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 شكر وعرفـان

الحمد هللا أوال ،ثانيا ........ودائما لك يا ربي جل  

 جاللك لتيسير إتمام هذا العمل  .

إليكم  اصطنع  وسلم  "من عليه اهللا صلى لقا

 مجازاته عن عجزتم فإن فجازوه معروفا

اهللا   فإن، شكرتم أنكم يعلم حتى ،له فادعوا

.ن" الشاكري يحب شاكر  

نتقدم بكامل الشكر و خالص التقدير وعظيم  

االمتنان إلى من ساعدنا في مذكرتنا هذه  

منذ أن كانت فكرة تسبح في أذهاننا، إلى أن  

صارت رسالة على أرض الواقع بإذنه تعالى  

....إلى أستاذنا الفـاضل " أقيس خالد".  
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ا راجع لتنوع ذوه، ديبقت صيتا وصدى واسعا يف العامل األداب اليت الدب اجلزائري من بني اآليعد األ      

قد انصهرت يف قالب جزائري ، والتينية فرنسية، عربية، دبية اليت هي نتاج ثقافات حمليةاأل هشكالأموضوعاته و 

 ههذ ا منو ذختاوقد ، ية والروايةاملسرحو  القصة :مثل دبية متنوعة خاصة السردية منهاأمكونة بذلك فنونا ، حبث

وخاصة يف فرتة السبعينيات واليت ، خياجلهم ويثقل كاهلهم الواقع املعاش والتعبري عن ما وسيلة حملاكاة خريةاأل

ئري واحلالة دباء والكتاب املعاناة اليت يعيشها الشعب اجلزاحيث رسم فيها األ؛ رواية اجلزائريةعرفت بعقد تبلور ال

فهناك من قام باالستعانة ما معا ، وذلك باللغتني العربية والفرنسية، ليها يف فرتة االستعمارإاملزرية اليت وصلوا 

ن هناك أ كما،  أيضا ف واحددكال احلالتني فاملضمون واحد واهلولكن يف  ، اك من اختار لغة واحدة ليعرب اوهن

، رب من بني الكتاب مزدوجي اللغةيعت -مني الزاوي أة مرتعا لكتابة رواياته مثل ائريهلية اجلز من احلرب األ ذمن اخت

رواية وحشة اليمامة  فنراه يف، ي خاط بقلمه وصمم معلم روايته مستعينا ذه احلربذال -يكتب بكال اللغتني  إذ

الف من ضحيتها عشرات اآلواليت راح حداثا حصلت يف هذه الفرتة واليت عرفت بالعشرية السوداء أيرسم ويشكل 

  ....اجلزائريني

وذلك باستخراج البنية ، جل دراستها ومتحيصهاأمن  - وحشة اليمامة - ه الرواية ذوقد وقع نظرنا على ه

وقفنا و "  قمنا بوسم حبثنا هذا ب "البنية السردية يف رواية وحشة اليمامةولذلك ، السردية اليت متتاز ا وحتليلها

  .املكان و الشخصيات، ساسية تتمثل يف الزمانأعلى ثالث دعائم فيها 

كما ،  خرىرواية واليت ختتلف عن رواياته األومن الدوافع اليت جعلتنا خنتار هذا املوضوع للدراسة هو حبنا لل

ا حىت ءقرا عادةإىل إليها ودفعنا إجذبنا  وهذا ما، ننا كلما تعمقنا فيها كلما اكتشفنا جانبا من جوانبها الغامضةأ

والذي يعد دافعا ، بداع الروائي عموما واجلزائري خصوصاوكذلك اهتمامنا الزائد باإل، ركثأنتمكن من استيعاا 

  .ذاتيا بالنسبة لنا

دب ليه يف اجلامعة هو األإكون التخصص الذي اخرتناه وننتمي ما من الناحية املوضوعية فتتمثل يف  أ

نه أكما   - رواية وحشة اليمامة-نظرنا عليها بذلك  ا احلقل فوقعذىل هإولذلك كان البد من رواية تنتمي ، اجلزائري
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دب حيتاج ملن يتواله بالدرس والتحليل وكذلك التطلع ملعرفة مجالية دبنا اجلزائري مادام هذا األرق ألبنا أن نتطدر جي

 .أسلوب الكتابة عند واحد من أبناء اجلزائر

عن ة جابواليت حاولنا من خالهلا اإل ةعماق هذه الروايأ إىلللولوج  ةاملطلوبوقد منحنا هذا البحث الفرصة 

والشخصيات  ردية املتمثلة يف الزمان واملكانالس مني الزاوي العناصرأ وظف كيف: اليت مفادها ةشكاليجوهر اإل

  .؟هذه العناصر بنيهي العالقة اليت تربط  وما يف الرواية؟ وهل وفق يف ذلك ؟

على  نات ساعديتال وعلى آليات التحليل عتماد املنهج البنيوي االرواية قمنا ب هجل حتليل ودراسة هذأومن 

بالنسبة للفصول الثالثة فقد قسمناها و ، يناها خبامتةأو عقبناها بثالثة فصول أوضع خطة تقوم على مقدمة مث 

  .لسرديةحسب العناصر ا

والذي  "الزمن يف رواية وحشة اليمامة"ب بعنونته ولذلك قمنا، يتناول عنصر الزمنول فكان الفصل األ

بناء الزمن الروائي حسب مستويات ، مناطهأ، مهيتهأ، فنذكر" مفهوم الزمن، يندرج ضمنه عدة عناوين رئيسية وفرعية

   "من حيث سرعتها وبطئها االستباق و تقنيات زمن السرد، االسرتجاع وكذلك املفارقات الزمنية"، الزمن السردي

مفهوم " يف دراج عدة عناوين تتمثلإقمنا ب "ان يف رواية وحشة اليمامةاملك"يف الفصل الثاين والذي بعنوان و 

، بعادهأسرتاتيجية بناء املكان و إ، مهيته ووظائفهأ، مكنةنواع األأ، ات املقاربة له من حيث املفهوماملصطلح، املكان

  ." املكان بالزمن ةوكذلك عالق، ومجاليته

هي  لك عدة عناوينويندرج ضمنها كذ"اليمامة  الشخصية يف رواية وحشة"ما الفصل الثالث فكان عنوانهأ

  "خرىقة الشخصية بالعناصر السردية األخريا عالأو ، أنواعها وطرق تقدميها، ووظائفها مهيتهاأ، " مفهوم الشخصية

  .ليها يف دراستناإلة مجعت جل النتائج اليت توصلنا ىل خامتة كانت عبارة عن حوصإخري لنصل يف األ

أما بالنسبة للصعوبات اليت واجهتنا يف حبثنا العلمي فتكمن يف اجلائحة اليت أملت باجلزائر والعامل أمجع واليت       

وبني املصادر وقد حالت هذه اجلائحة بيننا ، حناء العاملأنا الذي أودى حبياة املاليني يف تتمثل يف فريوس كورو 
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 يفدنا ىل أهم الكتب واليت كانت ستساعإن نصل أوهلذا مل نستطع ، غلقت املكتبات واجلامعاتأ ذإ، واملراجع

  .فضلأدراسة هذه الرواية بشكل 

كثر أكتب من ن هذه الإذ أ، نا واستقينا منها جل املعلوماتاليت اعتمدنا عليها يف دراست اجعومن املر 

  : الشخصيات وهيو ، املكان، الزمنمن حيث ناها يف دراسة الرواية ذالعناصر اليت اخت ىلإاملراجع اليت تطرقت 

 .التبئري" لسعيد يقطني ، السرد، كتاب حتليل اخلطاب الروائي "الزمن-

 .امللك مرتاض حبث يف تقنيات السرد" لعبد كتاب يف نظرية الرواية "-

 .ليمىن العيدكتاب تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي –

  .يوسف ألمينةوالتطبيق النظرية  كتاب تقنيات السرد الروائي يف-

 .حلميداينالسردي من املنظور النقدي حلميد كتاب بنية النص -

  .حلسن حبراوي" الشخصية، الزمن، الفضاء كتاب بنية الشكل الروائي"–

ومل يتوان يف ، خالد"الذي ساعدنا أقيس ستاذنا الفاضل "أىل إخري نتقدم جبزيل الشكر والتقدير ويف األ

كما نتقدم جبزيل الشكر لكل من ،  متام هذا العملإالسند يف لنا فقد كان ، غم الصعابرشادنا وتوجيهنا دائما ر إ

فينا روح  تأنب، يع خالصولكل من قدم لنا يد املساعدة ولو بكلمة طيبة أو تشج، بعيدأو ساعدنا من قريب 

 .ميان بالنجاح وبقدرتنا على حتدي وختطي الصعاب اليت تواجهناوكذلك اإل، دتهاجالعمل واال



  

  

  ا���ل ا�ول 

  

  

  



��                                                       ا
	�� ا�ول: ��
 ا
��� �� روا�� و��� ا

 

5 

 

  الفصل األول: الزمن * في رواية وحشة اليمامة

  أوال: مفهوم الزمن:

  اصطالحا:

يف الدراسات اياه العشرين وقضهواجس القرن  وأكثر، وعمودها الذي يشد أجزاءهارواية الالزمن عصب 

وكان  ....وأمناطهأنواعه ، جتلياته، مستوياته، قيمته، معظم الكتاب أنفسهم مبفهوم الزمن الروائيشغل إذ  ؛األدبية

 نه خيتفي ويظهر ويتحرك كما يشاء ميينا ومشاال فلهذاأحيث  ؛يف العمل األديب ةفني ةملاله من مجالياستقطاب  حمل

  : تعددت تعاريفه وتنوعت

 حتولت  ،متباينة، الكيان اهلالمي االنسيايب الذي عرفه اإلنسان من خالل توصيفات متعددة":ذلكإذ أنه 

  

واجلمع أزمن وأزمان ، ويف احملكم الزمن والزمان العصر، هاللغة هو "اسم لقليل الوقت وكثري الزمن يف *

ر احلوزمان  زمن الرطب والفاكهة :الزمان، أقام به زمنا :وأزمن باملكان، طال عليه الزمان :وأزمن الشيء، ةوأزمن

ن معجم لسان م .من فصول السنة"ويكون الزمان شهرين إىل ستة أشهر. والزمان يقع على فصل  :قال .والربد

، م2005، 1ط، لبنان -بريوت، 7ج ، دار الكتب العلمية، فريقي املصرينصاري اإلالعرب البن منظور األ

  .788ص

والزمانة احلب والعاهة.  .اسم لقليل الوقت وكثريه :العصر حمرّكة وكسحاب :"الزمن :وعرف كذلك بأنه 

دار ، من معجم القاموس احمليط دي الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي.الزمان"وأْزَمَن: أتى عليه ، َزِمَن كَفرِح

  .1213ص، م2007، 2ط، لبنان -بريوت، الكتب العلمية
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  فلذلك اختلفت تعاريفه من باحث آلخر.، 1وتطورت عرب تطور الوسائل املساعدة للوعي اإلنساين" 

فيكون كل آن ، جزاءمتصل األ، امتداد موهوم غري قار الذات "أبو البقاء الذي يعرفه بأنه:جند من بينهم 

، وهو من أقسام األعراض وليس املشخص، اية وبداية لكل الطرفني قائمة ما، لزماينامفروضا من االمتداد 

 أو حترك وبقي، أو عدم وامتد عدمه ويف كل شيء وجد وبقي، بكل شيء وهو ليس معينا حتصل فيه املوجودات

التعريف نرى هذا خالل من  ؛2"وحصل واحد من االمتداد هو الزمان، ركاته أو سكن وامتد سكونهجزئيات ح

مبعىن انه ال ، موجود و مفروض يف كل املوجودات ويف كل آن، بأن الزمن شيء غري حقيقي الذات وغري مستقر

  دائمة.يتحكم يف األشياء ويؤثر فيها بصورة ، ميلك جسما وذاتا كاإلنسان فهو غري مادي

حيس به اإلنسان دون أن ، امتداد غري مرئي ":أنهبقد تطرقوا ملوضوع الزمن فعرفوه  وجند أن الفالسفة كذلك

الزمن مظهر ف ؛3"نه فعل مشوب بالغموض إ، ن يعرفهأويرهبه دون ، حياربه أو يهرب منه، مير من عرب حواسه

نه بطبيعته أ إذ؛ باإلنسان للهرب منه أو حماربتهيؤدي وذلك ما ، ميتاز بالغموض واإلام، سوس غري مرئيحم

   .يهاب اهول وغري املعلوم وخيافهوفطرته اليت خلق ا 

مالحمها من يغري ، ا ثيشوه األشياء ويعب، فعل حركه وحتول "أنه:ة على وقد عرفته النظرية األفالطوني

من خالل هذه ف ؛4"والنسيان مةالظل ةيف هو جيعلنا نرى األشياء تتهاوى من مكاا لتسقط ، ويفقدها هويتها

 أنحبيث يفقدها خصائصها ومميزاا شيئا فشيئا إىل  ؛الزمن جمرد فعل يعبث باألشياء ويغري فيها بأنالنظرية نرى 

   .تضمحل و ختتفي

  ضرورات  منإمنا هو ، زمن ليس مادة وال حدثال:"النسبة للمدرسة املثالية فقد عرفته بطريقه مغايرة بقوهلاب

5"ةالعقل واحلواس حىت تكون التجربة البشرية ممكن
  العقل  حيث أن أصحاب هذه النظرية حييلون إىل ضرورة ؛

                                                           

 .17ص، 2008، 1ط، لبنان، بريوت، مؤسسة االنتشار العريب، ) هيثم احلاج علي: الزمن النوعي وإشكالية النوع السردي1
  .13ص ،2005، 1، موفم للنشر والتوزيع، ط) خمتار مالس: جتربة الزمن يف الرواية العربية "رجال يف الشمس منوذجا"2
 .14ص، املرجع نفسه) 3
  .16ص، ) املرجع نفسه4
  .19ص، نفسه ) املرجع5
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ولكن من دون ، كما أا نفت األحداث عكس ما جاء به بعض اللسانيني،  لكي يدركوا ا الزمن، واحلواس

وهو ، ى من املالحظأالذي جير األحداث على مر املتحرك ضرب من اخليط "الزمن ألنه  ةاألحداث فال ميكن معرف

  .املاضي ونتطلع للمستقبل نسرتجعجتعلنا  وأحداثه احلاضر ةفمواجه؛ 1"احلاضر ةيف مواجه

تعريفات للزمن من خالل بعض  "حتليل اخلطاب الروائي هكتاب  "وضع يف قد فنجدهأما سعيد يقطني 

املدة املتغرية اليت يقيسها كل فرد حسب ":الفيزيائي فيعرفونه على أنهإذ أن من بينهم من يربطه بالعامل ، اللسانيني

زمن األحداث الذي ":وجند كذلك من يربطه باألحداث فيعرفه بأنه ،2"هواه وأحاسيسه وإيقاع حياته الداخلية

املتوالية  أي أن الزمن يرتبط باملدة اليت تتغري باستمرار وأيضا باألحداث ؛3"يغطي حياتنا كمثالية من األحداث

  .املوجودة يف حياتنا ةواملتتابع

تشري إىل ، وهذا الوعي هو ما أسهم يف تقسيم الزمن إىل ثالثة أقسام"للذات  الزمن يف الواقع وعي أنكما 

واملستقبل ، فاملاضي يتم وعيه بالذاكرة، وهي أقسام قابلة للوعي واإلدراك عرب طرق خمتلفة، ما قبل وما بعد

الوعي واإلدراك قد ساعدا  أن وهذا يعين؛ 4" احلاضر فهو قرين احلياة ويكون وعيه باإلدراك املباشرما أ، باملخيلة

هو  "الوعي:ن أحيث  ؛حاضر، مستقبل، بطريقه أو بأخرى يف تقسيم الزمن إىل ثالثة عناصر أساسية: ماض

 حلاضربني املاضي وا ةاملقارنف ؛5"ثةن الزمن يتخذ معناه عن طريق املقارنة بني هذه األقسام الثالأنفسه الذي يرى 

األحداث املفعمة باحلركة جتعل اللحظات ختتلف ف، ينمي الوعي واإلدراك، ومعرفة التغري احلاصل بينهم، ملستقبلاو 

الزمن اخلايل من األحداث هو منوذج : "إذ أن، اإلدراكلعملية األحداث مهمة ف، مضييس ذيوال مضى مابني 

 ؛هل الكهف ال يشعرون مبرور الزمنأوهذا هو األساس الذي جعل ، الزمانأو هو منوذج ل، للزمن املفرغ من داللته

                                                           

، الكويت، شهرية يصدرها الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة كتب ثقافية، ) عبد امللك مرتاض: يف نظرية الرواية حبث يف تقنية املعرفة1
 .200ص، 1998، دط

  .64ص، 1997، 3ط، لبنان -بريوت، املركز الثقايف العريب للنشر والطباعة، التبئري"، السرد، ) سعيد يقطني: حتليل اخلطاب الروائي "الزمن2
  .64ص، ) املرجع نفسه3
  .17ص، النوع السردي وإشكالية) هيثم احلاج علي: الزمن النوعي 4
 .18) املرجع نفسه: ص5
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،  ساس الزمن و موضوعهأاحلركة  أنيتضح  القول هذاخالل من ؛ 1"زمن خال من احلركة والتغري إليهمألنه بالنسبة 

التغري يف أحداث الزمن الذي نسان يدرك عن طريق اإلف، األخر بالوعيحدمها متصل باحلركة و أزمن جانبني للن أك

أما ، يث نستدرك املاضي ونطمح ونتجه حنو املستقبلحب، فينتج املاضي واملستقبل، يكون مرتبطا باحلركة

وحركتها بل كذلك وجودها فهي حد االنفصال بني املاضي  إدراكهافله وضعية خاصة من حيث طبيعة ":احلاضر

إىل  ةمنسوب وامالد ا وال عرض وال ارتفاع علىاليت ال طول هلكأنه النقطة اهلندسية  وقت حاضر، واملستقبل

 فقبل حدوثه ينسب إىل املستقبل وعند حدوثه يصبح ماضي.، احلاضر ال ميكن احتساامدة إذ أن  ؛2"املستقبل

وهذا يدل ، 3" دب فن الزمان وليس املكاناأل ":دب فألساسي يف اأزمن كعنصر جوهري و ذ الوقد اخت

 النص مر الذي يرى منوهو األ، ديبطار خارجي حميط بالنص األإ "الزمنحيث يعترب  ؛دبالزمن يف األ أمهيةعلى 

و ديب أتتصل بالنص األ ةحادث أو، ةأو لغوي، ةذهني ةي مقولأساس أالزمن يقبع يف ؛ ف4" ديب جمرد حادثة زمنيةاأل

الرواية فن  أنانطالقا من ذلك و ، القراءة زمن، زمن الكتابة، زمن القول":أقسام ةللزمن ثالث أن كما،  الواقع

، ةأو الرواي ةت وقيلت فيه احلكايألعصر الذي نشا ةي معرفأ؛ 5" حيانا بطلهاأأصبح موضعا هلا و  (...)زمين

نصه  ةاء قراءليت يستغرقها القارئ إلومعرفة املدة الزمنية ا، العمل املقروء ةكتاب  ةواي أتاريخ بدة وكذلك معرف

  ي.السرد

كما ،  ةثانوية وليست رئيسي ةشخصي:"حيث اعتربوه ؛نظروا إليه نظرة خمتلفة دما بالنسبة للروائيني اجلدد فقأو 

هذا  فحسب ؛6"ن الفضاء هنا حيطم الزمنأل، نه ال جيريإ، الزمن يكون مقطوعا عن زمنيتهف، يف الرواية التقليدية

  التقليدية ت نه مل يصبح مهما يف روايام كما كان يف الرواياأ إذ ؛الزمن شيمهؤالء الروائيني قد قاموا بته الرأي فإن

                                                           

 .18ص، املرجع السابق) 1
 .19ص، املرجع السابق) 2
 .23ص، )املرجع السابق3
  .24) املرجع السابق: ص4
  .80ص، ) سعيد يقطني: حتليل اخلطاب الروائي "الزمن السرد التبئري5
 .68ص، ) املرجع نفسه6
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 .ايأساس مكونا فيها اليت كان يعد

اتصف بعدم الثبات وبعدم االستقرار وهلذا ن الزمن قد اختذ دالالت كثرية أمن خالل هذه املفاهيم جند 

 .يف مفهوم واحد رهن حنصأيتغري باستمرار فال ميكن وذلك لكونه عنصر زئبقي ، همصطلحات ةودق

  :نواعهأالزمن و  ةهميأ:ثانيا

   :الزمن ةهميأأ/ 

نصر يف العملية من هذا الع ةخالي ةال ميكن تصور رواية أو قص ألنه ؛يف العمل الروائي ةمهم ةالزمن بني

   :يفمهيته أ تكمنو ما فعل بعض الروائيني اجلدد ك،  عن نظامه ىن هناك من ختلى عنه تقريبا وختلأرغم ، اإلبداعية

خري مثال على هذا و ، ةوإيديولوجي ةألنه حييل على خلفيات فكري، ر بنائي يف الرواية ومهمعنصأوال: الزمن 

الفرتة  إبانرشيد بوجدرة يضع الزمن الدال على األحداث احلاصلة يف اجلزائر  نأشياء فوضى األ ةجند يف رواي

 .1االستعمارية

نه حيدد يف نفس الوقت دوافع أمث ، الزمن حموري وعليه ترتتب عناصر التشويق واإليقاع واالستمرار "ثانيا:  

هلذا فهو من العناصر اليت ال ميكن االستغناء عنها أو و  ؛2"ثاألحداتابع واختيار حمركة مثل السببية والت أخرى

   .نه يرتبع على رأسها ويتحكم يف الروايةأإذ  ؛حذفها

 ةواية يرتبط ارتباطا وثيقا مبعاجلن شكل الر إبل ، يشكلهاو الزمن حيدد إىل حد بعيد طبيعة الرواية  "ثالثا:

ولذلك فإن الرواية تطورت من املستوى البسيط للتتابع ، تقنيتها اخلاصة يف عرضه أدبية ةولكل مدرس، عنصر الزمن

يف الرواية اجلديدة إىل تداخل  أدىمما ، تاما والتتايل إىل خلط املستويات الزمنية من حاضر وماض ومستقبل خلطا

  .فالزمن هو املتحكم الرئيسي يف تشكيل الرواية وجهاز التحكم اخلاص ا ؛ 3" وتالحم بني املستويات الثالثة

                                                           

، 15احلمبد بن هدوقة للرواية المقالة يف امللتقى الدويل عبد ، ) ينظر: أمحد حفيدي: مجاليات الزمن يف رواية فوضى األشياء للروائي رشيد بوجدرة1
  املركز اجلامعي بتمنراست.

 .38ص، 2004، دط، مكتبة األسرة، ) سيزا قاسم: بناء الرواية دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ2
 .38ص، املرجع نفسه)  3
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فهو ، الزمن يتخلل الرواية كلها وال نستطيع دراسته دراسة جتزئيةف(...) ليس للزمن وجود مستقل "بعا: را 

 .فال ميكن استئصاله وفصله عنها، ن الزمن ينتشر داخل الرواية ويتحللأمبعىن  ؛1"تشيد فوقه الروايةاهليكل الذي 

احلكاية بكل  شكلة يف البنية السردية املتفاعل معها يف حتديد مالمحالزمن عنصر من العناصر امل"خامسا:  

نتاجه واألحداث إمن حيث ، املتعلقة باملنتحيدد الفرتات  إذ ؛احلكي ءاتفهو فضاء من فضا، وداللتها أبعادها

ي أن الزمن يتحكم يف ؛ أ2"كل فعل وجمال كل تغري وحركةحيز   فهو ؛األشخاص ةوحركي، اليت تدور حوهلا

فبتنوعه وتعدده يكشف لنا التداخل ، ن بسيطااويف كل تغري ولو ك...العناصر األخرى كالشخصيات واألحداث

 .حيث أنه يتفاعل معها وحيدد مالحمها ؛يربطه بالروايةيف األحداث والوقائع وكل ما 

حداث وامليالد فهو ينطوي على دورات متعاقبة لأل ؛بالتواتر والتكرار يف جوهره يتميز، ةالزمن جترب "سادسا:

فهو ، 3"بديأالزمن يف حاله تعاقب  إن، حيث تعكس دورات الشمس والقمر والفصول ؛حناللواملوت والنمو واال

، قياسا للعمر منذ امليالد إىل الوفاة مرورا بالطفولة بذلك فيعترب، من أحداث اوما ارتبط  احلياة ةيف دور يتداخل 

  .ةوخخالشي وأخرياالكهولة مث الشباب مث 

الرواية  رئأنه جيعل من قا إذ ؛4"الزمن يعمق اإلحساس باألحداث والشخصيات لدى املتلقي"سابعا: 

فهي تعمق اإلحساس لدى القارئ وتدفعه للولوج إىل عامل ، ويتفاعل مع شخصياا ويندمج معها ثهاحداأيعيش 

   .عن واقعه ابعيد خرآ

 وحياولله  فلهذا الروائي يعطي اكرب عناية، يف البناء الروائي يبقى صعبا وأمهيتهول عنصر الزمن ان حتديد وتنإ

حيث أن تشكل الشخصيات وما يتمحور داخلها  ؛حيدث يف الرواية يرتكز عليه ما فكل، التحكم فيه تقانه وإ

أن اجلانب الذي يستدعي اكرب قدر :"بقوله ةجيمس إىل هذه الصعوب ريأشار هنوقد ، وخارجها يرتكز على الزمن

                                                           

  .38ص، ) املرجع السابق1
جامعة ، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجسرت، الشرف" لعبد الوهاب بن منصور أمنوذجا) خرية بغاديد: بنية السرد يف الرواية اجلزائرية املعاصرة "قضاة 2

  .85ص، 2016/2017، وهران
  .10ص، 2013/2014، جامعة باتنة، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجسرت، أمساء دربال: زمن السرد يف روايات فضيلة الفاروق :) ينظر3
 .87ص، 1ط، اجلزائر، منشورات االختالفـ، ات النص السرديتقني، ) حممد بوعزة: حتليل النص السردي4
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رتاكم جتسيد اإلحساس بالدميومة وبالزوال وب ةهو كيفي - كثر صعوبة وخطورةاجلانب األ - من عناية الروائي

وجود والعدم ومرور اليحس بف، ي أن الروائي املتمكن هو الذي يقدر على جعل القارئ يلج إىل الروايةأ ؛1"الزمن

، ه الروائي أثناء الكتابةهألن اإلحساس بالزمن داخل الرواية من أصعب ما قد يواج ؛الزمن بكل تفاصيله يف الرواية

  .من حيث التطبيق يف البناء الروائي وأصعب عنصرأخطر إذ أنه يعد 

 إذ ؛وهلذا التفتت الدراسات للزمن واهتمت به يف مجيع العلوم على الرغم من اختالف مناهجها وموضوعاا

  عنها. عزله وأفال ميكن فصله ، شكال احلياةأأنه يرتبط جبميع 

التعبري عن ذلك مبعادلة بسيطة ميكن  و، ال ميكن فصله عنهماف، والواقع ن الزمن مرتبط بكل من الروايةإ

الواقع وذا ف، 2"بالضرورة بالزمن ةن الرواية مرتبطإف، رب عن الواقعوالرواية تع، ن الواقع مرتبطا بالزمناك  اذإ "ف:

  :عطاء عالقة ترابطية بينهماإبني الزمن والرواية حبيث يقوم ب عنصر مشرتك

  مرتبطان                         

  مرتبط                                                   تعرب عن                          

      

  عنصر مشرتك                        

يف حتريك الشخصيات ذ أنه يساهم بشكل أو بآخر إ ؛ور كبري وحموري يف بناء الروايةود أمهيةللزمن إن       

 .ريرنة والزئبقية جتعله يتشكل ويتغفطبيعته امل، وتتابع األحداث سواء يف الرواية أو الواقع

   :ب/ أنواع الزمن

  السرد  عبد امللك مرتاض يف كتابه "يف نظرية الرواية حبث يف تقنيات أدرجها، لقد قسم الزمن إىل مخسة أنواع

                                                           

 .38ص، ) سيزا قاسم :بناء الرواية يف دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ 1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ، ورحله البحث عن املهدي املنتظر للروائي عز الدين جالوجي سوسن رمضان: بنيه اخلطاب السردي يف رواية حوبة) 2

 .12ص، م2014/2015، سكيكدة، املاجستري يف األدب اجلزائري
  

   ا�وا��

 ا�روا��   
 ا�ز�ن   
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  :وهذه األنواع هي كاآليت، 

 ؛كما يطلق عليه اسم الزمن الكوين،  بداية واية ااملتواصل: هو زمن مستمر وال ينقطع وحركته هلالزمن  - 1

فهو زمن طويل وال يزول إىل أن ينتهي مساره إىل الفناء ، وماايتدخل يف تكوين العامل ممتدا ومدحيث أنه دائما 

 .1انتهاءبدي ولكن حركته ذات ابتداء وذات أمتواصل 

وينتهي ة من حكاي أكأن الزمن الدائري يبدف، على عكس الزمن املتواصل هو زمن دائري الزمن املتعاقب: - 2

وهو ، غلققد يبدو خارجه طوليا ولكن يف حقيقته دائري م "فهو مر نفس احلكاية اليت طرحها أول األبعودته إىل

تنقطع وال  حركة كأا خر يفاآل هيعود على بعض ضهوألن بع، ألن بعضه يعقب بعضه ؛ةتعاقيب يف حركته املتكرر 

مما جيعل هذا الزمن ينسخ من ، متفقةيتكرر يف مظاهر متشاة أو  ربعة اليت جتعل الزمنمثل الفصول األ، تنقطع

قد و ، ي أنه يدور حول نفسه؛ أ2"أخرىرا ملساره اسد يف تغيري العامل اخلارجي من وجهة ر ومم، نفسه من وجهة

حيث أنه يبدو منقطعا  ؛خرآفصل  يبدأفبنهاية فصل ، ستمراراب بينها مافي اليت تتواىل األربعةشبه ذلك بالفصول 

  .يكون الزمن فيه ناسخا لنفسه ومظاهره متشابهإذ ينقطع  ال يف ظاهره ولكنه

لكنه ، زمن طويلفهو ، ناذرا جدا إالال يكرر نفسه  "الزمن املنقطع أو املتشظي: هذا النوع من الزمن  - 3

كما أنه ،  نقطع ويتوقفمبعىن أنه يعرب عن حدث معني مث ي؛ 3"نقطاعية ال بالتعاقبيةمتصف باإلضافة إىل ذلك باإل

 .ع لتسلسل منطقيضال خي

طوار الناس الذين ال ميلكون وعيا بالزمن كالنائم والذي يقع يف أمن الغائب: هو الزمن الذي يتصل بالز  - 4

 ا حوله وكذلكمبالشعور  ا عنهلذا النائم يكون خارجو ، طريق العقل والوعيالزمن يدرك عن ؛ ف4والصيب غيبوبة

ما بالنسبة للصيب فهو ال أ، دراك بالعامل اخلارجيذ أنه يف هذه احلاالت ينعدم اإلإ، الذي يقع يف غيبوبة األمر مع

                                                           

 .175ص، ) ينظر: عبد امللك مرتاض: يف نظرية الرواية حبث يف تقنيات السرد1
  .175ص، ) املرجع نفسه2
 .176ص، ) املرجع نفسه3
  .177ص، ) املرجع نفسه4
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، العمر الصغريحبيث ال يستطيع حتديد العالقة الزمنية بني املاضي واملستقبل يف هذا  ؛يستطيع التمييز بني األوقات

 .زال مل يدرك األمور ومل ينمو بشكل جيعله مييز بني األوقات وجيد االختالف بينهالوعيه الذي ال راجع وهذا

ن مل إفقد نبه له العرب و  "الزمن النفسي"وهو الزمن الذي ميكن أن نطلق عليه أيضا " الزمن الذايت: - 5

أي أن الزمن الذايت هو نفسه الزمن النفسي يف ؛ 1م"الذي نطلقه عليه اليوم منذ القد يطلقوا عليه هذا املصطلح

ؤثر فيه من عوامل وأحداث تساهم يف تغيري تما و ، وقتنا احلايل والذي يتعلق بالتجربة اإلنسانية اليت يعيشها الفرد

  .قد يطول أو يقصر حبسب احلالة النفسية اليت تعيشها الشخصيةنفسيته مع مرور الزمن و 

واية اليت حنن بصدد هذه األنواع على الر  بإسقاطقمنا ، باحلديث عن أنواع الزمن لدى عبد امللك مرتاضو 

الزمن املنقطع أو ، أو الدائري ة اليمامة" فوجدنا أا تقوم على ثالثة أنواع: الزمن املتعاقبدراستها "وحش

  ."النفسي"الزمن الذايت و ، املتشظي

ولكنه ، قطعنالزمن مبأن  ئه زمن يدور حول نفسه يظهر للقار بأن قلنا عن الزمن املتعاقب أو الدائري وقد

الباب األول يبدأ حبوار ، بابا فعلى سبيل املثال جند الرواية منقسمة إىل ثالثة عشر، حداثه متصلةأالعكس متاما ف

تندلق من ذا الفيض املورد وسيل حكاية  متلئفأ!! وجه أمي ي"يهجم عل :يتذكر والدته داخلي للروائي مع نفسه

إنه ؟ وينهي روايته كذلك حبوار داخلي "ماذا يفعل ابن بطوطة يف غرفته ،2" شفتني بارزتني بسحر عجيب فم ذي

ر طمحياء تكدست فيها السلع حتت أعن ، عن األمري الذي سقط من رخامه، دون شك يكتب فصال عن وهران

  .3" ...وفجائع وجنازات، وجنازات، عن رصاص ورصاص، عن حبر أو مدينة غامضة، من رصاص

هي  - الروايةهذه سرد أحداث ب يقومعلى منت الطائرة وهو وكل ما جيمع بني البداية والنهاية أن الروائي 

، تكون على منت الطائرة القول أن بداية السرد و ايتهذا ميكن و  - عبارة عن خمطوطة قدمها ابن بطوطة حلمامة 

                                                           

  .177ص، ) املرجع السابق1
 .7ص، 2002، دط، الغرب للنشر والتوزيعدار ، رواية وحشة اليمامة، أمني الزاوي) 2
 .164الرواية: ص) 3
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إىل  قسمت الرغم من أن الرواية الرواية عبارة عن حلقة دائرية تتناول أحداثها مرتابطة فيما بينها.على بذلك فتكون

غري ذات أحداث ، يف البدايةجعل من الرواية يف نظر املتلقي  هذا ماو  اخمتلف ابواب مع وضع لكل باب عنوانأ

  :و هي وينافق بني الرواية وتلك العنوكأنه ال يوجد توا، مرتابطة وخمتلفة

باب ، باب النساءجند  باب الغواية والنكاية أيضا، باب التدوين، باب املكتوب، باب اهلدهد، باب السماء"

 التعمق يف ولكن عند، "باب عبد القادر ،باب احلرير، باب احلديث الشريف، باب الدفن، باب الغرية، الكذب

  معامل الرواية ومضموا.لنا  وجبمع هذه األبواب تتضح، كل باب  توىحم يدل علىالرواية جند أن كل عنوان يعرب و 

بأنه كذلك واملعروف عنه  ، الذي يعرف بالزمن املنقطع أو املتشظيو ، أما بالنسبة للنوع الثاين من الزمن

فالروائي أثناء قيامه بعملية السرد ، النص أثناء اعتماد االسرتجاعإذ يظهر من خالل  ؛يتصف بعدم التعاقبية والتتايل

  يقوم باسرتجاع أحداث ماضية سواء كانت تتميز مبدى طويل أو قصري.

، واملشهد احلواري"، عملية السرد "الوقفة الوصفية ئتبطعلى  احلركات السردية اليت تقوم وكذلك باعتماد

ك بذكر صفات شخص أو وذل، الراوي عن سرد األحداث بذلك فيخرج، وقف عملية السردتهذه احلركات تبف

  وسنتطرق إىل هذه املواضيع يف العناصر القادمة.، عطاء حوار بني الشخصياتإوصف منظر أو 

أي متعلق بالتجارب ، خصيةوش ةوباحلديث عن الزمن الذايت أو النفسي جند أنه يعرب عن جتربة خاص

جتعلهم يتخبطون بينهما  أو، فإما تشعرهم باحلزن أو بالفرح، ثر يف نفسيتهمؤ يتنا فترواأبطال نسانية اليت تعرتض اإل

ي وه- محامة-ةمس معامل احلزن على الراويتففي بداية الرواية ميكننا أن نل، ...مبينا اضطرابام وعقدهم ومعانام

قول: "أنظر من خالل الزجاج الذي حييط ت اإذ جنده، ميينا ويسارا تةلفتنظر إىل اجلالسني يف قاعة االنتظار مت

  وأيضا جنده، 1ي"دلون األسود أو الرماكنت دوما أعتقد أن للحزن ال،  بالقاعة الكربى فأشعر أن للحزن لون املطر

  مصدر األمطارو أحس بأن السماء هي مصدر األحزان ، ينتظرها خلق كثري اليتاآلن قبل أن حتط الطائرة  "يقول:

                                                           

  .07ص، ) الرواية 1
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  تأملهاا تراهنف، اأصبحت السماء تعرب عن احلزن واألمل بالنسبة إليه ةللراويفبسبب احلالة النفسية املتعبة  ؛1أيضا"

  إليه.  تؤس وكأمنا هي السبب فيما وصلبب

قصيدة ، يقرأ قصيدة سقطت من بستان ابن مرمي، الشيخ نونة الذي "يقرأ شعرا بالعامية ويبكي كذلك  وجند

فالشيخ مل جيد ما يعرب به عن  ؛2" ...ها وانكسارااو ورها وخيلها وزهطونسائها وععن سبع وهران وأحيائها 

وهناك من عرب عن حزنه عن طريق  ،مدى حزنه و أمله سوى القصيدة فاختذها طريقا ليفرغ ما يف قلبه وما يعانيه

بالبكاء بدون االهتمام حدى النسوة إسعاف إذ قامت عد جميء جثة عبد القادر وحضور اإلالبكاء وذلك كان ب

أدركت أا زبيدة   ،عمجتاعة دون أن أميزها وسط اخللق املباحلاضرين "يرتفع صوت امرأة حمرتقة األحشاء شج

: "هجم علي ةمبا حصل قائل ةتأثر الراويتف، 3متدح العائد وتبكي من بقي من النساء والرجال" ، كانت تتكلم

، بارختاء، بكيت حىت شعرت بدوخة، لركن آخر كي أملس أعماق البكاءفرهنت نفسي ، واحلشد بدا أكرب، الدمع

قامت بتصوير ووصف محامة هنا أن  جند 4"ومن دون الورد  الصالة امتألت أكثر وال يزال الناس يفدون بالورد

اهلموم خراج ات اليت اختذت من البكاء طريقا إلحالة احلزن اليت خاجلتها بطريقة معمقة مثلها مثل بعض الشخصي

  .واحلزن

دوء جنائزي  اإلسعافقول: "تقرتب سيارة تو  اإلسعافنظر لسيارة ت يوه اعرب عن حالتهتكذلك   اوجنده

، فقدت نفسي داخل حلظة حرية، بتابوا اإلسعافإذ اقرتبت سيارة .و شد اخللق الذي فاض على املطارحمن 

فعدم فهم واستيعاب املوقف هلذه األحداث اليت حتصل جعل الشخصيات  ؛5فضاع مين اخليط وضاع مين املوقف"

  .والوحدة رغم احلشد الذي حييط ا من كل جهة تشعر بالضياع واحلرية

                                                           

 .08ص، ) الرواية1
 .10ص، ) الرواية2
 .10ص، الرواية) 3
 .11ص، الرواية) 4
 .12ص، ) الرواية5
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 تلتهم ىاحلم، فال أرى سوى الفراغ لطائرة"أرسل عيين من نافدة هذه اا فتقول:حديثه ةواصل الراويوت

إن ، ضاعت اليد مين، أن أملس عيين فال أجد اليد اليت تسعفين أحاول، املضيفة ال تزال جتلس جبواري، عظامي

من املوت  ةخائفهنا  يفه ؛1خذها إىل قربها" أا فعل ذلك بعيين أخيت ميامة حىت كم،  صفارا زعفرانيا يأكل عيين

  .بذلك نفس املصري ونفس النهاية ذا ميامة فتأخأختهب لما ح ا لمن أن حي ةوخائف

عيناه ، ا كان حائرانقول: "الطشقندي ساكتكذلك عن حالة شخصية من الشخصيات فتحدث  وجندها ت

.. احلداد ساكت صمته .إىل جانب األمل يقف رجالن، تقوالن ما عجز عنه لسانه الذي تركه هناك يف بلده

هنا تعرب عن اخلوف الذي سببه الرجلني  فحالة الطشقندي ؛2ث خلديعة أو مؤامرة قتل احرتافية"يكأمنا يب،  خميف

وقد تأثرت محامة بذلك فنجدها تعرب عن ما خياجلها فتقول: "ما نظرت من هذا العلو من ، وما يريدان فعله به

انقباض بطين ورغبة يف ، وشعرت بنوع من اخلوف إالفوق هذا السطح إىل األمام. على الرغم من مساحة وجهه 

  .3"...عميق القيء وشهية لبكاء

ذاكرة احلالة اليت آلت ، 4قندي" طش"اخلوف واضح يف عيين ال :قائلة الة الطشقنديحل وصفها تواصلوقد 

استقرت حجرة بني الرحم ، إليها وهي تشاهد ما حدث: "من هذه اللحظة شعرت بثلجة سكنت داخلي

  .5وبدأ جسمي يفقد ناره وعزة مجره"، واحلوض

ألن ترتيب اجلنة ، الفقيه أحد شخصيات الرواية يف هوسه ومرضه بالنساء: "جيب أن تكون اآلهلة إناثا ويقول

هي عمق االيار وأصل الطوفان والقيامة  ،نثى األصلاأل.. .بكل تلك الغواية واإلغراء ال تكون إال من إبداع أنثى

  .إذ أن هذا الفقيه وبسبب عشقه لإلناث أصبح يتخيلهن آهلة بقدرات ال مثيل هلا ؛6واإلنشاد"

                                                           

 .17ص ، ) الرواية1
 .21ص، ) الرواية2
 .22ص، ) الرواية3
 .23ص، ) الرواية4
  .24ص، ) الرواية5
 .28 ص، ) الرواية6
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من  ويبقى هناك الكثري من األمثلة منها قول ميامة: "أخاف، إن يف الرواية أغلبية األحاسيس متعلقة باخلوف

  انتبه وإذا أخيت  .ميالكر شعر برغبة لرؤية ابن البواب الذي كان خيلط شعر عمر بن أيب ربيعة بآيات القرآن أأخيت ف

  .1وكأا تقرأ خواطري كانت عيناها مليئتني بالفزع"  إيلتنظر 

ة خائفا من ن"كان زهار حزينا ملوت يام:واألسى مثال ذلك قول ميامة  وكذلك هناك ما خيص حاالت احلزن

 كان من احلاالت  وففاخل، 3مع أا كانت حزينة " وكذلك: "مل تبك أمي، 2صدمة املوت على قلب محامة" 

 من كل شيء الذي دفعهم إىل التوجسهو و ، مسيطرا على نفوسهم وتصرفام يوبق، الزمت الشخصيات اليت

  .وجعل من قلوم متتلئ باحلزن والوحشة

 ختتلط فيها، ةتداخل بني احلزن والضحك واليت تعرب عن نفسيه متعبتيتحدث عن احلالة اليت  أيضاوجنده 

كاد اضحك أرض بعنف فلقي بقايا الفنجان على األأكنت   ":ميامةتقول  ة إذاملتناقض حاسيسالعديد من األ

كنت ،  فكر فيها مطلقاأكن أمل  أنينواحلقيقة ، عصايبأنين فقدت أللعزاء كانوا يعتقدون وا ؤ والذين جا، وابكي

لكنين ، يعجبين وابةيف الب هلكان خج(...)صابعه احللوة ألت من أكختلص من هذا الطشقندي الذي أن أريد أ

يف سواء نوع من التناقض  ةقول ميام يفنالحظ  ؛4"كيس ملح فوق رقبيتكشعر به  أخيت أت ومع صوت أبد

  .الشخصية منها تعايناليت  صعبةوال ملتعبةالذي يوضح احلالة النفسية او ، حاسيس أو التفكرياأل

ت تسقط كان،  للضحك ةالنظارة مثري مي على الرغم من حزا وهي بتلك أكانت "يضا يف قوهلا: أوجنده 

وغري مثري  وعاديا وأصبح شكل أمي بالنظارة مقبوال )...(اكتشفت حيلة  أنىل إ ةنفها كل حلظأ ةرنبأعلى من 

ن الضحك على والدا البيت ولكن هذا مل مينع ميامة م أهلفبسبب موت يامنة خيم احلزن على ، 5"للضحك

الزمن قد  أنكما   ،وضوعا مثريا للضحك والسخريةممنها  ةاليت تضعها فنراها حتكي عنها جاعل ةبسبب النظار 

                                                           

 .29ص، ) الرواية1
 .34ص ، ) الرواية2
 .34ص، ) الرواية3
 .36ص، ) الرواية 4
 .37ص، ) الرواية 5
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، خيتأحزنت كثريا ملوت  أنعد ب، على فرح كبري ةا مقبلإ"جعل من الشخصيات تنسى حزا وذلك بقوهلا: 

ن أمن خالل قول ميامة جند ف، 1"طحسللذة اليت كانت متطر عليها من الساس اأا أركت دأ أنبعد  ةخاص

قد أعطتنا صورة ن ميامة أ الإم ليامنة حب األالرغم من  ىفعل، اليت تربط هذه العائلة هشة ومليئة بالثغرات ةالعالق

بطوطة قد توقف  ابن ىل كونإختها أوالدا على وفاة  حزن تقد ربط ألاوذلك ، أخرى أو نظرة أخرى عنها

 .مل تعد لذة احلكي تغدق عليها من السطح ذ بوفااإ، عن سرد احلكايات

ربون يش ةخيت الثالثأبناء أ"تقول ميامة:  إذ؛ أطفاهلادهم من نسوا موت يامنة بل حىت وليس الكبار وح

ن أيقع ك ملشيئا  أنوك، وهم يضحكون ويقهقهون، ملشمشباملرىب املصنوع من ا وميضغون اخلبز، سوداء ةالقهو 

ن تلك الفرتة أو تلك اللحظة أوفاة والدم وك او طفال قد تناسألفحىت ا، 2"الغرفةمهم ال تزال نائمة يف تلك أ

ننا أذ إ، بأوالدهافنراهم يستمتعون ويضحكون وهذا ما جيعلنا نتساءل عن العالقة اليت تربطها ، احلزينة مل تأت قط

ليها ومل يتعمق إتطّرق مل يفالكاتب ، طفاهلاأاحلب الذي يربط األم ب مومة أومل نرى عالقة األ ةروايالوعلى طول 

  .فيها

فنراها تتخبط بني ، الزمن كان كفيال بتغيري احلالة النفسية اليت تعيشها الشخصيات أنميكننا القول هنا 

فكار أملزاج وبننا جندها متقلبة اأكما ،  خرى حزينةأحيانا أو ، ةنراها سعيد فأحيانادهاليز الزمن بشكل ال متناهي 

حيان تفقد جندها يف بعض األ أننا ةيعاب لدرجلالست ةحبيث تصبح نفسيتها صعبة وغري قابل ؛وخمتلطةمتداخلة 

  .ااملنطق وتتصرف جبنون وبدون قيود تربطه

  ثالثا: أنماط زمن السرد:

  ،3اخلصوص" والسرد على وجه، البناء اخلاصة بأجناس األدب عامة"حيزا مميزا يف آليات يشغل الزمن السردي     

                                                           

  .38ص، ) الرواية1
  .39ص، ) الرواية2
 .23ص، ) هيثم احلاج علي: الزمن النوعي وإشكالية التنوع السردي3
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   د والروائيني به أمثالوالدليل على ذلك اعتناء النقا، ءهفال ميكن وجود سرد بدون زمن فهو أساسي وال ميكن إلغا

  األدب؛ وله أمهية يف أي  جوهريا وأساسيا يقوم عليه حيث اعتربوا الزمن عنصرا ؛الشكالنيني الروس وجريار جنيت

أربعة أمناط من السرد بني فإننا منيز ، أو زمن السرد فيها للروايةوعندما نأيت للنظر يف الوضع الزمين ، عمل روائي

  :ذه األمناط هي من حيث الزمن وهالقصصي 

: هو الذي يتبع صيغة املاضي بذكر أحداث حصلت قبل أن يقوم الراوي بسردها كأا السرد التابع - 1

انتشارا يف السرد التقليدي الذي حيتفي كثر األإخبار ملا حدث يف زمن مضى سواء يف زمن بعيد أو قريب. وهو 

باحلكاية ويوقر خصوصيتها متبعا التدرج املتتابع وصوال إىل اية العقدة أو األزمة وحلها فنجده مثال يف: "املقدمة 

أو حىت السرد الوارد يف حماضر ، كان يا مكان يف قدمي الزمان وسالف العصر واألوان،  التقليدية للقصة العجيبة

فمثل هذه اجلمل حتيلنا إىل ، 1أو يف نشرات األنباء. اجتمعت اللجنة الفالنية يوم كذا وقررت كذا وكذا"اجللسات 

 املاضي مباشرة وبأن احلكاية تعود إىل زمن يسبق زمن السرد.

عن أحداث  فيها حيث يتحدث الراوي ؛السرد من قد تضمنت وتوفرت على هذا النوعوجند أن روايتنا     

رتبط باالسرتجاع م هوو ، ما مر به أبطال روايته يتناول فيهاأفعال ماضية بذلك  فيستعمل، املدىماضية خمتلفة 

  يف العناصر القادمة. الذي سنفصل فيه

كتابه   جند صالح فضل يعرفه يفو ، ...السرد السابق، ستشرايف: وله تسميات أخرى كالسرد االتقدمالسرد امل- 2

فهو يسرد ما  ،2"القص الذي يقوم على التنبؤ باملستقبل مع إشارته للحاضر" :النص" بأنه"بالغة اخلطاب وعلم 

  أي ، ويكون السرد متقدما إذا كان: "الراوي هو الشخصية نفسها، حيدث الحقا مستعمال بذلك صيغة املستقبل

  الراوي والشخصية يصبحان كيانا واحدا ال متايز أن حيث، 3إن مل يرد يف النص متييز بني الراوي والشخصية" 

                                                           

 .97ص، دط، بغداد -العراق، آفاق عربية، الثقافية العامةدار الشؤون ، ) مسري املرزوقي ومجيل شاكر: مدخل إىل نظرية القصة1
 .285ص، 1992، دط، عامل املعرفة، ) صالح فضل: بالغة اخلطاب وعلم النص2
 .97ص، ) مسري املرزوقي ومجيل شاكر: مدخل إىل نظرية القصة3
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   مييز "، فهوة املستقبلـيغــإذ أنه جيمع بني صيغة املاضي وص ؛بح سردا تابعاـأما يف حالة تغري احلالة فإنه يص، بينهما

 لكنها كذلك سابقة لزمن السرد، بني أحداث يوردها بصيغة املاضي وأحداث أخرى يوردها بصيغة املستقبل

 .عل بعد بل يكتفي بالتنبؤ والتكهنفهو يسرد أحداث ما تزال جمهولة ومل ختضع لعملية الف، 1نفسه"

"سأحدثكم فيما بعد عن  :وجند ذلك يف باب اهلدهد حني تقول ميامة، فالسرد املتقدم يتعلق باملستقبل

فالراوي  ،2زهار" عييندون أن أزعج يامنة يف قربها وال محامة يف ، حني تتاح يل الفرصة، ذلك سر، الطشقندي

وما ستحدثنا عنه يف املستقبل ، إذ أن الشخصية ختربنا عن نواياها ؛هنا هو نفسه الشخصية وال متايز بينهما

عن مستقبل قريب بقوهلا: "سأصعد الليلة إىل  اإخبار  والذي يعترب، وجندها كذلك ختربنا مبا ستفعله يف الليل

فهي هنا قد اختذت قرارها ولكنها  ،3ار العينني"فولو أين أخاف ص ،هكذا قررت سأتبع خطوات يامنة...السطح

  وذا ال نعلم إن كانت ستصعد هلناك أم سترتاجع عن ذلك.، الزالت مرتددة

ن بطوطة مل جيئ الليلة لكتابة أسفاره وكذبه وقراءة ذلك إوجند السرد املتقدم كذلك يف قول يامنة: "سأنزل ف

فيمامة تطلعنا على ما ستقوم به بعد ، 4فراشي... سأعود إىل فراشي... السلم هناك"على أخيت... سأعود إىل 

  وهي تكرر اجلملة وذلك لتأكيد فعلها.، تغيب بطوطة وبكوا ستعود إىل فراشها

حيث يعرفه بأبسط شكل بقوله: "هو الذي  ؛: جنده عند صالح فضل باسم "السرد املتزامن"السرد اآلين - 3

أما بالنسبة جلريار جنيت فقد ، أي أنه حاضر مزامن للعمل والفعل ؛5اصر للفعل واحلدث" يقص احلاضر املع

تطرق إليه بتسميته ب "السرد املتواقت" فيقول: "السرد املتواقت هو األكثر بساطة مادام التزامن الدقيق بني 

فهذا النوع من الزمن السردي جنده بصيغة احلاضر  ؛6التداخل واللعب الزمين" نوع مني كل صالقصة والسرد يق

، فهو خيتلف عن الزمن املاضي املنتهي واملستقبل الذي يعرب عن زمن منتظر، معربا بذلك عن الزمن احلايل
                                                           

 .98ص، السابق ) املرجع1
 .36ص، ) الرواية2
 .36ص، ) الرواية3
 .48ص، ) الرواية4
 .285ص، صالح فضل: بالغة اخلطاب وعلم النص) 5
 .232ص، 1997، 2ط، الس األعلى للثقافة، ار جنيت: خطاب احلكاية حبث يف املنهجري ) ج6
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فقد اعترب بسيطا مقارنة ، أي أن حاضرمها متطابق ؛1فأحداث "احلكاية وعملية السرد تدور يف آن واحد" 

 2د هذا التطابق التام بني احلكاية والسرد ويرد هذا التطابق يف اجتاهني متباينني مها:باألنواع األخرى لوجو 

 السرد. ةاحلكاية على كف ة غري ميحو كل أثر للفظ ويغلب كفسرد حوادث ال - 

اء األضواء هنا على السرد نفسه بينما يأخذ احلدث يف قويقع إل ،السرد املتمثل يف خماطبة الشخصية لنفسها - 

 حىت ال يتبقى إال النزر القليل من احلكاية.الزوال 

ولكن يرتكه ليعود ، وجند هذا السرد يف بداية الرواية حيث تكون فيه األحداث وعملية السرد يف آن واحد

  فلم أجد فوقي، إىل السرد التابع ومن أمثلته نذكر قول محامة وهي يف املطار: "رفعت عيين أحبث عن السماء

سقف مصنوع من مادة صحيفة تشبه يف شكلها الفلني أو شهد عسل ، سوى سقف قاعة االنتظار الكربى

  . 3النحل"

حذقت جيدا يف !!أو لرمبا توقف، خر ال يزال يهطلاملطر هو اآل، هبطيوجنده أيضا يف قوهلا: " الليل   

وميكننا القول ، 4األخرى" السياراتخلفها قطار  وإذ ابتعدت سيارة اإلسعاف وانطلق، وقد حف بالورد التابوت

وبعدها يدخل الراوي يف  ،أن هذا السرد يكون موجود يف باب السماء من الصفحة التاسعة إىل اخلامسة عشر

تتحدث تركها هلا ابن بطوطة واليت هي عبارة عن قصة  إذ تبدأ محامة بقراءة املخطوطة اليت ؛التحدث عن املاضي

كما جند هذا السرد يف بعض املقاطع عندما مير من السرد التابع إىل السرد ،  ني موكل احمليط عائلتها ها وعنعن

  اآلين.

ديدة ويظهر مثال يف طراف عأينبثق من  "نهأحبيث  ؛قيدا وصعوبةنواع تعوالذي يعترب أكثر األ :السرد املدرج- 4

  ، الوقت وسيطا للسرد يف نفسرسالة ـحيث تكون ال ؛تلفةخمادل رسائل بني شخصيات ـلى تبـمة عئالرواية القا

                                                           

 .98ص، مدخل إىل نظرية القصة، ) مسري املرزوقي ومجيل شاكر1
 .99ص، )املرجع نفسه2
 .08ص، الرواية)  3
 .13ص، ) الرواية4
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 ساس عمليةأالرسالة هنا هي و ، 1"ليهإجنازية كوسيلة تأثري يف املرسل إن للرسالة قيمة أ يأ ؛وعنصرا يف العقدة

الناقد العريب الدكتور صالح فضل حتت اسم السرد املتداخل بأنه ويعرفه  ،الشخصية علىمسامهة يف التأثري و السرد 

في وال يكت، واملتزامن فهو مزيج بني السرد الالحق، 2بني حلظات خمتلفة"املتأرجحة "الذي يقص األحداث  :هو

، املدسوس، املتداخل، السرد املقحم":طلقت على هذا النوع السردي جندأومن التسميات اليت ، بزمن واحد

هلذا  ةوبالنسب ،الروائيصعوبة اختاذه يف العمل و كد مدى تعقيد هذا النوع ؤ توضح وتملصطلحات " وهذه ااملعرتض 

نه مل إذ أ، نوع ومل يتطرق لهالكاتب مل يدخل هذا الف، وي جنده منعدمااة اليمامة ألمني الز  رواية وحشالسرد يف

  .ومل يعتمد على الرسائل أثناء قيامه بعملية السرد أو تداخل إقحامي أيستعمل 

  :بناء الزمن الروائي رابعا:

   :مستويات الزمن الروائي -1

 النظام:  مستوى  - أ

حداث يف الزمنني زمن ه عندما ال يتطابق نظام ترتيب األنأالرتتيب الزمين أو ما يسمى مبستوى النظام "يعين  

ر من حدث حكائي يف وقت ثكأيسمح بوقوع  الذي،ةيف زمن احلكاي بعاداأل ةبب تعدديبس، السرد واحلكاية

وحيذف وينتقي  خيتار أن على الروائي ربالذي جي، ةهو بعد الكتاب اواحد اسرد ميلك بعدزمن ال نأيف حني ، واحد

تارة اسرتجاعا ، ية فينشأ ما يسمى باملفارقة الزمنيةفنضيه الضرورة التقتا م (...)حسبةالكثري  األحداثمن 

، الزمنيةن الرتتيب الزمين يف الرواية يقوم على جمموعة من املفارقات أي أ ؛3"حداثاستباقا لأل ةار تللماضي و 

املاضي ما جيعل القارئ عاملا على تذكر  يقوماالسرتجاع ف، ها تقنيات تساهم يف بناء النصنسمي أنواليت ميكن 

ئية من الشخصيات الروا ةيتعرف على صفات وحاالت شخصي كذلك أن وكي يستطيع، مور احمليطة بالنصباأل

                                                           

 .100ص، مدخل إىل نظرية القصة، شاكر) مسري املرزوقي ومجيل 1
 .285ص، ) صالح فضل: بالغة اخلطاب وعلم النص2
 . 101ص، م2015، 2ط، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ) أمينة يوسف: تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق3
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، لفهاملاضي خ اتارك ستقبليةحداث مألعرض  حماولةفيعتمد على باق الستما اأ، خرىاليت جتعلها تتغري من حالة أل

مرا وقع هلا يف أر حادثا أو ما تتذك اليت تعيش حاضرا يةت "كأن جيعل الشخصفيستخدم الراوي هذه التقنيا

، خرىأ ةحكايته حكايإذ ذاك  منُ ضَ عن املاضي فيُ  حكاية، ايةحك ةن يدخل يف قصأأو ك، هضي فتحكي عناملا

حداثا تارخيية وقعت يف أ، على سبيل التدليل أو الشهادة، ةن يورد يف سياق حاضر قصأأو ك.،خرىأأو حكايات 

ى يف احلقيقة قن الكتابة تبأن الكالم يتجه للوراء يف حني بأهم القص و بفضل هذا اللعب الفين ي ،قبزمن سا

  .1"مامىل األإتقدمة باجتاهها على الورق م، خطية

وقد يتعاكسان يف هذا ، اجتاه الرواية فما يقوله الراوي قد يتماثل مع احلكاية ويسري يف اجتاهها فالرتتيب يعترب

فيسري ، خيتلفان وقد، ىل املستقبلإومن احلاضر ، ىل احلاضرإيكون االجتاه من املاضي  أنحيث ميكن ، االجتاه

اسرتجاع للماضي جيعلنا  (حبيث يكون هناك اسرتجاع و استباق ؛آخراجتاه يف  ةأو احلكاي ةجتاه والقصيف االقول 

سلوبا أوي يستعمل فالرا، )اضراحلر على املستقبل متخطني واستباق جيعلنا من، ىل الوراء ونعكس دورة الزمنإنعود 

خرى أ ةأو واقع ةيحكي لنا عن قصل سرده من حاضر مث يواصلن الواقعة حدثت يف ز أما نشعر ب ةجيعلنا يف نقط

ن الرتتيب أفنجد ، ما ماضي قريب أو بعيدإوهذا املاضي يكون ، واقعة األوىلقدم من الأ، ىل املاضيإتعود بنا 

   :ومن هنا جند، ن يسريا معاأنه ميكن أكما ،  ث الوقائع والقولخيتلف من حي

الذي حدثت فيه صلي والواقعي نه الرتتيب األأستوى الوقائع حيث الرتتيب األول: وهو الذي ينهض على م

 حداث وفقما الراوي فيعيد بناء األأ، 2"األحداثواقعا زمنيا تارخييا توالت وفقه قصه  جيري املن أ"وك ةالقص

حداث أل خربط تواليا )مينضومن خلفه املؤلف ال(ن هذا الراوي أه الراوي وكآالرتتيب الثاين: "الفين الذي ارت

زمن ، مبعىن أن هناك زمنني لألحداث ؛ "3افتواليا خمتل، الذي بناه بالكتابةيف قوله ، بدع هلاأالتارخيي و  يالوقائع

                                                           

 .113ص، م1990، لبنان-بريوت، دار الفارايب، ) ميىن العيد: تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي1
 .114ص، نفسه ) املرجع2
 .114ص، نفسه ) املرجع3
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أما بالنسبة للزمن الثاين: زمن القول فالراوي ، مستقبل    حاضر    ي ماض :واقعي تكون أحداثه متسلسلة

    :الروايةيتحكم يف زمام أموره و أحداثه حبسب ما يراه جيعل األزمنة تتداخل ويكسر ترتيبها األصلي يف 

  حاضر

  مستقبل                                             يماض

التعددية ، اللعب مع الزمن، زمنيا ة"البىن املفارق :حدهم على النظام الزمين أو الرتتيب بأنهأيقول  ثحي

فهو دائما يعتمد ، )قاالستباو االسرتجاع (على جمموعة املفارقات السردية الزمنية  فالرتتيب الزمين يبىن ؛1الصيغية"

من خالل التقدمي  وهذا ما حيدث تالعبا يف الزمن، فضلأل بولة وضع مستقاوحم باستذكارهااملاضي  أعمالعلى 

 فيكون، اليت حتكي فيه ةه احلدث واحلالفي يفيحدث ذا عدم التوافق يف الرتتيب الذي جير ، حداثخري يف األأوالت

القصة  حداثأقصة مث يقوم السارد بذكر  ةبنهاي أفقد يبد، ةوالبدايات يف الروايني النهايات تداخال ببذلك 

املستقبل فهذه املفارقات أو  فىل املاضي واستشراإليت تعود بنا ا ةمن خالل اعتماد املفارقات الزمنيوبدايتها 

ىل معلومات إالقارئ حيتاج دائما ف، حداثمبعىن معرفه ما حييط باأل ؛2التقنيات "تغطي مدة معينة من زمن القصة"

فعلى الرغم من كون األحداث خمتلفة الرتتيب إال أن القارئ يتمكن من ترتيبها وذلك لكون .لفهم ما يدور حوله

خالهلا القارئ من فهم بدايتها وايتها والزمن األصلي الذي تقوم مدة معينة يتمكن  تأخذتلك املفارقات الزمنية 

ارئ أو يستبق الزمن فيطمئن الق، نسي ذكرها احداثأىل الوراء لريوي إكثريا ما يعود " :الراويكما أن ،  عليه الرواية

ن القارئ أو املتلقي يعتمد أكثر على أيدل وهذا ما ، 3حداث والشخصيات"ليه بعض األإ تىل ما آلإمسبقا 

من ، وما تقوم به الشخصيات من حتركات على مستوى العمل الروائي األحداث ستيعابالوذلك فارقات املعلى 

 .وذكر ما كانت عليه يف املاضي، مستقبالة على الشخصي ستطرأالتغريات اليت خالل ذكر 

                                                           

 .31ص، م2000، 1ط، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، ترمجة: حممد معتصم، ) جريار جنيت: عودة إىل خطاب احلكاية1
 .24ص، م2003، 1ط، األعلى للثقافة الس، ترمجة: عابد خزندار املشروع القومي للرتمجة، ) جريالد برنس: املصطلح السردي2
 .50ص، م2002، 1ط، لبنان، دار النهار، فرنسي)، اجنليزي، ) لطفي زيتوين: معجم مصطلحات نقد الرواية (عريب3
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مع الرتتيب  ةما أو قص ةيف رواي األحداثن يتطابق تتابع أ"ليس من الضروري  :ومن وجهة نظر البنائية

 متداخلة أحداثهفتكون ، ن يروي عددا من الوقائع يف آن واحدأن الروائي ال يستطيع أمبعىن  ؛1الطبيعي ألحداثها"

 وقد رأى، الطبيعيب سابقة كاسرًا بذلك الرتتي وأخرىماضية  أحداثينتج تالعبا بالنظام بذكر وهلذا ، ومملة

ن يتغري بني أميكن إذ ، تطابق وتتابع يف النظام والرتتيب الزمين يف الرواية كوني نهذا حبيث ال يلزمون أ نيالبنائي

  .خراحلني واآل

يتجلى الرتتيب الزمين عند جريار جنيت : "يف دراسة العالقة بني الرتتيب الزمين لتتابع األحداث يف القصة 

 إذ، زمين عن السابقلفهو يشري هنا إىل االختالف يف الرتتيب ا ؛2والرتتيب الزمين الكاذب لتنظيمها يف احلكاية"

 ،فكأن هناك دميا لقداسة الرتتيب الزمين التقليدي، يرى أن الزمن خيتلف يف األحداث عن تنظيمها يف احلكاية

خللف أو ا إىلسواء بالعودة أن تتحكم يف اجتاهها مثلما تريد حيث ميكن  ؛أشياء تتميز حبركة زئبقية افقد أدخلو 

  أي أا ترتك احلرية للتقدم حنو املستقبل أو العودة إىل املاضي. ؛التقدم لألمام

  سامهت، من هنا ميكننا القول أن العمل الروائي أو القصصي قد أدخل عليه الروائيني العديد من التغريات

بني املاضي واحلاضر  تداخلفأصبح هناك ما يسمى الرتتيب الزمين الذي يكون فيه ، يف تغيري نظامه السابق

 فيما بعد. هلماسنتطرق  انذلوال، وهذا من خالل اعتماد تقنيات ومفارقات كاالسرتجاع واالستباق، واملستقبل

  المدة:  - ب

 وأ"سرعة القص اليت حتدد عن طريق العالقة بني مدة الوقائع  :حيث يقصد ا ؛ذلك بالسرعةكيت  مس    

إذ أن هناك فروق زمنية بني سرعة القول ؛ 3أو صفحاته"  هأسطر د قياسا لعدوطول النص ، الوقت الذي تستغرقه

هو ذا يسرع و ، في بعض األحيان جند الروائي خيتصر الوقت بقوله بعد مرور سنواتف، وسرعة القص أو الوقائع

                                                           

 .73ص، م1991، 1ط، لبنان- بريوت، املركز الثقايف العريب، ) محيد حلميداين: بنية النص السردي من منظور النقد األديب1
جامعة ، اجلزائر، جملة آفاق علمية تصدر عن املركز اجلامعي تامنراست، : انزياح الزمن يف رواية "أصابع لوليتا"، حتريشي حممد ) فاطمة زهرة خبشي2

 .161ص، م2017، 13ع، بشار
 .124ص، تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي، ) ميىن العيد3
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الوصف إذ يتخذ  ؛أو قد يبطئ، حيدث يف فرتة زمنية طويلة جنده يقص يف بضع وريقات حيث أن ما ؛الزمن

  وسيلة فيستعمل صفات عدة للتطرق لذلك.

ي تستطيع أن فه، كما أن املدة تستطيع أن تتحكم يف زمن األحداث والشخصيات على مستوى النص

هذه العالقة ، املدة من احلكاية قد توجز أو متطط بواسطة احملكي، بضعة مجل (...) "تلخص حياة إنسان يف

 .1"السرعة السردية املسماة اإلبطاء واإلسراع حتدد 

بأا أكثر صعوبة مقارنة بالتواتر والرتتيب ألن هذين يف كتابه "خطاب احلكاية"وهلذا يقول جريار جنيت 

فالقول أن حادثة (أ) تأيت ، الصعيد املكاين للنص إىلالصعيد الزمين للقصة  من األخريين يسهل نقلها دومنا ضرر

فيه إال مرة يقع ) يقع أوال جأو أن احلدث (، (ويقصد هنا الرتتيب)بعد حادثة (ب) أو سابقة هلا يف زمن القص

مالئمة  - احلكاية مع مدة القصة اليت تروى –مها قضيتني معنامها واضح واملقارنة بني الصعيدين ، (التواتر)واحدة 

حيث ال  ؛2فهي عملية أكثر صعوبة، على عكس مقارنة مدة حكاية ما مبدة القصة اليت ترويها هذه احلكاية

 لهفهو على الرغم من نق، و زمن النصميكننا حتديد القصة اليت وقعت يف زمن الواقع وإسقاطها على زمن القول أ

 إال أنه ال يعيدها بنفس السرعة اليت قيلت ا يف الواقع.، ىكل ما جر ل

وسنفصل فيهم فيما "والوقفة ، واملشهد، الصةواخل، احلذف"من السرعة تتمثل يف  ولقد حدد أربع حركات

  بعد.

  التواتر:  -ج

، جنيت جريارالناقد املدة مستبعدين التواتر على عكس و هناك بعض من الباحثني الذين توقفوا عند الرتتيب 

العالقة بني ما يتكرر حدوثه  يفوقد تطرقت ميىن العيد إىل هذه النقطة معرفة التواتر بقوهلا: "يتحدد التواتر بالنظر 

                                                           

، 1ط، منشورات احلوار األكادميي اجلامعي، تر: ناجي مصطفى، ظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئرين بوث وآخرون: نب) جريار جنيت وا1
 . 125ص، م1989

 .232ص، حبث يف املنهج، جنيت: خطاب احلكاية جريار :) ينظر2
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أي أنه  ؛1وعلى مستوى القول من جهة ثانية" ، أحداث وأفعال على مستوى الوقائع من جهةأو وقوعه من 

"الراوي  هلذا املستوى:حاالت  وقد حددت أربع، على مستوى الوقائع والقوليرتبط بتكرار األحداث واألفعال 

مس منت أ: ذلك لامث، واحدة على مستوى الوقائع وقع أو حدث مرة احدة على مستوى القول ماو يقص مرة 

الثالثاء ، االثنني منت باكرا: ذلكل امث، ما جرى حدوثه أو وقوعه عدة مرات عدة مرات الراوي يقص - باكرا

، أمس منت باكرا : جرى حدوثه أو وقوعه مرة واحدة مثال ذلك الراوي يقص عدة مرات ما- .....منت باكرا

 مثال اتمر عدة  أو وقوعه، يف مرة واحدة ما جرى حدوثه الراوي يقص- أمس أويت إىل فراشي باكرا... 

  .2"أو كنت طيلة أيام األسبوع أنام باكر ، كل مساء أنام باكرا كنت: ذلك

محامة وهي قول يف الرواية جند  متوضعت اليت ومن بني التكرارات، : التواتر بصفة عامة مرتبط بالتكرارإذن

أمي جبوارها كل دقيقة أو كانت حتكي وتشرب املاء من غراف طيين وضعته  ":حتكي عن أختها ميامة

دقيقتني أو  فعملية الشرب اليت كانت تقوم ا ميامة تكررت كل دقيقة، 3"..كانت تقاوم يبوسة فمها.دقيقتني

لوقوعه  أما بالنسبة، هذا الفعل مرة واحدة الراوي قد ذكرو ، كانت تعاين منه  لذيا شدة العطش اوهذا يوضح لن

   .فهو لعدة مرات

مبيعاته  زبائنه وقائمة ةيسجل قائم ":وهي تتحدث عن التاجر املتجول محامة وجند كذلك التكرار يف قول

عملية تغيري أو فعل فال ؛4ال مرة واحدة يف السنة"إال يغري الدفرت ، معلق جبلد خنزيرسجل كبري  أوراقوديونه على 

  .حدث عدة مرات بذكر أو قص الفعل مرة واحدة ما ةفيه الراوي توالذي قام، كل سنة  ثدحتالدفرت 

 ةمع حجاج الناحي ةمي ترسل كل سنأ"كانت  :والدا فتقول قول ميامة وهي تتحدث عن ه يفجند وأيضا

                                                           

 .129ص، ) ميىن العيد: تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي1
 .130ص، نفسه ) املرجع2
 .33ص، الرواية) 3
  .20ص، ) الرواية4
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وهنا الصدقة تتكرر فقط كل سنة وبشكل ، 1ينحروا صدقة على قربه" أضحيةبشراء  إياهمموصية  دبعض النقو 

تلك اليت تلمع  األجداد وأجداد األجداد"سيوف  :يف قول محامة أيضاالتكرار ويوجد ، انقطاعمستمر دون 

تلمع بسبب  األجدادوهلذا بقيت سيوف ، هن يتكرر مرتني كل سنةذفال، 2وتدهن مرتني يف السنة بشحم اجلمال"

 وقول الكاتب يف مجلة أخرى،  3"أختك"غدا نسبع قرب  يف قوهلا وأيضا، ومتواصل تكرربشكل م اتشحيمه ةعملي

وجند هذه اجلملة تتكرر أيضا بتعبري ، 4يامنة"سبع قرب سنذا غف، هذا ليس وقت الضحك": وذلك على لسان ميامة

تسبيع وفاة  ووه، فما حدث مرة واحدة ؛5سنسبع قربها غدا" أخت، فيه أخيتوخفت من ، الكلب نسينآآخر "

 وتقول كذلك ميامة ،ةبوفاا وبالزمن الذي مر بسرعيامنة كرر ثالث مرات يف الرواية وكأن الكاتب يريد تذكرينا 

، 6سبع ليايل والسطح مل ميطر حكاية"، يف كحلها وخبورهاوهي هناك نائمة ، سبع ليال مضت، يا اهللا أيام"سبعة 

مما جعلها تقوم بتكراره ، عليها ة حلتصدم مكونا بذلك، أختها ةوفا منذ بسرعة نا تذكري بالوقت الذي مرفه

  و استيعاب األمر. وذلك من أجل فهم، مرات ولكن بصور خمتلفة ةعد

منا هي أك،  على البحر ةبسرع ةهليبها وهي نازلقوة لشمس تفقد ا بدأت" :وكذلك استعمل التكرار يف قوله

خرى "الشمس هي األ أخرحبيث تكررت يف مقطع  ؛7علقت"ن فلتت من السماء اليت عليها أبعد  ةساقط

 األخرىتنتظر هي  وكأمنا، تركت مكاا الذي تعلق فيه يف السماء أنبعد ، يف آخر املاء ركعت... نزلت على املاء

وهذا التكرار خيربنا  ؛9"فقدت العاشقة لوعتها"آخريف قول  تكرر توكذلك ، 8نقطة يف البحر" أقصىالتابوت يف 

عدة مرات ولكن بطرق خمتلفة  هبل يكرر ، ةواحد ةر حبيث ال يكتفي الكاتب بذكره م ؛خيربنا عن وقت الغروب
                                                           

  .43ص، ) الرواية1
  .116ص، ) الرواية2
 .45ص، الرواية) 3
 .46ص، الرواية) 4
 .47ص، ) الرواية5
  .45ص، ) الرواية6
 .124ص، ) الرواية7
 .126ص، ) الرواية8
 .126ص، ) الرواية9
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   .عىن واحدمبو 

  :ةالمفارقات الزمني -2

  :مفارقتني إىلوتنقسم  أعمالهاملفارقة الزمنية: من التقنيات اليت يعتمد عليها الروائي يف  

  االسترجاع:- أ

  : مفهومه- 1

 تذا هاولكن، خرىأتسميات  واذاخت دبعض النقا فنجد، تسميات هلذا املصطلح وتنوعتتعددت ال لقد

، الرجاع وأيضا فالش باك، االستذكار، التسميات اليت أطلقت عليه جند اللواحقومن بني ، مدلول ومفهوم واحد

وأكثرها ، األمناط السرديةلذي يعد واحدا من أهم ا، ولكن املصطلح األكثر شيوعا وتداوال هو االسرتجاع

 ةيالتقليد ةقد استخدمت يف الرواي، سرتجاعيةوبالتحديد اال ةالزمني "فاملفارقةاستعماال خاصة يف الرواية احلديثة 

تيار الوعي مع ظهور  ةاملفارقات االسرتجاعيذ برزت إ، احلديثة ةوعمق استخدامها يف الرواي ةولكنها مل تكن بكثاف

بشكل  ةالزمني اتاالحنراف ةر ا من التقنيات اليت تعمل على بلو وغريه، والعلم ةالوعي والذاكر واالهتمام مستويات 

وهلذا مل تكن ، وتصاعد الزمن ةاخلطي ةتمد بشكل كبري على الكتابكانت تع  ةالتقليدي ةن الروايأ حيث ؛1"خاص

الكتاب والرواة بصورة كبرية  اماهتمخص االسرتجاع الذي كان حمل ا باألنيقصد هو ، زمنية موجودة فيهااملفارقات ال

قد عرف و ، وبشكل أعمق على عكس الرواية احلديثة اليت تتداخل فيها األزمنة وتتعدد فيها األمكنة والشخصيات

هذا وقد سيق ، القريب أوىل الوراء البعيد إ ةيعين الرجوع بالذاكر ، روائي حديث مصطلح:"االسرتجاع بأنه

 ايمارس عليهف، يقع تركيب املصورات، املشاهد تصوير إمتامحيث بعد  ؛مائينينالسياملصطلح من معجم املخرجني 

ن املدى أ مبعىن ؛2"حمرتما ةطار الفين لغرض القصل اإلظيا املط اشاز نن يكون بعض ذلك أدون ، والتأخريالتقدمي 

ن مت هذه التقنية ذوقد أخ، دغري مقي وأحداث املاضية غري حمدد من اسرتجاع األ ةالذي تتمكن فيه الذاكر 
                                                           

  .184ص، م2002، الدكتوراه اجلامعة األردنيةأطروحة ، مها القصراوي: الزمن يف الرواية العربية جملة االبتسامة)  1
  .103ص، أمينة يوسف: تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق) 2
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سرتجاع أو استحضار املاضي يعطي للنص لذة اوذلك ألن الكتاب وجدوا بأن ، السينما ووظفت يف األدب

إذ أن له تأثري ومجالية على النص فهو يضفي تشويقا ، أخرى على عكس الكتابة اخلطية اليت تسري يف منط حمدد

، فبتعطيل الرتتيب الزمين تتعقد الرواية، عمق يف األحداثحبيث جتعله راغبا يف االستكشاف والت ؛ويفاجئ القارئ

  جاعلة من القارئ يساهم يف ربط األحداث وجتميع اخليوط.

املستوى  على منأعلى مستوى قصصي كل حدث ترويه حكاية هو "بأن:  براهيمميساء سليمان اإلوتقول 

ته نزمأتستجمع ، حقيقته استذكار حلدث مر سابقافالسرد يف ، الذي يقع عليه الفعل السردي املنتج هلذه احلكاية

املسافة الزمنية اليت  واالستذكار أيف مدى  ستذكاريالاوتتجلى مظاهر السرد ، وينطلق يف الفعل املنتج له، لينتظم

حداثا مرت أ اى مسرتجعضاضي طريقا لذلك بالتعبري عن ما مالراوي يستخدم الفعل املف ؛1"يطوهلا االستذكار

فيكون بذلك زمن احلكاية ، لذا استعمل ضمري الغائب ليحيل حلدث سابق لزمن القول، ةيف الذاكر  ةحمفور  توبقي

    ، أن السارد يكون يف زمن اآلن أو احلاضر أما حكايته فهي يف الزمن املاضي حبيث ؛منفصال عن زمن السرد

السابقة أو الالحقة بالشخصية اليت يف احلالة األوىل تتصل "االسرتجاع إىل قسمني ذايت وموضوعيوينقسم 

فإن تعلقت هذه األفكار باملاضي ووردت يف شكل ذكريات ، واليت يذكر احلاكي أفكارها، السرد هي حتت جمهر

خياجلها من أفكار وأسرار  وكل ما، أن الالحقة الذاتية ترتبط بالشخصية أو األنا مبعىن؛ 2"،فتلك الحقة ذاتية

الذي يرى من املفيد أن ، للحالة الثانية وهي املوضوعية ف "تتعلق العملية السردية باحلاكيأما بالنسبة ، وهواجس

يعلمه أو أن ، يعود بالقارئ إىل الوراء إلعطاء معلومات إضافية عن تاريخ إطار مكاين أو ماضي شخصية ما

في هذه احلالة تكون الالحقة ف، 3"مسبقا مبآل السرد حىت خيلق يف نفسه تشوقا ملعرفة األحداث اليت ستقود إليه

  .مرتبطة بالسارد املتحكم يف كيفية إعطاء املعلومات اإلضافية

  وبعد تناولنا ملفهوم االسرتجاع الذي ميكن أن جنمله يف كونه عبارة عن قصة حدثت وانتهت يف زمن ما      
                                                           

 .227ص، 2011، 1ط، دمشق، اهليئة العامة السورية للكتاب، ) ميساء سليمان االبراهيم: البنية السردية يف كتاب االمتاع واملؤانسة1
 .77ص، نظرية القصةمدخل إىل : ) مسري املرزوقي ومجيل شاكر 2
 .78ص، املرجع نفسه ) 3
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من أحداث جرت  بهمر  جمددا متذكرا ما حيث يعيد السارد خلق تلك األحداث، له ابعيدا عن احلاضر ومعاكس

  .نواعهأىل احلديث عن إننتقل اآلن وس ،يف املاضي

  أنواع االسترجاع: - 2

  هناك نوعني من االسرتجاع داخلي وخارجي: 

 سرتجاع الداخلي:الا:1- 2
السردي بدأ احلاضر لزمن ولكنها الحقة ، سرتجاعات خيتص ب: "استعادة أحداث ماضيةا النوع من االذه      

حيث يرتك شخصية ويصاحب أخرى  ؛ألحداث يلجأ الراوي إىل التغطية املتناوبةاونتيجة لتزامن ، وتقع يف حميطه

تكون  حيث أنه عند استذكار األحداث املاضية ؛اخلارجي االسرتجاععكس  فهو؛ 1ليغطي حركاا و أحداثها"

 ،وليس إضافة خارجيةحيدث من داخل الرواية  أي أنه اسرتجاع ؛يف زمن الرواية ولكن الحقة للحاضر السردي

فيكون ، يت حتدث يف نفس الوقتمن شخصية إىل أخرى بسبب األحداث املتزامنة وال يف هذا النوع ينتقلالراوي و 

الداخلي طريقة لرتتيب وتنظيم األحداث ألن: "حقله متضمن يف احلقل الزمين للحكاية األوىل واليت  سرتجاعاال

بني  ميكن أن يكون هناك تداخل ذإ ؛2واضح هو خطر احلشو أو التضارب"على خطر  - لكذنتيجة ل- تنطوي 

ألنه:  هذا النوع يستخدم الروائيو ، واحلكاية األوىل مولدة اختالل وإشكاالت يف الرواية سرتجاعاتاله اذه

تعليق ، الرواية على أسطر حيث حتتم خطية الكتابة ؛لكي يعاجل إشكالية سرد األحداث احلكائية املتزامنة هاجحيت"

بل ، تتابع روائي غري حقيقي إىلاملنطقي  حبيث يتحول التزامن احلكائي ؛آخر معاصر له لتناول حدثاحدث 

فعندما تكون الكتابة خطية واألحداث متزامنة يضطر الروائي إىل االنتقال ، 3"متخيل سردي تقتضيه الضرورة الفنية

وذلك بالتوقف أو تعليق احلدث األول والتوجه مباشرة إىل احلدث الثاين ، من حدث آلخر من نفس الزمن

كما أن االسرتجاع الداخلي قد يأيت كذلك ل"بيان العالقة اليت تربط بني شخصيتني ومل تسنح املصاحب له  
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الذي أو لزيادة توضيح احلدث ، قت الحقو ن تلك العالقة يف بداية القصة فيتم تقدميها يف االفرصة للراوي لبي

ومل تسنح للراوي ، بالشخصيات واألحداث املوجودة من قبل يف الروايةمبعىن أنه يتعلق  ؛1سبق لنا االطالع عليه"

  .الفرصة لتبياا والتعمق فيها

  تسرد اليتميامة  سرتجاعات الداخلية اليت استعملها الروائي أمني الزاوي يف روايته وحشة اليمامة جندومن اال      

 كاملة  أستعيد أخيت أنحيث تقول: "هذه الليلة علي  ؛قامت ا يف املاضي وذلك يف باب الغواية والنكايةأحداثا 

 ،األخرى ةأصعد السطح ألنزل من اجلهإذ ، ع أميكنت أخاد ،  لن يكون ذلك إال بالنوم عند شاهدة قربها، 

استطيع وبتفوق استعادة حنجرا وشكلها كنت على قربها ،  السطح أقضيه يف املقربة علىقضي الليل أوبدل أن 

وذلك حىت تتمكن من  ،والدا خداع مكنتها منهنا تقوم ميامة باسرتجاع الطريقة اليت ، 2ولون عينيها ورائحتها"

  .والفوز مابن بطوطة وكلبه خداع اتقمص شخصية أختها و 

"كانت أخيت حتاول عبثا أن ختفي اصفرار :امةقول ميوجند االسرتجاع الداخلي كذلك يف باب اهلدهد يف 

كانت ختاف دائما من أن ينزلق ،  عينيها باملبالغة يف استعمال الكحل اإليراين األصيل الذي اشرتته من الطشقندي

نا ميامة حتكي عن أختها وكيف فه، 3البؤبؤ فيطفئ النور ائيا فيهما" إىل، ة كحلهاالوتد القصيب الذي تنظم به زين

وذلك بوضع الكحل عليهما مع حذرها من أن يعميها ، صفار عينيها الذي تسبب فيه احلشيش كانت ختفي

حيث أا كل ليلة  ؛لنا الطريقة اليت استعملت به هذا الكحل بعد شرائه من الطشقنديوهذا االسرتجاع يوضح 

  .بطوطة لسماع حكاياته ابنتضعه لتذهب إىل 

"كانت أمي تعلم أن أخيت يامنة تتناول احلشيش على :والدا بقوهلاويف مقطع آخر جند ميامة تتحدث عن 

يف حني أا تعيب علي حىت مضغ  ا كانت تدرك بأا راحلة وأن عمرها قصريوكأمن، السطح ومل تستطع منعها
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والدا  إذ تتذكر ميامة كيف كانت معاملة ؛يبني هذا االسرتجاع فروق معاملة األم لبناا، 1"العلكة يف حضرة زهار

يامنة اليت سلكت طريقا مؤديا على  أفعالفهي ال تعرتض على ، ألختها واليت ختالف الكيفية اليت تعاملها ا

  .تعيبها على مضغ العلكة عكسها حيث

   :السرتجاع اخلارجيا:2- 2

 ءحدثت قبل بدع املاضية اليت ميثل الوقائ" :بأنه تقول مها القصراوي يف حديثها عن االسرتجاع اخلارجي      

 وتعـد زمنـيا خـارج احلقـل الزمـين لألحـداث الـسردية، يف أثناء السردحيث يستدعيها الراوي  ؛ضر السردياحلا

 ةحداث زمنيكر أذ وذلك ب - وهو احلاضر- االسرتجاع اخلارجي خيالف زمن السرد  أنمبعىن ؛ 2"احلاضرة يف الرواية

 ةبعض الفجوات يف حياء مللاخلطابات التقليدية "يت يفأي هكما أن،  مضت ال ترتبط باألحداث الزمنية احلاضرة

ف دهف؛ 3يت فيها"السياقات اليت تأيف  ثانوية ةال بدرجإ ية وليست أساسيةخبار الشخصية احملورية ووظيفتها إ

الشخصية مبهمة  ةمن حياوجعلت ، ثناء السردالفجوات اليت وجدت أ ملءو ه األساسي االسرتجاعات اخلارجية

تساهم يف توضيح مواقف  - فاتضاإعن  ةعبار  وهي- نت جمهولةحبيث يكشف عن حقائق كا ؛وغري واضحة

فهذا النوع من االسرتجاع يقوم بتزويد القارئ مبعلومات ، حاضرها وتصرفاا الراهنة حداثأوفهم  ةالشخصي

حداث واملواقف اليت ارتبطت حبياة وأفعال تنقل األ إخباريةوظيفة  يأخذنه أ إذ ؛تساعده على الفهم واالستيعاب

  .الشخصية يف املاضي وشدة تأثريه على حاضرها

ويل الذي يتموقع بعد ألوبالتايل ال يتقاطع مع السرد ا، ةما وراء االفتتاحي "ويعود االسرتجاع اخلارجي إىل

حيث  ؛4"بنائية ال وظيفة تفسريية ومنه فهو حيمل، مستقل وخاص به لذلك جنده يسري يف خط زمين، ةاالفتتاحي

وزمن حصول هذه األحداث يكون قبل زمن بداية أحداث ، أن غايته التفسري والشرح وسد الثغرات غري الواضحة
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يلتقي بزمن  فاالسرتجاع اخلارجي مستقل وال، أي قبل االفتتاحية اليت يرتبط فيها زمن السرد بزمن الرواية ؛الرواية

كلما ضاق الزمن الروائي شغل االسرتجاع اخلارجي حيزا "وال يتداخل معه و األويلالسرد فهو مكمل للسرد 

استعمال هذا االسرتجاع  إىلفإنه سيكون مضطرا ، مبعىن أنه عندما يضّيق الكاتب الفرتة الزمنية يف الرواية ؛1"أكرب

  .عاستعمال هذا النو  إىلاحلاجة  وكلما تراكم الزمن الروائي قلت، بصورة أكرب وأوسع

 فتتاحية وملود إىل شخصيات ظهرت بإجياز يف االستخدم الروائي هذا النوع من االسرتجاع "عندما يعوي      

 ، مسرح األحداثاختفت فرتة مث ظهرت ثانية يف  اتيتسع املكان لعرض خلفيتها وتقدميها أو العودة إىل شخصي

  ويريد

 أي أنه يرتبط بالشخصيات اليت ذكرت يف الرواية واليت بقيت ؛2الكاتب أن يعرف ما حدث هلا أثناء غياا"

 عن طريق ، وهلذا يقوم الراوي مبحو اإلام واإلشكالجمهولة للقارئ وتدفعه دائما للتساؤل عنها وعن خلفيتها

  الرجوع إىل املاضي اخلارجي .

أي  ؛خارجية سرتجاعاتفقد وظف الكاتب ا، وبالنسبة للرواية اليت حنن بصدد دراستها "وحشة اليمامة"

: أحدات سابقة لزمن السرد احلاضر ومن هذه االسرتجاعات جند حكاية السلم الذي حتدثت عنه ميامة بقوهلا

أخيت الذي هّج ذات ليلة دون أن خيرب ن السلم من صنع زوج إأتذكر  ،انتبه إليها طهلذا السلم حكايته اآلن فق"

فكان ، خبتان طفله البكر حتفاللإللقد كنا نستعد ، العائلة إىل ذلكإذ اضطرت ، لقد صنعه يوم ثالثاء، أحد

، على واجهة الباب فلم نفلح يف مهمتنا على الرغم من أننا استعملنا ظهر احلمار، علينا أن نعلق راية خضراء

 ،احلاضروهذا االسرتجاع سابق لزمن السرد ، 3" والطاولة...هذا الفشل هو الذي دفع زوج أخيت إىل هذه الفكرة

لصناعته وهذه األحداث كانت ماضية وقبل  تإذ أن رؤية السلم كان دافعا لتذكر األحداث واألسباب اليت أد
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فبسبب تذكرها هلذا املوقف استطعنا  ،مل يكن ضمن احلكاية -وهو صانع السلم–إذ أن زوج يامنة ، بداية الرواية

  .متزوجة ولديها أوالد امرأةأن نعرف بكون يامنة 

 جبوار يكون موته كان يتمىن أن"ة السرد بقوهلا:ميامة يف باب الغواية تسرتجع أحداثا بعيدة عن بدايونرى 

شاهدة قرب الرسول  على مي تصر على أنه مات وهو ميسك بيدهأفمع ذلك ، كبرية كربى،  قرب الرسول أنانية كربى

أضحية ينحروا صدقة  إياهم بشراء موصية دالنقو  بعضالناحية  ترسل مع حجاج أمي كانت،  وأنه دفن هناك

 عـالذي حج فيه األب أرب، تتذكر بيت اهللا، فعند حتدث ميامة عن البيت وخوفها من رائحة احلرام، 1"على قربه

  وأيضا كيف كانت األم تتصدق عليه.، مات يف األخرية منها، حجات

 راسخة يف ذاكرا منذ الطفولة فنراها تقول "يهجم توجند محامة وهي تسرتجع أحداثا مرت عليها وبقي

  فهنا محامة تتذكر تلك، 2علي هذا الوجه فال أرى سوى تلك األصابع وهي تفتت رمان فرباير يف طبق من حلفاء"

 وهي مع والدا فتسرتجع بذلك تلك األحاسيس واملشاعر اللطيفة واحملببة إىل قلبها حينما كانوا حييطون ،اللحظة

 .تقشري الرمان هلما وهي تقوم ب

وجند كذلك مالمح هذه التقنية تتجلى يف باب النساء بقول زهار وهو يتحدث عن كيفية خروجه :"كان 

خرجت خملفا تلمسان مصلوبة هناك مابني جبل بودغن ، علي أن أرحل الرفاق دبروا خروجي عرب احلدود التونسية

اللة حدو بنت "هناك أيضا تركت أمي، ليت فيها بعثرت طفوليت وشبايبتركت مقربتنا والشوارع ا، وسهل احلناية

..كنت أحل عليها كي ترافقين وأمتىن .تركتها للجريان من املسلمني واإلسبان والطليان الذين أحببناهم "عمران املليح

طفولته وشبابه واملدينة اليت ترىب فيها وألف ، جند زهار هنا يسرتجع ماضيه، 3"يف الوقت نفسه أال تقتنع بكالمي
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؛ سكاا وألفوه هم كذلك كما أنه يتذكر والدته اليت تركها جمربا إذ ال يعلم مىت سرياها ويستمتع حبضنها مرة أخرى

  ونسبة رؤيتها بعد اآلن ضئيلة.، باملخاطر والعراقيل مليءأن الطريق الذي سيسلكه هذه املرة  حيث

   :االسرتجاع أمهية - 3

  1:يف بناء العمل الروائي منهاكبرية لالسرتجاع أمهية  

 .وهذا لكي يكون مندجما مع الرواية، األفكار للقارئ ضاالسرتجاع حييل إىل أحداث ماضية لتوضيح بع- 

حيث تتخذ الوقائع املاضية مدلوالت وأبعاد  ؛وعي الذات بالزمن يف ضوء جتربة حاضرة جديدةعن يكشف - 

جتعل رؤية اإلنسان ألحداث ، فحركة الزمن وما حتدثه من تغريات جسدية ونفسية، نتيجة ملرور الزمنجديدة 

  .مضت تتغري مع تغري معطيات احلاضر وتطوره

  .أو تعاد شخصيات اختفت وعادت للظهور من جديد، تقدم به شخصيات جديدة ويضاء ماضيها-

  .عن عمق التطور يف احلدث والتحول يف الشخصية بني املاضي واحلاضر يكتشف- 

  .خيلص النص من الرتابة اخلطية وحيقق التوازن الزمين فيه-

  يعمل على إكمال مقاطع سردية سابقة من خالل اإلندماج فيها وتنوير القارئ وإعطاء التفسري اجلديد على-

  .ضوء املواقف املتغرية

، أساسيا يف سرد روايتهعنصرا فقد قام الكاتب باختاذ االسرتجاع ، بالنسبة ألمهية االسرتجاع يف الرواية أما

فنراه ينتقل بني املاضي واحلاضر بطريقة سلسلة موضحا بذلك أفكارا ، فقد كانت له أمهية كبرية داخل الرواية وذا

ية تسرتجعها وتعرب عنها مستدركة ما كانت قد نسيته فنجد الشخص، مل يكن القارئ على علم ا، وأحداثا ماضية

من ، كما أننا جند الكاتب استعمل االسرتجاع بذكر أحداث قد تناوهلا من قبل يف عملية السرد،  ومر عليه الزمن

وبنائه للسلم على الرغم من أنه قد تناول قصة السلم يف أحداث ماضية إال أنه كررها ، بينها حتدثه عن زوج يامنة
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إن السلم صنعه زوج أخيت الذي هج ذات ليلة دون أن خيرب أحدا لقد " :مرات وجند ذلك يف قول ميامة عدة

 .1"لقد كنا نستعد لالحتفال، إذ اضطرت العائلة إىل ذلك، صنعه يوم ثالثاء

السلم الذي صنعه زوج أخيت يف مكانه ":ومع مواصلة سري األحداث جندها تعود إىل قصة السلم فتقول

، 2"لست أدري ملاذا؟ بتلك السالمل اليت تستعمل لكي يتسلقها األطفال حنو السطوح ملراقبة آذان املغربيذكرين 

وهذا ما ساعد على ترسيخ هذا احلدث يف ذهن القارئ إذ يعترب السلم من األسباب اليت جعلت املشاكل تتفاقم 

 والذي أدى إىل، حلشيشا تناولكذلك لو للقاء ابن بطوطة مكانا  يامنة استعملتهوذلك بكون ، يف هذه الرواية

وقد ، مكان أختها ذستيالء على ابن بطوطة وأخطح واالكما أن ميامة قد استخدمته للصعود إىل الس،  اوفا

إذ أن املواقف واألحداث اليت حصلت يف  ؛استخدم كذلك إلعطاء معلومات عن الشخصية وأسباب تصرفاا

  .ما عليه هي اآلناملاضي هي اليت أوصلت الشخصية إىل 

 يف حالة من جتعل القارئ للنص ميكننا القول بصفة عامة أن االسرتجاع بكال نوعيه يعطي لذة خاصة

  فيتعرف ويتقرب أكثر، إذ أنه يبدو وكأنه يقوم مبحاولة للتحاور مع النص أو مبعىن أصح مع الشخصية ؛االستمتاع

تكون واليت ميكن أن ، تجرع من ذكرياا الدفينةالماضيها و يف  غوص معهاويسقط احلاجز بينهما وذلك بال، هامن

  .باإلجياب أو السلبميكن أن يكون  أثرا عميقاتها يسقد تركت يف نف

  ق:ستبااال-ب

ومن بني املفارقات الزمنية اليت جندها يف العمل الروائي واليت تساهم يف بناء الرواية وأحداثها إىل جانب 

  .االستباقالذي تطرقنا إليه سابقا جند  االسرتجاع

 : مفهومه- 1

 سياق زمين آت مسبقا، يوقف تقدم السرد عند نقطة: "أنه عبارة عن ستباق عدة تعريفات من بينهالال        

                                                           

 .40ص، ) الرواية 1
  .137ص، ) الرواية 2
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كن القول من هذا التعريف ؛ مي1"معينة والقفز إىل األمام لنقطة أخرى مل يصلها السرد بعد لعرض أحداث مل تقع

فهو يكون على ، ستباق حالة سردية تقوم بإيقاف عملية السرد من أجل التمين أو حصول شيء غري متوقعأن اال

والتنقل يف السرد من ، سبيل التوقع أو احللم أو غريمها من األدوات اليت متكن من عرض أحداث مل تقع بعد

   .حدث آلخر

خمالفة لسري زمن السرد تقوم على جتاوز ": نهبأ "ويعرفه لطفي زيتوين يف كتابه "معجم مصطلحات نقد الرواية

ا شكل تنبؤ أو افرتاضات صحيحة نوعا ما بشأن ذمتخ، وذكر حدث مل حين وقته بعد، حاضر احلكاية

حيث أن حماولة صنع  ؛وهو ما يقر به هذا التعريف، إن السرد يعتمد على ترتيب زمين يف األحداث؛ 2"املستقبل

ويكون ، ويسمى استباق أو استشراف وضع أفضل مما سبقه، واحلاضر حيقق خمالفة سرديةاملستقبل وجتاوز املاضي 

 حيث أنه ميكن هلذه ؛من خالل تنبؤات وافرتاضات تضعها شخصية من الشخصيات أو الراوي يف حد ذاته

  لقلب  نظاما فيعد، وانهأستباق عند سرد حدث سابق عن مفهوم االفيستعمل ، االفرتاضات والتنبؤات أن تتحقق

  .األحداث وخمالفة عملية السرد والقفز من فرتة ألخرى

يقوم الراوي باستباق  إذ، يأيت مفصال فيما بعد سردي : "تصوير مستقبلي حلدثبأنه وميكن تعريفه كذلك

 يشريأو ، واستشراف ما ميكن حدوثه وتومئ للقارئ بالتنبؤ، احلدث الرئيسي يف السرد بأحداث أولية متهد لآليت

يف يوحي بالتوغل يف فهذا التعر ؛ 3ما سوف يقع يف السرد" حدث عن صراحة علنت بإشارة زمنية أوليةالراوي 

ها ا ألحداث يتوقعفحيث يعد استباقا واستشرا ؛الفكرة املطروحة تيان بأشياء أخرى خترج عن إطاراملستقبل واإل

 وإما، بطريقتني: إما عن طريق التمهيد ملا سيحدثويكون ، مال يف التغيريأالراوي أو شخصية من الشخصيات 

  يصرح مباشرة بأن احلدث واقع وسيقع يف املستقبل القريب.

                                                           

 .49ص، 2015، 1ط، اجلزائر، دار األمل، تقنيات السرد متارين تطبيقية، ) عبد املالك قجور: الطاهر وطار 1
 .16ص، ) لطفي زيتوين: معجم مصطلحات نقد الرواية 2
، العراق -القادسية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، ) رائد حامد خضري: بنية السرد يف كتاب أخبار النساء واجلواري إىل القرن العاشر هجري3
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يقوله  وهذا ما، أي أا مل تقع يف أواا ؛نعد االستباق قطعا حكائية تروي أحداثا مل تقع بعد أنميكن 

أحداثا سابقة عن أواا أو ميكن توقع  أحدهم: "االستباق سرد استشرايف للداللة على كل مقطع حكائي يروي

حداث الراوي يف سرده ملعرفة مستقبل األليها إحدى النقط اليت وصل إمبعىن أنه يقوم على جتاوز ، 1حدوثها"

القريب أو  فيعد توقع وانتظار ملا سيقع يف املستقبل، ما سيحصل من مستجدات يف العمل الروائي إىلوالتطلع 

ناء ثأالة توقع وانتظار يعيشها القارئ "االستباق حف، ما نعرف عنه بالسرد املتقدم أوحق البعيد متمثال يف سرد ال

ى بان االستباق متعلق يف هذا التعريف نر ؛ 2ولية توحي باآليت"أشارات إحداث و أقراءة النص مبا يتوفر له من 

شارات تدل عليه وبوقوعه عما إبويكون حدوثه ، املستقبلنه يرتك يف نفسيته التشويق ملا سيحدث يف أل ؛بالقارئ

  .سيحل ا وما ستتعرض له يف املستقبل اهول فتبقى الشخصية منتظرة ما ،قريب

 لى سبقهو سرد يقوم ع، يفما يسمى بالسرد االستشرا أوتباق االس أنمن خالل ما سبق قوله نستنتج 

 ساسيتني يفأن له طريقتني أيث ح ؛فضلأالتطلع ملستقبل  ةوهذا بغي، حداثه بعدأحدث معني مل ينتهي سرده و 

شياء أشارات طفيفة توحي بإول بفيكون األ، الينعإا سرد ممهد وسرد ومه ةر هذا النوع من املفارقات السرديظهاإ

ن هذه املفارقة إو  ،و ما سيحدثأعالن صريح ملا حيدث إما الثاين فيكون أ، ستقبل القريبقادمة وآتية يف امل

قد  أويتحقق هذا احلدث  أنوميكن ، ...التمين وغريهم، احللم، التوقع، االفرتاض، التنبؤ "االستباق" تقوم على:

حداث اليت ستقع شوقا لألتنه جيعل القارئ مأحيث  ؛لوقد يكون صحيحا نوعا ما بشان هذا املستقب، ال يتحقق

زواج  أومرض  أوت مو  حتمالاىل إلشخصية يف الرواية مثل اإلشارات عما قريب خاصة حول ما سيحصل حول ا

   .بعد الشخوص

  نواع االستباق: أ- 2

  يف العمل أمهيه هلمايقوم على نوعني  أنه حيث واا؛االستباق كما حتدثنا عنه سابقا سرد ألحداث سابقة أل      

                                                           

 .132ص، م2009، 2ط، املغرب - الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، الشخصية)، الزمن، ضاءف) حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي( ال1
 .34ص، ) عالية حممود صاحل: البناء السردي يف روايات إلياس خوري2
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   :ال ماإ الروائي واغلب حاالت االستباق ال تكون

 : االستباق كتمهيد:1- 2

ىل ما هو إالغرض منه التطلع  ،د استباق زمينجمر  " :نهأما يسمى باالستشراف التمهيدي يعرف على  أو      

تطلعات جمرده تقوم ا الشخصية  ةوقد يتخذ هذا االستباق صيغ، حمتمل احلدوث يف العامل احملكي أومتوقع 

هذا الوضع و ، 1ه"فاقآلخيال ومعانقة اهول واستشراف طالق العنان لة إلحنها اخلاص فتكون املناسبة ساملستقبل

ن يكون ينتظر رؤية أك  ،حوهلا اتصورات أخرى حول شخصية من الشخصيات يف خيال الراوي منتظرا تغيري له 

نه أات وختيالت كن يتحقق ما يف عقله من افرتاضأفيتخيل بعض الصفات له ويريد  ،حدهم مل يراه منذ سنواتأ

  مامه.أهد ملا سرياه مي

  :ستباق كإعالناال:2- 2

عن  اإلعالن عندما خيرب صراحة"حيث أنه يقوم بوظيفة  ؛ستشرافاتستباقات أو االوهو النوع الثاين من اال

 ضمنية ألنه إذا أخرب عن ذلك بطريقة ؛سلسلة األحداث اليت سيشهدها السرد يف وقت الحق ونقول" صراحة"

 اجتاه ونقطة انتظار جمردة من كل التزام؛إشارة ال معىن هلا يف حينها أي إىل جمرد ؛يتحول إىل استشراف متهيدي

 .2"القارئ

 الكربى أكثر من االستشراف أو االستباق التمهيدي؛ ألن له دور يفستباق له األمهية هذا النوع من االإن 

ستباق كإعالن له سعة حيث أن اال، مما يقوم به التمهيديتنظيم السرد وخلق حالة انتظار يف ذهن القارئ أكثر 

 ؛3"فالقصرية "توجد يف اية الفصول وتشري إىل ما سيحصل من أحداث يف الفصل املوايل، مدى قصري وطويل

فهذا املدى األخري يسبب نوعا ؛ 4"مئات الصفحات أو أجزاء الكتب ما اإلعالنات ذات املدى الطويل "تستغرقأ

                                                           

 .133ص ،الشخصية"، الزمن، ) حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي "الفضاء1
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حيث أنه  ؛اليت تفصل بني اإلعالن عن احلدث و بني حتققه فعالهم لدى القارئ بسبب طول املسافة فمن سوء ال

  .هذا النوع من الروايات اليت توظفه عنيتخلى فيسبب امللل لدى القارئ 

 االستباقويعد  ، الة توقع وانتظار لدى القارئحبيتعلق بشكل عام  :أنه ستباقمما سبق قوله عن أنواع اال

، وكأنه جيب أن حيدث الحقا، ستباق اإلعالين فهو حتمي احلدوثأما اال، وطئة وبداية قابلة للتحققالتمهيدي ت

شيء  أول، ستباق رغم أا ليست بالكثريةالزمنية من بينها االى املفارقات عتمد الكاتب يف روايته مبا يسماوقد 

ليست أختا مل أكن أعرف أن ميامة ":ستشراف املعلن ومن أمثلتهستباق أو االاعتمده الروائي ما يعرف باال

حيث أن املدى   ؛ه الروائي وجاء بعده حدث ذهاب محامة مع ابن بطوطة إىل الدار ومعهما زهار؛ ذكر 1"ليامنة

فيقول:  نيستباق املعلن واحلادثة اليت حكى فيها ابن بطوطة كيف أن ميامة ويامنة ليستا أختكان قصريا بني اال

من  ا كيف جيءويبقى يسرد هلا  ، 2"ومن األم األبأعرف أنك تدركني أا ليست أختك من ، "أختك ميامة

 .سطيف والعيش معهم بنفس املنزل

شعور امللل يستويل على القارئ، فاحلدث يرتك  ملحيث أنه  ؛كان هذا النوع من اإلستباق مداه قصريا      

 بينهما

وجاء بعده حدث معرفة من يبحث عنها الطشقندي ، ومل يرتك حالة انتظار طويلة لدى املتلقي، جاء قصريا جدا

 ...منهن تعلم من هي واحدة الو ولكن  ،وهو أحد شخصيات الرواية وكان واقع يف غرام إحدى األخوات الثالث

النوع من حدث يفصل بني هذا هناك حيث أنه مل يكن ؛ فاعتمد الروائي مبا يسمى استشراف ممهد أو التمهيدي

يعترب استباق متهيدي ، 3"!ميامة أم يامنة أم محامة؟: عده: "عمن يبحث الطشقنديب الذي اإلستباق واحلدث

مل تكن أية واحدة منا " :فبدأ السارد بذكر أحداث معرفة من يقصد الطشقندي بنظراته، وجاءت اإلجابة بعده
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وحني ، غائبةكانت تعتقد أنه يبحث عن األخرى حني تكون تلك األخرى  كل واحدة منا .تعرف من املقصودة

 .1"تنييكل واحدة تعتقد أنه يقصدها هي دون األخر ،  نكون حنن الثالثة

ستشراف كان هذا اال،  2"سأحدثكم عن الطشقندي فيما بعد: "ستباقات ما قاله الراويوأيضا من اال       

تسعة وسبعني حيث تراوحت عدد الصفحات بعد اإلعالن إىل  ؛ولكنه اعتمد بعده أحداثا طويلة املدى، إعالنيا

، ميامةتكسر الفنجان وحترر احليوانات اليت كانت فيه وهذا حسب خميلة  :ومن هذه األحداث جند، صفحة

وصعودها إىل السطح عن طريق السلم املوجود ، وتذكرها ألختها املتوفية اليت كانت تستمع حلكايات ابن بطوطة

يف ليلة الشك  لمنها مراقبة هال، يها هذا السلم كان يستعمل فيتوتذكرها كذلك لألحداث ال، يف باحة احلوش

واالنتقال للحديث عن ، وأحاديثها عن أمها، حور للفراق بني األكل واإلمساكسويف ال، أول أيام شهر رمضان

، وحادثة زهار الذي مات فيها، شخصية من الشخصيات الذي مير على قرب أمه كل يوم مجعة ليرتحم عليها

 بعد غيبة طويلة يأيت" :ليأيت احلديث فيما بعد عن الطشقندي، وقت آلخر وبقيت األحداث ختتلف من

أنين سقطت البارحة أو على األصح فجر هذا اليوم من أعلى السلم وأنين  أدرك بوحي وأحس اكأمنو ، الطشقندي

  3"أنين أرغب يف أن أركب خلفه البغلة وأدور معه العامل طوال وعرضا، يف هذيان محوي مع نفسي حتدثت

وقد كانت ، توظيف هذه األنواع من اإلستباقاتقد أجاد الكاتب أن ، نرى من خالل هذه األمثلة القليلة

مل ولذلك ، ألن الرواية يف أغلبها اسرتجاع ألحداث ماضية ؛ستشرافات قليلةهذه اإلستباقات أو ما تسمى باال

  .هذه املفارقةيستدع فيها اعتماد 

  أمهية االستباق: : 3

: "تعمل مبثابة متهيد وتوطئة ملا أاداخل العمل األديب وجند  تهأمهية كبرية تتجلى من خالل وظيفالستباق ل

وتعلن ، وختلق لدى القارئ أفق توقع وانتظار وتنبؤ مبستقبل احلدث والشخصية، سيأيت من أحداث رئيسية ومهمة
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ه من ئمشاركا يف النص وبنا هوجتعل، احلدث فيكشفها الراوي للقارئ إليهاانتهى ، صرحية إشارة أوعن حدث ما 

 ؛مهيةأحداث ذات أيساعد على معرفة ما هو قادم من  أي أنه، 1خالل التأويالت وجتيب عن تساؤالت يطرحها"

سواء كانت ، حيث أا ترتك لدى املتلقي العديد من التوقعات واالفرتاضات حول ما سيحدث يف املستقبل

ل ويكون هذا االستباق من خالل متهيد بسيط ملا سيحدث أو قو ، افرتاضات حول األحداث أو الشخصيات

ووضع اقرتاحات ملا ، ملساعدته على بناء النص من خالل تأويالته لألحداث رئصريح يذكره الراوي ويكشفه للقا

 ومن وظائف االستباقات، ة واهولةمحداث املبهالسارد تساؤالت املتلقي حول األ وأوليتجنب الراوي ، سيقع

نباء اإلأيضا أا "تلقي الضوء على حدث ما بعينه ملا حيمله من دالالت عميقة ميكن تفجريها أمام القارئ و 

ن ما حيدث داخل أب إحساسامتنح القارئ ، وليةمياءات والرموز األشارات واإلخالل اإل من مبستقبل حدث ما

 منا ميتلك الراوي خطة وهدفا يسعىإو ، عرضيةوال يتم بصورة ، للصدفةال خيضع  النص من حياة وحركة وعالقات

  2إىل بلورا يف النص"

وما ميكن قوله من خالل هذه الوظيفة اليت متثل أمهية االستباق بنوعيه التمهيدي واملعلن أو الصريح داخل 

النص منها  ه يففله أهداف ومربرات لوضع، وأنه ال يأيت جمرد صدفة، أن الكاتب أو الروائي ال يوظفه عبثا، الرواية

حيث أن هذه ، جودة داخلهمو  أحداثحساسا حول ما يدور يف النص من حركات و إجعل القارئ ميلك 

يها من خالل الكشف عن الرموز االستباقات حتمل العديد من الدالالت ذات عمق ميكن للقارئ البحث ف

حيث ميكن ، بفضلها من االقرتاب حللها يالرموز تعد مؤشرات يتمكن املتلق فهذه ؛شارات املوظفة يف النصواإل

  اعتبارها لغزا حبلها يظهر لنا املستقبل وما سيحدث فيه.

عني  ةيح يف صحيفبوضاع اليت متثل الواقع فيقول أمحد أبو صيوظف ليعرب عن بعض األ أناق ميكن االستب

بني االستباق ينتقل من الكتابة اخلاطفة بالصورة واللقطة إىل تشخيص العالقات العميقة للشخصيات  ":الرأي

                                                           

 .35) عالية حممود صاحل: البناء السردي يف روايات إلياس خوري، ص1
 .35املرجع نفسه، ص )2
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وجنح يف ، عراف والقيم االجتماعية اليت نشأت مع كل شخصية على حدةوذلك عرب األ، ذواا وجمتمعها

ستباق و توظيفه أمهية اال ويؤكد علىوهذا القول ميثل ، 1استحضار الواقع الراهن بكل ما حيمل من انكسارات" 

فعند ، االستباق يبحث عن التغيري وذلك لكون ؛يف األعمال الروائية أو القصصية خاصة يف التعبري عن الواقع

يكون هناك إنقالبا أو أو أن ، ستباقات ليدل على أن هناك شيء قادمالتوقف عن السرد يعتمد الراوي جمموعة اال

تعرب عن ما آلت إليه ، فأغلب الروايات أو القصص تكون مستقاة من الواقع، تغريا جذريا يف مسار األحداث

اإلستباق أساس التنبؤ و افرتاض أمور جديدة خترج اتمعات من  اعتمادلك كان ذفب، األوضاع يف اتمع

  سياسيا...و ، اجتماعيا، انكساراا سواء عاطفيا

وبالنسبة ، م ولكنه يسافر وتبقى حتلم وتتنبأ بعودته قريبافمثال شخصية من الشخصيات هلا عالقة مع أحده       

يف املستقبل القريب  لالجتماعية فاغلبها تكون حول الظروف القاسية وعدم امتالك املال فتحلم بأن يكون هلا مال

، عبهوكذلك الظروف السياسية القاهرة و ميثلها احلاكم الظامل على ش، وحتاول التغيري من احلالة اليت هي عليها

ه احلاالت آمال ذستباق يف هفيوظف اال، فرييد الشعب تغيريه واالبتعاد عن ظلمه فيبحثون عن طرق للتخلص منه

، وتعيشها شخصية من الشخصيات بصفة خاصة، ري لألوضاع اليت يعيشها اتمع بصفة عامةذيف التغيري اجل

اليت تعد كأا  و اإلقرتاحات بؤات واألحالمفهو يساهم بالتطور يف جمال األحداث من خالل اإلفرتاضات والتن

ينتظر وبشغف ما  فتجعل القارئ أو املتلقي، ختيالت يف ذهن الراوي أو شخصية من شخصيات الرواية أو القصة

  سيحدث.

إال أن ، ستباقات فيهااليمامة فإننا نرى رغم اال وحشةستباق داخل رواية أما بالنسبة للحديث عن أمهية اال

فنجد الكاتب يستبق األحداث ، فقد ساعد على تطور أحداث الرواية وبنائها، له مكانة خاصة فيها توظيفها كان

فهو يريد التغيري أي تغيري حالة شخصية من ، يريد اخلروج من حالة إىل أخرى عندمايف بعض األحيان خاصة 

وألمهيته فقد وظفه الكاتب أمني الزاوي بنوعيه: التمهيدي  ...كتغيريها من احلزن إىل الفرح أو غريها،  الشخصيات
                                                           

 .1ص، األردن - عمان، صحيفة الرأي، جلمال ناجي) أمحد أبو صبيح: االستباق واالسرتجاع يف موسم احلواريات 1
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، الراوي قد استبق األحداث بسؤال وهنا، 1عمن يبحث الطشقندي: ميامة أم يامنة أم محامة"": واملعلن ففي قوله

   .ح إشكالية لهبحيث أن هذا السؤال أص، فهو يريد معرفة من هي الفتاة اليت اختارها الطشقندي

هلذا يعتمد ، ستباق يف بعض األحيان جلعل القارئ مشاركا ومندجما مع الرواية وأحداثهاالويوظف الكاتب ا

ستباق باستخدام عبارات أو تساؤالت يف بعض األحيان ليثري رغبة املتلقي يف مواصلة القراءة ومثال ذلك قول اال

يكمل قراءته وذلك جبعل شخصية  أن رئ؛ فهنا الكاتب يريد للقا2سأحدثكم عن الطشقندي فيما بعد": "الراوي

ليثري فيه رغبة معرفة أسرار  ،وهذا ما جعله يذكر اسم الشخصية مسبقا، وائيلر جديدة تدخل إىل النص ا

  .الشخصية اجلديدة وما دورها داخل الرواية

  :تقنيات زمن السرد -1

 "اليمامة ةيف روايتنا "وحشو ما هو موجود ، ابعد احلديث عن أمناط وأنواع السرد املتوفرة يف الروايات عموم

واملفاهيم  لكنها متلك نفس املدلوالت، وكذلك احلديث عن املفارقات الزمنية اليت ختتلف يف مسمياا، خاصة

أمهية  كذلك حتدثنا عنو ، "...ستشرافاال، السوابق، ستباقاال"، "ة...الالحق، ستذكاراال، سرتجاعاال" :وهي

، وأيضا حتدثنا عن مستويات الزمن وخيص ما يسمى باملدة، أمثلة حوهلا تقدمينامع وأنواع كل من هذه املفارقات 

الصدارة يف سنتحدث اآلن على أهم تقنيات زمن السرد الذي يقوم على تقنيتني هلما ، ومستوى الرتتيب، التواتر

تقنييت  ومها، الروايةبناء العمل الروائي وما يستطيع الكاتب والروائي جتنب العديد من األمور غري املهمة يف 

  .فلكل منهما مميزات تساهم يف تطوير األحداث يف النص الروائي، تسريع السرد وتبطيئه

  :تقنيات تسريع السرد :أ

  :لتسريع السرد يقوم الروائي باستعمال تقنيتني مها احلذف والتلخيص       

                                                           

  .36ص، الرواية ) 1
 .36ص، ) الرواية 2
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، 1""املقطع املسقط يف النص من زمن احلكايةوهو ، "اإلسقاط، القطع، الثغرة، القفز": ومن تسمياته:احلذف1-

بدون ، أي أنه جزء يتخلى عنه الروائي من زمن احلكاية فيسقطه على النص بكلمات خمتصرة تعرب عن مرور الزمن

فيكتفي "حيث خيتصر ما حيدث يف وقت طويل ببضع كلمات ؛التفصيل يف األحداث اليت جرت يف تلك الفرتة

 يف تلكت يف هذه السنوات أو عأو أشهر قد مرت دون أن حيكي عن أمور قد وقالراوي بإخبارنا أن سنوات 

إذ أنه يعترب األحداث اليت وقعت يف هذه الفرتة بال أمهية فيقوم بعملية قفز يتخطى ا هذه السنوات ، 2"األشهر

يكون زمنه  حبيث ؛فنجد أن هناك إجياز على مستوى القول على العكس بالنسبة ملستوى الوقائع، أو األشهر

  3:طويال وخمتصرا على الصفحات وحندده كما يلي

  سنوات طويلة= صفر / الزمن على مستوى الوقائع= زمن القص أوالزمن على مستوى اخلطاب 

وجيب أن تكون ، ن احلكاية يسكت عنها متاما من طرف احملكيممبدة ويتعلق األمر يف عملية احلذف ب: "

إغفاله  عندإذ ، 4ستنتاج من النص"على األقل قابال لالأو أن يكون ، هناك أمارة دالة على احلذف كحذف

 أو..." بعد مرور سنوات، مرت األيام"عبارات دالة على احلذف مثل قوله تكون هناك مجل أو، مرحلة زمنية ما

 إليه فقطأو مشار ، يف السرد كلية عنه امسكوت "زء من القصةهذا اجلوبذلك يكون ، ميكن أن يستنتج من السياق

 مبعىن أنه حيذف أو يسكت عن اجلزء غري املرغوب فيه يف السرد ؛5بعبارات زمنية تدل على موضع الفراغ احلكائي"

احلذف هو عدم أمهية األحداث اليت هذا يكون سبب  وقد، احملذوفةأو يشري إليه بعبارات توضح تلك الفرتة 

  .قد ختل بالسرد فيحاول أن يتخلص منها، يؤذي إىل إطالة مملة ال معىن هلا قد وذكرها، يف تلك الفرتة جرت

رقها األحداث يف تناميها باجتاه غري حمددة للمدة الزمنية اليت تستيتكون احلذف من "إشارات حمددة أو غ

حمددة ميكن معرفتها من خالل العبارات اليت تطلق للتعبري عن املدة اليت :املاضي  تراجعها حنواملستقبل أو يف 
                                                           

  .20ص، ) رمضان علي عبود: الزمن يف قصص مجال نوري 1
  .125ص، ) ميىن العيد : تقنية السرد يف ضوء املنهج البنيوي 2
 .125ص، ) املرجع نفسه 3
  .127ص، التبئرينظرية السرد من وجهة النظر إىل :) ناجي مصطفي  4
 .230ص، ) مها القصراوي :الزمن يف الرواية العربية 5



��                                                       ا
	�� ا�ول: ��
 ا
��� �� روا�� و��� ا

 

47 

 

حبيث ميكن أن نعرف احلذف من خالل  ؛1"غري حمددة ميكن معرفتها من السياق ويصعب ضبط مدا، مرت

ع احلذف وا وميكن حصر أنت املوجودة يف النص أو عن طريق استنتاجها من خالل عملية سرد األحداث ااإلشار 

  يت :كاآل

   :احلذف املعلن  -  أ

، معلوما يكون حمددا أووهذا احلذف" ...احلذف الظاهر، احلذف الصريح :ومن التسميات اليت تطلق عليه      

الراوي باملدة اليت  حيث يصرح ؛2مرت ستة أشهر..."، جدا مثل :بعد مرور سنةيعطينا القاص عبارات موجزة و 

ويتمكن القارئ عند احلذف من ، معىن هلا ويتجنب اإلطالة اليت ال، عملية السردوذلك حىت يسرع ، حبذفها قام

وتعترب الرواية "ذات البناء التتابعي للزمن هي أكثر األشكال الزمنية اليت ميكن للقارئ أن ، حتديده ومعرفته مباشرة

ويقلل احلذف املعلن يف ، ي يسعى إىل احملافظة على التسلسل الزمينوائألن الر ، يتتبع فيها احلذف املعلن وحيدده

 ؛فهذه اآللية تعتمد على كيفية وجود البناء السردي ؛3البناء التداخلي اجلديل للزمن خيتفي يف البناء املتشظي"

املعلن يف  وهذا ما يصعب إدخال احلذف، حيث يف البناء التداخلي اجلديل جند تداخل األبعاد الزمنية للرواية

  تشظي فأبعاد الزمن تتجاوز املنطق وتبتعد عنه، فكالمها يتكسر فيهما التسلسل، ولكنالرواية، أما بالنسبة للبناء امل

  رة أكرب يف البناء املتشظي الذي ال ميكن أن حيتوي على هذه التقنية (احلذف املعلن).و يكون بص

مل ، داعكنت أعد أيام غيابه ،  قول محامة وهي منتظرة الطشقندي "بعد أربعني يوما هذه اآللية يف ونلمح      

الصابون الذي ينفذ كل شهر أو مخسة  حتياطابوال ، دد مرة كل عشرة أيامأقرن ذلك بنفاذ خمزون الزيت الذي جي

 فحمامة قد صرحت بالفرتة اليت مرت؛ 4"كعادته جير بغلته ببضاعتها،  بعد أربعني يوما عاد الطشقندي ...أشهر

  بتسريع السرد هنا قامت ، فهي قددون أن تذكر ما حصل يف تلك املدة، بأربعني يوماوقدرا ، فيها نتظرهتوهي 

                                                           

  .151ص، 2013، 1 ط، دمشق، متوز، ) إبراهيم جنداري: الفضاء الروائي يف أدب جربا إبراهيم جربا1
 .15ص ، ) رمضان علي عبود:الزمن يف الرواية العربية 2
 .231ص، مها القصراوي:الزمن يف الرواية العربية) 3
 .95ص، ) الرواية 4
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  .ميكن أن تسبب امللل للقارئاليت ، وتفادت ذكر التفاصيل

 من إخوةعن جدا، اليت تزوجت امة حديث مح من خالل هذا النوع من احلذف الرواية تناولتقد و       

اليت تزوجت بعد أربعني ، جديت أي ؛وأهم ما فيه زوجته، إرث أخيهم، "أما اإلخوة فقد اقتسموا اإلرث :زوجها

طلعت روحه وهو يأكل حبة تني... مث تزوجت األخ الذي ، الذي مافتئ أن مات فجأة، يوما من األخ األكرب

وذلك بعملية قد حتدثت هنا محامة عن زواج جدا ، 1"يليه يف العمر فمات بعد سبعة أشهر إذ سقط يف البئر

 مع حذفحبيث أعلنت عليها وقدرا بأربعني يوما  ؛تسريعية بذكر مدة زواجها دون اخلوض يف التفاصيل

فاملدة ، الذي قدرت زواجه بأربعة شهور، وأيضا نفس األمر مع األخ الذي يليه، األحداث كليا وعدم التعمق فيها

د احلذف املعلن يف قول جنوكذلك ، والوفاة حذفت وعوضت حملها عبارة تدل على احلذفبني مرحلة الزواج 

لكم إن ، قلت لنفسي ...كانت ترقييت غريبة،  محامة" رقيت إىل حماسبة رئيسة يف هذه الشركة بعد تسعة شهور

، "2عين اجلرائد وعن األمري عبد القادر وكتبت .وبعد يوم من وصول قرار الرتقية مت تنصييب)...(غريبةليست دمشق 

وكذلك ، وقد حذفت فرتات زمنية قدرت بتسعة شهور، رئيسةحملاسبة حتكي هنا محامة عن الطريقة اليت رقيت ا 

 .مبرور يوم بدون التعمق يف التفاصيل

 :احلذف الضمينب :

 احلذف ستغناء عنأنه:"ال ميكن اال إذ ؛ال الروائيةأن احلذف الضمين يوجد يف مجيع األعم قولميكن أن ن      

 ويعد، فهو يسهل على الكاتب القفزات الزمنية متجاوزا األحداث اهلامشية والوقت الفائض يف السرد، الضمين

  .3"وسيلة مهمة يف جتاوز التسلسل الزمين املنطقي الذي هيمن يف فرتة ما على زمن السرد

بالتسلسل املنطقي يلجأ إىل هذه اآللية حىت تساعده على تسريع عملية لتزام فعندما جيد الراوي صعوبة يف اال

وال ، وهذا احلذف" ال يظهر يف النص بالرغم من حدوثه، والفرتات الزمنية امليتة، السرد وجتاوز األحداث الثانوية
                                                           

  .96ص، )الرواية 1
  .101ص، ) الرواية2
 .152ص، الفضاء الروائي يف أدب جربا إبراهيم جربا، ) إبراهيم جنداري 3
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أثر الثغرات تفاء قوإمنا يكون على القارئ أن يهتدي إىل معرفة موضعه با، تنوب عنه أية إشارة زمنية أو مضمونية

وهلذا فمن الصعب حتديده بدقة لعدم وجود ، 1واإلنقطاعات احلاصلة يف التسلسل الزمين الذي ينتظم القصة"

   .إشارة تدل عليه فهو يتميز بالغموض والتعقيد

وعلى ، ات زمنيةتجاوز فرت يقوم بالسارد  جندإذ  ؛ة اليمامة"احلذف الضمين يكثر يف رواية "وحشوجند أن 

قول محامة: "ها أنذا أرحل  ومن هذا احلذف جند، قتفاء تلك الثغرات املوجودة يف العمل الروائياالقارئ أن يقوم ب

، إرث من خمطوطة ظل خيفيها عن اجلميع، أو رحل يف اجتاه آخر، حاملة معي إرث ابن بطوطة الذي اختفى

، آخر كانت ملفوفة يف أفيش مسرحيةوهلا عنوان ، حكايات اهلدهد عن غرائب األمصار وعجائب األقدار

إذ أن محامة ، ؛ فعندما يتأمل املتلقي هذا السياق جيد نفسه أمام ثغرة زمنية غري حمددة2أرلوكان خادم السيدين"

وتركها  هلاواليت تقوم هنا بعملية السرد قد جتاوزت فرتة معينة غري معروفة تتمثل يف حلظة مغادرة ابن بطوطة 

قامت حبذف الفرتة اليت قام فيها ابن بطوطة بتسليمها  ةوجند أيضا أن السارد، سافران معايبعدما كانا ، وحيدة

إال أا حصلت ، على الرغم من كونه كان خيفيها عن اجلميع، علم كيف أصبحت بني يديهانإذ ال ، املخطوطة

  .عليها

  اإلعدام "زهار أكثر من مخسة وثالثني سنة وهم ينتظرون تنفيذ حكم :وجند هذا النوع كذلك يف قول ميامة

القرية  ترحل القرية بنسائها ورجاهلا لزيارة زهار يف املستشفى الذي نقل إليه يف، يف املقربة كانت فرصتهم، فيك

قد قامت بتجاوز  إذ جيد أن الساردة ؛عندما يتمعن املتلقي يف قول ميامة يالحظ أن هناك فرتة حمذوفة، 3املركزية"

إذ أن الساردة اكتفت  ؛وكذلك الفرتة اليت نقل فيها إىل املشفى، تتمثل يف حلظة اكتشاف جثة زهار، فرتة معينة

   .وجتنبت الدخول يف التفاصيل األخرى، بإخبارنا عن وفاة زهار فوق قرب والدته

  ويف باب الكذب جند محامة وهي تتحدث عن والدا فتقول: "أمي تركناها يف مقربة صغرية جببل النواصر 
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غرة يف تسلسل األحداث واليت ثيالحظ من خالل هذا الكالم أن هناك  ؛1اها خفية حىت ال ندفع مثن القرب"دفن

كما أا ،  قامت بالسكوت عنها بل لك اللحظةإذ أا مل تتطرق إىل ت ؛تتمثل يف الفرتة اليت توفيت فيها أم محامة

و أمهية يف أ ةيعود إىل كون الكاتب مل جيد فائدمل تتحدث عن والدا يف البداية ومل تقم بالتعريف ا وذلك رمبا 

   .التفصيل فيها داخل الرواية

قالته ميامة وهي فنذكر ما ، كما أننا جند نوع آخر يف احلذف الضمين والذي نالحظه من خالل التنقيط

نا أتعذب من فكرة موت يصيب أمي أأيام تفوت و "ة: ا وذلك يف باب الغواية والنكايتتحدث عن والد

حلظ أخيت ستجدها إىل اي... كسائر الناس حتت الرتاب... فندفنها كسائر الناس يف تلك املقربة، فيخطفها

ر من ذلك أتعذب لفكرة فقداا... علي أن أترك جوارها... يامنة حمظوظة أكثر مين... أتعذب لوجود أمي وأكث

، 2وهي ال تزال يف كامل صحتها"، لست أدري ملاذا أفكر يف موا...أمي ترحل عنهن أهجره قبل أن أ، البيت

فنرى بأن ميامة هنا حتاول أن ، وذلك بسبب احلذف الذي قامت به الساردة، جند هنا أن عملية السرد تتسارع

وذلك عن طريق ، وما حتس به يف حالة فقداا لوالدا، مسامها معها يف التعبري عن ما خياجلهاجتعل من املتلقي 

  .السرد ةإذ أنه يأخذ دور املساعد يف عملي ؛ليصبح بذلك املتلقي عنصرا فعاال، ملء الفجوات املوجودة

  .بعد أن أقطع البحر...ومن األمثلة كذلك جند قول زهار:" علي أال أفكر ابتداء من اليوم يف املوسيقى..

نرى من خالل هذا القول بأن ، 3..أشعر اآلن أن سوس السياسة يسوسين".سأعود للبحث عن أمي ورفاقي

أنه يتحدث عن خمططاته وقراراته بعد أن يغادر يف الباخرة وهلذا قام بالتفكري يف  إذ ؛أفكار زهار متقطعة وخمتلطة

  للقارئ بإكمال الثغرات اليت خلفها.مع ترك فرصة ، األمام إىلعدة خطوات 

  :التلخيص -2
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أي أن  ؛1 "ز حز م<"وميكن متثيله بالصيغة التالية ...املوجز، اخلالصة، والذي يطلق عليه كذلك بامل

وقد تطول أو ، فما حدث يف سنوات أو أشهر يلخص يف بضعة أسطر، زمن احملكي يكون أقل من زمن احلكاية

ختزايل املائل يف ها االالسرد الروائي بسبب طابعوهي حتتل "مكانة حمدودة يف ، الكاتبتقصر وهذا يعتمد على 

، 2مركزة بكامل اإلجياز والتكثيف"، والذي يفرض عليها املرور سريعا على األحداث وعرضها، أصل تكوينها

يرى بأا ليست جديرة ، وهلذا يقوم الروائي باملرور السريع على فرتات، فاخلالصة تعتمد على اختصار األحداث

حبيث أن ما مير عرب أيام أو سنوات خيتصر ويقلص يف بضعة أسطر أو فقرات دون التفصيل  ؛باهتمام القارئ

  .فيها

أي مبثابة  ...وآخر دشهمنتقال الطبيعية بني الاوسيلة  حىت القرن التاسع عشر"وقد ظلت هذه التقنية

معتمدة وأساسية يف الربط بني  أا بقيت حىت القرن التاسع عشر تقنية حيث ؛3النسيج الرابط للسرد الروائي"

أصبحت قد أي عندما تكون ، بالفعلومن الواضح أنه ال ميكن "تلخيص األحداث إال عند حصوهلا ، املشاهد

ويكون الراوي عاملا ، فعند التلخيص تكون األحداث عبارة عن مقتطفات من املاضي، 4"قطعة من املاضي

 إال أنه ال، نه على الرغم من كون السمة الغالبة يف اخلالصة هي املاضيأ"ولكن يقول حسن حبراوي:، بأحداثها

 الـأفع وتلخص ما سيـقع فيـه من، وتستشرف املستقبل، ينفي وجـود خالصات تتعلق باحلاضـر ومستجداته

  .5"وأحداث

                                                           

، 1ط، منشورات احلوار األكادميي واجلامعي، تر: ناجي مصطفى، ن بوث وآخرون: نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئريب) جريار جنيت وا1
  .126ص، 1989

  .144ص، 1990، 1ط، بريوت، الشخصية" املركز الثقايف العريب، الزمن، ) حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي "الفضاء 2
 .145ص، ) املرجع نفسه 3
  .145) املرجع نفسه ص 4
  .146ص، نفسه )املرجع 5
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ية يف السرد ويقول وتقدمي ما هو ذو أمهوجيب عند التلخيص حذف األحداث غري املهمة واالحتفاظ 

نواجه حادثا خارقا للمألوف فلن عندما .. .ذه التقنية فهي مقدمة توم جونزمقنن هل وهو يعتربا: "فيلدنج يف هذ

  فلن نرتدد يف ختطيها، وعندما ختلو سنوات متتالية مما يستحق عنايتنا، ئناار أو ورقا لتقدميه كامال لقا جهدا لو أن

  2:وللخالصة وظائف كثرية ميكن أن حنصرها يف اآليت،1"تارخينا ومنضي قدما لتقدمي األحداث اجلسام ونغفلها عن

وحماولة ، يها من أحداثفاملرور السريع على فرتات زمنية طويلة واإلشارة السريعة إىل الثغرات الزمنية وما وقع - 

 .سد هذه الثغرات

  .الربط بني املشاهد الروائية-

  .وعرض شخصيات ثانوية مل يتسع السرد ملعاجلتها بصورة تفصيلية، شخصية جديدة تقدمي- 

  .تقدمي اإلسرتجاع - 

 .وجتاوز أحداث ثانوية، تعمل اخلالصة على تسريع السرد- 

   .تعمل على حتقيق الرتابط النصي بني فرتات زمنية طويلة حتمي السرد من التفكك- 

حكائية ممتدة يف  يتناول أحداثا احلالة األوىل حني: " حالتني ومهاإىل هذه التقنية الزمنية يف بويلجأ الكات

واحلالة األخرى: حني يتم ، سرتجاعيةوتسمى اخلالصة اال،  زمن السردفيقوم بتلخيصها يف، فرتات زمنية طويلة

 السردوميكن تسميتها باخلالصة اآلنية يف زمن ، ال حتتاج إىل توقف زمين سردي طويل، تلخيص ألحداث سرديةال

تلخيـص  وم علىـواليت ترتبط باملاضي تق، اخلالصة اإلسرتجاعية، مبعىن أنه توجد حالتني للخالصة ؛3احلاضر"

   .واحلالة الثانية هي اخلالصة اآلنية وترتبط باحلاضر السردي، األحداث املاضية وتقدميها بصورة سريعة

، فنجد أن الكاتب قد استعمل التلخيص بكثرة، بدراستهابصدد ة اليمامة" اليت وبالنسبة للرواية "وحش

جئت إىل مالطا من "ا: طر كقول لوففمثال يف باب اهلدهد جند أنه خيتصر ما مر يف أيام كثرية يف بضعة أس
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مث وجدت نفسي بعد أسبوع أمحل اسم فاطمة جبواز سفر لبناين.  ...موسكو يف إطار عقد عمل يف شركة طريان

مث من هناك سافرت جبواز سفر جزائري باسم جديد ، قضيت عشرين يوما، املنامة عفواأو ، سافرت به إىل اليمامة

؛ حيث نالحظ أن لوفا قد اختصرت رحلتها بذكر البلدان اليت مرت ا وكأن 1هو عائشة سافرت إىل الرياض"

ولكن ، بلدانسفرها كان سهال وسلسا وخايل من األحداث أو املواقف اليت تعرضت هلا أثناء مكوثها يف تلك ال

فقام بذكر ما يراه ذا أمهية جيعل ا ، الكاتب قد اعترب تلك األحداث اليت مرت ا هذه الشخصية بدون أمهية

   .القارئ يستنتج أسباب سفرها وانتقاهلا من بلد آلخر والغاية من تغيري امسها يف كل بلد تزوره

هو االسم الذي اختاره هلا زهار: "ذات مساء كما أننا جند هذه اآللية كذلك يف باب الكذب بقول محامة و 

كان حيكي عن إخوته الستة: أمحد ومحادة ،  استغرقه ضحك هستريي، وطال ضحكه الليل كله، ضحك جدي

وعندما مات آخرهم ظلت جديت ، جديت من بعده واحدا واحدا اوعبد احلميد ومحودة ومحدان وحممد الذين تزوجو 

ففي ، 2حىت راحت للعامل اآلخر" الفرنسية جاكلنيمل دأ غريا من ، ابصره تتتمىن عودته وتبكي حىت فقد

الذي ، جدها إخوةمن ريقة خمتصرة زواج جدا بطو لنا  اليت قصت، هذا الباب والذي كان فيه الراوي هي محامة

 - وذكرت أيضا ، منها واحدا تلو اآلخر وعن وفام بفرتة قصرية بعد زواجهم، هرب باحثا عن الفرنسية جاكلني

وفاة جدا وهي تنتظر جدها وقلبها املتأجج بنار الغرية من املرأة اليت ختلى عنها عن  –تفاصيل بال املرور دون

امة: ميحبيث تقول  ؛عندما حتدث زهار عن احللبيةوجند هذه التقنية كذلك يف باب النساء ، زوجها من أجلها

 ؛3زهار" انتظرته الليايل وانتظرته النهارات ومل جيئ ...الليـل وانتظرته النهار انتظـرته .."احللبية انتظـرت جميء زهـار

 وهي تنتظر زهار بدون الدخول يف، هذه الكلمات املوجزة استطاعت أن تصف وتعرب عن معاناة احللبيةبف

بدون كلل أو  وذلك عن طريق األيام اليت انتظرته فيهانعرف مبدى شوقها ورغبتها يف قدومه جعلتنا ، التفاصيل
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              ابنل ومل جيف، لتلخيص يف حتدث محامة عن ابن بطوطة بقوهلا: "السفر مل يعد خييفاويف باب الدفن جند ، ملل

  والصحاري واملدن والقرى  ع حياته أياما وشهورا وساعات ودقائق على البالدات واملرافئز وهو الذي و ، بطوطة يوما

فذكرت ، اختصرت رحالت ابن بطوطة بدون الدخول يف التفاصيل أو التعمق فيهافحمامة هنا قد  ؛1"قوالفناد

فحياته مقتصرة  ومبعىن أصح فهو قد زار كل البقاع ومل يرتك مكانا واحدا بدون أن مير عليه، األماكن اليت زارها

  .رحالته على

  السرد:  يء: تقنيات تبطب

ساسيتني يف زمن السرد مرتبطة بوترية سرد األحداث من حيث أديث يف هذه الناحية على حركتني ميكن احل

خص عناصرها لفتت تباطىءلاأما من ناحية ، راستها سابقافمن ناحية السرعة فقد قمنا بد، هائبطدرجة سرعتها أو 

  فيمايلي:

 الوقفة الوصفية:  - 1

مل أو أمشهد قصد التدف تقدمي ، مامف مسار األحداث املتنامية إىل األيقاإ:"هوو  أو ما يسمى بالوقف

 عطاءإقوم على يرصة اعتماد الوصف الذي ليتيح ف، و الرواية يتوقف متاماأسرد القصة  أن؛ أي 2شيء ما" 

حيث أن للوقفة  ؛حد الشخصياتأو وصف منظر قد رآه أ، ول شخصية من الشخصيات و وصفهامعلومات ح

 وأيضا حيمل وظيفة رمزية، سيقا أسلوبيا ومجالياالوصفية وظائف داخل السرد منها: "يكون فسحة يف احلكاية وتن

 ؛ مبعىن أن3حيمل سرا أو رسالة أو عالمة مفيدة يف مرحلة الحقة يف السرد بعد انتهاء الوقف" إذ ميكن له أن

  ويف اعتماده الرمز كأنه يدخل، كزخرفة القول مثل احملسنات اللفظية والبالغية،  الروائي يقوم بتوظيف عناصر مجالية

وجعله يصدق حقيقة الشخصيات وما يدور داخلها من أجل ، جل إيهامه بواقعيتهاأالقارئ إىل عامل الرواية من 

  فهم سلوكها.
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  جل دراسة املقاطع الوصفية منها:أبراهيم جنداري بعضا من القوانني واالحتياطات املنهجية من إيضع  

الوصفية  بالتمييز بني املقاطع الوصفية الذاتية واملقاطعي أ ؛الوصفية بدقة، وضبط مصدر الوصف "حتديد املقاطع

  .1املوضوعية" 

فعلى القارئ ، تباعهاإفيجب عليه ، بقارئ أحداث الرواية من خالل هذا نرى أن هذه االحتياطات متعلقة

 أنأو من أجل ، فهم سلوك الشخصيةلاستخراج املقطوعات الوصفية حتديدا لفهم واستيعاب ما يدور حوله و 

ملتعلقة بالنفس مور اي األأ ؛املتعلقة بالذات واملوضوع وكذلك استخراج املقاطع، يعطي قيمة للشيء املوصوف

وهذا ما ، ماكنكوصف األ،  رفة الطبقات االجتماعيةيضا املكونات املختلفة اليت تساعد على معأداخليا وخارجيا و 

ن أيصعب ت: "الوصف تقنية زمنية يجن رفحسب جريا، يدل على األمهية اليت حيتلها الوصف يف العمل الروائي

  .2" ختلو منها رواية ما

، حداث ليهتم بوصف آخرالسارد بسببه عن جمرى القصة واأل وتبقى الوقفة الوصفية كأا قانون يتخلى

حيث يقول أحدهم: "الوصف عند الوقف ال يكاد يكون  ؛ل عن السرد تقريباصولكن هذا الوصف ال ينف

 الوصف ن اعتمادأ؛ وهذا يعين 3ان يف وحدة متماسكة"دكل واحد منهما يتح،  السرد بصورة واضحةمنفصال عن 

 القارئ ليفهم، ف يف وضع آخر قادمفقد حيتاج السارد هذا الوص، ال يكون خروجا كليا عن سرد األحداث

  مكمالن لبعضهما البعض.  يعتربان كأمافإذن السرد والوصف ، حداثا ستأيت فيما بعدأ

 املشهد:  - 2

 وقصها؛ بطائه لعملية سرد األحداثإقوم عليها السرد من خالل ييعد املشهد من التقنيات واحلركات اليت 

 ثناء السرد ويقصد به: "املقطع احلواري حيث يتوقف السرد ويسندأيهام بالزمن نه قادر على حتقيق اإلأ حيث

                                                           

 .148ص، السابق) املرجع 1
 .138ص، ) أمينة يوسف: تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق2
 .18ص، ) إبراهيم جنداري: الفضاء الروائي يف أدب جربا إبراهيم جربا3



��                                                       ا
	�� ا�ول: ��
 ا
��� �� روا�� و��� ا

 

56 

 

 أي أن؛ 1وساطته" بينها مباشرة دون تدخل السارد أووتتحاور فيما  فتتكلم بلساا، السارد الكالم للشخصيات

الغوص يف عمق الشخصية ومعرفتها عن فرصة ومتنح للقارئ ، الشخصية جتد فرصة للكشف عن ذاا ومكوناا

وناا نفهي تعرب عن مك، قوله الشخصيةتويصبح ال دخل للسارد فيما ، ويكون احلوار داخليا أو خارجيا، قرب

 والذي يساهم يف، احلوارييسمى باملقطع  ثناء ذلك يتوقف سرد األحداث بسبب ماأو كيفما تشاء،   وما تشعر به

  ألمثلة حوارية تشعر القارئ بأنه أمام أحاديث حقيقية. هبطاء السرد من خالل ذكر إعملية 

لكسر ويؤتى ، يف: كونه حمور يستقطب حوله فكرة النص ومضمونه العميق للمشهد احلواري أمهية تكمنو  

سقاطات الذاتية وجهات النظر وجتريد الشخوص من اإل يسهم يف تنوع مثومن ، رتابة السرد الذي يقوم ا الراوي

؛ يعين أن هذا املشهد احلواري يساهم يف معرفة 2ويسهم يف تطوير األحداث واستحضار احللقات املفقودة منها 

احلواري الذي يساهم يف معرفة الفكرة العامة أو أفكار  الفكرة العامة أو أفكار النص األساسية ومضمونه املبهم

ومينح للشخصيات فرصة ، ذ اسرتاحةالنص األساسية ومضمونه املبهم ويكسر السرد املتتايل لألحداث قصد أخ

وعدم ذكر الصفات اجلسمية والنفسية للشخصية وتطوير األحداث ، عطاء الرأي حول قضية من قضايا احلدثإ

  مفقود مل يسبق ذكره.من خالل ذكر حدث 

 سرعة السرد مع استشعار حركته ملا يعرب عن أذق يءيعمل على تبط ":فهو واملشهد ال يكون إال حواريا 

 الروائيأن املشهد احلواري يكون ظاهرا بوضوح يف العمل أي  ؛3اآلن" تعاشأمور احلياة وتفاصيلها وأحداثها كأا 

، يعايشهاالزمن احلاضر ف وكأن هذه األخرية وقعت يف، عن أذق تفاصيل احلياة كبريها وصغريها من األحداث معربا

  األحداث داخل احلوار. ببطءتنمو وبذلك 

للنص  و تذييلحيث يعمل املشهد مبثابة استهالل أ ؛: "افتتاح واختتام السردنيوينهض املشهد على وظيفت

ومصائر  األثر الدرامي الذي يسهل علينا فهم التطورات احلاصلة يف األحداثحداث إ متهوتكون مه، احلكائي
                                                           

 .95ص، م2010، 1اجلزائر ط، تقنيات النص السردي منشورات االختالف، السردي ) حممد بوعزة: حتليل النص1
 .103ص، ) ينظر :رائد حامد خضري: بنية السرد يف كتاب أخبار النساء واجلواري إىل القرن العاشر هجري2
 .43ص، ) سوسن رمضان: بنية اخلطاب السردي يف رواية حوبة ورحلة البحث عن املهدي املنتظر للروائي عز الدين جالوجي3
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ما يقوم به  حسب، هان املشهد احلواري قد يظهر يف بداية الرواية أو ايتأنرى من خالل هذا ؛ 1الشخصيات"

املوجودة داخل دراك التطورات إيف نفسية القارئ تسهم يف  أثراك نه يرت أحداثه؛ حيث أيراد إ عندالسارد 

عى ذا الرتكيز يف املشاهد إىل .. ويس.زواج، فرح، مر موتوما حيصل للشخصيات يف آخر األ، داثاألح

  فتكون  أما يف اخلتام، مث يرتك الفرصة للسارد فيما بعد إلكمال أحداثه وجزئياته، حداث الدراما يف املقام األولإ

  حوصلة ختامية عما قامت به الشخصيات من أعمال ومواقف. كأن يكون نتيجة أو،  قيمته ختامية

بطاء للحد الذي يبدو اإل ىالسرد فهما تعمالن عل يءركات تبطالوقفة الوصفية واملشهد احلواري من أهم ح

ئية داخل الرواية ن التفصيالت اجلز مفيه السرد قد توقف عن التنامي مفسحا اال أمام الراوي لكي يقدم الكثري 

ومها كما ذكر سابقا أحد التقنيات املساعدة يف ، صدق ما يقرأه ويرى كأن األحداث واقعيةيجتعالن القارئ 

  تشكيل البنية الزمنية هلذا النص.

الرواية  : "هو أسلوب العرض الذي تلجأ إليه"مصطلحات نقد الرواية معجم "يعرفه لطيف زيتوين يف كتابهو 

املهمة  األحداث ؛ أي أن الرواية تعتمد عليه يف عرض بعض2ات يف حال حوار مباشر" حيث تقدم الشخصي

  داخليا أو خارجيا. حوارا كانأسواء ، وغري مهمة على حد السواء

وهو يتمثل بوجود خطاب ال يشغل أي جزء من زمن ، على أا: "أبطأ سرعات السردكذلك عرف الوقفة  تو       

ها املؤلف يف حمبل يرافق التعليقات اليت يق، منن احلدث يرتبط دائما بالز حدثا ألوالوقف ال يصور ، احلكاية

و وصف أحدا من الشخصيات أا تناولت منظرا ال يلفت حيث ينطبق الوقف على املقاطع الوصفية إذ ؛السرد

له أمهية يف : جزء ليس جزأينلديها  الوصفية ن الوقفةأي أ؛ 3لوحة ينظر هلا البطل فيصبح جزءا من احلكاية"

  له أمهية يف األحداث وبنائها. آخر وجزء، الرواية

                                                           

 .167ص، الشخصية"، الزمن، ) حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي "الفضاء1
 .154ص، ) لطيف زيتوين: معجم مصطلحات نقد الرواية2
 .176ص، نفسه )املرجع3
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، حركتني ومجلنامها يف، السرد عمليةلقد وظفت يف الرواية جمموعة من احلركات السردية اليت تقوم على تبطئ 

 اروايته مب الكاتب بدأفقد ، أما بالنسبة لوجودمها داخل الرواية، املشهد"، : "الوقفةومها سابقا منا بالتطرق إليهماق

 :على لسان محامة حيث قام بوصف القاعة اليت كان ينتظر فيها هبوط الطائرة فيقول ؛تعرف بالوقفة الوصفية

سقف مصنوع من مادة ، جد فوقي سوى سقف قاعة االنتظار الكربىأفلم ، "رفعت رأسي أحبث عن السماء

 ذحمل بيع النبي، جهاز التهوية معطل، ال موسيقى، ةقاعة ميت(...)ال شكلها شهد عسل النحلصفيحية تشبه يف

 مكتب إىل جانبه، بالغيبياتطارات النافرة التزاويق احملشوة واإل، انبه حمل بيع التحف التافهةجب، والتمر مغلق

وحمل لبيع األلبسة ، الشكواللبيع اجلرائد واحللوى والسجائر و ويف اجلهة املقابلة كشك ، الديوان الوطين للسياحة

 تب الشرطة واجلمارك ومكتب الربيدمين مكاتب اخلطوط اجلوية ومكاوهناك يف الركن األ، هزة الرجاليةاجلا

  .1واالستعالمات" 

 يقطع ذلك االنتظار، فيها ةلقاعة املوجوداوصف  ائها منانتهعند و ، يف قاعة االنتظار ةالراوي تبعد أن كان 

مل ، نضع حلوى العيد نسينا حىت أن نشرتي ألبسة جديدة لألطفال"مل تقول ألخرى: امرور امرأة جبوارهوالتأمل 

اوي هذا فقد اعتمد الر  ،2فعاجلت دمعها وهي اليت تعتقد أا مقاومة وقوية الداخل" ، لردنية كلمات لجتد الثا

امسها فاطمة ، مث قامت بوصف فتاة رأا هناك، من قبلواألحداث اليت وقعت الشرود احلوار البسيط لقطع 

مريا التلفزة تفرغ ما يف قلبها من اوتتحدث بعنف إىل ك، خرى مبالمح صحراوية ولون أمسر تبكي حبرقةأ"فاطمة 

  .3حب ورعب" 

احلوار  ةالراويت قالع الطائرة اعتمدإبعد و ، اإلسعافيف املطار وحضور سيارة  حصل ماعود للحديث عن تل

خمطوطة ابن بطوطة "قلت هذه املخطوطة  ابعد محله اعن األحداث املوجودة حوهل االداخلي الذي يبعده

                                                           

 .08ص، )الرواية1
 .10ص، ) الرواية2
 .11ص، ) الرواية3
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ا مع نفسه تحدثتوكذلك  ،1فتحتها إذ شعرت بزوال الربد الذي يسكن جسدي" ، ستنسيين طوق احلمامة

جتلس إىل يفة ال تزال ضامل، احلمى تلتهم عظامي، ى الفراغ: "أرسل عيين من نافذة هذه الطائرة فال أرى سو فتقول

نتقل ألحداث أخرى كعالقة ابن بطوطة بيامنة مث ت، 2فال أجد اليد اليت تسعفين" ، جواري أحاول أن أملس عيين

الشخصيات زيارا وهي منطقة السعد  إحدىفجاء الوصف ألحد املناطق اليت تريد ، واحلكايات اليت يرويها هلا

ن أو ، حكت يل أا رأت حيوانات خارقة، األرضمصدر كل ريح ب على ، فقالت عنها: "هي مصدر الريح

ن القادم أوما تبقى فهو ليل ومرات تطلع الشمس يف عز الليل لتفاجئ الناس و ، ربع ساعة فقطهناك النهار فيه 

  .3لغة أهلها دون أن يتعلمها" هلذه اجلزيرة يتكلم

محامة ، نفسييف أيضا بعض احلوارات الداخلية منها: "قلت  تمدعتُ افجاء حدث وفاة يامنة بعد ذلك 

؛ فهنا الساردة تتساءل مع نفسها 4"من مكانه  :إما أن نستعمل هذا السلم أو نزحيهفهمت ما يدور يف رأسي

بعد ذلك انتقلت لوصف ، ختها املتوفاة عند ابن بطوطةأن تصبح مكان أول معرفة أختها محامة أا تريد ح

محرة وجنتيها ومن  لكان وجهها يقول من خال،  ياء مبهجة"اكتشفت يف مالمح أمي أش :وذلك بقوهلاوالدا 

  فضل.حوال ستتغري إىل األن األأفالساردة تصف والدا وترى ب، 5ا مقبلة على فرح كبري"أزجاج نظارا  فخل

وهي هناك ، هللا سبع ليال مضتا يايام "سبعة أختها:أمتذكرة بذلك نفسها مع  حتاورالراوية يف وبقيت       

سأتبع ، صعد الليلة إىل السطح هكذا قررتأس، سبع ليال والسطح مل ميطر حكاية، نائمة يف كحلها وخبورها

 حلوا عت هذه األصنخيت أحمك اهللا يا زوج ال سا، سأصعد السلم، ار العيننيفخاف صأين ألو ، خطوات يامنة

                                                           

 .14ص، ) الرواية1
 .17ص، ) الرواية2
 .33ص، ) الرواية3
 37ص، ) الرواية4
 .40) الرواية: ص5
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 يام اليت مرت على وفاةتتذكر عدد األا ميامة ، فهن1ال ساحمك اهللا" ...ا لزوجتك لتلحق بدورها فتعلقينفرتكتها 

  .كما أا حتاول أن تسري على خطاها على الرغم من معرفتها باملصري الذي ينتظرها  ،يامنةا ختهأ

تبقى ، 2خيت يامنة" كثر مما كان حيكي ألأمي نه كان حيكي ألأنفسي قول لأ: "مرات يف قوهلا وكذلك      

كان ابن بطوطة حيكي ألمها أكثر ما كان حيكي إذ تتساءل إن  ، الساردة تتحدث مع نفسها واحلرية تتملكها

  ألختها.

ظل نت يا سيدي يف احلكومة اليت متثل أحدا يقول : "أنه حيادث أبواب حكايته كأافتتح الراوي باب من 

صاب زهار أدرك حرية رجال الدرك فيما أن أضاف بعد أن تكون وضعية زهار حسنة مث أىن أمترض فاهللا على األ

.. .يها الصوتأنت أمن ، ال نشيدا للغرابإمزعج صوت الغراب الذي ال يرسل ، هذا التلفون يرن، داخل املقربة

  دث أحد األشخاص حول قضية مقتل زهار الذين حتريوا كذلك يف أمر وفاته.افالراوي حي، 3يها الناعي" أ

دفن أحدهم فوصف النظام الذي تسري عليه القافلة اليت سوف تقوم بدفنه انتقل الكاتب إىل حدث مث   

إىل ميينه ويساره ،اليت قيلت أا حبلت لكنها أجهضت يف شهرها الرابع، على رأس اجلميع راكبا بغلته اإلمام"

القرى ااورة اليت حتيط  ممثلوم ،إي شيءأذ ال يظهر من وجوههم إهم احلمراء ملفوفني يف برانسشيوخ  أربعة

  .4قريتنا"

ال إن تكون أال ميكن ، خيتأا هي اليت قتلت إ، فكر يف لوفا األكرانيةأ"ملاذا ومن احلوارات الداخلية جند: 

تراجعت ، اليت تعين الذئبة يف الفرنسية louveال حتوير لكلمة إهي ن اسأله عن لوفا اليت ماأريد أكنت ،  قاتلة

ن األكرانية هي السبب يف أب ؛ فيمامة هنا تفكر5ه الزدياد وزن الكلب"هاحلرية اليت بدت على وجعن سؤايل أمام 

                                                           

 .45ص، ) الرواية1
 .49ص، ) الرواية2
 .51ص، ) الرواية3
 .54ص، ) الرواية4
 .66ص، ) الرواية5
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قالت يل أمي قبل أن تسلمين إىل : "قول ميامة وأيضا، مرها حول هذه القضيةأوتبقى يف حرية من ، ختهاأيف موت 

ون ـله ما يف بط (...)ند ـيف اهل انـك  وـم بذلك ابن بطوطة ولـن يعلأحد يف القرية دون أكن أن يغتال ال ميالسطح :

مستمرة تتحدث عن والدا اليت أرسلتها إىل السطح وهي  ؛ فهنا الساردة1األماكن" ونـون الناس وبطـتب وبطـالك

  تها.ابنبأن ابن بطوطة له علم مبن قتل  يف احلزن مع نفسها والتفكري

بقوله: ابن بطوطة حد البلدان تسمى مالطا فوصفها أخر كزيارة آ احلديث إىل حدثبعد ذلك انتقل       

  بقي فهم من فلسطني والسودان أما ما، أهلهمل أجد فيه سوى القليل من .."دخلت بلدا يعوم يف املاء امسه مالطا

 وأح وغبار، كأمنا هي بني يدي عفريت تقتلها ري، جزيرة موحشة، بنائه فيهأمن بلدام، بلد يبحث عن  وناربواهل

  والذي  لطارحالته والذي يسمى ما إحدىذهب إليه يف  يقوم بوصف البلد الذي ن الساردأوجند  ،2ماكر"ساحر 

  جمموعة من الناس اهلاربني من بلدام. حيتوي علىبل ، نيأصلي سكانألن ليس له  ؛عده غريبا

      فيسرد لنا األحداث اليت ، زهار زمام احلكي يأخذإذ  ؛يتغري الراوي، كثرية  أحداثوبعد املرور على 

     م أ...ا كانت تقرأأكد هل أتأ" مل :فيقول وهو ينظر للفتاة اليت جبانبه، ويعرب عن أفكاره ووجهة نظره، مرت معه

     لىع...كثر الذين حيكون يف حي األمنيأنين كنت أمع . ..حكيأعرف كيف أ الأ خفت...ا كانت ختاطبينأ

  ،3"...مؤسسة على الغواية والرغبةحكايات ها لوطوق احلمامة فك ليلةو  لف ليلةأحكايات جتنب أن أكل علي 

   ا يدور داخله فقال: "قالت يل وقد بقي زهار خياطب نفسه وهو مرتدد يف أمور كثرية والذي دفع بالفتاة إىل فهم م

سكتت ، النهار فستولد لك ذرية قرعاءيضا إىل ضوء النهار ال حتك يف أهت بانت وقد ،بايتوقد أدركت حرييت وعذا

نتظره متاما أوهو ما كنت ، ثها واصلت حديمثوهو ما فعلته متاما ، غلق الكتابأن أكانت تنتظر قليال وكأمنا  

  رأسك قبلخر فكرة ظلت يف قاع آبصوت مرتفع  ال تقل، فكر جبهرتملاذا ال  :يضاأتوقعه أهو ما كنت و لت وقا

                                                           

 .61ص، ) الرواية1
 .69ص، ) الرواية2
 .88ص، ) الرواية3
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  .1الشاطئ " علىن ننزل أ

 جمموعة من األحداث، وبدأ يف سردائه احلديث عن إوي يعتمد احلوارات اخلارجية بعد وما زال الرا

قد اشتقت وهو حياورها "يقول يل جدي: كيلني يا عينا فوارة أعطيين ماء ف، الشخصيات إحدى جد حداث عنأ

ين حممود األطرش أبيدي ويقول:  فيمسك، ضعه جبوارهأقوم فأمأل غراف املاء الفخاري أإىل الشراب الذي تركته 

  .2ن منوت فيها"أا معا نهو الوحيد الذي سيعود إىل بالد تركناها مجيعا متني

مصعد عتيق ، الشخصيات: "يف مصعد الفندق ىحدإقول ت حيث ؛ى الروائي عمله حبوار داخليأوقد   

إنه دون  ..ابن بطوطة يف غرفتهو اخلوف تساءلت: ماذا يفعل أحيث أصوات اجلبال حتدث موسيقى تثري الوحشة 

 دست فيها السلع حتت مطر منكحياء تأعن ، عن األمري الذي سقط يف رخامه، شك يكتب فصال عن وهران

  من جغرايف ستحولههذه املدينة  )...(عن رصاص ورصاص وجنازات وفجائع، عن حبر أو مدينة غامضة، رصاص

  .ا لهبطوطة بعد تركهتساءل حول ما يفعله ابن تهنا  يفه ؛3إىل شاعر"

 دراجها ضمنإرية نرى بأن الروائي قد متكن من من خالل استخراج هذه الوقفات الوصفية واملشاهد احلوا

 ليتلألحداث ا وهذا راجع، الروائي رغم أن احلوادث الداخلية للشخصيات هي املسيطرة يف العمل الروائيالنص 

  حلول ملشاكلها. إىلصول و ذا الوتريد ، ما جيعلها حتادث نفسها، للشخصيات حتصل

  الزمن التاريخي في الرواية: خامسا :

ال داخل دائرة إوال تقول احلقيقة ، مايل باحلياةال برتكيب التفكري اجلإال تنتج ، اية يف بعدها صورة حياةالرو       

 ما حماولة سردها بتوظيف فهي تقوم على أساس أحداث وقعت يف فرتة ؛وأغلبية الوقائع املوجودة يف اتمعالزمن، 

  فإن مضامني العمل السردي املشتغل على مساحات التاريخ حتاول اسرتجاع، أزمة تارخيية تعرب عن هذه احلوادث

                                                           

 .93ص، ) الرواية1
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"وهذا باالستفادة من التاريخ البعيد املتوازي كوقائع أو   اإليديولوجيةالوتد التارخيي املغيب ضمن سياقات املعرفة 

  إثراء؛ أي أن اعتماد التاريخ يساهم يف 1ل يف الذاكرة كرؤى وكرغبات وأجماد قدمية" كأسباب ونتائج والذي يتخاي

  فيها فهي تستحضره لتمجيده. أحداثوما وقع من ، احلضارات ومعرفة ما كان موجودا قدميا

يخ ليس استحضاره للتار ن أجتعلنا ننظر إىل ، يف سرد الوقائعالتاريخ  وإدراجن طريقة السارد يف القص إ

، و الرغبة يف فك رموزه بل هي الرغبة يف فهم قضاياه يف وقتنا احلايل ويف واقعنا االجتماعي املعقدأ، دف فهمه

عله خيلق ،  يستحضرون الوتد التارخيينيفكل هذا جعل الروائي، وتفاقم األزمات النفسية وغموض آفاق املستقبل

"بل هي حتاور األزمة حماورة ، الرواية التاريخ فليس سهال أن حتتضن، تصورات ومواقف تعيد تأسيس احلاضر

فنعيش اللحظة حبسها الزمين ، ففي كثري من املواقف تأخذ الرواية إىل عمق املاضي، اإلنسان يف تعلقه بالزمن

بل ، ؛ مبعىن الرواية ال توظف التاريخ كما هو2خبروجنا منها"  ولكن سرعان ما نفقد وجودنا الزمين، التارخيي

فالراوي جيعل اإلنسان يف تساؤالت دائمة ويف حماورة مع نفسه أو مع ، والتعديالت بعض التخيالتتضيف له 

فكأن الزمن التارخيي املوظف داخل الرواية جيعلنا نتعمق يف جمريات ، غريه يف قضية الزمن املكتوب يف الرواية

من القراءة نفقد هذه األحداث  ءاإلنتها عند ولكن، ل يف ذلك الوقتوما حص الرواية نعيش واقعف، األحداث

  .واألحاسيس اليت كانت داخلنا

، حقيقية ولكن هذه احلقيقة توحي برائحة التاريخحداث أو أا تارخييا ال تسند إىل حقائق فالرواية تبدع مناخ

الت امير الراوي حب، فيتشكل الزمن داخل العمل الروائي ضمن اسرتاتيجيات ومواقع ذات دالالت اجيابية وشعرية

ذي ، النص السردي إنتاجمساك بعنصر الزمن الذي يعيد معلما حيويا يف فاإل، يد النظر يف الواقع واحلياةشعورية تع

فما يؤسس عامل الكتابة هو جتربة النص الزمنية مبعىن "دخول فضاء الزمن يف متاهات ، األبعاد التارخيية واملعرفية

حناء يصعب فكها أو أو  تمتوزعا على مدارا، من زمنا متشظياجتمع بدورها عناصر هامة جتعل الز ، تارخيية

                                                           

 .27ص، م2012، باتنة، ) عبد الرزاق بن دمحان: الرؤية التارخيية يف الرواية اجلزائرية املعاصرة "روايات الطاهر وطار أمنوذجا" دراسة حتليلية تفكيكية1
 .300ص، نفسه ) املرجع2
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التعمق فيه بشكل  وبذلك يصعب؛ أي أن الزمن التارخيي بفرتاته املتعددة واملختلفة يصبح صعب الفهم 1فهمها"

  .مفصل

تزال تتحرك يف فضاء روائي معلوم ما واليت، اليمامة ألمني الزاوي وحشة من خالل دراسة رواية وهذا ما جنده      

و ما أمر يف سنوات اجل، ميالدي بفرنسا1996 ن صاحبها قد كتبها سنةأ حيث ؛اكرة الشعبية حمتفظة بهالذ

ة يقوم باستحضار شخصية من الشخصيات كابن بطوطة الذي يقوم بعدكما أنه ،  تعرف بالعشرية السوداء

الدولة اجلزائرية وكأنه هارب حبثا عن االستقرار واالبتعاد عن احلرب و خارج أرحالت بني الواليات اجلزائرية 

  واهلجومات اليت كانت تقوم ا املنظمات املسلحة.

وهذا ، ت مرت عرب فرتة من فرتات التاريخن يفتح منعطفات تارخيية من خالل ذكر شخصياأفالراوي أراد 

صبح خمتلفا عن أن احلاضر أ تحول ما حيصل يف اجلزائر وليثب ن الكاتب له موسوعة ثقافية مجةأئ لقار ليدرك ا

  املاضي والتاريخ القدمي ايد.

ا أال إ، رى لألمري عبد القادر ومقاومتها تذكر شخصيات وحوادث تارخيية كذكأولكن هذه الرواية رغم 

رواية غري مرتبطة بالسري الذاتية حلياة فهي ، ال تتميز بالتاريخ املوجود يف الروايات التقليدية املتسلسل زماا

بداعها فقط الكاتب البارع يف  إحيث يقوم ب ؛ية واحلقائق املتخيلةمرتبطة فقط ببعض احلقائق التارخي بل، األبطال

  كتابة أحداث تتميز باجلمال واألسلوب الفين الراقي.

عرف عنه إال أنه رحالة يكتب ما ومن الشخصيات اليت استحضرها أمني الزاوي يف روايته: ابن بطوطة وما ن

، سرية عنرتة سيف دي يزن، فريد العطار يف كتابه منطق الطري، يراه أمامه من أحداث أثناء تنقله من بلد إىل بلد

  وذكر بعض اازر اليت راح ضحيتها العديد من اجلزائريني...، األمري عبد القادر

 يصفيبدأ حبدث وال ينهيه ويبدأ بسرد حدث آخر فجاءت أحداث الرواية متداخلة ففي بعض األحيان 

احلالة اليت يعيشها اتمع من رهبة حىت صارت األماكن فارغة "مكتب االستعالمات فارغ ال سائل وال موظف 
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كم سيخف هذا الوزن الرصاصي ،  فال أحد يسأل عن أحد، رمبا مل يعد ملثل هذه اخلدمة ضرورة، نكرفو يموال 

 فبسبب، 1حىت لو كان األمر خطأ" ، يف هذه القاعة ىلو أن امسي دو ، كرفونيلبين يف املبداخلي لو أن أحدا ط

وهذا ما ، صعبة التحقق أمنية التحدث مع شخص ما أو اتصاله بك إذ صار ؛أصبح الناس متباعدين رباحل

 راكز أواملفارغة سواء  تصبحأكل األماكن وهلذا  ، حتكمه خماوف شديدة ميعجلا إذ أن، شعرت به بطلة روايتنا

"ها أنا أرحل حاملة معي إرث ابن بطوطة الذي اختفى أو رحل  :حدث عن ابن بطوطةتتل محامةعود تل، شوارعال

ار وعجائب األقدار وهلا صيف اجتاه آخر إرثا من خمطوطة ظل خيفيها عن اجلميع حكايات اهلدهد عن غرائب األم

 تبتعد عن الواقع الذي كانت ةفكأن الراوي ؛2أرلوكان خادم السيدين" عنوان آخر كانت ملفوفة يف أفيش مسرحية 

رائع وغريب مسبوقة بإهداء البن مقلة اخلطاط الذي برتت يداه فظل يكتب  قو " كانت خبط مز عيشه وأيضات

 حصل يف خاصة ما، حسب ما جاء به ابن بطوطة أثناء رحالته الراويفالرواية حتمل أحداثا رواها  ؛3" !! بقدمه

نطون أ: " إن لوفا  ذلك من خالل قولوكيف يعامل النساء عند احلرب أو غريها فأشار إىل، إحدى البلدان

ون حتت "يافطة" شركة يشتغل، فهو يسافر إىل املغرب حيث له شركاء يف الدار البيضاء وطنجة، يشتغل قوادا

وحىت من األحياء ط مهنة احلياكة ساة و أو األوساط الريفية الفالحي نمهمتها مجع الفتيات م، ادري ستللتصدير واال

ن  الريفية وغريه فتيات األوساطف ؛4مالطا" إىل مث تصديرهن ، على الرقص والغوايةقليال  تدريبهن.مث يتم .اجلامعية

  من طرف إحدى الشركات لتعليمهن أمور ال أخالقية.لن ستغلي كن

   إذ"  ا قدميا وهذا من خالل القول:أيضا عن بعض العادات البالية اليت متثل تارخيا بالنسبة ألصحا وحتدث

ويسلم على ، ورفيدور ما بني القب، يذهب يف مجع غفري من املسنني إىل املقربة، يبلغ األربعنيحني الواحد منا 

ومن يومها ، ة إىل املكان احملاورشار إي هذا قرب :مث خيتار له جار فيقول ، مسائها واحدا واحداأويسأل على ، نزالئها
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 شاهدة ويسمىوتوضع له ، فإن قربا رمزيا حيفر له، لو مات يف السند أو أكله احلوتو حىت ، ظل هو قربهي

وذكر كذلك ، ح يعد تارخيا هلممبرور الوقت أصب و نهأال إ يف سن األربعني كان جمرد عادة ؛ فاختيار القرب1"بامسه

ي جرمية حتدث يكون على علم ا حىت أن أ، بطوطة وهذا من خالل األمور اليت اكتسبها من رحالتههة ابن نبا

له ما ، ولو كان يف اهلند أو السند أو الدومان، حد يف القرية دون أن يعلم بذلك ابن بطوطةأأن يغتال  ال ميكن"

حيث  ؛؛ مبعىن أن ابن بطوطة بسبب رحالته أصبح معروفا2وبطون األماكن"، وبطون الناس، الكتبيف بطون 

  عليه خافية. ىال ختفلذلك املعلومات اليت ختص أي بلد من البلدان و  يقوم بإحضار

  حيث شبه أحد شخصيات الرواية بذكاء طيور فريد العطار فقال: ؛إىل شخصية فريد العطاركذلك وأشار        

كاتب جمنون كتب كتابا أحبه جمانني : "فقال عنه  ،3"محامة فتاة ذكية كأمنا تعلمت منطق الطري من فريد العطار"

أذكى الشخصيات حيث شبه السارد  ففريد العطار من ؛4"امسه منطق الطري على السنة الطري  وصعاليك بغداد

  .لشدة ذكائها به محامة

بطال أفهو يعد بطل من ، وحماربته للجنود االيطاليني هاملختار يف معاركحول عمر ذكريات ك لواستعاد كذ      

انية يف هذا ثة كتبت يف التاريخ يوم الفتنة الأنا ابن بطوط ":أحد أشهر املقاومني العرب واملسلمني فيقولو ، التاريخ

 قصرا ومسجدا  كان طموحه أن يبين،  تذكرت عمر املختار وهو حيارب الطليان، الد ما رأيت وعشت وشهدت

فهنا  ؛5ا"مكانية مد جسر على املاء مابني اململكة الليبية ومالطإشار املهندسني يف ستوا، كبريا على هذه اجلزيرة

 -رب املسلمنيعنه أشهر املقاومني واحملاربني الالذي يقال عنه بأ- بطوطة قد سجل تاريخ عمر املختار ابن

وبدل أن أقضي الليل على السطح "ة وغريها كقوله: ذاملعروفة قدميا كالشعو  وعاد مرة أخرى للعادة، وطموحاته

قضيت سبع ليال على ، ستطيع بتفوق استعادة حنجرا وشكلها ولون عينيهاأكنت على قربها ،  قضيه يف املقربةأ
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على أكل  فألا اكتشفت جنوين الذي يشر ، ت أمي حكاية الطشقنديقوتوقفت عن ذلك حيث اختل، قربها

مبعىن أن بعض العادات البالية قد حتمل مناخا تارخييا قدميا وحديثا يف نفس الوقت ألن السحر  ؛1"جثة أخيت

  .والشعوذة موجود منذ القدم يف التاريخ العاملي اإلسالمي العريب

عن  و، عن املنفى هتحدثب وذلك، وما قبلها وما بعدها، وجلأ للحديث عن ما حصل إبان الثورة التحريرية

، وت باجلزائر العاصمةو فجار بدار الصحافة الطاهر جانا"منها:يف حق اجلزائريني  ارتكبتاليت اجلرائم البشعة 

حيث كان علي أن أترك ، للميالد 1959هجرتين احلرب من بالدي سنة " :وأيضا جند، 2"خيلف ثالثني ضحية

ن علي اخلروج بعد أن كا،  مشارف املنصورةوفيها ولدت وغرست شجرات الكرز على ، تلمسان اليت أحببتها

وأنين ، ضد املستعمر الفرنسي األنصار التابع للحزب بقتلي ألنين شيوعي ومنظم يف جيشفتوى  خوةأصدر األ

حتالل الفرنسي رب عن معاناة اجلزائريني إبان االفكل هذا يع، 3التعاطف الدولية مع الطاهر الغمري" وراء محلة

الرفاق دبروا خروجي عرب احلدود ، وكذلك: "كان علي أن أرحل، من الشعب اجلزائري الذي قتل وشرد العديد

تركت مقربتنا والشوارع اليت ، تلمسان مصلوبة هناك ما بني جبل بودغن وسهل احلناية خرجت خملفا، التونسية

 حلحيث مل يكن للسارد ، 4تركتها للجريان الذين أحببناهم"، تركت أمي، بعثرت طفوليت وشبايب هناك أيضا

وقتلت ، رب قائال: "احلرب قتلتنا شردتناحديثه عن احل وتابع، اهلرب عرب احلدود واالبتعاد عن ديارهسوى  ملشكلته

 احلرب كتاب، وعدوة املوسيقي، احلرب عدوة التجارة، وأيبست اللرية فما عادت تبيض ذهبا، يدنا احلرفة يف

 مبعىن أن احلرب مل ترتك جماال، 5"والكآبة  نكماشواال حاصرتين حالة من العزلة، يف منفاي اجلديد، الكراهية

  .للجزائريني يف العيش بسالم فقد عاشوا املعاناة والوحدة والكآبة
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 وأشار إىل عمليات إرهابية مسلحة كاختطاف طائرة من مطار هواري بومدين باجلزائر العاصمة من قبل

، وهذا أثناء العشرية السوداء أو ما تسمى بسنوات اجلمر، اإلسالمية املسلحةينتمي إىل اموعات ، كومندوس

دت ا: " أععلى لسان ميامة  ن احلديث عن احلرب إىل احلديث عن بعض الكتاب القدماء فقالمبعد ذلك خرج 

يب أت ديوان وحفظ، أليب فرج األصفهاينمرة الثالثة قراءة كتاب األغاين لل وأعادت، قراءة كتاب ألف ليلة وليلة

 تأثرهالكتاب رمبا ليبني مدى  هؤالء؛ فقد ذكر 1س احلمداين ويف اخلتام قرأت كتاب طوق احلمامة البن حزم" راف

  الكبري م وأنه يقرأ كتبهم كافة وليس استحضارا لتارخيهم وما قاموا به يف جمال تطوير األدب.

أكل التفاحة وإخراجهما من اجلنة  عندخطيئة آدم وحواء ، وبعد ذلك كأنه استحضر التاريخ اإلسالمي

تأكل من تفاحة اخلطيئة أو املوت أو اللعنة أن تطرد ما استطاعت شيطان ابن  فيقول: " متنيتها أن تتوقف آال

 ربيئةالفتاة اليقاع بن ابن حزم شيطانا حياول اإلأعترب الكاتب قد اف، 2باحي الظاهري الكافر" اإل حزم ذلك الفقيه

  .ابن حزم والذي امساه بتفاحة اخلطيئةوذلك بقراءا لكتاب ، وجعلها تقع يف اخلطأ

  اإلنسان  عمل الروائي يف حدث آخر على استحضار التصوف أو ما يدخل ضمنه فقال: " يف حلب يدرك

ليعود  ،3غيبية"كل هذا وأهل الكرامات بطقوسهم ال،  أنه ال فرق بني الغناء و اآلذان والتجويد وقراءة الشعر

ميالدي خرجنا من املدينة اجتاه األردن لنستقر حتت خيمة 1948ليتحدث عن املعىن والغربة ليقول: " يف سنة 

  .)..(حىت منوت  علينا أن ندور الكرة األرضية كما تدور هي، عمانعلى رأس جبل النواصر على مشارف صغرية 

 فلم  شردت العديد من الناس؛ فاحلرب قد 4خر"ليسلمنا آلمنفى يسلمنا ملنفى  ..أي مكان كنااملوت يأكلنا يف 

نه جيب املوت كما مات أبعد ذلك يشري إىل ، ال أن يستقروا حتت اخليم واملوت حياصرهم من كل مكانإجيدوا 

                                                           

  .84ص، ) الرواية1
 .89ص، ) الرواية2
 .91ص، الرواية )3
 .97ص، ) الرواية4
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فرغم ، 1در" عبد القادر األمري الذي دافع بكل قوة إبان االستعمار الفرنسي "منوت حيث مات األمري عبد القا

سريوا على يفأرادوا أن ، قدوة هلم اعتربوهاملعاناة إال أن الشعب يريد أن ميوت كما مات األمري عبد القادر الذي 

  .جه

وضعته أمه  ماوقام كذلك بالعودة إىل الدين اإلسالمي يف استحضار قصة موسى عليه السالم يف صغره عند

، ثة "أعجبته قصة موسىاجل. وقد أشار إىل هذا عندما أراد أحدهم التخلص من املاء لوحي ورمته يف تابوتيف 

قد وضع خطة ليتمكن من التخلص  الفقيهف؛ 2ر مث نرمي به يف البحر" سمَ ـُمَـ لوحي م تابوته يف تملاذا ال نضع جث

 من قصة موسى الذي ألقي يف اليم ليجده مستوحاةوهي ، مإلقائه يف اليو  التابوتبوضعه يف وذلك  ثةاجل من

  فرعون ويربيه.

حىت  "يعوض ما ضاع بآيات أخرى أو :شعار أيب نواس و أيب متام يقولويشري كذلك إىل أنه حيفظ وعامل أل

مدى  يب متام لينبأتب وظف أشعار أيب نواس و فالكا، 3بأبيات حفظها من محاسة أيب متام ومن ديوان أيب نواس"

  بتاريخ شعرمها.معرفته 

  ن االستعمار الفرنسي فيقول: "حياصرها العسكر... دباباتإباليعود مرة أخرى للحديث عن حالة اجلزائر 

وكذلك ، 4.. باب تلمسان وباب املرسى الكبري وباب آرزيو وباب مستغامن وباب معسكر" .على األبواب

، 5املوت ويف األجساد والقلوب يف األحالم"  "رصاص مشتت موزع يف جعب املسدسات والبنادق وماشينات

نذار إصفارات ...ناث وذكور حديثو املولد يرمون مع الزبالة يف أكياس نيلو رديئةإ "أطفالوجنده كذلك يقول:

جثة ، املظلمة وعند زوايا الشوارع الضيقة املخيفة، جعجعة العجالت على اإلسفلت، صوت مكابح السيارات

وآخر يف ، رأس وجثة دون(...)الشارع وسط إا، ليس على الرصيف خرآ شاب وجثة (...)شاب على الرصيف

                                                           

 .100ص، ) الرواية1
 .110ص، الرواية) 2
 .144ص، ) الرواية3
 .147ص، ) الرواية4
 .147ص، ) الرواية5
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الذي خرب وقتل العديد ، يف عهد االستعمار حصلكل هذا وأكثر ،  1..".وعنق حتت السكني، مرمى الرصاص

يف سجن األخري  "ألبيت يف حيث سبب هلم اخلوف واملعاناة وقام بتشريدهم ونفيهم يقول أحدهم: ؛من اجلزائريني

هنا يصف الزنزانة  فالراوي، 2ذلك الذي بناه املغول وال يزال مفخرة للسلطة برطوبة زنزانته وخوفه وعذابه"، كو مالري 

  اليت يعيش فيها يف منفاه اليت ال يقوى أن يعيش فيها أحد.

ليعطينا حملة عن ذلك املكان والذي  ليعود الكاتب للحديث عن األمري عبد القادر ومتثاله يف اجلزائر العاصمة

والذي هو ، متثال األمري ه تطرق إىل التمثال الذي شيد فوقهحىت أن، واألحداث يثبت أنه عامل بكل األشياء

على ذات املنصة اليت كان عليها متثال  بإن متثال األمري عبد القادر يف اجلزائر العاصمة نص":امسه بيجو لفرنسي

  ، 4هذا سيف األمري الذي هزم الرتك والفرنسيني وقاد معركة خنق النطاح"":وقوله كذلك، 3"بيجو إا مهزلة للتاريخ

 يشري كذلك أنه قرأ عدة سري منها، مث املعارك اليت قادها األمري وعن الذين هزمهم بسيفه حىتبفالكاتب هنا عامل 

  .5سرية عنرتة وسيف دي يزن "كان عليه أن يقرأ على األقل سرية عنرتة أو سيف بن دي يزن" 

على الرغم مما تطلقه ، ويعود للحديث عن األمري عبد القادر فيقول: األمري عبد القادر يف رخامه ورصاصه      

وكأنه يؤدي دورا يف  هتامتشاق إال أن يف وقفته و، سودأمدخنات احلافالت على وجهه من دخان وسخم 

  أي أنه سيبقى بطال يف الواقع أو اخليال.؛ 6مسرحية"

 تراشق بالذخرية ليل ار يف حي سي، طلقات رصاص، ارذناإل"صفارات  :احلديث عن احلرب ستمروي      

تتوقف  فطلقات الرصاص ال، مبعىن أن معاناة اجلزائريني الزالت مستمرة مع احلرب ؛7" ...اهلواري ورأس العني

  يسمعوا من قريب ومن بعيد.

                                                           

 .148ص، ) الرواية1
 .89ص، ) الرواية2
 .149ص، الرواية) 3
 .151ص، ) الرواية4
 .151ص ، ) الرواية5
 .150ص، ) الرواية6
 .151ص، الرواية) 7
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"عبد القادر منذ االستقالل وهو يبتسم على هذا احلصان منذ أسبوع  :ويبقى يقول عن األمري عبد القادر

 إذ، كان مبتهجا،  إن األمري يعاين، س فهمه وهزل حصانه ومال السيف عن قبضتهيب، هربت عن شفاهه البسمة

األمري عبد وصف بالراوي قام  قدف ؛1أما اآلن فقد حذفوا تلك الصورة " (...)صورته على األوراق النقدية اوضعو 

منكسرا ، نايأصبح حز تغريت مالحمه ف، بأنه سعيد ملا حققه ولكن بعد أن رأى تغري األوضاع املعاصرة فقال القادر

ولكن احلقيقة عكس ذلك ، بعاد صورته عن األوراق النقديةإسبب ب أن حزنه قيلوقد ، وهو على حصانه الرخامي

  األوضاع اليت آلت إليها تصرفات اتمع اجلزائري. بسببفهو حزين 

فقد أبدع الكاتب مناخا ، لقد قلنا سابقا أن الرواية حتمل تارخيا ولكن يدخل ضمنه بعض ختيالت الروائي

فقد ذكر التاريخ ، يخولكن هذه األحداث توحي برائحة التار ، تارخييا ال يستند إىل حقائق أو أحداث حقيقية

فمثال: عند حديثه عن األمري عبد القادر ، تعيد رسم احلاضر انطالقا من املاضي، لرصد ثغرات معرفية أخرى

وحزنه على نزع صورته من األوراق النقدية فهذا نداء غري مباشر للتغريات احلاصلة يف اتمع و أن البطل الذي 

وكذلك حديثه عن ، حد يتبع سريتهأو أن ال ، صار قيد النسيان، زائروضحى حبياته من أجل اجل قاوم االحتالل

وال حد يهتم بكتابام أقيد النسيان وال  اصبحو أقد ، من الشعراء القدماء ابن بطوطة وغريهبالرحالة املعروف 

وكذلك غاب احلديث يف وقتنا احلاضر ، ساس بناء النثر والشعرأفهم كانوا ، دبر األيجبهودهم املبذولة يف تطو 

  .وبسالته حد ميلك شجاعتهأ والذي العن بطوالت عنرتة بن شداد 

اسرتجاع و أحداث املاضي  بإسقاطوذلك ، فالرواية تعاجل موضوع وقضايا احلاضر من خالل املاضي

  على إعادة تشكيل يعتمد التاريخ فنهضت الرواية ، فسر أزمات اإلنسان املعاصرتاليت ميكن أن ، حلاالت التارخييةا

 ضمن ما ميكن أن نطلق عليه أو نسميه باحلكي عن، والشخصيات الفضاءاتو لصياغة األحداث  طاركإ

  التاريخ.

  
                                                           

 .157ص، ) الرواية1



  

  

  ا���ل ا����� 
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  :في رواية وحشة اليمامة *الفصل الثاني: المكان

  أوال: مفهوم المكان:

 اصطالحا: 

فال ميكن تصور ، إذ أن له دور فعال يف رسم معامل بنيته، يف اخلطاب الروائي اأساسي ااملكان حمور يعد    

وتنوعت لدى فبسبب هذه األمهية تعددت تعاريفه ، أحداث أو تشكيل شخصيات تعيش خارج حدود املكان

بتعاقب األجسام  : "البعد املوجود الذي يسمحيعدهالذي  فنجد يف الفلسفة اليونانية أفالطون، النقاد والدارسني

  قليديس فإن املكان حيدداوعند ، احملل املكان هو أما أرسطو فقد عد، بالضرورة منذ األزل املوجود فيه إذ عده

  

التهذيب :الليث :مكان يف أصل تقدير الفعل مْفَعْل ألنه موضع ، واحداملكان يف اللغة: "املكان واملكانة *

تقول العرب: كن (...)مجع اجلمع  اكنوأم، ة كقذال وأقذلةواجلمع أمكن، واملكان املوضع، لكينونة الشيء فيه

فقد دل هذا على أنه مصدر من كان أو موضع منه" من معجم لسان  :واقعد مكانك، وقم مكانك، مكانك

  .414ص ،دت ،دط ،13دار صادر مج ،العرب البن منظور اإلفريقي املصري

 اءُ شَ نَ  وْ ويف التنزيل العزيز: ولَ  ،واملوضع(ج) أمكنة ،يقال هو رفيع املكان، أنه: " املنزلةبوعرف كذلك  

مكتبة الشروق  ،جممع اللغة العربية بالقاهرة، من معجم الوسيط، "؛ أي موضعهم مْ هِ تِ انَ كَ ى مَ علَ  مْ اهُ نَ خْ سَ مَ لَ 

  .806ص، م2004 ،4ط ،الدولية
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 موفق منظوره بعض الفالسفة قد عرفوا املكانمن هذا نرى أن و ، 1أبعاد هي الطول والعرض والعمق"  بثالثة

الرازي الذي يعترب أن املكان "مطلق غري متناهي نجد ف، أما الفلسفة عند العرب، اخلاصة تهماخلاص أو فلسف

الوعاء احلاضن اوف الذي حيتفظ ك؛ مبعىن أن املكان هو  2و أن املكان يرتبط مبن فيه" ، مشبها إياه بالوعاء

  غري حمدود يشمل وجيمع كل شيء. هأنكما ،  باألشياء داخله ويرتبط م

العالقة بني نشاط اإلنسان وحركة الزمن يف  ةمتغريا عرب الزمن حبسب طبيع "حيزا:أما من حيث اجلغرافيا فيعد

يث يؤدي هذا التأثر إىل تغري يف التضاريس حب ؛وبفعل اإلنسان ونشاطاته، إذ أن املكان يتأثر بالزمن ؛3املكان"

  وجغرافيا املكان.

أدق  أو بتعبري، اجلغرافيا والتاريخ معاوجند تعريف آخر للمكان جيمع بني التاريخ واجلغرافيا معا "املكان هو 

مرهون ما فهما فوجود املكان بالتاريخ فاملكان هو املوقع اجلغرايف املرتبط   ؛4إنه اجلغرافية مسكونة بالتاريخ"

  فال وجود للمكان دون تاريخ وجغرافيا.، هز يحاللذان  حيددان 

املكان "هو العمود الفقري الذي يربط أجزاء النص الروائي يبعضهما البعض فهو الذي يسمي  كما أن       

فهو اخليط السميك الذي جيمع العناصر الفنية األخرى ؛ 5األشخاص واألحداث الروائية يف العمق ويدل عليها" 

  ويربط بينها ويتحكم فيها.

أو هو ، وتعيد املاضي رمز الطفولة، اليت تثري الذاكرةوقد عرفه غاستون باشالر بأنه: "جمموع الصور الفنية 

حبيث  ؛فاملكان خمزن لذكريات اإلنسان، 6صبح هي القيم املسيطرة"تخيتزهلا العقل الباطن مث  متخيلةجمموع قيم 

                                                           

، 10مج، أوروكجملة ، عباس محزة علي: فلسفة املكان "دراسة حتليلية يف املفاهيم واالجتاهات واملدارس الفكرية اجلغرافية، ) علي حاكم عبد فارس1
 .241ص، م2017، 1ع
 .242ص، ) املرجع نفسه2
  .243ص، ) املرجع نفسه 3
، م2011، 2ع،11مج، ) غيداء أمحد سعدون شالش: املكان واملصطلحات املقاربة له "دراسات مفهومية " جملة أحباث كلية الرتبية األساسية4

  .245ص
 .127ص، 2005، 1ط، املؤسسة العربية للنشر والتوزيع، أمحد: البنية والداللة يف روايات إبراهيم نصر اهللا ) مرشد5
 .39ص، ه1427ه/1426، رسالة دكتوراه يف األدب للملكة العربية السعودية، ) محد بن سعود البليهد: مجايات املكان يف الرواية السعودية6



 ا��	��:                                                        ا�
�	ن �� روا�� و�� ا��
	�� ا����

 

75 

 

فاملكان املألوف ، األماكن املألوفة اليت قد تصادف الشخصأن اسرتجاعها يكون يف كثري من األحيان عن طريق 

حلظة معينة وبقي راسخا يف عامل الالوعي  لرجوع إىل املاضي الذي عاش فيهل تهثار قل وإإىل حتفيز الع يؤدي

وهلذا فاملكان يرتبط ، كان ماضي اجيايب أو سليبأفيعايشه من جديد سواء ، فيقوم عقله باستحضاره، اخلاص به

إال من  ،يكتمل معناه وال يتحقق فعلهبالزمان لكونه "أحد أشكال الوجود الذي يفرتض وجود الزمان الذي ال 

؛ فاللحظة أو الفرتة اليت متر ا الشخصية ال ميكن أن حتصل يف انعدام 1خالل ظهور آثاره يف اإلنسان والطبيعة" 

  ال ميكن االستغناء عنه.، إذ انه مهم  ؛املكان

"املكان أو األمكنة اليت تقدم فيها الوقائع  :وعرف املكان يف كتاب املصطلح السردي جلريالد برنس بأنه 

؛ أي أنه ال توجد قصة بدون مكان فال 2والذي حتدث فيه اللحظة السردية" ،مكان القصة، واملواقف وزماا

  نه يلعب دورا مهما يف بناء السرد القصصي والروائي.إفبذلك ف، ميكن السرد دون اإلشارة إىل مكان القصة

"املكان هو العامل الشامل والواسع الذي يضم عناصر العمل السردي والعالقات الرابطة  :حدهم عنهأويقول 

يقابل الفضاء الروائي عند مجلة من النقاد احملدثني ممن فهموا مصطلح الفضاء مبعناه الشامل ال ما وهو (...)بينها 

كان الفارغ ال املمتلئ يف لغة ا على مصطلح الفضاء لداللته على املنالضيق احملدد مبفهوم املكان مع حتفظ

ألنه حيمل داخله أشياء أخرى كالزمن  ؛مشل يف السردأنستخلص من هذا التعريف أن املكان يكون ، 3العرب"

 ،وال حيمل أي معىن يف السرد، واألحداث اليت تكون يف القصة أو الرواية عكس الفضاء الذي يكون فارغا داخليا

كما أن طريقة استيعاب املكان يف العمل السردي ختتلف   ،لغة العرب وهذا حسب، وحيمل معىن الفراغ فقط

  التخيل. فكلما كان الكاتب متمكنا كلما زادت قدرة القارئ على، حسب قدرة الكاتب على التصوير واإلبداع

  وعلى األحداث واألوقات اليت يقضيها، نسانكما أن املكان يعترب شاهدا على أفعال وآمال وخماوف اإل      

  املكان " الذي يولد فيه اإلنسان وتتكونفهو ، فهو يؤثر ويتأثر بالزمن وباإلنسان، ويعيشها مع أهله وجمتمعه

                                                           

 .127ص، روايات إبراهيم نصر اهللا ) مرشد أمحد: البنية والداللة يف1
 .214ص، الد برنس: املصطلح السردي) جري 2
 .118ص، 102العدد ، جامعة بغداد، جملة كلية األدب، ) خالدة حسن خضر: املكان يف رواية الشماعية للروائي عبد الستار ناصر3
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  . 1واملناظر والدالالت والرموز" والذي تتحدد داخله خمتلف املشاهد والصور، هويته

بالكلمات ورواية ألمور "شخصية متماسكة ومسافة مقاسة :وقد عرفه ياسني النصري يف العمل الفين بكونه 

داد قيمته كلما كان ز بل الوعاء الذي ت، و شيئا ثانوياولذا ال يصبح غطاء خارجي أ، غائرة يف الذات االجتماعية

واليت بدوا خيتل العمل ، ة الرئيسيةسني النصري مبثابة الشخصية الثابتيا هفقد اعترب ؛ 2متداخال بالعمل الفين"

  أكرب من كونه جمرد عنصر ثانوي أو واجهة يستعان ا فحسب.فهو ذو أمهية كبرية ، الفين

  :ثانيا: المصطلحات المقاربة للمكان من حيث المفهوم

  هناك عدة مصطلحات تطلق على املكان وهناك من يقول أا مقاربة له من حيث املفهوم منها:

واملكان غري ، املكان وهو متناهوقد ورد مصطلحا فلسفيا على أنه جزء من ، : "ويرجع إىل املدةدادتاالم - 1

املكان كقوهلم االمتداد خط حمدود أو سطح حمدود أو  من متناه أما يف الفلسفة احلديثة فيعد االمتداد جزء 

 ؛ أي أن االمتداد له حدود كاملدة الزمنية وله اية حمددة.3حجم حمدود" 

االصطالح فيختلف مفهومها باختالف أما يف ، باملكان أقمت فيه أت: وهي يف اللغة من أبالبيئة - 2

أما يف علم االجتماع والنفس فتطلق على جمموع ، امليادين اليت تستخدمها ففي ميدان العلوم هي القشرة األرضية

أما يف الدراسات اللغوية واألدبية تدل على جمموع ، الظروف والعوامل اخلارجية اليت تعيش فيه الكائنات احلية

ويتكون منها مجيعا؛ فالبيئة هنا حاملة ملفهوم املكان مبدلوله ، زمانية اليت تتوافر يف بقعة ماالعوامل املكانية وال

تعيش به الكائنات احلية سواء اإلنسان أو احليوان جبميع أشكاله األليفة  ذيفالبيئة تعين احمليط ال، اجلغرايف

 4واملتوحشة.

                                                           

، جامعة قطر، كلية اآلداب والعلوم،  لنيل شهادة املاجستري حبث مقدم، ) جيهان عوض أبو العمرين: مجاليات املكان يف شعر متيم الربغويت1
 .07ص، م2013/2014

 .17ص، م1986، 2ط، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ) ياسني النصري: الرواية واملكان2
 .254ص، دراسة مفهوماتية، ) غيداء أمحد سعدون شالش: املكان واملصطلحات املقاربة له3
 .254ص، ) املرجع نفسه4
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واحليز يشري إىل الصلة بني ، ال املكان املطلق : "مصطلح يطلق على حدود مميزة فيعد مكانا حمدداالحيز  - 3

 .1أي أن احليز توضع له حدود كي ال يتم جتاوزها ؛األجسام داخل املكان

واخلالء عند الفالسفة من خلو املكان من كل مادة جسمانية ، من صفات املكانصفة : "وهو الخالء - 4

 ن اخلالء صفة للمكان غري املأهول.وبذلك يكو ، أي أنه مكان فارغ ال يأهله أحد من الناس ؛2تشغله"

ففي الفلسفة العربية وغري العربية قالوا بأن الفضاء جامع ، : مصطلح يشتمل على املكان والزمانالفضاء - 5

فاملكان ذا املفهوم جزء من الفضاء الشمويل مصطلح الفضاء ، ملفهومات املكان والزمان واخلالء واألبعاد مجيعا

 3اليت ميكن أن يتخذها.شامل لكل معاين املكان 

: مها مصطلحان حيمالن نفس معىن املكان فقد قال أحد الباحثني احملل واملكان المحل والموضع - 6

 .4فاحملل لغة حل باملكان واسم املكان املوضع، واملوضع كلها مبعىن واحد

خاصة ، فهوموتعد مقاربة له يف امل، نستنتج أن هناك مصطلحات حتمل بعض صفات املكانوقلناه مما سبق 

ما يتصف باالتساع والشمول كالفضاء الذي وهناك ، فهناك ماله حدود واية، عند حتديده من خالل اجلغرافيا

  يعد املصطلح اجلامع والشامل جلميع أجزاء املكان.

  ثالثا: أنواع األماكن:

يف حتديد مسميات هذه  اختلفواوكذلك ، النقاد والباحثون يف حتديد أنواع األماكن يف الروايةاختلف       

  ضع هلا من بينها:ختعة من األماكن حسب السلطة اليت فقد حدد أحد الباحثني أرب، األنواع

 ملطلقة يف ممارسة أفعاله ورغباتهأي تكون له احلرية ا ؛ ويكون بالنسبة يل أليفا ومحيماأوال: مكان أمارس فيه سلطيت

  ميكن أن حتيط به.بعيدا عن القيود والضغوطات اليت ، املكنونة

                                                           

 .255ص، السابق) املرجع 1
 .256 ص ،) املرجع السابق2
 .256ص، ) املرجع السابق3
 .257ص، ) املرجع السابق4
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ثانيا: مكان يشبه األول يف نواح كثرية ولكنه خيتلف عنه من حيث أنين أخضع فيه بالضرورة لوطأة سلطة الغري 

ولكنه أيضا يرى ، عرتف ذه السلطة؛ بقوله هذا رمبا يؤكد على احلريةأ(عند اآلخرين) ومن حيث أين البد أن 

  لوجود سلطة اآلخر فيها. تهى حريبأن هناك أماكن ال يستطيع فيها احلصول عل

واليت ميثلها  "الدولة "ولكنها ملك السلطة العامة النابعة من اجلماعة، ثالثا: أماكن ليست ملكا ألحد معني

فالفرد ليس حرا ، وينظم فيها السلوك، ارس سلطتهميففي كل هذه األماكن هناك شخص ، الشرطي املتحكم فيها

ال ميكن جتاوزها هلا سلطة تتحكم يف أي ، عىن أن هناك أماكن ختص الدولةفيه ولكن هناك أحد يتحكم به؛ مب

  .1شخص

فهو األرض اليت ال ختضع لسلطة ، ويكون هذا املكان بصفة عامة خاليا من الناس :رابعا: املكان الالمتناهي

ىل ممثلي إاحلضارية و  فتقد هذه األماكن إىل الطرق واملؤسساتتوكثريا ما ، مثل الصحراء اليت ال ميلكها أحد، حدأ

  ولذلك تكتسب دالالت خاصة. ، عن املناطق اآلهلة بالسكان بعيدا فهذه األماكن تقع، السلطة

  2بط ثالث أطر مكانية وهي: نأما بروب فمن خالل دراساته فقد است

عنها  واإلساءة حتدث يف هذا املكان فيرتتب، وحمل العائلة واألنساملكان األصل: وهو عادة مسقط الرأس - 1

 سفر الفاعل حبثا عن وسائل اإلصالح.

 وهو مكان قريب من املكان األصل.، فيه االختبار الرتشيحي دثاملكان الذي حي - 2

يف إطار مكاين  يتجسمال ميكن أن ، املكان الذي يقع فيه االجناز وحيدث اإلصالح املغري للذات واجلوهر - 3

 فمكان الفعل هو الالمكان.، معني

وهناك من يقسمه إىل ، ان موضوعي ومكان ذي البعد الواحدومك، آخر إىل: مكان مفرتض ويقسمه  باحث

  املكان املسرحي املكان اازي املكان التارخيي واملكان األليف واملكان املعادي.

                                                           

 .121، 120ص، ) ينظر: خالدة حسن خضر: املكان يف رواية الشماعية للروائي عبد الستار ناصر1
 .121ص، )املرجع نفسه2
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فهذه ، تسمى باألماكن املغلقة واملفتوحةاليت و ، كأا اختصار لكل هذا،  تقسيمات أخرى هناكوأيضا 

حيث تسمح  ؛ال يوجد ما يضيق عليها اخلناقو ، تعطي احلرية لشخصيات الرواية يف التنقل حبرية تامةاألخرية 

  أما األماكن املغلقة فال تكون هناك حرية وال توفر أحداث كثرية.، بكثرة األحداث

ومها جل استخراج األماكن من الرواية هو التقسيم الذي يوجد به نوعني أفمن األنواع اليت اخرتناها من 

  األماكن املفتوحة واألماكن املغلقة.

 األماكن المفتوحة:  -1

ى لوهي أماكن اغلبها مفتوحة ع، هاثطارا ألحداإة اليمامة بعض األماكن املفتوحة اختذت رواية وحش      

فقد كان بطل الرواية ينتقل من مكان ، يسمح أيضا باالتصال املباشر مع اآلخرين حيث أن هذا املكان، الطبيعة

  صفات املكان عند اخرتاقه ومن بني هذه األماكن جند:  إلينافينقل ، آلخر

  :السطح*

فقد كان السطح من األماكن ، يعترب السطح من األماكن املفتوحة اليت اختذته الرواية شاهدا على أحداثها      

وقد اعتربت من ، بطوطةوذلك بسبب القصص اليت يسردها ابن ، ت كل من ميامة ويامنةتقطباملرغوبة واليت اس

وتأخذ مكان يامنة بعد ، فنرى ميامة حتاول أن تتخذ منه مكاا األصلي، أفضل األماكن لتقضية الوقت والسهر

فالرغبة بتجربة تلك احلياة اليت عاشتها أختها من قبل جعلتها تسري على خطاها متجاهلة املصري الذي ، وفاا

.. إىل امللكوت الذي .هو الذي جعلين أحبث عن طريقي إىل السطحينتظرها "جة أمي وضحك أبناء أخيت 

  ه ملجأ هلا.ت؛ فقد اعتربت ميامة السطح هو املتنفس الوحيد هلا بل النعيم حبد ذاته فاختذ1غادرته أخيت" 

إذ دائما ما –ويستخدم السطح كذلك بعيدا عن احلكايات اليت ميطرها ابن بطوطة على آذان أهل البيت 

إذ جند ميامة تقول يف باب ، راقبة اهلاللملكمكان   - مناطق زارها وعايش أهلهانا ليحكي  ويكتب عن يتخذه مكا

هالل ليلة الشك يف أول أيام رمضان كان اجلميع الرجال الغواية: "كنا نستعمل السلم للصعود إىل السطح ملراقبة 
                                                           

  .39ص، ) الرواية1
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فقد  ؛1 كان يسمح ا الصعود إىل السطح" وهي الليلة الوحيدة اليت، والنساء واألطفال يصعدون ملراقبة اهلالل

الذي يسمح فيه بصعود اجلميع إىل وميكن القول بأنه الوقت الوحيد ، اختذ السطح كموقع مثايل ملراقبة اهلالل

إذ أنه ال يسمح يف ليلة مراقبة هالل العيد لصعود اجلميع بل يقتصر على الرجال البالغني من أربعني سنة  ؛السطح

فكان ال يسمح ، "أما ليلة شك العيد ليلة مراقبة هالل العيدده يف قول ميامة يف باب الغواية:وهذا ما جن، فما فوق

فبهذا قيد الصعود إىل ، 2ربعني سنة وما يفوق هذا العمر"سوى للرجال البالغني أفيها بالصعود إىل السطح 

  وتقاليدهم وفق شروط معينة.مكانا تطبق فيه عادام بذلك فأصبح ، اجلنس والعمرالسطح وفق 

يف باب اهلدهد عندما حتدثت محامة قائلة: "علي أن أغري موقعي يف هذا  دور  كما أننا جند السطح قد

فمن خالل السطح شهدت محامة عملية ختان الطشقندي إذ اختذت  ؛3السطح كي أرى املشهد حىت ايته" 

  من هذا املكان مركزا لرصد األحداث.

  باحة الحوش:* 

ألجل صعود السلم الذي هو يف باحة ، ويف بعض األحيان يدخله جمموعة من الناس، تقاء العائلةلمكان ال 

، وكذلك يدخلونه عندما يريدون رؤية اهلالل يف ليلة شك العيد، رؤية هالل رمضانل وذلكاحلوش إىل السطح 

الراوي: "نفض الزيتون يف الشجرة الوحيدة اليت تتصدر احلوش واليت  عنها حيث يقول؛شجرة زيتونوأيضا جند فيه 

؛ فاحلوش حيتوي على شجرة زيتون واحدة دون وجود أشجار أخرى 4تثمر ما قدره كيسان كبريان من الزيتون"

  فيه.

: ةقول الراويتوالتحدث مع بعضهم البعض ، تلتقي فيه العائلة لشرب القهوةكموقع   احلوش يعترب وكذلك

كما ،  "هذا العصر شربنا القهوة وألول مرة منذ وفاة يامنة يف باحة احلوش وجدت يف القهوة متعة غري عادية

                                                           

 .41ص، ) الرواية1
 .41ص، ) الرواية2
 .22ص، ) الرواية3
 .40ص، ) الرواية4



 ا��	��:                                                        ا�
�	ن �� روا�� و�� ا��
	�� ا����

 

81 

 

أن اجتماع العائلة يؤدي إىل اكتشاف أشياء مل برى تهنا  ةفالراوي ؛1اكتشفت يف مالمح أمي أشياء مبهجة" 

  .   جيدا امالمح أمه تهنا قد عرف يفه، كن يعرفها اإلنسان يف عائلتهي

أبناء أخيت الثالثة يشربون القهوة سوداء "قول: تاحلوش يلعب األطفال ويستمتعون بيومهم فيف  وكذلك 

اع األطفال توهذا دال على استم، 2يقهقهون" و وميضغون اخلبز باملرىب املصنوع من املشمش وهم يضحكون 

  دون معرفة ما حييط م رغم وفاة والدم.، بلعبهم املتواصل

  :الفندق* 

بزهار ومحامة  فيهالتقى و أيضا ، به ابن بطوطة مع لوفاوهو املكان الذي التقى ، مكان يتواجد مبالطا 

..بلوفا  قبل أن أتعرف على زهار ومحامة يف ذلك الفندق  الذي ال أنام يف هذه اجلزيرة .فيقول: "كان لقائي ا

 حيث أنه من كالمه نفهم أنه فندقه ؛فندقافهنا ابن بطوطة قد زار ، 3من طابقه الرابع"  410إال يف غرفة 

  وكذلك يبقى يف نفس الغرفة اليت كان ينام فيها.، االعتيادي الذي كان يزوره يف سنوات سابقة

عن طبيعة عمله  توكذلك حتدث، نطونأقد كشفت البن بطوطة معرفتها مع  و أيضا يف هذا الفندق لوفا

يشتغلون حتت يافطة شركة للتصدير واالسترياد ومهمتها مجع الفتيات من  )...(نطون يشتغل قوادا أن إقائلة: "

طة يف الفندق فهنا لوفا بالتقائها مع ابن بطو ، 4يتم تدريبهن قليال على الرقص والغواية" )...(األوساط الريفية 

  شريكها. سرارأها و كشفت مجيع أسرار   وهي يف حالة سكر قد

  : البار*

   "... يوم األحد متتلئ بارات :مكان داخل الفندق يأيت إليه العديد من األشخاص خاصة يوم األحد        

                                                           

 .40ص، ) الرواية1
 .39ص، ) الرواية2
 .29ص ، ) الرواية3
  .30ص، ) الرواية4
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 من فأغلبية الناس فيه ،1"نيغالبية اجلالسني من الفلسطينيني واألفارقة السود والطليان وبعض األمريكي، الفنادق

حيث أن الراوي التقى العديد من األشخاص  ؛تقريبا فارغاويف باقي األيام يكون ، املهاجرين الذين تركوا أوطام

مرا على هذا الكرسي يقابلين ذلك  الوجه الذي .. بقيت وحدي مس.فندق من العبادفعند فراغه قال: "فرغ بار ال

رى يتحدثان دون إال منه ورجل وامرأة أخعن كون البار فارغا  فهنا يتساءل الراوي ، 2.. ".يظهر عليه التعب

إذ أما مل يسكتا ، أما تعارفا حديثافقه وقد شعرت فيقول حمدثا نفسه: "اآلن أرى وجه املرأة اليت ترا، عانقطا 

  .وخاصة املرأة اليت جذبت أنظاره إليها س يف البار ويراقب كل ما يدور حولهلفالراوي جا، 3طول جلستهما"

  : القرية*

قي ابن بطوطة حكاياته وفيها  ا يلفيهو ، الفتياتفهو مكان لعيش ، مكان أساسي يف إبراز األحداث  

جييء قريتنا يركب  ي يقال له الطشقندي: "كان الطشقندي تعرفت الفتيات الثالث على الرجل الذكذلك 

اإلسالمي فقد خنت  وألنه كان على غري الدين ؛؛ حيث أن هذا الرجل تاجر ويأيت للقرية ليبيع جتارته4..".بغلته

ألن يقمن بتعليق ثياب ذات لون واحد  ؛يف القرية واليت تعد مقدسة عند بعض النساءحدى األشجار على إ

، عها النمل كل صيفذ"أكثر األيام التصاقا بذهين ذلك اليوم الطشقندي حتت شجرة التني اليت ميأل ج، فيها

رية وفيها دخل الدين القزار  ؛ مبعىن أن الطشقندي قد5وتعلق فيه النساء قطعا من أثوان ذات اللون األخضر"

واليت كان ، تلك الشجرة املعروفة عند أهل القرية وقد خنت فيها حيث، حدى الفتياتاإلسالمي بسبب حبه إل

اليت حتمل اللون و البس مشاة لبعضها البعض مقيام بطقوسهن وهي وضع الألجل ، ساءيتجمع فيها الن

وهي حسب ما يقول الراوي: "حتيط قريتنا: قرية ، حيث أن هذه القرية حييط ا أربع قرى أخرى ؛األخضر
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 ؛ فهنا الراوي قد أعطى األماكن اليت حتيط بالقرية من كل1ة آيت دميت" ية الرمان وقر يفرنان وقر  وقرية الفاسول

  أعطى هلا حدودا جغرافية. كأنه،  اجلهات

  : السهل*

يستمعون إىل األخبار يقول الراوي: وفيه ، أهل القرية عندما يكون هناك خطابا سيلقى فيهمع تجمكان ي 

يف أسفل  وقد اجتمعوا ، من مل يلحق باملوكب ليسمع األخبار لتحقاجاؤوا من كل جهة ، "القرية فاضت باخللق

 افهذا السهل يعد مركز  ؛2لتدارس الوضع بعد التخلص من جثة زهار"منصة الرتك وأناروا املكان (...)اجتمعوا 

فجميع أهل القرية ، جل الوصول إىل احللولأواليت يشارك فيها اجلماعة من ، لالجتماعات حول األمور الطارئة

  من أمور.  املعرفة أخبار القرية وما حييط ، يأتون لذلك املكان

  المستشفى: *

 قرب والدته أثناء زيارتهعلى ، وهو الذي نقل إليه زهار أثناء إصابته بطلق ناري، مكان يقع يف القرية املركزية 

عندئذ ينقل للمستشفى ويذهب أغلبية أهل القرية لزيارته رجاال ونساء "ترحل القرية بنسائها ورجاهلا لزيارة ، لقربها

وفيها أراد أهل القرية ، املشفى ساحة ا؛ حيث أن هلذ3زهار يف املستشفى الذي نقل إليه يف القرية املركزية... "

هذا مل يكتب لزهار أن  ولكن بعد، 4من املوت "إذا كان حيا سنحتفل به يف ساحة املستشفى" ااالحتفال إذا جن

  يبقى على قيد احلياة.

"... إذ يكفي أن تقطع الشارع الرئيسي حىت مدخل القرية  ائرينراوي ملوقع املستشفى ألحد الز ويف تقدمي ال 

ليس أكثر من ثكنة عسكرية قدمية تعود إىل السنوات األوىل  والذي، جد املستشفى هناكتمن اجلهة املقابلة ل
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حيث ؛شفى كان جمرد إحدى الثكنات العسكرية اليت كان ميتلكها االحتالل الفرنسيست؛ مبعىن أن امل1لالستعمار"

  2سحبه" فصعب، زكرومه وأسرع خطوة يفتح الباب تصدأ وتدجيدا فقد تصدأت حىت أبوابه " ه مل يكنءأن بنا

يف أا  ؛ أي3يامها مليئة بالبغال واخليال"أهذه الثكنة يف :"حدهم عنهاأ هذا املستشفى فيقول يصلح يف فال شيء

  ملبيت حيوانات احملتل. اعهد االحتالل كانت مكان

  : الطائرة*

، طويلة اشاهده يف هذه الرحلة اليت تعد عندهتعما  تحدثت يوه، ةلس فيها الراويجتمن األماكن اليت       

 أتفبد "ابن بطوطة"حد األشخاص أ هلا أعطاها يتوال، اعن املخطوطة اليت بني يديه تحدثتوكذلك 

هنا  ي؛ فه4.." .باحلسرة يء"املضيفة تعلن عن اقرتاب موعد إقالع الطائرة صوت املضيفة هو اآلخر ملا:حديثه

وأيضا ، ين ومليء باحلسرةز لوجه املضيفة وهو ح اكرؤيته،  انظر إىل الوجوه من حوهلتنتظر قدوم الطائرة وكذلك ت

، إىل الداخلقول: "انزلقت تدهم يف الطائرة فجتتوقع أن ت تكان  اد أشخاصجتمل  اأإذ  ا؛هلمومه ةحامل ةالراوي

ظين إذ مل أجده كما   خيب إذ فقدت عبد القادر وفقدت ابن بطوطة الذي، الفراغ حويل حةوقد ملست اآلن فدا

ريد ت تكان  يفه، ريدهتوعما  اتحدث مع نفسهتهنا  ةفالراوي ؛5كنت أتوقع حيتل كرسيا جبواري يف هذه الطائرة"

  م.حد األصدقاء الذين افتقدألتقي تأن 

، فال أرى سوى الفراغ، : "أرسل عيين من نافذة هذه الطائرةةشاهده من الطائرة قائلتعما  توكذلك عرب  

 كما فعل ذلك بعيين ،  ن صفارا زعفرانيا يأكل عيين)إ...(ال تزال جتلس جواري  املضيفة، احلمى تلتهم عظامي
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اف أن خت يفه اعيش كابوسا خاصة حول ما حدث ألختهت اكأ  ةفالراوي، 1أخيت ميامة حىت أخذها إىل قربها"

  موا. قبل ألختهاما حدث  احيدث هل

  :حي المغاربة بالقدس* 

  (...)"ركب جدي رأسه ، املكان الذي وصل إليه جد محامة بعد هروبه من القرية وابتعاده عن زوجتهوهو        

.. ... حترر من كل شيء.حترر من نظرات املعمر الفرنسي الذي كان ميلك سهل غريس، بفأسه يف الرتاب ورمى

ترك كل شيء خلفه باحثا عن احلرية إىل أن  ؛ فاجلد هنا 2سرق بغال من اصطبل املعمر ركبه وهج به حنو الشرق"

: "كانت اية رحلته حي املغاربة بالقدس يف هذه املدينة  تعرف على رجل ةقول الراويتكانت ايته حبي املغاربة ف

حيث أن هذا  ؛حد الرجالأتعرف على قد  فربحلة اجلد هذه ، 3..".هو الذي شجعه على البقاء يف هذه املدينة

  وعدم العودة إىل بالده.، للبقاء فيها شجعهاألخري قد 

  جبل النواصر:*

وميلكها شخص أناين ال ، هفن هناك شخص جيب أن يدفع مثن دفنحيث إذا د ؛مكان فيه إحدى املقابر 

قول تحيث  ؛إذا دفنت جثة فيها دون دفع مال يقوم بنبش القرب وإخراج اجلثة لتأكلها الكالبف، رمحة يف قلبه

فتلك املقربة اليت ميلكها ، تركناها يف مقربة صغرية جببل النواصر دفناها خفية حىت ال ندفع مثن القربأمي ": ةالراوي

وفيه ولدت محامة ، 4تركي قاسي القلب الذي اضطر أن ينبش قرب احد أمواته حني مل يدفع أهله الثمن كامال"

  قول تن هربت معه الفرنسية من بيتها فحفيدة اجلد الذي أعطاها اسم عشيقته والذي كان فيه ذكرى للجد بعد أ

  : "على رأس ذلك اجلبل جبل النواصر ولدت ليحملين جدي امسا هو اسم عشيقته الفرنسية اليت هربت منةالراوي
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  .كيلنيحيث أن هذا االسم كان يسبب هلا املشاكل يف هذا املكان فقامت بتغيريه إىل   ؛1..".قهر أبيها

  : البحر*

وحمببا إىل قلوم فقد اختذه الكاتب يف هذه الرواية من ، أكثر األماكن استقطابا للناس البحر منكان لطاملا   

إذ جند ابن  ؛فكان مؤثرا على نفوسهم، واليت شهدت أحداثا ومواقف تعرض هلا أبطاهلا، بني األماكن املؤثرة

رجا بذلك مكبوتاته وحزنه فيبكيه ويناجيه خم، بطوطة الذي رأيناه رمزا للقوة والغموض يظهر ضعفه أمام البحر

إذ تقول محامة وذلك يف باب احلديث الشريف: "حدق ابن بطوطة جيدا يف موج البحر مث  ؛على وفاة صديقه

وكل ما خياجل الشخصية ، فراغ اهلموم واحلزن؛ وذا جند البحر مكانا إل2.."... ألول مرة أرى رجال يبكي.بكى

معتربا ، وختفف من آالمه، لعله يطفئ النار اليت تأكل أحشاءه فشكاه عن طريق البكاء، سلبية أحاسيسمن 

  وتضميد جروحه. عهالبحر املالذ الوحيد لوجبذلك 

إذ أن الفقيه وبعد تفكري طويل حلل ، شهد أيضا حدثا حصل من قبل مع سيدنا موسىقد كما أن البحر  

امة تقول يف باب الغرية: "أعجبته فنرى مي، مشكلة دفن جثة زهار ارتأى إىل قصة موسى وكيف رمي يف النهر

.. ليكن البحر نافعا مرة واحدة لنا .لوحي مسمر مث نرمي به يف البحر تابوتملاذا ال نضع جثته يف ، قصة موسى

.. على كل .إذ حنفر له قربا، ذه الطريقة نرتاح  فال نرتكب ذنبا كبريا، والصيف كله لألجانب من األوروبيني

؛ فبسبب كون زهار شيوعي وضد مجاعة 3ما دفناه فسينبش من قتله قربه ويرمي جبثته خارج املقربة" اإذ ىتح

وبذلك كان السبيل الوحيد هو تكفينها وإلقائها يف البحر "الرجال يندفعون ، جثته من الدفن قتل ومنعتخوة األ

عترب أوبذلك ؛ 4ائدا إىل مكانه"ينسحب من على الشواطئ ع ، حاملني اجلثة إىل أعماق البحر والبحر خلفهم

  بعدما ساعدهم يف التخلص من اجلثة قبل أن يكتشف األخوة أمرها ويبحثوا عنها.، البحر منقذا هلم وذا منفعة
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نه يعرف أإال ، وعلى الرغم من أن البحر من أحب األماكن لإلنسان وأكثر جلبا للهدوء والسكينة إىل قلبه 

فتمتزج ، وهذا ما يضفي صفة اخلوف على قلب اإلنسان، به تعين املوت احلتميفالثقة ، بغدره وخيانته الدائمة

وهذا ما شهدته الرواية يف قول ميامة ، بذلك املشاعر املتناقضة واملختلطة مع بعضها مكونة نوعا من احلذر واليقظة

، لرجال ذلك فاندهشوااملوكب أدرك ا ىواندفع إىل الشاطئ أكثر ليلق انهالدفن: "يبدو أن البحر ترك مك يف باب

إال أن  من ذلك اخلوفرغم على الف ،1بعد أن تيقنوا أن البحر خان شواطئه فأكلها" ، وسكنهم خوف غريب

فنرى الفقيه منجذبا إليه متعلقا به يف قول ، وسيطر على مشاعرهم، منظر الغروب سكن قلوم فأسر أعينهم

وكأمنا هي ، وهي نازلة بسرعة على البحر، قوة هليبها وقد بدأت الشمس تفقد، ميامة: "كانت قراءاته هادئة

.. الذي سكنه .رغبة جاحمة إىل القراءة جتتاح قلب الفقيه، ساقطة بعد أن فلتت من السماء اليت عليها علقت

فأصبح كشاعر يتأمل البحر عمله نست الفقيه أ؛ فجمال البحر حلظة الغروب 2..".شاعر إحساساللحظة 

  له.مأخوذا به وملهما 

 تمطفئا النار اليت كان، ا للهدوء والسكينة البن بطوطةبفكان جال، ر بعدة أوجه يف الروايةلقد اتسم البح

فقام بإفراغه يف البحر الواسع ، وخمرجا كل اهلموم واملآسي اليت جعلت من كأسه يفيض، فاحتا قلبه، تؤجج داخله

  طمئنان إىل قلبه.اهلادئ فيبعث السكينة واال هحىت خيتلط مبوج، والالحمدود

فنراهم خائفني ، إذ جنده يلعب لعبة املوت معهم، ورأينا البحر كذلك يرهب أهل القرية مبينا قوته وسلطته 

  ابوت زهار.تأخذ بعاد حادثة سيدنا موسى وذلك نه قد أأكما ،  من فيضانه

  المدينة:*

وبالنسبة ، ويتزامحون فيها إليهافنراهم ينزاحون ، ا هلمعومرت، دينة مركزا للتجمع السكايندائما ما تكون امل 

راغبني  آخروذلك حبكم كثرة سفر شخصياا وتنقلهم من مكان إىل ، املدنية باألماكنغنية  هاا فنجدنلروايت
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وهلذا فقد حضرت املدن بكثرة وذلك بقول محامة: "ختتفي املدينة لتخرج مدن ، عن األمان احثنيباالستقرار وب

  ومن بني املدن اليت استحضرا الرواية جند: ،1املخطوطة "أخرى من غابة 

  وهران:*

فنراها تتحسر على املدينة اليت فقدت ، وترسخت بذاكرا، تعترب وهران من أكثر املدن اليت زارا محامة 

دبابات .. .اصرها العسكربعدما كانت زهرة تشع بألواا الزاهية أصبحت "كالقصيدة املتعبة حي، رونقها ومجاهلا

قد جعلها مدينة مدمرة ، ؛ فاحلصار الذي طوقت به بسبب العسكر الفرنسي2.. رماد وحنني".بوابعلى األ

ويف ، ت املوتوماشينا، والبنادق، واليأس "رصاص مشتت موزع يف جعب املسدسات كحتمل رائحة املوت واهلال

  .واألحياء األموات، ات؛ وهذا ما جعلها  كاملقربة فيها األمو 3حالم"األجساد والقلوب واأل

فراح ، الفرتةمدينة وهران مثال للمعاناة والظلم الذي يتعرض إليه اجلزائريون يف تلك من لقد اختذ الكاتب 

فذكر شخصيات مثل عبد القادر و أحياء ، وما يعانون منه، ساوية اليت يعيشها الناسيصف تلك األحداث املأ

  ...العني وحي كوكاشهدت هذا الدمار كحي سيدي اهلواري ورأس 

"أجلس  :كما أن الكاتب مل ينأى عن ذكر ما متتاز به وهران من أماكن ومعامل كاملسرح وذلك بقول محامة

األبواب احلديدية النازلة يف وجه املسرح  )...(املسرح بابه مغلوق ، على درجات السلم اخلارجي ملسرح وهران

؛ فاملسرح يعد من أكثر 4ملسرحية ارلوكان خادم السيدين لغولدوين" اختناق يف الرئتني بقايا أفيشات معلقة، تقلقين

"األمري عبد ، وكذلك جند متثال األمري عبد القادر الذي ميثل القوة والشجاعة، األماكن اليت متيزت ا وهران

نه أإال ، سودأالقادر يف رخامه ورصاصه على الرغم مما تطلعه مدخنات احلافالت على وجهه من دخان وسخم 
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وكأا ، فحمامة هنا تقوم بوصف ما تراه وما يلفت انتباهها، 1وكأنه يؤدي دورا مسرحيا"، شاقتهتمإيف وقفته و 

  فتأخذ بزمام األمور ومتنح لوهران بابا كامال.، مرشدة سياحية للقارئ

ئها إعطاوجند كذلك بلدان ومدن أخرى قد مرت ا الشخصيات أثناء سفرها ولكن بدون التعمق فيها أو 

، األردن، حلب، فرانكفورت، الرياض، طهران، املنامة، مالطا، الصني، سطيف، تونستفصيال دقيقا نذكر منها:

  اجلزائر العاصمة.، تلمسان، معسكر

  ، طائر ميامة، "ميامة حكاية :يقول الراوي عن سطيف "ساحة الفوارة" أثناء حديثه عن إحدى األخوات

؛ 2. لكن رجال مثلي يعرف رائحة املكان من مالمح العباد"..ساحة الفوارةا من سطيف من جيء برية  محامة

  جاءت من سطيف من عني الفوارة. وإمنا لألخريات أختاأي أن ميامة األخت الثالثة ليست 

.. جيلب بضاعته من الصني ومسرقند .حد التجار فقد قال الراوي "... تاجر متجولأويف حديثه عن  

سوى أن ، فالراوي يذكر البلدان ولكن ال توجد تفاصيل حوهلا، 3ال يذوب عنها الثلج"والدومان وبالد أخرى 

 ؛وذكرت كذلك مدينة مالطا وفيها تعرف ابن بطوطة على لوفا ومحامة وزهار، ه منهائعاحد التجار جيلب بضا

.. بلد يبحث عن .حيث أن الراوي وصفه بقوله: "دخلت بلدا يعوم امسه مالطا مل أجد فيه سوى القليل من أهله

فالراوي مل يتحدث  ،4كأمنا هي بني يدي عفريت أو ساحر ماكر"،  تقتلها ريح وغبار، جزيرة موحشة، أبنائه فيه

  نه وصف ما رأى أمامه فقط.أعنها مطوال سوى 

 األماكن المغلقة: -2

إذ ا نكشف ، وثيقا ارتباطافهي ترتبط بالشخصية ، تعترب األماكن املغلقة ذات دور حموري يف الروايات

حدود مكانية تعزله عن العامل  حيوي"احليز الذي  اويقصد ، حقيقتها وشخصيتها املتخفية عن العامل اخلارجي

                                                           

 .150ص، )الرواية1
 .18ص، ) الرواية2
 .20ص، ) الرواية3
 .69ص، ) الرواية4
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فاملساحة اليت يأخذها املكان املغلق صغرية  ؛1فتوح"ويكون حميطه أضيق بكثري بالنسبة للمكان امل، اخلارجي

ميها من العامل اخلارجي وما مأوى هلا حي ة هذه األماكنالشخصي عتربوت، كل اجلهاتحتدها من  وحماطة حبدود 

 ومن بني األمكنة املغلقة اليت ميكن حتديدها يف روايتنا هذه نذكر:، هفيخي

 الغرفة:*

بعيدا عن العامل ، وحتتوي على خصوصياته وأسراره، وهي املكان املغلق والضيق الذي حييط باإلنسان 

  وقات يف كل األيلتجئ إليه وهلذا تكون ملجأ ، مانيشعر فيه الشخص بالراحة واألفهي املكان الذي ، اخلارجي

وهي تعد من أكثر األماكن اليت تظهر شخصيته األصلية واحلقيقية ، والظروف ففيها يبدأ اره وا ينتهي يومه

وخيرجها ، فيخلع جزء من مالبسه فالغرفة هي "غطاء لإلنسان يدخلها، واليت تصبح مكبلة يف العامل اخلارجي

 أكثر استقالليةإذ فيها تتبدل وتصبح ، ؛فهي مكان لتغيري ثيابه وكذلك لتغيري شخصيته2لريتدي جزًء آخر"

وعندما يغادرها يرتدي قناعه ويعيد ، وذلك لكون الغرفة تعترب حاجزا حيمي صاحبها من العيون اخلارجية، وحرية

 .متاسكه وشخصيته البديلة

  ة اليمامة وتنوعت منها: غرف يف رواية وحشعددت الوقد ت

ملجأ له حيميه من مالحقيه "األخوة"  -غرفة يف باخرة الشحن–الغرفة  ذهزهار من ه اختذوقد  :غرفة الباخرة*

وجند أن الغرفة قد ، إال أنه جمرب على البقاء فيها حىت يصل إىل وجهته، فعلى الرغم من رداءا، الذين يرغبون مبوته

"نزلت السلم إىل غرفيت يف ونقطة انطالق رحلتهما معا، مامةأحداثا كثرية كوا مكان لقاء زهار حبمجعت 

يف كتاب املنامات البن حمرز  أحتلق يف السماء وتقر ، ة على فراشيدوعلى سريري وجدت امرأة ممد، الباخرة

  إال أا التفتت إيل وقد حطت الكتاب على )...(أردت أن اعتذر هلا كوين أخطأت يف رقم الغرفة  ...الوهراين

                                                           

  .59ص، 2009، اجلزائر، دار األمل"، ) أوريدة عبود: املكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية" دراسة بنيوية لنفوس ثائرة1
 .78ص، 1996، دط، بغداد، دار احلرية للطباعة، ) ياسني النصري: الرواية واملكان2
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فالقدر مجع بني  ؛1"!!  قالت هي غرفتك:وقد أدارت وجهها قليال يف الضوء ، صدرها بدفتني مفتوحتني كفراشة

بدء حياة لليتخذا من الغرفة مالذا هلما وفرصة ، فارين من حياما املاضية اإذ أن كالمها كان، زهار ومحامة

خاف لكين أ، سطح الباخرة يف الصعود إىلرغب أ"وذلك بقول زهار:، توطدت العالقة بينهماوبذلك ، جديدة

ال و ، فقد اختذ زهار مسؤولية محايتها رغم أن كالمها يتجهان حنو اهول ،2"درة الغرفة فتخرج املرأة أو متوتمغا

 ستحط ما األقدار.يعرفان أين 

ا إ، : "صعدت إىل الغرفة يف الطابق الرابعبقول ابن بطوطة ، وجند ذلك يف باب الغواية والنكاية :غرفة الفندق*

 الشهر هو أكثر الشهور الرطبة يف هذا، أخاف الغرفة الرطبة ) ...( 410غرفة قدري غرفة الليست سوى 

عندما  وجندها قد ذكرت أيضا يف باب اهلدهد، عنه بتعاداالنه يعتربها قدره الذي ال ميكن تغيريه أو أإذ  ؛3السنة"

 بأينشعر أ، من الطابق الرابع من هذه الغرفة 410"ال أنام يف هذه اجلزيرة إال يف غرفة رقم :حتدث عنها فقال

فابن ، 4كتشف ذلك"يف الشرفة أل أقفولو مرة واحدة يف أن  أفكرمع أنين مل ، طل على البحر وامليناء والفراغأ

عند واليت اعتاد على املكوث فيها  األمانو  الراحةال ينزل سوى يف هذه الغرفة اليت تشعره بال حيجز أو بطوطة 

 "كنتفقال: وقد قام بوصف غرفته والتغريات اليت طرأت عليها منذ آخر مرة كان فيها، هذه اجلزيرةالقدوم إىل 

عليها و ، رمبا من العهد العثماين أو على عهد املماليك، عرفها: سرير خبشب عتيقأأتوقع أن تكون الغرفة كما 

ف بيضاء نظيفة حتت األغطية شراش، ختناقيثري اإل العساكر بلون رمادي داكنأغطية صوفية شبيهة بأغطية 

فقد مضى وقت طويل على ، 5ت سرير رائع"الذي بدا يل اآلن على غري ما تومه، رميت احلقيبة على السرير)...(

  وهذا ما جعله يستذكر ويستعيد شكل الغرفة اليت اعتاد البقاء فيها رغم رداءا.، آخر مرة دخل فيها الغرفة

                                                           

  .85ص، ) الرواية1
  .90ص، ) الرواية2
  .70ص، ) الرواية3
  .90ص، ) الرواية4
  .70ص، ) الرواية5
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"ماذا يفعل ابن  :وذلك بقول محامة عن ابن بطوطة، ومثلت الغرفة كذلك مكان مغلق للتفكري والكتابة

تكدست  حياءأعن ، عن األمري الذي سقط يف رخامه :دون شك يكتب فصال عن وهران نه؟ إبطوطة يف غرفته 

؛ إذ اختذ ابن بطوطة 1عن جنازات وفجائع"(...)عن حبر أو مدينة غامضة ، فيها السلع حتت مطر من رصاص

  مستفيدا من اهلدوء واألمان الذي يتخذه منها.، لكتابة ما حيصل من أحداثمكانا الغرفة من 

إذ اختذا منها مكانا لتبادل احلديث و التحاور فيما ، ويامنةميامة : وهي الغرفة اليت جتمع كل من البيتغرفة * 

يف اليوم ، "ضاع صوا فنامت دون أن تنتهي حكايتها العجيبة يف جزيرة السعدفتقول ميامة عن أختها بينهما

فقد اعتربت الغرفة مكانا لراحة األختني إذ .،2قصى من الغرفة"كثريا يف فراشها يف ذلك الركن األاملوايل تأخرت  

يلتقيان فيها يف الليل وكل منهما حتكي عما جرى معها أو عن أشياء أثارت حفيظتها فأرادت أن تصارح ا 

  ...أختها

سرتجاع الذكريات "دخلت الغرفة سحبت كحل أخيت وخبورها وبعد وفاة يامنة أصبحت الغرفة مكانا ال 

ا األشياء إهذا ما تبقى من أخيت ، كانت تصر أن تقفلها بعناية،  عطرها من حقيبة سوداء صغرية وبعض قنينات

فاألماكن واألشياء ، الذكريات تبقى حمفورة يف الذاكرةلكن  نسان يزول وفاإل؛ 3دفنها مع يامنة"أمي اليت رفضت 

حبيث أن الغرفة  ؛أحداثهجتعل الذكريات تصعد إىل السطح مستعيدة لنا املاضي و  مااليت اعتدنا وجودها هي 

  على وجودها. أبقتواألشياء اليت تركتها يامنة 

مل  )...(من يدي مث غنب يب داخل الغرفة اليت كنا نبيت فيها  ينن"تناولويف باب احلرير جند يامنة تقول :  

   بيضأبيض وشعري مبنديل أإذ لف جسدي يف إزار ، ن بدلت ثيايبأخرجت من الغرفة بعد أإذ يطل يب املوقف 

  فيها الطقوس وذلك لتطهريهات واليت مورس يامنةرفة هنا آخر مكان دخلت إليه ميكن القول بأن الغ؛ 4أيضا" 

                                                           

  .164ص، ) الرواية1
  .34ص، ) الرواية2
  .45ص، ) الرواية3
 .145، 144ص، ) الرواية4



 ا��	��:                                                        ا�
�	ن �� روا�� و�� ا��
	�� ا����

 

93 

 

  قبل أن يرموها يف النار.

  السجن:* 

وتصادر منه حريته ، السجني إذ يعاقب فيه، هو مكان مغلق يقيد الشخص ويشعره بالوحشة والضيق والعزلة 

وذلك بتطبيق ، يحاولون قدر املستطاع االبتعاد عنهفوهلذا خيافه اجلميع  ، ضد إرادته كالطائر احملبوس يف قفص

"التأمل :وقد حتدث عنه حسن حبراوي بقوله أن، يف ذلك املكان يستوطن خرقها جتعلها إذاليت ، لقوانني الصارمةا

التحليل  يني يف مادة خصبة للروائ شكلقد ، فارقا لعامل احلرية خارج األسوارم بوصفه عاملا، يف فضاء السجن

، كفضاء معد إلقامة الشخصياتالسجن   الوظيفة الداللية اليت ينهض ا يف فهم تفيدنااالنطباعات اليت  وإصدار

منعزل و  مقيد للحرياتفهو مكان ؛ 1"صارمة إقامة جربية غري اختيارية يف شروط عقابية، خالل فرتة معلومة من

ة اليت رميخطورة اجليقيم فيه الشخص املذنب بصفة إجبارية وتنفذ فيه العقوبة اليت ختتلف حبسب ، عن اتمع

واألمل  ملأساةا عن أعماهلم ليعربواو  عنه روايامنسجوا فعاملا جديدا يف هذا املكان وجد الروائيون  وقد ؛ارتكبها

  .عاناةوذلك اجلو املشحون بامل، جتعل اإلنسان ينفر ويكره ذلك العاملوالوحدة وكل األحاسيس اليت 

لست  أناإذ يقول زهار: "، وهلذا فالشخصيات يف الرواية حتاول جتنب السجن ملا فيه من تقييد ومعاناة 

اه ذلك الذي بن، ألبيت يف األخري يف سجن الريموك، عرف حىت لغة بلدااأيف حماكم ال جر أجر أن  ا مستعد

فهو هنا خائف من موت الفتاة يف  ،2ته وخوفه وعذابه وحكاياته"ازنزانبرطوبة  املغول وال يزال مفخرة السلطة

وجند السجن ، إيذاء للمساجني اغرفته فيتهم بقتلها ويدخل سجن الريموك الذي يعترب من أسوء السجون وأكثره

"صويت هو الذي كسر قلب لوفا قول:فيذكر أيضا من خالل كالم ابن بطوطة والذي يضيف صورة أخرى له 

  جبت بالوشم املوجود على إضافة إىل صويت فقد أع، ولكنها ال تعرف غريها، األكرانية اليت تكره اللغة الروسية

                                                           

  .55ص، ) حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي1
  .89ص، ) الرواية2
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  فعلى؛ 1العاصمة مدة مخسة أشهر"باجلزائر ي وضعه يل صديق ترافقت معه يف زنزانة بسجن سركاجي ذظهري وال

إال أن هذا مل مينع ابن ، قيد احلرية ويعاقب على اجلرمية اليت ارتكبها الشخصيالرغم من كون السجن مكان 

قابلها يف السجن شخصية جديدة  قنه صادأإذ ، مسجونافيها تكوين الصداقات يف الفرتة اليت بقي  يفبطوطة 

حبيث بقي ، للعقابفأصبح السجن مكانا للصدقات وااللتقاء بدال من كونه مكانا ، واليت منحته ومشا على ظهره

  ك الوشم ذكرى سعيدة تذكره بصديقه.ذل

  : القبر*

 سوى ءشيمعه ال يأخذ ف، ه وأفعالهلم معه أعماتتختف، إذ يدفن فيه بعد موته، يعترب اية كل إنسان      

ألن  ؛والضيقعند ذكره حيس اإلنسان باخلوف و ، ما اجلنة أو النارإوسيئاته اليت جتعله يتخذ طريقا واحدا حسناته 

ولقد ظلت ، وصورته قابضة للنفس، " يعطي شعورا بالرهبةوهلذا هو، عذاب القربأول ما يتبادر إىل ذهنه هو 

إذ ، للكافربالنسبة من حفر النار  ةوحفر ، من رياض اجلنة بالنسبة للمؤمن ةفهو روض ؛2حركة للصراع" ة القربصور 

حيث نراهم يتحاشون  ؛فتغريهم الدنيا مبلذاا وشهواا، حمالة يتناسى أغلب الناس النهاية اليت ستصل إليهم ال

  .التفكري يف اآلخرة واملثوى األخري الذي سيرتكون فيه وحيدين منتظرين مصريهم

حبيث صور لنا الراوي املعاناة اليت يصل إليها األشخاص حىت يدفنوا  ؛يف الرواية عدة مراتالقرب ذكر وقد       

فمصري ، فإذا مل يدفع، أصبحت تشرتى باملال، أو تلك احلفرة الضيقة اليت تعترب مثواه األخري إذ أن القرب، موتاهم

وهذا ما ذكرته إحدى الشخصيات عندما توفيت والدا فقالت: "دفناها خفية ، اجلثة أن تكون طعاما للحيوانات

  حد أمواته حني أي اضطر أن ينبش قرب الذ، حىت ال ندفع مثن القرب يف تلك املقربة اليت ميتلكها تركي قاسي القلب

                                                           

 .32ص، ) الرواية 1
، 2006، 1ط، األردن، أريد، عامل الكتب احلديث، ) حنان حممد موسى محودة: الزمكانية وبنية الشعر املعاصر ألمحد عبد املعطي أمنوذجا2

  .104ص
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ففقرهم وعدم ، 1ا"هوقد سحب اجلثة وأعطاها للكالب اليت تسممت مجيع، مل يدفع أهله الثمن كامال

  أدى م إىل دفنها خفية بعيدا عن أعني الناس حىت ال تسلم جثتها للحيوانات.، شراء القرب تهماستطاع

 ماتت وقلبها حمرتق على فلذة كبدها املهاجر اليتوالدة زهار  مرميةومن بني اجلثث اليت دفنت خفية جند  

كان املسلمون يبكون   .."... كانت جنازة مرمية آخر جنازة عندنا خفية.فنجد ميامة تقول ، خوفا من اإلغتيال

فلم حيتج ، وعلى الرغم من أن ال أحد جترأ على الذهاب جلنازا، واىل األبد شيئا منهم، وذه اجلنازةألم فقدوا 

فاخلوف قيدهم على إقامة جنازة هلا ، 2وظلوا خيفون دمعهم يف بيوم"، أحدهم على دفنها بني قبور ذويهم

وهذا يوضح مدى مسك السالسل اليت كانت ، لكوا والدة زهار املطلوب من قبل األخوة اللذين يريدون رأسه

  ولكنها مل تستطع تقييد قلوم.، تقيد أجسادهم

الوحيد أو املكان والشيء ، وخيتفي تدرجييا من عقول الناس، هي حضوره مبرور الوقفتإلنسان ينبعد وفاة ا 

وجند ذلك يف ، الذي يبقى مذكرا ومستذكرا أهله وأحباءه، الذي يبقى شاهدا على وجوده يف هذه احلياة هو قربه

على الرغم من مرور ، ر وفتوى الشيوخ.. ها أنت تبحث عن قربها بني القبو .: "لقد تأخرنا يا زهار كثرياميامةقول 

ذلك أدى ، وبسبب اشتياقه ألمه وحبثه عنها متجاهال اخلطر احملدق به، 3أكثر من  ثالثني سنة ال تزال تالحقك"

زهار وهو يبحث عن قرب أمه قد أفشى سرا كان من املفروض أن يكون قد رماه يف البحر قبل  نإىل اغتياله "إ

، امسه احلقيقي قد يكون، فهذا السر الذي أخفاه عن اجلميع وانكشافه أدى إىل موته؛ 4النزول يف فندق مالطا"

فمنذ وفاة والدته مل يكف عن زيارا كل مجعة وهذا ما أدى إىل  ، كونه الصحفي مجال الدين زعيرتيتمثل يف  وهو 

هذا الصباح من هذه  .)..(مير كل مجعة باملقربة ليرتحم على قرب أمه..حقيقته "كعادة مجال الدين زعيرتكشف 

                                                           

  .98ص، ) الرواية1
  .108ص، ) الرواية2
  .109ص، ) الرواية3
 .113ص، ) الرواية4
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 رصاص خمادع أسود ماكر خيرتق ورمبا شيئا من الشعر اجلميل (...) . قرأ الفاحتة.اجلمعة احلزينة.. على قرب أمه

  وذا كان آخر ما رآه زهار؛ 1يسلم الروح بني يدي روح أمه"الروح ويسقط اجلسد على قرب األم....فتطري قلبه

  الذي أغلق فيه أعينه  آلخر مرة. والدتههو قرب 

يعود وهذا ، بالنظر لتعدد األماكن املفتوحة واملغلقة يف الرواية نستخلص أن املكان متواجد بنوعيات خمتلفة 

وعلى تعدد الشخصيات اليت تتفاعل ، انفتاح بعض األماكن على العامل اخلارجيإذ جند ، لكثرة األحداث الروائية

، تشاءحيث أن هذه األماكن املفتوحة جتعل للشخصيات حرية التنقل حيثما  ؛اجتماعيةبينها منتجة عالقات 

، قل إليها ما جيعلها تتعرف على شخصيات أخرىتواليت تن، فبذلك تتعدد الشخصيات حسب األماكن املوجودة

حيث أن  ؛"يمامةال وحشة"وهذا ما يتوفر يف روايتنا اليت نقوم بدراستها ، فتكون عالقات اجتماعية فيما بينها

، فينتقل من بلد إىل بلد ويتعرف على شخصيات عدة، حد أبطال الرواية هوايته السفر والبحث عن األخبارأ

أماكن  دها قد توفرت علىوكذلك جن، يكون هناك حدث ما فكل مكان يذهب إليه، األحداث تنوعت وهلذا

 نغالقباال تمتيز اليت حيث أا تعد ضمن الفضاءات األساسية يف الروايات املختلفة  ؛مغلقة ولكنها قليلة

تظهر لنا صورة الشخصية احلقيقية   كما أن هذه األماكن هي ما،  حمدودةعن العامل اخلارجي وتكون  نعزالواال

األليفة بالنسبة هلا واليت  املنزل...إذ تكون على طبيعتها وعفويتها فنجدها تشعر باألمان يف هذه األماكن، كالغرفة

ا جتعل من الشخصية خائفة أأن هناك أماكن على الرغم من كوا مغلقة إال  كما،  تعتربها خمبئا هلا وألسرارها

  .. .ومرتعبة فتقوم باإلبتعاد عنها وجتنبها قدر املستطاع كالسجن

وسنتطرق ، حداث إال بهاألال ميكن بناء إذ ، أمهية كبرية يف النص الروائيبهذا احلديث جند أن املكان له ف  

  يف العنوان املوايل.إىل هذه األمهية 

  :رابعا: أهمية المكان ووظائفه

                                                           

  .52ص، ) الرواية1
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  أهمية المكان: -1

وما خيلقه هو استعمال الفضاء الذي خيلق نظاما داخل ، يف العمل األديب والروائي خباصةكبرية للمكان أمهية  

 ومن هذه األمهية جند:، يف تطور العمل الروائي وقيامه ة أمهية املكاندوهو ما ساعد على زيا، النص

 ؛1ثارة التخييل"إهم يف م دا متمايزة كما يضطلع بدور"يطبع املكان مسات خاصة تضفي على الشخصيات أبعا

، ويف نفس املكانيعيش هذه األحداث  كأنهإثارة خميلته من خالل جتاوبه مع العمل و يف نه يساعد القارئ أأي 

يقول أحدهم: "إن تشخيص املكان يف الرواية هو الذي جيعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شيئا حمتمل ويف هذا 

، وطبيعي أن أي حدث ال ميكن أن يتصور وقوعه إال ضمن إطار مكاين معني (...) امبعىن يوهم بواقعيته ؛الوقوع

خميلته على يثبت الكالم السابق بأن يعتمد القارئ  وهو ما؛ 2ري املكاين"طائم احلاجة إىل التأي دائلذلك فالرو 

وذا ال ميكن ألي شخص أن يعيش ، وكـأن القارئ يعيش نفس األحداث يف نفس املكان، ليجعل املكان واقعيا

  .هبد من وجودإذ ال اخليال يف الواقع أو يف خارج املكان سواء

احلكي ألنه جيعل القصة املتخيلة  يؤسسن هو الذي ويف إطار التأكيد على أمهية املكان أيضا جند "املكا      

  على أن  نه قادرأمن ارتياد أماكن جمهولة متومها  (...) إذ يتمكن القارئ دائمامظهر مماثل ملظهر احلقيقة؛  ذات

  .3"إذا شاء يستقر فيها وأيسكنها 

إذ  ؛4حيتوي على جمموع الوقائع" هو الذي يكون لنا صورة الفضاء الروائي املتسع الذييضا: "املكان وجند أ      

إال أنه ، فعلى الرغم من أن املكان يعد جزء بسيط من الفضاء الواسع، ء الروائيعترب املكان مؤسس للفضاي

  ألنه البد أن يتوفر سواء يف الواقع أو يف اخليال. ؛الروائي النص استطاع أن حيصل على مكانة مهمة داخل

                                                           

  28ص، ) ميساء سليمان اإلبراهيم: البنية السردية يف كتاب االمتاع واملؤانسة1
 .65ص، ) محيد حلميداين: بنية النص السردي من منظور النقد األديب2
 .65ص، نفسه) املرجع 3
 .67ص ، نفسه)املرجع  4
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ومن أي مكان قد جاء ، حول هوية البطل ةالروائي جيعل املتلقي يف دوامن تعدد األماكن يف النص إ      

نه أحيانا ميكن للروائي من أن بل إوال يكون دائما تابعا أو سلبيا ، "فاملكان يساهم يف خلق املعىن داخل الرواية

متداخلة(...)إذ دائما األمكنة (...)وجعل حيول عنصر املكان إىل أداة للتعبري عن موقف األبطال من العامل

أي أن األبطال ؛ 1حول هوية البطل" أو صعوبة متييزها(...)يف وضع تساؤالت يساهم التقاء األمكنة وتداخلها

وما حصل هلم من ، بتنقالم يكتبون عن األماكن اليت عاشوا فيها وعن الظروف اليت واجهتهم عند تنقلهم

ما جيعل القارئ واملتلقي جيد صعوبة ، وافرةفيها واألحداث و التنقل من مكان إىل مكان جيعلها متداخلة ، قفامو 

جل فك رموزه واحلصول على أوهو ما جيلب للقارئ االهتمام باملكان من ، يف احلصول على اهلوية احلقيقية للبطل

يعد تالعبا بصورة  الذيوهذا ما يزيد من أمهية املكان داخل النص الروائي و ، املكان األصلي الذي جاء منه البطل

  ف كديكور.و لأوميكن استغالله فيكون للمكان داللة تفوق دوره امل، املكان يف الرواية

 و يفقد خصوصيته وبالتايلهف، لعمل األديب حني يفقد املكانية"ا :حدهمأمن أمهية املكان كذلك قول       

 إذ مينحه ،لذلك العمل واإلجادةالذي يكفل النجاح  الفقري أي أنه جيعل عنصر املكان هو العمود ؛2أصالته"

كان املف، مارسة الواعية للكاتبوهذا من خالل جتدده عند امل، شأن كبري شأن أي عنصر من عناصر البناء الفين

وكان وما يزال يلعب (...) نه حيتوي على تاريخ معني "فاملكان عنصر فاعل يف العمل الفين أحيث  ؛صالتهأله 

  أي أنه أساس تكوين هوية الشخصيات يف النص الروائي.؛ 3يف تكوين هوية الكيان اجلماعي" مهما دورا

ا تتجسم من خالله تلك الشخوص اليت تأخذ ييو ح" وسيطا أصبح نه أية املكان جند وما يندرج ضمن أمه     

تتنافر ولكنها أحيانا أخرى ، يف مسارها خطا مزدوجا متناقضا فهي قد تبدو أحيانا يف حالة تداخل وتشابك

                                                           

 .70ص، السابق) املرجع 1
، 2011/2012، كلية اآلداب والعلوم،  جامعة الشرق األوسط، ريرسالة ماجست، الرشيدي : صورة املكان الفنية يف شعر أمحد السقاف) بدر نايف 2

  .43ص
  .81ص، نفسه) املرجع 3
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مل يكن موجودا  لو نهأكما ،  الشخصيةخيضع ينمي و  فاملكان؛ 1وتتباعد فتبدو يف شكل وحدات درامية منفصلة"

فلوال املكان ملا وجدت هناك أحداث وال ، العناصر متداخلة فيما بينها إذ أن كل، العناصر األخرىوجدت ملا 

إذ ال ميكن ، حدهم: "املكان هو العنصر األساسي يف البناء الروائيأوما يثبت هذا قول ، شخصيات تتحرك

وكل إنسان ، تصور وقوع حدث من األحداث خارج نطاق احليز املكاين فكل حدث البد أن يقع يف مكان معني

وهذا ، ن هذا األخري مرتبط بسؤال عن الوجود اإلنساينأل ؛ال يستطيع أن يعيش يف احلياة خارج حدود املكان

  .2الوجود يتحقق دوما يف ظل وجود املكان حيث كان رحم األم هو املكان األول الذي مورست احلياة"

فهو يلعب ، إن املكان يعد مسرحا لألحداث والشخصيات إذ كلما أجيد بناؤه أدت مكونات الرواية دورها     

د يدحتوبالتايل ، عههويته ويؤثر طبائت يبتث"إذ يعمل على ، تكوين حياة اإلنسان وترسيخ كيانهدورا وظيفيا يف 

  .3يف كيانه" وأكثر تغلغالأشد التصاقا حبياة اإلنسان  وهذا لكونه، إدراكه لألشياءتوجهاته و تصرفاته و 

سب أمهية كبرية من خالل األمهية تمما سبق ذكره عن أمهية املكان يف العمل الروائي نستنتج أن املكان يك      

، إقامتهو انتقاله و سكونه و ألنه منبع حركته ، فهو ضروري يف حياة اإلنسان، قيقياقع احلاليت حيصل عليها يف الو 

  ،ال ميكن تصور إنسان دون مكان سواء يف الواقع أم يف اخليال على الورقإذ ، فاإلنسان له عالقة وطيدة باملكان

  عنصر حموري يف بنية املكان أن  حبيث، وجيعلهم يتعرفون على بعضهم، فهو الذي يعقد الصالت بني أفراد اتمع

 ن كل حدث يأخذ وجوده يف مكانألذلك ، هوال وجود ألحداث خارج ه،ال ميكن تصور حكاية بدونالنص، 

  حمدد وزمان معني. 

  :وظائف المكان -2

                                                           

 .203ص، ) إبراهيم جنداري: الفضاء الروائي يف أدب جربا إبراهيم جربا1
وزارة الثقافة ، منشورات اهليئة السورية للكتاب، دراسات يف األدب العريب، ) حمبوبة حممدي حممد أيادي: مجالية املكان يف قصص سعيد حورانية2

  .92ص، 2011، 1ط، دمشق
 .92ص، ) املرجع نفسه3
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بل له وظائف أخرى جتعل منه عنصرا ال ، ية جتمع الشخصيات واألحداث فحسبفال يعترب املكان جمرد خل

 ومن أهم الوظائف اليت يتميز ا نذكر:، عنه ميكن االستغناء

 : الوظيفة المعرفية - 1

اليت حتيل عليها  قتصاديةواال جتماعيةاال"تقدمي معطيات البيئة يف املستويات  :ل هذه الوظيفة يفثمتت

فعلى املستوى االجتماعي تظهر لنا الرواية الدور الكبري الذي لعبه املكان يف تقدمي  ؛1األماكن بسماا املختلفة"

حبيث جند العادات والتقاليد اليت أوجدا القرية واليت جعلت  ؛الروائي اليت امتاز ا اتمع جتماعيةاالالظواهر 

مصداقيته "تضيع من الفقيه آياته مام املسؤول عن اختاذ القرارات داخلها بدون التساؤل أو الشك يف من اإل

ن يعوض ما ضاع بآيات أخرى أو حىت بأبيات شعرية حفظها من محاسة أيب متام ومن ديوان أفيستدرك ذلك ب

فالقرية جعلت من اإلمام قائدا عليها  ؛2ويعتربه فقيها وإماما ظلمه التاريخ"، أيب نواس الذي مل خيفي حبه له

  ومتخذا لقرارا. 

وجند ، حيث أن دخول الغرباء إىل القرية ليس شيئا مرفوضا ومستهجنا ؛عادة استقبال الغرباءوقدم املكان 

 من كومالقرية ورغم  أهل ذلك بوضوح يف طريقة معاملة أهل القرية حلمامة وابن بطوطة على كوم جزء من

ا ممحامة  كنت أناديهنا أ"، بنة هلا وعيشها معهم حتت سقف واحدإحلمامة ك ة أم يامنةومعامل، نيمهاجر 

نفسي من شراسة  أنقذكان علي أن ،  ألنين حينما جئت الدار تلك الظهرية صحبة ابن بطوطة وزهار، أختاي

تعرف محامة وهذه كانت بداية  ؛3"مبوجبه أسلم هلما الرجلني دون تعليق ا عقدا سريا مبرم معهأن أا و منظرا

 وعيشهن حتت سقف واحد.     ، على كل من ميامة ويامنة

من املسنني يذهب يف مجع غفري وجند كذلك عادة اختيار املسن ملكان قربه "يف قريتنا عادة غريبة (...) إذ 

، ااورمث خيتار له جارا فيقول: هذا قربي إشارة إىل املكان  ...ويسلم على نزالئها بني القبور ما فيدور، إىل املقربة
                                                           

  .211ص، ) مرشد أمحد: البنية والداللة يف روايات ابراهيم نصر اهللا1
  .144ص، ) الرواية2
  .17ص، ) الرواية3
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فإن قربا رمزيا حيفر له وتوضع له شاهدة ، حىت ولو مات يف السند أو أكله احلوت، هقرب هو  ومن يومها يظل

ويعني مكان ، هب بنفسهوذلك بأن يذ، جبوار من يريديدفن فاملسن له حق اختيار مكان قربه و  ؛1"ويسمى بإمسه

  .على جثته يعثرن مل إهذا القرب شاهدا عليه حىت و ى ويبق، دفنه

 السلم للصعود إىل السطح ملراقبة هالل رمضان "كنا نستعمل السلم للصعود إىل السطح يستعملوعادة       

طفال يصعدون ملراقبة األالعواتق و الرجال والنساء و :كان اجلميع،  نرمضا يومملراقبة هالل ليلة الشك يف أول 

السطح لرؤية اهلالل أصبح فالصعود إىل ؛ 2وهي الليلة الوحيدة اليت كان يسمح ا للصعود إىل السطح"، اهلالل

وكذلك يصعد ، وذلك هو االستثناء الوحيد الذي يسمح بالصعود  هناك، من الطقوس اليت متارس على السطح

ح ملراقبة آذان و "تلك السالمل اليت تستعمل كي يتسلقها األطفال حنو السط، هلم يوم األطفال عندما يصومون أول

ء يريدون من ورائها تعليم ا.. تلك عادة كان اآلب.يف حياممضان عندما يصومون أول يوم يف أول ر ، املغرب

  ذوا من هذه فقد اخت ؛3دراج السماء يف اجتاه العرش الكبري"أأول يوم رمضان هو بداية تسلق بناء على أن صيام األ

 اليت تناقلوهابائهم وبذلك كان السطح هو مقر هذه العادات آر طفاهلم وتربيتهم على أفكاأالعادة وسيلة لتعليم 

  أبا عن جد.

  الذي يعيشه اتمع قتصادياالسهم املكان يف تقدمي جتليات الوضع "أفقد  االقتصاديوعلى املستوى 

نسانية املعاشة هي اليت جتسد مصداقية احلياة اإل هذه العالقة، واتمع االقتصادلعالقة القائمة بني لنظرا  ،الروائي

فاالقتصاد واتمع مرتابطان حبيث أن تراجع االقتصاد يؤدي إىل تأزم احلياة االجتماعية  ؛4يف املكان التخييلي"

 مل"بقول ابن بطوطة  ن سوء التجارة يف سوق احلميدية اليمامة ع وحشةوقد قدم املكان يف رواية ، وتدهورها

وال من نسيجنا وكتاننا وال ، ناة أعوادناعوال من صتتحرك التجارة وما عاد سوق احلميدية يطلب كثريا من صياغتنا 

                                                           

  .53ص، ) الرواية1
  .41ص، ) الرواية2
  .138، 137ص، ) الرواية3
  .213ص، ) مرشد أمحد: البنية والداللة يف روايات إبراهيم نصر اهللا4



 ا��	��:                                                        ا�
�	ن �� روا�� و�� ا��
	�� ا����

 

102 

 

؛ فرتاجع التجارة أدى إىل 1"67تقلص العامل كثريا حىت جف واندلعت حرب ، من خيوطنا وال من حريرنا وصوفنا

  حركة االقتصاد. ءطو بُ ة هور احلالة املاديدت

 التحفيز الحكائي: - 2

 فتتداعى األحداث املاضية اليت، انبعاث األحداث الروائية بفعل اخرتاق الشخصية للمكان"ويقصد به:       

حني يستغل السارد اخرتاق  جناز هذه الوظيفة يف مسار احلكيإواملكان ينهض ب، وقعت يف املكان نفسه

ليسرتجع أو جيعل الشخصية تسرتجع حدثا من ماضي  الشخصية الروائية للمكان فيعمل على قطع احلكي

يعترب كمحفز جيرب الشخصية على اسرتجاع أحداث وقعت  ؛ فاملكان2الشخصية مث وقوعه يف هذا املكان نفسه"

  يف نفس املكان ولكن يف زمن خمتلف.

ولكن أدى النظر إليه والتدقيق فيه إىل ، وجند هذا عندما أرادت ميامة نزع السلم الذي يوصل إىل السطح      

الراية مبناسبة ختان طفل يامنة وتعليق ، السطح إىلالسلم ليتمكنوا من الصعود هذا  املاضي عندما صنع  اسرتجاع

إذ اضطرت العائلة ، ه يوم ثالثاءعلقد صن، دون أن خيرب أحدا ة"إن السلم من صنع زوج أخيت الذي هج ذات ليل

وذا يعترب املكان ؛ 3"فكان علينا أن نعلق راية خضراء، ن طفلة البكرتاالحتفال خبللقد كنا نستعد ، إىل ذلك

  .جعلها تستعيد املاضي وتتذكر أحداثه اليت نسيتها مع مرور الزمنهو احملفز الرئيسي الذي 

 المساهمة في إبراز مشاعر الشخصيات الروائية: - 3

يدفعها إىل التعبري  ثحي، ن املكان "ينهض باجناز هذه الوظيفة حني جيعل قوة فاعلة يف الشخصيات الروائيةإ     

وبذلك ختلع ، أو عن حنينها اجلارف لوطنها احملتل، عما جيول يف دواخلها من مشاعر تنتج عن اخرتاقها له

الشخصية على األشياء اخلارجية صفات تكون معادال موضوعيا ملا يدور داخل الشخصية من أحاسيس 
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فيجعلها تعرب عما خياجلها من أحاسيس ومشاعره حول هذا ، انطباعا عنه للشخصية يعطياملكان ؛ ف1ومشاعر"

  املكان.

"اآلن انتبه فقالت :عجاا باألحواض املوضوعة هناك ىل السطح عربت عن شعورها وإامة إفحني صعدت مي  

الرسومات تلك إنه لن يكون سوى ذلك الذي رسم ، حواض فنان كبريفاملزارع الذي نظم األ،  شيء عجيبإىل

بريقا  طفل حيمل إوجه لقد رتب األحواض بطريقة جتعلك متيز ، العجيبة واملرأة املبتسمة على الفنجان البورسليين

وحني توجهها من اجلهة الغربية فإا تبدو يف شكلها شبيهة جبمل ، جهها اجلهة القبليةاكبريا فوق رأسه حني تو 

جعل من ، اتتغري حبسب الزاوية اليت تقف عليه م اليتوصورهم الغريب هف؛ حيث أن اصطفا2..".حيمل هودجا

  هذه األحواض غريبة وعجيبة تلفت األنظار إليها.

..  حياصرها .دخلت محامة مع ابن بطوطة مدينة وهران "مدينة كالقصيدة املتعبة وجند ذلك أيضا حينما      

لعنة السماء اليت هربت بغيمها تاركة املدينة ، ماء مقطوع، رماد وحنني(...) .. دبابات على األبواب .العسكر

فاملكان هنا جعل الشخصية تعرب ؛ 3والبنادق"ب املسدسات عموزع يف ج، رصاص مشتت، بال أمساء وال حكاية

بة صورت أجواء املدينة املليئة بالكآو ، ما رأته ملا دخلت مدينة وهران فعربت حبزن وخوفن عما بداخلها و ع

ايل هذه األفعال ولكن تو ، ى الذي يتعرض له سكان املدينة من قتل وتعذيبواألذ وحشةواحلزن وعربت عن ال

، العنيخرية ليل ار يف حي سيدي اهلواري ورأس تراشق بالذ، طلقات رصاصبقوهلا: "هلها أدى إىل اعتياد أ

؛ فقد اعتاد سكان املدينة على هذه الصورة غري اآلمنة 4نا حزينة على مدينة"الناس تصطف لشراء اخلبز وأ

صبح ما يهمهم هو كيف بالنسبة هلم ظاهرة حتدث كل يوم فأفهي قد أصبحت ، كررتواألحداث اليت تتواىل وت

رغم وجود املوت يوميا أمامهم "قوة املوت وعنف ، لألذىحيافظون على حيام ويعيشون دوء حىت ال يتعرضوا 
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وجثة دون رأس وآخر يف مرمى القناص وعنق حتت ، جثة شاب على الرصيف أو يف وسط الشارع، احلياة

  ؛ فكل هذا أصبح عند سكان املنطقة عاديا.1السكني"

 :ساعدة على نشوء العالقة بين الشخصياتالم -4

حني تنشأ عالقة صداقة تستمر حىت اية ، ينهض بإجناز هذه الوظيفة يف النص الروائي"جند أن املكان      

فزهار حني تعرف على محامة كان  ؛2"احلكي بني شخصيتني روائيتني يف رقعة مكانية حمددة تتميز خباصية معينة

ى لخرة وعابدأت صداقتهم "نزلت السلم إىل غرفيت يف الب ا املكانومن هذ )مصادفة(ذلك على منت الباخرة 

؛ وذا أصبحت الباخرة هي نقطة االتصال والتعارف وبداية لرحلة 3"ممددة على فراشي  سريري وجدت امرأة

  جتمعهما حنو اهول.

 التعبير عن الترابط االجتماعي: - 5

عضاء اجلماعة والتعاون على اجناز نشاطات تضامن بني أالاالجتماعي من خالل: " ويربز هذا الرتابط      

الفوارق بني األفراد الذي ميكن أن يؤدي إىل اعتماد تصرفات ومن خالل اخنفاض ، معايري اجلماعةمتطابقة مع 

ائي الكائن فيه إىل الرو  اتمعالوظيفة يف مسار احلكي ملا ينهض واملكان الروائي ينجز هذه ، شديدة االنتظام

  ؛ فاملكان يؤدي إىل خلق رابطة مجاعية لدى السكان؛ حبيث تظهر عند تعرض أحد4اختاذ موقف مجاعي موحد"

  أفراده إىل خطر ومشكلة ما.

وجند هذا يف مدينة تلمسان حينما كان زهار مالحقا فهاجر من بلده وذلك مبساعدة رفاقه الذين مل يتخلو       

  صار التابع للحزب نخوة فتوى بقتلي ألنين شيوعي ومنظم يف جيش األصدر األأخرج بعد أن أعنه "كان علي أن 
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  ؛ فزهار كان مضطرا للرحيل حىت1ضد املستعمر الفرنسي، وأنين وراء محلة التعاطف الدولية مع الطاهر الغمري"

بعد أن  ييل فرصة مناقشة قرار  ذلك "الرفاق مل يرتكواعلى  أجربوهوذلك مبعية أصدقائه الذين ، حيافظ على حياته

ن ؛ فاملكان الذي مجعهم كو2 م جندوا لذلك جمموعات من جندهم"وأ، خوة يريدون رأسيلديهم أن األ ثبث

عندما علموا ف، ومساعدته عند احلاجة، صاحل الشخص اآلخرإىل مدائما  واتلك الرابطة اليت ال تنقطع وتصب

على حياة  واوحيافظ، وأخرجوه من املدينة بسرية تامة حىت ال ينكشف أمره روبههل ةدبروا طريق، باخلطر احملدق به

  .مصديقه

  بناء المكان: إستراتيجيةخامسا: 

حيث أنه ميكن حصرها يف  ؛يقوم عليها هذا البناء إسرتاتيجيةللوقوف على البناء املكاين للرواية البد من 

  النقاط اآلتية: 

 الوصف وبنية المكان: -1

حيث أنه  ؛لتقدمي املكان إسرتاتيجيةاليت تعد أداة  الروائي يلجأ "أثناء تشكيل املكان إىل آلية الوصفإن       

فقد ارتبط الوصف منذ القدم مبفهوم ، يكسب استقاللية عن باقي العناصر اليت تدخل يف بناء النص السردي

فبعدها جاء الروائيون اجلدد ، جير  اخلاالطبيعة وتصويرها كما يف العامل ةكاا أي التصوير عن طريق حم ؛احملاكاة

وأفضل  ؛ فالوصف من أكثر3ث أصبح يسيطر الفعل واحلركة على املقاطع الوصفية"حي ؛ف بالسردالوص اوربطو 

  .ه الكاتب حىت يعرب ويصور به عن طريق حماكاة الطبيعةذإذ يتخ ،اآلليات اليت تشكل املكان

يصبح بإمكان القارئ ف، عن طريق اللغة وتقدميها للقارئ، ورة بصرية للمكانيساعد على رسم صكما أنه 

  زاح عنه كل تعتيم.أمن الغموض و  بانتشالهف الذي قام أن يتعرف على املكان وجزئياته بالوص
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 ويعمل أيضا على: نسج مشاهد بطرق خيالية، خاصة داخل النص، تربط بينها عالقات دالة مما يساعد

وقد يتنوع يف رواية واحدة ، عن طريق الوصف خيتلف من روايات ألخرى فتقدمي املكان، على خلق كون جديد

؛ فالوصف يساعد على تكوين خيال 1فقد يرد الوصف خالصا ودقيقا يعرف جبزئيات املكان، وبني عدة مقاطع

  السارد.

وهذه ، لمكانل هتقدمي أثناءوأيضا املكان يكسب هويته من خالل آلية الوصف الذي ختتلف وظائفه 

دور  يكون هلاحيث  ؛زخرفية أو ساسيتني هي: وظيفة مجاليةأيف وظيفتني ئف ميكن أن جنملها بشكل عام الوظا

  واليت تكون لهيفة األخرى هي تفسريية ظذكر أدق األشياء والتفاصيل، والو وذلك بذكر املباين واألثاث كتزييين  

  .2كسبه قيمة مجالية فنيةفيداللة خاصة 

 الشخصية وبنية المكان: -2

وملعرفة مدى مسامهتها يف بنائه البد من معرفة ، من بني العناصر املسامهة يف تشكيل املكان جند الشخصية

ألن املكان مل يعد إطارا ، فالعالقة بني املكان والشخصيات " تتعدى العالقة الشكلية، معاالعالقة اليت تربطهما 

جتاوز وجوده السطحي املرتكز على البعد اجلغرايف بل إن املكان الروائي ، خارجيا جامعا حلركة الشخصيات

فقد أصبح حيدد سلوك الشخصية واجتاهاا زيادة على أن تقاليد املكان وأعرافه حتكم نفسية ، والفيزيائي

فاملكان مل يعد إطارا خارجي فقط بل هو يتعدى إىل ما وراء ذلك حبيث هو عنصر ، 3الشخصيات وممارستها "

من  وهلذا ختتلف نفسيتها وممارساا، وانطباعاافنراه يتحكم يف تصرفاا ، ذلك يتأثر اوك، مؤثر يف الشخصية

، الذي حيتوي على خالصة التفاعل بني اإلنسان وجمتمعهاالجتماعي إذ أن املكان هو"   املكان ، مكان آلخر

فاإلنسان ابن بيئته  ،4عيهم"اجتماعي آخر حيمل جزءا من أخالقية ساكنيه وأفكارهم وو لذا فشأنه شأن أي نتاج 
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مبعىن أن املكان  ؛فكلما تغري املكان يتغري ذلك السلوك، سلوك اتمع وعاداته وتقاليده يتخذإذ أنه ، وجمتمعه

ولذلك عند ، فالشخصية اليت تعيش يف املدينة ليست نفسها اليت تعيش يف الريف، يتحكم بأفعال الشخصية

  .الشخصية أن تتأقلم مع املكان الذي هي فيهاالنتقال من مكان آلخر البد من 

فيكون له تأثري بالغ على الشخصية خاصة من حيث اإلنفتاح ، وحيضر املكان وفق أشكال خمتلفة

وقد يقوم الراوي ، فإا تشعر بالقيد والضياع، فأثناء اإلنفتاح تشعر الشخصية بالراحة أما باإلنغالق، واإلنغالق

  ية من الشخصيات بتقدمي املكان يف الرواية وهذا حسب نظرا، فالشخصيةيف بعض األحيان بتكليف شخص

  .1تساهم يف بناء املكان بتحديد أبعاده ورمسها وفقا مبا يتناسب مع طريقة تفكريها لتعرب عن نظرا للعامل 

، وبذلك تساهم الشخصية يف بناء املكان، فاملكان والشخصية عنصران مهمان يؤثران يف بعضهما البعض

  .بل أصبح حيدد سلوك الشخصية وحياا، إذ أن هذا األخري مل يعد عبارة عن حدود جغرافية فحسب

 :الحدث وبنية المكان-3

كما أن ،وذلك لكونه من العناصر الفاعلة، فال ختلو قصة من حدث ما، يعترب احلدث احملرك الرئيسي للرواية

فكل من احلدث واملكان عامالن يؤثران يف بعضهما البعض فمثال انتقال ، يف بناء املكان الروائيله دور كبري 

  البطل من مكان آلخر يسهم يف تواجد األحداث وكثرا، فاملكان متعدد ومتنوع فهناك أماكن مفتوحة وأخرى

  2وذلك حىت يستوعب احلدث أكثر والذي يتطور يف كل حلظة. ، مغلقة

 فعل الروائيدفع اليساهم يف  وهلذا، به الشخصية حتلحلدث حاضر وموجود يف كل مكان اكما أن 

  ثري األحداث أاملكان بفعل ت وقد تتغري طبيعة، توجيه الشخصياتوكذلك ، وتنوعها حداثيف تطوير األ لمشاركةل

  3 .عليها
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ال  وبدوم، نه يبىن على الوصف واحلدث والشخصيةأبناء املكان يف النص الروائي  إسرتاتيجيةعن  قلناهمما 

بوصف  أن الراوي قد بدأمني الزاوي ألاليمامة  ةوحش ا الكالم من روايةوما يثبت هذ، يكون هناك دور للمكان

بدأ تباملطار ف نزول الطائرة، األشخاصمن  ةك جمموعوكذل، شخصيات الرواية ىحدإذي ينتظر فيه املكان ال

سوى سقف قاعة االنتظار  يجد فوقأفلم ، السماء حبث عنأرفعت عيين :"ةلس فيها قائلجتاليت  للقاعة اوصفه

ال ، قاعة ميتةالالنحل(...)عسل  و شهدأشكلها الفلني  يف تشبه صفيحية ةمصنوع من ماد سقف، الكربى

من اليسرى  زاويةال (...)هو هناك يف أقصىغلقمحمل بيع النبيذ والتمر  )...(معطل جهاز التهوية، موسيقى

واجلمارك ومكتب الربيد  ومكاتب الشرطة، ةمكاتب اخلطوط اجلويمين يف الركن األ (...)األولالطابق 

ن يستطيع القارئ واملتلقي فهم ما يدور يف جل أأوهذا من ، قوم بوصف املكانت ةيفهنا الراو  ؛1"اتواالستعالم

  .حداثهيعيش فيه ويتفاعل معه ومع أ وجعله، املكان

: محامة قولتف اتفعله النساء فيه شجرة التني ومال يف ذكره وجند ذلك ؛وكذلك هناك مثال حول الوصف

ثوان ذات اللون أوتعلق فيها النساء قطعا من ، صيف اليت ميأل جدها النمل كل )الذكار(التني شجرة ..."

ليها دقيق احللبة والعسجد والثوم واألوساخ اليت تتجمع إيضفن  ثدائهن مثأب وبعضهن كن جيففن حلي، خضراأل

هنا  ةفالراوي ؛2جديدا هذا الفصل"وط يف رأس برعم انبثق لمث يعلقن هذا املخ، األظافر يف الرجل اليسرىحتت 

وهي تعد من  ،خاصة ن أشياءحيث يقمن بتعليق ؛تتم فيه عادة من عادات النساءالذي  كان املصف تقوم بو 

عند ن هناك بعض العادات اليت تعترب مقدسة أللقارئ ب ةظهر الراويت هذا املكان يفو ، العادات البالية القدمية

  .لدى الناس اجلاهلنيا مقدسأعترب  اإلسالميعترب جهال يف الدين فما ي، النساء

 .. مل أجد فيهيتحدث الراوي عن مكان أيضا أو بلد امسه مالطا "دخلت بلدا يعوم يف املاء امسه مالطا.       

  بلد يبحث عن أبنائه فيه،، مفلسطني والسودان واهلاربون من بلداسوى القليل من أهله، أما ما بقي فهم من 
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  فقد وصف الراوي هنا البلد ؛1هي بني يدي عفريت أو ساحر ماكر"كأمنا ،  تقتلها ريح وغبار، جزيرة موحشة

  بالنه بلد أوقال ، اكأنه يريد أن يضع اخلوف يف قلب من يريد زيار،  باملوحش الذي يسكنه السحرة والعفاريت

  .هانتيجة هلروب بعض الناس من وذلك سكان أصليون

ئحة شباك احلواتني أو جبنة "... لوهران طعم آخر را :توصف وهران عند دخوهلا فقالوقامت محامة ب

، غابة مسيلة وغابة السباع، غابات(...)دبابات على األبواب...مدينة كالقصيدة املتعبة حياصرها العسكر، املعز

 توصف ؛2رصاص مشتت" )...(ماء مقطوع ...طريلال طري يف شجر وال شجر ...حمروقة اجلناحوغابة املطار 

أن حىت رائحتها تغريت إىل أسوء  تفقال، وهران بعد التغيري الذي حدث هلا عند دخول االحتالل الفرنسي ةالراوي

  .خرابا فوق خرابفصارت ، حىت الطري اختفى منها، شجاراألحمروقة  ،حماصرةإذ أصبحت مدمرة و ، مكان

تساعد فيها فإننا نرى حتركاا يف أرجاء األماكن املتواجدة ، وباحلديث عن مسامهة الشخصية يف بناء املكان

ولكنه عند تنقله ، على تطوير وتوسيع دائرة املكان الواحد إىل أماكن أخرى كابن بطوطة الذي يعيش يف القرية

: محامةكقول ،  ويتعرف على شخصيات جديدة، من مكان إىل آخرجللب األخبار وكتابتها يف خمطوطته يسافر 

.. ودخلنا املدينة على ."يف الطريق إىل وهران قال يل سأدربك على أقوى سالح ضد شراسة املوت وحد الوقت

إن  ؛3..".جيء ا من سطيف من ساحة الفوارةمحامة برية ، ميامة حكاية ميامة طائر )...(جناح حكاية 

فهو هنا يعلم ، نه عامل بأغلبية واليات الوطن وبعض البلدان اخلارجيةأشخصية ابن بطوطة حمبة للسفر وهلذا جند 

  .تها بذلكوأخرب أخ ميامةاملكان الذي جاءت منه 

 نه بائع متجول ينتقل من مكانأحيث  ؛وكذلك جند املتجول الطشقندي الذي أتى من الصني إىل القرية

  ما بعد حنن الثالثة وأمي أربعتنا أن هذا الشاب  التاجر املتجول جاء به التاجر األكرب... وهو يفآلخر "عرفنا في
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  1عودته من الصني"طريق 

"حني فكرت يف املغامرة يف اجتاه  :وجند أن الشخصية استطاعت بناء مكان هلا من خالل قول أحدهم

ذه الشخصية قد وجدت لنفسها مكانا هف، 2..".اخلزيفليايل ابن بطوطة كسرت فنجان القهوة يف اجتاه ، السطح

واليت قامت ، نواع األماكن يف الرواية فهذا السطح وقعت فيه العديد من احلوادثأضافت نوعا من ألتكون فيه أو 

  .3ار العينني"فولو أين أخاف ص، تبع خطوات يامنةأس، هكذا قررت...إىل السطحالليلة "سأصعد  بإخبارنا عنها

  تعقد وض الزيارةفهذه ، وكذلك ذهاب إحدى الشخصيات إىل املقربة ليزور قرب والدته وهناك لقي حتفه 

 )...(.. مير كل يوم مجعة باملقربة .كعادة مجال الدين زعيرت"ضافته إىل األماكن املوجودة أمكانا آخر يف الرواية و 

ارة فبعد هذه الزي، مكان آخر وهو املستشفى الزيارة قد نتج عنها ظهورهذه  أن ؛ حيث4ليرتحم على قرب أمه"

ترحل القرية بنسائها ورجاهلا لزيارة زهار يف املستشفى الذي نقل إليه يف القرية ".. .هإلي اهلو أصيبت الشخصية ونق

  .5"املركزية

ابن  جند سفر، اليت تساهم يف بروز أماكن جديدةو ، ومن األمثلة كذلك عن حتركات الشخصيات يف الرواية

 وقد التقى فيها فالغرفة يقوم بالنوم فيها، الغرفة والبار، نيمكانوالذي ظهر على إثر ذلك بطوطة إىل مالطا 

"صعدت إىل الغرفة يف وتعرف بزهار ومحامةأما البار ففيه وجد العديد من املسلمني واليهود واملسيحيني ، حبمامة

  6.. ".رات الفنادقالبار مليء يوم األحد متتلئ با)...(الطابق الرابع 

  وجند أيضا ظهور األماكن عند هجرة إحدى الشخصيات من بالدها تلمسان إىل مناطق أخرى خوفا من
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الرفاق دبروا خروجي عرب )...(ترك تلمسان أكان علي أن   )...(بالدي  من العدو الفرنسي "هجرتين احلرب

  .1وسهل احلناية..." بني جبل بودغنمصلوبة هناك ما تركت تلمسان ، احلدود التونسية

التحركات تبىن  هذهنرى أن ، بعد احلديث عن الشخصية وحتركاا اليت تسهم يف ظهور أماكن جديدة

نه جيب أن تكون هلذه التحركات أماكن لتقوم أحيث  ؛الروايةملا كانت هناك أحداث ترويها ها أحداثا عدة ولوال

نه عند أد بناء احلدث للمكان جنيفية مثلة اليت تظهر كومن األ، يف تطور املكان ةهما مثحداأتعد إذ أا  ؛عليها

وذلك عن طريق ركوبه يف باخرة شحن متجها على مكان آمن بدأت األحداث تتواىل هروب زهار من تلمسان 

يف طوق احلمامة (...)  أخذ يقر أ..مث .الباخرةزهار ركنا مغطى يف سطح اختذ "منذ صعوده على سطحها حيث:

أن ينهي الكتابة رما باخلامت يف البحر(...) نزلت السلم إىل غرفيت يف الباخرة وعلى سريري وجدت امرأة  وقبل

عن احللبية احلديث  تة (...) حني بدأيف رقم الغرفأت أخطن اعتذر هلا كوين أ أردتممددة يف فراشي(...)

؛فاألحداث اليت حصلت بني زهار ومحامة على منت 2ة"ن اتركها وحيدأخوفا من وكأمنا تراقبين ها يعين أةفتحت املر 

  .توطيد عالقتهما وبذلك تنقلهما معا إىل أماكن أخرىالباخرة هي ما أدت إىل 

وقد حتدثت محامة عن انتقاهلا حلي الريموك يف اليت شهدت أحداث كثرية عن جدها وجدا اليت تزوجت       

طراف ىل حي الريموك على أإكيف رمت يب األقدار   :"تقولفاإلخوة الستة والذين ماتوا واحدا واحدا  

و أهو ماء دمشق ، ر وابن عريبمري عبد القادلذي رمى بزهار وقبله ابن حزم واألدر نفسه اقال )هو...ة(مدين

خترجت ": تقولعملها فرى يف خأحداثا أ اليت شهدتىل دمشق و إذلك  وسافرت بعد ؛3"والروضة النساء رائحة

، مشق ليست شرسةن دإ:قلت (...)بزاملطاحن واملخا ةحماسب يف شرك ةفاشتغلت معاون، العربيةاللغة ن قسم م

وكذلك  معهاما حدث عن  حتكي هنا ويةافالر  ؛4..."ذه الشركة بعد تسعة شهوريف ه ةرئيسي ةىل حماسبإ يتقر 
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 إذ أن املسؤول الذي قدم إىل الشركة اليت تعمل فيها أراد أن يتزوجها ولو باإلجبار ؛تتحدث عن سبب هروا

قدمت شهادة مرض إىل املدير  اقتداركما حكت يل ،  نه سيختطفين ويتزوجين غصبا عينأحني عرفت فتقول"

تواصل ل بزهاريها فالتقت ؛ فما كان منها إال اهلرب على منت الباخرة اليت 1"ركب هذه الباخرةأن أررت قلعام و ا

جواز سفر  على اهلرب وأحضر هلا فتقول عن الذي ساعدها ، دمشقيف اليت حصلت هلا الكالم عن األحداث 

امسك  اكتيب :ميىن خمتوم باخلتم الكهربائي دون اسم قائال حضر يل جواز سفر)أ...(خفت  البداية"يف مزور 

ضعها الراوي ي فهذه األمثلة ،2"طرطوس...وملتك وتاريخ امليالدي خروجك سيكون يوم السبت القادم من ميناء 

كما ،  إذ أن كل األماكن املوجودة يف الرواية واقعية، ليهااألماكن اليت مل يقابلها ومل يذهب إ ببعضليعرف القارئ 

  .اخليال والواقعأننا جند  كذلك أن الروائي قد نسج أحداثه بني 

  :أبعاد المكان في الرواية :سادسا

حديثنا خنص  حننو النثر يف و أاملوجود سواء كان يف الشعر  األديب  بعاد حسب العملأ ةاملكان عدحيمل 

 أبعاد منها ةمكاني أبعاد فنجد أا حتتوي على ة اليمامةوحش ةروايأما بالنسبة ل، ما يندرج ضمن النثرهنا يف 

متتلك خصائصها االجتماعية والثقافية  ةفني ىنمكنة هلا بفاأل ة... تارخيي، ةوطني، ةديني، ةسياسي، ةاجتماعي، ةنفسي

سيس مشاعر إىل تأ دةاهواليت تسعى ج، بعادوبالتايل فإا ستظهر لنا يف النص األديب حمملة ذه األ، واملعرفية

 .قريب ذا املكانمن  ترتبط من بعيد و

نص ىل الب القارئ إذلتج واإليديولوجيةاحلصول على بعض املواقف اجلمالية  املكان تعمل علىبعاد أ إن

ديب يديولوجية يمن على النص األإو  ةمنا هو دليل على مواقف مجاليظهر هذه األبعاد إمت نإ"حدهم: أفيقول 

 يف ضوء املناقشات الفكرية ةعادي ةبعاده تبدو قضيلة عالقة املكان بأأن مسإهلذا فو ، وجتعل منه ظاهرة أدبية

ا عند كثر تعقيدلة تصبح أأن املسإبني اخليال والواقع ف ةبداعي يقوم على املزاوجإىل نص إلكنها حني تتحول 
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البحث  ولكن يبقى هناك تعقيد يف، على النص ةمور مجاليتضيف أقد أي أن األبعاد  ؛1"البحث عن أبعادها

  .دمج اخليال والواقع سيكون من الصعب استخراج أبعادها وعند ، داخلها

وجند هذا يف روايتنا اليت نقوم ، ئيبعاده وداللته يف النص الرواإن املكان يكتسب وجوده من خالل أ

اليت تقوم  اتذكر والدت يفه، بعدا نفسيا اليت جتلس فيهمل املكان حتيف بداية الرواية  إذ أن محامة، بدراستها

ال لقليل من الناس الذين كانوا يف انتظار  قاعة االنتظار الفارغة تقريبا إيف يهو وأيضا ، اوألخو ابتقشري الرمان هل

"أحس أن السماء مصدر األحزان ومصدر ومن شدة حزا أعطت للسماء داللة احلزن واألمل ، ائرةطقدوم ال

 احلرب اليت قتلت وشردت وأبعدت الناس عن بعضهم البعض أصبحت ذا املعىن منذ ي؛ فه2األمطار أيضا"

يسأل عن  فال أحد وفونر مكال الستعالمات فارغ ال سائل ال موظفة مكتب ا )...("... حمل بيع النبيذ مغلق 

  .3"أحد 

، يشعر الشخصية باحلزن واألملجند القرب الذي ، وكذلك من األماكن اليت حتمل أبعادا ودالالت نفسية

فزهار عندما هرب من األخوة اليت تطمع يف رأسه ترك والدته ورائه ، نوع من احلسرة والذنببكذلك   يشعرهاو 

حىت وافتها قد بقيت كل تلك السنني تنتظر على أمل رؤيته مرة أخرى و ، عنها وافرتاقه، الوحيد ابنهامتأملة ملغادرة 

وبسبب تأنيب ضمريه واشتياقه هلا بقي ، خر مرةإذ مل يستطع رؤيتها وتوديعها آل، وهذا ما كسر ظهر زهار، املنية

  .يزور قربها كل مجعة بدون كلل أو ملل حىت قتل هناك

وهلذا ، السوء لنفسية الشخصية هحيمل يف أغلب إذ أنه ؛حدأن يدخله وأيضا السجن فهو مكان ال حيب أ

حيث جيعله مقيدا  ؛حرية الفردعلى فهو قضاء ، ألن دخوله يعد جحيما يف حد ذاته، لكل حياول االبتعاد عنهفا

  .4آبة"كقد تؤدي ألمراض عدة "يف منفاي اجلديد حاصرتين حالة من العزلة وال، نفسيةحامال الضطرابات 
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خاصة يف حديث الراوي عن بعض  ةبكثر  ةمتوفر  أاجند  ةيف الرواي ةاملتواجد ةواملعرفيالثقافية بعاد ومن األ

، وغزارا، ةالثقاف وفرة فهو مكان يدل على ، بلد الصني الشخصيات منهاقوم ا شخصية من تالسفريات اليت 

وجند ، يف العامل ةاالقتصادي ةالقو  ةك هو حيمل داللوكذل، طلب العلم ولو يف الصنيأن هناك مثل قائل أحىت 

ماكن من األفقد تعرفت على العديد ، ةيف الرواي ةحدى الشخصيات الثانويإا لوفا وهي ماكن اليت زار يضا األأ

رغم ا وكذلك عملت ، تعرفت على ثقافتها وتعلمت فيهافهي بلدان قد زارا ..و .طهران، منها تونس الرياض

سافرت (...)  2airsطار عقد عمل يف شركه طريان امسهاإجئت من موسكو يف  ..."ا جاءت من موسكوأ

 ...ةرضيأتحت ال ةعرفت الرجال و العوامل الداكن يتيف كل رحال (...)الرياض إىلمث (...)طهران  إىلجبواز سفر 

ففي القرية ، وتعد جمرد جهل، ةا تعد عادات باليأماكن تدل على ثقافات عندهم رغم أكذلك جند و و ، 1"

لنا  ةفهو بالنسب، من مالبسهن فيها قطعبنشر من حيث يق؛والتَـَيُمِن ا، يقوم النسوة بزيارا ةا مقدسأكة  شجر 

  .مور عدةأتساعدهم يف  ةهلم عاد ةوبالنسب، حيانعن الدين يف بعض األمكان حيمل دالالت اجلهل واخلروج 

سياسيا يدل على احلروب  افبعض واليات الوطن كوهران حتمل بعد، ةوالوطني ةبعاد السياسيا خيص األوفيم

 ةالقصيدك ةمدين...خرآطعم لوهران "، واالنتهاكات اليت قام ا االحتالل الفرنسي يف حق الشعب اجلزائري

، مع الزبالة يرمون حديثو والوالدة طفالأ، رصاص مشتت موزع...بواببات على األحياصرها العسكر دبا، ةاملتعب

الشوارع مسلولة جرأة النساء ة ج، الوقتوغموض ها ئكمسا  ةح مدينصبا وأيضا:"، 2ة"املوت وعنف احليا ةقو 

   .3"الوهرانيات مقلمة

السوداء هي كذلك حتمل بعدا  ةالعشريبو مبا يسمى ، رهابوقت اإل ةعن اجلزائر العاصم هكذلك يف حديثو 

هواري بومدين من اجلزائر  من مطار ةاختطاف طائر "جمموعات من الناس بقتل رهاب اإل افيه قام سياسيا وطنيا 

منا خيتطفون إ يكتفون بالقتل ال فهم ؛4ة"املسلح ةسالميىل اموعات اإلإوس ينتمي من كوموند ةالعاصم
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ماكن يظهر يخ ففي هذه األما يسمى بالتار  ةويدخل ضمن السياس، على حيام ةشخاص املعروفني للمساوماأل

  لقادر الذي كان متثاله يفمري عبد اكاأل  ةت املعروفبعد احلديث عن الشخصيا ةخاص، تارخييا انه حيمل بعدألنا 

  اجلزائر  ري عبد القادر يفمن متثال األأهل تدرين يا محامة  ة"ابن بطوط قول وهو جالس على حصانه، في ةالعاصم

  .1"ب على ذات املنصة اليت كان عليها متثال بيجوصن ةالعاصم

ومال ، زل حصانههو ، مهيبس ف، عن شفاهه البسمةسبوع هربت أمنذ :"يف قوله  ةيضا السياسأوجند 

ن فقد حذفوا ما اآلأ.. .وراق النقديةذ وضعوا صورته على األإكان مبتهجا ،  مري يعايناأل نإ، السيف عن قبضته

فبعد ، 2"ثالهمري حزينا يف متعاد األ - من اجللفة - و جلفويأخروف هولندي  سأوعوضوها بر  ةتلك الصور 

  واستبدلوها برأس خروف.، وراق النقديةلغاء صورته من على األإب ةاالستقالل قامت السلط

الدين  خرون باسمآو  "مري عبد القادر لغاء متثال األإهناك من يريد ن أوجند كذلك البعد الديين يف قوله ب 

 ةاهللا لتغريها بعبادة النساء عبادجاهليه تنسي  ةن التماثيل عادأ حبجة، ةلغاء متاثيله من الساحات العموميإيريدون 

 متهم لالستعماربناء اجلزائر وشهامتهم ومقاو أالقادر يعترب شاهدا على ما فعله مري عبد األ لاتمثف، 3"صناماأل

  .والدين ةيف السياس ةوراق النقدياألو ثاله مت ان ادخلو ألكنهم ما فتئوا ، ع الفرسانشجأ ةحتت قياد، الفرنسي

  :سابعا: جمالية المكان في الرواية

فاجتاهات ، إن ظهور املكان يف الرواية حيدث نوعا من اجلمالية خاصة بعد اعتماد إسرتاتيجية الوصف

فيقول أحد ، الكتابة الروائية مبا حتمله من تصورات عن العامل حتدد دائما طبيعة التعامل مع التقنيات الروائية

 االطمئنانوصف يبعث ، حدث شيء مايف أسلوب السرد تبدأ رواية بوصف لديكور مألوف وعادي سي": النقاد

ذة أو حادث عرض واستثنائي غايته الوحيدة أن متنحه رعشة الل، يف القارئ دون أن يصدمه مظهرا له املغامرة

حبيث أن األناقة واألنس والسهولة تدعو الكاتب إىل أن حيدد بشيء من  ؛يفهصنيف عامل منظم أحسن ت قلقال

                                                           

 .149ص، ) الرواية1
 .157ص، ) الرواية2
 .157ص، ) الرواية3
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الوصف يساعد على إبراز مجالية املكان من خالل اللغة اليت يعتمد عليها  جند من هذا أن، 1التصوير الفاتن"

  ، كأا لغة فاتنة جتذب إليها القارئ،  فتكون سهلة سلسة، الروائي

اللغة املعتمدة يف وصف احلدث الذي وقع يف أي مكان سواء كان  لإذن فإن مجالية املكان تربز من خال

أو مبعىن آخر ، ة اليمامة" لغة مزدوجةوائي أمني الزاوي يف روايته"وحشلر فقد اعتمد ا، مكانا مفتوحا أو مغلقا

فكانت هذه اللغة اليت ، أفكاره إىل القارئ وهذا ما ساعده يف إيصال، اعتمد اللغة العربية واللهجة العامية

فنية إىل فقد ارتقى ا عرب وسائل ، اعتمدها من أبرز العوامل اليت ساعدت على إعطائه مكانة لدى القراء

   .إحياءات تساعد القارئ على إعطاء آرائه حول أي قضية من القضايا اليت يطرحها

علي وجه  م: "يهجتنتظار فقاليف قاعة اال يوهلوجهها  اوتذكره اباحلديث عن والد ةالراوي تلقد بدأ

 تقد وصف ؛2من فم ذي شفتني بارزتني بسحر عجيب" تندلقوسيل حكاية ، فأمتلئ ذا الفيض املورد، أمي

" أنظر من خالل الزجاج الذي حييط القاعة :اتابع قوهلتل، بلغة فصيحة مجيلة االنتظارعة ايف ق يوه اوالد ةالراوي

ت فقد عرب  ؛3الرمادي" وأكنت دائما أعتقد أن للحزن اللون األسود ،  فأشعر بأن للحزن لون املطر، الكربى

وهو أن اللون األسود سبب من ، عتقده من قبلت ته بلون املطر عكس ما كانتعن احلزن حىت شبهغة البب

   .أسباب احلزن

"رفعت عيين أحبث عن السماء فلم أجد فوقي  :اعن القاعة بلغة بسيطة سلسة وهذا بقوهل توكذلك عرب 

لني أو شهد عسل فتشبه يف شكلها ال سقف مصنوع من مادة صفيحية، سوى سقف قاعة اإلنتظار الكربى

للبلد الذي ذهب إليه ابن بطوطة املسمى  اوأيضا يف وصفه تلك قوة املالحظة والتشبيهمتهنا  يفه، 4النحل..."

ظهر القارئ كأنه قام مبغامرة يف مكان موحش ت، اأمامه أتهوصفا بلغة بسيطة ما ر  تقد وظف ةفالراوي، مالطا

                                                           

  .68ص، حلميداين: بنية النص السردي من منظور النقد األديب ) محيد1
  .07ص، ) الرواية2
  .07ص، ) الرواية3
 .08ص، ) الرواية4
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أما ما بقي فهم من فلسطني ، يعوم يف املاء امسه مالطا... مل أجد فيه سوى القليل من أهله ا: "دخلت بلدةقائل

كأمنا هي بني يدي ،  تقتلها ريح وغبار، بلد يبحث عن أبنائه فيه جزيرة موحشة، والسودان واهلاربون من بلدام

قيم فيها فيقول: "... سرير وصفا للغرفة اليت يريد أن يابن بطوطة ذلك يقدم كو ، 1"عفريت أو ساحر ماكر

عليها أغطية صوفية شبيهة بأغطية العساكر بلون رمادي ، رمبا من العهد العثماين أو عهد املماليك، خبشب عتيق

بياض ، على الرغم من أن بياضها ليس أبيض جافيلي، حتت األغطية شراشف بيضاء نظيفة، داكن يثري اإلختناق

عن  ايف حديثهميامة وجند كذلك ، 2"واجلراحة يف املستشفيات العموميةتذكر شراشف أقسام التوليد ، صفاري

جاؤوا من كل ، قول: "القرية فاضت باخللقتالقرية اليت اجتمع فيها الناس للتخلص من جثة إحدى الشخصيات 

يد من بأز  ليسمعوا األخبار وقد اجتمعوا يف أسفل منصة الرتك وأناروا املكان، التحق من مل يلحق باملوكب، جهة

اجتمعوا لتدارس الوضع بعد التخلص من جثة ، ناره صفراء وهلبه مائل إىل اإلخضرار، ثالثني قنديال كربيتيا

 حبيث أظهر للقارئ العادة اليت يعتمدها أهل القرية قبل، فقد وصف هذا احلدث بطريقة عادية مسرتسلة ؛3زهار"

  .القرار اختاذن من عادام التجمع ودراسة الوضع مث أالقرارات إذ  اختاذ

 :ثامنا: عالقة المكان بالزمن

إذ ، بعضهمابومها يعتربان من أكثر العناصر اتصاال ، يعد املكان والزمان من املكونات الرئيسية للعمل الروائي

واستمرارها اإلنسان يف تشكيل فاملكان جتربة حياتية حيدد وجودها ، "يتضمن الزمن بشكل أو بآخر:أن املكان 

 ؛4"ولذلك يعد الزمن من أحد أبعاد املكان، وعندما نتحدث عن مكان فإننا نتحدث عن زمانه، املكان وإبداعه

ومبا أنه مرتبط بالتجارب احلياتية ، خيتفي الزمن ويصبح بال وجود دونهبمبعىن أنه يعترب حاضنا للزمن وشاهدا عليه و 

يف حتوهلا إىل "حركة الزمن  :حيث أن ؛حيثما يوجد املكان الذي حدثت فيه التجارب فالزمن يكون، اإلنسانية

                                                           

 .69ص، ) الرواية1
 .70ص، ) الرواية2
  .130ص، ) الرواية3
  .225ص، 2011، 1ط، دمشق، منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب، ) مهدي عبيدي: مجالية املكان يف ثالثية حنا مينه4
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فبما أنه مرتبط بالفعل فهو حيتاج ؛ 1الفعل دخل الزمان يف العدم" ىهتانفإذا ، ترتبط بفعل ماوجود أو ال وجود 

اليت جتري يف مكان فيظهر الزمن من خالل حركة الشخصيات واألحداث ، ملكان حدوث ذلك الفعل أو النشاط

 ؛2ارتباطا عضويا وثيقا باألدب القصصي"، شأا يف ذلك شأن قضية الزمانقضية املكان ترتبط "وهلذا فإن، ما

ا ممصطلح الزمكانية والذي أدى امتزاجه أنشئوهلذا ، مبعىن أن عالقة املكان بالزمان هي عالقة تالزمية تكاملية

  "الطول والعرض واالرتفاع والزمن ".:إىل ظهور أربعة أبعاد مكانية وهي

اجلسد ختتفي  وبغياب، فبغياب الروح ميوت اجلسد، املكان والزمان مها كالروح واجلسد اللذان ال ينفصالن

تنصب  كما يستحيل تناول الزمن يف دراسة،  املكان مبعزل عن تضمني الزمنالروح وهلذا من املستحيل "تناول 

بينهما  ؛ فالتداخل الذي3عن ذلك مفهوم املكان يف أي مظهر من مظاهره"على عمل سردي دون أن ال ينشأ 

  البعض. مينع فصلهما وعزهلما عن بعضهما

وكخالصة عامة حول ما قلناه عن املكان وارتباطه بالزمن والعناصر السردية األخرى، أنه ال ميكن إنشاء رواية 

أبعادا ميكن أن يستنتجها املتلقي من خالل فهمه دونه، وهذا لكونه حيمل داخله مجالية جتذب القارئ إليه و 

للمدلوالت اليت يرتكها، ومن بينها جند السياسية، االقتصادية، الدينية ...؛حيث أن هذه األبعاد تأيت بدراستنا 

ألنواع األماكن املتواجدة داخل الرواية فكل نوع حيمل بعدا وداللة خاصة به، كما أنه من املستحيل أن نتناول أي 

صر من العناصر األخرى بدون أن يظهر املكان؛ إذ أنه يعترب من العناصر األساسية اليت ال ميكن أن يستغين عن

 عنها الروائي أثناء عمله األديب . 

 

 

                                                           

 .227ص، السابق) املرجع 1
  .124ص، مجاليات املكان يف قصص سعيد حورانية، حممدي آبادي) حمبوبة حممد 2
احتاد الكتاب ، مكونات السرد يف النص القصصي اجلزائري اجلديد "حبث يف التجريب وعنف اخلطاب عند جيل الثمانينات، ) عبد القادر بن سامل3

  .90ص، 2011، 1ط، دمشق، العرب



  

  

  ا���ل ا����ث
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  .اليمامة وحشةفي رواية  *الشخصيةالفصل الثالث: 

  :أوال: مفهوم الشخصية

 اصطالحا:

هلذا و ، ا دراسات كثرية ختصصت فيهاحيث أبرز ؛ متثل الشخصية الوحدة املركزية اليت ال ميكن جتاوزها

ومن بني هذه التعريفات ، وذلك الختالف آراء الباحثني حوهلا، هلا فصعب إجياد مفهوم دقيق، تعددت مفاهيمها

  نه قد مت تعريف الشخصية من الناحية الفيزيولوجية والنفسية واالجتماعية.أجند 

يعد االهتمام باسم  كما،  توضح مالمح الشخصية وتقرا من القارئ فهي، فمن الناحية الفيزيولوجية

  هو ميزا وان هذا األخري حتمل امسان إارتباطا وثيقا "فالشخصيات البد ا إذ يرتبط االسم ؛ ذا أمهية الشخصية

  

 دخرج من موضع إىل غريه والشخص سواشخوصا أي ، خصشَ يُ  خصُ الشخصية يف اللغة: "اشتقت من شَ *

دار ، صححه أمني حممد عبد الوهاب حممد الصادق، اإلنسان تراه من بعيد" من معجم لسان العرب البن منظور

  .45ص، 7ج، لبنان - بريوت، 3ط، إحياء الرتاث العريب

فالشخص له صفات ومميزات ختتلف عن سائر املخلوقات خاصة صفة السواد والعبوس الذي دل عليه قوله 

" نيَ مِ الِ ا ظَ ن كُ   لْ ا بَ ذَ هَ  نْ م  ةٍ لَ فْ  غَ ا ِيف ن كُ   دْ ا قَ نَ لَ يْـ اوَ وا يَ رُ فَ كَ   ينَ ذِ ال  ارُ صَ بْ أَ  ةٌ صَ اخِ شَ  يَ ا هِ ذَ إِ فَ  ق احلَ  دُ عْ الوَ  بَ رَ اقتَـ تعاىل: "وَ 

  .96اآلية رقم ، من سورة األنبياء
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"مواصفات  :وكذلك ملعرفة الشخصية جند؛ 1االسم هو الذي يعني الشخصية وجيعلها معروفة"ن أل، األوىل

أي أن الشخصية ؛ 2"...اللباس، العمر، الوجه، لون الشعر، خارجية تتعلق باملظاهر اخلارجية للشخصية: القامة

  اجلسد. وكذلك تكون هلا صفات خارجية ختص جيب أن حتمل هوية

واليت تتمثل يف: "املواصفات السيكولوجية ، أما من الناحية النفسية فينظر للشخصية من الناحية السلوكية   

حيث أن هلذه ؛ 3اليت تتعلق بكينونة الشخصية الداخلية واخلارجية كاألفكار واملشاعر والعواطف واالنفعاالت"

وانفعاالا  اسلوكيانتعرف على الشخصيات من خالل  أنناالعناصر دور فعال يف تكوين الشخصية وهذا بدليل 

  .اوردود أفعاهل

، ومن الناحية االجتماعية فعلينا دراسة الشخصية من خالل عالقتها باآلخرين ورسم الصراع القائم بينها

"دراسة الشخصية من خالل العادات والتقاليد والثقافة  :كما أا دف إىل،  مع اجلنس اآلخرعالقة املرأة خاصة 

فهم يعتمدون على ، يفعلونه األجدادكان  أي أا تدرس عن طريق معرفة ما؛ 4الراسخة يف ذهنية اتمع"

  العادات والتقاليد املوجودة يف عقل اتمع.

، يشعره بتميزه عن غريه، فرد ما لسلوك الصورة املنظمة املتكاملة "بأاخر للشخصية يقال عنها يف تعريف آو 

مهما كانت  ةوكله صف، الشاعرة وإمنا تشمل يف اآلن نفسه ما جيمعهما وهي الذات، من الصفات ةوليس جمموع

اليت و ، فرادلإلنسان واأل الشخصية هي الصورة املتكاملة أنمبعىن ؛ 5"املهابك حد ما عن الشخصية إىلتعرب  يةثانو 

 وأيضا، واالجتماعية تواجدة به الفيزيولوجيا والنفسيةالصفات امل جانب إىلخرين جتعله يتميز عن اآل

  من خالل هذا القول؛ 6"وأقواهلا أفكارها وينقل، أفعاهلاتتكون من جمموع الكالم الذي يصفها ويصور "الشخصية

  ، وكذلك تظهر من خالل األقوالةوعقلية عن آخر، صفات وجداني دصفات متيز فر  عن ن الشخصية عبارةأجند ب

                                                           

  .173ص ، 2010 ، اجلزائر ، 1ط ، منشورات االختالف ،) إبراهيم خليل: بنية النص الروائي1
  .40ص، ) حممد بوعزة: حتليل النص السردي2
  .40ص ،) املرجع نفسه3
  .235ص، 20112012/، باتنة ، رسالة دكتوراه ، ) فاطمة الزهراء بايزيد: الكتابة الروائية النسوية بني سلطة املرجع وحرية املتخيل4
 .74ص، نظرية الروايةيف ، ) عبد امللك مرتاض5
 .114ص، 2002 ، 1ط، لبنان، دار النهار للنشر ،) لطيف زيتوين: معجم مصطلحات نقد الرواية6
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   .واألفعال

، بشريةكائن موهوب بصفات ": بكوا برنس كذلك يف معجم املصطلحات جلريالد  وتعرف الشخصية       

 قا ألمهيةوف أكل أمهية أو أن تكون مهمةوالشخصيات ميكن ، ممثل متسم بصفات بشرية، وملتزم بأحداث بشرية

 هي مصطلح يستخدم غالبا لإلشارة"وأيضا، 1"ميكن التنبؤ بسلوكها ةري وسطحيفسع للتضحني خت ةفعال، النص

تكون هلا صفات متيزها عن باقي  أن وجب مبعىن أن الشخصية ؛2"املواقف املرويةاملخلوقات يف عامل الوقائع و  إىل

  اخليال  وأيف الواقع  األشياء

لطباع الفرد  حد ما إىلذلك التنظيم الثابت والدائم :"بأاكذلك عند بعض الباحثني   عرف الشخصيةتو        

 هيكل الشخصية:"حدهمأ نفس التعريف يقول ويف، 3"الذي حيدد توافق الفرد لبيئتهو ، جسمه ةومزاجه وعقله وبني

وحمققه ذلك ، من وجهة هحركيت مثبثة، واجلسدية فيه صفات الشخص النفسية والعقلية عضويتمو ، ر ال يتبدلقمست

الشخصية  أن أي؛ 4"هره متفردا عن غريهفيظ، أخرىاالنسجام الذي قد يوائم بينه وبني حيزه اخلارجي من وجهه 

   .والعقلية، اجلسديةو ، تواجدة يف النفسيةالصفات امل تقوم على أهم

أي ، فكرهص جسده و اليت خيلق ا وخت لإلنسان الصورة املتكاملة هي ا سبق قوله نستنتج أن الشخصيةمم

هذا جيعل كل  تفكريه وكل ةقوكذلك طري، ولون الشعر والبشرة، "رقصالطول وال"امةقوختص ال، الصفات اخلارجية

  .هلا صفاا اليت متيزها عن غريها ةشخصي

  :الشخصيات ووظائفها في العمل الروائي أهمية:ثانيا 

  الشخصيات أهمية: 1

 حبيث ال ميكن تصور رواية؛ عنصر حموري يف كل سرد:"أهم مكونات العمل الفين فهي تعترب الشخصية من

                                                           

  .42ص ، جريالد برنس: املصطلح السردي) 1
  .43ص ، ) املرجع نفسه2
  .23ص ،دت ،دط ، ANEPمنشورات  ، املنفية يف الرواية اجلزائرية العربيةأمينة بن مجاعي: الشخصية ) 3
  .23ص ، ) املرجع نفسه4
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 أي؛ شخصا، فرداوتصري ، اسيكولوجي اجوهر  تتخذ الشخصية ةسيكولوجيالالنظريات يف (...) بدون شخصيات

، طبقييعرب عن واقع ، منط اجتماعي إىل املنظور االجتماعي تتحول الشخصية ويف، إنسانيا اكائن  ةببساط

 يدرس وظائفها العقليةف، إنساينمبنظور  ىل الشخصيةإنه يف علم النفس ينظر أمبعىن ؛ 1"إيديولوجيا اويعكس وعي

 الشخصية من ناحية إىل االجتماعي فينظرأما يف املنظور ، اننسكما يدرس اإل،  ريهاوتفك وإدراكها وسلوكاا

   .ريها يف اتمعأثسلوكها االجتماعي وت

 إفرازوهي مصدر ، وامليول، والعواطف، هي العامل الذي تتمحور حوله كل الوظائف واهلواجس:"الشخصيةف

مث  (...)ذلك اخلري أوفراز هذا الشر وهي اليت تتعرض إل(...) ل عمل قصصي ما الشر يف السلوك الدرامي داخ

كانت هذه املشاعر أيس سواء حاسع املشاعر واألمنبفهي ، 2"رد غريهايقع عليها س أوا هي اليت تسرد لغريها إ

، هياابلذي يصور الواقع املعاش بكل ختعكس ما يوجد داخل اتمع الروائي وا إذ، الشر أوقت من اخلري ثقد انب

وهلذا ، وعن آالمنا وآمالنا وأحالمنا، نية أوفعل  أومر دواخلنا من قول ضتن ما فتكشف هذه الشخصيات ع

 تعرية طرفلى خرين عآلا حبكم قدرا على محل "و ايف العمل الروائي أل ةكبري   مهيةهناك من مينح الشخصية أ

ا تكشف لكل واحد من الناس مظهرا من كينونته اليت ما كانت فإ؛ إىل ذلك احلنيكان جمهوال   أنفسهممن 

تسلط الضوء على عيوب اتمع  أاحبيث  ؛3"حدث عرب ذلك الوضع بعينهلوال االتصال الذي ، لتكشف فيه

نه يدخل فإ ،اليت حتتوي تلك الشخصي ةياو قي الر املتلأ يقر  حنيف، خمفيا مالحمه املظلمة، يف الظل شيعيالذي 

  .اهولة قتهماملخفي وتكشف حقي مظهر جانبهيف، رهاادو أمص قعاملها ويت

ا اليت أ حيث؛ األخرىالعقد بني مجيع املشكالت  واسطة:"كذلك يف كوا  الشخصية يةأمهوتكمن 

ر اليت اليت تصف معظم املناظ وهي، اليت تصطنع املناجاة وهي، وارل احلبتستق وأوهي اليت تثبت ، تصطنع اللغة

 وأهوائهامن خالل سلوكها  وهي اليت تنهض بدور تضرمي الصراع أو تنشيطه، احلدث نجزوهي اليت ت، تستهويها

                                                           

  .39ص ، حتليل النص السردي تقنيات ومفاهيم:حممد بوعزة ) 1
  .67ص ، 1990 ، دط ، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر ، القصة اجلزائرية املعاصرة :عبد امللك مرتاض) 2
 .79ص ، ك مرتاض: يف نظرية الروايةل) عبد امل3
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 الزمن يف التعامل مع هذا معتتكيف وهي اليت ، امن ومتنحه معىن جديدوهي اليت تتفاعل مع الز  (...)، وعواطفها

الفين من  لعملل طي احلياةعالشخصية ت أن وجند كذلك؛ 1"املستقبل و، احلاضرو ، املاضي :ةثأطرافه الثال همأ

سرد يف ال يوجد :"وهلذا زمنة خمتلفةأ تنتقل من مكان آلخر يفاليت  هيو ، اونشاطه، اركتهوح، اانفعاالخالل 

فأمهيتها هي نفس ، ناء عن الشخصيةحبيث ال ميكن االستغ؛ 2"قل دون عواملالعامل دون شخصيات على األ

تضافر الزمان واملكان والشخصية إذ أن ، معهم على حد سواءاليت جت مهية الزمان واملكان يف البنية السرديةأ

 .يف بناء العمل الفين فهي تعترب جزء ال يتجزأ؛ داع الفينباألدب واإل يمني اصر الفنية األخرى هو ماوالعن

هناك ذلك ، أهم من احلبكةهناك ما هو :"من احلبكة بقوهلم أهم ن الشخصيةأأن هناك من يرى بكما 

منزلة أعلى  قد منحت الشخصية بهذاف؛ 3"وهذا الشيء هو الشخصية ...ومغزى عىن للحياةالشيء الذي يعطي م

  .نسانيةاتمع والذات اإل أسرارو وحتمل خبايا ، والعمل الفين لكوا تعطي معىن للحياة وذلك، ن احلبكةم

دون طغيان  ن تتصور روايةأحبيث ال ميكن ؛ ةبري بصفه ك قد اعتمدت الرواية التقليدية على الشخصيةو 

، شخصيات تتصارع فيما أو ةشخصيال بوجود إالصراع العنيف  يضطرمذ ال إ؛ قحمها الروائيي ةمثري  ةشخصي

ترب هذا ويع، عمله السردي وحموره أساسالراوي يتخذ من الشخصيات ف؛ 4"بينها داخل العمل السردي

ار تتفوق طو من األ فنية اليت جعلتها يف كثرياليت متتعت بكل االمتيازات ال، العصر الذهيب للشخصية الروائية:"هو

على صلت الشخصية يف الرواية التقليدية ألفقد و ؛ 5"للشخص نفسه اطفيةوالع، والبدنية، على القدرات الفنية

شبه أ ةالشخصية متتلك مزايا وقدرات عالي صبحتفأ، نفسه زت ا الشخصعطيت امتيازات جتاو وأ، منزلة هلا

  .باملثالية

  إميام العميقتنطلق من  ةشخصي"الشخصية تكمن أمهيتها يف أا أنبريون ف ني التقليدينيالواقعيوأما        
                                                           

 .91ص ،) املرجع السابق1
  135ص ، 2007/2008 علوم يف األدب احلديث،  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، بنيين: بنية اخلطاب الروائي عند غادة السمان) زهرية 2
، 2019 ،1ط، عمان -األردن  ،دار اخلليج للنشر والتوزيع ، حممد حممود: الشخصية املهمشة يف جمموعة العشب القصصية ألنور عبد العزيز) فالح 3

  .17ص
   .76ص، عبد امللك مرتاض: يف نظريه الرواية) 4
 .80ص، املرجع نفسه) 5
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 السرد ةبني زمين ثنائي طابقة التامةتقوم على امل حماكاة، إلنساين احمليط بكل ما فيهالواقع ا ضرورة حماكاةب

اية لكن الرو ، لتعرب عن اتمع وما يعانيه، نساينحقيقية تنبثق من الواقع اإل ةشخصييعتربوا  أمإذ ؛ 1"واحلكاية

فقد ، 2"كائن من ورقما هي سوى   الشخصية الروائية:"بأن أا ترى إذ؛ لشخصية أمهيةلاجلديدة ختتلف يف كون 

  .وقامت باالعتماد على الوصف االستطرادي، التقليدية إليها الرواية أوصلتهااليت  رفضت تلك املكانة

؛ من العناصر األخرى ومن الصعب فصل هذا العنصر عن غريه ، الروايةالشخصية أهم عنصر يف بناء تعترب 

عن ر تنمو وتتطو أن األحداث  كما،   معامل الفكرة اليت تنطلق ا احلكايةينبو ، ا وثيقا باحلدثيرتبط ارتباط إذ

يف الكشف عن  الروائي األساسية كيزةفالشخصية: "ر ، واملتشابكة، قاا املتشعبةوعال، طريق تصرفات الشخصية

من  وأخريا أوال الشخصيةف، واقعيتها و تفاعالاو احلياة  ةديناميكي وعن، الواقع من حولناالقوى اليت حترك 

اليت  لألمهية الكبرية الرغم من رفض الرواية اجلديدة ىفعل؛ 3"واخلطاب السردي بعامة املقومات الرئيسية للرواية

وما ، كز عليها الروائي يف التعبري عن الواقعرتاليت ي ساسيةالركيزة األ قىبت خريةأن هذه األ إال، ى ا الشخصيةظحت

  .عامة عمال السرديةويف باقي األ، ئي خاصةيف العمل الروا أساسيعنصر  الشخصيةفهلذا و ، نسانيعانيه اإل

  :وظائف الشخصية2-

عب الدور فهي تل، ما روائي أونتاجه كاتب الذي يقوم بإ، وظائف متنوعة يف العامل املتخيل ةشخصيالتؤدي 

األديب شيئا سلسا يساعد ا جتعل من العمل أحيث ؛ أو احلاكي، أو القاص، لروائيا فكارأالرئيسي يف جتسيد 

 داخل الرواية يعطي فرسم الشخصية"هدف  أو ها بدون غايةهلذا فال ميكن توظيف، على فهم ما يقرأ القارئ

 ابعـب عليها الطـبل يغل، تقتصر وظيفتها على تسيري األحداث فقطفي الروايةفال ، قيمتها الفكرية واجلمالية

  :ؤديها هيتدوار اليت الصالت العديدة بني مالحمها واأل فمن أهم وظائفها اليت تكشف عن، 4"اجلمايل

                                                           

  .34ص ، ) أمينة يوسف: تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق1
  .35ص ، ) املرجع نفسه2
 .173ص ، ) إبراهيم خليل بنية النص  الروائي3
 ، جامعة املسيلة ،جتماعيةكلية اآلداب والعلوم اال،  مذكرة ماجسرت ،سعودي: حداثة السرد والبناء يف الرواية "ذاكرة املاء لواسيين األعرج ) أمال4

 .05ص، 2007/2008
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 فاعل الحدث:  - 1

ومن ، 1"ركهوراءه شخصية حت إالفما من حدث أو فعل "يف حتريك األحداث  أساسيةن الشخصية ركيزة إ

ن تتجسد هذه الوظائف دائما يف أوليس بالضرورة ، د احلركة املعارض واملساعدقائ:"الوظائف اليت تؤديها

 بعض األحيان معارضة حيث تكون يف؛ أي أن الشخصية وظيفتها األساسية تكمن يف فعل احلركة؛ 2"الشخصية

  .مساعدة ومساندة هلم أوخرين لقرارات اآل

  :لعنصر التجميليا- 2

من النادر أن ختلو الرواية من شخصيات عدمية "أنهحيث ؛ هذا العنصر له أمهية داخل العمل الروائي إن      

وال وجود هلا  الفائدةوهذه الشخصيات على الرغم أا عدمية ، و ال متلك داللة خاصةأ، الفائدة بالنسبة للحدث

نفس  ويقدم يف، ي رسم لوحة مجيلةئألا تتيح للراو ؛ حتتفظ بوظيفة تزويق املهمة أا إال، على املستوى الفين

، لها دور كبري كالشخصيات الرئيسيةيسول، خصيات حىت لو كانت عدمية الفائدةأي أن الش؛ 3"الوقت فكرة فنه

  .على املستوى الفين حتمل نوعا من اجلمالية داخل العمل الروائي أا إال

  : المتكلم بالنيابة - 3  

هي اليت تساعد على تصوير البيئة والوسط الذي يعيش فيه و ، صل بني الروائي والقارئو أداة  الشخصيةتعترب 

خلفه  فيتاع الذي خيتعترب القن إذ؛ نساناكل والقضايا اليت يعاين منها اإلكشف عن الكثري من املشفت، ياملتلق

ننا فإ، مة بالنيابةاملتكل فعندما نتحدث حول الشخصية"، ات نظرهفكاره ووجهذكر أعندما يقوم بالروائي 

قراءاته  صالإيو  أفكارهالراوي يف توضيح  واملتعلقة باستقالل الشخصية ووسيلة املتكررةكيدات سنتحدث عن التأ

  فبذلك يكون الروائي كأنه، شرتكان يف القضايا اليت يعيشها اتمعيي واملتلقي ائفالرو ؛ 4"للواقع يف دهن املتلقي

  .)املتلقني(اتمع  أصواتصوت يضم مجيع 
                                                           

 .02ص ، 2002 ، 1ط ، اجلزائر -وهران ، دار  الغرب للنشر والتوزيع ، )أمحد طالب: الفاعل يف املنظور السميائي1
  .05ص ، دت، دط، األردن ، على الواقع والتحوالت إطاللةمدونة عامر غرابية  ،"مساا ، أنواعها ، : الشخصية الروائية "وظيفتهاايبة ) عامر غر 2
 .05ص ،نفسه) املرجع 3
 .07ص ،نفسه ) املرجع4
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  :إدراك اآلخرين للعالم - 4

شاكل م ةومواجه، والتصدي، حدى الوسائل اليت تساعده على املعارضةالشخصية بالنسبة للقارئ هي إ إن

مور السلبية وبالتايل تكشف له عن األ، ن حالتههذه الشخصية تعرب ع أنحيان جيد ألنه يف بعض األ؛ احلياة

، شخصية يف الروايةمن خالل تصرفات ال، اآلخرينمن معرفة  القارئ متكنواالجيابية يف حياته: "فالشخصية 

كما ،  خرى اليت تعرتض سبيلهايا والشخصيات األاجتاه القضا أفعاهلا وردود، حداث واملشكالتوتعاملها مع األ

  1عماق الشخصية الفكرية والنفسية"من خالل تصوير أ، من أفكار وتطوراتيدرك القارئ ما يدور حوله 

، احلركة داخل العمل الروائي إثارةالشخصية بصفة عامة تساعد على  أنهذه الوظائف نستنتج خالل من        

ا أل؛ حلقة وصل بني الروائي واملتلقيتعترب هي و ، وتضيف قيمة مجالية رغم كون هذه الشخصية رئيسية أو ثانوية

خلفها ليعرب كيفما يشاء فالراوي خيتبئ ، شاكل يف اتمعاه القضايا واملعن ما يشعر به اجت ومعربا تعد لسانا ناطقا

  عن أفكاره ووجهات نظره حبرية تامة.

  :صيةخنواع الشأثالثا: 

وتطورها واقع من خالل حركتها هو كوا تصور ال، ساس البناء الروائيأ ةمن األسباب اليت جتعل الشخصي

، تحليلها من خالل األبعاد النفسيةب السارد أويقوم الراوي ف، األحداثتؤثر يف سري واليت ، داخل الرواية

تلقي ملستطيع اي الشخصية من خالل احلركات اليت تقوم ا هأنحيث ؛ اليت متتلكها واجلسمية، واالجتماعية

هلذا قسم ، وميكن أن تتخد دورا مساعدا، العنصر الرئيسي يف الروايةمتثل وهي ميكن أن ، هااستخراج والقارئ

 وهي احملور الفعال داخل ة:وىل تكون الشخصيات فيها بطلاأل، نويةوثا نوعني رئيسية إىلباحثون الشخصيات ال

وحشيه "اليت نقوم بدراستها كما هو موجود يف الرواية ،  كثر من واحدبطال ألحيانا يتعدد فيها األوأ، األحداث

وتسمى يف ، حداثهتساعد على تطوير النص وأحيث ؛ ةالفهي كذلك عوامل فع الشخصيات الثانوية أما، "ةاليمام

  جل دراسة الشخصية يفأمن ، و بعض األحيان بالشخصيات املسطحة اليت هلا ادوار بسيطة يف معظم األحيان

                                                           

  .07ص، ) املرجع السابق1
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  :ساسيني ومهاالنوعني األ إىلصيات قمنا بتقسيم الشخ اليمامة ةرواية وحش

  :الرئيسية الشخصية- 1

شخصيته  منالراوي متمكنا يكون  أنوهلذا جيب ، ودور كبري يف الروايات للشخصية الرئيسية أمهية إن

 أو، أفكاركثريا من الروايات تفشل بسبب عجز الشخصيات الرئيسية عن أن تكون ن:"أ ذإ؛ متكنا تاما الرئيسية

ر يف القارئ ثتؤ ، للشخصية ةحي ةيكون ناجحا يف تقدمي صور  أنالراوي  ىفعل، 1"جتارب حية أاجتارب يقال لنا 

تلك "حد الباحثني بأا أوقد عرفها ، ملل أوبدون كلل  فيواصل القراءة، بشكل كامل أجوائهاوجتعله يعيش 

 نكون غالبا قد فهمنا جوهر التجربة املطروحة فإنناولو فهمناها حقا ، الشخصية اليت تستحوذ على اهتمامنا متاما

سعى إىل في، شد انتباهه واهتمامهت حبيث؛ فكر القارئ أسترت  أنالبد  لشخصية الروائية الرئيسيةاف، 2"يف الرواية

تكون كاللغز  أا إذ؛ كل ما يتعلق اة  معرف أخرمبعىن ، تصرفااو  أفعاهلا وسبب، شخصيتها ةعرففك غموضها وم

مضمون و ، لب التجربة بذلك يكتشفف، النتيجة املرغوبة إىل ويصل، يفهمه حىت يستطيع حله أنالذي جيب 

  3:وحددها يف ثالث خصائص للشخصية الرئيسية هينكلقد وضع و ، روائيالعمل ال

  خيص.شتتعقيد ال مدى - 

  .الشخصيات بعض  به تتأثرمدى االهتمام الذي  - 

   .الشخصيات جتسده إحدى أنمدى العمق الشخصي الذي يبدو - 

 أنوهذا ألن الشخصية الرئيسية جيب ، كل هي اليت حتدد متيزها عن غريهانفهذه اخلصائص حسب هي       

  فهذه األفعال واحلوادث اليت حصلت معها هي، سلوكاا تتم عن دوافع وانفعاالت خمتلفة ومتناقضةو تكون فعاهلا 

  .بفعل الظروف اليت تعيشها تتأثرنفسيتها  أن إذ؛ ما جتعل شخصيتها معقدة وغامضة

  حضور  تكون ذات حبيث؛ باهتمامه تأثرستكون الشخصية ذات أمهية كبريه لدى السارد فت أنكذلك البد        
                                                           

، 1999 ، 2ط ، القاهرة ، اهليئة العامة لقصور الثقافة  ، تر: صالح رزق ، مدخل إىل تقنيات التفسري ، كل:قراءة يف الروايةن) روجر.ب هي1
  . 229ص

  .228ص ، نفسه املرجع) 2
 .218ص، نفسه)املرجع 3
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  ن اإلنسان بطبيعتهما بالنسبة للغموض فهو ما جيعل القارئ يهتم بالشخصية أل، أيف الرواية ةعالي ةطاغي ومكان

   .وحلها ألغازهافك  الاو حم إليهاب فينجذ، تثريه األشياء الغامضة

   1آليت:كا-ةعز وهذا حسب ما يقوله حممد بو -يسيةن جنمل مميزات الشخصية الرئأ ناميكنوبشكل مبسط        

  .وال تبقى على صوره ثابتة، حداث وتناميهامتغرية: تتغري حسب تطور األ - 

 :املتناقضات اخلهاد وتتصارع يف، ا تتحكم فيها دوافع نفسية متناقضةفعاهلا وسلوكهأ أن ويقصد بذلكركبة:م- 

  والضعف  ةالقو ، والفشل التفوق، والعجز صراراإل، اجلد واهلزل

  دينامية، وغامضة ةمعقد- 

  .دوار حامسة يف جمرى احلكيأتقوم بو ، واإلقناع دهاشعلى اإل هلا القدرة - 

 اتوال تشرتك فيها الشخصي، وحدها لشخصية الرئيسيةبا مميزات ضرورية وخاصةتعترب هذه املميزات       

يف هاما دورا أدت وع شخصياا اليت تنب لفحت فإا، اليت بني أيدينا- اليمامة ةوحش- أما بالنسبة للرواية  األخرى

  :يف ما يلي تمتثلوقد  الرواية

  :حمامة*

ة يف عملي ةر وابن بطوطتناوب مع كل من ميامه وزهات أاكما ،  يف الرواية ةحموري ةشخصيكمحامة   جسدت

   .خبارالسرد واإل

مل تكف عن  الذي، واملطالعة خاصة كتاب طوق احلمامة  ةحمبه للقراء، الكالم ةقليل، هادئة ةشخصيتعترب 

وهلذا ، ةال تربطها قيود وال عائل، خطارمتماسكة تواجه كل ما يعرتضها من مشاكل وأ ةكما أا شخصي،  قراءته

 ةمحام أنا" :وجند ذلك يف قوهلا، ةحمدد ةوليس له وجه خرآ إىلعرفت نفسها بالطائر احلر الذي ينتقل من مكان 

كالمها   الشحن ر يف باخرةافعند التقائها بزه؛ 2"السمطري حر طري املنايف قدري كقدر زهار الذي اختار يل هذا ا

 إىلأو كيلني  ك تغري امسها من جاكلنيبذل، احىت ال يتم التعرف عليهم امسائهمتغيري أ ااقرتحف، كان فارا من بلده
                                                           

 .60-58ص، )ينظر:حممد بوعزة :حتليل النص السردي"تقنيات ومفاهيم" 1
 .95ص ، ) الرواية2
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 ةعشيق الفرنسية إىل املرأة  ةقد مسيت جاكلني نسبو ، هذا االسم يليق ا ويعرب عنها أنيث ارتأى حب، محامة

جدي امسا هو اسم عشيقته  ليحملين، ذلك اجلبل جبل النواصر ولدت رأسعلى " وذلك حسب قوهلا، جدها

محله يف أ وهو االسم الذي مساين جاكلني، ظلت كالعطش يف حلقه قدو ، هر أبيهاقاليت هربت من ، الفرنسية

  .هايتذكر حىت ذا االسم  تهفيدحجلاكلني الفرنسية جعله يقوم بتسمية  داجلفحب ، 1"لرمسيةا وراقيأ

 أن عرف"أ :وجند ذلك يف تصرفاا وتفكريها فقد اعرتفت بذلك يف قوهلا، كذلك بالقوة واجلرأة  ةمتتاز محام      

تفقد رزانتها  ا ملأ إال ةختها يامنأ فرغم وفات ،2"كل بكاء  بكائي كان فوقن أ عن يل قلبا قويا مأزهار يدرك 

جتابه الصعاب  ةالشخصي ةقوي ةجعل منها فتا، ةوحيد وعيشها، وهجرا من موطنها، اليت عاشتها احلياةف، تزااوا

لى ع ةشهدت ميامقد و ، الصعبةا حتسن التصرف يف املواقف ذ أإ؛ متتاز بالذكاء والفطنة أاكما ،  اشى شيئوال خت

تغيري احلقائق  إىلها وصل ا ؤ كاذ ف، 3"لمت منطق الطري من فريد العطارا تعمنكأ،  ةذكي ةفتا ةمحام" :ذلك بقوهلا

وال ننسى ثقتها بنفسها اليت جعلت من األكذوبة حقيقة ، قريتهاأهل  داعوبذلك متكنت من خ، هاالئممبا ي

فقام  )جدهاة عشيق(فتاة فرنسية إىلوالذي ينسب ، بسبب امسها دتعرضت لالنتقا ةفعندما كانت صغري ، وواقع

، ونسبا أصال مسهامتنح ال أن ارتأت الطفلة الصغرية، تقبال يف وسطهموحىت يالقي ، كيلني إىلجدها بتغيريه 

، عذبا النهار باردا بل ثلجويف ، غاليا بل، ل ساخنايسيل ماؤها يف اللي "إا اسم عني فوارةةعني فوار لفجعلته يرمز 

ستعمرين ن ال خيرج حملاربه الفرنسيني واملكا(...)مري عبد القادر ه العني عند سفح جبل ولد فيه األتوجد هذ

، معىن اسم كيلنيهذا  هو صبح أوذا ، 4"...شرب منها مجيع جندهو شرب هو من هذه العني  إذا إال، واألتراك

االسم  أصل صبح يصدق شروحات حفيدته ونسيأي اجلد الذ اسم جاكلني وخاصة ومرور الوقت نس معف

  .ومنذ ذلك الوقت أصبحت تلك العني تسمى بكيلني، التسميةو 

                                                           

 .98ص ،) الرواية1
  .34ص، ) الرواية2
 .67ص ،) الرواية3
 .99ص، ) الرواية4
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 بل ةمثقفة فتا ةمحام أخيت"إخوامن  اوعي أكثرورمبا هذا ما جعلها ، ةثقافتها الواسعبكذلك   ةمتتاز محام       

املطاحن  ةحماسب يف شرك ةواشتغلت معاون ةالعربي ةقد خترجت من قسم اللغفهي ، 1ة"جامعين هلا شهادات أو 

 الباخرة تو قد فرت وركب، ا للعملبعد تسعه شهور من دخوهل ةرئيسي ةمث رقيت اىل حماسب، خابز يف دمشقوامل

صييب يام من تنبعد ثالثة أ"، عنها ارغم الزواج اطافها و كان يريد اخت  ألنه؛ هاقيتالذي قام برت  ولؤ املسبسبب 

باقات ورد متأل مكتيب كل (...)ال تنقطع ةمكاملات هاتفي)...(امكاملات املسؤول الذي زارن بدأت

 عين... قدمت شهادة ويتزوجين غصبا نه سيخطفينأوحني عرفت )...(قنينات عطر يف جوارير املكتب)...(صباح

   .اإلجباريهربا من الزواج  ةالباخر على منت درت اوذا غ، 2"ركب الباخرةأ أن وقررت، املدير العام إىلمرض 

تجنب فرئ فرصه ختيل مالحمها بل ترك للقا، فلم يتعمق الكاتب يف وصفها، شكلها اخلارجي ةمن ناحي أما

ا متتاز بغموضها ومجاهلا إذ أ؛ هي امرأة فاتنةحوهلا ف الشخصيات أراءمن خالل و ، الوصف ةعمليالتدقيق يف 

 إذوهي تتحدث مع زهار ، يف البارة ول مر أل رآها ماذلك عند اعرتاف ابن بطوطة عندو جند ، رامللفت للنظ

 تعرف املكان كأمناو ، ن ترفع عينيهاأدون ، بله تشرب قهوا بسهو وشعر وحريةتقا اليت  ةالفاتن املرأة:"يقول

، إليهاابن بطوطة  أنظار تلفتأن اليت استطاعت  أا الوحيدة إال، الفتيات يف البار ةفعلى الرغم من كثر ، 3"جيدا

   .صداقتهم وسفرهم معا قد كان ذلك املكان هو بدايةو 

ى عل اخلانة اجلميلة إىلانتبه ة ول مر أل:"ةلباخر يف اما التقى ا وذلك عند، وجند كذلك زهار يصف مالحمها

، رزها ةالمح محامجذبت مقد ف؛ 4"منا سافرنا معا قبل هذا اللقاء العجيبأليفا كأو  اكان وجهها حادً ،  وجنتها

ن نه اعترب لقائه ا عجيبا وغريبا ألأ كما،  الطريق ةوحش حبيث أنسته؛ موضهاغ رغم ةومطمئن ةليفأوالذي اعتربها 

   .مها كان صدفه وصداقتهما كذلكءلقا

                                                           

 .63ص، ) الرواية1
 .102ص، ) الرواية2
 .70ص ،) الرواية3
 .90ص ،) الرواية4
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ابن بطوطة  أحببت:"قوهلا وذلك يف، بها البن بطوطةحب اعرتفت، أثناء سرد محامة لألحداث اليت مرت ا 

عن شارل  ، حكايته اجلميلة والساحرة تلك الليلة، رضيةاأل ةالكر (...)عاشق وردنه شاعر تروباإ، وىلمن الليلة األ

لوال العهد بيين وبني (...) هي اليت هيجت قليب ، مالطا عين جزيرةأ، لفرسان القدس اجلزيرة كينت الذي سلم

احلكايات اليت كان حيكيها ابن ف؛ 1"من حكايات ابن بطوطةودخلت يف حكاية ، ت تركته على الفورزهار لكن

، ن تكون جزءا من هذه احلكاياتغب يف أها تر تجعلو ، ةثرت يف محامقد أ، واليت جيعل نفسه بطال فيها بطوطة

   .ولكن وعدها الذي قطعته مع زهار جعلها ترتاجع عن تلك الفكرة، وتكون أكثر قربا من ابن بطوطة

ىل ألنه سيذهب إ، ما يربك املسافر وجيعله متوتراالذي دائما و ، فرسبعدم خوفها من الا صرحت ما أك

إىل مكان هو مكاين  ةين عائدنأم أ نين مسافرةألعرف هل أفر ألنين ال ال خييفين الس:"مكان جديد وغريب فتقول

ريق نزل املركوب هذه الطأن مبجرد أ أقول، ةطائر  أو، قطار أو، يف حافلة، لما وجدت نفسي يف رحيلك،  صلياأل

وهذا ، جعلها جتهل مكاا األصلي، إىل آخرسفارها وهجرا من مكان فكثرت أ؛ 2"تشبه طريقا يف ذاكريت

  .رجلهالفتها ذاكرا واعتادا أأاليت  ديارها إىلتعود  هي منافكأ، جعلها ال تشعر بالغربة يف األماكن اليت تزورها

  :بن بطوطةا* 

 أمريب لقبذلك لو ، وهو يعد أول من سافر حول العامل، مكان إىليشتهر ابن بطوطة برتحاله من مكان   

دينا عبارة عن رحال يكتب يأاليت بني  أما شخصيته يف الرواية، اظم للشعريضا مؤرخ ونأ ويعترب، لني املسلمنياالرح

عدة  اشتغل، مواأل وميامة، محامةو ، يامنة ةخاص، من طرف اجلميع حمبوبة ةشخصي نهأكما ،  رحالته وعن مغامراته

أنطون اللبناين هو الذي علمين حرفة الصرافة بعد أن ، "كنت أشتغل صراف عملةأعمال منها صراف عملة 

 وأا مهنة تفتح على، وأعصاب باردة، ولكنها حتتاج إىل نفس طويل، مؤكدا أا مهنة رائعة، مارسها مث تركها

  كما أنه اشتغل كذلك يف جتارة احلشيش؛ إذ اختذ من سطح   3مهنة أخرى، ال تنفصل عنها وهي املخدرات "

                                                           

 .127ص، ) الرواية1
 .130ص ،) الرواية2
 .30ص، الرواية )3
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 ةجعل من صناع حبيث؛ 1"ةدتين عن ابن بطوطة عن مزارع احلشيش فوق السطوح الرتابيالبيت مركزا لزراعته "حت

  .مبتعدا بذلك عن حرفة الصرافة، احلشيش عمال جيين منه املال

 و أنواع العطور، املأكوالت أنواع وحيب، حيب اجلغرافيا"ن ابن بطوطة رجل إف ةوصف محامحسب و 

سواق خلف م يف األيكان يه،  ال يفهمها ن كانإوحيب اللغات حىت و ، نية الرائعةثوالديانات الو ، ءوالنسا، والبخور

ابن بطوطة كان (...)يام أ ةيف ثالثتعلمها في، سيقى ومقاطع الكالم الكثريةتسحره املو  ...يقاعات عجيبةإات بغل

شاف والتعلم كستحيب اال فابن بطوطة؛ 2"الذي جيعلنا نتحرر من قبة السماء اخلانقة أيضاحيب الكذب 

وهو كذلك يستخدم الكذب ، قصرية جدا ةنه يستطيع تعلم ما يريد يف فرت أ إذ؛ نه ميتاز بالذكاءأ كما،  واملوسيقى

  .يرتبطون حبكاياته اليت دائما ما يكون بطلها همعلجيف، هستمعيمحىت يغري مزاج 

 ةتعلم بقدر  ةروايشخصيات ال نأوجند ، لكل ما حيصل وال خيفى عليه خافية ةعامل ةشخصي عد ابن بطوطةي

حلظة ملات من  نه سكت عن حكايةألو  ةس ابن بطوطأكل شيء حمفوظ يف ر   ة: "وذلك يف قول محام ابن بطوطة

 نآلاضحك أ ن كنتيف اآل كي أعيش مرة  البلدانو  الرجال والنساء ةياحكي حأنا أضيق التنفس كان يقول يل 

رض أحياته على  نه يستعمل حكاياته حىت يعيش عده مرات وذلك عن طريق عيشأ إذ؛ 3"أجد هذا من احلكمة

   .والواقع وكذلك داخل حكاياته على الورق

ن أال ميكن "ر فتقول: احىت خيربها حبقيقة مقتل زه عند ابن بطوطة ابنتها أرسلتاليت  األمذلك ككما جند  

له ما يف ، الدومان أو، و زجنبارأ، أو السند، ولو كان يف اهلند، ن يعلم ابن بطوطةأيف القرية دون  حدأيغتال 

وهذا ؛ 4"يف جملدهدون ذلك  إذا الإحد أن يدفن أوال ميكن ، األماكن وبطون، وبطون الناس، بطون الكتب

، وكل ما حيصل يف البلد وتدوينه يف جملده، سراراخلبايا واأل ةمعرف يفابن بطوطة م على قدرة من األ اعرتاف صريح

   .هايقصدتن ذلك جمرد خرافات قامت بنسجها و أ أو
                                                           

 .24ص، ) الرواية1
 .128ص ،) الرواية2
 .17ص، ) الرواية3
 .61ص، ) الرواية4
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ض والقوة اليت شهدناها يف ولكن ذلك الغمو ، ةقويو ، غامضةو ، هادئة ةضا شخصيأي ة ابن بطوطيعتربو 

بعد  وذلك، طاملا اختبئ خلفهلالذي فسقط قناع القوة ، اندثرتسرعان ما ، املتزنةوعربت عنها تصرفاته ، الرواية

وجند ذلك يف ، ومتوتر حائر إىل شخصالقوي املهيب من ذلك الشخص  تحولابن بطوطة ي نرى إذ؛ زهار ةوفا

ويف ترتيب ، الصني اليت تعلم نسبها يف، ربهحكيمياء  ويف، وراق جملدهكان ابن بطوطة غارقا يف أ  "قول محامة 

قد  و ، ازهار آتاه كالصاعقة اليت مل حيسب حسا ةفخرب وفا؛ 1"ميأة من حري  أكثره كان حائرا قالمأ ةوقص وجتار 

مكبل  أنهب أحس وهلذا، عزيزا عليه انه فقد صديقأ ذإ؛ تشتت مشاعره وقوته ضعفه وبداية ةكانت هذه نقط

يف البحر على صدره فتوى  ةبه القري فرمت، على صديق ضيعهحزينا "كان إنقاذهستطع ي نه ملألوذلك ، وضعيف

 يكأ،  يف البحر دون دفنه يف قرب الئقرميه  إىل باإلضافة، فموته املفاجئ والطريقة اليت اغتيل ا؛ 2"ق جمزورةبعن

وذلك ، زهار ةبعد وفا إال مل نرى وندرك هذه الصداقة أننامن على الرغم ، ه وحزنهعمواج من زاد، عادي إنسان

  .ويفصل فيها ومل يتناول تلك العالقة إليها الكاتب مل يتطرق أن إذ؛ ابن بطوطة يناه عندأعن طريق احلزن الذي ر 

حدق ابن "قول محامة: فت هفقدان صديق بعد ةقد عرب الكاتب عن احلالة النفسية احملطمة البن بطوطو 

 بكاءو ، ال فرق بني بكاء الرجال(...) كيرجال يب أرى ةمر  ول...ألمث بكى بحرلا وججيدا يف م بطوطة

سقط بني ذراعي و ، كان جسده باردا،  حين فعانقته أن خفت، الشاطئيبكي ويضرب برجليه رمل  ...طفالاأل

الدموع كسالح هلا بل  فالرجل ليس كاملرأة اليت تستخدم، املألوففبكاء الرجل خروج عن ؛ 3"قد اارا كاجلبل

 راومكانه زه ةموهذا يدل على مدى قي، وأصعبهاشد حاالت احلزن أكان يف   إذا إاليبكي  بالعكس فهو ال

 فبكى، خيرجه من هذا الضغط الذي يتعرض له سوى البكاء نفذام أونه مل جيد متنفسا أ إذ؛ بالنسبة البن بطوطة

   .الذي رافقه يف مسريته واألملخرج كل القهر أكما مل يبكي من قبل و 

  حتتوي على األحداث اليت، ةحلمام ةقدمها ابن بطوط ةاليمامة هي عبارة عن خمطوط وحشةرواية  أنكما 
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 ومن ميأزهار ومن ى وما مسع مين ومن ما رأ بعد اإلهداء يبدأ بسرد هول"ا  وااقف اليت مر حصلت معهم واملو 

مجع فيها كل  ةهدي وكأا، ةحلمام هذه املخطوطة أهدىابن بطوطة  ةادر فقبل مغ؛ 1"ميامه ومن الطقشندي

  .وأفكارهمدليل يثبت وجودهم  وأ، اجلميع أسرارحتمل ة مذكر  كأا،  حصل معهم وعايشوهما

  زهار: *

كاتب وباحث يف الشعر ،  صحفي"والذي يعرف بأنه:نه مجال الدين زعيرت بأكتشف فيما بعد نالذي و 

؛ 2"حونعاشق للشعر املل، قيطون وبن، وحممد بلخري، وابن كريو، إبراهيممصطفى بن  ألشعار عاشق، الشعيب

  - .اليمامةوحشة -الزاوي يف روايته  أمنياليت استعان ا  برز الشخصيات الواقعيةأمن يعد وهو 

؛ للميالد 1959الدي يف سنة من بهجرتين احلرب  (...)امسي زهار:"بقوله يعرف زهار بنفسه يف الرواية

كان ،  ةاملنصور  على مشارفالكرز  اتشجر  وغرست، ولدتوفيها ، حببتهاأترك تلمسان اليت أن أحيث كان علي 

تابع للحرب ضد النصار  جيش األومنظم يف، نين شيوعيأل؛ فتوى بقتلي خوةاألصدر أ أنبعد خرج أن أعلي 

 ةفبعد ركوب مجال الدين زعيرت باخر ؛ 3"مع الطاهر الغمري ةالتعاطف الدولي ةوراء محل وأنين، يالفرنس املستعمر

 هخنراطإل وذلك، رأسهباليت ترغب  خوةاألالذي بقي كدرع حيميه من ، رافمنحته اسم زه، ةمامحب لقائهالشحن و 

، امسه احلقيقي وهويته ياديد خمف أو، ن يعيش بدون خوفأوبذلك استطاع ، مصاحلها هوديد، يف السياسة

 وهوأرغم هلروبهرفاقه هم من دبروا  أن حبيث؛ قلبه مازال مرتبطا مبدينته اليت تركها جمربا أن إالالرغم من ذلك  لىوع

 فأثناء، ن هذا هو احلل الوحيد لنجاتهأنه اقتنع بأ إال ةرغم رفضه ذلك يف البداي، لى حياتهعلى ذلك حفاظا ع

  تلمسان مصلوبة هناك خرجت خملفا "قائال:  سى واشتياقأتلمسان يف حزن و  ةحتدث عن مدين، مر بهسرده ملا 

 أمييضا تركت أهناك ، وشبايب تركت مقربتنا والشوارع اليت فيها بعثرت طفوليت، احلنايةن وسهل غما بني جبل بود

وكنا  منا واحببناهم وكانأسبان والطليان الذين تركتها للجريان من املسلمني واإل، الال حدو بنت عمران املليح
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حتضاا اإال أن تركها وعدم رؤيتها أو ، وبني أناس طيبني ويعتنون ا، يف أمانفعلى الرغم من كون أمه ؛ 1"منهم

 إذ أنه خري بني اهلروب وعيش حياة، وكذلك التخلي عن املدينة اليت عاش فيها طفولته مل يكن باألمر السهل أبدا

جعله بني  وهذا ما، نتظار املوتاالبقاء بني أهله وأصدقائه خبوف يف الغريب والضائع يف مكان جمهول أو 

  .فالثورة هجرته وأبعدته عن اجلميع ،اختيارين أحالمها مر

شعر باملسؤولية يف الغرفة  نه وبعد لقائه حبمامةأ ذإ، الكاتب زهار صورة الرجل الشهم واحملب للخري أعطى

فتخرج ، لكين أخاف مغادرة الغرفة، أرغب يف الصعود إىل سطح الباخرة..أنا سعيد ألنين لست وحيدا"اجتاهها 

 االعتناءكما أنه مل يكف عن ،  اأي عالقة تربطه  وجود محايتها على الرغم من عدم فقد أراد؛ 2"املرأة أو متوت

، اء الذي كان خفيفا ورقيقادفدفتها بالغط، مغلقة النافذة أنكدت من أت"دل على لطفه: والذي ي، ا ومساعدا

مل يستغلها  فهو، ملست فيه الطيبة والنبل أاإذ  به  تثق ةوهذا ما جعل محام، 3"كل هذا الربد يف اخلارج  ال يصد

غري  ويكون شخص ثقيال  أن وأ، خرينإزعاج اآلنه ال جيب أ كما،  بل محاها من اجلميع ومن نفسه كذلك

تقول  ةكانت احللبي،  نفسي إزعاجيف حىت حلق يل ا ليس، غريي أزعج أن أريدال  أنا":فنجده يقول، مرغوب فيه

 حماوالت  فعلى الرغم من؛ 4"..اإلزعاج حق اإلنسان يف احلياةخرينآل اإزعاجال تعرف  ألنكمزعج  أنت:يل

وعدم اإلساءة احرتام خصوصيات الناس ومشاعرهم  نأ ارتأىنه بقي حمافظا على صفاته فقد أ إالتغيريه  احللبية

   .فضلإليهم هو التصرف األ

  انتهت مبوت زهار وهويتوال، بعد ابن بطوطةفيما  اإليهموالذي انضم  ةزهار ومحام ةت رحلومن هنا بدأ       

فعلى الرغم من ، وذلك برصاص خادع انتظره مخسة وثالثني سنة، قتل وسلم روحه هناك إذ، أمهيرتحم على قرب 

  زهار...أكثر من مخسة وثالثني سنةمن البحث عنه حىت متكنوا منه " امرور كل هذا الزمن إال أن األخوة مل  ييأسو 
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؛ فاشتياقه لوالدته وحزنه على فراقها، جعله 1تنفيذ حكم اإلعدام فيك..يف املقربة كانت فرصتهم"وهم ينتظرون 

 يتجاهل اخلطر الذي حييط به، فبقي يزور قربها كل مجعة ليرتحم عليها فاغتالته بذلك أيادي الغدر وأزهقت روحه

  .على قربها

  :ةيامن*

هجرها زوجها هي  نأنس هلا بعد أاليت تبحث عن  ةوالضعيف وهي متثل املرأة الوحيدة، ةقي يامسينامسها احلقي

وحدا اختذت من وحىت رب من حزا و ، والدا ةاالعتناء م مبساعدو ت برتبيتهم قامف، وأطفاهلا الثالثة

 إذ أن، ويؤديها، ر عليهايؤث أصبح الذيو ، واهلروب من الواقع، واحلشيش سبيال للنسيان حكايات ابن بطوطة

خيت أكانت "الكحل  إىلت ألتجا تقوم بإخفائه وحىت، يف عينيها ار يظهرفالص أوبد، ت ترتاجعأصحتها بد

،  شقنديطال الذي اشرتته من، األصيليراين يف استعمال الكحل اإل ملبالغةبان ختفي صفار عينيها عبثا أحتاول 

، امر ائيا فيهو يطفئ النف، ؤالبؤب إىلة كحلها زينبه ن ينزلق الوتد القصيب الذي تنظم أختاف دائما من  تكان

أو مينعوها  إال أم ملاحلشيش  اتناوهلبمعرفتهم  مفرغ؛ 2ا"جتتاح مفاصله ةخفيف ةر برجفتشع بدأت أا خاصة

ومل ، شيش يف السطحتتناول احل أخيتن أتعلم  أميكانت "وفاا  إىليف النهاية والذي أذى ، يوقفوها عن ذلك

بت يف ذلك واليت نس خرآ رأيهلا  ميامةلكن ، 3"وأن عمرها قصرية راحل أاتدرك منا كانت وكأ، هاعتستطع من

  ن تغتال أميكن  حكايته عن األكرانية ":اثرت فيها وذلك بقوهلأاليت  حكايات ابن بطوطة أختها هي سبب موت

  النفسية وتفاقمها مما  أدى إىل تدهور حالتها جدا وحساسة ةعاطفي ةفبحكم كوا فتا؛ 4"حساسة مثل أخيت ةفتا

  .سبب هلا جرحا داخليا عميقا تسبب يف موا

  :مألا*
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 ويامنة كبنات هلا ةوميام ةمن محامربت كل  أا حبيث؛ ةس العائلأور  ةاحلاضن أةاملر ة:وايم يف الر متثل األ      

ميامة:  قولوجند ذلك يف ، نتربطها  ةوجود عالق معلى الرغم من عد، واحدحتت سقف  هنومجعت واعتنت ن

 ةعاشق ةومحام، ةيامن ةواملرحوم، ةميام أنا:ةمربيتنا حنن الثالث، ياحلاج ميمون كواك ةوليست زوج أمي بأاشعرت "

حىت ، ةعائل أصبحوا أم إالدم  ةفرغم عدم وجود عالق، م ببناااأل ةعالقتهن كعالق أصبحتفبهذا ؛ 1"رازه

 وحتب اللباس ، كل اجليدحتب األ"ة اليت تسرد وتصف والدا :وذلك يف قول ميام، تكرههما و ا حتبه مم يعلمون أ

 أياموهي تصوم كل ..صالا اليت ال ترتكها بحتة..وحتب شرب الشاي يف كؤوس مذهب، وحتب احلفل، نيقاأل

  .السرد ةم وكفى طول عمليالكاتب مل يتطرق المسها بل منحها اسم األ كما أن،  2"شهر رمضان

تعجبين ة: "كقول محام،  بذكر بعض من مالحمها ىوصف دقيق هلا بل اكتف إىلالكاتب كذلك  قمل يتطر       

لكنها ، هاكانت تضحك مبلء فمها حىت يربز ذهب ضرسة  يف البداي، ةيفتلمع ضرسها الذهب، مي حني تضحكأ

   .3"لفم يضحك أنثوياعوجاج مجيل  ادةفاحتفظت بع، سيت ضرسها وذهب فمهامع مرور الزمن ن

ما منح جوا من ، ع النظاراتشكلها عندما تض ةخاصو ، ةالبهجو  ةهي مصدر احليا ةرواييف هذه ال مفاأل

كانت تسقط من على ،  للضحك ةمثري  ةتلك النظار ب وهي، على الرغم من حزا أميكانت :"يف املنزل ةاحليوي

صبح شكل أفارتاحت و ، ىل عنقهاإبشريط حريري جعلتها تربطها  حيلة تن اكتشفأىل إ ةنفها كل حلظأ نبةر أ

أصبحت تبدو فبعد أن كانت تبدو غريبة ا ، 4"غري مثري للضحك بعد شهر تقريباو مقبوال وعاديا  ةبالنظار  أمي

 خروجه–وقد قام الكاتب بوصف شكل األم وهي تصارع نظارا ، فال يستأنسون إال إذا وضعتها، غريبة بدوا

فصور لنا األم ، حىت خيرج القارئ من ذلك اجلو املشحون واحلزين الذي كانت تعيشه العائلة - عن األحداث

  بطريقة مضحكة وذلك حىت يضفي شيئا من املتعة.
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، منزهلا الزيتون اليت يف حوش ةعلى استغالل شجر  ةم كذلك حبنكتها وخربا اليت جعلتها قادر وتتميز األ      

 ول يستعملالكيس األكيسان من الزيتون " ا تستعملأذ إ، اهلا ولعائلته ةومفيد ةشياء كثري أفتستخدمها يف 

 كما تستعمل)...(حيث تستخرج منه أمي دلوين من زيت الزيتون الصايف تستعمل دواء جلميع اآلالم  للعصر

؛ تصربه بطريقة رائعةأما الكيس الثاين فكانت ، ولذهن شعر الرأس خوفا من الشيب، لعجن مسيد خبز املخلع

تعرفها إال  مث متلح وختلل بالليمون مث يوضع الكيس بزيتونة املعاجل (...)ملدة طويلة ال، حيث جترح كل حبة زيتون

  .1"أمي

بقيت ا أذ إابنتها  ةمحاي ةم يف البدايكان هدف األ،  ةىل السطح للقاء ابن بطوطإ ةمناد يوعند صعو       

جتلس  فأصبحت، ةسقطت يف حب حكايات ابن بطوط ةايولكنها يف النه، اما وعلى حديثهمعليه تنصتت

 نتظرت، السور أسفلتجلس عليه لكانت تضع جلد خروف   أمي أن "أعرفحكاياته إىلحتت السور لتستمع 

عن  ةبعيد وأماكنعوامل  إىلحكاياته جعلتها تسافر  أن إذ؛ 2"من الشرق والغرب ةالقادم ةزخات احلكاي سقوط

 ةمناي ةفبعد وفا، هلا أ ومؤنساملج–كما فعل بناا –ه فجعلت من حكايات، تعيشهااليت  عن الوحدةاقع الو 

دفع  ىسو  المل جتد ح...زهار ةوبعد وفا، ن السطحسبب يف سقوط احلكايات مال وهوجودها  أنم األ أدركت

 وذلك لقول، جمددا حلكاياتهستماع كذلك لالو ، ت زهارو حيث مكان ابن بطوطة ملعرفة سبب م؛ يهإل ةميام

ملا  ةا تعطي املسؤوليأذ إ؛ 3"أخيتت نن دفأهذا الذي سيحصل الحقا بعد  كل  إىلهي اليت دفعتين  أمي:"ميامة

  .لسطحإىل اتها للذهاب عسيحصل لوالدا اليت دف

من وجودها  أتضايق أنينمي على الرغم من أهي هكذا "مان واحلب مصدر األ، بالنسبة لبناا األموتعترب       

؛ 4"ذا ما فقداإفكر مرات يف مدى وحديت وظلميت إال أنين أ، يلظل ظل، ويف كل فضاء،  كل مكاناملوجود يف
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، القلب ويشعره بالبهجة يوحيي، ةالظلمالنور الذي يضيء  قىا تبأ الإ، الدائمووجودها على الرغم من تدخلها ف

   .ليمامة احلائط والسد املنيع الذي حيميهن فهي بالنسبة

حي باجلنون أو بالسعادة و إذ أن تصرفاا ت ؛األم يف الرواية منعطفا آخر بعد مغادرة محامة وابن بطوطة ذتتخ

وهو الصوت الذي دفنته منذ وفاة أيب ، تغين يف صخب "فجأة أخرجت أمي صوا عالياو فبدأت ترقص ، الكبرية

ار سبحان اهللا ط، وبيين بني محامة تارة أخرى، تتحدث فتخلط بيين بني يامنة تارة -أيبعلى كل هو ليس –

وأقالمه وحمربته ، مدونته ومن، أمي يف هذا اجلنون تبدو يل ألول مرة متحررة من سجن ابن بطوطة، عقلها

   .ا حتررت من القيود اليت كبلتها وجعلتها تعاين يف صمتفكأ1"وحكاياته 

  يمامة:*

جيء ا ، ةمحامة بري، ميامة طائر، حكاية ةميام :"ابن بطوطة وذلك بقول، ا من سطيف يءجة فتا هي  

ىل هناك  إهاجرت ل ب، كواكي احلاج ميمون ةلعائ لأصمل تكن من يمامة ف، 2"ةالفوار  من سطيف من ساحة

  .كطائر بري

وهذا ما جعلها ، جسااتو ذاكرا و حبيث تقوم بكشف خبايا ؛ السرد عملية كرب يفتشغل ميامة احليز األ

، هاؤاور ، خواطرها تكشف لنا عن مدى تفكريها املعقد فعندما تقوم بسرد، بة وغري مستقرةمضطر  كامرأةتظهر لنا  

ابن حبكايات  لسطح لتنعممكاا يف ا تأخذ أن قررت، يامنة أختهان توفيت أفبعد ، ونظرياا املتعددة واملختلفة

ت سقف وضعت اجلميع حت وأثناء ذلك أاذ إ، وفاا إىل أدىعن السبب الذي  تساؤالا املستمرة عبطوطة م

يامنة كانت تعرف ذلك فماتت ..خيتأكثر مما حيكي ألمي حيكي أل كان  نهأقول مرات أ:"فنراها تقول، االام

والذي ، 3"األسفلىل إ وجتذبه، شيئا فشيئا ةتسرق منها ابن بطوط بدأت أاشعرت  ألا؛ ميبسرها وكرهها أل

وكذلك اخلوف على فقدان ، والكره ةبسبب الغري ، قلب ابنتها أضعفتاليت  األميامنة كان سببه  ةوفا أند به صتق
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هي  ةالغري : "وذلك بقوهلا، فندق مالطا يفاليت تعرف عليها  األوكرانية إىل مراألمث حتول ، منها هذفتأخابن بطوطة 

ها من املتنيب سرقاليت  يف جملده عنها بتلك اللغة ةن بطوطوما سجله اب، كرانية هي السبباألوفا ل، اليت قتلتها

  .1"برحيلها وهو الذي عجل

  (...)أخيت قتلأمي هي اليت ساعدت على :"أمها بقوهلا االام إىل أصبعتوجيه  أعادتن أولكنها ما فتئت 

أا خر حىت ل يف حتليالا وشكوكها من شخص آلتنتق فيمامة، 2"حمربته ةومنظف ابن بطوطة ةليست سوى حارس

مشي  ةفقد حاسأنا لست الدوتشي مل أ، اتلالق ةعرف جيدا رائحأو  مرأةانا أ:"زهار بقتل امت ابن بطوطة

و يسمع منها ، كي ينام حبجرها ةقتله كي خيلو له اجلو حبمام، ابن بطوطة إالزهار ما هو  قتللذي ن اإ، األنثوية

يف  أدخلتنان أوبعد ، رمت كل هذه االستنتاجات والتحليالت أنولكنها بعد ، 3"كتاا طوق احلمامةحكايات  

ها ال تقتل لكن اجلنسيتني ها الناعمتنييبيد ةمحام، ةال يقتل ذباب ابن بطوطة: "نأإىل  وصلت، أيضاالشك  ةحال

يكون قد رماه يف البحر قبل  أنفشى سرا كان من املفروض أ أمهر وهو يبحث عن قرب ن زها...إالرجالتأكل 

احلكايات اليت جتعل  إذ ينسج؛ حد فكل ما يفعله هو احلكيأال يؤدي  ةفابن بطوط؛ 4"النزول يف فندق مالطا

  .سيطر على قلوب الرجال وتوقعهم يف شباكهات ةما محامأ، غوايتهااجلميع يقع يف 

ميكن كيف ":ليها إجذبه  ةت تفكر يف كيفيأفبد، ةتستويل على ابن بطوطن أ ةدت ميامراأ ةيامن ةبعد وفا

تقمص أ أن يعل، سرق ا قلب ابن بطوطةأاليت  ةفكرت يف الطريق )...(وقلب كلبه  ةطكل قلب ابن بطو آ أن

جنون  أمن هنا بدو ، 5"...كالمها ةدفن ميامة وأعود يف جلدها ومشيتها وضحكتها وطريقأ نأ، ةمناي ةشخصي

تستطيع خداع  حىت، قلدا يف كل شيءو فتقمصت شخصية أختها  بصريا  تأعم ةبابن بطوطفرغبتها  ميامة

، رها خفيةو حيث أصبحت تز ، من قرب ميامة مكانا هلا اختذتولكنها مل تكتفي بذلك بل ، الكلب وابن بطوطة
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 فقد... هاكلفآ أخيت قوم بنبش قربأكانت ختاف مين   ميأ "هاا منها ومن حماولتها لنبش قرب خافت والد حىت

اختالق قصة  إىل ادفع والد ةجنون ميامف؛ 1"أمي قشقندي فهي اختالالط ةحكاي ام..أفكرت يف ذلك فعال

   .هلا ةنه يعيد احلياأ انظا ها ويتزوجهتثن ينبش قربها حىت يسرق جأي يريد الذ، الطشقندي

 عن طريق وذلك، يامنة وخداع اجلميعلحتويل نفسها  تؤمن بأا تستطيع  هاتجعل ةيف ابن بطوط ةميام ةبرغف

، ةكامل أخيتستعيد أن أعلي  ةالليل هذه" :وذلك يف قوهلا، ةكامل ةها بصور قربها حىت تتقمصعلى شاهدة  النوم

ولون ، وشكلها حنجرا ةبتفوق استعادو ستطيع أ هاكنت على قرب (...)ال بالنوم عند شاهدة قربها إلن يكون 

كانت ،  وعلى الرغم من الغرية البادية على عينيها ن تتكلمأا دون فرراها تنظر يل من حأ كنت،  عينيها ورائحتها

مة فيما، هائمن ذكا ةليها وتشعر بالغري إتنظر  أختها بأنت أفلشدة هوسها وجنوا ي؛ 2"معجبة يب وبذكائي 

 ة ال متت للعقل بصلواليت ةفعال الطائشوهذه األ، صدقهايافات و باخلر والذي يؤمن ، ةمتثل النوع انون يف الرواي

  .حشةومشت يف طريق الفا ةء اليت وضعتها القريطوط احلمرافهي قد تعدت اخل، ىل رميها يف النارإهي ما تؤدي 

  ة:لشخصيات الثانويا - 2

يف  أمهيتهافلها ، منهان ختلو أ ي روايةوال ميكن أل، للرئيسية ةية شخصيات مساعدتعد الشخصيات الثانو 

 عوامل كشف عن ماإ: "ري فتكونتسري ضمن مستوى واحد ال تتغ وغالبا ما تكون غري نامية، الروائيالنص 

تلقي الضوء عليها  أا وتنطق بامسها فوق، ما تتبع هلا وتدور يف فلكهاإوتعديل سلوكها و  الشخصية املركزية

فهي ختلق يف ، ال تنكر يف العمل الروائي مهيةأن هذه الشخصيات الثانوية هلا أظ فنالح؛ 3"بعادهاأوتكشف 

اليت  صية الثانوية هي الشخصية املساندةالشخ " :نأحدهم يف هذا أيقول ف، تثري احليويةو ، الصراع األحيانبعض 

من  الإال يتم  الروايةالصورة الدرامية داخل ف، بالغ رسالتهإوقدرته على ، ونكهته، روائي حيويتهتعطي للعمل ال
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ن ألذلك ال ينبغي علينا التقليل من ش؛ 1"ومعناه ذروتهاليت تعطي للصراع  ةالشخصيات الثانويخالل حتريك 

ثرا من أقل أن كانت إو ، حيوية الرواية ةن هلا دورا بارزا يف تقويأل؛ الدرس والتحليليف  الشخصية الثانوية

  :جند اليمامة وحشةيف رواية  ةالثانوية املتواجدالشخصيات ومن .الرئيسية الشخصية

  :1فاطمة*

  ه من خرجو أو ، خذوا جثمان الشهيدأنتظار ملا اإلة ، قصرية، التقى ا الراوي يف قاعفتاة متماسكة و صلبة  

على الرغم من جسدها الصغري بقامتها املبالغة يف  ةوصلب متماسكة ةفتا، توزع فاطمة منشورا:"الصالون فيقول

 أاخرى اليت تقوم ا سواء يفصل يف األعمال األخرى عنها ومل معلومات أ أيراوي هنا مل يعطي الف؛ 2"رالقص

 منشورات ةموزع

  :الشيخ نونة*

يقرأ الشعر  الشيخ نونة:"عنه فيقول الراويحضر املطار لريى ويودع اجلثة آلخر مرة قبل أن تدفن شيخ 

، طورهاوع، ونسائها، هائقصيدة عن سباع وهران وأحيا، ويبكي يقرأ قصيدة سقطت من بستان ابن مرمي، بالعامية

سبيال  فاختذه، إذ أن هذا الشيخ مل جيد حال إلفراغ حزنه وآالمه سوى الشعر؛ 3ا"وانكسارا، وزهوها، وخيلها

  للتعبري عن دواخله فنراه يبكي ويرثي هذا الشهيد 

  :زبيدة*

يرتفع صوت امرأة "حمرتقة األحشاء يقول الراوي عنها: ، ةققرحة عفوية كبرية كاهلاوية السحيامرأة شجاعة هلا 

  زبيدة كانت تتكلم متدح العائد  أاأدركت ، دون أن أميزها وسط اخللق املتجمع، شجاعة، حمرتقة األحشاء

  يدة امرأة بقرحة كبرية وعفويةـا زب؟إدة ـكيف ميكن للبكاء أن يكون قصي،  وتبكي من بقي من النساء والرجال
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  الصفات اخلارجية أو الداخلية. ناحيةخرى ال من الراوي هنا مل يعطي هلا أي صفات أف؛ 1"ةقحيكاهلاوية الس

  : 2فاطمة *

 ،كانت تبكي لتفرغ ما يف قلبها من حب ورعب وشجاعة،  مسرألون ، صحراوية شخصية ذات مالمح

، مبالمح صحراوية، فاطمة أخرى، .. ليست فاطمة اليت كانت توزع املنشور.فاطمة: "ويقول الراوي عنها كذلك

  2"تفرغ ما يف قلبها من حب ورعب وشجاعة، ىل كامريا التلفزةإتبكي حبرقة وتتحدث بعنف ، مسرأ ونول

 :فضيلة* 

 وقد كانت مثل الفهدة الشرسة ولكن بسبب احلادث الذي وقع، امرأة أيضا كانت يف قاعة االنتظار

هاهي منكسرة ، شرسة ةفضيلة اليت كانت عيوا كعيون فهذ:"أصبحت منكسرة وفقدت عقلها يقول الراوي عنها

ه هناك من جن جنونن أ حيث؛ ةتركت النفوس منكسر  رب قدفاحل؛ 3"يان عميقذهل استسلمتف، وفقدت عقلها

  يراليت يعيشها يف واقعه املر  األحداثب نه مل يستوعأل

  : المضيفة*

وا مليء باحلسرة كان ص،  احرار ةعند ارتفاع درج امبساعد تقوم، محامةسافر فيها تاليت  تعمل يف الطائرة

صوت مضيفه هو األخر مليء باحلسرة ، الطائرة إقالعتعلن اقرتاب موعد  املضيفة"واحلرية ملا حدث للرجل املتويف 

 فقد كانت املضيفة ،4"مث تدفئين بغطاءتسعفين املضيفة بقرص اسربين ، شعر بربد يستقر يف العظام(...)أواحلرية

  ا.مرضه أثناء محامةمن تصرفاا مع  استنتجناهوهذا ما ، ةلطيف ةفتا

  :نديشقالط*  

 ةلبيض املسلوق بامللح والكمون خاصا أكل حيب، اللوز واخلوخ كان حمب للشمس الذي تنور،  بائع متجول

اإلسالم بعد خنت ودخل ، ة اإلسالميةلوالعنز لغري ذوي امل تبيع اخلنزير وهو مسيحي جاء من مزرعة، بيض احلجل
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 محامة:   قولت ،حضره تاجر كبري عند قدومه من الصنيأ من طشقند، ةالثالث باألخوات تقائهالو  ىل القريةإايء 

وهو ، كرب من طشقندالتاجر املتجول جاء به التاجر األن هذا الشاب أ رابعتنا وأمي عرفنا يف ما بعد حنن الثالثة"

بيع بضاعته  ةمانأكل و أ:"يتكاآلمحامة   ذكرهاتعمال أ ةندي عدللطشقأن حيث ؛ 1"يف طريق عودته من الصني

، روراق سجل كبري مغلف جبلد خنزيأمبيعاته وديونه على  ةقائمو ، بائنهز  ةيسجل قائم، زيد من مثاين سنواتأمنذ 

ل فالطشقندي رج؛ 2"مواتاأل حياء بدفع ديوناأل ةيف مطالب ال يرتدديف السنة...ة واحد ةال مر إ نه ال يغري الدفرتإ

  .مواتبالديون اليت على األ ةيف املطالب ةحد خاصأوال يهمه ، جدي يف عمله

غلب أ أن إذذلك نادرا  حيدث، كان الطشقندي جييء قريتنا يركب بغلته  "راكبا بغلته ةىل القريإيت كان يأو      

يت أمنا يإ، وال يعيش فيها، للقرية يوميايت أالطشقندي مل يكن ي نأي أ؛ 3"كان يسحبها من حزام رسنها املرات

حب :"سحداهنإ وقد قالت عنه، لنادرة إلحدى الفتياتحد الفناجني اأ ىعطأنه أ حيث؛ جللب بضاعته فقط

سحب فنجان عجيبا من ، ال قليال قليالإ حدا وال يتكلم العربية والرببريةأي ال يشبه له والذ لالشاب الذي ال شك

فهنا ؛ 4"ياه مث مضى يف غبار الطريقإ منحين، ن يسحب لسانه من فمهأدون  ةاخلرج من فوق البغل ةمق دفع

ا مل يتحدث مع الفتيات ومل ينطق هلذ، جنيبأمن بلد  ألنه؛ والرببريةال جييد اللغتني العربية  الطشقنديبأن عرفنا 

  .يشبه أحدا فاكتفت بقوهلا بأنه بال شكل وبأنه ال، كما أا مل تعِط مالحما واضحة له،  ي كلمةأ

طشقندي يبدو يل الكان  من هذا العلو" :ثناء عمليه اخلتانأمن بعيد  الفتيات وهي تراقبه إحدىوقد قالت 

حداث بكل األ فرأتتراقبه من فوق السطح  ة كانتفالفتا؛ 5"فطسنفه األأمن طوله القصري املتناسب ما  قصرأ

فقد  ، 6"الطشقندي ييناخلوف واضح يف ع:"ت خوف الطشقندي يف عينيها رأأحىت ، حلظة بلحظة وضوح
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 ةخطو  تراقبه يف كلفكانت ، ي من الفتيات حيبأولكنها مل تكن تعلم ، بالطشقندي كانت البنت معجبة

  .ىل ختانهإسالمي خيطوها منذ دخوله الدين اإل

وهو ، مؤامرة قتل احرتافية أو ةيعديبيت خله نملخيف الذي شكله كأاو ساكت الاحلداد الصامت و  هو :1الرجل*

  .الذي يساعد يف ختان الطشقندي

 وتركيب، اخليل والبغال فرحوايعمل يف قص ، غاين فهد بالنأسكري طيب حيب :"الراوي عنه قولي: 2 الرجل*

   .الطشقندي نمن ساعد على ختا أيضاوهو  1"وات قبل مومسي احلرث والدرسذاحل

  : الفقيه*

 ذذهذا الفقيه يتل حيث كان؛ هو الرسام الذي وضع الزخرفات على الفنجان الذي جاء به الطشقندي

ىل خطوط ونقط ومساحات إ ةيمن صورا احلقيقصل حول املرأة واأل عرسام يعرف الفر ، االيت رمسه للمرأة بالنظر

ن أقد عتأ، لصفقيه يعرف الفرع واألرسام "ال بشروط إها جيتزو  أةاملر  خأفقد رفض ، كي يسهل له شرا،  للفنجان

 أوة...يسهل له شرا كل حلظىل خطوط ونقاط ومساحات لكي إ الفقيه حول هذه املرأة من صورا احلقيقية

فنجان خزيف ال يستعمل تسرت يف يف نبيذ عريق ي أةبشرب املر  ذذكان الفقيه يتل...يوممرات يف القل ثالث على األ

 اءة شهور يف قر  ةوقضى ثالث، املوسيقىو ، والشعر، ةيضا عن الطب واحلكمأ تبكو ؛ ...2"ال لشرب القهوةإ

املوجودات يف اجلنة من الذي عشق النساء ، و ابن البوابأوهو نفس الشخص الذي يدعي الواسطي ، نآالقر 

   .نآالقر  خالل دراسة

  أخ المرأة:*

هرها كرب إذ طلب مخوها األأرفض "تعجيزيا حيث وضع شروطا ومهرا ؛ لفقيهلخته أهو الذي رفض تزويج   

،  ومثانية و تسعني مروحة يدوية من صنع صيين، ا أبيض اللونيمحارا قربص وعشرينمائة و ، سبعني شجره برتقال

  شلحا أووأال يكون ماء اآلبار ماحلا ، آبار لسقي شجر الربتقال وإرواء احلمري على الفقيه حفر ثالثةكما اشرتط 
                                                           

 .22ص، ) الرواية1
  .27ص ،) الرواية2
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ما ك،  فالكاتب أعطاه صورة األخ املتحكم واملتشدد، "1"ة ملحةخرض سبأن القرية بنيت على أعلى الرغم من 

 أنه مل يفصل يف وصفه

   :لوفا*

وقصص القرآن اليت ال متيز بينها ، وناظم حكمت ول إلوارب وأشعار، ة حتب املتوسطقاسبامرأة ، أكرانية ةفتا

تسافر من منطقة ألخرى يقول ، 410الغرفة  مبالطاالتقى ا الراوي يف فندق ، ليلة وليلة ألفوبني حكايات 

مالطا من موسكو يف إطار عقد عمل يف شركات الطريان  إىلجئت  :: " قالت لوفااعلى لساذلك  الراوي و

و عفوا أاليمامة  إىلسافرت به ، جبواز سفر لبناين ةمحل اسم فاطمأدت نفسي بعد أسبوع مث وج، airs 2امسها 

،  2"...تحت أرضيةال ةيف كل رحاليت عرفت الرجال والعوامل الداكن )...(قضيت هناك عشرين يوما، املنامة إىل

  ، ولكن القدر كان له رأي آخر يف ذلك وأن تعيش حياة طبيعية مع أنطون، باريس حتلم بزيارةكما أا 

  أنطون: *

وسيدخل االنتخابات يف ، األحزابحد أنه يعمل يف أوالذي كانت تظن ، هو الرجل الذي تعمل معه لوفا

ىل إفهو يسافر ، قوادا ن رجل يشتغللكنه بقي يعمل يف تصدير الفتيات فتقول لوفا: "إن أنطو و ، بلد عريب

للتصدير واالسترياد مهمتها مجع ة يشتغلون حتت يافطة شرك، ء وطنجةحيث له شركاء يف الدار البيضا؛ املغرب

مث يتم تدريبهن قليال ، اجلامعية األحياءوحىت من ، وأوساط مهنة احلياكة تيات من األوساط الريفية الفالحيةالف

لقد ، أخرىو بلدان أ ةبلدان عربي إىلحيث يتم توجيههن ، مالطا إىلمث يتم تصديرهن ، على الرقص والغواية

هو رجل يتميز بالذكاء إىل جانب حتدثه و  ،3رست"ايضا يف بوخأتوسعت شركته وفتحت فروعا هلا يف موسكو و 

وذلك عن  اغتيل من طرف أعدائه، العربية، الرتكية، اإلسبانية، اإليطالية، الروسية، اإلجنليزية، عدة لغات: الفرنسية

   .طريق إحراق اليخت الذي هو فيه

                                                           

 .28ص، ) الرواية1
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السوداء حيبون شرب القهوة ، توفيت والدم بسبب تناول احلشيش، هم أبناء أخت محامة وميامةاألبناء الثالثة: *

إذ ، عليها كثريامل تكن عالقتهم مقربة بوالدم فرغم وفاا مل حيزنوا ، وأكل اخلبز باملرىب املصنوع من املشمش، 

  .عائدين إىل حيام الطبيعية، نراهم قد نسوها بسرعة

  اإلمام:*

وهو ، كان يتلو القرآن أثناء ختان الطشقندي،  يستشريونه يف كل كبرية وصغرية، هو إمام القرية ورئيسها

صغرية عرضها يتوسط غرفة ، جيرجر خلفه برنوسه أينما ذهب، زهار من املستشفى جثةرئيس القافلة عند إخراج 

   .له عينان كعيين الذئب يقرأ يف املعلقات السبع، ستة أمتار وطوهلا كعرضها تقريبا

يقدم جوازات سفر ، يريد اإلساءة إليها نألن هناك م ؛هو الذي ساعد محامة على اهلرب من الشام: أبا الهيثم*

 .يف أغلبها مزورة لزبائنه من أجل اهلروب من البلد

  :الجد* 

 حترر من نظرات الفرنسي، رانيةكألألنه كان حمبا ل؛ محامة الذي خرج من بالده بعيدا عن زوجتههو جد 

التقى يف رحلته بشخصية هو الذي ، اعتقد الناس أنه فقد عقله ألنه أحب امرأة، كان ميلك سهل غريسالذي  

"كان حمبوبا من قبل املسلمني واملسيحيني  :بأنه فيقول، وهو حممود األطرش شجعه للبقاء بعيدا عن مدينته

اجتاه األردن ليستقر هو  1948وقد هاجر يف ، 1..كان يقول دائما قدرنا مجيعا أن نعيش يف هذه املدينة".أيضا

  ومحامة يف خيمة صغرية على رأس جبل النواصرة على مشارف عمان.

  الجدة: * 

تبحث عنه  حىت أا مل، بعد رحيله إىل بالد أخرىخوته الستة إاليت تزوجت املرأة وهي ، هي زوجة اجلد

قالت ألخوته ، حد البحث عنهأمن  طلبت رحيله قضاء وقدر "جديت مل تواعترب ، وسلمت بسهولة يف زوجها
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ولكن األخوة الستة توفوا ، 1كانت مؤمنة بالقدر"،  زوجها يف بسهولةوسلمت ، الشرق هناك ترابه هن قدر إالستة 

  .هو اآلخر اجلد لتأكل رأسه ظر بدون زوج عودةتوظلت بعد ذلك تن، سنواتمجيعا بعد ثالثة 

  الرجل التركي: *

وإن مل يقدم ترمي جثته ، ن يقدم مبلغا من املالأال يسمح ألحد أن يدفن موتاه دون ، رجل قاسي القلب

 ي القلب الذي اضطر أن ينبش قرب س"املقربة اليت كان ميلكها تركي قاأعماله أصيب بالربص بسبب، للكالب

وقد سحب اجلثة وأعطاها للكالب اليت تسممت مجيعا إذ افرتست ، ته حني مل يدفع أهله الثمن كامالأحد أموا

  .2نه أصيب بالربص لعنة من السماء عليه"أومنذ أن أخرج اجلثة من قربها يقال ، اجلثة

  أهل القرية: *

 ويوم، االحتفال باملواسم ويف، والعيد، يتجمعون أيام الشك يف رمضانهم السكان املتواجدين يف القرية 

 يف سهل وهي يتجمعاجلميع "سهل اليف  ةلقاء اخلطبإل ويتجمعون يف يوم، طفالويوم اخلتان اجلماعي لأل، الرتك

، 3"اع بينهمذصعد فوقها وخيطب الناس فتيكان احلاكم الرتكي ،  منصةا أك،  فيها ربوة عالية، ةممتد ةرض منبطحأ

، دراك ما يوم الرتكأوروائع املشوي يوم الرتك وما ، طفال اجلماعياألصراخ ختان و  وحتت زخات البارود...وأيضا:"

على الذئاب  ويوزع اللحم...املستورد ياس القمح أكلكسكسي على الطيور يف الغابة و ع قصاع از يف يوم الرتك تو 

، خباراألالتحق من مل يلحق باملوكب ليسمع ، فاضت باخللق جاؤوا من كل جهة ةالقري:"وكذلك، 4"يف األحراش

إىل ناره صفراء وهلبه مائل ، قنديال كربيتيا ثالثنيزيد من املكان أل وانار أالرتك و  ةسفل منصأوقد اجتمعوا يف 

  ليجدوا الطارئة ةاحلالفأهل القرية جيتمعون يف ، 5"الوضع بعد التخلص من جثه زهار وا لتدارساجتمع، خضراراإل

 .حلوال للمصائب اليت تواجههم وتعكر صفو القرية

                                                           

  .96ص ،) الرواية1
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  الشخص الغريب: *

حلت ، ابن بطوطةبالء البالد  صلأ:"يقولفيقف ضد ما يقوم به ابن بطوطة من كتابات ، مل يذكر امسه

حد أنه  إىللكفار اهو معجب ؤالء ، و من عبدة األبقار يف اهلندأي ذنه بو إ، يوم دخلها ةعلى منطقتنا اللعن

؛ 1"نا واحدا واحداان نفتح كل قبورنا ونتأكد من موتأعلينا يف مدونته... ةهلم صفحات كثري  صصيفتخر كونه خ

  .القريةو  حيث اعتربه أصال بالء البالد؛ فهذا الرجل ضد ابن بطوطة متاما

  عبد القادر: *

عند وقوفه على  إالخجله ال يفارقه ، خجولرجل ، ممثل مسرحي شبه باألمري عبد القادر يف وقفته وشهامته

يف املسرح يكون كالريح أو ، كأنه عاشق خجل فانسحب من حكاية من حكايات ابن حزم،  خشبة املسرح

حتول إىل كائن  لقد، أعرف اآلن أن عبد القادر خلع عنه خجله"منه  افخجله صار حمرر ، لععالفيضان صوته يل

وحني ، خجل يفارقه فقط ساعة يكون فوق اخلشبة، رجل متعثر يف خجله...:"وأيضا، 2"آخر كالريح والفيضان

وهو رئيس مجعية األطفال ، 3"كأنه عاشق خجل فانسحب من حكاية من حكايات ابن حزم...ينتهي يلبسه

  .هلم املصابني بداء السرطان وأب رحيم

ن كل أل؛ احلزن بادية على وجههامالمح ، سؤولة عن سكن األطفال املرضى بالسرطاناملفتاة ال وهيالممرضة:*

  يوم يسقط طفل إىل حتفه.

فإنه ، غلب هذه الشخصيات مل يضع هلا الكاتب صفات جسدية معينة ومل يعطها أية مالمح خاصة اأن إ

  يسرد فقط ما وقع هلا من أحداث وما تقوم به من أعمال.

  :رابعا: طرق تقديم الشخصية

  والروائي ، من مكونات الروايةئص فنية جتعلها خمتلفة عن غريها وخصاتتسم الشخصيات يف الرواية  مبيزات 

                                                           

 .139ص ،) الرواية1
 .153ص ،) الرواية2
 .154ص ،) الرواية3
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يف  هلا صيغهاا نقف على وعي بطرق متيزها و نجتعل، ملزم مبنح شخصياته مسات فنية، بصفته مبدع هذا الفن

مينحها  فهو، يف كائناته الورقية اليت تبدو بارزة يف ثنايا السرد حياول جاهدا بث روح الواقع:"فالروائي، السرد

فمن أجل تقدميها فهي تقوم على طريقتني: الطريقة املباشرة ؛ 1"الصفات املعنوية واجلسمية للشخص الذي جتسده

  باشرة.املوالطريقة غري 

 الطريقة المباشرة: - 1

أي أن السارد أو الكاتب يفسح اال للشخصية نفسها بالتعبري عن ؛ 2"يتم تقدمي الشخصية لذاا":وفيها 

 لوفاب تالشخصية اليت التق فهي، ابن بطوطةمن األمثلة اليت تقدم الشخصية فيها ذاا جند و ، وعواطفهاأفكارها 

أنطون اللبناين هو الذي علمين حرفة الصرافة بعد ، ةعمل فراص"... كنت أشتغل  :إذ يقول ،الفنادق إحدىيف 

ل باإلضافة إىل قو  ،3..".طويل وأعصاب باردةولكنها حتتاج إىل نفس ، أن مارسها مث تركها مؤكدا يل مهمة رائعة

  .2airs"4 طار عقد عمل يف شركة طريان امسهاإ: "جئت إىل مالطا من موسكو يف لوفا

كتبت يف تارخيه يوم   ةابن بطوط أنا":ةعن نفسها قول ابن بطوط ةكذلك اليت تعرب فيها الشخصي  ةمثلومن األ

موحشة تقتلها  ةجزير )... (وم يف املاء امسه مالطا يع ابلد دخلت (...)يت وعشتأيف هذا الد ما ر  ةالثاني ةفتنال

 شعرت باملاء إذ، على وسعها ةضاقت يب اجلزير  )...(ساحر ماكر  أوا هي بني يدي عفريت منأك،  ريح وغبار

   .5"ىل فندق امسه النجمةإجرتين قدماي (...)يهامجين من كل جهة 

يث كان ح، 1959ةهجرتين احلرب ومن بالدي يف سن ...رامسي زها:"يضا عند تقدمي زهار لنفسه قالأو 

ن أكان علي ،  ةمشارف املنصور  علىالكرز  اتشجر  وفيها ولدت وغرست، حببتهاأترك تلمسان اليت أن أعلي 

                                                           

رسالة مقدمة إىل عمادة الدراسات  ، دراسة يف ضوء املناهج احلديثة -مؤنس الرزاز الروائية أعمالأمحد احملاسنة: بنية الشخصية يف  إبراهيم) شرحبيل 1
 .26ص ،2007 ،جامعة مؤتة، قسم اللغة العربية وآداا، العليا استكماال ملتطلبات احلصول على درجة الدكتوراه يف األدب

  .44ص -تقنيات ومفاهيم–حتليل النص السردي  ) حممد بوعزة:2
  .30ص، ) الرواية3
  .31ص ،) الرواية4
 .69ص ،) الرواية 5
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نصار التابع للحزب ضد املستعمر نين شيوعي ومنظم يف جيش األأل، يفتوى بقتلة خو صدر األأخرج بعدما أ

   ."1الفرنسي

قدري كقدر زهار ، نايفامل ...طريطري حر ةنا محامأ:"لنفسها وهذا من خالل قوهلاة كذلك جند تقدمي محامو 

يضا أو  ،2"خرى الكرز واملوسيقىحتب هي األ ةطراف مدينأ على ؟ىل حي الريموكإقدار األ كيف رمت يب(...)

فالشخصيات ؛ 3"بطاهلاأ ةاسأيف م ةالساحر  ةالعجيب احلكايات ةبن..ا.الريح وما تنشرهم من غبار ةنا ابنأ":قوهلا

فهي ، ولكنها ليست صفات داخلية أو خارجية ميكن أن تظهر للعيان، تقدم نفسها من خالل صفات متتلكها

  تقدم ما كانت تفعله أو ما حتب أن تقوم به.

  مباشرة: الغير  الطريقة2 -

 و يقدمها من خاللأ، ةبالشخصين الكاتب ملزم بتقدمي كل ما يتعلق أ يأ، خباروتكون عن طريق اإل

وصاف  صورته ومنظوره من خالل تقدمي ألي عربأ؛ عرب السارد ةفيتم التعرف على الشخصي"خرى أ ةشخصي

   .4"وطبائعها ةلشخصيومعلومات حول مظاهر ا

اليت  ة"محام"حدى الشخصيات إقول يف  ةعن هذه الطريق ةاليمام ةوحش ةاليت جندها يف رواي ةمثلومن األ

م حيملون أوصف حالتهم بو ، االنتظار ةمعظم الناس الذين كانوا يف قاعللحديث عن اال  فسح هلا الكاتب

ن أوجوههم من  إىلكثر كلما نظرت أ كدأأت:"مان من الصالونثملا اخرجوا اجل ةالمات احلزن خاصيف وجوههم ع

على  ةوصلب ةمتماسك ةمنشورا فتا ةتوزع فاطم:"ةبعض الشخصيات كفاطمل هاوصف أيضا، و 5"للحزن لون املطر

 ةالشيخ نونا على لسان محام يضا سرد ما قام بهأو ، 6"يف القصر ةقامتها املبالغبالرغم من جسدها الصغري 

                                                           

  .82، 81ص ،الرواية) 1
 .95ص ،) الرواية2
 .129ص ،) الرواية3
 .46ص ،"تقنيات ومفاهيم ") حممد بوعزة: حتليل النص السردي4
  .09ص ،) الرواية5
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عن سباع وهران  ةقصيد، سقطت من بستان ابن مرمي ةقصيد أويبكي يقر ، ةشعرا بالعامي أالشيخ نونا يقر ة:"قائل

  .1"وأحيائها ونسائها وعطورها وزهوها وانكساراا

صغر على أخرى بدا وجهها أل لو قىل جواري تإمتر  أةامر :"تنيأمر ايضا سردت احلديث الذي دار بني أو 

  ةمل جتد الثاني، طفالاأل ةلبسأن نشرتي أنسينا هذا العيد...ع حلوى العيد صنمل ن، فيه ةالرغم من مالمح املقاوم

 ةكانت يف القاع  أةمر ا توكذلك وصف، 2"ومقاومة ةا قويأدمعها وهي اليت اعتقدت  فعاجلت، كلمات للرد

املتجمع ق وسط اخلل أميزها نأ دون، ةشجاع، حشاءاأل ةحمرتق أةيرتفع صوت امر :"فعلته هناك فتقولوعما 

  "3.قةيحالس ةاهلاويك  ةوعفوي ةكبري   ةبقرح أةمر اة(...)ا زبيدأدركت أ

 ةفاطم، اليت كانت توزع املنشور ةليست فاطم ةفاطمة "حدى الشخصيات تدعى فاطمإل ةقدمت صور و 

، 4ة"رغ ما يف قلبها من حب ورعب وشجاعفت، تبكي حبرقة وتتحدث بعنف، مسرأون ول ةمبالمح صحراوي، خرىأ

و  "ميامة"صيات حدى الشخإوفسح هلا اال يف التعبري  ةابن بطوط ةوقد قدم السارد لشخصي، 4ة"وشجاع

برية جيء ا من سطيف من  ةمحام، ميامة طائر، ميامة حكاية :ةقال ابن بطوط:"قولهك،  اتقدمي معلومات حوهل

كثر أ لكنها، سم طريا يامنة ال حتمل"قائلة:  ةختها يامنأحدى إللحديث عن  ةمث عادت محام، "5الفوارة ةساح

ن أا تعتقد أل، صارحها بذلكأن أ خافأف، أليق ا مين ةن اسم محامأجد أمرات ، و النسرأ شبها باهلدهد

  6."ورهاصوتفاصيل قتعرف مملكتها هي وحدها و ، ةمري أ إىلود امسها يع

جاء به التاجر ، الشاب املتجول ن هذاإ:"فتقول "الطشقندي"حدى الشخصيات إيضا يف حديثها عن أو 

  يسجل، تزيد من مثاين سنواأته منذ ابيع بضاعة مانأكل أو ف، عودته من الصني وهو يف طريق، كرب من طشقنداأل
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 يف ةال مرة واحدإال يغري الدفرت ، زيرجل كبري مغلف جبلد خنـس قوراأونه على ـمبيعاته ودي ةزبائنه وقائم ةقائم

 .1"مواتحياء بدفع ديون األاأل ةال يرتدد يف مطالب(...) السنة 

ون اخلبز ضغومي، السوداء ةيشربون القهو  ةالثخيت الثأبناء أ":بقوهلا ةختها الثالثأبناء أ ةوكذلك تقدم حال

يف تلك  ةائمنمهم ال تزال أ نأك،  ن شيئا مل يقعأوك، ونهو يقهق ونباملرىب املصنوع من املشمش وهم يضحك

كاتب وباحث يف الشعر ،  مجال صحفي :تلومات حول مجال الدين زعيرت فقاليضا قدمت معأو ، 2"الغرفة

  3".عاشق للشعر امللحون...براهيم وحممد بلخري وبن قيطونإشعار مصطفى بن الشعيب عاشق أل

  :خرىاأل ةالشخصيات بالعناصر السردي ةعالق :خامسا

وكذلك ، بدونه ةن تقوم روايأال ميكن  إذ تعد جزء مهم، بدور كبري يف بناء النص السردي ةالشخصي تقوم

اليت ال ميكن فصلها عن  ةالعالقات املتكامل ةساس يف شبكاأل األ؛ ي جزء من مكونااأن فصلها عن ال ميك

 ةيؤثر سلبا على الرواي ائهجزاأ حدأي خلل يف أو ، خر الذي يليهن كل جزء مكمل لآلأل؛ بعضها البعض

 و الزمانأعنصر احلدث كخرى  ن تتفاعل مع العناصر األأ البد، ةمجزاء املهحد األأبصفتها  ةوالشخصي، كملهابأ

 وتفاعلها مع العناصر السابقة ةبني الشخصي ةالعالق ةقوم بدراسسن لذلك، ه وتكوينهئبنا وتسهم يف، أو املكان

 :وهي كاآليت

  :بالحدث ةالشخصي ةعالق- 1

ال بدون حدث و  ةيف الرواي ةال نتصور وجود شخصي نناوهذا أل ، إن الشخصية مرتبطة ارتباطا وثيقا باحلدث

حداث تؤثر فيها أل ةاملولد ةالقو "فتعد، ةع احلدث يف الروايصنهي اليت ت ةخري ن هذه األأل، ةدون شخصيبحدث 
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  ميكننا هلذا، ا تتأثرن أواليت ميكن ، شياء وتؤثر فيهاتشبه بالقوى اليت تتحكم يف األ ةيفهنا الشخص، "1ا وتتأثر

وال ميكن ، ويناسبهابه شخصية تناسبال  حبيث ال ميكن سرد حدث؛ يء واحدالشخصية واحلدث ش:"نإالقول 

  .2"ال من خالل املواقفإ ةتقدمي شخصي

هو "ميكن القول عن احلدث يف الرواية ، دثباحل ةاليت جتمع الشخصي ةوكذلك باحلديث عن هذه العالق

، بعادهاأوتكشف عن  ةوتصور الشخصي، تدور حول موضوع عاما بيترتيبا سب ةفعال والوقائع مرتبألمن ا ةجمموع

ي الذي ترتبط ساسوهي احملور األ، خرىا تكشف عن صراعها مع الشخصيات األكم،  له معىنوهي تعمل عمال 

، ا منفصلنيمفال ميكن دراسته، ةمهيه احلدث مع الشخصيأا ما يثبت وهذ، 3"وثيقا اارتباط ةبه باقي عناصر القص

الذي يبث ":هو دثن احلأل؛ يضع عنصر احلدث جانبا نأ ةرس الشخصياوال ميكن لد، خرفكالمها مكمل لآل

، ري حوهلاحتدد عالقتها مبا جيو ، ره جيرى تقييمها وينكشف مستواهاثأحلياة والنمو يف الشخصية وعلى وا ةاحلرك

   .4"وعي الشخصية بالواقعلوبذلك يضيف احلدث فهما 

 ةحد الشخصيات يف قاعأجود و  اليمامة هو ةوحش ةواحلدث يف رواي ةني الشخصيب ةما يثبت هذه العالق

 ةالوالد هحلدث الذي تكون فيبراز اإقامت ب من هيهنا  ةالشخصي وبالتايل، اتذكر والدقوم بتحيث ؛ نتظاراإل

، اوطفولته اىل ماضيهإللوراء و  ابذاكرت عاد ةفكأن الراوي؛ بنائها وتقوم بتفتيت حبات الرمان هلمأمع  ةجمتمع

ساسيان يف أ فهما، باحلدث ارتباطا وثيقا ةالشخصيوهذا ما يثبت ارتباط ، تيان حبدثهذا التذكر يف اإل فساهم

   .العمل الروائي

حدهم وقدوم أحداث من بينها مقتل من األ ةجمموعة يف احلديث مع نفسها مربز  ةوتستمر هذه الشخصي

... يطلب بعض ةىل فاطمإطي يتحدث شر  )...(غلقت احملالتأ... : "قولتف ةسعاف والشرطسيارات اإل

كان يف ،  قلأو أ ةيعود بعد دقيقلالداخل  إىل - املطار  ةنه ضابط شرطأن درك اآلأ- ع الشرطي املعلومات... يسر 
                                                           

 .51ص، أمحد احملاسنة: بنية الشخصية يف أعمال مؤنس الرزاز الروائية إبراهيم) شرحبيل 1
 .51ص ،السابق ) املرجع2
 .124ص ،2008 ،4ط ،عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع ،) عبد القادر أبو شريفة وحسني اليف قزق: مدخل إىل حتليل النص األديب3
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قال للجميع... )... (البوليس  ةكره حىت رائحأنا اليت أجتاهه و اشعرت بشيء غريب ، خر الدمععينيه هو اآل

يؤدي دور امليت  نه فتخيلت أ، أمامها تراه فحمامة مل تصدق ما، 1"...يفخرج اجلثمان من باب الصالون الشر سي

ذا إو ، من حشد اخللق الذي فاض على املطار يسعاف دوء جنائز اإل ةتقرتب سيار ":فتقول يف أحد مسرحياته

اع مين املوقف فصفقت ضو ، فضاع مين اخليط، ةحري  ةسعاف بتابوا فقدت نفسي داخل حلظاإل ةاقرتبت سيار 

 .2"خجوال من التصفيق كما على اخلشبة، تابوتهيتحرك يف  نهأعرف أكنت   )...(للرجل املمثل النائم يف التابوت

 دربكأوهران قال يل س إىلالطريق  يف"ايف سفره احداث من خالل ما وقع هلبراز األوتستمر محامة يف إ      

كنت  ةعلى جناح حكاي ةودخلنا املدين، يا محامة نه احلكايةإ، املوت وحّد الوقت ةقوى سالح ضد شراسأعلى 

 حداثن هذه األأحيث ؛ ايف رحلته حلمامة هي سرد ملا وقعاليت حداث األ بقىتو ، 3"عرفهاأأعيشها وال 

 ةمناختها يا وقع ألم ةحيان تسرد محامففي بعض األ ةبعد مر  ةخيتلف راويها مر  واملواقف اليت حتصل يف الرواية 

 وأمها أختهافتتحدث عن ، املسافر املغامر ةلالستماع حلكايات ابن بطوطو حمبتها ، وموا بسبب احلشيش

حك تضحني  أمي تعجبين، مي تضحكأكانت )...(فيه ةمما حتب القهو  أكثرحتب الفنجان  كانتميامة  "قائلة: 

تقوم مبثل هذا الفعل  أشاهدهانا مل أ !عجب، فنجاا أخيتكسرت  ات عصر)ذ....(فتلمع ضرسها الذهبية 

فيما بعد كيف جاء هذا  تذكرل؛ ..."4ارها حتدق يف رسومات الفنجانوهي اليت تقضي نصف ، نيعالش

يتكلم وال  احدأسحب الشاب الذي ال شكل له والذي ال يشبه "قائلة:  ن العجيب الذي حتبه يامنةالفنجا

بعد  عرفنا فيما)... (اخلرج من فوق البغلة  ةسحب فنجان عجيب من عمق دف، قليالال قليال إ العربية وال الرببرية

أن الشخصية  يثبتوكل هذا ، 5"وهو يف طريق عودته من الصني )...(جاء به التاجر األكرب ، أنه التاجر املتجول
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حيث أا تقوم بإبراز األحداث بشكل أو بآخر لتظهر العالقة بينهما أا عالقة ؛ مهمة يف العمل الروائي

 .تكاملية

  الشخصية بالزمن: عالقة2-

بل يتضامن ويتكافل مع العناصر األخرى يف الرواية حىت ، ال يكون مستقال عن غريه الزمن يف النص السردي

والروائي يغري ، ألا هي اليت تشعر وحتس بأثره؛ فهو يرتبط ارتباطا كبريا بالشخصية، يصبح عنصرا فاعال يف السرد

ين املرتبط ففالزمن ال، احلقيقي إىل زمن فينل الزمن حتيخيلق الدالالت املتعددة اليت "فهو الذي ، يف الزمن كما يريد

؛ 1"بالشخصية يرتبط بثالث أبعاد يتحرك فيها فمن مسار احلدث وشبكة العالقات األخرى يف النص السردي

ص السردي فهي جوهر اتصال الن "واملستقبل، واحلاضر، املاضي"املعروفة  نه ميكن حتديد هذه األزمنةأأي 

، هذه األزمة تربط أحداث الرواية أنحيث ؛ ندماج يف النص الذي يقرأهى اإلعل وتساعد القارئ، بالشخصية

وتسمح للروائي باعتماد تقنيات سردية تساعده يف الكشف عن ماضي الشخصية كالتقنيات اليت قمنا بدراستها 

 .وأيضا تساعده على دخول اجلو النفسي للشخصية من خالل احلوار، من قبل

الزمن االجتماعي الذي "إن هناك من الباحثني من يقسم الزمن إىل ثالثة أقسام تؤثر يف الشخصية وهي:  

والتسلسل الذي ، والزمن النفسي املتمرد على منطق اخلطية، يهتم بالتحوالت على مستوى األفراد واتمعات

وهو الزمن املرتبط بالروايات  والزمن الداخلي، جيعل الشخصيات تتأرجح بني املاضي واحلاضر واملستقبل

أما الزمن ، والدا إىل أن تكرب وحىت موا ذجتماعي يقوم مبسايرة الشخصية ومتابعتها مناالفالزمن ؛ 2"اخلرافية

   .والتحرك والتعبري عن رؤيتها للحياة االندفاعالنفسي فريتبط بباطن الشخصية ويساعدها على 

فمثال يف ، بني الشخصية والزمن نؤكد بأا عالقة تكاملية ترابطيةفباحلديث عن هذه العالقة اليت جتمع 

الرواية جند عند حتديد الكاتب الفرتة الزمنية اليت يأيت فيها الطشقندي إىل القرية فيقول الراوي: "كان الطشقندي 

حيب الشمس كان ،  إذ أن أغلب املرات كان يسحبها من حزام رسنها، جييء قريتنا يركب بغلته حيدث ذلك ناذرا
                                                           

 .68ص ،"التبئري، السرد، زمن"ال،) سعيد يقطني: حتليل اخلطاب الروائي1
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أي أن الفرتة ؛ 1مشس اية الربيع وبداية الصيف" ...خاصة تلك الشمس اليت تنور فيها شجرات اللوز واخلوخ

وهذا يثبت أن أثناء حركة الشخصية تكون مصحوبة بفرتة ، الزمنية هي من شهر ماي إىل بداية الصيف جوان

مل أقرن ذلك بنفاذ خمزون الزيت الذي حيدد ، كنت أعد أيام غيابه عدا  "بعد أربعني يوما:محامةوأيضا قول ، زمنية

وال باحتياط الصابون الذي ينفذ كل شهر أو مخسة أسابيع... بعد أربعني يوما عاد ، مرة كل عشرة أيام

ا بعد للقرية والعودة إليه فقد حددت هنا املدة اليت جاء ا الطشقندي بعد مغادرته، 2الطشقندي جير بغلته... "

   .أربعني يوما

وأيضا "اليوم: يوم مجعة... يوم مبارك عند املسلمني... والشهر: شهر رمضان مبارك أيضا عند املسلمني 

مير كل مجعة باملقربة على بعد عشرين كيلو  ...كعادة مجال الدين زعيرت،  أمجعني سنة وشيعة وكل مللهم وحنلهم

ددت الفرتة اليت مير ا مجال الدين زعيرت إىل مقربة وهران لزيارة قرب فهنا ح؛ 3مرت عن وهران ليرتحم على قرب أمه"

   .أمه وهو كل يوم مجعة. وكذلك كانت فرتة شهر رمضان املبارك

 االحتاللحيث أم كانوا ينتظرون الفرصة املناسبة الغتياله من طرف ؛ فرتة مقتل زهار حددتكذلك و 

 يف املقربة كانت، وهم ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام فيك، أكثر من مخسة وثالثني سنة..الفرنسي "زهار

   .ضد أفكارهم كان ألنه هأي أن وقت االنتظار قد حدد وهو مخسة وثالثني سنة لكي يقوموا بقتل؛  4فرصتهم"

يف زواج إحدى اجلدات من اإلخوة الستة بعد موت كل واحد  قد تواجدت وجند عالقة الزمن بالشخصية 

مات فجأة مث تزوجت  منهم بفرتات... "جديت اليت تزوجت بعد أربعني يوما من األخ األكرب... الذي مافتئ

األخ الذي يليه يف العمر والذي بدوره مات بعد سبعة أشهر... يقال أا أكلت رؤوس األخوة الستة يف ظرف 
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بعد زواجه من اجلدة اليت تعد   حيث أن كل رجل كان له فرتة معينة عاشها مث لقي حتفه؛ ..."1ثالث سنوات

  كلعنة تأكل رؤوس البشر.

من أن تأكل زوجته رأسه كما يقال فإنه مزال يسافر من مكان آلخر "ركب  اجناحلديث عن اجلد الذي ب أما

جدي البغل املسروق وسار ثالثة وعشرين يوما وليلة حىت تعب البغل وخارت قواه وبكى البغل كما يبكي الرجال 

حتديد  كذلكو ، فهنا حددت الفرتة اليت هو مسافر فيها فقدرت بثالثة وعشرين يوما، 2وتبكي النساء أيضا..."

يف عملها وعند هروا من العمل عندما وجدت أن هذه الرتقية مفادها  الشخصياتالفرتة اليت ترقت فيها إحدى 

ت منذ اليت رقي فالتقت بأحدهم وقال هلا:" أنيت، اأن رئيسها سيخطفها وسيتزوجها رغما عنه

كتيب امسك وتاريخ أ)... (ةشاهدت صورتك يف جريدة احلالق أيب ياسني... دون شك أنيت رافض...أسبوعني

  .3..."خروجك سيكون يوم السبت القادم من ميناء طرطوس، ميالدك

ظله وظل وذلك عن طريق ، وكذلك الزمن مرتبط بالشخصية من خالل معرفة الفقيه للوقت الذي هو فيه

إنه ، واجهة املسجدظل قامته مث ظل ، املسجد "النهار يقرتب من العصر... نظر الفقيه إىل الظل املمتد أمامه

مبعىن أنه  ؛ 4لص هذين الظلني: ظله وظل املسجد"يعرف الوقت جيدا خاصة أيام رمضان من خالل امتداد وتق

   .متداد والتقلصيد الوقت من خالل الظل من حيث االكان بعض الناس يقومون بتحد

  يقول ،على حصانه يف متثالهوأيضا يف احلديث عن األمري عبد القادر وعن الفرتة اليت قضاها وهو يبتسم 

؛ 5منذ أسبوع هربت عن شفاهه البسمة..."، ستقالل وهو يبتسم من على هذا احلصانالراوي: "... منذ اال

  .حيث أن هذا الزمن له فرتة طويلة جدا تقدر بسنوات

  : عالقة الشخصية بالمكان - 3

                                                           

  .96ص ،) الرواية1
  .97ص، ) الرواية2
  .103ص ،) الرواية3
 .122ص، ) الرواية4
  .157ص ،) الرواية5
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فاملكان ، شخصية بال مكان ميكن أن توجدفال ، املكان من العناصر املهمة يف بناء الشخصية الروائيةيعد 

وهو ليس ، الذي حيتويها طيلة حياا يزفهو احل، د ترعرعت ونشأت فيهفق، ها وحيزها الذي تتحرك فيهؤ هو فضا

جامدا غري قابل للتفاعل بل هو متفاعل معها "فاملكان يف حركة أخذ وعطاء مع الشخصيات الروائية وأحداثها 

من هنا نرى بأن الشخصيات ؛ 1ويقدم مبا يدفع أحداثها إىل األمام دائما"، حبركتهاويرتبط ها يتوجه بوجهت

فبقدر ما يصوغ املكان الشخصيات "ريوال يتوقف هذا التأث، واملكان دائما يف حركة يؤثر كل منهما يف اآلخر

ين أقاموه وحددوا وإن البشر الفاعلني صانعي األحداث هم الذ، واألحداث الروائية يكون هو أيضا من صياغتها

أي أن ؛ 2ولكنهم بعد أن يقوموا بذلك فهم يتأثرون باملكان الذي أوجدوه"، وهم قادرون على تفسريه، مساته

التأثر ال يتوقف عند حد معني بل يتعدى إىل أن الشخصية إذا صنعت مكانا لتأثر به على اإلنسان يف الواقع 

اخ والطبيعة اليت توجد ا "فتكوين اإلنسان يتحدد باملناخ فتتأثر باملن، تصبح هي األخرى متأثرة مبا صنعت

  3."والطبيعة التضاريسية للمكان

قد يوحي بصورة غري مباشرة باملكان الذي تعيش ، وعند تتبع حركة الشخصيات الروائية داخل النص الروائي

وهذا ؛ 4بوجود املكان"فيه لذلك فنحن عندما "نتابع حركة الشخصيات ينشأ لدينا شعور بصورة غري مباشرة 

الشعور يأتينا من خالل الرباعة اليت خيلفها الروائي بسبب قدرته على متابعة حركة الشخصيات وتتابعها داخل 

 فكلما كان الروائي بارعا يف وصف العناصر الداخلية واخلارجية للشخصية، وجنح يف توظيف هذه، السرد

   .أماكن تلك الشخصياتالشخصية مع األحداث ملسنا إحساسا خاصا بوجود 

تساعد الروائي على ، تصال مبكان حركتها ومنوهاائي على بناء شخصياته من خالل االكذلك قدرة الرو و 

"إن املكان وحركة  ف، وتساعده على كشف آلية التفكري لدى اجلماعات، حتقيق رؤيته الفنية اليت يسعى إليها

دالالت ووظائف قد حتمل مهمة الكشف عن إيديولوجية اتمع بل له ، الشخصيات فيه مل يكن عبثا يف الرواية
                                                           

  .17ص، 2001 ،دط ،بريوت، املؤسسة العربية للدراسات، جربا إبراهيم) أمساء شاهني: مجاليات املكان يف روايات جربا 1
  73ص ،1980، 2ع، بريوت ،جملة اآلداب ، ) غالب هلسا: املكان يف الرواية العربية2
  .131ص ،1997 ،1ط، التوزيعشرقيات للنشر و الدار  ،) صالح صاحل: قضايا املكان الروائي يف األدب املعاصر3
 .82ص ،1985 ،3ع،16مج ، جملة عامل الفكر ، ) أمحد عبد اللطيف الزمان واملكان يف قصة العهد القدمي4
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فاملكان يف الرواية مهم كالشخصيات فهما يتأثران ببعضهما البعض وبينهما ، 1والرؤية اليت يريد إيصاهلا للقارئ"

  .ال وجود للشخصية بدون مكان يف العمل الروائي إذ، عالقة تفاعلية

السفر واحلركة داخل النص  ةألن الشخصيات فيها كثري ؛ رةمتوفر بكثة اليمامة ن املكان يف رواية وحشإ

، فيكتب ما يقع هناك على لسان بعض الشخصيات، فابن بطوطة ال يكف عن السفر من بلد آلخر، الروائي

فلوال وجود املكان ملا وجدت ، وهذا ما جيعل الشخصيات واألمكنة مرتابطة وبينهما عالقة تكاملية فيما بينهما

عدت إىل الصالون... املضيفة " :ةومن األمثلة عن العالقة اليت جتمعهما قول الراوي، الشخصية مسرحا حلركاا

لوال وجود  ةفهنا الراوي؛ 2صوت املضيفة هو اآلخر مليء باحلسرة واحلرية"، تعلن عن اقرتاب موعد إقالع الطائرة

منذ أن   اراه أمامهتصف كل ما ت تمن ذلك املكان كانو ، عود إليهتمكانا  تنتظار ملا وجدو قاعة االالصالون أ

  .اجلثمان ذخوأتت سيارات اإلسعاف والشرطة أل، لكانت فارغة إىل حدوث جرمية القت

إذ ، وقد ملست اآلن فداحة الفراغ حويل، : "انزلقت إىل الداخلتإىل الطائرة قال ةالراوي توأيضا ملا دخل

إذ مل أجده كما كنت أتوقع حيتل كرسيا جبواري يف هذه ، خيب ظين فقدت عبد القادر وفقدت ابن بطوطة الذي

يف مكان حمدد هو  ةهنا جالس ةفالراوي، 3الطائرة... أيكون هو اآلخر قد أخذ مكانا له يف ثابوت بفاس..."

  .ظن أن أحدهم قد مات ودفن يف قربهتعرفها و تفكر يف عدة شخصيات تالطائرة و 

  ، ةبيمام ةحدى الشخصيات املدعو إيف حديثة عن  ةكان جند عند ابن بطوطبامل ةارتباط الشخصي ةمثلأومن 

ن ساحة ية جيء ا من سطيف ممحامة بر ، طائر ةميام، ةحكاي امةمي:"ويامنة فيقول ةمامختا حلأليست  اأب

املكان من مالمح العباد يدرك جيدا ودون شك  ةلكن رجال مثلي يعرف رائح، مهاأعين أهي تقول هذا ، ةالفوار 

                                                           

  .62ص ، مؤنس الرزاز الروائية أعمالأمحد احملاسنة: بنية الشخصية يف  إبراهيم) شرحبيل 1
 .14ص، ) الرواية2
 .14ص ،) الرواية3
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مكان  أيومن  ةحول حترك الشخصي ةاملالحظ ةفهنا الراوي له دق؛ 1"كبرياملرسى ال ةوصلب حبار  ةمن سالل أا

   .حتركات الشخصية و حداثبالضبط وهذا لرباعته يف تصوير األمنه  جاءت 

منها ، مايف مكان  األخرى  العديد من الشخصياتبلتقي فإا تخر من مكان آل ةعند حتركات الشخصي 

على زهار ومحامة يف ذلك  أتعرف أنكان لقائي ا بلوفا قبل "مالطا فيقول: يف كرانية أب ةبطوطالتقاء ابن 

على البحر وامليناء طل أ بأينشعر أمن هذه الغرفة ، من طابقه الرابع 410 ةال يف غرفإ أنامالفندق الذي ال 

داخل  األشياءهذه  أرى ألنين رمبا، كتشف ذلكأل ةيف الشرف أقفن أيف  ةواحدة ولو مر  أفكرمل  أنينوالفراغ مع 

 ةكلما ذهب يف رحلإذ أنه  ، 410غرفه رقمها لراوي ارتباطا قويا ذا املكان وهو فكأن ل؛ 2"أعماقييف  ...ذايت

فكانا ارتباطا ، من قبل ةمل يطل على النافذ نهأيناء رغم نه يرى البحر واملأ حىت، ن يقيم فيهاأمالطا عليه  إىل

  مع املكان. باإلحساس

تسمى  ةجزير  إىل يامنةمع  ةفعند سفر ابن بطوط، له اكان وحمبتهبامل ةط يف تعلق الشخصيوكذلك جند االرتبا

فقط  ةن النهار هناك فيه ربع ساعأو  ةرقحيوانات خا رأت أاحكت يل "هناك قائلة:  رأتهقد وصفت ما فالسعد 

 ةالسعد يتكلم لغ ةجزير  إىلن القادم إو ، تفاجئ الناسومرات تطلع الشمس يف عز الليل ل، وما تبقى فهو ليل

 إمنا، يف الواقع فرمبا هذا املكان ال يوجد ؛ 3"تقول يفهمه اجلميعيتعلمها كل ما يقال يفهم وكل ما  أندون  اأهله

   .تصفه كما حتب وفقط أن وأرادت يامنةهو مكان موجود يف خميلة 

 ةالسطح وتتناول احلشيش خفي إىلالشخصيات تذهب  إحدى نإف، املكانب ةيف ارتباط الشخصي وأيضا

يامنة كانت تتناول احلشيش على السطح ومل  أخيت أنتعلم  أميكانت " مل متنعها أا إالورغم علم والدا 

 إذ أنه، يامنة مرتبطة بالسطح ةفهنا شخصي ،4"قصري ن عمرهاأو ، ةراحل أاكانت تدرك   كأمنا،  منعهاتستطيع 

كانت   ةهذه الشخصي أنحيث ؛ عائلتها حد منأيزعجها  أناملكان الذي جتد فيه راحتها لتناول احلشيش دون 
                                                           

 .18ص ،) الرواية1
 .30ص، الرواية) 2
 .33ص ،) الرواية3
 .34ص، ) الرواية4
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وابن بطوطة  ةتنصت على كل حديث بني يامن أمي نأكنت اعرف " أيضا إليه يأيتن حبيبها باملكان أل ةهلا عالق

اأو ، على السطحا ميف جلسا   ؛ 1"مارسا غري احلكي وتبادل السجائر واحلشيش إذاتتدخل  أن مستعدةكانت

  .على ابنتها يامنة ةلحكايات اليت يلقيها ابن بطوطلتنصت  أنبالسطح فهي حتب  ةكذلك مرتبط  األمف

، ةخطور أي  ال تكون فيه وجند العالقة اليت تربط املكان بالشخصيات فيما يسمى باملكان األليف والذي 

يف  ةمنذ وفاة يامنة مر  وألول ةهذا العصر شربنا القهو ": ةل الراويقو تف ةمكان مشل العائل يعتربالبيت الذي مثل 

حزنت   أنعد ب ...ةمبهج أشياء أميكما اكتشفت يف مالمح ،  ةغري عادي ةمتع ةدت يف القهو احلوش وج ةباح

احلوش ف؛ 2"ن السطحم هااليت كانت متطر علي اللذة أساسكانت   أا أدركت أنبعد  ةخاص، أخيتكثريا ملوت 

يف صناعه السلم الذي  ةخاص، فيما بينهم تهم وتتقرب الصالوفيه يكتشفون بعض ةمكان لتجمع العائل

يكون  أنالسلم عليه  أناشعر  اآلن:"ةقول الراويتوجوده يف احلوش ف أساساالسطح فلقد كان  إىليصعدون به 

 أدركامري بتلك املسو  األفقيةم وبذلك العدد من اللوحات وبذلك احلج ةذلك املكان وبتلك الطريقناك ويف ه

كل مكان صغري يف ف؛ 3"لتتناسب مع موقع السلم ةغرفها وحوشها بنيت ذه الطريقب ةالدار الكبري هذه  أن اآلن

   .االستغناء عنهم ةع الشخصيال تستطي أمهيةالبيت له 

زهار ف، يف بعض األحياننفس املكان يف و  دي للموت جبانبهايؤ  البعض ارتباط الشخصيات ببعضها وأيضا

على قرب  ةاحلزين ةهذا الصباح من اجلمع"أمهفيه  ةودمات يف نفس املكان املوج، قرب والدته عند موته قد مات على

حب االبن  ةفهنا من شد، 4"مقرب األد على فتطري الروح ويسقط اجلس، سود ماكر خيرتق قلبهأمه رصاص خمادع أ

  .فيه ةالمه مات يف نفس املكان املدفون

كل يكمل اآلخر وال ،  ن العالقة بني احلدث واملكان والزمن عالقة تكامليةأمن خالل ما سبق قوله نستنتج 

  .وال ميكن أن يوجد واحدا منهم دون اآلخر، ينفصلون
                                                           

 .35ص، ) الرواية1
 .39ص ،) الرواية2
 .42ص ،) الرواية3
  .52ص، ) الرواية4
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  .اليمامة وحشةفي رواية  *الشخصيةالفصل الثالث: 

  :أوال: مفهوم الشخصية

 اصطالحا:

هلذا و ، ا دراسات كثرية ختصصت فيهاحيث أبرز ؛ متثل الشخصية الوحدة املركزية اليت ال ميكن جتاوزها

ومن بني هذه التعريفات ، وذلك الختالف آراء الباحثني حوهلا، هلا فصعب إجياد مفهوم دقيق، تعددت مفاهيمها

  نه قد مت تعريف الشخصية من الناحية الفيزيولوجية والنفسية واالجتماعية.أجند 

يعد االهتمام باسم  كما،  توضح مالمح الشخصية وتقرا من القارئ فهي، فمن الناحية الفيزيولوجية

  هو ميزا وان هذا األخري حتمل امسان إارتباطا وثيقا "فالشخصيات البد ا إذ يرتبط االسم ؛ ذا أمهية الشخصية

  

 دخرج من موضع إىل غريه والشخص سواشخوصا أي ، خصشَ يُ  خصُ الشخصية يف اللغة: "اشتقت من شَ *

دار ، صححه أمني حممد عبد الوهاب حممد الصادق، اإلنسان تراه من بعيد" من معجم لسان العرب البن منظور

  .45ص، 7ج، لبنان - بريوت، 3ط، إحياء الرتاث العريب

فالشخص له صفات ومميزات ختتلف عن سائر املخلوقات خاصة صفة السواد والعبوس الذي دل عليه قوله 

" نيَ مِ الِ ا ظَ ن كُ   لْ ا بَ ذَ هَ  نْ م  ةٍ لَ فْ  غَ ا ِيف ن كُ   دْ ا قَ نَ لَ يْـ اوَ وا يَ رُ فَ كَ   ينَ ذِ ال  ارُ صَ بْ أَ  ةٌ صَ اخِ شَ  يَ ا هِ ذَ إِ فَ  ق احلَ  دُ عْ الوَ  بَ رَ اقتَـ تعاىل: "وَ 

  .96اآلية رقم ، من سورة األنبياء
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"مواصفات  :وكذلك ملعرفة الشخصية جند؛ 1االسم هو الذي يعني الشخصية وجيعلها معروفة"ن أل، األوىل

أي أن الشخصية ؛ 2"...اللباس، العمر، الوجه، لون الشعر، خارجية تتعلق باملظاهر اخلارجية للشخصية: القامة

  اجلسد. وكذلك تكون هلا صفات خارجية ختص جيب أن حتمل هوية

واليت تتمثل يف: "املواصفات السيكولوجية ، أما من الناحية النفسية فينظر للشخصية من الناحية السلوكية   

حيث أن هلذه ؛ 3اليت تتعلق بكينونة الشخصية الداخلية واخلارجية كاألفكار واملشاعر والعواطف واالنفعاالت"

وانفعاالا  اسلوكيانتعرف على الشخصيات من خالل  أنناالعناصر دور فعال يف تكوين الشخصية وهذا بدليل 

  .اوردود أفعاهل

، ومن الناحية االجتماعية فعلينا دراسة الشخصية من خالل عالقتها باآلخرين ورسم الصراع القائم بينها

"دراسة الشخصية من خالل العادات والتقاليد والثقافة  :كما أا دف إىل،  مع اجلنس اآلخرعالقة املرأة خاصة 

فهم يعتمدون على ، يفعلونه األجدادكان  أي أا تدرس عن طريق معرفة ما؛ 4الراسخة يف ذهنية اتمع"

  العادات والتقاليد املوجودة يف عقل اتمع.

، يشعره بتميزه عن غريه، فرد ما لسلوك الصورة املنظمة املتكاملة "بأاخر للشخصية يقال عنها يف تعريف آو 

مهما كانت  ةوكله صف، الشاعرة وإمنا تشمل يف اآلن نفسه ما جيمعهما وهي الذات، من الصفات ةوليس جمموع

اليت و ، فرادلإلنسان واأل الشخصية هي الصورة املتكاملة أنمبعىن ؛ 5"املهابك حد ما عن الشخصية إىلتعرب  يةثانو 

 وأيضا، واالجتماعية تواجدة به الفيزيولوجيا والنفسيةالصفات امل جانب إىلخرين جتعله يتميز عن اآل

  من خالل هذا القول؛ 6"وأقواهلا أفكارها وينقل، أفعاهلاتتكون من جمموع الكالم الذي يصفها ويصور "الشخصية

  ، وكذلك تظهر من خالل األقوالةوعقلية عن آخر، صفات وجداني دصفات متيز فر  عن ن الشخصية عبارةأجند ب

                                                           

  .173ص ، 2010 ، اجلزائر ، 1ط ، منشورات االختالف ،) إبراهيم خليل: بنية النص الروائي1
  .40ص، ) حممد بوعزة: حتليل النص السردي2
  .40ص ،) املرجع نفسه3
  .235ص، 20112012/، باتنة ، رسالة دكتوراه ، ) فاطمة الزهراء بايزيد: الكتابة الروائية النسوية بني سلطة املرجع وحرية املتخيل4
 .74ص، نظرية الروايةيف ، ) عبد امللك مرتاض5
 .114ص، 2002 ، 1ط، لبنان، دار النهار للنشر ،) لطيف زيتوين: معجم مصطلحات نقد الرواية6
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   .واألفعال

، بشريةكائن موهوب بصفات ": بكوا برنس كذلك يف معجم املصطلحات جلريالد  وتعرف الشخصية       

 قا ألمهيةوف أكل أمهية أو أن تكون مهمةوالشخصيات ميكن ، ممثل متسم بصفات بشرية، وملتزم بأحداث بشرية

 هي مصطلح يستخدم غالبا لإلشارة"وأيضا، 1"ميكن التنبؤ بسلوكها ةري وسطحيفسع للتضحني خت ةفعال، النص

تكون هلا صفات متيزها عن باقي  أن وجب مبعىن أن الشخصية ؛2"املواقف املرويةاملخلوقات يف عامل الوقائع و  إىل

  اخليال  وأيف الواقع  األشياء

لطباع الفرد  حد ما إىلذلك التنظيم الثابت والدائم :"بأاكذلك عند بعض الباحثني   عرف الشخصيةتو        

 هيكل الشخصية:"حدهمأ نفس التعريف يقول ويف، 3"الذي حيدد توافق الفرد لبيئتهو ، جسمه ةومزاجه وعقله وبني

وحمققه ذلك ، من وجهة هحركيت مثبثة، واجلسدية فيه صفات الشخص النفسية والعقلية عضويتمو ، ر ال يتبدلقمست

الشخصية  أن أي؛ 4"هره متفردا عن غريهفيظ، أخرىاالنسجام الذي قد يوائم بينه وبني حيزه اخلارجي من وجهه 

   .والعقلية، اجلسديةو ، تواجدة يف النفسيةالصفات امل تقوم على أهم

أي ، فكرهص جسده و اليت خيلق ا وخت لإلنسان الصورة املتكاملة هي ا سبق قوله نستنتج أن الشخصيةمم

هذا جيعل كل  تفكريه وكل ةقوكذلك طري، ولون الشعر والبشرة، "رقصالطول وال"امةقوختص ال، الصفات اخلارجية

  .هلا صفاا اليت متيزها عن غريها ةشخصي

  :الشخصيات ووظائفها في العمل الروائي أهمية:ثانيا 

  الشخصيات أهمية: 1

 حبيث ال ميكن تصور رواية؛ عنصر حموري يف كل سرد:"أهم مكونات العمل الفين فهي تعترب الشخصية من

                                                           

  .42ص ، جريالد برنس: املصطلح السردي) 1
  .43ص ، ) املرجع نفسه2
  .23ص ،دت ،دط ، ANEPمنشورات  ، املنفية يف الرواية اجلزائرية العربيةأمينة بن مجاعي: الشخصية ) 3
  .23ص ، ) املرجع نفسه4
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 أي؛ شخصا، فرداوتصري ، اسيكولوجي اجوهر  تتخذ الشخصية ةسيكولوجيالالنظريات يف (...) بدون شخصيات

، طبقييعرب عن واقع ، منط اجتماعي إىل املنظور االجتماعي تتحول الشخصية ويف، إنسانيا اكائن  ةببساط

 يدرس وظائفها العقليةف، إنساينمبنظور  ىل الشخصيةإنه يف علم النفس ينظر أمبعىن ؛ 1"إيديولوجيا اويعكس وعي

 الشخصية من ناحية إىل االجتماعي فينظرأما يف املنظور ، اننسكما يدرس اإل،  ريهاوتفك وإدراكها وسلوكاا

   .ريها يف اتمعأثسلوكها االجتماعي وت

 إفرازوهي مصدر ، وامليول، والعواطف، هي العامل الذي تتمحور حوله كل الوظائف واهلواجس:"الشخصيةف

مث  (...)ذلك اخلري أوفراز هذا الشر وهي اليت تتعرض إل(...) ل عمل قصصي ما الشر يف السلوك الدرامي داخ

كانت هذه املشاعر أيس سواء حاسع املشاعر واألمنبفهي ، 2"رد غريهايقع عليها س أوا هي اليت تسرد لغريها إ

، هياابلذي يصور الواقع املعاش بكل ختعكس ما يوجد داخل اتمع الروائي وا إذ، الشر أوقت من اخلري ثقد انب

وهلذا ، وعن آالمنا وآمالنا وأحالمنا، نية أوفعل  أومر دواخلنا من قول ضتن ما فتكشف هذه الشخصيات ع

 تعرية طرفلى خرين عآلا حبكم قدرا على محل "و ايف العمل الروائي أل ةكبري   مهيةهناك من مينح الشخصية أ

ا تكشف لكل واحد من الناس مظهرا من كينونته اليت ما كانت فإ؛ إىل ذلك احلنيكان جمهوال   أنفسهممن 

تسلط الضوء على عيوب اتمع  أاحبيث  ؛3"حدث عرب ذلك الوضع بعينهلوال االتصال الذي ، لتكشف فيه

نه يدخل فإ ،اليت حتتوي تلك الشخصي ةياو قي الر املتلأ يقر  حنيف، خمفيا مالحمه املظلمة، يف الظل شيعيالذي 

  .اهولة قتهماملخفي وتكشف حقي مظهر جانبهيف، رهاادو أمص قعاملها ويت

ا اليت أ حيث؛ األخرىالعقد بني مجيع املشكالت  واسطة:"كذلك يف كوا  الشخصية يةأمهوتكمن 

ر اليت اليت تصف معظم املناظ وهي، اليت تصطنع املناجاة وهي، وارل احلبتستق وأوهي اليت تثبت ، تصطنع اللغة

 وأهوائهامن خالل سلوكها  وهي اليت تنهض بدور تضرمي الصراع أو تنشيطه، احلدث نجزوهي اليت ت، تستهويها

                                                           

  .39ص ، حتليل النص السردي تقنيات ومفاهيم:حممد بوعزة ) 1
  .67ص ، 1990 ، دط ، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر ، القصة اجلزائرية املعاصرة :عبد امللك مرتاض) 2
 .79ص ، ك مرتاض: يف نظرية الروايةل) عبد امل3
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 الزمن يف التعامل مع هذا معتتكيف وهي اليت ، امن ومتنحه معىن جديدوهي اليت تتفاعل مع الز  (...)، وعواطفها

الفين من  لعملل طي احلياةعالشخصية ت أن وجند كذلك؛ 1"املستقبل و، احلاضرو ، املاضي :ةثأطرافه الثال همأ

سرد يف ال يوجد :"وهلذا زمنة خمتلفةأ تنتقل من مكان آلخر يفاليت  هيو ، اونشاطه، اركتهوح، اانفعاالخالل 

فأمهيتها هي نفس ، ناء عن الشخصيةحبيث ال ميكن االستغ؛ 2"قل دون عواملالعامل دون شخصيات على األ

تضافر الزمان واملكان والشخصية إذ أن ، معهم على حد سواءاليت جت مهية الزمان واملكان يف البنية السرديةأ

 .يف بناء العمل الفين فهي تعترب جزء ال يتجزأ؛ داع الفينباألدب واإل يمني اصر الفنية األخرى هو ماوالعن

هناك ذلك ، أهم من احلبكةهناك ما هو :"من احلبكة بقوهلم أهم ن الشخصيةأأن هناك من يرى بكما 

منزلة أعلى  قد منحت الشخصية بهذاف؛ 3"وهذا الشيء هو الشخصية ...ومغزى عىن للحياةالشيء الذي يعطي م

  .نسانيةاتمع والذات اإل أسرارو وحتمل خبايا ، والعمل الفين لكوا تعطي معىن للحياة وذلك، ن احلبكةم

دون طغيان  ن تتصور روايةأحبيث ال ميكن ؛ ةبري بصفه ك قد اعتمدت الرواية التقليدية على الشخصيةو 

، شخصيات تتصارع فيما أو ةشخصيال بوجود إالصراع العنيف  يضطرمذ ال إ؛ قحمها الروائيي ةمثري  ةشخصي

ترب هذا ويع، عمله السردي وحموره أساسالراوي يتخذ من الشخصيات ف؛ 4"بينها داخل العمل السردي

ار تتفوق طو من األ فنية اليت جعلتها يف كثرياليت متتعت بكل االمتيازات ال، العصر الذهيب للشخصية الروائية:"هو

على صلت الشخصية يف الرواية التقليدية ألفقد و ؛ 5"للشخص نفسه اطفيةوالع، والبدنية، على القدرات الفنية

شبه أ ةالشخصية متتلك مزايا وقدرات عالي صبحتفأ، نفسه زت ا الشخصعطيت امتيازات جتاو وأ، منزلة هلا

  .باملثالية

  إميام العميقتنطلق من  ةشخصي"الشخصية تكمن أمهيتها يف أا أنبريون ف ني التقليدينيالواقعيوأما        
                                                           

 .91ص ،) املرجع السابق1
  135ص ، 2007/2008 علوم يف األدب احلديث،  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، بنيين: بنية اخلطاب الروائي عند غادة السمان) زهرية 2
، 2019 ،1ط، عمان -األردن  ،دار اخلليج للنشر والتوزيع ، حممد حممود: الشخصية املهمشة يف جمموعة العشب القصصية ألنور عبد العزيز) فالح 3

  .17ص
   .76ص، عبد امللك مرتاض: يف نظريه الرواية) 4
 .80ص، املرجع نفسه) 5
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 السرد ةبني زمين ثنائي طابقة التامةتقوم على امل حماكاة، إلنساين احمليط بكل ما فيهالواقع ا ضرورة حماكاةب

اية لكن الرو ، لتعرب عن اتمع وما يعانيه، نساينحقيقية تنبثق من الواقع اإل ةشخصييعتربوا  أمإذ ؛ 1"واحلكاية

فقد ، 2"كائن من ورقما هي سوى   الشخصية الروائية:"بأن أا ترى إذ؛ لشخصية أمهيةلاجلديدة ختتلف يف كون 

  .وقامت باالعتماد على الوصف االستطرادي، التقليدية إليها الرواية أوصلتهااليت  رفضت تلك املكانة

؛ من العناصر األخرى ومن الصعب فصل هذا العنصر عن غريه ، الروايةالشخصية أهم عنصر يف بناء تعترب 

عن ر تنمو وتتطو أن األحداث  كما،   معامل الفكرة اليت تنطلق ا احلكايةينبو ، ا وثيقا باحلدثيرتبط ارتباط إذ

يف الكشف عن  الروائي األساسية كيزةفالشخصية: "ر ، واملتشابكة، قاا املتشعبةوعال، طريق تصرفات الشخصية

من  وأخريا أوال الشخصيةف، واقعيتها و تفاعالاو احلياة  ةديناميكي وعن، الواقع من حولناالقوى اليت حترك 

اليت  لألمهية الكبرية الرغم من رفض الرواية اجلديدة ىفعل؛ 3"واخلطاب السردي بعامة املقومات الرئيسية للرواية

وما ، كز عليها الروائي يف التعبري عن الواقعرتاليت ي ساسيةالركيزة األ قىبت خريةأن هذه األ إال، ى ا الشخصيةظحت

  .عامة عمال السرديةويف باقي األ، ئي خاصةيف العمل الروا أساسيعنصر  الشخصيةفهلذا و ، نسانيعانيه اإل

  :وظائف الشخصية2-

عب الدور فهي تل، ما روائي أونتاجه كاتب الذي يقوم بإ، وظائف متنوعة يف العامل املتخيل ةشخصيالتؤدي 

األديب شيئا سلسا يساعد ا جتعل من العمل أحيث ؛ أو احلاكي، أو القاص، لروائيا فكارأالرئيسي يف جتسيد 

 داخل الرواية يعطي فرسم الشخصية"هدف  أو ها بدون غايةهلذا فال ميكن توظيف، على فهم ما يقرأ القارئ

 ابعـب عليها الطـبل يغل، تقتصر وظيفتها على تسيري األحداث فقطفي الروايةفال ، قيمتها الفكرية واجلمالية

  :ؤديها هيتدوار اليت الصالت العديدة بني مالحمها واأل فمن أهم وظائفها اليت تكشف عن، 4"اجلمايل

                                                           

  .34ص ، ) أمينة يوسف: تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق1
  .35ص ، ) املرجع نفسه2
 .173ص ، ) إبراهيم خليل بنية النص  الروائي3
 ، جامعة املسيلة ،جتماعيةكلية اآلداب والعلوم اال،  مذكرة ماجسرت ،سعودي: حداثة السرد والبناء يف الرواية "ذاكرة املاء لواسيين األعرج ) أمال4

 .05ص، 2007/2008
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 فاعل الحدث:  - 1

ومن ، 1"ركهوراءه شخصية حت إالفما من حدث أو فعل "يف حتريك األحداث  أساسيةن الشخصية ركيزة إ

ن تتجسد هذه الوظائف دائما يف أوليس بالضرورة ، د احلركة املعارض واملساعدقائ:"الوظائف اليت تؤديها

 بعض األحيان معارضة حيث تكون يف؛ أي أن الشخصية وظيفتها األساسية تكمن يف فعل احلركة؛ 2"الشخصية

  .مساعدة ومساندة هلم أوخرين لقرارات اآل

  :لعنصر التجميليا- 2

من النادر أن ختلو الرواية من شخصيات عدمية "أنهحيث ؛ هذا العنصر له أمهية داخل العمل الروائي إن      

وال وجود هلا  الفائدةوهذه الشخصيات على الرغم أا عدمية ، و ال متلك داللة خاصةأ، الفائدة بالنسبة للحدث

نفس  ويقدم يف، ي رسم لوحة مجيلةئألا تتيح للراو ؛ حتتفظ بوظيفة تزويق املهمة أا إال، على املستوى الفين

، لها دور كبري كالشخصيات الرئيسيةيسول، خصيات حىت لو كانت عدمية الفائدةأي أن الش؛ 3"الوقت فكرة فنه

  .على املستوى الفين حتمل نوعا من اجلمالية داخل العمل الروائي أا إال

  : المتكلم بالنيابة - 3  

هي اليت تساعد على تصوير البيئة والوسط الذي يعيش فيه و ، صل بني الروائي والقارئو أداة  الشخصيةتعترب 

خلفه  فيتاع الذي خيتعترب القن إذ؛ نساناكل والقضايا اليت يعاين منها اإلكشف عن الكثري من املشفت، ياملتلق

ننا فإ، مة بالنيابةاملتكل فعندما نتحدث حول الشخصية"، ات نظرهفكاره ووجهذكر أعندما يقوم بالروائي 

قراءاته  صالإيو  أفكارهالراوي يف توضيح  واملتعلقة باستقالل الشخصية ووسيلة املتكررةكيدات سنتحدث عن التأ

  فبذلك يكون الروائي كأنه، شرتكان يف القضايا اليت يعيشها اتمعيي واملتلقي ائفالرو ؛ 4"للواقع يف دهن املتلقي

  .)املتلقني(اتمع  أصواتصوت يضم مجيع 
                                                           

 .02ص ، 2002 ، 1ط ، اجلزائر -وهران ، دار  الغرب للنشر والتوزيع ، )أمحد طالب: الفاعل يف املنظور السميائي1
  .05ص ، دت، دط، األردن ، على الواقع والتحوالت إطاللةمدونة عامر غرابية  ،"مساا ، أنواعها ، : الشخصية الروائية "وظيفتهاايبة ) عامر غر 2
 .05ص ،نفسه) املرجع 3
 .07ص ،نفسه ) املرجع4
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  :إدراك اآلخرين للعالم - 4

شاكل م ةومواجه، والتصدي، حدى الوسائل اليت تساعده على املعارضةالشخصية بالنسبة للقارئ هي إ إن

مور السلبية وبالتايل تكشف له عن األ، ن حالتههذه الشخصية تعرب ع أنحيان جيد ألنه يف بعض األ؛ احلياة

، شخصية يف الروايةمن خالل تصرفات ال، اآلخرينمن معرفة  القارئ متكنواالجيابية يف حياته: "فالشخصية 

كما ،  خرى اليت تعرتض سبيلهايا والشخصيات األاجتاه القضا أفعاهلا وردود، حداث واملشكالتوتعاملها مع األ

  1عماق الشخصية الفكرية والنفسية"من خالل تصوير أ، من أفكار وتطوراتيدرك القارئ ما يدور حوله 

، احلركة داخل العمل الروائي إثارةالشخصية بصفة عامة تساعد على  أنهذه الوظائف نستنتج خالل من        

ا أل؛ حلقة وصل بني الروائي واملتلقيتعترب هي و ، وتضيف قيمة مجالية رغم كون هذه الشخصية رئيسية أو ثانوية

خلفها ليعرب كيفما يشاء فالراوي خيتبئ ، شاكل يف اتمعاه القضايا واملعن ما يشعر به اجت ومعربا تعد لسانا ناطقا

  عن أفكاره ووجهات نظره حبرية تامة.

  :صيةخنواع الشأثالثا: 

وتطورها واقع من خالل حركتها هو كوا تصور ال، ساس البناء الروائيأ ةمن األسباب اليت جتعل الشخصي

، تحليلها من خالل األبعاد النفسيةب السارد أويقوم الراوي ف، األحداثتؤثر يف سري واليت ، داخل الرواية

تلقي ملستطيع اي الشخصية من خالل احلركات اليت تقوم ا هأنحيث ؛ اليت متتلكها واجلسمية، واالجتماعية

هلذا قسم ، وميكن أن تتخد دورا مساعدا، العنصر الرئيسي يف الروايةمتثل وهي ميكن أن ، هااستخراج والقارئ

 وهي احملور الفعال داخل ة:وىل تكون الشخصيات فيها بطلاأل، نويةوثا نوعني رئيسية إىلباحثون الشخصيات ال

وحشيه "اليت نقوم بدراستها كما هو موجود يف الرواية ،  كثر من واحدبطال ألحيانا يتعدد فيها األوأ، األحداث

وتسمى يف ، حداثهتساعد على تطوير النص وأحيث ؛ ةالفهي كذلك عوامل فع الشخصيات الثانوية أما، "ةاليمام

  جل دراسة الشخصية يفأمن ، و بعض األحيان بالشخصيات املسطحة اليت هلا ادوار بسيطة يف معظم األحيان

                                                           

  .07ص، ) املرجع السابق1
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  :ساسيني ومهاالنوعني األ إىلصيات قمنا بتقسيم الشخ اليمامة ةرواية وحش

  :الرئيسية الشخصية- 1

شخصيته  منالراوي متمكنا يكون  أنوهلذا جيب ، ودور كبري يف الروايات للشخصية الرئيسية أمهية إن

 أو، أفكاركثريا من الروايات تفشل بسبب عجز الشخصيات الرئيسية عن أن تكون ن:"أ ذإ؛ متكنا تاما الرئيسية

ر يف القارئ ثتؤ ، للشخصية ةحي ةيكون ناجحا يف تقدمي صور  أنالراوي  ىفعل، 1"جتارب حية أاجتارب يقال لنا 

تلك "حد الباحثني بأا أوقد عرفها ، ملل أوبدون كلل  فيواصل القراءة، بشكل كامل أجوائهاوجتعله يعيش 

 نكون غالبا قد فهمنا جوهر التجربة املطروحة فإنناولو فهمناها حقا ، الشخصية اليت تستحوذ على اهتمامنا متاما

سعى إىل في، شد انتباهه واهتمامهت حبيث؛ فكر القارئ أسترت  أنالبد  لشخصية الروائية الرئيسيةاف، 2"يف الرواية

تكون كاللغز  أا إذ؛ كل ما يتعلق اة  معرف أخرمبعىن ، تصرفااو  أفعاهلا وسبب، شخصيتها ةعرففك غموضها وم

مضمون و ، لب التجربة بذلك يكتشفف، النتيجة املرغوبة إىل ويصل، يفهمه حىت يستطيع حله أنالذي جيب 

  3:وحددها يف ثالث خصائص للشخصية الرئيسية هينكلقد وضع و ، روائيالعمل ال

  خيص.شتتعقيد ال مدى - 

  .الشخصيات بعض  به تتأثرمدى االهتمام الذي  - 

   .الشخصيات جتسده إحدى أنمدى العمق الشخصي الذي يبدو - 

 أنوهذا ألن الشخصية الرئيسية جيب ، كل هي اليت حتدد متيزها عن غريهانفهذه اخلصائص حسب هي       

  فهذه األفعال واحلوادث اليت حصلت معها هي، سلوكاا تتم عن دوافع وانفعاالت خمتلفة ومتناقضةو تكون فعاهلا 

  .بفعل الظروف اليت تعيشها تتأثرنفسيتها  أن إذ؛ ما جتعل شخصيتها معقدة وغامضة

  حضور  تكون ذات حبيث؛ باهتمامه تأثرستكون الشخصية ذات أمهية كبريه لدى السارد فت أنكذلك البد        
                                                           

، 1999 ، 2ط ، القاهرة ، اهليئة العامة لقصور الثقافة  ، تر: صالح رزق ، مدخل إىل تقنيات التفسري ، كل:قراءة يف الروايةن) روجر.ب هي1
  . 229ص

  .228ص ، نفسه املرجع) 2
 .218ص، نفسه)املرجع 3
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  ن اإلنسان بطبيعتهما بالنسبة للغموض فهو ما جيعل القارئ يهتم بالشخصية أل، أيف الرواية ةعالي ةطاغي ومكان

   .وحلها ألغازهافك  الاو حم إليهاب فينجذ، تثريه األشياء الغامضة

   1آليت:كا-ةعز وهذا حسب ما يقوله حممد بو -يسيةن جنمل مميزات الشخصية الرئأ ناميكنوبشكل مبسط        

  .وال تبقى على صوره ثابتة، حداث وتناميهامتغرية: تتغري حسب تطور األ - 

 :املتناقضات اخلهاد وتتصارع يف، ا تتحكم فيها دوافع نفسية متناقضةفعاهلا وسلوكهأ أن ويقصد بذلكركبة:م- 

  والضعف  ةالقو ، والفشل التفوق، والعجز صراراإل، اجلد واهلزل

  دينامية، وغامضة ةمعقد- 

  .دوار حامسة يف جمرى احلكيأتقوم بو ، واإلقناع دهاشعلى اإل هلا القدرة - 

 اتوال تشرتك فيها الشخصي، وحدها لشخصية الرئيسيةبا مميزات ضرورية وخاصةتعترب هذه املميزات       

يف هاما دورا أدت وع شخصياا اليت تنب لفحت فإا، اليت بني أيدينا- اليمامة ةوحش- أما بالنسبة للرواية  األخرى

  :يف ما يلي تمتثلوقد  الرواية

  :حمامة*

ة يف عملي ةر وابن بطوطتناوب مع كل من ميامه وزهات أاكما ،  يف الرواية ةحموري ةشخصيكمحامة   جسدت

   .خبارالسرد واإل

مل تكف عن  الذي، واملطالعة خاصة كتاب طوق احلمامة  ةحمبه للقراء، الكالم ةقليل، هادئة ةشخصيتعترب 

وهلذا ، ةال تربطها قيود وال عائل، خطارمتماسكة تواجه كل ما يعرتضها من مشاكل وأ ةكما أا شخصي،  قراءته

 ةمحام أنا" :وجند ذلك يف قوهلا، ةحمدد ةوليس له وجه خرآ إىلعرفت نفسها بالطائر احلر الذي ينتقل من مكان 

كالمها   الشحن ر يف باخرةافعند التقائها بزه؛ 2"السمطري حر طري املنايف قدري كقدر زهار الذي اختار يل هذا ا

 إىلأو كيلني  ك تغري امسها من جاكلنيبذل، احىت ال يتم التعرف عليهم امسائهمتغيري أ ااقرتحف، كان فارا من بلده
                                                           

 .60-58ص، )ينظر:حممد بوعزة :حتليل النص السردي"تقنيات ومفاهيم" 1
 .95ص ، ) الرواية2
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 ةعشيق الفرنسية إىل املرأة  ةقد مسيت جاكلني نسبو ، هذا االسم يليق ا ويعرب عنها أنيث ارتأى حب، محامة

جدي امسا هو اسم عشيقته  ليحملين، ذلك اجلبل جبل النواصر ولدت رأسعلى " وذلك حسب قوهلا، جدها

محله يف أ وهو االسم الذي مساين جاكلني، ظلت كالعطش يف حلقه قدو ، هر أبيهاقاليت هربت من ، الفرنسية

  .هايتذكر حىت ذا االسم  تهفيدحجلاكلني الفرنسية جعله يقوم بتسمية  داجلفحب ، 1"لرمسيةا وراقيأ

 أن عرف"أ :وجند ذلك يف تصرفاا وتفكريها فقد اعرتفت بذلك يف قوهلا، كذلك بالقوة واجلرأة  ةمتتاز محام      

تفقد رزانتها  ا ملأ إال ةختها يامنأ فرغم وفات ،2"كل بكاء  بكائي كان فوقن أ عن يل قلبا قويا مأزهار يدرك 

جتابه الصعاب  ةالشخصي ةقوي ةجعل منها فتا، ةوحيد وعيشها، وهجرا من موطنها، اليت عاشتها احلياةف، تزااوا

لى ع ةشهدت ميامقد و ، الصعبةا حتسن التصرف يف املواقف ذ أإ؛ متتاز بالذكاء والفطنة أاكما ،  اشى شيئوال خت

تغيري احلقائق  إىلها وصل ا ؤ كاذ ف، 3"لمت منطق الطري من فريد العطارا تعمنكأ،  ةذكي ةفتا ةمحام" :ذلك بقوهلا

وال ننسى ثقتها بنفسها اليت جعلت من األكذوبة حقيقة ، قريتهاأهل  داعوبذلك متكنت من خ، هاالئممبا ي

فقام  )جدهاة عشيق(فتاة فرنسية إىلوالذي ينسب ، بسبب امسها دتعرضت لالنتقا ةفعندما كانت صغري ، وواقع

، ونسبا أصال مسهامتنح ال أن ارتأت الطفلة الصغرية، تقبال يف وسطهموحىت يالقي ، كيلني إىلجدها بتغيريه 

، عذبا النهار باردا بل ثلجويف ، غاليا بل، ل ساخنايسيل ماؤها يف اللي "إا اسم عني فوارةةعني فوار لفجعلته يرمز 

ستعمرين ن ال خيرج حملاربه الفرنسيني واملكا(...)مري عبد القادر ه العني عند سفح جبل ولد فيه األتوجد هذ

، معىن اسم كيلنيهذا  هو صبح أوذا ، 4"...شرب منها مجيع جندهو شرب هو من هذه العني  إذا إال، واألتراك

االسم  أصل صبح يصدق شروحات حفيدته ونسيأي اجلد الذ اسم جاكلني وخاصة ومرور الوقت نس معف

  .ومنذ ذلك الوقت أصبحت تلك العني تسمى بكيلني، التسميةو 

                                                           

 .98ص ،) الرواية1
  .34ص، ) الرواية2
 .67ص ،) الرواية3
 .99ص، ) الرواية4
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 بل ةمثقفة فتا ةمحام أخيت"إخوامن  اوعي أكثرورمبا هذا ما جعلها ، ةثقافتها الواسعبكذلك   ةمتتاز محام       

املطاحن  ةحماسب يف شرك ةواشتغلت معاون ةالعربي ةقد خترجت من قسم اللغفهي ، 1ة"جامعين هلا شهادات أو 

 الباخرة تو قد فرت وركب، ا للعملبعد تسعه شهور من دخوهل ةرئيسي ةمث رقيت اىل حماسب، خابز يف دمشقوامل

صييب يام من تنبعد ثالثة أ"، عنها ارغم الزواج اطافها و كان يريد اخت  ألنه؛ هاقيتالذي قام برت  ولؤ املسبسبب 

باقات ورد متأل مكتيب كل (...)ال تنقطع ةمكاملات هاتفي)...(امكاملات املسؤول الذي زارن بدأت

 عين... قدمت شهادة ويتزوجين غصبا نه سيخطفينأوحني عرفت )...(قنينات عطر يف جوارير املكتب)...(صباح

   .اإلجباريهربا من الزواج  ةالباخر على منت درت اوذا غ، 2"ركب الباخرةأ أن وقررت، املدير العام إىلمرض 

تجنب فرئ فرصه ختيل مالحمها بل ترك للقا، فلم يتعمق الكاتب يف وصفها، شكلها اخلارجي ةمن ناحي أما

ا متتاز بغموضها ومجاهلا إذ أ؛ هي امرأة فاتنةحوهلا ف الشخصيات أراءمن خالل و ، الوصف ةعمليالتدقيق يف 

 إذوهي تتحدث مع زهار ، يف البارة ول مر أل رآها ماذلك عند اعرتاف ابن بطوطة عندو جند ، رامللفت للنظ

 تعرف املكان كأمناو ، ن ترفع عينيهاأدون ، بله تشرب قهوا بسهو وشعر وحريةتقا اليت  ةالفاتن املرأة:"يقول

، إليهاابن بطوطة  أنظار تلفتأن اليت استطاعت  أا الوحيدة إال، الفتيات يف البار ةفعلى الرغم من كثر ، 3"جيدا

   .صداقتهم وسفرهم معا قد كان ذلك املكان هو بدايةو 

ى عل اخلانة اجلميلة إىلانتبه ة ول مر أل:"ةلباخر يف اما التقى ا وذلك عند، وجند كذلك زهار يصف مالحمها

، رزها ةالمح محامجذبت مقد ف؛ 4"منا سافرنا معا قبل هذا اللقاء العجيبأليفا كأو  اكان وجهها حادً ،  وجنتها

ن نه اعترب لقائه ا عجيبا وغريبا ألأ كما،  الطريق ةوحش حبيث أنسته؛ موضهاغ رغم ةومطمئن ةليفأوالذي اعتربها 

   .مها كان صدفه وصداقتهما كذلكءلقا

                                                           

 .63ص، ) الرواية1
 .102ص، ) الرواية2
 .70ص ،) الرواية3
 .90ص ،) الرواية4
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ابن بطوطة  أحببت:"قوهلا وذلك يف، بها البن بطوطةحب اعرتفت، أثناء سرد محامة لألحداث اليت مرت ا 

عن شارل  ، حكايته اجلميلة والساحرة تلك الليلة، رضيةاأل ةالكر (...)عاشق وردنه شاعر تروباإ، وىلمن الليلة األ

لوال العهد بيين وبني (...) هي اليت هيجت قليب ، مالطا عين جزيرةأ، لفرسان القدس اجلزيرة كينت الذي سلم

احلكايات اليت كان حيكيها ابن ف؛ 1"من حكايات ابن بطوطةودخلت يف حكاية ، ت تركته على الفورزهار لكن

، ن تكون جزءا من هذه احلكاياتغب يف أها تر تجعلو ، ةثرت يف محامقد أ، واليت جيعل نفسه بطال فيها بطوطة

   .ولكن وعدها الذي قطعته مع زهار جعلها ترتاجع عن تلك الفكرة، وتكون أكثر قربا من ابن بطوطة

ىل ألنه سيذهب إ، ما يربك املسافر وجيعله متوتراالذي دائما و ، فرسبعدم خوفها من الا صرحت ما أك

إىل مكان هو مكاين  ةين عائدنأم أ نين مسافرةألعرف هل أفر ألنين ال ال خييفين الس:"مكان جديد وغريب فتقول

ريق نزل املركوب هذه الطأن مبجرد أ أقول، ةطائر  أو، قطار أو، يف حافلة، لما وجدت نفسي يف رحيلك،  صلياأل

وهذا ، جعلها جتهل مكاا األصلي، إىل آخرسفارها وهجرا من مكان فكثرت أ؛ 2"تشبه طريقا يف ذاكريت

  .رجلهالفتها ذاكرا واعتادا أأاليت  ديارها إىلتعود  هي منافكأ، جعلها ال تشعر بالغربة يف األماكن اليت تزورها

  :بن بطوطةا* 

 أمريب لقبذلك لو ، وهو يعد أول من سافر حول العامل، مكان إىليشتهر ابن بطوطة برتحاله من مكان   

دينا عبارة عن رحال يكتب يأاليت بني  أما شخصيته يف الرواية، اظم للشعريضا مؤرخ ونأ ويعترب، لني املسلمنياالرح

عدة  اشتغل، مواأل وميامة، محامةو ، يامنة ةخاص، من طرف اجلميع حمبوبة ةشخصي نهأكما ،  رحالته وعن مغامراته

أنطون اللبناين هو الذي علمين حرفة الصرافة بعد أن ، "كنت أشتغل صراف عملةأعمال منها صراف عملة 

 وأا مهنة تفتح على، وأعصاب باردة، ولكنها حتتاج إىل نفس طويل، مؤكدا أا مهنة رائعة، مارسها مث تركها

  كما أنه اشتغل كذلك يف جتارة احلشيش؛ إذ اختذ من سطح   3مهنة أخرى، ال تنفصل عنها وهي املخدرات "

                                                           

 .127ص، ) الرواية1
 .130ص ،) الرواية2
 .30ص، الرواية )3
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 ةجعل من صناع حبيث؛ 1"ةدتين عن ابن بطوطة عن مزارع احلشيش فوق السطوح الرتابيالبيت مركزا لزراعته "حت

  .مبتعدا بذلك عن حرفة الصرافة، احلشيش عمال جيين منه املال

 و أنواع العطور، املأكوالت أنواع وحيب، حيب اجلغرافيا"ن ابن بطوطة رجل إف ةوصف محامحسب و 

سواق خلف م يف األيكان يه،  ال يفهمها ن كانإوحيب اللغات حىت و ، نية الرائعةثوالديانات الو ، ءوالنسا، والبخور

ابن بطوطة كان (...)يام أ ةيف ثالثتعلمها في، سيقى ومقاطع الكالم الكثريةتسحره املو  ...يقاعات عجيبةإات بغل

شاف والتعلم كستحيب اال فابن بطوطة؛ 2"الذي جيعلنا نتحرر من قبة السماء اخلانقة أيضاحيب الكذب 

وهو كذلك يستخدم الكذب ، قصرية جدا ةنه يستطيع تعلم ما يريد يف فرت أ إذ؛ نه ميتاز بالذكاءأ كما،  واملوسيقى

  .يرتبطون حبكاياته اليت دائما ما يكون بطلها همعلجيف، هستمعيمحىت يغري مزاج 

 ةتعلم بقدر  ةروايشخصيات ال نأوجند ، لكل ما حيصل وال خيفى عليه خافية ةعامل ةشخصي عد ابن بطوطةي

حلظة ملات من  نه سكت عن حكايةألو  ةس ابن بطوطأكل شيء حمفوظ يف ر   ة: "وذلك يف قول محام ابن بطوطة

 نآلاضحك أ ن كنتيف اآل كي أعيش مرة  البلدانو  الرجال والنساء ةياحكي حأنا أضيق التنفس كان يقول يل 

رض أحياته على  نه يستعمل حكاياته حىت يعيش عده مرات وذلك عن طريق عيشأ إذ؛ 3"أجد هذا من احلكمة

   .والواقع وكذلك داخل حكاياته على الورق

ن أال ميكن "ر فتقول: احىت خيربها حبقيقة مقتل زه عند ابن بطوطة ابنتها أرسلتاليت  األمذلك ككما جند  

له ما يف ، الدومان أو، و زجنبارأ، أو السند، ولو كان يف اهلند، ن يعلم ابن بطوطةأيف القرية دون  حدأيغتال 

وهذا ؛ 4"يف جملدهدون ذلك  إذا الإحد أن يدفن أوال ميكن ، األماكن وبطون، وبطون الناس، بطون الكتب

، وكل ما حيصل يف البلد وتدوينه يف جملده، سراراخلبايا واأل ةمعرف يفابن بطوطة م على قدرة من األ اعرتاف صريح

   .هايقصدتن ذلك جمرد خرافات قامت بنسجها و أ أو
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ض والقوة اليت شهدناها يف ولكن ذلك الغمو ، ةقويو ، غامضةو ، هادئة ةضا شخصيأي ة ابن بطوطيعتربو 

بعد  وذلك، طاملا اختبئ خلفهلالذي فسقط قناع القوة ، اندثرتسرعان ما ، املتزنةوعربت عنها تصرفاته ، الرواية

وجند ذلك يف ، ومتوتر حائر إىل شخصالقوي املهيب من ذلك الشخص  تحولابن بطوطة ي نرى إذ؛ زهار ةوفا

ويف ترتيب ، الصني اليت تعلم نسبها يف، ربهحكيمياء  ويف، وراق جملدهكان ابن بطوطة غارقا يف أ  "قول محامة 

قد  و ، ازهار آتاه كالصاعقة اليت مل حيسب حسا ةفخرب وفا؛ 1"ميأة من حري  أكثره كان حائرا قالمأ ةوقص وجتار 

مكبل  أنهب أحس وهلذا، عزيزا عليه انه فقد صديقأ ذإ؛ تشتت مشاعره وقوته ضعفه وبداية ةكانت هذه نقط

يف البحر على صدره فتوى  ةبه القري فرمت، على صديق ضيعهحزينا "كان إنقاذهستطع ي نه ملألوذلك ، وضعيف

 يكأ،  يف البحر دون دفنه يف قرب الئقرميه  إىل باإلضافة، فموته املفاجئ والطريقة اليت اغتيل ا؛ 2"ق جمزورةبعن

وذلك ، زهار ةبعد وفا إال مل نرى وندرك هذه الصداقة أننامن على الرغم ، ه وحزنهعمواج من زاد، عادي إنسان

  .ويفصل فيها ومل يتناول تلك العالقة إليها الكاتب مل يتطرق أن إذ؛ ابن بطوطة يناه عندأعن طريق احلزن الذي ر 

حدق ابن "قول محامة: فت هفقدان صديق بعد ةقد عرب الكاتب عن احلالة النفسية احملطمة البن بطوطو 

 بكاءو ، ال فرق بني بكاء الرجال(...) كيرجال يب أرى ةمر  ول...ألمث بكى بحرلا وججيدا يف م بطوطة

سقط بني ذراعي و ، كان جسده باردا،  حين فعانقته أن خفت، الشاطئيبكي ويضرب برجليه رمل  ...طفالاأل

الدموع كسالح هلا بل  فالرجل ليس كاملرأة اليت تستخدم، املألوففبكاء الرجل خروج عن ؛ 3"قد اارا كاجلبل

 راومكانه زه ةموهذا يدل على مدى قي، وأصعبهاشد حاالت احلزن أكان يف   إذا إاليبكي  بالعكس فهو ال

 فبكى، خيرجه من هذا الضغط الذي يتعرض له سوى البكاء نفذام أونه مل جيد متنفسا أ إذ؛ بالنسبة البن بطوطة

   .الذي رافقه يف مسريته واألملخرج كل القهر أكما مل يبكي من قبل و 

  حتتوي على األحداث اليت، ةحلمام ةقدمها ابن بطوط ةاليمامة هي عبارة عن خمطوط وحشةرواية  أنكما 
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 ومن ميأزهار ومن ى وما مسع مين ومن ما رأ بعد اإلهداء يبدأ بسرد هول"ا  وااقف اليت مر حصلت معهم واملو 

مجع فيها كل  ةهدي وكأا، ةحلمام هذه املخطوطة أهدىابن بطوطة  ةادر فقبل مغ؛ 1"ميامه ومن الطقشندي

  .وأفكارهمدليل يثبت وجودهم  وأ، اجلميع أسرارحتمل ة مذكر  كأا،  حصل معهم وعايشوهما

  زهار: *

كاتب وباحث يف الشعر ،  صحفي"والذي يعرف بأنه:نه مجال الدين زعيرت بأكتشف فيما بعد نالذي و 

؛ 2"حونعاشق للشعر املل، قيطون وبن، وحممد بلخري، وابن كريو، إبراهيممصطفى بن  ألشعار عاشق، الشعيب

  - .اليمامةوحشة -الزاوي يف روايته  أمنياليت استعان ا  برز الشخصيات الواقعيةأمن يعد وهو 

؛ للميالد 1959الدي يف سنة من بهجرتين احلرب  (...)امسي زهار:"بقوله يعرف زهار بنفسه يف الرواية

كان ،  ةاملنصور  على مشارفالكرز  اتشجر  وغرست، ولدتوفيها ، حببتهاأترك تلمسان اليت أن أحيث كان علي 

تابع للحرب ضد النصار  جيش األومنظم يف، نين شيوعيأل؛ فتوى بقتلي خوةاألصدر أ أنبعد خرج أن أعلي 

 ةفبعد ركوب مجال الدين زعيرت باخر ؛ 3"مع الطاهر الغمري ةالتعاطف الدولي ةوراء محل وأنين، يالفرنس املستعمر

 هخنراطإل وذلك، رأسهباليت ترغب  خوةاألالذي بقي كدرع حيميه من ، رافمنحته اسم زه، ةمامحب لقائهالشحن و 

، امسه احلقيقي وهويته ياديد خمف أو، ن يعيش بدون خوفأوبذلك استطاع ، مصاحلها هوديد، يف السياسة

 وهوأرغم هلروبهرفاقه هم من دبروا  أن حبيث؛ قلبه مازال مرتبطا مبدينته اليت تركها جمربا أن إالالرغم من ذلك  لىوع

 فأثناء، ن هذا هو احلل الوحيد لنجاتهأنه اقتنع بأ إال ةرغم رفضه ذلك يف البداي، لى حياتهعلى ذلك حفاظا ع

  تلمسان مصلوبة هناك خرجت خملفا "قائال:  سى واشتياقأتلمسان يف حزن و  ةحتدث عن مدين، مر بهسرده ملا 

 أمييضا تركت أهناك ، وشبايب تركت مقربتنا والشوارع اليت فيها بعثرت طفوليت، احلنايةن وسهل غما بني جبل بود

وكنا  منا واحببناهم وكانأسبان والطليان الذين تركتها للجريان من املسلمني واإل، الال حدو بنت عمران املليح
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حتضاا اإال أن تركها وعدم رؤيتها أو ، وبني أناس طيبني ويعتنون ا، يف أمانفعلى الرغم من كون أمه ؛ 1"منهم

 إذ أنه خري بني اهلروب وعيش حياة، وكذلك التخلي عن املدينة اليت عاش فيها طفولته مل يكن باألمر السهل أبدا

جعله بني  وهذا ما، نتظار املوتاالبقاء بني أهله وأصدقائه خبوف يف الغريب والضائع يف مكان جمهول أو 

  .فالثورة هجرته وأبعدته عن اجلميع ،اختيارين أحالمها مر

شعر باملسؤولية يف الغرفة  نه وبعد لقائه حبمامةأ ذإ، الكاتب زهار صورة الرجل الشهم واحملب للخري أعطى

فتخرج ، لكين أخاف مغادرة الغرفة، أرغب يف الصعود إىل سطح الباخرة..أنا سعيد ألنين لست وحيدا"اجتاهها 

 االعتناءكما أنه مل يكف عن ،  اأي عالقة تربطه  وجود محايتها على الرغم من عدم فقد أراد؛ 2"املرأة أو متوت

، اء الذي كان خفيفا ورقيقادفدفتها بالغط، مغلقة النافذة أنكدت من أت"دل على لطفه: والذي ي، ا ومساعدا

مل يستغلها  فهو، ملست فيه الطيبة والنبل أاإذ  به  تثق ةوهذا ما جعل محام، 3"كل هذا الربد يف اخلارج  ال يصد

غري  ويكون شخص ثقيال  أن وأ، خرينإزعاج اآلنه ال جيب أ كما،  بل محاها من اجلميع ومن نفسه كذلك

تقول  ةكانت احللبي،  نفسي إزعاجيف حىت حلق يل ا ليس، غريي أزعج أن أريدال  أنا":فنجده يقول، مرغوب فيه

 حماوالت  فعلى الرغم من؛ 4"..اإلزعاج حق اإلنسان يف احلياةخرينآل اإزعاجال تعرف  ألنكمزعج  أنت:يل

وعدم اإلساءة احرتام خصوصيات الناس ومشاعرهم  نأ ارتأىنه بقي حمافظا على صفاته فقد أ إالتغيريه  احللبية

   .فضلإليهم هو التصرف األ

  انتهت مبوت زهار وهويتوال، بعد ابن بطوطةفيما  اإليهموالذي انضم  ةزهار ومحام ةت رحلومن هنا بدأ       

فعلى الرغم من ، وذلك برصاص خادع انتظره مخسة وثالثني سنة، قتل وسلم روحه هناك إذ، أمهيرتحم على قرب 

  زهار...أكثر من مخسة وثالثني سنةمن البحث عنه حىت متكنوا منه " امرور كل هذا الزمن إال أن األخوة مل  ييأسو 
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؛ فاشتياقه لوالدته وحزنه على فراقها، جعله 1تنفيذ حكم اإلعدام فيك..يف املقربة كانت فرصتهم"وهم ينتظرون 

 يتجاهل اخلطر الذي حييط به، فبقي يزور قربها كل مجعة ليرتحم عليها فاغتالته بذلك أيادي الغدر وأزهقت روحه

  .على قربها

  :ةيامن*

هجرها زوجها هي  نأنس هلا بعد أاليت تبحث عن  ةوالضعيف وهي متثل املرأة الوحيدة، ةقي يامسينامسها احلقي

وحدا اختذت من وحىت رب من حزا و ، والدا ةاالعتناء م مبساعدو ت برتبيتهم قامف، وأطفاهلا الثالثة

 إذ أن، ويؤديها، ر عليهايؤث أصبح الذيو ، واهلروب من الواقع، واحلشيش سبيال للنسيان حكايات ابن بطوطة

خيت أكانت "الكحل  إىلت ألتجا تقوم بإخفائه وحىت، يف عينيها ار يظهرفالص أوبد، ت ترتاجعأصحتها بد

،  شقنديطال الذي اشرتته من، األصيليراين يف استعمال الكحل اإل ملبالغةبان ختفي صفار عينيها عبثا أحتاول 

، امر ائيا فيهو يطفئ النف، ؤالبؤب إىلة كحلها زينبه ن ينزلق الوتد القصيب الذي تنظم أختاف دائما من  تكان

أو مينعوها  إال أم ملاحلشيش  اتناوهلبمعرفتهم  مفرغ؛ 2ا"جتتاح مفاصله ةخفيف ةر برجفتشع بدأت أا خاصة

ومل ، شيش يف السطحتتناول احل أخيتن أتعلم  أميكانت "وفاا  إىليف النهاية والذي أذى ، يوقفوها عن ذلك

بت يف ذلك واليت نس خرآ رأيهلا  ميامةلكن ، 3"وأن عمرها قصرية راحل أاتدرك منا كانت وكأ، هاعتستطع من

  ن تغتال أميكن  حكايته عن األكرانية ":اثرت فيها وذلك بقوهلأاليت  حكايات ابن بطوطة أختها هي سبب موت

  النفسية وتفاقمها مما  أدى إىل تدهور حالتها جدا وحساسة ةعاطفي ةفبحكم كوا فتا؛ 4"حساسة مثل أخيت ةفتا

  .سبب هلا جرحا داخليا عميقا تسبب يف موا

  :مألا*
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 ويامنة كبنات هلا ةوميام ةمن محامربت كل  أا حبيث؛ ةس العائلأور  ةاحلاضن أةاملر ة:وايم يف الر متثل األ      

ميامة:  قولوجند ذلك يف ، نتربطها  ةوجود عالق معلى الرغم من عد، واحدحتت سقف  هنومجعت واعتنت ن

 ةعاشق ةومحام، ةيامن ةواملرحوم، ةميام أنا:ةمربيتنا حنن الثالث، ياحلاج ميمون كواك ةوليست زوج أمي بأاشعرت "

حىت ، ةعائل أصبحوا أم إالدم  ةفرغم عدم وجود عالق، م ببناااأل ةعالقتهن كعالق أصبحتفبهذا ؛ 1"رازه

 وحتب اللباس ، كل اجليدحتب األ"ة اليت تسرد وتصف والدا :وذلك يف قول ميام، تكرههما و ا حتبه مم يعلمون أ

 أياموهي تصوم كل ..صالا اليت ال ترتكها بحتة..وحتب شرب الشاي يف كؤوس مذهب، وحتب احلفل، نيقاأل

  .السرد ةم وكفى طول عمليالكاتب مل يتطرق المسها بل منحها اسم األ كما أن،  2"شهر رمضان

تعجبين ة: "كقول محام،  بذكر بعض من مالحمها ىوصف دقيق هلا بل اكتف إىلالكاتب كذلك  قمل يتطر       

لكنها ، هاكانت تضحك مبلء فمها حىت يربز ذهب ضرسة  يف البداي، ةيفتلمع ضرسها الذهب، مي حني تضحكأ

   .3"لفم يضحك أنثوياعوجاج مجيل  ادةفاحتفظت بع، سيت ضرسها وذهب فمهامع مرور الزمن ن

ما منح جوا من ، ع النظاراتشكلها عندما تض ةخاصو ، ةالبهجو  ةهي مصدر احليا ةرواييف هذه ال مفاأل

كانت تسقط من على ،  للضحك ةمثري  ةتلك النظار ب وهي، على الرغم من حزا أميكانت :"يف املنزل ةاحليوي

صبح شكل أفارتاحت و ، ىل عنقهاإبشريط حريري جعلتها تربطها  حيلة تن اكتشفأىل إ ةنفها كل حلظأ نبةر أ

أصبحت تبدو فبعد أن كانت تبدو غريبة ا ، 4"غري مثري للضحك بعد شهر تقريباو مقبوال وعاديا  ةبالنظار  أمي

 خروجه–وقد قام الكاتب بوصف شكل األم وهي تصارع نظارا ، فال يستأنسون إال إذا وضعتها، غريبة بدوا

فصور لنا األم ، حىت خيرج القارئ من ذلك اجلو املشحون واحلزين الذي كانت تعيشه العائلة - عن األحداث

  بطريقة مضحكة وذلك حىت يضفي شيئا من املتعة.
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، منزهلا الزيتون اليت يف حوش ةعلى استغالل شجر  ةم كذلك حبنكتها وخربا اليت جعلتها قادر وتتميز األ      

 ول يستعملالكيس األكيسان من الزيتون " ا تستعملأذ إ، اهلا ولعائلته ةومفيد ةشياء كثري أفتستخدمها يف 

 كما تستعمل)...(حيث تستخرج منه أمي دلوين من زيت الزيتون الصايف تستعمل دواء جلميع اآلالم  للعصر

؛ تصربه بطريقة رائعةأما الكيس الثاين فكانت ، ولذهن شعر الرأس خوفا من الشيب، لعجن مسيد خبز املخلع

تعرفها إال  مث متلح وختلل بالليمون مث يوضع الكيس بزيتونة املعاجل (...)ملدة طويلة ال، حيث جترح كل حبة زيتون

  .1"أمي

بقيت ا أذ إابنتها  ةمحاي ةم يف البدايكان هدف األ،  ةىل السطح للقاء ابن بطوطإ ةمناد يوعند صعو       

جتلس  فأصبحت، ةسقطت يف حب حكايات ابن بطوط ةايولكنها يف النه، اما وعلى حديثهمعليه تنصتت

 نتظرت، السور أسفلتجلس عليه لكانت تضع جلد خروف   أمي أن "أعرفحكاياته إىلحتت السور لتستمع 

عن  ةبعيد وأماكنعوامل  إىلحكاياته جعلتها تسافر  أن إذ؛ 2"من الشرق والغرب ةالقادم ةزخات احلكاي سقوط

 ةمناي ةفبعد وفا، هلا أ ومؤنساملج–كما فعل بناا –ه فجعلت من حكايات، تعيشهااليت  عن الوحدةاقع الو 

دفع  ىسو  المل جتد ح...زهار ةوبعد وفا، ن السطحسبب يف سقوط احلكايات مال وهوجودها  أنم األ أدركت

 وذلك لقول، جمددا حلكاياتهستماع كذلك لالو ، ت زهارو حيث مكان ابن بطوطة ملعرفة سبب م؛ يهإل ةميام

ملا  ةا تعطي املسؤوليأذ إ؛ 3"أخيتت نن دفأهذا الذي سيحصل الحقا بعد  كل  إىلهي اليت دفعتين  أمي:"ميامة

  .لسطحإىل اتها للذهاب عسيحصل لوالدا اليت دف

من وجودها  أتضايق أنينمي على الرغم من أهي هكذا "مان واحلب مصدر األ، بالنسبة لبناا األموتعترب       

؛ 4"ذا ما فقداإفكر مرات يف مدى وحديت وظلميت إال أنين أ، يلظل ظل، ويف كل فضاء،  كل مكاناملوجود يف
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، القلب ويشعره بالبهجة يوحيي، ةالظلمالنور الذي يضيء  قىا تبأ الإ، الدائمووجودها على الرغم من تدخلها ف

   .ليمامة احلائط والسد املنيع الذي حيميهن فهي بالنسبة

حي باجلنون أو بالسعادة و إذ أن تصرفاا ت ؛األم يف الرواية منعطفا آخر بعد مغادرة محامة وابن بطوطة ذتتخ

وهو الصوت الذي دفنته منذ وفاة أيب ، تغين يف صخب "فجأة أخرجت أمي صوا عالياو فبدأت ترقص ، الكبرية

ار سبحان اهللا ط، وبيين بني محامة تارة أخرى، تتحدث فتخلط بيين بني يامنة تارة -أيبعلى كل هو ليس –

وأقالمه وحمربته ، مدونته ومن، أمي يف هذا اجلنون تبدو يل ألول مرة متحررة من سجن ابن بطوطة، عقلها

   .ا حتررت من القيود اليت كبلتها وجعلتها تعاين يف صمتفكأ1"وحكاياته 

  يمامة:*

جيء ا ، ةمحامة بري، ميامة طائر، حكاية ةميام :"ابن بطوطة وذلك بقول، ا من سطيف يءجة فتا هي  

ىل هناك  إهاجرت ل ب، كواكي احلاج ميمون ةلعائ لأصمل تكن من يمامة ف، 2"ةالفوار  من سطيف من ساحة

  .كطائر بري

وهذا ما جعلها ، جسااتو ذاكرا و حبيث تقوم بكشف خبايا ؛ السرد عملية كرب يفتشغل ميامة احليز األ

، هاؤاور ، خواطرها تكشف لنا عن مدى تفكريها املعقد فعندما تقوم بسرد، بة وغري مستقرةمضطر  كامرأةتظهر لنا  

ابن حبكايات  لسطح لتنعممكاا يف ا تأخذ أن قررت، يامنة أختهان توفيت أفبعد ، ونظرياا املتعددة واملختلفة

ت سقف وضعت اجلميع حت وأثناء ذلك أاذ إ، وفاا إىل أدىعن السبب الذي  تساؤالا املستمرة عبطوطة م

يامنة كانت تعرف ذلك فماتت ..خيتأكثر مما حيكي ألمي حيكي أل كان  نهأقول مرات أ:"فنراها تقول، االام

والذي ، 3"األسفلىل إ وجتذبه، شيئا فشيئا ةتسرق منها ابن بطوط بدأت أاشعرت  ألا؛ ميبسرها وكرهها أل

وكذلك اخلوف على فقدان ، والكره ةبسبب الغري ، قلب ابنتها أضعفتاليت  األميامنة كان سببه  ةوفا أند به صتق
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هي  ةالغري : "وذلك بقوهلا، فندق مالطا يفاليت تعرف عليها  األوكرانية إىل مراألمث حتول ، منها هذفتأخابن بطوطة 

ها من املتنيب سرقاليت  يف جملده عنها بتلك اللغة ةن بطوطوما سجله اب، كرانية هي السبباألوفا ل، اليت قتلتها

  .1"برحيلها وهو الذي عجل

  (...)أخيت قتلأمي هي اليت ساعدت على :"أمها بقوهلا االام إىل أصبعتوجيه  أعادتن أولكنها ما فتئت 

أا خر حىت ل يف حتليالا وشكوكها من شخص آلتنتق فيمامة، 2"حمربته ةومنظف ابن بطوطة ةليست سوى حارس

مشي  ةفقد حاسأنا لست الدوتشي مل أ، اتلالق ةعرف جيدا رائحأو  مرأةانا أ:"زهار بقتل امت ابن بطوطة

و يسمع منها ، كي ينام حبجرها ةقتله كي خيلو له اجلو حبمام، ابن بطوطة إالزهار ما هو  قتللذي ن اإ، األنثوية

يف  أدخلتنان أوبعد ، رمت كل هذه االستنتاجات والتحليالت أنولكنها بعد ، 3"كتاا طوق احلمامةحكايات  

ها ال تقتل لكن اجلنسيتني ها الناعمتنييبيد ةمحام، ةال يقتل ذباب ابن بطوطة: "نأإىل  وصلت، أيضاالشك  ةحال

يكون قد رماه يف البحر قبل  أنفشى سرا كان من املفروض أ أمهر وهو يبحث عن قرب ن زها...إالرجالتأكل 

احلكايات اليت جتعل  إذ ينسج؛ حد فكل ما يفعله هو احلكيأال يؤدي  ةفابن بطوط؛ 4"النزول يف فندق مالطا

  .سيطر على قلوب الرجال وتوقعهم يف شباكهات ةما محامأ، غوايتهااجلميع يقع يف 

ميكن كيف ":ليها إجذبه  ةت تفكر يف كيفيأفبد، ةتستويل على ابن بطوطن أ ةدت ميامراأ ةيامن ةبعد وفا

تقمص أ أن يعل، سرق ا قلب ابن بطوطةأاليت  ةفكرت يف الطريق )...(وقلب كلبه  ةطكل قلب ابن بطو آ أن

جنون  أمن هنا بدو ، 5"...كالمها ةدفن ميامة وأعود يف جلدها ومشيتها وضحكتها وطريقأ نأ، ةمناي ةشخصي

تستطيع خداع  حىت، قلدا يف كل شيءو فتقمصت شخصية أختها  بصريا  تأعم ةبابن بطوطفرغبتها  ميامة

، رها خفيةو حيث أصبحت تز ، من قرب ميامة مكانا هلا اختذتولكنها مل تكتفي بذلك بل ، الكلب وابن بطوطة
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 فقد... هاكلفآ أخيت قوم بنبش قربأكانت ختاف مين   ميأ "هاا منها ومن حماولتها لنبش قرب خافت والد حىت

اختالق قصة  إىل ادفع والد ةجنون ميامف؛ 1"أمي قشقندي فهي اختالالط ةحكاي ام..أفكرت يف ذلك فعال

   .هلا ةنه يعيد احلياأ انظا ها ويتزوجهتثن ينبش قربها حىت يسرق جأي يريد الذ، الطشقندي

 عن طريق وذلك، يامنة وخداع اجلميعلحتويل نفسها  تؤمن بأا تستطيع  هاتجعل ةيف ابن بطوط ةميام ةبرغف

، ةكامل أخيتستعيد أن أعلي  ةالليل هذه" :وذلك يف قوهلا، ةكامل ةها بصور قربها حىت تتقمصعلى شاهدة  النوم

ولون ، وشكلها حنجرا ةبتفوق استعادو ستطيع أ هاكنت على قرب (...)ال بالنوم عند شاهدة قربها إلن يكون 

كانت ،  وعلى الرغم من الغرية البادية على عينيها ن تتكلمأا دون فرراها تنظر يل من حأ كنت،  عينيها ورائحتها

مة فيما، هائمن ذكا ةليها وتشعر بالغري إتنظر  أختها بأنت أفلشدة هوسها وجنوا ي؛ 2"معجبة يب وبذكائي 

 ة ال متت للعقل بصلواليت ةفعال الطائشوهذه األ، صدقهايافات و باخلر والذي يؤمن ، ةمتثل النوع انون يف الرواي

  .حشةومشت يف طريق الفا ةء اليت وضعتها القريطوط احلمرافهي قد تعدت اخل، ىل رميها يف النارإهي ما تؤدي 

  ة:لشخصيات الثانويا - 2

يف  أمهيتهافلها ، منهان ختلو أ ي روايةوال ميكن أل، للرئيسية ةية شخصيات مساعدتعد الشخصيات الثانو 

 عوامل كشف عن ماإ: "ري فتكونتسري ضمن مستوى واحد ال تتغ وغالبا ما تكون غري نامية، الروائيالنص 

تلقي الضوء عليها  أا وتنطق بامسها فوق، ما تتبع هلا وتدور يف فلكهاإوتعديل سلوكها و  الشخصية املركزية

فهي ختلق يف ، ال تنكر يف العمل الروائي مهيةأن هذه الشخصيات الثانوية هلا أظ فنالح؛ 3"بعادهاأوتكشف 

اليت  صية الثانوية هي الشخصية املساندةالشخ " :نأحدهم يف هذا أيقول ف، تثري احليويةو ، الصراع األحيانبعض 

من  الإال يتم  الروايةالصورة الدرامية داخل ف، بالغ رسالتهإوقدرته على ، ونكهته، روائي حيويتهتعطي للعمل ال
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ن ألذلك ال ينبغي علينا التقليل من ش؛ 1"ومعناه ذروتهاليت تعطي للصراع  ةالشخصيات الثانويخالل حتريك 

ثرا من أقل أن كانت إو ، حيوية الرواية ةن هلا دورا بارزا يف تقويأل؛ الدرس والتحليليف  الشخصية الثانوية

  :جند اليمامة وحشةيف رواية  ةالثانوية املتواجدالشخصيات ومن .الرئيسية الشخصية

  :1فاطمة*

  ه من خرجو أو ، خذوا جثمان الشهيدأنتظار ملا اإلة ، قصرية، التقى ا الراوي يف قاعفتاة متماسكة و صلبة  

على الرغم من جسدها الصغري بقامتها املبالغة يف  ةوصلب متماسكة ةفتا، توزع فاطمة منشورا:"الصالون فيقول

 أاخرى اليت تقوم ا سواء يفصل يف األعمال األخرى عنها ومل معلومات أ أيراوي هنا مل يعطي الف؛ 2"رالقص

 منشورات ةموزع

  :الشيخ نونة*

يقرأ الشعر  الشيخ نونة:"عنه فيقول الراويحضر املطار لريى ويودع اجلثة آلخر مرة قبل أن تدفن شيخ 

، طورهاوع، ونسائها، هائقصيدة عن سباع وهران وأحيا، ويبكي يقرأ قصيدة سقطت من بستان ابن مرمي، بالعامية

سبيال  فاختذه، إذ أن هذا الشيخ مل جيد حال إلفراغ حزنه وآالمه سوى الشعر؛ 3ا"وانكسارا، وزهوها، وخيلها

  للتعبري عن دواخله فنراه يبكي ويرثي هذا الشهيد 

  :زبيدة*

يرتفع صوت امرأة "حمرتقة األحشاء يقول الراوي عنها: ، ةققرحة عفوية كبرية كاهلاوية السحيامرأة شجاعة هلا 

  زبيدة كانت تتكلم متدح العائد  أاأدركت ، دون أن أميزها وسط اخللق املتجمع، شجاعة، حمرتقة األحشاء

  يدة امرأة بقرحة كبرية وعفويةـا زب؟إدة ـكيف ميكن للبكاء أن يكون قصي،  وتبكي من بقي من النساء والرجال
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  الصفات اخلارجية أو الداخلية. ناحيةخرى ال من الراوي هنا مل يعطي هلا أي صفات أف؛ 1"ةقحيكاهلاوية الس

  : 2فاطمة *

 ،كانت تبكي لتفرغ ما يف قلبها من حب ورعب وشجاعة،  مسرألون ، صحراوية شخصية ذات مالمح

، مبالمح صحراوية، فاطمة أخرى، .. ليست فاطمة اليت كانت توزع املنشور.فاطمة: "ويقول الراوي عنها كذلك

  2"تفرغ ما يف قلبها من حب ورعب وشجاعة، ىل كامريا التلفزةإتبكي حبرقة وتتحدث بعنف ، مسرأ ونول

 :فضيلة* 

 وقد كانت مثل الفهدة الشرسة ولكن بسبب احلادث الذي وقع، امرأة أيضا كانت يف قاعة االنتظار

هاهي منكسرة ، شرسة ةفضيلة اليت كانت عيوا كعيون فهذ:"أصبحت منكسرة وفقدت عقلها يقول الراوي عنها

ه هناك من جن جنونن أ حيث؛ ةتركت النفوس منكسر  رب قدفاحل؛ 3"يان عميقذهل استسلمتف، وفقدت عقلها

  يراليت يعيشها يف واقعه املر  األحداثب نه مل يستوعأل

  : المضيفة*

وا مليء باحلسرة كان ص،  احرار ةعند ارتفاع درج امبساعد تقوم، محامةسافر فيها تاليت  تعمل يف الطائرة

صوت مضيفه هو األخر مليء باحلسرة ، الطائرة إقالعتعلن اقرتاب موعد  املضيفة"واحلرية ملا حدث للرجل املتويف 

 فقد كانت املضيفة ،4"مث تدفئين بغطاءتسعفين املضيفة بقرص اسربين ، شعر بربد يستقر يف العظام(...)أواحلرية

  ا.مرضه أثناء محامةمن تصرفاا مع  استنتجناهوهذا ما ، ةلطيف ةفتا

  :نديشقالط*  

 ةلبيض املسلوق بامللح والكمون خاصا أكل حيب، اللوز واخلوخ كان حمب للشمس الذي تنور،  بائع متجول

اإلسالم بعد خنت ودخل ، ة اإلسالميةلوالعنز لغري ذوي امل تبيع اخلنزير وهو مسيحي جاء من مزرعة، بيض احلجل
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 محامة:   قولت ،حضره تاجر كبري عند قدومه من الصنيأ من طشقند، ةالثالث باألخوات تقائهالو  ىل القريةإايء 

وهو ، كرب من طشقندالتاجر املتجول جاء به التاجر األن هذا الشاب أ رابعتنا وأمي عرفنا يف ما بعد حنن الثالثة"

بيع بضاعته  ةمانأكل و أ:"يتكاآلمحامة   ذكرهاتعمال أ ةندي عدللطشقأن حيث ؛ 1"يف طريق عودته من الصني

، روراق سجل كبري مغلف جبلد خنزيأمبيعاته وديونه على  ةقائمو ، بائنهز  ةيسجل قائم، زيد من مثاين سنواتأمنذ 

ل فالطشقندي رج؛ 2"مواتاأل حياء بدفع ديوناأل ةيف مطالب ال يرتدديف السنة...ة واحد ةال مر إ نه ال يغري الدفرتإ

  .مواتبالديون اليت على األ ةيف املطالب ةحد خاصأوال يهمه ، جدي يف عمله

غلب أ أن إذذلك نادرا  حيدث، كان الطشقندي جييء قريتنا يركب بغلته  "راكبا بغلته ةىل القريإيت كان يأو      

يت أمنا يإ، وال يعيش فيها، للقرية يوميايت أالطشقندي مل يكن ي نأي أ؛ 3"كان يسحبها من حزام رسنها املرات

حب :"سحداهنإ وقد قالت عنه، لنادرة إلحدى الفتياتحد الفناجني اأ ىعطأنه أ حيث؛ جللب بضاعته فقط

سحب فنجان عجيبا من ، ال قليال قليالإ حدا وال يتكلم العربية والرببريةأي ال يشبه له والذ لالشاب الذي ال شك

فهنا ؛ 4"ياه مث مضى يف غبار الطريقإ منحين، ن يسحب لسانه من فمهأدون  ةاخلرج من فوق البغل ةمق دفع

ا مل يتحدث مع الفتيات ومل ينطق هلذ، جنيبأمن بلد  ألنه؛ والرببريةال جييد اللغتني العربية  الطشقنديبأن عرفنا 

  .يشبه أحدا فاكتفت بقوهلا بأنه بال شكل وبأنه ال، كما أا مل تعِط مالحما واضحة له،  ي كلمةأ

طشقندي يبدو يل الكان  من هذا العلو" :ثناء عمليه اخلتانأمن بعيد  الفتيات وهي تراقبه إحدىوقد قالت 

حداث بكل األ فرأتتراقبه من فوق السطح  ة كانتفالفتا؛ 5"فطسنفه األأمن طوله القصري املتناسب ما  قصرأ

فقد  ، 6"الطشقندي ييناخلوف واضح يف ع:"ت خوف الطشقندي يف عينيها رأأحىت ، حلظة بلحظة وضوح

                                                           

 .20ص، ) الرواية1
 .20ص ،الرواية) 2
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 ةخطو  تراقبه يف كلفكانت ، ي من الفتيات حيبأولكنها مل تكن تعلم ، بالطشقندي كانت البنت معجبة

  .ىل ختانهإسالمي خيطوها منذ دخوله الدين اإل

وهو ، مؤامرة قتل احرتافية أو ةيعديبيت خله نملخيف الذي شكله كأاو ساكت الاحلداد الصامت و  هو :1الرجل*

  .الذي يساعد يف ختان الطشقندي

 وتركيب، اخليل والبغال فرحوايعمل يف قص ، غاين فهد بالنأسكري طيب حيب :"الراوي عنه قولي: 2 الرجل*

   .الطشقندي نمن ساعد على ختا أيضاوهو  1"وات قبل مومسي احلرث والدرسذاحل

  : الفقيه*

 ذذهذا الفقيه يتل حيث كان؛ هو الرسام الذي وضع الزخرفات على الفنجان الذي جاء به الطشقندي

ىل خطوط ونقط ومساحات إ ةيمن صورا احلقيقصل حول املرأة واأل عرسام يعرف الفر ، االيت رمسه للمرأة بالنظر

ن أقد عتأ، لصفقيه يعرف الفرع واألرسام "ال بشروط إها جيتزو  أةاملر  خأفقد رفض ، كي يسهل له شرا،  للفنجان

 أوة...يسهل له شرا كل حلظىل خطوط ونقاط ومساحات لكي إ الفقيه حول هذه املرأة من صورا احلقيقية

فنجان خزيف ال يستعمل تسرت يف يف نبيذ عريق ي أةبشرب املر  ذذكان الفقيه يتل...يوممرات يف القل ثالث على األ

 اءة شهور يف قر  ةوقضى ثالث، املوسيقىو ، والشعر، ةيضا عن الطب واحلكمأ تبكو ؛ ...2"ال لشرب القهوةإ

املوجودات يف اجلنة من الذي عشق النساء ، و ابن البوابأوهو نفس الشخص الذي يدعي الواسطي ، نآالقر 

   .نآالقر  خالل دراسة

  أخ المرأة:*

هرها كرب إذ طلب مخوها األأرفض "تعجيزيا حيث وضع شروطا ومهرا ؛ لفقيهلخته أهو الذي رفض تزويج   

،  ومثانية و تسعني مروحة يدوية من صنع صيين، ا أبيض اللونيمحارا قربص وعشرينمائة و ، سبعني شجره برتقال

  شلحا أووأال يكون ماء اآلبار ماحلا ، آبار لسقي شجر الربتقال وإرواء احلمري على الفقيه حفر ثالثةكما اشرتط 
                                                           

 .22ص، ) الرواية1
  .27ص ،) الرواية2
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ما ك،  فالكاتب أعطاه صورة األخ املتحكم واملتشدد، "1"ة ملحةخرض سبأن القرية بنيت على أعلى الرغم من 

 أنه مل يفصل يف وصفه

   :لوفا*

وقصص القرآن اليت ال متيز بينها ، وناظم حكمت ول إلوارب وأشعار، ة حتب املتوسطقاسبامرأة ، أكرانية ةفتا

تسافر من منطقة ألخرى يقول ، 410الغرفة  مبالطاالتقى ا الراوي يف فندق ، ليلة وليلة ألفوبني حكايات 

مالطا من موسكو يف إطار عقد عمل يف شركات الطريان  إىلجئت  :: " قالت لوفااعلى لساذلك  الراوي و

و عفوا أاليمامة  إىلسافرت به ، جبواز سفر لبناين ةمحل اسم فاطمأدت نفسي بعد أسبوع مث وج، airs 2امسها 

،  2"...تحت أرضيةال ةيف كل رحاليت عرفت الرجال والعوامل الداكن )...(قضيت هناك عشرين يوما، املنامة إىل

  ، ولكن القدر كان له رأي آخر يف ذلك وأن تعيش حياة طبيعية مع أنطون، باريس حتلم بزيارةكما أا 

  أنطون: *

وسيدخل االنتخابات يف ، األحزابحد أنه يعمل يف أوالذي كانت تظن ، هو الرجل الذي تعمل معه لوفا

ىل إفهو يسافر ، قوادا ن رجل يشتغللكنه بقي يعمل يف تصدير الفتيات فتقول لوفا: "إن أنطو و ، بلد عريب

للتصدير واالسترياد مهمتها مجع ة يشتغلون حتت يافطة شرك، ء وطنجةحيث له شركاء يف الدار البيضا؛ املغرب

مث يتم تدريبهن قليال ، اجلامعية األحياءوحىت من ، وأوساط مهنة احلياكة تيات من األوساط الريفية الفالحيةالف

لقد ، أخرىو بلدان أ ةبلدان عربي إىلحيث يتم توجيههن ، مالطا إىلمث يتم تصديرهن ، على الرقص والغواية

هو رجل يتميز بالذكاء إىل جانب حتدثه و  ،3رست"ايضا يف بوخأتوسعت شركته وفتحت فروعا هلا يف موسكو و 

وذلك عن  اغتيل من طرف أعدائه، العربية، الرتكية، اإلسبانية، اإليطالية، الروسية، اإلجنليزية، عدة لغات: الفرنسية

   .طريق إحراق اليخت الذي هو فيه

                                                           

 .28ص، ) الرواية1
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السوداء حيبون شرب القهوة ، توفيت والدم بسبب تناول احلشيش، هم أبناء أخت محامة وميامةاألبناء الثالثة: *

إذ ، عليها كثريامل تكن عالقتهم مقربة بوالدم فرغم وفاا مل حيزنوا ، وأكل اخلبز باملرىب املصنوع من املشمش، 

  .عائدين إىل حيام الطبيعية، نراهم قد نسوها بسرعة

  اإلمام:*

وهو ، كان يتلو القرآن أثناء ختان الطشقندي،  يستشريونه يف كل كبرية وصغرية، هو إمام القرية ورئيسها

صغرية عرضها يتوسط غرفة ، جيرجر خلفه برنوسه أينما ذهب، زهار من املستشفى جثةرئيس القافلة عند إخراج 

   .له عينان كعيين الذئب يقرأ يف املعلقات السبع، ستة أمتار وطوهلا كعرضها تقريبا

يقدم جوازات سفر ، يريد اإلساءة إليها نألن هناك م ؛هو الذي ساعد محامة على اهلرب من الشام: أبا الهيثم*

 .يف أغلبها مزورة لزبائنه من أجل اهلروب من البلد

  :الجد* 

 حترر من نظرات الفرنسي، رانيةكألألنه كان حمبا ل؛ محامة الذي خرج من بالده بعيدا عن زوجتههو جد 

التقى يف رحلته بشخصية هو الذي ، اعتقد الناس أنه فقد عقله ألنه أحب امرأة، كان ميلك سهل غريسالذي  

"كان حمبوبا من قبل املسلمني واملسيحيني  :بأنه فيقول، وهو حممود األطرش شجعه للبقاء بعيدا عن مدينته

اجتاه األردن ليستقر هو  1948وقد هاجر يف ، 1..كان يقول دائما قدرنا مجيعا أن نعيش يف هذه املدينة".أيضا

  ومحامة يف خيمة صغرية على رأس جبل النواصرة على مشارف عمان.

  الجدة: * 

تبحث عنه  حىت أا مل، بعد رحيله إىل بالد أخرىخوته الستة إاليت تزوجت املرأة وهي ، هي زوجة اجلد

قالت ألخوته ، حد البحث عنهأمن  طلبت رحيله قضاء وقدر "جديت مل تواعترب ، وسلمت بسهولة يف زوجها

                                                           

 .97ص، )الرواية1
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ولكن األخوة الستة توفوا ، 1كانت مؤمنة بالقدر"،  زوجها يف بسهولةوسلمت ، الشرق هناك ترابه هن قدر إالستة 

  .هو اآلخر اجلد لتأكل رأسه ظر بدون زوج عودةتوظلت بعد ذلك تن، سنواتمجيعا بعد ثالثة 

  الرجل التركي: *

وإن مل يقدم ترمي جثته ، ن يقدم مبلغا من املالأال يسمح ألحد أن يدفن موتاه دون ، رجل قاسي القلب

 ي القلب الذي اضطر أن ينبش قرب س"املقربة اليت كان ميلكها تركي قاأعماله أصيب بالربص بسبب، للكالب

وقد سحب اجلثة وأعطاها للكالب اليت تسممت مجيعا إذ افرتست ، ته حني مل يدفع أهله الثمن كامالأحد أموا

  .2نه أصيب بالربص لعنة من السماء عليه"أومنذ أن أخرج اجلثة من قربها يقال ، اجلثة

  أهل القرية: *

 ويوم، االحتفال باملواسم ويف، والعيد، يتجمعون أيام الشك يف رمضانهم السكان املتواجدين يف القرية 

 يف سهل وهي يتجمعاجلميع "سهل اليف  ةلقاء اخلطبإل ويتجمعون يف يوم، طفالويوم اخلتان اجلماعي لأل، الرتك

، 3"اع بينهمذصعد فوقها وخيطب الناس فتيكان احلاكم الرتكي ،  منصةا أك،  فيها ربوة عالية، ةممتد ةرض منبطحأ

، دراك ما يوم الرتكأوروائع املشوي يوم الرتك وما ، طفال اجلماعياألصراخ ختان و  وحتت زخات البارود...وأيضا:"

على الذئاب  ويوزع اللحم...املستورد ياس القمح أكلكسكسي على الطيور يف الغابة و ع قصاع از يف يوم الرتك تو 

، خباراألالتحق من مل يلحق باملوكب ليسمع ، فاضت باخللق جاؤوا من كل جهة ةالقري:"وكذلك، 4"يف األحراش

إىل ناره صفراء وهلبه مائل ، قنديال كربيتيا ثالثنيزيد من املكان أل وانار أالرتك و  ةسفل منصأوقد اجتمعوا يف 

  ليجدوا الطارئة ةاحلالفأهل القرية جيتمعون يف ، 5"الوضع بعد التخلص من جثه زهار وا لتدارساجتمع، خضراراإل

 .حلوال للمصائب اليت تواجههم وتعكر صفو القرية
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  الشخص الغريب: *

حلت ، ابن بطوطةبالء البالد  صلأ:"يقولفيقف ضد ما يقوم به ابن بطوطة من كتابات ، مل يذكر امسه

حد أنه  إىللكفار اهو معجب ؤالء ، و من عبدة األبقار يف اهلندأي ذنه بو إ، يوم دخلها ةعلى منطقتنا اللعن

؛ 1"نا واحدا واحداان نفتح كل قبورنا ونتأكد من موتأعلينا يف مدونته... ةهلم صفحات كثري  صصيفتخر كونه خ

  .القريةو  حيث اعتربه أصال بالء البالد؛ فهذا الرجل ضد ابن بطوطة متاما

  عبد القادر: *

عند وقوفه على  إالخجله ال يفارقه ، خجولرجل ، ممثل مسرحي شبه باألمري عبد القادر يف وقفته وشهامته

يف املسرح يكون كالريح أو ، كأنه عاشق خجل فانسحب من حكاية من حكايات ابن حزم،  خشبة املسرح

حتول إىل كائن  لقد، أعرف اآلن أن عبد القادر خلع عنه خجله"منه  افخجله صار حمرر ، لععالفيضان صوته يل

وحني ، خجل يفارقه فقط ساعة يكون فوق اخلشبة، رجل متعثر يف خجله...:"وأيضا، 2"آخر كالريح والفيضان

وهو رئيس مجعية األطفال ، 3"كأنه عاشق خجل فانسحب من حكاية من حكايات ابن حزم...ينتهي يلبسه

  .هلم املصابني بداء السرطان وأب رحيم

ن كل أل؛ احلزن بادية على وجههامالمح ، سؤولة عن سكن األطفال املرضى بالسرطاناملفتاة ال وهيالممرضة:*

  يوم يسقط طفل إىل حتفه.

فإنه ، غلب هذه الشخصيات مل يضع هلا الكاتب صفات جسدية معينة ومل يعطها أية مالمح خاصة اأن إ

  يسرد فقط ما وقع هلا من أحداث وما تقوم به من أعمال.

  :رابعا: طرق تقديم الشخصية

  والروائي ، من مكونات الروايةئص فنية جتعلها خمتلفة عن غريها وخصاتتسم الشخصيات يف الرواية  مبيزات 

                                                           

 .139ص ،) الرواية1
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يف  هلا صيغهاا نقف على وعي بطرق متيزها و نجتعل، ملزم مبنح شخصياته مسات فنية، بصفته مبدع هذا الفن

مينحها  فهو، يف كائناته الورقية اليت تبدو بارزة يف ثنايا السرد حياول جاهدا بث روح الواقع:"فالروائي، السرد

فمن أجل تقدميها فهي تقوم على طريقتني: الطريقة املباشرة ؛ 1"الصفات املعنوية واجلسمية للشخص الذي جتسده

  باشرة.املوالطريقة غري 

 الطريقة المباشرة: - 1

أي أن السارد أو الكاتب يفسح اال للشخصية نفسها بالتعبري عن ؛ 2"يتم تقدمي الشخصية لذاا":وفيها 

 لوفاب تالشخصية اليت التق فهي، ابن بطوطةمن األمثلة اليت تقدم الشخصية فيها ذاا جند و ، وعواطفهاأفكارها 

أنطون اللبناين هو الذي علمين حرفة الصرافة بعد ، ةعمل فراص"... كنت أشتغل  :إذ يقول ،الفنادق إحدىيف 

ل باإلضافة إىل قو  ،3..".طويل وأعصاب باردةولكنها حتتاج إىل نفس ، أن مارسها مث تركها مؤكدا يل مهمة رائعة

  .2airs"4 طار عقد عمل يف شركة طريان امسهاإ: "جئت إىل مالطا من موسكو يف لوفا

كتبت يف تارخيه يوم   ةابن بطوط أنا":ةعن نفسها قول ابن بطوط ةكذلك اليت تعرب فيها الشخصي  ةمثلومن األ

موحشة تقتلها  ةجزير )... (وم يف املاء امسه مالطا يع ابلد دخلت (...)يت وعشتأيف هذا الد ما ر  ةالثاني ةفتنال

 شعرت باملاء إذ، على وسعها ةضاقت يب اجلزير  )...(ساحر ماكر  أوا هي بني يدي عفريت منأك،  ريح وغبار

   .5"ىل فندق امسه النجمةإجرتين قدماي (...)يهامجين من كل جهة 

يث كان ح، 1959ةهجرتين احلرب ومن بالدي يف سن ...رامسي زها:"يضا عند تقدمي زهار لنفسه قالأو 

ن أكان علي ،  ةمشارف املنصور  علىالكرز  اتشجر  وفيها ولدت وغرست، حببتهاأترك تلمسان اليت أن أعلي 

                                                           

رسالة مقدمة إىل عمادة الدراسات  ، دراسة يف ضوء املناهج احلديثة -مؤنس الرزاز الروائية أعمالأمحد احملاسنة: بنية الشخصية يف  إبراهيم) شرحبيل 1
 .26ص ،2007 ،جامعة مؤتة، قسم اللغة العربية وآداا، العليا استكماال ملتطلبات احلصول على درجة الدكتوراه يف األدب

  .44ص -تقنيات ومفاهيم–حتليل النص السردي  ) حممد بوعزة:2
  .30ص، ) الرواية3
  .31ص ،) الرواية4
 .69ص ،) الرواية 5
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نصار التابع للحزب ضد املستعمر نين شيوعي ومنظم يف جيش األأل، يفتوى بقتلة خو صدر األأخرج بعدما أ

   ."1الفرنسي

قدري كقدر زهار ، نايفامل ...طريطري حر ةنا محامأ:"لنفسها وهذا من خالل قوهلاة كذلك جند تقدمي محامو 

يضا أو  ،2"خرى الكرز واملوسيقىحتب هي األ ةطراف مدينأ على ؟ىل حي الريموكإقدار األ كيف رمت يب(...)

فالشخصيات ؛ 3"بطاهلاأ ةاسأيف م ةالساحر  ةالعجيب احلكايات ةبن..ا.الريح وما تنشرهم من غبار ةنا ابنأ":قوهلا

فهي ، ولكنها ليست صفات داخلية أو خارجية ميكن أن تظهر للعيان، تقدم نفسها من خالل صفات متتلكها

  تقدم ما كانت تفعله أو ما حتب أن تقوم به.

  مباشرة: الغير  الطريقة2 -

 و يقدمها من خاللأ، ةبالشخصين الكاتب ملزم بتقدمي كل ما يتعلق أ يأ، خباروتكون عن طريق اإل

وصاف  صورته ومنظوره من خالل تقدمي ألي عربأ؛ عرب السارد ةفيتم التعرف على الشخصي"خرى أ ةشخصي

   .4"وطبائعها ةلشخصيومعلومات حول مظاهر ا

اليت  ة"محام"حدى الشخصيات إقول يف  ةعن هذه الطريق ةاليمام ةوحش ةاليت جندها يف رواي ةمثلومن األ

م حيملون أوصف حالتهم بو ، االنتظار ةمعظم الناس الذين كانوا يف قاعللحديث عن اال  فسح هلا الكاتب

ن أوجوههم من  إىلكثر كلما نظرت أ كدأأت:"مان من الصالونثملا اخرجوا اجل ةالمات احلزن خاصيف وجوههم ع

على  ةوصلب ةمتماسك ةمنشورا فتا ةتوزع فاطم:"ةبعض الشخصيات كفاطمل هاوصف أيضا، و 5"للحزن لون املطر

 ةالشيخ نونا على لسان محام يضا سرد ما قام بهأو ، 6"يف القصر ةقامتها املبالغبالرغم من جسدها الصغري 
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عن سباع وهران  ةقصيد، سقطت من بستان ابن مرمي ةقصيد أويبكي يقر ، ةشعرا بالعامي أالشيخ نونا يقر ة:"قائل

  .1"وأحيائها ونسائها وعطورها وزهوها وانكساراا

صغر على أخرى بدا وجهها أل لو قىل جواري تإمتر  أةامر :"تنيأمر ايضا سردت احلديث الذي دار بني أو 

  ةمل جتد الثاني، طفالاأل ةلبسأن نشرتي أنسينا هذا العيد...ع حلوى العيد صنمل ن، فيه ةالرغم من مالمح املقاوم

 ةكانت يف القاع  أةمر ا توكذلك وصف، 2"ومقاومة ةا قويأدمعها وهي اليت اعتقدت  فعاجلت، كلمات للرد

املتجمع ق وسط اخلل أميزها نأ دون، ةشجاع، حشاءاأل ةحمرتق أةيرتفع صوت امر :"فعلته هناك فتقولوعما 

  "3.قةيحالس ةاهلاويك  ةوعفوي ةكبري   ةبقرح أةمر اة(...)ا زبيدأدركت أ

 ةفاطم، اليت كانت توزع املنشور ةليست فاطم ةفاطمة "حدى الشخصيات تدعى فاطمإل ةقدمت صور و 

، 4ة"رغ ما يف قلبها من حب ورعب وشجاعفت، تبكي حبرقة وتتحدث بعنف، مسرأون ول ةمبالمح صحراوي، خرىأ

و  "ميامة"صيات حدى الشخإوفسح هلا اال يف التعبري  ةابن بطوط ةوقد قدم السارد لشخصي، 4ة"وشجاع

برية جيء ا من سطيف من  ةمحام، ميامة طائر، ميامة حكاية :ةقال ابن بطوط:"قولهك،  اتقدمي معلومات حوهل

كثر أ لكنها، سم طريا يامنة ال حتمل"قائلة:  ةختها يامنأحدى إللحديث عن  ةمث عادت محام، "5الفوارة ةساح

ن أا تعتقد أل، صارحها بذلكأن أ خافأف، أليق ا مين ةن اسم محامأجد أمرات ، و النسرأ شبها باهلدهد

  6."ورهاصوتفاصيل قتعرف مملكتها هي وحدها و ، ةمري أ إىلود امسها يع

جاء به التاجر ، الشاب املتجول ن هذاإ:"فتقول "الطشقندي"حدى الشخصيات إيضا يف حديثها عن أو 

  يسجل، تزيد من مثاين سنواأته منذ ابيع بضاعة مانأكل أو ف، عودته من الصني وهو يف طريق، كرب من طشقنداأل
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 يف ةال مرة واحدإال يغري الدفرت ، زيرجل كبري مغلف جبلد خنـس قوراأونه على ـمبيعاته ودي ةزبائنه وقائم ةقائم

 .1"مواتحياء بدفع ديون األاأل ةال يرتدد يف مطالب(...) السنة 

ون اخلبز ضغومي، السوداء ةيشربون القهو  ةالثخيت الثأبناء أ":بقوهلا ةختها الثالثأبناء أ ةوكذلك تقدم حال

يف تلك  ةائمنمهم ال تزال أ نأك،  ن شيئا مل يقعأوك، ونهو يقهق ونباملرىب املصنوع من املشمش وهم يضحك

كاتب وباحث يف الشعر ،  مجال صحفي :تلومات حول مجال الدين زعيرت فقاليضا قدمت معأو ، 2"الغرفة

  3".عاشق للشعر امللحون...براهيم وحممد بلخري وبن قيطونإشعار مصطفى بن الشعيب عاشق أل

  :خرىاأل ةالشخصيات بالعناصر السردي ةعالق :خامسا

وكذلك ، بدونه ةن تقوم روايأال ميكن  إذ تعد جزء مهم، بدور كبري يف بناء النص السردي ةالشخصي تقوم

اليت ال ميكن فصلها عن  ةالعالقات املتكامل ةساس يف شبكاأل األ؛ ي جزء من مكونااأن فصلها عن ال ميك

 ةيؤثر سلبا على الرواي ائهجزاأ حدأي خلل يف أو ، خر الذي يليهن كل جزء مكمل لآلأل؛ بعضها البعض

 و الزمانأعنصر احلدث كخرى  ن تتفاعل مع العناصر األأ البد، ةمجزاء املهحد األأبصفتها  ةوالشخصي، كملهابأ

 وتفاعلها مع العناصر السابقة ةبني الشخصي ةالعالق ةقوم بدراسسن لذلك، ه وتكوينهئبنا وتسهم يف، أو املكان

 :وهي كاآليت

  :بالحدث ةالشخصي ةعالق- 1

ال بدون حدث و  ةيف الرواي ةال نتصور وجود شخصي نناوهذا أل ، إن الشخصية مرتبطة ارتباطا وثيقا باحلدث

حداث تؤثر فيها أل ةاملولد ةالقو "فتعد، ةع احلدث يف الروايصنهي اليت ت ةخري ن هذه األأل، ةدون شخصيبحدث 
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  ميكننا هلذا، ا تتأثرن أواليت ميكن ، شياء وتؤثر فيهاتشبه بالقوى اليت تتحكم يف األ ةيفهنا الشخص، "1ا وتتأثر

وال ميكن ، ويناسبهابه شخصية تناسبال  حبيث ال ميكن سرد حدث؛ يء واحدالشخصية واحلدث ش:"نإالقول 

  .2"ال من خالل املواقفإ ةتقدمي شخصي

هو "ميكن القول عن احلدث يف الرواية ، دثباحل ةاليت جتمع الشخصي ةوكذلك باحلديث عن هذه العالق

، بعادهاأوتكشف عن  ةوتصور الشخصي، تدور حول موضوع عاما بيترتيبا سب ةفعال والوقائع مرتبألمن ا ةجمموع

ي الذي ترتبط ساسوهي احملور األ، خرىا تكشف عن صراعها مع الشخصيات األكم،  له معىنوهي تعمل عمال 

، ا منفصلنيمفال ميكن دراسته، ةمهيه احلدث مع الشخصيأا ما يثبت وهذ، 3"وثيقا اارتباط ةبه باقي عناصر القص

الذي يبث ":هو دثن احلأل؛ يضع عنصر احلدث جانبا نأ ةرس الشخصياوال ميكن لد، خرفكالمها مكمل لآل

، ري حوهلاحتدد عالقتها مبا جيو ، ره جيرى تقييمها وينكشف مستواهاثأحلياة والنمو يف الشخصية وعلى وا ةاحلرك

   .4"وعي الشخصية بالواقعلوبذلك يضيف احلدث فهما 

 ةحد الشخصيات يف قاعأجود و  اليمامة هو ةوحش ةواحلدث يف رواي ةني الشخصيب ةما يثبت هذه العالق

 ةالوالد هحلدث الذي تكون فيبراز اإقامت ب من هيهنا  ةالشخصي وبالتايل، اتذكر والدقوم بتحيث ؛ نتظاراإل

، اوطفولته اىل ماضيهإللوراء و  ابذاكرت عاد ةفكأن الراوي؛ بنائها وتقوم بتفتيت حبات الرمان هلمأمع  ةجمتمع

ساسيان يف أ فهما، باحلدث ارتباطا وثيقا ةالشخصيوهذا ما يثبت ارتباط ، تيان حبدثهذا التذكر يف اإل فساهم

   .العمل الروائي

حدهم وقدوم أحداث من بينها مقتل من األ ةجمموعة يف احلديث مع نفسها مربز  ةوتستمر هذه الشخصي

... يطلب بعض ةىل فاطمإطي يتحدث شر  )...(غلقت احملالتأ... : "قولتف ةسعاف والشرطسيارات اإل

كان يف ،  قلأو أ ةيعود بعد دقيقلالداخل  إىل - املطار  ةنه ضابط شرطأن درك اآلأ- ع الشرطي املعلومات... يسر 
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قال للجميع... )... (البوليس  ةكره حىت رائحأنا اليت أجتاهه و اشعرت بشيء غريب ، خر الدمععينيه هو اآل

يؤدي دور امليت  نه فتخيلت أ، أمامها تراه فحمامة مل تصدق ما، 1"...يفخرج اجلثمان من باب الصالون الشر سي

ذا إو ، من حشد اخللق الذي فاض على املطار يسعاف دوء جنائز اإل ةتقرتب سيار ":فتقول يف أحد مسرحياته

اع مين املوقف فصفقت ضو ، فضاع مين اخليط، ةحري  ةسعاف بتابوا فقدت نفسي داخل حلظاإل ةاقرتبت سيار 

 .2"خجوال من التصفيق كما على اخلشبة، تابوتهيتحرك يف  نهأعرف أكنت   )...(للرجل املمثل النائم يف التابوت

 دربكأوهران قال يل س إىلالطريق  يف"ايف سفره احداث من خالل ما وقع هلبراز األوتستمر محامة يف إ      

كنت  ةعلى جناح حكاي ةودخلنا املدين، يا محامة نه احلكايةإ، املوت وحّد الوقت ةقوى سالح ضد شراسأعلى 

 حداثن هذه األأحيث ؛ ايف رحلته حلمامة هي سرد ملا وقعاليت حداث األ بقىتو ، 3"عرفهاأأعيشها وال 

 ةمناختها يا وقع ألم ةحيان تسرد محامففي بعض األ ةبعد مر  ةخيتلف راويها مر  واملواقف اليت حتصل يف الرواية 

 وأمها أختهافتتحدث عن ، املسافر املغامر ةلالستماع حلكايات ابن بطوطو حمبتها ، وموا بسبب احلشيش

حك تضحني  أمي تعجبين، مي تضحكأكانت )...(فيه ةمما حتب القهو  أكثرحتب الفنجان  كانتميامة  "قائلة: 

تقوم مبثل هذا الفعل  أشاهدهانا مل أ !عجب، فنجاا أخيتكسرت  ات عصر)ذ....(فتلمع ضرسها الذهبية 

فيما بعد كيف جاء هذا  تذكرل؛ ..."4ارها حتدق يف رسومات الفنجانوهي اليت تقضي نصف ، نيعالش

يتكلم وال  احدأسحب الشاب الذي ال شكل له والذي ال يشبه "قائلة:  ن العجيب الذي حتبه يامنةالفنجا

بعد  عرفنا فيما)... (اخلرج من فوق البغلة  ةسحب فنجان عجيب من عمق دف، قليالال قليال إ العربية وال الرببرية

أن الشخصية  يثبتوكل هذا ، 5"وهو يف طريق عودته من الصني )...(جاء به التاجر األكرب ، أنه التاجر املتجول
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حيث أا تقوم بإبراز األحداث بشكل أو بآخر لتظهر العالقة بينهما أا عالقة ؛ مهمة يف العمل الروائي

 .تكاملية

  الشخصية بالزمن: عالقة2-

بل يتضامن ويتكافل مع العناصر األخرى يف الرواية حىت ، ال يكون مستقال عن غريه الزمن يف النص السردي

والروائي يغري ، ألا هي اليت تشعر وحتس بأثره؛ فهو يرتبط ارتباطا كبريا بالشخصية، يصبح عنصرا فاعال يف السرد

ين املرتبط ففالزمن ال، احلقيقي إىل زمن فينل الزمن حتيخيلق الدالالت املتعددة اليت "فهو الذي ، يف الزمن كما يريد

؛ 1"بالشخصية يرتبط بثالث أبعاد يتحرك فيها فمن مسار احلدث وشبكة العالقات األخرى يف النص السردي

ص السردي فهي جوهر اتصال الن "واملستقبل، واحلاضر، املاضي"املعروفة  نه ميكن حتديد هذه األزمنةأأي 

، هذه األزمة تربط أحداث الرواية أنحيث ؛ ندماج يف النص الذي يقرأهى اإلعل وتساعد القارئ، بالشخصية

وتسمح للروائي باعتماد تقنيات سردية تساعده يف الكشف عن ماضي الشخصية كالتقنيات اليت قمنا بدراستها 

 .وأيضا تساعده على دخول اجلو النفسي للشخصية من خالل احلوار، من قبل

الزمن االجتماعي الذي "إن هناك من الباحثني من يقسم الزمن إىل ثالثة أقسام تؤثر يف الشخصية وهي:  

والتسلسل الذي ، والزمن النفسي املتمرد على منطق اخلطية، يهتم بالتحوالت على مستوى األفراد واتمعات

وهو الزمن املرتبط بالروايات  والزمن الداخلي، جيعل الشخصيات تتأرجح بني املاضي واحلاضر واملستقبل

أما الزمن ، والدا إىل أن تكرب وحىت موا ذجتماعي يقوم مبسايرة الشخصية ومتابعتها مناالفالزمن ؛ 2"اخلرافية

   .والتحرك والتعبري عن رؤيتها للحياة االندفاعالنفسي فريتبط بباطن الشخصية ويساعدها على 

فمثال يف ، بني الشخصية والزمن نؤكد بأا عالقة تكاملية ترابطيةفباحلديث عن هذه العالقة اليت جتمع 

الرواية جند عند حتديد الكاتب الفرتة الزمنية اليت يأيت فيها الطشقندي إىل القرية فيقول الراوي: "كان الطشقندي 

حيب الشمس كان ،  إذ أن أغلب املرات كان يسحبها من حزام رسنها، جييء قريتنا يركب بغلته حيدث ذلك ناذرا
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أي أن الفرتة ؛ 1مشس اية الربيع وبداية الصيف" ...خاصة تلك الشمس اليت تنور فيها شجرات اللوز واخلوخ

وهذا يثبت أن أثناء حركة الشخصية تكون مصحوبة بفرتة ، الزمنية هي من شهر ماي إىل بداية الصيف جوان

مل أقرن ذلك بنفاذ خمزون الزيت الذي حيدد ، كنت أعد أيام غيابه عدا  "بعد أربعني يوما:محامةوأيضا قول ، زمنية

وال باحتياط الصابون الذي ينفذ كل شهر أو مخسة أسابيع... بعد أربعني يوما عاد ، مرة كل عشرة أيام

ا بعد للقرية والعودة إليه فقد حددت هنا املدة اليت جاء ا الطشقندي بعد مغادرته، 2الطشقندي جير بغلته... "

   .أربعني يوما

وأيضا "اليوم: يوم مجعة... يوم مبارك عند املسلمني... والشهر: شهر رمضان مبارك أيضا عند املسلمني 

مير كل مجعة باملقربة على بعد عشرين كيلو  ...كعادة مجال الدين زعيرت،  أمجعني سنة وشيعة وكل مللهم وحنلهم

ددت الفرتة اليت مير ا مجال الدين زعيرت إىل مقربة وهران لزيارة قرب فهنا ح؛ 3مرت عن وهران ليرتحم على قرب أمه"

   .أمه وهو كل يوم مجعة. وكذلك كانت فرتة شهر رمضان املبارك

 االحتاللحيث أم كانوا ينتظرون الفرصة املناسبة الغتياله من طرف ؛ فرتة مقتل زهار حددتكذلك و 

 يف املقربة كانت، وهم ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام فيك، أكثر من مخسة وثالثني سنة..الفرنسي "زهار

   .ضد أفكارهم كان ألنه هأي أن وقت االنتظار قد حدد وهو مخسة وثالثني سنة لكي يقوموا بقتل؛  4فرصتهم"

يف زواج إحدى اجلدات من اإلخوة الستة بعد موت كل واحد  قد تواجدت وجند عالقة الزمن بالشخصية 

مات فجأة مث تزوجت  منهم بفرتات... "جديت اليت تزوجت بعد أربعني يوما من األخ األكرب... الذي مافتئ

األخ الذي يليه يف العمر والذي بدوره مات بعد سبعة أشهر... يقال أا أكلت رؤوس األخوة الستة يف ظرف 
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بعد زواجه من اجلدة اليت تعد   حيث أن كل رجل كان له فرتة معينة عاشها مث لقي حتفه؛ ..."1ثالث سنوات

  كلعنة تأكل رؤوس البشر.

من أن تأكل زوجته رأسه كما يقال فإنه مزال يسافر من مكان آلخر "ركب  اجناحلديث عن اجلد الذي ب أما

جدي البغل املسروق وسار ثالثة وعشرين يوما وليلة حىت تعب البغل وخارت قواه وبكى البغل كما يبكي الرجال 

حتديد  كذلكو ، فهنا حددت الفرتة اليت هو مسافر فيها فقدرت بثالثة وعشرين يوما، 2وتبكي النساء أيضا..."

يف عملها وعند هروا من العمل عندما وجدت أن هذه الرتقية مفادها  الشخصياتالفرتة اليت ترقت فيها إحدى 

ت منذ اليت رقي فالتقت بأحدهم وقال هلا:" أنيت، اأن رئيسها سيخطفها وسيتزوجها رغما عنه

كتيب امسك وتاريخ أ)... (ةشاهدت صورتك يف جريدة احلالق أيب ياسني... دون شك أنيت رافض...أسبوعني

  .3..."خروجك سيكون يوم السبت القادم من ميناء طرطوس، ميالدك

ظله وظل وذلك عن طريق ، وكذلك الزمن مرتبط بالشخصية من خالل معرفة الفقيه للوقت الذي هو فيه

إنه ، واجهة املسجدظل قامته مث ظل ، املسجد "النهار يقرتب من العصر... نظر الفقيه إىل الظل املمتد أمامه

مبعىن أنه  ؛ 4لص هذين الظلني: ظله وظل املسجد"يعرف الوقت جيدا خاصة أيام رمضان من خالل امتداد وتق

   .متداد والتقلصيد الوقت من خالل الظل من حيث االكان بعض الناس يقومون بتحد

  يقول ،على حصانه يف متثالهوأيضا يف احلديث عن األمري عبد القادر وعن الفرتة اليت قضاها وهو يبتسم 

؛ 5منذ أسبوع هربت عن شفاهه البسمة..."، ستقالل وهو يبتسم من على هذا احلصانالراوي: "... منذ اال

  .حيث أن هذا الزمن له فرتة طويلة جدا تقدر بسنوات

  : عالقة الشخصية بالمكان - 3

                                                           

  .96ص ،) الرواية1
  .97ص، ) الرواية2
  .103ص ،) الرواية3
 .122ص، ) الرواية4
  .157ص ،) الرواية5



 ا���� ا�����:                                                   ا�	���� �� روا�� و
	� ا������

  

  

 

160 

 

فاملكان ، شخصية بال مكان ميكن أن توجدفال ، املكان من العناصر املهمة يف بناء الشخصية الروائيةيعد 

وهو ليس ، الذي حيتويها طيلة حياا يزفهو احل، د ترعرعت ونشأت فيهفق، ها وحيزها الذي تتحرك فيهؤ هو فضا

جامدا غري قابل للتفاعل بل هو متفاعل معها "فاملكان يف حركة أخذ وعطاء مع الشخصيات الروائية وأحداثها 

من هنا نرى بأن الشخصيات ؛ 1ويقدم مبا يدفع أحداثها إىل األمام دائما"، حبركتهاويرتبط ها يتوجه بوجهت

فبقدر ما يصوغ املكان الشخصيات "ريوال يتوقف هذا التأث، واملكان دائما يف حركة يؤثر كل منهما يف اآلخر

ين أقاموه وحددوا وإن البشر الفاعلني صانعي األحداث هم الذ، واألحداث الروائية يكون هو أيضا من صياغتها

أي أن ؛ 2ولكنهم بعد أن يقوموا بذلك فهم يتأثرون باملكان الذي أوجدوه"، وهم قادرون على تفسريه، مساته

التأثر ال يتوقف عند حد معني بل يتعدى إىل أن الشخصية إذا صنعت مكانا لتأثر به على اإلنسان يف الواقع 

اخ والطبيعة اليت توجد ا "فتكوين اإلنسان يتحدد باملناخ فتتأثر باملن، تصبح هي األخرى متأثرة مبا صنعت

  3."والطبيعة التضاريسية للمكان

قد يوحي بصورة غري مباشرة باملكان الذي تعيش ، وعند تتبع حركة الشخصيات الروائية داخل النص الروائي

وهذا ؛ 4بوجود املكان"فيه لذلك فنحن عندما "نتابع حركة الشخصيات ينشأ لدينا شعور بصورة غري مباشرة 

الشعور يأتينا من خالل الرباعة اليت خيلفها الروائي بسبب قدرته على متابعة حركة الشخصيات وتتابعها داخل 

 فكلما كان الروائي بارعا يف وصف العناصر الداخلية واخلارجية للشخصية، وجنح يف توظيف هذه، السرد

   .أماكن تلك الشخصياتالشخصية مع األحداث ملسنا إحساسا خاصا بوجود 

تساعد الروائي على ، تصال مبكان حركتها ومنوهاائي على بناء شخصياته من خالل االكذلك قدرة الرو و 

"إن املكان وحركة  ف، وتساعده على كشف آلية التفكري لدى اجلماعات، حتقيق رؤيته الفنية اليت يسعى إليها

دالالت ووظائف قد حتمل مهمة الكشف عن إيديولوجية اتمع بل له ، الشخصيات فيه مل يكن عبثا يف الرواية
                                                           

  .17ص، 2001 ،دط ،بريوت، املؤسسة العربية للدراسات، جربا إبراهيم) أمساء شاهني: مجاليات املكان يف روايات جربا 1
  73ص ،1980، 2ع، بريوت ،جملة اآلداب ، ) غالب هلسا: املكان يف الرواية العربية2
  .131ص ،1997 ،1ط، التوزيعشرقيات للنشر و الدار  ،) صالح صاحل: قضايا املكان الروائي يف األدب املعاصر3
 .82ص ،1985 ،3ع،16مج ، جملة عامل الفكر ، ) أمحد عبد اللطيف الزمان واملكان يف قصة العهد القدمي4
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فاملكان يف الرواية مهم كالشخصيات فهما يتأثران ببعضهما البعض وبينهما ، 1والرؤية اليت يريد إيصاهلا للقارئ"

  .ال وجود للشخصية بدون مكان يف العمل الروائي إذ، عالقة تفاعلية

السفر واحلركة داخل النص  ةألن الشخصيات فيها كثري ؛ رةمتوفر بكثة اليمامة ن املكان يف رواية وحشإ

، فيكتب ما يقع هناك على لسان بعض الشخصيات، فابن بطوطة ال يكف عن السفر من بلد آلخر، الروائي

فلوال وجود املكان ملا وجدت ، وهذا ما جيعل الشخصيات واألمكنة مرتابطة وبينهما عالقة تكاملية فيما بينهما

عدت إىل الصالون... املضيفة " :ةومن األمثلة عن العالقة اليت جتمعهما قول الراوي، الشخصية مسرحا حلركاا

لوال وجود  ةفهنا الراوي؛ 2صوت املضيفة هو اآلخر مليء باحلسرة واحلرية"، تعلن عن اقرتاب موعد إقالع الطائرة

منذ أن   اراه أمامهتصف كل ما ت تمن ذلك املكان كانو ، عود إليهتمكانا  تنتظار ملا وجدو قاعة االالصالون أ

  .اجلثمان ذخوأتت سيارات اإلسعاف والشرطة أل، لكانت فارغة إىل حدوث جرمية القت

إذ ، وقد ملست اآلن فداحة الفراغ حويل، : "انزلقت إىل الداخلتإىل الطائرة قال ةالراوي توأيضا ملا دخل

إذ مل أجده كما كنت أتوقع حيتل كرسيا جبواري يف هذه ، خيب ظين فقدت عبد القادر وفقدت ابن بطوطة الذي

يف مكان حمدد هو  ةهنا جالس ةفالراوي، 3الطائرة... أيكون هو اآلخر قد أخذ مكانا له يف ثابوت بفاس..."

  .ظن أن أحدهم قد مات ودفن يف قربهتعرفها و تفكر يف عدة شخصيات تالطائرة و 

  ، ةبيمام ةحدى الشخصيات املدعو إيف حديثة عن  ةكان جند عند ابن بطوطبامل ةارتباط الشخصي ةمثلأومن 

ن ساحة ية جيء ا من سطيف ممحامة بر ، طائر ةميام، ةحكاي امةمي:"ويامنة فيقول ةمامختا حلأليست  اأب

املكان من مالمح العباد يدرك جيدا ودون شك  ةلكن رجال مثلي يعرف رائح، مهاأعين أهي تقول هذا ، ةالفوار 
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مكان  أيومن  ةحول حترك الشخصي ةاملالحظ ةفهنا الراوي له دق؛ 1"كبرياملرسى ال ةوصلب حبار  ةمن سالل أا

   .حتركات الشخصية و حداثبالضبط وهذا لرباعته يف تصوير األمنه  جاءت 

منها ، مايف مكان  األخرى  العديد من الشخصياتبلتقي فإا تخر من مكان آل ةعند حتركات الشخصي 

على زهار ومحامة يف ذلك  أتعرف أنكان لقائي ا بلوفا قبل "مالطا فيقول: يف كرانية أب ةبطوطالتقاء ابن 

على البحر وامليناء طل أ بأينشعر أمن هذه الغرفة ، من طابقه الرابع 410 ةال يف غرفإ أنامالفندق الذي ال 

داخل  األشياءهذه  أرى ألنين رمبا، كتشف ذلكأل ةيف الشرف أقفن أيف  ةواحدة ولو مر  أفكرمل  أنينوالفراغ مع 

 ةكلما ذهب يف رحلإذ أنه  ، 410غرفه رقمها لراوي ارتباطا قويا ذا املكان وهو فكأن ل؛ 2"أعماقييف  ...ذايت

فكانا ارتباطا ، من قبل ةمل يطل على النافذ نهأيناء رغم نه يرى البحر واملأ حىت، ن يقيم فيهاأمالطا عليه  إىل

  مع املكان. باإلحساس

تسمى  ةجزير  إىل يامنةمع  ةفعند سفر ابن بطوط، له اكان وحمبتهبامل ةط يف تعلق الشخصيوكذلك جند االرتبا

فقط  ةن النهار هناك فيه ربع ساعأو  ةرقحيوانات خا رأت أاحكت يل "هناك قائلة:  رأتهقد وصفت ما فالسعد 

 ةالسعد يتكلم لغ ةجزير  إىلن القادم إو ، تفاجئ الناسومرات تطلع الشمس يف عز الليل ل، وما تبقى فهو ليل

 إمنا، يف الواقع فرمبا هذا املكان ال يوجد ؛ 3"تقول يفهمه اجلميعيتعلمها كل ما يقال يفهم وكل ما  أندون  اأهله

   .تصفه كما حتب وفقط أن وأرادت يامنةهو مكان موجود يف خميلة 

 ةالسطح وتتناول احلشيش خفي إىلالشخصيات تذهب  إحدى نإف، املكانب ةيف ارتباط الشخصي وأيضا

يامنة كانت تتناول احلشيش على السطح ومل  أخيت أنتعلم  أميكانت " مل متنعها أا إالورغم علم والدا 

 إذ أنه، يامنة مرتبطة بالسطح ةفهنا شخصي ،4"قصري ن عمرهاأو ، ةراحل أاكانت تدرك   كأمنا،  منعهاتستطيع 

كانت   ةهذه الشخصي أنحيث ؛ عائلتها حد منأيزعجها  أناملكان الذي جتد فيه راحتها لتناول احلشيش دون 
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وابن بطوطة  ةتنصت على كل حديث بني يامن أمي نأكنت اعرف " أيضا إليه يأيتن حبيبها باملكان أل ةهلا عالق

اأو ، على السطحا ميف جلسا   ؛ 1"مارسا غري احلكي وتبادل السجائر واحلشيش إذاتتدخل  أن مستعدةكانت

  .على ابنتها يامنة ةلحكايات اليت يلقيها ابن بطوطلتنصت  أنبالسطح فهي حتب  ةكذلك مرتبط  األمف

، ةخطور أي  ال تكون فيه وجند العالقة اليت تربط املكان بالشخصيات فيما يسمى باملكان األليف والذي 

يف  ةمنذ وفاة يامنة مر  وألول ةهذا العصر شربنا القهو ": ةل الراويقو تف ةمكان مشل العائل يعتربالبيت الذي مثل 

حزنت   أنعد ب ...ةمبهج أشياء أميكما اكتشفت يف مالمح ،  ةغري عادي ةمتع ةدت يف القهو احلوش وج ةباح

احلوش ف؛ 2"ن السطحم هااليت كانت متطر علي اللذة أساسكانت   أا أدركت أنبعد  ةخاص، أخيتكثريا ملوت 

يف صناعه السلم الذي  ةخاص، فيما بينهم تهم وتتقرب الصالوفيه يكتشفون بعض ةمكان لتجمع العائل

يكون  أنالسلم عليه  أناشعر  اآلن:"ةقول الراويتوجوده يف احلوش ف أساساالسطح فلقد كان  إىليصعدون به 

 أدركامري بتلك املسو  األفقيةم وبذلك العدد من اللوحات وبذلك احلج ةذلك املكان وبتلك الطريقناك ويف ه

كل مكان صغري يف ف؛ 3"لتتناسب مع موقع السلم ةغرفها وحوشها بنيت ذه الطريقب ةالدار الكبري هذه  أن اآلن

   .االستغناء عنهم ةع الشخصيال تستطي أمهيةالبيت له 

زهار ف، يف بعض األحياننفس املكان يف و  دي للموت جبانبهايؤ  البعض ارتباط الشخصيات ببعضها وأيضا

على قرب  ةاحلزين ةهذا الصباح من اجلمع"أمهفيه  ةودمات يف نفس املكان املوج، قرب والدته عند موته قد مات على

حب االبن  ةفهنا من شد، 4"مقرب األد على فتطري الروح ويسقط اجلس، سود ماكر خيرتق قلبهأمه رصاص خمادع أ

  .فيه ةالمه مات يف نفس املكان املدفون

كل يكمل اآلخر وال ،  ن العالقة بني احلدث واملكان والزمن عالقة تكامليةأمن خالل ما سبق قوله نستنتج 

  .وال ميكن أن يوجد واحدا منهم دون اآلخر، ينفصلون
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 هما احتوتو ، غموضاباحثني عن خباياها و  غمارهاوغصنا يف ، ة"اليمام"وحشة  ةن وجلنا داخل الروايبعد أ        

حنط الرحال اآلن فنختتم رحلتنا  ،من نوعها ةوفريد ةلتها متميز جع ةخمتلف ةيديولوجيإودالالت  ةمجاليات فني من

   :عنها دراستنا وهي كما يلي أسفرتجبملة من النتائج اليت 

، ةالعنصر الطاغي يف الرواي ت هيليت كاناالسرتجاع واتقنية من التقنيات اليت اعتمدها الروائي يف عمله جند  - 

 يف سد الفراغات مستقبلية بكثرة معتمدا نه مل يتناول أحداثا أإذ ، قلأ ةصور د االستباق الذي استعمله بوكذلك جن

، وهذا ما أضاف مجالية للرواية كبرية  ةبصور  وتبطئتهتسريع السرد  ةعملي اعتمد علىنه أكما  ،على املاضي

وكذلك متكن من كسر امللل الذي قد يتعرض له كسر الرتابة النصية يف الكاتب هذه التقنيات متكن من  ظفبتو 

 . وقد استطاع الكاتب بذلك أن يسيطر على جمريات الرواية  القارئ ،

املكان من خالل  ةتكمن مجاليكما  ،ةوطنيو  ةوسياسي ةبعاد نفسيأ :بعاد منهاأ ةالرواية يف عدجتلى املكان يف  - 

   .ات مميزةدعطائه حتديإاليت يستعملها الروائي يف وصفه و  ةاللغ

فهي تعاجل مواضيع وقضايا احلاضر من  ،على الزمن التارخيي الذي يقوم على اسرتجاع املاضي ةاعتمدت الرواي - 

اليت جتمع بني أحداث ماضية وبني ما يبدعه الروائي وال يستند إىل  اسرتجاع احلاالت التارخييةبخالل املاضي وهذا 

    أحداث حقيقية .

التحفيز ، ةاملعرفي ةالوظيف : فيمكننا حصرها يف، ةاليماموحشة  ةلرواي ةولكن بالنسب ةللمكان وظائف عد - 

تعبري عن ال، بني الشخصيات ةعلى نشوء عالق ةاملساعد، ةراز مشاعر الشخصيات الروائيإبيف  ةاملسامه، احلكائي

   .الرتابط االجتماعي

 ،املكان ةوبني ةالشخصي، املكان ةالوصف وبني: وهي ةساسيأحتصر يف ثالث نقاط  سرتاتيجيةااملكان على يبىن  - 

   .املكان ةاحلدث وبني



  ا������ 

 

 ه 

 

ئي اعتمد الروا نأكما ،  ىل كون الشخصيات يف تنقل مستمر بني املدنإوذلك يعود  ةيف الرواي ماكناأل ةثر ك- 

  . أخرى ةعربيوكذلك يف دول ، يف اجلزائر ةموجود ةماكن واقعيأعلى 

   .الصفات اليت متيز الشخص عن غريه ةعن جمموع ةهي عبار  ةن الشخصيأميكننا القول ب - 

تعترب ذ إ، عن الروائي ةتتكلم بالنياب، كوا فاعل احلدث: جند ةيف الرواي ةالشخصيمن الوظائف اليت تقوم ا - 

ا تعترب عنصر جتميلي أكما   ،العامل ةوجتعله يدرك حقيق ةرئ مشاكل احلياتظهر للقا، ئلقار وسيط بني الروائي وا

   .داخل الرواية

كثر من الشخصيات أنه أرئيسيني كما  أبطالة عد اختذذ إ، البطل املنفرد ةالزاوي يف روايته عن فكر  أمنيابتعد - 

   .الثانوية

ذ يكون القارئ عاملا مبا جيول إ ،الرئيسية ةاليت تعيشها الشخصي ةمدى العقد واملشاكل النفسي بإظهار روائيال قام- 

وال األخرى ختفيه عن الشخصيات  وكل ما، خراليت ترى ا اآل ةفيشهد بذلك على جنوا والطريق أعماقهايف 

  . تفصح عنه

مثل ابن  ةنه اعتمد على شخصيات حقيقيأكما ،  الشخصيات ةلسنأخدام النقد الساخر وذلك على است - 

ىل أحداث واقعية حصلت إتطرق كذلك  ومثلما استخدم أمساء الشخصيات احلقيقية، ل الدين زعيرتمجا ةبطوط

  مجال الدين زعيرت فوق قرب والدته عندما ذهب ليرتحم عليها. كإغتيالمن قبل  

بالتعبري عن  ةواليت متثلت يف قيام الشخصي ةاملباشر  ةالطريق: باالعتماد على طريقتني ةيف الرواي ةشخصيمت تقدمي ال- 

دمي شخصيات يف الرواية فقامت بتقغري املباشرة وجندها يف الشخصيات اليت اختذت دور السارد  ةوالطريق، نفسها

 .خرى واحلديث عنهاأ



  

  

�����  ا����در 
  وا��را��
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  العربية: المراجع

 .1987إبراهيم السعافني: تطور الرواية يف بالد الشام، دار املناهل، بريوت، دط، - 1

إبراهيم جنداري: الفضاء الروائي يف أدب جربا إبراهيم جربا، متوز للطباعة والنشر، دمشق،  - 2

 .1993دط، 

 .2010، 1إبراهيم خليل: بنية النص الروائي، منشورات االختالف، اجلزائر، ط - 3

فة عبد القادر و حسني اليف قزق: مدخل إىل حتليل النص األديب، دار الفكر أبو شري - 4

 .1993للنشر و التوزيع، دط، 

محد طالب: الفاعل يف املنظور السيميائي، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران، اجلزائر، أ - 5

 .2002، 1ط

عربية للدراسات، أمساء شاهني: مجاليات املكان يف روايات جربا إبراهيم جربا، املؤسسة ال - 6

 .2001بريوت، دط، 

 ، دط، دت.ANEPأمينة بن مجاعي: الشخصية املنفية يف الرواية اجلزائرية، منشورات  - 7

، 2أمينة يوسف: تقنيات السرد يف النظرية و التطبيق، املؤسسة العربية للدراسة والنشر،ط - 8

2015. 

سة بنيوية لنفوس ثائرة، دار د: املكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية، دراو أوريدة عب - 9

 .2009األحالم، اجلزائر، دط، 

حسن حبراوي: بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصية، املركز الثقايف العريب، الدار  -10

 .2009، 2البيضاء، ط
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محيد حلميداين: بنية النص السردي يف منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب، بريوت،  -11

 .1991، 1ط

منودجا، عامل أدة: الزمكانية وبنية الشعر املعاصر ألمحد عبد املعطي و حنان حممد موسى مح -12

 .2006، 1الكتب احلديث، األردن، ط

سعيد يقطني: انفتاح النص الروائي "النص و السياق"، املركز الثقايف العريب، بريوت لبنان،  -13

 .2001، 1ط

، الدار التونسية للنشر، ديوان مسري املرزوقي ومجيل شاكر: مدخل إىل نظرية القصة -14

 ، دت.1املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط

سيزا قاسم: بناء الرواية "دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ"، مكتبة األسرة، دط،  -15

2004. 

صالح صاحل: قضايا املكان الروائي يف األدب املعاصر، دار الشرقيات للنشر والتوزيع،  -16

 .1997، 1ط

 .1992اخلطاب وعلم النص، عامل املعرفة، دط،  صالح فضل: بالغة -17

د صاحل: البناء السردي يف روايات إلياس خوري، أزمنة للنشر والتوزيع،األردن، و عالية حمم -18

 .2005دط، 

عامر غرايبية: الشخصية الروائية "وظيفتها، أنواعها، مساا"، مدونة عامر غرايبية، إطاللة  -19

 على املواقع والتحوالت، دطــ، دت.

عاصرة، روايات الطاهر وطار بد الرزاق بن دمحان: الرؤية التارخيية يف الرواية اجلزائرية املع -20

 .2012جا، دراسة حتليلية تفكيكية، باتنة، دط، أمنوذ

عبد القادر بن سامل: مكونات السرد يف النص القصصي اجلزائري اجلديد "حبث يف  -21
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2019. 

، 1عبد املالك قجور: الطاهر وطار وتقنيات السرد متارين تطبيقية، دار األمل، اجلزائر، ط -22

2015. 
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عبد امللك مرتاض: القصة اجلزائرية املعاصرة، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، دط،  -23

1990 

رد"،عامل املعرفة ،الكويت عبد امللك مرتاض:يف نظرية الرواية "حبث يف تقنيات الس -24

   1998،دط،

عمر عاشور: البنية السردية عند الطيب صاحل، دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر، دط،  -25

2010. 
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 .2011، 1العريب، منشورات اهليئة السورية للكتاب، دمشق، ط
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 .2012. 2011املاجستري، جامعة الشرق األوسط، 

 شعر متيم الربغويت، رسالة ماجستري يف كلية ان عوض أبو العمرين: مجاليات املكان يفهيج - 4

 .2014. 2013اآلداب والعلوم، جامعة قطر، 
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 ه.1427ه. 1426للمملكة العربية السعودية، 
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2015. 
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 .2005، 1لبنان،ط
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سرتجاع يف رواية "موسم احلوريات" جلمال ناجي، صحيفة ستباق واالصبيح: اال أمحد أبو - 1

 الرأي، األردن.

، مقالة يف أمحد حفيدي: مجالية الزمن يف رواية "فوضى األشياء" للروائي رشيد بوجدرة - 2
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  :ملخص المذكرة 

حيث تطرقنا فيها للحديث  ؛رواية وحشة اليمامة ألمني الزاويترتكز هذه الدراسة حول البنية السردية يف        

وقد قمنا بتعريف كل مكون على حدى مركزين على األمهية  ،ا :"الزمن، املكان، الشخصيات "عن أهم مكونا

وحشة –أما بالنسبة للرواية اليت هي حمل دراستنا  ،العمل الروائيوكذلك وظائفه يف ميتلكها كل عنصر،  اليت

وكذلك ما حدث ا اتمع اجلزائري واليت تسمى بالعشرية السوداء هتعرب عن فرتة واقعية عاش فجاءت - اليمامة

حاملة وسيلة للتعبري عن أفكاره وايديولوجيته ،كما أنه جعل هذه الرواية إذ اختذها  ،أثناء االحتالل الفرنسي

توظيفه للقضايا االجتماعية والسياسية مع استخدامه للنقد الساخر وتطرقه ألحداث بقيت راسخة يف ذاكرته مع 

للنص، كما جند تعدد املكان الذي خلق نظاما داخل النص وساعد يف  مجاليةلذة و  شخصيات واقعية أضافتل

   إثارة خميلة القارئ وأومهه بواقعية أحداثه.  

  : المفتاحيةالكلمات 

 البنية السردية، الزمان، المكان، الشخصيات، رواية وحشة اليمامة. 


