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أهدي عملً المتواضع هذا
إلى أعز ما أملك فً هذه الدنٌا
إلى التً حملتنً تسعا وربتنً دهرا
إلى التً أرضعتنً الفضٌلة حتى الثمالة
إلى من زرعت فً نفسً ثمرة العلم واإلرادة
إلى من تسعى دائما إلى نجاحً وسعادتً
إلى بسمة أٌامً المالك .........
 .......أمً...........
إلى أعز إنسان فً الوجود
إلى من جاهد لتحقٌق أحالمً
إلى من علمنً الكفاح من أجل حٌاة أفضل
إلى من حذرنً من عواقب الجهل والكسل
إلى الذي منحنً الحرٌة دون قٌد ......
.........إلٌك أبً العزٌز " .....
إلى الجبل الراسخ
إلى النجوم التً تضًء دربً وسندي فً هذه الحٌاة إخواتً " "
إلى نور عٌناي أخواتً " " " "
إلى برعمة العائلة " "
إلى من تقاسمت معهم طعم الحٌاة حلوها ومرها
جدتً" " " " " " :
إلى جداي" " " :
ومنً السالم على من لست أنساهم ....
إن غابوا عنً فالقلب مأواهم ...
وال ٌمل لسانً قط ذكرهم ...
ومن ٌكونوا بقلبً فكٌف أنساهم ...
إلى كل من عرفه قلبً ولم ٌذكره قلمً
إلى كل من ٌحب هللا ورسوله ثم العلم والعلماء والوطن
أهدي هذا العمل المتواضع ...

شكر وعرفان
أتقدو جبصٌم انشكس ًانعسفاٌ ًكايم االيتناٌ ًأمسى عثازاخ انتقدٌس ً اإلحرتاو
إىل األستاذ املشسف "دقً جهٌل "انري ساىى يعً يف إجناش ىره املركسج
ًىرا يٍ خالل ياترنو يٍ جيٌد ً َظائح ً تٌجٍياخ
كًا أَقدو جصٌم انشكس ًكايم انتقدٌس إىل أساترج قسى اَداب جبايعح املسٍهح كمّ تإمسو ً
يقايو
ًَشكس كرنك كم يٍ قدو ننا عهًا أً َظحا أً يعسًفا
ً إىل كم طاحة فضم يف ىرا انعًم خانض انشكس
ًأخريا ً شكسي ً ايتناًَ خاص إىل أًيل انعقم ً احلكًح ً انسشاد يف ىره األيح انطّاىسج.

مقدمة

مقــــدمـــــة
مقدمة:
إن المتتبع لمدراسات األكاديمية في العالم العربي ،نجد أن األدب ،قد حضي بعناية
الباحثينونالنصبيومنالتاريخوالدراسةوالبحثإضافةإلىأنالسردالعربيىواآلخرحضي
بيذهالعنايةمنذظيورهفيالقديمإلىغايةاليوم .
يفيالمجالالسردي،بدراسةالبنىوالطرائقالسردية 

وقداشتغلالبحثاألدب
la narratologieاعتماداعمىالمشاريعالتييقترحياعممالسرديات
ىذاالعممالذييتبناهالدارسونوالنقاد،لموصولإلىأىمخصائصقصاآلثاراألدبية،التي
بالتركيز عمى الجانب
يعتمد عمييا الكاتب أو المبدع في وصف و تصوير العالم ،سواء 
الموضوعيلمخطاب،أوبدراسةمكوناتالحكيوآلياتو .
واذاماتطمعناعمىالعديدمنالدراساتالتيأقيمتمنطرفالنقادالمفكرينلوجدناىاقد
اىتمتفيمجمميابالسرودالحديثةالخاصةاألقصوصة،والمسرحيةوالرواية .
ىذهاألخيرةالتيارتأيتأنتكونم وضوعدراستي،كيفالوىذاالنوعاألدبيقدغزى
استيدفالكثيرمنالدارسين،وغدامنافسالألنواعاألخرى،إنكانىذاالجنس

الفضاءاألدبيو
األدبيلمايمارسومنإثارةواغراءعمىالجميوروالمتمقيحيثاستطاعتاستقطابأعدادىائمة
منالقراء .
لعلمنيجيلنظرهفيىذاالنتاجاألدبي،يمحظ أنالروايةالنسائيةلياحضور بارز
وقويلدعمىذاالكم.السيماأنياباتتتقفعمىقضاياىامةفيالمجتمع ،
تقدم المرأة الكاتبة من خالليا ذاتيا دون خجل أو خوف انطالقا من ىذا كمو أخترنا الرواية
النسائيةموضوعالمبحثوقدوقعاختياريبعدعمقتفكير،عمىروايةاألس وديميقبكلمروائية
أ

مقــــدمـــــة
أحالممستغانمي التيحققتنجاحاجماىيريا ،فيالعالمالعربي،وتألقتعمىالساحةاألدبية
ككل  ،وأستقراألمرعمىأنيكونموضوعرسالتي:مالمحالبنيةفيالروايةالنسائيةالجزائرية
عندأحالممستغانميفيالروايةاألسوديميقبكأنموذجا .
قدكانىدفيمنوراءانتقائيليذاالموضوعراجعلعدةأسبابأىميا،رغبتيفيإضافة
دراسةأخرىفيمجالالسرد،وكذاإعجابيالكبيربالروايةالنسائيةالجزائريةالتيسجمتتطورا
ممحوظافياآلونةاألخيرة .
ىذهالدواعيكانتدافعالمبحث،وقد تعززت ىذهالرؤيةوتأكدتأىميتيابعددراسةروايةاألسوديميقبكألحالممستغانمي .
حاولتمنخاللذلكاإلجابةعنبعضاإلشكاالت :
ىلتحاولالروايةالنسائيةتقديمنمطمختمفعنالكتابةالسردية؟ فيماتمثمتاآللياتالسرديةالتيأخدتياالروائيةلنسجعممياإلىأيمدىكانتموفقةفيعرضقضيتيا؟ 
فأردت بكلتواضعدراسةروايةاألسوديميقبكدراسةبنيوية،فرأيتأنالمنيجالمناسب
لبحثي والمفروض اعتماده ىو المنيج البنيوي الذي يختص في تناول ىيكل البنية بعيد عن
القراءةالمؤولة.والجديربالمالحظةأنىذاالمنيجمالئمجدلطبيعةموضوعبحثي.أماالمواجع
التياعتمتعميياأكثر :
حميةالحمداني :أسموبيةالروايةمدخلنظري،دراساتأدبيةنسائية .حسنبحراوي:بنيةالشكلالروائي ،عبدالممكمرتاض:فينظريةالرواية،البحثفيتقنياتالسرد .ب

مقــــدمـــــة
أمابالنسبة العراقيلالتيمنشأنياأنتعيقفيالبحث،ىيقصرالوقتوكذاالعمل
الفرديلتكتملالرؤيةوتتوضح،قمتبوضعخطةمنيجيةكقاعدةأساسيةلالنطالقفيالعمل.
وعميو فجاء البحث مقسم إلى فصمينِ ،ابتدأتو بمقدمة ومدخل ،و انييتو بخاتمة تجمع
أبرزالنتائجالمتوصلإلييا.وقدخصصالمدخللمعالجةإشكاليةالمصطمح .
أما الفصل األول خصصته للجانب النظري :فقد عنونتو بمالمح البنية  في الرواية
النسائيةالجزائرية.وأدرجتفيوثالثبنىوتتمثلفي:الشخصية،الزمن،والمكان .
أما الفصل الثاني تطبيقي  فكانعبارةعندراسةتطبيقيةلمكوناتالسردلروايةاألسود
يميقبكلكاتبةأحالممستغانمي .
والشكر موصول في نياية ىذا البحث إلى األستاذ دقي جمول ،الذي أشرف عمى ىذا
البحث،كمانتقدمبالشكرلكلمنقدملنايدالعونمنقريبأوبعيدفجزآىماهللعناخيرجزاء.

ج

الفصل الثاني
دراسة تطبيقية لمكونات السرد في رواية األسود
يميق بك ألحالم مستغانمي.
-1تجميات الشخصية في الرواية
 -2تجميات الزمن في الرواية
-3تجميات المكان في الرواية

الفصل االول

مالمح البنية في الرواية النسائية الجزائرية

تمهيد:
إف مقاربة البناء السردي في الرواية يعد عنصر ميما وضرورة فعالة تجمى كثير مف
المعاني التي تنطوي عمييا النص ،ألجؿ ذلؾ سنحاوؿ دراسة بعض البنى ممثمة بالشخصية
والزمف والمكاف ،إلضاءة محتوى النص ومعانيو والوقوؼ عمى ما يخفيو مف جمالية
 .1شخصية وتصنيفاتها:
إ ف المقوالت السردية المتعمقة بالشخصية كثيرة ولـ تستقر عمى حاؿ ،تتغير المفاىيـ
المرتبطة بيا وتتبايف ،مما يجعؿ متتبع تطور مفيوـ الشخصية وعرض جميع اآلراء المتعمقة بيا
في البحث أمر عسير ،كما أ نيا عنصر جزئي ال يشكؿ بؤرة البحث.فيي مجرد (صورة تخيمية
استمدت وجودىا مف مكاف وزماف معينيف وانصيرت في بنية الكاتب الفكرية الممزوجة
بموىبتو).

1

لـ ييتـ الروسي فالديمير بروب  pvaladimirpropوالذي يعد مف المنظريف
األوائؿ في ىذا المجاؿ بالشخصية وتصنيفاتيا وبماىيتيا ،فالميـ حسبو ىو الفعؿ الذي تقوـ بو
الشخصية ،وليس الشخصية بوصفيا مكونا قائما بذاتو فقيمة الشخصية تتحدد بالوظيفة التي
تتمثؿ في العمؿ ،الذي تقوـ بو داخؿ النص ،حيث استنتج في دراستو بمائة حكاية روسية أف
الوظائؼ التي تقوـ بو الشخصية قارة وثابتة ال تتغي ر ،ميما كاف انتماء الحكايات وبيئتيا،
بعكس الشخصيات التي تتغير أسماؤىا وصفاتيا وأسماء األماكف التي تنتقؿ إلييا،وبالتالي ىي
المكوف الرئيس لمحكاية الخرافية ،كما أف الشخصية تقوـ عمى ىذا األساس .

 1أحمد مرشد :البنية والداللة في روايات ،إبراىيـ نصر اهلل ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،ط،1،2005ص.35
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الفصل االول

وقد أحصى بروب في دراستو لمحكايات الخرافية واحد وثبلثيف وظيفة تشترؾ فييا
الحكايات ،وقد اختزليا في مجاالت تتمثؿ في المغتصب ،والمانح ،والمساعد واآلمر
،والبطؿ،والبطؿ المزيؼ.
أما فميب ىاموف ،philiphamonفيعد الشخصية كائنا لغويا بالدرجة األولى وىي
تنشأ داخؿ النص (إف الشخصية بناء يقوـ النص بتشيده ،أكثر مما ىي معيار مفروض مف
كمورفيف فارغ في األصؿ يمتمئ تدريجيا بالداللة كمما تقدمنا في قراءة النص ).1
لتتحوؿ إلى مفيوـ داللي يقوـ القارئ بتكوينو عبر صفحات الرواية بالتدريج ،إذا (تأتي
الممفوظات المختمفة بممئو واعطائو مدلولو عف طريؽ إسناد األوصاؼ والحديث عف االنشغاالت
الدالة لمشخصية أو دورىا االجتماعي الخاص).

2

في حيف انطمؽ غريماس ،لتحقيؽ مشروعو السردي مف وظائؼ بروب ،وطورىا لبناء
نموذجو العاممي ،حيث عد الوظائؼ عوامؿ وانصب اىتمامو عمى ما تقوـ بو الشخصية مف
دور إذ رأى (أف يصؼ شخصيات القصة،ليس بحسب ما ىـ عميو ولكف بحسب ما يفعموف ومف
ىنا اسميـ العوامؿ )

3

فالشخصية تتحدد بعمميا أو دورىا في النص و بعبلقتيا مع باقي الشخصيات،و اختصر
ىذه العوامؿ في ستة :المرسؿ  ،والمرسؿ إليو ،والذات ،والموضوع،والمساعد،والمعارض،وكميا
تحكميا عبلقات فيما بينيا.

 1فيمب ىاموف :سيميولوجيا الشخصيات الروائية ،تر:سعيد بف كراد ،دار الكبلـ،الرباط،دط،1990،ص.51
 2روالف بارت :التحميؿ البنيوي لمقصص ،تر :منذر عياشي ،مركز اإلنماء العربي ،حمب ،سوريا،ط،1،2002ص.65
 3حميد لحمداني :بنية النص السردي مف منظور النقد األدبي ،المركز الثقافي العربي لمطباعة والنشر والتوزيع ،الدار البيضاء
،بيروت ،ط،3،2000ص.52
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إف مفيوـ الشخصية الحكائية عند غريماس يمكف التمييز فيو بيف مستوييف:
(مستوى عاممي:تتخذ فيو الشخصية مفيوما شموليا مجرداي ىتـ باألدوار وال ييـ بالذوات
المنجزة ليا ،مستولى تمثيمي :نسبة إلى الممثؿ تتخذ فيو الشخصية صورة فرد يقوـ بدور ما في
الحكي ،فيو شخص فاعؿ يشارؾ مع غيره في تحديد دور عاممي واحد أو عدة أدوار عاممية )

1

ويرى روالف بارت  RBarthأف الشخصية ضرورية لمعمؿ السردي ،فبل توجد قصة
مف غير شخصيات ،وتعد الشخصيات(كائنات ورقية)،ذلؾ أنيا مف نتاج المؤلؼ وصنعو،فيو
يصنعيا سرديا بأوصاؼ وأفعاؿ معينة لتأدية دورىا التخييمي في الرواية ال غير،إذ ليس ليا
حضور خارجو ،وتتحدد الشخصية انطبلقا مف العبلقة القائمة بينيا وبيف ما تنجزه مف أفعاؿ
داخؿ العمؿ األدبي ،وليس باعتبارىا كائنات ذات جوىر نفسي قائـ بذاتو أو محيط
اجتماعي،فتحوؿ الشخصية بفعؿ ما تقوـ بو مف أعماؿ داخؿ النص وليس خارجو إلى فاعؿ
(يمكننا أف نقوؿ إنو ليس ثمة قصة واحدة في العالـ مف غير شخصيات ،أو عمى األقؿ مف
غير فواعؿ ،ولكف ىذه الفواعؿ مف جية أخرى ،وىي جد عديدة،ال يمكف أف تكوف ال موصوفة
وال مصنفة باسـ مصطمحات الشخصيات )، 2فالفعؿ حسبو ىو الجوىر تختمؼ الشخصية عف
الشخص بأنيا (كائف حركي ينيض في العمؿ السردي بوظيفة الشخص دوف أف يكونو،وحينئذ
تجمع "الشخصية "جمعا قياسيا عمى "الشخصيات" ال عمى الشخوص الذي ىو جمع
لشخص.ويخت مؼ الشخص عف الشخصية بأنو اإلنساف،ال صورتو التي تمثميا الشخصية في
األعماؿ السردية ).3

 1روالف بارت :التحميؿ البنيوي لمقصص،ص.72
 2المرجع نفسو .64،
 3عبد الممؾ مرتاض  :تحميؿ الخطاب السردي ،معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاؽ المدؽ ،دياف المطبوعات الجامعية
،الجزائر،1995،ص.126
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(والشخصية بمثابة المعيار أو المجير الذيف تفحص بواسطتيما نوعية الواقع االجتماعي الذي
يشكؿ الرقعة التي تخبر عمييا مدى مصداقية النظرة الفنية لممبدع).1
كما أنيا كائف موىوب بصفات بشرية وممتزـ بأحداث بشرية ممثؿ متسـ بصفات بشرية
والشخصيات قد تكوف ميمة أقؿ أىمية،فعالة مستقرة،أو مضطربة وسطحية أو عميقة ،ويمكف
تصنيفيا وفقا ألفعاليا و أقواليا ومشاعرىا ومظيرىا...وفقا لتطابقيا مع أدوار معيارية ).2
والشخصية في السرد تتحوؿ مف كونيا ذاتيا إلى كونو مجرد عبلمة أو رمز،وكذلؾ
بالنسبة لؤلحداث،والمواقؼ ،واألشياء والمبلبس ......واالتجاىات الزمنية،واألمكنة،واألقواؿ فيي
مجرد دواؿ ،تشير إلى مدلوالت ،باإلضافة إلى ذلؾ فإف الكممات التي تعبر عف ىذه األشياء
ىي مجموعة مف الرموز التي تخضع لممنطؽ السيميولوجي نفسو ،ومف ثـ فإف السرد يعد مف
األنظمة السيميولوجية المركبة تركيبا شديدا).3
 .2تقديم الشخصية
 -1-2البناء الداخمي والخارجي لمشخصية:
البناء الخارجي لمشخصية :إف التقديـ الخارجي لمشخصية يعزز مف مصداقيتيا لدى القارئ إلى
حد ما،وىو يقوـ عمى وصؼ وتحديد المبلمح الخارجية لمشخصية المراد تقديميا .وقد يكوف
الوصؼ دقيقا كما يكوف عابر ال ييتـ بو .
إف التقديـ الخارجي يسقط توظيفو في الرواية النسائية الجزائرية،فيي تمغي مف قاموسيا
السردي الوصؼ الخارجي الذي ساد الروايات التقميدية والذي يبمغ أحيانا الصفحات في وصؼ
 1محمد بشير بويجرة :الشخصية في الرواية الجزائرية ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر،دط،1983،ص.12
 2جيرالد برنس :معجـ المصطمح السردي،ص42
 3عبد الرحيـ الكردي :السرد مناىج النقد األدبي ،مكتبة اآلداب،2004،ميداف األوب ار (دط)ص.118
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الشخصية وما جاء فيو يخدـ األحداث بالدرجة األولى.
( ذلؾ حيف يمجأ الكاتب إلى رسـ شخصياتو مف الخارج،فيشرح اسميا فضبل عف مظيرىا
الخارجي كالمبلبس واألسماء والتكوينات).1
البناء الداخمي لمشخصية:
لدراسة الشخصية في العمؿ الروائي يتـ النظر إلييا مف ثبلثة :البعد الجسمي
واالجتماعي والنفسي ،ولعميا تقسيما كيذا لمكونات الشخصية الروائية يواجو بعض النقد
،والسيما اف العناية توجيت إلى بنية الشخصية مف الداخؿ .واالىتماـ بعالميا الداخمي وبنوازعيا
وافكارىا لتتحوؿ الى شخصية محسوسة ،مف خبلؿ ردود أفعاليا ومواقفيا ،ومثؿ ىذا البناء
الداخمي الذي يمكف تممسو مف خبلؿ السموؾ الفعمي لمشخصية في بنية النص الروائي).

2

فكؿ بعد مف األبعاد الجسمية والنفسية واالجتماعية ،يساىـ في رسـ صورة شبو ناضجة
عف الشخصية الروائية ،وىذا ما ذىب إليو "جاف إيؼ تاديو "بقولو(أف العناية بالمظير الجسدي
لـ يعد إال سقط متاع متروؾ في خزانة التاريخ ،ويعيف ىذا الرأي بتشكيؿ عالـ الشخصية النفسي
الذي يمكف مف خبللو تممس كؿ مبلمح الشخصية األخرى)

3

 .3نموذج الشخصية :
تتحوؿ الشخصيات الروائية إلى نماذج وصور عف واقع معيف تعكس مف خبلليا أوضاعا
معينة لشخصيات قاىرة وأخرى مقيورة محبطة وثالثة ثائرة عمى وضعيا.
 1محمد يوسؼ نجـ :فف القصة ،دار بيروت لمطباعة والنشر ،بيروت ،1959ص.98
 2عبد المنعـ زكريا القاضي :البنية السردية في الرواية ،ص.68
 3المرجع نفسو ،ص.69
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الشخصية القاهرة :

وىي التي تمارس سمطتيا أيا كانت ىذه السمطة عمى الفئات المستضعفة حائمة دوف
تحقيؽ رغباتيا وقاضية عمى أبسط حقوقيا تمارس فقرىا الجسدي أو النفسي عمى ضحايا بحكـ
القوة التي تممكيا قوة السبلح أو بقوة وضعية فرضيا المجتمع تقرر بحكـ ذلؾ مصير
منو وىي وصية عمييـ .
الشخصية المقهورة:
يجد القارئ نفسو أماـ شخصيات مقيورة بالدرجة األولى،ومف جميع الجيات :األسرة ،الجماعة
اإلرىابية،السمطة(.تمؾ أزمة الشخصيات المسرودة في الخطاب النسائي .ىي شخصيات
منيزمة،لكنيا واعية بيزيمتيا تحاوؿ تشخيصيا بمغتيا الخاصة ،والوصوؿ إلى التشخيص مرحمة
ميمة كعبلج ىذا االنيزاـ الروحي)

1

الشخصية الثائرة:
ي ضمع ىذا النموذج بدوره في مناىضة الواقع القيري المسمط عمى الشخصيات وعمى جانب مف
جوانب حياتيا والثورة عميو ،ويتعدى في بعض األحياف إلى البحث عف واقع أفضؿ.
وتثور الشخصية ىنا ضد الفعؿ الممارس عمييا،وثورتيا ىي بمثابة رد فعؿ،فتتحوؿ مف شخصية
مقيورة إلى شخصية ثائرة داخؿ بنية النص.

 1سيد قطب ،عبد المعطي صالح ،عيسى مرسي سميـ :في أدب المرأة  ،مكتبة لبناف ناشروف ،الشركة المصرية العالمية
لونجاف ،دط،2000،ص.70
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 .4الزمن في الرواية:
يشكؿ الزمف منظومة األحداث داخؿ الرواية ويتحد مع المكاف إلبراز حركتيا في صيرورة،
الى جانب الشخصية التي تقوـ بالفعؿ(فاألحداث تسير في زمف ،الشخصيات تتحرؾ في زمف
1

الفعؿ يقع في زمف ،الحرؼ يكتب ويق أر في زمف ،وال نص دوف زمف).
2

كما أنو (يحدد الى حد طبيعة الرواية ويشكميا )

كما يمثؿ الزمف محور الرواية وعمودىا الفقري الذي أشد أجزائيا كما ىو محور الحياة
نسيجيا الرواية فف الحياة فاألدب مثؿ الموسيقى ىو فف زمني ألف الزماف ىو وسيط الرواية كما
ىو وسيط الحياة وعبارة كاف بإمكاف في قديـ الزماف "ىو الموضوع األدبي لكؿ قصة يحكييا
اإلنساف ،عف حكايات الجف .وأكد أكثر الدارسيف أف (الرواية ىي فف شكؿ الزمف بامتياز ،ألنيا
تستطيع أف تمتقطو تخصو في تجمياتو المختمفة الميثولوجية والدائرية والتاريخية والبيوغرافية
والنفسية ).3
كما تعود مقولة الزمف إلى الشكالنيين الروس formalistes russes
الذيف الحظوا أف (في التحريؼ زماني سمة الخطاب الوحيدة المميزة لو عف القصة وكذلؾ جعموا
تمؾ السمة في مركز أبحاثيـ ).4

 1صبحي الطعاف :بنية النص الكبرى ،مجمة عالـ الفكر،ـ.23العدد،2،1الكويت،1994،ص.445
 2سي از قاسـ :بناء الرواية ،دراسة مقارنة لثبلثية نجيب محفوظ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب دط،1984،ص26
 3محمد جردة :الرواية أفؽ لمشكؿ والخطاب المتعدديف ،مجمة فصوؿ،المجمد،11العدد،4،،1993ص22
 4تزفيتاف تودروؼ :مقوالت السرد األدبي ،تر :الحسيف سحباف وفؤاد صفا ،ضمف كتاب طرائؽ تحميؿ السرد األدبي ،منشورات
اتحاد الكتاب المغرب الرباط،ط،1،1992ص55
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وىذا ما اعتمد توماشفسكي  tomachevskiحيف ميز بيف المتف الحكائي
والمبنى الحكائي حيث يقوؿ (:إننا نسمي متنا حكائيا مجموع األحداث المتصمة فيما بينيا والتي
يقع إخباريا بيا خبلؿ العمؿ[]....في مقابؿ المتف الحكائي يوجد المبنى الحكائي الذي يتألؼ مف
األحداث نفسيا ،بيد أنو يراعي نظاـ ظيورىا في العمؿ كما يراعي ما يتبعيا مف معمومات
يعينيا

لنا)1لقد

اعتمد

البنيويوف

عمى

ما

قدمو

توماشفسكي

،ومنيـ

ترفتيان

تودوروف tzvetantordorovالذي ميز بيف زمف القصة وزمف الخطاب ،عمى اعتبار أف
القصة تقابؿ المتف الحكائي والخطاب يقابؿ المبنى الحكائي ،وعميو (فزمف الخطاب ىو بمعنى
مف المعاني زمف خطي ،في حيف أف زمف القصة ىو زمف متعدد األبعاد ،ففي القصة يمكف
ألحداث كثيرة أف تجري في آف واحد ،لكف الخطاب ممزـ بأف يرتبيا ترتيبا متتاليا يأتي الواحد
منيا بعد اآلخر).2
إضافة إلى العبلقة بيف زمف القصة وزمف الخطاب ،ىو ما قدمو تودروف ،بدأت دراسة
الزمف بوصفيا بنية مف بنيات السرد تبمغ أوجيا ،وتتخذ مكانة بالغة األىمية في الدراسات
النقدية ،حيث أدرؾ النقاد كما ىـ الروائيوف أىمية العنصر وضرورة االىتماـ بو بوصفو مكونا
أساسيا في بنية أي عمؿ أدبي.
كما نجد مفيوـ الزمف عند روالن بارت الذي استفاد مف إعداد فكرتو عف الزمف السردي
،مف الشعرية اليونانية ،ومنيج (فالديمي بروب)والزمف السردي عنده (ما ىو إال زمف داللي ،أما
الزمف الحقيقي فيو وىـ مرجعي واقعي حسب تعبير يقتبسو عف بروب ،ومف ثـ تبقى الميمة

 1بوريس توما شفستكي :نظرية األغراض ،ضمف كتاب نظرية المنيج الشكمي "نصوص الشكبلنيف الروس "تر :إبراىيـ
،مؤسسة األبحاث العربية ،الشركة المغربية لمناشئيف المتحديف،بيروت،الرباط،ط،1،1982ص182
 2تزفيتاف تودوروؼ :مقوالت السرد األدبي،ص55
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التي يستندىا بارت إلى الباحث في الزمف الروائي ىو التواصؿ إلى وصؼ بنيوي لئلبياـ
الزمني).1
فالزمف الروائي بتعدد مظاىره واختبلؼ وظائفو (،قد وضع الباحثوف أماـ مشكبلت

التعرؼ

عف ماىية الزمف وادراؾ جوىره،تاركيف البحث في تحديد مواقعو في النص والبحث في أولويات
عممو ىذا ما جعؿ (جيرار جنيت) يغير اتجاه المشكمة وأساسيا)، 2حيث أىتـ بالزمف السردي
كنوع مف الزيؼ،ودرس الزمف داخؿ الرواية وتواصؿ إلى زمف الشيء المروي وزمف السرد،أي ما
يمكف التعبير عنو بمغة المسانيات ،بزمف الداؿ وزمف المدلوؿ ،واستخداـ (جيرار
جنيت )مصطمحي زمف القصة وىو األحداث كما في الواقع ومف الممفوظ القصصي أو زمف
النص،يربط ىذيف الزمنيف عبلقات ثبلث ىي (التواتر والمدة والترتيب).3ويذىب آالن روب
جريبه إلى (اعتبار الزمف الروائي ىو المدة الزمنية التي تستغرقيا عممية قراءة الرواية ،ألف زمف
الرواية مف وجية نظره ينتيي لمجرد االنتياء مف القراءة لذلؾ ىو يمتفت إلى زمنية األحداث
وعبلقتيا بالواقع .بالرواية تعتمد زمنا واحدا ىز الزمف الحاضر).4
ويقدـ ميشال بوتور أحد رواد الرواية الجديدة في فرنسا،رؤية جديدة لتقسيمات الزمف
الروائي ،تتجمى في زمف المغامرة وزمف الكتابة وزمف القراءة ،وكثي ار ما ينعكس زمف الكتابة عمى
زمف المغامرة بواسطة الكاتب .....
وىكذا يقدـ لنا المؤلؼ خبلصة نقرؤىا في ساعة أو أكثر وتكوف أحداثيا جرت خبلؿ يوميف أو
 1القصراوي ميا الحسف :الزمف في الرواية العربية،ص110
 2المرجع نفسو،ص115
 3المرجع نفسو ،ص116
 4المرجع نفسو ،ص49

مالمح البنية في الرواية النسائية الجزائرية

الفصل االول
أكثر لمقياـ بيا.

أما جاف ريكادرو في كتابو "قضايا الرواية الحديثة "(فيقسـ الزمف الروائي إلى قسميف:
زمف السرد الروائي وزمف القصة المتخيمة ،ويضعيا عمى محوريف متوازييف،ثـ يقوـ بدراسة
العبلقات الزمنية بيف المحوريف ،مرك از تحميمو عمى تقنيات تسريع السرد وبطئو مقارنة مع زمف
القصة).1
ومف يمعف النظر في تصورات النقاد لمزمف،يكاد يممس التشابو في التنظير ألقساـ الزمف
الروائي ومستوياتو واتفاقيـ عمى أف الزمف الروائي ىو حقيقة األمر يمكف تقسيمو إلى زمنيف
2

:زمف القصة وزمف الخطاب).
 -1-4الترتيب

إف الترتيب الزمني في الرواية أو القصة ما،ليس مف الضروري أف يتطابؽ تتابع
األحداث مع الترتيب الطبيعي ألحداثيا كما جرت في الواقع،وىكذا باستطاعتنا التمييز بيف:زمف
القصة ،وزمف السرد فاألوؿ يخضع بالضرورة لتتبع المنطقي لؤلحداث ،بينما الثاني ال يتقيد بيذا
التتابع المنطقي فعندما ال يتطابؽ ىذيف الزمنيف فإننا نقوؿ إف الراوي يولد مفارقات
سردية).3والتي تكوف تارة استرجاع وتارة أخرى استباؽ.
كما أنو الدراسة التي تقوـ عمى (مقارنة نظاـ الترتيب األحداث أو المقاطع الزمنية في

 1القصراوي ميا الحسف :الزمف في الرواية العربية ،ص49
2المرجع نفسو ،ص50
 3حميد لحمداني :بنية النص السردي ،ص74
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الخطاب السردي بنظاـ تتابع ىذه األحداث أو المقاطع الزمنية نفسيا في القصة ) .

1

والف ألحداث في زمف القصة يقع بعضيا دفعة واحدة عمى غير ما نجده في زمف السرد
الذي (يممؾ بعد واحد ،ىو بعد الكتابة عمى اسطر الرواية).2كما تنشأ المفارقة
السردية  Anachroice narrativeتكوف إما استرجاعا لمماضي أو استباقا لممستقبؿ.
(بعيد كثير أو قميبل عف المحظة الحاضرة .....نسمي ىذه المسافة الزمنية مدى المفارقة
الزمنية ،ويمكف لممفارقة الزمنية نفسيا أف تشتمؿ أيضا عمى مدة قصصية طويمة كثيرة أو قميبل،
وىذا ما نسميو سعتيا ) 3مدى  Itudeوسعة.porté
إذف لكؿ مفارقة سردية مدى ويتضح لنا مف خبلؿ قراءة الروايات وجود اختبلفات بيف
زمف السرد وزمف القصة ،وىو ما يعرؼ بالتحريفات الزمنية ،السيما في الفصوؿ األولى القائمة
عمى التداخؿ الزمني بيف الحاضر والماضي .
والروايات تقدـ نماذج متنوعة مف التدخبلت الزمنية ،تمجأ إلييا الروائيات لخمؽ جانب في
أعماليف وشد القارئ أيضا (غالبا ما يمجأ الروائيوف -خبلفا لما يجري في القصص الخرافي
القديـ إلى إحداث تفاوت واضح بيف زمف السرد وزمف القصة ،والغاية مف ذلؾ ىي إرضاء
الحس بالجديد لدى القارئ وتشغيؿ ممكتو المنطقية والرياضية،وجعمو بصورة خاصة يواجو عمبل
ممي از عما ىو مألوؼ لديو ،أي عمبل يخمخؿ أفؽ انتظاره).4

 1جيرار جينت :خطاب الحكاية،ص.45
 2آمنة يوسؼ :تقنيات السرد في النظرية والتطبيؽ ،دار الحوار النشر والتوزيع ،سوريا ،البلذقية ط،1،1997ص.69
 3جيرار جينت :خطاب الحكاية ،ص49
 4حميد لحمداني :أسموبية الرواية ،مدخؿ نظري ،دراسات أدبية نسائية ،الدار البيضاء ،المغربط،1،1989ص81
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أف العبلقة غير ثابتة بيف الزمنيف والناتجة عف االسترجاع واالستباؽ ،تثير في القارئ إحساسا
بالمتعة الفنية تجعمو يشارؾ في نسج بيف األحداث.
 -1-1-4االسترجاع
يتشكؿ االسترجاع أبرز تقنيات الرواية وفيو (تروي الحكاية بعد اكتماؿ وقوعيا تماما ) ،1بمعنى
انو العودة بالذاكرة إلى الماضي البعيد أو القريب محدثا بذلؾ مفارقة بيف زمف

القصة

(الماضي) وزمف السرد (الحاضر ) ،ولما كاف الماضي يتميز بمستويات مختمفة ومتفاوتة البعد
والقرب عف لحظة السرد نشأت عف ذلؾ أنواع مختمفة مف االسترجاع.
كما انو تقنية زمنية ،وقد سبؽ ىذا المصطمح مف معجـ المخرجيف السينمائييف بحيث
يستطيع السارد مف خبللو الرجوع بالذاكرة إلى الوراء سواء في الماضي القريب أو الماضي
البعيد.فالسارد يعود مف خبلؿ إلى بعض األحداث الماضية ويسرد في لحظة الحقة لحدوثيا
يعتمد االسترجاع عمى الماضي سواء القريب منو أو البعيد ).2
كما يعد االسترجاع مفارقة زمنية تعيدنا إلى الماضي بالنسبة إلى المحظة الراىنة ،استعادة
لواقعة حدثت قبؿ المحظة الراىنة (أو المحظة التي يتوقؼ فييا القص الزمني لمسافات مف
كما أف االسترجاع فسحة معينة وكذالؾ بعد معيف  ...واكماؿ االسترجاع أو العودة يممئ
الثغرات السابقة التي نتجت مف الخوؼ أو .اإلغفاؿ في السرد و اإلسترجاعات المتكررة والعودة
تعيد تكرار ذكر وقائع ماضية .

3

 1كريستياف أنجمي وجاف إيرماف :السرديات ،ضمف لنظرية السرد ،مف وجية النظر و التبئير ،تر :ناجي مصطفى ،منشورات
الحوار األكاديمي والجامعي ،دار الخطاب لمطباعة والنشر ،ط،1،1989ص122
 2عبد مالؾ مرتاض :تحميؿ الخطاب السردي ،ص86
 3جيرالد برنس" :معجـ المصطمح السردي "تر :غاند خزندار ،المجمس األعمى لمثقافة ،ط،1،2003ص.25
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االسترجاع الخارجي Analepsiexterne:
يعرفو جيرار جنيت g genette
بأنو ( :االسترجاع الذي تصؿ سعتو كميا خارج الحكاية األولى ) .1بمدى شاسع يحدث مفارقة
واضحة بيف زمف القصة وزمف السرد ،وبفعؿ ىذا التفاوت الحاصؿ بيف الزمنييف
نستطيع بالقراءة والمقارنة أف نبيف مدى االستذكار ،واف كاف ما ورد مف ىذا النوع في الروايات
قيد الدراسة ورد في الغالب محددا ولو بإشارة زمنية عابر ..
وىذا االسترجاع يرتبط بخارج الحدود النصية لمرواية بيف( تقنية ىذا االسترجاع خارج النص)2مف
خبلؿ ما يمي :
استرجاع

..........................

خارج

 ...........................الرواية

النص

 .........................حدود النص

االسترجاع الداخمي :
ويتناوؿ ىذا النوع مضمونا قصصيا مختمفا عف مضموف الحكاية األولى .خاصة عند
ظيور شخصية جديدة ( يتـ إدخاليا حديثا ويريد السرد إضاءة سوابقيا  ...واما شخصية غابت
عف األنظار منذ بعض الوقت ويجب استعادة ماضييا قريب العيد).
كما انو اليتجاوز الحدود النصية ،يستخدـ لربط حادثة مف الحوادث السابقة المماثمة ليا .
 1جيرار جينت :خطاب الحكاية،ص60
 2مجمة البياف،ص47
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وىذا النوع مف االسترجاع حسب جيرار جينت هو أف (حقاىا الزمني متضمف في الحقؿ لمحكاية
األولى ).1
 -2-1-4االستباق Prolepse
إف االستباؽ لوصفو تقنية مف تقنتي المفارقة السردية ىو ما يثير أحداثا لـ تقع بعد ويكوف في
حالة كثيرة ( مجرد استباؽ زمني الغرض منو التطمع إلى ما ىو متوقع الحدوث أو محتمؿ
الحدث في العالـ المحكي ).2
ومقابؿ االسترجاع يحضر االستباؽ لكف اقؿ بكثير .
كما تطرح ىذه الحركة مشكبل مف حيث التصور ،فالرواية تروي الماضي أو بعبارة أخرى ىي
بمثابة أحداث مرت بشخص المتكمـ ،صاحب الشيادة الذي عاش جميع مراحميا ).3
و االستشراؼ  :يدؿ عمى كؿ مقطع حكائي يسرد أحداث سابقة عف أوانيا أو يمكف توقع
حدوثيا أما عمى المستوى الوظيفي ،فتعمؿ االستشرافات عمى تمييد أو توطئة ألحداث متوقعة
الحوادث .وحمؿ الممتقي عمى انتظارىا وقد يأتي عمى شكؿ إعبلف عما ستؤوؿ إليو مصائب
الشخصيات:موت ،مرض زواجا.عبارة عف شكؿ مف أشكاؿ االنتظار كما انو حسب
جنيت.يكوف اقؿ ورودا بالمقارنة مع االسترجاع ).4
 1مجمة البياف :مرجع السابؽ،ص48
 2حسيف بحراوي :بنية الشكؿ الروائي"،ص.133
 3محمد سالـ محمد األميف طمبة مستويات المغة في السرد العربي المعاصر "دراسة نظرية في سيمانطيقا السرد ،مؤسسة
االنتشار العربي ،بيروت لبناف،ط،1،2008ص290
 4مجمة البياف/مرجع السابؽ،ص.50
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 -2-4المــــــدة:
لما كاف الروائي يكت ب أحداثا ىي في األصؿ منتيية وجب عميو إسقاط أجزاء منيا مف
زمف القصة حتى يتمكف مف تدويف مالو ،داللة وأيضا ىذا يصعب تدوينو بمدتو التي استغرقيا
في الزمف الواقع تتعمؽ األمر (بالتفاوت النسبي – الذي يصعب قياسو بيف زمف القصة ،وزمف
السرد فميس ىناؾ قانوف واضح يمكف م ف دراسة ىذا الشكؿ إذ يتولد اقتناع مالدى القارئ باف
ىذا الحدث ،استغرؽ مدة زمنية تتناسب مع طولو الطبيعي أوال تتناسب ،وذالؾ بغض النظر عف
عدد الصفحات التي تـ عرضو فييا مف طرؽ الكاتب ،أي انو العبرة بزمف القراءة في تحديد
االستغراؽ الزمني ).1
والمسافة الزمنية بيف الزمف القصة الذي تستغرقو المفارقة والمحظة الراىنة ( أو المحظة التي
يتوقؼ فييا القص الزمني لمساؽ الوقائع ليفسح النطاؽ لممفارقة )

2

وتعمؿ المدة عمى قياس سرعة السرد وبطئو مقارنة بالمدة الزمنية التي سيستغرقيا الحدث
في الواقع الف الزمف القصة الحقيقي الواقعي يخضع لمتتابع المنطقي ويسير بوتيرة واحدة بينما
ومف الخطاب أو السرد يتحكـ فيو السارد فمو أف يزيد مف سرعة السرد كما لو أف ينقص فييا .
إذا كاف زمف القصة يقبؿ القياس بالثواني والدقائؽ والساعات واألياـ  ...فانو يستحيؿ
تحديده في السرد ،أال بالنظر إلى التفاوت والتنوع في سرعة السرد المتغيرة دوما ،إذ ال يوجد
نص سردي يسير عمى وتيرة واحدة بسرعة ثابتة في درجة الصفر،فاإليقاع المتغير لمزمف
المتراوح بيف السرعة والبطء مف شأنو منح تأشيرة يمكف ليا قياس الزمف استنادا إلى العبلقة بيف

 1حميد لحمداني :بنية النص السردي،ص.76
 2جيرالد برنس :معجـ المصطمح السردي،ص176
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مدة األحداث في الواقع وطوؿ النص قياسا لعدد اسطره وفقراتو وصفحاتو )1وال يغني ليذا انو
يمكف الحصوؿ عمى تحميؿ دقيؽ إذا إف الزمف في أحياف كثيرة ال يشار إليو بالدقة المطموبة
فيمجأ القارئ إلى التأويؿ والمقارنة.
ليذا اقترح جيرار جنيت دراسة اإليقاع الزمني مف خبلؿ مجموعة مف التقنيات الخبلصة
الصورة ،الحذؼ ،االستراحة  ..الخ
وىذا يقضي النظر في التناسب أو عدمو بيف مدة الحدث وطوؿ النص الذي حيث يجمع معظـ
النقاد عمى صيغ التي حددىا جنيت ) 2والتصور نفسو نجده عند الناقد تودوروؼ الذي يرى إف
أىمية الزمف تكمف في التفاوت الحاصؿ بيف زمف القصة وزمف الخطاب ،إذ حدد عمى أثرىا
مجموعة مف المفاىيـ .
 -1-2-4الحذف
يسيـ الحذؼ وبفعالية في تسريع وتيرة السرد كونو (تقنية زمنية تقضي بإسقاط فترة طويمة
أو قصيرة مف زمف القصة وعدـ التطرؽ لما جرى فييا مف وقائع وأحداث).3اإلحاطة بأكبر قدر
ممكف مف األحداث المبلمسة لمشخصيات وال يتـ إال باإلشارة المقتضبة إلييا ،فينتج عنو تسريع
لحركة السرد.

 1جيرالد جنيت :حطاب الحكاية،ص.102
 2مجمة البياف،ص.52
 3حسف بحراوي بنية الشكؿ الروائي ،ص156
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إنيا حسب تودروف(وجود وحدة زمنية في القصة ال تقابميا أية وحدة مف الزمف الكتابة إنيا نوع
مف اإلخفاء escamotageيظير ذلؾ مف خبلؿ عبارات مف قبيؿ ،بعد سبع أسابيع ،مر أسبوع
بعد الصيؼ ،الخ .
والحذؼ يشكؿ أداة أساسية ألنو يسمح بإلغاء التفاصيؿ الحديثة التي كانت الرواية
الرومانسية والواقعية تيتـ بيا كثيرا .لذا فيو يحقؽ مظير السرعة في عرض الوقائع في الرواية
الحديثة .في حيف تتصؼ الرواية الواقعية بالتباطؤ1).فسرعة النص الروائي تتراوح مف مقطع
آلخر ،فكما قد يرد تفصيؿ لفترة وجيزة في صفحات عدة يرد أيضا العكس ،أي اختزاؿ فترة
طويمة –كما سبؽ الذكر -في سطور قميؿ عف طريؽ اإللماع واإلشارة ).

2

وقد حدد جنيت الحذؼ استنادا إلي ذكره أو عدـ ذكره كالتالي :
الحذف المعمن (الصريح)  :يتـ تعييف المادة المحذوفة مف زمف القصة داخؿ النص يعمف ىذا
الحذؼ عف نفسو بسيولة نظ ار ارتباطو بمؤشرات محددة بعد سبع سنوات....الخ .

3

الحذف الضمني :ىو الحذؼ الذي ال يصرح بو في النص فبل تتـ اإلشارة إلي الزمف المحذوؼ،
بؿ أف القارئ يكشفو بمفرده مف داخؿ البناء القصصي ويستخمصو مف خبلؿ ثغرة في التسمسؿ
الزمني .
لقد احتفت النصوص المعالجة بتوظيؼ تقنية الحذؼ بشكؿ بارز بغية تسريع السرد
بأقصى سرعة ممكنة ،وذلؾ بالقفز عمى األحداث إلي األماـ دوف التطرؽ ليا لعدـ أىميتيا في
 1مجمة البياف ،مرجع سابؽ ،ص 54
 2المرجع نفسو ،ص54
 3جبر الدبراست ،معجـ المصطمح السردي  ،ص 204-203
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النسيج الروائي ،وقد تنوعت القرائف المستخدمة لتحدد نوعيا ،منيا ما ىو محدد بشكؿ دقيؽ
بألفاظ بعينيا مثؿ (مر يوـ ،بعد أسبوع ،بعد ثبلث سنوات  )....ومنيا ما ىو محدد لكف ليس
بدقة مثؿ (بعد أياـ ،بعد ساعات ،مرت شيور ،بعد لحظات .)...
 -2-2-4الخالصة Sommaire
تشكؿ الخبلصة آلية مف آليات تسريع الحدث ىي ترتبط في الغالب بالماضي ،ولكف
دوف قطع الصمة بالحاضر والمستقبؿ ،ومع ذلؾ نجد أف ارتباطيا بالتذكر ىو الطاغي عمي
أجزاء األعماؿ الروائية ،وىي تتعمؽ بسرد أحداث في (بضع فقرات أو بضع صفحات لعدة أياـ
1

و شيور أو سنوات مف الوجود دوف تفاصيؿ أو أعماؿ أو أقواؿ ).

وسيمة االنتقاؿ الطبيعية بيف مشيد وأخر ،ألنيا بمثابة النسيج الرابط لمسرد الروائي حتى
تتحوؿ مف جراء تمخيصيا إلي نوع مف النظرات العابرة لمماضي والمستقبؿ وعمي الرغـ مف ذلؾ
فأنيا ترتبط –أساسا -باألحداث الماضية.
ويعد الناقد برسي لوبوك أوؿ مف فطف إلي العبلقة بيف الخبلصة واستذكار الماضي
،ىذه العودة التمخيصية إلي الماضي تأتي –أحيانا -لسد ثغرات الحكائية التي يخمفيا السرد
وراءه إلمداد القارئ بمعمومات حوؿ ماضي الشخصيات واألحداث.

 1جيرار جينت ،خطاب الحكاية ،ص109
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 -تتخذ الخبلصة الشكؿ األتي:

1

تمخيص:
الزمف النصي
أحداث حكائية

الخبلصة

زمف الحكاية
ويمكننا أف نستنتج أف التمخيص سريع إليقاع األحداث حيث يمجئ السارد إلي سرد عدة
أياـ وشيور أو سنوات مف زمف القصة الواقعي دوف تفصيؿ لؤلفعاؿ واألقواؿ وذلؾ في بضعة
اسطر وفترات قميمة ،والذي ىو عبارة بالمجمؿ وىناؾ مف يسمي التمخيص عف ضغط فترة زمنية
طويمة في مقطع نصي قصير ،وىو يجعؿ القارئ او المتمقي يستقبؿ مايرويو الراوي ،وتكوف
معادلتو النظرية كاألتي( :زمف اكبر مف زمف الخطاب).

2

فالخبلصة تتسارع حركي نيجي وىو مع اإلغفاؿ والوقفة والمشيد.
والخبلصة أو البانواما أما تتعارض مع المشيد ،وكذلؾ الخمفية التي تنطمؽ منيا
الواجية).

3

لمتمخيص جممة مف الخصائص أىميا :
 المرور السريع عمى فترات زمنية طويمة 1مجمة البياف ،ص 52
 2مجمة االمير عبد القادر العموـ االنسانية دار البعث لمطباعة والنشر قسنطينة (الجزائر) رجب /1423سبتمبر  2002العدد
/2ص . 213
 3خير الدبرش :معجـ المصطمح السردي ،ص 226
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 تقديـ عاـ لممشاىد السردية والربط بينيما. تقديـ عاـ لمشخصية جديدة (عمى مسار السردي ) عرض الشخصيات الثانوية التي ال يتسع النص لمعالجتيا معالجة تفصيمية . -اإلشارة السريعة إلى الثغرات الزمنية وما وقع خبلليا مف أحداث .

1

وتنشر الخبلصة في الروايات بنسب معتبرة كونيا وسيمة سردية ضرورية الحضور لتقديـ
األحداث المختمفة والمتباعدة والربط بينيما وذلؾ عف طريؽ مؿء الفجوات التي يخمفيا السرد
داخؿ الرواية وأيضا لتقديـ بناء محكـ غير مفكؾ سرديا وبالتالي ىي تنيض بدو فعاؿ ومعيـ
في بمورة القصة وتؽ
 -3-2-4الوقفة
الوقؼ المعنى ىنا ىو التوقؼ الحاصؿ مف جراء المرور مف سرد األحداث إلى الوصؼ
أي ينتج عنو مقطع مف النص القصصي تطابقو ديمومة صفر عمى نطاؽ الحكاية).

2

وتشترؾ الوقفة الوصفية مع المشيد في االشتغاؿ عمى حساب الزمف ،الذي نستغرقو
األحداث أي في تعطيؿ زمف السرد وتعميؽ مجرى الحكاية لفترة قد تطوؿ أو تقصر تشبو ىذه
3

الوقفة محطات استراحة يستعيد فييا السرد أنفاسو)

 1مجمة البياف ،مرجع السابؽ ص.54
 2مجمة األمير عبد القادر،ص213
 3مجمة البياف ،المرجع السابؽ  ،ص.59
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أف الوقفة إذف أحدى المسرعات السردية األساسية ،فحينما يكوف ىناؾ جزء مف النص
السردي أو زمف الخطاب ال يقابؿ أي انقضاء أو انصراـ ويقاؿ أف السرد قد توقؼ – والوقفة
يمكف أف تحدث نتيجة
الوصؼ
المساحة النصية

الوقفة الوصفية
زم ػػف الحدث

الشخصية أو الحدث

بالوصؼ أو التعميقات السارد الياشمية 1ويسمى تودروؼ الوقفة ألنيا تقوـ عمى نقيض
مف الحذؼ ألنيا تقوـ خبلفا لو .عمى اإلبطاء المفرط في عرض األحداث الدرجة يبدو معيا
وكاف السرد قد توقؼ عف التنامي ،مفسحا المجاؿ أماـ السارد لتقديـ الكثير مف التفاصيؿ
الجزئية ،وبالتالي اليضيع أما الحكي وانما أماـ الوصؼ. 2
وتحدث الوقفة نتيجة لجوء الراوي إلى الوصؼ الذي يقتضي انقطاع الصيرورة الزمنية
ويعطؿ حركاتيا )

3

ليفتح المجاؿ لتنامي السرد إلى جانب وضيفتيا في توفيؽ الزمف فيي تعد

مف أىـ اآلليات التصورية التي تحتفؿ
بيا النصوص السردية وىي أداة لتشكيؿ ورسـ صورة المكاف وتقديـ الشخصية والكشؼ
عف حياتيا النفسية فالوقفة كوصؼ اليمكف االستغناء عنيا أبدا إذ نجدىا تفرض حضورىا
الضروري بانسيابيا في لغة الكاتب .
 1جيرالد برنس "معجـ المصطمح السردي"،ص.170-169
 2محمد سالـ محمد االميف الطمبة "مستويات المغة في السرد العربي المعاصر،ص.288
 3حميد لحمداني :بنية النص السردي،ص.76
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كثي ار ما كانت الروايات تستخدمف الوقفات الوصفية في الفصوؿ األولى حتى يضعف
القارئ عمى مرمى الشخصيات الروائية واألجواء المحيطة بيا
 -4-2-4المشهد
المشيد أو المقطة ،مدى اتساع حركة السرد النيجية ،وىي مع اإلغفاؿ والوقفة والتمدد أو
البسط والخبلصة واحد مف السرعات األساسية ،أو حينما يكوف ىناؾ نوع مف التكافؤ بيف جزء
مف السرد وبيف ا لمسرود الذي يمثمو ( كما في الحوار مثبل) ،وحيف يعتبر زمف الخطاب مساويا
لزمف القصة فإننا نحصؿ عمى مشيد)

1

كما يعد المشيد بؤرة األحداث العمامة في النص ،فيو يجعؿ القارئ يشاىد القصة
وكأنيا مسرح لمشخصيات كما انو يمنح القارئ إحساسا بالمشاركة الجادة في الفعؿ بخبلؼ
التمخيص( ففيو يقترب حجـ النص القصصي مف زمف الحكاية و يطابقو تماما في بعض
األحياف فينفع استعماؿ الحوار وايراد جزئيات الحركة والخطاب ).

2

زمف الحكاية
الحوار

صورة سردية

مساحة النص

كما يقصد المشيد ذلؾ (المقطع الحواري حيث يتوقؼ السرد ويسند السارد الكبلـ
لمشخصيات ،فيتكمـ بمسانيا وتتحاور فيما بينيا مباشرة ،دوف تدخؿ السارد أو وساطتو وىنا
يسمى السرد بالسرد المشيدي ).

3

 1مجمة العموـ اإلنسانية ،جامعة منتورى قسنطينة،العدد13جواف،2000دار اليدى عيف مميمة الجزائرص.213،
 2مجمة البياف،ص56
 3محمد بوعزة ،تحميؿ النص السردي "الدار العربية لمعموـ،ط،1،2010ص95
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يقصد المشيد المقاطع الحوارية الموجودة في تضاعيؼ النص الروائي ،وىو يحتؿ
( موقعا متمي از ضمف الحركة الزمنية لمرواية وذالؾ بفضؿ وظيفتو الدرامية في السرد وقدرتو
عمى تكسير رتابة الحكي بضمير الغائب ) 1إذا انو يسيـ في تطور األحداث وتبيف مسارىا عمنا
بفضؿ ذالؾ الحوار المباشر بيف الشخصيات الذي يعطي لمقارئ الشعور يمعب دورىـ مع
األبطاؿ مف حيث التفاعؿ والتأشيرة مباشرة ،حيث يتيح المشيد لمقارئ االطبلع بصورة مباشرة
عمى الشخصيات الروائية وسماتيا  .مواقفيا ومعرفة أفكارىا وقناعتيا وأحواليا النفسية وطريقة
تحميميا ومستوى تأثرىا وتأزميا في عرض قضايا معينة ونقاشيا ومدى تقبميا ألراء طرؽ
المحاور والسيما في المحظات المتأزمة والمشحونة نقاشا .
يمكف لمقارئ مف خبلؿ المشيد أف يقؼ شخصيات متعددة تختمؼ في األفكار والطرح
والرؤى ومستوياتيا الثقافية واالجتماعية ،فيو يجسد واقعيتو أكثر مف خبلؿ الشخصيات
ولحركتيا وتفاعميا وكبلميا المباشر .
وفي المشيد( يقترب حجـ النص القصصي مف زمف الحكاية ويطابقيا في بعض
األحياف) ، 2مف حيث مدة االستغراؽ لكف ( ينبغي دائما أف النفعؿ أف الحوار الواقعي الذي
يمكف أف يدور بيف أشخاص معنييف قد يكوف بطيئا أو سريعا حسب طبيعة الظروؼ المحيطة
،كما انو ينبغي مراعاة لحظات الصمت أو التكرار مما يجعؿ االحتفاظ بالفرؽ بيف زمف حوار
السرد وزمف حوار القصة قائما عمى الدواـ ).

3

 1حسف بحراوي ،بنية الشكؿ الروائي،ص.162
 2سمير مرزوقي وجميؿ شاكر ،مدخؿ إلى نظرية القصة ،الدار التونسية لمطبعة والنشر ،ديواف المطبوعات الجامعية الجزائر
(د ط)،ت،ص.93
 3حميد لحمداني :بنية النص السردي،ص.78
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 .5المكان
يشكؿ المكاف أحد العناصر الحكائية اليامة التي تقوـ عمييا بنية النص الروائي ،وىذا
الجانب مف الدراسة حظي اىتماـ بارز في النقد المعاصر ،وأصبح األساس المكونة لمنص
السردي .وأحد األسس الجمالية التي ينيض عمييا .
 -1-5تعريف المكان
لغة :وود في قوانيف المغة العربية المكاف مرتبط عادة (ؾ،أ،ف)وىي كما ذكرىا ابف منظور.
(الكائنة الحداثة )وحكي سبويو :أنا أعربؾ أي منذ خمقت والمعنياف متقارباف ،وعف األعرابي
(التكوف التحرؾ ركونو فتكوف ،أحدث فحدث).1
وىذا أصؿ فعؿ "كاف" والذي ييمنا ىنا منو في الدراسة اسـ المكاف "مكاف"وىو نفس ما
ورد مع أبو قاسـ الزمخشري في قواه (المكاف ىو الموضوع) 2بمعنى محؿ وقوع األحداث وجود
المخموقات .
كما ورد في لساف العرب البف منظور(المكاف بمعنى الموضوع ألنو موضوع لكينونة
الشيء فيو وجمعو وأماكف ،وأمكنة )3وتجده بمعنى المنزلة في قوؿ عز وجؿ (يا قوـ اعمموا عمى
مكانتكـ).4أي مكانة الناس ىي منزلتيـ .
ىذا بالبنية إلى التعريؼ المغوي القديـ عند العرب أما حديثا فيناؾ اختبلؼ حوؿ مفيوـ
 1أبو الفضؿ ابف منظور :لساف العرب ،ج،7المجموعة ،5دارالجيؿ بيروت ،1998،ص.364
 2أبو قاسـ الزمخشري :أساس الببلغة ،دار صادر .1965،ص.553
 3أبو الفضؿ ابف منظور :لساف العرب.365،
 4سورة األنعاـ :اآلية .135،
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مصطمح المكاف خاصة عند بعض النقاد الغربييف المذيف يحولوف التمييز بيف ىذه المصطمحات
(حيف نجد في االنجميزية الصيغ اآلتية Space,pleace,location,lieu,es:
إصطالحا:
إذ حاولنا توضيح مفيوـ وجدنا أنو (أحد الركائز األساسية التي يرتكز عمييا العمؿ
األدبي ،والسيما الرواية فيي تحتاج إلى مكاف تدور فيو األحداث وتتحرؾ خبلليا الشخصيات،
وال ييـ إف كاف المكاف حقيقيا أو خياليا مف نسج خياؿ الكاتب)

1

المكاف إذ ذلؾ الذي تجري عميو أحداث الرواية ،فالمكاف في األدب ىو الخمفية التي تقع فييا
األحداث و اإلطار الظاىر ليا وىو قبؿ كؿ شيء مسرح األحداث في الرواية وبيف األبطاؿ
.وشارعيـ ومقياىـ وسوقيـ وغرفيـ ...فيو يعد عنصر مركزيا في تشكيؿ العمؿ الروائي ومحؿ
تبئير لمجمؿ الروائية ولحركة الشخصيات وأفعاليا وأىدافيا ونوازعيا و عواطفيا و آماليا).2
باإلضافة إلى ىذا (ال يشكؿ المكاف الوعاء الروائي فحسب،بؿ يؤدي دوره في العمؿ كأي
ركف مف أركاف الرواية). 3والمكاف الذي يفروه لنا النص الروائي ىو مكاف معروؼ لدى القارئ
الذي يتبناه بتج ربتو السابقة عف طريؽ ما سماه باشبلر بتعميؽ القراءة (أننا حيف نق أر مثبل وصفا
لحجرة نتوقؼ عند القراءة حجرتنا).4

 1أسماء شاىيف :جماليات المكاف لروايات جبراف خميؿ جبراف،ط،1دار قاسـ لمنشر والتوزيع،2001،ص.15
 2عبد الغالي :داللة في الرواية ذاكرة الجسد ،كتاب الممتقى الخامس(عبد الحميد ابف ىدوقة )ط،1،2005ص.80
 3صالح إبراىيـ :الفضاء ولغة

السرد في روايات عبد الرحماف الضيؼ،ط،11المغرب،المركز الثقافي العربي الدار

البيضاء،2003،ص.13
 4غاستوف ياشبلر :جماليات المكاف،ص.16
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ويعرؼ "يوري لوتماف "المكاف فيقوؿ ىو مجموعة مف األشياء المتجانسة ،ليس مف
الظواىر الحاالت ،أو الوظائؼ أو األشكاؿ المتغيرة ......تقوـ بينيا عبلقات شبيية بالعبلقة
المكانية المألوفة(العادية مثؿ االتصاؿ،المسافة.1)......
فالمكاف في الرواية ليس المكاف الطبيعي الف النص الروائي يخمؽ عف طريؽ الكممات
مكانا خياليا لو مقوماتو الخاصة أبعاده المتميزة ،يقوؿ ميشيؿ بوتور(أف قراءة الرواية رحمة
خاصة في عالـ مختمؼ عف العالـ الذي يعيش فيو القارئ،فمف المحظة األولى يفتح فييا القارئ
الكاتب ينتقؿ إلى عالـ خيالي مف صنع كممات الروائي ويقع ىذا العالـ في المناطؽ مغايرة
لمواقع المكاني المباشر يتواجد فيو القارئ)

2

فالمكانية في األدب ىي الصورة الفنية التي تذكرنا أو تبعث فينا ذكريات بيف الطفولة ،
ومكانية ألدب العظيـ تدور حوؿ ىذا المحور.
وىنا يدؿ عمى اىتماـ "باشبلر" وتركيزه عمى أثر المكاف في نفسية اإلنساف وتشير إلى
البعد النفسي لممكاف داخؿ النص إلى جانب وظائفو الفنية وأبعاده االجتماعية ىنا إلى البعد
النفسي لممكاف داخؿ النص إلى جانب وظائفو ومعانيو بالنسبة لصاحبو و لآلخريف وكؿ اعتداء
عمى جزء منو يؤدي إلى ثورة واحتاج وقد يكوف وحده يقدر ما نشأ مف الظواىر المصاحبة
لو.وقد تكشؼ الدراسات عف معاني أخرى يمتمكيا المكاف الجغرافي ،كاكتساب القيـ االجتماعية
نحويا مكانية لمداللة عمى سعوىا وجدارتيا.
ولمداللة عمى أىمية المكاف في العمؿ األدبي نستطيع القوؿ أف العمؿ األدبي حيث يفقد

 1أسماء شاىيف :جماليات المكاف.69،
 2سي از قاسـ :بناء في الرواية :دراسة مقارنة في ثبلثية نجيب محفوظ،بيروت،ط،1،1985ص116
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المكانة فيو يفقد خصوصيتو .وبالتالي أمانتو )

1

أما فمسفيا فقد ارتبط المكاف بالسؤاؿ عف الوجود اإلنساني في حد ذاتو ىذا الوجود الذي
تحقؽ دوما في ظؿ المكاف ،حيث كاف رحـ األـ ىو المكاف األوؿ الذي وجدت فيو الحياة بشكؿ
أو بآخر،ثـ جاء الميد ثـ البيت ،الشارع المدينة أو القرية وأمكنة آخر يكوف آخرىا القبر).2
كما نجد لمفيوـ المكاف مصطمحات أخرى أشمؿ وأوسع مثؿ (الغير -الفضاء-الفروظمت
ىذه المفاىيـ تختط إلى يومنا ىذا ،فمنيـ مف اعتبرىا مفيوـ واحدا ومنيـ مف فرؽ بينيما فسي از
قاسـ تشير بصدد ىذه القضية إلى أف بعض النقاد حولوا التمييز بيف المصطمحات المختمفة
التي تعبر عف المستويات المختمفة لممكاف حيث نجد في
االنجميزية لمصيغ التالية(location/place/speace) :
ونجد في الفرنسية الصيغ التالية(lieu/espace/pleace) :
ولقد اكتفى النقاد الكبلسيكيوف في المغات الثبلث باستخداـ كممة المكاف ) لداللة عمى أنواع
المكاف ،حيث لـ يكف معنى الفراغ بمفيومو الحديث قد نشأ بعد بينما ضاؼ الفرنسيوف
بمحدودية كممة ("...........فراغ" لـ يرضى نقاد االنجميزية عمى أتساع

"المكاف" ،الفراغ

) pleace/lieuوأضافوا كممة "بقعة" لمتعبير عف المكاف المحدد لواقع الحدث ،والفضاء الروائي
عمى حد تعبير سي از قاسـ ىو المكاف الخيالي .لو مقوماتو وأبعاده المميزة ،تخمقو الكممات و
أطمقت عميو اسـ المكاف الطبيعي بؿ ىو مكاف الرواية ىي نقصد بو ىذا األخير).3

 1أسماء شاىيف :جماليات المكاف ،ص.16
 2فتيحة كحموش :المكاف في النص الشعري العربي عند سعدي يوسؼ وعز الديف مناصرة ،رسالة ماجستير،ص.102
 3سي از قاسـ  :بناء الرواية ،ص.02

الفصل االول

مالمح البنية في الرواية النسائية الجزائرية

 -2-5أنواع األمكنة:
 -1-2-5المكان المفتوح:
مطعم :ىو المكاف تقدـ فيو المأكوالت والمشروبات لمزبائف تـ تشغيؿ المطاعـ في بداية األمر
عمى جوانب طرؽ السفر ليتمكف المسافروف مف التوقؼ لمراحة واستعادة حيويتيـ ،أما اليوـ فأف
المطاعـ تكاد تكوف في كؿ مكاف في الشوارع اليادئة والطرؽ المزدحمة .
وفي الفنادؽ والمطارات ومحطات الحافبلت والقطارات ،وكذلف في المنتزىات والمباني
التي تضـ المكاتب وفي مراكز التسوؽ.تشكؿ المطاعـ جزء األكبر في صناعة خدمة الطعاـ
وتشكؿ المحبلت التي تقدـ الطعاـ لمناس خارج بيوتيـ جزءا مف ىذه الصناعة ،بما فييا
المدارس والمستشفيات والمصانع والسجوف ،حضوره يقوـ عمى العبلقة الغرامية في اغمب صوره.
الشارع  :ىو ممر ذو ممكية عامة في البيئات العمرانية .كما ىو مكاف يكثر فيو الناس ويحمؿ
كؿ فنجد فيو المظاىر التي تعبر عف مظاىر المدينة،والشارع مكاف يكوف فيو االنساف حرية
الفعؿ وامكانية التنقؿ لقضاء الحاجة وسعة االطبلع عمى العالـ الخارجي ،والشارع يضـ أماكف
آخرى كالمقيى والدكاف والمكنية والتسوؽ.......فالمطعـ ىو الجامع .

 -2-2-5المكان المغمق:
البيت :ىو مكاف مغمؽ ،يشكؿ حيز ميما في حياة اإلنساف ،إذا عادة ما يكوف مصدر راحة
أماف وطمأنينة ولو دور كبير مف ناحية الجانب النفسي لئلنساف ،فيو يحميو مف الضياع
والتشرد ،فاإلنساف يحقؽ ذاتو مف خبللو ،حيث تكوف لو الحرية المطمقة في فعؿ ما يشاء ،مما
يطمؽ العناف لمخيمة البطؿ السترجاع الذكريات واألحبلـ الجميمة ،والمكاف يبكي اإلنساف
ويضحؾ.
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الحمام  :إف الكتابة عف الحماـ في الرواية العربية عموما ىي كتابة عف المرأة ،ذلؾ أف جؿ
الروائيف الذي تناولوا ىذا المكاف ،تناولوه باعتباره فضاء نسائيا بحتا ،اليخرج في طرحيـ عف
صورة الم أرة
إف المكاف في الرواية النسائية لـ يكف مجرد وعاء تجري فيو أحداث معينة يممييا المسار الروائي
،بؿ جاء (يحمؿ أبعاد اجتماعية وتاريخية وسياسية ونفسية .والعبلقة الجدلية مع اإلنساف والزماف
واألشياء األخرى)،1وىو قوة مساىمة في بمورة أفكار الشخصيات الروائية كما أنو قوة فاعمة في
تغيير بعض أفعاؿ الشخصيات ،وخمؽ بعض المشاعر اإليجابية والسمبية انطبلقا مف المكاف .

 1أسماء شاىيف :جماليات المكاف في روايات جب ار إبراىيـ جيرا ،ص.111

الفصل الثاني
دراسة تطبيقية لمكونات السرد في رواية األسود
يميق بك ألحالم مستغانمي.
-1تجميات الشخصية في الرواية
 -2تجميات الزمن في الرواية
-3تجميات المكان في الرواية

الفصل الثاني

دراسة تطبيقية لمكونات السرد في رواية األسود يميق بك

 .1تجميات الشخصيات في رواية األسود يميق بك:
مف الكاتبات المواتي وظفف الوصؼ الخارجي نجد أف" أحالم مستغانمي" قد أطر
الوصؼ جوانب كثيرة في روايتيا "األسود يميق بك" تتبع بدقة مبلمح شخصياتيا ،فقد قامت
بوصؼ شخصية "مص" الذي كانت تحب طمتو المميزة أناقتو وىيئتو ،وشجاعتو ،ومواقفو،
ليا(أفضؿ عمى إرىاب البنات
وطرافة سخريتو حيف يغازليا بطريقة جزائرية مبتكرة قاؿ
ّ

اإلرىابيوف .....عمى األقؿ ىـ ال يغدروف بؾ ،يشيروف نواياىـ ...البنات تجيزف عميؾ دوف

تنبييؾ لما سيحؿ بؾ عندما تصرخ يكوف قد تأخر الوقت ....لو أصرخ اآلف مثبل وأقوؿ إنؾ
ذبحتني وأنت ترفعيف خصمة شعرؾ ،أو تنسيف ز ار مفتوحا عمى ثوبؾ ،لف يأتي أحد لنجدتي
1

فالقتؿ إغراء ال يعتبر عنفا ...ألنيا جريمة غير معمنة تحبب لمضحية موتيا)

عممت السارة في ىذا المقطع عمى تحديد مبلمح مصطفى وسامتو التي أبيرتيا كما أنيا
تمنتو زوجا ليا -فالحياة معو بالنسبة ليا خفة دمو ،فيذا التحديد مرفقا بأحاسيسيا تجاىو.
كما أف السارة تصؼ البطمة التي تنضـ صيرورة الحكي في الرواية الفتاة "ىالة الوافي"
وصفا خارجيا (شيء فييا تغير منذ طمتيا األخيرة قبؿ شير أنيا تبدو أبيى ،لعمو ثوبيا
األسود الذي
2

كانت ترتديو مع عقد طويؿ بصفيف مف المؤلؤ منحيا إطبللة تتجاوز سقؼ ميزانيتيا).

يقدـ السارد "طبلؿ" وفؽ منظور خاص ىالة (يذكر طمتيا تمؾ في جماليا البكر كانت
تكمف في فتنتيا لـ تكف تشبو أحد في زمف ما عادت النجوـ تتكوف في السماء ،بؿ في
عيادات التجميؿ .لـ تكف نجمة كائف ضوئيا ليست في حاجة إلى التبرج كي تكوف أنثى
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...يكفي أف تتكمـ امرأة تضعؾ بيف خيار أف تكوف بستانيا أو سارؽ ورود ال تدري أترعاىا
كنبتة نادرة .أـ تسطو عمى جماليا قبؿ أف يسبقؾ إليو غيرؾ؟)1فيو يصفيا انطبلقا مف األثر
الذي وقع في نفسو ،ورغبتو فييا لقد أيقظت فيو شيوة االختبلس في زي بستاني.
انطبلقا مف ىذا الجانب الشعوري "لطبلؿ" ىو الذي يضطمع بالرؤية البصرية التي
أعطتو بعد سحريا مغريا .فيو يرى إنيا تتسـ بصفة التواضع واألناقة وىذه السمة ال نجدىا
في الفتاة المعاصرة.
لقد اعتمد منظور الوصؼ في كامؿ الرواية عمى البعد النفسي او الجنسي "لطبلؿ"
الشخصية التي أسند لو الدور ىو في الواقع تحت تأثير الجسد المرغوب والمشتيي ،فكاف
تركيزه عمى األثر الذي تركو في قمبو مف حب مشحوف (.المرأة تراقص روحو كبلميا مزيج
مف اإلغراء والعنؼ واألنفة ،إنيا سيدة التانغو .حتى األسود الذي ترتديو خمؼ ىذه الرقصة:
رقصة الثأر).2
إف الساردة وىي تقدـ وصفا خارجيا لمبطمة هالة يحس القارئ لموىمة األولى بأنو لـ يكف
بغرض تقديـ الشخصية بمعزؿ عف الحدث ،بقدر ما كاف مرك از عمى الشعور باإلعجاب
والحب لصورتيا التي ضمت في مخيمتو في أوؿ لقاء جمعيما في القاىرة(ذىبت إليو بسيطة
كفراشة السواقي.....وكفراشة تأخرت .ما توقعت أف يكوف اجتياز شوارع القاىرة في تمؾ
الساعة مف السماء ،أطوؿ مف عمر انتظارىا لذلؾ الموعد).3
كما أػف "طالل" أطاؿ في وصفيا وىو في المطار فمما رآىا بدت لو أجمؿ مف الشاشة
فتزداد ولعو بيا ،وزاد إص ارره لبلستحواذ عمييا .كما أننا نعثر عمى بعض المبلمح
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الفيزيولوجية فقولو (أوؿ مرة يراىا في معطؼ أسود .معطؼ أنيؽ دوف بيرجة بحزاـ مربوط
1

عمى جنب ،يزينو شعرىا المنسدؿ عمى كتفييا)

إف الحضور الجسدي المتمثؿ في الطوؿ والشعر المنسدؿ والمباس األنيؽ واألوصاؼ
المرسومة بدقة قد أثاره وأغراه .أوصاؼ وجد فييا كؿ المغريات لتوقظ الشيوة الدفينة تحقيقا
لرغبتو.
إف أحالم مستغانمي قد فسحت مجاال نصيا لمتقديـ الخارجي أوؿ ما يطمعنا عميو السرد
في ىذه الرواية المتمثمة في شخصية "طالل" فيي تصؼ ىذا الرجؿ الب ارزيمي الشامي الذي
يمـ بأشياء كثيرة جدا ،الرجؿ الذي صار ثريا ،كما ىو وضعو في التنقؿ بيف عواصـ العالـ
وىو في ثرائو ،وبحثو عف المتعة (ىو دائما عمى أىبة مشروع ،أو خارج لتوه مف ذكرى
،يمارس رياضة المشي السريع في زمف مفتوح بيف طفولتو العادية في بيروت ونجاحاتو
الخارقة في كبرى عواصـ العالـ إنجازه األكبر ما كانفي بموغو تمؾ المكاسب ،بؿ في الطريؽ
التي سمكيا لبموغيا.)....

2

أرادت الساردة مف خبلؿ ىذا أف تكسر قيودىا وتكتشؼ العالـ مف خبللو ،فكؿ ما
تتمناه جمسة جميمة مع ىذا الرجؿ الذي لوف حياتيا بالورود والكممات التي ال تدري مف أيف
يقطفيا ،فيبدو ليا حيث حؿ جميؿ بما يممؾ (يحب أف يتحرش بالجماؿ أف يرتدي أجمؿ
بدالتو ،ولو احتفاء بزجاجة نبيذ فاخر يحتسييا وحده في بيتو ،ىو دائما في لياقتو .ألنو مع
موعد مع أنثى تدعى الحياة ).

3

(يختار ورودا غريبة الموف ،ال تشبو ورودا رأتيا مف قبؿ ،مرفقة بيا كممات ما قاليا أحد
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قبمو ،غموضو ،إيجازه طريقتو المبتكرة في مطاردتيا ،في مقاربتيا ما عيدتيا في رجؿ)1كما
أف الساردة تصؼ ىذا الرجؿ الثري يواصؿ إشعاؿ جنونو بمدى فاحش الثراء محاولة إغرائيا
بمالو و استدراجيا وايقاعيا في شباكو (حذر بحكـ ثرائو ،العتقاده أف أصحاب جيبو يفوقوف
عدد أصدقائو ،وأف السحر الساطع لمماؿ ،كثي ار ما غطى عمى سحره الشخصي لعميا فرصة
إف يختبر في امرأة ،حضوره العاري مف أبية الجاه فبريؽ الثراء حولو إلى بؤرة إشعاع
ضوؤىا الناس إليو).2
تواصؿ لبطمة في وصؼ ىذا الرجؿ الخمسيني وىذا السف ىي السف الوسطى ،فيي
تشرؼ عمى ماض شاب وتشرئب إلى مستقبؿ شيخ ،فيي أوج مراحؿ العمر وىذه ىي
المرحمة التي يقع فييا كثير مف الرجاؿ الخروج عف المألوؼ حيث يتزوج فييا كثير ـ الرجاؿ
زواجا ثانيا ،كأف الشخص يستعيد طائفة مف شبابو األوؿ ،وعنفوانو الذي كاف فقده عرؼ
طمع إلى ما ال يجوز ،ولكنيا في ىذا الوصؼ عمات الساردة أيضا عمى تحديد مبلمح طبلؿ
تحديدا مجازيا يظير وسامتو ،وابتسامتو المبيرة وشعره الذي لـ يشب رغـ كبر ،كما وصفت
لنا معاممتو الراقية ليا(رجؿ خمسيني بابتسامة عمى مشارؼ الصيؼ وبكآبة راقية لـ تر ليا
سببا ،وبشعر لـ يقربو الشيب بفضؿ الصبغة الحقا ستعرؼ أف رجبل يصبغ شعره يخفي حتما
أم ار ما ،رجؿ ميذب النظرات ،ميذب النوايا يقبؿ يداىا باستقراطية عاطفية ،كمف يضع
مسافة بينو وبيف غيره مف عامة الرجاؿ ).3
كما أف البطمة تواصؿ في الوصؼ مف خبلؿ إعجابي ا بأناقتو وىندامو (كاف رجؿ أنيؽ
المظير يدخؿ القاعة مف البوابة الرئيسية في أبية واضحة ،محاطا بمرافقيو ،توقعت أف
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يأخذوا مكانيـ جواره ،ولكنيا استنتجت بعد ذلؾ ،وىو يعطي أحدىـ معطفو ويتناولو ورقة
1

نقدية ،أنيـ موظفوف في المسرح حضروا الستقبالو ليس أكثر).

كما نجد أيضا في طبلؿ صفة الغرور والتباىي والثقة بالنفس العالية ،التي نجدىا في
2

الرجؿ الثري الذي يعاني مف جنوف العظمة في قولو(أنا سيد شيواتي).

كما نجد أيضا في مقطع آخر أنو ما أراد شيئا إال نالو حتى واف كمفو كثير فيو ييدؼ
فور ( ما
الى تحقيؽ أحبلمو ورغباتو ،ألف الرجاؿ األثرياء يعنييـ الحصوؿ عمى ما يريدوف ا
أراد شيئا إال نالو ،شرط أف يبمغو كبير .يأبى أف يسمؾ أرقة التحاليؿ والنصب الضيقة لتحقيؽ
أحبلمو .لكف ليس مف السيؿ دائما أف تكوف نزييا ومستقيما في عالـ األعماؿ ،أو أف تغفو
أثناء منازلتؾ أسماؾ القرش .مف غير المسموح لمذي يسبح مع الحيتاف الكبيرة أف يناـ
......واال انتيى في جوفيا).3
في موضع آخر نجد البطمة "ىالة "تقوـ بوصؼ جدىا وتواضعو وبساطتو وحكمتو ،أنيا
عبر الحياة بشيامتو وكرامتو حتى لمماتو فيو بالنسبة ليا ليس مثيؿ لو كاف حبو الشديد
لغناء والعزؼ يفوؽ حبو لمحياة (كاف جدىا بسيطا ،منسوب حكمتو أعمى منسوب حصاده،
زاىدا في بيارج الحياة وقشورىا .يحيا في تعايش سممي مع الطبيعة ،يحضر األعراس
،يستمع بالوالئـ ،ينشد مع المنشديف ،ويغني مع المغنيف ما يحفظ مف التراث البربري الشاوي،
لكنو ال يقبؿ ماال مف أحد حتى مف أبنائو ...كؿ ما يحتاج إليو يوجد في مزرعتو ...عاش
متصوفا عمى طريقتو ،لـ يستيمؾ يوما بدالت وال ربطات عنؽ وال أحذية جديدة ،وال حتى
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أدوية .عبر الحياة ناصع البياض ،مف برنسو األبيض إلى كفنو األبيض).1
كما أنيا تقوـ بوصؼ جوده وكرمو وسخائو حسف ضيافتو لمناس .حتى واف كاف فقير
فكاف يرى نفسو سمطاف (ما كاف لجدىا جيب ،ىو ال يحتفظ بشيء لنفسو فما حاجتو إليو؟
في بيتو ال يناـ إال الضيوؼ ،يستبقييـ ثبلثة أياـ حسب أصوؿ الضيافة ،وفي اليوـ الثالث
يقسـ أال يغادروا بيتو إال محمميف بالسمف الفريؾ والكسكسي .ذات مرة احتجت زوجتو ألنو
اعطى الضيوؼ جؿ مؤونتيـ رد عمييا (يامرا....الكرـ يغطي العيوب ....يمكف شافوا منا
2

شيء ما شفناىاش ......خمينا نستر حالنا بالجود ).

كما يطمعنا السرد عمى أنو رجؿ مف رجاؿ االوراس المدافعيف عف القيـ والعروبة .
في االسترجاع الوصفي لجدىا وصؼ خارجي يقوـ عمى وجو المشابية مع الطبيعة
فقد شبيتو بالجباؿ األوراس في فصؿ الشتاء عندما يكسو الثمج االبيض الجباؿ فيترؾ منظر
تسر اليو االنظار (كاف كاألوراس المكمؿ أبدا بالثموج ،يبدو بقامتو الفرعة وبعمامتو البيضاء
قريبا مف السماء ،فمـ تكشؼ أنو تحت العمامة كاف يشيخ وييرـ ،فحتى شارباه المظفوراف
إلى أعمى لـ يطاوليا الشيب ).

3

حتى سحر صوتو عندما يحمؿ الناي يشرع في الغناء(عندما يرتاح ،يأخذ نايو ،المعمؽ
الى ظير برنسو ،ويشرع ويغني ،غناء كأنو نواح ،يفضي إلى التجمي نشوة كمماّ عبر صوتو
األودية إلى الجباؿ األخرى .ال يسعد إال عندما يعود لو رجع الصدى ،وكأف أحد يرد عميو
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مف الجبؿ اآلخر )،1فيي ترى أنيا أخذت سحر الصوت والغناء الجميؿ مف جدىا وأبييا.
تفسح لنا "األسود يميؽ بؾ "البناء الداخمي لشخصية بصورة كبيرة .االولى تقوـ عمى
الخوؼ المسيطر والثانية عمى الوحدة والكآبة الناجمة عف الخيانة (كبيانو أنيؽ مغمؽ عمى
موسيقاه ،منغمؽ عمى سره لف يعترؼ حتى لنفسو بأنو خسرىا ،سيدعي أنيا مف خسرتو ،وأنو
مف أراد ليما فراقا قاطعا كضربة سيؼ ،فيو يفضؿ عمى حضورىا العابر غيابا طويبل
2

،وعمى المتع الصغيرة ألما كبي ار ،وعمى االنقطاع المتكرر قطيعة حاسمة ).

كما تشير الرواية الى تجسيد لصورة الخيانة ووجييا الغائر في أعماقو ،فالشخصية تعيش
في حالة اغتراب الذاتي (لشدة رغبتو بيا ،قرر قتميا كي يستعيد نفسو ،واذا يموت معيا
،فسيؼ العشؽ كسيؼ السامرائي ،مف قوانينو اقتساـ الضربة القاتمة بيف السياؼ والقتيؿ).3
ما يمكف القوؿ عف ىذه الشخصية إنيا شخصية قدمت بمعاناة داخمية عميقة ،وقد
أتاح ليا ،التقديـ المسيب ليا توضيح الصورة الدقيقة عنيا .أماـ وفرة المعمومات المقدمة مف
قبؿ الساردة ذاتيا والمييمنة عمى منظومة الحكي ،وشرحو أسباب أزمتو التي لـ يبح ألي أحد
االمر الذي ضاعؼ م ف معاناتو ،وقد امكننا عبرىا فيـ الشخصية وتكويف صورة دقيقة عنيا
فيي تعيش عمى حافة اليأس و االنكسار والوحدة واالغتراب الذاتي حتى درجة البكاء (أخذ
غميونو مف الطاولة وأشعمو بتكاسؿ األسى .إنيا أحد المرات القميمة التي تمنى لو استطاع
البكاء يكف رجبل باذخ االلـ ال يبكي .لفرط غيرتو عمى دموعو ،اعتاد االحتفاظ بيا ،وىكذا
غدا كائنا بحريا ،مف ممح وماؿ .ىؿ يبكي البحر ألف سمكة تمرت عميو ؟كيؼ تنسى ليا
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1

اليروب وليس خارج البحر مف حياة االسماؾ؟).

مف جية أخرى نرى شخصية بطمة تعيش حالة مف الضياع والوحدة فيي لـ تجد أحد
يقاسميا فرحتيا التي شعرت بيا عندما وصمتيا باقة ورود مف رجؿ مجيوؿ ال تعرؼ عنو
شيئا (حاؿ وصوليا الى غرفتيا ،راحت تتفقد باقات الورود بسعادة ،ثـ تذكرت أنيا ال تدري
مع مف تقتسـ فرحتيا ،وىذه أعمى درجات الوحدة).2
(حزنت الف ألحد سيرى ىذه الباقات بتنسيقيا الجميؿ).3
كما نجد الساردة تصؼ الحب كحركة شييؽ وزفير أف الحب يتغذى مف الحرماف
،بتناوب الوصؿ والبعاد كما في التنفس (إنيا حركة شييؽ وزفير ،يحتاج إلييما الحب لتفرغ
وتمتمئ مجدد رئتاه ،كموح رخامي يحممو عموداف إف قربت أحدىما مف االخر كثي ار ختؿ
التوازف ،واف باعدت بينيما كثير ىوى الموح إنو مسافة! ).

4

كما أنيا في وصؼ آخر ترى أف الحب اغتيؿ بسبب الجواؿ إف الحب أفصؿ حاؿ لو
كاف الحماـ ساعي بريد يحمؿ رسائؿ العشاؽ (كـ مف األشواؽ أغتاليا الجواؿ وىو يقرب
المسافات ،نسي الناس تمؾ الميفة التي كاف العشاؽ ينتظروف بيا ساعي بريد ...أي سعادة
وأيّ مجازفة أف يحتفظ المرء برسالة حب آخر العمر .اليوـ{أحبؾ}قابمة لممحو بكبسة زر ىي
ال تعيش إال دقيقة ....وال تكمفؾ إال فمسا!).5

 1الرواية ،ص.15
 2الرواية،ص12
 3الرواية ،ص.55
 4الرواية،ص22
 5الرواية ،ص.22
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تنيض بعض مقاطع الرواية عمى إبراز مبلمح الوصؼ الداخمي لعاطفة المتغيرة .كاف
أوليا إحساسيا بالوحدة والكآبة والتعاسة والفراغ ،ما إف تتعرؼ الى ىذا الرجؿ الذي ال تعرؼ
عنو شيئا الذي دخؿ بباقة توليب وبطاقة صغيرة تحمؿ كممة "األسود يميؽ بؾ" تنقمب حياتيا
الى سعادة وغبطة تغمر قمبيا ،فينبض فرحا تخرج مف حالة الكآبة والضجر التي كانت
حب ،كإشعار باقتراب زوبعة عشقية ،شيء ال اسـ
الجو شيء شبيو بإعبلف ّ
تعيش فييا(كاف ّ
لو كصاحب البطاقة لكنو يحدث فييا د ار ار جميبل لـ تعيده وال تدري ما الذي يحدث ليا

،موسيقى شبيية بفالس تراقص روحيا ،انطمقت مف مكانيا ما داخميا ،وراحت تدور بيا
وتفقدىا القدرة عمى التفكير المنطقي ).

1

تصؼ الساردة شخصية رئيسية "هالة" فتبرز بكـ ىائؿ مف اإلحساس القاىر بالميانة
والعجز (اي رجؿ ىذا ومف يخاؿ نفسو ؟
كيؼ استطاع أف يجعميا تغني لو عمى مدى ساعتيف ،ثـ يولييا ظيره ويغادر القاعة؟ لـ
يحيييا مف بعيد
يصافحيا .لـ يممس يدىا .لـ يممس حتى سمعيا بكممة شكر .رفع يده ّ

ومضى ....إنو إمعاف في اإلىانة .حتى وروده الحمراء ،كانت خرساء وكتومة مثمو .ال

أي بطاقة شكر .أىو أكبر مف اف يضع أسمو عمى بطاقة ؟اـ يراىا اصغر مف أف
ترافقيا ّ
تكوف أىبل لبضع كممات بخط يده).2

إذا كاف الحضور الفيزيولوجي "لطبلؿ" يعـ النص ،فصورتو الداخمية طاغية بكثرة إنيا
صورة لرجؿ في قمة شموخو وكبريائو وعزة نفسو وعظمتيا ،مترفع عف كؿ رذيمة
وشبية(الكبرياء أف تقوؿ األشياء في نصؼ كممة إال تكرر ،أال تصر .أف ال يراؾ اآلخر

 1الرواية،ص23
 2الرواية،ص.115
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عاريا أبدا ،أف تحمي غموضؾ كما تحمي سرؾ).

1

أبرز مظير تقدمو الساردة لشخصية "ىالة" مظير الخوؼ مف اليجر(فقد دىميا حزف
مف فقد شيء ما كاف يدري بوجوده ،أو عمى األصح بقيمتو ،ربما أراد أف يقاصصيا عمى
باقة ورده التي رآىا تسمميا لقائد الفرقة وتحتضف غيرىا ،ال تضنو سيبعث ليا وردا بعد
اآلف).

2

كما نمحظ مممح آخر مف مبلمح شخصية في أبيتيا "طبلؿ" قد كانت واعية بحالتو
،إحساسو بعجز يبحث عف نقص يعانيو في رجولتو لكونو لـ يرزؽ بولد عمو يجده في ىذه
المرأة "ىالة"(ىو نفسو ال يدري لماذا فعؿ ذلؾ بكؿ امرأة أحبيا أو توىـ حبيا .كاف يعاني
عج از عاطفيا يحوؿ دوف تسميـ قمبو حقا المرأة .ربما لـ يشؼ مف خيانة المرأة االولى في
حياتو ،تمؾ التي تخمت عنو لتتزوج غيره ،طوؿ عمره ،سيشؾ في صدؽ النساء ،وسيتخمى
عنيف خشية أف يتخميف عنو كشيريار ،سيعاقبيف عمى جريمة ال عمـ ليف بيا .ىذه الفتاة
التي قبميا لتوه وذىب لمعشاء رغـ اشتيائو ليا ،وثقتو بكونيا ال تشبو غيرىا....يخفؼ النار
حينا ويضرميا حينا ،ويصبر حتى تحيف وليمتيا ).

3

كمػ ػػا نػ ػػرى فػ ػػي جيػ ػػة أخػ ػػرى صػ ػػورتو الطاغيػ ػػة عمػ ػػى العمػ ػػؿ وىوسػ ػػو بالثقافػ ػػة أممػ ػػو اف
يص ػ ػػبح كاتب ػ ػػا ش ػ ػػاع ار ،أس ػ ػػتاذا قمم ػ ػػا خذلت ػ ػػو أحبلم ػ ػػو العتق ػ ػػاده أف ك ػ ػػؿ م ػ ػػا يحم ػ ػػـ ب ػ ػػو الم ػ ػػرء
قاب ػ ػػؿ لمتنفي ػ ػػذ(تغير الع ػ ػػالـ إل ػ ػػى ح ػ ػػد لنعث ػ ػػر في ػ ػػو الي ػ ػػوـ ع ػ ػػف أح ػ ػػد يب ػ ػػاىي ب ػ ػػأف ابن ػ ػػو ي ػ ػػدرس
ليص ػ ػػبح أس ػ ػػتاذا ف ػ ػػي األدب ،أو الجغرافي ػ ػػة ،أو الت ػ ػػاريخ أو الفمس ػ ػػفة .وظػ ػ ػائؼ كثيػ ػ ػرة مي ػ ػػددة
ب ػ ػػالتطيير المين ػ ػػي وق ػ ػػد تنق ػ ػػرض ذات ي ػ ػػوـ ألن ػ ػػو ل ػ ػػيس ألحبلمي ػ ػػا م ػ ػػف جي ػ ػػوب ،ى ػ ػػؿ ك ػ ػػاف
 1الرواية ،ص153
 2الرواية،ص.125
 3الرواية ،ص ص.121،122
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سيياجر لو حقؽ حممو باف يصبح أستاذا لؤلدب المقارف).

1

أف القارئ ليذا العمؿ يمحظ أف البطة كانت تنتمي عرقيا إلى منطقة تعرؼ باسـ جباؿ
ألوراس وىي منطقة جبمية مرتفعة القمـ تقع جغرافيا شماؿ شرؽ الجزائر ويمتاز أصحاب تمؾ
المنطقة باستخداميا سمطة األعراؼ والتقاليد ولقد يسيـ بمعاني الشرؽ
يعتبروف أف المرأة وصمة عار يمجئوف إلى توفيقيا عف ومنعيا مف الخروج ىذا المجتمع
الذي يمنح السمطة المطمقة لمذكر اعتبار المرأة كائف ضعيؼ الذي ال حيا لو بعيد عف حكـ
الرجؿ لقد غير تيديد األقارب سمـ مخاوفي إف امرأة ال تخشى القتمة تخاؼ مجتمعا يتحكـ
حماة الشرؼ في رقابة إرىاب معنوي يفوؽ جرائـ اإلرىابييف .
( تصور حيف وقفت عمى الخشبة أوؿ مرة ،كاف خوفي

مف أقاربي يفوؽ خوفي مف

اإلرىابييف أنفسيـ أنا ابنة مدينة عند أقداـ األوراس ال تساىؿ فييا مع الشرؼ ).

2

البد مف زواج البنت في مجتمعيا الشرقي فما ىو موقؼ والدييا بعدما تخمت عف ذلؾ
الشاب الذي كانت ستتزوجو قبؿ سنتيف أثارت غضب أىميا فخشو أف تذبؿ في انتظار
خطيب قد ال يأتي متى يقتنعوف (.ال أحد يخير وردة بيف الذبوؿ عمى غصنيا  ...أوفى
مزىرية العنوسة قضية نسبية بإمكاف فتاة أف تتزوج وتنجب وتبقى رغـ ذلؾ في أعماقيا
عانسا وردة تتساقط أوراقيا في بيت الزوجية ).3
 قير الشخصيات الجماعية تمثميـ الجماعة اإلرىابية واف كانت الرواية النسائية الجزائريةلـ تتعرض لمتفاصيؿ ،إال أنيا تبرزىـ سمطة قاىرة تمارس العنؼ بقوة السبلح عف طريؽ

 1الرواية ،ص.123
 2الرواية ،ص.11
 3الرواية ،ص.55
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القتؿ ذبحا أو بالرصاص ،و االختطاؼ ،واالغتصاب ،واالستيبلء عمى أرزاؽ الناس
والترىيب فجاء دورىـ في النصوص يقوـ بوظيفة القتؿ والخطؼ والقمع بكؿ أشكالو .تتكمـ
الرواية النسائية عف أدوارىـ فعبل عاما ال تبرز أفعاليـ بدقة وال صداماتيـ مع الشخصيات
يعرض أفعاليـ بصورة عامة .
تناوؿ الساردة في ىذه الرواية عشرية الموت والقتؿ واإلرىاب التي حكمت حياة
الجزائرييف في تسعينيات القرف الماضي كانت حاضرة بقوة ،ىذه الجماعة متمثمة في القير
والضرر الذي ألحقتو بأخوىا عبلء.
(فقد كانوا يشتبيوف ف ي أف الجيش أرسمو ليتجسس عمييـ ،بسبب جيمو في أمور الديف
تفتقت حينذاؾ قريحة احدىـ عف اختبار شيطاني ،أف يثبت ليـ اعتناقو الجياد بعودتو لقتؿ
1

والده ويكوف إذ ذاؾ أمنا عمى نفسو ،بتصفيتو مف جعؿ مف صوتو ( مزامير الشيطاف ).

كما قدمت الساردة أنموذجا لسمطة الذكر القاىرة تمثؿ برجؿ ثري يطارد المغنية ىالة
الوافي بباقات الورود رسميا بيدوء مف دوف إلحاح مف الزمف خطة إسقاطيا في أسوار
سطوتو ومالو ،ومكره العاطفي ومحاولة استدراجيا إلى سبللة ( نساء االنتظار )
( كاف مولعا بصيد النساء بؿ برشؼ رحيؽ الحياة ،وبذلؾ الفضوؿ الجارؼ الذي يسبؽ
الحب )
ّ

2

(بمكر رجولة طاعنة في ترويض النساء لـ يبدليا سعادتو العارمة بسماعيا ،وال سأليا لماذا
تأخرت إلى ىذا اليوـ مف المفترض أنو (يممؾ كؿ الوقت ) ىذه المرة استعمؿ معيا البلمباالة

 1الرواية ،ص ص33،31
 2الرواية،ص.21
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انو سبلح يفتؾ دائما بغرور المرأة )

1

مف جية أخرى ترى التحدي العاطفي الظالـ لمرأة لـ تره مف قبؿ وال تعرؼ في النياية شيء
عنو .
(أحب أف انفؽ ثروتي في إغراء الحياة ....ماداـ مالي سينتيي لدى رجاؿ سيبرعوف في
إغراء نسائي ).

2

ىكذا حممت الشخصيات القاىرة صفة سمبية رغـ أف بنية النص لـ ترتكز عمى جانبيا
النفسي واأليديولوجي النابع مف تفكيرىا وقناعاتيا وذلؾ بجعؿ شخصيات تتكمـ عف ذاتيا بؿ
ناب عنيا سرديا .
لقد مثمت شخصيات أحبلـ المقيورة أنيا الزمة رويتيا ،ىي صورة لتفاعؿ نصي تحمؿ
داللة ث ابتة فمضموف الرواية عكس قير الممارس عمى الشخصيات .فنجد عبلء يشير إلى
قير السمطة الجماعية متمثمة في رجاؿ سياسة بقدراتيا حتى طالت عفونتيا عمى المجتمع
( عندما داىمت السمطات الجامعة وقبضت عمى عشرات اإلسبلمييف وأرسمتيـ إلى معتقبلت
الصحراء تضـ عشرات اآلالؼ مف المشتبو فييـ يقبع بينيـ الكثير مف األبرياء وجد عبلء
نفسو متعاطفا مع األسرى ،بعدما رآه مف مظالـ وتعذيب وما عاشو مف قير وىو يحاوؿ عبثا
إثبات براءتو عندما أطمؽ سراحو التحؽ بجماعة اإلرىابية عندما أقنعوه باف يمتحؽ بالجباؿ
ليضع خبرتو في إسعاؼ اإلخوة ىناؾ ومعالجة جرحاىـ ).3

 1الرواية،ص.21
 2الرواية،ص512
 3الرواية ،ص ص. 11،13
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( التحؽ عبلء بالجبؿ كانت ميمتو معالجة الجرحى يولد النساء المغتصبات البلئي ( سباىف)
اإلرىابيوف بذريعة أنيف بنات وزوجات موظفيف او عامميف في دولة الطاغوت)

1

يطمعنا السارد منذ البداية الرواية عمى العبلقة التي تجمعو بيؤالء (جماعة إرىابية )
إنيا العبل قة عمى السخرية واالستفزاز والكره عمؿ عمى وصفيـ بصفات تحيؿ إلى تيكمو
وسخريتو ( كاف يكره أصحاب البزات وأصحاب المحي بالتساوي .وقضى عمر بينيما
بالتناوب وجد نفسو خطأ في كؿ تصفية حساب يحتاج الى لحيتو حينا ليثبت ليؤالء تقواه
ويحتاج إلى أف يحمقيا ليثبت لآلخريف براءتو حاجة الضحية إلى د ميا ليصدقيا القتمة )

2

تتفاقـ ىزائـ عبلء تكبر فجيعتو ( ىي اكتشافو اغتياؿ أبيو في غيبتو .سأؿ (كيؼ قتموه )
وعندما عمـ ّأنيـ (فقط ) أطمقوا رصاصتيف عمى رأسو ،كاف عزاؤه انو لـ يتعذب.
فمف حيث جاء ،شيد مف صنوؼ التعذيب أىواال واجتيادات ال يمكف لنفس بشرية أف
تتصورىا  ....ارحميا ،جعؿ سجيف يحفر قبره بنفسو واجباره عمى التمدد فيو ثـ تغطيتو
بالتراب ومشاىدتو وىو يعطس ويبصؽ وخبلؿ لحظة يسود الصمت فيطؤوف التراب فوقو
3

بأقداميـ ثـ يرحموف )

تصؼ لنا الساردة شخصية عبلء شخصية منيزمة مقيورة لما تعرض لو مف الـ وقير
والخوؼ مف قبؿ الجماعة اإلرىابية لقد جعمو الموت والتعذيب يعيش مأساة بكؿ أبعادىا
الجسدية والنفسية وحتى االجتماعية (كـ مرة تماسؾ كي الينيا راو يغمى عميو خشية أال
يستيقظ أبدا فبل مكاف بيف القتمة لضعيؼ لكنو اآلف وقد نجا انيارت قواه تماما يعيش مع

 1الرواية،ص.31
 2الرواية ،ص12
 3الرواية ،ص.31
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أختو وأ مو مشموؿ اإلرادة و التفكير متشرد بيف القيـ المتناقصة ال تكف أمو عف ضمو
والبكاء).1
كما أف الساردة تسرد لنا شخصية أخرى التحقت بالجبؿ شخصية عمار ( قد نزؿ مف
قبمو كاف أمي ار ىناؾ ووجده أمي ار ىناؾ بغير حؽ ).2عكس أخوىا عبلء فقد كاف تعييف ىناؾ
وىنا عبلء بالنسبة لممجتمع ىو إرىابي أما بالنسبة لئلرىابييف فيو ليس بيذا الجاه
يتكمـ عبلء في أكثر مف موضوع عف حبيبتو ىدى الذي كانت سبب في سجنو ،جراء
شاب ال ضمير لو وشيء بو زورا ،حتى يعتقؿ .كاف الشاب يحبيا .فعبلء كاف مكيدة شاب
لـ تمنعو لحيتو مف الكيد إلنساف بريء ىالة وأمو كمتيما تعرفاف انو ينتظر أف تظؿ ىدى
ليس أكثر .فعندما ال تكوف ىي مف يقدـ األخبار ،يغادر عائدا إلى غرفتو .يتأمميا .....
يتفحصيا ،يق أر أخبارىا أثناء قراءتيا لؤلخبار  ....لتعمؽ كؿ يوـ اغتياؿ صحافي  ....وىي
مازلت تنعى كؿ يوـ احدىـ  ..وماذا لو كانت ىي الرقـ التالي ).3
( كانت ىذه الفكرة ترعبو أكثر ما يخشاه أف يحدث ليا شيء وال يراىا أبدا .ىؿ يعقؿ أف
يغيبيا الموت ؟ كانت كواليس موتيا تبلحقو .ال يتوقؼ عف تصور كؿ االحتماالت التي
يمكنيـ اغتياليا بيا ).4
كما نرى شخصية آخر مقيورة ىي البطمة" ىالة" الذي صار األسود محرميا بعد قتؿ
اإلرىابييف محرمييا األب واألخ ،قتؿ والدىا ألنو يحب الحياة ،ويحب الغناء والعزؼ عمى

 1الرواية ،ص.12
 2الرواية ،ص.11
 3الرواية ،ص.11
 4الرواية ،صفحة نفسيا.
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العود ،رصاصات أصابت رأسو وعوده (قصة أبييا الذي مات ذات مساء ،وىو عائد مف
حفؿ زفاؼ كاف قد غنى فيو .أحدى فرؽ الموت وضعت نياية لصوتو ،أخر موسيقى
سمعيا  ..موسيقى الرصاص كاف برفقة احد العازفيف في طريقيا إلى السيارة .سقط كبلىما
متكئا عمى آلة عزفو ).

1

ومف ثـ لـ ينج أخوىا مف الموت ،رغـ خدمتو في معسكر اإلرىابييف وأساليب الموت
الذي تقشعر ليا األبداف (لفرط ما مات عبلء مذ استباحوا نبمو ،واغتالوا شعبيتو لمحياة،
اسو ،كؿ كممات الموت مجتمعة ال تكفي لوصؼ عبثية رحيمو األبدي).2
وأعدموا بيجة حو ّ
كما نرى شخصية األـ التي عاشت نفس الفاجعة التي عاشيا ابنتيا سبب فقداف
والدتيا وأخواتيا (ما استطاعوا العيش في بيت ذبح فيو والدىـ ،وىـ مختبئوف تحت األسرة.
سمعوا صوتو وىو يستجدي قتمتو ،ثـ شيقة موتو وصوت ارتطاـ جسده باألرض ،عندما
غادروا مخابئيـ بعد وقت ،كاف أرضا وسط بركة دـ رأسو شبو مفصوؿ عف جسده ،ولحيتو
مخضبة بدمو كانت لحيتو ىي شبيتو ،فقد دخؿ الجيش إلى حماه لينظفيا مف اإلسبلمييف،
فمحاىا مف الوجود ).3
ىذا األلـ الذي روادىا سنيف ،فقد عاد ليا مف جديد مف خبلؿ قتؿ زوجيا وابنيا،
اكتسبتيا الفجائع حكمة الضحية .
أضاؼ لنا سرد شخصية روائية مغموب عمى أمرىا .مقيورة مف الجميع خصوص
درب العاطفة مما جعؿ البطمة تقؼ في منتصؼ بيف عاطفتيا وشعورىا بالحب المحشو
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الحممة .وبيف العادات والتقاليد والقيـ القبمية .التي ورثتيا إجبا ار وقس ار عف

أجدادىا األوليف حتى أصبح معنى الحب لدى البطمة يشابو الرؤية النيتشويو الذي عرضيا
الفيمسوؼ نيتشيو في كتابو المأساة مف حيث اف المعنى الحقيقي لمحياة والحب ،أشد شناعة
مما كنا نتوقع وليذا فاف اإلنساف يحتاج األوىاـ بوصفيا خبلصا مف ذلؾ المعنى المأساوي
،تنظر ختاما إلى الحب بوصفو سؤاؿ زائفا لـ يتمكف البطؿ مف إعطائو إجابة تستحؽ أو
عمييا اآلف بعد الترقب المبيج أف نتأقمـ مع الغياب الموجع.
كانت تحتاج إليو مف اجؿ كؿ األفراح التي منت بيا نفسيا والمباىج التي حالت القدر
سييدييا إلييا أخي ار وأيضا لمواج ية انكسارات الروح  .....لوكاف عميا في باريس لكاف افسد
عمييا حفميا بوعيده  ،كما في الجزائر منيما إياه بتدنيس شرؼ العائمة لكونيا ( لـ تجد رجبل
يتحكـ فييا ) كأنما الموت غنيمة حرية سعدت بالفوز بيا حيف فقدت أغمى الناس عمييا).1
كما أف الساردة تصؼ لنا الشخصيات المقيورة في الرواية شخصية "طبلؿ" الذي
حبو لمماؿ يفوؽ حبو لمحياة ،فيو يرى أف الماؿ ىو الحياة ،لكف ما تعرض لو في لبناف
خبلؿ الحرب األىمية مف خسائر مادية ومعنوية ىرب فار إلى الب ارزيؿ ( تمؾ الببلد التي
وصميا مفمسا ما عاش فييا فقيرا .فيناؾ يعمؿ الناس كما لو كانوا عبيدا ،ويعودوف مف
أعماليـ ليعيشوا بقية نيارىـ أمراء .مباىجيـ ال عبلقة ليا بجيوبيـ ،ىي في أذىانيـ مف
مميار  .....منيـ تعمـ أف يعيش الحياة كاحتفالية كبيرة ).2
يممؾ دوالر يحتفي بو كما لوكاف ًا
تتعرض الشخصية كذالؾ لقير مف نوع أخر كاف يغار مف نجاحيا ،كاف يفضؿ لو
خانتو مع رجؿ عمى تخونو مع النجاح ( في البدء ،كاف نجاحيا المتواصؿ يسعده ،يضعيا
في ميزاف زىوه ووجاىتو .فما كاف ليرضي بيا لو كانت امرأة فاشمة أو عادية ثـ بدأت
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التفاصيؿ المنقولة في الصحافة عف ظاىرة ىالة الوافي واحتياجيا قموب الناس أينما حمت
تزعجو بعض الشيء).1
كما نرى طبلؿ مف جية أخر انو أحس بالخوؼ مف فقدانيا فقد كاف دائـ الشؾ في
كؿ مف يدخؿ حياتو المينية والعاطفية( .ما كاف يفارقو ىاجس االنتظار مكالمتيا  ...بدا
يساوره الخوؼ مف أف تتوقؼ قصتو معيا ىنا .....يخشى أف تكوف اعتبرتو مجرد معجب ال
يستحؽ أكثر مف مكالمة واحدة ).2
كما نجد طبلؿ يتكمـ عف حبيبتو ىالة التي عبثت برجولتو بكبريائيا ،وحبو بقير.
إحساسو باليزيمة فتراه شخصية ضعيفة  (.لقد أىانت ما كاف كبير فيو وشوىت ما كاف
جميبل وشوشت عبلقتو برجولػتو أما مف بذلة تكسوه غير ثروتو ؟
وحيف يخمع ثراءه بإمكاف عابر سبيؿ أف يفوز عميو بقمب امرأة ألنو أكثر وسامة أو شبابا منو
 ....أتكوف كؿ النساء البلئي يطاردنو يكذبف عميو ؟ ....حتى ىذه الفتاة التي ليس أجمؿ ما
عرؼ مف نساء لـ تكترث بوجوده .3)...
تقدـ السادرة شخصيات نضالية ثائرة ضد المستعمر الفرنسي رجاؿ األوراس الذيف
( حمؿ الثورة وحدىـ احتضنوىا شعمة فحريقا ،أودى بقراىـ ومزارعيـ وأىالييـ ودشراتيـ وما
شيتيـ .عزال واجيوا جيوشا ال عيد ليـ بعتادىا ،وحروبا ما عيدوا وأىواليا  .فقد اعتقدت
فرنسا أنيا إف سحقتيـ سحقت الثورة إلى األبد حينئذ ىي قادة الثورة ليفكوا الحصار عف
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األوراس بنقؿ العصياف إلى مناطؽ أخرى ،بعد أف رأوا أف مف غير العدؿ أف تستفرد الجيوش
الفرنسية بأبناء األوراس دوف غيرىـ ).1
كما أف الساردة تقدـ شخصية تفاعؿ مع األحداث بصورة مستمرة البطمة "ىالة" .كما
أننا نممح روحية الصمود والنضاؿ في مواقؼ البطمة ،فكؿ ما أرادتو ىو أف تشارؾ في الحفمة
التي نضميا بعض المطربيف في الذكرى األولى الغتياؿ أبييا ألغانيو .قررت أف تؤدي
األغنية األحب إلى قمبو كي يتنازؿ القتمة بالغناء ليس أكثر ( .تمقت الصحافة قصتيا ،وىا
قد غدت رم از لمنضاؿ النسائي ضد اإلسبلمييف "والعصفورة التي كسرت بصوتيا قضباف
التقاليد العربية متحدية مف قصوا جناحييا).

2

كما نمحظ أف الساردة قد تحدثت عف االوركست ار الوطنية العراقية .عمى رغـ مف
المضايقات والحروب والدمار الذي حؿ بيا ( فقد أطمقت عمييا الصحافة اسـ أشجع اوركست ار
في العالـ) دمرت الصواريخ اإلمريكية قاعة حفبلتيا وخطؼ البعض أفرادىا  ....ومازاؿ مف
بقوا عمى قيد الحياة يقطعوف حواجز الخطؼ والموت ويصموف إلى المسرح ببزاتيـ السوداء ،
سمفونية لباخ وفيفا لدى
حامميف آالتيـ في أيدييـ ليعزفوا وسط دوي المتفجرات ،مقطوعات
ّ
كما لو كاف كؿ شيء طبيعيا .مشيد سريالي ،الفرقة والجميور مرعوبوف لكنيـ يستعينوف
عمى خوفيـ بالموسيقى .واهلل ىـ ينسيؾ في ىـ).

3

ىذا ما قامت بو المناضمة المحررة سيى بشارة عندما راحت تني( ذات يوـ ......
ساؽ اإلسرائيميوف سيى .بطمة المقاومة المبنانية إلى ساحة اإلعداـ  ....أوىموىا أنيـ سيعد
مونيا قيدوا ػأيدييا ورجمييا وصوبوا فوىة المسدس إلى رأسيا وسألوىا عف أمنيتيا األخيرة في
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بمواؿ مف العتايا الجبمية ( ىييات يابو الزلؼ
الحياة ردت "أريد اف اغني" وراح صوتيا يترنـ ّ

عيني يامولي محبل اليوى والينا والعيشة بحرية ).1أشبعوىا ضربا وعادوا بيا إلى الزنزانة

وواصمت سيى بشارة الغناء.
فالشخصية لـ تستمـ لمقير المسمط عمييا .ثارت بكؿ وسائؿ الرفض والتحدي والثورة
والغناء وىي شخصية تحمؿ جرأة التحدي يقدـ السرد البطمة بمشاعر تصدع بالنفور والتمرد
وكبرياؤىا وحيث ولدت بمحاذاة االوراس تحتاج إلى إف ترفع ىامتؾ لترعى .بؾ جباؿ
االوراس صديقا .
وفي حياتيا المتقطعة

مع ىذا الرجؿ العاشؽ الثري اكتشفت ىالة خطر الثراء

فامسكنا كقراء خطر الثراء فامسكنا كقراء خيطا تيكميا م ار كررتو في أكثر مف مكاف
استنتجت البطمة.
رغـ ذلؾ ال تخفي أنيا تمكنت مف االنتقاـ منو والتشيير فيو وىي تشير سابقا إلى
حذرىا مما يحاؾ ضدىا مف اآلخر وبنوع الخيبلء.
ترد الصاعيف كما لو أنيا لـ تقع يوما وال أكثر مرة مف مصيدة مف تمذذ معيا جسديا( عزالء
انتصرت ،بتمؾ اليشاشة التي صنعت أسطورة شجاعتيا ،لقد أكسبيا الظمـ حصانة اإليماف
مذ أدركت أف طغاة الحب كطغاة الشعوب ،جبابرة عمى النساء ،وصغار أماـ مف يفوقيـ
2

جبروتا ،واف عدت سيدة نفسيا ال تخاؼ غير اهلل وال تنبير إال بأصغر كائناتو).

لـ تركز بنية بعض النصوص كثي ار عمى الشخصيات ولـ تستمر سرديا ىذه البنية
بصورة يمنحيا داللة عمؽ تحوؿ ليا الغموض أكثر بمحتوى النص وتمنحو تشكيبل جماليا،
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ومع ذلؾ ما يمكف أف نمحظو ىو أف التعرؼ عمى الشخصية في الرواية النسائية الجزائرية
وىو تعرؼ وادراؾ بمدى قير الشخصيات عمى مستويات عدة  :نفسية ،وعاطفية ،واجتماعية
واقتصادية ،وسياسية ،وأمنية .عبر ىذا اإلدراؾ تسيـ الشخصيات بتعددىا في التعبير في
عمى الموضوع وىي في عموميا شخصيات سمبية لـ تتطور واف كانت واعية لواقعيا ،فيي
ساكنة ال تمتمؾ الوعي الفكري والعمؽ النفسي في مجمميا بسبب سيطرة العادات والتقاليد
بالدرجة األولى.
 .2تجميات الزمن في رواية االسود يميق بك
ال يختمؼ اثناف في أىمية الزمف ىذا العنصر الميـ في حياة اإلنساف ،بمظاىره
الف مسفية واألدبية والفنية ....لذا ال يمكف االستغناء عنو خاصة في مجاؿ األدب إذ عد مف
أىـ مكونات الرواية األساسية .ولو عدنا إلى روايتنا لوجدنا أف األزمنة قد تعددت فييا نذكر
عمى سبيؿ المثاؿ :الميـ أف الساعة كانت تشير عمى(التاسعة .مساء حيف رآىا أوؿ مرة
،كاف في مك تبو قد انتيى مف متابعة نشرة األخبار ،منيمكا في جمع أوراقو استعداد لمسفر
،حيف تناىى الى سمعو صوتيا في برنامج حواري ليس مف عادتو متابعتو) .1
في ىذا المثاؿ نجد أف الزمف محدد ،وقد حددت الساردة التاسعة .وىي عبارة عف الساعة
التي رأى فييا طبلؿ ىالة ألوؿ مرة في برنامج عمى التمفاز.
(في الصباح حاؿ انتيائو مف إجراءات المطار ،قصد السوؽ الحرة بحثا في جناح عف شريط
ليا......فيو ال يعرؼ أسميا وال يدري كيؼ يرد عمى البائعة التي عرضت مساعدتو).2
ىنا حددت الساردة الزمف بظرؼ الزماف الصباح لداللة عمى انتياء طبلؿ مف إجراءات
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السفر ،ذىابو إلى السوؽ لشراء شريط موسيقي.
نفس الشيء نجده في ىذا المثاؿ ،إذ حددت الساردة اليوـ بقوليا الميمة أي أنيا حددت الزمف
والفترة التي أحست فييا أنيا عروس عندما قدمت ليا باقة توليب (كما الميمة ،تشعر وىي في
عربة الورد ىذه ،كأنيا عروس وأف كانت ال تدري لمف تزؼ لمنجاح).1
في مثاؿ آخر حددت الساردة أيضا الزمف بظرؼ زماف الصباح وقت استعداد ىالة لمغناء.
(بدأت صباحيا بممعقة عسؿ دافئ ،يجب أال يكوف ليا شاغؿ إال صوتيا)

2

(كاف متعبا مف السفر واالجتماعات المتواصمة حتى المساء انتيت أعمالو تقريبا ،لكنو يحتاج
3

الى تمديد إقامتو ليرتاح بعض الوقت في باريس)

فظرؼ الزماف ىنا في عبارة حتى المساء دالة عمى زمف الذي انتيى فيو طبلؿ مف أعمالو
وفي نفس السياؽ لفظة مساء الدالة عمى انتياء يومو وىو في البيت يستمتع بمقطوعات مف
العزؼ عمى البيانو.
يحب أف يختـ مساءه مف العزؼ عمى البيانو بالذات. ballade pour adelino
بإمكانو االستسبلـ لسماعيا طواؿ المساء).4
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(لو أف صحافيا أعاد عمييا اآلف األسئمة نفسيا ،لقالت شيئا آخر مخالفا تماما لما قالتو قبؿ
ساعة ثبلث كممات عمى بطاقة ال تحمؿ توقيعا أوقعت بقناعاتيا العاطفية ) 1فكممة ساعة
دالة عمى الزمف باألحرى المدة التي كانت فييا في البرنامج .
البلحب .وال بأس أف تنضـ إلى كتائب العشاؽ
( المحظة ،ىي تفضؿ وىـ الحب عمى
ّ
المغفميف الذي فتؾ بيـ ىذا الوىـ) .2

الوقت التي أوىمت فييا ىالة نفسيا بالحب(.لمدة ساعة ونصؼ الساعة فقط .ستعطيو
بالضبط عمى قدر ما دفع ،ولف تسألو ماذا يفضؿ أف يسمع ،ىؿ سأليا ىو كانت تفضؿ أف
تغني لقاعة حاشدة بالحضور أـ فارغة إال منو).3
فكممة ساعة ونصؼ ساعة دالة عمى المدة الزمنية التي تستغرقيا ىالة في الغناء.
إف العبلقة غير الثابتة بيف الزمنيف والناتجة عف االسترجاع واالستباؽ ،تثير في القارئ
إحساسا بالمتعة الفنية تجعمو يشارؾ في نسج األحداث.
في رواية األسود يميؽ بؾ توجد أمثمة كثيرة تشير إلى عممية االسترجاع أو االرتداد
نحو الخمؼ في الزمف ومف ذالؾ.
( أوصميا التفكير إلى العمر الذي يمضي بيا وذلؾ الشاب الذي كانت ستتزوجو وتخمت قبؿ
سنتيف عنو فأثارت غضب أىميا خشية أف تذبؿ في انتظار خطيب ال يأتي )
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تستعمؿ الساردة في ىذا المثاؿ عبارة قبؿ سنتيف الدالة إلى عودتو إلى الخمؼ مف أجؿ
استرجاع بعض األحداث الذي سبؽ و قوعيا منذ زمف .الشاب الذي تخمت عنو ىالة مما
أدى إلى غضب أىميا منيا .
في ىذه العممية السردية ما عادت الساردة إلى حدث ماضي سابؽ لمنقطة الزمنية
التي بمغيا السرد إذ تحايؿ عمى تسمسؿ الزمف السردي فقطع زمف السرد الحاضر واسند عمى
الماضي لجميع مراحمو ووظفو في الحاضر السردي .
( كانت تحتاج اليو مف أجؿ كؿ األفراح التي منت بيا نفسيا والمباىج التي خالت أف القدر
سييدييا إلييا أخير وأيضا لمواجية انكسارات الروح في مدينة ازرتيا قبؿ خمس سنوات
سعيدة وتعود الييا وحيدة )

1

تسترجع ىالة ىنا ذكرياتيا وذلؾ مف خبلؿ لفظة قبؿ خمس سنوات التي كانت فييا
سعيدة عكس اآلف وىي ترى أنيا تعيسة ووحيدة فيي تحاوؿ قطع الصمة بحاضرىا المشوه
ونسيانو تحقؽ ذالؾ مف ثقمو وسطوتو بإحياء الماضي عبر االسترجاع إلدانة الحاضر
(في الثمانينات قصد والدىا حمب بدراسة الموسيقى فعاد منيا بعد سنتيف وكأنو تخرج مف
مدرسة الحياة أما عميا فكاف قد سافر في السبعينات لمعمؿ في فرنسا ،وعندما عاد إلى
الجزائر ليتقاعد بدا كاف تمؾ السنيف في أوربا لـ تترؾ اثر في عقميتو ).2
جاء االسترجاع مف خبلؿ ذكر بعض المعطيات التاريخية الميمة يربط ىذا مف
خبلؿ ذىاب والد ىالة لحمب بدراسة كأنو تخرج مف مدرسة الحياة عكس عميا الذي سافر

 1الرواية ،ص12
 2الرواية  ،ص12
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إلى فرنسا ولـ تترؾ الببلد األجنبية أثر في عقميتو أنو لـ يكف متفيما مثؿ والدىا فقد كاف
حاد الطباع .
لقد امتد ىذا المقطع السردي عمى مساحة نصية يغطييا االستذكار مف زمف السرد
تقارب الثبلث ،كاف تركيز الساردة عمى الماضي والحنيف إليو ىو المسيطر عمى الشخصية
مف بداية السرد إلى نيايتو لعؿ أبرز حدث مسترجع يمثؿ في عبلقتيا مع جدىا.
( في طفولتيا ،كثي ار ما كانت تقاسمو نزىتو تسمؽ ممسكة بيده أو بتبلبيب برنسو ،إلى أف
يبمغا أعمى نقطة يمكف أف تصميا قدماه المتاف تربتا عمى تسمؽ الجباؿ حينذاؾ يجمس تحت
شجرة مف أشجار الصنوبر ،وعندما يرتاح يأخذ نايو المعمؽ إلى ظير برنسو ويشرع يغني
غناء كأنو نواح يفضي بو إلى التجمي نشوة كمما عبر صوتو األودية إلى الجباؿ األخرى ،ال
يسعد إال عندما يعود لو رجع الصدى وكاف أحدا يرد عميو مف الجبؿ اآلخر).1
ىذا االسترجاع إف كاف نصيا طويبل فقد كاف عمى شكؿ خبلصة حيث أمدت القارئ
بمعمومات وأحداث كثيرة ،يشدىا الشوؽ والحنيف إلى الماضي بكؿ أحداثو والشخصيات التي
شا ركتيا األحداث مف جدىا ورجاؿ االوراس الذيف حمؿ الثورة واحتضنوىا الذيف يتميزوف
بالكرـ والرجولة والشجاعة والعزة والكبرياء.
( وما نسيت دموع جدىا وىو يحكي مآثرىـ .لعؿ ما أبكاه أف جودة ما ترؾ ليده .ماتجود بو
حتى في الموت كانوا األكرـ ،مقبميف عمى الشيادة سجناء .فمف االوراس انطمقت ش اررة
التحرير).2

1الرواية ،ص12
2الرواية ،ص15
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الفصل الثاني
في موضع آخر:

( حمؿ رجاؿ االوراس الثورة وحدىـ و احتضنوىا شعمة فحريقا أودى بقراىـ ومزارعيـ وأىالييـ
و دشرتيـ وماشيتيـ  .عزال واجيوا جيوشا ال عيد ليـ بعتادىا ،وحروبا ما عيدوا أىواليا ).1
(في ما مضى في سبعينيات القرف الماضي أياـ الحرب األىمية كاف جاى از لمموت حتى مف
اجؿ ممصؽ عمى جدار يحمؿ صورة قائد حزبو أو زعيـ طائفتو ،اآلف وقد تجاوز مراىقتو
السياسية ،إدراؾ سذاجة رفيقو الذي مات في معركة الصور ).دفاعا عف كرامة صورة
لمشروع لص ،أراد ساذج آخر يقتمعيا ليضع مكانيا صورة زعيـ آخر لميمشيا ،فمات االثناف
وعاش بعدىما المصاف )

2

مف االسترجاع الخارجي نجد الب ارزيمي بدا رحمتو مع عالـ الماؿ والبذخ والثراء الذي
حصؿ عمييـ بالتخطيط والعمؿ والحركات المدروسة .
كما أف البطمة تسترجع في موضع آخر ذكرياتيا عندما قتؿ اإلرىاب أخاىا عبلء
حيث تعود الساردة بذاكرتيا إلى فترة سجنو وماذا حدث لو بعد خروجو منو  (.عندما عاد
معتقبلت الصحراء سعدنا ألنيـ بعد خمسة أشير لـ نعرؼ فييا شيء عنو اقتنعوا ببراءتو
واطمقوا أخي ار سراحو ،لكف لـ يكد يمر شيراف عمى إقامتو بيننا حتى جاء مف يقنعو باف كؿ
ما حدث لو مف مصائب ىو سبب ابتعاده عف اإلسبلـ .....
أغروه بااللتحاؽ بالجبؿ لئليفاء بدينو ومعالجة الجرحى مف اإلسبلمييف ولو بضعة أسابيع
ذىب عبلء دوف أف يخبرنا بق ارره) .

1الرواية ،ص12
 2الرواية ،ص32
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وما كاف يدري أف الخروج مف الجحيـ ليس بسيولة دخولو (قضى أكثر مف عامييف متنقبل
بيف المخابئ في الجباؿ ،يعالج الجرحى يولد النساء المغتصبات البلئي سابيّف اإلرىابيوف
1

بذريعة أنيـ بنات وزوجات موظفيف او عامميف في دولة الطاغوت).

( أماـ ىو االختبار ،غدا مطمبو أف يساوميـ عمى حياة ابنو ليقتؿ بؿ ليعالج ،وانو سيبقى في
2

ما شاؤوا مقابؿ أال يؤذوا والده .)....

لقد امتد ىذا االسترجاع  2صفحات حاولت "ىالة" مف خبلؿ ذالؾ تقديـ اكبر قدر
ممكف مف المعمومات كيؼ اعتقؿ آخاىا وطرؽ التعذيب والقير الذي مر بو طبلؿ فترة
سجنو أو في التحاقو بالجبؿ .
ولغمبة االسترجاع ،يتعذر عمينا اخذ مقاطع متزامنة مع السرد أحداث واضحة ومؤثرة
في بني ة المحكي الروائي ألنيا ممتحمة مع األحداث متداخمة عبر صفحات وأجزاء بأكمميا
ومتسمسمة تسمسبل زمنيا ،واف جاء مجمميا استذكار وتأخذ أياـ وسنوات وشيور مف حياة
عبلء مما يعطي لمقارئ طابع التشويؽ واإلثارة وتكسر رتابة الشعور بالممؿ .
أما االسترجاع الداخمي فنجد الساردة في ىذا المقطع الحكائي االسترجاعي ،وعمى
اعتباره يتناوؿ مضمونا مغاي ار لممحتوى الرواية قد سمط الضوء عمى بداية انخراط عبلء في
صفوؼ اإلرىاب يحدد ابرز مسارات حياتو (يعالج المرضى ويولد النساء المغتصبات ).3

 1الرواية ،ص33
 2جيرار جينت" :خطاب الحكاية،ص12
 3الرواية ،ص31
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فقد غد غريبا عف نفسو  .....وارىابيا في عيوف أصدقائو  ....ومشبوىا في عيوف
اإلرىابييف)

1

تصنعا ىذه الفقرة إزاء نموذجا لبلسترجاع ينطمؽ السرد فيو مف نقطة سر آنية يعيشيا
عبلء معبأة بالحزف واليأس والخجؿ  ..والندـ فيو ال يغفر لنفسو ماسبب لمجميع مف أذى
في سياؽ حكائي أخر تسترجع أـ ىالة أحداث موت والدتيا وأخوتيا
( سمعوا صوتو وىو يستجدي قتمو ،ثـ شيقة موتو وصوت ارتطاـ جسده باألرض  .....كاف
وسط بركة دـ رأسو شبو مفصوؿ عف جسده .2).....
قد سعت الساردة عبر ىذا االسترجاع التأكيد عمى حجـ وقع الحادثة عمى نفسية أـ
ىالة لدرجة الزمتيا عمى صفحات كثيرة مف الرواية لتذكير القارئ بالمأساة التي تعرضت ليا
فيذه الفجائع اكتسبتيا حكمة الضحية.
وما نبلحظو عمى العموـ أف الرواية قد استحوذت عمى قدر مف االسترجاعات كانت
حميا عمى لساف الساردة.
أما فيما يخص اإل ستباقات ،فاف الكاتبة أحبلـ مستغانمي وجدت أنو البد مف إدراج
ىذه التقنية في ثنايا الرواية وسنذكر منيا :
( بمى سيرسؿ ليا الباقة نفسيا لكف بدوف أي بطاقة ،لمزيد مف العبث بأعصابيا .سنتوقع

 1الرواية  ،ص33
 2الرواية ،ص.112
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وجوده في القاعة ،وستواصؿ البحث عنو بيف الجميور  ....وىي ال تدري أف مف ىو مثمو
يختمط بجميور  ....انو الجميور في حد ذاتو ).1
حيف قالت الساردة سيرسؿ ،ستتوقع ،ستواصؿ .فأنيا قد استبقت األحداث والتي لـ
تحدث بعد بؿ أنيا تتوقع حدوثيا في المستقبؿ سواء القريب منو أو البعيد في موضع اخر
(ظمت حتى أخر المحظة تتوقع اتصاال منو اآلف فقط بدأت تصدؽ قمبيا الذي يوشوشيا أنيا
لف تراه أبدا واف قدرىا أال تكوف سعيدة )

2

ىنا أيضا نجد الساردة استبقت األحداث أنيا لف ترى طبلؿ بعد اليوـ .
( ستغني لمدة ساعة ونصؼ الساعة فقط .ستعطيو بالضبط عمى قدر ما دفع .ولف تسألو
ماذا يفضؿ ،أف يسمع ،ىؿ سأليا ىو أكانت تفضؿ أف تغني لقاعة حاشدة بالحضور أـ
فارغة إال منو ).3
( فميكف ستغني ليذا الغريب الجالس بيف ثقتو وارتباكيا ،بيف عتمتو وضوئيا ،فمقد اشترى
لمدة زمنية ،صوتيا  ..الحباؿ الصوتية ).4

 1الرواية ،ص.15
 2الرواية ،ص.22
 3الرواية ،ص.123
 4الرواية ،ص.121

الفصل الثاني

دراسة تطبيقية لمكونات السرد في رواية األسود يميق بك

وىنا ارتد السارد باألحداث إلى األماـ فاستعاف بالسيف المستقبمية الدالة عمى المستقبؿ
ألنؾ كبيرة ستغفريف لي ،ال تغادري الفندؽ رجاء سأحضر باك ار اليوـ ،وأصطحبؾ في
كثير وسأجعؿ كؿ األشجار تعتذر لؾ  ،ىؿ تقبميف اعتذار األشجار؟ ).1
سنمشي ا
(سيشؾ في صدؽ النساء ،وسيتخمى عنيف خشية أف يتخميف عنو كشيريار ،سيعاقبيف عمى
جريمة ال عمـ ليف بيا .وىذه الفتاة التي قبميا لتوه وذىب لمعشاء ...
رغـ اشتيائو ليا .وثقتو بكونيا التشبو غيرىا ،سيبقييا عمى جوعيا إليو حتى تستوي )

2

وبيذا االستباؽ المغموط يكوف السارد قد أوقع القارئ كذلؾ في حالة الشؾ عمى طوؿ
تمؾ المساحة النصية ،وبيذا يكوف قد أجيده كما أجيد نفسو في ربط األحداث والوقوؼ عمى
التفاصيؿ وتحميميا لتأكيد ظنو أو نفيو ،وخمؽ حالة انتظار لديو وحذر دائـ ترقب مستمر،
قبؿ أف سينتيي االستباؽ ويعيد عممة الحكى إلى مسارىا السردي الطبيعي .
والجدير بالذكر انو خبلؿ ىذه المساحة النصية مف بداية االستباؽ إلى نيايتو ،كاف
الرواي المتكمـ ىو المسيطر عمى الحكي في كامؿ الرواية ويكثر مف االستباؽ والتوقع
والتخيؿ والتخميف والشؾ واالفتراض وقوع األحداث بيف الطرفيف .إذ يقوـ عمى استباؽ
األحداث زمنيا انطبلقا مف استقراء بعض التصرفات التي كاف يربطيا ببعض في مخيمتو
تؤكد ما ذىب إليو
وعف المدة الزمنية فقد اقترح كما سبؽ الحديث في ذلؾ أف تدرس مف خبلؿ أربع
تقنيات وىي الوقفة ،الحذؼ والمشيد والخبلصة .وذلؾ وفؽ مستوييف تسريع الحكي وتبطئو
الحكي
 1الرواية ،ص.111
 2الرواية ،ص ص.121،121
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الفصل الثاني

أما عف تسريع الحكى فيي تضـ الخبلصة والوقفة .فعف الخبلصة نجد أمثمة ال بأس
بيا مف ذلؾ:
( لقد أفقره بعدىا .لكنو ليس نادما عمى ما وىبيا خبلؿ سنتيف مف دوار المحظات الشاىقة
وجنوف المواعيد الباىرة ،خمؽ بيا حيث لف تصؿ قدماه يوما ترؾ ليا إلى أخر أياميا سادة
مف ريش الذكريات ،ما توسدتيا إال طارت أحبلميا نحوه فقد وىبيا مف كنوز الذكريات ما لـ
تعشو األميرات وال مبلييف النساء البلئي جئف العالـ وسيغادرونو مف دوف أف يختبرف ما بقدرة
رجؿ عاشؽ أف يفعؿ).

1

فالساردة في ىذا المحكي لخصت بشكؿ سريع المدة التي قضاىا طبلؿ مع حبيبتو
ىالة الوافي.
( ما أراد شيئا إال نالو ،شرط أف يبمغو كبي ار .يأبى أف يسمؾ أرقة التحميؿ والنصب الضيقة.
لتحقيؽ أحبلمو .لكف ليس مف السيؿ أف تكوف نزييا ومستقيما في عالـ األعماؿ أو أف تعفو
أثناء منازلتؾ أسماؾ القرش ...لذا يعود إلى باريس لممرة الثانية في غضوف أسبوعيف ،كما
قدمت الساردة ىنا لمحة سريعة عف طموحات طبلؿ وأحبلمو التي يريد تحقيقيا حتى لو كمفو
كثي ار فيو في األعماؿ كما في الحياة ال يقبؿ الخسارة).2
( عمى مدى أعواـ أعتاد أسرى سجف الخياـ سماع غنائيا .صوتيا البعيد الواىف ،القادـ مف
خمؼ قضباف زنزانتيا أبقاىـ أشداء .فاف مف يغني قدـ ىزـ خوفو  ..إنو إنساف حر )

 1الرواية ،ص.12
 2الرواية ،ص.51
 3الرواية ،ص.11

3

دراسة تطبيقية لمكونات السرد في رواية األسود يميق بك

الفصل الثاني

كما أف الساردة في ىذا المقطع خصت عمى مدى أعواـ اعتاد سجف الخياـ سماع
سيى .بشارة وىي تغني فيي رمز لمتحدي .
شعرت بأنيا بدأت التزلج عمى الحب  .كـ مف مشاعر الشاىقة و االنحدرات المباغتة عاشقا
لنا معو خبلؿ ساعتيف .
أذىميا بتمؾ الكاريزما التي تعطي كمماتو وزنا خفيفا ورصينا في آف واحد ألنو ال
يبدو انو قاـ بجيد .لمبحث عنيا .انو ال يقوؿ إال نفسو ىذا ما أوقعيا في أسرة أياـ كاف
يحدثيا عمى الياتؼ ...حتى انو أقنعيا بمنطؽ اختبار عبلقتيما في مطار ،وقبمت قانوف
المعبة ،فخسرت الرىاف )

1

يبدو أف الساردة ىنا أعطت لنا ممخص سريع خبلؿ ساعتيف عاشتيا ىالة مع طبلؿ
دعوة عشاء .
والخبلصة واف كانت مرتبطة أكثر باالستذكار .فبل يعني ىذا انعداـ وجود خبلصات
كثيرة تتعمؽ بالحاضر وتصور مستجدات وتشرؼ المستقبؿ وتمخص لنا ما سيقع فيو مف
2

أفعاؿ وأحداث )

وفي توظيؼ الكاتبة لتقنية الحذؼ في ىذا السياؽ الحكائي استعممت عبلمات الحذؼ
أكثر مف مرة ومف األمثمة المحددة تحديد دقيقا.
ومف الحذؼ المحدد الذي ال يشار إليو بأي تمميح إلي مضموف الفترة الزمنية
غني "بعد أربع
المحذوفة ،الحذؼ اآلتي الذي يخبر فيو طبلؿ بعد مدة مف زواجو انو أصبح ّ

 1الرواية ،ص.151
 2حسف بحراوي :بنية الشكؿ الروائي،ص.121
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سنوات"(" قرر أف يضع لو اسما يتباىى بو أىميا ربح التحدي حيف بعد أربع سنوات مف
1

زواجو بيا نزلت عميو ثروات ما توقعيا ).

كما نجد حذؼ آخر تخاطب فيو ىالة البطؿ بعد أف فاجئيا باتصالو بالمدة المحددة
"الشير" كادت ليوؿ المفاجأة أف تختنؽ بما تأكؿ ،ففقدت صوتيا لمحظات  ،وجمست مف
الصدمة عمي حافة السرير ،غير مصدقة رنة صوتو العائد بعد شير ).

2

تحذؼ ىالة الفترة المتقطعة زمنيا والمحددة بالشير وتمر عمييا سريعا دوف ذكر أحداثيا،
بغية القفز عمى السرد لمزيادة مف سرعة األحداث بيد انو يوقفنا ماليا .
في إحالة المدة الزمنية التي مر عمييا تتعرؼ ىالة عمى طبلؿ ،منذ اوؿ لقاء جمعيما في
القاىرة وخبلؿ ىذه المدة لـ يتصؿ بيا.
بقيت اإلشارة إلي أف بعض ما حذفتو مف النصوص حدد بالشيور او السنوات مف
دوف ضبط عددىا ،ومنيا كما ورد في الرواية( .وعمي الرغـ مف مرور سنتيف عمي ذلؾ
المقاء التمفزيوني مازاؿ يذكر كؿ كممة لفظتيا ،احتفظت ذاكرتو بكؿ تفاصيمو ).3
إف السياؽ الحكائي في المثاؿ استخدـ مؤشر زمنيا ليدؿ عمي الحذؼ المقدر بالسنوات
(مرور سنتيف ) مع إغفالو ذكر األحداث التي جرت في تمؾ السنتيف عف طريؽ إزاحتيا
سرديا في الحالتيف ال نستطيع تحدي المدة مف الحذؼ .

 1الرواية ،ص 121
 2الرواية ،ص 123
 3الرواية  ،ص .13
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كما تضعنا الرواية حياؿ نماذج مف "الحذؼ المعمف "وقد حدد مداه بدقة مثؿ ما ىو
عميو الحذؼ األتي الذي جاء محدد بمدة قصيرة جدا مقارنة بالمحذوفات األخرى (بعد
انقضاء ثبلثة أياـ دوف أف يأتيو اتصاؿ منيا ،بدأ يشؾ في نظرياتو .في جميع الحاالت ىو
1

لف يطمقيا وخاصة أنيا اتصمت بو مف رقـ ارضي قد ال يكوف رقميا الخاص)

( بعد ثمانية أياـ عمى األصح سبعة أياـ ونصؼ اليوـ ،بالتحديد بعد  115ساعة ،مف تمؾ
الساعة التاسعة مساءا ،التي زارىا في الفندؽ ظير رقمو ذات صباح عمي الياتؼ كيبلؿ
عيد).2
لقد حذفت الساردة في األوؿ مدة ثبلث أياـ بالتحديد مف زمف القصة دوف الحديث عما
وقع فييا مف أحداث ثـ تابع سردىا الطبيعي لؤلحداث ،لعدـ ارتباطيا بشكؿ رئيسي
بالمحكي.
في سياؽ أخر تتخذ النجمات الثبلث (***) شكؿ "الحذؼ االفتراضي" وتستعمميا
كثير مف الروائيات بغرض فصؿ بيف حدث وأخر خاصة أحبلـ مستغانمي في روايتيا
"األسود يميؽ بؾ "،ذلؾ ليدؼ االنتقاؿ السريع بيف األحداث واألعبلف بذلؾ عف مرور فترة
زمنية ميما كانت مدتيا .
ومف ذلؾ النجمات الموجودة في الرواية حيث تفصؿ بيف حدثيف بثبلث نجمات في
الحدث األوؿ كانت الساردة تتكمـ عف طموح طبلؿ بذؿ مجيوده.

 1الرواية  ،ص22
 2الرواية ،ص.51
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لتحقيؽ رغباتو وأحبلمو ،وفجأة تقتطع الساردة مف زمف األحداث مدة غير معمومة بواسطة
النجمات الثبلث وتقدـ مشيد ىالة وىي تغادر األستوديو كفراشة مبتيجة بسبب باقة الورود
التي أىديت ليا وىي في األستوديو.
استعممت الساردة النجمات الثبلث (***) بكثرة في الرواية فكؿ صفحة ال تخمو مف
المقاطع حيث نقوـ بقراءة ىذا المثاؿ نحس أنو ثمة كبلـ محذوؼ عمدت الساردة عمى القفز
عميو كي ال يشعر القارئ بالممؿ.
( صمتت فجأة  ،فيي ال تدر أي كممة تختار لتصؼ حدث موتو " :تصفية" "...قتمو"
"اغتيالو ""..اإلجياز عميو "؟..لفرط ما مات عبلء مف استباحوا نبمو واغتالوا شييتو لمحياة )

1

أنا في المجاري ياخو ...أنت عمي األقؿ كنت في الجبؿ ،عندكـ األكسجيف فوؽ ...ىنا
نشفو لنا حتى ليوا ،يمكف يكونوا يبيعوا فيو بالدوفيز ) ...

2

في ىذا السياؽ الحكائي استعممت عبلمات الحذؼ أكثر مف مرة والتي توحي باف
ىناؾ .
كبلـ مستقطع لـ تذكره الساردة مف باب تسريع الحكي بغرض السخرية واالستيزاء كما عممت
نقاط الحذؼ تمؾ عمي شغؿ البياض بيف الكممات والجمؿ .
وال تكاد تخمو صفحة مف صفحات الرواية مف تقنية الحذؼ بواسطة النقط والتي زخرت بيا
،الرواية مف بدايتيا إلي نيايتيا.

 1الرواية ،ص33
 2الرواية ،ص15

الفصل الثاني

دراسة تطبيقية لمكونات السرد في رواية األسود يميق بك

والوقفة يمجا فييا السارد لتوظيؼ الوصؼ كتقنية المناص منيا في السرد وقد ورد في
رواية األسود يميؽ بؾ أمثمة كثيرة نجد مف ذالؾ :
يحضر الوصؼ غير منفصؿ عف السرد المتعمؽ بالحالة النفسية ليالة بعد وفاة والدىا
وآخاىا عبلء.
( عبثا ىربت مف ذالؾ البيت ال نريد أف نرى أطياؼ عبلء ووالدىا  ....في الصالوف وحوؿ
المائدة الطعاـ  ..وخاصة ال نريد الرد عمى تمؾ األسئمة التي توقظ المواجع )

1

يني ض المقطع السردي عمى أكثر مف وظيفة ساعدت عمى تأطير المشيد .وكؿ يضطمع
بالدور المسند أليو لتعميؽ وداللة السياؽ النصي حالة الحزف والكآبة تسيطر عمى نفسية ىالة
كما تسيطر عمى المكاف والزماف وكؿ ذالؾ نتاج مقتضى مرت والدىا فالمكاف البيت حاؿ
مف كؿ الدؼء واأللفة والعبلقات األسرية الحميمية ال يزاؿ جاثما بسكونو ورىبتو .ورىبتو يريد
مف وحشية المكاف والوحدة القاتمة تزيد مف طولو
كثي ار ما يمجا السارد إلى وصؼ زمف يتـ عف الحنيف والشوؽ في ظؿ خيباتو المتكررة
في زمف الحاضر ،تضيؼ الساردة الزمف الماضي الثوري بأنو زمف جماعي يصب كمو في
العموـ الوطنية فالوطف يحتؿ كؿ شواغؿ الفرد في المقابؿ ما يمبث أف يتحوؿ ىذا الزمف
المسترجع البعيد المدى ولتح قيؽ ذالؾ عند لجوء الكاتبة إلى وصؼ شخصيات التي ظيرت
عمى مسرح األحداث
( أثناء حرب التحرير ،كاف يصعد إلى ابعد مرتفع في الجبؿ لمقياـ بنوبة حراسة لمقرية
،وعندما يرى مف بعيد قوافؿ"الببلندي".والمدرعات الفرنسية مقبمة ،ينادي منيا أبناء الدشرة
لقدوـ الفرنسييف فيتم قؼ صداه" تراس" في الجيؿ اآلخر ثـ آخر ويتناقؿ الرجاؿ النداء عبر
الجباؿ متناوبيف عمى إيصاؿ الخبر إلي األىالي كافة)
 1الرواية ،ص.31
 2الرواية ،ص ص.12،12

2
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في ىذا المقطع عممت الساردة عمى إبراز بعض سمات شخصيتيا الروائية "ىالة "
( إنيا أبيى مف الشاشة لكنيا ليست طويمة كما كانت تبدو وىذه أوؿ مرة ي ارىا في معطؼ
اسود معطؼ أنيؽ دوف بيرجة .بحزاـ مربوط عمى جنب ،يزينو شعرىا المنسدؿ عمى
كتفييا).

1

قد اشتمؿ ىذا السياؽ كذالؾ عمى موصفات لمشخصية البطمة يميز ىذا الوصؼ
انو وصؼ خارجي ووظيفتو توسيع مسافة الحكي وذالؾ بإيقاؼ زمف الحكاية وكذا عمؿ
عمى وصؼ الشخصية مف الخارج صفاتيا الظاىرة وىيئتيا وأناقتيا ( دىميا إحساس
الفتقارىا عمى القناع كاف عمييا أف تسرؽ منو أحدا أقنعتو ،الجميع حوليا يممؾ أكثر مف
وجو ،وىي تواجو الحياة سافرة أنيا تطالب بحقيا في امتبلؾ قناع .القناع كاف سيوفر عمييا
كثي ار مف الخسارات والنضاالت واآلالـ ويعقبيا مف ضريبة الحياة ويختفي عف اآلخريف ما
ترؾ البكاء مف اثر في وجييا).2
ىناؾ تصؼ الساردة شعور البطمة باألسى والحزف واالنكسار و اليأس والفقر مثؿ ىذا
اإلحساس يجعؿ القوي ضعيفا ويقوده إلى البكاء واف عمؿ ىذا الوصؼ الداخمي عمى إيقاؼ
زمف الحكاية إلى انو لـ يؤثر عمى سي ار أحداث الرواية .
لقد احتوت رواية "األسود يميؽ بؾ "عمي الكثير مف المشاىد المتناثرة في ثنايا الرواية
والتي اتسمت بالطوؿ في معظميا ،مف ذلؾ الحوار الذي دار بيف مقدـ البرنامج وىالة الوافي
يسأليا.

 1الرواية ،ص.21
 2الرواية ،ص.222

الفصل الثاني
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مقدـ البرنامج :
 -لـ تظيري يوما إال بثوبؾ األسود  ....الي متي سترتديف الحداد ؟

1

تجيب كمف يبعد شبية:
 الحداد ليس في ما نرتديو بؿ في ما نراه ،انو في نظرتنا إلي األشياء .بإمكاف عيوف قمبناأف تكوف في حداد  .....وال احد يدري بذلؾ.
يوـ أخذت قرار اعتبلء منصة ألوؿ مرة ،ىؿ توقعت نجاحا ليذا ؟ ىؿ تعتقد أف المرء أماـ الموت يفكر في النجاح ؟ كؿ ما يريده ىو أف ينجح في البقاءعمي قيد الحياة .ما أردتو ىو أف أشارؾ في الحفؿ الذي نظمو بعض المطربيف في الذكرى
األولي الغتياؿ أبي بأدائيـ ألغانيو قررت أف أؤدي األغنية األحب إلي قمبو كي أنازؿ
القتمة....
أما خفت أف تشقي طريقؾ إلي الغناء بيف الجثث. لقد غير تيديد األقارب سمـ مخاوفي  .إف امرأة ال تخشى القتمة تخاؼ مجتمعا يتحكـحماة الشرؼ في رقابو .ثمة إرىاب معنوي يفوؽ جرائـ اإلرىابيف .
 تمتـ المذيع مأخوذ بكبلميا . صحيح -تصور حيف وقفت عمي الخشبة أوؿ مرة ،كاف خوفي مف أقاربي يفوؽ خوفي مف اإلرىابيف

 1الرواية ،ص 12
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أنا ابنة مدينة عند أقداـ األوراس ال تساىؿ فييا مع الشرؼ
 حسف أف تكوني كسبت الجولة ....مادمت ىنا بيننا. الجولة ؟ الجولة ينازؿ فييا طرؼ لطرؼ آخر ...ليس أف تكوف وحدؾ عمي حمبة لتمقيضربات يتنافس الجميع عمي تسديدىا إليؾ ).

1

إف امرأة واقفة في حمبة مبلكمة ،دوف أف يحمي ظيرىا رجؿ ودوف أف تضع قفازات
المبلكـ أو تحمؿ في جيبيا المنديؿ الذي يمقى اإلعبلف ،االستسبلـ ،احتماؿ الخسارة غير
وارد بالنسبة ليا ،لذا تفتح بشجاعتيا .
تصر عمي أف نغادر الجزائر إلي
شيية الرجاؿ عمي ىزيمتيا ،ىذا ما أخاؼ والدتي وجعميا ّ
الشاـ بحكـ أنيا سورية .
 أتعتقديف أف قصتؾ الشخصية أسيمت في رواج أغانيؾ ؟ حتما استفدت مف تعاطؼ الجميور ،لكف العواطؼ الجميمة وحدىا ال تصنع الفناف...األمر
محتاج إلي مثابرة واصرار النجاح جبية أخر لممعركة.
والحب ؟ردت عمي استحياء :
 الحب ليس ضمف أولوياتي . برغـ ذلؾ كؿ أغاني ألبومؾ عاطفية ؟ 1الرواية ،ص .11

دراسة تطبيقية لمكونات السرد في رواية األسود يميق بك

الفصل الثاني
ردت ضاحكة :

 في انتظار الحبيب ،اغني لمحب ؟ أنت إذا تتحرشيف بالحب كي يأتي . بؿ أتجاىمو كي يجيء. لو دعوتؾ إلي الحمقة التي نعدىا الشير المقبؿ بمناسبة عيد العشاؽ فيؿ تقبميف دعوتي؟طبعا ،وكيؼ ارفض لمحب دعوة ؟ -أذا ،لنا موعد بعد شير مف اآلف .

1

ىذا المشيد الحواري أحدث تجانس بيف زمف الحكاية وزمف الحكي ،حيث عمؿ عمى
كشؼ شخصية ىالة وشجاعتيا وكبريائيا وتحدييا ألىميا واإلرىابيف الذيف وقفوا ضد غنائيا
إف مشاىد ىذا العمؿ الروائي تسيطر عمي الصفحات وتطوؿ ،فمما يتوقؼ المشيد لصالح
الوصؼ أو السرد بعض األحداث في نصؼ صفحة أو صفحة أو اثنيف كأقصى حد لفسح
المجاؿ أماـ الحوار والحديث حوؿ موضوع يختمؼ عـ سبقو.
كذلؾ المشيد الذي كاف بيف ىالة وابف عميا جماؿ الذي يواصؿ الحوار بالميجة
الجزائرية .
لتطمئنو أنيا لـ تفقد روحيا الجزائرية الساخرة ،قالت مازحة :
 لو كنت رايحة ،نغني في حفؿ بالجزائر ماخميتكش تجي معاي ....واش نعمؿ بيؾ وانتجايني البس كوستيـ

وحاط الجاؿ عمى شعرؾ ....يمزمني واحد بحزاـ اسود لممصارعة أو

باألحرى أربعيف مصارعا لمرافقتي .
 1الرواية ،ص.11
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لـ يفيـ ما تعنيو ،توقع أنيا تستخؼ بييئتو أماـ صمتو أضافت موضحة .

1

 الـ تق أر انو بسبب تيديدات جماعة مف األصولييفاضطر القائموف عمى حفبلت األطمس في العاصمة إلي استقداـ أربعيف مصارعا مف
الحاصميف عؿ حزاـ اسود لضماف آيت منغبلت والجميور الذي حضر حفمة ،خشية أف
يعتدي عمييـ مف حاصروا القاعة في الخارج ؟تصور في كؿ بمداف العالـ يقصد المطربوف
الحفؿ مع فريؽ المصورييف و المزينيف .أما عندنا فيدخؿ المغني القاعة بفرقة مف
المصارعيف ،وبرغـ ىذا أنت ال تضمف حياتؾ ...لو أرادوا رأسؾ لجاؤوا بو حتى لو حضرت
برفقة "بروس لي " بطؿ الفنوف القتالية شخصيا .
عمؽ جماؿ مازحا :
 امانيش متاع ىذا الشي ...خاطيني " الكاراتي " في الببلد شوفي واحد اخر يروح معاؾتعرؼ ...واهلل أغار مف الذيف يعزفوف في الميترو في باريس كؿ يغني عمي مزاجو ،قد يمراحدىـ ويضع لو في قبعتو يورو وقد ال يضع شيئا .عمي األقؿ ال يضع لو رصاصة في
رأسو.
 واصمت ضاحكة -الحمد هلل ..نظؿ أحسف مف االوركست ار الوطنية العراقية .

2

والمبلحظ عمى ىذا المشيد انو عمؿ عمي إبطاء الحكي ،واحدث نوع مف التساوي بيف
مف الحكاية وزمف الحكي ،باإلضافة إلي انجاز ىذه الوظيفة األساس والحوار الذي تـ بيف
جماؿ وىالة ،أما عف المغة الساردة عمدت عمى صياغة الحوار بالميجة العامية الجزائرية
 1الرواية ،ص.12
2الرواية  ،ص12
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لتكوف أكثر واقعية .فيناؾ مف يرى الحوار لف يكوف صادقا وأمينا في نقمو ما يريد الكاتب
نقمو مف أفكار وأقواؿ ،إال إذا كاف بالميجة العامية التي تستعمؿ في الحياة اليومية .كما
وجدنا .جماؿ قد ابتعد بؿ قد خمى مف المغة الفصحى.
ميما كاف زمف السرد يقترب مف زمف القصة في المشيد فانو ال يمكف ضبط وتيرة
سرعتو  ،ومف المشاىد الدالة عمي ذلؾ النقاش الذي دار بيف طبلؿ وىالة .
كانت الجمسة تبدو مشحونة باالشتياؽ وبشيؽ الحياة ...ال شيء كاف ينذر بالعاصفة .
إلي أف يسأليا :
 ماذا فعمت اليوـ ؟ردت :
ذىبت إلي السوؽ ليس أكثروحيف لـ يرى اثر لمشترياتيا تأكد لديو أنيا ذىبت لمقاء ذلؾ الرجؿ .
قاؿ :
 لكنؾ لـ تشتري شيئا .أجابت عمي استحياء : لست ميووسة بالتسوؽ ،ما يسعدني حقا ىو شراء ىدايا تذكار لآلخريف.استنتج مف كبلميا اف ليس في حوزتيا ما يكفي مف الماؿ .في جميع الحاالت سيقطع
عمييا
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حبؿ الكذب سيرى إذا كانت ستعود غدا مف دوف أف تشتري شيئا ،قصد الخزينة الموجودة في
جناحو واخرج حزمة مف األوراؽ النقدية و عاد بيا وقاؿ وىو يمدىا بيا :
 اشتري غدا ىدايا لوالدتؾ وما يحمو لؾ مف األشياء  .كانت منيمكة في خمع حذائيا ،رفعتفراتو يمسؾ بحزمة أوراؽ نقدية وقالت وىي تشير بحركة مف رأسيا
 ال احتاج إلي ماؿبدا لو أنيا قالت " ال احتاج إلي مالؾ " .

1

لكأف السماء أطبقت عمي األرض ،القي عمى طوؿ ذراعو
بحزمة األوراؽ النقدية ،فتطاير بعضيا عمي رأسيا وحطت عمي األريكة التي كانت تجمس
عمييا وغطت أخري األرض مف حوليا وتغيرت مبلمحو لتصبح عربية في توحشيا راح
يصرخ :
 مف تكونيف أنت لتيينيني ؟ردت مذعورة تحت ىوؿ المفاجأة :
 ما فعمت شيئا ييينؾ ،أنا فقط ....قاطعيا :
أنت تييني مالي قصد اىانتي ...مف تكونيف لتتجرئي عمي ذلؾ ؟.

2

يتسـ ىذا المشيد إذا اعتمدنا الظرؼ الذي صبغة بالسرعة والتوتر والغضب والعنؼ
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واإلىانة ،فكانت عباراتو تتدفؽ وتصطبغ بموف االنفعاؿ والعنؼ والخوؼ.
ىذا الرجؿ الذي يمارس سمطتو بمالو نتيجة لطوؿ الحوارات وكثافتيا أمكننا مف معرفة
الشخصيات أكثر ،وطرؽ تفكيرىـ ومواقفيـ مف قضايا معينة شكمت اشكاالت حادة في
الرواية.
 .3تجميات المكان في الرواية:
في الرواية األسود يميؽ بؾ أماكف متعددة ومتنوعة ليا دالالت مختمفة منيا:
توظؼ السادرة ىذا الفضاء المطعـ بكثرة في الرواية فنجده حيف سافرت إلى القاىرة و
التقاءىا بطبلؿ في موعد (لكف الطريؽ بيف فندقيا والمطعـ العائـ الذي ينتظرىا فيو كاف
أطوؿ .وحيف بمغتو فقط ،تنبيت أف الرجؿ الذي ينتظرىا فيو كاف أطوؿ)

1

المطعـ يقوـ عمى العبلقة الغرامية في أغمب صورىا الجامع المكاني حضوره.
كما تقدـ لنا السادرة عمى أف الشوارع و بعض المعطيات عف بنية المجتمع وطبيعتو
المنحدرة فيو ،تحيمنا إلى طبيعة العبلقات االجتماعية الوطيدة ولكشؼ عف التبلحـ بيف
أفرادىا وعف الترابط االجتماعي المتيف ،األمر الذي يوحي بالعبلقات بيف المكاف
والشخصيات.
(ثـ كيؼ أف ىذا الشاب الذي كاف يستوقؼ ابنيا ليحدثو طويبل في الشارع ،قبؿ أف يمتحؽ
عبلء باإلرىابييف ،ال يرى مف الواجب أف يسمـ عمييا عندما تمر بمحاذاتو بالشارع ،وىي في
عمر أمو ،بؿ يتحاشاىا كما لو كانت نبتة نجسة؟)

 1الرواية  ،ص.111
 2الرواية ،ص.122

2

الفصل الثاني

دراسة تطبيقية لمكونات السرد في رواية األسود يميق بك

تسرد لنا الساردة في موقؼ آخر تجوؿ ىالة مع طبلؿ في شوارع باريس والذىاب لمحؿ
الساعات اعتاد طبلؿ الشراء منو .
(آخر خبلؼ بينيا كاف قبؿ شير في باريس .كانا يسيراف قرب محاؿ فاخرة لممجوىرات )

1

ىذا بالنسبة ألماكف المفتوحة.
أما فيما يخص األماكن المغمقة:
في الرواية األسود يميؽ بؾ البيت ىو ذاكرة لمحنيف والدؼء العائمي .تنطمؽ السارة ىالة في
سير األحداث استرجاعا(عبثا ىربت مف ذلؾ البيت ،ال تريد أف ترى أطياؼ عبلء ووالدىا
..في الصالوف وحوؿ مائدة الطعاـ .وخاصة ،ال تريد الرد عمى تمؾ األسئمة التي توقظ
المواجع).

2

خوؼ ىالة وىروبيا مف المكاف الذي كاف سيوقظ آالميا وذكرياتيا الحزينة ذلؾ البيت الذي
لـ يعد لو دؼء بفقدانيا والدىا وآخاىا.
فالمكاف يظير الحالة النفسية ويسيـ في كشؼ عف االنفعاؿ والػتأثير الذي يسيطر عمى
الشخصية إف السرد يرافؽ ىالة داخؿ بيت عشيقيا طبلؿ ،وىي تدخؿ اوؿ مرة ،ويمتقط ما
تقع عينيا عمييا (تتأمؿ الشقة ،في أناقة أثاثيا القميؿ والمنتقى بذوؽ عصري راؽ .كؿ شيء
شفاؼ مف الزجاج السميؾ الفاخر ،الطاوالت كما الرفوؼ تقؼ عمى أعمدة زجاجية بقواعد
ذىبية .حتى الكراسي بموف عاجي غير مثقمة بالزخرفات إنو فف المسافة ).......

 1الرواية ،ص.521
 2الرواية ،ص.31
 3الرواية ،ص.521،521
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ويتضح عبر ىذا المقطع اف الكاتبة اىتمت بالمكاف واألثاث الموجود فيو .
إف الكيفية التي أرادتيا الكاتبة لتشكيؿ صورة المكاف ،تنطمؽ مف الكؿ الى الجزء
تدريجيا وىذا التدرج في عرضو بيدؼ إبراز البنية العميقة لتكونيو وقد سمحت بادراؾ أوسع
لمعاني المكاف مف خبلؿ ما رأتو.
في الرواية نجد أف الحماـ كاف حاضر بصورة ضئيمة جدا ذلؾ مف خبلؿ(ثـ أسرعت إلى
الحماـ تجدد ىيئتيا ،حيف تذكرت ّأنو قد يدخؿ الحماـ ،ويقع نظره عمى لوازـ زينتيا .أصابع
الحمرة ذات الماركات العادية ،عمبة البودرة التي أشرفت عمى نيايتيا)......

1

يتشكؿ الحماـ عندىا باعتباره مكاف لتجديد المرأة زينتيا والتجميؿ.
مف خبلؿ كؿ ىذا نستنتج أف بنى الشخصية والزماف والمكاف قد شكؿ محو ار يتبلحـ
أحدىما

باآلخر في تفاعؿ مع النسيج الروائي ،وقد تبمور المكاف في الرواية النسائية

الجزائرية مف وعي الشخصيات وتفاعميا معو ،انطبلقا مف بعض القيـ والتقاليد التي تحكـ
المجتمع الجزائري ،واستنادا مف وضع واقعي
الشخصية تعيش صراعا حادا و فضيعا مع الزمف.

 1الرواية ،ص.121

معيف سياسي واجتماعي وأمني ،جعؿ

خامتة

الخــاتـــــمة
الخاتمة
نشأت الرواية النسائية الجزائرية ،واستمرت في عطائيا باختالف القدرات األدائية لكاتباتيا
وتباين ظروفيم االجتماعية واالقتصادية .فتراوح حضورىا بين كاتبات ناضجة فنية ،وأخرى
متذبذبة ،وبعضيا تمغي ذاتيا بذاتيا ،كما جاءت متحفظة في تناول مواضيع ،وبعضيا جريئة في
توظيفيا .
– إن األ دب النسائي في الجزائر نراه ظاىرة طبيعية فرضتيا ظروف موضوعية كتحسن
ظروف المرأة من تعميم وعمل ...بالدرجة األولى ،وليس الرغبة في الخروج عن المألوف والتمرد
عمى المجتمع والثورة عمى عاداتو وتقاليده .
– أن الكتابة الجزائرية ما تزال تخضع لمتقاليد ميما حاولت تجاوزىا .إن وجدت المرأة فعال في
الكتابة الحرية والظل الذي تستنده والصرح الذي تبوح منو ،ما تزال تحت وطأة الفكر الجمعي .
– من خالل ذلك لقد كانت الغاية الدافعة والمحركة لموضوع بحثي ،إنما ىي الكشف عن
اآلليات األساسية التي تتحكم في البناء المكونات السردية لرواية األسود يميق بك ،محاولة
التعرف عمى كيفية انشغاليا داخل السياق السردي انطالقا من مناقشتنا لعناصر الرواية
(الشخصية ،الزمن ،المكان)تبنينا إلجراءات المنيج البنيوي إلى بعض النتائج .
– لجوء الساردة إلى تقنيتي االسترجاع واالستباق في سياق السرد إلى كسر خطية الزمن سواء
باالرتداد إلى الماضي أو باستشراف المستقبل وكانت عممية تسريع السرد وابطائو دور فعال في
بناء الرواية.
مكننا التحميل لشخصية البطمة ىالة من الكشف عن جوانب عديدة متعمقة بيا من سمات
وخصائص فيزيولوجية.

الخــاتـــــمة
اختمفت أنماط الشخصيات الواردة في النص وتفاوتت أفعاليا و صفاتيا و سموكاتيا من شخصية
قاىرة ومقيورة وثائرة ،
لم تيتم الساردة بالصفات الداخمية كثي ار بقدر اىتماميا بالصفات الخارجية.
عموما كان ىذا البحث بمثابة مجيود فردي وحوصمة من المعمومات والخبرات المكتسبة من
خالل األعوام الدراسة ،كما أنو ال يخمو من الثغرات التي يمكن أن يقع فييا كل مقدم عمى عمل
كيذا.
في ختام الكالم أرجو من اهلل عزوجل أن يوفقني في ىذا البحث وينير جوانبو .وفي الخير أتقدم
لألستاذ المشرف بألف شكر عمى حسن تفيمو وارشاده.

قائمة

المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم.المصادر:
أحالم مستغانمي :رواية األسود يميق بك ،صدر عام 2012عن نوفل ،دمغة الناشر هاشيتأنطون ،بيروت لبنان.
المراجع:
 )1أبو قاسم الزمخشري :أساس البالغة ،دار صادر .1965
 )2أحمد دوغان :الصوت النسائي في األدب الجزائري المعاصر ،الشركة الوطنية لمنشر
والتوزيع الجزائر ،دط.1982،
 )3أحمد مرشد :البنية والداللة في روايات إبراهيم نصر اهلل ،المؤسسة العربية لمدراسات
والنشر ،بيروت ،ط2005.1،
 )4أسماء شاهين :جماليات المكان لروايات جبران خميل جبران،ط،1دار الفارس لمنشر
 )5آ منة يوسف :تقنيات السرد في نظرية والتطبيق ،دار الحوار لمنشر والتوزيع ،سورية،
الالذقية
 )6بشير بويجرة :الشخصية في الرواية الجزائرية ،ديوان المطبوعات الجامعية الساحة
المركزية بن عكنون-الجزائر(-د-ط)-1983.4
 )7حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي ،المركز الثقافي الغربي ،بيروت ،ط1990،1
 )8حفناوي بعمي :مسارات النقد ومدارات الحداثة ترويض النص وتقويض الخطاب أمانة
عمان ،األردن،ط2007،1،
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 )9حميد لحمداني :أسموبية الرواية مدخل نظري ،دراسات أدبية نسائية ،الدار البيضاء
،المغرب.ط1989،1
 )10حميد لحمداني :بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،المركز الثقافي العربي،
الطبعة الثالثة .2000،
 )11سعيد يقطين :تحميل الخطاب الروائي(زمن السرد ،و التبئير)،المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء المغرب ،الطبعة الرابعة2005،م.
 )12سمير مرزوقي وجميل شاكر :مدخل إلى نظرية القصة (تحميال وتطبيقا)،الدار التونسية
وديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،دط ،دت.
 )13سي از قاسم :بناء الرواية ،دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ ،الهيئة المصرية العامة
لمكتاب،دط.1884،
 )14صالح إبرهيم :القضاء والمعرفة السرد في روايات عبد الرحمان منيف ،الدار البيضاء
المغرب ،الطبعة األولى2003م.
 )15صبحي الطعان :بنية النص الكبرى ،مجمة عالم الفكر،م،23العدد،2-1الكويت.1994،
 )16عبد الرحيم الكردي :البنية السردية لمقصة القصيرة ،مكتبة اآلداب ميدان 42األوب ار
القاهرة ،الطبعة الثالثة 2005،م.
 )17عبد الرحيم الكردي :السرد ومناهج النقد األدبي ،مكتبة اآلداب ،القاهرة(،د ط).2004،
 )18عبد الغالي بر(:داللة القضاء في رواية ذاكرة الجسد)كتاب الممتقى الخامس (عبد الحميد
بن هدوقة) ط2002،5

95

قائمة المصادر والمراجع
 )19عبد المالك مرتاض :تحميل الخطاب السردي ،معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية
(زقاق المدق)،ديوان المطبوعات الجامعية ،ساحة المركزية بن عكنون ،الجزائر(،د ط).
 )20عبد المالك مرتاض :في نظرية الرواية ،بحث في تقنية السرد ،عالم المعرفة
(دط)،ديسمبر.1998
 )21عبد المنعم زكريا :البنية السردية في الرواية ،دراسة ثالثية خيري شمبي(األمالي عمي
حسن :ولد خالي)،تقديم أحمد ابراهيم الهوار ،عين لمدراسات والبحوث اإلنسانية و االجتماعية،
الطبعة األولى2009،م.
 )22فتيحة كحموش :المكان في النص الشعري العربي ،عند يوسف وعزالدين مناصرة رسالة
ماجستير.
 )23القصراوي مها الحسن :الزمن في الرواية العربية ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،
بيروت ،الطبعة األولى .2004،
 )24لوسي يعقوبي :لغة األدب والشعر ،في كتابات المرأة العربية ،مكتبة الدار العربية لكتاب،
مصر،ط،2002،1،
 )25محمد جردة :الرواية أفق الشكل والخطاب المتعددين ،مجمة فصول،المجمد،11العدد
1993.4
 )26محمد سالم األمين الطمبة (مستويات المغة في السرد العربي المعاصر ،دراسة تطبيقية في
سيمانطيقا السرد ،مؤسسة االنتشار العربي ،الطبعة األولى 2008م
 )27محمد معتصم :المرأة والسرد ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى.2004،
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 )28محمد معتصم :بناء الحكاية والشخصية في الخطاب الروائي النسائي العربي ،منشورات
دار األمان ،الرباط ،الطبعة األولى .2007،
 )29محمد يوسف نجم :فن القصة ،دار بيروت لمطباعة والنشر ،بيروت .1959
 )30محمود طرشونة :الرواية النسائية في تونس ،مركز النشر الجامعي ،تونس ،الطبعة
األولى.2003،
 )31مفيد

نجم:

األدب

النسوي،

إشكالية

المصطمح،

مجمة

عالمات

المغرب

ج،57م،15سبتمبر.2005
 )32نازك األعرجي :صوت األنثى ،دراسات في الكتابة البنيوية العربية ،دار األهالي لمطباعة
والنشر والتوزيع ،دمشق.
 )33نزيه أبو نضال :تمرد األنثى ،في الرواية المرأة العربية ،بيوغرافيا الرواية النسوية
العربية""2004-1885المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،طبعة األولى.2004،
 )34يمني العيد :الرواية العربية ،المتخيل وبنيته الفنية ،جار الفاربي ،بيروت ،لبنان ،الطبعة
األولى.2001،
المراجع المترجمة:
 )35تزفيتان تودوروف :مقوالت السرد األدبي تر :الحسين سحبان وفؤاد الصفا ،منشورات إتحاد
الكتاب المغرب ،الرباط ،الطبعة األولى .1992،
 )63جيرار جنيت :خطاب الحكاية ،تر :محمد معتصم ،عبد جميل األزدي،،عمر حمي،
المشروع القومي لمترجمة ،الطبعة الثانية.1997،
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 )37جيرالد برنس :معجم المصطمح السردي ،تر:غاند خزندار ،المجمس األعمى لمثقافة
،الطبعة األولى2003،م.
 )38روالن بارت :التحميل البنيوي لمقصص :تر :منذر عياشي ،مركز اإلنماء العربي ،حمب
،سورية ،الطبعة األولى.2002،
 )39غاستون ياشالر :جماليات المكانة ترجمة أسماء شاهين ،المؤسسة الجامعية لمدراسات
والنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة الثانية.1984،
 )40فيميب هامون :سيميولوجيا الشخصيات الروائية ،تر :سعيد بن كراد ،دار
الرباط،دط.1990،
 )41كريستيان أنجمي وجان إيرمان :السرديات ضمن كتاب لنظرية السرد من وجهة النظر الى
التبئير ،تر ناجي مصطفى (منشورات الحوار األكاديمي والجامعي ،دار الخطاب لمطباعة
والنشر ،الطبعة األولى .1989،
 )42ميشال بوتور :بحوث في الرواية الجديدة تر :فريد أنطنيوس ،منشورات عويدات بيروت،
لبنان ،الطبعة األولى،افريل.1971،
المجالت:
 )43باديس فوغالي :بنية الخطاب السردي في القصة :سطور افمتت من الزمن األسود ،مجمة
جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلنسانية ،دراسات إسالمية وانسانية ،العدد،12دار البعث
لمطباعة والنشر ،قسنطينة (الجزائر)،رجب/1423سبتمبر 2002م
 )44سعيد بوعيطة :البنية الزمانية في خماسية مدن الممح ،مجمة البيان الصادرة عن رابطة
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،جوان،2000،
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الموضوعات

الصفحة

الموضوع
شكر وعرفان

أ

مقدمة

إشكالية تحديد المصطمح
-1-1االدب النسائي .

05

-2-1االدب النسوي .

07

-3-1االدب االنثوي.

08

-2نشأة الرواية الجزائرية (األسباب-عوامل البروز)

09

-1-2أسباب التأخر

10

-2-2عوامل البروز

11

مالمح البنية في الرواية النسائية الجزائرية
-1الشخصية وتصنيفاتها.

14

-2تقديم الشخصية

17

-1-2البناء الداخمي والخارجي لمشخصية.

18

-3نماذج الشخصية.

18

أوال-الشخصية القاهرة

19

ثانيا -الشخصية المقهورة.

19

ثالثا-الشخصية الثائرة

19

-4الزمن في الرواية

20

-1-4الترتيب

23

1-1-4اإلسترجاع الداخمي والخارجي.

25

 2-1-4االستباق

27

-2-4المدة

28

-1-2-4الحذف.

29

-2-2-4الخالصة.

31

-3-2-4الوقفة.

33

-4-2-4المشهد.

35

-5المكان

37

-1-5تعريف المكان.

37

-2-5أنواع األمكنة

41

-1-2-5المكان المفتوح.

41

-1-1-2-5المطعم.

41

-2-1-2-5الشوارع واالحياء

41

-2-2-5المكان المغمق

41

-1-2-2-5البيت

41

-2-2-2-5الحمام

42

دراسة تطبيقية لمكونات السرد في رواية األسود يميق بك ألحالم مستغانمي.
-1تجميات الشخصية في الرواية

44

 -2تجميات الزمن في الرواية

64

-3تجميات المكان في الرواية.

87

الخاتمة
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فهرس الموضوعات
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