األلفـاظ شـبه       
بصــدق عــن فئــة معينــة مــن و  بــذلك عــربو  الشــتمو  ســوقية تعــرب عــن حالــة شــديدة مــن االنفعــال وصــلت حلــد الســباب

  . اجملتمع

 قدسـية املكـان الـوطنو  هي ثبوتيةو  يف رواية جيلوسيد جاءت لتعرب عن يقينية مطلقة أال)احمللية(لهجة العاميةفال     
ــا لغــة خــالــيت حتــوز هــي األ التــاريخ الــزمن فــأطر هلمــا باللغــة الفصــحىو  رى نوعــا مــن القدســية عنــد املــتكلم حبكــم أ

تصقة أكثر حبميمية اإلنسان وبذاته بشكل صـادق فعنـدما أما العامية فهي مل) األصل واالنتماء(القرآن ورمز العروبة
اإلنســـان  فكانـــت روايـــة جيلوســـيد روايـــة حقيقيـــة تـــتكلم عـــن ذات. يفـــرح اإلنســـان أو حيـــزن فإنـــه يتحـــدث بالعاميـــة 

إىل حــــد مأســــاوية لــــذلك كانــــت بنيتهــــا دراميــــة . يف أقســــى صــــوره وأبشــــعهاواقــــع ال ىخاصــــة املثقــــف الــــذي يتحــــد
ذا قد ك.بعيد كمـا متـزج الكثـري .سرت هبة اللغة الفصحى وقدمت لغة أقل رمسيـة تـأيت بـني الفصـحى والعاميـةوهي 

  .لشارع اجلزائري واحملليلمن املفردات الفرنسية املعربة وحىت األمازيغية وخاصة تلك اليت تنتمي 

ــذا يكــون احلــوار قــد       يف ظــل اخــتالف أن حيــدث عالقــة اتصــال وتــرابط بــني الــنص والقــارئ خاصــة  اســتطاع و
ـا .مستويات القراء كما خلق اجلو العام للنص وأحـاط بكـل جوانبـه فعمـل علـى تطـوير األحـداث وتنميتهـا والسـري 

  . إىل التأزم
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  :  خاتمة

ــا اســتطاعت أن توجــد لنفســها  ختامــا ميكــن القــول أن الروايــة اجلزائريــة وإن عرفــت تــأخرا يف الظهــور، إال أ

تعـرب عنـه بصـدق، خاصـة و  كمـا اسـتطاعت أن تسـاير الوضـع الـراهن للمجتمـع.وايات الناضجةمكانا يف مصف الر 

وإن كـــان وعيـــه مبشـــاكل أمتـــه .اآلمـــال مـــع أفـــرادهو  اآلالمو  وأن الروائـــي ابـــن بيئتـــه،يعيش يف اجملتمـــع ويتقاســـم املعانـــاة

  .نية راقيةومهومها أكرب، فإن قدراته اإلبداعية تسخر يف تصويرها ونقلها يف صورة أدبية ف

وعلى الرغم من أن الروائي فارس كبيش غري معروف علـى السـاحة األدبيـة بشـكل كبـري، إال أنـه قـد أبـدع يف 

كمـا اسـتطاع أن يصـب جممـوع املعطيـات .فكان سرده فنيا وممتعا مصـبوغا بلمسـة بنائيـة حمكمـة.سرد أحداث روايته

القيـــة يف حبكـــة ســـردية مرتاصـــة، تنـــاول مـــن خالهلـــا قضـــية األخو  الفكريـــة االجتماعيـــة، التارخيية،السياســـية ،الدينيـــة

  .إنسانية ،اجتماعية،سياسية وطنية

  :  وقد وجدنا  أن أهم ما ميز رواية جيلوسيد هو

اعتماد الروائي على تفتيت الزمن، حيث أن أحداث الروايـة مل تكـن مرتابطـة األفكـار متسلسـلة تسلسـال  - 

ا  بدأت من احلاضر لتعود وهـو تالعـب بالبنيـة الزمنيـة ...مث العـودة مـرة أخـرى إىل احلاضـر.إىل املاضي منطقيا،بل أ

ينم عـن القـدرة الفنيـة للروائـي ،والـذي متظهـر يف خمتلـف التقنيـات مـن اسـرتجاع واسـتباق، وإن بـدا طـابع االسـرتجاع 

زائــــــر واملاضــــــية هــــــو الطــــــاغي وذلــــــك لوظيفتــــــه اهلامــــــة يف الروايــــــة،يف اســــــتعادة الكثــــــري مــــــن األحــــــداث التارخييــــــة للج

  .للشخصيات

وإبطائـه مـن ) احلذف،اخلالصـة( على تقنية اإليقاع والـيت تـربز يف تسـريع السـرد مـن خـالل اد  الروائياعتم -

  ).الوقفة،املشهد(خالل
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حيث .أوروباو  الصحراء ،البحر،املدينة، الريف:اهتمام الروائي باملكان ويظهر ذالك من خالل التنويع فيه  -

الت خمتلفة،ومرتبطــــــــة يف كثــــــــري مــــــــن األحيــــــــان بتوجهــــــــات الشخصــــــــيات ورؤاهــــــــا ومواقفهــــــــا جــــــــاء مكتنــــــــزا حبمــــــــو 

ا؛فالصــحراء تعــرب عــن عمــق القضــية الــيت يــدافع عنهــا الروائي،حيــث جتــاوزت البعــد االجتمــاعي مــن وصــف  وصراعا

ا إىل البعــد الـوطين الــذي أصـبح هـم املثقــف اجلزائـري ،والبعــد اإلنسـاين هلــ ذه القضـية الــيت أثـار التجـارب علــى سـكا

والبحـــر الـــذي انعكســـت داللتـــه مـــن رمـــز لألمـــل إىل رمـــز ...فلســـطنيو  حـــدثت وحتـــدث حـــىت اآلن كاليابـــان العـــراق

  ...للهجرة والضياع والغياب والفقدان

االنفتـاح الـيت تكشـف مـن خالهلـا الصـراع القـائم و  وقد بين املكان يف رواية جيلوسيد علـى ثنائيـة االنغـالق -

  .واقعيتهاو  اية خاصة يف ظل تعددهابني شخصيات الرو 

اســتعماله للحــوار بنوعيــه الــداخلي واخلــارجي ســاعد يف التعــرف علــى خمتلــف الشخصــيات والكشــف عــن  -

ا الشخصية...حالتها النفسية الصراعات األحالم اخليبات   .اليت مرت 

. الـيت تـوحي بالواقعيـةو  يـة فيـهاحلوار الذي شغل حيزا كبريا يف الرواية ولعل أهم مـا ميـزه هـو اسـتعمال العام -

  . واالقرتاب من املتلقي أكثر أو بوصفه توجه خاص بالروائي

ــــة - ــــا كبــــريا يف الرواي ها يف ليصــــورة للقــــارئ وتشــــكقــــد اعتمــــده مــــن أجــــل تقريــــب الو  شــــكل الوصــــف جانب

س الســرد الزمــان الــذي جتــري فيــه األحداث؛فالوصــف يهــب الــروح يف اجلماد،كمــا يلــبو  طر بــذلك للمكــانذهنــه،فيؤ 

  .إذ ال سرد بدون وصف...حلة مجالية فنية

 مــا حيـدث خلــف أسـوار املؤسســات احلكوميـة فتنــاولو  اإلحيـاءات الــيت تـوحي علــى الواقـعو  كثـرة اإلشــارات  -

  .تعيشه اجلزائر منذ االستعمار حىت اليومو  بوضوح الوضع الذي عاشتهو 
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قـد وقفنـا يف الوقـوف علـى أهـم اخلصـائص  كانت هذه أهم النتائج اليت خلص إليها البحث،نرجو أن نكون
   .الفنية لبنية الرواية
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  القرآن الكرمي

  :لمصادرا: أوال
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  .1990، 1الثقايف العريب،بريوت،ط،املركز )الفضاء،الزمن،الشخصيات(بنية الشكل الروائي:حسن حبراوي .5
التوزيع،الــدار و  النشــرو  بنيـة الــنص السـردي مــن منظــور النقـد األديب،املركــز الثقـايف العــريب للطباعـة:محيـد حلميــداين .6

  .2000، 3البيضاء،ط
 النشـــــــــــرو  حتـــــــــــوالت احلبكـــــــــــة مقدمـــــــــــة لدراســـــــــــة الروايـــــــــــة العربية،مؤسســـــــــــة األشـــــــــــراف للطباعـــــــــــة:خليـــــــــــل رزق .7
  .1998، 1طالتوزيع،بريوت،و 
  .3003الرواية العربية البناء والرؤيا مقاربات نقدية،احتاد الكتاب العرب،دمشق،:مسري روحي الفيصل .8
  .مدخل إىل السيميائيات السردية،منشورات اإلختالف:سعيد بنكراد .9

  .2005، 4،املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء،ط)الزمن،السرد،التبئري(حتليل اخلطاب الروائي:سعيد يقطني .10
  .1997، 1ز الثقايف العريب،الدار البيضاء،طالكالم واخلرب مقدمة للسرد العريب،املرك:يد يقطنيسع .11
بنـــاء الروايـــة دراســـة مقارنـــة يف ثالثيـــة جنيـــب حمفوظ،مطـــابع اهليئـــة املصـــرية العامـــة للكتاب،مصـــر، :ســـيزا قاســـم .12

2004                                                                  .                                          
  .1992علم النفس،عامل املعرفة،الكويت ،و  بالغة اخلطاب:صالح فضل

  .2النظرية البنائية يف النقد األديب،مكتبة األجنلو املصرية،القاهرة،ط:صالح فضل .13
  . طرائق حتليل القصة،دار اجلنوب:الصادق قسومة .14
  .2013، 1طاإلنتشار العريب،بريوت، يف ماهية الرواية،مؤسسة:الطيب بوغزة .15



 

141 
 

أمنودجـــا،مركز احلضـــارة " طـــه حســـني"املقاليـــة و  تعالقـــات اخلطـــاب الســـردية:عبـــد الـــرمحن عبـــد الســـالم حممـــود .16
  .2005، 1العربية،القاهرة،ط

 املرايــا احملدبــة مــن البنيويــة إىل التفكي،أمحــد مشــاري العــداوي اجمللــس الــوطين لثقافــة والفنــون:عبــد العزيــز محــودة .17
  .1978اآلداب،الكويت،و 

حبــث يف التجريــب وعنــف اخلطــاب عنــد "مكونــات الســرد يف الــنص القصصــي اجلزائــري:عبــد القــادر بــن ســامل .18
  .     2001،منشورات احتاد الكتاب العرب،"جيل الثمانينيات

  .1988، 1وظيفة الوصف يف الرواية،منشورات اإلختالف،الدار العربية للعلوم،ط:عبد اللطيف حمفوظ .19
التكفري مـن البنيويـة إىل التشـرحيية قـراءة نقديـة لنمـودج معاصـر،اهليئة املصـرية العامـة و  اخلطيئة: الغداميعبد اهللا .20

  .1998، 4طللكتاب،
ــــد املالــــك مرتــــاض .21 ــــة:عب ــــة لرواي ــــة ســــيميائية مركب زقــــاق املــــدق،ديوان "حتليــــل اخلطــــاب الروائــــي معاجلــــة تفكيكي

  .1995املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،
 الفنــــــــونو  ،اجمللــــــــس الــــــــوطين للثقافــــــــة)حبــــــــث يف تقنيــــــــات الســــــــرد(يف نظريــــــــة الروايــــــــة:تــــــــاضعبــــــــد املالــــــــك مر  .22

  .     1998اآلداب،الكويت،و 
، 1الـــدليل إىل حتليـــل الـــنص الســـردي تقنيـــات ومنـــاهج،دار احلـــرف للنشـــر والتوزيـــع، املغـــرب، ط:حممـــد بـــوعزة .23

2007.  
    .    2001ة السردية،اجلزائر،ية اجلمالييف الرواية والقصة واملسرح قراءة يف املكونات الفن:حممد حتريشي .24
،منشـــورات إحتـــاد )دراســـة يف نقـــد النقـــد(حتليـــل اخلطـــاب األديب يف ضـــوء املنـــاهج النقديـــة احلديثـــة:مـــد عـــزامحم .25

  .2003العرب،دمشق،
  .2005شعرية اخلطاب السردي،منشورات إحتاد الكتاب العرب،دمشق،:حممد عزام .26
  .رها يف املعمار الروائي عند جنيب حمفوظدو و  الشخصية الثانوية:حممد علي سالمة .27
  .1991يف اخلطاب السردي نظرية غرمياس،الدار العربية للكتاب،تونس،:حممد الناصر العجمي .28
  .2007منودجا،موفم للنشر،اجلزائر،" رجال يف الشمش"جتربة الزمن يف الرواية العربية:خمتار مالس .29
  .1966فن القصة،دار الثقافة،بريوت،:حممد يوسف جنم .30
  .2011، 1تقنيات السرد وآليات تشكيله الفين،دار غيداء،األردن،ط:نفلة حسن أمحد العزي .31

  



 

142 
 

  :جمةالكتب المتر : ثالثا

   .1993، 1جابر عصفور،دار سعاد الصباح،ط:عصر البنيوية،تر:أديت كريزويل .32
      .2001، 1خليل أمحد خليل،منشورات عويدات،بريوت،ط:موسوعة الالند الفلسفية،تر:أندريه الالند .33
  .2005، 1عبد الرمحن مزيان ،منشورات االختالف،ط:مفاهيم سردية،تر:تزفيطان تودوروف .34
نـاجي مصطفى،منشـورات احلـوار األكـادميي :نظرية السرد مـن وجهـةالنظر إىل التبئري،تـر:آخرونو  جريار جينث .35

   1999، 1واجلامعي،ط
  .1989، 1ط،آخرون،منشورات االختالفو  حممد معتصم:خطاب احلكاية،تر:جريار جينث .36
  .1971باسم صاحل،دار الكتاب العلمية،بريوت،:تر)الشكل والوظيفة يف السرد(علم السرد:جريالد برنس .37
  . 2003، 1السيد إمام،مريت للنشر واملعلومات،ط:قاموس السرديات،تر:جريالد برينس .38
ــــة مــــدخل إىل تقنيــــات التفســــري،تر:هينكــــل.ب.روجــــر .39 والنشــــر صــــالح رزق،دار غريــــب للطباعــــة :قــــراءة الرواي

  .2005والتوزيع،القاهرة،
، 2غالـب هلسا،املؤسسـة اجلامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع،بريوت،ط:مجاليات املكـان،تر:غاستون باشالر .40

1984.  
  .2012سعيد بن كراد،دار كرم اهللا،اجلزائر، :سيميولوجية الشخصيات الروائية،تر:فيليب هامون .41
  .1989حممد،اجمللس األعلى للثقافة،جاسم :نظريات السرد احلديثة،تر:والس مارتني .42

  

  :المعاجم: رابعا

   :القديمة –أ       

  .1993حميط احمليط،مكتبة لبنان،بريوت،:بطرس البستاين .43
عبــد احلميــد هنــداوي،دار الكتــب العلميــة، بــريوت، :اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي كتــاب العني،ترتيــت وحتقيــق .44
 .2002، 1ط

 عبــــــــد الســــــــالم حممــــــــد هــــــــارون،دار الفكــــــــر للطباعــــــــة والنشــــــــر:معجــــــــم مقــــــــاييس اللغــــــــة،حتقيق:ابــــــــن فــــــــارس .45
  .1972التوزيع،القاهرة،و 

  .            عبد اهللا علي الكبري وآخرون،دار املعارف كورنيش النيل،القاهرة:لسان العرب،حتقيق:ابن منظور .46



 

143 
 

                                                                                               :الحديثة-ب

  .1983املعجم الفلسفي،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية،القاهرة،:إبراهيم مدكور .47
  .199املعجم املوسوعي للمصطلحات،الشركة املصرية العاملية للنشر،القاهرة،:ثروت عكاشة .48
  .1982املعجم الفلسفي،دار الكتاب اللبناين،بريوت،:مجيل صليبا .49
  .2001، 1لحات نقد الرواية،دار النهار للنشر،لبنان،طمعجم مصط:لطيف زيتوين .50
  .1994معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب،مكتبة لبنان،بريوت،:جمدي وهبة .51

  :مذكراتال: خامسا

بنـــاء الشخصـــية الرئيســـة يف روايـــة عمـــر يظهـــر يف القـــدس لنجيـــب الكيالين،حبـــث :عبـــد الـــرمحن محـــدان محـــدان .52
  .2011اآلداب القدس تارخيا وثقافة،غزة،مقدم للمؤمتر اخلامس لكلية 

ــــــــذلل لطــــــــاهر وطار،مــــــــذكرة ماســــــــرت،مقدمة جبامعــــــــة :عليمــــــــة فرضــــــــي .53 ــــــــة قصــــــــيد الت ــــــــة الســــــــردية يف رواي البني
  .2011قسنطينة،ماي

مالمــح الســرد يف الــنص الشــعري القــدمي مــن خــالل املفضليات،رســالة ماجيســرت،مقدمة جبامعــة :عمــر بوفــاس .54
  .2008منتوري قسنطينة،

  :مقاالتال: سادسا

ا،مقـــال عـــن دار اخللـــيج، .55 مركـــز اخللـــيج للدراسات،مؤسســـة رمي وعبـــد اهللا عمـــران  يف مفهـــوم الســـردية ومكونا
  .2015ديسمرب10لألعمال الثقافية واإلنسانية،األربعاء 

  :المواقع اإلليكترنية:سابعا

        .2016أفريل 27األربعاء ،)Génocide( ماهي اإلبادة اجلماعية :موسوعة اهلولوكوست .56

https/www.ushmm.irg/w/c /ar/article.php ?modul=10007043  

  

  



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الفهرس



 

145 
 

  فهرس المحتويات

  الصفحة  العنوان
  ج- أ  :مقدمة
  01  مفاهيم عامة حول البنية السردية:مدخل

  02  :مفهوم البنية -1
  02  لغة –أ  -  1      
  02  اصطالحا –ب  -  1      

  04  :مفهوم السرد – 2
  05  لغة -أ  -  1      
  05  اصطالحا -ب  -  1      

  06  عند الغرب -أ –ب  - 1                 
  11  عند العرب –ب –ب  - 1                 

  13  مكونات السرد –ج  – 2
  13  الراوي -أ  –ج  – 2               
  16  املروي -ب  –ج  – 2              
  16  املروي له – ج –ج  – 2              

  16  :مفهوم البنية السردية – 3
  17  يف مصطلح السردية -أ  – 3              
  17  مفهوم البنية السردية –ب  – 3              

  18  :الرؤية السردية – 4
  19  الرؤية من اخللف –أ  – 4             
  20  الرؤية مع –ب  – 4             
  20  الرؤية من اخلارج –ج  – 4             
  23  مكونات البنية السردية:الفصل األول

  24  :الشخصياتبنية  – 1
  24  :مفهوم الشخصية-أ – 1
  24  لغة - أ  –أ – 1
  25  اصطالحا -ب  –أ  – 1



 

146 
 

  28  نظرة النقاد إىل الشخصية الروائية – 2 – 1
  28  النظرة التقليدية                    
  29  النظرة احلديثة                    

  31  أقسام الشخصية الروائية
  36  أشكال تقدمي الشخصية الروائية

  36  مظاهر الشخصية الروائية
  38  :الزمنبنية  – 2
  39  :مفهوم الزمن - 1

  39  لغة -أ  – 1           
  39  اصطالحا  -ب  – 1           

  40  الزمن يف اخلطاب السردي  – 2
  42  :زمنيةاملفارقة ال  – 3

  43  االسرتجاع -أ  – 3          
  45  االستباق -ب  –  3          

  47  :اإليقاع الزمين – 4
  48  )اخلالصة -احلذف( تسريع السرد  –أ  - 4         
  50  )الوقفة-املشهد( تعطيل السرد  –ب  – 4         

  53  وظائف الزمن  – 5
  54  المكان الروائيبنية   – 3
  54  :هوم املكان الروائيمف – 1

  55  لغة -أ  – 1          
  55  اصطالحا - ب  – 2          

  56  :أمناط الفضاء – 2
  56  الفضاء اجلغرايف –أ  – 2         
  57  الفضاء الداليل –ب  – 2         
  57  الفضاء النصي –ج  – 2         
  57  الفضاء كمنظور –د   – 2         

  58   ملكان الروائيأمهية ا – 3



 

147 
 

  58   الوصفبنية  – 4
  59  :مفهوم الوصف – 1

  59  لغة -أ  – 1           
  59  اصطالحا -ب   – 1           

  60  :أمناط الوصف – 2
  60  الوصف البسيط –أ  – 2           
  60  الوصف املركب –ب  –  2           
  60  الوصف االنتشاري –ج  - 2           

  60  وظائف الوصف – 3
  61  أمهية الوصف – 4
  62  بنية الحوار – 5

  62  يف مصطلح احلوار –أ  – 5       
  63  أنواع احلوار –ب  – 5       

  64  :اللغةبنية   -  6
  65  :الحدث -  7

  67  دراسة تطبيقية لمكونات البنية السردية في رواية جيلوسيد لفارس كبيش:الفصل الثاني
 68  ي فارس كبيشالتعريف بالروائ  
 69  ملخص رواية جيلوسيد  
 71  قراءة يف غالف الرواية  

  77  :الرؤية السردية -  1
  79  :بنية الشخصيات في رواية جيلوسيد -  2

  80  رشيد:الشخصية احملورية -أ  – 2           
  82  الشخصيات الرئيسية -ب  – 2           
  92  :الشخصيات الثانوية - ج  – 2           

  97  :بنية الزمن في رواية جيلوسيد -  3
  97  االسرتجاع و االستباق:املفارقة الزمنية -أ  – 3           
  102  تسريع وتعطيل السرد:اإليقاع الزمين -ب  – 3           

  111  :بنية المكان في رواية جيلوسيد -  4



 

148 
 

  111  ..البيت،السجن،املستشفى:األماكن املغلقة -أ  – 4            
  117  ...الصحراء،البحر،الشارع:األماكن املفتوحة -ب  –  4            

  121  :الوصف في رواية جيلوسيد -  5
  121  وصف الشخصيات -أ  – 5            
  123  وصف األماكن -ب  – 5           

  125  :الحوار في رواية جيلوسيد -  6
  125  احلوار اخلارجي -أ  – 6            

  129  احلوار الداخلي -ب  – 6            
  130  :لغة الحوار في  رواية جيلوسيد -  7

  136  :خاتمة
  140  :قائمة المصادر والمراجع

  145  الفهرس
 


