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ضر يف الّلغة حا، فهو الوقائعا اإلنسان لّلتعبري عن األحداث و يعّد الّسرد من أبرز الّتقنيات اّليت يعتمده          
م والّتاريخ كذلك، وأيضا يف كّل ما نقرأه ونسمعه، سواء كان كالما و ويف لغة اإلشارات والّرس، الّشفويةاملكتوبة و 

ومنه احندرت األجناس األدبّية املعروفة قدميا وحديثا كاألساطري واخلرافات  ،أم فّنيا، فهو بذلك عاّم ومتنوّععاديّا 
  .والقصص والّروايات

، شفاهة نقلمنه ما و ، منه ما هو مدّون؛ حيصى الملرتاكم من الّسرد عرب الّتاريخ ومن ّمث كان الّرصيد ا         
فهو اّلذي  .ومنه ما ضاع لعدم تدوينه واحلفاظ عليه يف شكل صياغة جديدة للحياة وفق منظور وإرادة اإلنسان

مكاين،إذ أّن الّشخصيات هي احملّرك الفّعال يف بناء احلدث خصيات واألحداث يف إطار زماين و ينّظم حركة الشّ 
  .سب رغبات اإلنسانحبيكون هذا الّسرد وفق تعّدد لغوي وإيديولوجي ظة على حياة الّسرد، و وم باحملافوتق

املفعمة " عيسى شريط"ائيللّرو " الروكاد"خالل رواية االقرتاب من عامل السرد حاولنا يف هذه الّدراسة     
واإلشكالّية الرّئيسّية اّليت ميكننا طرحها يف هذا البحث  .اّليت تتطّلب نوعا من الّتأويل والّدراسة املعّمقة، باألحداث

  :، وتندرج حتت هذه اإلشكالّية تساؤالت جوهريّة وهي؟"الروكاد"فيما تتجّلى مجاليات الّسرد يف رواية : هي
  الّسرد؟ما هي خصائص -          
  ؟أنواعهو ما هي عناصر الّسرد -   

  .الّسرد؟ وّظف الّروائي مجاليات إىل أّي مدى-          
حّب  ةب الذاتياسباألمن فكان  ،و ما هو موضوعي ما هو ذايتوكان من أسباب اختيارنا هلذا املوضوع     

كرافد معريف إضايف، ناهيك عن اخللفّية الوجدانّية املكّونة لدينا عن الطّبيعي للّرواية قراءة ودراسة  اإلّطالع وامليل 
  ."عيسى شريط"اء دراستنا اجلامعّية، واّليت وّطدت صلتنا بأعالم الّرواية، وخباّصة األدب اجلزائري أثن

، خلفياا ومجالياا الفّنيةوالّتعرف على مالحمها و ، واية اجلزائريّةيف دراسة الرّ  الّرغبة الكبرية، وهو هو موضوعي ماو  
  .اجلزائريةيدان البحث يف الرواية ن أجل حتقيق إضافة ولو بسيطة ملذلك مو 

حيث استعرضنا يف خامتة، تتكّون من مقّدمة ومدخل وأربعة فصول و  ةخطّ  أجبنا عن إشكالية البحث وفق       
  .ا عند الغرب والعرب ويف اجلزائردخل تعريف الّرواية لغة واصطالحا،ونشأامل
 :مناه إىل مبحثنيفكان عنوانه الرّئيسّي قضايا الّسرد، وقسّ " اجلانب الّنظري"الفصل األّولأّما  
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  .يف مفاهيم الّسرد، وتندرج حتته العناصر الّتالية: املبحث األّول كان بعنوان- 
  .مفهوم الّسرد لغة واصطالحا-       

  .عناصر الّسرد- 
  .أنواع الّسرد- 

  :أّما املبحث الثّاين فقد جاء بعنوان مكّونات الّسرد، وتندرج حتته العناصر الّتالية
  .يف مفهوم الّشخصّية لغة واصطالحا، وأهّم أنواعها-       
االستباق وكذلك أنواعهما، ملفارقات الّزمنّية؛ االسرتجاع و يف مفهوم الّزمن لغة واصطالحا، مرورا بتحديد ا-       

وى الّرواية  حذف، انتهاء إىل دراسة الّتواتر على مستالّسردية من مشهد، إجياز، قطع و  ّمث دراسة مظاهر الّسرعة
  .كّلها

  .يف مفهوم املكان لغة واصطالحا، وذكر أنواعه-       
دراسة تشكيل  :بعنوان لفصل الثّانيأما الفصل الثّاين و الثّالث والرّابع فقد خّصصناه للّدراسة الّتطبيقية، فكان ا

  .مبختلف أنواعها "عيسى شريط"ل "الروكاد"الّشخصّية يف رواية 
، وقد قّسمناه إىل ثالثة مباحث؛ املبحث "الروكاد"بعنوان دراسة الّتشكيل الّزمين يف رواية  كانالثالث الفصل و 

من خالل االسرتجاع وكيفّية توظيفه، وكذلك خصوصّية ، دالالا يف الّروايةنا فيه عن املفارقات الّزمنّية و األّول حتّدث
  .االستباق

وحركاا الّسرديّة من خالل حتديد مسات  ، عن مستوى الّدميومة يف الّرواية خّصص للحديثفأّما املبحث الثّاين  
واملبحث الثّالث جاء متعّلقا مبستوى الّتواتر يف الّرواية، وبذلك تتّبعنا . كّل حركة على حدة وتوظيفها يف الّرواية

  .أهّم الوظائف اّليت أّدا هذه األنواع يف الّنص
، خّصصناه لدراسة أهّم أنواع األمكنة "الروكاد"دراسة الّتشكيل املكاين يف رواية  :نوانبعفكان  الفصل الّرابعأّما 

  .يف الّرواية وهي األماكن املفتوحة واملغلقة واصفني كّل مكان على حدة
ول ما توّصلنا إليه من خالل دراستنا ّخلصناه كنتائج يف اخلامتة، واّليت احتوت على أهّم ما انبثق عن الفصو         

  .الّتطبيقّية من نتائج وأفكار سامهت يف استثمار مجالّية سرديّة أدبّية تتيح اال للّنقاد والباحثني باالشتغال عليها
ر عّدة مناهج  ، وهذا ما فرض تضافللمنهج أن حيضر وتبعا ملا تقتضيه طبيعة املوضوع، فقد كان ال بدّ        

 يف اجلانب الّنظري بينما املنهج الّتحليلي والّتارخيي ريتكز املنهج الوصفيف، والّتارخيي والبنيوي كالوصفي والّتحليلي
 .يف اجلانب الّتطبيقي والبنيوي
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ولتحقيق غاية البحث اعتمدنا على جمموعة من املصادر واملراجع اّليت استندنا عليها يف هذه الّدراسة،         
  : وكان أمهها

  ".بنية الّشكل الّروائي"ن حبراويحس-
  ".ص الّسرديبنية النّ "حلمداينمحيد -
  ".يف نظريّة الّرواية"الك مرتاضعبد امل- 

من خالل  "جريار جنيت"راجع أجنبّية مرتمجة واّليت أفادتنا مبعلومات كثرية حول املوضوع منها مب كما أنّنا استعّنا
  ".خطاب احلكاية"كتابه

واّطالعنا قّلة خربتنا : بعض الّصعوبات والعراقيل اّليت ال خيلو منها أّي حبث منهايف اجنازنا هلذا البحث واجهتنا 
  .، وصعوبة تطبيق منجزات مجالّيات الّسرد على الّرواية و اإلملام اعلى مثل هذه الّدراسات

  . ةمستقبليّ  تواضع يف فتح آفاق أخرى لدراساتيسهم هذا البحث املوأخريا كّلنا أمل أن         
اّليت مل تبخل على جمهوداا ونصائحها القّيمة ، "بريوة سهيلة"نتوّجه بالّتقدير والّشكر واالمتنان لألستاذة املشرفة

  .ّيف وساعدتنا يف إجناز هذا البحثعلينا من زادها املعر 
تشجيع، ولو مبجّرد نصيحة بسيطة أو كلمة  ،لكّل من ساعدنا من قريب أو بعيد ونتوّجه أيضا بالّشكر اجلزيل 

  .وقد اجتهدنا قدر املستطاع يف إجنازه، فإن أصبنا فمن الّله و إن أخفقنا فمن الّشيطان
ة ما وقعنا فيه بغري واحلمد لّله أّوال وأخريا، ونرجو هلذا البحث أن يكون خالصا له وحده ونستغفره من زلّ         

إليهقصد ونتوب 
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ثرية اليت عرفها العرب، واألكثر رواجا وتأثريا على املتلقي ألا تعّرب عن واية من أحدث األنواع النّ تعد الرّ 
  .اهتمامات اإلنسان املعاصر ومشاكله

مشكالت احلياة اليت تشمل التجارب اإلنسانية، وتعاجل ، رب إحدى األشكال القصصية احلديثةكما تعت
وتضم الشخصيات الواقعية واخليالية، إذ تقدم للقارئ وفق رسالة فكرية أدبية، تعتمد على التشكيل السردي املبين 

كل هذه االعتبارات جعلت .على عناصر متباينة من بناء زمين ومكاين هدفها خلق متعة فّنية ومجالية ملتلقيها
 .النص الروائي يتميز عن غريه

 :ايةالّرو تعريف 

  :لغة -1-1
يف القواميس العربية، إذ جند هذه اللفظة تدّل على نقل املاء وأخذه، كما تدّل على  "الرواية"وردت لفظة
  .نقل اخلرب واستظهاره

 انْ يَ الر و  اءْ وَ ى رَ وَ ا، رَ ي ي رَ روِ واو للماء يَ ى بكسر الوِ رَ «": روي"يف باب  معجم لسان العربورد يف 
تنعم، وماء روي وروى ورواء أي عذب، وروى الحديث و : النبتة وتروى أي وقال روي عكس العطشان،

واية رّوى فالن فالنا شعرا إذا رواه له حتى حفظه للر : الشعر يرويه رواية، وترّوا إذا كثرت روايته، ويقال
  1.»عنه،ورويت الحديث فأنا راوٍ 

االنتقال بأّن الّرواية تشتمل على مدلوالت مشرتكة حيث تفيد عملية  ومن خالل هذا التعريف نالحظُ 
فكانت الّرواية الوسيلة األوىل حلفظ األحاديث ". النصوص واألخبار"أو الّروحي " املاء"واالرتواء املائي واجلريان

  .واألخبار واألشعار
  :اصطالحا -1-2

ر اهلّني نظرا لتطورها  أّن تعريفها ليس باألمإال على الرغم من القدر الذي تبدو فيه الّرواية معروفة،
إذ تأخذ يف كل عصر صورة متيزها وتكسبها خصائص جتعلها غري مطابقة خلصائص العصر الذي . وحداثتها

  .سبقه
طويلة الخرافية، ذات كانت ملحمة، وفي القرون الوسطى كانت القصة ال«فالّرواية يف العصور القدمية 

  2.»كانت القصة الطويلة الّرومانسية) 19(بداية القرن التاسع عشر سي، وفي و دالطابع الفر 
  .سنحاول التصّدي ملفهوم الّرواية رغم صعوبته من خالل استعراض بعض الّتعاريف اليت أوردها بعض الّدارسني

سرد قصصي نثري «: هي" معجم املصطلحات األدبية"ابه يف كت "إبراهيم فتحي"إّن الرواية من منظور 
طويل يصور شخصيات فردية من خالل سلسلة من األحداث واألفعال والمشاهد والرواية شكل أدبي 

                                                           
  . 271ص ، م2005، 4ط، 6جدار صادر ببريوت،  لسان العرب،: ابن منظور أبو الفضل، مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري 1
  .37صم، 1985الرواية املغربية ورؤية الواقع، دار الثقافة، الدار البيضاء، اجلزائر، د ط، : حلمداينمحيد  2
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الوسطى، والرواية هي الشكل األدبي الذي يعكس بأكبر اكتمال، ذلك  ةجديد لم تعرفه العصور الكالسيكي
  1.»االبتكار واألصالة الفرديةالتغير في االتجاه العام للثقافة واألدب من الممارسة التقليدية إلى 

التقنيات الروائية اليت تستحق بدورها  مجلة من "إبراهيم فتحي"نستنتج من هذا املفهوم الذي قدمه 
التوضيح وتصلح مواضيع لبحوث أخرى، مثل السرد والشخصيات واألفعال، فهو تعريف واسع وقد أمهل حتديد 

  .الّرواية بعدم ذكر حجمها وأنواعها وتطورها واكتفى بربط ظهور الّرواية بنشوء الطبقة البورجوازية اليت حّررت الفرد
جنس أدبي رائق ذات «إىل أن الّرواية ما هي إال" يف نظرية الرواية"فذهب يف كتابه  "مرتاض المالكعبد "ا أمّ 

بنية شديدة التعقيد، متراكبة التشكيل تتالحم فيما بينها وتتضافر، لتشكل في نهاية المطاف شكال أدبيا 
  2.»إلى هذا الجنس الخطي واألدب الّسردي يعتزاجميال 

ات وعناصر تتشكل فيما بينها لتنتج لنا جنسا أدبيا جنس أديب مكون من بنيجهة نظره هي الرواية من و 
  .عن باقي األجناس األدبية األخرى خيتلف
الّرواية متفرد بذاا، فهي طويلة احلجم ولكن ليس يف طول امللحمة غالبا، وهي غنية بالعمل اللغوي، تظل       

، واللغة السوقية اليت هي لغة شعرية اليت هي لغة امللحمةلغة الولكن ميكن هلذه اللغة أن تكون وسطا بني ال
تعول على التنوع والكثرة في الشخصيات فتقترب من الملحمة دون أن تكونها «املسرحية املعاصرة وهي 

بالفعل حيث الشخصيات في الملحمة أبطال وفي الملحمة أبطال وفي الّرواية كانت عادية وهي تتميز 
بالتعامل اللطيف مع الزمان والحّيز والحدث، فهي إذن تختلف عن كل األجناس األدبية األخرى، ولكن 

  3.»بتعد عنها كل البعد، حيث تظل مضطربة في فلكها وضاربة في مضطرباتهادون أن ت
ضح من خالل هذا القول بأن الرواية عبارة عن جنس أديب مرتبط مع باقي األجناس األدبية كامللحمة ويتّ 

ردة ها يف بعض النواحي، وذلك من خالل اخلصائص اليت متلكها واليت جتعلها متفنوالقصة وغريها، كما ختتلف ع
  .عنها لكن دون أن تبتعد كل البعد

  : الرواية عند الغرب والعرب - 2
الرواية تشكيل للحياة ويعتمد هذا التشكيل على حدث الناس من خالل شخصيات متفاعلة مع     

  ...األحداث والوسط الذي تدور فيه، وتصل يف النهاية إىل نتيجة اجتماعية أو سياسية أو فلسفية
تعترب حاجة اإلنسان إىل رواية األحداث اليت تقع له ودفع اآلخرين إىل مشاركتها ونقل جتاربه وأحاسيسه     

باآلخرين من احلاجات الفطرية فيقوم بنقلها إىل العامل اخلارجي بطرق خمتلفة، وكان أكملها رواية األحداث عن 
القصصية احملددة يف التصوير والشمول  طريق اللغة، فقد ظهرت رواية األحداث يف بداية األمر باألشكال

                                                           
  .61- 60م، ص1988توزيع املتحدين، تونس، معجم املصطلحات األدبية، املؤسسة العربية للنشر وال: إبراهيم فتحي 1
  .29م، ص 1998يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد، عامل املعرفة، الكويت، د ط، : لك مرتاضاعبد امل2
  .37الرواية املغربية ورؤية الواقع، ص: حلمداينمحيد  3
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واألحداث، ويف املوضوعات اخليالية والومهية، مث برزت بشكل القصة الطويلة غري احملددة يف الشمول واألحداث، 
فكانت موضوعاا غري الواقعية على أساس األمور الغيبية والومهية إلرضاء قرائها، مث متيل إىل احلديث عن وقائع 

  .الواقع اإلنساين والنفسي و االجتماعياحلياة لعالج 
  .وعليه أثريت العديد من التساؤالت حول نشأة الرواية    

  : الرواية عند الغرب-2-1
لعصر القدمي يف حني ، فهناك من يرجع ظهور الرواية إىل ااختلف الدارسون يف حتديد زمن ظهور الرواية 

ظهرت مع نهاية القرن السادس عشر  «ربية الغ باآلدافن من فنون هي خر بأن الرواية يرى البعض اآل
) م1610- م1547" (ميغال دي سيرفانتس"ل " الدونكشوت دي المانشا"ميالدي، من خالل رواية 

  1.»ولكن تميزها كان في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر
ومن جهة  روائي يف التاريخأول عمل " األمازيغي سو أبولي"ل" احلمار الذهيب" دارسون آخرون رواية يعد كما 

أخرى هناك من يرجع ظهور الّرواية إىل فرنسا، وذلك يف القرن الثاين عشر ميالدي، وهذا ما تؤكده مقولة 
نسب هذا الفن إلى أمتنا لدرجة جعلت تسميتها متطابقة مع تسمية لغتنا «التالية )Aragon( "ونغآرا"

  2.»القديمة
  .ولذلك كان أصحاب هذا االجتاه يرجعون احلظ األوفر لفرنسا يف احتضان هذا الفن وجتاوب اجلنس البشري معه

رائق الكتابة، فآل ذلك إىل وعليه فقد غدت الرواية يف الغرب، مظهرا التقت فيه األفكار والشواغل وط    
 .. العديد من املراحل وفرتات زمنية خمتلفةعرب ومرورها الفن بألوان من املواضيع والقضايا ودروب اخلطاب،صبغ هذ

  : الرواية عند العرب-2-2
ت أعمال عديدة البعض ظهر إذ أّما نشأة الّرواية يف األدب العريب فيعود إىل بداية عصر النهضة احلديثة، 

  .والبعض خمتلف منها متشابه
القرن التاسع عشر ميالدي وجاءت تعود نشأة الرواية إىل االتصال والتأثر املباشر بالغرب بعد منتصف     

من  األعمال الروائية  أغلب ، وترمجوا على أيدي بعض املثقفني اللبنانيني والسوريني واملصريني الذين زاروا الغرب
 ة مزدوجة، فهي أثر متأخر لألدب العالمي، الذيدة بإعاقو ولدت الّرواية العربية مز «ف.االجنليزيةو الفرنسية 

ة المنتصرة أن يكون عالميا، وهي كتابة وافرة إلى ادالذي شاءته اإلر ، من األوروبيهو صورة أخرى عن الز 
: حقل اجتماعي لم يعرف نثر المجتمع البرجوازي، فتشير الوالدة القيصرية في هذا الحال إلى عنصرين

                                                           
  .07م، ص2002من تاريخ الّرواية، احتاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، : حنا عبود 1
  .16م، ص2000الّرواية مقوماا ونشأا يف األدب العريب احلديث، مركز النشر اجلامعي، تونس، د ط، : الصادق قسومة 2
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على  توقد يفتقر إلى فضاء ثقافي أدبي مالئم له، ونخبة ثقافية أيقضها التعبير فانفتح جنس أدبي حداثي
  1.»رابطواالضجديد ملتبس، وحاورته مثّقلة بالفنية 

 ربية، باعتبار أن الغرب هم ا الغونفهم من هذا القول بأّن الّرواية العربية جاءت نتيجة احتكاكها بنظري
ارتبط هذا اجلنس األديب يف البداية برتمجة بعض األعمال القصصية، حيث ف، الروائي بق إىل اجلنس األديباألس

ترمجت بعض الّروايات عن الفرنسية خاصة وكانت هذه الرتمجة حمرفة حينا وغري وافية، وأول عمل روائي معّرب هو 
تحت عنوان ، وقد ترجمها بطرس البستاني )م1731-م1660" (ديفوادانييل "" روبنسون كروزو"رواية«
م ثم ظهرت أعمال مترجمة 1835، وقد نشرت هذه الرواية سنة "التحفة البستانية في األصفار الكروزية"
ونشرها " ردة شيدبشا"وقد ترجمها " دي مونت كريستو كونت"ل " بألكسندر دوما األ"خرى مثل رواية أ

  2.»م1871في القاهرة سنة 
كما حققت الّرواية مكانة مسحت هلا بأّن تتقلد مراكز عاملية، وجند العديد من الّروائيني العرب، قد 

رواية فنية يف تاريخ األدب حتصلوا على جوائز مهمة وعاملية، و تعّد مصر رائدة يف هذا اال وذلك بظهور أول 
م، حيث تعترب أول حماولة 1914عام  الصادرة" حممد حسن هيكل"ل " زينب"وهي رواية  املصري والعريب ،

  .ناجحة للمفهوم الفين احلديث للقصة لتوفرها على العناصر الفنية اليت تعتمد عليها القصة 
 ودفع ا" جنيب حمفوظ"وقد نشأت الّرواية العربية وحتددت مساا كفن متميز يف فرتة الستينات على يد 

دفعة قوية إىل األمام وفتح أفاقا واسعة حنو التطور واستطاع أن يؤسس للّرواية العربية وبداية مرحلة جديدة ظهرت 
الذي  االجتاهحيث استلهم أحداثه من اتمع ويضم أثر هذا  الرومانسيعلى أثره اجتاهات عّدة من بينها االجتاه 

علي "و " جورجي زيدان"العريب يف أعمال  الرتاثقى رموزه من تيث اسيعين بقضايا اتمع جند الّرواية التارخيية، ح
  3."جنيب حمفوظ"و" اجلازم

قدم أّن  رحلة الرواية عند العرب من النشأة إىل التأسيس كانت بداية بالتقليد عن طريق تنستنتج مما 
حيث أصبحت الرواية  الرتمجة، مث انتقلت إىل التخلص من التبعية وانطلقت حنو إبداعات جديدة وجتديدية،

مكيفة مع معطيات الواقع العريب، وأصبحت حتتل حّيزا كبريا من جمموع النتاج األديب العريب خاصة يف املراحل 
 .املتأخرة

 
 
 
  

                                                           
  .40-39 م، ص2004، 1لبيضاء، املغرب، ط كز الثقايف العريب، الدار ااملر نظرية الرواية والرواية العربية، :لرواية وتأويل التاريخا: فيصل دراج 1
  .81ص، الرواية مقوماا ونشأا يف األدب العريب احلديث: الصادق قسومة 2
  .40، صم2008، نوفمرب، 18طالئع القصة والرواية، جملة الثقافة، ع: حممد صاحل اجلابري 3
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  :الجزائريةنشأة الّرواية  - 3
  االجتماعيزل عن الوضع شأة وتطور الّرواية اجلزائرية مبعال ميكن بأي حال من األحوال تناول ن

والسياسي للشعب اجلزائري، ذلك أّن هذا الفن األديب كغريه من الفنون األخرى ال ينبت يف الفضاء إال بوجود 
  .تربته، وبقدر خصوبة هذه الرتبة تكون جودة اإلنتاج، وخصوبة الرتبة يعين وجود نضج ووعي

معظم أن اية، إذ جند األعمال األدبية، وخاصة الّرو على حيث كان لتاريخ الشعب اجلزائري وقع كبري 
للواقع املعيش، مما أّدى إىل ظهور روايات اتسمت بالضعف اللغوي والتقين يف بادئ  ات كانت انعكاساالّرواي

م، وهي  رواية 1849اليت كتبها سنة " إبراهيمحممد بن "ل " العشاق يف احلب واالشتياق"األمر، مثل حكاية 
يتحفظ يف اعتبارها رواية، والسبب يف ذلك " عمر بن قينة"الفنية، فنجد  جزائرية لكنها مل ترقى إىل مستوى الّرواية

وهذا راجع إىل مصادرة املستعمر ألمالك املؤلف، . يعود إىل ضعفها اللغوي وعدم وجودها يف الساحة األدبية
 شكل رحالت ذات طابع قصصي منها ثالث رحالت«وأمالك أسرته واضطهادها، مث تبعتها حماوالت أخرى يف 

هور الّرواية يف ة لظروف املستعمر أّدى إىل تأخر ظونتيج ،1»م1902م، 1852م، 1878إلى باريس سنوات 
  .الساحة األدبية ووجود فئة قليلة جدا من األدباء املتتبعني هلذا اجلنس نشأة وتطورا

" غادة أم القرى"بعد ذلك ارتقت الّرواية إىل املستوى الفين حديثا لشخصيات وصياغة ولغة ممثلة يف رواية 
وأهدافها للمرأة اجلزائرية اليت   ،اليت رصد فيها معاناة املرأة العربية عامة واحلجازية خاصة،"أمحد رضا حوحو"ل
" عبد ايد الشافعي"ل" الطالب املنكوب"رواية  تلتهام، مث 1947وكان ذلك سنة  نت ال تبتعد كثريا عنهاكا

م، واليت تصور حياة طالب بتونس يقع يف حب فتاة تونسية، وال ميكن عّد هاتني احملاولتني إال 1951سنة 
  2.قصتني مطولتني ليس غري، ألن الرواية أكثر تفصيال وأوسع نظرة وأمشل يف الزمان واملكان

وبعد هذه الّرواية جاءت فرتة االستقالل م، 1957سنة  "الدين بوجدرةنور "ل  "احلريق"مث تلتها رواية 
وما بعده، واليت مجدت فيها األعمال األدبية بصفة عامة، والرواية بصفة خاصة، نظرا لألوضاع املزرية والصراعات 

ا يف الدول احملتدمة بني األحزاب مما انعكس سلبا على اإلنتاج األديب وهي فرتة ليست بالقليلة مقارنة بنظري 
يعطينا أسباب عدم " واسيين األعرج"األخرى، ولكنها كانت الرتبة اخلصبة النطالق الّرواية من جديد، حيث جند 

ألن الظرف التاريخي بكل مفارقاته االقتصادية و االجتماعية «ظهورها يف الستينات وتأخرها إىل السبعينيات 
كن لتساعد وال لتسهم في ظهور الّرواية، وكونها خلقت التربة والثقافية، زيادة أن ثقافة األديب نفسه لم ت

  3»األولى التي ستبنى عليها أعمال أدبية فيا بعد خصوصا مع التحوالت الديمقراطية في بداية السبعينيات

                                                           
  .197س، ص ، د2ارخيا، وأنواعا وقضايا، وأعالم، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طيف األدب اجلزائري احلديث ت: عمر بن قينة 1
  .117ص م،1983النثر اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : حممد مصايف 2
 م،1986ية اجلزائرية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر، حبث يف األصول التارخيية واجلمالية للروا: واسيين األعرج 3

  .111ص
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عبد احلميد "فنية الناضجة وذلك من خالل أعمالوتعد مرحلة السبعينات املرحلة الفعلية لظهور الّرواية ال
". طاهر وطار"ل" الزلزال"و " الالز"و" حممد عرعار"ل" ه الرّياحو ما ال تدر "و" جلنوبريح ا"يف رواية "هدوقةبن 

من قبل  املبذولةفبظهور هذه األعمال أصبح ممكنا احلديث عن جتربة روائية جزائرية جديدة نتيجة اهودات 
من االنفتاح احلّر على اللغة العربية وجعلهم يلجئون  االستقالل مكّن اجلزائريني باحثني، إذ أّن العقد الذي تليال

إىل الكتابة الروائية للتعبري عن تضاريس الواقع بكل تفاصيله وتعقيداته، سواء كان ذلك بالرجوع إىل فرتة الثورة 
ياة املسلحة أو الغوص يف احلياة املعيشية اجلديدة جتلب مالحمها من خالل التغريات اجلديدة اليت طرأت على احل

1.السياسية واالقتصادية والثقافية
 

ألرضية ا "عبد احلميد بن هدوقة"ل" اجلنوب ريح"و " الطاهر وطار"ـل" الالز"ميكننا اعتبار رواييت 
و " رشيد بوجذرة"و " مرتاض املالكعبد "الصحيحة لتأسيس وبداية رواية جزائرية باللغة العربية، مث تلتها كتابات 

  .ومن تالهم بعد ذلك من املبدعني" عالوة وهيب"و " عالوة لوجادي"و " حممد مصايف"
، وكانت مبثابة مرآة عاكسة لألوضاع الواقعي االجتاهعلى الرواية اجلزائرية يف فرتة السبعينيات طغى 

" حممد ديب"اليت عرفتها اجلزائر، ومن هؤالء الكتاب يف بالدنا الكتاب باللغة الفرنسية ك واالجتماعية االقتصادية
  .2نضاهلا وفق الّرؤية والثورية  االلذان استطاعا أن يربزا التناقضات البورجوازية الفرنسية ويصحح" كاتب ياسنيو  
" الالز"أكرب ممثل للواقع وذلك من خالل أعماله " الطاهر وطار: "أّما كّتاب الرواية بالّلغة العربية فنجد 
" الشمعة والّدهاليز"، و)م1980("وت والقصراحل"، و)م1978"(عرس بغل"، )م1976"(الزلزال"، )م1972(
، وغريها ممّا يظهر القوة الالحمدودة للتعبري يف الواقعية االشرتاكية اليت تتيح لكل النماذج البشرية التعبري )م1995(

  3.عن موقفها ووعيها وحالتها من خالل واقعها الطبقي املعيش
، فمن التسعينات ني إىل التعبري عن الوضع الرّاهنحتولت يف مرحلة السبعينات أعمال للكّتاب اجلزائري

ايام عن احلالة الرّاهنة أضحى الكاتب يعاجل األزمنة، وحتوالت اهتمام جّل الّروائيني اجلزائريني إىل التعبري يف رو 
مشكلة بذلك جيال جديدا خمتلفا عن اجليل الذي سبقه، ومن  ،4عيشها البالء والشعب يف الوقت نفسه اليت ي

" محيد عبد القادر"ل" االنزالق"، و)م1993" (رشيد ميموين"ل"اللعنة"رواية : ألعمال الروائيةهر اأش
، )م2002" (حممد ساري"ل " الورم"، و)م1999" (سعدي إبراهيم"ل" فتاوى من زمن املوت"، و)م1998(

الطبعة العربية ) م1999(عة الفرنسية، الطب) م1996" (حارسة الظالل"منها إىل أعمال واسيين األعرج  باإلضافة
  .وغريها من األعمال

                                                           
  .39الرؤية والبنية يف روايات الطاهر وطار، ص: بوديبة إدريس 1
  .483اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر، ص: واسيين األعرج 2
  .47ص م،1989ط،  اجلزائر، دجتربة الكتابة الواقعية، املؤسسة الوطنية للكتاب، : ، الطاهر وطاراألعرجواسيين  3
العنف يف الرواية جيل األزمنة، امللتقى الثامن للرواية عبد احلميد بن هدوقة، دار األمل للطباعة والنشر  وإشكاليةهاجس احلداثة : حفناوي بعلي 4

  .123م، ص2004والتوزيع، اجلزائر، د ط، 
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ميكن القول أن الرواية اجلزائرية نشأت متكئة على واقع العيش يف خمتلف نواحيها السياسية، واالجتماعية، 
 ال أا سامهت بشكل فعال يف ثراءواالقتصادية، وعلى الرغم من قلة األعمال الروائية يف الساحة األدبية اجلزائرية، إ

  .ساحة بأعمال تستحق الذكرهذه ال
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  :في مفاهيم السرد: أوال
للغة، مث  أداءشامال لكل م النقاد بدراستها، باعتباره مصطلحا ع اليت اهتاملواضي يعد السرد من أهمّ 

اخل، ويعود الفضل يف ...والروايةكالقصة  مجيع األجناس األدبية جتاوزها ليشمل األدب قدميا وحديثا، ويضم الّسرد
" خلرافية الشعبيةاحلكاية ا"يف عمله املوسوم  "فالدميري بروب" الّروس خاصة مع أعمال الشكالنينيإىل  هظهور 

  .والبنيوية كالسيميائية احلديثةلتطور من خالل اهتمام النظريات النقدية ليحظى بعد ذلك با
كيف اهتم : رد لنتوقف بداية مع حدود املصطلحإىل تقدمي أبرز املصطلحات اخلاصة بالسّ  وهذا ما يدفعنا

  .رد؟ وما هي أهم مكوناته؟قاد بالسّ النّ 
 مفهوم السرد  -1

  :لغة-أ
ال جنده قد ورد يف مفاهيمه،أوّ  تحظي مصطلح السرد بعناية كبرية من طرف النقاد، لذا تعّددت واختلف  

ُر َوَأْلَنا َلُه الَحِديدَ ﴿وجلّ بقوله عّز القرآن الكريم  َنا َداُووَد ِمنا َفْضًال يَا ِجَباَل أوبي َمَعُه َوالطيـْ َأن )10(َوَلَقْد َآتـَيـْ
َر ِفي اْلسْرِد واْعَمُلوا َصاِلحًا ِإني ِبَما تـَْعَمُلوَن َبِصيرُ  سورة سبأ اآليتني 1﴾)11(ْاعَمْل َسابَِغاٍت وُقد

)10)(11.(  
ل مفاهيم حتلّ و اليت باتت تفسر  روحجمموعة من التعريفات والشّ ا تناول أصحافعاجم العربية،ا يف املأمّ 
، تَأِتي به مْشتَـَقا شيء ماالسُرُد  هو تـَْقِدَمة الشيء إلى  «"بن منظورال" "لسان العرب"يف إذ وردرد، متنوعة للسّ 

: إذ تَابـََعه، و ُفالٌن لَيْسرد الَحديَث َسْرًدا: َسْرداً  هُ دُ سرِ ويَ : ويُقال َسَرَد الَحديثَ . ابعابعُضه في َأثَر بَعض ُمَتتَ 
الَحديث أي يُتابَِعه وَيْستَـْعِجُل  لم َيُكن السْردُ : إذ كان َجيد السياق له، ومنه كالمه صلى اهللا عليه وسلم

  2»ا َوالُّه وتَابـََعهفيه، وَسْرد القرآن، تَابَع ِقراَءته في َحَذِر منه، َسَرَد ُفالن الصْوَم إذ
تابع من خالل هذا التعريف اللغوي نستنتج بأّن الّسرد هو تداخل العناصر مع بعضها البعض، وهو التّ 

الذي يعين رواية احلديث متتابع األجزاء، ومتماسك مع بعضه البعض، ومتناسق لكي يكون احلديث يف سياق 
  .دجيّ 

، هُ لَ ثْـ مِ  يدُ رِ شْ ت ، اليمِ دِ ي األَ فِ  زُ رْ الخَ  :دُ رْ الس «:مبعىن "حاحالصّ "كما وردت كلمة السرد يف قاموس
ي ا فِ هَ بعضِ ق لْ ل الحَ اخُ دَ تَ  وَ ا، وهُ هَ جُ سْ نَ  :اهَ ردٌ ة سَ ودَ رُ سْ مَ  زُ رْ ، والخَ ادُ رَ ك السّ ذلِ به، وكَ  زُ رَ خْ ا يُ مَ : دُ رِ سْ والمَ 

                                                           
  ).11) (10(اآليتني : سورة سبأ: القرآن الكرمي 1
  .211، ص)د.ر.س(لسان العرب، مادة : ابن منظور 2



 الفصل األول جماليات السرد وقضاياه
 

15 

 

ق، لْ ر الحَ ائِ وع وسَ رُ ع للد امِ جَ  ماسْ  ردُ الس فة وبِ قُ ثْـ المَ  عُ ْر الد  :ةودَ رُ سْ المَ  عُ ْر الد ، وَ بُ قْ الثـ : درْ الس : الُ قَ ويُـ  بعضْ 
  1.»هُ اق لَ يَ الس  دَ ي جَ  انَ ا كَ ذَ داً، إِ رْ يث سَ دِ الحَ  دُ رَ سْ ن يَ َال وفُ 

و احلديث اجليد، يدور يف حلقة واحدة وهي  غوينيعند اللّ  من خالل ما تقدم يتضح لنا بأّن السرد
  .البعضبها ضديث بعأطراف احلالسياق الذي يربط 

  :اصطالحا -ب
لة، م حدثًا أو جمموعة من األحداث الواقعية أو املتخيّ ذي يقدّ الّ ، رد الروائي تسمية لذلك الغرضالسّ  يعدّ 

ث وأفعال تتطلب وجود سببية افالوظيفة السردية يف الرواية تقدم سردًا روائياً، وأحد ،وذلك بواسطة اللغة املكتوبة
ومن ذلك وجود ضرورة لشخصيات وأشياء وهي  ،متمثلة يف وجود طاقة إنسانية، ووجود حميط إنساين يؤطرها

  .العناصر األساسية احملركة لدميومة السرد الروائي
امينه، ويكون مضص وعالقته و ج املتماسك مبختلف خيوط النّ يالنس تالحمواية يشكل رد يف الرّ فالسّ 

عكس تفهذه األخرية  ،ًا على كل ما هو حركي داخل الزمن، أي كل ما هو مرتبط باألحداث املدركةرد منصبّ السّ 
  .ة أو احلكاية أو الروايةقصتقدماً يف أجواء ال

 معجم"يفد جاء ة كربى يف ضبط مفهوم حمدد له، فققاد عنايارسني والنّ العديد من الدّ  أوىلدى لِ 
وهو  ،هو فعل يقوم به الّراوي الذي ينتج القصة رد أو القصّ السّ «"لطيف زيتوين"ل"مصطلحات نقد الرواية

رد هو الخيارات التقنية التي يتم من خاللها تحويل الحكاية فالسّ (...)يقي أو خيالي ثمرته الخطابفعل حق
  2.»إلى قصة فنية، وهو يشمل الّراوي والمنظور الّروائي وترتيب األحداث

رد من صنع الراوي املنتج للقصة بنوعيها اخليالية أو احلقيقية سعيا السّ  عريف أنّ التّ هذا خالل ضح من يتّ 
  .مكانية احمليطة بهه يفسح اال للتوسع يف الظروف الزّ يف حتقيق اخلطاب، كما أنّ 

: أوهلما امة الذي حيمل دعامتني أساسيتنييقوم على احلكي ع: "دانيحميد لحم"مفهوم السرد عندأّما 
وتسمى هذه  .أن يبني الطريقة اليت حتكى ا تلك القصة :وثانيهما ،ةنيّ تضم أحداثًا مع حيتوي على قصة ماأن 

القصة عن طريق هذه القناة نفسها، وما تخضع له من  هو الكيفية التي تروى بها« :ردالطريقة سردًا فالسّ 
  3.»مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي والمروي له، والبعض اآلخر متعلق بالقصة ذاتها

األحداث كما  إيرادفالّسرد إذن متعلق بتقنيات القصة وترتيب أحداثها، إذ أّن القاّص غري جمرب على 
دمي والتأخري، وهذا ما يعرف بتقنية الّسرد ومن يقوم ذه لتامة يف الّتقوإّمنا له احلرية اجرت مرتبة يف احلكاية، 

  .العملية هو الرّاوي
                                                           

م، مادة سرد، 2008/ ه1429، 3والنشر والتوزيع، بريوت، ط املعرفة للطباعةدار  ،"الصحاحمعجم : "اإلمام إمساعيل بن محادة اجلوهري  1
  . 488ص

  .105، صم2002، 1معجم مصطلحات نقد الّرواية، مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار للنشر، بريوت لبنان، ط: زيتوين لطيف 2
  .45، صم1991، ، 3األديب، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط نية النص السردي، من منظور النقدب :حلمداينمحيد 3
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) م1969(عام ) م2007- مT .Todorov ()1939("تودوروف"والسرد هو مصطلح نقدي وضعه
مصطلح  ومع أنّه. من أجل الّداللة على علم الّسرد الذي أخذ يشغل حّيزا واسعا من اهتمام النقاد والّدارسني

القدمية تعود إىل زمن  حديث االستخدام لكّنه ليس وليدا جديدا بني ضروب اآلداب الغربية ألّن أصوله
موانئه وآلياته احملددة يف بنية الرتكيب  إرساءوهلما فضل كبري يف تطور هذا العلم ويف " أرسطو"و"أفالطون"

أو أحدث أو خبر أو أخبار سواء كان  ،فالسرد هو المصطلح العام الذي يشتمل على قص حدث«اإلبداعي
ذلك من صميم الحقيقة أو من ابتكار الخيال على أن يراعي القاص في كال الشكلين مبدأ إثارة المتعة 

  1.»الفنية عند المتلقي
أن الّسرد يعرف بأنه سرد حلدث ما أو جمموعة من األحداث واألخبار حقيقية  : وشأن هذا التعريف

  .نّه نسج كالم يف صورة حكيكانت أم خيالية، كما أ
يف  )م1970- مVladimir Propp()1895("فالدميري بروب"عّرف الّسرد هو  غري أّن أول من

فالوصف بنية «، أثناء حبثه عن أنظمة التشكيل الداخلية)م1928(سنة " مورفولوجيا احلكاية الشعبية"كتابه
تحديد وحدة قياس في دراسته للحكاية تتمثل في الوظيفة، أي الفعل الذي تقوم به  سردية حاول بروب

  2.»شخصية من شخصيات الحكاية واستخراج إحدى وثالثين وظيفة 
السردية وذلك من خالل اجلهود  بنيةأعمال الشكالنيني الروس هي الطريقة اليت مهدت لدراسة الهنا يتبّني لنا أّن  

  .وحتليالته املختلفة" بروب"ا واألحباث اليت قام 
يمكن أن «: يف قوله عن السرد)م1980- مRoland Barthes) (1915("روالن بارت"يصرح
بواسطة اللغة المستعملة شفاهة كانت أو كتابية، وبواسطة الصورة، ثابتة أو متحركة، وبالحركة  يؤدي الحكي

رافة واألمثولة والحكاية وبواسطة االمتزاج المنتظم لكل هذه المواد، إنه حاضر في األسطورة والخ
، وفي الزجاج المزوق، والملحمة والتاريخ والمأساة والدراما والملهاة، واإليماء واللوحة المرسومةوالقصة،
  3.»واألنشطة المتنوعة والمحادثات والسينما

الّسرد يشمل كل األنواع األدبية مبختلف أشكاهلا وهيئاا، : يسجل هذا القول مفهوم خاص هو أن
  .املنتظمة فيها، واملكتوبة منها أو احملكية أو املصورة، أو املمثلة كلها معا، فالسرد يدخل يف مجيع الفنون

السرد كما قيل عنه سلفا هو عملية تواصلية يتم من خالهلا احلكي أو القص ووسيلتهما اللغة، على اعتبار أّن 
العمل السردي ينشأ عن فن الّسرد الذي هو «يرى بأّن "مرتاض المالكعبد "طبيعة لفظية، فالّسرد ذو 

                                                           
  .198معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، ص: وهبة، كمال املهندس جمدي1
  .20، صم2004، جانفي 1نظرية السرد احلديثة، جملة السرديات، خمرب السرد العريب، قسنطينة، العدد: حممد ساري 2
  .19م ، ص1997، 1لبنان، ط -، بريوت -مقدمة للسرد العريب- الكالم واخلرب: سعيد يقطني 3
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ه شخصيات محّدد، تنهض بتمثيلانجاز اللغة في شريط محكي يعالج أحداثا خيالية في زمن معين وحّيز 
  1.»يصمم هندستها مؤلف أدبي

من خالل ما سبق ميكن القول أّن الّسرد هو الطريقة اليت حتكى ا القصة وتقدم يف قالب استهالكي 
القصة حىت  للمتلقي، بغض النظر عن طبيعة هذه الصيغة واقعية كانت أم خيالية، فاملهم هو الكيفية اليت تنسج ا

  .ور القراءهتالقي استحسانا وقبوال لدى مج
  عناصر الّسرد-2

اصل بني يعّد احلكي بالضرورة قصة حمكية يفرتض وجود شخص حيكى وشخص حيكى له؛ أي وجود تو 
  .عبارة عن العناصر األساسية للّسرد ووه ،2ثان يدعى مرويا له  طرف أول يدعى راويا وطرف

  :حو التايلواليت يتم توضيحها على الن
  :الّراوي-أ

الشخص الذي يروي الحكاية  أو يخبر عنها سواء يقتنع بصوت «إنّه ذلك " روالن بارت"يعرّفه 
  3»سيستعين بضمير ما، يصوغ بواسطته المروي

متخيلة يفرتض أّن يتلقاها متلق أو عاتقها مهمة سرد أحداث حقيقية أو فالرّاوي شخصية روائية، حتمل على 
  .أكثر

األداة أو تقنية القاص في تقديم العالم المصور، فيصبح «: فهو) الّسارد(كما يسمى كذلك الرّاوي 
مرسومة على صفحة عقل أو ذاكرة أو وعيا إنسانيا مدركا، ومن ثم يتحول العالم  إنسانيةهذا العالم تجربة 

  4.»القصصي من كونه حياة إلى كونه خبره أو تجربة إنسانية مسجلة تسجيال يعتمد على اللغة ومعطياتها
يعين ذلك أنّه شخصية خيالية كباقي الشخصيات األخرى الثانوية كمنطلق للسرد يف العامل احلكائي 

  .كناية يف احلكي، مبعىن أّن غيابه مستحيل باعتباره موضوع الّسرد) السرد(
  :المروي له-ب

وهو الذي يتلقى رسالة الراوي سواء كان معنيا ضمن البنية أم كائنا جمهوال، وقد يكون اتمع أو قضية 
  5.»الّراويأنّه الطرف الذي يتلقى الّرواية ويكون موقعه مقابال لموقع «أي أو فكرة خياطبها 

 .إذ أنه ال ميكن أّن يوجد قص أو حكي دون راوي ومتقبل

  

                                                           
  .219، ص)حبث يف تقنية السرد واملعرفة(يف نظرية الرواية: مرتاض املالك عبد 1
  .45بنية النص السردي، ص: داينمحيد حلم 2
  .181، صم2005، 1لياس خوري، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، طإالبناء السردي يف روايات : عالية حممد صاحل 3
  .45بنية النص السردي، ص: حلمداينمحيد  4
  .303ط، دس، ص طرائق حتليل القصة، دار اجلنوب للنشر والتوزيع، د: سومةالصادق ق 5
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  :المروي-ج
فضاء من الزمان  طرهويأوهو كل ما يصدر عن الرّاوي وينتظم جمموعة من األحداث يقرتن بأشخاص 

1العناصر حوله هر املروي واملركز الذي تتفاعل كلواملكان، وتعد احلكاية جو 
 

  
المبني : القصة، المستوى الثاني هو وهو المادة الخام في: المتن«: هناك مستويات يف املروي وهي

ويمثل العمليات المستخدمة لنقل تلك المواد، فالمواد ثابتة، أما الكلمات والوسائل التقنية، فيمكن أن 
  2.»بطرق متنوعة تنافس كيفية السرد دون افتراض مادة ثابتة يمكن تقديمهاتتنوع، وال يمكن أن 

  :أنواع السرد-3
يعترب الّسرد عنصرا من عناصر الّرواية، وهو من أهم الوسائل اليت يعتمدها الكاتب لينقل األحداث 

وقد حتدث بعض الدارسني والباحثني عن أنواع السرد،  حبيث مّيزوا أربعة أمناط من السرد الروائي، . والوقائع للقراء
  :واليت متثلت فيما يلي

  ultérieure:التابعالسرد -أ
وهو السرد الذي جنده أكثر رواجا يف أغلب الّروايات وأكثرها توظيفا، وفيه يشري الرّاوي إىل أنّه يروي 

أي السرد الذي يقوم فيه الراوي بذكر «التابعأحداث وقعت يف ماضي بعيد أو قريب، فهو السرد الذي 
حصلت قبل زمن السرد بأن يروي أحداث ماضية بعد وقوعها وهذا هو نمط التقليدي للسرد  أحداث

  3.»انتشارابصيغة الماضي وهو إطالقاً النوع األكثر 
مبعىن رواية أحداث  ليت يسردها الراوي قبل زمن السرد؛وذا نقول بأن السرد التابع هو تلك األحداث ا

د هذا النوع من السرد هو األكثر طغيانا يف املسرودات القصصية ووقائع حديث يف صيغة املاضي، كما جن
  .والروائية

  Antérieure:السرد المتقدم-ب
  4.»يقدم األحداث زمنيا ويقدم أغلبه على صيغة المستقبل«ويقصد ذا النوع السرد الذي 

يقوم الراوي بسرد أحداث سابقة حلدوثها من خالل توظيفها للزمن املستقبل مبعىن أن  :يتبني من خالل هذا القول
 .األحداث تسرد مسبقا قبل الزمن املفروض وقوعها فيه

  
  Simultanée: السرد اآلني -ج

                                                           
  .08، صم2005، 1موسوعة السرد العريب، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، ط: عبد اهللا إبراهيم 1
  .12موسوعة السرد العريب، ص: عبد اهللا إبراهيم 2
  .101مدخل إىل نظرية القصة حتليال وتطبيقاً، الدار التونسية للنشر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د ط، د ت، ص :املرزوقي ومجيل شاكر مسري 3
  .17م، ص2003، 1السيد إمام، للنشر واملعلومات، ط: قاموس السرديات، تر: جريالد برنس 4
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زمن األحداث  نفس أي حيدث افرتاضا يف يه كالم الرّاوي مع جريان احلديث؛وهو الزمن الذي يتطابق ف
ه يأتي وذلك ألنّ «ملروية، والسرد اآلين هو النوع األكثر بساطة دون تكلف تتطابق فيه احلكاية والسرد واملواقف ا

  1.»، أي أّن أحداث الحكاية وعملية السرد تدور في آن واحدالحكايةزمن  في صيغة الحاضر أو اآلن، مع
أن السرد اآلين يأيت يف صيغة احلاضر أو معاصر لزمن احلكاية، هو الذي تدور فيه األحداث  مبعىن  

  .املسرودة وعملية السرد الروائي يف زمن واحد، وذا يتحقق التوازي بني أحداث احلكاية وعملية السرد
  Intercalée: السرد المدرج -د

ويكون يف فرتات احلكاية، وهذا النوع هو األكثر تعقيدا، إذ ينبثق من أطراف عديدة، ويظهر يف الرواية 
القائمة على تبادل رسائل بني الشخصيات املختلفة، حيث تكون الرسالة يف نفس الوقت وسيطا لسرد، ويكون 

  2.رسل إليهوكوسيلة تأثري يف امل اجنازيهعنصرا يف العقدة، أي أّن الّرسالة قيمة 
خليط من السرد األحداث وقت وقوعها وأحداث بعد وقوعها،  السرد املدرج هو: يفهّم من خالل هذا القول أنّ 

  النوع من احلكي تتداخل عدة أزمنةوذا نستنتج أن يف هذا 
  مكونات السرد: ثانيا

I /الشخصية:  
الشخصية باعتبارها حمرك للعمل الفين، إذ متثل قطب يتمحور حوله اخلطاب  تتنوع وختتلف مفاهيم

االجتاه الّروائي الذي يتناول دراستها واحلديث عنها، وذلك نظرا  باختالفالّسري، ويكمن هذا االختالف 
  .للمكانة اليت حتتلها الشخصية بعالقتها يف اخلطاب الروائي، وعالقتها بالقارئ أيضا

  :مفهوم الشخصية -1
  :لغة-أ

الشْخص جماعة َشَخَص «:ما يلي) مادة شخص" (ابن منظور"ل "لسان العرب"جاء يف معجم 
فقد رَأْيُت  وكل َشْيء رأيُت ِجْسَمانه...اإلنسان وَغيـَره ُمذََكر أو الَجْمُع َأْشَخاص َو َشْخٌص َو َأْشخاص

  3.»الشْخص ُكل ِجسم له  اْرتَِفاع و ظُُهور، والمَراد به إثْباُت الذات فأْسَتِعير لها َلْفظ الشْخص...َشْخصً 
ر أم أنثى، كل ذات بغض النظر عن كل جنس ذك  تطلق على" الشخص"فهم من هذا القول بأّن لفظة ن

 .وكلما رأيته شكله أو جسمه فكأمنا رأيت شخصه
  

  :اصطالحا -ب
                                                           

  .108مدخل إىل نظرية القصة، ص: مجيل شاكرو رزوقي املمسري  1
  .102، 101، صمدخل إىل نظرية القصة: مجيل شاكرو رزوقي املمسري  2
  .36، ص)ص خ ش(لسان العرب، مادة : ابن منظور 3
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تعين هذه الكلمة القناع " Persona"يعود أصل كلمة الشخصية إىل اشتقاقها من األصل الالّتيين 
ظهر معني أمام الناس، فيما يتعلق مبا يريد الظهور مب ثيل دور وكان يريدمالذي كان يلبسه املؤلف، حيث يقوم بت

به األساس تدل على المظهر الذي يظهر  وقد أصبحت هذه الكلمة على هذا«. أن يقوله، أو يفعله
 المختلفة التي تقوم بها على مسرح الشخص، ولهذا تكون الشخصية ما يظهر عليه الشخص في الوظائف

  1.»الحياة
، وهي العنصر الفّعال الذي يساهم يف احلدث، يؤثر فيه الروايةركن أساسي من أركان  شخصيةتعترب ال

، ودون الشخصية يفقد كل من الزمان واملكان معنامها وقيمتهما، فاحلوار هو حديث الّشخصية، ويتأثر به
  .واملكاين، فلها حضور مجايل خالق يف العمل الّروائي لزمايناوالّشخصية تتحرك ضمن الفضاء 
تلعب الّشخصية دورا رئيسيا ومهما في «: حيث يقول" نصر الدين حممد"وهذا على حد تعبري 

  2.»فكرة الّروائي، وهي من غير شك عنصر مؤثر في تسيير أحداث العمل الّروائي تجسيد
ساسي والقطب الذي يتمحور حوله اخلطاب السردي، وتعترب أهم أداة األرك احملنستنتج بأّن الّشخصية 

  .يستخدمها الّروائي لتصوير األحداث
الّشخصية أداة فنية يبدعها «: قولإذ ي ،فيضع تعريفات أكثر دقة للشخصية "مرتاض المالكعبد "أما 

المؤلف لوظيفة هو مشرئب إلى رسمها، فهي إذا شخصية ألسنية قبل كل شيء بحيث ال توجد خارج 
  3.»األلفاظ بأي وجه ال تعدو أن تكون كائنا من ورق

  4.»إّن الّشخصية لدينا كائن حركي حي ينهض في العمل السردي«كما يقول أيضا 
مييز بني الشخص والشخصية فيعطيها مفهوما : جند أنّه" عبد املالك مرتاض"لمن خالل هذين القولني 

دقيقا، فالشخصية هي العنصر احليوي لألحداث داخل العمل الّروائي، بل الركيزة األساسية هلذا العمل، فال يوجد 
  .سرد يف العامل بدون شخصيات

 :إذ وردت تصنيفات عديدة ملفهوم الشخصية وتتمثل يف 

 

 

  
  ":فالديمير بروب"تصنيف -أ                 

                                                           
  .11م، ص2005، 1أغراضها وفن التعامل معها، مؤسسة اقرأ، القاهرة مصر، ط-الشخصية، أنواعها: سعد رياض 1
  .20م، ص 1980 لطباعة العربية، السعودية، جوانية لالّشخصية يف العمل الروائي، دار الفيصل الثقاف: نصر الدين حممد 2
  .68، 67م، ص1990القصة اجلزائرية املعاصرة، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، د ط، : عبد املالك مرتاض3
ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية بن " زقاق املدق"مركبة لرواية  حتليل اخلطاب السردي، معاجلة تفكيكية سيميائية: مرتاض املالكعبد  4
  .126م، ص1995ون، اجلزائر، د ط، كنع
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  1.»دها في واحد وثالثين وظيفةاعتمادا على الوظائف التي تقوم بها الشخصيات في الحكايات حدّ «
  ":غريماس ألجيرداس"تصنيف  -ب               

ستة عوامل  جاء بالنموذج العالمي فأطلق على الّشخصية اسم العامل وحددها في«انطالقا من أحباث بروب 
  2.»المرسل، المرسل إليه، الذات، الموضوع، المساعد، المعارض: وهي

  ":فورستر"تصنيفات  -ج  
أنّها ال تستقر على أي حال أنّها متغيرة من آن ألخر، فهي «يقسمها إىل شخصيات معقدة األبعاد مبعىن 

  3.»شخصية بسيطة
  :"هنري جيمس"تصنيف  -د               

  :من حيث عالقتها باحلبكة على شكلني من الشخصيات فهايصنّ 
الشخصيات اخلاضعة للحبكة، ويسميها باخليط الرّابط، فتظهر لتقوم بوظيفة داخل التسلسل احلبكي - 

  .لألحداث
الّشخصيات اخلاضعة هلا احلبكة، وهي اخلاصة بالسرد السيكولوجي، وتكون غاية احللقات األساسية يف السرد - 

  4.الشخصيةخصائص  إلبراز
  ":تودوروف"تصنيفات  -ه    

  :قّسم الّشخصيات حسب الوظيفة إىل
  .وهي اليت تقتصر على مسات حمددة، فتقوم بأدوار حامسة يف بعض األحيان: الّشخصية املسطحة- 
  5.يناميةاليت تتوفر على أنساق متناقضة فهي شبيهة بالشخصية الدّ : الشخصية العميقة- 

  ":بحراويحسن "تصنيفات  - و    
  :صنف الّشخصية إىل ثالث أنواع

  .وجعلها تتمثل يف منوذج الشيخ املناضل للمرأة: منوذج الّشخصية اجلاذبة- 
  .واملستعمر واإلقطاعيتتمثل يف منوذج األب : ّشخصية املوهوبةمنوذج ال - 
  6.قسمها النموذج اللقيط ومنوذج الشاذ جنسيا: الشخصية ذات الكثافة السيكولوجية - 

                                                           
  .25بنية النص الروائي، ص: داينمحيد حلم 1
  .33، صاملرجع نفسه 2
  .215م، ص1990، 1نان، ط، املركز الثقايف العريب، بريوت لب)الفضاء، الزمن، الشخصية(بنية الشكل الروائي : حسن حبراوي 3
  .216بنية الشكل الروائي، ص  :حسن حبراوي 4
  .216 -215املرجع نفسه، ص 5
  .268 -267املرجع نفسه، ص 6
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على الرغم من االختالف املوجود بني النقاد حول ماهية : من خالل هذه التصنيفات نصل إىل أنّه  
حيث تتضمن باحلدث الّسردي . الّشخصية، إال أّا تبقى عنصرا هاما وأساسيا من العاصر املكتوبة للعمل الروائي

  .نيفها إىل فئات خمتلفةيف تص االختالفغري أّن هذا التصنيف املتعدد للشخصية أدى بالنقاد إىل 
 :أنواع الّشخصية -2

الّرواية يف عرفهم فن الّشخصية،  اية، بل يذهب بعض النقاد إىل كونتلعب الّشخصية دورا أساسيا يف الرو   
 االشخصية تلعب دور  يف الّرواية أو الواقع، كما أنّ  سواء وهذا ال غرابة فيه، ألّن الشخصية هي مدار احلدث

يف الّرواية وامللحمة والسرية ألّا تنتج األحداث بتفاعلها وصراعها مع الطبيعة والواقع، هلذا كان للّشخصية  ارئيسي
 .الّشخصية الرئيسية والشخصية الثانوية :عدة أنواع نذكر منها على سبيل املثال

 ):العميقة(خصية الرئيسية الشّ   - أ

هي « بأا" عباس إبراهيم"، إذ يرى الباحث ألحداث الّروايةتعترب الشخصية الرئيسية هي الركيزة األساسية    
التي تسيطر على النص الّروائي بقوتها وجاذبيتها فتعمل على التأثير في القارئ وتشويقه من أجل تتبع 

  1.»األحداث من أول الّرواية إلى آخرها، وهي الّشخصية التي تدور حولها األحداث من البداية إلى النهاية
ري يف القارئ هذا الباحث أمهية للّشخصية يف النص الّروائي، ذلك من خالل املهام اليت تقوم ا من تأث أعطى   

  .اإلنسانية واقفوتقدمي تشخيص للم
كما متثل الشخصية الرئيسة الّشخصية الفنية اليت سيضفيها القاص لتمثل ما أراد تصويره أو ما أراد التعبري عنه من 

وتتمتع الّشخصية الفنية المحكم بناءها الستقاللية في الرأي، وحرية في الحركة داخل «أفكار وأحاسيس 
  2.»مجال النص القصصي

خالل ما ذكر سابقا نصل إىل أن الشخصية الرئيسية متعلقة مبسألة البطل يف الرواية، حيث تقوم بدور  ومن  
  .رئيسي فيها إىل جانب أشخاص ذوي أدوار ثانوية، وتكون حاضرة من البداية إىل النهاية

 ):المسطحة(خصية الثانوية الشّ   - ب

ى مساعدة ذات أدوار ثانوية باعتبارها معيارا ومؤشرا لّشخصية الرئيسية جند شخصيات أخر إىل جانب ا
مة لها، فتتفاعل وتتوازن معها، وقد قد تكون صديقة لها أو متمّ «به الّشخصية الرئيسية خيتلف عّما تقوم 

تكون أحد اللذين يظهرون بين الحين واآلخر للتعليق على األحداث فتنهض بدور المنافس والمنازل 
  3.»خصية الرئيسيةللشّ 

                                                           
  .157، صم2002ط،  ، املؤسسة الوطنية لالتصال والنشر والتوزيع د)دراسة يف بنية الشكل(املغربية تقنيات البنية السردية يف الّرواية: عباس إبراهيم 1
  .45، صم2009تطور البنية الفنية يف القصة اجلزائرية املعاصرة، دار القصبة للنشر، اجلزائر، د ط، : شريبط أمحد شريبط 2
  .191م، ص2005صالح رزق، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : ، تر)مدخل إىل تقنيات التفسري( قراءة الّرواية: هينكلب روجر  3
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من الشخصيات الرئيسية، لكن  وقد تؤدي الشخصيات الثانوية أدوارا جتعلها تكشف عن جوانب عديدة
ال تبلغ من األمهية دورها الرئيسي نظرا للطريقة البسيطة والسطحية اليت ترمسها به فتكون أقل تعقيدا منها، فمجمل 

ل كّ له هذه الّشخصيات إذ تتفاعل وتتشالذي تقوم ل بفعل الّدور د وتتشكّ القضايا املعاجلة يف الّرواية إّمنا تتحدّ 
  .فيما بينها لتصل يف النهاية إىل صورة مركبة تكشف عن املعىن العام للّرواية

  :خصية الهامشيةالشّ  -ج      
هناك رئيسية وثانوية وكذلك هامشية، إذ هي تلك الشخوص اليت تؤدي أدوار جزئية؛  ؛خصية أنواعللشّ 

  .ن الشخوص الرئيسية والثانوية، فهي حاضرة فيزيولوجيا وإّمنا حضورها فكريواليت ال تقل أمهية ع
  

II /المكان:  
بال الكثري يعترب عنصر املكان من أهم عناصر السرد، واليت أولته الدراسات السردية أمهية كبرية، وشغل 

بينها املكان الذي يعّد خادما هذا ال يعين إمهال باقي العناصر املكونة للسرد، واليت من من النقاد واملعاجم، و 
أي مكمل من مكمالته، تعمل وتتداخل مع بعضها البعض  اء عنللنص الّروائي، وهذا النص ال يستطيع االستغن

  .وذلك من أجل أن متثل هذا الشكل الروائي
إذ  فاملكان الروائي هو فضاء خيايل خيلق عنصر التشويق ويشد انتباه القارئ، وله دور كبري يف الرواية؛

  .وأثره الفعال فيهاعاملها يف بناء اجلليلة هنا عرض الرواية للمكان وحضوره فيها إىل مسامهته ينبّ 
  :مفهوم المكان-1
  :لغة - أ

 والتمِكين، والمكان َمَكَن، والَمْكُن، والَمْكِن، والمكانة«)ن.ك.م(يف باب "لسان العرب"جاء يف
  1.»عِ مْ الجَ  عُ مْ ن جَ اكِ ، وأمَ ةٌ لَ دِ قْ أَ وَ  الٌ دَ قِ ، والَمَكان الَمْوِضع والجْمُع َأْمِكَنة كَ دٌ احِ وَ  ةُ انَ كَ والمَ 

  2.»نٌ اكِ مَ وأَ  ةٌ ْمكنَ أَ  هُ عُ مْ جَ  عُ ضِ وْ المَ : انُ كَ المَ «"المحيط للفيروز أبادي"أّما يف قاموس 
سطح األرض، أي  املكان هو املوضع واحملل، وهو كل ما ظهر على أنّ  :من هذه التعريفات السابقة ميكن القول

  .الواقعي غري الومهي، أو الفراغ الذي يسكنه اجلسم يءالشّ 
  :اصطالحا -ب

وضع واحملل، صطلح املكان مفاهيم كثرية عند الفالسفة واملفكرين العرب، منها الفضاء واحليز واململقي 
وصفه مبصطلح الفضاء، واآلخر ات خمتلف من باحث آلخر، فهناك من وهلذا جند استعمال هذه املصطلح

                                                           
  .113، ص)م ك ن(مادةلسان العرب، : ابن منظور 1
  .125، صم1992لبنان، د ط،  -التعريفات، دار الكتب العلمية، بريوت: علي بن حممد اجلرجاين 2
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مبصطلح احلّيز، وتارة يرد مبصطلح احملل، لكننا اخرتنا مصطلح املكان؛ ألّن هذا املصطلح هو األكثر شيوعا 
  .واستعماال بني الشعوب لتالؤمه مع البيئة

م عليها الحدث، فلن تكون هناك هو أحد العوامل األساسية التي يقو «أّن املكان"حسن حبراوي"يرى
في بداية  أخرىلم تلتقي شخصية روائية  ما ،دراما بالمعنى األرسطي للكلمة، ولكن يكون هناك أي حدث

القصة، وفي مكان يستحيل فيه ذلك اللقاء، وذلك الخرق المولد ال يوجد إال طبقا لطبيعة المكان وموقعه 
  1.»داخل نسق مكان محدد تجتمع فيه الصفات الجغرافية والصفات االجتماعية

عبارة عن أصبح فقد  خاصة مع ظهور الّرواية احلديثة، واسعا ومسارا حديثا لقي مفهوم املكان تطورا 
خصيات، وإنّما ركيزة أساسية من ركائز الّرواية، فلم يعد وعاء تصب فيه األحداث وتتحرك داخله الشّ «

  2.»أصبح عنصرا أساسيا من عناصر السرد
ة، فوصف حميط من خالل ما ذكر سابقا نستنتج بأّن املكان يلعب دورا هاما يف البناء الفّين للّرواي

يساهم بشكل أو بآخر يف إعطاء نظرة شاملة عن الّرواية، فهو يف احلقيقة البيئة اليت يعيش  احلوادث وصفا دقيقا
هو وليد بيئته، كما يعترب أيضا الوعاء الذي تصب فيه األحداث وتلعب  اإلنسانوال شك بأّن  اإلنسانفيها 

  .الشخصيات دورها فيه؛ فهو إذن عنصر هام من عناصر السرد
ددت مصطلحات املكان وتنوعت وخلقت إشكالية يف املصطلح، فاملعىن تقريبا كما سبق وأشرنا فقد تع

إّن الفضاء «" محيد حلميداين"ل املكان هناك الفضاء والذي يراهواحد، ولكن التعدد يف االصطالحات، ففي مقاب
في الرواية هو أوسع وأشمل من المكان؛ إنّه مجموع األمكنة التي تقوم عليها الحركة الّروائية المتمثلة في 
سيرورة الحكي سواء تلك التي تم تصويرها بشكل مباشر، أم تلك التي تدرك بالضرورة وبطريقة ضمنية مع  

  3.»كل حركة حكائية
دث ال ميكن أن يتصور وقوعه إال ضمن احلأي  ؛ع من املكاننستنتج من هذا القول أّن الفضاء أوس

  .أطري املكاين، وأا كل شيء يف الروايةإطار مكاين معني، لذلك فالّروائي دائم احلاجة إىل التّ 
  :إىل أربعة أشكال وهي" بنية النص السردي"ويقسمه يف كتابه 

  .وهو مقابل ملفهوم املكان؛ يتولد عن طريق احلكي ذاته، وهو الذي يتحرك فيه األبطال :الفضاء الجغرافي-«
  .وهو فضاء مكاين أيضا، غري أنه متعلق فقط باملكان الذي تشغله الكتابة الّروائية أو احلكائية :الفضاء الّنصي-
عن بعد يرتبط بالداللة اازية  ويشري إىل الصورة اليت ختلقها لغة احلكي، وما ينشأ عنها: الفضاء الّداللي-

  .بشكل عام

                                                           
  .29بنية الشكل الروائي، ص: حسن حبراوي 1
  .98، صت، د 1، طاألردن-الوي للنشر والتوزيع، عمانجمكة السرد الّروائي ومناهجه، دار حر : كمال الرحياين  2
  .64بنية النص السردي، ص: داينمحيد حلم 3
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ويشري إىل الطريقة اليت يستطيع الرّاوي الكاتب بواسطتها أن يهيمن على عامله احلكائي، مبا  :الفضاء كمنظور-
  1.»فيه من أبطال يتحركون على واجهة تشبه واجهة اخلشبة يف املسرح

ويتعدد يف العمل الروائي الواحد كالفضاء  بأّن الفضاء قد يتنوع "دانيحميد لحم"ونفهم مما ذكره 
اللة أو املعاين اليت اجلغرايف والفضاء الّنصي أو ما تشغله مساحة الكتابة، والفضاء الداليل الذي خيتص بتحديد الدّ 

  .يرمي إليها الّنص، والفضاء كمنظور الذي حيدد الطريقة اليت قدمت ا القصة
يزاوج بني لفظيت املكان والفضاء، اعتبارا أّن الفضاء يتشكل من خالل اللغة، خيلقه املؤلف  "حسن بحراوي"اأمّ 

  .عن طريق الكتابة ليشكل منه موضوعا لفكره وأرضية جتري وتنطلق منها األحداث
يف كتابه " عبد املالك مرتاض"وقد ورد أيضا مصطلح احلّيز على غرار مفهومي الفضاء واملكان، ف

محتوى على عناصر متقطعة إّن الحّيز هو الشيء المبني ال«: وليق" يف احلّيز الّروائي وأشكاله وايةنظرية الرّ "
تلئ دون أن يكون حال لالستمرارية، ويمكن أن يدرس مانطالقا من االمتداد المتصور على أنه يعد عامل م

  2.»هذا الشيء المبني من وجهة نظر هندسية
ناسق على أّن احليز له دور مهم يف العمل الروائي وأّن له أمهية كبرية يف التّ يؤكد " عبد املالك مرتاض"فهنا 
  .بني عناصرها

الفضاء، واملكان، واحلّيز، : وعموما فقد كانت هذه مجلة من التعريفات اليت ختص املصطلحات الثالثة
ما تزال قائمة، فلم يتوصلوا إىل تعريف جامع مانع  اإلشكاليةورغم أّن النقاد قد أبدعوا يف هذا اال، إال أّن 

شامل، ومع ذلك قمنا بتقدمي بعض من التعريفات حاولنا من خالهلا توضيح كل مصطلح على حدة حىت ميكننا 
  .التفريق بينها

 :أنواع الفضاء الّروائي-2
  :اتفق النقاد يف تقسيم املكان الروائي إىل أنواع خمتلفة أمهها ما يلي

  L’espace textuel:الفضاء الّنصي: 2-1
 من خالل اللغة، فإنّه يصبح موضوعا للفكر الذي يبدعه يعترب الفضاء الّروائي مكونا سرديا ال يوجد إّال 

 ت الكلمات تتداخل وختتلف معانيها، ومل توضعكان  انية اليت تعرب عن الكلمات، وإنالّروائي متضمنا املشاعر املك
الذي هو احلّيز الذي  هلا عالقات ترقيم، فإّن الّروائي حرص على وضع هذه العالمات وهكذا نشأ الفضاء النصي

  3.الكتابة ذاا باعتبارها أحرف طبيعية على مساحة الورقتشغله 
لة على الكتابة ليست تنظيما لألد«كما يقصد به املكان الذي حيتله الّنص على الصفحة؛ ذلك أّن 

إنّها قبل كل شيء توزيع بياض وسواد على مسند وهو في عموم الحاالت الورقة أسطر أفقية ومتوازية فقط، 
                                                           

  .62بنية النص السردي، ص: حلمداينمحيد  1
  .53بنية النص السردي، ص: حلمداينمحيد  2
  .63، صاملرجع نفسه 3
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البيضاء، كما يدخل في ضمن هذا الفضاء كل ما له عالقة بالّنص وطريقة عرضه على الصفحة البيضاء، 
  1.»التي توظف في الكتابة الّروائيةبدءا بحجم الكتاب مرورا بالورق ونوعيته، ومختلف التقنيات الطباعية 

وذا فالفضاء الّنصي مرتبط باملكان الذي تشغله الكتابة الروائية أو احلكائية؛ باعتبارها أحرف طباعية على 
  .مساحة الورق

  :حيث يشمل الفضاء الّنصي على ما يلي
  L écriture Horizontale: الكتابة األفقية-

من أقصى اليمني إىل أقصى اليسار،  تبتدئوهي استغالل الصفحة بشكل عادي بواسطة كتابة أفقية 
الطريقة يف الكتابة االنطباع  ا كتابة أفقية بيضاء، وقد تعطى هذهوإذا مل تكن هذه الكتابة مربرة ميكن أن تدعوه

  .القصصييف ذهن البطل الرئيسي يف النص الّروائي أو  واألفكاربتزاحم األحداث 
  2:وتبدو الصفحة يف هذه احلالة على الشكل التايل 
  
  
  
  

  الشكل 
  .هذا الشكل ميثل لنا وضع أسطر الكتابة على الصفحات واليت تبدو مشحونة من أعالها إىل أسفلها

  L écriture verticale: الكتابة العمودية-
استغالل الجزء من الصفحة في «هي استغالل الصفحة بطريقة جزئية فيما خيص العرض؛ ويقصد ا 

الكتابة، ويكون ذلك ما على اليمين أو في الوسط أو على اليسار، وهي عبارة عن أسطر قصيرة متفاوتة 
  3.»الطول فيما بينها

ودية جزئية كأن توضع الكتابة على اليمني أو يف الوسط، أو يف اليسار، وتكون عبارة موتكون الكتابة الع
عن أسطر قصرية ال تشغل الصفحة كلها، وتتفاوت يف الطول بني بعضهما البعض، فتحصل على كتابة عمودية 

  .متوازنة
  
  
  

                                                           
  .23، صم2008، مؤسسة االنتشار العريب، لبنان، )قراءة مكانية للنص الشعري(بالغة املكان : كحلوش  ةفتيح 1
  .56ص بنية النص السردي،: حلمداينمحيد  2
  .57-56، صبنية النص السردي: حلمداينمحيد  3
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  :وتبني األشكال التالية أوضاع الكتابة العمودية

  نص عمودي )3(الشكل)                       2(الشكل)                         1(الشكل      
  
  
  
  

  الكتابة العمودية      
  أوضاع الكتابة العمودية  

  
  نص حواري مسرحي  

  
  

  )4(الشكل  
  
   La distribution blanc:البياض-

 بإشارةيعلن البياض عادة عن اية فصل أو نقطة حمددة يف الزمان واملكان، وقد يفضل بني اللفظات 
على أن البياض ميكن (...)  كالتايلدالة على انقطاع احلديث والزمن، كأن توضع يف بياض فاصل حتميات ثالث  

  .أن يتخلل الكتابة ذاا للتعبري عن أشياء حمذوفة أو مسكوت عنها داخل األسطر
تصبح  ويف هذه احلالة تشغيل البياض بني الكلمات واجلمل نقطة متتابعة قد تنحصر يف نقطتني، وقد

  1.ثالث نقط أو أكثر
وعند البياض الفاصل بني فصول الّرواية عادة ما يتم االنتقال إىل صفحة أخرى، وقد يكون هذا االنتقال 

  .اية ذااداال على مرور زمين أو حدثي وما يتبع من تغريات مكانية على مستوى الرو 
  
  
  
  

                                                           
  .120بنية النص السردي، ص: حلمداينمحيد  1
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  1:التالية باألشكالوميكن توزيع البياض  

  )3(الشكل )                     2(الشكل )                         1(الشكل 
  
  
  
  
  

  )4(الشكل   
  
  
  
  

 .رسم يدل على كيفية توزيع البياض
 Espace géographique:الفضاء الجغرافي: 2-2

فهو مقابل لمفهوم المكان ويتولد عن طريق الحكي «احلّيز املكاين يف الّرواية  ويقصد به اإلطار أو
  2.»..ذاته، إنّه الفضاء الذي يتحرك فيه األبطال أو يفترض أنهم يتحركون فيه

ونستنتج بأّن الفضاء اجلغرايف هو اإلطار الذي تتحرك فيه أبعاد الشخصيات وينبين هذا اإلطار بواسطة 
القارئ بواقعية  إامباملكان الذي حتتاجه القصة املتخيلة، فالروائي يسعى من خالل الّرواية إىل  اإلامالتمكن من 

العام الذي تنتظم  اإلطارعامله املتخّيل؛ لذلك فهو يستعني بعناصر واقعية يف تشكيل فضاء عله على اعتبار أنّه 
  .فيه األحداث، ومن خالله يتم تقدميها إىل املتلقي

  :الفضاء إىل نوعني وينقسم هذا
 :األماكن المفتوحة  - أ

خمتلفة من البشر، وتزخر باحلركة واحلياة، ويف لب هذه األماكن  وهي األماكن اليت تلتقي فيها أعداد
ونقصد هنا «"عبد احلميد بورايو"دة ويعرفها زلة والوح، ويقضي على الشعور بالعاآلخرينيتحقق التواصل مع 

  3.»لنوعيات مختلفة من البشر وأشكال من األحداث انفتاح الحّيز المكاني واحتضانه
                                                           

  .58، صبنية الشكل الروائي: محيد حلميداين 1
  .62، صاملرجع نفسه2 
  .146، صم1994د ط،  ديوان املطبوعات، اجلزائر،)دراسة يف القصة العربية احلديثة(منطق السرد : عبد احلميد بورايو 3
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وعليه فإّن األماكن املفتوحة هي إطار انتقال الشخصيات والذي تلتقي فيه جمموعة من البشر وتتعدد فيه 
  .العالقات

 :المغلقة األماكن  - ب
مان يقدم للشخصية األ ،ويقصد ا األماكن احملصورة أو الضيقة، وهو املكان احملدود هندسيا ونفسيا

المكان المحصور من خالل خلجات النفس «ت، واملكان املغلق هوويتيح هلا فرصة العودة إىل الذا واالستقرار
  1.»وتجلياتها وما يحيط بها من أحداث ووقائع

ونستنتج من هذا أّن األماكن املغلقة هي أمكنة ختضع مساحتها لنوع من احملدودية نتيجة انغالقها، وهي عبارة 
ضيقة املساحة نسبيا؛ وهي أكثر  إمسنتيةعن كيانات غري ممتدة عكس األمكنة املفتوحة، واغلبها عبارة عن هياكل 

  .اليومية التصاقا حبياتهواشد  )البيوت( باإلنسانمكنة ارتباطا األ
وبالنظر إىل انغالقها جند أن حركة الشخصيات يف فضاءها تتسم بنوع من االحنصار يف حدود ما تسمح 
به هذه املساحة، عكس األمكنة املفتوحة اليت توجد فيها الشخصية مساحة ممتدة غري حمصورة، تسمح هلا باحلركة 

  .واالنتقال يف أرجاءها بكل حرية
III /الزمن:  

يعترب الزمن عنصرا من العناصر اليت حتكم الوجود بصفة عامة بكل ما يتضمنه من موجودات وكائنات 
به العديد من الّدارسني من العريب يف العصر احلديث؛ فقد اهتم  اإلنسانوأشياء، حيث تطور مفهوم الّزمن عند 

شيء ما أو فعل ما، أو تفكير  ما أويستحيل أن يلفت كائن «والذي يشري إىل أنّه " لك مرتاضعبد املا"بينهم
  2.»أو حركة من تسليط الزمنية ما

ونظرا لألمهية الكبرية اليت حظي ا الّزمن جند الكثري من الفلسفات والّدراسات حاولت حتديد مفهومه، 
وائي، وهذا من النفسي، الّزمن الر الّزمن االجتماعي، الزّ : هلذا فقد تعددت جمالته ومت تصنيفه تبعا ملرجعيته فنجد

األخري هو حمل دراستنا وموضوع حبثنا؛ والذي يعّد الركيزة اليت تبىن عليها الّرواية ويشد أجزائها، لذلك ميثل عامال 
  .أساسي من العوامل اليت تتضمنها التقنيات السردية الّروائية

  :مفهوم الزمن- 1
 :لغة  - أ

  وْ أَ  تِ قْ الوَ  يل منَ لِ م لقَ اسْ  انُ مَ الز «"زمن"يف مادة " ابن منظور"ل" لسان العرب"يعّرُف الّزمن يف    
 عُ قَ ن يَـ مَ الز ر، وَ هُ شْ ة أَ ت لى سِ ن إِ يَ رَ هْ شَ  انُ مَ الز  ونُ كُ ، ويَ دِ رْ بَـ والْ ّر الحَ  انُ مَ ة، وزَ هَ اكِ الفَ وَ  بُ طْ ان الر مَ الز ...هيرِ ثِ كَ 

                                                           
  .10، صم1994، 1مجاليات املكان يف الرواية العربية، املؤسسة اجلامعية للدراسات، ط: شاكر النابلسي 1
  .75، صم2001مكونات السرد يف الّنص القصصي اجلزائري احلديث، احتاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، : عبد القادر بن سامل 2
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ن مَ زْ أَ ن، وَ اُ مَ ه الز يلَ عَ  الَ طَ : ءيْ ن الش مَ زْ أَ وَ . هُ هَ بَـ شْ أَ  امَ ل وَ جُ ة الر يَ َال ّدة وِ ى مُ لَ عَ ة وَ نَ ول الس صُ ن فُ ل مِ صْ ى الفَ لَ عَ 
  1.»نااَ مَ زَ  هِ م بِ اَ قَ ان أَ كَ مَ الْ بِ 

الفصول، (الت الّزمنية الميومة وغريها من الدّ نرى أّن الزمن هنا حيمل داللة اإلقامة والبقاء والدّ     
  .هركما يعين أيضا الوقت واحلني والدّ ،)األشهر
ض رَ مَ  الُ قَ ن يُـ مَ ه الز يْ لَ عَ  الَ طَ ء أَ يْ شّ الْ ا، وَ نً مَ ام به زَ قَ أَ  انكَ مَ الْ ن بِ مَ زْ أَ «"الوسيطالمعجم "ورد يف  كما    
  2.»ولصُ فُ م وَ اْ سَ قْ أَ : ةنَ مِ زْ أَ  ةُ عَ بَـ رْ أَ  ةُ نَ الس  الُ قَ يُـ ة وَ يرَ ثِ كَ ة وَ يلَ لِ ت قَ قْ وَ الْ : انمَ ز الْ ة، وَ نَ مِ زْ ة مُ ل عِ ُمْزِمن وَ 

مما ذكر سابقا بأّن الّزمن سواء ما كان موجود يف املعاجم القدمية أو املعاجم احلديثة، فهو يدل  نستنتج
  .على قليل الوقت أو كثرية، كما يدل على املكث واإلقامة

 :اصطالحا  - ب
الحياة  لفقري الذي يشد أجزائها، كما هو محورمحور الّرواية وعموما ا«يعد الّزمن الروائي مبثابة 

  3.»مان وسيط الّرواية، كما هو وسيط الحياةألن الزّ  زماني والّرواية، فاألدب مثل الموسيقى فنّ 
يتغري عنصر الزمن من رواية إىل أخرى، حبسب الطريقة اليت يّتبعها الكاتب، فإذا كان يف النصوص الروائية    

يتصف بالتعقيد والعمق، ألنّه يفاجئنا بانتقاله من يختلف في البناء الروائي الجديد، إذ «هلذه اخلصائص، فإنّه
زمن إلى أخر، فقد ينتقل من زمن الحاضر ليعود إلى الماضي ثم المستقبل، وذلك بتبني تقنيات سردية 

 4.»مدمرة للحركة السردية الخطية
عنه  نسيج ينشأ عنه سحر، ينشأ«من يف الرواية اجلديدة يشكل شبكة من العالقات ألنّه أصبح الزّ و     

الحّيز وقوام  ، وملحمة السرد وصففهو لمحة الحدث...شأ عنه وجود، ينشأ عنه جماليةعالم، ين
  5.»الشخصية

الزمن الذي يقدم فيه السارد رؤيته يف سياق جديد، ألنه يستطيع من  من خالل ما سبق يّتضح أنّه هو    
وتنتج عملية كسر الزمن عن تقنيات ميلكها . خالله التأثري يف خطية الزمن وارتباطه فيحله زمنا متجزئا ومنكسرا

  .الزمن الوحيد يف الرواية اجلديدة" زمن القراءة" الراوي ويستطيع من خالهلا التالعب باألزمنة، حيث أصبح 
متصور على أنّه ضرب «)م1993- مAndré Lalande ) (1867"(أندري الالند"د أن الزمن لدى جن

  6.»مرأى من مالحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر علىيط المتحرك الذي يجر األحداث من الخ

                                                           
  .61، ص)م ن ز(، مادةلسان العرب: ابن منظور 1
  .104م، ص2005، 4عن جممع اللغة العربية ومكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط: املعجم الوسيط 2
  .23، صم2004، 1الزمن يف الرواية العربية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت لبنان، ط: مها حسن القصراوي 3
  .199يف نظرية الرواية، ص: مرتاض املالكعبد  4
  .207ص ،املرجع نفسه 5
  .172صاملرجع نفسه،  6
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إّن الزمن يف نظرة هو خيط ينقل األحداث ويشرتط وجود مشاهد أو مالحظ يبقى هذا  ومن خالل
  .دائما يف واجهة احلاضر

لنا  من المتعذر أن نعثر على السرد خال من الزمن وإذا جاز«أنّه " حسن حبراوي"وقد جاء الزمن عند
  1.»نفكر في زمن خال من السرد، فال يمكن أن نلغي الزمن من السردافترضنا أن 

مما يعين أن وجود الزمن ضروري يف السرد ولكن ليس من الضروري وجود السرد يف الزمن، ذلك ألّن الزمن أسبق  
  .من السرد

ومن هنا تأيت أمهية دراسة الزمن يف الّسرد، ألن هذا يفيد يف التعرف على القرائن اليت تدلنا على كيفية اشتغال  
فال ميكن إن ننطلق بسرد حدث ما . الزمن يف العمل األديب ألن النص ميثل بؤرة زمنية متعددة احملاور و االجتاهات

حداثة الرواية بقدرا على التالعب بالبنية الزمنية لدرجة أصبحت مل حتّدد له عتبة زمنية، وإىل جانب ذلك ارتباط 
  .معها زمنية األحداث عنوانا لتمييز منط روائي من سواه

  :الّزمن عند بعض الّروائيين -2
دالالت متعددة مند العصر  اختذإّن املتتبع ملسار تطور مصطلح الزمن على مّر العصور، جيد أنّه قد 

مهية الكبرية يف السرد هذا، فقد عاجلت الّدراسات احلديثة هذا املوضوع باستفاضة نظرا ألاليوناين وحىت عصرنا 
ذلك أّن الزمن في الرواية هو الخصية الرئيسية، وإذا كانت  الشخصيات الروائية في هذه الروايات «الّروائي

تنمو وتكبر وتتحرك وتضطرب، ثم تشيخ وتهرم لتولد شخصيات جديدة، فيموت الفرد ليستمر النوع 
  2.»فإّن الّزمن ال يشيخ وال يهرم، بل يستمر مع كل األجيال واألحقاب اإلنساني

كيف يمكن للزمن أن يكون إذا  «)Augustin(الزمن من طرف القديس أوغسطني  إنكاروقد مت 
  .،مما يثبت عجزه عن حتديد الزمن 3»كان الماضي قد صار غير كائن، والمستقبل ل يكن والحاضر غير دائم

لم يسألني أحد عنه أعرفه، أما  متى سألتك فما هو الوقت إذن؟ إذا«على صعوبة حتديد الّزمن بقوله  ويؤكد
  4.»أن أشرحه فال أستطيع

حيث يعود كل الفضل إىل هؤالء " الشكالنيون الروس"االجتاهات اليت تتبعت عنصر الزمن هم  ولعل أبرز
يف العمل الروائي، حيث م السبق يف االهتداء إىل خصوصيته النقاد يف جتلي دور الزمن يف العمل األديب، وهل

هودهم، يف حماولة الوقوف على حدوده جم حول مقولة الزمن الطريق إىل الدراسات اليت تلت مهدت تأمال
حني قام بالتمييز )مChomsky)(1928("مسكيتشو "كمن جهودهم من خالل ما أشار إليهوجتلياته فيها، وت

                                                           
  .117بنية الشكل الروائي، ص: حسن حبراوي 1
  .101، صم2005شعرية اخلطاب السردي، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، : حممد عزام 2
  .27، صتيقية، دار احلامي، تونس، د ط، د يف السرد دراسة تطب: عبد الوهاب الرفيق 3
  .59، صم2012، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط غيدازمن احملنة يف سرد الكاتبة اجلزائرية، دار : بن موسى إبراهيمفريدة  4
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افتراض كون األحداث المعروضة قد  فالمتن الحكائي يقصد به«وزمن احلكي بني ما أمساه زمن املنت احلكائي
  1.»وقعت في مادة الحكي، أّما زمن الحكي فيرى فيه الوقت لقراءة العمل مدو عرضه

يتعلق بتحديد زمن وقوع األحداث كما وردت يف النص، أّما "تشومسكي"بأن املنت احلكائي عند ويتضح 
  .زمن احلكي فرياعى النظام  املنطقي لتلك األحداث

 Lubbock("كبريس لوبر "ية اليت يتزعمها كل من إىل جانب احلركة الشكالنية هناك حركة أجنلوسكسون

Percy (ايدوين موير"و")Edwin muir(مثال  فلوبرك« ، حيث مت التأكيد على أمهية دور الزمن يف السرد
بالرجوع بها ) مرهون(الوتيرة التي يقتضيها  وتحديديفترض أّن عرض الّزمن في صيغة تسمح بتعيين مداه 

مكان إدراك يمكن طرحه إطالقا ما لم يصبح باإلال ) الموضوع(إلى صلب موضوع القصة، وهذا األخير 
عجلة الزمن، ويضيف موير إلى ذلك بأّن عجلة الّزمن تلك متغيرة وغير ثابتة في عالقتها بالموضوع 

  2.»الّروائي
فقد تناول ظاهرة الّزمن يف العمل الروائي : )م2016-مMichal butor) (1928( "ميشال بوتور"أّما 
ن القراءة، ثالثة أزمنة متداخلة في الخطاب الّروائي هي زمن المغامرة، زمن الكتابة، زم ائهإحص«من خالل 

األزمنة تتقلص تدريجيا بين الواحد واآلخر، فالكاتب مثال يقدم خالصة وجيزة وافترض أّن مدة هذه 
بينما ) زمن الكتابة(وربما يكون قد استغرق في كتابتها ساعتين ) زمن المغامرة(ألحداث وقعت في سنين 

  3.»)زمن القراءة( دقيقتينتستطيع قراءتها في 
زمن املغامرة، وزمن الكتابة، وزمن : ينقسم إىل ثالثة أجزاء وهي "ميشال بوتور"فتقسيم الّزمن حسب 

  .القراءة
يف دراسته للزمن فقد اتفق مع الشكالنية الروسية يف دراستها للبنية الزمنية يف الرواية من " تودوروف"أّما 

" تودوروف"ي يقابالن عنديف التسمية فقط، فاملنت احلكائي واملبىن احلكائ احيث الشكل، لكن اختلف معه
  .مصطلحي القصة واخلطاب على التوايل

فزمن الخطاب هو بمعنى من « عدم التشابه بينهما إذ مّيز بني زمن اخلطاب وزمن القصة، مؤكدا
ي زمن خطي في حين أّن زمن القصة متعدد األبعاد، ففي القصة يمكن ألحداث كثيرة أن تجري في نالمعا

  4.»آن واحد، لكن الخطاب ملزم بأن يرتبها ترتيبا متتاليا يأتي الواحد منها بعد اآلخر

                                                           
  .70، صم1997، 3املركز الثقايف العريب، بريوت، ط)الزمن، السرد، التبتري(حتليل اخلطاب الروائي: سعيد يقطني 1
  .108بنية الشكل الروائي، ص: حسن حبراوي 2
  .68-67حتليل اخلطاب الروائي، ص: سعيد يقطني 3
، م1992، 1احلسني سحبان وفوائد صفاء، منشورات احتاد الكتاب العرب، الرباط، املغرب، ط: تر: مقوالت الّسرد األديب: فيطان تودوروفتز  4
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 القصة في عالقتها أحداثفي شكلها ما قبل الخطابي، إنه زمن  هو زمن المادة الحكائية« فزمن القصة هو 
  1.»الزمن الّصرفي(بالشخصيات والفواعل 

 إطارهو الزمن الذي تعطي فيه القصة زمنيتها الخاصة من خالل الخطاب في « ا زمن اخلطابأمّ 
  2.»العالقة بين الّروي والمروي له الزمن النحوي
اخلطاب هو الوقت الذي يستغرقه القارئ لقراءة نص أو فقرة ما، ونستنتج من هذين الزمنني أّن زمن 

وميكن أن يقاس بعدد الكلمات أو األسطر، أّما زمن القصة فهو زمن ختيلي تدور فيه أحداث القصة املروية، وأّن 
  .زمن اخلطاب هو الّزمن الفين أّما زمن القصة فهو زمن الواقع

تأليف السردي تلعب دورا رئيسيا يف رسم املسارات عن ثالث أشكال من ال" تودوروف"كما حتدث 
  .التسلسل، التضمني، التناوب: الزمنية للنص وهي

زمن ) الّسرد(ة من الكتابز : وزمن القصة ثالثة أزمنة أال وهي يضيف إىل زمن اخلطاب" تودوروف"وجند 
  3).اإلدراك(، زمن القراءة )احملكية املروية(القصة 

  :إىل أّن الّرواية حتتوي نوعني من األزمنة وهي وتوصل تودوروف
وهي زمن السرد وهو الزمن التارخيي وزمن الكاتب وهو الظروف اليت كتب فيها الّروائي، وزمن  :أزمنة خارجية-

  .القارئ وهو زمن االستقبال املسرود، حيث تعد القراءة بناء الّنص
، ويتعلق بالفرتة اليت جتري فيها التخيليتتمثل يف زمن النص وهو الزمن الداليل اخلاص بالعامل  :أزمنة داخلية-

  4.الرواية، وزمن الكتابة وزمن القراءة
أشكال خمتلفة فاألزمنة اخلارجية تتعلق بالسياق  تتخذ" تودوروف"إذن فهذين النوعني من األزمنة عند 
وهي ثالث أزمنة زمن الكتاب، زمن القارئ، الزمن التارخيي، أّما  .اخلارجي احمليط بالنص واليت قد تساهم يف بنائه

التخيلي، أي ما جيري على منت الّرواية، وهي زمن القصة وزمن الكتابة أو السرد  األزمنة الداخلية ختتص بالعامل
  .وزمن القراءة

وقد اقتضت الضرورة عند دراسة النظام الزمين من دراسة العالقة بني زمن القصة وزمن احلكي وفق حتديد 
  :ثالث صالت أساسية وهي

  ).واالستباق االسرتجاع(يرتتب عن عدم توافق زمن القصة مع زمن احلكي  :الترتيب الزمني- 1
لة بني زمن القصة وزمن احلكي الذي يقاس األسطر والصفحات تتمثل أساسيا يف دراسة املّدة الفاص :المدة- 2

  ...من خالل املفارقات الزمنية املتمثلة يف الوقفة احلدث، املشهد
                                                           

  .49، صم2006، 3انفتاح النص الروائي، الدار البيضاء املغرب، ط: سعيد يقطني 1
  .49النص الروائي، ص انفتاح: سعيد يقطني 2
  .57-56مقومات السرد األديب، ص: تودوروف تزفيطان 3
  .103، صاملرجع نفسه 4
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  1.يتمثل يف عالقات التكرار بني القصة واحلكاية: التواتر- 3
أزمنة خارجية، «: ة بفن القص إىل قسمني رئيسني مهااألزمنة املتعلق" سيزا قاسم"دة مت الناقيف حني قسّ 

وتتضمن زمن القراءة، ووضع الكاتب بالنسبة للفترة التي يكتب عنها، أّما األزمنة الداخلية فتتمثل حسب 
الناقدة في الفترة التاريخية التي تجري فيها الّرواية، ومدة الّرواية وترتيب أحداثها وموقع الّراوي من 

  2.»األحداث وتزامنها وتتابع الفصول
ذه حملة عن مفهوم الزمن وتقسيماته، حيث كان حمل اهتمام النقاد والباحثني الذين وعموما كانت ه

تناولوه بالشرح والتحليل، وهذه الدراسات يف جمملها تؤكد على أّن هناك أزمنة خارجية تتصل بالسياق اخلارجي 
بنيته هلذه التقسيمات أثاء  خيل، وعلى القارئ أنتاحمليط بالنص وأزمنة داخلية ختص السياق اللغوي لعامل النص امل

  .دراسته لبنية الزمن يف العمل السردي
 :ارقة الزمنيةدراسة المف -3

ألّن الرتتيب الزمين خيتلف بني . دف الدراسة الروائية إىل مقاربة الزمن الروائي وآلياته وأشكال اشتغاله
مولدا ما يعرف باملفارقات الزمنية واليت تعين مقارنة الواقع والّرواية، أي عدم التطابق بني نظام السرد ونظام الّروائية 

) Gérard genette"(جريار جنيت"فارقة الزمنية عندترتيب املقاطع الزمنية برتتيب املقاطع النصية، وتعين امل
دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما مقاربة نظام ترتيب األحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في «)م2018ت(

ألّن نظام القصة هذا يشير إليه الحكاية صراحة أو يمكن االستدالل عليه من هذه القرينة  القصة، وذلك
  3.»غير المباشرة أو تلك أو هي أشكال التنافر بين ترتيب القصة وترتيب الحكاية

السرد ترتيب  حتدث عندما خيالف زمن. هي احنراف زمن السرد"جريار جنيت"فاملفارقة الزمنية حسب
) Prolepse(استباق أخرىوتارة ) flache back(أحداث القصة اليت تكون تارة اسرتجاعا إىل املاضي

  .ألحداث الحقة
 االسرتجاع مما يعين بأن الرتتيب الزمين يضم املفارقات الزمنية اليت يندرج حتتها ما يسمى بالسرد

  ).االستشرايف ( الستباقا والسرد )االستذكاري(
  
  
  
  
  

                                                           
  .11، صم1997، 1حممد معتصم وآخرون، مصر، ط: ، تر)حبث يف املنهج(خطاب احلكاية : جريار جنيت 1
  .26بناء الرواية، ص: سيزا قاسم2
  .47، ص)حبث يف املنهج(خطاب احلكاية: جريار جنيت3
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   Analepsiesاالسترجاع :3-1
تقنية االسرتجاع من أبرز التقنيات اليت استفادت منها الّروائية ذلك ألا استطاعت التالعب بالزمن  إنّ 

حدث سابق للنقطة الزمنية التي  إيرادعملية سردية تعمل على «ه من النمط التقليدي، فاالسرتجاع هور وحتر 
  1.»بلغها السرد وتسمى كذلك هذه العملة باالستذكار

يتضح أّن تقنية االسرتجاع هي شكل من أشكال الرجوع إىل الوراء وحييلنا إىل أحداث سابقة عن النقطة 
  .اليت بلغتها الّرواية

من خصوصيات األعمال الّروائية احلديثة حىت حيقق  أصبحتطور االسرتجاع بتطور الفنون الّسردية إىل أن 
الغرض الفين واجلمايل يف الوقت نفسه، فهو ُيْسِهم يف سد الثغرات ويساعد على فهم مسار األحداث وتفسري 

، ذلك أّن العرب قد ترمجوا 2داللتها وهلذه التقنية مصطلحات عديدة؛ حيث يوجد من يفضل تسميتها باللواحق
  .كما فعل حسن حبراوي  ،3إىل االستذكار ) Analepsie(هذا املصطلح 

مخالفة لسير السر تقوم على عودة الّراوي «وجند يف معجم مصطلحات نقد الّرواية أن االسرتجاع هو 
إلى حدث سابق، وهو عكس االستباق، وهذه المخالفة لخط الزمن تولد الرواية نوعا من الحكاية 

  4.»الثانوية
أن االسرتجاع تعج به النصوص الروائية وبه حياول الراوي أو السارد أن يكسر خط الزمن  نستنتج

املاضي باسرتجاع أحداث مث العودة من جديد إىل األحداث الواقعة يف احلاضر  إدخالاملنطقي، وذلك عن طريق 
  .مسارها السردي إلمتام

  :االسرتجاع إىل ثالثة أقسام وهي" جريار جنيت"وقد قسم 
  )Analepsie Externe(:استرجاع خارجي: أوال

وهو االسرتجاع الذي يكون جماله الّزمين خارج زمن احلكي، أي أنّه ال يدخل ضمن حدود نقطة البداية   
  .اليت تنطلق منها الرواية وبالتايل فإّن الراوي يستدعي أحداث ووقائع حدثت قبل بداية السرد

  .5»خارج الحقل الّزمني لإلحداث السردية الحاضرة في الرواية «وتعد هذه الوقائع واألحداث زمنيا    
فالسارد من خالل هده التقنية يقوم باستحضار أحداث ماضية وقعت يف زمن يعود إىل ما قبل النقطة اليت   

  .انطلق منها الّسرد

                                                           
ديوان املطبوعات اجلامعية والدار التونسية للكتاب، اجلزائر، د ط، د ت،  ،)حتليال وتطبيقا(مدخل إىل نظرية القصة : رزوقي ومجيل شاكراملمسري  1

  .80ص
  .105، صاملغربيةالرواية  قنيات البنية السردية يفت: عباس إبراهيم 2
  .119كل لروائي، صشبنية ال: حسن حبراوي 3
  .18معجم مصطلحات نقد الرواية، ص: لطيف زيتوين 4
  .195الّزمن يف الرواية العربية، ص: مها حسن القصراوي 5
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اما إلبراز معالم التغيير إشارة إلى مسار الّزمن ومق«املقارنة بني املاضي اخلارجي و احلاضر الروائي تكون إنّ   
  1.»...ومواضع التحّول، كيف كانت األحوال في الماضي وكيف أصبحت؟ فالعادات تتغير أو تظل كما هي

 االسرتجاع اخلارجي يربز عندما يتعلق األمر باملقارنة بني وضعيتني أو حدثني أو بني ماضي الشخصية وحاضرها،
  .وهو الذي يقع مداه الزمين يف ماض سابق لبداية الّرواية

  )Analepsies interne(استرجاع داخلي: ثانيا
هو عبارة عن عودة إىل نقطة ماضية قفز عليها الراوي وجتاوزها إىل أحداث ووقائع أخرى، فالسارد يوقف   

يلجأ إليه يف حال ما إذا أراد استعادة أحداث  عوهو نو . العملية السردية ويعود يف حركة ارتدادية إىل ذلك احلدث
يترك شخصية ويصاحب أخرى  «مضت تكون بالضرورة الحقة لنقطة بداية السرد، فالراوي خالل عمله السردي

،وهو بذلك يرتك سرد األحداث املتعلقة بشخصية من الشخصيات الروائية وينتقل  2»ليغطي حركتها وأحداثها
ات أخرى هلا عالقة بالشخصية األوىل، ما يفسر تطّور األحداث والتغريات إىل تقدمي معلومات عن شخصي

واألحداث الطارئة على الّشخصيات األخرى اليت مل يقم السارد بذكرها أثناء تلك اللحظة من السرد، ومل تتجل 
  .إال بعد الرجوع إىل تلك النقطة

  )Analepsies mixte( استرجاع مزجي: ثالثا
تمتد عروقه «وهو ما جيمع بني النوعني الداخلي واخلارجي، وهو اقل تواترا منهما، وهو االسرتجاع الذي   

أي أن ،3»إلى زمن سابق على زمن انطالق القص، يروح صاعدا باتجاه الحاضر يتجاوزه ويستغرق فترة منه
من الوقائع الزمنية اليت جرت قبل بداية  مشرتك بني الزمن اخلارجي وبني الزمن الداخلي، أي انه ينطلق جماله الزمين

  .وهو اسرتجاع جيمع بني النوعني السابقني الرواية وميتد إىل احلاضر، مث يتجاوزه، 
نستنتج أن االسرتجاع من أهم التقنيات الفنية و الزمنية حضورا يف اخلطاب الروائي، ويعترب أهم باعث 

من خالل ما يلجا إليه الراوي قصد حتقيق التكامل بني السرد وبني : على احليوية والدميومة من املاضي واملستقبل
  .ن تنفصل عن بعضها البعضحاضر الرواية نفسها، فتصري سريورة األحداث خاضعة له من غري أ

   Proleplesisاالستباق 3-2
يف املاضي، فإّن تقنية االستباق  أحداثإذا كان االسرتجاع تقنية سردية حيتاج إليها السارد للعودة إىل 

  .تأيت مغاير متاما حيث يلجأ السارد إليها لينقل أحداث ستقع يف املستقبل أي قبل حدوثها
القفز على فترة معينة من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب أنّه «"حسن حبراوي"يعرّفه

  4.»يحصل من مستجدات الّروايةسلى ما ستشراف مستقبل األحداث والتطلع عال
                                                           

  .59بناء الرواية، ص: سيزا قاسم 1
  .58، صاملرجع نفسه 2
  .85، صم1998، 1دراسات تطبيقية، دار حممد علي احلامي للنشر، ط ،يف السرد: عبد الوهاب رفيق 3
  .132الشكل الروائي، ص بنية: حسن حبراوي 4
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ونفهم أن االستباق هو رؤية تنبؤية ملا سيحدث يف املستقبل وحكي شيء قبل وقوعه، وهو كذلك عبارة 
  .يوظفها السارد بغية استشراف املستقبل اإلمامعن قفزة بالزمن إىل 

واالستباق تصوير مستقبلي تتجه إلى األمام بعكس االسترجاع،  مفارقة زمنية سردية«ويعترب االستباق
ي في السرد بأحداث أولية لحدث سردي سيأتي مفصال فيما بعد، إذ يقوم الّراوي باستباق الحدث الرئيس

زمنية أولية تعلن  بإشارةتشراف ما يمكن حدوثه، أو يشير الراوي للقارئ بالتنبؤ واس تمهد لآلتي وتومئ
  .1»صراحة عن حدث ما سوف يقع في السرد

ن لحظة الحاضر، ميتجه صوب المستقبل انطالقا «فاالستباق تقنية من تقنيات املفارقة السردية   
الّزمني  تابعيلتّ اأكثر سوف يقع بعد لحظة الحاضر أو اللحظة الذي يقع عندها السرد  استدعاء حدث أو

وي ان خالله الرّ م، فهو ذكر للحدث قبل وقوعه، يتجاوز 2»لسلسلة األحداث لكي يخلي مكانا لالستباق
وسبق ذكرها عن  ،بعدالنقطة الزمنية اليت بلغها الّسرد يف احلاضر موردا أثناء ذلك أحداثا آتية مل يبلغها السرد 

مقطع حكائي يروي أو يشير أحداثا سابقة عن أوانها «وهو كل . طريق تقدمي حدث آت واإلشارة إليه من قبل
جل التطلع إىل ما سوف حيدث، فيتهيأ ن أ، وهكذا يتجاوز املرحلة اليت وصلها النص م3»أو يمكن توقع حدوثها

القفز إلى األمام واإلخبار «ا، واالستباق هو  ال يتفاجأث حمتملة الوقوع مستقبال فالقارئ لتقبل األحدا
سرد حدث الحق هلا، ويقدم معلومات عن ويتجاوزها ال ارد يوقف الّسرد يف نقطة زمنية معينةفالسّ .4»القبلي

  .أحداث مستقبلية مل يصلها الّسرد بعد
عنه قبل وقوعه،  واألخباراالستباق هو تقنية يلجأ إليها السارد من خالل ذكر حدث وعليه نصل إىل أن 

بناء على ذلك جيعل القارئ يتوقع مبا هو آت مستقبال، كما ميكن للسارد أن يعلن عن حدث سيقع صراحة أو 
  .بإشاراتقد يوحي له 

  ):الزمن إيقاع(حركة السرد-4
ختتلف وترية سرد األحداث داخل الرواية وذلك من خالل سرعتها وبطئها حيث يتفنن الراوي يف استعمال     

  .خمتلف التقنيات من أجل إخراج روايته
من الصعب أن نتخيل وجود نص سردي تثبت فيه السرعة دون أن تتغري ال إبطاء لإليقاع فيها وال 

،  فأحيانا جند أنفسنا أمام سرعة ال ائية تنظيم سرعة النص ت اليت تعمل علىإسراع، وطبعا ختتلف التقنيا
ه احلركات السردية تعمل ون أربعة حاالت إليقاع الّسرد، هذ،وأحيانا أخرى نصل إىل بطئ مطلق، إذ حدد الدارس

  .على تنظيم السرعة بالنص الروائي، وميكن تصنيفها ضمن مظهرين أساسيني مها، تسريع الّسرد وتعطيله
                                                           

  .211الزمن يف الرواية العربية، ص: مها حسن القصراوي 1
  .158قاموس الّسرديات، ص: لد برنساجري  2
  .132، صبنية الشكل الروائي: حسن حبراوي 3
  .107شعرية اخلطاب الّسردي، ص: حممد عزام 4
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تسريع السرد الذي يشمل تقنيتي الخالصة والحذف، حيث مقطع صغير من الخطاب «يعمل على  لفاألو  
  1.»يغطي فترة زمنية طويلة من القصة

تعطيل أو إبطاء السرد ويشمل تقنيتي المشهد «ه يتجه اجتاها معاكسا لألول، ألنه يتوىل مهمة نّ فإ ا الثاني،أمّ 
 2.»حيث مقطع طويل من الخطاب يقابل فترة قصصية ضئيلة ،و الوقفة

  :تسريع السرد: 4-1
إذ أا تقوم  تعترب عملية تسريع السرد من بني التقنيات اليت تلج صميم البناء الفين للنصوص القصصية،

، حيث يغطي مقطع صغري من اخلطاب فرتة زمنية طويلة من احلكاية، "اخلالصة واحلذف: "على حركتني مها
تلخيص وقائع و أحداث فال يذكر عنها إال القليل، أو «وحيدث تسريع إيقاع السرد حيث يلجأ السارد إىل 

، فالسارد ال يكون دائما حباجة 3»حين يقوم بحذف مراحل زمنية من السرد فال يذكر ما حدث فيها مطلقا 
قوف عند كل األحداث الروائية، فيقوم باختزاهلا واختصارها وإسقاطها من السرد الروائي مما يؤدي إىل إىل الو 

  .تسريع وترية السرد
  Sommaire الخالصة: 4-1-1

هي تقنية متثل وحدة من زمن القصة تقابل وحدة أصغر من زمن الكتابة تلخص لنا مرحلة طويلة من 
هذه التقنية أن يقطع السارد مسافات شاسعة بأسطر قليلة تلخص فحوى هذه إذ ميكن مع ، 4احلياة املعروضة 

  .السنوات فيتحقق امللخص
في جملة واحدة، ) سنوات أو أشهر(أنها سرد أحداث ووقائع جرت في مدة طويلة «وتعّرف على

  5.»أو كلمات قليلة، إنه حكي موجز وسريع وعابر ألحداث دون التعرض لتفاصيلها ومن يقوم بتلخيصها
طاب أصغر من زمن احلكاية، تتضمن أحداث يتبني أن السرد يكون يف اخلالصة موجزا؛ حبيث يكون زمن اخل

  .جرت دون اخلوض يف تفاصيلها
 أحداثمن خالل ما ذكرناه سابقا يتبني أن اخلالصة هي تقنية يلجأ إليها الراوي عندما يريد تناول 

  .وتلخيصها يف بضعة أسطر بإجيازهاتشمل فرتة زمنية طويلة، حيث يقوم 
  
  
  

                                                           
  .144بنية الشكل الروائي، ص: حسن حبراوي 1
  .114ص ،املرجع نفسه 2
  .93ص ،م2010، 1حتليل النص السردي ، تقنيات ومفاهيم، الدار البيضاء الناشرة، منشورات االختالف، دار األمان الرباط، ط: حممد بوعزة 3
  .145 ، ص)تقنيات ومفاهيم(حتليل النص السردي: حممد بوعزة4
  .93، صاملرجع نفسه5 



 الفصل األول جماليات السرد وقضاياه
 

39 

 

   Ellipsesالحذف: 4-1-2
احلذف من القضايا املهمة اليت أخذت حيزا كبريا من االهتمام عند الدارسني، وهو احنرف عن  يعد

أعلى درجات تسريع النّص السردي، من حيث هو إغفال لفترات «املستوى التعبريي العادي، كما يعرف بأنّه 
  1.»نية طويلة في مقابل مساحة نصية ضيقةمالذي يؤدي إلى تمثيل لفترات ز من زمن األحداث، األمر 

  .من خالل هذا القول يعترب احلذف تقصري ألحداث زمنية طويلة واختصارها يف حقبة زمنية ضيقة
فترة طويلة أو قصيرة من زمن القصة، وعدم التطرق لما  إسقاطتقنية زمنية تقتضي «كما يعرف بأنّه 

  2.»جرى فيها من وقائع وأحداث
من خالل ما ذكرناه يتبني أن الرّاوي يلجأ إىل تقنية احلذف ليسقط فرتات زمنية دون اخلوض يف 

  .تفاصيلها، كما ميكن القول أن احلذف هو التقنية األكثر سرعة للسرد عن اخلالصة
  :ثالثة أشكال للحذف وهي" جنيت جريار"وقد حدد 

الذي يصدر عن إشارة حمددة أو غري حمددة إىل ردح الزمن  "جريار جنيت"وهو حسب  :الحذف الّصريح-
  .الذي حتذفه

اليت وميكن للقارئ أن بأنّه تلك اليت ال يصرح بوجودها بالذات، و  "جريار جنيت"ويعرفه  :الحذف الضمني-
  .مين أو احنالل االستمرارية السرديةمن أجل التسلسل الز  يستدل عليه

وهذا النمط من احلذف ميكن وضعه يف نفس اخلانة مع احلذف الضمين، إذ يشرتك معه  :الحذف االفتراضي-
يف التعقيد واالستعصاء على التحديد نظرا لغياب قرائن زمنية ميكن االسرتشاد ا الستنتاج مواقعه يف النص، وقد 

3.موقعته بل يستحيل وضعه يف أي موضع كان بصعوبة "جريار حنيت"أقّر 
 

، ينستنتج بأن التقنيات السردية السابقة الذكر متنح الزمن الروائي بعدا فنيا يتجاوز واقعية الزمن احلقيق
الروائي، حيث يلجأ السارد إىل  اإليقاع، يتسارع والبطءالنص من حيث السرعة  إيقاعفمن خالهلا نستطيع دراسة 

بطيئا إذ جلأ الروائي إىل الوقفة واملشهد الذي  اإليقاعفرتات زمنية يشري إليها أوال، بينما يكون  وإسقاطتلخيص 
  تتساوى فيه السرعة مع األحداث أو نقل عليها

  :السرد إبطاء: 4-2
بإبطاء السرد وتعطيل وتيرته، «أي ما يتصل ؛هو املصطلح املقابل لتسريع السرد واحلركات املعارضة له 

،فهذه اآللية تعمل على 4»التركيز على أبرز تقنيتين يقومان بهذا العمل، وهما تقنية المشهد والوقفعبر 

                                                           
  .176، صم2008، 1النوع السردي، دار االنتشار العريب، بريوت، ط وإشكاليةالزمن النوعي : هيثم علي احلاج 1
  .156بنية الشكل الروائي، ص: حسن حبراوي 2
  .119-118خطاب احلكاية، ص: جريار جنيت3
  .165بنية الشكل الروائي، ص :حسن حبراوي 4
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املشهد والوقفة، يعود إليهما الراوي كلما : إبطاء حركة السرد أو إيقافها يف الرواية وتتمثل يف مظهرين أساسيني مها
  .توقف السردأحس برتابة السرد إذ يلجأ إىل تكسريها حلد إيهام القارئ ب

   Scèneالمشهد: 4-2-1
يعترب املشهد من املصطلحات القليلة اليت حظيت بشبه اتفاق بني النقاد العرب الذين استخدموا مفردة 

التعبري عن  ويف املشهد تنتزع الشخصيات حقها يف ،)scène(املشهد كمقابل ترمجي للمصطلح الغريب 
من  ون وساطة أو رقابةدوالتخاطب بكل حرية مع بعضها البعض  واإليديولوجيةمكنوناا وتوجهاا الفكرية 

  .الراوي، الذي يتوارى مؤقتا ليفسح اال للشخصيات لتربز ذاتيتها وتفعل وجودها
ويناقض الخالصة، ألّن  التي يطابق زمن الحدث بزمن السرد«هذه التقنية " جريار جنيت"لقد وّضح 

ارة عن قص ملخص، مما يؤدي إلى تعارض المحتوى ، والخالصة عبلالمشهد عبارة عن قص مفص
  1.»الدرامي والمحتوى غير الدرامي

ويتبني أّن املشهد تقنية تساهم يف الكشف عن بواطن ومكنونات الشخصيات احلاضرة يف القصة، يقوم الروائي 
  .باستعراضها من خالله

   pause الوقفة: 4-2-2
تتحقق عندما ال يتطابق أي زمن وظيفي مع زمن اخلطاب، ونصادف هذه الوقفات الزمنية أثناء الوصف و 

  .الوقفات الوصفية "جريار جنيت"واخلواطر ويسميها 
جوء إلى الوصف، فالوصف لتوقعات معينة يحدثها الراوي بسبب ال«يعترب مسار السرد الروائي عبارة عن

  2.»نية ويعطل حركيتهامالز  يقتضي عادة انقطاع السيرورة
التوقف في مسار السرد، حيث يلجا الراوي إلى الوصف الذي يقتضي «وتظهر هده التقنية يف 

فالسارد يسرد حدثا مت يتوقف فرتة معينة ليصف من خالهلا  ،3»انقطاع الصيرورة الزمنية أو تعطيل حركتها
شخصا ومكانا أو شيئا، مث يواصل عملية السرد، فحضور الشخصيات يف الوقفة يؤدي إىل تعطيل السرد من 

الراوي إىل الشرح حىت ال يكون هناك غموض وذلك أثناء عملية السرد  خالل اإلمام بالشخصية، وكذلك يلجأ
  . للتسريعوهذا الشرح منايف

مالمح وخصائص األشياء ويكون ذلك عن طريق الوصف  إعدادمبعىن يلجأ الراوي للوقفة من خالل 
  .وهذا ما يساهم يف انقطاع السريورة الزمنية وتعطيل حركتها

  
  

                                                           
  .111، صم2000، 1ينة، طالرؤية والبنية يف روايات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري، قسنط: بوديبة إدريس1
  .76بنية النص السردي، ص: حلمداينمحيد  2
  .110شعرية اخلطاب السردي، ص: حممد عزام 3
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 :منيالتواتر الزّ -5

يف عالقة زمن القصة "جريار جنيت"سية السردية الزمنية كما عرب عنهيعد التواتر مظهرا من املظاهر األسا
التواتر في القص يتعلق بمقولة الزمن، ويتحدد بالنظر في العالقة بين ما يتكرر «بزمن احلكاية حيث يرى أّن 

  1.»حدوثه، ووقوعه من أحداث وأفعال على مستوى الوقائع من جهة، وعلى مستوى القول من جهة ثانية
و القصة فيحمل يف ذاته قابلية التكرار على مساحة النص  وهو عبارة عن عملية تكرارية بني احلكي

الروائي، وهذا التكرار ليس حمددا، فاحلدث الذي ينتج مرة واحدة له إمكانية أن يتكرر عدة مرات ممثال يف هيئة 
  .يف عدة هيئات اواحدة متمظهر 

  :إىل أربعة مستويات" جريار جنيت"ويقسمه 
  .وي مرة واحدة ما وقع مرة واحدةأن ير  :التواتر التفردي أو المفرد-
  .مرات ال متناهية ما وقع مرات ال متناهيةأن يروي  :الترجيعي التواتر التفردي-
  .أن يروي مرات ال متناهية ما وقع مرة واحدة :التواتر التكراري-
  2.رة واحدة بل دفعة واحدة ما وقع مرات ال متناهيةمأن يروي  :التواتر الترددي-
  :المفرد التواتر: 5-1

، ففيه تطابق كمي وعددي 3»خطابا وحيدا يحكي مرة واحدة ما جرى مّرة واحدة «يف إطاره جند  
  .بني األحداث و األعمال السردية،  وهذا أكثر ضروب السرد وجودا يف النصوص القصصية وأكثرها بساطة أيضا

بحدث ثانوي ليس له دور مهم في تطوير «اخلطاب، حيث يتعلق األمريتم السرد بالتساوي بني القصة و  وفيه
ن النص القصصي يروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة على عكس مستوى القصة مبعىن أ ،4»الفعل الحكائي

  .و اخلطاب
  :يعالترجي يالتفردالتواتر : 5-2

ألّن تكرار المقاطع النصية يطابق فيه تكرار «يصنف هذا النوع من السرد ضمن حاالت السرد املفرد 
، فمن وجهة النظر اليت منا هنا،أي عالقات 5»األحداث في الحكاية سواء كان ذلك العدد فردا أو جمعا

فعال،وبالتايل يرتد إىل النمط السابق وعليه يكون التواتر  تفرديالتواتر بني احلكاية والقصة، يظل النمط الرتجيعي 
  . صةالتفردي تكرار احلدث على مستوى اخلطاب عدد تكراره يف الق

  
                                                           

  .75تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي، دار الفارايب، بريوت، لبنان، ص: ميىن العيد 1
  .130خطاب احلكاية، ص: جريار جنيت 2
  .78، صالروائيحتليل اخلطاب : سعيد يقطني 3
  .86ص ،مدخل إىل نظرية القصة:مجيل شاكرو  مسري املرزوقي 4
  .86ص ،املرجع نفسه 5
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  :التواتر التكراري: 5-3
مرة  اب حدثا لم يحصل في المغامرة إالالذي يسرد أكثر من مرة في الخط«القصوهو 

من أا حتكي حدثا وحيدا ال  ،ففي هذا النوع جند تعددا يف اخلطابات وتنوعا يف صيغتها على الرغم1»واحدة
شخصية واحدة فتقدمه يف صيغة اخلطاب السابق أو تقوم بتقدميه شخصيات  ،وهذا التعدد اخلطايب قد تقوم بهغري

فمن خالله يستحضر الراوي .الذي يسرد أكثر من مرة حدثا مل حيصل يف املغامرة إال مرة واحدة  عوهو النو .خمتلفة
  .وقائع متكررة مل تقع إال مرة واحدة 

ة لنفس احلدث بصيغة تعبريية عديد من السرد يتجمع مقطع نصي واحد ملتواجدات ويف هذا النوع
،والتكرار هنا يؤدي دة مع إشارة تدل على تواتر الفعل،وخيتار له مجلة واحيتفادى فيها التكرار ،أخرى
،وكان الراوي مسكون بفعل يعاوده فيشير إليه بأكثر من عبارة وبأكثر واإللحاح على ما وقع التأكيد«وظيفة

  .ومن مجيع جوانبه  شاملة و متكاملة للموضوع املسرود،وعليه فان هذه الطريقة توفر للقارئ معرفة 2»من صياغة
  :التواتر الترددي -4

وفي هذا الصنف من النصوص يتحمل «عدة مرات وهو النمط الذي يروي فيه مرة واحدة فعال تكرر
 حيث يروي احلدث الواحد ،3»س الحدث على مستوى الحكايةتواجدات عديدة لنفلممقطع نصي واحد 

الستعادة  منتقضاتشكل بالنسبة للشخصية الروائية تجتاه الرؤيا اليت امرات عديدة باستعمال وجهات نظر خمتلفة 
  .الزمن املنشود

  
  

                                                           
  .67،صم2004، 2ط ،العريب ،دار اجلنوب للنشر ،تونس نشأة اجلنس الروائي باملشرق: الصادق قسومة  1
  87ص ،تقنيات السرد الروائي :ميىن العيد 2
  86ص ،نظرية القصةمدخل إىل : مسري املرزوقي ومجيل شاكر 3
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 :ل الّشخصية في رواية الروكاددراسة تشك
الّدارسني ثني و نظرا ألمهّية الّشخصية واملكانة اّليت حتّتلها يف العمل الّروائي، فقد حاول الكثري من الباح    
الّشخصية  :الفكرية، جند من بينها وتعّددت اجتاهات أصحاا باختالف توّجهام ومنطلقام. تصنيفها

وهذه الّشخصيات على اختالف أنواعها . الّشخصية الثّانوية والّشخصية اهلامشيةالرّئيسية، والّشخصية الثّانوية و 
  .تكون العمود الفقري اّلذي يقوم عليه البناء الّروائي

  :الّشخصيات الّرئيسية - 1
الّشخصية اّليت يرمسها الّروائي ويسند إليها األحداث البارزة  كما ذكرنا سلفا أّن الّشخصية الرّئيسية هي    

وبالعودة إىل رواية . واّليت يعتمد عليها الّقاص لتمّثل ما أراد تصويره أو الّتعبري عنه من أفكار وأحداث وأحاسيس
 ."حسني املسرح"و"مجيلة"و" الّتهامي"ها تتمّثل يف شخصية الروكاد للّروائي عيسى شريط جند

  :الّتهامي-
الّشخصية الرّئيسية اّليت تدور يف فلكها أحداث باقي الّشخصيات، وبذلك يكون يعّد بطل الّرواية وهو     

  .حضوره يف الّرواية أكثر جتسيدا
، املعروف بابن الّشهيد،وهو 1»قد جتاوز الّستني من العمر" الّتهامي"و(...)«رجل كبري يف الّسن "الّتهامي"       

فقد كان جّده الوحيدة اّليت أفردها الكاتب بسرد تاريخ أسرته على غرار ّشخصيات الّرواية األخرى،الّشخصية 
أيّام االستعمار الفرنسي قبل اندالع الّثورة "قايد"حني كان جّده«أثناء الفرتة االستعمارية" القايد"يشغل منصب

الّشهري " الّتهامي"والد«ذي كان ضّد الّثورةوالّ "قادة الوصيف"،أّما أبوه فقد كان يلّقب باسم2»بعشرات الّسنني
ي الوحيدة اّليت أجنبت له وذلك لبشرته الّسمراء،يبدو أّن أّمه كانت إحدى وصيفات أبيه ه" قادة الوصيف"باسم

حاول اسرتجاع مكانة أبيه يف القيادة من خالل إثبات والئه لفرنسا، ووضع نفسه بذلك يف موضع مضاد ذكورا، 
  3.»آنذاك"القايد"يف جماة عداوةو ،للّثورة من جهة

،واّليت تنتمي إىل عائلة كبرية، لكّنها "لباشا أغا"الوحيدة  االبنةميلك بيتا وزوجة وأبناء،تزّوج من " الّتهامي"        
" باشا أغا"يبدو أّن والدها(...)«"خالد"و "سعاد"توفيت بسبب تعّرضها ملرض الّسعال اجلّاف وتركت له ولدين

مل ترتّدد يف املوافقة على اّلذي " الّتهامي"ى طلب يدها إّال مل جيرأ أحد عل(...)االبنة الوحيدةوهي 
، مقاول حّقق ثراء فاحشا باإلضافة إىل 4»ماتتاف الّناتج على جسدها اهلزيل، و انتاا الّسعال اجل(...)عرضه

،فبعد وفاا صار 5»رها كنز قرينته اّليت رقته اجتماعيايقال أّن ثروته مصد«الثّروة اّليت ورثها عن زوجته األوىل املتوفّاة

                                                           
  .29م، ص2004، 1ر، طورات االختالف، اجلزائ، منشرواية الروكاد:عيسى شريط 1
  .28املصدر نفسه، ص 2
  .21املصدر نفسه، ص 3
  .51- 50، صنفسهاملصدر  4
  .51املصدر نفسه، ص 5
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وكانت ال تطيقه "مجيلة"يعيش رفقة ولديه وقّرر أن يتزّوج مرّة أخرى، فاختار فتاة يف العشرينيات من العمر امسها 
ألنه يكربها سّنا، ممّا أّدى ذلك إىل خلق مشاكل واضطرابات عائلية بينه وبني أوالده، بسبب 

كانت سعاد «واالهتمام ا كثريا" مجيلة"مسؤوليته اّجتاه أبناؤه و إعطاء احلق لزوجته الّشابة"ميالتها"إمهال
إىل نغص عيشتها يلة زوجة أبيها، اّليت تسعى دوما تفّكر يف حّظها السيئ اّلذي مجعها جبم(...)باملطبخ
  .1»"خالد"وأخيها
جعله ميارس سلطته على أبنائه وعلى سّكان حّي كما كان للّتهامي مكانة اجتماعية مرموقة،وهذا ما         

بدت سيارة (...)«واّلذي كان يشعر اّجتاههم باالزدراء واالحتقار، فلطاملا نظر إليهم نظرة دونية الروكاد،
ثروته تسمح له بفعل أّي (...)حدجهما بنظرة حمتقرة، واختفى طالبا بيته" الّتهامي"نزل(...)الفخمة " الّتهامي"

اّلذي كان "سحنون"و"شوحية"وأيضا كان له أصدقاء يتعامل معهم يف قضايا العمل واملشاريع مثل، 2»..شيء
فرضت هيمنتها على شبكة العالقات بني الّشخصيات، معلنة  "الّتهامي"ةشخصي. واالحتيالشريكه يف الّنهب 

خمذولة يفة مدانة و ذه الّشخصية لتصبح ضععن نفسها كشخصية مرهوبة، لكن مع سري األحداث يتغّري مسار ه
  .من طرف زوجته ونفوذه

باهليمنة الذّكورية يف  والواقع املّتسملقد كان منوذجا للّسلطة الفاسدة يف اتمع، كما أّن شخصيته تتطابق         
  .اتمع اجلزائري، وبذلك كان دوره سلبيا بشكل كبري جّدا سواء داخل األسرة أو خارجها

  :جميلة-
، تعّد الفتاة 3»مجيلة قد بلغت الساّدسة والعشرين من العمر منذ أيّام فقط«فتاة يف العشرين من العمر       

هي ابنتهما الوحيدة، رزقهم (...)«الوحيدة لدى أبويها الّلذان رزقهما الّله بعد عّدة سنوات من الّزواج ذه الفتاة
ت مجيلة فائقة اجلمال إذ أّن امسها اسم على مسّمى، تتمّيز بعينني كان،4»الّله ا يف سّن متأّخرة بعد طول انتظار

الوحيدة يف حّي الروكاد اّليت تتمّيز بعينني زرقاوين وشعر  يه. ببنت رائعة اجلمال تتّوج«زرقاوين وشعر أسود 
كان له أفضال    اّلذي" الّتهامي"أرغمت على الّزواج من طرف والديها برجل ثرّي يكربها سّنا وهو ،5»شديد الّسواد

والّتهامي قد جتاوز الّستني التطيقه، ال ألنّه يكربها سّنا، «أفضال كثرية على عائلتها، وقد كانت تكرهه وحتقد عليه
بل ألنّه تزّوجها غصبا عنها،متّكن وقتها من إغراء أبويها الطّاعنني يف الّسن بثروته، ساعد أباها على إقامة جتارة  

وبذلك سكنتها روح االنتقام من زوجها ، 6»جراء عملّية جراحّية أعادت هلا البصركان حيلم ا، ومّكن أّمها من إ

                                                           
  .31، صالسابقاملصدر  1
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وسكنتها منذ تلك الّلحظة االستسالمية «"شوحية"زوجها واّلذي حرمها أيضا من االرتباط بعشيقها ابن عّمها 
  1.»ابن عّمها وعشيقها منذ الّصبا"بشوحية"رغبة االنتقام منه، ألنّه حرمها من االرتباط

تتمايل يف ..«أنثى جّذابة وفاتنة املظهر ّتم بشكلها ومظهرها، يعجب ا كّل من رأى حسنها" مجيلة"        
دالل أنثوي، تتمّيس، ترفل يف فستاا العريض املنّمق بالّزخارف الرببريّة، تشّده كي تربز من خالله معامل جسدها 

تبتسم، (...)ض صدرها فجأة، خيطف كّل األبصار العابرةتنحين على شباك الّشرفة احلديدي، يومض بيا..البضّ 
إذ كانت هلما لقاءات غرامّية "شوحية"مع عشيقها"الّتهامي"،كانت خائنة لزوجها 2»تتفّجر شفتاها الغليظتان إغراء

ة على الّشرفة كعادا، حبجّ  "مجيلة"وهّلت ..«وكذلك مغازالما من على شرفة املنزل"بسوق الّنساء"سرّية كثرية
وكانت تبادله نفس ..اعتدل يف جلسته وراح يغازهلا يف خفاء، يبتسم، يغمز(...)"شوحية"اضطرب..نشر الغسيل

، توّغال وسط "شوحية"دخلت مجيلة إىل الّسوق يتبعها «، وجند أيضا لقاءمها الغرامي يف الّسوق3»..احلركات
  :حماوال إظهار شوقه العارم "شوحية"حشود املتسّوقني ومبجّرد ما انزويا بأحد األركان، بادر 

  4.»..!كم أنا مشتاق إليك..مجيلة..مجيلة..مجيلة- 
قاسية وحقودة، حتاول دائما أن تلعب دور الّزوجة املثالية أمام "الّتهامي"لقد كانت يف معاملتها مع أبناء        
  :زوجها

الّلي "مل أعد أطيق العيش معهما، خصوصا ابنك) استوقفته خببث وأردفت مسرتسلة..(!أوالدك- «
، وقد كانت تقوم 5»"أنا كرهت أنا"ال بّد أن تتصّرف معه،(...) كّلما حاولت الّتقّرب منه ينهرين"..ميتسّماش

لة الغرفة دافعة الباب اقتحمت مجي« يف األعمال املنزلّية من غسل األواين وإعداد العشاء"سعاد"بتشغيل االبنة
هّيا اضي (...)من اّلذي يعّده؟"سحنون"عشاءو ..!على ما أرى أنت ال ترغبني يف مساعديت(...)بقّوة

  6.»..!بسرعة
" الّتهامي"حقدها وسعيها إىل االنتقام من أجل حتقيق سعادا أّدى ا إىل اهلاوية يف اية املطاف،إذ رفع       

أّما تلك املرأة الّلعينة، فارفع عليها دعوى ..«اكتشف أمرها باخليانة وحماولة سرقة أمواله دعوى الّطالق منها بعدما
،بعد ما حصل معها أصبحت تائهة يف شوارع 7»..بالّطالق، ال حّق هلا فيما أملك، باستثناء ما مينحها القانون

الّزواج بعد حتقيق مطاحمهما من مال اّلذي كان يعدها ب" شوحية"ّنت بعدما خدعها ابن عّمهاكأّا جُ   "الروكاد"

                                                           
  .30ص السابق،املصدر  1
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  .52املصدر نفسه، ص 5
  .94، ص نفسهاملصدر  6
  .244املصدر نفسه، ص 7



 الثاينالفصل  دراسة تشكل الّشخصية في رواية الروكاد
 

48 

 

اّلذي سلبها كّل شيء " شوحية"يف الّشوارع كمن أصاا اجلنون، تسأل كّل العابرين عن توتاه..«" الّتهامي"
  1.»..بعدما متّكن من الفرار

منوذج للمرأة اّليت ال حول هلا وال قّوة، ال رأي هلا، فأسرا هي اّليت تقّرر عنها، فهي ضحّية "مجيلة"شخصية       
األب املتسّلط، وهذا ما جعلها امرأة بال ضمري ال هّم هلا سوى االنتقام لتحقيق مطاحمها واّلذي دفعها إىل هاوية 

  .اجلنون يف الّنهاية
  :حسين المسرح -

شاّب حيّب الفّن املسرحي بل هو عاشق للمسرح حيلم بكتابة مسرحية متكّنه من اخرتاق العامل والوصول إىل        
حسني املسرح هذا الّشاب «، وأيضا2»..سأغزو ا العامل..أخريا انتهيت من كتابة املسرحية«الّنجومية والّشهرة

يت طاملا راوده حلم كتابتها واّليت متّكنه من اخرتاق العاشق للفّن املسرحي مل يستقر على موضوع ليكتب املسرحية الّ 
  3.»العامل الدرامي والّنجومية كما يعتقد

شخص مثّقف يقضي معظم وقته يف الكتابة املسرحّية إذ أنّه كان يشغل وظيفة إدارية مبركز "حسني املسرح"       
كّل وقته يستثمره يف الكتابة املسرحّية، لوال «االّتكوين املهين، فلوال هذا املنصب وتفّهم بعض مسؤولية لتشّرد جوع

،رغم الّثورة اّليت ورثها عن أبيه 4»..الوظيفة اإلداريّة مبركز الّتكوين املهين وتفّهم بعض مسؤولية لشّردته البطالة جوعا
يبدو أنه ورث ثروة عن أبيه لكّن ّمهه املسرحي شغله عن تأثيلها «أبيه إّال أّن ّمهه املسرحي شغله عن االحتفاظ ا

  .5»فاندثرت
مل يستطع االحتفاظ بثروة أبيه فبّذرها و اختذ موقف العاق ألبيه اإلقطاعي ألنّه يراه معادي للّثورة وفسادا        

د اتمع بعد االستقالل، من متأثّرا مبا سا" حسني"كان«مبا ساد اتمع بعد االستقالل"حسني"للحّي، وقد تأثّر
كان يرى يف شخص أبيه اإلقطاعي املعادي للّثورة، لعّل ذلك ما دفعه (...)حرارة املعتقد االشرتاكي والّنزعة الّثورية

  .6»..إىل إمهال ما ورثه
ادت مرّة عاش قّصة حّب فاشلة مل يبق منها سوى الذّكريات املتمثّلة يف الّرسائل وقصائد الغزل، واّليت ع       

إّا ..!إهلي يا..قد رمى الّسماعة(...)على حني غرّة التليفون ورنّ «أخرى للّظهور يف حياته بعد مّدة زمنية طويلة
ال أظّنها (...) !ما اّلذي ذّكرها يب بعد كّل هذه الّسنني من القطيعة واجلفاء؟..!صوا مل يتغّري ..!هي نعم..!هي

  7.»..!هناك أمر آخربالّتأكيد .. !تذّكرت ما كان بيننا
                                                           

  .243، صالسابق املصدر 1
  .39املصدر نفسه ، ص 2
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عندما كان صغريا أحّب فتاة كانت تدرس معه يف نفس املدرسة اّليت كان يزاوهلا وكانت عالقتهما موّدة        
كان مراهقني يتبادالن «وحّب،إىل أن سافرت وتركته بعدما قّرر أبوها فصلها عن الّدراسة وتزوجيها من شخص آخر

حيتفظ ا ضمن أشيائه الّثمينة، يغار (...)الّرسائل وحدها وسيلة اّتصاهلما.. املوّدة، ال يلتقيان إّال يف املدرسة
حّىت نزل عليه الّنبأ (...) حّىت حّل ذلك اليوم املشؤوم اّلذي غابت فيه عن املدرسة..عليها من هبوب الّنسيم
  1.»ر أبوها فصلها عن الّدراسة حني وافق على تزوجيها من شخص غريبالفاصل كالّصاعقة، قد قرّ 

من األشخاص اّلذين يسعون إىل الّتغيري حماوال كشف أشكال الفساد احلاصل يف اتمع " املسرح حسني"       
و اّلذي تدّخل من أجل إصالح " خالد""الّتهامي"من أجل حتسني األوضاع الساّئدة، وخاّصة ما حدث البن

يئي إليك ليس تدّخال يف جم(...)!ال إّن بعض الّظن إمث..ال(...) «األمر، فمصلحة الفرد هي مصلحة اتمع
إّن تربيته ال تعنيك وحدك، للمجتمع مصلحة  ..ّمث بصراحة.. شؤونك إّمنا هو من باب مساعدة الولد حبكم اجلرية

  2.»كبرية يف ذلك، ألنّه سيتحّمل عواقب هذه الّرتبية فالّصاحل يعود عليه بالفائدة، والعكس باخلسارة
وراء األحسن إّال أنّه كان له أعداء حاولوا توريطه من أجل إسكاته عن  رغم حّبه تمعه وطيبته وسعيه        

وصلت ..!ولكن، هل يل أعرف املوضوع..!رّمبا..!زيادة على الّلزوم" سحنون"يبدو أّنك رجل طّيب يا سي«الظّلم
  .3»..!عدد كبري من الّرسائل تطعن يف شخصك

امللف حيوي أدّلة دامغة تؤّكد ..!"حسني"ر ممّا تتصّور يااألمر أخط.. !امسعين جّيدا وال تقاطعين(-«:وجند أيضا
  ..!إدانتك وتوّرطك يف قضايا سياسية

،أّدت هذه 4»..!القضّية خطرية فعال(...)!رّمبا لست املعين بامللف؟..ال..ال..!أدّلة دامغة؟..!قضايا سياسية؟- 
 ذلك الضابط اّلذي هو زوج حبيبته إىل الفرار والّسفر خارج البلدة وقد ساعده يف" حبسني املسرح"الظّروف 

  ..!ولكن..إىل خارج الوطن..أين؟ إىل..املّهم هل أنت مستعّد للّسفر؟(...)«الّسابقة
  5»..امسع سأرافقك إىل حيث احلدود الغربية- 

بعد مغادرته البلدة متّكن من الّتخّلص من كّل االلتباسات اّليت تدور حوله، وقد متّكن من كتابة رواية         
  ..!اقرئي اسم املؤّلف وستعرفني(...)«واشتهر ا وبذلك حقّق حلمه

  )قرأت مرتّددة..(!"حسني املسرح"- 
،ففي اية املطاف 6»وصلتين اليوم هذه الّنسخة..!رجنعم،متّكن عن كتابتها ونشرها باخلا.. نعم يا زوجيت احملّبة- 

  .حّقق حلمه بكتابة مسرحّية والقت شهرة كبرية
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غيري الّناشد ملا هو أحسن وأفضل من الّنخبة املثّقفة اّليت تسعى دائما إىل التّ "املسرححسني "شخصية         
ر إصالحّية أّدت به إىل اّامه زورا، ،حيث حيمل أفكا"الروكاد"وكذلك فضح أشكال الفساد احلاصلة يف حي ،

 .وعلى إثر ذلك قام بالفرار إىل دولة أجنبية و ا حّقق حلمه يف كتابة املسرحّية اّليت طاملا حلم بكتابتها
  :الّشخصيات الثّانوية - 2

سبق وذكرنا أّا الّشخصية املساعدة، إذ تلعب دورا كبريا يف تطّور األحداث وتعّمُر عامل الّرواية  كما    
فبالّرغم من كوا ال حتمل قيمة كالرّئيسية إّال أّا مساندة هلا يف توضيح وتصوير احلدث، وإذا ما . وتوّضح معاملها

- مجيلة:"د وّظف جمموعة من الّشخصيات الثّانوية وهيجنده ق"عيسى شريط"للّروائي "الروكاد"عدنا إىل رواية 
-احلاج ساعد اإلسكايف-موسى الّسكارجي- علي القهوجي- حسني املسرح-سحنون-إمساعيل-شوحية-سعاد
  ."زوج اهلوارية- اهلوارية- اإلمام -ثامر األحدب- احلاجب-املدير-أّم إمساعيل-خالد

  :سعاد -
 !"..سعاد"هذه ابنيت - «"دخال"الّصغري يها وزوجته الثّانية وأخيها ، تعيش مع أبالوحيدة"الّتهامي"هي ابنة       

" سعاد"كانت «، تزاول دراستها بثانوية أيب الطّيب املتنّيب املتواجدة يف حّي الروكاد منذ القدمي1»..ابنيت الوحيدة
  .2»أنا ذاهبة إىل الثّانوية(...)قد استعّدت للّذهاب إىل الثاّنوية

، هذه األخرية اّليت ال ترتك فرصة إّال وضايقتها، "مجيلة"تعيش حّظها السّيئ اّلذي مجعها مع زوجة أبيها       
كانت «وكذلك معاملتها السّيئة واحملتقرة هلا، كانت تقوم بأعمال املنزل تغسل األواين وتعّد األكل أيضا

فّكر يف حّظها السيئ اّلذي مجعها جبميلة زوجة أبيها ت(...)ركات آلّية األواين والصحونباملطبخ تنّظف حب"سعاد"
، فقد كانت تقوم باألعمال املنزلية تنّظف وتغسل وتطبخ 3»"خالد"اّليت تسعى دوما إىل نغض عيشتها وأخيها

  .واّليت ال ترتك فرصة إّال وقامت مبضايقتها" مجيلة"وذلك بأمر من زوجة أبيها 
زميلها يف الّدراسة بالثّانوية، إذ أّن الثّانوية   ، وهو"إمساعيل"جلارمع ابن ا قّصة حّب بريئة أيضا تعيش    

ابن اجلار وزميل الّدراسة بالثّانوية، مجعتهما عاطفة "إمساعيل"كّلما تذّكرت«كانت مكان االلتقاء والّتواصل بينهما
ضاء الوحيد اّلذي جيمعهما، انعزال كعادما، هو الف"سعاد"و"إمساعيل"«وجند أيضا  ،4»املوّدة الّصادقة منذ الّصبا

سندها الوحيد يف حتّمل مشاكل البيت " إمساعيل"، لقد كان 5»الّتواصلرحابه قليال من فرصة االلتقاء و  جيدان يف
وحده (...)هاهو سندها الوحيد اّلذي يعّوضها ضعف أبيها أمام مفاتن زوجته ومكر «السّيئة"مجيلة"وتصرّفات 
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،فالثّانوية هي املأوى 1»االنتقامية" مجيلة"معاناا الّنفسية الّنامجة عن تصرّفاتحتّمل يساعدها على " إمساعيل"
  .الوحيد للفرار من اهلموم واملشاكل

هو الوحيد اّلذي كان حيّثها على الّصرب، واعدا إيّاها بالّزواج بعد إكماهلما الّدراسة "إمساعيل"      
، 2»)..عاد، ال ترّدي على استفزازاا، مجيلة ليست سهلةاصربي يا س":(سعاد"أذنيف "إمساعيل"مهس«اجلامعية

  3.»اعتناق مفاتن الّتمين واحللم مبوعد الّزواج بعد الّتخرج كما اتّفقا(...)«وأيضا
اّلذي ال يزال صغريا تكّبلها وجتعلها "خالد"، لكن رعاية أخيها"إمساعيل"كانت أحيانا تفّكر بالفرار مع        

 ّا، ألتفّكر أحيانا يف الفرار وهجرة كّل شيء، لّكن رعاية أخيها ..«ا وعدت أّمها بأن تعتين بهترتاجع عن فكر
  4.»..تكّبلها، كانت قد وعدت أّمها حلظة احتضارها برعايته، وال ميكنها نقض الوعد

يف ذات قلب طّيب وحنونة حتّب أخاها كثريا فكانت تساعده على جتاوز املصائب اّليت حتدث " سعاد"        
حجرها، وراحت يدها متسح على رأسه تساعده على  متوسد"خالد"على حافّة الّسرير،امتدّ "سعاد"جلست«البيت

  5.»امتصاص شّدة مأقه
واّلذي كان "سحنون"اّلذي قبل تزوجيها من صديقه" الّتهامي"تعّرضت لصدمة كبرية من طرف والدها        

،فكانت 6»..ا من األسرة، لقد طلب مّين يد ابنيت ووافقتأصبح فرد"سحنون".."خالص يا مجيلة"«يكربها سّنا
حيث "سحنون"نافها ممفاجأة قاتلة بالّنسبة هلا، وعانت من اليأس وشّدة الّصدمة ممّا أّدى ا لالنتحار يوم زف

فّرت إىل حيث الّنافذة املفتوحة، ورمت بنفسها يف الفضاء أمام انبهار «قفزت من على شرفة املنزل
،حيث مل جتد حّال ملشكلتها سوى رمي 7»ويف ملح البصر ارتطم جسدها الّنحيف باألرض(...)حّلقت..اجلميع

قد أسعفت إىل املستشفى ومكثت به من أجل ، ممّا أّدى إىل حتّطم عظامها، و نفسها من على الّشرفة
قاصدين املستشفى، " خالد"و حيمل باقة من الورود وقد خرج من املدخل اجلماعي، رفقة أّمه "إمساعيل"«العالج

  .8»)وقد تشفى مبشيئة الّله..(قد جنت بأعجوبة، لكّنها ستقضي باقي أيّامها على كرسي اإلعاقة" سعاد"يبدو أنّ 
عانت من األمل واليأس وظروف عائلية تسودها املشاكل واملصائب، وكذلك سلطة أبيها "سعاد"شخصية    

،وهذا ما جعلها تتمّرد على الوضع غري "سحنون"قه الّرجل املسناّلذي حّطم أحالمها بقرار تزوجيها من صدي
  .مستسلمة للمصري احملّتم،فآل ا األمر لالنتحار وقضاء بقّية حياا على كرسي اإلعاقة املتحّرك
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  :شويحة-
كاد :"مهنتك أطهر وأنبل(...)معّلم ومرّيب أجيال أنت..«هو معّلم بابتدائية حّي الروكاد ومرّيب أجيال       

، يقوم بالّتدريس يف املدرسة وقد يئس من الطّبشور والّطالسة، وأيضا سئم من 1»"املعّلم أن يكون رسوال يا شوحية
وإذا باجلرس يرّن معلنا عن موعد (...)شوحية يغّين معهم كان«ضوضاء الّتالميذ يف الفناء وهم يتزامحون حنوه

  .2»خيرجون يف ازدحام فوضوي ليلتحقوا بزمالئهم بساحة املدرسة اجلرداء.. احةاالسرت 
ضاق ذرعا مبدير املدرسة وحاجبها،إذ أنّه كثري الغياب والّتأّخر يف الوصول بالوقت الّرمسي للّدخول "شوحية"      

و رجل ناكد على وضعه ،ه3»..!أغلق جّده..(...)هل أغلق الباب؟..لقد فات الوقت..!!تأّخر شوحية كالعادة«
وجمتمعه، مهووس باملال والّشهرة فقد غشيت املاّدة بصره وبصريته على الّسواء، وكان حيلم كثريا بأن يكون ثريّا وأن 

جبانب املقهى  "شوحية"«ميتلك قصرا ملكيا تدّب فيه مجيع مستلزمات احلياة الرّاقية والرّفاهية الّتامة
يف قصر ملكي يرتدي أفخر املالبس، ينزل الّسالمل ومن حوله اجلواري سرعان ما ختّيل نفسه (...)كالعادة
  4.»احلسان

من حرمها «، إذ أنّه ابن عّمها وتربطه ا عالقة حّب منذ الطّفولة"الّتهامي"زوجة"جبميلة"تربطه صلة قرابة" شوحية"
الثّري جعله يّتخذ منها "الّتهامي"من" مجيلة"حيث أّن زواج، 5»..ابن عّمها وعشيقها منذ الّصبا"بشوحية"االرتباط

يف ذلك فرصة مالئمة لتحقيق " شوحية"وجد«عشيقة له ووسيلة للّتخّلص من الفقر وفرصة أيضا لتحقيق أهدافه
أغراضه االنتهازيّة، لعب دورا كبريا يف اقناعها بالقبول، واعدا إيّاها بالّزواج، بعدما يتمكنان من ريب بعض من 

، لقد أقنعها بالّزواج من أجل اختالس أموال الّتهامي وإرضاء ألغراضه وطمعه وإشباع 6»هماماله لضمان مستقبل
  .رغبته الّالهثة وراء املال

وقد كانت ايته على يد غرابه، بعدما اكتشف أمره وحماولته الفرار لكن غرابه فقأ عينه وذلك نتيجة        
ميسك عينه اّليت كانت "شوحية(...)"قويّة، فقأت على إثرهاونقر عينه بنقرة (...) هامجه على حني غرّة«شجعه

،فنهاية طمعه كانت على يد غرابه اّلذي فقأ عينه،وقد أسعف إىل املستشفى ووضع حتت 7»..تنزف دما وأملا
يبدو أّن غرابا فقأ ..!باملستشفى اآلن"شوحية"- «على أفعاله داحلراسة من طرف الّشرطة لكي حياكم فيما بع

  8.»..!ضعوه حتت احلراسة، وسنرى بعد ذلك.)..(..!عينه
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املعّلم املثّقف أمهلت العمل النبيل املتمّثل يف العلم والّتعليم،سعت دوما إىل انتهال " شوحية"شخصية         
الفرصة من أجل ختّطي الواقع املرير، وكذلك إشباع رغباا حنو الثّروة والغىن،حّىت ولو كان على حساب األخالق 

 .واملبادئوالقيم 
  :إسماعيل -

فالّشقتان متقابلتان "الّتهامي"ملنزلبالّدراسة، يسكن يف البيت املقبل " سعاد"زميل ابن اجلريان و        
ل دراسته ،إمساعيل شاّب يف مقتبل العمر يزاو 1»ابن اجلار وزميل الّدراسة بالثّانوية"إمساعيل تذّكرت«مباشرة

كان إمساعيل منشغال بطالء شعره مبرهم مثبت «مبظهره كثريا وهو شاّب وسيم وأنيق يهتمّ بالثاّنوية، 
، وأيضا يتبّوأ مكانة حمرتمة يف حّي الروكاد، 2»إمساعيل شاّب وسيم،االعتناء مبظهره من قضاياه اجلاّدة(...)للّشعر

ة الرّفيعة من ينتقي الّنوعي..«ملا يتمّيز من صفات الّرهافة والطّيبة وذوقه الرّفيع يف اختيار الثّياب واأللوان
  3.»سجّيته الطّيبة ودماثته مّكناه من انتزاع وّد وتقدير كل سّكان الروكاد(...)الثّياب
تبادال نظرات املوّدة، أخدا من خالهلا «،عالقة بريئة جتمعهما املوّدة واحملّبة"بسعاد"كانت تربطه عالقة حبّ         

،كان دائما يقف جبانبها 4»..حظة احلاملة من شعور مرهفيتحاوران، يتواصالن، يبوحان مبا يعربمها يف هذه اللّ 
وحيّثها على الّصرب وأّن الفرج آت، كما أنه حياول دائما الّتخفيف عنها ومواساا، حيلم بالّزواج منها بعد انتهائها 

ي بأّنين أريد فقط أن تتأّكد..لو كان حبوزيت مفتاح الّدنيا جلعلتك أسعد املخلوقات و لكن؟- «من دراسة اجلامعة
  5.»مبجّرد انتهاء دراستنا اجلامعّية نتزّوج..لن أفرط فيك أبدا

، وتالشت "سحنون"ّمتت خطبتها من صديق والدها"سعاد"أصيب خبيبة أمل عند مساعه بأنّ         
شحوب قامت اعتلى حمياه، مل يعد ..تائه مهزوم"إمساعيل.."ليل احلارة الّساجي زاد من حّدة الّصمت..«أحالمه

تغّيب عن الّدراسة ثالثة أيّام كاملة،وها «،فانقطع عن دراسته بسبب شعوره بفقدان حبيبته6»..حا كعادتهصبو 
. 7»"سعاد"الّرغبة املضربة على مقاطعة كل شيء مازالت حتاصره، كل شيء ال معىن له يف غيابأقبل اليوم الراّبع و 

وانتبهوا إىل حني غرّة ..«ليهاحينما قامت باالنتحار وأسرع إ"سعاد"إذ أنّه مل يرتك حبيبته. 7»"سعاد"غياب
إذ أنّه ، 8»وهو يقفز من الّشرفة غري مبال باخلطر، لكّنه سقط على رجليه مبرونة أدهشت احلاضرين" إمساعيل"إىل
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وهو يقفز من " إمساعيل"وانتبهوا إىل حني غرّة إىل..«حينما قامت باالنتحار وأسرع إليها"سعاد"مل يرتك حبيبته
  1.»ر، لكّنه سقط على رجليه مبرونة أدهشت احلاضرينالّشرفة غري مبال باخلط

أكثر من دراسته وحتصيله للعلم، اسم " بسعاد"لقد كان يويل اهتماما كبريا لعالقته العاطفّية         
عليه الّصالة والّسالم، لكّنه ال يقوم بدوره كما جيب وال يوليه أّي "إمساعيل"مع اسم النّيب  يتناص"إمساعيل"

  .اهتمام، فقد انشغل بأمور تافهة كاملظهر واحلب
  :سحنون -

ّدة كان معّلما بالّرغم من أنّه مل يتعّلم قّط يف املدرسة الّرمسية، إذ أنّه تلّقى تعليما تقليديّا بإحدى الكتاتيب مل        
" سحنون"سنتني، فيها تعّلم القراءة والكتابة وأتقنها، وبعد خروج االستعمار ولسّد العجز يف ذلك الوقت أصبح

كان معّلما، زاول دراسة "سحنون"«يعّلم األطفال باملدارس الّرمسية وذلك لتوّفره على شروط الكتابة والقراءة
حني خرج املستعمر تاركا خلفه عجزا مطبقا بكّل ..اءة والكتابةتقليديّة ملّدة سنتني بالكتاتيب، تعّلم خالهلا القر 

القطاعات اضطّرت احلكومة اجلزائريّة الفنّية آنذاك على توظيف كّل من يعرف القراءة والكتابة ملمارسة مهنة 
يعرفها يعّلم األطفال باملدارس الّرمسّية وهو اّلذي مل " ممرّنا"اغتنم الفرصة وأصبح(...)الّتعليم سّدا للعجز

،على الّرغم من مظهره األنيق واجلّذاب إّال أّن جسده يفرز رائحة نتنة مل يتمّكن من الّتخّلص منها، ويعود 2»..قطّ 
فعال ننت، على الّرغم من مظهره اّلذي يبدو الئقا "سحنون"«"اللواط"ويعود الّسبب يف ذلك آلثار إدمانه وتعاطيه

خلص منها، لعّل مصدرها جينة وراثية أو هي من آثار الّتفريط يف دوما، جسده يفرز رائحة عفنة مل يتمّكن من التّ 
،زيادة على رائحته الّنتنة شاع خرب شذوذه اجلنسي يف حّي الروكاد، حيث سجن مرّة بتهمة 3»"اللواط"تعاطي

وسجن بتهمة الفعل املخل (...) شاع حبّي الروكاد يف يوم بأنّه قد ألقي عليه القبض«الفعل املخل باحلياء
  4.»واكتشف األهايل يف ذهول شذوذه اجلنسي(...)حلياءبا

لقد كان أهايل احلّي على دراية بشذوذه اجلنسي لكن مل جيرؤ أحدهم على جمّرد الّتلميح، وبفضل ذكائه        
على الّرغم من كل هذه ..«متّكن من االرتقاء إىل أعيان حّي الروكاد وذلك من أجل حتسني أوضاعه املاّدية

واشتغل ..ميدة، متّكن من الّتسلل ضمن قائمة املرّشحني النتخابات الس البلدي وفاز بالعضويةاخلصال احل
والغريب أّن األهايل على دراية ..دية، وارتقى إىل خانة أعيان حي الروكادته اجلديدة يف حتسني حالته املاوضعيّ 

  5.»خبصاله الّشاذة
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،فقد كانت هلما عالقة من "بالّتهامي"ربطه عالقة مصلحة ذو مال وسلطة يشغل منصبا مهّما ت"سحنون"      
مجيلة إّين أعتمد عليك هذا املساء، قبل أن أذهب إىل الورشة «"الّتهامي"أجل زيادة الثّروة، وّمتت استضافته ببيت

رغبة يف " سعاد"،وهذا األخري اّلذي وافق على تزوجيه ابنته الوحيدة1»..أستضيفه للعشاء" سحنون"سأمّر على
فكرت جّيدا ومل ..الفيال بطوهلا وعرضها ضاقت عليّ ..قد مللت حياة العزوبية«إرضاء جشعه و طمعه يف املال

وأنا ..أجد سواك للّتقّرب منه، أو كما يقولون جئتك للحسب والّنسب طالبا يد ابنتك على سّنة الّله ورسوله
تزوجيه ابنته الوحيدة بالّرغم من "الّتهامي"بقبولقني يف العمل وتوّطدت عالقتهما ،فبعدما أصبحا صدي2»..موافق

وتوالت املشاريع ..«فارق الّسن الكبري بينهما، وبذلك زادت ثروما وشهرما وأصبحا من أكرب املقاولني يف البلدة
بال  املرحبة دون انقطاع يف خمتلف األعمال حّىت صارت مقاولتهما من أكرب املقاوالت يف البلدة، وصارا من أثريائها

  3.»منازع
مستهرتا يف عمله غري مسؤول وغري مبايل، ّمهه الوحيد هو الّسلطة ويستطيع أن يفعل أّي شيء من "سحنون"كان

إسكات كّل من يرّوج للظّاهرة، وبكّل الوسائل (...)يف هذه احلال هناك حل وحيد فقط(...) «أجل ذلك
 يكتمل حيث قامت باالنتحار عند وصول موكب مل" الّتهامي"، كما أّن زواجه من ابنة4»..حبسهم..إبعادهم
الفخمة اّليت زيّنت بالورود واألشرطة "املرسيديس"قد اختار قيادة سّيارة العروس بنفسه، نزل من"سحنون"«العرس
،تلك 5»يضحك مأل فمه متفاخرا..كان مرتديا بذلة سوداء، حتنقه ربطة عنق عريضة كثرية األلوان..امللّونة

  6.»..بسّيارته وقد اار رأسه على مقودها"سحنون"احتمى..«إذ انصدم وتفاجأ ملا رأته عيناهالّضحكة مل تكتمل 
  6.»..مقودها
أّدت أفعاله يف األخري إىل الّسجن مع كّل شركائه وذلك ألنّه قام بتهريب جمموعة كبرية من األسلحة وقد         

  7.»مباشرة على الّسجن يف انتظار احملاكمةومجاعته "سحنون"بينما أحيل.. «أخفاها مبستودع منزل الّتهامي اجلديد
  7.»احملاكمة
ذات أوصاف قبيحة وذميمة، يسعى إىل الّسلطة بشّىت الطّرق والوسائل،ورغم شذوذه اجلنسي "سحنون"شخصية

 .إّال أنه ميارس حقوقه يف اتمع كغريه من األفراد العادّيني،وأنّه ميّثل الفئة املتحّكمة يف زمام األمور
  :علي القهوجي -

                                                           
  .71-70، صالسابقاملصدر  1
  .105املصدر نفسه، ص 2
  .76املصدر نفسه، ص 3
  .194- 193املصدر نفسه، ص 4
  .219املصدر نفسه، ص 5
  .221املصدر نفسه، ص 6
  .239، صنفسهاملصدر  7
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اّلذي فّضل تسمية مقهاه ذا االسم، ويعود الّسبب يف الّتسمية أنّه كان من "األطرش فريد"صاحب مقهى        
 فريد"كان من عّشاق..«ومل يتمّكن من احتالل مكانته أحد يف نفسه" فريد األطرش"عّشاق الفّنان املفّضل له

بتعليم تقليدي يف إحدى الّزوايا، وحفظ " يعلي القهوج"،حظي1»بتطّرف ومازال وفّيا لعشقه القدمي"األطرش
حياول تطبيقها على الّرغم من تعليمه املتواضع، مل (...)«بعض أجزاء القرآن الكرمي وتعّلم أيضا قواعد الّلغة العربية

" قةطول"يسعفه احلّظ بعد االستقالل من مزاولة دراسة عادية باملدارس الّرمسية، فاكتفى مبزاولة تعليم تقليدي بزاوية 
  2.»..ملّدة قصرية، حفظ ما تّيسر له من القرآن الكرمي وتعّلم قواعد اللغة العربية

يزاول عمله مبقهاه اّلذي يعتربه مكانا لشرب القهوة و االستمتاع بأغاين مطربه املفّضل وكذلك فضاء         
أخبار أحاديث ث الّنبوية الّشريفة و لك األحاديللّتثقيف إذ أنّه كان يلصق الّصور واملقاالت والّسور القرآنية وكذ

حرب الّتحرير و أيضا حكم وأمثال وأشعار شعبية من تأليفه، كل هذا جنده ملصقا على جدران املقهى، فقد 
مقهاه "القهوجي علي"فتح«اعتربه علي القهوجي مكان تثقيفي تواصلي وليس إلضاعة الوقت وهو مأوى للجميع

  3.»..ّواد هذا املوعد، بعض البطّالني واانني، ومن ال مأوى هلميف الوقت املعتاد، لتقتحم من قبل ر 
الّنظافة فقد كان ينّظف مقهاه ويغسل فناجني القهوة ويرّش أكرب فضاء ممكن من الشاّرع، "علي القهوجي"حيّب 

مواسيا،ربت "القهوجي علي"نرب(...)انصرف إىل بيتك لرتتاح..قد مضى الوقت..موسى يا«وكان نصوحا لطيفا
، انضّم إىل مجاعة اإلصالح واإلرشاد اّليت كانت يف كّل يوم صباح تقوم مبزاولة 4»..على كتفه، وانصرف إىل بيته

مقهاه، واّليت أصبحت عادة عندهم ممّا لفت انتباهه ذلك، ويف اية املطاف أصبح عضوا منهم وغّري من نفسه إذ 
أزاح كّل ..ترك شعر حليته يطول..كثريا"القهوجي علي"تغّري  لقد«أصبح مثلهم يرتاد املسجد ليقوم حبلقاته الّدينية

، فقد التحق باجلماعة وأصبح 5»تغّري سلوكه املدح واالجتماعي، ليحل حمّله سلوك منطوي عدائي(...)معروضاته
  .مثلهم ال يغيب عن حلقام واجتماعام اّليت اختاروا أن تكون يف السجد

ئة املثّقفة الواعية، وما يدّل على ذلك مقهاه اّلذي يعتربه مكانا تثقيفيا من الف"علي القهوجي"شخصية         
تواصليا وليس إلضاعة الوقت، كما أنّه تأثّر باجلماعة الّدينية اّليت ترتّدد عليه مبقهاه فأصبح منهم وغّري من حاله 

  .وتفكريه من أجل اإلصالح
  :موسى السكارجي -

فتح باب  ما ذلك«غر ومنذ زمن بعيد،حيث كانت حياته يشوا الغموضقدم إىل حّي الروكاد منذ الصّ         
الّتأويل لتحاك حوله حكايات عجيبة، منهم من اعتقد بأنّه هام على وجهه بعدما فقد الّذاكرة حّىت استقّر به 

                                                           
  .9، صالسابق املصدر 1
  .10، صاملصدر نفسه 2
  .167املصدر نفسه، ص 3
  .59املصدر نفسه، ص 4
  .197- 196، صنفسهاملصدر  5
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خرون مهسوا بأنّه ومنهم املتيّقنني من أنّه هارب من العدالة تكّتم عن هويّته ليعيش متخّفيا، وآ..هيامه حبّي الروكاد
، مّر بظروف صعبة يف 1»قدم إىل احلّي أيّام وقف إطالق الّنار، فارّا جبلده من بطش بعض أنصار املنظمة السرية

بقبوهلا أن يكون مستأجرا عندها وذلك ألّما يتشاركان يف "اهلوارية"صغره حرمته من حنان العائلة ودفئها ممّا دفع 
فّر ..)أهرب يا موسى(اد تلك اجلماعة اهولة بيتهم ومسع صوت أبيه يأمرهحني اقتحم أفر «الوحدة والغربة

وانفتحت عيناه إثر (...)حلظات وعاد الّذميم ميسك مدية حاّدة يغرقها الّدم(...)سيق أبوه كالكبش(...)خيتبئ
  2.»جمهولني إىل وجهة ومصري"مسّية"سيقت أخته(...)مساعه لطلقات الّرصاص، ليشاهد أّمه جثّة هامدة يف دمها

موسى شخص سّكري مدمن على اخلمر ال يفارق زجاجة اخلمر يوميا، إذ أّن امسه اقرتن بلفظة         
كالعادة، " الّروج"كان موسى الّسكارجي يرسف يف اّجتاهه حامال زجاجة نبيذ«بسبب مثالته املستمرّة"الّسكارجي"

بالّرغم من سكره اليومي إّال أنّه طّيب وعطوف، ، لكن 3»سكران حّىت الّثمالة،يتقّدم خطوة ويتقهقر أخرى
كّل سّكان احلّي يشهدون لك اخلري، «متسامح ومسامل وشجاع، فموسى ذو خصال رجولّية حّريت أهايل احليّ 

،كما أّن امسه 4»..!ما أمك يا موسى وما أروعك !ولكّين ما كنت أعرف بأّنك حتمل كّل هذه الرّقة والّرمحة
  .عليه الّصالة والّسالم ويتناسب ذلك مع عمق شخصيته وروحه الطّاهرة الطّيبة"موسى"نا يتناص مع اسم سّيد

استفزّه لتذّكر ماضيه فحاول أن يقوم "الّتهامي"حني جلأ إىل الّشارع هروبا من والده"خالد"ما حدث للطّفل       
، لقد كان مثال 5»..مان ومعاناةال أريد أن حيدث للولد ما حدث يل من تشّرد وحر «مبساعدته لكي ال يصبح مثله

البلدة، ومبغادرته شعر األهايل "السكارجي موسى"مثال معظم وقته لكّنه يف قّمة اإلنسانية، وبعد كّل ما حصل غادر
 موسى"تزامن هذا احلادث واختفاء«ألنه تزامنت احلادثة مع اختفائه" اهلوارية"بغيابه وبدأت تأويالم بأنّه قاتل

، وبعد مّدة 6»لة من االحتماالت حبّي الروكاد، أمّرها احتمال ارتكابه للجرمية واالختفاءممّا فّجر مج"الّسكارجي
 موسى"أخريا بأنّه" علي"وانتبه«وقد تتغّري كثريا  وأصبح متديّنا"للهوارية"عاد إىل البلدة بعدما مسع ما حصل 

، كما أنّه ورث 7»"اهلوارية"ع بقّصة موتلقد عاد أمس إىل احلّي حني مس(...)!يا إهلي، لقد تغّري كثريا"الّسكارجي
سأنزل يف "نعم سّيدي"ال يا «فأصبح ملكا له"ملوسى الّسكارجي"منزل اهلوارية ألّا كتبت وصّية تورث فيها منزهلا 

  8.»..!اّلذي أصبح ملكي،فقد أورثتين إيّاه بوصّية رمسية، واملفاتيح معي" اهلوارية"بيت

                                                           
  .57املصدر نفسه، ص 1
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سّكري وحمّل سخرية األهايل، وكان يشرب اخلمر من أجل الّنسيان لكن ذلك دفعه "موسى السكارجي"كان         
  .إىل الّتغيري وذهب يف رحلة ميمونة تاب فيها وانتصح مثّ عاد إىل حّي الروكاد

مّرت بأحداث مؤملة وعاشت واقعا مريرا أفقدته العيش الّسليم و الّدفء العائلي، "الّسكارجي موسى"شخصية
با و لذلك جلأ إىل شرب اخلمر من أجل نسيان املاضي، ورغم سكره اليومي إّال أنّه ذو خصال فأصبح عقل مغيّ 

  .محيدة وأخالق عالية
  :الحاج ساعد الكردوني -

أحد أهايل سّكان احلّي، يعمل إسكايف، متخّصص يف صناعة األحذية الّتقليدية اّليت تنّوعت أشكاهلا         
،عمل مع جيش الّتحرير وقام بتزويد أفراده باألحذية وإصالح ما تُلف منها، و منح وأنواعها، يقوم بعمله يف دّكانه

أنا اّلذي كنت أزّود جيش الّتحرير «ُمنحت له بطاقة جماهد" الّتهامي"على إثر ذلك بطاقة مسّبل ّمث مبساعدة
ابن الّشهيد ملا "سي الّتهامي"وال ، ل"مسّبل"ويف الّنهاية منحوين بطاقة ..أسهر الّليايل يف ترقيعها...الوطين باألحذية

و بدا (...)«"باهلوارية"، احلاج متفان ومتمّسك حبرفته، رغم ُيسر حالته، ربطته عالقة جنسية 1»نلت بطاقة جماهد
  2.»..، و يلهث، تراجع إىل اخللف مذهوال"اهلوارية"عاري الّصدر مندّسا بني فخذي"احلاج ساعد"له 

أال ..ياحلاج- «"فوحة"يف اآلونة األخرية رائحة نتنة أو كما جاء يف الّنص الّروائي حمّله صغري وخمنوق غزته       
كّل ااري يف بييت وحمّلي .. غزت احملل منذ أيّام لكّين مل أمتّكن من حتديد منبعها..أعرف..تشّم رائحة كريهة؟

، ويف كّل مرّة يطرح مشكلته، وقد "اميالّته"، يف البداية مل يصّدقه أحد و اّم بأنّه يريد تشويه مسعة 3»..سليمة
كتبت عشرات ..يا مجاعة، إّين أختنق الرّائحة الكريهة، غزت بييت حمّلي«قام بكتابة شكوى لكن دون جدوى

  4.»الّشكاوي بال جدوى ال بّد أن تساعدوين
وفرار حسني املسرح إىل خارج  "موسى الّسكارجي "واختفاء "اهلوارية"بعدما حصل يف احلّي من مقتل         

كان ثامر األحدب برفقة اإلمام وبعض «البالد تأثّر بكل ذلك ومل جيد داعيا للبقاء يف البلدة ، فقّرر أن يغادر
األهايل حياولون إقناع احلاج ساعد على العدول عن فكرته انونة، والبقاء يف احلّي، فاألوضاع قد تتحّسن وتنتهي 

  .ع احلاج ساعد أن يبقى وسط تلك الرّائحة الكريهة وكان حّله الوحيد املغادرة من احليّ ، مل يستط5»املشكلة
  :ثامر األحد -

كاتب على اآللة بعدما غادر وظيفته اإلداريّة وذلك ختّلصا من الزّيارات الّتفتيشية املفاجئة، فاستقّر له         
منهمكا على الكتابة باآللة الكاتبة، مذ "األحدب ثامر"كان«يف حّي الروكاد" فريد األطرش"املكان جبانب مقهى

                                                           
  .45، صالسابقاملصدر  1
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فريد "غادر وظيفته اإلداريّة قّرر العمل ككاتب عمومي متنّقل،ومنذ تلك الّلحظة، استقّر جبانب مقهى
ادية من خالل مهنته احلرّة1»"األطرش

ّ
مّرت على مهنته اجلديدة عّدة سنوات ..«، متّكن من حتسني أوضاعه امل

، تفانيه املفرط يف عمله وبنيته الّضعيفة سامها 2»ن هذا العمل احلّر، حتّسنت حالته املاّديةوقف خالهلا على حماس
هو ليس أحدبا بطبيعته، لكن الوظيفة اإلدارية، وتفانيه «يف احنناء رقبته و كتفيه إىل اإلمام ممّا صار يبدو كاألحدب

املفرط يف أدائها، وبنيته الّضعيفة، سامهوا يف احنناء رقبته وكتفيه إىل األمام، ويف تصّلب فقرات العنق، يبدو  
ته وقد اشتهر ذا االسم اّلذي يزعجه أحيانا، وإعاقته املكتسبة مل تتمّكن من إخفاء وسام، 3»كاألحدب متاما 
إعاقته املكتسبة هذه، مل تتمّكن من إخفاء وسامته اّليت ورثها عن أبيه، وجهه يكتسي دوما، ..«اّليت ورثها عن أبيه

  4.»..تلك املالمح املطمئنة تكشف عن ميسم نفس غاضفة
 ةقام بشراء اآللة الكاتبة وطاولة وكرسيني من أجل عمله ليكتب رسالة أو شكوى أو ملء وثائق إداريّ        

آلة كاتبة صغرية،طاولة وكرسيني، أحدمها خّصص للزّبون اّلذي يلجأ إليه لكتابة رسالة "األحدب ثامر"اشرتى«
  5.»...عادية أو
من اّلذين سعفهم احلّظ والظّروف للّتعلم يف املدارس االستعمارية وتعّلم الّلغة الفرنسية وعلى الّرغم " ثامر"       

يمي متواضع، وبعد مغادرة االستعمار اعتمدوا على أمثاله من أجل األخذ بزمام من فرصته هذه اكتفى مبستوى تعل
هو ّممن سعفهم احلّظ والظّروف على مزاولة الّتعليم باملدارس الفرنسية ذلك ما مّكنه من إجادة الّلغة «األمور

مالية لفرتة من الّزمن  ، عاىن من أزمة6»..رصة، اكتفى مبستوى تعليمي متواضعالفرنسية، وعلى الّرغم من هذه الف
وجبة الفطور اليوم كانت شحيحة، اكتفى بعض أوالده باحتساء «مل يستطع آنذاك حّىت شراء احلليب ألوالده

  7.»كثريا لذلك"األحدب ثامر"اغتاظ فنجانا من الّلنب فقط،
من اليوم احبث ..هذاامسع يا -«وأمره بإزالة أدواته وطاولته من مقهاه"علي القهوجي"تغّري  بعد عشرة سنني      

فقّرر بذلك أن يبحث عن  ،ا األمر وهذا الّتغيري كالصاّعقة، استقبل ثامر هذ8»..عن مكان آخر تضع فيه لوازمك
عن مكان آخر ليسرتزق به، وقد بدأت تراوده فكرة الّرحيل عن البلدة والبحث عن العمل يف مكان آخر، فقد 

عن العمل واملكان مّدة أسبوع كامل، لعّله كان يبحث عن مكان غاب « ضاق درعا باملكان اّلذي تغّريت أحواله

                                                           
  .11ص ،املصدر نفسه 1
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، ويف اية األمر 1»وبدأت تراوده فكرة االبتعاد والبحث عن مكان آخر باملدينة اجلديدة..آخر يضع فيه لوازمه
أبقى لن ..لن أبقى حلظة واحدة يف هذا احلّي امللعون«وبعد ما أصاب احلّي من تقّلبات قّرر أن يغادر دون رجعة

  2.»..فيه حلظة واحدة
ألنه متفان يف عمله، لكن انقلبت عليه " األحدب"رجل ذو صفات محيدة ، اشتهر بلقب" ثامر األحدب"       

ة،وقّرر يف النهاية املغادرة دون رجعةتمع وأصبح يبحث عن عمل خارج البلدأحوال ا.  
  :اإلمام -

اّلذي كان معبدا لليهود يف عهد االستعمار، ّمث حتّول بعد االستقالل إىل مسجد  إمام مسجد حّي الروكاد        
إمساعيل متوّجه إىل االسكاّيف الحظ من بعيد مبحاذاة مسجد احلّي، اّلذي كان معبدا لليهود "بينما«خاّص باحليّ 

  3.»و حّول بعد االستقالل إىل مسجد خاص حبي الروكاد، اإلمام واقفا قّدام الباب
، وقد عمال معا "حسني املسرح"شارك يف احلرب العاملّية ضّد األملان يف الّصفوف الفرنسّية إىل جانب والد       

كان أبوه يساعد اإلمام على توزيع اجلرائد سرّيا على «آنذاك الّصادرة"عبد احلميد ابن باديس"على نشر جرائد 
ومل يتمّكن اإلمام من سرد كّل تفاصيل املعارك اّليت خاضوها ضّد اجليش األملاين القوّي من كّل (...)الّرغم من أّميته

اظ على احلّي إىل احلف ، وبعد االستقالل أوكلت له مهّمة اإلمامة، فصار ّمهه اإلصالح ودعوة سّكان4»الّنواحي
صالة ..بدال من أن تصّلوا يف بيوتكم، تعالوا إىل املسجد..كّل أعذاركم واهية«إقامتها  يف وقتها باملسجدالّصالة و 

  5.»..!املساجد بيوت الّله..يا ناس(...)هي الكفيلة بإنزال الّرمحة على هذا احليّ ..اجلماعة أفضل
اّليت اّختذت من املسجد مكانا حللقام وخمّططام،  ،هذه األخرية"علي القهوجي"عاش صراعا مع مجاعة        

أظّن أنّه من الّالئق أن تنصرفوا إىل )تدّخل اإلمام بعد أن نفد صربه..!يا مجاعة- «فشعر بأّم سلبوه سلطته
 إينّ ..امسعوا(...)!القانون ال يسمح مبثل هذه اجللسات إّال بتسريح مسبق من قبل إدارة الّشؤون الّدينية..بيوتكم

، الورع اإلمام 6»..أنّبهكم آلخر مرّة، بأن ترتكوا حكاية احللقات هذه، وإّال سأضطّر إىل إشعار الّسلطة الوصّية
ووضع (...)انشغل عن الّتسبيح..«"اهلوارية"شخص منافق يُبدي الورع وخيفي أعمال بذيئة كتجّسسه على بيت

  7.»عينه على الثّلمة بأسفل الّنافذة
يسعى لإلصالح ودعوة أهايل احلي للصالة باملسجد، لكن باءت حماوالته بالفشل خصوصا كان اإلمام         

  .عندما ظهرت تلك اجلماعة اّليت تقوم حبالقاا دال املسجد
                                                           

  .212، صاملصدر نفسه 1
  .215املصدر نفسه، ص 2
  .44، صاملصدر السابق 3
  .152- 151املصدر نفسه، ص 4
  .44نفسه، صاملصدر  5
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  : الهوارية -
املكان يف  هي امرأة تسكن يف حّي الروكاد بعدما فّرت من الغرب اجلزائري أيّام احلرب الّتحريرية ليستقّر ا       

هذه اّليت قدمت من الغرب و أثوت بالبلدة أيّام احلرب الّتحريرية، ال أحد يعرف األسباب فّرت "اهلوارية"«احليّ 
كانت شابّة مجيلة، متّيزت عن باقي نساء احلّي مبالمح .1»هاربة عرب طريق الروكاد حّىت استقّر ا الّسفر بالبلدة

مخرية، خّالسية املالمح، متّيزت عن باقي نساء احلّي مبياسم نساء الغرب  كانت شابة و«ومهارات الغنج والّدالل
  2.»..اجلزائري ومهارن

استقّرت باحلّي وساقها القدر إىل أن تتزّوج برجل مريض إشفاقا منها عليه، إذ أّا مل تبخل عليه من رعاية        
اّليت ساقها القدر إليه لرتعاه باقي أيّامه، مل يرعها منظره ..«واهتمام، فقد كانت متفانية يف خدمته حّىت وافته املنّية

، وبعد 3»..كّل سّكان احلّي يشهدون بأّا أخلصت متفانية يف رعايته حّىت وفاته..الّذميم، أشفقت عليه فتزّوجته
ماخور  وبعد وفاة زوجها ورثت عنه منزله وتغّري حاهلا بعد ذلك، حيث حّولت بيتها إىل غرف لإلجيار ّمث حتّول إىل

حّولت املنزل اّلذي ورثته عن ..«للّسهرات اخلمريّة والّنساء، وبذلك فقدت كّل ما حتّلت به من صفات طّيبة
وتشجيعا من الرّاكضني خلف الّنساء حتّول إىل ماخور للوالئم والّسهرات اخلمرية ..زوجها الّشبح إىل غرف للّتأجري

، فبعدما كانت امرأة ذات 4»..ا من املآثر الطّيبة واإلخالصوالّنسائية، وفقدت بذلك كّل ما تّوجت به مسعته
 ملوسى"كانت صديقةتها كّل أنواع الّرذالة والفساد،حسن وأخالق محيدة أصبحت مومسا تشتغل ببي

فهما يشرتكان يف الوحدة والغربة واحلرمان (...) «الشرتاكهما يف الغربة واحلرمان من الّدفء العائلي"السكارجي
  5.»..لعائلي، صارت تفّضله عن باقي مستأجري غرفها، تستشريه، تكرمهمن الّدفء ا

تقّدم ا الّسن، ولفع الّشيب رأسها و أفلت مياسم مجاهلا، وانتهى ا األمر يف الّنهاية إىل الوفاة حيث        
  6.»..متقّدمة من الّتعّفنلتكتشفها جثّة هامدة، يف مرحلة " اهلوارية"يبدو الّشرطة اقتحمت بيت ..«قتلت يف بيتها

  6.»..الّتعّفن
وريثا لبيتها ألنّه الوحيد اّلذي كانت حترتمه وتعامله "موسى السكارجي"وجعلت من " اهلوارية"ماتت
  7.»..!اّلذي أصبح ملكي، فقد أورثتين إيّاه بوصّية رمسية" اهلوارية"سأنزل يف بيت..«بلطف
تزّوجت من شيخ شفقة عليه، وبعد وفاته  الروكاد، امرأة قدمت من الغرب اجلزائري واستقرت حبي"اهلوارية"      

  .قامت بإجيار غرف من منزهلا وحتّولت صفاا من محيدة إىل رذيلة،لكن القت اية بشعة حيث قتلت يف منزهلا
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 :زوج الهوارية  -
أحد سّكان حي الروكاد، كان يعاين من مرض العضال، حيث أنّه تعّرض ألبشع تعذيب أثناء حرب       
كان يعاين من مرض ..«"حمشوش األنف"رير ممّا أصبح شكله ذميم مثري للفزع وأصبح األطفال ينادونهالّتح

ذاق  (...)قد تعّرض لتعذيب بشع(...)عضال، هذا الّرجل اّلذي جذع أنفه وشفته العليا عن آخرها أيّام احلرب
  1.»"حمشوش النيف"منظره القبيح واملفزع، حيفز األطفال على معايرته(...)أنواع الّتعذيب اجلسدي والّنفسي كلّ 
اّليت قدمت إىل احلّي وتزّوجته شفقة عليه، إذ أّن الّروائي مل يذكر امسه واقرتن فقط " للهوارية"كان زوجا       

  ". زوج اهلوارية"أي "باهلوارية"
  :خالد -

، هو طفل مل يبلغ العاشرة من عمره "مجيلة"وزوجة أبيه" سعاد"الّصغري، يعيش مع أبيه وأخته"الّتهامي"ابن  
كان ميشي بسرعة حينا، ويهرول حينا، يبدو كمن يريد استدراك " خالد"«،يزاول دراسته باملدرسة االبتدائية2بعد

اّليت " سعاد"ه أصبح ال يتواصل مع أحد سوى أختهبعد وفاة أمّ ، 3»تأّخره للوصول إىل املدرسة يف الوقت املناسب
هو طفل واجم دوما، سجني أغوار نفسيته املنطوية، ال يتواصل مع أحد عدا ..«اّليت حاولت أن تعّوضه حنان األمّ 

ممّا جعله منطويا ونفسيته متصّدعة،   ، تأثّر بوفاة أّمه؛4»..أخته اّليت مل تبخل عليه مبحاولة تعويضه دفئ األمومة
".. ميتسّماش الّلي"ابنك خصوصا..«"الّتهامي"زوجة أبيه،إذ كانت تشكوه لوالده" مجيلة"ين من احتقاركان يعا

  5.»..يعايرين بأّمه.. كّلما حاولت الّتقرب منه ينهرين
 التفت حواليه باحثا عن شيء يقذفه به«عاىن من سلطة أبيه، فكان يضربه ويشتمه يف أغلب األحيان    
طفل صغري مل يستطع أن يتحّمل كّل املشاكل احلاصلة "خالد"، 6»..وقذف يف اّجتاهه ليحتضنها صدره(...) ابنه

 موسى"احلاصلة ومعاملة أبيه العنيفة، فقّرر الّتوّجه إىل الّشارع هروبا من تلك األوضاع، وقد ساعده
لعه، وذاب يف عتمة زقاق على حني غرّة إىل الّشارع راكضا باكيا يكشف عن ه"خالد"كان خروج«"السكارجي

  7.»احليّ 
اّليت مل " أّم إمساعيل"طفولة مليئة باملشاكل، ومل يستطع التأقلم معها و مل جيد الرّاحة إال مع أخته و"خالد"عاش  

  .تبخل عليه أبدا
 :أّم إسماعيل   -
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ش يف حي ،تعي1»تويف منذ سنتني إثر حادث مرور مأساوي«أرملة فقدت زوجها إثر حادث مؤمل ومأساوي        
هو ابنها الوحيد اّلذي سيعّوضها عن رجال ..«واّلذي حتّبه كثريا وختاف عليه" إمساعيل"الروكاد مع ابنها الوحيد

أسرعت «"خالد"وأخيها" سعاد"وكانت أيضا الّصدر احلنون لكّل من فقد كان ابنها أملها يف احلياة،  ،2»..الكون
  3.»)ابكي يا سعاد(بني رحابة صدر حنون وقد اختفى رأسها(...) إىل فتح باب شّقتها

بل ..«"خالد أمّ "و ذلك حسب ما أوصت به املرحومة"إمساعيل"البنها"سعاد"كانت تتمّىن أن تزفّ     
ّمث إا وصّية (...)!هي مبثابة ابنيت متاما أحّبها وأطمع يف أن تكون زوجة البين"..سعاد"قصدتك من أجل

  4.»البين و وافقت يف حينها" سعاد"لقد طلبت منها يد(...) املرحومة
أن تكون  اّليت تتمّين "سعاد"أّم إمساعيل طّيبة حتّب ابنها وحتّب فعل اخلري،إذ كانت دائما تقف جبانب      

  ".إمساعيل"زوجة البنها 
  :المدير-

أكرب هو مدير مدرسة حّي الروكاد، يبلغ من العمر اخلمسني سنة، وعلى الّرغم من مظهره إّال أنّه يبدو         
املدير احلنق دوما، قد بلغ اخلمسني من العمر، لّكنه يبدو أكرب «الّدائمة من ذلك، ويعود السبب يف ذلك لعصبّيته

، شعره بدأ يتساقط 5»..سّنا، عصبيه املتواصلة تركت أثارها الوخيمة على نفسيته، انعكست مالحمها على شكله
حنيف البنية، شعره بدأ ,,«الّلعاب و هو حنيف البنية، سقطت مجيع أسنانه تقريبا، حني يتكّلم يثري طشيش

جيول مّدا وجزرا مثريا طشيش الّلعاب املزعج (...)حني يتكّلم(...)يتساقط ليفسح اال أمام استيطان الّصلع
وأيضا صارم يف عمله وخاّصة فيما يتعّلق مبواقيت االلتحاق  ، وهو شخص حانق عصّيب للغاية6»للمستمع إليه

كان يبدو بعصبية واضطراب بعض املالحظات على صفحات ذلك الّسجل األخضر، لعّله «الّدراسةبالعمل و 
  7.»سّجل الغياب

  .املدير شخص متفان يف عمله ال حيّب الّتأخر عن املوعد احملّدد للدخول إىل املدرسة      
  :الحاجب-

هو شخص يعمل يف مدرسة حّي الروكاد، ميضي أغلب وقته يف املدرسة جيلس قبالة الباب على          
جبانب الباب اخلارجي، ينتعل حذاءه ، "كارتون"كان احلاجب جالسا على«وكان حرصا على الّصالة"كارتون"
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كان من «الّدخول واخلروج ، كان مهمال لعمله ال حيافظ على انتظام األطفال أثناء1»..يبدو كمن كان يصّلي
  2.»..!قلت لك هذى ما هيش حاجتك- ..!املفروض أن تقوم بتنظيم األوالد

اّلذي يستعمله للّصالة وللجلوس واالسرتخاء حتت الّظل، وأينما " الكارتوين"كان دائما حيمل فراشه    
كعادته، واّلذي يتبعه إىل "الكارتوين"فراشهدنا منه احلاجب ساحبا «ذهب يصطحبه معه داخل فضاء املدرسة

حيث ما حّل داخل فضاء املدرسة يستعمله كسّجادة للّصالة ويفرتشه للجلوس و االسرتخاء حتت ظّل 
  3.»..اجلدران

وذلك ألّما ال يّتفقان مع "شوحية"احلاجب شخص متكاسل يف عمله، ّمهه الوحيد هو االنتقام من املعّلم    
ها (ابتعد احلاجب، مبجّرد ما أعرض عن نظر الدير، حك راحتا يديه بسرعة، ودّن خمتبطا..«بعضهما البعض فقط

  4.»..!سريى..الّلعني" شوحية"خصوصا..سأنتقم منهم مجيعا على احتقارهم يل.. قد وقعوا يف قبضيت
  ".ةشوحي"احلاجب ال يقوم بعمله على أكمل وجه، دائما يبحث عن فرصة من أجل االنتقام من املعّلم      
  :الّشخصيات الهامشّية- 3

كما ذكرنا سابقا بأّا الّشخصية اّليت تقوم بأدوار جزئّية، واّليت ال تقّل أمهّية عن الّشخصية الثّانوية،          
أّم :"وبالعودة إىل رواية الروكاد لعيسى شريط جنده قد وّظف يف نّصه الّسردي جمموعة من الّشخوص اهلامشية وهي

  ."قادة الوصيف-أبو إمساعيل-أبو احلسني- أبو ثامر-خالد
  :أّم خالد-
، كانت أرملة تعيش مبفردها 5، ورثت عنه كنزا حقيقيا إذ أّا من عائلة ثريّة مرموقة"لباشا أغا"هي االبنة الوحيدة  

واج منه منذ االستقالل، فقد كانت حتظى باحرتام اجلميع وعيشها مبفردها حّتم عليها أن تقبل بطلب الّتهامي للزّ 
حتظى باحرتام ..«وذلك من أجل الّتخّلص من ألسنة القيل والقال، وكذلك من أجل محايتها من الّناس الطّامعني

اجلميع، مل جيرؤ أحد على طلب يدها إّال الّتهامي اّلذي مل ترتّدد يف املوافقة على عرضه، ألّا كانت حباجة إىل 
  6.»القالرجل حيميها من الطّامعني ومن مصيبة القيل و 

يت تلك املرأة الّصاحلة الّ "زينب الّلة"متعّلمة وذات صفات محيدة إذ أّا كانت متأثّرة بشخصية" أم خالد"      
ن الزّاوية وكرمها على الفقراء واملساكني وبذلك أصبحت أم خالد تقّلدها يف الكرم تشرف على تسيري شؤو 

والعطاء،بعد زواجها من الّتهامي أجنبت بنت وولد وقد كانت حتبهما كثريا وتغمرمها حّبا وحنانا، إذ كانت تتمّىن 

                                                           
  .9، صنفسهاملصدر  1
  .9نفسه، ص املصدر 2
  .88، صالسابقاملصدر  3
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عله شخصا ذا شأن كبري يف فكانت تتمىن أن جت"أمريي"اّلذي كانت تناديه"خالد"عروسا أّما "سعاد"رؤية ابنتها
أّما أمريي هذا فسوف يكون له (...)وأقيم لك عرسا مل يشهده الّتاريخ..سأزّوجك لرجل يليق مبقامك..(«احليّ 

، مل تتمّكن من حتقيق حلمها و وافتها املنّية إثر مرض الّسعال 1»..سأجله من مفّكري هذا البلد..شأن عظيم
انتاا الّسعال اجلاف الناّتج عن التهاب لرئتيها الطّريتني، أتى ببطء على «"زينب الّلة"اجلاف واّلذي ماتت به

  ".سعاد وخالد"،حلظة احتضارها أوصت زوجها الّتهامي بولديها2»جسدها الّنحيل، وماتت أّم خالد بنفس املرض
  :أبو ثامر-

مة لدى سّكان حّي الروكاد، كان رئيسا للبلدية يف العهد االستعماري حّىت االستقالل، حيظى مبكانة حمرت        
كان أبو ثامر رئيسا للبلديّة، يشهد له اجلميع بالعرفان «فاجلميع يشهد على خدماته الكبرية إبّان الّثورة الّتحريريّة

نتيجة لتلك اخلدمات الكبرية اّليت كان يقّدمها للّسكان، أنقد العشرات منهم من قبضة العسكر الفرنسي واجليوش 
يقال أّن اإلدارة ..«ه ملا رآه من خدمة للّناساختري ليكون يف هذا املنصب وقبل كان متعّلما وهلذا،  3»املوالية له

الفرنسّية اختارته هلذا املنصب ألنّه املتعّلم الوحيد يف البلدة من جهة، وألنّه من أعياا من جهة أخرى، وقبل 
  4.»وخدمتهماملنصب بقناعة،ألّن ذلك فقط ما ميكّنه من مساعدة الّناس 

ذلك (...)أنيق كالعادة يف لباسه«"كالقايد"او املالكأنيق يف لباسه حّىت كان يبدو من بعيد ك"أبو ثامر"      
الشاش احلريري ناصع البياض، ملتفا حول رأسه يف لفائف متناهية الّتناسق، متّوجا لوجهه األمسر ذي الّلحية 

  5.»..رزة خبيط حريري يلتف يف تناسق حول الرّقبةمنّمقة ومط"القندورة(...)"البيضاء احمللقة بدقّة
حاولوا اّامه بعشرات الّتهم لتوريطه، «تعّرض لعّدة افرتاءات واّامات من أجل إسقاطه عن املنصب     

 فريد"،كان جيلس لساعات طويلة بعد االستقالل جبانب مقهى6»وكان غياب الّدليل يف كّل مرّة، حمّصنه الوحيد
بعد االستقالل وملّدة أربع سنوات قبل وفاته كان جيلس «، وكان ذلك قبل وفاته"ثامر"ابنه أين يعمل"األطرش

كان ذو مكانة رفيعة .7»"ثامر"لساعات طويلة، وهو نفس املوقع أين يعمل اآلن ابنه" فريد األطرش"جبانب مقهى
  .لدى سّكان البلدة،وذلك للخدمات اّليت كان يقّدمها هلم ويساعدهم

  :أبو حسين-

                                                           
  .54املصدر نفسه، ص 1
  .51املصدر نفسه، ص 2
  .13، صالسابقاملصدر  3
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كان مقاوال متخّصصا يف أشغال بناء املتاريس على حاّفة األودية، وكذلك اجلسور والّسدود قبل وأثناء         
،ساهم يف إجناز 1»مقاوال متخّصصا يف أشغال بناء املتاريس على حاّفة األودية، اجلسور والّسدود«حرب الّتحرير

يبدو أنّه ساهم يف إجناز طريق ..«حلجريّةطريق الروكاد وكان يشتغل الّرجال واألطفال يف األعمال ا
، 2»..الّرجال والّشباب وحّىت األطفال ينجزون أعماهلم احلجريّة الّشاقة..حيّيون حياة الفقر والّشقاء(...)الروكاد

لقد كان شجاعا بكّل املعارك «إذ كان يساعد اإلمام يف توزيع اجلرائد سرّيا على الّرغم من أّميته  هو شخص قوي
إّمنا مسعت بأنّه شارك يف احلرب العاملّية الثّانية، وأنّه جّند (...)خاضها يف صفوف اجليش الفرنسي ضّد األملاناّليت 

كان شجاعا وقويّا وقد ساهم يف أعمال كثرية كإجناز .3»حني اكتشف اجليش الفرنسي حبوزته جريدة(...)بالقّوة
  .طريق الروكاد واملشاركة يف احلرب أيضا

  :إسماعيلأبو -
أبيه اّلذي كان يتبّوأ ..«أحد سّكان حّي الروكاد، كان يتبّوأ مكانة حمرتمة ومسعة طّيبة بني أهايل احليّ     

قد «املتنّيب "ألنّه كان يعشق"أيب الطّيب املتنّيب "،قام بتسمية ثانوية4»مبكانة حمرتمة ومسعة طّيبة جتاوزت ختوم احليّ 
، وكانت حلظات تثبيت اإلشارة 5»"املتنّيب "الّتسمية، كان يعشقناضل طويال أبو إمساعيل من أجل اعتماد هذه 

بأعلى باب الثّانوية من أروع حلظات حياته، ّمث بعدها بأيّام تويف إثر حادث مفجع هّز املدينة ملا كان حمرتما 
بوبا ، كان شخصا طّيبا حم6»..تويف منذ سنتني إثر حادث مأساوي ما زال األهايل يتذّكرونه يف كّل حني«بينهم

  .لكن وفاته كانت مأساة حقيقية مل يستطع األهايل نسياا
  :قادة الوصيف-

والد الّتهامي،كان حياول اسرتجاع مكانة أبيه يف القيادة وفاز ا خبداعه ومكره البن        
يف القيادة  حاول اسرتجاع مكانة أبيه(...)، وذلك لبشرته الّسمراء"قادة الوصيف"باسم الّشهري"الّتهامي"والد«عّمه

، وشاءت األقدار أن يقع هو كذلك 7»من خالل إثبات والئه لفرنسا ووضع نفسه بذلك يف موضع مضاد للّثورة
مسّلحة تقوم بالفساد يف وسط أهايل "ميليشيا"صهره املدبّر آنذاك وقام بتأسيس ضحّية ملؤامرة شبيهة، حيث خلفه

متّكن من تكوين ميليشيا مسّلحة عاثت فسادا يف وسط (...)يف الّرتاجع"قادة الوصيف"فّكر «حّي الروكاد
وحدث ما أدهش «، قام هو ومجاعته بعملّية عسكريّة ضّد الربج الفرنسي ممّا أّدهش األهايل8»األهايل

                                                           
  .40املصدر نفسه، ص 1
  .41- 40املصدر نفسه، ص 2
  .118-117، صالسابقاملصدر  3
  .33املصدر نفسه، ص 4
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يته نتيجة انت ا،وك1»ومجاعته بعملّية عسكريّة ضّد الربج العسكري الفرنسي"الوصيف قادة"قام(...)األهايل
نصبوا هلما كمينا حمكما ّمتت خالله «بالّشهادة"الوصيف قادة"وبذلك فازوقوعه يف كمني نصب له، 

      .،فشل يف الّنهاية وفاز بالّشهادة2»بالّشهادة"ةالوصيف قاد"وذه الّنهاية فاز..تصفيتهما
من رئيسية إىل ثانوية إىل هامشّية  ممّا ذكر خنلص إىل أّن الّروائي نوّع من الّشخصية مبّينا أدوارها      

الّشخصية : تتفاوت يف أدوارها عرب مسار الّرواية، وأّن هذه الّشخصيات تنقسم بدورها إىل ثالثة أصناف وهي
 .السلطوية والّشخصية املثّقفة والّشخصية املتديّنة

الثّراء الفاحش يف مّدة زمنية وجيزة املقاول اّلذي حّقق " الّتهامي"طوية يف شخصية تتمّثل الّشخصية السل  
يّة، فقد كان رئيس البلد"سحنون"يت كان يقّدمها له شريكهبفضل ما ورثه عن قرينته املتوفّاة وأيضا اخلدمات الّ 

، وهذا ما يدّل وطنابن اخلادمة و حفيد القايد وابن اخلائن لل "الّتهامي"، حيث أّن شريكني يف الّنهب واالحتيال
هاتني الّشخصيتني مثال عن الفساد واستخدام القّوة والّرشوة يف أصله املتوارث جيال بعد جيل، و  نعلى الفساد م

  .اتمع 
اّلذي أمهل الّدور الّنبيل يف الّتعليم والعلم، وسار  االنتهازي" شوحية"أّما الّشخصية املثّقفة فتتمّثل يف املعّلم    

استخدم كّل الوسائل والسّبل يف الوصول  إىل املبدأ األساسي اّلذي وراء رغباته وطموحاته للفرار من املاضي، فقد 
هو االنتصار األقوى املمّثل يف املال والثّروة والّشهرة، وبذلك كانت هيمنة املال على األخالق والقيم، وجند أيضا 

يسعى دائما  الفّنان العاشق للمسرح واملغضوب عليه من طرف اتمع والّسلطة ألنّه" حسني املسرح"شخصّية
قدمه الروائي يف هذا النص يف قالب كاريكاتوري ، وكان  للّتغيري حنو األحسن وكشف الفساد املهيمن يف اتمع،

ن يكون مغيبا بالتهميش والتحقري والركن على اجلانب مثلما إما أالذي يريد التغيري يف هذا العامل  األصيلاملثقف 
 حال التمثيل واالبتعادأن تكون جمرد تسلية و افة يف اجلزائر اليت ال تعدو هو حال حسن املسرح وحال املسرح والثق

السائد آنذاك بعد جند يف الّرواية شخصيات مثقفة أخرى تدل على الوعي كما .عن الواقع والتلهي مبا ال ينفع
  .االستقالل 

الّصالة يف املسجد بغية اإلميان،  وأيضا تتمّثل الّشخصية املتديّنة يف اإلمام اّلذي كان يدعو أهايل احلّي إىل    
فقد كان  ،وكذلك من أجل فرض سلطته على املسجد، لكن حماوالته فشلت ملكانته ومسعته املشّوهة يف احليّ 

" مبقهى فريد األطرش"صاحب املقهى املشهور " علي القهوجي"منافقا ومتعاليا على اآلخرين، كما جند شخصّية 
، حيث أنّه كان من حافظي القرآن الكرمي ممّا أّدى به إىل التأثّر والّتواصل للجميع مكانا للّتثقيفيعّده اّلذي كان 

، فأصبح يف الّنهاية فردا منهم يدعو لإلصالح وغّري مقهاه وتقوم حبلقاا يف املسجد باجلماعة اّليت كانت تقصد
  .من حاله وفكره

  
                                                           

  .26املصدر نفسه، ص 1
  .27ص املصدر نفسه، 2
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  "الروكاد"ل الّزمني في رواية دراسة التشك
  .الزمن في الّرواية-1

ان    إّن االهتمام بدراسة الّزمن وحضوره يف الّنص األديب عموما والّروائي خصوصا، يؤول إىل اعتبار الّزم
عنصرا من العناصر األساسية اليت يقوم عليها فن القص، فإن كان األدب يعترب فّنا زنيا إذ صنفنا الفنون إىل «

فالّزمن بأشكاله املختلفة عامل أساسي ، 1»زمانية ومكانية، فإّن القص هو األكثر األنواع األدبية التصاقا بالزمن
  .يف تقنية الّرواية

إذ تتجلى صور وأشكال الزمن يف احلكي عرب االنتقال احلر على حمور  لعمل الروائي فن زماين بامتيازا
الّزمن بني املاضي واحلاضر واملستقبل والذي يسمى البناء الزمين الداخلي للرواية، وهو الفرتة اليت جتري فيها 

الل اخلطاب يف إطار اليت تعطي فيه الّرواية زمانيتها اخلاصة، من خ «األحداث املنصوصة يف الّرواية كما يعد الّزمن
  2.»العالقة بني الّرواية واملروى له
لعيسى شريط جند أن األحداث اليت تشكل منها الّنص السردي ضمن نظام  "الروكاد"وبالعودة إىل رواية 

  .املاضي واحلضر واملستقبل: زمين داخلي مل يأيت متسلسال وإّمنا جاء متداخال بني أزمنة ثالثة وهي
 :الماضي  - أ

؛ الرواية بصيغة املاضي أحداثالراوي زمن املاضي وأعطاه أمهية يف سرد األحداث، فقد رويت  استخدم
  .ونقصد به الّزمن الذي مضى وحدث ووقع وانتهى أمره

تعد،  شعر، اب «: ومن األمثلة الّدالة على املاضي يف الّرواية هو استعمال أفعال ماضية بصفة كثرية مثل
  .فهذه األفعال تدل على حدث مضى وانقضى ،»...أحرج، مجل، كان ،كتب، أى، انتشروا، قدّموا

كان الولد مفزوعا يف ظالم «وأيضا قوله  ،3»شعر بدورا مباغت دامهته سخونة جادة«كما ورد أيضا 
  4.»الزّقاق
 :الحاضر  - ب

الدالة  ذلك الفعل، ومن أمثلة الكلمات استعمل الراوي فعل احلاضر من أجل الداللة على االستمرار يف
  "...حتاصره، يتذكر، تواسيه، يتأمله، جيلسون": على استخدامه لزمن احلاضر جند يف قوله

  
  

                                                           
  .217بناء الّرواية، ص:   سيزا قاسم1
  .49انفتاح النص الّروائي، ص: سعيد يقطني 2
  .116، صرواية الروكاد: عيسى شريط 3
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مازال يتذكر ...«وأيضا  ،1»يغذي فكره ويستفيد يف النهاية «: وهذا ما يتضح لنا أكثر من خالل األمثل التالية
  2.»تلك األيام

خالل دراسة الرواية يتضح أن الراوي قد استخدم فعل احلاضر وأعطاه أمهية، لكن بنسبة تقل عن  من
  .فعل املاضي

  :المستقبل -ج
جانب الزمنني املاضي واحلاضر جند زمنا آخر خيتلف عنهما من الناحية الوظيفية، ومن ناحية الشكل  إىل

  .واملضمون وتتمثل لنا خذا الزمن يف املستقبل والذي يتضمن أحداثا مل حتدث بعد، وإّمنا سابقة ألواا
ومثال عض اآلفاق واآلمال والتوقعات، أّن غرض هذا الزمن املستقبلي كان اإلعالن عن ب: العودة إىل الرواية جندب

سأطلب (...) نفد صربي  (...)سنحقق كل ما اتفقنا عليه(...) «"مجيلة"و"شوحية"ذلك ما كان حيلم به كل من
  3.»..!!انتزوج فور لالطالق و 

لو كان حبوزيت مفتاح الّدنيا جلعلتك أسعد «"إمساعيل"و"سعاد"يف احللم الذي كان يتمناه كل من وأيضا
  4.»..ومبجرد انتهاء دراستنا اجلامعية نتزّوج(...) املخلوقات 

، كما تعد أبعاد زمانية طبيعية، وقد "الزمن الداخلي"يطلق على هذه األزمنة الثالثة اليت ختّلت الرواية ب 
خرى، ، إذ أا تعيش املاضي تارة واحلاضر تارة أ"إمساعيل"و"شوحية"يف شخصيات عديدة يف الرواية مثل جتلت لنا

وحتلم باملستقبل يف الوقت نفسه، وأحيانا بتداخل املاضي واحلاضر وحىت املستقبل، فهذه األزمنة الثالثة يتجسد 
باستمرار الشخصية اليت تعيش احلاضر  الوعي من خالهلا كما تصدر لنا حالة شعورية هلا قابلية االستمرار، وذلك

  .آهلاالذي هو امتداد للماضي وتطمح للمستقبل الذي هو م
أحداثها االجتماعية والسياسية  جتربأما بالنسبة للهيكل العام للرواية أو الزمن اخلارجي، فنجد أّن الرواية 

إىل حرب التحرير الكربى، غري أّن اهليكل الزمين هلا بدأ يف  م1988 أكتوبروالتارخيية يف زمن ما قبل أحداث 
قد انتصف  فصل اخلريف، هذا املوعد املرتقب «فصل من فصول السنة وهو فصل اخلريف على  حد تعبري الرّاوي 

ها  «إىل ما انتهت به الّرواية بأواخر فصل الّشتاء ،5»على ضوء خصوصيته فقط...دوما، من قبل سكان البلدة
  6.»أهايل حي الروكاد.. عرج فصل الّشتاء على ايته، والبلدة ما زالت تئن حتت وطأة اجلذبقد 

  

                                                           
  .10، صالسابقاملصدر  1
  .10املصدر نفسه، ص 2
  .84املصدر نفسه، ص 3
  .80ملصدر نفسه، صا 4
  .01، صنفسهاملصدر  5
  241املصدر نفسه، ص 6
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  :المفارقة الزمنية -2

مقاربة نظام ترتيب األحداث أو املقاطع الزمنية يف  «تعترب املفارقة الزمنية مبثابة الدراسة اليت تقوم على 
  1.»اخلطاب السردي بنظام تتابع هذه األحداث أو املقاطع الزمنية نفسها يف القصة

وذلك عن طريق املقارنة بني  تقوم هذه املفارقة على طريقة الرتتيب الزمين لألحداث داخل القصة، إذ
اخلطاب القصصي، وحتدث هذه املفارقة عندما خيالف زمن الّسرد ترتيب ترتيب األحداث يف احلكاية وترتيبها يف 

  .أحداث القصة وذلك من خالل اسرتجاع حدث أو استباقه
االسرتجاع أو ما يعرف كذلك : لذلك جند أن املفارقة الزمنية تتضمن نسقان زمنيان خمتلفان مها

  .القفز إىل األمام: وهو" االستشراف"يعرف ب  العودة  إىل الرواء، أما االستباق أو ما: ، وهو"االستذكار"ب
  ) االستذكار(االسترجاع : 2-1

يعد االسرتجاع من أهم التقنيات الفنية و الزمنية حضورا يف اخلطاب الروائي، ويعترب أهم باعث على 
من خالل ما يلجا إليه الراوي قصد حتقيق التكامل بني السرد وبني حاضر : احليوية والدميومة من املاضي واملستقبل

فكل عودة للماضي «ل عن بعضها البعض الرواية نفسها، فتصري سريورة األحداث خاضعة له من غري أن تنفص
بقة عن النقطة اليت وصلتها تشكل بالنسبة للسرد استذكارا يقوم به ملاضيه اخلاص وحييلنا من خالله على سا

فالسارد يوقف عجلة السرد ويعود إىل الوراء يف حركة ارتدادية لسري األحداث، دف إىل استذكار . 2»القصة
  ".القريب أو البعيد"املاضي 

غنية باملاضي من خالل عودا إىل الذاكرة وتوظيف الروائي الدائم هلا، ومل " الروكاد"وقد جاءت رواية 
يكن االسرتجاع يف هذه الرواية جمرد عملية زمنية يتم فيها فتح نوافذ املاضي واستدعائه عرب احلاضر، بل كان أيضا 

اليت عاشتها، فاستذكارها للماضي كان باجتاه جمرور  تعبريا عن شخصيات الرواية بزمنها يف ضل التجارب اجلديدة
  .إىل الوراء أو على شكل وخزات أو اعتداد بالنفس ملا حققته الشخصية

  : االسترجاع الداخلي :1- 2-2
األحداث املسرتجعة من ضمن «هو استعادة ألحداث وقعت ضمن زمن احلكاية أي بعد بدايتها فتكون 

  3.»زمن احلكاية
اسرتجاعات داخلية، فقد كانت مبثابة دائرة تتدحرج من مكان لتعود إليه " الروكاد"فنجد مثال يف رواية  

مرة أخرى، كأنه كان يدور يف حلقة واحدة يتمعن يف سرد األحداث، مت يعود إىل استذكار أجزاء منها من أجل 

                                                           
  .47، ص1997، 2صم وآخرون، النهضة العامة للمطابع األمريية، طخطاب احلكاية، تر حممد معت: جريار جنيت 1
  . 121بنية الشكل الروائي ،ص: حسن حبراوي 2
  .20س، ص ط، د معجم مصطلحات الرواية، دار النهار للنشر لبنان، د: لطيف زيتوين 3
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إما مبعاناة أو حزن أو بوصف شخصية سد الفجوات والنقائص، وقد جاءت بعض االسرتجاعات الداخلية متعلقة 
  . ما، إذ يعود السارد بنا إىل حمطات سابقة دون أن يذكر منها شيئا، وقد حان الوقت الستذكارها وتقدميها للقارئ

  :وجند االسرتجاع الداخلي يف الرواية يف املقاطع التالية
مقتله و احلزم الذي مّس أهله أدى إىل   الذي تويف نتيجة تعرضه حلادث سري" إمساعيل"ما حدث لوالد 

كما ورد ،  1»تويف منذ سنتني إثر حادث مرور مأساوي، ما زال األهايل يتذكرونه يف كل حني«وكافة سكان حّيه 
بالعودة إىل الوراء من أجل سرد قصة حّب " حسني املسرح"أيضا من خالل رنني اهلاتف الذي أّدى بذاكرة 

ورّن التلفون على ...«ة زمنية طويلة بعد انفصاهلما  اتصلت به لعد فرت عاشها مع فتاة كان يعشقها جبنون حني 
اهلاتف يف هذه الساعة املتأخرة، استفهم وأسرع إىل رفع ..اضطرب وتوتر... من عمق البداياتحني غرّة، آخره  

الذي ذّكرها يب ما ..صوا مل يتغري..نعم هي..إّا هي..يا إهلي..جأة إىل الوراء منذهالالسماعة، لكنه تقهقر ف
 2.»واندفع ما يف جوفه من ذكريات كانت نائمة منذ زمن بعيد..هذه السنني من القطعية واجلفافبعد كل 

فمن خالل هذين املثالني يتضح بأن الرّاوي كان يهدف من وراء هذا االسرتجاع ملء الفراغات أو تذكري أو 
  .أوىل املاضي أمهية وعناية كربىضي أي أنه فهو ينتقل من زمن احلاضر إىل املا غريها،

دنا أكثر لتتجلى مالمح ..«طفولة املؤملة اليت يكره تذكرهاذكريات ال"لسكارجيموسى ا"وأيضا اسرتجع
انتابه بغتة شعور حزين طفح من فضاء منسي خبوف جريح، انبعثت بعده (...) كان منكمشا، ...الطفل بوضوح

نفس ذبيحة، يكره دائما تذكرها، قاوم انبعاثها منذ زمن وها هي ذكريات طفولية مؤملة كانت نائمة يف أغوار 
إىل اسرتجاع هذه الذكريات القائمة على ظروف صعبة عاشها "السكارجي  موسى"ب أدىوهذا ما  3» اآلن

  .يف األزقة والشوارع من دون َمأوى" خالد"الطفل 
، حني حتدث عن اإلمامحدة من كريات مبجرد مساع كلمة والذّ لجي إىل استحضار علي القهو  باإلضافة

« يف مقهاه كل يومتلك اجلماعة اجلديدة اليت اقتحمت املسجد، فراح يسرتجع صفات هذه اجلماعة وتصرفام 
استفهم يف سريه حني تذكر أولئك الزبائن اجلدد الذين اقتحموا (...) جي مهتما مبا قاله اإلماموكان علي القهو 

بون معهم كمية كبرية من اخلبز، ويستقيهم أقداحا كبرية من احلليب الّصايف حسب جيل(...) مقهاه يف املدة األخرية
  4.»ومل ينتبه علي من تفكريه إال على تدخل ثامر األحدب(...) يرتدون قمصانا بيضاء مزركشة (...) طلبهم 

ة أبو ثامر ويف الّرواية مقاطع تصّور كل شخصية جديدة تَِلج عامل الّرواية، فقد صّور لنا الراوي شخصي
(...) كان أبو ثامر رئيسا للبلدية يشهد له اجلميع نتيجة تلك اخلدمات الكبرية اليت كان يقدمها للناس « قائال

                                                           
  .33، صرواية الروكاد: عيسى شريط 1
  .186املصدر نفسه، ص 2
  .115املصدر نفسه، ص 3
  .164 - 163، صنفسهاملصدر  4
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ذلك الشاش احلريري ناصع البياض، ملتفا (...) أنيق كالعادة يف لباسه التقليدي(...)املتعلم الوحيد يف البلدة  ألنه
 1.»ذي اللحية احمللقة بدقةمتوجها لوجه األمسر (...) حول رأسه 

ا يف وكذلك يصور يف مقطع اسرتجاعي آخر للتهامي وهو جالس على األريكة يشرب فنجان قهوة تائه
حني كان جده قائدا أيّا االستعمار الفرنسي قبل اندالع الثورة «صورة مجاعة أبيه وجده يستجلي أجماد أسالفه 

  2.»بعشرات السنني
، كما أنّه يساهم يف طّي ببعض املعلومات عن هذه الشخصيات أّن هذا الرّاوي إلمدادنا نستنتج

للحقيقة غايات فنية «املسافات وردم الثغرات اليت خيلفها الّسرد وبث احليوية يف النص السردي وجعله أكثر حركية 
  3.»أخرى منها التشويق والتماسك واإلام احلقيقي

، وذلك عن طريق اإلشارة إليه ومات ختص ماضي الشخصية الّروائيةله دور مهم يف تقدمي معل فاالسرتجاع
  .بقطع سردي

  االسترجاع الخارجي: 2-2-2
ميثل الوقائع املاضية اليت وقعت قبل بداية احلدث السردي، وهو األكثر حضورا يف الرواية العربية على 

  .العموم
، وذلك لغرض اإلخبار أو لغرض مجايل فين، كما اخلارجي سرتجاعباالحافلة " الروكاد"وقد جاءت رواية

  :أا جاءت إما مرتبطة بالشعور أو األحاسيس أو احلزن وهذا ما سنالحظه يف املقاطع التالية
حرب  أيب استشهد أيّامَ (...) «مال اخلالدة اليت قام ا جّده استشهاد أبيه، واألع "التهامي"اسرتجاع   

كان رجال مبعىن (...)ثورة وعلى مدى سنني طويلة؟ قبل ال" قايد"هل تدري أنّه كان ... التحرير، أما جدي
  4.»مما جلب له أعداء السوء...الكرم..الكلمة

  ".قايد"ألحداث استشهاد أبيه وجده الذي كان  "التهامي"هذا االسرتجاع عبارة عن تذكري 
  :مفارقة زمنية سردية ميكن أن نستخلص مجلة من املالحظات هتتبعنا لتقنية االسرتجاع بأنواعه واعتبار  وبعد

حفلت الرواية باالسرتجاع اخلارجي واخلارجي وهو أمر مألوف يف الرواية ألنه يف مثل هذا املوضع يعطي القارئ  •
  .اضر بالعودة إىل املاضياملفاتيح األساسية ليدخل إىل عامل السرد، إذ تعمل على تربير احل

تقدم املقاطع االستذكارية جتعل كل حدث يف (شكلت االسرتجاعات بأنواعها حّيزا على صفحات الرواية •
احلاضر يطلق جمرى الذكريات وتعد اللحظة احلاضرة من أهم حمفزات الذاكرة، حيث أا تستحضر املاضي ومتنحه 

 ).االستمرارية
                                                           

  15- 13املصدر نفسه، ص 1
  .18، صالسابق املصدر 2
  .113، صم2010، 3تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي، دار الفارايب لبنان، ط: ميىن العيد 3
  .122، صرواية الروكاد: عيسى شريط 4
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  االستباق:2-2

مفارقة زمنية سردية يقوم بقلب األحداث يف الرواية عن طريق استشراف مقاطع سردية حمل  واالستباق
التطلع إىل مستقبل األحداث والتطلع إىل ما سيحصل من مستجدات يف «خرى سابقة عليها يف احلدوث، أي أ

  1.»الرواية 
ستباق بصورة عامة، وقد إن أول ما ميكن تسجيله فيما خيص التوظيف االستباقي يف الرواية هو ندرة اال

  2.»االستباق أقل تواترا يف السرد من االسرتجاعات «أشار أكثر الباحثني أن 
واستحضاره أو سرد ما حيدث يف حلظة  هوذلك ألن الرواية حتكي عن شيء مضى وانتهى، ويقوم الراوي باستعادت

  .السرد نفسها
االسرتجاع، وهو تصوير مستقبلي للحدث وعليه فإّن االستباق هو عملية تتجه إىل األمام بعكس 

السردي، إذ يقوم الراوي باستباق واستشراف ما ميكن حدوثه، أو يشري الراوي بإشارة زمنية أولية تعلن صراحة عن 
  .حدث ما سوف يقع يف السرد، وهذا النوع يعمل على خلق حالة من االنتظار لدى القارئ

لعيسى شريط جند أّن هذه التقنية قد وردت يف مواقف حمدودة   دامن خالل تفحصنا لرواية الروك
حيث كان ينصحها بالصرب والصمود وحتمل املعاناة اليت كانت تعيشها " سعاد"مع حبيبته " إمساعيل"كحديث 

اصربي يا سعاد وتأكدي بأّن الفرج آت « : من طرف زوجة أبيها وأّن القدر والفرج سيأيت يف يوم من األيام قائال
  3.»...تمكن من حتقيق مبتغاها اهلابطوتأكدي بأا لن ت..) (.

يف هذا املقطع االستباقي نالحظ فيه تطلع إمساعيل للغد اجلميل والفرج القريب عن كل املعاناة اليت 
  .تعيشها حبيبته سعاد

لدراسة ووعدها بالزواج عند انتهاء ا" سعاد"إىل " إمساعيل"كما ورد أيضا االستباق يف مقطع حتدث فيه 
لو كان حبوزيت مفتاح الدنيا جلعلتك أسعد املخلوقات، « وأنّه سيكون معها يف كل جانب احتاجت فيه إليه

مبجرد انتهاء دراستنا اجلامعية نتزوج حينها لن تتمكن ..ولكن؟ أريد فقط أن تتأكدي بأنين لن أفرط فيك أبدا
  4.»..مجيلة من مساس شعرة واحدة منك، حىت خالد سيعيش معنا

  .بالزواج من سعاد بعد انتهاء دراستهما اجلامعة"إمساعيل"االستباق يوحي إىل املستقبل وحىتوهنا أيضا هذا 
                                                           

  .132بنية الشكل الّروائي، ص: حسن حبراوي 1
  .212الزمن يف الرواية، ص: مها حسن القصراوي 2
  .81-80، صرواية الروكاد: عيسى شريط 3
  .80صاملصدر نفسه،  4
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إىل أن حيمل بطاقة جماهد وهو احللم الذي يريد حتقيقه يف " شوحية"كما ورد االستباق من خالل تطلع 
طلب ما رأيك لو اتصل به وأ(...) «  ساعد وإحلاح" شوحية"حياته وجند ذلك يف املقطع السردي الذي كان بني 

  1.»!..أنت كنت صغريا أيام احلرب..أي خدمته؟!..خدمة(...) منه نفس اخلدمة؟ 
يف األخري نستنتج أن االستباق هو تشويق القارئ ملا سيأيت الحقا وشد انتباهه وفتح أفق التوقع أمامه 

  .ة يف معرفة خامتة األحداثوبذلك ال ينقطع عن القراءة، بل يواصل إلشباع رغبته الفضولي
وبعد تتبعنا لتقنية االستباق باعتباره مفارقة زمنية سردية حتمل داللة التوقع مبستقبل األحداث والتطلع إىل 

  .ما سيحصل، حبيث يكون هذا مبثابة توطئة ألحداث الحقة والتكهن مبستقبل ما
ومها االسرتجاع : تعرفنا على مظهرين أساسني يف احلركة الزمنية املتصلة بنظام األحداث يف الرواية

واالستباق، وسنشرع يف معاجلة إيقاع السرد من منظور السرديات بالرتكيز على وترية سرعة األحداث من حيث 
  .السرعة والبطء

  :)إيقاع السرد(حركة السرد-3
حداث يف الرواية من حيث سرعتها أو بطئها، وبالتايل فهي تلعب لعبتها من وهي مرتبطة بوترية سرد األ

لكل واحدة من تقنيات هذه  آليتنيالسرعة الزمنية والتباطؤ الزمين، وقد وزعت : خالل شكلني أساسني مها
  .الزمنية، فتسريع السرد يشتغل وفق اخلالصة واحلذف، أما تعطيله فيشتغل وفق املشهد والوقفةاحلركة

  : تسريع السرد - 3-1
حيدث تسريع السرد حني يلجأ السارد إىل تلخيص وقائع وأحداث فال يذكر عنها إّال القليل، أو حني 
يقوم حبذف مراحل زمنية من السرد فال يذكر ما حدث فيها مطلقا ويتم التسريع يف األحداث عن طريق تقنييت 

  .اخلالصة واحلذف
  :الخالصة  - أ

وقد جاءت أغلبيتها يف قالب اسرتجاعي، ومن أمثلة " الروكاد"يف رواية لقد كان للخالصة حضور قليل 
  :اخلالصة احملددة نذكر ما يلي

.. تذكرت طفوليت بكل تفاصيلها«لته يف بعض سطور، ووردت يف قولهلطفو  "موسى السكارجي"سرد 
عندما تكون ..ة؟ كيف يكون شعورك يف مثل هذه احلال!..يك بال ذنب وأمام مرآكأنت ال تعرف معىن قتل أبو 

  2.»هي اخلمر وحدها اليت تساندين..لك أخت يف هذه الدنيا وال تعرف عنها شيء
فيه واملرور على الفرتة الطويلة فرتة الطفولة مرور الكرام دون التعمق وذكر  اإلطنابواهلدف منه تسريع السرد وعدم 

  .التفاصيل بدقة

                                                           
  .45، صاملصدر السابق 1
  .161ص، املصدر نفسه 2
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ألجماد "التهامي"تتجسد من خالل استجالء  ويف خالصة أخرى تلخص ما حصل من أحداث يف الرواية
ت عديدة يف موجز اأسالفه وذكر أهم أعماهلم والبطوالت اليت قاموا ا، حيث مت تلخيص أحداث شهور وسنو 

لعله يف استجالء أجماد أسالفه، حني كان جده (...) التهامي الذي كان حينها على األريكة « وصفحات قليلة 
ّني خليفة البن عمه القايد جده وقد ع(...) نسي قبل اندالع الثورة بعشرات السنني قايد أيام االستعمار الفر 

حاول اسرتجاع مكانة أبيه يف القيادة من خالل إثبات (...) الشهري باسم القادة لوصيف  "التهامي"لد او (...)
  1.»والئه لفرنسا

وظيفة هذا االختصار هو السرد ، حيث أن 25إىل  18وهذا التلخيص قد ورد يف الرواية من الصفحة 
السريع لألحداث املاضية يف حلظات زمنية قصرية، فالراوي بعد أن يعرفنا عن الشخصية ويقدمها لنا عرب أحداث، 

  .يرجع بنا إىل الوراء وذلك من أجل تقدمي حملة عن ماضيها
املرور السريع للفرتات  واليت عملت على" الروكاد"ميكن القول أن اخلالصة كان هلا حضور حمتشم يف رواية

  .الزمنية الطويلة اليت مل يكن بالوسع تغطية فظاءاا دون اإلخالل بالبناء العام للنص
ميكن القول أا أدت دورا هاما يف تسريع السرد والربط بني عناصر " الروكاد"بعد عرضنا لتقنية اخلالصة يف رواية 

  .ام والتالحمالرواية ومقاطعها يف إطار سياقي يعلن عن االنسج
  :الحذف-ب

مظهرا من املظاهر السردية اليت ال تكاد ختلو ) ، القفزاإلسقاطالقطع، (على خمتلف تسمياته  احلذفيعد 
فرتات زمنية معينة من زمن األحداث على مستوى النص ويقتطعها منه  بإسقاطمنها الرواية،حيث يقوم الراوي 

  .دون أن يكلف نفسه بذكر ما ختللها من أحداث ووقائع
  :بأنواعه املختلفة كما يلي" الروكاد"وقد برز احلذف يف رواية

  :الحذف المعلن الصريح*
  :ذلك يف الرواية جندومن أمثلة . وهو احلذف الذي تتحدد فيه املدة احملذوفة يف زمن السرد

مند أسبوع مل يكتب حرفا واحدا، استسلم كلية للذة الذكرى اليت استيقظت من سباا ترتاقص قبالة عينه يف ...«
  2.»كانت أياما مجيلة ...تسلسل متواصل كشريط سينمائي 

ن ال أمهية حذف صريح وحمدد أراد الروائي من خالله القفز على فرتة زمنية حددها بأسبوع كامل، رأى أ 
  .من سردها بالتفصيل، وهي خطوة منه للمرور باألحداث إىل األمام وذلك من أجل تسريع السرد

 إليها، فلم يلجأ "التهامي"قبل زواجها من " بشوحية""مجيلة"وجند احلذف أيضا م خالل حديث الراوي عن عالقة 
« ، فصّور طريقة تالقيها من خالل "التهامي"أسرف احلديث عن عالقتها به بعد زواجها من  وإمنابالذكر مطلقا، 

                                                           
  .21- 19-18، صاملصدر السابق 1
  .203، صنفسهاملصدر  2
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ابن عمها على البيت يف كل حني، أثار هواة القيل والقال انزرعت مرارا يف آذان أبويها، أخبار " شوحية"تردد ..
  1.»..محاية من شر اهلمز واللمز" التهامي"عالقته بابنتيهما لعل ذلك ما دفعهما أكثر على قبول طلب 

يف  (ألحداث ومير عليها دون ذكر الوقائع اليت مرت عليه يف تلك الفرتة، حيث حددها بفرتة فالروائي هنا يقفز با
  .وترفع السارد عن ذكر تفاصيل ال ختدم احلدث السردي الرئيسي. يف خطوة منه لتسريع حركة السرد) كل حني

له أب  كما جنده يف جانب أخر من الرواية، حيث حتدث الراوي عن احلادث املأساوي الذي تعرض
ما زال األهايل يتذكرونه  مأساويتويف مند سنتني، اثر حادث ...«ن احلزن الذي سكن قلبه وأهاليه إمساعيل وع
  2.»يف كل حني

فالراوي هنا قفز بزمنه السردي مدة سنتني، وأحال منا إىل وجود قطع حمدودة استطاع من خالله القفز 
  .ميتة ال أمهية هلا يف زمن احلكي اثدإحعلى أحداث كثرية وقعت يف هذه الفرتة الطويلة، وذا القفز أسقط 

  3.»التوقف أسبوع انقضى، والريح اهلوجاء تأىب« وحذف أخر يف موضع آخر، حيث يقول 
وهنا حذف صريح وحمدد قام من خالله الروائي حبذف أحداث ووقائع سردية حدثت طيلة أسبوع ومل يتعرض ملا 

  .صيل كونه رآها غري جديرة بالذكرجرى فيهما بالتف
ميكن القول أن احلذف الصريح يعتمد عليه بصورة عامة لتسريع وترية السرد، والقفز فوق األحداث اليت 

  .مهية كبرية يف الروايةال حتظى بأ
  :الحذف الضمني*

وهو الذي ال يصرح النص بوجوده صراحة لكن القارئ يستدل عليه من ثغرة يف التسلسل الزمين واعتالل 
  .االستمرارية السردية

هذا النوع شائع بكثرة يف النصوص السردية، حيث تستند فيه مهمة اكتشاف الفرتة الزمنية احملذوفة 
  .والكشف عنها للقارئ الذي يتتبع أثر الفجوات واالضمارات املبثوثة بني ثنايا الرواية

  ":الروكاد"ومن أمثلة ذلك يف رواية 
  4.»"اهلوارية"رف بيت قدم إىل حي الروكاد منذ زمن بعيد، استأجر غرفة من غ« 

وهنا يلمح هذا احلذف من خالل ذكر السارد عبارة قدم إىل احلي منذ زمن بعيد لكنه مل يذكر ما حدث 
يف تلك الفرتة أو قدم شرحا لذلك الزمن البعيد، أو لألحداث والوقائع اليت جرت يف ذلك الزمن واكتفى بإجيازها 

  .يف عبارة منذ زمن بعيد

                                                           
  .31، صالسابقاملصدر  1
  .33، صنفسهاملصدر  2
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وهنا  ،1»انصرف إىل بيتك لرتتاح...قد مضى الوقت .. يا موسى« من خالل كما ورد احلذف أيضا
، إذ مل يقدم شرحا أو وصفا األحداثنقل السارد مباشرة موجز لتلك الفرتة اليت استغرقها موسى مسرعا يف سرد 

ئيا، قضاه موسى وكيف مضى الوقت وما قام به يف ذلك الزمن، ومل يكن حذفه هذا عشوات الذي للفرتة والوق
  .رغبة منه يف عدم اإلطالة يف سرد األحداث والقفز إىل أحداث أخرى أكثر أمهية يف خدمة حركة السرد وإمنا

  يبدو(...) طريح الفراش يتلوى أملا  إمساعيل...«الضمين أيضا من خالل قول الساردوجند احلذف 
  2.»مدة كالنائم، لكنه نسي طعم النوم منذ
، حيث أنه "مدة منذ"ة غري حمددة ولكن أشار إليها الروائي قام حبذف مدة زمنييف هذا املثال نالحظ أن 

مل يروي ما حدث يف هذه املدة، وهي املدة اليت مل يدق فيها إمساعيل طعم النوم، وهذا من أجل القفز باألحداث 
  .الروائية والتقدم يف وترية السرد واملرور السريع على الوقائع

ما  وإسقاطيف الرواية، حيث أن الراوي جتاوز بعض الفرتات الزمنية املتنوعة  وهكذا كان اشتغال احلذف
العام، ألنه جعل القارئ مشاركا يف حتديد وتصور ما حدث  حدث فيها، فإن ذلك مل يؤثر على السباق احلكائي

 استيعابهخالل تلك الفرتات بل وحتديد الفرتات بالتقريب كمسامهة منه يف إعادة بناء النص، حيث متكن من 
  .أكثر و اكتشاف اجلماليات العامة خلف النص الروائي

اليت تنقسم إىل قسني تسريع  األخريةذه تقتضي منا دراسة السرعة، ه" الزمن"كما سبق وقلنا بأن دراسة 
  .السرد وتعطيل السرد

  تعطيل السرد - 3-2
يف مقابل تقنيت اخلالصة واحلذف، هناك تقنيتني اثنتني تعمالن على تبطئ السرد وتعطيله، وذلك من 

  .خالل املشهد والوقفة، فإىل أي درجة حظرت التقنيات املعطلة يف للسرد داخل النص الروائي
  :المشهد-أ

يفتح «وهو تقنية تعمل على كسر رتابة السرد من خالل عملية احلوار الذي يتخلل املقاطع السردية إذ
، إضافة ونفسيتهاأمام الكاتب جماال واسعا ينوع فيه بني أساليب خطابات الشخصيات كاشفا طابعها ومواقفها 

هلا الواقع الطبيعي للشخصية، وهي ح أحداث يعيش القارئ خالشاهد الدرامية احلامسة اليت متسإىل جتسيد امل
فالسارد يسند الكالم للشخصيات، وهذا ما يؤدي إىل دمج الشخصية يف املسار  ،3»متارس حياا يف الرواية

السردي واإلبانة عن توجيهاا ورؤيتها بعيدا عن وصاية املؤلف، أو عن طريق تدخالته وتعقيباته، أو من خالل 
  .التصوير

                                                           
  .59، صاملصدر السابق 1
  .218، صاملصدر نفسه 2
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وبالعودة إىل رواية الروكاد جند أن الراوي قد أوىل أمهية كبرية للمشاهد، وهو ما يعكس احلضور الالفت 
هلا يف الرواية لدرجة أا تكاد تتقاسم املساحة النصية مع السرد، وتتنوع هذه املشاهد احلوارية بني الطول والقصر، 

ميليه املقام السردي واحلاجة الفنية واجلمالية،  إذ جندها يف مواضيع تتسع وجندها يف أخرى تنكمش حسب ما
جند الراوي يتوارى ويرتك احلبل ممدودا للشخصيات لتمارس فعل وجودها ومن جهة أخرى يستعجل الراوي  فأحيانا

  .إاء احلوار واإلمساك بدقة القول من جديد
وهو الكالم الذي يدور " اراحلو "ونستطيع أن نلمس املشهد بشكل كبري يف الرواية وذلك من خالل تقنية 

  بني الشخصيات بعد أن يرتك السارد اال هلا لتعرب عن نفسها ،ومن أمثلة هذه النماذج نذكر
  :يف مكتبته" سحنون"و " إمساعيل"الذي دار بني  الثنائيالحوار *
  !...جئتك من أجل قضية سعاد- «
  ..من سعاد هذه؟.. سعادا - 
  !..اميهتسعاد ابنة ال- 
  ..ا؟ما ..أه  - 
  ..جارهم .. إمساعيلأنا - 
  !..ومن بعد؟ إمساعيلهه،ياسي !..لذلك كنت متيقنا من أنين رأيتك من قبل - 
  .تربينا مع بعض... أنا وسعاد تعارفنا منذ كنا أطفاال- 
  !..أكمل..أكمل!..مجيل - 
  1»..أنا أحبها وهي كذلك- 

هذا املشهد بقرائنه الشكلية   واحتفظ، "سعاد"حبيبتهوغريته على " سحنون"و"اعيلإمس"حلوار بنيفقد مجع هذا ا
  .كاألقواس واملطة، إضافة إىل عالمات االستفهام والتعجب

 :خالد واملشاكل العائلية اليت كانت بينهما قائال"مع ابنه"التهامي"كما ورد املشهد أيضا من خالل حديث 
  ..وأنت ماذا تنظر؟« 
  أال تلتحق ا؟- 
  ..مل أتناول فطوري بعد- 
  بره بره..هيا أخرج ..أنت أيضا يا ولد الكلب تنتظر من مجيلة الوصيفة أن حتضر لك الفطور..فطورك - 
  2.»..لو كانت أمي حية- 

  :جي من حديثل ما دار بني التهامي وهلي القهو كما جند مشهد احلوار قد ورد يف مقطع من الرواية من خال

                                                           
  .142، صرواية الروكاد: عيسى شريط 1
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  !..سبحان اهللا- «
  ..مل ال تشرتي واحد مثلها وترتاح؟ أخييا - 
  ..من أين يل بثمنها؟- 
  يبدو أنك ختتزن األموال حسب ما قاله ثامر؟- 
  1.»!..حىت أنت يا شوحية تصدق كالمه- 
  وهو احلوار الذي يشارك فيه أكثر من شخص دون أن يتم حتديد شخصية املتحدث :الحوار الجماعي*

  :جند الكاتب يستعمل هذا النوع من احلوار يف عدة مواقف من بينها ويف رواية الروكاد
  ..؟إمساعيلأين أنت يا « 
  ..قد سألتك عن مجيلة أمل تصادفها يف طريقك؟- 
  )أفاق مضطربا وقد بدت عليه مالمح اخلجل وأردف..(أأأ؟- 
  !..(...)رايتها منذ قليل تدخ الشقة.. نعم- 
  " (...)إمساعيل"ر إىل واقفة وظلت تسرتق النظ" سعاد"قالت - 
  ؟!أكلمه يف هذا األمر ال بد أن يضع حدا هلذا الذي حيدث" التهامي"ألقابل سأرافقكما - 
  (...)أرجوك ال تفعلي ذلك لن جيدي نفعا..ال يا خالة- 
  (...)حيدث بعيناه مستسلما لزفرات العجز إمساعيلما زال - 
  !..إمساعيلأين أنت يا - 
  ؟!بابطلبت منك مرافقتهما إىل ال- 
  2»!..حاضر يا أماه حاضر..أأأ- 
  )المونولوج(الحوار الداخلي *

صوت السارد احلقيقي : هناك صوتانمتثل حديث السارد مع نفسه وكأّن وهو عبارة عن حوارات داخلية 
  .من مزايا الّرواية يف العصر احلديث أخرىأو شخصية ما، وصوت النفس الداخلية، وهذه ميزة 

فاحلوار الداخلي هو حوار الشخصية مع ذاا وأداة معرفة الكوامن الشخصية وما جيري يف أعماقها بشيء من 
  .الشرح والتحليل والتفصيل
  :"الروكاد"ومن أمثلة ذلك يف رواية 

  :، تفحصه بنظرة تشع احتقارا ومتتم متحسرااخلبثالتفت القايد إىل ابن عمه الذي كان يبدو عليه سرور « 
  !..أنت بالتأكيد؟ هذا- 

                                                           
  .99، صالسابقاملصدر  1
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  ..أنت لست جديرا باملسؤولية وال بثقة الذين منحوك هذا املنصب- 
  !..تعّض من أكرمك- 
  ..بل أنت اللئيم الذي عّض من أكرمه- 
  ..مل فعلت هذا؟- 
  ..قربتك مين واخرتتك خليفة يل معتقدا أنك ابن عمّي وسندي- 
  ..الطمع يشني الطّبع- 

  1»!..حسيب اهللا ونعم الوكيل!...الوكيلروح حسيب اهللا ونعم 
ما املدير بالقرب من املدخل اخلارجي، مل « كما ورد أيضا احلوار الداخلي يف مقاطع عديدة يف الرواية ومن بينه 

  2»..يتوقف عن فرك أصابعه، وتفقد الساعة يبدو عليه توتر االنتظار قد حان موعد خروج التالميذ
  :لغة الحوار الروائي*

لغة اليت يعتمد عليها السارد عندما يفتح اال للشخصيات حىت تتحاور يف بينها، مبعىن آخر هي وهي ال
  : اللغة اليت تتحدث ا الشخصيات يف الرواية، ومن أمثلة ما ورد يف رواية الروكاد

  3»خذ..خذ..آه؟ متقراش..متقراش آه؟«"خالد"وابنه " التهامي"دار بني احلوار الذي 
  .وابنه اختذ هلجة العامية األبأن هذا احلوار دار بني  وهنا يظهر لنا

من نتانة شكوى  أقاسيشوف يا حسني كفاين ما «: الكاتب اللغة الفصحى يف قوله كما استخدم
ثامر "فهذا احلوار الذي دار بني حسني املسرح و ،4»...أرجوك أخرىلست حباجة إىل نتانة ! احلاج ساعد

  .الفصحىاليت اعتمدها السارد هي ألفاظ باللغة  فاأللفاظهو حوار روائي ذات لغة فصحى وعامية،  "األحدب
إذن احلوار عنصر فين يساهم يف جتسيد أحداث الرواية مما يضيفه من حيوية وحركة على املشهد السردي، 

ثر، وكما يسمح للمبدع ألنه يعطي الشخصيات حضورا مميزا وفعاال من خالل عالقة احلوار بني شخصني أو أك
بتمرير اخلطاب املوجود مبنطق الشخصيات مما يسمح له بكسر رتابة السرد أو بنقل احلدث إىل مستوى آخر 

  .يكشف به عن تفاعل عناصر الّسرد فيما بينها
، تزخر باملشاهد احلوارية، وميكننا القول أن احلوار قد تناوب مع السرد" الروكاد"مما سبق نستنتج أن رواية 

االجتاه للمعاكس للخالصة واحلذف وتبقى غايته دائما التعبري عن : ومنه نستنتج بصورة تلقائية أّن املشهد هو
نفسه كتقنية زمنية غايتها تعطيل السرد، حيث ميتد احلوار ويّتسع، ليعمل على كسر رتابة السرد، ويعرض املشاعر 

  .الداخلية واخلارجية بكالم الشخصيات أنفسهم
                                                           

  .20، صاملصدر السابق 1
  .88- 87املصدر نفسه، ص 2
  .147املصدر نفسه، ص 3
  .66املصدر نفسه، ص 4
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 :الوقفة  - ب
تعد الوقفة ثاين تقنيات اإلبطاء السردي، حيث يلجأ السارد من خالهلا إىل الوصف، وقد كانت الوقفات 

  .عبارة عن وصف للشخصيات ومالحمها واألشياء واألماكن" الروكاد"يف رواية 
وهي شابة يف " مجيلة"ففي وصف الشخصيات قدم لنا السارد بعض املواصفات، ومن ذلك قوله يف وصف 

من طرف  أرغمتواليت  ،1»قد بلغت السادسة والعشرين من العمر منذ أيام فقط "مجيلة"«ين من العمرالعشر 
اليت ...« والدها بالزواج من التهامي الذي كان يكربها سناً، وهي فتلة حسن ومجال وهلا عينان ذات اللون األزرق

  2.»تتميز بعينني زرقاوين وشعر شديد السواد
تفاصيل هذه الشخصية يف الرواية، حيث ركز على أدق  إبرازلوقفة معتمدا على وينطلق الراوي من هذه ا

اجلزئيات يف جانبها اخلارجي وكأنّه يريد أن يدخل القارئ يف عمق التجربة أو الواقعة اليت عاشها، ويريد أن يعرب 
ذي يتميز بالسواد وعينيها ، ومل يرتك تفصيال إال وذكره واصفا لون الشعر الاإلبداعيةعنها مبا ينسجم مع ناحيته 

  ...وسّنها نيالزرقاوات
  :قائال" املدير"وهي شخصية  أخرىويف مقطع آخر يربز الوصف لشخصيات 

احلنق دوما، قد بلغ اخلمسني من العمر، لكنه يبدوا أكرب سّنا حنيف البنية، شعره بدأ يتساقط  املدير(...) «
نظاراته اهرية سحبت عينيه اللتني تذللتا ..ليفسح اال أمام استيطان الطلع، الذي انطلق زحفه من قمة الرأس

  3»سقطت كل أسنانه.. شفتان متخاصمتان ال تلتحمان أبدا(...) وانتا 
، فأوقف عملية احلوار "املدير"ففي هذا املقطع الوصفي يتعرض السارد إىل تقدمي مواصفات لشخصية 

  . .مفسحا اال لذكر تعابري وجهه، ومالحمه الفيزيولوجية 
  :ويف وصف املكان، فقد ظهر يف بعض املقاطع السردية منها

على ..املرتقب دوما من قيل سكان البلدة قد انتصف فصل اخلريف، هذا املوعد« :وصفه لفصل اخلريف قائال
لكنه هذه املرة أقبل جافا، عقيم السحب رياحه الرفراقة تنبأ ..ضوء خصوبته فقط، تتجلى مالمح املوسم الغدق

كانت السهوب قدميا، تكتسي بثوب ..ما زالت البلدة تستنجد عسى أن يرمحها اهللا مبزن اإلغاثة..مبوسم جدب
  4.»النباتات السهيبة يف تناغم ساحر  األزيل، تتناثر االخضرار

  .، وهو عبارة عن تعريف لزمن الّرواية، استهله الكاتب بوصف فصل اخلريفوهذا املقطع هو مطلع الّرواية
                                                           

  .29، ص املصدر السابق 1
  .31املصدر نفسه، ص 2
  .6- 5املصدر نفسه، ص 3
  .4املصدر نفسه، ص 4
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منفضة حناسية (...) الصغرية  على تلك املنضدة« " حسني املسرح"كما وردت أيضا وقفة لوصف غرفة 
  1.»املكتبة تبدو مالحمها من خالل الظلمة(...)  مسحوقةة ببقايا السجائر، جبانبها علبة رميمكتظ

اليت كانت تغمرها بقايا السجائر، فالوصف هنا يعترب عامال " حسني"وهذه الوقفة كانت من أجل وصف غرفة 
  .صورة للمكان إعطاءفعاال يف 

اجلدران الداخلية (...) «"املدير"ول الرّاوي واصفا مكتب مقاطع الرواية يف ق إحدىوجند الوقفة أيضا يف 
اختلفت أحجامها، تاركة ندوبا مشوهة بعدها ما زال متناثرا على  أجزاء+تبدو جرباء من آثار تقشر الطالء

خلف املكتب اخلشيب علقت أوراق كرتونية كبرية، رمست عليها جداول (...) األرضية مبلطة باالمسنت املسلح
خزانة خشبية يرتاص بداخلها .. ملرتاكمة عليها، تعر ندرة استعمالهلكن الغربة ا(...) خمتلفة ومنمقة باأللوان 

  2.»األرشيف، الكراريس، الكتب املدرسي، علبة الطباشري، وأشياء أخرى تعيق باا املشيد دوما
يصف الراوي يف هذا املثال مكتب املدير، حيث يقدم لنا صورة مفصّلة من أنه  يقدمها من مجيع 

القارئ بأن هذا املكان الذي جتري فيه األحداث حقيقي،  إلاموي إىل هذا الوصف جوانبها، وقد عمد الرا
حيث يذكر أدق التفاصيل وهذا ما يعمل على حتديث واقعية احلدث الذي يريد الّروائي تصويره، وينبه القارئ إىل 

  .التفاصيل واجلزئيات اليت تشمل هذا املكان
شخصيات وتشخيصها أمام القارئ من خالل رسم عمل الوصف يف أغلب املقاطع على بلورة ال

التفاصيل الصغرية، وقد أدت هذه الوقفات الوصفية وظائف تفسريية وإيهامية، توهم أن ما قرأه حقيقة ال خيال، 
  .فقد الروائي تعىن باألشياء الصغرية، وتتعلق باجلزئيات املميز منها وغري املميز ليزيد إحساس القارئ بواقعية الفن

املقاطع الوصفية تقوم على تعطيل حركة الزمن السردي، ومنح القارئ فرصة  أنّ  ما تقدم ميكن القول ومن كل
  .التأمل والوصف

  :التواتر الّزمني -4
على مستوى الّسرد، وهو أحد عالمات  كما يسمى بالتكرار، وهو إعادة بعض األحداث يف املنت احلكائي

يعين به إعادة القص بصورة جديدة يف  « اجلمال البارزة يف الرواية، كونه مصدر دال على املبالغة والتتابع التكراري
  3.»كل مرة لكنها تنطوي على نفس اجلوهر

  :وقد تعددت هذه التواترات يف أربع حاالت جند
  :التواتر التفردي أو المفرد - 4-1

النمط الذي يروي فيه اخلطاب مرّة واحدة ما وقع مرّة واحدة، وهو أكثر األمناط استعماال يف  وهو
  .الروايات، وحيدث هذا عندما يتعلق األمر حبدث ثاين ليس له دور تطور الفعل احلكائي

                                                           
  .202، صاملصدر السابق 1
  .05املصدر نفسه، ص 2
  .137، صم1984ط،  الظواهر الفنية يف القصة القصرية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، د: عبد الرمحان مربوك مراد 3
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  :مناذج ذلكومن 
تسربت بغزارة موع اليت دوكان وجهه قد أغرقته ال(...) «" موسى السكارجي"قاله الراوي عن  ما

صمت مطبق على الصالون، يعكس اندهاش اجلميع مما مسعوه ألول مرّة مند جاء موسى إىل احلي يتكلم ..عجيبة
  1.»..عن نفسه

يتكلم عن نفسه، أي أّن العبارة  "موسى السكارجي"فهنا يبني الراوي عيسى شريط عبارة واضحة بأّن 
  .الواحدة تعادل الفعل الذي جرى

رادي يسرد لنا احلدث الذي وقع أثناء احلكاية مرّة واحدة، فيعيد جتسيده على صفحات الرواية مرّة فالتواتر االنف
  .واحدة أيضا

  :الترجعي التواتر التفردي - 4-2
  :وهو أن يقص الرّاوي عدة مرات ما جرى حدوثه عدة مرات، ومن أمثلة املوجودة يف الرواية ما يلي

  2.»... يا امسحي يل...امسحي يل يا الوالدة...« 
  3.»...اهللا أكرب اهللا أكرب« : وجند أيضا تكرار صوت األذان

املقهى من أجل  إىل وجند ذلك يف إقدام شوحية. وأيضا ما وقع من تكرار على مستوى األحداث والوقائع
الطاولة املوضوعة  حيثتوجه مباشرة إىل ...« مقابلة عشيقته مجيلة واسرتاق النظر إىل الشرفة من أجل رؤيتها

على الشرفة  "مجيلة"وهلت(...) منزل املقابل مث تاه حيملق يف شرفة الطابق األول لل(...) خارج املقهى
  4.»...كعادا

  :التواتر التكراري - 4-3
  :مرة واحدة، ومثال ذلك يف الروايةوهو أن يقوم الّروي بقص عدة مرات ما جرى حدوثه 

اشيمه تسربت إىل خي" إمساعيل"مبجرد ما جلس (...) « احلاج ساعد الكردوينالرائحة الكريهة اليت غزت حمل 
  :لكن النتانة اليت خبرته تتسرب عادة من جماري املياه القدرة، تردد قليال واستفهم(...) رائحة نتنة 

  ..أال تشتم رائحة كريهة؟...يا احلاج- 
  5.»..غزت احملل منذ أيام، لكنين مل أمتكن من حتديد منبعها..أعرف- 

نالحظ من خالل املثالني السابقني أّن الروائي عيسى شريط استخدم التكرار من أجل التأكيد واإلحلاح على ما 
  .وقع من أحداث

                                                           
  .162، صرواية الروكاد: عيسى شريط 1
  .56املصدر نفسه، ص 2
  .61املصدر نفسه، ص 3
  .5املصدر نفسه، ص 4
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  :التواتر الترددي - 4-2
ويظهر ذلك يف الرواية من . وهو أن يقص الرّاوي يف مرة واحد ما جرى حدوثه أو وقوعه عدة مرات

يوم  سوق ...كالعادة يوم اخلميس...« عن السوق املتكرر كل يوم اخلميس خالل تغيب شوحية
  1.»ال يفوته هذا املوعد أبدا "شوحية"و..!النساء

  :إن هذه املقاطع التكرارية مل جيعلها الكاتب من غري هدف، وإمنا ألسباب كثرية منها
  .ائي إىل حصرها يف كلمة أو كلمتنيعدم إيقاع القارئ يف امللل والضجر من كثرة التكرار، وهلذا جلأ الرو  

مجيع مظاهر الزمن، واليت تشكلت منها رواية  إحصاءمما ميكن قوله أن دراستنا لعنصر الزمن مل تكن بغرض 
، لوجود هذه  التقنيات وغىن هذا النص السردي ا اإلشارةاقتصر عملنا هذا على  وإمناالروكاد لعيسى شريط، 

وما ميكن مالحظته أيضا تالعب عيسى شريط بعنصر الزمن من خالل استخدامه ملختلف املفارقات الزمنية واليت 
إىل االستباق  افةا موجزا عن حياة الشخصيات، باإلضسري  األخريمنها االسرتجاع والذي جاء بكثرة ليقدم به هذا 

: تخدامه إىل حركات السرد األربعة واليت منهاالذي جاء عبارة توقعات مستقبل الشخصيات، إىل جانب هذا اس
اخلالصة واليت خيتزل ا الروائي سنوات طويلة من حياة الشخصيات يف فرتة قصرية، واحلذف الذي يقفز به على 

فقد عمد إىل استعمال كل من  إبطاءهفرتات زمنية يرى بأا غري مهمة وهذا ما خيص تقنيات تسريع السرد، أما 
د والوقفة حيث جاء األول على شكل حوار بني شخوص الّرواية، والثاين وصف الشخصيات تقنييت  املشه

  .واألماكن، كما استعمل تقنية التواتر بتقنياته األربعة لتكرار بعض األحداث اليت يرى بأا مهمته
  

                                                           
  .88، صالسابقاملصدر  1
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 :ل الفضاء في رواية الروكاددراسة تشك-
األمكنة دورا مهّما و حيويّا ال يقّل أمهّية عن باقي العناصر األخرى يف الّنصوص الّسردية، وقد  تشّكل  

وقد يسعى إىل تشخيصها ألّن هذا األخري هو اّلذي اهلا حسب زاوية نظر الّروائي هلا، تنّوعت أوجهها وأشك
ومن أنواع الفضاء اّليت جتّسدت يف . يعطيها دافعتها، فكّل فعل ال ميكن تصّوره و وقوعه إّال ضمن إطار مكاين

  :لعيسى شريط ما يلي" الروكاد"رواية
 :الفضاء الجغرافي-1

وجهات الّنظر املختلفة، اليت تتضافر يف بناء الفضاء مكانا بوصفه شبكة من العالقات، و يعترب الفضاء اجلغرايف 
ومن خالل الّلغة جبملها الكثيفة وعمقها . أساسا وختيلياالروائي، سواء من طرف السارد بوصفه كائنا مشخّصا 

ملسرح الّروائي جمّسدة البالغي واجلمايل ألحداث التنوع، ّمث من طرف الّشخصيات األخرى الّيت تقف فوق ا
 .أدوارها
وقد وردت يف رواية  ماكن املفتوحة واألماكن املغلقة؛األ: هيل هذا الفضاء نوعني من األماكن و ويشم  

  :الروكاد لعيسى شريط كاآليت 
  :األماكن المفتوحة:1-1

تلعب فيه . األماكن املفتوحة كما ذكرنا سابقا حّيز مكاين خارجي واسع ليس له حدود ضّيقة تعدّ   
لعيسى شريط جند الروائي قد وّظف  "الروكاد"الّشخصيات أدوار متعّددة يف أماكن خمتلفة، وبالعودة إىل رواية 

  :البعض من هذه األماكن، ومن بينها
  )حّي الروكاد(الشارع -

صحراء املدينة وجزؤها الّزمين المتداده «"ياسني الّنصري"اة املدن ويعّده األماكن الّعامة يف حييعّد الشارع من   
طاقة على مّد اخليال، النعطافاته حتوالت يف الّزمان و املكان، ولسعته رؤية ريفّية مدينة ولضيقه رؤية املدن 

الضوابط،يتيح  فالشارع فضاء بعيد عن، 1»عالصغرى للوسيطة ولساكنيه حرّية الفعل وإمكانية التنقل وسعة اإلطال
فقد يكون فضاء يؤوي آهات وأوجاع العاشقني، ومالذ . لإلنسان شيئا من احلرّية وجتاوز القيود الّيت تفرض عليه

  .للفرار من الواقع
من جند الّروائي عيسى شريط حتّدث عن فضاء الّشارع يف مقاطع سردية وردت يف رواية الروكاد، وذلك         

  :اّلذي دارت فيه أحداث الّرواية قائال )حّي الروكاد(خالل وصفه هلذا الّشارع
خصوصا سكان حّي الروكاد،أقدم أحياء املدينة والنواة األوىل يف تأسيسها يقال بأّن الفضل يف انبعاث املدينة «

حتيط به عّدة جتمعات  ، أضحى اسرتاتيجياآنذاكمبا أّن املوقع و " (...) la rocade"يؤول إىل طريق الروكاد

                                                           
  .81، د ت، ص1ط ليات املكان يف روايات جربان خليل جربان،املؤّسسة الغربية للّدراسات واألنشطة، بريوت، لبنان،مجا:أمساء شهني1
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فالّروائي هنا يصف حّي الروكاد بأنّه احلّي اّليت ، 1»سّكانية، على الّرغم من أّن كل الّسكان من البدو والّرحل
تدور فيه أحداث الّرواية وهو مستمّد من الطّريق العمومي اّلذي ميّر به، وهو مكان جتّمع سّكاين وموقع 

  .اسرتاتيجي
وبدأ توافد اليهود إىل املنطقة أّسسوا حّيهم اّلذي كان ومزال يعرف حبارة «ّشارع بقولهكما حتّدث عن ال       

  2.»اليهود أو حّي الروكاد
ينطوي على عّدة أحداث مهّمة، فهو فضاء التقاء سّكان احلّي، كما ميّثل فضاء  "الروكاد"وشارع حّي        

رئيسا للبلديّة، يشهد له اجلميع بالعرفان نتيجة " بو ثامرأ" كان«"لثامر األحدب"للعمل، كما هو احلال بالّنسبة 
  3.»لتلك اخلدمات الكبرية اّليت كان يقّدمها للّسكان

وطّلت مجيلة  على الّشرفة  «" مجيلة"و" شوحية"كما كان حّي الروكاد مكانا للمواعيد الغزلية املتبادلة بني          
وكانت تبادله نفس .. وراح يغازهلا يف جفاء يبتسم، يغمز(...) اضطربشوحية..كعادا، حبّجة نشر الغسيل

حدود له، ينفتح  وال باالتساعفالّشارع مكان مفتوح يتمّيز  ،4»تنحين على شباك الّشرفة احلديدي(...) احلركات
 ما وهذا بينهم،أيضا ،وإقامة العالقات فيما  وااللتقاءعلى العامل اخلارجي ممّا يسمح بتنّقل الّشخصيات حبرّية تاّمة 

  .يؤّكد على احلركة املستمرّة اّليت تشهدها مثل هذه األماكن
كان «وال ننسى بأنّه كان مبثابة مالذ لفئات مهّمشة اجتماعيا كالّسكارى واملنحرفني وأيضا املتشّردين       

ة، يتقّدم خطوة كالعادة سكران حّىت الّثمال"الّروج"اهه حامال زجاجة نبيديرسف يف اجتّ "موسى الّسكارجي"
  5.»ويتقهقر أخرى، حياول يف عناء على توازنه

استنار احلّي بأضواء كاشفة، تذلّلت أمام ملعاا «االجتماعيكان حّيا مضيئا ذو إنارة مسّلطة على الّسكن         
اّليت توقّفت قرب مدخل ... منبعثة ببطءوبدت كقناديل زيتّية،كانت تقرتب .أضواء اإلنارة العمومية اخلافتة

  6.»"بورتيش شيش"املسكن اجلماعي بيت
على " خالد"كان خروج (...) «وأيضا كان حّيا يّتسع لكّل الّصراعات العائلية والّدينّية وكذلك العاطفّية         

  7.»حني غرّة إىل الّشارع راكضا باكيا يكشف عن هلعه، وذاب بسرعة يف عتمة زقاق احلّي 
ميسك " القهوجيعلي "كان «يزيد هذا احلّي مجاال تلك األحجار الّيت تكسوه وتتألأل باملاء اّلذي يطفو عليها ماو 

أنبوب الّنايلون الّلتني، يضغط عليه ليندفع املاء بقّوة من خالل فتحته املخنوقة، منشغال بغسل عتبة باب املقهى 
                                                           

 .12، صاملصدر السابق 1
  .12، صالسابقاملصدر  2
  .13املصدر نفسه، ص 3
  .16- 15املصدر نفسه، ص 4
 .55املصدر نفسه، ص 5
 .49املصدر نفسه، ص 6
  .113، صاملصدر نفسه 7
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اء يفّجر تدرجييا ملعان األحجار األردوازية الّسوداء اّليت تكسو كّل وحميطها، ّمث وّجه األنبوب لريش الطّريق، وكان امل
  1.»أزقّة حّي الروكاد، تبدو هذه األحجار أكثر صالبة، سهلة الّرتميم مباّدة الزّفت

قد رأينا كيف تشّكلت بنيته كمكان مفتوح، فهو أهّم عنصر مشّكل و  ،"الّشارع"وخنرج من هذا املكان        
تتنّقل عربه الّشخصيات الّروائية وخاّصة بالّنسبة للّشخصية احملوريّة، فالكاتب قّدم لنا وصف  للسّكان، حيث

الّشارع من منظوره، وقد كان يف أغلب األحيان يقّدم الّشارع دون حتديد ملالحمه، ويف القليل الّنادر يقرنه بالوصف 
  .نّوعةومع ذلك فقد يقرتن تقدمي املكان حبال الّشخصية وأمزجتها املت

  :البلدة-
، ألنّه مل يشهد أحداث فعلّية كاملقهى والبيت، مكنة يف رواية الروكاد بشكل ضئيلورد هذا الّنوع من األ          

مازالت البلدة تستنجد، عسى أن يرمحها «:وقد ذكر الّسارد عيسى شريط فضاء البلدة يف الّنص الّروائي كالّتايل
تتناثر الّنباتات الّسبة يف تناغم ساحر، . وب قدميا، تكتسي بثوب االخضرار األزيلكانت الّسه...الّله مبزن اإلغاثة

أصوات املخلوقات املنسجمة يف هذا الفضاء ... تضمخ الفضاء بروائحها العبقة و املفجرة للحياة واإلنعتاق
ردائها  وجّردت الّسهوب من(...)الفردوسي، تبعث من كّل أوب، تنسج حلنا سنفونيا تنتشي له الّروح

  2.»القفطاين
منذ زمن بعيد ...«"اهلواريّة"وردت أيضا لفظة البلدة يف رواية الروكاد باعتباره املكان اّلذي استقّرت فيه       

فّرت هاربة عرب (...)، هذه اّليت قدمت من الغرب وأثوت بالبلدة"اهلوارية"استأجر موسى غرفة من غرف بيت 
  3.»فر بالبلدةطريق الروكاد حّىت استقّر ا السّ 

  4.»قد عرّج فصل اخلريف على ايته و البلدة مازالت تئّن لسياط اجلذب... «وجند أيضا       
نستنتج من خالل هذه املقاطع الّسردية الواردة يف رواية الروكاد بأّن الكاتب أورد فضاء البلدة اّلذي هو        

  .فضاء الستقطاب كّل أهايل احلّي، جتمع بينهم عالقة األخّوة واحملّبة وكذلك.فضاء الّشخصية بامتياز
عّمت على البلدة بعض الظواهر الطّبيعية، واّليت أّدت إىل ارتباك أهايل البلدة، وجعلهم يرّددون بأّن اّلذي       

الّزوابع الّرملية الزّاحفة  أسبوع انقضى، والرّيح اهلوجاء تأىب الّتوقف، قد اختنقت البلدة من«حيدث هلم غري طبيعي
القحط، كانت املناطق ااورة للبلدة، تتنعم نما يعاين األهايل من االختناق و بي...من اجلهة الغربية بشكل متواصل

  5.»..بوابل الغيث الّنافع

                                                           
  .36ا���در ا�
	�ق، ص 1
  .4املصدر نفسه ، ص 2
  .56املصدر نفسه، ص 3
  .49املصدر نفسه، ص 4
  .200، صاملصدر نفسه 5
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نستنتج من خالل ما سبق أّن فضاء البلدة هو فضاء مفتوح مستقطب من طرف الّناس، وهو مأوى        
  .،يعيش فيه أهايل احلّي إذ تربطهم عالقات خمتلفةللجميع

  :السوق-
يعترب السوق من الفضاءات احليوية اّليت ال ميكن جتاوزها وإمهاهلا، خاّصة مع الّنصوص اّليت اختذت من         

سمح للّرواية املدينة موضوعا هلا نظرا الرتباطها الوثيق باإلنسان، وإقامة العالقات بني الّناس، وهو اإلطار اّلذي ي
  .بتقدمي صور عاّمة ملا جيري يف الّشوارع، وتؤّدي دور مهّم يف دفع األحداث إىل األمام

اهتّم الّروائي عيسى شريط ذا الّنوع من املكان، من خالل حتّدثه عن أحداث جرت يف الّرواية، منها ذكر        
هكذا حيّبذ " سوق الّنساء"«" سوق الّنساء"ّي أو كما يسّميه أهايل احل" سوق الّنساء"الّسوق اّلذي يسّمى 

  1.»األهايل تسميتها، على الّرغم من أّا سوق عادية تنعقد يف  كّل يوم مخيس
  2.»بدأت اإلشاعة تتسّرب وتنتشر بأّن سوق اخلميس خمصّصة للّنساء...«وأيضا

وهي لقاءات مشبوهة حّوهلا الّروائي ملكان تتّم فيه املواعيد " مجيلة"و"شوحية"ويعّد أيضا مكان ملواعيد        
ن تعريف فاسأيل ابن إذا أردت أ..«"سعاد"والّلقاءات الغرامية احملّرمة بني امرأة متزّوجة وحبيبها، وهذا ماورد يف قول 

يكفيك ما أال ...!  بوهةكّل أهايل احلارة على دراية بأفعالك املش...! ،و مواعيدك يف الّسوق"شوحية"عّمك 
  3.»...حتدثيه من مشكالت يف البيت

د ما انزويا بأحد ،ومبجرّ ، توغال وسط حشود املتسوقني"وحيةش"إىل السوق يتبعها" مجيلة"دخلت«وورد أيضا     
  4.»اخفض صوتك الّناس من حولنا(...) حماوال إظهار شوقه العارم" شوحية"األركان، بادر

ق فضاء مفتوح يستقطبه أهايل احلّي مجيعا، وأيضا مكان للمواعيد والّلقاءات بني شخصيات ممّا سبق فالّسو        
  .الّرواية

ويعّد أيضا مكانا لتبادل واقتناء الّسلع من طرف فئات خمتلفة من البشر، حيث كثافة احلركة وصخب        
  5.»الّرجال ليست خمصّصة للّنساء، بل ملعظم الّتجار العارضني للّسلع من...«األصوات

بينما ...جتاري إداري،سياسي وثقايف" ترابندو"وصارت تتحكّم يف جماالت احلياة العادية للمواطن...«وأيضا      
  6.»يتوفر الّسوق على كّل أنواع الّسلع الّندرة بأمثان خرافية

  .الّسوق مكان جيتمع فيه الّتجار من كّل حدب وجدب لتبادل خمتلف الّسلع وبأمثان خيالية إذن       

                                                           
  .83، صالسابقاملصدر  1
  .83املصدر نفسه، ص 2
  .146املصدر نفسه، ص 3
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  :المقهى-
يعترب عالمة من عالمات االنفتاح «" شاكر الّنابلسي"يعّد املقهى فضاًء مجاليا مفتوحا على حّد قول   

 العريب، فكانت فيه جمتمعات هذه االجتماعي والثّقايف نالحظ أّن املقاهي انتشرت يف أماكن خمتلفة من العامل
املقاهي منفتحة انفتاحا اجتماعيا وثقافيا وفّنيا ملحوظا فيها، لو علمنا أّن بعض املقاهي كانت تقوم مقام الّنادي 
األديب، كما كانت تقوم مقام املسرح، حيث يأيت الّرواة ويقّصون احلكايات والّسري الّشعبية واألغاين ويقّدم فيها 

والّرواة فنوم وإبداعام وكّلها متّثل مظاهر االنفتاح االجتماعي والثّقايف والفّين اّلذي سامهت يف  الفّنانون
نفهم من هذا بأّن املقهى مكان اجتماعي ذكوري بامتياز،وهو املكان اّلذي تلتقي فيه خمتلف طبقات  ،1»حتقيقه

  .وذجا مصّغرا عن اتمع ككلّ الّشعب وكذلك أكثر األماكن ذكورا يف الّروايات حيث ميّثل من
حيضر املقهى يف الّرواية كإطار مكاين تتحّرك فيه جمموعة من الّشخصيات،إذ تقصده من كّل حدب         

مبعىن أنّه مكان يشهد حركة انتقال الّناس اّليت ال دأ بالّذهاب  ؛2»فضاء انتقايل بامتياز«وصوب ليشّكل 
واإلياب ليكتسب هنا الّصفة املؤقّتة، تلجأ إليه الّشخصيات نظرا ملا يقوم به من تأطري ألوقات الفراغ وحلظات 

  .العطل أي لقتل الوقت الّضائع باملناقشات واحلوارات اّليت جتري بني الّناس
عيش  رواية الروكاد لعيسى شريط، جنده صّور لنا املقهى بطريقة فريدة ختتلف مع الواقع اّلذي نبالعودة إىل       

،إذ أّن هذا " حّي الروكاد"املشهور يف " مقهى فريد األطرش"،وقد مسّاه صاحبه فيه، فجعل منه مكانا متمّيزا
ا االسم، إّال أّن هذا املقهى من الّداخل ال االسم يثري أحيانا سخرية الّناس ونظرم الّتعّجبية االستغرابية من هذ

تسمية " القهوجيعلي "هكذا فّضل " مقهى فريد األطرش"«يعّرب عن هذا االسم، بل هو عكس ما يتوقّعه الّناس
ارّة، لكن هذه الّنظرة الّساخرة سرعان ما تزول حيث يكتشف املرء املكان..مقهاه

ّ
على ..تسمية تثري سخرية امل

رض دائم لعشرات الّصور، قصاصات الّصحف و ملصقات كبرية خلُّصت عليها حياة فّنانه جدراا أقيم مع
فقد حتّول املقهى بعد هذه الّنظرة الّساخرة إىل عنصر أساسي وجوهري يف العملّية اإلبداعّية، ،3»املفّضل يف سطور

جلدران، وعن طريق تبادل األخبار إنّه املكان املناسب للقيام بدور إعالمي عن طريق امللصقات اّليت تلتصق على ا
  .بني األفراد

جهاز " القهوجيعلي "أخريا استبدل «وجند أيضا فضاء املقهى قد ورد يف الّرواية من خالل قول الكاتب       
الكاسيط العتيق، اّلذي مددت يف حياته تلك اخليوط واألشرطة الّالصقة املثبتة ألجزائه املتناثرة جبهاز جديد من 

صور وعدد من قصاصات اجلرائد " القهوجيعلي "وعلى جدران املقهى ثّبت  ،4»اّليت غزت الّسوقاألجهزة 
أضاف يف املّدة األخرية شيئا جديدا من معروضاته،ملصقات أخرى اختلفت أحجامها دّون «وصفحات كربى

                                                           
  .195ص م،1994، 1طللّدراسات والّنشر،بريوت،مجاليات املكان يف الّرواية العربية، املؤّسسة العربية : شاكر الّنابلسي 1
  .92بنية الّشكل الّروائي، ص: حسن حبراوي 2
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ة، أشعار، حكم، عليها أحداث حرب الّتحرير بعض الوقائع واملعارك، حياة شهيد، آيات قرآنية، أحاديث نبوي
  1.»أقوال مأثورة وأشعار شعبية من تأليفه

مل يكن فضاء الحتساء املشروبات والّشاي، وليس مكانا لتمضية الوقت وتضييعه  " جيعلي القهو "قهى م       
 القهوةالزّبون يف حلظات ارتشافه لفنجان من ..ضاء اّتصايل معريف يستلزم يئتهف«كما هو شائع يف الواقع بل هو

  2.»أو الّشاي
ففضاء املقهى يف رواية الروكاد مكان وحمطّة ضّيقة يف حياة األشخاص، فهو فضاء هندسي يدّب باحلركية        

واحلياة، واملقهى كشاكلة هندسية تطّل على العامل اخلارجي كاحلّي بأكمله، لديها ميزاا اخلاّصة، إذ مل تكن جمّرد 
، بل كانت مكانا للّسهر و املؤانسة والّسمر كذلك، وهي مكان الحتماء مكان الرتشاف القهوة و الّشاي فقط
إضافة إىل ذلك ميكن عّدها مكانا للّتثقيف وذلك من خالل امللصقات . من ال مأوى هلم كاانني واملتشّردين

ّد ذاا حمطّة ، فقد كانت يف ح"فريد األطرش"املعّلقة على جدراا من أخبار سياسية و دينّية و ثقافية حول حياة
  .لتأّمل احلّي و رصد حترّكات أهله

اّلذي كان يذهب باستمرار إليه لكن " شوحية"كما كان فضاء املقهى ذلك املكان اّلذي حتضر فيه شخصية       
فقد ورد يف . غارقا يف حبر اآلمال و األحالم"مجيلة"ليس بغرض ارتشاف القهوة وإّمنا السرتاق الّنظر لوجه عشيقته

بعدما أوصد باب املدرسة يف وجهه انزوى منفردا حنقا جبانب املقهى، مكانه املعتاد لرتّقب بروز (...)«لّروايةنّص ا
  3.»بالّشرفة"مجيلة"

و أيضا ورد هذا املكان يف الّرواية للّداللة على أنّه فضاء ليس للحديث و تبادل األخبار فقط، بل هو أيضا        
أين  " café maure""كايف مور"حّىت املقهى نفسه كان ملكا هلم ّمسي آنذاك(...)«فضاء للّتسلية و الّلعب

  4.»"الّروندا"و"الّدومينو"كانت متارس لعبيت
فضاء املقهى مل يكن يقصد من أجل املعرفة أو التثقيف فقط بل كان الناس يذهبون إليه لغرض الّرتفيه        

العالقات االجتماعية، يعمل على ضّم و مجع الّشخصيات  وعليه نصل إىل أّن املقهى هو مكان يقوم على. أيضا
  .وارتباطهم باملوّدة واأللفة دون مواعيد حمّددة مسبقا

  :األماكن المغلقة: 2- 2
إذ أّن األماكن املغلقة عبارة . باإلضافة إىل وجود األماكن املفتوحة،  يوجد أماكن مغلقة كما ذكرنا سابقا       

  ...   عن مساحة خيالية يّتصف باحملدودية حبيث أّن الفعل فيه ال يتجاوز  اإلطار احملدود مثل ،املقهى،الّسجن
  :البيت-

                                                           
  .10املصدر نفسه، ص 1
  .10، صالسابقاملصدر  2
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احلياة البشرية ألّا متّثل موطن الرّاحة واالستجمام،فمن خالهلا ميكننا تعترب البيوت من أهّم األماكن يف       
البيوت هي أماكن اإلقامة االختيارية، ألّا تشّكل لنا منوذجا مالئما «الّتعّرف على مظاهر احلياة الّداخلية لإلنسان

امتداد اإلنسان، وعلى هذا  لدراسة خمتلف قيم األلفة، اّليت تعيشها الّشخصيات ألّن بيت اإلنسان ما هو إالّ 
ونستخلص من هذا بأّن البيت هو مسكن يعمد إليه اإلنسان لكي  ،1»األساس تعترب البيوت معّربة عن أصحاا

حيميه يف الطّبيعة، كما أصبح البيت بزواياه املتعدّدة داللة على اإلنسانية، ويعمل على الكشف عن حياة الّناس 
  .عله حمتويا ألحالمهم وذكرياماّلذين عاشوا حتت سقفه ممّا جي

يشّكل مكان البيت انشغاال بارزا يف رواية الروكاد، إذ يعترب مركزا لألحداث، فنجد الّروائي عيسى شريط       
يتحّدث عن البيت يف مقاطع سردية عديدة يف الّرواية وذلك عرب مسارات متنّوعة وأماكن خمتلفة فمن منزل 

، "إمساعيل"،وبيت "حسني املسرح"إىل بيت " اهلّوارية"وعائلته إىل بيت "التهامي"ه اّلذي يعيش في" شيش بورتيش"
  ".شوحية"وبيت 
إىل املقهى " شوحية"قد ورد يف الّرواية من خالل املقاطع الّسردية ،كذكر الّروائي إقبال " الّتهامي"جند بيت        

مّر به ...«والّتحديق ا " مجيلة"جل رؤية من أ" الّتهامي"وجلوسه على طاولة موضوعة خارجه مقابال بيت
مزفّا دون حتّيته، وتوّجه مباشرة،إىل حيث الطّاولة املوضوعة خارج املقهى، رمى احملفظة،والك منفعال، ّمث " شوحية"

 على الّشرفة كعادا،" مجيلة"وهّلت"(...) بيت  شيش بورتيش"تاه حيملق يف شرفة الطابق األّول للمنزل املقابل أو
يف  اعتدل...شعوره بالفرح املتوتّر  انكّب على فرك أصابعه ليمتصّ "...شوحية"اضطرب...حبّجة نشر الغسيل

  2.»...،يغمزسته، وراح يغازهلا يف خفاء يبتسمجل
داخل البيت " مجيلة"كما وردت لفظة البيت يف رواية الروكاد من خالل األعمال املنزلّية اّليت كانت تقوم ا    

ختتلس (...)تنّظف أثاث الّصالون مبنشفة مبلّلة تزيح الغربة املرتاكمة" مجيلة"كانت «" الّتهامي"زوجها  وحديثها مع
  3.»اّلذي كان حينها، متهالكا على األريكة" الّتهامي"الّنظر إىل زوجها 

برتتيب املنشغلة " سعاد"كان جيلس قبالة أخته...«من أعمال داخل املطبخ" سعاد"وأيضا ما تقوم به        
  4.»يف األريكة الوثرية" مجيلة"قربت بالّصالون..الّصمت املريب يسود أرجاء الّشقة..األواين املغسولة
بعد  ، لكن انقلب األمر عقبيه"زوجته األوىل"مصدر سعادته وسعادة ولديه من حياة " الّتهامي"إذا كان بيت 

بشكاويها الّدائمة عن أفعال الولدين " الّتهامي"اّليت نكست حياة الولدين ومّررت حياة " مجيلة"وفاا وزواجه من

                                                           
  .197حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج الّنقدية احلديثة، ص: حمّمد عزّام 1
  .15، صرواية الروكاد: عيسى شريط 2
  .18، صاملصدر نفسه 3
  .49املصدر نفسه، ص 4
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اّلذي  السيئتفّكر يف حّظها ..فكم مرّة كانت سعاد تنّظف األواين يبدو عليها الوجوم والّنية«واّدعاءاا الكاذبة
  1.»يشها وأخيها خالدمجعها جبميلة اّليت تسعى دوما إىل نغص ع

يزال حيتّل تلك الّصفة منذ  الاألمكنة اّليت صنعها اإلنسان، و  نصل إىل أّن البيت هو من أهمّ  ممّا ذكر سابقا       
  .فجر الّتاريخ، ففيه تدرج أفكار وأحالم وذكريات اإلنسان، فبدون البيت يصبح اإلنسان كائنا مفّتتا

  
  : المدرسة-

فضاء املدرسة من املمتلكات العاّمة، تقوم بدور مهم يف اتمع أال وهو إعداد األجيال الّصاعدة، كما  يعدّ        
  .أّا رمز العلم واألخالق الّسامية، وذات أمهّية كبرية، ملا هلا من فضل على الفرد و اتمع و األّمة ككل

قليال ما يتطّرق للحديث عن املدرسة أو وصفها،  نالحظ أّن الكاتب" الروكاد"ومن خالل تفحصنا لرواية        
وإن جاء حديثه عن املدرسة فهو يأيت بعنصر خمتصر وسريع، فجاء ذكر املدرسة على لسان الّسارد واّليت يدّرس 

ذبذبات هذه األغنية تتسّرب من أحد ...«املتمّرد على املدير وذلك يف املقاطع الّسردية الّتالية " شوحية"فيها 
األشجار ُرمست على و كأرض جدباء، فقط بعض األزهار و ملدرسة،تتنوّع عرب الفناء اّلذي يبدأقسام ا
فهذا الوصف اّلذي قّدمه الرّاوي  ،2»عمود الرّاية منتصب وسطها على قاعدة إمسنتية طُليت باجلري...اجلدران

هيتها، وأّن الّصفة اّليت حتملها يف للمدرسة يبّني بأّا مكان مهّمش ومهمل، فمنظرها املوحش واملقفر ال يوحي مبا
  . الّرواية ال تتطابق مع الّصفة أو الّداللة اّليت تقوم عليها املدرسة الّنموذج من الّدالالت

تتسّرب األصوات إىل مكتب املدير لتنعش حميطه ...«كما جاء وصف هذا املكان يف الّرواية من خالل   
خلف املكتب (...)العتبة، وامتّدت على طول اجلدران اخلارجية أعشاب الّنجم القزمة، برزت من حتت..القحط

جبانبها أمهلت مدفأة مازوت بالية مل تستعمل (...) اخلشيب عّلقت أوراق كارتونية كبرية رمست عليها جداول خمتلفة
  3.»منذ أجيال

اّليت كان ينبغي أن تكون  وذلك من أجل الّتدليل على واقع، مثل هذه الفضاءات" املدرسة"أورد الرّاوي هذا املثال
فالرّاوي تطّرق غليها من أجل الّتدليل على الّتسيب . مركز االهتمام بدل اإلمهال، ألنّنا نلحظ مثلها يف الواقع

يقوم بعمله و واجبه على اّلذي مّس هذه املدرسة من طرف املدير و األساتذة واحلرّاس وغريهم، فال واحد منهم 
  . هذه املدرسةفكّل شيء مهمل يف أكمل وجه،

  :المستشفى-
يعترب املستشفى املكان اّلذي يقصده الّناس لزيارة املرضى أو للعالج و املراقبة الطّبية يف حالة اخلطر، حيث        

من خالل ، لكن بشكل ضئيل و "الروكاد"ايته يف رو " عيسى شريط"جاء ذكر املستشفى على لسان الّسارد 
                                                           

  .31صاملصدر نفسه،  1
  .4، صاملصدر السابق 2
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مت نفسها يف الفضاء أمام انبهار اجلميع، لكّنها جنت بأعجوبة بعد إسعافها الفاجعة اّليت حّلت بسعاد حني ر 
ال تتحّمل جّو املستشفيات، "أّم إمساعيل "«ونقلها إىل املستشفى، ويتجّلى وصف هذا املكان يف الّرواية بقوله

حملت املرضى تتأّسف كّلما مّرت بإحدى الغرف و (...) خصوصا رائحة الّدواء اّليت غالبا ما تتمّيز هذه األماكن 
فاملستشفى ُوجد من أجل تقدمي اإلسعافات و الّدواء بغية الّشفاء، وهو مكان لكّل مريض، فيه  ،1»بشفقة صادقة

  .اهلدوء والرّاحة من أجل االنتقال إىل حال أحسن، إذ يتمّيز جبّو األطّباء ورائحة الّدواء
حيمل باقة من الورود، وقد خرج من املدخل "مساعيلإ"«وردت أيضا لفظة املستشفى يف قول الّساردو         

قد جنت بأعجوبة لكّنها ستقضي باقي أيّامها " سعاد"قاصدين املستشفى، يبدو أنّ " خالد"اجلماعي، رفقة أمه و
  2.»..على كرسي اإلعاقة

لنا من خالل ما سبق أّن املستشفى هو فضاء للعالج، وتكمن وظيفته يف أنّه ملجأ كّل مريض، فيه  يّتضح       
  . الرّاحة والعالج لكّل األمراض املختلفة

  :البلدية -
هذه املفردة املكانية البلدية على فضاء عمومي يشّكل جانبا من حياة املواطن اليومية، و البلدية إدارة  حتيل       

  .عمومية حمّلية متّثل الّسلطة يف اإلقليم وتقوم ببعض املهام
 على عدم"حسني املسرح "حضر هذا الفضاء العمومي يف الّرواية والّيت عّرب عن انغالقها من خالل إصرار       

هو الذي يؤشر عليها، وبالّتايل فإّن وجودها يقوم على أساس كوا متّثل " سحنون"أخذ أّي استمارة منها ما دام 
روي أنّه يف مرّة زار دار البلدية ...«الوجه الّرمسي لعالقة احلاكم باحملكوم، إّا مكان منحاز ملصلحة الفئة املتسلطة 

جّن جنونه و أقسم أمام املأل بأنّه لن يدخل " سحنون"حّىت ميضيها  الستخراج وثيقة ختّصه طلب منه االنتظار
  3.»هذا املكان ولن يستخرج وثيقة مهما كان األمر 

حّي "كما وردت لفظة البلدية يف الّرواية وذلك من خالل عملية االختطاف الّيت حلقت بابنة أحد أهايل        
ومجاعته خطفوا ابنته " قادة الوصيف"شاكيًا له بأّن " أبو ثامر" ، فلجأ إىل البلدية ملقابلة شيخ البلدية"الروكاد

خيرج من مكتبه ليشاهد " بأيب ثامر"إذ و (...)طلب مقابلة شيخ البلدية.. وصل إىل مقّر البلدية الهثًا مفزوعاً «
  4.»خطفوها..خطفوها يا سيدي: وتوّسل باكيا(...)رجال مسّنا منهارا 

استخراج الوثائق أيضا، باإلضافة إىل أّا مكان ملساعدة ء للّتأشري عن االستمارات و ة فضانستنتج أّن البلدي       
  .الّناس ممثّلة لعالقة احلاكم باحملكوم

  : ثانوية أبي الطّيب المتنّبي -

                                                           

  .255ص، املصدر السابق 1 
  .223، صالسابقاملصدر  2
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اّلذي يلتقي فيه كل من  تعترب الثّانوية مكانا عاما للطّلبة من خمتلف األجناس و األعمار، وهي املكان       
اّلذي صار حبيبها، فهي مبثابة مصدر للرتّويح عن الّنفس بالّنسبة لسعاد وللهروب أيضا من " إمساعيل"و"سعاد"

  " .مجيلة"وزوجة أبيها " سعاد"املشاكل واخلالفات العائلية اّليت كانت حتدث بني 
ثانوية أيب الطّيب املتنّيب تبدو الّالفتة من بعيد تعلو «: ايلوردت يف رواية الروكاد على حّد تعبري الّروائي كالتّ        

  1.»..الباب الرّئيسي للثّانوية منّمقة بالّزخارف اإلسالمية دّونت خبّط عريب مجيل متناغم 
فة انعزل بإحدى الّزوايا املتطرّ ..«وتعد أيضا مكانا للّرتويح عن الّنفس بالّنسبة لسعاد ولقاءها بإمساعيل        

و رّن اجلرس يعلن عن موعد انتهاء مّدة (...)كي يستسلما ملخالب الوجوم و الكآبة"سعاد"رفقة"إمساعيل"
  2.»االسرتاحة والعودة إىل األقسام

ثانوية أيب الطّيب (فناء «،واّلذي يعّج بالطّلبة قد ذكر فناء الثّانوية" يسى شريطع"وجند أيضا الّروائي          
ة توّزعوا على فضاءه احتّلوا كّل الّزوايا حّىت املنعزلة منها يثريون حركة دءوبة تعكس مدى تأّجج يعّج بالطّلب) املتنّيب 

  3.»الطّاقة الّشابة
خالل املقاطع الّسردية املذكورة يف الّرواية يّتضح لنا أّن فضاء الثاّنوية هو مكان للّدراسة وطلب العلم،  من        

  .لكن هذا الّدور غّيب هنا وأصبحت مكانا للّرتويح عن الّنفس واهلروب من الواقع املرير
  :المسجد-

جيتمع فيه الّناس ألداء الفرائض وذلك للوقوف يعّد املسجد فضاء لبناء الرواية و أيضا مكان عام للعبادة،        
  .ومواجهة الظّروف الّصعبة يف احلياة، يلجئون إليه مخس مرات يف اليوم بدافع االلتزام و اإلميان

وميّثل أيضا حّيزا مكانيا يعّم فيه األفراد مبشاعر مشرتكة ختتفي فيه الّشحنات الفردية، ويتجّلى فضاء املسجد يف  
بينما صوت املؤّذن يعلن عن موعد صالة الفجر خرج اإلمام من بيته «لعيسى شريط من خالل " الروكاد"رواية 

  4.»مزفّا طالبا املسجد 
كانت «" علي القهوجي"وجند فضاء املسجد ورد يف الرواية من خالل الّصراع الّديين بني اإلمام ومجاعة          

بدأ املصّلون يف املغادرة ..سّلم اإلمام لينهي الصالة...)(أصوات أداء صالة العشاء تتّسرب عرب مكّرب الّصوت
مل ..ماعة قد تربّعوا حلقة كالعادةترعاهم األنظار املتفّحصة لإلمام اّلذي الحظ بإحدى الّزوايا أفراد تلك اجل

  5.»..بينهم كمن يرتّأس احللقة" جيعلي القهو "ر بقدر ما فاجئه وجود يفاجئه األم
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  .130-128، صالسابقاملصدر  2
  .128املصدر نفسه، ص 3
  .61املصدر نفسه، ص 4
  .184- 183، صنفسهاملصدر  5
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أيضا هو مكان من أجل اجلماعات ء املسجد مكان للعبادة و اإلميان والقيام بالفرائض، و نستنتج أّن فضا        
  .واحللقات

  :الّسجن-
يعّد الّسجن من األمكنة املغلقة اّليت تّتم فيها سلب حرّية اإلنسان، وهي معروفة بأسوارها وقضباا          

أشّد األمكنة ضيقا وسلبا «بأنّه" عبد احلميد بورايو"احلديّدية املخيفة، كما أّا تعترب رمزا للّنفي والعزلة فيعرّفه 
ية احلركة، وهو مصدر املرارة واألمل اّليت تّتضح مشاعر الّشخصيات اّليت للحرّية فهو يتمّيز باالنغالق وحتديد حرّ 

اّلذي دخل الّسجن ضحّية " التهامي"غري أّن الّسجن يف هذه الّرواية مل يؤثّر كثريا على شخصية  ،1»توجد بداخله
تلك اخلطى .. يارته اّلذي طلب منه ز " التهامي"غرفة رطبة بداخل الّسجن احملامي ينتظر قدوم «اّامات باطلة 

  2.»..املتكّررة تزيد الغرفة وحشة وتوترا
هل .. حنن يف زمن ال يؤمن مبثل هذه القيم«كما وردت لفظة الّسجن يف مقاطع سردية أخرى من بينها         

  3.»..تعتقد بأّن اّلذين خارج السجن يعيشون بكرامتهم؟
  4.»فعليك أن تعوض ما فاتكحني خترج من الّسجن إن شاء اهللا ..اطمأن«وجند أيضا 

من خالل ما ذكر سابقا نستخلص بأنّه مهما كان اإلنسان يقيم يف البيت مبحض إرادته، فهناك مكان        
آخر يقيم فيه جمربا أال وهو الّسجن إذ يعّد من األماكن املغلقة اّليت حتّد من حرّية وحركة الّشخصية ،فهو يّتصف 

  . كن األخرى كالشوارع والبيوتبالّضيق واحملدودية عكس األما 
على ضوء ما سبق ذكره خنلص إىل أّن املكان بنوعيه املفتوح واملغلق هو ذلك الوعاء اّلذي تصّب فيه     

األحداث، وتقوم الّشخصيات بأدوارها املتفاوتة يف زمن معني، ويعترب أيضا اإلطار احملّدد خلصوصية الّلحظة 
  .مكان بل إنّه يف مكان حمّدداملعاجلة، واحلدث ال يكون يف ال 

تعّد أنّه غّلب األماكن املغلقة على األماكن املفتوحة؛ حيث " عيسى شريط"للّروائي" الروكاد"وما نالحظه يف رواية
أمكنة خارجية وواسعة ومنفتحة ليس هلا حدود، تكون يف تفاعل مستمر مع احلياة، إذ حتمل  هذه األخرية

شاف والّتأثّر مبا حييط ا؛ مبعىن هي نقطة لالتصال مع العامل وااللتقاء والّتواصل دالالت البحث واإلّطالع واالكت
، أّما األماكن املغلقة فهي ذات دالالت اإلحاطة واحلصار واالنغالق، ...كاحلّي والّسوق واملقهى  مع اآلخرين

لتصوير حياة ...البلدية، املسجدوتعترب فضاء حلماية اإلنسان من اخلطر اخلارجي؛ فالرّاوي وّظف البيت، املدرسة، 
  .األشخاص يف طمأنينة وأمن

  L’espace textuelleالفضاء الّنصي-2

                                                           
  .65، صم1987، 1392ااهد، اجلزائر، العدداملكان و الّزمان يف الّرواية اجلزائريّة، جمّلة : عبد احلميد بورايو 1
  .243، صرواية الروكاد: عيسى شريط 2
  .247املصدر نفسه، ص 3
  .244، صاملصدر نفسه 4
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يقصد به احلّيز املكاين اّلذي تشغلها الكتابة و «حيتّل الفضاء الّنصي مكانا مهّما يف كتابة أّي عمل روائي        
على مساحة الورق ويشمل ذلك طريقة تصميم الغالف ووضع املطالع، وتنّظم  ذاا باعتبارها أحرف طباعّية

إذ تعّد دراسة الفضاء جزء ال يتجزّأ من الّدراسة  ،1»الفصول وتغّريات الكتابة املطبعية وتشكيل العنوان وغريها
تسليط الّضوء على أهّم الّنقدية للّنصوص الّسردية، إذ أنّه مّهم يف فهم اخلطاب الّروائي، وهذا ما دفع بنا إىل 

  ".  عيسى شريط"للّروائي " الروكاد"اجلوانب املتعّلقة به يف رواية 
  :الفضاء الّداخلي للّرواية: 2-1

). الّصفحة والّصفحات(، غري أنّه متعّلق فقط باملساحة اّليت تشغلها الكتابة املكاين أيضاوهو الفضاء        
باعية على مساحة الورق ضمن األبعاد الّثالثية للكتابة ،إذ تتضّمن رواية الّرواية أو احلكاية باعتبارها أحرف ط

قد استخدم الّنقاط بصفة  " عيسى شريط"صفحة وهي متوّسطة احلجم، وفيها جند الّروائي  247على " الروكاد"
لقارئ مهّمة وهي حتمل يف ذاا دالالت احلذف اّليت توكل ل. كبرية، فالّرواية موّجهة للقارئ بالّدرجة األوىل

الّتأويل، كما أّن الرّاوي ال يضع نقطة اية لعالمة وال ألحداث الّرواية، بل جنده جيعل اال دائما مفتوح أمام 
رمست على «: مثال ذلك، و (..)قاط؛ فتارة يستخدم النقطتنيحيث أنّه نوع يف عملّية توزيع النّ . للتخيلالقارئ 
احلبل ..على قاعدة إمسنتية طليت باجلري، من حوهلا نبتت أعشاب طفيلية عمود الرّاية منتصف وسطها ..اجلدران

وتتسّرب األصوات ...قلت إّن البيئة«: ومثال ذلك، (...)ارة أخرى يستخدم ثالثة نقاطوت ،2»املتدّيل من الرّاية
وق ، كما وجدت أيضا النقطتني ف4»...ماعليهش...ماعليهش يا شوحية«وجند أيضا  ،3»إىل مكتب املدير

: وقوله أيضا 5»هذه جمّرد إشاعات واّامات باطلة: يتدّخل أحيانا مقاوما «: ومثال ذلك(:) بعضهما البعض
  6.»..وهذه مؤامرة..!ال ميكن ؟:وراح يقاوم يف يأس «

كما قام  الرّاوي بتوظيف عالمات الّتعّجب واالستفهام بكثرة، و هذا راجع إلتّباع الرّاوي ألسلوب أديب،        
  :ومتتم متحّسرا«:ثال ذلكوم
 ..!هل أنت متأّكد؟- 
 7.»..!تعّض من أكرمك..أنت لست جديرا باملسؤولية، وال بثقة اّلذين منحوك هذا املنصب - 

  ..!خطفوها...خطفوها يا سّيدي«وجند أيضا 
  ..!من؟- 

                                                           
  .55بنية الّنص الّسردي، ص: حلمداينمحيد ا1
  .4، صرواية الروكاد: عيسى شريط 2
  .5املصدر نفسه، ص 3
  .9، صاملصدر نفسه 4
  .9، صنفسهاملصدر  5
  .19نفسه، صاملصدر  6
  .20املصدر نفسه، ص 7
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  ..!ابنيت- 
  1.»..!وأخربين بالّتفصيل؟.. !اهدأ يا رجل اهدأ- 

 آلخر، مقطع داليلللّداللة على االنتقال من ) ***(الغري مباشرة يف األسلوب الّسردي اإلشاراتكما كثرت       
  :، ومثال ذلكل للوحدات البسيطة للعمل الّسرديأو هي فص

  
  ..إفاضة الّدمع املتسّرب بغتة كشّالل جارف«

                 * * *  
  2.»متوّجه إىل اإلسكايف " إمساعيل"بينما 

  :إىل توظيف الرّاوي إىل أنواع خمتلفة من الكتابة، وهي باإلضافة
 :الكتابة األفقية من اليمين إلى اليسار -

ن وهي املساحة اّليت تشغل الّنص الّداخلي للّرواية، حيث متثّلت يف الفقرات اّليت أوردها الرّاوي يف الّرواية م        
.. ف،هذا املوعد املرتقب دوما من قبل سّكان البلدة قد انتصف فصل اخلري..«: اليمني إىل اليسار، ومثال ذلك

لكّنه هذه املرّة، أقبل، جافّا، عقيم الّسحب، رياحه .. على ضوء خصوبته فقط، تتجّلى مالمح املوسم الغدق
كانت الّسهوب قدميا، .. مازالت البلدة تستنجد، عسى أن يرمحها الّه مبزن اإلغاثة.. الزّفزافة تنبئ مبوسم جدب

  3.»األزيل االخضراربثوب تكتسي 
  :الكتابة العموديّة-

  :وهي كما جاءت يف الّرواية على أغلبها تدور حول مجيع املشاهد اّليت دارت بني الّشخصيات، ومن بينها    
  ..!"سعاد"جئتك من أجل قضّية «
  ..هذه؟" سعاد"من  !"سعاد"- 
  ..!"الّتهامي"سعاد ابنة - 
  ..ما ا؟..آه- 
  ..جارهم".. إمساعيل"أنا- 
  ..!؟"من بعد"هه، يا سي إمساعيل و .. !لذلك كنت متيّقنا من أّنين رأيتك من قبل- 
  "..تربّينا مع بعض.."تعارفنا مذ كّنا أطفاال " سعاد"أنا و- 
  ..!أكمل..أكمل..!مجيل- 

                                                           
  .22ملصدر نفسه، صا 1
  .44، صالسابقاملصدر  2
  .4، صنفسهاملصدر  3
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  1.»..أنا أحّبها وهي كذلك- 
  :الكتابة من اليسار  إلى اليمين-

 :الرّاوي بعض اجلمل بالّلغة الفرنسية حبيث تدّل على تداخل الثّقافة اجلزائريّة بالفرنسية، ومن أمثلة ذلك وّظف    
«des calomnies..Monsieur l officier!»2 

«Coteaux de mascara..»3 
  :الفضاء الخارجي للّرواية: 2-2
  :الغالف-

مبجّرد محل الّرواية، إنّه العتبة األوىل من عتبات الّنص الّشيء اّلذي يلفت انتباهنا «هو أّول ما نقف عليه     
  4.»تدخلنا إشاراته إىل اكتشاف الّنص بغريه من الّنصوص

وقد متّيزت رواية الروكاد بغالف . ونستنتج بأّن العنوان هو أّول العتبات الّنصية اّليت تصادف القارئ     
ة فّنية تضّم جرّة مغروسة فيها نبتة يابسة األوراق، ترمز خارجي،إذ جند الّصفحة األوىل للغالف حتتوي على صور 

، ومن جهة أخرى قد يكون االحتمال أّن اجلرّة هي اجلزائر  ها إىل احلضارة من جهةهذه اجلرّة يف ناحية من نواحي
 كوا مساحة بيضاء كاحلمامة، متحّضرة يف األعماق رغم وابل الفساد اّلذي سلط عليها، وهذه اجلرّة موضوعة

فوق مائدة ذات الّلون األخضر، ويوجد أمام هذه املائدة نافذة سوداء ذات ظالم غامض، وحتتها بركة من املاء 
  .وهذه الربكة تشري إىل تنبئ الّرواية مبرحلة الّدم

اّلذي جاء بأسفل الّصورة يف وسط ) عيسى شريط(كما يشّد انتباهنا يف الغالف االسم احلقيقي للمؤّلف      
  . الّرواية واّلذي كتب بالّلون األمحر صفحة غالف

بالّلون األسود خبّط غليظ وحبجم أكرب من اسم املؤّلف وذلك من )  الروكاد(تال اسم املؤّلف مباشرة عنوان الّرواية 
  .أجل شّد انتباه القارئ

رواية، قّصة، (ة العملّمث يأيت حتت العنوان مباشرة املؤّشر اجلنسي، العنوان الفرعي وهو عادة يأيت لتوضيح هويّ     
،كما أّن الكاتب هنا مل يضع عنوانا ثانويا بالعنوان الرّئيسي ) رواية(ففي الروكاد جاء املؤّشر اجلنسي فيها). تاريخ

  .بل اكتفى بذكر جنس عمله فقط
) بوابة الونشريسمنتديات (سم مؤّسسة الّنشر بعنوانليأيت يف آخر الّصفحة ويف وسطها ا

ouarsemis.com/vb )" (كتبت بالّلون األسود خبّط غليظ" منشورات االختالف.  

                                                           
  .142املصدر نفسه، ص 1
  .19املصدر نفسه، ص 2
  .23، صالسابقصدر امل 3
، م 1995، ديوان املطبوعات اجلامعية ابن عكنون،")زقاق املدق"مركبة لرواية معاجلة تفكيكية سيميائية(حتليل اخلطاب الّسردي: عبد املالك مرتاض4

  .272ص
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هذا " جائزة مالك حّداد"أّما يف أعلى الّصفحة على جهة اليمني مقابل لصورة الغالف، فقد أتى عنوان      
  .العنوان مكتوب بالّلون األبيض موضوع يف إطار بالّلون األسود

اء صفحة سوداء الّلون، وقد حصّصه الكاتب لذكر ملّخص فقد ج) خلفية الغالف(والوجه اخللفي للغالف     
صغري رواية الروكاد حيتّل وسط الغالف اخللفي، ذكر فيه حمادثة وقّصة يف الّرواية وعن الذّكريات اّليت مّرت ا 

  .  شخصيتني من شخصيات الّرواية
ول الكاتب توصيل مالمح عاّمة حا ،فمن خالل هذا العرض امللّخص للّرواية و املكتوب يف الغالف اخللفي    

وخاّصة للقارئ، هذا األخري اّلذي أوىل ما محل بيده كتابا جتد به ما كتب يف غالفيه األمامي و اخللفي، فيقّدم له 
  .الكاتب وجهة نظره موّضحا مدى عمق هذه الّرواية فيدفع القارئ لقراءا من أجل تشويقه ملعرفة تفاصيل أكثر

، ومكان مولده، )عيسى شريط(، فقد خّصص للّتعريف بالكاتب)ظهر الغالف(ين من الّصفحةأّما اجلزء الثّا    
  .أهّم أعماله، وجندها كتبت بالّلون األبيض

مباشرة حتت هذا اجلزء نشر الكتاب ورقم اإلبداع القانوين هلذه الّرواية، فقد جاء اسم مؤّسسة الّنشر  ليتلو    
  .واّلذي يوجد يف صفحة الغالف بلون أبيض

  :العنوان-
عنوان مرتبط ارتباطا عضويا بالّنص اّلذي يعنونه فيكّمله وال خيتلف معه «من الواضح أّن عنوان الّرواية    

، حيث يعّد العنصر األّول اّلذي يظهر على واجهة الغالف بإعالن إشهاري حمّفز إذ هو 1»ودقّة ويعكسه بأّمة
املفتاح اإلجرائي اّلذي ميّد القارئ مبجموعة من املعاين واإلشارات الّدالة و اّليت تسّهل عليه الّدخول يف أغوار 

  .الّنص
ن، وقد تكون هلم أيضا عالقة باملؤّلف أو مبحيطه، إّال وحتديد العنوان قد خيتلف بني املؤّلف أو الّناشر وآخرو   

إّال أّن «أنّه قد يضع الّناشر عنوانا ال حيّدد املضمون لكّنه يقوم بوظيفة اشهارية أكثر منها، حتديدا املضمون الّنص
املسؤولية يف وضع العنوان تكون خاّصة بالكاتب، ويف بعض األحيان مبشاورة النجد الّناشر، حيث جند لبعض دور 
الّنشر تضع رزنامة من العناوين ذات الوضع الّتجاري و االجتماعي اّليت هلا أرباحا، وهذه دون الّنظر لقيمة الّنص 

  2.»وحمتواه
منذ الوهلة األوىل إىل أنّه حيمل عنوان ) الروكاد(اّليت هي حمّل دراستنا، حييلنا عنواا  وبالعودة إىل رواية الروكاد  

" الروكاد"ومصطلح. ذات أصل فرنسي عريب، حيث اندرج يف عهد الفرتة االستعمارية وبقي يستعمل إىل اآلن
ينة، وهذه الكلمة يستعملها اخلاّصة، كما يعين بالعربية الطّريق قليل احلركة مقارنة بالطّريق املزدحم اّلذي يتوّسط املد

أّا تدّل على إحاطة املدينة حبزام ومن مثّة الّدخول إليها من األماكن الفارغة، و ما يعّرب عنها بأّا طريق دائري 

                                                           
  .277حتليل اخلطاب الّسردي، ص: مرتاض املالكعبد  1
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هي الطّريق الثّانوية "la route"من دون الّتعريج على االزدحام، و يسلكه سائقي الّسيارات للّدخول إىل املدينة
ارّة إجبارا

ّ
ارة االزدحام،كما متّثل الطّريق االضطراري اّليت يلجأ إليها السائقني أو امل

ّ
. اّليت يتفادى من خالهلا امل

أقدم أحياء املدينة، يقال بأّن الفضل يف انبعاث املدينة يؤول إىل طريق الروكاد اّليت أجنزته قوى احللف «والروكادهي
ام احلرب العاملّية الثّانية للمرور عرب اجلزائر انطالقا من املغرب و االلتحاق بتونس ومنها صحراء ليبيا األطلسي أيّ 

الّنازي، اّلذي أحلق جبيوشهم اهلزائم الّنكراء، ومبا أّن املوقع آنذاك  Rommelاحملاصرة ثعلب الّصحراء، رومل 
غم من أّن  كّل الّسكان من البدو والّرحل وبعد االنتهاء أضحى اسرتاتيجيا حتيط به عّدة جتّمعات سّكانية على الرّ 

  1.»من اجناز اجلزء اّلذي ميّر باملنطقة بين مركز ربط ومراقبة تابع ملصاحل الطرق واجلسور
  :من خالل كّل هذا يّتضح بأّن كلمة الروكاد تدّل على عّدة مقاصد منها

  .أّا الطّريق الرّابط بني الغرب والّشرق - 
 -  ّا كلمة اختريت بقصد حتقيق هدف استعماري للعنوانإ.  
  .املدينة اّلذي كان مسرحا ألحداث الّرواية|إّا احليّ  - 

وإذا كانت كلمة الروكاد حتمل هذه املقاصد إّال أّا من ناحية املضمون فهي العكس، بل أضحت رمزا للفساد و 
ط ال يتالءم مع البعد احلضاري، ممّا جيعلها خاوية دائما االجتماعية والّتجمعات الّسكنية املؤّسسة على من القذارة

  .رمن األبعاد األساسية املكّونة للمدن املتحّضرة، فهي رمز للعذاب والقهر واالنتصاب وغياب حرّية االختيا
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  :الل دراستنا للّرواية خنلص إىل بعض الّنتائج الّتالّيةمن خ
مل يهيمن صوت املؤلف على الّرواية يف النص، فكان الراوي دميقراطيا متعدد األصوات والرؤى، فتح به عيسى  - 

  .شريط جمال البوح والّتعبري عن املواقف
مجالّية الّسرد ال تتأّتى إّال بوجود أنواعه األساسّية واملتمثّلة يف الّسرد الّتابع والّسرد املتقّدم والّسرد اآلين والّسرد  إنّ - 

  .املدرج
" الروكاد"لعنصر الّشخصّيات دور فّعال يف الّرواية، فنجد ثالثة أصناف وظّفها الّروائي عيسى شريط يف روايته- 

  .، والشخصية املثقفة والشخصية الّدينيةالّشخصية الّسلطوية: وهي
  .بأفعال الّشخصيات أكثر من اهتمامه بالوصف الفيزيولوجي اخلارجي" الروكاد"اهتم الرّاوي يف رواية - 
ألقى بضالله الفّنية و اجلمالية على  لة واضحة، فهو العنصر الطاغي والذيبقّوة ذات دال هيمن عنصر الزمن- 

  .بقّية املكّونات واحملرّكات الّسردية األخرى
زمن متخّيل فقط، ال ميكن اإلمساك به وهذا ما يؤّدي إىل انكسار الّزمن اخلّطي للّسرد، أو حتطيم عمود  وهو - 

حفلت الّرواية مبفارقة االسرتجاع، فقد  القليلة، واستباقاا الّسرد، وذلك عن طريق الّتدعيمات احلرّة يف اسرتجاعاا
، فغالبا ما جنده يقوم ركز الكاتب على تقنية االسرتجاع، ألا األداة اليت ساعدا على سرد أحداث املاضيحيث 

بالعودة إىل املاضي مهمال احلاضر يف سرده، باإلضافة إىل حذفه لفرتات زمنية من حاضر الّشخصيات وتركيزه على 
  .ماضيها

على شكل توقّعات وتنّبؤات ملا ستؤول إليه و  تقنية االستباق فقد كادت تنعدم حيث جاءت سريعة أما- 
  .، فلم تؤثر على جمرى األحداث، إال أا عملت على سد ثغرة حكائية األحداث املستقبلّية للّشخصّية

ية، ففي حالة الّسرد استعان إّن حركة الّسرد من حيث درجة الّسرعة والبطء كان هلا دور فّعال يف بناء الّروا- 
 املشهد والوقفة، وهاته احلركات الّسارد بتقنييت اخلالصة واحلذف، أّما يف حالة تعطيل الّسرد فلجأ إىل تقنييت

الّسردية األربعة ساعدت الّروائي يف عمله الّسردي؛ إذ خلصت األحداث حينا، وتوقفت أحيانا للوصف والّشرح 
  .والّتعليق

ري من عنصر الّزمن متعّلقا بالّتواتر الّسردي اّلذي يشري إىل عالقات الّتكرار بني احلكاية والقّصة، جاء القسم األخ- 
  .وهذا من خالل االكتفاء بالّتذكري باحلدث وجعله يف ذهن املتلّقي

فضاءات من فضاء نّصي وجغرايف، حيث جتّسد عنصر الفضاء بكّل أشكاله يف الّرواية، إذ اّتسع ليشمل كّل ال- 
أمكنة مفتوحة وأخرى مغلقة، حيث غلب نوّع عيسى شريط يف رواية الروكاد األمكنة اجلغرافّية، إذ قّسمها إىل 

على الوصف ليوهم القارئ حبقيقة  األماكن املغلقة على األماكن املفتوحة وذلك للّتعبري عن انغالق األفق، معتمدا
  .هذا األخري

ا، ورواية عيسى شريط خصوصا جماال ثريا للّدراسة والّتحليل وإن كّنا قد هذا وتبقى الرواية اجلزائرية عموم       
ركزنا على دراسة مجاليات السرد يف رواية الروكاد، فإّن هذا النص فتح لنا امكانية دراسة مستويات أخرى من 



  خاتمة
 

105 

 

يخ اجلزائر وواقعها التعمق يف سيميائيات الّشخصيات يف هذه الّرواية  ملا حتمله من دالالت عميقة ترتبط بتار : مثل
، كما أنّه ميكن التعمق أكثر يف دراسة الّرواية وربطها بزمن اجلزائر وما عاشته من أزمات، فقد ربط عيسى املرير

  .شريط الثورات اليت عاشتها اجلزائر بتواتر الّزمن
ويف اخلتام نسأل الّله أن يرزقنا الّتوفيق حّىت و لو كان بالّشيء العسري، كما نتمّىن أن نفيد غرينا ذه         

الّدراسة الّنقدية املتواضعة اّليت نصبنا فيها اجلمالّية الّسردية يف رواية الروكاد لعيسى شريط، حّىت تكون فاحتة 
  .وايات هذا األديب اّلذي متّيز بأسلوب راق ولغة عميقةألبواب ودراسات كثرية تسّلط الضوء على ر 
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 ":عيسى شريط"لّروائيتعريف ا •
بعني احلجل، والية املسيلة، م 1955فرباير27من مواليد " عيسى شريط"هو الكاتب املبدع، والّروائي      

  .اجلزائر، يشتغل حاليا وظيفة مدير باملركز الثّقايف بسيدي عيسى لوالية املسيلة
الفرنسية مبدرسة ابتدائية ملّدة عامني وبعدها ّمتت ترقيته، إىل مستوى املتوّسط كأستاذ لّلغة عمل كمدّرس لّلغة 

وبعدها غادر مهنة الّتعليم ائيا، ، م1980إىل غاية م 1978متّدة من سنة الفرنسية كذلك، وذلك يف الفرتة امل
باملسيلة  اإلداريم التحق مبركز الّتكوين 1981ملزاولة تكوين طّيب بإحدى املراكز باجلزائر العاصمة، ويف عام

حتّصل من خالهلا على شهادة ملحق إدارة عاّمة، ّمت توظيفه بعدها ككاتب عام للمجلس . للّتكوين ملّدة سنتني
  .ية املسيلة، لريّقى بعد سنتني من العمل إىل متصّرف إداريالّشعيب الوالئي لوال

 :الّسيرة الثّقافية •
ت الكبري، ألعب البي(قام عيسى شريط بكتابة وإخراج عّدة مسرحّيات، يف إطار املسرح اهلاوي منها مسرحية 

الّشروق الثّقايف حتّصل على اجلائزة األوىل  شر سلسلة من املسرحّيات القصرية مبلحق،كما ن...)لعبك، الفوحة
  ".الّزردة"باملدية عن مسرحية بعنوانم 2003سنة"حسن احلسين"للمسابقة الوطنية املنّظمة من طرف مهرجان

جبائزة أحسن أداء باملهرجان الثّاين "نداء األرض"قام بإخراج عدد من األفالم الّسينمائية اهلاوية،فاز منها فيلم
  .اوية يف بوسعادةللّسينما اهل

شارك يف العديد من املهرجانات الّسينمائية اهلاوية، نشر الكثري من املقاالت الّنقدية الّسينمائية مبختلف الّصحف 
كما كتب ثالثة سيناريوهات ألفالم .م2000سنة"كيف نكتب سيناريو"كتاب  نشر. واّالت الوطنية والعربية

  ".وكالة رمضان"وسيناريو مسلسل" حاج رحيم"من إخراج "تلغراف"تلفزيونية، منها سيناريو فيلم
أّما يف ما خيّص األدب فله عدد من القصص القصرية، قام بنشرها بالّصحف الوطنية واألجنبية، حتّصل على 

بربج بوعريريج، كما نشر مجلة من املقاربات الّنقدية " البن هدوقة"اجلائزة الثّانية ألحسن قّصة للمسابقة الوطنية
احلائزة على جائزة مالك " الروكاد"ورواية، م2004سنة"احلواجز املزيّفة"وايةبية بالّصحف الوطنية، نشر ر األد

، "الشروق اليومي"ونشر رواية مسلسلة جبريدة ،م2005سنة"القرابني"ة قصصية بعنوانحّداد، كما أّلف جمموع
  .م2005سنة " اجليفة"حتت عنوان

اد الكتب اجلزائرّيني، فشارك بذلك يف كّل مؤمترات اإلّحتاد، كما شارك عضو بالس الوطين الحتّ  "عيسى شريط"
شارك أيضا يف مجلة من امللتقيات الثّقافية و األدبية . م2003الّحتاد الكّتاب العرب اجلزائريني سنة 22باملؤمتر

باإلضافة إىل .اجلزائر- وزريعةالوطنية، نشط ورشة لكتابة السيناريو لطلبة الرّابعة باملعهد العايل لتكوين األساتذة ب
بصفة أستاذ حماضر، . م2004مشاركته يف الطّبعة الثّانية لأليّام الثّقافية املنّظمة من قبل جامعة جيجل، ماي

  .م2005واليوم الثّاين للفنك الّذهيب بصفة أستاذ حماضر كذلك بسيدي فرج، اجلزائر سنة
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 : La Rocadeالروكاد ملّخص رواية �
الروكاد عمق الواقع اجلزائري، بعيدا عن اخللفيات األيديولوجية املوّجهة،فقد سّلطت الّضوء المست رواية 

على إحدى اآلفات االجتماعية واملتمثّلة يف تراجع القيم اجلمالية، واملبادئ األخالقية، أمام غطرسة األنا وسلطة 
 1.املاّدة

هو مستمّد من الطّريق العمومي اّلذي ميّر ية، و ي تدور فيه أحداث هذه الّرواهو اسم احلّي اّلذ" الروكاد"
والّرواية حتكي . فيه، واّلذي أجنز إبّان االحتالل الفرنسي، وكان سببا يف تواجد هذا احلي و نبض شريان احلياة فيه

يوميات هذا احلّي بكّل تناقضاته وظواهره، من حرب الّتحرير وصوال إىل زمن االنفجاريات، وبداية ظهور ما عرف 
  2.باحلركة اإلسالمية الّسياسية يف الّشارع اجلزائري

الّشخوص، فهي حتتوي على احلدث  يلمس ذلك الّتشعب يف األحداث و فقارئ هذا العمل األديب
  .الّسياسي واالجتماعي وحّىت الّتارخيي

 حياة كما تعّد هذه الّرواية عملية حبث يف األسباب اّليت أوصلت اتمع اجلزائري إىل طريق مسدود يف
أفرادها وتناقضام الّنفسية واالجتماعية يف حّي حيمل الّدالالت واإلحياءات الشيء الكبري، ابتداء من الطّريق 

إبّان االستيطان "احلّي اليهودي"االسرتاتيجي، هذا احلّي اّحتد امسا آخر اشتهر به،هو "الروكاد"احلجري املسّمى
  .الفرنسي

يات عّدة تتشابك جمريات يومياا مع بعضها البعض، جاعال من استخدم الّروائي يف عمله هذا شخص
صب هذا الّرجل اّلذي فّضل املاّدة على املبادئ اإلنسانية إىل جانب صديقه يف النّ . الّنواة األوىل هلا" الّتهامي"أسرة 

ما الكثري من الّشاذ جنسيا، واّلذي يشغل وظيفة يف البلدية، هذه الوظيفة اّليت قّدمت هل" سحنون"واالحتيال
شخصية الّتهامي يف البطولة، ) زوجة الّتهامي"(مجيلة"الّتسهيالت يف إجناز صفقات مشبوهة،زامحت شخصية 

حيث مثّلت دور املرأة اّليت ال حول هلا وال قّوة،إذ قام ذويها بتزوجيها قصرا من هذا األخري، وذلك بسبب ما قّدمه 
، "سعاد"وشابّة تدعى"خالد"يكربها سّنا، وله ولد جزائري امسهمن أموال،مع العلم أنّه  من خدمات وما له

،وذلك منذ طفولتها حيث استغّل هذا األخري فرصة زواجها "شوحية"مغرمة بابن عّمها " مجيلة"باإلضافة إىل كون 
بالّتهامي لتحقيق أطماعه وأحالمه بالثّراء والرّفاهية، واعدا إيّاها بالّزواج بعد اختالس ما يكفي من 

هو شخصية حاقدة على اتمع بسبب أوضاعه املاّدية " شوحية"و. لضمان عيش كرمي لكليهما"الّتهامي"موالأ
فهي تقاسي "الّتهامي"ابنة " سعاد"أّما.املتدنّية إذ شغل منصب أستاذ بسيط،أو لنقل معّلما بالّطور االبتدائي

يف حني أّا مل " سحنون"ا بتزوجيها لصديقهاألمرين بسبب املعاملة الّسيئة من طرف زوجة األب، وقرار والده
  .،زميل الّدراسة ذلك الّشاب الوسيم اّلذي يعيش مع والدته وحيدين"إمساعيل"تكمل دراستها وحّبها البن اجلريان

                                                           

  .م2018مارس 18، يوم 12:00، سا Mounir my @YAHOO .Eقراءة يف رواية الروكاد لعيسى شريط، جمّلة عربسات،:مزليين منري1 
  .م2005مارس30،األربعاء1341م اإلطاحة بسلطة املثقف، الّشروق اليومي أون الين، العدد .زهيه2
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عا، بسبب ، فتلعب دور املثّقف املغضوب عليه من طرف الّسلطة واتمع م"حسني املسرح"أّما شخصية
، فهو يف انب االجيايب من الفرد اجلزائرييتناوهلا يف أعماله املسرحّية، حيث ميّثل أيضا اجلالقضايا اّليت يطرحها و 

واملظلومة يف اتمع،لكن  يّتهم على إثر ذلك العمل  املهمشةجهد دائم من أجل تغيري وتقدمي يد العون لألطراف 
ذلك إىل اهلجرة خارج الوطن حفاظا  فلجأ بسبب. الّسياسي و اخلروج عن القانون، وهذا كذريعة للّتخّلص منه

  .منه على حياته وصريورة نضاله يف سبيل قضّيته و قناعته
على شخصيات أخرى تتفاوت يف األمهّية، كشخصية  "الروكاد"كما اعتمد الّروائي يف قطعته الفّنية 

املومس القادمة " ريةاهلّوا"كما جند شخصية .واّلذي ميّثل عنصر حتّول يف األحداث ومسارها" موسى الّسكارجي"
الكاتب العمومي، اّلذي ختّلى عن وظيفته اإلدارية ، دون أن "ثامر األحدب"من الغرب اجلزائري،باإلضافة إىل 

، واّلذي ميتهن حرفة ترقيع األحذية زائري إبّان الّثورة الّتحريريةوهو ميّثل دور املناضل اجل"ساعد الكردوين"ننسى 
  ".الّتهامي"قة جماهد بفضل مساعدة بشكل متفان مع حصوله على بطا

اّلذي ال سلطة له يف هذا احلّي فهو كثريا ما يدعو " اإلمام"كما جند الّشخصية الّدينية حاضرة يف الّرواية، و ميثّلها 
الّسكان إىل االلتزام بالّصالة يف املسجد لكن دون جدوى، إذ أّن اإلشاعة اّليت تدور حول إقامته عالقة مع 

  .نقصت من قيمته الّروحية يف نفوس من يعرفهأ"اهلوارية"
الّرجل البسيط اّلذي جعل من املقهى فضاء تثقيفي، ترفيهي وتعليمي مصدرا " جيعلي القهو "وجند شخصية 

لرزقه، لكن املثري لالهتمام يف شخصيته الّتحّول اّلذي اعرتاه بعد انضمامه إىل مجاعة إسالمية متطرّفة، جعلت من 
  ".اإلمام"حللقاا سالبة الّسلطة الّروحية من املسجد مقرّا 
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