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اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من  

 لساني يفقه قولي

وال باليأس إذا    نانصاب بالغرور إذا نجح  االلهم ال تجعلن

 أن اإلخف اق هو التجربة التي تسبق النجاح.  اوذكرن  ناأخفق

  اوإذا أعطيتن  نانجاحا ف ال تأخذ تواضع  االلهم إذا أعطيتن

 .نابكرامت  ناتواضعا ف ال تأخذ اعتزاز 

 

إنك السميع العليم  اربي تقبل من  



 

 شكر وعرفان

 ملسو هيلع هللا ىلصق ال رسول ا  
 

 ﴾ومن لم يشكر الناس لم يشكر ا  ﴿
 

 الفضل من قبل ومن بعد، ف الحمد  الذي منحنا القدرة على إنجاز ىذه  
 المذكرة، والصالة والسالم على أشرف المرسلين .

فبعد أن أتممنا مذكرتنا استذكرنا الجيود التي تسببت في وصوليا إلى بر  
 األمان، ونجد أنفسنا في كلمة عرف ان ال بد لنا أن نذكرىا:

تم على ما ىو عليو اليوم بفضل ا تعالى أوال، وبفضل  وىي أن العمل ىذا قد  
 الذين كانت ليم األيادي البيض عليو.

إذ يطيب لنا في ىذا المق ام أن نتقدم بأسمى معاني العرف ان وبجزيل الشكر  
 وف ائق التقدير واالحترام  إلى  األستاذة الف اضل  ة " حبيبة مسعودي"

وال التوجو السديد والرعاية الف ائقة التي  فما كان لمذكرتنا أن تخرج إلى النور ل
شملتنا بيا، ف ليا ف ائق االحترام والتقدير على مساعدتيا لنا في إنجاز ىذا العمل وعلى  

جميل صبرىا وجيودىا ونصائحا الصائبة، ونسال ا جل جاللو  أن يجزييا خيرا وأن يجعليا  
 احتراما وتقديرا.  دخر ألىل العلم والمعرفة، وسيظل فضليا يحمل من تلمذتنا

 
 

كما نتقدم بجزيل الشكر إلى كل أساتذة قسم اللغة  
العربية وآدابيا، وإلى كل من ساعدنا من فريب أو  

 د.        بعي
 

 ة ** ابتسامــــدليل
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 .. انتظار بدون العطاء علمني من إلى .. والوق ار بالييبة اهلل كللو من إلى
 قد ثماراً  لترى عمرك في يمد أن اهلل من أرجو .. افتخار بكل أسمو أحمل من إلى

 الغد وفي اليوم بيا أىتدي نجوم كلماتك وستبقى انتظار طول بعد قطافيا حان
 " وال     دي العزيز " .. األبد وإلى

 الحياة بسمة إلى .. التف اني و الحنان معنى وإلى الحب معنى إلى .. الحياة في مالكي إلى 
إلى  ..  الحبايب أغلى إلى جراحي بلسم وحنانيا نجاحي سر دعائيا كان من إلى .. الوجود وسر

 . " الحبيبة أمي"  .. من سيرت وضحت براحتيا وشملتني بعطفيا
إلى من عرفت  .. إلى من بوجودىا أكتسب قوة ومحبة ال حدود ليا   إلى من بيا أكبر وعلييا أعتمد .. إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي ..

 " دنيا "معيا معنى الحياة .. اختي الوحيدة  
إلى أخواني ورفق اء دربي في ىذه الحياة .. بدونكم ال شيء معكم أكون أنا وبدونكم  

شيءفي نياية مشواري أريد أن أشكركم على مواقفكم النبيلة .. وعلى تطلعكم  أكون مثل ال  
 "نبيل"، "مراد"، "ىشام".لنجاحي بنظرات األمل.. إخوتي: 

 
 

إلى اإلخوة واألخوات التي لم تلدىن أمي .. إلى من تحلّو باإلخاء وتميزوا بالوف اء  
والعطاء، إلى ينابيع الصدق الصافي إلى من معيم سعدت وبرفقتيم في دروب الحياة الحلوة  

 والحزينة سرت .. إلى من عرفت كيف أجدىم وعلموني أن ال اضيعيم .. صديق اتي: 
 " أسماء"."زىرة"، "سارة"، "حسيبة"، 

إلى  ..  إلى رفيقة دربي في ىذا المشوار "ابتسام" 
وال أنسى زوجات  ..   "كوثر" و" إسراء" الكتاكيت الصغار

وأكبر شكر إلى األستاذة  .. "حبيبة"و    "نجوى"إخوتي: 
" وإلى جميع أساتذة كلية األدب  حبيبة مسعوديالمشرفة " 

لساني ..  وإلى كل الذين يحبيم ق لبي ولم يذكرىم   العربي ..
 .                                 . أىدي ثمرة جيدي ىذا ليم

 دليلة                       
 



 

 

وتندك من ىيبتو الجبال .. أشكر   الحمد هلل الذي تسبح لو الرمال، وتسجد لو الظالل ..
 إلى من أفنى حياتو جدا وكًدا في تربيتي وتعليمي .. اهلل الذي بلغنا ىذا اليوم ..

 .. إلى من كان سندي الروحي والذي رافقني في مشوار حياتي
 أبي الحبيب محمد"إلى " 

إلى من سيرت   إلى من عجز اللسان عن وصف جماليا .. إلى من بعثت في نفسي التف اؤل واألمل ..

 "أمي الغالية نادية"إلى  .. إلى منبع الحنان براحتيا حتى تراني مرتاحة ..وضحت  
 إلى الذي كان صبره وحرصو وإصراره نبراسا يضيء مسيرة حياتي ..

 
 إلى من أضاء لي درب الحياة بنور األخالق الف اضلة .. وقدم لي يد العون كلما احتجت إليو ..

 " زوجي العزيز فياللي"إلى  
 

 "إليام"، "ريمة"، "وداد الغالية"إلى أخواتي   .. إلى من دقت في كنفيم طعم السعادة
 "خالد"، "جمال"، توفيق"إلى إخوتي  

 إلى من لونوا لنا طعم الحياة بضحكتيم وبراءتيم .. إلى
 "منذر"، "وصال"، "لجين"، "سراج"، آية"، "محمد"

 إلى من قضيت معيم أحلى أيام عمري إلى صديق اتي
 م"، "إيمان"، "سارة"، "سمية""وسا

 إلى من ق اسمتني ىذا العمل " دليلة"
 
 

 إلى كل الذين يحبيم ق لبي ولم يذكرنيم لساني ..
 أىدي ثمرة جيدي ىذه ..

                                                       
 إبتسام                       
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باء والنقاد احملدثني اهتمامهم دا معظم األمن بني املواضيع اليت أّوهل دّ موضوع البناء السردي يع أنيبدوا 

فقد انطوت عليه مجيع . هذا املوضوع مبثابة الشاغل هلم دّ ف آرائهم ومسارهم الفكري، إذ يعبالرغم من اختال

إخل، وصوال إىل الرواية، وبالرغم من ظهور هذا النوع األديب ...أنواع القص كاحلكاية والقصة والسرية واخلرافات

املرتبة األوىل يف الكثري من كتابات الروائيني وجاء هذا  على الساحة األدبية، واحتل بساطه فرش متأخرا إال أنه

يف  لوج إالّ النوع األديب كتعبري عن حياة ومرجعيات الشعوب واألمم عرب العصور، ولقد تأخر هذا العنصر يف الو 

  .، واعتربت بذلك ديوا�م يف القرن العشرينالعصر احلديث

كما اختذت الرواية احلديثة مسار جتديدي حبت، حماولة التقرب من نفسية القارئ والتعبري عن انشغاالته 

ان واحتياجاته مبا يالمس عواطفه وأحاسيسه، كما اهتمت مبعاجلة قضاياه االجتماعية والنفسية والسياسية، وك

  .الغرض من كل هذا هو الولوج يف أعماق الواقع املعيش وحماولة الكشف عن خباياه

ني مدى تنوع الفكر العريب واختالف يوقد شهدت الرواية العربية مراحل التطور، إذ استندت على الواقع لتب

  .مذاهبه واجتاهاته، هذا على الصعيد العريب

يات العربية، هلا مكانة بارزة يف الوسط الروائي العريب والعامليوذلك ملا أما الرواية اجلزائرية فهي كغريها من الروا

حتمله من قضايا مهمة، متس الواقع االجتماعي بصفة خاصة، وحتمل يف مضامينيها آالم الشعوب املضطهدة 

  .بصفة عامة

عها، ترعرعها لذلك حجزت لنفسها مكانا يف الساحة العربية، ورمبا يعود العامل األساسي يف بروزها وشيو 

رشيد "، "اسيني األعرج"، و"عبد الحميد بن هدوقة" "على يد روائيني كبار يف جمال التأليف الروائي أمثال

  .وغريهم" بشير مفتي"، "الطاهر وطار"، "أحالم مستغانمي"، "بوجدرة

من بني الروايات اجلزائرية اليت عاجلت قضية مهمة عاشها " لبشري مفيت) "أرخبيل الذباب(رواية  وتعد

  .الشعب اجلزائري وهي فرتة العشرية السوداء

أرخبيل (وجهتنا وطريقنا يف روايته " بشري مفيت"ولقد اخرتنا يف حبثنا أن نتحدث عن البنية السردية، فكان 

  ).الذباب

دراسة الفن اجلزائري بصفة عامة، ورواية أرخبيل الذباب بصفة خاصة، فكان يف  رختياإأما عن أسباب 

الذي عاشه الشعب اجلزائري والفئة املثقفة  االضطهادبداية األمر جمرد قناعة ذاتية بدراسة الرواية اجلزائرية، ومعرفة 

 سات املتخصصة يف شأن هذه الروايةاخاصة يف فرتة العشرية السوداء، وأما من األسباب املوضوعية نذكر قلة الدر 
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ن، الفضاء وتكمن أمهية هذا البحث يف دراسة اجلوانب املتعلقة بالبنية السردية وإظهار جتليات كل من الزم

  .الشخصيات، احلدث

العلمية اليت تطمح إىل حتقيق جمموعة من األهداف واليت منها السعي  ثكغريه من البحو   ثحبلا اذه دّ ويع

إىل تسليط الضوء على أبرز كتابات هذا الروائي واكتشاف وحتليل مكونات هذا النصالسردي، وما حيتويه من 

  .مجاليات فنية وأدبية

  :حبثنا هذا فتمثلت يف اآليتأما فيما خيص إشكالية 

 ؟"بشير مفتي"لـ ) أرخبيل الذباب(كيف تجلت البنية السردية في رواية  -

  :وقد يندرج حتت هذه اإلشكالية احملورية جمموعة من التساؤالت

  يف الرواية؟ يف الزمن، وما هي خمتلف متظهراته" بشري مفيت"كيف تعامل 

 كيف كان إسهام كل من الفضاء والشخصيات يف ترتيب وتصعيد أحداث الرواية؟ 

  لشخصياته؟" بشري مفيت"ما هي األبعاد اليت أعطاها 

 أنّ  إذاعتمدنا يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي التحليلي الذي رأينا أنه األنسب ملثل هذه الدراسة، إال

  .دعت احلاجة إىل ذلك من مناهج أخرى كلما استفادتناهذا ال يلغي 

كثرة املراجع : أمهها لّ عإال أن حبثنا هذا كأي مشروع علمي مل يكن مسريا خاليا من العوائق والعراقيل ل

تعدد النظريات  إىلعند الباحثني فيها، خاصة فيما خيص السرد، وباإلضافة  وتداخلها واختالف وجهات النظر

  .واختالف طرائق التحليل

 :وهي كاآليت. مقدمة ومدخل وثالث فصول وخامتة: حبثنا هذا خطة تضمنت وقد اعتمدنا يف

وعامله " بشري مفيت"املدخل كان مبثابة مفاتيح للولوج إىل الرواية اجلزائرية، والفصل األول فقد تناولنا فيه حياة 

لثاين كان الولوج فيه عرب أما الفصل ا .لرواية وملخص هلالالروائي، فكان التطرق فيه إىل حياته وأعماله، مث تقدمي 

السرد والبنية ومكونات السرد، وانعكاسا�ا اجلمالية على  يضبط بعض املصطلحات السردية، فخصصناه ملفهوم

، فتطرقنا أوال إىل )أرخبيل الذباب(العمل الروائي، يف حني أفردنا الفصل الثالث للبنية السردية وانشغاال�ا يف رواية 

الزمن يف اللغة تطبيقية، فحاولنا استجالء مفهوم مزجنا فيه بني الدراسة النظرية وال بنية الفضاء الزمين وقد

 إىل جانبمستويات الزمن السردي، الذي تطرقنا فيه إىل تقنيات املفارقة الزمنية املتمثلة يف كل من واالصطالح

السرد وإبطائه، باإلضافة إىل األمناط االسرتجاع واالستباق، وقمنا بدراسة تقنيات احلركة السردية املسامهة يف تسريع 

  .األربعة املتمثلة يف مستويات التواتر
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 ِين متيزه عن مصطلحي الفضاء واحليز، مث تطرقنا إىل االسرتاتيجية اليت بُ و أّما ثانيا فكان حديثنا عن بنية املكان 

تناولنا بنية الشخصية الروائية فبدأناه بعناصر نظرية  اوثالثً .عليها املكان الروائي، مث تعرضنا إىل أنواع األمكنة وبنيتها

ملفهوم الشخصية لغة واصطالحا، إضافة إىل دراسة وظائف الشخصية يف العمل الروائي مث تصنيفات الشخصية 

ل ا وأخريا، فتّم التطرق فيه لألحداث من خالأما رابعً .)أرخبيل الذباب(الروائية، يف الدرس العريب والغريب ويف رواية 

  .األخرى التعريف �ا وبأمهيتها وعرض ألحداث الرواية وعالقتها باملكونات السردية

أرخبيل (النتائج اليت توصلنا إليها من خالل دراستنا للبنية السردية يف رواية  لتنتهي خبامتة أوردنا فيها جلّ 

  ).الذباب

ت زاد هذا البحث ومرتكزه العلمي كما اعتمدنا يف دراستنا هذه على مجلة من املصادر واملراجع اليت شكل

  :ونذكر منها

املراجع  جمموعة من منأيضا ، كما استفذنا )أرخبيل الذباب(مصدر هذه الدراسة املتمثل يف رواية الدراسة 

) بنية الشكل السردي" (حميد لحميداني"، كما استفذنا من )بنية الشكل الروائي" (حسن بحراوي: "منها

وغريهم ) شعرية اخلطاب السردي" (محمد عزام"، )بناء الرواية ("سيزا قاسم) "ايةخطاب احلك" (جيرار جينيت"

  .من املراجع األخرى اليت الزمتنا طيلة هذه الدراسة

اليت أشرفت على هذا العمل واليت كانت "  يبةبمسعودي ح" فضل أستاذتنا الدكتورة  ويف اخلتام ال ننسى

مبثابة املسري لنا يف دربنا هذا واليت أعانتنا مبالحظاتنا وتوجيها�ا اجلوهرية، ويرجع هلا الفضل الكبري يف إيصال 

 .العمل إىل هذا الشكل الذي انتهى إليه
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بدأ ىذا لة من طرف النقاد والدارسُت، وقد النصوص السردية اليوم من أبرز النصوص األدبية ادلتناو  دتع
هجو الوظائفي لدراسة احلكاية، مث جاءت بعده موجة من ادلهتمُت من (Brobe)"بروب" وضع  ذمن االىتمام

الذين اشتغلوا بالنص السردي، فكشفوا األمهية اليت تكتسبها ىذه األشكال ومن مث فتحوا الباب أمام الدارسُت 
 الذين راحوا يبحثون يف كل اجملاالت مولُت ىذا ادلوضوع أمهية بالغة يف رلال الدرس.

ام النقاد لكوهنا ال تزال زلل اىتمو  احتلت الصدارة يف تلك الدراسات  « لسردية اليتا األشكالومن بُت 
ر احلديث، وسجل اجملتمع البشري، تطرح بطريقتها الفنية ادلتميزة اإلشكاليات الفكرية صسبثل ملحمة الع

، جيد فيها القارئ اإلنسان ي حلياة، السياسية والنفسية واستطاعت أيضا أن تكون دبثابة سجل تارخياالجتماعية
ومن ىذا ادلنطلق نذىب إىل أن الرواية سبثل السجل احلافظ  .(1) »والباحث على حد سواء ما يبحث عنو

خبصوصية العصر شأهنا شأن الشعر الذي كان ديثل ديوان العرب، ولعل ادلتتبع لتطور ىذا اجلنس األديب يلحظ 
ديب احلديث، كما انو ال ينفصل عن القضايا اليت تتصل بالكائن بأنو أصبح حيظى دبكانة ىامة يف اإلبداع األ

بل تبلورت وتطورت سر  لكزل وكأي جنس من األجناس األخرى مل تقف الرواية « كل األصعدة.البشري على  
تطورا جوىريا يف مستوى رؤية الزمن وشلارستو بادلقارنة مع األنواع القصصية السائدة قبلها، وخباصة األسطورة 

فالرواية إذن كغَتىا من األجناس األخرى مرت يف سَتورهتا التارخيية بتطورات وتغَتات  (2). »وادللحمة واخلرافة
سلتلفة خاصة على مستوى الزمن الذي كان النقطة ادلفصلية بُت ىذا اجلنس وغَته من األجناس األخرى اليت 

 تعرف ىي األخرى حضور ىذه التقنية كاألسطورة وغَتىا. 
ابتعدت عن أصوذلا احلكائية وغدت مزجيا من احلوارات واألوصاف والتأمالت  » دلعروف أن الروايةومن ا

وأصبحت أعمق مدلوال وأنفع وظيفة اجتماعية، سياسية، وثقافية وغدت وسيلة من وسائل الًتبية والتثقيف 
أمل يف ىذا النص يذىب  إىل أن الرواية وشلا يبدو لنا أن ادلت(3) .«قلهاصالًتفيو، هتذيب الطباع، وترقيق العواطف و 

كوهنا أصبحت تنطوي على مدلول عميق ،تقوم بوظائف متعددة وربتاج إىل التمعن فيها قصد استكشافها 
، السياسية والثقافية، إهنا آلية من آليات صقل العواطف االجتماعيةالداللة ال ينفصل على ادلستويات اآلتية: 

 بية.وهتذيب الطباع والتثقيف والًت 

فإننا صلده قد أخذ منحى تطوريا يف  –يف عجالة  -وإذا ما عدنا إىل ادلسار التطوري ذلذا اجلنس األديب 
، حيث كانت لو مرحلة جديدة من مراحل تطوره الذي قطعو منذ نشأتو يف أواخر القرن تفًتة بداية الستينيا

                                                           
 .12م، ص0212، 1عامل الكتب احلديث، األردن، ط ،الشريف حبيلة: بنية اخلطاب السردي، دراسة يف روايات صليب زلفوظ الكيالين (1)
 .02يف األدب العريب احلديث، مركز النشر اجلامعي، الدار البيضاء، د ط، د ت، ص قسومة: الرواية مقوماهتا ونشأهتا  الصادق (2)
 .99د ت، ص  رب للنشر والتوزيع، ادلغرب، د ط،حبث يف تقنيات السرد، دار الغ -يةعبد ادلالك مرتاض: يف نظرية الروا ينظر (3)
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متباينة ميزه عن غَته من األجناس اإلبداعية ، فكان اإلعالن عن ظواىرىا اجلمالية حقق ذلا خصوصيات 19
 امل يعد وقف  «األخرى ووفقا ذلذا التوجو الفكري أصبح احلديث عن ظاىرة روائية احتضنها أدبنا العريب احلديث

يف ادلشهد الثقايف العريب، بل إنو ديتد ليشمل أيضا تلك تر نتاج الروائي ادلتواالعلى ذلك العدد الوفَت نسبيا من 
عمال إبداعيا متميزا سبكنت من  صفهابو أن الرواية إذن ، فمن الواضح (1)«اجالنت م هبايتسفنية ادلتطورة اليت ال البٌت

انقطاع أو انفصال  أي العادليةبناء فسيفسائها العربية مع حفاظها على سيماهتا دون أن حيدث بينها وبُت الرواية 
وكذا بكل مستحدث خيص ىذا اجلنس يتم وضعو من قبل القلم دبستجدات الساحة العادلية، فهي دوما متصلة 

 الغَتي. العريب أو اإلبداعي
وادللفت لالنتباه أن العمل اإلبداعي الروائي العريب عموما واجلزائري على وجو اخلصوص أقرب جنس أديب 

ل ما تنطوي عليو من بالكائن البشري فهي تصور فرحو وقرحو، إهنا تعاجل القضايا ادلتصلة بو، فالرواية إذن بك
طابوىاتو، ورباول جاىدة إبراز مساوئو قبل زلاسنو،  حصر مشاكل رلتمع ما وكسر « ميكانيزمات فنية تستطع

ولعل ىذا النوع من اإلبداع لو مجهوره )ادلبدع والقارئ( سواء أتعلق  (2).«تنبو إليها األقلالعلة، أو على فتعاجل 
فهي ربتل ادلراتب األوىل من حيث الطلب  ،على وجو اخلصوص أم الساحة اجلزائرية عموما احة العربيةاألمر بالس

تتضمن أغلب  –يف تصورنا  –وبالتايل إهنا ذات مقروئية أوسع من تلك ادلمنوحة لبقية األجناس األخرى كوهنا 
إهنا بكل بساطة تكشف القضايا ادلتصلة بالفرد وباجملتمع وتقدم يف قالب مجايل شليز يستميل القارئ ويؤثر فيو، 

 الستار عن ادلسكوت عنو وتصرح عن ادلستور وتظهر ادلخفي يف اجملتمعات.
ودبا أهنا تتفاعل مع األزمنة واألمكنة ادلتباينة وتنشط يف محاىا مسًتجعة أو مستبقة للمعطيات ادلوقفية 

ة اليت سبيزت هبا، ولو عدنا إىل )األحداث ( متجاوزة بذلك للحد أو الزمن ىذا ما جعلها ربظى بادلكانة ادلرموق
الساحة اجلزائرية بعد االستقالل لوجدنا أن الساحة قد استقبلت العديد من اإلبداعات اليت انقسم أصحاهبا إىل 

فقد كانت قد بدأت مشوارىا قبيل  "رشيد بوجدرة"و "كاتب ياسين" أمثالفئة تكتب بالفرنسية من  فئتُت
"عبد و "الطاهر وطار" بن هدوقة"ا"نية أمثال: االفئة الث أمااالستقالل وسارت على نفس الوتَتة إىل يومنا ىذا، 

ظهورىم إىل ما  تأخرشاع نور االستقالل، وردبا يكون سبب  أنفقد شاع نور إبداعهم بعد " المالك مرتاض
 .الفرنسي كاللغة، الثقافة الفرنسية وعدم الوعي بأدب اللغة العربيةذيول االستعمار من تبقى 

                                                           
 .5 ، ص0212، 1نشر والتوزيع، بَتوت، طيف الرواية العربية ادلعاصرة، دار األدلعية لل -صالح: النزوع األسطوري نضال1) )

 .12ادلرجع نفسو، ص  ((2
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وعلى ىذا األساس كان للجزائر يف ىذه الفًتة قلما إبداعيا متنوعا ) فرنسي وعريب( نتج عنو منطُت من ىذا 
 .على سبيل ادلثالاجلنس ) الكتابات الروائية       من حيث اللغة(، 

 كتاب يكتبون باللغة العربية. - أ
  :كتاب فرانكفونيون وىم كثر نذكر إهنم، ة / الفرنسيةيريكتاب يكتبون باللغة الغ - ب
 

 نجمة                              كاتب ياسين                     
 

 ضربة جزاء                          بوجردة رشيد            

 

 الطاهر وطار                    الولي الطاهر يعود              
 ظهروا بعد االستقالل.     الفئة الثانيـة                                         إلى مقامه الزكي.   

 ريح الجنوب                            ابن هدوقة                    
  

 صاحب رواية

 صاحب رواية

 صاحب رواية

لى الفئة األو  بدؤوا مشوارهم قبيل االستقالل  
 

                     صاحب الرواية
                     رواية صاحب

 صاحب رواية
                     

 صاحب رواية
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الروائية والتجربة  » ةجضحلة الفعلية لظهور رواية فنية ناعرفنا أن مرحلة السبعينيات كانت ادلر  أنوقد سبق 
اجلزائرية السبعينية كانت يف رلملها صورة حية عن الثورة التحريرية اجلزائرية، وقد عمد الروائي اجلزائري إىل ذلك  

، فكان مقلدا  آنذاك، حىت ال يعترب خارجا عن القانون السائد األحداثكنوع من االستمرارية يف نفس جو تلك 
دليل قاطع "دماء ودموع"، فرواية مل خيرج عن ىذه القاعدة  يد المالك مرتاض"ع"و أو زلاكيا لغَته من الروائيُت 

على ما مث ذكره، إذ تعترب بكل ادلقاييس مرآة عاكسة ألحداث الثورة وردبا تعكس أيضا واقع شعوب أخرى عانت 
 ( 1).«نفس معاناة الشعب اجلزائري

 ارتباطا وثيقا تاجلزائرية يف السبعينيات جيد أن الكتابات الروائية يف ىذه الفًتة ارتبط روايةلعل ادلتأمل يف الو 
كانوا زلافظُت ومقلدين للسلف    ألهنمي ادلوضوع الرئيسي ذلؤالء الكتاب، فكانت ىذه األخَتة ىبالثورة التحريرية 

 .بد ادلالك مرتاض اليت مل زبرج عن قانون الثورة لع )دماء ودموع(كرواية 
وقد تواصل ظهور بعض ادلقاالت والدراسات عن الرواية اجلزائرية ومنها ما ىو مكتوب باللغة الفرنسية 

صحيح بان الرواية اجلزائرية حديثة الظهور، وادلكتوبة منها باللغة العربية » ومنها ما ىو مكتوب باللغة العربية 
األدبية بشكل قوي، إذا ما  الساحة قد اقتحمت ولاألمنذ ظهورىا  بأهناحداثة، إال أننا نستطيع القول  ىاأكثر 

"ريح فإن  "الحريق"و "الطالب المنكوب""، القرى أمفي "غادة  وادلتمثلة .استثنينا احملاوالت األوىل البسيطة
 .(2)«للرواية اجلزائرية باللغة العربية احلقيقية تبقى تلك الرواية الناضجة اليت أعلنت البداية الجنوب"

حيث الظهور مع باقي البلدان نالحظ أنو حديث  نالرواية يف اجلزائر إذا ما قورن م لنا أن جنسوشلا يبدو 
العربية إال أن ىذا اجلنس مند أن رأى النور بدأ بشق طريقو بشكل قوي حىت  باللغة نوعا ما، وخاصة منو ادلكتوب

حىت اآلن  "ريح الجنوب"ظهور  ذمن ورةعدد الروايات ادلنش أنأصبح ناضجا من الناحية الفنية، ولكن بالرغم من 
يف نظرنا قليال جدا إذا ما قورن حبجم بلد كبلدنا، وإذا ما وضع يف إطار العصر  يعد يعترب نسبيا ال بأس بو، إال أنو

 .الذي نعيش فيو
حىت اآلن دورا أساسيا يف  االستقالل ذبالدنا منع الثقايف ادلتخلف وادلهمش يف ضوشلا ال شك فيو أن للو  

وبالرغم من كل شيء ، فإن » جعل الكتاب بصفة عامة ، والنص الروائي خاصة يعيش ىذا الوضع الذي نعرفو 
أمرا مألوفا لدى كثَت من ادلهتمُت اجلزائري احلديث أصبح يف السنوات األخَتة  باالذباه إىل دراسة األد

                                                           
 .1 ، صادلرجع السابق (1)
 .9 -3مصطفى فاسي: دراسات يف الرواية اجلزائرية، دار القصبة للنشر، اجلزائر، د ط، د ت، ص  (2)
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إىل بعض الغٌت النسيب يف ىذا اجلانب حبيث وجد من بُت ىؤالء  والدارسُت، وخاصة منهم اجلامعيُت، شلا أدى
 .(1)«يف الرواية اجلزائرية اا زلددا أو جانبا، أو موضوعا خاصالدارسُت من درس تيار 

 أحياناىذه الكتابات كانت قليلة وفردية  أنوديكن اعتبار الروايات األوىل قد حققت صلاحا نسبيا، إال 
حكرا على األدب وحده وإمنا امتد ليشمل النقد، وإن كانت  هتتكرر، ولعل ىذا ادلشكل لو تأملناه ال صلد

يمات اجلوىرية اليت سوالتمحيص من أجل الكشف عن أىم البالدراسة  األدبالدراسات احلديثة اذبهت إىل ىذا 
 يتسم هبا أدب ىذه ادلرحلة. 

وديكن احلديث عن الرواية اجلزائرية » يف الثقافة اجلزائرية  األدبيةعية احلداثة االجتما بوابوقد فتح باب من أ
دون الرجوع للحظات  ادلعاصرة، رواية جيل الشباب اليت ىي ذبربة منفردة يف ادلنت الروائي اجلزائري احلديث

من كتب نص روائي جزائري يف شكلو البدائي  أولالذي يعترب "رضا حوحو" التأسيس األوىل لو، وربديدا إىل 
 القيم البالية، وتعد ربللمرأة اجلزائرية الرازخة ربت ن اليت أىداىا "غادة أم القرى"من خالل روايتو  7491سنة 

غالبية النقاد يؤرخون فعليا دليالدىا بنص  أنىذه األخَتة مرجعا مهما يف تاريخ الرواية اجلزائرية على الرغم من 
 (2).  «يف اجلزائر العربيةاليت تعترب حبق الرواية  "للطاهر وطار"والنصوص الالحقة م7417الجنوب""ريح 

مرت الرواية يف ىذه  تاريخ ىذا اجلنس، إذمن رحلة مهمة صرة ىو حديث عن ماالرواية ادلعاحلديث عن 
نلمس تطورا ملحوظا  مل يبق ىذا ادلنت كما كان أول مرة  ؛ حيثادلرحلة بتجربة فردية على مستوى ادلنت الروائي

س الفنية ادلعروفة اآلن اليت ازبذت شكال بدائيا ومل تكن ناضجة بكل ادلقايي غادة أم القرى"يف ""رضا حوحو"مع 
، اليت مهدت لظهور روايات أخرى فيما بعد تتسم بالنضج الفٍت والفكري األوىل تصااىدبثابة اإلر  كانت  وإمنا

]غادة أم إىل وآخر[]"ريح الجنوب"ريخ لظهور الرواية، فمنهم من يرجعها إىل أوإن كان النقاد خيتلفون يف الت
راسة ُت بالدواذبهت إليها أقالم الدارس اليت احتلت مكانة بارزة يف التاريخ الروائي اجلزائري. األخَتة، ىذه القرى[

داخل اللغة العربية ادلستعملة يف اجلزائر  اانقالب حوحو""رضا ديكن اعتبار عمل  و التحليل منذ ظهورىا ,كما
 .   َتغيلوطٍت الرفيع وإديانو بضرورة التبفعل حسو ا

ننسى اشتداد الوعي بالذات الوطنية الذي أكدتو احلركة الوطنية الرامية لنشر فكر و وعي جديدين  وال
أن احلركة الوطنية  عتبارا»يتخلصان من سلبية ادلرحلة السابقة اليت سبيزت بنوع من ادلهادنة اذباه ادلستعمر و ديكن 

                                                           
 .6 -5ص  ،السابق ادلرجع (1)

  -198 -197حفناوي بعلي: الرواية اجلزائرية باللغة الفرنسية الذات ادلعلومة وأسئلة احلداثة، ص (2)
http://www. Alsaklen.com/vb2/shomthread.php? t: 109925 

http://www/
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وأثرت على ادلثقفُت تأثَتا بالغا وجذريا، أدى  أثرت على الشعب اجلزائري من اجل نفض غبار النوم والغفلة عنو،
رلموعة من األفكار يريد الكاتب  أوإىل ظهور الوعي اجلديد ادلتمثل يف الرواية باعتبار أن ىذه األخَتة فكرة 

 .(1)«إيصاذلا إىل الناس وىي سبثل حجر الزاوية اليت تبٌت عليها الرواية
ادلتمعن يف ىذا القول يقف على مدى إسهامات احلركة الوطنية يف ظهور ما يعرف بشعر  و من الواضح أن

ادلقاومة الذي فاضت بو قرائح الشعراء الذين رفضوا فيها ادلستعمر ونددوا بأعمالو الوحشية يف معركة مل يكن فيها 
عن الرفض، ومن ىنا ظهرت الرواية  خرا يعربون بوآهوا إىل اإلبداع واعتربوه سالحا السالح وحده كافيا، وإمنا اذب

بو من قوة من  أويتاجلزائرية كجنس أديب يعرب عن الواقع السياسي االجتماعي، وإن كان ادلستعمر عمل بكل ما 
هنا كانت تعاين الضعف ديد بعد احلرب العادلية الثانية ، ألمن جاليت أحيت  األخَتةجل طمس اللغة، ىذه أ

ن اجملال انفتح اة يف ظهور شعر ادلقاومة ، ومنو فكما سامهت احلركة الوطني»دلشرق واذلوان إذا ما قورنت بلغة ا
فسها وواقعها االجتماعي والسياسي، ويف الوقت الذي حدث فيو تطوير أمام جنس الرواية يف اجلزائر لتعرب عن ن

متخلفة مقارنة  ،ІІاحل. ع. ذلك التاريخ بعد وربديث للغة العربية ادلستعملة يف اجلزائر، واليت ظلت إىل غاية 
ورغم كل  .(2)«بعربية ادلشرق ، جيد ىذا التخلف تربيره ادلوضوعي يف عمل ادلستعمر على طمس اللغة وزلاربتها

 وجدت بؤرة من التطور واحلداثة. أهناادلعيقات اليت كانت تعاين منها اللغة يف ظل ادلستعمر، إال 
للرواية اجلزائرية، إذ  األساسية نةبالل ىو الذي وضع حوحو""رضا نستنتج أن  أنوخالصة دلا سبق ديكن 

عرفتها  أخرىمهد دليالد جنس روائي جزائري يعرب عن الواقع يف فًتة مهمة من تارخيو، إىل جانب أعمال روائية 
 ىذه ادلرحلة.

وقد كانت التجربة الروائية للكتابة اجلزائرية يف ىذه الفًتة نتيجة للتحوالت اليت حدثت يف رلتمع االستقالل 
م تاريخ صدور رواية ]ريح 7417ارجع جل النقاد اجلزائريُت ادليالد احلقيقي للرواية اجلزائرية إىل سنة  »حيث 

"واسيني ائيُت الذين كتبوا يف فًتة الثمانينيات أمثال باإلضافة إىل بعض الرو الجنوب[ "لعبد الحميد بن هدوقة" 
"الحبيب السايح" رواية ]زمن التمرد[ ، كما كتب م7497سنة  حدية الخشنة[]وقع األبروايتو  األعرج"

 رواية "جياللي خالص"الروائي  أعمالاجلزائرية يف ىذه الفًتة أيضا ، ومن بُت األعمال الروائية م7491سنة

                                                           
 .10 م، ص1999العريب، اجلزائر، د ط، : تقنيات الدراسة يف الرواية الشخصية، دار الكتاب عبد اهلل محار (1)
 0229 ،جامعة اجلزائر بإشراف عبد الغاين مغريب، االجتماع،علم ، قسم ماجستَتيف الرواية اجلزائرية ادلعاصرة، رسالة  ثقفادل أزمةعمار بن طوبال:  (2)

 .190)مل تنشر(، ص 
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]عزوز و م7491سنة  ق[زا]البرواية ]مرزاق بقطاش[، كما كتب أيضا م7491سنة ]رائحة الكلب[
 (1).«م7494سنة الكابران[

 بن "و "رضا حوحو"التمهيدية مع  األعمالولعل ىذه الفقرة ربيلنا على أن الروايات اجلزائرية بعد ىذه 
يكتبون يف  بدؤواالروائية من طرف الكتاب اجلزائريُت الذين  األعمالآخر، إذ نلمح توايل عرفت منحى هدوقة" 

 إنوغَتىا من التجارب الروائية، و اق بقطاس" رز "جياللي خالص" و"مىذا اجلنس بشكل كبَت، فظهرت روايات 
 لغياب الوعي تارة وعدم امتالك الوسائل تارة أخرى. ضعفاتسمت يف بعض األحيان بال

حياتو اليت كانت رىينة االستعمار والتبعية ادلثقف و ندركو يف روايات التسعينيات تصوير وضعية  أووما نراه 
تأسس لنص روائي يبحث عن التمييز اإلبداعي أنوديكن اعتبار فًتة التسعينيات حافلة بالروايات اليت رباول  »

اليت استطاع من  األرضيةع االجتماعي الذي شكل ، وبالواقأنتجتوادلرتبط ارتباطا عضويا بتميز ادلرحلة التارخيية اليت 
والشخصيات من أجل قراءة احلادثة التارخيية قراءة مرىونة بالظرف التارخيي  األحداث أن يستلهموا خالذلا الروائيُت

 .(2)«الذي مروا بو
 بدؤوافًتة التسعينيات كانت فًتة النضج احلقيقي، الن رواة ىذه الفًتة  أن ويف ظل ىذا السياق يربز لنا

ار تعالذي كان ادلادة اخلام اليت اس من الواقع االجتماعي أحداثرد والتمييز مستلهمُت من ذلك فيبحثون عن الت
بالسلطة منها سلتلف الكتاب موضوعاهتم فجاءت معظم روايات ىذه الفًتة تتناول موضوع ادلتفق وعالقتو 

وضوع اإلرىاب ترك أثرا بالغا يف نفسية ادلبدعُت الذين م كونافية، سياسية، اجتماعية، دينية(  بأنواعها ادلختلفة )ثق
الدامية ادلرعبة اليت عاشتها البالد يف مرحلة حامسة من تارخيها،  األحداثوعن ء راحوا يكتبون عن العشرية السودا

والرسام وغَتىم من العوام يطاردون يف اجلبال  األستاذالعادي، فوجدنا  اإلنسانفلم يسلم منها ادلثقف وال 
 يف أي حلظة.و ن امن ذلك ادلوت يالحقهم يف كل مك وأكثرويتعرضون للقتل والتعذيب واحلرمان، 

إن األدب اجلزائري شأنو شأن اآلداب العادلية انعكاس دلا حيدث من ربوالت وتغَتات يف ادلسار التجرييب 
  بشكل الفت يف التسعينيات زالكشف عن العنف واإلرىاب الذي بر ولعل الغاية من ىذا تكمن يف "للحياة، 

 اإلبداعمسار  يف مستحدثةينطوي على متغَتات  أنوويعٍت ذلك اجلزائري، وقد أثر بوجو أو بآخر على النص 
والعنف  اإلرىابفالكشف عن  .(3)«الروائية اإلبداعيةاجلزائري، وخباصة يف اجلنس الروائي الذي ذبسده النصوص 

                                                           
 .9م، ص 0225، 1ربية اجلزائرية، ادلطبعة ادلغاربية للطباعة والنشر، تونس، طعيف الرواية الالسردية  وأحداثبوشوية: التجريب بن مجعة  (1)

 .191م، ص 0220، 1مقاربات يف الرواية، منشورات االختالف، اجلزائر، ط -حسُت مخري: فضاء ادلتخيل(2)
ادلركز  يف اجلزائر األديبأعمال ادللتقى اخلامس للنقد يف رواية التسعينيات،  اإليديولوجي األدب -اجلزائرية ادلعاصرةنة يف الرواية احمل أدبادي شارف: مز  (3)

 .80م، ص 0228اجلامعي بسعيدة، د ط، 
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ن روائيو ىذه الفًتة دبعزل عن الظروف كالذي تعيشو ىذه الفًتة احلساسة كان موضوعا ألغلب الروايات، إذ مل ي
 األطراففصوروا لنا بذلك الواقع ادلأساوي واحلروب الدامية بُت يطة هبم، وإمنا حظيت هبا جل كتاباهتم، احمل

الرواية كجنس أديب استطاع أن يرسم طريقا  أنف وادلطاردة للمثقفُت وادلبدعُت إال ادلتصارعة، ورغم الظروف والعن
 لو وسط كل ىذه الظروف زلتال بذلك مكانة بارزة يف الساحة األدبية.
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 أوال: بشير مفتي: حياتو وأعمالو
 :مولده ونشأتو -1

فبن جعل القلم كسالح، وجعل ىم  العشرية السوداء وواحد ةالذين عانوا الذل ومأسا من "بشَت مفيت"
 .وطنو وشعبو ، وكان دبثابة اللسان اؼبناضل يف تلك اغبقبة تومسؤولي

م، صحفي و كاتب وروائي، متخرج من كلية واآلداب 1969يف اعبزائر العاصمة عام  "بشَت مفيت" ولد »
 .العريب جبامعة اعبزائر
حول موضوع "اغبداثة يف اػبطاب  للماجستَتم، كانت رسالتو 2005دة ليسانس سنة حضر لشها

 . كنموذج شرايبالنقدي اؼبعاصر"]أدونيس وىشام 
" ضفاف" حصص ثقافتو من بينها: عدةعلى بالقسم الثقايف للتلفزيون اعبزائري، واشرف  التحق

لق األثر باعبزائر نيوز، يراسل حمل رم رئيس ربري2007كما عمل سنة ،  " وغَتىاالخميس الثقافيو لمسات"و"
الكثَت يف " الثقافية االختالفعدة صحف عربية دولية منها:" اغبياة" و"األخبار" وقد قدم ضمن " رابطة كتاب 

 زائرية إىل اعبزائر خوفا من القتل.وقت ىاجرت فئة النخبة اعب يف ظروف صعبة
شبانينات القرن العشرين، عمل كصحفي يف ىيئات صحفية ٍت يف الصحافة الوطنية يف هناية بدأ مشواره اؼبه

 عبرائد متعددة منها:
 .حىت توقفت عن الصدور" اليوم" جريدة -1
 .ؼبدة سنة الشروق الثقافي"" جريدة  -2
 .ل فيها ؼبدة سنةمع الحدث"جريدة"  -3

 اعترب" الذي محمد برادةكتب عن رواياتو العديد من النقاد العرب من بينهم الروائي والناقد اؼبغريب" 
" عن ؾبمل نبيل سليمانجديد يف رواية اعبزائرية، والروائي الكاتب"  بداية ربول (أرخبيل الذباب)روايتو

 (1).«رواياتو
للفرنسية  (بابذأرخبيل ال)و (شاىد العتمة)و (المراسيم والجنائز )األوىل  كما ترصبت رواياتو الثالثة

"بشَت مفيت" على نشر وإصدار ما يقارب  أشرف وبعض قصصو لإليطالية، وفصول يف روايتو األوىل لإلقبليزية،
 كتابا يف الرواية والّقصة والفلسفة والنقد.150

                                                           
 .310-309ص، 2007،ط د اعبزائر، دار القصبة للنشر، الكتاب اعبزائريون، قاموس بيوغرايف، تعريب مصطفى ماضي، شريف عاشور: (1)
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ع الروائية اعبزائرية اؼبعروفة وأسسنا م االختالفأصدرنا ؾبلة  : »عن نشاطو الثقايف رفقة زمالئويقول 
" جائزة مالك حداد للرواية اعبزائرية ، مرة كل عامُت ألفضل عمل روائي باللغة العربية ، وقدمنا أحالم مستغانمي"

 .(1)«نشاطات ثقافية أخرىللرواية اعبزائرية طبسة روائيُت فازو باعبائزة إىل جانب 
من الذين ينشطون ثقافيا أكثر فبا  احملنة اعبزائرية و العزلة الثقافية عن العامل العريب زمنفي" كان" بشَت مفيت

العزلة جاءت من فًتة اإلرىاب اليت عشنها حيث خلقت قطيعة بيننا  » ينفعلون، وعندما يسأل عن األسباب يرد
يرى أنو من اؼبهم  التطول فًتة كهذه فهي زبلق حالة من الالمباالة لدى الكاتب، و وعندما  وبُت العامل العريب،

 .(2).«عربيا.. االنتشار
) اعبزائر( والدار العربية للعلوم ) بَتوت( روايتو السادسة اليت رّبمل االختالفوقد صدرت لو عن منشورات 

رواية ربكي عن اغبب واألسى وعن الرحلة اليت تبدأ من غبظة حلم وتنتهي وتسقط  (خرائط لشهوة الليل)عنوان 
 يف غبطّة كابوس.
 تب مّقال باؼبلحق الثقايف عبريدة" وكاالحياة اللندنيةيف اعبزائر عبريدة"  كل ىذا عمل مراسال  إىل جانب

 باعبزائر. االختالفأحد اؼبشرفُت على منشورات  ووى "الشروق الثقافية الجزائرية" و"النهار اللبنانية"

 :أىم أعمالو -2
 :المجموعات القصصية -أ  « 

 .اعبزائر 1992أمطار الليل: رابطة إبداع  -
 .، اعبزائر1995ل والغياب: منشورات اعباحظية ظال -
 .2004 منشورات اإلختالف شتاء لكل األزمنة: -

 الروايات المنشورة: -ب
 .اعبزائر 1998:اؼبراسم واعبنائز -
 .2000 منشورات الربزخ اعبزائر أرخبيل الذباب: -
 .2002 اعبزائر االختالفشاىد العتمة: منشورات  -
 .2005منشورات اغبوار سوريا  ،2004اعبزائر  االختالفخبور السراب: منشورات  -
 .2006الدار العربية للعلوم  االختالفأشجار القيامة: طبعة مشًتكة منشورات  -

                                                           
 09. ص ت، د ،13842مصر، العدد  جريدة عكاظ/ اعبزيرة توك،: عايتجالل بو  (1)
 .311ص ،الكتاب اعبزائريون شريف عاشور: (2)
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 .2008العربية للعلوم  الدار االختالفلشهرة الليل: طبعة مشًتكة منشورات خرائط  -
 .2010الدار العربية للعلوم  االختالفطبعة مشًتكة منشورات  دمية النار: -
 .2012وضفاف  االختالفأشباح اؼبدينة اؼبقتولة: طبعة مشًتكة منشورات  -
 .2014وضفاف  االختالفطبعة مشًتكة منشورات  غرفة الذكريات: -
 .2016 وضفاف االختالفلعبة السعادة: طبعة مشًتكة منشورات  -

 الروايات المترجمة للفرنسية: -ج
 .2002 االختالفمنشورات  مزراق قيتارة، ترصبة (cérémonies et funérailles):اؼبراسيم واعبنائز -
 .2002فرنسا  عدن باريس منشورات خالف قباة ترصبة Le témoin des ténèbresشاىد العتمة:  -
 .2003فرنسا  لوب منشورات ضبوش، وردة ترصبة L’archipel des mouches أرخبيل الذباب: -

 كتب مشتركة: -د
 .فرنسي، إقبليزي عن اعبزائر العاصمة منشورات الربزخ عريب، اعبزائر معرب الضوء: كتاب صباعي بثالث لغات، -
 .القارئ اؼبثايل: كتاب صباعي منشور دبنشورات ميت سان نازار فرنسا -

 كتب أخرى:   -ه
 (1) . » 2013ومنشورات ضفاف  االختالفسَتة طائر الليل: مقاالت نقدية طبعة مشًتكة، منشورات  -

 :ثانيا: تقديم رواية )أرخبيل الذباب(
يلحظ بأهنا ذات حضور إبداعي جزائري وبقلم جزائري، إهنا " لبشَت مفيت"  (أرخبيل الذباب)قارئ رواية 

م صادرة عن 2010م، كما الطبعة الثانية سنة 2002وقد صدرت عن منشورات الربزخ يف طبعتها األوىل سنة 
على ربول أحد النصوص اؼبؤشرة  » فهي سبثل االختالفالدار العربية للعلوم ناشرون لبنان باالشًتاك مع منشورات 

الفت يف كتابة الرواية اعبزائرية باللغة العربية ويرجع سبايزىا باألخص، إىل تشكيل النص وعناصر بنائو، وإىل تركيب 
 (2)."«الطاىر وطار" و" عبد الحميد ىدوقةالرائدين أمثال:"  مستفيدا من اعبملة اؼبتحررة من البالغة

                                                           
)1(http:// ar.wikipedia.org/wiki/بشَت مفيت 

 .24/06/2014، تاريخ النشر:15063بشَت مفيت" شجاعة الفارس اؼبنهزم، أداب وفنون، مصر، العدد ل" أرخبيل الذباب"" ؿبمد برادة:  (2)
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جيل حصد عواقب الثورة اؼبغدورة واؼبتمثلة يف اندالع العنف  » ذلك يعٍت أن "بشَت مفيت" ينتمي إىل
عوية وتبدل تــ  وصعود األصولية ووصاية العسكر، وىو جيل ينتمي أكثر إىل عامل مطبوع باؽبيمنة الثقافية والعوؼبة اؼب

 (1).«القيم اؼبوروثة
موزعا بُت قريب، ويعيش من اؼباضي اعبزائري ال عراقيللكن جزء من ذاكرة "بشَت مفيت" ربمل إشراقات و 

 ؿبّنة األفق اؼبعّتم، اؼبسدود، ونزوع الذات إىل التحقق العاطفي واعبنسي.
فهذه الرواية واقعية ال زبرج عن الواقع التسعيٍت يف اعبزائر من عنف وقتل ودم، ومن جهة ثانية يوجد 

دواخلنا االنسانية من حب البحث الفردي عن اػبالص والبحث عن منفد روحي حىت ال يأكل العنف كل ما يف 
وأمل. إهنا معركة اإلنسان يف اغبياة، وذلك من خالل اعتماد بشَت مفيت يف إشعار القارئ من قلق أثناء القراءة 
يريد أن يورطو يف اؼبسالك الصعبة اليت يعيشها أبطال الرواية، يشعره بغضبهم وقلقهم وحزهنم، وأن يطرح معهم 

عذهبم، فبشَت مفيت يشعر من خالل ذلك أنو وقف يف خلق عالقة بُت روايتو ومن نفس األسئلة اليت يواجهوهنا ت
 يقرأىا.

ومن اؼبالحظ أن أغلب رواياتو تتضمن اؼبوت واغبب، فهما التيمة األساسية يف ىذه الرواية، فاؼبوت مل يعد 
سلطتهم، فيظهر العنف والقتل طبيعي، بل بقرار أناس يقاتلون يف سبيل معتقداهتم أو أناس يريدون اغبفاظ على 

اؼبتوحش، حىت أصبح اؼبوت يصاحب الروائي ويصاحب كل اعبزائريُت صباحا ومساءا، إهنم يعيشون ربت رائحتو 
 ويف ظل خوفو.

ويف ىذه الفًتة تظهر قصص اغبب الذي يكون كمخلص لكل ىذا الذي حييط هبم كمقاومة للحب 
 ؼبوت واغبب وقبدىا يف ـبتلف أعمالو الروائية األخرى. األعمى. وىنا تربز العالقة الثنائية بُت ا

فرض و "بشَت مفيت" إال أن وعلى الرغم من كل ىذه العواقب، والعراقيل ، واغبرب والتهميش الذي عاشها
 .نفسو وقدم لنا أعمال بارزة ومعربة عن الواقع

 
 
 
 

                                                           
 .25، ص السابقاؼبرجع  (1)
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 :ثالثا: ملخص الرواية
 :(بابذأرخبيل ال)قراءة في عنوان رواية  -1

صفحة، من اغبجم اؼبتوسط ، كما قسمها إىل  143من «"بشَت مفيت"ـ ل( أرخبيل الذباب )تتكون رواية 
" ال كوابيسقصَت، والفصل الثاين ربت عنوان "" وىو فصل مونولوجثالثة فصول، الفصل األول ربت عنوان " 

صفحة  117فصل طويل من " وىو محمود البرانييتعدى طبسة صفحات، أما الفصل الثالث واألخَت بعنوان " 
 (1).«إىل هناية الرواية

 :(الذباب)و (أرخبيل )أما عن عنوان الرواية تتكون من كلمتُت مها
: ينتمي إىل حقل معجمي جغرايف، و ىي ؾبموعة اعبزر، دبعٌت أن ىذه اعبزر ساكنة ومنغلقة ال األرخبيل

 يف مكان ثابت ال روح لو. استقرارىاتتحرك وما مييزىا ىو 
وىذا بسبب  االنغالقائي ىنا شبو اجملتمع اعبزائري باعبزر، فاجملتمع يف تلك الفًتة كان يعيش نوع  من و والر 

الظروف االجتماعية القاسية، وىذا ما جعل اجملتمع يتخبط يف قيم غَت قيمة بسبب الرعب واػبوف والتهميش 
 .والالقيمة اليت يعيشها

اعتباره كائن حركي غَت مستقر على عكس اعبزر، إنو : ينتمي إىل حقل معجمي حشرايت بالذبابأما 
يتحرك وينتقل من مكان آلخر، وىنا قبد الروائي شبو فئة اؼبثقفُت بالذباب ألهنم يعيشون نوع من التهميش 

 .والالقيمة
 وسنوضح ذلك من خالل الًتسيمة التالية :

 باب ذال             +أرخبيل            
 

 حركة                                   +               سكون
 

    استقرارال             +            استقرار
 
 روح     +                      روح ال

                                                           
 .143 -1ص ،2010، 02ط اعبزائر، اإلختالف،منشورات  لبنان، الدار العربية للعلوم الناشرون، ،أرخبيل الذباببشَت مفيت:  (1)
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( Martin Heidegger)مارتن ىايدجردبقولة للمفكر والفيلسوف  روايتو افتتح قد الروائي قبد كما

إنو ال يتحركّ إال يف التيو ألنو ينغلق وىو ينفتح و بذلك جيد  غبظة معينةإنو ال يسقط يف تيو يف  اإلنسان يتيو،«
 (1).«يوتنفسو يف ال

والغموض، حيث ال جيد اغبقيقة أو النتيجة اؼبنتظرة بعد  اإلهباموالقارئ ؽبذه اؼبقولة يقع يف حالة من 
 انتهتكأهنا كتبت يف عصر تيو و و حبالة تيو أخرى  انتهتو للرواية و اليت بدأت حبالة تيو  من عملية قراءتو االنتهاء

حبالة تيو والتيو الذي يتخبط فيو اإلنسان ليس لو شكل اجملرى اؼبمتد على طول طريقو والذي قد حيدث لو أن 
 يسقط فيو.

سبب االضطراب الذي ينسى فيو  بل على العكس من ذلك فإن التيو جيد اإلنسان نفسو مًتوكا لو وىو
 .غلقاؼبن االنفتاح

يف اؼبوجود إال أنو ال يستطيع أن ينغلق  يوميو ما ىو جاري  فاإلنسان باعتباره كائن منغلق ملتفت حول«
 (2).«ألنو منفتح أي من حيث أنو يأخذ اؼبوجود ذاتو كمقياس موجود

الذي كان يعيشو اجملتمع اعبزائري  الذي حييل إىل الالتواصل »  (أرخبيل الذبابومن خالل ىذا العنوان ) 
ها اجملتمع اعبزائري يف بسبب الظروف اليت عاش ماعيةتاالجبُت طبقتُت سياسية ودينية، والضحية ىي الطبقة 

ىذا ما يوحي بو مصطلح  العشرية السوداء، حيث أصبح من الصعب معرفة من اؼبسجون؟ ومن السجان؟
شاشة والالقيمة والتهميش وىو مستوحي كما صرح" بشَت مفيت" "أرخبيل" أما مصطلح الذباب فهو يوحي باؽب

ثل الذباب ال دبعٌت ميوتون م (4) .«كي الذباب يموتو » .(3)«من اؼبثل الشعيب الذي عرف يف العشرية السوداء
 .قيمة وال معٌت ؽبم

 
 
 
 

                                                           
 .1، ص اؼبصدر السابق (1)
، ؾبلة ىاشم يف عددىا اػباص أعمال اؼبلتقى الوطٍت حول اللسانيات والرواية اؼبنعقدة يف البنيات النصيةتداخل و  الذباب، أرخبيل :آمنة بن سويكي (2)

 .08ص ،جامعة أم البواقي م،2012/فيفري22/23الفًتة 

 .08ص ،نفسواؼبرجع  (3)
 .35ص، بشَت مفيت: أرخبيل الذباب(4)



في التعريف بالروائي والرواية                       الفصل األول:                                   
 

18 
 

 ولعل اػبطاطة التالية تبُت ما أشارت إليو ىذه اؼبقولة:
   

 

 
                     
 ال يسقط يف التيو مباشرة                     يتحرك يف التيو فحسب                        

 

 
 انفتاح                   +                 إنغالق                                   

 
 

 

                        
 

 بالذباب حتكا سواء              سواءا أكان يف فضاء األرخبيل                      
 

 ثنائية                                          ثنائية                             
                  

 

 قيمةالال      هميش   الت                السجان              اؼبسجون                    
 اؼبــــوت                                 صراع طبقي                               

 
 

 الوجود       عدم                    ديٍت                  سياسي                       
 
 وما بعدىا           العشرية السوداء اجملتمع اعبزائري يف فًتةىذا ما أصاب           
 

  

 التيه

  يعيش يف تيو
    

 اإلنسان
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 :مضمون الرواية -2
ربكي الرواية عن الصراع الذي عاشتو الطبّقة اؼبثقفة يف فًتة العشرية السوداء، صحايف وأستاذ ورسام وبائع  

اجملهولُت وهتديداهتم، ليدخل كتب، الكل كان يبحث عن اغبب ليخفف عنو أمل الضبابية، وحالة التيو ومالحقة 
اعبميع يف صراع مع الذات واآلخر، ىكذا تتشكل شخصيات الرواية احملرومة من مزاولة حياهتا وفبارسة حقوقها، 

دبعٌت . (1)«تدلس ليعيش السادة » كما تقول الرواية: والنبوة واغبب واللقاء، و األبوة يف الكتابة والتعبَت والرسم
 .تيهان وهتميش ليعيش السادة أصحاب الطبقة العالية 

البحث عن اغبب وؿباولة النسيان باػبمرة وباقي وسائل التيو، ذبعل األبطال يتيهون يف صراع وخوف  إن
واؼبوت يف الرواية ىو البطل  ليصبح كل بطل ىو مشروع جثة، » وقلق يفسد حياهتم ويدمرىم من الداخل،

 (2).«عطيها رونقا وصباالتكسسوارات تزين الرواية فقط. و إىم إال ديكور أو  األبطال مااغبقيقي وباقي 
ويشهد األبطال على  العشرية السوداء، زائر( صورة للفوضى والالمعٌت عن جتعد رواية) أرخبيل الذباب

فلقد وجدوا يف عامل يغرق وال أحد ميلك طريق  » نفسهم أهنم يشبهون الذباب ال قيمة ؽبم وال غبياهتم،
 (3).«النجاة

ضية العدم بعد الوجود، حيث يتحول ق »ىو  كينونة الفرد،اؼبوت الذي تعرفو الشخصيات ينبثق من رحم  
 (4) مفهوم اؼبوت إىل مفهوم النشيء والعبثية والسخرية اؼبرة والكوميديا السوداوية.

سبثيلية اغبكم، اػبونة  ية، لعبة الدم والتسلط،عبثالذل، ال أمر القتل، الوحشية، نمل يكن ي ِثَتْ » يقول البطل
 الذين يباعون، الفنانون اؼبذىلون بالواقع، الصحافيون الكتاب الذين ال وجو ؽبم، السياسيُت، اؼبغامرون بالبلد،

 (5).«لنهائية لإلفالسكل ىذا صار أليفا حىت أنو مل يعد يشعرن بأهنا اغبافة ا وينتشرون يف كل دقيقة،
 القارئ ؽبذه الرواية ميكن أن حيكم عليها بأهنا رواية األزمة أو رواية التاريخ أو حىت رواية الواقع.

 

                                                           
 .82ص ،السابقاؼبصدر  (1)
 .09ص، ت النصيةبنياال تداخلأرخبيل الذباب و  أمنة بن سويكي: (2)
 .36ص ،أرخبيل الذباب بشَت مفيت: (3)
 . 10ص النصية، اتنيالبتداخل  و الذباب أرخبيل سويكي: بن أمنة (4)
 .112ص الذباب، أرخبيل: بشَتمفيت (5)
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أي أن اؼببدعُت .  (1)«اإلبداع الروائي اعبزائري اؼبكتوب بالعربية دوما وليد ربوالت الواقع اعبزائري... ...«
يصورون لنا الواقع واألحداث الصادرة يف البالد من  الروائية باللغة العربية دوما،اعبزائريُت الذين يكتبون أعماؽبم 

 خالل كتاباهتم و أعماؽبم.
 فهؤالء اؼببدعُت يكون أكثر إحساس ؼبا يكون عليو البلد والشعب من مشاكل يعانون منها.

، وىم األشخاص األكثر معبهكما أن ىؤالء اؼببدعُت يعدون دبثابة القلم اؼبعرب عن اؼبأساة اليت يعيشها ش
 التزام بالتعبَت عن اؼبآسي واالنشغاالت اليت يعيشها شعبهم دون غَتىم.

وتدور أحداث ىذه الرواية حول فًتة العشرية السوداء وما عاشو الشعب اعبزائري دبختلف شرائحو 
سي عديدة من مثل التشرد والفوضى والالمعٌت آمن م رسام وبائع كتب  من ]مثقف وأديب، االجتماعية

 والتهميش والعنصرية والتسلط.
الذين عاشوا حياة الّدل والتهديد والفرار  أصدقائوو حيث تتمحور ىذه األحداث عن حياة البطل)س( 

" الصحفي الذي يعاين من مصطفى"باعتبار أن الفئة اؼبثقفة كانت ىي األكثر هتميشا يف ىذه الفًتة، فمثال 
" عزيز الصافيالبقاء مع أمو وأيضا " وإكمال حلمو أو حيث يقف حائرا بُت اؽبرب إىل اػبارج  السلطة اضطهاد

" الرسام الذي مل حيقق سمير الهاديوال ننسى "  بشرب أكياس من اغببوب، الذي مل يتحمل العيش وانتحر
" ينمحمود البراباإلضافة إىل"  بالقتل إىل أن تويف بعد إكمال لوحتو، بسبب التهديدات حلمو يف الرسم،

شابة تستطيع إحداث خلخلة ؾبنونة يف حياة  امرأة" نادياصاحب اؼبكتبة وىو السبب يف لقاء)س( حبب حياتو " 
عرف ، واليت أخطر سياسي الذي يستطيع فعل أي شيء مقابل مكانتو ومالو ابنةأي رجل يتعرف عليها، ويكون 

 يف األخَت ؿبمود أهنا ابنتو اغبقيقية من "فاطمة".
بنفسها  . وىيفيها التقياووقع يف حّبها من أول نظرة  " اليت ربب الكتابةناديا)س( بالشابة "  التقى وقد

أحبتو رغم الظروف اليت تعيشها وأن كل شخص يتقرب منها ينتهي باؼبوت أو الرحيل وقد بدأت حكايتها عندما 
)س( ومل  نو لقاء قصَت إال أنو أدخل الفرحة يف قلبأ" ؽبما لقاء يف مكتبتو بالرغم من محمود البراني" نّظم 

"ناديا" أين أوقفها للحديث معها وقبلت ىي األخرى وجلسا يف مقام الشهيد  يستطع الصرب وقام دبالحقة
مصَته مع  وخيالو و ىو ال يعلم يتبادالن أطراف اغبديث، ومند تلك اللحظة و)س( مهووس هبا ال تفارق ذاكرتو

" ومل تًتك وراءىا إال كلمة قضاء ناديا" اختفتلزمن اىذه الشابة الغامضة واغبلوة يف نفس الوقت. وبعد فًتة من 
عطلة الصيف يف وىران و)س( مل يتحمل غياهبا فقرر السفر للبحث عنها والصدفة أنو تفاجأ دبا ظبعو من رجل 

                                                           
 .80ص ،بن صبعة بوشوية: التجريب وأحداث السردية يف الرواية الغربية اعبزائرية (1)
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تبادال و ىو "عيسى" الذي كانت لو عالقة مع " ناديا" يف القدمي وقد أحّبا بعضهما و غريب عن حياة " ناديا" 
)س( هبذا اػبرب إال "ناديا" أبدا. ورغم تفاجأ  اغبب لكن رجال والدىا ىّددوه بالقتل وأبعدوه عنها. لكنو مل ينسى

 هنائيا. اختفت بعدىاو أنو مل يستسلم بالبحث عنها، والصدفة أنو وجدىا وعاش معها فًتة من اغبب 
حبو ل"ناديا" من جهة و لكي ينسى مشاكل ىذا البلد من جهة  االنتحارو يفكر يف ىومنذ ذلك الوقت و 

 فك غموضها.و رغم أنو كانت لو رغبة يف معرفة ىذه الشابة  أخرى
" وعائلتها وماضيها حيث يعًتف أنو ؼبا  ناديا" يعرف كل ىذه اغبقائق عن "محمود البرانيواغبقيقة أن "

أغرمت بو  "فاطمة ح" حيث وقع يف حبها وىي األخرى بشابة تدعى التقىكان شاب سافر إىل إسبانيا أين 
منها واللقاء هبا ؾبددا عن  االقًتاب"عمران ح" وىو شخص ثري ومنافق وقف يف حّبها ومنعو من  لكن والدىا

 ىذا فلما بوليسيا أم قصة واقعية يعيشها حقا. كل  طريق هتديده بالقتل والنفي والكالم الشرس ومل يعرف إن كان
"فاطمة ح" الزواج من رجل أعمال يشبهو سباما لكي يتكفل بتغطية  ابنتوحيث فرض "عمران ح" على 

 " إثر عالقة بينهما والصدفة أن ىذه الطفلة ىيمحمود البراني" "اؼبتمثل يف والدهتا لطفلة من  "فاطمة عار
الصدفة أهنا أتت إىل مكتبتو و  ابنتو"ناديا" وؼبّا رجع إىل اعبزائر فتح مكتبة وبقي ينتظر شروق أمالو دبعرفة مصَت 

اغبقيقية من  ابنتووعرف أهنا  االحظ مالمح أّمها "فاطمة" فأجهش بالبكاء ؼبا رآى لتشًتي بعض الكتب وؼبا رآىا
"عيسى" الذي وجدت فيو األب  "ناديا" حىت أهنا حكت لو عن عالقتها مع وقد تقربت إليو حب حياتو،

واغببيب معا لكن هتديدات والدىا أرغمتها بًتكو. وكانت كلما تقع يف حب شخص يقف والدىا معًتضا أمامها 
 الشباب.وكان)س( من بُت ىؤالء 

)س( انتحارصَتمها غَت أن الصحف كتبت عن كل من )س( و"ناديا" وال أحد يعرف م  اختفىويف النهاية 
محمود "أما  حكايات ال يعلم أحد أين اغبقيقة من اػبيالو ال تزال تثَت حكايات  اختفائهاأما "ناديا" فقصة 

ى عالقتو " فكانت رحلتو إىل الصحراء آلخر أسفاره إىل مكان يتجرد فيو اإلنسان من كل شيء سو البراني
 بالذاكرة والطبيعة واؼبوت.
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 :في مفهوم السرد - أوال
نظرا لدقة وأمهية ىذا  أـ غربا إف السرد من ادلفاىيم اليت شغلت الباحثُت واللغويُت سواء أكانوا عربا

 ادلصطلح يف العمل الروائي، وديكن تعريف السرد على النحو التايل:

 الداللة المعجمية لمصطلح السرد: -1
د( رد مأخوذ من اجلدر اللغوي )س، ر،الس منظور" صلد بأف ادلصطلح البنإذا ما عدنا إىل )لساف العرب( "

سرد :احلديث وضلوه يسرد سردا أدا تأيت بو متسقا بعضو يف أثر بعض متتابعا،  ءشي تقدـ شيء إىل» الداؿ على: 
يكن يسرد مل  :لميف صفة كالمو صلى اهلل عليو وسسردا، إذا كاف جيد السياؽ لو، و تابعو، وفالف يسرد احلديث 

منو، وسرد فالف الصـو إذا وااله  حذراحلديث أي يتابعو ويستعجل فيو، وسرد القرآف: تابع قراءتو يف 
: منها ادلعاينمن  ربمل مجلة" منظور ابن"قارئ ىذا النص يلحظ بأف داللة مصطلح السرد عند (1).«وتابعو

 (.االستعجاؿعن  واالبتعاد، ادلتابعة واحلديث والقراءة، وفق سياؽ جيد أوابع توالت واالتساؽ)التقدـ 
سرد الشيء » يًتاءى لنا أف السرد ىو:فأنو لػ: "الزسلشري"  ( أساس البالغة) أما إذا ما ولينا وجوىنا شطر 

الدرع: نسجها فشك طريف كل حلقتُت ومسرىا. ويف التنزيل العزيز: أف أعمل سابغات -سردا: ثقبو واجللد: خرزة و
 «تتابعو وواله: يقاؿ سرد الصـو ويقاؿ: سرد احلديث: أتى بو على والء، حيث السياؽ و الشيء« وقدر يف السرد

لنا أنو رواية حديث متتابع األجزاء، يشد كل منهما اآلخر شدا ومن خالؿ ىذا التعريف اللغوي للسرد يًتاءى (2)
 .مًتابطا متناسقا، يؤمن فهم السامع لو وإدراكو دلضامينو دبعٌت يشد انتباه السامع وادلتلقي

سردا :خرز "سرد جلدا " ثقب  -سرد « أّما ما جاء يف )ادلعجم الوسيط( فاف  مصطلح السرد يدؿ على
وسرد خطبا طويلة والسارد من  تال بطالقة، السياؽ، وأجاد"سرد شريطا" روى :سرد قصة ،عدد أي سرد وقائع 

 األخبارمصطلح السرد يعٍت احلكي ونقل  أفمن خالؿ ما جاء يف ادلعجم الوسيط نلحظ  .(3) »األخباريروي 
 واحلكي بطالقة وسهولة .

 

 
                                                           

 .165ص  ، 2004، 4بَتوت، ط ،7مج لساف العرب، دار صادر للطباعة والنشر، :منظور ابنمجاؿ الدين  أبو الفضل زلمد بن مكـر بن علي (1)
 .426ـ، ص 1979، 1أيب القاسم جار اللػو زلمود بن عمر بن أمحد الزسلشري: أساس البالغة، دار صادر، بَتوت، ط (2)

لبناف، اللغة العربية )إبراىيم مصطفى، حامد عبد القادر، أمحد حسن الزيات، زلمد علي النجار(: ادلعجم الوسيط، مكتبة الشروؽ الدولية،  رلمع (3)
 .491، ص 2005، 4ط
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 االصطالحية لمصطلح السرد:الداللة  -2
السرد خطاب غَت منجز، ولو تعريفات شىت تًتكز يف كونو طريقة تروى هبا القصة، وحيسن  أفمن الواضح 
الذي تأصل ادلصطلح على يده، وقد عرفو من (Gérard Genette)"جيرار جينيت" بنا اعتماد تعريف 
ة أي اخلطاب الشفهي أو ادلكتوب الذي يرويها، ومن أي رلموع األحداث ادلروية من احلكاي»خالؿ سبييزه القصة 

 (1).« السرد أي الفعل الواقعي أو اخليايل، الذي ينتج ىذا اخلطاب أي واقعة رويتها  الذات

          الذي يأخذ طابع اخلطاب الشفوي على مفهـو احلكاية، باعتبارىا ادلنطوؽ السردي "جينت"يقف 
حدث أو سلسلة من األحداث ، ودبعٌت ثاف إف احلكاية تدؿ على سلسلة أو ادلكتوب، الذي يضطلع برواية 

 .ادلرتبطة مع بعضها البعض يف تداخل وتشاكل يومئ بنظامها العالئقي األحداث احلقيقية أو التخيلية
إنو مثل احلياة نفسها عامل متطور من التاريخ » بقولو:  (Rolan paret)""روالن بارتكما يعرفو أيضا 

 (2).«والثقافة

وعلى الرغم من يسر ىذا التعريف إال أنو عاـ وواسع، فاحلياة نفسها عصية على التعريف لغزارهتا وتنوعها، 
 .والذي يقتضي الدرس والتأمل فهو ىنا يشبو السرد باحلياة ذلك العامل ادلتطور من التاريخ والثقافة

وسيلة توصيل القصة إىل ادلستمع أو القارئ، بقياـ وسيط بُت » أف السرد  وقد رأى الشكالنيوف
 (3).«الشخصيات وادلتلقي ىو الراوي

من خالؿ ىذا التعريف يتبُت لنا أف الشكالنيوف الروس يروف أف السرد ىو الوسيلة اليت تساعد على 
وادلتلقي، ىو الراوي الذي يروي لنا توصيل القصة إىل ادلستمع أو القارئ عن طريق قياـ وسيط بُت الشخصيات 

أحداث ىذه القصة من خالؿ سرده لتلك األحداث بطريقة سلسة وسهلة سبكن القارئ من االطالع على تلك 
 .كما تستميلو  األحداث

نقل الفعل القابل للحكي من الغياب إىل احلضور، وجعلو قابال للتداوؿ، سواء » وديكن أيضا تعريفو بأنو 
 (4).«عيا أو خياليا، وسواء أكاف ىذا الفعل واقعيا أو خياليا، وسواء مثّ تداولو شفاىا أو كتابةأكاف احلدث واق

                                                           
 .13ـ، ص 2000، 1ط لبناف، ، ادلركز الثقايف العريب،وعبد اجلليل اآلزدي : زلمد معتصمت: عودة إىل خطاب احلكاية ، ترنيجار َت ج (1)
 .15، ص 2005، 3ط ،، القاىرةاآلداب عبد الرحيم الكردي: البنية السردية للقصة القصَتة، مكتبة (2)
 .174 -153، ص 1982 د ط، إبراىيم اخلطيب، الشركة ادلغربية للناشئُت ادلتحدين، ادلغرب، :الشكلي، ترروس: نظرية ادلنهج الشكالنيوف ال (3)
 .63ـ، ص 2006، 1العريب مفاىيم وذبليات، رؤية للنشر والتوزيع، القاىرة، ط يقطُت: السردسعيد  (4)
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، وذلك من من حيز الالحضور إىل حيز احلضور ويعٍت ىذا القوؿ: نقل احلدث أو ادلوضوع القابل للحكي
أو خياليا، وسواء أكاف ىذا  خالؿ سرده وتدوينو وكتابتو، وجعلو قابال للتداوؿ، سواء أكاف ىذا احلدث واقعيا

 .االتصاليةبو وفق آليات من اآلليات  االحتكاؾادلهم ضرورة  الفعل مثّ تداولو شفاىا أو كتابة
الكيفية اليت تروى هبا القصة عن طريق ىذه القناة نفسها، وما زبضع لو من مؤثرات  »ويتحدد السرد يف 

 (1).«بالقصة ذاهتابعضها متعلق بالراوي لو، والبعض اآلخر متعلق 
رد بطريقة تقدمي القصة، الف الطريقة زبتلف من شخص آلخر، وبالتايل فهو يتأثر بالراوي الذي سأي يتعلق ال

ما يؤكد معناه أو داللتو )السرد(  » إذف ىذا:فهذا  يقدـ القصة وادلروي لو، الذي يتلقاىا كما يتأثر بالقصة نفسها
 (2).«ينبثق من عامل النص وعامل القارئ

رد البد من حصوؿ تفاعل بُت النص والقارئ، حيث يعمل القارئ على فك سفلكي يكتمل معٌت ال
نقل احلادثة من صورهتا الواقعية إىل صورة »شفرات النص، شلا يساعد على الكشف على الدالالت اخلفية وىو 

 لغوية، أي سردىا من خالؿ الكتابةدبعٌت نقل احلكاية أي احلادثة من صورهتا احلقيقية إىل صورة  ،(3)«لغوية
التواصل ادلستمر الذي من خاللو يبدو احلكي كمرسلة يتم إرساذلا من مرسل إىل مرسل »وبالتايل ديثل السرد ذلك 

 (4).« إليو، والسرد ذو وظيفة لفظية لنقل ادلرسلة، وبو تشكل لفظي يتميز عن باقي األشكاؿ احلكائية
متسلسل عن طريق استخداـ لغة خاصة وذبسيد  بشكلذلك أف السرد ىو تناوؿ لألحداث  ومعٌت

تصويري شليز دوف ذباىل آليات تعبَتية أخرى من مثل ) الزمن، ادلكاف، الشخصيات، ادلغزى... إخل( وديكن 
 للسرد أف يأخذ أشكاال سلتلفة: 

يتم يف ضوئو سرد األحداث أوال بأوؿ مع احًتاـ السرد ادلتتايل )ادلتصل بتناوؿ احلدث وتواليو (: حبيث  -1
 التسلسل الزمٍت الذي حيتضنها، وىذا ما يظهر لنا يف األحداث التارخيية أو اليومية.

يف وصف احلدث وسرده على رلموعة من  االعتمادالسرد ادلنفصل ) انفصاؿ يف وثاؽ أحداثو(: فيكوف فيو  -2
 .ز، استذكار، حذؼ/ذباو االسًتجاعالطرؽ مثل: اإلجياز، التلخيص، 

السرد الًتاتيب ) يتصل بفكرة تناوب األحداث ( حبيث يعمل السارد على سرد أحداثو الواحدة تلو األخرى  -3
 على أف جيسد االشًتاؾ الفعلي بُت األحداث والشخوص ادلنجزة ذلا.

                                                           
 .45، ص 2003، 3محيد احلمداين: بنية النص السردي من منظور النقد األديب، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط (1)
 .46ـ، ص 1999، 1ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط: سعيد الغامني، رد، ترسبوؿ ريكور: الوجود والزماف وال (2)
 .187ـ، ص 1976، 6عز الدين إمساعيل: األدب وفنونو، دار الفكر العريب، األردف، ط (3)
 . 41ـ، ص 2005، 4، طالبيضاءسعيد يقطُت: ربليل اخلطاب الروائي )الزمن، السرد، التبشَت(، ادلركز الثقايف العريب، الدار (4)
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 )الراوي / المروي / المروي له(:مكونات السرد  -3
أي وجود   «قصة زلكية فإنو يفًتض وجود شخص حيكي، وشخص حيكى لواحلكي إذا كاف ىو بالضرورة 

، وىو عبارة عن مكونات أساسية (1) »تواصل بُت طرؼ أوؿ يدعى " راويا " وطرؼ ثاين يدعى " مرويا لو "
 للسرد، وسنحاوؿ توضيحها على النحو اآليت:

إف احلديث عن السارد يضعنا أماـ منعطف البنية احلكائية للنص الروائي  :السارد / الراوي / المنتج -أ
مل القارئ لو وعليو فإنو يضع يف اوالسارد الذي ديكن عده وسيطا بُت عادلُت متصلُت: عامل ادلنتج للنص وع

  حسبانو مجلة من الوظائف اليت يقـو هبا نذكر منها:
 عرض األحداث. وظيفة العرض:
 تنظيم األحداث. وظيفة التنظيم:
 الروائي. توزيعها على شخصيات النص وظيفة التوزيع:

كائنات    « وغَتىا كثَت من الوظائف )اإليديولوجية ، توثيقية ... ( وديكن للسارد والشخصيات أف ديثلوا
من ورؽ وأف ادلؤلف ) ادلادي( لسرد ما ال ديكن أف يتلبس يف أي شيء آخر مع سارد ىذا السرد، مث إف عالمات 

 (2). »ة للسردثيزلاالسارد ىي عالمات 
      الفاعل يف كل عملية تشكيل العمل الروائي  أوومن الواضح أف يكوف السارد ىو العنصر الفعاؿ 

زبيليا فهو ذلك الشخص الذي يروي احلكاية أو خيرب عنها سواء  ككل، فهو قد يضع فيو واقعا واقعيا أو واقعا 
خلف صوت أو ضمَت يصوغ بواسطتو متعينا فقد يتوارى  امساكانت حقيقية أو متخيلة وال يشًتط أف يكوف 

دلعرفة حوؿ ما كاف وما سيكوف لو إحاطة فهو يتواجد يف كل زماف ديلك ا .(3)»ادلروي دبا فيو من أحداث ووقائع 
 عامة بكل جزئية ينطوي عليها النص إذ يعلم باألحداث وبالشخوص واألمكنة ... 

  ذلك -من دـ وحلم –ىو شخصية واقعية   « والراوي حسب ىذاف ادلفهوماف خيتلف عن الروائي الذي
يتو وىو الذي اختار تقنية الراوي كما اختار أف الراوي )ادلؤلف( ىو خالق العامل التخيلي الذي تتكوف منو روا

أو  –ال يظهر ظهورا مباشرا يف بنية الرواية  –لذلك  –األحداث والشخصيات الروائية والبدايات والنهايات وىو 

                                                           
 .45ص  ،محيد حلمداين: بنية النص السردي من منظور النقد األديب (1)
 .32، ص 9-8عدد  ،حسن حبراوي، بشَت القمري، عبد احلميد عمار، آفاؽ :التحليل البنيوي للسرد، تر :بارتروالف  (2)
 .07، ص 2005، 1السرد العريب، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت، ط عبد اهلل إبراىيم: موسوعة(3)
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شخصية  الرواءي أفّ من خالؿ ىذا ادلفهـو يتضح لنا  ،(1) »عن مواقف )رؤاه( الفنية ادلختلفة –جيب أف ال يظهر 
واقعية ىو من قاـ خبلق العامل التخيلي الذي حيكى من طرؼ الراوي الذي يعترب شخصية ورقية يدور يف العمل 

 شخصيات.و رفقة عناصر السرد من أحداث 
 وما ديكن استنتاجو من حديثنا عن السارد ديكن توضيحو يف ىذه الًتسيمة:

 
 أهم صوت في أي خطاب

 حقيقي                                                        الروائي منظم مركزي للنص      
 

 خيالي                                                    ذات مشكلة                  
 حضور عبر األزمنة                                                    

 ) الماضي، الحاضر، المستقبل (                                           
 
 

 

 
 تواصل يستدعي                        احتكاك بالعمل                 احترام العالقات            
 ذلك واإلستراتيجيات         المتوارية خلف الحضور الواقي               ووعي بالوظائف 

 أو التخيلي                             المختلفة                            الوعي               
من ادلسلم بو أف السارد يعمل على سرد مضموف العمل الروائي وفق المسرود / المروي / المنتج:  -ب

لكل ما يصدر عن الراوي وينتظم لتشكيل رلموع من   «ادلسرود رلسدا آليات يراىا مناسبة فيكوف بذلك
األحداث يقًتف بأشخاص ويؤطره فضاء من الزماف وادلكاف، وتعد احلكاية جوىر ادلروي وادلركز الذي تتفاعل فيو  

 (2). »كل العناصر حولو

                                                           
 .181 – 180، ص 1995، 1سيزا قاسم: بناء الرواية، دراسة مقارنة يف ثالثية صليب زلفوظ، دار التنوير للطباعة والنشر، بَتوت، ط (1)

 .07، ص موسوعة السرد العريبعبد اهلل ابراىيم:  (2)

 السارد

 حيثياتالوعي الكلي بال
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البؤرة ادلركزية اليت  –يف نظرنا  –فالبنية احملكية إذف تقضي وجود اتصاؿ بُت مرسل لو ومتلقيها كوهنا سبثل 
 ربـو حوذلا القراءات ويراعى فيها كل عنصر سواء أكاف زمانا أـ مكانا أـ شخصية أـ حدثا...

ولعل احملتك بالنص الروائي يلحظ بأف ىناؾ سارد ومسرود، ىذا األخَت الذي ديثل الرواية يف حد ذاهتا 
       حلكائي، لدى الشكالنيُت الروس، كما يربز طرؼ ثنائيةيربز فيها طرؼ ثنائية ادلبٌت/ ادلنت ا « واليت

احلكاية، أو السرد/ احلكاية لدى السردانيُت اللسانيُت، وعلى اعتبار أف السرد ) ادلبٌت ( ىو شكل  اخلطاب/
ود أحدمها احلكاية )ادلنت( وعلى اعتبار أف السرد واحلكاية مها وجها ادلروي ادلتالزماف أو اللذاف ال ديكن القوؿ بوج

، فالرواية نفسها إىل راوي ومروي لو رغم اختالؼ التسمية عند الشكالنيُت (1) »يف بنية الرواية دوف اآلخر 
 واللسانيُت إال أف ادلروي ىو كل ما حيكى أو يسرد على لساف الراوي.

 ويف ىذا السياؽ ديكن أف نضع ادلخطط التايل:

 

 

 ) المبنى / المتن الحكائي (                                   ) الخطاب / الحكاية (             
 ) السرد / الحكاية (                                                                            

 
 

 

  
 

 المسرود له / المروي له / القارئ: -ج
احملكية تقضي وجود اتصاؿ بُت ادلسرود وادلسرود لو كوهنا سبثل البؤرة ادلركزية اليت ربـو حوذلا القراءات  فالبنية

ينطوي   « ويراعى فيها كل عنصر سواء أتعلق األمر بادلكاف أـ بالزماف أـ الشخوص أـ األحداث...، فمثلما
ل باعتباره موضوعا يراىن على إقامة تواصل: أي السرد على وظيفة تبادؿ كربى موزعة ما نح ومستفيد، فإنو بادلث

                                                           
 .181-180ص  بناء الرواية، دراسة مقارنة يف ثالثية صليب زلفوظ،: سيزا قاسم (1)

 المسرود / الرواية اللسانيين السردانيين الشكالنيون الروس

 المتن                      السرد ) المبنى (               شكل الرواية

 بنية الرواية
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أف ىناؾ ماضلا للسرد وىناؾ مستقبل لو، وضلن نعرؼ أنو داخل التواصل اللغوي يقـو ضمَت ادلتكلم وادلخاطب 
 (1).  »على االفًتاض ادلتبادؿ ادلطلق وبنفس الطريقة ال ديكن أف يوجد سرد بدوف سارد وبدوف مستمع أو قارئ

لنا بأنو ال ديكن أف صلد رواية دوف مبدع أو دوف قارئ فكل ىذه العناصر ويف ظل ىذا ادلنحى يًتاءى 
الثالثة ) السارد، ادلسرود و ادلسرود لو ( تعد أقطاب ىامة يف بناء اذليكل الروائي ادلتأرجح بُت ادلرسل وادلتلقي 

 امسا « دلستوى السردي، فادلسرود لو قد يكوفاتصاؿ ال عالقة انفصاؿ وذلك على ا الذين تربط بينهما عالقة
مل يأت معينا ضمن البنية السردية وىو مع ذلك كالراوي شخصية من ورؽ وقد يكوف كائنا رلهوال أو متخيال 

قد يكوف فردا أو مجاعة أو افًتاضيا أو قضية... وما إىل ذلك من األمور اليت قد خياطبها فهذا ادلسرود  (2) ».بعد
 سبيل ادلتخيل الفٍت.السارد على 

 ونلخص ما سبق ذكره إىل أف ادلسرود لو يشًتؾ مع السارد يف بعض اخلصائص منها:
 قد يكوف شخصية خيالية من ورؽ. -
 ديلك ملكة اإلستقباؿ. -
دبا أف السارد يسرد وادلسرود ديثل مهزة وصل بُت السارد وادلسرود لو فإف ىذا األخَت يعد العمود الفقري واحملور  -

 بالنسبة إىل التحليل السردي. األساسي
 على التواصل. ادلبٍتتبٌت عالقة ادلسرود لو والسارد على اإلطار اجلديل  -
 ادلسرود لو يعطي للعمل الروائي صبغة حكائية من خالؿ قيامو بالقراءة والتأويل. -

 ىبنا إليو يف الًتسيمة التالية:ذوديكن أف نوجز ما 
 

 

 

 

 

                                                           
 .21ص ، حسن حبراوي، بشَت القمري، عبد احلميد عمار :التحليل البنيوي للسرد، ترروالف بارت:  (1)
 ..12، ص 1992، 1يف البنية السردية العربية، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط : السردية العربية حبثإبراىيمعبد اهلل  (2)
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 اتصال بـ                                                       

 
 
 

 يستقبلها                                                      
 

 اتصال مع السارد              يخضعها                      عالقة مع المسرود عالقة              
 
 

 في مفهوم البنية السردية: -ثانيا
تشكل كثرة ادلصطلحات يف اجملاؿ النقدي ظاىرة شائعة، يتطرؽ إليها الباحث قبل اخلوض يف غمار 
البحث ألهنا الوسيلة اليت يستطيع من خالذلا الوصوؿ إىل ربديد دقيق للمفاىيم اليت يناقشها ومن مث الوصوؿ إىل 

للمعرفة وادلصطلحات، وكل ىذا   درجة أدؽ من درجات الفهم، ويف الوقت نفسو وسيلة لرصد التطور الداخلي
 البنية.كاف دافعا لتقدمي أبرز ادلصطلحات اخلاصة اليت يتناوذلا يف الدراسة ومن بينها 

 فما ىي البنية؟ وما ىي انعكاساهتا اجلمالية على الرواية؟

 الداللة المعجمية لمصطلح بنية: -1
فالف صحيح  »الُبٌت  ويقاؿ بَنيَنو وىو الِبٌت و جاء يف)لساف العرب( "البن منظور": الِبنية  والُبنية، وما 

 (1).«: أي الفطرة ومسي البناء بناًءا من حيث كاف البناء الزما موضعا ال يزوؿ من مكاف إىل غَتهالبنية

                                                           
 . 258ص  ،لساف العرب: ابن منظور (1)

 قد يكون افتراضيا

 جماعةقد يكون  ادفر قد يكون  لـه المسرود

 البنية المحكية

 للقراءة والتأويل
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والبناء منا يعٍت ادلكونات اليت يقـو عليها البيت، ومنو انتقل إىل األشغاؿ السردية خاصة الرواية ألهنا تقـو 
 على رلموعة من ادلكونات البنائية. 

أحسن بناء وبنياف وىذا بناء َحَسٌن  تابٌَت بي »دبعٌت "للزمخشري" كما ورد معٌت البنية يف األساس البالغة 
األبنية، وفالف يباين فالنا يباريو يف البناء ويقاؿ أيضا حلف  أحسني ادلبٌت بادلصدر وبناؤؾ من وبنياٌف َحَسن، ومس

ومصطلح بنية حسب الزسلشري يعٍت البناء أو البنية وأكثر  (1).«بالبنية حسب الزسلشري يعٍت البناء ويف الكعبة
 يقاؿ حلفتو بالكعبة. شيء يرتكز عليو وىو البيت أي بناء البيوت وأيضا يعٍت الكعبة لذلك

بٌت، الشيء بنًيا وبناًءا وبنيانا، أقاـ جدارة ضلوه  »باإلضافة إىل ىذا صلد تعريف البنية يف )معجم الوسيط( 
يقاؿ بٌت السفينة وبٌت البناء وبٌت على كالمو أي احتداه واعتمد عليو، والبنيُة: ما بُػٌَت وىيئة البناء ومنو بنية الكلمة 

 والبنية ىنا تعٍت التأسيس والتنمية وصفة بناء الكلمة..  (2)«ف صحيح البنيةاليت وضعتها وفال
ومن خالؿ ما ذكرناه يتبُت لنا أف كلمة بنية بكل مدلوالهتا احلسية ادلعنوية ال تكاد زبرج عن ىيكل الشيء 

أف اهلل حيب الذين  »أو مكونو أو مظهره أو اذليئة اليت تنظم وفقها العناصر داخل البناء ومن ذلك قولو تعاىل 
َياٌن مرصوص كأهنميقاتلوف يف سبيلو حقا    (3).«بـُنـْ

 الداللة االصطالحية للبنية: -2
ندىم البنية ع"زكريا إبراهيم" من مفهـو النظاـ يقوؿ  "البنية"لقد انطلقت جل التعريفات دلصطلح البنية 

سباسك وتوقف، ذبعل من اللغة رلموعة  ق الذي تتحدد كل أجزائو دبقتضى رابطةستمجيعا ...يف ذلك النظاـ ادل
فالبنية  (4)«اليت تتفاضل وحيدد بعضها بعض على سبيل التبادؿ -أو العالقات ادلنطوقة –منظمة من الوحدات 

لفظا أـ   ألفاظا تؤلف مجلة او مجال أـ أصواتا تؤلف ىي كل سباسك بنظاـ من العالقات اللغوية، سواء أكانت
 دلبدأ التغيَت والتحويل بسبب ترتيب عناصرىا. ألفاظ ، وإف عناصرىا زبضع

ليست عنصرا واحدا، أو رلموعة من العناصر بل  »تحدد البنية بأهنا ذ بعض التعريفات دببدأ العالقة فوتأخ
ىي العالقات النظمية اليت تؤلف بُت تلك العناصر، واليت تتكوف منها البنية، والكل ليس إال نتيجة ذلذه 

                                                           
 .54الزسلشري: أساس البالغة، ص  (1)
 .72ادلعجم الوسيط، ص  :رلمع اللغة العربية (2)

 .4سورة الصف، اآلية  (3)
 .8ص د ت،   مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية، دار الطباعة، مصر، د ط،إبراىيم زكريا: مشكالت فلسفية،  (4)
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أـ ضلوية، ىي اليت ربمل ادلعٌت للمتلقي، ألف ادلعٌت يستخرج من أف البٌت اللفظية صوتية كانت  وذلك ،(1)«العملية
 رلموعة من العالقات اليت تربط العناصر مجيعا وفق أحكاـ لغوية معينة تبعا لنظاـ تلك اللغة.

ت حيتوي على باعتبارىا نسقا من التحوال»فقد عرفها  (Jan Piaji) لجان بياجيأما يف كتاب البنيوية 
قوانينو اخلاصة علما بأف من شاف ىذا النسق أف يظل قائما ويزداد ثراء بفضل الدور الذي تقـو بو ىذه  

تستعُت بعناصر  أفزبرج عن حدود ذلك النسق أو  أفالتحوالت نفسها دوف أف يكوف من شأف ىذه التحوالت 
"فجاف بياجي" ىنا ،( 2)« خارجية، وبإجياز فالبنية تتألف من ثالث خصائص: الكلية التحوالت ، الضبط الذايت

يستهدؼ يف تعريفو للبنية على ما هتدؼ إليو كوهنا زبتلف من حقل إىل حقل معريف، وإىل ما ديكن بو من توحيد 
ية سعيا وراء تقدمي رؤيا تكاملية تبٌت على زلاولة ذبسيد معقولية  سلتلف مناحي ادلعرفة يف وضع مفهـو شامل للبن

ت ادلكتفية بذاهتا، وتقـو على ثالث خصائص: اجلملة أو الكلية دبعٌت نيالة عن طريق تشكيل شبكة من البكام
ا الضبط بدأ التحوؿ، إمالنظرة الشمولية أو الكلية لألشياء، أما التحوالت فإهنا ترفض السكوف ادلطلق وتستوجب م

  مكتف بذاتو ال حيتاج لعناصر خارجية. ٍتعالذايت دب
يقـو على أساس أف  linguistique Structural ةأف علم اللغة البنيوي» فقد عرفها  "حلمي خليل"أما 

يتم دبعزؿ عن العناصر األخرى، وأف علم اللغة البنيوي كذلك ينظر إىل اللغة  أفربليل أي عنصر لغوي ال ديكن 
فاللغة إذف (  3)«على أهنا وحدات صوتية تتكوف لتكوف وحدات مورفولوجية، وىذه تتألف بدورىا لتؤلف مجال

األخرى، ألهنا  تقـو على نظاـ من األحكاـ احملددة ، الف ربليل عنصر لغوي ال ديكن أف يتم دبعزؿ عن العناصر 
كل مكوف وىذه األحكاـ ليست يف حقيقتها إال شبكة تقنية معقدة مؤلفة من رلموعة من الشفرات لذلك يكوف 

 لكل لغة نظاـ معُت، وىذه البنية ىي اليت تضم األفكار بداخلها وتنظمها لتؤلف مجال.
يعتمد على  -عض بعند ال -ناء فالبنية والب « "البناء" مصطلح يعٍت"البنية " مصطلح  أفونشَت أيضا إىل 

دبعٌت أف اجلملة تنسيق لعناصرىا وترتيب ألفكارىا، فليست اجلملة خطا أفقيا من كلمات ، (4) » ترتيب العناصر
 متتابعة، وإمنا ىي نسق منظـو على ضلو سلصوص يعتمد على ترتيب العناصر.

                                                           
 .102ـ، ص 1980، 1زلمد احلناش: البنيوية يف اللسانيات، دار الرشاد، الدار البيضاء، ادلغرب، ط (1)
 .8ـ، ص 1985، 4عارؼ ميمنة وبشَت أوبري، منشورات عويدات، بَتوت، ط :: البنيوية، تروجاف بياجي(2)

 .7ـ، ص 1995، د طية، دار ادلعرفة اجلامعية، مصر، حلمي خليل: العربية وعلم اللغة البنيو (3)
 .12ـ، ص 1980فق سارتر منها، دار ادلعارؼ، مصر، د ط، و وم بولوجياو األنثر الوىاب جعفر: البنيوية يف  عبد(4)
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َت غيل والتيدلبدأ التحو  ضععناصرىا زبأي أف  ،(1) «أهنا مادة ربويلية  »وال ننسى تعريفات البعض على 
وعدـ الثبات وتستوجب مبدأ التحوؿ الذي ذبعل منو سببا رئيسيا يف بزوغ تصورات ذىنية مستهدفة، وذلك عن 

 طريق التقدمي والتأخَت، أو ما يسمى بًتتيب العناصر.
أي يف وضع لنظاـ رمزي مستقل وخارج عن  .(2)«نظاـ أو نسق من ادلعقولية »كما وصفت البنية بأهنا 

نظاـ الواقع ونظاـ اخلياؿ وأعمق منهما، باعتبار البنية مرتبطة دبلكة العقل الذي بفضلو ديكن للناقد اف يقـو بعملو 
 القرائي الصياغي النقدي ادلرتكز على ثنائية التأويل واالستنباط مع استبعاد التناوؿ السطحي.

إف ادلنهج البنيوي يعتمد يف دراستو األدب »تعرفها بقوذلا "نبيلة إبراهيم" ومن بُت التعريفات أيضا صلد 
وىذا معناه أف  .(3)«على النظر يف العمل األديب يف حد ذاتو ، بوصفو بناءا متكامال بعيدا عن أية عوامل أخرى

أي دراسة األدب يف ذاتو ومن أجل  ذاتو وىو ما  ادلنهج البنيوي يعتمد على ذاتو دبعزؿ عن العوامل اخلارجية،
 يعرؼ بالدراسة احملايثة.

ترمجة جملموعة من العالقات ادلوجودة بُت عناصر سلتلفة وعمليات أولية تتميز  »كما تعرؼ البنية أيضا بأهنا 
مفادىا أف البنية تتفحص  وىذا ادلفهـو يصل إىل نتيجة  .(4) «فيما بينها بالتنظيم والتواصل بُت عناصرىا ادلختلفة

كيفية ارتباط عناصر النص الفنية، كما أهنا تؤكد على مدى تالمحها وانسجامها  رلتمعة مع بعضها البعض، ومن 
 خصائصها أيضا ربقيق خاصيت االنتظاـ والتماسك بُت ىذه األجزاء.

أي أهنا تعٍت  ما، رلموعةتعٍت البنية الكيفية اليت تنظم هبا عناصر  »بقولو "الزواوي بغورة" وحيددىا 
وحبيث يتحدد ىذا  من العناصر ادلتماسكة فيما بينها حبيث يتوقف كل عنصر على باقي العناصر األخرى، رلموعة

وىذا معناه أف البنية تتكوف من رلموعة عناصر متداخلة ومتماسكة فيما  .(5)«دبجموعة العناصر القتوالعنصر بع
ا متعلق بالعناصر األخرى داخل اجملموعة ككل، وال نصر منهعبينها، وال يفصل العنصر عن الكل بل يبقى كل 

 ديكن فهم ألي عنصر إال يف إطار عالقتو مع الكل الذي يعطيو مكانتو.

                                                           
 .8ص  ،: البنيويةوجاف بياجي (1)
 .124ـ، ص 2006، 1، طاإلسكندرية: ادلدخل إىل مناىج النقد ادلعاصر، دار الوفاء، بساـ قطوس (2)
 .44 صنبيلة إبراىيم: نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية احلديثة، مكتبة غريب، القاىرة، د ط، د ت،  (3)
 .122ـ، ص 1985، 1لبناف، ط، دار األفاؽ اجلديدة بَتوت األديبصالح فصل: نظرية البنائية يف النقد ( 4)
 .95، ص 1992، يونيو 3، السنة 5علبناف، عن دار ادلعرفة،الزواوي بغورة: مفهـو البنية، رللة ادلناظرة الصادرة  (5)
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بشكل اإلبداع ال دبضمونو، وتعد ادلضموف أمرا واقعا وشيئا حاصال البنيوية تعٍت  »ومن ىنا كانت 
أي أف رلاؿ اىتماـ حبثها ىو شكل اإلبداع ومكوناتو، أما . (1)«بالضرورة من خالؿ العناية بالشكل وربليلو

 ادلضموف فنرى أنو شيء حاصل بالضرورة من عنايتها بالشكل.
يعٍت حالة تغدو فيها  »الذي  Strwereل الالتيٍت ل البنية صلدىا مشتقة من الفعأصوإذا عدنا إىل 

ادلكونات ادلختلفة جملموعة منظمة ومتكاملة فيما بينها حيث ال يتحدد ذلا معٌت يف ذاهتا إال حبسب اجملموعة اليت 
بعالقتو اليت تسمى البنية وال يكتسب العنصر معٌت يف ذاتو إال  يى أي اجملموعة ادلنتظمة فيما بينها .(2)« تنظمها

 بالعناصر األخرى داخل اجملموعة.

 البنية السردية وانعكاساتها الجمالية على العمل الروائي: -3
إف اجلمالية بوصفها سبظهرا يف كتابات األدباء بعامة والروائيُت خباصة، تؤكد على أف الفناف احلق ىو الذي 

الذي يكوف بُت الشكل وادلضموف، وحيدث ما يسمى  باالنسجاـحيسن استخداـ أدواتو وأساليبو، وىذا ما يعرؼ 
 يواقع اجتماعلادلختلفة قد تبلور حقيقة نفسية أو ذبسد  األدببالتناغم اجلمايل أو التجربة اجلمالية، فإف ألواف 

 معُت فالرواية مثال تعكس مأساة لعرض مهـو إنسانية وتقدـ حقائق سلتلفة، وتلك احلقيقة إطارالعليا يف  تربز قيمو
مفيت مأساة الشعب  سرد لنايإذ ىي ذروة اجلماؿ، وذلك ما يتمظهر يف رواية )أرخبيل الذباب( لػ "بشَت مفيت" 

ادلكونات السردية الثالثة ) الشخصية، ادلكاف والزماف( بطريقة  «اجلزائري أثناء العشرية السوداء من خالؿ 
وأرضو يف الواقع من جهة، ومن جهة أخرى يقدـ  تكشف عن األمور الباطنية والعالقات اليت ذبمع بُت اإلنساف

فاعلية اإلنساف كشخصية روائية يف ىذه ادلكونات السردية بدمج الطرح الواقعي والباطٍت ليصل ادلتلقي حلقيقة 
. (3) »اجلمايل والروائي خدمة اإلنساف وقضيتو، باإلضافة إىل اإلبداع الفٍت واجلمالية جللب ادلتلقي نومفادىا أف ف

ادلكونات ىي اليت تنظم سَت أحداث الرواية شلا حيقق اجلمالية عند ادلتلقي من خالؿ قراءتو النسجاـ  هذهف
 األحداث.

أساليب السرد ادلعربة عن موضوعو فكلما أجاد الروائي  «وباعتبار الروائي ىو ادلنظم األساسي للرواية 
على  باالطالعبَتا، فال بد أف يقرف موىبتو وادلالئمة ألحداث رواياتو وشخصياتو كلما كاف حظو يف النجاح ك

بأساليب السرد  االستعانةاألساليب احلديثة يف السرد وىضمها وزلاولة اكتشاؼ أساليب جديدة تتيح لو فرصة 
                                                           

 .194ـ، ص 2002ط،  عبد ادلالك مرتاض: يف نظرية النقد، دار ىومة، اجلزائر، د (1)
 .119ـ، ص 2002ة، إصدارات رابطة، إبداع الثقافية، اجلزائر، د ط، ينسونية إىل األلسناليوسف وغليسي: النقد اجلزائري ادلعاصر، من ال (2)

 العابد، كلية اآلداب واللغاتب، إشراؼ عبد احلق 2012زلمد جودي: شعرية الشخصية وادلكاف الروائي يف " عائد إىل حيفا " رسالة ماجستَت  (3)
 .12، ص 2جامعة اجلزائر
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 آليات االحتكاؾمن تقنيات الرواية الغربية وغَتىا من  االستفادةوأىم ىذه الوسائل مثال ىي ( 1). »ووسائلو
ية السرد األحادي والسرد بنوكانت حصيلة ىذه اإلفادة رلموعة من ألواف التكتيك الفٍت تتجلى أمهها يف  «بالغَت، 

ادلتعدد وتكتيكات تيار الوعي على اعتبار أف الوقائع ادلختلفة اليت تعاجلها الروايات جيب أف تتوافق معها أشكاؿ 
 عامل خيايل أو تشييد ىذا العامل وإنشاؤه عن طريق سلتلفة من السرد الروائي، وإذا كاف السرد ىو بعث احلياة يف

 .(2) »اخليايلاللغة، فاللغة إذف ىي اليت تعكس نقل ىذا العامل 
إذف فال بّد للروائي أف ديتلك فنيات تتجلى يف معاجلتو ألىم القضايا ادلختلفة يف السرد الروائي بواسطة 

 اللغة اليت تعترب الطريق إىل ىذا العامل.
حيّمل لغتو الروائية بعدين يف واحد، بعد واقعيا وآخر رمزيا، وىذا ما يرتقي  «وكعادة "بشَت مفيت" يف رواياتو 

بلغة الرواية إىل مستوى فٍت خاص، ففي ىذه الرواية تبدوا اللغة فيها يسَتة ال تبعث على اإلرىاؽ أو التأمل 
لفة اليت تتضمنها على أهنا زلملة دبعاين وأفكار عميقة تشبو العميق يف زلاولة فك رموزىا، أو متابعة األفكار ادلخت

ىم سبب لتطور الرواية ىو وشلا يظهر لنا أّف أ. (3) »طبقات مًتاكمة سرعاف ما تكشف نفسها للقارئ ادلدرب
ا أبعادىا الفنية اليت سبزج بُت الواقع واخلياؿ من رموز وتشبيهات من لغة يسَتة زلللة ربليال دقيقا لفك رموزى

 وشفراهتا كاشفة للقارئ عن الداللة احلقيقية.
وتقدمي كل ىذه احلقائق ىو ذروة اجلماؿ، إذ يستطيع أف حيدد مستوى اإلبداع يف النص ليصبح ادلوضوع ذا 

 قيمة بعد خضوعو لذات ادلبدع وتشكلو ضمن الصورة الفنية ويسعى ىذا العنصر لإلجابة عن السؤاؿ التايل:
 بشير مفتي؟ ةلي في روايكيف يتجلى البعد الجما -

لإلجابة عن ىذا السؤاؿ وذلك من خالؿ العناصر  لرواية )أرخبيل الذباب( لػ "بشَت مفيت" ساعُت ناإف قراءت
 التالية:

لو أردنا التساؤؿ عن اللغة اليت كتب هبا بشَت مفيت روايتو ادلوسومة بػ )أرخبيل الذباب( صلده جمالية اللغة:  -1
 الفصحى سواء أثناء السرد أو احلوار.ر التعبَت باللغة آثقد 

فالدارس لروايات "مفيت" جيده يكتب بلغة السرد القصصي التارخيي اجلذاب واستخداـ الرمز، كما تتميز 
بالكثافة من جانب شكلي، وأحداث الرواية متداخلة وأشخاصها كثَتوف وثقافة الكاتب تطغى على عملية السرد 

                                                           
 .270، ص 1996، 1ط ،السعافُت: ربوالت السرد )دراسات يف الرواية العربية(، دار الشروؽ، عماف، األردف إبراىيم (1)
 .141، ص 1996، 1مجاليات السرد يف اخلطاب الروائي، دار رلدالوي، األردف، ط (غساف كنفاين) صبيحة عودة زعرب: (2)
 .142ادلرجع نفسو، ص  (3)
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فاظ وادلعلومات واألحداث، فنجد بعض الشخصيات ترمز إىل ما تعنيو اجلزائر فتحمل الصفات كمية كثَتة من األل
 .ةمن ظروؼ ومشاكل العشرية السوداء فنجدىا بائسة شاحبة مثل العاصمة يف جو العشري

وتتجلى مجالية اللغة يف ىذه الرواية من خالؿ تلك الصور اإلحيائية ادلشكلة للمضموف الفٍت السردي الذي 
يف كياهنا ادللموس احلي وليس  «غة ككياف تعبَتي لغوي ال باعتبارىا تعبَتا لسانيا كما يقوؿ باحثُت يتعامل مع الل

أي اللغة الوظيفية على حد تعبَت "عبد ادلالك مرتاض" وىي  .(1) »اللغة بوصفها مادة نوعية خاصة بعلم اللغة
 .(2) »يصطنعها ىو اليت اللغة «أدبيا معينا وقاؿ  جنسااللغة اليت يكتب هبا كاتب ما 

، وعموما إىل ربليها ببعض من الشعرية نشَتومنو فلغة "مفيت" زاوجت بُت التخييلي والواقعي شلا جعلنا 
ديكننا القوؿ أف اللغة يف ىاتو الرواية لغة قصص واضحة سردا ووصفا وحوارا، كما أهنا لغة مناسبة دلستويات 

لقد كاف مصطفى أوؿ من أدخل يف قليب السرور وحىت التفاؤؿ،   «الشخصية الفكرية والثقافية واالجتماعية مثل 
، نعم ىناؾ ما راح يتشكل يف الظل واذلامش الذي ال ينظر إليو احلزب وفخرتشاؤمو نفسو كاف مصدر فرح 

واحلكاـ، شباب يصعد من حياة الفقر والزلط والالجدوى يرى بوضوح وبشفافية، مثل النهر الصايف  ياسةوالس
 جوىنا على حقيقتها فيو، قلت دلصطفى ىذا الكالـ فضحك علّي وىو يردد:الذي نرى و 

. ففي ىذا (3) ».حلمو الكبَت يف أف أصبح زلاميا. يكفي والدي مل أحقق ..إيّاؾ أف تعقد علّي أمال أكرب مٍت -
 كما يتصورىا "الرباين".  "مصطفى" حلياة واالجتماعيادلثاؿ امتزج البعد الفكري 

 :معاجم متنوعة نذكر منهاوكوف "مفيت"  قد اقتحم الثالوث احملـر ) الدين، اجلنس، السياسة( أدى إىل بروز 
لو عّلمو مدرس قرأين حلفظ مصطلحات سلتلفة ولكن بذىنية أخرى  «يف مثل قولو: )...(  المعجم الديني: - أ

 .(4) »الصراط ادلستقيم  إتباعوألصبح شيخا وقورا يدعوا الناس إىل 
الصمت خّيم على جلساتنا وضاع يف ما بعد عندما اقًتبت مٍت بشفتيها  «يف مثل قولو: المعجم الجنسي:  - ب

 .(5) »وضممتها إيل شعرت جبسدىا يذوب يّف وبعطرىا اخلاص دينحٍت نشوة عظيمة  بقوة وقبلتٍت، أخذهتا
 وجسمها السمُت الذي ضجبسدىا البوردبا فيما بعد أحببت ابنتها الشابة "زليخة" أو أغرمت  ...«ومثاؿ آخر: 

 
                                                           

لنيل  مقدمة مقارنة ربليلية تأويلية، مذكرة ،منوذجا أ األعرجصلوى منصوري: ادلوروث السردي يف الرواية اجلزائرية )روايات الطاىر وطار وواسيٍت  (1)
 .251، ص 2012 – 2011جامعة احلاج خلضر، باتنة،  ربت إشراؼ الطيب بودربالة، دكتوراه العلـو يف األدب احلديث،

 .123ص  نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد،رتاض: يف عبد ادلالك م (2)

 .126بشَت مفيت: رواية أرخبيل الذباب، ص  (3)
 .22ص  نفسو، ادلصدر (4)
 .91ص  ادلصدر نفسو، (5)
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 .(1) »ظل يليب كل حاجيايت اجلنسية 
كنت أكره أيب إذ كاف طيبا ومثاليا وعندما اعتقلوه شعرت بأهنم خلصوين منو،   «أما المعجم السياسي: -ج

ورغم أف التهمة كانت سياسية فهو نقايب قدمي، خشن الرأس صلب الدماغ ال ديكن مناقشتو بتاتا يتصور أف عهد 
اىي "لن تسقط ذع ويردد يف ادلقسيستمر دائما حىت بعد وفاة بومدين ظل شاىرا سيفو وكالمو الال االشًتاكية
 .(2) ».. لن تسقط الثورة العمالية.. ادلوت لالمربيالية.. ادلوت ألمريكا .. االشًتاكية

 كما ربتوي ىذه الرواية رلموعة من اللغات أمهها: -
: ىي اللغة اليت يعرب هبا عن موضوعات وجدانية وتدور حوؿ أحداث عاطفية وتتجلى يف اللغة الوجدانية - أ

 . (3) »ك مثلما رببها أنتناديا ربب «عن موضوع احلب على لساف الشخصيات مثل: روايتنا حُت يتحدث مفيت
على طوؿ الرواية وتعرب عن موقف "مفيت" من سلتلف الظواىر اليت  من حُت إىل آخروتظهر  :اللغة النقدية - ب

عربة لنا مجيعا... لندعو يواجو حياتو كما  "مصطفى" دلاذا نريد أف صلعل من « تسود اجملتمع اجلزائري مثل:
 يشاء... 

 متدخال: "زلفوظ"قاؿ 
... أعرؼ أنك ال ربب مصطفى إىل احلد الذي جيعلك تشعر بعدـ أمهية التضامن معو، لكن وقوفنا معو  -

 .(4) » ضروري ...
ما «: وىي اللغة الفصحى العربية من التعايل والشعرية واليت ميزت الرواية على امتدادىا مثل: اللغة الفنية -ج

أمجل العاصمة عندما تشرؽ مشسها باكرا وأنت تراىا ىكذا تظن أهنا صلمة ضائعة يف صلـو ىذا العامل العديدة، 
 .(5) »ذي ال يفصح عن داللتو أبدا تتصور أف دلسها مثَت للفرح وأف عمقها شللوء باألعاجيب )...( والكالـ ال

إف الدارس ألسلوب "مفيت" جيده ديتلك صفات تقليدية، باإلضافة إىل أخرى حديثة،  جمالية األسلوب: -2
فهو ديتلك أسلوبا مجيال سلسا توحي دقة معانيو عن أفكاره الذاتية وىذا نتيجة لطبيعة مواىبو وصوره لشخصيتو 

يعكس ىذه الرؤى يف كتاباتو األدبية اليت سبيزت بتحررىا من النمط التقليدي يف استخداـ دوف غَته، ما جعلو 
سلتلف التقنيات السردية اليت ومست ىذا النمط من الكتابة وىذا نابع من وعيو ادلتزايد بالكتابة من حيث ىي 

                                                           
 .31ص  ،السابق ادلصدر (1)
 .22ص  ادلصدر نفسو، (2)
 .19ص ادلصدر نفسو،  (3)

 .35ص  ،نفسو ادلصدر (4)
 .128- 127، ص نفسو ادلصدر( 5)
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أصبح من الضروري التعبَت عنو  مغامرة يف ذاهتا، ىذا الوعي الذي نشأ نتيجة تفتح اجملتمع على واقع ثقايف جديد
 بلغة وأسلوب جديد.

باإلضافة إىل اللغة اليت جاءت واضحة ومفهومة تصل إىل مجيع الطبقات االجتماعية دبا ربملو من رسائل 
وصوال إىل العشرية السوداء  االستقالؿابتداءا من الثورة التحريرية مرورا باألوضاع اليت عاشها اجملتمع اجلزائري بعد 

 ا عن الذاتية بذكر ما حدث يف العشرية السوداء.بعيد
كما أف الكاتب قد صاغ روايتو بأسلوب فٍت يربز فيو نوع من الشعرية غَت ادلفرطة وذلك يف بعض ادلقاطع واليت 
زادت كتابتو رونقا ومجاال توحي بتمكنو من اللغة العربية، فهو إذا حيافظ على الًتاث اللغوي ويضفي عليو جانبا 

دخل رسم الشخصية يف صلب ما يعطي الرواية قيمتها الفكرية واجلمالية، ي يديا ويف مستوى فٍت مجايلمن ذبد
استعمل أثناء الوصف اجلمل القصَتة وأثناء التحليل احلمل الطويلة ولقد الحظنا يف طريقة الًتكيب أف الكاتب 

وال بأس أف نشَت إىل  وادلكاف والصفاتمستعمال القرائن اللغوية يف مجلتها األفعاؿ ادلضارعة، ظروؼ الزماف 
 : بعضها

 األفعاؿ ادلضارعة مثل: ينظر، يشعر، ديتلئ، يًتكٍت، يتصور... -
 ظروؼ الزماف: منتصف الليل، يف الصباح، سبع سنوات، ثالثوف سنة... -
 ظروؼ ادلكاف: ربت، وراءىا، العاصمة، وىراف ... -
 الصفات: شهية قليب، كاجلنيات، ويف قليب جروح ... -

الذي ساعد كثَتا يف عملية الرجوع  االستذكاريأي  االرتداديوقد اىتم يف روايتو أيضا بتوظيف األسلوب 
إىل ادلاضي حيث جعلو يشارؾ بصورة واضحة يف بناء النماذج الروائية ادلوزعة على سرد كل من بعض 

 الشخصيات.
واألحداث يف حركتها وتغَتىا وبناء الرواية  : يشكل اإليقاع يف الرواية عامل األمكنة واألزمنةاإليقاع الروائي -3

اخلارجي ادلرئي الظاىري للشخصية واحلدث  «ومعمارىا وىندستها، كما يشكل اإليقاع يف الرواية ويرصد العادلُت 
نفسو، فمعاين اإلنساف وإيقاع كلماتو صدى لعادلو وادلكاف والعامل الداخلي اخلفي للشخصية نفسها واحلدث 

 .(1) »اخلارجي
وصلد الكاتب يف تصريح لو يتكلم عن رواياتو مثال أنو يسرد رواياتو على لساف الراوي أو أبطاؿ الرواية، فهم 

حيث يلتمس األمر على القارئ فال يعرؼ من ىو  «ينقلوف العامل من زاويتهم اخلاصة ومن خالؿ بوحهم اخلاص 
                                                           

 .2015يهمٍت يف الكتابة ىو ما ينهش االنساف من الداخل"، دمشق، نوفمرب،  شرعة "ماألوحيد تاجا يف حوار مع الروائي بشَت مفيت:  (1)
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ال أف ىذه الشخصيات ليست ىي الواقع وأف ىذا ومن ىو ذاؾ، أريده أف يدخل معي يف لعبة الكتابة فيفكر مث
قل وال أكثر، فأنا ال أحب وىم أف أمثلتو أو جسدتو بعض الشيء وأف يفهم أحيانا أهنا رلرد شخصيات ورقية ال 

يشعر القارئ أنو أماـ احلياة نفسها، بل ىو يف لعبة األدب اليت تسمح بكل أشكاؿ االخًتاؽ واللبس والتماىي 
ـ والكوابيس واخلياالت، ويف نفس الوقت ىو يقرأ حكاية تشبو الواقع ولكنها ليست الواقع بُت الواقع واألحال

 .(1) »احلقيقي
ولدت يف  «وادلكاف ىو البطل األساسي يف معظم أعمالو وأغلبها يدور حوؿ ادلدينة بشكل رئيسي يقوؿ 

مدينة اجلزائر العاصمة وذلذا أجد للمكاف تأثَتا على وجداين قبل أف يكوف لو دور يف تأطَت روايايت، وأف أعتقد أف 
 .(2) »من ولد وعاش يف مدينة وحيمل ذكريات عن مدينتو تكوف عالقتو بادلكاف أقوى وأرسخ 

ار والرجوع إىل ادلاضي، فال زبلو روايتو أما بالنسبة للزمن فنالحظ بأف أغلب األزمنة تدور حوؿ االستذك
 من ىذا الزمن وذلك راجع إىل تعلقو بادلاضي وزلاولة تذكره واحلنُت إليو بالرغم شلا عاناه فيو.

مكاف اجلزائر العاصمة  أف ويف األخَت نالحظ بأف عالقة الشخصيات بادلكاف والزماف يف ىذه الرواية ىو
ها ادلاضية وتعيش حلظتها واليت تستعيد أزمنت يف زمن واحد وىو الزمن االستدكاريحيتوي جّل الشخصيات 

 ونستشرؼ زمن مستقبلها.احلاضرة 

                                                           
 السابق. ادلرجع (1)
 .7، ص 1995، 1لبناف، ط، بَتوت، دراسة البنية الروائية(، دار ادلناىلينظر أمحد الزعيب يف اإليقاع الروائي )ضلو منهج جديد يف  (2)
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 ي:ــأوال: بنية الفضاء الزمن
 لزمن: اي داللة ف -1

يعد الزمن عنصرا مهما من عناصر النص السردي، إنو الرابط اغبقيقي لؤلحداث، والشخصيات واألمكنة 
لية فنونا مكانية، فإف الرواية اعتربنا الفنوف التشكي«  بالزمن، حبيث إذا التصاقاوتعد الرواية من أكثر الفنوف األدبية 

ولعل اؼبنطق من مضموف ىذا النص يلحظ بأف الرواية .(1) » زمنيا أو عمبل لغويا هبري ويبتد داخل الزمن د فناعت
 الزمن وىو من العناصر األساسية واؼبكونة للجسد الروائي ككل.تقـو على 

إف نص الروائي كاف موزعا على  « إىل القوؿ: (Mikhaïl Bakhtine)وىذا ما دفع ميخائيل باختُت 
 (2).  »ديدة ومتباينة اؼبيبلد قبل أف ينهض ويلملم نثاره اؼبوزع فوؽ األزمنة دوف أف يكتمل نصوص ع

وىذه العبلقة الوطيدة بُت الرواية والزمن أفضت إىل القوؿ بأف ىذا النمط من البناء النصي ) الرواية( ىي 
ن الزمن أو أنو هبسد كما لو وىو الزمن ذاتو وبالتايل ال يبكن أبد أو باألحرى يستحيل وجود عمل روائي خاؿ م

يتسم دبسار يصل بُت حلقات التشكيل الروائي، فحضوره  -الزمن –منعزؿ عن ىذا العنصر، كوف ىذا األخَت 
 يكسب النص قيمة فنية وأخرى معرفية.

 مصطلح الزمن وداللتو اللغوية:  - أ
ربديدا لغويا فإننا قبده مأخوذ  منظور " وحاولنا ربديد مصطلح الزمن البنإذا ما عدنا إىل لساف العرب " 

 من اعبذر اللغوي ) ز، ـ، ف ( الداؿ على:
 ن  م  ز  وأ   الشيء؛ طاؿ عليو الزماف، ن  م  ز  ة، وأ  ن  م  ز  وأ   اف  م  ز  وأ    ن  م  ز  أ   كثَته، واعبمع لقليل الوقت و اسم اف  م  والز   ن  م  الز  « 

 (3) . »اان  م  باؼبكاف أقاـ بو ز  
 ًتاءى لنا بأف الزمن يدؿ على قليل الوقت وكثَته.ومن خبلؿ ىذا التعريف ي

                                                           
، ؾبلة اؼبساءلة، إصدار إرباد الكتاب اعبزائريُت، العدد واؼبعٌتالطاىر رواينية: الفضاء الروائي يف اعبازية والدراويش لعبد اغبميد بن ىدوقة يف اؼببٌت  (1)

 .24ص ـ،1991األوؿ، 
 .104ـ، ص2009،  1ط ،مصر عبد اؼبنعم زكريا القاضي: البنية السردية يف الرواية، الناشر عن الدراسات والبحوث اإلنسانية اإلجتماعية، (2) 

 .60ابن منظور: لساف العرب، ص (3)
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، ن  م  ز  فػ   ن  م  إذا خبل ز   « :شري" يتبُت لنا بأنو قد ذكر لزـبلوإذا ما ولينا وجوىنا شطر ) أساس الببلغة ( " 
وىم زمنو، وزمُت،  ن  م  اهلل فبلنا فهو ز   ن  ن، و أزم  م  ز  اف فهو م  م  من الشيء مضى عليو الز  ز  . و أ  وخرجنا ذات الزمُت  

  (1). » و  ان  م  ا وز  مننً ، ز  ن  م   وقد ز  ٌت  م  وز  
 كما يدؿ تعريف " الزـبشري " للزمن على قليل الوقت وكثَته وكذلك الشيء الذي مضى عليو الزماف.

اف الوقت قليلو وكثَته، م  ، والز  ا، زمنةٌ زمن، زمنً  « كما وردت لفظة الزمن يف )اؼبعجم الوسيط( وىي مأخوذة من
  (2).»ةٌ ن  م  : السنة أربعة أزمنة أي أقساـ وفصوؿ، صبعو أز  ويقاؿ

وإذا ما سبعنا يف التعريفات السالفة الذكر فإننا قبدىا تتفق يف نقطة جوىرية تتمثل يف كوف الزمن يدؿ على 
الوقت سواء أتعلق األمر بقليلو أو بكثَته، ىذا من جهة، ومن جهة أخرى نلحظ بأف اؼبصطلح يرمز إىل ربديد 

 لفًتة أو الفصل:ا

 (.سبثلها السنة مثبل إما فًتة زمنية طويلة ) اليت -

 .وإما فًتة زمنية قصَتة ) اليت هبسدىا لنا الفصل على سبيل اؼبثاؿ( -

 الزمن وداللتو اإلصطالحية: - ب
أما من الناحية اإلصطبلحية فيعد الزمن اإلطار العاـ الذي تبٌت على أساسو الرواية، وىو بذلك أحد أبرز 

يات اليت تؤسس للخطاب الروائي وتساىم يف تشكيل معاؼبو، وبو تكوف انطبلقة سَت األحداث، فبل يبكن التقن
أف  لنا افًتاضا جازأ نعثر على سرد خايل من الزمن، وإذمن اؼبتعذر أف   «تصور حدث روائي خارج الزمن ألنو:

رد وليس السرد سىو الذي يوجد يف ال رد، فالزمنسرد فبل يبكن أف نلغي الزمن من السنفكر يف زمن خاؿ من ال
  (3) . »ىو الذي يوجد يف الزمن

وجود سرد دوف زمن، وزمن دوف سرد، ألف سَت األحداث  استحالةومن خبلؿ ىذه اؼبقولة نستخلص 
.  السردية يقتضي وجود زمن معلـو

  (4). »ىو كل مرحلة سبضي غبدث سابق إىل حدث الحق « والزمن عند " أفبلطوف "

                                                           
 276الزـبشري: أساس الببلغة ،ص (1)
 .401معجم الوسيط، ص  :ؾبمع اللغة العربية (2)
 .117ـ،  ص2009، 2وي: بنية الشكل الروائي، )الفضاء، الزمن، الشخصية(، اؼبركز الثقايف العريب، بَتوت، لبناف، طحسن حبرا (3)
 .172عبد اؼبالك مرتاض: يف نظرية الرواية )حبث يف تقنيات السرد( ، ص  (4)
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 عنده ىو عبارة عن فًتة تتضمن حادثتُت نبا: فالزمن
اغبدث السابق واغبدث البلحق، فهو ينتقل من اغبدث األوؿ إىل اغبدث الثاين يف مرحلة معينة، وبالتايل 

 فهو مرتبط حبركة األشياء وتغَتىا اؼبستمر.
اؼبتحرؾ متصور على أنو ضرب من اػبيط   «" André Lalandeأندري الالند  كما قبد الزمن لدى "

     (1). »ر األحداث على مرأى من مبلحظ ىو أبدا يف مواجهة اغباضرالذي هب
وحسب ىذا التوجو الفكري يظهر لنا بأف الزمن يف نظره ىو خيط ينقل األحداث ويشًتط وجود مشاىد 

 أو مبلحظ يبقى دائما يف مواجهة اغباضر.
تكوف األشياء مهيأة على خط حبيث ال يكوف  ال يتشكل إال حُت  «أما" غيو " فنظر إىل الزمن على أنو

" فغيو " يشًتط لوجود الزمن وجود خط تنتظم عليو األشياء، يسمى الطوؿ  (2). »إال بعد واحد: ىو الطوؿ 
 الذي ذبري من خبللو األحداث واألشياء.

  (3) . »الزماف حي واغبياة زمانية « قاسم " بأف اكما ترى " سيز 
ن مرتبط حبركية األشياء يف الكوف، وتغَتىا اؼبستمر سواء يف قياس عمر اإلنساف أو نستنتج من ىذا بأف الزم

كاألكسجُت يعايشنا    « اؼبراحل اليت يبر عليها يف حياتو، ويف ىذا الصدد يقوؿ " عبد اؼبلك مرتاض" بأف الزمن:
أف نتلمسو، وال أف نراه وال س بو، وال نستطيع ا ال كبيف كل غبظة من حياتنا، ويف كل مكاف من حركتنا، غَت أنن

رائحتو إذا ال رائحة لو، وإمبا نتوىم، أو نتحقق، إننا نراه يف غَتنا أف نسمع حركتو الونبية على كل حاؿ، وال نشم 
 التباسؾبسدا: يف شيب اإلنساف وذباعيد الوجو، ويف سقوط شعره، وتساقط أسنانو، ويف تقوس ظهره، و 

   (4) . »جلده..
لة الطفولة إىل اؼبراحل السنية اؼبتقدمة من العمر، سبر عليو العديد من اؼبتعلقات فاإلنساف من مرح

وىو اؼبوت بطبيعة اغباؿ، وما  الواألحداث الزمنية، تشًتؾ فيها اإلنسانية قاطبة وذلك يف مواجهة اؼبصَت احملتـو أ
اؼباضية اليت مر عليها مرور  على اإلنساف إال الوقوؼ والتوقف من أجل مسايرة األشياء والتأمل يف األحداث

 الكراـ كأف شيئا مل وبدث.  
                                                           

 .172ص، اؼبرجع السابق (1)
 .172اؼبرجع نفسو، ص  (2)
 .243ـ، ص 1988اسة مقارنة لثبلثية قبيب ؿبفوظ(، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة، مصر، سيزا قاسم: بناء الرواية، )در  (3)
 .173، 172يف نظرية الرواية، ص :عبد اؼبالك مرتاض(  4)
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الكبَت من قبل الكتاب، نظرا ألنبيتو الكبَتة يف تأسيس  باالىتماـ حضيذبدر اإلشارة ىنا أف الزمن قد 
يتخلل الرواية كلها وال نستطيع دراستو دراسة ذبزيئية فهو اؽبيكل الذي تشيد فوقو  « العمل األديب، ألنو

  (1). »الرواية
ومات الرواية، ىذا ما عربت عنو فبل يبكن إذا ذباوز الزمن وإسقاطو، ألنو العنصر الغالب على صبيع مق

ؿبور الرواية وعمودىا الفقري الذي يشد أجزاءىا، كما ىو ؿبور   «ىو مها القصراوي " حُت اعتربت بأف الزمن"
 (2) .»اغبياة ونسيجها 

األنبية الكبَتة اليت يؤديها عنصر الزمن يف تشكيل معامل الرواية،  ومن خبلؿ التعريفُت السابقُت نستشف
هذه األخَتة ال تقـو إال من خبلؿ الزمن بصفتو العمود الفقري الذي تقـو على أساسو اؼبعامل الكربى ألي رواية ف

         أو أي عمل سردي.

 مستويات الزمن السردي: -2
 (Tzvetan Todorov)ا من آراء " تزفيطاف تدورؼ " لقد مت تقسيم الزمن إىل مستويات وذلك انطبلق

نطبلقا من ىذه اآلراء قسم " جَتار جنيت " الزمن إىل ثبلثة مستويات وىي احوؿ زمن القصة وزمن اػبطاب، و 
 كاآليت: 

 مستوى الترتيب الزمني: - أ
صصي، تقـو دراسة الًتتيب الزمٍت للنص القصصي على اؼبقارنة بُت ترتيب األحداث يف النص الق «

   (3) . »وترتيب تتابع ىذه األحداث يف اغبكاية
ليس من الضروري أف تتطابق تتابع األحداث مع الًتتيب الطبيعي   «تيب الزمٍت يف رواية أو قصة ماإف الًت 

ألحداثها كما جرت يف الواقع، وىكذا باستطاعتنا التمييز بُت زمنُت ونبا زمن القصة وزمن السرد، فاألوؿ ىبضع 
ة للتتابع اؼبنطقي لؤلحداث، بينما الثاين ال يتقيد هبذا التتابع اؼبنطقي، فعندما ال يتطابق ىذين الزمنيُت بالضرور 

                                                           
 .27سيزا قاسم: بناء الرواية، ص ( 1)

 .361ـ، ص2004، 1األردف، ط مها حسن القصراوي: الزمن يف الرواية العربية، اؼبؤسسة العربية للدراسات، عماف،( 2)

 .79رزوقي وصبيل شاكر: مدخل إىل نظرية القصة، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، الدار التونسية للنشر، د ط، د ت، ص اؼبظبَت ( 3)



آليات البنية السردية وانشغاالتها في رواية " أرخبيل الذباب "            الفصل الثالث:          

43 

 

واليت تكوف تارة اسًتجاع وتارة أخرى استباؽ، وسنحاوؿ تناوؽبا  .(1)» ةقوؿ إف الراوي يولد مفارقات سرديفإننا ن
 كما يلي:

 :االسترجاع -1
اليت استفادت منها الرواية، حيث أصبح التبلعب بالزمن يف الرواية العربية  من أبرز التقنيات االسًتجاعإف 

 ىو ذاكرة النص وشكل من أشكاؿ الرجوع إىل اؼباضي. واالسًتجاعخاصة جزء من صبالياهتا، 
وىو  » فتحضر الزمن اؼباضي للحاضر، كما تتنبأ باؼبستقبل متخطية كل اغبواجز واغبدود اليت ربكم الزمن،

   (2) . »دية تعمل على إبراز حدث سابق للنقطة الزمنية اليت بلغها السردعملية سر 
ىو توقف الروائي عن سرد األحداث يف نقطة معينة والعودة بالسرد إىل اؼباضي،  االسًتجاعوىذا يعٍت أف 

ن ذكر الحق غبدث سابق للنقطة اليت كبن فيها م « ويعرفو "جَتار حنيت" يف كتابو "خطاب اغبكاية" بأنو
    (3). »القصة

ويرى "ضبيد غبميداين " أف اإلمكانيات اليت يتيحها تبلعب الروائي بالنظاـ الزمٍت ال حدود ؽبا من خبلؿ 
الفقرات اليت تتخلل العامل الروائي فيقوؿ: أف الراوي قد يبتدئ السرد يف بعض األحياف بشكل يطابق زمن القصة 

إىل بشكل يطابق زمن القصة ولكنو يقطع بعد ذلك السرد ليعود ولكنو يقطع بعد ذلك السرد يف بعض األحياف 
 (4)  ».وقائع سابقة يف ترتيب زمن السرد عن مكاهنا الطبيعي يف زمن القصة

قد شكل حيزا ىاما من  االسًتجاعومن خبلؿ دراسة رواية " أرخبيل الذباب " " لبشَت مفيت "، قبد أف 
وائي ليعرفنا عن بعض اؼبعلومات عن الشخصيات، وذلك لبث اغبيوية حياة الشخصية الرئيسية، إذا عبأ إليو الر 

                        (5). « وبقق غايات فنية أخرى منها: التشويق، والتماسك واإليهاـ باغبقيقي  «واغبركة يف النص السردي، ولكي
   ومن بُت ىذه اؼبقاطع اإلستدراكية اليت وردت يف الرواية:

 ( منذ سبع سنوات ينصحو بأف ىبرجا البطل يف الرواية ىي صاحب اغبانة الذي ألف وجود )سعبلقة يتقاطع معه
  

                                                           
 .74ضبيد غبمداين: بنية النص السردي من منظور النقد األديب، ص  (1)
 .226ص  ،ظبَت مرزوقي وصبيل شاكر: مدخل إىل النظرية القصة (2)
 .79ص ،: ؿبمد معتصم وعبد اعبليل األزديرت ،خطاب اغبكاية )حبث يف اؼبنهج( :جنيت جَتار (3)
 .74ضبيد غبميداين: بنية النص السردي، ص (4)
 .113ـ، ص2010، 3العيد: تقنيات السرد الروائي يف ضوء اؼبنهج البنيوي، دار الفرايب، لبناف، ط ٌتيب (5)
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    (1) . »ف اغبانة أصبحت فارغة إال منو ىوأل «
ناديا مل تعد ...   «أال وىي " ناديا " يف قولو االستدراكيكما تتداخل شخصية أخرى باستعماؿ السرد  

وىي ال تدرؾ أف خيط اغبب يتهشم مثل رأس مبلكم ربت لكمات خصم أنا الذي أصبحت فببل، وردبا مقرفا 
 (2). »قوي وعنيد، ال رضبة يف ضرباتو ...

عدة دالالت أنبها إعبلمنا حبالة انفصاؿ البطل )س( عن " ناديا" بسلمية ال  االسًتجاعيتضمن ىذا 
د عشنا معا السراء والضراء.. وىي رباوؿ أف سبسح شعري بأصابع يدىا الناعمة أضافت: لق « حرب فيها يقوؿ:

نا من مفاتن الكوف حىت صار لنا قلب واحد، قبالنشوة ودقنا حبلوة النعيم وغر  سبتعنا باغبياة، اعتصرنا جسدينا
  (3). »مرفوضا انفصالنا عدجسد واحد، صرت لك وصرت يل، صار كل ما فينا واحد... لذلك أصبح مو 

أف شربت حىت صرت ـبمورا أف أبعث لكل اعبرائد بعد قررت   «وبعد ىذا التذكر يقر البطل قرارا خطَتا:
 (4) . »الوطنية والدولية وكاالت األنباء والقنوات اؼبسموعة واؼبرئية رسالة أعلن فيها خرب انتحار الكاتب )س(..

ؽبشة اليت وىنا قبد القارئ ؽبذه الرواية يتفاجأ منذ البدء هبذه النهاية السلبية اليت تدؿ على البنية النفسية ا
 يعانيها البطل.

ىب باػبوؼ، رغبة العاصمة تناـ باكرا شبة إحساس ال  «كما قبد أيضا اسًتجاع البطل )س( يف قولو:
 (5).  »جاؿبة يف فعل شيء يبزؽ الصمت اؼبلفوؼ كجدراف زنزانة صدئة... وبداخلي جوع شرس للكتابة

يبعث برسالة انتحاره، ومن جهة أخرى يعلن وىنا ال بد للقارئ أف يقف متعجبا ألمر ىذا )س( فمن جهة 
وىذا يدؿ على شخصية . امل الذي ال خوؼ فيو وال خوؼ منوالرغبة يف اإلتصاؿ بعامل الكتابة وكأنو هبد الع

 البطل الضعيفة.
      ويستمر البطل يف تذكره لكل األشخاص الذي كاف معهم يف عبلقة اتصاؿ أو انفصاؿ، وىذه اؼبرة

 ما الذي جئنا نفعلو ىنا؟... شبة جذور   «صديقو " ؿبفوظ" حيث ذىب إىل اؼبقربة فيسأؿ يعود بذاكرتو مع
 

                                                           
 .09ص ،باببشَت مفيت: أرخبيل الذ (1)
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 وكأف البطل )س( ىنا دخل يف عبلقة تواصل مع األموات حاؼبا أعلن خرب انتحاره لؤلنباء.، (1) »ىنا...
ة أو صورة ة مأساة وراء لوحشب  «مباشرة بعدىا قبد )س( يدخل يف عبلقة اتصاؿ مع " ظبَت الرساـ "

 فهو ىنا يتذكر لوحة ظبَت اليت مل يكملها بسبب الظروؼ وأف وراء كل لوحة يوجد شيء ـبفي. ،» إنساف...
وبدث يف ىذه الرواية أف يتذكر )س( شخصيات ليست ؽبا دور فعاؿ يف سَتورة أحداث الرواية وكأنو ىنا 

 يقي.ال يريد أف ينسى كل الذين تقاطع معهم يف حياتو قبل رحيلو اغبق
وىنا قبد ، (2)  »نَتوز قائلة: مبلمح طفل... شيء ما ىبطف إليك بسرعةتصفٍت  « كما قبده يقوؿ:

 )س( يستذكر " نَتوز " واليت وصفتو دببلمح الطفل الصغَت.
مع البطل وىو الصحفي الذي يعاين من  كما نبلحظ بعد ذلك تدخل "مصطفى " فجأة يف حوار

ال تقلق بشأف   « اؽبروب إىل اػبارج أو البقاء مع أمو؟ يطمئنو )س(اضطهاد السلطة حيث يقف حائرا بُت
 (4) ».اللعنة عليك وعلى كل من ضيع فرصة اؽبروب « ، (3) »والدتك سأتكفل برعايتها

ناديا كانت غبظة اػبوؼ الكبَت الذي عاشتو بكل   «وتعود " ناديا " ؾبددا لتطفو على سطح الذكريات
 (5) ».شراسة بكل ضعف وبكل جنوف

 الذي عاشو بكل ضعف وجنوف. االرتباؾىذا اػبرب يعلمنا " ناديا " كانت دبثابة اػبوؼ و 
ويف غمرة ىذا التحكر يظهر " ؿبمد الرباين " يف اػبمسُت من عمره صاحب مكتبة صغَتة يف حي باب 

 الواد ... ىو الذي عرؼ البطل )س( بػ " ناديا " ألوؿ مرة...
فًتة اؼبراىقة وتذكره ألوؿ حب لو مع امرأة  «عارفو قبده فجأة يعود بنا إىلوكبن نعيش مع )س( ذكريات ت

يدة احملافظة تكربه بعشرين سنة، مث ينتهي ىذا اغبب حبب ابنتها ومغامرتو معها رغم وصفو لعائلتو بأهنا كانت شد
 (6) . » تةومتدينة بصورة متزم
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الرباين "  كاف يلتقياف يف كل مرة يف مكتبة " حيثويف كل مرة يعود )س( لتذكر " ناديا " اليت ىزت كيانو، 
   (1). »على عجلة أخذت الكتب اليت تريد وانصرفت  « جوعهما اؼبعريف معا يغذيالذي كاف يوفر ؽبما ما 

َت اؽبادي الغريب أنو ال أنا وال ظب  «يبد )س( جسور ذكرياتو مع شخصية أخرى " عزيز الصايف " اكم
 (2) ».زيز يف تلك السهرة ومل نتوقع بتاتا أف قبده مع الصباح...ع ذىنطبنا ما كاف يدور ب

وكأنو أرخبيل يبنع تواصل جزر  « ةأتظهر فجأة لتختفي فجىكذا يظهر البطل يف عبلقة مع شخصيات 
 (3) .»بقوة، وما يبقى من اإلتصاؿ هبم سوى الذاكرة وأمل الفقداف 

   عازؼ الساسكو وىو حبيب " ناديا " األوؿ" عيسى "  اظبويتصل )س( شخص  االسًتجاعويف رحلة 
 (4)  ».لينصحو دبواصلة البحث عنها ليفهم سر اختفائها اؼبفاجئ كل مرة دوف إشعار « 

ال أذكر جيدا ما الذي حدث يل بعدىا أظن أف سيارة   «حىت ىؤالء اجملهولوف مل ينساىم )س( يف رحلة تذكره
 (5). ».رج مسدسا وقاؿ يل أدخل ..يضع نظرات مشسية على عينيو أخرجل  سوداء و

 اعلميناديا حيثما تكوين   « وكانت آخر ذكريات )س( يف قولو وىو ىباطب " ناديا " حبيبتو وىي أمامو
 جيدا أف األمر كاف ؿببطا من البداية ... وأف اغبرب مل تكن واضحة... وحبنا أيضا ... وىذه القصة 

 ا من اعبنوف ىباطب " ناديا" حبيبتو وكأهنا أمامو.وىو ىنا يف حالة أقرب فيه (6).  »كذلك...
مع شخصيات الرواية حينما يتوقف عن التذكر. ليأخذ شخصية الراوي  (وىكذا تنتهي رحلة تذكر )س

          شخص آخر كاف يف عبلقة اتصاؿ دائمة مع )س( وىو " ؿبمود الرباين "، يبدأ ىذا األخَت تقنية التذكر 
وكاف الراوي وإف تعدد يف أرخبيل الذباب " يرفض التصاحل مع اغباضر  « ما فعل )س(:أو اسًتجاع األحداث ك

 (7) . »ط ذكرى اؼباضي فقليعيش 
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كيف أمكنٍت تضييعها   أتساءؿأفكر يف " فاطمة ح " اآلف و   « فيقوؿ الراوي الثاين وىو " الرباين ":
فالراوي ىنا يفكر يف " فاطمة "  (1) ، »بذلك الشكل؟ ... كيف ظبحت باػبضوع البتزاز؛ حيايت أو حبها

 الذي تلقاه. االبتزازحبيبتو األوىل ويلـو نفسو على السماح فيها بسبب 
 عندما كاف مهاجرا يف إسبانيا. االستقبلؿفذكريات " الرباين " ىنا تعود إىل فًتة ما قبل 

 (2). »يف الكتابة  مادلُت أحبتٍت بعدىا وأنستٍت دنياي القديبة ودفعتٍت بالفعل « كما يقوؿ:
ينتهي ىنا " الرباين " بذكريات اؽبجرة ليعود بنا إىل أرض الوطن، ليتذكر بدوره نفس الشخصيات اليت 

بسعادة كنت أحضر الكتب أشًتيها من ىنا وىناؾ أرتبها يف صفوؼ و ؿباورة ... كنت   «تذكرىم البطل )س(
 (3).  ». إىل الشاباف الذين يزوروف مكتبيت . االستماعأرغب يف 

وتظهر " ناديا " .  (4)  »عندما حل )س( ألوؿ مرة ضيفا على مكتبيت كاف بصحبة مصطفى « ونذكر
مضى أكثر من   «فجأة ىذه الفتاة اػبارقة اليت تأثر على الراوي األوؿ كما تأثر على البطل الثاين بالقوة ونفسها

رأسي على اغبائط، وكدت أجهش شهرين على تعارفنا قبل أف تقوؿ يل أف اظبها " ناديا" خبطت 
 (5). »بالبكاء...

" ناديا " إذف ىي البنت اغبقيقية " للرباين " ىو يعلم وىي ال تعلم، لكنها تعرؼ أف زوج أمها اؼبسؤوؿ ىو 
 ليس بوالدىا اغبقيقي.

؟ كيف أصلح غلطيت « ويتذكر " الرباين " يف مونولوج بعد استكشافو؟ أف " ناديا " تكوف ابنتو فيقوؿ: 
 (6) . »... ما الذي أفعلو اآلف؟ ... 

و " فاطمة " واليت ضبلت ليو على حبيبتي يفعلو ليصلح غلطتو اليت كانت زبعن اغبل الذ يتساءؿوىو ىنا 
 بنت وىي اليـو أمامو وال يستطيع إخبارىا باغبقيقة.ب  رزقتمنو و 
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ف التأثَت على بعضهم كما يتذكر ربوؿ ىؤالء الشخوص من حالة إىل أخرى وكيف كانوا يتبادلو 
... )س( عرفتو على  كاري .... مصطفى تعرض غبادث غريبكاف وجود ناديا يعطيٍت اغبيوية ألف   « البعض...

فهو ىنا يتذكر كل من نادية وما تأثَتىا فيو وأيضا . (1) »صباح من عينيو  كل  ناديا حىت باتت بشائر البهجة تطل
 تعرؼ على " ناديا " أصبح وجهو منَتا.)س( فلما أما حالة مصطفى وتعرضو غبادث 

من أبطاؿ الرواية عبارة عن تذكر ؼبا عاشوه وشاىدوه يف ماضيهم السوداوي أي  االسًتجاعافوتعد ىذه 
 فًتة العشرية السوداء. 

 :االستباق. 2
و األماـ، زمنية يلجأ إليها الكاتب لًتتيب أحداث الرواية، وىو عبارة عن قفزة بالزمن كبتقنية  االستباؽيعد 

 االستباؽأي يقـو السارد بالتنبؤ ؼبا سيحدث يف اؼبستقبل، ويف ىذا الصدد ترى " مها حسن البحراوي " بأف 
تصوير مستقبلي غبدث سردي سيأيت مفصبل فيما بعد إذ يقـو الراوي باستباؽ اغبدث الرئيسي يف السرد   « ىو:

ىو رؤية  االستباؽعٌت أف دب (2).»ستشراؼ ما يبكن حدوثولآليت، وتومئ للقارئ بالتنبؤ وا ابأحداث أولية سبهيد
 تنبؤية ؼبا وبدث يف اؼبستقبل.

القفز على فًتة من زمن القصة، وذباوز النقطة اليت  « كما قبده أيضا يف حد تعبَت " حسن حبراوي "
 (3). »الستشراؼ مستقبل األحداث والتطلع إىل ما سيحصل من مستجدات يف الرواية اػبطاب وصلها 

 االستباؽ( ألحداث يف الرواية مل تقع بعد، ويعد  ستشرايفاعبارة عن تصور مستقبلي )  االستباؽدبعٌت أف 
دبثابة القلب النابض الذي يضمن عملية التواصل بُت   «ىو الطرؼ الثاين من تقنيات اؼبفارقة السردية، والذي يعد

الرؤية اؼبتوقعة ؼبا وبدث من وقائع يف   «ستقبل حيث أنووفيو يقـو الروائي بالقفز إىل اؼب .(4)  »النص والكاتب 
فالروائي يعمل على تصوير أحداث قبل وقوعها أو قبل  (5).  »اؼبستقبل ...، أي توقع حدوث شيء قبل وقوعو

 ربقيقها يف زمن السرد وإعداد القارئ لتقبل األحداث.
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قد وظف ىذه التقنية السردية يف الكثَت من   " وإف اؼبتتبع لرواية " أرخبيل الذباب " هبد بأف " بشَت مفيت
 .الياهتا يف الروايةاؼبواضيع ومن أبرز ذب

جلو اغبقيقي، لقد وعيت دائما ر لن أكوف رسوؿ ىذا البلد، وال   «أوؿ استباؽ جاء بو السارد يف قولو
ذ طفولتو بعدـ قدرتو وىنا قبد السارة يتنبأ من .(1) »حبدود شجاعيت، وفهمت منذ طفوليت أف أحبلمي لن تتحقق

 على أف يكوف رسوؿ أو الرجل اغبقيقي لبلده ألنو منذ الصغر يرى أنو ال ؾباؿ لتحقيق أحبلمو.
وطبنت أهنا ستمطر، وعندما سبطر السماء هبب أف  « وكمثاؿ آخر نلمسو من خبلؿ زبمُت السارد فيقوؿ

جية الكبَتة ... ألرى العامل يغرؽ، واغبياة أكوف بساحة األبيار دبقهى مفًتؽ الطرؽ بالقرب من النافذة الزجا
وىنا قبد السارد )س( يتنبأ بسقوط اؼبطر وىو يف مقهى بساحة األبيار ىدفو رؤية  (2) . »تتحرؾ باذباه الشاعرية

 العامل وما وبملو من حولو من حياة ـبتلفة.
ؽبذا صار   «" ناديا " يقوؿ:أو التنبؤ عن العبلقة اليت ذبمع بُت )س( و االستباؽكما قبد أيضا مثاؿ عن 

 .(3) »انفصالنا موعدا مفروضا، حبكم كل ىذا وحبكم أننا سنفقد مع الوقت الكثَت من هباء غبظات ال تعوض
وىنا قبد انفصاؿ )س( عن " ناديا " موعدا ال مفر منو بالرغم من اللحظات اليت ال تعوض إال أف انفصاؽبما 

 .ؿبتـو
سأرسم ىذه اللوحة  « بسمَت ذلك الرساـ الذي وباوؿ إهناء لوحتو يقوؿ اؼبتعلق االستباؽكما ال ننسى 

وىي رغبة " ظبَت " يف رسم لوحتو فهو مل يتوقف عن الًتدد والتنبؤ بأنو حتما سَتظبها، (4) . »بأي شكل
يـو سًتظبها يا ظبَت إف مل يكن ال « وقبد)س( يطمأنو بأنو سَتظبها أف مل يكن اليـو فغدا حتما ال مفر يقوؿ

 (5) .  »فغدا
ك ىي اؼبرة األوىل كانت تل   « يف آراء )س( حوؿ ظبَت اؽبادي وما يتعلق بلوحتو يقوؿ االستباؽكما نلمح 

 (6). »أس قاتبل للغايةيمل يفعل ذلك فسيكوف شعوره بالالذي أرى فيها " ظبَت " عاجزا عن الرسم وظهر يل أنو 
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أنو لديو إحساس بأنو مل يرسم ىذه اللوحة فإف اليأس واغبزف  وىو تنبؤ )س( بأف " ظبَت " عاجز عن الرسم إال
 سيقضياف عليو حتما يف اؼبستقبل.

"مصطفى" حيث يقوؿ )س( ويف ىذه الرواية على شكل حوار بُت )س(  االستباؽكما جاء أيضا 
إف ىي إال  ... ال تنخدع برأفتهم ... « ؼبصطفى حسب تصوره ؼبا وصلت إليو الببلد بعدـ الثقة باغبكاـ يقوؿ

بعض من حيلهم الدنيئة للغدر بك يف الغد أو بعد الغد سيقتلونك أف اشتموا فيك قليبل من الصدؽ... فأنت 
فهو  ،وىو ربذير )س( ؼبصطفى وتوجيهو من اؼبفسدين يف الببلد.(1) »عدوىم األوؿ، اػبائن الكبَت ؽبذا الوطن

ألهنم يروف الصدؽ عدوىم األوؿ واػبائن األكرب  ،تهم لصدقوىبربه بأنو يف الغد أو بعد الغد سيقتلونو دبجرد معرف
 للوطن.

... سيلعنك التاريخ إف أنت فرطت للحظة واحدة «  ومثاؿ ثاين على ما دار بُت )س( و"مصطفى" يقوؿ
يف مثل ىذا الكنز ... ىناؾ ستكتب ما أردت وبالطريقة اليت ربب ... ستكتب، تكتب حىت النهاية ...ستنتحر 

 (2) . »تحر عزيز الصايف يف برىة عديبة اللوف واؼبعٌت... ستقذؼ بنفسك من الطابق الرابع...مثلما ان
 عن اغبالة اليت يعيشها عربطفى " وما سيحدث فيما بعد وىو يفيو تطلع إىل مستقبل " مص االستباؽىذا 

 تاعبو وإال سينتحر مثل عزيز الصايف.باعتبار الكتابة مثل غبمو زبلصو من م
سأسافر، لن أبقى ىنا    «ح أيضا استباؽ يف تصور " مصطفى " ؼبصَته و اقتناعو بالسفر يقوؿ..كما نلم

 (3). »، كنت أشعر بأف ىناؾ حقيقة ما هبب التمسك هبانظايلبأف ىناؾ معٌت لوجودي وحىت لكنت أقوؿ دائما 

و ألف ىناؾ معٌت لوجوده وال نفس إلنقاذتنبؤ مصطفى ؼبصَته واقتناعو بالسفر ألنو يرى يف سفره اػببلص الوحيد 
 بد من إثباتو والتمسك حبقيقتو.

      وكلو متعلق بالسارد )س( وذلك يف وجهة نظره حوؿ " ناديا " فهو يقوؿ االستباؽونلحظ مثاؿ عن 
قد توقع بأف " ناديا " تكوف مفعمة باغبيوية النشاط جملرد رؤيتها تسَت و .(4) »أظن أهنا مليئة بالنشاط اليـو « 

 وه.كب
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وذلك رغبة مصطفى يف زيارة أمو  .(1) »لو ذىبت لقتلوؾ  « اؽ متعلق " دبصطفى " يقوؿ لو )س(وأيضا استب
 بو سيقتلو إف مل ينفى أصبل. دىالكن )س( يبنعو ألنو يتصور بأف 

الشعور األوؿ الذي ظل   «وىنا أيضا استباؽ متعلق " بسمَت اؽبادي " الذي يتنبأ )س( دبصَته يقوؿ
من الداخل ىو اػبوؼ بأف ظبَت قد يكوف على عتبة النهاية من لوحتو، وأنو عندما ينتهي منها سينتهي  يهدمٍت

    حدس )س( من كوف " ظبَت " سينتهي مع لوحتو يف اؼبستقبل باعتبارىا تعد عتبة النهاية عنده  .(2) »ىو نفسو
من صموده فهو يتنبأ بأف انتهاء حياتو مع  وبالرغم ،" فسمَت" تعيقو معيقات إلكماؿ لوحتو لكنو صامد اذباىها

 انتهاء ىذه اللوحة.
نت ك« : كما نلحظ أف السارد يستبق الفعل الذي ستقـو بو " ناديا " عندما زبرج من مكتبة الرباين يقوؿ

ل وبالفع.  (3) »ذبلس يف اغبديقة الصنوبرية لتقرأ أحد كتبهاأعلم أهنا حتما ستذىب إىل اعبامعة وطبنت أهنا قد 
 فهو استباؽ متحقق " فناديا " بالفعل فعلت مثل ما استبق )س( األحداث.

بابا يف الفردوس معطرا  إال أنٍت كنت أتصور أف قدومها سيفتح يل « كما يظهر من خبلؿ قوؿ )س(
 تصور )س( بأف قدـو " ناديا " ورؤيتها سيفتح لو بابا .(4)«بالروائح اعبناف ومزركشا بألواف قوس قزح الباىية

 لؤلماف اعبديدة اليت تعطر حياتو بالروائح اؼبختلفة وتغَت ؾبرى حياتو.
يف شكل توقعات أكثر ما جاءت على لساف السارد ومنها توقعو ؼبصَت " ظبَت  االستباقيةومن اؼبقاطع 

يف كاف  نعلم إىل أين ذىب؟ وأين يبكننا أف قبده، ؾبرد التفكَت أنو قد انتحر مثل عزيز الصامل » اؽبادي " يقوؿ
 يابوخلو اػبوؼ ألف غفإف إحساسو بأف " ظبَت " انتحر كاف يثَت يف دا .(5) »يثَت بداخلي شجونا ال هناية ؽبا ... 

 مل يعد يطمئن.
وعرفت من «  :أخر على ما نلمسو من توقع )س( لكن ىذه اؼبرة حوؿ طالبتو " نَتوز " يقوؿ ثاؿوكم 

شيئا ما يلتمع وأنو عبلمة حي ينمو بسرعة وببل حدود ... فحاولت أف تلك النظرة اليت ال زبطئها العُت أف ىناؾ 
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وىو تصور )س( يف عيوف طالبتو أف شبة شيء يلمع داخل عيوهنا وقد يكوف  .(1)  »أغلق اؼبوضوع على الفور
 إعجاهبا بو وىي حتما ستعرؼ مع مرور الوقت إذا بقي يتحدث معها لذلك غَت ؽبا اؼبوضوع خوفا فبا سيحدث.

كنت متأكدا من عدـ اتصاؽبا أو ىذا على األقل ما    « نا أيضا استباؽ متعلق بالسارد حوؿ " ناديا " يقوؿوى
 (2. »منذ البداية، وبعد مرور أسبوعُت مل يعد عندي أدىن شك يف أهنا كانت تعبث يب ال غَت... و  ت  س  حد  

 ل فقد األمل بعد مرور أسبوعُت.وىنا قبد حدس قد وقع بالفعل فهو كاف يتصور عدـ اتصاؽبا بو وبالفع
شاكرا لو كل ىذا التعاطف وقلت بداخلي سأسافر ليبل، هبب   «:يقوؿ السارد االستباؽومثاؿ آخر عن 

)س( ىنا يشكر " ؿبمود الرباين " على مساعدتو يف السفر  .(3) » أف أسافر الليلة وإال فحيايت كلها مهددة
لنجاة الوحيدة من الشكوؾ اليت تساوره حوؿ عبلقتو مع " ناديا " وأنو للبحث عن " ناديا " فهو يتوقع يف سفره ا

 إذا مل يسافر فإف حياتو مهددة.
" الذي صادفو )س( ليساعده على معرفة عيسى األمثلة وىو متعلق بالرجل "ننتقل إىل نوع آخر من 

نو سيًتكٍت ىنا وىبرج لكنو هنض الرجل من الصالوف تصورت أ  « :حقيقة " ناديا " ودار بينهما حوار يقوؿ )س(
 .(4) »عاد بعد ربع ساعة حامبل الكثَت من الصور يف حزمة ورقية وضعها على اؼبائدة قبل أف يفصح عن ىويتها

توقع )س( من " عيسى " أنو سيًتكو وحده وىبرج دوف أف وبكي لو عن " ناديا " ىذا اللغز الذي وبَته  
 .لو " فعيسى " غاب عليو ربع ساعة ليأيت لو دبعلومات تتعلق " بناديا "منذ أف التقى هبا لكن توقعو مل يكن يف ؿب

تصورت يف البداية أهنا فتاة   « ومثاؿ آخر على ما يتوقعو " عيسى " عن " ناديا " من أوؿ مرة يلتقى هبا يقوؿ
مد عقباه، لكن تعيش قصة حب عنيفة مع شاب يباثلها يف السن قد تركها وغادر الببلد بعد أف ورطها فيما ال وب

وتبحث عن غبظة إنشاء عميقة  لو متذوقةأخرى كأف تكوف معجبة بالفن إحساسا داخليا قويا جعلٍت أقرأ أشياء 
فيها أو كما  " حيث ؼبح مع " ناديالعيسى"  "وىنا يروي )س( أوؿ لقاء .(5)  »..تقتل هبا يوميات حياة مدمرة .

رباوؿ فقط تذوقة لو ور بأهنا معجبة بالفن ومنتابو شعما الكن سرعاف ب مع شاب حكما تصور بأهنا يف قصة 
 ملئ فراغها الذي تعيشو من حياة مدمرة.
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ال شك أنٍت  « صَت حياتو يقوؿيعود السارد إىل "ؿبمود الرباين" وحديثو معو وقد توقع من ىذا اغبديث م
ىنا نبلحظ فقداف )س( لؤلمل  .(1) » يف الغد، الطاحونة ترحي كل شيءلن أنقد نفسي أبدا ال قباة يف اليـو وال

وذلك من جراء ما تعيشو الببلد من ظروؼ ومشاكل فهي مثل  ،والطمأنينة يف أنو ال قباة لو سواء اليـو أو يف الغد
 الطاحونة تقضي على الناس إف مل يكن يف اليـو فحتما غدا ال مفر.

نظر إيل أو إىل شاب يباثلٍت يف  ذلك الذي يتنبأ بالكارثة كلما  «يعود الرباين ليتصور مصَت )س( يقوؿ
 ( 2). »السن، متأكدا أف اؼبأساة تكمن ىنا بالضبط، يف جيل ينهض وسط العتمة ويبوت يف اػبراب

تنبأ الرباين حبدوث أشياء فضيعة كلما نظر إىل الشباب يف مثل عمر )س( متأكدا أف ىؤالء الشباب ىو 
 هوف فيها دوف ردود فعل منهم.مصدر اؼبأساة ألهنم هنضوا وكربوا يف العتمة وينت

كنت سأصمد إف بقي ظبَت اؽبادي صامدا، إف بقي    « صور " ظبَت اؽبادي " ولوحتو يقوؿيعود السارد ليت
من يدري ما الذي كاف ىبتبأ  غرينكا بيكاسويرسم لوحتو اليت مل تكتمل وكانت لوحتو ستكوف صبيلة ردبا أصبل من 

 (3).  »الذكاء والعبقريةوراء ألياؼ مخ ذلك الشاب اؼبتوىج ب
يتوقع )س( بأف صموده مرتبط بصمود صديقو " ظبَت " ىذا الذي مل تكتمل لوحتو وىي اليت ألقت بو يف 
اؽببلؾ وأهنا لو اكتملت لكانت صبيلة تشبو لوحات الرسامُت اؼبشهورين فهو يرى يف صديقو الشاب اؼبتوىج 

استباؽ آخر متعلق بػ )س( وصديقيو " مصطفى " و" ؿبفوظ"  للحياة بذكائو وعبقريتو لكن الظروؼ عكستو ليأيت
ما أف نتجاوز   «عندما ذباوزا وقت حظر التجواؿ وأصبح مصَتنبا متوقعا إما السجن أو العودة إىل البيت يقوؿ

الوقت القانوين غبظر التجواؿ ليبقى مصَتنا مغلقا إما أف نقع مع شرطي طيب يًتكنا نذىب إىل البيت بسبلـ أو 
  (4). »نقضي الليلة كلها يف السجن وصباحا ربقيق مطوؿ حوؿ سبب اخًتاقنا للحظر ... أف

ما يف يد شرطي إ سيقعوفوىنا نتوقع مصَتىم من ىذا العبث عندما اخًتقوا وقت حظر التجواؿ فهو حتما 
بسبب خرؽ  الليلة كاملة يف السجن مع ربقيق مطوؿطيب القلب يتغاضى ويساؿبهم ليًتكهم بسبلـ وإما قضاء 

 القوانُت.
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لكن تعجبت من   « اؼبتعلق بو من طرؼ مادلُت يقوؿ االستباؽلننتقل إىل " ؿبمود الرباين " وتصوراتو أو 
وذات يـو سأكتب أعماال مدىشة مثلما حدث  االختماركاتبها اؼبفضل بل تصورتٍت عبقريا يف طور   اأهنا رأت في

تصور  .(1) »يفرضها عقل الفبلسفة وتقبلها روحهم العلوية... عدميةوكل سلبييت ما ىي إال فلسفة  كافكاو  لينتشو
" مادلُت " أو رؤيتها يف " ؿبمود الرباين " أنو سيكوف عبقريا ذات يـو وسيكتب أعماال مدىشة بالرغم من سلبيتو 

 ألهنا تراىا عادية بالنسبة لعبقري مثلو ألنو يشبو الفبلسفة يف سلبيتهم.
كنت أظن أنٍت لن أجد من ىو أحسن من    « الرباين " واستباقو لؤلحداث يقوؿنبقى مع تصور " ؿبمود 

، مث سرعاف ما أخذ )س( وبتل مكانة اؼبركز يف عبلقيت هبما وعندما ظهر " ظبَت اؽبادي " فيما بعد ... "مصطفى"
ز بُت أصدقائو استبق " ؿبمود " األحداث يف كوف مصطفى ىو األكثر سبي .(2) »رأيت أف )س( ىو مركزنبا أيضا 

لكن سرعاف ما تراجع عن رأيو دبجرد معرفة )س( بالرغم من معرفتو " لسمَت اؽبادي " أيضا ؼ ) س( وبتل 
 مركزنبا.

حدثتو « د"ؿبمو " لننتقل إىل استباؽ ثاين أو مثاؿ عما وبدث مع " ؿبمود الرباين " و " ظبَت اؽبادي " يقوؿ
منعطف يفرض خطا معينا هبب أف نسَت عليو ... وقد يكوف ىناؾ عن اغبياة اليت ربددىا منعطفات معينة، كل 

فهو يعترب اغبياة منعطفات  .(3)  »خط صبيل ينتظرؾ أو قدر سيء وبتم عليك أف تقبل بو مهما كاف اغباؿ ... 
ؿبددة ومن يدري فقد يكوف بانتظاره قدر صبيل يغَت ؾبرى حياتو وقد يكوف العكس قدر سيء وبتم عليو اػبضوع 

نذىب إىل مثاؿ ثاين الستباقات " ؿبمود " لكن ىذه اؼبرة يتحدث عن توقع )س( من ذىابو  .وتقبلو مهما كافلو 
لقد عاد منكسر الوجداف من مدينة وىراف بعدما تصور أف سفره سيمكنو من   « إىل وىراف للقاء " بناديا" يقوؿ

 (4) .«تسَت عكس التيار لقد وقع يف فخ عواطفوقيق التحاـ هنائي بُت ذاتو وناديا ... مل يتصور أف األشياء رب

استباؽ )س( لؤلحداث اليت تقع معو يف وىراف فقد تصور بأنو يبكن مداواة جرحو بعدما كاف يتلهف للسفر أين 
 يبكنو من ربقيق التحامو مع " ناديا " ولكن مل يتوقع بأف األشياء تسَت بعكس تصوره وىنا وقع يف فخ عواطفو.
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 نية:المدة الزم -ب
لكوف  أقر " جَتار جينت " بنوعية اؼبصاعب اليت تعًتض فكرة زمن اغبكي بالذات يف األدب اؼبكتوب

ألف وقائع الًتتيب يسهل نقلها دومبا ضرر من «  ىذه اؼبدة اليت وبس هبا من شأهنا أف تثَت فيو ىذه الصعوبات
نة بُت ىذين الصعيدين شرعية ومبلئمة وأف الدرجة إىل الصعيد اؼبكاين للنص الروائي واؼبقار الصعيد الزمٍت للحكاية 

صفر مفتقرة يف ىذا اجملاؿ، ووضح أف مقارنة مدى اغبكي، دبدة اغبكاية اليت يرويها ىذا اغبكي تبدوا عملية أكثر 
تلقائيا، ال يبكن أف يكوف غَت الزمن  االسمصعوبة، إذ ال يستطيع أحد قياس مدة اغبكي، فما يطلق عليو ىذا 

وعلى ضوء ربديده ؼبفهـو  .(1) »زبتلف باختبلؼ اغبدوثات الفردية ءتو، كما أف أزمنة القراءةلقرا الضروري
السرعة يف النص الذي يبثل تلك العبلمة اؼبماثلة بُت قياس زمٍت وقياس مكاين بُت أنو باإلمكاف ربديد سرعة 

ائق والساعات واألياـ، واألسابيع والشهور اغبكاية وذلك بالعبلقة بُت اؼبدة )مدة اغبكاية مقيسة بالثواين والدق
والسنُت ( والطوؿ )طوؿ النص اؼبقيس بالسطور، الفقرات والصفحات( موضحا صعوبة تصور وجود حكي ال 

 " جَتار جينت " واقًتح  «الروائي، أي تغيَت يف السرعة مهما كاف مستوى البلورة اعبمالية متجليا يف النص يقبل
لوقف واؼبشهد، وقد ارتأينا : اػببلصة واغبذؼ، ا فة كيفية اشتغاؿ سرعة اغبكي الروائي وىيأربع تقنيات زمنية ؼبعر 

  (2):«ا وفق مستويُتهدراست
 تسريع اغبكي. -
 تبطئة اغبكي. -

 تسريع الحكي:  -1
    الذي يكوف عرب تقدًن اختصار ؼبا حدث يف الرواية، ويشار إليو وذلك لتفادي ركاكة التعبَت واإلطالة  

إف مقتضيات تقدًن اؼبادة اغبكائية عرب مسار اغبكي تفرض يف بعض األحياف على السارد أف  «  اغبكي وذلكيف
         حيز نصي ضيق يعمد إىل تقدًن بعض األحداث الروائية اليت يستغرؽ وقوعها يف فًتة زمنية طويلة ضمن 

ا على تقنيتُت سبكنانو من طوي مراحل عدة يف مساحة اغبكي، مركزا على اؼبوضوع صامتا عن كل ما عداه معتمد
 (3). »يف الزمن هبعل األحداث الروائية تتواىل تواليا متبلحقا إىل منظومة اغبكي نبا اجململ والقطع
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 المجمل أو الخالصة:  -أ-1
أما " سعيد  ،(1)  »اػببلصة   « للخبلصة مصطلحات عديدة حيث يفضل " ضبيد غبميداين " تسميتها

الدين السد " يطلق عليها مصطلحي يف حُت أف " نور  ،(2)  »التلخيص«  قاسم " فيسمياهنا يزايقطُت " و"س
 :" باؼبعادلة التالية جينتوىي كلها مسميات دبعٌت واحد، فقد عرب عنها " جَتار  .(3)  »اؼبلخص واإلهبار« 
 (4) . » زمن القصة >زمن الحكاية   « 

نصو، قصد الرفع من وتَتة السرد إىل األماـ، وذلك بتلخيص  واػببلصة ىي تقنية يوظفها الروائي يف
سرد ملخص ؼبدة طويلة بدوف تفصيل لؤلفعاؿ   « أحداث جرت يف شهور أو سنوات يف عبارات موجزة وىي

 ليعرؼ سرعة تتجلى يف تقليص حجم النص.السرد فهي وسيلة سردية تستعمل للرفع من وتَتة  .(5)  »ولؤلقواؿ 
فدور  « من من خبلؿ قوؽباز " فًتى أف اػببلصة تكمن يف القفز السريع على فًتة من ال أما " سيزا قاسم

   (6). »التلخيص ىو اؼبرور السريع على فًتات زمنية ال يرى اؼبؤلف أهنا جديرة باىتماـ القارئ 
داد فاػببلصة إذا ىي سرد موجز يكوف فيو زمن النص أصغر بكثَت من زمن اغبكاية وأف سرعة السرد  تز 

بازدياد مدة اػببلصة وىي متصلة باؼباضي أكثر من اغباضر واؼبستقبل ذلك أنو من غَت اؼبمكن أف يقـو الراوي 
 بتلخيص أفعاؿ وأحداث مل ربدث بعد.
ىي تعبَت السارد دبقطع قصَت على فًتات زمنية طويلة عن حدث من   « كما تعرفها أيضا " سيزا قاسم "

يضا نبلحظ بأف اػببلصة ىي التعبَتات القصَتة من طرؼ السارد على أحداث وىنا أ .(7)  »أحداث الرواية
 حدث يف فًتة زمنية طويلة.

                                                           
 .76ضبيد غبميداين: بنية النص السردي من منظور النقد األديب، ص  (1)
. و ينظر أيضا  سعيد يقطُت: ربليل اػبطاب الروائي ) الزمن، السرد، 81سيزا قاسم: بناء الرواية ) دراسة مقاربة يف ثبلثية قبيب ؿبفوظ( ، ص  (2)

 .150،ص 2005، 4ايف العريب، اؼبغرب، طالتبئَت(، اؼبركز الثق
  2010نور الدين السد: األسلوبية وربليل اػبطاب، دراسة يف النقد العريب اغبديث، ) اػبطاب الشعري والسردي (، دار ىومة، اعبزائر، د ط ، (3)

 .194، ص 2ج
 .109جَتار جنيت: خطاب اغبكاية ) حبث يف اؼبنهج (، ص  (4)
 .235مدخل يف نظرية القصة )ربليبل وتطبيقا(، ص  :يل شاكرظبَت اؼبرزوقي، وصب (5)
 .82سيزا قاسم: بناء الرواية، ص  (6)
 .82اؼبرجع نفسو، ص  (7)
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سرد وقائع وأحداث يفًتض أهنا جرت يف سنوات أو أشهر أو ساعات   «ا" ضبيد غبميداين " فيقصد هبامأ
  (1) . »واختزاؽبا يف صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة دوف التعرض للتفاصيل 

السريع لؤلحداث اليت وقعت يف فًتة زمنية  االختزاؿو سبعنا يف ىذا التحديد نستنتج بأف اػببلصة ىي ول
 طويلة وذكرىا يف أسطر أو كلمات قليلة دوف التوسع وذكر األحداث بالتفصيل ذكر ما يهم فقط.

دة أياـ أو شهور السرد يف بضع صفحات لع  «وللخبلصة ميزة اتسم هبا السرد الروائي وؽبا دور يتمثل يف
وعليو تكوف اػببلصة دالة ىي التخلي عما ىو  .(2)  »أو سنوات من على الوجود دوف تفاصيل أعماؿ أو أقواؿ

 مطوؿ من أحداث وذكر ما يهم فقط يف بضع كلمات أو أقواؿ.
من اليت ىبلفها السرد، وكذلك بعض األمور اؼبخفية للشخصيات و  وللخبلصات أنبية كبَتة يف سد الثغرات

ىنا سنحاوؿ تقدًن بعض النماذج اليت ذبسد اػببلصة اليت وردت يف رواية " أرخبيل الذباب " واليت كاف اؽبدؼ 
منها إعطاء معلومات مهمة يف ىذه الرواية من بينها: قوؿ السارد وىو وبكي عما يدور يف العاصمة من ظروؼ 

ي يسكن األسوار واؼبباين واغبكايات، كوشم العاصمة ... الصخب اؼبفعم باعبري، اغبلم الذ « ومشاكل يقوؿ
فهو ىنا  (3). »و يف منفاه ... تصنع اإلنساف معناه يف غربتو، غربوايات القديبة اليت تر وبكي األسطورة و يفجر ال

قاـ بتلخيص ما ربملو العاصمة من صخب إىل جانب حلم أبنائها الساكن يف اؼبباين واألسوار وبفعل الظروؼ 
وا يعيشوف الغربة يف ببلدىم، أي أصبحت مثل اؼبنفى ألهنم أبعدوا عن أوطاهنم بسبب اؼبستعمر واؼبستعمر أصبح

 فهو ىنا ػبص كل ىذه الظروؼ اليت حدثت يف سنوات يف أسطر قليلة أو كلمات ليتفادى اغبشو الكثَت.
أمي كانت   «:ؿكما قبد أف السارد قاـ بتلخيص حياة والده؛ حيث قاـ بالتعبَت عنها يف أسطر قليلة يقو 

تقوؿ أف أيب رجل طيب لكن متوحش العلم الوحيد الذي اكتسبو كاف عند شيوعي فرنسي، علمو بعض 
اؼبصطلحات الفضفاضة واليت ذىب زمنها اآلف... أيب كاف مناضبل دوف شك حاؼبا بعض الشيء ... ديكتاتوريا 

يف سنُت وكيف تلقى تعليمو على يد فرنسي  ىنا قبد السارد يروي حياة والده الذي عاشها .(4)  »بالتأكيد ...
يف ثبلث أسطر أو أربعة وىنا قبد أنو قاـ بتسريع السرد عن طريق ملخص باإلضافة إىل نضالو حيث قاـ بسردىا 

 غبياة والده. 
                                                           

 .130ضبيد غبميداين: بنية النص السردي، ص  (1)
 .289، ص 2012، 1نبيل ضبدي عبد اؼبقصود الشاىد: العجايب يف السرد العريب القدًن، الوراؽ للنشر والتوزيع، عماف، ط (2)
 .15بشَت مفيت: أرخبيل الذباب، ص  (3)
 .22اؼبصدر نفسو، ص  (4)
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كما نلحظ من بُت األمثلة اليت قاـ هبا السارد مستعمبل تقنية اػببلصة ما قاـ بو مع " ناديا " خبلؿ 
أخذنا سيارة أجرة وصعدنا إىل مقاـ الشهيد، جلسنا وجها لوجو، بسرعة مث التعرؼ على   «يقوؿ موعده معها

قها كأهنا تعرفٍت من زماف األشياء البسيطة واعبميلة، كانت تتكلم بطبلقة وحب، مل يكن ىناؾ ما يعًتض طري
قيت شبو صامت، أتأمل ىذا الوجو أما أنا فب نها منذ أمد ..ىدفوي، كاف مقررا يف دأف ىذا اللقاء الص   لوما وك

 (1).  »الذي أمامي والذي كما قاؿ " ؿبمود الرباين " يقدر على تدمَت حياة وإىدار كرامة رجل 
ىنا قبد السارد قاـ بتلخيص موعده مع " ناديا " الذي قضاه يف ساعات إال أنو قاـ بسرده يف أسطر 

لو مع " ناديا " الذي سبثل يف قضاء موعد معها  ث  د  ح   ث  د  حيث أشار إىل ما يهمو من اؼبوضوع فلخص أبرز ح  
       د أىم حدث ىو تعرفو علىعن ذكر التفاصيل اليت ال هتم واكتفى برص  باالبتعاديف مقاـ الشهيد، وما قاـ 

 بشكل بسيط. "" ناديا
" أف مَتأخرة من الليل، حيث يبكن " لسيف تلك الساعة اؼبت « ويبدو التلخيص واضحا يف قوؿ السارد

وىنا قاـ بتلخيص حالة " ظبَت " اليت حدثت لو يف ساعة متأخرة  .(2) »يستسلم قليبل غبالتو الوجدانية اؼبتكسرة 
من الليل وال نعرؼ مقدار الوقت ىل ساعة أـ ساعتُت أـ أكثر اؼبهم أنو اكتفى بالتعبَت عن حالة " ظبَت " الذي 

 يبكن القوؿ طوؿ حياتو إال أف شعوره ازداد يف الليل. " ظبَت " شعر بكل ىذاوبالفراغ واغبزف  شعري
فهو ىنا مل  .(3)  »طواؿ طريق العودة وأنا أتأمل  «رد نفسو )س( يقوؿاباإلضافة إىل مثاؿ آخر عن الس

وبك بتفصيل تأؼبو خبلؿ الطريق وىذه األخَتة ال نعلم مقدار الوقت الذي مضى فيها بل اكتفى بذكر األمل 
 ىنا عرب عنها بكلمة فقط.خبلؿ طريقو فهو 

دبا وبدث يل. ظلت ترغي بكبلـ كثَت  عابئةكما لو أهنا مل تكن و  «ويبدو التلخيص واضحا يف قوؿ )س( 
عن السياسة والبلد ومشاكل الناس ونبـو الطبقة اؼبسحوقة وضرورة أف يلعب اؼبثقفوف أدوارىم. والنضاؿ من أجل 

داـ األمر ساعة بأكملها وعندما شعرت بعدـ ضباسي ؽبذا الكبلـ سألتٍت مزيد من حرية التعبَت ... والديبقراطية و 
يف ىذا السياؽ اغبكائي ػبص السارد البطل ما كاف يهمو من  .(4)  »ؾبددا، مل ذببٍت عن رأيك فيما قلتو؟

عن وىي ربكي لو إىل كبلـ " ناديا "  باالستماعأحداث يف فًتة حدث بأكثر من ساعة، حيث سبيزت مدة الفًتة 
                                                           

 .34اؼبصدر السابق، ص  (1)
 .38اؼبصدر نفسو، ص  (2)
 .40اؼبصدر نفسو،  ص  (3)
 .48اؼبصدر نفسو، ص  (4)
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السياسة حىت شعرت أنو مل يعجبو الكبلـ توقفت وىذه التلميحات من طرؼ السارد كانت كافية لتلخيص ما 
 حدث أكثر من ساعة لذلك األمر قد استغرؽ ساعة.

ترددت يف الدخوؿ مث ابتعدت قليبل ووقفت على الرصيف اؼبقابل   «وكذلك قبد اػببلصة يف القوؿ اآليت
اؼبرأة، إف كانت " ناديا " فسأتبعها حىت مكاف إقامتها، إف مل تكن ىي فسأعود  بقيت أنتظر ساعة خروج ىذه

فكلمة ساعة ىنا كافية لذكر ما حدث لو وىو ينتظر  (1). »من جديد إىل الفندؽ وأحلم باللحظة اليت نلتقي فيها 
" فلخصها يف فًتة زمنية على الرصيف أنو مل يذكر بالتفصيل اؼبواقف اليت حدثت معو خبلؿ الساعة ينتظر " ناديا 

 وىي الساعة.
داخل الغرفة اؼبغلقة علي  أشاىد  « كما قبد اػببلصة يف مثاؿ آخر ورد على لساف البطل )س( ؾبددا يقوؿ

الروح مؤل العُت، أبصر ـباويف كلها وقت يستفًت جثيت تسبح فوؽ دماء ذبرفها إىل أرض أخرى، أتأمل مويت الذي 
لص من اؼبشهد، أستيقظ وإذا الكابوس ىو نفسو، رأسي فارغ فبتلئ مرات باعبنوف على الوداع األخَت، أحاوؿ التم

الذي فقد ظبللو وناـ طويبل داخل غريزتو األوىل، العنف مث ما الذي وبدث يل؟ أنا ىنا منذ شهرين، ثبلثة العامل 
ة تغَتت، عيوف القتلة خارج أشهر، الغرفة باردة وروائح مليئة بالغنب تتداعى كما لو ىي عطر اؼبوتى فقط الصور 

وىذا اؼبلخص هبسد ما وبدث لػ )س( داخل  .(2)  »اليت ستخرج من عزلتها اليت طالت ًتبص بالضحية الباب ت
غرفتو والضغوطات اليت وبس هبا ىذا البطل الذي يعاين من جراء القتل والدماء يف وطنو فهو كلما يغمض عينو 

 فهو ىنا قاـ بسرد حالتو اليت يشعر هبا أكثر من شهرين أو ثبلثة أشهر.وبس نفسو مع اؼبوتى يسبح فوؽ الدماء 
أب مسؤوؿ يف  ابنة« وقبد اػببلصة يف مثاؿ آخر ورد على لساف شخصية أخرى غَت البطل وىي " ناديا "

 وال جهاز الدولة، يقضي غالبية وقتو يف السفريات الرظبية وأـ ضريرة تركها لقدرىا وعذاهبا اػباص، ليس يل إخوة
العائلتُت قة فبكنة بُت األب واألـ وأنٍت شبرة زواج بغيض فرضتو تقاليد أخوات، عرفت منذ صغري أنو ال توجد عبل

بعد أف حكت " ناديا " عن حياة والدىا وأمها فاكتفت بتلخيص حياهتا مع عائلتها يف أسطر  .(3)  »ال غَت ...
اث اليت وقعت يف سنوات عدة وؽبذا فاؼبتلقي ال يعلم عديدة مل تتطرؽ إىل التفاصيل الدقيقة فحذفت األحد

 التفاصيل الدقيقة لعائلتها إال عمل والدىا والقليل عنها وعن أمها الضريرة.

                                                           
 .69اؼبصدر السابق، ص  (1)
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وأكثر من مرة  « إىل جانب ىذا قبد مبوذجا آخر عن اإلهباز واؼبتمثل يف أف السارد وبكي عن نفسو يقوؿ
  (1). »اػبيبة يف كل العامل أصابتٍتالنفس التافهة بعد أف  حاولت أف أضع حدا ؽبذه زباذيلجاهبت ضعفي و 

اؼبقدرة يف عدة مرات ؿباوال وضع حد غبياتو ويف ىذا النموذج عمد السارد إىل تلخيص جزء من حياتو 
ألنو يعيش يف خيبة فقد اكتفى بذكر عدة مرات كانت كافية لتلخيص جزء من اغبياة اليت يعيشها بالرغم من 

 سؤمو منها.
      يس ىذا فحسب؛ بل نرى بأف السارد قاـ بتقدًن لنا حياة صديقو " ؿبفوظ " ومل يتطرؽ إىل ذكر التفاصيل ل

يفعل شيئا آخر، غَت ما كنا نتوقعو صبيعا فلقد  أما ؿبفوظ فقدر لو أف « ) فكانت بذلك موجزة ملخصة ( يقوؿ
 ال تربطو هبا أي عبلقة وظل باستمرار يردد أنو ال عمو زليخة تلك اليت ابنةعاد إىل عائلتو يف القليعة وتزوج من 

تفرضو ظروؼ وببها، لقد تزوجها فقط ليسمح لو من جديد بالدخوؿ يف العائلة، القبوؿ باؼبنطق اعبديد الذي 
تقدر حبياتو   "ؿبفوظ"ل فًتة طويلة من حياة صديقو ويف ىذا السياؽ ػبص السارد البط .(2) » معينة وغريبة ...

وف العلم مقدار ىذه اؼبدة، فكاف التلخيص ىنا ألحداث زمن مل يتكلم عنو بالتحديد ومباشرة مشَتا إىل وزواجو د
  .    اغبدث اؼبهم وىو عودتو إىل عائلتو وزواجو بابنة عمو متجاوزا كل ما ليس لو عبلقة باغبكاية

عض من ملخصات حوؿ حياتو بذكر لنا ب ـلرواية وىو " ؿبمود الرباين " قاوننتقل إىل شخصية أخرى يف ا
كنت أجد لذيت فقط يف قراءة الكتب، مل يكن ىناؾ من متعة تضاىي لذة اؼبطالعة  « يف اسبانيا ؼبا كاف مهاجرا

وال أدري كيف تعرفت على سيدة فرنسية كانت تدعى مادلُت وتشرؼ على مكتبة عمومية، ولكن أذكر كيف أهنا 
وما أود قراءتو من كتب كانت تسمح يل أف آخذ ما يطيب يل وأمضي أعطتٍت كل ما كنت أتطلع إليو من عناوين 

اػبياؿ اؼبثَتة ... مث جاء ذلك اليـو الذي طلبت مٍت حياة ساعات الليل سارحا خبيايل يف دنيا الكتاب العجيبة و 
يف  من متعة وىذا اؼبلخص هبسد لنا ما عاشو " ؿبمود " يف اسبانيا(3). » فيو مادلُت أف أعمل معها باؼبكتبة ...

اعده على قراءة الكتب فكاف ساىرا مع ىذه الكتب " اليت كانت تس مادلُت قراءة الكتب وأيضا تعرفو على"
ساعات الليل إىل أف جاء اليـو الذي طلبت فيو منو أف يعمل معها يف مكتبتها ألهنا حباجة إىل مساعدة شخص 

 مثلو.
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ؿ عودتو إىل اعبزائر وفتح مكتبة خاصة بو فقد ػبص ومثاؿ آخر عن حياة " ؿبمود " لكن ىذه اؼبرة خبل
بسعادة كنت أحضر الكتب، أشًتيها من ىنا وىناؾ أرتبها يف صفوؼ   « اغبياة اليت عاشها يف أسطر قليلة

وؿباور أضع عبلمات ترقيم على كل كتاب ... وكلما جاء زبوف اسًتسل يف مدح ما عندي من ؾبوىرات شبينة 
احدا أو يستعَت آخر ... بصعوبة ظللت أقاـو وحديت وأواجو تلك العزلة الغريبة اليت كنت فيبتسم يل وقد يشًتي و 

 االستماعأنتمي إليها ... ومل أكن أىتم بأحواؿ السياسة ومبلمح الوجو اعبديد للببلد ... كنت أرغب فقط يف 
 (1).» إىل الشباف الذين يزوروف مكتبيت وكاف من بينهم شاب اظبو مصطفى

لسياؽ نبلحظ بأف " ؿبمود الرباين " قدـ لنا تلخيص عن كيفية عيشو يف اعبزائر من خبلؿ مكتبتو يف ىذا ا
وىو مل يذكر لنا بالتفصيل كل أيامو وكيف قضاىا يف مكتبتو وكيف نظم كتبو اكتفى فقط بذكر ما يهمو من 

 حياتو ومع الشباف الذين يأتوف إىل مكتبتو.

" ناديا " تعود لتلخص لنا جزء من حياهتا رفقة رجل يكربىا بسنوات  ننتقل إىل شخصية أخرى وىي البطلة 
أف أوؿ رجل أسعدىا كاف اظبو عيسى، عازؼ جاز فبتاز ورغم كرب سنو إال أهنا أحبتو بالفعل   « كثَتة تقوؿ

ؽ فالبطلة يف ىذا السيا (2).  »وسبكنت من أف تعيش معو سنوات بكاملها يف غمرة حب مفعم باغبرية والسعادة 
اكتفت بسرد لنا ما عاشتو رفقة رجل يدعى " عيسى " بالرغم من أنو يكربىا يف السن إال أهنا سبكنت من العيش 
معو حياة يغمرىا اغبب والسعادة فكلمة سنوات كانت كافية لتبُت لنا ىذا اؼبلخص دوف التعرض للسنوات 

 بالتفصيل فقد ذكرت ما يهمها من ىذه العبلقة فقط.
صحيح مل   « ؿبمود الرباين " فهو يلخص لنا حياة كل من " مصطفى " و"ظبَت" يقوؿ ومثاؿ آخر عن "

تكن األمور تسَت بشكل حسن بالنسبة ألصدقائي فمصطفى تعرض غبادث غريب، حيث أختطف وىدد مث 
 أطلق سراحو من طرؼ منظمة ؾبهولة، ىددتو بالقتل، إف أكمل كتابة مقاالتو السياسية تلك، فاضطر إىل السفر

ىاربا جبلده إىل اػبارج ... أما ظبَت اؽبادي فلقد عصفت بو أحواؿ كثَتة من االهنيارات العصبية مل يكن هبد ؽبا 
فالسارد ىنا مل يسرد أو  .(3)  »أي حل إال يف اإلهنماؾ داخل الرسم ... لكنو مل يتمكن من إسباـ لوحتو تلك ...

تفصيل، فقد ػبص ما حدث معهما من أمور مهمة وذلك يروي حياة كل من " مصطفى وظبَت " منذ عرفهما بال
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ليتجنب التكرار وإطالة الكبلـ، فحياة " مصطفى " ػبصها أو ذكر أىم أمر حصل معو وىو اختطافو من طرؼ 
إىل السفر وال أحد يعلم مصَته أما ظبَت فقد أصبح منهار األعصاب بسبب الرسم ألنو مل  فاضطراؼبنظمة اجملهولة 
أو اعبنوف ومثاؿ آخر ؼبا سرده " ؿبمود "  االنتحارء لوحتو اليت عاىن بسببها حىت أوصلتو إىل درجة يتمكن من إهنا

لقد عاد منكسر الوجداف من مدينة وىراف بعدما   «لكن ىذه اؼبرة عن البطل )س( خبلؿ سفره إىل وىراف يقوؿ
تسَت عكس التيار لقد تصور أف األشياء ستصور أف سفره سيمكنو من ربقيق التحاـ هنائي بُت ذاتو وناديا ... مل ي

 (1) . »وقع يف فخ عواطفو ... 
فهو ىنا ػبص لنا حالة )س( بعد عودتو من وىراف منكسر الوجداف بعد ما تأمل من أف سفره سيجعلو 
يرتاح فبا ىو عليو جراء حبو " لناديا " لكنو مل يتصور بأنو سينكسر من جديد ألف األشياء تسَت عكس التيار 

 شيء من ىذه الرحلة سوى أنو اكتسب اؼبزيد من األحزاف. يستفدد وقع ؾبددا يف فخ عواطفو فهو مل لق
قبد أف التلخيصات اليت وردت عملت على تسريع  ىذه الروايةمن خبلؿ معرفة كيفية اشتغاؿ اػببلصة يف 

      يهم من األحداث  اغبكي بتجاوز التفاصيل الدقيقة والصغَتة، وتلخيص فًتات طويلة أو قصَتة بذكر ما
 فقط، حيث يتمكن القارئ من معرفة ما حدث يف تلك الفًتة يف بضعة أسطر سواء تعلق األمر باؼباضي البعيد 

دة األحداث فعملت على سد ثغرة حكائية رغم اؼبساحة الضيقة فقد ىإهباز أو القريب ألف الراوي قدـ لنا ب
 سك السرد الروائي أيضا باإلضافة إىل البعد اعبمايل.سانبت أيضا يف بناء الزمن الروائي وحفظ سبا

 الحذف:  -ب -1
( 3) »القطع « ضبيد غبميداين " فقد أطلق عليو مصطلح"أما  ،(2)»بالثغرة  « ترصبت " سيزا قاسم "اغبذؼ

إىل جانب ىذا يسميو " مبلس  ،(4)  »اإلسقاط اغبذؼ أو « يف حُت قبد " حسن حبراوي " يفضل تسميتو 
وىو بدوره تقنية من تقنيات تسريع حركة السرد كونو كما عرب عتو " جَتار جنيت "  .(5) »اإلضمار   «"ـبتار 

 :باؼبعادلة التالية

                                                           
 .140، ص السابقاؼبصدر (  1)
 .93سيزا قاسم: بناء الرواية، ص  ( 2)
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    ( 1) . » زمن القصة < يزمن الحك  «
أقصى سرعة فبكنة يركبها السرد ويتمثل يف زبطيو للحظات حكائية بأكملها دوف  « ويبكن القوؿ أنو

وىذا التعريف وبيلنا إىل أف اغبذؼ يعٍت القطع  .(2)  »يها وكأهنا ليست جزء من اؼبنت اغبكائياإلشارة ؼبا حدث ف
وذلك بأف يلغي السارد غبظات حكائية ليست مهمة دوف اإلشارة إليها حىت أف القارئ يلحظ وكأهنا ليست جزء 

 من اؼبنت اغبكائي.
الية فقط بعبارات زمنية ا عنو كليا أو إشارة القصة مسكوتيكوف جزءا من   «ويعرفو " حسن حبراوي " بأنو

 (3).  »تدؿ على مواضع الفراغ اغبكائي من قبيل، ومر ت بضعة أسابيع، أو مضت سنتُت 
فاغبذؼ ىو القفز فوؽ فًتات زمنية طويلة كانت أو قصَتة من غَت إشارة ؼبا مت فيها من أحداث، أي اعبزء 

 طاء السرد سرعة كبَتة متجاوزا بذلك كثرة السنُت وما حدث فيها.اؼبسقط من اغبكاية ويلجأ إليو الراوي إلع
حذؼ فًتات زمنية طويلة لكن التكراري اؼبتشابو يلغي ىذا اإلحساس  « أما " سعيد يقطُت " فعرفو

فاغبذؼ يقصد بو  (4). »باغبذؼ وإف بدا لنا مباشر من خبلؿ اغبكي ترتيبا هبذا الشكل الذي يظهر فيو اغبذؼ
نية طويلة متشاهبة وىذا التشابو يلغي اإلحساس باألحداث فبا يؤدي بالراوي إىل حذفو مباشرة حذؼ مدة زم

 وترتيبا من الشكل الروائي الذي يظهر فيو اغبذؼ.
داث ال بد أف تكوف قد وقعت لكنها ال تذكر يف فيو يتم إغفاؿ أح  «كما قبد تعريفا آخر للحذؼ وىو

ع أي ترؾ أحداث وقعت يف فًتة زمنية لكن ال تذكر يف النص تفهم عن وىنا أيضا يقصد بو القط .(5)  »النص
 طريق القراءة.

ميقة واألخرى من البنية العبلقة بُت وحدة من البنية الع  «أما " غريباس " فقد رأى أف اغبذؼ ىو
  (6) . » بفضل شبكة العبلقات اليت تنطوي عليها وتشكل سياقاهتاَت ظاىرة ولكننا نستكشفها غالسطحية 

                                                           
 .109جَتار جنيت: خطاب اغبكاية ) حبث يف اؼبنهج(، ص  (1)
 . 164، ص 1999، 1وائي ) مقاربة نظرية ( مطبعة األمنية، اؼبغرب، طعبد العايل بوطيب: مستويات دراسة النص الر  (2)
 .156حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي ) الفضاء، الزمن، الشخصية (، ص ( 3)
 .123سعيد يقطُت: ربليل اػبطاب الروائي، ص  (4)
 .287نبيل ضبدي عبد اؼبقصود الشاىد: العجائيب يف السرد العريب القدًن، ص ( 5)
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نستشف من خبلؿ ىذا القوؿ أف اغبذؼ يبثل تلك العبلقة اؼبماثلة بُت وحدات البٌت العميقة مع تلك 
اػباصة بالبٌت السطحية، وال تنكشف لنا ىذه العبلقة إال بفضل شكلية العبلقات الداخلية اليت تنطوي عليها 

إال يف  -يف تصورنا –ا ورائية وال يتم إدراكو اؼب، وتتشكل وفقها سياقاهتا، فاغبذؼ إذف يرتكز على البنية العميقة
 ظل دراسة وفهم سياقات البنية النصية.

ىو نوع من القفز على فًتات زمنية والسكوت على وقائعها من   « ويرى " جاف ريكاردو " أف اغبذؼ
جوة يف زمن القصة، وىذا نوع، ونوع يلحق القصة والسرد معا يف حالة التنقل من فصل إىل فصل حيث ربدث ف

 فالراوي يلجأ إىل اغبذؼ حُت ال يكوف اغبذؼ ضروريا لسَت الرواية أو لفهمها. .(1)القصة  
من خبلؿ دراسة ىذه الرواية وجدنا الكثَت من النماذج اؼبمثلة لتقنية اغبذؼ ومن بُت ذلك نذكر ما جاء 

ولت خبلؽبا إىل ثبلثوف سنة فقط رب  « على لساف شخصية من الشخصيات وىو " مصطفى " الذي يقوؿ
يعلن ىنا  (2). »عجوز ال يقدر حىت على التنقل بُت بيتو والعمل، كأف مصطفى القدًن مات انتهى سباما

وىا ىي اآلف ثبلثوف سنة يتحوؿ إىل عجوز ال يقدر على "مصطفى" صراحة عن اؼبدة الزمنية اليت مرت من حياتو 
 فعل شيء.

عندما غادرتٍت ربولت   «أخرى وىو البطل )س( يقوؿ كما قبد آخر مثاؿ لكن ورد على لساف شخصية
إىل صنم جامد ومبتل ال أدري إف شهقت بالبكاء أـ فقط خيل إيل أف دموعي سالت كشبلؿ من اؼبياه اؼبتدفقة 

  (3). »...ابلوعة قاسية وشوؽ ملتهب ؼبعانقتهانزويت يف ركن مظلم من اغبديقة وبقيت لساعات طويلة أحس 

مل هبد بأف الكلمة )ساعات طويلة( كانت كافية لفهم معاناتو خبلؿ مدة زمنية فقد عمد واؼبتتبع ؽبذه اعب
إىل حذؼ التفاصيل الدقيقة اليت حدثت معو وكاف بإمكانو أف يقوؿ ما حدث لو كل ساعة لكنو عمد إىل 

 اغبذؼ وذكر ىذه الكلمة وكانت ملمة لشوقو ومعاناتو.
الشهر كلو يف حالة تعيسة للغاية ومل يكن ؿبفوظ ليحتاج إىل  بقيت  «كما قبد مثاؿ آخر عن البطل )س(

 (4) .»يالفوراف األضبق الذي يسكن أعماق ليحاوؿ أف ىبفف من حدة ذلك ذكاء خارؽ حىت يفهم ما يب... أو

ثبلثوف يوما بل اكتفى حبذفها وذكر كلمة الشهر كلو وىي كفيلو ألف ي ىفالروائي مل يصرح لنا عن أياـ الشهر و 
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 لنا حالة )س( التعيسة لكن صديقو " ؿبفوظ " علم وأحس دبا شعر بو ومل يًتكو لوحده بل حاوؿ التخفيف تبُت
 من حدة أؼبو الذي يعتصره من الداخل.

عمل السارد يف ىذا اؼبقطع على إسقاط فًتة زمنية ؿبددة عن حياة " ؿبمود الرباين " قدرت بػعشرين سنة 
شرين سنة ىائما يف أرض العامل، حبثا عن امرأة تقدر على مشاركتو اغبياة، لقد غامر منذ ع  « وضح قائبل حيث

 يتخللويف ىذا السياؽ اغبكائي  (1) . »لكنو عاد خائب اآلماؿ وضع حلمو يف مكتبة صغَتة حبي باب الواد
امرأة يستطيع مت إخبارنا دبغامرة " ؿبمود الرباين " يف الغربة حبثا عن  حذؼ لفًتة زمنية ؿبددة بعشرين سنة حيث

مشاركة حياتو معها، فقد قضى فًتة طويلة بعدـ ذكر األحداث اليت وقعت فيها ألهنا بعيدة عن اؼبقصد اغبكائي 
أي ال ترتبط دبضموف اؼبادة اغبكائية، وبالتايل أصبح القارئ ال يعرؼ شيء فبا حصل فيها، ودبا أف الفًتة قدرت 

طويلة وأراد أف يقفز مباشرة إىل اغبديث عن التفاصيل اليت وقعت منذ  بعشرين سنة فهذا يعٍت أنو ذباوز مدة زمنية
 مغامرتو بعشرين سنة.

... أكثر من شهرين بعد   «ومثاؿ يف النص أيضا لكن ورد على لساف شخصية أخرى وىو " عيسى "
لو أهنا نداء قوي  تلك اغبادثة وأنا أنتظر شبح ىذه اؼبرأة كل يـو أجيء إىل ىنا أقدـ نفس اؼبقطوعات تقريبا كما

أكثر من شهرين فهو ىنا عمد إىل إسقاط فًتة زمنية طويلة واكتفى بذكر  .(2)  »جمليئها حىت حدث ذلك ...
معوضة كل تلك اؼبدة سواء األياـ أو الشهور فهو ذباوز ما حدث طويبل وصوال إىل ما يهمو من ىذه األحداث 

نفس اؼبكاف حىت حدث ذلك  مل يفقد األمل يف ؾبيئها إىلوأىم حدث ىو انتظاره لرؤية " ناديا " من جديد و 
 اليـو عند رؤيتها ذبلس يف ىذا اؼبكاف.

أػنا ىنا منذ شهرين، ثبلثة  « كما يعود البطل ليحكي ما حدث لو وىو يف أمل والكوابيس تطارده يقوؿ
ورة تغَتت، عيوف القتلة خارج ، الغرفة باردة وروائح مليئة بالغنب تتداعى كما لو ىي عطر اؼبوتى، فقط، الصأشهر

عمل السارد يف ىذا اؼبقطع على إسقاط  (3). »الباب تًتبص بالضحية اليت ستخرج من عزلتها اليت طالت...
أحداث ليست ؽبا معٌت يف النص السردي والبقاء على أىم حدث وىو ربديد لنا الفًتة الزمنية اليت تتكرر معو إىل 
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ىو يف نفس الغرفة مع نفس اؼبعاناة، فهو مل يهتم بذكر ما حدث يف تلك أف وصلت إىل ثبلثة أشهر وأكثر و 
 باإلشارة إىل مدة شهرين، ثبلثة أشهر وكانت كافية لفهم ما يقصده.واكتفى  فحذفهاالشهور 

ومثاؿ آخر عن تقنية اغبذؼ اؼبساعد على عدـ التكرار ما جاء على لساف " صبيلة " وىي شخصية من 
حاولت إشعاره بوجودي لكن بعد ثبلثة أشهر فقط   «"ظبَت اؽبادي "عن عبلقتها معشخصيات الرواية ربكي 

من عبلقيت بو أدركت أنو منحٍت أقصى ما يبتلكو من حب مث نفذت عاطفتو واستسلم لرعب اللوحات اليت يرظبها 
  باب ال غَتولوحشية الواقع الذي يرفضو ؽبذا حاولت أف أستفزه فلم تكن مغامريت مع مصطفى إال من ىذا ال

نلمح ىنا بأف ىذه  (1). »كانت أيضا ضربة موجعة وقاضية لو  لقد أثارتو، فجرت غَتتو وحبو األوؿ، لكن
عما ليس مهم واكتفت بذكر عبلقتها مع " ظبَت " اليت مل تنجح بالرغم من  االستغناءالشخصية عمدت إىل 

ا حدث بالتفصيل وذكرت فقط بأف عبلقتهما ؿباوالت الغَتة اليت أقامتها مع صديقو " مصطفى " فلم تذكر م
 يل.دامت ثبلثة أشهر فقط وال نعلم ما حدث فيها بالتفص

يعود البطل )س( ليضيف مثاال آخر يرد فيو ما وبدث مع صديقو " ظبَت " جراء لوحتو اليت أفقدتو الكثَت 
ك... مع بداية السنة األوىل من من الغريب أف يبدأ ظبَت اؽبادي لوحتو تل « حىت وصل إىل مرحلة الضياع بسببها

السبع ... بداية مل يتصور أحد على اإلطبلؽ أهنا لن تكوف إال بداية... لوحتو ستضعو يف مأزؽ مع نفسو 
اؼ األعمى يف السواد، يومها دستشعره بالضياع واغبَتة يوما بعد يـو ىزيبة بعد أخرى مث وبدث لو ذلك اإلنق

 (2). »دخل مرحلة اعبنوف... وترؾ لوحتو السوداء دوف أف تكتمل... سقط على األرض يبكي طويبل مث لعلو
ما نستطيع فهمو من ىنا بأف السارد قاـ حبذؼ لنا ما حدث يف فًتة ما بُت السنة األوىل من السبع وال 
نعلم ما حدث يف تلك الفًتة إال أنو أشار إىل ما حصل " لسمَت " بسبب لوحتو اليت وضعتو يف مأزؽ مل يتوقعو 
أحد كما أهنا أوصلتو إىل الضياع واغبَتة حىت أنو يبكن القوؿ أنو قد جن  تاركا لوحتو دوف اكتماؿ، فهذه اللوحة 

 دبثابة ىبلكو ودماره خبلؿ تلك السنوات.
نعود مرة أخرى إىل " ؿبمود الرباين " ليقـو بسرد لنا حياتو وما عاناه ىذا الرجل من حب يف حياتو ويف 

إىل البلد ذات يـو ألرى " فاطمة " وابنيت مل أتصور أف ذلك ش على غبظة حلم أبدية أف أعود بقيت أعي  «الغربة
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فبكن، كانت اعبزائر قد استقلت بالفعل وشهدت منذ سنواهتا األوىل ذلك الصراع العنيف عن السلطة، األمر 
 (1) .» الرجوع ...الذي أفشل مشروع عوديت مث استقر اغبكم يبدأ أحد العسكريُت فتوقفت عن التفكَت يف

يقـو السارد ىنا باغبديث عن اغبرب اليت وقعت يف اعبزائر واليت منعتو من العودة إىل بلده لكن بعد 
استقبلؽبا وشهدت كما يقوؿ يف سنواهتا األوىل الصراع والعنف عن السلطة األمر الذي منعو من العودة فقد 

نية مقدرة بالسنوات األوىل وكبن ال نعلم مقدار ىذه السنوات حذؼ لنا ذلك الصراع واكتفى بالتعبَت عنو بفًتة زم
وال كم ىو عددىا وذلك ذبنبا للتكرار واغبشو لكن القارئ دبجرد قراءتو ؽبذه الفًتة يدرؾ بصورة بديهية بأف 

 .االستقبلؿالصراع كاف يسيطر يف السنوات األوىل من 
فقط اشًتيت دكانا صغَتا قررت أف  أشهرد ثبلثة استأجرت شقة وبع « يعود " ؿبمود الرباين " دبثاؿ آخر

 (2) .»أبيع فيو الكتب وبدأت مغامريت اغبقيقية اليت كنت أحرص على إقباحها بكل األشكاؿ وبكافة الصور...

فداللة بعد ثبلثة أشهر كانت كافية ليبُت ما قاـ بو بعد عودتو إىل اعبزائر فهو حذؼ ما قاـ بو قبل ىذه الشهور 
، فاؼببلحظ على ىذه الداللة يفهم بأنو استقر سريعا فقد سبكن من فتح االستقراريف ب اليت واجهتو وذكر الصعا

 مكتبة لبيع الكتب.
بعد شهور من مصاحبة )س( قدرت على فهم اعبانب األخطر فيو أنو   «ومثاؿ آخر على لسانو أيضا

انا... معو أحي يتماىىد فيو نفسو بل يتحدث بإعجاب كبَت عن كاتب ياباين انتحر منذ سنوات، قاؿ يل أنو هب
فاغبذؼ ىنا جاء ؿبدد بفًتة زمنية قدرت بشهور  (3) . »على اؼبوت من الداخل ... قداـاإلويتصور أنو يفهم ىذا 

دوف العلم مقدار ىذه الشهور حيث أنو مل يذكر لنا ما حدث بالتفصيل يف ىذه الشهور واكتفى بذكر ما فهمو 
 بو وقد انتحر فهو يرى نفسو فيو. يتماىىالذي وبكي كثَتا عن كاتب ياباين كاف من خبلؿ تعرفو عن )س( 

يف هناية ىذا يبكن القوؿ بأف الراوي يف ىذه الرواية اعتمد ىذه التقنية إما ليتجنب التكرار أو لعدـ أنبية 
مامو دوف أف ننسى ىذه األحداث احملذوفة أو لتشويق القارئ وترؾ اغبرية لو يف التخييل وفتح باب التأويل أ

اغبذؼ من أبرز التقنيات اؼبستعملة يف الرواية فهو الوظيفة األساسية ؽبذه التقنية واؼبتمثلة يف تسريع السرد واعتبار 
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نائي ال غٌت عنو يتجاوز أحداث وقعت والقفز هبا إىل األماـ بأقل إشارة فهو تقنية زمنية ذات أنبية كبَتة كعنصر ب
 يف كل عمل روائي.

 بطيء الحكي:ت  -2
إف مقتضيات تقدًن اؼبادة اغبكائية عرب مسار اغبكي تفرض على السارد يف بعض األحياف أف يتمهل يف 

ضمن حيز نصي واسع من مساحة اغبكي معتمدا قصَتة تقدًن األحداث الروائية اليت يستغرؽ وقوعها فًتة زمنية 
 نبا: الوقفة واؼبشهد.على تقنيتُت سبكنناه من جعل الزمن يتمدد على مساحة اغبكي 

 الوقفة: -أ-2

وىي تقنية أخرى من تقنيات إبطاء حركة السرد وقد عرب عنها "جَتار  ،(1)  »االسًتاحة «تسمى أيضا 
                                                                                                                 .(2)  » زمن الحكي >زمن الحكاية   « "جينيت 

أما االسًتاحة، فتكوف يف مسار السرد الروائي توقفات معينة وبدثها الراوي   «غبميداين " فَتىأما " ضبيد 
دبعٌت أف الوقفة  (3) . »بسبب عبوئو إىل الوصف، فالوصف عادة يقتضي انقطاع الصَتورة الزمنية ويعطل حركتها

لية السرد، وانقطاع ؼبسَتة الزمن وتسلسل األحداث يف القصة أو اغبكاية الوصفية ىي عبارة عن اسًتاحة من عم
 ليحل ؿبل السرد.

النص الروائي يتضمن أفعاؿ وأحداث تشكل اغبكي، وعروضا ألشياء   « أفو"جَتار جنيت " بُّت 
اءا وبن( 4) . »وشخصيات ىي نتاج ما يدعى بالوصف موضحا أف اغبكي ال يبكنو أف يؤسس كيانو بدوف الوصف

 عن منح الوصف حيزا معينا من مساحة اغبكي. نآىعلى ىذا الوصف ال يبكن أف نتصور نص روائي 
ؿبطة تأملية يتخذ شكل وقفة وصفية أو ربليل لنفسية الشخصيات  «كما يعر ؼ الوصف كذلك بأنو يبثل

على ىامش وتكوف الغاية من الوقف يف الوقت الذي يواصل فيو اػبطاب سَته أو استطراد من أي نوع 

                                                           
 طؿ والنشر واإلشهار، اعبزائر، دتصاعباس ابراىيم، تقنيات البنية السردية يف الرواية اؼبغاربية ) دراسة يف بنية الشكل (، اؼبؤسسة الوطنية لئل (1)

 .105، ص 2002
                                                                                                        .                                                                                                                            109خطاب اغبكاية ) حبث يف اؼبنهج(، ص :جَتار جنيت (2)
 .                                                                                                                           120بنية النص السردي، ص  :ضبيد غبميداين (3)
 .120خطاب اغبكاية ) حبث يف اؼبنهج(، ص  :تجني جَتار (4)
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السارد فيو ؿبلبل شخصية أو أي حدث كاف فهو بذلك يؤدي إىل تعطيل حركة  يقف. فالوصف ىنا (1) »القصة
 سَت أحداث القصة.

الليل «  وؼبعرفة كيفية اشتغاؿ الوصف يف اؼبدونة اليت بُت أيدينا سنقدـ بعض األمثلة اليت ذبسد ىذا النوع
اصمة تناـ باكرا، شبة إحساس الىب باػبوؼ رغبة جاؿبة يف فعل شيء بارد مثلي، القطط تركض يف كل اذباه الع

يبزؽ الصمت اؼبلفوؼ كجدراف زنزانة صدئة، رائحة البحر تصلٍت من بعيد وأحاوؿ أف أتابع خيوط دخاف 
شرس للكتابة، مرات أصارح  جوعسيجاريت اؽببلمية، حيث تضيع يف الفراغ اليتيم، عامل يغرؽ من فوقي وبداخلي 

بأنٍت ال أحسن حقا فبارسة ىذا اللعب ومثل باقي اؼبرات أكرر التجربة، إذ تصنع يل الكتابة فرحها سبؤلين نفسي 
فهبة بالتناقض وربررين من اؽبزات العنيفة، تضعٍت يف قلب اؼبغامرة الشاقة، حيث الفقداف أكيد... أما اغبب 

د وعبأ إىل الوصف وهبذا الوصف مت إيقاؼ . كانت األحداث تسَت إىل األماـ وفجأة توقف السار (2)  »غامضة
بليلها البارد وحبرىا الذي يبعث روائح ال مثيل ؽبا كما يصف حالتو تنامي األحداث وقد ذكر فيو أحواؿ العاصمة 

النفسية ورغبتو يف الكتابة اليت سبلؤه بالتناقض كما ربرره من اؽبزات العنيفة مث يصمت ليعود يصف اغبب بأنو ىبة 
 أحد يفهمو.غامضة ال 

نت أكره أيب إذ كاف طيبا ومثاليا وعندما اعتقلوه شعرت بأهنم ك « وىناؾ مثاؿ آخر يصف فيو )س( والده
خلصوين منو ورغم أف التهمة كانت سياسية فهو نقايب قدًن، خشن الرأس صلب الدماغ ال يبكن مناقشو بتاتا 

ل شاىرا سيفو وكبلمو البلذع ويردد يف اؼبقاىي ن ظحىت بعد وفاة بومدي سيستمر دائما االشًتاكيةيتصور أف عهد 
سو أفالسارد ىنا يصف والده الذي كاف طيبا لكن ر  (3). »... لن تسقط الثورة العمالية..." لن تسقط االشًتاكية

خشن ال يبكن مناقشتو بتاتا فهو دائما يتصور بأف االشًتاكية لن تسقط وتبقى دائما مستمرة حىت بعد وفاة 
 عهد االشًتاكية.بومدين أي 

    مث ابنتها يقوؿنعود لنرى مثاؿ آخر على لساف السارد وىو يصف إحساس اغبب الذي عاشو مع امرأة 
وأوؿ حب عشتو كاف مع امرأة تكربين بعشرين سنة، وكانت ىذه العبلقة أقرب إىل البحث عن حناف كبَت   «

وجسمها  ة زليخة وأغرمت جبسدىا البضتها الشابواحتضاف دافئ منها إىل اغبب ... وردبا فيما بعد أحببت ابن

                                                           
 .134عباس ابراىيم: تقنيات البنية السردية يف الرواية اؼبغاربية، ص  (1)
 .12بشَت مفيت: أرخبيل الذباب، ص  (2)
 .22-21اؼبصدر نفسو، ص  (3)
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.فالسارد ىنا يصف إحساسو مع امرأة تكربه بعشرين ستة (1)  »السمُت الذي ظل يليب كل حاجيايت اعبنسية
ورغم فارؽ السن فإنو أحبها إف مل يكن حب فهو احتضاف دافئ لكنو فيما بعد أعـز جبسم ابنتها اليت كانت تليب 

 لو حاجاتو اعبنسية.
... كم أنا  « ونلمح مثاؿ آخر عن شخصية من شخصيات الرواية وىو البطل )س( يصف نفسو يقوؿ

سعيد ىذا الصباح، لقد خرجت باكرا من البيت، حلقت ذىٍت على وجو السرعة وضعت عطرا مستوردا على  
البسيط من عدـ كامل جسدي كنت وأنا ألبس بدليت السوداء. أشعر بالزىو والفرح يبؤل روحي كلها. رغم خويف 

. يقـو السارد يف ىذا اؼبثاؿ بوصف لنا نفسو صباح يـو اللقاء مع حبيبتو فهو كاف سعيد يف (2)  »ؾبيئها...
 الصباح قاـ حبلق ذقنو ووضع أفضل العطور وكاف مستعدا للقاء هبا رغم خوفو من عدـ ؾبيئها.

عن ابتسامة رائعة، مؤلتٍت بالثقة انفرجت أساريرىا  « كذلك قبد الوصف جاء على نفس اللساف يقوؿ و 
واألماف مث سرنا معا. كنت مثل اؼبراىق الذي وبب ألوؿ مرة، خجوؿ، ضعيف، جسدي كلو يرتعش، نظريت 

. وىو ىنا أيضا يصف حالتو وىو ما حبيبتو قاما (3)  »ملوحة يف كل مكاف ولساين ال يقوى على الكبلـ ... 
 .رتعش على أنو ال يستطيع أف يتكلم من كثرة اػبجلبالسَت معو فقد كاف خجوؿ وضعيف وجسده ي

وىراف كانت ـبيفة وشرسة أكثر من مرة   «وىناؾ وقفة وصفية فيها الكاتب وىراف وما كاف وبتويها يقوؿ
داخل شوارعها اؼبتداخلة لكنها كانت صبيلة ويف قلب صباؽبا يسكن نداء ـبيف شعرت هبذا اإلحساس وأنا أذبوؿ 

عمى كبو فبارسة اغبياة بكل شهوانية، والتقاط حرارة الزمن الوىراين الذي عرؼ كل انواع للذة واالندفاع األ
وىنا تبدوا األحداث تسَت وفجأة توقف السارد يصف وىراف وىو يتجوؿ  .(4)  »االنتهاكات واألحبلـ الكبَتة...

إىل  باالندفاعدفع بسكاهنا داخل شوارعها اؼبتداخلة لكن بالرغم من ذلك فهي صبيلة، فهذا صباؽبا ىو الذي ي
 اغبياة من أجل إعادة نوعا ما من األحبلـ الضائعة.

 طويل ... شعرىا «وىناؾ مثاؿ آخر لكن بنوع آخر وىو وصف )س( "لناديا" رغم عجزه عن سبييزىا يقوؿ
من يدري  دباأسود وحريري، أنو شعرىا بالفعل لكن ىذه اعببلبية اؼبغربية؟ ىل يبكنها ألف تلبس ىذا اللباس؟... ر 
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. نبلحظ من خبلؿ قولو أنو وصف مباشر فهو يصف "ناديا" بشعرىا الطويل األسود اغبريري لكنو (1)  »...
 يتعجب من لباسها ىل ىي بالفعل جببلبية مغربية أـ خي ل لو فقط.

عدت من  « كذلك نلمح بأف السارد عاد ؾبددا لوصف حالتو ؼبا عاد من وىراف منكسر الوجداف يقوؿ
اف كاجملنوف يب شغف لدفن رأسي ربت االرض للنـو طويبل، لعدـ اإلحساس بشيء مهما عظم عدت ويف وىر 

قليب جروح كثَتة وىراف أخذتٍت إىل جنوهنا ومؤلتٍت بكل أنواع الغياب، غبت يف متاىة البحث وىا أنا عائد مثل 
اؽبوس الفظيع مل أعد متأكدا  ٍت يشيء منلعامل وتقضي على كل شيء لقد أصابمسمومة تريد أف تلطخ احشرة 

ناديا ليست امرأة حقيقية أهنا ؾبرد شبح مفزع ال غَت يظهر يف صورة  من صحويت كما مل يعد من شك عندي أف
إنساف ليحقق ىدفا معينا، ال يبكنٍت فهمو على اإلطبلؽ مل يعد حبوزيت االستعداد إلكماؿ اؼبغامرة حىت 

يا وصف حالة السارد )س( بعد عودتو من وىراف كاجملنوف يريد فقط النـو يف ىذا اؼبثاؿ يظهر جل( 2). »اآلخر...
 أو أي شيء ينسيو اعبرح الذي وبس بو وأف "ناديا" ليست سوى شبح مفزع ظهر يف حياتو.

أنا مستسلم لغواية التأمل، نائم عيوف القتلة ربرس الباب   «ومثاؿ آخر جاء على لساف )س( أيضا
العامل ال أرى إال ما يراه النائموف يف حبر اػبوؼ، أطياؼ ذكرى عبقة باعبناف  جسدي وروحي طليقة يف فسحة

 بح يف حبار اعبنوف، لوحات عائمة يف سواد الليل، وجوه ظبَت اؽباديتسوعودة لشجرة إال مث األوىل.أرواح 
ومقابر صباعية مصطفى، صبيلة، الرباين، ؿبفوظ، عيسى، تتبلطم مثل أمواج اؽبذياف وخارج اؼبشهد، جثث كثَتة 

. فػ)س( ىنا يصف حالة الببلد وما وصلت إليو من قتلى وصراعات حىت أنو أصبح يرى ما يراه (3)  »...اسمببل 
 النائموف يف حبر اػبوؼ وأيضا وجوه اصدقائو تتبلطم مثل األمواج، كما يرى جثث كثَتة تغطي اؼبكاف.

ؿبمود الرباين " يصف لقاءه مع " فاطمة"  وال باس أف نورد مثاال آخر على لساف شخصية أخرى وىو "
... يف ذلك العصر نفسو عندما كنت مهاجرا يف إسبانيا وتعرفت  « وكيف تصف ىي األخرى والدىا: يف إسبانيا

ستعمار وحشي على " فاطمة ح "وىي تتنزه بشوارع مدريد اؼبكتظة ووجها وبمل ظبات وطن كاف يرزخ ربت ا
العادي، كانت غبظة ىبت يف كل مشاعر اغبب والصدؽ والغواية مث  ستئناسواالوعنيف مل يكن لقاء الفرحة 

 صار ما هبمعنا ىو اغبب نفسو وكانت "فاطمة" ربكي يل عن والدىاحىت  ،تدحرجت مندرجا يف معرفة هبا

                                                           
 .69اؼبصدر السابق ، ص  (1)
 .74اؼبصدر نفسو، ص  ( 2)
 .88اؼبصدر نفسو، ص  (3)
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 وتصفو بأنو شخص ثري ومنافق ال يريد أف ىبتار موقفا يف تلك اؼبعركة الشرسة اليت كانت تدور يف ]عمراف ح [
قبد " ؿبمود"  (1).  »اعبزائر، خيط العشق نسج لو بيتا صغَتا وصبعنا معا يف غربة ذلك البلد البعيد القريب ...

حىت صار  واالستئناساؼبكتظة وكيف أنو كاف لقاء الفرحة  ىنا يصف لنا لقاءه مع " فاطمة" يف شوارع مدريد
ىذا افق يبحث عن اؼباؿ فقط. وقد كاف هبمعهما اغبب سويا وكانت تصف لو والدىا بأنو شخص ثري ومن

 الوصف طويبل مقارنة بسابقيو.
يصدؽ باب الواد شيء ال  «" ؿبمود" ليصف لنا حالة )باب الواد( ؼبا رجع إىل اعبزائر ليستقر هبا:ينتقل 

 بدؤاإهنا اآلف حافلة بأىلها الطيبُت والقساة، اغبياة صارت متعبة، إرىاؽ الفقر وانزعاجهم من التدىور الذي 
إىل والذؿ  اقةيعيشونو، والعسكري الذي كنت أكرىو يف الغربة يتحدثوف عنو ىنا كنيب حقيقي أخرجهم من الف

وكيف ىي حالة أىلها  ]باب الواد  [. فالسارد ىنا يصف (2)  »حياة واعدة، طموحو ال حد ألفاقها الشاسعة
 ؽبذه اغبياةلتدىور حىت أهنم يروف فيو اؼبخلص الطيبُت وكيف أهنم تعبوا من ىذه اغبياة من اإلزعاج والفقر وا

   البائسة واغبقيقة ىي عكس ذلك.
تضامنت معو من البداية، مصطفى كاف عندما   «كما قبد مثاؿ آخر يصف فيو "ؿبمود" "مصطفى"  

هبلس معي أقصد لوحدنا يتحوؿ إىل شاب ىادئ مثايل يتكلم بنربة مساؼبة وحزينة فيها الكثَت من الضعف 
. فهو ىنا يصف مصطفى بأنو شاب ىادئ ومثايل لكن صوتو كاف فيو نوع من اغبزف والضعف (3) »يبةواػب

واػبيبة ألنو مل يستطع أف وبقق أحبلمو اليت ضاعت ىباءا بسبب أعدائو الذين منعوه من إكماؿ طريقو عن طريق 
 التهديد بالقتل والنفي.

ما أصبل   «ا عاد إىل اعبزائر بعد سفر طويلكما نرى وصف آخر ؼبدينة العاصمة قاـ بو "ؿبمود" ؼب
  عندما تشرؽ مشسها باكرا وأنت تراىا ىكذا تظن أهنا قبمة ضائعة من قبـو ىذا العامل العديدة تتصور العاصمة 

ورجاؽبا   واالنكساراتأف ؼبسها مثَت للفرح وأف عمقها فبلوء باألعاجيب اليت ربكي بسهولة تارىبها مليء باغبروب 
ئما يف اؼبقدمة كضحايا وأبطاؿ ونساءىا يبتلكن زينة خاصة هبن تطعمت بالشرؽ والغرب باعبنوب كانوا دا

كجنيات باحثات عن حياة تطيب فيها اغبياة ورجاؿ   قماقمهنوالشماؿ، البحر واليابسة بالنور والظبلـ ىبرج من 

                                                           
 .118-117اؼبصدر السابق، ص  (1)
 .123اؼبصدر نفسو، ص  (2)
 .125اؼبصدر نفسو، ص  (3)
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دينة العاصمة جبماؽبا عندما يصف السارد م (1) . »الصراحة دائما والكبلـ الذي ال يفصح عن ...بيتمتعوف 
غَت أف عمقها مليء  ،تشرؽ فيها مشس الصباح كأهنا مثل النجمة اؼبضيئة تبعث السرور والفرح يف قلب سكاهنا

، كما يصف أيضا رجاؽبا بأهنم ضحايا اإلعداد وأبطاؿ واالنكساراتباألعاجيب وتارىبها أيضا اؼبليء باغبروب 
 .واالنكساراتثات عن حياة تطيب فيها اغبياة بعيدة عن اغبروب أما نساءىا فإهنن مثل اعبنيات باح

فاتنة ونظرهتا سبتلئ بشوؽ كبل مل تكن تشبو األخريات كانت    « ومثاؿ آخر يصف فيو "ؿبمود" "ناديا"
عندما رأيتها ألوؿ مرة   تضع نظارات طبية وشفتيها تشرقاف بابتسامة ودودة،كانت  أبدي وشعرىا طويل وأسود،

 عندما كانت تتصفح العناوين بانتباه كبَت بقيت أحدؽ يف رىافة جسمها ...فاطمة ... فاطمة" " كدت أىتف
 . (2)» بساطة مبلؿبها، ثوهبا الربتقايل وحذاءىا اعبلدي األسود، بدت كما لو كانت خارجة من باب فردوسي...

ة ودودة وجسمها الرىيف يصف السارد "ناديا" بشعرىا الطويل األسود وشفتيها اللتُت تشرقاف بابتسام
وثوهبا الربتقايل مع حذاءىا اعبلدي االسود فقد وصفها مظهريا سباما مع ابتسامتها اليت تشيو إىل حد كبَت أمها 

 فاطمة.
رأيت ظبَت اؽبادي ذات صباح مثلما   «شخصية ثانية وىو " ظبَت اؽبادي " ينتقل السارد مرة أخرى ليصف

نطلق من عينو شرارات اغبسرة واليأس، رأيتو يسَت كاؼبتشرد بالقرب من ثانوية مل أره من قبل، عبوس ومتشائم، ت
        .(3) . »األمَت عبد القادر ...، كنت غبظتها أنا أسَت ىائما على رأسي، غَت ؿبدد ألي ىدؼ أذىب إليو..

شرارة اغبسرة واليأس من  أنو يرى بأف عينيو تنطلق منهما صف ظبَت بوجهو العابس اؼبتشائم حىتفػ " ؿبمود " ىنا ي
 ىذا الواقع الذي يعيشو، فقد أصبح مثل  اؼبتشرد يف الطرقات.

كاف األمر يبدو سعيدا فقط بالنسبة إىل )س( الذي ما إف    « )س(  كما قبده يصف شخصية ثالثة وىي
ربدي كل الصعاب عرفتو على ناديا حىت باتت بشائر البهجة تطل كل صباح من عينيو الغائرتُت واألمل يقوده إىل 

أما )س( فيصفو بأنو من ؼبا تعرؼ  .(4) »ى سطح األرض..عنو اؼبتعة الدائمة يف التواجد علاليت من شأهنا أف سبنع 
على "ناديا" أصبحت بشائر البهجة ال تفارؽ عينيو الغائرتُت واألمل يقوده متحديا كل الصعاب اليت تواجهو يف 

 حياتو.
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كبل ... مل أتصور ذلك    « أخرى ) باب الواد ( وما حل هبا من حوادث ينتقل " ؿبمود " ليصف لنا مرة
أبدا، مل أفكر أف اغبوادث األليمة ستنطلق هبذه السرعة ... باب الواد تتحوؿ إىل ساحة حرب واؼبشاجرات 

ط " لتسق والعنف، قوات األمن اليت تسيج اؼبنطقة بكاملها واؽبتافات اليت تصرخ من أعماؽ الضغينة والتحدي
فباب الواد  .(1)»الدولة ليسقط رئيس ... ليسقط اعبيش" وآخروف يرددوف ىتافات النصر" اهلل أكرب اهلل أكرب " 

ىنا حسب وصفو ربولت إىل ساحة حرب واغبوادث األليمة وإىل اؼبشاجرات والعنف وأصبحت قوات األمن 
هتفوف بأصوات التحدي والضغينة لتسقط تسيطر على اؼبدينة بأكملها، كما أف اؽبتافات سبلؤ اؼبكاف بُت من ي

 الدولة والرئيس وآخروف يرددوف اهلل أكرب اهلل أكرب .
 ى رأسو عٍت وىو ينفجر بالبكاء أخف  «وآخر مثاؿ نلمحو وىو يصف حالة )س( وشعوره باغبزف والبكاء

... وفهمت ابنو يهـز كل قلب عطوؼ ألب اذباهفغمرتٍت فجأة أحاسيس رقيقة من الشجن واغبزف الشفاؼ الذي 
أنو بدؿ أف أواسيو وأخفف من وطأة آثار اغبادث عليو تركتو يفعل ىو بدال عٍت ذلك... تنهدت وضممتو إيل 

يصف حزف )س( وىو يبكي فقد  (2). »... احتضنتو ألوؿ مرة بقوة وقلت لو: هبب أف تتماسك اغبرب بدأت 
 قد تركو يبكي ليخفف عن نفسو ما وبس بو.أحس ألوؿ مرة دبشاعر رقيقة هتـز قلب كل أب اذباه ابنو ف

إف ىذا السياؽ الوصفي عمل على إيقاؼ التطور اػبطي لؤلحداث الروائية اؼبتتابعة إىل األماـ، وكاف عبوء 
تصويره ولينبو السارد إىل وصف ىذه الشخصيات الروائية بغرض توضيح صورهتا للمسرود لو. وقد عمد الروائي 

 واعبزئيات اليت تشمل ىذا اؼبكاف.القارئ إىل أدؽ التفاصيل 
 المشهد: -ب -2

فاؼبشهد عبارة عن قص مفصل  « وىو نقيض اػببلصة حيث تأيت فيو األحداث مفصلة بكل دقائقها
ويقصد بو سرد األحداث مطوال بكل تفصيل دوف حذؼ على عكس  (3).  »واػببلصة عن قص ملخص

 ية: اػببلصة. وقد عرب عنو جَتار جنيت باؼبعادلة التال
 (4).  »زمن الحكي = زمن القصة« 

                                                           
 .139اؼبصدر السابق ، ص  ( 1)
 .142اؼبصدر نفسو ، ص  ( 2)
 .109، ص 2007الرؤية والبنية يف روايات الطاىر وطار، اؼبؤسسة الوطنية لئلتصاؿ والنشر واإلشهار، اعبزائر، دط،  :بوديبة إدريس ( 3)
 .78، ص  )حبث يف اؼبنهج( جَتار جنيت: خطاب اغبكاية ( 4)
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وفيو تربز الشخصيات  (1)». يبثلها الراوي يف مقطع نصي طويل  فًتة زمنية قصَتة  «يعٍت اؼبشهد أيضا
ويتميز اؼبشهد بتزامن اغبدث والنص حيث   «وىي تتحرؾ وسبشي وتتكلم وىذا ما تؤكده أيضا "سيزا قاسم" بقوؽبا

ففيو تتحاور الشخصيات فيما بينها  (2).  »ي وتتكلم وتتصارع وتفكر وربلم نرى الشخصيات وىي تتحرؾ وسبش
 معربة عن رؤيتها أو موقفها اذباه اآلخرين.

رواية وبُت اؼبقطع وبتل اؼبشهد موقفا متميزا ضمن اغبركة الزمنية لل « وقد عرب عنو "ضبيد غبميداين" بقولو
يف السرد باعتباره اؼبقطع اغبواري . فهو ضروري (3)  »ف السرد أيت يف كثَت من الروايات يف تضاعياغبواري الذي ي

حواري يف أغلب األحياف وىو وبقق تساوي   «الذي وبضر دائما يف اؼبقاطع السردية وىو عند " جَتار جنيت"
 وفيو يكوف زمن اغبكاية يساوي زمن القصة.( 4).  »الزمن بُت اغبكاية والقصة ربقيقا حرفيا 

ساسا على اغبوار اؼبعرب عنو لغويا، اؼبوزع إىل ردود متناوبة كما ىو مألوؼ يف النصوص اؼبشهد أ  «ويقـو
 فهو غالبا ما يكوف أراء بُت الشخصيات وردود أفعاؽبم ويكوف لغويا. (5) . »الدرامية

حالة التوافق التاـ بُت الزمنُت عندما يتدخل األسلوب اؼبباشر   « ويرى " تودوروؼ " أف اؼبشهد ىو
فهو بذلك ما تستعملو الشخصية من  (6).  »ة بذلك مشهداقاـ الواقع التخيلي يف صلب اػبطاب خالوإقح

 أسلوب مباشر فيما بينها داخل اػبطاب فبا يوفق سَت األحداث خالقة بذلك مشهدا فبيزا.
ؤرة الزمنية وسنأخذ مثاال على اؼبشهد من الرواية بالًتكيز على اغبوار الذي يشكل بؤرة اغبدث الروائي، والب

 اليت عملت على إيقاؼ الزمن وتعطيل السرد بالًتكيز على لقاء )س( بصديقيو "ؿبفوظ" ودار بينهما حوار: 
 سألٍت صديقي ؿبفوظ: «

 ما الذي جئنا نفعلو ىنا؟ -
 أجبتو بصوت منخفض: 

 شبة جذور ىنا... -

                                                           
 .144حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي، ص  (1)
 .95سيزا قاسم: بناء الرواية، ص  ( 2)
 .78ضبيد غبميداين: بنية النص السردي، ص  ( 3)
 .108، ص، )حبث يف اؼبنهج( : خطاب اغبكايةجنيت ارَت ج (4)
 .166حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي، ص  (5)
 .49، ص1987، 1ضاء، اؼبغرب، طشكري اؼببخوت ورجاء حسن سبلمة، دار تويفاؿ للنشر، الدار البي :تزفيطاف تودروؼ: الشعرية، تر (6)
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 سألٍت مرة ثانية بببلىة:

 أية جذور تقصد؟ -
 صحت بأعلى صويت: 

 (1).  »جذوري ...  -
بُت البطل )س( وصديقو ؿبفوظ وتقدًن صورة  ذي متّ عمل الروائي هبذا اؼبشهد اغبواري على تصوير اللقاء ال

ىي عائلتو اؼبتوفية )س( بأف جذوره ىنا  أقواؿمباشرة فتحدث كل منهما عن طريق األسئلة واألجوبة واؼبقصود من 
 فهو يعترب اؼبقربة ملمة جبذوره.

 ي آخر لكن ىذه اؼبرة بُت )س( و"ؿبمود" حوؿ فتاة:ننتقل نلمح مقطع حوار 
 مرة وكبن نتكلم بإحدى اؼبقاىي قاؿ يل:

 ىناؾ فتاة تشبهك سباما ... « -

 يف ماذا يا ترى؟ ... -

 يف كل شيء تقريبا ... -

 ىل تقصد أهنا مزاجية وسوداوية الرؤية ...؟ -

 أقصد أهنا تقرأ أكثر من البلـز ... -

 آه فهمت مقصودؾ. -
 مث أضاؼ:

 ب كاتبك اؼبفضل دوستوفكي.ورب -

 حقا ... -

 نعم ... إهنا تتحدث عن رواياتو بطبلقة. -
                     سألتو ساعتها إف كاف باإلمكاف أف يعرفٍت عليها فصاح على الفور )طبعا طبعا( ... مث وىو يقـو لينصرؼ نبس

 (2).  »يف أذين ... لكن توخى اغبذر ...
                                                           

 .14بشَت مفيت: أرخبيل الذباب، ص  (1)
 .29اؼبصدر نفسو، ص (2)
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س( وؿبمود ىو التعبَت أو بطريقة أخرى وصف وإخبار "ؿبمود" )س( حوؿ إف ىذا اغبوار الذي دار بُت )
 فتاة تشبهو كثَتا وكذلك الطبائع واآلراء اليت كانت من طرؼ )س( حوؽبا ؿباوال معرفتها وجها لوجو.

 واظبهاوجاءت كذلك حوارات أخرى بينهما حوؿ ىذه الفتاة من بينها إفصاح "ؿبمود" عن ىذه الفتاة 
 "ناديا".

 :قل غبوار آخر بينهما لكن ىذه اؼبرة عن "مصطفى" ننت

 ىل مصطفى خبَت؟  « -
 قلت لو بصوت منخفض:

 نعم ... إنو خبَت، لقد خرج من اؼبستشفى مؤخرا. إصابتو بسيطة ... تنهد ؿبمود الرباين قبل أف يكمل حديثو: -

 ن أي وقت آخر ...آه مصطفى اؼبسكُت لقد ابتلي يف حياتو وىو حباجة إىل مساعدتنا اليـو أكثر م  -

التوازف بُت ما يطمح إليو وما يعيشو، ىناؾ صنع مصطفى إنساف طيب لكنو ضعيف الشخصية، لقد فشل يف  -
 دائما ىوة بُت النقطتُت.

 عاد "ؿبمود الرباين" إىل التنهد قبل اغبديث: 

على ما وبدث، لكنو تأففوف من الوضع وغَت راضُت مؼباذا يورط نفسو أحيانا يف قضايا ال تعنيو، كلنا طبعا  -
 اؼبشاكل اؼبستعصية يف بلد أقل ما يوصف بو أنو متوحش وال يرحم.يريد أف وبفز يف اؼبسائل أف يصل إىل فهم 

ال ... ال ىذا غَت صحيح، مصطفى فقد ثقتو يف كل العامل ومل يكن يكتب مقاالتو السياسية إال من ىذا  -
 الباب...

 لقد أفزعوه ... -

 بل جعلوه يفقد عقلو ... -

 الكبلب ... حاف الوقت لنفعل شيئا. -

 (1).  »ال أدري؟ أظن أف كل واحد مطالب أف بلعب دوره اغبقيقي... -
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قبد ىذا اغبوار طويل وىو عبارة عن أراء حوؿ "مصطفى" الذي ابتلي دائما يف حياتو رغم أنو طيب 
الذي ال يرحم لكن )س( يرد  القلب ألنو يريد دائما أف يقحم نفسو يف أمور ال تعنيو حوؿ ىذا البلد اؼبتوحش

 عليو بأف "مصطفى" كاف يكتب مقاالتو السياسية من جراء ما وبدث يف ىذا البلد حىت أنو كاد أف يفقد عقلو.
 كمثاؿ آخر عن تقنية اغبوار وىو ما دار بُت )س( و"ناديا" خبصوص مرافقتها:      

 ىل تسمحُت يل بالسَت معك؟ ...  « -

 أين ستذىب؟ -

 ... ليس عندي ما أفعلو.آه ... اليـو  -

 وأنا أيضا... -
 نظرت إىل الساعة مث قالت: تفاجأت من إجابتها اليت ضبلت يل تشجيعا على السَت معها ... لكن بسرعة

 آه ... لقد تأخرت ... عندي موعد ىاـ ... -
 عفوا ... لقد أخرتك ... -
 على العمـو ... لن أغبق باؼبوعد مهما فعلت ... -
 إذف .. -
 نشرب القهوة؟أين تريدنا أف  -
 حيثما تشائُت ... -

 .(1)  »أخذنا سيارة أجرة وصعدنا إىل مقاـ الشهيد
واؼببلحظ على ىذا اؼبشهد أنو عمل على تصوير اللقاء اؼبتوتر الذي مت دبحض الصدفة بُت )س( و"ناديا" 

جأ منها بطلب منها عن وكاف اغبوار بينهما عبارة عن مرافقة )س( "لناديا" الذي ظن أهنا ال تريد مرافقتو لكنو تفا
 أي مكاف يريد شرب القهوة فيو.

 حوؿ "مصطفى" وفشل حياتو: و" ؿبمود" ويف سياؽ آخر دار حوار بُت )س( و"ظبَت" و"ؿبفوظ"
 األسباب ال تنقص عندما نبحث عن مربرات الفشل يف حياة كحياة مصطفى. - «
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 فرد ظبَت مبتسما:

 عا، لندعو يواجو حياتو كما يشاء ...ؼباذا نريد أف قبعل من مصطفى عربة لنا صبي -
 قاؿ ؿبفوظ متدخبل:

... أعرؼ أنك ال ربب مصطفى إىل اغبد الذي هبعلك تشعر بعدـ أنبية التضامن معو، لكن وقوفنا معو  -
 ضروري ...

 قلت من جديد:

ا يف مل يعد معو وىو حتم مصطفى ينهار بصورة أو بأخرى. األمل يبزقو اآلف، لقد أضاع خيط اغبياة وعقلو -
 ى ؽبا ...حالة يرث

 تدخل ظبَت اؽبادي للمرة الثانية ساخرا:

 ينتحر ألنو أجنب فبا تتصوروف. ال زبافوا عليو، فلن -
 انفلت غيظ ؿبفوظ فجأة وصرخ يف وجو ظبَت:

 ال تقل عنو جباف ... اعبباف نعرفو جيدا ... -
 هتدئة اعبو: هنض ظبَت اؽبادي مرتبكا وخرج، مل يضف أية كلمة ... بينما حاوؿ ؿبمود

 أرجوكم ... توقفوا عن مثل ىذه اؼبناوشات. -
بقيت واجها أتأملهم صبيعا يف غبظة معينة شعرت بأهنم أطفاؿ عبلقاهتم بأنفسهم ببعضهم يسودىا الكثَت 

. ىذا اغبوار عمل على تصوير اللقاء اؼبتوتر كذلك بُت األصدقاء الثبلثة و"ؿبمود" (1) »من اإلضطراب والبلوعي 
اة مصطفى فسمَت يرى بأف "مصطفى" ليست لديو القوة لينتحر فهو جباف على عكس "ؿبفوظ" الذي  حوؿ حي

كاف متأثرا "دبصطفى" واغبالة اليت وصل إليها ويدعوا إىل التضامن معو. أما )س( فهو يقوؿ بًتؾ مصطفى يعيش 
ىل درجة تزايد األلفاظ بينهما وىو حياتو مثلما يريد أما "ؿبمود" فقاـ بتهدئة اعبو ألف "ظبَت" و"ؿبفوظ" وصبل إ

 ما أدى بػ )س( إىل هتدئتهم فهو يشعر بأهنم مثل األطفاؿ الصغار يسودىم اإلضطراب.
 وأيضا حوار بُت )س( و"مصطفى" حوؿ مصَت "مصطفى" وخوفو من الواقع:
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 لقد بقي يقوؿ يل:
 ... ! اآلف أنا خائف بالفعل؟ - «

 مّم ... -

 من كل شيء. -

 حاوؿ أف تصمد . -

 ىذه اغبرب القذرة، أكرىها .. أكرىها ... -

 ال تنهـز ىذا ما يريدونو بالضبط. -

 ال أحب اغبرب. -

 لتواجو حالتك اآلف ... عليك بالصرب ... -

 ال أريد اؼبوت ... أمي لوحدىا ... -

 قلت لك أمك يف عيٍت .. -

 ي حباجة إيل ... هبب أف أزورىا ...أم -

 لو ذىبت لقتلوؾ ... -

 لكن ... -

.. هبب أف تبقى ـبتفيا ... رأسك مطلوب وىم ينفذوف كل ما ىبططوف لو، عليك أف سأتكفل باألمر . -
 تصمد وأف تسافر.

 أسافر ... إىل أين؟ ... -

 سنرى كيف نتعاوف من أجل ىذا ... -

 الكل يريد أف يتربأ مٍت اآلف ... -

 ال تقل الكل .. كبن معك. -

 لوحدي ... واآلف أدفع الثمن  »مقاالت جريئة «يف البداية كانوا يقولوف  -

 كنت تعرؼ ىذا يا مصطفى ... لقد كتبت بدوف خوؼ ... واآلف عليك أف تصمد. -
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 نعم أنا متأكد ... لكن أنت ال تعرفهم يا )س( .. لو تراىم .. ال أعلم من أين جاؤوا؟ .. -

 جاءوا من ىنا/ من ىذه األرض، من ىذا الًتاب وىذه اعبباؿ ىم مّنا ال غَت. -

 ... نعم بالتأكيد.مّنا .. نعم ... دوف شك   -

لقد تركوا من دوف ىداية ... الصدؼ صنعتهم، من أسفار التاريخ القدًن عرب اػببليا اؼبوروثة وعرب اغبروب اليت  -
 ال تنتهي، عرب اؼبسارات العنيفة لذاكرتنا ...

 أنا متأكد.أعرؼ .. قلت ىذا يف مقااليت وضبلت اؼبسؤولية للذين تركوا البلد يسَت بغَت معامل .. قلت ذلك ،   -

لك جديدا ... ومقاالتك لن تغَت أي شيء ألف اغبقيقة مرّة والتاريخ ملغم وأنا خائف فقط وعلّي  أضيفلن   -
 أف أبقي ـبتفيا حىت النهاية .

ستخرج حتما ...ستذىب من ىنا وأمك يف عيٍت، وىناؾ ستكتب ... ىناؾ يوجد من يسمع ويفهم، وعليك  -
 .(1)  »الصمت جريبة نكراء  أف تقوؿ اغبقيقة وأف ال تصمت ألف

الراوي للحوار اؼبطوؿ بُت )س( و"مصطفى" وألف ىذه  إيرادعمل اؼبشهد على إبطاء حركة السرد من خبلؿ 
التقنية ىكذا فهو ما جعلنا نكتبو رغم الطوؿ فقد ذكر فيو أدؽ التفاصيل من خبلؿ عرض ـباوؼ مصطفى 

اليت كتبها ىي السبب يف ىبلكو ألنو مهدد بالقتل إف وؿباولة )س( هتدئتو فمصطفى كاتب وىذه الكتابات 
وجدوه لكن شوقو ألمو يدفعو للمخاطرة حبياتو من أجل رؤيتها لكن )س( يبنعو من الذىاب ألف ذىابو سيؤدي بو 

على عكس ما وجد يف ىذا  ،فهو ينصحو بالسفر أين يستطيع أف يكتب ويوجد من يقرأ كتاباتو ،للقتل حتما
 لػ )س(. وأال ىباؼ على أمو فهي دبثابة أـ رضُت لوالبلد إال اؼبعا

كمثاؿ آخر عن ىذه التقنية قبد مشهدا لكنو قصَت بعض الشيء عن سابقو وىو اغبوار الذي دار بُت 
 )س( و"ؿبمود".

 .... ابتسم ؿبمود قائبل:
 ىل بدأت تتعلق هبا؟ ... - «

 قلت بصوت غاضب:

 إهنا غريبة، ال أستطيع فهمها بالفعل. -
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 من جديد: لبلبتساـؿبمود عاد 

 لقد حذرتك منها. -
 القضية ليست ىنا، إهنا بالفعل مثَتة لئلعجاب ... -
 ىذا صحيح ... لكنها خطرة ... -

 با بتحد كبَت:قلت ؾبي

 أنا أعشق اػبطر ... -
 .(1)  »ىنا قهقو ؿبمود قبل أف يرد علّي بعبارات جد ؿبذرة: إياؾ واػبطأ ...

ؿ موضوع "ناديا" اليت مل يستطع )س( فهمها فَتد عليو "ؿبمود" بأنو حذره فتقنية اغبوار بارزة بينهما حو 
 ألنو وبب اػبطر. امنها ألهنا خطرة رغم أهنا مثَتة لئلعجاب يف حُت أف )س( يريد اؼبخاطرة بالتعرؼ عليه

نعود لنرى حوار آخر بُت )س( و"ؿبفوظ" حوؿ "ناديا" ىذه الفتاة اليت وقع )س( يف حبها رغم غموضها 
 القاتل.

 إهنا رائعة وقاتلة ... - «

 خيالك يصور لك ذلك فقط ... -

ال .. ال .. ىذه ستة اشهر وأنا أقاـو إغراءىا، عنفها، لكنٍت مل أعد أطيق ... أنا أحبها بالفعل ... وىي.. ال  -
 أدري ...

 كيف ال تعلم ... هبب أف تدري حىت تستقر قليبل... -

بلؾ والشيطاف .. ردبا أحبتٍت، ىي قالت بأف ىناؾ يف وجهي مسحة قلت لك .. ال أعلم .. إهنا مزيج من اؼب -
 من الرباءة تستحق أف تضحي اؼبرأة من أجلها ..

 ىذا غَت كاؼ لتتأكد ...  -

 غَت كاؼ بالطبع .. إهنا كتومة تريدين أف أتكلم أنا عن حيب ؽبا فحسب. -
 تنهد ؿبفوظ من أعماؽ قلبو قبل أف ينطق صبلتو األخَتة:
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 امرأة يف حيايت هبذا الشكل ... مل أظبع عن -

 .(1) »مث قاـ من ؾبلسو وقاؿ يل أنو متعب ويريد أف يناـ ..  -
يف ىذا اغبوار نلمح بأف )س( يريد تقدًن "ناديا" "حملفوظ" وما مدى تعلقو هبا يف حُت أف "ؿبفوظ" يرد 

 امرأة غريبة مثلها.ب منيؤ عليو بأف ىذا التكهن غَت كاؼ ؼبعرفة حبها لو والبد من التأكد ألنو ال 
َتوز" حوؿ تقديبها حملاضرة على اآلف وىو متعلق ب، )س( وطالبتو "نأما فيما ىبص اغبوار الذي سنتناولو         

 زمبلءىا:
 ىيو ما رأيك يف ربليلي؟ ... - «

 ما الذي دفعك إليو؟ ...  -

 الرغبة يف التعرؼ عليك ... -
جد ر مغر ينفلت من طريقتها يف التحديق، أما جسدىا فكاف نظرت إليها جيدا ... صبيلة ورقيقة وبشوشة وسح

 رشيق ... فقلت ؽبا:

 وما حاجتك للتعرؼ على شخص مثلي؟ -

 آه ... ىذا سر. -
 مل أقاـو دلعها طويبل فقلت ؽبا:

 بو لنفسك؟ االحتفاظىل ىو حقا سر تريدين  -

 ىكذا ... ال أعلم ... -
ؾ شيئا ما يلتمع وأنو عبلمة حي ينمو بسرعة وببل حدود .. وعرفت من تلك اللحظة اليت ال زبطئها العُت أف ىنا

 فحاولت أف أغلق اؼبوضوع على الفور.

حسنا يا نَتوز .. هبب أف هتتمي بتحليل نصوص الدراسة جديا، أما أنا فحايل متغَت وقد أكوف اليـو ىكذا  -
 وغدا غَت ىذا ..

 شعرت دبحاولة هتريب فلم سبانع وإف صارحتٍت قائلة:
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 ىل تريد أف تعرفو؟ السر ... -

 يف يـو آخر.  -
 (1) . »وىكذا خرجنا من الصف ... 

من اؼببلحظ يف ىذا اغبوار بأف )س( علم السر الذي زبفيو "نَتوز" لكنو غَت مستعد لسماعو فبّا دفعو إىل 
لكنو رفض التهرب منها وتغيَت موضوع الكبلـ بينهما ألنو متغَت يوميا كل يـو حباؿ إال أهنا تصر على إخباره بو 

 وقاؿ ؽبا يف يـو آخر.
و"عيسى" حوؿ "ناديا" وؿباولة ارت بُت )س( ى مشاىد كثَتة من اغبوارات اليت دكما ربتوي الرواية عل

 اإلجابة عن شكوؾ )س( خبصوصها:

 كل ىذه الرسائل اليت تراىا .. ىي الكنز الوحيد الذي بقي يل. «  -

 ىل تقصد أهنا من عند ناديا؟ -

 د أف قررت مغادريت.كل ما تركتو يل بع -

 إذف كانت تعيش معك. -

 ألربع سنوات.  -

 .. ياه إنو وقت طويل. -

 نعم ... لقد عاشت معي أربع سنوات بكاملها ... مث قررت أف تذىب ىكذا.  -

 بدوف سبب. -

 األسباب ال تنقص أبدا. -
 الرجل مستعد لئلفصاح عن أسراره:تشجعت قليبل عندما شعرت أف 

 ىبل حدثتٍت عن ذلك قليبل ... -
 تنهد من جديد دوف أف يظهر تذمرا من سؤايل:
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نت السر الكبَت الذي صبعنا، ولو مل أحدثك أعرؼ أمبا قد وبدث لك سيكوف نتاج صميت لو حدثتك عنها ػب -
 فحسب ...

 قلت لو متدخبل:

 سأكوف مسؤوال عن خطوايت اآلتية ... -

 ال يوجد يف اغبب مسؤولية. -

 أقصد حذرا ... -

 اؼبانع، ناديا لن تعود إيل أبدا .. ىي تعرؼ أنٍت انتهيت مرة واحدة وإىل األبد ..ال أظن ىذا أيضا، لكن ما  -
 كاد الرجل يبكي لوال أف تشجع يف آخر غبظة وحافظ على سباسكو:

مهما أحبتك ناديا ستشعر دائما بالنقص .. ومهما أحببتها لن تتمكن من نيل أقصى درجات اؼبتعة ...   -
 .(1)  »االنفصاؿ فيما بعد ... ىناؾ دائما فجوة ىي اليت تقرر

إف اغبوار الذي دار بُت )س( و"عيسى" ىو التعبَت عن أرائهما حوؿ "ناديا" وردود األفعاؿ بينهما وكذلك 
ؿباولة معرفة )س( للعبلقة اليت كانت ذبمع "عيسى" بػ "ناديا" الذي عاش معها أربع سنوات حىت أنو مل يستطع 

ورغم حبها لو إال أنو تبقى ا خيانة ؼبا بينهما إال أنو أخربه بأنو رغم حبو "لناديا" إخبار )س( بالعبلقة ألنو يعتربى
 فجوة بينهما ىي اليت تقرر انفصاؽبما.

ألف أبوىا  لوكما توجد أمثلة عن اغبوارات اليت دارت بُت )س( و"عيسى" حوؿ "ناديا" وربذير "عيسى"
 قى حتفو أكيد.رجل سياسي وال يًتؾ أحد يقًتب منها ومن وباوؿ فسيل

  ومن األمثلة كذلك عن اغبوار يف الرواية ىو اغبوار الفكري الذي دار بُت )س( وكابوسو كما يسميو:
 ألتقي يف اؼبناـ برجل يطلب رأسي: «

 من أنت؟ -

  !ال أحد -

 قل من أنت ... ماذا تفعل ىنا؟ ... -

                                                           
 .65-64اؼبصدر السابق، ص  (1)
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 ال أحد ... ال أفعل أي شيء ... -

 ىل تعرفٍت؟ .. -

 ال أريد أف أعرفك ... -

 لى ... أنا ىو كابوسك الذي يطاردؾ كل ىذه الشهور ...ب -

 كابوسي ال يتكلم ... -

 اآلف صار بوسعو أف يتكلم وأف يقتلك ... -

 أقتلٍت إذا وخلصٍت .. -

 قتلك ال ينفعٍت يف شيء. -

بل سيحررؾ مٍت .. أنت أيضا حباجة إىل أف تغادر رأسا مثل رأسي صبجمة متعبة مثل صبجميت، أنت أيضا   -
 اغبرية ..حباجة إىل 

 جباف تتفلسف أماـ قاتلك. -

 بل أتوسل أف تنهي عملك بسرعة ... -

 .  »الكابوس «تفضل أف سبوت على أف ربيا  -

 أفضل كل شيء إال البقاء ىكذا ... -

 حسنا سأقبز مهميت على الفور ..  -
َتة رصاصتاف أو رصاصة واحدة من مسدس الكابوس، الدـ انفجر من شرياف القلب، تدفق على األرض، خلق حب

 .(1) »دماء، رأيت جثيت تطفو على السطح وتنجرؼ إىل مكاف آخر
يف ىذا اؼبقطع اغبواري يتجسد لنا صورة )س( وىو يف حوار مع ما يسميو كابوسو يطلب منو أف ىبلصو 

 فهومن حياتو اليت سئمها إال أف الكابوس يرى يف قتلو ال توجد منفعة لو فهو ال يريد قتلو وال يريد التخلي عنو 
 مرتبط بو أينما ذىب وكلما ناـ يطارده.

 وأيضا حوار دار بُت "ؿبمود" و)س( حوؿ موت "ظبَت اؽبادي"

                                                           
 .88، 87اؼبصدر السابق، ص  (1)
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 تكلم )س( مبتسما: «

 اللعنة على ىذا البلد ... -
 وعندما مل يسمع مٍت أي جواب أكمل حديثو بنفس التعاسة:

يرمي بنفسو داخل الدوامة اليت  أظن بأف ظبَت اؽبادي قد فكر طويبل قبل أف يقدـ على ىذه اؼبخاطرة قبل أف -
 تطحن كل شيء ..

 قلت ساعتها بصوت متعب:

وناديا إىل اؽبرب اؼبستمر من حبها ... وأنا  االنتحارالدوامة اليت قادت مصطفى إىل اؽبجرة وعزيز الصايف إىل  -
 وأنت ..

 مل أستطع تكميل العبارة فتدخل )س( من جديد:

 ؿبظا ...ما فعل ظبَت اؽبادي مل يكن إال جنونا  -

 أظن أنو كاف يريد أف يقوؿ لنا شيئا وأنو مل يكن يريد أف يبوت فقط ... -

 جثتو كانت مثقوبة بالرصاص .. -

 سباما مثل لوحتو السوداء .. أين ىي اآلف؟ -

 لقد طلبوىا للمتحف .. شيء غريب. -

 ماذا فعلت؟ -

 لقد خبأهتا بالطبع .. لن وبصلوا على أي شيء. -
العنف كنت خائفا متمينا لو أف يفر ىو اآلخر جبلده .. كنت أود لو سبكنت  عندما كاف )س( يتحدث بكل ىذا

 ساعتها من إقناعو بذلك ...

 ؟ .. وأنت -
 ؤاؿ فنظر إىّل وقاؿ:باغتو ىكذا بالس

 ؟ ماذا تقصد -

 ؟ ماذا تريد أف تفعل -
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 .(1) »أخفى رأسو عٍت وىو ينفجر بالبكاء ...  -
ا اليت مصطفى الذي ىاجر وعزيز الصايف الذي انتحر ونادي نلمح من اغبوار ما وصل إليو األصدقاء كل من

أما "ظبَت اؽبادي" الذي انتحر أو قتل بسبب لوحتو اليت يبحث عنها الكثَت وكل  ىربت وال أحد يعلم مصَتىا.
ومن )س( ىذا حدث بسبب ما وصل إليو الوطن من ظروؼ ومشاكل و"ؿبمود" يقف حائرا عن مصَت كل منو 

ع )س( بالفرار ىو أيضا واػبروج من ىذا الوطن يف حُت )س( وصل إىل النهاية فانفجر بالبكاء فهو وباوؿ أف يقن
 ألنو ليس لديو ما يقولو أو يفعلو.

للسرد ومكوف أساسيا من أجزائو ليسهل  غبمة -يف تصورنا  -ولعلنا نستشف فبا سبق ذكره أف اغبوار يبثل 
 األحداث وؼبصَت الشخصيات.على القارئ اؼبتلقي فهم التطورات اغباصلة يف 

 مستوى التواتر:  -ج
التواتر  «ىو ثالث العناصر اليت تعرض ؽبا "جَتار جنيت" يف عبلقة زمن القصة بزمن اغبكاية إذ يعرفو بقولو

ألّف اػبرب ليس مؤىبل للحدث فقط، بل قادرا على التكرار من  .(2) »السري ىو عبلقة التكرر بُت اػبرب واغبكاية
 جديد.

ىو نظاـ عبلقات  « ة ربديد مباذج التواتر السردي ينطلق من ىذه اؼبقولة النظرية للناقد "جَتار جنيت"وبغي
ال وعليو مكررة مث بياف سردي مكرر أو يبكن رده إىل أربعة مباذج مضمرة تقسم قسمُت: أحداث مكررة أو غَت 

من خبلؿ ىذه اؼبقولة و  .(3) »مرات يبكن القوؿ أف السرد مهما كاف نوعو، قد ينقل مرة ما حدث مرة أو عدة
 يبكن تقسيم التواتر إىل أربعة مستويات وىي:

 :أف يروي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة. التواتر التفريدي أو المفرد 
 :أف يروي مرات ال متناىية ما وقع مرات ال متناىية. التواتر التفريدي الترجيعي 
 :ما وقع مرة واحدة.أف يروي مرات ال متناىية  التواتر التكراري 
 :أف يروي مرة واحدة )بل دفعة واحدة( ما وقع مرات ال هنائية التواتر الترددي  . 

                                                           
 .142 – 141اؼبصدر السابق، ص  (1)
 .129جَتار جينيت: خطاب اغبكاية ) حبث يف اؼبنهج(، ص  (2)
 .130اؼبرجع نفسو، ص  (3)
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بالقص اؼبفرد وىو اغبكاية التفريدية، والقص اؼبكرر وىو اغبكاية  « ويسمى "تدوروؼ" ىذه األنواع من التواتر
 .(1) »التكرارية، والقص اؼبؤلف وىو اغبكاية الًتددية 

 ف بدراسة ىذه اؼبستويات من خبلؿ رواية )أرخبيل الذباب(:وسنقـو اآل

  التواتر التفريدي: -1
ىو أف يروي مرّة واحدة ما حدث مرّة واحدة ويكوف السرد يف ىذا النوع متساويا بُت القصة واغبكاية وقد 

مر حبدث ثانوي ووبدث ىذا النوع عندما يتعلق األ .(2) »1/ ؽ 1ح « عرّب عنو "جَتار جينيت" بالصيغة التالية:
 ليس لو دور يف تطور الفعل اغبكائي.

ومن النماذج اغبكائية من ىذا النوع قبد: سرد البطل )س( ألحداث وقعت لو مرة واحدة يف حياتو وبالتايل 
 (3) . »كانت مراىقيت صعبة وعشت عزليت بكل قسوهتا وعنائها ومباىجها  « ذكرىا مرّة واحدة، ومن بينها

بسرد لنا بعض فبا عاناه يف مراىقتو من قسوة وعناء وقد ذكر ىذا اغبدث مرة واحدة على فالسارد ىنا قاـ 
 طوؿ الرواية ألنو حدث معو أيضا مرّة فقط طواؿ حياتو، فاؼبراىقة واحدة على طوؿ اغبياة.

كما قبد مثاؿ آخر جاء على لساف شخصية أخرى من شخصيات الرواية وىو السارد الثاين: ؿبمود الرباين  -
وىي تتنزه بشوارع مدريد  يف ذلك العصر نفسو عندما كنت مهاجرا يف إسبانيا وتعرفت على "فاطمة ح" « قوؿي

اؼبكتظة ووجهها وبمل ظبات وطن كاف يرزخ ربت استعمار وحشي عنيف، مل يكن لقاء الفرحة واالستئناس 
رجا يف معرفة ما هبا حىت صار العادي، كانت غبظة ىبت يف كل مشاعر اغبب والصدؽ والغواية، مث تدحرجت مند

من خبلؿ ىذا اغبكي يًتأى لنا بأف "ؿبمود" قاـ بذكر ما حصل لو يف إسبانيا  .(4) »ما هبمعنا ىو اغبب نفسو 
ؼبا التقى أوؿ مرة ب"فاطمة" حيث حصل معو مرة واحدة، وقاـ بذكره أيضا مرة واحدة على طوؿ الرواية، فهو 

رع مدريد، وكيف وقعا يف حب بعضهما، فاكتفى بالتحدث عن مغامرتو يصف لقاءه معها وىي تتنزه يف شوا
 حبكي واحد وىو مسافر إىل إسبانيا ومل يكرر مغامرتو ىذه على طوؿ الرواية.

                                                           
 .118تودوروؼ: الشعرية، ص ( 1)

 .130ؼبنهج(، ص جَتار جينيت: خطاب اغبكاية ) حبث يف ا( 2)

 .31بشَت مفيت، أرخبيل الذباب، ص ( 3)

 .117اؼبصدر نفسو، ص( 4)
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)...( قّدر يل أف أعرؼ بوفاة والدي الشيخ مبارؾ  « ومثاؿ آخر أيضا جاء على لساف نفس السارد بقوؿ
روحو الفاربة وأتذكر كيف أنو ازبذ قرار سفري وأنا يف السابعة عشر من .. فزرت قربه وقعدت طويبل أقرأ على 

اؼبثاؿ أف السارد قاـ بذكر لنا ما حدث لو مرة واحدة يف حياتو وىو  وما يفهم من خبلؿ ىذا .(1) »عمري )...(
لم يذكره وال بأي اغبكي على طوؿ مسار الرواية مرّة واحدة فقد، فوقد ذكر ىذا . وزيارة قربه معرفتو بوفاة والده،

 صفة من صفات اغبكي أو التلميح لو.
د جاء على لساف أو بتعبَت نفس الشخصية وبكي عن "ناديا" ؼبا ذكرت ومثاؿ آخر قبد فيو ىذه التقنية وق

عبلقتها مع شاب وىي يف الثانوية وكيف أقامت معو عبلقة لتًتكو يف األخَت فقد ذكر ىذا اغبدث مرّة واحدة 
ربدثت عن أوؿ مغامرة ؽبا مع شاب يف الثانوية وكيف أهنا مل تكن رببو ولكنها أقدمت  « كره يقوؿفقط ومل ي عد ذ 

 .(2) »معو على أوؿ خطوة جريئة يف حياهتا وأنو بعدما فقدت عذريتها تركتو لشأنو، وبقيت حرّة مندفعة كالريح 
 واحدة فلم يتكرر أبدا. وقد ذكر ىذا اغبدث مرّة واحدة يف الرواية كما أف حصولو وقع أيضا مرة

 التواتر الترجيعي: -2
أف يروي مرات ال متناىية ما حدث مرات ال متناىية أيضا ويضيف ىذا النمط من التواتر ضمن حاالت  

التواتر اؼبفرد حيث أف تكرار اؼبقاطع النصية يساوي تكرار األحداث يف اغبكاية، وقد عرب عنو "جينيت" بالصيغة 
 وقبد من بُت األمثلة على ذلك يف رواية "أرخبيل الذباب" ما يلي:  .(3) »ح ف / ؽ ف  « التالية:

من بُت األمثلة ىو شرب )س( يف اغبانة، حيث قبد أنفسنا أماـ حدث وقع أكثر من مرة وورد ذكره أيضا و  -
 أكثر من مرة ويف ىذا الصدد ندرج األمثلة التالية:

 (4) .»ل مساء تقريبا دوف إرادة صحيح أنا أشرب ىنا، ألنٍت قررت أف أنسى، أشرب ك « -1
قررت بعد أف شربت حىت صرت ـبمورا أف أبعث لكل اعبرائد الوطنية والدولية ووكاالت األنباء والقنوات  « -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .(5) »اؼبسموعة واؼبرئية رسالة أعلن فيها خرب انتحار الكاتب )س(

                                                           
 .124اؼبصدر السابق، ص  (1)
 .134اؼبصدر نفسو، ص  (2)
 .130جَتار جينيت: خطاب اغبكاية )حبث يف اؼبنهج(، ص  (3)
 .08بشَت مفيت: أرخبيل الذباب، ص (4)
 .13اؼبصدر نفسو، ص  (5)
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                                                                                                                         .(1)  »غب يف مزيد من الويسكي صاحب اغبانة يسألٍت إف كنت أر  «-3
                                                                                                              .(2) »شربنا معا حىت الصباح مث ناـ  « -4
 .(3) »واآلف ىيا أشرب كأس أخرى يف سبيل سفرؾ القادـ يف لبب الفرار من ىذا البلد  « -5

قبد السارد عمد إىل ذكر حدث الشرب يف اغبانة عّدة مرات وىذا ما وقع فعبل عّدة مرات: فحادثة 
وىي زبتلف من مكاف آلخر ومن شخصية ألخرى إىل أهنا تشًتؾ يف  الشرب تصادفنا من بداية الرواية إىل هنايتها

 الشرب.
ومثاؿ آخر يسرد فيو العبلقات اليت قاـ هبا )س( مع النساء فقد قاـ بعدة عبلقات، فقد تكررت ىذه 

 اغبكاية يف الرواية مرات عّدة وذكرت أيضا مرات عديدة منها.
ة، وكانت ىذه العبلقة أقرب إىل البحث عن حناف نحب عشتو كاف مع امرأة تكربين  بعشرين س وأوؿ « -1

 .(4) »واحتضاف دافئ منها إىل اغبب 
ض وجسمها السمُت الذي ظل يليب كل يما بعد أحبنب ابنتها الشابة "زليخة" أو أغرمت جبسدىا البردبا ف « -2

 .(5) » احتياجايت اعبنسية
بقوة، إذ ذاؾ فقط تركتٍت ألعب   تىا الرقيقة، حاولت أف تتجنبها فضغطمددت أصابعي ألالمس يد « -3

 .(6) »كالطفل بدمية ببلستيكية، وحرارة داخلية تتمشى يف عروقي وتلهب قليب .. ؽببا ال حد لو ..
الصمت خّيم على جلستنا وضاع فيما بعد عندما اقًتبت مٍت بشفتيها وقبلتٍت، وأخذهتا بقوة وضممتها  « -4

 .(7) »حٍت نشوة عظيمةإيل. شعرت جبسدىا يذوب يّف وبعطرىا اػباص يبن
من خبلؿ ىذه األمثلة يتضح لنا العبلقات اليت أقامها )س( مع نساء كثَتات، فقد تكررت ىذه اغبادثة 
عّدة مرات باختبلؼ النساء وىي بدورىا حكى عنها عدة مرات، ومن ىنا يتحقق لنا ىذا النوع من التكرار 

 حدث عّدة مرات وروي عّدة مرات.
                                                           

 .13ص اؼبصدر السابق،  (1)
 .18اؼبصدر نفسو، ص  (2)
 .21اؼبصدر نفسو، ص  (3)
 .31، ص نفسواؼبصدر  (4)
 .31اؼبصدر نفسو، ص  (5)
 .50اؼبصدر نفسو، ص  (6)
 .91اؼبصدر نفسو، ص (7)
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 التواتر التكراري:  -3
وىذا معناه .  (1) »وىو إجراء شائع يف الرواية باؼبراسلة « أف يروي مرات ال متناىية ما حدث مرّة واحدة،

وىو ما قبده .(2) »1ح ف/ؽ «أف الرسالة يف حد ذاهتا ربمل قيمة إقبازية، وقد عرب عنو "جنيت" بالصيغة التالية: 
 يف الرواية عندما يتحدث عنو السارد يف:

ي عن اغبرب اليت حدث مرّة واحدة فقط لكنو ذكر أحداثها عّدة مرات ومن بُت النماذج لقد ربدث الروائ
 على ذلك:

 .(3) »مل تكن اغبرب « -1
 .(4) »ىل ىي اغبرب « -2
 .(5) »آه من اغبرب « -3
 .(6) »مل تكن اغبرب واضحة -4
 .(7) »واغبرب .. ىل ذىبت اغبرب « -5
 .(8) »آه من اغبرب اليت ال تنتهي « -6
 .(9) »رب مل تكن واضحةوىي تعلم أف اغب « -7
 .(10) »وأف اغبرب مل تكن واضحة « -8

يف ىذه األمثلة ذكر السارد كلمة اغبرب وىي حدث واحد باعتبار اغبرب حدثت مرّة واحدة فقط غَت أنو 
 عمد إىل ذكرىا عدة مرات من خبلؿ مصطلحاهتا اغبرب، ومل تكن الواضحة، وىنا يتحقق لنا ىذا النوع.

                                                           
 . 128، ص د، دار الطباعة والنشر، األردف، د.ط، دتمج من اؼبؤلفُت: نظرية السر  (1)
 .131، ص (يف اؼبنهجحبث )جَتار جينيت: خطاب اغبكاية،  (2)
 .07بشَت مفيت: أرخبيل الذباب، ص  (3)
 .07اؼبصدر نفسو، ص  (4)
 .07اؼبصدر نفسو، ص  (5)
 .08اؼبصدر نفسو، ص  (6)
 .09اؼبصدر نفسو، ص  (7)
 .11اؼبصدر نفسو، ص  (8)
 .10اؼبصدر نفسو، ص  (9)
 .115اؼبصدر نفسو، ص  (10)
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النوع وىو ما جاء بو السارد يف معرض حديثو عن سفره إىل وىراف وىو ما حدث  مثاؿ آخر قبد فيو ىذا
 مرة واحدة لكنو ذكره عّدة مرات حيث جاء يف الرواية على النحو اآليت:

 .(1) »وصلت إىل وىراف صباح السبت متعبا ومنهكا « -1
داخل شوارعها اؼبتداخلة، لكنها  وىراف كانت ـبيفة وشرسة أكثر من مرة شعرت هبذا اإلحساس وأنا أذبوؿ  « -2

 .(2) »كانت صبيلة )..( 
 .(3) »عدت من وىراف كاجملنوف يف شغف لدفن رأسي ربت األرض « -3

 .(4) »)...( وىراف الغادرة اليت تسرؽ اغبلم مل أعد أطيقها  « -4
تعبا مث من خبلؿ ىذه األمثلة يتضح لنا بأف السارد من خبلؿ اغبكي نفهم بأنو وصل إىل وىراف وكاف م

ذكر إحساسو بوىراف، فهنا قبد بأف اغبدث مرة واحدة وىو سفره إىل وىراف، لكنو تكرر عدة مرات لكن بصيغ 
 ـبتلفة.

 " فهو حب واحد لكنو عرب عنو مرات ال متناىية: لناديا ومثاؿ أخَت قبد فيو ىذا النوع وىو حب )س( "
 .(5) »ال حبنا وال اغبرب ... « .1
 .(6) »وقفت ...كنا مبارس اغبب مث ت  « .2
 .(7) »ىل رببٍت فعبل « .3
 .(8) »نعم أنا أحبك « .4
 .(9) »ؼباذا ىذا اغبب اآلف « .5

                                                           
 .58اؼبصدر السابق، ص  (1)
 .68، ص اؼبصدر نفسو (2)
 .74اؼبصدر نفسو، ص (3)
 .75اؼبصدر نفسو، ص  (4)
 .10اؼبصدر نفسو، ص  (5)
 .29اؼبصدر نفسو، ص  (6)
 .43اؼبصدر نفسو، ص  (7)
 .44اؼبصدر نفسو، ص  (8)
 .45اؼبصدر نفسو، ص  (9)
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امرأة وحيدة وىي "ناديا" غَت أف كلمة  توظيفنا ؽبذه النماذج أف )س( أحب وما يًتاءى لنا من خبلؿ
ال متناىية وىو اغبب عنده تكررت عّدة مرات من خبلؿ حصوؽبا مرة واحدة، فيفهم أنو عرب عن اغبب مرات 

 حدث واحد حصل لو يف حياتو.

 التواتر الترددي: -5
وىو أف يروى مرة واحدة ما وقع مرات ال متناىية، ويكوف السرد يف ىذا النوع عدة مرات يف القصة ومرة  

ولقد جاء ىذا النوع بشكل . ( 1) »/ ؽ ف  1ح « واحدة يف السرد، وقد عرب عنو "جَتار جينيت" بالصيغة التالية
 رز يف رواية )أرخبيل الذباب( حيث نذكر على سبيل اؼبثاؿ:بشكل با

 .(2) »صديقي ؿبفوظ زارين ثبلث مرات ويف آخر مرة نصحٍت بأف أفعل مثل مصطفى وأىاجر  -
يشَت ىذا اؼبقطع إىل طوؿ زمن اغبكاية حيث أف الراوي ال يستطيع أف ينقلو كما ىو بل ال بد من 

 تكرار اؼبستمر بقرينة تدؿ على ذلك من خبلؿ لفظة )ثبلث مرات(.اختصار األحداث مع التصريح عن ىذا ال
أكثر من سبع سنوات كاف كل شيء وبيل على عيشة مطلقة يف الواقع، الزمن ليس  « كنموذج آخر نذكر:

 .(3) »لو معٌت فقط غبظات معينة ىي اليت كانت ذبعل منو مرعبا ومثَتا للهزيبة 
ع طويل إىل أف الراوي قاـ باختصارىا يف مدة )سبع سنوات( حيث أف حدث الظروؼ وتغَتىا يف الواق

مرة  وؼبح إليها فقط بكلمة غبظات معينة، ونظرا  لتجنب التكرار داخل السرد عمد لذكر ىذا اغبدث اؼبتواتر
 واحدة على الرغم من أنو طويل ومكرر.

ا اغبدث تكرر أكثر من مرة . ىذ(4) »أكثر من مرة جاهبت ضعفي وزباذيل  « التقنية مثاؿ ثالث قبد فيو 
مرة لكن الراوي نقلو مرة واحدة لعدـ إيقاع القارئ يف اؼبلل والضجر من كثرة التكرار، فقد عبأ على حصر اغبدث 
يف فقرة قصَتة يوضح ذلك مدى تكرار الفعل يف الرواية ولتجتب ىذا األخَت أي تكرار عمد إىل اإلشارة إليو 

 جبملة أكثر من مرة.

                                                           
 .131، ص (حبث يف اؼبنهج)جَتار جينيت: خطاب اغبكاية،  (1)
 .86بشَت مفيت: أرخبيل الذباب، ص  (2)
 .107اؼبصدر نفسو، ص  (3)
 .111اؼبصدر نفسو، ص  (4)
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استأجرت شقة وبعد ثبلثة أشهر فقط اشًتيت دكاف صغَت وقررت «  ذا النوع جاء يفحوؿ ىأخَت مثاؿ 
 .(1) »أف أبيع فيو الكتب وبدأت مغامريت اغبقيقية اليت كنت أحرس على إقباحها بكل األشكاؿ وبكافة الصور

       من خبلؿ ىذا اغبكي يتضح لنا بأف الراوي قاـ باالبتعاد عن ذكر كل التفاصيل من خبلؿ ؿباولة
     إقباح مغامرتو اليت حرص عليها بشىت الطرؽ فعمد إىل التلميح ؽبا بعبارة )بعد ثبلثة أشهر أي أنو تكررت عنده

 ؿباولة إقباح مشروعو مرات عدة إال أنو ذكرىا مرة واحدة، لتفادي التكرار. 
 

                                                           
 .123اؼبصدر السابق، ص ( 1)
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 بنية المكان: :ثانيا
 الحيز(:  المفهوم وإشكالية تعدد المصطلح )الفضاء، المكان،  -1
 الداللة المعجمية لمصطلح الفضاء: -أ  

و ض  ف  يػ   ا،ض  رض و الفعل ف  اؼبكاف الواسع من األ الفضاء   ا:ض  ف    «البن منظور "" (لساف العرب)جاء يف  
ى فبلف إىل فبلف أي وصل إليو وأصلو أنو صار يف فرجتو ض  ف  ى إذا اتسع وأ  ض  ف  ا اؼبكاف وأ  ض  ، وقد ف  اض  وا فهو ف  ض  ف  

 ومنو يدؿ على الساحة وما اتسع من األرض. (1). »ه  ز  ي  وح   و  وفضائ  
ى الساجد بيده إىل األرض ض  ف  إليو شعوري، وأ   ت  ي  ض  و: أف  ض  ف    « قبد "للزـبشري( " أساس الببلغة)أما يف 

ا إذا اتسع وً ض  و ف  ض  ف  ا اؼبكاف يػ  ض  من ف   ت  و  ح  ص  بفبلف، خرجت بو إىل الفضاء كبو أ   ت  ي  ض  ف  إذا مسها بباطن كفو وأ  
 والصحوة. االتساعويدؿ أيضا على  (2) . »اء  ض  وجعلتو ف   و  ت  ع  أنا: وس   و  ت  ي  ض  ف  أو أ   اض  فهو ف  

ا: اتسع وخبل والشجر وً ض  اء وف  ض  ا، اؼبكاف ف  ض  : ف  اء  ض  الف   « وإذا ما انتقلنا إىل " معجم الوسيط " قبد
معناه يدؿ ( 3).  » وأخبله اء )...( واؼبكاف وسعوض  خرج إىل الف   ا، وفبلفض  ى اؼبكاف ف  ض  ف  ا أي كثر أ  وً ض  باؼبكاف ف  

 واإلخبلء. االتساععلى 
ولعلنا إذا ما تأملنا فيما ورد يف ىذه النصوص اؼبقتبسة من اؼبعاجم اللغوية يظهر لنا بأهنا تشًتؾ يف داللة 

 ء(.على اؼبساحة اؼبفتوحة ) الفضا ةالذي تنبثق منو الدالل االتساع

 لمصطلح الفضاء: االصطالحيةالداللة  -ب
ىو ؾبموع األماكن الروائية اليت مت   « للفضاء مصطلحات متعددة من بينها تعريف " أضبد مرشد " بقولو

ومعٌت ذلك أف الفضاء يعرب عن اؼبادة اعبوىرية  (4). »فضاء الرواية  اسمبناؤىا يف النص الروائي، واليت يطلق عليو 
 ئية باعتباره اإلطار الذي تنتظم فيو األحداث بصفتو عنصرا متحكما فيها.للكتابة الروا

أف ؾبموع ىذه األمكنة ىو ما يبدو منطقيا أف نطلق عليو اسم  « "ضبيد غبميداين"كما قبد أيضا تعريف 
األمكنة  فضاء الرواية ألف الفضاء أمشل وأوسع من معٌت اؼبكاف، واؼبكاف هبذا اؼبعٌت ىو مكوف الفضاء، وما دامت

                                                           
 .157ابن منظور: لساف العرب، ص  (1)
 .621الزـبشري: أساس الببلغة ، ص  (2)
 .694-693ؾبمع اللغة العربية: معجم الوسيط، ص  (3)
 .130أضبد مرشد: البنية والداللة يف روايات ابراىيم نصر اهلل، ص  (4)
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يف الروايات غالبا ما تكوف متعددة ومتفاوتة فإف فضاء الرواية ىو الذي يلفها صبيعا، أنو العامل الواسع الذي مشل 
أف الفضاء أعم و أوسع من  وما نستشفو من خبلؿ ىذا التحديد اؼبفهومايت .(1)  »ؾبموع األحداث الروائية 

 نحصر يف مكاف مفرديأف مفهـو اؼبكاف يف النص األديب ل الكل، إذ األخَت يبثل اعبزء، والفضاء يبث اؼبكاف ،فهذا
 .واالتساعبينما الفضاء يدؿ على ؾبموع األمكنة كلها لذلك توصف بالشموؿ 

لعامل تنتظم فيو الكائنات واألشياء واألفعاؿ، ومعيار لقياس الوعي والعبلئق  ؿبايثا « ويعتربه البعض
أي قد وبتوي كل الكائنات واألشياء واألفعاؿ يف قياسو ؼبدى  .(2)  »والثقافية  والًتاتيبات الوجودية واإلجتماعية

 اصر فيما بينها فبا ىبلق نظاما معينا هبعلو مرادفا ؼبعٌت العامل الفسيح .نىده الع تواشج
أف الفضاء موجود على امتداد اػبط السردي، أنو ال يغيب مطلقا حىت   « أيضا "حسن قبمي"كما يعرفو 

انت الرواية ببل أمكنة، الفضاء حاضر يف اللغة، يف الًتكيب، يف حركية الشخصيات ويف اإليقاع اعبمايل لبنية ولو ك
حيث يبثل الفضاء اػبط األساسي الذي تسَت عليو الرواية واؼبنظم عبميع عناصرىا، فهو  .(3)  »النص الروائي 

 حاضر يف كل شيء والقارئ مدرؾ لو.
ىبلق نظاما داخل النص، مهما بدا يف الغالب كأنو انعكاس صادؽ   « الفضاء ويرى " جَتار جنيت " بأف

  (4). »ػبارج النص الذي يدعى تصويره، دبعٌت أف دراسة الفضاء الروائي ترتبط ارتباطا وثيقا باآلثار التشخيصية

سبثيل الفضاء ويف ظل ىذا السياؽ يًتاءى لنا بأف كل ما يدخل يف تشكيل النص يبكن أف يساىم يف تكوينو و 
الفضاء الروائي مثل اؼبكونات   « مت التسليم بأفالروائي فيصبح وكأنو تصوير ؼبا ىو خارج النص وخباصة إذا 

األخرى ال يوجد سوى من خبلؿ الكلمات اؼبطبوعة يف الكتاب ولذلك فهو يتشكل كموضوع للفكر الذي ىبلقو 
 (5). »كاف نفسو الروائي جبميع أجزائو ووبملو طابعا مطابقا ؼببدأ اؼب

وىنا يتضح لنا وجود مزاوجة بُت اؼبكاف والفضاء واعتبار الفضاء يتشكل من خبلؿ اللغة، ىبلقو اؼبؤلف 
          عن طريق الكتابة ليشكل منو موضوعا لفكره وأرضية ذبري وتنطلق منها األحداث.

                                                                        
                                                           

 .63ضبيد غبميداين: بنية النص السردي من منظور النقد األديب ، ص ( 1)

 .32، ص 2000، 1حسن قبمي: شعرية الفضاء، اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بَتوت، ط( 2)

 .32اؼبرجع نفسو، ص ( 3)

 .20، ص 2002اؼبغرب، لبناف، د ط ، عبد الرحيم حزؿ، افريقيا الشرؽ،  :جَتار جنيت وآخروف: الفضاء الروائي، تر( 4)

 .27حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي ) الفضاء، الزمن، الشخصية(،  ص( 5)



 " ة وانشغاالتها في رواية " أرخبيل الذبابآليات البنية السردي                    الفصل الثالث:

98 

 

 الداللة المعجمية لمصطلح المكان: -أ 
، قاؿ ن  اك  م  ة وأ  ن  ك  م  ع واعبمع أ  ض  اؼبو    «جاء يف ) لساف العرب ( " البن منظور " مفهـو اؼبكاف حامبل ؼبعٌت

 اف  ك    ن  ، قد دؿ ىذا على أنو مصدر م  ك  ان  ك  م   م  وق   ك  ان  ك  م   ن  ، ألف العرب تقوؿ، كٌ اف  ك  م   وف  ك  ثعلب: ببطل أف ي  
                ويقصد بو اؼبوضع الذي وبتل مساحة معينة تشتغل يف وضع األشياء.. (1)  »أو موضع منو

اهلل العامل،  ف  و  ، وك  ن  ائ  و  والك   ة  ئن  ا  : كانت الك  ف  و  ك     « ما يف " أساس الببلغة " وردت الكلمة ربت مادةأ 
اهلل تعاىل  ف  و  وىذا يدؿ على ك   (2). »هبا ن  ك  ا أحد أي مل ي  ه  نػ  ك  أحدثو فتكوف، وتقوؿ أقفزت الديار كأف مل ي  

 واػببلء.
ة أي ان  اؼبنزلة، ويقاؿ ىو رفيع اؼبك   «كما قبد ىذا اؼبصطلح أيضا قد ورد يف )اؼبعجم الوسيط( دبعٌت

 ويعٍت أيضا اؼبوضع. (3).  »ةن  ك  م  اؼبوضع، ج أ  

 الداللة اإلصطالحية لمصطلح المكان:  -ب
حاولنا ربديد مفهـو مصطلح اؼبكاف ربديدا اصطبلحيا فإننا قبده يتصل دبكاف الرواية غَت الداؿ إذا ما 

 (4) . »اؼبميزةوأبعاده مقوماتو اػباصة لو ىبلق عن طريق الكلمات مكانا خياليا  « على اؼبكاف الطبيعي، فالنص

  واقعي يتشكل عن طريق اللغة الروائية.فاؼبكاف الروائي إذا ليس مكانا معتادا كالذي نعيش فيو ألنو زبيلي غَت
اؼبكاف الذي عاشو األديب كتجربة، واؼبكاف ال يعاش على شكل   «إىل أف "غاستوف باشبلر"وقد أشار 

فاؼبكاف الروائي يعرب عن . (5)  »صور فحسب، بل يعيش يف داخل جهازنا العصيب كمجموعة من ردود الفعل
اؼبكاف وتأثره بو، فيتحوؿ اؼبكاف اغبقيقي إىل فضاء روائي جرت فيو  مقاصد اؼبؤلف وعن ذبربة عاشها يف ذلك

 األحداث، وىو يؤثر ويتأثر بالعناصر األخرى.

                                                           
 .113ابن منظور: لساف العرب، ص ( 1)

 .724الزـبشري: أساس الببلغة، ص ( 2)

 .806اؼبعجم الوسيط، ص  :معجم اللغة العربية( 3)

 .75سيزا قاسم: بناء الرواية، ص ( 4)

 .21، ص 2000، 5لبناف، ط غالب ىلسا، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع، :استوف باشبلر: صباليات اؼبكاف، ترغ( 5)
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قد يثَت إحساسا باؼبواطنة وإحساسا  « ووفق ىذا التصور نلحظ بأف اؼبكاف الذي تعيش فيو الشخصية
فالروائي وبمل اؼبكاف كثَت من اؼبعاين اليت  .(1)  »لتحسبو الكياف الذي ال وبدث شيء بدونو ىتأخرى باحمللية ح

بو من خبلؿ ما هبري فيو من أحداث وما تشعر بو الشخصية اذباىو من خبلؿ ما هبري فيو  االرتباطربدد مدى 
يبدو   « ؼبكاف إذف سواء كاف واقعيا أـ خياليا، فامن أحداث وما تشعر بو الشخصية اذباىو من خبلؿ عيشها فيو

حيث قبد اؼبكاف على عبلقة .(2) » ا بالشخصيات كارتباطو واندماجو باغبدث وجبرياف الزمنمرتبطا بل مندؾب
 وثيقة بالشخصيات واغبدث والزمن، ذلك ألنو يبثل األرضية اليت تتحرؾ وتقع فيها تلك العناصر.

وضة... اليت تقع فيها اؼبوافق واألحداث اؼبعر   «وعبلوة على ذلك قبد أف مصطلح اؼبكاف يوصي باألمكنة
 .(3)»ومقتضيات السرد 

تعدد يف الرواية تبعا لتعدد وتطور األحداث، إذ ال يبكن التحدث عن مكاف واحد بل وإف كاف  مواؼبكاف 
مكاف منتو وغَت مستمر وال متجانس، وىو يعيش على ؿبدوديتو    « وىو كذلك فإنو يتنوع بتنوع وجوىات النظر
 .(4)  »كما أنو فضاء مليء باغبواجز والثغرات

ويف ظل ما سبق ذكره نشَت إىل أف اؼبكاف ىو موضوع ىاـ يف العمل الروائي وعنصر فعاؿ يف ربريك 
اؼبكاف ىو النقطة األساسية لكل األبعاد اليت هبمع  « أحداثها باعتباره اؼبلتقى اؼبسَت ؼبصَت الشخصيات ويعرؼ

 .(5)  »بينها الكاتب 

 الداللة المعجمية لمصطلح الحيز: -أ
اإلبل  ، السَت الرو يد والسوؽ اللُت، وحاز  ز  يػ  واغب   ز  و  : اغب  ز  يػ  ح   «  )لساف العرب( " البن منظور "جاء يف

الرجل: أراد القياـ فأبطأ ذلك عليو، والواو فيهما  ز  يػ  : التلوي والتقلب، ورب   ز  يػ  ح  ا: سارىا يف رفق والت  ى  يز  ا ووب   ى  وز  وب   
وداللتو ىو التقلب والتحيز إىل جهة . (6) » أي تلوث ت  ز  يػ  اغبية ورب    ت  و ز  ورب    أعلى، وحيز حيز من زجر اؼبغزى،

 .معينة وأيضا التلوث

                                                           
 .9، ص2010، 2ياسُت النصر: الرواية واؼبكاف، دار نينوي، دمشق، ط (1)
 .16، ص 2001، 1دراسات والنشر، بَتوت، طأظباء شاىُت: صباليات اؼبكاف يف روايات جربا ابراىيم جربا، اؼبؤسسة العربية لل (2)
 .82، ص2003، 1السيد إماـ، مَتث للنشر واؼبعلومات، القاىرة، ط :جَتالد برنس: قاموس السرديات، تر  (3)
 .36حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي ، ص  (4)
 .43، ص 1971اف، دط، ميشاؿ بيتور :حبوث يف الرواية  اعبديدة، تر: فريدا انطونيوس، دار عويدات، لبن (5)
 .287ابن منظور: لساف العرب، ص  (6)
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من الدار ما أنظم إليها  –اؼبكاف  –: كل صبع منظم بعضو إىل بعض و ز  يػ  اغب    « ويف " اؼبعجم الوسيط "
 وىو كل سًت فيو منفعة ومنو فبلف يف حيز فبلف دبعٌت  .(1)  » و  ف  ن  فبلف: يف ك   ز  يػ  واؼبنافع ويقاؿ ىو يف ح  من اؼبرافق 

 يف كنفو يف ضمنو.

 الداللة اإلصطالحية لمصطلح الحيز: -ب
إذا كاف للمكاف حدود ربده وهناية ينتهي إليها فإف اغبيز ال  « :توسع مفهومو عند بعض النقاد فيقاؿ

و كتاب الرواية ... وال هبوز ألي عمل سردي أف بمضطر حدود لو وال انتهاء، فهو اجملاؿ الفسيح الذي يتبارى يف 
ضطرب دبعزؿ عن اغبيز، الذي ىو عنصر مركزي يف تشكيل العمل الروائي، حيث يبكن ربطو بالشخصية واللغة ي

حيث جعل اغبيز أوسع من اؼبكاف فهو الذي يتنافس الروائيوف يف ؾبالو، فبل ىبلو أي . (2)  »واغبدث ربطا عضويا
 نو ألنو عنصر أساسي يبكن ربطو باؼبكونات اغبكائية األخرى.عمل سردي م

كل فضاء خرايف أو اسطوري أو كل ما نبذ عن اؼبكاف احملسوس كاػبطوط واألبعاد    « وقد يطلق اغبيز على
              يصور ىذه اؼبظاىر اغبيزية من حركة واألحجاـ واألثقاؿ واألشياء اجملسمة مثل األشجار واألهنار وما 

      أي أف اغبيز يطلق على كل ما وبتل مساحة معينة وكل ما يطرأ على األشياء من حركة أو .(3) » أو تغَت
 تغَت، سواء كاف ذلك خياليا أو واقعيا ؿبسوسا.

التضاريس اؼبكانية احملدودة حبدود معينة يف  « :ويؤكد " مراد عبد الرضباف مربوؾ " على أنو يعٍت باغبيز
اء كانت ىذه التضاريس حقيقية أو ؾبازية سواء كانت واقعية أو فنية وتتمثل ىذه التضاريس يف النص األديب سو 

فيقصد صبيع األماكن الواردة يف النص الروائي وال شيء غَت ذلك  .(4)  »األمكنة اؼبختلفة الواردة يف النص الروائي 
 ذلك أي األماكن احملدودة حبدود معينة.

 
 
 

                                                           
 .206ؾبمع اللغة العربية: اؼبعجم الوسيط، ص  (1)
 .125عبد اؼبالك مرتاض: يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد، ص  (2)
 .245عبد اؼبالك مرتاض: ربليل اػبطاب السردي، ص  (3)
 .68، ص 2002، 1اإلسكندرية، ط ،النص األديب، دار الوفاء اعبد الرضباف مربوؾ: جيوبوليتيك مراد (4)
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 في الرواية:استراتيجية بناء المكان  -2

 دوره وأىميتو في الرواية وروده في المدونة فحةص المكان

 
 العاصمة

 
 
 
 

(15-79-88- 

187-99- 

148) 

 

ف الرواية تضعنا يف أحضاف العاصمة إذ انطلقت األحداث من قلب إ -
وشهدت انقسامات  ،ىذه اؼبدينة اليت تشهد الضياع والتشتت واألزمات

وقد عرفت  ،من ظروؼ العشرية السوداءواهنيارات فضيعة جراء ما تعانيو 
بأهنا مدينة مليئة دبنشآت ومباين فارغة توايل على رحبتها اغبكاـ العاملوف 
والضباط اػبونة ورجاؿ السياسة من اعبانب الفرنسي، فأصبح سكاهنا 
يتحركوف يف الشوارع غرباء إذ ما التقوا ففي ذىن كل واحد منهم آالؼ 

لقلق العميق واغبَتة اليت ولدت الفراغ الروحي التصورات عن اآلخر، فسيطر ا
كبو العنف فسيطر التشاـؤ بالرغم من أهنا مثل النجمة  واالذباهوحب الذات 

يف السماء مع رجاؽبا الذين كانوا ضحايا وأبطاؿ ونسائها اللوايت تضيء 
يشبهن اعبنيات يبحثن عن الطيبة واالستقرار، وقد وردت يف روايتنا ألهنا 

ؽ األحداث وباعتبارىا مركز الظروؼ واؼبشاكل فقد وردت ىذه مركز انطبل
 الكلمة أو باألحرى ىذا اؼبكاف يف الرواية يف عدة صفحات.

-113-74 -71) وىران
148) 

تلك اؼبدينة اليت سافر إليها السارد باحثا عن سر ـبفي وراء شخصية  -
نة من شخصيات الرواية، حيث نزؿ يف فندؽ من فنادقها باعتبارىا مدي

مشهورة بأحيائها الكثَتة وشوارعها الضخمة وكذا أناسها الكثَتوف 
وكذا خوفهم وطبائعهم  دىشتهماؼبختلفوف يف صدقهم وإحساسهم ويف 

والظروؼ اليت يعيشوهنا، فقد سافر إليها الجئا إىل أحد يساعده عن معرفة 
ما يشغل بالو من شكوؾ ورغم ما حصل لو إال أنو عرؼ كل ما ذىب 

ىي الثانية من حيث ؾبرى نو وعاد منها خائبا، وتعد ىذه اؼبدينة للبحث ع
 األحداث وقد وردت يف الرواية يف عدة صفحات أيضا.
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باعتبارىا تشكل اؼبساحة األكرب يف وطننا العريب وىي سبتاز بذلك اػببلء  - (143-48) الصحراء
وباإلضافة  الواسع العجيب اػبايل من معظم مظاىر اغبياة النباتية واغبيوانية،

إىل ندرة اؼبياه وارتفاع درجة اغبرارة وال ننسى بأهنا فضاء بكثباف رملية 
وواحات وظباء وأفق بألواف قوس قزح وخيوؿ وعيوف ماء، واإلنساف هبد 

الواسع اؼبتناىي، ورغم كثرة نفسو يف الصحراء لتأكيد الذات إزاء احمليط 
لفنية اليت دخلت اغبضارة تبقى الصحراء مليئة بالقيم التشكيلية وا اؼبدف

اغبديثة وقد ذكرىا السارد يف الرواية لتأكيد ذاتو ونسياف بعض اؼبشاكل 
 .والظروؼ اليت عاشها

ي فضاء آخر من فضاءات الرواية، وىي اغبفرة اليت ربتوي اعبسد بعد وى - (88-82-14) المقبرة
 آخر. فهي فنائو لتعٍت هناية اغبياة بالنسبة للكائن اغبي وانتقالو إىل عامل

اؼبكاف الشاىد على وجود اإلنساف يف الكوف، إهنا الثبات يف مواجهة حركة 
الزمن، ومعٌت ىذه الكلمة يف الرواية أي الذىاب إىل اؼبقربة جزء أساسي من 
شعور اإلنساف باستمرار اغبياة فهي ربمل كل دالالت اغبزف واػبوؼ؛ حزف 

اآلخر، فبا يوحي باؼبوت  على مفارقة األحباب الذين فقدوا الواحد تلو
اؼبتكرر، فهي تتخذ بعد فكري ونفسي وبفل بدالالت ـبتلفة تتوحد يف 
سياؽ أساسي يعكس مدى حضور اؼباضي يف نفوس السكاف وعبلقتهم 
ببيئتهم، وىي بذلك فظاء استحضار األحبة والبكاء على فراقهم والرجوع 

 باؼبكاف والذوباف فيو. واالمتزاجإىل األصل 
 الشاطئ
الرملي 
 الصخري

وىو مكاف مفتوح ؼبختلف األشخاص هبدوف فيو الراحة والطمأنينة اليت  - (181 –48)
تبعث يف النفس حالة من االنشراح بسبب رمالو اؼبمزوجة دبياه البحر 

 والصخور، حيث يأيت إليو أغلب السياح لقضاء العطل الصيفية.

حديقة 
 الجامعة

الطلبة الذين كانوا حاؼبُت بتغَت الواقع  باعتبار اعبامعة مكاف لتجمع - (42) 
السياسي، فهي دبثابة مكاف يفرغوف فيو ىواجسهم اؼبسيطرة عليهم وآالمهم 
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دوف خوؼ، وباعتبار اعبامعة مكاف لنشر الوعي والثقافة ونشر اغبماس من 
طرؼ الطلبة عند اللقاءات وخاصة يف اغبديقة فهي مكاف ذبمعهم وىي 

 نا مكاف اللقاء مع "ناديا".بالنسبة للبطل يف روايت
وغياب  واالكبراؼوقد وردت يف ىذه الرواية بكثرة نظرا لرمزىا للفساد  - (187-13) الحانــــة

القيم األخبلقية، ونبلحظ يف روايتنا بأف أغلب الشخصيات كانوا يذىبوف 
 إليها للنسياف أو احملاولة على األقل.

دث عنها ليبُت قمة الفساد إف حديث الروائي عنها مل يكن عبثا وإمبا رب
األخبلقي الذي وصلت إليو اؼبدينة باعتبارىا اؼبكاف األساس جملرى 

 األحداث.
وىو فضاء ؽبدـ الذات وسحقها وتعليمها اعبريبة، وىو مكاف اإلقامة  - (124-21) السجن

اعبربية يف شروط عقابية صارمة ذبعل النزيل هبا يتحوؿ من العامل اػبارجي 
وربوؿ قيمو وعاداتو إىل أمور ال معٌت ؽبا، ففيو تبدأ سلسلة إىل الذايت، 

العذابات اليت ال تنتهي إال باإلفراج عن السجُت وأحيانا تظل اآلثار مبلزمة 
 لو ؼبدة طويلة باعتباره ىو الوحيد الذي يعرؼ ىذه اؼبعاناة.

-68-59-58) الفندق
69-72-88) 

ساف، فهو ـبصص قبده من األماكن اؼبغلقة حيث يستقر فيو اإلن -
لئلقامة مثل البيت إال أف إقامتو غَت دائمة ذلك ألنو ـبصص لقضاء اؼبصاحل 
أو قضاء العطل وغَتىا، فهو كأي مكاف لئلقامة يبنح الراحة والطمأنينة من 
خبلؿ قياـ عمالو خبدمة الزائر خاصة عند توفَت الغرفة اؼببلئمة ؼبمارسة 

قى األجناس والثقافات، تتضارب فيو الشخصية أفعاؽبا اػباصة، كما يعد ملت
عض ، وقد ورد يف الرواية كمكاف إلقامة البطل لباالذباىاتاؼبصاحل وزبتلف 

 الوقت.
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مكتبة 
 باب الواد

باعتبار اؼبكتبة مكاف للقراءة واؼبطالعة، وىي رمز إىل الثقافة والتعليم  - (52-29)
بأصحاب العقوؿ  وتبادؿ اؼبعلومات بُت القراء، فهي أيضا فضاء لبللتقاء

الراقية من الكتاب والروائيُت والقراء، ففيها قبد معظم الكتب اؼبساعدة على 
 القياـ بأي حبث أو أي معلومة.

-68-59-48) العمارة
88) 

باعتبارىا مكونة من بيوت عّدة، وباعتبار البيوت دبثابة األساس الذي  -
مو وطموحاتو ينتمي إليو اإلنساف وينمي الشخصية وربتوي مشاعره وأحبل

وأفكاره منذ الصغر غالقا بابو دبا فيو من أسرار ومشاعره وقد عرّفو أو أشار 
البيت يشكل ؾبموع من الصور اليت تعطي اإلنسانية   «يف قولو غاستونإليو 

فهو ملجأ اإلنساف كمكاف للراحة واغبماية، حيث يقيو  ،(1) »فأوىاـ التواز 
هو من أخطار يف اػبارج، فهو من حر الصيف وبرد الشتاء وكل ما يواج

 وبقق ذاتو من خبللو.

-62-46-48) الغرفة
68-88-85) 

يف الفضاء اؼبكاين الذي يبلمس اإلنساف ذاتو يف أدؽ تفاصيلها  -
وحقائقها، فهي سبثل الكياف األوؿ واألخَت الذي يبلـز اإلنساف ذاتو، فهي 

الستقرار مبعث الروح، والغرفة ىي الرحم األوؿ لئلنساف، هبد فيها ا
 والسكينة والذكريات الشخصية الفردية.

نادي 
القمر 
 األحمر

وكثَتا ما وفبارسة ـبتلف النشاطات والفسحة  باالنفتاحىو مكاف يتميز  - (48) 
يقصده الزوار هبدؼ الًتويج عن النفس، وىو رمز للتحرر واإلنعتاؽ من 

راحتو التامة كما اؽبمـو واألحزاف، ويتميز بأجوائو اعبميلة يلقى اإلنساف فيو 
يشعره بالطمأنينة واألجواء السعيدة واألنس، فهو يستضيف شىت الزوار 

 .سواء للفرجة أو أعماؿ رياضية أو غَتىا

                                                           
 36غالب ىلسا، ص :غاستوف باشبلر: صباليات اؼبكاف، تر( 1)
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مقهى 
الحصان 
 البرونزي

وف ويتسامروف، وقد يكوف كاف لتجمع الكتاب والشعراء يتداكر فاؼبقهى م  - (136) 
و، فاؼبقهى ملتقى مكاف لتجمع العاطلُت عن العمل لنفث نبومهم في
تأسس حملور تواصل يالوالءات الفكرية ومنطلق ؽبا، كذلك إهنا فضاء مفتوح 

بُت السكاف والوسيلة الوحيدة لتلقي األخبار واإلطبلع على اؼبستجدات، 
إىل جانب ىذا يتخذ طابعا متميزا هبعلو دبثابة نقطة اللقاء واؼبيبلد الوحيد 

 للشخصيات الرواية.

مكاف للشرب يذىب إليو غالبية الناس الذين يشعروف بالقلق أو غَته  - (122-128-68) بار باريس
لكي يشربوا حىت الثمالة وينسوا قليبل مشاكلهم، وىو ملجأ أغلب الفاقدين 

 ،للحياة ال سبيل ؽبم سوى الشرب والسكر والعيش اغبر كما يعتقدوف
 لتحقيق متعة داخلية سرعاف ما تنتهي.

ثانوية 
 المقراني

وىي مكاف مفتوح للطلبة فقط، رمز للعم والثقافة واإلنفتاح كبو العامل  - (54) 
اػبارجي، مكمبل الطالب فيها دراستو بعد أف ينتهي من مرحلتُت من 
الدراسة لينتقل بعدىا إىل اؼبرحلة األخَتة من مساره الدراسي وىي اعبامعة 

 منتهيا الدراسات العليا بعد مسَتة من العطاء الدراسي.
ومن خبلؿ ،عرب عن حضارة وتقدـ األمم من خبلؿ ما يقـو بو الطلبة كما ت

 إكماؿ ونيل شهادة البكالوريا.
 

 :اأنواع األماكن وبنيته - 3
لو دور كبَت يف النص الروائي إذ أنو ال يظهر يف الرواية ظهورا عشوائيا وإمبا يتم اختياره إف اؼبكاف يف الرواية 

 بعناية.
يبكن أف يكوف غرفة   « ذباب( بعض األماكن اؼبفتوحة واألماكن اؼبغلقة، واؼبكافازبذت رواية )أرخبيل ال

أو بيت أو مدرسة ... وقد تصاحب وصف الكاتب لو مشاعر بالنسبة لؤلشخاص ليكوف لدى الشخصية مكاف 
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ء ال ضا فضاأليف يشبو اؼبنزؿ الذي يقضي فيو اإلنساف طفولتو فيتوؽ إىل العودة إليو ...وقد يكوف ىذا اؼبكاف أي
 .(1) »والصحراء واؼبدينة أو متنقل كالسفينة  يبكن إغبلقو كالشارع

إف تشخيص اؼبكاف يف  « واؼبكاف كما عرفنا سابقا عنصر أساسي من العناصر اؼبكونة للعمل السردي
بالدور نفسو  مل الوقوع دبعٌت يوىم بواقعيتها إنو يقـوتالرواية ىو الذي هبعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شيئا ؿب

الذي يقـو بو الديكور واػبشبة يف اؼبسرح وطبيعي أف أي حدث ال يتصور وقوعو إال ضمن إطار مكاين 
 .(2) »معُت

أي أف اؼبكاف لو نفس الدور الذي يقـو بو الديكور واػبشبة يف اؼبسرح وأف أي حدث ال وبدث إال ضمن 
اؼبكانية يف رواية " أرخبيل الذباب " عن طريق حصر إطار مكاين معُت ومن خبلؿ كل ىذا سنحاوؿ رسم البنية 

 األمكنة اليت جرت فيها األحداث.

 األماكن المفتوحة في الرواية: - أ
بالًتدد   « ازبذت رواية "أرخبيل الذباب" بعض األماكن منفتحة على الطبيعة، فبا يسمح ىذا اؼبكاف للفرد

ؿ بالعرؼ االجتماعي. أي فبارسة سلوؾ غَت عليو يف أي وقت يشاء من دوف قيد أو شرط، مع عدـ اإلخبل
 .(3) »سوي يرفضو اجملتمع كالسرقة والعدوانية
اؼبباشر مع اآلخرين، وقد كاف بطل رواية "أرخبيل الذباب" ينتقل  باالتصاؿويسمح أيضا اؼبكاف اؼبفتوح 

 د ضيقة، يشكل فضاء حيز مكاين خارجي ال ربّده حدو   «من مكاف آلخر يف الرواية واؼبكاف اؼبفتوح كذلك ىو
 . (4) »رحبا وغالبا ما يكوف لوحة طبيعية يف اؽبواء  الطلق 

وقد زبضع األماكن الختبلفات يف شكلها اؽبندسي تفرضها طبيعة تكوينها، فبا هبعلها متنوعة من رواية 
 ىا فيما يلي:ألخرى ويف الرواية الواحدة أيضا. واألماكن اؼبفتوحة اليت كاف ؽبا حضور يف الرواية يبكن حصر 

 
 

                                                           
 .185ـ، ص 2003، التفكيك، دار اؼبسَتة، األردف، د.ط إبراىيم ؿبمود خليل: النقد األديب اغبديث إىل (1)
 .65ضبيد غبميداين: بنية النص السردي، ص  (2)
 .80، ص 2009، 1حسن: اؼبكاف يف الرواية البحرينية، فراديس للنشر والتوزيع، فبلكة البحرين، ط فهد (3)
 .51ـ، ص 2009أوريدة عبود: اؼبكاف يف القصة القصَتة اعبزائرية الثورية )دراسة بنيوية لنفوس ثائرة(، دار األمل للطباعة والنشر، دط،  (4)
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  العاصمة:
سبثل مدينة العاصمة الفضاء الواسع، وىي تشغل حيزا جملرى أحداث الرواية والراوي ىو ىنا ذكر اإلسم 
اغبقيقي للمدينة وىي العاصمة، وىي ذلك الفضاء الذي انتقلت إليو ىواجس األبطاؿ من خوؼ وضياع 

ر ... مل يلتفت إليها على اإلطبلؽ مل وباوؿ حىت كانت مدينة العاصمة مثل لوحة رظبها فناف وانتح«وتيو،
ويف أوؿ تقاطع معها يسقط البطل على العاصمة كل  .(1) »التكهن على أي صورة ستكوف ... ؾبرد لوحة ...

 .(2) »العاصمة ىوائها ملوث وحبها دافئ   «أحاسيسو وكأمبا ىي اآلشبة مع أهنا صباد يف الواقع
العاصمة ...   « م بالفضاء العاصمي، أصبحت تصرخ أوجاعهم وآالمهمألف أبطاؿ الرواية سباىت روحه

الصخب اؼبفعم باعبري، اغبلم الذي يسكن األسوار واؼبباين واغبكايات، كوشم وبكي األسطورة ويفجر الغوايات 
لعاصمة القديبة اليت تضيع لئلنساف معناه يف غربتو، غربتو يف منفاه ... يف خبلصة الزمن الذي ال نقبض عليو، ا

 إذف ىي صورة اؼبدينة اإلنساف الذي أذنبت كما أذنب ىو. .(3) »تغازؿ جروحها القديبة وسبضي 
العاصمة تناـ باكرا، صار اعبميع متأكد من الساعة اليت يهربوف فيها إىل بيوهتم وحىت يف اغبانات اليت  «

 .(4) »تتظاىر بتحدي اػبوؼ فإف ىناؾ ساعة ؿبددة يتوقف عندىا أفق السكر ... 
 جدوى غبياتو يصبح ال يهتم إذ ما دانبو خطر اؼبوت. فاإلنساف حينما يشعر ببل

  وىران:
وتعد مدينة وىراف أيضا من بُت أكرب مدف اعبزائر واليت دارت بعض أحداث الرواية فيها واليت شهدت 

 الوضع اؼبأساوي الذي حدث ألبطاؿ الرواية وكذلك ؼبدف اعبزائر األخرى.
منذ  .(5) »ىراف صباح السبت متعبا ومنهكا، كانت حرارة الشمس سبنح اعبو رتابة فبلة وصلت إىل و  «

 البدء يف سرد األحداث اليت جرت يف وىراف تبدوا يف حالة ليست أفضل من العاصمة.
وىراف كانت ـبيفة وشرسة أكثر من مرة شعرت هبذا اإلحساس وأنا أذبوؿ داخل شوارعها اؼبتداخلة  «

 ارسة اغبياة بكل شهوانيةيلة ويف قلب صباؽبا يسكن نداء ـبيف للذة واالندفاع األعمى كبو فبلكنها كانت صب
                                                           

 .27بشَت مفيت: أرخبيل الذباب، ص ( 1)
 .16اؼبصدر نفسو، ص( 2)
 .16، 15اؼبصدر نفسو، ص ( 3)
 .107اؼبصدر نفسو، ص ( 4)
 .58، ص نفسواؼبصدر  (5)
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ومن خبلؿ ربدث .(1) »والتقاط حرارة الزمن الوىراين الذي عرؼ كل أنواع االنتهاكات واألحبلـ الكبَتة ...
 الراوي عن مدينة وىراف يتبُت لنا أهنا تبدوا وحشا إذا ما زارىا ستنقض عليو.

وبؤرة الستبلب اإلنساف  واالكبطاطشر ظاـ متكامل ونسيج ؿبكم من قيم الن  « فاؼبدينة إذف أصبحت
فضبل على أف تشوه يف القيم كاف سببا يف اختبلؼ األفكار اليت تولدت  .(2) »وتغريبو عن إنسانيتو ووعيو لذاتو 

 عنها صراعات أدت إىل انتشار مظاىر العنف.

 الصحراء:
األماكن الواسعة كما أهنا تشكل اؼبساحة األكرب يف وطننا العريب إال أهنا مهمشة، وكاف  تعد الصحراء من

بنيت اؼبدف واإلنساف ىاجر  اإلنساف العريب هبد نفسو يف الصحراء لثرائها إال أهنا أصبحت مكاف مهمش عندما
رد فيو اإلنساف إال من وبالنسبة يل كانت رحليت إىل الصحراء ... ىي آخر أسفاري إىل مكاف يتج « منها. 

ىنا قبد "ؿبمود الرباين" قد سافر إىل الصحراء ىروبا من واقعو إىل  .(3) »والطبيعة واؼبوت ...عبلقتو بالذاكرة 
 مكاف يتجرد فيو اإلنساف من ماضيو اؼبؤمل واؼبآسي الذي عاشها.

 المقبرة:
اغبياة بالنسبة للكائن اغبي وانتقالو إىل عامل تعد اؼبقربة ىي اغبفرة اليت ربتوي اعبسد بعد فنائو لتعٍت هناية 

ال ضوضاء ال حرس .. ال تلفزيوف .. ال حركة .. كانت اؼبقربة يف غاية اعبماؿ. يف غاية الكآبة، مل أكن «آخر 
فالراوي ىنا يرى .  (4) »أدري أبدا أف شبة مقابر يبكنها أف تدفعٍت إىل مثل ىذا اإلحساس العميق جبماؽبا الفائق 

 اؼبقربة ىي اؼبكاف األفضل واألصبل يف حالة مثل حالتو اليائسة والكئيبة.بأف 
وأنا أتذكر كل يـو عندما انتحر عزيز الصايف كيف صارت يل عبلقة خاصة مع اؼبقربة   « يقوؿ أيضا )س(

 .(5) »كيف صرت أتبلقى مع اؼبوتى باستمرار 
 

                                                           
 .68، ص السابقاؼبصدر  (1)
 .104عالية ؿبمود صاحل: البناء السردي يف روايات إلياس خوري، ص (2)
 .143بشَت مفيت: أرخبيل الذباب، ص  (3)
 .14، ص نفسواؼبصدر  (4)
 .82نفسو، ص اؼبصدر  (5)
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 البحر:
زبفيفو من معاناة كونو يعد مصدرا للرزؽ إضافة إىل    « لقد تعامل اإلنساف مع البحر اقتصاديا واجتماعيا

ويف رواية "أرخبيل  .(1) »و لو من راحة وطمأنينة، فبا جعلو عنصرا فعاال وحاضرا يف السرد الروائياإلنساف دبا يبثل
رائحة البحر تصلٍت من  « الذباب" قبد أف البحر كاف حاضرا كبنية مكانية وكل ما ورد فيها جاء كاآليت:

والبحر كمكاف مفتوح فهو يعرب عن كل ما ىو صبيل يعرب عن العادة واؽبدوء واغبرية حيث اؽبروب من  .(2) »يدبع
 قيود اؼبشاغل اليومية.

 الشاطئ الرملي الصخري:
يبثل الشاطئ اؼبكاف الذي يلجأ إليو اإلنساف للشعور بالراحة واؽبدوء واؽبروب من اؼبشاكل وقبد الشاطئ 

عادة ما كاف ظبَت يفضل الذىاب إىل شاطئ بالقرب من بيوت قصديرية يسكنها  « قوؿ الراوي ورد يف الرواية يف
كل أكباء الشاطئ الرملي والصخري ... مل   ن أكباء الببلد ... بقيت أحبث حيثسكارى ومزطولوف ومتشردوف م

زطولوف واؼبتشردوف وىو .ومن خبلؿ ىذا نفهم بأف "ظبَت" يعد ىو أيضا من بُت ىؤالء اؼب(3) »يكن ىناؾ أي أمل
 يذىب إىل ىذا اؼبكاف ىروبا من اؼبشاكل.

 الحديقة: 
حضرت لفظة اغبديقة يف الرواية "أرخبيل الذباب" لكن يف سطر واحد جاءت على لساف الراوي البطل  لقد

نوبرية لتقرأ وطبنت أهنا قد ذبلس يف اغبديقة الص  « حينما كاف ذاىب إىل حديقة اعبامعة لبللتقاء بػ"ناديا" فقاؿ:
 .(4) »أحد كتبها وبالفعل كانت جالسة لوحدىا 

، إال أنو اغتنم  فهنا ىذا اؼبكاف يعرب عن حياة يبلؤىا جو من السعادة والفرح والراحة رغم الوضع اؼبتأـز
 فرصة اللقاء "بناديا" ليعيش غبظات اغبب والسعادة معها بعيدا عن الصراع اليومي.

 مشل العشق واغبب والسعادة. فكاف ىذا اؼبكاف سببا يف مل

                                                           
 .145فهد حسن: اؼبكاف يف الرواية البحرينية، ص  (1)
 .12بشَت مفيت: أرخبيل الذباب، ص  (2)
 .40اؼبصدر نفسو، ص  (3)
 .              42، ص نفسواؼبصدر  (4)
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 الجامعة:
ح وىي رمز للعلم والثقافة واالنفتاح كبو العامل اػبارجي، كما أهنا تعرب عن ىي عبارة عن مكاف مفتو 

 اغبضارة وتقدـ األمم من خبلؿ األحباث اليت تقـو فيها.
كنت أعلم أهنا حتما  « ويف الرواية كانت اعبامعة مكاف التقاء البطل )س( حببيبتو "ناديا" وقبد ذلك:

فالبطل ذىب إىل اعبامعة من أجل االلتقاء حببيبتو "ناديا"، كما وردت لفظة اعبامعة  .(1) »ستذىب إىل اعبامعة
 تبلقيت مع طفوليت باعبامعة وسرنا يف طريق واحد لكن أحبلـ طفوليت ظلت عنيفة  « أيضا يف قولو وىو يتذكر

 يتذكر مرحلة طفولتو.فالراوي ىنا  .(2)  »وأحبلمي ظلت غريبة

 األماكن المغلقة في الرواية: -ب
الفضاء اؼبغلق ىو الفضاء الضمٍت اجملرد، الذي ربده أبعاد ىندسية وليس لو أية قوة تعبَتية، أو بعد 

فهو عبارة عن مساحة خالية تتصف باغبدودية حبيث أف الفعل فيو ال يتجاوز اإلطار احملدود وهبسد ىذا « تأويلي
لفضاء صورا مكانية متعددة مألوفة مثل: البيت، الغرفة، ... وتتميز ىذه الصورة دبميزات أنبها عبلقة الصنف من ا

ورواية "أرخبيل الذباب" ربتوي عدة أماكن . (3) »واألماف ، وقد تكوف فبيزات سلبية معارضة والدؼءاأللفة 
 مغلقة وىي:

 الحانة: 
اللفظة يف الرواية عدة مرات وذلك لًتدد البطل إليها وقبد تعد اغبانة من األماكن اؼبغلقة ولقد وردت ىذه 

صاحب اغبانة ينصحٍت  « فالبطل ىنا ىبربنا عن حالة اغبانة. كما قبد أيضا .(4)» اغبانة باردة « منها يف الرواية
كثر لو فيها أفالراوي ىنا ىبربنا بأف صاحب اغبانة ينصحو باػبروج من ىذه اغبانة الذي أصبح . (5) »أف أخرج

 من سبعة سنوات.

                                                           
 .42، ص السابقاؼبصدر ( 1)

  .   105اؼبصدر نفسو، ص( 2)

 .38، ص 1990، 1عز الدين اؼبناصرة: شهادة يف شعرية األمكنة، ؾبلة فصلية، تصدرىا اعباحظية، العدد( 3)

 .07بشَت مفيت، أرخبيل الذباب، ص  (4)
 .09اؼبصدر نفسو، ص  (5)
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وتعد اغبانة من أكثر األماكن اليت كاف الراوي يلجأ إليها وهبلس فيها وىي عبارة عن مكاف يبكث فيو من 
 أجل الشرب واؽبروب من الليل اؼبظلم واؼبخيف.

 السجن:
اؼبخيفة   اليت تتم فيها سلب حرية اإلنساف وىي معروفة بأسوارىا، وقضباهنا اغبديدية  «األمكنة اؼبغلقة من 

حرية فهو يتميز باالنغبلؽ وربديد كما أهنا تعترب رمز للنفي، والعزلة والكبت، وىو أشد األمكنة ضيقا وسلبا لل
 .(1) »حرية اغبركة وىو مصدر اؼبرارة واألمل اليت تتضح مشاعر الشخصيات اليت توجد داخلو

بسبب فقداف والدي الذي رمي يف  عندما ماتت أمي من فرط حزهنا « ولقد وردت لفظة السجن يف الرواية
 فهنا البطل )س( يروي لنا سبب دخوؿ أبوه إىل السجن. .(2) »السجن كالكلب أصبحت أمك أمي

 الفندق:
، وصلت إىل وىراف  « يعد الفندؽ من األماكن اؼبغلقة وىو مكاف للراحة ومكاف يلجأ إليو اإلنساف للنـو

 .(3) »فبلة استقريت يف أوؿ فندؽ صادفٍت سبنح اعبو رتابة صباح السبت متعبا ومنهكا، وكانت حرارة الشمس
 ويعد الفندؽ ىو اؼبكاف الذي استقر فيو البطل )س( عندما سافر إىل وىراف للبحث عن "ناديا".

 فالفندؽ ىو مكاف ـبصص لئلقامة مثل البيت، إال أف إقامتو غَت دائمة ذلك ألنو ـبصص لقضاء اؼبصاحل.
قبد أيضا لفظة الفندؽ واردة يف الرواية من خبلؿ قوؿ . (4) »وأخذت سيارة أجرة  خرجت مساءا من الفندؽ «

فالفندؽ يعد من األماكن اؼبغلقة  .(5) »صباحا بالفندؽ، الغرفة نفسها، أين كنت؟ ... استيقظت « البطل )س(
 يف الرواية.

 مكتبة باب الواد:
ؿبمود الرباين"، وىي اؼبكاف الذي يلجأ إليو اؼبكتبة وىي اؼبكاف األكثر حضور يف الرواية وىي مكتبة "

اؼبثقفُت والقراء لشراء الكتب للمطالعة ولقد كاف البطل )س( يلجأ بكثرة للمكتبة، كما كانت أيضا "ناديا" من 

                                                           
 .65، ص 1987، 1392عبد اغبميد بورايو: اؼبكاف والزماف يف الرواية اعبزائرية، ؾبلة اجملاىد، اعبزائر، العدد  (1)
 .21بشَت مفيت: أرخبيل الذباب، ص (2)
 .59اؼبصدر نفسو، ص  (3)
 .60، ص نفسواؼبصدر   (4)
 .29اؼبصدر نفسو، ص  (5)
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ؿبمود الرباين صاحب مكتبة صغَتة حبي باب «  الزبائن الذين كانوا يذىبوف إىل اؼبكتبة، وقد وردت اللفظة يف
ومرة عندما التقيت بسمَت اؽبادي دبكتبة  « ا قبد أيضا:نا يعرفنا بصاحب اؼبكتبة، كمفهو ى .(1) »الواد

      فتحت أبواب اؼبكتبة صباح يـو « .(3) »تركت ؿبمود يف مكتبتو وسرت على أثرىا « وأيضا: .(2) »الرباين
 وكل ىذه اعبمل وردت فيها لفظة اؼبكتبة. .(4) »السبت

 الغرفة:
       زا مهما يف حياة اإلنساف إذ يكوف مصدر الراحة واألمن والطمأنينة فيلعب دورا كبَتا الغرفة تشغل حي

داخل الغرفة اؼبغلقة علّي  « يف اعبانب النفسي لئلنساف، ولقد جاءت لفظة الغرفة يف الرواية على النحو اآليت:
عيش يف حالة من الكوابيس فهو فهنا قبد البطل ي .(5) »أشاىد جثيت تسبح فوؽ دماء ذبرفها إىل أرض أخرى

فهو وبس بأف الغرفة باردة على الرغم من  .(6) »الغرفة باردة  « بيس اليت تبلحقو، كما قبد أيضاايتصارع مع الكو 
 من أهنا غَت باردة.

  العمارة:
العمارة ىي اؼبكاف الذي يعيش فيو ؾبموعة من السكاف ولكل شخص مسكنو اػباص يف تلك العمارة،  

وصلت أخَتا إىل اغبي مث صعدت سبلمل  « ه اللفظة غَت بارز يف الرواية فنجد مثبل يف قولو:كاف حضور ىذ
ىنا كاف البطل يف حالة ذعر على صديقو ظبَت فكاف مصارع يف البحث عليو  .(7) »بسرعة  (AU25)العمارة 

 فصعد سبلمل العمارة بسرعة للبحث عليو يف بيتو.
مث تأكد يل أهنا العمارة ذاهتا وأف علّي أف أصعد الطابق  « كما قبد أيضا اللفظة يف قوؿ )س(

 فالبطل )س( ىنا ذىب إىل عمارة "عيسى" حبيب "ناديا" األوؿ ليسألو عن مكاف "ناديا"..(8) »الثاين

                                                           
 .29، ص السابقاؼبصدر  (1)
 .30اؼبصدر نفسو ، ص ( 2)
 .42اؼبصدر نفسو، ص  (3)
 .123اؼبصدر نفسو، ص  (4)
 .85اؼبصدر نفسو، ص  (5)
 .85اؼبصدر نفسو، ص  (6)
 .40، ص نفسواؼبصدر  (7)
 .59اؼبصدر نفسو، ص (8)
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 مقهى الحصان البرونزي:
 (1). »عاـويعد اؼبقهى بيت األلفة ال « ر يف الرواية كإطار مكاين غَت أف حضوره كاف بسيط يف الرواية،وبض

كما وردت   .(2) »هبب أف أكوف بساحة األبيار  دبقهى مفًتؽ الطرؽ   « وقد جاءت لفظة اؼبقهى يف الرواية:
 (3) .»وطلب مٍت أف أجلس معا يف إحدى اؼبقاىي  « أيضا

 ىبربنا الرباين عن اغبالة اليت وصل إليها "ظبَت" وجاء عنده وطلب منو أف هبلس يف مقهى وأخربه بأنو يفكر
 يف وضع جيد غبياتو.

 البار:
، وغياب القيم األخبلقية كاف لو حضور غَت بارز يف واالكبراؼمن األمكنة اؼبغلقة، وىو رمز للفساد 

ىنا قبد البطل الثاين وىو "ؿبمود  .(4) »كنت أيامها أعمل بإحدى البارات الباريسية    « الرواية، وقبد يف الرواية
 ذي يعمل فيو يف اػبارج يف فًتة االستعمار الفرنسي للجزائر.الرباين" فهو ىبرب عن اؼبكاف ال

 ويعد "الرباين" ىذا اؼبكاف مكاف حقَت ومكاف تعيس لو. .(5) »وعدت إىل البار الباريسي القبيح  «

 الثانوية:
بطل تعد الثانوية مكاف للعلم والًتبية، والثقافة، ويف الرواية كانت الثانوية سبثل اؼبكاف الذي يدرس فيو ال

وتعد ثانوية اؼبقراين ىي اؼبكاف الذي كاف يدرس  .(6) »كاف طبلب قسم النهائي بثانوية اؼبقراين  « )س( فيقوؿ:
 فيو البطل )س(.

والتبلعب بصورة  « حقيقة  كأهناها ظبة الوقعية، فتبدوا الرواية  وصف األماكن يف ىذه الرواية يضفي علي
صى اغبدود فإسقاط اغبالة الفكرية أو النفسية لؤلبطاؿ على احمليط الذي اؼبكاف يف الرواية يبكن استغبللو إىل أق

                                                           
 .197، ص1994، 1شاكر النابلسي: صباليات اؼبكاف يف الرواية العربية، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت، ط (1)
 .60بشَت مفيت: أرخبيل الذباب، ص (2)
 .103اؼبصدر نفسو، ص (3)
 .120اؼبصدر نفسو، ص  (4)
 .  122ص  ،اؼبصدر نفسو (5)
 .54، صنفسواؼبصدر  (6)
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يوجدوف فيو، هبعل للمكاف داللة تفوؽ دوره اؼبألوؼ كديكور أو كوسيط يؤطر األحداث إنو يتحوؿ يف ىذه 
 . (1) »ويقتحم حالة السرد نفسو من أغبلؿ الوصف ةاغبالة إىل ؿباور حقيقي

ية حبياة اإلنساف إذ أنو يعترب من صميم مكونات وجوده ؼبكاف صلة قو ة اومن ىنا يبكن القوؿ أف حقيق
إحدى العبلمات اؼبميزة للكتابة الروائية اعبديدة،  « بوصفو جزء مهما يف عملية تفاعلو وتواصلو مع اغبياة إذ أنو

 . (2) »أية كتابة روائية تريد لنفسها أف تكوف جديدة 
ن اؼبكونات اغبكائية اليت تشكل بنية النص الروائي فهو العنصر ويف األخَت يبكن القوؿ أف الفضاء م

األساسي الذي يتطلبو اغبدث األويل للنص، إذ ال يبكن للحدث أف يتم يف الفراغ بل ال بد من مكاف يقع فيو، 
 وقد ذبسد ىذا اؼبكوف بكل أنواعو يف الرواية من فضاء مغلق وفضاء مفتوح.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .71ضبيد غبمياين: بنية النص السردي، ص  (1)
 .60: شعرية الفضاء السردي، ص قبمي حسن (2)
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 الروائية: بنية الشخصية –ثالثا 
 الشخصية بين المفهوم والبناء: -1
 الداللة المعجمية لمصطلح الشخصية: -أ

: صباعة شخص اإلنساف وغَته، مذكر، ص  خ  : الش  ص  خ  ش   « البن منظور "" (لساف العرب) جاء يف
لو  لشخص: كل جسماسواء اإلنساف وغَته تراه من بعيد. ص  خ  ، والش  اص  خ  وش   وص  خ  وش   اص  خ  ش  واعبمع أ  

فلفظ  .(1)  »ارتفاع وظهور، واؼبراد بو إثبات الذات فاستعَت ؽبا لفظ الشخص. والشخوص السَت من بلد إىل بلد
 الشخص إذف تطلق على كل ذات وتعٍت الشكل أو اعبسم وإثبات الذات.

ة كقولك يص  خ  ة ش  أ  ر  ا وام  وصً خ  ا وش  اصً خ  ش  : رأيت أ  ص  خ  ش    «كما قبد تعريف آخر يف " أساس الببلغة "
 .(2) »فبلف بفبلف إذا اغتابو ص  خ  ش  ومن اجملاز شخص الشيء إذا عينو وأ   و  ت  ص  خ  ش  ص من مكانو وأ  خ  جسيمة وش  

 ويعٍت اعبسم واؼبكانة.
وصا: ارتفع وبدأ من بعيد، شخص فبلف شخاصة ضخم خ  الشيء شٌ  ص  خ  ش    «أما يف اؼبعجم الوسيط:

الشخص: كل جسم لو ارتفاع وظهور وغلب يف اإلنساف ة، يص  خ  وىي ش   يص  خ  وعظم جسمو فهو ش  
والشخصية: صفات سبيز الشخص من غَته ويقاؿ فبلف ذو شخصية قوية ذو صفات متميزة وإرادة وكياف 

 ومعناه الشخص سواء ذكر أو أنثى وما يتميز بو من صفات دوف غَته من إرادة وكياف.. (3)  »مستقل

 الداللة االصطالحية: -ب
لشخصية من الناحية اإلصطبلحية عنصرا ؿبوريا يف كل سرد، حبيث ال يبكن تصوير رواية يبثل عنصر ا

 (4).  »بدوف شخصيات، ومن مث كاف التشخيص ىو ؿبور  التجربة الروائية
فيقاؿ  ومع ىذا زبتلف اؼبقاربات والنظريات حوؿ مفهـو الشخصية وتصل إىل حد التضارب والتناقض.

 الرواية سلبا أو إهبابا أما من ال يشارؾ يف اغبدث ال ينتمي إىل الشخصيات بل كل مشارؾ يف أحداث     «أف:
 

                                                           
      .                                                                                                           494 -493ابن منظور: لساف العرب، ص (1)
 .412الزـبشري: أساس الببلغة، ص  (2)
 .475معجم اللغة العربية: اؼبعجم الوسيط، ص (3)
 .231، ص 1995، 1روجرب ىينكل: قراءة الرواية، تر: صبلح رزؽ، دار اآلداب، لبناف ط (4)
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 (1) .»يعد جزءا من الوصف 
الكائن البشري ؾبسد دبعايَت ـبتلفة أو أهنا الشخص اؼبتخيل الذي  «فيما يذىب البعض إىل تعريفها بأهنا: 

خصية ىي كائن، كما يبكن أف تكوف ؾبرد وىذا يعٍت بأف الش .(2)  »ي يقـو بالدور يف تطور اغبدث القصص
 شخص متخيل يقـو بدور يف العمل القصصي.

أىم مكونات العمل اغبكائي، ألهنا سبثل العنصر اغبيوي، الذي  «كما تعترب الشخصية أيضا من بُت
 (3).»يضطلع دبختلف األفعاؿ 

لنقدي، وىذا العنصر قد ورغم أنبيتها كعنصر حيوي حكائي، إال أهنا ظلت رغم ذلك مقصية من الدرس ا
مت هتميشو من قبل الدراسات النقدية وما يفسر ىذا التهميش واإلقصاء ىو اعتبار الشخصية ىي ؾبرد عنصر 

ؾبرد عنصر  «أرسطو بأف الشخصية ىي: اعتبارثانوي خاضع للحدث الروائي فقط، وما يدؿ على ىذا القوؿ 
 شخصية الروائية خاضعة ؼبفهـو اغبدث.أي دبعٌت ال. (4)»ثانوي، وخاضع كليا ؼبفهـو الفعل

 حُت بالغ الروائيوف يف « إال أف اػبضوع ؼبفهـو اغبدث سرعاف ما تبدؿ مع حلوؿ القرف التاسع عشر،
جعل الشخصية تعامل على أساس أهنا كائن حي لو وجود فيزيقي فتوصف مبلؿبها، وقامتها وصوهتا، مبلبسها 

  (5).» (قائها )...ش)...( وآالمها، وسعادهتا و 
إف  «يف وصف مبلمح الشخصية أكد عليها " عبد اؼبالك مرتاض " يف قوؿ:  االىتماـوىذه العناية و 

من  واالجتماعيةالعناية الفائقة برسم الشخصية، أو بناءىا يف العمل الروائي كاف لو ارتباط هبيمنة النزعة التارىبية 
 .(6)»وجهة، وىيمنة اإليديولوجية السياسية من جهة أخرى 

وما يبُت من خبلؿ القولُت السابقُت ىو أف الشخصية كسرت قيود اػبضوع ؼببدأ اغبدث الروائي وانتهجت 
بذلك منهجا مغايرا ؼبا كانت عليو حيث اعتربت على أهنا كائن حي يلـز على الروائي وصفو وصفا شامبل يفرض 

يف القرف  «" حسن حبراوي " حُت يقوؿ بأف:عليو العناية الفائقة بوصف صبيع  مبلمح الشخصية وىذا ما يؤيده 

                                                           
 .115عبد اؼبنعم زكريا القاضي: البنية السردية يف الرواية، ص  (1)
 .113، ص2000جواف 13يف القصة، ؾبلة العلـو االنسانية، العدد، صبيلة قسيموف: الشخصية  (2)
 .87، ص 1997، 1سعيد يقطُت: قاؿ الروائي، البنيات اغبكائية يف السَتة الشعبية، اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بَتوت، ط (3)
 .34أضبد مرشد: البنية والداللة يف روايات ابراىيم نصر اهلل، ص  (4)
 .76د اؼبالك مرتاض: يف نظرية الرواية، ص عب (5)
 .76اؼبرجع نفسو، ص  (6)
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التاسع عشر احتلت الشخصية مكانا بارزا يف الفن الروائي، أصبح وجودىا اؼبستقل عن اغبدث، بل أصبحت 
 .(1) »أحداث نفسها مبنية أساسا المتدادنا دبزيد من اؼبعرفة بالشخصيات أو لتقدًن شخصيات جديدة 

رف التاسع عشر ىو حبق قرف ظبو الشخصية الروائية واستقبلؽبا عن ومن خبلؿ ىذا القوؿ نستنتج بأف الق
 اغبدث، وأصبحت كل عناصر السرد تعمل على إضاءة مبلمح الشخصية.

الشخصية تسخر إلقباز اغبدث الذي وكل الكاتب إليها إقبازه.  « كما يعترب " عبد اؼبالك مرتاض " بأف:
  .(2)»  اتو، وتصوراتو وإيديولوجية: أي فلسفة من اغبياةوىي زبضع يف ذلك لصرامة الكاتب وتقنيات إجراء

واألمر اؼببلحظ من خبلؿ ىذا القوؿ ىو الدور البارز الذي يلعبو الكاتب يف تقدًن الشخصيات، كما ىو 
 اغباؿ عليو يف الرواية.

ة على اؼبرحلداال  الشخصية الروائية يبكن أف تكوف مؤشرا « يف قولو بأف: "أضبد مرشد "كما يرى
االجتماعية التارىبية اليت يعيشها وتعرب عنها، حيث تكشف عن نظرهتا الواعية إىل العامل، وىذه النظرة ىي أرقى 

 .(3)»أشكاؿ الفكر لدى اإلنساف وموقف خبلؼ لديهم يف امتبلؾ الواقع صباليا 
تمد عليها يف ومن خبلؿ ىذا القوؿ يبكننا أف نستخلص بأف الشخصية تعد من بُت أىم اؼبقاييس اليت يع

الكشف عن مقدرة الكاتب أو الروائي ومدى جدارتو يف كيفية توظيف الشخصيات ضمن التوافق بُت الواقع 
 االجتماعي واحمليط الذي نعيش فيو.

ومن خبلؿ ىذه التعاريف اليت تطرقنا إليها يًتاءى لنا بأف الشخصية كانت قديبا مهمشة نوعا ما وكاف 
إال أهنا سرعاف ما أصبحت دبثابة ، شخص متخيل يقـو بعملو فقط يف النص القصصيينظر إليها على أهنا ؾبرد 

 تقنية وعنصر بارز وىم يف العمل السردي.

 وظائف الشخصية في العمل الروائي: -2
شخصيات خاصة تربز طبيعتها وتصرفاهتا وربدد أغراضها يف اغبياة وطريقة تفكَتىا لكل عمل روائي 
داث الرواية وأىدافها، وتًتجم خبايا نفوسها ومكنوناهتا ، والشخصيات يف ىذه الرواية ومعاعبتها للقضايا أو أح

                                                           
 .208حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي ) الفضاء، الزمن، الشخصية(، ص  (1)
 .76-75عبد اؼبالك مرتاض: يف نظرية الرواية، ص  (2)
 .33أضبد مرشد: البنية الداللية يف روايات إبراىيم نصر اهلل، ص  (3)
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ىي شخصيات من واقع قاس فرضتو العشرية السوداء فكانت معظم الشخصيات وكأهنا واقعية ربكي عن واقع 
 عبل حقيقية.معاش حقا أو ما كاف يصدـ الروائي بشَت مفيت الذي وظف ىذه الشخصيات وكأهنا حقيقية وردبا ف

وقد تنوعت شخصيات ىذه الرواية بُت رئيسية وثانوية وكذلك شخصيات ىامشية أو عابرة أو مهملة  
 كمشاركة يف العمل الروائي ال أكثر وال أقل وسنقـو بتحليل كل شخصية على حدة.

 الشخصيات الرئيسية: -أ
لفنية اليت يوظفها القاص لتمثل ما ىي الشخصيات البطلة اليت يقـو عليها العمل الروائي، وىي الشخصية ا

 قامت هبذا الدور يف روايتنا ىي: أراد تصويره أو التعبَت عنو من أفكار وأحاسيس، والشخصيات اليت 

 شخصية )س(: 
  وىي أوؿ شخصية تصادفنا يف الرواية وىو أحد من اؼبواطنُت اعبزائريُت، ويظهر من أوؿ الرواية إىل آخرىا

صورتو اؼبعارضة الثائرة عما وبصل يف الببلد من مشاكل واضطرابات أو ما يعرؼ بالعشرية ففي البداية ظهر لنا ب
السوداء وكذلك اضطرابو بسبب حبو لفتاة ؾبهولة أو باألحرى غامضة، فكل األحداث كانت مرتبطة بو وتغَتت 

خصية أهنا شخصية نامية بتغيَت مسار حياتو ويتضح لنا من خبلؿ الطريقة اليت اتبعها الكاتب يف تقدًن ىذه الش
 بتطور اإلحداث وأيضا ما طرأ عليو من أحداث وبالذات عند مقابلتو ؽبذه الفتاة.متطورة 

كما يتضح لنا الواقع الذي يعيش فيو واغبالة النفسية اؼبزرية اليت يعاين منها جراء قسوة اغبياة عليو سوء من ناحية 
صية )س( مثقفة واعية ؼبا وبدث حولو إال أنو ال يبلك أي الوطن أو من ناحية حبو، ويف نفس الوقت كانت شخ

 حيلة ؼبعاعبتها ويظل رىينة الوضع.
دبا نعٍت بو جؤه فافهذه الشخصية ىي احملور األساسي يف الرواية تنكشف للقارئ كلما تقدـ يف القصة وت  

أة خطَتة يف نقد نفسو وكاف من جانبها وعواطفها اإلنسانية اؼبعقدة وىي متطورة نامية يبتلك شجاعة نادرة وجر 
كما أنو يبلك حساسية الفناف . (1) »ال يبكن لنا أف نتقدـ إىل األماـ إف مل مبارس ىذا النوع من النقد « يردد بأنو

اؼبرىفة ومبلحظاتو الدقيقة وأكثر شفافية وصراحة وكثَت الطيبة حبيث ال يبكن أف تصور أنو يقدر على الشعور 
 ي أحد سواء أصدقاؤه أو غَتىم.بالعداوة أو الكراىية أل

                                                           
 . 129فيت: أرخبيل الذباب، صبشَت م( 1)



 " ة وانشغاالتها في رواية " أرخبيل الذبابآليات البنية السردي                    الفصل الثالث:

119 

 

وفبا نبلحظو من أحداث الرواية أنو تغَتت رؤيتو من خبلؿ ما عاناه مع تلك الفتاة اليت كانت غامضة 
معقدة لكنو وقع يف حبها مهما حاوؿ معرفة السر اؼبخفي وراءىا الذي ظل يقلقو دائما، فقد حاوؿ معرفة ذلك 

 حىت يرتاح قليبل فبا شعر بو.
بعثت برسالة  « َت زبتفي ىذه الشخصية تاركة وراءىا خرب انتحار كما ىو مدوف يف رسالةويف األخ

انتحاري إىل اعبميع .. مث ىكذا قررت أف أهني حيايت بالفعل .. أعرؼ بأنٍت جباف .. لكن كاف القرار حاظبا 
 ىذه اؼبرة ...

.. وأف اغبرب مل تكن واضحة .. مل تكن  ناديا .. حيثما تكوين .. اعلمي جيدا أف األمر كاف ؿببط من البداية
 .(1) »أبدا واضحة وحبنا أيضا .. وىذه القصة كذلك 

وىكذا أعلن انتحاره للجميع وىو يردد كلمة مل تكن اغبرب واضحة ولكن يبقى التساؤؿ حقا ىل انتحر 
 بالفعل أـ ؾبرد رسالة تركها ألنو وبس بأف حياتو مثل األموات. 

 ناديا: 
رئيسية تصادفنا يف الرواية من خبلؿ سَت أحداثها مع ؾبرى أحداث الشخصية األوىل  ىي ثاين شخصية

وىذه الشخصية غامضة ومعقدة من بداية أحداث الرواية وىي الشابة اليت أحبها )س( إال أف حياهتا يف كل مرة 
 ـبفيا ال يعلمو أحد تتعرؼ على شاب رببو ويتبادالف الشعور إىل درجة سبارس معو اغبب لًتحل تاركة وراءىا سر

وىي ابنة رجل مسؤوؿ يف الدولة تزوج أمها غصبا عنها إلخفاء عارىا أو كما يسميو والدىا لتكوف ناديا ليست 
ابنتو اغبقيقية فتحولت جراء ىذا إىل امرأة غامضة بسبب أفعاؿ والدىا غَت اغبقيقي الذي يبعد كل شخص وباوؿ 

منذ البداية فهمت  « مة العائلة ألهنا ال ربس بعائلتها كباقي العائبلتالتقرب منها لذلك ال تعرؼ ىي األخرى كل
حولتها وىكذا كانت ناديا ضحية لعوامل عّدة  .(2) »عبارتو "العائلة" أف اؼبقصود منها ليس أنا وأمي .. إمبا ىم 

دهتا إال أهنا كل إىل إنسانة غامضة أو قاسية نوعا ما فبل بد من أف تقاـو من أجل حبها حىت ال تصبح مثل وال
مرة تتعرؼ على شاب وببها مث تًتكو، لتعود هبا األقداـ إىل العاصمة أين التقت مع )س( وحدث معو نفس ما 
حدث ؼبا قبلو وقد تعرفت عليو عن طريق ؿبمود الرباين من خبلؿ مكتبتو وكما معروؼ عنها بأهنا ربب اؼبطالعة 

اللحظة األوىل ؼبا ربملو من مبلمح تشبو والدهتا لكنو مل يعًتؼ ؽبا  وللصدفة أنو أبوىا اغبقيقي حيث أنو عرفها من
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مع والدىا ومع األشخاص أصبحت ربكي لو عن أسرارىا اػباصة وعن عبلقاهتا  أهنابالسر وتبقى تزوره حىت 
وأيضا  ،اآلخرين، أي حياهتا بالكامل. وقد كانت ناديا شابة صبيلة مع شعرىا األسود الطويل وكبافة جسمها

لينتهي هبا اؼبطاؼ إىل  .مبلمح طفلة حرمت من صغرىا من اغبناف بسبب والدىا وقساوة الظروؼ اليت تعيشها
أما ناديا فقصة اختفائها ما تزاؿ تثَت  « االختفاء مثل كل مرة وسر اختفاءىا ال يزاؿ يثَت الشكوؾ واغبكايات

ىكذا مثل كل مرة زبتفي الشخصية الثانية وال و  .(1) »يات ال يعلم أحد ػأين اغبقيقة فيها من اػبياؿ ...حكا
 أحد يعلم مصَتىا.

 محمود البراني:
حىت أنو لو فصل ،وىو بدوره شخصية تعترب من الشخصيات الرئيسية وىو يظهر من بداية القصة إىل هنايتها 

ث تبُت بأنو وكل األحدا ،وحده وىو أحد الساردين يف ىذه الرواية باعتباره عايش إىل حد كبَت )س( و)ناديا(
    ةرجل وبب قراءة الكتب واؼبطالعة وبأف لو القدرة على أف يصبح كاتب مشهور أو ىذا ما تصورتو سيدة فرنسي

وذات يـو سأكتب أعماال  االختمارلكن تعجبت من أهنا رأت يف كاتبها اؼبفضل بل تصورتٍت عبقريا يف طور  «
ي إال فلسفة عدمية يفرضها عقل الفبلسفة وتقبلها روحهم مدىشة مثلما حدث لينتشيو وكافكا وكل سلبيايت ما ى

لكن بعد عودتو إىل اعبزائر فتح مكتبة صغَتة صبع فيها الكتب  ،ىذا ما كاف يعيشو يف إسبانيا .(2) »العلوية...
 حىت أصبحت تعج بالزبائن ومن بينهم )س( وأصدقاؤه.

ه تعرؼ على "ناديا" وعرّفها على )س( وىي وقد كاف دبثابة األب اغبنوف ؽبم ينصحهم ويرشدىم وىو بدور 
ها وىي األخرى أحبتو لتكوف ناديا أين التقى هبا وأحب ،ابنتو اغبقيقية من امرأة تعرؼ عليها ؼبا كاف مسافرا إلسبانيا

يف ذلك العصر نفسو عندما كنت مهاجرا يف اسبانيا وتعرفت على "فاطمة ح" وىي تتنزه بشوارع  « شبرة حبهما
تظة ووجهها وبمل ظبات وطن وكاف يرزخ ربت استعمار وحشي وعنيف. مل يكن لقاء الفرجة مدريد اؼبك

واية مث تدحرجت متدرجا يف معرفة هبا لغواالستئناس العادي، كانت غبظة ىبت يف كل مشاعر اغبب والصدؽ وا
 .(3) »حىت صار ما هبمعنا ىو اغبب نفسو ...
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منها واللقاء هبا ؾبددا عن طريق  االقًتابهما ومنعو من ورغم حبهما إال أف والد "فاطمة ح" اعًتض حب
ىذه ىي العبارات اليت كاف يستعملها والد فاطمة مع  .(1) »القتل ىو أىم وسيلة للنيل منك « التهديد بالقتل

ليستسلم يف النهاية جل لو أيادي يف كل مكاف تبلحقهما، ؿبمود، ورغم ؿباولتهما اؽبرب إال أف والدىا كاف ر 
ليبيع الكتب وقد أخذ ىذه اؼبهنة عن سيدة فرنسية تعرؼ عليها ؼبا كاف د إىل اعبزائر أين فتح مكتبة صغَتة ويعو 

وبقي مع مكتبتو الصغَت يؤانس كل زبوف يذىب عنده ألنو شخص لطيف جدا ويرأؼ بالناس حىت أنو  ،مسافر
 يشعر بأنو والد كل زبوف يتيم.

وبالنسبة يل كانت رحليت إىل الصحراء ... ىي  « ر شيء يفعلوويف األخَت كانت رحلتو إىل الصحراء آخ
وىذه آخر كلمات . (2) »آخر أسفاري إىل مكاف يتجرد فيو اإلنساف إال من عبلقتو بالذاكرة والطبيعة واؼبوت..

 نطق هبا أو كتبها الرباين.

 الشخصيات الثانوية: -ب 
ي شأهنا شأف الشخصية الرئيسية، لكنها تبقى ثابتة ة اليت تشارؾ يف مبو اغبدث الروائيوىي الشخصية الثانو 

 اسملذلك يبكن أف نطلق عليها  .ألهنا تساعد فقط الشخصيات الرئيسية ،على حاؽبا من بداية الرواية إىل هنايتها
 :ىي الشخصية اؼبساعدة ألهنا تنهض بأدوار ؿبدودة ولعل أبرز الشخصيات الثانوية اليت قبدىا يف روايتنا

 دي:سمير الها 

مرىف ،وىو شخصية مهمة من الشخصيات الثانوية باعتباره صديق )س( وىو رساـ ضعيف الشخصية  
، فظل وبمل حسرة يف قلبو بسبب الظروؼ اليت منعتو من الرسم وبمل حرقة يف قلبو منذ بدأ الرسم،باإلحساس 

كاف دائما يظهر بصورة الرجل وإكماؿ لوحتو اليت لطاؼبا حلم هبا. وقد عاش سنُت طويلة وبس بالضعف واػبوؼ و 
اغبزين اؼبتحسر وباوؿ رسم لوحتو وإكماؽبا حىت لو أنو أضطر إىل الرحيل وخاصة عندما وجد الدعم من أصدقائو 

ألنو لو بقي يف ىذه الببلد سيكوف اؽببلؾ هنايتو باعتباره فناف متميز  ،وخاصة )س( بالسفر إىل اػبارج وإسباـ لوحتو
ألنو كلما ضبل فرشاة بيده يظهر كأنو نيب قادر على ربقيق أغرب ،لذكاء والعبقرية لو موىبة شاب متوىج با

بيكاسو من  غرينكاإف بقي يرسم لوحتو اليت مل تكتمل وكانت لوحتو ستكوف صبيلة ردبا أصبل من  « اؼبعجزات ..
مل ينهر ظبَت ؼبا كاف ىناؾ  ذلك الشاب اؼبتوىج بالذكاء والعبقرية ... لو الذي كاف ىبتبأ وراء ألياؼ مخ  يدري ما
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داع لكتابة كل ىذا.. آه لو تعلمُت أف غبظة ما كاف وبمل فرشاة الرسم وينخرط يف تلك البداية الغامضة كاف 
 .(1)  »قادر على ربقيق أغرب اؼبعجزات يبدو مثل نيب حرر من قمقم

ألف حبو كاف مثل اؼبصيدة  ،صبيلة ىو الذي أفقده نوع من اؼبوىبة أو الثقة يف النفسوقد كاف لقاؤه مع 
كاف موضوع  « بالنسبة ؽبا، وبعدىا قرر االختفاء واؽبروب عن األنظار حىت أهنم فكروا لبعض الوقت أنو انتحر

ظبَت اؽبادي قد بدأ يشغل بايل مل نعلم أين ذىب؟ وأين يبكننا أف قبده، ؾبر التفكَت أنو قد انتحر مثل عزيز 
لكنو رغم تعرضو لكل ىذا فقد أكمل لوحتو اليت اعتربىا  .(2) »ال هناية ؽباالصايف كاف يثَت بداخلي شجونا 

سوداوية يف حياتو ليجدىا أصدقاءه مع جثتو اؽبامدة أما ىذه اللوحة فبقيت مصدر حبث من طرؼ الكثَت لكن 
وىكذا  .(3) »لقد خبأهتا بالطبع.. لن وبصلوا على أي شيء « ؿبمود الرباين خبأىا حىت ال يعثر عنها أحد

 انتهت هناية ظبَت اؽبادي مع لوحتو اليت ظل يرظبها مدة سبع سنوات بأكملها.

 مصطفى:
ىو من إحدى الشخصيات اؼبثقفة اليت برزت يف الرواية إىل جانب أصدقائو لكنو ىبتلف عنهم ألنو أصبح  

هّدد من طرؼ صباعة ال ويف نفس الوقت ال بد من الرحيل ألنو م ،رىُت نفسو ال يستطيع السفر وترؾ أمو لوحدىا
لكنو يفضل أف يصبح كاتبا ألنو اميا لتلبية حلم والده يعرفها أحد، وقد اختار العيش يف حَتة إما أف يصبح ؿب

 حلمو من الصغر.
ألنو كاف يعيش مع أمو يف جو  من ،ّعد ىذه الشخصية من الشخصيات اػبَتية اليت طلتها أيادي السوء وت

و اؼبطاؼ مبلحقا ومنعو من التعبَت عما وبس بو ووبس بو أفراد وطنو بالكتابة، فقد اؽبدوء والطمأنينة لينتهي ب
نصحو صديقو )س( بالسفر خارجا وتفريغ مكبوتاتو والتعبَت عما يعيشو الوطن يف اػبارج ألنو أفضل للكبلـ 

ويفهم ستخرج حتما ... ستذىب من ىنا وأمك يف عيٍت .. وىناؾ ستكتب ىناؾ يوجد من يسمع   « حبرية
وما هبعلو يًتدد يف السفر ىو أمو بالرغم . (4) »وعليك أف تقوؿ اغبقيقة وأف ال تصمت ألف الصمت جريبة نكراء 

 من أف )س( يعتربىا مثل والدتو وأنو سيتكفل هبا.
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وقد عاش فًتة حب أو كما يّدعيو ىو مع فتاة وللصدفة نفس الفتاة اليت أحبها صديقو ظبَت لكنها 
وسيلة لتثَت غَتة ظبَت لكنو وقع يف حّبها، وقد جاوؿ نسياهنا من خبلؿ التزامو بأخبار السياسة استعملتو فقط ك

 وىو ما كاف هبعلو مطاردا ألنو يكتب عن السياسيُت.
وكاف يطمئنو   توقدويف األخَت اقتنع بالرحيل إىل بلد آخر أين وجد راحة القلب وسعادة الكتابة بكل حرية و 

سائلو ظلت تصلٍت متتابعة ... متتالية حيث كنت أجد راحة كبَتة يف قراءهتا وسعادة ال ر   «كل مرة على أحوالو
وىكذا كانت هناية مصطفى يف بلد آخر أين وجد راحتو يف الكتابة والتعبَت دبا . (1)  »مثيل ؽبا يف وحديت تلك ..

 يشاء وعما يشاء.

  محفوظ:
هر بشكل متفاوت يف أحداث الرواية إىل وىو أيضا شخصية من الشخصيات اؼبقربة إىل )س( وقد ظ

جانب )س( ، فقد عاش حياة مل يكن يريدىا بسبب الظروؼ اليت وصلت إليها الببلد ولكي ينسى قليبل كاف ال 
      ىبرج من اغبانات وىو يشرب إىل حد الثمالة إىل أف انتهى بو مصَته يف القليعة ليتزوج من ابنة عمو )...(

يف القليعة وتزوج من ابنة عمو زليخة تلك اليت ال تربطو هبا أي عبلقة وظل باستمرار يردد  فلقد عاد إىل عائلتو« 
أنو ال وببها... لقد تزوجها فقط ليسمح لو من جديد بالدخوؿ يف العائلة، القبوؿ باؼبنطق اعبديد الذي تفرضو 

يعود إىل العائلة بعد أف حـر  وىكذا كاف مصَت ؿبفوظ بالزواج من ابنة عمو لكي. (2) »ظروؼ معينة وغريبة..
 فقد عاش حياتو ببل حب مع زوجتو بسبب الظروؼ اليت فرضت عليو ذلك. منها

  عيسى: 
وىو عازؼ الساكسو وىو حبيب "ناديا" قديبا، فقد التقى هبا يف وىراف ؼبا كاف يعزؼ يف إحدى اغبانات 

طوعات موسيقية ألشهر فناين اعباز يف لقد تعرفت عليها دبحض الصدفة كنت أقدـ مق « فوقع يف حب بعضهما
ّددوه صباعة سنوات إىل أف جاء اليـو الذي ى أربع وقد عاشا مع بعضهما البعض .(3)  »إحدى القاعات الليلية 

ديا" افجربتو الظروؼ بًتكها رغم أنو كاف قرار صعب إال أنو خاؼ على حياة "ن ،والدىا بالقتل إذ مل يًتؾ )ناديا(
، وقد كاف يكربىا يف السن فهو بعمر والدىا فقد اعتربتو "ناديا" مثل األب واغببيب يف نفس من ىؤالء األشرار
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وجدت يف عيسى األب واغببيب معا، كنت حباجة إىل ذلك لكنهم مل يًتكونا نعيش تلك األياـ اعبميلة  « الوقت
 فلوال صباعة والدىا لكانت تعيش معو حياة صبيلة..(1)  »من العمر

أنو يسكن يف وىراف فقد كاف السبب يف معرفة )س( غبقيقة "ناديا" واللغز احملَت فيها، فقد ومن اؼبعروؼ 
رفض يف البداية البوح لو باغبقيقة لكنو ؼبا الحظ حالة )س( وإصراره دبعرفة اغبقيقة فحكى لو قصة والدىا وماذا 

 يفعل بأي شخص يقًتب منها وىو من أرسل صباعتو لتهديد "عيسى".
بو اؼبطاؼ يعيش حياة يبكن القوؿ عنها عادية يف وىراف ألنو رجل طيب وقصتو مع "ناديا" مل وقد انتهى 

 ينساىا أبد فقد بقي وببها ومل يرد بديل عنها. 

 : "ح فاطمة " 

" وقد أحبت والد "ناديا" اغبقيقي  ح وىي والدة ناديا وابنة الرجل ذي النفوذ واؼباؿ والسلطة "عمراف 
أوؿ مرة يف إسبانيا، فقد أحبا بعضهما كثَتا لكن هتديدات والدىا منعتهما من اؽبرب معا، وبعد  "ؿبمود" ؼبا التقيا

ولكي يغطي العار والدىا أو كما يسميو ىو أرغمها من الزواج برجل ور أقببت منو طفلة وكانت "ناديا"، شه
أعماؿ يشبهو تكفل بتغطية ما لقد فرض علي والدي الزواج من رجل  « يشبهو سباما ويشاركو األىداؼ السياسية

فقد تزوج هبا لكن ليس ربت مسمى العائلة. ويف األخَت  .(2) »أظبوه بعاري لقد ولدت فتاة وظبيتها ناديا ...
 انتهى هبا اغباؿ بالعمى ألنو ىو من أفقدىا بصرىا وأصبحت كفيفة.

 الشخصيات الهامشية أو العابرة: -ج
 تقـو بأي دور وإمبا ذكرت فقط ذكرا عابرا، ولقد قدمت كل وىي الشخصيات اليت وردت يف الرواية ال
 ىذه الشخصيات عن طريق االستذكار فقط وىي:

 نيروز:
وىذه الشخصية ىامشية أو عابرة يف الرواية ليس ؽبا أي دور سوى أهنا طالبة من طلبة )س( إال أهنا  

وعرفت من تلك النظرة اليت ال  « ذباىلهاسنة، وحاولت االعًتاؼ لو لكنو  15وقعت يف حبو رغم أنو يكربىا بػ 
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زبطئها العُت أف ىناؾ شيئا ما يلتمع وأنو عبلمة حي ينمو بسرعة وببل حدود ... فحاولت أف أغلق اؼبوضوع 
 فقد كانت ترى فيو شخصا مثاليا للغاية لن ذبده ىنا أو ىناؾ. .(1)  »على الفور ..

 كما أهنا ذات وجو بشوش وصبيل وإشراقة تلمع يف عينيها.وقد كانت طالبة ؾبتهدة من بُت طلبتو اؼبميزين  

  جميلة:
وىي بدورىا شخصية عابرة وىي الفتاة اليت وقع يف حبها كل من "ظبَت" و"مصطفى" لكنها أحبت ظبَت 
واستعملت "مصطفى" لتثَت غَتة ظبَت ال أكثر، لذلك حصل نوع من العداوة بينهما إال أهنا تركتهما يف األخَت 

 ال أحد يعلم أين ىي.ورحلت و 

 مادلين:   
وكانت تشرؼ على مكتبة عمومية  ،وىي سيدة فرنسية تعرؼ عليها "ؿبمود" ؼبا كاف مسافرا إىل إسبانيا 

حىت أهنا أصبحت ىي األخرى شخص مهم يف  ،وىي اليت جعلت حب القراءة يكرب أكثر فأكثر داخل "ؿبمود"
فقد كانت ترى فيو الكاتب  ،هاف بعضهما البعض يف حب اؼبطالعةحياتو وكانت بينهما عبلقة مثيلة لكوهنما يشب

 اؼبفضل العبقري يف طور االختمار بأنو سيصبح كاتبا مشهورا.
  وقد تركها "ؿبمود" وعاد إىل وطنو لتبقى ىي مع مكتبتها الصغَتة وكتبها.

  عمي الربيع:
الرواية، وىو صاحب حانة يًتكها وىو أيضا من بُت الشخصيات العابرة صادفنا مرّة أو مرتُت فقط يف 

مفتوحة إىل وقت متأخر من الليل ردبا ألنو وبب مشاىدة اؼبخمورين وىم شخصيات ببل عقوؿ، وكاف يطرد دائما 
ما يتبقى من اؼبخمورين يف الساعات األخَتة ورغم كبلمو القاس نوعا ما إال أنو رجل طيب وقد تعّرؼ على )س( 

 و من بُت الزبائن عنده والذي يعرفو جبلوسو يف مكاف ؿبدد.سنوات تقريبا ألن سبعأكثر من 

  زليخة:
وىي شابة ابنة امرأة تعرؼ عليها )س( وىي تكربه بعشرين سنة، وىو أوؿ حب عاشو معها رغم أف ىذه 

ولكنو بعد رؤية ابنتها زليخة أغـر جبسدىا  ،العبلقة أشبو بالبحث عن حناف كبَت واحتضاف دافئ منها إىل اغبب
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وجسمها  ضوردبا فيما بعد أحببت ابنتها زليخة أو أغرمت جبسدىا الب « ي يرى فيها ما مل يراه يف والدهتاالذ
 فقد كانت زليخة ؾبرد تلبية غباجاتو اعبنسية ال أكثر وال أقل. .(1) »السمُت الذي ظل يليب كل حاجيايت اعبنسية

 الجارة فريدة:
اعبارة ... مل يعد لو من أنبية كما تقوؿ  « " وىي تقوؿ لووقد ذكرت فقط مرة واحدة ؼبا تذكرىا "ؿبمود 

 .(2) »آلخر مرّة ... مث تويف عندما أصابو الشلل والعجز النهائي على االستمرار عن اغبركةفريدة ... إال رؤية ابنو 
 ىذا ما تذكره ؿبمود من قوؿ قالتو لو جارتو عن والده عندما زارىا يف بيتو القدًن.

 :عزيز الصافي
وىو شخصية سكونية ذكرت مرّة أو مرتُت يف الرواية عندما تذكره )س( و"مصطفى"  ألنو انتحر بسبب  

 شرب أقراص من الدواء، فقد تذكره إلعطاء مثاؿ عن االنتحار فقط.

 الشيخ مبارك:
         ىو، وتذكره أيضا وىو أيضا شخصية عابرة تذكره "ؿبمود" مرة فقط للتذكَت بوفاتو وزيارة قربه 

 م ما قدرتػػػػػاذىب وعش، سبتع باغبياة واطلب العل « وػػػػػ، قاؿ ل17السبب يف قرار سفر "ؿبمود" وىو يف عمر 
 وقد كاف سبب قباح "ؿبمود" ىو ىذا الرجل الطيب الذي دعمو بالسفر ليطلب العلم ما قدر.. (3) »على ذلك

  :عمران
طمة" وجد "ناديا" كاف يستعمل فقط الكبلـ وىو شخص ثري ومنافق وبب اؼباؿ والسلطة وىو والد "فا

اؼبخيف والشرس يف عبارتو، كما أنو السبب يف افًتاؽ "ؿبمود" و"فاطمة" ألنو يرسل صباعتو اؼبلثمة إىل كل 
شخص يريد االقًتاب من ابنتو، خوفا على مكانتو ونفوذه على حساب راحة ابنتو، وقد أرغم فاطمة بالزواج من 

اكة بينهما، وكل ىذه األفعاؿ خلفها لصهره وأصبح الدور على "ناديا" ألهنما مكانتهما رجل سياسة لتقوية الشر 
 أىم من كل شيء.
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 تصنيفات الشخصية الروائية: -3
 في الدرس الروائي العربي: -أ

 يف تصنيفهم للشخصية فقلد استلهموا أعماؽبم من عند الغرب وأخذوا منهم.لقد اختلف النقاد العرب 
 اءىم إذ ىناؾ من يرى أهنا ال زبرج عن نوعُت، وىناؾ من يرى أهنا عدة أنواع.فلقد تشبعت أر 

إال أف تصنيفات الشخصية عند العرب كانت نادرة جدا، فمن بُت ىؤالء الشخصيات العرب الذين صنفوا ىذه 
 الشخصيات قبد:

 تصنيفات عبد المالك مرتاض: -1
 الشخصية "اؼبدورة" والشخصية "اؼبسطحة". فنجد "عبد اؼبالك مرتاض" قد قسم ىذه الشخصيات إىل

: تلك الشخصية اؼبركبة اؼبعقدة اليت ال تستقر على حاؿ، وال يستطيع اؼبتلقي أف فالشخصية المدورة ىي  -«
 يعرؼ مسبقا ماذا سيؤوؿ إليو أمرىا ألهنا متغَتة األحواؿ ومتبدلة األطوار ...

اليت سبضي حاؿ ال تكاد تتغَت وال تتبدؿ يف البسيطة  ة: تلك الشخصيأما الشخصية المسطحة فهي -
 .(1) »عواطفها ومواقفها وأطوار حياهتا بعامة

 ةومن خبلؿ ىذا فإف الشخصية اؼبدورة ىي شخصية متغَتة غَت ثابتة، وىي تتسم بالتناقض أما الشخصي
 اؼبسطحة فهي شخصية ثابتة، وىي تتسم بالبساطة.

 تصنيفات حسن بحراوي: -2
 الشخصيات إىل ثبلث أنواع:صنف حسن حبراوي 

 وجعلها تتمثل يف مبوذج الشيخ، واؼبناضل واؼبرأة. نموذج الشخصية الجاذبة:"  « -1
 : واليت تتمثل يف مبوذج األب، واإلقطاعي، واؼبستعمر.نموذج الشخصية المرىوبة الجانب -2
نسيا، ومبوذج وقسمها يف مبوذج اللقيط، ومبوذج الشاذ ج نموذج الشخصية ذات الكثافة السيكولوجية: -3

 .(2)»الشخصية اؼبركبة 
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كاف تقسيمو حبسب عبلقتها وتصرفاهتا، وتكوف إما جاذبة أو مرىوبة اعبانب، أو خاضعة لعواملها 
 وتعد ىذه الشخصيتُت من بُت العرب الذين قاموا بتصنيف الشخصية يف الدرس العريب.، النفسية

 في الدرس الروائي الغربي: -ب
فإف مسألة تصنيف الشخصيات   «وباعتبارىا األكثر تعقيدا يف اؼبكونات السرديةنظرا ألنبية الشخصية، 

إشكاالت متعددة، أوال الختبلؼ التصورات حوؿ مفهـو الشخصية، ثانيا لتعدد واختبلؼ معايَت التصنيف  تثَت
تو، وسنقـو فقد حاوؿ الكثَت من الباحثُت احملدثُت دراستها وربليلها كل حسب طريق .(1)  »التضاربإىل حد 

 بالتطرؽ لبعض الباحثُت والدارسُت الذين تناولوا الشخصية وأرائهم حوؽبا:
 ومن بُت ىذه الدراسات اليت عمل أصحاهبا على تصنيف الشخصيات نذكر:

 :(Vladimir Propp)تصنيفات فالدمير بروب:  -1
كتابة )مورفولوجية اغبكاية يعد "بروب" من أىم رواد الشكبلنية الروسية، يف نظرة جديدة عن الشخصية يف  

 اػبرافية( حيث قدـ مبوذجو الوظيفي اؼبقًتح الذي يعترب فيو الوظيفة عنصرا أساسيا يف العملية السردية.
حيث قبد أف "بروب" اىتم بالشكل على حساب اؼبضموف، إذ أنو ركز على ربليل الشخصيات من خبلؿ 

   فالثابت ىو األفعاؿ  .(2) »ناصر ثابتة وعناصر متغَتةاغبكاية ربتوي على ع « وظائفها، ويبلحظ "بروب" أف
"بروب" بعض  وصفاهتم، ولنبُت ما قلناه قدـ لناأو الوظائف اليت يقوموف هبا، واؼبتغَت ىي أظباء الشخصيات 

 األمثلة وىي: 
 ا للبطل، النسر وبمل البطل إىل فبلكة أخرى نسر يعطي اؼبلك  «

 فرس ىذا إىل فبلكة أخرى.اليعطي اعبد فرسا ) سوتشينكو( وبمل  -

 القارب وبمل ىذا إىل فبلكة أخرى. (إليفاف )تعطي اؼبلكة قاربا -

 .(3)  »إىل فبلكة أخرى (إيفاف )طي اؼبلكة خاسبا )إليفاف( ىبرج من اػبامت رجاال أشداء وبملوفتع -
ف ما ىو مهم يف فالثابت يف ىذه األمثلة ىي الوظائف اليت يقـو هبا األبطاؿ، وؽبذا لبلص من ىذا كلو أ

السائل عما تقـو بو الشخصيات، أما من فعل ىذا الشيء أو ذاؾ وكيف فعلو فهي أسئلة   «دراسة اغبكاية ىو 
                                                           

، نص السردي تقنيات ومفاىيم،ؿبمد بوعزة: ربليل ال (1)  .45ص  ،2010، 1ط بَتوت، الدار العربية للعلـو
 .24-23ضبيد غبميداين: بنية النص السردي، ص  (2)
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. ومن خبلؿ ىذا القوؿ يتبُت لنا أف "بروب" اىتم بالفعل الذي (1)»  ال يبكن طرحها إال باعتبارىا توابع ال غَت
 تقـو بو الشخصيات وأىم ىويتها وصفاهتا. 

تسميتو اغبقيقة أف ىذه الدراسة ألفعاؿ الشخصيات قد مكنت "بروب" من ابتكار ربليل جديد يبكن و 
"اؼبيثاؿ الوظائفي" وىو البنية الشكلية الواحدة الذي تولد ىذا العدد غَت احملدود من اغبكايات ذات الًتاكيب  « بػ

نقصد بالوظيفة اغبركة أو  « رد ويعرفها قائبل:فهو يعترب الوظيفة عنصرا أساسيا يف الس. (2) »واألشكاؿ اؼبختلفة
 .(3) »الدور احملدد لشخصية معينة وذلك من حيث داللتها يف تطور األحداث والعقدة

وظيفة، ووضع لكل وظيفة مصطلح خاص هبا، وبعد  31وقد توصل "بروب" يف حصر ىذه الوظائف إىل 
يف اغبكاية العجيبة فرأى أف ىذه الشخصيات حديثو عن الوظائف قاـ بتوزيعها على الشخصيات األساسية 

 تنحصر يف سبع شخصيات وىي: 
 .(Agresseur ou méchant). اؼبعتدي أو الشرير 1 « 

 .(Donateur)الواىب . 2
 .(auxiliaire )اؼبساعد . 3
 .(Princesse)األمَتة . 4
 .(Mandateur)الباعث . 5
 .(Héros)البطل . 6
 .(4) (Faux héros) »البطل الزائف . 7

إف كل شخصية من ىذه الشخصيات يبكن ؽبا أف ربضر يف صبيع اغبكايات وأف تقـو بتأدية تلك 
 الوظائف مع اختبلؼ يف أظبائها وأوصافها.
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 :(Grimas)تصنيفات غريماس  -2
العامل، وال بأس  اسمعلى الشخصية  انطبلقا من أحباث "بروب" جاء "غريباس" بالنموذج العاملي فأطلق

يزيد  ية من الداللة، ويعود تأسيس ىذا العلم إىل مااستمدت أصوؽبا اؼبعرف  « " قدسَت إىل أف نظرية "غريباأف نش
الذين يركزوف يف دراستهم اللغوية على مقصيُت اؼبدلوؿ من ؾباؿ اىتمامهم باعتباره  من عقدين ردا على األلسنيُت

من الداللية، ردا على األلسنيُت  تنانبنظرية "غريباس" قد  دبعٌت أف (1). »غَت قابل للتقسيم وفق الوحدات اؼبميزة 
عمل توسيع اإلطار التصنيفي  « دوق يُت ومهمشُت للمدلوؿصالذين يعتمدوف يف دراستهم على الداؿ مق

 .(2) »للمفاىيم النظرية، فوضع مبوذجا عاما يضبط ربليل السرد ويصلح للتطبيق على كل أمباط اػبطاب السردي
واغبركة والثبات والتحوؿ، ويشكل النظاـ العاملي حسب  االستقرارسرد يبٍت على الًتاوح بُت وذلك أف ال 

                                                                                                                                                                       الًتسيمة التالية اليت وضعها "غريباس":
                                                                                                                                                                                                                                                           إليوالمرسل                                                   لالمرس «                   

 الموضوع            الذات )الفاعل(                                     

 (3) »المعارض                الظهير )المساعد(                                                

 إذف فالنموذج العاملي عند "غريباس" يتكوف من ستة عوامل حسب الًتسيمة السابقة، وىذه العوامل ىي:
 اؼبرسل واؼبرسل ليو، الفاعل واؼبوضوع، اؼبساعد واؼبعارض...

 ثبلثة ولكي تكوف الصورة واضحة وكاملة للنموذج العاملي الذي وضعو "غريباس" هبب التطرؽ إىل
 عبلقات وىي:

وىذا احملور  « وذبمع ىذه العبلقة بُت من يرغب "الفاعل" وما ىو مرغوب فيو "اؼبوضوع" :عالقة الرغبة -أ
الرئيسي يوجد يف أساس اؼبلفوظات السردية البسيطة وىكذا يكوف من بُت ملفوظات اغبالة مثبل ذات يسميها 

 O  « . (4)عن اؼبوضوع vأو يف حالة انفصاؿ  ^اتصاؿ  "ذات اغبالة" وىذه الذات إما أف تكوف يف حالة

                                                           
 .22ؿبمد ناصر العجيمي: يف اػبطاب السردي، ص  (1)
 .195الشخصية يف القصة، ص : صبيلة قسيموف (2)
 .39-38ؿبمد ناصر العجيمي: يف اػبطاب السردي، ص  (3)
 .34ص  ضبيد غبميداين: بنية النص السردي، (4)
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 وقد ػبص "غريباس" ىذا الكبلـ يف رسم بياين ووضحو ويتمثل ىذا الرسم فيما يلي:
 ملفوظ الحالة

 )ذات الحالة                                   موضوع لو قيمة(
 االنفصال     اإلتصال         

وقد يكوف  (F-T)"غريباس" بػ " ملفوظات اإلقباز" ويرمز لو بالرمز  وميور آخر يسويًتتب عن ملفوظات تط  « 
 .(1) »حسب رغبة ذات اغبالة ويكوف   ما يف اذباه االنفصاؿ،أسائرا يف اذباه االتصاؿ و ىذا اإلقباز إما 

"غريباس"  وقبد "ضبيد غبميداين" يف كتابة "بنية النص السردي" قد وظف يف كتابو الًتسيمة اليت وضعها
 يف كتابو : واليت زبص ملفوظات اإلقباز اليت حددىا ضبيد غبميداين

 ملفوظات اإلنجاز
 (S2)ذات اإلنجاز 

 تحول انفصالي                                  تحول اتصالي
 وىكذا نرى أف عبلقة الرغبة الذات واؼبوضوع سبر بالضرورة عرب ملفوظاف نبا: 

 .االنفصاؿهبسد اإلتصاؿ أو  : الذيملفوظ الحالة
 .الذي هبسد ربوال اتصاليا أو انفصالياملفوظ اإلنجاز: 

إف فهم عبلقة التواصل ضمن بنية اغبكي ووظيفة العوامل يفرض مبدئيا أف كل رغبة من  عالقة التواصل: -ب
يق الرغبة ال يكوف ذاتيا ربق مرسبل، كما أف « "غريباس" ظباه افعدلدف ذات اغبالة ال بد أف يكوف وراءىا ؿبرؾ أو 

اؼبرسل واؼبرسل  ى مرسبل إليو. وعبلقة التواصل بُتبطريقة مطلقة، ولكنو يكوف موجها أيضا إىل عامل آخر يسم
 .(2) »إليو سبر بالضرورة عرب عبلقة الرغبة أي عرب عبلقة الذات باؼبوضوع 

 ولقد ػبص "غريباس" ىذه العبلقة يف الًتسيمة التالية:

      

                                                           
 .35اؼبرجع السابق، ص (1)
 .36ص  اؼبرجع نفسو، (2)
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 المرسل إليو     المرسل                                                             

 الموضوع            الذات                                              

لذات اإلقباز بأهنا  ؼشيء ما، واؼبرسل إليو ىو الذي يعًت إف اؼبرسل ىو الذي هبعل الذات ترغب يف 
 أحسن قياـ. قامت باؼبهمة

وينتج عن ىذه العبلقة، إما منع حصوؿ العبلقتُت السابقتُت )عبلقة الرغبة وعبلقة عالقة الصراع:  -ج
وضمن عبلقة الصراع يتعارض عامبلف، أحدنبا يدعى اؼبساعد واآلخر  « التواصل( وإما العمل على ربقيقها،

ى عرقلة جهودىا من أجل اغبصوؿ على االوؿ يقف إىل جانب الذات، والثاين يعمل دائما عل، اؼبعارض
ومن خبلؿ ىذه العبلقات اليت تطرقنا إليها سابقا يتم لنا اغبصوؿ على الصورة الكاملة للنموذج  .(1) »اؼبوضوع

 العاملي عند "غريباس".
    : )(Claude Bremondتصنيفات كلود بريمون:  -3

ق وترتكز على قراءة كتاب "مورفولوجيا اغبكاية" كانت االنطبلقة اغبقيقة ألعماؿ " كلود بريبوف" تنطلقد  ل
يرى "بريبوف" أف اؼبنهج الذي اتبعو "بروب" يبكن تطبيقو على صبيع أنواع اغبكي،  «حيث لػ "فبلديبَت بروب" ، 

 .(2) » نفسها، مهما تعددت أشكاؽبا اؼبظهرةألف القصة اليت ربكى، ربتوي على القوانُت 

  أساسيتُت استخلصهما "بروب" من مبوذجو الوظيفي ونبا:كما اعتمد "بريبوف" على نقطتُت
 إف متتالية الوظائف يف اغبكايات العجيبة الروسية وىي دائما متماثلة. « -
 .(3)  »نظر إليها من حيث بنياهتا، فإهنا تنتمي إىل مبط واحد اإف كل اغبكايات اػبرافية، إذ -

" ؿبكومة بضرورة منطقية وصبالية وبًتتيب زمٍت، وىو لذلك لقد بُّت "بريبوف" أف متتالية الوظائف لػ "بروب
أما إذا ما حدث  رهبا بالضرورة وظيفة النص تلحقفوظيفة الصراع مثبل  « أخرى،مل يًتؾ أي ؾباؿ الحتماالت 

                                                           
 .36اؼبرجع السابق، ص  (1)

 .39 -38ص اؼبرجع نفسو، (2)

 .39ص  ،اؼبرجع نفسو (3)
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يغَتىا بوظيفة أخرى، وىي وانتهى األمر بالبطل إىل اؽبزيبة، فإف "بروب" ال يسجل الوظيفة األوىل، وإمبا 
 .(1)ءة""اإلسا

عوض  «نية اغبكي يصحح ما جاء بو "بروب" كما حاوؿ "بريبوف" تقدًن مقًتحا بديبل جديدا للنظر إىل ب
أف نصور بنية اغبكي على شكل سلسلة أحادية اػبط من األلفاظ اؼبتتابعة حسب نظاـ ثابت، فإننا سنتخيل ىذه 

      وتتقاطع وتتشابك على طريقة ألياؼ عضلية البنية كتجميع لعدد معُت من اؼبتتاليات اليت تًتاكب، وتتعقد 
 .(2) »أو خيوط صغَتة 

        ةسبالنبومن خبلؿ كل ىذا يقًتح "بريبوف" القواعد العامة لتسلسل األحداث يف كل عمل سردي، ف
 كل مقطع سردي يقدـ على ثبلث وظائف وىذه الوظائف ىي:لػ "بريبوف"  

 الوظيفة األولى: -1 «
ه الوظيفة فتتحصل عن ىذه ور اغبدث يتعلق بتصرؼ الشخصية يبكن أف يكوف تتابعا ؽبذتفتح إمكانية تط

 الوظيفة:
 الوظيفة الثانية: -2
 إما أف سبر الشخصية إىل الفعل. -
 إهنا سبر إىل الفعل.أو  -

 فإذا كاف ىناؾ مرور إىل الفعل تكوف:
 الوظيفة الثالثة:  -3
 إما أف فعل الشخصية يكلل بالنجاح. -
 .(3) »و نكوف اؽبزيبةأ -

                             ويبكن توضيح ىذا الكبلـ من خبلؿ ىذا اؼبخطط الذي وضعو "بريبوف" وػبص لنا ىذه الوظائف:

                                             

                                                           
 .39اؼبرجع السابق، ص  (1)

 .40 – 39اؼبرجع نفسو، ص  (2)

 .202صبيلة قسيموف: الشخصية يف القصة، ص  (3)
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 نجاح                                                             

 انتقال للفعل                                

 إمكانية الفعل                                              فشل         

 عدم انتقال للفعل                               

فبالرغم من احتفاظ "بريبوف" ؼبفهـو الوظيفة عند "بروب" باعتبارىا عمل الفاعل معرؼ يف معناه يف سَت 
تما إىل الوظيفة حيؤكد أف كل وظيفة تؤدي  « و"بريبوف" ، "فربوب"إال أف ىناؾ اختبلؼ بُت "بروب" اية.اغبك

األخرى والنهاية اؼبكللة دائما بالنجاح، بينما "بريبوف" يًتؾ اإلختيار بُت إمكانية اؼبرور من مرحلة إىل أخرى وبُت 
 .(1) »تكوف نتيجتها الفشلاالحداث اليت  عدـ اؼبرور وذلك تبعا للظروؼ احمليطة، مث عدـ استبعاد

ومن خبلؿ ىذه اؼبقولة نستخلص أف "بروب" يرى بأف كل وظيفة مرتبطة بالوظيفة اؼبوالية، وأف هناية ىذه 
 الوظائف تكوف دائما ناجحة.

أما "بريبوف" فهو يًتؾ االختيار للظروؼ احمليطة، وىو يرى بأف البد من استبعاد األحداث اليت تكوف 
 جتها عدـ النجاح أي الفشل، بل هبب النظر إليها من جديد.نتي

مبط التحسُت  « وعلى ىذا يرى "بريبوف" بأف أحداث اغبكي يبكنها أف ترتب وفق مبطُت أساسيُت ونبا:
 .(2)»ومبط االكبطاط 

إف ما قاـ بو "بريبوف" يف ىذا اجملاؿ يشبو ما صاغو "غريباس" حيث قبد األوؿ ظباه، مسار التحسُت 
 ومسار االكبطاط ويسميو الثاين الربنامج السردي.

 ومن خبلؿ كل ما قدمو "بريبوف" قبده أنو قد أعطى اىتماـ كبَت للشخصية يف السرد القصصي.

            :)Souriau) Etienne تصنيفات إيتان سوريو -4
اغبكاية بشبيو عنده أوائل اؼبهتمُت باؼبسرح فقد تناوؿ الشخصية اؼبسرحية واليت ىي  "إيتاف" منعد ي

الشعبية اليت أعّدىا "بروب" فقد درس القوانُت اليت تتحكم يف اؼبسرحية مربزا الوظائف الدرامية الكربى اليت تركز 

                                                           
 .202اؼبرجع السابق، ص  (1)

 .41ص  ضبيد غبميداين: بنية النص السردي، (2)
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سلها ضمن حركية عليها دينامية اؼبسرحية ومهتما بإيضاح شكبلنية اؼببادئ األساسية اليت تطرحها وطريقة تسل
 ة وىي:ة أدوار رئيسياؼبسرح ويستخرج سبع

 .(1) »اؼبساعد –اؼبستفيض  –اؼبرسل  –اؼبعارض  –اؼبوضوع  –البطل اؼبضاد  –البطل  «
وقد أطلق على ىذه اللوحات اسم "الوظائف الدرامية" وسبتاز ىذه القوى أو الوظائف بقدرهتا على 

 االندماج مع بعضها.

 :(Philippe Hamon) . تصنيفات فيليب ىامون5
 نيفات إىل ثبلث فئات:ويقسم "فيليب" ىذه التص

وتدخل صمن ىذه الفئة الشخصية التارىبية )نابليوف عند ألكسندر دوما( فئة الشخصية المرجعية:  -«
  اغبب والكراىية( والشخصية االجتماعية )العامل )والشخصية اجملازية والشخصية األسطورية )فينوس، وزوس(، 

 ػبارجي أو السياؽ االجتماعي والتارىبي فبا يدؿ على ثقافة اؼببدع.والفارس واحملتاؿ(، واؼبرجعية ربيل على الواقع ا
ىي دليل على حضور اؼبؤلف أو القارئ أو من ينوب عنهما يف النص،  فئة الشخصية اإلشهارية:  -

 كالشخصيات الناطقة بالسمة يف الًتاجيدي واحملدثوف القراطيوف والشخصيات العابرة كالرواة مثبل.
اػباص بالعمل وىو كاؼ لتحديد ىويتها حيث تكوف وظيفتها  تتعلق بالنسق ستدراكية:اال فئة الشخصيات -

 .(2) »تنظيمية ترابطية، تنشط ذاكرة القارئ وىي شخصيات للتبشَت كاغبلم واالعًتاؼ
 نشَت ىنا إىل تصنيفات "ىاموف" ربليل على الواقع غَت النصي.

 :)(Tzvetan Todorov. تصنيفات تزفيطان تدوروف 6

للشخصيات حسب الوظيفة اليت تؤديها كل شخصية وىي جاءت على د قسم تدوروؼ تصنيفاتو لق
 النحو التايل:

 متناقضة وىي شبيهة بالشخصيات الدينامية.اليت تتوفر على أوصاؼ  الشخصية العميقة:  - «
 .(3)»اليت تقتصر على ظبات ؿبدودة، وتقـو بأدوار حاظبة يف بعض األحياف  الشخصية المسطحة: -

                                                           
 .201سيموف: الشخصية يف القصة، ص صبيلة ق (1)
 .216 – 215حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي، ص  (2)
 .31-30 – 29ـ، ص  2012ط،  : سعيد بنكراد، دار كـر اهلل، اعبزائر، دتر ،وف: سيمولوجيا الشخصيات الروائيةينظر: فليب ىام (3)
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ومن خبلؿ ىذين التقسيمُت للشخصيات فإف الشخصية العميقة متطورة وحركية على خبلؼ الشخصية 
 اؼبسطحة اليت ىي ثابتة وال تتغَت )ساكنة(.

  تصنيفات الشخصية في رواية أرخبيل الذباب: -ج
ُت والدارسُت نظرا ألنبية الشخصية واؼبكانة اليت ربتلها يف العمل الروائي فقد حاوؿ الكثَت من الباحث

 اذباىات أصحاهبا وباختبلؼ توجهاهتم ومنطلقاهتم الفكرية، قبد من بينها كما ىو بتعددتضيفها، فقد تعددت 
 يف رواية )أرخبيل الذباب ( إىل:

  .(1) »ال تتغَت طواؿ السرد  « وىي الشخصية اليت قبدىا ثابتة ساكنة الشخصية السكونية: -1
أي تكوف . ( 2) »بالتغَت الدائم داخل النص « عكس السكونية تتميز وىذه الشخصية الشخصية الدينامية: -2

 حركية غَت ثابتة على طوؿ اؼبسار السردي.
تثَت الدىشة يف نفسية القارئ من  .(3) »ذات عمق سيكولوجي « وىذه الشخصية الشخصية المعقدة: -3

 خبلؿ سلوكاهتا.
حيث تتماشى األفعاؿ  .(4) »مع أفعاؽبا عندما ال تتناقض صفاهتا « والشخصية اؼبتسقة شخصية متسقة: -4

 اليت تقـو هبا مع الصفات اليت منحت ؽبا.
 من خبلؿ ما ىو موضح يف اعبدوؿ: وسنقـو بتصنيف الشخصيات حسب العمل الروائي

 اتصالها بالحدث صفة تموقعها في الرواية نوعها الشخصية 

ة لكنو انتحر يف وقع يف حب "ناديا" من أوؿ نظر  شخصية دينامية البطل )س( 81
 النهاية.

ًتكو يف النهاية خوفا تقع يف حب كل رجل تلتقي بو لت شخصية معقّدة البطلة ناديا 82
قد اختفت كعادهتا وال أحد يعرؼ على حياتو و 

 مكاهنا.
                                                           

 .13، ص 2005ط،  الكتاب العرب، دمشق، د ؿبمد عزاـ: شعرية اػبطاب السردي )دراسة(، منشورات ارباد (1)
 .14- 13اؼبرجع نفسو، ص  (2)
 .14اؼبرجع نفسو، ص  (3)
 .30ص  2003، 1السيد إماـ، مَتث لنشر اؼبعلومات القاىرة، ط :جَتالد برنس: قاموس السرديات، تر (4)
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ؿبمود  83
 الرباين

صاحب مكتبة بسيطة وىو والد "ناديا" اغبقيقي وىو  شخصية متسقة اؼبساعد
 من عرّفها على )س(.

سبع  رساـ لكنو مل وبقق حلمو وإكماؿ لوحتو إال بعد شخصية دينامية صديق )س( ظبَت 84
 سنوات وجد مع جثتو اؽبامدة.

كاتب رغم أف حلم والده أف يصبح ؿباميا، سافر إىل  شخصية دينامية صديق )س( مصطفى 85
اػبارج أين استطاع إكماؿ حلمو يف الكتابة ألنو ال 

 بب التهديدات.يستطيع ذلك يف وطنو بس
ىو حبيب "ناديا" سابقا والسبب يف معرفة )س(  شخصية سكونية اؼبساعد عيسى 86

 غبقيقة "ناديا" واللغز اؼبخفي وراءىا.
صديق )س( كانت هنايتو حياة مل يكن يريدىا بل  شخصية سكونية صديق )س( ؿبفوظ 87

 أجرب عليها.
فاطمة  88

 )ح(
 أحبت الرباين قديبا لكن والدىا والدة "ناديا" اليت شخصية سكونية /

من اؽبرب معو، لتبقى ضريرة مع زوج ال عبلقة  امنعه
 لو بالعائلة.

طالبة من طلبة )س( وقعت يف حبو رغم فارؽ السن  شخصية دينامية / نَتوز 89
 بينهما.

سيدة فرنسية صاحبة مكتبة يف إسبانيا، أوؿ مساعدة  شخصية متسقة / مادلُت 18
وىي اف مسافرا، اشتغل معها يف مكتبتها للرباين ؼبا ك

 من زرعت حب القراءة يف نفس الرباين.
عزيز  11

 الصايف
 كانت هنايتو اإلنتحار مستسلما للواقع. شخصية سكونية /

عمي  12
 الربيع

صاحب اغبانة اليت يلجأ إليها أغلب اؼبخمورين إىل  شخصية سكونية /
 ساعات متأخرة من الليل.
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الفتاة اليت وقع يف حبها كل من ظبَت ومصطفى لكنها  ة معقدةشخصي / صبيلة 13
لينتهي هبا اغباؿ إىل  .تزوجت مصطفى لتثَت غَتة ظبَت

 .اإلختفاء وال أحد يعلم مكاهنا
شابة أحبها )س( أو باألحرى أحب جسمها الذي  شخصية سكونية / زليخة 14

 أعطى لو أو حقق لو رغباتو اعبنسية
عمراف  15

 )ح(
والد "فاطمة" رجل ذي نفوذ وأيادي يف كل مكاف  شخصية معقدة اؼبعارض

 وىو من فّرؽ بُت "فاطمة" و "ؿبمود".
اعبارة  16

 فريدة
جارة "ؿبمود" حكت لو عن آخر الكلمات اليت نطق  شخصية سكونية /

 هبا والدىا وىي رؤيتو آلخر مرة.
الشيخ  17

 مبارؾ
 و قرر السفر بدال عنو.والد " ؿبمود" وىو من دعمو أ شخصية سكونية /
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                                                                                             :رابعا: بنية األحداث الروائية
 في مفهوم الحدث: -1

ا مع بعض، فبل اغبدث يبثل أىم عنصر يف الرواية أو القصة فهو دبثابة العمود ؽبا من خبلؿ ربطو لعناصرى
يبكن دراستو دبعزؿ عن تلك العناصر فهو اؼبنظم ؽبا وىو اؼبساعد على ربريك الشخصيات وبياف كيفية معرفة 

 اؼبكاف والزماف، وقبده بعناه اللغوي واالصطبلحي:

 :الداللة المعجمية لكلمة حدث -أ
 وث  د  نقيض اؽبدـ، واغب   يث  د  اغب  « داللة اغبدث فهو يدؿ على جاء يف )لساف العرب( "البن منظور"
ّديث  وؿبدث ث  د  ح  اهلل ف   و  ث  د  ح  نقيض القدمة، وأيضا كوف الشيء مل يكن وأ   ، ورجل حد ٌث وحد ٌث وحّدٌث وح 

واؼبقصود  .(1) »األحاديث وفي دبعٌت واحد كثَت اغبديث، حسن السياؽ لو. ويقاؿ: صار فبلف أحدوثة أي أكثروا
 وكثرة األحاديث. وعللقدًن وأيضا يدؿ على الوق منو ىو اعبديد وكل ما ىو منايف

ث ىو حد « أما إذا عدنا إىل أساس الببلغة "للزـبشري" فنجد مصطلح اغبدث قد ورد دبعناه اللغوي بػ
ثوا منو خربا أي استفذوا منو خربا حدث من األحداث وحديث السن، واستحدث األمَت قرية وقناة، واستحد

وىو يعٍت ىنا األخبار  .(2) »دٌث: حسن اغبديث، وحّديٌث: كثَت اغبديثوح حديثا جديدا، ورجل حد ٌث.
 واألقاويل اعبديدة وحسن اغبديث أي الكبلـ.

حدث الشيء حدوثا وحداثة، نقيض قد ـ واألمر حدوثا: وقع ورجل  « كما ورد يف) اؼبعجم الوسيط(
ىنا أيضا على نقيض القدًن وكثرة ويدؿ  .(3) »حديث كثَت اغبديث واغبديث كل ما يتحدث بو من كبلـ وخرب

 األقواؿ واألحداث من الكبلـ واػبرب.
 وقبد بأف كل اؼبعاجم تدؿ على اػبرب واألقواؿ من الكبلـ الكثَت اعبديد اؼبنايف للقدًن.

 
 

                                                           
 .132 -131ابن منظور: لساف العرب، ص (1)
  . 134الزـبشري: أساس الببلغة، ص  (2)
 .160-159ؾبمع اللغة العربية: اؼبعجم الوسيط، ص  (3)
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 :ية لكلمة حدثصطالحالداللة اال -ب
ا مع بعض، وال يبكن يعد اغبديث دبثابة العمود الفقري يف الرواية أو القصة من خبلؿ ربطو لعناصرى

 ر .دراستو بعيدا عن تلك العناص
كما يعد اغبدث من أىم عناصر البناء الروائي، وىو ؾبموعة من األفعاؿ و الوقائع مرتبة ترتيبا متسلسبل،  
كما تدور أحداثها حوؿ موضوع عاـ، وتصور لنا الشخصية وتكشف لنا عن أبعادىا، كما تكشف عن صراعها 

فهو يعد  .(1) »وىي احملور األساسي اليت تربط بو باقي عناصر القصة ارتباطا وثيقا « مع الشخصيات األخرى
 دبثابة اؼبسَت واؼبنظم والرابط للقصة أو الرواية.

ففيو تنموا اؼبواقف وتتحرؾ الشخصيات، وىو اؼبوضوع الذي  « واغبدث أىم عنصر يف القصة القصَتة
ية يف أثناء عملها، وال تتحقق وحدتو إال إذا أوىف ببياف كيفية تدور القصة حولو، يعتٍت اغبدث بتصوير الشخص

والفعل ألف وقوعو واؼبكاف والزماف والسبب الذي قاـ من أجلو كما يتطلب من الكاتب اىتماما كبَتا بالفاعل 
 فهو احملور األساسي لتسيَت عناصر الرواية وترتيبها. .(2) »اغبدث ىو خبلصة ىذين العنصرين

بد اهلل إبراىيم" عببلغ الرسالة ووصوؽبا إىل اؼبتلقي تكوف يف حسن ترتيب األحداث الروائية كما يرى "القدرة على إ
كلما أجاد الروائي ترتيب حدث روايتو، كاف أكثر قدرة على إببلغ اؼبتلقي رسالتو الفنية فالًتتيب اعبيد  « بأنو

ف الروائي إذا أجاد ترتيب واستغبلؿ حدث فهذا يعٍت بأ. (3) »يضفي على النص قوة ويكسبو ميزة خاصة بو 
 روايتو بطريقة صحيحة، فإنو يوصل رسالتو الفنية إىل اؼبرسل إليو أي اؼبتلقي.

فقد يبدأ  « وقد يلجأ الكاتب إلحدى الطرؽ لعرض األحداث، وذلك تبعا لثقافتو ورؤيتو الفنية الواسعة
اميا متبعا اؼبنهج الزمٍت ... الطريقة التقليدية. وقد قصتو من أوؿ أحداثها مث يتطور بأحداثو وشخوصو تطورا أم

إىل اػبلف كي نكشف األسباب واألشخاص... الفبلش باؾ، ها، فيصور اغبادثة مث يعود بنا يتتبدأ القصة بنها
وقد يتبع أسلوب البلوعي والتداعي، فيبدأ من نقطة معينة ويتقدـ ويتأخر حسب قانوف التداعي ... الطريقة 

 .(4) »ل ذلك مًتوؾ لعبقرية الكاتب وسبكنو من أدوات الكتابةاغبديثة، ك

                                                           
 .135فاين، )صباليات السرد يف اػبطاب الروائي(، صنصبيحة عودة زعرب: غساف ك (1)
 .31، ص 2009ط،  شريبط أضبد شريبط: تطّور البنية الفنية يف القصة اعبزائرية اؼبعاصرة، دار القصبة للنشر، اعبزائر، د (2)
 .134فاين، )صباليات السرد يف اػبطاب الروائي(، ص نعرب: غساف كصبيحة عودة ز  (3)
 .135اؼبرجع نفسو، ص  (4)
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إذ أف الكاتب ىو اؼبسؤوؿ عن عرض لؤلحداث فيتبع  الطريقة اليت تناسبو فقد قبده قد بدأ قصتو من أوؿ 
أحداثها، ويضع ؼبستو وثقافتو الواسعة من خبلؿ عملو ىذا، أو يبدأ لنا القصة بنهايتها، ويعمل على العودة إىل 

لف ليسرد لنا األحداث السابقة كما قبد طريقة أخرى قد يتبعها الكاتب وىي إتباعو ألسلوب البلوعي اػب
 والتداعي وىي الطريقة اغبديثة، فقد يبدأ من نقطة معينة مث يتقدـ ويتأخر حسب اغباجة.

 وكل ىذه الطرؽ تعود إىل ثقافة ومهارة الكاتب يف الكتابة.

 أحداث الرواية: -2
َت مفيت" قاـ بالبدء ليت ىي قيد الدراسة، يتضح بأف "بشتبع أحداث الرواية )أرخبيل الذباب( اومن خبلؿ ت

فقد بدأت أحداث ىذه  .(1) »فتعترب ىذه الرواية مبوذجا ناجحا للبدء من الوسط « االجتماعيمن الوسط 
مل تكن اغبرب   «شرية السوداءالرواية دبنولوج وباسًتجاع الراوي لؤلحداث اليت عاشها يف فًتة تأـز ىي فًتة الع

يء، وأماـ ال معٌت اغبرب كاف ىناؾ ال معٌت يف واضحة، كنا حباجة إىل تربير كل ش واضحة، مل تكن عبلقتنا أيضا
 فالراوي )س( ىنا عاد بنا عشروف سنة إىل الوراء ووبدثنا عما عاشو يف تلك الفًتة. .(2) »اغبب

رباين" الذي يعد دبثابة البطل الثاين والذي ازبذ القسم الثاين من وكذلك قبد أيضا راوي ثاين وىو "ؿبمود ال
 الرواية. وأكمل لنا سرد األحداث اليت بدأ هبا البطل األوؿ )س(.

واؼبلفت يف ىذه الرواية أهنا بدأت حبالة تيو وىي تبدوا من خبلؿ مقولة "ؼبارتن ىايدجر" اليت بدأ هبا 
 اغبديث، لتنتهي إىل حالة تيو أخرى.

 حاوؿ عرض كل األحداث اليت ذكرت يف ىذه الرواية واإلؼباـ بأحداثها كاملة:ن خبلؿ ىذا سنوم

 الحدث األول:
ال أدري ... ىا ىي الكلمات  « ىو استذكار البطل )س( ألحداث اليت عاشها يف فًتة العشرية السوداء،
 .(3) »ياء؟ وإىل أين انتهترباوؿ أف تتنصل من مسؤوليتنا وككل مرة شبة حاجة ألف نشرح كيف بدأت األش

                                                           
 .68ـ، ص 1999ط،  يوسف حطيٍت: مكونات السرد يف الرواية الفلسطينية، منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشق، د (1)
 .07بشَت مفيت: أرخبيل الذباب، ص  (2)
 .07اؼبصدر نفسو، ص ( 3)
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وتبدأ األحداث يف تلك اغبانة الباردة، اليت كاف يشرب فيها ووباوؿ من خبلؿ ىذا أف ينسى اغبالة 
أنا تعباف، جد منهك، ال أجد أي مربر الستمرار اؼبهزلة اغبانة باردة صارت  « اؼبأساوية اليت يعيشها يف تلك الفًتة

 .(1) »دافئة منذ قليل
 .(2) »ألنٍت قررت أف أنسىرب ىنا أشصحيح أنا  «

 الحدث الثاني: 
متابعة استذكار الراوي يف رحلتو يف رواية األحداث وىو ىنا بدأ وبدثنا عن اؼبرػة اليت بدلت ؾبرى حياتو 

 وأصبحت بالنسبة إليو دبثابة اؼبرض اؼبعدي الذي من الصعب الشفاء منو.
س أمقرفا، وىي ال تدرؾ أف خيط اغبب يتهشم مثل ر  ناديا مل تعد... أنا الذي أصبحت فببل وردبا «

 .(3) »مبلكم
وىي أف رباوؿ أف سبسح  «وىكذا تبدأ الرواية حبالة انفصاؿ البطل )س( عن ناديا بسلمية ال حبرب فيها 

 شعري بأصابع يدىا الناعمة أضافت: لقد عشنا معا يف السراء والضراء... سبتعنا باغبياة ... ؽبذا صار انفصالنا 
 .(4) »موعدا مفروضا ...

 الحدث الثالث:
قررت أف شربت حىت صرت ـبمورا أف أبعث  « وبعد ىذا التذكر ؽبذه األحداث يقر البطل قرارا خطَتا:

لكل اعبرائد الوطنية والدولية ووكاالت األنباء والقنوات اؼبسموعة واؼبرئية رسالة أعلن فيها خرب انتحار الكاتب 
 .(5) »)س(

الرواية يتفاجئ القارئ منذ البدء هبذه النهاية السلبية اليت تدؿ على النفسية اليت يعانيها  عند قراءة ىذه
 البطل وعن الشخصية الضعيفة.

 

                                                           
                          .                                                                                                                            07ر السابق، ص اؼبصد( 1)
 08اؼبصدر نفسو، ص (2)
 .10اؼبصدر نفسو، ص ( 3)
 .12اؼبصدر نفسو، ص( 4)
 .11اؼبصدر نفسو، ص  (5)
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العاصمة تناـ باكرا، شبة إحساس الىب باػبوؼ رغبة جاؿبة يف فعل شيء يبزؽ الصمت اؼبلفوؼ  « 
 .(1) »كجدراف زنزانة صدئة ... وبداخلي جوع شرس للكتابة ...

ال شك أف القارئ يقف متعجبا ألمر ىذا )س( فمن جهة يبعث برسالة انتحاره لؤلنباء ومن جهة أخرى 
 يلعن الرغبة يف االتصاؿ بعامل الكتابة وكأنو هبد العامل الذي ال خوؼ فيو وال خوؼ منو.

 :الرابع دثالح
اؼبرة قبد  فصاؿ وىذههم يف عبلقة اتصاؿ أو انويستمر البطل يف تذكره لكل األشخاص الذين كاف مع

ما الذي جئنا نفعلو ىنا؟ أجبتو بصوت منخفض:  « رحلتو اذباه صديقو "ؿبفوظ" حيث ذىب إىل اؼبقربة فيسأؿ:
 دخل يف عبلقة تواصل مع األموات حاؼبا أعلن خرب انتحاره لؤلنباء. وكأنو )س( .(2) »شبة جذور ىنا ..

 الحدث الخامس:
شبة مأساة وراء كل لوحة أو صورة  « قة اتصاؿ مع الرساـمباشرة بعدىا قبد )س( يدخل يف عبل

وبدث يف ىذه الرواية أف يتذكر )س( شخصيات ليست ؽبا دور فعاؿ يف سَتورة أحداث الرواية  .(3) »إنساف
تصفٍت نَتوز قائلة: سبلك مبلمح  «وكأنو ال يريد أف ينسى كل الذين تقاطع معهم يف حياهتم قبل رحيلو اغبقيقي 

 .(4) »يء ما ىبطف إليك بسرعةطفل.. ش
يتدخل بعد ذلك "مصطفى" فجأة يف حوار مع البطل وىو الصحايف الذي يعاين من اضطهاد السلطة 

ال تقلق بشأف والدتك سأتكفل  «حيث يقف حائرا بُت اؽبروب إىل اػبارج أو البقاء مع أمو؟ يطمئنو )س( 
عو على فهو يطمئن "مصطفى" على أمو ويشج .(5) » ها... اللعنة عليك وعلى كل من ضيع فرصة اؽبروببرعايت

 على فكرة اؽبروب من ىذا البلد

 الحدث السادس:

                                                           
 .11اؼبصدر السابق، ص (1)
 .13ص  اؼبصدر نفسو، (2)
 .16اؼبصدر نفسو،  (3)
 .16اؼبصدر نفسو، ص  (4)
 .21ص  اؼبصدر نفسو، (5)
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ناديا كانت غبظة اػبوؼ الكبَت الذي عشتو بكل «كما تعود كل مرة "ناديا" لتطفوا على سطح الذكريات 
لى الوجو شراسة بكل ضعف وبكل جنوف وال أعلم إف كاف يف وسعي وضع صورهتا يف اإلطار احملدد أي ع

 فهو ىنا يتذكر بأف "ناديا" كانت لو دبثابة اػبوؼ األكرب الذي عاشو.. (1) »الصحيح من اللوحة

 الحدث السابع:
ويف غمرة ىذا التذكر يظهر "ؿبمود الرباين" يف اػبمسُت من عمره ... صاحب مكتبة صغَتة حبي باب 

الرباين للبطل )س( دبثابة الصدر اغبنوف الذي كاف الواد، وىو الذي عرؼ البطل )س( "بناديا" أوؿ مرة، وقد كاف 
 يشتكي لو آالمو وأوجاعو من "ناديا".

 الحدث الثامن: 
يف كل مرة يعود )س( ليذكر "ناديا" اليت ىزت كيانو حيث كانا يلتقياف يف كل مرة يف مكتبة "الرباين" الذي  

 جوعهما اؼبعريف معا. يغذيكاف يوفر ؽبما ما 
الغريب أنو ال أنا وال ظبَت اؽبادي طبنا ما   « اتو مع شخصية أخرى "عزيز الصايف"ويبد )س( جسور ذكري

وىكذا يظهر البطل يف عبلقة مع شخصيات تظهر فجأة لتختفي . (2) »كاف يدور خبلد عزيز يف تلك السهرة 
 قداف.فجأة وكأف أرخبيل الذباب يبنع تواصل جزره بقوة. وما يبقى من اتصاؿ هبم سوى الذكرى وأمل الف

أرخبيل الذباب( يتأثروف بتواصلهم مع بعضهم كما يتأثروف بانفصاؽبم ومن خبلؿ ىذا نرى بأف أبطاؿ ) 
 .(3) »كل واحد يرى يف اآلخر صديقو ونده حلمو وعذابو جرحو وسعادتو وحىت الوطن« أيضا

النكسار مل يتمكن أحد من األبطاؿ أف يساعد صديقو ألف الكل كاف يعيش حالة الفوضى والتيو وا
 والرحيل بطريقة ما.

 الحدث التاسع:
قبد البطل يتصل بشخص اظبو "عيسى" صاحب الساكسو وىو اغببيب األوؿ "لناديا"  االسًتجاعيف رحلة 

كما قبده مل ينسى حىت ىؤالء   .لينصحو دبواصلة البحث عنها ليفهم سر اختفائها اؼبفاجئ كل مرة دوف إشعار
أذكر جيدا ما الذي حدث يل بعدىا ، أظن أف سيارة سوداء توقفت بقريب وأنا ال  « اجملهولوف يف رحلة تذكره

                                                           
 .29 – 28، ص قالساباؼبصدر  (1)
 .53، ص نفسوؼبصدر ا (2)
 .36اؼبصدر نفسو، ص  (3)
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خارج من باب العمارة وشخص يرتدي بذلة سوداء ويضع نظرات مشسية على عينو أخرج مسدسا وقاؿ يل 
. وسبزج اؽبواجس بالذكريات ليدخل البطل يف متاىة بعده جاءه أمل اإلتصاؿ واالنفصاؿ مع ىؤالء (1) »أدخل

عيوف القتلة ربرس الباب، أنا مستسلم لغواية التأمل نائم جسدي وروحي طليقة يف  «ين عايشهم يف اؼباضي الذ
وىو يف مثل ىذه اغبالة اليت يقًتب فيها من حالة  .(2) »فسحة العامل، ال أرى إال ما يراه النائموف يف حبر اػبوؼ

اعلمي جيدا أف األمر كاف ؿببطا من البداية وأف اغبرب ناديا حيثما تكوين  « اعبنوف ىباطب "ناديا" وكأهنا أمامو
 .(3) »مل تكن واضحة .. وحبنا أيضا .. وىذه القصة كذلك...

ىكذا تنتهي رحلة تذكر )س( مع شخصيات الرواية حينما يتوقف عن تذكر وسرد ما حصل من أحداث 
 كاف اعبميع طرفا فيها.

 الحدث العاشر: 
عبلقة اتصاؿ دائمة مع )س( وىو "ؿبمود الرباين" الذي يفتتح  ليأخذ شخصية الراوي شخص كاف يف

كاف ذلك آخر ما كتبو )س( ومل يقدر لناديا أف تقرأه على اإلطبلؽ وال ألحد غَتي اإلطبلع  « سرده بقولو:
 . (4) »عليو

تغيب ناديا عن أحداث الرواية كما يغيب )س( يف جو غامض ال أحد يدري كيف كانت هنايتهما؛ ال 
 رئ وال الراوي الثاين الذي أخد يروي بدال من الراوي األوؿ )س(.القا

 الحدث الحادي عشر:
كما فعل )س( وكاف الراوي يرفض التصاحل مع اغباضر ليعيش يبدأ "الرباين" نفسو تقنية اسًتجاع األحداث  

 ذكرى اؼباضي فقط.
اآلف وأتساءؿ كيف أمكنٍت تضييعها « فاطمة "ح" « وىنا قبد الراوي الثاين وبكي لنا عن حبيبتو يف الغربة

 .(5) »؛ حيايت أو حبهالبلبتزازبذلك الشكل؟ ... كيف ظبحت لنفسي باػبضوع 

                                                           
 .80، ص السابق اؼبصدر (1)
 .88، ص نفسواؼبصدر  (2)
 .115ص  اؼبصدر نفسو،( 3)
 .118اؼبصدر نفسو، ص  (4)
 .120، ص نفسواؼبصدر  (5)
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كانت اعبزائر قد استقلت بالفعل  « ذكريات الرباين تعود إىل ما قبل استقبلؿ اعبزائر عندما كاف مهاجرا يف إسبانيا
 .(1) »لسلطة، فبا أفشل مشروع عوديتوشهدت منذ سنواهتا األوىل ذلك الصراع العنيف على ا

 ما ىبربنا على شخصية وكأف الرواية ؿبكومة بالغوص يف اؼباضي من أجل التنقيب على الذكريات فقط؛ ك
 

 .(2) »مدلُت أحبتٍت بعدىا وأنستٍت دنياي القديبة ودفعتٍت ألفكر بالفعل يف الكتابة « ُتأخرى وىي مدل

 ر:  الحدث الثاني عش
" من ذكريات اؽبجرة ليواصل ذكريات الوطن ليتذكر بدوره نفس الشخصيات اليت تذكرىم ينتهي "الرباين

  ،بسعادة كنت أحضر الكتب اشًتيتها من ىنا وىناؾ أرتبها يف صفوؼ وؿباور « البطل )س( يف مسَتة استذكاره
 .( 3) »كنت أرغب فقط يف اإلستماع إىل الشباف الذين يزوروف مكتبيت

عندما حل )س( ألوؿ مرة ضيفا على مكتبيت   « عندما حل البطل عنده يف مكتبتو وتذكر أيضا أوؿ مرة
 .(4) »كاف بصحبة مصطفى

وتظهر "ناديا" فجأة ىذه األنثى اػبرافية اليت تؤثر على الراوي األوؿ كما تؤثر على البطل الثاين بالقوة 
 ن على تعارفنا قبل أف تقوؿ يل أف مضى أكثر من شهري « نفسها والذي اهنار عندما عرؼ من تكوف ىذه البنت

 
 . (5) »إظبها ناديا خبطت رأسي على اغبائط، وكدت أجهش بالبكاء ...

 جئ إال أهنا ال تعلم بأنو والدىا"ناديا" إذف ىي البنت اغبقيقية "للرباين"، اكتشف الرباين ىذا اػبرب اؼبفا
 لكنها تعلم أف زوج أمها ليس ىو والدىا اغبقيقي.

 
 

                                                           
 .120 ، صالسابقاؼبصدر  (1)
                       .                                                                                                                            121، ص نفسواؼبصدر  (2)
 .128در نفسو، ص اؼبص (3)
 .128ص  ،اؼبصدر نفسو (4)
 .133ؼبصدر نفسو، ص ا (5)
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 ث عشر:الحدث الثال
كيف أصلح غلطيت؟ ... ما الذي  « ويدخل "الرباين" يف مونولوج بعد اكتشافو أف "ناديا" تكوف ابنتو

 .(1) »هبب أف أفعلو اآلف؟ ...
كما قبده يتذكر ربوؿ ىؤالء الشخوص من حالة األخرى وكيف كانوا يتبادلوف التأثَت على بعضهم 

ري .. مصطفى تعرض غبادث غريب.. )س( عرفتو على "ناديا" كاف وجود ناديا يعطيٍت اغبيوية ألفكا « البعض
 .(2) »حىت باتت بشائر البهجة تطل كل صباح من عينيو

)س( فبل أحد يعلم ما الذي حدث لو بعدىا .. لقد قرأ اعبميع نبأ انتحاره .. أما ناديا   « لينهي الرواية بػ
بالذاكرة والطبيعة  ... رحليت إىل الصحراء فقصة اختفاءىا ما تزاؿ تثَت حكايات ... وبالنسبة يل كانت

  تنتهي أحداث رواية )أرخبيل الذباب(.  ىنا. ( 3)»واؼبوت

 عالقة الحدث بالزمان والمكان والشخصية: -3
بعد استذكار )س( لؤلحداث اليت عاشها وما عاناه عبلقة زمنية فارقة وفاصلة بُت زمنُت متناقضُت، زمن 

 عاين من ظروؼ العشرية السوداء، وزمن اغباضر الذي يعيشو.اغبادثة حيث كانت اعبزائر ت
وقد سبيز استذكاره ىذا عن اغبديث عن حالتو وىو يشرب يف اغبانة ورغم ذلك فهو أفضل من زمن 
العشرية السوداء. ومن اؼببلحظ أف أثر ىذا اغبدث على اؼبكاف الذي ىو العاصمة وما تعاين منو من ظروؼ 

ألحداث من مكاف ىادئ إىل مكاف للنفور واعبمود واؼبشاكل، ويبقى )س( يتذكر ومشاكل ربوؿ جراء ىذه ا
رحلتو يف الرواية اليت ارتبطت بشخصيات أخرى مثل "ناديا" اليت حّولت حياتو إىل قلق باإلضافة إىل ما يعيشو، 

     ويستمرفأصبحت مهمتو يف اغبياة ىو البحث عن "ناديا" حىت أهنا أصبحت مثل اؼبرض يسري يف أجساده. 
 عاشو معها من أوقات إىل أف وصل بو اغباؿ إىل االستسبلـ والتفكَت يف االنتحار الذي ال مفر منو. يف تذكر ما

وتبقى ىذه األحداث مبلزمة للمكاف الذي ىو العاصمة فقد كانت ىذه اؼبدينة مبلزمة لكل الواقع يف زمن 
نفس اؼبكاف وىم أصدقاء )س( منهم ؿبفوظ  ويف لتدخل شخصيات أخرى مشاركة يف ىذه األحداث ،واحد

الذي تذكره )س( عند ذىاهبما إىل اؼبقربة لزيارة من ىم بأحسن حاؿ كما يتصوروف، لتدخل شخصية أخرى 
                                                           

 .135، ص السابق اؼبصدر (1)
                                                                                                                            .131اؼبصدر نفسو، ص (2)
 .143، صنفسواؼبصدر  (3)
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مشاركة يف األحداث وىو "مصطفى" الذي يدخل يف حوار مع )س( حوؿ السلطة واضطراب األوضاع اليت 
مبلحق من قبل صباعة، فبل يستطيع الرحيل وترؾ أمو وحدىا ويف نفس تعيشها العاصمة، وما كاف يعاين منو ألنو 

الوقت ال يستطيع البقاء وترؾ حلمو يضيع ىكذا. ليدخل "ؿبمود الرباين" مشاركا يف األحداث يف نفس اؼبكاف 
 والزماف وىو السبب يف معرفة )س( "لناديا" واضطراب األوضاع بينهما.

شخصية يف استذكار )س( مشاركة يف األحداث لكن الزمن يبقى  لبة فكل مرة ربذبذوتبقى األحداث مت
وىذه اؼبرة صديقو "ظبَت" الرساـ الذي كره اغبياة وفضل اؼبوت على اؼبعاناة وكانت هنايتو مع هناية لوحتو اليت  ،ىو

ذكرىا  داـ سبع سنوات وىو يرظبها ؿباوال إكماؽبا. لتنتقل األحداث إىل مكاف آخر وزماف آخر وىو وىراف اليت
  )س( ؼبا سافر إليها ؿباوال معرفة مكاف "ناديا" ومعرفة السر اؼبخفي وراءىا ليتعرؼ على شخصية أخرى مشاركة

 يف األحداث وىو رجل اظبو "عيسى" الذي حكى لو عن قصة "ناديا" وما ىو األمر اػبطَت الذي يبلحقو.
آلخر من العاصمة إىل وىراف ىنا نبلحظ بأف األحداث ارتبطت مع الشخصيات وربولت من مكاف و 

 دية دورىا يف الرواية.ؤ ليبقى الزمن نفسو وارتباطها بكل شخصية م
لتنتقل عملية اغبكي من سارد إىل آخر من )س( إىل "ؿبمود" فقد ارتبط اغبكي عنده دبكاف استذكاره إىل 

ما زمنُت ـبتلفُت سباما باختبلؼ زمن اؼباضي ؼبا كاف مسافرا إىل إسبانيا وزمن اغباضر الذي يعيشو يف اعبزائر، فه
األمكنة وتبقى األحداث مرتبطة ببعضها البعض، فلما انتهى من استذكاره ألحداثو يف إسبانيا عاد إىل اغبديث 
عما يعيشو يف اعبزائر. أي أف أحداث إسبانيا بدأت لتكتمل ىنا يف العاصمة مع )س( وأصدقاؤه و"ناديا" اليت 

مو من ىنا أف اغبدث أضاؼ فهما جديدا للشخصيات ودورىا يف الرواية، ويف ضوء وما نفه .ىي ابنتو اغبقيقية
ؾبموع من األفعاؿ والوقائع مرتبة ترتيبا، تدور حوؿ موضوع عاـ وتصور الشخصية  « ىذا فإف اغبدث ىو

، وىي احملور وتكشف عن أبعادىا، وىي تعمل عمبل لو معٌت، كما نكشف عن صراعها مع الشخصيات األخرى
. لذلك ال بّد للكاتب أف وبسن اختيار أحداثو (1) »بو باقي عناصر القصة ارتباطا وثيقا ساسي الذي ترتبطاأل

 وائي وتبعا لو يتحدد موقف الكاتب.          وفق سلوؾ شخصياتو، وخلق األحداث يقع مغزى العمل الر 
مكاف، وال يبكن دراستو دبعزؿ عن فاغبدث دبثابة العمود الفقري يف ربط عناصر الرواية من شخصيات وزماف و 

 ىذا، فهو الذي يبث اغبركة واغبياة والنمو يف الشخصية اليت تتحرؾ بدورىا يف مكاف معُت، وداخل زمن معُت

                                                           
 .135صباليات السرد يف اػبطاب الروائي، ص )غساف كنفاين( صبيحة عودة زعرب:  (1)
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لذلك فالرواية ال يبكن أف تتشكل دبعزؿ عن اؼبكاف والزماف والشخصية، فهذه األخَتة تؤدي ىذه األحداث داخل 
ينظم ترتيبها، وال ننسى اللغة اليت ذبسد تلك اؼبكونات وربركها فكل ىذه  مكاف يساعد على حركتها وزماف

 اؼبكونات يؤثر يف اآلخر.
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :خاتمــــة

 

150 
 

اليت تطرقنا شاملة وخمتصرة ألهم النقاط  بعد دراستنا هلذا املوضوع جند أنفسنا مدفوعني إىل وضع حوصلة

  :وسنلخصها يف النقاط التاليةإليها، 

  بشكل بارز وواضح على الرجوع بالذاكرة إىل ) أرخبيل الذباب(يف روايته " ري مفيتشب" الروائيلقد اعتمد

احلاضر إىل املاضي، وهذا راجع إىل طبيعة املوضوع وأفكار الكاتب اليت حاول الوراء، مبعىن أنه انتقل من 

اإلفصاح عنها، ولقد برز هذا املاضي من خالل تقنية االسرتجاع، مث يعود بنا إىل املاضي مرة أخرى فهي 

 .بذلك تشكل انتقاال دورانيا للزمن

 الروائي تتمحور حول استذكار  كما قد الحظنا يف هذا العمل أن أغلب االسرتجاعات اليت وظفها

مواقف واستحضار معلومات عن ماضي بعض الشخصيات اليت وردت يف الرواية وإضاءة ألقا�ا، وذلك من 

 .جوانب جمهولة أو غامضة لدى القارئ توضيحأجل 

  تكون سوف جاء االستباق يف الرواية مبثابة توقعات وتنبؤات ملا ستكون عليه األحداث املستقبلية اليت

 .ليها الشخصياتع

  اخلالصة، وذلك من أجل اختزاله لفرتة زمنية طويلة كانت من حياة الشخصيات " بشري مفيت"لقد وظف

 .قليلة، ملخّصة لتلك األحداث اليت هي مبثابة قصة قد تسرد يف أسطر كثريةيف أسطر 

 ظهر احلذف يف الرواية بشكله املعلن، وأسهم يف تسريع السرد. 

 على شكل حوار يدور حول شخصيات الروايةهل ملشهد بكثرة ومثلهوظف الروائي عنصر ا. 

  ّعد هو آلية زمنية بارزة تعمل على إبطاء السرد كما جند الروائي قد أكثر من توظيف الوصف، والذي ي

، يف حني جند أن هذا الوصف مل يشمل الشخصيات فقط بل امتد بساطه إىل األمكنة، و�ذا تتحقق وإيقافه

 .لدى القارئواقعية الوصف 

  وكان واسعا يف الرواية أشكالهلقد جتسد عنصر الفضاء يف الرواية بكل. 

  قد نوّع من األفضية يف الرواية إذ جنده قسمها إىل أفضية مفتوحة وأفضية مغلقة" بشري مفيت"جند. 

 شف استعمال الروائي هلذه األفضية يف الرواية جاء مناسبا مع مزاج الشخصيات وطبائعهم، حبيث ك إن

 .املتأزمة واملعانية واالجتماعيةلنا عن حالتهم الشعورية وأبعادهم النفسية 

  ألمساء واقعية، وكانت هذه الشخصيات متنوعة  هاملحتجاء) أرخبيل الذباب(أما عن شخصيات رواية

 .ذلك باختالف جوهرها وبتعدد املهام املوكلة لكل شخصيةو 
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  شخصيات املثقفة يف الرواية متشا�ة يف آالمها وخيبا�ا، أن يطبع يف عقولنا بأن ال" ري مفيتشب"حاول

وأ�م يعانون من ويالت املتسلطني وأصحاب املناصب العليا يف هذا الوطن وأنه ال حق هلم يف إبداء آرائهم 

 .أو املوتاجلنون والتعبري حبرية، وقد كان مصريهم إما العزلة والسكوت وإما 

 الوقائع واألحداث بطريقة واقعية حقيقية بعيدة عن املتخيل جند الروائي يف هذه الرواية تناول. 

كانت هذه مبثابة أهم النتائج اليت خلص إليها حبثنا، ونرجو أننا وفقنا، ولو بشيء قليل يف إعطاء حملة وجيزة 

من  استفدنانا ولو بشيء قليل كما دونكون قد أف) أرخبيل الذباب(عن كيفية تشكل البنية السردية يف رواية 

  .هذا العمل املتواضع

مفتوحا أمام املزيد من الدراسات والقراءات  يبقىويف األخري ميكن القول أن جمال البحث يف هذا املوضوع 

اجلديدة والواسعة واليت تتجاوز ما توقفنا عنده، ونتمىن أن تكون نقطة �اية حبثنا هذا هي نقطة بداية لدراسات 

 .  أخرى
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