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 شكر وتقدير

 ا،ادة العلم اليت أرادها أن تكون لنلنا السبيل، فبلغنا من أنفسنا شهر احلمد هلل الذي يس  
 .فرضينا به عمال نلقى منه حسن املقام يوم تنطق عن أعمالنا ،هذا إذ صورها لنا يف عملنا

 .احلمد له إذا أصبنا بعونه فاحلمد هلل كثريا
 على تفضله باإلشراف " عبد الرحمن مزرق" الكرمي قدم جبزيل الشكر والتقدير للدكتوركما نت

فجزاه اهلل عنا كل خري وله منا ، وعلى توجيهاته القيمة وإرشاداته ونصائحه السديدة ،هذا العملعلى 
وأصدق معارفهم طيلة  ،وإىل مجيع األساتذة الكرام ممن حظينا بشرف النهل ،التحيات واالمتنان مجيل

 .مراحل الدراسة
 .و بعيد داعيني املوىل عز وجل أن جيزيهم عنا خري اجلزاءأ وإىل كل من أمد لنا يد العون من قريب

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 إهداء

  (علم اإلنسان ما مل يعلم: )قال تعاىل
...بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم  

 إىل اليت سهرت الليايل من أجل تربييت إىل اليت ترقبت جناحي
....احلنان أمي الغاليةإىل نبع   

 إىل الذي ضحى بالغايل والنفيس من أجل تعليمي إىل مصدر األمان
.....أيب الغايل  

 إىل القلوب الرقيقة والنفوس الربيئة
...إخويت وأخوايت  
....إىل صديقايت  

 إىل مشروعي الناجح، إىل سندي وقويت 
...إىل من لون حيايت  

...من قريب أو بعيدإىل كل من ساعدين الجناز هذا العمل   
...سواء لتقييمه أو لزيادة علمه أو إلشباع فضوله...إىل من يتكبد عناء قراءته  

...إليكم مجيعا أهدي هذا العمل املتواضع  
 فريوز

  
 

                          
 
 
 
 
 



                               

 

 إهداء

 

 (شكرمت ألزيدنكم ولئن: ) قال تعاىل
 الذي بنعمته تتم الصاحلات وبنوره تنزل الربكاتاحلمد هلل 

 هبذا العمل إليه  وحنمده على ما هدانا ووفقنانشكر اهلل العلي القدير 
 سهرت الليايل من أجل تربييت إىل اليت 

 ...إىل اليت ترقبت جناحي 
 إىل نبع احلنان أمي الغالية

 إىل الذي حرم الراحة على نفسه حىت أسرتيح أنا
 يشقى حىت أنعم أناإىل الذي 

 ....إىل الذي علمين ورباين فأحسن تربييت وتعليمي
 إىل أيب احلبيب أطال اهلل يف عمره

 فاتح، نور الدين، عبد الكرمي وإىل أخيت : إىل إخويت
 احلبيبة مسرية وإىل زوجة أخي آسية

 هاجر إيناس مروة وإىل رفيقيت يف هذا العمل فريوز: إىل صديقايت
 الم روفيدة لقمانإس: إىل الرباعم

 إىل كل أساتذيت يف مجيع األطوار الدراسية
 وإىل كل من حفظتهم ذاكريت ومل تسعهم ورقيت أهدي مثرة جهدي

                                                                                                        
 يامسني
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 مقدمة
 

 أ 
 

ظهرت يف القرن العشرين بعض املدارس النقدية اليت حاولت دراسة النصوص األدبية، وكان أبرزها تلك اليت       
ألغت توخت الدراسة من داخل النص؛ مبعىن أن  النص يدرس لذاته بعيدا عن الظروف احمليطة به، وهي بذلك 

وقد اشتهرت يف هذا املضمار كل . العوامل النفسية، واالجتماعية، والتارخيية، وركزت اهتمامها باللغة واألسلوب
من السميائية، والبنيوية، والنصانية، والتفكيكية، ومجيعها تنطلق مما ذكرناه؛ أي دراسة البناء والرتكيب الداخلي 

 .قيةللنص؛ مبعىن أن  الدراسة تكون نسقية ال سيا
وانطالقا من ذلك فإن  النص يدرس من خالل بنيته أو تركيبته، والبنية ترمجة عن املصطلح األجنيب        

structure ومعناه أن  النص يبىن عرب الكلمات واجلمل، وال ميكن أن يرقى إىل مفهوم النص إال بعد انتهاء ،
، واليت يعين هبا "روالن بارت"املؤلف اليت ناد هبا  املؤلف منه وإخراجه بني يدي القراء، من هنا جاءت فكرة موت

أن  النص ختلص من سلطة مؤلفه لينتقل إىل سلطة أخرى هي سلطة القارئ، هذا األخري الذي أولته الدراسات 
 .النصية عناية فائقة، وجعلت له منزلة عرب الدراسات العديدة اليت قام هبا نقاد املدارس املذكورة

ليت القت اهتماما لدى الدارسني والباحثني جند النصوص السردية، ونعين هبا تلك النصوص ومن النصوص ا      
، وهذا السرد يقوم به راو زمنية تراتبية اليت تتخذ من السرد مادة هلا، واملقصود بالسرد  هو تتابع األحداث وفق

ها، وقد يكون هذا السرد حقيقيا  معني؛ حيث يشمل هذا النوع كل من القصة، والرواية، واملقامة، والرحلة وغري 
كما قد يكون خياليا؛ وهو يقوم  بسرد أحداث للوصول إىل مبتغاه، رغم ذلك فإن  كل نوع من األنواع السردية 
املذكورة  تعد رسائل ختتلف عن األخرى، فليست القصة كالرواية، وال الرواية كالقصة، وال املقامة كالرحلة، وعلى 

املكان، الزمان، األحداث، : ن  خمتلف األعمال السردية ترتكز على أركان معينة،  تتمثل يفالعموم فما يهمنا هنا أ
الشخصيات، مضافا إليها اللغة واحلبكة، والصراع، فاملكان والزمان موجودان بالضرورة ألنه ما من نص إال ويقرتن 

 .هبما ويدور يف كليهما، أما سائر األركان فتختلف باختالف طبيعة العمل
ولعل الرواية اجلزائرية من النصوص السردية اهلامة كوهنا تسجل أحداثا متسلسلة يف مواقع حمددة ورمبا متعددة       

واحدة من هذا الصنف الذي نتحدث عنه، وقامت " الصورة األخرية للسامري "بأسلوب فين مجيل، وتعد رواية 
 .حوهلا دراسات وأحباث

ماهي : الرواية كموضوع هلذه الدراسة، اليت كان سؤالنا اجلوهري يف إشكاليتها ومن هذا املنطلق كان إختيارنا هلذه
 .خصائص اخلطاب السردي يف الرواية؟ هو البحث عن هذه البنية السردية املكونة هلا، إستقصاءا وإستقراءا

عا، الفصل قمنا بوضع خطة منهجية تتكون من مقدمة وفصلني تتبعهما خامتة طب: وإجابة عن هذا اإلشكال     
، أم ا الفصل الثاين التطبيقي ...(الشخصية، الزمان، الفضاء: )األول النظري، تضم ن عناصر البنية السردية التالية



 مقدمة
 

 ب 
 

درسنا فيه البنية السردية يف رواية الصورة األخرية للسامري، ومت فيه إلقاء حملة عن الرواية،  كما مت فيه دراسة بنية 
 .ن، وبنية املكان، واخلامتة حصرنا فيها مجلة النتائج املتوصل إليها يف هذا البحثالشخصيات، احلدث، بنية الزما

 .نهج بنيوي كان لنا مساعدا ورافدا لدراسة هكذا إشكالاملوقد إعتمدنا يف كل هذا على     
 :كما إعتمدنا على مراجع خمتلفة كانت لنا ماد ة وإثراءا نذكر منها على سبيل املثال، ال احلصر

 .سعيد يقطني: العريب السرد -
 .أمحد العدواين: بداية النص الروائي ملقاربة تشكل الداللة -

 ...وغريمها كثري
 :وككل حبث فقد صادفتنا بعض املشاكل والصعوبات، لعل أمهها

 .وباء كورونا الذي منعنا من التواصل مع األساتذة واملكتبات -
 .ية إىل أقرب طريق، إنه ويل ذلك والقادر عليهويف األخري ال يسعنا إال أن نسأل اهلل التوفيق واهلدا



 

 

             
   
 
 
 

 األول الفصل
 

 .عناصرها مفهومها، السردية، البنية حول نظرية دراسة
 

 .مفهوم البنية السردية: المبحث األول           
 .عناصر البناء السردي: المبحث الثاني        
      الرؤية السردية: المبحث الثالث        



 عناصرها مفهومها، السردية، البنية حول نظرية دراسة: األول  الفصل
 

4 
 

 :مفهوم البنية السردية: بحث األولالم
 :مفهوم البنية 1

 :مفهوم البنية لغة 1.1
كان عبارة عن نتيجة حتمية لتضافر مجلة من  املفاهيم، املوزعة ( Structure)لعل ظهور مصطلح البنية      

َيٌة تشتق يف اللغات األوروبية من األصل الالتيين، الذي يعين البناء، أو »على حقول معرفية خمتلفة، فكلمة بِن ْ
 .1«جزاء يف مبىن ما من وجهة النظر الفنية املعماريةالطريقة اليت يقام هبا مبىن ما، مث امتد مفهوم الكلمة ليشمل األ

ومفهوم البنية عند الغرب ال يبتعد كثريا عن أصله يف االستخدام العريب القدمي؛ حيث جند له حضورا يف هذا       
لسان العرب البن منظور، الذي جاءت : املوروث، خصوصا ما تعلق األمر باملعاجم اللغوية القدمية يف مقدمتها

بىن بيتا على أهله، الِبنية والبُنية ما بنيته وهو البىن، وابْتىن دارا مبعىن البنيان احلائط، وقد أنشد »: يه كلمة البنيةف
 :الفارس عن ابن احلسن

 وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا نشدوا****    أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البىن     
املشية والركبة، ويقال بنية، وَبىن، وبِنية، وِبىن بكسر الباء : عليها مثلالبنية هي اهليئة اليت بين : وقال غريه     

 .2«مقصورا جزية،وجرى، وفالن صحيح البنية أي الِفطرة
ومن هذا فإن  كلمة بنية وما يتصل هبا من مشتقات بىن جبميع مدلوالهتا احلسية واملعنوية، ال تكاد خترج عن     

ِتُلوَن يف ﴿:هياكل الشيء، ومكونه، أو هيأته، ومن ذلك جند قوله تعاىل َصف ا َكَأن َُّهم  ۦَسِبيِلهِ  ِإنَّ ٱللََّه حيُِبُّ ٱلَِّذيَن يُ قََٰ
 .[4،سورة ال ص  ف] ﴾ .بُننيََٰ مَّرُصوص

 :مفهوم البنية اصطالحا .1.1
بدأ استخدامها منذ الستينات، مث شاعت كثريا " بنية"الضبط اللغوي خيتلف عن املعىن االصطالحي، ولفظة     

وقد انطلقت جل . يف العصر احلديث، وأصبحت تتداول كثريا بني الباحثني يف خمتلف املعارف والعلوم اإلنسانية
البنية عندهم مجيعا، هي ذلك النظام املتسق، »: من مفهوم النظام، يقول زكريا إبراهيم" بنية"التعريفات ملصطلح 

الذي حتده كل أجزائه مبقتضى رابطة متاسك وتوقف، جتعل من اللغة جمموعة منتظمة من الوحدات، والعالقات 

                                                             
 .01: ص دت، ،9نظرية البنائية يف النقد األديب، مكتبة أجنلو املصرية، ط: صالح فضل - 1
 .مادة بىندط، دت،  لسان العرب، تح عبد اهلل علي الكبري وآخرون، دار املعارف، كورنيش النيل، القاهرة،: ابن منظور - 2
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، فالبنية هي كل متاسك لنظام من العالقات 1«املنطوقة اليت تتفاضل، وحيدد بعضها بعضا على سبيل التبادل
لفاظا تؤلف مجلة، أم مجال، أم أصواتا تؤلف لفظا، أم ألفاظا، وعناصرها ختضع ملبدأ التغيري كانت أأاللغوية، سواء 

 .والتحويل بسبب ترتيب عناصرها
وتأخذ بعض التعريفات مببدأ العالقة، وحتدد البنية بأهنا جمموعة من العناصر، بل هي العالقات النظمية اليت       

ها البنية،والكل ليس نتيجة إال هلذه العملية، وتلك البىن اللفظية من صوتية، تؤلف بني تلك العناصر اليت تتكون من
فاملعىن يستخرج من جمموع العالقات، اليت تربط العناصر مجيعا . وصرفية، ولغوية، هي اليت حتمل املعىن للمتلقي
مادة حتويلية؛ أي أن  ، وبعض التعريفات تعرف البنية على أهنا2وفق أحكام لغوية معينة تبعا لنظام تلك اللغة

 .3عناصرها ختضع ملبدأ التحويل والتغيري، وذلك عن طريق التقدمي والتأخري، أو ما يسمى برتتيب العناصر
ونشري إىل أن مصطلح البنية يرادف مصطلح البناء، فالبنية والبناء إذن عند بعض الدارسني، يعتمد على      

صرها وترتيب ألفكارها، فليست اجلملة خط أفقي من كلمات ، فهو يف اجلملة تنسيق لعنا4ترتيب العناصر
 .5متتابعة، وإمنا هي نسق منظوم على حنو خمصوص يتوقف على الرتكيب يف شطر كبري منه على هيئة نظم الكلم

فالبنية حتمل معىن اجملموع املكون من عناصر مرتابطة، كما أهنا تبحث يف اللغة، ودراسة خباياها وإظهار      
 . ها من خالل عمق الرؤيةأمناط
 :مفهوم السرد 1

 :مفهوم السرد لغة .1.1
يعد السرد من األساليب املتبعة يف القصص والروايات، وكتابة املسرحيات، كما أنه أداة تعبري إنساين، وللسرد     

 .مفاهيم كثرية ومتعددة
يسرده سرًدا؛ أي يتابع بعضه سرد القراءة واحلديث »:ورد يف كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي      
السرد تقدمة شيء إىل شيء، تأيت به متسقا بعضه يف أثر بعض متتابعا، َسَرَد »:ويف لسان العرب. 6«بعضا

، وسرد القرآن تابع )...(احلديث وحنوه َيْسرُدُه َسْرًدا إذا تابعه، وفالن يسرُد احلديث سرًدا إذا كان جيد السياق له 

                                                             

 .8:، دط، دت، صأو أضواء على البنيوية، دار مصر مشكالت البنية: إبراهيم زكريا-3
 .019: م، ص0281رب، البنيوية يف السانيات، دار الرشاد، الدار البيضاء، املغ: حممد احلناش -2
 .8: م، ص0281، 9تر منيمنة ولبشري أوبري، منشورات عويدات، بريوت، باريس، ط: البنيوية: جان بياجيه - 3
 .09: م، ص0281البنيوية يف األنثروبولوجيا وموقف سارتر منها، دار املعارف، مصر، دط، : عبد الوهاب جعفر - 4
 .92: ص، 0281، 9طمكتبة وسام، عمان، األردن، ،ضوء مناهج التطور اللغوي احلديث، دار البشري نظرية النحو العريب يف: هناد املوسى - 5
 .مادة سردم، 9113، 0، تح عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط9كتاب العني، ج: اخلليل بن أمحد الفراهيدي - 6
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قدمه معجم لسان العرب هو إحكام النسج والبناء؛ أي سرد الكالم أو احلديث بشكل فالسرد كما  1«.قراءته
ِبغََٰت َوَقدِّر يف ٱلسَّردِ  ﴿:وجاء يف قوله تعاىل. متناسق، ومنسجم، ويتبع بعضه بعضا ِلًحاِإينِّ  َأِن ٱعَمل سََٰ َوٱعَمُلواْ صََٰ

فكلمة السرد وردت على شكل توجيه للنيب داود عليه السالم  ،[00أ،سورة سب] ﴾مبَا َتعَمُلوَن َبِصري
َسَرَد األدمُي سرًدا أو »مبعىن " حميط احمليط"وذكرت كلمة السرد يف قاموس . يعلمه فيها صناعة الدروع

 .2«سرياد أخرزه، والشيء يسرده سرًدا ثقبه، والدرع نسجها
  . بناء والنسج، والتتابع يف احلديثلنحدد مما سبق دالالت التعاريف السابقة يف أحكام ال   

 :مفهوم السرد اصطالحا. 1.1
يعرف السرد بأنه أحد أساليب اللغة العربية، اليت يتبعها الكت اب واألدباء يف كتابة القصص، والروايات،      

. واملسرحيات؛ حيث يروي الكاتب من خالله الكثري من األحداث املتتابعة، واألفكار الكثرية املنسجمة فيما بينها
، ويشرح لطيف زيتوين مفهوم 3«أو خيايل مثرته اخلطاب فعل يقوم به الراوي الذي ينتج القصة وهو فعل حقيقي»

عملية إنتاج ميثل فيها الراوي دور املنتج، واملروي له دور املستهلك، واخلطاب دور السلعة »:السرد بقوله
 .4«املنتجة

عناصر  ةمتخيال، وهو يتألف من ثالث مفالسرد هو قيام الراوي بتقدمي احلدث سواء أكان حدثا حقيقيا أ    
الراوي الذي يقدم القصة للمروي له، وهذا األخري يكون مستهلكا للخطاب الذي يسمى : تساهم يف إنتاجه هي

 .بالسلعة املنتجة
نقل الفعل املقابل للحكي من الغياب إىل احلضور، وجعله قابال للتداول، »: ويعرف سعيد يقطني السرد بأنه     

؛ فالسرد هبذا املعىن هو احلكي، أو 5«واء مت التداول شفاها، أو كتابةسواء كان هذا الفعل واقعيا، أو ختييليا، وس
 .هو عملية نقل جملموعة من األحداث، اليت تنتقل بني األفراد شفاهة أو كتابة

، ويقوم السرد على 6«خطاب السارد، أو حواره إىل من يسرد له داخل النمط الروائي»والسرد أيضا هو       
وصف األحداث، ولغة الناس ختتلف من إنسان إىل آخر يف نقل األحداث؛ ذلك أن  لكل التتابع و التسلسل يف 

                                                             
 .مادة سرد، دار املعارف، القاهرة، دط، دت، 90، ج3لسان العرب، م: ابن منظور حممد بن مكرم - 1
 .414: م، ص0281، بريوت، دط،  حميط احمليط، مكتبة لبنان: بطرس البستاين - 2
 . 014:م، ص9119، 0، بريوت، لبنان، طدار النهار (عريب، اجنليزي، فرنسي ) معجم مصطلحات نقد الرواية: لطيف زيتوين - 3
 .014: املرجع نفسه، ص- 4
 . 19: م، ص9109، 0، الدار العربية للعلوم ناشرون، اجلزائر، ط(مفاهيم وجتليات) السرد العريب: سعيد يقطني - 5
 .01: م، ص9112، 0طه وادي، مكتبة اآلداب، القاهرة، طتق ، (الرجل الذي فقد ظله) السرد يف الرواية املعاصرة: عبد الرحيم الكردي - 6
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إنسان قاموسه اللغوي، وطريقته اخلاصة يف تركيب اجلمل، وترتيبها تبعا الختالف القدرات الثقافية واملهنية، وطريقة 
 :لى دعامتني أساسيتنيوعموما يقوم السرد من وجهة نظر محيد حلميداين ع. التفكري وغريها من املؤثرات

 .أن حيتوي على قصة ما، تضم أحداثا معينة: أوهلما
 .أن يعني الطريقة اليت حتكى هبا تلك القصة: وثانيهما

وتسمى هذه الطريقة سردا؛ ذلك أن قصة واحدة ميكن أن حتكى بطرق متعددة، وهلذا السبب فإن  السرد       
 .1ي بشكل أساسيهو الذي يُعتَمُد عليه يف متييز أمناط احلك

أن السرد هو الكيفية اليت تروى هبا القصة عن طريق هذه القناة نفسها، وما »ويضيف محيد حلميداين مفصال      
 .2«ختضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي واملروي له، والبعض اآلخر متعلق بالقصة ذاهتا

 :ر أثناء سرده وهييعتمد على ثالثة عناص( السرد)مما سبق نستنج أن مصطلح    
 .وهو الذي يروي احلكاية: السارد
 .وهي احلكاية املروية: القصة

وهو متلقي خطاب السارد الذي يقوم بتفكيك عناصره وداللته، ويوضح محيد حلميداين عناصر السرد : املسرود له
 :3وفق املخطط البياين التايل

     
 

ومنه فالسرد يتمثل يف عدة أشكال ال حصر هلا، فهو يتمثل يف كل ما يعرب عن فكرة بالرغم من األساليب       
 .املختلفة

 : البنية السردية 3
 : تعريف البنية السردية .1.3
 .بعد أن تطرقنا إىل مفهوم البنية لغة واصطالحا، وكذا مفهوم السرد، سوف نقدم تعريفا شامال للبنية السردية      
م للداللة على علم السرد، الذي 0222السردية مصطلح نقدي وضعه تزفيتان تودوروف عام »ذلك  أن       

علم السرد الذي يدرس الشكل : ، ومن هنا فالسردية هي4«أخذ يشغل حيزا واسعا من اهتمام النقاد والدارسني
                                                             

 .44: م، ص0220، 0بنية النص السردي من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب ، بريوت، ط: محيد حلميداين: ينظر - 1
 .44: املرج نفسه، ص - 2
 .44: املرجع نفسه، ص - 3
 .04: م، ص9101، 0السرد وآليات تشكيله الفين، دار غيداء، عمان، ط تقنيات:نفلة حسن أمحد العريب - 4

 املسرود له القصة السارد
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هرة تتابع احلاالت والتحوالت املماثلة يف السردية هي ظا»: والطريقة اليت يؤدي هبا السرد وظيفته، أو مبعىن آخر
، فالسردية هي العلم الذي يعىن مبظاهر اخلطاب السردي أسلوبيا، وبناًء، 1«اخلطاب، واملسؤولية عن إنتاج املعىن

 .2وداللة، فاملتتبع للروايات احلديثة يالحظ أن كت اهبا يتحدون فنيا يف بنية سردية يغلب عليها طابع احلكاية
الداللية، ونالحظ أن   مالبنائية، أ مه فإن السردية تتعلق باخلطاب السردي سواء من الناحية األسلوبية، أوعلي     

 .معظم الروايات احلديثة اليت مت مقاربتها من الناحية السردية يغلب عليها الطابع احلكائي
ية الدرامية يف العصر احلديث، إىل لقد تعرض مفهوم البنية السردية، الذي هو قرين البنية الشعرية والبن"و      

تعين التعاقب " روالن بارت"مرادف للحبكة، وعند " فورسرت"مفاهيم خمتلفة وتيارات متنوعة، فالسردية عند 
تعين اخلروج من التسجيلية " أودين موير" واملنطق، أو التتابع والسببية، أو الزمان واملنطق يف النص السردي، وعند 

 .3"اصر الزمانية أو املكانية على اآلخرإىل تغليب أحد العن
ومن هنا نتوصل إىل أن  مفهوم البينة السردية، مفهوم متشعب، فكل ناقد له وجهة نظر خاصة به، مرتبطة       

 .باالجتاه أو املدرسة اليت ينتمي إليها
 :عناصر البنية السردية .1.3
أن تعني الطريقة اليت : أن حتتوي على قصة، ثانيهما: إن  أسلوب احلكي يقوم على دعامتني أساسيتني أوهلما      

وتسمى هذه الطريقة سردا؛ إذ أن  السرد من األساليب اليت تقود األحداث وحتركها، وهبا . حتكي هبا تلك القصة
اقع، ألهنا متثل وتعكس شخصياته، أمكنته، وأزمنته اليت يستطيع الراوي أن ينتج للمتلقي لوحات فنية مطابقة للو 

 : حتددها، والبنية السردية هي اليت تؤسس السرد باحتوائها عناصر هي
 :الراوي .1.1.3

وهو الشخص األول، فهو »يكون احلكي بالضرورة قصة حمكية تفرتض وجود شخص حيكي يدعى راويا،       
. 4«ألنه خيرج الفكرة على شكل رواية، وينقلها بوسائل متعددةالذي يتكلم ويقوم بالسرد، ووظيفته رئيسية، 

توما " ختتلف مواقف الراوي أو كما يسمى أيضا زاوية رؤية الراوي، وقد ميز العديد من الدارسني هذه الزوايا، فميز
ار موضوعي وذايت؛ فاملوضوعي يكون فيه الراوي مطلعا على كل شيء حىت األفك»بني منطني من السرد، " فسكي

السرية لألبطال، وسرد ذايت فيه يتبع احلكي من خالل عيين الراوي متوفرين على تفسري كل خرب، مىت وكيف عرفه 
                                                             

 .944: م، ص9101 د ب،،0معجم السرديات، دار حممد، ط: حممد القاضي وآخرون - 1
 .89: م، ص9114مكونات السرد يف النص القصصي اجلزائري اجلديد، دار القصبة، اجلزائر، دط، : عبد القادر بن سامل - 2
 .08: البنية السردية للقصة القصرية، مكتبة اآلداب، مصر، دط، دت، ص: عبد الرحيم الكردي - 3
 .42: ، صمرجع سابق، من منظور النقد األديب بنية النص السردي: محيد حلميداين - 4
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الراوي أو املستمع نفسه؟، إًذا يف  احلالة األوىل يكون الكاتب مقابال للراوي الذي ال يتدخل لتفسري األحداث، 
ويف . 1«نه يرتك احلرية للقارئ ليفسر ما حيكى له ويؤولهوإمنا ليصفها وصفا حمايدا، وهلذا يسمى موضوعيا؛ أل

احلالة الثانية ال تقدم األحداث إال من زاوية نظر الراوي، فهو خيرب هبا ويعطيها تأويال معينا يفرضه على القارئ، 
 .ويدعوه إىل اإلعتقادية، وهذا ما جنده يف الروايات الرومانسية

 :يينقسم الراوي بدوره إىل ثالث أنواع ه
 : الراوي - أ

الرؤية من )الشخصية احلكاية  هو من أهم عناصر احلكي األساسية الذي ال غىن عنه يف العمل السردي،     
يستخدم احلكي الكالسيكي غالبا هذه الطريقة، فيكون الراوي عارفا » Vision par dernière( اخللف

األبطال، وتتجلى سلطة الراوي هنا أنه يستطيع أن أكثر مما تعرفه الشخصية، فيستطيع أن يدرك ما يدور يف ذهن 
توما " نالحظ إذن أن العالقة السلطوية بني الراوي والشخصية هي ما أشار إليها . «يدرك رغبات األبطال اخلفية

 . بالسرد املوضوعي" فسكي
 :Vision par dernière (الرؤية من الخلف) الشخصية:  الراوي - ب

تكون معرفة الراوي هنا على قدر معرفة الشخصية احلكائية، فال يقدم لنا أية معلومات أو تفسريات إال »      
شخصية نفسها قد توصلت إليها، وتستخدم يف هذا الشكل متيز املتكلم أو متيز الغائب، ولكن البعد أن تكون 

ى األحداث أو شخصية مسامهة يف ، والراوي يف هذا النوع يكون شاهدا عل(الرؤية مع)مع االحتفاظ مبظهر 
 .بالسرد الذايت" توما فسكي"هنا تقابل ما مساه ( الرؤية مع)نالحظ أن  .2«القصة

  Vision de dehors:  (الرؤية من الخارج)الشخصية : الراوي - ج
كثريا على يف هذا النوع ال يعرف الراوي إال قليال ما تعرفه إحدى الشخصيات احلكائية، والراوي هنا يعتمد       

 . 3الوصف اخلارجي؛ أي وصف احلركة واألصوات، وال يعرف ما يدور وجيول خبلد األبطال
 .فنوع الراوي هنا يكون ذا رؤية خارجية؛ أي من خالل وصف األحداث والشخصية، وحركاهتا، وأصواهتا     

                                                             
 .01: م، ص9109، 0علم السرد الشكل والوظيفة يف السرد، تر باسم صاحل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: جريالد بريس - 1
 . 48: رجع سابق، صم، من منظور النقد األديب بنية النص السردي: محيد حلميداين - 2
 .088-081: م، ص0284بناء الرواية دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، دط، : سيزا قاسم - 3



 عناصرها مفهومها، السردية، البنية حول نظرية دراسة: األول  الفصل
 

01 
 

 : المروي له .1.1.3
أو القارئ، أو اجلمهور، فقد يكون املروي له هو الشخص الثاين الذي حيكي له العمل الروائي؛ أي املتلقي، »    

فردا، أو مجاعة، أحيانا يظهر كمجموعة خياطبها الراوي، أو عنصر متحصل، وأحيانا يتجسد يف مراتب 
إذن فاملروي له هو املتلقي الذي يتلقى ويوجه له العمل الروائي، وله دور كبري وريادي، وتأثريه واضح على 1«أخرى

 . تلقي أو القارئ يساهم بشكل كبري يف تطور ومنو الرواية كفن جبميع أنواعهالرواية، كما أن  امل

 :المروي .3.1.3
هو املادة الروائية اليت تقدم يف العمل الروائي، وهي ختضع لتنظيم مؤسس، واملروي يتضمن أو يبني لنا املنطلق »    

سينتقيه، أو يقع له من مستوى الزمان واملكان التعبريي، الذي خيتاره الكاتب ليقدم بواسطته روايته، وموقفه الذي 
 .يف كل من أحداث الرواية والقارئ

ويعتمد الراوي تقنية القصة يف هذا العنصر، والذي هو ظاهرة لغوية تقوم على ظاهرة التوصيل بني املتكلم      
الكاتب، ألنه خيلق عنصر واملستمع، بني الراوي واملتلقي، كما أن  املروي هو العالقة اليت تربط بني القارئ و 

 .التشويق لديه، فيدفعه هبذا إىل القراءة والتتبع
والراوي حياول يف مادته الروائية أن جيسد الواقع، ليمثل شق أنواع الظواهر املوجودة يف اجملتمع،  والشخصيات،     

جيد القارئ نفسه داخل واألمكنة إضافة إىل الزمان، الذي يضفي على العمل البنائي احلقيقة واإلحساس، لذلك 
 .2«تلك املادة الروائية، ويطمح إىل استنباط احللول منها

القارئ، والراوي الذي أبدعه، فنجد  :إذن نالحظ أن  املروي هو القطب الذي تنجذب إليه العناصر األخرى    
 .اتصال بني هذه العناصر، ألهنا تشكل شبكة البنية الروائية السرديةو  ترابط
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .088: املرجع السابق، ص مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ،بناء الرواية دراسة : سيزا قاسم - 1
 .089: املرجع نفسه، ص - 2
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 :عناصر البناء السردي: ث الثانيالمبح
 :الشخصية السردية. 1

؛ إذ ترتبط أشد االرتباط ببقية (الرواية أو القصة)الشخصية هي احملور الرئيسي يف تشكيل العمل السردي      
: العناصر األخرى، كما أهنا من أهم مكونات الرواية، وقد تعددت املعاجم اليت تناولت مفهوم الشخصية بنوعيه

يم اللغوية للكلمات، وأخرى خمتصة باملفاهيم اللغوي و االصطالحي؛ إذ أنه هناك معاجم خمتصة بضبط املفاه
 .االصطالحية

 :الشخصية لغة .1.1
سواد اإلنسان إذا رأيته من بعيد، وكل شيء رأيت : الش ْخصُ : شخص»": للفراهيدي( "العني)جاء يف كتاب      

ض إذا مل يقدر على خف: ُجسمانه فقد رأيت شْخَصُه، ومجعه الشخوص واألشخاص، شخَصِت الكلمة يف الفم
 .1«العظيم الشخص، بني الشخاصة، أشخْصُت هذا على هذا إذا أعليَته عليه: صوته هبا، والش ِخصُ 

ُر  ﴿:قوله تعاىل(: حميط احمليط) كما ورد يف قاموس       ، أي [49,إبراهيم سورة]﴾ لَِيوم َتشَخُص ِفيِه ٱأَلبصََٰ
 .2تشخص أبصارهم فال تقر يف أماكنها من هول ما ترى

ميكن القول أن كلمة الشخصية تطلق على اجلسم أو املظهر الذي يبدو عليه الفرد، فهو حييلنا إىل مالحمه،     
 .وتعين أيضا الذات الظاهرة للعني

 :الشخصية اصطالحا. 1.1
إن  الشخصية مكون من املكونات احلكائية اليت تشكل بنية العمل الروائي، لكوهنا تشكل العنصر الفعال     

 .الذي تصدر منه األفعال، ويعد هذا املفهوم من أكثر املفاهيم حضورا يف الدراسات النقدية احلديثة
 وجود لرواية بدون ؛ إذ ال(عمل سردي)كما ميثل مفهوم الشخصية عنصرا رئيسيا يف كل سرد      

، فالشخصية هي احلجر األساس يف بناء العمل 3«ومن مثة كان التشخيص هو حمور التجربة الروائية»شخصيات
الروائي، وهي اليت حترك جمريات األحداث داخل القصة أو الرواية، كما أنه ال ميكن تصور رواية بال شخصيات 

لول، يتحقق مدلوهلا من خالل األفعال اليت تقوم هبا داخل يرى البنيويون أن الشخصية ذات دال ومد. حتركها

                                                             
 .مرجع سابق، 9كتاب العني، مج: اخلليل بن أمحد الفراهيدي - 1
 .، مادة شخص2200، 0لبنان ،طب العلمية، بريوت، ، تح حممد عثمان، دار الكت4قاموس حميط احمليط، ج: بطرس البستاين - 2
 .32: م، ص9101، 0حتليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت، لبنان، ط: حممد بوعزة - 3
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يف )اخلطاب السردي، فهي حتقق ذاهتا وتثبت وجودها كشخصية عن طريق أفعاهلا، وحركاهتا داخل العمل الروائي
 .1(الرواية

إن الشخصية بناء يقوم النص بتشييده أكثر مما هي »: كائنا لغويا حمضا بقوله" فيليب هامون" لقد عدها        
هو الذي ينتج " هامون"، رافضا منحها أي بعد مرجعي، فالنص حسب 2«معيار مفروض من خارج النص

هي عالمات لغوية حتمل يف »الشخصية ويبنيها، ويكو ن وجودها داخل النص ال خارجها، كما أن  الشخصية 
، والشخصية مثل الرواية ترتجم ]...[طياهتا بعض مالمح الشخص املبدع أو غريه فكريًا، وليست الشخص ذاته 

 .3«عن ماهية اإلنسان ألهنا نامية ومتطورة تنزع حنو ما ميكن أن يكون
ه، فهي تتقاطع مع الرواية يف كوهنا هبذا تكون الشخصية ظاهرة لغوية وانعكاس لشخصية املبدع الروائي ومالحم    

تعرب عن اإلنسان وجتسد ماهيته وواقعه، كما أهنا تتطور وتنمو بتطور األحداث يف الرواية، وهي كذلك تصبوا إىل 
حتقيق ما مل يتم حتقيقه، فاألمور أو األشياء اليت مل يستطع اإلنسان حتقيقها على أرض الواقع حتققها الشخصية يف 

 .االفرتاضيعامل الرواية 
إن  التحليل »: فقد عد  الشخصية مكونا يسهم يف تكوين بنية النص الروائي، حيث يقول" بارت" أما      

البنيوي وهو حيرص على أال حيدد الشخصية باعتبارها جوهرا سيكولوجيا، قد عمل عرب فرضيات متباينة على 
فالتحليل البنيوي ال يعد الشخصية كائنا ذا . 4«حتديد الشخصية ليست باعتبارها كائنا ،وإمنا بوصفها مشاركا

جوهر نفسي قائم بذاته، بل ينظر إليها على أهنا عنصر فعال ومهم يف تشكيل وبناء بنية العمل السردي، وهناك 
 الشخصية؛ أي أهنا حمور الرواية ومركزها الرئيسي، 5«بؤرة العمل الروائي ولبه»تعريف آخر للشخصية مفاده أهنا 

 .باقي العناصر األخرى يدور يف فلكهاو  ،ركز والكلمتثل امل
خيالية، وهي  مالرواية، سواء أكانت شخصية حقيقية أ مإن الشخصية هي اليت تدور حوهلا أحداث القصة أ      

من »": رشاد رشدي"تقوم بتفعيل األحداث داخل اخلطاب الروائي؛ إذ ال جيوز الفصل بينها وبني احلدث، يقول 
أو التفرقة بني الشخصية وبني احلدث؛ ألن احلدث هو الشخصية وهي تعمل، أو هو الفاعل وهو اخلطأ الفصل 

                                                             
 .32: املرجع السابق، ص ،حتليل النص السردي تقنيات ومفاهيم: حممد بوعزة: ينظر - 1
 . 34: م، ص9114، 0لعربية للدراسات،بريوت، لبنان، طالبنية والداللة يف روايات إبراهيم نصر اهلل، املؤسسة ا: مرشد أمحد - 2
 .34: املرجع نفسه، ص - 3
 .34: املرجع نفسه، ص - 4
لواسيين األعرج خطاب املركز واهلامش، جملة قاءات، خمرب وحدة التكوين والبحث يف " املخطوطة الشرقية"الشخصية الغربية يف رواية : مجال مباركي - 5

 .29: م، ص9109، 4نظريات القراءة ومناهجها، ع
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، فاألحداث مرتبطة بالشخصيات أشد االرتباط، وهي ناجتة عنها، فهما وجهان لعملة واحدة إن أمكن 1«يفعل 
تكون شخصية واقعية أو ، وميكن أن تفعلهاالقول، والشخصية من مرتكزات العمل الروائي اليت حترك أحداثه و 

 .خيالية
يستحسن يف الشخصية الروائية أن تكون انعكاسا لصورة من صور احلياة البشرية؛ أي مستمدة من الواقع ال       
، ألن عنصر اإلقناع يعطي للشخصية هيبة (االبتعاد عن النماذج األسطورية اليت تقوم بأعمال خارقة) اخليال

أبطايل الرئيسيون أختارهم من احلياة من »:يف هذا الشأن" الطاهر وطار"ي، يقول ومكانة عالية يف العمل الروائ
ولكن مهما كانت قيمة  -كمراقب وطين للحزب-معاريف، أو أصدقائي، أو من حققت يف شأهنم يف إطار عملي

نا من أبعاد ومعطيات من عندي، وأحيا %81و  %11البطل الدرامية، فإنين مضطر إىل أن أضفي على األقل 
، فالطاهر وطار يوظف يف أعماله الروائية شخصيات حقيقية مع 2«أقوم برتكيب عدة شخوص يف شخص واحد

 .إجازة التصرف
 :أنواع الشخصيات. 3.1
باعتبار الشخصيات هلا أبعاد ودالالت ورموز، فإن هلذه األخرية أنواع، فقد تكون الشخصية يف العمل     

حيث ميكن التمييز بني الشخصيات الرئيسية »ن أن تتعدد يف شخصية واحدة،السردي ثانوية أو رئيسية، كما ميك
والثانوية مبعايري تتعدد حبكم اختالف األشكال الروائية، وتغيري معايري تقييم الفرد سواء عرب التاريخ أو اختالفها من 

 .3«ثقافة إىل أخرى ومن جمتمع إىل آخر
 :الشخصيات الرئيسية .1.3.1 

نعين بالشخصية البارزة يف الرواية اليت تلقى اهتماما كبريا من قبل الراوي، وهي اليت متثل دور البطل يف الرواية،      
الرؤية اليت  مفالراوي يقيم رواية حول شخصية رئيسية حتمل الفكرة واملضمون الذي يريد أن ينقله إىل القارئ، أ»

حول ذلك الشخص الرئيسي، أو احملور الذي تنطلق منه األحداث،  يريد طرحها عرب عمله الروائي، وهي تتمحور
 .4«أو تدور حوله

 :5خصائص الشخصيات الرئيسية تتمثل يف 

                                                             
 .31: م، ص9112صبة، اجلزائر، دط، تطور البنية الفنية يف القصة اجلزائرية املعاصرة، دار الق: شربيط أمحد شربيط - 1
 .30: ، ص املرجع نفسه - 2
 .42: حتليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، مرجع سابق، ص: حممد بوعزة - 3
 .91،94م، ص9111، 0ر الوفاء، د ب، طالشخصية الثانوية يف املعيار الروائي عند جنيب حمفوظ، دا: حممد عي سالمة  - 4
 .42: مرجع سابق، ص: حممد بوعزة - 5
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 .مدى تعقيد التشخيص -0
 .مدى االهتمام الذي تستأثر بعض الشخصيات -9
 .مدى العمق الشخصي الذي يبدو أن  إحدى الشخصيات جتسده -3

 .هي أهم املعايري اليت تتميز هبا الشخصية يف الرواية  وصفها،اخلصائص اليتنستطيع القول أن  
يقصد مبعيار تعقيد التشخيص، منط الشخصيات املعقدة اليت ترجع أفعاهلا وتصرفاهتا إىل جمموعة متداخلة »    

ومركبة من الدوافع، واالنفعاالت املتناقضة، مما جيعلها عرضة لتغريات حامسة، ومع ذلك إن  الشخصيات الرئيسية 
ثل مناذج إنسانية معقدة، وليست مناذج بسيطة، وهذا التعقيد هو الذي مينحها القدرة على اجتذاب القارئ، مت

هذا املعيار خص بنية الشخصية يف ذاهتا ويف هويتها النفسية، باملقابل خيص معيار األمهية ببناء الشخصية وطرق 
، )...(الشخصيات الرئيسية األخرى بقدر من التميزمن هذا اجلانب الشكلي، تقدميها على املستوى السردي، 

، أما العرب 1«ويقصد مبعيار العمق الشخصي، غموض الشخصية مما جيعلها مثال اهتمام الشخصيات األخرى
 . بدل من الرئيسية باعتبارها مستوحاة من الرتاث العريب" املدورة"فنجدهم يذهبون إىل مصطلح 

ى النص الروائي بقوهتا وجاذبيتها، فتعمل على التأثري يف القارئ هي اليت تسيطر عل»: إبراهيم عباس -
وتشويقه من أجل تتبع األحداث من أول الرواية إىل آخرها، وهي الشخصية اليت تدور حوهلا األحداث 

، أعطى تقديرا كبريا للشخصيات الرئيسية؛ ألهنا قادرة على تقدمي وتشخيص 2«من البداية إىل النهاية
 .انية، ولكن إذا فشلت يف أداء هذا الدور فسوف خيتل ويسقط العمل متاماللمواقف اإلنس

شكل من جهة من أحداث متنوعة ذات فاعلية مؤثرة يف تالنص الروائي ي»: "مرشد أمحد" وحسب رأي      
، وتلك األحداث وال ختتلف ومن جهة أخرى من شخصيات يستند كل منها دورا وظيفيا كي يتفاعل ،املتلقي

مسا معينا مييزها ح كل شخصية افيعمد الراوي إىل من ،وهو يتابعها على مدار احلكي ات على املتلقي،الشخصي
 .3«عن بقية الشخصيات

، فلكل شخصية وظيفة تقوم هبا يف هذا حداثإذن فال يوجد نص روائي دون شخصيات تقوم بتحريك األ   
 .النص الروائي

                                                             
 .42: حتليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، مرجع سابق، ص: حممد بوعزة - 1
 .041: تقنيات البنية السردية يف الرواية املغاربية، املؤسسة الوطنية لالتصال، دب، دط، دت، ص: إبراهيم عباس - 2
 041: ، مرجع سابق، صالبنية يف رواية إبراهيم نصر اهلل: مرشد أمحد  - 3
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مستمدة يف جمموعها  من »: ينظر إليها على أهنا" محيد حلميداين" وهناك نظرة مغايرة للشخصية حيث جند      
 .1«مفهوم الوظائف يف اللسانيات؛ حيث نظر إىل الشخصية مثلما نظر إىل الكلمة يف اجلملة

خالل الدور الذي تقوم به من خالل هذا القول فإن الشخصية تشبه الكلمة؛ إذ ال تأخذ داللتها إال من      
وسط غريها من الكلمات، فلم يعد ينظر للشخصية من ناحية صفاهتا وأمسائها، بل من ناحية الوظائف اليت تقوم 

 .هبا هذه الشخصية
 :الشخصية الثانوية.1.3.1

الشخصيات الثانوية النوع الثاين، واليت ال تقل أمهية عن الشخصيات الرئيسية نظرا للدور الذي تلعبه  يف  دتع     
إن جماهل العمل القصصي كي تلقي ضوءا كاسدا »": حممد غنيمي هالل" حتريك وتطور األحداث؛ إذ يقول 

يف تفاصيل شؤوهنا، فليست أقل  على الشخصيات الرئيسية، فإذا كانت الشخصيات ذات األدوار الثانوية أقل
 .2«حيوية وعناية من الناقص، وكل شخصية يف القصة ذات رسالة تؤديها كما يريدها القاص

الشخصيات الثانوية ال تكون بالضرورة شخصيات مساعدة بل باستطاعتها تأدية دورا كاشفا أساسيا، وهو     
القصصي كي تلقي ضوءا كاشفا على الشخصيات الرئيسية، تعمري عامل الرواية، كما يوقد القارئ إىل جمال العمل 

فإذا كانت الشخصيات ذات األدوار الثانوية ال حتمل قيمة كالرئيسية، فهي ليست أقل حيوية وعناية من القص  
 .كل شخصية يف القص ذات رسالة تؤديها كما يؤديها القاص

من اجملتمع تشكل السياق اإلنساين،  فقد تكون عناصر»والشخصيات الثانوية توظف أساليب عديدة،     
باعتبارها معيارا أو مؤشرا داال على ما هو عادي أو مألوف، وقد تكون ندا للشخصية الرئيسية، أو مثيال، أو 
نظريا، أو زوجا متمما هلا، وقد تكون أدوات حلالة إنسانية، أو وضع حيوي، ورمبا كانت رموزا جلوانب احلالة 

 .3«الوجودية السائدة
من خالل هذا يتضح لنا أن للشخصية الثانية دورا فعاال يف الرواية يف أهنا تضيف إليها أدوارا تساعد على     

 .تنمية احلدث
 
 

 
                                                             

 .49: بنية النص السردي من منظور النقد األديب، مرجع سابق، ص: محيد حلميداين.- 1
 .422: م، ص0213النقد االديب احلديث، دار العودة، بريوت، دط، : حممد غنيمي هالل - 2
 .48: تقنيات البنية السردية يف الرواية املغاربية، مرجع سابق، ص: إبراهيم عباس 3
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 :الشخصية النامية. 3.3.1
وتسمى أيضا املتطورة، فهي اليت تتطور من موقف »وهي شخصيات غري ثابتة، وهي تتغري مع تغري املواقف،    

األحداث، وال يكتمل تكوينها حىت تكتمل القصة؛ حبيث تنكشف مالحمها تدرجييا شيئا  إىل آخر حبسب تطور
 .1«فشيئا خالل الرواية، أو السرد، أو الوصف، وتتطور تدرجييا حسب تطور القصة وتأثري األحداث

واقعية  تعترب هذه الشخصية دليال على». الشخصيات النامية يسري تطورها أو ظهورها حبسب أحداث الرواية    
نرى أن  الشخصية النامية هي عكس ملا هو . 2«الرواية أو عكسها، ملا هو موجود يف احلقيقة بصراعاهتا وتناقضاهتا

 .موجود يف احلقيقة
 : الشخصية المعارضة. 1.3.1

هي شخصية متثل القوى املعارضة »شخصية قوية لديها فعالية كبرية من حيث وقوفها يف وجه أدوار البطل،      
يف النص القصصي، وتقف عن طريق الشخصية الرئيسية أو املساعدة، وحتاول هذه الشخصية أن توقف 
األحداث، فهي تعد شخصية قوية ذات فعالية يف القصة، ويف بنية حدثها الذي يعظم شأنه كلما اشتد الصراع 

لوصف، وتصوير املشاهد اليت متثل فيه بني الشخصية الرئيسة والقوى املعارضة، وتظهر هنا نظرة الكاتب الفنية يف ا
 .3«الصراع
ومنه نالحظ أن الشخصية املعارضة هي الشخصية اليت تقف يف وجه أدوار البطل، وال ترتكه يقوم مبهامه،      
 .هي شخصية قوية هلا فعالية كبرية وجهة نظرناومن 

 : الشخصية المساعدة. 1.3.1
الشخصية املساعدة هي اليت تشارك ». روائي أن يقوم بدوهناالشخصية املساعدة شخصية ال ميكن ألي عمل     

يف منو احلدث القصصي وبلورة معناه، واإلسهام يف تصوير احلدث، ويالحظ أن  وظيفتها أقل قيمة من وظيفة 
الشخصية الرئيسية، رغم أهنا تقوم بأدوار مصريية أحيانا يف حياة الشخصية الرئيسية، وهي تساعد على حتريك 

 .4«وتشارك فيها، وهي ليست جمرد ظالل للشخصية الرئيسية على حد قول الكثريين األحداث
 .وهكذا فإن  الشخصية املساعدة مهمة وأساسية يف سري وتطور أحداث الرواية    

 
                                                             

 .41-42:تطور البنية الفنية يف القصة اجلزائرية املعاصرة، مرجع سابق، ص: شربيط أمحد شربيط - 1
 .92: الشخصية الثانوية ودورها يف املعيار الروائي عند جنيب حمفوظ، مرجع سابق، ص: حممد علي سالمة - 2
 .44: مرجع سابق، ص: شربيط أمحد شربيط - 3
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 :مفهوم الفضاء في الرواية .1
 : الفضاء لغة. 1.1
ورد يف املنجد يف اللغة . للفضاء دور مهم يف تشكيل العمل الروائي فهو بنية أساسية من بنياته الفنية     

" مجع " الفضاء" كثر، و: اتسع خال فهو فاض فضوا، الشجر باملكان: املكان: َفَضا، َفَضاْء، وَفْضًوا»: واإلعالم
 .1«أي واسع (مكان فضاء: ) ما اتسع مد األرض الساحة، ويقال" أفضية
 :الفضاء اصطالحا. 1.1
عبد " اختلف الباحثون يف حتديد مفهوم الفضاء، فتعددت املصطلحات اليت تداوهلا النقاد والباحثون، يشري »    

إىل أن  مصطلح الفضاء قاصر بالقياس إىل مصطلح احليز؛ ألن الفضاء " النظرية الروائية" يف كتابه " املالك مرتاض
ون معناه جاريا يف اخلواء والفراغ، بينما احليز لدينا ينصرف استعماله إىل النتوء، والوزن، والثقل، من الضرورة أن يك

واحلجم، والشكل، على حني أن املكان نريد أن نفقه يف العمل الروائي على مفهوم احليز اجلغرايف 
لح الفضاء هو األكثر تداوال ويثين عليه، على رغم اعرتافه أن  مصط" احليز" ويشيد  مرتاض مبصطلح ».2«وحده

" و... وهو مصطلحنا " احليز"وهذا املفهوم السميائي النقدي مبصطلحية االثنني: بني النقاد والباحثني، يقول
 .3«وهو املصلح الشائع بني النقاد العرب املعاصرين" الفضاء

ة، فاحليز الروائي يعكس مثول املظهر اجلغرايف الذي ميثل األرض والطبيع: وحيدد مفهوم احليز يف متظهرين»   
، فإن هذه الشخصية ما كان هلا  لتضطرب إال يف حيز جغرايف، أو يف (الشخصية)اإلنسان يف صورة خيالية

مكان، واملظهر اخللقي وهو املظهر غري املباشر؛ حبيث ميكن متثل احليز بواسطة الكثري من األدوات اللغوية غري 
، وذلك بالتعبري عنها تعبريا غري ....اجلبل، الطريق، البيت، املدينة : مثل ذات الداللة التقليدية على ما كان

 .4«سافر، خرج، دخل، أحبر، ركب الطائرة، مسع املؤذن، مر حبقل: مباشرا، مثل قول القائل يف أي كتابة روائية
أمكنة الرواية مجيعا بيد أن  داللة مفهوم الفضاء »: مصطلح الفضاء بأن ه" الفيصلمسر روحي "يعرف الدكتور       

ال تقتصر على جمموع األمكنة يف الرواية، بل تتسع لتشمل اإليقاع املنظم للحوادث اليت تقع يف هذه األمكنة 

                                                             
 .481: م، ص9118، 3دار املشرق، بريوت، لبنان، ط: املنجد يف اللغة واإلعالم - 1
، 941يف نظرية الرواية حبث يف تقنيات السرد، سلسلة عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العدد: عبد امللك مرتاض - 2

 .090: دت، ص
 .099: املرجع نفسه، ص - 3
 .093: املرجع نفسه، ص - 4
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من . 1« ولوجهات نظر الشخصيات فيها، ومن مث يبدو مصطلح الفضاء أكثر مشوال واتساعا من مصطلح املكان
هذا التعريف جند بأن  الفضاء ال يعين جمموع األمكنة فقط، بل الفضاء حتدده جمموع العالقات بني الشخصيات 

 .واألحداث، اليت تتحد وفق الرؤى واملنظورات
شعرية الفضاء " )غاستون باشالر" ومن بني الدراسات اليت اهتمت بدراسة الفضاء الروائي دراسة »       

، درس فيه التأثري املتبادل بني ....نبهت النقاد الباحثني إىل أمهية املكان يف اإلبداع الروائي العريب اليت( م 0241
املكان والسكن، وأظهر أن  املكان ليس ساكنا بل هو قابل للتغيري بفعل الزمان، وصنف األمكنة إىل جمازي، 

 .2«وهندسي، وللمكان كتجربة معاشة داخل العمل الروائي 
للتعبري عن املكان احملدد لوقوع احلدث، ( موقع)بدال من ( espaceفراغ ) قد استعمل الفرنسيون كلمة ول»    

واملكان ميثل اخلفية اليت تقع فيها أحداث الرواية، أما الزمن فيتمثل يف هذه األحداث نفسها، إذا كان الزمان يرتبط 
كان الزمان يرتبط باألفعال، واألحداث، وأسلوب باإلدراك النفسي، فعن املكان يرتبط اإلدراك احلسي، وإذا  

الفضاء الروائي "يف كتابه ": جان فيسجر" أما . 3«هو السرد فعن أسلوب تقدمي املكان هو الوصفعرضها 
، فقد حدد مفهوم الفضاء من خالل التخاطبات املكانية يف اشتغاهلا داخل النص، وأبرز التخاطبات "0218

قريب بعيد، صغري كبري، حمدود ال ) ، واالتساع، واحلجم، اليت تشكل ثنائيات ضديةاملشتقة من مفاهيم املسافة
ا تتكامل فيما بينها لتقدم مفاهيم تساعد على فهم كيفية (حمدود ، وهذه التخاطبات ال تلغي بعضها بعضا، إمن 

 .4اشتغال املادة املكانية يف السرد
فاهيم خمتلفة، تتمحور حول قاسم مشرتك، يعترب الفضاء من يف السميائية مب" الفضاء"استعمال مصطلح          

خالله موضوعا مبنيا، وتلج السميائية يف اهتماماهتا الفاعل كمنتج ومستهلك للفضاء، وبالتايل فتعريف الفضاء 
مرئية، حرارية، ملسية، صوتية، ) يستدعي مشاركة كل احلواس، ويضطرنا إىل إعطاء أمهية بالغة لألوصاف احملسوسة

وبالتايل يتطابق موضوع الفضاء مع مسيائية العامل الطبيعي، اليت ال تبحث معاين العامل فحسب بل تبحث ( إخل...
أيضا يف دالالت السلوكات البدنية لإلنسان، وتتميز مسيائية الفضاء ببحثها عن التحوالت اليت تلحق بالسميائية 

مشحنة )قات جديدة بني الفواعل واملواضيع املصنوعة الطبيعية بفضل تدخل اإلنسان، الذي بواسطة إنتاجه لعال
 .أحل حملها مسيائيات اصطناعية( بقيم جديدة

                                                             
 .14:م، ص9113الرواية العربية البناء و الرؤية مقاربات نقدية، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، : مسر روحي الفيصل - 1
 .24: م، ص9114شعرية اخلطاب السردي، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، : حممد غرام - 2
 .22: ، ص املرجع نفسه - 3
 .28: ، ص املرجع نفسه - 4
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إن  احلديث عن الفضائية تقودنا حتما إىل احلديث عن التمركز الفضائي كإجراء فضائي، ميكن أن يعرف  »      
ظام مرجعي، يساعد على املوضعة كبناء بواسطة أدوات الفصل الفضائي، وعدد معني من املقوالت الداللية لن

، تقوم "اهلنا"، وفضاء "اهلناك"املكانية للربامج السردية املختلفة للخطاب، يضع الفصل داخل امللفوظ فضاء 
بينهما عالقات تنبتها إجراء الفصل، ويعترب اهلنا واهلناك  اخلطابيان كوضعيات فضائية يف درجة الصفر، ونقطة 

 .«وجية ثالثية األبعاد حماور األفقية، والشاقولية، واملستلقيةاملنطلق لتأسيس مقولة بيول
 :أهمية ومضامين الفضاء الروائي.3.1
إن  الرواية نص سردي، والسرد هو الطريقة اليت يروي هبا الراوي القصة وأحداثها، ودون شك أن  السرد له      

تقنيات وأساليب تربز يف طريقة توظيف الكمونات الداللية بني الشخصيات، واألحداث، والفضاء، هذه 
فضاءاهتا وحتديد مضامينها، وال ميكننا أن  املكونات اليت يكشفها القارئ يف تصوراته ملعامل الرواية، والغوص يف

نعترب الفضاء الروائي عبارة عن شكل فحسب، بل هو مضامني تتشكل عن طريق الفضاء واألمكنة، فكيف 
 تتحدد مضامني الرواية ومعانيها، وما هي أمهية الفضاء يف حتديد الداللة خصوصا والنص الروائي على العموم؟

قراءة الرواية وحتديد معناها أو معانيها فحسب، إن ه مطالب أيضا وأساسا بالكشف إن  القارئ ليس مدعوا ل    
عن اسرتاتيجيات الذات، اليت تقف وراء هذا البناء التخييلي، الذي يعاجل احلقائق باألوهام، وهذا ما يشري إليه 

الداليل املسبق، الذي يف ان  النص السردي، يبىن كعامل مغلق ومكثف بذاته من حيث التحديد " أمربتو ايكو"
هذا العامل مثل لعبة يف غابة، تتعلم من خالهلا كيف نتبني  طريقنا وسط " أمربتو" ، ويصور لنا 1يسقط فيه املؤلف
، وتربز هنا وظيفة وأمهية الفضاء يف السرد من خالل خلق الدالالت يف ذاكرة املتلقي، الذي 2فضاء بال خريطة

إن كل ختييل سردي هو بطبيعته سريع؛ »": أمربتو" اخلارجية لعامل واقعي، يقول  يعترب احملدد لألنساق واملضامني
ذلك أنه ال يستطيع وهو يبين عاملا يعج بالشخصيات واألحداث، أن يقول كل شيء يف هذا العامل إنه يلمح، 

 .3«والباقي يأيت به القارئ الذي يقوم مبلء الفضاءات البيضاء
، 4بط خبطية األحداث السردية، وبالتايل ميكن القول بأنه املسار الذي تتبعه اجتاه السردإن  الفضاء الروائي مرت      

فالفضاء الروائي هو الذي سيعطي الرواية ترابطها وانسجاما يف بنيتها الداخلية، فال ميكن فصل املسرود عن إطاره 
 ....".م عليها احلدثأن  املكان هو أحد العوامل األساسية اليت يقو " الفضائي واملكاين؛ وذلك 

                                                             
 .00: م، ص9114، 0تر سعيد بن كراد، املركز الثقايف العريب، الدار البضاء، املغرب، ط: نزهات يف غابة السرد: أمربتو إيكو - 1
 .12: املرجع نفسه ، ص - 2
 .91: املرجع نفسه، ص - 3
 . 92: م، ص9112، 9البيضاء، املغرب، ط الثقايف العريب، الدار ، املركز(الفضاء، الزمن، الشخصية) بنية الشكل الروائي،: حسن حبراوي - 4
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ما مل تلتق شخصية روائية بأخرى يف بداية القصة، ويف مكان يستحيل فيه اللقاء، وهذا اخلرق املولد ال       
يوجد إال طبقا لطبيعة املكان وموقفه داخل نسق مكاين حمدد، جتتمع فيه الصفات اجلغرافية والصفات 

 .1االجتماعية
ن عناصر النص الروائي، فهو ليس فقط الذي جتري فيه املغامرة احملكية، ولكنه فالفضاء يعد عنصرا أساسيا م     

 .أيضا أحد العناصر الفاعلة يف تلك املغامرة نفسها
 :ماهية الزمن .3

قبل احلديث عن هذا املصطلح من الناحية النقدية واالصطالحية، ينبغي التعريج على مفهومه اللغوي كما      
 .جاءت به املعاجم اللغوية

 : لغة. 1.3
لسان "إن  املتصفح للمعاجم العربية، جيد أن  لفظة الزمن احنصرت يف قليل من الوقت أو كثريه، فقد ورد يف     

زماُن الرطب : ، الزَّمان)...(الزمان اسم لقليل من الوقت أو كثريه»أن  ( َزَمنَ )، يف مادة "العرب البن منظور
ويكون الزمن شهرين إىل ستة أشهر، والزمن يقع على فصل من فصول السَّنة، وعلى والفاكهة، وزماُن احَلرِّ والربِد، 

 .2«مدَّة والية الرجل وما أشبهه، وَأْزَمن الشيئ طال عليه الز مان، وَأْزَمَن باملكاِن أقاَم به َزَمانًا
عنده ال حتدد مبدة معينة  الزمان والزمن، فاألوىل: ، يتجلى التمييز بني كلمتني"ابن منظور"ومن خالل تعريف      

 .بل ترتاوح بني الطول والقصر، وأم ا الثانية وهي الزمن، فهي تعرب عن مدة حمددة تساوي فصل من فصول السنة
الزمان »:، الذي أخرجه جممع اللغة العربية يف القاهرة، وهذا نصه"الوسيط"هذا ما يالحظ كذلك يف معجم       

، فالزمان مطلق الوقت غري حمدود، أما الزمن فمدة 3«أَْقَسام وفصول: أربعة أزمنةقليل لوقت وكثريه، ويقال السنة 
 .حمددة بفصل من فصول السنة، لكن كالمها يدل على الوقت سواء أكان مطلقا أم حمدودا

لقليل من  َزَمَن، الزََّمُن، الزََّماُن، اسم»: بقوله" الصحاحخمتار "إىل تعريف الزمن يف معجمه " الرازي"ويشري      
 .4«مَساهرة من السهر: َأْزِمَنٌة وَأْزُمٌن، وعامله مزامنة من الزََّمِن، كما يقال: الوقت أو كثريه، ومجعه

                                                             
 .92: م، ، ص9112، 9البيضاء، املغرب، ط ، املركز الثقايف العريب، الدار(الفضاء، الزمن، الشخصية) بنية الشكل الروائي،: حسن حبراوي - 1
 .مادة زمن، مرجع سابق، 2لسان العرب، ج: ابن منظور  - 2
 .410: ، صمرجع سابقمعجم الوسيط، : معجم اللغة العربية بالقاهرة - 3
 .031: م، ص0222، 4، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، ط0خمتار الصحاح، تح يوسف الشيخ حممد، ج: زبن الدين الرازي - 4
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واخلالصة اليت ميكن اخلروج هبا بعد هذا العرض واالستحضار ملا جاء يف أمهات املعاجم العربية، أن  الزمن أو      
على فرتة أو وصلة من الوقت، ترتاوح بني الطول والقصر مع سريورة حنو  لفظ للداللة: الزمان يف اللغة العربية

 .املستقبل تضمن االستمرارية دون الرجوع إىل املاضي
 :اصطالحا. 1.3
يتفق أغلب الدارسني على أن الزمن مقولة حتولت إىل إشكالية الدارسني واملفكرين يف شىت اجملاالت،      

الذي يقول عن " عبد امللك مرتاض"لزمن، ومنهم من وصفه بأنه حمري، فهذا وتضاربت اآلراء فمنهم من أنكر ا
مظهر ومهي يتزمن احلياء واألشياء، فتتأثر مباضيه الومهي غري املرئي غري احملسوس، والزمن كاألكسجني »: الزمن

ا نتوهم)...( يعايشنا يف كل حلظة من حياتنا ويف كل مكان من حركاتنا غري أننا ال نراه  .1«وإمن 
خيوط ومهية، أو سراديب من اخليال احلاضر الغائب يف كل حاجة من " عبد امللك مرتاض"وكان الزمن عند     

حاجيات الفرد؛ إذ يفرض سيطرته على جوانب هامة من احلياة دون أن يُرى بالعني اجملردة، بل يدرك عن طريق 
 .التوهم

املادة املعنوية اجملردة اليت يشكل منها إطار كل حياة، وحيز   تلك»: فريى أن  الزمن هو" عبد الصمد زايد "أما     
كل فعل وحركة، واحلق أهنا ليست جمرد إطار، بل إهنا لبعض ال يتجزأ من كل املوجودات، وكل وجوه حركتها 

على أمهية الزمن وضرورته، ومالزمته لكل عمل أو حركة " عبد الصمد زايد"ومرة أخرى يؤكد . 2«ومظاهر سلوكها
 .احلياة يف

خيتلف الزمن يف السرد »: قائال" معجم مصطلحات نقد الرواية"يف كتابه املوسوم " لطيف زيتوين"ويضيف      
عنه يف احلكاية، وخيتلف يف احلكاية عنه يف الطبيعة، فالزمن الطبيعي هو خطي متواصل يسري كعقارب الساعة، 

، ولكن الرواية غالبا ما ختالف التدرج )...(ن الطبيعيأم ا زمن احلكاية فهو زمن وقوع احلدث قياسا إىل الزم
 .3«(استبان)، أو تروي ما مل حين زمانه من أحداث (اسرتجاع)الطبيعي، فتعود إىل ماضيها 

فقد جاء هذا الكالم ليؤكد على أمهية عنصر الزمن يف عملية السرد من جهة، وكذا إلزالته اإلهبام والغموض       
خلاضع لسريورة متسلسلة، ونظام متدرج، وزمن الرواية أو احلكي املختلف متاما عن األول؛ إذ بني الزمن الطبيعي ا

 .يعرض األحداث إما بعد فوات أواهنا، أو قبل أن حيل وقتها أو املزج بينهما

                                                             
 .013-019: م، ص0228يف نظرية الرواية، عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، دط، : عبد امللك مرتاض  - 1
 .1: م، ص0288مفهوم الزمن وداللته يف الرواية العربية املعاصرة، الدار العربية للكتاب، القاهرة، مصر، دط، : عبد الصمد زايد - 2
 .010: ، ص مرجع سابق، (عريب، اجنليزي، فرنسي)معجم مصطلحات نقد الرواية: توينلطيف زي - 3



 عناصرها مفهومها، السردية، البنية حول نظرية دراسة: األول  الفصل
 

11 
 

يس ل»:قائال" أربعون عاما من النقد التطبيقي " يف كتابه، الذي حيمل عنوان " حممود أمني العامل"ويضيف       
ا املقصود كذلك  بل رمبا  –املقصود بزمنية الرواية زمنها اخلارجي املرجع، الذي تصدر فيه أو تعرب عنه فحسب، وإمن 

زمنها الباطين احملايد املتخيل اخلاص؛ أي بنيتها الزمنية اليت تتخذ بايقاع ومساحة حركتها، واالجتاهات  -أساسا
مث أخريا بداللتها النابعة من تشابك، وتضافر، ووحدة هذه العناصر ، )...(املختلفة، أو املتداخلة هلذه احلركة

ومن مث كان لزاما على القارئ معرفة زمنية الرواية على أهنا صنيع روائي، فيجعل األحداث مبقتضاها إم ا . 1«مجيعا
 .متسارعة، وإم ا بطيئة، أو جيعل حركتها يف سريورة أو سكون

قد اجتمعت هذه التعاريف العربية املذكورة على أن  الزمن يف أغلب أحواله مظهر نفسي ال مادي، وجمرد ال        
 .حمسوس، ويتجسد  الوعي به من خالل ما يتسلط عليه بتأثريه اخلفي غري الظاهر

رأيته النقدية، وقراءته  أما يف املنظور الغريب فقد تعددت تعاريفه من ناقد إىل آخر، فكل واحد يعرفه حسب     
ال يتشكل إال حني تكون األشياء مهيأة على »: ينظر إىل الزمن على أنه( Guyau")غيو"األدبية؛ إذ جند أن  

 .2«هو الطول: خط؛ حبيث ال يكون إال بعٌد واحد
، متصور على أنه ضرب من اخليط املتحرك»: هو( A.LALAND" )أندري الالند"بينما الزمن يف متثيل     

وتشري الدراسات إىل أن  الشكالنيني . 3«الذي جير األحداث على مرأى من مالحظ هو أبدا يف مواجهة احلاضر
الروس كانوا من األوائل الذين أدرجوا مبحث الزمن يف نظرية األدب، بارتكازهم على العالقات اليت تربط بني 

فإما خيضع السرد ملبدأ السببية، فتأيت الوقائع : أجزاء األحداث، ويتم عرض األحداث يف اخلطاب الروائي بطريقتني
متتابعة منطقيا، وهذا ما أمسوه باملنت، وإم ا تأيت هذه األبيات غري خاضعة هلذا التتابع املنطقي دون االعتبارات 

 .ومنه فالزمن عنصر أساسي يف بناء الرواية فهو اهليكل الذي تقوم عليه. 4الزمنية، وهذا ما أمسوه باملبىن

 :أنواع الزمن. 3.3
يعترب الزمن عنصرا مهما من عناصر النص السردي، ألنه الرابط احلقيقي لألحداث، وحمور البنية الروائية،     

وجوهر تشكلها؛ حيث لعب دورا أساسيا يف بناء الرواية، فتعدد املفاهيم أدى إىل تعدد األنواع، وهذه األنواع هلا 
 :هيدور كبري يف تشكيل الزمن يف األدب و 

                                                             
م، 0224، دار املتقبل العريب، القاهرة، مصر، دط، (البنية والداللة يف الرواية العربية املعاصرة)أربعون عاما من النقد التطبيقي: حممود أمني العامل -1
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 : الزمن المتعاقب. 1.3.3
، فإنه يف حقيقته دائري طولياوهذا الزمن دائري يدور حول نفسه؛ حبيث على الرغم من أنه قد يبدو خارجه »     

مغلق، وهو تعاقيب يف حركته املتكررة، ألن بعضه يعقب بعضه، وألن  بعضه يعود على بعضه اآلخر يف حركة، كأهنا 
قطع، مثل زمن الفصول األربعة، اليت جتعل الزمن يتكرر يف مظاهر متشاهبة أو متفقة، مما جعل من تتتقطع وال ت

 .1«ملساره اجملسد يف تغيري العامل اخلارجي من وجهة أخرى وممراهذا الزمن ناسخا لنفسه من وجهة، 
، واملختلف يف الوقت ذاته على ومثل هذا الزمن ال يتقدم وال يتأخر، وإمنا يدور حول نفسه يف مساره املتشابه    

 .وجه الدهر
 (: المتشظي: ) طعالزمن المتق. 1.3.3

حلي معني أو حدث معني، حىت إذا انتهى إىل غايته انقطع وتوقف، مثل الزمن  يتمحضوهو الزمن الذي »    
 .2«ألعمار الناس وُمَدِد الدول احلاكمة املتمحض

نادرا جدا، فهو زمان طويل، لكنه متصف باإلضافة إىل ذلك باإلنقطاعية مثل هذا الزمن قد ال يكرر نفسه إال     
 .ال بالتعاقبية

 (: النفسي: )الزمن الذاتي . 3.3.3
وللزمن الذايت خاص بالنسبة لإلنسان، كونه ال ينفصل عن الطبيعة البشرية، فنحن نعي منونا العضوي »

أو معرفته إال من خالل تتابع اللحظات الزمانية، والنفسي، ويف الزمان والشخص أو الفرد، ال تتكون خربة 
 .3«والتغريات اليت تشكل سريته الذاتية

ومبا أن  الزمن ال ميكن أن يكون منفصال عن وعي اإلنسان ووجدانه، فإن  كل حلظة حاضرة يعيشها هي إضافة 
الوحيدة اليت جتعل من جديدة إىل سجل جتاربه املاضية، ويتجلى هنا دور الذاكرة واضحا، بوصفها الوساطة 

اللحظات اآلنية املتجددة امتدادا ملسرية املاضي الطويلة، أو جتعل هذه املسرية حاضرة يف اللحظة اآلنية، وعندما 
، والتوقع (احلاضر) ، االنتباه (املاضي)يكون مرد أقسام الزمن الثالثة إىل أحوال النفس اليت هي الذاكرة 

الزمن يتصل بالذات اتصاال وثيقا، ويتميز بسريورة دائمة، فهو ذايت قائم بالنفس ، فإمنا يدل على أن  (املستقبل)
 .البشرية وحدها، ولذلك يتوزع االهتمام بالزمن على األزمنة الثالثة وال يقتصر على الزمن احلاضر

                                                             
 .019: يف نظرية الرواية، مرجع سابق، ص: عبد امللك مرتاض - 1
 .014: املرجع نفسه، ص - 2
 .34: تقنيات السرد وآليات تشكيله، مرجع سابق، ص: أمحد العريب نفلة حسن - 3
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 (: الموضوعي: )الزمن الطبيعي. 1.3.3
ال يعود إىل الوراء أبدا، والزمن الطبيعي ال ميكن يتسم الزمن  حبركته املتقدمة إىل األمام باالجتاه اآلين و 

عن طريق اخلربة، إمنا هو مفهوم عام وموضوعي، أو ال ميكن حتديده بواسطة الرتكيب املوضوعي للعالقة  حتيده
 يف املعادالت الرياضية، وهو كذلك" ز"الزمنية يف الطبيعة، إنه مفهوم الزمن يف علم الفيزياء الذي يرمز إليه بالرمز 

، والذي نستعني به بواسطة الساعات والتقاومي وغريها، لكي نضبط اتفاق خربهتا (الوقت)زمننا العام والشائع 
 ....1اخلاصة بالزمن بقصد العمل االجتماعي، واالتصال، والتفاهم وغريها

والزمن  الزمن الكرونولوجي، زمن الساعة، الزمن اخلارجي،: يتجلى الزمن الطبيعي يف عدة صيغ منها      
املوضوعي، ولعل أن الزمن الطبيعي هو األكثر تداوال وقدرة على اإلحياء بدالالته املرتبطة بالطبيعة، لذلك يقاس 

 .الفصل، السنة، الشهر، األسبوع، واليوم: مبقياس الطبيعة حيث
ل بأن الذات ال تستطيع جتمع بينهما عالقة تبادلية، كما أنه ميكن القو ( الذايت واملوضوعي) وهذان األخريان       

التأثري على حركة الزمن الطبيعي اخلارجي؛ حيث يسري يف نظام ال ميكن للذات أن ختلخله أو تغري مساره، ولكن 
استطاعت الذات اإلنسانية التغلب على بعض خصائصه، فوسائل االتصاالت واملواصالت بصورة عامة هي 

قصى سرعة، وبأقل سرعة زمنية، فالتغلب على املسافة هو انتصار اكتشاف إنساين يواجه الزمن، وخيتصر املسافة بأ
على الزمن املوضوعي، وبالنظر إىل املاضي الذي ال يعود عرب الزمن املوضوعي، استطاعت الذاكرة  أن تعيد إىل 

 إن الزمن املوضوعي ميكن جره إىل الذات، والذات: الذات وتنتصر على ال مقلوبية الزمن، لذا ميكن أن يقال
 .عاكسة للموضوع، واألخري مستقل متاما على الذات أم من يدفع الزمن املوضوعي إىل الذات هو العقل

 :الزمن في السرديات. 1.3
للزمن أمهية يف احلكي فهو يعمق اإلحساس باحلدث وبالشخصيات لدى املتلقي، عادة ما مييز الباحثون      

 :السرديات البنيوية يف احلكي بني مستويني للزمن
 :زمن القصة .1.1.3

وهو زمن وقوع األحداث املروية يف القصة، فلكل قصة بداية وهناية، خيضع زمن القصة للتابع املنطقي »   
 .2«لألحداث بينما ال يتقيد زمن السرد هذا التتابع املنطقي

 

                                                             
 .02: م، ص9114، 0الزمن يف الرواية العربية ، املؤسسة العربية للدراسات، بريوت، لبنان، ط: مها حسن القصراوي - 0
 .88: حتليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، مرجع سابق، ص: حممد بوعزة - 2
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 :زمن السرد .1.1.3
هو الزمن الذي يقدم من خالله السارد القصة، وال يكون بالضرورة مطابقا لزمن القصة، بعض الباحثني »

 .1«يستعملون زمن اخلطاب بدل زمن السرد
 :2وميكن التمييز بني زمن السرد وزمن القصة على الشكل التايل

  3حدث                 9حدث                 0حدث   
وإذا افرتض أن أحداثا يف قصة ما تروى من البداية إىل النهاية وفق هذا الرتتيب الطبيعي، فإن زمن السرد 

 :قد يأيت على الرتتيب التايل
  9حدث                3حدث                0حدث   

 :أو على الرتتيب التايل
 0حدث                3حدث                9حدث  

 :أو عل الرتتيب التايل
  9حدث                0حدث               3حدث 

 .وهكذا حيدث ما يسمى مفارقة زمن السرد مع زمن القصة
إن  زمن القصة يقوم على تسلسل األحداث وتتابعها منطقيا على خالف زمن السرد، الذي يتيح للراوي     

إمكانيات واحتماالت متعددة إلعادة كتابة القصة، ذلك أن القصة الواحدة ميكن أن تروى بطرق متعددة 
اثها ترتيبا زمنيا يتناسب مع وخمتلفة، فلو قدمت قصة واحدة لعدد من الروائيني، فإن  كل واحد سيمنح ألحد

 .اختياراته، وغاياته الفنية، ويقدم ويؤخر يف األحداث مبا يتحقق غاياته اجلمالية

 :أنساق الزمن. 1.3
باعتبار الزمن ميثل الذاكرة البشرية وحيددها، جنده يسري ويتجه يف منحى واحد حنو املستقبل حمددا الفرتات      

النسق الزمين الصاعد، النسق الزمين املتقطع، والنسق الزمين : بأنساق الزمان وهي اليت سبقته، وفق أنساق معروفة
 .اهلابط

 
 

                                                             
 .88: ية النص السردي من منظور النقد األديب، مرجع سابق، صبن: محيد حلميداين - 1
 .88: املرجع نفسه، ص - 2
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 :النسق الزمني الصاعد. 1.1.3
الذي تتابع فيه األحداث كما تتابع اجلمل على الورق، ويكثر فيه القصص الكالسيكية، »: ميكن حتديده بأنه    

، وهكذا كان جريان ....يأخذ احلديث عنه منذ نشأته، فصباه، فزواجهالذي يبدأ بوضع البطل يف إطار معني، مث 
؛ مبعىن أن  الزمن يكون متسلسال متواترا؛ حيث بدأ التدرج مع احلدث منذ نشوءته حىت 1«الزمن الثالثية صعودا

 القصص هنايته مضمنا يف طياته كل جمريات األحداث؛ أي أن  الزمن يف هذا النسق متناميا، ويكثر هذا النوع يف
 .الكالسيكية القدمية

 :النسق الزمني المتقطع. 1.1.3
حيث تتقطع فيه األزمنة يف سريها اهلابط من احلاضر إىل املاضي، أو الصاعد من احلاضر »وهو نسق زمين آخر    

ديدة إىل املستقبل، فيبدأ الراوي باستعمال الزمن اهلابط، مث ال يلبث أن يقطع الزمن اآلنف الذكر، ببدء قصة ج
؛ أي أن  الزمن يف هذا النسق يكون متقطع، فتارة 2«وقد استخدم الراوي يف الثالثية هذا الزمن يف مواطن كثرية

يكون تنازليا، وتارة أخرى يكون متصاعدا؛ مبعىن أنه ال يلبث يف خوضه يف الزمن احلاضر، ليعود حنو الزمن 
 .تناوب بني األزمنة ماضيا وحاضرا ومستقبالالفارط، مث يتوقف ويبدأ من جديد، مبعىن أنه متذبذب، ي

 :النسق الزمني الهابط.3.1.3
؛ أي أن  الراوي يف هذا النسق مهامه 3«يعود فيه الراوي إىل ذكرياته يف املاضي»هو ذلك الزمن الذي      

ويستعمله اسرتجاع تلك الذكريات اليت عاشها يف الزمن املاضي، وهو بذلك معاكس للنسق الزمين الصاعد، 
 ".السري الذاتية" الراوي بكثرة يف الروايات من نوع 
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 :الرؤية السردية: المبحث الثالث
 :الرؤية السردية .1

من املتفق عليه أن  الرؤية هي مسألة تقنية ووسيلة من الوسائل املستخدمة يف السرد أو احلكي لبلوغ الغاية اليت      
الرؤية : يسعون ألجلها، فال بد من توفر إحدى هذه التقنيات يف أي عمل أديب كان ومن بني هذه التقنيات جند

 .من اخللف، الرؤية مع، والرؤية من اخلارج
 : من الخلفالرؤية  .1.1

ويكون الراوي عارفا أكثر  ،ويستخدم احلكي الكالسيكي غالبا هذه الطريقة» هي تقنية يعتمدها الراوي 
أن يصل إىل كل املشاهد عرب جدران املنازل، كما أنه يستطيع أن يدرك  إنه يستطيع ،مما تعرفه الشخصية احلكائية

أنه يستطيع مثال أن يدرك رغبات األبطال اخلفية، تلك  ما يدور يف خلد األبطال ،وتتجلى سلطة الراوي هنا يف
اليت ليست هلم هبا وعي من أنفسهم، ويتضح أن العالقة السلطوية بني الراوي والشخصية احلكائية، هي ما أشار 

يف هذا النوع من الرؤية يكون السارد بصدد معرفة كل الدقائق . 1«بالسرد املوضوعي»" توما تشوفسكي" إليها 
واجلالئل عن الشخصية، وإن كان غري قادر على إقناعها بأن له مثل ذلك العمل، فيكون السارد هنا مهيمنا على 
جماري األحداث، وهو ما يعرف بالراوي ألنه يكون على دراية مسبقة بكل األحداث، وبكل ما سيحدث 

 ".أنا"الرؤية ضمري املتكلم مستقبال حىت أنه يعرف األفكار السردية لألبطال ويطغى على هذا النوع من 
 :الرؤية مع .1.1

تكون معرفة الراوي هنا على قدر معرفة الشخصية احلكائية، فال »وهي ثاين وسيلة يستخدمها الراوي،    
يقدم أي معلومات أو تفسريات إال بعد أن تكون الشخصية نفسها قد توصلت إليها، ويستخدم يف هذا الشكل 

والراوي يف هذا النوع يكون شاهدا . ولكن مع االحتفاظ دائما مبظهر الرؤية مع ضمري املتكلم أو ضمري الغائب،
على األحداث أو الشخصية املسامهة يف القصة، وتكون الشخصية نفسها برواية األحداث، ويتجلى هذا بشكل 

نه جند أن الراوي وم. 2«واضح يف رواية الشخصية سواء يف اجتاه الرواية ذات البطل اإلشكايل أو االجتاه الرومانسي
يف هذه احلالة تتكافئ معرفته مع معرفة الشخصية القصصية؛ مبعىن أن ما يعلمه الراوي تعلمه الشخصية أيضا، 
فهما على قدر مساوي من املعرفة مبجريات األحداث، فتكون الرؤية السردية متصاحبة بني السارد وشخصيته، 

ويتسع فيها بكثرة، وفيها تستوي الرؤية يف درجة واحدة من  ويسود هذا التصور يف األعمال السردية احلديثة،

                                                             
1 

- 

 .41: بنية النص السردي من منظور النقد األديب، مرجع سابق، ص: محيد حلميداين 
2

 .48ـ 47: المرجع نفسه، ص- 
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الوعي واملعرفة حبيث ال أحد منهما يكون أعلم من اآلخر، وهذا ما يفتح جمال تعدد األصوات، واآلراء، والقراءات 
 .يف النص األديب

 :الرؤية من الخارج .3.1
در معرفته باألحداث من مجيع تكون معرفة الراوي هنا على ق»: وهي آخر شكل من أشكال التبئري     

الشخصيات، فهو يعتمد يف رؤيته هلا اعتمادا كليا على وصف ما يراه ويسمعه من الشخصية وصفا ظاهريا خاليا 
من أي تدخل أو تأويل، وبالتايل فهو شاهد على تصرفاهتا فقط، وليس مبقدوره البقاء إىل قرارات نفسها أو 

ي هذا النوع من الرؤية يعتمد الراوي كثريا على الوصف اخلارجي؛ أي وصف فف. 1«االطالع على أفكارها ونواياها
احلركة، واألصوات، واملواقف، حيث يكون خارجيا حمايدا حلركة األبطال وأقواهلم، وللمشاهد احلسية واحلركية مع 

ن املبهمات غياب أي تفسري أو توضيح للقارئ، فيكون القارئ يف هذا النوع من الروايات دائما أمام كثري م
وهذا النوع من األعمال تكون عليه ضبابية كثيفة، جتعله صعب الفهم فال يستطيع السارد أن يصف . والغموض

أكثر مما يرى أو يسمع؛ إذ جيب على القارئ أن يبحث ويفكر بنفسه لفهم خبايا هذا العمل، ويعرف قيمته 
 .وأساسياته

باعتباره حيتل موقعا مهما  -الرواية -رؤية السردية يف العمل األديبوخالصة القول أنه البد من حتديد زاوية ال     
فيها؛ إذ أن  رؤيته عبارة عن مظاهر يستخدمها السارد من أجل الوقوف على األحداث، والوقائع، وإبراز دوره يف 

 . األثر األديب، وقد جند رواية تعددت األصوات فيها ما يسبب مدى أمهيته يف تعدد القراءات

                                                             
 .33: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفين، مرجع سابق، ص: نفلة حسن امحد العريب - 1
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 :الشخصيات في رواية الصورة األخيرة للسامري: المبحث األول
 :بنية الشخصية .1
تعد الشخصيات احملرك األساسي لسري األحداث واملواقف داخل العمل الروائي، فالشخصيات هي نواة        

كائن موهوب بصفات بشرية، وملتزم بأحداث بشرية، ممثل متسم بصفات بشرية، »النص الروائي، وهي 
 .1«عرها ومظهرهاوالشخصيات ميكن أن تكون مهمة أو أقل أمهية، وميكن تصنيفها وفقا ألفعاهلا ومشا

ومنه نقول بأن  الشخصيات تتنوع فهناك شخصيات فاعلة، وشخصيات مساعدة على األفعال، وشخصيات     
 .ثانوية

 :الشخصيات الرئيسية .1.1
وهي الشخصيات البارزة واحملورية يف الرواية، وهي اليت تشكل بؤرة العملية السردية؛ أي هي اليت تصنع احلدث 

فاعلة، وحتظى بعناية خاصة داخل السرد عكس الشخصيات األخرى، فهي اليت تدور وحتدد على أهنا شخصيات 
حوهلا معظم األحداث الروائية، وتكون هذه الشخصية قوية وفاعلة كلما منحها القاص حرية، وجعلها حترر وتنمو 

الرواية، ويعتمد على هذه ، وهي الشخصية املركزية اليت يتوقف عليها فهم التجربة املطروحة يف 2وفق قدراهتا وإرادهتا
 .3الشخصية يف فهم العمل األديب

 :والشخصيات اليت قامت هبذا الدور يف روايتنا جند
 : السارد

وهو الكاتب عبد اهلل عيسى حليلح، فهو يقوم بسرد األحداث بكل تسلسل، فأسلوبه الراقي جيعلك تعيش     
ال أجهل »:ده، فيوجه الكالم للقارئ يف كل مرة كقولهاحلدث وتصوره يف ذهنك، وكما أنه حياول أن يشعرنا بوجو 

أن ك الحظت أين دائما أستهل احلدث، وافتتح احلركة من خالل صبح يتنفس، ومشس تفيض بالدفء، أعلم ذلك 
 .، وهذا ما جعلنا نعتربه عنصرا رئيسيا يف الرواية4«...جيدا، ولو كنت مكاين ملا جتاوزت هذا كله

 
 

                                                             
 .49: م، ص9113، 0املصطلح السردي، تر عابر خزندار، اجمللس األعلى للثقافة، اجلزيرة، القاهرة، ط: جريالد برنس - 1
 .39: ، مرجع سابق، ص(الفضاء، الزمن، الشخصية)بنية الشكل الروائي: حسن حبراوي - 2
 .49 :م، ص9111، 0الدار البيضاء، ط الدليل إىل حتليل النص السردي، تقنيات ومناهج، دار اجلرف،: حممد بوعزة - 3
 .024: م، ص9101...0229الصورة األخرية للسامري، دار األوطان للثقافة واإلبداع، قلمامن، الشقفة، اجلزائر، دط، : عبد اهلل عيسى حليلح - 4
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 : ذو العثنون
وهو أحد أبطال الرواية، وقد مسي هبذا االسم ألنه كان ميلك حلية صغرية أسفل الذقن، كان حاضرا يف الرواية من 

وإن ينسى أهل القرية شيئا من صورته األوىل، فإهنم لن ينسوا أن  ثيابه مل تكن نظيفة »بدايتها إىل هنايتها، 
 . 1«أرنبة أنفه اليت كانت حممرة بعض الشيءبالشكل الالزم، وأن  نظارته الدائرية تكاد تسقط لوال 

، أتى إىل القرية من أجل 2«هذا الذي أريده، ألنه األقدر على تقمص دور امللوك" ذو العثنون: "قال»    
، وعن القاعدة احلجرية املنتصبة حتتها، حىت "اللة أم اخليوط"احلصول على بعض املعلومات عن الشجرة الكبرية 

ضربا من اخلرافات واألساطري، وذلك من أجل تصوير املشهد املطلوب وحتقيق االنسجام  وإن كانت املعلومات
 .املرجو، فقد كان يعتقد أن  القاعدة احلجرية كان ينتصب فوقها متثال منذ مئات  القرون

فأراد أن حيصل على املعلومات من عند سكان القرية، لكنهم مل يستطيعوا إفادته بشيء، ألهنم ال        
علمون عنها شيئا غري أهنا ذات قداسة يف قلوب الشيوخ، وذات هيبة غامضة يف نفوس الرجال، وذات ختوف يف ي

نفوس األطفال، فوجهوه جلدي العريب على أساس أنه يعرف كل شيء عن القرية، لكنه مل يستطع أن يفيده 
أن يصنع احلدث بنفسه من خالل على أي مساعدة، قرر " ذو العثنون"بشيء ألنه كان مريضا، وعندما مل حيصل 

تأليفه لبعض القصص وحماولة جتسيدها على الواقع، فمثل بنفسه العديد من األدوار لكنه مل حيقق االنسجام، مما 
دفعه بالتوجه بأفكاره الشريرة إىل سكان القرية، وإغرائهم باألموال من أجل جتسيد املشهد، لكن هنايتهم السيئة 

بالفشل فقرر االنتحار، فحققت " ذو العثنون"يرفضون متثيل الدور األمر الذي أشعر أشعرهتم باخلوف، فصاروا
 .صورته االنسجام املطلوب وهو معلق يف أغصان الشجرة

 : السمين
حلقه يف اليوم املوايل حامال آلة تصوير، وقد كان بدينا ذي شعر أسود " ذو العثنون"وهو صاحب      

إذا هم بالغريب الثاين البدين ذي الشعر األسود املنفوش، والشارب ف»منفوش، وشارب طويل كقرين جدي 
، كان يرتدي معطفا جلديا مقشر الطالء، مهمته األساسية هي التقاط الصور واختيار 3«الطويل كقرين جدي

الزوايا املناسبة من أجل جتسيد املشهد الالزم، وحتقيق االنسجام على القاعدة، وكانت آخر صورة التقطها يف 
 .القرية هي صورة صديقه وهو معلق يف أغصان الشجرة

                                                             
 . 04: صدر السابق، ص، مالصورة األخرية للسامري: عبد اهلل عيسى حليلح - 1
 .911: ، ص املصدر نفسه - 2
 .99: ، صاملصدر نفسه - 3
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 :الشخصيات الثانوية. 1.1
هي شخصيات تساعد على منو احلدث القصصي وبلورة معناه، واإلسهام يف تصوير احلدث، ونالحظ         

الشخصية أن  وظيفتها أقل قيمة من وظيفة الشخصية الرئيسية، ويف بعض األحيان تقوم بأدوار مصريية يف حياة 
 .1املركزية

وهلذه الشخصيات أدوار حمدودة إذا ما قورنت بأدوار الشخصيات الرئيسية، وقد تكون صديقة      
؛ مبعىن أن السرد ال خيلو دائما من الشخصيات 2الشخصية الرئيسية، وهي تقوم بدور تكميلي مساعد للبطل

 :مل أديب، والشخصيات الثانوية يف روايتنا جندالثانوية كعناصر مسامهة يف بناء عملية السرد يف الرواية كع
 :الفاهم

هو عمي احلسني، لقب بالفاهم من طرف سكان القرية، وهو صاحب الديك الذي كان سكان القرية      
تنهد عمي احلسني الذي »يستيقظون وينطلقون إىل أشغاهلم جملرد مساع صوته، فقد كان الديك مبثابة املنبه هلم، 

 .3«...«الفاهم» يلقبه القرويون
كان عمي احلسني فقريا، كلما احتاج لبعض املستلزمات أخذ الديك إىل السوق من أجل بيعه، فيهرع      

السكان وجيتمعون حوله ويعطونه كل ما حيتاج مقابل حفاظه على الديك، لكن الغريبان استطاعا إغرائه مببلغ كبري 
الدور به، لكن الفاهم أحس بالذنب بعد القضاء على الديك  من املال مقابل أخذ الديك، وقاما بذحبه ومتثيل

فاختفى عن األنظار، وكان اختفاءه غريبا، ومل يستطع أي أحد معرفة مكانه، وبعد أيام تطايرت اإلشاعات 
 .الصغرية هنا وهناك كفقاعات اهلواء، وكل واحدة حتدد  للفاهم مسريا ومصريا

 : الباهي
وقع االختيار عليه من طرف الغريبني من أجل جتسيد دور العسكري، الذي  وهو أحد شباب القبيلة،      

أنه كان يعيش يف هذا البلد، وكان بإشارة من أصبعه متوت طائفة، وبنصف إشارة حتيا طائفة " ذو العثنون"تصور 
وحيد خوفا أخرى، وهو ابن امللك الذي كان حيب األطفال وحيقد عليهم يف آن معا، ما دفعه إىل إخفاء ابنه ال

 .عليه، لكن الفىت فر إىل مكان بعيد ومل يعد، فتش عنه أبوه فوجده مقتوال، فأقام له متثاال ختليدا له

                                                             
 .039: تطور البنية الفنية يف الرواية اجلزائرية املعاصرة، مرجع سابق، ص: شربيط أمحد شربيط - 1
 .49: الدليل إىل حتليل النص السردي تقنيات ومناهج، مرجع سابق، ص: حممد بوعزة - 2
 .88: الصورة األخرية للسامري، مصدر سابق، ص: عبد اهلل عيسى حليلح - 3
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يا سي الدراجي نريد ابنك الباهي، »مل جيدوا إال الباهي يصلح ألن جيسد هذا الدور وينجح فيه نظرا حلسنه،      
قاما الغريبني بدفع مبلغ من املال لوالده من أجل قيام االبن . 1«ألنه يشبه ابن ذلك العسكري أين هو اآلن؟ 

بالدور، وحصل ما أرادا، وقام الباهي بتمثيل الدور لكنه وبعد القيام باملهمة انتشرت إشاعة جنونه، وتنقله للعيش 
 النهاية يف الشعاب وبني الصخور، وذلك بسبب غرية الشباب منه ومالحقته بالكالم السيئ والنظرات الغريبة، ويف

 .شبهوه بوالدته اليت جنت منذ مدة، ورحلت عن القرية ومل يعثر عليها أحد
 :الزهراء

هي فتاة من القبيلة من أمجل فتيات القرية َخْلقا وُخُلقا، استهدفها الغريبني من أجل متثيل دور املرأة الشابة     
اس يؤمنون رمزا، ويصدقون رمزا، وقد أجرت الطبيعة املتصوفة اليت جتمع إىل إمياهنا وتقواها مجاال ساحرا، جيعل الن

 . على يديها بعض األمور احملرية للعقول فاعتربها األغبياء الطيبون كرامات أولياء
قال »وكالعادة استطاعا الغريبان إقناع والدها مببلغ من املال من أجل القيام بالدور، وجتسيد متثال املرأة     

، وافق والدها متزعما أنه قام بذلك من أجل 2««الزهراء»عنق، جئناك نريد ابنتك القهواجي وهو يتحسس ربطة ال
 . مصلحة  الوطن والثورة

مثلت الفتاة الدور وهي حزينة أشد احلزن، وبعد القيام بالعملية ساءت حالتها فصارت شاحبة كأن  وجهها     
مصته األفاعي، وكأن  مجاهلا هنشته آالف اخلطايا وخاصة بعد افرتاق والديها، ومغادرة أمها البيت بسبب رفضها 

 .خروج ابنتها مع الغريبني األمر الذي أدى إىل طالقهما
 :بيبةالط

وغري بعيد عن الشيخني، »عجوز يسميها القرويون الطبيبة، ألهنا كانت دائما جتلس حتت شجرة الزيتون،      
، كانت تعرض أعشابا جافة، 3«يف مكاهنا املعتاد حتت شجرة الزيتون «الطبيبة»ترى العجوز اليت يسميها القرويون 

ها الناس حىت من املداشر اجملاورة، فيشرتون من عندها ما ، يقصد...وأخرى ذابلة، وثالثة يف طريقها إىل الذبول
، ُجنَِّد زوجها للقتال ضد األملان، فما عاد مع العائدين، وال عادت أخباره، فظلت ...يسكن اآلالم، ويربئ العلل

تعيش للذكرى، ولطفل يدرج حتت يديها يتيما، لكنه ودون العشرين شارك يف ثورة التحرير، وقبل اخلامسة 
عشرين ذحبه إخوة السالح، فعاشت بعده احلرية الكاملة ال تأمرها سوى رغبتها، وال يزجرها إال ضمريها، وال وال

 . يتصرف فيها أحد
                                                             

 .004: الصورة األخرية للسامري، مصدر سابق ، ص: عبد اهلل عيسى حليلح - 1
 .041-042: املصدر نفسه ، ص - 2
 .18: املصدر نفسه، ص - 3
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لكن الغريبني استهدفاها من أجل متثيل دور املرأة اليت مل تكن تتكلف أبدا يف إخفاء مجاهلا، بل كانت      
قبل عليها فقراء الناس يتزوجون طمعا يف بركاهتا الربانية، انتقلت من تتكلف يف إبرازه، وكان الطالق خامتتها، فأ

دار إىل دار، وبعدها ماتت عرف الناس أن  طالقها من زوجها األول كان جمرد خديعة جلمع املال، وإحياء لذكراها 
 .قرر زوجها أن يقيم هلا متثاال

قاعدة، وذلك مقابل شراء كل األعشاب واألدوية اليت استطاع الغريبان إقناع العجوز بتمثيلها الدور على ال       
متلكها، وافقت بسرعة ومثلت الدور بكل أرحيية، لكن هذه الراحة سرعان ما تبددت وذلك بسبب استهزاء الناس 
وضحكهم عليها، ونعتهم هلا باجملنونة، فمضت يف طريقها وكأهنا مصابة بضربة مشس، ال تلتفت وال ترفع رأسها 

ذكرت أمها، واستيقظ فيها أبوها، وتراءى هلا ابنها ينش الرصاص كما ينش الذباب، تذكرت زوجها ، رمبا ت...
فدخلت دارها وأغلقت وراءها الباب، وبعد أيام وصل اخلرب إىل بعض املداشر، الطبيبة جنت فال عقاقري بعد 

 .، لقد جنت جنونا هادئا ال تؤذي أحد...اليوم، وال احرتاق اجلاوي
 :القهواجي

ألنه كان ميلك مقهى، يقصده كل السكان يف القرية، يتسامرون فيه " القهواجي"سي اجلمعي لقب ب         
، أو له «القهواجي»متحاملون على  -أو بعضهم-وال تظن أن  أهل القرية »ويدخنون سجائر الونستون، 

، كان مهه الوحيد 1«...لغريبان يدفعانحاسدون، إمنا هو الذي أغرته وغرته هذه الدنانري اليت جيمعها يوميا مادام ا
هو مجع املال دون االهتمام ألي أمر، كما أنه كان يعمل لصاحل الغريبني ويساعدمها، فيمدمها باملعلومات الالزمة 
وينقل هلما األخبار واملعلومات من أجل املال، لكنه يف النهاية أحس بالذنب وخاصة بعد احتقار أهل القرية له، 

 .أم ا الغريبان فأصبحا ال يهتمان ألمره ألنه مل يعد مهما بالنسبة هلماووفاة ابنه، 
 :سيدي علي

هو إمام القرية ومعلمها، كان أعلمهم بشرع اهلل، فقد كانوا يستشريونه يف كل األمور كما أنه كان يعلم        
الرشيد، واملشورة الصائبة،  البد أن يكون عند سي علي القول السديد، والرأي»القدادشة القرآن وحيفظهم إياه، 

فقد جربوه من قبل على مر السنني، فما وجدوه إال يف مستوى الظنون احلسنة صدقا وإميانا وتنزها يف كل خوارم 
، لكن أهل القرية بعد حضور الغريبني أصبحوا ال يستجيبون له، وال يسمعون ملا يقوله وخاصة بعد 2«...املروءة

، ...املا اعتربوه بركة، فمنه شربوا، وأجدادهم، وأبناءهم منه يشربون وأحفادهمأن أخذوا طست اجلامع، الذي ط
 .مل يتلقى أية استجابة األمر الذي أحزنه

                                                             
1

 .046-045 الصورة األخرية للسامري، مصدر سابق،: عبد اهلل عيسى حليلح - 
 .012: املصدر نفسه، ص - 2



 البنية السردية في رواية الصورة األخيرة للسامري                          :الفصل الثاني 

14 
 

 :princeال
هو أحد سكان القرية اجملاورة، بائس، فقري، كسول، وسخ، يستقذر اآلخرين، يكره الكرمي، وحيقد على        

أجاب  – princeحىت أهنم يف القرية يلقبونه بال»بع، والعبد إذا حكم، البخيل، ويقدر معه كذلك اجلائع إذا ش
أحضره القهواجي ألن  سكان القرية ما عادوا يقنعوهنم، حىت . 1«...فهو بائس، فقري، متكرب -"القهواجي" 

وعند أولئك الذين أوكلوهم، وشاربوهم، واختذوهم أصحابا ورفاقا، وقد أتى من أجل  جتسيد دور امللك، لكنه 
حماولته القيام بالدور استهزأ  الناس به، فأخذ يصرخ ويتلفظ بالكالم السيء، األمر الذي دفع أهل القرية إىل 

 .رفضه، ومطاردته، ورميه باحلجارة، فما عليه إال اهلروب والفرار حىت وإن كان حافيا
 :الشخصيات الهامشية. 3.1
 :امشية نذكر منهاحضرت يف هذه الرواية العديد من الشخصيات اهل     

 .الفىت اجملنون: السعيد -
 .اليت كانت تربطه إىل جدع دردارة: والدة السعيد -
 .اللذان كانا يلعبان الضامة: الشيخان اهلرمان -
 .إسكايف القرية -
 .الرجل العجوز املريض املركون يف زاوية املقهى حتت العديد من األغطية: جدي العريب -
 .عش احلمار -
 .عبد القادر بن سلمان  -
 .الطاهر بن رابح -
 .رابح بن الطيب -
 .زوجة عمي احلسني -
 .الساسي -
 .والد الساسي: الدراجي -
 .زوجة الدراجي الثانية: عائشة -
 .أمحد بن صاحل -
 .والدة الزهراء: اللة فاطمة -
 .والد الزهراء: عمي عبد القادر -
 .صاحل أطروس -
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 :الصورة األخيرة للسامري لعيسى لحيلحالبنية الزمانية في رواية : المبحث الثاني
 :الترتيب الزمني .1

إن الرتتيب الزمين يف رواية أو قصة ما، ليس من الضروري أن يتطابق تتابع األحداث مع الرتتيب الطبيعي      
زمن القصة، وزمن السرد، فاألول خيضع : ألحداثها كما جرت يف الواقع، وهكذا باستطاعتنا التمييز بني زمنني مها

بالضرورة للتتابع املنطقي لألحداث، بينما الثاين ال يتقيد هبذا التتابع املنطقي، فعندما ال يتطابق هذين الزمنني فإننا 
 .1نقول إن  الراوي يولد مفارقات سردية، واليت تكون تارة اسرتجاعا وتارة أخرى استباقا

 :اعاالسترج .1.1
يعد االسرتجاع من أكثر التقنيات الزمنية السردية حضورا وجتليا يف النص الروائي، فهو مذكرة النص، ومن         

خالله يتحايل الراوي على تسلسل الزمن السردي؛ إذ ينقطع زمن السرد احلاضر، ويستدعي املاضي جلميع 
سرد استذكارا يقوم به ملاضيه، وحييلنا إن  كل عودة للماضي تشكل بالنسبة لل»مراحله، ويوظفه يف احلاضر السردي 

 .2«من خالله إىل أحداث سابقة عن النقطة اليت وصلتها القصة
هو تقنية تعين أن يتوقف الراوي عن متابعة »: ب" تقنيات السرد"يف كتاهبا " آمنة يوسف" وتعرفه        

حداث، والشخصيات الواقعة قبل أو بعد األحداث الواقعة يف حاضر السرد، ليعود إىل الوراء مسرتجعا ذكريات األ
: فيعرف االسرتجاع أنه" إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة"يف كتابه " أمحد محدي النعيمي"أما . 3«بداية الرواية

 .4«سرد حدث يف نقطة ما يف الرواية بعد أن يتم سرد األحداث الالحقة على ذلك احلدث»
ة يف النص الروائي، وما حيققه من املقاصد والوظائف الداللية واجلمالية، ميكن إن لالسرتجاع أمهية كبري       

 :5إجياز أبرزها
 .سد الثغرات اليت خيلفها السرد احلاضر، فيساعد االسرتجاع على فهم مسار األحداث وتفسري دالالهتا -
شخصية اختفت تقدمي شخصية جديدة ظهرت يف املقاطع السردية، ويريد الراوي إضافة سوابقها، أو  -

 .وعادت للظهور من جديد

                                                             
 .14: بنية النص السردي من منظور النقد األديب، مرجع سابق، ص: محيد حلميداين - 1
 . 029: م، ص9114، 0مها حسن القصراوي، الزمن يف الرواية العربية، دار فارس، األردن، ط - 2
 .33: م، ص0221، 0تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، دار احلوار، دب، ط: آمنة يوسف - 3
 .33: م، ص9114، 0إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، دار فارس، األردن، ط: أمحد محدي النعيمي - 4
 .099: بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص: حسن حبراوي - 5
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كما أن  لالسرتجاع أو االستذكار مستويات متفاوتة، تصنف انطالقا من العالقات اليت تربطه مبستوى السرد 
 :1وهي

 .يعود إىل ما قبل بداية الرواية: اسرتجاع خارجي
 .يعود إىل ماضي الحق لبداية الرواية قد تأخر تقدميه يف النص: اسرتجاع داخلي
 .وهو ما جيمع بني النوعني :استرجاع مزجي

واالسرتجاع بأنواعه الثالثة ميثل جزءا هاما يف النص الروائي، فاالسرتجاع اخلارجي يلجأ إليه الكاتب ملأل        
فراغات زمنية، ويرتكز هذا النوع من االسرتجاعات عامة يف الرواية، فكلما ضاق الزمن الروائي شغل االسرتجاع 

يزا أكرب، كما أن هذه التقنية يقوم باستخدامها الروائي عندما يعود إىل شخصيات ظهرت بإجياز يف اخلارجي ح
 .االفتتاحية، ومل يقم بعرض خلفيتها وتقدميها

أما االسرتجاع الداخلي، فيتطلبه ترتيب القص يف الرواية، وبه يعاجل الكاتب األحداث املتزامنة؛ حيث        
عيسى "رتك الشخصية األوىل ويعود إىل الوراء ليصاحب الشخصية احلكائية، وجند أن يستلزم تتابع النص أن ي

يستخدم تقنية االسرتجاع الداخلي لعرض احلوادث بأكملها بعد وقوعها، كما أنه يستخدم سلسلة من " حليلح
 .2احلوادث السابقة املماثلة هلا

حافلة هبذه التقنيات؛ حيث جند أن الكاتب " للسامريالصورة األخرية " وجند أن الرواية اليت بني أيدينا       
قد استهل هبا عامله السردي، ووظف لنا االسرتجاع اخلارجي؛ حيث سرد لنا أحداث " عبد اهلل عيسى حليلح"

كانت القرية قبل أن يدخلها هذا الغريب وصاحبه هادئة »يصف فيها القرية قبل بداية األحداث الروائية، 
طمئنة إىل سكوهنا الدافئ املربقش ببعض املشاغبات اليت حتدث بني النساء واألطفال، أما دون ، وكانت م....متاما

، وكانت رتابة احلياة يف هذه القرية، جتعل املرء يشعر أنه يف وسع الزمن أن ...3ذلك فإن  سكوهنا يشبه الوقار متاما
 .«...يتوقف إذا أراد، ألنه ال قيمة له حني يدق أو حني يدور

وظف لنا السارد االسرتجاع يف جماالت عديدة من الرواية، يصف كيف كانت القرية قبل أن يدخلها       
يف هذه القرية وقبل أن يدخلها هذا الغريب »الغريب وصاحبه، ويسرتجع ما فيها من وقار وهدوء وسكينة، 

اليوم : ذهان أن تقول مثالوصاحبه مل يكن عندهم فرق بني مجعة أو أحد، ولن يتغري أي شيء يف الواقع أو األ
االثنني وغدا الثالثاء، أو تقول اليوم السبت وغدا األحد، أو تقول قاصدا أو غري قاصد اليوم اخلميس وغدا 

                                                             
 .48: دراسة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ، مرجع سابق، ص: سيزا أمحد قاسم - 1
 .42: ، ص سابق مرجع حمفوظ، جنيب لثالثية مقارنة دراسة: قاسم أمحد سيزا - 2
 .1: ، ص نفسه املصدر للسامري، مصدر سابقالصورة األخرية : عبد اهلل عيسى حليلح - 3
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" ذو العثنون " وهناك اسرتجاع آخر والذي يكمن يف استذكار أهل القرية يوم جميء الغريب امللقب ب. 1«األربعاء
مازال القرويون يذكرون يوم جميء الغريب، كان الوقت »: السارد ذلك حني قال، وقد ذكر لنا "السمني"وصاحبه 

ظهرا، والفصل ربيعا، وكان يف السماء سحابات تتصل حينا وتنفصل أحيانا، ويذكرون أنه يوم جاء الغريب كان 
على فتك أسبوعا كامال، و  «سي الدراجي»ثالثون يوما، وعلى تردي بقرة  «أم السعد»قد مر على موت العجوز 

 .2«ثالثة أيام" عشاء احلمار"بدجاجات  «بوْش بر ان»
، وما تغري يف "ذو العثنون" كان االسرتجاع يف الرواية كله مرتبطا باألحداث املتعلقة مبجيء السمني وصاحبه       

لغريب تلك القرية بعد اهلدوء والسكينة الذي كانت تعيشه، ففي كل مرة يسرتجع الراوي حدثا يستذكره مبجيء ا
خيدش صمت الليل الثقيل، وبعض النجيمات الصغريات يف  -وغري هذا النباح–كان نباح الكالب »وصاحبه، 

 .3«السماء
اسرتجع الراوي أيان كان أهل القرية يستمعون ويستشريون كبري أهل القرية يف كل صغرية وكبرية قبل جميء      

ذا مسعة، وهيبة، وسلطان، استمدها من القرآن الذي  كما يلقب، كان" سيدي"أو " سي علي"كان »: الغريبني
وعاه صدره، ففي كل أمر يستشار، ويف كل أمر ال يشري إال باألصلح، واألهدى، واألقوم، إضافة إىل هذا فهو 
الذي يصلي هبم املغرب والعشاء، وغري املغرب والعشاء أحيانا، كان هذا قبل أسابيع، أما اآلن فال حديث للقرية 

كانت حياة يف صفاء الزجاج  »، 4«...هذين الغريبني، وما يثريانه من قضايا، وما يطرحانه من تساؤالتإال عن 
 .5«ميأله املاء

إىل الشيخ امللقب " القهواجي"وصاحبه، و" ذو العثنون"كما ورد اسرتجاع آخر يف الرواية عندما ذهب الغريب      
متثيل شراين خبيث، لديهم غاية سلبية من وراءه، وفيه ، ألنه املستهدف التايل لديهم يف "سي الدراجي"ب 

وقد خف عنه السعال قليال، عندما كان  -"سي الدراجي"قال  –"! القهواجي"إيه يا »يتحسر الشيخ الدراجي 
الرجال كنا هبم، ومنهم، وهلم، أما اآلن فقد صار كل شيء باملقلوب ميشي، أن تكون رجال أو ال تكون فذلك 

 . 6«ا، كنا رجاال عندما كانت الرجولة مغامرةأمر ال يهم أحد
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لكٍم من الذكريات حينما وافته املنية، " الدراجي"اسرتجاع الشيخ " عبد اهلل عيسى حليلح"كما سرد لنا       
رمبا اآلن تذكر من يبكي عليه، فلم جيد إال عجوزا ال قدرة هلا على »: وحانت روحه مبغادرته، والعودة إىل خالقها

" ، وحني أوقعا الغريب وصاحبه ب1«، تذكر آخرين قد يبكون عليه، لكنهم سبقوه إىل دار اخللود...البكاء
، صاحبة الوقار واهلمة بالرغم من أهنا عجوز، وهلا خربة يف احلياة إال أهنما أغروها مباهلما املدنس، "طبيبة القرية

: لقدمية، وهذا ما أشار إليه الراوي حني قالفغاب عقلها عنها ومل تعد تبايل ألي شيء غري اسرتجاع ذكرياهتا ا
تذكرت زوجها وشاربيه اللذين كان يقسم هبما عندما يكون صادقا وجادا، كيف استطاع أن يدافع عن شرف »

، فقد أثار استذكار العجوز جلل ذكرياهتا انتباه الراوي، وهذا ما 2«فرنسا، ومل يستطع أن يدافع عن شرف زوجته؟
من كان يظن أن  تلك العجوز اجلريئة اهلادئة اليت حيبها كل الناس، وحتب هي بعض الناس، »: ملح إليه حني قال

 .3«واليت متلك من عروض الدنيا ما جيعلها هتتم أو تغتم
من كان يظن أن عجوزا يف مثل هذه السن ما زالت تذكر أمها، وأباها، وابنها الذي مل يستطع أن يكون        

 ...!.ا استطاع أن يكون بطال يف سبيل هؤالءبطال يف سبيل أمه، مثلم
وملا »األطفال يتلون القرآن، فقام باستذكار األحداث القدمية " ذو العثنون"كما ورد االسرتجاع عندما مسع        

ارتفعت األصوات الرخية الندية بالقرآن، ما عاد هو يسمع إال مقاطع من قصار السور، توخزه كأشواك الدمام، 
ا تأت ، إنه ما تذكر تلك األيام إال أحس أمل ...، مازال يذكرها لكن يف غري حفظ هلا...يه من عامل األشباحلكأهن 

 .4«يف باطن قدميه" القلقة"
كما أنه هناك اسرتجاع آخر، وذلك يف احلوار الذي دار بني الغريبني وأهل القرية عندما كانا حياوالن معرفة       

أجابه ذلك الرجل الذي يلقبه أهل القرية »: ، وقد سرد لنا الراوي ذلك كاآليت"أم اخليوط" سر الشجرة امللقبة ب
مورقة تعطي الضالل " اللة"فأجدادنا سكنوا هنا منذ مئات القرون، أكربنا مازال يذكر أيام كانت ": الزروق"ب 

بصوت واه مفكك، وأين هذا الذي مازال خيتزن هذه الذكريات؟، قال الشيخ " ذو العثنون"، فسأله ....والثمار
كانت الشجرة : تداخلت حروفه وتشابه بعضها خبلو الفم من األسنان، وترهل الشدقني وانطباقهما حنو الداخل
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عظيمة دائمة اخلضرة والضالل، شهية الغالل، وكانت ملكا للجميع حىت أبناء السبيل، وكنا نقيل يف ظلها صيفا، 
 .1«وكانت تكفينا مجيعا إن زاد عددنا أو نقص

وليس »: بذكرياته القدمية" ذو العثنون"كما أشار السارد إىل اسرتجاع آخر حني استذكر السمني صديقه        
هذا باألمر الغريب فيك خاصة ملن يعرفك طالبا وقحا يف الثانوية، وطالبا شيوعيا فاشال يف اجلامعة، أمضى كل 

 .2«!سداسي يف سنة، وكل سنة يف سنتني
، (السارد)وجودة يف الرواية كانت عبارة عن استذكار للماضي، سواء من طرف الراوي كل االسرتجاعات امل      

 .أو من طرف أهل القرية
 :االستباق. 1.1
، 3"احلاضر"، الذي يتجه صوب املستقبل انطالقا من حلظة  anachronyأحد أشكال املفارقة الزمنية       

وهو أن يورد السارد أو الشخصية حدثا مل يتحقق يف استدعاء حدث أو أكثر سوف يقع بعد حلظة احلاضر، 
، ويعد االستباق عملية سردية تتمثل يف إيراد حدث آت أو اإلشارة إليه مسبقا، وهذه العملية 4جمرى السرد بعد

 .anticupation5تسمى يف النقد التقليدي سبق األحداث 
ر حبث الحق مقدما، واالستباق عكس واالستباق تقنية سردية تدل على حركة سردية تروي أو تذك      

 .االسرتجاع الذي يتنامى صعودا إىل املاضي ليعود إىل الوراء
 :أقسام االستباق

 :6، وهو نوعان(االسرتجاع) أن االستباق الزمين أقل تواترا من املعىن النقيض " جريار جنيت "يقرر      
 .le praleps externe: استباق خارجي -
 .le praleps interne: استباق داخللي -
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 :االستباق الخارجي  . أ
هو ما جتاوز احلدود الروائية، يربط املاضي باحلاضر، والبطل بالكاتب ببدء بعد اخلامتة، ومن النادر وجوده         

 .1بني ثنايا النصوص الروائية
جمموعة من احلوادث الروائية، اليت حيكيها السارد هبدف إطالع املتلقي على ما " جريار جنيت"هو عند      

سيحدث يف املستقبل، ووظيفة هذا النوع من االستباقات الزمنية ختامية، ومن مظاهره العناوين، وأبرزها تقدمي 
 .ملخصات ملا سيحدث يف املستقبل

 :االستباق الداخلي . ب
بأن االستباقات الداخلية تطرح نوع من املشاكل، نفسه الذي تطرح االسرتجاعات " جنيت" يبني      

الداخلية، وهو مشكل املزاوجة املمكنة بني احملكي األول واحملكي االستباقي، وميز بني نوعني من االستباقات 
احملكي، واالستباقات الداخل  االستباقات اخلارج حكائية، وهذا النوع ال يهدده خطر التداخل مع: الداخلية مها

 .2تكميلية وتكرارية: حكائية، وهذا النوع صنفه إىل نوعني
يعد االستباق القطب الثاين احملدث للمفارقات الزمنية، فهو تقنية زمنية تقوم بتهيئة القارئ ألحداث      

هنا، وقد جاءت ستقع يف مستقبل السرد؛ إذ أهنا تتشكل من مقاطع حكائية تروي أحداث سابقة عن أوا
إنه ال »:االستباقات يف رواية الصورة األخرية للسامري حماولة يف خلخلة الزمن، وقد ورد ذلك على النحو التايل

يف هذا املقطع . 3«!يفعل كل هذا إال أنه يريد أن يقتحم عليهم هدوء حياهتم، ويزيح الغطاء عن بئر األسرار
ن تلك األشياء، ويتوددون إىل أهل القرية من أجل غاية شخصية ال ختدم االستباقي يتوقع السارد بأن الغريبني يفعل

 .مصاحلهم، وهو استباق خارجي
، يتوقع أنه ملك يف املستقبل أو أن يكون ملك، (السمني)وهناك استباق آخر جاء على لسان الغريب      

ويظهر . 4«ثال ألروع ملكلوال هذه الشجرة وأغصاهنا الناشفة كأماين الفقراء، لكنت أروع مت»: حيث قال
يبىن قصة على خياله بشأن القاعدة احلجرية، ويقوم " ذو العثنون"االستباق يف سياق آخر من الرواية عندما كان 

سأجعله وسيما، قسيما، أنيقا، »: بتمثيلها يف شكل عرض، ففي كل مرة يتنبأ أفكارا جديدة، وجاء ذلك يف قوله
ه أخاذة، وسأجعله زكيا ذكيا، سريع احلفظ، نبيها حني كان خيتلف مع أقرانه إىل رفيقا، له عينان آسرتان، والتفات
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، وهو 1«...، وسأجعله لينا فطنا، ثقفا، لقفا حني صار غالما، وأدرك أن أبويه فقريان...جامع القرية حلفظ القرآن
رض الواقع، وذلك وارد يف فالغريب يستبق األحداث اليت تدور يف خميلته، وحياول حتقيقها على أ. استباق داخلي

سأجعله ينزل بكل ما يصنع إىل السوق األسبوعي للمدينة، فيشرتي بثمن ما يبيع قهوة وسكرا، »: مرات عديدة
 .2«....ودقيقا، وغاز مصباح، ويعرج على بائع الكتب، فيشرتي منه الكتاب، والكتابني، والكتب

يطبق ما يدور يف ذهنه وخياله على " ذو العثنون"ب   وقد ورد استباق آخر حينما كان الغريب امللقب       
سأجعل تلك »: الفتاة الربيئة يف القرية، لكي يكون الدور التمثيلي على القاعدة احلجرية ناجحا، وذلك يف قوله

الفتاة متوت وتدفن ليال لئال يسمع الناس، وأجعله يهيم على وجهه يف اجلبال حىت يتوفاه هنا أجله، وسأجعله 
وراء كل فتاة يراها ظنا أهنا هي، وسأسوق خطاه إىل كل قرب ليقرأ عليه الفاحتة ظنا منه أنه قربها، وسأجعل جيري 

 .، وهو استباق داخلي3«أمه متوت مسلولة مشلولة
بأن  القاعدة احلجرية قد ُجعلت طبيعة ميتة، أو لنحت " ذو العثنون"وهناك استباق آخر وذلك حينما فكر     

أنا أتصور أنه ال بد أن تكون عناصر »: جتريدي، وبدأ يتخيل ويصف حال هذه الطبيعة، وجاء ذلك يف قوله
رية ليال، ال يبقى على قيد احلياة منها إال الديك الطبيعة امليتة من عناصر الطبيعة احلية اليت هنا، فعندما متوت الق

إن  الطبيعة امليتة اليت هنا، فعندما متوت يف هذا الفضاء املتربج  »: وذكر أيضا. ، وهو استباق خارجي4«والكالب
كفيلة بأن هتز القرويني الذين يعتقدون أهنم ما ولدوا إال ليموتوا، وكفيلة أيضا أن خترجهم من عفويتهم 

 .5«!م، اليت ماتت فيهم حىت الرغبة يف التساؤل والسؤالوسطحيته
إن  الطبيعة امليتة يف هذا الفضاء كسر بنيوي يف نسق األشياء، جيعل األعمى، واألبكم، واألصم ينتبهون      

ذو "، وهذه األحداث هي عبارة عن استباقات ملا يتوقع 6ويطرحون األسئلة، وينتظرون األجوبة يف شغف وإحلاح
حدوثه يف املستقبل البعيد، الذي يدور يف خياله لو كانت القاعدة احلجرية لنحت جتريدي، ففي كل مرة " ونالعثن

من أحداث الرواية، تكون هنا استباقات ألحداث يتنبأ وقوعها يف املستقبل، ال نعرف أين يتواجد هذا 
فحالة " ذو العثنون"ة الغريب امللقب بولكن حتما هو املستقبل البعيد الذي يتطاير كل مرة يف خميل!. املستقبل؟
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تطابق القاعدة احلجرية لألشياء اليت تدور يف خميلته، وظل على هذه احلال من أجل تقدمي عرض يلفت انتباه 
 .القرويون ال أكثر وال أقل

" سمنيال"، وصاحبه "ذو العثنون"يظهر استباق آخر يف الرواية يتعلق بربط األحداث كلها مبا سرياه كل من      
إن مستقبل قريتكم والقرى اجملاورة متعلق مبا حنن فيه، فإن جنحنا جنحتم، وإن فشلنا »": الفاهم"للشيخ امللقب ب

ذو "كما ورد استباق آخر يف الرواية، وذلك حينما ألقا كل من . ، وهو استباق خارجي1«!فإنه ختلفكم إىل األبد
، والذي "الديك"، الذي ال ميلك سوى "الفاهم"لقب بشباكهما على الشيخ امل" السمني"وصاحبه " العثنون

فقد نستدعيك يوما ما للوقوف على القاعدة، وقد »":ذو العثنون"يعترب بركة أهل القرية، وجاء ذلك يف قول
، وقد نستدعي جارك للقيام بدورما يف زمان (كمن ُوخز بإبرة" الفاهم"يف هذه اللحظة حترك ) نستدعي زوجتك
 . 2«ن أجل احلصول على نتيجة ماما يف مهمة ما م

نعم الديك، وما سألناك غاليا أو نفيسا، نريد أن تذحبه ونعلقه فوق القاعدة، فقد حيقق االنسجام »     
 .، وهو استباق ألحداث يتنبأ وقوعها يف املستقبل3«الالزم لينطلق بعد ذلك مستقبل هذه القرية مشرقا بساما

ما نوع املستقبل الذي يبىن »: ول الفاهم عندما رد متعجبا حمتارا يف حديثهوورد استباق آخر كذلك يف ق      
يف الرواية، سرد لنا الراوي " الفاهم"وعندما وقع الشيخ امللقب ب. «بدم ديك، وما قيمة وطن يفدى بالديوك

 سوف تستغين عن اجلميع،... أمسك»: جمموعة أحداث فيها استباق لتوقعات مستقبلية، وذلك فيما يلي
وتسعى إليك املهابة، وينبت على وجهك الوقار، وتصري بني القرويني ذا حول وقول، وطول وصْول، ويصري  

أمسك فاملال ذرية األبرت ...،!كالمك حقا، ونطقك صدقا، ونكتك مضحكة جدا، ورمشة من عينك أمرا مطاعا
ما تبقى من عمرك مستورا غري ، أمسك إهنا فرصتك األخرية كي تلعن الفقر بدل الشيطان، وتعيش ....العقيم

 .4«مفضوح، وميسورا غري معسور
سرد لنا الراوي كم هائل من األحداث، كانت عبارة عن ردة فعل ألهل القرية، أو نقول املتفطنني فيها مبا      

 ، يستهدفون فيها ركائزهم خاصة جراء تغلبهم على"السمني" وصاحبه" ذو العثنون"يدور من وقائع سببها الغريب 
وذكر الراوي هذا يف شكل استباق خارجي، . الذي كان يوقظهم لصالة الصبح" الديك"، وذحبهم "الفاهم"الشيخ

فستذكرون ما أقوله »": بسيدي"جيمع جمموعة أفعال، ويستدرج وقوعها مستقبال، وذلك حني قال الشيخ امللقب
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أنا الذي ما أغضبت اهلل وأهواء الشباب ... أنا»: وقال أيضا. 1«لكم، وأفوض أمري إىل اهلل، واهلل بصري بالعباد
تعصف يب، ووسوسات الفقر واحلاجة تزين يل سبيل احلرام، فكيف أغضبه ومل يبقى بيين وبني اآلخرة إال 

بأنه صار قريبا إىل اهلل، واملوت قريبة إليه، ومع ذلك فهو مستعد هلا وملا " سيدي"، وهنا توقع الشيخ 2«!القليل؟
ولكن ...»:وورد استباق آخر يف قوله. لود، ألن  أعماله كانت طاهرة، وهذا استباق خارجيسيلقاه يف دار اخل

ستندمون عندما ينحرف أبناءكم، وتزلزل األرض من حتت أكواخكم، ومزارعكم، وثغور عيونكم، وتغدوا مراعيكم 
 .3«هشيما تذروه الرياح، ستذكرون هذا املوقف نادمني متحسرين

، فهو املستهدف "ذو العثنون"على " سي الدراجي"ايل جند فيه التوقع املستقبلي حينما رد ويف السرد الت       
إذا كانت هذه هي طريقتك يف العمل، فإنك لن تفلح أبدا، ألن بذرة احلق ال »: التايل على فكرة، رد عليه قائال

 4«تنبت يف تربة الباطل، وفتيل احلقيقة ال يتوقد هلبه بزيت الوهم
 :نظام السرد .1

إذا كانت دراسة نظام الزمن تعين املفارقة بني ترتيب املقاطع الزمنية، وترتيب املقاطع النصية، فإن  دراسة السرد     
تعين دراسة العالقات بني زمن احلكي وطول النص؛ حيث أن  الزمن يقاس بالثواين والسنني، والطول باجلمل 

سرعة السرد من تعجيل وتبطئة، فهو ما يسمى  والصفحات، وذلك قصد استقصاء التغريات اليت تطرأ على
 .5حالتني من التوافق، وحالتني من التقابل( Gerard Geneite")جريارد جنيت"بالدميومة، اليت رصد فيها 

 :تسريع السرد .1.1
حيدث تسريع إيقاع السرد حني يلجأ السارد إىل تلخيص وقائع وأحداث، فال يذكر عنها إال القليل، أو حني      

 .ذف مراحل زمنية من السرد، فال يذكر ما حدث فيها مطلقا، ويتجلى ذلك يف اخلالصة واحلذفيقوم حب
 : الخالصة  . أ
واليت تعين سرد أحداث ووقائع يفرتض أهنا جرت يف سنوات، أو أشهر، أو ساعات، واختزاهلا يف        

، فهي آلية مهمة يف تفعيل حركة السرد، وزيادة سرعته، 6صفحات أو أسطر، أو كلمات دون التعرض للتفاصيل
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وغالبا ما حتضر تقنية التلخيص عندما يعمد السارد إىل تقدمي شخصية من الشخصيات السردية، فتتبلور املقاطع 
 .التلخيصية عرب اختصار مسار الشخصية الطويل، يف حيز كتايب ال يتعدى األسطر القليلة

ملخص يستعرض فيه الراوي حالة القرية، وأهلها قبل أن : يصات يف الرواية جندومن مجلة هذه التلخ       
كانت القرية قبل أن يدخلها هذا الغريب وصاحبه هادئة »: يدخلها الغريب وصاحبه، ويتحول كل ما فيها

ل، أما دون ، وكانت مطمئنة إىل سكوهنا الدافئ، املربقش ببعض املشاغبات اليت حتدث بني النساء واألطفا...متاما
 . 1«ذلك فإن  سكوهنا يشبه الوقار متاما

كما يأيت بعد ذلك التلخيص يف تقدمي شخصيات ترتك، ليتم التعرف إليها تدرجييا خالل تقدمي السرد،        
سي "، "أمحد بن الصاحل"، "عشاء احلمار"فمثال شخصية الغريب وصاحبه، سي الدراجي، الشيخ امللقب ب

خصيات مل يتعرف عليها يف األول؛ أي يف بداية الرواية، بل تكفلت املشاهد اخلاصة هبذه ، كل هذه الش"اجلمعي
 .الشخصيات، واليت تالحقت عرب الرواية إلعطائنا صورة وافية عنها تكونت بالتدرج

صدقين أنه مل يكن عندهم فرق بني ذاك، وبني »:وجند كذلك ملخص لألحداث، حيث يقول السارد      
يف مدخل املقهى، يفعالن " الضامة "يأيت الغريب هذا وصاحبه، فالشيخان اهلرمان اللذان يلعبان هذا  قبل أن 

فالسارد اختار شيخان لريوي لنا كيف  . 2«...ذلك من سنني، وال يربحان مكاهنما إال عندما يقومان إىل صالهتما
، ومبا أهنا "الطبيبة"ز امللقبة بكانت حياهتما قبل جميء الغريب وصاحبه، وبعد ذلك اختار احلديث عن العجو 

لديها ما مييزها، فهو ليس من الضروري أن يقدم لنا تفاصيل عن مجيع أهل القرية كيف كانوا، ولكن اختار 
باختصار كان يف وقفته تلك مثل فرسان »الشخصيات الضرورية رمبا هي الرئيسية، ولكن مل يتحدث عن اجلميع، 

. 3«ه كأنه امتداد حلجر القاعدة، لوال أن  ساقيه ترتعشان من أثر برد الصباحلقد كان جسد...العصور السالفات، 
عندما وقف على القاعدة احلجرية، وبعدها " ذو العثنون "وصفا كامال للغريب امللقب ب( الراوي)قدم لنا السارد 

 .توقف واستهل جبمع كل تلك الصفات يف سطرين كاملني
عن حال املدينة، " السمني"وصاحبه " ذو العثنون "دار بني الغريب ورد كذلك تلخيص آخر يف حوار        

 . 4«رائعة دائما يف استلقائها على شاطئ املتوسط، واألصدقاء يبلغونك تشجيعهم»: فرد عليه قائال

                                                             
 .1: ، ص ، صم، 9110النزوع األسطوري يف الرواية العربية املعاصرة، احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، دط، : نضال الصاحل - 1
 . 8: ، ص نفسه املصدر - 2
 .91: ، صنفسه املصدر - 3
 .92: ، ص للسامري األخرية الصورة: حليلح عيسى اهلل عبد - 4
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وردت هذه التلخيصات لسد الثغرات السردية بشكل سريع، ليكتمل البناء القصصي يف مساحة سردية       
والتلخيصات احلاضرة يف رواية . عابرة، ومجل حمدودة، وعبارات قصرية، يطغى عليها الفعل واحلركةضيقة بإشارات 

 . الصورة األخرية للسامري كانت معظمها عبارة عن نتيجة ألحداث ستقع يف املستقبل القريب
 :الحذف  . ب
كاية مسكوت عنها يف النص، ويعين جتاوز بعض املراحل من القصة، أو الرواية، أو أن  مثة أجزاء من احل       

حذف فرتة زمنية طويلة أو قصرية من زمن القصة؛ أي أن يكف الروائي على »ويسمى كذلك بالقطع، وهو 
 (.قطع حمدد، غري حمدد" )جريار جنيت"، وله أنواع حددها 1«مرحلة أو مرحلة زمنية

ار املتشابه يلغي هذا اإلحساس بأنه حذف فرتات زمنية طويلة، لكن التكر »: وقد عرفه سعيد يقطني       
 .2«باحلذف، وإن بدا لنا مباشرة من خالل احلكي قرينا هبذا الشكل الذي يظهر فيه احلذف

يف روايته منوذجا عن حذف افرتاضي، الذي حيس به القارئ دون أن " عيسى حليلح"لقد قدم لنا الراوي       
، فهنا حذف أحداث «أدرى مبصريهم، واهلل أدرى مبصريهم وأما الطبيبة، والسعيد، والشيخان، فأنت»: يشري إليه

ملاذا يريد أن حيقن سكون قريتهم بقلق األسئلة؟، »: للشخصيات، وجند كذلك حذف ألحداث الشخصيات
وماذا عساه أن يغري يف حياهتما إن هو توصل إىل نتيجة ما؟، هل يقدر قدرا آخر أم يكتب مكتوب غري هذا 

وهنا حيس . «!يستطيع أن يفعل شيئا من هذا، أما كان أجدر به أن يريح وأن يسرتيح؟ ؟، وإن كان ال..املكتوب
، وصاغها لنا "السمني"وصاحبه " ذو العثنون "القارئ بأن  الراوي أخفى لنا األهداف اليت جاء من أجلها كل من 

م يف هذه القرية، وكان يف شكل استفهامات، مع أنه يعلم بكل ما خيططان له، وما هي مهامهم القدمية ودوافعه
غرضه من ذلك كله إثارة التشويق والتساؤل حول ما جرى يف تلك الفرتة احملذوفة، أو ما سيجري، وبالتايل 
فالتلخيص واحلذف هلما دور كبري يف اجناز الوظيفة األساسية، وهي تسريع السرد، وهذا النوع من الفن االجنازي، 

 .يضفي عليه بعدا مجالياحيفظ للسرد الروائي متاسكه الضروري و 
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 :البنية المكانية في رواية الصورة األخيرة للسامري: بحث الثالثالم
 :مفهوم المكان.1
 :لغة 

املوضع، واجلمع أمكنة كقذال وأقذلة، وأما عن مجع اجلمع : املكان»ورد يف لسان العرب البن منظور،      
كن مكانك، وقم مكانك، وأقعد مقعدك، فقد دل : تقوليبطل أن يكون مكانا فعاال، ألن العرب : قال ثعلب

 .1«هذا على أنه مصدر من كان أو موضوع منه
بيض الضب، وضب : مكن، امليم والكاف والنون كلمة واحدة، املكن»: وورد أيضا يف مقاييس اللغة     

 (:قال)مكون
 تهيه نفوس العجموال تش****  ومكن الضباب طعام العريب                                

، فمصدر املكان هو كو ن، فاملكان دائما متعلق بالزمان يقمعان يف 2«أوكار الطيور ويقال مكنات: واملكنات
 .حدث ما

 :اصطالحا . أ
، إن  املكان 3املكان عنصر من عناصر البناء الفين سواء يف األعمال السردية كالرواية، والقصة، واملسرحية     

األديب، وتتناسخ خيوطه تبعا لرؤيته، وتفاعالته الوجدانية مع خمتلف العالئق اخلارجية، اليت  هبذا املفهوم ينتقل مع
 :4ويطلق املكان مبعنيني. تثريها الظروف واألحوال

 .مكان لشيء يكون فيه اجلسم فيكون حميط به: يقال -
 .مكان لشيء يعتمد عليه اجلسم فيستقر عليه: يقال -

أن املكان مساو، فإما أن يكون مساو جلسم الشكل، وقد قيل أنه حمال، وإما  وذكر ابن سينا أنه قد قيل     
مفهوما واضحا، يتلخص يف كونه الكيان »:أن  مفهوم املكان" ياسني النصر"، ويرى 5أن يكون مستويا لسطحه

ية بن"يف مؤلفه " حسن البصراوي"، أما «االجتماعي الذي حيوي على خالصة التفاعل بني اإلنسان وجمتمعه

                                                             
 .003: صدر سابق، ص، مابن منظور لسان العرب - 1
 .319: م، ص0212، 0جم مقاييس اللغة، تح عبد السالم هارون، دار الفكر، طامع: احلسني أمحد بن فارس زكريا وأب - 2
م، 9118، 0طاألردن،  الزمان واملكان يف الشعر اجلاهلي، جدار للكتاب العايل، عمان، األردن، عامل الكتب احلديث، أربد،: باديس فاغويل - 3

 .022: ص
 .213: م، ص9112، 0عجم الفلسفي، دار أسامة، عمان، األردن، طامل: مصطفى حسيبة - 4
 .213: املرجع نفسه، ص - 5
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شبكة من العالقات، والروايات، ووجهات النظر، اليت تتضامن مع بعضها البعض »: ، يعرفه بأنه"الشكل الروائي
 .1لتشيد الفضاء الروائي، اليت ستجري فيه األحداث

املكان املمسوك بواسطة اخليال لن يظل مكانا حمايدا خاضعا لقياسات، وتقييم »": غاستون باستالر"عرفه      
راضي، لقد عيش فيه ال بشكل وضعي بل بكل ما للخيال من حتيز، وهو بشكل خاص يف الغالب، مساح األ

 .2«مركز اجنذاب دائم، وذلك ألنه يركز الوجود يف حدود حتميه
املكان يف العمل الفين شخصية متماسكة، ومسافة مقاسة بالكلمات، ورواية »": ياسني النصري"كما عرفه        

ات االجتماعية، ولدى ال يصبح غطاًء خارجيا، أو شيئا ثانويا، بل هو الوعاء الذي تزداد قيمته  ألمور غائرة يف الذ
 .3«كلما كان متداخال بالعمل الفين

وبالتايل فالبنية السردية حتتوي على مكان تنمو فيه الشخصيات، فيشكل فضاًء تروي فيه أحداث داخل هذا      
ت، وخيايل بالنسبة للراوي، فاملكان له أمهية كبرية إلبراز اإلبداع الفين املكان، فيكون واقعي بالنسبة للشخصيا

 .للراوي
 :أهمية المكان .1
للمكان أمهية كبرية يف الرواية باعتباره عنصرا شكليا فعاال فيها، ملا يتوافر عليه من فاعلية كربى يف تأطري       

خلاصة والعالئق اليت يقيمها مع الشخصيات، ، وكذلك بفضل بنيته ا...املادة احلكائية، وتنظيم األحداث 
واألزمنة، والرؤيات، وميثل العنصر الزمين النموذج الثاين يف التحليل لعالقته الوطيدة باملكان، ولقيمته البنيوية 

" جورج يويل"العالية، اليت تفوق لدى بعض النقاد قيمة الفضاء الروائي ضمن اآللة احلكائية، وقد عرف الفرنسيان 
، فقد درسا الفضاء الروائي لذاته، ومل يقوما بتحليل الروابط اليت جتمع بني الفضاء الروائي 4"يلبري دورانج" و

واألنساق الطوبولوجية األخرى يف العمل، وال بينه وبني جمموع املكونات احلكائية، ومن مثة جاء حتليلهما للمكان 
 .5كان يف تشكالهتا ومظاهرهاالروائي قاصرا على أن يدرك األبعاد املختلفة لبنية امل

                                                             
 .911: م، ص9111السرد الروائي يف أعمال إبراهيم نصر اهلل، دار الكندي، األردن، دط، : هيام شعبان - 1
: م، ص9114، عامل الكتب احلديث، أربد، األردن،دط، -أمحد عبد املعطي منوذجا–الزمكانية وبنية الشعر املعاصر : حنان حممد موسى محودة - 2

08. 
 .01: ، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، دط، دت، ص(9)الرواية واملكان: ياسني النصري - 3
 .92: مرجع سابق، صبنية الشكل الروائي، : حسن حبراوي - 4
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واحلال أن املكان ال يعيش منفردا عن باقي عناصر السرد، وإمنا ينحل يف عالقات متعددة مع مكونات       
، وعدم النظر إليه ضمن هذه العالقات ...احلكائية األخرى للسرد كالشخصيات، واألحداث، الرؤيات السردية

 .فهم الدور النصي، الذي ينهض به الفضاء الروائي داخل السرد والصالت اليت يقيمها، جيعل من العسري
لقد تعاظمت أمهية املكان يف األدب الروائي، ورأى أغلب الروائيني أن  األماكن البسيطة والقروية تثري        

حبتة، فإحساس  السعادة واملرح، وأن  املساكن الفخمة باملدينة تثري الشعور باالختناق، غري أن  هذه النظرية تقليدية
روالن "، يرى 1اإلنسان باألمان واالطمئنان باملكان املتواجد فيه، هو الذي حيدد شعوره بالسلب أو اإلجياب

أن املكان اخلانق هو الذي يسيطر على الرواية املعاصرة، مما ينمي احلقد والكراهية أحيانا، أو التمرد، أو " بورنوف
 .الثورة أحيانا أخرى

املكان يف الرواية هو الذي جيعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شيئا حمتمل الوقوع؛ مبعىن يوهم  إن  تشخيص      
بواقعيتها أنه يقوم بالدور نفسه، الذي يقوم به الديكور، واخلشبة يف املسرح، وطبيعي أن  أي حدث ال ميكن أن 

التأطري املكاين، غري أن  درجة هذا  يتصور وقوعه إال ضمن إطار مكان معني، ولذلك فالروائي دائم احلاجة إىل
التأطري وقيمته الواقعية ختتلفان من رواية إىل أخرى، وغالبا ما يأيت وصف األمكنة يف الروايات الواقعية مهيمنا؛ 

إن  الفضاء داخل الرواية »حبيث نراه يتصدر احلكي يف بعض األحيان، وكما هو واضح من خالل الرأي التايل، 
حمايدا نراه يعرب عن نفسه من خالل أشكال متفاوتة، ويكتسب معىن متعدد إىل احلد الذايت، نراه بعيدا أن يكون 

 .2«أحيانا ميثل بسبب وجود النتائج نفسه
وخيتلف جتسد مكان الرواية عن جتسد الزمن؛ حيث أن  املكان ميثل اخللفية اليت تقع فيها أحداث الرواية،       

ط، ويصاحبه وحيتويه، فاملكان هو اإلطار الذي تقع فيه األحداث، وإن  أمهية وإن  املكان يظهر على هذا اخل
احلني الذي حيتضن عمليات التفاعل بني األنا والعامل، من »املكان ال تكمن يف بعده احلسي وحسب، بل ألنه 

ون جبدلية تفاعل ، وبالتايل فهو موقع وموقف من احلياة مره3«على اآلخر وحتكمخالله تتكلم، وعربه نرى العامل 
اإلنسان معه، إما على مستواه الشخصي أو اجلمعي، ومن خالل ملكة اخليال، يبدع األدباء يف رسم صورهم، 
ليقدموا املكان وفق انطباع حالتهم النفسية، ليمتد ذلك املوقف إىل القارئ أيضا، فمنذ الكلمات األوىل اليت 

                                                             
 .991: الوي، عمان، األردن، صدمجاليات السرد يف اخلطاب الروائي، دار جم: غسان كنفاين - 1
 .22: بنية النص السردي، مرجع سابق، ص: محيد حلميداين - 2
 .019: م، ص9100، 0بالرياض، املركز الثقايف العريب، دب، طبداية النص الروائي ملقاربة تشكل الداللة، النادي األديب : أمحد العدواين - 3
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ينسبه إىل ماضيه، ويفتح بابا ألحالم اليقظة، وللعادات  تعرض للحديث عن مكان ما، ليسرتجع القارئ مكانا
 .1املرتبطة بتلك األحالم وذلك املكان

املكان هو اإلطار الذي تقع فيه األحداث، وهناك اختالف بني طريقة إدراك الزمن، وطريقة إدراك      
راغ أو احليز، وأسلوب تقدمي املكان، ونرى أن املكان ليس حقيقة جمردة، وإمنا هو يظهر من خالل األشياء، الف

 .األشياء هو الوصف، وتقوم دراسة تشكيل املكان على استخراج هذه املقاطع، ودراسة طبيعتها وصياغتها
 :أنواع األمكنة .1
أن  األمكنة باإلضافة إىل " محيد حلميداين"تتنوع األمكنة بتنوع استخدامها يف العمل األديب، لذلك يرى »      

ابعها ونوعية األشياء اليت توجد فيها، ختضع يف تشكيلها أيضا إىل مقياس آخر مرتبط اختالفها من حيث ط
األمكنة املتسعة، واألمكنة : ، فحميد حلميداين يقسم األمكنة إىل أربعة أقسام2«باالتساع، واالنفتاح، واالنغالق

 .الضيقة، ويذكر األماكن املنفتحة واملنغلقة
 : األمكنة المنفتحة . أ

: ويقصد باالنفتاح احتواء املكان على نوعيات خمتلفة من اليسر، وكثرة األحداث الروائية وتنوعها حبيث       
تنفتح بعض األماكن على العامل اخلارجي، وعلى تعدد الشخصيات اليت تتفاعل بينهما، منتجة عالقات »

 . 3«اجتماعية
القرية، : كانت مسرحا جملموعة من الشخصيات نذكر منها  ومن األماكن املفتوحة اليت وظفها السارد، واليت     

 .املقهى، املدينة، السوق، اجلامعة، املسجد، القاعدة احلجرية
 :األماكن المنغلقة  . ب

تنغلق بعض األماكن على العامل »ويقصد باالنغالق حمدودية األحداث، والعالقات بني الشخصيات، إذ       
منغلقة على الشخصيات اليت تتواجد فيها؛ حبيث ال تتصل بالعامل اخلارجي  اخلارجي، وتنعزل عنه، فتشكل قوقعة

املدرسة، : ومن األماكن املغلقة اليت وظفها السارد وذكرها يف الرواية بالتدريج نذكر منها. 4«وال تستطيع التأثري فيه
 .إخل.....املقربة، البيت، 
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 :تواجد األمكنة في الرواية .3
 :األماكن المفتوحة. 1.1
 : القرية
تعترب من الوالدات البكرية »حتضر القرية كبنية مكانية يف هذه الرواية، هلا خصوصياهتا، ومساهتا املميزة، ألهنا      

تعد القرية مكانا مفتوحا جتري فيه أحداث الرواية، فهي . 1«األوىل لألمكنة، شأهنا شأن رحم األم وبيت الطفولة
لسارد أحداث هذه الرواية؛ أي احملطة األوىل اليت انطلق منها، فهي مبثابة احلضن الركيزة األساسية اليت بىن عليها ا

الدافئ الذي يعرتي الطفل الصغري يف مجيع مراحل منوه، هكذا وصف لنا السارد هذه القرية هبدوءها الذي يشبه 
نة إىل سكوهنا ، وكانت مطمئ...كانت قبل أن يدخلها هذا الغريب وصاحبه هادئة متاما»: الوقار حني قال

كانت رتابة احلياة يف هذه » :، يقول السارد«الدافئ، املربقش ببعض املشاغبات اليت حتدث بني النساء واألطفال
، فكانت مجيع األيام لديهم تشبه بعضها البعض، 2«القرية جتعل املرء يشعر أنه يف وسع الزمن أن يتوقف إذا أراد

نشؤوا يف أحضان قرية مل تبخلهم تراهبا من خرياهتا ومنافعها، وذلك وذلك للحب اخلالص الذي انطبع لدى أناس 
ألهنم منحوها القيمة اليت تستحقها؛ أي وفوها حقها، كانت هذه القرية مبثابة األم احلنون، اليت جتلب لطفلها 

جاء يف قول  الصغري احلليب أثناء بكائه، وترشده إىل الطريق أثناء تعلمه  املشي البطيء شيئا فشيئا، وهذا ملا
فساعتهم الشمس، وهي تسحب الظل من ربوة إىل تل، أو هي تدحرجه من تل إىل شعبة، ساعتهم »: السارد

الديوك وهي تصيح صباحا معلنة وقت الصالة، واألبقار وهي ختور قبل الضحى بقليل، أو بعد النشور بقليل  
 .«كذلك
احبه، كانت كل األمور تسري ببطء مجيل، ال يثري انتباه ويف هذه القرية اهلادئة قبل أن يدخلها الغريب وص      

أي شخص من هؤالء اللذين يعيشون فيها، فالشيوخ يلعبون الضامة منذ سنني، والعجوز اليت يسميها القرويون 
تعرض " رومان"يف مكاهنا املعتاد حتت شجرة الزيتون، اليت يقول عنها أهل القرية أنه غرسها رجل امسه " الطبيبة"

سحابة يومهم  يلهثونفهم »ابا يتداوى هبا أهل القرية، أما بالنسبة للرجال والشبان فيسرتزقون من خرياهتا، أعش
 .«وراء لقمة اخلبز يف احلقول واملراعي

بصفات ( السارد)حتضر القرية هنا بدون وصف مادي؛ أي مل حتدد بشكلها اجلغرايف، وإمنا حددها الراوي     
مث يقبلون على املقهى فيسهرون بعض الوقت، ال أحد منهم يشعر »أخرى هي األخالق اليت عمت املكان، 

حيث ال يكون الشعور بالزمن إن كنت  بطوله أو بقصره، ألن  القناعة تلغي اإلحساس بالفقر، وألن  السعادة تكون
 . 3«!...ال تدري
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وصف لنا الراوي كذلك الشجرة اليت ميزت هذه القرية، اليت مل تثر انتباه لدى أهل القرية قبل جميء الغريب       
لوال أن  كل واحد منهم يضرب يف األرض جبد، يف نفسه رغبة مبهمة آسرة، تدفعه إىل أن يسل »: وصاحبه، يقول

 «. أثوابه خيطا يعلقه على غصن من أغصاهنا تفاؤال بالنجاح يف السعي، والعودة امليمونة إن شاء اهللمن 
وهذا إن دل على شيئ فإمنا يدل على شيء يدل على مدى طيبة أهل القرية، وتعلقهم بأفكار ومعتقدات      

" اللعنة"ونزول ما يسمى ب أجدادهم، ومتسكهم هبا، وذلك من خالل خوفهم من اخليبة يف مشوار حياهتم،
 ".شجرة أم اخليوط"عليهم حيال عدم تعليقهم خليط من أثواهبم على أغصان هذه الشجرة، اليت تسمى ب

ازدانت هذه القرية بالطمأنينة والسكينة، ومواصلة حياهتم بشكل طبيعي، وعدم االكرتاث حلاهلم أو ألحواهلم،     
ن أن الكثري من األمور كانت تتطلب التساؤل واحلرية، ولكن مل يبايل أي فهم مل يفسروا ويستفسروا يوما بالرغم م

لوال هذا »: أحد فيهم قط، ورمبا هذا ما جعل حياهتم تكون سهلة وميمونة، وهذا ما أشار إليه السارد حني قال
احلجري الغريب وصاحبه ملا وجد أحد من أبناء هذه القرية الرغبة كي يسأل، أو يتساءل عن سر ذلك البناء 

، وفاطمة بنت صاحل ألهنا حفظت القرآن  "أم اخليوط"، وال توجد اللة إال "اللة "احملكم املغلق الذي يقوم حتت 
 . 1«كله، كأنه الصندوق الكبري يف شكله ميتد يف االرتفاع ما يقرب املرت والنصف مرت

دود قريتهم، فالشيخ اهلارم هو وهذا يدل على أن  سكان القرية يعيشون لبعضهم البعض ال يبتعدون عن ح    
ظلت القرية يف سكوهنا ووقارها . عندهم العامل الوحيد بكل أحوال القرية، فإذا استفسر أحد عن شيء جلأ إليه

اهلادئ اجلميل، ومواصلة السارد لوصفه هلا جتعلنا حنس بأهنا لوحة فنية رمسها فنان، وأبدع فيها بكل ما لديه من 
عندما تنفس »: وة سحرية جعلها حية وكل من فيها يتحرك، وذلك من خالل قولهطاقة داخلية، وبعدها بق

الصبح، وتثاءب الصباح، وسرت أنفاسه، تستنهض كل حي نائم بني هذه التالل واألخاديد، وانسكبت دفعات 
هبية الضياء األوىل متسح عن وجه اهلضاب والروايب غالالت الظلمة الشفيقة، أما الشمس فكانت أشعتها خيوط ذ

 .2«تثري إزعاج مجيل، ما ينبه اإلزعاج الصبياين يف املشاغب، يف العيون والظهور
سارت األيام على حاهلا يف قرية ال ختلو من مجيع املظاهر الطبيعية اخلالبة، فكان التعبري ال يوفيها حقها »و   

، ويلعبون الضامة، "الديك"منبه َخلقا وُخلقا، وظل األطفال يلعبون يف املراعي، والشيوخ ينهضون للصالة على 
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والشباب يكسبون رزقهم من تراب أرضهم، أم ا بالنسبة للفتيات فكن  يتمنني لو أن  سكينا حادة متر على عنق 
 .1«جللب املاء" العنصر"الديك، لينعمن بعده بنوم الصباح، ويسرتحن من عناء الذهاب يف غبش الصباح إىل 

عن " الزروق"رجل امسه " ذو العثنون "يف الرواية عندما سئل الغريب امللقب بذكر لنا السارد اسم القرية      
ال خيدعنك مظهرها الناشف اليابس، إهنا حية منها كل احلياة، ولقد »: الشجرة اليت ذكرناها سالفا، فقال له

قريتنا امسها حكى لنا األجداد أن  اقتالع الشجرة يؤدي إىل اقتالع القرية بأكملها، واجنراف احلقول ألن  
 .، وهنا ذكرت القرية كما أهنا ذكرت يف العديد من املواضع2«"قلَمامنْ "

 :المقهى
يعد املقهى مكان اجتماعي ذكوريا بامتياز، وهو املكان الذي تلتقي فيه خمتلف طبقات الشعب، وأكثر     

األماكن ذكرا يف الروايات، وميثل منوذجا مصغرا على اجملتمع ككل، فاملقهى كفضاء مجايل على حد قول شاكر 
تالحظ أن  املقاهي انتشرت يف أماكن خمتلفة يعترب عالمة من عالمات االنفتاح االجتماعي والثقايف، ف»: النابلسي

يف العامل العريب، فكانت فيه جمتمعات هذه املقاهي منفتحة انفتاحا اجتماعيا، وثقافيا، وفنيا ملحوظا فيها، لو 
علمنا أن  بعض املقاهي كانت تقوم مقام النادي األديب، كما كانت تقوم مقام املسرح؛ حيث يأيت الرواة ويقصون 

والسري الشعبية، واألغاين، ويقدم فيها الفنانون والرواة فنوهنم وإبداعاهتم، كلها متثل مظاهر لالنفتاح  احلكايات،
 .3«االجتماعي والثقايف الذي سامهت يف احلقيقة

ال مييل إىل تلك الدالالت، ال نقول أنه مكان " الصورة األخرية للسامري"واحلقيقة أن املقهى يف رواية       
مل يكن من أجل التفتح واحلضارة، رمبا لرتدي الظروف آنذاك، فكان املقهى بالنسبة هلم من أجل سليب ولكنه 

، كانت جتمعهم من أجل التجمع والضحك، ومن "سي اجلمعي"احتساء قهوة اجلزوة عند القهواجي امللقب ب 
، وهذا ما حاوال الغريب شدة البساطة والقناعة اليت كانت متأل قلوهبم فأي شيء بسيط كان من شأنه أن يلهمهم

، وقد ورد "الونستون"أن يكسبا ثقتهم من خالل إحضار سجائر " السمني"وصاحبه " ذو العثنون"امللقب ب
مث إهنما خرجا إىل املقهى حيث يشربان قهوة اجلزوة، يوزعان السجائر على روادها »: ذلك يف قول السارد

 .«"اجلمعي سي"املتبطلني، ويدخالن السرور على قلب القهواجي 
فللمقهى دور كبري يف األحداث اليت تصري يوميا، ومناقشتها، وحلها، وهذا ما كان حيدث بني سكان      

وصاحبه، وقد أشار السارد إىل " ذو العثنون"أهل القرية حني كانوا يتبادلون اآلراء واالستفسارات عن دافع جميء 
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ألنه   -دون أن يرفع إليه  رأسه" القهواجي"قال له  -كم وما الذي أعجل»: ذلك يف الرواية عندما سأل الغريب
 .1«كان منشغال بعد  النقود يف شيء من التلذذ غري خفي

ورد املقهى يف مواضيع عديدة من الرواية، وذلك ألن  أهل القرية كانوا جيتمعون بعد مشاهدة العروض اليت كان     
رية أو املواطنون بعدها أن يكملوا تقصريهم على إيقاع وكان ألهل الق»وصاحبه، " ذو العثنون"يقدمها كل من 

 .2«رشفات القهوة، وقد رافق على رؤوسهم غمامة شفافة من دخان السجائر 
ميكن املقهى من التقاء الناس من خمتلف الطبقات، حبيث يستطيع كل واحد منهم أن يعرب يف هذا املكان      

عن ذاته، حبيث يرح نفسه من متاعب وأشغال احلياة اليومية، فيكون مثابة املالذ وامللجأ، الذي هترب إليه 
، الذي كان «بيت األلفة العام»ملقهى الشخصية طلبا للراحة اليت مل حتصل عليها يف أماكن أخرى، وهلذا يعد ا

جيمع بني سكان أو أهل القرية، فكل واحد منهم يذهب إىل املقهى من أجل إخالء عقله من املكبوتات اليت 
 .تضيق صدره

 :المدينة
مكان جتمع سكاين يزيد عن جتمع القرية؛ مبعىن أن  غالبية السكان يعملون يف الصناعة، والتجارة،      

، وقد "السمني"وصاحبه " ذو العثنون"لعامة، وقد ورد ذكر املدينة يف الرواية لبيان مكان إقامة الغريب واإلدارات ا
قال لصاحبه وهو حياوره، والظالم الكثيف يلفهما، وصوت السوس  »: سرد لنا ذلك الراوي يف الرواية حني ذكر

 :كوسوسة إبليس يف خنس السقف زاد الظالم رهيبة وسوادا
 دينة خلفك؟كيف تركت امل -
 .3«رائعة متاما دائما يف استلقاءها على شاطئ املتوسط، واألصدقاء يبلغونك تشجيعهم -

وعندما انتهى السمني من إصالح عطب يف السيارة »: املدينة يف مواضع عدة منها" الراوي"كما ذكر لنا السارد 
 .4«خفيف، انطلق هبا صوب املدينة، وهو يسري إىل صديقه مودعا

 :المسجد
للتقرب إىل اهلل عز وجل، وفيه حيس اإلنسان بالراحة  دس عند املسلمني مفتوح لكل الناسهو مكان مق        

-يف جامع القرية" سيدي"فاألطفال يتحل قوا حول »: والطمأنينة، وفيه ترتاح النفوس، ورد ذلك يف قول الراوي
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وأشهاها، وأهباها، تلك الطمأنينة اليت تشيع يف  ليحفظوا القرآن الكرمي وما أمجلها، -الذي امسه جامع سيدي علي
صبح القرية، وضحاها، حني تشرع األصوات الربيئة يف قراءة القرآن الكرمي من سورة البقرة حىت ألف ال شان عليه 

»1. 
ن أو املسجد كما يسميه القرويني، هو بيت النقاء والصفاء، يقصده اإلنسان لالستغاثة إىل اهلل ليكو " فاجلامع"   

إهنا »: له سند يف دروب حياته، وتغفر له خطاياه، فاإلنسان بطبعه خطاء وهذا ما أشار إليه الراوي حني قال
 .«!صباحات أكيد أهنا تشبه الصباحات اليت كانت قبل اخلطيئة

 :السوق
بالنسبة يعد السوق من األماكن املفتوحة، وهو عبارة عن مكان يباع ويشرى فيه كل شيء، أما السوق      

، "سيدي علي"خصصوها، كانوا جيتمعون فيه، امسه ( حيز مكاين)ألهل القرية فهو عبارة عن قطعة من تربة القرية 
، حيث جيتمع رجال القرية، وتظاهر أنه يريد أن يبيع "سيدي علي"ومر  على »: وذكر ذلك الراوي حني قال

وخيتلف سوق القرية بكثري عن سوق . 2«يعطونه املالالديك، فيسرع الرجال الستفتائه منه، فيشكي إليهم عسره ف
الصورة "املدينة، فسوق املدينة يكون أكثر حيوية ونشاطا، ويكون منفتح أكثر، وهذا ما أشار إليه السارد يف روايته 

سأجعله ينزل بكل ما يصنع إىل السوق األسبوعي للمدينة، »": ذو العثنون"، عندما قال "األخرية للسامري
بثمن ما يبيع قهوة وسكرا ودقيقا وغاز ومصباح ويعرج على بائع الكتب فيشرتي  منه الكتاب، فيشرتي 

 .3«.والكتابني، والكتب أحيانا، وقد يزيده جملة أو جملتني، مث يعود إىل قريته حمبورا، وموفورا، راضيا مرضيا
 :الجامعة

يف الرواية ليلفت القارئ بأن  الغريب "امعة اجل"مكان مفتوح، وهو رمز للعلم والتحضر، وقد ذكر السارد       
كان »: قائال" ذو العتنون"قد درسا يف اجلامعة، وذكر ذلك عندما رد " السمني"وصاحبه " ذو العثنون"امللقب ب

وأشار إىل . 4«ذلك يف سنيت اجلامعية األخرية، حني قررت أن أهادن اإلسالميني كي أتفرغ لكتابة مذكرة التخرج
إنك يا »: قائال" ذو العثنون"من صديقه " السمني"عندما كان يسخر : عديدة يف الرواية منها ذلك يف مواضيع

رفيق متلك قدرة عجيبة على التقمص، والتشبه، والظهور يف خمتلف األشكال واحلاالت، وليس هذا باألمر الغريب 
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عة، أمضى كل سداسي يف سنة، وكل فيك خاصة ملن يعرفك طالبا وقحا يف الثانوية، وطالبا شيوعيا فاشال يف اجلام
 .، وهكذا سارت حياته اجلامعية إىل أن أكملها، فهو مل يكن من الطالب اجملتهدين1«سنة يف سنتني

 :القاعدة الحجرية
، كأنه الصندوق الكبري يف شكله، ميتد يف "أم اخليوط"هي عبارة عن بناء حجري يقوم حتت شجرة        

نصف مرت، وقد ذكر لنا السارد البناء احلجري كثريا يف الرواية، ألنه كان حمل شك االرتفاع ما يقارب املرت وال
فهم ال يكرتثون ألمره، ألن  لديهم ( أهل القرية)واستفسار لدى الغرباء الذين يدخلون القرية، أما بالنسبة ألهلها 

عندهم عن هذا البناء سوى  ال خرب»: يف قوله( الراوي)معلومات تقنع حدود فكرهم، وقد أشار إىل ذلك السارد
إنه ملعون، يف داخله آالف اجلِنة واألباليس، إنه كبيت النمل، ويزيدون : أن  الشيوخ إذا سئلوا عنه أجابوا كاهلامس

يعظمون النساء حشاكم  -حسب قوهلم–ليس حماال أن يكون هذا البناء قرب رومية، ألن الكفار : على هذا قوهلم
ليس »: ، أما أحد أبناء القرية فقال«!ة متاما إذا حتدث شيوخ القرية عن نساءهاوعفاكم، وهذه الالزمة حاضر 

مستبعدا أن يكون هذا البناء قاعدة لتمثال روماين، ألن الرومان خيلدون مآثرهم وذكريات أبطاهلم بإقامة 
 .2«التماثيل

الغريب وصاحبه السمني أثاروا  ارتاح الناس حلكم الشيوخ ورضوا به ملا أخربوهم عن هذا البناء، إال أن        
فيهم نوع من الشك، والوسواس عن وجود عالقة بني هذا البناء وبني شجرة أم اخليوط، وأشار ذلك الراوي يف 

أما الناس فقد ارتاحوا إىل حكم الشيوخ ورضوا به، واطمئنوا إليه، ألنه ال يكلفهم تساؤال أو سؤاال، وال »: قوله
جل الغريب وصاحبه الرجل الغريب ملا تساءل أحد عن العالقة القائمة ينب هذا البناء ، ولوال الر !موقفا عن مبدأ

 . «"اللة"وبني 
وقد صارت هذه القاعدة احلجرية قاعة عرض الرجل الغريب وصاحبه، ميثالن فيها كل األدوار اليت كانت       

ى أهل القرية، أما بالنسبة لسر هذه تدور يف خواطرهم، من أجل غايات وأهداف شيطانية، يؤثرون فيها سلبا عل
 ".ذو العثنون"القاعدة احلجرية فلم يصل إىل أية نتيجة خبصوصه هذا الرجل الغريب
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 :األماكن المنغلقة. 1.1
 :البيت
يعترب البيت من األماكن املنغلقة، ألن لديه حدود تفصله عن العامل اخلارجي، كما يلجأ اإلنسان إليه       

 .1«البيت مملكة اإلنسان الذي ميارس فيها حياته ووجوده، ويشعر بذاته فيها»ملتاعب، للراحة من كل ا
يف الرواية أشار السارد أو الراوي أن  البيوت اليت كان يسكاهنا القرويون، فيها كل احلنان والدفء الذي      

طتها إال أهنا كانت امللجأ جيمعهم من أتعاب العامل اخلارجي،، فكانت هذه البيوت أو األكواخ بالرغم من بسا
عندما يبدأ الظالم يتناثر على وجه »الذي يلجؤون إليه أثناء تعبهم، وعند حلول الظالم املخيف على هذه القرية، 

القرية مثل غبار الرماد، عندها تبدأ احلياة يف القرية باالنسحاب من فوق األرض إىل الديار، واألكواخ، واألوكار، 
 .2«واألوجار

نت األكواخ اليت يسكنها القرويون من شدة الدفء فيها وما يغمرها من العطف الذي تقدمه كا     
ألصحاهبا، رمبا لشدة أتعاهبم، وما كانوا يواجهونه من أعمال شاقة يف تراهبم، جتعلهم يستمتعون براحتهم يف هذه 

السارد حلياة هؤالء القرويون  األكواخ، أفضل بكثري من املماليك يف قصورهم، وهذا ما شعرنا به من خالل وصف
يف أكواخهم، جتعلنا حنس بلذة وطعم خمتلف ألكلهم، أو نومهم فيها، وقد أشار إىل ذلك الراوي يف مواضيع 

أما الفتيات فكن يتمنني لو أن  سكينا حادة متر على عنق هذا الديك فيسكت إىل األبد، لينعمن »: عديدة منها
كما زعم أحدهم وما أظنه إال مفرتيا كاذبا، رأوها يف ساحة كوخها " بيبةالط"حىت ». 3«بنوم الصباح الفاتر

كي حيسوا بالدفء يف هذه األكواخ، وهذا ما أشار إليه " النار"، كانوا يشعلون 4«تدخن، وحتلب معزهتا اجلرباء
ألهنا مضيئة، أم تضيء قال ذو العثنون وهو ينزع أثوابه استعدادا للنوم، ختربين النار هل حترق »: السارد حني قال

 .5«!ألهنا حمرقة؟
 :المقبرة

مكان مقدس بطبيعته، يؤول إليه اإلنسان بعد موته، وهو مسكنه الدائم كبريا أم صغريا، غنيا أو فقريا،        
 .كما أن ه حيز شديد االنغالق، وضيق املساحة، يقصده الناس للرتحم والصالة على األموات، والدعاء هلم بالرمحة
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فاملقربة هي البيت الثاين الدائم واألخري لإلنسان بعد أن تصل ساعته للمغادرة، فال ينفع آنذاك حسرة، وال       
 .إخل...ندم، وال دواء

سقته " الطبيبة "ورغم أن  »:حيث ذكر" الصورة األخرية للسامري"وقد أشار إىل ذلك السارد يف رواية       
سقاء، فإن  حالته الصحية راحت تسوء، وكان سيدي يسنده إىل صدره، ويقرأ بكل ما ظنت فيه نفعا من عقاقري و 

ويذكره بالشهادتني فيقوهلما متوجع وغري متلعثم حىت صار ال يقوهلا إال برموش عينيه، بعد أن غارت " يس"عليه 
إىل خالقها، وقد احلياة، وترجع الروح " الشيخ الدراجي"، وهذا ألنه حانت الساعة كي يفارق 1«...ينابيع الكالم

 .2«وقبل الفجر بدقائق وضع الوديعة يف يد بارئها وانطفأ»: ذكر لنا الراوي ذلك حني قال
بالرغم من ظلمة القرب املخيفة ووحدته، إال أن  أعمال اإلنسان وحدها هي القادرة على أن تضيء      

الوحيدة القادرة على أن حتقق عليه هذه مسكنه هذا، فال ينفع بكاء أحباءه عليه، وال حسرهتم، ألن  حسناته هي 
أما حفار القرب فقد هاهلم ما رأوا، وأفزعهم ما شاهدوا، لقد رأوا وشاهدوا ما كانوا »الوحدة وتؤنسه يف قربه، 

بذلك، " سيدي"يظنونه من قبل أوهام، متومهني، جبناء، أو عقربا سوداء يف القرب ففزعوا أميا فزع، وفروا أن خيربوا 
، وأخذ حفنة من الرتاب، وقرأ فيها القرآن، وثفل فيها، ورمى هبا العقرب، "سيدي"الشيخ امللقب بوملا جاء 

فاملال احلرام، وكل املآمت اليت تغري اإلنسان يف الدنيا . 3«فخرجت من القرب واندست يف الشقوق اجملاورة للقرب
ذا هو املال احلرام الذي دفع من أجله ه!...هل رأيتم؟»: يقول. جيدها أمامه يف اآلخرة، وأين املفر من ذلك

 .4«...حياته، واحلمد هلل أنه مل يطعمه
القرب هو الدار األخرية اليت ال مفر منها، فرغم احلزن واألسى على الفقيد، إال أن سنة احلياة جتربهم على     

ر لنا القرب عدة مرات تقبل ذلك، وما بوسع أحد أن يقف أمام قدرة اخلالق، وهذا ما أشار إليه السارد حني ذك
أفرشوا القرب بالرحيان، وأسرعوا فإن  اجلنازة وصلت، وملا قرؤوا الفاحتة على قربه، وشرعوا يف االنصراف »: يف الرواية
 .5«أمضوا يف طريقكم، وال يلتفت منكم أحد حىت تتجاوزوا اجلامع": سيدي علي"قال هلم 
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 :المدرسة
هي مكان للتعلم والدراسة، يشغل حيزا واسعا يف حياة اإلنسان، ففيها يعلم اآلباء أبناءهم ناهيك عن دورها     

الكبري يف توعية األجيال، وتربيتهم على حسن األخالق، لكن هنا الدور معاكس ملا هو يف الرواية، ألن  الغريب 
ن هدم اجلامع، وبناء حمله مدرسة، وجاء ذلك يف قول كانوا يستهدفو " السمني" وصاحبه " ذو العثنون"امللقب ب

أيها املواطنون، أيتها املواطنات، باسم الشعب، وباسم احلكومة، وبامسكم مجيعا، نعلن حتويل »": ذو العثنون"
إىل قسم ابتدائي ملحق باملدرسة اليت يف مقر البلدية،ألنه البد ألبنائكم أن يتفتحوا على العلوم " اجلامع"

 .1«العصرية
فاملدرسة هي احملطة األوىل اليت يُنطلق منها للقضاء على اجلهل والضاللة، لكن املدرسة املذكورة يف الرواية هي      

إهنم »: ، ويستدل على ذلك قول السارد يف الرواية"السمني"الضاللة نفسها، ألهنا كيد من مكر الغريب وصاحبه 
الل قصص وخزعبالت تدور على ألسنة  حيوانات، لو علم اهلل يتعجبون أية حياة عصرية، يتفتحون عليها من خ

 .، وذلك ملا كانوا يقومون بتعليمهم بغرض إبعادهم عن الركائز األساسية للعلم2«..!فيها خريا ألمسعها وانطقها
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راجني أن ال تكون هناية للبحث بقدر ما إىل ختام هذا البحث  ، فقد وصلنابعد رحلة شيقة رفقة هذا البحث    
هذا املشوار الشيق املفيد، وإذ تأيت هذه الدراسة إىل ختامها فال يسعنا إال هي وخزة لضمري الباحث على مواصلة 
 :أن حنوصل نتائج حبثنا اليت كانت كاآليت

لعبد اهلل عيسى حليلح من الروايات الواقعية اليت اهتمت بدراسة " الصورة األخرية للسامري"تعد رواية  -
 .الواقع االجتماعي

 . ا األخالقية، والثقافية، واالجتماعيةتناولت الرواية أبعادا خمتلفة منه -
 .احرتام الكاتب عبد اهلل عيسى حليلح عناصر بناء الرواية من حدث، وشخصيات، وزمان، ومكان -
 . اتبع الراوي يف هذه العملية السردية تقنيات اإلسرتجاع واإلستباق مما زاد يف رونق السرد وتشويقه -
روائي حىت وإن تنوعت بني شخصيات رئيسية أو شخصيات الشخصيات هلا دور بارز يف هندسة البناء ال -

 .ثانوية، فلكل منها أدوار مهمة
 ،دناملمتضمنة على  ،يف الكثري من األماكناملكان يف الرواية حتدد بشكل واضح، حبيث جرت أحداثها  -

ومغلق للكشف عن  ،ىل مكان مفتوحوهوينقسم إ  ،دالالت كثرية، وقد محل املكان وفضاءات أخرى
 .الصراعات القائمة بني الشخصيات أهم

 .هي أماكن عادية كاملقهى، والبيت، واملسجد" عبد اهلل عيسى حليلح"األماكن اليت وظفها  -
 .وظف الراوي املشهد بكثرة، ومثل له على شكل حوار بني شخوص الرواية -

وعلى العموم فقد حاولنا جهدنا يف هذا البحث الذي نرجو أن يكون قد فتح نافدة ولو صغرية على مثل هذه    
الدراسات اليت تبقى مفتوحة على مصراعيها للد ارسني والباحثني، وحنن ال نعدم أن نكون من الذين حتصلو على 

 .أجر اجملتهد املخطئ على األقل
 .العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 
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 :لتعريف بصاحب الروايةا

 
م ببلدية جيملة، والية جيجل، 0229-09-30من مواليد " عبد اهلل عيسى حليلح"األستاذ الدكتور       

يف " لولوج"تلقى تعليمه يف جامع القرية حيث حفظ قسطا من القرآن الكرمي، مث دخل املدرسة االبتدائية . اجلزائر
م، وهناك حاز على شهادة التعليم االبتدائي، لينتقل 0214دائرة القل، والية سكيكدة، درس ست سنوات حىت 

م أين حاز على شهادة 0218بدائرة الشقفة، والية جيجل، حىت " احلسن ابن اهليثم" بعد ذلك إىل متوسطة
التعليم املتوسط، واصل تعليمه الثانوي بثانوية الطاهري املختلطة، فدرس السنوات األوىل والثانية والنصف األول من 

ول على القسم األديب، فتحصل على السنة الثالثة ختصصا علميا، ونظرا مليوالته األدبية الطاغية عليه، قرر أن حي
م، ولكونه من أوائل دفعته، حاز على منحة دراسية إىل اخلارج، فكانت وجهته 0284شهادة البكالوريا عام 

م، حاز فيها 0282م إىل صائفة 0284بالقاهرة، من أواخر " عني مشس"مجهورية مصر العربية، وبالضبط جامعة 
مقومات احلضارة اإلنسانية يف املفهوم "كانت األطروحة حتت عنوان على شهادة املاجستري بدرجة ممتاز، و 

اعر إىل الوطن م عاد الش0282، حتت إشراف األستاذ الدكتور مصطفى الشكعة، يف هذه السنة "اإلسالمي 
بقسنطينة، حيث قام بتدريس عدة مقاييس، بعد ذلك حدث " األمري عبد القادر"جبامعة  اذاألم، ليعني أستا

م منتسبا إىل جامعة حممد 9119انقطاع عن اجلامعة وعن التدريس لظروف خاصة، مث استأنف ذلك سنة
رآن اجلدلية التارخيية يف الق"م ناقش أطروحة الدكتوراه حتت عنوان 9114الصديق بن حيي جبيجل، ويف سنة 

 .، وقد حازها بتقدير مشرف جدا، مع هتنئة من اللجنة والتوصية بالطبع، وهتنئة خاصة من رئيس اجلمهورية"الكرمي
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له عدة إسهامات وأعمال يف جل األجناس األدبية، منها الشعر، والرواية، واملسرحية، والقصة القصرية، وهو     
 :ومن بني أعماله مايلي. من هواة الرسم

بقيت "، "سبع معلقات للجاهلية األخرية"، "وشم على زندقرشي"، "عفا اخلرفان: "ن شعريةأربع دواوي -
 ".وحدك

، باإلضافة إىل "حاالت"وقد صدرت يف جزئني، رواية " كراف اخلطايا" من بينها رواية: أربع روايات -
 .واليت هي موضوع حبثنا" الصورة األخرية للسامري"رواية 

 ." اخليط الذهيب: "جمموعة قصصية -
فاز هبا باجلائزة األوىل يف مسابقة وطنية ألحسن نص مسرحي عام " امللك املهاجر: "مسرحية شعرية -

اجلمعية الثقافية "اليت نظمتها " مفدي زكريا للشعر"م، كما حاز على اجلائزة األوىل ملسابقة 0221
 .م9114سنة" اجلاحظية
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 :ملخص الرواية
عبد اهلل عيسى "األخرية للسامري من الروايات اجلزائرية املعاصرة وهي الرابعة لألستاذ تعد رواية الصورة      

م، مقسمة إىل اثنيت عشر مقطعا، تدور أحداثها يف قرية، واليت كانت مجيلة يف هدوءها 9110صدرت يف " حليلح
كانت أرضها طيبة بكل ما الذي يشبه الوقار، ومطمئنة اطمئنان القرية اليت يأتيها رزقها رغدا من كل مكان،  

حتمله الكلمة من معىن، يوفيها الناس حقها، وتوفيهم مستحقاهتم، ألهنم عرفوها وقدروها حق قدرها، ووفروا هلا 
أوقاهتم، وعملوا فيها أطراف النهار ووسطه، وتعبدوا فيها أناء الليل، فصارت هلم كاألرض املباركة، اليت تتطيب 

 .بتهم هلا صفاء، ولكل زرع فيها حصادبأهلها دعواهم فيها إخاء، وحم
قرية طيبة وشعب شكور، لكن سرعان ما تغري هذا اهلدوء واالستقرار، وانقلب كل شيء رأسا على       

، هذان الشخصان (ذو العثنون)، و(السمني)عقب، وذلك بعد دخول شخصني غريبني إىل هذه القرية ومها 
حمدقا بالقرية وأهلها، ألهنما سعيا إىل ضرب استقرارها، وخلخلتها  اللذان حيمالن أفكارا شيوعية، أصبحا خطرا

من خالل استهداف أعمدة أساسية يف متاسكها، فكان املستهدف األول الشباب باعتبارهم عمود اجملتمع، به 
يقوى ويبقى، ومن دونه يضعف ويضمحل، فتنمية الشباب روحيا وجسديا تنمية جيدة، وبشكل سليم تنتج شبابا 

ل هم األمة متوجها للخري نافعا ومطورا جملتمعه، لكن الغريبني لعبا بعقوهلم من خالل إعطائهم سجائر حيم
الونستون، اليت أهبجت حىت الذين ال يدخنون مقنعني إياهم أن  مرحلة الشباب للمتعة واالستمتاع فقط، فعليهم 

الشباب حاول الغريبان أن ميسا بأهم  أن يعيشوها كما يريدون هم، وال شيء مينعهم من ذلك، وبعد استهداف
، وهو الصالة باعتبارها عمود الدين، فكانت خلخلتها من خالل إغراء صاحب "قلقامن"شيء مقدس يف قرية 

الديك، الذي يعتربه أهل القرية رقاص ساعتهم أو ساعة املصلني؛ حيث ال يوجد ديك غريه يوقظهم لصالة 
وانقطع الناس عن الصالة، ال نقل كلهم لكن جلهم متناسني يف ذلك أهنا الفجر، ومبوته ماتت احلياة بالقرية، 

 .تنهاهم عن الفحشاء واملنكر، وتنظم حياهتم، وهبا جعل اهلل عز وجل بابا للفرج والغفران
باعتبارهن رمز الشرف والعرض، " النساء"ومل يتوقف الغريبان عند هذا احلد فقد استمر استهدافهما ل         

اجملتمع واألساس يف تقدمه، واستهدافهن يعين استهداف أجيال أخرى، وقد قام هذان الغريبان يف هذا فهن نصف 
مقابل  -دائما-، من خالل إغراء والدها ببضع دراهم "الزهراء"املقام باستهداف بنت شريفة عفيفة طاهرة تدعى 

وحيلهم، فهناك علق ديك الفاهم، وهنا  أن متثل على القاعدة، هذا املكان الذي طاملا كان موقعا لتنفيذ خططهم
دورها، كما مثلت الطبيبة  دورها أيضا يف سبيل الوطن حسب اعتقادهم، ولكي يتحقق االنسجام " الزهراء"مثلت 

 . الذي رغبا فيه
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يعلم فيه " سيدي علي"مل يكتف هذان الغريبان هبذا فقط بل وصال إىل املسجد، الذي كان شيخ القرية       
تعاليمه، وفيه يصلي بالناس، حيث جيتمعون على طاعة اهلل، فحواله إىل مدرسة ابتدائية، ومل يرتكا إال القرآن و 

مكانا صغريا فيه للصالة، ال يكفي عشرة أشخاص مطالبني أهل القرية بأن ينتفعوا من العلوم العصرية، ودراستها 
نفرون من الصالة، ومن تعاليم الدين اإلسالمي بدل القرآن الكرمي، الذي مل يرتق هبم حيث يريد اهلل، فصاروا ي

 .حىت كادت تنعدم لديهم
لكن سرعان ما تفطن أهل القرية لكل ما حدث من أمور مل تكن من قبل، جراء اللعنة اليت حلقتهم،      

واليت كان شيخهم دائما حيذرهم منها، ومن الطبيعي أن يظهر احلق ويزهق الباطل، فانتهت الرواية مبوت أحد 
، وهكذا "اللة أم اخليوط"من خالل شنق نفسه على أغصان الشجرة املقدسة بالقرية " ذو العثنون"الغريبني وهو 

يلتقط الصور كعادته، ولكن هذه املرة مل تكن صور " السمني"حتقق االنسجام الذي لطاملا طمحا إليه، وبقي 
 .ألهل القرية بل لصديقه 
 :عالقة العنوان بالرواية

نوان املمر األساسي للدخول إىل النص، أو بعبارة أخرى، هو الواجهة أو املفتاح، الذي يقودنا إىل نص يعد الع    
فهو فضاء يشمل كل ما له عالقة بالنص، ومنه فالعنوان يعلن عن طبيعة النص، فهو البداية األوىل، كما . الرواية

يقع " الصورة األخرية للسامري"قراءتنا لعنوان  أن  العنوان هو سؤال إشكايل، والنص هو الذي جييبنا عليه، فعند
 .علينا سؤال ما الذي يقصده الكاتب من خالل هذا العنوان؟

، جند أن  العنوان له عالقة وطيدة بالنص، "عبد اهلل عيسى حليلح"ومن خالل عنوان الرواية اليت تناوهلا الكاتب     
فقد أمل باملنت وجاء اختصارا له، فقد كان موضوع الرواية يدور حول الصور، إذ ركز الكاتب يف روايته على الصور 

جل حتقيق االنسجام املرجو، ففي كل مرة ختفق العملية حىت اليت يتم التقاطها من طرف الغريبني، وذلك من أ
أصبح سكان القرية خيافون ويرفضون متثيل األدوار والوقوف على القاعدة، األمر الذي أدى بالغريبني إىل الشعور 
بالفشل، مما دفع بأحدهم إىل االنتحار من خالل شنق نفسه على أغصان الشجرة، وعند مساع صديقه للخرب 

ليه، فالحظ أنه حقق االنسجام، فأخذ يلتقط الصور له، فكانت صورته هي الصورة األخرية، ومنه نقول أسرع إ
                  .من خالل دراستنا للرواية بأن  العالقة بني العنوان والرواية عالقة مرتابطة
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 .رواية حفص: القرآن الكرمي
 :عاجمالم: أوال

 .لسان العرب، حتقيق عبد اهلل علي الكبري وآخرون، دار املعارف كورنيش النيل، القاهرة، دت: ابن منظور .0
 .دط،دت، دار املعارف، القاهرة، 90، ج3حممد بن مكرم، لسان العرب، م: ابن منظور .9
، تح عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، 9كتاب العني،ج: اخلليل بن أمحد الفراهيدي .3

 .م9113، سنة0لبنان، ط
الصورة األخرية للسامري، دار األوطان للثقافة واإلبداع، قلمامن، الشقفة، اجلزائر، : عبد اهلل عيسى حليلح .4

 .م9101...م0229دط، 
  :المعاجم والقواميس :ثانيا

 9118، سنة 3دار املشرق، بريوت، لبنان، ط: املنجد يف اللغة واإلعالم .0
، 0، تح حممد عثمان، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط4قاموس حميط احمليط، ج: بطرس البستاين .9

 .م9112سنة
 .م0281حميط احمليط، مكتبة لبنان، الرياض، بريوت، دط، : بطرس البستاين .3
 .م9113، القاهرة، سنة0قاموس السرديات، تر احلبيب إمام مريث للنشر واملعلومات، ط: الد برسجري  .4
، 0، دار النهار ، بريوت، لبنان، ط(عريب، اجنليزي، فرنسي)معجم مصطلحات نقد الرواية: لطيف زيتوين .4

 .م9119سنة
 .، دت9معجم الوسيط، جممع اللغة العربية، القاهرة، مصر، ط: جممع اللغة العربية .2
 .م9112، سنة 0املعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط: مصطفى حسيبة .1

 :المراجع: ثالثا
 .مشكالت البنية وأضواء على البنيوية، دار مصر للطابعة، دط، دت: إبراهيم زكريا -0

التصال والنشر واإلشهار، اجلزائر، تقنيات البنية السرية يف الرواية املغاربية، املؤسسة الوطنية ل: إبراهيم عباس -9
 .م9110دط، سنة

املصطلح السردي يف النقد األديب العريب احلديث، مؤسسة دار الصادق الثقافية، : رحيم كرمي اخلفاجيأمحد  -3
 .م9109، سنة 0ط
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العريب، بداية النص الروائي ملقارنة تشكل الداللة، النادي األديب بالرياض، املركز الثقايف : أمحد العدواين -4
 .م9100، سنة0ط

 .م0221، سنة4أمحد أمني النقد األديب، دار الكتاب العريب، بريوت لبنان، ط -4
، 0إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، دار فارس للنشر والتوزيع، األردن، ط: أمحد محد النعيمي -2

 . م9114سنة
 .م9114سنة ، 0الرؤية والبنية يف روايات الطاهر وطار، ط: ادريس بودية -1
 .م0221، سنة0تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، دار احلوار للنشر والتوزيع، ط: آمنة يوسف -8
نزهات يف غابة السرد، تر سعيد بن كراد، املركز الثقايف يف العريب، الدار البيضاء، املغرب، : أمريتو إيكو -2

 .م9114، سنة 0ط
ي، جدار للكتاب العاملي،عامل الكتب احلديث، أربد، الزمان واملكان يف الشعر اجلاهل: باديس فاغويل -01

 .م9112، 0األردن، ط
، سنة 0املصطلح السردي، تر عابر خزندار، اجمللس األعلى للثقافة، اجلزيرة، القاهرة،ط: سجريالد بر  -00

 .م9113
 .م0281، سنة9البنيوية، تر منيمنة ولشريا أوبري، منشورات عويدات، بريوت، باريس، ط: جان بياجيه -09
 العريب، بريوت، لبنان، ، املركز الثقايف(الفضاء، الزمن، الشخصية)بنية الشكل الروائي : حسن حبراوي -03

 .0221، سنة0ط
 .م9112نة، س9بينة الشكل الروائي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط: حسن حبراوي -04
املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع، بنية النص السردي من منظور النقد األديب، : محيد حلميداين -04

 .م0220، 0بريوت، ط
، عامل الكتب -أمحد عبد املعطي منوذجا –الزمكانية وبنية الشعر املعاصر : حنان حممد موسى محودة -02

 .م9114احلديث، أربد، األردن، سنة
 م9109، سنة0، اجلزائر، ط، الدار العربية للعلوم ناشرون(مفاهيم وجتليات)السرد العريب: سعيد يقطني -01
، 4، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، ط0خمتار الصحاح، تح يوسف الشيخ حممد، ج: زين الدين الرازي -08

 .م0222سنة
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، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، (الزمن، السرد، التبئري) حتليل اخلطاب الروائي : سعيد يقطني -02
 .م0282، سنة0بريوت، ط

الرواية العربية البناء والرؤية مقاربات نقدية، منشورات احتاد الكتا ب العرب، دمشق، : يصلر روحي الفمس -91
 .م9113سنة 

، 0مجاليات املكان يف الرواية، املؤسسة العربية للدراسات والشعر، بريوت، ط: شاكر النابلسي -90
 .م0224سنة

ئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، دط، بناء الرواية دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ، اهلي: سيزا قاسم -99
 .م0284سنة

تطور البينة الفنية يف القصة اجلزائرية املعاصرة، دار القصبة للنشر، اجلزائر، دط، سنة : شربيط أمحد شربيط -93
 .م9112

 ، منشورات احتاد العرب، دمشق، سوريا،املعاصرة تطور البنية الفنية يف الرواية اجلزائرية: شريط أمحد شريط -94
 .م0228سنة

 .، دت9نظرية البنائية يف النقد األديب، مكتبة األجنلو املصرية، ط: صالح فضل -94
 .البنية السردية للقصة القصرية، مكتبة اآلداب للنشر، مصر، دط، دت: عبد الرحيم الكردي -92
 طه وادي، مكتبة اآلداب،: نق(:الرجل الذي فقد ظله)السرد يف الرواية املعاصرة: بد الرحيم الكردي -91

 .م9112، سنة0القاهرة، ط
مفهوم الزمن وداللته يف الرواية العربية املعاصرة، الدار العربية للكتاب، القاهرة، مصر، : عبد الصمد زايد -98

 .م0288دط، سنة
مكونات السرد يف النص القصصي اجلزائري اجلديد، دار القصبة للنشر والتوزيع، : عبد القادر بن سامل -92

 .م9114دط، سنة
يف نظرية الرواية العربية املعاصرة، الدار العربية للكتاب، القاهرة، مصر، دط، : مرتاضعبد املالك  -31

 .م0288سنة
البنيوية يف األنثربولوجيا وموقف سارتر منها، دار املعارف، مصر، دط، : عبد الوهاب جعفر -30

 .م0281سنة
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موسم اهلجرة إىل "ة واملكانية يفالبنية الزماني) البنية السردية عند الطيب صاحل ( ابن الزيبان) عمر عاشور  -39
 .م9101، دار هومة، اجلزائر، دط، سنة "(الشمال

مجاليات السرد يف اخلطاب الروائي، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، : غسان كنفاين -33
 .م9112سنة

 .م0281البنيوية يف اللسانيات، دار الرشاد، الدار البيضاء، املغرب، دط، سنة: حممد احلناش -34
،سنة 0معجم السرد وآليات تشكيله الفين، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، ط: حممد القاضي وآخرون -34

 .م9101
، 0، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت، لبنان، ط(تقنيات ومفاهيم)حتليل النص السردي: حممد بوعزة -32

 .م9101سنة
، 0عند جنيب حمفوظ دار الوفاء لدنيا الطبع، طالشخصية الثانوية يف املعيار الروائي : حممد علي سالمة -31

 .م9111سنة
شعرية اخلطاب السردي، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، دط، : حممد غرام -38

 .م9114سنة
 .م0281النقد األديب احلديث، دار العودة، بريوت، لبنان، دط، سنة : حممد غنيمي هالل -32
، دار اجلرف للنشر والتوزيع، الدار -تقنيات ومناهج  -سرديالدليل إىل حتليل النص ال: حممدد بوعزة -41
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