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  بسم اهللا الرمحن الرحــــيم
  

                                                                

 "اِني            رِلـس ةً ِمنقْدلُلْ عاحِري، وِلي أَم رسيِري، ودِلي ص حراش ب
   "يفْقَهوا قَوِلي

  "صدق اهللا العظــيم           "
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هذا العمل المتواضع األستاذ محمد العيد تاورته بجامعـة          أستاذي المشرف على   إلى

   صح ووجه و أصلح ، فكان خيـر ناصـح  نبقسنطينة الذي أشرف من قريب ، ومنتوري  

   ...و موجه و مصلح
  

زمالئي الذين آزروني في ساعة العسرة و اليأس و زرعوا في نفسي بذرة األمل               إلى

...  
  

  ...تالميذي الذين تمنوا من أستاذهم أن يكون القدوة، واالهتداء، واألسوة    إلى

  
  ...ة التي عانت و صبرت على أذايأسرتي الصغيـــر    إلى

   
            إلى الذين اكتووا بهاجس اإلبـداع و النقـد ال يريـدون مـن وراء ذلـك جـزاء                  

  ...و ال شكورا

  

  .إلى كل هؤالء أقدم شكري و امتناني ، وأهدي لهم هذا الجهد المتواضع
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  :ةـــدمـقـم
أمناط احلكي اليت ال خيتلف حوهلـا       الرواية عامل غري حمدود من املتخيل ،ارتبط ظهورها بتعدد          

هذا العامل اجلميل " اثنان من أن كل شعوب العامل عرفتها و تناقلتها وورثتها ، مث تفرعت عنها الرواية 
املكتمل فنيا يف بناء لغتها و شخصياا و أزماا و أحيازها و أحداثها و ما يعتور كل ذلـك مـن                     

اع األدبية صدارة يف الدراسة وانتشارا يف العصر احلديث           وهي ذا من أهم األنو      1"خصيب  اخليال    
فضال عن أا من أهم األمناط القصصية ، إذ تشمل نوعا من اإلبداع األديب الذي يفرض نفسه علـى           
القارئ و الناقد على السواء يف إطار تقييم أو عرض اخلطاب األديب املنجز باعتباره هيكال و بناء فنيا                  

  .إىل آخر مقطع سرديمتناميا من العنوان 
  

وملَا كانت الرواية ذه األمهية و املكانة وما أحرزته يف الدراسات الغربية و األجنبيـة عمومـا                   
وما هي عليه يف أدبنا اجلزائري من تنام يف االهتمام ،  فقد كان طموحنا يتسامى إىل خوض جمـال                       

 -سيح انطالقا من الرواية اجلزائرية احلديثة      ضمن عشرات ااالت الدراسية اليت ختص هذا العامل الف         -
الطموح ، البحث عن الوجه اآلخر  زمن القلب و : ممثل يف ثالث روايات لألديب حممد العايل عرعار 

قد خصت الدراسة جانب البناء أي كيفية بناء العناصر الروائية أو املشكّالت الـيت يكتمـل علـى                  
ليها ينبين املعمار الروائي  من شخصيات  وزمـن ومكـان      أساسها صرح الرواية ، أو اهلياكل اليت ع 

البناء الروائي يف أعمال حممد العـايل       : وقد ألّح  علينا هذا العنوان       . و لغة  و تقنيات سردية خمتلفة        
  .الطموح،  البحث عن الوجه اآلخر ، زمن القلب  مقاربة بنيوية: عرعار 

  
األول نظري  : رعي يتوسل إىل غاية هلا رافدان اثنان      الرئيسي و الف  :  فالعنوان من خالل قسميه     

يبحث يف شعرية العناصر الفنية و كيفية بنائها من خالل نظريات النقاد و املنظرين يف جمال الدراسات           
الروائية والثاين حتليلي تطبيقي جماله هذه املدونات اليت أبدعها الروائي حممد العايل عرعـار و الـيت                 

  . ذكرناها قبل قليل
                                                 

 07 ص 1998 ط 240جملة عامل املعرفة الكويت العدد . حبث يف تقنيات السرد : يف نظرية الرواية : مرتاض عبد املالك :  1
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ال ندعي أن هذه الدراسة جديدة يف شكلها النظري ، ألن الكثري منها تناول الرواية بشكل عام                 
يف بناء عناصرها املختلفة   إن جمتمعة أو منفردة ، وقد فصلنا يف ذلك تفصيال ، وإمنّا هي جديدة يف                     

فا من خالل التطرق    جانبها الثاين اخلاص بروايات  األديب حممد العايل عرعار و هو ما أشرنا إليه آن              
إىل جماالت دراسة الرواية ، وهذا هو السبب املوضوعي الذي دعانا إىل اختيار هذه املـدونات ، إذ                  
على الرغم من أن صاحبها من أوائل الكتاب اجلزائريني يف جمال الرواية احلديثة منذ أن أرسى دعائمها         

أن أعمال حممد العايل عرعار الروائية مل حتظ        الفنية الكاتب عبد احلميد بن هدوقة إىل يومنا هذا ، إال            
يف " واسيين األعرج   " بالدراسة و النقد إال ملاما من خالل دراسات عامة لدى بعض نقادنا من أمثال               

الروايـة العربيـة    " يف كتابه " حممد مصايف   " أو لدى   " اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر      " كتابه  
و لذلك رأينا أن نلج إبداعه بالدراسة و التحليل ملا فيها من عناصر             " لتزام  اجلزائرية بني الواقعية و اال    

  .  البحث و الدراسة - فيما نعتقد–خمتـلفـة يف بناء الـرواية تستحق 
  

 ومن بني هذه األسباب أيضا الرغبة يف إضافة لبنة أخرى يف ساحة النقد الروائي اجلزائري الذي             
رضا و احلماسة إىل أعمال روائية نالت الشهرة و بقيت أخرى عرضة            يعاين من نظرة األحادية بعني ال     

للتهميش و النسيان يف أحيان كثرية ، هذا الفراغ الذي اكتسح مثل هذه األعمال جعلنـا نـسلط                  
األضواء عليها علّنا  ذه اخلطوة نعيد توازن الكفة بني املبدعني مجيعا ، ومنه جـاء اهتمامنـا ـذا      

  .مبدعا و إنتاجا : ا حماولة لنفض الغبار عن املهمش إ.الصوت الروائي 
  

أما منهج البحث املتصل بالنصوص األدبية فهو من أصعب القضايا اليت طرحت بالنظر إىل كيفية     
بأي منهج يتم حتليل النصوص ؟  هـل         : تطبيقه  إذ تربز الكثري من األسئلة اليت تطرح يف هذا اال             

 ؟ أم نكيف النص للمنهج النقدي ؟ أيهما يتبع اآلخر ؟ هـل نقيـد                نطبق املنهج النظري على النص    
هذه األسئلة اليت تتالحق تبعا ليست من قبيل النهم املعريف الـذي يتطلـب              .اإلبداع أم نقيد املنهج ؟    

فكثريا ما كانت   .معرفة كل شيء  وإمنا من قبيل االحتياط الذي يعصم الباحث من الوقوع يف الغلط                
فإنه  ة قيدا مسلطا عليه يكبحه ، وال يترك له جماال للتحرك ، ألنه قيد به نفسه  وبالتايل        املناهج التحليلي 
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يتماشى مع بعـض   حياول يف كل حركة أن يطبق نظريات هذا املنهج أو ذاك ، واحلال أن اإلبداع ال     
احلـذر  فيجب أن يكون     وهلذا فإذا ما حاولنا أن نطبق القواعد النظرية على اإلبداع         .هذه النظريات   

وبالتايل البد من الوقوف علـى       املنهجي مطلوبا ، فليست كل القواعد صاحلة للتطبيق أو اإلجراء ،          
ماهية املادة  اليت حنن مقبلون عليها  و اليت نتعامل معها ، وهل هي صاحلة هلذا املنهج أو ذلك ؟ وهل                      

  .س العكسهذا املنهج أو ذاك صاحل هلا؟   وهلذا فإن اإلبداع يستدعي املنهج ولي
 

وقد اتبعنا يف ذلك تطبيق قواعد املنهج البنيوي الذي يبني كيفية تشكل البنيـات األساسـية يف                 
الرواية  وال يعين ذلك أننا نقحم كلَ النظريات يف التحليل  وإمنا تقيدنا مبا نراه مناسبا من القواعـد                    

التحليل للنصوص  ولـيس     وصاحلا للتطبيق و التحليل ، ألن اهلدف من هذه الدراسة هو الكشف و              
  .التقعيد هلذا املنهج 

تتناول هذه الدراسة كما أسلفنا جانبني أساسيني يربزان من خالل العنوان الرئيسي و الفرعـي               
  .واليت جتنح إىل اجلانب التنظريي أوال لتأكيد التحصيل املعريف مث التحليلي للنصوص املختارة ثانيا 

  
صول، وكل فصل حيتوي عدة مباحث لتسهيل البحث و القـراءة            وقد قسمنا هذا البحث إىل أربعة ف      

من جهة و ما تتطلبه اإلجراءات املنهجية من جهة أخرى ،  فعمدنا إىل الفـصل األول و جعلنـاه                    
و قد انـدرجت    .متهيديا ملا تتطلبه الدراسة من توطئة هلذه املدونات و قبل ذلك نشأة الرواية احلديثة               

 ترمجة حياة حممد    –نشأة الرواية اجلزائرية احلديثة     : هذه العناوين مرتبة    املباحث يف هذا الفصل حتت      
حملة خمتصرة عن مضامني رواياته املقترحة للدراسة ، وقد كانت العمليـة يف الروايـة               –العايل عرعار   

سهلة ممكنة ألا رواية تقليدية تعتمد على تطور األحداث ، أمـا يف الـروايتني               ) الطموح  ( األوىل  
فكان التلخيص عسريا صعبا  اضطررنا فيـه إىل         ) البحث عن الوجه اآلخر و زمن القلب        ( ريني  األخ

تتبع بعض التفاصيل ، ألن الروايتني تعتربان حديثتني تعتمدان على بعض التقنيات الروائية احلديثة اليت               
  .تستدعي التوقف عند أهم النقاط املتشابكة اليت ال جيب فصلها 
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صل الثاين بناء الشخصيات الروائية و قسمناه إىل مباحث عديدة خصت البناء            و تناولنا يف الف   
املورفولوجي و الداخلي للشخصيات الفاعلة يف الرواية ، واجلانب الباطين هلا ، وبعض النماذج مـن                
الشخصيات مع مالحظة الصعوبة املنهجية اليت اعترضتنا يف إيراد كل الشخصيات مث تطبيق املبـادئ               

عليها ، و لذلك ارتأينا أن حنلل كل شخصية و ما ينطبق عليها ، فكانت الشخصيات مـن                  البنيوية  
حيث البناء الداخلي و اخلارجي و مناذجها من نصيب رواية الطموح ، أما الشخصيات املـتغرية أو                 

  . املمتلئة  و املسطحة فكانت من نصيب الروايتني التاليتني 
  

يت الزمان واملكان الروائيني ، فقد فكرنا فيه دمج املكـان            أما الفصل الثالث و الذي يدرس بني      
بالزمان ألننا قلّصنا قليال من حجم املكان بالنظر إىل أمهية الزمان يف الدراسة التحليلية و النظرية على                 
السواء إضافة إىل تعدد العناصر البنائية اليت أجلأتنا إىل تقليص عدد الفصول ، وأخريا الفصل الرابـع                 

تقنيات سردية  : رحنا فيه كيفية بناء اجلوانب السردية و اللغوية ، وقسمناه إىل مباحث منها              الذي ط 
خمتلفة كإبراز العالقات السردية يف الرواية ، والصوت السردي و مبحث آخر يتناول بناء الوصـف                   

ثنا و ثالث خص بناء احلوار ، وقد حرصنا عقب كل فصل عـلى إيـراد نتائج جـزئية و ختمنا حب                 
  .هذا بتقدمي خالصة نتائج عامة 

  
وال خيفى من خالل عنوان الدراسة أن األمر ال خيلو من الصعوبات اليت ال نريد أن نتعلل ـا                   
بقدر ما نريد أن نبني مشقة املنهجية اليت بواسطتها ميكن تتبع األثر املدروس يف هذه املدونة الطويلـة                  

وتصلح أن تكون أكثر من رواية ، وقـد         )  ص   424( ة  فالطموح لوحدها تعترب من الروايات الطويل     
ما : يساعدنا األمر كثريا لو تناولنا بالدراسة هذه الرواية فقط عل الرغم من عدم تناول روايته األوىل                 

ال تذروه الرياح،  ولذلك فإننا نتقدم مبالحظة ختص تناول اجلوانب النظريـة لتطبيقهـا و اقتبـاس                  
  .ليلها و دراستها كلَما سنحت الفرصة موضعها من الرواية أثناء حت

 ويضاف إىل ما سبق، الصعوبة اليت وجدناها يف ترمجة املصطلحات الغربية إىل اللغة العربية فكل               
 باحث يترمجها حسب فهمها هلا و التأكيد عليها ،  وما صاحبها من غموض و تعمية و قد أشرنا إىل                  
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ة الروائية ، ومما سيالحظ على هذه الدراسة أننا كنـا           ذلك أثناء العروض النظرية اليت الزمت الشعري      
 وهي يف معظمها متشاة ، وال يعين ذلك         - على كثرا و تنوعها    -زاهدين يف االعتماد على املراجع    

ذلك    فكان       و إمنا لظروف كبحتنا عن     –فهذا من املستحيل    –أننا حمقون ألننا مل نطلع عليها كلها        
دون أخـرى و خاصـة يف جمال التحـليل و اإلجراء ألا تعترب مبثابـة             تركيزنا على مراجع بعينها     

  .املصادر يف هذا اإلطار
 
 

وال ننسى يف هذه العجالة أن نتقدم بالشكر ، وأن ننوه بكـل مـن مد لنا يد املـساعـدة و                   
االهتمام و النصيحة ، وضمن هذه اموعة أذكر باخلصوص األستاذ املشرف على حبثنـا الـدكتور                
حممد العيد تاورته جبامعة قسنطينة ، والذي مل يبخل علينا أوال بالتشجيع على الكتابة يف املوضوع  مث                  

  .النصيحة ثانيا ، مث اإلبانة و التوضيح ثالثا و التقومي أخريا و الذي دفع ذا البحث إىل ايته 
ته، فهـم خـري مقـرر              كما نتقدم بالشكر إىل اللجنة املشرفة بأساتذا على هذا البحث ملناقش          

إىل كل هـؤالء جـزيل الشكـر و      . و باحث  و مناقش، وإىل كل من ساعدين من قريب أو بعيد            
  .  التقدير

 أن تكون هذه الدراسة املتواضعة فاحتة خري على النقد و اإلبـداع              – بإذن اهللا    –وأخريا نأمل   
ريقه حنو اإلفادة و اإلمتـاع تـنظريا           ولبنة أخرى تضاف إىل صرح النقد اجلزائري الذي أخذ يشق ط          

و تطبيقا واألكثر من ذلك هو إلقاء لفتة كرمية حول حق هذا املبدع الذي تنكّر له الزمن و النقـاد                      
  .    وكل ذلك بأمر اهللا فهو خري حافظا ، وما توفيقي إال به و هو املستعان 
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        الفـــــــــــصل األولالفـــــــــــصل األولالفـــــــــــصل األولالفـــــــــــصل األول
  

         الجزائريــــة الجزائريــــة الجزائريــــة الجزائريــــةمدخــل عام إلى الروايةمدخــل عام إلى الروايةمدخــل عام إلى الروايةمدخــل عام إلى الرواية               

  

  . نشأة الرواية اجلزائرية احلديــــثة-1      

  . الرواية املكتوبة باللغة العربيـة1-1              

  . الرواية املكتوبة باللغة الفرنسيـة1-2              

  .نظرة على حياته و مؤلــفاته:  حممد العايل عرعار-2    

  .ايل عرعار الروائيـة نظرات أولية يف أعمال حممد الع-3    

  .رواية الطمــوح : 3-1              

  .رواية البحث عن الوجه اآلخـر: 3-2              

 .رواية زمن القلـب : 3-3              
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  :نشأة الرواية اجلزائرية احلديثة -1

  :الرواية املكتوبة باللغة العربية : 1 -1
إذا كان النقاد يف املشرق العريب يتفقون أنّ الرواية العربية نشأت يف ظل عوامل وظـروف                
تدخل يف إطار ما مسي بالنهضة العربية و بالتايل فإا نتيجة هلا  وأا ال ختلو مـن تـأثري اآلداب                     

من التعـسف   " بية بعد إطّالع األدباء العرب عليها عن طريق الترمجة أو البعثات العلمية فإنه              الغر
القول إن الرواية العربية ولدت يف القرن العشرين أو اية القرن التاسع عشر من الشـي إذ أـا           

ية اجلزائريـة   هذا التأثري هو نفسه الذي نراه يف الروا        .1"نشأت يف تربة غنية بتقاليد أدبية عريقة        
احلديثة و اليت مل تكن مبعزل عن هذه الظروف وإن كانت ختتلف قليال عن مثيالا العربية فهـي                  

  .غري مفصولة عن حداثتها
 و إطاللة على ما عاشته اجلزائر من عمليات طمس للهوية و تشويه للثقافة و حمو للشخصية       

تأخر ظهور الرواية يف األدب اجلزائـري       يؤكد ما كان مع الرواية العربية و يدعمه ، وقد ارتبط            
 الذي سعى سعيا حثيثا      االستيطاين راحلديث ، وختلفها عن مواكبة القصة الغربية عموما باالستعما        

إىل هذا التدمري ، وفرضه للقهر و السحق و احلرمان خوفا من النهضة ، وقد بلغ به األمر إىل حد                    
ريها و حكاياا و شعرها الشعيب ، إضافة إىل حصر حماولة الوقوف حىت ضد الثقافة الشعبية بأساط

التعليم يف طبقة ضيقة ممثلة يف أتباع فرنسا ، وفرض الرقابة على النـوادي و الـصحف ، هـذه      
العوامل جمتمعة و غريها هي اليت أدت إىل ظهور الرواية اجلزائرية قياسا إىل فنون أدبية كالشعر أو                 

نواع األدبية ، ألن طبيعة الصراع السياسي و احلضاري الـذي      املقال و القصة باملعىن املعروف لأل     
يقتضي االنفعال يف النظرة والسرعة يف رد الفعل و عدم التأين يف التعبري             " عاشه الشعب اجلزائري    

عن املواقف و املشاعر و هي ظروف جعلت األديب مييل إىل القصيدة و األقصوصة اليت تعبر عن                 
   .2"تعبر عن موقف مدروس يف أبعاد أيديولوجية و فنية واضحة اللمحة العابرة أكثر مما 

  

                                                 
 18 ص 1984دراسة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ اهليئة املصرية العامة للكتاب .بناء الرواية :  سيزا  قاسم أمحد:1
 07 ص 1983الرواية العربية اجلزائرية احلديثة بني الواقعية و االلتزام ، الدار العربية للكتاب  ش و ن ت ط : مصايف حممد: 2
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 فظروف نشأة الرواية اجلزائرية غري مفصولة إذن عن هذه النشأة يف الوطن العريب كله ، مشرقه                     
و مغربه ، سواء يف نشأا األوىل املترددة أو يف انطالقتها الناضجة ، ومل تأت هذه النـشأة عمومـا                    

 الرواية األوروبية بأشكال خمتلفة و هي نشأة ختتلف ظروفها بطبيعة احلال مـن قطـر           مبعزل عن تأثري  
  1"عريب إىل آخر من دون أن نسهو عن جذورها املشتركة عربيا 

   فمن الطبيعي إذن أن تنشأ القصة الطويلة أوال مث بعد ذلك الرواية و تكاد جتمع كل  الدراسات   
ميد بن هدوقة هي االنطالقة و البداية الفعلية لرواية جزائريـة           أن رواية ريح اجلنوب لألديب عبد احل      

ولكن قبل  .ناضجة باللغة العربية ،كما كان الشأن بالنسبة لرواية زينب لألديب حممد حسني هيكل              
  ذلك ما هو املسار القصصي لألدب اجلزائري قبل بداية ابن هدوقة يف ريح اجلنوب؟ 

ن الرجوع إىل القصة بوجه عام و ليس حتديـدا الروايـة            لإلجابة عن هذا السؤال كان البد م      
 مصطفى و املسماة  األمريفكانت القصة الطويلة و احملاولة األوىل يف هذا اال حملمد بن إبراهيم املدعو              

وهي من   1977و قد حقّقها ابو قاسم سعد اهللا و نشرها سنة           " حكاية العشاق يف احلب و االشتياق     "
 وبعد ذلك ارتقت الرواية     2"جبوها و لغتها و شيوع الدارجة فيها        " ال شعبية   القصص اليت حتمل ظال   

غـادة أم   " إىل املستوى الفين حديثا ، شخصيات و صياغة و لغة ممثلة يف رواية أمحد رضا حوحـو                  
اليت رصد فيها معاناة املرأة العربية عامة و احلجازية خاصة و أهداها للمرأة اجلزائريـة الـيت         " القرى  

لعبـد ايـد   " الطالب املنكوب " ، مث تلتها رواية  1947ت ال تبتعد كثريا عنها وكان ذلك سنة    كان
وال ميكن عد هـاتني     . و اليت تصور حياة طالب بتونس يقع يف حب فتاة تونسية             1951الشافعي سنة   

أمشل يف الزمان   ألن الرواية أكثر تفصيال و أوسع نظرة و         ...إال قصتني مطولتني ليس غري      " احملاولتني  
 بتونس لنور الدين    1957 و من أمثلة القصة اليت سبقت الثورة أو أثناءها قصة احلريق سنة              3"و املكان   

                                                 
   1995 ماي  اجلزائرديوان املطبوعات اجلامعية.ث تارخيا و أنواعا و قضايا و أعالما   يف األدب اجلزائري احلدي-بن قينة عمر : 1

  195ص 
 197املرجع نفسه ص : 2
 117 ص 1983  اجلزائرالنثر اجلزائري احلديث املؤسسة الوطنية للكتاب: مصايف حممد : 3
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) غـادة أم القـرى   (  حملمد منيع مث رمانة للطاهر وطار و تتميز        1967بوجدرة ، وصوت الغرام سنة      
  1"أة الرواية اجلزائرية مبستوامها الفين السليم يف هذه الفترة املتقدمة من نش)رمانة(و

قدمنا بعض املالمح العامة فقط يف مسرية الرواية اجلزائرية قبل الثورة و أثناءها وفتـرة قـصرية                 
بعدها واليت تكون قد اتسمت ببعض الركود الفين ، وكانت هذه املرحلة مبثابة احملطة الـيت اسـتعاد                  

صارة إبداعهم ملرحلة أخرى ختتلـف متـام      األدباء من خالهلا أنفاسهم و بالتايل توجيه جهودهم و ع         
االختالف عما سبقتها يف ظل االستعمار البغيض ، مرحلة البناء و التشييد الوطين ،يف ظل احلرية  وقد 
استفاد هؤالء األدباء سواء ممن شاركوا يف الثورة أو من شب يف االستقالل من النتاجات القليلة لرضا                 

ت الرواية اجلزائرية احلديثة تواصال مع سابقاا سواء كانت قصة حوحو وغريه ، و تكون إذن قد ولد  
بدعـة  " قصرية أو طويلة أو رواية باملعىن املعروف ، وأنّ هذه االنتاجات القصصية اجلديدة ليـست                

تفردت ا الساحة األدبية اجلزائرية و إمنا نستطيع أن نؤكد من خالل األمثلة بأن موجة من هذا القبيل 
 مصر اية الستينيات حيث احتدم الصراع بعنف بني ممثلي القدمي و اجلديد خاصـة يف                قد ظهرت يف  

جمال القصة إذ ملعت أمساء شابة آنذاك من أمثال الغيطاين و حممد رجب واستطاعوا أن يثبتوا وجودهم        
  .2"أمام من سبقوهم من الرعيل األول من أمثال حيي حقي و جنيب حمفوظ

احثني اجلزائريني يرون بأن رواية ريح اجلنوب لعبد احلميد بن هدوقة تعترب             إالّ أن الكثري من الب    
حبق الرواية الفنية املكتملة اليت يؤرخ ا ملرحلة ما بعد الثورة و قد جاءت بعد عقـد تقريبـا مـن                     

يف فترة كان احلديث السياسي جاريا بشكل جدي عن الثورة الزراعية ، فأجنزها             " االستقالل الوطين   
 تزكية للخطاب السياسي الذي كان يلوح بآمال واسعة للخروج بـالريف مـن              1970 نوفمرب   5يف    

    .3"عزلته 
: ميكن إذن اعتبار هذه الرواية األوىل اليت تناولت حبق ناحية اجتماعية جزائريـة يف الـصميم                 

ـ            : الريف واملرأة    ا االجتماعيـة        قساوة الطبيعة و اآلمال العريضة للخروج من العزلة ، املرأة و حيا
و اجلو النفسي الذي تعيشه ، و قد حاول األدباء بعد بن هدوقة الغـزل علـى منـوال النـواحي                     
                                                 

  179يف األدب اجلزائري احلديث ص :  بن قينة عمر :1

  54 ص 1984  اجلزائراملؤسسة الوطنية للكتاب) .مقاالت نقدية ( ابة حلظة وعي الكت: بوشحيط حممد : 2
 198يف األدب اجلزائري احلديث ص : بن قينة عمر : 3
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القاص و الروائي املعاصر باشتداد شعوره إزاء املسرية الـيت          " االجتماعية واإليديولوجية و قد امتاز      
 1974سنة  " الالز  " أخرى و هي     وقد تلت بذلك هذه الرواية رواية        1"تسريها بالدنا منذ االستقالل     

ختطو خطوة متقدمة ذات اعتبار ، وهي تشمل مالمح من أشكال سلوك يف واقع " للطاهر وطّار لكي 
  وهي من الروايات اليت 2"الثورة اجلزائرية وواقع ما بعد االستقالل وما أفرزه الوضع من آفات خمتلفة        

  .... الفقر – االشتراكية –الشيوعية : حتفل كثريا بالناحية اإليديولوجية 
و الروايتان على اختالف مضموما االجتماعي و األيديولوجي ميكننـا اعتبارمهـا األرضـية              
الصحيحة لتأسيس و بداية رواية جزائرية باللغة العربية ، مث تلتها بعد ذلك الكـثري مـن الروايـات                

كتاب كعبد امللك مرتاض أو رشيد      للكاتبني عبد احلميد بن هدوقة أو الطاهر وطار أو لغريمها من ال           
  .بوجدرة ، أو حممد مصايف أو بوجادي عالوة ، أو عالوة وهيب ومن تالهم بعد ذلك من املبدعني 

  
  :الرواية املكتوية باللغة الفرنسية : 1-2

هكذا شاءت الظروف االستعمارية أن يكون هؤالء الكتاب مبدعون بغري اللغـة األم ، اللغـة                
البحث " رها االستعمار الفرنسي ، وهكذا عنون عبد الرمحن ياغي فصال من كتابه             العربية اليت حاص  

ملا حتدث عن طائفة من األدباء اجلزائريني الذين كتبوا الروايـة           " عن إيقاع جديد يف الرواية العربية       
.. ..أغلقت كل األبواب عليهم حىت ال يتصلوا جبذور تارخيية هـذه اللغـة              " باللغة الفرنسية عندما    

 و العطـاء    دوقطعت عنهم الرؤية حىت اليروا إالّ من خالل هذه اللغة جتارب االتـصال و االمتـدا               
ولكن الدهشة كانت عظيمة    ....احلضاري اليت تعاطتها مع احلركات اإلنسانية السابقة و املعاصرة هلا           

ـ       تقلت و متـددت  حني فوجئ الناس باختراق هذه اموعة من املبدعني تلك املسافة الواسعة اليت اس
يأخذ بيدها و يـنري هلـا الـدروب          ) الفريق  ( بينهم و بني جتارب أمتهم بفعل إغالق األبواب وإذا          

، من املالحظ أننا تعمدنا نقل هذه الفقرة الطويلة للناقد عندما رأينا أنه معجـب ـؤالء                 3"الوعرة  

                                                 
 119 ص  املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائرالنثر اجلزائري احلديث: مصايف حممد : 1

 220يف األدب اجلزائري احلديث ص : بن قينة عمر : 2
 106-105 ص ص 1999 بريوت ط الفارايبدار .البحث عن إيقاع جديد يف الرواية العربية : لرمحن  ياغي عبد ا:3
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يميلون كل امليل إىل تنـاول مـسائل        األدباء الذين رمبا حبكم ثقافتهم الفرنسية و لغتهم الفولتريية س         
احلضارة األوربية أو الفرنسية على األقل ، حىت ولو كان ذلك فعال فإم معذورون ، أما وإنّ هؤالء                  
صدت يف أعينهم الرؤية و يف أفواههم اللغة العربية فإن الدهشة كانت كبرية عندما أبدعوا فعال بلغة                 

لي الذي عاىن ويالت االستعمار فأخذوا بيده و سبحوا         ثقافتهم ، ولكن يف إطار ظروف بلدهم األص       
  .ضد التيار حىت وصلوا إىل بر األمان 

إم لفيف من األدباء املبدعني الذين محلوا مهوم اجلزائر وأحبوا شعبها و تعلقوا به ، و تأملوا ألمله 
ني االنتماء إىل الـشعب     أدركوا الواقع اجلزائري ، واهلوة العميقة و الفجوة الكبرية الفاصلة بينهم و ب            

الفرنسي و احلضارة األوروبية و الثقافة األجنبية ،أبوا إال أن ينتموا إىل الوسط الذي عاشوا فيه رغم                 
غربتهم الثقافية ، وإذا منفاهم يتحول إىل عطاء وزخم فكري لالتصال و اإلحبار بالقضايا ، وتبليـغ                 

وإذا مكاسبهم من هذه اللغة غري قليلـة        ."  األمة   األصوات ، فقد رحبوا مرتني ، رحبوا اللغة و رحبوا         
بل إن رحبهم يكاد يفوق خـسارم       ...ومكاسب قومهم و أمتهم و تارخيهم ليست قليلة كذلك          ...

 وقد اشتهر الكثري من هؤالء األدباء الذين اتسم إنتاجهم األديب بالواقعية النقدية هلمـوم اتمـع                 1"
وعه ، وصراعه ، ومعاناته وارتباطه بأرضه ، وكفاحه وأسـلوب           اجلزائري يف عاداته وتقاليده ، وج     

كاتب ياسني ، مولود فرعون ، مولود معمري ، حممد ديب ، مالك حـداد ،                : حياته ، ومن هؤالء     
  .آسيا جبار 

عن اتمع و ما حيلم به ، أوصـلوا األدب            هؤالء األدباء ، الذين استطاعوا أن يقدموا مسات       
: ، الشهرة اليت جعلت النقاد يف بداية االستقالل خيتلفون حول هوية هذا األدب              الفرنسي إىل الشهرة    

هل هو جزائري أم فرنسي ؟هل كاتب ياسني أديب فرنسي ؟ هل حممد ديب هو بلزاك  الثـاين يف                    
األدب الفرنسي بثالثيته ؟ هل هذا األدب وطين ، أم أجنيب ؟ بداية لإلجابة عن هذه التساؤالت البد                  

  .ع إىل األدباء أنفسهم ،ما هو رأيهم ؟ ما ردهم ؟ من الرجو
احلق إن هؤالء األدباء كانوا يشعرون بغربتهم اللغوية ، فمالك حداد يرى تلعثمه يف لغة الضاد                 

أنا أرطّن و ال أتكلـم       : " اليت ال يستطيع أن يتكلم ا ، بقي أمامه باب اللغة اليت أرادها االستعمار               

                                                 
 107:  السابق ص املرجع: 1
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جيب أن تفهمين جيـدا إذا            ...نين معقود اللسان ، أنا الذي أغين باللغة الفرنسية          إنّ يف لغيت لكنة ، إ     
   .1"ما كانت لغيت تثريك ، لقد أراد االستعمار ذلك ، لقد أراد االستعمار أن يكون عندي نقص 

أما عند كاتب ياسني فإن اللغة هي وسيلة تعبري فقط ، فال عيب أن يعبـر ـا الكاتـب ردا                     
ات والنوائب ، وعند األديب مولود معمري أن اللغة وعاء األفكار والعواطف فإذا كان هـذا                للعادي

رأي األدباء من معترف بالنقص ، ومن مدافع عن الوظيفة ، أو من مثمن للغة ، فإن النقاد اعترفـوا                    
دب باألدب  بانتمائه العريب و بروحه و قوميته العربية رغم ما يتشدق به الفرنسيون من إحلاق هذا األ               

عريب الروح ، جزائري " الفرنسي ويساوون بينه وبني أدب ألبريكامو مثال ، فهو على العكس عندهم    
  .2"الشخصية ، فرنسي اللغة 

  : ومن هذه الروايات 
 1970 النول و هي ثالثية حملمد ديب صدرت عن دار اهلالل يف سـنة               – الدار الكبرية    -احلريق   -1

  .ترمجة سامي الدرويب
قد تناول الكاتب يف الروايات الواقع االجتماعي ، بعادات و تقاليد سكانه يف الدار الكبرية ، أما                    و

النول فتناولت قطاعا أو شرحية من اتمع التلمساين إبان االستعمار و هم الصناع التقليديون للغـزل              
  .1952والنسيج و قد نشرت له أول رواية عام 

ة السمات ، فرنسية اللغة بطلها خالد بن طوبال الذي انقسم علـى      رواية عربي :  رصيف األزهار    -2
نفسه بني عشيقته الفرنسية و زوجته العربية تتغلب نزعة الوطن بعد فوات األوان ، روايـة ملالـك                  

  .حداد
  . وهي روايات ملولود فرعون 1957 ، الدروب الوعرة 1953، األرض والدم 1950ابن الفقري -3

اة الفالح الذي يكدح بسواعده دون أن حيصل على أدىن مقابل للحياة الكرميـة              تتناول ابن الفقري حي   
نظرا الستيالء الغزاة على أرضه مث تأيت رواية األرض و الدم  لتحوز جائزة األدب الشعيب يف فرنسا مث                   

  .ثالث رواياته و هي الدروب الوعرة و اليت تتناول النواحي االجتماعية و العقائدية 

                                                 
 88 ص 1967املكتبة العصرية بريوت –األدب اجلزائري املعاصر : خضر سعاد : 1

 . املقدمة 09 ص 1970 القاهرة   ترمجة سامي الدرويب دار اهلالل–  روايةالدار الكبرية : ديب حممد: 2
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إنتاج مولود فرعون ، ظهر يف نفس الفترة إبداع مولود معمري ممثال يف اهلضبة املنسية                                       إىل جانب -4
سبات العادل  (  تتناول الواقع القبائلي يف صراحة مع املستعمر الفرنسي ، مث روايته الثانية              1952  سنة  

تضان الشعب هلا ، مث تلتها الرواية الثالثة و هي أروع            ليكشف عن الوطنية و الثورة و اح       1956سنة  ) 
بعـد االسـتقالل      1965ما جسد إبداع مولود معمري و هي  األفيون و العصا و كان ذلك سـنة                 

وتكون القيمة الرفيعة ألعماله األدبية ، والفنية يف أن أدبه تكريس حلرية البـشر مجيعـا و دعـوة                   "
نسان و يشوه روحه و مقاومة استغالل اإلنـسان ألخيـه           لسعادم و نضال ضد كل ما يعذب اإل       

   .1" اإلنسان 
يسري يف عروقها دم بين هالل رمز القـوة و األرض           ... من هي جنمة يا ترى ؟ ظل الكاهنة          " -5

 تلك هي إذن رائعـة      2"الغاضبة اليت ميوت منها و هلا شباب اجلزائر احلانقة ، هي كل ذلك و أكثر                
إنّ جنمة قطعة من الشعر ، إا عملية خلق و إبـداع ، إنّ              " لتارخيية النضالية   كاتب ياسني الوطنية ا   

    .3"جنمة شاهد على حياة شعب كما جاء يف مقدمة النسخة الفرنسية 
، فكانت حبق الرواية اليت متثل عصر الرواية احلديثة يف تقنيـات            1956نشر كاتب ياسني هذه الرواية      

  .حلداثة الذي استفاده الكاتب من الثقافة الغربية تيار الوعي و ا: السرد األديب 
وخالصة القول أن األدب املكتوب بالفرنسية هو أدب جزائري صميم ، ألنه خلق من رحـم                
الوطن، محل مهومه ، وعذاباته ، ومل يقصر يف رسم صورة اإلرهـاب االسـتعماري ، وال يعـاب                   

، بل هذا ما يزيدهم فخرا، و اللغة اليت أفكارها          أصحابه على لغتهم ، فاللغة جمرد وعاء حلمل األفكار          
هي لغتهم   ولغة العامل ، هؤالء األدباء الذين استشهدوا حىت يف حيام مل يكونوا إال مـصورين يف                    

  .أدم عن إحساس و شعور و طين نبيل تصحبه قمة اإلمتاع األديب اليت خلّدت مآثره عرب الزمن 
  
  
  

                                                 
 136البحث عن إيقاع جديدة يف الرواية العربية ص : باغي عبد الرمحن : 1

 ) .الغالف  ( 1987ديوان املطبوعات اجلامعية –ترمجة حممد قوبعة.  روايةجنمة: كاتب ياسني : 2
 129البحث عن إيقاع جديدة يف الرواية العربية ص :  باغي عبد الرمحن :3
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   :                         على حياته و مؤلفاتهنظرة: حممــد العايل عرعار -2
عشرة ( يف عائلة ميسورة احلال متعددة األفراد        1946ولد حممد العايل عرعار مبدينة خنشلة سنة        

و هو الثاين من حيث الترتيب العائلي و رغم األمية اليت كان عليها أبـواه إالّ أن                 ) إخوة و أخوات    
قرآن، و أخواله متعلمون على ما كان التعليم سائرا عليه إبان ذلـك             جده ألمه كان شيخا مدرسا لل     

من دراسة للقرآن الكرمي و احلديث الشريف و بعض الدراسات          ) اية احلرب العاملية الثانية     ( العهد  
  .اللغوية 

زاول الكاتب تعليمه النظامي يف املدرسة االبتدائية و يف الكتاتيب و بدأت ميوله للغة العربيـة                
ضح رغم ما كانت ختضع له املدرسة النظامية من تعليم باللغة الفرنسية ، و سرعان ما انقطع عـن                   تت

الدراسة النظامية، و التحق باملدرسة احلرة التابعة جلمعية العلماء املسلمني خبنشلة و نـال الـشهادة                
شهادة البكالوريا الـيت    االبتدائية ليلتحق مبعهد ابن باديس بقسنطينة مث ثانوية ابن باديس، و نال منها              

ملواصلة التعليم اجلـامعي    ) أواخر الستينات   ( كان ذلك إبان االستقالل     .أهلته لالنتقال إىل العاصمة     
فانتسب لكلية احلقوق مث انقطع عن الدراسة بالكلية ليدخل يف تربص خـاص مبـوظفي الـشباب                         

باب و الرياضة و هو حاليا بوزارة الـشباب                        و الرياضة   وانضم إىل سلك املربني العاملني بقطاع الش          
   .1.و الرياضة 

كان عرعار مياال إىل الكتابة و التأليف منذ املرحلة الثانوية و قد ظهر هذا امليل يف القصة أساسا                  
" زلـة وتعزيـة     " أواخر الستينيات من خالل مراسالته جلريدة الشعب فكانت القصة األوىل بعنوان            

صـاحب العمـدة    " مث دراسات أدبية منها ما كان على شكل ترمجة          " التضحية  " عنوان  وأخرى ب 
أما يف جمال الرواية فكانت     " .الذكر و األنثى    : " ودراسة عن كتاب مساه      –عن ابن رشيق    " وعمدته  

الـيت   الرواية   1972مث تلتها سنة    " غروب و شروق    " احملاولة األوىل و اليت مل يكتب هلا النشر بعنوان          
وقد كان الكاتب متأثرا يف أدبه ببعض األمساء ككاتب ياسني يف رواية            " ما ال تذروه الرياح     " طبعت  

  .جنمة و حممد ديب يف روايته احلريق و النول و مولود فرعون يف روايته  ابن الفقري 

                                                 
كلية اآلداب و اللغات جامعة : مذكرة لنيل شهادة ليسانس أدب : دراسة حتليلية " ماال تذروه الرياح  : " د  بوسعيد ميلو:1

  حوار أجراه الطالب مع الكاتب 6إىل 3 ص 2004منتوري قسنطينة سنة 
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  . و أعماله املنشورة هي أربع روايات و جمموعة قصصية واحدة 
  .ماال تذروه الرياح-
  .الطموح -
  .البحث عن الوجه اآلخر-
  .زمن القلب -
  جمموعة قصصية :  احلامل -

 و هي السنة اليت نـشر  1986انقطع الكاتب عن التأليف الروائي زهاء مخسة عشر عاما أي منذ     
  : فيها روايته زمن القلب مث عاد إىل التأليف مرة أخرى فكانت اإلبداعات التالية دون نشر 

   : اموعــات القصصية
  األرواح الشاعرة -
  تطلعات كذوبة -

  :الروايـــات
  .النفوس اجلائعة -
  سباق اد -
  آمال زائفة -
  رحلة حنو البداية-
  بصدر مفتوح-

و الكاتب يتطلع بشغف إىل نشر إنتاجه إذا كانت الفرص مواتية لذلك، أطـال اهللا يف عمـر                  
  . ائرية ألقا و رونقا كاتبنا  ومزيدا من اإلبداع الذي يضفي على املكتبة اجلز

  
  : نظرات أولية يف أعمال حممد العايل الروائية -3

  :الطمـــوح:  3-1
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قسم الكاتب حممد العايل عرعار روايته الطموح إىل ثالثة أقسام و تسعة فصول ،احتوى القسم               
حتوى األول ثالثة فصول ، والقسم الثاين وهو أطول األقسام مخسة فصول و القسم الثالث و األخري ا        

  .فصال واحدا و هو أقصرها
 صفحة من القطع املتوسط عن الـشركة الوطنيـة للنـشر                    424و قد صدرت هذه الرواية يف       

 و لذلك تعد من بني الروايات األوىل يف األدب الروائي اجلزائري باللغة العربيـة                1978و التوزيع سنة    
و تعترب روايته الطموح من الروايات اليت       . لرياحدون أن نضع يف احلسبان روايته السابقة ماال تذروه ا         

حتشد فيها الكثري من الشخصيات و األحداث اليت تزيد من صعوبة قراءا و اإلملام مبراحلها و لذلك                 
اقترح الناقد حممد مصايف تقسيمها إىل عدة روايات ألن كل موضوع كبري فيها يصلح أن يكـون                 

 شيء إذا ما صارحناه بأن الطموح ليست روايـة واحـدة يف             وقد ال نظلم حممدا عرعارا يف     " رواية  
 و هذا ما جعل الكاتب ينحو إىل تعظيم هذه األحداث و تقسيمها إىل أقـسام و فـصول                   1"الواقع  

  : نستطيع أن نلخصها يف ما يلي 
تطرق الكاتب يف القسم األول من هذه الرواية إىل حياة الشخصية خليفة شابا و هو يتجـول                 

وجهه حىت قادته املسرية إىل بيت أستاذه سليمان الذي استقبله مع زوجته ، وكان ذلـك               هائما على   
اللقاء مناسبة لعرض الكثري من آرائه و مواقفه حول الناس و احلياة مث ال يلبث أن يعود بنا إىل طفولته                    

ا ، وما خلفه    القاسية  وما القاه من أبيه و تسلطه عليه و على والدته و معاناما معا جسديا و نفسي                 
ورجعة أخرى إىل املاضي البعيد يسترجع مع زوج والدته حممد كل ذلك و الولـد               .  ذلك يف نفسه  

يسمع عن طريق سرد والدته مرة أو واقعيا مع أبيه و هو طفل صغري مرة أخرى ال يستطيع أن يفعل                    
 2"  خـاص أسـود  فتكونت لديه عقد نفسية متعبة جعلته ال يرى الناس إال من خالل منظار   " شيئا  

ففقد الثقة جبميع الناس إال بوالدته و هذا ما جعله ال يتقبل حب طيبة عندما يلتقي ا يف اجلامعة رغم                    
مـربزا آراءه   ) اإلنسان سيد كونه    ( ما حازت من مجال و اكتفى بعرض مسودة الكتاب الذي ألفه            

                                                 
    الدار العربية - وزيع اجلزائرالشركة الوطنية للنشر و الت: الرواية اجلزائرية احلديثة بني الواقعية و االلتزام : مصايف حممد : 1

 242 ص 1983 ط  تونسللكتاب                             
      حبث يف األصول التارخيية و اجلمالية للرواية اجلزائرية  املؤسسة الوطنية : اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر : واسيين األعرج : 2

  431  ص 1986 ط ائر اجلز                             للكتاب
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 احلقيقي ، وهذا هو الـشيء       حول الكون واحلياة ما جعلنا نرى أن ذلك قناع خيتفي وراءه الكاتب           
اجلوهري الذي يفرق بني حممد عرعار و باقي الكتاب اجلزائريني ، هذا معظم الذي ينفرد به إذ أنـه                   

كان من املعروف أن معظم القصاص يعاجلون يف روايام و قصصهم موضـوع الثـورة اجلزائريـة                       
فإن مما ال شك فيه     ...لثورة أو الثورة الزراعية     و فلسفتها أو اآلثار االجتماعية و النفسية املترتبة عن ا         

   .1أن حممد عرعار ينتهج اجتاها آخر يبعد كل البعد عن احملاور السابقة 
فتناول فيه الكاتب خليفة و هو مناضل يلتحق باجلبل أين عاش الرجـال عاصـفة             : أما القسم الثاين    

اد و اليت استطاعت أن تأخـذ بلبـه         طبيعية هوجاء جعلها الكاتب سببا يف لقاء البطل بشخصية سع         
وتسيطر على شغاف قلبه على عكس طيبة و قد جعل الكاتب الظروف ختتلف واملكان يتغري و قـد                  

  .كانت قبل ذلك التجربة األوىل يف حياته 
ال يكتفي الكاتب من االرتداد إذ يعود بالراوي أيضا على لسان خليفة إىل استحضار عمليـة                

فراره إىل اجلبل مع والدته مبساعدة الرجل الذي قتله هو نفسه يف اجلبل عندما              مشاركته يف قتل أبيه و      
سيطرت عليه الظنون بأن هذا أيضا قد شاركه يف حب أمه حىت إنه استساغ لفظ اللقيط الذي كان                  
أبوه يشتمه به يف كل حني ، مث اإلطالع على السر الكبري الذي كان يشك فيه قبل ذلـك و هـو                      

صطفى بعزمه على االنتقام من هؤالء املعتدين على زوجته ، وبالفعل فإنه انتقل من              اعتراف اجلندي م  
مرحلة التهديد و العزم إىل مرحلة االنتقام بعد أن وشي بأصحابه للمستعمر الذي ألقى عليهم القبض                
مجيعا  إذ يذحبون أمام عينيه كاألغنام ومل ينج منهم إال خليفة و سعاد بعـد أن تـدخل مـصطفى                     

اذمها من خمالب املستعمر، ألنه يعلم أن ال ضلع هلما يف قتل زوجته ، فانسحب االثنان بعيـدا يف                   إلنق
 و كان هلما ذلك     2) الزواج دون شاهد لتأسيس بيت بعيدا عن البشر         ( أطراف الغابة عازمني على     

         إىل أن هجم عليهما بعض اللصوص الذين قتلوا سعاد ، وجنـا هـو بأعجوبـة فوقـع يف قبـضة                        
على أنّ أمه الزالت حية و قد       ) يوسف  ( الفرنسيني فزج به يف السجن و هناك أطلعه أحد املساجني           

                                                 
 241الرواية اجلزائرية بني الواقعية و االلتزام ص : مصايف حممد : 1

 301ص  : 1978.  رواية الشركة الوطنية للنشر و التوزيع اجلزائرالطموح:  عرعار حممد العايل :2
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جنت هي أيضا من جمزرة ارتكبها املستعمرون و أخربه بأا ستزوره يف السجن قريبا ، فزارته و اطلعا                  
  .على أحوال بعضهما و تأكدا من حسن حظهما يف النجاة من املستعمرين 

 يف القسم الثالث الذي حيتوي فصال واحدا و هو الفصل التاسع و االخري يستيقظ خليفة على                 و
واقع جديد كل اجلدة و هو الواقع احلايل و االخري يف حياته و هو وجوده يف املستشفى بعد أن كان                    

 باملوت    قد تعرض إىل اعتداء من طرف جمهولني االوا عليه ضربا على رأسه ، مما جعله حمكوما عليه                
هذا ما قرره األطباء ، فيعاين من غيبوبة و يهرع إليه أستاذه و صديقته طيبة ، و لكن ذلك لن جيدي                     

خرج من احلجرة البيضاء من املستشفى املدين الكبري ، املشيد يف الغابة اخلضراء             . "إىل إن حانت ميتته   
اء املزدانة بالنجوم املتأللئة و غادرت      الوافرة الظالل ثالثة أشباح بيضاء ، نقية ، مست إىل آفاق السم           

 هكذا قضى خليفة حنبه ، هذه 1" إىل األبد هذه األرض اليت تزحف احلياة على سطحها مثل السلحفاة
الشخصية اليت سيطرت عليها فكرة الضياع يف مجيع فصوهلا نتيجة أفكارها إزاء اتمـع و األفـراد                 

   2" كره كما حياول الكاتب اقناعنا بذلك واحلياة ، وكان ذلك ضحية طموحاته و حرية ف
  :البحث عن الوجه اآلخر: 3-2  

الرواية الثانية بعد الطموح ، رواية البحث عن الوجه اآلخر صدرت عن الشركة الوطنية للنشر               
 10 إىل   1 صفحة من القطع املتوسط قسمها الكاتب إىل أرقام من           96 يف   1980و التوزيع اجلزائر سنة     

 البحث عن احلقائق ، حقيقة اإلنسان،    الكون ، احلياة املوت ، الـدول ، الـدين                     موضوعها العام 
  .األنبياء، العباقرة ، احلقيقة كل احلقيقة 

ففي القسم األول يقتحم الرجل الغريب على البطل الراوي خلوته يف بيته ، فيـستغرب هـذا                 
زم على التأكد إال أن الـربق أضـاء         األخري من أنه يعرفه منذ أمد بعيد ، مل يتقبل الراوي ذلك و ع             

أما يف القسم الثاين ، فريتد الراوي       .احلجرة فأضحت ارا ، ال أحد فيها، عارية إال من أثاثها القليل             
إىل املاضي ليحدثنا عن طفولته البائسة ، حياة فقرية مع ذويه ، حريته يف اجنذابه إىل والدتـه و أبيـه                     

      هذا االجنذاب احملري ، ليبحث عن حقيقة ذلك ، مع علمه بأنـه              املريض ، ال يستطيع التأكد من سر 
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 و نفس الشيء بالنسبة لآلخرين إال أنه ال يرغب          1"جسما ماصا جيتذب و يبتلع بنهم شديد        "أصبح  
 هـو   2"عبارة عن لوحات فقدت مضموا فتالشت أجزاء دون وحدة ومن غري اتساق           " فيهم ألم   

إذن هي احلقيقة اجلزئية ملخصا إياها يف نفسه هو قائال          . كنها صعبة الوحيد الذي يعرف احلقيقة ، ول     
ليـصل إىل أن     4"إىل األنبيـاء و العبـاقرة       " و ما عداه فهو هراء ، إلّا أنه اجنـذب            3"احلقيقة أنا   " 

  .تقاسيمهم واحدة هي تقاسيمه هو ،إذن فهو نيب عبقري ، جوهر واحد 
 تأكيد مركزيته و أمهيته من جهة و عدم توازنه من جهة و يف القسم الثالث ينتقل الراوي بنا إىل     

 فيضا من النور بداخل احلجرة اليت تتسع و تتسع          – وهو عائد من العمل إىل بيته        –أخرى ، إذ يرى     
ما دوره هو من كل ذلك ؟ .لتأخذ شكل الكواكب و الشهب و النيازك و هي آخذة مسارات دقيقة    

ه األجرام فعادت الغرفة إىل طبيعتها اجلغرافيـة فـيحس بـالنوم        مث أفلت هذ  .ال شك أنه ميثل البؤرة      
  .وينام 

تأخذ منه األحالم كل مأخذ ، و يطلب إليه هاتف أن ينهض فينهض إلشعال النور وتذكر أن                 
 إذ  5الكهرباء غري موصولة ،فيعود إىل أوهامه و قدرته على اخليال ليتصور أنه أمام جمموعة من النساء                 

وع أمره إلًا واحدة تتمنع عليه و حيس أا تتالشى و يف غمرة ذلك يتـذكر حمدثـة                  يكن مجيعهن ط  
اهلاتف ليتوصل إىل نتيجتني غريبتني متثالن احلقيقة اجلزئية أيضا و مها أن املرأة املغلولـة يف الـستار                    

رأتني مـع البطـل   واملرأة اليت كلمته يف اهلاتف مها امرأة واحدة ، وأما النتيجة الثانية هي أن هاتني امل         
ميثلون تطابقا تاما و احلقيقة هي أنه هو نفسه الذي ميثل األدوار و ال وجود هلذه الشخصيات و لذلك    

  .صمم على كشف احلقيقة الحقا 
) حاملا أو مـستيقظا     ( ينتقل الراوي إىل عامل ما قبل الوالدة ، ومن فراشه           : ويف القسم الرابع    

، مل يفهم ، غري أنه قد أشري إليه باخلروج منذ األزل لـذلك احـتج                تشري إليه امرأة بيدها للخروج      
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بالصراخ والبكاء وهكذا ميضي يف تصوراته مذبذبا بني األحالم حينا و بني اليقظة أحيانـا أخـرى                  
صورة املرأة اليت رآها ، اجلسم الشفاف الذي ينحين ، ميد له يدا ، يزجره عن النوم ، يفـتح عينيـه                      

  . عند أقدام سريره ، ال أحد يف الغرفة  ليجد نفسه ساقطا 
يف القسم املوايل اخلامس يالحظ بطل الرواية أن شخصا غريبا يتبعه كظله منذ أيام ، هل هـو                  
لص ؟ جار من اجلريان ؟ أم جمرد شخص يتوهم أنه يتبعه فقط؟ كانت بداية التعارف بينهما إشـعال                   

ر سبيل ،  فدعاه إىل املبيت عنده ، فلىب الرجل           سيجارة ، ومن مجلة ما عرف عن هذا الغريب أنه عاب          
الغريب الدعوة ، ويف قرارة نفس الراوي أن يأنس به ألنه مر بأيام عصيبة ، فريى أثناء وصوهلما إىل                   

بيت معمور باألهل واخلالن ، قهقهات ، ثرثرة ،عرس ، رحب بـه                 : البيت كأنه دخله ألول وهلة      
غبة البطل أن يطرح بعض األفكار على الضيف اهول ، الذي يعده            وكانت ر : و تناوال معا الطعام     

  .بسرد حكايته
يعود الراوي من عمله لرؤية الضيف و حمادثته ، تناوال العشاء ، وبدا له أنه              : يف القسم السادس    

ال حلية فيه ، مها وجهان لذات واحدة ، الفرق الوحيـد            : يتحول إىل مكانه  وأخذ يتحسس وجهه        
 و ببعض املودة أيـضا ،مث شـيئا   معدت أشعر باالنسجا" إما ينطبقان إذ يقول     : و اللحية   بينهما ه 

   .1"فشيئا بدأت أعتقد يف أقدمية معرفتنا 
ويف القسم السابع يتحقق هذا التطابق بني شخصييت الراوي و الرجل الغريب الذي يعيش نفس               

اء ويتوقع األشياء قبل حـدوثها ، تتوسـع         األحداث و نفس األفكار و املشاعر يتوق إىل حياة األنبي         
مداركه حملاولة الوصول إىل اليقني عن طريق البحث عن احلقائق كاجلنس الذي  حيقق غاية التكـاثر                   

   ومع ذلك فهو ضروري ، انقطع عن الدراسة ، ودخل العمل               2" عمال على حتقيق ناموس احلياة      " 
طع للتأمل و الفلسفة لتشرق له احلقيقة مث ختور عزميتـه           ويف الوحدة وجد املتعة، ودرس األديان و انق       

  .فيغدوا أجوفا خاويا 
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أثناء عودته من العمل ، يطّلع الراوي البطل إىل وجه ضيفه فيجده حمملقا ينم              : يف القسم الثامن    
تصورت أول األمر أين أنظر إىل نفسي يف املرآة لشدة          " عن األسى ، تفحصه جيدا فرآه منطبقا عليه         

 فطلب من الراوي إن كان يرغب يف مساع بقية قصته فأجابه بنعم و كأنه               1"به بيين و بني الرجل      الش
يسرد قصته هو ، و يف كل موضوع يبدي آراءه ، كأنه يقرر و يثبت ، كحديثه عن احلـب الـذي        

 و املرأة هي هي سواء كانت       2يرتبه يف أسفل الدرجات وهو عند الصوفيني خداع و تكذيب للنفس            
  ، احلياة و املوت ، مل ميت مع أنه مل يكن حيا ، تناقض صارخ جيب أن حيل إذا                     3ردة أو جمموعة    منف

  .ما أراد اإلنسان حريته 
فضل الراوي يف البداية االستماع، إلّا أنه أصيب بالغثيان، صرخ يف وجهه، وقرر أن يطرده من بيتـه                  

  .فطرده
على نفسيته أياما     ) الرجل الغريب   (  ضيفه   يوضح الراوي مدى تأثري أفكار    : يف القسم التاسع    

حياول أن يلهي نفسه بفتاة اهلاتف ، ولكنه ال يعرف هلا وجها أو ملمحا أو امسـا ، فـال يـستطيع                      
كطفل صغري يتلهى مبداعبـة    "االتصال ا ، ويشبع نزوته مع فتاة أخرى ويعود إىل بيته نشوان مثال ،               

   .4"رى ؟ أعضائه  و أخذ يفكر أين هو اآلن يا ت
وأثناء تساؤالته دوى الرعد و أومض الربق فرآها حسناء فاتنة، انبهر جلماهلا سأهلا من تكون ؟                
فلم يأبه به الطيف ، تقدم خطوة حنوه ، وإذا به أمام الرجل الغريب الذي ادعى أنه جاء بناء علـى                     

ومل يزد هـو علـى أن       طلبه  إلّا أن الراوي ضجر منه و أفهمه بأنه مل يكن سوى صدى ألفكاره ،                 
  .شوش عليه مداركه ، فقفز يريد أن يفض عنه حجابه و لكنه مل جيد شيئا غري قهقهات عالية 

  
يف القسم األخري من هذه الرواية رفع الراوي دعوى قضائية ضد الرجل الغريب             : القسم العاشر   

، ولكنه قـرر املكـوث       أو الشبح ، وحبث املعنيون باألمر و مل جيدوا شيئا ، فنصحوه ببيع السكن               
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ومنذئذ مل يتردد عليه ، فاشتهى العزلة متطلعا إىل السماء علّها ترعد ليعرف السر الكامن ، الوجـه                  
اآلخر  وجه احلسناء ، وجه فتاة األثري ، وجه الرجل الغريب و مل يطق املكوث ، فراح يبحث عازما                    

    1" كله و الوصول إليها و لو تطلب ذلك العمر" على معرفة احلقيقة 
  : زمن القلب :3-3

 عن املؤسسة الوطنية للكتاب و هي آخـر إنتـاج مطبـوع             1984صدرت هذه الرواية سنة       
  . من القطع املتوسط 139للكاتب ، حتتوي ستة فصول ، عدد صفحاا 

يبدأ هذا الفصل بعودة جمموعة من جنود جيش التحرير من عملية فدائيـة ، بقلـب                : الفصل األول   
وبعد رجعة إىل الوراء يـستعيد      .  االوراس حيث أمرم القيادة بتخريب معسكر العدو         إحدى مدن 

كل املواقف اليت مروا ا قبل ذلك أي التحضريات املختلفة و األحـداث قبـل               ) الطبيب  ( الراوي  
ة االستطالع ، املرور أمام معسكر العدو ، التفتيش ، رؤية األب مث الكاهن            : اهلجوم على هذا املركز     

أثناء ذلك التفتيش ، اخلوف، التصورات املختلفة اليت تأخذ منه كل مأخذ ، عودته إىل مقر القيـادة                  
عزم ااهدين على الثأر ، ويف هذه األثناء يركز الراوي كثريا على معسكر العدو ، كيف كان يعرفه                  

 ، ويف هـذه األثنـاء   ماضيا ؟ ما هو عليه حاضرا ؟ يهجمون عليه ، يتم تلغيم مركز الذخرية احلربية      
إنسان يشرف على املوت ، ميوت ، يلقى على فراش فيقوم الطبيب بـإجراء              : تتراءى له رؤيا أخرى     

توقف كل شـيء الزمـان       " عملية جراحية ، يستطيع بواسطتها أن يعيد إليه احلياة و ينشد اخللود             
 قصري جدا   ملـح مـن         قتبط كم استغرق املوقف ، و     ضال يدري بال   2" واملكان و احلياة و املوت      

 الروحي ، إىل األضواء الكاشفة وطلقـات        رالبصر ، أعاده القائد إىل رشده ، انتبه من هذا االنصها          
و ظلـت املدينـة صـامتة صـمت املـوتى                            " الرصاص ، البـد مـن اإلسـراع يف اخلـروج            

ما سـر ذلـك     : اوي إىل التفكري      و يف غمرة االنفجار ، يعود الطبيب الر         3"حمبوسة األنفاس تترقب  
التجلي ؟ أبوه ، الكاهنة ، العملية اجلراحية ، ملاذا الكاهنة بالذات ؟ جيد اجلواب لتجلي والده بسبب                  
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االشتياق له ، وجيد تفسريا للعملية اجلراحية بعودته إىل صباه عندما دهس كلبه و مات وهو ال يدري                  
ب علّه يعيد به احلياة للموتى كما هو حيلم ، و لكـن  ما يفعل فيتحسر على ذلك ، ويقرر دراسة الط    

     1" هو عمل أو إجراء خاص فوق طاقة البشر " ال جيد تفسريا لظهور الكاهنة ، يقول 
بعد أن توىف الرجل اجلريح يف صدره ، وأثناء دفنه تراءى للطبيب أنه يـستوي               : الفصل الثاين   

ليت يسترجع تارخيها كما روي له ، ويف هذا الفـصل           بأعجوبة قائما مث بوجه آخر تظهر له الكاهنة ا        
من شريفات القوم ، تزوجت بزعيم القبيلة ، محلت منه ،أنه           : يعود بنا إىل والدا فيستعرض ماضيها       

يتمىن ذكرا يرثه كما ورث هو الزعامة عن أبيه ، كان حييط زوجته بكثري من احلنان و العطف ، إال                    
ية هي أثرة من الزوج على ابنه و ليس عليها ، أو بسبب ما تظنـه أنّ                 أن الزوجة تعتقد أن تلك العنا     

ذلك الغريب هو الذي اغتصبها عن طريق زوجها ، وكانت املفاجأة أا وضعت بنتا و ليس ولـدا                  
حاول زوجها التخفيف عنها ، ولكنها تعـرف أن         .فحملت هلا حقدا كبريا ، وركنت إىل االنزواء         

ل إثبات البنت له و الزوج يريد ذكرا بعدها ، ويبقى الزوج حماورا زوجته  الرجل الغريب املتصور حياو 
والرجل املتصور يعاكسه و هي بينهما حائرة مضطربة ، ليؤكد هلا هذا الشبح اللغز مبا ال يدع جمـاال     

كل ما ينبض و حييا     : "للشك أن زوجها لن ينجب مرة أخرى و إمنا استعمله فقط ملضاجعتها قائال              
معىن هـذا أين    ...أنا حلظة إدراك واعية تسامر الكون       ..أنا دوما معك ، أرعى ابنيت       ..به  فيك أحس   

 هذا الوجود ال يكون إال عن طريق الوارث الشرعي رغم أنوثته و هو الكاهنة               2"أريد وجودا خالدا    
سأجعلها تعرف كل شيء، سأجعلها تتغلب علـى ظـريف          : " اليت ستتصف بقدرات معجزة قائال      

إذا نظرت عرفت ما يدور يف األذهان ،و إذا ما تصنتت مسعت ما يـدور خلـف                 ..و املكان   الزمان  
  .  إا الكاهنة سر تسميتها ، وسبب قدرا و زعامتها 3"اجلدران 

شبت الكاهنة ، وأصبحت مصدر قلق لوالدها ، فهو ال يعرف أهي بنت أم ولد ؟ جيدها دوما                  
 ليس البنت و إمنا إجناب ولد يشرفه ، فطرحت عليه إعادة    مع الذكور ، الزوجة تعرف مصدر القلق ،       

الزواج من امرأة أكثر من زياراا ، لقد أبدى الزوج صراحة إعادة الزواج ، فهو حيبـها و لكنـها                    
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أصبحت الكاهنة مضرب األمثال يف الشجاعة      .عاجزة على أن تلد له ذكرا خيلفه ، وحدثت القطيعة           
ها من حني آلخر عكر صفو حياا ، إنه يطلب منها االسـتعداد               و احلسن ، ولكن طارقا يدق صدر      

و األهبة و يزداد خفقان صدرها ، و يف كل مرة تصاب بالغثيان و يصفر وجهها ، ويلـف عيوـا             
الضباب و تتراءى هلا صور شىت من الرعب و البطش و األشالء و دق األعناق و الـدماء ، صـور                     

 و يف يوم من أيام احلصاد احلارة تطلب منها والدا إحضار املاء   .معارك، و فرسان ، و برق ، و رعد        
من البئر ااور ، وحتدث املكاشفة ، ترى وجهها على صفحة املاء مقترنة بوجه شـاب ، يـذوب                   

وجهها ويبقى اآلخر على حاله ، تكاد الفتاة وي يف البئر ، وتدركها األم لتسأهلا فتجيب الكاهنـة                   
   .1" اجلب ، رأسه أو رأسي سيسقط رأس يف هذا"

بنوع من املفاجأة وأثناء نومه يرفع الطبيب رأسه ، و هو يعاجل جرحا يف رأسها               : الفصل الثالث   
إا الكاهنة ، ونظرا حلسنها و سرها يصرح هلا و كأنه يف حلم ،فترشده أنه فعـال نـائم                    : ليعرفها  

 مث تعود شيئا فشيئا لتخربه أنه على مسري يوم          وتوقظه  ليمارس مهمته ، فتتالشى أمامه يف ملح البصر ،          
:   توجد قرية ستتعرض إىل تدمري كلي من طرف الطغاة إن مل يسرعوا لنجدا ، مث تصف له القريـة                  

السكان يهبون ، يفتشون عما ميكن أن يـشكل سـالحا           "إا ترى كل شيء حيدث أمام ناظريها          
 يتغري املكان 2..."ات ، األرجل الغليظة ترفس األرض يدافعون به عن أنفسهم ، النساء يولولن مهلوع       

  سأل العرائس ما هذا ؟"ليجد نفسه أمام البحر ، تأخذه النسوة إىل أعماقه لينفتح له القصر  
  هذا عاملنا  -
  أي عامل هو ؟ -

 هو العامل اآلخر  -

 ما معىن هذا ؟ -

 3"اعـة مكيفـة   ودون أن يدرك كيف ، وجد الطبيب نفسه يف أحضان ق. ستفهم   بعد حني     -
ليقابل امرأة تطلب منه اجللوس ، تنتظره منذ زمن بعيد ، موغل يف القدم ، إا حتبـه يتأملـها                    
                                                 

 61ص :  السابق املصدر:1
 70ص :  نفسه املصدر: 2
 73ص  :السابقاملصدر : 3
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أرضا مسطحة ، جباال ضخمة ، خيوال تـركض   نـساء             : الطبيب ، لريى من خالل عينيها       
لبة منه  مفزوعات ، يتكرر السيناريو األول ، عليه أن يقوم بدوره ، البد أن يرد كيد األعداء طا                

أن مينحها احلياة ، يستفيق الطبيب ، و يف ظالم الليل يتلمس طريقه حنو القائد يترجاه أن يسرعوا         
القائد ال يفهم مما يقول شيئا ، يطلب منه أن يروي له ما يريده ، خيـربه بقـصة                   .لنجدة القرية   

  .  الكاهنة 
دون إىل القرية قبل مغيب الشمس   تتحقق رؤيا الطبيب هذه املرة ، إذ يصل ااه      : الفصل الرابع   

لقد تأخروا كثريا ، قضي األمر ، نسفت القرية ليلة البارحة ، دمرت عن آخرها ، عـوجل املرضـى                     
 راح يتأمل   1" اآلن أخذت أتذكر كل شيئ      ...هذه هي القرية    "ودفن األموات ، أدرك الطبيب أن         

صفحة املاء ، فالح له وجه شاحب ، خاف         قبة السماء ، شاردا حىت وصل إىل البئر املهجور ، رأى            
من هذه األشباح ، فتجنب النظر و تنقل بني احلشائش ، ركل دلوا مملوءا باملاء الذي انساب فشكل                  
هيئة هالمية الح من خالله وجه رقيق املالمح يرنو إىل الطبيب ، وجه امرأة ، خاف منها أول األمر                   

  منذ زمن قدمي ؟أتعرف أننا نتعارف " مث دنا منها ، حدثته 
  أي زمن قدمي هذا ؟ -
  زمن القلب -

دقات قلبها ،اعتيادها على هذه املواقـف و قـد          :  أعادت عليه قصتها مع أهلها       2..." ال أفهم    -
عرفت سر هذه الدقات غري أا تريد العودة إىل حياا الطبيعية األوىل ، وال يتحقق ذلك من خالل                  

حماربون  : أحس الراوي بذلك و راح يتأمل مشاهد غريبة أمامه الطبيب ، تتالشى الكاهنة يف ثوان ،    
خيول تنغزر سنابكها مث تنسحب بسهولة ، سحب ، أتربة ، جثث عفنة،  نريان ، أناس يندفعون إىل          

ينفث قوة عجيبة ، مجيل     " يلوح له وجه الكاهنة من حني إىل آخر مث صورة شاب            ...هدف غامض   
 يتقدم من الكاهنة    3" قيق ، معصوب الرأس بشاش أبيض ملفوف        التقاسيم ، مزين بشارب أسود ر     

حماوال التهامها مرات ليتوصل أخريا إىل إذابتها يف فمه الرهيب ، تطلب النجدة من الطبيب الـذي                 
                                                 

  92ص :   نفسهاملصدر: 1
 100ص  :   نفسهاملصدر: 2
 103ص  :  السابق املصدر:3
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يشاهدها مشدوها مث يليب نداءها ، تقدم ،اندفع ، وقع على األرض ، فأحدث الدلو فرقعات خفيفة                 
اب من الدلو ، عاد إىل القرية فوجد القائد مع جنوده طالبا التحرك لاللتحاق      فتذكر البئر و املاء املنس    

  .بالقيادة العامة 
تعود الكاهنة يف هذا الفصل لرواية و استرجاع األيام األخرية من حياة أمهـا              : الفصل اخلامس   

يـه ألنـه    اليت كانت يف مرضها ، حينا ، وواعية أحيانا بأمر زوجها الذي يريد الزواج ، فتقسو عل                
الكاهنة أشفقت على أبيها ، وترجتـه أن يتـزوج               .يترقب موا يف كل حني ، إىل أن ماتت أخريا           

ملكه يلوح أمامـه     و لكنه أىب يف أول األمر مث بعد ذلك تزوج و لكنه مل ينجب ، وبدأ شبح زوال                 
 العرش بالفعـل بعـد      ما املانع من أن تعتلي عرش الزعامة ؟ و آل إليها          : طرقت بال الكاهنة فكرة     .

خاضـت املعـارك    . موت أبيها  وقادت شعبها إىل النصر ، إىل أن يدق صدرها معلنا مكروها ما                
وعقدت األحالف ، ويف يوم ترى خيوال راكضة و رؤوسها منحنية تتجه حنوها ، مل تستطع ردهـا                   

 ذلك الشاب ذي خسرت احلرب ضد العرب الذين أرادوا نشر اإلسالم ، فتحقق هلم عن طريق عقبة،          
 تناضل الكاهنـة     1"إننا بشر أصحاب رسالة ، نرجو الوصول إىل أهدافنا          : " التقاسيم اجلميلة قائال    

أمام قائد الفـاحتني    " تتفرق مجاعاا يف الغابات و الكهوف ، يثور عليها رجاهلا إىل أن جتد نفسها               
  .  إىل األبد يطوح برأسها عند سور البئر و متوت الدقات يف صدرها2"حمرجة 

تفتحت أعني الطبيب على مكان فسيح ، جال بنظره فرأى أشجارا باسقات            : الفصل السادس   
حيوانات حتملق فيه ، ينهض من مكانه ، سار طويال ، أكه التعب ، فاستلقى على ظهره ، غاب يف                    

ـ                  رج سبات عميق ، تسلط عليه حزمة من الضوء املشع القوي فتحدث يف جسمه شرخا عميقا مث خت
  :  منه لتشكل هيئة جسم ، فيفتح الطبيب عينيه للمرة الثانية ، يستفسر

  من معي ؟-"
   4"أهذا حلم ؟ أين أنا ؟ أين احللم من الواقع ؟ : "  يسأل نفسه ظ و عندما يستيق3"الكاهنة  - 

                                                 
 126 ص : نفسهاملصدر: 1
 130 ص : نفسهاملصدر: 2
 134 ص :السابق املصدر: 3
 135 ص : نفسه املصدر: 4
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قلـب    الزمن الذي يدركه ال   " جييبه الصوت األنثوي أا أحالم يقظة و ليست أوهاما أو خياال و أن              
 و هذا واقع حسي يتجسد باإلرادة و احلب ، غري أن الولوج إىل زمـن القلـب                  1"ال يدركه العقل    

  .صعب رغم أن احللم كان هو الوسيلة 
تتقدم الفرقة حنو القيادة صباحا ، يالحظ القائد أمارات الفرح بادية على وجه الطبيب ، الشك                

        .       الطريق الصحيح ، طريق احلق و احلريةأن األمر يتعلق بالكاهنة اليت تدهلما معا على
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  135 ص : نفسه املصدر: 1

Université Sétif2



  

 - 31 - 

  
  
  

           
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

        الثانــيالثانــيالثانــيالثانــيالفـــــــــــصل الفـــــــــــصل الفـــــــــــصل الفـــــــــــصل 
  

        بناء الشخصية الروائية في أعمال محمد العالي عرعاربناء الشخصية الروائية في أعمال محمد العالي عرعاربناء الشخصية الروائية في أعمال محمد العالي عرعاربناء الشخصية الروائية في أعمال محمد العالي عرعار
  

  .مفهوم الشخصية-1      

  . الشخصيات و حتليلهابناء-2      

  :يف رواية الطمـــوح : 2-1             

  .البناء اخلارجي و الداخلي للشخصيات2-1-1                 

  .   بناء الشخصيات حسب النماذج2-1-2                 

  .بناء الشخصيات حسب األمساء:2-1-3                 

  : وجه اآلخريف رواية البحث عن ال: 2-2            

  .                    بناء الشخصية حسب الدوافع و املنازع النفسية

   :يف رواية زمن القلب:2-3            

  .شخصية األب خارجيا :2-3-1                

  .البناء األسطوري لشخصية الكاهنة: 2-3-2                

  .شخصية األم و طرق بنائها: 2-3-3               

  ).الطبيب( شخصية الراوي : 2-3-4               

  .النموذج العاملي يف رواية زمن القلب: 2-3-5               

 .نتائج حول مقاربة الشخصية-3     
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  يف أعمال حممد العايل عرعار الروائيةبناء الشخصية 

 :مفهوم الشخصية -1
الشخصية مكون روائي ، وعنصر هام يف اللعبة السردية ، ال ميكن االستغناء عنـها وال                * 

اوز دورها يف اخلطاب الروائي العام ،ترتبط بباقي العناصر ارتباطا عضويا وتكامليا حبيث تصنع              جت
 إذ ال ميكن ألية رواية أن تقوم بغـري          رب الزمان واملكان و تتأثر ما ،      احلدث الروائي و توجهه ع    

ا هـي   الشخصية حىت ولو كان دورها مقزما ،خمتصرا يف رقم أو بدون اسم ، أو بعدة أمساء كم                
وإذا حنن حتدثنا عن الشخصية، فالبـد       . عليه احلال يف العصر احلديث فيما مسي بالرواية اجلديدة          

 أن نعود أوال إىل مفهومها الذي أخذته عرب العصور و املفهوم الذي جيب أن يعطى هلا بناء علـى                   
  .ما تقوم به هذه الشخصية

يف اتمع ، و جيب أن يتم ذلك        بداية فالشخصية هي ما ميكن أن ميثل أشخاصا معينني          و 
اليت تتشكل مـن    بناء على تصور من طرف الكاتب و ختيله األديب الذي يسلطه على الشخصية              

أن معـىن   " سلوكات و تصرفات ناجتة أساسا عن متايز بينها و بني شخصية أخرى إذ              صفات و   
ي متثله يف الواقع    متييز شخصية ما هو إعطاؤها الصفات اليت من املفروض أن يكون الشخص الذ            

يتصف ذه الصفات ،معىن ذلك أن مننح للشخصية الصفات املعنوية و اجلسمية للشخص الـذي    
      جتسده ، وعادة جند أن الشخصية متلك لقبا ، ويف بعض األحيان اللقب حيمل مبفـرده شـحنة                  

  1"و داللة رمزية مكثفة 
طلح و يف الدور أيضا ، فمن حيـث      و قد حلق الشخصية الروائية الكثري من اخللط يف املص         

 ميارسون هذا اخللط ،فمرة يطلق عليها الشخص و جيمعوا يف           ااملصطلح جند أن الدارسني مازالو    
 ومرة أشخاص ، و مرة شخصية ، وكان هذا املزج واضحا من خالل عدم التفريق بني                 شخوص  

                                 les personnes  د أيالكائنات اآلدمية أي األشخاص املوجودين يف الواقـع احليـايت اـس   
    اليت متثل أدوارا معينة يف املسرح أو الرواية أي الكائنات   les personnages وبني الشخصيات

     استمدادها من وحي و خيـال الكاتـب         و اليت يتم   R.BARTH  بارث     على حد تعبري   ةالورقي
                                                 

   196ص  . ي جامعة منتو ر2000 سنة 13مقال يف جملة العلوم اإلنسانية عدد : الشخصية يف القصة: سمون مجيلةقي: 1
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 وبناء على ذلك اجتهت الدراسات يف العصر احلديث إىل تركيز           .و تنهدم مباشرة بعد اية القصة       
  .االهتمام على الشخصية الروائية و استعادة أمهيتها و مكانتها يف العمل الروائي 

أما من حيث الدور و األمهية فإن الشخصية الروائية مل تنل مثل هذا االهتمام بالدراسـات        
 على حساب الشخصيات ، أو اعتبارا ألمهية الشخصية         اعتبارا أن احلدث أخذ مركز العناية      قدميا  

البطلة على حساب الشخصيات األخرى اليت تضمحل و تتالشى صورها أمام الشخصية الرئيسة              
ما حدا ببعض املنظرين أن يلفت النظر إىل هذا احليف الذي حلق الشخصية بصفة عامـة                   وهذا  
  هذا القول ال يريد أن يذكر جبانب واحـد           1"دعونا نتذكر قلة ما نعرفه عن الشخصية        " بقوله  

وهو مدى قدرة الشخصية على متثيل الدور بقدر ما يريد التذكري بضرورة توضيح املكانة الـيت                
جيب أن حتتلها الشخصية يف العمل السردي بصفة عامة إذ ميكن أن جتسد ما هو شخص فعال يف                  

 إىل القـراء     ه رسائل ى و أداة ا تؤد    يقتلاملل رسالة الكاتب إىل     يالواقع وتصبح له إيهاما على حتم     
أو تلخيصا حلاالت سيكولوجية ، أو وعاء فكريا وأيديولوجيا ، أو جمرد انعكاس لتجربة الكاتب               

فأي فنان حياول أثناء رسم     ." يف الرواية أي عملية إسقاط على شخصية روائية متثل الكاتب فعال            
م و العناصر و املالمح النفسية و السلوكية اليت يراها          الشخصية أن حيشد عربها أكرب كمية من القي       

منحدرة إىل الفرد من اتمع لتصبح الشخصية بالتايل نافذة ميكن التطلع منها إىل مساحات واسعة     
  2"من الواقع احليايت 

  وتتأتى للشخصية أمهيتها كعنصر أساسي يف الرواية من اهتمامها بتصوير اتمع اإلنساين            
     يف زمن معني   ثإذ ال رواية بدون شخصية تدفع باحلد       . حى فيه الشخص قطب الر    الذي يشكل 

ولكن األمر يف فهم الشخصيات حديثا مل يتوقف عند         . و مكان حمدد لتشكيل اخلطاب الروائي       
رسم الشخصيات و إمنا جتاوزه إىل حد اعتبار الشخصية ملفوظا من امللفوظـات يف الروايـة أو                 

                                                 
 الدار –ريب  بريوتعاملركز الثقايف ال–الفضاء الزمن الشخصية : بنية الشكل الروائي : فرجينيا وولف نقال عن حبراوي يف كتابه : 1

  207 ص 1990 سنة 1البيضاء ط 
  الـدار البيـضاء     -  بـريوت  املركز الثقـايف العـريب    . األنا و اآلخر عرب اللغة السردية       . سرد األنا و اآلخر     : صاحل  صالح  : 2

 100ص ) 2003(1ط
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ركز االهتمام على أن كل فاعل هو عبارة عن شخصية معينة لفعل مـذكور               القصة عموما  إذ يت    
فسواء " سقط املطر    " :  عبارة أو مجلة    مثال  ، وهكذا ميكن أن يكون الفاعل بصفات غري إنسانية       

 أمام سرد ظاهرة فيزيائية أو رياضية ونظرنا إليها من الزاوية السردية ميكن أن نعثر دائما على                 كنا
   .1"ذكور عادة ما يكون هذا الفاعل بصفات إنسانية  وإن كان حيوانا أو مجادا فاعل لفعل م

 من املفروض   أنه هذا املفهوم الذي أعطي للشخصية يعتمد إىل حد كبري على النحو ، إذ              
أن كل سرد روائي البد أن يبدأ باجلملة اليت حتتوي على فاعل سواء كان هذا الفاعل إنـسانا أو                   

 وهو إىل حد بعيد إجحاف يف حق الشخصية الروائية ، إذ ال ميكن اعتبار املطر                حيوانا أو مجادا ،   
 إال لكانت كل األلفاظ الـيت تعـود علـى             و  - سقط املطر  -شخصية يف هذه اجلملة السردية      

الديكور مثال هي مبثابة الشخصيات الفواعل كأخضر ويابس و بارد إىل غري ذلك ، وقد كانـت     
لعوامل أو الفواعل الكربى يف كل رواية كما هو معروف لدى غرمياس        هذه الدراسة مركزة على ا    

ليس جتزئتها إىل مجل حىت تستنبط منها       و  الرواية و اختاذ احلذر املنهجي       بشرط تعميم ذلك على   
 ذلك بالوظائف ىوهناك من حصر مفهوم الشخصية يف الدور الذي تؤديه ومس  .كما أسلفنا سابقا    

ـ تابعة للوظيفة حىت ولو تغريت أمساؤها وهذا ما ذهب إليه     اليت تقوم ا ، أي أا        روب الـذي  ب
درس الشخصيات يف األدب الشعيب الروسي الذي ال تتغري فيه وظائف الشخصيات مهما تغريت              

إن مفهوم الشخصية يبقى تابعا لقناعة كل دارس من جهة ، وما تبناه الكاتب               . 2هذه األخرية     
 شخصياته اليت يبدعها وبناء على هذه القناعات اختلفت الدراسات     الروائي من قناعاته أيضا حول    

  .نظر إىل الشخصية من زاوية معينة ي كاتبفكل
 وجاء دور املقاربات النقدية اليت حتاول تطبيق هذه النظريات على واقع الرواية احلديثة أو               

 ذاا نفسيا أو اجتماعيا      و اختلفت النتائج عنها باختالف املنطلقات يف حد        ،القدمية على السواء    
  . أو أيديولوجيا أو بنائيا 

                                                 
  26 جامعة منتوري قسنطينة ص 2004 جانفي 1جملة السرديات ع –  مقالنظرية السرد احلديثة: ساري حممد: 1
  
بو بكر أمحد با قادر و أمحد عبد الرحيم نصر طبعة نادي جدة مورفولوجية احلكاية الشعبية ترمجة و تقدمي أ: فالدميري بروب : 2
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وحنن إذا نظرنا إىل هذه اآلراء و الدراسات وهذا املوروث النقدي من جانب واحد ، فإننـا وال                  
     نظر إىل الشخصية من هذا اجلانب أو ذاك و هذا األخري مبفرده             ي هشك سنقع يف اخلطأ املنهجي ألن       

  .لى الشخصية أو أن ميثلها ، أو أن يكون مفهوما وتعريفا هلا ال يكفي بداهة أن يدل ع
مابـه  " فالشخصية بناء على ما سبق هي العنصر الالحم لبنيات العمل القصصي برمته فهي  

تكون األعمال فعال وتقبال وهي ذا أو هلذا عنصر مشترك بني مجيع األنـواع القصـصية مـن                 
ال ، وال تتصور قصة بال أعمال ،كما ال تتصور أعم         و األقصوصة  والرواية اجلديدة         األسطورة

ما الشخصية ؟ و ما الرواية إن مل تكن وصف طباع           " :فقد تساءل هنري جيمس   بال شخصيات   
 على مجيع   ا وتطور افإذا كان لألحداث سري و تطور فإن للشخصيات أيضا سري          . 1"الشخصية ؟ 
ـ ة و املذهبية  ولذلك فإن       الشخصية و املادية و النفسية و االجتماعي      : املستويات   ودوروف يف  ت

 أي القـصص     ، العصر احلديث يرى أن هذه االستهانة ميكن أن تلحق الشخصيات يف القـدمي            
أن تقبل يف النتاج القصصي احلديث ألنه إنتاج تتبوأ فيـه           "  و ال ميكن    السابقة للنهضة األوروبية  

   2" الشخصية مرتبة راقية 

  :بناء الشخصيات وحتليلها-2
رها يف بناء شكل الروايـة      خالل عرض املفاهيم السابقة حول الشخصية الروائية و دو        من  

جاء دور املقاربات و اإلجراءات التحليلية اليت متد املفاهيم النظرية بالتصديق و التـدليل              عموما  
بيد أن ذلك أدى يف كثري من األحيان إىل التقصري يف الدراسات العتماد أصحاا              صحتها،  على  

اصلة من مجاع ما يرد  هلا ح"  ألن الشخصية تكون   ، انب معني من الشخصية كما يروا     على ج 
يف القصة ، أي من جتميع املالمح الوامسة املميزة و بذلك تكون بناء يقيمه الـدارس أو القـارئ                   

           أفعـاال كانـت أم تـصرفات      ) احملمـوالت   ( تدرجييا ،فهي أشبه بشكل فارغ متلؤه املسانيد        
تعارف عليه النقاد القدامى من البطل اخلارق يف امللحمة  ما  هذا الشكل الفارغ ينفي 3"  أقواال أم

                                                 
  96ص 2000طرائق حتليل القصة دار اجلنوب للنشر تونس ط : قسومة الصادق  نقال عن :1

  97 السابق ص املرجع :  الصادقودوروف نقال عن قسومةت 2:
 105 ص املرجع نفسه: قسومة الصادق : 3
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صفات ثابتة ال تتغري حىت ينتهي بذلك يف آخـر الروايـة              و و الذي يبدأ بصورة خارقة و أخالق      
وما ومعىن ذلك أن صفة التغري املستمر اليت حلقت البطل يف العصر احلديث و حلقت الشخصية عم               

 كالسياق اخلـارجي     ، تكتمل باكتمال الرواية من خالل سياقات خمتلفة أثناء القراءة أو الدراسة          
الذي تكتسبه الشخصية من احمليط اعتمادا على التاريخ و األحداث الكربى ، والسياق الـداخلي             

ق ذو  الذي يتحدد برسم الكاتب ملالمح هذه الشخصية داخليا و خارجيا ، والسياق األخري الالح             
  .الطبيعة التحليلية بناء على ما يستنبطه القارئ من النص و مل تنطق به الشخصية أو الكاتب 

         وملا كانت الشخصية ذا التركيب املترابط و املتكامل من حلقـات متواصـلة ، فإـا               
عـن  تعطي اخلطاب الروائي قوامه الذي يسوغ تسميته بالرواية ، وال جند هنا جماال للحـديث       " 

مستوياا و عالئقها املتداخلة و طرائق تصويرها داخليا أو خارجيا فهـي            أنواع الشخصيات و    
 هذه الكثرة و التنوع تزيد من تعقيدات التصنيف ، إضافة إىل تعدد املدونات يف  1"كثرية ومتنوعة   

ق على  طبحد ذاا  و لذلك سنتوخى يف مقاربتنا هذه نوعا من احلذر املنهجي بأخذ ما ميكن أن ي                 
تباع اخلطوات التالية يف بناء الشخصيات و التركيـز علـى الشخـصيات             هذه الروايات ، مع ا    

فراد كل رواية مبا يتماشى معها من مقاربة خاصة بالتـصنيف أو  إاألساسية يف أعمال عرعار ، و     
  .البناء 

  :  يف رواية الطموح 2-1

جند أن لكل كاتب طريقتـه      ب ، ولذلك    تاتتعدد طرائق تقدمي الشخصيات من طرف الك      
اخلاصة أو احملببة لديه يف رسم شخصياته ، واليت من خالل بنائها على شكل معني يستطيع أن ينري           

و يؤدي هذا االختالف يف بناء الشخصيات إىل تعـدد          " جوانب متعددة يف وظيفتها أو دورها،       
    نيةخصيات إىل شخصيات سكو   إىل خاصية الثبات أو التغري ميكن توزيع الش       فباإلستناد    .أصنافها

و إىل شخصيات دينامية متتاز بالتحوالت املفاجئة  كما أن النظر إىل الدور الذي تقـوم بـه يف                   
  . 2"السرد جيعلها إما شخصيات رئيسية ، وإما شخصيات ثانوية 

                                                 
 100 ص1997مقاالت يف الرواية العربية منشورات احتاد العرب دمشق ط : النص الطريق إىل : سليمان حسني : 1

   3منشورات احتاد الكتاب العرب ص . شخصية املثقف يف الرواية العربية السورية : حممد رياض وتار 2: 
  .www.awu-dam.org:          املوقع اإللكتروين 
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  :البناء اخلارجي و الداخلي للشخصيات  : 2-1-1

   :البناء املورفولوجي–أ

سـواء   السمات اخلارجية اجلسمانية اليت تتصف ا الشخـصية ،        هو جمموعة الصفات و     
أو إحدى الشخصيات أو من ) الراوي ( كانت هذه األوصاف بطريقة مباشرة من طرف الكاتب 

 ضـمنية   أو بطريقة غري مباشرة Auto descriptionطرف الشخصية ذاا عندما تصف نفسها 
يتعلق أساسا بالرواية   ) اخلارجي( اء املورفولوجي   إن هذا البن  . ستنبطة من سلوكها أو تصرفاا      م

تعامل الشخصية على أساس أا كائن حي لـه وجـود فيزيقـي             " القدمية و خاصة الواقعية إذ      
ويبدو أن العناية الفائقة برسم الشخـصية أو        .... فتوصف مالحمها و قامتها و صوا ومالبسها        

و هيمنـة  .... ة الرتعـة التارخييـة و االجتماعيـة    بنائها يف العمل الروائي كان له ارتباط يمن     
صبغ عليها الراوي جمموعـة     أ  اليت  األم رقية   :   ومن ذلك مثال     1"  من جهة أخرى     اااليدولوجي

كبرية من األوصاف اخلارجية اليت تبني مدى هوس الكاتب يف تتبع هذه الدقائق و التفاصيل اليت                
) خليفة(اتب أو الراوي أو حىت الشخصية البطلة         هيكل الشخصية لغرض يف نفس الك      عليها يبىن 

يف ختتزله األيام و اهلموم يف صورة حزينـة         كو       الذي سريى فيما بعد مجال أمه و قامتها         
ى ملح أمه منكبة على احلـوض تغـسل         ما كاد يدخل حت   : " بائسة من جراء األحداث املتعاقبة      

  استطاع خليفة يف ملـح البـصر أن          ،ي وجهها األواين ، وشعرها األسود املسترسل بعذوبة يغط      
أغلى شيء  إا    " 2"فستان أمه األزرق ، حزامها األصفر ، نعليها اخلفيفني          : يالحظ كل شيء    

قامتها املائلة إىل الطول ، بشرا البيضاء الناصعة الـيت جتعـل            عنده ، كما أا أمجل شيء عنده        
جلميل ، شعرها األسود مثل الليل ، جبينها الصغري          رأسها ا  الشمس مل تلمسها    اإلنسان يعتقد أن    

 عيناها الساحرتان البعيدتا الغور ، حاجباها املقوسان مثل اهلـالل ، أنفهـا   ،الناصع مثل اللجني    
  الدقيق املغري ، فمها العجيب الرائع ، جيدها التائه النافر مثل الرخام ، ذراعاها الطويلتان 

                                                 
  . 86 ص 1998 طبعة 240يف تقنيات السرد جملة عامل املعرفة الكويت العدد حبث : يف نظرية الرواية : مرتاض عبد املالك : 1
  68 ص1978 الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ط – رواية –الطموح : عرعار حممد العايل : 2
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    .1"املسدلة بالظالم   ، وجودها املميز بالسحر ، حياا الغريبةسر، عاملها املكتنف بالالرحيمتان 
ضح من خالل املقطعني الوصفيني للشخصية ، شخصية األم رقية ، ولوع الراوي برسم              يت

املالمح اخلارجية كما يعطينا إيهاما بأا واقعية و حقيقية ، ويلحق مثل هذه الصفات بالشخصية               
ىل مستوى التمثيل الواقعي ملشاهد احلياة فكرر بعـض الـصفات            شخص لترقى إ   أاعلى أساس   

إمعانا يف التوكيد عليها مثل ذكر الشعر الطويل األسود ، بياض البشرة ،صغر اجلبني ، مث أضفى                 
على هذه الصفات اخللقية الكثرية و اجلميلة صفات أخرى معنوية ختدم الداللة أكثر وهي أنه على            

اجلمال و االفتتان إالً أا كانت حزينة صامتة تعاين الكثري مـن اآلالم           الرغم مما حتوزه من مواطن      
  ) . عاملها املكتنف بالسر و حياا الغريبة املسدلة بالظالم ( يف قوله 

 ما كاد يفعل حىت وجد نفسه أمام عينني مجيلتني تلتهمانـه التـهاما              : شخصية طيبة * 
احر ، تتحركان على سطح صغري أبيض ناصع        وجد نفسه أمام قطعتني من اجلوهر األسود الس       ..

، وأعلـى هـاتني   ) هكـذا ( ما سياج من األهداب  السود الطويلة النفـاذة       ،حوهلمثل اللجني   
    2"اجلوهرتني حاجبان أسودان دقيقا التخطيط منسقان تنسيقا فتانا 

  ة إا فتاة ال تتجاوز اخلامسة و العشرين من عمرها ، مسراء البـشر            " : شخصية سعاد * 
قصرية الشعر غري معنية بالزينة عيناها مغريتان ناعستان حماطتان بأهداب طويلة مقوسة بوحـشية              

 كأا أوتار مشدودة على أهبة إطالق السهام ، ما مييزها و جيعل خياهلـا خيلـد يف                  ،إىل الوراء   
حلمراوان دائما فكلما ابتسمت تنفرج شفتاها ا..ذاكرة كل من يراها سنها العليا املقابلة املكسورة 

إن سعاد فتاة نشيطة جدا وحيوية      .مثل الدم على فم أنيق لكنه ينفرد بسن مكسورة من النصف            
    .3"ق ا كل الرجال لدرجة كبرية من هذا النشاط وهذه احليوية مسا مجاهلا وسحرها وتعلّ

                                                 
   86 ص  السابقاملصدر: 1
   132 ص  نفسهاملصدر: 2
  195 ص  نفسهاملصدر: 3
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 وجد خليفة نفسه يسري وراء شاب ي الطلعة لكنـه            " :شخصية اجلندي مصطفى  * 
 يتعثر أحيانا يف األحجار الناتئة و مييل أحيانا أخـرى كأنـه              ، ر يف احلزن متثاقل اخلطوات    مغمو

    1" ب اجلبني اقترب منه و عندما نظر إليه وجده مقطّويتلوى من األمل سارع 
         األم و طيبـة ، وسـعاد   : هذه املقاطع املقدمة سالفا يصف فيها الراوي الشخـصيات األربـع    

    فتها شخصيات مهيمنة على العمل الروائي ، وقد رأينا يف رسـم شخـصية األم             و مصطفى  بص   
 للداللـة    الراوي كان ولوعا باملالمح اخلارجية و توصلنا إىل أنه يوضح هذه املالمح            ها أنّ ئبناو ان 

 األمر يتصل بالواقع و أن ال صفة ثابتة و أن ال شخصية تبقى على               كأنّو على تغريها بفعل الزمن     
ألن البنـاء اللغـوي التـصويري       :" ا و أن معظم األوصاف هي من قبيل اإلدراك احلسي           حاهل

إبراز ما يقترن ببناء الشخصيات  وهي تـرى         : للشخصية يتمثل يف أن جمال اإلدراك احلسي هو         
كشخصيات حسية ذات إطار مكاين حمدد و ساكن على مستوى املقاطع الوصـفية ، وتـرى                

    .2" الوظيفي على مستوى املقاطع السردية و املقاطع احلوارية كأفعال مصورة من حيث بعدها
و نعود إىل فعل الزمن يف تغيري هذه الصفات احلسية إلكساب املوقف داللة توحي بضرورة   

األم ماضيا تتصف بصفات معينة و اليـوم تتـصف          : تغري املسار السردي من خالل األحداث       
بقيت قبالتها  : " لنتبع املقطع التايل    . خر يف الرواية    بصفات أخرى جتعلها تتغري و تسلك مسلكا آ       

الحت يل امرأة .ظهر يل كأين أشاهدها ألول مرة يف حيايت . أنظر إليها دون أن أبدي أي حركة     
نظراا غريبة عين ال توحي بـأي  : ال تتصف بأية  صفة من الصفات اليت أعرفها يف أمي      أخرى

خرجت من اللحد ، أطرافها أصبحت طويلة أكثر مـن          سحر وجهها الشاحب كأنه وجه امرأة       
العادة خالية من الرشاقة و الفتنة ، أصابعها متددت و متططت كأا األفاعي تنسل مـن جـذع                  

 امرأة   . خليفة هو كأنه يرى هذا اجلسد و هذا الوجه ألول مرة           ان  وما ورد على لس     3" الشجرة  
     من اجلمال إىل القبح ، من األلفـة إىل الغرابـة           : ما تغري فيها من صفات       خترج من القرب لشدة     

                                                 
 197 ص  السابقاملصدر: 1
  20-19 ص ص 1986 1 ط بريوت لبنانبناء الشخصية الرئيسية يف روايات جنيب حمفوظ  دار احلداثة: ن بدري عثما: 2
 206 الطموح ص  :عرعار حممد العايل: 3
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 و اليت متثـل كليـة    ، الشخصية املمتلئة املتغرية اليت ال تستقر على حال       هي  و هذه   ، و الغموض 
فهي الشخصية النامية املباغتة للقارئ أو املدورة كمـا          اليت تنمو هذه األخرية يف وسطه            التعقيد

  و اليت نقلها les personnages ronds 1زيرافا حتت عبارة  نقلها الدكتور مرتاض عن ميشال 
  Aspects of the Novel مالمح الروايـة    بدوره عن الروائي و الناقد اإلجنليزي فورستر يف كتابه

و يكمن هذا احلكم يف أن مثل هذه الشخصيات مباغتة مفاجئة للقارئ حبيث يظن أا تبقى على                 
كن صفة التغري و التحول تلحقها دائما ، وهذا ما جيعلنا نندهش لشدة             حاهلا و هيئتها األوىل ، ول     

ما يلحق ا ألا متثّل اإلنسان الذي   ال يستقر على حال فهو دائم احلركة سـواء يف نفـسه أو    
أوصافه ، و هذا هو بالضبط ما جيذب يف الشخصية اليت محلت الروائية الناقدة فرجينيا وولف أن                 

 أما باقي الشخصيات    . 2"  أنّ يف الشخصية شيئا شيقا     نيستشعرو"  كانوا دائما    تقر بأن الروائيني  
بعض الصفات اخلارجية خاصة ما يتعلق منها بالشخـصيات         فلم توصف إلّا بالقدر الذي يبين         

كالعيون و الشعر و احلواجب كطيبة وسعاد نظرا ألن الشخصية الرئيسية تبىن أساسـا              : النسائية  
قتها اتني الشخصيتني و كيف أنه اجنذب إليهما بناء على هذه األوصاف احلسية             من خالل عال  

 كمـا يريـد   -اجلميلة يف املرأة بداية بسعاد وانتهاء بطيبة على الرغم من أن خليفة حيمل أفكارا        
  . جتعله بعيدا أو مبنأى عن هذا االفتتان احلسي –الكاتب أن يومهنا 

ملاذا مل توصف شخصية خليفة وصفا خارجيا إال ضمن  : بقي اآلن أن نطرح السؤال التايل
سطر مقتضب يف بداية الرواية عندما كان طفال ، حني يسترجع ذلك وهو شاب جتاوز العشرين                

 حىت هذه األوصـاف ال      3"طفل شاحب اللون ، جمعد الشعر ، ممزق الثياب          : " قول الراوي   يف  
ما توحي مبعىن و داللة التعاسة و الشقاء و إمهال   تدل داللة قطعية على ناحية مورفولوجية ، بقدر         

ما  : األب لدوره التربوي من خالل الضعف و اهلزال البادي عليه ، إضافة إىل جتعد شعره ، قلنا                
 فيما نرى هو أن الكاتب      - و اجلواب على ذلك    – إن صح التعبري   –السبب يف هذا البخل الوصفي    

                                                 
 100مرتاض عبد املالك يف نظرية الرواية ص : 1
يئة املصرية العامة للكتاب  القاهرة اهل: ترمجة إجنيل بطرس مسعان : نظرية الرواية يف األدب اإلجنليزي : فرجينيا وولف وآخرون : 2

 .171 ص 1971 1ط
  10الطموح  ص : عرعار حممد العايل : 3
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   ديولوجيـة ي الوظيفة اال  أي لدى الشخصية الرئيسية     أراد التركيز على اجلانب النفسي و الفكري      
  .ها ضمن كامل الرواية  الفكرية اليت محل مهّو

  
   :البناء الداخلي–ب

 هذا النوع من البناء يرتكز أساسا على أمور غري مباشرة ، فالبناء الداخلي ال يـتم عـن                  
  سـلوكات  : س و أحواهلا    طريق الوصف الذي يكون ألصق بالناحية اخلارجية ، وإمنا يتعلق بالنف          

كاحلوار مثال ، أو عـن طريـق        : و اعتقادات  وطبائع ، ويتم رصدها عن طريق بنيات أخرى            
أن يالحظه أثناء اخلروج مـن      ) الناقد  ( ق الالحق الذي جيب على القارئ       يااالستنباط ، أي الس   

  :ة ومن هذا القبيل املقاطع التالية عن شخصية خليف) التحليل ( هذه القراءة 
 لإلنفـراد و الـتفكري          مث أنت تعرف أنين حباجة إىل وقت كـبري         "  :شخصية خليفة * 

كان خليفة يف تلك اللحظات ميتلئ كراهية حنو أبيه و يتمىن لو تكون              "  1"التأليف  و و التأمل     
    ذهبت يف الصباح إىل املدرسـة       " 2"لديه القوة الالزمة فينهض إليه ويهشم عظامه بدون رمحة          

  و أنا غري مسرور، قضيت ساعتني يف القسم و أنا أحس أين غري موجود ، فقد تقت إىل الفـرار                    
      حـىت أين أصـبحت أرى املعلـم    ... لة صي بو اهلروب من كل ما أعرف  ومن كل ما ميت إلّ          

الناس إين أكره كل الناس ، كما أن كل         "  3"و التالميذ يف صورة ائم تبعث يف السأم و املرارة           
ليس ذلك يا أمي ، إمنا ألجلك أنت ، فلم أعد أحتمـل أيب                "  4"يكرهونين ماعدا أنت يا أمي      

يغلظ معك القول و ال يعريك أي عناية و اهتمام ، وكأنك خادم عنده              ئة  ألنه يعاملك معاملة سي   
   5"وأود أن ال أراه مرة ثانية حىت أموت ين أكره أيب ألنه يكرهك إ

                                                 
    57املصدر السابق ص : 1
 66املصدر نفسه ص : 2
  73املصدر نفسه ص : 3
 73املصدر نفسه ص : 4
 82املصدر نفسه ص : 5
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اطع يتضح البناء الذي أراد الكاتب أن يلحقه بشخصيته الرئيسية خليفة            من خالل هذه املق   
البناء الداخلي النفسي الذي يصور نفسه املتأملة املفكرة ، خليفة الكاتب الذي يتـستر خلفـه                

ا يشرح بـه املؤلـف      الشخصية اليت يتركز عليها االهتمام ليست إال ستار       "الكاتب احلقيقي ، و   
  1"  حىت ليكاد البطل يف هذه الرواية أن يكون صورة من املؤلف نفسه              عواطفهو أفكاره اخلاصة   

    متهن كرامتها ، مث كرهه للتعليم      ا، مث صفة املقت الكبري الذي يكنه ألبيه املتهور الذي أذل أمه و              
  نتيجة ما حلقه من خوفه من أبيه و عقدته إزاءه           وما ذلك إالّ    ، مني على السواء  املتعلّ و منيو املعلّ 

   فإذا حنن عرضنا هذه املواصفات و الوظيفة اليت يقوم ا خليفة لرأينا أن هذا الوصف هو الكـره                 
قه فيما سيأيت من األحداث يف سياق الرواية ، فقـد  و االمشئزاز ممارس كوظيفة ، إذ طب    و املقت   

 و قتلـه  بنه ، وكره الرجل الغريب الذي ساعدهم يف اهلروب       اشارك أمه يف قتل أبيه وحاول قتل        
ميكن أن نعرف الشخصية بأا نسق من املعادالت املربجمة         " فعال ، ويف ذلك يقول فيليب هامون        

  فبطل الرواية بطل إشكايل ، شخصية متأزمة تعيش مأزقا نفسيا            2"يف أفق ضمان مقروئية النص      
  .عصبيا 

 التأكد منـه    ال أعرف إن كانت حياا سعيدة أم ال ، فهذا أمر ال ميكن             "  :األم رقية *
لكـن رغـم   ..وهو باإلضافة إىل ذلك ، أمر داخلي ال حيس به حقيقة سوى املعين باألمر وحده   

دون ..تعيش أيامها فقط ..ذلك أستطيع أن أقول شيئا واحدا ، هو أن والديت كانت تعيش أيامها   
ذكر أقواهلا  إنين أت .. زيادة أو نقصان ، كانت امرأة دون طموح ، ال يهمها من هذا العامل شيء                

وجودي أم عدم وجودي هو نفس الـشيء  ..ال أستطيع أن أغري شيئا مما هو مقدر علي        :        
   3" أنا و أنت وهو ، ثالثة عوامل ..إذا كان أحد يتعلق يب يف هذه الدنيا فهو خمطئ ، فأنا فانية .

  
                                         :بناء الشخصيات حسب النماذج  2-1-2

                                                 
 135 ص 1983-4 ط القاهرةر املعارفتطور الرواية العربية احلديثة يف مصر  دا: عبد احملسن طه بدر : 1
   50 ص 1990 طبعة الرباط  دار الكالمكرادبنسيمولوجية الشخصيات الروائية ترمجة سعيد : فيليب هامون : 2
  22-21 ص.الطموح ص :  حممد العايلعرعار: 3
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أثناء قراءة هذه الرواية نقع على منوذج مثـايل للشخـصية           : منوذج الشخصية الشريرة    * 
الكريهة  اليت تبعث على االمشئزاز و التقزز ، وال ريب أن مثل هذه البنية اختارها الكاتب ليمثل                  

را كلـها     هذا الدور السليب فيها حىت تأخذ األحداث مسارها الطبيعي باعتبار أن احلياة ال متثل ش              
و ال متثل أيضا خريا كلها و هذا بديهي ، وهذا من عمل احلبكة أو النسيج القصـصي الـذي                    

هذا النموذج متثله بامتياز شخصية املمرض ، هذه الشخصية املزدوجة يف احلقيقـة              .يقتضي ذلك   
ة كـان   ال نقول مزدوجة باملعىن التحليلي للمرض ، وإمنا هي مزدوجة األدوار ، ففي بداية القص              

 و بالتقرب منها ، وبـالعطف عليهـا          – أو هكذا يبدو     –حممد ممرضا عطوفا  مشفقا على رقية        
وتلبية حاجاا استطاع أن ميلك حبها ، ويستحوذ على قلبها مكرا وخديعـة و حتـايال علـى                  
عواطفها و إحساسها حىت نسيت زوجها واحتقرته بينها وبني نفسها أوال مث صارحت بـذلك                

نيا ،ما إن استوىل عليها  و أخرجها من املستشفى حىت انقلب على عقبيه ، شريرا يريد                 لعشيقها ثا 
تعذيبها ، و أذاقها ألوانا من العذاب  ونغص عليها حياا ومل تستفق من غيبوبتها تلك إال بعد أن                   

 كان أول مكان نزلت فيه مع حممد هو بيت أحد أقربائه          "  أبعدها عن أهلها و زوجها و أبنائها        
يف كل مـرة  ...فكرت كيف أختلص من هذه الشرنقة اليت وقعت فيها     ..نعيش يف ضيق شديد     ..

  وختاطب األم رقيـة       1..." آخذ من حممد أقسى العذاب، كان يضربين بكل ما جيد يف طريقه             
:       ابنها خليفة يف موضع الحق لتبين له أنّ فعل السنني مل حيدث شيئا من التغيري يف أبيـه حممـد                   

ومرت األيام وتلتـها    ..و أبوك ، هل تعتقد أنه تغري ؟ بل بالعكس فقد ازداد سوءا على سوء                "  
الشهور مث السنون ، وأنت ترى أين حنن اآلن ، فمحمد مازال كما كان شقيا ، وحنـن مازلنـا                   

 كان إذن حممد قاسيا جدا مع زوجته وابنه وأصـبح حمـل بعـث    2" نرضخ لسطوته و جربوته   
رقب ، جاهرا بعدائه هلما ، مصدرا لرعونته و خشونته و ألفاظه النابية القبيحة اليت               للخوف و الت  

صفع ابنه صفعة حارة ، أحدثت صوتا عاليا ، و أطار الغيمة  السوداء               " تنم على شخصية شريرة     
أخذ اآلن يرتع حزامه اجللدي من وسطه  وهـو يقـول دون   ...اليت  كادت جتعله ال يرى شيئا    

                                                 
 110-109 ص ص السابقاملصدر : 1
   112-111 ص ص  نفسهاملصدر: 2
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مشريا إىل وسطه  ، حتركت رقية باجتاه خليفة تريد محايته وهي            ...كم مجيعا على هذا     إن: حياء  
فهذا النموذج املرهوب اجلانب و الذي ميثل املمرض حممد هو تعليـل             1"تتضرع ،ارفق به ساحمه     

مباشر على جانب الصراع الضروري يف العمل الروائي الذي يتطلب توزيعـا معينـا لـألدوار                   
فهو قطب التنافر ، وال ميكن أن ميثل هذا الدور إال من كان يف موقف قوة ما كدور                والوظائف ،   

  . األب أو الزوج املتسلط من مركزه سواء على زوجته رقية أو ابنه خليفة 
   : منوذج الشخصية اجلذابة احملبوبة* 

 من خالل حتليل هذه الرواية عثرنا على شخصيات جاذبة متعددة ، غري أـا متفاوتـة يف      
الذي يتفق بناؤها روائيا مـع امسهـا و مورفولوجيتـها                  : درجة جاذبيتها و أوهلا شخصية طيبة       

و بناؤها الداخلي يدلّنا على قدرة الشخصية يف جذبنا حنن كقراء أو جذب الشخصيات الورقيـة     
    األخرى كشخصية الراوي اليت وصفها ، أو شخصية خليفة اليت اجنذبت إليها وأعجبـت ـا                  

و بأفكارها ولو على سبيل التقدمي فقط، ألنه مل يندمج معها يف قضية حبها له ، وثاين شخـصية                   
جاذبة هي شخصية سعاد اليت استطاعت بفعل احتكاكها املباشر لشخصية خليفة و أمـه أثنـاء                

كما -اجلهاد ، أن تسيطر على تفكريه و إحساسه معها فاجنذب إليها ، وأحدث مجاهلا اخلارق                    
 فعله فيه و سحره حىت نسي أفكاره اليت طاملا اعتقدها صحيحة كقضية احلب  واجلنس                -صفهاو

بالفعل ميثل اجلنس أساس احلياة يف وجهـة نظـر البـشرية    " و السيطرة فنراه يغري أقواله بسببها      
فبال جنس سوف نقهر املوت ، ونقهر من خيوفنا         ...بأمجعها ، ألا مل تر أسلوبا آخر غري اجلنس          

 و تستطيع أيضا الشخصية االجيابية أن حترز رضا والدته عندما علمت بزواجه  ولكن                2" باملوت  
حىت اآلن رغم مقامهما السردي فإن هاتني الشخصيتني مل تستطيعا جذب شخصية خليفة  كما               

اليت يستطيع القارئ أن يستهتر ا      : هو احلال بالنسبة للشخصية الثالثة و هي شخصية األم رقية           
:                  يف بداية األحداث عندما كانـت باملستـشفى  و قـد ذكـرت بنفـسها عنـدما قالـت                     

أصبحت كلما أفكر يف زوجي عيسى أروح استصغره و أكتشف نقائصه ، فإذا كان عيـسى                " 

                                                 
 96ص السابق املصدر : 1
  312-311 ص ص  نفسهصدرامل: 2
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ودودا و حييا ، فإن حممد كان ودودا و جريئا ، وإذا كان عيسى حمتاجا وخبيال ، فإن حممد كان                    
هرول املسكني و هو    "  بل إىل حد السخرية و احتقار زوجها فقالت           1"       و كرميا         مكتفيا    

يهش  و يبش و قبل أن يزودين بأخباره  وضع جبانب رأسي على الطاولة جمموعة كـبرية مـن                    
مث احنىن بقامته املديدة و طبع على وجنيت قبلتني أحسست منهما مدى شوقه             ...الفاكهة والعلب   
 سخرت من قبلتيه و سخرت منه إىل درجة         - و أقول احلقيقة     -لكنين  ..ته علي   إيلّ ومدى حسر  

جعلته فيها يف مقام وضيع و خالل احلديث الذي دار بيننا كنت أتبادل الغمزات مع حممد جهارا                 
  .2"وهو ال يفهم شيئا 

 هذه الشخصية اليت أقامت عالقة غري شرعية مع املمرض يف املستشفى ، ميكن ألي قارئ               
ن ميقتها نتيجة ألفعاهلا هذه ، إال أن األمر سيتضح أكثر عندما تعرف حقيقة هذا املمرض عندما                 أ

تزوجها ومارس ضدها العنف ، وعزهلا عن اتمع و حرمها من أهلها وزوجها ، هي كانـت ال        
تعلم يف بداية األمر ما هو مقدم عليه ، سحرها،  جذا إليه بفعل سذاجتها ، بفعـل مرضـها                    

فها الصعبة ، هنا تغريت شخصيتها متاما ، إذ أصبحت حمل عطف من طرف ابنها و مـن                  وظرو
طرف القارئ من خالل صمتها ، وتوترها النفسي الشديد و معاناا وصربها وتفانيها يف تربيـة                

نبع يف قلبـه  " ابنها و عزمها على االنتقام ، عملها يف اجلبل ، وقد كان ابنها خليفة مقدرا لذلك            
بأن أمه بريئة  و هي ليست غري ضحية ألبيه و حيله فهو ال شك قد خـدرها لدرجـة                   إحساس  

القصة ليست قصة حب أو     ..متكنه من إمالء شروطه عليها دون التعرض ألي مقاومة من طرفها            
و لكن ال جيب أن ننساق لرأي الكاتب على  3"وفاء ، إمنا هي قصة ختدير        و سحر واعتداء 

و إمنا األصح يف ذلك كما أسلفنا القول أن انسياق رقية للمرض هـو              ) يفة  خل( لسان شخصية   
بسبب الظروف و العزلة اليت كانت تعانيها يف املستشفى ، وإمنا نستقي جاذبيتها من سـلوكها                   

و من بينها أا هي مدار اهتمام باقي الشخصيات يف الرواية ومن خالل مجاهلا و طباعها و كـل                 
من متزيق جثة زوجهـا        " ية كنموذج مثايل هلا  وعلى الرغم مما قامت به رقية            ذلك بني يف الروا   

                                                 
 101 ص  السابقاملصدر: 1
 104-103املصدر نفسه ص : 2
  108 ص  نفسهاملصدر: 3
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 إال أن ذلك مل ينقص شيئا من اإلستالء على ابنها و الـسيطرة              1"و بقر بطنه و حمو معامل وجهه        
استأت من أمي يف هذه اللحظات ، لكنين كنت ملتصقا ا ، ال أسـتطيع               " عليه وجذبه حنوها    

 ومل ينقص من اجنذاب     2"قد استقطبتين و سيطرت علي سيطرة ليس بعدها حترر          فكاكا منها ، ف   
  .القارئ إليها ألن العمل يعد يف نظره انتقاما لعزلتها و شرفها و لألمانة اليت خاا هذا الزوج 

   :منوذج الشخصية املركبة نفسيا* 
دراسة تكفينا لنرى   متثل شخصية خليفة بناء داخليا معقدا ، و مالحظة واحدة أثناء هذه ال            

أن الكاتب مل يرسم من مالمح خليفة اخلارجية شيئا يذكر، بل تعمد أن يصف مالحمه الداخليـة                 
فراح يفتش داخله على أساس أنّ مزاجه النفسي يبدو متذبذبا ، قلقا ، حائرا ميثل إشكالية البطل                  

فاملوت يا طيبة هو احلقيقـة      " إشكالية وجودية بالدرجة األوىل ، نفسية بالدرجة الثانية إذ يقول           
و يقول يف موضع آخر مؤكدا بطالن عملية التناسل عن           3" الوحيدة يف هذا الكون أما احلب فال        

بالفعل ميثل اجلنس أساس احلياة يف وجهة نظر البشرية لكن هذا اجلنس  و لألسف        " طريق اجلنس   
يف عرض آرائه الوجودية و شرحها        و يستمر     4"يعمل على هدم اإلنسان و فنائه من اجلهة الثانية          

 فالوظيفة األساسية للبطل يف     5" فبال جنس سوف نقهر املوت و نقهر من خيوفنا باملوت           " قائال  
احلياة ، املوت ، الدولة ، األمة احلـب ، اجلـنس             : هذه الرواية هي وظيفة إيديولوجية معتقدية       

السياسية ، وحنس أن الكاتب يتدخل مباشرة       العباقرة ، األنبياء و الرسل  العالقات االجتماعية و          
يف هذه اآلراء من خالل حوار طويل عريض بني خليفة و أستاذه و زوجته يـستمر صـفحات                  

 وليس معىن ذلك أن هذه اآلراء جاءت اعتباطا و إمنا لكل دوره و سياقه الداليل فيمـا                  6عديدة  
ة ، وهذا ما سنراه مثال عندما ميارس        سريد من أحداث، خاصة ما تعلق منها حبياته الداخلية املعقد         

                                                 
 219 ص  السابقاملصدر: 1
  220 ص  نفسهاملصدر: 2
 160 ص  نفسهاملصدر: 3
 311 ص نفسهاملصدر : 4
  312 نفسه ص  املصدر: 5
 رون صفحة كاملة   عش62   إىل الصفحة   44يستمر هذا احلوار من الصفحة : 6
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اجلنس مع سعاد ويتزوج منها ، فمباشرة ميقتها بعد وضعها ملولودها ، و حياول بعـد ذلـك أن                   
يتخلص منه بالقتل حىت خيلو له اجلو مع سعاد ومن أدلّ ما يوضح تعقيده النفسي هـو اعتبـار                   

أي أنه يف اعتقـاده أن      ) حبها له   ( املولود اجلديد مبثابة من سيطر وسطا على مكانته لدى سعاد           
هذا احلب قد وجه إىل املولود عوضه هو ، فهذا الطرح الذي طرحه الكاتب أو الراوي ال خيلـو                   

يعرب عن دوافعه الداخلية أكثر مما يسلط األضـواء علـى           " من اعتبار النقاد أنه شخص عصايب       
 1" طريقته اخلاصة لتصريف عـصابه       املسرح املظلم للذات البشرية و قيل بأن الرواية رمبا كانت         

متتـاز  "  إىل دينامية هذه الشخصية اليت       إضافةفجعله مؤمنا مبا مسي يف علم النفس بعقدة أوديب          
  2" بالتحوالت املفاجئة اليت تطرأ عليها داخل البنية السردية 

   : بناء الشخصيات حسب األمساء2-1-3
ء ، وقد اختار الكاتب لشخصياته أمساء متثل  من الروايات اليت حتتفي باألمسا    رواية الطموح  

دالالت بعينها لتمييزها عن غريها ، وميثل االسم الشخصي أو الصفة عالمة سـيميائية بامتيـاز                  
كما أن الصفات و السلوكات اليت يلحقها بشخصياته كلها متر عرب التسمية اليت ا حتدث شبكة                

 و لو أومهنا الكاتب مثال باسم دال على اخلري ، فان         املعلومات اليت تكون احلبكة يف الرواية ، حىت       
وان االسم  ." ذلك يدل على حماولة اإليقاع ، وان القارئ سيكتشف يف النهاية أنه ميتاز بشروره               

الذي يطلق على الشخصية السردية ال يعين إعطاءها صفة الزبة ، وال توكيد شريتها أو خرييتها                 
، فأي عالمة ميكن أن حتل حمل االسم ، كما أن أي ضمري من              من جمرد االسم الذي يطلق عليها       

 نورد ذلك ألنه قد نقع على نقيض ما حيملـه       3" الضمائر ميكن أن ينهض ذه املؤونة وال حرج         
االسم من دالالت مناقضة للوظيفة اليت تقوم ا الشخصية ، ويف مثل هذه احلالة يعتد بالـدور أو   

  .الوظيفة و ليس بالتسمية 

                                                 
 300بنية الشكل الروائي ص : حبراوي حسن : 1
    2000  دمشقدراسة منشورات احتاد الكتاب العرب . مقالشخصية املثقف يف الرواية العربية السورية: وتار حممد رياض : 2

 orga1 . www.awu-dam:  املوقع اإللكتروين                                        
  98يف نظرية الرواية ص :  عبد املالك مرتاض: 3
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 شخصية رئيسية بطلة ، حتتل دورا بارزا ، بل حتتكر كل األدوار سواء علـى                :ليفةخ-ا
على الرغم من جتريدها من مساا اخلارجيـة         ) احلوار  ( أو األقوال   ) األحداث  ( مستوى األفعال   

 بالناحية النفسية ، وهذا ما جيعل التسمية مستمدة أيضا          –واكتفى الراوي أو الشخصية حبد ذاا       
ترك أو خلف مبعىن عوض أي ما يترك من         : االسم خليفة من الفعل خلّف      : عة هلذه الناحية    و تاب 

كنت متيقنة  " اخلليفة يف احلكم و الولد و قد ورد ذلك يف أمنيات والدته             : اخللفة أو النسل فهو     
 بل لقد اخترت له امسا تقـت      ..نعم هكذا مل خيطر ببايل شيء غري هذا         ..متاما من أن طفلي ذكر      

كثريا أن حيمله أحد أبنائي، هذا االسم هو الذي حتمله أنت اآلن، وعلى كل فلم يعارضين أحـد                  
و يف هذا املقطع الروائي مـا يـدل علـى     1"فلم يهتم أحد ذه النقطة    ..يف منحك هذا االسم     

االعتراف بان السم العلم  دورا داال ، بل هو أكثر من ذلك و هذه رقية تؤكد أا تاقت كـثريا                     
هلذه التسمية اليت أحلقتها بأحد أبنائها ، الذي سيخلفها عن كل وظيفة هي تستطيع أن تنـسجم                 

  .معها و هي إيفاء وظيفة احلياة  وعلى كل ، كما أسلفنا يبقى ذلك جمرد حلم 
حتتل هذه الشخصية املرتبة    . اسم عريب شعيب شائع يف حواضر و بوادي اجلزائر         : رقية -ب

دي، ورد امسها يف أول الرواية أثناء استفسار زوجة األستاذ عن حـال أمـه               الثانية يف املقام السر   
ماذا كان اسم والدتك املرحومة ؟ رقية، و املمرض ؟ حممد و الزوج األول ؟ عيـسى                 :  " قائلة

أعذرين عن هذه األسئلة الكثرية ، لكنين أحببت معرفتها ألين أرى لألمسـاء كـذلك دورا يف                                .
   .2"ألشخاص تشخيص ا

( بالفعل فان لألمساء دورا فعاال يف نعت الشخصيات و إبراز مكانتها ووظيفتها و ترميزها          
إذ ال أحد جيهل اهلم اهلوسي الذي حيمله جل الروائيني يف اختيـار أمسـاء وألقـاب                 ) " داللتها  

من خـالل   فرقية   3" شخصيام  سيكون على التحليل إذن إبراز احلركية السيميائية للشخصية           
بنائها الوظيفي النفسي و املورفولوجي اسم دال على الرقي الروحي و اخللقي وقـد يكـون داال      

                                                 
 111الطموح ص : عرعار حممد العايل : 1
 26 ص  نفسهاملصدر: 2
  53  ص1990 سعيد بنكراد طبعة الرباط ولوجية الشخصيات الروائية ترمجةيسيم: فيليب هامون : 3
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انك ختطـئ   : " أيضا على الرقة  واللطف و احلنان حىت إزاء زوجها عندما أراد ابنه االنتقام منه                
احت ختفف  فر: "   أو كقول الراوي صراحة       1"عندما تعتقد هذا يا خليفة ، إنّ أباك رجل طيب           

 أو الداللة على الرقي أي النمو حنو اإلجياب أو السلب كما يف قـول زوجهـا                      2"عنه بكل رقة    
  3"رقية اليت كانت يف املستشفى ماتت ، أنت رقية جديدة حية ...رقية اآلن ليست رقية املاضي   " 

ـ               ب أن تنفـي    فالكاتب قدم شخصيته هذه عن قصدية صرحية و لكن هذه اخللفية النظرية ال جي
فالتسمية مل تكن بريئة ، بل خضعت بدقة متناهيـة إىل        "القاعدة اللسانية حول اعتباطية العالمة ،       

الوظيفة اليت وكّلت للشخصية وهذا الصنيع يف حد ذاته جزء من البناء العام ملالمح الشخـصيات          
     مـن األوصـاف     إذ ان هذا االسم خيتزل الكثري      4"و حتديد إطار حركتها عرب اخلطاب السردي        

  .و األعمال و األقوال اليت تقوم ا هذه الشخصية يف الرواية 
 فتاة جاحمة متحررة ، حددت هلا بعض األوصاف اخلارجية كي يلفت انتبـاه               :طيبة-ج

الباحث أا على الرغم من مجاهلا إال أن البطل مل ينجذب إليها بسبب أفكاره و طموحه  واختار                  
يدل يف احلقيقة على الوصفية أكثر من العلمية ، صفة إنسانية روحية تكسبها             هلا اسم طيبة الذي     

أشكرك على  " درجة من االحترام و التقدير فهي مساعدة ، متفهمة ، فهذا خليفة يرد على ذلك                
هذا الشعور حتما هو  طيبة طيبة إزاء حمدثها ، ومن دالالت ذلك أيـضا                 5"هذا الشعور النبيل    

ما كاد يلفظ هذه العبارات حىت تقدمت فتاة و ابتسامة مـشرقة علـى              : " اق  البشاشة  واإلشر  
لكنه أعجب حبيوية طيبة و بشاشتها و روحهـا املتفتحـة           .. فقهقهت بصوت عال     6 "وجهها  

                                                 
 84 الطموح ص  :عرعار حممد العايل: 1
  80 ص املصدر نفسه: 2
   107 ص املصدر نفسه: 3
ديوان . لنجيب حمفوظ املدقمعاجلة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق .حنليل اخلطاب السردي : مرتاض عبد املالك : 4

  135ص 1995  اجلزائراملطبوعات اجلامعية
 137 الطموح ص –عرعار حممد العايل : 5
 142 ص  نفسهاملصدر: 6
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كل هذه التصرفات جتعل من طيبة شخصية حمبوبة طيبة القلب ، تنجذب إليها النفوس               1"اجلذابة  
.  

ة ، غنية ، مترفة، عاشت بدايات حياا رتيبة جامدة رغم كل            سليلة عائلة كبري   :سعاد-د
الظروف املهيئة ، أرادت رغم ذلك أن تكون حرة يف اختياراا و مبادئها فتغريت حياا ، بل مل                  
تذق طعم السعادة إال عندما أصبحت خارج عائلتها ، أثناء تواجدها باجلبل ، كان أول تناول هلا                 

أ الكاتب من خالل الراوي و باقي الشخـصيات و اسـتنباطا بنـاء              مع خليفة يف الكهف مث بد     
يف كهف من الكهوف القليلة     ." سعاد: شخصيتها تباعا ، وقد أحلق ا صيغة معبرة عن السعادة           

تعرب بكل ما أوتيت بقوة عـن الـسرور   ..املنتشرة يف جدار اجلبل، التقت عيون أربع مع بعضها        
فسعاد صيغة السم عذب ، يسري املخرج ، حتتل املرتبة الثالثـة يف             - 2" بالنجاة  والبهجة باحلياة     

أود أن أنفرد : " املقام السردي  كما أن ذلك قد يدلّ أيضا على السعد أي اليمن و احلظ السعيد            
ال ميكن لنا حنن كذلك أن       " 3" بك طول احلياة  سنحقق هذه األمنية يا سعاد أنا واثق من ذلك              

   4"مع قضاء حلظات سعيدة .. هذه العاصفة من االنعزال نعلن حظنا لقد مكنتنا
  :  يف رواية البحث عن الوجه اآلخر 2-2

  :بناء الشخصية حسب الدوافع و املنازع النفسية   

 اآلخر ، رواية حديثة ، رواية مستعصية على القارئ  العادي  ألا  الوجهرواية البحث عن 
يدة نسبيا ، وهي نقلة كبرية جدا من مستوى إىل آخـر             من روايات التداعي احلر أو الرواية اجلد      

    فإذا كانت رواية الطموح مم ن كانت شخصية ، باملعىن الضيق      إحىت و - من الرواية التقليدية       ا عد
             ة يف موضـوعها     روايـة جديـدة كـل اجلـد         عن الوجه اآلخر   ن البحث فإ-لنظرية األنواع   

ى بغري اسم مرة ، وبدون لقب مرة   واليت تتبد  ،شكيل شخصياا و خاصة يف ت    و زماا و أحداثها   
وبدون أوصاف خارجية مرات ، وغري إنسانية أحيانا أخرى وإن كانت إنسانية فهـي مقتـضبة       

                                                 
 150-149 ص.السابق ص املصدر :1
 191املصدر نفسه  ص : 2
  192  ص  نفسهاملصدر: 3
 194املصدر نفسه  ص : 4
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وذلك ال يعين اختزال الداللة ، بل إن من اجلمال و التقنية ، ال تتعدى أسطرا معينة يف ملح خمتصرة 
التعمية و الصعوبة ، غري حمددة املالمح واملعامل ، ال عمل و الغرابة  أن تكون الشخصيات مبثل هذه

هلا باملفهوم العام للعمل بدءا من الشخص الغريب ، إىل طيف املرأة الشفاف ، مث تتعدد هذه املرأة                  
و تتداخل مع امرأة أخرى مث الشخص الكائن الذي ال اسم له ،إىل شخصية الفتاة اليت مل يـذكر                   

  . أيضا و احلسناء الراوي امسها
               م من طرف الكاتب ليمرر بعـض أرائـه حـول       وكل هؤالء جيري التستر على شخصيا

 ميكن أن نراه     ما الوجود و احلقائق و احلياة واملوت ، ال جند من أوصاف هؤالء إال اليسري ، كل               
ومـا كلمـا    أقواهلا هو مدى كثافتها و مفاجأا لنا أو للقارئ عم         الشخصيات و من أفعال هذه    

تقدمنا يف اإلطالع عليها يف ثنايا الرواية ، ال تكتمل إال باكتماهلا ، فهي شخصيات نامية مدورة                 
كل بني داللة :  ذلك تودوروف و ديكرو اللذين نقال عن فورستر التمييز        أو مكثفة ، كما يشرح    

ـ كم على شخصية ما بأا مـدورة         فيذهب إىل أن املعيار الذي بواسطته حن       "مصطلح  يف  نيكم
موقف هذه الشخصية ، فأما إن فاجأتنا مقنعة إيانا فهي مـدورة و أمـا إن مل تفاجئنـا فهـي                     

   .1"مسطحة 
وسنحاول بالتدرج أن نطلع على كيفية بناء هذه الشخصيات ،مكتفني بتحليل ما تقتضيه             

الـداخلي   كل شخصية ألننا ال نستطيع أن نتناوهلا من مجيع اجلوانب ، فمنها ما يناسب البنـاء                 
ومنها ما ينطبق على سيميائية امسها ، ومنها ما وصف اعتمادا على سلوكها و تصرفاا وهـي                 

  : كالتايل 
 أطلّت علينا هذه الشخصية يف بداية الرواية من خالل اسـتفاقة             :شخصية الغريب  -أ

تق ـا   ووجه غرابة هذه الشخصية هي عدم معرفة الراوي هلا ، مل يل           . الراوي السارد من نومه     
فكيف ..كنت متأكدا من عدم وجود أي شخص غريب معي          " يوما ، ومل يعرف هلا امسا معينا        

 وتكتمل غرابتها عندما تواجه الراوي بأا        2"فقال أنا بدون اسم يا سيدي       ..دخل        هذا ؟           

                                                 
  100مرتاض عبد املالك نظرية الرواية ص : 1
  05/06 ص ص 1980 ط   اجلزائرالشركة الوطنية للنشر و التوزيع.رواية : البحث عن الوجه اآلخر : عرعار حممد العايل : 2
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نك من  غري أ ..أعرفك دوما يا سيدي     : شعرت بابتسامة على شفتيه وقال      " تعرفه متام املعرفة          
 وتزداد غموضا و إاما عندما تندمج يف شخصية الراوي عنـدما حيـاول أن               1 "جهتك نسيتين   

يفهمنا أن ذلك رمبا يعود إىل خطأ  فتقرر هذه الشخصية مبا اليدع جماال للشك أا تعي ما تقول                   
ـ              2" ألنك أنا   "  ضاء هذه الشخصية هالمية  ضبابية ، بإمكاا اختراق األمكنة ، وركـوب الف

فبقي يسري القهقرى ، كأنه متأدب ، أىب أن يدير يل           "واكتساح احلجب  واإلطالع على الغيب           
ظهره واعتقدت أنه سيصطدم بالباب و هو ال يراه لكن الشخص الغريب مل يعبأ ـذا البـاب                   

   و حلد هذه األسطر مل نر من بنـاء هـذه               3"فاخترقه و نفذ من خالله إىل اخلارج و تالشى          
خصية شيئا يذكر كوصف خارجي هلا ، كل ما يف األمر أا جمرد حلم عابر حياول أن يقدم                  الش

أجوبة للراوي ، ولكن هذا األخري ال يستطيع أن يكشف عن وجه هذه الشخصية ، ذلك هـو                  
البحث عن الوجه اآلخر ، البحث عن احلقيقة ، فيطالعنا يف آخر القسم الرابع حماولة مـد يـد                   

إعادة وضع القاطرة على السكة الصحيحة و كشف الراوي على حقيقته وواقعـه               املساعدة على   
  :تطلعت فرأيت جسما منحنيا علي ميسكين من ذراعي و يرجوين قائال" و إيقاظه من نومه 

  .كفاك حلما أيها النائم ..  اض اض 
  من أنت ؟
  . ستعرفين

 .  الراوي وجها وال امسا و ال وظيفةفال يعرف له  4" أرين وجهك مالك ختفيه وراء اللثام ؟ 

 ال أثر جسماين ، وال صفات خلقية هلذه الفتاة يف بداية الروايـة               :شخصية الفتاة -ب
فقد قدمها الراوي على أساس أا هتفت له ، ومن خالل احملاورة تظهر أا ضـعيفة املـستوى                  

                                                 
 05/06 ص ص السابقاملصدر : 1
  07ص : املصدر نفسه : 2
 08ص  : نفسهاملصدر : 3
  47ص  :  نفسهاملصدر: 4
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 أنت لست متزوجا أليس كذلك ؟       "تعليميا،   تريد املساعدة ، ال يهم أين تكون ، متبعة نزواا              
  1" لكين تذكرت أين ال أعرفها ... هناك سنتسلى قليال 

  معظم الشخصيات يف هذه الرواية بال عمل أي أا ال تقوم بأدوار حدثية حمددة و إمنا هـي                    
ووظيفتها تنظيمية ترابطيـة    .. شخصيات تقوم داخل امللفوظ بنسج شبكة من االستدعاء و التذكري           "
إا تقوم ببذر أو تأويـل األمـارات ، إن احللـم            ..ألساس ، إا عالمات تشحذ ذاكرة القارئ        با

التحذيري،  مشهد االعتراف و التمين و التكهن ، الذكرى ، االسترجاع ، كل هذه العناصر تعـد                  
  Personnages       أفضل الصور هلذا النـوع مـن الشخـصيات االسـتذكارية أو املتكـررة     

anaphoriques    "  2    
إن املقياس الكمي للمعلومات حول شخصية الراوي يزيدنا إيضاحا         : شخصية الراوي  -ج

وإطالعا مباشرا عليها كلما تقدمنا إيغاال يف الرواية بتوفري الصفات و التصرفات سواء كـان ذلـك                 
شرة إذا تعلّـق    داخليا أو خارجيا ، أو املقياس النوعي الكيفي الذي ميدنا باملعلومات بطريقة غري مبا             

 من خالل هـذين     3"مبعلومة ضمنية مت احلصول عليها من خالل فعل الشخصية و نشاطها            " األمر      
ومن خالل هذا أتشوق إىل ضم كل النـاس و إىل     : " املقياسني خنترب ما قدمه الراوي عن نفسه قائال         

 يف أعماقي على أحيـاء      إذابتهم يف أحس أنه بقدريت استيعام ، فأتصور نفسي حميطا شاسعا أشتمل           
متعددة ال تؤثر يفّ لكنها مرتبطة يب ، ارتباط السمك باملاء ، أصبح أهلي بالنسبة يل مع مرور العمـر                    
جزرا صغرية تردد أنفاسها التعبانة فوق حميط وجودي الشاسع الذي ما فتئ يتوسع إدراكه و تتعـدد                 

مربزا أغوارها السحيقة و جماهلها ، وكـان       وميضي الراوي يف خلخلة أعماقه و سربها          4" إمكانياته  
كل اهتمامه أن يبسط أمامنا نفسه العارية ، يريد أن يدلنا على امتالكه و سطوته على اآلخرين حىت                  
و لو كان ذلك جمرد نزوة نفسية أو متن أو حلم ، فنفسه املتعاظمة هي مصدر انزوائه و قلقه وانطوائه                    

ل الكون يف متناول يدي ، لكين أتسامى عنها من فـرط تعـاظم              ب..إن الكرة األرضية  و السماء       " 
                                                 

 12 ص  السابقاملصدر: 1
 25-24 ص.سيمولوجية الشخصيات  الروائية ص: فيليب هامون : 2
 37 ص املرجع نفسه: 3
 21البحث عن الوجه اآلخر ص : عرعار حممد العايل : 4
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و مما يالحظ بصدد هذه الشخصية       1"ما وراء الكون    ..شخصييت و ارتفاعها إىل أبعاد و آفاق جمهولة         
هو الرصيد الداخلي ، فقد بناها الكاتب من هذه الناحية ألا ال ميكن أن تصف نفسها جسمانيا أو                  

أشعر أين حتولت إىل جسم ماص ، جيتذب و يبتلـع بنـهم             " ر يف جماهلها        خارجيا واكتفى مبا يدو   
   .2" شديد 

هذا اجلذب ال يشبه ما حتدثنا عنه يف الشخصيات اجلاذبة احملبوبة و إمنا من دالالتـه الـسطو                          
أنه حيمل  و السيطرة ، من خالل االنفعاالت و التغريات الطارئة و اليت تتكرر يف الرواية للتأكيد على                 

أفكارا و يبحث عن أخرى حماولة لتأثيث حياته الداخلية مقدما على صحة ما يقوله أو يبدو له كذلك  
حىت أنه أصبح غريبا يف شخصه مذبذبا ال يستقر على رأي و ال يستقيم له معتقد ، فهو حيمل داخله                    

" ني األنبياء و العباقرة وجد      هذا ما ولد لديه جتاذبا بينه وب       3"أسرارا و حقائق خطرية تثقل كاهله       " 
و أم كاملي القوة و القدرة ، بقيت مبهورا         ..أم يتمتعون جبالل يفوق اجلالل الذي يضفى عليهم         

يف حضرم ، الح يل أم مجيعا حيملون صورة واحدة نفس التقاسيم ، و نفس املالمح ، تقاسـيمي                    
ول الذوبان فيهم ، وتتحد الصورتان لتصبح واحدة     حيا:  فهو متعاظم ومتسام إىل مرتبة هؤالء         4" أنا  

  أي الوصول إىل احلقيقة عن طريق البحث عن الوجه اآلخر          5"تيقنت أين احلقيقة    : " هي صورته هو    
تغذيها دوافع داخلية نلمس أثرها فيها متارس مـن         " وجهه هو إضافة إىل تعقيداا السيكولوجية اليت        

      6"تؤدي ا إىل االستسالم للرتوات و االنقياد للرغبـات الدفينـة            ..سلوك و ما تقوم به من أفعال        
غدا سأنال امـرأة    : غدا سأنال حمدثة اهلاتف كانت أم مل تكن مث أضفت           " و هذا ما يؤكده الراوي      

   7"مهما كان احلال 

                                                 
 21 ص  السابقاملصدر:  1
 22املصدر نفسه ص :  2
  25 ص  نفسهاملصدر : 3
          27ر نفسه ص املصد : 4
           27 ص  نفسهاملصدر:  5
  302بنية الشكل الروائي ص : حبراوي حسن :  6
  39البحث عن الوجه اآلخر ص : عرعار حممد العايل :  7
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مـن  فليس ذلك   ) املتخيلة  (  إذا كنا قد أطلقنا عليها هذه الصفة         :املرأة املتخيلة  شخصية–د
قبيل الصدفة وإمنا ميكن االستدالل عليها مبا أراده الراوي عندما شعر أنه حباجـة إىل إشـباع مـه                   

تعاظمت إراديت من جهة    " هذه الوسيلة هي التصور إذ يقول       .اجلنسي مناشدا ظهور امرأة بوسيلة ما       
 وذلك بعـد أن  أريدك أنت ،: قلت . ثانية ، حىت تأكدت من أنه بإمكاين إحداث و خلق ما أشاء              

تصورت أمامي وجوه جمموعة من النساء أعرفهن مجيعا ، ماعدا واحدة ، و هذه األخرية هـي الـيت      
أول ما ميكن استنتاجه هو صراحة الراوي يف كيفية خلق و بناء هذه املرأة و إجيادها من                   .1"عينتها  

فكانت ، ولكنها جمرد خيـال         العدم ، وال أقول احللم ألنه يف هذه املرة كان يقظا ، فشاء أن تكون                
العراء ، الشعر املنسدل ، احنناءا ، وقارها ، غشاؤها          : و مادام اخليال متاحا فقد راح يرمسها بريشته         

  .الشفاف الذي يلفها ، ممانعتها،  اجلبني الالمع املستدير 
وي ، ال    كل الصفات من خيال الـرا      2" أحسست ا تتالشى من أمامي و تنحل تاركة ال شيء           " 

كيف السبيل إىل ذلك و احلال أنه جمرد خيال ؟ ولذلك يلجأ            .تقدم شيئا سوى ما يريده من االرتواء        
إىل الفتاة السالفة للتنفيس فقط ألنه مل يستطع االهتداء إىل حمدثة اهلاتف ، أو مها معا وجهان لعملـة                   

على حد تعبري بارث ، فهـو يقـر         واحدة ، أو مها معا ال أثر هلما و إمنا جمرد توهم أو خيال و رقي                 
  : بذلك معترفا 

 فالراوي كشخـصية أدبيـة       3"إذن فحقيقة األمر هو أين أنا نفسي أمثل األدوار و ليس أحد معي              "
مشاركة يف أحداث الرواية ، قدم لنا هاتني الشخصيتني ليس ألن هلما الدور الكبري أو احملدد يف النص                  

و إمنا لكي يركّز على حالته النفـسية بوصـف          .ن وجهة حقيقية    وهلذا فقد نفامها آنفا م    . السردي  
  .طبائعه و أمزجته يف كل مرة يقدم لنا فيها شخصية جديدة 

جتاوزا و تفريقـا هلـا عـن        –شخصية الرجل   – نطلق هذه التسمية      : شخصية الرجل  -ه
 واضـح   الشخصية األوىل اليت ظهرت على مسرح الرواية و هي شخصية الغريب ، و الفرق بينهما              

                                                 
 36 ص السابقاملصدر : 1
 37-36املصدر نفسه ص ص : 2
 38 ص نفسه املصدر : 3
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 ونقصد بذلك أا عبارة عن هيوىل أو حلـم أو           –إن صح التعبري    –فاألوىل شخصية متخيلة    : جلي  
ضباب و لو كانت من أحالم يقظة الراوي ، أما الثانية ، واليت حنن بصدد دراستها هي شخصية مرئية 

ت أين أصبحت منذ عدة أيام الحظ " رأي العني أي حقيقية حتدث معها الراوي و جالسها ، إذ يقول             
و يتعمد الراوي    1" أثري اهتمام شخص معني أراه يتبعين على بعد خطوات مقتفيا أثري بعناد وإصرار              

هـذه  .أيضا عدم تسمية هذا الشخص الذي يتحني الفرص لكي يتعرف إليه ، فدعاه إىل املبيت عنده   
 األساسية اليت تسم بناء هي مبثابة اللبنات rôles thématiques  Des  الشخصية تؤدي أدوارا غرضية

حسن خلقه و تصرفاته اليت أرجعها الراوي إليه كعادته يف كل مرة حينمـا              : هذه الشخصية و منها     
مسعت كلمة الشكر هذه تصدر منه كأا آتية        : " يريد أن يدمج نفسه يف باقي شخصياته كما يقول          

شخـصية الرجـل يف املواصـفات       و مل يكتف الراوي بذلك ، بل تعداه إىل تطابقه مع             2"مين أنا   
لو حيلق ذقنه فـسيتالشى مـن       : قلت  . كانت اللحية هي الدالة الوحيدة له     ) " اجلسمية  ( اخلارجية  

 ومن هذه األدوار الغرضية أيضا تعمقه يف احلياة من خالل تفكريه ، وصـمته                3" الوجود دون ريب    
لكن سوف تزول   ..شديدة هي هذه احلياة     برودة  : قال متمتما   : " وإطراقه ، وقراءته ألفكار اآلخرين    

 ومن جاذبيته و تأثريه أنه ال يعرض نفسه للنقد أو اللمز وال يطيل               4"وبعدها نكون يف ربيع مجيل      ..
الكالم وال يتكلم إال يف األمور اهلامة باحترام ولباقة ، وشدة تأثريه على الراوي الذي أصبح يتوقـع                  

بني يوم وآخر حدث حتول عظيم "  وسلبت منه هذه الصفات   انقالبا يف شخصيته اليت استولت عليه 
  ال فرق بينهما إال من خالل        5"فأصبحت أرى الرجل وقد عاد حيتل دوري بعد أن حتولت أنا لدوره           

اللحية ، إضافة إىل ما كان من تطابق بينه و بني األنبياء و العباقرة وبينه وبني املـرأتني ، شخـصية                     
كل شيء ، ذات طاقة وقدرة على اكتشاف سر هذا التطابق بـني الـراوي               واحدة متعلمة مة إىل     

وشخصياته و العائد إىل عرض جتربته النفسية واإلنسانية احملركة لدوافعه وغاياته وتقلب مزاجه ، ممـا    

                                                 
  49 ص  السابقاملصدر: 1
 53 ص  نفسه املصدر:2
 55املصدر نفسه ص : 3
 53املصدر نفسه ص : 4
 63املصدر نفسه ص : 5
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الشديدة  التعقيد  Les personnages épais  يدعونا إىل تصنيف الراوي ضمن الشخصيات املكثفة 
و املالحظة اهلامة يف هذا امليدان هو أن اخلط الذي          :    " ذلك يف املقطعني التاليني      خاصة عندما يقرر  

سرت فيه كان رجعيا ، أي أن اهتمامايت كانت منصبة أول األمر على كل ما هو خارجي مث حتولت                   
عدت أمارس اجلنس مع بنات أخريات وملكتين رغبة وحـشية يف             " 1"شيئا فشيئا فاجتهت حنوي     

ر يف هذا اخلط دون توقف ، أصبحت كلما أرى بنتا أو نقف معا إال وميتلئ رأسي باجلنس                  االستمرا
  هذا السري الرجعـي      2"و كثريا ما اشتكني لوالديت      ) هكذا  ( أخوايت أنفسهن مل مينعن     ..دون غريه   

تب وعدم االستقرار النفسي و التقلب املفاجئ ، هو نفس ما نراه عند الراوي و ما ينطوي عليه الكا                 
إىل وصف شخصياته باملراهنة على املعطيات النفسية       " من نزق جنسي و يف احلقيقة إن ميل الراوي            

  . 3"مل يكن منظورا إليه باحترام 
فالكثري من القناعات لدى هذه الشخصية هي نفسها اليت وجدناها لدى الراوي ومن أمثلة ذلك               

 هو أنا وأكون احلكمة املطلقة وهلذا وجدت     أصبحت أمشل و أضم الكل أنا هو الكل والكل        : " قوهلا  
 فمن  أهم أدوار شخصية الرجل ما ميكن 4"كما أنا قريب جدا منهم   –هؤالء األنبياء قريبني جدا مين      

تسميته باملطابقة ، كل ما يتصف به الراوي هو نفسه ما يتصف به الرجل ، ويف آخر الرواية ميحوها                   
حلقيقي و ليس باملعىن النقدي للشخصيات اليت تعد كلـها خياليـة        الكاتب بتثبيتها يف اخليال باملعىن ا     

ورقية ، إذ أنّ هذا الرجل مل يكن إال شبحا يف زي رجل أو آدمي من حلم و دم مماّ حداه إىل تقييـد                        
شكواه ضد جمهول لدى الشرطة ، ولكنه يربطه بالداللة الكربى  و هي البحث عن احلقيقة   الـيت                    

فتحت الباب  و خرجت عازما على البحث عن         "  ما على الوصول إىل كنهها      مازال يتطلع إليها عاز   
حبـث  :  وتبقى اإلشكالية الروائية هي البحث       5"الرجل و الوصول إليه و لو تطلب ذلك العمر كله           

                                                 
1

  72 ص  السابقاملصدر  : 

2
  73املصدر نفسه ص :  
 300بنية الشكل الروائي ص : حبراوي حسن : 3
 75البحث عن الوجه اآلخر ص : عرعار حممد العايل : 4
  آخر صفحة يف الرواية 96 ص نفسهاملصدر : 5
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عن الوجود حبث عن سر احلياة و املوت وحدود تشكلهما،   عن كنه األزل و األبد ، عن الوجـه                     
  .أسئلة وجودية حمرية . انت هذه احلقيقة اآلخر للحقيقة مهما ك

  : يف رواية زمن القلب   2-3

 يب صدفة أثناء غلق الشرطة ملسالك املدينة       ب يلتقي ا الراوي الط    :شخصية األب خارجيا     2-3-1
 العينان الغائرتان املتأججتان كجمرتني حتت      ين حملت مباشرة أمامي وجه شخص أعرفه ، أعرفه جيدا ،          إ" 

يف ملـح   ..واألخاديد الدفينة على وجهه ،لقد كان أيب يقف مباشرة أمامي كأن الشيطان نفسه أحـضره                الرماد    
وال ميكن البتـة    . البصر تشكلت يف ذهين صور عديدة يف هذا اال، فأيب ميتاز مبوهبة عجيبة يف اكتشاف األسرار               

   1"أن أخفي عنه    شيئا 
مانية و األخالقية رافدا من روافـد تكـوين و بنـاء            متثل هذه املالمح اخلارجية و األوصاف اجلس      

 ال ميكن أن يتعارض مع ما أحل عليه النقد الشكالين و البنيوي و اللّذين ركّزا على                 وهذا    الشخصية
هذه الشخصية قابلة ألن حتدد من خـالل مساـا و مظهرهـا             " كل من الوظائف  و العوامل ّألن        

العيون الغائرة :   ومن هذه األوصاف 2" و الداللية هذا اجلانب اخلارجي ومل تغفل األحباث الشكالنية  
املوهبة : املتقدة ، أخاديد الزمن على وجه الوالد كأا األثالم على األرض ، ومن األوصاف املعنوية                

كل هذه املالمح هو مما خيدم احلبكـة الفنيـة و إسـناد             . والفراسة والقدرة على اكتشاف األسرار      
فغور العني داللة علـى     : وصف له دوره ووظيفته فيما سيحدث الحقا يف الرواية          األحداث ، فكل    

طول التجربة و االتقاد داللة على اهلمة و العزمية و أما األخاديد فوصف مادي دال على قسوة احلياة                  
  .و شظف العيش وامتداد العمر 

  : البناء األسطوري لشخصية الكاهنة2-3-2

لقد مرت مئات السنني على وفاـا  "  بالقوة و النضال و اإلرادة       شخصية مرجعية تارخيية مليئة   
كيف تنهض اآلن حية ، أغمضت عيين ،استرجعت يف ذهين تاريخ هذه املرأة كما مسعته منذ كانت                 

 الشخصية الرمز املمتلئة بالدالالت ، شخصية قوية حماربة ، تنافس الرجـال يف قوـا                      3"بنتا صغرية   
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ا الراوي أهم بنية يف تكوين هرمها الرجايل تباعا سواء عن طريق األوصاف احلسية              و قسوا، رسم هل   
أو املعنوية الداخلية ، وال تكتمل هذه الشخصية ، وال يتعرف عليها القارئ إال إذا               )  املورفولوجية  ( 

اءة الـنص   مورفيم فارغ يف األصل ميتلئ تدرجييا كلما تقدمنا يف قر         " اكتملت الرواية ألا عبارة عن      
بقيت يدها اليسرى ممدودة متسك     "  فتاة متارس الصيد ، هذه املهنة الرجالية         1"عن طريق احملموالت    

  مث تتواىل أوصـاف  2"القوس من وسطه ، بينما بقيت يدها اليمىن منكسرة إىل اخللف متسك السهم     
  .الذقن،  العينني ، اجلبني ، خصالت الشعر : أخرى تتعلق بقوامها 

 آخر من الرواية تتراءى الكاهنة للطبيب يف أحالمه فيصفها للقائد عندما يطلب منـه               يف موضع 
ال أستطيع وصفها بالضبط ، وعلى كل فهي متينة البنية يف رقّة وعذوبة، ذات عينني تـسبح                 " ذلك  

فيهما األنوار  والظالل بشكل جيعلك تعتقد أن األفالك و ارات و الكواكب و النجوم و الـشهب                   
كلها تسكن فيها و جتد يف حيزمها رحبة الفضاء و سعة الكون ، مث العجيب يف هذه ..لنيازك كلها و ا

إـا وحيـدة يف     .. املرأة أا توجد يف كل مكان ، يف كل وقت ، فطيفها دوما حاضر ، موجود                 
أقول لك  إمسح يل أن    ... امسحوا يل أن أقول إنّ فيها شيئا من غري البشر            لشكلها فريدة يف نوعها، ب    

  شيئا آخر 
   تفضل-
  إنك تعرفها ؟ .. إنّ املرأة اليت طلبت مين البارحة النجدة هي الكاهنة -
كل ما أعرفه أن الكاهنة كانت جمرد امرأة أسطورية عاشـت يف هـذه        ..إنّ ما تقول غريب     -

   3"البالد ، فما جاء بالكاهنة يف هذا الوقت و يف هذا املكان ؟ إن هذا منتهى الغرابة 
شخصية مرجعية تارخيية تـستند إىل سـند        : مع هذه الشخصية بني منطني من الشخصيات        جت

كما أا حتيل على أدوار و بـرامج        ) البلد  ( وحتيل إىل معىن ممتلئ و ثابت حددته ثقافة         " خارجي      
 إا شخصية للتبشري ، هلا    "   ومن جهة أخرى متثل منط الشخصيات االستذكارية          4"واستعالمات ثابتة 
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ذاكرة ، تقوم ببذر أو تأويل األمارات ، إن احللم التحذيري ، مشهد االعتراف ، الذكرى ، الصحو                  
 فالنمط 1"املشروع، كل هذه العناصر تعد أفضل الصفات و أفضل الصور هلذا النوع من الشخصيات   

ة ، والـنمط الثـاين      األول متثله مرجعية الكاهنة املعروفة يف الثقافة التارخيية للجزائر باملرأة املناضـل           
استذكاري داليل يف النص يقوم على األحالم و التحذيرات ، رمز ممتلئ خيدم زمن القلب الذي لـو                  

  .  عادت الكاهنة من خالله لكان للجزائر مع املستعمرين شأن آخر 
  :  شخصية األم وطرق بنائها2-3-3

 كان ذلـك مـن خـالل    مل تظهر شخصيتها إال كراوية من خالل بعض املالمح العابرة سواء   
الصفات اجلسدية أو املعنوية النفسانية ، وشخصية كهذه دون مالمح صرحية ، هي من حيث البنـاء                 
والداللة أوسع و أعمق و أعم ، هذه الصفات تستنبط من طرف القارئ أثناء القراءة و ذلـك تبعـا           

  :  لثالث طرق غري مباشرة 
وية ، وهي بداهة ختتلف عن الراوي احلقيقي و هـو           ما خترب به الشخصية ذاا و هي األم الرا        * 

الذي خيتلف أيضا بدرجة عن الطبيب الشخصية األوىل يف الرواية ، ولذلك فإا ال تـستطيع أن                 
تصنف هي نفسها إال من خالل العامل الداخلي الذي حياول الكاتب أن يراهن عليه و أن يؤثـث                  

كما ) األقوال  ( داث أو من خالل احلوار      به بواطن الشخصيات سواء كان ذلك من خالل األح        
اختذين زوجي امرأة له ، بعد أن توثقت بيننا عالقات الـود واحملبـة                " أخربت ذلك عن نفسها     

حىت أحس بشعور الثقة يسكنين و أفـرح داخلـي فرحـا                    ..تقت إىل احلياة معه و اإلسعاد به        
شخصيتها حادث رؤيتها لشخص آخر كأنه       ومما يدل أكثر على الغموض النفسي يف         2"ال يقاس   

منتم إىل عامل ال تعرفه و هذا حينما ضاجعها زوجها ، فأحست ذا الغريب و كأنـه يغتـصبها    
اغتصابا يف صورة زوجها ، ينغص عليها حياا، ويطل عليها يف كل آن حىت لكأـا تـشك يف       

   3"إىل أبيه احلقيقي ) الكاهنة( نسبة هذا املولود 
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و احلديث هنا عن الكاهنة ذاا اليت تـسترجع األيـام           :  به الشخصيات األخرى     ما خترب * 
األخرية من حياة أمها ، حيث تتدهور حالتها الصحية و تدخل يف غيبوبتها بسبب عقدها النفسية                 

إين كما ترى مطروحة الفراش   هل        " وتأزمها ، لسوء ظنها بزوجها الذي يريد استبداهلا بغريها          
   1"  أكثر من هذا ؟ لقد متنيت دوما مويت ترغب يف شيئ

وهذا املصدر األخري هام جـدا   : ما يستنتجه القارئ عن طريق سلوك الشخصيات وأفعاهلا         * 
يف الدراسات البنائية ، إذا البد أن يتوصل القارئ  املتخصص إىل نتائج عن هـذه الشخـصيات        

بد أن يكون ذكـرا ، ملـا تطرحـه          ومن ذلك أنّ األم ككل النساء مهمتهن النسل ، والنسل ال          
 كقضية املرياث ، إذ أنه من العادة أن خيلف الذكر و لـيس              - وحىت احلديثة  -الثقافات القدمية     

األنثى خاصة ما تعلق بأمور الزعامة مث أا ملا أخفقت يف إجناب الذكر مل تستطع أن توجه االام                  
لذلك فان األمر كله بيد الرجل و لـيس         بالقصور إىل زوجها رغم علمها بأن النقص يعتريه ، و           

بيد املرأة  ومنها أيضا حريا على ابنتها الكاهنة و عدم معرفة ما اعتراها و نزوعها حول تقمص                  
عليك : يف يوم دق صدري معلنا      " الذكر شيئا فشيئا إىل أن وصل ا األمر إىل التصريح برغبتها            

أمركم بني يدي   : أعلن أمام اجلميع    ..بنفسه علنا   أن تطليب من أبيك أن ميرر لك مقاليد الزعامة          
  2"ابنيت 

   : معمار ال ينتهي إال بنهاية الرواية): الراوي (  شخصية الطبيب :2-3-4
لكـن  " شخصية حمورية يقدمها الراوي يف بداية الرواية أثناء طلب القائد منه رأيه يف اجلرحى               

املواقف الصعبة اليت مروا ا و جنوا من املوت        الطبيب كان يسرح بعيدا ، كان يعيد رسم و تشخيص           
 الطبيب قوة حمركة لألحداث ، تستمد بناءها من خالل ما تقوم به ، أو من خالل                 3" فيها بأعجوبة   

الصفات اليت يلحقها به الراوي ، أو من خالل الشخصيات أو القارئ نفسه أثناء االستنباط ، ولذلك                 
ال عند اية الرواية ، فعندما يكلفون من طرف القيادة باهلجوم           فان معمار هذه الشخصية ال يكتمل إ      

" على املركز العسكري يف املدينة اليت ولد و عاش فيها ، فإن ذلك يولّد لديه وقعا و إحساسا خاصا                    
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 و تكمن حـساسية املوقـف يف     1"إن هذا العمل سيجعلين أعود إىل املدينة اليت غادرا منذ سنوات            
أما االضطراب فسببه تقدير جناح العملية أو فشلها إضافة إىل ارتداداته املختلفة لذكرياته    املدينة ذاا و    

فيها ، و أما اجلانب النفسي املضطرب حقا فيكمن أساسا يف حريته و دهشته من بعض املواقف اليت                  
لكاهنة تتكرر فيها رؤيته لبعض الشخصيات كأبيه مثال الذي صادفه أثناء عملية التفتيش أو شخصية ا              

اليت تراءت له من خالل وجه أبيه مرة ، ومن خالل اجلندي اجلريح يف معسكر العدو مرة أخرى أو                    
  .أثناء جلوسه على حافة البئر مرات عديدة 

 فاحلرية و الدهشة صفتان نفسيتان لشخصية الطبيب ، ترافقانه خالل الرواية وتبقيـان مـدارا           
 مع هذا الوجه اجلميل ، وجه هذه الفتاة اليت اعتادت عليه            لتساؤالت عديدة ال جتد هلا جوابا ، خاصة       

ما سر ذلك التجلي ، أو ال أعرف كيف أمسيه الذي حدث يل عنـدما               : " ومن أمثلة ما حيريه قوله      
وبينما حنن نشيل التراب عليه الح يل أن هناك شخصا يقوم من ذلـك القـرب     "2"كنت أنظر أليب ؟  

بة ، نظرت جيدا فرأيت وجه امرأة ، بعد حلظة تعرفت على الوجـه        تراءى يل أنه يستوي حيا بأعجو     
لقد مرت مئات الـسنني علـى       : إنه لتلك املرأة اليت تدعى الكاهنة ، تعجبت ، قلت أحدث نفسي             

  وبداهة فإن شخصية الطبيب ال نعرف هلا امسـا و ال صـفات         3"وفاا ، كيف تنهض حية اآلن ؟        
فه هلا هو هذا البناء املالزم لشخصية الكاهنة و ال يذكر إال حـني   جسمية ، و جل ما نستطيع أن نعر       

إين أسبح خبفة و انطلق حبرية ال أشعر بشيء غريب ، كل هذا يؤنـسين                " تذكر هي ، يقول الطبيب      
  4"إين متأكد أين أعرف هذا العامل قبل اآلن ، لكين ال أعرف ملاذا تركته ؟ 

 هذه الشخصية باملكان ، فهي مرة يف مكان واقعـي           ميكن أيضا أن نتبني من جهة أخرى عالقة       
كاملدينة أو اجلبل ، ومرات يف أماكن غري حمددة كالسماوات الفسيحة ، و مرة يف قاع البحر العميق                  

ويف ومضة وجد الطبيب نفسه خيترق البحر من        ..من أننت أوال؟  حنن نساء نسكن يف أعماق البحر           " 
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  هذه األعمـاق النفـسية الغـائرة         1"  أمامه و يكشف له أعماقه       أعماقه اختراقا ، شعر باليم ينفتح     
املوغلة يف العمق ، أعماق الطبيب الذي حياول اكتناه سر العامل اآلخر ، الطبيب الذي حياول التغلب                 

قرية ـاجم غـدرا     " على معادلة احلياة و املوت ، ومن خالل الكاهنة يهتك حجب الغيب ، يرى               
 فالكاهنـة  2" ذحبون ، و نساء يغتصنب غصبا و أطفال تزهق أرواحهم زهقا            ويفتك سكاا فتكا و ي    

تتكهن ، ترى  تستكشف و توحي بذلك إىل الطبيب سواء كان ذلك حلما أو حقيقـة ، ومنـها                    
  .تستمد بعض الغيبيات اليت تتحقق فيما بعد على الواقع الروائي 

 و استكماال هلـا ، نقـوم بـإيراد          ويف األخري أردنا أن نعمم بعض ما قمنا به من إجراءات ،           
النموذج العاملي يف الشخصيات احلكائية لدى قرمياس ، وهو النموذج الذي رأينا أنه ممكن التطبيق               
و اإلجراء   و بصفة عامة على رواية زمن القلب لألديب عرعار ، ألا متثل نوعا مما يعرف بالرواية                    

شخصية جمردة و هي قريبة من مدلول الشخصية         " إذ أن الشخصية احلكائية يف تصوره هي      .احلديثة  
املعنوية يف عامل االقتصاد ، فليس من الضروري أن تكون الشخصية هي شخص واحد ، ذلـك أن                  
العامل يف تصور غرمياس ميكن أن يكون ممثال مبمثلني متعددين ، كما انه ليس مـن الـضروري أن                   

قد يكون مجادا ، هكذا تصبح الشخـصية        و..يكون العامل شخصا واحدا ، فقد يكون جمرد فكرة          
و أن عدد العوامل يف كل حكي حمدود يف سـتة هـي املرسـل                       ..جمرد دور ما  يؤدى يف احلكي        

  .   3"و املرسل إليه  والذات و املوضوع و املساعد و املعارض 
نا القول نريد   وسنتتبع يف الرواية هذه العوامل خمتصرين قدر اإلمكان يف الشرح ، ألننا كما أسلف             

  :تعميم ذلك عليها كلها 
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  :  النموذج العاملــي يف رواية زمن القلب2-3-5

  de lutte  Relation   عالقة الصراع  Relation  de désir  عالقة الرغبة  عالقة التواصل 

  destinateurاملرسل    
 

 املرسل  إليـه  
destinataire  

  

    الذات 
sujet 

املوضــوع 
Objet  

ــساعد   املـ
Adjusant 

ــارض   املعـ
Opposant 

العادات و التقاليد و    
األعراف اليت تقتضي   
بالضرورة أن ينجـب   
اإلنسان ذكرا يرثه ،    
هذه الوراثة إما ملال أو     
سلطة أو جاه ، فوالد     
الكاهنة ووالدا كانا   
يريدان بكل ما أوتيـا     
من قوة حـىت و لـو       
كانت بإعادة الزواج   
أن ينجبا ولدا ذكـرا     
يتوىل أمور الزعامـة    

ه عنـدما   بدل والـد  
يصبح كبريا أو عندما    

  .   يتوىف

اتمع القبلـي   
القــدمي الــذي 
يتقبل مثل هذه   
ــام و  األحكـ
التقاليد و يطبقها   
، بل حيرص على    
إجيادها فعـال ،    
وال يقبل بـأن    
حييد عنـها أو    
يساوم عليهـا   
حىت ولو كـان    
ــى  ــك عل ذل
حــــساب 

  .األشخاص

األب 
الذي حيلم  
ــاب  بإجن
ــه  زوجت
البن من  
ــلبه  صـ
ــه و  يرث
ظل ينتظر  
ذلك زمنا  

  . طويال

اإلجنــاب يف 
حد ذاتـه ،    
ــة و  والوراث
البحث فيما  
ميكـــن أن 
يعوض هذه  
األفعال إن مل   
ــستطع  يـ

  .تطبيقها 

هو احملـيط   
األســـري 
ــام و  العـ
املناخ القبلي  
ــشائري  الع
الذي نبتت  
فبــه هــذه 
العادات اليت  
تشجع على  
ــلة  مواصـ

اإلرث 
ــضاري  احل
الذي رأيناه  
ــع  يف اتم

أو الرببري  
  .  غريه

هو والدة األنثى   
بدل الـذكر ،    
وجريــــان 
األحداث علـى   
غري   ما حيلم به      
األب أو األم أو    

. اتمع ككـل    
أو لنقل أيضا هو    
ــه  ــذا الوج ه

الذي (املعارض  
تعتقد الزوجة أنه   
ضاجعها بدال من   
زوجها احلقيقي  
و ظل يرفض ان    
يكون املولـود   

أو هـو   ) ذكرا  
القدر الذي شاء   

هنة أن ترث الكا  
ــم   ــا رغ أباه
العــــادات و 
ــن  ــد م التقالي

إىل 39الصفحات  
48    
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  : نتائج حول مقاربة الشخصية -3

من خالل إخضاع الشخصية يف رواية الطموح من حيث بناؤها إىل املقياس اخلاص بالصفات              -1
رجيا ، فإننا رأينا أن  أغلب الشخـصيات يف روايـة            و األفعال و التصرفات اليت تكوا داخليا وخا       

الطموح بنيت على أساس الصفات املورفولوجية اخلارجية ،إال شخصية خليفة ، هذا ألن الكاتـب               
  ) .معتقداته، آراؤه وأفكاره ( راهن على اجلانب الداخلي هلذه الشخصية 

لوجه اآلخـر ، كانتـا      زمن القلب و البحث عن ا     : و على العكس من ذلك فإن الروايتني        -2
إال ) مظهريـا ( منوذجا يف التعمية و التمويه على القارئ ، ال جند من أوصاف الشخصيات جسديا               

الرتر اليسري ، مث سرعان ما تزول هذه الصفات تاركة الطريق لألحالم ، فيتبدد خيال القارئ بـني                  
  .احللم و احلقيقة إذ يتوجب عليه التركيز الشديد ملعرفة ذلك 

ا كانت رواية الطموح ترتكز على امسية خاصة بالشخصيات و اليت حللناها يف اجراء امسية               إذ-3
ومل تـذكر إالّ بعـض   . الشخصيات ، فإن الروايتني األخريني خلتا من هذه األمساء و األلقاب متاما   

كالغريب و فتاة اهلاتف يف البحث عن الوجه اآلخر ، والطبيب     و الكاهنـة يف زمـن                     –صفاا  
القلب ، ولعل األمر يرجع أساسا إىل طبيعة املضامني يف هاتني الروايتني  وقد تناولنا الشخصيات فيها              

  .حسب ما تقتضيه كل شخصية من إجراء خاص ا ، أي ما ينطبق عليها 
 ميكن أن نالحظ على ما يسمى بالشخصيات البطلة يف الروايات الثالثة أا تـراهن علـى                 -4

الباطين من خالل عرض الراوي هلواجسها و خلجاا و معتقداا   و آرائهـا و              النموذج النفسي أو    
أفكارها ، حىت ولو كان ذلك عن طريق الراوي ، فإن القارئ سيذهب مبخياله إىل  املؤلف عرعار و                   
ليس إىل شخصياته البطلة و هذا ما نراه يف الروايات السالفة حني جيعل هذه الشخصيات بـصفات                 

عنها إا غريبة ، و هذا ما مييز يف اعتقادنا روايات عرعار عن غريها من الروايات الـيت                  أقل ما يقال    
ظهرت يف هذه احلقبة التارخيية اليت انشغل فيها جل الروائيني اجلزائريني بالكتابة إما عـن الثـورة و                  

كانـت  معاناة الشعب أثناءها أو بالظروف االجتماعية يف حقبة السبعينيات و ما بعـدها وهكـذا                
ولذلك ميكن اعتبار شخـصية     . شخصيات روايام  حتمل هم الثورة أو التغيري يف اتمع اجلزائري            

الكاتب عرعار يف رواياته هي إحدى الشخصيات يف نظام الرواية أثناء التحليل على الرغم مـن أن                 
 يؤكـد تـرابط     النقد البنيوي ألغى أي اتصال للرواية مبا هو خارج عن عاملها الداخلي ، وهذا مـا               

الصورة الروائية للشخصية باملأزق املرجعي و التصوير اإليديولوجي للكاتب على أا عامله و عصره ،       
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جتربة إنسانية تعكس موقف كاتبها إزاء واقعه       " ولذلك جند أحدهم ينظر إىل الرواية على أا تصور          
، والرواية تقول هذا و أكثر      بنفس القدر الذي تفصح فيه عن مدى فهمه جلماليات الشكل الروائي            

إـا فـن    : من خالل أداة فنية مميزة هي الشخصية و هذا ما جعل النقاد يعرفون الرواية بقـوهلم                 
لذلك أيضا آثرنا أن يكون الفصل األول من هذا البحث حول الشخصية و ليس عن               . 1" الشخصية  

  .غريها من عناصر فنيات الرواية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 03 ص 1980- 2عارف مصر ط دار امل.صورة املرأة يف الرواية العربية : طه وادي : 1
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        ـــــــصل الثالثـــــــصل الثالثـــــــصل الثالثـــــــصل الثالثالفــــالفــــالفــــالفــــ                       

        بنية الزمان و المكانبنية الزمان و المكانبنية الزمان و المكانبنية الزمان و المكان:  :  :  :       البيئة الروائيــة      البيئة الروائيــة      البيئة الروائيــة      البيئة الروائيــة               

                                  في أعمال محمد العالي عرعار الروائية                            في أعمال محمد العالي عرعار الروائية                            في أعمال محمد العالي عرعار الروائية                            في أعمال محمد العالي عرعار الروائية  

  .بنية الزمان-1           

  . يف التنظري1-1                    

  . اإلجراءات1-2                    

  : الترتيب1-2-1                              

  .   االسترجاع: 1-2-1-1                                    

  .االستباق: 1-2-1-2                                    

  : املدة1-2-2                             

  .اخلالصة: 1-2-2-1                                    

  .احلذف: 1-2-2-2                                    

  .املشهد : 1-2-2-3                                    

  .الوقفة الوصفية:1-2-2-4                                    

  .نتائج حول بناء الزمن: 1-3                    

  :بنية املكان الروائي-2         

  . ية املكانشعر: 2-1                    

  .اإلجراءات: 2-2                    

  .بناء األمكنة و عالئقها يف رواية زمن القلب: 2-2-1                    

بناء الفضاء الداليل يف رواية البحث عـن   الوجـه            : 2-2-2                    

  .  اآلخر

ــدد امل: 2-2-3                     ــه  تع ــرايف ووظائف ــان اجلغ ــة ك  يف رواي

  الطمـــوح

 .طرائق بناء األمكنة: 2-2-4                    
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  بنية الزمان و املكان يف أعمال حممد العايل عرعار الروائية 

  : بنية الزمان -1

  :يف التنظري   1-1
مقولة الزمن يف الرواية من أصعب املقوالت اليت تتصل بالسرد ، ومن أهم املباحث الـيت                 

  أخطرها شـأنا     و   أهم املواضيع    ا من إتناوهلا املنظرون و الباحثون ، حىت أننا نستطيع أن نقول           
 من حيث   –  يف السرد الروائي ، وقد بدأ التفكري الفعلي يف التعامل مع الزمن يف الرواية              حتكماو  

 و تقنياتـه     الزمن  مع الشكالنيني الروس ، فقد مارسوا بعضا من جتليات         -تناول البنيات اللغوية    
ض بطريقتني إما التسلسل وفق منطق خاص       على أعمال سردية خمتلفة ، إذ يرون أن األحداث تعر         

  وبذلك فرقوا بـني املـنت        لتخلي عن الزمن حبيث يرد بدون منطق         ا اإمخيضع ملبدأ السببية ، و    
احلكائي و املبىن احلكائي أي الشكل ، مث  تالهم األجنلوساكسونيون بزعامة لوبوك و موير اللذين                

 يف الرواية ، إذ أن عجلة الزمن متغرية و غـري            شددا على أمهية الزمن وصعوبة عرضه أو دراسته       
ثابتة يف عالقاا بالرواية وموضوعها ، وذهب كل باحث إىل زاوية معينة و مقاربتـها بـاملظهر                 

  1. الزمين فيها تبعا لقناعته النظرية أو النقدية و منطلقاته 
 بتصورات  وقبل ذلك كانت هنالك مقاربات أخرى و أشكال تعاملت مع الظاهرة الزمنية           

فلسفية أو فكرية معينة قبل أن تتناول من طرف الباحثني يف جمال الرواية والسرد عموما  ومنها أن     
كال من الزمان و املكان يشكالن إطارا موحدا بوجهني خمتلفني ألما يتحكمان يف فعل اإلنسان               

ـ   " واألحداث اليت تقوم يف الرواية ، غري أما خيتلفان يف الطبيعة             ان املكـان ذا أبعـاد      فـإذا ك
 ألنـه       2"وإمنا يدرك على حنو خمـصوص       ..ومرجعيات مادية حمسوسة فإن الزمان ليس حمسوسا        

ال يشكل مادة حمسوسة بصفة آلية كاملكان ، وخيتلفان أيضا من خالل طبيعة اإلنسان وعالقتـه                
                                                 

  1982نظرية املنهج الشكلي ترمجة إبراهيم اخلطيب مؤسسة األحباث العربية بريوت  : توماشيفسكي و آخرون:ومن هؤالء : 1
  1981صنعة الرواية ترمجة عبد الستار جواد دار الرشيد بغداد :                      بريسي لوبوك 

  د ت .بناء الرواية ترمجة إبراهيم الصرييف الدار املصرية للتأليف القاهرة: ر                      إدوين موي
  36 ص 2000طرائق حتليل القصة دار اجلنوب للنشر طبعة : قسومة الصادق : 2

Université Sétif2



 

 - 69 - 

أما الزمان ) خلف –  وراء–أمام ( فاإلنسان يف املكان يستطيع أن ميضي إىل كل االجتاهات .ما 
 إليه كانط و هايدجير و أفالطون يف فهـم      بوهذا ما ذه  " فطبيعته خطية أمامية ميضي و ال يعود        

، وباعتباره  - حركات الكواكب و النجوم و دوراا        –الزمان حبسب عالقاته مع النظام الكوين       
  وهذا ما ذهب إليه      1"ميائيا  قوة طبيعية فاعلة يف مجيع األشياء و املخلوقات ماديا وبيولوجيا و كي           

أرسطو ، فالزمن لديه ميارس قوة خاصة على انتقال مجيع الكائنات من حال إىل حـال ، وقـد                   
تناوله أيضا القس املفكر سانت أوغستني على أساس أنه ال جيري يف عامل الطبيعة اخلارجي و إمنا                 

نه ذهين فقط و يرى آخرون أنه يستمد        يف عامل اإلنسان الباطين يف جمال وعيه ، أما اليبنيز فريى بأ           
  مث بدأت معامل االجتاه البنيـوي        2....من انفعال اإلنسان و جتربته كاالنتظار و األمل و الترقب           

بعد الشكالنيني تتضح ، و برزت الدراسات املنهجية على أساس تصورات و حتليالت نتجت عن               
زمن عند كل من أرسـطو وفالدميـري        تأثريات سابقة ، كما جند عند روالن بارث الذي درس ال          

أن املنطق السردي هو الذي يوضح الزمن السردي و أن          " بروب يف بداية القرن العشرين مفسرا         
و بالنسبة للسرد فان الزمن ليس موجودا أو لـه          ... الزمنية ليست سوى قسم بنيوي يف اخلطاب        

 3" اخلطاب و لكن إىل املرجـع  وجود وظيفي كعنصر يف نظام داليل ذلك أن الزمن ال ينتمي إىل           
ومن خالل هذه املقولة يتضح أن بارت يقر بأن الزمن السردي الروائي لسي حقيقيا ولكنه داليل                

أَما الروائي الناقد ميشال بوتور يف كتابه حبوث يف الرواية فريى أنه من الصعب              . أي إيهام بالزمن    
من باعتباره استمرارا إال يف بعض األحيان و أن         ألننا نعيش الز  " أن يتقيد الروائي بالترتيب الزمين      

العادة وحدها هي اليت متنعنا من االنتباه أثناء القراءة إىل التقطعات و الوقفات و أحيانا القفـزات                 
الزمن " أما الروائي الرائد يف الرواية اجلديدة أالن روب غرييه فريى بأن             . 4"اليت تتناوب السرد    

ل بروست و كافكا هو الشخصية الرئيسية يف الرواية املعاصرة بفضل           قد أصبح منذ أعمال مارسي    

                                                 
   36 ص 2000دار اجلنوب للنشر طبعة .طرائق حتليل القصة : ينظر قسومة الصادق  :1
  37 ص  نفسه املرجع ينظر :2
         1990 1 الدار البيضاء ط–بريوت : بنية الشكل الروائي املركز الثقايف العريب : نقال عن حبراوي حسن : رت روالن با: 3

  111 ص                     
   117-116 ص ص 1971- 1 مكتبة الفكر اجلامعي ط–حبوث يف الرواية اجلديدة ترمجة فريد أنطونيوس : ميشال بوتور : 4
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استعمال العودة إىل املاضي و قطع التسلسل الزمين و باقي التكوينات الزمنية اليت كانت هلا مكانة                
   .1"مرموقة يف تكوين السرد و بناء معماره 

لزمن يف النصوص الروائيـة     لكل هذا يبدو لنا أن هناك اتفاقا بني النقاد و الباحثني على أن ا             
خاصة و السردية عامة ، موجود وجودا مستقال ، و ال ميكن بأي حال جتاهله أو إغفاله ، بـل                    

ومل يعد أحد من النقاد املعاصـرين جيـرؤ علـى           " ميكن القبض عليه رغم صعوبته و جتريديته        
      2 "التشكيك يف وجود العنصر الزمين كبنية قائمة الذات ضمن العامل الروائي 

الرواية عامل من األحداث البد أن تسري على نسق خاص و نظام معني خيلقه الروائي خلقـا                 
إراديا ال يفرضه عليه أحد سواء أكانت هذه األحداث حقيقية واقعية أم خيالية ، وهو أثناء ذلك                 

املنت ( يعود إىل القصة أو املغامرة كما يسميها البعض ، و يستحيل مع ذلك مطابقة زمن القصة                 
ألن القصة بأحداثها سواء كانت حقيقـة أم  ) املبىن احلكائي  ( بزمن اخلطاب السردي    ) احلكائي  

قوانني احلياة و املنطـق و الـزمن أي متتاليـة األطـوار             " خياال تسري وفق نظام خطي يراعي       
 والتزامن ظاهرة بديهية يف احلياة تتمثل يف حصول حدثني أو أكثر يف زمن واحد لكـن هـذا         ...

زمن القصة وزمن اخلطاب    :  و إثر ذلك حيمل السرد زمنني اثنني         3."التزامن مستحيل يف اخلطاب     
و زمن القـارئ وهـي      ) القراءة  ( ومل تتوقف الدراسات عند ذلك بل تعدت إىل زمن التلقي           . 

سام  أزمان خارجية هلا عالقة بالرواية ، وممن قسم الزمن أيضا الناقد ميشال بوتور الذي يرى أنه أق    
زمن املغارة وزمن الكتابة و زمن القراءة وافترض أن مدة هذه األزمنة تتقلص تـدرجييا بـني                 " 

الواحد و اآلخر ، فالكاتب مثال يقدم خالصة وجيزة الحداث وقعت يف سنتني رمبا قد استغرق                
بيعة و قد شكلت أحباث تودوروف يف ط      . 4" يف كتابتها ساعتني بينما يستطيع قراءا يف دقيقتني         

العالقة بني زمن القصة وزمن اخلطاب طريقة جديدة ومنهاجا إجرائيا يف تناوله للزمن   و قد قسم 
  :هذه العالقة إىل ثالثة أقسام أساسية 

  .حمور النظام أي خطية الزمان الذي يستحيل فيه تطابق الزمانني مع بعضهما * 

                                                 
 .134ت ص - دار املعارف القاهرة د–ترمجة مصطفى إبراهيم .حنو رواية جديدة .آالن روب غرييه: 1
 113بنية الشكل الروائي ص: حبراوي حسن : 2
 2000طرائق حتليل القصة  دار اجلنوب للنشر تونس ط : قسومة الصادق : 3
 114بنية الشكل الروائي ص :  حبراوي حسن  نقال عن بيتور: 4
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 تتسع أو تضيق هـذه املـدة      اليت تستغرقها األحداث و بذلكLa duréeحمور املدة  * 
  )  مشهد -حذف–وقفة ( وبالتايل تنتج املفارقات الزمنية 

   .1حمور التواتر أي طريقة تقدمي السرد هل هو منفرد أم متكرر أم متواتر ؟ * 
و متثل أحباث جريار جنيت عتبة أخرى يف املضي قدما حنو األحسن فهي قمة و خالصـة                 

 علـى الـسرود   هز على كيفية إعداد السرد اجلمايل و ما مييـز األحباث اليت تناولت الزمن إذ رك  
األخرى كالشفوي أو السينمائي ألن السرد يف حقيقته ال يكون خارج الزمن فهـو يف داخلـه                      

إذ من اجلائز أن نروي قصة دون أن نسعى إىل حتديد املكـان             " و ال ميكن تصور قصة بال زمن        
كون مستحيال إمهال العنصر الزمين الذي ينـتظم عمليـة          الذي تدور فيه األحداث بينما يكاد ي      

ومن هنا تأيت   ... ماض أو حاضر أو مستقبل      : فالبد لنا أن حنكي القصة يف زمن معني         ...السرد  
 ففي السرد ال ميكننا االختيار بني الـزمن            2." أمهية التحديدات الزمنية بالنسبة ملقتضيات السرد       

ذاا البد أن تبدأ بعتبة زمنية حقيقية أو اعتباطية ، إال أن الـصعوبة              و الالزمن ، فالرواية يف حد       
تكمن يف كيفية توظيفه يف الرواية علما أن ذلك ال يتأتى إال بإحدى طريقتني تتنازعان على طول                 

أما  األوىل فتتمثل يف كيفية التوفيق بني املتاوليات من األحداث يف املـنت احلكـائي أو                 : السرد  
ني ذلك أثناء السرد فالزمن يف مثل هذا املنت خطي متتابع و ميكن حلدثني أن يقعا يف                 القصة و تزم  

نفس الوقت ، ولكن أثناء السرد يستحيل إجرائيا تطابق هذه األحداث  و لذلك نعثر يف الـسرد                  
على هذه الثغرات أو املشاهد أو العودة إىل الوراء أو االستشراق حنو املستقبل ، هذه اإلجـراءات   

فيلة بفهم العنصر الزمين يف السرد الروائي ويف بناء معماره ، أما الطريقة الثانية فتتمثل يف قياس                الك
  .مدة سري هذه األحداث سرعة وبطًءا

و لسنا ندعي أننا يف هذه العجالة استطعنا اإلملام بكل النظريات و البحوث اليت اسـتغرقها                
ظريا أو حىت إجرائيا أو أننا قد أبدعنا فيها إبداعا          اجلهد اإلنساين يف جمال الزمن سواء كان ذلك ن        

فغاية كل ما نطمح إليه هو فهم هذه األدوات و استيعاا  وتطبيقها إجرائيا على مدونة روائيـة                  
جزائرية للراوي عرعار ، مع الوقوف على بعض املفاصل الزمنية اليت تتمظهر فيها على أن نقـوم                 

ات الثالث ، وليس شرطا أن نقحم هذا النسق أو ذاك دون            إن أمكن يف الرواي   –ببحث كل تقنية    

                                                 
 115راوي بنية الشكل الروائي ص نقال عن حب–ودوروف ت ت: 1
2

  :P :288 Gerard genette .Figures III ed LE SEUIL PARIS 1972   
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أن يكون له وجود فعلي ، فنكون قد تكبدنا املشاق بال طائل ، وقد نقع يف الغلط املنهجي مـن                    
  .جهة أخرى 

  .مقولة املدة -مقولة الترتيب : و ميكننا إمجاال دراسة الزمن يف الرواية بتناول اجلوانب التالية
  : اإلجراءات1-2

  :الترتــيب  1-2-1
 هو أن القصة أو األحداث اليت وقعت أو كما يفترض أا وقعت ،   هلا زمن معني ، هذا                    
الزمن من البديهي أن يكون متالحقا أو متتابعا، هذا ما يقصد به الترتيب أو نظام األحداث ولكن      

لـك يف احلكايـة أو      ذلك ال يتعلق باألحداث فقط أثناء وقوعها و إمنا يتعلق  مبا هو أكرب من ذ               
السرد أثناء سردها ، كيف نقدمها ؟ كيف نسردها ؟ ففي كثري من األحيان ماال يستطيع الروائي                 
أو املنشئ حقيقة أو السارد ضمنيا أن يزمن يف السرد حادثني وقعا يف نفس الزمن  وإذا افترضـنا                   

على أساس مـن    ) شخصية  ( انه يريد أن يسرد حدثا وقع يف املاضي و يتحدث به شخص معني              
احللم أو األمنية فكيف حيين ذلك يف السرد ؟ هذا العمل تنتج عنه املفارقات الزمنية أو التحريف                 

ومــن هــذه التقنيــات الــيت يلجــأ إليهــا الروائيــون الــسرد االســتذكاري                           . الــزمين 
أما .   le récit prolèptiqueاقي  و السرد االستشر le  récit analeptique أو    االسترجاع   

تسريع السرد الذي متثله اخلالصة و احلـذف و إبطـاء   : املدة فتشمل على مظهرين رئيسيني مها      
  .السرد الذي متثله الوقفة الوصفية و املشهد احلواري 

  :االسترجاع  1-2-1-1
 األصلية    فمنهم      خيتلف هذا املصطلح كتقنية زمنية باختالف الترمجات اليت تنقله من اللغة           

من يسميه استرجاعا و منهم من ينعته باالرتداد ، و االستذكار والالحقة  والعـودة إىل الـوراء                      
  flach back) .(   ) .فالش باك( و منهم حىت من تركه مصطلحا أجنبيا مرتبطا بفن السينما 

  
صل القول فيها الناقـد      كانت هذه التقنية الزمنية مدار حبث لدى العديد من النقاد ، وقد ف            

جريار جنيت ، كما تناوهلا الدكتور عبد املالك مرتاض على أساس أنه من االرتداد دون أن تكون 
وهو معىن دال على الرجـوع إىل       : " بنا حاجة إىل نعت ذلك باملاضي و الذي يسوغ له بقوله            
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رتداد ال جيوز أن يكون إال      إذ اال ) العودة إىل الوراء    ( الوراء بالضرورة بدون أن نضيف إليه ذلك        
  1".حنو الوراء و ليس له أي معىن على التقدم أو املضي حنو األمام 

وقع يف زمن معني ، هذا الزمن حتما ينتمي إىل املاضي  فمن              كل حدث يقع يفترض أنه قد     
 غري املعقول سرد أحداث مل تكتمل بعد إال إذا كان ذلك من قبيل التنبؤ ، ولذلك جند هذه اهلوة                  

العميقة بني هذه األحداث و كيفية قصها ، فاالستذكار أو االرتداد هو سرد يعود إىل املاضـي                 
وهذا طبيعي جدا يف كل أنواع السرود ، وخاصة يف عامل الرواية الـيت حتتفـل بـالكثري مـن                    

بية واستدعائه لتوظيفه بنائيا عن طريق االستذكارات اليت  تأيت دائما لتل          " االرتدادات على املاضي    
   .2" بواعث مجالية و فنية خالصة يف النص الروائي 

الطمـوح أوال مث    :  ومن أمثلة االستذكار سنورد على التوايل مقاطع من الروايات الثالثـة            
 مـع   – إن أمكن    –البحث عن الوجه اآلخر ثانيا و زمن القلب ثالثا ، وهذا يف كل تقنية زمنية                

ا أضخم مدونة من بني هذه الثالثة تكثيفها يف الرواية األوىل على أساس أ:  
  :يف رواية الطموح

الطموح رواية استذكار بامتياز ، إذ يعود الراوي إىل ماضي األحداث ، إىل الوراء لكـي                
يقدم لنا صورة أو خالصة عن األحداث مل نكن لنعرفها لوال االرتداد إىل الزمن املاضي ، وهو ال                  

 بالفعل ، أو وقعت لغريه من الشخصيات ، و لـذلك            يستطيع بالضرورة حكايتها كما وقعت له     
يضطره األمر إىل حكايتها ، أو إذا أردنا بالتدقيق إعادة سردها على مسامعنا لكي متأل فجوة كنا                 

مث إن هذا الوضع أي صلب      : " ومن هذه االستذكارات قول الراوي يف بداية الرواية         . ال نعرفها   
 شخـصية خليفـة إىل      فقد أعاد الراوي   3." و هو نائم     الذراعني يدفعه إىل تذكر وضعه كجنني     

وضعها يف املاضي املوغل يف القدم أثناء تواجده يف رحم أمه مصلوب الذراعني و هو نائم ، وكأنه 
  .يتشوق إىل وضعه هذا وحين إليه هروبا من هذا احلاضر األليم 

                                                 
ديوان املطبوعات اجلامعية " زقاق املدق " حتليل اخلطاب السردي معاجلة تفكيكية سينمائية مركبة لرواية : مرتاض عبد املالك : 1
  217 ص 1995.
 121روائي ص بنية الشكل ال: حبراوي حسن : 2
 05ص . 1978الشركة  الوطنية للنشر و التوزيع اجلزائر طبعة .رواية .الطموح : حممد العايل عرعار : 3
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 الذي غبت فيه عن كان ملعونا ذلك اليوم:" و من أمثلة االستذكار لشخصية مصطفى قوله    
أسكن  بقرية ...بييت كنت يف ذلك اليوم أي منذ حوايل ستة أشهر قد قررت مغادرة البيت باكرا               

كان ...يف املساء عدت إىل القرية حممال بأشياء عديدة         ...قضيت اليوم كله يف أسواق املدينة       ...
  هـذا    1." فمنعين  ...حاولت أن أدفع أيب     ...أوقفين أيب و أمسك بيدي      ...كل شيئ قد حتطم     

جيعلنا نعيش احلدث معه    ) ستة أشهر   ( االسترجاع ذو املدى املتوسط الذي حدده مصطفى بدقة         
حياته مع زوجته يف القرية ، حلمه باحلياة الزوجية اهلنيئة    اعتداء اجلنود على زوجته                 : كما وقع   

عدو وحقده الـدفني علـى      و قتلها عنوة هو الذي أجلأ مصطفى إىل اجلبل إيهاما بالنضال ضد ال            
اجلنود هذا هو الذي مأل الفجوة السردية و يئة الظروف املالئمة لالنتقام فيما بعد ، إضـافة إىل           

  . مناذج كثرية مبينة يف اجلداول املتممة 
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 299نفسه املصدر : 1
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    Analepse                       مواضع االستذكار يف رواية الطموح    

  مواضعها                     املقاطع                

  مث إن هذا الوضع أي صلب الذراعني يدفعه إىل تذكر وضعه كجنني و هو نائم*
طفل شاحب اللون ، جمعد " و هي وإن كانت صورة قدمية حضرت إىل وعيه تراود نفسه مرات أخرى مثل اآلن *

، يأخذه إىل أحد املطاعم ... ينجده... رط يف بكاء ، يتضورال يتوصل إىل معرفة طريق العودة ينخ..الشعر، ممزق الثياب ، 
 .....  
تسابقت الصور بطريقة فوضوية إىل ذهن خليفة ، واختلطت عليه ، فلم يعرف كيف يرتبها ، ومل يقدر كيف يتخلص *

مل جيد بدا من .ال منها ، صورة هذىا الرجل ، صورة رجال آخرين ، احلمام ، اخلبز ، السرير ، الظالم ، أمه ، أبوه ، أطف
  .أن يتخلص من تلك الذكريات املضطربة

كنت نصف حية نصف ...إني أتذكر جيدا أول يوم رأيته ، كنت قد قدمت مع زوجي عيسى إىل املستشفى مريضة * 
أقول ..كان يف كل حني جبانيب ، حيرص على صحيت ..ألنه كان ممرضا و اعتىن يب جيدا ..ميتة ، أول إنسان عرفته هو أبوك 

أصبحت كلما أفكر يف زوجي عيسى .بالفعل كان أبوك نعم الرجل ...لك احلقيقة إين ملت إليه قليال و أحببت معاشرته 
  .أروح أستصغره 

  .راح خليفة يتابع حركاا اآللية ، و هو واع أنه تفتح على عامل أمه أكثر من السابق* 

ذو مدى بعيد غري -05ص 
  حمدد

  ذو مدى بعيد -10ص 
  

  64ص 
  
  

  101ص 
  
  
  

وظيفة ( 108ص 
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 يف ذلك اليوم أي منذ حوايل ستة أشهر قد قررت مغادرة البيت كان ملعونا ذلك اليوم الذي غبت فيه عن بييت ، كنت*
كان كل شيء ...يف املساء عدت إىل القرية حممال بأشياء عديدة ..قضيت اليوم كله يف أسواق املدينة ..أسكن بقرية ..باكرا 

  .  فمنعين ...أوقفين أيب و أمسك بيدي حاولت أن ..قد حتطم 
  فمررت .إىل غاية ..أة يف زحام شديد أسري إىل هدف غري معروف كنت نائما إذا يب أرى نفسي فج* 
ذهبت الذاكرة خبليفة فرأى أمه رقية ، حماطة بذراعي أبيه حممد يدفعها إىل السرير بعناد حمبطا كل مقاومة تلوح منها * 

 بني منظر سعاد مع القائد و و يف الصفحات التالية مزاوجة. عندما مسعها تقول حذار يا حممد ، إن باب احلجرة مل يغلق جيدا
  استرجاع خليفة لوضع أمه رقية مع أبيه حمــــمد  

ورأيت من مالمح الضابط ، مالمح معلمي ..سنوات عديدة إىل املاضي ..يف حلظة قصرية عادت يب الذاكرة إىل املاضي * 
  ويسري فيهما تيار كهربائي                                 ...الذي عاقبين 

  )االستذكار 
 استرجاع ذو 229ص 

  مدى بعيد حمدد بدقة
   

  329ص 
 365-364-363ص ص 
  طويل املدى

  
   طويل املدى 393ص 
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  : البحث عن الوجه اآلخر  روايةيف

لي ، وعندما أعود مساء ، أجد كل شيء يف موضعه مث ما أنفك أن أقوم               كنت أذهب لعم  " 
فأوقد الشموع و أحترف أعماال صغرية ، وحقيقة األمر هو أين كلما كنت خارج البيت  فكرت         

بصحبة الشموع ، ويم نفسي بالنقاء و السمو وكلمـا          ...وأبقى انتظر   ...يف مشكلة اإلضاءة    
 هذا املقطع يف بداية الرواية يعيدنا إىل حقيقـة الـراوي            1."عدت محلت معي كتابا من السوق       

كيف يعمل؟ ذهابه إىل مقر عمله صباحا ، عودته إىل البيت مساء ، فاألحداث يف هذا املقطـع                  
السردي أخذت بعدا زمنيا داال على ماضي الراوي ، حيمل املاضي داللة معينة االستذكار ارتداد               

احلدث من حيث هو جيب أن يتسم بالزمنية ، و الزمن مـن             " له ، إىل أحداث تارخيية مضت إذ        
فالزمن إذا ضرب من التاريخ      ...حيث هو ، جيب أن يتصف بالتارخيية يف أي شكل من أشكاهلا             

   2."والتاريخ هو أيضا يف حقيقته ضرب من الزمن 
 مـلء    يف – إذا شئنا مـن اآلن       –ومن الناحية البنائية فإن هذا االستذكار يساهم مستقبال         

الفجوات اليت قد تكون غامضة ألن الراوي يف غدوه و رواحه وإيقاده للـشموع و تفكـريه يف                  
كل ذلك مما يساعد على خلق أحداث مستقبلية البد من فهمهـا إمـا              ...مشكل إضاءة البيت    

بتوهم القارئ أن هذه أحداث ماضية لن تعود ، وإما بتفهم املواقف السردية ، وهي أنَ الشخصية             
ضوء أو ظالم يساعد علـى      –ذهاب إىل العمل و العودة منه       : ة ال خترج عن هذه األعمال       البطل

يئة البطل لرؤية هذه األشباح أو إعداد شخصيات ستدخل مسرح الرواية مستقبال ، وهذا مـا                
العودة إىل تذكر درب العمر ، أمـر كـثري          :" يتأكد من خالل هذا املقطع الحقا  يقول الراوي          

، خاصة يف فترة الصباح   و املساء ، عند طلوع الشمس و عند غروـا ، ولعـل                    التردد علي   
ذاهبا إىل  ...السبب يعود إىل أين أكون يف هذين الوقتني منتعشا ، خارجا من البيت أو داخال إليه                 

 هذا االرتداد إىل املاضي جيعلنـا نـتفهم         3. "   جماة العمل و خمالطة اجلموع ، أو منصرفا عنه        

                                                 
 10ص 1980رواية الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ط . البحث عن الوجه اآلخر :  حممد العايل عرعار :1
-209 الكويت طبعة ص ص 240 العدد ية حبث يف تقنيات السرد جملة عامل املعرفةيف نظرية الروا:  مرتاض عبد املالك : 2

210 
  19البحث عن الوجه اآلخر ص : حممد العايل عرعار : 3
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ات و السلوكات و األحداث اليت تقوم ا الشخصيات مع توايل الرواية و مـضيها حنـو                 التصرف
  .املستقبل 

  : زمن القلب  روايةيف
مل أحلظ يف السابق عندما كنت صغريا جربوت هذه البناية          : " يقول الراوي يف هذا املقطع      

يكـن اخلـوف ينتـابين      الضخمة و أنا أمر أمامها ، بالفعل كنت أجتنب املرور أمامها ، لكن مل        
كانت تشكل  ..كنت أرى أمام أبواا احلراسة قائمة ليل ار ، و النشاط و احلركة دائمان فيها                

كانت بالنسبة إيل مصدرا كبريا     ..ماذا حيدث داخل هذه اجلدران      : أمامي بصورة عامة لغزا حمريا    
ال أذكـر أين  ...عفاريـت  لإلحياء ، فبضخامتها  وبسرها املغلق كنت أتصورها مأوى للجن و ال        

مرة :لكين رغم ذلك دخلتها عدة مرات و أستطيع أن أتذكرها جيدا...رغبت مرة يف دخوهلا أبدا 
عندما ذهبت مع والدي بسبب إجراءات إدارية عسكرية ، ومرة مع بعض أترايب بـأداء بعـض                 

  . 1"اخلدمات ألحد العساكر ، ومرة عندما مسعنا انه مت إعدام جماهدين داخلها 
 على الرغم مما يبدو جليا أن هذه الفقرة تصف وصفا مباشرا يـشمل إحـدى البنايـات                 
العسكرية اليت تقرر اهلجوم عليها ، وهي من البناء املكاين ، إال أننا أوردناها ضمن دراستنا للزمن                 
الروائي بتناول تقنية االسترجاع ألن الراوي هنا يعيد أحداثا مضت وهو يتذكرها اآلن بـسبب               

، هذه األخرية يستحضر بواسطتها و يـستدعي        ) املعسكر  ( وفه أو مروره جبانب هذه البناية       وق
مكانا معينا  وشخصيات و أحداثا      : هذا املقطع السردي يتناول بداهة على األقل        .تذكر املاضي   

 هذه األخرية اليت تتالحق ، بيد أن ترتيبها على مستوى الرواية يتطلب مهارة معينة و يستحيل أن                
خوف الراوي أثناء صغره أو     :  حدثان أساسيان    – على األقل    –تكون مرتبة ترتيبا منطقيا فهناك      

حريته و تذكره اآلن هلذه البناية ، وبالتايل استدعاؤه لكل املدارك و املشاعر أيهما أسبق ؟ فعلـى           
ـ  –رؤية احلـراس    – مروره بالبناية    –صغره  : مستوى احلكاية تكون األحداث كالتايل       شاط  الن

تذكر مث اسـتدعاء هـذه   :  دخوهلا عدة مرات ، وتكون على مستوى الرواية كالتايل          –والعمل  
األمور خمتلطة تلبية لدواعي مجالية و فنية يف النص لتذكرنا منذ البداية بقضية االستعمار  أو تغيري                 

                                                 
 18-17 ص ص 1995املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر ط : زمن القلب  رواية : حممد العايل عرعار : 1
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اضي وتغيري يف   جمرى فهمنا لشخصية الراوي اليت تبدو لنا يف حاضر احلكي مبثل هذا احلنني إىل امل              
املالمح ، فإن ذلك حيمل داللة معينة و هي حتول الشخصيات والشك بفعل فارق الـزمن بـني                  
املاضي و احلاضر ، أو لتصحيح مسار حياة الشخصية اليت كانت ختاف هذه القلعة ماضـيا ، مث                  

  .هي تبدو اآلن متشوقة القتحام أسوارها 
  : االستباق-1-2-1-2

ورد أيضا بتسميات عديدة منها االستـشراف        ) االسترجاع  ( قه   هذا النسق الزمين كساب   
Prolepse      والسابقة ، والتطلعات ، anticipation          وهو عبارة عن عملية قـص األحـداث ،

املستقبلية السابقة ألواا املمكنة الوقوع أو اليت تكون ببساطة تطلعات أو أحالم أو مشاريع لعمل               
على العموم فان االستشرافات تكون قليلة يف الرواية مقارنـة        الشخصيات أو تنبؤات أو رؤى ، و      

ظاهرة نادرة يف الرواية الواقعية و يف       " باالسترجاع و يشمل ذلك التقليد احلكائي الغريب ، وهي          
القص التقليدي عموما و ذلك بالرغم من أن املالحم اهلومريية تبدأ بنوع من تلخيص األحـداث                

  : ستشراف إىل قسمني أساسيني  و ينقسم اال1" املستقبلية 
  :  Amorceاالستشراف التمهيــدي  -أ

جمرد عالمات لن تكتسي داللتها إال فيما بعـد            " و هو التطلع إىل املتوقع أو احملتمل و هو          
ومن مث فالطليعة خالفا لإلعالن ليست يف مكاا مـن          ... و اليت تتعلق بفن التهيئة الكالسيكي       

 و غالبا   2." ة غري دالة بل خفية لن تتعرف قيمتها البذرية إال بكيفية استعادية             النص مبدئيا إال بذر   
ما تكون صادرة عن شخصية مل تستطيع كبح مجاح خياهلا  وأحالمهـا فتـسبح يف اهـول                  

  .الستشراف اآلمال و غريها 

                                                 
 43 ص 1984 ط  القاهرة للكتاب العامةاهليئة املصرية. قارنة لثالثية جنيب حمفوظ دراسة م. بناء الرواية  : أمحد قاسم سيزا: 1
   اهليئة . ي د حلي و عبد اجلليل األزعمرترمجة حممد معتصم و  . IIIالد ) حبث يف املنهج ( خطاب احلكاية : جريار جنيت : 2
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خيرب صراحة  " وهو من قبيل احملقق مستقبال حبيث        :Annonceاالستشراف كإعـالن   -ب
لسلة األحداث اليت سيشهدها السرد يف وقت الحق ، ونقول صراحة ألنه إذا أخـرب عـن       عن س 

   1"ذلك بطريقة ضمنية يتحول توا إىل استشراف متهيدي 
   : الطموح  روايةيف

مقارنة باالرتداد ، فان االستباق يف رواية الطموح ، قليل الورود فيها  وكان ذلك أساسـا             
فـة تتعلـق بالشخـصيات، كمـا يف هـذا املقطـع                               على شـكل تنبـؤات أو أحـالم خمتل        

سوف لن أعمل على رؤية أيب مرة أخرى لقد قررت هذا ، وذات يوم نسافر معا                : "يقول خليفة   
  .2" من هذا املرتل 

      
  وهذا االستشراف هو من قبيل اإلعالن الطويل املدى ، وبنائيا وظفه الكاتـب يف بدايـة          

  لكي يترقب القارئ املستقبل خاصة إذا كان طويال كهذا النموذج الـذي              3  -ا تقريب -روايته  
صدر من خليفة عندما كان طفال صغريا ، إىل أن يشب و يفر مع أمه كما أعلن ، واملالحظ على                   

 سواء كان ذلك على املـدى       - إال نادرا  –مثل هذه االستشرافات يف رواية الطموح أا تتحقق         
لنسيب أو القصري و هي مبدوءة عادة مبا جيعلها كذلك استباقات ومنها علـى              الطويل أو املتوسط ا   

سوف لن يبقى طويال ، سيفرح األستاذ بقدومه ، لقد وعده بايء ، ال أستطيع أن : سبيل املثال 
  .و سأرفق جدوال كامال ذه االستباقات...أغري ، سينتصر يوما على املوت ، سيصبح حرا اخل

تذكر سعاد و مبجرد أن تـذكرها       : " راقا كتمهيد ال يتحقق قول الراوي       ومما يعترب استش  
  فهو مبجرد حلم مل يتحقق بسبب        4" اجنلت أمامه ، فلمحها هناك تنتظره ، متكئة على الفراش           

  .موت سعاد 
  

                                                 
  137ص .بنية الشكل الروائي : سن حبراوي ح: 1
 84الطموح ص : عرعار حممد العايل : 2

  ص من املقطع املتوسط 424:  الرواية طويلة جدا و تضم نَأل: 3
 404الطموح ص : حممد العايل عرعار : 4
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  Prolepse   مواضع االستباق يف رواية الطموح

  ضعها موا                 املقاطع                           

يف هذه الساعة املتأخرة مـن الليـل        ) الشارع  ( وإن كان اآلن    * 
  هادئا  إال أنه سوف لن يبقى طويال 

من دون شك سيفرح األستاذ بقدومه ، لقـد وعـده بـايء        * 
  فلماذا يتأخر اآلن 

ال أستطيع أن أغري شيئا مما هو مقدر علَي ، وجودي أو عـدم              * 
ان هناك أحد يتعلق يب يف هـذه  إذا ك ...وجودي هو نفس الشيء     

  الدنيا فهو خمطئ ، فأنا فانية ،أنا و أنت و هو ثالث عوامل 
لكنه سينتصر يوما ،نعم سينتصر على املوت ، سيصبح حرا عند           * 

  ذلك ، وهناك يستطيع اإلنسان أن يدرك حقيقة التوازن الكوين 
خليفة إن : بكل تلذذ   ...لعله يقول اآلن لرقية ، وهو ميضغ اخلبز         * 

  طفل شرس أمتىن أن ال أرى وجهه
سوف لن اعمل على رؤية أيب مرة أخرى ، لقد قـررت هـذا               * 

  وذات يوم سنفر معا من هذا املرتل 
من خالل األفكار اليت سجلتها هنا ، استخرجت منـذ قريـب            * 

تصميما مصغرا ملشروع الكتاب الذي سيشمل يف املستقبل كـل          
  تصميم هذا هو ال...شيء  أريد أن أقول 

فمصطفى يتحمل املتاعب و يقاسي ، ويصرب حىت حتني الفرصـة   * 
ويقوم باالنتقام الكبري الذي يطمح إليه ، لرييح        .املالئمة ، فينتهزها    

  .روح املرأة اليت فقدها إىل األبد 
بالفعل حنن مل ننج بعد ، وسوف نقع عما قريب بـني أيـدي              * 

  األعداء 

 استشراف كتمهيد   6  ص  
  قصري املدى

 استشراف كإعالن   16ص  
  قصري املدى  

 استشراف كإعالن   22ص  
  طويل املدى

  
 متهيد طويل   47-46ص ص   

  املدى
   متهيد قصري املدى66ص 

   
 إعالن طويل املدى  84ص 

  
   متهيد طويل املدى166ص 

  
  

 إعـــالن 193-192ص 
  متوسط املدى

  
   إعالن قصري املدى 275ص 
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    : البحث عن الوجه اآلخر روايةيف
و املعتاد هو أين أرغب يف التعرف على الذين ال يوجدون معي ويكونون             :" يقول الراوي    

كما أتوق إىل مقامستهم وجودهم         و التشبع               ...بعيدين ، أحياء على األرض أو غري أحياء         
م فكرا ووجدانا ، وهلذا أتصور هؤالء البعيدين ينتظرونين ، وميدون يل أيديهم عـرب األرض و                 

 السماء ، ودا وحمبة ،و خالل هذا االنتظار شعرت بتولد جتاذب بيين و بني األنبياء و العباقرة                  عرب
فالحوا يل أشخاصا قريبني جدا مين ، يشبهونين ظاهرا     و باطنا ، يتحاورون معي بلغة متناغمة             

الح ...ة  تنطلق من شفاههم املتندية بالرضاب فتصل إىل أعماقي   و حتط حبات ندى لؤلؤية براق               
– تقاسيمي ومالحمـي أنـا       –نفس التقاسيم و نفس املالمح      ...يل أم حيملون صورة واحدة      

إهلا واحدا ، تيقنت أين احلقيقـة       ..نورا على نور فكنت إهلا      ..اعتقدت أين أصبحت نبيا وعبقريا      
".1   

 أحـالم  بادئ ذي بدء يعترب هذا االستباق قفزة حنو اهول أو الغيب ، يف شكل تنبؤات أو        
يقظة وجمرد تصورات ، وهي من قبيل االستشراف كتمهيد أو ما يسميه جنيت بالطليعـة ألـا       

تطلعات جمردة ال تستطيع الشخصية أن حتققها ، ولكنها يف احلقيقة ليست دون إشـارات دالـة                    
 ألن الراوي يف احلقيقة يبحث عن شخصيته و هو حيـاول أن جيعلـها   – خالفا ملا يراه جنيت  –
  .ريبة من العباقرة واألنبياء و لو على سبيل التشبه و املقاربة أو الرؤية ق

  : زمن القلب  روايةيف
و القفز إىل األمام إلبداء أمور ، أو متـين وقوعهـا              حيقق االستشراف نوعا من االنطالق     

يـق  ويصبح عندئذ االستباق تقنية سردية تتعلق بقلب النظام الزمين لألحداث يف الرواية عـن طر      
تقدمي أحداث ختمينية أو ستقع بالفعل على أحداث سابقة ، وهذا ما نالحظه على سبيل اإلجراء                

كانـت  لكن احلمـى    : "..يف نبوءة الطبيب عندما يتطلع إىل تأكيد حقيقة موت ااهد اجلريح            
  2" تشمله و تشتعل فيه ، تيقنت أن موته قريب ، قريب جدا ، ضنا عند الفجر ، فوجدناه ميتا

                                                 
  27-26 ص ص 1980البحث عن الوجه اآلخر الشركة الوطنية للنشر و التوزيع اجلزائر : حممد العايل عرعار : 1
 31زمن القلب ص : حممد العايل عرعار :  2
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الطبيب مل يكن يف حقيقة األمر متأكدا من هذه احلقيقة إال من خالل مهنته ، ومعرفتـه                 و 
حبال املريض  وحىت ولو كان من أبرز خصائص االستشراف أنه ميدنا باملعلومات اليت ال تتـصف    

  .1 ، رغم أن جريار جنيت يسميها باإلعالنات الصرحية باليقينية
ذه املرة توقعه مل  يكن نابعا من خربته كطبيب  وإمنا            و نضيف مقطعا آخر للراوي ولكن ه      

وجد الطبيب نفسه مدفوعا بـشكل غريـب إىل االسـتيقاظ و االنتبـاه                        " هو جمرد حلم رآه     
عجل ، عجل ، وقف على قدميه و اجته مباشرة إىل املكان الـذي            : و صوت من داخله يقول له       

 إين رأيت أعداء يدمرون قرية قريبة منا ، سيتحقق هـذا            امسع أيها القائد ،   ... يوجد فيه القائد    
هجموا عليها غدرا و فتكوا بسكاا فتكا ،رأيـت         ...الشيء إذا مل نسبق و نلحق بالقرية قبلهم         

 و يواصل الطبيب رؤاه حـدثا بعـد   2..."و رأيت النساء يغتصنب قسرا  ...الرجال يذحبون ذحبا    
رؤيـة الكاهنـة الـيت طلبـت                -مناظر مؤملـة    - الرجال يستنجدون    -زهق األرواح   : حدث  

 كل هذا سنراه يتحقق يف بداية الفصل الرابع و هذا ما جيعله من قبيـل اإلعـالن                  –منه النجدة   
 هو أن هذه الشخصية     – يف حقيقة األمر     –الصريح رغم أنه عبارة عن حلم و لكن عند الكاتب           

ل هذه األحالم يقينية متقبلة ، وهذا ما حدث بالفعل           األسطورية التارخيية يف آن معا  هي اليت جتع        
، مث انطلق حيكي الواقعة ، كَأن ذلك مطلوب         ) أحد سكان القرية    ( قال شكرا   : " يقول الراوي   

كانت الساعة تقارب منتصف الليل عندما أيقظتين أصوات ، عرفت منها دوي            : منه دون رجاء    
لكنين رغم  ...و طلبت مين املكوث داخل البيت       كانت زوجيت قد ضت هي أيضا       ...احملركات  

وحتت ضوء القمر الفضي الشاحب حملت هياكل السيارات و دبابات عسكرية           ... ذلك خرجت   
  ميكن أن نـرى مـن        3" التف حويل رجال عديدون و سحبوين خبشونة        ...جامثة على األرض    

اهنة ، شخصية دالـة ، ذات       شخصية الك : خالل هذا املقطع الروائي أن هذه الشخصية التارخيية         
معىن توحي بأا تأخذ بيد الطبيب لتوجهه الوجهة اليت تريدها وجهة النظر ، وجهة اجلهاد  عدم                 

تقبل الذل  وجوب محاية الوطن ، وما عـرف عـن هـذه امللكـة املـرأة مـن الـشجاعة                                        
                                                 

  83خطاب احلكاية ص : جريار جنيت : 1
 79-78زمن القلب ص : حممد العايل عرعار : 2

 89 ص  نفسهاملصدر: 3

Université Sétif2



 

 - 81 - 

 فمنذ بداية القـصة  1". والوصف إن هذا املدلول قابل للتحليل  " - غين عن الذكر   -و مواجهتها 
حييلنا الراوي على الشخصية الرئيسية  شخصية الطبيب ، اليت تقوم بأفعال أو تتلفظ بأقوال توحي                

  )الكاهنة ( بأا تستمد قوا األساسية من هذه الشخصية األسطورية التارخيية 
  أتعرف أننا نتعارف منذ زمن قدمي ؟ " -
   أي زمن قدمي هذا ؟ -
  القلب  زمن -
  .2"  ال أفهم –

 هذا الزمن هو زمن الكاهنة ، الزمن القدمي الذي جيب أن يستمر يف احلاضر و املستقبل كما    
 الـيت ترمـز إىل الـشجاعة و اليـأس                    – الرببرية   –زمن النضال   زمن النخوة األصلية        : كان  

  .و اإلباء ضد املستعمر ، كما كانت الكاهنة ضد الغزاة األجانب 
  : املدة1-2-2

وهو أن يركز الكاتب على الوترية اليت يتخذها السرد من حيـث            : النسق الزمين للرواية     
بطء الزمن فيه أو سرعته ، وبالتايل فإنه يشمل تقنيات معينة أمجلها النقاد يف أشكال أربعة كالتايل                 

وسنتناول بالتنظري و  من جهة ثانية ،   ةاخلالصة و احلذف من جهة ، و املشهد و الوقفة الو صفي           : 
اإلجراء مظهرين أساسيني ميثالن تسريع السرد يف املدونات الثالث على أن نقتصر على مقـاطع               

تنظريا و  : قصرية يف الغالب ، مث بتناول املظهرين التاليني اللذين ميثالن إبطاء السرد بنفس الطريقة               
  . إجراءا 

   le résumé:  اخلالصة -1-2-2-1

قاد أيضا مصطلحات امل ، واإلمجال واالختصار ، وهو عبـارة عـن              ويطلق عليها الن  
السرد يف بضع فقرات أو بعض صفحات لعدة أيام         : " تسريع للسرد ، إذ يرى جريار جنيت أا         

( فمن الواضـح أن امـل       ... أو شهور أو سنوات من الوجود دون تفاصيل أعمال أو أقوال            

                                                 
1  :Philippe hamon et autres : poetique du recit .ed.seuil 1979 p 125 
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سع عشر وسيلة االنتقال األكثر شيوعا بني مشهد           و                   ظل حىت اية القرن التا    ) اخلالصة  
و علينا أن نضيف أن معظم املقاطع االستعادية و ال سيما ما مسيناه استرجاعات كاملـة                ...آخر  

 واخلالصة كتقنية سردية زمنية يراد ا املقطع الـصغري مـن            1" تنتمي إىل هذا النمط من السرد       
أي ( صفحات ، و الذي يستغرق مدة زمنية طويلة مـن احلكايـة             السرد الروائي مقيسا بعدد ال    

و لذلك فإن الطابع االختزايل الكبري للتفاصيل و األحداث جعل اخلالصة حتتل مكانـة              )  القصة  
و الـذي   " حمدودة يف السرد الروائي و لكنها هامة جدا يف ربط أجزاء الرواية و جعلها منطقية                

 مما جيعل   2"حداث و عرضها مركزة بكامل اإلجياز و التكثيف         يفرض عليها املرور سريعا على األ     
، بتلخيص األعمال اليت ال ميكن أن تكون واقعة Accélération  السرد مميزا بنوع من التسريع   

حقيقية أو فعال إال يف املاضي و ذا جيعل اخلالصة وثيقة الصلة باالسترجاع أو باالرتداد بـل يف                  
ون الفصل بينهما عسريا مستعصيا لوال طابع االختزال املبالغ فيه و الـذي  كثري من األحيان ما يك 

ومن الصعب ختيل وجود رواية ال تنوع للسرعة ا ، ومن مث ال تنـوع يف                ." تتميز به اخلالصة    
اإليقاع ، مما جيعلنا ننتهي إىل مالحظة على جانب كبري من األمهية و هي أنه ميكن أن تكون هناك   

ريفات على مستوى الترتيب الزمين ، لكن ال ميكن أن تكون هناك رواية ليس ـا                رواية بغري حت  
  : ومن أمثلة اخلالصة املقاطع التالية 3"اختالفات إيقاعية 

  : الطموح   روايةيف* 
عاش املوت قبل أن يلمسه ، ومن حني آلخر تلوح يف ذهنه صور مشوشة  تلوح حلظة                  " 
وجه الرجـل النحيـل     ...وجه والده املقتول امللطخ بالدماء      ...وجه والدته احلنون    ...مث تذهب   

وجه حيوانات مذبوحـة عنـد   ...صور أطفال يف شجار دام ...الذي أخرجه مع أمه من املدينة  
 فهذا تقدمي ملخص اطلع عليه القارئ قبل هذا ، خيص عالقة خليفة بوالدته و أبيـه                  4."اجلزارين  

 اجلبل ، واستدعاء الصورة احلاضـرة للـدماء و ذبـح            مع األطفال ومن ساعده على الفرار إىل      
                                                 

 110-109خطاب احلكاية ص ص : ار جنيت جري: 1
 بنية الشكل الروائي: حبراوي حسن : 2
 114ص .ت.د.دار قباء القاهرة .دراسة ملناهج النقد األديب يف معاجلة فن القصة . نظرية الرواية : السيد إبراهيم : 3
  289-288الطموح ص ص : عرعار حممد العايل : 4
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ااهدين أمامه  احليوانات املذبوحة يف الدكاكني و رؤية الدماء و هي ترتف منها ، كمـا هـي          
فاخلالصة هنا ختتلف من حيث البناء عن االستذكار وهذا عندما تكـون أكثـر              . حاهلا اللحظة   

يعا أمام أعيننا و كأا شكل من أشكال الـربق  تركيزا و تلخيصا فنحن نرى أن األحداث متر سر   
أو التلغراف ، أما من حيث الوظيفة فهي تبني حالة البطل حاضرا و مقارنة ذلك حبياته املاضـية                  

-211-79-11ص  : وسنرفق جدوال إضافيا لنسق اخلالصة يف رواية الطموح يف املواضع التاليـة             

  . ، استزاده للتوضيح 345-374-412
  :  البحث عن الوجه اآلخر   روايةيف* 

 تلخـص   1."تذكرت بعجلة اللحظات الصعبة اليت عصرتين خالل الليايل املاضية وحيدا            " 
هذه اجلملة عدة أحداث من الرواية و يف جمملها تصور لشطحات خيالية كثرية ميكن أن تكـون                 

  2من أحالمـه  صورة اجلسم الذي حياول إنقاذه : موضوع ما يراه و يتصوره يف أحالمه و يقظته      
 ولكن هذه الرؤى ال ختلو من تـذكرينا بالوضـع           3مث صورة املرأة اليت حتلق به يف أجواء ضبابية          

:      ومن األمثلة على هذه اخلالصات أيضا املقطـع التـايل           ) البطل  ( اجلديد الذي آل إليه الراوي      
أفكاره ، فتخترقين نافـذة     بقي بايل مشغوال خالل األيام التالية حبديث الرجل الغريب ، مترق            " 

 لقد لفحت أفكار الغريـب عقـل        4"االرجتاج يف أعماقي مزلزلة كياين      ) هكذا  ( بقسوة مبعثة   
الراوي ، وظل يرى أن ما أورده منها ال يعدو أن يكون صورة طبق األصل ألفكاره هو ، فطرده                   

اء فكره مشغوال أياما    من بيته ، لكن ذلك مل ينفع طرد أفكار الغريب و هذا يفسر إىل حد ما بق                
عديدة حبديثه ، وحىت ميعن الراوي يف عدم حتديد هذه الفترة الزمنية وظف الكاتب التقنية القائمة                

  .على تسريع السرد واقتصاده
  
  

                                                 
 52جه اآلخر ص البحث عن الو: عرعار حممد العايل : 1
 47املصدر نفسه ص : 2
 43-42-41-40: املصدر نفسه ص ص : 3
  88املصدر نفسه ص : 4
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    :  زمن القلب روايةيف*
يروي لنا الطبيب خالصة أحداث جرت يف املاضي تشبه حمطات غري تفصيلية كـان قـد                 

الستذكار قبل هذا ، نظرات عابرة مشوشة ، طفت إىل عقل الراوي الـذي             تعرض هلا السرد يف ا    
أما ما حدث أليب أثناء تعثره و سقوطه من ظاهرة غريبة فإين إىل حد اآلن غري متأكـد             : " يقول  

إن الوضع املتأزم الذي كنت أعيشه أثناء حدوث التوقيـف و التفتـيش             ...من صواب ما رأيت     
تلفة من حرارة اجلو و ازدحام ذكريات املاضي ، وجود املـسدس يف             وما يتميز به من مؤثرات خم     

هذا كله طغى علي و أصابين باالضطراب       ...حوزيت  ووجودي أمام مركز الشرطة و لقائي بأيب          
 هذه اخلالصة مستنبطة من قول الراوي باعتباره شخصية مـشاركة يف            1." و عدم توازن الرؤية     

صة خطاب الشخصية ، ومن الناحية البنائيـة فـان هـذه          األحداث  وتسمى هذه اخلالصة خبال     
  و هي عبارة عن نتيجة أخرية حملصلة أحـداث  Un bilanاخلالصة تقدم أمامنا حصيلة أحداث  

  .وقعت يف املاضي وعن شخصيات و أماكن 
  : احلذف  1-2-2-2

ـ   Escamotageأو Ellipse  أو اإلسقاط أو اإلخفاء أو القطع    ت        بتعبري كل مـن جني
لنتحدث قليال عن احلذف و ال نقصد هنا طبعا إال احلذف مبعناه            : "  ، يقول جنيت     فو تود ور  

احلصري أو احلذف الزمين ، مهملني تلك اإلسقاطات اجلانبية اليت احتفظنا هلا باسـم النقـصان                 
لة هنا  فمن وجهة النظر الزمنية يرتد حتليل احملذوف إىل تفحص زمن القصة احملذوف ، وأول مسأ              

 2) "حذف غري حمـدد   ( أم غري مشار إليها     ) حذف حمدد   ( هي معرفة هل تلك املدة املشار إليها        
فاحلذف اذن تقنية زمنية خاصة بتسريع حركة السرد و اختصاره بإسقاط فترة طويلة أو قـصرية                

ومبصطلحات تودوروف  "من زمن احلكاية حبذف أحداثها و السكوت عنها و عدم التطرق إليها               
  كلما كانت هناك وحدة من زمن القصة ال تقابلـها أيـة          Escamotageاألمر يتعلق باإلخفاء      

وحدة من زمن الكتابة أي عندما يكون جزء من القصة مسكوتا عنه يف السرد أو مشارا إليه فقط                  

                                                 
 26زمن القلب ص : حممد العايل عرعار : 1

 117خطاب احلكاية ص : جريار جنيت : 2

Université Sétif2



 

 - 85 - 

ومرت بضع سنني أو مضت سـنتان       ( بعبارات زمنية تدل على موضع الفراغ احلكائي من قبيل          
  وميكن للقطع أو احلذف أن يتخذ أشكاال ثالثة تتمثل يف القطع الصريح أو املعلن عنه 1) "اخل ...

بإشارة زمنية صرحية ، وحذف ضمين غري مصرح به و إمنا نتعرف عليه من خالل االنتقال مـن                  
مرحلة ما بلغتها الرواية إىل أخرى فتحدث ثغرات يسكت عمها السرد وحذف افتراضي و هـو                

و يستحيل حتديد مكانه على اإلطالق و الذي نتبينه         "  احلذوف ألنه غري ظاهر      أعقد األنواع من  
   2" بعد حادثة يسترجعها النص 

   :   الطموح روايةيف* 
 نعثر يف هذه الرواية على عدة مقاطع ، منها ما هو حمدد ، ومنها ما غري حمدد من حيـث                    

مرت األيام   : " لى لسان رقية والدة خليفة      األول ع : املدة الزمنية احملذوفة ، ونكتفي مبثالني منها        
و تلتها الشهور ، مث السنون وأنت ترى أين حنن اآلن ، فمحمد مازال كما كان شـقيا و حنـن             

مر يومان و مل حيدث شيء      : "  و أما الثاين فهو على لسان الراوي         3"نرضخ لسطوته و جربوته     
نوم بعد يوم جمهد قضاه يف البحث عن الغرباء         يف الليلة التالية اضطجع خليفة يف فراشه ينشد ال        ...
 فاملقطع األول غري حمدد ، واملدة الزمنية على الرغم من أا تبدو ، كذلك حمددة باأليـام و                   4." 

 وتبدو املدة طويلة جدا ابتداء مـن زواج         - رمبا –الشهور و السنني إال أا تشمل العمر بأكمله         
منه ، و أما املقطع     ) خليفة(انا من العذاب شىت و خوف ابنه        حممد برقية و تعذيبها ، وإذاقتها ألو      

، ومن وجهة النظر الشكلية خيتلف املقطـع        ) و يف الليلة التالية     ) ( يومان  ( الثاين فهو حمدد بدقة     
األول عن الثاين كما رأينا سابقا يف تعريف النقاد للحذف الصريح وغري املصرح به  فاألول يشري                 

ت املضمون القصصي إال أنه جيعلنا مذبذبني يف حتديد املدة ، أما الثاين فهـو               إىل بعض األخبار ذا   
على العكس من ذلك فهو يومهنا ببعض الواقعية احملددة يف يومني قبال ، ويوم بعدمها  إضـافة إىل          

                                                 
1 :Todorov . et ducrot : dictionnaire encyclopedique des sciences du language .ed le 

seuil. paris 1972 p 402  
 119نظرية الرواية ص : السيد إبراهيم : 2
 112الطموح ص :  حممد العايل عرعار : 3
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الغرض من احلذف يف حد ذاته ، أي الوظيفة اليت يؤديها يف بناء معمار القـصة   فـالغرض يف                     
 هو حماولة األول إظهار تعاستها على الرغم من تتايل الشهور و الـسنني ألـا يف                 املقطع األول 

احلقيقة بيد الزوج املتجرب ، أما يف الثاين فهو حماولة الراوي إضفاء نـوع مـن احلقـائق       و                
الواقعية على احلدث الذي هو بصدد سرده ، وسنرفق هذا العنصر جبدول توضيحي عن وقفـات                

  .الروايةاحلذف يف هذه 
  :   البحث عن الوجه اآلخر روايةيف*  

 يعترب احلذف يف هذه الرواية قليال باملقارنة مع األنساق الزمنية اليت ذكرناها آنفا ، وهو من                
النوع احملدد و لكن ليس بدقة ، لإلحياء حباالت نفسية أو داللية معينـة ولإليغـال يف اإلـام                           

بقيت ملدة طويلـة    : " ديد ، ونرى ذلك من خالل املقطع التايل         و الغموض على الرغم من التح     
انتعشت وصفا ذهين مـن كـل شـائبة           ...مستندا  إىل احلافة انظر إىل التربة و هي متتص املاء            

  .1" أغلقت مصراعي النافذة مث أطفأت الشموع و دخلت حتت الفراش مرتاحا 
ال جند هلا يف اخلطاب ذكرا معينا إال         فاحلذف هنا يتمثل يف إضمار حيز من األحداث اليت          

ماذا حدث بالضبط ؟ ما هي جممـل األحـداث          ) بقيت ملدة طويلة    : ( من خالل املدة الزمنية     
اجلارية خالل هذه املدة الطويلة ؟ بكم هي حمددة ؟ بالدقائق ، بالساعات ؟ فرغم أننا قلنا أن هذه          

 بأن هذه   – على الرغم من عدم التحديد       –لنا  املدة مذكورة و لكنها غري دقيقة و لكن القرائن تد         
املدة تقدر بالدقائق نظرا لبقائه على حافة النافذة و هو يشاهد األمطار ، غري أنه عبر عنها بالطويلة 
داللة و إحياء على نفسية الراوي احملبطة املشتتة و اليت جعلته يتصور وقتا قصريا معدودا بالـدقائق                 

مـع مـرور   :" عليه آخرون الزمن النفسي و من أمثلته السريعة أيضا        وقتا طويال و هذا ما يطلق       
 ، ومتضي هـذه     2" منذ عدة أيام الحظت      – بعد ذلك اليوم البعيد جدا       –األيام و توايل السنني     

احلذوفات غري حمددة بدقة إىل ايتها إمعانا وحرصا على عدم ذكر التفاصيل و التدقيق فيها و هذا   
  . - تقريبا–ديدة اليت يعتمد فيها األدباء على حمو كل أثر للزمان من خصائص الرواية اجل

                                                 
  18البحث عن الوجه اآلخر ص : حممد العايل عرعار : 1
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  : زمن القلب روايةيف*
"       منذ سنوات عديدة انقضت عندما كنت طفال مل أبلغ العاشرة ، كان لـدينا كلـب                  " 

كنت أختلي بنفسي أياما " ، " بعد ساعات عندما استيقظت وجدت نفسي يف املرتل مع أسريت " 
   .1" رقب وانتظر صامدة ، أرزح حتت عبء  كل ثانية من الزمن تزحف علي و ليايل  أ

 املثاالن األوالن على لسان الراوي و الثالث على لسان شخصية الكاهنة ، وبالنظر إليهـا               
جند حذفا لتسريع وترية السرد  حبيث ذكر الراوي فترة زمنية طويلة من القصة مث أسقط أحداثها                 

منذ سنوات عديدة ، وهو بذلك يستعيد فترة الطفولة و لكن بالقيـاس             : و أشار إىل ذلك بقوله      
مل أبلغ العاشرة ، ويف املثال      : إىل عمره احلايل يعترب امتدادا زمنيا بعيدا مستدال على طفولته بقوله            

بعد ساعات ، غري حمدد ، و لكنه صرح مبؤشر يدل على الوقـت              : الثاين كان احلذف يف قوله      
من ار أو ليل ، أما املثال الثالث فترك لنا الكاتب على لسان الكاهنة حرية               ) ساعات  ( القصري  

التقدير يف املسافة الزمنية ، ألن األيام و الليايل ميكن أن تكون حمصورة بني يف فترة زمنية قـصرية                   
وقد تطول إىل الشهور ، ومن حسن تقدير الكاتب أننا نستطيع اكتشاف هذه املدة الزمنية الـيت                 

و على األرجح تنحصر بني     ) خفقان الصدر   ( ت تعاين فيها الكاهنة  من هذا الشعور املخيف          ظل
  .طفولتها و شبيبتها 
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   ص         l'éllipse:     اإلسقاط  – احلذف   ص            Le resumé   -االختصار – امل –اخلالصة 

خص تل( بعد ذلك ذهبت إىل احلمام وقضيت فيه الليل         * 
  هذه العبارة مدة تفوق يوما كامال 

تقدمي ملخص  ( تسلطت هذه الرؤيا  البعيدة على خليفة        * 
 (  
  
استرجع ذهين يف حلظة قصرية املاضي الذي أعرفه كله          * 

استرجع ذهين يف ومضة واحدة القصة املستترة اليت مجعت         
بني أمي و أيب و استخلص منها النتيجة اليت أراهـا اآلن            

  أمام نظري 
ومن حني آلخر تلوح يف     ...عاش املوت قبل أن يلمسه      * 

وجه والدته ...ذهنه صور مشوشة ، تلوح حلظة مث تذهب 
وجه الرجل  ...احلنون ، وجه والده املقتول امللطخ بالدماء        

صور أطفال يف   ...النحيل الذي أخرجه مع أمه من املدينة        
  وجه حيوانات مذبوحة عند اجلزارين  ...شجار دام 

79  
  
  
11  
  
  

211  
  

ص
288-
289  

بعد فترة قصرية من الصمت مل يتكلم فيها أحد ، ال خليفة وال الـسيدة و ال                 * 
  .الطفل و ال البنت و تراءت فيها عالئم  احلزن و األسى على اجلميع 

انقضت أيام و تلتها الشهور و حممد مازال كما كان شقيا ، وحنـن مازلنـا                * 
  .نرضخ لسطوته و جربوته 

 اليت كانت تشغل ذهنه أحيانا هي ندمه على السنني اليت مـرت دون              و الفكرة * 
لكن على رغم ذلك كان جيد التعليالت املنطقية لتفسري هـذا          ...أن يستفيد منها    

  فالزمن هو الذي يسيطر على اإلنسان ، واملكان هو سجنه األبدي ...التعطل 
أياما و أياما و شـيء      عندما خرجنا بسالم من تلك املذحبة الشنيعة ، سرنا معا           * 

  ...جمهول يدفعنا 
  .مرت أيام معدودة و مل يستطع فعل شيء مما قرر فعله *
  
يف الليلة التالية اضطجع خليفة يف فراشه ينـشد         ...مر يومان و مل حيدث شيء       * 

  النوم 

20  
حذف 

  حمدد
87 

حذف 
  غري حمدد
119 

حذف 
  غري حمدد
298 

حذف 
  غري حمدد
325 

حذف 
  غري حمدد
352   
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    :La scene املشهد  1-2-2-3
 يعترب املشهد الدرامي و الوقفة الوصفية نقيضني زمنيني لكل مـن التلخـيص و احلـذف                 

و يكون التناسب بني حيز املغامرة و حيز قـصتها يف اخلطـاب              " ويعمالن على إبطاء السرد ،      
يز الزمن الذي استغرقته املغامرة مساو للحيز الـذي         وأكثر ما تكون يف احلوار ، إذ يفترض أن ح         

 و هو بذلك ينقل تـدخالت       1. " وهذا راجع إىل أن احلوار متثيل ملا حصل يف الواقع           ...قصها  
الشخصيات كما هي يف النص باحملافظة على صيغتها األصلية دون تدخل الراوي  وبالتايل فـإن                

ه متاما ، هذا من الناحية النظرية على الرغم من أن           كالمها أو حوارها مطابق للزمن الذي قيلت في       
الناقد البنيوي جريار جنيت ينبه إىل أنه ينبغي دائما أن ال نغفل أن احلوار الواقعي الذي ميكن أن                  " 

كمـا أنـه    ..يدور بني أشخاص معينني قد يكون بطيئا أو سريعا حسب طبيعة الظروف احمليطة              
رار مما جيعل االحتفاظ بالفرق بني زمن حوار السرد و زمن           ينبغي مراعاة حلظات الصمت أو التك     

   2" حوار القصة قائما على الدوام 
  : الطموح  روايةيف* 

 أا  – يف بعض األحيان     – املشاهد احلوارية وافرة جدا يف رواية الطموح ، حىت لتبدو لنا            
 هـذه املـشاهد      متكلفة مصطنعة ، يتدخل فيها الكاتب عنوة على لسان شخصياته اليت تـؤدي            

 ) 61 إىل 17مـن  (  على مستوى الرواية فمنذ بدايتها على الـصفحات         – تقريبا   -ويتكرر ذلك 
جيري حوار يطول يف بعض املقاطع خاصة إذا كان صادرا من شخصية خليفة ، ويقصر عنـدما                 
تتناول باقي الشخصيات دورها فيه ، ومنها األستاذ سليمان و زوجته ، وقد جند سـببا لطـول                  

قاطعه ممثال يف أن شخصية خليفة كثريا ما تبدي آراءها ووجهات نظرها يف مـسائل وجوديـة    م
احلياة و املوت املعتقدات ، األفكار ، األنبياء ، العباقرة ، املرسلون ، املصلحون ، وهـذا         : خمتلفة  

كيفيـة  الذي جيعلنا جنزم أن الكاتب يقحم نفسه إقحاما ظاهرا يف هذه املسائل على لسان خليفة ل     
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رفعت السيدة أصـبعها كالتلميـذة       : " فلنتأمل هذا املقطع    : بناء األمة والدولة و آراء يف احلب        
 ال أعتقد هذا يا سيدي ، فالتاريخ ال يؤكد كالمك            -: وعناد  ) هكذا  ( وشع من عينيها اعتداء     

وا عظمـاء  فأنت تعرف أن عظماء الناس مجيعا عرفوا احلب وتذوقوه ، أناس باحلب وحده أصبح    
 األنبياء الذين هم من أشهر النـاس  -:رفع سليمان رأسه موافقا ، بينما أردفت السيدة موضحة          .

أن ...أنت تعلـم  ...مجيعا ، أمل يرجع سبب إتباع الناس هلم إىل ذلك احلب الذي كان مييزهم ؟     
ى النـاس مبـا    األنبياء يا سيديت هم أدر–أول عنصر ترتكز عليه رسائل األنبياء مجيعا هو احلب        

أي حب هذا هو حب     : لكننا جيب أن نسأل   ...أقول، وهم أول الناس الذين توصلوا إىل ما أقول          
األنبياء ؟ إنه حب العقل، إنه احلب الذي يأيت من املعرفة و اإلدراك ، بل إنه يف احلقيقة ليس حبا                    

 فاملشهد أساسا يتعلق 1."إنه العقل العظيم الذي خياطب البسطاء التافهني     ...وإمنا هو شبيه باحلب     
و لكن الكتاب يعمدون يف الروايات إىل التنويع بني احلوار والسرد إلعطـاء             ) املسرح  ( بالدراما  

  .طابع واقعي هلا 
 ونرى من خالل املقاطع احلوارية يف الطموح أن املشاهد تكاد نطول فتقترب من املـسرح                

و الشك أن هذه املساحة أضفت على       ...يان  الحتوائه على الصراع و التأزم يف كثري من األح        " 
املشهد طابعا جديدا فأصبح أقرب إىل بؤرة زمنية أو نواة أصلية تبىن حوهلا العناصـر األخـرى                 

صفحة  ) 45(   بدل الطابع الدرامي ألا حوارات متتد على ما يقارب            2"واكتسب طابعا جديدا    
يف املسرح ، وإمنا أراد ا الكاتـب تـصوير          فالوظيفة  هنا ليست وظيفة درامية باملعىن املعروف         

األحداث أو التمهيد هلا بكل أنـواع االسـتطرادات  و التكـرار و الوصـف و التوقعـات                                
و االسترجاعات لكي تكون وقودا للرواية فيما سيتلى من أحداث و تكون مبثابة املكمـالت أو                

( شهد للمتتبع أو القارئ إحساسا بأن الشخصية        البناء املعماري الضروري للرواية و يقدم هذا امل       
حتاول أن تفرض علينا آراءها فرضا ، ومعرفة قدرا على اإلقناع من جهة ووقوعها يف               ) الكاتب  

نوع من التخبط الفكري العقيم الذي مل يقنع به اآلخرين و ال حىت اقتنع به هو نفـسه و علـى                     
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ى درجة من البساطة ألن املشهد يطلعنا على        العكس من ذلك ترى شخصية األستاذ و زوجته عل        
  .مستوامها اللغوي و التلقائية يف السرد ، أو إيهامنا بالواقع الذي تعيشه هذه الشخصيات 

   : البحث عن الوجه اآلخر روايةيف* 
 نقتبس املقطع التايل كمشهد من أواخر الرواية جرى بني الراوي و الرجل الغريب بعد أن               

ته ، و الذي عاد إليه عرب صوت هاتف له ليال ، مث يف صورة فتاة وأخريا يف                  كان قد طرده من بي    
امتزجت السماء و احلـسناء فكانـت واحـدة           ) : " الرجل الغريب الضيف    ( صورته املعهودة   

  : هتفت إيل 
  هيا إىل ذراعي...تقدم حنوي يا عزيزي - 
  أنت احلقيقة وحدك و أنا طوع أمرك:  نادتين من جديد – 
  غري أين ، فقاطعتين مبتسمة...لكن من أنت ؟ تبدين يل مجيلة بالفعل  و– 
يبت ، فتحت عيين ، فلمحت خيـاال يقـف          ... أنت اجلميل وحدك و أنا طوع أمرك         – 

  ...أمامي ، أمعنت النظر فعرفت منه الرجل الغريب الذي كان ضيفي 
   ما الذي جاء بك إيل ؟    -
  ك بل سبق يل أن رجوت منك الغياب عين مل أطلب– مسعتك تطلبين فجئتك -
  ...        و لكن –
   . 1" أرجوك أن خترج على الفور -

ال نريد من خالل هذا املشهد أن ندرس احلوار ، ولكن دراسة النسق الزمين هلذا املقطع  فعند                  
قول احملاكاة القولبة املباشرة يفترض أن يكون هناك تناسب بني زمن احلدث الذي نسوقه و زمن ال    

وعلى العموم فان املشهد يف     " له ، أي أن الزمن الذي تستغرقه األحداث هو نفسه زمن السرد                   
السرد هو أقرب املقاطع الروائية إىل التطابق مع احلوار يف القصة حبيث يصعب علينـا دائمـا أن                  

  . بل هو مساو لزمن القصة 2. " نصفه بأنه سريع أو بطيء أو متوقف 
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  : لقلب زمن ا روايةيف* 
 مبا أن املشهد هو متثيل ملا حصل بالفعل ساعة احلوار و ليس فيه تصرف من طرف الراوي                  

و يقوم أساسا على احلوار املعرب عنه لغويا  و املوزع إىل            " فان الزمن فيه ميثل نظريا حلظة الصفر ،         
لقصة مع زمن   أقول على الرغم من تساوي زمن ا1" ردود متناوبة كما هو يف النصوص الدرامية 

احلكاية ، فإن ذلك يف احلقيقة غري وارد ، ألن املشهد احلواري تتناوبه الشخـصيات  وميكـن                  
لشخصية أن تسرع فيه و تبطئ أخرى ، وحىت لو فرضنا أن ذلك حمقق لدى الشخصيات فـإن                  

 النقطة  ذلك أثناء القراءة ال يتحقق ألنه خيتلف من قارئ إىل آخر ، فاملسألة إذا نسبية مبا أن هذه                 
ال تراعي اللحظات الـيت توقـف فيهـا         " أي نقطة التطابق بني الفترة احلقيقية و الفترة املتخيلة          

احلديث ، و عليه فإن التساوي الذي حيققه املشهد احلواري بني املقطعني احلكائي و القصصي هو                
  2" لها يف القصة  تساو أو تواقت اصطالحي ال ميكن من قياس الفروق الدقيقة بني احلكاية وما يقاب             

ومن أمثلة ذلك يف زمن القلب ما ورد بني والد الكاهنة و زوجته وما آل إليه أمرمهـا وتنـاوب                 
احلوار بينهما وبني الشبح الغريب الذي ظلت تتصوره بأنه اغتصبها و كان من مثرات ذلك إجناا                

كن معه مسعته يقهقـه     من ابتسامته هذه الح يل ذلك الوجه الذي خيتفي وراءه ، يس           : " للكاهنة  
هذه ابنيت أنا وحـدي       : ملء شدقيه يف نشوة ال حد هلا ، مسعته يقول يل من خالل قهقهته تلك                

و لن أمسح للنبع الذي أخرجها طاهرة أن يدنس ، أغمضت عيين حىت ال أعيش هـذا املـشهد                   
  ..القاسي  صمدت ، صمدت ، لكن صدى تلك الضحكات بقي يقرع أذين قرعا 

  .أعرف أنك خصبة ...مئنة  كوين مط-
  . ال إن رمحك ليس خصبا -
   ما إن أزرع بذرة حىت أحصل على سنابل كثرية -
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 يتناوب  64 إىل   47 ، وهكذا طوال الصفحات املتتالية من        1" البذرة الواحدة تبقى واحدة     -
، فإنـه   احلوار كل من الوالد و الزوجة والشبح ، فباإلضافة إىل زمن هذا املقطع احلواري و غريه                 

يدل على اغتناء الرواية بالنفس الدرامي الذي يتناوب املواقع مع السرد و غريه من البنيات الروائية                
و تنويع اخليال مرة بني الراوي و مرة بني الشخصيات اجتنابا للمباشرة و جتسيدا للتلقائية الـيت                 

  .تضفي نوعا من اجلمال على الناحية الفنية للرواية 
    :  La pauseلوصفية الوقفة ا 1-2-2-4

يقتضي عادة انقطـاع    " هي توقف لألحداث و استمرار اخلطاب عن طريق الوصف الذي           
 غري أنه ال ميكن مهما حاولنا أن جنزم بالتأكيـد أن كـل              2" السريورة الزمنية و يعطل حركتها      

 أنفـسهم   الوقفات الوصفية هي قطع تام للزمن السردي بل يف كثري من األحيان ما يلجأ األبطال              
إىل تأمل حميطهم و بالتايل يتحولون إىل ساردين فيختلط ما هو وصف مبا هو سرد و من الصعب                  

أن احلكاية الربوستية ال تتوقف عند موضوع    " أن نعزهلما عن بعضهما ، و قد أورد جريار جنيت           
عة الوصـفية  أو منظر دون أن يوافق ذلك التوقف توقفا تأمليا للبطل نفسه  وبالتايل ال تفلت القط               

 و لكن قد يكون الوصف خالصا خاليا من األحداث و بالتايل من الزمن              3"أبدا من زمنية القصة     
و الذي يتخلى مبوجبه السارد عن جمـرى        ) " عند بلزاك مثال    ( و هذا ما جنده يف الرواية الواقعية        

في ببعض املقـاطع      وسنكت  4" القصة و يهتم مبنظر ال ينظر إليه أحد وذلك رد إخبار القارئ             
  .فقط يف املدونات الثالثة ، ألننا يف احلقيقة سنتناول الوصف كبنية قائمة بذاا يف فصل آخر 

  :  الطموح روايةيف*
 بنية ضخمة ، متسك ا بذلة رمادية  رأس          "يصف الراوي شخصية األستاذ سليمان قائال        

ي عينا بيضاء ذهب بؤبؤها منذ زمـن        مستطيلة مزروعة بالشعر اعد القصري ، نظارة سوداء ختف        
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 112خطاب احلكية ص : جريار جنيت : 3
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 يعترب هذا املقطع وصفيا حبتا ، إضافة إىل بنائه من أجل حتليل نشاط شخـصية خليفـة                  1" بعيد  
التدرجيية حول أستاذه ، ومن ذلك أيضا وصـف     ) منظور  ( اإلدراكي من انطباعاته و اكتشافاته      

 املائلة إىل الطول ، بـشرا البيـضاء         قامتها.إا أغلى شيء عنده     : " الراوي لرقية والدة خليفة     
الناصعة اليت جتعل اإلنسان يعتقد أن الشمس مل تلمسها ، رأسها اجلميل ، شعرها األسود مثـل                 
الليل جبينها الصغري ، عيناها الساحرتان ، حاجباها املقوسان ، فمها العجيب الرائـع ، جيـدها         

 مقطع وصفي يتوقف عنده 2..."يبة املسدلة بالظالم التائه النافر ، عاملها املكتنف بالسر حياا الغر    
قيمة األم عند البطـل      : الزمن متاما ، إطالة يف اخلطاب على حسابه ، ولكنه مشحون بالدالالت             

( اجلمال الذي يكتنفها ال ميكن أن خيفي غموض حياا ، أسرار ها و اليت سيطلع عليها القارئ                  
مع كيفية بنائه      و         ) وصف للمكان أو للشخصية      ( بعد حني ، ولذلك فإن الوصف     ) امللتقي  

 بتقدمي مواضع الوقفة    – نسبيا   –توظيفه سيكون يف دراسة الحقة كما أسلفنا و لذلك سنكتفي           
  : يف باقي املدونات 

   : البحث عن الوجه اآلخر روايةيف* 
طعها يف املكان   ميكن تفسري توقف الزمن يف املقطع التايل يف الوصف بتجاور األشياء أو تقا             

على عكس األحداث اليت تتتابع مكونة بني حلقاا ما يسمى ) السكونية ( الذي ميتاز بالستاتيكية 
شدت انتباهي القطـرات املهامجـة          : " نظريا بالزمن ، لنتأمل قول الراوي املشارك يف األحداث          

ترددت قليال   لكنين أخريا      ...و املنتحرة على الزجاج يف بسالة ، فخلق يف داخلي شعور بالرفق             
فتحت النافذة على مصراعيها ، تسابقت قطرات املطر حنوي فحطت على رأسي    و ثيـايب يف                   

 يل عن ودها ابتعـد      تعبرلطف و خفوت ، أحسست ا مسحات يد حنون تبعد الكرب عني و            
توقف املطـر   دوي الرعد حنو الشرق ، وهو يسحب معه موجه املتهاطل و ثوبه األسود امللوى  ف               

انعكست أضواء األعمدة على األرض، فتـضاعف نورهـا تطهـرت األرصـفة                      .رويدا رويدا   
و الشوارع فانتعشت و الحت يل كأا تلفظ أنفاسا حرى بعد طول اختناق منبعثة إىل احليـاة،                 

                                                 
 15ص .الطموح : عرعار حممد العايل : 1
 86 ص  نفسهاملصدر: 2
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لوصف و    باإلضافة إىل مجال ا     1..."إن األرض تتنفس مثلنا   : ملت نفسي و أنا أشاهد هذه املعجزة      
بالغته ، فإنه يبىن أساسا كوحدة تنفيسية ، فالراوي يقول إن هذا املنظر تراءى أمامـه حلبيبـات     
املطر املنتحرة على الزجاج و الذي خلق يف نفسه شعورا بالرفق و هذا ما جعله يفتح النافذة  وال                   

من الـتأمل والنشاط   تتوقف بنية هذه الوقفة عند هذا احلد ، بل هلا أيضا وظيفة رمزية متثل نوعا                
يـا  ...إا توزع علينا أنفاسها حمرمة نفسها منها        : " اإلدراكي و هذا ما حدا بالراوي إىل قوله         

   2" كل الناس يكتشفون اليوم هذه األعجوبة ، يا ليتهم تلي
  : زمن القلب روايةيف*

: ذلك  الزمن السردي حلساب الوصف ، سواء كان          كتقنية سردية خاصة بإبطاء أو تعطيل     
موضوعا ، أو منظرا ، أو خالصة لتأمل الشخصية ، فإن هذه الوقفة ال ختلو من السرد    و هذا                      

 إين أرى كل شيء    : " للطبيب )املتخيلة  ( املثال من زمن القلب يوضح التعليل من قول الكاهنة          
ة البيـوت   توجد هذه القرية املتناثر– قويل –بل و إدا أردت أن أصف القرية و السكان فسأفعل   

 إال أن – و إن كانوا فقراء –على أرض عالية ، يشتغل سكاا يف زراعة احلبوب و الرعي ، وهم 
احلياة بينهم تتميز بينهم بالتعاون و املؤازرة ، أم يأكلون من نفس الزرع ، و يشربون من نفس                  

ن مدججني باألسـلحة      و لكنين أرى من بني اجلبال احمليطة بالقرية ، غزاة مردة ، يزحفو            ...البئر  
 بل امسع إم يتقـدمون إىل       -فهمت-...إنه  ...وعلى رأس هؤالء الغزاة املح قائدهم       ...و العتاد   

البيوت ، يقرعون أبواا ، هاهي الكالب تنبح ، حتاول التملص من األطواق اليت ختنقها ، تطلق                 
 ميكن أن يشكل سالحا يدافعون السكان يهبون ، يفتشون عما...عليها النار ، فتسكتها إىل األبد 

األرجل الغليظة  ...النساء يولولن ، مهلوعات ، حيتضن أبناءهن إىل صدورهن          ...به عن أنفسهم    
الرجال جيمعون زمرا زمـرا  ، خيرجـون إىل          ...ترفس األرض ، واأليادي اخلشنة شم األثاث        

 يبـدأ الـسكون ، األعـداء        بعد احلركة ... األطفال...النساء  ...اخلالء  يوقفون حتت احلراسة      

                                                 
     17 اآلخر صالبحث عن الوجه : عرعار حممد العايل : 1
 17املصدر نفسه ص : 2
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 عند استعراضنا هلذا 1."يتلذذون مبشاهدة هليبها املتصاعد إىل السماء يف عنفوان  ... يضرمون النار   
املقطع يف إطار الوقفة الوصفية ، رأينا أا ال ختلو من السرد ، ومن السرد االستشرايف الـذي مل                   

صراحة عن سلسلة من األحداث الـيت       يقع بعد، و هو بالضبط استشراف مستقبلي كإعالن خيرب          
عندما كـان   ) الطبيب  ( تقع بالفعل ، حىت وإن كان ذلك جمرد حلم أو رؤية من طرف الراوي               

سرد من جهة ووصف من جهـة       : ومن خالل هذا املقطع يتبادر إىل الذهن املصطلحان         . نائما  
ن الوجهـة النظريـة     أخرى ، واحلقيقة أن ذلك منطقي جدا من وجهة النظر اإلجرائية و ليس م             

البحتة اليت حتاول التفريق عنوة بني ما هو سرد ، وما هو وصف ، فمهما حاولنا أن نضع حدودا                   
بني السرد و الوصف فإننا ال نستطيع  إذ ختتلط البنيتان و يصعب التحديـد و الفـصل بعدئـذ                 

مـن احلركـات        كل عمل سردي حيتوي صورا      " وجمرد احملاولة تبقى كمن يرقم على املاء ألن           
كما أنه يشتمل على صور من األشياء و الشخصيات و هي متثل يف العهد الراهن               ...و األحداث   

ممتدة على مدى ...ما يطلق عليه الوصف ، وذلك على الرغم من أن هذه الصور شديدة االمتزاج  
    2." العمل السردي 

قدمون ، يقرعون، الكـالب     أرى غزاة ، يزحفون ، يت     : نالحظ مثال ما يقوم عليه السرد       
تنبح ، هي عبارة عن أحداث و أفعال متصفة بزمن معني و لكن أال ميكـن أن تكـون وصـفا                           

ال ميكن جتريد هذه األفعال من الوصف ، فهي دالة عليه بقدر ما هي دالة أيضا على السرد ، أال                    
لى الرغم من سرديته لوحة     خيامر أذهاننا ذلك التحرك و اهللع ووصف الغزاة ، إذ كون املقطع ع            

وصفية مفعمة باحلركة و النشاط ، ولقد تولد عن ذلك أن الوصف البد أن يطعم حركة الـسرد        
                               .3" أن حنكي دون أن نصف رإذ ما أيسر أن نصف دون أن نسرد ، ولكن ما أعس" 
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  إبطاء السرد و تعطيله :  املدة                                                         

         la pauseالوقفة الوصفية       

  ص

 laأو السرد املشهدي  –    املشهد احلواري 

scene    
   ص

إن هناك ...استطاع عند ذلك أن يبصر و يتبني ما يف البهو   * 
 اآلخر مكتب صغري مرتفع  يتربع عنده صاحب احلمام و           يف

أمامه العديد من أدوات التنظيف ، أما بالقرب منه فهنـاك           
تقدم خليفـة إىل املكتـب  و        .باب يفتح على قاعات النوم      

عندما تفحص صاحب احلمام رأى له عينا عـوراء غـشي           
  بؤبؤها البياض فتضايق منه

ـ        *  ة ، رأس مـستطيلة     بنية ضخمة ، متسك ا بذلـة رمادي
مزروعة بالشعر اعد القصري ، نظارة سوداء ختفي عينا بيضاء          

  ).وصف األستاذ سليمان ( ذهب بؤبؤها منذ زمن بعيد 
  
  

  

  
ص

07  
  
  
  

ص 
15  

  
  

  عفوا يا سيدي ، إنك أخطأت الباب دون شك  -
 على من تبحث ؟ -

عفوا يا سيديت هل هذا هـو بيـت األسـتاذ            -
 )ويستمر احلوار على الصفحات التالية ( سليمان ؟

  
 
افعلي مـا   : إىل قوله   ...ين  آه سعاد لقد أخفت    -

 تشائني

  
سأعود ) أي سعاد يف حلمه     ( تقول له مبادرة     -

 مرة ثانية 

 17من  
  21إىل 

  

  

 327من  

  344إىل 

  

   385من 

  389إىل 
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إا أغلى شيء عنده ، كما أا أمجل شيء عنده ، قامتها            * 
املائلة إىل الطول ، بشرا البيضاء الناصعة اليت جتعل اإلنسان          

 تلمسها ، رأسها اجلميـل ، شـعرها         يعتقد أن الشمس مل   
األسود مثل الليل ، جبينها الصغري ، عيناهـا الـساحرتان             

فمها العجيب الرائع ، جيدها التائـه        ...حاجباها املقوسان   
( النافر ن عاملها املكتنف بالسر حياا الغريبة املسدلة بالظالم          

  ).وصف أمه 
ى فجوة كبرية   جثة ممزقة متزيقا فضيعا ، البطن مفتوحة عل       * 

تتدىل منها أمعاء لزجة ، رضراضة ، الوجه ممحو املعامل  مبتور 
األذنني ، يتدفق دما أمحر ما يلبث أن يتـسرب إىل الـشعر                 

  .و اللحاف فيتخثر و يتجلط مكونا لطخات قانية 
وجد نفسه على سطح سفينة عارية متخر عباب اليم  تنفتح           * 

 له مظلمة تنطلق منها أشباح      أمام عينيه أعماق البحر ، فتلوح     
  .مرعبة األشكال ، مفزعة األصوات

  
ص 

86  
  
  
  
 
219  

  
  
408-  
409  

  
 
  
  
كيـف ال   ...يسلط العقاب على من يستحقه       -
  )  حوار جرى بني الضابط و خليفة يف السجن( يهم ؟

  
  
  

  من 
393  

 إىل 
397  
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وحىت نقرب الصورة أكثر فيما خيص الترتيب دائما ، فإننا نقترح منوذجا إجرائيـا لروايـة                
الطموح بأكملها من خالل ما تصورناه قد حدث حقيقة أو خياال من أحداث مرتبة سواء مـا                 

ـ              الـنص  "ى أسـاس أن     كان فيها متعاقبا أو متزامن احلدوث ، وما سرده الكاتب يف روايته عل
 و فيما يلي عرض ألهم      1"زمن العامل املعروض و زمن اخلطاب       : السردي يقيم عالقة بني زمنني      
  : األحداث على مستوى احلكاية 

 .مرض رقية و دخوهلا املستشفى  - أ

 .احتيال املمرض حممد عليها- ب

 .والدة خليفة - ج

 ).أبيه(معاناة خليفة و أمه من طغيان حممد -د

 .رقية لزوجها و فرارها مع ابنها للجبلقتل -ه

 .التحاق خليفة باجلهاد و انفصاله عن أمه-و

 .لقاؤه بسعاد-ز

 .حادثة اعتداء اجلنود على زوجة مصطفى- ح

 .انتقام مصطفى و القبض على خليفة و سعاد مث جناما-ط

 .وفاة سعاد و دفنها من طرف خليفة -ي

  .ر إلقاء القبض على خليفة من طرف املستعم-س
 خليفة يف السجن واتصاله بالسجني يوسف-ع

 .اطالع أمه على حاله و هو يف السجن -ف

 .خروجه من السجن و مزاولته دراسته اجلامعية -ص

 لقاؤه بطيبة-  ك 

 .دخوله املستشفى بعد االعتداء عليه- ل

 .وفـــاتــه-   م

  ).الزمن السردي ( عرض أهم األحداث على مستوى الرواية 

                                                 
   . ئر اجلزاصورة ترمجة عبد احلميد بورايو ديوان املطبوعات اجلامعية–نص : مدخل إىل السيميولوجيا : مرسلي دليلة و آخرون  :1

    58 ص 1995ط                                                   
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  ).أبيه ( فة و أمه من طغيان حممد معاناة خلي -1
 .مرض رقية و دخوهلا إىل املستشفى  -2

 .حممد املمرض حيتال على رقية و يوقعها يف شباكه -3

 .خروج خليفة من السجن و مزاولته للدراسة اجلامعية  -4

 لقاؤه بطيبة  -5

 التحاقه باجلهاد و انفصاله عن والدته -6

 لقاؤه بسعاد  -7

 قتل رقية لزوجها -8

 ود على زوجة مصطفىحادثة اعتداء اجلن -9

  .انتقام مصطفى و القبض عليهما و جناما-10
  .حياما يف الغابة مث وفاة سعاد-11
 )وضع رقية ملولودها ( ازدياد خليفة -12

 خليفة يف السجن و اتصاله بالسجني يوسف -13

 .إلقاء القبض عليه من طرف املستعمر و الزج به يف السجن-14

 . يف السجن اطالع أمه على حاله و هو-15

 دخوله املستشفى -16

 وفاته-17

 
فلو جئنا إىل مقابلة األحداث على مستوى احلكاية و أمسيناها باحلروف بأحداث الروايـة              

-)7ز(-)6و(-)8ه(-)1د(-)12ج(-)3ب(-)2أ: (أثناء سردها بترقيمها لوجدناه كالتـايل       
  ).17م(-)16ل(-)5ك(-)4ص(-)15ف(-)13ع(-)14س(-)12ي(-)10ط(-)9ح(

بوضع جدول يوضح زمنية ترتيب األحداث على مستوى كل من احلكايـة و الروايـة               و  
خنلص إىل أن البناء الزمين لألحداث يف الرواية ليس سهال البتة ، إذ ال ميكن تزمني األحداث كما                  
وقعت فعال على مستوى احلكاية ، فيضطر الكاتب إىل التقدمي و التأخري و الذي تنتج عنـه مـا                   
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واجلدول التايل يزيد ذلك توضيحا مع ما سيعقبه        . قات الزمنية  على مستوى الرواية       يسمى باملفار 
  : من مالحظات 

  جدول يوضح ترتيب زمن األحداث على مستوى احلكاية و الرواية               

  

  
389   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
1      2     3    4    5    6    7    8   9   10    11   12    13    14    15   16    
17    

    
  
  
  
  

  : ومن خالل هذا اجلدول نستنتج مايلي 
 أن معظم األحداث جرى سردها عن طريق االسترجاع ، فمنـذ الـصفحات األوىل               -1

  ).طغيان أبيه ( للرواية جند البطل خليفة هائما على وجهه يف املدينة و يبدأ يف استرجاع ماضيه 

    م      ل       ك           ص    ف      ع      س    ي       ط      ح     ز      و      د       �     جأ       ب      

 زمن األحداث على مستوى احلكاية

 زمن األحداث على مستوى الرواية
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داث و الذهاب فيها و ايء باستدعاء املاضي         أتاحت هذه الكتابة للكاتب خوض األح      -2
كلما وصل السرد يف تلك اللحظة أو االستباق إىل املستقبل الستشراف حلم أو مشروع أو أمنية                

وهذه العملية هـي مـا يولـد مـا يـسمى باملفارقـات الزمنيـة                                         . أو رد ختمني أو خيال      
"Anachronies"     

) وعـن طريـق الروايـة       ( إىل ضخامة الرواية و كثرة أحداثها ، فان الكاتب           بالنظر   -3
استطاع بواسطة هذا الترتيب الزمين لألحداث و ذه الكيفية أن جيمع كل اخليوط حول احلبكة               

و لغايات مجالية و  " اليت نسجها هلذه الرواية فكان مبدعا رغم بعض اهلفوات املضمونية يف روايته             
 وهذا ما حدا بالكاتب أن 1" كانات اليت يتيحها التالعب بالنظام الزمين ال حدود هلا فنية فان اإلم  

  . يتقدم و يتأخر يف عرض أحداث روايته بالنظر إىل ما يفرضه الزمن عليه 
  

                                 :نتائج حول بناء الزمن 
 ، هذه املنهجية اليت قمنا ا         من الصعوبة مبكان حصر كيفية بناء مجيع خصوصيات الزمن         -1

ال ميكن بأي حال من األحوال أن تليب الطلب الذي يتطلبه هذا العنصر يف الرواية كشكل معقـد       
خاصة إذا عرفنا أن جمال الدراسة الذي طبقنا عليه واسع جدا ، فمثال أفردنا جداول كاملة حلصر                 

الترتيب على رواية الطموح ، بينما مل نقـم  بعض التقنيات الزمنية كاملدة ، والنظام أو ما يسمى ب 
  .بذلك على الروايتني األخريني ، زمن القلب ، والبحث عن الوجه اآلخر 

 إن التالعب بالزمن من خالل التغريات الزمنية العارضة و املؤديـة إىل االسـتذكار أو                -2
عل السرد حمرفا االستشراف جيعل القارئ العادي و حىت املتخصص بعد طول قراءة مشوشا ألنه جي            

  .منقطعا ، وهذا ال ميثل خطرا على الرواية أو غموضا عليها ، وإمنا من مجاليتها و آليات اشتغاهلا 
 من أبرز الوظائف البنائية لإلستذكار ملء الفجوات اليت تركها السرد يف مرحلـة مـا                 -3

 القـصر ، أو     ووجب بعد ذلك استكماهلا على تباين يف املدى من حيث التوسط أو الطـول أو              
  .إظهاره بدقة أو إضماره دون ذكره 

: زمن القلب ، و البحث عن الوجـه اآلخـر           :  لقد كان توظيف الزمن يف الروايتني        -4
توظيفا متداخال ، فمثال يف البحث عن الوجه اآلخر ميثل االستباق نوعا من التنبؤات و اخلياالت                
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 يتحقق االستشراف حىت ولو كان حلما عـن         )يف زمن القلب    ( اجلاحنة اليت ال ميكن حتققها ، و      
  .طريق الكاهنة اليت تتنبأ كل شيء و تصبح االستشرافات من قبيل اإلعالنات املستقبلية الصرحية 

أما بالنسبة للحذوفات يف البحث عن الوجه اآلخر ، فهي غري حمددة إمعانا من الكاتـب يف                 
  . عدم ذكر التفاصيل الزمنية ، وحموا لكل أثر فيه

إن أهم ما مييز روايات عرعار من الناحية الزمنية هو إبطاء السرد و تعطيله ممثال يف تقنية                 -5
أشرنا إىل ذلك   ( املشهد احلواري ، وهو إطالة هذه املشاهد احلوارية حىت تأخذ صفحات عديدة             

 ، و هذا على حساب تقنية أخرى و هي الوقفة الوصفية اليت كانت قليلة جدا يف               ) يف اإلجراءات   
  )  .طول احلوار دليل على اغتناء النص الدرامي ( هذه املدونات 

ويف األخري لعل ما عرضنا حول بناء الزمن يعد قليال مبتورا إذا قيس مبا أنتج حولـه مـن                   
مقاربات  ولعله أيضا حيجب الكثري من احلقائق ، وما يشفع لنا فقط هو الطابع اجلزئي هلذه البنية                  

 يقوم على تتبع اإلجراءات عرب مقاطع مقتطفة من هذه الروايات علـى             و الذي يعترب وصفا أوليا    
  .  سبيل الوصف والتمثيل من باب أوىل 

  
  
  

  :بنية املكان الروائي-2

    :شعرية املكان 2-1
وال يتصور أن تكون بدوما ، خاصة ماكـان         . تنسب الرواية غالبا إىل زمان و مكان ما         

لَا جترد من الزمان ، فكذلك ال ميكن تصور رواية بال مكـان  فإذا كان من األنسب أ   .منها واقعيا   
فلهذا املكون الروائي بعده اهلام و قدرته على التأثري         .على اختالف و تباين بني األنواع القصصية        

شأن األزمنة  "اخلاص باإلنسان و سلوكه ، وقدرته على جتاوز املعىن العام اجلامد هلذه البنية شأا                 
 برؤى معينة ، وقد شهد املكان تطورا سواء فيما يتعلق بتصوره ذاته أو بوظيفتـه           متصلة) فهي  ( 

   .1"أو غريب عن الواقع ...فهو مطلق أو كاملطلق غري حمدد ...يف القصص 
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ومن املقطوع به أن الباحثني قد حلَلوا كثريا الوصف ووظائفه يف األدب ، مع مـا يتـصل         
أعرضوا عن عالقتهما باملكان ، هذا املكان الذي حيتـوي          باملنظور الروائي الذي يستند عليه ، و      

الوصف والرؤية معا، ومن املعروف أن هذه البنية قد أخذت حديثا مفهوما آخر هـو احليـز أو                  
الفضاء وهو مصطلح أهم و أعم و أمشل من املكان الذي يتحدد أصال باملوقع اجلغرايف ذي الطابع                 

قاصـرة  "  ، وقد تنبه النقاد و املنظرون أن تسمية املكان تعد            املوقعي سواء كان حقيقيا أو خياليا     
ألن املكان لدينا هو ما عين حيزا جغرافيا حقيقيـا ، مـن             ...أمام إطالقات أخراة أمشل و أوسع       

حيث نطلق احليز يف حد ذاته على كل فضاء جغرايف أو أسطوري أو كل ما يند عـن املكـان                    
 وينبغي يف هذا اال التفريق بـني        1"ألحجام و األشياء اسمة   احملسوس كاخلطوط و األبعاد و ا     

  :ثالثة أنواع من األماكن 
  .وميثل الفراغات و البياضات املوجودة داخل النص و امتداداته : الفضاء النصي  -
 .اخليايل الداليل و الذي يتخيله و يتمثله الروائي: الفضاء احلكائي  -

وكـال  .كن اسمة اجلغرافية يف العامل الواقعي احلقيقـي         الذي ميثل األما  : الفضاء الواقعي    -
هذين األخريين ال ميكن أن يكونا خارج اللغة ، أي يتشكالن بواسطتها يف املنت الروائـي                            

 خيلقه اخليال ، وتبدعه اللغة ، حبيث تدفع بـه           2"فالفضاء الروائي هو فضاء لفظي بامتياز       " 
وتبعا ملا سلف نرى أن هناك      .الذي يكون من خلق الكاتب      على مستوى اخلطاب الروائي     

دراسات خمتلفة حول املوضوع ، أي املكان ، وكل حبث يقدم مفهوما معينا له ، فمنها ما                 
يقدم الفضاء كمعادل للمكان ، وهو املكان الذي تصوره الرواية و يقدم دالالت عادة مـا            

معينة ، ومنه ما يقدم املكان كمعادل       بعصر من العصور حيث تسود ثقافة       " تكون مربوطة   
 وقد أورد الروائـي الناقـد       3"للنص الروائي وهو مكان أو حيز الرواية و كتاباا نفسها           

الكتاب كما نعهده اليوم هو وضع جمرى اخلطاب        " ميشال بوتور هذا املفهوم إذ يرى أن            
 والبعد الثالث هو 4"لصفحة طول السطر و علو ا:يف أبعاد املدى الثالثة وفقا ملقياس مزدوج 
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طبعا حجم الكتاب يف عدد صفحاته وأما النوع الثالث من الفضاءات فهو الفضاء الـداليل             
 .و املتمثل يف دالالت املكان و معانيه اازية

ميكن لكل هذه املفاهيم أن ترد يف البنية الروائية ، مع تأكيدنا أن لكل رواية ما حتمله مـن                   
 ال شرط يقيد الكاتب أن يبين ذلك بناء مقصودا يف عمله ، وبالتايل فإنه حيمل                هذه املفاهيم ، إذ   

روايته  ما ال حيتمل ، فال يتحقق له النجاح ، وأن ذلك ينطبق على الباحث أيضا و الذي حياول                    
رغم من أمهيتها متفاوتة النفـع يف إنتاجـات دون          أن يطبق مثل هذه النظريات اليت تبقى على ال        

أخرى ، ولذلك فمن األنسب أن تطبق هذه اآلراء و البحوث و النظريات مبا يتفق معهـا دون                  
  .إقحام متعمد

الت كّكنا قد أشرنا أن املكان مالزم لعنصر الزمان يف السرد ، ال يستغىن عنه لفهم املـش                 
املـدن  " تاب الروائيني أن يسموا الشخصيات باألمـاكن        السردية املتداخلة ، مما حدا ببعض الك      

فاالرتباط وثيق بني املكان و الزمان و الشخصيات و احلدث الذي يتحدد يف مكان معني               " الثالث
إن عدم النظر إليه ضمن هذه العالقات جيعل من العسري فهم الدور النصي الذي ينـهض بـه                "و  

   .1"الفضاء الروائي داخل السرد 
رتباط جيعل الباحث أكثر جهدا يف دراسته للكشف عن عالئق املكان و تصوراته  إذ             هذا اال 

وهذا ال يعين أن املكان قدر مسيطر إىل حـد          " كثريا ما يساعدنا على فهم تصرف الشخصيات        
كونه الفاعل الوحيد يف النص ، فبقدر ما يصوغ املكان الشخصيات و األحداث الروائية يكـون                

ا إن البشر الفاعلني صانعي األحداث هم الذين أقـاموه و حـددوا مساتـه               هو أيضا من صياغته   
   .2"وهم يتأثرون باملكان الذي أوجدوه  ...

ولكن ما الذي يهمنا يف بناء املكان أو بصفة أعم الفضاء ؟ و اإلجابة على ذلـك تـشمل                   
 األمكنـة           بعض ما سندرجه يف إجراءاتنا التالية و اليت ستكون بالتدرج ، ككيفيـة بنـاء هـذه         

و تشكالا و إظهار عالقاا املختلفة سواء باحلدث أو بالشخصيات أو من خالل املوصوفات يف               
املكان ذاته مث نتناول معىن الفضاء يف مدونة أخرى ووظائف بعض األمكنة يف املدونة الثالثـة إذ                    

ة للعمل يف كليته ، بيد أن هذا        إن حتليل الفضاء هو الذي يسمح لنا بالقبض على الداللة الشامل          " 
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لن يكون مبقدوره ادعاء تفسري مجيع أسرار النص و إمنا يكون أكثر إنتاجا إذا ما اهتم بدراسـة                  
 هذه البنيات ال ميكن تعيينها سلفا ، فليست         1"املبادئ البنيوية اليت تنظم اقتصاد املكان يف الرواية         

و الباحث ، وإمنا بنيت حسب اختيار الكاتـب          ملقاة على الطريق ، وليست هبة تعطى للقارئ أ        
وللقارئ أو الباحث أن يستنبطها ، إذ تتشكل كلما تقدمنا يف القراءة و البحـث ، وعلينـا أن                   
نضعها حسب النموذج الذي يناسبها من خالل ما قدمناه سلفا عن شعرية املكان ، فقد تكـون                 

سية ، وقد تبىن على إقامة جمموعة مـن         متفرقة حسب النشاط اإلنساين أو طبيعية جغرافية أو نف        
  .التقاطبات املكانية 

  
  :اإلجراءات -2-2

    : زمن القلب روايةبناء األمكنة وعالئقها يف-2-2-1
يأيت املكان يف ثنايا هذه الرواية معتما ، مقتصرا على إشارات عابرة يف الغالب تدعو إليهـا                 

ي يف مكان ما حيتضنها سواء كان مكانـا         الضرورة كلما أحس الراوي أن األحداث البد أن جتر        
وأول مكان  .جغرافيا حمددا أو حيزا و فضاء باملعىن االصطالحي و الذي يتشكل من عناصر شىت               

جاءت من القيادة أوامر تدعونا إىل ختريب       " باملعىن املعروف للمكان هو املعسكر يف قول الراوي         
ة هناك مكان عام و هو املدينة و الـيت مل           ويف احلقيق  .2" معسكر العدو يف إحدى مدن األوراس       

و مكان خاص ألن الكاتب قصد بؤرة مكانية معينة و هي معسكر العدو             ) مدن األوراس   ( حتدد  
وما هي إال فترة قصرية من الزمن حىت كنا عند أقدام البنايـة  : " و لذلك فهو يصفه الحقا بقوله    

قا فوق هذه األرض و شبحه الرهيـب        كان املعسكر يشمخ عمال   .الضخمة اليت تشكل املعسكر     
 اإلشـارة األوىل    3" يتشكل أسود يف الفضاء يقطع ستار السماء تقطيعات حادة أفقية و عمودية             

للمعسكر كانت عابرة ولكنها ليست ذات معىن أو داللة ، ألنه يف الغالب ما يشار إىل املكـان                  
 املقطع الثاين لكي يتم التفـصيل       بنوع من االقتضاب الستدعائه يف موضع آخر كما هو احلال يف          

أقـدام  : سواء كانت الصفات ذات وقع داخلي أو مجايل أو داليل و يتضح ذلك من خالل قوله                 
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البناية الضخمة اليت تبدو كالعمالق الذي ال ميكن جتاوز أقدامه ، فقد أراد الكاتب تصوير هـذه                 
امها قزما ، تتشكل من لـون الـسواد         احلالة اليت تبعث على الرهبة  واخلوف و اليت يبدو املرء أم           

القامت الشاسع الذي ال حيتوي إال هذه البناية مقارنا بني ماضيه و حاضره ، ففي املاضي مل يتفطن                  
إىل رهبة هذا البناء و جربوته ، ومرد ذلك هو استغالقها عليه ، فهي من األماكن املغلقة و املبهمة                

مل أحلظ يف السابق عندما كنت صغريا       : " ديث عنها   لذلك فالراوي ال يريد الذهاب بعيدا يف احل       
بالفعل كنت أجتنب املرور أمامها لكن مل يكـن         ...جربوت هذه البناية الضخمة و أنا أمر أمامها         

كنت أرى أمام أبواا احلراسة قائمة ليل ار ، والنشاط و احلركة دائمان فيها              ...اخلوف ينتابين   
ماذا حيدث داخل هذه اجلدران املـشيدة مـن         : ة لغزا حمريا    كانت تشكل أمامي بصورة عام    ...

الصخر ؟ ويف كل مرة أستمع إىل حديث تكون هي موضوعه ، كنت أصيغ الـسمع طمعـا يف                
فاملكان  . 1"استنارة ، لكن اجلميع ، كل الذين أعرفهم كانوا يعملون على تقليل حديثهم حوهلا               

ا و حاضرا و نتاج اللغة أيـضا فبـل ذلـك          قبل كل شيء هو نتاج مزاج شخصية الراوي ماضي 
و فوق ذلك هو نقطة انطالق يف الزمن املاضي للوصول إىل حالة اندماج للشخصية فيه حاضـرا                  
ماذا حتتوي هذه البناية ؟ هي بناية لغز ليس ألنه عسري أو صعب الفهم و إمنا جعله الكاتب كإطار         

 هي القمع  التستر عليه ، التعمية ، التكتم علـى            لشرح وظيفة مكانية ، وليوضح داللة يريدها و       
اجلرائم ، التعذيب ، وهذا ما يبعث حقيقة على الرهبة حىت من خالل اخلوض يف احلديث عن هذا           

  .املعسكر جمرد حديث 
 ويف مقطع آخر نرى أن الراوي و هو الطبيب يربط املكان بوجهة نظره من خالل وصفه                

شيعته ذه النظرات إىل أن اختفى      : " ه الشخصيات كما يف قوله      أو من خالل احلوار الذي تتناوب     
وللعجب فإن معايشيت هلذا املوقف أوحت إيل بأن أتذكر ...عندما دارت السيارة إىل طريق جانيب 

مناظر شاعرية حاملة ترجع بصورة خاصة إىل عهد الطفولة مثل منظر الراعي الذي يذهب بقطيعه               
روج اخلضراء ، أو مثل منظر مرتلنا الذي يلوح يل صغريا جدا عندما             و يغادر القرية ويذوب يف امل     

 فقد بىن الراوي هذا املكان الفـسيح الـذي          2...."أصعد إىل التالل القريبة    وأرنو حنو البلدة           
يذوب فيه الشخص فال يكاد يرى من بعيد و هو يتوغل داخله ، أو صورة املرتل الصغري الـذي                   
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التالل ، فكال الصورتني للمكان توحيان بصغر األشياء فيهما لكي يربط           ينظر إليه من علو إحدى      
ذلك مبا هو حاضر من أحداث و املتمثلة يف سرعة تقدم الكلب حنو األمام عرب املـروج باجتـاه                   
الطريق و تشييع الراوي له عندما كان طفال كل ذلك ولَد يف نفسه وقعا خاصا ممزوجا مبـشاعر                  

كانية احلاملة،ومن أثر عالقة املكان بالشخصيات و كيف تتغري األمكنـة           شىت متثل هذه املناظر امل    
بتغري األحداث اليت تنتج أساسا عن هذه الشخصيات ، نالحظ املقطع التايل لتغري رؤية الـراوي                  

ملاذا كل هذا العدد من الرجال ، و كـل هـذا           " و أصدقائه هلذا املكان الذي كان يراه شاخما ،          
ت ملثل هذا الشيء الصغري ؟ رأيت نفسي و زمالئي مثل العمالقة مثـل اآلهلـة                 العدد من اإلرادا  

نرمق هدفنا من أعلى بكل استهزاء  واستصغار ، و مند أيدينا القوية على املعسكر ، نقبض عليـه               
نلف أصابعنا فيتصدع و يتهشم مثل علبة الكربيت الفارغة ، يذهب أشالء ، ويبقى يف األخـري                 

 فعلى الرغم من الرهبة السالفة لرؤية املكان الذي ميكن تسميته           1"ه الغربان السود  أطالال تنعق فوق  
باملكان الشبح ،فإن الزمن كفيل بتغيري النظرة عموما حوله ، فإذا كان باألمس مبعثـا للخـوف                   

  .فإنه اليوم يبدو علبة من كربيت تلعب ا أكف ااهدين 
رأيت أين أركـب    " ما ترويه الكاهنة لوالدا     ) حملددغري ا (  ومما يدل على احليز أو الفضاء       

. سألته إىل أين تـذهب يب ؟      ...فرسا أبيض جمنحا ، حيلق يب يف األجواء بني النجوم و الكواكب             
حبيث "  فمما نستنتجه من هذا املقطع هو املظهر اخللفي غري املباشر            2"إىل حيث تتوق كل نفس      

دوات اللغوية التقليدية على املكان مثل قول القائل سـافر أو           ميكن متثل احليز بواسطة كثري من األ      
    فهذه األفعال حتيل على عوامل ال حدود هلا و هي كلها أحيـاز  ...خرج أو دخل أو ركب أو مر

كم أنـت بعيـدة يف      "  و من أثر تداخل املكان بالشخصية قول الطبيب للكاهنة           3"يف معانيها   
هاهي األفالك تسري غنيـة باحلركـة       ...نك الفضاء الرحب    األعماق ، إين ال أملح لك حدودا  إ        

مزروعة باملصابيح ، وهناك مناطق مظلمة ، خالية يعمها اهلدوء و           ...هناك خطوط نرية طويلة     ...
كل هذا يؤنسين ، إين متأكد أين    .إين أسبح خبفة و أنطلق حبرية ال أشعر بشيء غريب           ...السكينة  

  .4" ال أعرف ملاذا تركته لكين...عرفت هذا العامل قبل اآلن 
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ال تستطيع الشخصيات يف تعاملها مع األحداث فعال وتفاعال         : " يقول عبد امللك مرتاض     
إذا حنن طبقنا مقولة على ما سلف من مظاهر احليـز يف املقطـع               . 1"أن تفلت من قبضة احليز      

ال نستطيع حـدها    السردي  فإن ذلك حتما سيؤدي إىل وصف هذه العوامل مرة باملفتوحة و اليت               
منـاطق  ( ومرة بالعوامل املغلقـة املعتمـة       ) الفضاء الرحب ، األفالك ، املصابيح       ( حبدود معينة   

وهي و الشك املناطق النرية الواضحة من النفس اإلنسانية مـرة و األغـوار              ...) مظلمة،خالية  
النفس البشرية قبـل    السحيقة النفسية فيها   و اليت ال نستطيع سربها مرة أخرى فهي متثل حدود                

حتما فإن سـؤال   . 2)لكين ال أعرف ملاذا تركته ؟ ( أن تكون ،مث كيف      و إالم صارت إليه              
الراوي عن سر جتاوزه للحدود حدود نفسه أو احلدود اجلربية اليت جيب جتاوزهـا دون علمنـا                  

ي خـصوصا ، ويف     لقضية هامة يف اإلنتاج الروائ    ) عن طريق الراوي    ( يقودنا إىل طرح الكاتب     
الفكر اإلنساين عموما و هي سطوة املكان على اإلنسان و حتكمه يف مصريه ، وحتمية التأثري فيه                 

  .و التأثر به و عالقته به من جهة و مع الزمان من جهة أخرى
  :بناء الفضاء الداليل يف رواية البحث عن الوجه اآلخر-2-2-2

حبثا عن احلدود اليت يتكون منها الوجود        ) خر  البحث عن الوجه اآل   (  سنرى يف هذه الرواية     
رمبا وجود اإلنسان نفسه ، ما هو هذا الفضاء الذي يتحرك فيه ؟ وقبل أن يكون كيف كان هذا                   

حتركت أمامي خفيفة فتبعتها مفتونا ، صعدنا إىل السماء    و اخترقنا              : " الفضاء ؟ يقول الراوي     
يط يب ، قريبة وبعيدة ، النجـوم املتأللئـة تتغـامز            الفضاء ، شعرت بتناغم و جتاوب بكل ما حي        

الشهب النيازك تتسابق مارقة ، مرحة ، الكون يفـتح          ...تدعوين إىل الوصال    ...مفضحة هواها   
  :قالت ...صدره حمضنا 

  سأريك شيئا آخر  -
  ما هو ؟ -

 . استغربت .  حدود الكون -

 .ما هي هذه احلدود ؟ مل أمسع ا  -

 :تكرمت فأضافت  .مل أع شيئا. إا حدودك  -
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 :صمتت قليال مث أضافت .لكنك كنت يوما اخترقتها ...أنت ال تذكرها اليوم  -

  فأنت قدمت من خارج هذه احلدود و دلفت مرغما -

  إين ال أتذكر ذلك -

 كنت قد احتججت و صرخت و بكيت -

  و ملاذا دخلت إذن ؟ -

  .1"  لتصل إىل حياة جديدة  -

حـدود  .سها احلدود اليت رأيناها يف رواية زمن القلب         فهذه احلدود املظلمة و النرية هي نف      
الوجود اإلنساين ، هذا احلوار يصل إىل حد اقتراح جتاوزها مرة ثانية ، فريفض الراوي ، وكلـها                  
أسئلة وجودية حياول من خالهلا أن يسربلها بنوع من الضبابية وهذا ما يريده بالفعل ، فقد أخذ                 

ه عدما مل يكن شيئا مذكورا ، مث وجد لـه مكانـا يف              يشرح خلق اإلنسان و كيف كان وجود      
 صارخا مستغيثا رغم انفه     - إن صح التعبري   -البطن و هو رحم األم واخترق هذه احلدود الرمحية        

إىل حدود أو فضاء وعامل جديد خيتلف كل االختالف عن املكان األول ، وسيعود مرة أخرى إىل  
  :لراوي اجتيازها و هو أيضا مرغم على ذلك ، يقول ا

  .  إين ال أرغب يف تعدي هذه احلدود -" 
  . إنك...مث إن ما وراء ، ليس مناقضا . ال ختف ، إا انتقال ال يستغرق شيئا  -
 ال أريد هذا :  صرخت مقاطعا  -

  ماذا تريد إذن ؟ -

 : الرجوع ، الرجوع فرضخت  -

   . 2"  لنرجع إذن  -
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 األمكنة الفضفاضة ، اهلالمية  اليت ال        يتعمد الراوي من خالل فضاء الرواية وصف مثل هذه        
ميكن أن ترى أو حتدد بدقة ، ورمبا هي ليست أمكنة جغرافية كاليت نعيش فيها ، الكاتب ال يريد                   

 ولو كانـت   –هذا ، وإمنا يريد طرح العديد من األسئلة اليت يستطيع التوصل ا إىل إجياد أجوبة                
 يبحث عنها من خالل طرح مثل هـذه األسـئلة            للوصول إىل احلقيقة فهو    –على سبيل اإليهام    

إن املكان يساهم يف خلق املعىن و ال يكون دائما تابعا أو سلبيا  بل إنه                " املتعلقة باملكان وحدوده    
إذ ...أحيانا ميكن للروائي أن حيول عنصر املكان إىل أداة للتعبري عن موقف األبطال مـن العـامل    

صعوبة متييزها بشكل فعال يف وضع تساؤالت وجودية حول         يساهم التقاء األمكنة و تداخلها و       
البطل الوجودي ، الباحث عن الوجه احلقيقي ، الباحث عـن احلقيقـة                . 1"  هوية البطل  ذاته     

و اليت عادة ما يصف من أجلها املكان ، فيغدو هذا األخري عبارة عن وجهة نظر أو رؤيـة مـن               
األمكنة ، فالراوي رغم معرفته القبلية ببيته إال أنه تغـري           خالل التحول  والتغيري الذي حيدث يف        

فتحت الباب و دلفت ، وجدت نفسي أجل فيضا من النور           . " لديه كما لو أنه يدخله ألول مرة        
وضعت أرضا ما كنت أمحل و رفعت رأسـي حنـو           .غري عادي كأين دخلت صهريج فرن عال        

ان إىل فضاء شاسع األطراف تـسبح فيـه         السقف  مرجحا وجود خلل يف املصابيح  حتول املك         
بفعل تأثري غريب يوجهها حبكمة  و علم  لكن ...كواكب ملاعة وأخرى قامتة يف تناسق وانسجام 

 فقد رسم املكان 2" ما أثار تعجيب هو انه كانت هناك كواكب و أجرام تتالشى و أخرى تنبعث            
 و تدمري حدوده  وغاية الراوي من كل رمسا عجائبيا بالتعمية على مالمح جغرافيته و طمس معامله

ذلك هو الداللة على شيء واحد هو بيان دوره ووظيفته يف احلياة ن يف هذا الوجود الواسع  فتأيت 
كلَ ما أدركتـه هـو أين   .احترت يف اجلواب و مل أتوصل إىل تفسري " اإلجابة عن ذلك بقوله        

   .3"آخذ من كل ما حيدث احملور  والبؤرة دون تفهم 
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 و ال جنانب الصواب إذا قلنا إن الراوي مل يتخذ من الفضاء و شساعته إال وسيلة للتعـبري                  
عن فحوى و قيمة وجوده دالليا ، واألمر واضح و جلي ، فبمجرد استيفاء الراوي هلذه الداللـة                  

هيمن الـصمت ، و عـم       ...انقضت ثوان   : " يعيد املكان إىل أصله كما كان أول األمر قائال          
و إن آخر    . 1" ون امنحت الكواكب و اإلجرام ، وضاق األفق ، فبانت يل احلجرة عادية              السك

ما كان جيود به الراوي يف فلسفة املكان أنه ليس بناءا حقيقيا و إمنا هو جمرد شطحات خيـال أو           
أمسى الوقت ال يضم وقتا ، وأضحى املكان        : " يقول  .رؤيات متعددة إزاء احلياة و الكون ككل        

انتـابين  ...وقف عندي كل جمال للحركة و التفكري و احليـاة           .شتمل مكانا بالنسبة يل متاما      ال ي 
فجأة اضطراب فرأيت القمر يلج الشمس و النور خيط حروفا كنت عرفتها قبل أن أكون خليـة                 

هناك خط ما يقاطعه خط آخر يف نقطة من احلياة ، وتكون اجلهة األخرى مـا بعـد                  ...واحدة  
و القمر والشمس ، جمرد خطوط متثل أقطابا        .ندما يصبح املكان ال مكان ، وحركة        ع . 2"احلياة  
هنا إدراك احلقيقة فهل نرى مثل هذه األسئلة الوجودية عـن األمـاكن                  .احلياة و املوت    : معينة  

و الفضاءات الشاسعة اليت ال حتدها حدود ، يف رواية عرعار األوىل من حيث الصدور ؟ ذلك ما                  
  :  حاال سنعرفه 

  :تعدد املكان اجلغرايف ووظائفه يف رواية الطموح-2-2-3
زمن القلب و البحث عن     : رواية الطموح ، رواية كالسيكية مقارنة بالروايتني السابقتني          

الوجه اآلخر ، فإذا كانت األمكنة ضبابية ، غائمة  غري حمددة و متشاة يف هاتني الروايتني ، فإن                   
يها األمكنة اجلغرافية احملددة  و منها املقـاهي و الـشوارع و األرصـفة                     رواية الطموح تتجلى ف   

وهي موصوفة وصفا مييل إىل التفصيل يف بعض األحيان لإليهام بالواقع خاصة    .و اجلبال ، اجلامعة     
يف رواية تقليدية كرواية الطموح ، فمن الشارع الدال على املدينة إىل احلمام الشعيب الدال علـى                 

  :كن العمومية إىل البيت العائلي الذي يوحي بالسكينة واالستقرار ، يقول الراوي األما
  

تصور يف ذهين شكل البيت الذي نزمع بناءه و اإليواء فيه ، فرأيـت جدرانـه عاليـة                     " 
عريضة تتحدى الزمن ، وتقف يف وجه العواصف و األعاصري مثل الصلب الذي ال يلني ، رأيت                 
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رأيت يف ذهين تلـك  ..لشجر اجليد ال يسري فيه البلى و ال ينخره األذى     سقفه مفروشا جبذوع ا   
البقعة الصغرية من األرض اليت ستحويين حبنان و عطف مع سعاد ، فنتوسدها و نفترشـها و ال                  

إىل فضاء السجن الذي يدل على االنغالق و كبت األنفاس و احلريات ، هذا       . 1"نتوقع منها زلال    
زاج شخصية خليفة و عالقة التغري و التبدل اليت تطرأ عليه من جراء تغري              الفضاء الذي يدل على م    

املكان ، فالتأثري متبادل بينهما ، فالسجن يكشف عن احلالة الشعورية اليت يعيشها ، فهو مساعد                
على فهم الشخصية و مساهم يف التطور احلكائي و يقتضي املكان وجود شخـصيات ووقـوع                

فاإلشارة إىل املكان تدل على     " دعيها و ينظمها يقول شارل غريفل       أحداث فيه ، فهو الذي يست     
أنه جرى أو سيجري به شيء ما ، فمجرد اإلشارة إىل املكان كافية لكي جتعلنا ننتظر قيام حدث                  

فال ميكن للمكان أن يتجلى يف املنت  .2"ما ، وذلك أنه ليس هناك مكان غري متورط يف األحداث           
  .يفية بنائه داللة أو رمزا يوحي بتطور األحداث و الشخصيات و املعىنالروائي دون أن يكون لك

مسحت عينـاه  ..باهتمام. توقف خليفة وراح يدرس املوقف       "نالحظ املقطع التايل للراوي     
بعثت الشمس الدفء يف جسمه فشعر جببينه يلسعه لسعا فمـسح  ...الفناء الكبري الذي يقف فيه     

 السماء ذات اللباس األزرق البايل ، والحظ أنه ال يلمح منها إال             عليه بأصابعه ، مث رفع عينيه إىل      
 3" جزءا صغريا ، تسمح به الفرجة اليت بني اجلدران العالية حيث اآلن هو مع هـؤالء البؤسـاء                 

فمالحظة الراوي هلذا اجلزء الصغري األزرق من قبة السماء ليس اعتباطا رد الذكر أنه رأى ذلك                 
 الدالـة   - رغم شساعة السماء   –ذا النحو من الصغر جيعله من األماكن الضيقة         وإمنا بناؤه على ه   

على الكبت الذي قدم له بفضاء آخر أو مكان جغرايف حمدد و هو السجن ، هذا اجلرب ، وهـذا                    
  :الكبت نالحظه يف مكان الحق له متاما يف قوله 

  
 تشكل صف طويل وجـد      مث يف احلني  ...و فجأة عال صوت الصفارة معلنا اية اجلولة          " 

مث انتهى اجلميع إىل قاعة واسعة تشكل املطعم ، التحق          ...خليفة نفسه جمربا على مفارقة يوسف       
وقف اجلميـع اسـتيقظ     ...كل شخص مبكانه و قعد متجنبا ملس زميله بقيت احلراسة مشددة            
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واحـد  وجد نفسه يف فراش ذي مكان       : "  ومن فضاء املستشفى     1"احلراس  وتشددت احلراسة     
بإزارات بيضاء ناصعة ، و بلحاف وردي نظيف ، جبوار سرير تقـف طاولـة            ) هكذا  ( متغطيا  

فكـل  ...صغرية عليها قوارير و علبا ، وتلوح مبجموعها كأا معبد لتطهري النفوس من أدراـا         
اطمأن خليفة إىل وجوده يف هذا املكان ، واستراح قليال ليستغرق يف سبات             ...شيء فيها نظيف    

   2"ميق ع
فالفضاء هنا يعرب عن وجهة نظر الراوي من األحداث و ذلك إىل املستـشفى ذي املكـان                 
الواحد الذي ال يأوي إليه الشخص الواحد ليتطهر من أدرانه ، ليكفر عن أعماله و دناءاته ، فهو                  

اثـه   يدل على السكينة و الطمأنينة و الراحة النفسية ، حىت ينتهي هنا دور خليفة ، انقطعت أحد                
:            كفت أفعاله لينتقل إىل العامل اآلخر ، هنا تتجلى وظيفة املكان يقول الراوي يف آخـر الروايـة             

خرج من احلجرة البيضاء من املستشفى املدين الكبري املشيد يف غابة خضراء ثالثة أشباح بيضاء               " 
 إىل األبـد هـذه األرض الـيت    نقية ، مست إىل آفاق السماء املزدانة بالنجوم املتأللئة ، وغادرت      

   .3"تزحف احلياة على سطحها مثل السلحفاة 
فالشخصيات يف هذه الرواية تقطع أماكن و أفضية معينة خمتلفة ، وتذرع أزقة ، و الشـك              
أن الكاتب أراد من راويه أن يعيش فيها ليس لوصفها فقط أو رد الذكر ، و إمنا تالعب ـذه                    

ت معينة فكرية أو نفسية على حميط تربط به الشخصيات ، ويصبح            الصور للمكان لتجسيد حاال   
هذا االختالف يف املكان هو الذي يعطي الصبغة احلقيقيـة          .عندئذ ذا دالالت و إحياءات حقيقية       

فاألمكنة باإلضافة إىل اختالفها من حيث طابعها و نوعية األشياء اليت توجد            " املتعاظمة ألمهيته       
   ا أيضا إىل مقيـاس آخـر مـرتبط باالتـساع و الـضيق أو االنفتـاح                         فيها ختضع يف تشكال

و كل هذه األشياء تقدم مادة ...و االنغالق ، فاملرتل ليس هو امليدان و الزنزانة ليست هي الغرفة             
هذا ما يدل عليه احلال يف االقتطاعات السابقة من رواية       .4"أساسية للروائي لصياغة عامله احلكائي    

  .طموحال

                                                 
  384-383صدر السابق ص امل: 1
 407املصدر نفسه ص : 2
 . آخر الصفحة يف الرواية 424املصدر نفسه ص : 3
 72بنية النص السردي ص : حلميداين محيد : 4
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فالشارع حيتضن كل الناس و هو فضاء منفتح ، واحلمام فضاء القذارة و االنغالق  والبيت                
فضاء خاص منفتح على األحالم و السكينة و التماسك و احلياة ، على عكس فضاء الزنزانة الذي   

  .يوحي بالصالبة و التكبيل و التقييد
 قليل مـن املعـارف املنهجيـة          بقدر غري  – والشك   –و اخلالصة أن شعرية املكان متدنا       

األدوات النظرية اليت البد منها يف الناحية اإلجرائية التطبيقية و لكنها أيضا من ناحية تتطلب قدرا                
من االحتياط و احلذر الشديد الستدعائها يف النصوص ، ألن ذلك خيلق نوعا من الضغط املنهجي                

رأيناه مثال أثناء تطبيقنا لشعرية املكان علـى  الذي ال يتحمله هذا النص الروائي أو ذاك و هذا ما          
مدوناتنا فلقد وجدنا أنه من األصلح أن نطبق بعض اجلوانب النظرية لكيفية تشكالت األفـضية               
مثال و عالقاا يف رواييت زمن القلب و البحث عن الوجه اآلخر مث بيان عالقات املكان سـواء                  

ن الطبيعي و اجلغرايف و تعدده يف الرواية الثالثـة             بالشخصية أو باحلدث  من جهة و تناولنا املكا        
و هي رواية الطموح باعتبارها رواية تقليدية حياكي فيها املكان الواقع و يومهنا به ، لبيان بعـض              

  .الوظائف اليت تقوم ا  ويتحدد ا دوره يف هذه الرواية
  : طرائق بناء األمكنة2-2-4

إدراكه الستدعائه و إحساسه بـه ماضـيا و حاضـرا                  إذا كان اإلنسان مرتبطا بالزمان و       
و مستقبال ، حنينا و قلقا و أمال أو يأسا ، وكل ذلك يكون إدراكه غري مباشر من خالل حتقـق        
الزمن يف فعل اإلنسان و عالقاته ، فإن إدراكه للمكان يكون بطريق مباشر و حسي يف الوقـت                  

سألة الزمان و أمهلوا املكان ، وقد كان التفاوت بسبب          نفسه ، وقد انشغل املفكرون منذ القدم مب       
  .جتريدية الزمن فراحوا جيللونه على املستوى الفلسفي و الفين معا و أمهلوا املكان 

  
 ومن مث كان االهتمام به حديثا ضمن نقطة بديهية و هي أن وجود اإلنسان ال يتحقق إال                 

 مداركه واحساساته من حول املكان بأنواعه           من خالل املكان فازدادت العالقة بينهما و اتسعت       
و بشكل عام الرواية هي شعر املكان و ال يتحقق وجود للحدث الروائي إال بارتباطه مبكان مـا                  

املكان هو قدر الروائي حىت و لو بلغ به التخييل حدا حيلق به بعيدا عن مكـان موصـوف أو                    "
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 لشخصية يف الرواية أن تتجلى يف حضورها        وال ميكن ألي حدث تفصيلي أو ألية بنية       ...حقيقي  
   .1"إال بالتقاء النقطة اليت حيددها الزمان و املكان 

 و يصفونه بكيفيات خمتلفة و طرائق متعـددة ، ويرمسـون عـوامل              فراح األدباء يصورونه  
يقـول  " للشخصيات أقل ما ميكن أن يقال عنها أا خيالية حىت و لو كانت تستقى من الواقعية                 

 بوتور أن قراءة الرواية رحلة يف عامل خمتلف عن العامل الذي يعيش فيه القـارئ ، فمـن                   ميشال
اللحظة األوىل اليت يفتح فيها القارئ الكتاب ينتقل إىل عامل خيايل من صنع كلمـات الروائـي                 

ا إىل  فإذا أضفن2"ويقع هذا العامل يف مناطق مغايرة للواقع املكاين املباشر الذي يتواجد فيه القارئ   .
كيف يتخيل الروائـي    : هذا القول تركيزا على عبارة العامل اخليايل ، فإن ذلك يقودنا إىل مبحثنا              

  هذه األفضية ؟ بأية طريقة يرمسها ؟ وما هو البناء الذي يعتمده أساسا لتوظيف املكان ؟ 
هذه األسئلة هي صلب مبحثنا الذي اقترحناه و هو الطرائق اليت يعتمـد عليهـا الكاتـب         

  .الروائي عرعار يف رصد أمكنته
  : ونبدأ بالرواية األوىل 

  :الطمـــوحيف رواية *
إضافة إىل ما كانت تعتمد عليه الرواية التقليدية من سرد مباشر لوصف و تصوير األمكنـة                  

و تشكيلها عن طريق االستلهام من الواقع لإليهام بصدق التصوير الواقعي ، فإن الرواية احلديثـة                
  :ن تبتكر طرقا جديدة يف هذه العملية دون اللجوء إىل السرد و منها استطاعت أ

  :الوصف احلواري* 
لقد تناول الكاتب عنصر املكان يف رواية الطموح عن طريق احلوار يف مواضع قليلة ،رغـم          
أن احلوار يف هذه الرواية كثري جدا ،سواء كان حوارا بني شخصني أو حوارا باطنيا كمـا هـو                   

) احلوار  ( على شخصية واحدة ، والسبب يف ذلك يعود إىل تركيزه يف هذه البنية              معروف يقتصر   
على القضايا الفكرية و الفلسفية و العقائدية ، ومل يكن وصف األماكن و رصدها وبناؤها عـن                 

  :طريق احلوار إال إشارات عابرة كما هي يف املقاطع التالية 

                                                 
:  يف املوقع االلكتروين  مع الكاتب وليد إخالصي حواراحلليب املكان و الزمان يف ذاكرة الروائي  :بيانكا ماضية: 1

com.diwanalarab.www         21/12/2006   
 74بناء الرواية ص : ميشال بوتور نقال عن سيزا قاسم : 2
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ال يعرفنا فيه أحد ، نبين عشا سعيدا         سأخرجك من هذا السجن ، وأذهب بك إىل مكان          " 
  .1"ونعيش حبنا املنشود دون أي كدر أو إزعاج ولن نعود مرة أخرى إىل هذا السجن 

ألحتول إىل محار و أدخل االصطبل لفترة من الزمن ، فلعـل األمحـرة جتـد يف هـذه                   " 
   .2"االصطبالت منافع و معارف ال ميكن لإلنسان أن جيدها يف اخلارج 

نائما ، إذا يب أرى نفسي فجأة يف زحام شديد ، أسريا إىل هدف غـري معـروف                  كنت  " 
عندما تقدمت قليال وجدت نفـسي      ...كل ما كنت أحرص عليه هو ساعيت اليت يف معصمي           ...

يتوجب على كل شخص يرغـب يف       ...أوقف أمام باب كبري يؤدي إىل النجاة من ذلك الزحام           
حينما خلعـت الـساعة و قدمتـها للحـارس           ...التخلص من ذلك الزحام دفع أجر حمسوب      

هل تريد ...ورأيت الساعة ال تنال رضا احلارس   ...اعتقدت أن الباب سيفتح وأستطيع اخلروج       ..
قلت لك أوقفهما أو عد من      ...ال أريد شيئا أطلب منك أن توقف هذين العقربني          -شيئا آخر ؟    

   .3 "حيث أتيت      و ليس لك احلق يف املرور من هذا الباب
مما يالحظ على هذه املقاطع الثالثة يف رواية الطموح أن اإلشارة فيها للمكان و كيفية بنائه                 

 ولكن هذه اإلشارة    – وهذا ينسحب على كل الرواية كما أسلفنا القول          -إشارة مقتضبة للغاية ،   
 السجن مرتني    الالحمة ال ختلو من مسامهة يف هذا البناء ، ففي املقطع احلواري األول وردت كلمة              

وذلك ألن املمرض حممد يرى املكان الذي يوجدان فيه و هو املستشفى أصـبح مكانـا عائقـا           
مغلقا ، حيبس األنفاس و حيد من احلريات ، ويقيد حركاما اليت عادة ما تكون حتت أنظار الناس       

: ( بـاألحالم   وبذلك فهو يقترح مكانا ال يعرفهما فيه أحد ، مكانا غري معروف ،مأمول  مليئ                
ويف املقطع الثاين ، نصطدم بالطموح الكبري الذي حيمله خليفة          ) نبين عشا   ونعيش حبنا املنشود        

البطل يف نقسه  فطموحه فوق اجلامعة اليت يرى فيها جمرد اصطبالت بنيت حسب هواه حسب ما   
 يلتحـق   يرى لتخريج األمحرة ، ولكنه لغرض مجايل يف الرواية جعل الكاتب بطلـه الطمـوح              

باالصطبل وجيد األعذار لذلك رغم أن املكان ، مكان منفر ، مقزز ، تفوح منه رائحة عفنة هي                  
  .رائحة بول األمحرة و روثها 

                                                 
 107-106الطموح ص : عرعار حممد العايل : 1
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أما املقطع الثالث فيتناول تقدميا عن طريق احللم و االستشراف ملكان مغلق ، ال جيد قاطنوه                
 األمر يبدو صراطا البد مـن اجتيـازه           إال بابا واحدا موصدا يكثر حول الزحام الشديد و كأن         

هذه اإلشارة االستشرافية تدل على تأثري املكان يف نفسية البطل من جهة ، ومن جهة أخرى فإن                 
احللم بذرة دالة على ما سيقع خلليفة ، فإن فقدان الساعة يؤول بفقدانه لسعاد ، وأن الباب هـو                   

الذين يتعرضون فيما بعد هلما يف الغابة الـيت  املهرب أو الفرجة الوحيدة للهروب وأن احلراس هم     
البيت ، الغابة ، اهلروب الكـبري       : يقضى فيها على سعاد  إذن مكان احللم هو مكام الطبيعي            

  .خلليفة
  :الوصف باحلدث * 

يأيت املكان مندغما يف احلدث ، وهو الذي يكونه و يساهم فيه ، غري أن احلـدث الـذي                   
 السرد غري ممكن و غري حمقق ، لذلك فالبد للكاتب أن يلجـأ إىل               يصف املكان دون اللجوء إىل    

  :السرد الوصفي لبناء هذا املكان ، ومن املقاطع القليلة يف الرواية نقتبس مايلي للتمثيل فقط 
  
  
  

مث فجأة أخذت تقوى و تزداد شيئا       .واستمرت هكذا حلظات    ...أخذت الريح تتحرك    " ..
تطاير التـراب ذرات ذرات و كـون        .فالتوت هلا األشجار    فشيئا حىت كادت تكون إعصارا ،       

  .دوامات دائرية لولبية ختفي كل شيء تبدل وجه الطبيعة فأصبح يبعث على الرهبة 
تفسخت الشمس و تالشـى     .غابت رؤوس اجلبال يف السماء وذابت السماء على األرض          

يف هذا الوقت أخذ اجلنـود      ...فتحت الوديان أفواهها تريد ابتالع األحياء و األموات         ..ضياؤها  
ينظرون إىل  ..خيتفون يف البيوت اليت يروا صاحلة أو يف الفوهات اليت الحظوها يف جدران اجلبل               

   1.."السماء حينا و إىل األرض حينا آخر 
لقد اقترن تشكيل املكان يف هذا املقطع مبجموعة من االحداث ، وإن كان املوقـع طبيعيـا                 

الغابة، السماء ،األرض ، الشمس ، إال أن احلدث هو الذي أضـفى             : ة  جغرافيا  وحدوده معروف   
صبغة أخرى على هذا املكان ليعاد تشكيله وفق ما يتراءى هلؤالء اجلنود ، فلم يعد املكان غامضا                  
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ضبابيا معتما إال من خالل فعل الرياح اليت أصبحت عاصفة و أخفت كلَ شيء ، وغيرت الطبيعة      
غياب اجلبال ، تغري الشمس ، الوديان اليت أصبحت وحوشا تقـتح            : ملكان  مبا فيها من عناصر ا    

والداللة من كلَ ذلك هي غضب الطبيعة على هؤالء الذين ارتكبـوا    .أشداقها البتالع كل شيء     
  .جرما شنيعا يف حق مصطفى 

   :زمن القلبيف رواية * 
املكان الروائي خيتلـف    إذا كان زمن الرواية خيتلف عن الزمن املعروف زمن الساعة ، فإن             

ألا من صنع كلمات الروائي ليس      –حىت ولو كانت الرواية واقعية      –حتما عن األمكنة الواقعية     
إلَا ، وما دمنا نبحث يف تشكيالت املكان لدى الروائي عرعار ، فإن ذلك جيعل القـارئ لـدى            

اته ، وللمكان يف هـذه      قراءاته هلذه الروايات ينتقل من مكان آلخر مقتفيا أثر الراوي أو شخصي           
الرواية دور هام يف بنائها ، وله هو أيضا أسس لبنائه و لعلَ من أبرزها علـى اإلطـالق عـدم                     
حمدوديته وسعته و فسحته و ضبابيته يف أغلب األحيان و حىت خنتصر اجلهد و الوقـت يف هـذه            

و بنائه بوساطة اللغة و هي      الرواية نورد املقاطع التالية اليت يعتمد فيها الكاتب على تصوير املكان            
  .الطريقة الثالثة اليت حذفناها من الرواية األوىل رواية الطموح

انسحبت الشمس من صفحة السماء ذليلة ، وطأطأت رأسها متواريـة خلـف جبـال               " 
طلعت جنود الظالم   .بقي األفق الغريب حممر الوجه ، مندوب الوجنتني ، يبكيها           .األوراس الشماء   

ومن األرض توجهت نظرات الناس إىل      .الكون و ترفع راياا الداكنة معلنة نصرها        الباسلة تغزو   
اللغة التصويرية  :  لوحة فنية مرسومة بالكلمات      1"قبة السماء تتفرس فيها ، حماولة معرفة كنهها         

روعة التـصوير البالغـي     .اليت اعتمدت على اخليال ممثال يف التشبيهات و االستعارات املتالحقة           
و إذا املكـان    ) و احلقيقة أبدع الكاتب يف وصفه التلغرايف خاصـة          ( أبدع فيه الكاتب ،     الذي  

أصبح جباال و أفقا و مساء  وأرضا ، املكان هو الكون الذي انسحبت عنه الشمس وغزته و لفته                   
  .جنود الظالم 

مل تعد عيناها تعكـسان بـصدق       .مث على حني غفلة توقفت امللكة عن إبداء أية حركة           " 
أرض مسطحة ، منبسطة  : عور اللذة  واالستمتاع و إمنا عادتا تعكسان شيئا آخر ، شيئا عجيبا             ش
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األرض ترتج حتت السيل املندفع ، الراعـد        ...ترتفع منها األرض اخلضراء تركض خيول عديدة        
   1..."الفاتح 

نا نوعيته    احلديث ، وال منا ه     حيؤكد هذا املقطع عدم حمدودية املكان ، الفضاء باالصطال        
وإمنا طريقة بنائه ، نركز يف ذلك على اللغة التصويرية ، يقول الراوي عيناها عادتا تعكسان شيئا                 
آخر شيئا عجيبا ، إذن فهو املكان العجائيب الذي ال نعرفه ، كل ما توصلت اللغة إىل حتديده هو                   

 املكان هو إطـار     انبساط األرض ، علو جباله الشاهق ،اهتزاز األرض من جراء ركض اخليول             
األحداث ولكن هذا املكان العجائيب يوحي حبدوث الفعل فقط كما حدث الفتح قبل هذا منـذ                
آالف السنني  فإن هذه األماكن يعيث فيها املستعمر فسادا ، اخليول اليت تركض سريعا حىت تز                 

رية احلقيقيـة   هذه داللة تشكيل املكان العجائيب الذي سيتحقق إىل مكان طبيعي هو الق           .األرض  
  .اليت تقع على جبال شاهقة و اليت تتعرض إىل التدمري و احلرق من طرف املستعمر 

  : البحث عن الوجه اآلخريف رواية*
، فأحيانا يكـون    ) زمن القلب   ( ال ختتلف طريقة بناء املكان يف هذه الرواية عن سابقتها           

د فضفاضا ال نستطيع القبض على معامله        املكان جغرافيا طبيعيا عاديا و أحيانا يكون فضاء غري حمد         
:     ويكون ذلك عادة عن طريق احلدث من جهة ، و باللغة من جهة ثانية كما يف املقطع التـايل                    

 2"رأيت نفسي مسافرا يف طرق ضبابية ، غري واضحة املعامل ، لكنها تنطلق مين و تنتهي عندي                  " 
مكان معني هذا املكان الـذي مل تتـضح        فالسفر هو حدث معني ، ال يكون إال من خالل قطع            

معامله ميكن وصفه باملكان املغلق الذي ختترقه الطرق اليت تبدأ عند البطل وتنتهي عنده  مبعىن أنـه                  
  .حمدود بانغالقه ، غري حمدود بضبابيته 

ومن األمثلة اليت يتحول فيها بقدرة قادر ، أي خبيال الكاتب من مكان طبيعي إىل مكان غري  
البيت العادي الذي يبدو الراوي البطل متيقنا من أنه خال من اإلضاءة مث يتحـول إىل                معروف    

وجـدت نفـسي أجل   ...فتحت الباب و دلفت  : " عامل من النور واألفالك و الشهب و النيازك         
وضعت أرضا ما كنـت أمحـل            ...فيضا من النور غري عادي ، كأين دخلت صهريج فرن عال            

حتول املكـان إىل    ...قف  مرجحا وجود خلل يف املصابيح رأيتها مشعة          و رفعت رأسي حنو الس    

                                                 
 75ص نفسه املرجع : 1
 75ص  السابق املرجع: 2
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فضاء شاسع األطراف تسبح فيه كواكب ملَاعة و أخرى قامتة يف تناسق و انـسجام ، تقتـرب                        
لكن ما أثار تعجيب هو انه كانـت        .و تبتعد عن بعضها بفعل تأثري غريب يوجهها حبكمة وعلم           

ما وجودي أنا من كل هذا ؟ احتـرت      ...الشى وأخرى تنبعث    هناك كواكب وأجرام متعددة تت    
يف اجلواب ، ومل أتوصل إىل تفسري ، كل ما أدركته هو أين آخذ من كل ما حيدث احملور و البؤرة 

   1..." دون تفهم 
كيف بىن الكاتب مكانه بغض النظر عن حقيقته كمكان طبيعي أو عجائيب ؟ اجلواب أنـه                

منها أوال البناء باحلدث من خالل فعل       .اليت رأيناها سابقا يف الروايات      اعتمد على الطرق الثالثة     
سباحة هذه األجرام السماوية يف فضاء شاسع رحب ، ومن خالل كل ما حيدث وقد عرب عـن                  

) ما وجودي أنا من كل هذا ؟      ( ذلك صراحة انبعاثها و أفوهلا ، كما اعتمد على احلوار الباطين            
:  أنه ميثل احملور و البؤرة يف وسط هذه األفالك ، وعن طريـق اللغـة                 لكي يقدم لنا داللة معينة    

التشبيه كأين دخلت صهريج فرن عال الفضاء الشاسع الذي تسبح فيه كواكب مستحمة ـذا               
  .النور الفياَض 

والنتيجة من كل ذلك أنَ الكاتب يف روايتيه احلديثتني نسبيا زمن القلب و البحـث عـن                 
كان توظيفا غري مباشر ، حبيث بين على أساس اخليال املتمثل يف التـصوير              الوجه اآلخر وظَف امل   

البالغي الذي جينح بعيدا بتهومياته الالائية و اليت يبدو الكاتب مغرما ا إىل درجة ما من التعمية                 
و الغموض ، أو عن طريق احلديث الغريب الذي يربطه مباشرة ذا اخليال أو من خالل احلـوار                    

ه يف هذه الطريقة قليل و نادر و ال يؤخذ به إال كإشارات مقتضية خمتصرة و لكن.  
أما يف رواية الطموح ،فاملكان حتى وإن تشكيله عن طريق التصوير الذي يعتمد على اخليال               

جبال ، أودية ، أرض ، مساء ، ووظف توظيفا مباشرا ليساهم مـع       : مل خيرج عن املألوف املعتاد      
فكان آخر ما ختمت به هو وصف للمستشفى        .إنشاء الرواية و دفعها إىل النهاية       باقي البنيات يف    

  .            الذي خرجت منه ثالثة أشباح بيضاء ختترق الفضاء الشاسع
       
  

                            

                                                 
 30 ص  البحث عن الوجه اآلخر:عرعار حممد العايل : 1
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        الفـــــــــــصل الرابعالفـــــــــــصل الرابعالفـــــــــــصل الرابعالفـــــــــــصل الرابع                   

                

        بناء اللغة و التقنيات السردية في أعمالبناء اللغة و التقنيات السردية في أعمالبناء اللغة و التقنيات السردية في أعمالبناء اللغة و التقنيات السردية في أعمال                  

                                محمد العالي عرعار الروائية                        محمد العالي عرعار الروائية                        محمد العالي عرعار الروائية                        محمد العالي عرعار الروائية

  .تقنيات سردية-1       

  .تقدمي: 1-1            

  .شبكة العالقات السردية: 1-2            

  .د بتوظيف الضمائرالسر:1-3            

  .نتائج حول تقنيات السرد :1-4            

  .بناء الوصف-2      

  .مفهوم الوصف: 2-1            

  .التنازع بني الوصف و السرد يف رواية الطموح: 2-2            

  .بناء املوصوفات يف رواية البحث عن الوجه اآلخر: 2-3            

  .بناء الوصف يف رواية البحث عن الوجه اآلخركيفيات : 2-4            

  .نتائج التحليل: 2-5            

  .بناء احلوار - 3     

  .مفهوم احلوار: 3-1           

  .بناء احلوار اخلارجي يف رواية الطموح: 3-2           

  .بناء احلوار الباطين يف رواية زمن القلب: 3-3           

  .النماذج يف احلوار الباطين حتليل : 3-4           
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  تقنيات سردية -1

  : تقديـــم1-1
صل ا الف  هو ما:اآليت أذهاننا التساؤل     إىل   ة أو نقدا ،البد أن يتبادر     أثناء التصدي ألية رواية قراء    

 أنأو احلد الذي به نستطيع أن نسمي هذا النتاج األديب رواية وهذا غريها ؟ أي ما الذي به نستطيع                    
 يـؤدي بنـا إىل    قـد   نقول مثال هذا األثر هو قصيدة و اآلخر حكاية؟ ويف احلقيقة إن هذا السؤال             

 أنألنه يتراءى لنا ألول وهلة وكأنه موجه إىل ما يعرف بنظرية األنـواع األدبيـة ،إال      اخللط،وذلك  
 السؤال وهو عالقته بالسرد ولذلك وجب بـذل اجلهـد            اخللط سيزول مبجرد التمعن يف كنه      ذلك

 ألنه من غري املمكن أن نعمل على       -جمال دراستنا –للتعرف على طبيعة املواد اليت تتركب منها الرواية         
 وضعة يف القصة   مادة جنهل شكلها وال نعرف خواصها ،أما أشكاهلا فهي عناصر السرد املختلفة املت            م

 وقد تطرقنا إليها ،وعالقة الراوي       ، و اليت تتم يف مستويات عديدة منها الشخصيات والزمن و املكان          
  .ف و احلوارجبانب الوص وهذا يتصل ، ووجهة نظره ولغته ولغة شخصياته ،باملروي له، ومبا حيكي

 وقبل تقدمي هذه العناصر أو املستويات ،وجب أن نتطرق إىل السرد ،يف ماهيته ،ووظيفتـه يف                
عملية تضطلع أساسا بنقل األعمال ،أو نتاج العملية اليت ا تنتقـل            :"األشكال القصصية،فقد ورد أنه   

  وهناك من    1"النص األديب إىل عامل   ) وهو عامل غري لغوي     ( األعمال من عامل القصة األصلي املتخيل       
قصة  سواء كانت شـفوية أو     وأحكاية أو أسطورة    :م السرد على كل أشكال األدب القصصي        يعم

كتابية حىت تتجلى أكثر أمهية السرد يف حياة اإلنسان ،وخاصة يف أهم شكل سردي وهـو الروايـة                  
ة تقريبا حاضر يف كل األزمنة      السرد بأشكاله الالائي  :" يقول بارت . باعتبارها شكال حكائيا معقدا     

 أي شعب بدون سرد     وال يوجد .و يف كل األمكنة ويف كل اتمعات فهو يبدأ مع تاريخ البشر ذاته              
 ويقوم هذا السرد على ركيزتني أساسيتني مها        2" ولكل اجلماعات البشرية سرودها      فلكل الطبقات   .

اعها لتقدمي القصة ، ويتحـدد علـى هـذين          القصة أو احلكاية يف حد ذاا ،و الطريقة اليت جيب إتب          
 العنصرين يف السرد شخص يقوم برواية األحداث وقصها وهو الذي مسـي الـراوي أو الـسارد    

                                                 
  114ص :طرائق  لتحليل القصة.قسومة صادق :1
   العدد األول ينة قسنطي جامعة منتو رتاخلطاب السردي و مكوناته جملة السر ديا: روالن بارت نقال عن يوسف األطرش : 2

 160  ص 2004جانفي                                             
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narrateur le                 وطرف آخر نقدم له هذه الرواية وهو املروي لـه أو القـارئ أو املتلقـي حـسب 
  :كالتايل"عن طريق التواصل بينهما يف قناة هي  le narrataireاملصطلحات   

  1".ملروي له الراوي        القصة        ا 
                 

والسرد يف جممله يدخل ضمن اخلطاب األديب الذي بواسطته تتبني لنا كيفية الصياغة اليت عـن                
طريقها نقل إلينا املنت احلكائي ، وفق تركيب خاص ، وهذا ما جعل الدراسات ترتكز أساسا علـى                  

القصة إمنا تتجلـى يف طرائـق        "إن للقول   جنيت جريار حد رواد السرد و هو      اخلطاب ،حىت ذهب أ   
  وهذا يؤدي حتما للتفريق بني ما هو طريقة لنقل األحداث أو روايتها و هو السرد ، وبني                   2"السرد

  .ما هو حتليل لوضعيات أو مسات و هو الوصف ، وبني ما هو أقوال أي حوار مبختلف أنواعه 
 هو وسيلة أدبية أو أداة قصصية يتم عربها نقل األفعال و األحداث الـيت   إذن فالسرد القصصي  

تضطلع ا شخصيات معينة يف زمان  ومكان حمددين ، و السرد مبختلف أنواعه وما متخض عنه من                  
فـإذا كانـت    .لم السرد والذي خيتص بدراسة البىن الـسردية         قوانني تنظمه و تضبط جماله مسي بع      

كز على  كز على السؤال املتعلق مبضمون املادة القصصية ، فإن السرد احلديث ير           الدراسات القدمية ترت  
من حيكي؟ وكيف حيكي؟ بغض النظر عـن املـضامني النفـسية أو االجتماعيـة أو        : السؤال التايل 
ال نريد  . بني احلكي و السرد و اإلخبار       وتبعا لنشأة هذا العلم ، اختلفت املصطلحات        .اإليديولوجية
 ذلك ألن هذا العنصر من الدراسات أضحى شبه متعن يف اإلغراب والغموض ، يترمجه               أن خنوض يف  

      واألنسب لذلك هو علم الـسرد أو         ة ، والبعض اآلخر بالسرداني    ةيد وبعضهم بالسار  ةالبعض املسردي 
وأما السردية فمصطلح يقصد به كيفية الوصول إىل جعـل الـنص     ،la narratologie  تالسرديا
  . أي تسريده على طريق السردية مسرودا

  
أي نه وتقنياته املختلفة ومستوياته ، إذن هو العلم الذي يدرس طرق السرد وقواني     تلسرديافعلم ا 

العلم الذي يتضمن أصول السرد و قواعده اليت بدأت بأحباث الشكالنيني الروس ممثلة يف مورفولوجية               

                                                 
 45بنية النص السردي ص : حلميداين محيد:1

2 :Gerard Genette : nouveau discours du recit .paris ed seuil 1983 p 12 
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راوس وجنيت وغريهم كثري ممـن حبثـوا يف         احلكاية لربوب مرورا بتدوروف وصوال إىل بارت وشت       
    1.قوانني السرد واقتصاده وخمتلف أشكاله

إن كل ما سبق ذكره يتمحور حول تعريف السرد وضرورته يف أشكال األدب القصصي سواء               
كان شفويا أو مكتوبا و قناة السرد املتمثلة يف ضرورة اتفاق بعض األقطاب كالكاتب ،والقـارئ أو    

  . قطب منها ،انتفى ما مسي بالسرد أو املسرود له والشخصيات واللغة ، وكلما انتفىالراوي واملتلقي
  يف املتون الـيت     د جمال دراستنا وتطبيقنا إجرائيا ملا نراه مناسبا يف بعض التقنيات السردية           بقي أن حند 

 والبحث  الطموح ، وزمن القلب ،    : اخترناها للدراسة و تتمثل حتديدا يف نصوص حممد العايل عرعار           
  .عن الوجه اآلخر 

  :شبكة العالقات السردية 1-2
  :يف رواية الطموح

 األطـراف الـيت    ، من أشد العالقات اليت تتداخل إىل حد الغموض أحيانا يف عملية السرد        إنَ 
و الشخصية اليت تنوب عن السارد يف       ) القارئ(واملسرود له   ) املؤلف(تشكله وتقوم به وهي السارد      

 تتبادل األدوار واملواقع وقد يكون ذلك يف أية حلظة حبيث تتعقد عملية السرد وال               بعض األحيان ،مث  
  .نعرف حتديد أطرافه

إذا شئنا أن نسميه الكاتب امللموس ونقصد به كاتب الرواية وهو الذي يضع هلا مكوناـا                :املؤلف*
من اخللـف يف الـشكل      السارد  :"  فهو منتم إىل عامل الناس وميكن أن نقول          ،السردية بلغته اخلاصة  

   1" السردي القائم على استعمال ضمري الغائب

                                                 
  :وقد وردت أحباث هؤالء يف املراجع التالية :  1
 بكر أمحد باقادر و أمحد عبد الرحيم نصر النادي األديب جبدة خلرافية ترمجة أبو ا مورفولوجيا احلكاية:فالدمري بروب -     

1989  
  1993  سوريامدخل إىل التحليل البنيوي للقصص ترمجة منذر عياشي مركز اإلمناء احلضاري حلب:  روالن بارت -     

 الشكالنيني الروس ترمجة ابراهيم اخلطيب مؤسسة األحباث العربية نظرية املنهج الشكلي نصوص : توماشيفسكي و آخرون-     
   1982 ط بريوت

                              
     ترمجة حممد معتصم ،عمر حلَي ، عبد اجلليل األزدي ، اهليئة  الد الثالثحبث يف املنهج.خطاب احلكاية : جريار جنيت -      

    2000 . 2  ط .  القاهرة    األمريية   العامة للمطابع                                                 
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ويتصل مبشكلة الشخصية يف القصة ،مشكلة الذي       " د ، أو الضمين     أو ما مسي بالكاتب ار    :السارد*
 فالراوي على عكس الكاتب ينتمي إىل عامل النص وال ينتمـي إىل             2"يقدمها ،فمن هو خالق القصة؟    

غري من عمل أديب إىل عامل آخر ألا تستنبط من نشاط إيديولوجي تأويلي مـن               عامل الناس ونظرته تت   
 فيها قيما أو أفكارا معينة ليست باحلتمية أن تكون هي           طرف القارئ بعد أن يكون الكاتب قد بثَ       

        رة عن رؤى مازالت متخفية يف وعي الكاتب امللموس         نفس أفكاره ،فقد تكون خمالفة له متاما أو معب
 الراوي مكون من مجلة العالمات اليت تبين صورة املضطلع          إنَ   "Y.REUTERف رويتر       تقول إي .

  فالراوي يف القصة ميكن أن يكون معلوما معروفا بامسه ووظيفتـه ،وميكـن أن                3"بالسرد يف النص    
سم أو وظيفة فعلية وقد يتدخل يف وصف الشخصية ومعرفة أحواهلا ، وقد يترك              ايكون متخفيا بدون    

  :ذلك لتقوم به وحدها فمثال يبدأ الراوي أو السارد بتقدمي رواية الطموح كالتايل هلا 
  من املتكلم ؟ مـن هـو         .4"ضم خليفة يديه إىل صدره بقوة وشعر ببعض الدفء يعم نفسه            "

الذي يقوم بالسرد؟ ما امسه ؟ ما دور خليفة إذن ؟ فاملتكلم والذي يقوم بالسرد هو الراوي الذي ال                    
ا دور خليفة كشخصية يف هذه اجلملة الـسردية          و إذا تبين   -رمبا– نعرفه إال بتقدم الرواية      اسم له وال  

م خليفة مبثل    إمنا الذي قد    ، هو القيام بالفعل وتقبله و اإلحساس برد الفعل وليس هذا داال على السرد            
فيما بعد هـذا يف     م عملية السرد وهكذا احلال بالنسبة للسرد املقدم         هذه الصفة هو السارد الذي نظَ     

كانت : " فإذا انتقلنا إىل املقطع التايل ،ن واجته ودلف ،وتقدم  ورجع    اطمأ–شرد خليفة   :قول السارد   
       ة عديـدة  احلجرة غري واضحة املعامل ألن النور كان خافتا فلم يلمح خليفة سوى هياكل سوداء ألسر

الذي قام بفعل الوصف ؟ هـو         فإننا نقع على وصف معني ، ولكن من قدمه؟ من             5"تغطي األرضية 
       11-10وكذلك كل مقاطع الوصف الـواردة يف الـصفحة          .طبعا الراوي أو السارد السالف نفسه       

اليت تفنن الراوي يف رسم معاملها وإبراز مساا سواء ما تعلق منها بالطفل خليفة أو اآلخـرين ومـا               و
طلع بالقيـام  ان من أهم الوظائف اليت يضرواية كميكن أن نستنتجه من ذلك هو أن الراوي يف هذه ال       

ا هي وظيفة القص و نقل األحداث ووصفها  ، وميكن وصفها بالوظيفة اإلجبارية الـيت تالحـظ                  
                                                                                                                                                             

   243يف نظرية الرواية ص : مرتاض عبد امللك :1
 431 ص 1992مؤسسة خمتار للنشر و التوزيع القاهرة  ط:نظرية البنائية يف النقد األديب :صالح فضل : 2
3  :Reuter yves :introduction a l'analyse du roman .ed .bordas paris 1991 p: 37 
  07الطموح ص :  حممد العايل  رعر عا: 4
 07 ص السابقاملصدر : 5
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 حييدة اليت ال ميكن ألي سارد أن ضبالوظيفة السردية احمل"ضمنيا أثناء القراءة وقد مساها جريار جنيت  
 وقد تنتقل هذه 1"ارد اليت ميكن كثريا أن حيصر فيها دورهعنها دون أن يفقد يف الوقت نفسه صفة الس

) زوجها(بنها حقيقة شخصية    رد إىل شخصية أخرى كرواية األم ال      الوظيفة من الراوي احلقيقي السا    
ة لساا على   مررت رقي :" ف الراوي كالمها معلقا على هذه الرواية         ولكن سرعان ما يتلقَ    2املمرض  

    "3ما شفتيها كأا متص شهدا علق
 على لسان الشخصيات    حوارهاوهكذا ميضي الراوي يف سوق أحداث الرواية ووصفها وحىت          

والذي ال يكف من التدخل من حني إىل آخر للتعليق عليها،وهذا النوع من الرواة هو الذي يسمى يف       
 يعلم مبـا   شخصياته ويعلم حباهلا حىت أنه   عن الرؤية لدى النقاد بالراوي العليم الذي يعرف كل شيء        

وقد جند  .هذا ما نراه يف كل رواية الطموح        حييطها وما خياجل نفسها دون أن تكون هي عاملة بذلك و          
أيضا من وظائفه يف هذه الرواية الوظيفة اإليديولوجية ،واليت وإن مل تذكر على لسانه هو فإا تستنبط      

لكن  :" يف ذلك يقول جنيت   شخصية خليفة و  :من أفكار وآراء شخصياته وخاصة الشخصية احملورية        
ـ تدخالت السارد املباشرة أو غري املباشرة يف القصة تستطيع أيضا أن تتخذ الشكل األكثـر تعليم                ة ي

ويف هـذا   4"لتعليق مسموح به على العمل ،هنا يتأكد ما ميكن تسميته وظيفة السارد األيديولوجيـة   
ها كراسا و أعادها إىل مكاا األول       أخذ خليفة حمفظته وفتحها ،مث أخرج من      :" الصدد يقول الراوي  

شعر خليفة أنه متكن    ... تابعت طيبة حركاته هذه بكل اهتمام كأا تنتظر جالء أمر تكتنفه األسرار             
بصعوبة التعبري عن أفكاره ،لكنه رغم ذلك ارتاح عندما عرف أنه استطاع أن يوصل أفكاره بـأي                 

  5"شكل 
فخليفـة يبـدي آراءه      :  هو نفسه خليفة من خالل آرائه      اويفمن الواضح يف هذين املقطعني أن الر      

األيديولوجية و الفكرية والراوي يوافق عليها ويتبناها وكأن األمر يعود إىل الكاتب نفسه الذي ميلي               
   .من ورائهما معا ،ولذلك مساه البعض بالراوي اخللفي

                                                 
  .264 ص  3م خطاب احلكاية :جريار جنيت :1
 111-110-101-100الطموح ص :عرعار حممد العايل : 2
  101املصدر نفسه ص :  3
 265خطاب احلكاية ص : جريار جنيت:  4
 172-165الطموح ص  : عرعارحممد العايل:5
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صل أو التلقي أو املرسل إليـه يف        وهو الطرف املقابل يف نظرية التوا     :القارئ/املروي له   / املسرود له *
الدراسات اللسانية ،ومن غري املعقول أن يقدم السارد أو الراوي سرده رد السرد فقط،بل أن ذلك                

فالقص ضرب من التواصل ،فثمة من يقدم هذا القص وهو          "عرب باث ومتلق    يقتضي أن تكون الرسالة     
  .1"و متقبل أ يوجد قص أو حكي دون راو تقبله وهو املروي له ،وال ميكن أنسالراوي ومثة من ي

 املروي له هو من أمر اخليال فقط أي أنه مقابل للـراوي املتخيـل ولـيس           وجيب أن ننتبه أنَ   
مانعرفه يف املرسل إليه الذي يقرأ حقيقة  العمل اإلبداعي من طرف الكاتب  احلقيقي الذي يكون من                  

املتخيل ،فكل من الراوي و املروي له من عـامل           احلقيقي وليس    ولوجيجنس الناس أي العامل الفيزي    
ا ما يسمى بالقـارئ      منتميان إىل عامل الرواية وليس خارجها أبدا ،أم        ، احلقيقة  عامل الورق وليس من  

 خارج اللعبة السردية ، بعيدا إذ جيوز أن نكتب الرواية يف القرن احلادي والعشرين وتقرأ                يكونفهذا  
والعشرين ،وبكل بساطة تقرأ من طرف قارئ أمريكـي ويكـون           من طرف قارئ يف القرن الثاين       

الذي يتخفى يف العمل الروائي     سبة للمروي له أو املسرود له        احلال بالن  مثال، وكذلك الكاتب جزائريا   
 الرواة فأنظر معي ،ما رأيكم      إذ ال دليل مثال على وجوده إال من خالل الرواية التقليدية يف أمثال قول             

ىل التسليم بأن الراوي فعال خياطب مرويا له ،وعلـى           إ ك من العبارات اليت تقودنا    ذلك ؟ وحنو ذل   يف  
العكس من ذلك فإن األطراف الثالثة تكون واضحة وجلية يف السرد الشفوي الذي يقتضي الـسارد       

تقده السرد املكتوب الذي ختتلط فيه      يفغبار عليها ،وهذا ما      ال    السرد واملسرود له يف قناة متواصلة     و
صطلحات كثريا ابتداء من القصة يف حد ذاا إىل الكاتب احلقيقي والكاتب الـضمين إىل الـسارد    امل

  .والراوي واملسرود له والقارئ و القارئ الضمين وهلم جرا
املسرود له يف رواية الطموح ال يشار إليه من قريب أو           /ولذلك فإن هذا الطرف وهو املروي له        

 من التوضيح ،ألن األطراف الباقية كالقارئ و الكاتب ال م يف            بعيد فوجب التوقف عند هذا احلد     
 وسننتقل  2" ألما يرتبطان بواقع مادي تارخيي خيرج عن نطاق عامل القص التخيلي             "مثل هذا املقام    

   .إىل الرواية الثانية لنتتبع أطرافها املشاركة و اليت ختتلف عما سبقها يف رواية الطموح
  :الوجه اآلخر البحث عن  روايةيف

                                                 
  137:طرائق حتليل القصة ص :قسومة  الصادق: 1
 131دراسة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ ص :بناء الرواية :سيزا قاسم : 2
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نوعا ما عن القـارئ     الت السردية السابقة أن هذه الرواية تستعصي        سبق وأن قدمنا يف املشكَ     
ارئ املطلـع   إيكو والق  وت امرب د  مع مفهوم القارئ النموذج عن    "تفق يف جوهرها     ال ي   والذي العادي  

ف الضمين و الـسارد      ، ولذلك فإننا نعود إىل مسائل املؤلف ، واملؤل         1 "فيش  .على األمور عند س     
على اعتبار أنه ال خيصنا يف البناء من هذه الناحية –فيها ،ألننا نرى أن أغلب ما ورد فيها من مضمون   

    فالكاتب حياول يف هذه الرواية أن ينتهج له جا فكريـا            ،إال فيما له عالقة مبنشئ السرد و سارده       –
        شـعرت مبجـرد   :" ده ،إذ يبدأ الرواية كما يلي له لسارو إيديولوجيا معينا ما ينفك يف كل مرة حيم

فقد كنت متأكدا مـن     ..قال يل الشخص الغريب     ....استيقاضي من النوم أين متعرض خلطر داهم        
فبقيت حلظات متفرسا يف تقاسيمه ،أحاول استخراج مالمح وجـه          ..عدم وجود أي شخص معي      

  .  2"أعرفه أو سبق يل أن عرفته 
منذ البداية تأكيدا على أن     –غض النظر عن قائله ، وهو سارد الرواية         ب- هذا املقطع      لنايقدم   

 ككاتب ،ألن هذا املضمون الفكري أو اإليديولوجي       رالسارد تابع للمؤلف احلقيقي الواقعي أي عرعا      
 الرواية اليت يسردها الراوي وهو لسان حال األنا الثانية و اليت            ضاريسهو الذي سنجده ضمن كل ت     

ألحيان متخفية ،خافتة الصوت ،ألا يف احلقيقة هي الصورة الثانية للمؤلف الواقعي            تكون يف غالب ا   
الذي حنس أنه يفرض بعض أفكاره على مسرح الرواية فرضا من خالل راويه كما يف هذا املقطـع                  

شعرت بتولد جتاذب بيين وبني األنبياء و العباقرة ،فالحوا يل أشخاصا قـريبني جـدا مـين                 :"أيضا
الح يل ..وجدت أم يتمتعون جبالل يفوق اجلالل الذي يضفى علـيهم  .. ظاهرا وباطنا    يشبهونين..

 و  اعتقدت أنين أصبحت نبيا     ....تقاسيمي أنا   ..نفس التقاسيم   . حيملون صورة واحدة      مجيعا أم
تيقنت أين  ..ازددت نورا على نور فكنت إهلا       ..ما هم سوى انعكاسات و خياالت لصوريت        عبقريا و 

   3"قيقة احل
ال توجد قصة ال تربط القارئ بقبول بالغية ما ،وتنظيم متفـق            "نرى من خالل هذا املقطع أنه       

زل عن دوره لشخصيات ختتلف جدا يف معظم        يتناعليه ينتهي فيه األمر باملؤلف إىل أن يلبس قناعا ،و         
يوجد هكذا  واملؤلف ال يوجد أبدا بوصفه شخصا ،فمن يكتب ليس هو من            ..األحيان عنه هو نفسه   

                                                 
  257نظرية اللغة األدبية ترمجة حامد أبو أمحد  دار غريب القاهرة  د ت ص  –خوسي ماريا بوثويلو: 1
 6-5وجه اآلخر ص  ص البحث عن ال:  حممد العايل  رعر عا: 2
 27 ص  السابقاملصدر :3
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 متفق عليـه مـن        فالقصة ككل واملقطع السالف هو للراوي أو السارد  ،هذا           1"قال روالن بارت    
   ولكن هذا التنظيم السردي قد غطى على القناعات  احلقيقية للكاتب احلقيقـي             وجهة نظر السردية    

ا الدور مباشرة    هذ وألبسه قناعا بقي به من بعيد مبسافة مقدرة غري معروف ،إذ ال يستطيع أن يتقمص              
على حد قول بارت والسارد يف هذه الرواية شخصية فاعلة مؤثرة و مشاركة يف األحداث الروائيـة                 

حتكم على األحداث وتصدر عن قناعاا و توجه املنظور السردي بوجهة نظرها اخلاصة بتعليقـات                  
  .و تربيرات قوية 

بدون اسم ، ،فمنذ افتتاح الرواية وعلـى        البحث عن الوجه اآلخر سارد       و السارد يف رواية       
طول األقسام العشرة ا يبادر حبمل وظيفة القص كما أشار إليها جريار جينيت وهي وظيفته الرمسية                

العودة إىل تذكر درب العمر أمر كثري       :و يف الثاين    –شعرت مبجرد استيقاظي    :ففي املقطع األول قال   
مع كل :" ويف اخلامس "  عائد من العمل تعجبت ألول األمر ويف يوم وأنا:" التردد علي ،ويف الثالث 

  وهكذا سيستمر األمر إىل غاية القسم العاشـر مـن           2" صباح استيقظ نشطا ،ممتلئا طاقة وطموحا       
 اليت  الغريبة اهلالمية  الراوي يف روايته للمرأة      يتنازلعندما    4يف القسم   :الرواية ماعدا يف موضعني اثنني      

ذريعة لشرح قضية اخللق ويف القسم السابع عندما ناب عنه الرجل الغريب احلقيقـي              اختذها وسيلة و  
        الذي كان صورة طبق األصل ألفكاره حىت أنه امه الراوي يف آخـر الروايـة أنـه سـطا عليـه                     

 إن كل ما قلته هو      ،جعلتين أنك تقامسين حيايت ومصريي ،رويت قصيت ونسبتها لنفسك          :" قائال له   
هلذا فأنا أمنعك ابتداء من هذه اللحظة من سرد قصة حيايت أو التعبري عن              ..ة احلال منسوب إيل     بطبيع

وميكن أن نعمم مسألة الراوي على آخر رواية يف هذا املبحث و هي              3"أفكاري و أحالمي و رؤاي      
  .رواية زمن القلب

  :زمن القلب يف رواية
رواية زمـن   . الذي يبقى جمهوال بدون اسم    و تشبه رواية البحث عن الوجه اآلخر يف ساردها          

القلب اليت يكون فيها الراوي أو السارد هو البطل الشخصية املشاركة لألحداث و املتدخلـة فيهـا                 
 ،فمن حيث الرؤية أو املنظـور يبقـي         ولكنه ال يبدو متحكما يف كل األمور كما يف الرواية السابقة          

                                                 
 255ص .حامد أبو أمحد / د رمجة ت خوسي ماريا بوثويلو نظرية اللغة األدبية: 1

  يف رواية البحث عن الوجه اآلخر 10إىل 1كل هذه األمثلة موجودة يف بداية األقسام املرقمة من : 2
  93-92:البحث عن الوجه اآلخر ص ص :عرعار حممد العايل : 3
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 باقي الشخصيات كوالدة الكاهنة اليت       تسند الرواية إىل   ال القليل ،وخاصة أنه عندما    مذبذبا ال يعرف إ   
 أعين قص األحداث عن -  ويتحدد دور الرواية    1تروي أحداث حياا وتفاصيلها يف قسم كبري منها         

سواء الراوي احلقيقي  وهو الطبيب الشخصية املشاركة يف القصة أو الراوي الثاين يف               -طريق الراوي   
 أقول يتحدد الدور يف وظيفة القص ، وهـي كمـا            .)صة زواج الكاهنة  ق(املستوى القصصي الثاين    

أسلفنا الوظيفة اإلجبارية اليت تنتفي ا الرواية أصال إذا فقدت ،مث تأيت الوظيفة الثانية اهلامـة وهـي                  
وتتصل باإلشارات اليت يف النص الروائي نفسه كنوع من التوجيـه يـربز تنظيمـه               "وظيفة التوجيه   
ة يف النص وقـد   وميكن إعادته إىل الدالل    Métanarrative  ميتا سردي   لق عليه لفظ  الداخلي مما يط  

أسرعوا ":تكون الوظيفة أيضا أيديولوجية كما قد نالحظ على هذه الرواية اليت افتتحت بقول القائد               
 هكذا صرخ القائد يف رجاله الذين تأخروا يف       :"  مث سرعان ما يتلقف الراوي املهمة بقوله         "أسرعوا–

 مث أيضا سرعان ما تسند الرواية  إىل الطبيب بعد ذلك بصفحة واحـدة               2.."اموعة ببعض األمتار    
وعند هذا احلد يبقى الطبيب شخصية بطلة أو رئيسية بالتعريف الكالسيكي ولكنه هو أيضا الـراوي       

اب يعتـريين    القيام ذا العمل أبدا ،ولكنين شعرت باضطر       مل أخش " :األساسي يف هذه الرواية يقول    
إن هذا العمل سيجعلين أعود إىل املدينة اليت غادرا منـذ سـنوات             .وجيعلين ال أستقر ذهنيا ونفسيا      

    3"ونسيت فيها أهلي وأصدقائي 
 على الوظيفة األساسية اإلجبارية اليت أنيطت        ا لكي نستدل : لقد قدمنا هذه املقاطع القصرية      

رك أو الراوي الطبيب املشارك أو رواية أم الكاهنة أو غريها من            بالرواة سواء الراوي األول غري املشا     
       وتشوق البعض اآلخر منها لبيان الوظائف األخـرى الـيت حتـدثت عنـها ،فقـول                 الشخصيات

 عندما حملت وجه أيب يتحـول إىل        ميأل قليب ذلك اهللع الذي نبت يفَ      بقي    ": الطبيب مثال   /الراوي  
قد جتلى يف   لتصورات إىل االعتقاد أن ذلك الوجه هو وجه الكاهنة حقيقة و          ذهبت يب ا  ... وجه امرأة   

ال ميكن إال أن يقوم بوظيفة توجيهية عن طريق احملمـول           ،   4" أجهله اآلن   ذلك الوقت لغرض معني     
ولكنه سيتضح فيما بعد وهو حماولـة إبـراز         " قد جتلى لغرض معني أجهله اآلن       : " الداليل يف قوله    

                                                 
 . ،قرابة الثالثني صفحة 64 إىل 37من ص) والدة الكاهنة ( يستمر كالم الراوي : 1
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 الكاهنة العجيبة على التوجيه و اإلثارة واملساعدة والرؤية والتشكل وغريها من خوارق             الراوي لقدرة 
  .األعمال 

يأيت الراوي الثالث وهو شخصية أم الكاهنة ولكن بتقدمي روايـة           : ويف املستوى الروائي الثاين     
  :ية ، قالت     بعد حلظة غرقت يف حبر من التفكري أخذت تسترجع أيامها املاض           ":الراوي األول بقوله    

كلمين ..مرت أيام وتلتها أيام     ..فهو ابن الزعيم  .. اختذين زوجي امرأة له ،كان يعشقين عشقا حقيقيا        "
  نالحـظ أن     1..."زوجي بعد أن ورث الزعامة من أبيه أنه يرغب يف إجناب ولد يرثه هو بـدوره                 

كة السردية تقتضي ذلك ،كـل      مباشرة إىل إسناد الرواية إىل الوالدة على اعتبار أن الشب          الكاتب جلأ 
ينحصر يف الظروف اليت بنيت عليها حياة الكاهنة ،إذن البـد أن تـسند الروايـة إىل                  و األمر يتعلق 

رمبا لن يتأتى عن طريـق  –الشخصية املناسبة اليت ترى األمور من وجهتها أي مبنظورها اخلاص الذي   
 إذ  2" دد وجهات النظر حول قصة واحـدة       تعدد الرواة يؤدي غالبا إىل تع       "ألن-الراوي غري املباشر  

من الطبيعي جدا أن يروي كل واحد قصته اليت ختتص به ،وعلى النقيض من ذلك أيضا ميكن لـراو                   
  . واحد أن يربط بني مقاطع حكائية تقوم على أساس من تعدد وجهات النظر الشخصية 

د يف حد ذاـا و كـأن        فمن العالمات الدالة على السارد و اليت عادة ما تصاحب عملية السر           
 يتجـسد يف    إنـه ال  :ن السارد األول له التصور التايل       ،إ)  كذا   أنا أقول لكم بأنَ   ( السارد يقول لنا    

: شخصية من شخصيات القصة و بالتايل فهو قائم على أساس وعي كلي بوصفه عاملا بكل شـيء                  
  عروفة حمددة الـسمات    بظواهرها ، وأن السارد الثاين هو شخصية مشاركة م        وبدواخل الشخصيات   

 و أن مـن عالمـات   .و األفعال املنطقية و هي شخصية الطبيب و إذا شئنا الشخـصية الرئيـسية          
الشخصية الثالثة الساردة أم الكاهنة أا شخصية مشاركة ماضيا فهي من قبيل الشخـصيات الـيت                

ـ   خـالل  من،  ملاضيااملتمثل يف   متارس وظيفة التوثيق أو الشهادة إشارة إىل مصدر معلوماا              :  ا   قوهل
  " اختذين زوجي امرأة له " 
  :الضمائر السرد بتوظيف   1-3

 مـن حيكـي و يقـص أو يـسرد          :  تتعلق مسألة الضمائر حبقل سردي يتناول السؤال التايل         
 إما احلكاية عن طريـق      :األحداث ؟ إذا حبثنا عن اإلجابة فإن املضمون ينحصر يف ثالثة ضمائر هي            

                                                 
 38-37  صصنفسه املصدر :  1
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 وإما الغائب هو، فمن خالل حكم املنطق يف األشكال السردية أا ال ، وإما املخاطب أنت،ا أناملتكلم
أحسن استعمال لضمري الغائب    –ومتثل الرواية التقليدية على العموم      . ميكن  أن خترج عن هذه الثالثة        

استخدام ضمري ،ولكن الرواية احلديثة تقريبا ختلصت من هذا االستعمال الشائع و اقتربت نوعا ما من       
يدة يف أوربا و فرنسا     مث ضمري املخاطب األحدث استعماال خاصة فيما مسي بالرواية اجلد         ،املتكلم أنا   

 فنية وتقنية أيضا تتيح للعمل السردي أن يتخذ له أبعـادا            "وقد كان ذلك حلتميات     على اخلصوص     
 ذلك أن هذا االسـتخدام هـو          وال ينبغي أن يفهم من      1"داللية ومجالية تفضي به إىل أبعد أشواطه        

  اختيار بني موقفني "أنا ،أنت ،هو  وإمنا هو :اختيار حنوي قائم على أساس الضمائر 
جعل القصة ترويها   : وهاذان املوقفان السرديان مها      غتهما النحويتان إال نتيجة آلية      سرديني ليست صي  

    .2"إما إحدى شخصياا وإما سارد غريب عن هذه القصة 
من و الشخـصية وبنائهـا             اصطناع الضمائر يف الرواية من التداخل اإلجرائي مع الز         وال خيلو 

فالفصل بني هذه املكونات السردية أمر شديد الصعوبة و احلال أن الشخـصية مـثال ال                و حركتها   
ل منها اخلطاب السردي الذي يشمل      أن تقدم نفسها أو غريها خارج إطار اللغة اليت تشكَ         " تستطيع  

صف والسرد من وجهة ،و احلوار الذي يشمل التعامل مع أطراف أخرى من وجهة ثانية و رمبـا                  الو
    3"  املناجاة اليت تعين التحاور مع جوانية الذات من وجهة أخرى 

بـضمري  ومن أشكال السرد اليت ظهرت يف روايات عرعار ،استخدامه إضافة لسرد الـراوي              
را لصعوبة تتبع اإلجراء يف الروايات الثالثة مـع حتليـل هـذه         وضمري املتكلم األنا ،ونظ   الغائب اهلو   

الضمائر و مدى الصوت املهيمن عليها أو التناوب يف املقام السردي على طوهلا فإننا سنتناول هـذه                 
ترتبة عن هذا االسـتعمال أو ذاك        األصوات على شكل جدول تقرييب يوضح كيفية البناء و الداللة امل          

ة تقريبية عن توظيف السرد مبختلف الضمائر بدءا برواية الطموح مث روايـة             وقبل ذلك سنقتطع أمثل   
  .البحث عن الوجه اآلخر   وأخريا رواية زمن القلب 

  :الطموح يف رواية *

                                                 
 194ص :خلطاب السردي حتليل ا: مرتاض عبد امللك : 1

 255-254خطاب احلكاية ص: جريار جنيت: 2
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 افتتح الكاتب هذه الرواية بوصف عن خليفة على لسان الراوي ساردا بواسطة ضمري الغائـب   
إن هذا الوضع ...بقوة و شعر ببعض الدفء يعم نفسه ضم خليفة يديه إىل صدره : " من خالل قوله 

لكن خليفة سئم من هذا البحث فأخرج ...يهيئ له من الراحة و االستمتاع أحسن من أي شيء أخر      
شدد خليفة الضم على صـدره وازداد       ...يديه من ثقيب سرواله و أحاط ما صدره إىل حتت إبطيه            

 يف النهج الضيق فمشى طـويال دون أن يعـني لنفـسه                 ازداد اطمئنان خليفة بوجوده   ... استمتاعه  
تستحضره " يتضح الضمري اخلاص بالسرد من خالل األمهية اليت يكتسيها استعماله حبيث                . 1"هدفا  

السردية للوقوف على من يتكلم و من أي موقع و ما عالقة السارد بشخصياته  وأخريا مـا عالقـة                    
 إا أسئلة تطرح لإلجابة أساسا علـى الـسبب          2"  السردي ؟    املؤلف احلقيقي باملتكلم داخل النص    

الذي جيعل الكاتب خيتار ضمريا بعينه دون آخر يف مقام سردي معني ، فاملتكلم  و الشك من وجهة                   
نظر السرد هو الراوي على لسان الضمري الغائب هو ، و الذي يبدو مسيطرا على األوضاع من خالل       

ة خليفة ، ومطلعا على ما ال تعلمه حىت هذه الشخصية ، يعرف مـن               تتبعه حلركة الشخصية احملوري   
دخائل نفسها ودقائق أمورها كما جاء يف املقطع السالف الذكر ، أو يف هذا املقطع الذي يبني مـن                   
خالله الراوي رغبات خليفة القوية اليت تبدو له على شكل أحالم و رؤى يقظة من جراء القهر الذي                  

ود لو يستطيع أن يطري ا و يبعدها عن هذا املكان الذي تقف فيه حمطمـة                 : " مارسه أبوه حنو أمه   
تصور نفسه يف ...تصور نفسه يطري بأمه يف أجواء السماء على صهوة جواد أبيض جمنح  ...الشخصية  

   .3" ذلك العامل النوراين الذي ال يوجد فيه ليل و ال يوجد فيه ظالم 
 الغائب هو على لسان السارد ؟ إن ذلك جيعلنا نعتقد جازمني            فماذا يفيد بالضبط السرد بضمري    

أن مسألة الرواية هي مسألة حقيقية أي أن هذا الكالم ال ميكن التشكيك فيه ألنه صادر من مـصدر                   
أمـا ضـمري    .عليم و هو الراوي احمليط بأمور الشخصية و هو ما ميكن أن يسمى بالسرد املوضوعي                

م بالقدر الذي يتناوب فيه السرد، باالنتقال بني الراوي الذي هو خـارج             فقد استخد ) أنا  ( املتكلم  
و الذي يقدمها فقط باستخدام ضمري الغائب سواء للحديث عن خليفة ) راو غري مشارك ( األحداث  

أو عن باقي الشخصيات ، وهذا إىل احلد الذي تتدخل هذه األخرية و تضطر إىل الرواية مباشرة كما                  
                                                 

 6-5الطموح ص ص : عرعار حممد العايل : 1
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أخذت رقية و هي جالسة تنفث      ) : " اجلدول  ( لدة خليفة يف الفصل الثاين و الثالث        هو الشأن مع وا   
النار اليت تضطرم يف قلبها ، راحت تقول وكأا قررت فجأة أن تتكلم إىل أن  اليصبح هلـا شـيئى                     

 ال يستطيع اإلنسان  . منذ أن عرفته يف أول األمر و هو ذه الطباع           .إن أباك وحش يا خليفة      : تقوله  
لكن ...كنت أعتقد يف أول األمر عندما عرفته أنه رجل طيب يعد مبستقبل كبري       .أن يأمل يف صالحه     

   .1..."كل ذلك كان كذبا و جمرد أوهام 
الرواية األوىل يف بدايته كانت للراوي الذي يريد أن ينقل الرواية لألم            : جيمع هذا املقطع بني روايتني      

ا قررت فجأة أن تتكلم و تتكلم و كأن الكاتب أراد أن يـراوح              راحت تقول و كأ   : فيمهد بقوله   
أي الراوي الذي يقدم من بعيد ، ليضع القارئ يف جو التمهيـدات             ) هو  ( بني االستخدامني الغائب    
أي الوالدة حىت تقدم نفسها بنفسها لكي نطَلع على أهوائها أو ربما            ) أنا  ( والتوضيحات مث املتكلم    

 قد يوجهنا و قد يضللنا متاما ، و ال ميكن أن نقتنع بصحة كالمها ألن هذا يعترب                  أكاذيبها ، فالضمري  
سردا ذاتيا ، فمن يصدق أن رقية والدة خليفة شريفة إىل احلد الذي جيعلنا نتعاطف معها و هي الـيت           
صراحة تبادلت من االبتسامات و الغمزات مع املمرض يف املستشفى دون علم زوجها ؟ و هذا مـا                  

القارئ يف حالة غري مرحية حني مواجهة أجواء من زمن مسرود بضمري املتكلم ، إنه               "  بالضبط   جيعل
 و هذا هو الذي جيعل املسرود من الرواية ذا الضمري           2"أمام تردد واضح جتاه قيمة اجلملة املطروحة        

 املـساحة   الذي يدل على املشاركة يف األحداث و صنعها ، إضافة إىل الذاتية اليت تكتـسيها هـذه                
  .املسرودة مبثل هذا الضمري 

  : البحث عن الوجه اآلخر  روايةيف* 
 تعترب هذه الرواية رواية شخصية ، إذ أن معظم السرد كان مقدما بواسطة الضمري أنـا وهـو                  
الراوي العليم املشارك يف األحداث و اليت يوجهها الوجهة اليت ارتضاها هو لنفسه من الصفحة األوىل                

شعرت مبجرد استيقاظي من النوم أين متعرض خلطر داهم  فتحـت عـيين مـسرعا                        : " منها قائال 
و عادت إىل ذهين األحداث اليت عشتها يف نومي يف ومضة           ...و تأهبت لتجنب أو جماة هذا اخلطر        

ه   خيتلف الراوي هنا عن الراوي الذي رأيناه يف رواية الطموح ، فهذا الراوي يباشر أحداث               3.." عني  

                                                 
 100املصدر نفسه ص : 1
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وهو الذي يعطينا انطباعا على أن روايته تكتسي نوعا من التلفظ اليقيين  فمادامت األحداث تقوم به                  
استصغرت شـأين بعـد هـذا     : "فإنه ال ميكننا أبدا أن نشك يف مجيعها منها على سبيل الذكر قوله   

 البارزة ، أبعدت    وحتول شخصي إىل صورة مشتتة األجزاء ، يكتنف الضباب مالحمها املميزة و مساا            
  1" لو كان كما أتصوره ملا احندر إىل هـذا الـضنك            : عن نفسي هذا الشعور باالنتقاص بأن قلت        

نكتشف الراوي من خالل هذا املقطع و هو حيلل األحداث مرة بالتعليق عليها و مرة أخرى باحلكم                  
  .وقد ختلل ذلك احلوار الداخلي الذي يساعد على هذا التحليل و الكشف 

إنّ هذه املقاطع القصرية ال تبني احلكم السابق الذي أوردناه و هو أن هذه الرواية تصطنع ضمري              
املتكلم دون غريه من الضمائر ، وهي مسة الرواية احلديثة نسبيا ، ولكن الرواية يتناوا شخـصيتان                 

 و هـو الكاتـب      بواسطة نفس الضمري ، أما الشخصية األوىل فنستطيع أن ننسبها إىل الراوي األول            
: نفسه ، و أما الثانية فهي شخصية الغريب ممثال يف صورة طبق األصل للراوي األول من خالل قوله                   

يف بيت عايل اجلدران منحدر السقف ، ولدت ، يف ظروف تقول عنها أمي أا كانت جد صـعبة    " 
  أصبحت اليا و تارخييوالديت املضبوطة فع...لكن الفرحة اليت غمرت البيت كانت فوق كل األتعاب       

ال أجد هلا أجوبة شافية ، عندما أمعن التفكري يف حماولة إدراك            . بعد سنوات مصدر تساؤالت كبرية      
إن هذا التناوب يف الشخصيات من خالل       . 2"أجد نفسي غري ثابت من هذه احلقيقة        ...هذه الوالدة   
لرواية ، ألن هذا الضمري يتـيح تعريـة   له داللته ووظيفته األساسية يف هذه ا    ) املتكلم  ( ضمري واحد   

الذات ، فللراوي األول ذاته وللثاين ذاته اخلاصة به رغم ما تتشاان فيه و ذوبان أحدمها يف اآلخـر                   
  .بدليل البحث الذي يريد أن يتوصل به األول عن حقيقة الثاين 

  : زمن القلب  روايةيف* 
ضمري إىل آخر، مع التأكيـد علـى أنهـا ال            من التقاليد السردية يف كل اللغات االنتقال من         

تتساوى يف االستعمال ، فقد يغلب استعمال ضمري دون آخر، و هذا التناول جيسد نوعا من اجلمالية                 
األسلوبية من جهة ، ووظيفة سردية من جهة أخرى ، وهذا ما جسدته رواية زمن القلب اليت آثـر                   

مث مل يعط نفسه فرصة مساع اجلواب " ية الفصل األول فيها الكاتب احلكاية بضمري الغائب كما يف بدا
رفع القائد نظره لعله    ... مل يتكلم الطبيب ، بل بقي ينظر إىل قدميه و هو يرفس احلشائش اليابسة             ...

                                                 
  55املصدر نفسه ص : 1
  67البحث عن الوجه اآلخر ص : عرعار حممد العايل : 2
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يلمح منه جوابا لكن الطبيب كان يسرح بعيدا ، كان يعيد رسم و تشخيص املواقف الصعبة الـيت                  
 تعرف هذه الطريقة    1"تركه القائد يعيش مرة ثانية تلك املواقف        .بة  مروا ا و جنوا من املوت بأعجو      

احلكاية اليت تسردها شخصية واحدة ، وهو شكل سردي حممود ألنه يركز النـشاط              " السردية بأا   
 2"السردي من حول راوية ال يكون إحدى الشخصيات و إمنا يتبىن وجهـة أو وجهـات نظرهـا                   

سوق احلكاية و كأن احلدث احملكي واقعي بالفعل ألنه سرد من طرف            فاجلمالية األسلوبية تكمن يف     
راو خارج عن األحداث ال نعرف من أمره شيئا ، والوظيفة السردية تكمن يف أن الضمري املـستعمل         
حيمل وجهة نظر خاصة أي له منظوره حول األحداث فمن خالل املقطع يتضح أن الطبيب يعـيش                 

وهـو يـرفس    : إىل أحداث مؤملة سبقت من خالل قول الـراوي          حالة نفسية معينة هي االرتداد      
احلشائش اليابسة ، وأن القائد ينتظر منه جوابا حول حالة اجلرحى إالَ أنه بقي سارحا بذهنه و لذلك                  

  .تركه القائد دون إجابة 
ومن املقاطع السردية اليت انتقلت فيها الرواية من ضمري الغائب إىل ضمري املتكلم قول والـدة                

اختذين زوجي امرأة له ، بعد أن توثقت بيننا عالقات الود و احملبة ، كان يعشقين عـشقا                  : "لكاهنة  ا
مرت أيام و تلتها أيام و احلب الذي يـربط          ...حقيقيا  وكنت أنا أرى فيه الرجل الذي البد يل منه            

وفاته أنه يرغب يف    كلمين زوجي بعد أن ورث الزعامة من أبيه عند          .بيننا جيعلنا نكون ذاتا مل ينحل       
  .3" إجناب ولد يرثه هو  بدوره 

ضربا من العـودة إىل الـوراء أي أن         ) والدة الكاهنة    ( – املتكلم   –ميثل السرد ذا الضمري     
السرد بضمري ( فكأن احلدث يف احلال األوىل " وظيفته األساسية هي االنطالق من احلاضر إىل املاضي   

 هذا مـا    4" ال الثانية فإنه يصنف على أساس أنه قد وقع بالفعل           الغائب هو بصدد الوقوع أما يف احل      
يؤكده بالضبط املقطع السالف ، فوالدة الكاهنة تروي أحداثا سبقت قبل زواجها و أثناء ذلك و قبل                 
والدة الكاهنة و قد يضطر هذا الراوي بضمري املتكلم أي والدة الكاهنة إىل االنتقال إىل ضمري الغائب                

كانت عيناه تعربان عن أعماقه الدفينة ، وما        " ة الكاهنة هلذا املقطع السردي عن زوجها        كما يف رواي  
                                                 

 06-05زمن القلب ص ص : ار حممد العايل عرع: 1
ج سنة .م.د.معاجلة تفكيكية سيمسائية مركبة لرواية زقاق املدق لنجيب حمفوظ .  اخلطاب السردي حتليل: مرتاض عبد امللك : 2

  195 ص 1995

 38-37زمن القلب ص ص : عرعار حممد العايل : 3
 196حتليل اخلطاب السردي ص : مرتاض عبد امللك : 4
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كان فمه منفرجا على صفني من األسنان البيـضاء الالمعـة           ...يتساوى فيها من رغبات و شهوات       
وال استمرت نظراته عالقة يب ملدة طويلة ، اتضح يل أين مل أعد أعرفه ، أصبح بالنسبة يل غريبا جمه                  ...
   .1"مر زمان  وهو كذلك مث شيئا فشيئا بدأت أحنل و أتالشى ...

يعد هذا االنتقال من ضمري إىل ضمري من الصعوبات اليت تعتـرض طريـق الـروائيني الـذين        
يصطنعون ضمري املتكلم و هذا إذا لزمهم األمر وصف اخلواجل و األفكار املصاحبة لشخصيام تزامنيا               

ولنا يف اجلداول املقدمة سواء يف رواية الطموح أو البحث عـن الوجـه              .مع حديث بصيغة املتكلم     
اآلخر أو يف هذه الرواية مناذج و مقاطع توضح نوع الضمري املستخدم ، وسبب االستخدام و بعض                 
وظائفه ، وهذه خالصة ملا أقدمنا على حتليله يف هذه العجالة ، مع العلم أننا ال نستطيع مهما قدمنا أن 

النماذج يف ثالث مدونات ، ولذلك اكتفينا ذا العمل ، مع تدعيمه ذه اجلداول حـول             حنصر كل   
  :كل رواية 

  :الطمــــوح يف رواية -1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                       
  الوظائف: الداللة   الضمري  املقطع   

                                                 
 39زمن القلب ص : عرعار حممد العايل : 1
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الفصل ( القسم األول 
  )الثاين+األول
  100 إىل 05من ص

   - هو-
  )الغائب ( 

 الراوي هو املسيطر لقد كان
على هذه الرقعة من الرواية 

باسم الضمري هو العائد على 
  -خليفة أو األم 

 إىل  100من الفصل الثاين ص
  114الفصل الثالث ص 

  األم ) املتكلم ( أنا

يضطر الراوي يف هذا 
الفصل إىل مترير السرد 
الروائي على لسان األم 

والزوجة رقية لكي تسرد 
  قصتها

من : لث الفصل الثا
إىل غاية القسم -115ص
  203الفصل الرابع ص: الثاين 

الراوي ) الغائب ( هو 
يتحدث عن خليفة و باقي 

  الشخصيات 

السرد يتصل بالراوي -
العليم بكل األحداث و 

  .التفاصيل 

 إىل 204ص:الفصل الرابع 
  227غاية ص

  خليفة ) املتكلم ( أنا

فبعد أن كان احلديث عن 
لى خليفة بالضمري هو ع

لسان الراوي ،ينتقل السرد 
عن طريق الضمري أنا الذي 

ميثل خليفة البطل وهو حيكي 
عن نفسه  وعن مأساة أمه 

فهو الراوي املشارك فعال .
ة و قاصيف األحداث فهي ال

  .   املقصوصة يف اآلن نفسه

  242 إىل 228من ص 
( أنا )+الراوي (هو 

شخصية مصطفى 
  شخصية سعاد)+

قاسم يف هذه الصفحات يت
األصوات كل من الراوي و 
خليفة و مصطفى وسعاد و 
اهلدف كله هو توضيح أكثر 
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عن كيفية بناء شخصية 
  .هذين األخريين 

 243من ص: الفصل اخلامس
إىل بداية الفصل السادس 

  .297ص 
  الراوي هو 

لقاء خليفة بسعاد مث اهلجوم 
 هروما  للجنود والكاسح

 جلوؤمها إىل - إبادة الوحدة–
  بة وجناما من العدوالغا

 298الفصل السادس من ص
  308إىل 

  مشروع األحالم يف الغابة   خليفة) القاص(أنا 

  الراوي -هو  330إىل -309
تغري العالقات –وضع سعاد 

  بني خليفة و سعاد 
  وفاة الرضيع-

  .هو الراوي   389 إىل 331الفصل السابع 
هجوم الرجال الثالثة على -

  البيت يف الغابة
  ل سعادمقت-

  خليفة) القاص ( أنا  399إىل 390
السجن و مواجهة -

  .الضابط

  424الفصل التاسع ص
( أنا القاص +هو الراوي 

  )خليفة

خروجه من السجن إىل 
احلادث و دخوله إىل 

  املستشفى وموته
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  :يف رواية البحث عن الوجه اآلخر-2
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  :  البحث عن الوجه اآلخر روايةيف -2      

  الداللة و الوظائف  الضمري  من الروايةاملقطع 
  65 إىل 5  من ص 

  6إىل 1القسم    
  الراوي مشارك عليم 

  الراوي أكرب من الشخصية
الرواية كانت بضمري املتكلم 

  أنا 

الراوي يف هذه الرواية بطل مشارك يف األحداث ،ملم جبميع التفاصيل يعرف كل شيء عن -
الذي كان مسة غالبة يف هذا  ريق احلوار الداخليحيلل الراوي األحداث عن ط–الشخصيات 

  .القسم  من الرواية بدءا من األحالم املزعجة إىل أحالم اليقظة

  87إىل   66من 
  9إىل  7القسم     

( ضمري املتكلم أنا الثانية 
  )شخصية الرجل الغريب 

رواية حىت على لسان الشخص الغريب دوره يف ال) أنا ( لقد افتك الراوي بضمري املتكلم 
يعرف عنه الراوي األول ما حيمله من أفكار وما يراوده من رؤيات خمتلفة و هذا بعد أن بدأ 

فالراوي الثاين سرد " شكرا إذن . إنك توافقين : فامسع إذن ،وختمه قائال " هذا املقطع بقوله 
وي األول فهما من األخبار واألحداث و احلاالت و املواقف و املشاريع ما ينطبق متاما على الرا

  معا شخصية واحدة و هذا ما يقره فيما بعد الراوي األول  
   96إىل  88من 
  10 إىل 9 القسم    

عودة الرواية ) أنا(الضمري 
  على لسان الراوي األول 

حماولة الراوي اخلروج من هذه املطابقة بينه وبني الشخص الغريب بنتيجة عن حقيقة وماهية 
أي البحث عن الوجه اآلخر للحقيقة و لكن : الناس  -األبد –األزل  املوت -الوجود–احلياة 

  .96يقول الراوي يف آخر صفحة من الرواية ص .دون الوصول إىل ذلك 
  "وخرجت عازما على البحث عن الرجل و الوصول إليه و لو تطلب ذلك العمر كله" 
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  :زمن القلب ية يف روا-3           

  و الوظائف-الداللة–كيفية البناء   نوع الضمري   املقطع من الرواية 

  32إىل 05الفصل األول من ص 

 ضمري الغائب هو 1
  على لسان الراوي

 ضمري املتكلم أنا 2
  على لسان الطبيب 

حدد الكاتب يف بداية الرواية السرد على لسان الضمري الثالث كما يقال حنويا -
مث سرعان ما تنتقل األحداث إىل .ه وهذا عن طريق تقدمي الراوي دون معرفت

  الطبيب عن طريق ضمري املتكلم أنا بصفته الشخصية احملورية يف كل الرواية 

  .الراوي يسوق األحداث عن كل من الكاهنة ووالدا   ضمري الغائب هو  36إىل  33الفصل الثاين من ص

  ضمري املتكلم أنا  64إىل  37من 
أنا القاصة هنا هي والدة ) بوليفونية األصوات(  األصوات يف الرواية تتعدد

مث ...دواخلها ، الوعيها ) شخصيتها(–الكاهنة اليت تسرد تفاصيل عن حياا 
  .  تقدمي بناء متكامل عن شخصية ابنتها الكاهنة

 إىل 65الرابع من ص +الفصل الثالث 
107  

ضمري الغائب هو 
  العائد على الطبيب

ا القسم من الرواية يقوم الراوي بسوق األحداث مصطنعا الضمري هو يف هذ
الذي يعود على الطبيب الذي يراقبه اآلن الراوي من الوراء ، فهو يعرف عنه 

وعن باقي عالقاته الكثري ،و يعلم حىت ماال يعلمه هو ،وخاصة عندما يصل إىل 
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  -إن صح التعبري-التعليقات 

  117 إىل ص 107من ص 
( تكلم أنا ضمري امل

  ) الطبيب
العودة إىل سرد ماضي احلياة عن طريق الضمري أنا الذي يعود إىل الطبيب يف 

  ماضي ذكرياته مع فتاة اجلامعة

  130 إىل 119الفصل اخلامس من ص
( ضمري املتكلم أنا 

  )الكاهنة
ينتقل الصوت إىل الكاهنة اليت تسوق حياة والدا يف أخرياا و اعتالئها -

  حماربتها لألعداء مث مقتلها عن طريق الفاحتني.عامة بعد موت والدا لعرش الز

 إىل آخر 131الفصل السادس من ص 
  139صفحة 

  الضمري هو 

للراوي األول حديثا عن ... سند الكاتب الرواية الرواية أيف آخر فصل من -
 لكي خيتم ما بدأ به وهو العلم باألحوال و ،الطبيب بضمري الغائب هو

الكاهنة –ث و اهليئات و منها يف آخر الرواية ،تتجسد الكاهنة للطبيب األحدا
الزمن الذي يدركه : " املضي يف طريق زمن القلب )  على لسان الراوي( رمز 

  .و احللم هو الواقع"القلب ال يدركه العقل 
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   :نتائج حول تقنيات السرد      
( ت السردي املهيمن على الرواية هو صوت الراوي باصطناعه لضمري الغائب            لقد كان الصو   -1

ـ          ) هو  دون أن   ه،و الذي يتخفى وراءه الكاتب احلقيقي لتمرير أفكاره ومراميه وإيديولوجيات
  .يظهر ذلك عليه ،هذا من جهة 

  .اردة فإن الرواية تكون أبعد عن السرية الذاتية اليت تعتمد على األنا الس،و من جهة أخرى -2

نا بأدق تعـبري    مل ينتقل الصوت السردي إىل ضمري املتكلم إال عندما يريد الكاتب أو إذا شئ              -3
 األحداث ،عندئذ تنتقل الرواية إىل املباشرة عن طريق حديث الشخصية           الراوي أن يفصل يف   

 .نفسها سواء كان ذلك خليفة أو والدته ،أو مصطفى أو سعاد 

لداخل و استكناه بواطنها وال وعيها و ذلك من خالل احلوار األنا تتيح للشخصية الغوص يف ا    -4
تعقيدات و مظـاهر نفـسية      كما تتيح هلا تعرية     الداخلي أو احلديث النفسي الذي تباشره ،        

 .للراوي 

 .استحالة السارد إىل شخصية  -5

  من هذه اللحظة رجوعا إىلسردها  ابتداءالسرد بضمري املتكلم له عالقة بزمان األحداث ،إذ ي -6
الوراء للحديث عن املاضي ،بعكس ضمري الغائب الذي يسرد األحداث منذ حلظة وقوعها يف              

 .املاضي و سوقها إىل األمام يف الزمن احلاضر أو املستقبل 

رف مـن   عإن السرد بضمري املتكلم جيعل الراوي بواسطته شخصية من الشخصيات اليت ال ت             -7
شرافا ست املستقبل إال ما كان توقعا أو ا       رف من ما ترويه يف احلاضر و ال تع      تفاصيل السرد إال    

أي ما يسمى بالرؤيـة     (أو مشروع حلم فال تعرف إال مبقدار ما تعرف الشخصيات األخرى            
        . La vision avecاملصاحبة  

يل أكرب مما هو ي مرتبط باألشياء املؤقتة لعامل التخ بصيغة الغائب هو      إن هذا النوع من التلفظ    " -8
ـ      ف. السارد   مرتبط بشخص   ول لـه الـشك يف مجلـة       القارئ ال ميتلك معلومات كافية خت

  فالرواية بصيغة ضمري الغائـب       1" لو أن اجلملة صيغت على شكل آخر         اوسيكون خمالف ..ما

                                                 
  06 احتاد الكتاب العرب ص 2006 ربيع 126حول الرواية بضمري املتكلم  جملة اآلداب األجنبية  العدد : منصوري مصطفى: 1
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ر مصطفى لسانه على شفتيه ،رفع رأسه       رم" ة الشيء الكثري ألن مجلة مثل       متتلك من املصداقي  
 ال حتمل على الشك ألن الراوي       1....." أللئة يف قبة السماء    وراح يراقب النجوم املت    نيةمرة ثا 

هو الذي ساقها باعتباره عليما بكل شيء ، حييط حىت بداخل الشخصية ، وعلى العكس من                
كنت أسعد كـثريا مبراقبـة النجـوم  إذ        : ذلك لو كانت الرواية بضمري املتكلم كأن يقول         

 ؟يتساءل القارئ هل هذا اخلرب صحيح صادق

  ئج النهائيةالنتا
قع زمنـها يف صـيغة   يمتثل رواية الطموح منطا من القص الذي متثله الرواية الكالسيكية اليت       -1

  .يسمى هذا النمط بالقص الالحق للحدثواملاضي 
فإن شخصية الطبيب تستحيل إىل راو مشارك يف األحداث و يتحول           : زمن القلب   :أما رواية    -2

   يف غرباله ، وكـثريا      ىوجهة النظر حيث كل األمور تصف     إليه املنظور أو الرؤية أو ما يسمى ب       
ضمري الغائب الذي يروي و ضمري املـتكلم        واية الضمريان األساسيان فيها ومها      يتناوب الر ما  

الذي حيلل و عند هذا احلد جند منطا آخر من أمناط القص و هو القص السابق علـى احلـدث             
 .املبين على التنبؤ حيث يكون الزمن مستقبال 

أي البحث عن الوجه اآلخـر      : أما النوع الثالث من أنواع القص فيتجسد يف الرواية الثالثة           :  -3
 روايـة األحـداث      ، وهو ما يسمى بالقص املصاحب للحدث و زمنها املضارع غالبا خاصة          

 .بواسطة ضمري املتكلم أنا 
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  :  بناء الوصف -2

  :مفهوم الوصـــف-2-1

نظيما معينا ألحداث و أعمال تكون ما اصطلح على تـسميته           كل حكاية تتضمن بطريقة ما ت     
بالسرد ، وأقوال هي بالضرورة حوار مهما كانت صيغته ، وتتموضع فيها من جهة ثالثة موصوفات                

  .و متثيالت ألشخاص أو أشياء معينة عن طريق ما يعرف بالوصف 
يتم نقل األعمال بنقل األحوال وا      ا  " فالوصف هو وسيلة أو تقنية و أداة أو بنية من بنيات القصة             

يضطلع بالبعد املكاين إىل جانب البعد الزماين الذي يؤديه السرد ، و باإلضافة إىل أمهية الوصـف يف                  
اخلرب فإنه ذو أمهية يف مستوى اخلطاب و كذلك يف مستوى الداللة احلاصلة مـن تفاعـل خمتلـف                   

ا للزمن يف الرواية أن الراوي قد يلجـأ إىل تقنيـة   و قد ذكرنا خالل دراستن.1" املستويات و األبعاد    
و إبطائه من خالل املشهد أو الوقفة الوصفية اليت تشتغل على حساب الزمن             ) السرد  ( تسريع الزمن   

أي عملية تعطيل السرد و لكنهما يفترقان بعد ذلك يف الوظائف ، و يف احلقيقة مـا                 .الذي تستغرقه   
            La narrationتداخل قد يبدو طبيعيا بـني كـل مـن الـسرد      يهمنا حنن أن نصل إليه هو أن ال

  ، إال أن الفرق بينهما واضح و جلي من خالل الوظائف ، ويبقـى   La déscriptionو الوصف  
ذلك اإلشكال قائما على املستوى العملي التطبيقي الذي يزيد يف تعقيدات التمييـز بينـهما ، إذ أن                  

هما تشري إىل هذه الصعوبة يف املنهجية ، فهما يتناوبان فيما بينهما و يتـداخالن  الكثري من العالئق بين   
إىل درجة يصعب فيها عزل ما هو      وصفي و ما هو بنية حكائية أخرى كالسرد مثال ، فكثريا ما                        

واملقطع التايل مـن    . يعمد األدباء إىل املبادرة بالوصف متهيدا جلريان األحداث على مستوى القصة            
لكن خليفة سئم من هذا البحث فـأخرج        : " واية الطموح يربز صعوبة العزل تلك  يقول الراوي          ر

يديه من ثقيب سرواله و أحاط ما صدره حتت اإلبطني ، وهو يستطيع أن حيافظ علـى سـريه و ال                    
مث إنَ هذا الوضع أي صلب الذراعني يدفعه إىل تذكر وضعه كجنني و هو نائم               .يتعرض ألي تضايق    

  .ذلك شيء لذيذ إىل نفسه و 
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إن صلب الذراعني على صدره يثري يف نفس خليفة مواقف الراحة و الرأفة و الرباءة و الضعف ، فهو                   
هنا يف الشارع يسري وحيدا ، يهرب إىل الضالم و يتهرب من الضوء ، ينشد العزلة و يود اخلالص من 

  1"الناس 
لشخصية و تصرفاا و هو يف احلقيقة من        ال شك أن هذا املقطع هو وصف مستفاد من أعمال ا          

أخرج ، أحاط، حيافظ ، يدفع ، يثري ، يسري ، و يهرب كلها : قبيل السرد و ليس الوصف ، فاألفعال 
أفعال توحي بصفات معينة تساعد على رسم و تشخيص مالمح هذه الشخصية و هـي املبـادرة يف    

لفعل حيافظ ، وهكذا ، إضافة إىل أن الوصف         أخرج ، وبيان الشكل يف أحاط ، القوة و االتزان يف ا           
ميكن أن يستقى حىت من بناء احلوار الذي ميثل بنية أساسية يف الرواية ، واملثال اآليت الـذي حيـاول                    

أيها اإلخوة األعزاء كما    : " الراوي أن يتبني فيه غباء األستاذ اجلامعي من خالل هذا املقطع احلواري           
هو اإلجابة على األسئلة اليت ال جتدون هلا أجوبـة مقنعـة مـع              قلت لكم ، فإن سبب وجودي هنا        

أستاذكم ، أنا أعرف أن لكل طالب أسئلة عديدة ال ميكن أن جيد هلا عند أستاذه األجوبة الـشافية                   
لكين أنا بعد جتربيت الطويلة يف امليدان و بني قوسني أعلمكم أنين عملت معيدا ملـدة أبـع سـنوات                

ربيت الطويلة أصرح لكم أنين أتوقع قضاء سنة طيبة معكم و كما تعرفون             حضرات اإلخوة بعد جت   ...
 هو من قبيل الوصف املقرف املقزز لألستاذ املعتد بنفسه ،           2"فإن السنة ما هي إال جمموعة من األيام         

و الذي جعل منه الراوي أضحوكة بني طالبه ، وهو وصف مل يرد صراحة ، بل هو مستنبط بالقوة ، 
، مستمد من احلوار الذي خيتلف عن الوصف و السرد كأبنية يف الرواية مكملة لبعضها               وغري مباشر   

  .البعض 
نوع من التنازع النصي بني الوصـف و الـسرد          " يرى جان ريكاردو أن التناوب بينهما هو        

يستقبله وينجم عن ذلك صراع بني االثنني يبدأ جوم الوصف واحتالله لبعض املواقع ، يليه رد فعل                 
سرد أي يأخذ يف استعادة مواقعه و تأكيد مكانته يف امليدان ، أما أسلحة املعركة فهـي الـصفات                        ال

 حياول جان ريكاردو أن ينظَر لكـل مـن   3" و النعوت بالنسبة للوصف و األفعال من جانب السرد   
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لوصـف    الوصف  والسرد ، مفرقا بينهما من خالل التنازع النصي ، مبعرفة مواقع كل من السرد وا                
ولكن هل يكفي . ما يكون هذا ؟ ومىت حيل كل ذلك ؟ مبينا األدوات و األسلحة كما عرب عن ذلك     

أن نعتمد على األدوات ؟ الصفات و النعوت بالنسبة للوصف و األفعال بالنسبة للسرد ، ما قولنا يف                  
ا ؟ ذلـك أن     األفعال اليت تصف ؟ وما بال الصفات تستمد من احلوار ؟ وكيف يتم الفصل بينـهم               

و لقد يتولَد عـن     . " الوصف كبنية مستمد من اللغة كغريه من األبنية سردا أو شخصيات أو أزمنة            
ذلك أن الوصف قد يكون أكثر ضرورة للنص السردي من السرد ، إذ ما أيسر أن نـصف دون أن                    

نـه ال   نسرد ، ولكن ما أعسر أن حنكي دون أن نصف فقد ميكن تقبل النص مبعزل عن السرد ، ولك                  
   .1"ميكن أن يوجد من دون وصف 

حاول النقاد إعطاء تعريف للوصف حبصره و حتديده من خالل معـايري و مقـاييس تتـصل                 
فما يتصل مبوضوعه فهو وصف إماَ ألماكن أو شخصيات أو حركـات       : مبوضوعه ولغته و متطلباته     

 أو الصفات و األحوال مـع       أو كائنات أو مشاهد وما يتصل باللغة كمقياس يتمثل يف اجلمل االمسية           
قصور هذا التعريف كما أسلفنا ، وما يتصل باملتطلبات ، فإن الوصف يتطلب معرفة دقيقة باملوصوف 

  .سواء كان خارجيا كما أوردنا يف موضوعاته أو داخليا كدواخل النفس و منازعها
 الـسرد حـىت     فالوصف يتطلب مادة لغوية ومعجمية ، خمالفة يف طبيعتها لتلك املستعملة يف           " 

 ، ويصعب كثريا من الناحيـة       2" تسمى اجلزئيات و اخلصوصيات املوصوفة مبا يناسبها من كلمات          
املنهجية عزل ما هو من قبيل الوصف عما هو سردي و ال ينبغي الفصل الصارم بني السرد و الوصف        

مجيـع  " أن   حمضا خالصا إذ جيوز كما ذهب إىل ذلك جريار جنيـت يف              - طبعا –إال ما كان منه     
املرتل : "  و يتقدم باملثالني التاليني إلثبات هذه احلقيقة      3"النصوص تتضمن ضرورة بعضا من الوصف       

   4" تقدم الرجل إىل الطاولة و أخذ سكينا " " أبيض بسقف من ألواح األردواز و مبصراعني خضراوين
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            ا الثاين فهو سرد باألفعـال يف       ففي املثال األول يتضح الوصف اخلالص احلر من احلركة و الزمن ، أم
  .تقدم و أخذ و وصف بالطاولة و السكني إضافة إىل ما حتمله األفعال يف حد ذاا من طابع وصفي 

  :التنازع بني الوصف و السرد يف رواية الطمـــوح -2-2
 ميثل املقطعان اآلتيان من رواية الطموح اإلطار املناسب هلذا التنازع بني كـل مـن الوصـف                      

لعلع الرعد بقوة حىت كاد يذهب باألبصار ، وما هي إال هنيهـة قـصرية               : " و السرد يقول الراوي     
واستمرت هكذا حلظات ، مث فجأة أخذت تقوى و تزداد شيئا فـشيئا             ...حىت أخذت الريح تتحرك     

ي تطاير التراب ذرات و كون دوامات لولبية ختف       ...حىت كادت تكون إعصارا فالتوت هلا األشجار        
غابت رؤوس اجلبال يف السماء ، وذابت السماء على األرض ، تفـسخت الـشمس               ...كل شيء   

   1" قارب النهار الليل و اختلت القواعد املسرية للكون ...فتحت الوديان أفواهها ...
إن ما سبق يف هذا املقطع ليدل على أنَ الوصف يأخذ موقعه من الرواية و نستطيع تبينه بسهولة                  

اصية االستقالل التام عن باقي العناصر الروائية ، وخيتلف بداهة عن مقاطع الـسرد الـيت                  إذ يتميز خب  
التأخذ مواقعها إال بتجاورها مع بعضها البعض وارتباطها حىت تؤدي املعىن ، علـى العكـس مـن                  

 الوصف التعـبريي  "الوصف هنا ، فاملقطع يكاد يصرح و يتكلم لوحده عن املعىن مبفرده متاما ، وهو                
ويلجأ إىل االحياء   ...الذي يتناول وقع الشيئ و اإلحساس الذي يثريه هذا الشيء يف نفس الذي يتلقاه               

 وتتجلى الوظيفة من ذلك وهي املعىن الذي يريده الراوي ،  وإذا ما أظفنـا لالقتطـاع                 2"و التلميح   
لعلع الرعد  : "ا الوصف    فهمنا هذه الداللة اليت يؤديه     - تقريبا   -الوصفي السابق اقتطاعا آخر جياوره      

بقوة كبرية ، فأرهب دويه الرجال ، رفعوا رؤوسهم إىل السماء فرأوا السحاب يتكون كـاألفعوان                
سقطت الصواعق يف أمـاكن     .رأوا الربق من خالل السحاب ينري العامل و يشطر السماء           ...األسود  

ألسنة اللهب إىل عنان الـسماء      عديدة من الغابة اليت حتيط باملكان الذي يقف فيه اجلنود ، ارتفعت             
   .3..."تسامى الدخان األسود إىل األعايل و ربط السماء و األرض 
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ميكننا بتقدمي هذا املقطع أن نتبني الداللة اليت من أجلها يبىن الوصف والشك أا تفيد غـضب                 
ـ                ى لـسان  السماء على هؤالء الرجال الذين ارتكبوا جرمية خلقية يف حق عائلة قروية ، والكاتب عل

الذي من خالله يـستنبط القـارئ مـدى         – يف املقطعني معا     –الراوي حاول أن يرسم هذا اإلطار       
الوظيفة األساسية و األمهية اليت يستتبعها الوصف يف الرواية وهي الوظيفة التفـسريية أي أن الرعـد                     

يد غضب هذه الـسماء      و الصواعق و الزوابع  والدخان  والنار والربد وما إىل ذلك يفسر إىل حد بع               
ومصاحبة ذلك الفعل املقترف وهم يستحقون العقاب الفعلي على ما أقدموا عليـه مـن ارتكـاب                 

  .الفاحشة املشؤومة يف القرية قبل أيام 
فالوصف إذن عنصر حيوي هام يف العرض إذ يقف عند األشياء أو األشخاص باملشاهدة ويعتد               

 حىت ولو كان ذلك عن طريق أفعال كما يف املقطعني           باملكان على حساب الزمن الذي يتوقف عنده      
هذا وال تبدو الفروق واضحة حمددة بني املستويات دائما ، فذكاء الكاتب كـثريا مـا                " السابقني ،   

يؤدي إىل زمانية الوصف ومكانية احلدث ، ويظل على الناقد احمللل أن مييز اخليوط اليت يتكون منـها                
على أساس األفعال اليت توحي به يف حد ذاا مثل لعلع تتحـرك               فالوصف بين    1"النسيج القصصي   

تقوى ، تزداد ، تطاير ، إضافة إىل األمساء الدالة على الوصف أيضا مثل الدوامـة ، رؤوس اجلبـال                    
لقد رصد الراوي يف هذين املقطعني لوحة كاملة رمست بريشة فنان            .... األفواه ، األفعوان ، األسود      

ال يكاد يهمل جزءا من أجزائها ، ألا تتجاور فيما بينها لتدل على صورة كاملـة                أجزاؤها متناسقة   
بالصورة السردية وهي الصورة    "حىت ولو كان ذلك عن طريق السرد ، ولذلك فإن سيزا قاسم أمستها              

 هذا إذا كان هناك تداخل بني الوصف والسرد ، ولكن الرواية أيضا             2"اليت تعرض األشياء متحركة     
و من مقاطع وصفية حمضة تدل على السكون ألا ال تدل على زمن معني و ألا ليست سردية                  ال ختل 

إا أغلى شيء عنده ، كما      : " دالة على أحداث معينة ، ومنها املقطع التايل يف وصف رقية و مجاهلا              
اإلنسان يعتقـد أن  أا أمجل شيء عنده ، قامتها املائلة إىل الطول ، بشرا البيضاء الناصعة اليت جتعل                

الشمس مل تلمسها ، رأسها اجلميل ، شعرها األسود مثل الليل ، جبينها الصغري الناصع مثل اللجـني                  
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عيناها الساحرتان ، البعيدتا الغور ، حاجباها املقوسان مثل اهلالل ، أنفها الدقيق املغـري ، فمهـا                  
دها املتميز بالسحر حياا الغريبة املسدلة      العجيب ، جيدها التائه النافر، عاملها املكتنف بالسر ، وجو         

   1"بالظالم 
ال جند يف هذا املقطع الوصفي أحداثا ، وإمنا أمساء وصفات متالحقة ، متراصة ، مرتبطة ببعضها                
البعض يف بناء و تناسق ، جيري لغاية واحدة هي وصف الوالدة ليس رد الوصف و إمنا لكي يومها                   

 ال يشفع لرقية يف غموض حياا وغرابة سلوكها واكتنافهـا باألسـرار             الراوي بأن هذا اجلمال كله    
حيث بدأ بالشيء املوصوف وذكر الصفات احلسية كالقامة و البشرة و الرأس و الـشعر و اجلـبني                  
والعينني ، وغريها ، مث ختم هذه الفقرة الوصفية باملوصوفات املعنوية اليت ال عالقة هلا مبـا سـلف                   

لسري وغرابة احلياة لكي يصور الكاتب باللغة ما يوحي به من داللة و عمـق               كالغموض و السحر ا   
الرمز و جتريد القيمة ، وهي أن املوصوف احملبوب و املرغوب فيه من مجال و سحر ، ال ينبغـي أن                     
حيجب عنا ما يكتنفه من مهوم و أحزان و استشراف للخطورة يف حتمل مشاق احلياة كما سيحدث                 

  .لرقية 
   : املوصوفات يف رواية البحث عن الوجه اآلخربناء-2-3

استكماال لبناء الوصف يف رواية الطموح و تنازعه يف النص مع السرد ، سنركز علـى بنـاء                  
املقطع األول خاص   : املوصوفات يف رواية البحث عن الوجه اآلخر بإفراد ثالثة مقاطع أساسية منها             

ماكن و أماَ الثالث فهو خاص ببناء األشياء ، وما          بكيفية بناء و وصف الشخصية ، والثاين بوصف األ        
هي الدالالت و العالقات اليت تربط بني الصفات فيها ، ومن ذلك يف أمثلة وصف الشخصيات قول                 

رجل منهوك القوى ، يصارع األمراض و يعتمد على أطرافه األربعة كل صـباح              :" الراوي يف والده  
ي صلعته اخلفيفة باحتشام ، كأا أس الضعف فيـه ،نـادر            ليتوجه إىل عمله ، بقي ي الطلعة ، خيف        

 هذا الوصف احلسي لصفات بعينها كالضعف و اهلزال          2"الكالم إالَ فيما هم أمره و شرف مقصده         
و كرب السن جعلت الراوي يرتبط بأبيه و ينجذب إليه على الرغم من سلبياته ألنه رجل ال يتكلم إال                   
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أجد نفسي مقتربا منه أكـاد أشـاطره   : " و لذلك يقول الراوي مواصال     يف األمور املهمة و الشريفة    
و ال يكتفي الراوي بوصف من هم جبانبه ، بل يذهب إىل أكثر من ذلك               " أحاسيسه و أقامسه تنفَسه     

فأتصور ) كل الناس ( أحس أنه بقدريت استيعام  :" Auto description إىل وصف نفسه داخليا 
مل يف أعماقي على أحياء متعددة ال تؤثر يفَ ، لكنـها مرتبطـة يب ارتبـاط        نفسي حميطا شاسعا أشت   

السمك باملاء ، أصبح أهلي بالنسبة يل مع مرور العمر جزرا صغرية تردد أنفاسها التعبانة فوق حمـيط          
   .1"وجودي الشاسع الذي ما فتئ يتوسع إدراكه  وتتعدد إمكانياته 

تشري إىل حياة الشخصية نفسيا و كيفية بناء مزاجهـا           إن هذه التفاصيل الدقيقة يف األوصاف       
الداخلي و طبعها الذي يتسامى من خالله الراوي إىل جتاوز كل الشخصيات فهو كاحمليط الذي يسع                

ومـن  . كل الكائنات احلية ، حىت األهل هم مبثابة اإلشارات الصغرية اليت تتضاءل فوق هذا احمليط                
وجدت نفسي أجل   ... فتحت الباب و دلفت     : "  الراوي املشارك    أوصاف املكان يف هذه الرواية قول     

أحسست ثانية كـأين حتـت أشـعة        . فيضا من النور غري عادي ، كأين دخلت صهريج فرن عال            
ونبتت يف رأسـي رغبـة فجائيـة يف         . كشافات ضخمة ، أضخم من اليت تستخدم عند املصورين          

أرضا ما كنت أمحل ، ورفعت رأسـي حنـو          وضعت  ...اندفع العرق يتفصد من مسامي      .التصوير  
السقف ، مرجحا وجود خلل يف املصابيح ، رأيتها مشعة ، كأا عيون تتفـرس أعمـاقي بإحلـاح                   

حتول املكان إىل فـضاء     . فتالشت رغبيت األوىل يف التصوير ، وقد أحسست أين أتعرى و انكشف             
سق و انسجام ، تقترب و تبتعد عـن  شاسع األطراف ، تسبح فيه كواكب ملَاعة و أخرى قامتة يف تنا    

بعضها بفعل تأثري غريب يوجهها حبكمة وعلم ، ولكن ما أثار تعجيب هو أنه كانت هناك كواكـب                  
إن هذا التحول املكاين بفعل هذا النور الكاشف البـاهر           .2"وأجرام متعددة تتالشى و أخرى تنبعث       

 من خالل النور الذي ينبثق من هذه        هو من بناء خاص يوحي بانكشاف و تعرية نفس الراوي و هذا           
الغرفة و النافذ ألعماقه و تعريتها ، ومما ينبغي مالحظته هو هذا التدقيق يف الوصف الـذي يومهنـا                   

هذا التنظيم العجيب هـو نفـسه       . الكواكب ،تناسقها ،اجنذاا ،انبعاثها و أفوهلا     : بواقعية املوصوف 
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ة من هذا الوصف ؟ ما فائدته ووظيفته ؟ يواصل الراوي من النظام الطبيعي هلذا الكون ، إذن ما الفائد
ما وجودي أنا من كل هذا ؟ احترت يف اجلواب ، ومل أتوصل إىل تفسري كل ما أدركته  : خالل قوله  

   .1" هو أين آخذ من كل ما حيدث احملور و البؤرة ، دون تفهم 
حلقيقة اليت يبحث عنها الحقا والدليل      ال جند تفسريا لذلك إال ما أراده الراوي من متهيد ملعرفة ا           

:          غرفـة عاديـة بـدون أنـوار     : على ذلك هو أن هذا الوصف املكاين سرعان ما عاد إىل حقيقته   
وضـاق األفـق      . امنحت الكواكب و األجـرام      .هيمن الصمت و عم السكون      ...انقضت ثوان   " 

د كانت كل هذه الترسيمة الوصفية حلمـا يف          فق 2"احنسر الضياء  و خبا ، فبانت يل احلجرة عادية           
  .يقظة الراوي 
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  البحث عن الوجه اآلخر : رصد وبناء املوصوفات و عالقاا يف رواية

  عالقاا  الصفحة  األشياء  الصفحة  األماكن  الصفحة  الشخصيات ووظيفتها

التأدب ، : ( الغريب 
  08  )اختراق األمكنة

الغرفة تسبح يف نور 
  09   أثاث البيت  وصف  08  باهر

التمهيد ملعاودة زيارة الغريب مرة بعد 
  .مرة و التأكيد على حقيقته

    
وصف األرض و املطر 

  16  )عناصر الطبيعة ( 
مشهد املطر و 

  17  األضواء
أماكن و أشياء ( وصف هذه املشاهد 

وما هلا من تأثري على النفس ، أو ما ) 
  . يضطرب فيها و تأثريه على الوصف

) خصية مرحية ش( األب 
  )البناء الداخلي ( الراوي 

21  
21  
22  

حتول الغرفة إىل كون 
فضائي فسيح نورا ين 
  مث العودة إىل حقيقتها

29  
30      

وصفت شخصية األب الجنذاب االبن 
حنوها و اإلعجاب ا ، غري أنه مل يرو 
عطشه ا ، أما وصف املكان بالتحول 

و التغيري فهو تابع ألحالم الراوي و 
  يد ملعرفة احلقيقة املنشودة مته

املرأة بني جمموعة من 
اجلمال و ( النساء 

36  
37          

حماولة الراوي الولوج داخل نفسية هذه 
املرأة أو االرتواء اجلنسي عن طريق 
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  احللم   )الشفافية

  46  وصف طيف هذه املرأة
47  

وصف السماء ، النجوم 
، الشهب ، الكون، 

  حدوده
43  

وصف لوحات زيتية 
لية مث يلوح من خيا

  ذلك طيف امرأة 
45  

الراوي أراد أن يبني أن هذا الفضاء 
حبدوده الالائية هي احلدود اليت جاء 
منها اإلنسان و البد أن يتجاوزها مرة 

وذلك عن ) قضايا الوجود ( أخرى 
طريق هذه املرأة القادرة على اختراق 
الغيب و األماكن و احلدود بشفافيتها 

  ابيتها   و هالميتها و ضب
وصف الشخص الغريب 

  احلقيقي 
  وصف الفتاة أثناء العمل 

وصف حالة الراوي و هو 
يستمع إىل الغريب 

  الغريب

55  
57  
86  
87  

    
وصف الربق و 
  الرعد و السماء

90  
91  

الشخص الغريب احلقيقي يف صفاته 
ينطبق على شخصية الراوي ، و ميثل 

وصف هذه الشخصيات نوعا من 
الحظ ( عرفة ضرورة اكتساب امل

  )62-61الصفحة 
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  : كيفيات بناء الوصف يف رواية زمن القلب 2-4
ما تقدم يف املبحثني السالفني خص بالتحليل بناء الوصف من حيث هو وصف واضح مصرح به  
 يف مقاطع معينة سواء يف رواية الطموح أو يف رواية البحث عن الوجه اآلخر ، وقد بينا أنه وصـف                   

يأيت يف ثنايا السرد ، أو يأيت صرحيا يعتمد على صفات أو نعوت أو أحوال أو غريها عن طريق اجلمل                   
االمسية كما رأيناه يف التعريف ، ولكن الوصف ال يتوقف عند حد التصريح ، فهناك الوصف الضمين                 

سواء كان  ) ألقوال  ا( الذي يعتمد على حتليل الناقد القارئ فهو مستنبط بالقوة أو منتقى من احلوار              
خارجيا أو داخليا ، وقد ارتأينا أن تكون رواية زمن القلب ميدانا لتطبيق هذه األشكال الثالثة مـن                  

:  الوصف الضمين وبداية حناول حصر بعض املقاطع اليت يكون الوصف فيها مستنبطا بالقوة ومنـها              
يتبدل رويدا رويدا ، فتمسح منـه       أثناء هذا االزدحام القصري ، حملت وجه أيب املطروح على األرض            "

وجه أكثر إشراقا و أشد شفافية ، وجه أروع حسنا و أبلغ            ...صفاته املميزة ، ويلوح عليه وجه آخر        
بالفعل حتول وجه أيب إىل وجه امرأة       .مجاال كأنه وجه امرأة من نساء األساطري و احلكايات اخلالبة ،            

   .1"ما وجه املرأة املدعوة بالكاهنة خالبة ، وجه سبق أن ختيلته ، وكنت اعتقده دو
بداية هذه األوصاف ليست موجودة يف األب ألنه يتصف بصفات معينة ، وإمنا هي من قبيـل                 

احللم أو أمنية الراوي الطبيب أو جمرد تصور إمكانية من اإلمكانيات أو خيال من اخلياالت التهومييـة        
حقق ، وتتجلى وظيفة هذا النوع من بناء الوصف   فقد أوجدها الطبيب بقوة خياله ، تتحقق وقد ال تت         

يف حماولة إجياد الراوي للبديل عن املأزق الذي وقع فيه وهو محله ملسدس أثناء عملية تفتيش اجلنـود                  
للطابور الذي وجد فيه ، ومن أمثلة هذا الوصف أيضا مشاهد االضطراب و احلركة و الضبابية أثناء                 

ضطرب مشاهد جديدة متحركة ، متداخلة  حتيط بـرأس الكاهنـة            متثلت أمام نظره امل   : " املعارك  
فيالق من احملاربني ميتطون ظهور خيول رشـيقة ، تـرفس األرض           : الشاحب و تكاد أن تطغى عليه       

الناس يندفعون يف سيل عارم حنو هـدف غـري          ...وتثري زوابع التراب ، جثث بشرية عفنة مهروسة         
ني مدمر كأا دمدمة رعد غضوب مكتوم األنفاس  حمبوس          أصوات و أصداء تتعاىل يف طن     ...مضبوط  
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صهيل األحصنة يرتفع بينا مع كل بريق أو وميض يلوح يف اآلفاق مشطرا صفحة السماء               ...احلركة  
 "...1   

ملاذا الوصف املستنبط بالقوة ؟ كل هذه التفاصيل ، التحرك و التداخل يف املشاهد حول الكاهنة 
لتراب ، اجلثث املتناثرة، هو من قبيل األحالم املزعجة اليت ترافق الطبيب طيلـة              احملاربون ، اخليول ، ا    

الرواية ، مث استفاقته على واقع آخر ، ولكنها ليست دون معىن فبناؤها يدل على أن الكاتب أراد أن                   
 يربط املراحل التارخيية بعضها ببعض ، فإذا كانت الكاهنة باألمس قد حاربت احملتل وخسرت احلرب               
فإن احلال بالنسبة لليوم خيتلف و إن كانت الصورتان متشاتني يف املضمون ، وخمتلفتني يف أسـلوب        

  .اجلهاد 
أما الوصف املستقى من احلوار فقد ورد منه ما دار بني أم الكاهنة و أبيها ومدى األنانية الـيت                   

لى ابنها الذي حتملـه يف بطنـها            أبداها الزوج اجتاه زوجته ، فهو يعتين ا ليس حباَ هلا وإمنا خوفا ع             
انك استجبت لطليب ،مرحى ،مرحى ،حاويل      : " و حرصه على أن يكون ذكرا يرث الزعامة من أبيه           

 عزيزيت إن السحر الذي ينبع من حمياك جيب أن يكون مرسوما علـى              –أال تلحقي أي أذى بنفسك      
 ، إن قلبك الطيب احلنون الطـافح        وجه ابين ، إن عينيك اآلسرتني جيب أن ختلي سحرها لعيين ابين           

 مل ترد يف هذا املقطع أوصاف تذكر للوالد ، وإمنا ما ميكـن  2...."باحلياة جيب أن يكون مهدا البين   
أن نالحظه أن هذا األخري وصف زوجته ، ولكن الغرض من ذلك طبعا هو أن الكاتب أراد أن يلمح                   

ليت أنسته زوجته ، كل ما يهمه هو ابنه حىت أنـه            إىل صفة معينة خص ا هذا الزوج وهي األنانية ا         
. جعله ذكرا و مل يرد لفظ األنثى على لسانه أبدا ، هذا النوع من بناء األوصاف يستنبط و ال يقـرأ      

كلما أراها  : " ومن أمثلته أيضا هذا املقطع احلواري بني الزوج و زوجته حول الكاهنة عندما شبت               
  .دية ، شيطان يسكنهاأو أفكر فيها أحس أا غري عا

  . إا مازالت صغرية - 
  . أجل أجل لكنها دوما مع الذكور ال تبارحهم -

                                                 
 103-102 ص ص  السابقاملصدر:   1

 42-41زمن القلب ص ص :  عرعار حممد العايل : 2

Université Sétif2



 

 - 161 - 

  .إا بطبعها متيل إىل كل ما يتصف بشيء من اخلشونة ...إا ال جتد البنات الالئي يناسبنها -
   .1.."لكن عليك أن تعلميها شيئا من هذه الرقة -

خر ، و معىن ذلك أن صفة الرجولة اكتسبتها أو فطرت عليهـا             وجد األب ابنته ميالة حنو اجلنس اآل      
  .منذ كانت صغرية ، فاألمر غري عاد ، وإمنا أراد الكاتب أن يبين ذلك بناء متماسكا 

كان ذهنه يدرس أمورا    : " املقطع اآليت   ) النفسي  ( ومن الوصف املستنبط من احلوار الداخلي       
هي القرية ، اآلن أخذت أتذكر كل شيء و هكذا فـإن            هذه  : أخذ أثناء عمله يكلم نفسه      . أخرى  

تلك الرؤى كانت نبوءة عن هذه الواقعة ، إين ال أكاد أصدق اآلن شيئا من فرط هذه املـصادفات                    
                   2" هل ميكن يل أن أعترب تلك الرؤى وحيا يوحى إيلَ ، أم أن األمر ال يتعدى أضغاث أحالم ؟ 

 من هذا احلديث النفسي هو التأكيد على صدق التراسل الذي حيدث بـني           إن الوصف الذي يستقى   
الطبيب و الكاهنة ، كل ما ختربه به يقع يف حينه ، أخربته بالتوجه إىل القرية اليت رأت فيها فرسـانا                     
يعيثون فسادا ، فإذا األمر قد صح فيما تنبأت به ، رغم أن الراوي يؤكد التنـاقض املوجـود بـني                     

 الـوحي    – احللـم احلقيقـة      – ولكن الواقعة وقعـت      –إذ ال أصدق    : املقطع نفسه   الصفات يف   
  .واألضغاث و لكن األمر صحيح ما تنبأت به الكاهنة قد وقع 
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  :كيفيات بناء الوصف يف رواية زمن القلب 

  كيفيات الوصف       وصف ضمين                              

  
  
  

 -الشخصيات

  األماكن األشياء

   وصف صريح 

وصف مـستقى     وصف بالقوة

من األفعـال و    

يف ( التــصرفات 

  )السرد 

وصف مـستقى   

( من األقـوال    

   )حوار

( وصف الوالـد      
ــف ) 10ص وص

ــام   ــوم أم ق
( معسكر العدو   

  )16ص

االعتقاد بأن وجه   
املرأة هو للكاهنة   

   )12ص ( 

سرعة السيارات  
خارج املعـسكر   

   )23(ص 

حرية زمالئه عليه   
) لى الطبيب   ع( 

) 14(احلوار ص   
)15 (  

وصف الكاهنـة     
  33ص 

صورة املـريض   
املتخيل مث الطيف   

ــشفاف ص  : ال
21/22  

صورة ااهـدين   
املوحية بـالقوة   
أثناء انتـصارهم   

  25ص 

وصــف أنانيــة 
الزوج من خالل   
ــه و  ــة البن حب

 بزوجته  ءاالعتنا
هلذا الغرض   ص     

 :41/42/43  
وصف اللوحـة     

  ا الضبابية اليت رأ
الغابة : الكاهنة  

ــجار – – األش
-56ص  ) احلرب  

57  

وصف املعركـة   
ــتقع  ــيت س ( ال

هجوم األعـداء   
ص ) على القرية   

75  

وصف الكاهنـة     
  34ص 

ــال  ــف ح وص
الكاهنة مستقبال  

  50ص 
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وصف متداخل  
للكاهنة و املكان   

  67ص

ــال  ــف ح وص
الكاهنة و هـي    

  52فتاة ص 

  

ــة  ــم لوح رس
ــن  ــة ع ابتدائي
الكاهنة ، امليـاه    
ــشرايني ،  يف ال
ــيض ،  زالل الب
املساحة اللزجـة   
املسطحة ، جتسد   

لوجه يف صورة   ا
إنسان مث أخـريا    

-97الكاهنة ص   
98  

وصف مـشاهد   
 أثنـاء   باالضطرا

الفرسان : املعارك
اجلثث –اخليول  –
–الــــنريان –

ات ، األصـــو
الضباب ، وجـه    
الشاب الذي ابتلع   
الكاهنة مث استفاقة   

-102الطبيب ص   

103-104   

وصف غطرسـة   
األعداء و تلذذهم   
بالتقتيل و التنكيل   

  70ص 
انفعاالت الطبيب  

رؤية ملا حدث   ( 
يف القرية أثنـاء    

-79 ص) حلمه  
80  
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  : نتائج التحليـــل2-5

   : الطموح  رواية يف*
الطموح رواية تقليدية ، ورد الوصف فيها مؤطرا حلركة األحداث و الشخصيات ، وهـو يف                ) : أ(

ن من قبيل الديكور الذي يهيئ لألحداث و الشخصيات ، و غالبا ما يبقى املعىن قاصرا                غالب األحيا 
  .بدون هذه الصفات أو املؤهالت 

 اقتصر هذا الفصل على دراسة الشخصيات و بعض األشياء و خال من وصف األمـاكن أو                 ) :ب(
  . األفضية ألننا حتدثنا عن هذا املكون الروائي يف دراسة منفردة عن املكان 

 كان الكاتب بارعا يف رسم الشخصيات و خاصة ما تعلق منها بـالتركيز علـى الوصـف                  ):ج(
اخلارجي هلا ومن املالحظ على  أنه كرر أوصاف كل من شخصية طيبة و سعاد عنـدما وصـف                   
مالحمهما و لعل ذلك راجع إىل امليل يف تفصيل املوصوفات عند الروائيني يف الرواية التقليدية خاصـة                 

  .انت رواية شخصية كالطموح و قد ورد ذلك يف مبحث عن الشخصيات إذا ك
  :  البحث عن الوجه اآلخر  روايةيف*

:  تناولنا يف هذه املدونة رصد حركة املوصوفات و عالقاا وكانت املقارنـة بـني أربعـة أمـور                   
  : الشخصيات ، األماكن ، األشياء ، عالقاا ، وقد متخض ذلك عما يلي 

وصفت الشخصيات وصفا داخليا و خارجيا لتأدية الوظيفة التفسريية أي رمزية           : ت  الشخصيا: -أ
دالة على معاين الغرابة كما لدى شخصية الغريب الطيف أو الرجل الغريب أو حىت الفتـاة حمدثـة                  
اهلاتف ، أي أن هذا الوصف هو من قبيل الوصف الذي يؤدي للمعىن أي إرهـاص لـه ، و لـيس       

يسيطر يف بعض األشكال الروائية املعاصرة على جمموع احلكـي          " ن الوصف   العكس وهذا النوع م   
   1" وذلك على حساب السرد و يسمى الوصف اخلالق ألنه يشيد املعىن وحده 

يبدو املكان يف هذه الرواية قليال مقارنة بباقي األبنية ، و قد الحظنا أن الراوي البطل : األماكن :-ب
 كالغرفة مث من خالهلا ما كان عن طريق األحالم و الـرؤى مـن               ركَز على وصف االماكن الضيقة    

                                                 
  80-79بنية النص السردي ص : حلميداين محيد  :  1
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وصف للسماء و األرض الشهب ، وكانت هذه األوصاف معظمها ضبابية هالمية يسودها الغموض              
و تلفها احلرية مث سرعان ما تعود إىل حاهلا الطبيعي و كانت الداللة يف معظمها عن النفس و املشاعر                   

  .نتاب هذه الشخصيات من غياب و ال وعي فيما يسمى التداعي احلر و االضطراب و القلق مع ما ي
قليل أو هو يف حكم القليل ألن هذا الوصف متعلق بسابقه عادة ما يكـون                 :وصف األشياء : -ج

مندجما يف املكان ألن األشياء يف معظمها ديكور للمكان و دالة عليه فمثال وصف األثاث بالبيت لـه                  
  اخل...الكتب ، اخلزانة ،روايات ، قلَة األثاث : وي عالقة دالة بشخصية الرا

فمن ذلك الداللة على ثقافتها و حاجتها أيضا ، ومن هذه األشياء نستقي التاريـــخ و نـستقي                 
  .البيئة و نستدل على الشخصية 

من الطبيعي أن تكون هناك عالقات بني هذه املوصوفات ألا تتجاور و عنها تنشأ               :العالقات  : -د
ظيفة، و قد بينا يف كل موصوف سالف طبيعة هذه العالقات املتجاورة فـإذا وصـف الـراوي                  الو

شخصية األب فألنه متعطش ملالقاا ، وإذا وصف اجلو العام للبيت فتمهيدا لدخوله ،وإذا وصـف                
املرأة ذلك لسيطرة منازع اجلنس ، وإذا وصف الغريب فحبا يف معرفة احلقيقة و التطلع إىل وجهـه                  

  ....تخفي و هكذا امل
  :زمن القلب يف رواية *
و يف هذه الرواية أردنا أن نطَلع على كيفيات الوصف ، ورصدنا معظم املواضيع اليت تدل على هذه                   

  : الطرائق ، وكان لنا أن استنتجتنا 
األول و هو وصف الكاهنة  وإذا :  يف طريقة الوصف الصريح ركز الكاتب على موصوفني اثنني :-أ

مجاهلا ( ا ذلك يف هذه الطريقة و هي الوصف الصريح فإن ذلك يتعلق أساسا بأوصاف خارجية          أوردن
الوصف الـضمين مبختلـف     ( أما باقي األوصاف فقد رصدت يف الطريقة الثانية         ) .وقوا وطلعتها   

أماكن ، أشجار ، ضباب ، ماء ، وعـادة مـا تكـون              : و هو وصف الطبيعة     : ، الثاين   ) أشكاله  
  .ات مقرونة بالكاهنة سواء جمسدة أو هالمية أو ضبابية شفافة املوصوف

هذا الوصف كما بينا يف اجلدول يستقى من األحالم و األماين و املشاريع              :يف الوصف الضمين   :-ب
فهو وصف بالقوة ، إما مستقى من األفعال و التصرفات و السلوكات و األحداث ، أو هو مستقى                  
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تنبط من خالل القراءة ، ال يقدم على طبق جاهز كالطريقـة األوىل             من احلوار، أي أن كل ذلك مس      
  .ولكنه يعتمد على نوع من التمرس أو اخلربة، أي أن ذلك يعتمد على القارئ الناقد و ليس العادي 

فالوصف املستنبط من األحالم يسيطر على معظم مفاصل الرواية ابتداء من صورة املريض إىل الطيف               
أحالم الكاهنة ، رؤى الطبيب و أوصافه إىل آخر الرواية مع أن الراوي يـصر               الشفاف إىل رؤى و     

    .1على أن ذلك ليس حلما و إنما حقيقة
الطبيب خليط  " الراوي  " هذا النوع من البناء يف الوصف له وظيفة معينة و هي حماولة إجياد الكاتب               

الرمز ، وكيف بىن كل ذلـك علـى         عن طريق األحالم الستعادة جمد الكاهنة و كفاحها فهي مبثابة           
  .أساس األحالم ،رغم اعترافه بأن الفاتح العريب قد أطاح برأسها عند البئر 

أما الوصف املستقى من األفعال و التصرفات فقد أبدع فيه من خالل وصف األعداء و غطرسـتهم                 
ني العـرب  وقد كان الكاتب بارعا يف إجياد عالقة بني موصوف و موصوف آخر و هي صورة الفاحت            

   .2بقيادة عقبة 
التدرج إلعطاء صورة متهيدية للروايـة ، وجـر األحـداث           : وأخريا األوصاف املستقاة من احلوار      

نظرا إليثاره ميالد ابن ذكـر      " الراوي  " املستقبلية كوصف أنانية زوج الكاهنة ، كما يرى الكاتب          
ثر الراوي أن يقدم وصفا للكاهنة      وليس أنثى ، و وصف ما ستكون عليه الكاهنة مستقبال و كيف آ            

تتغلب على ظـريف املكـان و الزمـان و تعـرف مـا يف                     " مستقبال اليت يرى هو من خالهلا أا        
   .3" الصدور 

وعلى العموم فإن هذه الدراسة عن هذا املكون أو البناء الروائي توضح لنا أن الوصف بـصفته                 
ال يكون قائم الذات منعزال " اقي املكونات الروائية و كذلك ال ميكن أبدا و يستحيل أن ينفصل عن ب

   .4"و لكنه قائم بفضل عالقته مع شيء آخر ...مستقال ، متمكنا بنفسه 

                                                 
  137-135 ص.زمن القلب ص: عرعار حممد العايل : 1
 129-125-124ص ص : املصدر نفسه : 2
 51-50نفسه ص ص  املصدر:  3
 289-288ص .يف نظرية الرواية ص : مرتاض عبد امللك :  4
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كثريا ما كان الوصف خدمي السرد ، معاونا له ، آخذا بيده ، ال ميكن للراوي يف بعض األحيان                   
ن و مكان معني ، فيلجأ إىل الوصف أن يسرد ، ألن السرد أحداث خالصة تقوم به شخصيات يف زما       

بكل طرقه و تفاصيله لينوب عن السرد و يتحمل املسؤولية عنه ، وليس معىن ذلك أننا عندما نصف                  
هنـاك  : "   عندما نقـول  1"ألسنا نسرد بالوصف " أننا عطلنا مسار السرد كما ورد يف التقنيات ،  

خمة ، تقف ملفوفة يف الضباب األبـيض         األشجار السامقة الض   – أجل غابة    –غابة  ...شيء أخضر   
السماء صافية  ...الشمس مل يلح قرصها بعد من خلف اجلبال ، ضياؤها فقط هو الذي يغمر األرض                

احلرب ، احلرية أرى نفسي على صـهوة جـواد            ...و لكنها زرقاء إا شهباء ، حنن يف هذه الغابة           
  .2"أدهم 

وف معينة حتتاج إليه كاألفضية أو األشـياء  أو  فالوصف مكون روائي يلجأ إليه الكاتب يف ظر    
ذلك اخلطاب الذي ينصب على ما هو جغرايف أو مكاين أو شيء أو مظهري " املظاهر اجلسمانية فهو  

فيزيونومي سواء كان ينصب على الداخل أو اخلارج ، وميكن أن حيصر الوصف يف شـكل دليـل                  
   .3 "مركب ، يف شكل كلمة أو مجلة أو متتالية من اجلمل

فاملتتبع لروايات عرعار يالحظ أن الوصف فيها عبارة عن تأمل متالحق وظيفته خدمة املعىن فيها ال                
مكان فيه للتزيني أو لوقف احلركة الزمانية طاملا أنه منعدم يف السرد يدعمه و يدفع به يف ثنايا الرواية                   

    .  
  
  
  
  
  

                                                 
 301 ص السابقاملرجع : 1

 56زمن القلب ص : عرعار حممد العايل : 2
 06 ص 1989 دار اليسر إفريقيا الشرق الدار البيضاء –وظيفة الوصف يف الرواية : حمفوظ عبد اللطيف : 3
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  : بناء احلوار -3

  : مفهوم احلوار3-1
 دوات القصصية وهو ثالثها بعد السرد و الوصف ، فإذا كان السرد هو حكايـة              احلوار من األ  

األحداث والوصف حكاية احلاالت و السمات ، فإن احلوار هو حكاية األقوال ، يكون يف بعـض                 
القصص كالقصة التارخيية أو السرية الذاتية القصصية حقيقيا ألنه يعتمد على أقـوال قيلـت فعـال                  

ملتخيلة إيهاما بالواقع فقط و نقله عن طريق شخصية ما ، و يعرف احلـوار بأنـه              ويكون يف الرواية ا   
حمادثة بني شخصني و هو مجلة من الكلمات تتبادهلا الشخصيات و يكون ذلك بأسلوب مباشـر                " 

والوصف هو شكل أسلويب خاص يتمثل يف جعل األفكار املسندة إىل            خالفا ملقاطع التحليل أو السرد    
 ومل حيظ احلوار يف القصة باهتمام النقاد كما حظي ذلك يف احلـوار              1"يف شكل أقوال    الشخصيات  

املسرحي منذ أقدم العصور حبكم قدم املسرح ، وهذا يرجع إىل اهتمام النقاد بأحداث القصة علـى                 
أساس أا منحصرة يف األعمال أساسا أو أن احلوار من خصائص املسرح ال من خـصائص القـصة                  

عارف عليه ، ولكن احلقيقة هي أن احلوار حىت و لو كان قليال يف القصة له أمهية إذ جيب                   وهذا أمر مت  
  .شرحه و دراسته وبيان بنائه ومعماره الفين ، كما جيب أيضا نفي بساطته وعدم حاجته إىل الدراسة

احلوار أداة قصصية و حماكاة األقوال الصادرة عن الشخصيات و تتصل مبستويات خمتلفة تساهم              
يف إبراز خصائصها و ما يتصل بعالقة الشخصية بالراوي و هي أن الشخصية تتحرر من سلطة الراوي   
وما يتصل مبستوى اللغة فللراوي لغة معينة و للشخصية لغة أخرى مستقلة عنها و االختالف يـؤدي            

  .إىل اختالف البنية من السرد إىل احلوار 
حيث الزمن أو الدميومة ففي السرد سرعة وإبطـاء  وقد ينسحب ذلك على مستوى إيقاع الرواية من       

  .وحذف و يف الوصف وقفة ومشهد ، ويف احلوار تساوي بني حيز القول و إيراده يف الرواية 
  

                                                 
 212طرائق حتليل القصة ص : دق قسومة الصا: 1
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ومن عالمات احلوار يف القصة من خالل التعبري املباشر الذي يسند إىل الشخـصية القوسـان                     
 ذاته أي األقوال و منها أيضا تغري املتقبل الذي اعتـاد            و نقطتا القول،  أيضا تغري مادة احلوار يف حد         

  .على تقبل اخلرب من الراوي ذي الرؤية اخلاصة ، إىل شخصية ذات رؤى خمتلفة متاما 
وإن كنا قد أوردنا جزءا من الدراسة فيها تتعلق باحلوار من خالل التطرق إىل بنية الـزمن يف                   

قنية املشهد احلواري الذي يتساوى فيه زمن القصة بـزمن          األحداث عندما يلجأ السرد إىل البطء يف ت       
سردها   وقدمنا أمثلة مقتبسة عن احلوار يف املدونات ، غري أن ذلك كما أسلفنا خيص الزمن الروائي                   
و ليس بنية احلوار يف حد ذاته ، لذلك سنعود يف هذه العجالة إىل رصد مواضع احلوار مث بيان عناصره 

رفان و موضوع احلوار ، ووظيفته ودالالته املختلفة على أن يكون هذا الرصـد              اليت يرتكز عليها الط   
أي   ما نراه خيدم احملور فقط بصفة الفتة كظاهرة حوارية يف هذه املدونة أو تلك و بطبيعـة          : جزئيا  

احلال فإنه من الصعب جدا أن نتطرق لكل مواضع احلوار يف الروايات الثالثة و بدال من ذلك نقترح                  
ضع على شكل جداول نعتقدها ختدم العناصر السالفة و استخالص النتائج منها ، مع تغيري يف هذه    موا

  .العناصر اليت قد ترد يف موضع و ال ترد يف موضع آخر ، لذلك اكتفينا مبا هو عام فيها 
  :  بناء احلوار اخلارجــي يف رواية الطموح-3-2

دثت بالفعل أو مل حتدث و حتليلـها ، ويـشكل           يبىن احلوار يف الرواية للتعليق على أحداث ح       
احلوار لبنة أساسية يف اكتشاف الشخصية اليت تنبثق عنه ، عن طريق ترسيم صفاا و معاملها حـىت                     

و لو علمنا أن ذلك من خصائص السرد ، وهذا ما حللناه سابقا يف الوصف املستنبط مـن خـالل                    
حية للحوار و خاصة يف بدايتها ، فعندما تضيق احلياة احلوار  ورواية الطموح حفلت مبقاطع طويلة صر      

خبليفة ليال يلجأ إىل أستاذه اجلامعي و يدور بني الثالثة خليفة و األستاذ و زوجته حـوار طويـل ال                    
مـن  :"ومنه مـايلي     . 61 إىل ص    17نستطيع أن نقتبسه كلَه من الرواية و إمنا ينحصر بني الصفحة            

  حضرتك يا سيدي لو مسحت ؟   
  .آه  امسي خليفة -  
  .قويل له فقط فسيعرفين يف احلال-  
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  .إن األستاذ ليس هنا ...لكن لألسف .بدون شك -  
أعذرين حلظة ، لقد كلمين األستاذ عنك كثريا و كان يف كـل             .سأنري احلجرة   . اجلس يا سيدي     - 

  مرة يذكرك باخلري فكأنك أحد أبنائه
  إن األستاذ رجل طيب كذلك- 
  والدتك ؟كيف حال - 
  ماتت - 
  هل كانت والدتك سعيدة يف حياا ؟- 
لكن على الرغم مـن     ... ال أعرف إن كانت حياا سعيدة أم ال ، فهذا أمر ال ميكن التأكد منه                 - 

كانت امـرأة دون طمـوح      ...ذلك أستطيع أن أقول شيئا واحدا ، هو أن أمي كانت تعيش أيامها              
  1" ال يهمها من هذا العامل شيء...

ذا املقطع احلواري هو مبثابة العتبة اليت البد من اجتيازها ، عتبة التعرف على شخصية خليفـة          ه
إن ما ميكن قوله بالنسبة للحوار يف هذه الرواية يتبع متاما ظل الشخـصية              .و لكن ذلك يبقى ناقصا      

حواري نتعـرف   الرئيسية شخصية خليفة النامية اليت ال تكتمل إال باكتمال الرواية ، ففي كل مقطع               
على جزء من هذه الشخصية و خاصة ما تعلق بالقضايا اإليديولوجية و الفكرية و الوجودية و الثقافية        
ولذلك سنحاول أن نقتطع حمطات قصرية جدا من احلوار املتعلق ذه القضايا سواء على لسان خليفة                

  :فقط أو على لسان الطرف الثاين من احلوار و هو املتلقي منه
ا أستاذ ، إن أمر احلضارات ال يهمين ، كما أن أمر األمم ال يهمين ، فاتمعـات بالنـسبة يل       ي " -

ليست سوى ظواهر غري ثابتة ، رجراجة ، حلركات و عمليات داخلية أصيلة ال نشاهدها بـصورة                 
 الـيت  فجميع الطرق...دقيقة ، ومنبع هذه احلركة اخلالقة هو الفرد بكيانه اخلاص و بوحدته املستقلة             

 و قولـه يف شـأن       2..."بنيت عليها تلك احلضارات إمنا ينبعث من أفراد معينني ، من أفراد قالئل              
  :األنبياء و الرسل بعدما سأله أستاذه هل هم مصلحون أم جناة ؟ 

                                                 
 21-20-19-18الطموح ص ص : عرعار حممد العايل  : 1
  34-33املصدر نفسه ص ص :  2
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هـم جنـاة ألـم      ... هم جناة و مصلحون يف نفس الوقت ، أو هم ال جناة و ال مصلحون              " -
و هم مصلحون ألم باملقارنـة مـع        ...نسانية قصد توسيع عاملهم اخلاص      يتطاولون على العوامل اإل   

أساليب توسع عوامل أفراد آخرين مثل الـسادة و القـادة يتبعـون أحـسن الطـرق إىل اإلقنـاع                          
   .1" و السلب 

  : ومن آرائه يف احلياة و املوت قوله 
تقنة و مضبوطة إلبقاء التوازن و االنـسجام        أرى أن املوت عبارة عن عملية هدم حتدث بطريقة م         " -

يف هذا الكون ، هلذا فاملوت عملية ال ائية ، هي ال تتمثل يف اإلنسان فقط و إمنا تتمثل يف كل مـا                       
  ما احلكمة يف ذلك ؟: رجع األستاذ يسأل من جديد دون كلل . يكون هذا الكون

إذن فحتمية املوت أمر    –لى االستمرارية    لوضع حد لتعارض عوامل مع عوامل أخرى و للمحافظة ع          - 
   .2"  هي حتمية ، ما دمنا حتت رمحة الزمان و املكان أي ما دمنا جممدين -ال نقاش فيه؟

و هكذا يستمر هذا احلوار الطويل بني الثالثة و يأخذ فيه خليفة احليـز األكـرب ، فيفقـد كالمـه                     
رية ليقترب من املاهية الـسردية، ولـذلك فـإن    استقالليته الطبيعية و خيرج عن وظيفته القولية احلوا  

املالحظة على هذا النوع من البناء أي احلوار كبنية أساسية يف الرواية كان هدفا يف حـد ذاتـه أي                    
إلبراز قدرات الكاتب يف هذه األمور ، وعندما حيس أي قارئ أو ناقد بأن األمر موجه من طرفه ، ال        

 مهما فاقه   –عها ، وإال ما معىن أن يسأل األستاذ طالبا لديه           يترك الشخصية تتكلم على سجيتها و طب      
عن احلكمة من املوت  وعن رأيه يف العامل اآلخر ، وخليفة جييب عن هذه األسئلة إىل حـد                   –ذكاء  

ينبهر األستاذ من آرائه و يصدقها دون تعليق ؟ إذن األمر ال يتعدى إبراز قدرات الكاتـب الثقافيـة                       
هي يف األساس و ظيفة خارجية تزيينية بالدرجة األوىل، مث تأيت الوظيفة الداللية يف املرتبة و املعرفية ، و

  .الثانية و نعين ا الوظيفة األيديولوجية 
ومن بني املقاطع اليت حفلت باحلوار ما دار بني األستاذ اجلامعي و طلبته يف إحدى مدرجات اجلامعة                 

  تفضلي يا أختاه تفضلي " :حول قضايا اإلدارة و التدريس و منه 

                                                 
 36 ص  السابقاملصدر:  1
  45 44 ص  ص نفسهاملصدر : 2
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  ليس هناك مانع :  قال خليفة –
  هل هناك أحد مل يثبت امسه يف هذه القائمة ؟ امسك من فضلك يا أختاه...  اآلن سأشرع يف املناداة–
   طيبة–
   هل لديك بيان من اإلدارة ؟ جيدر بنا اآلن و قد انتهينا من أمر املناداة أن ندخل يف املوضوع–
  تاذ بالفعل يا أس–
 أيها اإلخوة األعزاء ، قبل أن أكلمكم عن املوضوع الذي قررت أن أكلمكم فيه ، أود أن ختربوين                   –

بالدروس اليت درستموها مع أستاذكم ، ألنكم كما تعرفون جيب أن أكون على علم باملقدار الـذي                 
با لدرجة جتعـل  وكما ترون فإن الربنامج املقرر هلذه السنة ليس صع...درستموه من جمموع الربنامج  

أيها اإلخوة األعزاء كما قلت لكم ، فإن سبب         ...بعضكم يفكر يوما يف مغادرة رحاب علم القانون         
أنا أعرف أن لكل . وجودي هنا هو اإلجابة على األسئلة اليت ال جتدون هلا أجوبة مقنعة مع أستاذكم               

أعلمكم أين عملت معيدا ملـدة   ...طالب أسئلة ال ميكن أن جيد هلا عند أستاذه األجوبة الشافية عليها  
أربع سنوات استطعت أن أتفهم الطلبة و استطعت أن أسرب أغوار أنفسهم و أفهم السؤال قبـل أن                  

  ال يتوقف احلوار عند هذا احلد ، وإمنا تتدخل أطراف أخـرى مـشاركة                  1..."خيرج من أفواههم    
يفة و الضابط يف السجن كما هو مبني        مثل ما دار بني خليفة و سعاد حول تأليفه للكتاب و بني خل            

  .يف اجلدول املرفق ببناء احلوار اخلارجي يف رواية الطموح 
وقد كان حوار األستاذ و طيبة مثال كطرفني حوارا مقتضبا من طرف األستاذ ، مشوبا بكـثري                 

من السخرية حىت يبني الكاتب مدى تفاوت أطراف احلوار من حيث األسـلوب و اللغـة عمومـا                    
 أخذ خليفة نصيبا وافرا من اإلعجاب بأفكاره ، وأخذ األستاذ اجلامعي مثال نصيبا من التهكم                 حيث

  .  و اهلراء والسخرية إمعانا يف إذالله و إهانته
  

                                                 
 147-142 ص ص املصدر السابق:  1
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              جدول يوضح بناء احلوار اخلارجــــي يف رواية الطموح  

      العناصر

  املشاهد

أسلوب   كم احلوار  موضعه من املقطع  ضوعجمال املو  املوضوع  املخاطب   املخاطب 

  احلوار

وظيفته و 

  داللته

املشهد األول 
 إىل 17من ص

61  

األستاذ   خليفة
  وزوجته

  الدراسة
  احلب 
  الزواج

  العبقرية
   املوت-الوالدة

  احلياة

غلبة حوار   بداية الرواية  الوجودية 
خليفة على 

  حماوريه
  

أسلوب خليفة 
واضح يف 

مفرداته غامض 
يف أفكاره 

أسلوب 
حماوريه منطقي 

  حمدود

إبراز قدرات 
الكاتب الثقافية و 

املعرفية و هي 
وظيفة خارجية ، 

ومن دالالته 
ضرورة اإلقناع 

  ةاأليديولوجي
املشهد الثاين 

إىل 142من ص 
182  

األستاذ 
  وخليفة 

الدراسة اخلربة   
األفواج تأليفه 

  للكتاب

  اجلامعة
 االنسان سيد 

  الكون

ار األستاذ حو  يف منتصف الرواية 
  .مقتضب

 طول حوار 
  .خليفة

وظيفة اإلحتقار    
وأن ال جدوى 

للجامعة، أسلوب 
احلوار إلبداء 
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آراء و أفكار و 
أيديولوجية 

خليفة كشخصية 
  حمورية

املشهد الثالث 
إىل 392من ص 
399  

شرعية الثورة يف   سبب سجنه   خليفة  الضابط
  نظر خليفة

تساوي يف احلوار   آخر الرواية
  نيبني الطرف

بدأ واقعيا 
هادئا مث بدأ 

يتدرج حبيث 
زادت حدته 

من طرف 
  الضابط

إظهار قدرة 
البطل على 

اإلقناع بفكرة 
الثورة و 

  األيديولوجية 
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  :  حتليل النماذج

  )61 إىل 17منوذج املشهد األول ص ( بناء احلوار يف املشهد الواحد 
، وهذا ألن املوضوع كـان      ) خليفة  ( نالحظ أن القسط األوفر من احلوار كان من نصيب البطل           * 

يدور عن قضايا هلا عالقة باملعتقد أو اإليديولوجية اليت كان يؤمن ا ، وكانت أغلب األقوال حول                 
  ...احلب و الزواج ، تكوين اتمعات ، دور األنبياء و الرسل ، تكوين احلضارات 

 صفحة يف بداية الرواية ، وإذا تساءلنا عـن          44قد متوضع هذا املشهد احلواري املكون من حوايل         ل* 
سر هذا البناء ، وجدنا أن الكاتب أراد أن يقدم لنا صورة عن بطله يف أفكاره و ثقافته و معارفه منذ                     

  .  البداية حىت جند له األعذار فيما يتبع ذلك من الرواية 
 من خالل قراءتنا هلذا املشهد احلواري الطويل أن بناءه كان مرتكزا يف معظمـه               لقد لفت انتباهنا  * 

على خليفة و ليس بالتناوب ، وإمنا يقول شيئا معينا مث يردفه بقول آخر دون أن تتـدخل شخـصية                  
أخرى  ويطول احلوار على لسان خليفة ، حىت لكأنه يصبح درسا تعليميا ، ومن العالمات البـارزة                  

اتب أراد أن يربز دور بطله أن زوجة األستاذ مثال رمسها الراوي و كأا تلميـذ يرفـع                   الك أنعلى  
  .أصبعه مطالبا أمام خليفة و هذا توجيه مباشر من الكاتب 

من وظائف احلوار يف هذا املشهد أن الكاتب أبرز وظيفة خارجية حنس ا و هي بيان مدى ثقافته                  * 
  .لتارخيية وغريها وقدرته اللغوية و إبراز املعلومات ا

كانت النتائج السالفة يف بناء احلوار أفقيا أما النتائج عموديا فإننا نالحظ على سـبيل املثـال أن                  * 
املخاطب كان خليفة بال منازع ، ومل يكن األستاذ مثال أو الضابط إالَ أدوات جعلها الكاتب خادمة                 

 املخاطب فإن هيمنة هذا الطرف تكاد تكـون  للشخصية الرئيسية ، فإذا انتقلنا مثال إىل الطرف الثاين    
حمدودة إذا ما قيست مبا يقوله خليفة ، ويف عمود املوضوع تطغى مواضيع الفكر و الوجود و التاريخ                  
أي الناحية الثقافية عموما عليه و إالّ ما دخل الضابط العسكري الذي له مهمة حمددة هي االستنطاق                 

  .اخل...ألعذار؟ يف جمال التاريخ و الشعب و إجياد ا
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يف : أما يف جمال بناء احلوار و توزيعه على الرواية كلها ، كنا قد اقتطعنا مواضع ثالثة يف الرواية  
 وليس هذا هـو كـل       – و يف ايتها ، أما ملاذا هذا البناء بالضبط           – تقريبا   –بدايتها و يف وسطها     

كاتب تقدمي صورة أو إذا شئنا وصفا معنويـا           ؟ فإن اإلجابة أن االقتطاع األول حاول فيه ال        -احلوار  
أمـا يف  .و فكريا عن بطله من خالل املناقشات الطويلة العريضة اليت يتفوق فيها الطالب على أستاذه           

وسط الرواية ، فإن الكاتب حياول من خالل بنائه للحوار الذي دار بني بطله و شخصية طيبة أن يربز          
ن سيد الكون ، والعنوان يف حد ذاته ينطبق على الرواية اليت ترتكـز  تأليفه لكتاب كان بعنوان اإلنسا  

فيربز نظرة خليفة إىل    : أما االقتطاع األخري    ...على اجلانب األيديولوجي ، املنازع الفردية ، العبقرية         
نالحظ التركيز على الفرد و ليس اجلماعة ، مث إن هذا البنـاء             . شرعيتها ،إسهام الفرد فيها     : الثورة  

اخلروج من ازرة وهروبه مع سعاد اليت لقيت حتفها ، األم : احلواري كان لغرض بيان سجن خليفة 
اليت لقيت نفس املصري ، إضافة إىل حوار خليفة الذي يبدو رقيقا ينم عن خضوع تام إذا ما كان مع                    

       و احتقـارا  أمه ، وهادئا رزينا مع حماوريه ، وأن الكاتب يسند بعض األقوال اليت متتلئ سخرية              
عندما يسند الدور احلواري لألستاذ يف اجلامعة و الذي يبدو غبيا يتضاحك عليه الطلبة       و تتهكم          

  .و هكذا ....منه طيبة 
و أخريا ، وبتدبر بنية احلوار مقارنة بالبنيات املشكلة للرواية ككل ، وقياسا على هذه األدوات                 

 كافة فصول الرواية و أقسامها ، وهذا لدالالت معينـة منـها أن              جند أن بناء احلوار كان مبثوثا يف      
األحداث تؤدي إىل قدح هذه األقوال ، اليت تستنبط منها األفكار أو تتحدد من خالهلا املواقف هـذا   
باإلضافة إىل أن بنية احلوار يف حد ذاا تكاد تكون مساوية للسرد يف هذه الرواية إىل حد تبلغ فيـه                    

  .اجلدول املقترح) املشهد الثاين مثال .( عض املشاهد الذروة يف ب
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      Le monologue: بناء احلوار الباطنـي يف رواية زمن القلب -3-3

عمدنا يف هذا احملور إىل ربط احلوار الباطين و تقنيات جتسيد بعـض الـشفافيات الداخليـة                 
، ألما يشتركان يف    ) يف رواية الطموح     احلوار( للشخصيات باحلوار الذي أوردناه يف احملور السابق        

حمتوى واحد  وهو املادة القولية ، فكالمها قول ، فإن كان األول قوال بني طرفني فأكثر ،فإن هـذا                    
النوع حوار فردي متعلق بالنفس ، ومنه احلوار الباطين و الباطين غري املباشـر و القـص النفـسي                    

و قد اختلفت حوله املصطلحات فقد أطلق عليه مهفـري          . وسنركز يف حبثنا هذا على احلوار الباطين        
R.Humphrey               ا جنيت فقد أطلق عليـهاخلطـاب  "   ما ترمجته احلوار األحادي الداخلي املباشر أم

  .Le discours rapporté " 1" املنقول    

فس  وقد ارتبط معىن احلوار الباطين املباشر بعدة مؤثرات و ظروف لعل من أمهها تطور علم الن               
و تطبيقاته النظرية و العملية ، وجتاوب األدب معها من جهة ثانية ، واستحداث طـرق و تيـارات                   
جديدة يف األدب القصصي من جهة ثالثة ، خاصة فيما مسي بتيار الوعي يف الرواية اجلديـدة الـيت                   

     ظهرت يف األدب الفرنسي على يد كل من ميشال بوتور و نتـايل صـاروت و أالن روب غريبـه                     
  .و غريهم كثري 

خطاب مل ينطق و ال سامع له ، به تعبر الشخصية عن أشد أفكارها              " و قد عرفه أحدهم بأنه      
خفاء وعن أقرا إىل الالوعي، وذلك قبل أن يدركها تنظيم منطقي ، يف احلالة اليت ظهـرت عليهـا              

علـى حنـو مـوح بالعفويـة             إىل أدىن مكوناا     – تركيبا   –و ذلك بواسطة مجل مباشرة اختزلت       
   .2"املطلقة 

و على هذا األساس يبىن احلوار الباطين بأساليب و طرائق خمتلفة ميكن للشخصية أن ختاطـب                
ذاا احلاضرة أو ذاا الغائبة املاضية ، أو ذاا بصوت مسموع ، وإىل شخصية حقيقيـة حاضـرة                        

  .ء مثال ، فتكتفي باحلديث داخليا و لكن مانعاما مينعها من التوجه إليها كاحليا

                                                 
 254طرائق حتليل القصة ص : مهفري وجنيت نقال عن قسومة الصادق : 1
2 :Dujardin .edouard: Le monologue intérieur libre . ed Messein . Paris.1931. p: 59          
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 زمـن   –و نظرا لطول املدونة و اتساعها ، فإننا اكتفينا بدراسة احلوار الباطين املباشر يف رواية                
وتتبعنا مواضعه عربها مركزين على حماور معينة نراها حتقق كيفية احلوار البـاطين املباشـر               –القلب  

وضوعه و أهم مساته ، مع مالحظة بسيطة و هي أنا كنا كطرفيه و إن كان الطرف الثاين متخيال ، وم        
نأمل أن نردف احلوار الباطين املباشر بنظريه و هو احلوار الباطين غري املباشر أي صـوت الشخـصية        
معدال بصوت الراوي  ولكن ضخامة العمل كفَتنا عن ذلك و قد أوردنا جدوال حمددا حملـاور بنـاء       

ه بنماذج مقتطعة عن مواضعه ، مث ختمنا بتحليل هذه النماذج بناء على             احلوار الباطين املباشر و أردفنا    
احملاور الواردة يف اجلدول املقترح كظروف احلوار يف النص ، وموضوعه و أهم مسات هذا النوع من                 

  .احلوار يف املستويني العمودي واألفقي 
ك املكان و يف ذلـك      ومن أمثلته يف بداية الرواية يتساءل الطبيب عن سر حضور والده يف ذل            

و بعد أن فشلت يف حتليل تلك املوهبة ، حافظت على الصمت معانـدا               : " الظرف بالذات ، قائال     
 فمن عالمـات    1"ماذا جاء يفعل هنا ؟ الشك أنه كان يتبعين دون أن أدري             : وأنا أقول يف داخلي     

كن ال جيب أن نفهم من ذلك       و أنا أقول يف داخلي ، و ل       : بناء احلوار الداخلي قول الراوي الطبيب       
أن احلوار الداخلي يف كل احلاالت يعتمد على ذلك ، وإمنَا يعرف من خالل السياق سواء كان ذلك                  
سردا أو وصفا ، فهو خياطب ذاته و الدليل على ذلك أنه مل يوجه خطابه إىل شخصية معينة حىت و لو 

 يتخلل احلوار الباطين شخصية الراوي      ويف أواخر الرواية على مدى صفحات ،      . امتنعت عن اإلجابة    
اآلن ...هذه هي القريـة     :" كحديثه عن صدق الرؤيا اليت رآها عن احتراق القرية قائال           ) الطبيب  ( 

إين ال أكاد أصدق    ..أخذت أتذكر كل شيء  وهكذا فإن تلك الرؤى كانت نبوءة عن هذه الواقعة               
أعترب تلك الرؤى وحيـا إيلَ ، أم أن األمـر ال   اآلن شيئا من فرط هذه املصادفات ، هل ميكن يل أن          

 يتضح من خالل بناء هـذا املقطـع         2" يتعدى أضغاث أحالم ، وقع أن تشات الرؤى مع الواقع ؟          
احلواري أن من أهم مساته ، التذبذب و الشك مث بعد ذلك اليقني حينما يتضح األمر أن هذه القرية مبا 

  .القرية اليت وصفتها له الكاهنة يف حلمه حدث فيها من تقتيل و تنكيل هي نفسها 

                                                 
 11زمن القلب ص : عرعار حممد العايل : 1
 92املصدر نفسه ص : 2
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و من املقاطع اليت جينح فيها احلوار الباطين إىل اخلواطر و التأمالت و الشطحات الصوفية قـول            
فربط بينه و هو يتمشى بآلية ، مبسوط األعماق ، منشرح  ...امتد خياله إىل أبعد من ذلك       : "الراوي  

دفع هـذا   ... ، منشورا ككتاب مفتوح ، مساملا ، مغريا          الصدر ، وبني العامل الذي يكتنف أسراره      
( نادرا جدا ما أحس بنفسي يف مثل هذا الوضع املريح فنحن دوما منقبـضني               : " الطبيب إىل التأمل    

منتلئ يوما فيوما ، وال جند قوة على اإلخالء إىل أن حتني الفرصة فنشعر مبثل ما أشعر به اآلن                   ) هكذا
 جدا و معظمها ال يستطيع استغالهلا ، فنبقى منتلئ منتلـئ إىل أن ننفجـر                لكن هذه الفرص قليلة   ...

هلذا فلرمبا كان السبب األول و املباشر يف املوت هو االمتالء املستمر الذي ال يتخلله إفراغ                ..فنموت  
فاتمعات تتألف تتكـون و  ...وهكذا ميكن تفسري املوت باالمتالء الذي ال يعقبه إخالء مناسب       ...

و احلـضارات نفـسها ختـضع لـنفس     ...لئ        و تتوسع إىل أن حيني أوان اإلفراغ فتتحطم      متت
  1"القانون

 خيتلط عليه األمر ، هل هو هنا سرد أم حوار ؟ صعب             – نسبيا   –إن املتأمل هلذا املقطع الطويل      
 أول املقطـع    جدا أن نقتنع بإجابة فاملشكَالت الثالثة حيتويها املقطع ، ولكن البد مـن العـودة إىل               

:    ملالحظة كيفية البناء حىت نقتنع بأنه من احلوار الباطين و ليس غريه ، ألن من عالمات ذلك قولـه                    
تشعب ذهن الطبيب يف هذه التـأمالت و قـال          : " و يف آخره قال     " دفع هذا الطبيب إىل التأمل      " 

 وبعد ذلك يف الصفحة املوالية    2" علي أن ال أبتعد كثريا ، فلرمبا احتاج أحد إيل           : حيدث نفسه بوعي    
( املباشرة يف حوارات منقطعة ملخصة و مكثفة يشوا التردد و الغموض حول حقيقة صورة املـرأة                 

: و اليت كان رآها على صفحة املاء يف البئر ليال عندما كان يتجول منفردا يقول                ) اليت تسكن البحار    
  أتعكس املياه وجهي مبثل هذا الوضوح ؟ 

  .إا املرأة اليت تسكن البحار.. إن..ليس وجهي  هذا -
   املرأة اليت رأيتها أخريا – 
   ال ميكن أن أصدق هذا – 

                                                 
 94-93املصدر السابق ص ص  : 1
 95املصدر نفسه ص : 2
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  . املرأة اليت تسكن البحار ؟– 
 كلها أسئلة قد تتحول إىل حوار خارجي مباشر يف ما يلي من الرواية مع الطرف الثاين الـذي              

رواية و هذه املرة مع شخصية الكاهنة اليت تتخيل هاتفا          ويف آخر ال  .يتغري من امرأة غامضة إىل الكاهنة     
معينا يدفعها إىل احلث على مطالبة حقها الشرعي يف مترير مقاليد الزعامة و احلكم وراثة عن أبيهـا                  

  : يف يوم دق صدري معلنا : الذي يترك ذكرا خيلفه قائلة 
  . ا عليك أن تطليب من أبيك أن ميرر لك مقاليد الزعامة بنفسه علن-
  . لكين لست بعد أهال هلذا األمر –
و بذلك سيسمع بك كل من هـب           ..وسيجهر بك أمام املأل     ..سيقبل  .. عليك أن تشرعي فورا      -

  و دب  
  . لشروط و أحكام قاسية  سيخضعونين– 
  . أنت فوقها مجيعا- 
  . إننا على أبواب حرب– 

  . سيكون النصر حليفك –
   .1..." احلرب و رجايل من ورائي إين أهاب أن أقحم نفسي يف جلج –

البد و أنه اتضح من خالل تناوب شخصيتني على احلوار الكاهنة و اهلـاتف ميـزة احلـوار                  
.     اخلارجي ، ولكن البد أن نتصور أن الكاهنة ختاطب نفسها فقط و ال وجود لشخـصية أخـرى                   

ينـا علـى إعـالن زعامتـها                  هذا ألا انقسمت على نفسها النشغاهلا ذه الوساوس اليت حتثها ح          
و تكبتها أحيانا أخرى عن ذلك ، وحنن إذ نسوق هذا النموذج لكي نتأكد أن احلوار الباطين يرتكز                  
على مثل هذا التداعي احلر لنفس الشخصية فتخاطب موجودا حىت ولو كان حقيقيا و لكن ذلك يف                 

  .احلقيقة غري موجه إليه بالضبط

                                                 
 123-122املصدر السابق ص ص : 1
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  .زمن القلب : وار الباطين املباشر يف رواية جدول يوضح بناء احل  

               احملاور

   املقاطع 

ظروف احلوار الباطين 

  يف النص

الذات اليت تعيش 

  احلوار الباطين

موضوع احلوار 

  الباطين

الزمن الذي 

  حييل عليه احلوار

أهم مسات   املخاطب 

  احلوار الباطين

  11ص 
تشكل وجه والد الطبيب 

  لتفتيشأثناء عملية ا
  الطبيب

تساؤل عن سر 
  حضور الوالد

  الزمن احلاضر
كأنه خياطب ذاتا 

  أخرى
 تقطع –الشك 

  احلوار

  الطبيب  الوقوف يف طابور التفتيش  14ص
عزمه على الصمود و 
التجلد و عدم إبداء 

  اخلوف
  ذاته  الزمن احلاضر

 تقطع –الشك 
  احلوار

  92ص
صدق الرؤيا اليت رآها عن 

  احتراق القرية 
  بالطبي

حتول الرؤية يف احللم 
  إىل واقع جمسد

  اليقني بعد الشك  هو ذاته  الزمن احلاضر

  95-94-93ص
انشراحه و سريه ليال جعله 

  يسرح بباله
  الطبيب

 تراكمات احلياة البد
أن جتد منفذا تتنفس 
من خالله شخصية 
اإلنسان حىت يصل 

  ، حنن ، همذاته  الزمن املستقبل

–اإلدراك التام 
شطحات صوفية 

عن طريق تأمالت 
  و أفكار
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األمر إىل املوت و هو 
  امتالء دون إفراغ

  107ص
سؤال القائد عن حال 

  الطبيب
  الطبيب

على الرغم من حتقق 
هذه الرؤى إال أن 

الطبيب ال يعرف هلا 
  تفسريا

  ذاته  الزمن احلاضر
تداعي باطن 

الشخصية إىل فتاة 
  القسم

  98-97-96ص
جبانب البئر و رؤيته لصورة 

  ةالكاهن
  الطبيب

كيفية انعكاس صورة 
القمر على سطح املاء 
، ظهور وجه امرأة ، 

تبين الكاهنة املرأة 
  اليت تسكن البحار

  ذاته  الزمن احلاضر
– عاالنقطا

التلخيص التكثيف 
  التردد- التكرار –

  122ص

عدم قدرة والد الكاهنة على 
اإلجناب دفع زوجته إىل 

  االنقسام على نفسها
  الكاهنة

يد الزعامة مترير مقال
و احلكم للكاهنة من 

  طرف أبيها
  الزمن املستقبل

مرة الكاهنة و مرة 
  اهلاتف الداخلي

 - القوة-الصالبة
فخامة و جزالة 
  التعبري احلواري
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  . حتليل النماذج يف احلوار الباطين املباشر 3-4  

  :فقي يف املستوى األ
 أن Monologue  يقتضي أسلوب احلوار الباطين املباشر كما هو معروف من األصل اإلغريقـي  * 

يكون اخلطاب مقتصرا على طرف واحد ، و لكن أيضا من املعروف أن التواصل البد أن يتم بـني                   
 طرفني وهذا ما يتحقق يف هذا النوع رغم أحاديته ، فالشخصية يف هواجسها ختاطب نفسها ، حىت                

ولو كان ذلك بصوت مسموع ، فإن ذلك ال خيرج عن نطاقها ، وهذا ما يتحقق يف رواية زمـن                    
من أن هناك هاتفا يهتف   )املثال األخري يف اجلدول     ( القلب ،فالطبيب خياطب نفسه ، وحالة الكاهنة        

  .هلا ، ال خيرج عن ختيل الذات الثانية أو األنا الثانية و هي الكاهنة نفسها 
كثـرة  : رق بناء احلوار الباطين املباشر اليت جلأ إليها الكاتب على لـسان شخـصياته               من أهم ط  *

الشكوك  وعدم االستقرار على رأي معني إال بعد ألي ، و االنقطاع األسلويب يف اجلمل ، التردد ،                   
  ...اليقني يف بعض املقاطع ، التداعي احلر ، اهلواجس 

 عالقات و ظروف مترابطة يؤثر فيها احلوار الداخلي ، ألن           بين احلوار يف هذه الرواية على أساس      *  
هذه األقوال قد تكون وسيلة إىل جتاوز هذه احلالة االستنباطية و بذلك يكون ذا عالقة بشخصيات                
أخرى ومواقف و رؤى و أحاسيس ، أماَ يف جمال الظروف ،فإن لكل حوار باطين قادح أي سبب                  

 فيما خيص املريض ، فذلك ألن القائد طلـب تقـدير حالتـه                      يشعل فتيله  فإذا حاور الطبيب ذاته      
  .و سؤاله عن سر حضور أبيه ، كان بسبب ظروف التفتيش 

  :يف املستوى العمودي 
بالنسبة حملور الظروف القادحة للحوار نرى أا بنيت على أساس من اخلياالت و أحالم اليقظـة                * 

د أمام أعينها يقظة ، وهنا تبـدأ يف حمـاورة نفـسها                فمثال جعل الكاتب شخصية البطل ترى الوال      
وهكذا األمر يف رؤيتها للقرية اليت حتترق ، ومل جند من عذر له إال أنه يتصور مثل هذه احلاالت اليت                    

  . أراد أن ينسبها للكاهنة اليت تتطلع على الغيبيات، على ظريف الزمان و املكان كما جاء يف الرواية 
، فإن الشخصية ال تتحدث إالَ عـن الـزمن        ) من خالل احلوار    (  الناحية التطبيقية    أما الزمن من  * 

احلاضر الذي حتيل عليه ، رغم أن احلوار الداخلي يتيح تالعبا كبريا باألزمنة ماضـيا و حاضـرا و                   
  .مستقبال 
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 ومبثوثة يف ثنايـا     أثناء تتبعنا ألثر احلوار الباطين خالل املقاطع اليت أوردنا، وجدناها تقريبا قليلة،           * 
الرواية  واليت مل تتعد يف الغالب الصفحة الواحدة و الصفحتني ، وأما ماعدا ذلك فهو عبارة عـن                   
أحالم سواء كانت يقظة أو منام ، وقد بالغ الكاتب يف ذلك و محل شخصية الطبيب الكثري منها ،                   

ة واعية بباطنها و قادرة علـى       وهذا األمر يلتبس باحلوار الباطين ، الذي يقتضي أن تكون الشخصي          
نقل مادة احلوار القولية  وهذا ماال يتيسر عن طريق احللم الذي هو عبارة عن ال وعي ، والذي منه                    

هذه األقوال كانت قد وجدت يف شخص الراوي الطبيب متنفسا أثنـاء نومـه ،               ...أيضا اإلغماء   
 و هي الكاهنة أو إىل القص النفـسي  ويعمد أثناء ذلك إىل احلوار العادي بينه و بني شخصية أخرى       

  .ية أخرى من قضايا بناء األقوال الذي يستطيع نقل هذه احلاالت ، وتلك قض
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  :خامتـــة
وبعد ، فإن هذه الدراسة هي جمرد حماولة حتليلية ألعمال الكاتب حممد العايل عرعار  وليست                

ري نظري ، فقد ركزنا يف هذه املقاربة النقدية علـى          تأكيدا لفرض أحكام نقدية أو إبرازا لبذخ فك       
كيفية بناء   و تركيب العناصر و األجزاء  أو املكونات و اللبنات األساسية للعامل الروائي لنصوص                  

  .عرعار املدروسة 
و قد استتبع ذلك االحتكام و االرتكاز على املنهج البنائي الذي اقتضى منا عنـاء كـثريا يف                  

هو مضمون باملعىن املعروف سواء تعلق األمر مبا هو إيديولوجي أو واقعي أو تارخيي              استبعاد كل ما    
وال شك أن ذلك ال خيول لنا أن جنرد املدونات من هذا املضمون جتريدا كليا ، وإمنا عمدنا إليه                   ...

  .كلَما دعتنا الضرورة املنهجية لربطه بالشكل أي البنية 
 يفسر مضمون الرواية و يربر تصرفات الكاتب على لـسان           فإذا كان النقد القدمي أو احلديث     

شخصياته أي يدرس ما تقوله الرواية ، فإن التحليل البنائي جينح إىل معرفة هذه الكيفية اليت تقول ا           
الرواية ، أي كيف تقول من خالل العناصر الشكلية اليت من خالهلا تربز املضامني ، ولـيس معـىن      

هذه العناصر أنه فككها إىل وحدات و أجزاء ، وإمنا ينظر           ) النقد  ( لبنائي  ذلك إذا تناول التحليل ا    
إىل العمل الروائي ككل متكامل ال ينبغي الفصل بني مكوناته ،وال النظر على أنه نشاز بني الشكل                      

ي و املضمون ، ألن احلدث يف حد ذاته يكون املضمون ، وهو أحد العناصر املكونة للبنية الروائية فه  
جمتمعة تؤدي يف النهاية إىل البنية الكربى وهي الرواية ، وتبعا لذلك فإننا تناولنا بالدراســـة و                 
التحليل كالَ من الزمن و املكان و الشخصـيات و التقـنيات السرديــة و اللغة الوصفــية و                

سة الـشكلية و    احلـوار ، هذه املكونات اليت تعد أسس البناء يف شعرية الرواية احلديثة صلب الدرا             
  :البنائـية ، وكنا يف ختام هذه الدراسة قد توصلنا إىل بعض ما نعتقد أا نتائج 

ففي الفصل األول اطلعنا على الرواية العربية يف اجلزائر و اليت ال ختتلف عـن مثيالـا يف                  * 
ــري تبدأ منه   األدب العريب وأن الرواية املكتوبة بالفرنسية مل تكن أيضا مبعزل عن الواقـع اجلزائ            

  .و تنتهي إليه  وقد أردفنا الفصل األول التمهيدي بثالثة فصول تعترب صلب هذا التحليل 
و هكذا فإن الفصل الثاين الذي تناول الشخصيات قدمنا له مبفاهيم تركز على التقنيات املتعلقـة                * 

اا عــلى   ببناء الشخصيات لدى الكاتب ، فمثال روايته املوسومة بالطموح بنيت شخصـــي          
و اليت راهن الكاتب علـى بنائهـا        ) خليفة  ( الصفات املورفولوجية اخلارجية إال شخصية واحدة       
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الداخلي ، وقد ظهرت األمساء فيها حبيث أمدتنا سيميائية األمساء بقسط وافر من التقنية املطبقـة يف                 
  . هذا اال ، فكانت اإلجراءات فيها خصبة غنية  فيما نعتقد 

ايتان التاليتان ، البحث عن الوجه اآلخر ، و زمن القلب ، فإما تفتقدان إىل امللمحني                أما الرو 
هي رواية تقليديـة بـاملعىن املعـروف        ) الطمـوح(السابقني ، وبناء على ذلك فإن الرواية األوىل         

  .لألنواع األدبية وأما الثانية و الثالثة فتنتميان إىل صنف الرواية احلديثة نسبيا 
لنتيجة الثانية فهي أن معظم الشخصيات يف املدونات احملللة هي من قبيل النموذج النفسي                     أما ا 
و أنَ القـارئ    ) عرض اهلواجس و اخللجات و املعتقـدات و اآلراء و االنتكاسـات             ( و الباطين   

املتفحص يشعر أن الكاتب ينوب عن هذه الشخصيات يف كثري من األحيان، ولذلك ميكن اعتبـاره   
خصية أخرى تضاف إىل جمموعة ما وجد منها يف رواياته على الرغم من أن التحليـل البنيـوي                  ش

  .يستبعد ربط األديب بإنتاجه األديب 
أما النتيجة الثالثة اليت نراها يف هذا البحث فهي أن التحليل البنيوي ال جيب أن ينظر إليه على                  

مراعاة ما خيضع منها لألدب و لـيس العكـس           أنه قوانني صارمة تطبق على اإلنتاج ، وإمنا ينبغي          
ولذلك قمنا مبا ينبغي يف جمال الشخصيات على كل مدونة ، حيث إننا مثال أفردنا رواية الطمـوح                  
بالبناء اخلارجي و الداخلي للشخصيات و صنفناها تبعا لذلك حسب النماذج و األمسـاء و هـي                 

لوجه اآلخر اليت كانت الشخصيات فيها أقـرب        الشعرية اليت تنطبق عليها  و يف رواية البحث عن ا          
إىل البناء النفسي ذي الدوافع   و املنازع الداخلية املعقدة ، و أن الرواية الثالثة و هي زمن القلـب                     

  .تكون شخصياا أقرب إىل األسطورة و اخليال و الغريب من الصفات 
اقا يف بعض املراحل ، على الرغم من   أما يف فصل الزمان و املكان ، فإن اهود كان مضاعفا و ش            * 

أن شعريتيهما أصبحت قمة يف النضج اإلجرائي وصوال إىل جـريار جنيـت ، علـى تبـاين يف                   
املصطلحات ، فإن الزمان يف قسمه اإلجرائي التحليلي كان منظما على أساس استعراض كل تقنية               

  ، هي أنه ال ميكن مهما توغلنا يف التحليلزمنية يف الروايات الثالثة  وعليه فإن النتائج العامة املستقاة     
أن نليب املطلوب ، خاصة وأن جمال الدراسة الذي طبقنا عليه واسعا جدا ، إضافة إىل تعقد الروايـة             

  .كجنس أديب يف حد ذاته 
فمن مجاليات التالعب بالزمن من خالل تغيري الفواصل الزمنية من استذكار أو استشراف أو         * 

و هذا ال يشوش النتيجة اليت بدت وهي أن رواية الطمـوح            ...استعراض ملدة   قطع أو تلخيص أو     
رواية اعتمدت على إبطاء السرد و تعطيله خاصة يف املشاهد احلوارية الطويلة ، وأنَ رواية البحـث                 
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عن الوجه اآلخر ميثل االستباق فيها نوعا من التنبؤات اليت ال ميكن أن تتحقق ، ومل تتم أصال ، أما                    
ة زمن القلب  فإا رواية للتكهن الواقع بامتياز ، والذي مل يتحقق إال من خـالل شخـصية                   رواي

  .الكاهنة 
أما املكان الذي جعلناه تابعا للزمن ال ينفصل عنه ، فإن رواية الطموح حفلـت بأمكنـة                 * 

تني حيزا بـاملعىن    متعددة من قبيل املواقع اجلغرافية احملددة إيهاما بالواقع ، وكان يف الروايتني األخري            
املعروف لشعرية املكان  إذ بين على التعمية و الضبابية و الغموض حينا و على اخليال حينا آخر عن                   

  .طريق التصوير البالغي أو احلدث املرتبط باخليال 
املبحث األول و هو عـرض      : و قد كان الفصل الرابع و األخري مقسما إىل ثالثة مباحث            * 

ية ، إذ مل يكن جمرد استعراض ملفاهيم و إمنا قمنا فيه بتحديد الـشبكة الـيت                 لبعض التقنيات السرد  
كالكاتب و الراوي و املتلقي ، و ظهر ذلك يف رواية الطموح اليت سيطر فيها               : يتكون منها السرد    

الراوي اخلارجي غري املشارك الذي يقص األحداث من بعيد ، والذي يرى من وجهة نظره اخلاصة                
واية البحث عن الوجه اآلخر و زمن القلب ، فاألمر خيتلف ، إذ جند الراوي اخلارجي غري                 أما يف ر  . 

املعروف و الراوي املشارك يف األحداث و الذي نعرفه كشخصية مث باقـي الشخـصــيات و               
بالتايل فإن الرواية تتراوح بني هذه الشبكة بالتناوب و ال خيتلف األمر يف رواية زمن القلب بعيدا عن  

  .لطة الراوي حىت ولو كان هو الكاتب نفسه س
و يف مبحث الوصف كانت النتيجة األساسية هي أن البناء الروائي ككل حيتـاج إىل بنـاء             * 

الوصف  و السرد معا ، ألما يتنازعان النصوص الروائية و كان وصف الشخصيات من نـصيب                 
فكان الوصف فيها ذا داللـة رمزيـة        الرواية األوىل الطموح ، أما رواية البحث عن الوجه اآلخر           

و الغريب الرجل ، والطيف أو املرأة لإلحياء بـدالالت الضيــق و ) الشبح(تفسريية لدى الغريب 
التذمر و االضطراب و االنطواء و اخلالصة أن الوصف كمكون روائي ال ينفصل عن باقي املكونات 

  . لة الكبرية أي الرواية ، بل يتجاور معها يف نظام معني ليكون ما يسمى باجلم
بناء احلوار اخلارجي  وبنـاء احلـوار        : وفيما يتعلق باحلوار فقد عمدنا إىل إجراءين اثنني مها          

الداخلي على اختالف بني رواييت الطموح و زمن القلب مع أخذ مناذج مقتبسة و أخرى مشار إليها      
 حوار شخصية خليفة على حماوريـه       يف اجلداول ، و كان من أبرز النتائج يف رواية الطموح سيطرة           

 فيما نعتقد بالكاتب يف حد ذاته و ما حيمله من معتقـدات يريـد أن حيملـها                  –ألن األمر يتعلق    
  .شخصيته األوىل و هذا ما يعاب على الكاتب فنيا 
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(  أما احلوار الداخلي ، فقد أشرنا سالفا إىل أننا تغاضينا عن تناول النوع الثاين منه وهــو                   
الذي هو كالم الشخصية معدال بصوت الراوي ، ويقع فيـه االخـتالف             ) وار الداخلي املباشر    احل

الكثري فاكتفينا بالنوع األول املسمى باملونولوج ، وقد قمنا باملقاربة فيه يف رواية زمن القلب ، ألن                 
 حيـث   األمر خيتلف عن احلوار يف رواية الطموح ، وهو يف زمن القلب غامض يف بعض األحيـان                

حتدث الشخصية نفسها أو غريها دون أن توجه له اخلطاب بصوت مسموم أو مكتـوم يف ثـوب                  
 خاصة و أن الرواية تعتمد على حوار شخصيات خياليـة           بمتقطع يدل على عدم الثقة و االضطرا      

  .بغض النظر عن مرجعياا 
طرة يف حبر حتليالت    هذا ما توصلنا إليه بفضل اهللا و بفضل هذا اجلهد املتواضع الذي يعد ق             * 

املنهج البنيوي الذي هو أداة إجرائية و منهج من مناهج البحث احلديثة  اليت هلا إجيابياا و سلبياا                  
الكثرية خاصة إذا ما تعلق األمر مبحاولة فصل املبدع عن إبداعه و واقعه ، وهذا ما الحظناه لـدى                   

  . راستها يف هذا البحث الكاتب عرعار حممد العايل يف رواياته اليت حاولنا د
و ال يفوتنا أن نؤكد على حقيقة سيطرت على هذه الدراسة و هي أن البعد الداليل يف إبراز البنيات                   

املختلفة للعناصر الروائية ال ميكن فصله عن التحليل اإلجرائي ، ألن كل بنية تأخذ داللتها مما سبقها                  
تناسقها الذي يؤدي إىل دالالت معينة ال تـأيت         و أا ال ميكن أن تتضح إال من خالل تشكيلها و            

  .مباشرة من التعبري اللغوي ، وإمنا من تشكيل هذه البنيات و جتاورها 
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و الكلمة األخرية اليت إذا وجب قوهلا ، هي أن شعرية الرواية جمال رحب فسيح للتحليـل                       

 ، ومن تنـوع     و الدراسة فإذا كان النقص يشوب هذه الدراسة أو يعتريها ، فذلك من رحابة اال              
املنهج يف حد ذاته و تشابكه و إغراب املصطلحات يف الغموض ، خاصة و أن معظمهـا متـرجم                          

وال يشفع لنا عندئذ إال احملاولة و اليت نأمل أن تكون قد أضافت شيئا              . لكل ناقد مقاييسه يف ذلك      
 جمال كتابة الرواية ، ومـع       إىل النقد من زاوية أا  أزاحت الستار عن أديب جزائري من الرواد يف             

 .ذلك فإن بعض النسيان قد مشله يف الدراسات النقدية األكادميية
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  :ملخص البحث
 

ث عبارة عن تناول نظري و حتليلي ملختلف العناصر املـشكّلة           هذا البح 
الطموح ، البحث عن الوجه اآلخر      :للسرد يف أعمال حممد العايل عرعار الروائية        

كونات من حيث   وقد كان صلب البحث هو كيفية إنبناء هذه امل        .، زمن القلب    
إا لبنات أساسية يف األعمال الروائية ، غري منفصلة عن بعضها البعض و يف حد               

حد مكونة ما يسمى باجلملة الكبرية يف البنيوية         تتذاا تتشكل من بنيات أصغر ل     
  .و هي الرواية 

هذه البنيات جمملة هي الشخصيات و تصنيفاا املختلفـة ، مناذجهـا ،             
وبناء الزمن و كيفية عرضه يف املنت الروائـي ، واملكـان و             .رها   و أدوا   تكوا

 و طرائق تقدميه و عالئقه بالشخصيات و تأثريه فيها ويف بـاقي                     مجالياته
و أخريا تقدمي بعض التقنيات الـسردية و كيفيـة بنائهـا                  عناصر الرواية     

 طـرق الوصـف و       و مسألة الضمائر  إضافة إىل          كشبكة العالقات السردية  
التركيز على عناصره ، والبحث يف احلوار املباشر و الباطين و كيف تنبين هـذه               

  .املشكّالت ،،كل ذلك يف إطار تطبيقي يدعم اجلوانب النظرية 
 Résumé: 

 
       Cette recherche est une sorte d'étude théorique et analytique 
des différents éléments qui constituent la narration dans les 
travaux de Mohamed El Aâli Araâr :L'ambition                       la 
recherche de l'autre face                                         ,le temps de 
cœur                                            le noyau de la recherche est 
comment construire ces composantes du fait qu'elles constituent 
les jalons de base dans les travaux de la narration qui sont 
indispensable l'une de l'autre .Elles se composent d'ensembles 
plus petits pour s'unir en formant ce qu'on peut appeler le " grand 
ensemble constituant le roman " :La narration. 
       Ces composantes , unies ,sont les personnages ,leurs 
différentes typologies ,leur constitution leurs fonctions ,la 
construction et la conception du temps et au sein du roman, aussi 
la poétique du lieu et les différentes manières de les présenter et 
leurs relations avec les personnages et leur influence sur eux et 
sur le reste des autres éléments du roman. 
      Ce travail présente également quelques techniques narratives 
et leur manière de leur exposition sur le plan de la langue telles 
que les relations narratives ,la pronominalisation ,les différents 
types de description et la mise en exergue sur ses éléments les 
plus importants,le discours direct et le monologue.    
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