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عرفـان و شكر  
 

رب العالمين ، و الشكر لجالله سبحانه و تعالى  الذي أعاننا  على إنجازالحمد هللا    

 هذه  المذكرة، إذ يطيب لنا  في هذا المقام أن  نتقدم  بأسمى عبارات الشكر 

 و االمتنان و التقدير إلى

 األستاذ الدكتور: صالح الدين باوية.

فما كان لمذكرتنا أن تخرج إلى النور لوال التوجيه السديد و الرعاية الفائقة  التي 

 شملنا بها،  إذ كان لمالحظاته القيمة  األثر  الكبير في إظهار هذه المذكرة .

 فقد قيل : "من علمني حرفا ملكني عبداً ".

 فشكرا لكرمه  و جزاه اهللا خير جزاء.

 كما ال ننسى أن نحيي ابنة الروائي "جميلة بن حمودة" على ما أمدتنا به من معلومات

وإجابتها  عن بعض  أسئلتنا  المتعلقة بجوانب  من المتن  المدروس. كما نتوجه  

 بالشكر إلى  كل  من ساهم  من قريب أو من بعيد  في إنجاز هذا العمل.

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            إهـداء               

 من لونت عمري بجمالها و حنانها، و عجز  اللسان  عن جميلها  إلى

وسهرت و ضحَّت  براحتها ، و شملتني  بعطـفها و حنانها:"أمي  العزيزة  

 نعيمة" و إلى روح أبي الطاهرة .

إلى من ذقت في كنفهم  طعم السعادة :أختي آية و أخي أسامة.                                              

                                                    . إلى كل  األهل  أخوالي و زوجاتهم  و خاالتي  و أبناؤهم 

 التي ساعدتني كثيرا  و احتملت أخطائي و تقاسمت معي انجاز هذا إلى

 العمل المتواضع"فاطمة الزهراء".

كل الذين  يحبهم  قلبي  و لم يذكرهم لساني أهدي ثمرة جهدي   و إلى 

 هذه.

 

 

 

 أسماء



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            إهـداء               

  كل من كان زادي  و عمادي في الحياة ، و نبراس دربي في الوجودإلى

 "أبي العزيز"

إلى أغلى  ما في  الوجود إلى التي عليا بالحنان تجود ، إلى  التي لم أنسى  فرحها 

 بنجاحي على مدى  العهود إليك أمي  العزيزة... أطال اهللا عمركما.

إلى  من أضاء لي درب الحياة  بنور  األخالق و التربية الفاضلة  و قدم لي يد العون  

 كلما  احتجت  إليه زوجي العزيز"عبد الحليم"

 إلى إخوتي :بالل ،سفيان، مصطفى، رامي.

 إلى أختي بسمة و زوجها  زهير و ابنها إسالم.

 إلى أختي  نوال  و زوجها سرحان و بناتها :منال،ندين،زينب،تسنيم.

 إلى من قاسمتني  عناء البحث  و لحظات  الفرح  و الحزن صديقتي أسماء.

 إلى  الصديقات الوفيات :حنان،خديجة،أمينة،مليكة.

 إلى زمالئي وزميالتي في قسم اللغة  و األدب العرب أهدي ثمرة جهدي هذه.

 

 فاطمة الزهراء



 

 

 
 



 مقدمـــة

    عرفت الرواية  تطورا  كبرياً و انتشاراً واسعاً ، مماّ مّكنها أن حتتل مكانة بارزة  بني  األجناس  األدبية املعاصرة ، 

نتي ة امتهكها مموما   التري ري  ا التمع  و التغيري فيه، حماولة بذلك معاجلة مشاكله  هذا من جانب ، و من 

جانب خرر  ممتهكها المررة  الننية  و ييهها  عن ريريها  من  الننون  و دررتا  على احتواء  مهوم  اإلنسان  

 ماضياً و حاضراً و مستمبهً .

    و م ريب أن  املن ه الروائي  اجلهائري  در تناعل  مع هذا   التطور ، فمر ظل هاجس الت ريب يؤرق  كتاب 

الرواية ا اجلهائر  ويمض مضاجعهم ، لكون الرواية فنا م يستمر على شكل معني ، بل تشهر هذه األررية حركية 

و ديناميكية  مستمرة ، و هلذا استطاع الروائيون اجلهائريون  مواكبة التطور الذي يشهره هذا النن  ، كما 

استطاعوا أن خيرجوا من حرود احمللية  و أن ميروا جسور التواصل مع المارئ  ا كل األصماع  العربية  منها على 

 وجه اخلصوص ، نظرا  ملا حتمله  هذه الروايا  من نضج الوعي  بتمنيا   فن الرواية املعاصرة.  

"في الطريق      و در اررتنا  ا حبثنا أن نتطرق إىل  البنية السردية  فكان حممود بن محودة وجهتنا  ا رواية  

 إلى المرج".

 راصة  في الطريق إلى المرج"    أما عن أسباب  ارتيارنا  لرراسة  النن  الروائي  اجلهائري  عامة ، و رواية "

فكان  ا البرء  جمرد  دناعة  ذاتية  يثبتها اإلع اب  املتواصل  بالرواية ، باإلضافة  إىل الثراء  املضموين  الذي  

تتميه  به  هذه الرواية  و مبا  تهرر  به من ديم  فنية  رادية ،  تبني لنا  الطادا   اإلبراعية  للروائي ، و عصارة  

جتربته الروائية  ا إنتاج  نص  روائي  مغاير  يهاوج بني  تمنيا   الرواية املعاصرة  من جهة ، و توظينه  املادة  

 التارخيية من جهة أررى.  

     و لذا كان موضوع حبثنا  البنية السَّردية  ا رواية"ا الطريق إىل املرج" لألديب حممود بن محودة، و تكمن 
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 مقدمـــــــــــــــــــــــة

هذا البحث  ا تمصي  اجلوانب  املتعلمة  بالبنية السردية ،و إبراز أهم ما تضمنه نص الرواية  من مميها    أمهية 

و رصائص فنية من رهل  جتليا   البنية الهمنية  واملكانية ، و كذا  حضور الشخصيا  ا رواية "ا الطريق 

 إىل املرج".

    و حبثنا هذا كغريه  من البحوث  العلمية اليت تطمح  إىل حتميق جمموعة من األهراف ، و اليت منها  السعي 

  و اكتشاف  و حتليل مكونا   هذا النص يإىل تسليط  الضوء على واحرة  من أبرز  كتابا   هذا الروائ

 السردي  و التعرف  على ما حيتويه  من مجاليا   فنية و أدبية.

 أما فيما خيص إشكالية  حبثنا  فتمثلت  ا اآليت:

كيف جتلت البنية  الّسردية  ا رواية "ا الطريق إىل املرج" ؟.و هل استطاع الروائي حبق التريريخ ملنطمة  -

 جي ل وفق  تمنيا  سردية معاصرة.؟

 و يتنرع عن هذا  اإلشكال اجلوهري  واحملوري  جمموعة  من التساؤم  وهي:

      -كيف استطاع الروائي  حممود بن محودة توظيف  تمنيا   السرد الهمنية ؟.

      - كيف  ساهم كل من املكان  و الشخصيا  ا تصعير أحراث الرواية؟

 و لإلجابة  عن هذه األسئلة  و ريريها دسمنا  حبثنا إىل ممرمة ،يهير،أربعة فصول ، و راية.

 فتناولنا  ا التمهير نشرية الّسرد عنر العرب و الغرب.

 أربعة إىلوهو فصل نظري  دسمناه        النصل األول : كان بعنوان (مناهيم و أنواع و مستويا  السَّرد)  

 أربعة  مطالب  مناهيم السرد  و هذا  من حترير  إىلمباحث فتناولنا  ا املبحث األول  الذي دسمناه  هو أيضا 

 إىلاملناهيم  يعر أساسا  لكل دراسة علمية ، فلهذا  حاولنا  است هء  منهوم  السرد ا اللغة  و امصطهح  

 املبحث إىل السَّرد  الشعري ، باإلضافة  إىلجانب السَّرد ا المرخن الكرمي ؛  و السرد ا النثر العريب  مث تطردنا  

   ه ة مطالب  فتطردنا  ا املطلب األول  إىلالثاين الذي كان  بعنوان البنية  الهمنية دراسة نظرية لينمسم أيضا 

  تمنيا   املناردة الهمنية  املتمثلة  ا كل  من امسرتجاع و امستباق ، أما املطلب  الثاين فررسنا فيه  تمنيا   إىل

 -ب-



 مقدمـــــــــــــــــــــــة

 املطلب إىلاحلركة  السَّردية  املسامهة ا تسريع  السَّرد (اخلهصة ، احلذف)  و إبطائه ( املشهر ، الودنة)باإلضافة 

الثالث  الذي تطردنا  فيه  إىل التواتر  و أمناطه  األربعة ، أما  املبحث  الثالث  فتم التطرق  فيه  إىل البنية املكانية  

   منهوم  الشخصية إىلمبينني  فيه أهم أنواع  املكان  و املبحث الرابع  كان بعنوان بنية الشخصية  فتطردنا فيه  

 و أنواعها و أمهيتها .

     أما النصل  الثاين  املوسوم  بعنوان " البنية  الهمنية " ا رواية  "ا الطريق إىل املرج"  فكانت دراستنا فيه 

 تطبيمية لذا دمنا بالبحث عن تمنيا  البناء  الهمين  ا الرواية .

     النصل الثالث و املعنون بالبنية املكانية ا الرواية درسنا فيه أمناط املكان ا الرواية من رهل نوعيها األمكنة 

 املنتوحة  كالوطن ، المرية، املرج ، اجلبل ؛ و األمكنة املغلمة كالبيت، املمربة، الكتاتيب، الكهف، ومركه التعذيب.

    أما النصل الرابع و األرري  و جلناه من رهل  دراسة تطبيمية  أيضا  دمنا فيها  باست هء  جتليا  

 الشخصية ا الرواية  من رهل دراستنا  ألنواعها كالشخصيا  الرئيسية  مثل : الطاهر،زهرة ، رابح.

 و الشخصيا  الثانوية مثل: فاطمة، عائشة، العميل و الشخصيا  اهلامشية مثل: سعرة لوديين، الشيخ،رمضان.

و رتمنا هذه الرراسة خباية مجعنا فيها أهم النتائج  املتوصل إليها لتلم مبكونا   البناء السَّردي و تضعه أمام 

 المارئ ليكتشف أيضا  هذه اللوحا   اإلبراعية  و مجالياتا.

    و اعتمرنا ا معاجلة  موضوعنا  املنهج الوصني الذي رأيناه األنسب  ملثل  هذه الرراسة  و كان زادنا ا هذا 

املبحث  جمموعة  من املصادر  واملراجع يتصررها رواية " ا الطريق إىل املرج" والذي هو نتاج الروائي  "حممود بن 

 جمموعة  من املراجع  املعتمرة  منها  ما هو مرتجم :ككتاب"رطاب احلكاية" "جلريار إىلمحودة"  باإلضافة  

جنيت" و من املراجع  العربية  النمرية  كتاب" بنية الشكل الروائي" "حلسن حبرواي"  "تمنيا   السرد ا النظرية  

و التطبيق" لـ"خمنة يوسف" بناء الرواية "سيها داسم" "تمنيا  السرد  و خليا   تشكيله" لـ " نملة  حسن أمحر 

 العهي"، و ريريها  من املراجع  األررى  اليت  مزمتنا  طيلة  هذه الرراسة.

 -ج-
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     و م خيلو أي حبث  علمي من صعوبا   تعرتض  طريمه، و لعل  ابرز  هذه الصعوبا   و العراديل  اليت 

  تعرد  النظريا   و ارتهف طرائق  التحليل، و نررة  إىلواجهتنا  أ ناء  اجناز  حبثنا  ضيق الودت، باإلضافة  

  مادة للرراسة. المرج"إلىفي الطريق  الرراسا   اليت تتناول  رواية  "

  الذي أشرف  على هذا العمل         "صالح الدين باوية"     و ا اخلتام  م ننسى  فضل  أستاذنا  الركتور 

 الشكل  الذي انتهى  إىلو أعاننا  مبهحظاته  و توجيهاته  السريرة ، فإليه  يرجع النضل  ا إيصال  العمل  

 السير الناضل  إىلإليه لذا نتمرم  إليه خبالص  عبارا   الشكر  و اممتنان  والتمرير، كما نتمرم  بالشكر  

       كل أساتذة  اللغة و األدب  العريب  بالمطب  اجلامعي تاسوست.إىلرئيس دسم  األدب العريب ، و 
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ـــــــــتمهي   دـــ

 ؛يف  سرده   اإلنسانمواد  يضمنها  إىلو هي تتنوع بدورها ؛ أجناسهين السرد يف العامل  و تتبا أنواعتتعدد      
من كل هذه  املواد ،    ، صورة ثابتة أم متحركة ، و قد يأيت خليطاً  أم  مكتوباً   شفوياًّ   يأيت أنفالسرد ميكن 

    قصوصة  و امللحمة  األ إىلو احلكاية اخلرافية ، و على لسان احليوان    األسطورةفنجده ممتدا عرب العصور يف 
و اخلرب    امالسينو يف النقش على الزجاج ، و يتوسع ليشمل   ةاملرسوم  اللوحاتكما جنده يف و الدراما ،

   البشرية ،تمعات كل اجملكان و يف  ميف كل زمان و  يف كل مناحي احلياة ا حاضراً الصحفي  و احملادثة ، فهو هبذ
عاملي موجود  يف كل  ألنه  األدبرداءة    أواهتمام  جلودة   أياملختلفة ، فالسرد ال يعري  ت يف كل الثقافاو 

  .مكان 

عبد "، و يعد  "زعموا" بعبارة  سردهماملختلفة منذ القدمي ، فعربوا  عن   شكالهبأالسرد  العرب و قد عرف     

يتناسب  مع طبيعة احلكاية  أول من وضع هذا املصطلح يف القرن  الثاين للهجرة ، و الذي "بن المقفعااهللا 
     هذا  أناللغة العربية ، غري  إىلاهلندي   األدبليلة و ليلة  عن  ألفو ذلك حني نقل  حكايات آنذاك ،

ظهور  جنس  املقامات  يف  إىل  أدىالسردية  العربية  مما  األشكالاملصطلح  مل يلق له صدى يف تاريخ  تطور  

ألهنا عاجلت  رواجًا واسعاً  و لقيت مقاماته ، "انيذبديع الزمان الهم"القرن  الرابع  عشر هجري  على يد 

، حدثنا"ختص اجملتمع يف ذلك العصر ، و قد متيزت  بداية  تلك املقامات  بعبارة  ،اجتماعية  ،واضيع سياسيةم

العبارات كانت مستوحاة  من رواة احلديث  النبوي و رواة  ؛ و هده"حدث،أو حكى ، أو أخبر ، أو حدثني
قد "  كان يا مكان"يف حني جند عبارة   ،" قال الراوي" يف السري  الشعبية فيتمثل  يف عبارة رد اللغة ، أما السَّ 

  يف املالحم   ، تكثرانتشرت  يف السرد  العريب  الشفوي ، و هي أداة  سردية عربية  صميمة ، و لكنها شعبية 
العربية العصرية ، مل تستطع  التخلي  عن أشكال  النصوص  السردية   أنالواضح   يف احلكايات  العربية ، و منو 

ـــــان يا "السرد الشعيب   أدواتالذي نعتقد انه موروث عن  "كــــــــــان"، و ال سيما  من الفعل  سرد  القدميةال كـــ

سواها  تقع  يف املاضي  ألن  طبيعة السرد  تتعلق  مبا كان ، ال مبا هو كائن ، و ال  أوذه األداة هف ، "مكـــــــــان
  .مبا  سيكون 

بروز  فن جديد  على  إىلفتاح  على الثقافة  العربية  نأدى  االطالع  و االأما  يف العصر احلديث  فقد       
     قالة  و املسرحية ، مل، كا األخرى األجناسيتميز خبصائص  جعلته حيظى مبكانة رفيعة  بني   األدبيةالساحة  

  اليت  األخريةبأشكاهلا العديدة  كاألقصوصة و الرواية  و القصة القصرية  ، هذه   "القصة"و هذا  الفن هو 
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                تمهيــــــــــــد                                                                     

وجد فيه متنفسا  للتعبري  إذفن الرواية   إىل  العصر  احلديث ، ليتجه  فيما بعد  املبدع العريب  تملتطلبااستجابت 
    نع  شيق  و ممت بأسلوبفقدمته  ، الفكر  أنواعفهي اعتربت الشكل احلاوي  و اجلامع  لكل  ،عن مكنونات روحه 

باوم، بروب، نخيتوماشفسكي، جاكبسون،ا" : أمثالحثني الغرب  اانصبت  جهود بعض  النقاد  و الب      

  مأخوذةو تقنيات   بأدوات األديبو غريهم من أنصار املدرسة  الشكالنية الروسية  يف دراسة النص   "شلوفسكي
فراحوا يبحثون    األديبيد  النص تق فقد رفضوا  املفاهيم القدمية  اليت ،من العلم  و من املنجزات  اللسانية  أيضا 

منها  البنائية  اليت تنشأ األنساقبدراسة  أيضاتموا و اه ، بعنصر الزمن  تأثرتالعمل السردي  و كيف  بنيةعن 
ا ديب ، و من االجنازات اليت قام هبلعمل  األدي سويسر اللغوية  يف تقييمهم  ل بأحباثاحلكاية ، فقد استعانوا 

   ن  املنت احلكائي يتعلق باملضمو  أن، فنجد الشكالنيون الروس  هو متييزهم بني املنت احلكائي  و املبىن احلكائي 
 أن إاليف العمل ،   األحداث، بينما يتعلق  املبىن احلكائي  بطريقة ظهور  تلك   األحداثو حمتوى القصة و 

ىل النص على ن إشكله دفعتهم  للعناية بالوظائف  و احلوافز ، فهم ينظرو تاهتمام الشكالنيني  باملبىن  و كيفية  
فقد  ،املكونة له  و العالقات  فيما بينها   األجزاءحتليل   إىللقة  مكتفية بذاهتا ، و يدعون أساس أنه بنية  مغ

، أدبا  األدبانطالقا  من الشكل أي البحث  يف الصفات  و اخلصائص  اليت جتعل   األدب  أدبية  إثبات أرادوا
النقد الفرنسي تكملة  ، و كان   1966ت  ايالستين أواسطالتحليل البنيوي  للسرد  منذ  أما يف فرنسا  فقد بدأ 

انطلق يف حتليله "فروالن بارت" لفرنسية ؛اىل أعماهلم إت ترمج أنالشكالنيني الروس ، بعد  هودجل  او تطوير 

 أناهتماما كبريا بآلية الشكل  السردي  مشريا اىل  أعطىفقد   "تودوروف"البنيوي  للقصة  من لغة السرد ،أما 
         ي ، و املستوى الداليل  ستوى اللفظامل :ال و هي مستويات  أيدرس و حيلل  وفق ثالثة   األديبالعمل  

 أنله  يف حتليله  البنيوي و يرى  أساسابني املنت  و املبىن   "توماشفسكي"من متييزليتخذ  ،املستوى  الرتكييب و 

نه يز بني  املنت و املبىن  مبينا  أالتمي  "جنيتجيرار "القصة  و اخلطاب  و يكمل  :شكلني  مها األديبالعمل  
  .احلكاية  و السرد  و اخلطاب  القصصي يوجد  ثالثة أبعاد  لكل واقع  قصصي  و هي

  

  

  



 

 الفصل األول: بحث في المفاهيم و األنواع و المستويات.

 المبحث األول: مفاهيم السرد.    

 المطلب األول: مفهوم السرد.         

 المطلب الثاني: السرد في القرآن الكريم.         
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          المطلب األول: مفهوم الشخصية.
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  .بحث في المفاهيم و األنواع  و المستويات.............................................. األولالفصل 

   رد ـــــــــــــــــــم الســــــــــــــــمفاهي: المبحث األول

  مفهوم السَّرد: المطلب األول

  .ةــــــــــــــــــغـــل-أ

ه  ، فنجده  قد ملذا تعددت و اختلفت  مفاهي،ية كبرية  من طرف النقاد القد حظي مصطلح السرد بعن     

   رَ يْـ الطَّ  وَ  هُ عَ ي مَ َأوِّبِ  الُ بَ ا جِ يَ  الً ضْ فَ  مناَّ  ودَ اوُ دَ  ناَ يْ تَـ آ دْ قَ لَ  وَ « : وجل يف شأن داوود عليه السالم قوله عزّ  ورد يف

  ونَ لُ مَ عْ ا تَـ مَ بِ ي ا إنِّ حً الِ صَ  واْ لُ مَ اعْ  وَ   دِ رْ ي السَّ فِ  رْ دِّ و قَ  اتٍ غَ ابِ سَ   لْ مَ اعْ  نِ أَ ) 10(يدَ دِ حَ الْ  هُ لَ  انَّ لَ أَ  وَ 

  .)11- 10يتنيسورة سبأ اآل(. » )11(يرٌ صِ بَ 

كلمة السرد تعين تقدمة     "لسان العرب البن منظور"طالعنا على املعاجم العربية ، وجدنا يف معجم و با     
      تابعه ، إذاسردًا  ثر بعض   متتابعا ، سرد احلديث و حنوه  َيْسُرُدُه سقا بعضه يف أتأيت به  متىل شيء  شيء  إ

   ).1("كان جّيد السياق له   إذاو فالن يسرُد احلديث سرداً   

يف تناسق   اآلخرمنها   د كلاألجزاء  يشيعين  رواية احلديث  متتابع   إذنا هو التتابع  هالسرد   فمفهوم       
  .جيد  سياقيصاغ  هذا احلديث يف  أنوترابط  شرط  

يدّل  على  توايل "أن مصطلح السرد   "مقياس اللغة"يف معجمه  "حمد بن فارسأ"يرى  أخرىمن جهة      

  )2(."لق ها  من عمل  احلشبهأو ما اسم  جامع  للدروع :رد سَّ و من ذلك ال .شياء كثرية  يتصل بعضها ببعض أ

نسجها  و هو تداخل  :َسْرُدَها :و قد قيل . الدرع َمْسُروَدٌة وُمَسَرَدٌة :سرد " "للجوهري"  "الصحاح"ورد يف  و    
     الدرع املثقوبة  والسرد  اسم جامع  للدروع: الثقب  و املسرودة : السرد  :و يقال . احللق بعضها  يف بعض 

  ).3( "إذ كان جيد  السياق  له  و سردُت الصوم ، أي تابعته: احلديث َسْرًدا   دُ رُ سْ سائر  احللق ، و فالن  يَ و 

  .211لبنان،دط،دت،ص،، دار  صادر،بريوت 3جم،)مادة السرد(منظور،لسان العرب  بنمجال الدين حممد -1 

  .157،دار الفكر ،بريوت،دط،دت، ص3أمحد بن فارس بن زكريا،مقاييس اللغة،حتقيق و ضبط عبد السالم حممد هارون،ج - 2

  .532،ص2009حتقيق حممد تامر ، دار احلديث ، القاهرة ،دط،) تاج اللغة و صحاح  العرب(هري ، الصحاح اجلو   إمساعيلأبو نصر   - 3
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  .بحث في المفاهيم و األنواع  و المستويات.............................................. األولالفصل 

تصّب يف معىن واحد  هو التتابع  يف احلديث ، و اجلودة  يف  "ردالسَّ "من كل ما سبق أن لفظة  جو نستنت    
  .السياق

  .اصطالحا -ب

  احلكي" أنه " محيد حلميداين"فيعرفه  الباحث   "ردالسَّ "راسات النقدية احلديثة  مبصطلح لقد اهتمت الد    
  : أساسيتنيالذي يقوم على دعامتني  

  .معينة  أحداثاأن حيتوي  على قصة ما  تضم :أولهما

قصة واحدة ميكن  أنيعني الطريقة اليت حتكى هبا تلك القصة  و تسمى هذه الطريقة سردا ، ذلك  أن:  و ثانيهما

     )   1(".احلكي بشكل أساسي أمناطتعددة ،و هلذا فإن السرد هو الذي يعتمد عليه  يف متييز أن حتكى بطرق م

و ما ختضع له )الراوي، القصة، املروي له( ا  القصة عن طريق  قناةو الكيفية اليت تروى هبهالسرد " أيضاو يقول 

  )2(".و البعض اآلخر  متعلق بالقصة ذاهتا ،من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي  و املروي له  

       يتضح لنا ان السرد هو قصة  حمكية  ال بد  هلا  من وجود شخص  حيكي؛ ومن خالل هذين القولني      
  .و شخص  حيكى له ؛فينتج تواصل بني الطرفني  أي بني املروي و املروي له 

(...) تابع املاضي على سرية  واحدةهو الت" السرد يف اللغة العربية  أصل أنفريى   "مرتاض عبد المالك"أما      
  معىن اصطالحي  أهم و أمشل  حبيث أصبح  يطلق على النص احلكائي إىلتطور  مفهوم السرد   أن مث  مل يلبث 

  )3(".ن يف صور حكين السرد إذن  نسيج  لكالم ، و لكالقصصي  برمته فكأ أوأو الروائي 

فعل ال حدود  له يتسع  ليشمل خمتلف  اخلطابات   "ردأن السَّ  "سعيد يقطين"يف حني  يذهب  الباحث      

  )4(".ألنه مبدعه  أينما  وجد و حيثما  كان باإلنسان، خيتص  أدبيةأو غري  أدبيةت ء كالسوا

  .45،ص1991، 1محيد حلميداين ، بنية النص  السردي ، املركز الثقايف العريب ، بريوت ،ط - 1

  . 45صاملرجع نفسه،- 2

  .09،ص2009، 1اجلزائر ،طعبد القادر بن سامل ، السرد و امتداد احلكاية ، احتاد الكتاب اجلزائريني ،  - 3

  .19،ص1،1997طيف العريب،بريوت، الكالم و اخلرب، املركز الثقا،سعيد يقطني  -4
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  .بحث في المفاهيم و األنواع  و المستويات.............................................. الفصل األول

احلضور ، و جعله  قابال للتداول  سواء  كان هذا  إىلمن الغياب    للحكيأنه نقل الفعل القابل " ويعرفه أيضا

  ) 1(".كتابة   أو يليا  و سواء  مت التداول  شفاهاالفعل  واقعيا  أو خت

يتضح لنا من خالل هذا القول أن السرد هو نقل احلدث أو جمموعة من األحداث من صورهتا الواقعية أو      
السرد فيمكن أن يروى شفاها أو مكتوبا وميكن أن يكون دون أداة التخيلية إىل صورة لغوية ، وقد تتنوع صيغ 

  .لفظية ودلك عرب الصور واإلمياءات وغريها

نه ميكن أن يؤدي  احلكي بواسطة  أ" حني يقول  "روالن بارت"لفرنسي عند الناقد ا أيضاو هذا ما جنده      
كتابية أو بواسطة  الصورة ، ثابتة أو متحركة و باحلركة و بواسطة االمتزاج    أمستعملة  شفاهية  كانت اللغة امل

حمة ،  لاملنظم  لكل هذه املواد أنه حاضر يف األسطورة ، و اخلرافة ،  و األمثولة  ، و احلكاية ،  و القصة و امل
        نما، يملزوق  ، و السالزجاج  ا،  و اللوحة املرسومة ، و يف   اإلمياء،  و أساة ، و  امللهاةو التاريخ ، و امل

  )2(".و األنشوطات ، املنوعات ، و احملادثات

  .اللسانية  و غري اللسانية   باألنظمةاحلدث السردي  يتصل   أنمبعىن 

    نستشف  من كل هذه التعريفات  أن السرد  موجود  يف كّل شيء ، يف مجيع  الفنون  و اآلداب ،  حيث    
  .اليومي  و ما سواه و يف  حديثنا 

  

  

  

  

  

  

  .72، ص2006، 1السرد العريب ،رؤية  للنشر  و التوزيع، القاهرة ،ط يقطني،سعيد  -1

  .10عبد القادر بن سامل، السرد  و امتداد احلكاية ،ص  -2
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  .بحث في المفاهيم و األنواع  و المستويات.............................................. الفصل األول

  .السرد في القرآن الكريم :المطلب الثاني

يذهل العقول ،  إعجازسردية  قصصية بالغة الدقة و اجلمال  ملا حتتويه من  صوصرآين يزخر بناخلطاب الق نإ    
من  األرضامللك الذي طاف "  ذي القرنني"كاستعراض لقصة "صورة الكهف"و من هذه القصص ما جنده يف 

على تصدي هلا    اإلميانيةمشرقها اىل مغرهبا ، حني تعرض لصعوبات عديدة واجهته يف رحالته ، و لكنها  قدرته 

  اْ و لُ تْـ أَ سَ  لْ قُ   نِ يْ نَـ رْ قَ لْ ي اَ ذِ  نْ عَ  كَ ونَ لُ أَ سْ يَ  وَ «  :اإلهلية كقوله عز و جلكانت  وفق  منظومة  منبعها القدرة  

ى تّ حَ )  85(ا بً بَ سَ   عَ بَ تْـ أَ فَ ) 84(ا بً بَ سَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   نْ مِ  هُ انَ يْـ تَـ اوَ   ضِ رْ اْألَ ي فِ  هُ ا لَ نَّ كَّ ا مَ نَّ إِ ) 83(ا رً كْ ذِ   هُ نْ مِ  مْ كُ يْ لَ عَ 

  نْ ا أَ مّ إِ   نِ يْ نَـ رْ قَ ذا الْ ا  يَاَ نَ لْ ا  قُـ مً وْ ا قَـ هَ دَ نْ عِ   دَ جَ وَ وَ   ةٍ ئَ مِ حَ  نٍ يْ ي عَ فِ  بُ رُ غْ ا تَـ هَ دَ جَ وَ  سِ مْ الشَّ  بَ رِ غْ مَ   غَ لَ بَـ  اذَ إِ 

  ).86، 85، 84، 83سورة الكهف  اآليات  ( . » )86(ا نً سْ حُ  مْ هِ ِفي  ذَ خِ تَّ تَـ  نْ ا  أَ مَّ إِ  وَ  بَ ذِّ عَ تُـ 

         "الرسول صلى اهللا عليه و سلم"القرآن الكرمي  يف عرضه هلذه  القصص  جاء تصديقا لنبوة  أنو جند     
  .لكالم الكفار و من ورائهم اليهود  إبطاالو 

   ة ، فأصبح  من املمكنة  بالقص  و القصص ، فزخرت  هبما  سوره الكرميأمهية  كبري  أعطىالقرآن الكرمي   إن    
ن  ص يف القرآن القصأل" رة  يف القرآن الكرمي ، و ذلكالكشف  عن املكونات القيمة و الصيغ  السردية  الباه

جندها وظفت  تقنية  السرد سواء  بآية أو ببضع آيات   يف القرآن الكرمي فالقصة)1(".فنية متكاملة أبنيةالكرمي 
أمل جيعل كيدهم يف ) 1(أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل "  و جلّ  جند قوله عزّ " الفيل  سورة"ففي 

            . ")5(مأكولكعصف   فجعلهم )4(ترميهم حبجارة  من سجيل ) 3( أبابيلعليهم طريا  أرسلو ) 2(تضليل
  ).4،5، 3، 2، 1 اآليات :سورة الفيل (

عقدة  و النهاية ، و إما بقوالبه كالبداية  و الى السرد  يف القصص القرآنية إما بقوالبه التقليدية   و قد جتلّ      
على "  األنعامسورة "و تنوع احلوارات بني  داخلية و خارجية ، كما ورد يف  األمكنةو   األزمنةاملعاصرة  كتداخل  

ا  مَّ لَ فَـ  ،رُ بَـ كْ ا أَ ذَ ي هَ بِّ ا رَ ذَ هَ  الَ قَ ، ةً غَ ازِ بَ  سَ مْ ى الشَّ أَ رَ ا مَّ لَ فَـ  « :في قوله تعالىالسالم    عليه إبراهيملسان اخلليل 

  .)78 اآلية، األنعامسورة )  (78( ونَ كُ ِر شْ ا تُ مَّ مِ  يءٌ رِ بَ  ينِّ إِ  مِ وْ ا قَـ ل يَ اَ قَ  تْ لَ فَـ أَ 

  

شيخ ، ال اآلداب ، جامعة كفركلية    ،45  ع،  إنسانيةعبد العزيز  جاب اهللا ، مجاليات  السرد القرآين  يف قصة  ذي القرنني ، جملة  علوم  أسامة  - 1

  .5،ص2010مصر ، السنة  السابعة ، 



11 
 

  .المستوياتبحث في المفاهيم و األنواع  و .............................................. الفصل األول

  .أوالو هو كالم  مع النفس  " هذا" اإلشارةتتضمن  حوار باطين  دليله تكرارا   اآليةو جند  أن هذه    

           قوله عز "سورة القصص"من  "25" اآليةفي فالكرمية  القرآنية اآلياتبوضوح يف و تربز تقنية الوصف 

ا  مَّ لَ ا فَـ نَ لَ   تَ يْ قَ ا  سَ مَ  رَ جْ أَ  كَ يَ زِ جْ يَ لِ   وكَ عُ دْ ي يَ بِ إنَّ أَ   لتْ اَ ء  قَ اٍ يَ حْ تِ اسْ ى لَ عَ  ىشِ مْ ا تَ مَ اهُ دَ حْ إِ  هُ تْ اءَ جَ فَ « :و جل

سورة القصص ،اآلية رقم .(» )25(ينَ مِ الِ الظَّ   مِ وْ قَ الْ  نَ مِ  تَ وْ جَ نَ   فْ خَ تَ  الَ   الَ قَ   صَ صَ قَ الْ  هِ يْ لَ عَ   صَّ قَ  وَ  هُ اءَ جَ 
25.(  

        ،األديبنص له خصائص  متيزه عن السرد  يف الميكننا القول  و االستنتاج إن السرد يف القرآن  الكرمي      
ن وردت بعض قصص بل  بكتاب  دعوة و تشريع  فإ منزل من اهللا جلت قدرته فهو ليس  بكتاب  ألنهو ذلك 

ت اينبثق  من الذ  األديبالسرد  يف اخلطاب   أنو التوحيد  يف حني  اإلميان  إىلالقصص  فغايتها الدعوة  
  .األديباملتعة و التذوق   بغرض  أحاسيسهاو  اإلنسانية
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  .السرد في النثر العربي:المطلب الثالث 

يف النفس ، و قد عرف  العرب  التأثريىل مظاهر اجلمال ، و فيه القصدية إ فيه مظهر من أدبيايعترب النثر  فنا     
      ت فنونه  و اتسعت جماالته فتنوع ،األدبيةفيه جوانب مهمة  من حياهتم  فتناولوا  األوىلالنثر يف دور بداوهتم  

و يف كل   أخبارو قصص  و حكايات و  أقوالو  أفعالعن السابقني  من لتشمل كل ما روي  أغراضهو كثرت 
       األخبارالرسول  صلى اهللا عليه و سلم  و يف اخلرافات و  أحاديثاملوضوعات  فنجدها يف القرآن الكرمي و 

      السري و يف املغازي  و   األسفارالرحالت و  أدب، و جنده يف  األشعارو   األمثالو أيام العرب  و قصص 
  .و القصص  الشعيب  و يف املقامة و النوادر 

درجة  كبرية من  إىلللهجرة  و وصل    األولو قد عرف اجلاهليون  النثر  كثريا ظل شفهيا  طول القرن "    

احلكم ، الوصايا ، املفاخرات، و السجع ، كما حفل باألخبار  و التاريخ  فكان للعرب  :من مظاهره)1(". اإلتقان
على ذلك   مثلةاألقاصيص ؛حيث ورد شيء قليل منها  يف نثرهم  و من أ أمثرو هذا اخليال  ،خياهلم  الشعيب 

        فقد  اتسمت  باجلودة   األمثالفيما خيص   أما، ربوذي قاقصة  الفيل و حرب  الفخار  و يوم حليمة  و :

هذا النوع من القول و  )2("اسم جامع  لنوع من الكالم  و هو ا ترضاه  العامة و اخلاصة  و املثل" و الصقل 

 لٍ ثَ مَ  لِّ كُ   نْ مِ  آنِ رْ قُ ا الْ ذَ ي هَ فِ   اسِ لنَّ ا لِ نَ بْـ رَ ضَ  دْ قَ لَ  وَ   «و ذلك لقوله  عز و جل  قرب مذهبااجنح  مطلبا و أ

      )27 اآليةسورة الزمر ()  3(  » .ونَ رُ كَّ ذَ تَ يَـ    مْ هُ لَّ عَ لَ 

   و اخلربات    ،املليئة  بالتجارب  اإلنسانو هي خالصة  موجزة  عن حياة  جند الوصايا  أيضاو من ذلك        
و احلبكة  و هي آخر  ما يقدمه املرء  و قد وردت  عند العرب   يف النثر  و اشتهر  هبا حكماء  عرب اجلاهلية  

  .العدواين  و ابن عاصم  املنقري و غريهم األصبعذو :منهم 

  

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ـــ

  .199،ص1985، 1ط ،الكيالين ، ديوان  املطبوعات  اجلامعية، اجلزائر إبراهيم: شارل بال، اجلاحظ يف البصرة و بغداد و سامراء،تر -1

  .8،ص1980، 1، القاهرة،طو احلكم، دار املعارف األمثالحنا الفاخوري،   -2
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الدولة األموية حىت صار  موي  تتنوع و ترتقي ، فلم تنقضي قد أخذت الكتابة  اإلنشائية يف العهد األ و    
" عبد احلميد  الكاتب"توفر  عليها  كتاب هنضوا هبا أمثالصفة  معينة وطريقة  خمصوصة ، و  لإلنشاء  فيها 

ويل العهد  الصادرة  من   إىلو رسالته  " الكّتاب  إىلالذي بلغت رسائله منزلة كبرية يف الكتابة  الفنية كرسالته 
  )1(".مروان  البنه  عبد اهللا

ندهش  اخلطباء  و البلغاء  أمام روعة و احتذى  بالقرآن الكرمي حيث اهر النثر يف العهد العباسي  و ازد     
أسلوبه  و اخذوا من ألفاظه و معانيه مما زاد  يف روحية األدب و مجاليته، كما جند أدب الرسائل  و اخلطابة اليت 

  :طريقين فن مناظرات  و جدال  و قد سلكت  يف  هذا العهد  إىلحتولت  

  .خطب الوعظ و اإلرشاد  ديين يتمثل يف:  األول

ثر و كان لتطور  احلياة  العباسية أ"سياسي يتمثل يف خطب السياسة  لتأليف القلوب و توجيه  النفور   :الثاني 
  )2(".الكتابة  بعد أن أثراها االقتباس من األمم األخرى كالفرس  و اهلند و اليونان  فنيف النثر  الفين السيما 

     املقفع عن الفارسية  نقال جيمع فيه بني الرتمجة  و اإلبداع  الذي نقله ابن  دمنةو من أمثلة ذلك ظهور كليلة و 
 التطور ومن بني هؤالء هنضوا بفن الكتابة  و ساروا  هبا أشواطا يف سلم حيثو عرف العصر العباسي أعالمه 

ث وهي عبارة عن أحادي"  البخالء"الفن القصصي  من خالل كتابه ذي ازدهر على يديه ال "أبو عثمان اجلاحظ"
  ،أنتجها  مما مسعه من أناس زمانه  و قد تناول البخل تناوال فنيا بعد أن وضع له قالبا قصصيا  متثل يف حكايات 

 أن و األدب ساحة إىل  ينقلها أن استطاع اجلاحظ فإن  فنية غري بدوافع انتشرت قد البخل أحاديث كانت إذ و

 فيه تناول الذي  "التبيني و البيان" كتابه  إىل إضافة  العنصرية و  العصبية على القائم طابعها من  خيلصها

  . البالغة و اخلطابة و  النقد و  النثر و  بالشعر متصلة  عديدة موضوعات

 أو  أدبية فكرة من يشاء ما  اتبالك يودعها قصرية قصص هي و "املقامات فن  الرابع الفن قصص اظهر و      

 ومبين ، األغراض  متنوع خيايل املقامة قصص و)3(" اجلنون و الدعابة  حملات من  حملة أو  جدانيةو  خطرة أو  فلسفية

  املقامة "متز آدم" اعترب قد و ، املالمح متبدل  الشخصية متلون بطلها و ، نقد و بسخر اجملتمع يصور  الكيدية على

  

  .85،ص3،1906،ط،دار الكتب ، مصر 1،جاألعشىالعباس القلقشندي، صبح  أبو-1

  .66ت،ص.اجلزائر،دط،د ، للنشر  القصبة  ،دارأنواعه و فنونه  برزأ ، القدمي الفين  النثر عروة، مرع -2

  .240،ص1،1934القاهرة،ط ، املصرية  الكتاب ،دار1،ج الرابع  القرن يف الفين  النثر مبارك، زكي-3
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         اجتماعية و  أدبية معارف على تويحت اليت  احلريري و  ايناهلمذ مقامات أشهرها من و  الروائية للكتابة متهيدا

 أيب كتبات أما ، للهجرة  السادس و اخلامس  القرنني يف  العريب األدب  مؤرخو عنها  يستغنوا أن  ميكن ال  تارخيية و

 يف ذلك  يتجلى و  ، النثر فن  تصنع  آثار من  ميتلك  مبا  متيزت فقد العباسي العصر مبدعي احد  التوحيدي حيان
 حدأ هبا تقدم رغبة يقحتق عن عبارة يه و  "املقابسات"  مقدمتها يف و اخلالدة  أعماله من  إلينا  وصل ما  جممل

  أيضا أعماله من و ، األخالق و األدب يف  جمراها  أخرى و فلسفةال مسائل مجع منه يطب  احليان أيب عند األثريين

 التوحيدي ؛كتبها باخلالق عالقتها و   اإلنسانية  الذات حول  تدور هي و الروحانية  األنفاس و  اإلالهية  اإلشارات

 هي ؛و الصديق و الصداقة  مث  البليغة  املستحسنة الصوفية  األدعية و  املواعظ يف  الةرس 54 من تتكون لنفسه

  لشعراء اختارها نثر هو ما منها و  شعر  هو ما هامن الصديق و  الصداقة يف وردت املختارات من عةو جمم عن عبارة

                  اخليال و  العقل خلاطرات ختضع موضوعات وهو  املؤانسة و اإلمتاع مث  العصور  خمتلف من  ينناثر  و

  سياسة و  جمون و طبيعة و  حيوان و   فلسفة و  أدب و فن و  علم كل من  مسائل فيه  لتجد احلديث شجون و

  .منطق و بالغة و  تفسري و

 بدافع يعيش و ينمو الذي  " الشعيب  القصص  أي  الشعبية السري بظهور يتوج و  أخرى مرة  النثر زيقف و      

  اخلوارق و املبالغات عليها تغلب  قبيلة أو شخص  عن أحداث و وقائع و بتاريخ يرتبط و)1(". اجلمعي الالشعور

 . األساطري و  اخلرافات عوامل يف  يدرجها مما  الشعبية  املخيلة عليها تضفيها  اليت

ة نثرية أو حكاية قصري "املالحم البطولية  و القصص اخلرافية هذه األخرية  اليت تعرف على أهنا  إىلإضافة     

  )2(  ." حشرات أو نباتات أو معادن أوسها  حيوانات  اشخصيات  ومهية  و قد يكون  ان شعرية  تربز أحداثا و

حديث خرافة ، ذكر ابن   االكذب قالو  اخلرافة احلديث املستملح من"و اخلرافة كما وردت يف لسان العرب      
 قومه فكان إىلجهينة  اختطفه  اجلن  مث رجع  أوكليب يف قوهلم  حديث  خرافة  أن خرافة  رجل  من بين عذرة 

  

 
  .50،ص1،1977نبيلة إبراهيم سامل ،  البطولة  يف القصص  اجلمعي ، دار املعارف ،مصر ،ط -1

  .46،ص1،1984،دار  العلم للماليني ، بريوت ،ط)مادة األسطورة( عبد النور جبور ،املعجم األديب  -2
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  )1(".بأحاديث مما رأى  يعجب  منها الناس ، فكذبوه  فجرى  على السن  الناس

كما جند أيضا  النثر القصصي  هو من أبرز  الفنون اليت حتتل  الصدارة  يف خمتلف  آداب  األمم  الراقية ،        
بية  فارسية ؛ و قصص العامل و حكايات عر  ،جتمع  بتوايل  األجيال  مما  ترجم أو وضع  من أساطري  بابلية 

ة  و هي أصلية  يف تراثنا   جند  قصص ألف ليلية و ليللشهري،و أساطري  اهلند ، ومن قصص  الشعيب ا  السفلي
العريب  اإلسالمي ، حيث  ترك العرب آثارا واضحة  جلية متثلت  يف تلك  الروح العربية  اليت تطبعه بطابعها 

و هو كتاب خليط و مزيج  من القصص  اخلرايف األسطوري ، و لعل  من أشهر  حكاياته  شهريار  " الشعيب 
و التاجر  و اجلين و الصياد ، و غري ذلك وهي قصص  تتصل    دالسند باشاه زمان و قمر زمان ، و مع أخيه  

  )2(".بعقائد الفرس  و اهلنود الدينية

أشكاله ، و أهم  شكل أديب  احتل مكانة  مرموقة  يف  تعددلتور  فن القصة  يف العصر احلديث  و قد تط     
ة يف القرن  واية الذي استمد عناصره  األوىل  من الرواية الفرنسية  و الروسيوسط  احلقول اإلبداعية  هو فن الر 

و الشكل الروائي  ،عرب الوسائل  الثقافية املختلفة ، كالرتمجة و الصحافة و غريها  التاسع عشر ، ليصل  إلينا
  :احلديث  قد عرف  ثالث  مراحل  تارخيية  هي

 مث  ،ات  من  هذا القرن  و تضمنت روايات  تارخييةيالثالثين إىلاليت امتدت  :   ةالرومانسيالمرحلة   - 1" 

  ).طه حسني، جرجي زيدان،هيكل(سري ذاتية  و قد توافقت  بدايتها  مع النهضة 

جنيب ات و ميثل يالستين منتصف إىلامتدت ات و يمنذ منتصف الثالثين:الواقعية االجتماعيةالمرحلة -2

 .بامتياز منوذجها حمفوظ 

  

  

 
  .135،صهـ1،1303ببوالق ،مصر،ط منظور، لسان  العرب ، املطبعة املريية بنمجال الدين حممد  -1

  .134، ص)أبرز فنونه و أعالمه(عمر عروة، النثر الفين القدمي،-2
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انطالقا من إعادة التقييم لدور األدب و عالقته   اليت بدأت من منتصف الستينيات:مرحلة الرواية الجديدة_3

صوص  بذاتيتها  و قيمتها و مميزاهتا  عن باقي و بالسياسة املباشرة  جلهة  التعامل  مع الن  ةباإليديولوجي

  )1(."اخلطابات  األدبية أو السياسية األخرى

 .اليوم عليه ما إىلو هكذا بقيت  الرواية  العربية  يف تطور  حىت وصلت  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

،دار  احلوار  للنشر  و التوزيع ، )املسلة(ان  يف امحد راكز، الرواية  بني النظرية و التطبيق ،أو مغامرة نبيل سليم - 1
  .25،ص1،1995الالذقية،سوريا،ط
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  .السرد  الشعري: المطلب الرابع

دير املكانة اليت حظي و عن تق،  و بعده  اإلسالمة  العربية  قبل ظهور  أمهية الشعر يف احليااحلديث عن  نبدأ    
الفكرية  عند  العرب  تقوم عليه  عدة أساس الصناعة بني  قومه  و بني مجيع الناس ، فكان الشعر   هبا الشاعر
ها حتتال  ختليد و كانت العرب يف جاهليت"آثر  يقول  اجلاحظ، كالرواية  و النقد  و ختليد  امل أخرىصناعات  

  )1( ."و كان  ذلك  هو ديواهنا ذلك  على الشعر  املوزون و الكالم  املقفى ،بأن  تعتمد  يف  "مآثرها"

وهنا يتضح لنا من خالل هدا القول إن العرب قبل جميء اإلسالم كانت تفتخر برواية مآثرها من خالل الشعر     
من تتبع :"حيث يقول" حممود شكري الاللوسي"الذي أصبح ديوانا هلا ، وقد تأكد هدا الكالم من طرف السيد 

كان للعرب األولني من اليد الطويل ،والقدم ووقف على ما قالوه من مثل واستقاه تبني له ما .شعر العرب واستقراه 
: فلذلك قيل ... الراسخة يف معرفة األمم املاضية ،وأخالقهم ،وسريهم السيما شعرهم فهو سجل أخالقهم 

    )2(" . الشعر ديوان العرب 

كانوا  على علم     األولنيالعرب   أنله   يتأكدكل من اطلع على الشعر العريب  و وقف عنده    أنبني هنا يت     
            عارفم كل شيء  خيصهم  من  إىلفهو  تطرق   ، أشعارهممن سبقوهم  و خاصة   بأخبارو معرفة  

عمر بن "اخللفية الراشد    إليهنفسه  ذهب   الرأيداهبم ، و ر علومهم  و حافظ على آسْ ، و يُ  أخالقهمو 
الشعر   أنهنا  يؤكد   و. )3("صح منهوم  ليس هلم  علم  أالشعر  علم ق ":حيث قال  "اخلطاب  رضي اهللا عنه 

ص  عليها  و صاألمهية حقيقة معروفة  ومنو هذه   ،بالنسبة  للعرب  علم ال يوجد  ما ينفي  صحته و صدقه 
  ،من تناول الشعر  حديثا أوبتكرار  يكاد يكون  ممال  حديث  ال يكاد  خيلو  مؤلف عريب  واحد  قدميا  

و حوادث  و وقائع    أخبار أهم  مصادره  مستوحاة  من احلاملة  للقصص العريب ، و األوعيةحد فالشعر يعترب أ
 أصبحرغم سيادة  االعتقاد  بغنائية  الشعر العريب  و االبتعاد  عن القص  الذي  ،و مجاعات   أفرادعاشها 
يكن  ذلك  وببعد قصصي  حىت  و ل يطلعنا اإلسالميلي و اجلاه الشعر إىلنظرنا  فإذاثانويا ،  أمرا إليهم بالنسبة

  الشعر العريب  أغراضمن  أو غريها رثاءً  أو أو هجاءً مدحا  أمكان ا  فخر  خادما لغرض الشاعر يأيتو مقصود منه 

  .72،ص1،1996،بريوت،ط،دار اجلبل 1،جعبد السالم  حممد هارون : تر، بن حبر اجلاحظ،كتاب احليوانعثمان عمرو  أبو- 1

  .211ص،هـ 1436ط،.، مطابع  دار الكتاب ، مصر،د3العرب،ج لأحوايف معرفة  األربحممد شكري الاللوسي، بلوغ  - 2

  .66،ص1،2008، الدار العربية  للعلوم ،بريوت،ط)بنياتو الوظائف و ال األنواع(صحراوي،السرد العريب  القدمي  إبراهيم - 3
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و هذا ما يؤكده بعض الدارسني  غري أنه  ال ميكن  أن نتفق  متام االتفاق  مع  هذا  فال اجلاهلية و ال      
ينظموا من الشعر ، و يذهب  بعيدا حينما  شعراؤها  الذي جاءوا بعد اإلسالم  قصدوا  أن يكتبوا  القصة  فيما

 )1(".بل إن فكرة القصة مل تكن  لرتد  على أذهاهنم  مجيعا" :جيزم  بقوله

و احلكايات  الواردة بالشعر  العريب  اجلاهلي  يروي   فيها  قائلها  عن  ،املادة  القصصية  أنفهذا  يبني       
  إىلتتجاوز  حياة الشاعر    اليت أوعلقته مثال ، يف  م"  امرؤ القيس"كما فعل     إليها  اإلشارة أومغامراهتم  

  لألخباررويت   أشعارمن  إليهااجلماعة كمعلقة  زهري  اليت حتدث فيها  عن حرب  داحس  و  الغرباء  و ما  
ي  املغامرات  العاطفية   كما توجد  بعض القصائد  اليت ترو   ،  اإلسالمالعرب  يف اجلاهلية  و صدر   أحوالعن 

  .و الغرامية  اليت كان  اجلاهليون  يرووهنا  و يتناقلوهنا 

  أيببن  عمر  ثالكأم  األقدمنيشعراء  ساروا  على خطى    اإلسالممث جاء بعد ذلك  يف عصر  صدر      
  .ملغامرة كثريا كا  باإلفرادمتتاز    أشعارهربيعة  اليت كانت  معظم  

التمثيلي  على عكس   أوالشعر  العريب  خايل  من الشعر  القصصي   أن" يف حني يرى بعض املستشرقني      
  و اليوناين  اختالف  بني اخلياليني  العريب إىلطبيعة احلال  راجع ل  الرأيما يوجد  يف الرتاث  اليوناين  و هذا  

و عناصر  كل منهما  و من مثة  بني احلضارتني  و منظوماهتما    اليونانية العربية و البيئتنيالفرق  بني    أيضاو 
  )2(."من القيم 

ن تبعا  لبيئتهما  و ثقافتهما  أل  ة  ميتاز خبصوصيات معينةأن اخليال عند كل أملنا  و من هنا يتضح      
ع قن  الوا الواقع  أليعطي صورة  ليست  يف خميلته  إن مل تكن  موجودة  يف  أنبطبيعته  ال يستطيع    اإلنسان

لو الشعر  العريب  من القصائد   يف  معرض تفسريه  خل"  طه حسني"األستاذ  و قد ذهب   ،هو مرجعية  اخليال 
  .و قد ربطها  بالبيئة ) 3(".نفس  الشاعر  العريب قاصرة إن "قوله  إىلو املالحم  الطويلة   القصصية 

  

     

 
  .13،ص1977، 1أباضة ثروت،  القصة  يف الشعر العريب، سلسلة  الكتاب ، دار املعارف، مصر ،ط - 1

  .68.69اوي، السرد العريب القدمي، صصحر  إبراهيم -2

  .149ت،ص.،د1، دار املعارف، مصر،طاجلاهلي األدبطه حسني، يف  -3
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ن أ" المي  و القصص اليوناين  منها الفروق  اليت عدها طه حسني  بني القصص  العريب  و اإلس إىلإضافة       
و هذا القول  )1("حني  كان الثاين  كله شعر إىلاألول  مل يكن  شعرا  و إمنا   كان نثرا  يزيّنه  الشعر  من حني  

قصص اليوناين  يبني أن  كل  شكل و نوع  قصص  يف الشعر  العريب خمتلف  كل االختالف  عن شكل  ال
  .ريب  بصفة عامة ؛  و هذا االختالف  كان  من العصور القدمية بصفة خاصة ؛  و الغ

        إن تفكري  العرب " ه رب  يف قولص الشعري  لدى العأما األديب  توفيق  احلكيم  فقد عّلل  قلة الق     
               ب ، ن كل شيء  عندهم  سرقة ، و هنواضحة  خمتطفة  اختطافا  ألسريعة ي لذة يف لذة و املادة  و هو فّنهم  

رض  فال  استقرار  و حيث ال حيث  ال أ.... إال االستقرار كل  شيء  يشعرون به    أنو .... و اختطاف
  ) 2(".فال مالحم  و ال قصص  و ال متثيل ... ولوجيافال  ميث  تأملو حيث ال   تأملاستقرار  فال 

لذة احلماس لديهم تفكري العرب خيتلف باختالف  إنوهنا يبني لنا توفيق احلكيم من خالل هذا القول ،      
    م كثرة الرتحال، الن العرب معروف عنه روهده اللذة سريعة الظهور و االختالف وهدا راجع إىل عدم االستقرا

و البيئة البدوية الصحراوية اليت جتربهم على االنتقال من مكان إىل مكان آخر، هذا ماجعلهم يفتقرون إىل التخيل 
والتأمل والتفكري ،فكل شيء لديهم يقوم على الزخرفة واجلمال اللفظي واليقوم على البناء فلم تظهر عندهم 

   .املالحم والقصص و التمثيل 

القصة  القصرية  و الطويلة    أمناطالعرب    إغفال أنوا  كثريا  فرأ  الرأيبعض املعاصرين  عن هذا مل يبتعد  و      
 أنالعقل  السليم  و  إىلنقص  الوصف الدقيق  الذي حيتاج   إىل  إضافةد  بقيود  و الرواية التمثيلية، سببه التقيّ 

د  و هو يؤثر  على نفسية الشاعر ؛ و حيدث  التقيّ  حرر  و عاملعامل  الت: العريب يف البداية اعرتاه  عامالن  
الشعر  العريب  القدمي  أيالوصف  قد غلب  على السرد   أنو  ، يها  توترا يضعفه و يفقده الصرب  و التجلدف

  أساس  أن إىلربيعة  و ذهب آخرون   أيبقول بعض  الدارسني ، و هذا  ما وجد  يف رائية عمر  بن   على حدّ 
إمنا  يكون  مىت بلغ   إىل غاية  التمامالقصص الشعري و البلوغ  به  إجادة" الوصف  إجادةيف الشعر  هو   القصّ 

ور ظو منحمسوس   كأنه الواقعة  اليت يصفها مبلغا يرى السامعني له أو القضية وصف  الشيءالشاعر 
و هنا  ، دوره  صيدة  كفيلة لتسمح  للمتلقي  بتمثلما يرويه ،  و الققدرة الشاعر  تتمثل في  أنمبعىن  )3(".إليه

القصص  الشعري  عند العرب  بلغ درجة  التمام  عند كثري  من كبار  الشعراء  لدى العرب ،  أنميكن  القول  
  .ربيعة  و غريه من الشعراء  أيبمثلما  جنده  عند الشاعر  عمر بن 

 .150السابق ،ص رجعامل -1
 15،16،ص1996، 1لبنان،ط،ة، جونيه يجهاد نعمان،نسر و دجاج،دار النعمان الثقاف - 2
 .70إبراهيم صحراوي، السرد  العريب القدمي،ص - 3
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ــــــــالبني:  المبحث الثاني   .ة ــــــــــة الزمنيــ

يعترب الزمن عنصرا مهما من عناصر السرد ؛ فأصبح  من الضروري  االهتمام به و يف هذا الصدد يقول        

ميثل الزمن  عنصرا من العناصر األساسية  اليت يقوم عليها  فن القص فإذا كان  األدب :" "سيزا قاسم" ةالباحث

أن السرد ال ميكن  أن يتشكل  إال  مبعىن)1( ."بالزمناألدبية  التصاقا ،فإن القص هو أكثر األنواع  زمنيايعترب فنا 
بوجود الزمن ؛و هلذا  فالزمن يعد من بني  القضايا الكربى اليت شغلت  الدارسني و الباحثني ،فهو يف التصور 

أي أن الزمن هو عبارة   ) 2"  (.حدث الحق إىلحتديد كل مرحلة  متضي حلدث سابق  :"الفلسفي عند أفالطون 
 األولعن فرتة  تتضمن  حدثني و مها  احلدث السابق  واحلدث الالحق، يعين  االنتقال من احلدث  

  .ذا الزمن  مرتبطا  باحلركة  و التغري هباحلدث الثاين ،حيث  يصبح   إىل

  :قدم سيزا قاسم  جمموعة  من األسباب  لدراسة  الزمن و هي و ت

     كون الزمن  هو األساس  الذي تبىن  عليه عناصر  التشويق  و اإليقاع  و الدميومة  و كذا السببية  املنطقية - "
  .و التعاقب  و اختيار األحداث

  .الشكل  ذاته  الرواية  شكلها الفين  بل هو القصة أو كونه  مينح- 

و إمنا هو يف عالقة تالمحية  معها  حبيث  ة ؛كونه  عنصرا  بنيويا  ليس معزوال  عن باقي  العناصر  السردي- 

  ).3("تستحيل دراسته  بوصفه  عنصرا  مستقال 

  .و من هنا نستخلص أن الزمن هو العنصر األساسي  املشكل  للنصوص احلكائية 

  

  

  

  37،ص1984القاهرة،د،ط، اسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ، اهليئة  املصرية  العامة  للكتاب، سيزا قاسم،بناء الرواية، در  - 1

  .172،ص1998عبد املالك مرتاض، يف نظرية الرواية،عامل املعرفة،الكويت،دط، - 2

  .44،ص1،2011ين، دار  غيداء،عمان،طنقلة حسن أمحد العريب، تقنيات السرد و آليات  تشكيله الف_3
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يستحيل  علينا  أال حندد  زمنها  بالنسبة  إىل زمن فعل  السرد  ألن "و للزمن  أمهية كبرية  يف احلكاية  حيث     
 علينا  روايتها  إما بزمن  احلاضر ، أو بزمن املاضي ؛و إما املستقبل ؛ و رمبا  بسبب  ذلك كان  تعيني  زمن

الزمن   ألمهيةيوافقه  و   أوزمن السرد  قد يسبق  زمن احلكاية ،  أنمبعىن ) 1(".من تعيني  مكانه   أهمالسرد  
  .عمل سردي  خال منه  إجياديستحيل  علينا  

"  جريار جنيت" سمه و جند عديدا من النقاد  و الروائيني  تناولوا  الزمن  و اهتموا  بتقسيمه ، فقد   ق     
  :حول زمن  القصة و زمن  اخلطاب  اىل ثالثة مستويات  و هي " تودوروف"انطالقا  من آراء 

  Ordre temporelمستوى  النظام        -       

                    Durée          مستوى املدة                -       

                                                                              Fréquence    مستوى التواتر              -        

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .103،ص2002، 1لطيف زيتوين، معجم مصطلحات  نقد الرواية، دار النهار  ، لبنان ، ط -1
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  Ordre temporel )   ( الترتيب الزمني : المطلب األول

طع  الزمنية  يف اخلطاب  املقا أو  األحداثمقارنة نظام ترتيب "  :الرتتيب الزمين هو الدراسة  اليت تقوم  على     

  )1(".قصة أو املقاطع  الزمنية  نفسها  يف ال  األحداثنظام  تتابع  هذه السردي ب

يسري وفق خط  ألنهفزمن القصة ذو نظام حمدد  " :منني و مها زمن القصة و زمن  السرد مبعىن أنه يوجد ز      
تشويه تلك   أساسزمن احلكي  يقوم  على  أوطاب أن زمن اخلبيد يتكون من بداية ، وسط ، هناية ، مستقيم  

  )2(" .األوللعالقة  مع الزمن  توتر ا  إىلي  امه طريقة  فنية  معتمدة  مما يؤداالستقامة  باستخد

  :يف شكلني مها يات فنية  و مجالية  تربز  لنا  ئي له غااهذا التشويه الزمين  الذي خيلقه الرو  أنو يتضح لنا 

          Analépseاالسرتجاع  - 

  Prolepseاالستباق          - 

ــــــــــــــاالسترج -أ   ( Analépse ):      اعـــ

اليت اهتمت مبوضوع    الدراساتبرز التقنيات السردية  اليت تعددت تسميتها نظرا لكثرة يعترب االسرتجاع من أ     
التباين  يف عدم "ىل إ ؛ و لعل  السبب  يف ذلك يعود؛ فكل باحث  جنده اعتمد تسمية معية رآها مناسبة  السرد

ل ترمجي  للمصطلح  باأكثر من مقور هىل ظإ أدىا ، مم... رمجة املصطلح  اللساين  و النقدي تالوضوح يف 

  )3(".الواحد  و غياب ضوابط   مشرتكة  و موحدة  يف كيفية  وضع املصطلح  و ترمجته 

       

  

  

  .47،ص1997، 2ئة  العامة  للمطابع  االمريية،طحممد معتصم و آخرون، اهلي :ترجريار جنيت ،خطاب احلكاية، -1

  .44، ص نقلة حسن  أمحد العزي، تقنيات  السرد و آليات  تشكيلة  الفين -2

  .48ينظر املرجع نفسه ، ص  - 3
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االرتداد، "  من بني هذه التسميات جند تتشابه  يف املعىن  و  أهنا إالوجود و بالرغم من االختالف امل    

كل ذكر "  بأنه" تينججريار " رأىو لكنها تدل على معىن واحد، فقد   )1("، البعدية االستذكار ،اإلحياء

سبق وقوعها   حداثأ أوو هذا معناه اسرتجاع موافق،  )2("الحق حلدث  سابق للنقطة  اليت حنن  فيها  من القصة
  .كييف احلدث  احمل

سبة للحظة  ناملاضي بال إىلمفارقة زمنية تعيدنا "  بأنهتعريف االسرتجاع  إىلفقد ذهب "  جريالد برنس" أما    
الزمين  ملساق  قبل اللحظة  الراهنة  اليت يتوقف فيها القص    وقائع  حدثت أوالراهنة  و هو استعادة  لواقعة  

  )3(".ليدع النطاق لعملية  االسرتجاع  األحداثمن 

الواقعة   األحداثيتوقف  الراوي عن متابعة  أناحلديث تقنية  زمنية تعين    و االسرتجاع يف بنية السرد  الروائي    
بعد  بداية   أوو الشخصيات الواقعة قبل     األحداثالوراء  مسرتجعا  ذكريات   إىليف حاضر  السرد ؛ ليعود  

  .الرواية

  تأيت أهنا"  نيتج"يف نظر   أمهيةهذه الوظائف    أكثرو من  ، وظائف بنيوية متعددة" و لتقنية االسرتجاع      
سوابق  شخصية   بإعطاءالشديد بني  زمن السرد  و زمن احلكاية   ملأل  الثغرات  اليت حتدث  نتيجة  التنافر  

مسرح   إىلبرهة  من الوقت  مث عادت  مرة ثانية    األنظاريف النص  و شخصية  غابت  عن   إدخاهلاجديدة  مت 

خالل  ذكره    الفراغات  املوجودة  بني زمين  السرد  و احلكاية من االسرتجاع  يسدّ  أن ىنمبع )4(".األحداث
  .ذكره  لشخصية  كانت غائبة  مث عادت  للظهور  مرة ثانية أودة ملاضي  شخصية  جدي

  

   

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ   ــ

  .49ص ،) قراءة نقدية(نقلة حسن  امحد العزي،تقنيات السرد و آليات  تشكيله الفين - 1

  .51ت، خطاب احلكاية، صجرار جني -2

  .51،ص2010، 1نتشار العريب،بريوت ،طعلي املانعي؛القصة القصرية املعاصرة يف اخلليج العريب،مؤسسة اال -3

  .50، ص )قراءة نقدية( نقلة حسن امحد العزي، تقنيات السرد و آليات  تشكيله الفين-4
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  :هي و أقساماالسرتجاع اىل ثالثة  أمناط"  جريار جنيت"و قد قسم 

 Analepse exterme                  .الذي يقع  قبل  بداية الرواية:  االسرتجاع اخلارجي  _1 

                   Analepse interme         .الذي يقع يف ماضي الحق لبداية الرواية: االسرتجاع الداخلي - 2  

             )mixte Analepse  ")1                    .الذي ميزج بني النوعني  السابقني: جاع املزجيرت االس  - 3  

  :مها   أساسينيمظهرين   إىل  مبعدها  عن زمن القص ، تنقس أوو االسرتجاعات  بقياس مدى قرهبا       

و هنا تكون املسافة  الفاصلة  بني املاضي  و آنية املسار السردي    :االسترجاعات ذات المدى البعيد/ أ"
  .بطريقة  غري حمددة  أوبطريقة حمددة   إما  تأيتطويلة  نسبيا ؛ و 

ريب  من حاضر  الزمين  هلذه  االرتدادات  قو يكون اخلط  :   االسترجاعات  ذات المدى  القريب/ ب
غري  أوبشكل  حمدد  إماعلى وجهني    أيضا  تأيتاملسافة الفاصلة  بينهما قليلة  نسبيا  و هي    أيلقص  ا

       )2(".حمدد 

  :سعة االسترجاع  - 3 

يتوفر كذلك على سعة معلومة  ال  ميكن قياسه  بالوحدات الزمنية   مثلما يتوفر االسرتجاع  على مدى "    
االسرتجاع  ضمن  زمن السرد ؛    ص  من خالل املساحة  اليت حيتلهاتكون بارزة  يف الن  ألهناختطئها  العني  

 فإن  سعته سوف  تقاس بالسطور  و الفقرات ... األيامو الشهور ، و  كان مدى االسرتجاع يقاس بالسنوات  فإذا

املكاين  الذي  السعة  تعين احليز أن  مبعىن أي )3(".اع من  زمن السرد و الصفحات  اليت يغطيها  االسرتج
  .يأخذه  االسرتجاع  من اخلطاب  اخلطي للرواية 

ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .104ص،2،2015املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت ،لبنان ،طآمنة يوسف، تقنيات  السرد يف النظرية  و التطبيق ،  -1

  .64، 62محد العزي، تقنيات السرد و آليات  تشكيله الفين، ص نقلة حسن أ -2

  .152ص، 1990،  1،املركز الثقايف العريب،بريوت،ط)الشخصية.الزمن .الفضاء(  سن حبراوي ؛ بنية  الشكل الروائيح -3
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       ( Prolepse ) :االستباق  -ب

باستباق الزمن و التطلع "  و هو العملية السردية اليت تعين  )1("السرد التوقعي أو ستشرافاإل"  أيضامى سو ي    
األحداث  الالحقة  من زمن جمموعة  من  أوىل حدث إشارة إحمتمل  احلدوث يف   أوا هو متوقع  م إىل

   )2(."احلكي

سيشهدها  السرد  الروائي    أحداثضمنيا  عن  أوهو تقنية  زمنية  خترب صراحة  "االستباق   أخرىو بعبارة     

  .آيت واإلشارة إليه مسبقادث ح إيرادحركة سردية  تتمثل  يف  نهمبعىن أ. )3("يف وقت  الحق

و يقضى هذا النمط  من السرد  بقلب "بفرتة   االرواية  قبل حدوثهفاالستباق دائما يطلعنا على سري أحداث     
أي  ،سابقة  عليها  يف  احلدوث  أخرىيف الرواية  عن طريق  تقدمي  متواليات  حكائية  حمل    األحداثنظام  

    األحداثمستقبل    طة  اليت  وصلها اخلطاب  الستشرافز  على  فرتة ما من زمن  القصة  و جتاوز  النقالقف

قبل وقوعها    أحداثفالروائي  يعمل على تصوير   )4(" .ات  يف الروايةما سيحصل  من  مستجد إىلتطلع  الو 
دية  ر يف العملية  الس  إدخالهالتالية و بالتايل    األحداث قها  يف زمن  السرد  و إعداد  القارئ  لتقبلقبل حتقّ  أو
  .جانبه  إىل

تايل  يستطيع  ها  و بالقبل البدء  بقصّ   األحداثعارفا  جبميع  أن الراوي " فريى   " جريار جنيت" أما    

الروائي يكون على  أنو معناه   )5(".ل القصصيمنطقية  العمب  اإلخاللىل الوقائع  املستقبلية  دون اإلشارة  إ
مسبقا   إليها  اإلشارةاملستقبلية   قبل الشروع  يف روايتها  و يستطيع   األحداثدراية  و علم جبميع  الوقائع  و 

  .حيدث  خلل  يف سري  العمل القصصي  أندون 

ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

  .68 نقلة حسن أمحد العزي، تقنيات السرد و آليات  تشكيله الفين، ص -1

  .76ص جريار جنيت ، خطاب احلكاية،-2

  .69نقلة حسن أمحد العزي، تقنيات السرد و آليات  تشكيله الفين، ص  -3

  .132حسن حبراوي ؛ بنية  الشكل الروائي، ص-4

  .70نقلة حسن أمحد العزي، تقنيات السرد و آليات  تشكيله الفين، ص  -5
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منها تشويق  القارئ  ملا  سيحدث  مما جيعله    ة  االستباق  جمموعة  من الوظائفهذا  و تؤدى  تقني     
مسار    أومن عدمها  و قد تتيح  له التنبؤ  مبصري  الشخصيات    األحداثمشدودا  يف انتظار  حتقق   هذه 

ثغرة  حمتملة   سدّ   و من وظائف االستباق أيضا،خاطفة إشاراتاعتمادا  على ما  يضعه  الراوي   من   األحداث
  . أحداثفيما سيقع  من 

  :قسمني  إىلالنص   يف إىل وظائفهاستنادا    االستباقنقسم  و ي     

  ).(Annonceو االستباق  كإعالن  ، )Amorce(االستباق  كتمهيد  

  ( Amorce ): كتمهيداالستباق   -1

حمتمل  احلدوث  يف  أوع  ما هو  متوقّ  إىلع  التطلّ "  الروائية  و الغرض منه   لألحداثهو عملية  استباق     

  . إشاراتتظل  جمرد  أوحتدث   أنكن  عات  ميو هذه التطلّ  )1(".عامل احلكي

  ( Annonce ) : االستباق كإعالن -2

اليت  سيشهدها  السرد  يف وقت   األحداثخيرب  صراحة  عن سلسلة  من " االستباقهذا  النوع  من   إن     

  .أحداثو التشويق  ملعرفة  ما سيحدث  داخل  الرواية  من إظهار  املتعة و تكمن  وظيفته  يف  ) 2(".الحق

  

  

  

  

  

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ   ــــ

  .133راوي ؛ بنية  الشكل الروائي، صحسن حب -1

  .137ص  ،املرجع نفسه  -2
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  ( Durée ) : المدة :المطلب الثاني

طي  آلخر بني  حلظات؛ حىت يغفقد ترتاوح سرعة النص الروائي  من مقطع  " نعين هبا  قياس  السرعة     

أن   ، ويتضح لنا    )1("سطرأيام  قد تذكر يف بضعة  أمن الصفحات  و بني عدة    كبرياً   استعراضها عدداً 
اليت استغرقت  لبضع  ساعات    األحداث أن أوأسطر، األحداث اليت  جرت يف عدة سنوات يلخصها يف بضعة

  . عدة صفحات يفيتم عرضها  

 أويف الرواية ؛  من  حيث سرعتها   األحداثوترية  سرد "   أهنافيشري  للمدة على " حسن البحراوي" أما     

  .)2("بطئها

اخلالصة ، احلذف،  ": تدرس  املدة من خالل  التقنيات  احلكائية  التالية أنيقرتح  " جريار جنيت"و جند      

  )3(."املشهد ، الوقفة

تبطئ  مثل  يف اخلالصة  و احلذف ؛ و تسريع  احلكي تت  أوهلمامستويني ؛  إىلو تنقسم هذه التقنيات        
  .تمثل   يف املشهد  و الوقفةاحلكي ، ي

  السرد السريع    / أ

النصوص  القصصية؛  و تعتمد بدورها على  التقنيات  اليت هتتم  ببناء  أهمسريع  السرد من تعترب  عملية ت     
  ).اجململ( واخلالصة) قطعال(احلذف: نيتني  متمايزتني مها تق

دت  و قد تعدّ  األحداثتساعد  على تسريع  حركة سري  هو تقنية زمنية:  ( L’ellipse )الحذف -1

  فرتة   بإسقاطتقضي  تقنية زمنية "وهو عبارة عن )4("اإلضمار القطع، الثغرة،القفز،" التقنية  منهاهذه  تسميات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ   ــ

  .102رية  و التطبيق، ص ة يوسف ، تقنيات  السرد يف النظأمين -1

  .119حسن حبراوي ؛ بنية  الشكل الروائي،  -2

  .109جريار جنيت،  خطاب  احلكاية، ص  -3

  .81نقلة حسن أمحد العزي، تقنيات السرد و آليات  تشكيله الفين، ص  -4
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  )1(. "أحداثئع  و دم  التطرق  ملا جرى فيها من وقاقصرية  من زمن القصة  و ع أوطويلة  

                .ما حدث فيها إىليشري   أنزمنية  يقوم الروائي  بتجاوزها  دون   أن احلذف هو فرتةو يتضح لنا     
احلذف املعلن، احلذف الضمين ،احلذف ":ذف و هيمن احل أمناطو أشكال ثالثة  "جريار جنيت"قد حدد و 

  )2(."االفرتاضي

غري حمددة  للفرتة   أوحمددة   بإشارةب أي املصحو الزمين الصريح   اإلسقاط"و هو :ف المعلنالحذ - 1 

بشكل   إما من احلذف ينص الروائي فيه على املدة الزمنية املسقطة أن هذا النوع مبعىن )3(".اليت  يقفز عليها 
  .إليها  باإلشارةيسكت  عن  املدة املسقطة  و يكتفي   إما صريح  و واضح  و

لقارئ  كن  لمي إمناو اليت    يصرح يف النص بوجودها  بالذات،تلك اليت ال" و يعين :الحذف  الضمني   - 2 

  )4(. "ستمرارية السرديةحنالل  لالا أويستدل عليها  من ثغرة  يف التسلسل  الزمين   أن

املسكوت   الزمنيةغري حمددة  للمدة   أوحمددة  إشارةفهذا النوع  على خالف النوع السابق ،  الذي يتضمن     
يكتشفه  حبدوث  خلخلة  يف االستمرارية   أنحتديد  زمين ، و على القارئ   أيعنها ؛  فهو خيلو  متاما  من 

  .الزمنية

احلذف ميكن  وضعه  يف نفس اخلانة  مع احلذف   و هذا النمط  من   :االفتراضي  الحذف - 3 

ذف بعد احل  األخريةالدرجة    يف  يأيت" اء  على التحديدشرتك  معه  يف التعقيد  و االستعصي إذاالفرتاضي  
... واضحة  تسعف  على تعيني  مكانه أو الزمان  الذي يستغرقه   قرائن  ويشرتك معه  يف عدم  وجود الضمين  

  يف  ما قد  تالحظه  من انقطاع  إىلناد االستبعرفته سوى  افرتاض حصوله من طريقة  مؤكدة  ملفليس  هناك  

  

  .156صحسن حبراوي ؛ بنية  الشكل الروائي، -  1 

  .159املرجع نفسه، ص -2

  .159املرجع نفسه، ص  -3

  .119جريار جنيت ، خطاب  احلكاية، ص -4
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يظهر  من خالل انقطاع  قد طريقة  تدل عليه ، و  أوقرائن   أيةفال توجد  )1(".االستمرار  الزمين  للقصة
  .استمرارية  الزمن

   ( Sommaire ) :الخالصة  - 2 

 و كل هذه التسميات )2(".التلخيص، و اخلالصة  ، اإلجياز ،اجململ :"  تتعدد تسميات هذه التقنية فنجد     
جرت  يف سنوات    أهناو وقائع  يفرتض   أحداثصة يف احلكي  على سرد  تعتمد اخلال" إذذات معىن  واحد 

 )3(".كلمات  قليلة  دون التعرض  للتفاصيل  أواسطر   أوو اختزاهلا  يف صفحات  ،ساعات  أوشهر   أو
مع تقنية احلذف  على تسريع  السرد  و ذلك من خالل  تلخيص   تعترب  النمط الثاين  الذي يعمل فاخلالصة  

إذ "  :ايف قوهل"  سيزا قاسم" ةكده الباحثموجزة  و هذا ما تؤ   يف عبارات أو سنوات جرت يف شهور    أحداث

  )4(."أهنا جديرة  باهتمام  القارئزمنية  ال يرى املؤلف  يف املرور السريع  على فرتات    تمثلدور  التلخيص  ي أن

  :فيما يلي   "سيزا قاسم"لخصها  و هلذه التقنية  وظائف  متعددة  ت

  .املرور السريع  على فرتات  زمنية طويلة   - 1"

  .تقدمي عام للمشاهد و الربط  بينها - 2

  .جديدة  تقدمي عام  لشخصية  - 3

  .عرض  الشخصيات  الثانوية  اليت  ال يتسع  النص  ملعاجلتها  معاجلة تفصيلية  - 4

  .اإلشارة  السريعة  إىل الثغرات  الزمنية  و ما وقع  فيها من أحداث - 5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــ

  .164حسن حبراوي ؛ بنية  الشكل الروائي، ص  - 1

  .86،صالسرد و آليات  تشكيله الفيننقلة حسن أمحد العزي، تقنيات  - 2

  .76محيد حلميداين،بنية النص السردي، ص - 3

  .83سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  - 4
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                   بحث في المفاهيم و األنواع  و المستويات.............................................. الفصل األول

  )1(".جاعرت تقدمي  االس - 6

و جندها  ،هلا يف  الرواية   أمهيةوسيلة  سردية  تقوم  بالقفز  على الفرتات  الزمنية  اليت ال  إذافاخلالصة         
  .القتصاد  يف احلكيباإلجياز  و استوى البنائي  و اجلمايل  للرواية ؛ فهي تسمح  تلعب  دورا  هاما على امل

  السرد البطيء -ب

و متديده   احلكي  فتبطئل  تقنييت اخلالصة  و احلذف، مثلما تعمل السرعة  على تسريع  احلكي من خال      
  :تقنيتني  و مها  إىل  أيضاحيتاج 

يف كثري  من الروايات    يأيتاملقطع  احلواري  الذي " و هو تقنية  سردية  تعين : ( Scène )المشهد  -1

  )2(".يف تضاعيف السرد

يات  و هي حيث  نرى الشخص بتزامن احلدث و النص،هد شيتميز امل ":اعرفه بقوهلت" سيزا قاسم"و جند     
جريار "خالل  قول  من أكثرو تتضح لنا هذه التقنية   )3(."و حتلم تتحرك  و متشي و تتكلم و تتصارع و تفكر

 )4(".و القصة  حتقيقا عرفيا ي يف الزمن  بني احلكايةتساو  املقطع  احلواري الذي حيقق:"هو املشهد أن " جنيت
  زمن القصة،و تربز  الشخصيات املدة املستغرقة  يف تغرقة  يف زمن احلكاية هي نفسها املدة املس أن أي

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــ

  .87نقلة حسن أمحد العزي، تقنيات السرد و آليات  تشكيله الفين، ص  -1

  .78محيد حلميداين،بنية النص السردي، ص  -2

  .95سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  -3

  .108جريار جنيت ، خطاب  احلكاية، ص  -4



31 
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      النفسية    األبعادالكشف  عن " الشهد  يساعد يف  أنو هي  تتحرك و متشي  و تتكلم مبعىن   يف املشهد

  )1(".ية  اليت  يعرضها  الراوي  عرضا  مسرحيا  مباشرا ، و تلقائياو االجتماعية  للشخصيات  الروائ

يتوزع بني احلوار  الداخلي  لدى   ، وجند أن املشهدفالشخصيات يف املشهد متنح  فرصة للتعبري  عن نفسها      
  .من طرف أكثراحلوار اخلارجي  بني  أوالشخصية  الواحدة  

  :  ( Pause )الوقفة  - 2

          بأهنا حركة  السرد  و تعرف  الوقفة إبطاءاالسرتاحة ، و تعترب  تقنية  من تقنيات   أيضاو تسمى       
ة ، عادة  انقطاع  السريورة  الزمني  يقتضي فالوصف،الوصف ف إىل جلوئهينة  حيدثها  الراوي بسبب  توقفات  مع"

  )2(".ل  حركتهاو يعطّ 

مما    األحداثلتقنية الوصف ، حيث تتوقف   إلقحامه هذه التقنية  تفسح اجملال  للراوي   أنمبعىن       
جريار  "دية  يربزها  ر كبرية  يف العملية   الس  أمهية سار الزمين،و للوقفة  الوصفيةورة  قطع وترية  املر يقتضي بالض

جند  سردا  أن نه من العسريفإل على نصوص خالصة  يف الوصف ،كن  احلصو ممن امل كان  فإذا"يف قوله  "جنيت

  )3(".خالصا

  .حتتوي  على تقنية  الوصف أنهلا   النصوص السردية ال بدّ  أنمبعىن      

  : ( La fréquence )التواتر  :المطلب  الثالث

   :حيث عرفه بقوله"  جريار جنيت" هو املستوى الثالث الذي تعرض له

  فهو مظهر  ...  بني احلكاية والقصة) التكرار  بساطة عالقات أكثربعبارة  أو(عالقات التواتر أي،ما امسيه تواتراً "

ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ـ

  .133نة يوسف ، تقنيات  السرد يف النظرية  و التطبيق، ص آم -1

  . 76السردي، ص حلميداين،بنية النص محيد  -2

  .78املرجع نفسه، ص - 3



32 
 

                   بحث في المفاهيم و األنواع  و المستويات.............................................. الفصل األول

       التواتر  هو  جمموع  عالقات  التكرار  بني  النص  أن؛ مبعىن  )1("للزمنية  السردية   األساسيةمن املظاهر 
  : أنواعو احلكاية ، وهو 

  .يروي مرة واحدة ، ما وقع  مرة واحدة أن:  املفرد أوالتواتر  الفردي  - 1

  .يةمتناهية ؛ما وقع  مرات  المتناهيروى مرات ال أن:  التوتر  التفردي  الرتجيعي  - 2

  .يروى  مرات  متناهية ، ما وقع  مرة واحدة أن :التواتر  التكراري   - 3

  .ما وقع مرات  ال متناهية) بل دفعة  واحدة(يروى  مرة واحدة ،  أن :التواتر الرتددي 4

بالتكامل  مع بعضها  البعض   تتصف و التواتر؛؛ الزمنيةتيب الزمين  و املدة الرت   أننستخلص من كل هذا       
  .من خالل  احتادهم  يف تشكيل  بنية الزمن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ   ـــــــــــ

  .47جريار جنيت، خطاب  احلكاية، ص-1
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  البنية المكانية: المبحث الثالث 

ص القصصي أو املسرحي؛ و هو ؛ الن ةداجلوهرية املوجودة  يف كّل  من القصي ويعد املكان البؤرة الضرورية      
  . األنواعل  املشرتك بني  هذه العام

كاية بدون مكان ، و ال وجود  حتصور  حمورياًّ يف بنية السرد؛  حبيث ال ميكن مكوناً " يعترب فاملكان     

  )1(."كل حدث يأخذ  وجوده  يف مكان  حمدث و زمان  معني   أنذلك  خارج املكان  ألحداث

فناً  زمنياًّ ،   األولكانت الرواية يف املقام   إذو "و للمكان أمهية كبرية ال تقل  كثريا  عن أمهية  الزمن ؛     
رعة ، فإهنا  من جانب  آخر ، ة السجو در   اإليقاعملقاييس  مثل سيقى يف بعض تكويناته و خيضع يضاهي املو 

       )2(".ه الفنون التشكيلية  من رسم  و حنت يف تشكيلها  للمكان تشب

يف بعض تكويناته وخيضع ملقاييس مثل يضاهي املوسيقى مبعىن إذا كانت الرواية يف املقام األول فنا زمنيا     
  .اإليقاع  ودرجة السرعة فإهنا من جانب آخر تشبه الفنون التشكيلية من رسم وحنت يف تشكيلها للمكان:

خرى  ة تربطه  بالعناصر  احلكائية  األمن املؤكد ؛إن املكان  عنصر  من عناصر السرد  له عالقات وطيد و    
ذه العالقات ؛ و لذلك  فاملكان  و تنعدم أمهيته خارج  ه السردية ، و الرؤيات األحداثللسرد؛ كالشخصيات و 

  .اليت  يبىن عليها  احلدث   األساسيةحد العوامل  أ

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

  .99،ص2010، 1؛ منشورات  االختالف، اجلزائر،ط)تقنيات و مفاهيم(حممد بوعزة،حتليل النص السردي -  1

  .63محيد حلميداين،بنية النص السردي، ص  -2
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طلق  عليه اسم إن جمموع األمكنة هو ما يبدو منطقيا  أن ن"  فنجده يقول"  محيد حلميداين"أما  الباحث      
ن للفضاء ، و مادامت  األمكنة  مشل  و أوسع  من معىن  املكان و هو هبذا  مكوّ فضاء  الرواية  ألن الفضاء  أ:

هو الذي  يلّفها  مجيعا  إنه  العامل الواسع   ن فضاء  الروايةة ؛ فإغالبا  ما تكون متعددة  و متفاوت  يف الروايات

  )1( ".الذي يشمل  جمموع األحداث  الروائية

و نستشف من هذا القول إن الفضاء أهم و أوسع من املكان، أي أن الفضاء ميثل الكل بينما املكان جزء     
  .منه

ن لغوي ختليدي تصنعه  اللغة األدبية  من مكوّ " ملكان الروائي  بالدرجة األوىل  على اللغة فهو و يتأسس  ا    

،  و فراغات، ماكن  على أنه أشكال  وأحجام ىل األفالروائي  ال ينظر  إ )2(".ألفاظ  ال من  موجودات و صور

حتمل كثريا من الدالالت اجلمالية    )3(" رموز لغوية"و مناظر، و أشياء ، و ألوان  خمتلفة ، بل  باعتبار  كل هذا 
  .و الوظائف  الفنية 

صيات  داخل جمال  األحداث  نظرًا للمساحة  اليت خكما يلعب  املكان دورًا هاماًّ  يف حتديده  حلركة الش    
ك  فيه ، و مدى  انغالقه  و انفتاحه، ضيقه و اتساعه؛ و جند هذه احلركة  تكتسب  مينحها  للشخصية  اليت تتحر 

  .حريتها  يف األماكن  املفتوحة  و تنحصر  و تنكمش يف األماكن  املغلقة
  

  

  

  

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

  .32آمنة يوسف ، تقنيات  السرد يف النظرية  و التطبيق، ص -1
  .127، ص2003ط،.،داألردنالنص لدراسة بنيوية يف األساليب السردية ،دار الكندي للنشر و التوزيع،سليمان كاصد، عامل -2

  .94،ص1986، 1دار  احلداثة للطباعة و النشر ،بريوت،لبنان،ط جنيب حمفوظ، عثمان بدري، بناء الشخصية يف روايات -3
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 ( L’espace ouvert ): المكان المفتوح  :المطلب األول

اإلمساك  مبا هو  جوهري  فيها أي " يف الرواية ، إذ أهنا  تساعد  على  لألماكن املفتوحة  أمهية بالغة      

  )1(".جمموع القيم  و الدالالت املتصلة هبا

باالنتقال  ، مبعىن أن األماكن املفتوحة  تتميز بالالحمدودية  و احلرية ؛ حيث  يسمح  فيها  للشخصيات        
  .حد دون قيد أو تدخل  من أ

  )   ( L’espace fermer :المكان المغلق :المطلب الثاني

و السكن؛ و هي أكثر   املكان  املغلق هو املكان الذي  تتسم  مساحته  باحملدودية  كمكان  للعيش     
األمكنة  ارتباطًا  باإلنسان ، و أشد  التصاقًا  حبياته  اليومية  و يبقى  فيها فرتات  طويلة  من الزمن سواء  

  .بإرادته أو بإرادة  الغري

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــ

  .79حسن حبراوي،بنية  الشكل الروائي،ص -1
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  بنية الشخصية: المبحث الرابع

  :الشخصية مفهوم :المطلب األول

عليها العمل  اليت يرتكز األساسيةمبثابة البؤرة  و هي السردية، عنصرا هاما من عناصر البنيةتعترب الشخصية       

إذ يستحيل علينا   )1(".بال شخصيات أعمالكما ال يكن تصور   فال ميكن تصور قصة بال أعمال" ي السرد
    األدبية الساحة اشاهدهتو نظرًا للتطورات  اليت  ،أحداثهالعثور  على نص سردي  خال  من شخصيات تدير 

نشوء  إىلو النقدية ، و اختالف  الرؤى  و املناهج  اليت اعتمدها  املنظرون  و الدارسون  يف حبوثهم  مما أدى  
 من حلم  - ) أو شخص(شخصية حقيقية " اختالف  حول مفهوم  الشخصية  فهي لدى  الروائيني  التقليديني 

  أهنم مبعىن   )2(".قع  اإلنساين  احمليطة  حماكاة  الوار رو ية تنطلق  من إمياهنم  العميق بضألهنا  شخص  -و دم
  .  حياًّ  كائناً    أهناتعاملوا  مع الشخصية  على أساس  

سوى كائن من ورق  هي  ما"أن الشخصية  الروائية  نقادهاخيتلف يف الرواية  احلديثة  فريى    األمربيد أن        
 أنو مبخزونه الثقايف  الذي يسمح  له )  الكاتب(ألهنا  شخصية  متتزج  يف وصفها  باخليال  الفين  للروائي 

أي أن الشخصية عندهم تعترب وحدة نصية ال  )3(." يف تكوينها وتطويرهاو يضخم   يبالغيضيف  و حيذف  و 
  .حقيقية من ختيل الكاتب داخل النص الروائي فليست شخصية  امتداد هلا خارج بنية النص الذي حيتويها؛ فهي

و وقائعه، إذ  يستخدمها   الروائي ، فهي مولدة ألحداثه و تعمل  الشخصية الفنية  كمحرك أساسي  للعمل     
     حيث تلعب  الشخصية دورًا رئيسياًّ و مهماًّ يف جتسيد  فكرة الروائي  ، "  الروائي كأداة  لتصوير  األحداث ؛

  )4(."العمل  الروائي  أحداثو هي من غري شك  عنصر  مؤثر  يف تسيري 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ
وراس، األ ،منشورات)مقارنة يف السرديات(جويدة محاش ،بناء الشخصية يف حكاية  عبدو و اجلماجم و اجلبل  ملصطفى فاسي -1

  .96،ص2007ئر،دط،اجلزا

  .34آمنة يوسف ، تقنيات  السرد يف النظرية  و التطبيق، ص  -2

  .34،35املرجع نفسه،ص-3

  .20،ص1980السعودية،، دار الفيصل الثقافية للطباعة العربية ، 37العددفيصل،ال نصر الدين حممد، الشخصية يف العمل الروائي،جملة - 4
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  و نستنتج من هذا أن الشخصية تعد من أهم مكونات النص السردي ملا تضفيه على األحداث من حركة      
  .و سيطرة يف اآلن نفسه

  :أنواع الشخصيات :المطلب الثاني

و معاجلتها احلياة و طريقة  تفكريها   يف  أغراضهاد لكلِّ رواية شخصيات  تربز  طبيعتها و تصرفاهتا ، و حتدّ     
للقضايا، و أهدافها، و ترتجم خبايا  نفوسها و مكنوناهتا ، و تتنوع  الشخصيات يف الرواية  بني رئيسية ،ثانوية، 

  .عابرة

اليت  " الشخصيات  الفنيةو هي الروائية اليت تقوم عليها األعمال  هي الشخصيات  :الشخصيات الرئيسية -أ
أحاسيس ، و تتمتع  الشخصية   ويصطفيها  القاص  لتمثل ما أراد  تصويره أو ما أراد  التعبري  عنه من أفكار  

  )1(".احلركة داخل  جمال النص  القصصي الفنية  احملكم بناؤها  باستقاللية  يف الرأي ، و حرية  يف

تشارك  يف منو احلدث  القصصي و بلورة "و هي اليت  : أو الشخصيات  المساعدة:الشخصيات الثانوية  -ب

  )2(."من وظيفة  الشخصية الرئيسيةيف تصوير  احلدث، و يالحظ أن وظيفتها أقل  قيمة    اإلسهاممعناه  و 

، يكون  األحداثالشخصيات اليت ناذراً ما تظهر  على مسرح  و هي  :الشخصيات المشاركة أو العابرة  -جـ
  .ظهورها عابرا مرهوناً بسّد ثغرة سردية حمدودة جداًّ 

 :أهمية الشخصية :المطلب الثالث 

 أساس  بناء الرواية النقادتربها حيث  يعالشخصية  لبنة هامة  من اللبنات احملورية  يف البناء  السردي ، تعترب     
و الزالت  حمل  كانت  ر حول األحداث ،حيثاليت تدو  و جمال املعاينكار ، مركز األف و سبب جناحها، فهي

دي   أي  ال وجود ألي عمل سر األدبية ، فمن  خالهلا  يتم  تنظيم  معظم  عناصر  الرواية،  اهتمام  الدراسات
  يث أن احلوار  ال ميكن أن روائي يف  غياب الشخصية ،الن العناصر األخرى مرتبطة بالشخصية،ح

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ
  .45،ص2009اجلزائرية املعاصرة،دار القصبة للنشر و التوزيع، اجلزائر،دط، القصة القصريةتطور  البنية الفنية يف  شريبط أمحد شريبط،- 1

  .45املرجع نفسه، ص-2
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لألحداث ، و الشخصية   ال تتحرك  يف غياب شخصية حمركة  حوارية؛ و األحداث يكون  دون شخصية 
تتحرك  ضمن الفضاء  الزماين  و املكاين ، و هي  اليت تأيت  على لساهنا السرد، و يتمحور  حوهلا املضمون  

أهنا  " :الشخصية  و دورها  بقوله    أمهية  للقارئ ،  و يؤكد  عبد املالك  مرتاض إيصالهالكاتب يود  الذي
 إن قدرة الشخصية على تقمص... آخر  من املشكالت السردية قادرة  على ما ال يقدر  عليه أي عنصر  

إن  لالقو  و من خالل هذا ميكننا )1(".اليت  حيملها  إياها  الروائي  جيعلها يف وضع  ممتاز حقا املختلفة األدوار

 .اختياره للشخصيات هي بطريقة جيدة األحداث أهم أداة يستخدمها الروائي لتصوير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
  .79،ص1998املعرفة،الكويت،نظرية الرواية  حبث يف تقنيات  السرد،عامل يف عبد املالك مرتاض،  - 1



 

 

 

 الفصل الثاني

 البنية  الزمنية  في رواية                  

 " في الطريق إلى المرج"
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  "المرج إلىفي الطريق "البنية  الزمنية  في رواية   : الفصل الثاني

  :من خالل " املرج إىليف الطريق "لرواية  للزمن سنتطرق  يف دراستنا 

  .االسرتجاع و االستباق :الترتيب 

  .تبطئتهمن خالل  تسريع  السرد  و  :المدة

  .التواتر 

  .و ذلك لنتمكن  من الكشف  على أهم مميزات  البنية الزمنية  هلذه الرواية 

  :البنية الزمنية  من خالل  الترتيب  الزمني

الوراء  حيث  ماضي  إىل ع  األول من الزمن  احلاضر الزمين  بنوعيه ، حيث يتجه  النو يتمثل  الرتتيب       
  انالنوع نمستقبل  األحداث ، و يسمى  هذا إىلاضر  الرواية  األحداث ،  يف حني يتجه  النوع الثاين  من ح

  .باالسرتجاع  و االستباق  و جندمها  يتمثالن يف  الرواية بشكل بارز

  :االسترجاع_أ

جند أن تقنية  االسرتجاع  هي أكثر  من التقنيات حضورا  "  املرج إىليف الطريق " من خالل دراستنا  لرواية       
يف الرواية ،فالروائي قام باسرتجاع أحداث سبق وقوعها قصد إمدادنا ببعض املعلومات عن الشخصيات ، و جند 

لنص  اأن االسرتجاع يساهم يف طي  املسافات و ردم الفجوات أو الثغرات اليت خيلقها السرد، و بث احليوية يف

  )1(."و التماسك،واإليهام احلقيقيق ،  ليحقق غايات فنية أخرى منها التشوي"السردي و جعله أكثر حركية

  

  

  

  

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .113،ص2010، 3ميىن العيد، تقنيات  السرد الروائي  يف ضوء  املنهج  البنيوي ، دار  الفارايب ،لبنان ،ط - 1
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،أوهلا االستذكار الذي متثل يف حوار دار بني الزوجني زهرة لقد وردت يف الرواية مقاطع استذكارية كثرية       
  :والطاهر،ذكرت فيه قصة أم عمار

:   ذكرته بقصة أم  عمار مع  رغيف البلوط  الذي قدمته  غذاء  له ذات  يوم فقال  يسأهلا طالبا  التوضيح أكثر"
  .    و ما قصة أم عمار مع ابنها؟

  :فأجابته

  )1(."لم تكن بردا و سالما عليه؟من بطنه، ف نار بداللقد أمسك  به و أطعمه ال - 

عاشها سكان  القرية جراء   جاء على لسان زهرة؛ يصور فيه الروائي  املعاناة  اليت الذيهذا االستذكار  إن     
  .و اجلوع  الذي فرضه  االستعمار على السكان الفقر

يف طريقه   و هو أيضا  و مع الشخصيات  نفسها  أثناء  توديع  زهرة لزوجها  الطاهر   اتاالسرتجاعمن      
إضافة  ملا كانوا  يقومون  به من تدريب  ":محرة  يقول الراويإذ تذكره  باستعماالت  الثوار لأللشراء  بغل جديد؛

ظهره  الربيد  مث مبركز ما  وضعوا  على االتصال    أرادواإذا   وااملراكز ،فكان إىلالربيد    إيصالله على  نظام 
املراكز  املقصودة   إىلفيمشي لوحده  و يوصل  الربيد ) أر؟أمش(و قالوا له إليهله  اصاملراد إي إىل املكاندفعوا  به 

  )2(".دون أن يرافقه أحد

رغم احلصار الذي فرضه به  الثوار  لتنفيذ  مهامهم، م املثال  يسرتجع  لنا ما كان  يقو  فالسارد يف هذا      
  .يتضمنان  اسرتجاعات ذات  املدى القريب من  املثالني  السابقني  اجليش االستعماري  عليهم، وكلٌّ 

و هي تتذكر  " :الروائي بقوله  اتذكر زهر لشهيدة زكية  و يبينه أيضااالسرتجاعات  قريبة املدى  ومن     
  )3(."أصلهمن   األمينيفة  برتت هبا  قدمها  الشهيدة  زكية  اليت رمتها طائرة  مغرية  بقذ

الفرنسي ،و الذي  خالل  هذا االسرتجاع  تتذكر من جديد  احلادثة املؤملة  اليت قام  االستعمار زهرة من إن     
  .حىت احليوانات و ال السكان و ال األكواخمل تسلم  من مدافعه  ال املنازل و ال 

      
ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11،ص2007املرج،مطبعة  املعارف،عنابة،دط، إىلحممود بن محودة، يف الطريق - 1
 .12املصدر نفسه ، ص- 2
 .15املصدر نفسه، ص_ 3
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ومع هذا النوع من االسرتجاعات  و  مع الشخصية نفسها  و هي تتذكر زوجها الطاهر  بعد أن استشهد         
مث قالت  ..تأوهت  ...مث ميشي... ،ينهضتذكرت حركاته و سكناته ، يدخل ، خيرج، جيلس :" يقول الراوي

  :بصوت  خافت جداًّ تصف نشاطاته 

  ألف أن جيلس  و حوله  السكان متحلقني  فيعطي  هلم التوجيهات  و النصائح  و الدروس  الدينية ، حيثهم  - 
  )1(" ! فيها على اجلهاد  و مواصلة الكفاح  املسلح  كان و أصبح و كأنه مل يكن شيئا؟

يربز لنا هذا املقطع االسرتجاعي القريب املدى األيام املؤملة اليت عاشتها زهرة بعد استشهاد زوجها       
ل حتركاته و تفاصيله، فحادثة استشهاده مل تكن صدمة على زهرة فقط بل كانت  واقعة أليمة  ذكره  بكالطاهر،فتت

صورة العم الطاهر :"و رمضان الطاهر فيقول لكل سكان القرية، و هذا ما يؤكد كالم  الراوي حني  تذكر مسعود 
                                   )2(."عجرفة املستعمر، وشريط الذاكرة يعيد إليهما املأساة حبذافريهاتعيد إليها 

دقية اليت وردت على لسان رابح يف ذكره لبنجاعات ذات املدى البعيد كجهة أخرى تتوفر الرواية على اسرت من 
به وأبلى " جنان عياد"على مركز 1945 ماي 08لقد استعمله أيب يف هجوم " :والده وهو يشيد مبا قدمه فيقول

  )3(".مصطفى وفرحات و علي، بالء حسنا جانب إىل

  و 1945ماي  08تصور لنا أحداث وائي من خالل هذا االستذكار يقدم شهادة نابضة باحلياة،إن الر      
مصطفى وفرحات وعلي من بني الثوار الذين حتملوا املسؤولية اجتاه رابح إىل جانب  الدو كيف قاومها الثوار وكان 

  .منقطع النظري وطنهم وأبلوا بالءً 

يف الذي استشهد  تذكر والده:" يف الرواية كالم الروائي عن إبراهيم ةومن االسرتجاعات بعيدة املدى املوجود     
  )4(."ة وعنيفة ضد املستعمر الغاشموهو يؤدي واجبه النضايل يف مقاومة عارم 1945الثامن من ماي 

فالراوي من خالل هذه االسرتجاع استطاع أن يسلط الضوء على نضال وبطوالت الشعب اجلزائري خالل       
  .فرتة االستعمار والشجاعة اليت كانوا يتحلون هبا يف مقاومة العدو الغاصب من أجل اسرتجاع استقالهلم وحريتهم

ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ
  .26،27، صالسابقاملصدر  -1
  .35، صنفسهاملصدر  -2

  .53املصدر نفسه، ص -3

 .74املصدر نفسه، ص -4
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ملدى القريب، كان هلا دور مهم يف تقدمي امما سبق جند أن هذه االسرتجاع بنوعيها ذات املدى البعيد و       
معلومات وأحداث سبق وقوعها، وقد اعتمد املؤلف على هذه التقنية اليت حتقق التوازي واملسايرة بني املاضي 

ذلك إىل الذاكرة وخمزوهنا، وتتميز دالالت املاضي املسرتجع يف نص الرواية من خالل واحلاضر مستندا يف 
الرواية لنجد  تالذكريات األليمة اليت كان حضورها طاغي يف النص ، فيربز املاضي كمأساة ومعاناة لشخصيا

ظ على هويتها شخصيات هذه الرواية من أجل احلفا واملعاناة خاضتها أنفسنا أمام تاريخ طويل من الصراع
وعلى بعض  على أحداث الثورة يف هذه القرية تعرفنا ريق، فعن طريق هذه املقاطع االستذكاريةوانتمائها وتارخيها الع

  .الثوار الذين استشهدوا يف سبيل وطنهم
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  اقستباإل

أقل من االسرتجاع الذي حضر بكثرة، فنجد االستباق من "يف رواية يف الطريق إىل املرج " يأيت االستباق       
 ن يرد اجلميل إىل تونس الشقيقة إنقرر رابح أ" :مثل ما قرره رابح يف نفسه إن استقلت اجلزائر حيث قايل الروائي

هو بقي على قيد احلياة ولو بكلمة شكر يوجهها إىل شعبها األيب، أو يزورها مشيا على األقدام تعبريا عن تضامنه 

فهذا استباق حلدث توقعه  )1(".االنتصار والتقدم واالعتناق يا لشعوب املغرب العريب املزيد منمعها، هكذا متمن
  .يد احلياة رد اجلميل إىل تونس إن بقي هو على قرابح مستقبال ب

اهللا يبلغ :" كما جند االستباق أيضا يف مثال آخر، وهذا ما نلمسه يف قول حفصة البنيها رابح       
لقرية النائمة على سفح اجلبل سرتى وا ،والنصر حليفكم والفجر على وشك الطلوع...الثورة ثورتكم...مرادكم

  )2(".إليها ابتسامتها بل الوطن كله النور بإذن اهللا وستعيدون

وهذا االستباق عبارة عن دعاء دعت به األم حفصة البنها وجلميع الثوار املناضلني من أجل حترير الوطن من      
  .بطش االستعمار

متنيت لو أين "ع أخرى من الرواية، يف مثل ما متناه احلارس عندما قابل رابح فقال كما ورد االستباق يف مواض       
القادمة على رأس قائمة رابح من أنه سيكون يف املرة بنصييب من األسلحة واأللبسة ، فطمأنه ذهبت معكم واتيت 

العبور سيكون من طريق النظام فقط وقد حسمت . ذين سيذهبون إىل تونس لإلتيان بالسالح والذخريةاجلنود ال

وذلك بالذهاب إىل تونس  فهذا استباق حلدث سوف يقوم به احلارس رفقة رابح)3(" .الثورة فيه منذ وقت بعيد
  .وإمداد  الثورة بالسالح والذخرية 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ

  .56، صاملرجحممود بن محودة، يف الطريق إىل  - 1

  .51املصدر نفسه، ص  - 2

  .51املصدر نفسه، ص  - 3
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  ستباق كإعالناإل

عليه  فالت ، وسأنقضجماال لإلترك له أ لنوأنا " :رد املعمّ توعّ نوع من االستباق يف قول إبراهيم يجند هذا ال     
قّبعته مطّية األرجل يا هلا من فرصة  ألجعلن...تيجة يف وقت قصري جداًّ؟يف ثوان معدودة مث أعطيكم الن

عن إعالن حلدث سوف  هذا السرد عبارة) 1(".وستكون خماليت هذه على موعد البتالع رأسه الكبري...ناجحة؟
همته بنجاح، بقطع مليعود الروائي ويتحدث عن اجناز إبراهيم ) 79-78(وبعد حوايل صفحتني  يقع الحقا إذ

توجه املعمر يتفقد أنعامه " :ذلك من نص الرواية حيث يقول الروائي س املعمر وفصله عن جسده و نستشف رأ
ظهر بعد أن أغلق فمه وقد أحىن رأسه يراقب مدى جودة احلشيش، وإبراهيم يتهيأ لطعنه عموديا على مستوى ال

ا عمد إىل رأسه ففصله عن جسده مث وضعه يف عنده...طا عليه إىل أن لفظ أنفاسهبيده األخرى وبقي ضاغ

وقد جعل الروائي حديث إبراهيم واقع احلدوث إذ حتقق ما كان يصبوا إليه بقطع رأس املعمر  )2(".خمالته وخرج
  .تحرير الوطينوأخذه كدليل من أجل االنضمام إىل صفوف جبهة ال

  ستباق كتمهيداإل

كانت حتلم بيوم سعيد جيئ فيه " :ما تتمناه زهرةاالستباق جنده يف قول الروائي عن ومن مناذج هذا النوع من      

  )3(".النصر ظافرا تستقبله بالزغاريد والرقصات احللوة واألغاين اجلميلة واألناشيد املدوية

عند مساعها أن غري أن األمل تبخر لديها " غري أن هذا مل يتحقق لديها ليعود الكاتب ويؤكد ذلك بقوله     

 استقاللحدث تتمىن وقوع عن قريب، وهو  إىلفزهرة استبقت  )4("القرية من جديد العسكر قد عاد يطوق
  .ر وحماصرته للقرية من جديداجلزائر، إال أن هذا احلدث مل يتحقق ليتبّخر حلمها حيث شاهدت عودة العسك

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .76املصدر السابق، ص  - 1

  .79، 78املصدر نفسه، ص  - 2

  .33املصدر نفسه، ص  - 3

  .33املصدر نفسه ، ص  - 4
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ويف األخري ميكن القول أن الروائي حينما عمد إىل استخدام تقنية االستباق حلرصه على تأكيد قدرته      
مستقبلي لألحداث اجلزائرية وجتاوز الواقع املر بعد أن  افوقوعها، إنه إستشر اإلبداعية يف التنبؤ باألحداث قبل 

طغى االستعمار يف البالد فسادا ودمر كل شيء، وقد جاء االستباق يف هذه الرواية على شكل تنبؤات عن 
مستقبل الوطن والكشف عن الوجهة الداخلية للشخصيات وقوة وعيها وإحساسها لفهم احلاضر وهدمه لقراءة 

  .قليل الورود فيها مقارنة باالسرتجاع" يف الطريق إىل املرج " ن، هلذا جاء االستباق يف رواية املستقبل وما سيكو 
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  :تسريع السرد

  الخالصة

لقليل ،أو حني  ا إالفال يذكر  عنها   أحداثتلخيص  وقائع  و  إىلالسارد   يلجأحيدث تسريع السرد حني      
  .ل زمنية  من السرد  فال يذكر ما حدث فيها مطلقايقوم  حبذف  مراح

واية، و يف أول  مثال سنقف  عند  األمثلة  البارزة  يف الر  أهمالتقنية  على  أن نقف من خالل هذهحاول سن     
 :لعميلة  حصوله على رغيف  البلوط  فيقول خماطبا  زوجته  زهرة اليت  شكت له  من قلة الطعام الطاهر   إجياز

مث  نرتكه جيف  و من مث نقوم  بطحنه ،ندقه  جيدا  ، مث   ..من البلوط  نقوم هبرسه  مجع قدر كبري إىلسنعمد "
م الطاهر هنا بتلخيص  املدة  الطويلة  اليت يستغرقها  حلصوله  على رغيف البلوط  يف و يق )1(".نصنع منه طعاما

  . بأكملهاسطرين  مرتفعا عن ذكر  التفاصيل 

  مل يبخل الطاهر على الثورة و لو يوما واحدا " أيضا  يف الرواية  قول الراوي و من املقاطع امللخصة للسرد      

)  2("االتصال.. الربيد..املؤونة .. احلراسة...  األوىلمات منذ انطالق الرصاصة دا يف تقدمي اخلدهو مل يذخر ج

كان    يعلمنا  مبا أنقام الروائي هنا بتلخيص سنوات خدمة الطاهر  للثورة يف سطرين  أيضا  و هدفه من ذلك 
  .ملساندة الثورة و الثوار  يبلي  به الطاهر  من تضحيات

" :فيقول األكربذجا  آخر  من التلخيص  يورده  الراوي عن شخصية العم رابح إىل جانب  هذا  جند منو       
كان   ..هناك مبرض عقلي  أصيبعن العم رابح األكرب  الذي قدم من فرنسا مؤخرا ، حيث  أمه إبراهيمسأل 

مث خيرجون  ال   أعماقهايعمل يف مناجم الفحم العميقة  املظلمة  مع ثالثة  من إخوانه ، يغوصون فتبتلعهم حىت 

و سنوات  رب األكعمد الروائي هنا على تلخيص حياة العم رابح   )3(" .فرق بينهم  و بني الفحم  املستخرج منها
القرية يف أسطر  قليلة  و ذلك ليبني  لنا حالة  الضياع و التشرد  اليت انتابت   إىلإقامته  بفرنسا حىت عودته  

  .هذه الشخصية  يف بالد  املستعمر

ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .11، صحممود بن محودة، يف الطريق إىل املرج - 1

  .27املصدر نفسه،ص - 2

  .72املصدر نفسه، ص  - 3
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" :و يف مثال آخر  عن اختزال  الروائي  حلياة شخصية  من شخصيات الرواية  ما قدمه  عن عائشة  بقوله      

عمل  ) 1(".و أدرجت  يف سجل  العوانس  األسىعائشة فتاة يف مقتبل  العمر أجهدهتا  الكواليس  و مزقها 
الروائي  هنا أيضا  على تلخيص  حياة عائشة  و هدفه من ذلك  تقدمي حالة  الشعب اجلزائري  بعد االستعمار  

  .الفرنسي ؛ و خاصة النساء اجلزائريات

  الحذف

من النماذج املمثلة لتقنية  احلذف خاصة  وجدنا العديد "يف الطريق إىل املرج" دراستنا لرواية من خالل      
عمار  صيات  عن االستخاحلذف املعلن بقسميه و من بني ما ورد  يف احلذف  احملدد املعلن  كالم  إحدى الش

  )2(".يف وجودهم استغرق قرناً و ربع قرن من الزمن خطأ:"هقولب

ستعمار  ء حمددا مبدة زمنية  عمد الروائي  على إسقاطها  لكي  ال يعيد  تكرار جرائم االاهنا جفاحلذف      
  .الذل و اإلهانة  أنواعهي  سنوات  ذاق فيها الشعب اجلزائري  كل اليت ال تعد  و ال حتصى ف

هذا العام ":مة  و زهرة ، فتقول فاطمة أيضا يف احلوار  الذي دار بني  فاط من احلذف جند  هذا النوع كما      

عام عظيم   بأنهدة الزمنية  اليت اندلعت  فيها الثورة  و صراحة عن امل ائيالرو  يعلن هنا )3(".الثورة أعوامالسابع من 
و سيولد  االستقالل  من سيكون هلذا العام شأن عظيم : "توج باالستقالل وهذا ما تؤكده فاطمة بقوهلا أيضا

  )4(".رمحه

  :على هذا النوع من احلذف  ما يلي من املقاطع و من الشواهد النصية أيضا       

   

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــ   ـــــــ

  .91املصدر السابق، ص  - 1

  .7املصدر نفسه، ص  -2

  .31املصدر نفسه ،ص  -3
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  )1(."1945ماي 08أثناء  انتفاضة   بدأ عمي هبا املقاومة"كالم القائد عن بندقية  عمه

  )2(".على مركز جنان عياد  1945ماي  05لقد استعمله أيب  يف هجوم " :و كالم رابح عن بندقية أبيه  أيضا 

  )3(".1945ماي  08تذكر  والده  الذي استشهد  يف "  :حيث يقول الراوي لوالده إبراهيمو تذكر 

و تكّررت هذه   1945ماي  08لقد أعلن يف هذه املقاطع  الثالثة  صراحة عن املدة اليت حذفت و هي      
املّدة عّدة مرّات  و ذلك لتأكيد على ما حتمله  هذه الفرتة  الزمنية من قسوة  على شخصيات  الرواية  فكل  من 

  .ها كّل آالمه  و عذابه هذه الشخصيات  له فيها  ذكريات  مرّة  و هو حيذفها  خمتصرا  في

  لفرتة الزمنية  اليت وقعت  فيها حتديد صريح  ل إىلمن جهة أخرى جند  حمذوفات  غري حمّددة ؛  و هي تفتقر      
و فارقتها البسمة  " :و قد وردت  بشكل أكثر  من احملذوفات احملّددة و كمثال  عنها قول  الروائي  عن زهرة 

  )4(".أن بزغت مشس االستقالل  ذات صباح  مجيل إىلطوال أيام  الثورة  

و املالحظ يف هذا املثال  عدم التصريح  املدة احملذوفة  و االكتفاء  باإلشارة  إليها  و املقدرة  بأيام               
 إخبارنا  أنه رغم  املدة الطويلة  اليت قضاها  االستعمار  يف اجلزائر  إال انه  حتقق بو ذلك ليستعجل  

  .االستقالل

ظلت اخلنادق دورا تأوي السكان  و الثوار معا ، "  :و يظهر احلذف يف مثال آخر  من  كالم الطاهر      
  )5(".سنوات كلها  ضنك... ينزلون  هبا حتسبا  للغارات  املتكررة  أو املدامهات 

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .52املصدر السابق، ص - 1

  .53املصدر نفسه ،ص - 2

  .74املصدر نفسه ،ص - 3

 .09املصدر نفسه، ص  - 4

  .17نفسه،صاملصدر - 5
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إن الطاهر من خالل  كالمه  هذا يبني دور اخلنادق  يف مساعدة السكان  و الثوار  يف االختباء كما أنه          
ألنه  اعترب أن كل  سنوات الثورة   )  كل السنوات(باإلشارة  إليها  بقوله مل يصرح  بعدد السنوات  بل اكتفى  

  .كانت  ضيقا  على السكان  و الثوار معا

انت الوساوس  اليت  ك ضمحلتا":يف كالم الراوي  عن عائشة   و يظهر هذا النوع  من احلذف أيضا       

  )1(."اهللا  فاستحالت  حياهتا إىل  مرح بعد يأس  قضى مضجعها سنوات حتاصر نفسها  بعد أن عرفت

إن هدف الروائي هنا يف هذا املثال  هو القفز  على السنوات  التعيسة  اليت عاشتها  عائشة حىت  يدفع      
  .حبركة  السرد إىل األمام  و يواصل  بذلك  سرده لألحداث

  الحذف االفتراضي

ما  من مظاهر  هذا النمط  من احلذف  يف الرواية  هو الفراغ  املوجود بني  الفصل  األول و الثاين  و ذلك     
باإلضافة  إىل  تلك النقاط  اليت  تركها  الروائي  يف  بداية   41 إىل 40الصفحة  يتبّني لنا  عند انتقاله  من

ف  من خالل هذا  السكوت  عن بعض  كان يهد  حيث أنه) 07(ألول  يف الصفحة السابعة الفصل ا
  .األحداث  اليت يف نظره  كتماهنا أفصح  و أبلغ  من التصريح هبا  للقارئ

الروائي  لتقنييت اخلالصة  و احلذف ، من أجل  العمل  على تسريع   فحيث نستشف من كل هذا أن توظي     
احة  نصية  حمدودة ،حىت  يتجنب حشو وترية  احلكي، بتجاوز بعض األحداث و إيراد  املهم منها  يف مس

  .الكالم ، كما تظهر مدى قدرة  الروائي  على العمل  بالتقنيتني  يف فن  روائي  متميز  بفنيته و متاسك  بنائه

  إبطاء السرد

  :إن هذه التقنية  تساعد  احلكي  من ختفيف  سرعة سريه أو حىت توقفه باستعمال  تقنيتني مها    

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

  93املصدر السابق ، ص -1
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و هو نقيض اخلالصة و لقد أكثر الروائي  من استعمال  هذه التقنية  و تأيت  يف غالب  األحيان    :المشهد

على شكل  حوار بني  شخوص الرواية  فتباينت  هذه املشاهد بني الطويلة و القصرية ،فأما  النوع األول  الذي 
  .ر بني  رابح  و اجلندي وظفه  الروائي نذكره يف مشهد  احلوار   الذي  دا

كان ميلك  مسدسا  ال غري ، التفت    49رّكز رابح عينه  أكثر  على أسلحة  كان يتأبطها زميله من نوع ماط "
  :إليه و قال

  َأْوَمَأ إليه  رابح برأسه ! أعتقد أنك معجب  هبذا النوع من األسلحة؟ - 

  .أجل؛- 

  ...اجلندي- 

  .تونس و ليس  ذلك  باألمر اهلّني  إىلعليك أن تعرب  احلدود  - 

  ..رابح

  ال ختف؟.... أنا  على استعداد كامل ... سأرافقك  هذه املرة- 

  ...اجلندي

و ليس الّسيالن وحده األلغام املزروعة  و املثبتة  على  ! الّسيالن يا رابح الّسيالن؟،شائك، و شائك جداًّ ؟ - 
  .! الطرقات و املسالك  و حىت على  الضيعات

  ...رابح - 

  ! سأحتّدى كل شيء- 

  اجلندي يعيد حتذيره- 

و األلغام شيطانية  ، خطتا شال و موريس القمعيتان  تنتظران     ! شائك و مكهرب و عايل الضغط  يا رابح؟ - 
  .كل عابر ، و احلصول  على قطعة  سالح سيشّكل إحدى العقبات  الصعبة  يف أجندتنا

  ...رابح- 
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  )1(".إرادة  الثورة أقوى من كل  ذلك ال ختف؟- 

فسح  اجملال أمام  الشخصيات  لتبادل  إىلعمل هذا املشهد  على إبطاء  حركة السرد  حيث عمد الروائي        
بينها  وصف   أطراف  احلديث ،  و ذلك من خالل  األوصاف  اليت أدخلها  الراوي  يف احلوار  اليت  من

  .تونس إىلاجلندي  للمخاطر  اليت يصادفوهنا  يف طريق  الذهاب 

ل زمن القصة  يتطابق عشهد احلواري أن جيكرها  يف هذا املالروائي  من خالل  هذه التفاصيل اليت ذ  و قد أراد    
  .ركة السردح مع زمن احلكاية مما عمل  على إبطاء

بني  دارشهدا  و لكن  قصري بعض الشيء  عن سابقه  و هو حوار مآخر  عن هذه التقنية  جند  وكمثال      
  .العريب  و علي

  ماذا أعددت هلؤالء يا علّي؟:العريب - "

  !  ناقعاً أعددت هلم مساًّ :عليّ  - 

   ! املزيد ، املزيد يا علّي؟: العريب - 

  )2(".أسقي آخرهم بكأس األول:عليّ  - 

فهذا احلوار الذي دار بينهما  مّكنهما من اإلفصاح عن رغبتهما  فيما سيقومان  به مما جعل  وترية  السرد      
  .تبطئ قليال

من أجل  إهلام  القارئ  باحلاضر  و يعطي  املشهد إحساسا   الروائي إىل استخدام هذا احلوار و قد عمد    
  .باملشاركة  يف الفعل ،كما  يعّرب  املشهد  احلواري  عن أمور و حياة الشخصيات  و تفاصيلها و أحداثها

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

  .47،48، ص حممود بن محودة، يف الطريق إىل املرج - 1
  .36، ص  نفسهاملصدر  - 2
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اليت اعتمدها  الروائي  كانت بارزة  يف الرواية ، "  املشهد احلواري"و يف األخري  ميكن القول  إن هذه التقنية      
فإىل جانب هذه املشاهد  اليت ذكرها وجدت العديد من املشاهد  األخرى  حيث  ميتد  احلوار  و يّتسع  ليعمل  

  .على قطع  خطبة السرد

  ةــــــــــــــــــــــالوقف

و نذكر منها ما  عرفت توظيفا  أقل هلذه التقنية ، جند أهنا قد "المرج إلىفي الطريق " الرواية  إىلإذا عدنا      
و جند  هذا اخلوض  يف أعماقها  و بواطنها   جاء يف وصف الشخصيات  حيث ركز عل الشكل اخلارجي  دون

مثلي يفيض جسمها مجاال  ال تقوى  على  امرأة؟ ...ما هذا القوام... ! عجباً ":يف  قول زهرة  تصف نفسها 

فاحلكي هنا  حتدث عن  مجال زهرة  و نقاء   )1(".البوح  و لو للحظة  واحدة بل و حىت  عندما  ختلو بنفسها
  .روحها  و نالحظ  كثرة األفعال يف هذا الوصف  مما يدل  على أن الوصف  جاء مقرتنا  بالسرد 

الشفة  ود البشرة جمّعد الشعر  مشقوقكان أس"  :و نسوق أيضا  مثاال آخر  على ذلك  يف قول الروائي      
فالوصف هنا جاء مقرتنا بالسرد  و قد كانت  هذه الوقفة تتعلق باستجالء  مالمح  اجلندي   )2(".السفلى
  .الفرنسي

و جّفت  شفتاها  و لساهنا و أصبح   ؤهااحرتقت أحشا:" ...كما توجد  وقفة أخرى  جلأ إليها  الراوي      

  ).3("وجهها  كليمونة  يف الزمن  اخلصيب

ففي  هذا القول  جند أن  الراوي  وصف الوضعية  املأساوية  خلدجية  نتيجة  العطش  الذي انتاهبا داخل      
  .املستوصف  و هي تنتظر  دورها  للدخول  عند الطبيب

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

  .08املصدر السابق، ص  - 1

  .32املصدر نفسه ، ص   - 2

  .89املصدر نفسه،ص  - 3
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و قد اعتمد  الروائي  تقنية  الوصف  لتشمل  األماكن  و هذا  ما جاء  من خالل  وصف  الروائي جلبال       
ما أمجل  نور الصباح  ، بل  ما أمجل  الشمس و ما أحالها وهي تتسّلل  من  حنايا :" األربعاء  حيث  قال 

عمد الروائي  إىل وصف  هذا املكان  ليعمل   و قد )1(."قمم األربعاء  الشاهقة  و الفجاج  الغارقة يف  السكون
  .على حتقيق  واقعية احلدث  الذي يريد  تصويره  ولينبأ  القارئ  إىل تفاصيل هذا  املكان

      طريق املرج وعر للغاية ، حتيط به أشجار البلوط"  :سها تنطبق  على امللفوظ السردي اآليتفو املالحظة ن     
شهور بالرمان  رة  و معها  رأس  الواد  امل، كما قهروا طرقاهتا  الوع كاهله  قهرها األجداد  و الزان السامق و الثابت

  )2(...".و اجلوز  و األحراش  و املرس  القاحل  بتضاريسها  الفاغرة  و طريق  احلوز الناتئ

بني احلني  و اآلخر    بتالبيب  السرد  مستوقفا  إياه  متشبثافقد جاء الوصف الذي أعطاه الروائي للمرج       
  .عند حدود  صورة معينة  ال ميكن  أن  مير هبا  دون إلتقاط  جزئياهتا

سرتاحة  وسط  ة  من اجل إتاحة الفرصة للقارئ  لالو بناًء على ذلك فقد وظف الروائي تقنية الوقفة  الوصفي     
وقفات الوصفية  اليت كانت  حتيك  متخما بال"  يف الطريق إىل املرج" األحداث  السردية  لذلك  جاء نص 

بعث  مع حركته و تسرح نخيوطها  مع أثواب السرد، و هي على  تنوعها  خدمت  إيقاع  النص  اليت كانت ت
  .و جلي  جيعلنا  حنس  بان السرد  قد توقف  عن النمو بداخله بأوصاف  دقيقة  تبطئ الزمن بشكل  واضح

احلكي    تبطئاللتان  عملتا على  "  املشهد و الوقفة"على تقنييت " دة حممود  بن محو " هكذا  كان اشتغال     
بزيادة مساحة  النص ، و احلد من سريورة الزمن بالرتكيز  على حلظة  زمنية معينة  تزيد  من احلكي  بشكل  آخر 
حيث تقدم معلومات جديدة  و مهمة للقارئ ، و بذلك تعمل  على سّد  فجوة حكائية  مما يساهم  يف 

  .تشكيل  البنية  احلكائية

  

  

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
  .33،ص  السابق املصدر - 1
  .41، ص  نفسهاملصدر   - 2



54 
 

  "إلى المرجفي الطريق "البنية الزمنية في رواية.............................................الفصل الثاني

ـــر ـــ   :التـــواتــــــــــ

أن حيكى  مرة واحدة  ما وقع مرة واحدة ، وهي  الصيغة  األكثر  رواجا يف النصوص السردية :النمط األول

استقبال تالميذ الكتاب ، صافحهم واحًد واحًد ، ومسحا  على :" نومن األمثلة  على ذلك  قول الروائي 
يلتقيان  هبم فكانا  مسرورين جداًّ، سأهلم أمحد لعبين  عن نوعية الدروس اليت يتلقوهنا  رؤوسهم  كعادهتما  حني 

فحادثة التقاء أمحد لعبين  بتالميذ  الكتاب وقعت  مرة واحدة       )1(."يف الكتاب  فأجابوه  أهنـــــــا  جيدة و متنوعة
  .و ذكرهــا  الروائي  مرة واحدة  على مستوى اخلطاب

تعايل لعل األرواح "... :جند  هذا النوع من التواتر االنفرادي يف زيارة عائشة لألضرحة مع خالتها اكم     
       هذا اإلشراق  الرباين بني تلك القباب اخلاشعة  هللا بني األضرحة املمتدة  واملزينة  باألعالم  تعايل تستشرف

فهنا أيضا جند أن حادثة ذهاب عائشة   )2(".و انزعي  حذاءك  و اشرعي  يف التبتل  فلعلها  ساعات  اإلجابة
  .مع خالتها  لزيارة األضرحة  و التربك  هبم  وقعت مرة واحدة  و حكى عنها  الروائي  مرة واحدة 

  احلكاية  و رويت  مرة واحدة  على هذه املقاطع هو أن أحداثها  وقعت  مرة واحدة  يف و املالحظ يف      
       مل  يرى هناك  داع، و مل جيد ضرورة  لتكرار  هذه األحداث  "فمحمود  بن محودة "مستوى اخلطاب ،  

و إعادهتا ،إمنا اكتفى من خالل املرة األوىل  اليت ذكرها  فيها  بإخبارنا عن حدوثها ،  و لقد سّجل هذا التواتر  
  .حضورا ال يكن  إلغاؤه"  الطريق إىل املرج" واية  يف االنفرادي  يف ر 

  :النمط الثاني

القرية أكثر من  إىل وقد برز هذا يف حدث دخول العسكر الفرنسيما وقع اكرت من مرة مرة أن حيكى أكثر من    
  من أهلهاوصلها على حني غفلة  اليت طوق العسكر القرية":عندمامرة وتواتر احلدث أكثر من مرة ففي املرة األوىل 

عن القطيع  اهبا توقف العسكر بعد أن قبض على عنزة كانت قد ختلفت عتوغلوا يف شفانسحب اجلنود و 
  ) 3(".فخرجت  من اجملموعة

  .39، ص  السابقاملصدر  -1 
  .92،ص  نفسهاملصدر  _2 

  .31ص  ،املصدر نفسه  _3
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غري أن األمل  تبخر لديها  عند مساعها  : " وتكررت عودة العسكر إىل القرية و نلمس هذا يف قول الروائي     
يتقدون ، ماذا  ستفعل؟ جتمد الدم يف أن العسكر  عاد يطوق  القرية  من جديد  و قد حملت  بعض أفراده  

فحادثة غزو العسكر للقرية حدثت أكثر  من مرة  )1(."عروقها هل ستخرب اجلريان بذلك أم تبقى يف مكاهنا جامدة
  .من خالل  تلك األمثلة  السابقة  هو حتدث  عنه الروائي  أكثر  من مرة و هذا  ما شاهدنا

  :جند  املثال التايلذا التواتر  يضا  على هاألمثلة أ و من

منه قليال ، مث  أعطت  اإلشارة  للطائرات   و أخذت تقرتب مساء القرية) طائرة استكشافية(- الكحيلة–عربت "

  )2(".املقاتلة  لتنفيذ  عدواهنا اهلمجي  على السكان

بذراعيه  خوفا  من مسع رمضان أزيز الطائرات فاعتصم بشجرة بلوط مطوقا  إياها " مث يقول  يف موضع آخر       
أن تكتشفه، السكان تعودوا على تفسري  و متييز  أصوات  حمركات  الطائرات  املغرية  بكل أنواعها و من مث  

  ) 3(....".تتخذ  االحتياطات

و هو  اهلجوم  الذي تشنه  الطائرات   مرات  ما وقع أو  جرى عدة مرات ، فالراوي يقص  لنا عدة      
  .ن  القرية  لتنفيذ  عملياهتا الوحشية  و تدمري  القريةالفرنسية  على سكا

هذا النوع  من التواتر ملا  له من أمهية  يف عرض  أحداث  وقعت  ال  إىلو خالصة القول  أن الروائي  جلأ      
  .يستطيع  االستغناء  عنها يف روايته

   

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .33املصدر السابق،ص - 1

  .16املصدر نفسه،ص - 2

  .35املصدر نفسه ، ص  - 3
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  :النمط الثالث

أن يروي  أكثر  من مرة ما وقع  مرة واحدة  و لعل  املثال  الذي ميكننا  أن  نقربه  هو ذلك  احلدث الذي      
يتوارد يف صفحات  الرواية يف كل مرة  بصيغة جديدة  أال  و هو ظل  يكرر نفسه  يف اخلطاب  أكثر من مرة  و 

حادث  استشهاد  الطاهر  فعلى الرغم  من حدوثه  مرة واحدة إال أنه  ظل  يتكرر على لسان  الروائي  يف 
قبل أن يقطع  الطريق أوقفه  و انقض عليه  انقضاض  النسور اجلائعة  طرحوه أرضا  مث  :"  الرواية  حيث قال 

  )1(".طعنوه  يف صدره و بطنه  و ظهره ، قبل أن تفيض  روحه الطاهرة

  فحادثة استشهاد الطاهر فعلى الرغم من حدوثه مرة واحدة  يف الرواية إال أنه ظل يتكرر  على لسان الراوي     

ا يشاهدون أجربهم  على التوقف  ساعتها  ملعرفة ما حدث ،ماذا يقولون عندم  خ عليّ غري أن صرا " يف الرواية 

  )2(".! الطاهر مسجى يف حلة الشهادة؟

  )3(".متىن أكثرهم  لو كانوا  شهداء  مثل الطاهر" 

  )4("أوفد  عمار  رابح  إىل  القرية خيربهم باستشهاد الطاهر"

حيث  جند أن  حدث  واحد  تكرر  عدة مرات  يف الرواية  و قد أتى  هذا  التكرار  ليؤكد  ما  حدث          
  .و يوقع  بإحلاحه  على مصداقية  وقوعه

   

  

  

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 24، ص السابقاملصدر  -1
  . 25املصدر نفسه، ص  - 2
  . 26املصدر نفسه، ص  - 3
  .26املصدر نفسه، ص  - 4
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     :النمط الرابع

من مرة يزيد من حجم  ألكثرأن يروي مرة واحدة ما وقع أكثر من مرة حيث يرى الكاتب أن تكرارها      
الزمنية على مستوى  األحداثيضيف جديدا للحدث لذلك جنده يتجنب تكرار  أناخلطاب السردي دون 

النساء يتوافدن على مركز غدير البلوط لغربلة الدقيق "بل يقدمها دفعة واحدة مثل ذلك جندها يف روايتنا اخلطاب 
ة للوطن تطوعا دون لتفكري يف احلصول على أجرة مقابل ذلك العمل وال حىت بطاقات جماهدات مستقبال خدم

فهده احلادثة ذكرها الروائي مرة واحدة لكن هؤالء النسوة يقمن بنفس العمل يوميا من اجل صنع  )1(." وشعبه
  .أقراص الكسرة وتقدميها للمجاهدين

كل مساء يغادر املواطنون قراهم الرجال منهم خاصة خوفا من أن يباغتهم "و من أمثلة هذا النوع  جند أيضا      

  )2(".مجيعا كانوا يتوزعون حسب املهام املسندة إليهم احلراسة،استطالع،تنفيذ العمليات، التضامن العدو فيقتلهم

  .فقد ذكر الروائي أن رجال القرية يغادروهنا يوميا لكنه ذكر ذلك مرة واحدة على مستوى اخلطاب السردي

األحيان  بتلك اللحظات  اليت  كان السارد  غلب  ن القول  أن  األخري  ارتبط  يف أو انطالقا  من هذا  ميك    
  .مضطرا  فيها لإلجياز

       شهد حضور  و تواجد  التواتر  بأنواعه  األربعة، "  يف الطريق إىل املرج"نص  رواية  نستنتج  مما سبق أن    
وظائف  خدمت  ورا مهما  يف بناء  النص من خالل  تأديته  لر مل يكن  دون جدوى  بل كان  له دو هذا احلضو 

  .و الفين  النص  و ساعدت  على بلورة  معانيه  و تأدية  دالالته على املستوى اجلمايل

  

  

  

  

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .24املصدر السابق،ص -1

  .28املصدر نفسه،ص _2
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تدور فيها    أمكنةها  و قرا جيجل جبباهلا ومدهنا يةوظف الروائي  أمكنة  مطابقة للواقع  حيث اختار  وال     
و ليس جمرد  إطار  ألحداث  و الشخصيات  ما  يف البناء السردي  الروائي ،يعترب  املكان مه ، إذ األحداث

  .و الشخصيات   األحداثفقط ، بل هو عنصر حي  و فاعل  يف هذه  

  األمكنةعن طريق  حصر  "الطريق إىل املرج "  يف و من خالل  هذا سنحاول رسم  البنية املكانية  يف رواية      
و ميكن تقسيمها  من  .و كيفية  تعبري الروائي  عنها و ما هي  الداللة  اليت حتملها  ، األحداثرت  فيها اليت ج
  :نوعني  إىلكنة  مأنواع األحيث 

نقوم  و س ،األماكن  املفتوحة  أمهية بالغة تكتسي     :تهاالمفتوحة ودالل  األمكنة :المبحث األول

  األماكنو من بني  ،و كثافة  حضورها  من جهة ثانية  انفتاحها  من جهةاألماكن  بقدر درجة  برتتيب  هذه 
  :املختارة  نذكر ما يلي 

     :نــــــــــــــــالوط :المطلب األول

حيدد  انتماء  الشخصيات ، فالوطن  الذي   الذي  يف النص  باعتباره  املكان  األوسع وردت لفظة الوطن    
بفعل  االستعمار   متأزماكان يعاين  وضعا    ،و الذي ميثل  االنتماء  حاضرا  بقوة  يف وجدان الشخصيات كان

ن  عن الوطن،  و هذا ما جنده  كانوا يدافعو و كون  الشخصيات  مناضلني  ميتلكون  مشاعر  احملبة  للمكان   
و على اعتبار   )1(".شرب  من هذا الوطن خر أن يتم  حترير آأنتم خلفنا  و حنن سلف إىل  " :يف قول رابح 

فهو  وطن  .كنت من حتديد  انتمائه مداثه  التارخيية  اليت  اهلوية  و االنتماء  فقد حضر  بأح الوطن حيمل معىن
ية  يف حو التض ارمحتريره  من بطش  االستع إىليعيش  يف  دوامة  من الفوضى  و الدمار  الذي  يسعى  أبناءه  

ليس لدينا  اختيار ، و لسنا  حنن كمن  يرتكب  محاقة  غري أن  " :ذا ما  نراه  يف قول  املسطاشو ه ،سبيله 
   )2(".يكون  إال كذلك  أنميكن   بالنفس  واملال  واجب  وطين و الاجلهاد 

  

  

  

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ
  .44املصدر السابق، ص  - 1
  .43املصدر نفسه، ص   - 2
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من خالل هذا  القول نالحظ أن  الروائي حاول  أن يبني مدى  متسك  هؤالء  الثوار  بوطنهم  و السعي      
  .إىل  مواصلة  الكفاح  املسلح  من أجل  استقالله

فيتجلى العنف  املتزايد  بكل أنواعه  ليعدو  و الوطن  متوحشا باملخاوف  و الريب و املوت الذي يهطل      
فكان  كل شيء  شاهد  على  و احليوانات  و اجلبال و القرى  و املدن ، تسلم  منه  الغاباتسكانه فلم  على 

 " :عمار ره  و هذا  ما نستشفه  يف قول سياجلميع يدًا بيٍد  من اجل حتري ففوق.و حقد االستعمار بشاعة 
كل شيء يف سبيلك أيها   ستمروا يهونا"  :لعبين قول أمحد إىلإضافة  )1(".سنبقى إىل أن يتحرر  الوطن كله

يف نفوسهم    متأصلةهم  له غريزة  ك  هؤالء  الثوار بوطنهم  ، فحبّ   مدى متسّ أن يبّني  أرادفالروائي   )2(".الوطن
و استشهدوا  يف   لهوا  يف سبيواجبات  وضحّ  اجملاهدون  ما عليهم  من  أدىفكل شيء يهون يف سبيله، فقد 

صفحات الرواية ، عن البطوالت  اليت  خلدها  هؤالء    جلّ  يف عنه الروائي ما حتدث  و هذا ساحات  الوغى ،
يف سبيله  عزة و شرف   فهو ساكن  يف قلوهبم و املوت"  الوطن"مة ن كلماليت ال ختلو    أحاديثهمالثوار و 

فلنلتزم  بدعمها    امللجأالوطن ؟ الثورة  و حدها  املالذ  و   أمرمن يستطيع  احلسم  يف " :حيث قال إبراهيم 
القضاء  على هذا  وحدها  من تستطيع  ألهناااللتزام مببادئ  الثورة   إىليدعو  فهو يف هذا القول  )3(" .مجيعا

سكنه  و  ن  الذي  ارتبط  بهملنزل  الذي ميثل  موطن  الروائي و هو املكاا فالوطن  هو ،الوطن  حتريرو  املستعمر
رواية  ال يف هذه  "حممود  بن محودة"ده حبب  كل شيء  مرتبط  به  و قد  جسّ روحا  و جسدا  و هام  حببه  و 

  .و التقديس  فجعله  مكانا مقدسا  مؤكدا  هويته  و انتمائه  اإلجالل بكل ما حيمل  من معاين 

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ   ـ
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   ةــــــــــــــالقري:المطلب الثاني

احملورية اليت تدور فيها وحوهلا أحداث الرواية، وحتيل إىل حياة البداوة والعزلة وقد  األمكنةتعترب القرية من أهم      
الشمس على أرصفة القرية اجلامثة على سفح  عدت فرائصارت"  :حيث قال من أرصفتها انطالقاوصفها لنا الروائي 

 عسكروالصراعات بني الحدى بؤر احلروب ووحشيته وكانت إ االستعمارفقد شهدت القرية جرائم  )1(".اجلبل
عربت " :والثوار طوال أحداث الرواية، وقد تعرضت للقصف عديد املرات وهذا ما جنده يف قول الروائي  الفرنسي

مساء القرية وأخذت تقرتب منه قليال، مث أعطت اإلشارة للطائرات املقاتلة لتنفيذ ، الكحيلة طائرة استكشافية 

ىت فاجأت اجلميع طائرة مغرية مل تستكمل فاطمة حديثها ح" :يضا قولهوأ) 2(".على السكان اهلمجيعدواهنا 

على السكان دون رمحة أو  احلقد أنواعفقد كانت هذه الطائرات تصب كل  )3( ."احلقد واهللوسة أنواعمعبأة بكل 
  .شجار وقضت على احلياة اجلميلة فحولتها إىل دمار وخراباأل ت األكواخ وشفقة فأحرق

أحداث هذه الرواية وقعت داخل أو قرب هذه القرية فأغلبية الشخصيات تنتمي إليها فلم  أنكما جند      
من احلزن  ه القرية يبدو كئيبا تعلوه سحابةوج" :مطلقا وقد عرب عنها الروائي بقوله واالستقرارتعرف اهلدوء واألمان 
اليت احلزن نتيجة األعمال الشنيعة حوهلا إىل مكان يعلوه القلق و  االستعمارفوحشية  )4(." يف عز الربيع اجلميل

  .ميارسها يف حق السكان

هذا ما نلمسه داخل الرواية  و كما تدل القرية داخل النص الروائي على أهنا مكانا للفقر واحلياة البائسة     
قدرها  و وحل األيام القرية كلهامثا على ها جاوشبح الفقر يطوي أحشاء: " ستدل عليه من خالل قول الروائيون

  )5(".ماحملتو 
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تشمل داللة املقاومة ألصالة العزة والشرف،  ، رب القرية جزءا من الوطن بكل مقوماهتا الطبيعية واملاديةتوتع     
فالقرية اليت كانت متثل اهلدوء والسكينة والثبات ومجيع ، فهي مكان للمقاومة الثورية خالل فرتة حرب التحرير 

احلياة أصبحت تعترب عن واقع مأساوي من اخلراب والصمت واملوت، فقد حوهلا املستعمر إىل مكان  عناصر
  .والعنف واالضطهاداليأس والضياع  جتتمع فيه كل أسباب

القرية متثل رمزا للتضامن  أنهي " يف الطريق إىل املرج" وائي أن يربزها يف روايته الر  أرادخرى اليت أما الداللة األ     
رية منوذجا مصغرا حتكي الذي مجع سكاهنا إبان الثورة التحريرية الكربى فأصبحت الق واأللفة ةخو األ ووالتعاون 
  .حتاللأثناء اال جتماعي الذي عرفه اجملتمع اجلزائريالواقع اال

  المرج:المطلب الثالث 

رج على املكان عندما توجه عنوانا لروايته وال تقتصر داللة امل األوىليربز اهتمام الروائي باملرج منذ الوهلة     
ا سكان املرج، أثناء تواجد متتد لتشمل كل ما فيه، لريمز باإلضافة إىل هذا إىل فرتة تارخيية عاشه فحسب بل

خاصة مرسخة يف التاريخ اجلزائري، ولعل عالقة العنوان باملنت تثبت صحة   ما يعطي هلذا املكان ميزة ،ماراالستع
ة الشخصيات رب كنواة أساسية وحمرك أساسي حلرككالمنا فاملرج ال يتحدد كعنوان فقط يزين واجهة الرواية، بل يعت

البلوط و الزان أشجار  ة، حتيط بهوعر للغاي طريق املرج:" بالطريق املؤدية إليه إذ قال وقد وصفه الروائي بدءا

قهرها األجداد كما قهروا " :و يواصل وصفه يف الصفحة  نفسها حيث يقول )1(".كأهله السامق و الثابت
شهور بالرمان واجلوز وأحراش املرس القاحل بتضاريس الفاغرة وطريق لوعرة ومعها رأس الواد املطرقاهتا وجباهلا ا

كما كان شاهدا على جرائم االستعمار ومستهدفا من طرف حلفاء فرنسا وهذا ما جنده يف  )2(" ..احلوزة الناتئ
السريع و املقنت كبشاعة املرج مستهدف واحللف األطلسي خيتم على قلب املنطقة باملوت :" قول الروائي

  )3(."االستعمار متاما
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" كما شهد اكرب عملية إبادة مجاعية يف تاريخ املنطقة، فكل شربا منه كان متشوقا الحتضان الثورة والثوار       
فاملرج  ) 1("ملرج بأهله بل ازداد تشوقا الحتضاهنم كأم حنون ،النتيجة أكثر من مخسة وسبعني شهيدامل يضق ا

كل   وانفدو عملية  املرج ودمر "  الذي دمر كل شيء االستعماركباقي أرجاء الوطن شاهد على بشاعة وجرائم 
غري أن هذه التضحيات اليت قدمها هؤالء األبطال من اجملاهدين والشهداء يف معركة املرج مل  )2(" اشيء مث عادو 

أسف لذلك وهذا يت إبراهيميف مناسبات قليلة مما جعل إال ن ال يف كتب التاريخ وال حىت يف اجلرائد ومل تذكر تدوّ 
يف كتب لكون معركة املرج مل تدرج  إبراهيمتأسف "  :صفحات الرواية حيث قال ما قدمه الروائي يف صفحة من

ناسبات له أو عمود يف جريدة بل وحىت احلديث عنها يف املواحدة حيزا من مساحة يف جم التاريخ ومل حتتل ولو مرة
  )3(" .أضحى نادرا

ــــالجب: المطلب الرابع ـــ   لـــ
قمة وسفح وقد تتخلله  هفي مستوى سطح األرضعلى هو موضع موجود يف الطبيعة ميتاز بعلوه وارتفاعه،       

اليت جرت فيها بعض أحداث الرواية، فهو املكان الذي  األمكنةمنحدرات بأشجار كثيفة، ويعترب اجلبل من بني 
واجلبل كان عونا يف جلب جلأ إليه الثوار إبان الثورة التحريرية، فهو املكان الذي محاهم من املستعمر الغاشم، 

جبال ":ان الثورة وهذا ما قاله الروائيكغريها من جبال الوطن مرشحة الحتضوقد كانت جبال جيجل   االنتصار
مت األحداث فإن التوحد قد مت عرب  ومهما تعاظ..معها أكثر من غريهاجيجل مرشحة الحتضان الثورة والتفاعل 

  )4(..".كامل تراب اجلزائر
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كما ذكر الروائي جبال أخرى كانت شاهدة على جرائم االستعمار من بينها جبل الشويف حيث قال       
. )1(." جوم على كل القرى و املشايتجبل الشويف ينتصب أمام عينيه اختذته الطائرات املغرية بوابة لله:" الروائي

فقد اختذه العسكر الفرنسي مركزا لشن عدوانه على السكان، إضافة إىل جبل بين صاحل الشامخ الذي وصفه 
من جبال جيجل إىل جبل بين صاحل وهوارة بقاملة اليت ...كأنه جبل أحد؟...يتذكرنا ونتذكره:" فرحات قائال

   )2(." وصلناها مشيا على األقدام

ذكر يف الرواية  ن ماكن  و هلذا تعددت  أمساؤهااأل فقد كانت هذه  اجلبال حتتضن  الثورة أكثر من غريها من     
  كلها كانت حاضرة و السبب يف ذلك  أن،، جبل الدباع و جبل  بوشقوف منها جبل بوعزة، و جبل بوفروخ

ثائر  رافضا  سياسة   كل   ملستعمر فقد كان ملجأو بشاعة  ا  اجلبل و بقيت  تواجه و حشية الثورة   اندلعت  يف
كانت تصنع  األحداث  و تساهم  يف البناء  السردي  للرواية     أهناة الفنية  هلذه اجلبال  هي االستعمار و الدالل

  .فهي فاعلة ،من خالل  فعالية  حضورها 
ــــالمقه:المطلب الخامس    ىــــــ

طبقات الشعب، كما حيتل و املكان الذي تلتقي فيه خمتلف ، وهبامتيازريا و يعد املقهى مكانا اجتماعيا ذك     
من الرواية اليت تواتر فيها ذكر املقهى، لقرية إطار ألحداثها وهذا ما نستشفه مكانة متميزة يف الرواية اليت اختذ من ا

طوبال بغدير الزيتون اليت  مث توجهوا مجيعا صوب مقهى "  وسكان القرية وهو مقهى طوبال الذي جيتمع فيه الثوار
فناجني قهوة اجلزوة  وها اللقاءات على ارتشافيف هب تداركانت ناديا للثوار ومجهور املواطنني معا، حيث 

املتدهور لسكان القرية،  االجتماعيفقد بدا املقهى يف هذه الرواية مكانا متواضعا يعكس الوضع ) 3(."اللذيذة
وهذا من خالل احلديث الذي دار بني العميل وعمي مبارك  بامتيازن ثوري ويظهر املقهى أيضا يف الرواية كمكا

قر يا  عمي مبارك هو جارك تسهرون مع " املناضلنيحينما أمسك هبم العسكر داخل الكهف هو ومجاعة من 
فاملقهى كان حاضرا بقوة، إذ ميثل مكان التقاء الثوار وأحاديثهم الشيقة عن الثورة  )4(."بعض يف مقهى طوبال

  . والتخطيط هلا
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العطالة والتسكع تقدم فيه غالبا الشاي وقد تغري مدلول املقهى بعد اإلستقالل ، إذ أصبح يرتبط بلحظات      
قصدت إحدى املقاهي :" والقهوة وخمتلف أنواع املشروبات وهنا ما يكشف عنه حديث أمحد حيث يقول 

ليؤكد هذا املدلول باحلديث الذي دار بينه وبني صاحب  )1(."وأخدت كرسيا بني إخواين احليطيستيني مث جلست
دفعه إيل بسرعة، وقبل أن أغادر املقهى طلب مين أن أدفع، فقلت على  تناول عصريا و:" املقهى حيث قال له

املقهى  و ارتباط )2(."ما أجود الناس يف هذه املدينة، ميسكون املاء وجيودون بالعصري.. أمل جتد به جمانا؟: الفور
للتذكر واسرتجاع باملدينة جعله يتحول إىل مكان يفتقد للرتابط والتضامن واأللفة بعد ما كان قبل ذلك مكانا 

  .البطوالت والتضحيات واالستمتاع بشرب القهوة
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  األمكنة المغلقة وداللتها: المبحث الثاني

مما جيعلها لها عن اخلارج حمددة حبدود تفصتكون  األمكنةاملغلقة وهذه  األمكنةتتوفر الرواية على عديد من      
مما ال يسمح هلا مبمارسة خلصوصيتها إضافة إىل ،فتكون بذلك حركة الشخصيات حمدودة أيضا  ،تتصف بالضيق

  .يف الروايةحضورا أمهها وهلذا سنركز جهدنا على حتليل .ما قد مينحه هلا من محاية وألفة 

    تـــــــــــــالبي:  األول المطلب

والطمأنينة والراحة، فهو املكان الذي يلجأ إليه الفرد طلبا لالمان فهو ميثل مركز احلنان  االستقرار اميثل عموم     
والدفء، كما يف بعض األحيان مركز الشقاء والتعاسة واحلزن، فهو املكان الذي يعيش فيه اإلنسان بكل أفراحه 

من الزوجني زهرة  فنجد كل، "املرجيف الطريق إىل "وأحزانه، لكن هذه الداللة جندها تتغري مع شخصيات روايتنا 
ا وكذلك موالطاهر كان الكوخ ملجأهم الوحيد  بعد أن طردهم املستعمر من أرضهم فقد كانا يتقامسان فيه أحزاهن

تراقب الطريق قبل وهي " :ظروف املعيشة القاسية، اليت فرضها االستعمار الفرنسي عليهم وهذا املثال يؤكد قولنا
  مسلك عرب مسلك صغري قصد حتضري الطعام للطاهر، كسكسا يابسا ادخرته منذ فصل ا  عربالتسلل إىل كوخه

  )1(".لآلكلني ابالزيت  ويقدم جاهزا لذيذ.....الصيف سريع الطهي يغلي يف املاء مث ينزل 

وانتصب واقفا  إىل كوخه بدار احلاج ساملا معاىفوصل رابح "  السكان وجند أن الكوخ أيضا كان ملجأ بقية      
يف هذه اللحظة  " :وقول الراوي أيضا  )2("لنيملوقد تستعطف الدفء فوق قشرة الفأمام والدته املتكومة جبانب ا

  )3(".كنت أنا كمن حياول أن يقرأ طالع السعد بكوخنا الناجي من احلرق

يغن عنهم اإلستنجاد مل "  إن هذه األكواخ تعترب الشكل األبسط للمأوى تفتقر ألبسط ظروف املعيشة     
النساء حيصدنه مث يكدسنه، ومن مث ينقلنه على ...لديس الذي أضحى غذاء للسكانبأطعمة البلوط ولباب ا

  )4(".أظهرهن لتسقيف وقرمدة أكواخهن أثناء حر الصيف وقر الشتاء

  .كما كانت هذه األكواخ مركزا للثوار أيضا ككوخ الطاهر وباقي سكان القرية     
ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

  .14املصدر السابق، ص  -1

  .50املصدر نفسه، ص - 2

  .55ىاملصدر نفسه، ص  - 3

  .58املصدر نفسه ، ص - 4
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كل الظروف  املناسبة  للمعيشة  على  املستعمر  الذي اغتصبها من السكان توفرت  منازل  أنيف حني جند      
و شرعت  حتضر  هلما    دخل املنزل   فاستقبلتهما اخلادمة": بقوله منزل احد املعمرين  يصفه الروائيفهذا  
  )1(."و من  كل  ما لذ و طاب... حلما طازجا،فواكه ، مشروبات روحية... الغذاء 

بالنسبة للجزائريني   أمااملنزل  بالنسبة  للمستعمر  مكانا  للراحة  و االستقرار  و اهلدوء ،  و املالحظ هنا أن     
  .اسيةفهو مكان  للبؤس  و احلزن  و الظروف  املعيشية الق

البسيط  الذي كانت  تتخذه العائالت  سكنا هلا  فالروائي  أحد   املأوىلقد وظف الروائي  الكوخ  و هو      
دالالت  تارخيية ترتبط  بالظروف االجتماعية  القاسية  اليت   األكواخ، فلهذه   ا احليز  املكاين الصغريسكان  هذ

  .عاشها  سكان  القرية  و اليت دفعتهم  اىل الثورة  و التحدي  لتغيري حياهتم  و طرد املستعمر 

  ب ـــــالكتاتي:المطلب الثاني 

   ، و دراسة  اللغة  العربية ،  اإلسالميالدين   أسسآن  الكرمي و تعليم  مبادئ  و متثل موضع حفظ  القر      
 بآيات  من القرآن الكرمي  حفظتهامث رقتها " القرية حلفظ  القرآن الكرمي  تالميذ الكتاتيب  يف الرواية  يقصدها و 

نهم دروسا  يف حقول  املعلم  ليلقّ  مع تالميذ القرية حولحيث يتج  )2(."الكتاتيب على يد سي  عمار  يف
وهنا  يف الكتاب  روس  اليت يتلقّ أهلم  أمحد لعبين  عن نوعية  الدس"حفظ  القرآن الكرمي  إىلمتعددة  إضافة  

إىل جانب  ذلك  تضاف  رة  على حفظ  القرآن  الكرمي  فقطمقتصأهنا جيدة  و متنوعة  حبيث مل تكن  فأجابوه
  )3(."دروس أخرى  يف التاريخ  و الفقه ، و األناشيد  و اجلغرافيا

       تيب كانت مدارس بالنسبة لسكان القرية يتوافد عليها  التالميذ  ليكتسبوا  معلومات  و معارففالكتا      
  .ية  بتهذيبهم وتطوير  معارفهم و حتفيظهم  القرآن الكرمي او خربات  قصد العن

  اإلسالم  هتمام  و احلرص  على تثبيت  قيممدى اال علىو قد حرص  الكاتب  على توظيفها  لتدل       
  .و طمس  اهلوية العربية اإلسالميالنبيل  لدى الناشئة ، فلطاملا  حاول االستعمار  الفرنسي  القضاء  على الدين 

  

  

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ــ
  .77املصدر السابق،ص - 1
  .29املصدر نفسه،ص  - 2
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  المقبرة:لمطلب الثالث ا

مكان  حمرتم ، فالقرب هو املثوى األخري  الذي ينام  فيه  املوتى ، و هو  كان  مغلق و مقدس  يدفن فيهم      
حالة  احلزن و األسى   علىتقدميه للمقربة   أثناء، و قد انصب  تركيز  الروائي  يف روايته  األبدينومه   اإلنسان

 ستكملت مراسيم الدفن يف جو مهيب ما بني صاليت  املغرب       ا ":أثناء  دفن الطاهر  فيقول  اليت عاشتها القرية
لقيت كلمة أو الطائرات  املغرية  هنارا، و بعد الفراغ أُ   من قبل العسكرخوفا  من اكتشاف املؤبينني له   و العشاء

" و يعرف  مبكان املقربة  فيقول أيضا   )1(".التأبني اليت كانت  موسومة  بسحابة  من الكآبة  و األحزان 

  )2(."املتواضعة الريوة احتضنته مقربة

املوت  ميثل الغياب ، فاملوت  بالنسبة للشهداء   ا  الشهيد  الطاهر أثناء  مراسيم  دفنه،فإذا  كاننه و يقصد     
إن غبت " :يف نص الرواية  على لسان  زهرة  يف كالمها  عن زوجها الطاهر يعين احلضور الدائم و هذا ما جنده 

  )3(."الشهداء اآلخرين أرواحعنا جبسدك فروحك  ال تزال  ترفرف  هنا حولنا  و حتوم  كبقية  

 أهلهم  و أحبائهم ،قربة عدة دالالت فهي  متثل ذلك الفراغ  املوحش  الذي يرتكه  املوتى  يف حياة و للم     
  أننيبلحظات الفراق  و  إالالت  األسى  العميق  و احلزن  الدفني  و ال تذكر  ابط  امسها  دوما  حبمن هنا  يرت

العزلة  و غنب  الوحدة ، و هذا  ما كان  يعرتي  أهل القرية أثناء دفن احد  سكاهنا ، فاملقربة  رمز  انقطاع األمل  
  .قسوهتامار  الفرنسي  سببا  يف عن هذه احلياة  القاسية  الذي كان االستع

  

  

  

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

  .27املصدر السابق،ص  - 1

  .27املصدر نفسه،ص - 2
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ـــالكه :المطلب الرابع    فــــــــــ

  األولاملغلقة  اليت لطاملا  كانت امللجأ  و املالذ    األماكن، و يعترب  من احد املكونات الطبيعية  الكهف هو     
فقد اعترب  املكان " يف الطريق إىل املرج" لإلنسان  الذي كان  يسكنها، و قد تعدد  هذا املكان  يف رواية 

الذي كان  شاهد  على إحدى  جرائم " كهف الوالئج"ذلك جند   أمثلةالذي احتضن  الثوار  و من األساسي  
الراوي  يقول . املأساةفيه ؛ فكانت   لالختباءاالستعمار  الفرنسي ، حيث  جلأ  إليه  بعض  السكان  

ستنشق و حني ا ..الغار مث فتحها ائح  من الغازات السامة  على فم اكتشفهم العسكر فجاء و وضع صف"
ىل عليهم حائطا مث عاد إ بىناملكان  و قبل مغادرة العسكر (...) لها مل يقو على حتمّ بومجعة  رائحتها الكريهة ،

املغارة  و كان يراقب  العسكر  من بعيد  فجاء  و هدم  اجلدار ، مث شرع   جلنودتفقد أحد ا ..مشىت الساحل

  )1(."يف جندهتم 

احلادثة ، فلوال  قسوةإن  ذكر الروائي  لكهف الوالئج  وما وقع  فيه مل يكن  عبثا  و إمنا  ذكره ليبني        
الذي اختبأ فيه بعض  " كهف الدرق"شجاعة  الثوار و فطنتهم  لصارت  مأساة  حقيقية  كاليت حدثت يف 

و ِمؤونة  قصد    أغطيةمن   أمتعتهم إليهاملختبئون يف الكهف  نقلوا "...  الثوار ، و جعلوه حمل   إقامتهم 

  )2("! ؟أ هلم  القدرفيه و هم ال يعلمون  ماذا خبّ  اإلقامة

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ   ــــــــــــــــــ

  .54املصدر السابق ،ص  - 1
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فجاء  العسكر  و اقتحمها عليهم  و طلب  "و لسوء احلظ  اكتشفهم  العسكر  مبساعدة أحد العمالء        
ملتزمني الصمت حتسبا  ملا سوف منهم اخلروج  فلم  جيبه أحد إىل  طلبه ،عندها راح يودع بعضهم بعضا  

كل عميل اقتاد  ضحيته  لينفذ  فيها  " فكانت اخلامتة  حمزنة على كل من الثوار  و سكان  القرية )1(."حيدث

  )2(."حكم اإلعدام  ذحبا، و كان هلم ما أرادوا

ملجأ الثوار   نستنتج من كل هذا أن الكهف حيمل عدة دالالت فهو ساعد على صناعة األحداث ألنه كان      
  .وخمبئهم أثناء فرتة االستعمار 

  مراكز التعذيب :المطلب الخامس 

الفرنسي  يتعرض  فيها السكان  و الثوار   لالستعمارعة خاصة بالتعذيب  و االضطهاد  تاب  ناكو هي أم     
مركز  التعذيب و االستنطاق ، علهما  يبوحان  بشيء من أسرار    إىلحوهلما "التعذيب الوحشي   ألوانكل    إىل

  )3(."الثورة

كانت  تلقي القبض  على سكان القرية  كما فعلت    من هذا املثال يتبني لنا أن  قوات  االستعمار الفرنسي       
بقتلهم  و إما  بالزج  هبم  يف  تلك  املراكز و يف السجون  لتسلط عليهم   إمامع رمضان  و مسعود ، مث  تقوم 

  .أقصى  العقوبات  للرتهيب و االستنطاق

  

  

  

  

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ   ـ
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يستعملها  االستعمار  يف  هذه املراكز  جند  عمار يسرتجع  املأساة  اليت و لتذكري ببشاعة  األساليب  اليت       
كان اليوم  ماطرا و ثاجلا :" تعرض  هلا صاحل  الذي رافقه  يف مهمة جلب التموين  و القي القبض عليهما فيقول

ذيبه  و استنطاقه  فلم ، و شات جداًّ ، قيده حببل ليفي  مث قاده  إىل مركز التعذيب  و ملا وصلوا  شرعوا  يف تع
يدل بأي اعرتاف  هلم ، بعدها عمد أحد اجلنود  الفرنسيني إىل  خنجره  و اخذ يقطع  به اللحم  من خديه     

ُكْل  منتظراً اعرتافه ، لكن صاحل كان أقوى  من كل  وسائل التعذيب صامداً  إىل أن :و يطعمه إياه  و يقول له 

  )1(."لفظ أنفاسه األخرية 

فعمار هنا  و هو يسرتجع  طريقة  تعذيب صاحل  يرتاءى  لنا بشاعة  و فظاعة  أساليب التعذيب  اليت      
استعملها  االستعمار الفرنسي  يف هذه املراكز  سواء  كان هذا التعذيب  جسديا أو نفسيا، كما يتبني  لنا مدى 

  .شجاعة  و بطولة الشعب  اجلزائري يف مواجهة  هذا املغتصب  الظامل

   و هدف الكاتب  يف ذكره ملراكز التعذيب  اليت  كان يقتاد  إليها  الثوار و اجملاهدين  مل تكن  هلم  عقابا     
     و قيدا  للحرية  بل درسا  يف النضال السياسي  و الراوي  عمد  إىل ذكرها  ليقف  على األحداث  التارخيية

  .وف الوحشية  اليت تعرضوا هلاو البطولية لبعض  الشخصيات  اجملاهدة  و الظر 

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــ
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له ، فال ميكننا  األساسيالشخصية  و املكانة  اليت حتتلها  يف العمل الروائي ، باعتبارها  العمود  ألمهيةنظرا       
اليت تساهم عمليا يف  "هي  الروائي  فيها ، فالشخصيةها  ة  رواية أو قصة  دون شخصيات  يقحمتصور أي

تعد  هي مصدر  احلوادث  و حمور   إذتفرض وجودها يف العمل الروائي  ل  )1(".الفعلفتقوم  بوظيفة   األحداث
  .احلركة يف القصة 

وعة  من الشخصيات  مة  على جمملحملمود  بن محودة  مشت" املرج إىليف الطريق "و قد جاءت رواية        
ناك  دراستنا هلذه الرواية  وجدنا أن هو من خالل .الثورية ،  مأخوذة و مستوحاة  من اجملتمع  اجلزائري 

واقف  و قيم ، و هلذا  مو   أفكارشخصيات  متداولة  بشكل يلفت االنتباه ، فكل شخصية  تعرب عن 
انت  رئيسية أو ثانوية أو هامشية  حسب  الدور  رصد  أهم اخلصائص املميزة  لكل شخصية  سواء كسنحاول  

  :تصنف  أشخاص  الرواية  على النحو التايل  أنالذي تقوم به  يف الرواية  و عليه  ميكن  

   الشخصيات الرئيسية: المبحث األول

 األحداث أهمالستغناء  عنها الن اال ميكن   إذالروائي ،  اهلام يف العمل األساسيو هي اليت تقوم بالدور      
  :السردية  تتمحور  حوهلا  و الشخصيات الرئيسية  يف الرواية  هي

ــــالث:المطلب األول  ـــ   وار ـــ

يدرك   حىتال يبقي على شيء  الذي :و الثائر" لثائر"و هو اسم جامع " ثوار"معىن جاء  يف معجم املعاين     

 :رهئر،ثاثا:أيضاو يقال  الثائرُ أنا له يا رسول الموتوُر ":حديث شريف:يوم خبري و يف حديث ابن سلمة  ثأره

و الثوار يف الرواية  هم جمموعة  من )2(".النظام أو انفجر غضبا،هاج و اشتاط متمرد  على السلطة  القائمة
ىل منازل  بعض  سكان باإلضافة  إهلم   مأوىسكان منطقة  جيجل  اختذوا  من اجلبال و اخلنادق  والكهوف  

  القرية اليت كانت مركزهم ومكان التقائهم ،كما كان الثوار مصدر اهلام وقوة عند سكان القرية ، يسمع  لكالمهم  

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

ناجي مصطفى ،منشورات  احلوار األكادميي و اجلامعي  :،تر) التبئري إىلمن وجهة النظر (السرد، جريار جنيت و آخرون،نظرية - 1
  .100،ص1،1989دب،ط

  /13:45Inc.  www.almaany.com ، بتوقيت   04/2017/ 07، عريب-عريباألمساء يف قاموس املعاين،قاموس  معاين - 2
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  و عليك أن تتصرف  مبا تصرف  به  الثوار"  :به و هذا ما تؤكده زهرة  يف حوارها  مع زوجها فتقول له و يتخذ

رنسي ؛ و حماولة القضاء  الوحيد  فقد متثل  يف مواجهة االستعمار الفأما  مههم ،  )1(..."مع األمور  املستجدة
  :مستقبل  أفضل  و السرتجاع اجلزائر  لتكون حرة  مستقلة ، و يقول املسطاش يف هذا الصدد إىلتطلع عليه  ل

اجلهاد  بالنفس  و املال  واجب  وطين  ال   و لسنا  حنن كمن  يرتكب  محاقته  غري أن.. اختيار ليس لدينا" 

  )2(."  كان التماسك ، و ملا استوى  الكفاح على سوقه كذلك ،و لوال  ذلك  ملا  إاليكون   أنميكن  

  :ت الرئيسية الثورية  يف هذا العمل  الروائي  جندو من الشخصيا     

   أحمد لعبني :المطلب الثاني

يف  بدأتالنساء  " :حيث يقول  الراوي عنه متماسكة واثقة ذات أخالق عاليةطولية قوية و هو شخصية ب     
ناضجة  لذيذة ،   هاأخرجنمبادة الشحم  مث  دهنت  أنالكسرة  و وضعها  يف الطواجني  بعد  أقراص إعداد

ه وضع و النصف  اآلخر محد لعبين  نصيبه  شطرين  نصفه أكلهم أقسّ .فأخذ  كل جندي  منها نصيبه و مضى 
الوحيد  هو  فأمحد لعبين رجل شجاع واثق من نفسه،هدفه )3(".يف الطريق ق به على من يصادفهصدّ ليت يف جيبه

محد اجلنود  يتقدمهم أ جمموعة  من شاهد" ا جاء  يف نص الروايةمالقضاء  على االستعمار الفرنسي و هذا  
 ..و خارجها  عه يف كل مكان داخل املنطقةو قضا مضج كة اللذان  أزعجا اجليش الفرنسيلعبين  وخمتار  الرب 

محد لعبين  قائد  الثوار  كان أ.)4(".بالغا على مجيع  األصعدة   أثرمهاحيث ذاع  صيتهما  الواسع  و كان 
خذ  يكشف  هبا  عساكرهم و هم بين  و وضع  منظاره فوق عينيه و أوقف أمحد لع" ههم مبا يراه مناسبا هلميوجّ 

  )5(."عني املكان  لدفن الشهداء إىلاجليش بالتوجه   أمرينسحبون، حينها 

  

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــ
  .12املرج،ص إىلحممود بن محودة، يف الطريق  - 1

  .43املصدر نفسه،ص  - 2

  .37املصدر  نفسه، ص   - 3

  . 39املصدر نفسه ، ص  - 4

  .57املصدر نفسه، ص   - 5
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لقيم  إن هذه الرواية  تقدم لنا  شخصية أمحد لعبين  كشخصية  رئيسية يف النص من خالل سلسلة  من ا     
ميجد   أنفهذه القيم  هلا عالقة  بكل  ما ميكن  " و الشجاعة الرجولة  و الشهامة و الكرامة"  اليت  تتمثل يف

و أمدهم   ألبطال القالئل الذين حباهم  اهللا من ا" :اإلنسان  و هذا ما يؤكده حديث  إبراهيم عن هذا البطل

   .مبعىن أن اجلميع يشهد بشجاعة  هذا البطل )1(."بالشجاعة  و بطفرة من املعارف

ــــراب  :المطلب الثالث   حـــــــــ

أي  الكاسب، النامي، " رابح"و يأيت  يف قاموس  األمساء  و املعاين  معىن   و هو شخصية حمورية  أيضا    

. ذين ساندوا الثورة  بقوة  و واحد  من أبناء  الشعب  اجلزائري  املخلص  لوطنه حد  الثوار  الو هو أ ) 2("الظافر
  :التحرير  الوطين فيقولو يف  هذا املقطع  جنده يقوي  من عزمية أصحابه  ليدفعهم لالخنراط  يف صفوف  جيش 

  .من يدافع  عن وطنكم و أبناء وطنكم؟ - "

  :مث واصل  حاثا إياهم على املضي  قدما  و االخنراط  يف صفوف  اجليش مستدالًّ 

  )3(".ُصُدوَر قـَْوٍم  ُمْؤِمِننيَ َعَلْيِهْم َو َيْشِف   مْ كُ ُر صُ نْ يَـ  وَ  مْ هُ زُ خيَْ  وَ  مْ يكُ دِ يْ أَ بِ  اهللاُ   مْ هُ بْـ ذِّ عَ قَاتُِلوُهْم يُـ " املعتدين  قاتلوا - 

فهو يف هذا املثال  يشجعهم  و حيثهم  على ضرورة  الكفاح و مقاومة  املستعمر ، و يتضح  لنا أيضا ؛من       
خالل  نص الرواية  الدور الفعال  و التضحيات  العظيمة  اليت  قام هبا  البطل  رابح  و هذا ما جنده يف حواره  

  :مع اجلندي 

  

  

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ   ـ

  .83املصدر السابق، ص   -1

  ./Inc     www.almaany.com 14:00، بتوقيت   07/04/2017عريب-عريب معاين األمساء يف قاموس املعاين،قاموس -2
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  ...اجلندي" 

  .تونس؛ و ليس ذلك  باألمر  اهلني  إىلتعرب  احلدود   أنعليك  - 

  ...رابح

  ! ختف ال... أنا  على استعداد كامل ... املرة سأرافقك  هذه - 

  ...اجلندي

املزروعة و املثبتة  على  األلغام... و ليس السيالن وحده ! السيالن يا رابح  السيالن؟ شائك، و شائك جداًّ ؟ - 
  .! الطرقات و املسالك و حىت  على الضيعات

  ... رابح

  )1(".سأحتدى كل شيء - 

رابح هنا يبدي استعداده الكامل للذهاب  برفقة  اجلندي جللب  السالح من تونس؛ و إن دّل هذا فيدل       
  .االستعمار الغاشم  أيديعلى أن رابح ذا شخصية  شجاعة  مقدامة ال يهمه  سوى حترير و طنه من 

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

  .47املصدر السابق ،ص  -1
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  سي عمار:المطلب الرابع 

هو اآلخر من الشخصيات الرئيسية اليت تركز الرواية على ذكرها، وهو شخصية دينية كان معلما يف الكتاب      
أثر الصدمة ما يزال جامثا على صدر زهرة وقد أسندت إىل جارهتا كلية وقبل أن تسقط بادرت :" يقول الراوي

فزينب ومعظم  )1("عمار يف الكتاتيبزينب بإسعافها مث رقتها بآيات من القرآن الكرمي حفظتها على يد سي 
قبل االسم وهي " سي"وجند أن الروائي قد وظف عبارة . سكان القرية حفظوا القرآن الكرمي على يد سي عمار

كان سي عمار :" داللة على التقدير واالحرتام الذي يكنه سكان القرية هلذه الشخصيات وهذا ما يؤكده الراوي

  )2(." يلال يرفض له طلب مهما كان مستح

   إبراهيم: المطلب الخامس

إىل الشخصية البطولية أيضا الذي متتاز به الشخصية من شجاعة وقوة، ويتجسد لنا دور  إبراهيمينتمي      
كل عميل اقتاد  "  ذحبهيف الرواية انطالقا من حترير القبطان الفرنسي له من يد العميل الذي أوشك على  إبراهيم

جنا  بفضل تدخل القبطان ساعتها  هفإن إبراهيمما عدا  ااإلعدام ذحبا، وكان هلم ما أرادو ضحيته لينفذ فيها حكم 
، فالقبطان الفرنسي أنقده وحاول إغراءه حبديثه عن مزايا فرنسا للذهاب إليها )3(" .العميل بوقف التنفيذ حاال امر آ

 السرتجاعمناضال  أمام املصاعب اليت واجهته تخاذلمإنسان أمني يف الدفاع عن بلده غري  إبراهيمإال أن البطل 
 اليدلك يا عمي صاحل، وسأقطع ألنتقمّن " :الذي اغتصب من طرف فرنسا بالقوة؛ ويؤكد هذا بقوله حق شعبه

ب كربياءهم وأصلّ   وألحطمنّ ...أبداهنم عربة للمحتل الغاصب كنوألتر ت يف الوطن فسادا، الذي طالتك وعاث
ألبيه وعمه صاحل  باالنتقام االستعمارفهو هنا يتوعد  )4(".اذية جلامع الركيبة الشامخالبلوطة احملجذع قائدهم يف 

 االنتقامبني لنا بعد ذلك يف نص الرواية أنه مصمم على هذا تلي ؛االستعمار وجرائم اللذان مل ينجوا من عنف
  .بقتلة للمعمر الفرنسي 

  

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .29املصدر السابق، ص  - 1
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توجه املعمر يتفقد أنعامه وقد أحىن رأسه يراقب مدى جودة احلشيش وإبراهيم يتهيأ لطعنه :" يقول الراوي    
عندها عمد إىل (....) على مستوى البطن فطعنه، مث هنض وأعقبه بطعنات قاتلة على مستوى الظهر  عموديا

ومن خالل العملية اليت قام هبا أثبت  إبراهيمإن  )1(" .رأسه ففصله عن جسده مث وضعه يف خمالته وخرج 
  .شجاعته رغم صغر سنه

  الطاهر:المطلب السادس 

من العيوب  ئالبار ي، النظيف، الشريف، وهو النق" معىن الطاهر"واألمساء جاء يف قاموس املعاين      
هو وزوجته زهرة الكوخ   فأختذوالطاهر يف الرواية هو أحد سكان القرية، طرده املستعمر من أرضه  )2("والنجاسة

وهي تراقب الطريق قبل التسلل إىل كوخها عرب مسلك صغري قصد حتضري الطعام " كمأوى هلما يقول الراوي
مل يبخل الطاهر " يف خدمة الثورة والثوار وقد جاء يف نص الرواية  امتفانيإن الطاهر هو اآلخر كان  )3(".للطاهر

فكالم السارد هنا جاء  )4(" .تقدمي اخلدمات منذ انطالق الرصاصة األوىل على الثورة ولو يوما ومل يدخر جهدا يف
صورة العم الطاهر تعيد إليهما عجرفة املستعمر، وشريط الذاكرة يعيد إليهما املأساة "  بعد استشهاد الطاهر

  .لقريةسكان امجيع فاستشهاد الطاهر من قبل االستعمار الفرنسي كانت مأساة عاشها     )5(" .حبذافريها
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  رةــــــــــــهز :المطلب السابع 

اجيابية، وقدمها بشكل فعال ومؤثر كمثال عن قوة وصرب  إن الراوي يف هذه الرواية حتدث عن زهرة بصورة      
، وهو "اسم مؤنث عريب خفيف يبعث البهجة": زهرة  معىن" معاين األمساء  اجلزائرية، وقد جاء يف قاموس املرأة 
وفرحة لدى زوجها، وكانت سندا له يف   ، فهي  لطاملا كانت مصدر هبجة)1(" النظارة البهجة  املعروفة  الزهرة

ا ذكرته له، تعجب الطاهر مم..هيأت لك زادا تقوي به نفسك على السفر؟:" وكالمها هذا خري دليل مجيع أوقاته 
الرجل : حيث كان يعلم أن ليس يف بيته مؤونة تذكر على اإلطالق، ولكنه اقتنع انطالقا من املثل الشعيب السائد

 )2(."واد واملرأة سداد؟ 

، ويف الثورةومن خالل هذا املثال يتضح لنا أن زهرة وقفت إىل جانب زوجها يف حتمل املسؤولية اجتاه      
أحقاب من " الطاهر العيش، لكنها عانت كثريا من الوحدة والشقاء بعد استشهاد زوجهامكافحتها من أجل 

م على كوخ زهرة، وفرق اجليش ما تزال تقدم هلا التعازي حاثة إياها على السري قدما حىت حترير ة ختيّ املآسي املعتق

    )  3(."آخر شرب من هذا الوطن، والوقوف إىل جانبها دون تفريط

كانت زهرة شجاعة إىل أبعد احلدود فقد " :السارد الثورة حيث يقول أعباءلت صامدة حتمل ظ رةلكن زه      

سلب  االستعمارفزهرة وبشاهدة السارد هي رمز للمرأة القوية املكافحة اليت مل يستطع  )4( ".حتدت الصعاب
  .شجاعتها وكبح مجاحها

  العسكر الفرنسي :المطلب الثامن

لرتاب الوطين فتوغلوا يف اوطأت أقدامهم  أناحلرب على اجلزائر منذ  أعلنوانود التابعني لفرنسا الذين وهم اجل     
  .حمل أطماعهم دمار وكانت القرية وسكاهنا ال الضرر وهبا د وأحلقوا بالال
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فلطاملا حاصر  ) 1(" أف لكم وملا تقومون به من القمع املتنامي يا جنود فرنسا؟: " وها هو الطاهر يقول      
طوق العسكر القرية التيب وصلها على حني غفلة من أهلها، فانسحب " العسكر الفرنسي القرية واعتقل سكاهنا

غري " ويؤكد الراوي على حماصرة العسكر للقرية بني حني وحني يف حديث زهرة،  )2( ".اجلنود وتوغلوا يف شعاهبا

   )3(." أن األمل تبخر لديها عند مساعها أن العسكر عاد يطوف القرية من جديد

فكان العسكر إذا قبض على أحد من سكان القرية أو الثوار سلط عليه أقصى عقوباته وهذا ما فعله مع       
فتشهما بدقة ...رمضان ومسعود يقعان هذه املرة يف قبضة العسكر" :مسعود ورمضان يقول السارد

ويف مقطع آخر ) 4(" لثورةحوهلما إىل مركز التعذيب واالستنطاق، عّلهما يبوحان  بشيء من أسرار ا(...)فائقة
كان اليوم ماطرا " :العسكر الشنيعة حني ألقوا القبض على صاحل فيقول عمار الذي كان برفقته أعمال يؤكد على
يدل يف تعذيبه واستنطاقه فلم  اجدا قيده جببل ليفي مث قاده إىل مركز التعذيب وملا وصلوا شرعو  توشاوثاجلا، 

خنجره وأخذ يقطع به اللحم من خديه مث يطعمه إياه بعدها عمد أحد اجلنود الفرنسيني إىل . هلم اعرتافبأي 
  :ويقول له

ففي  )5(".كل منتظرا اعرتافه، لكن صاحل كان أقوى من كل وسائل التعذيب صامدا إىل أن لفظ أنفاسه شهيدا  - 
  .تعذيبه الوحشية الفرنسي وأساليب هذا املثال يؤكد لنا السارد أكثر عجرفة العسكر
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  الشخصيات الثانوية: المبحث الثاني

إن إطالق هذه التسمية ال يعين مطلقا عدم أمهيتها، بل إهنا متلك األمهية والقيمة ما جيعل غياهبا إخالال ببنية     
ؤذي دورها وتربز وظيفتها لوحدها، النص وضربا ملصداقيته ومشروعيته، حيث إن الشخصية الرئيسية ال ميكن أن ت

يف "هلذا فحضور شخصيات غري رئيسية أمر ضروري لتحقيق غايات شكلية ومجالية مضمونة وهو ما كان يف رواية 
  :من الشخصيات اليت ميكن إمجاهلا يف ما يلياليت عرفت حضورا هلذا النوع " الطريق إىل املرج

  لقريةانساء  :المطلب األول

 يفصل الكاتب يف هؤالء النسوة كثريا غري أهنن شكلن عنصرا أساسيا يف الثورة التحريرية، ووقفن إىل جانب مل    
الثوار يف حتمل املسؤولية اجتاه الثورة، حيث استطاعت نساء القرية أن تكسرن احلصار الذي حاول اجليش 

" :دمات الكبرية ومثل ذلك قول الروائيقوية يف تقدمي اخل نفرضه على اجملاهدين، فكانت مسامهته االستعماري
احلصول على أجرة مقابل ذلك  دون التفكري يف،لغربلة الدقيق تطوعا مركز غدير البلوط على  يتوافدنالنساء 

فهؤالء النسوة مكافحات مما جعل  )1(" .خدمة للوطن وشعبه حىت بطاقات جماهدات مستقبال على العمل وال
  .ن عرضة للعديد من أنواع التعذيب والتهميشداخل الثورة فكرنسي يدرك قيمتهن العدو الف

ن الفقر واجلهل واملرض هفنساء القرية عانني من ظلم املستعمر كغريهن من النساء اجلزائريات اللوايت جرع      
  .نه ما كان جيهله عنهننوتلقوالعنصرية وطمس اهلوية والكرامة لتقفن 

    فاطمة :المطلب الثاني

السكن، واليت تشاركت معها مهومها وأحزاهنا عند رحيل زوجها  وهي شخصية مرافقة لزهرة وجارهتا يف     
  .الطاهر

ثورية بامتياز قانعة باحلياة تكافح من أجل العيش بالرغم من الوضع املزري الذي تعيشه بسبب  امرأةوفاطمة     
اقتضب وجه فاطمة وصار مثل وجه " :حيث قال االستعمار الذي قضى على كل أحالمها وهذا ما ذكره الروائي

املباح، اجلمال والشهرة واملال من أين تأيت  االنتصابكما اقتضب معه   املدثر باحلزن أسفل اجلبل متاما، القرية
  )2("..يا اخلويناإلثارة 
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هدفها  لالستعمارففاطمة كباقي نساء القرية مناضلة وجماهدة تعرضت إىل عديد من أنواع القمع رافضة     
  .ونيل احلرية االستقاللالوحيد 

رغم  أنف   أعراساو الزفاف  املؤجل ال حمالة  بإذن اهللا  و سنقيم   سيأيت موعد النصر:" ذا ما قالته و ه    

  أنواعففاطمة كغريها من أبناء  و بنات  هذا الوطن  حتلم  بطرد  املستعمر  و االنتصار  على كل   ) 1(."املستعمر
  .اإلبادة  و الظلم

  زينب:المطلب الثالث 

و زينب  )2(."شجر حسن املنظر طيب  الرائحة ) ن(الزينب جاء يف املنجد األجبدي  يف باب  الزيزفون ،     
جارة زهرة  و رفيقتها ، شخصيتها  يف الرواية قوية  حتملت  كل املصائب  اليت واجهتها  تعلمت  من الثورة  كل 

رمزا   كانت   افقر  و هتميش ، غري أهنالقرية  من  املزري  الذي تعيشه  داخل  عمبادئها  مل تضعف  من الوض
الثورة  التحريرية  و هذا ما نستشفه  من قول   انم   الذي تعرضت  له كل امرأة  إبلمعاناة  و اخلوف  و الظلل

ما حدث  لزهرة   هلاحيدث  أنو كاد .. اعرتى زينب  اخلوف  من املستقبل:"الروائي  حني وصف  وضعها  قائال 
و ترشقها   الغابة أغصانتقطع    أخذتها دعن ،لكن دون جدوى  ،احملاولة  ها  مث كررت جلست ترتب  أفكار 

  )3(."..و حزامها  إىل أن أصبحت  شجرة  متنقلة  ال تلفت االنتباه متاما رأسهامبنديل 

اخلوف  اعرتى  قلبها  نتيجة  ما مير عليها  يوميا   أنفزينب  بالرغم  من كوهنا  تتسم بالشجاعة  و اجلرأة إال      
  .من مصاعب  احلياة
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   فرحات:المطلب الرابع 

سنة ، ميتلك   16مره ال يتجاوز  فوف جبهة  التحرير الوطين  و عيف ص  اخنرطشخصية  ذكية  و فطنة ؛     
و اإلرادة  ما جعله  يقوم  بأصعب  املهام ،سافر إىل تونس  مع الفرقة  املكلفة جبلب  السالح ، من القوة 

وائي الر  عليهما  و هذا ما جنده  يف قولثر ع  أناستشهد رفقة رابح  حيث قام  اجليش الفرنسي  بذحبهما  بعد 
تلقت زهرة نبأ  استشهاد  رابح و فرحات باملزارة ذحبا فأغمي  عليها  و راحت خترب  األم  حفصة  باستشهاد ":

قدم  تضحيات  كبرية  أنفقد  سقط فرحات  كغريه  من شهداء  هذا الوطن  يف ميدان  الشرف  بعد  )1("..ابنها
  .هذا الوطنيف سبيل  استقالل  

  المسطاش:المطلب الخامس 

مسي هبذا االسم  ألنه ميتلك شنبات؛ و الشنب هو ما ينبت  على الشفة  العليا  من الشعر  و هذا  ما      
و هو رجل قوي  )2(".تنحنح املسطاش  و مرر يده على شاربه  و فتلهما  استعراضا":وضحه الروائي  حني قال

اختار من اجلبال مكانا  ) 3(".لقد أفحمين املسطاش  بذكائه  متاما": وهذا ما يؤكده الراوي بقوله البنية  ذكي جداًّ 
أوالد  علي "على يدي شيوخ  "بقسنطينة " ،" عوينة الفول "بسوق  مهاو السلخ  و قد تعلّ  للعيش  مهنته  الذبح

   للثوار  من بينهم  علي  خملصاً   كان صديقاً نه   فوف  جبهة  التحرير الوطين  إال أ، مل ينخرط  يف ص "األحرار
  . و سي عمار

   علي :المطلب السادس

البلد  من   إلنقاذأطفال  التحق  بصفوف  جبهة التحرير  الوطين  ) 10(شاب  ثوري متزوج  لديه      
نه  يوما  غري أ) 15(العسكر الفرنسي  الثوار  باملؤونة ، عذبه  إمداداالستعمار ؛ كانت له مهام  عديدة منها  

  .جنا  بأعجوبة  من املوت احملقق
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  "في الطريق إلى المرج"الشخصية في رواية  تجليات ......................................الفصل الرابع

  العميل :المطلب السابع

         ه  من طرف الثوار؛فقرر االنتقام قتل عمّ  مترد بسبب و الوطن كان خادمًا لفرنسا و تابعًا هلا ، خان الثورة      
أعماله  شنيعة فهو  متعطش للقضاء  على هليب الثورة  أكثر  من إىل جانب  العسكر الفرنسي  كانت و العمل  

  .قاموا  بإلقاء القبض عليهم  داخل الغار ناملستعمر ذاته  قام بتنفيذ  عملية اإلعدام  يف حق اجملاهدين  الذي

  القبطان : المطلب الثامن

و مفتش  يف  احد مراكز  التعذيب  و هو الشخصية  األكثر  تسلطا  يف الرواية  كانت لديه   ضابط فرنسي      
هيم  ابر كبرية إل  اتءراإغخدمة فرنسا ،قدم  نصري  الشباب و دعوهتم  للهجرة  وسياسية  و دينية  منها ت  أهداف

 و البدخ  الالحمدود ، حيث احلياة اهلنيئة خذ التذكرة و اذهب" :حيث يقول  الروائي و هذا ما جنده يف الرواية  
مادمت مقيما  هناك، و سوف لن   مرمييف ضيافة    فأنتتك  و خطاياك  ، و اطمئن و سيغفر لك املسيح  زالّ 

        )1(".إطالقاتفكر  يف الرجوع 

احلقيقية اليت كان املستعمر يسعى للوصول إليها من اجل فشخصية القبطان منوذجا مصغرا عن األهداف      
  .القضاء على الثورة

   عائشة:المطلب التاسع 

يبها  بعد أن التقى  بفتاة امسها  نسيمة ،أرهقها طو مجيلة،  ختلى عنها خ فتاة  يف مقتبل العمر رشيقة القوام      
آه مىت " :أدرجت  يف سن العوانس ؛ و هذا  ما جنده يف قوهلا أنالتفكري و أجهدها  احلزن و األسى  بعد 

ل  إىل و كان هدفها الوحيد الزواج  اختذت من األضرحة  مكانا ألجل  نيل  احلظ و الوص  )2(".تسرتيح العوانس
  .كنموذج للفتاة اجلزائرية  اليت عانت  شبح العنوسة  بعد االستقالل  أدرجها الروائي  ضالتها  و عائشة
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  "في الطريق إلى المرج"الشخصية في رواية  تجليات .....................................الفصل الرابع

  .الشخصية الهامشية:المبحث الثالث 
فهذه  ) رئيسية،ثانوية(هي شخصيات تؤدي  أدوارًا جزئية ، و ال تقل أمهية  عن الشخصيات  األخرى     

الرتاث  إىلال من خالل  مالحمها  اجلسدية  و مبا أن الروائي  يعود    أفكارالشخصيات  تنحصر  من خالل  
، و هي شخصيات ساعدت  يف سري  ريخ االتارخيي  فإنه  يوظف شخصيات  تراثية  كان هلا  وقع كبري  يف  الت

  .رة ما عن فك  اإلعالنأحداث الرواية و كان الغرض  من توظيفها 

   رمضان:المطلب األول 
جانب  مسعود   إىللذي يؤديه ؛ حيث يقوم  امل يذكر الكاتب تفصيل هذه الشخصية  كثريا غري الدور      

مسك هبما أ  أنىل للثورة  إ  فقد كان  حصنا منيعا  إليهكز  و الداخلة مس آثار  األحذية  اخلارجة من املر بط
تنطاق ، ىل  مركز التعذيب  و االسإ  حوهلما" :يث قال  عنهما الروائيالعسكر  و قتلهما  رميا بالرصاص  ح

  )1(.."الثورة  أسرارا  يبوحان  بشيء من عّلهم

  .فقد كانت الثورة تظم رجاال أقوياء  ال خيشون  املوت  بل هدفهم  الوحيد  االستقالل  و نيل احلرية      

   الشيخ:المطلب الثاني

  أطفاله مهماًّ جداًّ و ذلك يف تعليم الذي يؤدي  جاء ذكر الروائي  هلذه الشخصية  حمدودًا غري أن  الدور    
  .القرية  القرآن  الكرمي؛ للحفاظ  على اهلوية و تنوير  عقوهلم  من اجل  فهم حقيقة  املستعمر

   سعدة  لوديني:المطلب الثالث 

يث سقطت  شهيدة  خرى  من رصاصة  املستعمر  حاأل و هي عجوز  يف أرذل العمر  مل  تسلم  هي      
  .صميعقرب منزهلا  باأل

   خميسة:المطلب الرابع 
عند حديثه  عن توافد  نساء القرية  على مركز  غدير  إالو هي شخصية  هامشية  حيث مل يذكرها  الراوي      

  .ا و بني جارهتاوار  من خالل حوار بسيط دار بينهأقراص الكسرة  للث  إلعدادالبلوط  

.  
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  "في الطريق إلى المرج"خصية في رواية الش تجليات .....................................الفصل الرابع

  حفصة:المطلب الخامس 
عانت كثريًا  بعد سقوطه شهيدا يف  ،و هي أم رابح امرأة صبورة حمبة لوطنها  فخورة  بإجنازات ابنها رابح    

  .ميدان  الشرف

   موسى:المطلب السادس 
املعمر؛ ملا كان يفرض عليه  من أعمال  شاقة  و هو فالح  يف مزرعة  املعمر الفرنسي ؛عاىن كثرياً من قسوة       

  و يربز دوره  يف مساعدته  إلبراهيم  يف ختلصه  من املعمر  و انضمامه  لصفوف اجليش

   :طوبالالمطلب السابع 

بدًا  يف تقدمي قهوته اللذيذة و مساع ان التقاء  الثوار ،فلم  يتواىن أو هو صاحب  املقهى  الذي كان  مك     
  .الثورة  أخبار

   :ليلىالمطلب الثامن 

ممرضة  اخنرطت  يف صفوف  جبهة التحرير  الوطين يف سن  مبكرة كانت  سندا قويا  للثورة  و خلدمة       
  .اتسمت  بالفضيلة  وحسن اخللق  واختارت مهمة الكفاح على الزواج  أفرادها

   :صالحالمطلب التاسع 

الفرنسي  أقحمه  الراوي كشخصية  هامشية  من خالل  حوار  دار بينه   هو اآلخر  فالح  يف مزرعة  املعمر     
  .و بني املعمر  الفرنسي 

  

  .هاامشية  سامهت  و بشكل كبري يف حتريك  أحداث  الرواية  و تطوير فكل هذه الشخصيات اهل     
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  "في الطريق إلى المرج"رواية تجليات الشخصية في ..................................... الفصل الرابع

و خالصة القول  إن الروائي  اختار لشخصياته  أمساء  معظمها ثورية  جزائرية  و هذا إن  دّل على شيء       
يدّل على متسكه  بأصوله  و جذوره  العربية  اجلزائرية  و هو هبذا حياول  إحياء  الرتاث  الذي حاول  إمنا

ن خالل  تلك الشخصيات  اليت  مت م هأفكار لنا  قدرة الروائي على توصيل   املستعمر طمسه ، و هذا  يبني
  .من الواقع اجلزائري  و هي مرتبطة  بكل ما يتحرك  يف ذاكرة اجلزائريني ائهاحيستإ

فقد تعددت الشخصيات  و تداخلت  يف هذه الرواية  فكان الروائي  يظهر شخصية  جديدة كل مرة        
بكل تفاصيلها، فحينما   أحداثهافالرواية  رواية تارخيية  و ثورية بامتياز  و أشخاصها  أشخاص حقيقيون عاشوا  

أن الثورة  مستمرة  إىل أن يتم   ختتفي  شخصية و تغيب  عن األحداث  حيضر  الروائي شخصية  جديدة  ليبني
  .حترير  الوطن 

ور  كبري  يف حتريك  العمل السردي  ، فكل شخصية  قامت اليت اختارها  املؤلف  كان هلا د فالشخصيات     
فعلية ثورية  يف منطقة  وجه  و السمة  البارزة  يف هذه الشخصيات أهنا شخصيات واقعية   أكملبدورها  على 

  . ا  لكي تبقى  راسخة يف عقولنا فهظّ جيجل ، و 
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  ةــمـالخات

بعد رحلة حبث طويلة  ال ختلو من تشويق و متعة  علمية ؛  قضيناها يف هذا البحث حنط الرحال  عند        
آخر  جزئية من  البحث،  أال و هي اخلامتة لتكون آخر حمطة  نقف عندها واليت أردناها أن تكون حوصلة  

  :إليها و سنلخصها يف النقاط التاليةشاملة  و خمتصرة ألهم  النقاط  اليت مسحت  هذه الدراسة  بالتوصل  

رواية تارخيية يتجلى ذلك من خالل  توظيف  الروائي  لتقنية   "في الطريق إلى المرج" إن رواية  -     
  .االسرتجاع  الذي  كان له حضورا كبريا  يف ثنايا  الرواية  للداللة على سرده  لألحداث  و جمرياهتا

وظفها الروائي تتمحور حول  استذكار أحداث و استحضار معلومات  عن أغلب االسرتجاعات اليت  -       
  .جمهولة  بالنسبة للقارئ  أوبعض الشخصيات  إلضاءة ألقاهبا ، وذلك لتوضيح  جوانب  قد تكون  غامضة  

أن  و االستباق ، إذ نالحظ  نسبة  ضئيلة  لالستباق  للداللة  على  تقنييت االسرتجاع تفاوت بني وجود -       
الرواية واقعية  ختلو  من اخليال ، وقد جاء  االستباق  على شكل  توقعات  و تنبؤات  ملا  ستؤول  إليه األحداث  

  .املستقبلية  للشخصيات

جاء باخلالصة  اليت  جّيدًا ،إبتداءاً  بن محودة  يف روايته  تقنيات  السَّرد توظيفاً  وظف الروائي  حممود -       
 .حداث اليت رأى الروائي إمجاهلا  لعدم أمهيتها  و جتاوزها  و ذكر  ما هو مهم فقطفيها  اختزال لأل

الرواية  بشكليه  املعلن  و االفرتاضي ، و أسهم  يف اقتصاد  األحداث  و تسريع  ظهر احلذف  يف -       
 .السَّرد 

لية  زمنية تعمل  على إبطاء السَّرد و إيقافه، حيث مسح  لنا مبعرفة  كثر الروائي  من الوصف  الذي هو آأ-       
الوصف باملكان  فبالوصف تتحدد  األمكنة ، إذ يرتبط إىلأوصاف  بعض الشخصيات ، هذا الوصف قد امتد  

 .تتحقق  مصداقيته  و واقعيته لدى القارئ  هبو  املكان  و تتجلى معامل

ليعطي لنا بعداً  جديداً  هد  و مثل له على شكل حوار  بني شخوص الرواية روائي تقنية  املشال وظف -     
  .و جيعلها تتميز بالواقعية   لألحداث

فهي  حتمل أمساء واقعية  مثل خمتار  الربكة ، و أمحد  "في الطريق إلى المرج" أما  شخصيات رواية  -     
  .بتعدد املهام املوكلة هلاو قد تنوعت  هذه الشخصيات باختالف جوهرها و ... لعبين 
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  ةــــــــــــخاتم

أن نكون  قد وقفنا على أهم اخلصائص  الفنية  لبنية   نرجوكانت هذه أهم  النتائج  اليت خلص  إليها  حبثنا ، و 
  .الرواية ، و اهللا و يل التوفيق
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  محمود بن حمودة السيرة الذاتية للمرحوم

  :معلومات شخصية

  .حممود بن محودة  :و اللقب االسم

  .ابن صاحل و ابن عمورة البهجة

  .24/09/1948  :تاريخ الميالد

  .،بلدية جيملة سابقا بلدية وجانة حاليا األربعاءمبنطقة   :مكان الميالد

  .عبد القادر  دائرة الطاهري والية جيجل األمريتاسوست بلدية  : العنوان

  .1983الثورة  التحريرية  على يد والده و حتصل  على الشهادة سنة  أيامن يف سن مبكر  حفظ القرآ

  .إسالميةليسانس علوم   :المستوى الدراسي أو المؤهل  العلمي

  .قسنطينة عبد القادر األمريدراسات قرآنية  جامعة    :التخصص 

  .1989  :سنة التخرج

  :الوظائف التي  تقلدها المعني

 .1985إىل سنة  1977التعليم املتوسط من سنة   أستاذ - 
 .1993إىل غاية سنة  1989سنة  التعليم الثانوي من  أستاذ - 
 .2002إىل غاية سنة  1993مدير الشؤون  الدينية  لوالية  جيجل من سنة  - 
إىل غاية  2008منتدب  بكلية اآلداب  جبامعة  حممد الصديق  بن حيي فرع  تاسوست من سنة  أستاذ - 

 .2012سنة 
 .28/06/2015إىل غاية وفاته  2012مسجد أوالد فاضل ببلدية الطاهري من سنة  إمام - 

  :المعني   إليهاالجمعيات و المنظمات التي ينتمي 

  .و رئيسها  أصالةو  إبداعمؤسس اجلمعية القافية -      

  .يجل و عضو جملسه  الوطينيني فرع جرئيس احتاد الكتاب اجلزائر -      

  .ت الشرقاجهوي  الحتاد  الكتاب  بني واليمنسق -      
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  السيرة الذاتية للمرحوم محمود بن حمودة

  .رئيس النادي الثقايف  اجلاحظية  فرع جيجل و عضو  جملسه الوطين -     

  .عضو اجمللس العلمي  مبديرية  اجملاهدين  لوالية جيجل -     

  .ية جيجلة  الشؤون الدينية  لواليعضو اجمللس  العلمي  مبدير -     

  .1955أوث  20عضو جبمعية -     

  :الجوائز المتحصل عليها 

 .1985يف جمال  الرواية  من مديرية  الثقافة  لوالية  قسنطينة سنة   األوىلحاصل  على اجلائزة  - 
 .2008، 1992حاصل على جوائز  وطنية  يف جمال الرواية  من وزارة  اجملاهدين سنة  - 
 .يف املقال  من وزارة  الشؤون الدينية  حول الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  األوىلحاصل  على اجلائزة  - 
 .الثورة  أيامالذي كان قاضيا    "صاحل يسعد"حاصل على جائزة ثانية  والئية  حول اجملاهد    - 
 .طرف وزارة الثقافة بقرار كشخصية  ثقافية  منعّني  - 

  :للمعني  الصادرة ل األعما

  .1991مطبعة الفنيق بامليلية والية جيجل  سنة " شعريديوان "رياح العودة-     

  .2000منشورات التبيني اجلاحظية سنة " رواية"العذاب -     

  .اهلدى بعني مليلة مواقف من السرية دار-     

  .2004دار هومة الحتاد الكتاب  اجلزائر سنة "ديوان شعري"األفئدةحرائق -     

  .2007املعارف  والية عنابة  سنة دار " رواية"ىل املرجيف الطريق إ-     

  .2008عاصمة  الثقافة العربية  سنة   إطارطبعت يف " رواية"خواطر جمروحة-     

  .2011اجلزائر العاصمة سنة   األوطاندار " ديوان شعري"دهشة  اجمليء -     

  "رواية حتت الطبع"مقص   إرهاصات -     

  .جيجل احمللية  بإذاعة  إذاعيةومية  و بعض اجملالت  و حصص منشورة مبختلف اجلرائد  الي  إسهامات له -     
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  السيرة الذاتية للمرحوم محمود بن حمودة

بلدية وجانة، الطاهري، قاوس، سيدي  (جيجل  مثل  يف كتابة  تاريخ  بعض بلديات  والية  إسهاماتله  -     
  ).عبد العزيز، الشقفة

  .دروس  و خطب اجلمعة تأليفيف   إسهامات له-     

  ).قصائد،مقاالت،حماضرات(عبارة عن   أخرىو خمطوطات  -     

  .اجلزائر  التابعة لوزارة اجملاهدين  أجمادشارك  يف كتابة  قصص  -     

  ).رواية  و جمموعة شعرية(عبارة  عن  خمطوطان-     

 .أدلةحبث  فقهي بعنوان اختالفات و  -    

  :التكريمات المتحصل عليها

له  تكرميات  تقريبا  على مستوى مجيع  بلديات جيجل ، تكرميات بدار  الثقافة و مديرية  الثقافة   - 
 ....الوطن ، اجمللس  الشعيب الوالئي و غريهم لوالية جيجل  و بعض  واليات

  :كرسائل  تخرج  من طرف طلبة الجامعة  أعماله

 ).دهشة اجمليء(رواية العذاب، رواية خواطر جمروحة، اجملموعة الشعرية  - 
 "املرج ىليف الطريق إ"رواية  - 

مبستشفى  حممد  الصديق بن  2015جوان  28هـ  املوافق لـ  1436رمضان  11تويف  يف :  تاريخ الوفاة
  . حيي  بوالية جيجل  على الساعة  التاسعة و الربع صباحا
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  ملخص الرواية 

رواية تارخيية تتناول يف متنها  الشأن اجلزائري  خاصة فرتة الثورة   "في الطريق إلى المرج"تعترب رواية        
التحريرية و املواجهات اليت حدثت بني الشعب اجلزائري و االستعمار الفرنسي  فهي تشخص بعمق أحداث 
واقعية  اجتماعية  حتكي  عن  نضال  الشعب اجلزائري و الذي  استمر  قرن و نصف  قرن من الزمن ، و قد 

ت جمريات هذه الرواية يف منطقة  األربعاء  و هي إحدى  املناطق اجلبلية  التابعة  ملدينة جيجل ، و تدور وقع
أحداثها يف قرية املرج ، وقد شكلت  هذه القرية  منوذجا  حيا  للنضال  الثوري  أين  نقرأ  يف تلك العمليات  

حاهتا ألسلوب  الثوار  يف مواجهة  العنف  االستعماري  اليت شنها الثوار  ضد الفرنسيني ، و تتطرق الرواية يف صف
  .و كيفية  عمل اجملاهدين  يف  القرية  و املهام  املوكلة هلم

ذه الرواية  يعيش  مع وهو أحد أبطال  ه"  الطاهر"و نتعرف  يف بداية  السرد الروائي  على شخصية       
و ضع نفسه  و ممتلكاته  كلها   ،و قد كان الطاهر  منخرطا  يف صفوف جبهة التحرير  الوطين "  زهرة" زوجته   

وعه الثوري  الذي كان  يدفعه  حتت تصرف الثورة التحريرية  كان هذا  القرار اختياره الشخصي  النابع  من  نز 
اغته العسكر الفرنسي  بعدة طعنات ، وكان أن  سقط شهيدا  و هو يف طريقه  لشراء بغل  حيث ب  إىلمام ، لأل

خرب استشهاده  خسارة كبرية  للثورة  حيث مل  يتواىن يوما واحدا و مل  يدخر جهدا  يف تقدمي  اخلدمات للثورة 
تصاب زهرة  بصدمة  كبرية  ال تتذكر    الفظيعاجلزائرية، منذ انطالق الرصاصة األوىل و أمام  هذا املوقف  

  .اته و سكناته  و حديثه  الذي ال خيلو  من كلمة  اجلهاد و الكفاحخالهلا سوى حرك

الذي  "  أمحد لعبين"أخرى هلا دور نضايل  ال يقل أمهية كشخصية  يف أجواء الرواية نكتشف شخصيات     
  ".خمتار الربكة"جانب  صديقه  إىلاحلق  خسائر كبرية  باجليش  الفرنسي  

رصد أهم  األحداث  اليت وقعت يف املرج  مستعينا  ببعض   إىلالثاين  و تنتقل الرواية  يف الفصل     
       الشخصيات  اليت كانت  مادة خصبة للغوص  يف األحداث  و لتكون  قوى  حمركة للمشاركة  يف املقاومة

   ح تونس  رفقة بعض الثوار  جللب السال إىلالذي توجه  "  كاملسطاش،وبومجعة ،الدرويش و رابح"و النضال 
و مل تكن  هذه املهمة باألمر  السهل  لكثرة املخاطر  خاصة  عرب احلدود  التونسية  اجلزائرية  اليت       الذخريةو 

  .كانت شائكة و مكهربة  عرب ما يعرف خبطي  شال و موريس لقمع الثورة

هاليه  لينفذ  فيهم  حكم و من جانب آخر جند استمرار  العدوان الفرنسي على املرج  بإلقائه القبض  على أ    
  .اإلعدام ذحبا
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  الملخص 

و تطورت  األحداث  من جديد  ليقحم الروائي  شخصية إبراهيم  الذي أنقذه  القبطان  الفرنسي من      
فرنسا و تنصريه  إال أن   إىلعملية  اإلعدام  كان هذا اإلنقاذ  ملصلحة  رآها  القبطان يف إبراهيم  وهي  هتجريه  

إبراهيم  تفطن  للدوافع  اخلبيثة  وراء هذا اإلنقاذ  مما وّلد  لديه رغبة  االنتقام  إذ قام بالتوجه  حنو مزرعة  أحد 
  .الوطين يل انضمامه  لصفوف  جبهة التحريراملعمرين  الفرنسيني  و فصل رأسه عن جسده  و قدمه كدل

بني اجلبهة  و اجليش  متواصل؛ استبشر   اإلمداداتال  ضد املستعمر  و جسر و استمر  الكفاح و النض     
تنتهي  معركة املرج  و تنتهي  معها سبع  سنوات و نصف  من ل مبا حققه اجليش  من نتائج  باهرة،املواطنون 

  .بقيت  راسخة  يف  الذاكرة ،الكفاح  راح ضحيتها  شهداء خلدت  أمساؤهم  من ذهب 

ألخري  تناول  الروائي  الفرتة  اليت عقبت  حترير  البالد  ، إذ تغريت  الصورة  و مل يعد  يرى  بالده   و يف ا     
عانت  مجلة  ،فاجلزائر اليت أرادها أن تكون  األمجل  بعد االستقالل ، كما حلم  هبا، بل  بدأ يشعر  باالغرتاب 

فدخلت ،و الطمأنينة  ،ينعم باهلدوء  و االستقرار ل شعبها الذي كان  من املفروض أنمن املشاكل  أرهقت كاه
 .يف مرحلة  من الصراعات  ال أول هلا  و ال آخر
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قائـمة المـصادر والمـراجـع                                                               
                    

 _ القرآن الكريم ، رواية ورش ،عن اإلمام نافع .

 المـصـادر :

.2007بن حمودة محمود، "في الطريق إلى المرج"، مطبعة المعارف ، عنابة ،د ط،  

 المـراجـع :

 أ- المـراجـع باللـغـة العـربيـة :

بحراوي حسن ، بنية الشكل الروائي (الفضاء.الزمن.الشخصية) ، المركز  .01
 .1990 ، 1الثقافي العربي ، بيروت ، ط

بدري عثمان ، بناء الشخصية في روايات نجيب محفوظ ، دار الحداثة  .02
  .1986 ، 1للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط

بوعزة محمد ، تحليل النص السردي (تقنيات ومفاهيم) ،منشورات االختالف  .03
  .2010 ، 1،الجزائر ، ط

ثروت أباضة ، "القصة في الشعر العربي"، سلسلة الكتاب دار المعارف ،  .04
 .1،1977مصر،ط

الجاحظ عمرو أبو عثمان ، كتاب الحيوان ، تر: عبد السالم محمد هارون ،  .05
 .1996 ، 1 ، دار الجبل ، بيروت ، ط1ج

 ، دت . 1حسين طه ،في األدب الجاهلي ، دار المعارف ، مصر ، ط .06
حماش جويدة ، بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم والجبل لمصطفى  .07

 2007فاسي (مقاربة في السرديات) ، منشورات االوراس ، الجزائر ، دط ، 
. 
راكز احمد ، الرواية بين النظرية والتطبيق أو مغامرة نبيل سليمان في  .08

 .1995 ، 1(المسلة) ، دار الحوار ، الالذقية ، سوريا ، ط
سالم إبراهيم نبيلة ، البطولة في القصص الجمعي ، دار المعارف ، مصر ،  .09

 .1997 ، 1ط
سالم عبد القادر ، السرد وامتداد الحكاية ، اتحاد الكتاب الجزائريين ، الجزائر  .10

 .2009 ، 1، ط
شريبط أحمد شريبط ، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة ،  .11

 .2009دار القصبة ، الجزائر ، دط ، 
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صحراوي إبراهيم ، السرد العربي القديم (االنواع والوظائف والبنيات) ،  .12
 .2008 ، بيروت ، 1الدار العربية للعلوم ، ط

عروة عمر ، النثر الفني القديم و أبرز فنونه وأنواعه ، دار القصبة ،  .13
 الجزائر، دط ، دت.

العيد يمنى ، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ، دار الفارابي ،  .14
 .1990 ، 1بيروت ، لبنان ، ط

 .1980 ، 1الفاخوري حنا ، األمثال والحكم ، دار المعارف ، القاهرة ، ط .15
قاسم سيزا ، بناء الرواية (دراسة مقارنة في ثالثية نجيب محفوظ) ،الهيئة  .16

  .1984المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،دط ، 
 ، 3 ، دار الكتب ، مصر ، ط1القلقشندي أبو العباس ، صبح األعشى ، ج .17

1906. 
كاصد سلمان ، عالم النص (دراسة بنيوية في األساليب السردية ، فؤاد  .18

  .2003التركلي أنموذجا )، دار الكندي للنشر والتوزيع ، االردن ، دط ، 
 ، 3الاللوسي شكري محمود ، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب ، ج .19

  ه.1436مطابع دار الكتاب، مصر ، دط ، 
لحميداني حميد ، بنية النص السردي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ،  .20

 .1990 ، 1ط
المانعي علي ، القصة القصيرة المعاصرة في الخليج العربي ، مؤسسة  .21

  .2010 ، 1االنتشار العربي ، بيروت ، ط
 ، دار الكتب المصرية ، 1مبارك زكي ، النثر الفني في القرن الرابع ، ج .22

 .1934 ، 1القاهرة ، ط
مرتاض عبد المالك ، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ، عالم  .23

  .1998المعرفة ، الكويت ، دط ، 
 ، 1نعمان جهاد ، نسر ودجاج ، دار النعمان الثقافية ، دار جونييه ، لبنان ، ط .24

1996. 
نفلة حسن احمد العزي ،تقنيات السرد واليات تشكيله الفني ، دار غيداء ،  .25

  . 2011 ، 1األردن ، ط
 ، 1يقطين سعيد ، السرد العربي ، رؤية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط .26

2006. 
 ، 1يقطين سعيد ، الكالم والخبر ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط .27

1997. 
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يوسف آمنة ، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق ، المؤسسة العربية ،  .28
 .2015 ، 2بيروت ، ط

   ب- المراجـع المترجــمـة :

بال شارل ، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ، تر: إبراهيم الكيالني ،  .29
 .1985 ، 1ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط

جنيت جيرار ، خطاب الحكاية ، تر: محمد معتصم وآخرون ، الهيئة العامة  .30
 .1997 ، 2للمطابع األميرية ، ط

جنيت جيرار و آخرون ، نظرية السرد (من وجهة النظرالى التبئير) ،  .31
 ، 1تر:ناجي مصطفى ، منشورات الحوار األكاديمي والجامعي ، د ب ، ط

1989. 

 المـجـالت :

جاب هللا عبد العزيز أسامة ، جمليات السرد القرآني في قصة ذي القرنين ،  .32
 ، كلية اآلداب ، جامعة كفر الشيخ ، مصر ، السنة 45مجلة علوم إنسانية ، ع 

 .2010السابعة ، 
 ، 37محمد نصر الدين ، الشخصية في العمل الروائي ، مجلة الفيصل ، ع  .33

 .1980دار الفيصل الثقافية للطباعة العربية ، السعودية ، 

 المعـاجـم و القـواميـس : 

 ، دار صادر ، بيروت 3ابن منظورمحمد جمال الدين ، لسان العرب ، م ج  .34
 ، لبنان ، د ط ، د ت.

بن زكريا أحمد  بن فارس ، مقاييس اللغة ، تحقيق وضبط : عبد السالم  .35
 ، دار الفكر ، بيروت ، د ط ، د ت.3محمد هارون ، ج

الجوهري إسماعيل أبو نصر، الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)، تحقيق:  .36
 .2009محمد محمد تامر ، دار الحديث ، القاهرة ، دط ، 

 ، 1زيتوني لطيف ، معجم مصطلحات نقد الرواية ، دار النهار ، لبنان ، ط .37
2002. 

 المنجد األبجدي  ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، دار الشرق ،  .38
  ، باب الزيزفون .1بيروت ، لبنان ، ط
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 المواقع االلكترونية :  
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