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نخص بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا وإلى من وقف 

رشيد " على منابر وأعطى حصيلة فكرة لينير دربنا نتوجه بالشكر الجزيل إلى األستاذ 

الذي تفضل باإلشراف على هذا البحث فجزاه اهللا عنا كل خير فله منا كل 

كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونورا يضيء الظلمة التي  

كانت تقف أحيانا في طريقنا إلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا األفكار 

  .والمعلومات بما دون يشعروا بدورهم بذلك فلهم منا كل الشكر 

 آمال+  منيرة

نخص بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا وإلى من وقف 

على منابر وأعطى حصيلة فكرة لينير دربنا نتوجه بالشكر الجزيل إلى األستاذ 

الذي تفضل باإلشراف على هذا البحث فجزاه اهللا عنا كل خير فله منا كل 

  .التقدير واإلحترام

كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونورا يضيء الظلمة التي    بجزيل الشكر إلى الذين

كانت تقف أحيانا في طريقنا إلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا األفكار 

والمعلومات بما دون يشعروا بدورهم بذلك فلهم منا كل الشكر 

  

نخص بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا وإلى من وقف 

على منابر وأعطى حصيلة فكرة لينير دربنا نتوجه بالشكر الجزيل إلى األستاذ 

الذي تفضل باإلشراف على هذا البحث فجزاه اهللا عنا كل خير فله منا كل  "جقريف

بجزيل الشكر إلى الذينكما نتقدم 

كانت تقف أحيانا في طريقنا إلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا األفكار 

والمعلومات بما دون يشعروا بدورهم بذلك فلهم منا كل الشكر 



 

 



  مقدمة

 

 أ 
 

هتمام كبري عند األدباء مقارنة ى باحتظذ إ ،تعترب الرواية من أبرز األشكال األدبية يف الكتابة السردية 

غل اتمع وتطلعاته وبالتايل وذلك التصاهلا بالواقع املعيش، فهي مبثابة سجل ملؤه شوا ،باألجناس األدبية األخرى

كانة مميزة احلياة املعاصرة بشىت جماالا، فأصبحت هلا منتمائه، حيث تطورت لتواكب ي مرآة عاكسة هلويته وافه

  .لدى الباحثني والنقاد 

ورواجا كبريا حيث استندت إىل الواقع لتبني مدى تنوع الفكر  ،اشهدت الرواية العربية تطورا ملحوظوقد 

يستهوي لب فين عن الواقع واحلياة يف قا مذاهبه وتوجهاته، وبالتايل فقد استطاعت أن تعرب واختالفالعريب 

غزر وأكثر ألا فكانت الكتابة فيها أ ،ه، وهو الشيء الذي جعلها تفتح اال للتجارب األدبيةيالقارئ ويشده إل

  .تستوعب مشاكل الناس ومهومهم

عند األدباء والنقاد  منزلة كبريةفهي األخرى أصبحت هلا  شهدت تطورا ملحوظا،كما أن الرواية اجلزائرية  

متاع مميزة تطفح باإلبداع وتتضح باإل أساليبستعماهلم فوا من ينبوع الرباعة السردية باعرت ان كثريون فظهر روائيو 

حول الرواية جو جتاهه وتصوراته، ومن أولئك الكتاب الذين روائي أسلوب خاص به يعرب  عن ا فنجد لكل

روايات يف قضايا اجلزائر الكربى  العديد من ال، والذي كتب "محيد عبد القادر"اجلزائرية واهتموا ا جند الروائي 

واليت تزخر بقيم  "  رواية توابل املدينة"الروايات جند  رية، فكان أحد الروائيني املتميزين ومن بني هذهالثورة التحريك

سردية اعتمدها الكاتب يف إيصال  بغية الوقوف على آلياتراقية وقد انصبت الدراسة على جانبها الفين  فنية 

ستقالل وما تعانيه من النظرة ازية املثقفة يف اجلزائر إبان االكاره ومشاعره واليت كان موضوعها الطبقة البورجو أف

البنية السردية يف "السلبية من طرف األهايل وخضوعها للتهميش وبناءا على ذلك رأينا أن نصوغ حبثنا حتت عنوان 

اليت تشكل منها النص الروائي، وتكمن أمهية حبثنا وقيمته للكشف عن املكونات األساسية  "رواية توابل املدينة

العلمية واألدبية يف دراسة وحتليل نص من النصوص السردية اجلزائرية اليت حتتاج إىل الدراسة والنقد واهلدف منها 

  .املسكوت عنهاملعاصرة ااجلمالية يف كيفية طرح قضية من القضايا اجلزائرية وظيفتها الكشف عن 



  مقدمة

 

 ب 

 

عتبارات ومن أمهها، حب البحث يف تقنيات السرد كان بناءا على عدة اختيار هذا املوضوع  عنا الدف وما  

اليت تتفاعل وتنسجم يف ) الزمان، املكانالشخصيات ،(مكونات النص السردي  ورغبة  منا يف حتليل ودراسة

  :جياد أجوبة من التساؤالت اآلتية إل فهذا البحث يسعى ،الصدد

نسج ؟ وما هي التقنيات واألدوات اليت استخدمها الكاتب يف ةاخلطاب السردي يف الروايما هي خصائص 

  ؟  وهل وفق يف توظيفها روايته؟

أما الفصل األول دخل مفاهيم حول البنية السردية، وقد بين البحث على مدخل وفصلني، تناولنا يف امل

أما الفصل ) ملكان، الزمان احلوار، الوصف، اللغة، ابنية الشخصيات( :فعنوناه مبكونات البنية السردية ويتضمن

وتتضمن  "دراسة حتليلية لرواية توابل املدينة حلميد عبد القادر"فكان حتت عنوان  ،الثاين وهو اجلزء التطبيقي للرواية

حبثنا  يناويف األخري أ) ترمجة للكاتب ملخص الرواية، بنية الشخصيات، بينة الزمن، املكان بنية احلوار، الوصف(

  .خبامتة تضمنت أهم النتائج اليت توصلنا إليها

عتباره مساعدا على حتديد البنيات يف النص الروائي، وال املنهج البنيوي التحليلي وهذا ال كما اعتمدنا على      

  :طريقة ولعل أبرزها ما يلي إعرتضتخيلو البحث العلمي من الصعوبات اليت 

 ندرة الدراسات حول هاته الرواية - 

كذلك تعذر ،لتحاق باجلامعة ل جائحة  كورونا اليت استحالت دون االصعوبة التواصل مع األستاذ يف ظ - 

ستطعنا البحث، لكن يف خضم كل هذا ا استئنافعلينا الذهاب للمكتبة وأخذ املراجع اليت تساعدنا يف 

عتمدنا عليها املراجع اليت ا ، ومن أبرزلو بقليل يف إمتام حبثنا من املعلومات اليت ساعدتنا و اإلملام بقدر 

دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب (بناء الرواية  ،من منظور النقد األديب "محيد حلميداين"بنية النص السردي 

 .، حتليل النص السردي  حملمد بوعزة إبراهيمعبد اهللا السردية العربية ل ،سيزا قاسم )حمفوظ



  مقدمة

 

 ج 

 

الذي كان اليد  "رشيد جقريف"إال أن نتوجه بالشكر اجلزيل ألستاذنا الفاضل  وال يفوتنا يف اخلتام          

ا البحث إىل هذا لقيمة والتوجيهات ولواله ملا وصل هذحيث أمدنا بالنصائح واإلرشادات ا ،املساعدة

  .وبهبالرغم من النقص الذي يش املستوى 

مستوى أذواقكم فما أخطانا فيه بلغنا بلوا منا فائق التقدير واالحرتام، نأمل أن نكون قد ويف األخري تق       

  .واهللا تعاىل أعلم وأجل ال باهللا العلي القدير ،أصبنا من صدق وصحة فما توفيقنا إ فمن أنفسنا وما
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  :تمهيد

مسألة املصطلحات يف إطار الدراسات األدبية والنقدية باعتبارها من املسائل اليت شغلت الفكر  تعددت

هتمامهم حماولني ضبط مفاهيمها وذلك إلعطاء النص األديب قيمته الفنية يب وخاصة النقاد الدارسني فأولت االعر 

  .ومن بني هذه املصطلحات جند البنية والسرد

 : la structureالبنيةمفهوم  -1

  :لغة -أ

جاء 1﴾ِإن اللَه ُيِحب الِذيَن يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِلِه َصّفاً َكأَنـُهْم بُنَياٌن َمْرُصوصٌ ﴿:يف القرآن الكرمي قوله تعاىل

أولئك قوم إن  أيب احلسن وانشد الفارسي َىن  والبِ َىن ، وهو البُـ تهُ يْ نَـ ا بَـ ومَ  نيةُ والبُ  نيةُ البِ "يف لسان العرب البن منظور 

 اهليئةُ  نيةُ ا كأن البِ شَ ورَ  ةُ شوَ وهي مثل رَ  نيةُ بِ "ويقال كذلك  ،2"وادُ شَ وا أَ دُ قَ وا وإن عَ فُ وْ وا أَ دُ اهَ  وإن عَ َىن نبدأ حسن البِ 

وفالن صحيح ى، زَ وجَ  زيةُ مقصور مثل جِ  مِ  بالضَ َىن والبُـ  ا بناءاً بيتً   فالنُ َىن اليت يبىن عليها مثل املشية والركبة، وبَـ 

  3."هُ ارُ  به دَ َىن بْـ أعطيته بناءا أو ما يُـ   لَ جُ الرَ  يتُ نَ بْـ وأَ  طرةُ أي الفِ  نيةُ البُ 

  .أي أن البنية مهما تعددت مفاهيمها فإا تتمحور على مفهوم واحد وهو البناء

بالكسر من ما مييز بني البنية بالكسر والبنية بالضم، إذ جعلوها ": أما جانب آخر جند يف قاموس احمليط

ومن خالل ما ذكرناه فإن مصطلح البنية بكل مدلوالته فإنه ال تكاد خترج عن ، 4"احملسوسات بالضم يف املعاين

  .هيكل الشيء أو هيئته

                                                           

  .، رواية ورش عن نافع04سورة الصف، اآلية القرآن الكرمي، 1
  .94، د ت، ص4 دار صادر بريوت لبنان، مج ،)ى.ن.ب(مادة  العرب،لسان : ابن منظورمجال الدين  2
  .94املصدر نفسه، ص3
  .165، ص2008قاموس احمليط، دار احلديث، القاهرة، : جمد الدين الفريوز أبادي 4
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اليت تقوم عليها بناء  والذي يعين البناء أو الطريقة) struere(من األصل الالتيين ) structure(كلمة بنية و 

ومنه جاءت كلمة بنية مسيت النزعة املعتمدة على هذا املفهوم ) بىن، بين، بناء(ل الثالثي يعود أصلها إىل الفع"ما، 

  1."واألصل العريب القدمي يتضمن معاين التشيد والبناء  structuralismeبالبنيوية أو البنائية 

  :اصطالحا -ب

وهي ترمجة موعة "البنية نظام أو نسق يتكون من أجزاء ووحدات متكاملة منظمة متماسكة فيما بينها 

من العالقات املوجودة بني عناصر خمتلفة وعمليات أولية تتميز فيما بينها بالتنظيم والتواصل بني عناصرها 

  2."املختلفة

يكتسب عنصر معىن إال من خالل ال حبيث ومنه فالبنية جتعل من اللغة جمموعة منظمة من العالقات 

  .عالقته بالعناصر األخرى واليت تقوم على عنصرين مهمني ومها التواصل والتنظيم

البنية بتقدير أويل، جمموعة حتويالت حتتوي على  تبدو" :يعرفها بقوله Jean Piadjih "جان بياجيه"وجند 

بلعبة التحويالت نفسها، دون أن تتعدى حدودها أو أن  تعتينقوانني كمجموعة تقابل خصائص العناصر تبقى 

  3."اجلملة والتحويالت والضبط الذايت: تستعني بعناصر خارجية وبكلمة موجزة، تتألف البنية من ميزات ثالث

هذا التعريف على أن البنية هي نسق حتكمه مجلة من التحويالت وأا  يفوذا فقد ركز جان بياجيه 

بذاا، خاصية  اكتفائهاخاصية الكلية مبعىن : مكتفية بنفسها ال حتتاج إىل عناصر وتنحصر يف ثالث خصائص

  .التحويالت واليت توضح التغريات داخلها، خاصة الضبط الذايت متكنها تكمن احملافظة على نفسها

  

  

                                                           

  .95، ص1992يونيو،  3، 5الزاوي بغورة، مفهوم البنية، جملة املناظر، ع  1
  .122، ص1985، 3نظرية البنائية يف النقد األديب، دار األفاق اجلديدة، بريوت، لبنان، ط: صالح فضل 2
  .08، ص1985عارف ميمنه وبشري أوبري، منشورات بريوت، باريس، فرنسا،  :البنيوية تر: جان بياجيه 3
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  هوم السردمف -2

جمال الدراسات اللغوية، حيث  كبريا من طرف الدارسني والباحثني يف  اهتمامالقد لقي مصطلح السرد 

املفاهيم حوله بني الباحثني وحىت النقاد لكنها دائما تشرتك يف معانيها وداللتها اليت تعين يف جمملها  تعددت

  .االصطالحي مفهومه التعريف اللغوي والتعريف الطريقة يف نسج احلكي والقص، فنجد مصطلح السرد يتناول يف

  :لغة -أ

يعد السرد من أساليب الكتابة يف الروايات واملسرحيات والقصص، فهو أداة للتعبري اإلنساين وقد تعددت 

هو تقدمة الشيء إىل شيء ما منسقا بعضه يف أثر بعض ": "ابن منظور"ــن العرب لاالتعاريف حوله جند يف لس

وسرد احلديث وحنوه يسرده سردا إذا تابعه، وفالن يسرد احلديث سردا إذا كان جيد السياق له ويف صفة  متتابعا، 

كالمه صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يسرد احلديث سردا أي يتابعه ويستعجل فيه، وسرد القرآن تابع قراءته يف 

  1."حذر منه

يف املفهوم مثل  االختالفهذا ال يعين السرد كمصطلح لكن  اختالفالذكر سابقا فرغم  أسلفناوكما 

إذا قص القصص، والقصة معروفة، ويقال يف رأسه قصة اجلملة من الكالم وتقول قصصت  فعل القاص: القصص"

أي اتبعي أثره ومعىن  ؛3﴾َوقَاَلْت ُألْخِتِه ُقصيهِ  ﴿:ومنه قوله تعاىل، 2"إذا اتبعت أثره شيئا بعد شيء: "الشيء

  .سيق يف تركيب الكلمات سواء كانت بالكتابة أو الشفاهةتنذلك أن السرد يقوم على التتابع يف سرد األحداث وال

حيتل منزلة ويتحول إىل مصدر أويل من مصادر املعرفة بالذات وبالعامل : "Rikour "رريكو "السرد عند 

والنص السردي، مهما كان النوع الذي ينخرط فيه سواء أكان أسطورة، أو قصة أو رواية متضادة ينطوي على 

                                                           

  .165ص، دت، 1، طلبنان،مجدر، بريوت، اابن منظور مجال الدين، لسان العرب، دار ص 1
  .19، ص1997، 1الدار البيضاء، املغرب، ط ،املركز الثقايف العريب ،مقدمة السرد العريب(الكالم واخلرب :  سعيد يقطنينقال عن  2
  .، رواية ورش عن نافع11سورة القصص، اآلية 3
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ث يف حنو املاضي وال بد أن يكتسب صياغة تصويرية معينة تنقل تتابع األحدا أفقني، أفق التجربة وهو أفق يتجه

  1."نظام زمين فعلي، وأفق التوقع وهو األفق املستقبلي الذي يهرب به النص السردي مبقتدى تقاليد النوع نفسه

والسرد هو الطريقة الذي يقوم ا الراوي أو القاص يف سرد األحداث يهدف إىل تصوير الظروف التفصيلية 

أن السرد قائم على حكاية  "Djinit جينيت"يرى  لألحداث ونقلها يف صورا احلقيقية واليت تظم أحداث معينة

يف تاريخ  يتضقخيالية، أو واقعة أعيد إنتاجها بطابع خيايل أو واقعي يف منوذج لفظي يندرج حتت أنواع أدبية، وي

واخلرافة واألقصوصة أن تتظاهر بإعادة  السرية والسرية الذاتية يعيد خطابات ملقاة فعال ويفرتض امللحمة والرواية

الراوي واملروي، واملروي : ثالث مكونات هي تضافرتاج خطابات خمتلفة كما تشكل البنية السردية للخطاب من إن

  2."له

يف أشكال عديدة، ويف عدة جماالت ويرتبط بأي نظام لساين أو  حاضرالسرد : " "روالن بارث"أما عند 

ميكن أن يؤدي احلكي بواسطة اللغة  ": يقولحيث  فيهالنظام الذي استعمل  باختالفغري لساين وختتلف جتلياته 

املواد، إنه  املنظم لكل هذه االمتزاجاملستعملة شفاهية أو كتابية وبواسطة الصورة ثابتة أو متحركة وباحلركة وبواسطة 

  3."واحملادثات... حاضر يف األسطورة واخلرافة واألمثولة واحلكاية والقصة وامللحمة والتاريخ واملأساة والدراما

هو فعل ال حدود له، يتسع ليشمل خمتلف اخلطابات  ":جند يف تعريفه للسرد يقول "سعيد يقطني"أما 

وعليه فالسرد عنده ال خيتلف يف  ؛4"سواء أكانت أدبية أو غري أدبية، يبدعه اإلنسان أينما وجد وحيثما كان

  ".روالن بارث"مفهومه عند 

يشمل خمتلف األشكال وهو طاقة تعبريية يستعملها  متشعبٌ ى هو أيضا بأن السرد مصطلح ير  "يقطني"ـف

  .اإلنسان يف أي مكان وزمان

                                                           

  .32، ص1، ط1999الوجود والزمان والسرد، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بريوت، لبنان، : بول ريكو 1
  .11، ص1م، ط1995السردية العربية، حبث يف البنية السردية للموروث احلكائي العريب، املركز الثقايف العريب، : عبد اهللا ابراهيم 2
  .19، صالعريب سعيد يقطني، مقدمة السردنقال عن  3
  .19املرجع نفسه، ص 4
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احلديث أو حنوه أتى (سرد يسرد، ويسرد وسردا "رد جلربان مسعود فوردت كلمة السّ  "معجم الرائد"أما يف 

ر، سياق احلديث أو رد، سرد، يسرد  ويسرده إسم الدروع وسائر اخللق، اإلخباالسّ ، به جيد السياق الدرع، نسجه

ومعىن ذلك أن املفاهيم اللغوية للسرد تقوم على تتابع  ؛1"القصة أو القراءة شيء أو أشياء سرد متتابع أو متابعة 

  .احلديث وانتظامه وجودة سياقه

أي  ؛2"هو كل ما يدل على توايل أشياء كثرية يتصل بعضها ببعض "أما يف معجم مقاييس اللغة والسرد 

  .خصائصه تتابع األحداث وترابطها وتشاهاأن السرد من 

  :اصطالحا -ب

يعترب السرد ملكة فطرية ميتلكها الفرد، ذلك الشخص الذي له القدرة يف كيفية نقل األخبار وقصها 

بالطريقة اليت تشد مساع املتلقني واستحساا وبالتايل فهو أسلوب كاشف عن فكرة صاحبه ونفسيته وحيسن بنا 

الذي تأصل املصطلح على يديه، وقد عرفه من خالل متييزه القصة أي جمموع ": "ريارد جينيتج"تعريف  اعتماد

األحداث املروية من احلكاية أي اخلطاب الشفهي أو املكتوب الذي يرويها أو من السرد أي الفعل الواقعي أو 

  3."ج من اخلطاب أي واقعية روايتها بالذاتاخليايل الذي ينت

هو جمموع األحداث املروية على لسان السارد سواء كان شفهيا أو مكتوبا أو  "جينيت"ومنه فالسرد عند 

 .هو ناتج من اخليال أو من الواقع

راج ختعين السردية استنباط القواعد الداخلية لألجناس األدبية واست"أما يف النقد العريب فقيل عن السردية 

تبحث السردية يف مكونات البنية السردية يف )...(ااالنظم اليت حتكمها وتوجه أبنيتها وجتدد خصائصها ومس

  4."وداللة السردية هي املبحث النقدي الذي يعين مبظاهر اخلطاب السردي أسلوب وبناءا )...(اخلطاب

                                                           

  .439-438ص، 1992،  7ط ،1مج دار العلم للماليني ، ،الرائد :جربان مسعود 1
  .157، ص8، مج 1991، )1(معجم مقاييس اللغة، دار اجليل، بريوت، الطبعة : أيب احلسني أمحد بن فارس 2
  .38م، منقحة، ص2015للنشر والتوزيع، األردن، آمنة يوسف، تقنيات السرد يف الرواية والتطبيق، دار الفارس  3
  .08، ص2003، 1، املؤسسة العربية للدراسات والنسر، بريوت، لبنان، ط1ج ،موسوعة السرد العريب: عبد اهللا إبراهيم 4
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ومنه فالسردية تعمل على استخراج القواعد والقوانني واألجناس األدبية تقوم بتحليلها وتم مبظاهر اخلطاب 

  .ناحية األسلوب والبناء والداللةالسردي من 

ومبا  .سردية للخطاب من راوي ومروي لهتبحث يف مكونات البنية ال اأ "إبراهيمكما يعرفها عبد اهللا 

ن السردية هيا املبحث النقدي أ التأكيدإن أمكن قوامه تفاعل تلك املكونات كانت فنية اخلطاب السردي نسيجا 

  1.وبناءا وداللة أسلوبا ،يعىن اخلطاب السردي الذي

ة هي يقة هي اليت تسمى السرد أو السرديومنه فالسردية هي الطريقة اليت حتكي ا القصة، وهذه الطر 

اليت تربطها جمموعة من  األحداثالبحث فيما جيعل القصة أدبا سرديا، وذلك من خالل رواية سلسلة من 

  .العالئق

  ح السرد لتعريف مصط -3-1

  .عند الغرب -أ

إن املصطلحات السردية عند الغرب غري مستقرة، ذلك أن لكل ناقد مفاهيم  خاصة به ختتلف عن غريه         

من حقول معرفية خمتلفة  افرتاضاتولو أمعنا النظر جيدا لوجدنا أن  املصطلحات الغربية السردية هي عبارة عن 

األمر ال يتعلق "إذ يقول  "جنيت" نوعا من اللعب عند االفرتاضاتعن ميدان اإلبداع األديب، حىت غدت هذه 

فما قدمه   2،"على التماثالت الصارمة االرتكازإال باقتباسات ملصطلحات، وهي اقتباسات ال تدعى  )...(

ا بعض النقاد داخلاضع له، حىت غ االصطالحيجنيت من اصطالحات يف حقل علم السرد أثر يف استقرار جهاز 

  .   حتديد مفهوم علم السرد ىلإالغربيني مضطرين 

                                                           

  .9املرجع السابق، ص  1
  .19ص املرجع نفسه،خطاب احلكاية نقال أمحد رحيم خفاجي، مصطلح يف النقد األديب العريب احلديث،: جريار جنيت 2
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وقد تناولوا  ينيوقد تداول مفهوم السرد عند الغرب يف جل املدارس األدبية الغربية فنجد مثال عند الروس

السرد هو طريقة الراوي الذي حياول أن يعرفنا عن حكاية معينة وذلك " مفهوم السرد مبفاهيم خمتلفة منها 

  1".يل يراعي فيه نظام تتابع األحداثيباستعمال كلمات بسيطة، وبأسلوب خت

السارد يتتبع تقنيات سردية خاصة يف سرد األحداث وذلك بأسلوب بسيط يراعي تتابع  أنمبعىن 

  .األحداث

السرد هو اإلخبار عن احلدث املوضوعي باإلشارة إليه يتنبأ عن تقلباته األساس، فيطرح أمام الفعل بوصفه شيئا 

  2".ينجز على مرأى منا

  :الفرنسيينعند *

أي أن السرد يقوم  3"مظهر زمين(أن السرد يروي أحداثا وأفعاال يف تعاقب : قائال" فليب هامون"يعرفه        

بعد أن جيعله مرادفا للشكل  jean recardo  "جان ريكاردو"ويعرفه . على رواية األحداث حتت ظل تعاقب الزمن

 4"روائي أن أما القصة فهي ما يروى، ومها حيددان وجهي اللغةمن الواضح أن السرد هو طريقة القصص ال: " بقوله

  .السرد هو طريقة سرد األحداث الذي يقوم على الصياغة الشكلية اللغوية وجهي اللغة ،أي أن 

قص للوقائع واألحداث املتتابعة وإقامة بعض الروابط فيما "  :هو" Rojer fawler" السرد عند روجر فاولر      

  "بينها

والقصص القصرية   ،احلديثة  لقدمية بشكل خاص والروايات الرومانسيةيرى أن  كثريا ما حضرت يف القصص اوهو 

وهذه طبيعة  األول يتعلق مبضمون السرد وتركيبته املادي واجلوهري: كما أن السرد عنه ينطوي مظهرين مهمني

                                                           

  .37، نقال عن أمحد رحيم خفاجي املصطلح السردي ص109اخلطيب، ص إبراهيم: نظرية املنهج الشكلي، تر: تودوروف 1
  .109، صالسابقاملرجع  2

 3 66، ص 1988، 1التحليل البنيوي للنصوص ، دار احلداثة ، دمشق ، ط مدخل اىل:دليلة مرسلينقال عن  
67املرجع نفسه ،ص   4 
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يؤثر السرد يف استجابة املتلقي أو املستمعني وهو كيف ) األسلوبية(يتعلق بالبالغة : الثاينألا عالقات ضمنية ، 

  أو اجلمهور

القصة ترادف احملتوى : حيتوي على قسمني يكونانه مها:  Simour CHoutma" سيمور شتمان"السرد عند       

أو  اليت تتكون من الشخصيات واحمليط وتقابل سلسلة األحداث اليت تتألف من األفعال والوقائع واملوجودات

 .اإلبصار والناس واألشياء قبل أن تنتجها شفرة املؤلف الثقافية

  :األمريكيينعند 

  .1"بعض الروابط فيما بينها قص للوقائع واألحداث املتتابعة وإقامة ":هو "روجر فاولر"السرد عند   

خاص الروايات الرومانسية ما حضرت يف القصص القدمية بشكل كثريا    narrationيرى أن السرد وهو 

وتركيبه عنه ينطوي على مظهرين مهمني ،األول يتعلق مبضمون السرد احلديثة والقصص القصرية ،كما أن السرد 

وهي كيف يؤثر السرد يف  ،)األسلوبية(يتعلق بالبالغة :عالقات ضمنية ،الثايناملادي واجلوهري ،وهده طبيعية ألا 

  .أو اجلمهور املتلقي واملستمعني استجابة 

بالذات وبالعامل من مصادر املعرفة ويتحول إىل مصدر أويل  ،حيتل منزلة كبرية":Recoالسرد عند ريكو 

ينطوي على أو قصة أو رواية متضادة  ،سواء كان أسطورةمهما كان النوع الذي ينخرط فيه  ،والنص السردي

تتابع األحداث تنقل  ،يكتسب صياغة تصويرية معينةبد أن وال  ،حنو املاضيوهو أفق يتجه  ،أفقني ،أفق التجربة

مبقتدى تقاليد النوع  ،الذي يهرب به النص السرديوهو األفق املستقبلي  ،التوقعوأفق  ،يف نظام زمين فعلي

  "2.نفسه

 الظروفف إىل تصوير ديه أو القاص يف سرد األحداثوالسرد هو الطريقة الذي يقوم ا الراوي   

أن السرد  " :" jinnet يرى جينيت" ،معينةلألحداث ونقلها يف صورا احلقيقية واليت تظم أحداث التفصيلية 
                                                           

.66، ص1988، 1مدخل إىل التحليل البنيوي للنصوص، دار احلداثة، دمشق، ط: دليلة مرسلي  1 
32ص ،1ط ، 1999املغرب، الدار البيضاء، ،الوجود والزمان والسرد،،املركز الثقايف العريب  :بول ريكو  2 
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ة الذاتية أن يعيد خطابات ملقاة والسري  ،لفضي يندرج حتت أنواع أدبية، ويفتض يف تاريخ السرية  منوذجيف قائم 

إنتاج خطابات خمتلفة ، كما واألقصوصة أن تتظاهر بإعادة  واألقصوصة فعال ويفرتض امللحمة والرواية واخلرافة

  .1"الراوي واملروي واملروي له:ضافر ثالث مكونات هي تشكل البنية السردية للخطاب من ت

،ويرتبط بأي نظام جماالت  عدة ، ويفالسرد حاضر يف أشكال عديدة "rolan partروالن بارت "د نأما ع  

ميكن أن يؤدي احلكي ":جتلياته باختالف النظام الذي استعمل فيه حيث يقولختتلف و  لساين أو غري لساين،

، إنه حاضر يف األسطورة ،الصورة ثابتة أو متحركة وباحلركة،وبواسطة بواسطة اللغة املستعملة شفاهية أو كتابية 

د بارت ال ومنه فالسرد عن؛ 2"واحملادثات...واخلرافة واألمثولة واحلكاية والقصة وامللحمة والتاريخ واملأساة والدراما 

  .،وتتناول بأساليب خمتلفةعدى إىل مجيع األشكال اليت ميكن أن تعرب عم فكرة ميكن حصره ،وإمنا يت

  عند العرب -ب

جتهادات كثرية من طرف العديد من الدارسني والباحثني العرب يف جمال السرد، وذلك من لقد ظهرت ا

كل وحسب رأيه النقدي إذ ختتلف تعارفه من باحث إىل آخر   االصطالحيةخالل وضع جمموعة من املفاهيم 

عملية  «غي معجمه مصطلحات نقد الرواية إىل أنه  "لطيف زيتوين"لكنها تشرتك يف دالالا حيث نذكر منهم 

من ذلك أن واملعىن 3;»ي دور املنتج واملروي له ودور املستهلك واخلطاب وهو السلعة املنتجةو إنتاج ميثل فيها الرا

والوقائع بطريقة مجالية إىل املتلقي وذلك  األحداثأو الوسيلة اليت احلاكي أو القاص يف نقل  األداةالسرد هو 

  .بأسلوب فين مجايل يشد القارئ سواء كان حقيقيا أو خياليا

                                                           

11.ص ،1ط ، 1995حبث يف البنية السردية للموروث احلكائي العريب، العربية، السردية:عبد اهللا إبراهيم  1 
19.ص ،1997، 1ط الدار البيضاء ،املغرب ، املركز الثقايف العريب ، ،)مقدمة السرد العريب( الكالم واخلرب:سعيد يقطني  2 
.105ص املرجع السابق، معجم مصطلحات نقد الرواية،:لطيف زيتوين   3 
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بأن السرد هو بث الصورة والصوت بواسطة اللغة وحتويل ذلك إىل  "فريى : "عبد املالك مرتاض"أما الناقد 

  .وهي عملية حتويل الصوت والصورة وترمجتها عن طريق اللغة مما يؤدي إىل إنتاج عمل سردي ،1"إنتاج سردي

عامل مدرك كواقع مادي أو روحي وهذا العامل  استدعاءأنه كل خطاب يدفعنا إىل  ":أما سعيد يقطني فريي

  .2"مكان وزمان حمددين وهو يعكس غالبا فكرا حمددا لشخص أو جمموعة من األشخاص مبا فيها الراوييقع يف 

يقوم على استدعاء الواقع املادي الذي هو مبثابة صورة عاكسة عند  "سعيد يقطني"أي أن السرد عند 

  .جمموعها خطابا سرديا الكلمات واليت تشكل يف وعة من األفكار بواسطة جمموعة منه جممنالراوي حيث يتلقى م

  مكونات السرد-3

فاحلكي يفرتض وجود  ،تتكون البنية السردية من ثالث عناصر أساسية هي الراوي واملروي واملروي له

  .وهذه هي املكونات األساسية، 3"راوي وطرف ثاين يدعى مرويا له"تواصل بني طرف أول يدعى 

وهو ذلك الشخص الذي يروي "وهو الشخص الذي يروي احلكاية سواء كانت حقيقية أو خيالية : الراوي -أ

احلكاية أو خيرب عنها، سواء كانت حقيقية أو متخيلة وال يشرتط أن يكون الراوي امسا متعينا، فقد يكتفي بأن 

  4."واسطته املرويبيتمتع بصوت أو يستعني بضمري ما، يصوغ 

الشخصيات إذ خيلق منها عامل ختيلي  الذي خيتار أحداث الرواية وكذلك لراوي هوواملعىن من ذلك أن ا

  .وهو يظهر يف الرواية بطريقة غري مباشرة

هو شكل العمل األديب ومضمونه الذي يصدره الراوي وفيه يتم الرتكيز على الوقائع اليت تقرتن : المروي -ب

  5.واحلكاية هي أساس املروي واملروي هو الروايةبالشخصيات وكذلك الرتكيز على الزمان واملكان 

                                                           

  .219ص ،1998عامل املعرفة ،دط ، الكويت ، ،)حبث يف تقنيات السرد(نظرية الرواية : عبد املالك مرتاض 1
  .34ص املرجع السابق، حتليل اخلطاب الروائي، الزمن والسرد والتبشري،: سعيد يقطني2

.45، ص1991، 1بنية النص السردي من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط: محيد احلميداين  3 
.11، ص1995 لبنان ، بريوت ، ،1السردية العربية، حبث يف البنية السردية للموروث، احلكائي العريب، ط: عبد اهللا ابراهيم  4 
  .12ص ،املرجع نفسه: إبراهيمعبد اهللا : ينظر 5
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هو الشخص الذي يوجه إليه الراوي خطابا وهو يسهم يف تأسيس هيكل السرد هو الذي يتلقى : المروي له -ج

ومنه فالرواية تستدعي راويا ومرويا له  ،1ما يرسله الراوي سواء كان امسا متعينا ضمن البنية السردية، أم كان جمهوال

ين التواصل أن املروي له قد يكون كائنا جمهوال فهو لطرف املقابل يف نظر به التواصل أو التلقي أو املرسل وهذا يع

إليه يف الدراسات اللسانية ومن غري املعقول أن يقدم السارد أو الراوي سرده رد السرد فقط بل أن ذلك يقتضي 

فثمة من يقوم هذا النقص فهو الراوي ومثة من يستقبله أن تكون الرسالة عربيا أو متلقي فالنص ضرب من التواصل 

  .وهو املروي له

           NORRALOLOGY مفهوم البنية السردية -4

اء واألحداث واألشخاص من دوامة احلياة وقانوا مث يإن مفهوم البناء يف اآلداب يدور حول إخراج األش

كما يقول   ،قعة فنية فيجب عليكاأخرى وقانون آخر هو قانون الفن، فلكي جتعل من شيء ما و  يف بنية هرصف

... إخراجه من متوالية وقائع احلياة، وألجل ذلك فمن الضروري قبل كل شيء حتريك ذلك الشيء"شلوفيسكي 

  2."أنه جيب جتريد ذلك الشيء من تشاركاته العادية

جديدة  ياة وإمنا هذه األشياء تصبح بنيةهو نفسه قانون البناء يف احلومعىن ذلك أن دور البناء يف الفن 

داخل إطار الفن، وهلذا البد من بلورا يف نصوص معينة وحمددة فإن الدراسة ينبغي أال تقتصر على بنية النص 

لتصميمية لنوع ومدى تأثرها يف صياغة هذه املتواليات اجلديدة فيه،  بل ينبغي أن متتد لتشمل الطراز أو اخلطة ا

وتعترب البنية السردية ، ذلك النص ذلك ألن يبين األعمال األدبية والنفسية تشمل البىن املعمارية يف هذا الشأن

قرينة البنية الشعرية والدرامية، وقد  تعرضت يف مفهومها يف العصر احلديث إىل مفاهيم خمتلفة ومتنوعة وجند الكثري 

والعرب تناول مفهوم البنية السردية، فالبنية السردية عند  من الباحثني والنقاد الغرب منهم

تعين التعاقب واملنطق والتتابع ) R.barthes( "روالن بارت"مرادفه للحبكة وعند ) forster)1970"فورسرت"
                                                           

  .12املرجع نفسه، ص 1
  .16، ص2005، 3عبد الرحيم الكردي، البنية السردية للقصة القصرية، مكتبة اآلداب، ط 2
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اخلروج عن ": ينتع) Edwin Muir)1959"أدوين هوبر"والسببية والزمان واملنطق يف النص السردي وعند 

سببية يف تغليب أخذ العناصر الزمانية واملكانية على اآلخر، وعند الشكالنيني تعين التغريب وعند التسجيلية وال

سائر البنيويون تتخذ أشكاال متنوعة، ومن مث ال تكون هناك بنية واحدة بل هناك بنية سردية متعددة األنواع 

  1".املادة املعاجلة الغنية لكل منها اختالفوختتلف 

اخلاصة به يف  يف إعطاء مفهوم واحد ملصطلح البنية السردية فكل ناقد وباحث له نظرته من هنا جند تباين

  .طرح مفهوم هلا

  :مفهوم السردية -أ

 تزفيثان"رديات مع بروز تعددت مصطلحات السرد عند ظهوره الساحة النقدية فظهر مصطلح السّ 

أو علم السرد مث بعد ظهر مصطلح السردية يعد مصطلحا حديثا وهو من  وهو يدل على علم احلكي" تودوروف

اليت تعين باستنباط القوانني الداخلية لألجناس األدبية واستخراج النظم، اليت حتكمها  poeticosأصل هو الشعرية 

علم الذي يعين التأكد على أنه السردية هي ال أمكنالقواعد اليت توجه أمهيتها، وحتدد خصائصها ومساا، ومنه 

ومنه فالسردية هنا ندها تركز اهتمامه باحملتوى واملضمون على غرار ;"2مبظاهر اخلطاب السردي أسلوبا وبناءا وداللة

  .الشكل الظاهري

هي العلم الذي يعين ....كما تبحث السردية يف مكونات البنية للخطاب من راوي ومروي ومروي له

  3."وداللة ملظاهر اخلطاب السردي أسلوبا وبناءا

خاصية معطاة لشخص منطا خطابيا معينا منها ميكننا متييز اخلطابات السردية : والسردية يف تعريف آخر

  4.وبالتايل فمصطلح السردية مشتقا من السرد؛من اخلطابات الغري سردية

                                                           

  .17ص مرجع سابق، ،عبد الرحيم الكردي، البنية السردية للقصة القصرية  1
يف األدب واللغة العربية ، جامعة حممد خيضر  املاجستريمقدمة لنيل شهادة  مذكرةيف رواية خطوات يف اإلجتاه اآلخر ،  البنية السردية :ربيعة بدري 2

   13، ص 2014بسكرة، اجلزائر، 
  .09، ص1995، 1السردية العربية مبحث يف البنية السردية للموروث احلكائي، ط: براهمإعبد اهللا  3
  .22الشعريات والسرديات، قراءة اصطالحية يف احلدود واملفاهيم، منشورات خمرب السرد العريب، جامعة منتوري، قسنطينة، ص : يوسف وغليسي 4
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  norralology:السردية البنية مفهوم  -ب

واألحداث واألشخاص من دوامة احلياة وقانوا مث إن مفهوم البناء يف اآلداب يدور حول إخراج األشياء 

رصفه يف بنية أخرى وقانون آخر هو قانون الفن، فلكي جتعل من شيء ما واقعة فنية فيجب عليك، كما يقول 

... إخراجه من متوالية وقائع احلياة، وألجل ذلك فمن الضروري قبل كل شيء حتريك ذلك الشيء"شلوفيسكي 

  1".يء من تشاركاته العاديةأنه جيب جتريد ذلك الش

ومعىن ذلك أن دور البناء يف الفن هو نفسه قانون البناء يف احلياة وإمنا هذه األشياء تصبح بنيت جديدة 

داخل إطار الفن، وهلذا البد من بلورا يف نصوص معينة وحمددة فإن الدراسة ينبغي أال تقتصر على بنية النص 

يات اجلديدة فيه، بل ينبغي أن متتد لتشمل الطراز أو اخلطة التصميمية لنوع ومدى تأثرها يف صياغة هذه املتوال

وتعترب البنية السردية ، ذلك النص ذلك ألن يبين األعمال األدبية والنفسية تشمل البىن املعمارية يف هذا الشأن

خمتلفة ومتنوعة وجند الكثري قرينة البنية الشعرية والدرامية، وقد  تعرضت يف مفهومها يف العصر احلديث إىل مفاهيم 

 forster"فورسرت"فالبنية السردية عند  من الباحثني والنقاد الغرب منهم والعرب تناول مفهوم البنية السردية،

تعين التعاقب واملنطق والتتابع والسببية والزمان ) R.barthes" (روالن بارت"مرادفه للحبكة وعند ) 1970(

اخلروج عن التسجيلية والسببية يف : تعين) Edwin Muir )1959" أدوين هوبر"واملنطق يف النص السردي وعند 

تغليب أخذ العناصر الزمانية واملكانية على اآلخر، وعند الشكالنيني تعين التغريب وعند سائر البنيويون تتخذ 

اختالف املادة  أشكاال متنوعة، ومن مث ال تكون هناك بنية واحدة بل هناك بنية سردية متعددة األنواع وختتلف

  2."املعاجلة الغنية لكل منها

من هنا جند تباين يف إعطاء مفهوم واحد ملصطلح البنية السردية فكل ناقد وباحث له نظرته اخلاصة به يف 

   .طرح مفهوم هلا
                                                           

  .16، ص2005، 3عبد الرحيم الكردي، البنية السردية للقصة القصرية، مكتبة اآلداب، ط 1
  .17، صنفسه املرجع 2
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متثل الشخصية مكونا سرديا أساسيا يف الرواية فمهما تعددت مكونات النص السردي وتنوعت بظل 

  عنصر الشخصية ذات أمهية كبرية تتجاوز املكونات األخرى

  بنية الشخصية:المبحث األول

من الضروري أن تنتظم الشخصيات على األشياء يف سياق زماين ومكاين فالشخصية جزء من الكون 

واملكاين املتمثل يف النص، فبناء الشخصية عملية سري وتدرج وهي ليست عملية ثابتة وكانت دراسة الزماين 

الين ممثال يف أحباث بروب على وجه اخلصوص باإلضافة إىل أحباث غرميان كالشخصية مأثر حبث يف النقد الش

ائع بينا حلكايات لضمري وجنيت فهم مييزون بني مصطلح الشخصية والشخص الطبيعي البيولوجي والتميز الش

للقصة اليت يرويها ) حضور وغاب(الشخص األول واحلكايات بضمري الشخص الثالث حسب عالقة السارد 

فيبشر لضمري الشخص األول إىل حضوره لصفته الشخصية املذكورة ويشري بضمري الشخص الثالث إىل غيابه  

ال داال من خالل اللغة وهي ليست أكثر من بصفته ذلك فتصبح حسب تعبري بارت كائنات من ورق نتخذ شك

صورة (ال توجد خارج الكلمات وهي ناجتة عن حتديدات الكاتب الوظيفة   "روفو تود"قضية لسانية عند 

املوجهة للقارئ الذي جيب عليه إمتام عمل إعادة التكوين وهذا ما دعاه جنيت يف التشخيص السردي  الشخصية

الشخصية بوصفها عنصر مستقرا يف السرد مقابل التقدم احليوي الكاشف عن  وتعامل البنيويون الشكالنيون مع

العقدة النظرية السردية أكثر حتررا غريت فكرة الشخصية نفسها فبدأت جتعل منها مشروعا وسريورة مبنحها مبا 

  .حتمل من مكونات وحقائق مبعىن احلقيقة الذاتية

رتابط الشخصيات يف مستوى احلكاية وفق ثالث عالقات يتفق عليها اهلام األساسية لبنية العمل األديب تو 

السردي يف حمتوى احلكاية وهي عالقة الرعية وعالقة  التواصل املعرب عنها وعالقة املشاركة وتشكيل كل عالقة من 

 تتخذ بعدا تنازليا استبداليا ينسجم مع اإلطار هذه العالقات حمورا تتحدد منه جمموعة من العالقات اجلزئية اليت
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أساسات الشخصيات أما أن تكون شخصيات كثيفة تفاجئنا بطريقة مقتنعة وأما أن تكون  العام هلذه العالقة

رد متكن انطالقا من عالقتها احلميمية شكال السّ أنظرين الغربيني إىل أن مسطحة حمدودة ويذهب بعض امل

  :عدد من الزوايا منهاوالشخصية أن تقدم حتت 

 .أن تقدم الشخصية نفسها" �

 .أن تقدم الشخصية سواها من الشخصيات األخرى �

  .أن تقدم الشخصية سارد آخر �

النظر يف  إمعانوعلى هذا فإن ، 1"أن تقدم الشخصية نفسها بنفسها والسارد والشخصيات األخرى

الشخصيات الرئيسية يف النص والشخصيات الثانوية جيب أن تدرس من وجهة نظر بنيوية تتفاعل مع الوجود 

املرجعي للشخصية يف الواقع وال ينبغي املقارنة بينهما بل تسعى على مسافة بني األشخاص تنحو إىل الشخصية 

ظيفته العاملة باخللفيات عل ذلك انطالقا عن و احلكائية يف النص إذ يرى السارد مواقف عن شخصيات فإنه بف

والنفسية واالجتماعية فريى روالن بارت أن الشخصية النفسية ذات طبيعة املرجعية ال ترتبط أبدا هن الذهنية 

خالل مكانتها  ستعدادات واألهداف والسمات ولكن منليت ال ميكن أن تتحدد من خالل االالشخصية اللغوية ا

أي أن الشخصية هلا دور كبري يف الرواية وكذلك هلا مكانة كبرية وعظيمة وأا هلا عالقة ؛2"الرمزية يف اخلطاب

  .باخلطاب

  

  

                                                           

  .20، ص2011البنية السردية يف كتاب اإلمتاع واملؤانسة، منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب، د ط، دمشق، : ميساء سليمان اإلبراهيم 1
، 1991، 1حسني حبراوي، بشري القمري، عبد احلميد عقار، منشورات احتاد كتاب املغرب، ط: مدخل إىل التحليل البنيوي للسرد تر: روالن بارت 2

  .46ص 
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  :مفهوم الشخصية1-

إن الشخصية هي وسيلة للتعرف على القضايا اإلنسانية ووسيلة الكاتب يف جتسيد رؤيته والتعبري عن 

أبرز عناصر العمل القصصي والروائي وهي الوجهة الفنية إحساسه بواقعه كما أا أحد قومات النص السردي ومن 

  :واالصطالحيوهنا سنتطرق إىل التعريف اللغوي اليت ختلق حوهلا كل عناصر السرد،  ومبثابة الطاقة الدافعة

لفظة الشخصية واليت تعين سواء اإلنسان أو ) ص. خ. ش(مادة " "لسان العرب"جاء يف معجم : لغة -أ

وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه، والشخص كل جسم له ظهور وارتفاع مجعه  غريه تراه من بعيد،

أشخاص وشخوص وشخاص، وشخص بعين ارتفع والشخوص ضد اهلبوط وشخص بصره أي رفعه وشخص 

  .كما يعين السري من بلد إىل بلد والشخص ينتظره أي رفعه فلم يطرق عند املوت،  1"الشيء عينه سواه

شخص الشخص سواء اإلنسان إذا رأيته من بعيد، وكل شيء رأيت : عني كاآليتكما ورد يف كتاب ال

: جسمانه فقد رأيت شخصه، ومجعه الشخص واألشخاص وشخص اجلرح ورمن وشخص بصره إىل السماء

  .2ارتفع

ُرُهْم لِيَـ ﴿وعلى غرار املعاجلة العربية فقد ذكرت لفظة الشخصية ف القرآن الكرمي َا يـَُؤخ َخُص ِفيِه ْوٍم َتشْ ِإمن

  3.﴾األَْبَصارُ 

  

    

                                                           

  .36، صسابق الصدر امل )مادة شخص(ابن منظور لسان العرب  1
  .325، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ص4عبد احلميد هنزاوي، ج: ، تر1كتاب العني، ط: ديالفراهياخلليل بن أمحد  2
  .، رواية ورش عن نافع42اآلية  :سورة إبراهيم3
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  اصطالحا-ب

 ائيو فقد تعددت تعاريف الشخصية فهي مبثابة الدعامة الرئيسية يف البناء الر أما من ناحية االصطالحية 

كل مشارك يف إحداث الرواية سلب او إجيابا هلا من ال يشارك يف احلدث ال ينتمي إىل الشخصيات بل بعد "

حداث القول تعترب الشخصية مصطلح يطلق على مجيع األفراد املشاركني يف األحسب هذا ، 1"جزءا من الوصف

  سواء كانت سلبية أم إجيابية فمن ال يشارك يف هذه االحداث فإنه تعترب من أجزاء الوصف 

فيما يذهب البعض إىل تعريفها بأا الكائن البشري جمسد ملعايري خمتلفة أو أا الشخص املتخيل الذي 

  .ر يف تطور احلدث القصصييقوم بالدو 

هي نتاج عمل تأليفي وكان يقصد أن هويتها موزعة يف النص  ":معرف الشخصية  "روالن بارت"يقول 

  2."على األوصاف واخلصائص اليت تستند إىل اسم علم يتكرر ظهوره يف احلكي

ذلك من خالل ما وجيعل روالن بارت من الشخصية عنصر اساسي له أمهية كبرية يف البناء الروائي ويتم 

  .مينحه هلا النص من دور وأمهية

أن الشخصية الروائية ما هي إال مسالة لسانية قبل كل شيء وال  ": "تودوروف تزفيتان" وهذا ما يؤكده

  3."وجود هلا خارج الكلمات ألا ليست سوى كائنات من ورق

  .يعترب الشخصية هلا صلة باللسانيات وأا تقوم على اللغة والكالم "روفو تود"

                                                           

  .62، ص2008، 1البنية السردية يف الرواية، الناشر عن حبوث إنسانية واجتماعية، ط: عبد املنعم زكريا 1
  .51، ص2000البنية السردية من منظور النقد الغربني املركز الثقايف العريب الدار البيضاء، املغرب، د ط، : محيد احلميداين 2
  .3، ص102جملة كلية اآلداب قسم اللغة واألدب العربني جامعة صالح الدين، العدد  :تقنيات بناء الشخصية: على عبد الرمحان فتاح 3
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: الذي يشمل مفهوم الشخصية أكثر من تعريفات السابقة يقول "عبد املالك مرتاض"ويف تعريف آخر 

مصدر إفراز الشريف بأا العامل الذي يتمحور حوله كل الوظائف واهلواجس والعواطف وامليول، فالشخصية هي"

عمل قصصي ما فهي ذا املفهوم فعل أو حدث وهي اليت يف الوقت ذاته تعرض أجزاء  درامي داخل سلوك ال

  1."هذا الشر وذلك اخلري فهي ذا املفهوم وظيفة موضوع مث أا هي اليت تسرد لغريها أو يقع عليها سرد غريها

فالشخصية هلا دور فعال يف العمل الروائي والذي مييز بني اخلري والشر داخل مكونات العمل الفين وتقرر 

  .الذي ينجو أو مسو له احلدث الروائي االجتاه

الشخصيات واألشياء يف سياق  ممن الضروري أن تنتظ "فهي ترى أنه  "ميساء سليمان اإلبراهيم"أما 

هذا السياق املمثل يف النص، ومثة شخصيات تتحقق حضورها أما أن يظهر يف  زماين ومكاين فالشخصية جزء من

النص شكل لساين مرجعي خيص كتابا له هيئة إنسانية كأمساء الشخصيات والضمائر والشخصيات تتحرر مساا 

ها من خالل جمموعة أفعاهلا دون صرف النظر عن العالقة بينهما وبني جمموعة الشخصيات األخرى اليت حيتوي

  2."النص

أن تكون هذه األخرية مرتبطة بالتسلسل  رمسه الروائي ويبدع فيه حبيث جيبالشخصية كائن ورقي ي

الزمكاين، فهي تبقى دائما مكونا هاما يف الرواية وجل األنواع السردية كما أا تعتمد يف وجودها على عبقرية 

  .املبدع وخياله البناء

  

  

                                                           

  .70، ص1931، )د ط(النقد البنيوي والنص الروائي إفريقيا، الدار البيضاء، : حممد سويت 1
  .22ص سابق ،ال رجعامل يف كتاب اإلمتاع واملؤانسة، البنية السردية: ميساء سليمان اإلبراهيم 2
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  أنواع الشخصية-2

وفق عدد من التحديدات الدقيقة املرتبطة  لكيفية بقائها ووظيفتها داخل السرد، ومن تصنف الشخصيات 

تلك التحديدات جند خاصية الثبات أو التغري اليت تتميز ا الشخصية باإلضافة إىل الدور الذي يقوم به 

ت على النحو أو شخصية ثانوية وميكن تقسيم عنصر الشخصيا) حمورية(الشخصية، واليت جتعلها إما رئيسية 

  :التايل

  :الشخصية الرئيسية -أ

الشخصية البطلة يدور حوهلا معظم  مهي الشخصية الفعالة داخل النص الروائي وهي اليت يطلق عليها إس

تعترب احملرك األساسي ألحداث الرواية وليس من الضروري أن تكون "،األحداث ويقوم عليها العمل الروائي

  1."منهما القاص حرية وجعلها تتحرر وتنمو وفق قدراا وإرادا الشخصية الرئيسية قوية فعالة

الشخصية املركزية يتوقف عليها فهم التجربة املطروحة يف الرواية ويعتمد على هذه الشخصية يف فهم "أما 

يف الرأي واحلرية يف احلركة داخل جمال النص  باستغاللواملعىن من ذلك أن الشخصية تتمتع ؛2"العمل األديب

  .لقصصيا

كما أن الشخصية تعترب عنصر فعال داخل الرواية وهي الشخصية املعقدة املركبة الدينامية الغامضة هلا 

بتوقف عليا فهم  باالهتمامالقدرة على اإلدهاش واإلقناع كما تقوم بأدوار حامسة يف جمرى احلكي تستأثر دائما 

ال ميكن  وااللتماسن الشخصية تتميز بالغموض والتعقيد عليها ومعىن القول بأ االستغناءالعمل الروائي وال ميكن 

                                                           

  .52ص،  2009، دط  املغرب ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، ،)الفضاء، الزمن الشخصية(بنية الشكل الروائي : حسن حبراوي 1
  .42، ص2007، 1الدليل إىل حتليل النص السردي تقنيات ومناهج، دار للنشر والتوزيع، الدار الكبرية، ط: حممد بوعزة 2
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للقارئ فهمها بسهولة لكوا عنصر مركب فبالرغم من ذلك فهي حتتل الصدارة يف ضرورة حضورها يف أي عمل 

  1".فين

  :الشخصية الثانوية-ب

تكون وهي الشخصية اليت سامهت يف تطور احلدث القصصي وبلورة معناه وكذلك تطوير احلدث، حيث 

دائما أقل أمهية يف الشخصية الرئيسية حبيث نستطيع القول بأا مساعدة هلا ونالحظ أن وظيفتها أقل من وظيفة 

الشخصية الرئيسية ويف بعض األحيان تقوم بأدوار مصريية يف حياة الشخصية املركزية، فالشخصية الثانوية هي 

وتكون إما عوامل كشف للشخصية املركزية وإما تبعا   الشخصية اليت تضيء اجلوانب اخلفية للشخصية الرئيسية،

  .كاشفة عن أبعادها

الشخصيات الثانوية تلعب هي األخرى دورا هاما قد بعث احلركة واحليوية داخل البناء الروائي وقد أكد 

استحالة  فصل الشخصيات الرئيسية عن الشخصيات الثانوية يف قوله ال ميكن أن تكون  "املالك مرتاض"عبد 

هي أيضا لوال  لشخصيات املركزية يف العمل الروائي إال بفضل الشخصيات الثانوية اليت ما كان هلا أن تكونا

ومعىن ذلك أن ؛ 2"عتبار فكها أن الفقراء يصنعون جمد األغنياء فكان األمر كذلك هناالشخصيات عدمية اال

أدوار أقل فعالية من الشخصية الرئيسية  الشخصيات الثانوية هي املساعد الرئيسي للشخصية الرئيسية فهي حتمل

حداث وصنع احلبكة إال أن دورها يبقى بارزا ووجودها أساسي فهي تكمل األحداث ودورها هو تصعيد األ

  .الروائية

  

                                                           

  .58ص سابق ،ال رجعامل حتليل النص السردي تقنيات ومناهج،الدليل إىل : حممد بوعزة 1
  .133، ص)د ط(يف نظرية الرواية حبث يف تقنيات السرد، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : عبد املالك مرتاض 2
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  :أبعاد الشخصية-3

وهي البعد " ،جيب على الدارس للشخصية يف العمل الروائي النظر إليها من خالل ثالث أبعاد مهمة

اجلسماين البعد النفسي واالجتماعي وهي التقسيمات ملكونات الشخصية الروائية واجهت بعض النقد وال سيما 

، أي أن الشخصيات تقوم على 1"بنوازعها وأفكارها واالهتمامأن العناية توجهت إىل بنية الشخصية من الداخل 

  .هذه األبعاد أبعاد رئيسية وهي اليت ترسم املالمح احلقيقة من خالل

  : البعد الجسماني -أ

للبعد اجلسماين أمهية كبرية والذي جيب على الكاتب أن يعين عناية خاصة ويتمثل ذلك يف املظهر اخلارجي 

تقدم الشخصية من خالل الوصف الداخلي واخلارجي وكذلك من خالل احلدث " وصفات اجلسم واملالمح

ف وتركيب جسم اإلنسان وما أصابه من الشخصية من خالل وصيقصد به تقدمي واحلوار والزمان واملكان و 

  2."إعاقة

يولوجي والذي خيص املظهر اخلارجي جلسم اإلنسان وكذا البعد يعمل على وصف اجلانب الفز  هذا أنأي 

  .أو من تشوهات خلقيةتركيب اإلنسان وإصابته باإلعاقة املظهر الداخلي جلسم اإلنسان، وذلك من خالل 

يات خاصة ترسم مجيع اجلوانب اخلارجية للشخص حيث هذا البعد خنلص بأنه يقوم على آل ومن خالل

ورمبا فقدانه  و أخرسيعمل على الوصف والفصل هلا ويصدر مجيع التغيريات يف جيم اإلنسان سواء كان أعور أ

م على ما تراه العني ومنه ميكننا أن نرى بأن هذا البعد مادي حمض تقو ،لعضو ما مما يؤثر على حالته النفسية 

  .وترصده

                                                           

  .68صسابق ،الرجع امل،البنية السردية يف الرواية: القاضيعبد املنعم زكريا  1
  .23، ص1999الرواية الفلسطينية، إحتاد كتاب العرب، دمشق، سوريا،  السرد يفمكونات : يوسف خطييب 2
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  :البعد النفسي-ب

للبعد النفسي أثر كبري داخل نفسية الشخصية الروائية وهي اليت حتدد سلوكات اإلنسان، حبيث يعترب أهم 

يتمثل يف األحوال النفسية والفكرية للشخصية ويتحلى يف التعبري عما تتحمله " :األبعاد يف الشخصية والذي

ويعين ؛1"..فة ويف طبيعة مزاجها من حيث االنفعال وأحاسيسها وطباعتها وطريقة تفكريهالشخصية من فكر وعاط

هذا القول أن البعد النفسي يهتد باجلانب  السيكولوجي للشخصية وذلك ما حتمله من مشاعر وأحاسيس 

  .وعواطف وذلك من خالل التعبري عنها وهي اليت جنده مزاج اإلنسان وانفعاالته

حوافز وحاجات البد التعرف عليها  دوافع وغايات ألن سلوك اإلنسان معادل لدوافع و  ولكل حالة نفسية

فهذه األحوال معللة بدوافع  ال وجود للصدفة يف تصرفات البشر وإن كان اإلنسان نفسه ال يعي أسباب سلوكاته"

أن لكل تصرف يصدر عن  أي؛ 2"وحوافز سواء أكانت ظاهرة للعيان أو متغرية لتبدو بالتأمل واملراجعة والتحليل

اإلنسان ال يكون من حمض الصدفة إمنا يصدر بفعل الدوافع والغايات أدت به إىل إصدار هذه التصرف سواء  

  .كانت هذه األسباب ظاهرة للعيان أو فهي نامجة عن حتديد سلوكات البشر سواء كانت إجيابية أم سلبية

  :البعد االجتماعي-ج

بعاد اليت تم بدراسة أحوال الناس داخل اتمع والعالقة اليت جتمعهم وهذا يعترب البعد االجتماعي من األ

الشخصية إىل طبقة اجتماعية يف التعليم ومالبسات العصر وصلتها  انتماءالبعد يتمثل هذا البعد االجتماعي يف 

الدين واجلنسية والتيارات لتكوين الشخصية أوحياة األسرة يف داخلها احلياة الزوجية واملالية والفكرية ويتبع ذلك 

أي أن البعد ؛ت السائدة يف أمكان وتكوين الشخصية حيث عالقة الشخص حبياة االجتماعيةالسياسية واهلويا

االجتماعي يعمل على حتديد الطبقات داخل اتمع حيث تدرس الشخصية من حيث طبيعة جوانبها السياسية 
                                                           

  .28، ص2005، )د ط(شوقي، دار غريب القاهرة، ) مسرح كليوباترا(أساليب رسم الشخصية املسرحية، قراءة يف مسرحية : عبد املطلب زيد 1
  .158، ص2005، 1دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ط حتليل النص األديب يف النظرية والتطبيق،: حممد عبد الغين املصري 2
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 طبيعة عالقة الشخص داخل أسرته وجمتمعه حبيث تسهم هذه وذلك من خالل واهلوية واألفكار واملعتقدات حىت

  .العوامل يف تكوين شخصية الفرد

هلا دور فعال يف إثراء العمل ) اجلسمانية، النفسية، االجتماعية(هذه األبعاد "ويف األخري ميكن القول بأن 

واليت سامهت يف بلورة  الفين حيث تساعد القارئ على ربط مجيع جوانب الشخصية سواء خفية كانت أو ظاهرة

شخصية الفرد يف العمل الفين وبالتايل متكننا رصد تغريات أحوال الشخصية وفهم التصرفات الدوافع اليت تنجم 

  1."عنها تلك السلوكات وردود أفعاهلا

  المكان بنية: المبحث الثاني

رواية، فال ميكن أحداث اليعد املكان وحدة أساسية من وحدات العمل األديب فهو اخللفية اليت تبىن عليه 

ستغناء عنه، فقد حضى باهتمام الدارسني والباحثني كمحاولة منهم للوصول إىل املفهوم املطلق ألي عمل أديب اال

  .الذي يتمحور حوله هذا املصطلح فنجد تعريفات عديدة منها لغوية واصطالحية

املكان واملكانة وأبد التهذيب الليث، مكان يف أصل تقدير  "منظور  البنجاء يف لسان العرب : لغة-أ

مكنا له وقد متكن  االفعل مفعل ألنه موضع الكينونة شيء فيهن غري أنه أجروه يف التصريف جمرى فعال، فقالو 

وليس هذا بأعجب من متسكن املسكن قال والدليل على أن املكان مفعل أن العرب ال تقول يف معىن هو مين  

قال  ،أماكن اجلمعوأقدلة و  أمكنة كقدال عإال مفعل كذل وكذا بالنصف، إبن بيدا املكان املوضع و مج كذا وكذا

تعجب يبطل أن يكون مكان فعال، ألن العرب كن مكانك وقم مكانك وأقعد مقعدك فقد يدل هذا على أن 

ة ألن العرب تشبه احلرف مصدر من مكان وموضع منه، وقال وإما مجع أمكنة فعامل امليم الزائد معاملة أصلي

                                                           

  .573، د ط، ص2002النقد األديب احلديث،ـ ضة مصر للطباعة، والنشر والتوزيع، يناير، : حممد غنيمي هالل 1
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باحلرف اجلوهري، مكنه اهللا من الشيء وأمكنه منه مبعىن وفالن ال ميكنه النهوض أي ال يقدر عليه، وأمكن املكان 

  .نت الكتاأنب

  :اصطالحا -ب

لقد خضنا يف أمر  ": "عبد املالك مرتاض"املكان باملفهوم العام هو احليز والفضاء ويف هذا الصدد يقول 

ولعل أهم ) espace–espace(هذا املفهوم وأطلقنا عليه مصطلح احليز مقابال للمصطلحني الفرنسي واإلجنليزي 

يز لدينا ما ميكن إعادة ذكره هنا أن مصطلح الفضاء من الضروري أن يكون معناه جاريا يف اخلواء والفراغ بينما احل

عبد املالك "ويف هذا السياق جند أن ، 1"والثقل واحلجم والشكل وحدهوء والوزن ينصرف استعماله إىل النت

يرى أن املكان يقوم على مصطلحني وهو احليز وهو عبارة عن حجم وشكل أما الفضاء فهو الفراغ يف  "مرتاض

  .مقابل ذلك جند املكان الذي يقارب يف معناه مفهوم احليز اجلغرايف

إن مفهوم هذه األمكنة ومما يبدو منطقيا أن نطلق ": و اآلخر يقوليف هذا السياق ه "ميداينحلمحيد "أما 

  2."، واملكان ذا املعىن هو مكون للفضاءنعليه  اسم ألن الفضاء أمشل وأوسع من معىن املكا

وبالتايل فاملكان جزء مكون من الفضاء ويف  ،فضاء يف مفهومه أوسع وأمشل من مفهوم املكانال :أي أن

املكان الروائي والطابع اللفظي يف جيعله يتضمن كل العناصر والتصورات اليت تستطيع ": "عثمانلبدر "تعرف آخر 

مكان خيلقه املؤلف من النص الروائي عن طريق الكلمات وجنعل ...به اللغة التعبري عنها ذلك أن املكان يف الرواية 

  .منا ينتج من خميلة املؤلف، وهذا يعين أن املكان عند بدر عثمان ليس حقيقي وإ3"من شيئا خيايل

                                                           

  .121، ص1998يف نظرية الرواية، تقنيات السرد، عامل املعرفة، الكويت، : عبد املالك مرتاض 1
  .64، ص1، ط1991ية النص السردي من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، بن: محيد احلميداين 2
  .23، ص1995، بريوت، لبنان،)1ط(بناء الشخصية يف روايات جنيب حمفوظ، دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع، : بدر عثمان 3
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  بني طريقة إدراك الزمن وطريقة إدراك املكان اختالفالذي تقع فيه األحداث، وهناك  اإلطارفاملكان هو 

ونرى أن املكان ليس حقيقة جمردة، وإمنا هو يظهر من خالل األشياء الفراغ، أو احليز وأسلوب تقدمي األشياء هو 

  .هذه املقاطع ودراسة طبيعتها وصياغتها استخراجالوصف، وتقوم دراسة تشكيل املكان على 

أيت من حركة قي للمكان ك بناء فو ية املتفرقة يف النص الروائي هناوصفضافة إىل هذه املقاطع الوباإل

عامل قد تطابق عامل يابا وسفرا واستقرارا وتقوم دراسة املكان يف الرواية على تشكيل ذهابا وا نالشخصيات يف املكا

صوهلا من فن الرسم والتصوير، وخيضع النص الروائي إىل تنظيم أبعض  الفه يف صور ولوحات تستمدالواقع وقد خت

يف شكل كتاب يطبع خبط أو عدة خطوط خمتلفة وفواصل  فإن الرواية تأيت"دي تكوينه املا مكاين آخر كمحبث

  1."مجاليا خيدم البناء الروائي استخداما خدمتونقاط وكل هذه الوسائل لتس

  :أهمية المكان-ج

حمتمل الوقوع، مبعىن يوهم  شيء رئاإن تشخيص املكان يف الرواية هو الذي جيعل من أحداثها بالنسبة للق

بواقعيتها أنه يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به الديكور واخلشبة يف املرح وطبيعي أن أي حدث ال ميكن أن يتصور 

دائم احلاجة إىل التأطري املكاين غري أن درجة هذا التأطري وقيمته  فالروائيني لذلك نيمع إطاروقوعه إال ضمن 

با ما يأيت وصف األمكنة يف الروايات الواقعية املهيمنة حبيث تراه يتصدر احلكي يف ختتلف من رواية ألخرى غال

معظم األحيان ولعل هذا ما جعل هنري مرتان يعترب املكان  هو الذي يؤسس احلكي ألنه جيعل القصة املتحلية 

 االنطباعإمنا  "جينيت جريار"التأكيد نفسه عن أمهية املكان يشري  إطارذات مظهر  مماثل ملظهر احلقيقة، ويف 

تياد األماكن جمهولة متومها بأنه قادر ر الذي كونه مارسيل بروست عن العمل  الروائي، إذ يتمكن القارئ دائما من ا

  .أن يسكنها أو يستقر فيها إذا شاء

                                                           

  .103ص ،1، ط2011مقارية آلليات تشكيل الداللة، النادي األديب، الرياض، اململكة العربية السعودية،الروائي، بداية النص: محد العدواينأ 1
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فاملكان ميثل يف كل احلاالت بؤرة مركزية لألحداث احلاصلة من العمل السردين كما يتسم بالسطحية 

مجود وسطحية املكان لسيولة هذه البنيات وحيويتها و  )الزمان، الشخصيات(والسهولة قياسا مع البنيات األخرى 

باعتباره أرضية وفضاء هلا كما جند يف  النص الروائي أشياء ال ميكن للقارئ وجيسدها إال إذا وضعها  أمام الديكور 

  1."العمل توافقه

الدارسني قد اوجدوا أن املكان والديكور هناك تشابه بينهما وذلك  واملعىن من هذا القول أن العديد من

  .نظرا التشابه الوظيفة اليت يقوم ا كالمها

إن قراءة الرواية رحلة يف عامل خمتلف من العامل الذي يعيش فيه القارئ، فمن " ":ميشال بوتور"يقول 

خيايل، من يصنع كلمات الروائي ويقع هذا العامل يف اللحظة األوىل اليت يفتح فيها القارئ الكتاب ينتقل إىل عامل 

ميشال "ان عند كومن هذا القول جند أن امل ؛2"مناطق مغايرة للواقع املكاين املباشر الذي يتواجد فيه القارئ

  .يف الرواية ليس هو املكان يف العامل الواقعي وإمنا هو عامل متخيل غري حقيقي "بوتور

احلني الذي حيتضن عمليات التفاعل بني "يف بعده احلسي وحسب بل ألنه وإن أمهية املكان ال تكمنت 

  .3"األنا والعامل، من خالله نتكلم وغريه  نرى العامل وحنكم على اآلخر

 نسان معه، إما على مستواه الشخصي أوجباللية تفاعل اإلموقع وموقف من احلياة هرمون "وبالتايل فهو 

ع األدباء يف رسم صورهم ليقدموا املكان وفق انطباعام النفسية، ليمتد اجلمعي، ومن خالل ملكة اخليال يبد 

                                                           

  .53، ص1982، 2فريد أنطونيوس، مكتبة الفكر اجلامعي، عويدات، لبنان، باريس، ط: حبوث يف الرواية اجلديدة، تر: ميشال بوتور 1
  .103م، ص1984نة لثالثية جنيب حمفوظ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، بناء الرواية، دراسة مقار : سيزا قاسم 2
  .102ص سابق،ال رجعاملبداية النص الروائي، مقاربة آلليات تشكيل الداللة،: أمحد العدواين 3
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ذلك املواقف إىل القارئ أيضا، فمنذ الكلمات األوىل اليت تعرض للحديث عن املكان ليسرتجع القارئ مكانا 

  1."ينتسب إىل ماضيه، ويفتح بابا ألحالم اليقظة وللعادات  املرتبطة بتلك األحالم وذلك املكان

د املكان يف الرواية عن جتسيد الزمن، حيث أن املكان ميثل اخللفية اليت تقع فيها أحداث وخيتلف جتسي

  .الرواية وإذا كان الزمن ميثل اخلط الذي تسري عليه األحداث، فإن املكان يظهر على هذا اخلط ويصاحبه وحيتويه

الفضاء الروائي واملكان الروائي مصطلحات  ميز بني ")الرواية العربية(يف كتابه  :"روحي الفيصل"أما مسري 

فاملكان الروائي حني يطلق من أي قيد يدل على املكان داخل الرواية  ،بينهما صلة وثيقة وإن كان مفهومها خمتلفا

وهذا ، 2"مقابل الفضاء بغية التمييز بني مفهومها فإننا نقصد باملكان الروائي والفضاء الروائي أمكنة الرواية مجيعا

بأن الفضاء واملكان واحد عند مسري الفيصل فهما مصطلحات يدالن على معىن وهو املكان أو جمموع  ؛يعين

  .أمكنة يف الرواية

فهو قوة  ":، فريى املكان على أنه املسرح أو احمليط  الذي جتري فيه األحداث يقول"ميخائيل نعيمة"أما 

حساس بصدق الواقع سببا يف تفصيله مينح القارئ االع وقد يكون وصف املوضو  .فعالة ومؤثرة يف حياة الشخص

أو يصور واقعا هو يف حقيقة األمر مشارك يف العمل القصصي ويهيأ املكان اجلو املناسب أو يعكس عالقات 

حداث وهو اخللفية اليت الذي جتري فيه األ ارفاملكان هو ذلك اإلط ؛3"الفعل أو احلدث القصصي عكسا رمزيا

  .ت وتتقمص األدوارتتحرك فيه الشخصيا

اره تدور األحداث ن القص أو النص الروائي إذ يف إطبالتايل فاملكان من العناصر املهمة اليت يقوم عليها ف

  .املكان السردي افال وجود حلدث خارج هذ

                                                           

  .102ص  ،املرجع نفسه 1
  .74الرواية العربية، البناء والرؤية مقاربة نقدية، موقع إحتاد العرب على شبكة األنرتنت، ص: مسري روح الفيصل 2
  .11، ص1977، 6ميخائيل نعيمة، مذكرات األرقش، مؤسسة نوفل، بريوت، لبنان، ط 3
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  بنية الزمن:المبحث الثالث

نقطة هامة لطاملا مرئي والتباسه بكل عناصر احلياة ،يشكل  الزمن بغموضه وومهية وجوده الال لقد ظل

توقف االنسان عند حدودها ،متأمال ومتجاوزا عتباا معلال ومفسرا، وهذا ما جعل من مقولته متعددة االجتاهات 

يشاركه فيها أحد،وهنا سنتطرق إىل  يصوغها كل حسب اجتاهه الفكري والنظري ،تاركا عليها ملسته اخلاصة اليت ال

  :واالصطالحيالتعريف اللغوي 

  لغة-أ

الزمان اسم لقليل من الوقت أو كثريه، الزمان زمان الرطب والفاكهة  ":"بن منظورال"ء يف لسان العرب جا

السنة وعلى مدة وزمان احلر والربد يكون الزمن شهرين إىل ستة أشهرن والزمن الشيء طال عليه الفصل من فصول 

باملكان أقام له زمانا إن داللة اإلقامة والبقاء واملكث شبهه وأزمن الشيء طال عليه الزمان وأزمن والية الرجل وما أ

  .الزمن هو ذلك املدة الزمنية من الوقت سواء كانت طويلة أو قصرية :أي أن؛ 1"من أبسط دالالت الزمن

نة وأزمن ولقيته ذات امسان لقليل الوقت وكثريه واجلمع الزمان وأزم ": أنه "قاموس احمليط"وقد ورد تعريفه يف 

وقت جتر فيه أحداث معينة داخل  وهذا يعين أن الزمن  هو فرتة من ؛2"تزيد بذبك تراخي الوقت :كزبري  الزمني

  .طار الزمنإ

  

  

  

                                                           

  .202سابق،صالدر صامل، 3لسان العرب، مج: ابن منظور 1
  .225، ص1999، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط4، مج )زمن(يط، مادة القاموس احمل: الفريوز آبادي 2
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  اصطالحا -ب

 ؛1"هو مرحلة متضي حلدث سابق إىل حدث الحق": عرفه البعض كما)le temps( يعرف الزمن بالفرنسية 

  .احلاضر حنو املستقبل وهو غري مرئي وغري حمسوس تسلسل زمين منتظم من املاضي إىل أي انه ينتقل عرب

مية بالذات اإلنسانية داخل أتون للزمن على املمارسة الفعلية الرا فقد بىن تصوره" :"الطيب زاوي"جند 

الوجود ملواجهة عواصف الزمن وتياراته فتختلط بالعامل، حىت لو مل يكن هناك فلك يدور إلدراكنا مث شيئا ال يزال 

  2."وهو الزمنجيري علينا 

ومن هنا فالزمن أهم العناصر األساسية يف بناء الرواية ألنه يؤثر يف العناصر األخرى وينعكس عليها الزمن 

أي انه ال ميكننا تصور حدثا روائيا خارج ؛ 3"حقيقة جمردة سائلة ال تظهر إال من مفعوهلا على العناصر األخرى

  .الزمن

كل ذكر الحق حلدث سبق للنقطة اليت حنن فيها من القصة، أي اليت   ":على أنه "جريار جينيت"يرى 

عمل على اسرتجاع أحداث سابقة جتاوزها الزمن يوما يفهم من سياق الكالم أن السارد أو الراوي ، 4"بلغها السرد

  .أو القصةو العمل الفين فيوظفها يف الزمن احلاضر أي النقطة اليت وصل إليها السارد يف الرواية الرواية أيف 

  

  

                                                           

  .172صسابق ،الرجع امل، رواية العربية، حبث يف تقنيات السرد يف نظرية ال: عبد املالك مرتاض 1
- 2011، 1والنص ، دار الغرب للنشر والتوزيع، ج ، املؤثرات العامة يف بنييت النصبينة الزمن يف اخلطاب الروائي اجلزائري:  حممد بشري بوجيرة 2

  .14، ص2002
  .38ص سابق ،الرجع امل دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ ،بناء الرواية، : سيزا قاسم3
، 2003، 3طحممد املعتصم وعبد اجلليل االزدي، ومهر احللي منشورات االختالف، اجلزار، : ، تر)حبث يف املنهج(جينيت جريار، خطاب احلكاية 4

  .47ص
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  الزمنية المفارقة2-

  اإلسترجاع-أ

التطلع إىل الوراء والنظر يف التجارب واخلربات  اليت عاشها املرء يف املاضي  "كما يعرف أيضا على أنه

ظروف معينة  ، وهو يؤلف يف ضل فمرت لتوها انقضتويستخدم اصطالحا لداللة على استبطان أي خربة 

وهذا يعين بأن الراوي الواحد يقوم على تذكر أحداث مرت يف ؛ 1"اإلستبطان الواحد املمكن حصوله منالنوع ،

 .ن أجل توظيفها يف أعماله الفنيةحياته سابقا وحياول اسرتجاعها م

كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد إستذكار يقوم به ملاضيه ":يف قوله "حسن حبراوي"ويعرفها 

كما ذكرناه   فاالسرتجاعوبالتايل  ؛2"سابقة عن النقطة اليت وصلتها القصةحداث أاخلاص، وحييلنا من خالله على 

  .يف الشروحات السابقة بأنه يقوم على اسرتجاع أحداث يف الزمن املاضي وتوظيفها يف الزمن احلاضر

  (Anticipation ):االستباق -ب

مفارقة زمنية تتجه  «األحداث قبل حدوثها وهي  استباقوهي مفارقة زمنية هي عملية سردية تقوم على 

يقوم برحلة من املاضي إىل املستقبل  االستباقوهنا نعرف بان الراوي يف  3»حنو املستقبل انطالقا من حلظة احلاضر

  .الفيخربنا عن أحداث ستحدث الحقا حبيث أنه يعلم ما سيقع له مستقب

  

 

                                                           

  .200ص  ،2004، 1بية للدراسات والنشر، طالزمن يف الرواية، املؤسسة العر : صراويقحسن ال مها 1
  .121ص املرجع السابق، بنية الشكل الروائي،: حسن حبراوي 2
  202ص  السابق، املرجع مها حسن القصراوي ،الزمن يف الرواية العربية، 3
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  : supressionالحدف -ج

التقنية على تقليص االحداث يف النص السردي يف بناء على حذف بعض مقاطع يعتمد السارد يف هذه 

تقنية زمنية تقتضي إسقاط فرتة طويلة أو قصرية من  " واختزاهلا وذلك من اجل تسريع وترية االحداث ويعرف بأنه

  1"زمن القصة، وعدم التطرق ملا جيري فيها من وقائع وأحداث

  .ض املراحل من القصة ومثة أجزاء من احلكاية مسكوت عنها يف النصوهذا يعين أنه يعتمد على جتاوز بع

احلذف هو نوع من الفقر على فرتات زمنية والسكوت على وقائعها من " إىل أن "جان ريكاردو"ويذهب 

  2".زمن القص نوع يلحق القصة والسرد معها يف حالة التنقل من فصل إىل فصل حيث حتدث فجوة يف القصة

نتقال منفصل إىل فصل حبيث خيلق القفز على أحداث زمنية عند اال الزمن يساعد الراوي؛ أن وهذا يعين

  .فجوة يف القصة

  بنية الحوار: المبحث الرابع

  مفهوم الحوار-1

يعرف احلوار بأنه تبادل الكالم بني شخصني أو أكثر من أجل تبادل األفكار واخلربات وعرض وجهات 

متثيل للتبادل الشفاهي وهذا التمثيل يقرتض  "بأنه  " لطيف زيتوين" النظر بني األشخاص، حيث يعرف بأنه 

                                                           

  .156صاملرجع السابق ،بنية الشكل الروائي، : حسن حبراوي 1
  .256، ص1997صالح جهيم، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، : قضايا الرواية احلديثة، تر: جان ريكاردو 2
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دل الكالم بني الشخصيات عرض كالم الشخصيات حبرفيته، سواء كان موضوعا بني قوسني أو غري موضع، لتبا

  .1"واحملادثة، واملنظرة واحلوار املسرحي كاالتصالأشكال عديدة  

راء من خالل الشفاهة إذ يستطيع اإلنسان وار يقوم  على تبادل االفكار واآلواملعىن من هذا القول ان احل

تساعده على التواصل دة فيه التعرف على الشخصيات اليت يتعامل معها مما يساعدهم على معرفة أشكال جدي

  .خرينمع اآل

هتمام واجلهد خلاصية احلوار الباحثني املعاصرين الذي كرس اال من األوائل "ميخائيل باختني"حيث كان 

هو ظاهرة عامة تقريبا  «:وعدت نصوص باختني مؤهلة باهرة ملا أجنز منذ عصر أفالطون وأرسطو قال معرفا احلوار

تصال بني الناس واشكاله وعن كل ما مييك معىن وداللة وحيث  جتارب االوشىتوال تنفصل عن املنطق البشري 

يقرتن بوجود الوعي لدى األشخاص ويعتمد على تقنيات  "باختني"أي أن احلوار عند ؛ 2»يبدأ الوعي يبدأ احلوار

  .بني الناس االتصالالتواصل أو 

  :أنواع الحوار-2

  )Monologue(:الحوار الداخلي -أ

شكل من  "وهو  )Monologue(هو ما جيري يف داخل الشخصية متحدثة إىل ذاا ويسمى باإلجنليزية 

الكتابة ميثل أفكار داخلية لشخصية فهو يسجل اخلربة االنفعالية الداخلية للفرد ما متغلغال يف األغوار النفسية إىل 

وما يفهم من ؛ 3"نفعاالت واإلحساساتسها بالكلمات، حيث الصور متثل االاملستويات اليت ال تفصح عن نف

هذا القول بأن احلوار الداخلي يقوم على احلوار بني الشخصية وذاا وهو ما يعرف مبصطلح املونولوج حيث جند 

                                                           

  .133صمرجع سابق، البنية السردية يف الرواية، : عبد املنعم زكرا القاضي 1
  .139، ص1996، 2فخري صاحل املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: باختني، املبدأ احلواري، ترميخائيل : تودروف تزفيطان 2
  .361، ص1986معجم املصطلحات االدبية، املؤسسة العربية للناشرين املتحدين، التعاضدية العمانية، صفاقس، تونس، : ابراهيم فتحي 3
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من صفات هذه الشخصية ال ميكنها أن تعرب عن مداخلها بالكلمات فتظهر على شكل انفعاالت تصدر عن 

  .الشخصية

  (dialogue exterieure): الحوار الخارجي-ب

حوار مباشر يكون بني شخصني أو أكثر وقد يعرب عن املواقف املتعارضة  إن احلوار اخلارجي هو

تعين حمادثة أو جتاذبا ألطراف احلديث وهي تتبع تبادال " :للشخصيات احدامها حتاول اقناع األخرى فهو كل كلمة

؛ 1"والتمثيالت لتصوير الشخصيات ودفع الفعل إىل األماملآلراء واالفكار تستعمل يف الشعر والقصة والروايات 

واملعىن من هذا أن احلوار اخلارجي يتم بطريقة مباشرة أي وجها لوجه يتم من خالهلا طرح اآلراء واألفكار 

واملعتقدات كما أن احلوار اخلارجي يكثر استعماله يف القصص والروايات واالبيات الشعرية والذي يعطي مجاال فنيا 

  . هذه الفنون االدبيةيف

  بنية الوصف: المبحث الخامس

يعد الوصف إحدى الوسائل اليت متنحها اللغة إىل الكاتب ،فمن خالله يكشف لنا املؤلف عن طبائع 

الشخصية سواء كانت ظاهرية ،جسدية ،أو داخلية نفسية،فيمكننا التعرف من خالل الوصف على قامة 

ونوع لباسها ،إىل غري ذلك من األبعاد الفيزيائية اليت تشكل الشخصية  الشخصية ووزا ولون شعرها وعيوا

  .الروائية 

ويقال للمهر إذا توجه  ك الشيء حبليته ونعتهوصف "الوصف : "فراهيديلل"جاء يف معجم العني ل  :لغة

 هذا مهر حني: لشيء من حسن السرية قد وصف معناه إنه قد وصف املشيء أي وصفه ملن يريد منه ويقال

                                                           

  .149-148، صاملرجع السابق 1
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أي أن ؛ 1"ويقال للوصيف قد اوصف أو اصفت اجلارية ووصيف وصفاء ووصيفه ووصائف(....) وصف 

  .شياء ووصفها بالطريقة اليت تراهاتشاهده العني من أالوصف يقوم على ما 

توجه لشيء من : وصفه يصفه وصفا وصفه نعته فتصف، واملهر"": أبادي للفريوز" أما يف قاموس احمليط 

وما يفهم من هذا ؛ 2"وتواصف الشيء وصفه لبعضهم لبعض(...) والوصاف العارف بالوصف حسن السرية 

  .التعريف ان الوصف هو وسيلة يساعد الشخص على وصف ما حوله من أشخاص وأشياء وكذا االفعال

َخاِلَصٌة ِلذُُكورِنَا  َوقَاُلوا َما ِيف بُطُوِن َهِذِه األَنـَْعامِ ﴿:وقد جاءت لفظة الوصف يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل

  3.﴾َفُهْم ِإنُه َحِكيٌم َعِليمٌ َوُحمَرٌم َعَلى أَْزَواِجَنا َوِإْن َيُكْن َمْيَتًة فـَُهْم ِفيِه ُشرََكاُء َسَيْجزِيِهْم َوصْ 

  :اصطالحا) ب

الطرق ن أسهل وأعقد ، أو يف دراستها إذ يعترب مدبيةبالغ األمهية يف تشكيل النصوص األالوصف عنصر 

  .جل توصيلها إىل فكر املتلقيينقل لنا صورة دقيقة لألشياء من أن إذ على السارد أ. يف الكالم يف آن واحد

  أو بأساليب خمتلفة لتقريب حالة وشكلالتعبري عنها بأسلوب فينيعرف على أنه تصوير األشياء املراد 

  .سوء املوصوف وأمدى جودة  على املوصوف بالنسبة للقارئ وتقييمه، وعادة يكون الوصف داالً 

أي أن الوصف  ؛4"منا هو ذكر الشيء مبا فيه من األحوال واهليئاتالوصف إ": "قدامه بن جعفر"عرفه 

  .عنده يقوم على نقل صورة االشياء كما هي دون زيادة أو نقصان

                                                           

  .376، تح عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ص4دي، كتاب العني، جخليل بن أمحد الفراهي 1
  .1758قاموس احمليط، ص: جمد الدين حممد بن يعقوب: فريوز ابادي 2
  .139سورة األنعام، اآلية  3
  .130م، ص1956ط،دنقد الشعر، تح، عبد املنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت،: ابن جعفر أبو الفرج قدامة 4
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 1"بقلم الفن واحلياة االستياءمتثيل األشياء متثيال إجيابيا وهو  ":فقد عرف الوصف بأنه: أما حنا الفاخوري

  .ومعىن ذلك أن الوصف عنده جيب ان يكون وصفا إجيابيا بكل مظاهر الفن واحلياة

الوصف عبارة عن بيان األمر باستيعاب ألحواله وضروب نعوته ":ويف تعريف أمحد اهلامشي للوصف يقول

  :املمثلة له وأصوله ثالثة

  .ا سواهان يكون الوصف حقيقيا باملوصوف مفرزا له عم: أوال

  .أن يكون ذا طالوة ورونق: الثاني

  2."أن ال خيرج فيه إىل حدود املبالغة واإلسهاب ويكتفي مبا كان مناسبا للحال: الثالث

ن الوصف عنده يقوم على أصول وعناصر حتدد منهجه يف الوصف وهو أن يكون حقيقيا، أن يكون أي أ

  .مبالغة فيهذا مجال كما جيب الوصف يف حدود املعقول أي دون 

  : أنواع الوصف -2

انقسم الوصف إىل نوعني خمتلفني نتيجة اخلالف الذي قام بني أنصار الوصف الذايت وأنصار الوصف 

  .واإلنتقاء املوضوعي ومها اإلستقصاء

  اإلستقصاء: أوال

ذا إحساسه افره، بعيدا عن املتلقي أو يني، يقوم على جتسيد الشيء بكل حذأسلوب شاع لدى الواقع 

تفاصيل األشياء واملشاهد على أن ال ترتك كبرية أو صغرية ختص  تب إىل استغراق وبثاالشيء وفيه ينزع الك

                                                           

  .41، ص1984ن دار اجليل، بريوت، لبنان، )1ط(تاريخ االدب العريب : حنا فاخوري 1
  .326، ص1، ج1956، مطبعة السعادة، مصر، )د ط(دب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب جواهر األ: اهلامشي أمحد2
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إال جيء ا وهو ما جعل مقاطع الوصف يف الرواية الواقعية تتسم بالطول،  ،عناصر الشيء أو هيئاته أو صفاته

االنتقائيون تشويشا على تتابع الوقائع يف ذهن  وتربز وكأا مقاطع نصية مستقلة، وهو الطول الذي رأى فيه

  .فيه قتال حلرارة األحداث رأواالقارئ وبفعل تباعدها كما 

  نتقاءاال: ثانيا

شهد ختيار بعض العناصر املوحية من الشيء أو املبه روائي وتيار الوعي ويقوم على ارف أسلوب عُ  

نتقاء ال يتناول وصف األشياء يف حد ذاا، وإمنا اال" :أن وطرحها يف الرواية من منظور إحدى الشخصيات

من املقاطع الوصفية الطويلة صورة لشيء فيها ال تكمل إال بعد خلت رواية الوعي ك ملا ترتكه من أثر وبذل وصفٌ 

  1."إمتام قراءا

  :بنية اللغة -3

من خالهلا تربز شخصية الكاتب وذلك  ، واليتفكاره وتطلعاتهلغة الوعاء الذي يصب فيه السارد أتعترب ال

  .من خالل الوسائل واألساليب اليت يستخدمها يف طرح األفكار واملعتقدات من أجل توصيلها للقارئ

نظام الميز دي سوسري بني اللغة والكالم، اللغة هي  ":كالتايل" Desseusure" دي سوسري" وقد عرفها 

ن القواعد اليت ينبغي على متكلمي تلك اللغة أن يلتزموا ا إذا النظري للغة من اللغات وبنيتها هي جمموعة م

واملعىن من ذلك أن ؛ 2"ستخدام اليومي لذلك النظام من قبل متكلميهالاتصال فيما بينها أما الكالم فهو أرادوا اال

استخدام م و لى جمموعة من القواعد والقوانني أما الكالم فهو نظااللغة تقوم  على جمموعة من الكلمات تبىن ع

  .يومي لتلك الكلمات

                                                           

البنية السردية عند الطيب صاحل البينة الزمنية واملكانية يف موسم اهلجرة إىل الشمال، دار هومة للطباعة والنشر ) ابن الزيبان(عمر عاشور : ينظر 1
  .34-33، ص2010والتوزيع، اجلزائر، 

  .73ص ،مرجع سابق معجم مصطلحات نقد الرواية،: لطفي زيتوين 2
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نتاج عملية الشفرة اليت تتحكم يف إ code أو شفرة ىأن اللغة هي نظام لغو  ": ويف تعريف آخر للغة جند

أي أن اللغة هي األسلوب الذي يستعمله السارد للتعبري عن ؛ 1"أي يف لغة من اللغات) لكالم(املنطوقات الفردية 

  .اللغاتاملنطوقات الكالمية يف خمتلف 

 

                                                           

  .36-35ص مرجع سابق الرواية والتطبيق،تقنيات السرد يف : آمنة يوسف 1



 

 

 



   رواية توابل المدينةتجليات البنية السردية في                                    : الفصل الثاني

 

44 

 

  ترجمة للكاتب حميد عبد القادر :أوال

عالم والعلوم ج معهد اإلوهو خري ،يف عني البنيان غرب العاصمة 1967ي عامديب اجلزائر ولد األ 

ستاذ ومدرس يف نفس الكلية، عمل يف االعالم والصحافة  منذ اية أوهو حاليا صحفي و  ،السياسيةجامعة اجلزائر

حلرية  "رتيالنأو عمر "الدولية  ربنال جائزة اخلالثمانينات، كرئيس الركن الثقايف ليومية جريدة اخلرب اجلزائرية، 

مساء من األ"القادر  عبدمحيد "عالمي اإلالروائي و  "نأافة، ومن هنا جند ناسبة اليوم العاملي حلرية الصحمبالصحافة 

بداعي، رمبا ال يبدو متسرعا يف العمل اإل )...(يضا أخاصة  تيمة ملميزة اليت حتمل جتربة خاصة و دبية اجلزائرية ااأل

بعض من حمطات  إىلئرية تطرق فيه از الثقافية اجل لة قامه مع اأبقى، ففي حوار د هو األين العمل اجلأدراكهإل

درس العلوم السياسية والعالقات الدولية  أنفيقول بأنه التحق بالصحافة بعد حياته، حيث يتحدث عن نفسه 

 غاية جانفي إىل 1993ترأس القسم الثقايف من عام . كثر من عشرين سنةيعمل بيومية اخلرب أل اجلزائر،جبامعة 

عداد إمكلف باآلن صحايف عادي  و السن، حية ناجتة عن التقدم يفبسبب متاعب ص الاستق. 2011

واىل جانب  مهنة الصحافة درس يف املدرسة '' مرايا''سبوعي كل يوم مخيس يف ركن أامللفات، يكتب مقال 

  .  بنتنيب لأوج و متز  ،3الوطنية العليا للصحافة جبامعة اجلزائر

سلوب السهل املمتنع،  ميقت التعقيد األعلمته االلتصاق بالواقع وتفضيل ن الصحافة أيقول يف هذا املقال 

 ربعينياتفالم األأالسينما الكالسيكية كثريا، يقصد وإبراز العضالت أول من يقرأ ما يكتب، مث انه يعشق 

لكثري من املشاريع لما واحدا يف اليوم حىت يكون وفيا لطقوسه، جتد اييشاهد ف أنواخلمسينيات والستينيات ال بد 

ذلك مل مينعه بسبب ضيق الوقت، لكن  من ذلك لرغبة يف كتابتها لكن العمل الصحفي مينعه سه له اأالروائية يف ر 

ى نزالق، مرايا اخلوف، حكايات مقهاإلرواية : دبية منهاعمال األيف جمموعة من األأليف مقابل ذلك من ت

  .يف رجل يف اخلمسني) جمموعة مقاالت(سفار الزمن البهي أمالكوف، توابل املدينة، 
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 هويضا أي ومرتجم وكاتب باللغة الفرنسية نه روائي وصحفأعلى  "محيد عبد القادر"خر الذي مييز اآلالشيء 

حيكي يف هذا اخلصوص  "نوارة حلرش"قامه مع أخر آدواجي التوجه، ففي حوار إز جعله  مر الذياأل ،مؤرخ كذلك

وريف زاوجة كما يقول جعلته يف حالة ال حضن هذه املأكثر مما يكتب يف التاريخ،و أدب األحيث  يقول بأنه يكتب 

نين لست كذالك، وهذا ألهنا املؤرخون رفضوا اعتباري واحدا منهم  ذ يقولإ دباء،وسط املؤرخني ووسط األ

تم هأهتم كثريا بالتاريخ ويقول يف هذا السياق ال أنين دب ألاأل ريةحظرجوين من أخدباء والنقاد واأل. صحيح

ي روائيا عترب نفسأهلذا . يت من عمق الذاكرةتأ ياتهتم مبرو بل ا ةو القصة القصري أة كتابة الرواية ظبالتاريخ حل

ملني دباغني ،املثقف والثورة  هواري بومدين  الدكتورية، فرحات عباس رئيس اجلمهور : ومن مؤلفاتهولست مؤرخا

  .1954رجل الثورة 

ا عمل أا ال تستهويه كثريا و أكنه يراها متعبة فيقول بلاماته، واليت تشغل حيزا من اهتم يضا بالرتمجةألقد اهتم 

غارسيا وغابريال " ،"مهنغواي رنستأل "ونشر بصحيفة اخلرب ختصص كثريا ففي مطلع التسعينات ترجم ،شاق

خر ترمجة آو  ا ال تستهويه كثرياأال كما نه يرى بان الرتمجة تدر بالكثري من املإف "بيناكالفرنسي دانييل "و "ماركيز 

  .سيا جبار وكان قبل ست سنواتآله كان فصل الرواية 
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  :الرواية ملخص -

النخبة املثقفة يف اجلزائر بعد ساة تعيشها مأهي رواية حتكي  "حلميد عبد القادر" "دينةتوابل امل"رواية 

الدونية من التهميش واىل النظرة  هذه الفئة تعايني، فكانت الفرنس ستعماراالاليت شهدا اجلزائر مع  تقاللساال

ة وكأنه شخصي "ويغراعبد القادر امل"سم ابالتايل فقد اختار صاحب الرواية و . من طرف اتمع هااليت كانت ترمق

 املثقفة اليت متثل "جنات السيدة"ثناء مقتلأحداثه بداية من الصدمة اليت تلقاها أجتسده ومتثله ليحكي لنا مسرية 

طفل صغري  منزهلا عندما كان إىليرتدد  "اويغر املعبد القادر "ثناء احلرب، فكان أزية يف اجلزائر الطبقة البورجوا

صبح يستهوي كل ما حتبه أو ثرا كبريا ا أت ثرأمنط عيشها وبالتايل فقد ت فكارها ويشده كثرياأوكان معجبا ا كثريا ب

ة اليت تعمل على هذه الشخصية اخلطري  "برهوم ولد الشعبة"ومتارسه، يف مقابل ذلك الراوي الثاين الذي حيمل اسم 

تفها على يده فكان مأمور من لقت حأقد  "جنات"،كانت حالمه ولو على حساب غريهأحتقيق طموحاته و 

الرواية عاجلت فعل التمرد الذي تلقته الطبقة  إنوبالتايل يف  ،جرام يف حقهاينت له فعل اإلز يادي عليا أطرف 

  .ذاكآنكانت تنادي به القيادات العليا م تصفية العرق اليت  املثقفة حتت اس

داثها يف مدينة متخيلة ال حتمل اسم مدينة أحة يتخللها اخليال تدور يواقع "توابل املدينة رواية "رواية تعترب

 ا روحهضاعت معاملها، وفقد أمدينة يف  طيبةهو اغتيال لتلك الروح  اليف الرواية  "السيدة جنات"اغتيال  ،فقط

مام سياسة أفازمت  ،ؤالء البورجوازينيه كاتر على ت االستحواذ يف إالية واستسلمت لناهبني ال يفكرون البورجواز 

ا قيم ال أ، وباالستعمار إىلا حنني ألتشويهها وتصويرها ب الوسائلكل جهزة احلكم واستعملت  أالتشويه طالتها 

م ؤالء الضحايا الذين سلبت منهم حيامن ه "جنات"يل فقد كانت عالقة هلا بروح اتمع اجلزائري، وبالتا

يادي قدرة عاشت يف حياة البؤس والفقر أفتموت على . احلاكمة يف اجلزائر يادياألبسبب قرارات تعسفية تطلقها 

اليت كانت عبارة عن دمية حتركها فئة تدعم هذا  "شخصية برهوم"واجلهل، ال حتمل ذرة من الثقافة والوعي وهي
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من طرف تغتال قفة ثنفوس بريئة م جند هنا من و  ، املدينةمبتغاه الذي دفعه للرحيل إىلل حتقيق بالفكر وتؤيده مقا

  .أمن البلد واستقراره شخاص تشكل خطر على أ

ة له حتمل نفس شريرة وعدوانية اكسوالشخصية املع ،"حمفوظ"ة وهي ري نا الكاتب الشخصية املساملة اخلصور ل

يه كل منهما، فنجد إلري الذي آلت صخر املطاف املآلنا يف  ليبني ا على يدهلقت جنات حتفهأ، اليت "برهوم"يوه

من ؤ ي أنجل أك من لحضاا، كان كل ذبالعيش فيأ بالد الثلج لينعم إىله ليسافر اختار الفرار جبلد "حمفوظ"

يف اجلبل  تيبةىل كإاللجوء  انية فقد اختارتالشخصية الث أما"جنات" ال حيدث ما حدث للسيدة على نفسه حىت

 .النفوس الربيئةجرام وزرع الرعب يف قلوب إليف ا ليواصل عمله "بو حفص املكيأمري األ"ليطلق عليه اسم 

  نية الشخصياتب :ثانيا

ال ميكن التخلي عنه يف النصوص الروائية  تعترب الشخصية من أهم مكونات العمل السردي فهي ركن مهم

،كما تعترب العنصر الوحيد الذي يتداخل مع  إىل التحليل يف العامل الروائيواالستغناء عنها فهي متثل مفهوم يشري

    :وتنقسم الشخصية إىل.الزمان واملكان

  :الشخصية الرئيسية -أ

التعبري عنه من أفكار وأحاسيس وتتمتع  اليت يصطفيها القاص لتمثل ما أرادهي الشخصية الفنية 

  .وحرية يف احلركة داخل جمال النص القصصي ،ستقاللية يف الرأيكم بناؤها باالشخصية الفنية احمل

جتسيد معىن احلدث القصصي لذلك فهي صعبة البناء وطريقها  "،برز وظيفة تقوم ا هذه الشخصية هيوأ

  1."حمفوف باملخاطر

                                                           

  .32ص، 1998، )د ط( من منشورات إحتاد الكتاب العرب، ) 1985-1947(تطور البنية يف القصة اجلزائرية املعاصرة : شريبط أمحد شريبط 1
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فعالية كلما منحها القاص حرية جعلها تتحرك وتنمو وفق قدراا وإرادا لذلك هي الشخصية قوية ذات  

سريورة أحداث حتتل مساحة واسعة من الفضاء الكتايب وهي طريقها صعب هلا تأثري كبري على فهي صعبة البناء و 

  .شخصية البارزة حيث يكون حضورها طاغيا فنجدها يف معظم صفحات الرواية

  :الرئيسية يف الرواية نذكرمن الشخصيات و 

  :شخصية محفوظ - 1-أ

يف  " حمفوظ"هي تلك الشخصية احملورية يف الرواية متلك املكانة املركزية يف صنع األحداث الروائية فحياة  

نات السيدة ج"اجلزائرية شاهد مقتل  املدينة تؤكد دوره يف الرواية فهو شخصية مثقفة تسعى إىل إبراز الثقافة

ن السيدة عتربت صالو أ"،ة برجوازية فهي سيد وأعجب حبياا  ،1"مشهد مقتل السيدة جنات طيلة حيايتالزمين "

  .2"سامية، كان يوجد به كتب ست فيه حلظاتتلجنيت على األرض طاملا اخ

كما أنه تأثر باللحن املوسيقي أو املوسيقى الكالسيكية خاصة املوسيقى اليت كان يسمعها يف بيت السيدة 

  3."بعث من شقة السيدة جناتكان هذا اللحن  من"األوبريايل منها اللحن "جنات"

السيدة  "حمفوظ شخصية حتن إىل احلياة املاضية سافر إىل مدريد خوفا على حياته وكذا من قاتل

اليت كتبت مقاال عن اجلرمية   ":وجاء يف الرواية فاصيل حياته، كتب مقاال عن اجلرميةيستعيد تفجعله احلنني "جنات

  .4"قراطيي جبريدة الدميقرتفها ونشرته يف صفحة الرأا

  

                                                           

  29، ص2013دار احلكمة، أمحد ماضي، اجلزائر،دط،  توابل املدينة،: محيد عبد القادر1
  ..71ص: املصدر نفسه 2

  .33ص املصدر السابق،  توابل املدينة ، :محيد عبد القادر  3 
  .188ص: املصدر نفسه 4
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  :برهوم بوسلمان ولد الشعبة - 2-أ

من بداية الرواية حىت  ،ساسية يف الرواية كوا حتتل مساحة واسعة من الفضاء الكتايبمن الشخصيات األ

مسي احلقيقي برهوم وإ(...) أنا القايد  "سم آخر  جاء يف الرواية ، ينشط حتت ا"جنات"، قاتل السيدة اايته

  .1"بوسلمان

وأن تكون القوة احلاكمة وأن ع باخلريات والتسلط على الناس لشخصية تسعى إىل كسب املال والتمتوهذه ا

سافر إىل املدينة ،2"صبح سيدا عليهم وليس خادما عندهمنا ذاهب لكي أأ":سيدا عليهم جاء يف الرواية يكون

تعرف على طبائع الناس كما أن هذه الشخصية تسعى إىل الوصول إىل مستوى  "مالكوفمقهى "وعمل يف 

صحاب الرفعة والشأن واملقام وأن تكون هلا دورا بارزا يف الوسط الذي يعيشه فيه لكن هذا الدور الذي يسعى أ

  .إليه يكون على حساب اآلخرين وذلك من خالل التجرب وفرض الرأي عليهم

  :السيدة جنات - 3-أ

منط حياا كان رفيعا متتاز باألناقة والعيش على الطريقة األوروبية  ،هذه الشخصية هلا دور بارز يف الرواية 

ختالف طريقة تفكريها عن سكان املدينة، حتب قراءة الكتب قافة الواسعة وذلك ال، متتاز بالث"البورجواز"تلقب بـــــ

... كان يوجد به كتب حيثما ألقيت نظرك يف أرجاءه":ذلك لفرنسيني الكالسيكيني ومثال وقصائد الشعراء ا

كتب وأكداس من الكتب ديكور متسق  تعلو املدفأة،  على املكتب اخلشيب اجلميل على الرخامة اليت ،على الرفوف

                                                           

  .130ص املصدر السابق، توابل املدينة ، :محيد عبد القادر  1
  .22ص :املصدر نفسه 2
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من خالل هذا املقطع يتضح لنا مدى متيز جنات بالثقافة الواسعة وتعلقها بالكتب والروايات  ،1"من الروايات

  ...ئدوالقصا

مبجرد  " :تمد روحها من عامل الفن واملوسيقى والقيم اإلنسانية وجاء يف الروايةأن هذه الشخصية تس كما

كان الصالون تدعوين إىل اجللوس للموسيقى الكالسيكية وهي تداعب أر حىت أستمع  ،أن أدخل بيتها

  .2"...أمامها

حنوها أي   يتعرفت على فتاة يهودية تقطن يف نفس احلي عند الواجهة البحرية، وكما أا مل تبد "جنات"

لة احلقد ت ابنة سعيد سكندر مل تنخرط يف محأن جنا أدركت جوزيان بن سوسان ":كراهية أو عداء ومثال ذلك

  .3"طمأنت جلانبهاراهية أو عداء فحنوها أي ك يجتاه اليهود ومل تبد

حزنت ": ارت قواها وأغمي عليها وجاء يف الرواية عز احلرب ابعد وفاة زوجها يف شديدعاشت حزن 

الحقتها   ،سود ألكثر من عامتلك الطريقة البشعة، ارتدت ثوبا أب سيدة جنات كثريا ملقتل زوجها الطيب مراد،ال

  .والسيدة جنات عاشت فرتة صعبة  على مقتل زوجها ،4"كوابيس طويال 

  :أي العامل املثايل املتخيل ومثال ذلك "وتوبياالي"ية كانت حتلم بعامل مغاير وهوشخصكما أن هذه ال

 هل تعرف ما معىن اليوتوبيا يا حمفوظ؟ - 

 .ال أعرفها - 
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هي الالمكان هي عامل مثايل متخيل، أفضل بكثري من العامل  ،اليوتوبيا هي عامل مغاير حتلم به - 

 1."احلقيقي

غتيال لتلك الروح الربجوازية تيال السيدة جنات يف الرواية هو اغفا ،اغتيلتوجند كذلك أن السيدة جنات 

كات تر ستحواذ على لذين ال يفكرون إال يف االلمدينة أضاعت معاملها وفقدت روحها الربجوازية واستسلمت  يف

أملا وآملتين كثرياحتز يف النفس مشاهد حزنت هلا  كانت عبارة عن مشاهد مأساوية  ": هؤالء الربجوازيني ومثال ذلك

  2."س عدميي القيمةاول أناس برجوازيني طيبني إىل أنحت شديد، شاهدت

ية كانت أراضي جزائر  ة تعيش على الطريقة األوروبية يفيف األخري ميكن القول بأن شخصية جنات شخصي

 اجلزائرية اليت ختلت عن فكرة اإلدماج يف اتمع الفرنسي والتحقت بثورة التحرير  ةمنوذج مشرق للطبقة الربجوازي

وختدم  االستعمارلكن ذلك مل يشفع هلا بسبب الفكرة السائدة اليت رسخت يف عقول األهايل بأا عميلة لدى 

  .مصاحلهم

  :سعيد سكندر - 4-أ

كان من مقربني   ، عضو يف حركة الفتياتاألوروبينيحرتام الناس مبا يف ذلك بعض رجل عصري، حيظى با

بارزة قرتح على األمري ماألمري خالد ويروي أهل احلي أنه اقيل  أنه كان من  ": لألمري خالد وجند يف الرواية

  3."متعصب فرنسي أهان النيب حممد

: غمس فيها شارك يف احلرب الكربى وجاء يف قول الساردياة األوروبية وانمباهج احل سعيد سكندر اكتشف

  .4"س منهارمي ككل الزواف يف املعارك امليؤو ادق حيثندربوه على محل السالح واستعماله مث نقلوه إىل اخل "
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األوبريا واملوسيقى  كتشافيكية واليت ساعدته على ا عاش حالة الكرب بعد فقدان عشيقته التش

منكسرا بعد وفاة عشيقته يف حادث سري يف قلب براغ، مكث بضعة  عاد إىل البلد" :ايةالكالسيكية وجاء يف الرو 

  .1"أسابيع يف باريس لكنه عجز عن جتاوز فاجعته

هذه الشخصية حتب العيش على الطريقة العصرية إذ تعترب احلياة يف الدول األوروبية تساوي احلياة يف اجلنة  

أجنبت له زوجته حضرية ثالثة " : ختيار هذه الطريقة يف العيش وكسب املال ومثال ذلكث أبناء على اأنه ح كما

سعيد "،2"ختيار طريقة حياة عصريةسعد م وحثهم على ا ،بنات هن جنات، زينب ومرمي وولد امساه سفيان رضا

  .يفضل احلياة العصرية وكذا العيش يف مدن الثلج "سكندر

 والذين يسخرون منه ويطلقون عليه إسم االندماجمن هؤالء الراغبني يف هل املدينة بأنه واحد اعتربه أ

والدين يسخر منهم عامة الناس بإطالق عليهم  االندماجيرددون أنه أصبح واحد من هؤالء الراغبني يف ": املتورين

  .3"املتورين إسم

قناع ،كان يهدف إلا يوأصبح أوروب دينه، وباع روحهو  هالشخص احلقري الذي أحنرف عن أصل هواعتربو 

يعتقدون أن جمرد إقرتاب نسائهم من احلياة األوروبية يؤدي  ، لكنهم رفضوا إذنمط األورويبالالناس بالعيش على 

  .حتما إىل ضياعهم وخراب بيوم

لحفاظعليها من ل فكتب  هذا األخري كل أمالكه له" بن سوسان" يق مقرب لصد "سعيد سكندر"أصبح 

لقد قررت أن أكتب كل أمالكي على امسك  ": وجاء يف قول السارد  لإلستالء عليهاغرميه الذي يسعى 
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يف هذه الرواية شخصية ختتلف  "سعيد سكندر"األخري ميكن القول أن شخصية  ، ويف1"...ألخلصها من الضياع

زائري لكنهم ها على الواقع اجللطريقة األوروبية وحياول أن جيسدعن الشخصيات األخرى فهو بفضل العيش على ا

  .رفضوا كونه تأثر ا كثريا

  :الشخصيات الثانوية -ب

  :بريجيت: -1-ب

هب إليها وهي الراهبات، اليت كانت تذ وهي صديقة قدمية مقربة للسيدة جنات تعرفت عليها يف مدرسة 

تستمعان لطرب املوسيقى الكالسيكية  على الثامنة ء فكانت كل يوم تزورها يف منزهلاالغناطفلة صغرية لتعلم 

كيف ال ومها اللتان تربطهما هواية حب   "بالسيدة جنات"فكانت هذه الفتاة اليهودية على عالقة متينة 

قتل واملوسيقى والغناء، لقد أرغمت هذه الفتاة على الرحيل وترك البالد وذلك من طرف رجاال هددوها بالالفن

لقرار هذه اجلماعة بالرحيل بعد إخبارها بأن العقيد املسؤول عن  "برجييت"تواألذى إن مل تفعل ذلك، إنصاغ

حيث   ؛"تصفية العرق"قدام السوداء حتت إسمألنه يريد أن خيلص البالد من األ الديكتاتور قد أمر برحيلها، وذلك

الشخص وينقل أخبارها لكبار املسؤولني وهو نفسه  "برجييت"كان هناك شخص جمهول كل يتتبع خطى السيدة

  .الذي سكن شقتها بعد رحيلها

كانت شخصية سلمية تعايشت مع أناس ليسمن بين جلدا   هنا نستخلص بأن هذه الشخصية ومن 

الطائفة ليأيت القرار احملتوم الذي يفصل  هذه اجتاهبكل حب وتآلف غري آة ملا متليه نظرة اآلخرين من حقد وغل 

  .الدونية تالحقهمن الذي ختلو فيه النظرة يف حياا فتشد الرحال وتذهب إىل املكا
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  : جوزيان بن سوسيان -2-ب

، إذ تكونت هذه الصداقة بعد أن علمت هذه "السيدة جنات"وهي فتاة يهودية أيضا تعرفت عليها 

هود، إذ كانت الفتاتني لصراع احملتدم بني املسلمني واليل اال تكن حقدا على اليهوديات يف ظ "جنات"السيدة بأن 

جتلسان يف ساحة املدرسة يتبادالن أطراف احلديث بالعربية وأحيانا بالفرنسية وأخرى بالعربية كانت ترددها  

 على البيانو وأحيانا تعزفان بتؤودة والعزف ،كان يلتقيان يف املدرسة لرتديد القصائد األندلسية،لتتعلمها "جنات"

بفتيات "جنات "الذي دائما ما يربط  الشيءهو  ،ن حب املوسيقى والفنحيث جند هنا بأ حلنا كالسيكيا

فإن جنات  التخلي عنه ففي أي شيء يتواجد اللحن املوسيقي،و جتاوزه أ ألمر الذي ال ميكنهاوهو ا ،يهوديات

  .ولو على حساب كرامتها ومسعتها ليهتشق الطريق للوصول إ

هود وهو ما يندرج الذي كان يربط املسلمني والي واالنسجامم ومن هنا نتوصل إىل رابطة األخوة والتفاه

ش على التحرر واليت اليت تعي املنافية هلذه الطبقة  وهو األمر الذي مل يتقبله الفئة "التعايش السلمي"حتت اسم 

  .على احلافةة واإلساءة للوطن فتعرضت  للتهميش واإللقاء ا باخليانإمت

  :إسماعيل بن سوسان-3-ب

بعد العالقة اليت ربطتها  "سعيد سكندر"وهو تاجر يهودي مشهور تعرف عليه  "جوزيان "لد السيدةهو وا

يف مساعدته باحملافظة على أمالكه من الضياع، وهو القرار  "سعيد سكندر"لقد قام  ،"جوزيان"مع  "جنات"ابنته 

ام بني األهايل واليهود فكان صراع واحتدة عام األربعني فتكون هود من ممتلكام بعد هزميالذي جاء لتجريد الي

املنقذ له حيث كتب مجيع أمالكه على امسه إىل حني  دئة األوضاع احلاصلة آنذاك وبعد عودة  "سعيد سكندر"

  واسرتجاعه له، "سعيد سكندر"الياهود إىل صف املواطنة استعاد بن سوسان جنسيته واستعاد أمالكه بعد تنازل 
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يعمل عليه بعد القرار الذي  االستحواذطي كان شريك له فيه الذي أراد رجل مال البارو كما استعاد الليدو وه

  .هود إىل مرتبة األهايل واسرتجعوا حقوقهمليغرق يف خيبته بعد عودة ا على جتريد اليهود من ممتلكام لكنه

  : سفيان رضا -4-ب

 اخلارج من أجل أن ينعم حبياة كرمية وال حيدث، قام والده برتحيله إىل "لسعيد سكندر"وهو اإلبن الوحيد 

ه الوحيد أنه من الفئة املثقفة ومن الطبقة البورجوازية اليت لطاملا له نفس املصري الذي تلقاه والده، الذي كان ذنب

ان رضا ذو شعر رقيق وعينان لقد كان سفي ،تأثرت باجلنس الغريب واختذت طريقة عيشهم منط حليام

ويلة لقب باملاريكاين كان دائما ما يرتدد على املسرح ملشاهدة األفالم األمريكية املولع ا وأفالم قامته ط،نزرقاوا

مر الذي  جعل ثهم عليها األحي "سعيد سكندر"ان والده الوسرتن، لقد انتهج احلياة العصرية وهي احلياة اليت ك

الذين وضعوه يف  قائمة الغري مرغوبني م فهذه الفئة بالنسبة هلم متثل  "البصاصني"فيان رضا حتت أنظار س

وهو األمر الذي جعل والده يسفره إىل اخلارج حىت ال يلقى حتفه عىب يد الفئة  ،هايلاألاألقدام السوداء وليس 

ي ه القدر يف املكان الذليضع ،املعادية هلم وحىت  ينعم باحلياة اليت لطاملا متناها والده لكن الظروف أبت غري ذلك

طراف فمن الناحية بة األشخصية متجاذومن خالل شخصية سفيان رضا جند بأا  ال ميثله بالنسبة له وال خيدمه،

شخصية متشبعة بالثقافة الفرنسية وحتمل صفات شكلية أوروبية أما من ناحية األصل والعرق  الفيزيولوجية والنفسية

لكن اجلهة  لى حب الوطن والتضحية من أجله إن حتتم األمر بذلك،وعاشت عفهي الشخصية اليت كربت 

  .ذلكطريقة عيشهم بالطريقة اليت رأوها مناسبة ل ممارسةاملعادية مل ترتكهم يف 

  :الشيخ حمودة -5-ب

من املوت  ية ضد قوات اجلنرال الفرنسي، وجناهو رجل فقد رجله اليسرى خالل احلرب يف معركة ضار 

بفضل ابن عمه الذي كان يطلق النار من بندقيته، لقد كان يوميا يزور حمطة القطار اليت توقفت عن العمل منذ 
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ملا انتهت احلرب زار مسؤول سياسي الشعبة فوعد محودة بأن  "، ر عودته حممال برجله اإلصطناعيةزمن بعيد ينتظ

، كما وعد سكان الشعبة بعودة القطار الذي توقف بسبب يرسل له رجله اإلصطناعية حال عودته إىل املدينة

لكن هذا الوعد الذي وعده به املسؤول مل يكن إال كالم قيل ال أكثر إذ أنه يف كل  1"ظروف احلرب ضد الغزاة

يوم يعود إىل منزله حامال أذيال اخليبة إال أن ألقى حتفه قبل أن يرى ذلك اليوم الذي لطاملا حيلم به، وينتظره 

جتاه ال زال حيمل بذور األمل ا محودة هي شخصية صامدة رغم الظروفنوات ومن هنا جند بأن شخصية لس

تلك  ابل الذي ال حيمله شبشعبة كما كانت يف السابق وهو األمالسلطة وتغيري الظروف حنو األفضل وعودة ال

هو الذي مل يتحصل على صيبت رحله وبرتت خالل احلرب و ف والشيخ محودة أكي  "برهوم"القرية ومن بينهم 

  ه يف حياته، ويكابد يومياالعجز الذي يعيشه  ةحقوقه املشروعة أو حىت تعويضه برجل اصطناعية ختفف عن محود

  :السيدة زولي -6-ب

إىل حياة اون والفسوق والقيام بأعمال ال   نزل سان مارتان وهي شخصية تشريهي املرأة اليت تعمل يف

احلياة املاجنة مل يكن برهوم متعود  هاته ، لكن"برهوم"أخالقية جتلب الربح وهي احلياة اليت لطاملا حيلم العيش فيها 

لى املال والعيش يف الطريق بالذهاب للمدينة للحصول ع اختار هذلكن يف مقابل ذلك فإنه ا عليها يف الشعبة،

معها فساعدته على اإلطاحة بالرجل الذي كان يأخذ أمواهلم  اتفاقيربم  "برهوم"األمر الذي جعل   اهية، الرف

ل منها حييك فكان ك "شكشك"و "سايح عويف"فيتلقوا معاملة سيئة باعتباره مدير للنزل، كما أدلته على  مكان 

  .جل مصلحته وفائدته مؤامرة مع اآلخر من أ

ا يريد أن حيقق أهدافه فكل واحد منهمكانت متكاملتني   "زويل وبرهوم" وهنا جند بأن الشخصيتني

لقيم جبل األفعال املشينة اليت ل "برهوم"ساسي الذي قاداحملرك األ "زويل"الذي جعل من  وطموحاته ، الشيء
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علها النقطة  ج "سان مارتان"وكوا موظفة يف مدخل نزل  "زويل"وبالتايل فمكانه  ،تكبها يف حق الناس األبرياءار 

ستفادا منه مقابل ا إىل أهدافه اعده وشجعه للوصولس عتبارها الشخص الذيبا "برهوم"الفاصلة يف حياة 

  .بطريقة ما

  :رنوالسيد آ-7-ب

اربه يف لقاه أقالشخص الذي تبىن طفل صغري عندما أصحاب الطبقة الربجوازية واملثقفة، هو هو رجل من أ

من  حتضانه داخل عائلته واعتربه فردفأل سيء على العائلة حيث قام باعتربوه لعنة و الشارع بعد موت والديه وا

سيده الذي  ، وهو اآلخر ال يستطيع خيانته فهووعندما كرب أصبح خادم له يثق فيه له حياة كرمية، العائلة ووفر

رتدائه للبدلة وطنه واحول خيانة " شكشك"أنقده من وحل الشارع وهو الذي اخربه بالسر الكبري الذي حيمله 

سافر إىل اخلارج هو وعائلته وترك خادمه حيمل  "آرنو"لكن السيد  ،"آالن بول جريي"الزرقاء وكان عميل للنقيب 

ففي هذا  ،السر الذي لطاملا احتفظ به يف قلبه كما تركه أيضا يكابد أمل فراق حبيبته وابنته اليت سافرت معه

فكارنا بأا شخصية شريرة لشخصية اليهودية ليست تلك اليت تبينها عقولنا  وأهذه ا ب أن السياق يبني لنا الكات

واحلب والعطف إجتاه الناس ولو أم  فهما أناس حيملون صفات اخلري ،وإمنا العكس عدائية إجتاه أبناء البلد احملتلو 

  .من بين جلدم اليسو 

  :الخادم -8-ب

سلفنا الذكر سابقا عندما كان طفل صغري، وهو الذي تشبع كما أ  "أرنو"تبناه السيد  وهو الشخص الذي

بثقافتهم وتأثر بأسلوب حيام وأصبح شخص منهم، لكن ذلك مل مينع بأن يكون ذلك الشخص الذي ترىب 

ه، لقد  وجعل من نفسه عميل ضد مصاحل بالد ،حب الوطن وعدم املساس وية وطنه وعدم اخليانة فطرة على

قة سرية مل يبح ا كال الطرفني لآلخرين فكان مبثابة بطل يف عيين الوهي ع سيده مع ابنةكان على عالقة محيمية 
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فرتكته ،فتاته فهو الشخص الوحيد الذي ميكنه أن يشبع رغبتها ونشوا، األمر الذي جعلها حتزن كثريا  لفراقه 

صبح هذا اخلادم قتله فأمب "شكشك"حيث تلقى ديد من ؛ طري األمر الذي جعله رهني حياتهحيمل السر اخل

رتسمت يف تقاسيم وجهه جتاعيد البؤس أن كرب وأصبح رجل طاعن يف السن فاحيمل يف قلبه كابوس املوت إىل 

فال يوجد هنا من حيميه  عليه شكشك رصاصة تنهي حياته وهو أمام املرسى،واخلوف من اللحظة اليت يطلق 

  .وينقذه من املوت كيف وسيده سافر إىل اخلارج

  :بنية الزمن -ثالثا

يعد الزمن من العناصر اليت تشكل البنية الروائية كما يعترب أحد املباحث املكونة للخطاب لروائي فال وجود 

فهو مبثابة العمود الفقري الذي تقوم عليه الرواية  "لنص دون زمن  إذ يؤثر على العناصر األخرى وينعكس عليها،

و بالنسبة إلينا النافذة اليت فه واالختاذيلة اليت يستخدمها السارد يف توصيل واحملور الذي ترتكز عليه لكونه الوس

  1."طل منها على الروايةن

ترثي حلال  على إيقاع احلنني الدائم مبدينة اجلزائر فالرواية ،تعود إىل املاضي "توابل املدينة"اث رواية دحإن أ

  .الربجوازية اجلزائرية اليت عرفت مصريا خميفا بعد االستقالل

رة ملرحلة واليت مث فيها تسجيل عداوة مستم "محد بن بلةأ"الرواية خالل مرحلة حكم الرئيس  حداثوتدور أ

  .االستعمارراد التاريخ الرمسي طمسها بسبب ما متثله من نضال ثقايف وفكري ضد أ ما قبل  الثورة، إذ

واحلذف واخلالصة واملشهد  االستباق واالسرتجاعساسية وهي سنتطرق يف دراستنا هذه على عناصر أ

  .والوقفة
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  :ستباقاال- 3-1

وقوعها، أي ستشراق األحداث مل حين زمن هو إ"ستباق يتمثل يف سرد حدث الحق أو ذكر مقدما اال

أي القفز إىل املستقبل من خالل خمتلف اإلشارات ؛1"يت يف املستقبل أي سبق األحداثاإلشارة إىل أحداث ستأ

  .حداث أو أفعال يف املستقبل أوالتلميحات اليت يوظفها السارد واليت تعمل على اإلفادة بإمكانية حتقق 

 ":االبتدائيةاال الزمين للقصة عتمادا على موقع املفارقة الزمنية من تصنيف االستباق ا "جينيت"وجند عند 

أي املدة  ستباق سعتهاألساس ميز بني اال ستباق وعلى هذا واال االرتدادي جمموع السياق الذي يتفرع منه أ

خمتلط بعض سعته داخل  الزمنية واستباق االبتدائيةالقصة داخل جمال  انغالقهيستغرقها من انفتاحه إىل الزمنية اليت 

  .2"وبعضها خارجه االبتدائيةاال الزمين للقصة 

خمتلط،  الداخلي ،اخلارجي و :قد ميز بني ثالث أنواع من االستباق وهو" جريار جينيت"هنا جند أن ومن 

ستباق يف الزمن بشكل كبري وإمنا نادرا ومن فإن السارد مل يوظف تقنية اال" رواية توابل املدينة"لكن املالحظ يف 

مثلهم تلك اخلربات ليست  االستقاللوأمتتع بفضائل  لسأذهب إىل املدينة لكسب املا... ":أمثلة ذلك نذكر

باق داخل الداخلي است االستباقسارد هنا وظف ال،3"وحدهم، أنا ذاهب لكي أصبح سيد عليهم وليس خادما

  .االبتدائيةزمن القصة 

اليت  االصطناعيةورجلك  ،وسنرسل لكم القطار الذي تنتظرونه منذ سنوات طويلة ": ويف سياق آخر يقول

  .4"وعدك ا املسؤول
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ومه على أنه شاهد السيدة جنات وهي تالحقه يف ن "برهوم"عن اجلرمية، وصلين  بعد مرور ثالثني عاما

  .1"شكل كابوس يتكرر كل ليلة

وذلك  إال بشكل نادر،يظهر االستباق فيه مل،"رواية توابل املدينة "ن الراوي يف ا بأسابق الذكر كما أسلفنا

سابقة حدثت يف فرتة عة السرد يف الرواية، فاملتتبع والقارئ للرواية جيدها عبارة عن سرد ألحداث راجع إىل طبي

ستذكار فقط لألحداث اليت جرت يف املاضي ومن هنا ميكننا وبالتايل فهي عبارة عن ا ، زمنية من تاريخ اجلزائر

  .حملتوى الروايةستباق ألنه خادم وظف عنصر االسرتجاع على حساب اال القول بأن الراوي

  :االسترجاع - 3-2

كتشافها من خالل ملستقبل وهذه األزمنة ال ميكننا ا ا فلكل رواية أزمنة أو زمن حيركها املاضي، احلاضر،

  .الغاية منه لريوي للقارئ فيما بعد ما وقع من قبل ،سياق النص

ة تعارف بني القارئ وسيل" محيد عبد القادر"ختذ الرواية حيث ا سيطر االسرتجاع على كامل ثنايا

  :اث ماضية واالسرتجاع أنواع جندهايقة هذه الرواية أحدوشخصيات الرواية فحق

  : استرجاع داخلي-أ

ية حلدث قريب وقع يف بداية اسرتجاع السارد أو الشخص: اسرتجاع السارد ألحداث تكون يف بداية القصة

ذكرياته وأحداث تكون يف أول الرواية حىت السارد يسرتجع أي  ؛2"وقد تأخر تقدميه يف اخلطاب السردي، القصة

  .ميكن من الرجوع إىل املاضي والربط بني هذه األحداث

يف ذلك املساء القائم الذي شهد مقتل السيدة جنات بعمارة  ":من االسرتجاعات الواردة يف الرواية

  3."يزايب ولبيتها يف دقائق معدودةالبورجوازيني جلي سان كلو قطعت املسافة الفاضلة بني حانوت عمي إبراهيم امل
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فيه مقتل  ذكر ذلك اليوم املشؤوم الذي شاهديت "اويحمفوظ عبد القادر املغر "طع جند أن ويف هذا املق

يد ميالدها فصدم السيدة جنات والذي كان متلهفا لرؤيتها وتغمره سعادة قصوى لقضاء وقت معها مبناسبة ع

  .تحرك فيها ساكنبرؤيتها جثة ال ي

شربت اخلوف من  :عرب حليبها، نعم وف أمي انتقل إيلخ ":أمثلة الرجوع إىل املاضي يف هذه الرواية من

سايت أم وهي تتهاوى وحتتضر، خوف آخر ينضاف ويعمق "السيدة جنات"ثدي أم كانت ترجتف مث شاهدت 

هنا يسرتجع اللحظات فالسارد  ؛1"...فغاين وهو يقتل روائيا يدعى الطاهر أوخلوشيد األر شاهدت بعد سنوات 

ليمة اليت مرت عليه يف صغره واخلوف الذي عاشه إذ حزن على موت كل من السيدة جنات وصديقه الطاهر األ

  .أوخلو

ولدت قبل األوان يف وقت غري  ": وجند مقطعا آخر يتجسد فيه اسرتجاع ملاضيه هي أيام من الصغر

عادة  وقيل أنين بقيت أصرخ على غري ي أثناء والديتمحلت اخلوف مع(...) ة كما مسعتهم يرددون مناسب البت

زقة تدم الذي كنت أمسعه قادما من األواستمر بسبب وابل الرصاص احمل... املواليد اجلدد، امتد صراخي طويال

  .2"...الضيقة

يف املقهى فهو  "برهوم"وهو يتذكر املعاكسات اليت كان يقوم ا  "حمفوظ"استذكار آخر من طرف السارد 

كان برهوم يشاهد تلك املعاكسات وهو جالس   ":حياول التسلط عليهم وأن يصبح زعيما عليهم وجاء يف قوله

يتبادل أطراف مع رواد املقهى، ويتكلم معهم بصوت عال كأنه  من طلوع النهار إىل الثامنة ليال،عند الكونتوار، 

  .3"...مل يغادر الشعبة

                                                           

  .185-184ص املصدر السابق،توابل املدينة، :  محيد عبد القادر 1
  .184املصدر نفسه، ص 2
  .172املصدر نفسه، ص 3



   رواية توابل المدينةتجليات البنية السردية في                                    : الفصل الثاني

 

62 

 

يتذكر جرميته وسريدها لزوجته سكينة حيث أصبحت بالنسبة له كابوسا يالزمة كل ليلة   "برهوم"وجند 

  .طعم النوم والراحة  وأفقده

كنت يف غرفيت أنتظر عودة والدي ملا استمعت أول مرة للحن ": داخلية يف الرواية كقوله وجند اسرتجاعات

  1."(...)كنت حزينا وخائفا على والدي دري حينها  مسامعي كان قادما من حيث مل أكن أأوبريايل يصل 

واليت كانت  "السيدة جنات"حلان املوسيقية اليت كان يسمعها يف بيت أليتذكر ا "حمفوظ"يف هذا املقطع 

  .تؤثر فيه كثريا ويسرتجع الذكريات اليت كان يقضيها يف بيتها

يف عيين احلياة  اسودتحزنت كثريا ملوت الطاهر،  ": يسرتجع بعض الذكريات يف قوله "حمفوظ"وجند أيضا 

أن  فقررت مغادرة البلد، اهلجرة بعد ايل فكرة النجاة جبلديبب أين املفر؟ خطرت...فجعلت رائحة الدم ختنقين 

وهنا يتذكر صديقه  ،2"(...)سكندر بقتلي  "السيدة جنات"تل بق" بوسلمانبرهوم "أضحت حيايت مهددة هم 

  .ينيه حيث حزن عليه حزنا شديداع موالذي قتل أما

ركبت طائرة خاصة باملغادرين للبلد دون رجعة مثلي وأنا أمتطي الطائرة مسعت  ":ويف مقطع آخر من الرواية

فردت األم ال أدري يا بنييت، فسألت الفتاة جمددا (...) طفلة يف العاشرة تسأل والدا هل تعود يوما ما يا ماما؟ 

حمفوظ يتذكر األيام اليت غادر فيها البلد دون رجعة  ؛3"...ي؟الليمون اليت غرسناها العام املاضومن يعتين بشجرة 

  .واحلزن يغمر قلبه هو واألشخاص الذين كانوا برفقته
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  :االسترجاع الخارجي-ب

حيث يسرتجع السارد أو  سرتجاع الداخلي،جاع خيتلف عن النوع األول وهو االوهذا النوع من االسرت 

اسرتجاع السارد أو الشخصية حلدث بعيد وقع قبل بداية "حداث البعيدة وقعت قبل بداية القصة هو الراوي األ

  .وهذا النوع من االسرتجاع يلجأ إليه الكاتب مللء فراغات زمنية تساعد على فهم مسار األحداث؛1"القصة

 من االسرتجاعات اخلارجية فالسارد قام بعملية إيراد حيث سابق ومن خالل تفحصنا للرواية جندها تتضمن الكثري

عن طريق العودة إىل حدث خارج عن الرواية أي أنه حتدث عن حياة الشخصية اسكندر بعد وفاة عشيقته يف 

مكث  ة عشيقته يف حادث سري يف قلب براغعاد إىل البلد متكسرا بعد وفا "حادث سري وذلك من خالل قوله 

  2."(...)يع يف باريس لكنه عجز عن جتاوز فاجعته بضعة أساب

قام بعملية اسرتجاع عن حياة سعيد  "محيد عبد القادر"ومن خالل هذا املقطع نستطيع القول بأن 

ه هي توظيف ته ومن العالمات اليت تدل على االسرتجاع واليت يوظفها السارد يف روايتبسكندر وسبب حزنه وكآا

  ...يذكر لك توظيف أفعال التذكر مثل، أذكر،كانت، كان، إضافة إىل ذ  الزمن املاضي مثل كنت،

كان رفاق سعيد سكندر يتحلقون حول نفس الطاولة ": ههذا النوع من االسرتجاع قول وجند كذلك يف

الواقعة عند مدخل مقهى مالكوف على اليمني، حيث نافذة مشرعة يعرب منها الضوء كان بينهم الربجوازيني الذين  

  .3"(...) يفعل مل كانوا ينادون باملساواة قبل احلرب، بعضهم التحق بالثورة والبعض اآلخر 

سكندر ورفقائه الربجوازيني الذين كانوا ينادون للمساواة واحلرية ارد سعيد ويف هذا املقطع يستذكر السا

  .والتحاقهم بالثورة
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ثايل املتخيل وهو عن عامل اليوتوبيا وهو العامل امل "السيدة جنات"يسرتجع ذكرياته مع  "حمفوظ"وجند أيضا 

عشوائي فهي عامل خال من الشر وقد صبح الكائنات تتصرف بشكل ، فبدوا تأفضل بكثري من العامل احلقيقي

صباح يوم صيفي مشمس  "السيدة جنات"لك اليوتوبيا اليت طاملا حدثتين عنها وقع إحساسي بت ":جاء يف الرواية

على شاطئ البحر ممددا  ،ها أنا اآلن أرى تلك اللحظة جمددا أشعر ا أحتسسها أغمض عيين أرى نفسي صغري

  .1"(...)على الرمل 

 "سكندراسعيد "س واخلوف على كل من لك اسرتجاعا حيث يتذكر مالمح اليأآخر جند كذيف مقطع 

اته رهوم بوسلمان واستفزاز هم يتعرضون ملضايقات ببدأت مالمح اليأس تظهر على حمياهم و ": ورفاقه وجند يف قوله

عني البعض إىل فعال يف أرها، وينزل عليهم باألكاذيب اليت حولتهم ح عويف حبذافاملتكررة كان ينفذ ألوامر ساي

  2."بالدخونة وأعداء جدد لل

وذلك  "السيدة جنات"يتذكر ويسرتجع أحداث اليت قتل فيها  "برهوم" يضاستذكارات أوجند من بني اال

أمسكت اخلنجر بينما وضع شكشك يده يف درج آخر وأخرج منه حزمة من :فيقول"شكشك"تنفيذا ألوامر 

تناولتها منه وأدخلتها بصعوبة يف جيب معطفي، مث ضت من مكاين وغادرت الفيال األوراق النقدية، أعطاها يل 

  3."حتت مطر كان ينهمر غزيرا

ليمة اليت كانت تطارده يف كل مكان بعد يسرتجع الذكريات األ "رهومب"ومن خالل هذا املقطع نالحظ أن 

أنا من قتل السيدة جنات، نعم أنا من غرس  "يف صورة سيئة فكرهها كرها شديدا،  "سايح عويف"أن قدمها له 
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يف صورة شيطان، كرهتها فتكونت يل رغبة ملحة  "سايح عويف"سكينا حادا يف بطنها فقتلتها بعد أن قدمها يل 

  .1"(...)يف غرس اخلنجر الذي سلمه يل 

رت ا كل من سرية واالجتماعية اليت مالراوي إطالعنا عن بعض الظروف األيف االسرتجاع اخلارجي حياول 

حماوال السعي إىل إصالحها واهلدف من هذا االسرتجاع دفع امللل عن القارئ لكي ال يبقى  "حمفوظ وبرهوم"

رد حيوم حول البطل لوحده بإقحام شخصيات جديدة لنماذج من اتمع فيساعد القارئ على فهم أحداث االس

  .وتفاصيل الرواية

يس يذكرين باحلي الذي ولدت فيه قررت مث أن حي الفاب ":اردسرتجاعات اخلارجية جند قول السومن اال

  .2"...رادبه بعد أن طفت يف عدة مدن عشت يف أمسرتدام مث يف باريس اليت غا اإلستقرار

عاش معهم وقضى  نالذيالذي ولد فيه وكذلك األشخاص يتذكر احلي ن السارد ملقطع نستنتج بأيف هذا ا

  .طفولته معهم

  :آليات تسريع السرد -ج

تسريع النص السردي لتتقلص يف فرتة زمنية حمددة كما الزمين يوظفها الكاتب ل من تقنيات السرد  هو تقنية

  .على تقنيات خمتلفة منها احلذف واخلالصةتقوم أا 

  : الخالصة -1-ج

إنه ".... يف مجلة واحدة، أو كلمات قليلة) سنوات أو أشهر(طويلة  سرد أحداث ووقائع جرت يف مدة

  3."حكي موجز وسريع وعابر لألحداث دون التعرض لتفاصيلها يقوم بوظيفة تلخيصها
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املعىن من سياق الكالم أن اخلالصة تعترب ملخصا ألحداث ووقائع حدثت يف فرتات قد تكون طويلة أو 

  .أسطر وبشكل خمتصرقصرية يذكرها السارد يف بضعة 

بعد مرور ثالثني عاما من ":يف مواضيع نذكر منها قول السارد" توابل املدينة"وتظهر هذه التقنية يف رواية 

  .1"(...) د السيدة جنات وهي تالحقه يف نومهشاه "برهوم"اجلرمية وصلين أن 

السيدة "قاتل  "هومبر "حداث قد جرت يف سنوات كثرية وذلك أن طع خلص أفالسارد جنده يف هذا املق

  .يف منامه وأصبحت بالنسبة له كابوساأصبح يشاهدها  "جنات

مقهى عن هى النجم، عند غروب الشمس كان عبارة بعد أسبوع قصدت مق ": وتلخيص السارد يف قوله

يسرد لنا املدة الزمنية اليت عاشها يف  "انبرهوم بوسلم"وهنا جند  2"ذي معمار خليط بني األندلسي واألورويب

  .املدينة

  :الحذف -2-ج

قائع وأحداث فال يذكر من و  فيهاوهو حذف فرتة طويلة أو قصرية من زمن القصة وعدم التطرق ملا جرى 

عنها السرد شيئا حيدث احلذف عندما يسكن السرد عن جزء من القصة أو يشري إليه فقط بعبارات زمنية تدل 

  3).ومر أسابيع مضت سنتان(احلذف من قبل على موضع 

مل عبارات مثل مرت سنوات، بعد احلذف يعين أن يقفز الروائي على مرحلة من املراحل الزمنية وأن يستع

  :وينقسم احلذف إىل أنواع منها ...زمنية مدة
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  :الحذف الصريح* 

وذلك من  ،وإذا تأملنا يف روايتنا جند هذا النوع من احلذف ،وهو فرتة زمنية حمذوفة يعلن عنها السارد

  :خالل اإلشارات الزمنية الظاهرة يف الرواية

س بالص يب نزل رجالن من سيارة ديا االتصالنقالب عاود بعد مرور سبعة أشهر من وقوع اال" 

ليها وأا مدة زمنية باإلشارة إية مل يصرح ا واكتفى عتمد الروائي على حذف فرتة زمنويف هذا املقطع ا؛1"سوداء

  .وهي سبعة أشهر االنقالبحدث فيها 

  :الحذف الضمني *

ي من فرتة زمنية إىل فرتة زمنية أخرى ال حيدد لنا الوقت الذي النوع من احلذف ينتقل بنا الراو  يف هذا

قطعت املسافة الفاصلة بني حانوت عمي إبراهيم امليزايب وبيتها  ":استغرقته هذه الفرتة، وجاء يف الرواية قول السارد

  .فالسارد حيذف فرتة قصرية تقدر بالدقائق وهي مدة مل يصرح ا ؛2"يف دقائق معدودة

سكندر، سنوات اما زلت أستعيد تفاصيل ما جرى لوالد السيدة جنات، سعيد ":وجند حذفا آخر يف قوله

  .مل حيدد لنا السنوات اليت مرت على وفاة ابنتهيف هذا املقطع الراوي ؛ 3"تل إبنتهوفاته متحسرا على مق قليلة قبل

مل هنا حذف فرتة زمنية  ؛4"...كانوا يأتون إىل املقربة منذ بضعة أسابيع": وكذلك جند حذفا آخر يف الرواية

ية  ث الرواية ذات أمهعتبار جل أحداالراوي وظفه احلذف بنسبة قليلة بامن خالل ما سبق نستنتج أن .يذكرها 

  .كبرية ال ميكن االستغناء عنها يف بناء أحداث الرواية
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  :تعطيل السرد-د

  :المشهد -1-د

يتوقف السرد ويسند السارد الكالم للشخصيات، فتتكلم "يقصد بتقنية املشهد املقطع احلواري، حيث 

 ؛1"احلالة يسمى السرد املشهدي يف هذه ،دون تدخل السارد أو وساطتهبلساا وتتحاور فيما بينهما مباشرة 

من خالل أشكال معىن أن املشهد هو عبارة عن متثيل للتبادل الشفاهي أي تبادل الكالم بني الشخصيات وذلك 

  .واحملادثة االتصالوتقنيات منها 

  وين رايح يا برهوم؟":وجاء يف الرواية 

  .الغربية فأخربته دون تردد وهو ينظر جهة طريق املدينة من الناحية

 .إىل املدينة يا شيخ محودة - 

أنت كذلك تغادرنا الواضح أنه لن يبقى يف الشعبة سوى الشيوخ والعجائز لو يستمر الوضع على هذا  - 

 .2"احلال

واملالحظ على هذا املشهد أنه قد عمل أحداث نوعا من التساوي بني زمن احلكاية وزمن احلكي 

الذي بني برهوم وشيخ محودة وكان هذا احلوار عبارة عن نقاش حول باإلضافة إىل أنه عمل على تصوير احلوار 

  :ذهاب برهوم إىل املدينة وجند كذلك

 هل تعرف ما هو أمجل شيء يف فرنسا يا حمفوظ؟ " - 

 - ا قائالأجا: 

 .3"باريس:نعم - 

                                                           

  .94حتليل النص السردي تقنيات ومفاهيم،املرجع السابق، ص: حممد بوعزة1
  .23املصدر السابق، ص محيد عبد القادر، توابل املدينة،2
  .25املصدر نفسه، ص 3
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 لفقراء على األغنياء فقد عمل هذا املشهدحول ثورة ا "سيدة جنات وحمفوظ"ويف هذا املقطع حوار بني 

  .على فتح اال للشخصيات لعرض وجهة نظرها

  :ويف مقطع آخر جند

  :قالتصاحبة النزل على أريكتها جمددا و جلست 

 مليح روح ريب يسرتك - 

 وسألتها - 

 .أريد معرفة مكانه اآلن - 

 من؟ - 

 .شيحة - 

 .1"هو نائم ال ينهض إال بعض منتصف النهار - 

هذا املشهد احلواري كان لديه الدور الكبري يف إجناز وظيفة أساسية وهي تصوير احلوار الذي دار بني 

  ."شيحة"حول املكان الذي يتواجد فيه  "وبرهوم"صاحبة النزل 

  :الوقفة -2-د

ما حيدث من توقعات وتعليق للسرد بسبب جلوء السارد إىل الوصف واخلواطر ":د بالوقفة هييقص

تقوم واملعىن من هذا التعريف أن الوقفة ؛ 2"فالوصف يتضمن عادة انقطاع وتوقف السرد لفرتة من الزمنوالتأمالت 

ن بسبب جريان الوصف أو احلوار ستعمال الوصف والسرد أو هو توقف جمرى الزمعلى مجلة من التأمالت وكذا ا

  .فيه

                                                           

  .83املصدر السابق، ص دينة،محيد عبد القادر، توابل امل1
  .94املرجع السابق، ص حتليل النص السردي تقنيات ومفاهيم،: حممد بوعزة2
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أي أن الوقفة تقوم على الوصف إذ يعتمد عليه الراوي يف روايته فالوصف يقتضي عادة إنقطاع السريورة 

بقيت أحدق يف أرجاء الصالون، شاهدت الطاولة الدائرية والكراسي الفاخرة احمليطة ا ": الزمنية وجاء يف الرواية

  1"..والبيبلوات وبعض صور زمن احلرب واملكتبة املليئة بالكتب الدة والدبسرت املزينة باألطباق

نا مبعلومات عن اإلطار الذي جتري رية فهو حياول أن يفيدتفاصيله الصغصالون بكل الفالسارد يصف لنا 

ط سلطته عليها، ليسرتجع على رص الشمس حنو كبد السماء، أخذ يبسزحف ق ": فيه األحداث ويف مقطع آخر

ا شعتههنا يصف لنا قرص الشمس وهلب أ2؛"...أتوقف عن التدخني فضائها هلب أشعته بشدة بدأت أتعرف ومل

  .رقاليت كانت بشدة حىت تع

ب الشارع من الصباح استيقظت باكرا، أيقظين صخ يف": يف قوله وجند كذلك السارد يصف لنا الشارع

  .3"...يانضجيج السيارات وأصوات الباعة املتجولني وصلتين حركة املارة املتوجهني إىل شارع الدوق دورل

شويق القارئ مما سبق ذكره نستنتج أن توظيف املشهد غالبا ما يكون من أجل كسر امللل والرتابة وت

  .حداثللوصول إىل اية األ

رة أكثر فأكثر كما أما الوقفة تقوم على جمموعة من املواصفات وكان ذلك من أجل توضيح للقارئ الصو 

 .أحداث الرواية عمل على تطوير

 

  

  

                                                           

  .155ص توابل املدينة، املصدر السابق،: محيد عبد القادر1
  .151املصدر، نفسه، ص 2
  .76املصدر نفسه، ص 3
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  :بنية المكان-رابعا

ستدعى من النقاد هلا اليت تيعترب من املظاهر اجلمالية يلعب املكان دورا حيويا يف الرواية العربية املعاصرة ،ف

توابل "  عامل النص الروائي يف روايةإىلالعرب وعلماء اجلمال واالهتمام به وتقصيه ودراسته،فعند ولوجنا 

اكتشفنا أصنافا عديدة للمكان وكل حسب داللته وتأثر الشخصيات عليه وتأثرها به،ونظرا الختالف "املدينة

  :ىل إالذي قسمه " محيد عبد القادر "الروائيني يف تقسيمه فاعتمدنا حنن يف دراستنا على تقسيم الروائي 

  األماكن المفتوحة -أ

ختالفات يف شكلها املباشر مع اآلخرين، وقد ختضع ال تصالمنفتحة على الطبيعة تسمح باال األماكنهي 

  .من رواية ألخرىمتنوعة جعلها سي نفرضه طبيعة تكوينها، مما اهلند

والتحرر، فهي ترتبط باملكان املغلق  باالتساعتلعب األماكن املفتوحة دورا مهما يف الرواية، وذلك أا حتي 

، وقد ينطلق من املكان املفتوح وصوال على املكان املغلق ارتباطا وثيقا وحلقة الوصل بينهما  هو اإلنسان إذ

هلا .. .حاولنا من خالل دراستنا هلذه الرواية رصد أكثر األمكنة املفتوحة فيها فكانت املدينة والقرية وشوارعها

  : كنة مرتبطة بالشخصيات وتتفاعل معها، ومن بني هذه األمكنة نذكرعتبارها أمدالالت عميقة با

  :المدينة - 1-أ

ماكن املفتوحة مل تعد جمرد مكان لألحداث بل جتاوزت ذلك فمن الناحية االجتماعية تعد ذات  من األ

تشكيل صورة  كثافة سكانية وكانت سبب يف مظاهر كثرية ومشكالت نفسية واجتماعية، استغلها الراوي يف

كنت أنط فوق الربك املائية ": ويتجسد ذلك يف قولهدينة رمسا دقيقا ،لقد رسم لنا الراوي هذه امل. املدينة يف الرواية

خانة لركض وال املطر املنهمر بغزارة بز املتناثرة وأباشر املنعرجات  بسرعة، مل تكن برودة الطقس هي اليت حتثين على ا

  .1"..اب وجعلت ترجف جسديالباردة اليت اخرتقت الثي

                                                           

  .11ص املصدر السابق، توابل املدينة،: عبد القادر محيد 1
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تلك السيدة الربجوازية اليت كانت "السيدة جنات "فيها  تكما حتدث الكاتب عن املدينة اليت اغتيل

ي على الطريقة األوروبية وجاء يف الرواية الزمين مشهد هلا ألا منط حياا كان رفيعا أينادوا بالسيدة احرتاما 

  .1(...)"انغرس كواقعة عنيفة سيئة  طيلة حيايت "السيدة جنات "مقتل

، صعد من أجل إزاحة الديكتاتورسنخوض حربا اخرى ":  كما حتدث عن احلروب والصراعات جاء يف قوله

والدي إىل اجلبل الثانية للخوض يف حربا جديدة ضد قوات السيد الرئيس وانضم إىل معارض الشراكي يدعى 

  .2"(...)حسني مرابط 

ايته هذه مدينة باريس هي عاصمة فرنسا وأكرب مدا من حيث عدد سكاا تقع كما ذكر السارد يف رو 

بعد فقدانه لعشيقته وجاء يف  ،"سعيد سكندر"على ضفاف ر الصني يف اجلزء الشمايل من البالد، وفيها مكث 

باريس لكتنه سابيع يف حادث سري يف قلب براغ مكث بضعة أ عاد إىل البد منكسرا بعد وفاة عشيقته يف: الرواية

  3(...).عجز عن جتاوز فاجعتهن فقرر العودة إىل البلد 

كرب مدا تقع على ضفافا ر فلتافا وهي براغ هي عاصمة مجهورية التشيك وأ إضافة إىل ذلك ذكر مدينة

كارينا "ومكث فيها سنوات طويلة وتعرف على فتاة تشيكية تدعى  "سعيد سكندر"املدينة اليت سافر إليها 

مكث سنوات طويلة يف مدينة براغ ، "علمته اللغة األملانية وكذلك املوسيقى الكالسيكية واألوبريا  "هافليشاك

وعمل يف منجم للحديد وعاش رفقة فتاة تشيكية تدعى كارينا هافليشاك يف شقة صغرية بشارع 

  (...).4"مسيشوف

أا من أهم األماكن يف الرواية فجل  وبذلك تبقى املدينة جمموعة من املسافات للتيارات الفكرية كما

  .األحداث تدور يف املدينة فالسارد يعترب احلياة فيها أفضل من القرية

                                                           

  .29ص املصدر السابق، توابل املدينة،: عبد القادر محيد 1
  .36ص نفسه،املصدر  2
  .50ص ،املصدر نفسه 3

49، ص نفسه املصدر 4 
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  :المقهى -2 -أ

مكان مفتوح وهو مكان جيتمع فيه الناس، وفيه حتدث كثري من األحداث مكان يشهد حركة التنقل اليت ال 

ة لتجري فيه جتماعياس من خمتلف الطبقات والشرائح االالنلتقاء هاب واإلياب كما ميكن املقهى يف ادأ بالذ

شربت قهويت دفعة واحدة، دون سكر مث وضعت الكأس على الكونتوار فقلت " ،خمتلف النقاشات ومنه

  .1"(...) للقهواجي الذي مل يبعد نظره عين، أحبث عن شخص يدعى سايح عويف 

حبثا عن الراحة اليت مل جيدها يف أي مكان فيستطيع يعد املقهى مكان وامللجأ الذي يذهب إليه الشخصية 

وأشغاله اليومية واملقهى مكان  من خالهلا التعبري عن ذاا حيث متكن اإلنسان من التخفيف عن متاعبه

عملت قهواجيا يف مالكوف  " :يف هذه الرواية عمل قهواجيا وجاء يف قوله "فربهوم"كسب القوت  سرتزاقلال

  .2"نام يف غرفة صغرية عدمية اإلضاءة تقع وراء املقهىلفرتة وجيزة، وكنت أ

كان   "كما أن املقهى يعمل على ضم مجيع الشخصيات وارتباطهم مبودة وألفة دون مواعيد مسبقة 

بينما كانت متطر يف اخلارج دخلت املقهى حبثا عن والدي طلب مين اجللوس إىل  جالسني يف مقهى مالكوف

  3(...)ضر يل قارورة أورجنيت جانبه وطلب من القهواجي أن حي

قهى سبيل لتبادل فكانت امل "بسعيد سكندر"ويف هذا املقطع حتدث الكاتب عن العالقة اليت تربط والده 

  .األفكار واآلارء

  :الشارع - 3-أ

لقضاء وذلك ،للشارع أمهية كبرية يف حياة اإلنسان، فهو مكان يتنقل فيه الناس من مكان إىل آخر 

  .حاجيام

                                                           

  .102املصدر السابق، ص توابل املدينة، :محيد عبد القادر 1
  .42املصدر نفسه، ص2
  48املصدر نفسه، ص 3
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مررت أوال على مقهى مالكوف بداية من شارع ": وقد أشار السارد غلى شوارع يف الرواية وكذلك يف قوله

  العلج علي

 (...)سرت يف شارع الثورة املرتوك حلاله مهمال تظلله أشجار وأوراقه  - 

 .1"(...)مشيت رأسا إىل حي سان كلو عرب شارع املاريشال سانت أرنو  - 

يف الصباح " :يف شوارع واليت تدل على النشاط واحليوية وجاء يف الرواية لنا الكاتب احلركة وصف كما

حركة املارة  أصوات الباعة املتجولني وصلتين يقظين صخب الشارع، من ضجيج السيارات و استيقظت باكرا أ

  2"(...).حيث توجد حمالت احلرفيني .. املتوجهني إىل شارع الدوق دورليان

 أحيانا عن احلركة احليوية واهلدوء والفرح وتارة أخرى يعرب عن عّرب تب خالل هذا نالحظ أن الكا ومن

  .القسوة واحلرب والدمار اليت تركته احلروب يف النفوس والشوارع

ملا كنت أسري يف الشوارع احمليطة كنت أسعد مبشاهدة  "شوارع ومجاهلا يف قوله الكما جنده يصف لنا 

  .3"(...)أجناس خمتلفة أوروبيات متربجات كثريا 

زه سب القوت ما مييكللشارع أمهية ودور كبري داخل املدينة فقد استخدمه الكاتب يف الرواية كمكان ل

  .سب مجاال ورونقا يف الروايةعله يكالذي جي واالزدحامالفوضى 

  :الحي - 4-أ

فكلمة احلي يف اللغة العربية مأخوذة من احلياة وله معاين  "يعترب  احلي من أهم األماكن املفتوحة يف الرواية 

 إىل معىن احلياة وحركتها أمساء األمكنة العربية اليت تشري ولعل من أكثر... كثرية يف اللغة، البني الواضح ومنها احلق

  .4"الدائمة

                                                           

  11املصدر السابق، ص توابل املدينة،:محيد عبد القادر1

12املصدر نفسه، ص   2 
  204ص، املصدر نفسه 3
 .51، ص1994، 1مجاليات  املكان يف الرواية العربية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: شاكر نابلسي 4
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ومن خالل قراءتنا للرواية يتضح لنا أن يث يضفي عليها مجالية بارزة فيها، واحلي له دور مهم يف الرواية ح

تعودت على العيش يف مدريد وبالضبط حبي الفاييس ألنه حي " :احلي دائم احلركة والنشاط ويظهر ذلك يف قوله 

  . 1"(...)مثلي طعم اإلقصاء املر ايستقطب أجانسا خمتلفة ذاقو 

ما يعين ك،د جمموعة من الناس من ثقافات متشاة حياء يف هذه الرواية جنديد من األكما ذكر السارد الع

ة اإلضاءة تشتد ا ميضيقة عد أزقةعربت " :ء رحب من الذكريات وجاء يف الروايةتلك األزقة الضيقة والفضا

  2."(...)رائحة الرطوبة وا مطاعم صغرية تنبعث منها روائح مأكوالت شعبية 

  .وهو احلي القدمي الذي يعود عهده إىل زمن االتراك :حي المحروسة

  .وهو احلي الواقع عني حي نابليون بونابرت وحي احملروسة: حي األندلس

حياء منها حي غرناطة وحي سان كلو وكل هاته كان هلا دور مهم يف إضافة إىل ذلك ذكر الكاتب أ

 .الرواية

  األماكن المغلقة-ب 

  :العمارة -1-ب

يرتدد عليها من احلني لآلخر كانت  "حمفوظ"، حيث كان "السيدة جنات"وهي البناية اليت يقع فيها بيت 

عند صعوده يف سالمل أي عبارة عن مهزة وصل بينه وبينها، كان ؛هذه العمارة مبثابة الشيء الذي يربطه جبنات 

يكية فكانت الروح الذي تنبعث يف نفس قرتابه من باب بيتها يسمع أصوات ضرب املوسيقى الكالسالعمارة عند ا

وغصت وسط العتمة ": حمفوظ من جديد والنور الذي يشع يف قلبه رغم العتمة اليت تكتسي سالمل العمارة يقول

                                                           

  .199املصدر السابق، ص  توابل املدينة،: محيد عبد القادر1
  .41ص: املصدر نفسه 2
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بري على نفسية وبالتايل فهذا املكان له وقع ك ؛1"بالطالع والنازل غريصعدت السالمل جريا ومثىن من غري أن أتعثر 

  .وره ملقتل جنات يف هذه العمارةبرهوم وخاصة عند حض

  :الصالون -2-ب

تلجأ إليه السيدة جنات من أجل االستماع للموسيقى  الكالسيكية واالستمتاع بطرب أحلاا  وهو ركن 

، "للسيدة جنات "ترتوى أحيانا بقراءة كتب أجنبية مفضلة لديها، لقد كان هذا املكان مبثابة بطاقة هوية كما

مبا أنه متأثر  "حمفوظ "وبالتايل فهو املكان املفضل أيضا لدى،ل كل ما له صلة ا وميثلها ة اليت حتمفهي الزاوي

كذلك متأثر بكل ما خيصها، فهو الذي أصبح حمب للفن واألدب واملوسيقى والفلسفة بفضلها وغرست   "جبنات"

ات املا اختلست فيه حلظعلى األرض، ط اعتربت صالون السيدة جنيت" :فيه حب احلياة الثقافية ومجاهلا يقول

ومن هنا يتبادر ألذهاننا للتعلق  2"على الرفوف... سامية كان يوجد به كتب حيثما ألقيت نظرك يف أرجاءه

  .لشديد حملفوظ بصالون السيدة جناتا

  :بناية األوبيرا 3-ب 

اليت كانت وعائلته من أجل مشاهدة املسرحيات املمتعة "سعيد سكندر"املكان الذي كان يرتدد إليه  وهي

فاعتربها  ،معىن ومغزى غري تلك اليت سادا بعد احلرب فة الفرنسية وحضاراا حيث جيد فيهامشبعة بالثقا

طحاب أفراد عائلته للمسرح وهي العادة ارغة يكثر فيها اهلرج، لقد لقي انتقادا كبريا حول اصمسرحيات سطحية ف

الشخص املتحضر  فهو له ولعائلته لكنه ال يأبه هلذا االنتقادفكان مبثابة عار  ،اليت مل تعهدها املدينة من قبل

بناية األوبريا اليت أصبح  عن مقاطعة "سكندراسعيد "لعامة اليت ليس هلا قيمة، أعلناملثقف الذي ال يتنازل ألقوال ا

سرحيات حتفاظ بذاكرة املارهم خونة وأعداء للوطن، ففضل االهدف مسرحياا يدعوا إىل إسقاط األغنياء واعتب

 املسرحيات اليت ظهرت عقب سقوط العلم الفرنسي من رببالكف عن الذهاب إىل املسرح اعت بدأ": السابقة يقول
                                                           

  .13ص السابق ،املصدر  توابل املدينة،: محيد عبد القادر1
  .71ص ،املصدر نفسه2
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اقسم على ... وغلبت عليها السطحية أعلى بناية األوبريا مبثابة أعال عدمية القيمة كثر فيها الضجيج والثرثرة

لكن بعد ذلك أصبح األهايل يرتددون  للمسرح ،1"ت أيام زمانمقاطعة بناية األوبريا وأبقى ذاكرته مليئة مبسرحيا

يف نادي الرتقي، واعترب مسألة ذهاب املرأة  "ابن باديس"بعد أن جاء قرار من الشيخ  "بسعيد سكندر"داء واالقت

  .للمسرح شيء عادي فتغريت العقليات وحثهم على تغيري فكرم

  بنية الحوار  -خامسا

ل يصوغه باللغة الفصحى كوا يات الفنية اليت تواجه الروائي فهاملشكالت والتحديعد احلوار من أبرز 

ا احمللية واملهنية كوا مستوى من مستويات العامية املتعددة يف تشكيلها ونرب قومية معيارية موحدة أم باللهجة 

ومراميها طوق الشخصيات التفكك الداخلي لتلك اللغة وطريقة تعبري عن اخلصوصية االجتماعية والفردية ملن

  2.احليوية

هتمام واجلهد خلاصية احلوار، الباحثني املعاصرين الذي كرس اال أوائل " ،"ميخائيل باختني"حيث كان 

هو ظاهرة عامة تقريبا وال "سطو قال معرفا احلوار هرة ملا أجنز من عصر أفالطون وأر نصوص باختني مواصلة با وعد

لة وحيث يبدأ تصال بني الناس وأشكاله وعن كل ما ميلك معىن أو دالجتارب االل عن النطق البشري وشىت تنفص

  .3"الوعي يبدأ احلوار

 :الحوار الداخلي-أ

بينهما فنجد أنه ركز  كثريا على ن ازدواجي احلدث وإن مل يكافئ الراوي،املدينة كا"توابل  رواية" احلوار يف

كنت ": "برهوم"قول الراوي على لسان أخرى نذكر منها ويف حمطات ،احلوار اخلارجي ومل يوظف كثريا الداخلي

ا ال ترتك اخلوف ينال منك نكن قويا خمشوش،تسلح بالشجاعة يا برهوم كن رجال " قائال  نفسي أردد يف قرارة

                                                           

  .93املصدر السابق، ص توابل املدينة،: محيد عبد القادر1
  .94، ص1999، 1املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط) تقنياته وعالقاته السردية(احلوار القصصي : فاتح عبد السالم 2
  .139، ص1996، 2ة فخري صاحل املؤسسة العربية للدراسات والنشر، طميخائيل باختني، املبدأ احلواري، ترمج: تودروف تازفيطان 3
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ياة يشجع نفسه يف الصمود والتعود على احل "برهوم "يف هذا املقطع احلواري  ،1"ويهزمك يف هذه املدينة املدنسة

املدنية وهي احلياة اليت مل يألفها من قبل وهلذا يعزم يف قرارة نفسه على التصدي ومواجهة الصعاب اليت ستواجهه 

  .فيها

ستقالل إىل وتنال نصيبك من خريات اال ،جئت لكي تصبح ذا شأن: "احلوار ويقول "برهوم"فيواصل 

  .2"نعم ستتاح يل فرصة النوم يف املقهى...الرأساألمام يا برهوم إىل األمام تشجع وأمضى قدما مرفوع 

ن كنت أدرك أن وقلت يف قراري إن وضعييت سوف تتغري لكن ليس اآل: ""برهوم "آخر يقول سياقويف 

 3"علي أن أتقبل كل شيء وأرضى بكل األوضاع القاسية لكي أصل إىل ما جئت من أجله يف هذه املدينة وأتسلق

نفسه بالتغيري حنو  امتعهد ية املعيشية املزرية اليت تواجههيف هذا املقطع كان يواسي نفسه عن الوضع "برهوم"وهنا 

  .األفضل

قلت يف قرارة نفسي مستعد ألي تنازل مهما كان ومستعد للتحالف مع من يضمن يل النجاح، ولو كان " 

وأمضي قدما ...الق أن  اقتضي األمر الشيطان نفسهن وأن أحني كل املبادئ من حسابايت، وأن أجترد من األخ

مستعد لعمل أي شيء سوى كان عمل شرعي أو عمل قانوين أو غري قانوين املهم  "برهوم"وهنا  ،4"إىل األمام

  .بالنسبة له احلصول على املال

إم متعجرفون ومتعالون فعال، لكنين سأعرف كيف  ،مل خيطئ شيوخنا: "فحدثت نفسي قائال" يقول 

  5."سألفت إىل هذا القهوجي القدر سريى م يف الرتاب وأحلق م اخلزي،نوفهأمرغ أ

  .بالثأر ألي شخص على حقوقه ويستصغره ألنه يرى بأم أناس متعالون ومتعجرفون يتوعد "برهوم"هنا 

                                                           

  .40ص املصدر السابق، توابل املدينة،: محيد عبد القادر1
  .22ص :نفسه املصدر 2
  .45ص :ملصدر نفسه ا3
  .75ص :املصدر نفسه4
  . 76ص :املصدر نفسه 5
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هنا ، 1"ملا أكرب سألبس مثلهم أردد وأنا أشاهدهم يف تلك احلالة وكنت" ول السارد على لسان حمفوظ يق

  .ثري حبياة البورجوازيني الطبقة املثقفة ويتعهد بتتبع طريقة عيشهم وحىت لباسهممتأثرا أشد التأظ حمفو 

فما عساين أن أفعل اآلن؟ صحيح أنين جئت إىل املدينة من أجل التسلق لكن القتل : ""برهوم"يقول 

سيدة بسهولة  مسألة حساسة من الصعب أن يتحول اإلنسان إىل قاتل ومن العسري أن يستجيب لطلب قتل

و يتحدث يف قرارة نفسه فه "برهوم"ستصعبها لة حساسة االقتل هنا مسأ ؛2"هكذا رحت أردد بيين وبني نفسي

  .كاب فعل إجرامي كهذابصعوبة ارت

  .3"ل األمرلن أتعج: " يقول أيضا يتابع حوارهف

 "برهوم "داخلي مقتصر فقط على قصةجيد بأن احلوار ال املتتبع لتوظيف احلوار يف واملتتبع هلاالقارئ للرواية و 

أثناء سرده ألحداث هذا ألن الراوي  لكن للرجوع لسبب "حمفوظ"فوظفه فقط يف قصته وهو ما مل جنده يف قصة 

واليت جاءت على لسانه كانت عبارة عن سرد برهوم اليت كانت عبارة عن سرد  "حمفوظ عبد القادر املغراوي"

  .وبالتايل سيعرج لتوظيف احلوار بكل أنواعه متتابع حلياة برهوم بكل تفاصيلها

  :الحوار الخارجي -ب

عارضة للشخصيات إحدامها حتاول هو حوار مباشر يكون بني شخصني أو أكثر وقد يعرب عن مواقف مت

تبادال لآلراء واألفكار تستعمل تتبع وهي ،حلديث كل كلمة تعين حمادثة أو جتاذب لألطراف ا"هو ناع األخرى فإق

  .4"الشعر والقصة والروايات والتمثيالت لتصوير الشخصيات ودفع الفعل لألماميف 

                                                           

  .140ص املصدر السابق،توابل املدينة، : محيد عبد القادر1
  .149ص: نفسه املصدر 2
  .150ص: املصدر نفسه 3
  .149-148معجم املصطلحات األدبية، املرجع السابق، ص: إبراهيم فتحي 4
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هو " حداث الرواية وعن زماا فاحلوار يف صيغته اخلارجية ة أساسية تعطي فكرة عن أومنه فاحلوار وظيف

قة اليت وتقدم من خالله أقوال الشخصيات يف الرواية بالطري ،عرض درامي الطابع يتضمن بالشخصيتني أو أكثر

  .1"قوال مصحوبة ذه الكلماتنطقهم ا، وميكن أن تكون هذه األيفرتض 

اسرتسال السرد ومن أجل الوصل  ن بالشخصيات فجعلها دعامة من أجلستعاحيث جند أن الراوي قد ا

  :نذكر"توابل املدينة "أمثلة احلوار يف رواية  الذي يريد الوصل إليه الكاتب ومنإىل املراد 

 ...متكربون يا برهوم ، متعجرفون سيكرهونك حال وصولك إىل هناك إم أناس - 

 .عمك يقول كالما صائبا: مث قال يل والدي - 

 ".2أعرف كيف أروضهم، ال تقلقوا - 

  :ومثال آخر

 وين رايح يا برهوم - 

 إىل املدينة يا شيخ محودة - 

 .ت كذلك تغادرنا الواضح أنه لن يبقى يف الشعبة سوى الشيوخ والعجائزأن - 

 برهوم نعم رد - 

 .وبعضهم اآلخرين مقهى النجم بعضهم جيلس يف مالكوف، - 

 تعاىل رواد املقهى فرددوا - 

 اهللا خيزيه - 

 كافر - 

 فلنقتله - 

                                                           

  .25، ص2007الشمعة والدهاليز، موفم للنشر، اجلزائر، : الطاهر وطار 1
  .21املصدر السابق، ص توابل املدينة،: محيد عبد القادر2
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 ملاذا مل يغادر مع أسياده - 

 لنطرده من البلد - 

 1.ال مكان لغري املسلمني بيننا - 

  :يف حوار آخر دار بني حمفوظ ووالدته وكان باللغة القبائلية يقول

 .ملا ضت من النوم سألت والديتيف الصباح الباكر " - 

 ؟)ن والديأي(أنيدات بابا  - 

 :فردت أمي - 

 )سافر إىل البلد جلين الزيتون(ديلقظ أزمور أ يروح آرمثورت - 

 .نتظرت طويال ومل يعد والدي بسرعة كعادته افتقدته، وحزنت كثريا سألت أمي جمدداا - 

 ؟)يمىت يعود والد(أيوقف أراد بوغال باب؟  - 

 :فأجابت - 

 :قريب - 

اوي هنا نوع يف تقدمي احلوار اخلارجي الذي يدور بني عدة شخصيات فنجد حوار باللغة القومية الر 

وهناك حوار دار بلغة مغايرة وهي اللغة القبائلية املوازية للعربية  ،الفصحى وآخر يزاوج بني العامية والفصحى

Ìقد تالعب يف طبيعة  وبالتايل فالسارد،نوع من اجلمالية السردية واخلروج من املألوف وبالتايل فهذا التنويع أضف

  .وعدة شخصيات وهو مال جنده دائما يف الروايات شخصيتني احلوار بدور

  :حوار بني مراد وجنات

 :كان الطيب مراد يقول - 

                                                           

  .174ص مصدر سابق، 1
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 .احلرب أصبحت ضرورية  - 

 ق جناتلعفت - 

 الزعيم؟... ومن يشعل فتيلها - 

 لى املراوغةالزعيم أصر ع - 

 من إذن - 

 حنن - 

  1"ومن سري ورائكم - 

  :ويف حوار آخر لشيحة وبرهوم

 هل كالمك موجه يل؟ - 

 .أبديت قسوة ممثلة لقسوة شيحة فخاطبته قائال - 

 ال يوجد من يعرتض سبيلك؟هل تعتقد أنه / عم أنتن - 

 .2"ذا تريد؟ من سيمنعك من إيذاء النساءما - 

  :شخصياتويف منوذج آخر للحوار الذي يدور بني عدة 

 زب فرنسا ياسي برهومين حقال أحدهم ماذا يع - 

 .فرد قائال - 

 .ون توقيف البلديدعين هؤالء الذين حيتقرونكم وير  - 

 3"حىت يتهمنا األقدام السوداء بالعجز - 

                                                           

  .68ص توابل املدينة، املصدر السابق،: محيد عبد القادر 1
  .88، صاملصدر نفسه 2
  .172ص: املصدر نفسه 3
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 .القامة أصلع يقف قريبا من برهوم وقال رجل آخر أعورن طويل - 

 1"وهي بقي أثر هلؤالء  - 

 .أم الهل تريد أن يصلك قطارك يا شيخ محودة  - 

 2".طبعا - 

  :سكندر وزوجتهاويف مثال أخر للحوار الذي دار بني سعيد 

 هل ضربوك؟ - 

 بين أحد كلموين خبشونة يف البدايةال مل يضر : فرد قائال - 

 مث سألته أمي - 

 وهي طالبت مقابلة الكوميسري؟ - 

 .3"رد والدي ال رفضت - 

وصاحب مقهى مالكوف وهو حوار دار بني اللغة العامية أو ما تسمى بالدارجة  "برهوم"جند أيضا حوار بني 

  :وأيضا بالفصحى

 أنت جاي من بعيد؟ - 

 :وأجبت قائال - 

 جاي من الشعبة - 

 هل تبحث عن عمل تنام فيه - 

 نعم - 

                                                           

  .173ص مصدر سابق، توابل املدينة،: محيد عبد القادر1
  .23ص ،املصدر نفسه 2
  .34- 33ص ،املصدر نفسه 3
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 .منذ ار أمس هل تريد عمال قهوجيأنا بدون  - 

 1"نعم - 

  :سكندر وبن سوسانايف مثال آخر للحوار بني سعيد 

 تعتقد يريد إيذائكمن  - 

 تنهد بن سوسان قائال - 

 ال يوجد غريه املالطي، ستانيسالن - 

 ريك يف بار الليدوش - 

 .2"نعم - 

 - ..... 

  بنية الوصف:سادسا

  :وصف الشخصيات 6-1

الوصف من أهم عناصر القص فال غين ألي حكاية عن الوصف، فهو أكثر شيوعا من السرد ليثري  يعد

  .النص األديب ويزيد من مجاليته فال قيمة لنص دون الوصف

اعتمد الكاتب يف هذه الرواية على وصف الشخصيات من خالل الوصف اخلارجي الذي يركز على املظهر 

يصف  "حمفوظ"الفيزيزلوجي للشخصية أي وصف الشخصية من خالل لباسها وهيئتها ومظهرها وجاء يف الرواية 

سوداء وسروال بين تقدم  رته،وس كان يرتدي مالبس رثة: "يف قوله"السيدة جنات "وشكله عندما قتل "برهوم "لنا 

                                                           

  .43-42املصدر السابق، ص توابل املدينة،: محيد عبد القادر1
  .60ص :املصدر نفسه 2
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 شدة علي ومسكين من قفاي آملين نقضاحنوي خطوة أخرى مشمت رائحة ممزوجة برائحة الدم الفاتر واملسفوح 

  1"...ظافره طويلة مليئة باألوساخكانت يده غليظة صلبة أ  ،الفظ

لناس  يستغل ا ذي يعترب يف نظر األشخاص شخص عنيفوال "شيحة"نا الكاتب شخصية كما وصف ل

ت بسرعة أنه ، أدركةملا ظهر رجل طويل القامة قوي البنية نازال من طابق الغرف: " من دون رمحة وال شفقة يف قوله

كان يتضع الوقار، بقيت أحدق فيه بصمت الحظت قسمات وجهه القاسية، وأنفه ة  شيحة، مل تكن مشيته عادي

  2."(...)الكثيف  اليت تنبعث منها قدرة على اإليذاء وشعره الغليظ وعينيه

يف صورة شخص شرير وسيء حيب التسلط  ةوهو نازل من طابق الغرف"شيحة "صور لنا السارد شخصية 

  .شأناعلى الناس وعلى من أصغر منه 

  :وصف األمكنة - 6-2

فإن الراوي قد وظف عنصر الوصف يف سرد  ،مكنةصف أداة نفسية تتشكل بواسطتها األباعتبار الو 

اليت تدور حوهلا الرواية وبالتايل جنده قد توغل فيه يف حمطات عديدة عندما تستوقفه وتثريه العناصر  ،األحداث

  ال يتواىن ولو للحظة عن وصف املكان الذي يدور فيه  "توابل املدينة"احمليطة به، وبالتايل فإن بطل الرواية يف رواية 

مبجرد أن وصلت إىل  ":ليها حيث يقولفر إاتقل وسحيث يصف لنا يف بداية الرواية شوارع املدينة اليت ان

  ."3اية السالمل توقفت قابلتين ساحة واسعة حتيط ا أشجار وأرفة الضالل

فأذهلتين رفعت رأسي عليا  ":فيقول بنية على الطراز األورويب الفتانكما يصف لنا شكل العمارات امل

مسانية بدت يل متعجرفة واقفة بشموخها وزهوها  ات هوورويب علمت الحقا أا عمار العمارات ذات الطراز األ

  4".بنفسها املبالغ فيه
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إىل وصف بناية املسرح كذلك اليت أثارت  بهرجةالقاص يف الرواية انتقل من وصف العمارات امل كما أن

ها الشاهق لفتت انتباهي تلك النقوش اليت متأل جدراا  وا ذبتين بناية املسرح بزجاجها وعلو ج":انتباهه يف قوله 

  .1"عاريات فتحسست قضييب بدت يل املدينة ألول مرة كعمالق يصعب عليا قهرهنساء منحوتات تصور 

القاص قد عمل على تصوير املشاهد وذلك بوصفها وصفا دقيقا من خالل عدسة عينيه فنقلت ومن هنا ف

 "برهوم"ومن هنا يتبادر إىل أذهاننا للعالقة العكسية بني  ،متلقي وكأا شهدت بالعيانلنا صورة األشياء بدت لل

  .ختدم توجهه اليت حتمل طبائعه وتعزز ثقافته والتلك واملدينة فال هي بيئة اليت نشأ فيها وال تلك اليت

املالحظ أن القاص مل يتوقف عن وصف املدينة ملا حتتويه من شوارع وعمارات وبنايات ومسارح فقد انتقل 

بعد أسبوع قصدت مقهى النجم عند غروب  ":يقول من احلني لآلخرالذي كان يرتاده  "مقهى النجم"إىل وصف 

 رالشمس كان عبارة عن مقهى دي معمار خليط بني األندلسي واألوروبيني مل يكن يتسرب إىل داخله سوى النز 

يق  ات فارسية قدمية، ومن غراموفون عتات وزخرفلى جدرانه إىل غاية املنتصف منمنمالقليل من الضوء وضعت ع

  .2"قكانت تنبعث أغنية للحاج مريز 

 يتوقف الراوي يف وصف املقهى فقط إذا انتقل إىل وصف املكتب الذي يتواجد يف الطبق الثالث من مل

يقع مكتب رئيس الدوائر يف الطابق الثالث من إدارة املرسى وهي بناية حديثة هلا نوافذ  "بناية املرسى حيث يقول 

ضة حتميها من أشعة الشمس ومتنحها أشجار عريضة حتميها من أشعة الشمس وهي بناية حديثة هلا نوافد عري

  .3"النخيل ذات السعف العريضة احمليطة ا ظال وبرودة طوال ساعات النهار

مثلها قط يف حياته عندما ذهب مع  املوجودة يف املدينة واليت مل يرحياء الراقية كما يصف  لنا األ

  ."السيدة جنات "ر لقتلمن أجل التآمإىل منزله املتواجد يف هذا احلي الفاخر  "شكشك"

                                                           

  .100صاملصدر السابق، توابل املدينة،: محيد عبد القادر1
  .101ص ،املصدر نفسه 2
  129ص ،املصدر نفسه 3



   رواية توابل المدينةتجليات البنية السردية في                                    : الفصل الثاني

 

87 

 

هروبه من  دعند بداية سرد أحداث الصدمة عن "حمفوظ عبد القادر املعزاوي"جتلى عنصر الوصف يف قصة 

يعتربها  شخص جهول حسبه، وهي السيدة اليت وره حلادثة مقتلها يف بيتها من طرفوحض" السيدة جنات"منزل 

سرت يف شارع الثورة املرتوك حلاله مهال تضلله أشجار وارفة األوراق وهو حال من املارة إال  ":مثله األعلى يقول

  .1"من عض الشيوخ اجلالسني مبقهى النجم

ثناء قرائتنا لسطور قصته يف الرواية دائما ما يثين بإعجابه الشديد أ" حمفوظ"لطاملا جند أن بطل القصة  

ذات مساء صيفي ":كل مرة يصف شيء خيص سيدته فيقول  ففي ،ياةللسيدة جنات وذلك بنمط عيشها يف احل

جلست أمامها على كرسي وتري ...ضفاء برودة منعشة على اجلو إىل بيتها ،شرعت نسمات املساء يف إأدخلتين 

قرب النافدة املطلة على الشارع،سكبت يل الشاي يف فنجان  على شكل أريكة ،وجلست هيا يف مكاا املنفصل،

  .2..."الفخار،وضعته أمامي ،مث قدمت يل طبقا من املقرود بالعسلمن 

ساق هذا املقطع الوصفي دون أن يغفل ذكر أدق التفاصيل إال ورغم هذه السلطة جند الوصف ينهض 

إىل ربط املكان باحلدث وذلك من خالل وصف منزل السيدة جنات  يت تعدتبوظائف عدة منها اإلخبارية ال

وتبث بصلة هلوية ... ذه الرواية هي بالذات هي النقطة اليت تعرب عن شخصية السيدة وباألحرى الصالون ه

صاحبته من حب لألدب والفن واملوسيقى فهو مرتب وفق أجبدية معينة اختارا جنات للمضي يف استمرار ممارسة 

  .حياا وفق النمط احلضاري الذي تعيش فيه

السيدة "ال حيظر إال عندما يستوقف شيء خيص "ياملغراو  حمفوظ عبد القادر"يف قصة  وبالتايل فالوصف

كما يعرب الوصف عنده بكل ما هو حمبب إىل قلبه وكل ما يثري إعجابه ويستحسن رآه  ،وكل ما يرتبط ا  "جنات

 . كما ذكرناها سابقا وهي أماكن تواجد سيدته
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واليت كانت تتمحور حول دراسة عناصر بناء الرواية يف   أخريا ها حنن نطوي صفحة اية دراستنا هلذا البحث    

إستطاعت أن تعطي لنا نظرة واليت تضمنت وأوفت ألهم هذه املكونات اليت  رواية توابل املدينة حلميد عبد القادر

  :فيما يلي يت توصلنا إليها نذكرها النتائج ال ألهم يف اخلتام لنخلص موجزة عن البنية السردية يف هذه الرواية،

خطاب رئيسي : يعترب احلدث أهم املكونات يف الرواية وهو أساس احلبكة يف اخلطاب الروائي وهو نوعان - 

 .وثانوي وإجتماعي وسياسي وتارخيي

 .)املغراوي القادرحمفوظ عبد (من خالل بطل الرواية األول  ن الكاتب استطاع أن جيسد شخصيتهأ - 

 .الكاتب هنا أحسن توظيف عناصر الرواية من شخصيات وزمان ومكان - 

والبطل  "حمفوظ عبد القادر"جلأ الكاتب يف روايته إىل تقنية التناوب يف احلكي بني بطل الرواية األول  - 

 ."برهوم بوسلمان ولد الشعبة "الثاين

هي جزء من احلياة الدائرة حول الروائي أي  شخصية الرواية وأحداثها ليست متخيلة بشكل مطلق، بل - 

 .ة بني الواقع واملتخيلاستطاع املزاوج أنه

فتح ملفات وقضايا مسكوت عنها يف الثورة اجلزائرية مثل ميش اإلطارات  "محيد عبد القادر"استطاع  - 

ما أجنر ة فصال كما استطاعت أن تفك يف مخسة عشر ،بعضها  واغتيالدات ثورية ااملثقفة على أيدي قي

فيه العرق وهو القرار الذي ستقالل اجلزائري حتت شعار تصت االجهاضات مسعن هذه األخطاء إل

والذي يدعوا إىل أا مة تقضي تصفية أصحاا من خالل ختوينها  االستقاللجاء به أمحد بن بلة بعيد 

ئري وهو اخلارج من ظالم غتيل وهاجر من هاجر ليحرم النسيج اجلزاوجتريدها من أمالكها، فاغتيل من إ

 . االشرتاكيثالثة عشر عقدا من ثقافة متوازنة كانت قادرة على جتبينه فخاخ اخليار  دام  االستعمار

ية يف احلكي لتناوبالسارد متحيزا وغري منصف مع أن الرواية بنيت على  ا يبدو "رواية توابل املدينة"يف  - 

محل الثاين املسمى برهوم على أسباب املصائب يف حني  "محيد عبد القادر"بني شخصني خمتلفني إال أن 
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كان الكاتب قاصد هذا   إذاتبادر إىل أذهاننا  مسألة تا صور األول حمفوظ تصويرا يقرتب إىل املثالية وهن

 .عفويا احنياز كان  االحنياز،  أم أنه 

حيث  ،السائد يف الروايةاالسرتجاع وهو ية تة على تقنحداث الرواية جيد أن الكاتب بنيت رواياملتتبع أل - 

 .اجلزائري إىل غاية العشرية السوداء االستقالليروي لنا حقبة زمنية من تاريخ اجلزائر وهي فرتة ممتدة من 

 .تنوع األمكنة يف الرواية من مغلقة ومفتوحة كما تنوعت الشخصيات من رئيسية وثانوية - 

بنمط جديد يف الرواية اجلزائرية، حيث إستخدم  نستطيع القول أن الروائي محيد عبد القادر استطاع أن يأيت

  .سرتجاع، اليت أعطت للرواية حركة متميزةار واالحضستالشخصيات لتجسيد عملية اال

وعلى العموم يف هذا البحث من خالل دراسة البنية السردية يف رواية توابل املدينة ال ميكن أن نقول أننا قد 

  .دة البحث والدراسة ويف األخري نرجو من اهللا السداد والتوفيقأملمنا بكل جوانب املوضوع الذي يضل ما
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  ملخص

كبريا يف اآلونة   يعترب فن الرواية من أهم األشكال السردية، وهي من الفنون األدبية اليت عرفت إنتشارا

األخرية، ويأيت حامد عبد القادر ضمن الروائيني املعاصرين الذين متيزوا باجلرأة الفنية والفكرية، فقد تناول 

" توابل املدينة"موضوعات شبه حمظورة جلها ناقش قضايا سياسية أو الدينية وجسد ذلك  رواية اليت حتمل اسم 

خيال املؤلف،  تناول موضوعها الربجوازية يف اجلزائر إبان اإلستقالل  وهي رواية واقعية مغلقة مغلفة مبسحة من

ولقد أبدع الروائي يف توظيف تقنية البنية السردية من شخصيات وزمان ومكان، وقد اعتمدنا يف حبثنا على املنهج 

  .البنيوي

  


