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 اللهم علمنا أن نحب كما نحب أنفسنا  

 وعلمنا أن نسامح كما نسامح أنفسنا  

 وعلمنا أن التسامح هو أكبر مراتب القوة  

 وأن اإلنتق ام هو أكبر مراتب الضعف

 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

 ال تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا وال باليأس إذا أخفقنا  اللهم

 وذكرنا أن اإلخف اق هو التجربة التي تسبق النجاح

 اللهم إذا أعطيتنا نجاحا ف ال تأخذ تواضعنا  

 وإذا أعطيتنا تواضعا ف ال تأخذ اعتزازنا بكرامتنا  

 يا رب إذا أسأنا إلى الناس ف امنحنا شجاعة االعتذار  

 س إلينا ف امنحنا شجاعة العفووإذا أساء النا

 يا رب إذا أعطيتنا ماال ف ال تأخذ سعادتنا

 وإذا أعطيتنا نجاحا ف ال تأخذ تواضعنا

 إذا جردتنا من النجاح ف اترك لنا القوة حتى نتغلب على الفشل

 وإذا جردتنا من نعمة الصحة ف اترك لنا نعمة اإليمان



 

 

 

 

نار لنا درب العلم  أالبداية نشكر المولى عزوجل الذي  في  
 وأعاننا على إتمام بحثنا هذا  

 وسلم":صلى اهلل عليه   "لقول رسول اهلل  وامتثاالبالفضل ألهله    واعتراف ا

 "من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"

 الى:    وقوله تع

 "ولئن شكرتم ألزيدنكم"

 "خالد أقيس"المشرف    األستاذوعلى هذا نتقدم بخالص الشكر إلى  
 على مجهوداته التي بذلها معنا إلنجاز هذا البحث  

كما ال يفوتنا أن نشكر كل من ساعدنا وكل من مد لنا يد العون  
 من قريب أو من بعيد

في إنجاز هذا العمل كما نوجه تحية مف ادها األخوة إلى كل  

 الزمالء والزميالت  

 وشكرا      
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وتعانقها مع ، وتداخلها، تعد الرواية من بني الفنون النثرية اليت استمدت دديومتها األدبية عرب تشاكلها  

عربت من خالذلا عن اليت و ، (التاريخ ينهاومن ب)رلاالت ومعارف عدة، إذ أخذت من ىذه ادلعارف مادهتا اخلام،

 ة العاكسة واحملاكية حلياة الشعوب. ادلرآ باعتبارىا )الرواية( قضايا ومشاكل ختص اجملتمعات

إعادة قراءة  التاريخ سواء من خالل تاهبا قد ارتكزوا علىكانت الرواية صورة حلياة الشعوب، فإن ك   وإذا

يف ما يناقشو من قضايا،باعتباره زلددا ذلوية اجملتمعات،وأساسا ينبين عليو  أم بالعمل على اإلستثمار،ذا األخريى

 (التاريخ)مستقبلها. وعليو جند الرواية،وخاصة الرواية العربية ادلعاصرة حتاول بصورة أو بأخرى أن تتمرد عليو 

 وتكشف لنا عن ادلسكوت وادلضمر وادلخفي فيو.

والتاريخ ىو حديث عن الرواية كجنس أديب تعبريي مجايل  تعامل مع ا احلديث عن التفاعل بني الرواية أم   

ا كشفتو لنا الكتابات ادلعاصرة اليت حاولت قراءة الراىن العريب قراءة تارخيية، تعيد فهم احلاضر متميزً  التاريخ تعامالً 

 ة العربية ادلعاصرين، إذ  تاب الروايا لدى ك  ا معرفيً على التاريخ ىاجسً  االشتغالضمن أحداث ادلاضي، وعليو أصبح 

ا دلا جيول يف ا قويً جنذ الكثري من الروائيني العرب عكفوا على مواد تارخيية سلتلفة واختذوىا مصدر إذلامهم، وزلفزً 

رواية  "يف  "بلكبير بومدين"آىات وآالم، وىذا ما ديكن أن نقف عليو مع ومشاعر و ،سليلتهم من أحاسيس 

 من خالل طرحو لقضايا تارخيية مهمة حاول فيها إعادة قراءة حقيقة الواقع اجلزائري يف "القوي الرجل خرافة

 .عالقتو بالتاريخ

   دفع بنا إىل طرح التساؤالت التالية: ولعل ىذا ما
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 ما ىي الدالالت اليت يؤمي إليها الروائي وراء استدعائو لقضية الثورة اجلزائرية يف ىذه الرواية؟ -

يعاكس التاريخ الرمسي من خالل إعادة رسم وقائع ادلاضي دبا خيالف التاريخ ىل استطاع الكاتب أن و  -

 ؟الرمسي 

 لقد دفعنا إىل اختيار ىذا ادلوضوع عدة أسباب أمهها:و 

مل نصادف أي دراسة حول ىذه الرواية، فاىتدينا إىل تقدمي زلاولة الكتشاف ما حتملو يف طياهتا من  -

رغبتنا و  جع التارخيي ضمن ادلتخيل الروائي،، زلاولني اإلطالل منها على تشكالت ادلر دالالت وإحياءات

ادلعاصرة، وذلك قصد الوقوف الرواية اجلزائرية  يف والتاريخ ادلضاد ،التاريخ الرمسي حوليف تقدمي دراسة 

 الرمسي.على مدى قدرة وجرأة الكاتب "بومدين بلكبري" يف كشفو لنا عن خبايا وأسرار التاريخ 

بإعادة تفكيك العناصر السردية  البنيوي التكويين الذي مسح لناوقد اعتمدنا يف حبثنا ىذا على ادلنهج 

 اليت وظفناىا يف ىذه القراءة. االجتماعيةو  ،يةت التارخيللنص و قراءهتا مع ربطها بالسياقا

 .فصلني، وخادتةو مدخل، و دمة، ىذا البحث وفق خطوات علمية، وخطة منهجية دتثلت يف مق وقد بنينا

وأنواع التاريخ  ،فكان ادلدخل بعنوان "الرواية والتاريخ" وجاء فيو التطرق إىل اشتغال الرواية على التاريخ

 والعالقة بني الرواية والتاريخ.  ،)التاريخ الرمسي والتاريخ ادلضاد(

" وقس م إىل مبحثني: األول ياتالشخص وسيميولوجية النصية العتبات دراسة مث يليو الفصل األول بعنوان "

ا ادلبحث الثاين ، أم  اولنا فيو داللة العنوان والغالف" وتنالقوي الرجل خرافة رواية يف النصية العتبات دراسةبعنوان "

 . سيميولوجية الشخصيات" تطرقنا فيو لدراسة الشخصية عند "فليب ىامون"فكان بعنوان "
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 " وقد احتوى على مبحثنيالزمن وادلكان يف رواية خرافة الرجل القويبنية ن "اعنو ب بينما كان الفصل الثاين

، والثاين بعنوان: والدديومة الزمنية ،بنية الزمن يف رواية خرافة الرجل القوي، جاء فيو ادلفارقة الزمنيةاألول بعنوان: 

 .وأنواع األمكنةكان، وأمناط ادل ،بنية ادلكان يف رواية خرافة الرجل القوي، درسنا فيو وصف ادلكان وأمهيتو

وأعقبناىا دبلحق  ا،ليت توصلنا إليها من خالل دراستنوأهنينا حبثنا ىذا خبادتة اشتملت على تبيان النتائج ا

 .بالكاتب وأىم أعمالو وملخص الرواية يضم التعريف

:لنضال الشمايل الذي الرواية والتاريخ منها:  نذكر يف حبثنا ىذا ىاعتمدناا ومن أىم ادلصادر و ادلراجع اليت

: لسعيد سالم فمن خاللو استطعنا تقدمي التناص الرتاثياعتمدنا عليو يف توضيح عالقة التاريخ بالرواية،كذلك 

: حلميد نية النص السرديو ب حلسن حبراوي :بنية الشكل الروائيو تعريف للتاريخ الرمسي و التاريخ ادلضاد،

ة الشخصيات الروائية :لفليب ىامون سيميولوجيو  ،الزمن و ادلكان يف الروايةاحلميداين اللذان ساعدانا يف دراسة 

  دراسة بنية الشخصيات يف الرواية.ىذا األخري الذي اعتمدناه يف 

بط ىذا ادلوضوع، وصعوبة ر الدراسات اليت حبثت يف  انعدامومن الصعوبات اليت اعرتضت سبيل البحث 

  عنوان ادلذكرة دبضمون الرواية.

خالد " األستاذ ادلشرف يف ىذا البحث، كما نشكر خطوناىانشكر اهلل عز وجل يف كل خطوة يف األخري 

ومل يبخل علينا بشيء  السديدة معنا عناء إجنازه بتوجيهاتو ومالحظاتو ي أشرف على ىذا العمل وحتملذ" الأقيس

 .منا واالحرتاملو كل التقدير 

 إىل ما فيو اخلري والنفع.ونسأل اهلل العلي القدير أن يوفقنا 
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قبدىاُمنُأىمُاألجناسُاألدبيةُاليتُربظىُبأمهيةُُُعتربُالروايةُمنُبُتُاألنواعُالنثريةُاؼبعروفةُعندُالعرب،ُإذُ تُ 

ُكثَتًُلبتُاليتُقُ ُغبديثةدبية،ُوخاصةُالروايةُالعربيةُايفُالساحةُاألُكبَتةُخاصةًُ اُبدراسةُقضاياُاؼبوازين،ُفقدُاىتمت

ُسابقةُو،ُفهيُربصيلُحاصلُوشبرةُؾبهوداتطرؽُؼبشاكلوُاليوميةُورسمُالواقعُاغبقيقيُالذيُيعيشُفيوالتُ ُ،الفرد

ُكوسيلةُلوصفُُإذُ ُ،وؿباولةُمواكبةُالتطوراتُاغباصلةُيفُالعصرُ،وكذلكُتأثرىاُباغبضارةُالغربية استعانتُبالتاريخ

والسعيُلتوظيفوُُ،الواقعُوإعادةُبناءه،ُوبذلكُأصبحُركيزةُأساسيةُيفُالروايةُاعبديدةُاليتُتستندُللعودةُإىلُاؼباضي

ُيفُاؼبنتُالروائي.

 : اشتغال الرواية على التاريخ -1

ُكانتُعليوُالروايةُسابقًُُوُمغايرُحجاءتُعلىُكبُحديثةُاغبالروايةُُُ ُأمهيةُللتاريخ،ُواعتربتوُ ُفهيُأعطتُ ا،ُؼبا

ُأساسيًُركنًُ ُالُيعٍتُأهنُّا ُمنُأركاهنا،ُلكنُىذا ُأمهلتُاغباضر،ُفهيُسبزجُبُتُاؼباضيُواغباضرا ُا الروايةُليستُ»:

ُكتابةُللتاريخ،ُبلُإعادةُتدوينُاؼباضيُعلىُكبوُصبايلُالُحياديُ كنُإىلُنصُتارخييُربسبوُغَتُمكتملُرُيإعادة

ُ(1)«.مؤرخؤيةُالُ واؼباضيُ)مدلوؿ(،ُوالتاريخُىوُرُ فالتاريخُ)داؿ(ُ

ُاغبُُُ ُالتخُديثةفالرواية ُعلى ُإذُ ييتقـو ُبذلكُُل، ُفهي ُحدث، ُما ُتسرد ُلكي ُالتاريخ ُعلى ُتتكئ قبدىا

وؿباولةُربطهاُدباُجرىُُ،ؤيةُالروائيُوقراءتوُللتاريخُمنُخالؿُاسًتجاعُالذكرياتُاؼبوجودةُيفُذىنووضحُرُ ذبسدُوتُ 

ُيفُاؼباضي.

                              
(1ُ ُالشمايل( ُنضاؿ :ُ ُمستويات ُيف ُ)حبث ُوالتاريخ ُطالرواية ُوالتوزيع، ُللنشر ُاغبديث ُالكتب ُعامل ُالعربية(، ُالتارخيية ُالرواية ُيف ُاألردف،1ُاػبطاب ،

ُ.108،ُص2006ُ
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اُزمنيةُمتميزةُذُ ُتخيالًُاُمُ لقدُأصبحتُالروايةُاغبديثةُتارخيًُ»:ُبقولوُ"لعالمد امحمو ُأمين"وىذاُماُيؤكدهُ

ُتصبحُ  ُومل ُاؼبوضوعي، ُالتاريخ ُداخل ُبلُُخاصة ُاػبارجية، ُاغبديثة ُبنيتو ُيف ُاؼبوضوعي ُللتاريخ ُأديب ُسرد ؾبرد

الذيُجياوزُىذهُاؼبظاىرُاغبديثةُاػبارجيةُُ،غبدثيااؼبتخيلُؽبذاُالتاريخُُالعميقأصبحتُالتاريخُاإلبداعيُالوجداينُ

ُيدورُيفُماُوراء،ُويفُباطن،ُويفُماُبُتُاألفرادُواعبماعاتُغوصلي وىواجسُُ،منُمشاعر(ُ...ُ)يفُأعماؽُما

ُ(1)«.وقيمُومواقف،ُيديولوجياإُو،ُيراداتإُوُ،وتطلعات،ُورغبات

ُكلُماُيتعلقُباغبياةُوالوجودُاإلنساين،ُوؽبذاُفاؼببدعُاإلنسافُألهنُّأصبحتُالروايةُهتتمُبكينونةُُ اُتبحثُيف

ُكتابةُالنصُ،ُوإنُّدُـ عمنُالُعُ دُبالُي اُجيعلُمنُالتاريخُاؼبادةُاػباـُلو،ُواػبلفيةُاليتُينطلقُمنهاُويستندُعليهاُيف

ُاألساسُفالتاريخُىو ُالروائيُوعلىُىذا ُالكتابةُوتعودُ حكاياتُتوقظُ »: ُالطويلُها ُكتابتهاُآُإىلُرقادىا فُانتهاء

ُ(2)«.والكتابةُفعلُمأساويُترىُظالؿُالتاريخُيفُعابرُمغًتب

ُكلُماُىوُباطٍتُوخفيُيفُالتاريخ،ُفهيُتُ لناُىيُاؼبفتاحُالوحيدُالذيُيكشفُُالكتابةتعتربُُإذُ ُ عيدُعن

ُإليهاُاإلنساف.إحياءُماُىوُميتُيفُالتاريخ،ُوتذكرناُباؼبعاناةُواؼبأساةُاليتُتعرضُ

ُوإدُرُُُُ ُالتاريخ ُتوظيف ُيف ُكبَت ُدور ُلو ُكذلك ُفالروائيوالروائي ُالروائي، ُالنص ُيف ُوىدؼُُلوُاجو غاية

ُوالوصوؿُإليوُيسعىُلتحقيقوُ  ُقدُأصبحُ فالروا»: ُالُ ُاليـوُئيُالعريبُاؼبعاصر مؤرخُاغبقيقيُلكثَتُمنُأحداثُىو

،ُوىذهُالشخصياتُاليتُانسانيًُإ،ُومغًتبةُةُاجتماعياًُشم،ُومهخالؿُشخصياتُمأزومةُفكرياًُُاياىاُمناألمةُوقضُ 

ُعُ  ُنفي ُأجل ُمن ُوتناضل ُالذاتتعاين ُُ،ذابات ُاجملتمع ُأىداؼ ُاليـو-وربقيق ُتشغل ُيفُُ–صارت ُرفيعة مكانة

                              
ُ.286،ُص2005ُ،ُاعبزائر،1ُالروايةُاؼبغاربيةُ)تشكلُالنصُالسرديُيفُضوءُالبعدُاإليديولوجي(،ُدارُرائدُللكتاب،ُط:ُإبراىيمُعباس(1ُ)
ُ.368،ُص2004ُ،ُاؼبغرب،1ُالتاريخُ)نظريةُالروايةُوالروايةُالعربية(،ُاؼبركزُالثقايفُالعريب،ُالدارُالبيضاء،ُطالروايةُوتأويلُ:ُفيصلُدراجُ(2)
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ُالقص ُفنوف ُيتمُ(1)«.شرفات ُاليت ُوالصراحة ُجعلتوُ فاعبرأة ُاؼبعاصر، ُالروائي ُهبا ُصُّي ُُيز ُاألليم ُالواقع ُلنا بأدؽُور

اُمنُالتاريخُوسيلةُلتحقيقُىدفو،ُويكشفُالستارُعنُتفاصيلوُويستعرضُلناُآالـُوأحالـُاإلنسافُالعريبُمتخذًُ

ُالضائعة ُذاتو ُيبحثُعن ُالذي ُإنسانياًُجتماعيًُإُةمشواؼبهُ،الفرد ُواؼبغًتبة ُألفُ ا ُحربُُ، ُيف ُأصبح اإلنسافُاليـو

ُواىتماماتوُ ُعربُعنُقضاياهُومشاكلوُ دائمةُجراءُسوءُاألوضاعُيفُصبيعُاألصعدة،ُىذاُماُجعلُالروائيُاؼبعاصرُيُ 

ُغالبًُا ُوهبذا ُالكاتبُيفُنصوُ ليومية، ُقبد ُما ُالروائيُا ُعلىُمكنوناتُالشخوصُويفًتضُحديثًُيُ »: اُسلطُضوءه

ُ(2)«.ألحاسيسهاُودواخلها

اُ(ُمعُمعطياتُالتاريخُ)الواقع(ُجيعلُالكاتبُيفرضُمناخًُليالتخيتعاملُالروايةُ)ُوذبدرُاإلشارةُإىلُأفُ ُُُُ

التاريخُيفُالعملُالروائيُمادةُُمميز،ُألفُ الُ ُيلحوؿُفيوُاؼبادةُالتارخييةُإىلُمادةُحكائيةُؽباُطابعهاُاعبماتتُُّ،زبيليا

ُالروائيُبلغتوُ كلهُ شُّيُ  ُوينسجها ُاغبديثةُمركزًُُا ُكيفيةُالفنية ُكلوُىو ُالتاريخ،ُواعبميلُيفُىذا ُعلىُماُسكتُعنو ا

ُتوظيفُالروائيُلتلكُالرُ  ُاؼبنطلقُتتُّ،ُةُ ؤيُّوطريقة ُبأسلوبُفٍت،ُومنُىذا ُحددُمعاملُالروايةُفهيُإذاًُوالتعبَتُعنها

ُعلي» ُسابق ُمثبت ُتارخيي ُخطاب ُعلى ُيشتغل ُم تخيل ُأديب ُانشغااًلُخطاب ُُأفقياًُو ُإعادة ُحياوؿ ُاروائيًُُإنتاجو،

ُوانشغااًلُُ،عطياتُآنيةضمنُمُ  ُللخطابُالتارخيي، ُاؼبعطياتُاألساسية ُربُ ُُرأسياًُالُتتعارضُمع اوؿُإسباـُعندما

أوُُذكاريةسقاطيةُأوُاستا،ُلغاياتُأوُتصحيحياًُُأوُتعليلياًُُتفسَتياًُُإسباماًُُ،اؼبشهدُالتارخييُمنُوجهةُنظرُاؼبؤلف

ُ(3)«.شرافيةستا

                              
ُ.05،ُص2003ُ،ُمصر،1ُالروايةُالسياسية،ُالشركةُاؼبصريةُالعاؼبيةُللنشرُوالتوزيع،ُط:ُطوُواديُ(1)
ُ.114،ُص2010ُ،ُبَتوت،ُلبناف،1ُيةُالسلطاف(،ُدارُالكتابُاعبديد،ُطالروايةُوالتاريخُ)سلطافُاغبكايةُوحكا:ُعبدُالسالـُأقلموفُ(2)
ُ.117الروايةُوالتاريخ،ُصُ:ُنضاؿُالشمايلُ(3)
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ُالفقريُالذيُتػُ  ُالعمود ُىي ُالتارخيية ُبُ ٍُتب ُنُ فاؼبادة ُيقـو ُفالروائي ُالروائية، ُاألحداث ُبقية ُاؼبعرفةُعليو تأويل

الشيءُاؼبهمُيفُُا،ُألفُ اُتارخييًُمنُخطابًُُبدالًُُاُأدبياًُفيجعهاُخطابًُُ،الروائيُبطريقةُفنيةُوظفهاُيفُنصوُ التارخييةُويُ 

ؤديُفيهاُاألحداثُوالشخصياتُالدورُاألمثلُيفُربطُالتخييلُبالواقعُت ُ،النصُالروائيُىوُخلقُمساحاتُصباليةُ

ُواغبياة،ُفالروائيُيستعَتُمنُىذاُالواقعُ)الواقعُالتارخيي(ُشخصياتُحقيقيةُويلبسهاُثوبُاػبياؿ.

ُالروائيُإىلُاؼباضيُوهنُ ُُ ُالُيعٍتُلوُ وعودة ُألفُ ُاعبةمعُمنو ُوواضحُفيو، ُىوُظاىر ُاغبقةُىيُما :ُالكتابة

ُكلُاؼبعطياتُاليتُأسُ اليتُتُ » ُالظاىرُأوُالواقع،ُومنُمثُفالكتابةُتتُُّمتُ هُ عمدُإىلُذبميع خذُمنُيفُتكوينُىذا

عنوُ)اغباضر(ُمنُجهة،ُمثُُتُ ضُّخُ التنقيبُعنُالعالقاتُاالجتماعيةُاليتُسبُ ُو،ُيفُالبحثُاالنطالؽاغباضرُنقطةُ

ُإُ بعضُالتنبؤُُّمترس ُالواقع ُوالُديكنُفهمُىذا ُاغباضر، ُىذا ُاليتُيوحيُهبا ُكلُاّلُاتُاؼبستقبلية ُعنُطريقُمعرفة

ُ(1)«.واكبطاطوُالواضحُ،وىشاشتوُ،اليتُأنتجتُىذاُاغباضرُيفُضياعو،حلقاتُالتاريخُ

ُكانتُوعليوُفانطالؽُالروايةُمنُالتاريخُالُيعٍتُأهنُُُُُّ ُكانتُدُالتاريخُمنُأجلُالتاريخ،ُبلُألهنُّتعتما ا

ُتالعبُ،وتفتشُ،تبحث ُاكتشاؼ ُبغية ُفيو ُمنُماؼبضُوتقلباتوُ ُ،وتزييفاتوُ ُ،وُ اتوتنقب ُتتخذ ُفهي ُفيو، ُواؼبخفية رة

ُككل.ُ،العصورُاؼبظلمةُوالقدديةُعربةُؼبعاعبةُأوضاعُالوطنُالعريب ُأفُ ُمنُىناُجيبُعلىُالروايةُوالعاملُاإلسالمي

ُوتُ  ُالعصرربمل ُقضايا ُتعًتيوُ،عاجل ُاليت ُعوربُ ُ،واؼبشاكل ُاإلجابة ُبقيتاوؿ ُاليت ُاؼبطروحة ُاإلشكاليات بدوفُُن

ُ:ُوجعلتوُمادةُخصبةُؽباُوذلكُألسبابُعديدةُمنهاُ،جابةُانطلقتُالروايةُمنُالتاريخإجابةُوللوصوؿُإىلُاإل

                              
ُ.220،ُص2010ُ،ُأربد،ُاألردف،1ُالتناصُالًتاثيُ)الروايةُاعبزائريةُأنوذجا(،ُعاملُالكتبُاغبديث،ُط:ُسعيدُسالـُ(1)
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شفُلناُالتاريخُكُ ت ُُ،منُقيمةُتعليميةُؿبددةُادئُذيُبدءُ اللجوءُإىلُاؼباضيُإلقبازُروايةُقدُينطلقُبُ ُإفُ » -1

ُاُسياسيًُيةُشائقةُزبلقُلديناُوعيًُبطريقةُقصصُّ وقظُلدىُاألجياؿُاغبسُالتارخييُاُدباضينا،ُفالروائيُيُ واجتماعيًُ،ا

ُكماُديكنُأفُ ثلُىويةُاألُ وُديُ وضرورةُاالعتناءُبالتاريخ،ُألنُ  ُكناُعليوُنُمم، اُوكيفُسنكوفُسابقًُعلمُالعاملُبأسرهُما

 (1)«.ارشدًُ،ُفاالنتماءُالروائيُللتاريخُجيعلُمنوُمُ مستقبالًُ

ُمنطلقُيبددًُدُ ؾبُ ُهُ بعثُؾبدُاؼباضيُوإحياؤُ » -2 وُمُ سُ منُاؼباضيُلَتفدُاغباضر،ُومنطلقُيُ ُأاُيفُاألذىافُوىذا

ُأمتوُ  ُتاريخ ُمن ُل معًا ُالكاتب ُخيتار ُوعندما ُىدفو، ُيف ُاألوؿ ُروائيًُُعلى ُويعرضها ُاؼباضيُفإنُّا، ُبُت ُالصلة ُيزيد ا

 (2)ُ«.اواغباضرُوثوقًُ

ُكافُموجودُيفُاؼباضيُ،ُألفُ يةمبنيةُعلىُالوثوقاليتُتربطُاغباضرُباؼباضيُُصلةفالُُُ فهوُُاغباضرُيتأسسُعلىُما

 ُلو.تمُومُ كملُمُ 

ُتعادةُالذاتُالضُّاسُ » -3 ُيبدوُقدُضاعُإىلُُاالنتماء،ائعةُباكتشاؼُمعٌتُاالستمرارُيفُشيءُما إىلُشيءُما

 (3)«.األبد

ُُإفُ ُُُُُُُ ُؽبا ُتعرضت ُاليت ُواألزمات ُالعربياغبوادث ُاألمة ُعامة ُدائمة ُصراع ُيف ُيعيش ُاجملتمع معُُ،جعلت

واللهفةُُ،ؼباضيفهذهُاغبوادثُجعلتُاألدباءُحينوفُإىلُاُ،لُاؼبتتاليةُجراءُاألوضاعُالسيئةاإلحساسُخبيباتُاألم

 .إليو

                              
ُ.135الروايةُوالتاريخ،ُص:ُنضاؿُالشمايلُ(1)
ُ.136،ُصُاؼبرجعُنفسو (2)
ُاؼبرجعُنفسو،ُالصفحةُنفسها.ُ(3)
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ُكلُماُحيدثُبلُُ،أوُاإلسباـُالصحيحُ،راءةُالتاريخُهبدؼُالتقصيقُ ُعادةإ» -4 أوُاالختزاؿ،ُفالتاريخُالُينقل

وتربىنُعلىُصحةُُ،دـُوجهةُنظرهُ بطريقةُزبُ يكتبوُوُمنُقبلُمنُيكتبو،ُألنُ ُأبرزُماُحدثُوالتاريخُموجوُأصالًُ

ُبالتفصيلُيفُطرؽُلكلُاغبوادثُفاؼبؤرخُيفُبعضُاألحيافُالُيتعرضُويتُُّ(1)«.أرائو اليتُجرت،ُبينماُالروائيُيقـو

والعقباتُُ،َتُاغبواجزكساُيفُذلكُباػبياؿُفهوُقوةُتسمحُبتاألحداثُاليتُسكتُعنهاُاؼبؤرخُومهشها،ُمستعينًُ

يستطعُاؼبؤرخُالوصوؿُملُُالذيُدؽُالتارخييالصُ ُتربزُعمليةوىناُُ،والقيودُاليتُعجزُاؼبؤرخُعنُربطيمهاُوذباوزىا

ُمنُذلك.ُحكمُفيوُوسبنعوُ القيودُاليتُتتُّإليو،ُبسببُ

ُوصفوُ ب ُُ،اءُعلىُالتاريخاالعتمادُعلىُاغبدثُالتارخييُضمنُىذاُاؼبنطلقُيتجاوزُفكرةُاالتكُُّإفُ »:ُوعليوُُ

ُروائيًُموضوعًُ ُسيُ ا ُالعربيةُوىيُتُ ا ُفالرواية ُالتاريخ، ُغفلُعنو ُالروائيةُتمُما ُللداللة ُالتاريخُيفُإنتاجها عيدُاستثمار

ـُ  ُكيفيةُؿبددةُيفُالقوؿ،ُألهنُ يفُالفهمُوالقصدُ ُ،توظيفاتُـبتلفةُتقد ُ(2)«.وإنتاجُالتخييلُ،والًتكيبُ،اُزبتار

ُُُ ُفالرواية ُسُ العربية ُكما ُالتارخيية، ُاألحداث ُحقيقة ُعلى ُالتعرؼ ُهبدؼ ُالتاريخ ُإىلُُُعتُ وظفت كذلك

إسباـُُعلىُلقادراُىوُفاػبياؿ»:ُوالقصدُالذيُترميُإليوُ،إمكانيةُإنتاجُدالالتُمتعددةُللرواية،ُتنطلقُمنُالفهم

ُ(3)«.علىُمعطياتُالتاريخُنفسواُماُملُيذكرهُالتاريخُبناءًُ

                              
ُ.137ص،ُنضاؿُالشمايل:الروايةُوالتاريخ (1)
ُ.138صُاؼبرجعُنفسوُ، (2)
ُ.اؼبرجعُنفسو،ُالصفحةُنفسها (3)
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وىناُ»:ُوملُيذكرىاُ،والثغراتُاليتُتغاضىُعنهاُالتاريخُ،دُالفجواتوسُ ُإسباـاػبياؿُىوُالقادرُعلىُُذفُ إُ ُُُ

ُبل ُالقراءة ُإعادة ُيففتكوف ُأشياء ُإىل ُاألنظار ُومألُ(1)«.الظلُت ُاؼبستور ُذباىلهاُُ،البيضاتُتُ وكشفت اليت

ُالتاريخُونساىا.

 :التاريخأنواع  -2

ُالثانيو أيُاؼبكتوبُالذيُيعرفوُعامةُالناس،ُ؛ُُالرسميىوُ:ُاألولالتاريخُنوعافُُفُ منُاؼبتعارؼُعليوُبأ

اريخُىوُالتُّ»:ُالرسميُفالتاريخ،ُيُالشعيبالشفه؛ُأيُُالناسُواؼبخفيُعنُغَتُاؼبعروؼىوُالتاريخُالُو :مضادال

ُ(2)«.كاـُوليسُبإرادةُاحملكومُتأمرُمنُاغبُ ب ُُسجلُحياةُاألفرادُواؼبلوؾ،ُويكتبُيفُمعظموُ الذيُيُ 

ُاؼبضادُُ ُالتاريخ ُحقيقة ُإىل ُيصل ُلكي ُالرظبي ُالتاريخ ُأحداث ُيف ُبالبحث ُيقـو ُديثلُ،فالروائي :ُالذي

ستوحيُمنُالًتسانةُوُيُ واؼبناقضُللتاريخُالرظبي،ُألنُ ُ،السلطة،ُواؼبناىضالتاريخُاؼبهمشُواؼبغفوؿُعنوُمنُطرؼُ»

ؤديُإىلُإىلُتصورُيُ ُاالىتداءمنةُفيو،ُفيستعُتُبوُيفُوريةُاؼبضُّثاليتُيزخرُهباُالتاريخُالرظبيُوسيلةُلتأويلُالرموزُال

واؼبتمثلُيفُُ،اُلوومناىضًُُ،ااُمناقضًُاُتارخيًُدائمًُُولدي ُُالرظبيُ ُاريخُ فالتُُّ(3)«.ايوُاجملتمعُالعريبُحاليًُنعاتغيَتُبعضُماُيُ 

ُ
 
ُبانتقادهاوؿُدائمًُالروايةُاغبديثةُربُ ُضاد،ُألفُ التاريخُاؼب حبيثُُاُالتنكرُللواقعُالتارخييُاؼبغشوشُواؼبزيف،ُفهيُتقـو

ُاؼبعاش ُالواقع ُؼبواجهة ُالتارخيي ُاػبطاب ُباستدعاء ُفيو ُالروائي ُيفُُ،يقـو ُكاف ُسواء ُالعريب ُاؼبواطن ُيعيشو الذي

ُاؼباضيُأوُحىتُيفُاغباضر.

                              
ُ.138صُ،نضاؿُالشمايل:الروايةُوالتاريخُ(1)
ُ.220صُُ،التناصُالًتاثي:ُسعيدُسالـُ(2)
ُاؼبرجعُنفسو،ُالصفحةُنفسها.ُ(3)
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ُُُ ُ)التاريخ( ُاؼباضي ُىذا ُرموز ُبتوظيف ُيقـو ُقبده ُللماضي ُيعود ُحُت ُىوُ،فالروائي ُما ُعلى وإسقاطها

كشفُوتُ ،ُمردُعليوتتُُّاوؿُأفُ شاكلُمعُالتاريخُفهيُربُ حادثُوقائمُيفُاغباضر،ُوؽبذاُفالروايةُالعربيةُاغبديثةُؼباُتتُّ

نُالصراعُاُمُ ثلُنوعًُفهيُسبُ ُ،ثلُنتاجُالسياؽُالتارخييُللتحوالتُاغباصلةُيفُاجملتمعالروايةُسبُ ُعنُاؼبسكوتُفيو،ُألفُ 

يةُالروايةُالعربيةُحبثُنوعيُيفُتاريخُىُو»:ُيفُقولو "فيصل دراج"ؤكدهُاػبفيُالذيُتنحازُإليوُالسلطة،ُوىذاُماُيُ 

رىُإىلُماضيُالُتستطيعُتعلقةُيفُالفراغ،ُرُعلىُماُتريدُاغبصوؿُعليو،ُىويةُمُ ثتعومةُفقدتُماُعندىا،ُوملُمأزُ 

حققُفالروايةُالتُُّلةُ ؤجُ اؼبوت،ُومُ ُلةُ ؤجُّمُ ُكاألحجيةُ ُُيةوُىوُّإىلُأبوابُتعجزُعنُالوصوؿُ ُمستقبلُحوُإىلُن ُرُ العودةُإليو،ُوتػُ 

ُللتاريخُ ُكتابة ُإعادة ُباؼبعٌتُاإلبداعيُللكلمة ُالسلطةالعربية ُكتابةُأخرىُتنكرىا ُأو ُطَتُ تُّوتػُ ُ،الس لطويُاؼبكتوب،

ُ(1)«.اهُ نػُ مُ 

ُت ُُاوؿُأفُ فالروايةُالعربيةُاليتُتشتغلُعلىُالتاريخُربُ ُُ
 
الكاتبُعندماُُزيفةُلو،ُألفُ وضحُالصورةُاغبقيقيةُواؼب

ُسُ  ُما ُيبُت ُفهو ُالتاريخ ُمُ ويُ ُ،الرظبيُ ُاريخُ التُُّعنوُ ُتُ كُ يدرس ُىو ُما ُصحح ُالصُُّفيو،زيف ُتبيُت ُطريق ورةُعن

وُرسمُالصورةُاغبقيقيةُىُ،الروايةُمنُالبحثُيفُالتاريخفهدؼُأيُالتاريخُاؼبضاد(ُ؛ُاؼبعاكسةُلوُ)الصورةُاؼبضادة

وىيُالسلطةُاحملليةُ،الكشفُعنُاؼبسببُاغبقيقيُلذلكُُوُضيُعلىُالسواءواؼباُ،يفُاغباضرُاليتُيعيشهاُاإلنساف

عنُ»:ُفتكشفُ،ااُوصباليًُاوؿُالتعبَتُعنوُفنيًُىلُماُىوُومهيُوغَتُحقيقيُيفُالواقع،ُفهيُربُ إُعمدُ فالروايةُعندماُتُ 

ُ،ُوالدسائسُ ،ُالكثَتُمنُاغبيلُ 
 
دةُالصلةُعاقُ ُ،انُ ؤامرات،ُوكذلكُاؼبمارساتُالسياسيةُاؼبشينةُداخلُدىاليزُتارخيواؼب

                              
ُ.369الروايةُوتأويلُالتاريخ،ُصُ:ُفيصلُدراجُ(1)



 الرواية والتاريخ                                                                   : مدخل
 

 
 

 - 9 - 

ُكافُجيريُيفُاؼباضي،ُوبُتُماُجيريُحاليًُ اليتُيدفعُشبنهاُاؼبواطنُالعريبُمنُُ(...)ُاؼبهيمنةاُيفُظلُالسلطةُبُتُما

 ُ(1)ُ«.دموُالذيُيسفك...

ُُدباُإلحياءُالذاكرةُاعبماعيةرُ ُا،ُأوُ ؾبددًُُوصياغتوُ ُ،ادةُإنتاجوُ غيةُإعالروائيُإىلُاؼباضيُبُ ُعودةُىوُفالتاريخُ ُُ

ُالتُّ ُالقضُّأو ُبعض ُإىل ُالكتبطرؽ ُيف ُ)موجودة( ُعالقة ُبقيت ُاليت ُالذيُُ،ايا ُالصراع ُونتيجة ُالشعبية، والذاكرة

دُبعضُالرواياتُقبُ ُواعبزائريةُخاصة،ُإذُ ُ،الروائيُانبثقتُمنوُرواياتُغَتتُمنُمسارُالرواياتُالعربيةُعامةُيعيشوُ 

األوؿُزمنُاؼباضيُالتارخييُالذيُ»:ُؤرخُغباضرىاُعربُزمنُتُاثنُتت ُُاوؿُأفُ لُمعظمهاُربُ قُ ملُنػُ ُفُ اعبزائريةُاغبديثةُإُ 

ؤرخُللحياةُت ُُحيثُ ُشاراىنُمنُخالؿُقضيةُما،ُوالثاينُزمنُاغباضرُاؼبعالُونزجهاُباغباضرُ،موزهُاؼبختلفةُرُعيدُ تُ سُ تُ 

ُبينهم،اليومية ُفيما ُالناس ُولعالقات ُيوميًُ، ُيعيشوهنا ُاليت ُوالشروح ُيفُ،ا ُالروائي ُنظر ُوجهة ُتعكس ُبذلك وىي

ُ(2)«.يعاعبهاالقضيةُاليتُ

ٍتُعنايةُعتُّقبدىاُتُ ُذُ والعربيةُبصفةُعامة،ُإُ ُ،علىُبعضُالرواياتُاعبزائريةُبصفةُخاصةُوىذاُماُالحظناهُ ُُُ

ُكماُيقوؿُُواألشخاصُالعاديُتُألفُ ُ،خاصةُباغبياةُالشعبية يزيدُ»:ُ"نضال الشمالي"الًتكيزُعلىُأمثاؿُىؤالء

كاـُىذاُالتاريخُكتبوُاغبُ ُفضلُعدـُاؼبيلُإىلُالتاريخُالرظبي،ُألفُ ومنهمُمنُيُ ُ،دؽُالفٍتُيفُالعملمنُمنسوبُالصُ 

ُ(3ُ)«.،ُوعليوُفهوُتاريخُمنُطرؼُواحدوىتُ أوُشُ ُ،وجهاتُالنظرُاألخرىُيبتُ الذيُغُ ُيفُالوقتُ ُواألقوياءُ 

                              
ُ.230التناصُالًتاثي،ُصُ:ُسعيدُسالـُ(1)
ُ.183،ُصُاؼبرجعُنفسو(2)
ُ.129الروايةُوالتاريخ،ُصُ:ُنضاؿُالشمايلُ(3)
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والتنكرُلوُورفضواُتوقفُرواياهتمُُ،ومنُبُتُالروائيُتُاعبزائريُتُالذينُرفضواُعدـُاؼبيلُإىلُالتاريخُالرظبيُُُ

ُكذلكُبالذاكرةُُالشعبيةُ والشفويةُاؼبهمشةُفقدُ،عندُالذاكرةُالتارخييةُالرظبيةُفحسب،ُبلُإعطاءُالعنايةُواالىتماـ

ُكذلكُروايةُ""لبومدين بلكبير" رواية خرافة الرجل القوي "الروايةُاليتُكبنُبصددُدراستهاُُقبد ُ"نوار اللوز،ُو

واؿُييتُالقُّصُ خُ االعتبارُلشُ »:ُاُالروائيُ ،ُاللتُتُأعادُفيهمُ "األعرجُلواسيني"ُة بعد األلفعالساب ةالليل فاجعة  "و

ُ(1)ُ.«طيُالنسيافُلتُ همشةُاليتُظُ اؼباحُوللثقافةُالشعبيةُواؼبدُّ

باؼبركزيةُخيبةُالتاريخُالذيُارتبطُ»:ُاليتُربدثُفيهاُالكاتبُعنُ"معركة الزقاق" لرشيد بوجدرةوروايةُ"

ُالساحةُ،لطويةالسُ  ُمن ُفاستبعدىم ُاغبقيقيُت ُاألبطاؿ ُينصف ُثلمُ مُ ُعجلتوُ ُوسحقتهمُ ُ،ومل ُحدث لطارق بن "ا

اُاُرىيفًُزيفًُكوفُمُ ي ُُؼباذاُالتاريخُىكذا؟ُوىلُالبدُمنُأفُ ُ»:ُيتساءؿُعنُخيبةُالتاريخُقائالًُُنفسوُفباُجعلوُ ُ"زياد

والُيعرفهاُالكثَتُمنُُجيهلها،التاريخُالرظبيُخيفيُالعديدُمنُاغبقائقُاليتُُشَتُإىلُأفُ ي ُُقوؿالُفهذاُ(2)«.امغشوشًُ

ُالذيُيسعىُإلبرازىاُوإظهارىاُعلىُأرضُالواقع.،الناسُعلىُعكسُالتاريخُاؼبضادُ

ُكذلكُ" ُتاريخ:األوؿُ:ُ"ُالذيُقاـُفيهاُالكاتبُبتقسيمُالتاريخُإىلُقسمُتعام من الحنينو  ألفوروايتو

ُمظلمُرسمي ُوالثاين، ُمثالًُُُلوُمضادُشفهيُتاريخ: ُففيُالقسمُاألوؿُمنُالرواية كشفُلناُ)للتاريخُالرظبي(،

وماُعاناهُالشعبُمنُبؤسُوقمعُوعبوديةُ ،شهرزاد(الكاتبُعنُالوجوُالقبيحُلعصورُألفُليلةُوليلةُيفُالقدميُ)

                              
ص9ُ،2013ُُُاؼبخرب،ُالعددُُلةؾب،يفُاللغةُواألدبُاعبزائري(ُُالتمثيلُالسرديُللتاريخُالوطٍتُيفُرواياتُواسيٍتُاألعرجُ)أحباث:ُىنيةُجواديُ(1)

253.ُ
ُ.194،ُص2002ُ،ُاعبزائر،1ُفضاءُاؼبتخيلُ)مقارباتُيفُالرواية(،ُمنشوراتُاالختالؼ،ُط:ُحسُتُطبريُ(2)
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ُ ُإعالف ُخالؿ ُمن ُالرواية ُيف ُذلك ُويربز ُوتسلط، ُ"عديمة اللقبشخصية مسعودة "واستبداد ُتنديدىاُ»: عن

ُ(1)«.وطغياهنم،واستبدادىم،الذينُعانتُاألمةُالعربيةُمنُظلمهم،ُوتنكرىاُلسلطةُأولئكُاؼبلوؾُاؼبعتوىُت

ُىذهُالشخصيةُبتعليقُفزعاتُيفُحديقتهاُقيُشكلُصورُؽبؤالءُاغبُ  كاـُالذينُمنعواُاؼبواطنُالعريبُفتقـو

ُاػبموؿُُ،واالبتكارُ،منُاإلبداع ُعليوُسياسة ُصارُُ»:ُواعبمودُبدؿُاغبركةُواالنطالؽ،لُوالكس،وفرضوا ىكذا

ُ(2)«.ارجُوتداخلُعواؼبوُمعُمعطياتُاغبياةُمفهومًُوبفضلُتدُّ،ُالفزعاتالتاريخُالذيُأعيدُصنعوُبواسطةُ

واجملحفُتُيفُمنحُاغبقوؽُوالذينُالُ،غاةُالظاؼبُتُاغبكاـُالطُ ُأيُ؛كاـُبالفزعاتاغبُ ُشبهت"ُمسعودةف"ُُُ

ُاليتُسبتدُجذورىاُإىلُاؼباضيُالبعيد.،يزالوفُحىتُالوقتُاغباضرُديارسوفُسياسةُالتسلطُ

والباحثةُعنُأصوؽباُالقدديةُ،اُيفُالقسمُالثاينُمنُالرواية،ُفقدُربدثُالروائيُفيوُعنُالذاتُالضائعةُأمُُُُّ

ُىوُّ ُيقوؿومعرفة ُيتها ُالت»: ُالذات ُبدءًُوتنطلق ُأساسها ُبناء ُيف ُظروؼُارخيية ُيف ُمات ُالذي ُاعباحظ ُمن ا

الضاربةُجبذورىاُيفُالتاريخُ،ُعرجُعدميُاللقبُؿبمدُعلىُالبحثُعنُأصولوُالقدديةويُ »ُا:أيضًُيقوؿُُوُ(3)«.غامضة

ُ(4)«.ونسبوُيفُالوقتُاغباضر،النفسيةُاؼبتمثلةُيفُضياعُأصلوُُتواُأزموىوُالذيُيعاينُيوميًُ

ُكذلكُُُ ُكلُماُزبتُزُالذيُ"الالز" للطاىر وطاريفُروايةُ"قبد الذاكرةُالشعبيةُُوُ نربدثُفيهاُالكاتبُعن

ُُواجتماعية،ُوماُربملوُالثورةُمنُتناقضاتُصارخةُ،وماُصاحبهاُمنُأوضاعُسياسيةُ،منُأحداثُالثورةُاعبزائرية

                              
ُ.221التناصُالًتاثي،ُصُُ:سعيدُسالـُ(1)
ُالصفحةُنفسها.اؼبرجعُنفسو،ُُ(2)
ُ.الصفحةُنفسها،ُاؼبرجعُنفسوُ(3)
ُ.224اؼبرجعُنفسو،ُصُُ(4)
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ُكماُيقوؿُُألفُ  ومعارضتوُلتصرفهاُ،ُوقبدهُيوجوُانتقاداتؼباُخيتارُجزئيةُمنُحياةُالثورةُ»:ُ"سعيد سالم"الكاتب

ُ(1)«.الذيُيراهُغَتُحكيمُيفُىذهُالقضيةُحسبُرأيو

ؤرخُللهامشُفيصعدُبذلكُإىلُأحواؿُيُ »:ُحيثُؤسسُللنسيافي ُُكتابةُالروائيُؽبذهُالروايةُجعلتوُ ُُألفُ ُُُ

ُكثَتًُُقذبعلوُيعان،فنيةُ ا،ُخاصةُبذلكُىمُالشخصياتُاؼبتأزمةُنفسيًُُحامالًُُ(2)«.اُماُأمهلوُالتاريخنبضُاإلنساف

ُالعاملُوروحوُمسكونةُبالطيشُُ"الالز"شخصيةُ والذيُُالفاقدةُألصلها،ُُوُاؼبهشمةوالعنفُ،الذيُجاءُإىلُىذا

ُ(3)«.أحجارهُغيرُالواديُفيُيبقىُما»:ُؿغَتُشرعيُيقُوابنُوُألنُّ،ُحًتاـُمنُطرؼُؾبتمعوُ واالُ،ملُجيدُالتقدير

ُاؼبثلُحيملُيفُطياتوُمعاينُسياسيةُذ وُلنُيبقىُبأنُّ؛ُومعربةُواؼبقصودُمنُىذهُالعبارةُُ،تُدالالتُموحيةاىذا

يفُسبيلُوالنفيسُ،سُبالنفُضحىواؼبخلصُيفُجهاده،ُوالذيُُ،علىُىذهُاألرضُسوىُأعماؿُاإلنسافُاؼبناضل

ُوطنو.

ُُديبفاأل ُيعودُإىلُاؼباضيُفهوُينسجُللقارئُحكايةُجديدة ُالزمنُالراىنُ)اغباضر(ُلفهمُقضُّ،عندما ايا

ُكافُومُ ُ،فسرومُ ُ،كملدباُجرىُيفُاؼباضي،ُفاغباضرُمُ ُاالرتباطاُماُيكوفُاغباضرُمرتبطُشديدُوُغالبًُألنُّ وضحُؼبا

ُيُ  ُفهو ُالتاريخُهبدؼُإسباـيفُاؼباضي، ُألفُ ُ،عيدُقراءة ُالتاريخ، ُغفلُعنو ُاليتُتعيدُُأوُتصحيحُما ُالعربية الرواية

                              
ُُ.221صُسعيدُسالـ:ُالتناصُالثراثي،ُ(1)
الرؤيةُالتارخييةُيفُالروايةُاعبزائريةُاؼبعاصرةُ)رواياتُالطاىرُوطارُأنوذجا(،ُدراسةُربليليةُتفكيكية،ُأطروحةُمقدمةُلنيلُشهادةُ:ُعبدُالرزاؽُدضبافُ(2)

ُ.15،ُص2012ُ/2013ُالدكتوراه،ُ)ـبطوط(،ُجامعةُاغباجُػبضرُباتنة،ُ
ُالصفحةُنفسهاُ.اؼبرجعُنفسو،ُ(3)
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ُتقدـ ُالتاريخ ُاستثمار ُالفهمُ»: ُيف ُألهنُُّ،توظيفات ُالقوؿوالقصد ُيف ُؿبددة ُكيفية ُزبتار وإنتاجُُ،والًتكيبُ،ا

ُ(1)«.فاػبياؿُىوُالقادرُعلىُإسباـُماُملُيذكرهُالتاريخُبناءُعلىُمعطياتُالتاريخُنفسوُ(...)ُالتخييل

اُالتاريخُالرظبيُىوُالتاريخُاؼبعروؼُاؼبدوفُواؼبكتوبُالذيُيعرفوُأغلبيةُالناس،ُأمُُّفباُتقدـُنستخلصُأفُ ُُُ

ُا ُفهو ُاؼبضاد ُالتاريخ ُالغَت ُجيهلوُعروؼاؼبلتاريخُاػبفيُالشفهي ُيستغلُىذهُالذي ُوالروائيُأصبح ُالناس، ُعامة

ُهبدؼ ُالتاريخ( ُ)توظيف ُ،ُفشاءإُالنقطة ُاغبقيقة ُألفُّوكشف ُاألفراد ُتغفلها ُُاليت ُتفسَتية ُتنويرية لُعبمهمتو

ُواليتُماُزالتُربدثُيفُالوقتُاغباضر.ُ،األحداثُاليتُجرتُيفُاؼباضي

 : العالقة بين الرواية والتاريخ 3

جنسُُ،ُألفُ االنتشارفتاحاتُمعرفيةُواسعةُانُاُواغبديثُعنُعالقةُالروايةُوالتاريخُحديثُمتشعبُذُ ُفُ إُ ُُُ

ُكبَتةُومتشبعُباؼبعارؼُُالروايةُجنس الروايةُقدُاستفادتُمنُىاتوُاؼبعارؼُوالنظرياتُُألفُ ُنسانيةإلامنفتح،ُبدرجة

،ُوكوهناُاخل...والفنُوعلمُالتاريخ،والفلسفةُ،وعلمُالنفسُ،ُاالجتماعكعلمُ:ُاؼبتعددة ،ُوغَتىاُمنُاؼبعارؼُوالعلـو

يفُاغبياةُىوُمنُاىتمامهاُُماُفكل»:ُيفُالعصرُاغبديثُنسانيةاإلأيضاُمنُأكثرُاألجناسُاألدبيةُاحتواءُللمعرفةُ

ُكتابةُاغبياةُ،واؼباضيُ،والتاريخُ،واجملتمعُ،فالنفس والتاريخُمنُىذهُاؼبعطياتُىوُُ،واغباضرُمنُاغبياة،ُوالروايةُفن

ُ(2)«.ضباىاُدبادةُحكائيةُالُتندُالروايةُوغدُ منُأرف

اُمُ هُ فػُ »:ُمثُكبددُالعالقةُاليتُذبمعهماُوبُتُالروايةُوالتاريخُنقاطُتشابوُواختالؼُجيبُتوضيحهاُأوالًُُُُ

يفُاجملتمعُويفُرسمُالواقعُوإعادةُُورصدُحركتوُ ،ُوىوُسعيهماُإىلُإفهاـُاإلنسافُماىيتوُ ُ،يتفقافُيفُىدؼُعاـ

                              
ُ.138الروايةُوالتاريخ،ُصُ:ُنضاؿُالشمايلُ(1)
ُ.109،ُصُاؼبرجعُنفسو(2)
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ُجعلُعملُاؼبؤرخُقريبًُُ(1)«.اغبياةسبثيلُ ُما ُمُ وىذا ُمنُعملُاؼببدعُفكالمها ُا والبحثُعنُالقيمُ،نشغلُباغبقيقة

ُاإلنسافُألفُ  ُبداخلُ)أعماؽ( ُوالتاريخُيتكامالفُيفُتناوؽبمُ ُواؼبعارؼُاؼبوجودة ُاإلنسافالرواية ُلسَتة ومسَتتوُُ،ا

اؼبؤرخُيهتمُبالشعوبُُبتمعُتُالوجود،ُوخيتلفافُيفُأفُ ُيلتقيُالروائيُمعُاؼبؤرخُيفُإخضاعُالعاملُللوعي»:ُحيث

ُاألفرادُ،والثقافات ُإىل ُالروائي ُاىتماـ ُينصرؼ ُحُت ُيف ُكذلكوُُ(2).«والذىنيات ُيفُ»: ُواؼبؤرخ ُالروائي يلتقي

ُكيفيةُالتعاملُمعُووقائعوُمنابعُمشًتكةُينهالفُمنها،ُلكنهمُ ،ُعطياتُالتاريخاُعلىُمُ مادمهُ اعتُ  اؼبادةُاُخيتلفافُيف

خيرجُعنُتفاصيلُروايةُاألحداثُالفعليةُمنُُاؼبؤرخُالُيستطيعُأفُ ُاُىامشُاغبريةُلكلُمنهما،ُألفُ التارخيية،ُوأيضًُ

ُ(3)«.حيدثُتملُأفُ رويُكلُماُديكنُأوُحيُ ي ُُاُاألديبُفلوُأفُ تفاصيلُاؼباضي،ُأمُّ

طالؽُوراءُخفاياُناغبريةُالكاملةُيفُاالدُجيأوُشخصيةُتارخييةُُاُيتناوؿُحدثاًُاألديبُعندمُاُأفُ قبدُأيضًُُُُ

ُبروايةُوُمُ اُإزاءُىذا،ُذلكُأنُ اغبدثُودوافعو،ُأوُوراءُالتجربةُاػبصوصيةُللشخصية،ُبينماُيقفُاؼبؤرخُجامدًُ لتـز

ُكماُى ُاُىوُمُ اؿُفكرةُفهوُالُيستطيعُأفُيلجأُإىلُالتصوراتُالفكرية،ُوإنُ مُ عُ إ ُُوحىتُيفُؿباولتوُ »:ُواغبدث لتـز

ُ(4)«.غلقُأماـُاؼبؤرخفتوحُأماـُالكاتب،ُبينماُىوُمُ ؾباؿُاػبياؿُمُ ُنطقُالعلمي،ُأوُبطريقةُأخرىُفإفُ باؼب

ويتوسعُُتعمقُ ي ُُالروائيُيطلقُالعنافُػبيالوُاجملنحُحيثُ ُيكوفُلوُحريةُأكربُمقارنةُباؼبؤرخ،ُألفُ ُديبفاألُُُ

تغلُداخلوُشوؾباؿُؿبدد،ُمغلقُيُ،يفُاؼبوضوعُالذيُيدرسو،ُعلىُعكسُاؼبؤرخُالذيُيكوفُمقيدُالُيتعدىُنطاؽ

                              
ُ.13،ُص2007ُ،ُالقاىرة،1ُبُتُاألدبُوالتاريخ،ُدارُالعُتُللدراساتُاإلنسانيةُواالجتماعية،ُط:ُقاسمُعبدهُقاسمُ(1)
ُ.17،ُص2009ُ،ُعماف،ُاألردف،1ُ،ُأزمنةُللنشرُوالتوزيع،ُط ()سرديةُاؼبعٌتُيفُالروايةُالعربيةالروايةُوالتأويلُ:ُمصطفىُالكيالينُ(2)
ُ.254التمثيلُالسرديُللتاريخُالوطٍتُيفُرواياتُواسيٍتُاألعرج،ُصُ:ُىنيةُجواديُ(3)
ُ.115الروايةُوالتاريخُ)سلطافُاغبكايةُوحكايةُالسلطاف(،ُصُ:ُعبدُالسالـُأقلموفُ(4)
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ُوؽبذاُرجوالُخي ُلو ُعنُالنطاؽُاحملدد ُفإذُ ُ»: ُللحقبة ُالواعية ُكانتُأدواتُاألديبُمنُحيثُدراستو ثُدواغب،ا

ُ(1)«.الصدؽُمنوُإىلُعملُاؼبؤرختكاملةُجاءُعملوُأقربُإىلُؤرخُؽباُمُ والشخصيةُاليتُيُ 

والروايةُُ،ألحداثُوقعتُيفُاؼباضيُ،التاريخُيفُشكلُمنُأشكالوُنوعُمنُالروايةُأفُ لكُإىلُذُ ُإضافةًُُُُ

سجلهاُالروائي،ُأوُحيتجُتنوعةُيُ مُ ُ»:ُأوُإجيايبُلظواىرُاجتماعيةُربملُدالالت،علىُكبوُماُتسجيلُتارخييُسليبُ

ُ(2)«.ينتبهواُلوُحيملهاُرسالتو،ُوىدفوُالذيُيريدُللقراءُأفُ ُأوُيريدُإصالحها،ُأوُعليها

ُوالتاريخُؽبمُ ُُُ ُموضوعُمُ فالرواية ُاإلنساف،ُلكنُاإلنسافُيفُالتاريخا يتحرؾُيفُإطارُ»:ُشًتؾُىوُدراسة

ُوفقُشروطُاؼبكاف،ُوالُديكنُتصورُحركةُاإلنسافُالتارخييةُخارجُإطارُالزمافُ،زمٍتُؿبدود واؼبكافُوىذاُُ،وصاـر

ُُالثالوث ُيُ ُ،الزماف،)اإلنساف ُالذي ُىو ُتارخييتهااؼبكاف( ُالتارخيية ُالظاىرة ُعلى ُالتاريخُُ(3)«.ضفي ُيف فاإلنساف

ُتوفرىاُلكيُتعطيُالصبغةُالتارخيية.ُجيبوأسسُأساسيةُ،ُضوابطباُيكوفُمقيدًُ

ُُاإلنسافُاأمُ  ُالروائيُ،احقًُُحداثهاأُانعص»ُفهو:ُالروايةيف ُرسالة ُحيمل ُوفقُُ،ولكنو ُأيضا ُيتحرؾ وىو

منُشروطُرُبوُيتحُرُؿُالذيُحياوؿُالروائيُأفُ كانتُالروايةُربفلُبالكثَتُمنُاػبياُُفُ واؼبكافُحىتُوإُ ُ،شروطُالزماف

ُواؼبكاف ُبأنُ ُ(4)«.الزماف ُزب ُ واؼبالحظ ُال ُكُ لُ و ُطابعو ُبعضها ُحيمل ُحكايات ُمن ُنفسها ُالتاريخ ُواألسطورةُ،تب

ُكانتُرواياتُطويلةُألفُوبعضهاُ،قصَتةفبعضهاُحكاياتُ مهمةُالتاريخُأفُحيكيُويسجلُوجيمعُ»:ُيفُالقدمي

                              
ُ.115ُعبدُالسالـُأقلموف:ُالروايةُوُالتاريخ)سلطافُاغبكايةُوُحكايةُالسلطاف(ُص(1)
ُ.12بُتُاألدبُوالتاريخ،ُصُ:ُقاسمُعبدهُقاسمُ(2)
ُ.14اؼبرجعُنفسو،ُصُُ(3)
ُاؼبرجعُنفسوُ،الصفحةُنفسهاُ.ُ(4)
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ُ ُوىو ُحدث، ُما ُحيكي ُراويا ُيكوف ُأف ُاؼبؤرخ ُعلى ُكاف ُوبالتايل ُالروائيىنا ُإىل ُيكوف ُما ُحُتُُ(1)«.أقرب يف

ُوالصرامةُاؼبنهجية.ُ،حدث،ُويستخدـُأدواتُالبحثُالعلميُااُحدثُومسرُؼباذُ في ُُصارتُمهمةُاؼبؤرخُأفُ 

ُبقوؿُاغبقيقة،ُوالروائيُلوُاغبريةُيفُاستدعاءُاػبياؿ،ُإالُ اؼبؤرخُمُ ُورغمُأفُ ُُُ ُكلُمنهماُمشًتكةُُأفُ ُلتـز مادة

ُإُ وىيُخُ  ُاإلنسافُرغمُاختالؼُاألسلوب، ُيستعُتُاألديبُببعضُمنُالتاريخأحيانًُُذُ دمة علىُحُتُيتحلىُُ،ا

يكنُىوُموضوعهاُاؼبباشرُملُُعلىُالرغمُمنُأفُ ،فالروايةُربملُبصماتُتارخييةُمهمةُ»:ُاؼبؤرخُبقدرُمنُاألدب

ُالتقليدي ُدبعناه ُالتاريخُفهيُ(2).«التاريخ ُبعضُُتشًتؾُمع ُاألساسيةيف ُالعملُُ،النقاط ُيف ُموجودة اليتُتكوف

ُنجزهُاؼبؤرخ.التارخييُالذيُيُ 

أيُخدمةُاإلنسافُخاصةُيفُسياقوُُا؛ويفُاؼبادةُاػباـُلكلُمنهمُ،ؼوالتاريخُيشًتكافُيفُاؽبدُفالروايةُُُ

واألسلوبُاؼبتبعُفالروائيُالُخيرجُعنُإطارُالفن،ُيفُحُتُاؼبؤرخُجيدُُ،االجتماعي،ُلكنهماُخيتلفافُيفُالوظيفة

ُمُ  ُقيدًُنفسو ُفنية ُبطريقة ُاػبياؿ ُكذلكُالروائيُيستخدـ ُاؼبنهجُالعلمي، ُبتتبع ُيصبال،ا ُالصدؽُُداعيةإب،ة لتحقيق

ومبادئُاؼبنهجُالعلميُ،وُالُيتوافقُمعُمعايَتُيستخدـُاػبياؿُألنُ ُاُاؼبؤرخُفالُيستطيعُأفُ الفٍتُيفُعملوُالروائي،ُأمُ 

ُ ُاالستنتاج ُعلى ُت،القائم ُاليت ُواؼبقارنة ُمعُواالستنباط، ُإليها ُالوصوؿ ُمنها ُالبد ُتارخيية ُحقائق ُربقيق ُإىل نطلق

ُمراعاةُالصدؽُالعلمي.

ُكاف،ُماُتعتربهُُييرباُاُلو،ُولصرامتوُاؼبلحوظةُألهنُ اُللتاريخ،ُوإحراجًُقالقًُناةُلألدبُإُ فالروايةُأكثرُبُ » فيوُما

ُتارخيية ُُ،حقيقة ُتاريخ ُحقيقة ُوتكاشفُُ،صورةمتوىو ُللمساءلة، ُوتعرضو ُالتاريخ، ُتناوش ُفالرواية ُذلك ورغم

                              
ُ.15صقاسمُعبدهُقاسم:ُبُتُاألدبُوُالتاريخُ،(1)
ُ.16،ُصاؼبرجعُنفسو(2)
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ُىوُأفُ واؼبقصودُىُ ُ(1)«.مستوره ُالتاريخ،ُحيثُرباوؿُتقدميُربليلُُنا الروايةُىيُاؼبسؤولةُعنُالبحثُيفُخفايا

ُكتابةُتاريخُجديد،ُيفحداثُالتارخييةُاليتُبقيتُحاصلةُوتفسَتُجلُاأل ُكافُُالذاكرةُالشعبية،ُفهيُتعيد مغايرُؼبا

اُوجعلوُوعموديًُُ،اوتشرحيوُأفقيًُُ،مساؾُبالواقعُاؼبظلمُاؼبريرإللرصةُالروايةُبالتاريخُفُ ُالتحاـرُوفُ ُحيث»:ُيفُالسابق

ُكبَتة،ُليفتحُعينةُبُ آاؼبُريقفُأماـُ الروايةُ:ُجددةُيفُخطابُتُمتآزرينتُّومُ ،تكررةُواؼبقابحُمُ ،وُعلىُاؼبخازيُيتؤدة

ُ(2)«.والتاريخ

والغوصُيفُُ،اوؿُتفسَتُالواقعُاؼبظلمامتزاجُالروايةُبالتاريخُساىمُيفُإنتاجُعملُأديبُتارخييُجديد،ُحيُ ُُُ

ُ"ُ"فيصل دراج"حيثُناقشُالناقدُُأدؽُتفاصيلوُ  ُكتابو ُوالتاريخُالرواية وتأويل التاريخيف ُبُتُالرواية ُالعالقة "

ُكتاباتُاؼبؤرخُتُ،علىُذىابُالروايةُإىلُتلكُاألماكنُاؼبهملةُ»:ُاركزًُمُ  واؼبهمشةُلتفتشُعنُاعبوانبُاؼبنسيةُيف

ُبتصحيحُُأفُ ُ"فيصلُدراج"يرىُُذُ اؼبقيدةُبالكثَتُمنُالشروطُاليتُزبلُباغبقيقةُواؼبوضوعية،ُإُ  الروائيُالعريبُيقـو

ائيُينطلقُفالرُوُ(3).«الكتابةُالروائيةُىيُعلمُالتاريخُالوحيدُاُأفُ ؤكدًُماُجاءُبوُاؼبؤرخ،ُويذكرُماُامتنعُعنُقولو،ُمُ 

ُكافُحُ  ُبُتُمسارُالروايةت ُُ»:ُأوُشخصية،أوُمرحلةُُ،أوُواقعة،اُدثًُمنُالتاريخُسواء وأغوارُالتاريخُيتجلىُُ،الـز

ُؿبُ  ُأديب ُوثائقوشغف ُإىل ُيستند ُفالتاريخ ُلو، ُوؿبرؾ ُلخآخر ُمقلق ُكالمها ُُ،رض، ُىوُ،وملفاتو ُما ُعن والبحث

ُ(4)«.فهوُاؼبسؤوؿُعنُربريكهامطمورُفيها،ُباالعتمادُعلىُاألدبُ

                              
ُ.17،ُص2013ُالروايةُواغبياةُ)دراسة(،ُدائرةُالثقافةُواإلعالـ،ُد.ط،ُالشارقة،ُ:ُىيثمُحسُتُ(1)
ُ.116الروايةُوالتاريخُ)سلطافُاغبكايةُوحكايةُالسلطاف(،ُصُ:ُعبدُالسالـُأقلموفُ(2)
ُ.15الروايةُواغبياة،ُصُ:ُىيثمُحسُتُ(3)
ُ.15،16صُُ،ُصاؼبرجعُنفسوُ(4)
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ووثائقوُاليتُتعتربُاحملرؾُاألوؿُللوصوؿُإىلُُ،فالروايةُتبحثُوتنقبُيفُأغوارُالتاريخُانطالقاُمنُملفاتوُُ

ُوراءىاُحقيقةُأوُحقائقُُةُزبتبئُ كلُحقيقةُتارخييةُما،ُأوُغَتُتارخيي»:ُألفُ ُيالرظباغبقيقةُاؼبتخفيةُوراءُالتاريخُ

أوُحىتُشخصيةُ،سياسية،ُاجتماعية،ُإيديولوجية،ُحزبيةُضيقةُ:ُاؼبؤرخ،ُبسببُحساباتُخارجُتارخييةيقوؽباُُال

فزه(ُ...ُ)ُاُماُيزالوفُعلىُقيدُاغبياةمباشرةُسبسُبشرًُ ُ(1)«.وىذاُاؼبخفيُتذىبُكبوهُالروايةُبدوفُسوابقُرب 

القضاياُالغامضةُواؼببهمة،ُهبدؼُالتعرؼُهمةُاحملققُالذيُيتحرىُيفُوعلىُىذاُاألساسُتتوىلُالروايةُمُ ُُُ

ُناعُالقارئُاحملًتؼُللتاريخبشكلُأدؽ،ُقُ ُوُ أ ُُ،اناعُاؼبؤرخُمؤقتًُفقدُيلبسُالروائيُقُ »:ُعلىُحقيقةُاعبرديةُاؼبرتكبة

ُحبثًُُرالذيُحيف ُعنُإجاباتُلفرضياتُتشغلويفُاألشياء ُيفُجيدُمكانًُُوحياوؿُأفُ ُ،ا ُاؼبنسية ُيفُاألشياء لبُصا

ُُ(2)«.التاريخ ُاالختالفات، ُمن ُالثنائيتُتُُ،فعلىُالرغم ُبُتُىذين ُفإف ُوالتاريخ، ُبُتُالرواية ُاؼبوجودة واالتفاقات

ُ(3)«.فالتاريخُمعرفةُوالروايةُربليل»:ُكلُواحدُإىلُاآلخرُُدُ شُ ليةُتُ فاعُ عالقةُضروريةُتُ 

ُ)اغبكي(ُُ ُللقص ُمادة ُاؼبعرفة ُىذه ُباستثمار ُيقـو ُورُ ُثلهاوديُ،فالروائي ُمنظورات ُبُتُوفق ُذبمع ؤيات

ُالروائي.ُيالواقعيُالتارخييُوالتخييل

همُمنُمصادرُاؼبؤرخُتبادؿ،ُفالروايةُمصدرُمُ واعتمادُمُ ُ،لالعالقةُبُتُالتاريخُوالروايةُعالقةُتكامُ ُفُ ذُ إُ ُُُ

ُكلُذباربواُماُيفُفًتةُتارخييةُما،ُوالتاريخُىوُسَتةُاإلنسافُيفُالكوفُيفهمُؾبتمعًُُريدُأفُ الذيُيُ  وكلُآمالوُُ،ربمل

ُ.توُ ُوإحباطاُوإقبازاتوُ ُوتطلعاتوُ 

                              
ُ.08،ُص2005ُ،ُقطر،ُ،ُد.طالروايةُوالتاريخ،ُدارُالشرؽُللنشرُ:األعرج،ُفيصلُدراجُوآخروفواسيٍتُُ،عبدُاهللُإبراىيمُ(1)
ُ.09،ُصُاؼبرجعُنفسوُ(2)
ُ.254التمثيلُالسرديُللتاريخُالوطٍتُيفُرواياتُواسيٍتُاألعرج،ُصُ:ُىنيةُجواديُ(3)
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ُأفُ ُغريةُللروائي،ُإالُ العالقةُبُتُالروايةُوالتاريخُعالقةُجدلية،ُفالتاريخُمادةُمُ ُوعليوُنستنتجُفباُسبقُأفُ ُُُُ

ُلوُىدؼُخاصُبوُعنُاآلخر،ُألفُ مُ كلُواحدُمنه ُاؼبوضوعية،ُواالشتغاؿُُا ُالتاريخُالبحثُعنُاغبقيقة طبيعة

ُأمُ  ُىوُواقعيُوحقيقي، ُالبحثُعنُالذاتيةبكلُما ُالرواية ُطبيعة ُباعتمادىاُُ،ا ُىوُصبيلُ)اعبماؿ( واالىتماـُدبا

ُ اُسبازجُالروايةُمعُالتاريخُبػُ علىُالتخييل،ُأمُ  اُوىذُ(1)«.اُيدخلُيفُغبمةُاآلخرُوسداهكلُواحدُمنهمُ »:ُأفُ ُُت 

ُكبَتةُلإلؼباـُباؼبعرفةُالتارخييةُمنُأحداثُُألفُ ُ،يدؿُعلىُالعالقةُالقويةُبينهما التداخلُاؼبوجودُبينهماُيتطلبُأمهية

ُكُ ُ،وأمكنةُ،وشخوص ُالعناصر ُفهذه سيعُبنيتها،ُواجتماعُلهاُضروريةُيفُإقامةُدعائمُالروايةُوتُووأزمنةُوأفكار،

ُيتجادؿُ ساعدُوالفٍتُيُ ُ،يخيُرتاالنوعُتُال ُالفنُوالتاريخ،ُألفُ ُالروائيُعلىُإقامةُرواية ُالتاريخُُفيها الروايةُتستثمر

ُوضبيمية.ُثابتةاُعالقةُروائيُواؼبؤرخُذبمعهمُ لكيُربافظُعلىُسباسكها،ُفال

ُُكالتوومشاجملتمع،ُيفُمعاعبةُأوضاعُالقوؿُللتاريخُالفضلُالكبَتُفيماُوصلتُإليوُالروايةُُخالصةُوُُُُُُ

ُؤيةُالكاتبُاؼببدعُللعاملُاحمليطُبو.الروايةُىيُاليتُتعكسُرُ ُتبارباع

                              
ُ.255ُ،ُصللتاريخُالوطٍتُيفُرواياتُواسيٍتُاألعرجُُىنيةُجوادي:التمثيلُالسرديُ(1)
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 في رواية خرافة الرجل القوي النصية العتبات دراسةالمبحث األول: 

 داللة الغالؼ: -1

ستو لنص ما، فهو أول ما نقف عترب الغالف من أىم العتبات النصية اليت يصطدم هبا القارئ أثناء دراي        

 النص، تدخلنا إشاراتو إذل األوذل من عتبات تبةنا ٔتجرد ٛتل الرواية، إنّو العلفت انتباىالشيء الذي ي  و »:عليو

اليت  وٖتليل العتبات النصية،ثل بداية االنطالق يف دراسة فالغالف ؽل    (1).«كتشاف النص بغَته من النصوصا 

وؽلكن اعتبار العناوين وأمساء ادلؤلفُت، وكل  »: خاصةمثال بصفة الرواية  و،يتكون منها العمل األديب بصفة عامة 

اإلشارات ادلوجودة يف الغالف األمامي داخلو يف تشكيلو، كما أّن ترتيب واختيار مواقع كل ىذه اإلشارات البد 

 .(2)«أن تكون لو داللة ٚتالية وفنية

الذي يناسب ادلوضوع  ،اختيار الغالفوىذا ما جعل الك تَّاب وادلبدعُت يولون أعلية وعناية كبَتة دلسألة 

عليو الصورة الذي يتطرق إليو النص، فالغالف لو قدرة كبَتة يف لفت انتباه القارئ، خاصة وضلن يف عصر غلبت 

 بُت طريقتُت يف تشكيل الغالف: "لحميداني حميد"وؽليز  واستحوذت على كل شيء،

ويشَت بطريقة مباشرة إذل أحداث الرواية، أو مشهد رئيسي فيها، ْتيث يتمكن القارئ  »تشكيل واقعي: -أ

 من الربط بُت لوحة الغالف ومضمون الرواية.

                              
،اجلزائر  ديوان ادلطبوعات اجلامعية، د.ط، بن عكنون ،(زقاق ادلدق السردي )معاجلة سيميائية مركبة لروايةعبد ادلالك مرتاض:ٖتليل اخلطاب  (1)

 .272، ص1995
 .60، ص1991، بَتوت، 1،ادلركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع، ط)منظور النقد األديبمن ( بنية النص السردي: ٛتيد حلميداين  (2)
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 ويتطلب خربة فنية عالية ومتطورة لدى ادلتلقي إلدراك بعض داللتو، وكذا للربط بينو تشكيل تجريدي: -ب

(1).«وبُت النص
  

 قارئ أن  ومضمون الرواية، والنوع الثاين غلب على ال ،يف الربط بُت لوحة الغالففالنوع األول يفيد القارئ 

وإطالع متعدد ليستطيع ٖتليل وتأويل األشكال ادلختلفة، وىذا التأويل إّما  ،ة عاليةتكون لو سعة واسعة وثقاف

 النص. استيعابيجد صعوبة يف فبالغموض ضللو وإّما ي   ،يقوده إذل فهم النص

منت صفحات  عن زباعتبارىا صفحة تتمي،النص يلثل لوحة فنية تدخل ضمن تشكّ ف ؽل  فالغالوعليو 

وألوان  ،وأشكال بارزة ،و ليس بالضرورة أن يكون الغالف ذا صورة مثَتةشَت إذل أنّ نالنص ٔتا ٖتملو من دالالت، و 

 كنها مع ذلك تكون ذلإتد أشكال غريبة ل ٔتافر  واألشكال ادلثَتة،  ،والصور، نالعُت تنجذب ضلو األلوا زلفزة، ألنّ 

والرسومات  ،واأللوان ،ظهر الغالف رلموعة من الصور على ا ما صلدغالبً  إذ  ل،قادرة على التأوي إشارية دالالت

 مع بعضها البعض د ىذه العناصرتح  ت   لكن غلب أن   ،قد يكون لكل صورة أولون مدلولو اخلاص ،شكالواأل

 ة ثقافية تتماشى مع ما يوجد يف النص الروائي.يفتستند إذل خل،خرج لنا داللة قوية لت  

رواية  )فالواجهة األمامية لغالف الرواية ، والواجهة اخللفية،الواجهة األمامية : ُتتتلفسلواجهتُت والغالف لو 

   والعنوان، واسم الكاتب، "كاكي خالد"تتكون من: لوحة فنية للفنان التشكيلي العراقي  (خرافة الرجل القوي 

  اللون البٍت اعليها عل بُت الغالنُتبألوان كثَتة غَت واضحة، لكن اللو  دار النشر، فاللوحة الفنية جاءت شلزوجةو 

، أّما اللون األزرق الفَتوزي االستقرار ػليل إذل الفوضى واختالط األمور وعدم متزرق الفَتوزي، فاللون البٍت القاواأل

                              
 .59حلميداين:بنية النص السردي، صٛتيد   (1)
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ديدة اجل تومة البطل حلظة اكتشاف عوادل بيئصورة يف رلملها توحي بصدفالمل، واأل ،فيحيل إذل بعض التفاؤل

 وىو ما يتماشى مع العنوان واحملتوى. "رافةاخل  "وكذلك توحي إذل  ، عليو

 ترمز إذواقع موضوعي،  تستند إذلالي فه ،من الكذب ادلستلمحاحلديث  ىي: عن اخلرافة عروففادل

   ا من الروايةوالكذب، وىذه ادلعاين كلها موجودة يف الرواية، فالغالف البد أن ػلمل شيئً  ،للخداع (اخلرافة)

، سواء والغموض،لثورة يلفهم الضباب أبطال ا واخلداع، وكأنَّ  ،وحة تشَت إذل غياب احلقيقة وانتشار الزيففال

ا إذل ا جدً ربطنا ىذا ادلعٌت ٔتا جاء يف الرواية وجدناه قريبً  ابسطاء، فكلهم ؼلفون حقيقتهم وإذ أو ،كانوا أقوياءأ

ري كل التناقضات ادلًتسبة يف عوحقيقي بدون مكياج، ي   ،ما ىو صادمفعنوان الرواية ليس غريب بقدر  ،حد بعيد

ؤكد على خواء ت  كلها واجلزائري خصوصا، واألحداث اليت تتضمنها الرواية   ،يال الفرد العريب على وجو العمومسل

ة ٔتدلوالت لفمغ ا ما تكونىذا السياق غالبً  يف اليت تصب ، وكل ادلقوالت"الرجل اخلارق القوي"مفهوم 

ف غَت يا ٔتثابة توصا يف هناية األمر إذل العدم، ألهنّ تؤول دومً  ،ونوايا غَت طيبة ،وخلفيات سياسية ،إيديولوجية

 ومضامينو سلبية ال قيمة ذلا.،ضروري 

ا ما تلجأ الشعوب والعجز، وغالبً  ،ا شقيقة التخلفيف العنوان ألهنّ  " خرافة"فالروائي اختار كلمة 

ميل ذلك ادلزري، فتضطر إذل ٕتس عها البائبا من واقو ىر  ،ٓترافات وبطوالت وعلية التشبثواجملتمعات العاجزة إذل 

وتعظيم اإلصلازات الصغَتة  ،واذلفوات اليت تعًتيو، وتضخيم ،والنقائص ،العيوب على كل التسًتو  ،الواقع 

  حيث ةيف مضمون الرواي ما صلده بالتحديد وىذا ةيم أبداوىأوجعلهم يعيشون يف  ،الناس تقوم بتضليل" فالخرافة"

ووضع االسم يف  »: " ٓتط أسود متوسط احلجمبلكبير بومدين"الكاتبفحة يف الوسط اسم صاللى عأكتب يف 
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  والعلو ،والسمو،وحي بالرفعةي   ذ  إ   (1).«ال يعطي االنطباع نفسو الذي يعطيو وضعو يف األسفل صفحةالأعلى 

ة قالصورة احلقيؤكد على دوره يف توضيح يف األعلى بقوة اللون األسود، ي   وجود اسم الكاتبف النفس والثقة يف

اليت أراد أن يوصلها إذل الشعب ، القوي بوجوده وبرسالتولى إؽلانو ، كما يؤكد علرمسيا خلتاريا يف ادلوجودة خفيةادل

 ادلزيف. (التاريخ الرمسي)اجلزائري الذي ال يعرف حقيقة ىذا التاريخ 

 باللونالذي كتب  "القوي الرجل خرافة"لفت انتباه القارئ عنوان الرواية بعد اسم الكاتب أول ما ي  

، فالروائي يريد أن يوصل رسالة داللتها  (القارئ)ليوانتباىو إ وجلب ،دوٓتط كبَت واضح لشّ ، األزرق الفَتوزي

رد للفكبَتة ثل صدمة  كشف الواقع احلقيقي الذي يعيشو الشعب اجلزائري قبل االستقالل وبعده، وىذه احلقيقة ٘ت  

كانة م أن ػلقق وػلتليريد  اجلنس األديب ، فالروائي من حيث ىذاالذي يعيش فيواجلزائري بسبب الواقع ادلزيف 

 لعديد من القضاياها لعاجلتم يف ،نو ىذه الرواية من أعليةا دلا تتضماب الرواية نظرً تّ من ك   و  يلجمرموقة بُت 

يف أعلى  (بَتوت) اخلاصة ٔتنشورات ضفافالحظ كذلك كتابة دار النشر ن (دينية ،ثقافيةجتماعية، سياسية ا)

، حيث صلد يف األسفل (اجلزائر( دار النشر اخلاصة ٔتنشورات االختالف ار صلدوعلى اليس الصفحة على اليمُت

ا الطبعة فقد طبعت ىذه أمّ  ،فلون الكتابة ىو األسود لكل من دار النشر، وجنس النص )رواية( جنس النص

 ،وكتبت بلون أسود.م  2016 –ه1437وتندرج ٖتتها سنة النشر  ،وٖتمل الطبعة األوذل،ة يف لبنان الرواي

 

 

                              
 .60ص، ٛتيد حلميداين: بنية النص السردي  (1)
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 " فنجد:القوي الرجل خرافةالواجهة اخللفية لغالف الرواية "ا أمّ  

الرواية بنفس ليمٌت من أعلى الصفحة صلد عنوان م الغالف إذل قسمُت: ففي اجلهة االروائي قد قسّ  أنّ 

مثل  فلكن اخلط سلتل،دلؤلف باللون نفسو و اسم اليمث يا من األول فس اخلط، بل أقل حجمً اللون، لكن ليس بن

 ."الجزائر من روائي"العنوان بالضبط، وٖتتو مت ٖتديد أصل الكاتب 

تتضمن ىذه الفقرة  ،جمسرى صلد نص قصَت مكتوب باللون األسود ٓتط متوسط احلا يف اجلهة الي  أمّ 

ففي باريس » :ويتضح ذلك يف قولو، األصليةا على ٖتديد ىويتو ا غَت قادرً بطل الذي يبدو ضائعً الروائي لل صفو 

ا بسبب أمي الفرنسية األصل، وما يًتدد عن موقف أيب من الثورة صرفً  اال أصدقائي اجلزائريون يعتربونٍت جزائريً 

أجد  تنا ما كأيب اجلزائري األصل، غالبً  بسبب عرق الً يا أصالتحريرية، وال أصدقائي الفرنسيون يعتربونٍت فرنسيً 

 (1).«التينية فريقية أوا ية، أوا من أصدقائي من جنسيات سلتلفة عربنفسي أكثر قربً 

ىنا تظهر مالمح الغربة اليت يشعر هبا يف بلد أجنيب، فهو راح ضحية أبيو الذي خان الثورة اجلزائرية بسبب 

  وشرف العائلة الذي ضاع سدى، االعتبار للكرامة ورد "نتقاما"والدتو، فاخليانة كانت كردة فعل حادثة اغتصاب 

ء إذل العيش ّتحيم، اذلٍتالعيش واالنتقال من  ،وطريق انعراج،كانت نقطة ٖتول  "لبطل"ألب ا ورة بالنسبةفالث

 الناس وأخذ أمواذلم عنوةرمة ح   انتهاك بسبب م السائد يف منام كل الناس، وذلكظلدلا الكابوسل فهي كانت مث

 قد متبوجو حسن وٚتيل، وىذه احلقيقة تظهر كانت  ، إذ  الصورة السيئة للثورة كانت سلفيةواغتصاب حرمتهم، ف

الذاكرة ) ل يف الذىننفيس عما غلوّ توال، لطة التعبَت عن الرأيتمع لغياب س  طرف اجمل عنها من السكوت

فالثورة راح ضحيتها العديد من  على ذلك، واحلادثة اليت جرت ألب البطل كانت رلرد مثال فقط ،(اجلماعية

                              
 .15، ص2016، اجلزائر،1بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي، منشورات اإلختالف،ط  (1)
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 والصور ادلزيفة،بالتناقضات  لئت االنتحار بدل العيش يف واقع مادلثقفة اليت قرر الناس األبرياء خاصة النخبة 

اليت  "فئة الشباب"خاصة  ،والسلطة الفاسدة اليت دمرت حياة اجلميع ،ادلغشوشة اليت يتحكم فيها ذوي اجلاه

بكثَت شلا  ءىو أسو ما ػلصل ىناك  كبديل للعيش بكرامة، لكن "احلرقة"اللجوء إذل  و ،هماستحالت احلياة أمام

ويف أسفل  ،ًيالكون اجلزائر مستعمرة فرنس خاصةً  والبسطاء ،عادل آخر ال يرحم الضعفاء روراء البح فما يعتقدون

وادلوقع الذي تتوفر فيو الكتب اخلاصة هبذا  ،)منشورات ضفاف، منشورات االختالف (الواجهة صلد دار النشر

 ."كاكي خالد"يف الواجهة األمامية الفنان التشكيلي  ادلوجودة واسم صاحب اللوحة الفنية ،كتاباتالنوع من ال

 داللة العنوان: -2

ة قراءة، وىو ٔتثابة ادلصباح ادلضيء لعتبات تو أليّ فلفت انتباه القارئ عند مصادما ي   العنوان ىو أوللعل 

تشد القارئ وٖتفزه  واإلػلاءاتة وإػلاءاتو الداللية ادلختلفة، وىذه الدالالت ينلنص وىويتو اليت ؼلتزل فيها معاا

ا العنوان ضرورة كتابية جعلت منو مصطلحً  «: ألنَّ ا بل ة العنوان دل يكن اعتباطيً على القراءة، فاالىتمام بدراس

طاقها نأغوار النص العميقة قصد استا يتسلح بو احمللل للولوج إذل ا أساسيً ومفتاحً ،ا يف مقاربة النص األديب إجرائيً 

 (1).«وكذا لكونو أوذل عتبات النص اليت ال غلوز ٗتطيها وال ٕتاىلها ،هاوتأويل

فالعنوان ىو إشارة الدخول إذل منت النص وبواسطتو يستطيع القارئ أن يأخذ فكرة زلددة حول ادلوضوع 

و يقدم لنا معرفة كربى لضبط ٙتُت لتفكيك النص ودراستو، وىنا نقول إنَّ  ا بزاد  فالعنوان ؽلدن  » :الذي يعاجلو الكاتب

بو تتضح ادلقاصد و  ،وانسجامو ،فبواسطة العنوان ػلقق النص اتساقو (2).«وفهم ما غمض منو ،انسجام النص

                              
 .39ص ،2010د.ب، ، 1نة، دار التكوين للنشر والًتٚتة، طو العن ملع :عبد القادر رحيم(1)
 .40ادلرجع نفسو، ص  (2)
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ا ا، ومنطلقً ا مهمً ا سيميائيً مفتاحً » :كما ؽلثل العنوان يف الدراسات ادلعاصرة للنصوص،باشرةادلغَت الادلباشرة و 

(1).«، يقرب البعيد، ويفتح ادلستغلق ويضيء ادلبهمدااًل  اإعالميً 
  

 د قاحلديثة و بالرغم من االىتمام ٔتوضوع العنوان خاصة يف حقل الدراسات السيميائية إذل أنّ ة وٕتدر اإلشار 

"عبد وىو ما ذىب إليو ، القدامىو كانت ىناك إشارات لو يف بعض الدراسات اليت قام هبا نّ  أإالَّ ظهر من قريب، 

ا العنوان إظلَّ ،ليست الرواية ىي اليت تتولد من عنواهنا »  :قولي" حيث يرفكوالت الخطيئةيف كتابو" "دامىغال اهلل

عطي للقارئ وعنوانو عالقة تكاملية، فالعنوان ي   ،مضمون النصفالعالقة اليت تربط بُت  (2).«نهاىو الذي يتولد م  

 بفهم ا البعض، فال يفهم النص إالَّ مكمالن بعضهوعلى ىذا األساس فهما ي   ،دلا يوجد يف منت النصإشارة و رؤية 

 عنوانو.

 يةئاأو إػل ،نيويتعيالعنوان ىو النص، وبينهما عالقة جدلية وانعكاسية، أو عالقات و فالنص ىو العنوان، »

يكمل والعنوان كذلك  ،كمل العنوانفالنص ي  ان لعملة واحدة، هوج مافه (3).«أو جزئية... ،عالقات كلية أو

 إذل نوعُت علا:بدوره  قسمين العنوان أنّ  إذلنشَت بالذكر و ، فبينهما عالقة اتصال وثيقالنص 

 .الخارجي العنوان -

 .الداخلي العنوان -

                              
 .81، ص2002أفريل، 16-15رللة السيمياء والنص األديب،د.ع، ألحالم مستغاظلي، ذاكرة اجلسد قنشوبة: داللة العنوان يف روايةأٛتد  (1)
 .40علم العنونة، ص عبد القادر رحيم:  (2)
 .1، ص1997، 3 ا والعنونة، رللة عادل الفكر ، العددقوطييالسيم :ٚتيل ٛتداوي (3)
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وقد يرد  ا أو غَت مثمن،ب ويعرضو جلمهور القراء، مثمنً تاالذي يسم الك  العنوان  »ىو: :العنوان الخارجي -أ

فالعنوان اخلارجي ىو  (1).« ، للبلوي)ألف باء ( يف كتابقدؽلا ا كما ىو الشأن ىذا العنوان كلمة أو ٚتلة أو رمزً 

 والغوص يف أعماق النص. ،نطالقلالوىو احملطة األوذل  ،ئلفت انتباه القار العنوان األول الذي ي  

  تابا كان جنس ىذا الك  تاب كيفم  د داخل الك  اليت تر  رلموع العناوين الداخلية »:فهو العنوان الداخلي: -ب

كمل وم  ، لحقفالعناوين الداخلية تكون م   (2).«وترتيب فعل القراءة، كما اختار ادلؤلف ذلك ،لتوزيع األقسام

العناوين الداخلية مدرلة / تلك النصوص دامتفما» :وطيدة بينهما و، فالعالقة  للعنوان اخلارجي وال ٗترج عن نطاق

 (3).«يف النسيج النصي العام، فال وجود لعتبة مستقلة بذاهتا، تشكل جزيرة معزولة عن الكل النصي

ستغناء عنو يف الدراسات السيميائية ال ؽلكن اال،ا ا وأساسيً ا ضروريً وللعنوان أعلية كبَتة فهو أصبح مطلبً 

 مع هناية العمل، فهو ا إجابة إالَّ لقى ذلتساؤالت ال نمن  ثَتهي  » :اماصة، كما تتجلى أعلية العنوان فيبصفة خ

ع سببها األول ىو لقارئ للقراءة أكثر، من خالل تراكم عالمات االستفهام يف ذىنو، واليت بالطبا شهيةيفتح 

 (4).«الت بغية إسقاطها على العنوانا عن إجابات لتلك التساؤّ إذل دخول عادل النص ْتثً  رضطفي العنوان

التطور احلاصل يف  إنَّ » :وأسس حيث ،لو قواعد ا مستقالً اكتسبها العنوان، أصبح علمً ا لألعلية اليت ونظرً 

ويتمرد على إعلالو فًتات طويلة، وينهض ثانية من ، بعد سنوات عجاف يستفيق من غفوتو  تاريخ العنوان، جعلو  

                              
 .172، ص2003، د.ب ،1منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ط( ،ادلفهوم وادلوقعية والوظائف)ت النص تباع :مصطفى سلوى  (1)
 و ،الصفحة تفسها.ادلرجع نفس  (2)
 .166، ص2011د.ب،، 1العنوان يف الرواية العربية، النايا للدراسات والنشر والتوزيع، ط :عبد ادلالك أشهبون  (3)
 .46علم العنونة، ص :عبد القادر رحيم  (4)
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، ال أعليتوا بال ويزاحم النص يف ا ذ  من النسيان، ليكون شيئً  إذل ليل   اه عن فاعليتو وأقصَّ  رماده الذي حجبو  

 (1).«ا لوا موازيً ا منو، بل ليكون نصً كون جزءً لي

مواكبة التطورات احلاصلة يف و ، إليو العنوان لفًتات زمنية طويلة، دفع بو إذل النهوض  اإلعلال الذي تعرض

يف معظم الدراسات خاصة  مهم فالعنوان كان لو حضور ،لنص ومقامستو يف األعليةل ف موازياً و والوق ،ادليادين ىتش  

 بلكبير لبومدين" لقويا الرجل خرافةا إذل رواية "  ا ما عدن  فإذ   ا،اليت هتتم بو كثَتً  ،ادلتعلقة بالدراسات السيميائية

العنوان يتكون من ٚتلة امسية داللتها الثبات والسكون، عكس اجلملة الفعلية اليت تدل على احلركة  الحظ أنَّ ن  

أي رلموع األحاديث واألقاويل الكاذبة الغَت صحيحة  ،"خرافة" :ثالثة ألفاظ وىيمن  تكونة والتجدد، فهي م  

 مسؤولأي ،قال ىذا رجل بالغ ي   خرافة ، "والرجل "ىي كلمة تطلق على الذكر البالغ ،حيث   قال حديث ي   حيث  

 سٌت.ىي صفة القوة، والقوة ضد الضعف، وىو اسم من أمساء اهلل احل   "والقوي"قادر على تدبر شؤون احلياة، 

الرجل : قولفن ؽلكننا التقدمي والتأخَت فيو و  أنَّ  صلد   " القوي الرجل خرافة"فعند النظر إذل عنوان الرواية 

مبتدأ : خرافة "،خرافة الرجل القوي"و ؼلتل ادلعٌت، ففي احلالة األوذل  داللة اجلملة أ تتغَت فالالقوي خرافة 

: صفة، وخرافة: مبتدأ، والقوي: فهنا الرجل،"الرجل القوي خرافة "صفة، ويف احلالة الثانية  :والقوة ،خرب :والرجل

 ا.مؤخر جوازً خرب 

يل إذل الواقع اجلزائري الذي ضاع فيو ىذه اجلملة عند ربطها بالرواية ومضموهنا ٖت   "خرافة الرجل القوي"

 ومقدام،جاعش  ،قوي رجل وضح بأنو  فادلفردات ادلكونة للعنوان ت   لطة الراشدة،والس   ،فيو العدالة وزالت، احلكم 

 ا٘تامً  العكس من ذلك على ا الواقع احلقيقي فهوأمَّ  ،والسلطة احلاكمة،اجملاىدين  لثوارنسبت لفهذه الصفات 

                              
 .48ص عبد القادر رحيم: علم العنونة،  (1)
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ة احلاكمة ال تقوم والسلط،وكرامتهم ،وشرفهم ، دين، منتهكُت ألعراض الناسستبلثوار اجملاىدين كانوا ظادلُت مفا

 ُتحسنة يف أعو ، اذبة تسعى إذل رسم صورة جيدةك  ادعة  سل  بل ىي  ،وادلساواة، والتضامن ،لعلى أساس العد

 .واستغفاذلم فقط، وخداعهم ،الشعببالناس للتضليل 

وخداع  ،واالحتيال ،" اليت تتضمن الكذبخرافةلقارئ ىي مفردة "ل إػلاء وإغراءل من أكثر ادلفردات ع  ول  

 من إذل الكثَتشَت احملتوى ي   نبأ بأنَّ يت   أن   من خالل العنوان،لقارئ ل اً باشرة، وبالتارل صار شلكنالناس بطريقة غَت م

 إذن  " خرافة" ارل من الصدق واليقُت، فهذه ادلفردةخ، فالعنوان يلبس قناع مزيف  ، األسرار ادلخفية والغامضة

 كتشاف ادلضمون.وإثارة فضول القارئ ال ،واإلػلاء ،ارس وظيفة اإلغراء ٘ت  

الرواية  العنوان الداخلي فنجد أنَّ  إذلنسبة البا أمَّ  "،خرافة الرجل القوي  "ىذا بالنسبة إذل العنوان اخلارجي 

" المحروسة عنابة" ،و"المعلقة ةقسنطين"و، "وباريس او  ر  و ارل  ش   بين ":كاآلتيضمن ثالثة عناوين داخلية وىي تت

إليها أثناء  سنتعرفوىذا يوحي إذل داللة زلددة أو ناقد،  ،أو مفكر ،رافقو قول مشهور ألديب معُتوكل عنوان ي  

 :لبداية تكون مع العنوان األولالنصية، وا عتباتذلذه ال نادراست

ا أفعلو اآلن خلَت بكثَت من كل ما فعلت يف ادلاضي ... وإن إظلّ  »: " او  ر  و شارل  و  باريس ":مدينتينبين  -1

  .)ديكنز تشارلز ( .(1)«؟إليها خلَت بكثَت من أية راحة عرفتها يف حيايت الراحة اليت أنا ماض  

                              
 .7ص بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي،  (1)
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ىي احملطة األوذل ونقطة  "باريس" : علاىذه اجلملة تتكون من ظرفُت مكانيُت "ا و  ر  و ل  باريس وشار  ": بُت مدينتُت

ا مة بالنسبة إذل البطل، أمَّ نطالق يف احلدث الروائي وفيها يسًتجع البطل ذكرياتو، لعبت دور مقر اإلقااال

 باريس.فهي ادلدينة اليت ينتقل إليها البطل انطالقا من " او  ر شارلو  "

والتأويالت، وىذه ادلقولة ،ػلاءات لة ٖتتمل العديد من اإلفهي ٚت   "ديكنز تشارلز"ا بالنسبة إذل قول أمّ 

والتعرف على عائلتو  "زهري سليم"فالراحة اليت يقصدىا ىنا ىي معرفتو حلقيقة ، ا على قصة جواد تنطبق ٘تامً 

واألمان مع  ،باحلنان اأبدً  دل يشعر و،والذكريات ،يعيش يف عادل األوىام "جواد"فلطادلا كان  ،اليت دل يراىا قط 

ة يطمح إذل بالطمأنينة معهم، كانت أٚتل راحواإلحساس ،، لذا فالتعرف على أىلو عرفها أصاًل يال و اليت عائلت

 ٖتقيقها والوصول إذل ٕتربتها مع أفراد عائلتو.

، يف كل خطوة، يف كل التفاتة قسنطينةحاسة الشم تطغى على باقي احلواس يف » :"علقةقسنطينة الم  " -2

يف ىذه  صارخ المح كالروائح، تعلن عن نفسها بنفسها بشكلادل (..).تميزة ويف كل نفس، تربز رائحة م

 "وطار الطاهر" (1).«ادلدينة

اليت تعترب من أفضل ادلدن الشرقية اجلزائرية، وادلعلقة  "قسنطينة"إسناد كلمة ادلعلقة دلدينة "قسنطينة ادلعلقة "

لعديد من اجلسور فهي ٖتتضن ا، ذل تشييد ىذه ادلدينة على الصخورسم يوحي إفاال،)شيء معلق(نسبة إذل تعليق 

الفقرة تتضمن كلمة ف" وطار الطاهرب إليها اسم ادلعلقة نسبة إذل جسورىا. وبالنسبة إذل قول "نسادلعلقة لذا 

الرائحة الطيبة اليت إذل  لتحيل الحاسة، فاستعملت ىذه "الحواس باقي على تطغى الشم حاسة" :مفتاحية ىي

                              
 .45، صبومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي  (1)
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كالت التقليدية، وعند ربط ىذه ادلقولة بالنص الروائي صلد بالفعل واأل   ،تشتهر هبا ادلدينة خاصة يف صنع احللويات

 رائحة الذين انتحروا من اجلسورك: والروائح الغَت طيبة )سكاهناطيبة أكلها وطيبة (ادلدينة ٖتتفل بالروائح الطيبة  أنَّ 

واضحة  فادلالمح ادلوجودة يف ادلدينة تعرب بصورة ،بسبب الظلم الذي يعيشونو يف البالد نتيجة عدم عدالة الثورة

وتفسر ، والروائح اليت تشرح ،ىذه ادلالمح رأى بوضوح "فجواد"،(التاريخ الرمسي)د عن التاريخ احلقيقي للبال

ادلزيفة  بالتحديد حقيقة الثورة اجلزائريةو ،الرمسي لصاحبها بطريقة غَت مباشرة عن الصورة ادلضادة للتاريخ 

 ..ادلخادعة

 ."كامو ريألب" (1).«٘تنح شهية للموت ىامقابر   إنَّ » ":المحروسة عنابة –3

من  طل على البحر ادلتوسط، بالقربالساحلية من أشهر ادلدن اجلزائرية ت" بونة"احملروسة أو مدينة عنابة 

  دالالت متعددة منها فلوا القول أمّ  ،ميزىا عن باقي ادلدن األخرىة ولت  لشهر ل، ولفظة احملروسة اسم تونس

التفكَت إذل يف تمعن ادلتتميز بطابع متميز يغري السائح  اليت" أوغسطين"لكنيسة القديس "عنابة "دينة حتضان ما

 .ومعرفة ما بداخلها ،دخوذلا

 بلدان األوروبيةإذل ال واذلجرة الغَت شرعية ،وحي كذلك إذل ادلكان الذي ينطلق منو الشباب للسفركما ت  

 َت من احلياة يف اجلزائروادلستقبل اجملهول الذي ينتظرىم أفضل بكث ،الك الذي يركبون فيوه، فالقارب ادلت)احلرقة)

بالدرجة األوذل تدفعهم إذل  البالد بسبب فساد اجلهاز السياسي اليت يعيشوهنا يفاألوضاع السيئة ف بالنسبة ذلم،

ختيار او  ،النتحارإذل التفكَت يف اوالناس البسطاء ىذا ما يدفعهم  ،ادلثقفة النخبةخاصة فئة ، اذلروب و ترك البالد

وغياب القيم ،لفساد وا،القرب كمكان آمن ومريح ٗتلد فيو الروح باطمئنان بدل العيش وسط ىذا الظلم 

                              
 .93بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي، ص(1)
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لذي انتحر بسبب اغتصاب زوجتو من ا "زهري بلباي"حدث بالضبط مع ماىذا و  ،اإلنسانيةوادلبادئ  ،األخالقية

اليت ضاع شرفها  ،ادلتأدلة، احلزينة ،أٚتل مكان تسكن فيو روحو الضائعةطرف اجملاىدين فكان ادلوت بالنسبة لو 

 "التاريخ الرمسي"ومتسولُت، ىنا تتضح صورة غياب عدالة الثورة وبأن  ،طاع طرقمن طرف ق   إنسانيتهاوانتهكت 

 ىو الذي يبُت الصورة الواضحة ذلؤالء الثوار "التاريخ ادلضاد "بل عند اجلميع  احلقيقي كما ىو معروفو ليس ى

 .  ان، لكنهم على العكس من ذلك ٘تامً والتضحية يف سبيل الوط ،عون اجلهادالذين يدَّ 

لعنوان ل وفمن خالل ٖتليل تقريب الفهم للقارئ،يف بشكل كبَت ساىم العنوان  سبق أنَّ نستخلص شلا 

عامة عما تتضمنو وٖتتويو العنوان يعطي لو فكرة  ستطيع فهم مضمون ادلنت الروائي دون قراءة الرواية، ذلك أنَّ ي

 وتارؼلية.    ،وسياسية ،واقتصادية ،ونفسية ة،عاجلو الكاتب يف ىذه الرواية من قضايا اجتماعي و ما،الرواية 
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 في رواية خرافة الرجل القوي اتالشخصي المبحث الثاني: سيميولوجية

عمل  وجود أي تعترب الشخصية من بُت العناصر ادلشكلة للعمل السردي، فمن دوهنا ال ؽلكن تصور

من خالل الشخصية  الَّ ا إ  جسد  ال ؽلكن أن يتَّ ما من أىم العناصر يف الرواية، فإهنّ  وادلكان ،ا كان الزمنسردي، فإذ  

  نصري الزمناليت تتحرك يف إطار زمٍت ومكاين معينُت، وعلى ىذا األساس فالعالقة اليت تربط الشخصية بع  

  لوظيفتو السردية.ا لو ومكماًل وادلكان عالقة مًتابطة، وكل عنصر قائم على عنصر آخر متممً 

 للشخصية:التعريف اللغوي واالصطالحي 1 

 خصش  » قال:ي   منظور البن" العرب لسان"ورد تعريف الشخصية يف معجم  التعريف اللغوي: أ

خاصوش  خاص   ( واجلمع أش  personne) الشخص    (1)«.أي التعبَت عن قيمة عاقلة، ناطقة ،خوص، وش 

 قال عنها بواسطة ٚتلىي رلموع ما ي  »: "حميد لحميداني"يعرفها  التعريف االصطالحي:ب

 عندما يكون ا، وىكذا فإن صورهتا ال تكتمل إالَّ ا وسلوكه  ا وأقواذل  رػلاهت  متفرقة يف النص أو بواسطة تص  

 (2)«.قال يف ادلوضوعالنص احلكائي قد بلغ هنايتو، ودل يعد ىناك شيء ي  

 

                              
 .1836، ص 1990، بَتوت، 3، ط7أبوا الفضل ٚتال الدين مكرم ابن منظور: لسان العرب، مج (1)
 .51ٛتيد حلميداين: بنية النص السردي ، ص  (2)
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لبناء ي يصنعها القاص ص  ىي أداة من أدوات األداء القص  »: قولو  ب  " عبد المالك مرتاض"عرفها كما ي  

ضافر رلتمعة لتشكل فتية واحدة، وىي الفٍت، كما يصنع اللغة والزمان، وباقي العناصر التقنية األخرى اليت تتّ  عملو  

 (1)«.اإلبداع الفٍت

عن غَته من األفراد  كل فرد    وادلتغَتة اليت ٘تيز   ،الشخصية ىي رلموع الصفات الثابتة بأنَّ  نقول إذن  

 اآلخرين.

 فيليب هامون:الشخصية عند  –2

 Philip" طرح فيليب ىامون )سيميولوجية الشخصيات الروائية" اليت قدمها يف كتابو   يف مقاربتو  

Hamon ًادلقوالت السابقة ليؤسس ظلوذج غلمع يف مباحثو  » من:ا ونظرة جديدة للشخصية تنطلق ( مفهوم

ظلوذج دقيق يستوعب الشخصية باعتبارىا كافة الدراسات البنيوية والسيميائية، ىذه األخَتة اليت عرفت تأسيس 

 (2)«.د زلددة العناصرؤية سيميائية مؤسسة ومضبوطة القواع  شكل بنيات السرد، وذلك وفق ر  ي   عامالً 

وعلماء من قبلو  ،ا اجلهود السابقة اليت قاموا هبا أدباءللشخصية مستثمرً  انطلق فيليب ىامون يف دراستو  

آفاق الدراسة، فهو ينظر للشخصية الروائية على  ٕتاوزىا ليوسع   لكنللشخصية السردية، ليستخدمها يف دراستو 

                              
 .71عبد ادلالك مرتاض: القصة اجلزائرية ادلعاصرة، ادلؤسسة الوطنية للعنوان اجلزائري، د.ط، د.ت، د.ب ،ص  (1)
 .105ص  2003عمان،األردن،1سعيد بنكراد: سيميولوجية الشخصيات السردية )رواية الشراع والعاصفة(،دار رلدالوي ،ط (2)
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لوكاتش...(، وال تتوسل بالنموذج  -حساهبا مع الًتاث السابق يف ىذا ادلضمار )أرسطو ت صفي»:أهنا

 (1)«.دةأو غَتىا من النماذج ادلهيمنة السائ   ،أو النموذج الدرامي ،السيكولوجي

، فهي عالمة "سوسير دو"معروف يف لسانيات ىو اثلم  م   والمدلول الدالكون من عنده تتّ فالشخصية 

 إذل أنَّ  "فيليب هامون"ذىب يتقوم ببناء ادلوضوع، وىي عبارة عن بنية مكونة من عالمات لسانية.حيث 

 مفهومها لديو ليست: أنَّ  الشخصية ٘تتد لتشمل ٚتيع بنيات النص، إذ  

ا ا بالوظيفة اللغوية اليت تقوم هبا الشخصية داخل النص، أمَّ ا ىو أمر مرتبط أساسً إظلّ مقولة أدبية زلضة،  » -أ 

 واجلمالية. ،وظيفتها األدبية فتأيت حُت ػلتكم الناقد إذل ادلقاييس الثقافية

اعتبار الروح يف مؤلفات ىيجل شخصية، وكذلك الشخصية فبإمكان ا، ليست مقولة من طبيعة إنسانية دائمً  -ب 

 االعتبارية يف النصوص القانونية.

 (2) «.ها.يد القارئ بناءىا، كما يقوم النص بدوره ببنائ  عالشخصية ي   -ج 

شًتك، بل النظرة إليها تتغَت وٗتتلف فكل كاتب لو نظرة سلتلفة للشخصية، فهي ليست ذلا مفهوم واحد م           

 ؤلف أو غَته.مناقد أو كل حسب تفكَت  

 

                              
 .216،ص 1990بَتوت، ،1ادلركز الثقايف للطباعة والنشر والتوزيع ،ط الشخصية(، الزمن، حسن ْتراوي: بنية الشكل الروائي )الفضاء، (1)
، ص ص 2013، سورية، 1الشخصيات الروائية، تر: سعيد بنكراد، تقدمي: عبد الفتاح كليكيطو، دار احلوار، طفيليب ىامون: سيميولوجية  (2)

30،31. 
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  :تصنيف الشخصيات -3

 تكوين اإلنتاج الروائي إذ   ية يفأساس ثالث فئات اعتمد فيليب ىامون يف تصنيفو الثالثي للشخصية على

 صلد:

تضم ىذه الفئة » :Personnages référentielsفئة الشخصيات المرجعية:  -1

ثقافية، وٖتيل تلئ ثابت ٖتدده مرجعية اجملازية، االجتماعية، لتحيل على معٌت شل   ،الشخصيات التارؼلية، األسطورية

ا قراءهتا فتعتمد على درجة استيعاب القارئ لثقافتها وبرامج واستعماالت ثابتة، أمَّ  ،ىذه الشخصيات على أدوار

 لوجياو يدلاليل على النص الكبَت واندماجها داخل ملفوظ معُت، ولذلك ستشتغل كإرساء مرجعي ػل  

 (1)«.( "األثر الواقعي"Roland baretsبارث ) ضمانة دلا يسميو روالنا كليشيهات أو الثقافة، إهنَّ الو 

 يف الثقافة االجتماعية والتارؼلية. سهاماتو  او  ،باألساس على مشاركة القارئ تمد  فمفهوم الشخصية يع

يل هبا الدليل اللساين على موضوع العادل الغَت الوظيفة اليت ػل  »: اعرف ادلرجعية على أهنَّ ي   "فرشيد بن مالك"

ع غَت النصي، الذي يل الشخصية ادلرجعية على الواقا، وعلى ىذا األساس ٖت  ا أم خياليً كان واقعيً اللساين، سواء  

 (2)«.كصورة ادلهرج يف اجملتمع اجلزائري، أو التارؼلي  جتماعيااليفرز السياق 

 وتضم الشخصية ادلرجعية الشخصيات التارؼلية، األسطورية، اجملازية واالجتماعية.

                              
 .35،36فيليب ىامون:سيميولوجية الشخصيات الروائية:ص ص  (1)
 .131، ص 2006، عمان، األردن، 1رشيد بن مالك: السيميائيات السردية، دار رلدالوي للنشر والتوزيع، ط (2)
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ا فبمجرد ما نطرح امسً »: حاة من التاريختوّ س  فهي شخصيات م   تاريخية:شخصيات ذات مرجعية  -أ 

الذي ػلتوي قصة ىذا االسم يف   ،من سياق النص ادلعاصر، فإننا نقوم بعملية استحضار اإلطار الفضائيا ض  تارؼليً 

 (1)«.كل إػلاءاهتا

مستوى السرد، وذلك هبدف  وعلى ىذا األساس نفهم ضرورة استحضار األمساء التارؼلية يف الرواية أو على

الشخصيات ادلرجعية، ومن خالذلا يستطيع القارئ  نت  وادلكان اليت بيَّ  ،الرجوع إذل اخللفية ادلعرفية اليت تضم الزمن

 تأويل وفهم داللة الشخصيات التارؼلية، ادلوجودة على مستوى ادلنت الروائي.

ولعل  حيث تنوعت حسب وظيفتها يف الرواية صلد العديد من الشخصيات "خرافة الرجل القوي"ويف رواية 

 أىم شخصية تارؼلية بارزة كان ذلا حضور مهم يف الرواية ىي:

زلافظة وملتزمة بالعادات والتقاليد ،والعظمة  ،والشجاعة ،شخصية تتميز بالقوة ري:هشخصية بلباي ز  -

زعامتو اللباس العريب، لو مكانة عالية بُت أفراد القبيلة من خالل استشارتو يف معظم األمور، وىو دليل على  :ثلم  

اجلميع   (...) ة ومنكبيو العريضُتعبقامتو الفار  ل القوي  جدي الرج  »: لية يقول البطلوقدرتو على ٖتمل ادلسؤو 

ميسور احلال، لو ضمَت حي، تغَتت أحوالو االجتماعية نتيجة اغتصاب  (2)«.كان يهابو، وػلًتمو يف الوقت ذاتو

بية، لو كانوا ا مالزلهم عربية، ويتكلمون بالعر م مثلن  إهنّ »: خوة األعداءإل" من طرف اقانة تركية بنزوجتو "

ومن بٍت أخرى ليالً لقد اعتدنا مضايقات اجلنود الفرنسيُت يف النهار، واليوم نتعرض دلضايقات  اًرا،فرنسيُت ألتوا هن

                              
 .110سعيد بنكراد: سيميولوجية الشخصيات السردية،ص  (1)
 .18بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي،ص  (2)
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و مقسوم الدىر، ىذا ما جعلو ينتحر فأصبح مطأطئ الرأس كأنّ  إذل جحيم حياتو لتٖتوّ وبعدىا  (1)«.!جلدتنا

 كما صلد كذلك: تاريخ الثورة اجلزائرية.ألعداء ليًتك بصمتو يف اخوة وخذالن اإل ،لعارلا ليضع حدً 

زلبة  وجريئة، ،اعةوشجَّ ،وية وبنت، شخصية قتزوج مرتُت، أب لولد م   شخصية عبد المجيد زهري: -

رف أيب فيما دلا ع   »: يقول البطل ية ادلواطنُت اجلزائريُت، مغًتبة، ناقمة للثورة بسبب اغتصاب والدتوا كبقلوطنه

 دَّ من كل شيء يرمز للثورة والكفاح ض   قو  تد حن  بعد ىوية ىؤالء الرجال، زاد حقده أكثر وأصبح ينفر ويش  

ا من دفء عاش زلرومً   (2)«.ا كلما مسع كلمة ثوار أحرار ورلاىدين أطهارادلستعمر،وكان ؽلتعض ويهيج ساخطً 

وطنو، خائن لبلده، وىذه داللة على انتقامو لشرف العائلة ولوفاة أبيو وضياع كرامة أمو، ىذا ما جعل أبناء قبيلتو 

 ينظرون إليو نظرة كره واحتقار شديد.

 ذل أن الشخصيات ادلرجعية عدة أنواع:وٕتدر اإلشارة إ

 )ىواري بومدين، نابليون بونابارت...(. مرجعية سياسية -

 )عمر بن اخلطاب، يوسف الصديق...(. مرجعية دينية -

 .(نونغوادل ،بابلو بيكاسو :)وتشتمل العديد من اجلوانب منهم الرسامون مثل مرجعية ثقافية -

 

 

                              
 .17ص بومدين بلكبَت: خرافة الرجل القوي ،(1)
 الصفحة نفسها. ادلصدر نفسو،(2)
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 شخصيات ذات مرجعية أسطورية: -ب 

وباخلصوص الروائية منها  ،يلجأ الروائيُت إذل اختيار الشخصيات األسطورية يف إبداعاهتم السرديةا ما غالبً 

والصمود ،ق، فهذه الشخصيات يتم توظيفها كداللة ترمز إذل ادلقاومة ر فاألسطورة شيء شليز فهي القيام بشيء خا

درة البشرية، وذلذا تلقب باألسطورة ومستحيلة تفوق الق،والتضحية، فالشخصيات األسطورية تقوم ٔتهمات صعبة 

 فهذه الشخصيات ذلا أعلية كبَتة يف مساعدة القارئ على استيعاب، وفهم ادلعٌت الذي ٖتيل إليو الرواية.

 ال نلمس توظيف الروائي ذلذا النوع من الشخصيات يف نصو الروائي. "خرافة الرجل القوي"ففي رواية 

 :)العامل، الفارس، المحتال( شخصيات ذات مرجعية اجتماعية -ج 

عينة من ا ال ٖتيل إذل شخصيات م  ألهنّ  -التارؼلية واألسطورية–ىذه الشخصيات ٗتتلف عن سابقتها 

تقاة من رلتمع ذي س  عاذلا م  اهتا ومالزلها، وأف  بعض مس   كنة الوجود باعتبار أنَّ شل   »: ادلاضي أو غَت حقيقية فهي

 الرواية العديد من الشخصيات اليت تستند إذل مرجعية اجتماعية ولعل أعلها:وصلد يف   (1)«.وجود حقيقي

تهدة يف العمل، ال ٖتب الظلم واحلقرة خاصة يف بة لوطنها، رل  شخصية كرؽلة زل   شخصية رشيد زهري: -

اإلتقان ا وػلب كان منضبطً »: ميدان العمل، إنسانية، تكره العمال الكساذل وادلًتاخُت وغَت ادلبالُت يف عملهم

 (2)«.مًتاخُت وغَت ادلبالُتساذل وادلقصرين، وال  والدقة يف العمل، ويف كل ما ػليط بو من سلوكيات ادلوظفُت الك  

                              
 .103 ،102، ص ص 1994الصادق قسومة: طرائق ٖتليل القصة، دار اجلنوب للنشر، د.ط، تونس،  (1)
 .68بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي،ص (2)
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والضعفاء، وىذه داللة على حسن أخالقو  ،تعلق األمر بالفقراء اا، خاصة إذ  وحساسة جدً ،شخصية حنونة  تكان

 صلد كذلك يف الرواية: كما  ،دق نيتو وصفاء قلبووص  

فهو عامل، مسؤول، منضبط، متواضع، لو أخالق حسنة، كان يعمل يف  :بلهوشات  صفوانشخصية  -

ا الجتهاده يف عملو مت ترقيتو وإعطاءه منصب مهم، ونتيجة وفاءه وإخالصو يف ونظرً  -ضابط يف اجلمارك-الدولة 

بدأت عصابات هتريب »: والعصابات، فهو كان يفسد سلططاهتم ،العمل كان زلل اىتمام اجلماعات اإلرىابية

فجَت ا بسبب تحيث مات شهيدً   (1)«.وتعليمات أخي ادلستجدة عليها،ا بتصرفات والبنزين تضيق ذرعً  ،ادلاشية

 .فيومركي الذي يعمل ادلركز اجل  

 :ب، الكراهية()الح   مرجعية مجازيةشخصيات ذات  -د 

وأقوال بعض الشخصيات يف النص الروائي، حيث تطرح بطريقة  ،أفعالويقصد بالشخصيات اجملازية 

تكون  دد، ىذا ما يؤدي إذل خلق داللة من العالقات بُت الشخصيات قد  يف النص ضمن إطار زماين زل   إهباميو

 ل القويرواية خرافة الرجو  إخلإػلائية: احلق، التعاون، العلم، وقد تكون سلبية: احلقد، الغَتة، الكره، الشر...

 ٖتتوي على العديد من الشخصيات اليت تصب مرجعيتها يف ىذا اجملال نذكر أعلها:

متزوجة، من أم جزائرية وأب روماين، زلبة ومطيعة لزوجها، قدوة للزوجة  شخصية نور كومانيسكو: -

، فصعوبة الظروف ادلثالية وادلرأة الصاحلة، حنونة، عاطفية، مسؤولة عن شؤون زوجها وبيتها، حساسة ودلوعة قلياًل 

 اليت عاشتها جعلت منها امرأة  قوية، صلبة، قادرة على الصرب والتحمل.

                              
 .106بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي، ص  (1)
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امرأة متزوجة، ذلا ولد وحيد، شخصية طيبة، كرؽلة، عاشت قصة حب مع  شخصية الطاوس زهري: -

بب ا، كسرت العادات والتقاليد بزواجها منو، رحلت عن أىلها بسنً الذي يكربىا س  "  يوسف خوجة"أستاذىا 

ا ناصع النقاوة ا حنونة، ٘تلك قلبً ىذا األمر، لكنها بقيت ٖتن إليهم وتسأل عن حالتهم وىذا دليل على أهنّ 

 والبياض.

شخصية أجنبية، حقودة، شريرة، من أصول بلجيكية، ٖتمل الضغينة والكره  شخصية مارسيل ماسان: -

يف "ّتواد زىري "وقع ي   واالستغالل، كان جل اىتمامو أن   ،لكل مغًتب عريب، ذلا شراىة غَت زلدودة للظلم

لن أترك أي فرصة ساضلة دلارسيل احلاقد وابنو باتريك » يقول: مشاكل مع صاحب العمل ليتم طرده من الشركة 

وقوع  خاصة عند (1)«.أو ىفوة مٍت كي يوظفاهنا ضدي،الدوائر، فهما يتصيدان أي زلة يب األبلو اللذين يًتبصان 

ا ماذا يأتين  » :والعرب بصفة عامة ،بصفة خاصة "جواد زىري"البطل  واستفز فلقد أىان" سليم زىري"قتل  دثةحا

مهاجرون ظلنحهم احلرية واحلقوق اليت ال ػللمون هبا يف بلداهنم البائسة، من العرب غَت العنف واإلجرام؟! فهؤالء ال  

 (2)«.واإلجراممث يكافئوننا بالتفجَتات اإلرىابية أو باالضلراف 

 

 

 

                              
 .22بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي، ص  (1)
 ادلصدر نفسو، الصفحة نفسها. (2)
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 P. anaphoriquesالشخصيات االستذكارية:  -2

مرجعية النسق اخلاص للعمل وحدىا كافية لتحديد ىويتها، فتقوم ىذه الشخصيات داخل ادللفوظ بنسج »

وترابطية تساعد على ،شبكة من التداعيات والتذكَت بأجزاء ملفوظية ذات أحجام متفاوتة، فوظيفتها تنظيمية 

 (1)«.الذاكرةتقوية 

هبدف العودة إذل ادلاضي واستذكار احلقائق  اإلبداعي الروائي،لشخصيات يف عملو فالروائي يوظف ىذه ا

شكل ساعد القارئ على فهم األحداث والوقائع، وتفسَتىا شلا ي  ادلبهمة والغامضة، فهذا النوع من الشخصيات ي  

الروائي يضم شخصيات متعددة تنقسم إذل فئات معينة، ٗتدم ففي ادلنت  وانسجام يف عملية السرد. ،اقا اتسّ لن  

ديد يقوم بو جفالشخصية يف احلكي ىي تركيب » : النص السردي من خالل وظيفتها ودورىا يف السياق الواحد

 (2)«.القارئ، أكثر شلا ىي تركيب يقوم بو النص

ؽلكن أن تنتمي » :وإذل أنَّ  "الروائية الشخصيات ةسيميولوجي"فيليب ىامون يف كتابو ا شَت أيضً كما ي  

                                     (3)«.شخصية واحدة إذل ىذه األنواع الثالثة، يف وقت واحد أو بشكل تتابعي

كن ىناك العديد من الشخصيات اليت ؽل   أنَّ  نالحظو يف الرواية اليت بُت أيدينا، إذ   ااألمر ىذا مويف حقيقة 

 ا(.)ادلرجعية، االستذكارية، واإلشارية اليت سنشَت إليها الحقً : كل الفئات الثالثةتصنيفها إذل  

 

                              
 .36،37فيليب ىامون: سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص ص  (1)
  .50ٛتيد حلميداين: بنية النص السردي، ص  (2)
 .37فيليب ىامون: سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص  (3)
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 ومن بُت الشخصيات االستذكارية ادلوجودة يف الرواية نذكر:

مغًتب )مهاجر غَت شرعي(، شخصية طموحة، ٖتب ادلغامرة، ىاجرت إذل  ،أعزب شخصية سليم زهري: -

نت احلصول على وظيفة وٖتقيق االستقرار، عانت من استغالل أرباب والعيش بكرامة، ٘ت   ،أوروبا من أجل العمل

العمل بسبب عدم امتالكها وثائق اإلقامة، ونتيجة هتميشها من طرف اجملتمع قررت االطلراط يف عادل ادلخدرات، 

 .(وإ ي رن  ل يم انكيل ، آى ارون ك ون وك ، وإ م ر ي )وىم  من طرف ثالثة شبان أتراك (قتلها )وىنا لقيت حتفها 

جزائري األصل، أعزب، صديق للبطل )جواد زىري(، مقدام، متواضع وطٍت  بلهوشات: وشخصية حميد -

خربة واسعة بأحوال الدنيا  عميقة متجدرة يف الصميم، مثقف ذوأصيل، متفهم ومسؤول، نظرتو لألشياء 

 األليم.ا يعيش على ذكرى وفاة أخيو ويتوجع لفراقو ومشاكلها، كان دائمً 

 والروح الوطنية، مغامرة ،شخصية من أصول مغربية مغًتب، تتميز باألصالة العربية :عدنان عبد الالوي -

ا ما كانت تسرد ما حدث ذلا يف أوروبا غالبً  كان حضورىا يف الرواية مهم خاصة يف اجلانب االستذكاري، إذ  

حقودة  (1)«.يهن  ينا حىت نساءنا وبتنا ال نتحكم ف  بالد الكفار يا أخي، دل يكفهم عهرىم، فزادوا غلبوا عل»يقول:

درست  ال ػلبون العرب، ال ػلبون اإلسالم»يقول كذلك: على النصارى نتيجة معرفتو دلدى كراىية الغرب للعرب 

 (2)«.معهم، اختلطت هبم، سكنت ّتوارىم، النصارى كالب، ال ػلبوننا وإن تظاىروا بالعكس

 

                              
 .37بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي، ص  (1)
 .38ادلصدر نفسو، ص  (2)
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 : P. embrayeursالشخصيات اإلشارية:  -3

ا يف النص، شخصيات ناطقة بامسو، ويكون القارئ أو من ينوب عنهم   إهنا دليل على حضور ادلؤلف أو  »

بك أو اإلقناع الذي يأيت لًت   ،ا اإلمساك هبذه الشخصيات، بسبب تدخل عناصر التشويشمن الصعب أحيانً 

س الدرجة وراء "ىو"، و"أنا"، أو وراء ا بشكل قبلي بنفالفهم ادلباشر للشخصية، فالكاتب قد يكون حاضرً 

ا فهذه الشخصيات تنوب عن ادلؤلف الذي يكون حاضرً  (1)«.ا أو وراء شخصية شليزة بشكل كبَتشخصية أقل ٘تيزً 

ألن الكاتب قد يكون يف »:  وضمَت ادلتكلم "أنا"  ب مثل "ىو"ائضمائر الغ ا يف الوقت نفسو، مستعمالً وغائب  

ا وراء ضمَت الغائب )ىو(، أو ضمَت ادلتكلم )أنا(، أو وراء شخصية أكثر أعلية يف غيابيً ا بعض األحيان حاضرً 

 (2)«.النص

 ا تتوفر على مثل ىذه الشخصيات نذكر من بينها:وبالرجوع إذل الرواية، صلد أهنّ 

يقول   ىنا تظهر أول عالمات االضطراب لديو ،وج، أمو فرنسية ووالده جزائريتزّ م   شخصية جواد زهري: -

بسبب أمي الفرنسية األصل، وما يًتدد  ا صرفاً قائي اجلزائريُت يعتربونٍت جزائريً دّ ال أص  » :ا عن أزمتو يف باريسمعربً 

ا  بسبب عرق أيب اجلزائري، غالبً ا أصياًل ن موقف أيب من الثورة التحريرية، وال أصدقائي الفرنسيُت يعتربونٍت فرنسيً ع

  شخصية تتحلى بالصرب (3)«.أصدقائي من جنسيات عربية وإفريقية أو التينية ا منقربً أكثر ما كنت أجد نفسي 

                              
 .36فيليب ىامون: سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص  (1)
، 2003ادلناىج النقدية احلديثة )دراسة يف نقد النقد(، منشورات اٖتاد الكتاب العرب، د.ط، دمشق، زلمد عزام: ٖتليل اخلطاب األديب على ضوء  (2)

 .204ص 
 .15بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي، ص  (3)
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يشها البالد، وىذه داللة على قوة تعإذل تغيَت األوضاع السيئة اليت  طمحاد، توالظلم واالستبدّ  ،ب العنفال ٖت  

  روح الوطنية ٕتري يف عروقو  أنّ و يعيش يف بلد أجنيب إالَّ وحبو للوطن دون مقابل، فرغم أنّ  ،وحسن نيتو ،شخصيتو

صارى جهدي كي أحبس دمعي يف بذلت ق  »: كذلكيقول  وحنونة ،شخصية حائرة، مضطربة كما أهنا عاطفية 

يف حيايت  أظهر بو، ال أذكر أنٍت بكيت   مقليت، لكن منظر عمي وىو يبكي أفقدين كل جلدي الذي حاولت أن  

وصدق مشاعره، فهذه الشخصية صلدىا تنوب عن الروائي يف ،وىذه داللة على طيبة قلبو  (1)«.مثل ىذا اليوم

 ا يفهم من السياق.عملية السرد، وذلك يكون بطريقة غَت مباشرة وإظلّ 

  كة بالعادات والتقاليدتمس  تزوج، أب لولد، شخصية صارمة، م  م   :زهري  شخصية محمد الصالح -

وتسخر من  ،تتحلى بصفة الوطنيةشخصية ومتشائمة، وىذا دليل على حياتو الصعبة والسيئة،  ،شخصية حزينة

كي ال يهزمنا »: يقول والثقايف ،الواقع ادلزري الذي تعيشو البالد على ٚتيع األصعدة، خاصة اجلانب السياسي

 (2)«.اول فرضو عليناؤس الواقع نسخر منو ونتهكم من كل شيء ػل  ب  

" تسعديتامسها "ويظهر ذلك يف حبو لفتاة قبائلية  ،شاب أعزب، مغًتب يف وطنو خوجة:شخصية زاكي  -

ووجود ىوية مشًتكة بُت ٚتيع أفراد اجملتمع يف الوطن ، رفض والدىا تزوغلو هبا، وىذا يدل على عدم االنتماء

ا ، مضطربً ا، منعزاًل وحيدً ليس مرتبط باخلارج فقط، بل يوجد يف الداخل، أصبح  ، فاالغًتاب إذن  "اجلزائر"الواحد

ا على الكحول دمنً ا، م  ومسؤوال عليو، ٖتول إذل شاب فاسد أخالقيً ،ا لو وزلبً  ،ا يف عملوبعدما كان منضبطً 

                              
 .77ص بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي، (1)
 .83، ص ادلصدر نفسو (2)
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ر ويف هناية ادلطاف قرّ  (1)«.ضفي بعض احلياة خلراب روحودخل عادل احلانات والسهرات علو ي  »: وادلالىي

 (2)«.فقد غادرت روحو إذل بارئها قبل وصولنا» :ادلأساويةاالنتحار والتخلص من ىذه احلالة 

 دال الشخصية: -4

كل روائي يقوم بتقدمي شخصيتو بشكل مغاير ؼلتلف   تغَتت دراسة الشخصيات بُت القدمي واحلديث، إذ  

فيليب " لعمل الروائي، فمثالً اة اليت تكتسبها الشخصية خاصة يف ا لألعليعن األشكال األخرى، وذلك نظرً 

" تورلموعة متناثرة من اإلشارات اليت ؽلكن تسميتها "مس قدم الشخصية بشكل منفصل، أيّ ي  » ":ىامون

يتم اختيار اسم  (3)«.حدد يف جزء ىام منها: االختيارات اجلمالية للكاتبتّ واخلصائص العامة ذلذه السمة ت   

ا يف مً ه  ا م  صية، ْتيث يلعب االسم دورً ا بالداللة اليت توحي إليها الشخبط أساسً تالشخصية وفق دراسة عميقة تر 

 "فيليب هامون "وادلعٌت للقارئ، فالشخصية ذلا وظيفة مكلفة هبا يف الرواية، وعلى ىذا الصدد قام ،تقريب الفكرة

 بدراسة الشخصيات عن طريق:

 رصد نسبة توتر األمساء. » -1

 نوعية األمساء. -2

 داللتها. -3

                              
 .124ص بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي، (1)
 .125ادلصدر نفسو، ص  (2)
 .58فيليب ىامون: سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص  (3)
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 أو القلة.تصنيف الروائيُت حسب أخذىم ٔتبدأ الكثرة  -4

 مسألة غموض االسم، والكيفية اليت يستعيد هبا وضوحو. -5

 (1)«.والت اليت تتعاقب على االسم الشخصيأنواع التحّ  -6

تكون »: الروائي يف روايتو ؼلتار أمساء تتماشى مع النص ادلقدم، وتكون بينهما عالقة وطيدةوعليو صلد 

در ذلك التنوع نا مصاحتماليتها ووجودىا، ومن ى  نسجمة ْتيث ٖتقق للنص مقروئيتو وللشخصية متناسبة وم  

ما يكثر الروائي يف توظيف الشخصيات، فبعضها  غالباً  إذ   (2)«.ع أمساء الشخصيات الروائيةبواالختالف الذي يط

أول ما يقع يف عيٍت القارئ ىو اسم الشخصية، فمن  ا، ألنَّ ا اعتباطيً والبعض اآلخر اختياريً  ،امقصودً  ر امسهاؼلتا

 خالذلا ينطلق للبحث عن الدالالت اليت توحي إليها ىذه األمساء.

اء ا بعض األمسمعظم األمساء ادلوظفة يف الرواية جزائرية ما عد   صلد أنَّ " خرافة الرجل القوي"ففي رواية 

جواد ) :لذلك االسم، ليكون لو صلة وثيقة بالواقع مثلا ا لقبً عطي دائمً ، حيث ي  خاص أجنبيون األجنبية ألش  

 (.إلخزهري، سليم زهري، الحاج بلباي زهري، عبد المجيد زهري، الثوار...

لو مقصدية من ىذا االختيار، إضافة إذل  كد على دقة اختيار األمساء من طرف الروائي، أي أنَّ ىذا ما يّؤ 

....(، مع توظيف أمساء ألماكن أجنبية  يقسنطينة، بلدية شطايب عنابة،) :أمساء مدن جزائرية يف الرواية، مثل

                              
، مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاسًت، )سلطوط(، جامعة يائية الشخصية والفضاء يف رواية ساعة حب ساعة حربسيمنة: يحياة بن ٛتيود، سعاد بط (1)

 .40، ص 2015/ 2014زلمد الصديق بن ػلِت جيجل، 
 .247ْتراوي: بنية الشكل الروائي، ص حسن  (2)
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وقدرتو على  ،يف تقريب الفهم للقارئ ا مهماً ... (، فهذه األمساء لعبت دورً بلجيكا، وا ر باريس، شارلو كذلك )

 والتأويل الستيعاب األبعاد الداللية اليت تشَت إليها الرواية. ،التحليل

 قراءة أمساء بعض الشخصيات قراءة اختيار ىذه األمساء، علينا أواًل  ولكي نستطيع فهم األسباب وراء

 سيميائية:

فهذا االسم ؼلتزل معاين  (1) .«ء، رجل جواد: سخيءالردي   أي نقيض   د  الجي  »شتق: مأخوذ أو م :جواد -أ 

اليت تتطابق  لشخصيتو البطلة، ليصف صفات ىذه الشخصية والكرم، استحضره الكاتب مقاباًل ، والعطاء  ،الطيبة

وحي كذلك بالبعيد، فجواد دل يعرف الوطن األصلي لو وطيب، واالسم ي   ،البطل بالفعل كرمي دمع االسم، فجوا

من اجلزائر وخيانتو للثورة بسبب حادثة  "عبد المجيد"ا عنو )باريس(، نتيجة رحيل والده )اجلزائر(، بل كان بعيدً 

 اغتصاب والدتو من طرف اجملاىدين.

وبالعودة إذل  (2) .«شرؼ على الهالكيح، الملدوغ، الم  ر  سليم هو الج  »: و م  ل  مشتق من س   :سليم -ب 

ا بالفعل لطان عثماين احتل الشام ومصر، فهذا االسم كان مطابقً أول س  فهو ، "سليم األول"التاريخ صلد 

عاناة والظروف ا للم  يف الرواية، ىذا األخَت الذي ىاجر مهاجرة غَت شرعية ألوروبا )باريس(، نظرً  سليملشخصية 

ائدة يف اجلزائر، فهو ضحية من ضحايا االستعمار، حيث وظفو الروائي لَتمز إذل الفًتة اليت عاشتها الصعبة السَّ 

 االستعمار الفرنسي. االستعمار(، فاجلزائر كانت مشرفة على اذلالك بسببفًتة البالد )

                              
 .720ص ،أبو الفضل ٚتال الدين مكرم ابن منظور: لسان العرب، مادة )ج و د( (1)
 .172، ص 2010، لبنان، 1د. زلمد التوصلي: معجم األمساء العربية واألجنبية، دار كتابنا للنشر والتوزيع، ط (2)
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 الكرمي ، احملًتم، الشريف  دّ اجمل   الكثَت  »: هوفىذا االسم إذل اخلائن الذي خان الثورة التحريرية،  سندَّ أ   :مجيد -ج 

الثوار  نسبو الروائي لشخصية ٖتمل نفس الصفات لكنها تغَتت بسبب غياب عدالة الثورة، ألنَّ  (1) .«العارل ادلقام

نا تظهر ى   )ردة فعل( ضد الثورة ل يف حياتو، دفعتو لالنتقامنقطة ٖتوّ  لت  كَّ قاموا باغتصاب والدتو، ىذه احلادثة ش  

غافلة عنو ىذا األخَت الذي كانت   )اذلامشي(لو  وصورة التاريخ ادلضاد ،صورة التاريخ الرمسي ) عدم عدالة الثورة(

يظهر لنا تداخل القضية الوطنية بالقضية الشخصية، فمجيد قام بردة فعل ضلو الثورة )خيانة  كماالذاكرة الشعبية،  

 البلد( كرد االعتبار لشرف وكرامة العائلة.

طلق على رجل كبَت يف لفظة ت   احلاج كلمة مشتقة من احلج، حجَّ، ػل  ج ، حجاً، واحلاج   :الحاج بلباي -د 

احلج، ولقد أصاب الروائي يف ىذا االسم حيث نسبو إذل رجل زلًتم، لطيف، قوي  العمر، قام بتأدية مناسك  

اع، لو مكانة مرموقة يف اجملتمع، قدوة حسنة للجميع، لكن اغتصاب زوجتو من قبل الثوار حولت حياتو جّ ش  

ة لنا الصور  تتضحا األدل، من خالل ىذه الشخصية جلحيم، فقررت الشخصية االنتحار بدل العيش يف ىذ

  .ادلستغلون للناس احلقيقية للثوار ادلزيفون

 مدلول الشخصية:  -5

، وىذا األخَت قابل للتحليل والوصف، وىذه الشخصية ال وحدة داللية باعتبارىا مدلوالً  الشخصية عدّ ت  »

حيث معظم (2)«.لصيانة احلكاية وٖتوالهتا تكون سنداً ا س  هبا أو يتلفظ عنها، فإهنَّ  ت بٌت إال من خالل ٚتل تتلفظ  

  ا لصفات أخالقيةٕتميعً »: " تعترب الشخصيةيوري لوتمانل "فبالنسبة يائيُت متفقون على ىذا الرأي، السيم

                              
 .325ص جنبية، د. زلمد التوصلي: معجم األمساء العربية واأل(1)
 .39 ،38فيليب ىامون: سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص ص (2)
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يم بادلعٌت األمريكي للكلمة(، تنتظم بفعل عالقات فلكسيمات )مور  فيعترب أنَّ " لغريماس"ا بالنسبة ٘تييزية، أمَّ 

  (1)«.تركيبية، يف ملفوظات وحيدة ادلعٌت

  صنيف الشخصية علا:ت   جلىذا اإلطار، صلد فيليب ىامون يقًتح مقياسُت، من أويف 

 معطاة صراحة حول الشخصية.ادلعلومات ال   كميةأي   :المقياس الكمي - أ

أو عن طريق  ؟م نفسها بنفسهاقدّ ت   ل  ر تلك ادلعلومات ادلتعلقة بالشخصية، ى  مصدّ  :المقياس النوعي - ب

نستخلصها من سلوك الشخصية  كن أن  األمر يتعلق ٔتعلومات ضمنية ؽل   ا كانإذ   الراوي أو الشخصيات، أو  

 .اذلاوأفعّ 

اتر (، فادلقياس الكمي يدرس درجة توّ الكمي والنوعيوبالعودة إذل الرواية ضلاول تطبيق ىذا ادلقياس )

ومؤىالهتا، ولقد ركزنا يف عملية  ،وصفاهتا ،ادلعلومات حول الشخصية، وذلك بإحصاء الصفات بأمسائها

  "حمد الصالح زهريم  "، "د زهريعبد المجي  "، "زهري سليم"، "زهري ادو  ج  اإلحصاء على شخصية "

 ا على ىذا اجلدول:ا، وعليو ٖتصلن  الشخصيات ادلتبقية كان حضورىا زلتشمً  "، ألنَّ الحاج بلباي زهري"

 

 

 

                              
 .39ص فيليب ىامون: سيميولوجية الشخصيات الروائية، (1)
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 تطبيق ادلقياس الكمي

 عدد الصفحات الصفحاتأرقام  الشخصيات

، 24، 23، 22، 21، 20، 15، 14، 12، 11، 10، 9 جواد

25 ،27 ،32 ،33 ،41 ،42 ،43 ،44 ،47 ،48 ،49 ،

50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،

78 ،79 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،95 ،

96 ،97 ،109 ،110 ،111 ،112 ،114 ،120 ،

121 ،122 ،123 ،125 ،131 ،132 ،133 ،134. 

60 

، 135، 83، 40، 39، 38، 31، 30، 29، 28، 26 سليم زهري

136 ،139. 

12 

 10 .16،17،65،66،138،139،140،141،142،143 د زهريعبد المجي  

 4 .19، 18، 17، 16 باي زهريل  بػ  

 3 .67، 66، 65 الح زهريحمد الص  م  

ا يف الرواية، مقارنة مع "، كانت أكثر حضورً جوادشخصية " بأنَّ ادلبينة يف اجلدول لنا من النتائج  يتضح  

 بلباي" و"عبد المجيد"، و"سليمباقي الشخصيات فجاءت يف ادلرتبة األوذل، مث تليها شخصية كل من "

يف  ىذلا أعلية كرب  ى" وأعطجواد" على الًتتيب، ىذا يوحي إذل اىتمام الروائي بشخصية "محمد الصالح"و"

وذلذا جاءت ،  وٖتقيقو للوصول إليو جوادكانت ىي اذلدف الذي يسعى ف" سليمشخصية "أّما ، صنع األحداث

 .جواديف ادلرتبة الثانية بعد 
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ادلقياس  فإنَّ  ،ارجة تواتر ادلعلومات حول الشخصيات كما قلنا سابقً ا كان ادلقياس الكمي يدرس دوإذ  

ادلعلومات ادلتوافرة عن شخصية معينة، ىل قدمت من طرف الشخصية نفسها ؼلربنا عن مصدر  ىو الذي النوعي

 أو من طرف الراوي، أو من طرف شخصيات أخرى وىذا ما سنوضحو يف اجلدول التارل:

 رقم الصفحة مصدر المعلومات الشخصية

حية امسو الكامل سليم زىري وىو من كالمها أن الضّ  فهمت  » - جواد جواد

 «.األصل جزائري

ا إذل قاع ية اجلثة اليت طفت على السطح قذفت يب رلددً قضّ » -

ادلاضي، ماضي عائلة والدي، ماضي العار واخلزي الذي لطخ شرف 

 «.العائلة وأىان كرامتها

وأفعاذلم  ،وسكوهتم عن شلارساهتم،باألموال يشًتون صمت الناس» -

 «.اليت تفوح منها رائحة الفساد

أحس بالعدوى أصابتٍت  اخلواء سيد ادلوقف يف ىذا البلد، بت  » -

 «.وأمراضهم تنتقل إرل

 «.أيقنت أنٍت دنوت من اذلدف» -

ا، وأنا من ضمنكم ٚتيعً  لكم   ما سأقولو سيكون صادماً  أنَّ  أعرف  » -

 «.عبد اجمليد يكون أيب، واآلن فقط عرفت أن سليم أخي

 «.يف قربه، توفاه اهلل قبل ثالث عشرة سنة أيب يرقد مطمئناً » -

فقد مشمت  (...)لفايزة رعش قليب وارتفع نبضوحلظة احتضاين » -

28 

 

41 

 

 

60 

 

91 

 

131 

139 

 

139 

143 
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 «.ارائحة أيب اليت ال أخطئها أبدً 

 «.د وأقبض على ما يربطٍت هبذه األرضعيّ ت  ىا أنا أس  » -

 

143 

ا ا، وقف من ادلقعد الذي كان جالسً قادمً  يرن  دلا رأى سليم زىري إ  » - جواد سليم 

 «.عليو

ت دَّ عن سليم زىري، رفعت حاجبيها ومطت شفتيها وأب   هاسألت  » -

 «.عدم معرفتها هبذا الشخص

 «.بينهما   ا مشًتكاً يكون سليم صديقً  فكرت أن  » -

 «.ا أمام نظرات عمي الصادق جد سليمبت  عاجزً » -

من إًذا ا ىي جثة أخي، ومن ق تل و  ر  و ة العالقة يف مستشفى شارل  ثّ اجل  » -

 «.حلمي ودمي

30 

 

120 

 

132 

136 

138 

عدنان 

عبد 

 ويالالّ 

و ىاجر إذل أوروبا، من أجل العمل والعيش رفو عن سليم أنَّ ما أع  » -

 «.ا بعنابة، على منت قارب متهالكا من رأس احلمر  بكرامة، قادمً 

يسهم كاحليوانات دتكفقد مت ( ...)دل غلد سليم فرصة عمل متاحة.» -

 «.يف مستودعات

اطلرط معهم يف السرقة ( ...) انتقل إذل باريس دل يصمد سليم طويالً » -

 «.وادلتاجرة بادلخدرات

39 

 

40 

 

40 

العمة 

 لويزة

الزوج مفقود واالبن ضاع من دون عودة، أي حظ وأي قدر » -

 «.؟ىذا

138 

138 
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 «.يا ليتٍت م ت  قبل مساع خرب ابٍت» -

عبد اجمليد 

 زىري

ا مع قوافل مضطرً  هأيب الذي عاش فيو وجع بلده، بعدما غادر  » - جواد

 «.ولونكال

ا من دفء وطنو، ورافقو ىذا الشعور عاش أيب يف برد الغربة زلرومً » -

 «.إذل حفرة قربه الرطبة

ا  كلفو االبتعاد ا باىظً نً ٙتدفع ،  دفع أيب ٙتن خيار دل يكن لو يد فيو» -

 «.ا غَتىاعن األرض اليت دل ػلب أرضً 

الن، صرخة مزقت مسع أيب صرخة مدوية من أمو، صرخة قهر وخذ» -

 «.حشاه الصغَت

ونواحها (... ) لىهتا شلزقة من األعور  د  ن  كانت أمو تركية يف غرفتها وق   » -

 «.ؼلًتق القلوب كخنجر صدئ

 «.عرف أيب فيما بعد ىوية ىؤالء الرجال، زاد حقده أكثر دلاَّ » -

والكفاح ضد  ،من كل شيء يرمز للثورة د حنقو  ر ويشتّ فأصبح ينو » -

كلما مسع كلمة ثوار أحرار   ادلستعمر، وكان ؽلتعض ويهيج ساخطاً 

 «.ورلاىدين أطهار

16 

 

16 

 

 

16 

 

17 

 

17 

17 

زلمد 

الصاحل 

 زىري

دق حكاية إعدامو من قبل اخلاوة يف اجلبل، تلك احلكاية اليت ص  أ   دل  » -

 «.أصبح أخي من ادلفقودين صدقها اجلميع بعد أن  

66 
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العمة 

 لويزة

معو أقل من تسعة أشهر منذ زواجي بو يف هناية  عبد اجمليد عشت  » -

 «.1961عام 

عرف عبد اجمليد اخلرب دلا مسع أحدىم يصرخ وسط اجلموع "ادللهم » -

ا على اإلحساس بالي تم كان طاغيً ( ...)العظيم رحل"  (...) مات

 «.احلضور

 «.أمامووجد صعوبة كبَتة يف ٗتطي اجلموع الغفَتة اليت » -

اليت كان سببا وراء تركو البلد ٔتا  .ا وأعرف عزة نفسوأنا أعرفو جيدً » -

 «.ٛتل

139 

 

141 

 

141 

142 

بلباي 

 زىري

ي إذل دار الضياف، مث إتو إذل السَّدة جللب صرَّة أدخلهم جدّ » - جواد

 «.ادلال

ص،وأحضر ذلم صنية نحهم جدي مبلغ االشًتاك غَت منقو م» -

 «.الطعام

رضوض  وعلى وجهو   ،بلباي أمام عتبة الباب يجدّ  دلح أيب» -

 وكدمات، والدماء تندلق من أنفو، والدموع تتدفق من مقلتيو يف صمت

 «.وىو منكمش ويديو على رأسو

و مطأطئ الرأس كأنَّ ( ... ) العيون لنظراتو رجدي الشامخ الذي ٗت» -

 «.مقسوم الظهر، ضاعت مالمح قوتو وىيبتو، ال يكاد يرفع بصره

 «.وخذالن اإلخوة األعداء،ا لعار يضع حدً  ن  اختار أ» -

16 

 

17 

 

 

 

17 

 

18 

18 
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مات حلظتها يف تلك الليلة الظلماء، حلظة طعنت رجولتو وانتهك » -

كي يعلن عن مغادرتو ذلذا العادل الذي فقد إنسانيتو، ىذا (... ) شرفو

 «.ممعن يف التوحشالعادل ال  

 

 
 

91 

الشخصيات تناوبت يف تقدمي ادلعلومات، حيث يظهر السارد وراء كل  نالحظ أنَّ  لمن خالل اجلدو 

عدنان "، "جواد"دمت من خالل ادلعلومات اليت أوردهتا شخصية كل من ق  " سليم"شخصية  :شخصية، فمثاًل 

لسان معظم ا لو يتحدث بلسانو، وكذلك على ، حيث اٗتذ السارد شخصية جواد موقعً "الالوي عبد

 .غلب األحيانضمَت الغائب يف ا مستخدًماالرواية،  ادلوجودة يف شخصياتال

 مستويات وصف الشخصية: -ه 

نا سننظر إليها باعتبارىا ، فإنّ مثالً  ا منفصالً ا اعتربنا الشخصية عالمة، أي مورفيمً إذ   »: يقول فيليب ىامون

يف  ا أساسياً عد عنصرً األخَتة ت  تكميلية أو مركبة، يستدعي ىذا التحديد مقولة "مستويات الوصف"، وىذه 

، كما اثنُتخصيات األخرى من خالل مستويُت حيث ترتبط الش  (1)«.فعالية سيميائية ليف كو اللسانيات 

 ،وادلستويُت علا:وضحهما فيليب ىامون

 ا.ا أو أكثر اتساعً ا، أو أكثر ٕتريدً مقً : وحدات قد تكون أكثر ع  أعلى مستوى »

 ادلميزة ادلكونة للعالمة.: الصفات ىنأد مستوى

                              
 .51فيليب ىامون: سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص  (1)
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ولقد بلور "فيليب ىامون" مفاىيمو اليت جاء هبا من خالل ٖتليلو دلستويات الشخصية، من األعالم صلد 

ا أدوارىا على الشكل " باعتبار العوامل وحدات داللية داخل مبٌت احلكاية، زلددً بروب، غريماس، سوسير"

 (1): «التارل

 فيتمثل يف: :نموذج بروب - أ

 الشرير: تديالمع »

 روب.: تتمثل يف القوة اجلسدية اليت ٘تنحو التفوق وباستطاعتها اذلالواهب

 : ىو ادلسؤول عن تقدمي يد العون.المساعد

 : موضوع البحث.األميرة

 : ىو الذي ي سند إليو مهام صعبة يقوم هبا.الموكل

 الية يف الرواية.ث: ىو الشخصية الطيبة، ادلالبطل

 (2) .«البطل الذي يدعي القوة: ىو زيفالبطل الم  

  فيتمثل يف: :نموذج غريماس - ب

                              
 .52ص فيليب ىامون: سيميولوجية الشخصيات الروائية، (1)
 .53، ص ادلرجع نفسو (2)
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ا على ىذه ادلستويات ٖتدد الشخصيات وتأسيسً  (1).«ادلساعد وادلعيق، ادلرسل وادلرسل إليو، الذات وادلوضوع»  

 على أهنا: 

 ظلط عالقتها مع الوظيفة، الوظائف )احملتملة اليت تقوم هبا(.» -1

 الشخصيات النمطية أو العامل )تشابو، تضعيف، تأليف(.خصوصية اندماجها يف أقسام  -2

الشخصية ٖتدد ظلط عالقتها مع العوامل األخرى داخل مقطع ظلطي ومع صورة  ، فإنَّ عامالً  عتبارىااوب -3

 دقيقة.

وبنظام احلصول ،ادلكتسبة أو غَت ادلكتسبة ...( )الرغبة، ادلعرفة، القدرة سلسلة من الصيغ مع بعالقتها  -4

 عليها.

 بتوزيعها داخل احلكاية بأكملها. -5

 (2)«.ذلا سند ألدوار اليت تعد  بشبكة ادلواصفات وا -6

من  ذلك "، ويتضحفيليب هامونمستويات وصف الشخصية ىو احملور الثالث من مقاربة " فإنَّ وعليو           

خالل تقدمي الوظائف السردية للشخصيات الفاعلة، وتظهر ىذه الوظائف من خالل ٖتديد الربامج السردية، اليت 

خرافة –على رواية  "بروب "حيث نقوم بتطبيق ظلوذج،وخاصة الشخصية البطلة ،ت لتقدؽلهاتسعى الشخصيا

 فنجد: -الرجل القوي

                              
 .53فيليب ىامون: سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص (1)
 .58 ، 57ص ص  ادلرجع نفسو،(2)
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  وقطاع طرق ،وىم يف حقيقة األمر لصوص ،والبطولة ،يدعون النضال ن: يتمثل يف الثوار اجملاىدين الذيالمعتدي

 مغتصبُت لكرامة الشعب الضعيف.

 والصرامة.،والشجاعة  ،اليت تتميز بالقوة "احلاج بلباي زىري"تمثل يف شخصية ي الواهب:

، اللذان يقدمان ادلساعدة للبطل )جواد( للوصول "ٛتيدو"، و"عدنان عبد الالوي"تمثل يف شخصية ي المساعد:

 ."سليم زىري"إذل حقيقة 

 ، فالرواية منذ البداية حىت النهاية تدور حولو."سليم زىري"يتمثل يف الضحية  األمير:

والسعي إذل معرفة أصولو وأصول  ،حيث تسند إليو مهمة شاقة، تتمثل يف العودة للتاريخ "جواد"ىو  الموكل:

 ."سليم زىري"

 وعائلتو. ،الذي يسعى الكتشاف تاريخ الثورة والتعرف على أصلو "جواد": ىو شخصية البطل

الفاسد السائد يف  ماحلك وادلستغلون للشعب ، وادلخادعون ،ادلزيفون الثوار)اجملاىدين( ؽلثلو: زيفالبطل الم  

خرافة النظام القوي اليت يعشها أي ؛ "القويٓترافة الرجل "اجلزائر، أو باألحرى السلطة ادلزيفة وذلذا مسيت الرواية 

 يف منح وإعطاء احلقوق لو . والغَت العادل ،الشعب اجلزائري ونظامها الفاسد

 .(الرمسي ادلزيف )ادلوضوع رسم الصورة احلقيقية للتاريخ :على الرواية فنحصل على"غرؽلاس "ا بتطبيق ظلوذج أمّ 

أي رسم الصورة احلقيقية  ؛صورة التاريخ اجلزائري احلقيقييسعى البطل إذل توضيح الموضوع:  -الذات  -أ 

وكرامة  ،والثوار بصفة خاصة، فاحلادثة اليت جرت لعائلة زىري، قلبت ادلوازين حيث ضاع شرف ،للثورة بصفة عامة
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غياب إذل انتحار اجلد، وخيانة االبن لبلده، واضلراف احلفيد عن الطريق، كل ىذا كان بسبب إضافة العائلة كلها، 

 العدالة سواء من اجملاىدين نفسهم من جهة، أو من السلطة احلاكمة من جهة أخرى.

ادلرسل ىنا ىو القيمة اإليديولوجية الدافعة إذل توضيح الصورة ادلضادة للتاريخ  المرسل إليه: -المرسل -ب 

 خالقيأللاادلة وادلغتصب السلطة الظ وادلرسل إليو ىي الرمسي ادلعروف، واليت ٗتتفي وراء شخصية )جواد، الراوي(،

 .ادلتمثل يف )الثوار(

البطل يف حاجة ماسة إذل من يساعده، ويقدم لو يد العون يف ْتثو ىذا، فصرب  :المعارض -المساعد -ج 

ه النقاط شكلت لو ودعم زوجتو وإصراره الكبَت على اكتشاف احلقيقة شكل لو دافعا قويا، فهذ،وصمود البطل 

وإظهار الصورة احلقيقية للثوار أمام ادلأل، ليتضح للجميع  ،يستطيع مواجهة السلطة ادلزيفة ييدا مساعدا، لك

ىو مارسيل احلاقد الذي استفزه ادلعارض للبطل  فادلساعد، ادلزوق ادلخدوع فيو الشعباحلقيقية للتاريخ الصورة 

والتعرف  ،وساعده للوصول ،تولبطل يبحث عن حقيقة الشاب ادلقْتادثة قتل أخيو سليم فاستفزازه لو جعل ال

 .على أىلو

 يف دراستو للشخصية. "فيليب ىامون"وهبذا نكون قد أ٘تمنا جل العناصر األساسية، اليت تطرق إليها 

ا يف بلورة أحداث الرواية، فهي ركن أساسي يف الرواية ا ىامً الشخصية لعبت دورً  يف اخلتام نصل للقول بأنَّ 

تساعد بدرجة كبَتة يف إيصال الرسالة والغاية، اليت يطمح الروائي لتبليغها إذل كافة مع الزمن والفضاء، فالشخصية 

 راء.الق  
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 القوي الرجل خرافة رواية في الزمن المبحث األول: بنية

ا عن البنية السردية للرواية والروائيوف، ْتثً  ،قادوالن   ،ثوفاالت اليت وقف عليها الباح  ك  عترب الزمن من اإلش  ي  

ور حدث سردي ما ص  ال ؽلكن ت   ذ  اخلطاب السردي، إ   مدعائ  ا، فالزمن من أىم ا رلردً فهومً وذلك باعتبار الزمن م

وفنية  ،ا يف إبراز ٚتاليةا ىامً والزمن يلعب دورً  روائي، نصر أساسي داخل أي خطابدوف حيز زمٍت، فهو ع  

 الرواية،كما يعرب عن توارل احلدث الروائي وتنقلو من ىيئة إذل أخرى. 

 :للزمن واالصطالحيغوي التعريف الل -1

 ه  وكثَت  ، اسم لقليل الوقت  من، الزماف  الز  » : "منظور البن" العرب لقد جاء يف لساف :التعريف اللغوي –أ 

 (1)«.اادلكاف أقاـ زمانً ب وأزمن   الشيء طاؿ عليو الزماف   احملكم الزمن الزماف والعصر، واجلمع أزماف وأزمنة، وأزمن  

  ا اليومية واحلياتيةربتن  تأصل يف خ  الزمن م   »تقوؿ : "القصراوي حسن مها"عرفو ت   :االصطالحيالتعريف  -ب

 وروحو احلقيقية ،فهو زلور الوجود لزمن يكتسي أعلية بالغة يف حياة اإلنساف،فا (2).«فاحلياة زمن، والزمن حياة

وعليو  ،زمن وما التطور إال   ،اتطورً بعد أساسي حلياتو اليت تعد ا ىو ظل  إ  و ا على اإلنساف، يبً ا غر فهو ليس عنصرً 

 ف  على وجود الزمن وإ   دت  أك   عظم التيارات الفلسفية قد  كانت م    اذ  ٔتا أكثر وإ  كتاب مستقل، ور  فالزمن ػلتاج إذل  

وجود الزمن من حيث ادلبدأ فيطلق عليهم  اوادلفكرين أنكرو  ،فهناؾ فريق من الفالسفة» :حولو ىااؤ  آر   تضاربت  

                              
 .1867ص(، زمن)، مادة 7مج العرب،لساف  منظور:بن اأبوا الفضل ٚتاؿ الدين مكـر ( 1)
 .12، ص2004، بَتوت، لبناف، 1، طوالتوزيعمها حسن القصراوي: الزمن يف الرواية العربية ، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر (  2)
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وجود الزمن وؽلثلوف مذىب اإلثبات، ومنهم من و  قوؿ بالثباتفئة معارضة ت   وىناؾ ،يالنفأصحاب مذىب 

 (1).«ادلذىب االأدريوىؤالء ىم أصحاب  ،تعادلت أمامو احلجج، فلم يستطيع أف يثبت أو ينفي

 عادلهاهم لم  » :زدواجية فمن ناحية ا نفعةو م  بالنسبة للرواية، فهو ذ   قيمة وأعلية كبَتة خاصةً فالزمن لو    

مودىا يف الزمن بة لص  و أعلية بالغة بالنسو ذ  خوصها وأحداثها، وأسلوب بنائها ومن ناحية فإن  الداخلي يف حركة ش  

نعثر على سرد خارل من  ر أف  ذفمن ادلعت»لبناء السردي للرواية:هم يف اوالزمن عنصر م   (2).«ندثارىاابقائها أو 

 (3).«من السرد وليس السرد ىو الذي يوجد يف الزمن نفكر يف زمن خاؿ   ا أف  جاز لنا افًتاضً  االزمن وإذ  

ل رواية ظلطها الزمٍت اخلاص باعتبار الزمن زلور ك  » :بأف   "صالح محمود عالية"قوؿ ي يف ىذا الصددو            

، وزمن القصة )ياحلك)فالزمن الروائي مركب من زمن السرد  وعليو (4)«.البنية الروائية، وجوىر شكلها

 ذ  فهو يؤدي مهمة زلورية يف تشكيل اخلطاب أساسها الربط بُت سلتلف عناصر النص الروائي، إ   )األحداث)

د النص يي  ش  ال ؽلكنها االستغناء عنو يف ت   ،كوف رئيسيم  و  يستحيل بناء رواية بدوف زمن فهو عنصر أساسي

 الروائي.

 .السيكولوجي الزمن، الكرونولوجي الزمن :ا البناء غلد زمنيُت أساسيُت علاذلذ تمعنوادل

                              
 .17ص، 2004، األردف، 1ط، دار الفارس للنشر التوزيع، ةايقاع الزمن يف الرواية العربية ادلعاصر  :عيمينأٛتد ٛتد ال( 1)
 .19ص نفسو،ادلرجع  (2)
 .117ص، بنية الشكل الروائي :حسن ْتراوي( 3)
 .18ص، 2005، عماف، 1ط، دار األزمنة، اخلوري لياسإت البناء السردي يف روايا: عالية زلمود صاحل( 4)



 القوي الرجل خرافة رواية فيوالمكان  الزمن بنية         :                ثانيالفصل ال
 

 
 

 - 63 - 

تقسيم الزمن إذل  » :تعٍت الكرونولوجياف :)الزمن العام، الخارجي...(الزمن الكرونولوجي -1

ىناؾ تواريخ زلددة  أي أف   (1)«.وترتيبها وفق تسلسلها الزمٍت ،داثتعيُت التواريخ الدقيقة ألح   فًتات،كما تعٍت

 م ترتيبها وفق تسلسلها الزمٍت الوارد يف سرد الرواية، وىذا الزمن يأخذ شكلُت علا:ت  وبارزة ألحداث ي  

راءة القارئ يف ق   لذي يستغرقو  ا -ػ زلدد بالساعة-الزمن  من وىي مقدار» :راءةللق   الكرونولوجية ةالمد -أ

 :تمثل يففيا بالنسبة للشكل الثاين أم   (2).«الرواية

نقوؿ  ف  ذ  إ   (3).«وىي عدد الساعات اليت يستغرقها ادلؤلف يف كتابة الرواية »: للكتابة الكرونولوجية ةالمد -ب

الزمن الكرونولوجي ىو التتابع الزمٍت الذي ػلكم العالقة بُت األحداث، فالروائي غلد ىذا النوع سهل لقدرة  بأف  

 .السيطرة عليو يف كتابة العمل الروائي

قدر داخلي ي  نسيب فهو زمن  » :).، الداخلي..، الشخصيالنفسي الخاص( الزمن السيكولوجي -2

 (4).« ثابتةَتباستمرار بعكس الزمن اخلارجي الذي يقاس ٔتعاي ةتغَت بقيم م  

كل حسب عادلو ،الشخصياتا لتغَت الظروؼ واختالؼ ادلتغَتة تبعً  حركتو   فهذا الزمن يسَت يف         

 منز السيكولوجي، وعلى ىذا األساس فقدت التواريخ والساعات معناىا احلقيقي وادلعياري، وىو على نوعُت: 

                              
 .21ص ، النعيمي: إيقاع الزمن يف الرواية العربية ادلعاصرة أٛتد ٛتد( 1)
 .22ص ، نفسو ادلرجع( 2)
 الصفحة نفسها.ادلرجع نفسو، ( 3)
 .25ص، ادلرجع نفسو( 4)
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ىذا الشكل يف العصر دراسة والنقاد إذل  ،قد التف األدباءف »: وعليو بالقارئ خاص وزمن، بالرواية خاص

" وعيال تيار" ألدبية، فمع بداية التأسيس للرواية احلديثة ظهراحلديث والبحث يف تقنياتو ادلبثوثة يف ثنايا األعماؿ ا

عد السيكولوجي للرواية، هبدؼ الكشف عن اللحظات الزمنية النفسية ا بالب  ا مباشرً الذي ارتبط ارتباطً 

 (1).«للشخصية

قاس ا وال ي  ا وعواطفن  أفكارن  و  اتجاربن  يرتبط ب   ›› :ا الداخلية فهوولوجي نسيج حياتن  الزمن السيك ف  ذ  إ    

ودعامة أساسية لكل ،زة عد ٔتثابة ركيمن ي  ز ال ف  ومن ٙتة فإ (2).‹‹على الساعة بوحدة الزمن االصطالحي اليت تعتمد

ور احملكل بنية اخلطاب الروائي وعلى ىذا األساس فهو ش  يعترب أحد ادلكونات احلكائية اليت ت   ذ  عمود حكائي، إ  

مثل سهم أشد اإلعنات يف اللعب بالزمن أصبح الروائيوف الكبار يعنتوف أنف ذ  إ  »:يشد أجزاءىا الذي  رئيسي ال

  (3).«مثلها مثل ادلوسيقى الرواية فن للزمن كأف    الشخصياتو  واللغة ،باحليزإعنات أنفسهم يف اللعب 

 

 

 

                              
واألدب العريب  مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاسًت يف اللغة، البنية الزمنية يف رواية "حائط ادلبكى" لعز الدين جالوجي:فاطمة بومعزة ونواؿ بوالطمُت (  1)

 .23ص، 2016/ 2015، جيجل )سلطوط(، جامعة زلمد الصديق بن ػلِت، 
 .52مها حسن القصراوي : الزمن يف الرواية العربية، ص(  2)
 .193، ص1998عبد ادلالك مرتاض: يف نظرية الرواية، علم ادلعرفة، د.ط، الكويت، (  3)
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 :ارقة الزمنيةالمف -2

 رتيب األحداث أوقارنة نظاـ ت  ٔت  ىي دراسة الًتتيب الزمٍت حلكاية ما ›› :بقولو "تيجين جيرار"عرفها ي    

 (1) .‹‹ادلقاطع الزمنية نفسها يف القصة 

اخلطاب، كابتداء السرد يف الوسط  يف ىادو لتنافر احلاصل بُت النظاـ ادلفًتض لألحداث، ونظاـ ور  ا ف  إ    

عالقتها بالزمن احلاضر ىي  يف» : ثل مفارقة زمنية، وادلفارقة الزمنيةمثال مث العودة من جديد إذل أحداث سابقة ٘ت  

احة الفرصة لتقدمي لسلسلة من األحداث إلت   )الكرونولوجي(اللحظة اليت يتم فيها اعًتاض السرد التتابعي الزمٍت 

 "تيجين جيرار"ولقد ميز  (2).«اباقً تسا أو اكوف اسًتجاعً ت يها، وؽلكن للمفارقة الزمنية أف  األحداث السابقة عل

 بُت نوعُت من ادلفارقات الزمنية:

 .االسترجاع -

 .االستباق -

و كل أن  »:"جَتار جينيت "عرفو ، الالحقة، حيث ي  ذكارمن بينها: االستعدة  ويأخذ تسميات  :رجاعاالست -أ

سًتجاع تقنية تقـو على االف (3).«صة اليت بلغها السردسابق للنقطة اليت ضلن فيها من الق  حلدث  كر الحق ذ  

                              
  ، د.ب3االختالؼ، طجَتار جينيت: خطاب احلكاية )ْتث يف ادلنهج(  تر: زلمد معتصم وعبد اجلليل األزدي وعمر احللي، منشورات (  1)

 .47، ص2003
 .15ص، 2003، القاىرة، 1طللنشر والتوزيع ،  يتَت م، ماـ إ السيد :تر، قاموس السرديات: جَتالد برنس( 2)
 .51ص، خطاب احلكاية، تيجَتار جين( 3)
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واسًتجاع  ،تذكرواحلاضر من خالؿ ال ،العودة إذل األحداث ادلاضية يف الرواية، فهو ػلدث فاصل بُت ادلاضي

 من احلكي يف احلاضر.بز  الذكريات وربطهما

ا التعرض ماضي الشخصيات وتارؼلها، بنحو مفصل ٔتا يعٍت أيضً  بإبرازاالسًتجاعات الطويلة »:وتقـو   

 (1) .«اليت يرتبط هبا ىذا ادلاضي، واليت جرت أكثر أحداثو فيهاماكن ألبشكل مفصل كذلك ل

وىي بذلك تواصل  ،ألحداث بالعودة إذل ادلاضيلتنطلق يف عرضها  "يالقو  الرجل خرافة"فرواية    

 :أىم االستذكارات يف الرواية صلد عرض أحداث وتفاصيل حياة الشخصيات، ومن

أيب الذي عاش فيو » يقوؿ: للماضي األليم، حيث تعود بو الذكريات السًتجاع أيامو مع أبيو "ادجو  "استذكار  -

فهنا تتضح لنا صورة  (2).«، زاره مرة أو مرتُت بعد االستقالؿلوفو القمع قوافل  امضطرً  هبعدما غادر بلده وجع 

والدار  وادلأوى ،الغربة ٔتثابة ادلنفى وادلوجع وصورة ما ترتب عنو من مشاىد جعلت من احلياة يف بلد، الوطن الظادل

 الثانية لو رغم حنينو لوطنو األصلي.

يف حُت كانت »:حكاية األب الناقم عن الثورة بسبب حادثة اغتصاب والدتو" جواد"ويف موضع آخر يستذكر  -

 (3)«.ئد  كخنجر ص  ق ونواحها ؼلًتؽ القلوب  وشعرىا غَت منس ،زقة من األعلىورهتا شل  وقند   ،أمو تركية يف غرفتها

والوطنية  ،قداـ والتضحيةواإل ،حلقيقة اجملاىدين، الذي وصفهم التاريخ بالشجاعة ىنا تظهر لنا الصورة الكاملة

                              
  دائرة الثقافة واإلعالـ(، ظلوذجاأجلرب إبراىيم جَتا  رواية السفينة دراسة يف آليات السرد والتأويل) استعادة ادلكاف:نُت احس ليزلمد مصطفى ع(  1)

 .55ص، 2004اإلمارات،  ، الشارقة، ط.د
 .16ص،  بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي( 2)
 .17ص،صدر نفسوادل( 3)
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يقوؿ  )بطلالأب (للثورة  هحيث يوضح سبب كرىو وحقد ،ايف حقيقة األمر على العكس من ذلك ٘تامً م ولكنه

والكفاح ،ة من كل شيء يرمز للثور  و  نقح  حقده أكثر، وأصبح ينفر ويشتد  زاد ىوية ىؤالء الرجاؿ أيبدلا عرؼ  ››

 (1).«ورلاىدين أطهار ،ا مسع كلمة ثوار أحرارلم  ا ك  ويهيج ساخطً  ض  تعادلستعمر، وكاف ؽل د  ض  

والعيش  ،سليم ىاجر إذل أوروبا من أجل العمل» :يقوؿ  "زهري لسليم" "عدنان"ر شخصية استذكا -

  والبحث عن االستقرار واألماف يف بلد آخر.،اذلروب من البلد األصلي ىنا تظهر لنا صورة (2).«بكرامة

رفض  " اليتتسعديت" وحبيبيتو القبائلية" خوجة زاكيحلكاية ابنها " ة جواداسًتجاع عمالتارل ويف ادلثاؿ  -

لن تكوف إال   (.... )عيٍت برجل عريبلدة كبدي وقرة ج ابنيت ف  ا قبل بزو أن ادلستحيل أف م» :قوؿي اهبتزوغلو والدىا 

يز يي ىذا ادلثاؿ تظهر لنا صورة االغًتاب داخل الوطن، ووجود التمفف (3).«من نصيب رجل قبائلي أمازيغي

 نذ مدة طويلة ؽلتد جذوره إذل التاريخ القدمي.م   وعن تات مسكو ، فهذا الشت  بغم وحدة الًتار نصري الع  

 المجيد عبد"حلادثة حصلت مع زوجها عند زيارتو للجزائر بعد مدة من الزمن " لويزة"اسًتجاع شخصية   -

رثي وىو يف حالو ي  ادلدخل  ٕتاوز الشرطيُت اللذين يقفاف عندٔتشقة كبَتة وصل إذل زلطة القطار » :تقوؿ " زهري

 (4) .«ا وراء تركو البلدسببً  تا وأعرفو عزة نفسو، اليت كانأعرفو جيدً  ناأ (...) واإلرىاؽذلا، فقد ناؿ منو التعب 

يغادر اجلزائر، دل يستطع تقبل ىذه الفكرة و  يرحل جعلتو   "حادثة االغتصاب"فاحلادثة اليت حصلت مع والدتو 

                              
 .17ص،بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي( 1)
 .39ص، صدر نفسوادل( 2)
  .121ادلصدر نفسو، ص(  3)
 .142نفسو، صادلصدر (  4)
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ىذا األمر ىم من  ادلتسبب يف وكرامة العائلة كلها وليس بفرد واحد فقط، خاصة وأف   ،ا فاألمر يتعلق بشرؼمطلقً 

 "الصورة ادلضادة للثورة. "سبيل الوطن التضحية يفو ، عوف البطولةويد  ،ودمو وعرقو ،بٍت جنسو 

عملية سردية تتمثل يف  »:فاالستباؽ  انتظار ما سيأيت مستقبالً و  ىو عكس االسًتجاع فهو توقع الستباق:ا -ب

ا أو الحقً التنبؤ ٔتا سيأيت و  ىو االٕتاه صوب األماـ، االستباؽف (1).«ا ت أو اإلشارة إليو مسبقً إيراد حدث آ

 استخداـ الروائي ذلذه التقنية هبدؼ خلق حالة من االنتظار عند القارئ. وال شك أف   اإلشارة إليو،

ا سابقة ألواهنا أو ؽلكن توقع و يدؿ على كل مقطع حكائي يسرد أحداثً بأن  »: "طةأبوعي سعيد"عرفو وي             

على ٘تهيد أو توطئة األحداث ألحداث متوقعة احلدوث ستشرافات وعلى ادلستوى الوظيفي تعمل اإل، حدوثها

بوصفو آلية سردية فهو مفارقة تتجو ضلو ادلستقبل بالنسبة للحظة  فاالستباؽ (2).«وٛتل ادلتلقي على انتظارىا

 من احلاضر إذل ادلستقبل، فسمات االستباؽ تشبو إذل حد كبَت مسات االسًتجاع، غَت أف   االنتقاؿأي ؛الراىنة 

رغم ىذا يبقى و الروائيوف أكثر من االستباؽ.  تداولويا فاالسًتجاع، ـ كل منهم  ااالختالؼ يكمن يف نسبة استخد

 لية.تفاؤ  لو حضور مهم ، حيث دل يعد الروائي يستند إذل ادلاضي بل أصبح كذلك يتطلع للمستقبل بنظرة 

ال  ذ  لروائي قد وظف االسًتجاع أكثر من االستباؽ، إ  ا ا قارنا بُت ىذين التقنيتُت يف الرواية فنجد أف  ذ  إو       

 ادلنت الروائي، ومن بُت االستباقات ادلوجودة يف الرواية نذكر:يف لو نلمس ذلذا األخَت مواطن كثَتة 

                              
 .80مسَت ادلرزوقي وشاكر صليبا:مدخل إذل نظرية القصة، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، د.ط، اجلزائر، د.س، ص(  1)
 .128، ص2008، بَتوت، 1ىيثم احلاج علي:الزمن النوعي وإشكاالت النوع السردي، االنتشار العريب للنشر والتوزيع، ط( 2)
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 يلآك رئام  وؾ، ون  ىاروف ك  (يف البداية بالشباب الثالثة الذين ػلملوف اجلنسية الًتكية  "زهري جواد"حلم البطل  -

، حيث صلد يف حلمو ىذا يقدـ التفاصيل ادلكانية رغم أف مرجعها واقعي إال  "سليم زىري"الذين قتلوا  )افيم  ل   إيرف  

أكثر من مرة، أحسست بأدل حاد يف ركبيت يف  واستيقظت غفوت  » يقوؿ: ا من نسيج أحالموا ىنا متخيلة ألهن  أهن  

، أرى يف أحالمي كوابيس مفزعة، تتكرر أماـ عيٍت كل ادلشاىد بتفاصيلها كنت أراىم ( ...) نومي كاحملمـو

 (1.)«كيحقيقة دل أكن أىذي، كانا غللساف على طاولة يف أقصى زاوية يف ادلقهى الًت  

سك بطرؼ ٘تفتستبق األحداث كي " زهري سليم"ة الوصوؿ إذل حقيقة ىوي" جواد"ٖتاوؿ شخصية 

 االستباؽ كذلك صلد: عتباتاخليط، ومن 

وىذا هبدؼ الوصوؿ إذل  ،"ةقسنطين"مدينة  بالتحديد إذل و  برفقة زوجتو يف العودة إذل اجلزائر "جواد"ة رغب -

ْتجز تذاكر السفر لبلوغ اذلدؼ ادلراد الوصوؿ إليو "نور"توى عائلتو فقامت زوجوالتعرؼ عل ،حقيقة الشاب ادلقتوؿ

حجزت لنا تذكرتُت ضلو قسنطينة يف رحلة بعد الغد، غلب أف ترى عائلتك، أف تتعرؼ » تقوؿ:وبلوغو بنجاح 

جاء لرسم معادل الطريق الذي سوؼ يسلكو، وىو ما  اؽبفاالست (2).«على أىلك، أف تعرؼ ىوية تلك اجلنة

 عن حقيقة سليم زىري. وبداية ْتثو "قسنطينة"و إذل مدينة حدث بالفعل عند انتقال

                              
 .29ص، لقويبومدين بلكبَت:خرافة الرجل ا( 1)
 .43ص، صدر نفسوادل( 2)
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 تو يف الوصوؿ إذل ىدفو ادلقصود إذل مدينة عنابة ورغب "جواد"إتاه يف  الستباؽ ويكمن ذلكلوصلد موضع آخر  -

  (1). «رحب بكمبلدية شطاييب ت   (...)نوت من اذلدؼ أنٍت د أيقنت  » :ويربز ذلك يف قولو

 يف إعطاء النص الروائي صورة فنية ٚتالية. األخرىساعلت ىي "االستباؽ  "تقنية طللص للقوؿ بأف  وبذلك 

 ة:الديمومة الزمني -3

السرد ٔتا ىو لغة، تعرض يف عدد زلدود من السطور أحداثا، قد يتناسب  بإيقاعيرتبط  »:ىو مفهـو 

السرد يًتاوح بُت  بإيقاعال يتناسب شلا يؤدي يف النهاية إذل الشعور  أو،حجم تلك األحداث مع طوؿ عرضها 

نقيس من خالذلا وىي ظاىرة زمنية ، واإلبطاءريع السردي سفالدؽلومة الزمنية ىي عملية الت (2). « رعةالبطء والس  

والسطور ،اجلملو  ،العالقة اليت تربط بُت طوؿ اخلطاب الذي يقاس بالكلمات» :ىي كذلكو  صةسرعة الق  

فالدؽلومة ىي  (3).« السنواتو ، الشهورو ،والساعات  ،والدقائق،قاس بالثواينوبُت زمن القصة الذي ي  ،والفقرات 

 تقنية من تقنيات السرد حيث تتفرع إذل:

 واخلالصة. احلذؼ،وتتضمن تقنييت  السرد:سرعة  -

 الوصفية . والوقفة ،يتضمن تقنييت ادلشهدو   إبطاء السرد: -

 

                              
 .131ص، بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي( 1)
 .54ص، .س دالقاىرة ،  ، ط.د ، ،مطابع اذليئة ادلصرية للكتاب، السرد يف مقامات اذلمداين :أؽلن بكر( 2)
 .89ص، مدخل إذل نظرية القصةصليبا:  وشاكر مسَت ادلزروقي( 3)
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 سرعة السرد: -أ

يعد احلذؼ من أحد التقنيات الزمنية اليت تعمل على تسريع احلكي، وذلك من خالؿ  » :)القطع(الحذف  -

ويكتفي بالقوؿ  )ادلراحل(صة أحداث الق   جعل األحداث بعيدة عن السارد، ويقـو احلذؼ على احلذؼ من

أنواع من احلذؼ: احلذؼ الصريح، احلذؼ الضمٍت، احلذؼ ثالثة ا، كما صلد ومرت سنتاف ويسمى ىذا قطعً 

 (1).«االفًتاضي

 على ، بل يقتصر)من زمن الرواية(احلذؼ غَت زلدد بالفًتة سواء كانت طويلة أـ قصَتة  ذف بأف  نقوؿ إ      

ا ىذا ما يؤدي إذل تسريع يف ألحداث اليت جرت يف تلك الفًتة الزمنية، فال يذكر عنها السرد شيئً لطرؽ عدـ الت  

همة بالنسبة واعتبارىا غَت م   ،وذلك يتجاوز مراحل زمنية دوف الغوص يف تفاصيلها بل اإلشارة إليها فقط ،السرد

 .)مع عدـ حدوث خلل يف زمن السرد للرواية (دلوضوع الرواية 

 رجلال خرافة"وسيلة اختزالية يعتمدىا الروائي يف سرد أحداث روايتو، ويظهر ذلك يف رواية  ذؼفاحل

لم أيب  سيف األخَت است »:وشلا جاء على لساهنا ، )زوجة جواد(يف القفز على األحداث يف قصة نور  مثالً "القوي

 (2).« بوخارستا عندما أعلمنا، بقراره ادلغادرة إذل ا جدً ا وحزينً كاف منكسرً 

 

                              
 .292ص، 2005، بَتوتلبناف،  ، 1طد.ف ، ، نصر اهلل براىيما والداللة يف روايةالبنية : أٛتد مرشد( 1)
 .12ص، بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي(  2)
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وىي ٘تضي  (...)بقي سنوات على ىذه احلاؿ، وبعد أف اتسع نشاطو بعض الشيء »: اوقوؿ الروائي أيضً  -

وىو حذؼ غَت ،ففي عبارة بقي سنوات على ىذه احلاؿ دل يوضع لنا عدد السنوات بالضبط   (1).« بسرعة الربؽ

 زلدد.

والقرينة  (2).«قررت أمي العودة إذل بلجيكابعد مضي سنوات » :كما ػلضر احلذؼ كذلك يف ادلقطع التارل  -

 الدالة على احلذؼ ىي بعد مضي سنوات ألننا ال نعرؼ عدد السنوات بالتحديد.

بعد سنة من » :وذلك بقولو )عم البطل( "رشيد"ا يف قفز الراوي عن األحداث يف قصة ر احلذؼ أيضً هيظ -

 (3).«موت دلُت...

دل يطل »:اخلانق حيث يقوؿ بعد استحالة تأقلمو مع زليطو "رشيد"لينتقل بنا إذل احلدث ادلوارل وىو انتحار  -

فالراوي دل يضبط التفاصيل فهو قفز من  (4).«فقد رمى رشيد بنفسو صوب قطار نقل البضائع (...)ااألمر كثَتً 

 والشرح.،واإلطالة  ،احلادثة األوذل إذل الثانية دوف ترؾ رلاؿ للتفصيل

 

                              
 .99، 98ص ص ، بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي( 1) 
 .34ص، صدر نفسوادل( 2)
 .76ص، صدر نفسوادل( 3)
 .77ص، ادلصدر نفسو( 4)
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أو ساعات  جرت منذ سنوات أو أشهر اسرد األحداث ادلفًتض أهن  »: تكمن اخلالصة يف الخالصة: -

ل قصَتة أو يف كلمات دوف تفصيل ويف اخلالصة يكوف زمن السرد أصغر من زمن القصة وتقليصها يف فًتات وٚت

 (1).«وادلستقبل نتيجة تقليصها ،فًتات عابرة للماضيوؿ لنا إذل وذلا دور ىاـ يكمن يف تلخيص فًتات زمنية تتح  

الوقائع اليت جرت يف الرواية، تكوف و  ،من خالؿ التعريف يتضح لنا أف اخلالصة تتمثل يف سرد األحداث

 واختصار تلك الفًتة يف ٚتلة زلددة مثل:مر  الزمن،قد استغرقت فًتة زمنية طويلة،حيث تقـو اخلالصة باختزاؿ 

ا ضلو ادلستقبل وادلشي قدمً  ،واختزاؿ األحداث،سنوات فمهمة اخلالصة تكمن يف القفز السريع  مرت األياـ، ت  مر  

 :أعلهاعدة مواقف  يفح ىذه التقنية يف الرواية وتظهر مالم .)التطلع إذل األماـ(

 ذ  إ  لخص لنا السارد بيوت الدعارة ي  ت اجلزائرية إباف االستعمار حيث احلالة اليت وصلت إليها البيو  تلخيص -

وبقي ، األمر يعود إذل فًتة االستعمار، حيث حو ؿ ادلكاف لتسلية اجلنود الفرنسيُت، وإشباع رغباهتم» : يقوؿ 

 (2).«بعد االستقالؿحالو األمر على 

ىكذا ترمي األوطاف  »: ص لنا الروائي حالة األبناء اجلزائريُت ادلظلومُت يف قولوخليف موضع آخر من الرواية  -

واخلونة، واألبطاؿ ،واجلبناء  ،واللصوص ،يف خَتىا السراؽ عيشي إذل اجلحيم، بينما رة يف جرؼ ىار  بأبنائها الرب 

                              
 .109ص، 2005، دمشق، ط. د، من منشورات اٖتاد العرب  )دراسة(، اخلطاب السرديشعرية ، زلمد عزاـ( 1)
 .51ص، بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي( 2)
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الذي دم ر مستقبل الشباب ،الصورة احلقيقة للتاريخ اجلزائري  الروائي وضح لنايىذا ادلثاؿ في ف (1).«ادلزيفوف

 الزاىر.

ٕتاوز بعض و ،واخلالصة قامت باستحضار،تقنية تسريع السرد القائمة على احلذؼ  إذل القوؿ بأف  طللص 

 ستغرؽ وقوعها فًتة زمنية طويلة.ي األحداث الروائية اليت

 إبطاء السرد: -ب

لجأ إليها الروائي أثناء الوصف عند ينقيض احلذؼ وىي تقنية  »:الوصفية  تعترب الوقفةالوقفة الوصفية:  -

من أجل الوصف، كما  الراويع سَت األحداث ويتوقف عمل وتعطيل حركتها أي ينقط، ةالزمني َتورةسالنقطاع ا

فيها السرد احلدث القادـ، وتتجلى فيها أسلوبية  ئطيبا سردية فية، وإظلا تعترب أىدافً أف  ىذه الوقفات ليست وص

  (2).«الروائي

أي أف الراوي يستخدمها يف وصف حادثة معينة فيتوقف عن  ا على الوصف؛هذه التقنية تقـو أساسً ف

وجهة النظر يف فكرة زلددة معادلها يف الرواية، فالوقفة الوصفية ذلا ، والتعليق وإبداء،السرد ليًتؾ اجملاؿ للوصف 

 .رابطهاوتسمى كذلك االسًتاحة وىي مهمة يف إدارة األحداث وت،أعلية كبَتة يف عملية إبطاء السرد للمنت الروائي

 ادلثاؿ:، نذكر على سبيل تقنيةال ها ذلذا معتربً توظيفً  "القوي لالرج خرافة"وقد عرفت رواية 

                              
 .72ص، بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي(  1)
  .109زلمد عزاـ : شعرية اخلطاب السردي، ص(  2)
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يت يوما هنض اجلميع على صرخة عم بعد ثالثة عشر»: قوؿ البطلي ذ  إ   "زهري بلباي"وصف حادثة انتحار  -

ىذه وقفة من قبل  كانت (1).«أموصن شجرة الربتقاؿ اليت وضعت بذرهتا ربى اليت فجعت بو يتدذل من غ  الك  

وادلكاف الذي اختاره ذلذه احلادثة األليمة وؽلثل ادلقطع األكثر "بلباي زىري "ا كيفية انتحار هالسارد، يصف في

                                            أعلية يف النص الروائي.

ارتفاع » :الذي يعيشو الناس البسطاء يقوؿ والواقع ادلر   ،ولنا وقفة أخرى للسارد يف وصفو للوضع ادلعيشي -

غروهبا من أجل والشقاء يف ىذا البلد، وما يعانيو البشر ىنا وما يكابدونو من طلوع الشمس إذل ،منسوب البؤس 

 (2).«راىم يرضوف بالنزر القليل الذي يضمن ذلم احلفاظ على كرامتهم ادلهدورةت (... ) احلياة بكرامة

واحلالة اليت يعيش فيها أبناء الوطن حيث  ،إضافة إذل ذلك وصف السارد للحكم ادلسيطر يف البالد -

لطة بالدسائس الشعارات واخلرافات ىنا يتنفسها الناس كاذلواء، الزعماء ادللهموف وصلوا إذل ىـر الس  »:يقوؿ

 (3).«وخرافة الرجل القوي، والقائد ادللهميعيش ىذا الشعب خرافة النظاـ القوي،  (...) وادلؤامرات، واالنقالبات

معظم  صلد مثالً  ذ  إ   ،ادلزور الذي يعيشو الشعب الفاسد، والتاريخيصف الروائي بصورة واضحة النظاـ 

 ادلزيفة. األوىاـ، واحلقائقاالنتحار للتخلص من  ادلسار، وىوالنخبة ادلثقفة اختارت نفس 

ا يف فساد النظاـ كلو سواء يف التسيَت أو يف التطبيق ثلة أساسً فالشعب اجلزائري يعيش يف أزمة حقيقية متم

الذي دل يتحقق ذلم يف بالدىم فالتاريخ ،رغبة يف العيش الكرمي  األوروبيةهاجروف للبلداف وذلذا صلد الشباب ي  

                              
 .18ص، بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي( 1)
 .86ص، نفسوادلصدر ( 2)
 .73صصدر نفسو، ادل( 3)
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التحريرية دلاذا فيها دة يف اجلزائر خاصة إباف الثورة ادلضاد يعكس احلقيقة كاملة جملرى التغَتات والتحوالت السائ  

ا توضح الصورة احلقيقة للزعماء واجملاىدين وتبينهم على حقيقتهم ادلسكوت عنها وادلتخفية وراء باخلصوص؟ ألهن  

فهنا تظهر لنا ،الكن الواقع على العكس من ذلك ٘تامً ،وحب الوطن ،والوطنية  ،والكفاح،ستار يدعى النضاؿ 

مر ال ٗتلو من الصفات ادلعروفة عن ىؤالء الثوار والزعماء يف حقيقة األ أف  الصورة ادلضادة للتاريخ ادلزيف، حيث 

ينهبوف شلتلكات الناس ويعتدوف على حرمتهم اخل  ف...و ومتسول ،رقوفاسو  ،لطرؽاطاع وق  ، فو نافقالكذب فهم م  

عليو يف وكرامتهم إذف فالصورة احلقيقية للواقع اجلزائري تظهر لنا من خالؿ الصورة ادلضادة دلا ىي  ،لوف شرفهمذ  وي  

، ىنا تظهر (التاريخ الرمسي) ادلعروؼوادلتضاد مع التاريخ  أي ادلعاكس ؛والتاريخ احلقيقي ىو التاريخ ادلضاد ،الواقع

والظواىر ،)الرجل القوي( الذي ال يوجد لو وجود باألساسلنا الصورة بأكملها فالشعب يعيش خرافة الرجل القوي 

 وتدين يف اٗتاذ القرارات ادلتعلقة ٔتستقبل البالد.،ادلعيشية الصعبة كمثاؿ بسيط على اضلطاط 

  حيث يتوقف السرد ويسند الراوي الكالـ للشخصيات واري،احل   دلقطعا» ىو ذلك:ويقصد بادلشهد  المشهد:-

ا صعوبة يف ا مع احلوار يف القصة، كما صلد دائمً يعترب من أقرب ادلقاطع الروائية تطابقً يف السرد ف  ادلشهد ا إ  وعمومً 

 (1).«أو سريع أو متوقف ءيبطو وصفو بأن  

يتوقف الراوي عن السرد ليعطي اخلط  ذ  وار الذي تقـو بو الشخصيات، إ  فادلشهد لو عالقة وطيدة باحل  

واري الذي يأيت يف كثَت من الروايات يف احل  ادلقطع » و:تساىم يف عملية إبطاء السرد فه للشخصيات اليت

                              
 .78ص، بنية النص السردي :ٛتيد حلميداين( 1)
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من حيث ،ثل بشكل عاـ اللحظة اليت يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن القصة تضاعيف السرد، إف  ادلشاىد ٘ت  

 (1).«مدة االستغراؽ

حداث ،ترد فيو األعكس اخلالصة ›› :الروائي ىم التقنيات ادلساعلة يف تعطيل السردالوقفة من أادلشهد و ف

ا والقصة ٖتقيقً ،تساوي الزمن بُت احلكاية "نيتيج رارجوتفاصليها ،وػلقق ادلشهد عند " ،افصلة بكل دقائقهم  

 (2).‹‹اعرفيً 

عكس احلذؼ  إبطاء السرد يف الرواية،وادلشهد تقنيتاف مهمتاف يف عملية  ،الوقفة الوصفية أف  إذف نقوؿ ب

 يعمالف على تسريع السرد يف ادلنت الروائي.اللذاف واخلالصة 

 "بلكبير بومدين"فقد وظفها  "القوي الرجل خرافة"تقنية ادلشهد ٖتتل نسبة معتربة يف رواية  وادلالحظ أف  

 ومن ادلشاىد اليت وظفها الكاتب، ذلك احلوار الذي دار بُت شخصية،على شكل حوار بُت شخوص الرواية 

 حيث يقوؿ:  "الالوي عبد عدنان"و "جواد"

 ىل أنت عدناف عبد الالوي؟ -»

 ل أنت تعرفٍت؟امسي بالكامل؟ ى   تعرؼ  فيأجل، ك -

 ك صديق شاب جزائري امسو، سليم زىري؟ا.أنا ال أعرفك، ىناؾ من أخربين أن  ال، إطالقً  -

                              
 .78ص، بنية النص السردي :ٛتيد حلميداين(1)
   .108جَتار جينيت:خطاب احلكاية، ص( 2)
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بو يف ادلقهى بضع مرات مع أصدقاء، أعجبتٍت، شجاعتو ورجولتو، فيو النيف تاع  سليم اجلزائري، التقيت   -

 ادلغرب العريب.

 ، أخربين كل شيء تعرفو عنو، األمر ضروري.رجاءً  -

 )...( ومغامراهتم يف البحر ،كاف سليم شخصية مرحة وػلب الفكاىة، يف جلساتنا كنا نتكلم كثَتا عن احلراقة  -

 (1).«و ىاجر إذل أوروبا من أجل العيش بكرامةما أعرفو عن سليم أن  

ث عن اذلوية احلقيقية للبح،فالغرض من ىذا ادلشهد ىو اإلشارة إذل احملطة األوذل اليت انطلق منها جواد     

وىناؾ مشهد آخر لكنو حوار داخلي أي زلاورة الشخصية لذاهتا وىذه الشخصية ىي جواد ، "زهري لسليم"

 :حيث ػلاور نفسو قائالً 

ٍت بذلت سأفتح على نفسي  قدماي أرض ىذا البلد دل يسبق وأف دخلتو وال مرة واحدة، أن   و عندما تطأ  أن   دل أع  »

  .كل أبواب التاريخ ادلوصدة بإحكاـ

سأنبش يف ادلاضي على قسوتو، وأفتح عيٍت على بشاعة  اآلباء، واألجداددل أكن أدرؾ أنٍت بقدومي إذل أرض  -

 ادلستقبل الذي لن يأيت. ضبابيةو احلاضر، 

 ياليتٍت ماجئت!! -

 ياليتٍت ما عرفت!! -

                              
 .39 ، 38ص ، صبومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي( 1)
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 ا بالتناقضات كهذا البلد!ا مليئً دل أعرؼ بلدً  -

 فقد جعلوه يعيش على ادلفارقات!... -

 الساسة يسرقوف البلد ٔتباركة الزوايا ورجاؿ الدين! -

  (1).«تزوؿ بزواؿ الرجاؿ؟!..وؿ عليهم لبناء وطن ؟! أو لتشييد دولة ال عف ت  أ ىؤالء ؽلكنىل  -

ضحة غَت حلقيقة التاريخ يف صورة وا اجلزائر، واكتشافويوضح ىذا ادلشهد صدمة البطل للواقع ادلعاش يف          

 .مزيفة كما ىي عند اجلميع

 بومدين"صلد الكاتب  ، إذ  ةا يف سَت أحداث ىذه الروايهمً ا م  الزمن قد لعب دورً  يف األخَت ؽلكن القوؿ بأف  

سيالحظ أف األحداث ليست فالقارئ  ،وطبقها يف خطابو الروائي ىذا ،استخدـ كل تقنيات الزمن "بلكبير

والروائية القدؽلة لكن ما ينبغي اإلشارة إليو أف الزمن يف ىذه  ،متسلسلة زمنيا، كما عهدنا يف األعماؿ القصصية

فالزمن مكوف رئيسي للخطاب الروائي، فاألحداث تسَت يف زمن والشخصيات »: الرواية ػلمل طابع وطٍت بامتياز

  (2).«احلرؼ يقع ويقرأ يف زمن ،الفعل يقع يف زمن،و تتحرؾ يف زمن 

 

 

                              
 .90 ،89ص ص، بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي( 1)
 .56ص، 2005، ماي، 4العدد عرج، رللة األثر، لواسيٍت األ بنية الزمن يف رواية شرفات ْتر الشماؿ :صاحل مفقودة ونصَتة زوزو( 2)
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 القوي الرجل خرافة رواية المكان في المبحث الثاني: بنية

فقد اىتمت بو الدراسات يعد الفضاء أحد ادلكونات احلكائية اليت تشكل بنية اخلطاب السردي الروائي، 

الفٍت، والوعاء  القدمي، فهو أحد عناصر التشكيل رغم الوجود الذي عرفو منذ،ا ا كبَتً اىتمامً  النقدية احلديثة وأولتو  

و فضائها الذي تتحرؾ فيو  ألن  ،والزمن فال ؽلكن أف توجد شخصية بدوف مكاف ،والشخصية  ،الذي غلمع احلدث

ا ا يف بناء الشخصية، وال ؽلكن تناوؿ الزمن بعيدً ا ىامً يشكالف دورً  علافكال،ال يقل أعلية عن دور الزمن و كما أن  

 يعترب من الركائز األساسية اليت يعتمد عليها العمل السردي تصور وقوع حدث بدوف مكاف، إذ  نوال  ،عن ادلكاف

 .اا أـ خياليً ج إليو سواء كاف حقيقيً فالرواية ٖتتا 

 :التعريف اللغوي و االصطالحي للمكان -1

 يلي: لقد ورد تعريف لفظة مكاف يف عدة معاجم لغوية نذكر منها ما لغة: -أ

 نة  ك  ع، ج: أم  ض  ادلو  :كاف ادل» :يآباد للفيروز "المحيط"أورده قاموس ادلفهـو الذي  فادلكاف حسب  

 (1).«تمكن  س  او  ن  كنتو منو، فتمك  من الشيء، وأم   وت  ن  ك  وم   )...( وأماكن  

 

                              
 .1235، ص 2005، بَتوت، لبناف، 8دي: القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، طالدين زلمد بن يعقوب الفَتوز آبارلد   (1)
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و ألن  عل ،ف  م  ادلكاف يف أصل تقدير الفعل: : »دييالفراه أحمد بن للخليل "العين" بتاا يف كجاء أيضً و 

من  كن، وليس بأعجبلو، وقد ٘ت   كنا  وا: م  عاؿ فقال  يف التصريف رلرى الف   ه  و و دلا كثر أجر ع للكينونة، غَت أن  موض

 (1).«بالنصب ال  العرب ال تقوؿ ىو من مكاف كذا وكذا إ   ادلكاف مفعل: أف   والدليل على أف  ،ادلسكُت من  سكن٘ت  

 دوث الفعل.حل اموقعً  ادلكاف ما يتفقاف يف جعلُت أهن  كن مالحظتو على التعريفُت السابقما ؽلو       

باإلصلليزية  "space" األجنبيتُتحسب ادلفهـو االصطالحي مرادؼ للكلمتُت ف ادلكا :ااصطالح   -ب

صفية ادلسرودة يف اخلطاب الروائي إذل مفهـو إجرائي، يتشكل من خالؿ البنية الو  شَتبالفرنسية وي" Espace"و

 (2).«ل ليعرب عن أبعاد مصنوعة بواسطة األلفاظيتخاليت تنقلو إلينا لغة ادل

من الظواىر واحلاالت (ادلكاف ىو رلموعة من األشياء ادلتجانسة » :فيقوؿ "لوتمان وريي"كما يعرفو 

اليت تقـو بينهما عالقات شبيهة بالعالقات ادلكانية ادلألوفة العادية مثل ، )خلاوالوظائف أو األشكاؿ ادلتغَتة...

 (3) .« )ادلسافة...، االتصاؿ )

ادلكاف » :ٖتدث عن عالقة ادلكاف باإلنساف قائالً " المكان جماليات" يف كتابو   "باشالر تونسغا"ا أم  

ا، ذا أبعاد ىندسية وحسب، فهو مكاف قد عاش فيو بشر ا مباليً ينجذب ضلوه اخلياؿ ال ؽلكن أف يبقى مكانً الذي 

                              
 .162، ص2003، بَتوت، لبناف، 1، دار الكتب العلمية، ط4اخلليل بن أٛتد الفراىيدي: كتاب العُت، ج  (1)
 .11ص، ادلكاف ةاستعاد:حسانُت علي  زلمد مصطفى  (2)
 .40، ص2010، األردف، 1عادل الكتب احلديث، ط، عبد الرٛتن منيف لة: ادلكاف وداللتو يف رواية مدف ادللح لعصاحل و   (3)
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ف الوجود يف حدود تتسم ثو يكن ٖتيز، إننا ننجذب ضلوه ألن  بل بكل ما يف اخلياؿ م،ليس بشكل موضوعي فقط 

 (1).«واأللفة متوازية ،تكوف العالقات ادلتبادلة بُت اخلارج ال،باحلماية يف رلاؿ الصور 

ا اشًتط وجود شخصيات تبعث احلياة دل يكتف بالبعد اذلندسي للمكاف فحسب، وإظل   "فغاستوف باشالر"

يف ادلكاف، فال وجود للمكاف بدوف شخصيات وال وجود لشخصيات بدوف مكاف، فالعالقة بُت ادلكاف 

 تصور أمكنة من دوف بشر.لق، فال ؽلكن اوالشخصية تقـو على الًتابط وعلى درجة من التع

والرواية ، ا يف رلاؿ الدراسات السردية على العمـوا واسعً ادلكاف يشمل حيزً  سبق نقوؿ بأف   اعلى شل بناءو 

 فيو.اخلصوص، حيث لكل روائي طريقة زلددة يف رسم مكاف الرواية واإلبداع  وجو على

 أهمية المكان:  -2

 إيصاؿللمكاف أعلية كبَتة يف بناء العمل الروائي، فهو عنصر ضروري للسرد الروائي دلا لو من أعلية يف 

 أشكاالً  الرواية، فهو يتخذيف  اا زائدً ليس عنصرً »" :بحراوي حسن"داث إذل القارئ، فادلكاف كما يرىاألح

 (2).«ئي كلول الرواوجود العمو قد يكوف يف بعض األحياف ىو اذلدؼ من ن  إويتضمن معاين عديدة، بل 

ة ثيعة يف العمل السردي، فاىتماـ التقنيات احلدؤرة مركزية لألحداث الواق  فادلكاف يف العمل الروائي ؽلثل ب  

شخصيات ؽلكن أف تلعب دورىا يف  و ال أحداث والأن  » : ا يف السرد الروائي ذلكا ىامً ػلتل مكانً  بو، جعلتو  

                              
 .31، ص1984، بَتوت، 2ادلؤسسة اجلامعية للدراسات، ط، غالب ىلسا  :تر،ٚتاليات ادلكاف  :غاستوف باشالر  (1)
 .33حسن ْتراوي: بنية الشكل الروائي، ص (2)
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 (1).« فية فحسب، وبل كعنصر حكائي قائم بذاتو...لكخأيت أعلية ادلكاف ليس  الفراغ دوف مكاف، ومن ىنا ت

والشخوص  ،افالروائي ال ٗتتلف عن أعلية الزمادل أعلية ادلكاف وبناء الع إف  »: قولو " يف إدريس بوديبة "ويضيف 

الكاتب  هصور يحقيقي أو فضائي تقع من مكاف  داث تقع خارج ادلكاف، بل البد أفو ال ؽلكن تصور أحألن  

 (2).«بواسطة اللغة

فهو العنصر ،ادلكاف يف العمل الروائي يتجاوز كونو خلفية تقع عليها أحداث الرواية  طللص إذل القوؿ بأف  

ادلهمُت وادلسيطر فيها عن باقي العناصر األخرى، إذ ال ؽلكن االستغناء عنو باعتباره وحدة أساسية من وحدات 

 الرواية. تدور حوذلا عناصر واألديب اليت، العمل الفٍت 

 أنماط الفضاء:-3

 ا حيث يرى بأف  ىو األكثر شيوعً  "لحميداني حميد"تصنيف  أف   إال  ،وجد تصنيفات كثَتة للفضاء ت

 الفضاء اجلغرايف، الفضاء النصي، الفضاء الدالرل، الفضاء كمنظور. مفهـو الفضاء يتخذ أربعة أشكاؿ وىي:

 دراستنا ىو:ولعل الفضاء الذي يهمنا يف 

عد يرتبط بالداللة اجملازية وما ينشأ عنها من ب   يها لغة احلكقٗتل ويشَت إذل الصورة اليت»: الفضاء الداللي -أ

 (3).«بشكل عاـ

                              
 .67شعرية اخلطاب السردي، ص:زلمد عزاـ،  (1)
 .112،ص 2007ط، اجلزائر، .د ية،ثقافة العربة: الرؤية والبنية يف روايات الطاىر وطار، عاصمة البدريس بوديإ  (2)
 .62ص،بنية النص السردي  :ٛتيد حلميداين  (3)
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يشَت إذل الطريقة اليت يستطيع الراوي الكاتب بواسطتها أف يهيمن على عادلو احلكائي » الفضاء كمنظور: -ب

 (1).«تشبو واجهة اخلشبة يف ادلسرحفيو من أبطاؿ يتحركوف على واجهة ٔتا 

 وصف المكان: -4

ىو »:خاصة الفضاء اجلغرايف، فالوصف ،و والتعريف بو ،عد الوصف دعامة أساسية يف تقدمي الفضاء ي  

  (2).«األداة اليت تشكل ادلكاف

ىو »":قاسم سيزاعند"فالوصف يقـو بعرضها أماـ القارئ، و  و ىو الذي يشكل صورة ادلكاف يف الروايةألن  

 ف  أل (3).«والظالؿ كاؿأسلوب إنشائي يتناوؿ األشياء يف مظهرىا احلسي، ويقدمها للعُت، وؽلثل األلواف واألش

ا صور حقيقة بالفعل على الرغم لقارئ على أهن  لويقدمها ،ادلوجودة يف الرواية  ريقـو برسم الصو ىو الذي الوصف 

 ا.ا على العكس من ذلك ٘تامً من أهن  

لروائيوف ا ة زخرفية، فإف  توظيف ذاتو، وأف  الوصف ىو أسلوب مستقل ب   ف يروف أف  يو وإذا كاف النقاد التقليد»

صف تصوير ا، لو مقوماتو وأبعاده ادلميزة، ذلك أف الو ا خياليً عن طريق الكلمات مكانً  قو ؼللبأن   احملدثوف يروف

 (4).«عادل الرواية إذلة حيث ينقل عادل الواقع ئييتجاوز ادلر ألسٍت موح، 

                              
 .62ٛتيد حلمداين:بنية النص السردي،ص   (1)
 .197، ص2010، األردف، 1عادل الكتب احلديث، ط ،(دراسة يف روايات صليب الكيالين)الشريف حبيلة: بنية اخلطاب الروائي   (2)
 .80، ص2004ب، .ط، د. ، مهرجاف القراءة للجميع، د)دراسة مقارنة يف ثالثية صليب زلفوظ(: بناء الرواية  سيزا قاسم  (3)
 .71ص: شعرية اخلطاب السردي ،  زلمد عزاـ  (4)
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ؽليل إذل الدقة ادلتناىية يف  » :"لحميداني حميد"وبذلك أصبح الوصف يف الروايات اجلديدة كما يقوؿ 

  (1).«ا عن ىندسة حقيقية للمكافقياس ادلسافات ْتثً 

الروائية، ولكنو يرتبط  لبنياتيرتبط بكل ابادلكاف صلد الوصف إذل احلديث عن عالقة الوصف  اعدن  وإذ ما

يف ادلكاف  )الوصف(ا، فالروائي غالبا ما يستخدـ ىذه التقنية بدرجة أكرب بادلكاف الذي يكوف ارتباطو بو مباشرً 

ورود احليز » :"ادلالك مرتاض"ويشيد بناءىا لذا فقد بات من العسَت كما يقوؿ الناقد عبد  ،دعائم ادلكاف ىلَتس

من بُت ادلشكالت السردية  متيازيواىو الذي ؽلكن احليز من أف يتخذ مكانة  فالوصف ،الوصف منفصال عن

فصل ناء األمكنة وال ؽلكن للمكاف أف يا يعمل على بنفالوصف دائمً  (2).«والشخصية والزماف ،األخرى من اللغة

 عنو فالوصف عنصر مهم بالنسبة للمكاف.

 رازإبو ، صلدىا تتضمن العديد من األمكنة اليت ؽلكن وصفها "القوي الرجل خرافة"وإذا انتقلنا إذل رواية 

 داللتها بالنسبة للرواية، ولعل أعلها:

ادلركز الرئيسي جلميع شؤوف  وىي هم،عاصمة فرنسا ٖتتل قلب رلمع حضري م  ىي  باريس فضاء باريس: -أ

هي السباقة فواالقتصادية، فباريس جوىرة عواصم العادل،  ،والسياسية، واحلضارية ،والعلمية ،الثقافية،احلياة الفكرية 

 لكتاب واألدباء هبا.ااىتماـ  ىومازالت تلق ت  دلعاصرة، وذلذا الق  لوضع أسس احلضارة الغربية ا

                              
 .81ص،  : بنية النص السردي ٛتيد حلميداين  (1)
بسكرة، السنة  جامعة زلمد خيضر)سلطوط(، ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  ،ادلكاف وداللتو يف روايات واسيٍت األعرجة صور : جوادي ىنية (2)

 .211ص ،2012/2013اجلامعية، 
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ا يف بلورة أحداث الرواية وتشكل فضاء مهمً  "القوي الرجل خرافة"حيث ٖتضر مدينة باريس يف رواية 

 تتمثل يف:فداللتها يف الرواية 

الثورة بسبب  نخصية البطل حكاية األب الناقم عفمن البداية تستحضر ش الذات الضائعة مجهولة الهوية: -

 ىذا اإلحساس شكل لو عقدة نفسية ،وفقداف اذلوية ، االنتماءوعدـ ،اغتصاب والدتو، فالبطل يشعر بالضياع 

بسبب أمي الفرنسية األصل، وما يًتدد عن  اا صرفً يً أصدقائي اجلزائريوف يعتربونٍت جزائر ال ففي باريس »يقوؿ: 

بسبب عرؽ أيب اجلزائري  الفرنسيوف يعتربونٍت فرنسيا أصيالً  أصدقائيوال يب من الثورة التحريرية، موقف أ

و ليس جزائري والعيش خارج البالد أصبح البطل يشعر بفقدانو للهوية، فهو يقوؿ بأن   ،فنتيجة الغربة (1).«األصل

وعدـ القدرة على الذوباف يف اآلخر، فاإلنساف يفقد ، ؤكد على فقداف الذات داخل األناوىذا ما ي  ،وال فرنسي 

، وىذا ما حصل مع البطل الذي دل منواالنتماء لو ومغادرتو وإحساسو بعدـ  ،و جراء عدـ االستقرار يف بلدهىويت  

 حقيقة ضح لنادلزرية اليت يعيشها أبناء اجلزائر يف وطنهم ، ىنا تت  بسبب األوضاع ايذؽ طعم الوطنية يف بلده، 

 وشلتلكات الناس،راض عواالعتداء على أ ،الغشو  ،اخليانةتقـو على  صورة ٚتيلة الذي ؼلتفي وراء  لتاريخ ادلزيفا

بذلك فالصورة ادلعروؼ ال يقر الثورة اجلزائرية، لكن التاريخ الرمسي إباف ما قاـ بو الثوار  وخَت مثاؿ على ذلك

 وباطٍت يف الثورة. ،ىذا األخَت الذي يكشف لنا عما ىو سلفي ،ادلضاد موجودة يف التاريخذلم احلقيقية 

والعيش  ،ن العملْتثا ع لبلداف األوروبيةرة الشباب اجلزائريُت ليظهر ذلك يف ىج الذات المهاجرة المغتربة: -

اغ ٖتاوؿ التأسيس لو بعدما فقدت األمل يف وطنها الذي وعدىا بوعود كاذبة قة من فر لالذات منط هبكرامة، فهذ

                              
 .14بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي،ص  (1)
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واستخدـ العنف ،واالنطواء ، العزلة :ىذا االغًتاب يؤذي إذل ردة فعل تتجسد على أرض الواقع مثل مزيفة،

السبب وراء ىجرة الشباب ىو عدـ االستقرار يف البالد وصعوبة العيش يف وسط  نقطة البداية صلد أف   العودة إذلبو 

" ويالال عبد عدنان"و" زهري سليم"حدث بالفعل مع شخصية  ما وىذا، واألوىاـ ادلزيفة،وعة من األحالـ رلم

 (...)ب بلجيكي من أصوؿ مغربية يقـو هبا شاسإجهاض زلاولة انتحارية كاف »: الراوي اقوؿ فيهمي

فقد مت تكديسهم كاحليوانات يف  (...)دل غلد سليم فرصة عمل متاحة أمامو »يقوؿ:  وكذلك (1).«ربوكسلب

واحللم ْتياة ،السائد يف البالد  السيئيفكروف يف اذلروب من الوضع ريُت غلب الشباب اجلزائأإذ  (2).«مستودعات

 هتميش يعود إذلوالسبب  حاصل يف الوقت احلارلىو مثلما ،واخلداع ،والسرقة  ،واخليانة،ٗتلوا من الكذب والغش 

 وعدـ التفكَت يف اذلجرة.،وعدـ توفَت ذلم مناصب شغل تضمن ذلم االستقرار يف البالد ،السلطات لفئة الشباب 

 وادلوطن الذي استقر فيو البطل،وادلأوى ،ادللجأ يف صورة  يف الرواية" كذلك باريس" ظهرت: الذات المستقرة -

كما كانت كذلك ادلوطن    (3).«إذل باريس يتطلب أكثر من أربع ساعاتروا الطريق من شارلو »حيت يقوؿ :

وحملت بعض الشباف  إال  وروا قطع مدينة شارل  أفكلما كنت »يقوؿ: والعرب،لعديد من الشباف األفارقة الثاين ل

 .سمقارنة ٔتدينة باري ن حاضرة بقوةدل تكروا إذل أف مدينة شارلو  اإلشارةوٕتدر  (4).«األفارقة والعرب

                              
 .44، صبومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي  (1)
 .40، صصدر نفسوادل  (2)
 .11، صصدر نفسوادل  (3)
 .09ص ،صدر نفسوادل (4)
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"مدينة اجلسور ىكما تسم  ادلدف الشرقية اليت ٖتتل مكانة يف قلب اجلزائر، أىمىي من قسنطينة: فضاء  -ب

 ادلدينة مبنية من الكلس القاسيف هتا دد اجلسور اليت تربط بُت جلباحيث جاءت تلك التسمية من ع،" ادلعلقة

 .من نوعو اىذا ما جعلها تظهر يف منظر شليز فريدً 

إليها  اإلسالـ دخوؿ كانت بوادرىا األوذل منذ  القدـ، ذدينية منو ،ثقافية  ةصبغ"قسنطينة  "طغت علىولقد 

وضع أساسو الرئيس الراحل  ذي ال "عبد القادر األمَتمسجد "أبرزىا لعلى عرفت عملية بناء ادلساجد، و حيت 

٘تيز هبندسة معمارية رائعة ،فتصميمو كاف مبٍت ،حيث "جديد بن الشادلي"طرؼ  ودشن من "بومدين هواري"

 على أساس النمط ادلشرقي األندلسي.

ألحداث الرواية فهي معروفة واية ،فهي ٘تثل احملطة الثانية بقوة يف الر  حاضرةكانت   "قسنطينة"فمدينة 

ادلوسيقي و ، واإلعالـ،واألعراؼ ،والتقاليد ،وتراثها العريق كالعادات ،والثقايف  كوهنا الطبيعيؤت،بطابعها ادلتميز 

 :صلد بعض الروائيُت اجلزائريُت قاموا بتوظيفها يف أعماذلم الروائية مثل ذإفكانت زلل اىتماـ الروائي، ،  األندلسية

 .مستغانمي ألحالم" الجسد ذاكرةرواية " وكذلك  "سرير عابر"رواية 

ا و٘تثل مركزً  درة يف أعماؽ الشخصيات،متعمقة ومتج  فهي  والتاريخ، ،رمز إذل الوطنتيف الرواية "فقسنطينة "

 جلواد" فالروائي وظفها نظرا دلا ٖتملو من دالالت عميقة بالنسبة، )عائلة جواد زىري( االستقرارو ،مهما للوطنية

وىو ادللجأ الذي  ،فهو أىم مقـو ذلويتو الضائعة وحنينو للوطن األصلي، ،ويظهر ذلك يف تعلقو بادلكافزىري"، 

 وانتماءه والبحث عن أصولو.،وتارؼلو ،ليمسك ٓتيوط ىويتو ،أ إليو دوف غَته من األوطاف يلج

يف الكثَت من األحياف والصادمة  ،الصارخة ااألخَتة )مدينة قسنطينة( بكل تناقضاهت ىذه  كما تظهر

واجلنوف وحىت  ،وصخورىا اليت ذلا عالقة ٛتيمة باإلبداع ،يتناوؿ الروائي يف سياؽ أحداث الرواية جسورىا حيث
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واجلماؿ موزع  فيها ،وأحياؤىا عتيقة  ،،دروب ادلدينة ضيقة»"فيقوؿ: مدينة قسنطينة "يصف الروائي ، إذ االنتحار

  (1).«وادلتعبُت ،بسخاء، شتاؤىا بارد يقض عظاـ الفقراء

طاؽ السيارة ثابتة بالكاد تتحرؾ تعلو يف األثناء جلبة عراؾ زٛتة قسنطينة ال ت  »:إذ ينتقل يف الوصف قائالً 

 (2).«بُت سائقُت بسبب اصطداـ طفيف

وادلفارقات ،واألزقة العديد من التناقضات ،ات واحلار ،يف الشوارع و تطف»: الشوارعا يف وصف يقوؿ أيضً 

 (3).«ويف جهات عدةجنباهتا، واألوساخ والنفايات يف زواياىا، وعلى ،الصارخة تًتاكم القاذورات 

 واألطباؽ التقليدية،كما يتصاحل أنفك مع روائح احللويات »: قائالً   األطعمة اليت تشتهر هبا ادلدينةيصف 

أقف اآلف يف طريق الكورنيش »: كذلك يصف أحياء ادلدينة يقوؿ فيها (4).«وغَتىا،والًتيدة ،كقلب اللوز 

 (5).«العتيقة والكهوؼ،حبات ادلطر تغسل وجو ادلدينة ادلتعب ، كورنيشها ٖتتضنو الصخورال ْتر ذلا "قسنطينة"

ىطوؿ األمطار، ويقصف  ويقولو دل تأخر سلتليا بكل ىذا البهاء، بقيت لوقت م»و: بقول كما أعطى وصفا ليلها

 (6).«ا يف السماء، كالبارود، وأرى دلعاف الربؽ كشرارة الكهرباء...الرعد مدويً 

                              
 .47، صبومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي  (1)
 .الصفحة نفسها صدر نفسو،ادل  (2)
 . 48ص  ،صدر نفسوادل (3)
 .49، صصدر نفسوادل  (4)
 .63ص ،دلصدر نفسوا  (5)
 .الصفحة نفسها  ،دلصدر نفسوا  (6)
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 ا مقارنة ببقية الفضاءات.بالنسبة للروائي،فلقد توسع يف وصفها كثَتً  امتميزً  ٚتيالً  كانت فضاء"قسنطينة " مدينةف

وجوىرة ادلتوسط نسبة جلماذلا، وعاصمة الساحل الشرقي فهي ،تلقب ّتوىرة الشرؽ اجلزائري : فضاء عنابة-ج

لوؼ األندلسي االغنائي ادلبلوهنا "قسنطينة " فهي تشبو مدينة ،والصناعات التقليدية،والفنوف  ،مدينة الثقافة

وباحتضاف ادلهرجانات الوطنية، ففيها معادل تارؼلية ،، وتشتهر بصناعة اللباس التقليدي ىواإلبداع الفٍت وادلوسيق

 ٚتيلة تعود للعهد الروماين.

" فعنابة "وسلتلف مقارنة بباقي ادلدف فهي متصاحلة مع ذاهتا،  ،منحتها لوف مغاير"مدينة عنابة "فمعادل 

فضاءات جغرافية كثَتة  وويتضح ذلك من خالؿ قطع وادلاضي،ؤرة للتاريخ كانت ٘تثل ب  زىري " جلواد"بالنسبة 

سليم زىري( )وىو الكشف عن ىوية ومالمح الشاب ادلقتوؿ ،ومتعددة للوصوؿ إذل اذلدؼ الذي يسعى لتحقيقو

 َتة اليت اعًتتو منذ أف كاف بباريس.، وأزاؿ الغموض واحليف ىذا الفضاء استطاع الوصوؿ إذل مبتغاه وبالفعل

 وبعض النسمات تداعب وجوه ادلارة يف كسل، تثاءبادلدينة ت»: بقولو "مدينة عنابة"فالروائي يصف لنا 

 (1).«تتالشى أثرىا ٖتت أشعة الشمس اليت تعلن عن وجودىا ببعض من الغرور

 أغصاف األشجار كل البنايات معمارىا كولونيارل، دار البلدية اليت تظهر واجهتها من بُت» :اويقوؿ أيضً 

 (2).«وجريد طللتُت شاسلتُت يف ساحة الكور 

                              
 .110، صبومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي  (1)
 .111ص ادلصدر نفسو، (2)
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تعلوه الرسومات والنقوش بتصميمو  يهويب"الدين م عز"ادلسرح اجلهوي » :كذلك يصف ادلسرح بقولو

  (1).«ةادلتقن، يظهر جليا أنو يعود للحقبة االستعماري

ما أٚتل صباحات بونة حُت طلتلي بأنفسنا يف زاوية ما دوف » : يتغٌت بصباح ادلدينة وّتماذلا يقوؿكما   

فلح كل ٕتاعيد الزمن اليت تعلو واجهات البنايات يف طمسو، وال  دل تبق، ونتأمل فتنتها وهبائها الذي موعد مس

 (2).«الشوؽو  واضلرافات البشر يف إطفاء جذوة احلنُت ،كل تشوىات

  أنواع األمكنة: -5

ا ما يتناوؿ إذل كيفية دراستو، فادلكاف غالبً  سنعرجوتسمياتو وأعليتو وأظلاطو، رقنا إذل مفهـو ادلكاف ما تط   بعد

الفضاء رلموعة  أف   »:ىذا التقاطب الضدي حيث يرى" لوتمان يوري"يف الرواية وفق ثنائيات ضدية، وقد حدد 

األبعاد الفيزيائية يبٌت عليها تقابل األمكنة يف النص الروائي:  ؛أي كاالمتدادأشياء متجانسة تقـو بينها عالقات  

ادلتصل، فرغم ٕتردىا من  ≠ ، ادلنقطعالالزلدود ≠ودادلنغلق، احملد ≠البعيد، ادلنفتح ≠ األسفل، القريب ≠ األعلى

  (3).«الصفة ادلكانية ظاىريا إال أهنا تتضمنها دالليا

، إذ صلدىا ىاتُت ؽواالنغال ،وخاصة ثنائية االنفتاح، ٍت على الثنائيات الضديةنبفأغلب الروايات صلدىا ت

ىو »:ا، فادلفتوح يراه مغلقً وىناؾ من ،و مفتوح ا، فهناؾ من يعترب ادلكاف بأن  لف وجهة النظر إليهم  تٗت الثنائيتُت

                              
 .111ص  ،بلكبَت:خرافة الرجل القويبومدين (1)
 الصفحة نفسها.، صدر نفسوادل (2)
 .194بنية اخلطاب الروائي، ص :الشريف حبيلة  (3)
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وعليو ؽلكن أف نرصد ىذين النوعُت من األمكنة حسب  (1) .»إطار انتقاؿ الشخصيات، وادلغلق مكاف إقامتها

 ىذا الًتتيب: 

 ....ادلستشفىاألماكن ادلغلقة: البيت، السجن، ادلسجد، 

 األماكن ادلفتوحة: الطريق، األحياء، القرية، ادلدينة....

 المغلقة:األماكن  -أ

ىذه الفضاءات ينتقل بينها اإلنساف ويشكلها حسب أفكاره، والشكل اذلندسي الذي يروقو ويناسب »

ا ألحداث قصصهم قد تلقف الروائيوف ىذه األمكنة، وجعلوا منها إطارً و ادلفتوح، تطور عصره، وينهض الفضاء 

 (2).«تابومتحرؾ شخصياهتم، واٗتذت خصوصيات سلتلفة باختالؼ تصورات الك  

ا )البيت، الغرفة(، أو إجبارية، أم   ختياريةا، وقد تكوف فيهاة ىي اإلقامة اليت يقيم الناس فاألماكن ادلغلق

م األماكن إقامتهم )شوارع عند مغادرهت ،أماكن االنتقاؿ فهي األماكن ادلفتوحة اليت يرتادىا ويقصدىا الناس

باإلطار ادلكاين، إذ قاـ الكاتب بتصوير األماكن   "القويخرافة الرجل "وقد ارتبطت رواية ،  ، أحياء....(مقهى

 كما قدـ معادلها، ومن بُت األماكن ادلغلقة ادلوجودة يف الرواية صلد:

 (3).«عطي للوجود قيمةىو عادل اإلنساف األوؿ ىو وحده الذي ي  »  البيت: -

                              
 .    204ص بنية اخلطاب الروائي،  :الشريف حبيلة  (1)
 ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.  (2)
 .38ٚتاليات ادلكاف ، ص: غاستوف باشالر  (3)
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ىو واحد من أىم العوامل اليت تدمج أفكار وذكريات وأحالـ »اخلفية :فالبيت ؽلثل كينونة اإلنساف 

 (1).«اتً فتم كائًنا  ، فبدوف البيت يصبح اإلنسافاإلنسانية

كاف البيت ىادئا »: واذلدوء، وىذا من خالؿ قوؿ السارد،ويظهر لنا البيت يف الرواية يف صورة السكينة  -

 (2).«ا، إذل درجة أنٍت أحسست بادلللجدً 

بعد غلق » الروائي: وغَت أخالقية وذلك يف قوؿ، سيئة أخر من الرواية يظهر لنا البيت بصورةويف موضع  -

 (3).«ا على النساءا للرجاؿ فقط، زلرمً ا، وادلكاف مقصدً بيوت الدعارة، بقي ىذا العرؼ سائدً 

أمامو رصيف وصلنا إذل بيت أرضي » :غة القدؽلة يقوؿ الروائيبوالص،كما يظهر البيت يف صورة البساطة -

 (4).«وشجرة برتقاؿ

فالبيت كانت لو داللة عميقة يف نفسية جواد ىذه الذات اليت احتضنت مزغلا من ادلشاعر ٕتسدت يف 

ىا أنا »:طمح للوصوؿ إليها ييف وصوؿ جواد إذل احلقيقة اليت ا مساعلً  خلوؼ، الشوؽ، احلنُت، فالبيت كافا

 (5).«أستعيد وأقبض على ما يربطٍت هبذه األرض

                              
 .38ص ٚتاليات ادلكاف،: غاستوف باشالر  (1)
 .57، صبومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي  (2)
 .51، صصدر نفسوادل  (3)
 .135ص ، صدر نفسوادل(4)
 .143ادلصدر نفسو، ص    (5)
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ا، زيادة على ذلك كاف ال أخالقيا الستغاللو من ا، ومرػلً ا بسيطً تعددت داللة البيت يف الرواية فكاف تقليديً 

 .رغباهتمطرؼ اجلنود الفرنسيُت للتنفيس عن 

مكاف للعبادة والتقرب إذل اهلل سبحانو وتعاذل بالصالة والدعاء، حيث ظهر يف الرواية كمكاف إلقامة  المسجد: -

 (1).«كاف يقف معهم بعد كل صالة خارج ادلسجد للنقاش واحلديث»: يقوؿ الراويالصالة 

 عزوجل.ادلسجد يف الرواية ظهر بصورة مكاف ألداء فريضة الصالة والتقرب إذل اهلل  وعليو فإف         

  اأو غنيً ، افقَتً  ،اأو صغَتً ،ا والنـو سواء كاف كبَتً ، ةلالسًتاحىي ادلكاف الذي يلجأ إليو اإلنساف الغرفة:  -

 والغرفة مكاف زلدود ادلساحة.

أدخلوا أيب وإخوتو »:ويتضح ذلك يف قوؿ السارد  ،والسجن،حيث ترد الغرفة يف الرواية يف صورة العزلة  -

 (2).«عليهم الباب وأغلقواوأخواتو إذل غرفة 

صورة الغرفة يف الرواية ٕتسدت يف  وعليو فإف   ،ا حلريتهموتقييدً ففضاء الغرفة داخلي كاف ٔتثابة سجن     

 ا فلم تكن مكاف للراحة.الرواية يف مكاف يشبو السجن ٘تامً 

 

                              
 .98ص ، بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي(1)
 .17 ص،ادلصدر نفسو  (2)
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يشكل عادلا »،فالسجن:ء انفصاؿ عن العادل اخلارجي مكاف ضيق ذو مساحة زلدودة، وىو فضا السجن: -

الداخل ىو ا لعادل احلرية، تنتقل إليو الشخصية مكرىة، تاركة وراءىا فضاء اخلارج إذل عادل مغلق مناقضً 

 (1).«احملدود

سلب حرية اآلخرين تحيث ظادلة للداللة على الصورة ال "بومدين بلكبَت"والسجن يف ىذه الرواية استخدمو 

ن لو أي عالقة بالعنف الدموي الذي أغرؽ شددا، ودل تكتالرجل دل يكن م»: ويظهر ذلك يف قولو،بدوف سبب 

 (2).«البالد والعباد يف العشرية السوداء، ومع ىذا مث القذؼ بو يف معتقالت رقاف

سجن » :واجملـر يقوؿ السارد،واجلزاء الذي يستحقو الظادل  ،كما يظهر كذلك السجن يف صورة العقاب-

كضبطو يف شقة الدعارة يف عمارة يف حي سكٍت بالبوين، وتورطو  (...)خالقية متعددة أأكثر من مرة يف قضايا 

 (3).«والديها تمن بي ر فرتقاصيف استغالؿ 

واالحتقار  ،صورة السجن يف الرواية جسدت العقاب من جهة، ومن جهة أخرى جسدت الظلم وعليو فإف  

 الذي يصيب الفئة الضعيفة يف اجملتمع.

اإلمساؾ ٔتا »:ا تساعد القارئ على وبالغة يف الرواية ألهن  ،: لألماكن ادلفتوحة أعلية كبَتة لمفتوحةا األماكن -ب

   (4).«أي رلموع الدالالت والقيم ادلتصلة هبا؛ىو جوىري فيها 

                              
 .222الشريف حبيلة:بنية اخلطاب الروائي،ص (1)
 .97،صبلكبَت:خرافة الرجل القويبومدين  (2)
 .103،صصدر نفسوادل  (3)
 .79حسن ْتراوي :بنية الشكل الروائي،ص (4)
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فاألماكن ادلنفتحة يقصد هبا انفتاح »:فهي ٘تثل مكاف التقاء العديد من البشر ،فمساحتها شاسعة وغَت زلدودة  

 (1).«وأشكاؿ متنوعة من األحداث الروائية،احتضانو لنوعيات سلتلفة من البشر و ، ادلكايناحليز 

غَت زلدودة و ، األماكن ادلفتوحة بالعديد من الفضاءات تكوف متعددة ىذه حيث تتصل               

الشاسع و ، االنطالؽ الواسعو ، وعدـ التقيد،وحي باحلرية ادلدينة ،فهي ت   الصحراء، لبحر،ا الشوارع، مثل:الطرقات،

ومن بُت األماكن ادلفتوحة ،ولقد ارتبطت  رواية خرافة الرجل القوي باإلطار ادلكاين ادلفتوح  ف نفسو.يف اآل

 ادلوجودة يف ىذه الرواية صلد: 

ورلاؿ  فهو إطار للحدث احلكائي »:الثقايف و ، تعد ادلقهى عالمة من عالمات االنفتاح االجتماعي:لمقهىا -

 (2).«لتحرؾ الشخصيات يف حلظة معينة من العمل الروائي

ويتبادلوف أطراؼ احلديث، ولقد ظهر ادلقهى يف ،فادلقهى فضاء مشًتؾ جلميع الناس، ففيو يشربوف القهوة      

 رواية"خرافة الرجل القوي" على شكل:

التغَتات اليت ٖتصل على الساحة و  ،طرؽ إذل كل ادلستجداتالت  و  السياسُت قصد تبادؿ األفكار، لتقاءمقر ال -

 "ىواري بومدين"كالرئيس (...)السياسُت و  ادلقهى مر بو كبار الكتاب »السياسية ،وىذا ما صلده يف ادلقطع التارل:

                              
 .146،ص1994عبد احلميد بورايو:منطق السرد )دراسات يف القصة اجلزائرية احلديثة( ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية،د.ط،اجلزائر ، (1)
  .93حسن ْتراوي :بنية الشكل الروائي،ص (2)
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فكانت مقهى النجمة ذلا داللة عميقة يف أحداث الرواية ،و يظهر ذلك من  (1). «"زلمد بوضياؼ"والقائد 

 األخَتة بالتاريخ العميق للثورة.خالؿ العالقة اليت تربط ىذه 

 كاألديب أٛتد رضا حوحو(....) ثقفُتادلقهى مر بو كبار ادل»ادلثقفُت :و  كما كانت ادلقهى فضاء غلمع األدباء  -

 تارؼلو ،ففيو لوحات ألىم شيوخ ادلالوؼو  فادلقهى لو رىبتو ، (2). «والشيخ بن باديس ،وادلفكر مالك بن نيب

أرتشف قهويت على أنغاـ ادلالوؼ، للقهوة ىنا مذاؽ أخر،مذاؽ بطعم التاريخ »وادلوسيقى األندلسية يقوؿ السارد: 

 (3).«األحياء القدؽلةو  الذي ٖتكيو اجلسور

دليل وال،اجلزائرية  خاصة إباف الثورة،داللة تارؼلية يف الرواية، فهي تعرب عن صورة التاريخ اجلزائري ذلا  دلقهىاف -

أنتبو أف  ـ1928عاـ  ألتفت صوب صورة معلقةػ، أقرأ من خالذلا أف ادلقهى أسس يف»: على ذلك قوؿ الراوي

 (4).«ٍت يف متحف عريقأرى تاريخ ادلدينة كأن   (...)يف وسطو صلمة كبَتة احلجم  نقشتاجلدار 

دباء، واجتماع ادلثقفُت  ، واألالسياسيُتا اللتقاء جعل ادلقهى مكانً  "بومدين بلكبَت"نستنتج أف الروائي 

 يف التاريخ. متجدرةداللة عميقة  هاكذلك فل

 

                              
 .62بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي ،ص  (1)
 .ادلصدر نفسو ،لصفحة نفسها(2)
   ادلصدر نقسو، الصفحة نفسها.(3)
 الصفحة نفسها. ،صدر نفسوادل  (4)
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االحتياجات و  ذلم جل ادلتطلبات تضمن إذمع فيو السكاف، تؽلثل ىذا الفضاء مكاف حضاري غل :المدينة -

 (1).«والفكرية والسياسية ،والنفسية،فهي رلموعة من ادلسافات ذلا أبعادىا االجتماعية  »:الضرورية للحياة اليومية 

ويساعده يف  ،فنظرة الكاتب تغَتت إذل ادلدينة، حيث أصبحت موضوع مهم يعمل على إثراء ادلنت الروائي

 حيثحضر ادلكاف بقوة يف الرواية ولقد ، بلورة األحداث من خالؿ ٖترؾ الشخصيات يف ىذا الفضاء اجلغرايف

 تعددت األمكنة فيها نذكر منها:

العيش واحلنُت والرغبة يف ،غًتاب وكل معاين الشوؽ واال، والضياع،جاءت يف صورة احللم  "سيبار "مدينة  -

 (2).«يف بلداهنم البائسة  ػللموف هبا ال حهم احلرية واحلقوؽ اليت ظلنىؤالء ادلهاجروف »  :بسالـ

 "جواد"احلقيقية لشخصية  واألصوؿ،والبحث عن اجلذور ،جاءت يف صورة رسم التاريخ " قسنطينة"مدينة -

على  الغد، غلب أف ترى عائلتك، أف تتعرؼ بعدضلو قسنطينة يف رحلة  رتُتحجزت لنا تذك»  :يقوؿ الراوي

  (3).«ة من غَت ادلعقوؿ أف تظل ىكذا كغصن مقطوع من شجرةثأىلك، أف تعرؼ ىوية تلك اجل

رمي تىكذا »  ؿ:ادلثقفة يف ٚتيع األصعدة يقو خبة وعدـ االكًتاث بالن،مثلت كذلك صورة هتميش ادلثقف  -

 (4).«، إذل احلجيمرؼ ىار  جاألوطاف بأبنائها الربرة يف 

                              
 .257بنية اخلطاب الروائي )دراسة يف روايات صليب الكيالين(، ص: الشريف حبيلة (1)
 .26ص بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي، (2)
 .43، صادلصدر نفسو  (3)
 .72، صادلصدر نفسو(4)
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اب بساأل (...)والشعراء ىم روح اجملتمع ونبضو ىم أصوات الشعوب ادلقهورة  ،ادلثقفوف» : كذلك يقوؿ  

 (1).«ذاهتا تدفعهم للمصَت ذاتو

القديس  يسةذاهتا يف اخلارج تطل كن» :األخر ومتصاحلة يف معءت يف صورة ادلدينة ادلتسازلة جا "عنابة"مدينة  -

كما مثلت   (2).«من ربوهتا العالية، بكل رىبة وفتنة يف إشارة إذل أف ادلدينة متسازلة على اآلخر... طُتأوغس

كل ىذا الشقاء الذي » :لراوي ىري( وحل اللغز ويتضح ذلك يف قوؿ از الوصوؿ إذل احلقيقة ) ىوية سليم مكاف 

 (3).«د وأقبض على ما يربطٍت هبذه األرضعيمنذ دخلت ىذا البلد، ىا أنا أستوقفت عليو 

وساعدهتا ، من خالؿ ما سبق يتضح لنا أف ادلدينة ظهرت يف عدة صور مهمة خدمت أحداث الرواية 

 ويل القارئ(.نسجاـ خاصة على مستوى األفكار وادلعٌت ) تأاالتساؽ االعلى ٖتقيق 

ر كثَتا يف مدينة قسنطينة يل حركة النقل، وىذه األخَتة ٖتضىي عبارة عن شلرات شيدت ألجل تسه الجسور: -

تشييد مدينة فوؽ  يففكر تداع والكثَت من اجلنوف، فإف بأعتقد أف يف قسنطينة شيئا من اإل»يقوؿ الراوي: 

بُت  ادلعلقة تربط اجلسور »: كذلك يقوؿ الراوي (4).«اا كبَتً ا أو رلنونً ا عظيمً الصخر، فإما أف تكوف مبدعً 

 (5). «ضفاؼ الصخور العاشقة

                              
  .74ص  ،بومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي(1)
 .95ص ،ادلصدر نفسو  (2)
 .143، صصدر نفسوادل  (3)
 .47 ص ادلصدر نفسو،  (4)
 .الصفحة نفسها،صدر نفسوادل (5)
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داللة رمزية من خالؿ ربط اجلسر بالشخصية، فاجلسر ػلمل ذلك داللة تعبَتية  افاجلسور يف الرواية ذل        

 ."االنتحار"يف الرواية ٕتلت يف جلسر فداللة ا لشخصية، النفسية ل ةعكس احلال قدرتو علىل

ونلمس ذلك يف ، ( ُت)أدباء ومثقفُت وناس عادي العديد من الناسودليل على انتحار ،د جلسر شاىا ألف  

 :كذلك صلد قولو  (1). «ـ1994الشاعر فاروؽ أمسَتة الذي انتحر من جسر سيدي مسيد  »:قوؿ الراوي

صلده يف موضع أخر           و  (2).«ميلييلتيصافية كتو، اليت اختارت جسر  ةالشاعرة الفرنكفونية والصحيفة البارز »

 (3).«، من جسر سيدي راشدهقبل رحيلو، حيث رمى ّتسد صاحل زايد كتب رواية االنتحار»يقوؿ :

ا هبذا الفضاء ىذه الظاىرة اليت ارتبطت كثَتً  "االنتحار"اجلسر يف الرواية، جاء يف صورة  نستخلص بأف  

 اجلغرايف.

ادلكاف من أىم العناصر األساسية يف البناء الروائي، فلو دور كبَت يف تنظيم  ا ؽلكن القوؿ بأف  وأخَتً 

وخاصة ٖترؾ الشخصيات يف ىذا الفضاء، فكل حدث يتضمن ،األحداث، فال وجود ألحداث خارج ادلكاف 

و يعد ٔتثابة ،ألن  خاؿ من ادلكافزمن ومكاف وشخصية لتكمل معٌت احلدث وذلذا ال ؽلكن تصور عمل روائي 

 العمود الفقري الذي تنبٍت عليو عناصر الرواية.

                              
 .74، صبومدين بلكبَت:خرافة الرجل القوي(1)
 الصفحة نفسها.، صدر نفسوادل  (2)
 ادلصدر نفسو، الصفحة نفسها.  (3)
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 املضاد يف رواية "خرافة الرجل القوي" لبومدين والتاريخ لتاريخبعد ىذه الدراسة املتواضعة املوسومة با

انطالقا من املنت الروائي حيث مت الربط  ،واليت حاولنا من خالهلا توضيح الصورة احلقيقية للتاريخ اجلزائري ،بلكبري

وعليو توصلنا إىل مجلة من  ،زائريالرواية وحتليل أبعادىا الداللية للوصول إىل فهم حقيقة التاريخ اجلبني أحداث 

 النتائج وىي كاآليت:

 مبثابة العمود الفقري هلا. ريخ كركن أساسي، فكانعلى عنصر التارواية خرافة الرجل القوي اعتمدت  -

 بطولة واجلهاد والوطنية والتضحية.صورة لل اليت ترسم ،صورة الثوار اجلزائرينييف الرواية ميثل الرمسي  التاريخ -

الذين يّدعون األخالق العالية لكنهم قطاع  ،ين املزيفنيأما التاريخ املضاد يف الرواية فيظهر لنا حقيقة اجملاىد -

إىل  إيصالوو  ،وىذا ما أراد الكاتب توضيحو ،وكرامتهموسارقني لشرف الناس البسطاء  ،ومتشردين، طرق

 .القارئ

أخذ حادثا صغريا من  فقد أسست عليو الرواية منذ البداية،تأعاد الكاتب وصف التاريخ اجلزائري وىذا ما  -

 األساسية لكل أحداث الرواية. فكان مبثابة اللبنة ،الرواية وتوسع وتعمق فيو

كما ىو الرمسي،عن التاريخ جعلو يعطي لنا نظرة خمتلفة ما  ىذا الرواية يكتبوىو لتاريخ ااستثمر الروائي  -

 . الكتابات الرمسية هلذا التاريخيف فمعرو 

 وما بعد االستقالل الفرنسي، االستعمارفرتة  رواية حالة اجملتمع اجلزائري يفتعكس الشخصيات الواردة يف ال -

 .وال يزال يعاين منها حاليا جيل بأكملو، منها  عاىرض لنا املعاناة واملآسي اليتحيث تع

 .لعكسوا جسدت الرواية لنا صورة الثورة اجلزائرية، وذلك عن طريق التنقل بني املاضي واحلاضر -

 .تعكس الرواية بصفة عامة الصراع بني السلطة العليا والفئة املهمشة يف اجملتمع خاصة املثقفة منها -

 .الذي يعيشو الشعب اجلزائري لواقع املعاشتعكس ابسيطة واضحة  استعمل الكاتب لغة -



 اتمةــــــــــــــــــــــــــــخال

 

 
 
 - 102 - 

وبالنسبة للزمن جنحت الرواية يف املزج بني املاضي واحلاضر، حيث استندت على املاضي السرتجاع الذكريات  -

 واحلاضر لرسم الواقع احلقيقي، وذلك من خالل تقنية االسرتجاع واالستباق.

إىل توظيف من أركان السرد، حيث عمدت الرواية  اأساسي اركن املكان باعتبارهوأما فيما يتعلق بوصف  -

األماكن الرئيسية والفرعية، فوصف املكان كان لو دور مهم يف تقريب الفهم للقارئ من خالل تعدد داللة 

  من الصور اليت جاء ليوضحها بطريقة غري مباشرة حتتاج للتفكرياملكان الواحد، فهو يتضمن العديد 

 والتحليل والتأويل.
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 التعريف بالكاتب وأهم أعماله:

أسماذ جاماي  ،الركب ل م  حال تجمعااتاا اتممللة  نن مح ،وروائي جزائري ،بومدين بلكبري كاتب وباحث

 واالقمصاد ،والمسيري ،ختصصات الثقاف لديه الاديد من الكمب اتماشورة يف ، حماضر مملصص يف نلوم المسيري

 واالبمكار ماها:

 .إدارة المغيري واألداء اتممعيز يف اتماظعات الاربي  -

 م. 9002نصر اقمصاد اتمارف   -

 م. 9002دراسات ميداني  قي إدارة األنعال  -

 م. 9002قضايا مااصرة يف إشكالي  تقدمي اجملمعع الاريب  -

  .م 9002فقط ومو " خراف  الرج ل القوي " نشر نام أما يف تجال األدب لديه نع ل روائي 

 :ملخص الرواية

اتمالق   "قساطيا "الةرنسي  و "باريس"البلجيكي  و "شارلوروا" :تدور أحداث الرواي  يف أربا  مدن مي

حيث تبدأ رحل  البط ل" جواد زمري" من اتمديا  األوىل ياطلق ماها إىل البحث نن  ،احملروس  اجلزائريمني "نااب "و

حيث أن ،حمةه من طرف ثالث  شبان أتراك  لقيذا األخري الذي م ،قضي  مقم ل شاب يدنى "سلي  زمري"

ي  ويف نعل ،ذا ما لةت انمباه البط ل ودفاه للبحث نن السر الرابط بياهعامالضحي  حتع ل نةس لقب البط ل 

حيث يوضح له  ،بشلصيات ندة فةي بداي  األمر يلمقي بشاب مغريب يدنى"ندنان نبد الالوي"البحث يلمقي 



 الملحق

 
 
 
 - 104 - 

للجزائريني يف بلد الغرب  ولا ل خري دلي ل نلى ذلك كره  األوروبينيوكيف ياظر  ،الاالق  اليت تربط الشرق بالغرب

 واسمةزازه له يف أتةه األمور. ،"مارسي ل ماسان" جلواد زمري

ويف الوقت نةسه يمحرى نن موي   ،باحثا نن نائلمه اليت ال يارفها"قساطيا  "يقرر البط ل السةر إىل مديا  

تامشر  إذ ،"سلي  زمري" ومااك يصطدم بالواقع األلي  الذي يايشه الشاب اجلزائري خاص  نلى الصايد السياسي

كوسيل  إلمخاد   اختذتهو  ،اتمثقة  اليت جلئت لالنمحاروالضحي  يف مذا األمر م  الالب   ،والةساد ،والظل  ،احملسوبي 

انمحار الشانر"فاروق أمسرية "والصحةي  "صافي  كمو" وشلصي  تمني" وتمكرر  :والظل  مث ل ،والمهعيش احلقرةنار 

مذه األخرية  تدنى" تساديت" انمحار "زاكي خوج " بسبب حبه لةماة قبائلي كقصص االنمحار يف مذه الرواي   

 .االغرتاب داخ ل الوطن الواحد و  ماا تظهر مالمح المعييز الااصري ،فض والدما تزوجيها لهاليت  ر 

نااب  "أصول "سلي  زمري" حيث تقوده السب ل إىل مديا  و  ،والماقيب نن جذور ،يسمعر البط ل يف البحث

مااك يلمقي بصديق تارف نليه نرب موقع المواص ل االجمعاني "الةايسبوك" يدنى "محيدو بلهوشات" فعن "

اليت ناشها  االنمقاالت السياسي و  ،اإلرمابو  ،مرحل  الاشري  السوداءاسمطاع الروائي أن يصور لاا  خالله 

 الشاب يف فرتة المساياات.

وبالضبط  كانت مذه اتمديا  مي احملط  األخرية اليت يموص ل فيها البط ل إىل مارف  حقيق  "سلي  زمري"  

ياثر البط ل نلى نائل  الشاب اتمقمول "سلي  زمري" مذا األخري الذي يظهر بأنه أخ حيث "ببلدي  شطاييب" 

 بطريق  فاي  مجالي . رواي ال تامهي أحداثماا بأن له أخت كذلك امسها "فايزة " و  للبط ل )من أبيه(
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