


 

 

 

 

 

 

 

ْقِدَر َعَلْيِه نَّ ْن  َّ َوَذا اَلنُّوِن ِإْذ ذََّهَب ُمَغِضًبا َفَظنَّ َأْن ﴿
َِإ َّ أَْنَت ُسْبَحَنَك ِإّّنِ ُكْنُت  َّ فَ َناَدٰى ِف الظُُّلَمِت َأْن  ِإَلَٰ

ِلَك 87ِمَن الظَِّلِم َ  َنُه ِمَن اْلَغمِّ ۚ وََكذَٰ َنا َلُه َوََنَّي ْ فَاْسَتَجب ْ
 سورة األنبياء﴾88ِمِن َ ونُ ْنِج  ااُْ 

 

 
 

 



 اإلىــــــــداء
 : إىل

  حفظهما هللا ورعامها..االذين حتمال مهي صغرية، وضاعفتو هلما كبرية... وااددّي ... 
 جزيل ااشكر .. األستاذ اادكتور دمحم األمني خالدد: رفيق املشوار اجلامعي

 ...واالمتنان
 من ستحمل علم عائلة ذهه" ااذد قال يوما "ااسيد اعال" أليب روح جدد 

 .اابوبكريني وترفعو عاايا يف ااسماء
  وىو اسم بنت " أمساء"اقد أمسيتها : ااذد اختار امسي قائال" دمحم"روح جدد ألمي

 .جدان أيب بكر ااصديق رضي هللا عنهما
  وعمرد حينها مل ،ااذد قال اواادد ذات صباح وأان أحييو" دمحم"روح عمي 

 ." يف املستقبلىذه سيكون هلا شأن عظيم: "يتجاوز ااست سنوات
 روح جديت أيب اايت مل تتوقف عن اادعاء يل ابانجاح يف حيايت كلها. 
 جديت ألمي اايت سأضع بني يديها شهادة ىذا ااعمل اتباركها حبول هللا وقوتو. 
 يف اابحثشروعي ، ااذين تثاقلت يف خدمتهم منذ (ينخواإيت واخوأ)د أسريت اأفر ،

 .وإىل أفراد عائليت ااكبرية
 روح ااويل ااطاىر سيدد موالد دمحم ااكبري ... 
 ومجيل محداود وفاضل اثمر وعبد اارضا اادكتور دمحم شريف مريبعي وحيىي زغودد

 ..ومشورةه يل من عونوعلى ما قدم.. عليّي وإبراىيم خليل
  كل معلميّي و أساتذيت ااذين رافقوين يف مسارد ااتّيعلمي مرحلة بعد مرحلة، وإىل

 . كل األساتذة يف قسم االغة ااعربية وآداهبا يف جامعة أدرار
 دمحم أقيار" األستاذ ااسيد مدير مدرسة عائشة أم املؤمنني االبتدائية..." 
  األختني املهندستني عائشة ومرمي ااتونسي االتني حرصتا على ختريج ىذا ااعمل

 ..، وإىل رجاء بوبكرد اايت مل تتوان يف اخلدمةومتابعتو صفحة بصفحة
 تالميذد صغارا وكبارا، ااذين مل ينسوين يف اادعاء كل يوم  . 
 كل منأمدّيين اباطاقة اإلجيابية وااسلبية. 
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 :وداللتو اللغوية( Scéne/Scene )"ْشهدااَمل " .1

 
حوار  »و ىوإىل تراجيدايت العهد اإلغريقي، " ْشهدااَ "تعود جذور كلمة 

، (1)«مسرحي يدـو وقتا معينا، وجيري يف فًتة زمنية فاصلة بُت نشيدين تقـو هبما اجلوقة
جزءا من مسرحية، يكوِّف عدد منو الفصل فيها، »فاحلوار ادلسرحي كاف دُيثل مقطعا أو 

، فادلشهد يف الفن (2«)أو قسم من الفصل حيدث فيو تبدُّؿ يف حضور األشخاص
ادلشاىد ُتشّكل فصال، وىناؾ من / ادلسرحي ىو مقطع جزئي من فصل، ورلموع ادلقاطع

؛ ألنو قد يشكل دبفرده فصال،كما أنو قد زبتلف ادلقاطع يف (3)جعلو مرادفا للفصل
 من حيث حضور الشخصيات أو غياهبا، وكل حضور جديد إلحداىا 4الفصل الواحد

ىو تبّدؿ يف سَت احلدث،  وقد يرافقو تبّدؿ يف الزمن يف حاؿ وقوع استباؽ أو اسًتجاع 
ػأيضاػأو تطور خطي لو، وأما ادلكاف فتابع لكل فًتة وقع فيها الفعل، دبا أنّو إطار حلركة 

. الزمن والشخصيات معا
، فمع كل (5)يقـو ادلشهد كل القياـ يف الفن ادلسرحي على األماكن وتغَتىا

مشهد جديد يتحدد ادلكاف الذي سُيشغل وكذا تتحدد الشخصيات ادلعنية ابلفعل، 
شاىدىو ادلكاف؛ ألف لكل مشهد جديد مكاان جديد

َ
- تقريبا –افادلتحكم يف تبدؿ ادل

. وأما الشخصيات فقد تتبدؿ ىي األخرى، وقد تبقى

                                                           
 251، ص1984 ،2لبناف،ط- عبد النور جبور، ادلعجم األديب، دار العلم للماليُت، بَتوت-1
 251نفسو، ص- 2
 251نفسو، ص - 3
، دار الكتب العلمية، 2، ج(اخلزانة اللغوية)دمحمالتوصلي، ادلعجم ادلفصل يف األدب، : ينظر-4
 794لبناف، ص- ،بَتوت1ط

 
، (مسرحية الضيف احلجري، أللكسندر بوشكُت) العيد دودو، رلموعة مسرحيات، بوأ: ينظر - 5

 43، 31، 20، ص2008، 1طاجلزائر، شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع،
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يف ادلسرحية ارتبط ابحلوار الذي حيمل يف طياتو احلركة " ادلشهد"ادلالحظ أف 
والتفاعل بُت األطراؼ ادلتحدثة، وقد يكوف احلوار داخليا خاصا ابلشخصية منفردة 

، متفاعلة مع ذكرايهتا أو مناقشة وزلللة دلشكالهتا مع شخصيات سلتلفة (ادلونولوج)
فيأزمنة متقاطعة، ويف أماكن متعددة من حيث االمتداد الفيزايئي، واالنفتاح واالنغالؽ 

رلاؿ - النفسي ذلا، فيشكل ادلونولوج مشهدا قائما بذاتو سواء يف ادلسرأويف الرواية 
واحلوار ىو عامل من العوامل اليت أحدثت الفرؽ بُت ادلسرح األرسطي وادلسرح -الدراسة

ار تقـو بو الشخصيات و يف عرض األحداث، واحل(1)«يعتمد على السرد»ادللحمي الذي 
. والسرد يقـو بو الراوي

مػَْحَضر  (...)الػَمْجَمع من الناس»ادلشهد يف االصطالح اللغوي ىو
،فقد التطلق ىذه الكلمة على مكاف خاؿ، فالناس ىم من دينحوف ادلكاف (2)«الناس

وثيق " ادلشهد"حيويتو ووجوده، فيمتلئ دبا حيملونو من أحداث جديدة وقددية؛دبعٌت أف 
على صيغة " ادلشهد"، و"اضر"، و"اجملمع"الصلة ابدلكاف ابدلوازاة مع األشخاص، فػػ

الوقوع ادلتكرر وادلعاود أكثر من مرة واحدة، وتكوف ادلعاودة والتكرار »تدؿ على" َمْفَعل"
، وتلك اجملامع أو ادلشاىد ىي الفضاءات اليت (3)«ىنا أكرب وتصبح طريقة وسنة معتادة

خيتارىا الكاتب مساكن موسومة ابالنفتاح أواالنغالؽ للذاكرة أو لألحداث الفورية وىي 
. تتبلور فيها وتشغلها، فتتكرر على ركحها لتنمو وتتفرع رلسدة يف األخَت عمال إبداعيا

 فَاْختَػَلَف اأْلَْحزَاُب ِمْن بَػْيِنِهْم ۖ فَػَوْيٌل لِلَِّذيَن ﴿:يف قولو تعاىل" َمْشهد"وقد وردت لفظة 
ادلشهد الذي يشهده »فػ". القيامة"واليت يُقصد هبا يـو 4﴾ـَكَفُروا ِمْن َمْشَهِد يَػْوـٍ َعِظي

                                                           
- اجليزة، ىال للنشر والتوزيع، (16)هناد صليحة، التيارات ادلسرحية ادلعاصرة، سلسلةادلسرح-1

 168، ص1999،  1420، 1طمصر،
  241ص، 3، مج(ت.د)لبناف، - ، بَتوتابن منظور، لساف العرب، دار بَتوت للطباعة والنشر- 2
،ادليزاف الصريف يف لساف القرآف،                      راتب عبد الوىاب السماف - 3

http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=16723 ،  9،9،2016 – 4:20  
  37 سورة مرمي، اآلية-4

http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=16723
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، 1«اإلنس واجلن، وتشهده ادلالئكة، يف حضرة اجلبار الذي أشرؾ بو الكفار: الثقالف
وادلشهد دبعٌت ادلصدر، والشهود احلضور »" احلضور"و" ادلكاف"فاشًتكت يف اللفظة 

ويل لفالف : وجيوز أف يكوف احلضور ذلم ، ويضاؼ إىل الظرؼ لوقوعو فيو، كما يقاؿ 
ادلشهد دبعٌت ادلوضع الذي : وقيل. من قتاؿ يـو كذا ؛ أي من حضوره ذلك اليـو 

فويل للذين كفروا من : وقيل . يشهده اخلالئق ، كاشر للموضع الذي حيشر إليو اخللق
، كما 2»حضورىم ادلشهد العظيم الذي اجتمعوا فيو للتشاور، فأمجعوا على الكفر اب

الشهود، مث إما أف يكوف مصدرا ميميا يف  )...( يكوف مشتقا من ادلشاىدة أو من»
واجتماع ادلكاف »3ادلعنيُت أو اسم مكاف ذلما أو اسم زماف ذلما، أي يـو فيو ذلك وغَته

 ... والزمن والشخصيات يصنع ادلواقف واألحداث

إذف تصوير جملموعة من األشخاصومهيشغلوف حيزا مكانيا حبضورىم "ادلشهد"
حركة  »واليت يقصد هبا" الدراما"الفعليأو االفًتاضيفي فًتة زمنية ما، حضور ربركو 

واجلانب احلاسم ىو الًتكيز على (...)زلاكية، حركة تقلد أو سبثل سلوكا إنسانيا
، القابعة يف اللغة السردية كنص مقروء، متحرؾ يف ذىن القارئ، دبشاركتو يف (4)«احلركة

تغطية فجواتو وأتثره دبواقف الشخصيات قوال وفعال، كما أف الرواية تسحبو إىل عواا 
 تُنّمي ثقافتو حوؿ اجملتمع ادلعروض للقراءة،مادامت الرواية وفكرية واسعة ومتعددة، 

،مدونة تعج ابكيات، ولكل حاؾ مشاىده اخلاصة أو (5)«ديواف العرب احلديث»

                                                           
 2309، ص4ـ، ج2003ىػ، 1423، 32سيد قطب، يف ظالؿ القرآف، دار الشروؽ، ط-1

 108، ص11ج، 6مج، ـ1952- ىػ 1372دمحم بن أمحد األنصاري القرطيب، اجلامع ألحكاـ القرآف، -2

، 16، ج2000، 1420،لبناف-دمحم الطاىر بن عاشور، التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ، بَتوت-3

 19ص
 

قدور عبد هللا اثين، سيميائية الصورة، مغامرة سيميائية يف أشهر اإلرساليات البصرية يف العاا، - 4
  258، ص2005دار الغرب للنشر والتوزيع، وىراف،

، انشروف، بَتوت - 5 - سعيد يقطُت، قضااي الرواية العربية، الوجود واحلدود، الدار العربية للعلـو
 11، ص2012 ىػ، 1433، 1لبناف، دار األماف، الرابط، منشورات االختالؼ، اجلزائر، ط
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ادلشًتكة مع غَته، لتتشّكل يف األخَت الصورة العامة للشخصية كموقف دييزىا ومنوذج 
بشري سبثلو، خيتلف عن غَته من الشخصيات يف الرواية ادلفردة أو يف الثالثية بشكل 

. أوسع
 

 : واملشهد (الفنية واللغوية)الصورة  .2
غريبة على القارئ فبمجرد أف ُتذكر سيعود هبا الذىن    " مشهد"ليست لفظة 
 اليت يسمع فيها التلميذ ادلرحلة  تلك ىي ،مرحلة التعليم االبتدائيإىل ما دلت عليو يف 

ما تعنيو ىذه الكلمة من خالؿ نشاطات التعبَت الشفهي والقراءة والتعبَت ألوؿ مرة ويرى 
الكتايب،  فُتعّلق صورة أو رلموعة من الصور على السبورة ويُطلبمن التالميذ أف يعرّبوا 

عن زلتواىا واصفُت بذلك الشخصيات وحركتها وزلتوايت ادلكاف  (استنطاؽ الصورة)
نوعية اللباس أو حركة الطبيعة كما ادلوقف، واصفُت والفًتة الزمنية اليت حدث فيها ذلك 

ىو مرسـو أو مصور يف ذلك ايط، وقد يصلوف بعد وصف متجدد ذلا إىل ربط اتوى 
ابلنص ادلسندة إليو، كما يربط مضموهنا ابلقيم االجتماعية والعقائدية؛ ألف الصور ادلرافقة 

الوسائط التعليمية أو الػُمعْينات »للنشاطات السابقة وغَتىا تدخل ضمن قائمة 
؛ لتوصيل ادلادة ادلعرفية وبلوغ األىداؼ ( 1)«الديدكتيكية، ابعتبارىا قنوات تواصلية

ادلرجوة من ادلوضوع، وقد تكوف تلك الصور عبارة عن رسومات زبطيطية بقلم على 
 ملونة شلاثلة للصورة الفوتوغرافية وقد تكوف ىي، فتزيد (2)الورقةوقد تكوف اتمة التصوير

                                                           
دليل الوسائل التعليمية والوسائط الًتبوية، السنة األوىل من التعليم االبتدائي، رلموعة مؤلفُت، -1

،  2، ص2009 وتكوين األطر والبحث، ادلملكة ادلغربية، غشت، يلوزارة الًتبية الوطنية والتعليم العا
ادلعجم الًتبوي، ملحقة سعيدة اجلهوية، تصحيح وتنقيح، عثماف آيت رلموعة مؤلفُت، : كما ينظر

، 25ص، 2009مهدي، إثراء، فريدة شناف،ومصطفى ىجرسي، ادلركز الوطٍت للواثئق الًتبوية، اجلزائر، 
135 

قماش )صباغ أو ألواف سائلة على سطح مساحة زلددة أىو فن توزيع ،paintingالتصوير» - 2
، من أجل اإلحساس بتمثيل مرئي أو فكرة، ومن (التصوير أو لوحة ذات إطار أو جدار أو ورؽ

ويصعب على الكثَتين التفرقة بُت . أجل اإلحساس ابلشكل واحلركة وادللمس وادلسافة، أو زبيلو
التصوير والرسم، فعادة التصوير يشمل استعماؿ الفرشاة واللوف والسائل أو الوؿ الالصق، ووفقا 
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، والسؤاؿ (1)«على االستيعاب ومن مث االندماج واحللم »ىذه الصور من  قدرة التالميذ
ىل الصورة وادلشهد كلمتاف مًتادفتاف؟ أـ لكل منهما رلاذلا؟ وأيهما ربتوي : ادلطروح

األخرى؟  
وىم يعلقوف على "- نقداي وإعالميا-"كثَتا ما يًتدد يف زلاداثت األشخاص 

، "مشهد اجتماعي"، "مشهد سياسي"، "مشهد حزين"، "مشهد إبداعي"مواقفماعبارة 
فهل يقصد هبا الصور ادلسًتجعة كومضات يف "...مشهد اترخيي"، "مشهد احتفايل"

؟  "مشاىد"الذاكرة أو ملتقطة، أـ مقاطع ذلا ألواف وأصوات أي 
الصورة ترد يف كالـ العرب على ظاىرىا وعلى معٌت حقيقة ،  »: قاؿ ابن األثَت

صورة الفعل كذا وكذا أي ىيئتو ، وصورة األمر كذا : يقاؿ . وىيئتو وعلى معٌت صفتو 
ظاىر الشيء، واذليئة، : يةت ، معٌت الصورة أهنا تشتمل على ادلعاين اآل(2)«وكذا أي صفتو

والصفة، والظاىر قد حيدد ويعرؼ من اذليئة اليت رسخ هبا وىي مالزمة لصفات ما وتعرب 
عنها، وكلها دالالت على وضعيات اثبتة؛ ألف الصورةتقـو على ادلشاهبة بُت داذلا 

ومدلوذلا، وتشكيلتها على ىيئتها النهائية جيعل زلتواىا التقريري أو احلريف اثبتا، فهي 
ىي وضع أحد ما أو » كما أف الصورة (3)«كل تقليد سبثيلي رلسد أو تعبَت بصري معاد»

                                                                                                                                                               

ما أما الرسم، ؼأ،( ...)لطبيعة ىذا الالصق أو الوسيط يقسم التصوير إىل تصوير زييت وتصوير ادلائي
لعمل فٍت كتمثاؿ أو  (كروكي)ف يكوف زبطيطا سبهيداي خلاطر أو دراسة أو كرسم ربضَتي أ

، ووسائلو القلم (بورتريو)ف يكوف رمسا لوجو شخص أأو كعمل متكامل قائم بذاتو مثل ==لوحة،
جلة قاموسم رلموعة من ادلؤلفُت، إشراؼ محيد خزعل، :ينظر« الرصاص والفحم والطباشَت واألحبار

 : لتشكيليا
http://altshkeely.brinkster.net/2003/dic2004/dic1.htm24 ،10 ،2015 

ع، األردف، يالتكرار، دار األايـ للنشر والتوز..الفرجة..عالء مشذوب، الصورة التلفزيونية، األلفة - 1
 117، ص1،2015ط
  473، ص4ج ـلساف العرب، -2
قدور عبد هللا اثين، سيميائية الصورة، مغامرة سيميائية يف أشهر اإلرساليات البصرية يف العاا،  - 3
 21، ص2005 وتَتي لونسياف، دار الغرب للنشر والتوزيع،وىراف، ،طاىر عبد ادلسلم( تق)

http://altshkeely.brinkster.net/2003/dic2004/dic1.htm
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، فإذا كانت الصورة ىي الشكل، فإف ادلشهدمكاف ذبري عليو (1)«شيء ما ضمن شكل
كما أنو يقًتف ابحلركة والتواصل ادلستمر ، (2)أحداث تتسم ابلتسلسل والوحدة

. 3لألحداث
وبناء على ما سبق، فالصورة أبنواعها ىي منوذج تصويري لغوي لفكرة ما، 
ورلموعة من الصور تشكل مشهدا وعلى سبيل ادلثاؿ الرسـو ادلتحركة، وكذا الصور 

التعليمية ادلصاحبة لألنشطة التعليمية،فًتتيبها إىل جانب بعضها يشكل قصة قصَتة ػ 
كصور زلسوسة تتآلف بتسلسلها لُتكّوف مشهدا مركبا، كما ديكن للصورة ادلنفردة أف 

. تكوف مشهدا بسيطا
 وقد يصَت للمشهد صورة واحدة تعرب عنو وتصفو وُيسمى هبا؛ ألهنا الغاية اليت 
يقصد إعالهنا كفكرة أساسية عنو، وتلك ىي الصورة العامة اليت تبقى راسخة من بُت 

فصوؿ الرواية، أو الرواية حبد ذاهتا، فبعد انتهاء : كل الصور اليت يُظهرىا، ومثاؿ ذلك
قراءهتا تعلق صورة عامة للنص عن الشخصية الرئيسة أو إحدى الشخصياأتو عن قضية 

 .نوقشت
 وقد تتعدد الصور لتمثل كل واحدة موقفا زُلددا ابلرغم من دوراهنا مجيعا حوؿ 

إذ ديكن تعريفها على أهنا نقيض لكل من الصورة »صورة عميقة األبعاد سبثل النصكامال
 فالصورة السردية مت ومن ،الشعرية والصورة التشكيلية والصورة الفنية الدرامية والسينمائية

ىي صورة لغوية زبييلية وإبداعية وإنسانية، تتشكل يف رحم السرد، وتتفاعل مع رلموعة 
ومن مث، ديكن احلديث عن صورة ادلوضوع، . من ادلكوانت اليت تشكل احلبكة السردية

وصورة اللغة، وصورة الفضاء، وصورة الشخصية، وصورة الراوي، وصورة اإليقاع، وصورة 
                                                           

، فائز بشور( تر)تَتيز جورنو، معجم ادلصطلحات السينمائية، إدارة ميشيل ماري، - ماري - 1
 45ص،2007، سوراي- منشورات وزارة الثقافة، ادلؤسسة العامة للسينما، دمشق

 93، 92، صالسابق:ينظر - 2
3-Patrice Pavis,Dictionary of the theatre terms, concepts, and analysis, Translated 

by Christine Shantz, Préface by Marvin Carlson, University of 

torontopress,Incorporated, 1998, toronto.Buffalo London, Printed in canada.p 

106 , 209,315 
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االمتداد، وصورة التوتر، وغَتىا من الصور السردية اليت تستنبط من داخل النص 
 مشّكلة مشهدا تتكامل أجزاؤه من رلموع ادلقاطع العرّبة عنو يف النص بشكل 1«السردي
 .متدرج

، كمفهـو بالغي للصورة اليت تتعدد 2«تعريف وتعديل تعبَت أويل »والصورةىي 
زوااي النظر إليها والتقاطها مث إخراجها بلغة فنية سبيزىا عن ابقي التصويرات، من حيث 

والفرؽ بُت الصورة . إهنا تركيبة تستمد ىندستها من اعتماؿ داخلي وخارجي للمبدع
بطابعها ادلرئي والبصري »البالغية أو اللغوية والصورة التشكيلية،أف التشكيلية تتميز 

ويعٍت ىذا أف الصورة البصرية صورة سيميائيةوأيقونية ابمتياز، يتداخل فيها . والسيميائي
ويعٍت ىذا أف الصورة ادلرئية ىي صورة . الداؿ وادلدلوؿ وادلرجع لتشكيل الصورة العالمة

، كما ديكن أف تكوف يف الذىن 3«حسية زباطب العُت أكثر شلا زباطب احلواس األخرى
 ...كذلك من خالؿ اللغة فتتشارؾ فيها رلموع احلواس واالنفعاالت

 
 

 4يف ادلسرحية " ادلشهد"وىذه صورة يتبُت فيها ادلراد بػ
 
 
 
 

                                                           
- دار الورّاؽ للطباعة والنشر والتوزيع، عمافبالغيػػػػة للصػػػورة، - مجيل محداوي، مقاربػػة مسيػو-1

 . (قدمو يل الدكتور مجيل، مث أملى علي البياانت ادلتعلقة بو)، 21صاألردف، كتاب قيد الطبع، 
عبد الرمحن مزايف، منشورات االختالؼ، منشورات  (تر)تزفيتاف تودوروؼ، مفاىيم سردية،  - 2

 81، ص2005، 1 ط اجلزائر،وزارة الثقافة،
 70:مقاربة سيميو بالغية للصورة، ص - 3
ونضاال، مذكرات عن ادلسرح العادلي، ادلسرح ... اترخيا... ينظر دمحم الطاىر فضالء، ادلسرح-4

العريب، صدر الكتاب بدعم من وزارة الثقافة يف إطار الصندوؽ الوطٍت لًتقية الفنوف واآلداب، 
  97، ص1، ج2009 ، 1اجلزائر، ط
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ىو رلموعة من الصور، والصورة ىي جزء ال : بناء على ماسبق" ادلشهد"

يتجزأمن ادلشهد،كما أهنا القاعدة األساسية اليت يقـو عليها،واجلامع بُت الصور لتحقيق 
 . معاا ادلشهد ىو توفر الصلة بينها كعنصر أساس والزمن وجو من تلك األوجو مثال

 الكثَتين واليت تعرّب عن مناسبة ما فيبدو أهنا بُتادلتداولة " ادلشهد"أما لفظة 
مرادفة " مشهد"تعرب عن رلموعة من األحداث والصور ادلميزة لظاىرة معينة، فتصَت كلمة 

، أو كذلك للفظة صورة "ظاىرة"يف الكثَت من االستعماالت للفظة 
يف االستعماالت الشائعة اجتماعيا وإعالميا، كما قد تطلق للداللة على مسرح 
حدث ما أي األجواء اليت ميزت ساحة من الساحات، كمشاىد االحتفاؿ جبائزة من 
اجلوائز العادلية يف السينما أو بقية اإلبداعات، فيدؿ ادلشهد بذلك على وصف حياة 

. حدث يف فًتة زمنية ما،ويف مكاف ما
مطروقة يف فًتة زمنية عرفت رلموعة من " قضية"مفهـو " مشهد"كما تُرادؼ 

، فيقدـ "ادلشهد القصصي"التطورات، ومثاؿ ذلك طرْح الكاتب إدوار اخلراط يف كتابو 
فَتى أبف "احلداثة يف القص"وىو يناقش فكرة -العربية-مشهد القصة أو الرواية ادلصرية و

- زبتلف بال شك عنها يف الغرب، ولست يب من حاجة »الكتابة القصصية احلديثة 
إىل التدليل على ذبارب القصص ادلصري ليست رلرد تقليد ذلا على الرغم - فيما أعتقد
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، ويف ىذا أتكيد على أصالة القصة العربية (1)«من اللغط العجوز الكثَت يف ىذا الصدد
أو ادلصرية، ألهنا تتميز خبصوصية ادلكاف والثقافة، كما تطرؽ إىل عدة قضااي ُوظفت وراح 

الالوعي واللغة والثقافة واإلبداع والنقد والتيارات : يزهنا وحيدد أماكن العلة فيها، ومنها
وغَتىا من القضاايادلشهدية اليت شكلت يف الساحة النقدية ... الغربية والكتابة احلداثية

ما أصعب أف »وىذه عبارة توجز عرض ادلشهد كتوظيف يف قوؿ الكاتب .. اختالفا
ف توظيف أ،  فيجد القارئ (2)«أقدـ ابنوراما للمشهد الروائي والقصصي يف مصر اآلف

اللفظة متعدد ليدؿ على حدث صغَت أو كبَت ذي وقع يف رلاؿ معريف ما يف فًتة زمنية 
. ما

، أو "مشهد الشتاء"، مثل "منظر"كما ُتستعمل يف بعض ادلواطن كمرادؼ للفظة
يف داللتها "ادلنظر"فتكوف بذلك لفظة (3)«تكوين تشكيلي»وادلنظر"...مشاىد الطبيعة"

من اجلانب الوصفي - كذلك–أقرب إىل صورة، كادلناظر الطبيعية، وإىل لفظة مشهد
لألماكن واذليئات،ويتداخل ادلفهوماف السابقاف دلنظر يف الفن ادلسرحيللتعبَت عن العرض 

اليت )الصورة يف مصطلح جيمس ىي نقيض للدراما »وأما ...(السينوغرافيا)ادلسرحي
، فالصورة اثبتة، وادلشهد متحرؾ (4)«(ربوؿ كالـ وسلوؾ الشخصيات إىل مشاىد

. بعناصره
يُعترب ادلشهد وىو ديثل قصة أو جزءا منها قابال للتجزئة، من حيث سَتورة الزمن 

تصورية غَت قابلة للتجزئة ابعتبارىا /وحركة الشخصيات، وأما الصورة فهي وحدة أيقونية
رسالة معربة يف حد ذاهتا ويف ترابط أشكاذلا اليت تُقرأ مجلة واحدة، وكل ركن فيها يكمل 

األركاف األخرى، وقد تتداخل ادلدلوالت فُيعرّب ابلصورة عن ادلشهد وابدلشهد عن الصورة، 
                                                           

 ، 14www.kotobarabia. com ،3 ،9 ،2015 صpdf))إدوار اخلراط، ادلشهد القصصي،- 1
12:05 

20نفسو، ص - 2
 

عقيل مهدي يوسف، الوعي واإلبداع اجلمايل يف السينما وادلسرح، دار دجلة، انشروف  - 3
 7، ص2012عماف، - وموزعوف، األردف

دمحم بريري، اجمللس األعلى  (تق/مر)عابد خزندار،  (تر)جَتالد برنس، ادلصطلح السردي،  - 4
 174، ص2003، 1للثقافة، القاىرة، ط
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؛ ألف ادلشهد حيمل مسة التفصيل والصورة ربمل مسة قائماومع ذلك يظل الفرؽ بينهما
وكل منهما يُعرّب بو عن رلاالت متعددة مادامت الصورة لغة،يف حاؿ كوهنا .اإلمجاؿ

. (...الرسـو البيانية/ اخلرائط/ اللوحة الفنية/ الصورة الفوتوغرافية)اثبتة
 وماىي صورىفي الدراسات النقدية احلديثة؟ ؟ "املشهد"إذف، ما ىو

 
 يف املعاجم و الدراسات السردية"املشهد" .3
 معاجم ـال . أ

َمْشهد "ذبمع أغلب ادلعاجم ادلتخصصة يف ادلصطلحات النقدية السردية على أف 
"scene "أسلوب العرض الذي تلجأ إليو الرواية حُت تقدـ الشخصيات يف »يُقصد بو

والتضاد يف السرعة بُت ادلشهد ادلفصل والسرد ادللخص ىو صدى . حاؿ حوار مباشر
للتضاد يف ادلضموف بُت ادلسرحي وغَت ادلسرحي، فادلشهد سلصص يف الرواية لألحداث 

وقد اعتمد إيقاع الرواية عموما على نظاـ . أما ادللخص فَتوي الوقائع العادية. ادلهمة
التناوب بُت ادلشاىد احلامسة يف سَت احلدث الروائي وادللخصات اليت تربط بُت ادلشاىد 

، فادلالحظ أبف ادلشهد اليزاؿ حيافظ يف الدراسات النقدية (1)«وزبلق جو االنتظار
. ادلعاصرة على مفهومو يف الفن ادلسرحي دبعٌت يرادؼ احلوار بشقيو

على مواضع القص ادلفصل الذي قد ينطوي على الوصف ادلبأر » كما أنو يُطلق 
، (2)«أو احلوار يف مقابل السرد اجململ الذي خيتصر األحداث غَت اذلامة يف القصة

فينضاؼ الوصف إىل احلوار؛ ألنو مواز لكل من السرد واحلوار، وكل من الوصف واحلوار 
يتصف ابلتفصيل يف قص احلدث وما يتعلق بو من حيث مطابقة زمن القص لزمن 
احلكي، وأما السرد فهو تويل الراوي قيادة احلكي من جديد، ابلرغم من أف ادلشهد 

اسم جامع »واحلركة" TEMPO- MOUVEMENT"وادللخص يتساوايف يف احلركة 
                                                           

انشروف، - لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، عريب، إصلليزي، فرنسي، مكتبة لبناف-1
 75، ص1دار النهار للنشر، ط

رلموعة من ادلؤلفُت، معجم السردايت، إشراؼ دمحم قاضي، الرابطة الدولية للناشرين ادلستقلُت،  - 2
 394، ص1رلموعة من الدوؿ العربية، ط
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احلذؼ : للسرعات األربع األساسية اليت يسَت عليها السرد، ىناؾ سرعتاف متطرفتاف
، مع العلم أهنما نقيضتاف لبعضهما (1)«ادلشهد وادللخص: والوقف، وسرعتاف متوسطتاف

وضدىا  (مفصل= مشهد )فمرادؼ . من حيث ادلسافة الزمنية بُت احلكاية والقصة
، مع العلم أف ادللخص أو ادلختصر ال ديثل كلية مصطلح السرد، ولكنو (2)(ملخص)

فبعد أف يثَت القاص . العرض السريع لفًتة من ادلاضي»ادلستوى السردي الذي ديثل 
اىتمامنا بشخصياتو من خالؿ عرض ادلشاىد، يعود إىل الوراء ليعطينا ة موجزة عن 

ال ديكن لكل سرعة من السرعات األربع أف ُتكّوف مشهدا أوالسؤاؿ ادلطروح (3)«ماضيها
قائما بذاتو؟ 

لنتفلت "وقد تُعزى صفة التفصيل ابدلشهد إىل اخلاصيتُت اللتُت ميزمها بو
lintevlt "األوىل تصوير األحداث بتفاصيلها الكاملة ونقل خطاب الشخصيات »ػؼ
والثانية خلق وىم التمثيل على غرار النقل احلي دلقابلة يف كرة القدـ بواسطة . حبذافَته

، وذلك احلضور اجملسد ُيضفي على احلدث اجلدة وقرب ادلسافة بينو (4)«شاىد عياف
وبُت القارئ، وكذلك ادلباشرة بينو وبُت الشخصيات فيحلل وضعياهتا ويشعر دبشاعرىا 

.  إىل وسيط-تقريبا–دوف احلاجة 
 
 الدراسات . ب

 5ليون سرميليان 

                                                           
 75معجم مصطلحات نقد الرواية، ص-1
دمحم معتصم وعبد اجلليل األزدي، (تر)ينظر جَتار جينت، خطاب احلكاية، حبث يف ادلنهج،  - 2

 120، 119، ص1997، 2عمر حلي، اجمللس األعلى للثقافة، ادلشروع القومي للًتمجة، ط
 159معجم مصطلحات نقد الرواية، ص- 3
 394معجم السردايت، ص - 4
حاولت البحث عن ترمجة حلياة ىذا الكاتب لكنٍت ا أعثر عليها، كما راسلت الدكتور ادلًتجم -5

للمقاؿ فاضل اثمر، لكنو اكتفى إبرساؿ ادلقاؿ، ويبدو أنو ا يعثر ىو اآلخر عن ترمجة حلياة ىذا 
 .الناقد
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يفصل الكاتب ليوف سرملياف يف ماىية ادلشهد يف العمل الروائي ابعتباره النفس 
يزيد ادلشهد من متعة القصة يف مراحلها ادلتعاقبة، وتزداد »ػخر الذي يوازي السرد، ؼاآل

متعة القارئ الذي يقـو بكشوفاتو بنفسو، شأنو شأف الشخصيات القصصية ذاهتا،وىو 
، فادلشهد ابدلنظور ادلسرحي ىو (1)«أمر خيتلف عن أف أييت ادلؤلف أو الراوي ليخربه عنها

، يقـو على ما تقـو بو الشخصية من أقواؿ وأفعاؿ زبرب عنها من "الدراما"معادؿ للفظ 
.  خالؿ احلوار

إضافة إىل ذلك أف ادلشهد متصل ابحلدث ماداـ يصور الشخصيات وىي 
العنصر الدرامي، أو ادلسرحي يف الرواية، وفعل حاضر »تُفصح عن فعلها حبضورىا، فهو 

واحلياة . يقـو ادلشهد إبعادة تقدمي حركة احلياة. مستمر ابلقدر الذي يستغرقو ادلشهد
الفلم السينمائي يقدـ زلاكاة متقنة دلا جيري يف احلياة شأف فعل وحركة، وادلشهد شأنو 

بل إف . ي عن احلياةاوفادلشهد ىو ليس تقرير الر. أكثر شلا يستطيع أف يُقدمو ادللخص
احلدث والتجربة ذاهتما مها اللذاف يكتشفاف أماـ عيٍت القارئ، وقد تلبس ادلمثلوف 

، ىذا من انحية الشخصيات واحلدث، وفرادة ادلشهد جبدتو يف تقدمي (2)«ابلفعل
مايعرض كزمن حاضر، فهو طريقة للعرض اكي زبتلف عن الطريقة اليت يقدـ هبا 

 .السرد الذي يتوىل فيو الراوي اإلخبار/ ادللخص
–عبارة عن فعل زلدد »ىذا من انحية، ومن انحية أخرى كحد للمشهدىو 

حدث مفرد حيدث يف زماف ومكاف زلددين، ويستغرؽ من الوقت ابلقدر الذي ال يكوف 
إف ادلشهد حادثة صغَتة مؤداة . أو أي قطع يف استمرارية الزمن. فيو أي تغيَت يف ادلكاف

، (3)«من قبل الشخصيات، حادثة عرضية، منفردة، أو مشهد منفرد حيوي ومباشر
نو قار مكانيا وزمانيا، وأي تغَت يف أحدمها أو أفاخلاصية اليت يتميز هبا ادلشهد ىي يف 

مها فهو إعالف عن بداية مشهد جديد، وادلالحظ أنو ا يكن فيو تركيز على تبدؿ يلؾ

                                                           
 فاضل اثمر، الوحدات السردية للخطاب، دراسات (تر)، ليوف سرميلياف، بناء ادلشهد الروائي -  1

 70،71 ، ص2012، 1مًتمجة، منشورات آراس، العراؽ،ط
 63، صالسابق - 2
 63، صنفسو - 3
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الشخصيات أيضا مع أهنا زلدثة للفرؽ يف ادلشاىد ادلسرحية أو الروائية، وادلشهد يقـو 
على احلوار أي الكالـ، فقد يتغَت ادلشهد بدخوؿ إحدى الشخصيات أو انسحاهبا، 

... فيتشكل مشهد جزئي لو عالقة ابلسابق وخيتلف عنو يف رلرى احلدث نوعا ما
، ُيشَت (احلدث والزمن، وادلكاف، والشخصيات)انب العناصر اددة فيو كػ وبج

توجد طريقتاف يف كتابة » بقولو ليوف سرميلياف إىل صورة ادلشهد يف الكتابة القصصية
طريقة ادلشهد وطريقة ادللخص وادلشهد ىو الطريقة الدرامية، وادللخص ىو : القصة

. والرواية ىي سرد درامي، ال ىي ابدلشهد كليا وال ىي ابدللخص كليا. الطريقة السردية
، وال يستغٍت ادللخص عن ادلشهد ولو اجتزاء يف الرواية أو (1)«ولكنها مشهد وملخص

القصة عموما؛ مادامت ىناؾ شخصيات تتكلم بُت الفينة واألخرى، وقديغلب ادلشهد 
. على السرد يف رواية ما فتصنف على أهنا رواية مشهدية

وصورة ادلشهد مرادفة للحوار يف اجملاؿ النقدي يكاد جُيمع عليها معظم النقاد 
الغربيُت والعرب وذلك ابلعودة إىل مرجعية ادلصطلح يف العهد اليوانين،  وكداللة لغوية لو 

و الفعل يف أ، الذي ىو أشخاص ومكاف، وأما الزمن فهو احلركة "اجملمع"يُراد هبا 
.  احلضور

 
  سيد قطب

وىو يُعّرؼ " التصوير الفٍت يف القرآف الكرمي"تطرؽ سيد قطب للمشهد يف كتابو 
ابلصورة اسة ادلتخيلة عن ادلعٌت الذىٍت، »كأداة فنيةواليت يُراد هبا التعبَت" التصوير"

واحلالة النفسية؛ وعن احلادث اسوس، وادلشهد ادلنظور؛ وعن النموذج اإلنساين 
مث يرتقي ابلصورة اليت يرمسها فيمنحها احلياة شاخصة، أو احلركة . والطبيعة البشرية

فإذا ادلعٌت الذىٍت ىيئة أو حركة؛ وإذا احلالة النفسية لوحة أو مشهد؛ وإذا . ادلتجددة
فأما احلوادث .النموذج اإلنساين شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية رلسمة مرئية

وادلشاىد، والقصص وادلناظر، فَتدىا شاخصة حاضرة؛ فيها احلياة، وفيها احلركة، إذا 

                                                           
 63نفسو، ص-1



 الفصل األول                   املشهد السردي يف الثالثيات الروائية

 

 

25 

فيصبح ادلشهد هبذا ادلنظور ،  (1)«أضاؼ إليها احلوار فقد استوت ذلا كل عناصر التخييل
. جزءا مالزما للصورة ابعتبارمها رسالتُت بصريتُت

ويف مواطن جيعل من الصورة وادلشهد (2)ابحلوادث" ادلشهد"كما أنو يربط 
مًتادفتُت الفرؽ بينهما على أساس أف الصورة أصل ادلشهد وىي ما يتبقى منو يف الذىن 

أربع صور متتابعة متواكبة، أو أربعة مشاىد »: ، ومثاؿ ذلك(مشهد/لوحة)عند انقضائو
، ويف «لرواية واحدة، يتلو بعضها بعضا يف االستعراض، فتتم هبا صورة شاخصة يف اخلياؿ

مشهد حافل  (...)مث أتيت صورة اذلوؿ العظمى، اليت ال تغٍت األلفاظ عنها»موطن آخر
" ادلشهد"فلفظة(3)«...بكل مرضعة ذاىلة عما أرضعت، تنظر والترى، وتتحرؾ وال تعي

علق هبا عما وصفو بصورة اذلوؿ العظمى، مث يعود إىل توضيحها وتفصيلها بلفظة 
". الصَُّور"

ومسألة الطوؿ والقصر يف النصوص ادلستشهد هبا يف ادلواطن السابقة ا يكن ذلا 
أثر يف ربديد الفرؽ بُت ما ىو صورة أو مشهد، وتتكرر ىذه ادلالحظة يف مواضع 

مث ماىي أجزاء الصورة ىنا أو زلتوايت »:، ومثاؿ ذلك يف سؤاؿ طرحو(4)متعددة
ويف مواطن . (6) أو أجزاءاالصورأقساـ/ ، كما أنو أشار إىل أف للَمشاىد(5)«ادلشهد؟

مشاىد "، و"ةمشاىد يـو القياـ "ػمثاؿ ذاؾ يف ذكره لألنواع ؾ" مشهد"أخرى أكد على 
"...  مشاىد من قصص األنبياء"و" الرسـو اخلوايل"، ومشاىد "الطَت

                                                           
القاىرة،  -  بَتوت، شروؽ القاىرة-سيد قطب، التصوير الفٍت يف القرآف الكرمي، دار الشروؽ - 1

 32، ص(د ت) 3ط
 يف ضرب األمثلة على التصويرادلشخص، دلشاىد احلوادث الواقعة، اآلففلنأخذ "ينظر نفسو،  - 2

 43، ص"واألمثاؿ ادلضروبة، والقصص ادلروية
  51، صالسابق - 3
 56، 55نفسو، ص- 4
 96نفسو، ص- 5
 110، 109نفسو، ص - 6
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أعطى شكال ألشياء أو » اليت تعٍت (صّور)فإذا كاف التصوير أصال لػ 
التعبَت ابلصور عن التجارب الشعورية اليت مر هبا الفناف، »؛ فإنو كذلك (1)«أشخاص

وتكوف أداة التصوير ىي . حبيث ترتسم أماـ القارئ الصورة اليت أراد الفناف نقلها لو
، من الواقع اسوس إىل العواا النفسية اليت (2)«األلفاط والعبارات ال الريشة واأللواف

. شا يتستحضر الغائب فيصَت ابلتصور حاضرا مع
وشلا سبق ُيستنتج أف سيد قطب بٌت فكرة التصوير الفٍت الذي ىو ذبسيد 

الذىنبأدوات تعبَتية من بعض الفنوف كالرسم والتصوير /وتشخيص للمدلوالت يف النفس
لذلك أخذ ادلشهد شكل الصورة اليت ىي جزء منو أو تساويو، من ...وادلسرح والسينما

ويف الوقت نفسو ...انحية األلواف أو الثبات واحلركة،والتسلسل والضوء واحلضور والغياب
أسس للمشهد يف القرآف، من خالؿ حديثو عن القصة القرآنية وأغراضها وشخصياهتا 

.. وكذاعن مشاىد يـو القيامة...ومناذجها
يف السينما، ألنكل مشهد جديد ديثل حلقة " احللقة"أما أنو شبو ادلشهد بػ

جديدة يف القصة أو ادلسلسل، وادلشهد قد يكوف طويال كما يكوف قصَتا؛ دبعٌت أف 
احللقة قد تكوف قصَتة بناء على وحدة ادلشهد الذي يشملها كما أهنا قد تطوؿ فتكوف 

حلقة مطولة ويقابلها يف ادلسرح كفاصل بُت ادلشهدين إسداؿ الستار كعالمة على انتهاء 
ادلشهد، وإشارتو إىل ىذه النقطة تدخل يف اخلصائص الفنية للقصة القرآنية، ومنها 

 بُت ادلشهد وادلشهد الذي يليو، وىي الفجوات اليت يتدخل فيها اخلياؿ (3)الفجوات
. ليعبئ ما مت حذفو من أحداث

وقد أشار سيد قطب إىل نوعُت من ادلشاىد وىي ادلشاىد القصَتة وادلشاىد 
بعض ادلشاىد دير سريعا خاطفا، يكاد خيطف »: الطويلة ولكل نوع وسائل خاصة بقولو

وبعض ىذه ادلشاىد يطوؿ ويطوؿ، حىت . البصر لسرعتو، ويكاد اخلياؿ نفسو ال يالحقو
وبعض ىذه ادلشاىد الطويلة حافل ابحلركة، . ليخيل للمرء يف بعض األحياف أنو لن يزوؿ

                                                           
 44معجم ادلصطلحات السينمائية، ص - 1
صالح عبد الفتاح اخلالدي، نظرية التصوير الفٍت عند السيد قطب، شركة الشهاب، اجلزائر،  - 2

 77، ص1988
 153، 152صالتصوير الفٍت يف القرآف،  - 3
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عالمات /ىي أدلة.. ،فادلشهد أو اللوحة أو الصورة أو احللقة(1)«وبعضها شاخص اليرمي
، متسلسلة متناسقة، فإذا ابلقارئ ُمشاىد (مدلوالت)لسانية تبعث يف الذىن تصورات 

يف إطار ما .. متفاعل مع الشريط الذي ارتسمت وذبسمت شخوصو ووقائعو ومناظره
، كما أنو خصص للمشهد القرآين مؤلَّفا خاصا أمساه "التصوير الفٍت يف القرآف"ػأمساه ب

وعليو فادلشهد السردي تعبَت تصويردين الكاتب وأداتو اللغة ". مشاىد القيامة يف القرآف"بػ
. الفنية؛ ليتحوؿ إىل تصور يف ذىن القارئ

وقدوضع سيد قطب حدود الصورة األدبية يف اإلبداع األديب كتحديد نقديفي 
: العناصر التالية

 . مفردااتلدالالت اللغوية لأللفاظ١»
. الداللة ادلعنوية الناشئة من اجتماع األلفاظ وترتيبها يف نسق معُت٢
 من رلموعة إيقاعات األلفاظ متناغما بعضها مع الناشئاإليقاع ادلوسيقي ٣

.  بعض
.  الصورة والظالؿ اليت تشعها األلفاظ متناسقة يف العبارة٤
إذ أف التنسيق ىو الذي . أو األسلوب, طريقة تناوؿ ادلوضوع والسَت فيو٥

يسمح لكل لفظ أبف يشع شحنتو من الصور ومن اإليقاع، وىو الذي يؤلف إيقاعا 
، فالصورة األدبية تنطلق من (2)«وظالال متناسقة من ظالؿ األلفاظ.متناسقا بُت األلفاظ

الصوت، ومن نسق صور األلفاظإىل جانب بعضها البعض يف أسلوب فٍت، جيعلها 
تتآلف فنيا وتتمثل مكانيا وتتحرؾ حبركة األشخاص وحواراهتم وصفاهتم زمنيا، كل تلك 

العناصر مشكلة مشهدا جزئيا أو لوحة دلناسبة ما، مادامت الكلمة صورة ورلموع 
. الكلمات يشكل لوحات شلشهدة

طريقة »إىل أف " مشاىد القيامة يف القرآف"كمايشَت سيد قطب يف كتابو 
–ويكفي لبياف ىذا الفضل . التصوير ىي أمجل طرائق التعبَت، وأفضلها يف الفن والدين

أف نتصور ادلعاين يف صورهتا الذىنية التجريدية وأف - كما قلت يف كتاب التصوير

                                                           
 105، صنفسو - 1
 76، 75صنظرية التصوير الفٍت عند السيد قطب،  - 2
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، فالتصوير الفٍت معجزة قرآنية ال 1«نتصورىا بعد ذلك يف صورهتا التصويرية التشخيصية
تُقارف وال يقدر عليها بشر بنظمها الفريد، لكن التصوير أداتو اللغة، واللغةتصّور وتصوير 

يف ذىن اإلنساف، فإنو يُقيم يف اإلبداعات الفنية، واألدبية اليت امتازت بشعرية نظمها 
وسردىا، فجعل ادلبدعوف من اجلزيئات البسيطة كياان خيرؽ توقع ادلتلقي فُيدىشو 

. التصوير، ليصنع النص لنفسو اخللود عرب الزمن جيال بعد جيل
الذي تتوفر فيو الصورة »بقولو - يف ىذا الكتاب–وا يفتو وضع ربديد للمشهد 

، فالصورة مساحة شكلية ولونية ترمسها الكلمات، فينجذب 2«واحلركة واإليقاع
القارئإليقاعها، متواصال بتأثَت أسلوهبا، شاىدا ومنفعال، سعيدا وحزينا إىل أف ينتهي ُعمر 

بصور أكرب حفظتها الذاكرة ... ادلشهد أو النص كامال، ليتجدد ُعمر اخلطاب بعد تلقيو
.  بعد التأثَت

فادلالحظ أف ذبزئة سيد قطب للصورة األدبية كاف دقيقا بدءا من كوهنا عالمة 
حاملة لداؿ ومدلوؿ ُمشكَّلة من أصوات حُيدث تراصفها إىل جانب بعضها إيقاعا 

موسيقيا خيطُّ صورا يف الذىن، وبتناسقها األسلوب الفٍت، وىنا تظهر براعة التصوير إذا 
 . توفرت ىذه العناصر

، مادامت الصورة األدبية تتوفر "احلركة"فتصبح الصورة مشهدا إذا انضافت إليها 
على اإليقاع أو اجلرس الذي ُتصدره الكلمات وىي تُتلقى، فضال عن كوهنا صورة زلددة 

يف الذىن أبلواهنا، كما أف الصورة ال تصنعها اللفظة الواحدة بل ىي رلموعة من 
. األلفاظ

وأما احلركة يف ادلشهد فتصنعها األفعاؿ حبركة األزمنة فيو، وكذا صور األشخاص 
فتتحوؿ الصورة إىل مشهد مشخص يغفل ادلتلقي ... وانفعاالهتم وأساليب احلوار بينهم

أنو يتلقى نصا؛ فيجتازه أتثرا وتفاعال إىل ُمعايشة احلدث تدرجييا فتصبح احلكاية حياة 
 ادلطوؿ وادلكرر لسيد (3)زلسوسة يف كل شيء ال متخيلة، وىذا ما جاء يف التعريف

                                                           
  8، صـ2002ىػ، 1423، القاىرة، 14سيد قطب، مشاىد القيامة يف القرآف، دار الشروؽ، ط - 1
 10، صنفسو -2
 267،268، صالسابق - 3
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، فاحلركة ىي العتبة اليت يتم هبا "مشاىد يـو القيامة"و " التصوير الفٍت"قطب بُت كتابيو 
. التحوؿ من الصورة إىل ادلشهد ولوالىا ستظل الصور صورا غَت مشخصة

تعريفا للمشهد الفٍت الذي تصنعو اللغة، " التصوير الفٍت"ػكاف ذلك التعريف ؿ
ولو أنو كاف ىناؾ ترادؼ بُت الصورة وادلشهد يف ادلرحلة األوىل، إال أنو ذباوز كلمة 

، فكأنو حبديثو عن التصوير "مشاىد يـو القيامة"الصورة إىل ادلشهد استعماال يف كتاب 
–الفٍت كاف يُعرؼ ادلشهد بشكل ُمفصل ودقيق، وتعريفو لو بذلك اإلجياز الدقيق 

. يؤكد ذلك" مشاىد يـو القيامة" يف - أعاله
يف فنوف "ادلشهد"لقد كاف أتثَت ىذا اإلصلاز فعاال يف رسم الطريق ذلواة البحث يف 

أدبية متنوعة كالشعر والنثر، وتعمقت ىذه الرؤية واتسعت يف القصص القرآين،ومن 
، فكيف تبلورت صورة "حبيب مونسي"الناقد - جزائراي– النماذج البارزة يف ىذا اجملاؿ 

ادلشهد لديو؟ وما ىي أنواعو وعناصره؟  
 

  حبيب مونسي
، وتعددىا ذاؾ "ادلشهد"لقد كاف للدكتور حبيب مونسي مؤلفات متعددة حوؿ 

والقرآف الكرمي، وأما ادلشهد يف الرواية عند الناقد  (القصة)مس الشعر والنثر القصصي
ويبدو أف مدلوؿ ادلشهد وحدوده يف الفنوف السابقة . فمازاؿ مشروعا ا يتم اخلوض فيو

كمصطلح "ادلشهد"ادلذكورة قد استوت وضُلتت يف ذبربتو اليت خصص أجزاًء منها لدراسة 
وادلالحظأف األعماؿ السردية تقـو على سبفصالت تسَت وفقها - تنظَتا وتطبيقا-نقدي 

السرد إىل مشاىد، فإننا نعيد طرح اخلريطة اليت »األحداث؛وذلك من خالؿ تقسيم
فيجعلها حلقات تتواىل يف الزماف وادلكاف، وكأننا أماـ . يتبعها السارد يف عرض القصة

جدارية ضخمة تتوزعها رلموعة من اللوحات اجلزئية اليت تتصل فيما بينها خدمة دلوضوع 
عاـ تتمايز ألواهنا وجزئياهتا وأحجامها، ولكنها يف حقيقة أمرىا بنيات داخل نظاـ 

 فيكوف السرد بذلك رلموعة من ادلقاطع ديّهد بعضها لبعض، فيكوف يف كل (1)«واحد

                                                           
حبيب مونسي، ادلشهد السردي يف القرآف الكرمي، قراءة يف قصة سيدان يوسف عليو السالـ، - 1
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فادلشهد لوحة فنية ذات .لوحة  أشخاص يتأملوف أو يتحدثوف، رلموعات أو منفردين
صلة سرداي بلوحة أخرى تكملها أو ذُبليها أو تفتحها على اجملهوؿ يف بعض النهاايت أو 

...  ادلواقف ادلسكوت عنها
يتحدد يف عُت الدارس قصة - وحدة شبو مستقلة»– بذلك" ادلشهد" فيصبح 

فيغلب على كل وحدة نوع سردي معُت دييزىا، واذلدؼ (1)«قصَتة اتمة التكوين والفعل
رفع أشكاؿ مشهدية يكوف فيها للوصف، أو للسرد، أو للحوار صفة »من ذلك ىو

اذليمنة اليت ذبعلنا نقوؿ عن ىذا ادلشهد أنو مشهد وصفي، أنذاؾ مشهد سردي، وأف 
فتنحصر ادلشاىد هبذا التصنيف يف ثالثة أنواع كعناصرينماز هبا (2)«اآلخر مشهد حواري

كل على حدة، وىو تصنيف شكلي تتحدد بو مستوايت توظيف السرد والوصف 
واحلوار، فيصبح ادلشهد متعددا بدؿ اضلصاره يف احلوار وكذا الوصف ابعتباره صورا 

ذليئات ومناظر، فيدخل السرد لينضاؼ إىل الوصف واحلوار مشكال حضور السارد بعد 
.  اختفائو يف احلوار وتوقف سَت األحداث يف الوصف

فقد يكوف يف ادلشهد ادلػُصنف مشهد جزئي أو بسيط حيمل بدوره صفة من 
على ىيئة ادلشهد ادلكتمل الذي يعج ابحلياة »الصفات، مشّكال جبزئيتو صورة 

من خالؿ تعالقو ابدلشهد األكرب، وذاؾ ما أشار إليو الدكتور مونسي بعرضو (3)«واحلركة
ادلشهد الفٍت، قد يقـو على الصورة الواحد، فيكوف »لنوع آخر من ادلشاىد، حبيث إف 

وقد يكوف النص برمتو . مشهد بسيطا، وقد يتألف من صور عدة، فيكوف مشهد مركبا
، (4)«مجاع عدد من ادلشاىد تدور حوؿ بؤرة داللية واحدة ىي صلب النص ونواتو األوىل

وادلشهد البسيط أوادلركب مها صوراتف ديكن مالحظة كل واحد منهما بشكلو السردي أو 

                                                           
 101، صنفسو-1
، 2009حبيب مونسي، شعرية ادلشهد يف اإلبداع األديب، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، - 2
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الوصفي أو احلواري، علما أف ادلشهد البسيط ىو جزء من ادلشهد ادلركب، وقد يكوف 
.. لوحده منفردا كالتفاتة حلدث أو وصف دلوقف أو منظر ما

قصة موجزة »كاف ىذا حوؿ ادلشهد السردي يف القصة، الذي يعترب يف حد ذاتو 
منتزعة من زليطها احليايت لغرض التأكد أو االنفراج، وىو عبارة عن حلظة معتقلة يف 

رلرى الزمن، وىي حلظة مصورة، ومسجلة صوتيا، ومسلطة على شاشة القارئ 
 وراح ابلتطبيق واتساع أفقو ديتزج 2، ادلشهد الذي اختص ابحلوار كثَتا(1)«التخييلية

.   ابلسرد، مادامت اللغة قائمة على التصوير الذي رّخص ذلذا التنوع واالنفتاح
يت القصة القرآنية بتمفصالسبشهدية رُبدد مقاطعها، فكاف ادلشهد ظوقد ح

ادلفتتح، وادلشهد اخلاسبة، وبقية ادلشاىد وىي مشاىد وسطية أو مشاىد تفصيلية تستلهم 
عنواهنا من مضموف احلدث الذي تدرسو، فيصبح موضوع العنواف ىو الصورة العامة اليت 

. سبثل ادلشهد سواء البسيط أو ادلركب حبسب اجلزئية ادلدروسة يف القصة
:  حدد الدكتور مونسي عناصر ادلشهد السردي، وىي كالتايل

 
 .اإلطار الزماف وادلكاف .1
 . الشخصياربسب الظهور واذليمنة والفعل .2
 . األفعاؿ حسب طاقتها وقدرهتا على تغيَت األحداث واألفعاؿ .3
 .األشياء حسب أثرىا وأتثرىا ابألفعاؿ وعواطف الشخصيات .4
 . العواطف حسب تقاطعها مع األفعاؿ واألشياء .5
 .اللغة حسب استجابتها لطبيعة ادلشهد وداللتو وخطابو اخلاص .6

، هبذه العناصر صار (3)«اخلطاب حسب الداللة ادلباشرة دلا يشيعو ادلشهد يف البناء
النص ىو ربديد لو وجو يف تعريف / ادلشهد حيمل مسة النص الكامل، وادلشهد

                                                           
 71 بناء ادلشهد الروائي، صليوف سرميلياف، -1
 اخلطاب القرآين،مقارنةتوصيفية جلمالية السرد اإلعجازي، ديواف ، سليماف عشرايت:ينظر-2

 .، مركزا على ادلشهد احلواري 212، 211، ص(د ت)ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
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، وكلها عناصر (قصة قصَتة اتمة التكوين)أو(وحدة شبو مستقلة)الدكتورمونسي يف أنو 
يتضمنها النص السردي بدءا ابإلطار إىل اخلطاب كشكل هنائي يُعرض فيو ابلرغم من 

نشاىد »قصر ادلشهد وجزئيتو أو طولو ، فتأيت القراءة لتقـو بفعل البعث اجلديد للنص فػ
فاللغة تنسحب وراء الظالؿ . احلركة، ونسمع احلديث، وضلس ابدلشاعر واالنفعاالت

وكأف الزماف يطوى على ىيئتو األوىل لنعايش . لتمكننا من ادلعاينة الشاخصة لألحداث
، فتلك ىي اللغة اللسانية؛ (1)«فيو الشخصية الرئيسة وىي تتحرؾ على بساط الواقع

الذي يتشكل برباعة يف سليلة السارد، فُيحرؾ بو " التصوير"حاملة يف حد ذاهتا طابع 
 ...كياف القارئ شيئا فشيئا

 
 إبراىيم خليل وحسن حبراوي 

عنصر الوصف كوجو آخر للكلمة إىل جانب " ادلشهد"ىناؾ من يضيف إىل 
، كالدكتور إبراىيم (ادلشهد)احلوار، مع الًتكيز على أولوية احلوار كمدلوؿ مطابق للداؿ 

ادلشهد يكوف يف احلوار ويكوف يف الوصف الذي يسبق احلوار أو يتخللو أو » خليل بقولو
ولكن الشيء الذي ال ديكن ذباوزه ىو أف احلوار يؤدي إىل توقف السرد وكذلك . يتلوه

فالسرد يتمثل يف رواية اخلرب يف حُت أف ادلشهد يتضمن تالسن . ادلشهد الوصفي
، 2«الشخوص أو وصف ادلكاف أو الشخصيات وتبعا لذلك ديثل ادلشهد اسًتاحة للسارد

يقـو »كما صلد الفكرة تتكرر من وجهة حوارية خالصة يف رأي الدكتور حسن حبراوي 
متناوبة كما  ((répliques ادلشهد أساسا على احلوار ادلعرب عنو لغواي وادلوزع إىل ردود   

وقد ال يلجأ الكاتب إىل تعديل كالـ الشخصية .. ىو مألوؼ يف النصوص الدرامية
ادلتحدثة فال يضفي عليو أية صبغة أدبية أو فنية وإمنا يًتكو على صورتو الشفوية اخلاصة 

                                                           
، 2010حبيب مونسي، الًتدد السردي يف القرآف الكرمي، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، - 1
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، ومصطلح ادلشهد يف احلديث مايزاؿ يتكئ نقداي على الصورة األوىل اليت أطلق 1«بو
 . عليها يف ادلسرح

 
ىذه الدراسة على ادلشهد أبنواعو،وكذلك من وجهة جديدة يف يف سيتم الوقوؼ 

كشكل لو خصائصو الفنية، فال ُتدرس كل مشاىدالرواايت تباعا كما " الثالثيات"رواية 
لو أهنا رواية منفردة، بقدر ما يكوف الًتكيز على ما اصطُلح عليو يف ىذا البحث 

، ومها مشاىد واقعة بُت جزأين، وبًتابطهما "ملشهديةااتاحلَملْلق"و" املشاىد الوامضة"بػ
 .   يشكالف مشهدا عاما لعنصر سردي ما يف الثالثية

 
 يف عنوان الدراسةقراءة .4

مفردات العنوان  . أ
" بناء املشهد السردي يف الثالثيات الروائية اجلزائرية"عنواف ىذه الدراسة ىو

، واذلدؼ من حبثو ىو الوقوؼ على التقنيات دمحم ديب وأحالم مستغامني والطاىر وطار
اليت يستعملها الروائي يف كتابة ثالثية سبيزىا عن العمل ادلنفرد من خالالدلشهد ابدلفهـو 

. السردي والذي يتضمن احلوار  والوصف والسرد
 

 بناء من حيث كاف البناء الزما موضعا اليزوؿ من مكاف إىل يسم»"البناء"فػ 
، وىي صورة للبناء بشكل عاـ، تُعرّب عن الشكل الثابت للعناصر السردية عند (2)«غَته

. كل كاتب فيمتاز هبا، كبناء ادلشهد ادلكاين والزمٍت و الشخصيات والقضااي ادلطروقة
قراءة للمكوانت والعناصر السردية " بناء ادلشهد السردي يف الثالثيات الروائية" و

اليت انتقل هبا الروائي من جزء إىل جزء، وىو قاصدكتابة ثالثية كمشروع روائي كبَت قبل 

                                                           
، 2الشخصية، ادلركز الثقايف العريب، ط- الزمن- حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، الفضاء -1

 166، ص2009ادلغرب، – الدار البيضاء 
 1، ج1،مج1988، 1408ابن منظور، لساف العرب ايط، دار لساف العرب، دار اجليل بَتوت، -2
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أف ينطلق يف اجلزء األوؿ منها، أو بعد أف شرع يف كتابة بعض من األحداث فاتسعت 
الصورة، وبدؿ أف يتوقف عند حدود عمل واحد راح يغوص يف عواا متعددة وعميقة عز 

الروائي وىويبٍت قصة، »ػؼ. عليو أف يغلق على شخصياهتا بُت دفتُت، فكانت الثالثية
ىذا العاا ادلتخيل ىو بشكل أو آبخر صورة عن الواقع، كما .يشيد عادلا لو بداية وهناية

، قد ينطبق ىذا القوؿ على العمل (1)«يتجسد من خالؿ الوعي بو من لدف الكاتب
.  ادلنفرد وقد يتعداه

من األسئلة  (الطوؿ والقصر)وتبقى قضية الكتابة اإلبداعية وتطورات األحداث
ية وهناية أـ أهنا قضية االيت تظل قائمة، فهل كتابة الثالثية عمل زبطيطي كمشروع لو بد

عاطفية مع الشخصيات؟ أـ أف القضااي ادلسرودة تفرض علىالروائي زبطيالرواية ادلنفردة 
فيتحقق لديو اإلشباع النفسي والفٍت من ... إىل عمل مطوؿ كالثالثية والرابعية واخلماسية

/ الزمن/ ادلكاف/ األحداث)أو عنصر سردي (ادلسرود/ ادلسرود لو/ السارد)مكوف سردي 
ما؟ 2(الشخصيات

 
 ب املشهد والسرد

ذا كاف ادلشهد ىو احلوار واحلركة حبضور الشخصية كمفهـو عاـ لو، فإف السرد إ
السارد، أو الراوي الذي يروي احلوادث، وادلادة : بنية نصية تقـو على ثالثة زلاور، ىي»

، ىذا من انحية ادلكوانت السردية 3«القارئ(...)وادلسرود لو (...)الوقائع: ادلسرودة، أي
عبارة عن رواية لألحداث بدال من مناقشة »ىا السرد، وأما كمادة فهوعلياليت ينبٍت 

؛ ألف السرد يروي األحداث اليت تظهر يف أوقات سلتلفة بدالمن األحداث (...)سبثيلها
                                                           

 106، ص(الوجود واحلدود) قضااي الرواية العربية اجلديدة سعيد يقطُت،-1
ينظر سحر شبيب، البنية السردية واخلطاب السردي يف الرواية، رللة دراسات يف اللغة العربية - 2

، 14ع، 2013ش، . ىػ 1392سوراي ، / وآداهبا، إيراف

 ، 105www.ensani.ir/storage/Files/20150722144130-9988-93.pdf ،12،12 ،2015ص،
09:23 

لبناف، –، الدار العربية للعلـو انشروف، بَتوت (دراسة)إبراىيم خليل، بنية النص الروائي،  - 3
 161، 160، ص2010ىػ،   1431، 1منشورات االختالؼ، اجلزائر، ط
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، فالسرد ىو ادلاضي وادلستقبل واحلاضر، بينما احلوار 1«اليت تظهر يف الوقت نفسو
فيتحدد ابلزمن احلاضر مادامت الشخصيات ىي الناطقة، وحىت وإف كاف ادلقطع يف 

. ادلاضي إال أف كالمها بذاهتا يف حضورىا دينحالزمن صفة اآلنية واجلدة
يكوف السرد زمنيا أوسع من حيث اشتمالو على احلركات ادلتنوعة وادلتمثلة 

مصطلح (1969Todorov)استعمل تودوروؼ»فيادلشهدوادللخص واحلذؼ والوقف،وقد
دبعٌت احلكاية ويستعمل مصطلح السرد أيضا عالوة على كونو العمل ((Narrationالسرد 

ذات مضموف قصصي إىل مرسل إليو، رديفا التواصلي الذي بو وفيو ينقل ادلرسل رسالة 
وىذا الكالـ القصصي ادلوسـو ابلسرد ىو . للكالـ ابعتباره وسيطا حيمل الرسالة ادلذكورة

الذي بو يتميز التخييل القصصي من سائر أشكاؿ التخييل تكوف يف السينما أو يف 
ينهض على »،وما داـ السرد ىو العمل التواصلي الذي 2«الرقص أو يف التمثيل الصامت

، فإف األسلوب (3)«أساس مادة حكائية تُقدـ بواسطة صيغة السرد اليت يقـو هبا الراوي
السردي يف الروايةيتالوف بُت السرد واحلوار والوصف كذلك؛ ليصنع الروائي عادلا واقعيا 

.  للقارئ
فحُت نقسم السرد إىل مشاىد، فإننا نعيد طرح اخلريطة اليت يتبعها السارد يف »

وكأننا أماـ جدارية ضخمة . فيجعلها حلقات تتواىل يف الزماف وادلكاف. عرض القصة
تتمايز . تتوزعها رلموعة من اللوحات اجلزئية اليت تتصل فيما بينها خدمة دلوضوع عاـ
(. 4)«ألواهنا وجزئياهتا وأحجامها، ولكنها يف حقيقة أمرىا بنيات داخل نظاـ واحد
.  وادلشاىد وحدات جزئية متناسقة مادهتا السرد، والسرد إذا ُقّسم يصَت مشاىد

 
 املشهدية بني املشهد والثالثيات"اتاحلْلق"و"الوامضة"املشاىد  . ج

                                                           
 ابسم صاحل، دار الكتب العلمية،   (تر)جَتالد برانس، علم السرد، الشكل والوظيفة يف السرد، -1

  99، ص1،2012طلبناف، - بَتوت
 246معجم السردايت، ص - 2
 49قضااي الرواية العربية، ص - 3
 173ادلشهد السردي يف القرآف، ص  - 4
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إذا كاف ادلشهد ىو ادلقطع السردي الذي يشكل وحدة سردية قد تكوف وصفية 
ادلشاىد أو حواريةأو سردية كأساليب يعتمدىا الروائي ويتفنن يف ادلناوبة بينها، فإف 

خيتص ابدلشاىد اليت ُتشكل احللقات الواصلة بُت أجزاء "دلشهديةااتاحلْلق"و" الوامضة"
كبناء خاص هبذا الشكل الروائي، فقد تتعدد صورىا بُت جزء وآخر، وقد تندر . الثالثية

. وزبتفي بُت أجزاء
دلشهديةىي مشاىد أو نوافذ يطل من خالذلا السارد ااتاحللقادلشاىد الوامضة وؼ

. على أعمالو ادلستقبلية بدءا من اجلزء األوؿ فالثاين مث الثالث كعالقات تربط األجزاء
دبعٌت أف السارد ُيشَت إىل شخصيات يذكر امسها مرة واحدة أو مرتُت وتظل غائبة يف 

كامل اجلزء، ويف اجلزء ادلوايل يدخل حياهتا فيمنحها دور األداء، كما تكوف احللقة 
ىذا على ادلستوى الزمٍت،وأما .. ادلشهدية يف شكالسًتجاعاتتذكرية أويف شكل استباقات

آخذة مظاىر اإلشارة .مكانيا فتتحدد األماكن ادلفتوحة وادلغلقة يف الثالثية بصور متعددة
 مث يتسع احلديث عنو يف اجلزء ،دوف وصف أو تعليق عليو يف جزء ما-مثال-للمكاف 

...  ادلوايل
أما الشخصيات فهي األخرى تطل إبطالالت متنوعة فمنها من جاب األجزاء 

ومنها من قضى ضلبو يف جزء منها وال يتعداه إال بتذكره بطريقة ما، وقد تربز إحدى 
الشخصيات دبظهر ويف اجلزء ادلوايل يتعمق السارد يف تفصيل احلديث عن مهامها يف 

وقد تصبح شخصية رئيسة يف اجلزء الالحق بعدما كانت طيفا ُيسمع . إصلاز قضية ما
.  عنو وال يُرى يف اجلزء األوؿ مثال

حلقة مشهدية مشهد وامض وكل ف كل إ: بناء على ماسبق، ديكن القوؿ
مشهدية، ماداـ ادلشهد ىو الصورة األعم أو ومضة مشهد، وليس كل مشهد حلقة 

احللقة ادلشهدية ىي ادلصطلح األخص ابلثالثيات، فهي اليت سبنحها الومضة وللسرد، و
وحدة ، ُمشكلة نسقا روائيا متسلسال ومتالمحا من حيث األحداث وتطورىا

عضويةمشهدية، كما أهنا اجلسر الذي يتنقل عربه الروائي وبعده القارئ بُت األجزاء، 
. فيصبح العمل وحدة واحدة تتعدى اخلرائط ادلنفردة اليت ُصممت لكل جزء
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 سبهيد لعرض متناـ من الناحية ادلكانية أو إف ادلشاىد الوامضةكما ديكن القوؿ 
وحدة سردية ، (Advance notice)التمهيد »الزمنية أو احلدثية أو الشخصيات، ماداـ 

، 1«تشَت مسبقا إىل مواقف أو أحداث ستحدث وربكى فيما بعد استباؽ متكرر، توقع
 شكل تكملة يفوأما احللقات ادلشهدية فهي والثاين، أسبهيدات يف اجلزء األوؿ 

 مشاىد وامضة، وقد يتحسس القارئ سابق أو تتمةاسًتجاعات، أو تربيرات حلدث 
جزء آخر حياة جديدة يف جديدة يف اجلزء الثالث، كنوافذ مفتوحة يستشرؼ هبا 

. يمستقبل
 
لثالثيات الروائية ا. د

 الروائية عن الرواية ادلفردة من حيث الغزارة والتفاصيل، (Trilogy)زبتلف الثالثية 
مأخوذ من القوالب الغربية، وقد قّلت يف العربية مثل ىذه الرواايت »وأما كقالب فإنو 

ادلتتابعة األجزاء بينما انتشرت يف الغرب، وعرفت اآلداب الغربية األعماؿ ذات النفس 
، وتعود (2)« وبرواايت األجياؿRomans fleuvesالطويل اليت مُسيت ابلرواايت األهنار 

القرف اخلامس قبل »يف احلضارة اإلغريقية جذور األعماؿ الثالثية إىل األعياد الديونيزيةيف 
ادليالد تشتمل على مهرجاانت وطقوس دينية وحفالت موسيقية وزبتم دبباراة تستمر 

وكاف خيصص لكل شاعر برانمج يستمر يوما كامال . ثالثة أايـ يتبارى فيها شعراء ادلأساة
من الصباح إىل ادلساء يلتـز فيو بتقدمي ثالث تراجيدايت كاملة، ومسرحية ساتَتية صغَتة 

وكانت اجلائزة اليت تقدـ للشاعر الفائز ىي عنزة رمز اإللو ديونيزيوس . كقطعة ختامية
عالوة على تسجيل امسو ووضعو يف لوحة الشرؼ وتسجيل اسم عائلتو وبلدتو وكل ما 

                                                           
 22ادلصطلح السردي، ص-1
سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة يف ثالثية صليب زلفوظ، دار التنوير للطباعة والنشر، -2

الرواايت اليت »، وادلقصود برواايت األهنار أو األجياؿ 21، ص1،1985لبناف،ط- بَتوت
علىعدد كبَت من األجزاء وتتناوؿ رلرى حياة شخص أو أسرة وتطورىا خالؿ الزمن، وقد ازدىر =سبتد

 21ينظر ىامش ص« ىذا النوع من الرواايت مابُت احلربية العادليتُت
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– ـ . ؽ525)، وقد اشتهر يف ىذا ادليداف إسخيليوس1«ديت إليو بصلة
. 3"أورستيا"" Oresteia "بثالثيتو2(ـ.ؽ465

سلسلة من ثالثة مؤلفات أدبية كل منها »بعد ذلك بدأت تطلق الثالثية على
قائم بذاتو وإف كاف شديد االرتباط ابدلؤلَّفُت اآلخرين، فيكوِّف معهما موضوعا 

، فقد تتعدد دوافع الرواة لكتابة الثالثية بدؿ الرواية ادلنفردة، كما أف مشروع (4)«واحًدا
كتابتها قد يتضح يف اجلزء األوؿ، من خالؿ النهاية مثال، أو من خالؿ العودة إىل 

فيتطلع ... احلديث عن عنصر سردي ما مر عليو قطار السرد وا يتوقف يف زلطتو آنذاؾ
القاريء دلعرفة ادلزيد لكن السارد حيسن التخلص من حديثو عن ذلك ادلشهد البسيط أو 
. ادلركب؛ ليوصل بشكل ما احلديث عن أمر آخر ابعتباره جزءا متضمنايف ادلشهد األكرب

إىل جانب –إذا كانت الثالثيات شكال من األشكاؿ اليت انتشرت عند الغربيُت 
فقد كاف وجودىا يف العصر احلديث عند العرب ظاىرة جديدة يف - الرابعية واخلماسية

ومن أشهر الروائيُت العرب ىو الروائي صليب زلفوظ بثالثيتو الروائية ادلسماة . الرواية
وقد تناوؿ " السكرية"و" قصر الشوؽ"و" بُت القصرين"»وىي" ثالثية القاىرة"ػنقداي ب

فيها موضوعات سلتلفة، لشخصيات واحدة تعاجل موضوعا واحد ىو تطور البورجوازية 
وقد نشر أوؿ جزء منها سنة (5)«مع أف كل رواية مستقلة عن األخرى. ادلصرية الصغَتة

، وقد سبقت ثالثية القاىرة الثالثية التارخيية 1957 واجلزأين اآلخرين ُنشرا سنة1956

                                                           
، 1420مصر،- مسَت سرحاف، مبادئ علم الدراما، سلسلة ادلسرح، ىال للنشر والتوزيع، اجليزة- 1

 27، 26، ص2000
 رينا موريس شربل موريس شربل، إشراؼ إميل بديع يعقوب، موسوعة كنوز ادلعرفة، :ينظر- 2

 191،ص1، مج1998، 1الفنوف، دار نظَت عبود، ط
إمساعيل فهد إمساعيل، الفعل الدرامي ونقيضو، دراسة أوديب سوفوكليس، دار العودة، : ينظر-3

 174، 171، ص1،1981بَتوت،ط
 
 -رلدي وىبة وكامل ادلهندس، معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مكتبة لبناف- 4

 131، 130 ص،1984، 2بَتوت،ط
 302،  ص1ادلعجم ادلفصل يف األدب،ج- 5
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 : حدوه يف ىذا الشكل يف العاا العريب رلموعة من الروائيُت أمثاؿدا، كما ح1الفرعونية
أرض "ـ، وعبد الرمحن منيف يف ثالثية 1994" ثالثية غرانطة"رضوى عاشور يف 

... ـ،1999"السواد
كما برعت يف اجلزائر رلموعة من الكتاب اجلزائريُت ابللغة الفرنسية بكتابة 

 .(1957النوؿ)و(1954احلريق)و(1952الدار الكبَتة)الثالثيات الروائية وىم دمحم ديب يف 
( 1953األرض والدـ)و (1950ابن الفقَت) ومولود فرعوف يف 

 .(1957الدروابلصاعدة)و
األفيوف )و (1955غفوة العادؿ)و(1952اذلضبة ادلنسية)ومولود معمري يف

ئيوف كتاب الثالثيات ديثلوف ظاىرة يف كتابة ىذا الشكل، ا وىؤالء الرو.(1965والعصا
. وكانوا األسبق يف سبثيلو كجزائريُت
 كاف ترتيبا اترخييا حبسب نشر األجزاء على التوايل  حبثيوترتيب األعالـ يف عنواف

، 1920)ال حبسب ُعمر الروائي أو عمر مسَتتو الروائية،وقد ترأس اجملموعة دمحم ديب
، كما  سبيز بكتابة رلموعتوبثالثية اجلزائر األوىل وقد كاف األشهر يف ، (2003

من »: «ثالثية اجلزائر الثانية»فلم يتوقف عند الثالثية األوىل ولكنو أضاؼ .الثالثيات
( 1968)«رقصةادللك»،(1964)«اجلريعلىالضفةادلتوحشة»،(1962)«يتذّكر البحر؟

أو « ثالثية الشماؿ»و
)«ثلومجنرخاـ»،(1989)«إغفاءةحواء»،(1985)«شرفاأتورسوؿ»:«الثالثيةاالسكندانفية»

1990)2 
( 1993ذاكرة اجلسد)بثالثيتها-...(1953) وتلتو الروائية أحالـ مستغامني

،والعلم الثالث يف العنواف ىو الروائي الطاىر (2003عابر سرير)و ( 1997فوضىاحلواس)و
الشمعة )، بثالثيتو الروائية اليت كانت آخر عمل روائي لو وىي (2010- 1936)وطار

                                                           
ينظر، نضاؿ الشمايل، الرواية والتاريخ، حبث يف مستوايت اخلطاب يف الرواية التارخيية العربية،  - 1

 121، ص2006، 1عماف، ط- عاا الكتب احلديث، جدارا للكتاب العادلي، إربد
-1994http://www.alمقابلة أجراىا عثماف تزغارت مع دمحم ديب يف ابريس، يف صيف - 2
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الويل الطاىر يرفع )، و(1999الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي)، و(1995والدىاليز
(. 2005يديو ابلدعاء

اختلفت صور احللقات ادلشهدية بُت الثالثيات لعدة عوامل منها البناء الزمٍت 
الذي صيغ فيو اخلطاب الروائي لدى كل كاتب، وكذا األماكن من حيث األولوية 

والثانوية، ابإلضافة إىل األدوار اليت تقـو هبا كل شخصية ومدى عالقتها ابلقضية اليت 
. تصورىا الثالثية كاملة أوقضااي فرعية تتحدد يف كل منت على حدة

 
 
 ملشهد السردي يف الروايةوحدودها. ىـ

:  أوؿ ما يواجو الباحث عن ادلشهد وحدوده يف الرواية اإلشكاليةالتالية
 من أين يبدأ ادلشهد وأين ينتهي يف الرواية؟- 

إف ادلشاىد من حيث األنواع قد ُتصنف على أساس وْصفيتها أو على أساس 
وقد ...حواريتهاأو على أساس سرديتها كما سبق ذكره يف القصة القرآنية والقصة القصَتة

خيرج ىذا التصنيف عن تطبيقو حبرفيتو يف الرواية، حبكم أف ادلقاطع يف القصة القصَتة 
زلدودة وواضحة، قصَتة كحدث، وكذا يف القرآف الكرديمن خالؿ التحديد الزمٍت 

وادلكاين ذلا، وقد تتشعب يف بعضهاالصور لتشكل مشهدا عاما يصور موقفا ما كمشاىد 
هنا ابرزة ادلعاا من حيث إيـو القيامة، وأما ادلشاىد يف قصص األنبياء فيمكن القوؿ 

وذلك ما مت رلموعة من ادلشاىد،  بداية وهناية كل حدث حىت وإف ذبزأت ألهنا تشكل 
استنتاجو من خالؿ االطالع على طريقة تقسيم قصيت سيدان يوسف وسيدان موسى 

 األوىل مغلقة  مشاىد السورة سليماف عشرايت والدكتور حبيب مونسي، فكانتينللدكتور
 تسلسلت مشاىد السورة الثانيةخاضعة لًتتيب زمٍت اترخيي زلدد يف سورة كاملة، و

. بعض مشاىدىا وتوزعت األخرى كقصص قصَتة  يف سور قرآنية عدة
واالشتغاؿ على ربديد ادلشاىد وأنواعها يف القصة القصَتة خيتلف عنو يف الرواية، 
ألف تطبيق صورة النماذج التحليلية فيهما غَت متطابقة معها يف الرواية، فالعتبة األوىل اليت 
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جيب الوقوؼ أمامها ىي بداية وهناية ادلشهد وربديد العوامل ادلتحكمة يف تفصيل 
.  ادلشهد وتصنيف قطعو

والرواية من حيث إهنا تستند إىل التفاصيل الكثَتةتتشابك فيها األحداث 
وتتمدد،فتصبح ادلشاىد غَت واضحة احلدود كخريطة مستقلة مثلما ىو األمر يف القصة 

يف القصة القرآنية - أيضا- القصَتة كمفاصل سُبثاللبداية والوسط والنهاية، أو مثل ذلك 
. بنوعيها ادلفتوح وادلغلق

 وضع ادلالحظ أف للروائي دورا يف ربديد تلك ادلفاصل أو ادلشاىد، من خالؿ
  صلمات بعد رلموعة من الفقرات اليت تشكل بتتاليها مشهدا قد يكوف بسيطا أو مركبا،

إىل فصل كامل يف الرواية، وزلدد الطوؿ القصر قد تتحكم فيو يصل حد ادلشهد وقد 
رلموعة من العناصر كتبدؿ ادلكاف أو تنقل الشخصية بُت األزمنة من احلاضرإىل 

فتتباين ادلشاىد من انحييت البساطة .. (االستباؽ)، أو يف حالة (االسًتداد)ادلاضي
والًتكيب، كما ديكن أف ُتصنف من انحية وصفيتها أو حواريتها أو سرديتها، وىو ربديد 

 ت اليت طبقالنماذج واتضحت صوره يف الكثَت من يفّصل يف تطبيقو الدكتور مونس
.  عليها صور ادلشهد السردي

رلاؿ البحث عن ادلشهد يف الثالثيات الروائية سيختص بقراءة عناوين الثالثية 
ومفردات العنواف ربمل التصنيف يف ، صياتابلتقسيم ادلشهدي الزمٍت وادلكاين والشخ

 .حد ذاهتا
أهنا تقوؿ ما »الثالثية سيجد بػ فإف قارئ  فعل اكتشاؼ ومتعة،وإذا كانت القراءة

سيقف على الفروؽ بُت . ، بسبب طوذلا وتشعب قضاايىا»1ال ديكن أف يقولو غَتىا
 من خالؿ الصور العامة اليت سبيز كل جزء، وتصبح تلك الصور شكال من ئهاأجزا

.  من جهة، والعمل ككل من جهة أخرى كل جزء يف الثالثيةااألشكاؿ اليت يقـو عليو
كما أنو سيتم قراءة ادلشاىد االفتتاحية واخلتامية يف كل جزء من الثالثية، 

للوقوؼ على الثابت وادلتحوؿ يف ذلك، واخلروج بنتائج تكوف عالمات شليزة لكتابة كل 

                                                           
1
 -Milan Kundera, L’art du roman, NRF, Paris, 1990, P.78  
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روائي يف الشكل الثالثي ابخلصوص، كما أف الًتكيز على ادلشاىد االفتتاحية واخلتامية 
ىو من ابب الوقوؼ على العالقات القائمة بُت األجزاء مادامت تشكل عمال واحدا 

. مطوال، يستند يف تقسيمو على خصائص معينة
" ادلشاىد الوامضة"وسَتتكز اجلانب اآلخر فيو على ادلشاىد اليت سبثل 

بُت األجزاء يف كل ثالثية ابعتبارىا مشاىد بسيطة ُتشكل بًتابطها " شهديةاالقات احل"و
. مشاىد مركبة بُت األجزاء، كما أهنا رلتمعة تشكل نصا جديدا يف كل جزء

 
 "املشهديةاالنتقاالت "قراءة يف : عناوين الثالثيات- 5
 

      متهيد 
 كانت القصائد العربية تتوج بعناوين من مطالعها، ليكوف العنواف بذلك امسا 

 ابلرغم من تعدد أغراضها وتنوعها، وقد يكوف  وذلكفارقا شليزا لكل قصيدة على حدة
ذلك يف الفن القصصي أيضا لكن ليس ابلطريقة اليت شاعت يف عنونة القصائد منذ 

. عصور
فالعنواف يتوجو إىل عدد أكرب من الناس »، "نصا موازاي"و" عتبة"يعترب العنواف 

فإذا كاف النص موضوع قراءة فالعنواف . الذين يتلقونو ويتناقلونو فيشاركوف هبذا يف نشره
»  يف أي عمل إبداعي سواء أكاف العمل شعراي أـ نثراي، حبيث إنو ال ديكن 1«موضوع

معرفة نص ما أو تسميتو إال دبناصو، فقلما يظهر النص عاراي من عتبات لفظية أو بصرية 
اسم الكاتب، العنواف، العنواف الفرعي، اإلىداء، االستهالؿ، كلمة )ربدده مثل 

، وىذا من أجل تقدديو للجمهور، أو أبكثر دقة جعلو حاضرا يف الوجود قصد (...الناشر
، وكل ىذه العالمات ادلوازية وايطة ابدلنت ربدد إقامة النص (2)«استقبالو واستهالكو

                                                           
1 -Gérard Genette, Seuils, DépÔt Légal, Février 2002, p79 

2
قراءة جديدة دلنجز روائي متجدد، منشورات ابن الندمي للنشر . عبد احلق بلعابد، فتوحات روائية- 

 38، ص2015، 1لبناف، ط-انشروف، بَتوت- وىراف، دار الروافد الثقافية-والتوزيع، اجلزائر
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وترسم جغرافيتو بشكل مبدئي، فيتحسس هبا القارئ مدى تقبلو للقراءة وسرعة الشروع 
. فيها من عدمها

لقد حظي العنواف يف زمننا ادلعاصر ابلعديد من الدراسات اليت ما تزاؿ تفك 
 سلتلفة، ولو أف احلديث كاف جاراي حولو منذ القدمي ولكن ليس جوانبشفراتو من 

" الظهور" وعلى رأس ذلك ادلعاجم اليت حددت ماىيتو يف ،ابلشكل ادلتخصص وادلنهجي
كل ما استدللت بشيء يُظِهر على غَته وما »، كما أنو 1من ابب رؤية الشيء وبروزه

، سيحاوؿ القارئ من 2«يدلك ظاىره على ابطنو فعنواٌف لو، يُقاؿ الظاىر عنواف الباطن
لنص وزلاولة فهم الزاوية اليت يطل منها الكاتب يف اخالؿ العنواف الولوج بشكل مباشر 

على احلياة إذا كاف العنواف واضحا وتقريراي بسيطا مثال كالعنونة ابسم علم، أو اسم 
... مكاف

فإهنا - تعريفا لو- عنواف إىل اؿاليت ُأسندت " الظاىر عنواف الباطن" أما عبارة 
تبقى مفتوحة على التأويل إذا تدخلت الشاعرية يف صناعة العنونة، فُيموَّه العنواف وال 
يتحدد للقارئ اجملاؿ الذي يرمي إليو الكاتب، ولكن ذاؾ الغموض الذي يُعَرض بو 
سيجذب القارىء ويُغريو القتنائو، زلاوال كشف الضبابية ومدى تطابق اخلارج مع 

الداخل، وكذا السبب الذي جعل الكاتب خيتار ذلك الًتكيب وتلك الصورة الذىنية اليت 
. ارتسم هبا العنواف دوف غَتىا أخَتا بعد إسباـ النص وأثناءه قراءة

كذلك كانت عناوين الرواايت وابألخص الثالثية زلط الدراسة، فقد اختلف 
الروائيونفي عنونة أجزاء ثالثياهتم، كما أهنم ا خيصصوا ذلا عنواان عاما وشامال، أو عنواان 

ـُ ادلتتابعُة أجزاَءه .. واحدا سُبيز األرقا
قراءة عناوين كل روائي :  وقد كاف يف ذلك التنوع من جزء آلخر قراءة تقـو على

جزءا جزءا وىي قراءة أفقية، مث مقارنة العناوين بشكل عمودي؛ بغية الوقوؼ على 

                                                           
 908ص، 4 ابن منظور، لساف العرب ايط، مج:ينظر- 1
ادلعلم بطرس البستاين، زليط ايط، قاموس مطوؿ للغة العربية، مكتبة انشروف، بَتوت،  - 2

 640، ص1988
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من جزء آلخر يف " االنتقال"ادليزات اخلاصة بعنونة الثالثيات، ابالرتكاز على فكرة 
 . عناوين الثالثية الواحدة

العنواف بعد قراءة الرواية مشهدا أكثر منو صورة؛ ألف فكرة الغموض اليت يصبح 
كانت رُبيط بصناعتو الفنية من جهة، أو ُتَداِخلو إذا كاف مباشرا من جهة أخرى 

تسقط تلك احلجب اليت كانت تًتاءى للقارئ قبل أف و،  بعد القراءةستصبح ُمدركة
.  يشرع يف القراءة أوؿ مرة

أىم األحداث اليت ادلكاف، أو وأتنوب الشخصية الرئيسة ء القراءةقد وبعد إهنا
 بصيغتو احلرفية، فتعنوف الرواية هبا بعد التعرؼ على احلياة بُت القارئعن العنوافأثرت يف 

 .  دفتيها
ُيصبح العنواف بعد قراءة الرواية مشهدا، والعناوين بعد قراءة الثالثية مشاىد، 

وبذلك ديكن الوقوؼ على عناوين الثالثياسبن الناحية ادلشهدية من زاوية ذاؾ التنقل بُت 
العناصر السردية ادلدرلة يف االختيار داللة،ومثاؿ ذلك سيتجلى يف القراءتُت األفقية 

يتم الوقوؼ حبيث لعناوين كل روائي، والعمودية لعناوين الثالثيات ادلختارة مجلة واحدة، 
.   على آليات صناعة العنواف عند ىؤالء الروائيُت

 
 الثالثياتعناوين يف املشهديةالقراءة األفقية  . أ

يعترب العنواف ابلنسبة للمؤلف رلاال من اجملاالت التخطيطية اليت يتطلب الوقوؼ 
عندىا لضبطها، وإفراغ النص فيها ابلصورة اليت يراىا موائمة لو، سواء ابلشكل ادلباشر 

اختيار العنواف ال يتم عفو اخلاطر، فهو مسألة ربتاج »التقريري، أو الفٍت التضميٍت، فػ 
؛ وابلعودة إىل العناصر 1«إىل نظر وتدقيق بسبب تركيبتو وطبيعة ادلادة اليت يتألف منها

 كزاليت يصنع منها الروائي العنواف سيتم الوقوؼ على رلموعة من االختيارات اليت سَت
اىتمامو عليها،  أي األكثر تعبَتا عن وجهة نظره ، ماداـ العنواف معادال موضوعيا للنص 

:  العنوافومن تلك االختيارات اليت يستند إليها يف داللتو، فيكوف
 .مكاان كموقع جغرايف، أو إقامة .1

                                                           
 125معجم مصطلحات نقد الرواية، ص- 1
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 ..زمنا كفًتة، أو عصر .2
شخصية تعنوف الرواية ابمسها أو ُكنيتها أووظيفتها، أو صيغة دالة عليها  .3

 .كاسم الفاعل مثال
 . أو فعال تقـو بو الشخصية كحدث مهم، أو يُفعل هبا .4
 .فكرة معربة عن ذبربة يف احلياة .5
 .رمزا مفتوحا على الدالالت والظواىر ادلختلفة .6
 ... قيمة أخالقية، أو مبدأ كالفضيلة، والشرؼ .7
تركيبة شاعرية يصعب تصنيفها يف االختيارات السابقة، ألهنا مركبة من  .8

وذلا أبعاد رمزية ...صورة رلازية، استمدت داللتها من ادلشاعر والتصورات وادلتناقضات
 .ظاىرة وخفية
 

  لقد كاف مد ديب وأحالـ مستغامني والطاىر وطار وقفات متشاهبة وسلتلفة 
يف اختيار ادلرتكز يف كل جزء ديكن أف ُتصنف فيو عناوينهم، ويف القراءة األفقية سيتبُت 

. ذلك االختيار جزءا جزءا
كاف إبمكاف كل روائي أف يكوف عنواف اجلزء األوؿ من ثالثيتو عاما وساراي على 

بقية األجزاء وهبا تعرؼ، كما ديكن أف يبقى العنواف اثبتا وتُرقم األجزاء ماداـ ادلوضوع 
واحدا تتحكم فيو رلموعة من العوامل كالتاريخ وثقافة اجملتمع اكي عنو، أو قضااي 

.  أخرى
سهم كثَتا يف ااالنتقاؿ يُ وتنوع عناوين األجزاء وجو آخر سبتاز بو الثالثيات، وىذ

يف طباع البشر زلبة االنتقاؿ من شيء إىل شيء، واالسًتاحة من »؛ألنو ية العملئمقرو
وكل منتقل إليو أشهى إىل النفس من ادلنتقل عنو ، وادلنتظر أغلب . معهود إىل مستَجّد 

يف عناوين الثالثيات ادلختارة يتجلى يف ، ووجو االنتقاؿ 1«على القلوب من ادلوجود
 ...التنويع بُت الصور ادلكانية ومالمح الشخصيات، أو شاعرية ورمزية

 
                                                           

 40، ص 1ج،1952، 2، دار الكتب ادلصرية، القاىرة، ط األغاين،أبو الفرج األصفهاين-1
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 "دمحم ديب"ثالثية اجلزائر لـ  -1
-عنواان مكانيا حياوؿ من خاللو ، "الدار الكبَتة"كاف عنواف اجلزء األوؿ 

اإلدلاـ ابدلشاىد اليومية اليت تعيشها األسر يف الدار خالؿ اليـو ويف فصوؿ - الكاتب
فيكوف ادلكاف أكرب اختيار ديّكن الكاتب من العرض العاـ للفًتة الزمنية اليت سبر . السنة

 . هبا اجلزائر ورلاال لتصوير األحواؿ االجتماعية من خالؿ ىذه الدار
يف حوارات " دار السبيطار"اليت تناوبت مع اسم آخر ىو " الدار الكبَتة"

الشخصياتويف تعليق الراوي، مع أف الكاتب ا يعلق يف الرواية على ىاتُت التسميتُت، 
ابلضبط؟ أ ألف الدار " السبيطار"وخاصة الثانية، وىذا ما يفتح الباب على التأويل، وِا 

أتوي أانسا مغلوبُت على أمرىم متفاوتُت يف البؤس، فصاروا مرضى حبكم إقامتهم فيها؟ أ 
فكانوا كادلرضى أو اجملانُت، - غالبا-موجعة ومرعبة وال تبشر ابخلَت- عامة-ألف حياهتم 

فأخذت إقامتهم تلك التسمية؟ أـ أطلقت عليها من قدمي الزمن لسبب ما؟  
لقد تغلبت التسمية الشائعة تداوال يف النص وخارجو على العنواف الذي مسيت بو 

الدار "الرواية، ويعود ذلك لغرابة نعت الدار هبذه التكنية، وعدـ وجود تعليل لذلك، وأما 
فقد كانت التسمية بسيطة ومجيلة وبريئة وبعيدة يف الظاىر عن تلك ادلأساة " الكبَتة

وادلكابدة، كما أهنا كانت امسا مفتوحا على احتماالت شىت بسبب كربىا شيوعا ال 
. حقيقة،  مقارنة بكثرة القاطنُت فيها وقلة مرافقها، وضيق حجراهتا

فاحلديث عن العنواف ىو حديث عن النص وعناصره ادلشهدية، فالدار الكبَتة 
كانت فضاء كبَتا أوىل أبف يكوف امسا ألوؿ جزء يف الثالثية، من أف ُتسمى إبحدى 

. الشخصيات البارزة فيها، أو أبحد أدوارىا
كاف االنتقاؿ من ادلكاف يف ادلدينة إىل القرية يف الريف يف اجلزء الثاين صورة 

حادث يف اتريخ القرويُت ىناؾ، وىو " احلريق"جديدة من حيث االختيارات، بعنواف 
وىذه حركة انتقالية يف مشهد الثالثية وتكبَته، . فاعلوُجهل وحدث ابرز ادلعاا يف الرواية 

تدؿ على انتقاؿ االىتماـ من ادلكاإنىل االىتماـ ابلفعل الذي جاء حامال دلعٌت صريح 
وىو احلريق بشكلو احلقيقي، ومعٌت رمزي يدؿ على أبعاد اللفظة يف تلك الفًتة التارخيية، 

، وبيت قره علي "الدار الكبَتة"الف أوسع، وأكثر قضاايمن بابلرغم من أف قرية بٍت بو
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أيسر حاال من كل األماكن اليت كاف يراتدىا عمر، إال أف الكاتب يف انتقالتو تلك حاوؿ 
أف دُيدد ُعْمر الوضعية االجتماعية ادلزرية يف الدار الكبَتة إىل مكاف آخر ىو القرية دوف 

. أف يقف على تسميتها كعنواف
عنواان يفتح ظاىراي على افًتاض صورة حريق أاّ بدار السبيطار، " احلريق" فكاف 

أو ظهور مشكالت جديدة فيها، إال أنو حريق حقيقي حل ابلقرية، ليتحوؿ بو موقف 
الفالحُت الذين ملكوا شجاعة ادلناضلُت وأعجزىم وجود قائد سلطط يرفع عنهم الغنب، 
إىل متشردين، حادث عابر مقارنة ابحلريق الذي أصاب أفكارىم ودمر حياهتم وىم فيها 

. أحياء
أو " النَّوؿ"ويعود دمحم ديب إىل ادلكاف فينتقيو عنواان للجزء األخَت من الثالثية، 

، فيكوف ىذا ادلكاف فضاء يكشف من خاللو أفكار العاملُت فيو ودخوؿ عمر "ادلنسج"
ميداف الشغل وىو يف سن ادلراىقة، كبديل لو عن ادلدرسة اليت ا ُيسعفو الوضع 
. االجتماعي على مزاولة دروسو فيها كبقية التالميذ ميسوري احلاؿ يف تلك الفًتة

بؤرة ُتصور حياة مشاهبة إىل أبعد احلدود ابلقرية وأىلها، من انحية " النوؿ" فػ
االحتقار وضعف وحدة اجلماعة، حياة ال مستقبل ذلا ابلرغم من العمل وقلة ادلداخيل، 

وراتبة الساعات فيو، وكذا سوقية رلموعة تتحكم بتسيَت العمل فيو وظلمهم لبقية 
 عن حياة الفالحُت البطالُت يف القرية آنذاؾ سوداويةالعاملُت، وىذه صورة ال تقل 

. حتالؿومعيشتهم الضنكة مع اال
لوسم " ثالثية ادلكاف"، كما مسيت بػ"ثالثية اجلزائر"مسيت ثالثية دمحم ديب بػ

؛ ألنو قناة اضلصر فيها الفضاء الذي سرد وقائعو (األوؿ والثالث)دلكاف ابالكاتب األجزاء 
بشكل متواؿ، ابلرغم من تسمية اجلزء الثاين ابحلريق، إال أنو اختار لو قرية ومنها روى 

مث يعود إىل " احلريق"إىل الريف " دار السبيطار" أخبار أىلها، فكاف يتنقل من ادلدينة 
، ليقوؿ أكثرعن وطنو، من خالؿ تلك األماكن الصغَتة، اليت تعج ابحلركة "النَّوؿ"ادلدينة 

.  كحركة النحل يف خليتو
ولو أنو يتضمنو –وابلرغم من ابتعاد الكاتب يف عنونة اجلزء الثاين دبكاف ما 

إال أف ىذا اجلزء زخر كثَتا بوصف القرية ومنحدراهتاومرتفعاهتا " احلريق"ػوعنونو ب- كإطار
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وحجارهتا وألواف الًتبة والنبات فيها من فصل آلخر، فكأهنا صورة أخرى للواقع الذي 
يعيشو السكاف عليها، وبذلك ظل الكاتب زلاصرا ابدلكاف وجاذبيتو؛ لُيعرّب عن اجملتمع 

. اجلزائري يف مرحلة ما قبل اندالع الثورة اجلزائرية، منتقال بُت ادلدينة والريف
 
 ثالثية أحالم مستغامني. 2

ادلكاف عنواان، ولو من ألحالـ مستغامني، فقد اختارت " ذاكرة اجلسد"رواية أما 
أف تركيبتو شاعرية أيضا، فالذاكرة مكاف لتخزين الذكرايت وادلعلومات والصور واألزمنة 

مكاف تُقيم فيو األعضاء واألجهزة، إنو الصورة اخلارجية " اجلسد"كما أف ... أيضا
للشكل، والذاكرة واجلسد مكاانف ابستطاعتهما أف يكشفا عن اتريخ إدراكهما لألشياء 

.  والواقع من حوذلما، وأتثَت ذلك فيهما
ىكذا عنونت الرواية األوىل للكاتبة أحالـ، يرويها ويًتأس شخصياهتا خالد بن 

طوابؿ، الرساـ الذي ُبًتت ذراعو يف حرب التحرير، فراح يسًتجع تلك الفًتات وىو 
يروي حياتو ذىااب وإاياب، حياة تصارعت فيها القيم مع الرغبات، وتوقف فيها احلاضر 
. ادلهووس ابدلاضي، فتكسر ادلستقبل على تلك العتبات بسطوة ادلاضي وبشاعة احلاضر

ىذا ماحفظتو الذاكرة ودفع ضريبتو اجلسد ادلرىق، فصارت الذاكرة كذاؾ اجلسد، مكاانف 
.  ىجرمها األمل

مث انتقلت الكاتبة من ادلكاف والًتكيبة الشاعرية يف اجلزء األوؿ من الثالثية، إىل 
لذىن، ىل  اىلإوأوؿ سؤاؿ يتبادر " فوضى احلواس"عنواف أكثر شاعرية يف اجلزء الثاين 

احلواس ُتصاب ابلفوضى، أـ األفكار ىي األكثر واألقرب من اإلصابة هبا؟  
، فكيف ديكن أف ُيصنفا يف "احلواس"و" فوضى"عنواف مركب من لفظتُت 

رلموعة االختيارات السابقة؟ احلواس مدركة وأما الفوضى اليت تسطو عليها فإهنا غَت 
مدركة؛ ألهنا ربدث يف مكاف ما ويف زمن ما لسبب ما، صورة يصعب رمسها ابلشكل 
احلريف للعنواف على لوحة فنية، إال بعد قراءة ادلنت األمر الذي يتيح اجملاؿ للوف والفكرة 

" ذاكرة اجلسد"كما أف القارئ مايزاؿ زلتفظا ابدلشهد العاـ الذي تُلخصو عبارة . أيضا
فيكوف ىذا ادلشهد مفتاحا ديّكنو من االقًتاب من عواا العنواف اجلديد نوعا ما، 
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فالفوضى دبفهومها العاـ قد عّمت اجلزء األوؿ يف أحداثو وعالقات الشخصيات 
ببعضهم البعض، وفشل تعايش ادلاضي مع احلاضر يف نظر خالد، وىاىي ذي سبتد إىل 

. اجلزء الثاين لًتسم واقعا جديدا بلمستها
 إهنا الفوضى اليت شهدهتا العشرية السوداء يف اجلزائر، فيختفي خالد يف ىذا 

جديد يتبٌت شخصيتو وإصابتو اجلسدية، " خالد"اجلزء كشخصية رئيسة، وينوب عنو 
زلاوال قلب أفكار الكاتبة وساديتها على من رُبب، ىذا من جهة كما أف الرواية كانت 

من خالؿ ... رلاال واسعا كشف عن الشارع اجلزائري يف ادلدف الكربى كقسنطينة واجلزائر
األفكار ادلتعارضة بُت السلطة واجملموعات اإلسالمية، األمر الذي تسببت يف خلق 

الشعب  (...أفكار وأحاسيس)الفوضى كظاىرة مرعبة يف البالد، فُأصيبت حواس 
مستقبالت للعاا اخلارجي، العاا الذي " احلواس"دبختلف مستوايتو وطبقاتو ابلفوضى، و

.  حل بو الوابء
أدخل يف العديد من - بعد القراءة" -فوضى احلواس"كانت شاعرية العنواف يف 

االختيارات السابقة؛ ألنو إحيائي أكثر منو تقريري داللة، وىذا ما قاؿ عنو العالمة عبد 
 ...نوع أنت تصل منو إىل الغرض بداللة اللفظ وحده: الكالـ نوعاف»القاىر اجلرجاين 

ونوع آخر ال تصل منو إىل الغرض، بداللة اللفظ وحده، ولكن يدّلك اللفظ على معناه 
الذي يقتضيو موضوعو يف اللغة، مثّ ذبد لذلك ادلعٌت داللة اثنية تصل هبا إىل الغرض 

، وآلة الوصوؿ إىل عناصر الصورة 1«ومدار ىذا األمر على الكناية واالستعارة والتمثيل
. ضها يف العنواف يتأتى بقراءة النص وإدراؾ أبعادهاوأغر

" حتما"و" طبعا"و" دوما"و" بدءا: "كما أهنا عنونت فصوؿ الرواية دبفردات ىي
، وىي عتبات ملغزة بشكلها ادلنفرد، فقد اعتاد القارئ مساعها يف احلوارات، "قطعا"و

العتبة ال تبُّت دائما دبا توحي إليو، لكننا ال صلد يف الدار »وىذا وجو من أوجو العتبات، فػ
اباب واحدا، وابلتايل عتبة واحدة، إننا عندما نعرب الباب والعتبة اخلارجيُت، نلفي أنفسنا 

                                                           
1

 دالئل اإلعجاز، حققو وقرأه وعلق ، النحوي اجلرجاين بن عبد الرمحن بن دمحم أبو بكرعبد القاىر-
 262، ص 1984عليو زلمود دمحم شاكر، مكتبة اخلاصلي، مطبعة ادلدين، 
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، لقد كانت دبثابة عالمات مرشدة 1«أماـ أبواب وعتبات تتعّدد بتعّدد ادلرافق والفضاءات
ولو أهنا كانت مبهمة 2«إيضاح اخلارج، قصد إضاءة الداخل»دلا يتضمنو الفصل؛ وذلك بػ

مبدئيا؛ لتشعب األحداث وكثرة اخًتاؽ التوقع الذي اعتاده القارئ يف سرد الكاتبة، 
وىذه العنونة كانت هبذا االنتقاء وهبذا الًتتيب الذي ال حيمل صلة أو تسلسال واضحا 

يف ذاؾ التوايل، عتبات تكشف عن مستوى احلديث بُت خالد وحياة، كما تكشف عن 
.  شخصية خالد اب لأللغاز، واالختصار واالستفهاـ كأسلوب ابرز للتحاور

، "عابر سرير"زبطو الكاتبة هبذا النحو فتصنع عنواف اجلزء الثالث من الثالثية 
، "فوضى احلواس"، وحلقت كطيف يف "ذاكرة اجلسد"الشخصية األوىل اليت عربت 

.  وىاىي تعرب سرير ىذا اجلزء إىل مثواىا األخَت
     ا تغب شخصية خالد بن طوابؿ عن الثالثية، منذ أف كاف بطل جزئها 

يف اجلزأين اآلخرين، فكأنو  (شخصية ورمسا ومواقف)األوؿ، كاف حاضرا أبشكاؿ عدة 
عاش حياتو لَتوي قصتو مع األماكن وما حوت، وأما خالد ادلستعار فكأمنا ُوجد ليتحقق 

من وقوع أحداث اجلزء األوؿ على أرض الواقع، فعرب ادلكاف الذي قرأ عنو كما إنو أقاـ 
ىكذا ذبددت حياة خالد ادلستعار مع . فيو ويف أسرّتو ومع األشخاص الذين عرفهم قراءة

. أولئك األشخاص الذين اعتقد أهنم كائنات حربية
فقد كاف عنواهنا " فوضى احلواس"ذاكرة األماكن، وأما " ذاكرة اجلسد"كانت 

أحدااث صَنعتها شاعرية الصورة، ودوامة لقصة حب مفتعلة ابلقوة، ومن خالؿ ىذه 
القصة العاطفية استطاعت أف تصور احلياة الدموية اليت كانت ربيط بشخصيات الرواية، 

وكل تلك الصور تتخبط ابحثة عن النجاة واذلدوء الذي ا ذبد إليو سبيال، كما أف 
يف ادلكاف؛ لتدخل الفوضى الفوضى ربدث بتوفر عوامل متضادة وىي صورة من صور 

العنواف الذي ارتكز يف صنعتو على الشخصية " عابر سرير"تلك الفوضى أحداث رواية 

                                                           
1

، تقدمي سعيد يقطُت، (ج، جينيت من النص إىل ادلناص)عبد احلق بلعابد، : ينظر تقدمي كتاب-
  2008، 1لبناف، منشورات االختالؼ، اجلزائر،ط- الدار العربية للعلـو انشروف، بَتوت

2
مجيل محداوي، السيميوطيقا والعنونة، عاا الفكر، اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب، - 

 109ص ، 3، ع25مج، 1997مارس، / الكويت، يناير
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 ارتكزت يف شقو الثاين على ادلكاف االيت شهدت هناية من كاف يظنهم خالد ومها، كم
. الذي كاف حامال ىو اآلخر دلدلوالت عدة

ف أحالـ  قد انطلقت يف تسمية يوا يف عنةادلشهدياالنتقاالت  فادلالحظ أف 
، "ذاكرة اجلسد"اجلزء األوؿ ابدلكاف الذي برز يف الصورة الشاعرية للعنواف كعبارة واضحة 

؛ لتتوقف على عتبة الشخصية فتستعَت "فوضى احلواس"مث غرقتفي الشاعرية من جديد يف
. ، بعدما أسندهتا للمكاف من جديد"عابر سرير"يف  (اسم فاعل)صياغة دالة عليها 

وتلك الًتكيبة الثنائية يف صياغة عنواف كل جزء يف الثالثية منحت العناوين صورة حوارية 
تفاعلية يف ذلك اإلسناد، كما أف التنويع يف اجملاالت االختيارية للعنواف أحدث حركة 

 قصة -ابدلوازاة مع ادلشاىد ادللخصة ذلا-تفاعلية يف ذلك الًتتيب، فكانت للعناوين 
أف العناوين أتخذ داللتها ادلرجعية من النصوص اليت »ابلرغم من . تتميز عن ادلتوف

، ابعتبار العنواف آخر ماخيتم بو ادلؤلف نصو، وأوؿ ما يبدأ بو (من داخل النص)تُعنوهنا
فيكوف العنواف بذلك خطااب واصفا وشارحا . القارئ قراءتو وتعليقاتو حوؿ الّنص

 .، ويتأكد ذلك الوصف أو خيرؽ بعد قراءة ادلنت1«لنصو
 
 

 ثالثية الطاىر وطار .3
ابلرغم من شعرية العناوين إال أف ادلكاف كاف حاضرا يف تلك االختيارات ومتكررا 

وشلا الشك فيو أف اختيار العناوين عملية ال زبلو من قصدية كيفما كاف الوضع »-أيضا-
آخر يف الرواية الثالثية وفق  ىلإ، وىذه القصدية تتنقل من عنواف 2«األجناسي للنص

البؤرة السردية اليت يركز عليها السارد من جزء جلزء، كعناصر مشهدية يُبٌت أبحدىا 

                                                           
– فوضى احلواس – ذاكرة اجلسد )حسينة فالح، اخلطاب الواصف يف ثالثية أحالـ مستغامني، - 1

، األمل للطباعة والنشر والتوزيع، منشورات سلرب ربليل اخلطاب، جامعة مولود معمري، (عابر سرير
 52 ، ص2012تيزي وزو، 

2
، 1الدار البيضاء، ط- البنية والداللة، منشورات الرابطة: عبد الفتاح احلجمري، عتبات النص- 

 19، ص1996
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يف الثالثية تستمد قوهتا من العنواف األوؿ وكذا االنتقاالت وىذه. العنواف وإليو ُتصنف
.  يف العنوانُت اآلخرين- نوعا ما– أو يتبدؿ الًتكيز عليو مشاىده ليتواصل 

ادلشهدية اليت ميزت عناوين ثالثية الروائي االنتقاالت إهنا صورة أخرى من صور 
، عنواف انتقى من عاا "الشمعة والدىاليز"الطاىر وطار، فاجلزء األوؿ منها كاف بعنواف 

، ادلكاف الذي يُفهم منو "الدىاليز"، ومن ادلكاف حيزا عميقا مظلما وىو "الشمعة"الرموز 
أنو موجود يف األماكن ادلذكورة يف الرواية كإطار لألحداث، لكن القارئ سُيدرؾ الحقا 

: تطغى فيها عناصر الشر على عناصر اخلَت»فكاف العنواف صورة . أنو ىو اآلخر رمز
ُتضيئ، لذلك فإف عنواف الرواية وحده عندما ينطوي على - رغم ذلك–ولكن الشمعة 

، فإنو يكف عن أف (الضوء والظلمة)، ومضموان (اإلفراد واجلمع)داللتُت متناقضتُت لغة 
يكوف تركيبا حياداي ويلقي بظاللو ليصف حالة ىي يف أبسط صورىا حالة تصادـ بُت 

، فيُتيح عاا الرموز بذلك 1«الوعي والالوعي، بُت الضوء والظلمة، بُت اخلَت والشر
للكاتب العديد من العناصر اليت حُيملها قضاايه، فتقوؿ برمزيتها ادلتعددة األوجو ما ال 

...  يقولو األشخاص
يف الرواية الشاعر وادلفكر االجتماعي الذي قُتل على يد " الشمعة" لقد مثلت 

رلهولُت دلا حاوؿ التعرؼ على واقعو فضوال وانتمائو ألحد اجملموعات اإلسالمية، اُختَت 
" الدىاليز"فيها وزيرا للفالحة يف العشرية السوداء، ىذه اليت ذبسدت داللتها يف لفظة 

ىذا العصر، قدر الشاعر ومعو علماء اجتماع عديدوف كما يعتقد، من خالؿ »
ورغم ما نعتقده من أنو ُمنار، بشىت أنواع . تصرحياتو يف مناسبات سلتلفة، دىليز كبَت

، فأصبح الزمن أبحداثو مشبها ابدلكاف ادلتاىة 2«ادلعرفة، فإنو مظلم، مظلم، وغامض
.   ادلرعب، فتداخلت ىذه ادلتشاهبات يف تلك الًتكيبة الرمزية لعنواف الرواية

ينبغي »يف اعتقاد اجملموعات اإلسالمية سبثلت يف فكرة أنو " الشمعة"كما أف 
اإلسالـ ىو الشمعة الوحيدة القادرة على إانرة كل الدىاليز . قياـ الدولة اإلسالمية

                                                           
 الفكر، اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف  عااسللوؼ عامر، أثر اإلرىاب يف الكتابة الروائية،- 1

 310ص، 1، ع28مج، 1999سبتمرب / واآلداب، الكويت، يوليو
 13الشمعة والدىاليز، ص- 2



 الفصل األول                   املشهد السردي يف الثالثيات الروائية

 

 

53 

داللة ادلعرفة والعلم، لكن ُغلبت الشمعة يف إانرة " الشمعة"، كما محلت 1«والسراديب
الدىاليز والسراديب ادلمتدة بعيدا يف الفوضى اليت كانت تعيشها التيارات وبقية الشعب 
يف تلك الفًتة، فتنطفئ لضعفها ووحدهتا يف ذلك ادلكاف الذي ال تُعرؼ لو هناية؛ ألف 

كما أف فكرة الشمعة والدىاليز أو األقبية ىي فكرة ...الشمعة الواحدة ال ُتضيئ الدىاليز
، 2«الالوعي الذي ال ديكن سبدينو، أنو يصطحب مشعة حُت يهبط إىل القبو»راسخة يف 

، الذي 3«العقل الباطن لإلنساف ادلسلم ادلعاصر»وىذه الفكرة عرب هبا الكاتب عن 
.  تصور الرواية انشغاالتو

، (دىليز الدىاليز): ا يفت الكاتب عنونة فصولو الثالثة الػُمشّكلة للرواية ابلتايل
كانت لفظة اُريَد هبا النهاية ادلأساوية للشاعر  (طبيب)، ولو أف (طبيب)، و(الشمعة)و

وادلفكر الفضويل يف عصره، الشاعر الذي ذبسدت مالزلو وأفعالو يف روح ذبوب األزماف، 
سيدي . ادلدفوف يف الساقية احلمراء، أو يف مكة أو يف ادلدينة»" سيدي بولزماف"إنو الويل 

، فكما 4«بولزماف خيرج من زماف لزماف، ليقود أحفاده ويهديهم، ويبشرىم، أو ينذرىم
كاف الشاعر مشعة يف وقتو، وزلط إعجاب يف تلك اجملموعة اإلسالمية، فإف سيدي 

.    (اجلزء الثاين)بولزماف حاضر روحا؛ ليكوف مشعة جديدة رُباوؿ أف ُتضئ عتمة مقاـ ما 
احلكمة من عنونة الفصوؿ ىو تكثيفها وتفسَتىا، وتفسَت »وعليو فقد كانت 

عنواهنا الرئيسي يف آف، فإذا نظران إليها من جهة الكاتب فهي ذات غاية مجالية فنية، أما 
وذلك ابلوقوؼ على أوجو . 5«من جهة القارئ فتعمل على توجيهو وزايدة يف اإليضاح

، قواتف غَت متكافئتُت من "الدىاليز"و" الشمعة"متعددة لداللة العنواف، ادلشكل من 
قد »فكاف العنواف لفظا حيث التعايش، وابلرغم من ضعف الشمعة أماـ ظلمة الدىاليز، 

                                                           
 14نفسو، ص- 1
 47غاستونباشالر، مجالية ادلكاف، ص - 2
". أتشَتة عبور" الويل الطاىر يرفع يديو ابلدعاء، تقدمي الرواية ادلعنوف ب:ينظر - 3
 176، 175، صالشمعة والدىاليز- 4
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 ومن بينها شخصية 1«تكرر كالظاىرة البارزة الدالة على معٌت أساس أراده ادلبدع 
الذي خرج من تلك الدىاليز؛ ليواصل كشف حياة أخرى يف مقاـ ال " سيدي بولزماف"

، شخصية جديدة ستكوف رئيسة يف (الرمز)وبذلك فقدت ولدت الشمعة . يف دىاليز
. أحداث اجلزء الثاين

، فأوؿ ما يتبادر إىل ذىن القارئ بعد قراءة "الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي"
إذا كانت ىذه الرواية ىي اجلزء الثاين للثالثية، فمن تراه :  األسئلة التالية،عنواف ىذا اجلزء

؟ وأي مقاـ ىذا الذي سيعود إليو؟ وىل كاف ىناؾ ما يدؿ عليو "الويل الطاىر"يكوف 
يف اجلزء السابق بعد مقتل الشاعر؟ وغَتىا من األسئلة اليت يُثَتىا العنواف من ابب ذبلية 

. النص
إىل عنواف الشخصية، " الشمعة والدىاليز"  انتقل الكاتب من العنواف الرمزي يف 

الويل الطاىر يعود "اليت يتغلب حضورىا وأولويتها يف بداية عبارة العنواف على ادلكاف فيو 
الذي طُمست " ادلقاـ"، وىذا ما يتأكد بعد التعمق يف قراءة ادلنت، "إىل مقامو الزكي

.  عودة الويل إليو لكنو مت إدخاؿ القارئ إليو عن طريق التذكر فقطفأبوابو ونوافذه، يف ـز
مث يدخلو بشكل فعلي بعد العديد من ااوالت وىذه ادلرة لَتفع يديو ابلدعاء بعدما رفع 
أعالـ االستسالـ؛ لَتفاجئو على ما حل ابدلقاـ وخارجو من فوضى عارمة يصعب أف جيد 

من " الدىاليز"ذلا حال فسراديبها ازدادت تشعبا، ومشكالهتا ازدادت عمقا وفاقت 
.      الناحية التارخيية

ا يكن ىناؾ فرؽ كبَت يف صناعة العنونة عند الطاىر وطار؛ ألنو ا يُفارؽ 
، والرمز "الشمعة" يف األجزاء الثالثة، فكاف الرمز عن طريق الوسيلة يف 2الشكل الرمزي

                                                           
1

قراءة العنواف الروائي يف ضوء –شعرية العنونة السردية وبالغات العتبة دمحم األمُت خالدي، - 
كتاب أحباث ادلؤسبر السابع للدراسات السردية، الرواية العربية يف مائة عاـ، - لسانيات اخلطاب

جامعة قناة السويس، اجلمعية ادلصرية للدراسات السردية ابالشًتاؾ مع كلية اآلداب والعلـو 
 5، ص2015،مارس، 26- 24 اإلنسانية، مصر،

 
سعيد يقطُت، انفتاح النص الروائي، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ادلغرب، : ينظر- 2
 153، ص22001ط
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يف اجلزأين الثاين " الويل الطاىر" يف ة، ورمز الشخصي"ادلقاـ"و" الدىاليز"ادلكاين يف 
.   والثالث معا

اليت " الويل الطاىر"يتصدر عنواف اجلزء الثاين من ثالثية الطاىر وطار عبارة 
إىل " يعود"كما ُتدخلو جبزئها الثاين " الشخصية وقضيتها"ُتدخل العنواف يف تصنيف 

فالعودة ليست ابدلفهـو »مسار أحداث الرواية،- نوعا ما-الفعل، الذي دييز بو القارئ 
: العادي البسيط، بل ىي عودة دينية، اترخيية، أسطورية، وإذا شئنا التدقيق أكثر، قلنا
لقد تعانقت كل ىذه الروافد لتنصهر يف بوتقة واحدة، لتشكل عودة الويل العجائبية 
السحرية، إذ إنو كلما عاد من غيبة أو رحلة إال واصطدـ اصطداما مأساواي حبقيقة 

، يف اجلزء الثالث من العنواف دالة "إىل مقامو الزكي" والعودة ،1«جديدة كانت غائبة عنو
يف " الدىاليز"داللة ىو صورة اليت ال زبتلف يف داللتها عن "ادلقاـ"على ادلكاف، و

 .الثالثية
عبارة عن رسالة لغوية تعرؼ هبويو النص، وربدد مضمونو، »يبقى العنواف 

رة 2«وذبذب القارئ إليو وتغويو بو ، أما العناوين الفصلية الواردة يف اجلزأين ا تكن ُمفسِّ
تقـو » ألهناكانت  بو،تبشكل مباشر للعنواف الرئيس لكل جزء،أو لكل فصل ُعنوف

وخداعو بدؿ أف تشكل ابلنسبة إليو [القارئ]على أالعيب فنية قد تؤدي إىل تضليلو 
 وىذا ما حُييل على أف ،3«مداخل طبيعية لفهم النص وبواابت رئيسية للدخوؿ إىل عادلو

العنواف الداخلي ا يعد رلرد تعبَت عن تلخيص حلدث ما ديكن توقع أحداثو، وال نقطة »

                                                           

" الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي"سيميائية العنونة عند الطاىر وطار، رواية - نعيمة فرطاس- 1
- دمحم خيضر- جامعة- كلية اآلداب و العلـو االجتماعية-قسم األدب العريب، (مقاؿ) أمنوذجا
 : ينظر ادلوقع التايل،اجلزائر-بسكرة

www.khayma.com/wattar/lire/chahadat/waly/fertas.doc.  17 ،11 ،2015 ،16:34  
الفكر، عاا دمحم اذلادي ادلطوي، شعرية عنواف كتاب الساؽ على الساؽ يف ما ىو الفارايؽ، - 2

 457ص، 1، ع28 مج،1999سبتمرب،/يوليوالكويت، 
عبد ادلالك أشهبوف، عتبات الكتابة يف النقد العريب احلديث، عالمات يف النقد، النادي األديب -3

 285، ص58، ج11مجـ، 2005ديسمربىػ، 1426السعودية، ذو القعدة- الثقايف، جدة

http://www.khayma.com/wattar/lire/chahadat/waly/fertas.doc
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–توجيهية يف ترتيب القضااي يف سلسلة تتابع األحداث وتواليها داخل النص، إنو 
عنواف شاعري، ال حيمل للقارئ وعود إضاءة النص، حىت وإف حصل شيء - ابألحرى 

من ذلك، فإف اإلضاءة تكوف ىشة وال تستبطن كثافة الالمقوؿ منفتحة آبفاقها على 
، وىذه خاصية ديتاز هبا العنواف الشاعري الذي يصعب تصنيفو يف 1«الالمتوقع

.  االختيارات السابقة من انحية سبييز العناصر السردية اليت يقصدىا فيو ابلضبط
برقاب بعضها؛ ألف " متصلة"ادلشهدية يف عناوين ثالثية وطار االنتقاالت كانت 

عنواف اجلزء الثاين توّلد من مشاىد اجلزء األوؿ، وعنواف اجلزء الثالث كاف تكملة للجزء 
فكاف ىناؾ ربوؿ يف الداللة من . الثاين، فكل جزء يلد فكرة وعنواف اجلزء الذي يليو

الرمز الوسيلة إىل الرمز الشخصيةيف العنواف، وكذا يف األلفاظ ادلكانية بُت األجزاء اليت 
، ومنو ديكن سبييز العنصر الذي اصلذب إليو الكاتب (ادلقاـ/الدىليز)محلت داللة العصر

يف صناعة عناوين ثالثيتو وىو اىتمامو ابلشخصية وكذا ادلكاف، وىي ظاىرة تكرارية يف 
.  عناوينو

، فقد أعطيا (يف اجلزء الثالث)" يرفع"، و(يف اجلزء الثاين)" يعود"وأما الفعالف 
كما أف .  تعاقيبالعنواف حركة زمنية لفعل ىذا الويل وحضوره يف كال العملُت بشكل

الكاتب حاوؿ تقدمي شرح لكل جزء يف تقدديو دوف  أف ينسى التعليق على اجلزء 
.   السابق

من عنصر ادلشهدية يف الثالثيات عند كل روائي يف التنقل االنتقاالت كاف وجو 
، التنقل الذي يُتيح للكاتب رلموعة من االختيارات من ابب سردي آلخر يف كل جزء

للقارئ، كما أف النص اجلديد جديد يف األحداث بو جزأه اجلديد التنويع كطرح يُقدـ 
والشخصيات غالبا يتطلب عتبة بلوف خيتلف من جزء جلزء، وتلك العتبة تتبجس من 

لعنوانية اليت تتكرر فيها وذلك ما تكشفو صياغة العنواف أو ترحل عنها اتإحدى االختيارا
إىل اختيار آخر أو سبكث فيو لكن الصياغة تتقنع ابلرمز ليواصل الكاتب قصة ذلك 

                                                           
1

 يف الرواية العربية، رواايت إدوار اخلراط منوذجا، الدار عبد ادللك أشهبوف، احلساسية اجلديدة- 
، 1لبناف، دار األماف، الرابط، منشورات االختالؼ، اجلزائر، ط-العربية للعلـو انشروف، بَتوت

 88، صـ2010ىػ، 1431
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االختيار، وىذا ما دينح عناوين األجزاء يف كل ثالثية صفة االتصاؿ من انحية االختيار 
.  لوأو االنفصاؿ الذي تتأسس فيو الداللة على ادلشهد ادلرافق

 
لثالثيات اعناوين يف  القراءة العمودية  . ب

ديكن الوقوؼ على معطيات ىذه القراءة من خالؿ اجلدوؿ التايل الذي يلخص 
: ما سبق

 
 (القراءة األفقية والعمودية )جدوؿ القراءة ادلشهدية لعناوين الثالثيات_
 

 األفقية زلددة دلرتكزات كل روائي يف صناعة العنواف، والكاشفة ةكانت القراء
 أىم عنصر سردي انتقل منو الكاتب ليعود إليو يف جزء مواؿ، وكذا الوقوؼ فأيضا ع

على صيغة العنواف ادلختلفة عن إذا ما ربوؿ إليها الكاتب يف جزء ما، ابلرغم من أف 
بعض األلفاظ كانت رمزية أكثر منها تقريرية واقعية، وغَت مطابقة دلفهومها السردي 

.  بشكل كبَت كاألماكن واألشخاص مثال
 أف ة فيظهر من خالؿ النماذج القراءة العمودية ادلختارة لدراسة صنع العنوف

تسمية اجلزء األوؿ ابدلكاف، الذي يُعد إطارا ديكن من خاللو تنشيط يف الروائيُت انطلقوا 
كصورة، وبشكل " الدار الكبَتة"حركة العناصر األخرى، فقد كاف واردا بشكل مفرد كػ

ولعل تقدمي ادلكاف عرب »، "الشمعة والدىاليز"و" ذاكرة اجلسد"مركب مسند إىل رمز كػ

الروائيون 
 

 
القراءة  األفقية للحركة املشهدية للعنوان 

التصنيفات 

 القراءة العمودية

 اجلزء الثالثاجلزء الثاين اجلزء األول 
 مكاين رمزي كاين مالنَّول احلريق الدار الكبرية دمحم ديب 

أحالم مستغامني 
 

  مكاين شخصيشاعري مكاين رمزي  عابر سريرفوضى احلواس ذاكرة اجلسد 

الطاىر وطار 
 
 

الويل الطاىر يعود إىل الشمعة والدىاليز 
مقامو الزكي 

الويل الطاىر يرفع يديو 
ابلدعاء 

 شخصي شخصي مكاينرمزي مكاين 
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صورة ضبابية أو ادلبالغة يف تصوير األشياء واإلكثار من تفاصيل األمكنة، إمنا يف الواقع 
وىذا ما تكشف عنو تلك 1«ادلتغَت/ يدؿ على موقف زلدد ذباه ىذا العاا الغامض

. االختيارات يف الصياغة الشاعرية ادلنفتحة على اإلحياء
ربدد عليها بشكل عاـ تفكأف العنواف األوؿ يف الثالثيات كاف اخلريطة اليت س

نطالقا من ذلك ادلكاف وبكل ما حيملو من دالالت اربركات الشخصيات ومصائرىا 
.  ستتكرر يف مواطن سلتلفة من خريطتو الكبَتة وادلتمثلة يف كامل األجزاء

كما أف العنواف األوؿ يف الثالثية يكشف عن مركز الثقل يف الثالثية، وىو 
قد يلعب »وىذا ما أحدثو ادلكاف الذي - غالبا–صورة شلتدة القوة يف ابقي األجزاء 

 دلا يكثر التحاور معو وعرض اترخيو إىل درجة اإلحساس أبنسنتو ، 2«دور الشخصية
يستحوذ على » وأنو أخذ الدور األكرب من انحية الوصف والسرد واحلوار عنو، فػ

" ذاكرة اجلسد"، إىل جانب الشخصيات الرئيسة، وىذا ماحدث يف 3«بطولة النص
. مع قسنطينة واجلسور، وكذا يف الدار الكبَتة كصورة سلتلفة ذلا يف اجلزأين الالحقُت

فقد كاف مغلقا ُمشاهبا للقضااي اليت عرضها " الشمعة والدىاليز"وأما ادلكاف يف 
الكاتب رفقة الطرح الزمٍت والفكري السراييل ادلشابو يف غموضو اللتواءات تلك 

.. ديباالسر
يدخل التحوؿ عنواف األجزاء الثانية، فإذا كاف االرتكاز على ادلكاف بشكل 
صريح، سيتحوؿ عنو قليال ابألحداث يف موضع آخر مع شخصيات ستقدـ نفسها 

للسرد حديثا، مع أف ادلكاف يبقى اإلطار ادلتجدد بصوره يف ذلك اجلزء، فإف غاب يف 
ا فضاء متنوعا يف الزمن احلاضر للشخصيات تين كافتالل" واحلريق" فوضى احلواس"رواييت 

الرئيسة من انحية أثره يف ربوؿ األحداث، واحتالؿ الرمز أو الصيغة الشاعرية بديال لو 
مقروء : النص مستوايف » بشكل مؤقت يف ىذا اجلزء،  مع أف العنواف نص مصغر، و

                                                           
 ، ادلعرفة، سورايخالد حسُت، ادلكاف واسًتاتيجية الوصف يف النص الروائي، - 1

 223،224ص،437،ع2000رايفرب
 233،ص473، ع 2003 فرباير،عوض سعود عوض، ادلكاف يف الرواية العربية، ادلعرفة،سوراي - 2
 227نفسو، ص - 3
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الويل الطاىر " فإنو كاف صرحيا يف ،1«وحيثما كانت الشعرية كانت ادلشهودية. ومشهود
.   ، ابلرغم من تصدر الشخصية الرمز العنواف"يعود إىل مقامو الزكي

ادلشهدية اليت مت فيها االنتقاؿ من األماكن بشكل لالنتقاالت ىذا وجو ابرز 
مصرح بو إىل عناوين انزاحت عنو قليال لتخلي الفرصة لعناصر سردية ُأخرى، احلركة اليت 
تصنعها الشخصيات و االنفعاالت يف النص وبعد النص، وىذه البعدية تبقى راسخة يف 

 لعنواف اجلزء ادلوايل، فادلشهد السابق من ةذىن ادلتلقي الذي سيصنع هبا صورة جديد
اجلزء األوؿ حُيلل بو عنواف اجلزء الثاين وادلشهد ادلعدؿ الذي يتشكل لديو بعد قراءة 
الرواية يتواصل بو مع اجلزء ادلوايل، بعد أف اجتاز الصورة وإيقاعات اللغة يف صناعة 

 كلما تردد عنواف منها، ولو أف عناوين الثالثية مًتابطة فيما االعناوين، إىل احلركة اليت ربي
.  بينها، إذا اُستدعي واحد حضرت كلها صياغة ومشهدا

حلضوره بقوة يف األجزاء األخَتة يف عناوين الثالثيات؛ معلنا بقاءه " ادلكاف"يعود 
وبقاء األحداث على حاذلا وضعف الشخصيات أمامها أو زبليها عنها من جهة كػ 

، أو الرحيل عنها وتفرؽ الشخصيات اليت "الويل الطاىر يرفع يديو ابلدعاء"و" النوؿ"
اجتمعت فيو من جهة أخرى، ليبقى ادلكاف مسرحا حيكي عن أشخاص كانوا فيو مث 

. تشتتوا وبقي صامدا يف استعداد لرواية اتريخ آخر
 سبيزت العناوين ادلكانية للثالثيات خباصية االنغالؽ، وعدـ وجود األلفة يف 

ر د، النا2«اذلٍتءوجودىا ىو الوجود . كل مناطق األلفة موسومة ابجلاذبية»معظمها، فػ
الضيقة " الدار الكبَتة" ادلتمثلة يف تراكيب أجزاء الثالثيات، ةالوجود يف ادلشاىد العنواين

دمار "احلريق"ادلخيفة، "الشمعة والدىاليز"ادلكاف ادلفقود، "ذاكرة اجلسد"سيكولوجيا، 
ادلقاـ العدـ، "الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي"الالمكاف، "فوضى احلواس"وبطالة،  

 .  شبح ادلكاف"عابر سرير"

                                                           
مجالية التشكيل الفٍت يف رسائل النور،دار النيل للطباعة والنشر، القاىرة، مصر، ، سليماف عشرايت-1
 17ـ،ص2005/ىػ 1426، 1ط
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: تـمهيد

لكل ثالثية ميزاهتا اػباصة، كقد تتباين اؼبيزات من جزء آلخر، كذلكعلى أصعدة 
فالكاتب حُت يتخذ طريقة ». متنوعة تكشف عن العوامل اعبوانية اليت ُتضاء بفعل الكتابة

كتابة الركائية، فإنو ال يفعل ذلك بناء على اختيار عفوم يتم دبقتضاه اؿأك أسلواب ما يف 
التمييز بُت التقنيات تبعا لبساطة بعضها أك تعقيد بعضها اآلخر، أكأف بعضها وبقق 

إف فبارسة أسلوب ما يف الكتابة تعبَت . صبالية من نوع كبعضها اآلخر يقدـ صبالية ـُبالفة
، كابلتقنيات يتحدد الشكل الركائي، فإذا كانت 1«عن رؤية صبالية كفكرية كاجتماعية معا

بساطة بعضها أك تعقيده تعود إىل إدراؾ الكاتب ؼبعطيات عملو كاملة، فهل يبكن أف 
تكوف فكرة الشكل الثالثي للركاية إدراكا اتما منذ بداية اعبملة األكىل يف اعبزء األكؿ أك 

قبلها بكثَت؟ 
إف عملية البحث عن قرينة دالة على الشكل الثالثي الركائي بدءا من اعبزء األكؿ 

. قد ال تتحدد سباما للقارئ، فقد يقرأ لكنو ال يُدرؾ سباما أبنو اعبزء األكؿ من ثالثية
النهاية اليت قد زبرؽ أفقو دبأساة أك . سباـ اعبزء من البداية إىل النهايةإىل كيعود ذلك 

 للركاية ايترضي توقعاتو حبتف أحدىم أك مشهد سار، فإذا كقع كظبع أبف ىناؾ جزءا اثف
ستتهاطل يف ذاكرتو أقول اؼبشاىد أتثَتا عن الركاية السابقة، كما أنو سيتذكر كجوىا 

متوقعا مشاىد جديدة يف اعبزء اعبديد دبجموعة من ... ألفها يف رحلتو القرائية لصفحاهتا
... األسئلة اليت سيجد إجاابت عنها كأخرل ُيصدـ بعدمها يف الركاية الثانية

                                                           
 94سعيد يقطُت، قضااي الركاية العربية، ص- 1
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، كىكذا دكاليك فاألسئلة تتسع 1«إاثرة للسؤاؿ ال تقديبا لألجوبة»كتبقى القراءة 
لقراءة كقد يتوقع القارئ أحداث اعبزء الثالث فيبدأ حبساب التوقعات اليت قبح يف اب

للمؤلف » إهبادىا كىو يقرأ  كما أنو سيبٍت اعبزء  الرابع الذم ال يوجد أيضا ماداـ شريكا
، كعليو سيتم 2«يف تشكيل اؼبعٌت كىو شريك مشركع؛ ألف النص مل ُيكتب إال من أجلو

متابعة اؼبيزات اليت يبتاز هبا كل جزء يف الثالثية من حيث اؼبكوانت كالعناصر السردية 
ابعتبارىا نوافذ سُبكن القارئ من مشاىدة بعض الصور اليت سُتمشَهد يف اعبزء اؼبوايل أك 

. الذم يليو
 

  (Displayingnovel)روايةالَعْرض .1

 تعريفها . أ

يبكن أف يُطلق على اعبزء األكؿ من الثالثية ؾبموعة كبَتة من اؼبصطلحات 
 التمهيد أك االنطالؽ أك األكىل أك الركاية األـ أك ركاية :ابلعودة إىل كظيفتها مثل ركاية
فمن خالؽبا يبكن للقارئ أف يتوقع ما سُيفّصل فيو يف ... النوافذ أك الركاية االستشرافية

اعبزأين الالحقُت من الثالثية، فهي اعبزء األكؿ الذم تبدأ بو حياة الكائنات الورقية 
فهي طفولة العمل، كاعبزء الثاين شبابو، ...إبداعيا، كما يبكن أف تكوف ركاية العرض

كقد ال تصل الشخوص اؼبستهدفة إىل ُعمر الشيخوخة يف اعبزء . كالثالث شيخوختو
األخَت يف ثالثيات، كما أهنا قد سبوت حقا يف ثالثيات أخرل منذ اعبزء األكؿ لتُبعث 

                                                           
، 1997مصر، - القاىرةفُت، صباليات التلقي يف الركاية العربية اؼبعاصرة، فصوؿ،عاسإبراىيم اؿ- 1

 98، ص1، ج3، ع16مج
، 1، ج1، ع5مج، 1984 ؾبلة فصوؿ،  نظرية التأثَت كاالتصاؿ،نبيلة إبراىيم، القارئ يف النص،- 2
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شخصيات أخرل كتواصل مشوار القضية، كلكن اؼبقصود ابلشيخوخة شيخوخة 
 .، أم شخصية النص الركائي يف حد ذاتواألحداث كاألمكنة اليت كثر السرد فيها كحوؽبا

فركاية العرض ىي عرض ؼبتاع الركائي، اؼبتاع الذم يتجسد يف ثقافة الكاتب 
، ىذا من جهة كمن جهة أخرل يعيش القارئ يف أزمنة ...كتوجهاتو كأسلوبو السردم

 من اختيار الكاتب، سيتعرؼ عليها ابىتماـ، كما أهنا عرض صياتكأمكنة كمع شخ
ؼبتاع غَت مكتمل إذا نُظر إليها بشكل أكسع على أهنا اعبزء األكؿ يف الثالثية، أما أهنا 

جزء منفرد كمنفصل فتمثل كحدة متكاملة من انحية البناء كاغببكة، ككذا مصَت 
.  الشخصيات فيها

فاعبزء األكؿ يف الثالثية ىو رأس اػبيط الذم بو سبتد األحداث، كيتعرؼ من 
: خاللو القارئ على ؾبموعة كبَتة من العوامل مثل

 
،حبيث يتعرؼ القارئ على العصر 1«شكالنرئيساف لوجود اؼبادة»الزمن كاؼبكاف

الذم تسَت فيو األحداث، كأىم ما يبيزه كعصر، من خالؿ اختيار الكاتب لو كفًتة 
، فلكل منهما صوره اػباصة يف ينفإذا كاف الزمن كاؼبكاف شكل، حباجة إىل تصوير

 .األجزاء
 

 الزمن . ب
يف الفًتة االستعمارية، كربديدا قبل بداية اغبرب " الدار الكبَتة"جرت أحداث 

كىذاف رجالف من الفرنسيُت يتكلماف »يف آخرىا، العاؼبية الثانية أبشهر إىل أف اندلعت 
 : قرب عمر

 . إذف لقد غرركا بنا، ىؤالء اػبنازير -

                                                           

، دار الطليعة، بَتكت (تر)يودين، اؼبوسوعة الفلسفية، . ركزنتاؿ كب. ـ- 1 ،  5لبناف،ط- ظبَت كـر
  235، ص1985كانوف الثاين يناير، 
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لقد قالوا . قلت دائما إهنم كانوا يكذبوف حُت وبلفوف أف اغبرب لن تقـو -
 .إهنم قد انتهوا إىل اتفاؽ يف ميونيخ

إف اغبرب يف ظهران . هبب أف نعرؼ اآلف كيف نتخلص من الورطة -
فليس ابلضركرة أف يتحدد اإلطار الزمٍت .، كاف ىذا مشهدا حواراي من آخر الركاية1«اآلف

كما يبكن .ألحداث الركاية بشكل ابرزمنذ البداية فقد يظهر ذلك يف الوسط أكيف النهاية
الفصل )للقارئ أف يتعرؼ على زمن كتابة الركاية كعلى الفًتات اليت ستسرد منذ البداية 

ردبا »ألحالـ مستغامبي يف اؼبشهد السردم التايل" ذاكرة اعبسد"، كمثاؿ ذلكركاية (األكؿ
يكوف .. أحب دائما أف ترتبط األشياء اؽبامة يف حياٌب بتاريخ ما.غدا أبدأ الكتابة حقان 

.  غمزةلذاكرة أخرل
أغرتٍت ىذه الفكرة من جديد، كأان أستمع إىل األخبار ىذا اؼبساء كأكتشف، أان 

فهل يبكن يل أال أختار .. الذم فقدت عالقاٌب ابلزمن، أف غدا سيكوف أكَّؿ نوفمرب
اترىبان كهذا، ألبدأ بو ىذا الكتاب؟  

 سنة على انطالؽ الرصاصة األكىل غبرب التحرير، 34غدا ستكوف قد مرت 
كيكوف قد مر على كجودم ىنا ثالثة أسابيع، كمثل ذلك من الزمن على سقوط آخر 

.. دفعة من الشهداء
، فاؼبالحظ 2«كاف أحدىم ذلك الذم حضرت ألشيعو بنفسي كأدفنو ىنا

فتنقسم األحداث قّصا . أانلكاتبة هتتم بتأريخ األحداث كإعطائها مصداقية الوجود فعال
 كفًتة الثورة 1945سبثلو أحداث الثامن مام- يف الركاية–إىل ثالث فًتات،فاؼباضي البعيد

أحالـ، كالزمن اغباضر يكوف / التحريرية،كاؼباضي القريب لقاء خالد بن طوابؿ حبياة
.  كىو الزمن الذم سبت فيو الكتابة. إعالان عن دخوؿ اعبزائر العشرية السوداء

                                                           
 111الدار الكبَتة، ص- 1
 23،24ذاكرة اعبسد، ص - 2
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للطاىر كطار فمن خالؿ اغبدث يُدرؾ القارئ " الشمعة كالدىاليز"أما يف ركاية 
عصر الركاية، تبدأ األحداث ليال كأما الفًتة اليت جرت فيها األحداث فتظهر من خالؿ 

ساحة أكؿ مام، اليت أطلقوا عليها اسم ساحة الدعوة، آالفا »: العديد من اؼبشاىد مثل
مؤلفة، يرتدكف قمصاان بيضاء، كيضعوف على رؤكسهم قلنسوات بيضاء متساكية 

 كانت إفاألحجاـ، مثلما ىم متساكك السن كالقامات، كاللحى اؼبتدلية، ال يدرم اؼبرء 
اصطناعية أـ طبيعية، يتشبثوف دبوقعهم أماـ الغزك اؼبتتايل لقوات الشرطة اليت تقذفهم 

.  كاؼبوج يتقدموف. بقنابل الغاز اؼبسيل للدموع
يتقدموف ٍب يعودكف ابلسرعة نفسها إىل الوراء، بينما أصواهتم تتعاىل يف نربة 

، ىذا 1«عليها كبيا كعليها مبوت كعليها نلقى هللا. كاحدة، ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا
.  ربديد للقضية فيتحدد زمنها دكف أف ُيصرّح بو رظبيا كتأريخ

كقد تكوف ىناؾ طريقة أخرل يعتمدىا الكاتب يف التصريح ابلفًتة ، كذلك يف 
 اليت خلقت 92كقائع الشمعة كالدىاليز، ذبرم قبل انتخاابت »تقديبو للركاية مثال، بقولو 

ظركفا أخرل ال تعٍت الركاية يف ىدفها الذم ىو التعرؼ على أسباابألزمة كليس على 
الء األنبية مربديد كإؾ،فيتم االستغناء عن التاريخ 2«كقائعها كإف كنت كظفت بعضها

.  لألحداث يف الركاية تدرهبيا
فقد يكوف مهما أف تتحدد فصوؿ السنة إىل جانب العصر كذلك من خالؿ 

تصوير تلك األحاسيس اؼبصاحبة للفصوؿ كاإلحساس ابلربكدة أك اغبرارة أك االعتداؿ، 
كما أف القارئ سيتنقل مع الشخصيات من فصل إىل آخر بشكل متسلسل، فيعرؼ 

ُعمر القصة كاغبكاية معا، كأف يعرؼ الفصل الذم بدأت بو كالفصل الذم انتهت فيو 
األحداث، فيستطيع أف وبدد األشهر اغباظبة يف حياة الشخصية، كاألعواـ السعيدة 

                                                           

1
  21، 20الشمعة كالدىاليز، ص- 
، تقدمي الركاية نفسو- 2
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كبذلك يستطيع أف وبسب الفرؽ بُت األجزاء يف الثالثية، كما يتعرؼ .كاغبزينة كذلك
. للقارئ (التمهيدم)على عمر الشخصية الرئيسة كماضيها، كىذا ما يوفره اعبزء األكؿ 

يف فصل الشتاء كانتهت يف فصل اػبريف، " الدار الكبَتة"بدأت أحداث ركاية 
فمحمد ديب حريص على كصف الطبيعة من حوؿ الشخصيات كدمج الطقس يف 

، فصارت اغباالت اعبوية سبهيدات للكثَت من  األحداث، بتحديد الفصل كأحياان اليـو
ككصل الربيع ببطء، فأطلع أكىل األكراؽ النحيلة الراعشة يف »اؼبشاىد السردية أك اغبوارية

كإىل دار سبيطار نفسها . شجرة الكرمة اليت كانت أغصاهنا اؼبتشابكة تكلل فناء البيت
تسللت عذكبة حادة خفية بُت اعبدراف القديبة الرمادية، كمضت تعتصم بقلوب 

كانت أكؿ األمر . كلكنو الربيع. إانلناس يف دار سبيطار مل يدركوا حقيقتها فورا. السكاف
كجاء شهر آب ببياضو اػبانق . شيئا يسَتا، ٍب تعاظمت حىت لكأهنا مقدار رائع من اػببز

، فعذكبة اعبو زبفف اعبوع 1«...إف عمر اآلف يف إجازة الصيف. فحل ؿبل أضواء الربيع
كالضيق، فلردبا عادلت الشبع،  كىناؾ تكمن أنبية حاالت الطقس كتصَت ىي كالزمن 

.  عاملُت ؿبسوسُت، يتغلباف على ضيق اؼبكاف أك فراغو
فبدأت يف فصل اػبريف كتابة كانتهت يف فصل اػبريف " ذاكرة اعبسد"كأما 

ف إ إىل اعبزائر، كىذا ال يعٍت أف أحداث الركاية جرت يف مدة سنة،حبيث مء خالددبج
العالقة بُت خالد كحياة من بدايتها إىل أف حضر عرسها ذباكزت السنة بدأت يف ربيع 

أما حكاية ...، كبعد ذلك بست سنواتراح خالد يكتب1982، كانتهت يف صيف1981
. توإىل كهوؿالشخصيتُت الركاية فتبدأ من طفولة 

مل يواللكاتب اىتماما بتحديد الفصوؿ يف السنة "الشمعة كالدىاليز"كركاية 
كربطها ابألحداث أك ابغبالة النفسية للشخوص، أك ابألسابيع اليت جرت فيها 
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األحداث، بقدر ما َأْكىل اىتمامو ابألحداث اؼبعركضة كمن خالؽبا يتمكن القارئ من 
.  (..صباحا كمساء)اكتفى بتحديد فًتات النهار بعدما إدراؾ الفًتة اؼبقصودة،

اؼبالحظ أف زمن الركاية العرض أكسع من انحية التصوير يف ذاكرة اعبسد 
كالشمعة كالدىاليز، فكال الكاتبُت عاد بذاكرة شخصياتو الرئيسة إىل مرحلة الطفولة 

سردنة "إىل جانب ... ا، كاليتم كالطالؽ كحناف األــرة يف حياتوثلذكر بعض اؼبواقف اؼبؤ
. أم اإلخبار عن أحوالو" العصر

كأما الدار الكبَتة فُجّل ما ُعرض فيها فقد كاف من الفًتة ذاهتا؛ ألف تقنية 
كاغباضر ال يُقصد بو اآلنية ىنا كإمبا . االسًتجاع قليلة جدا إذا ما قورنت ابلزمن اغباضر

التصوير للفًتة اليت تعيش فيها، علما أف الراكم عليم يسرد األحداث على أهنا ماضية 
. بفعل الركاية

 
 املكان . ج

 صوره ىو اآلخر بُت األماكن  اؼبسكونة يف الزمن اغباضر كبُت النفسية تتتعدد
فتًتدد زكاايىا يف الذاكرة من . اليت تسكن الالكعي كقد سكنتها الشخصية يف اؼباضي

- الشخصية بُت مكانُت–حُت آلخر إذا كاف اؼبكاف يف اغباضر ىبتلف عنو يف اؼباضي 
كقد يطغى اؼبكاف القدمي ليكشف عن تفاصيل اغبياة فيو فيكوف ىو اغباضر كاؼباضي، 

اليت تقدـ كيظهر ىذا النوع من خالؿ ركاية الراكم العليم يف الركاايت الواقعية أك التارىبية 
 .مثال (ىو)بصيغة الغائب 

كغالبا ما يكوف اؼبكاف يف ركاية العرض مرجعيا من ابب عودة الكاتب إليو يف 
اعبزء الثاين أك الثالث من الثالثية، كما أنو اغبياة كالطمأنينة اليت ال سُبنح يف كل األماكن 
، ابلرغم فبا وبل بو من أحداث تعكر الصفو من فًتة  اليت تراتدىا الشخصية خالؿ اليـو

ىو كوننا األكؿ، كوف حقيقي »فالبيت . أخرل، ىذا ما يقف عليو قارئ الثالثيةإىل 
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من خالؿ ذلك (1)«كإذا طالعنا أبلفة فسيبدك أأبس بيت صبيال. بكل ما للكلمة من معٌت
بغ بو الكاتب تلك األحداث اؼباضية اليت وبن إىل عمرىا كاحمليطُت هبا صاغبنُت الذم م

 ..يف غبظة عيشها مسًتجعة

 
يُقصد بو البيت أك الوطن أك أم فضاء تعيش فيو الشخصية : املكان القار

الرئيسة فًتة طويلة من العمر، فيكوف كعاء للعديد من األحداث يف ركاية العرض، كما 
، اسًتجاعا أك مواصلة لعمر جديد (2)كاؼبصَتالتحوالت تتم العودة إليو يف ركاييتسوؼ 

موجها . ية لو أك البعيدة عنوذفيو، كما أنو اؼبسرح الذم يُغطي كل األماكن احملا
األحداث يف كامل الثالثية، كما خرج عنو سيكوف من ابب اعبولة أك اػبركج اؼبؤقت 

... للكشف عن بعض مظاىر اغبياة ىنا أكىناؾ
ففي اعبزء األكؿ من الثالثيات كانت ىناؾ منازؿ تردد حضورىا كتواصل يف 

أجزاء الثالثية الواحدة، كىناؾ أماكن قارةتشرع أبواهبا كنوافذىا لألحداث يف جزء كاحد 
. فقطمن الثالثية ٍب تنغلق لتغيب يف اعبزأين اآلخرين

الدار الكبَتة دار عاشت حضورا كبَتا يف األجزاء الثالثة معا، /  فدار سبيطار
ففي اعبزء األكؿ كانت ىي اؼبنزؿ القار الذم يكتسح زكااي الركاية مقارنة ابلشارع أك 

 . الداركىي أماكن كاف يراتدىا ُعمر حينما ىبرج من...ساحة البلدية أك اؼبدرسة
يف كل فصوؿ .... كانت اؼبكاف الذم تثبتت فيو الكامَتا لتصور زكاايه كجدرانو

 تلك عانتهاالسنة، كتسًتسل يف عرض مشاىد اعبوع كالصرب عليو كالتوتر كالقسوة اليت 
عمر قد »يف فًتة االستيطاف الفرنسي، كنظرا لضيق حجراتو ككثرة سكانتو، كاف ...األسر

                                                           

لبناف، - غاستونباشالر، صبالية اؼبكاف، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، بَتكت- 1
 36، ص1984-ىػ 2،1404ط
 اعبزء الثالث كاألخَت ، كسيتم "اؼبصَت" اعبزء الثاين من الثالثية، كركاية "العرض"اؼبقصود بركاية - 2

 . العرضةركامتقدمي التعريف هبما بعد 
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كت الكثَت من األسر الفقَتة آ، ىذه الداراليت 1«انتهى إىل تشبيو بيت سبيطار بسجن
كل . تعيش حياة طائشة عمياء، حياة يهزىا اغبنق كالغضب كاػبوؼ يف كل غبظة»اليت 

ككاف أىل الدار وبتملوف ما . كلمة تقاؿ يف ىذه الدار فهي شتيمة أك نداء أك اعًتاؼ
إف اغبجارة يف ىذه الدار تعيش أكثر من . وبدث فيها من اضطراابت يف مذلة

 صمتا الغَت، شاىدة على حياة يبلؤىا اػبوؼ كالًتدد، ِكربىا يسع مباذج 2«القلوب
.  متشاهبة كمتناقضة على أصعدة متعددة

فكانت دار السبيطار ىي اؼبسرح الواسع الذم حول أكثر من ثالثة أرابع 
بيت كبَت »فهي اؼبكاف الذم يغضب فيو عمر كإليو يعود إذا خاؼ . األحداث يف الركاية

كاجهةليس فيها شيء من . عتيق، موقوؼ على سكاف نبهم األكرب اختصار النفقات
التناسق، تطل على الشارع الضيق الصغَت، كبعد الواجهة ركاؽ اؼبدخل كىو ركاؽ عريض 

 (...)مظلم، أخفض من الشارع، كىو ينعطف حىت وبجب النساء عن أبصار اؼبارة 
إف دار . كانت عيٍت كأكالدىا يسكنوف بعضهم فوؽ بعض، كسائر الناس ىنا

ككانت يف . كقد انتقلت األسرة من بيت إىل بيت عدة مرات. سبيطارمألل كخلية كبل
، فمحمد ديب وباكؿ دكما 3«كل مرة تقع على مسكن كهذا اؼبسكن ذم حجرة كاحدة

ثو موازاي لوصف األماكن كاألجواء اليت تغمر اأف هبعل من كصفو للزمن أبحد
فكانت الدار الكبَتة األـ اغباضنة للكثَت من كقائع العديد .ساكنتهاكتكشف عن توترىم

صورة ملخصة ؼبا وبدث الثالثية من الشخصيات اليت تسكنها على مر الثالثية، فكانت
. للمجتمع يف كثَت من أكباء الوطن يف تلك الفًتة

                                                           
 72الدار الكبَتة، ص- 1
 73نفسو، ص- 2
 48، صنفسو- 3
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فقد َقّسم فيها الزمن اؼبكاف إىل مكانُت، حبيث " ذاكرة اعبسد"كأما يف ركاية 
كانت قسنطينة ىي اؼباضي البعيد كاغباضر أيضا،تضمنت أرض الثورة كاؼبسكن كالسجن 

» عن طريق االسًتجاع،ككما يقوؿ غاستونباشالر...كاعبسور كالطفولة كعالقات الناس
البيت حقا خالؿ ظباتو الوضعية كال من خالؿ األكقات اليت نتبُت " نعيش"إننا ال نعود 
، كىذا ما حدث ػبالد (1)«إف ماضينا كامال أيٌب ليسكن البيت اعبديد. فيها منافعو

كما . أينما حل تذكر شيئا ما من ماضيو الفسيح كقاسو على اعبديد اؼبختلف يف حاضره
. أف نوافذ اغبنُت قلما تنغلق لتنفتح على كجوه أخرل

سبتد أمامي غاابت الغار كالبلوط، كتزحف » فيصبح اؼبكاف زمنا حبضوره الدائم، 
كبوم قسنطينة ملتحفة مالءهتا القديبة، ككل تلك األدغاؿ كاعبركؼ كاؼبمرات السرية اليت 

كنت يوما أعرفها كاليت كانت ربيط هبذه اؼبدينة كحزاـ أماف، فتوصلك مسالكها 
اؼبتشعبة، كغاابهتا الكثيفة، إىل القواعد السرية للمجاىدين ككأهناتشرح لك شجرة بعد 

إف كل الطرؽ يف ىذه اؼبدينة العربية العريقة، تؤدم إىل . شجرة، كمغارة بعد أخرل
، 2«كإف كل الغاابت كالصخور ىنا قد سبقتك يف االلبراط يف صفوؼ الثورة. الصمود

. رَسم اؼبشهد السردم منظرا طبيعيا صبيال عن قسنطينة بوجهها النبيل كاترىبها اجمليد
أصبحت أرباشى طرح ىذه »كما أتخذ ملمحا آخر َلمَّا يصبح اؼبكاف كطنا

الوطن الذم . األسئلة، منذ اليـو الذم أكصلتٍت أجوبيت إىل صبع حقائيب كمغادرة الوطن
أصبح سجنا العنواف معركفا لزنزانتو؛ ال اسم رظبيا لسجنو، كال هتمة كاضحة ؼبساجينو، 
كالذم أصبحت أقاد إليو فجرا، معصوب العينُت ؿباطا دبجهولُت، يقودانٍت إىل كجهة 

                                                           
  37صبالية اؼبكاف، ص - 1
 25ذاكرة اعبسد، ص- 2
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ق  ىذت، كاف1«شرؼ ليس يف متناكؿ حىت كبار اجملرمُت عندان. ؾبهولة أيضا
.  صورا عن اؼبكاف يف ذاكرة اعبسداألحداث

كأما عن اؼبكاف ىنالك يف فرنسا حيث يقيم خالد فقد كاف اؼباضي القريب 
تعيش يف بلد وبًـت »...كاغباضر أيضا ، الذم تضمن اؼبسكن كاؼبعِرض كهنر السُت كالفن

.. فأيهما زبتار. كتنتمي لوطن، وبًـت جراحك كيرفضك أنت. موىبتك كيرفض جركحك
كأنت الذاكرة اؼبعطوبة اليت ليسهذا اعبسد اؼبعطوب .. كأنت الرجل كاعبرح يف آف كاحد

، فرنسا اليت شعر فيها خالد ابألماف كالطمأنينة، كابلبعد عن األضرار 2«سول كاجهة ؽبا؟
فما عاد منتميا ؼبا هبرحو ... اليت تسببها لو بعض مظاىر اؼبعامالت اإلدارية كالسياسية

لقد اخًتت ىذه الشقة الشاىقة، ألف الضوء يؤثثها كىو كل ما يلـز »كىو الفناف 
، شقة 3«للرساـ، فاللوحة مساحةال تؤثث ابلفوضى كإمبا ابلضوء كلعبة الظل كاأللواف

! مطلة على جسر مَتابو، مطلة على التاريخ اعبزائرم أيضا
فكانت الدار اليت نشأ فيها خالد الرحم اليت مل ىبرج منها بعد، منها انطلق كإليها 

عاد بعد أعواـ من التنظيم الداخلي ألفكاره، عاد لُيصدـ ابؼبكاف أكثر فأكثر، فلوال 
فجائع اؼبكاف ما ترؾ بيتو كىاجر، فاؼبالحظ عن اؼبشاىد اليت تصور اؼبكاف يف الركاية 

كىي عواطف تنتاب الشخص يف " ذباذب الضدين"كتعليق خالد عليها وبيل إىل فكرة 
البيت ، الذم كلدت فيو كتربيت، كالذم على »الوقت نفسو كالشعور ابغبب كالكره مثال

كأايـ .. جدرانو كأدراجو كنوافذه كغرفو كفبراتو، كثَت من ذكرايٌب، من أفراح كمآًب كأعياد
كذكرايت فوؽ العادة .. عادية أخرل، تراكمت ذكراىا يف أعماقي لتطفو اآلف فجأة

تلغي كل شيء عداىا؟ ىا أان أسكن ذكرايٌب كأان أسكن ىذا البيت، فكيف يناـ من 
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، فهذه 1«...يتوسد ذاكرتو؟ ما زاؿ طيف الذين غادركه يعرب ىذه الغرؼ أمامي
الذكرايت أك أحالـ اليقظة اليت ابت خالد يستدعيها ابلرغم من بعدىا الزمٍت إال أنو 

كإذا احتجبت ىذه اؽبالة فإف .ىالة من السعادة– عليها قيمة ما »يسكن فيو، فيضفي 
؛ ألف الصور يف الذاكرة مرتبطة حباالت شعورية ربيط هبا 2«الوقائع ذاهتا سبتنع عن الوجود

كربفظ تفاصيل اغبدث، كابستعادة الصور ُتستعاد أيضا اؼبلحقات هبا؛ فتعيد بناء شعور 
. جديد يغطي على الشعور السابق لو

اليهودم األصل )ىذا اؼبقطع اغبوارم الذم صبع بُت خالد كصديقو ركجيو نقاش 
الذم كاف مقيما يف قسنطينة ٍب انتقل مع أسرتو كابقي اليهود إىل بلد يكوف أكثر 

، كفيو سبثيل ؽبذه العاطفة اؼبكانية اليت ربب فتتقدـ مسرعة ٍب تكره فتًتاجع (استقرارا ؽبم
ؼباذا مل تعد كلو مرة كاحدة لزايرة قسنطينة؟ أانال أفهم "ذات مرة سألتو » بشكل أسرع 

أذكر كقتها أنو .." خوفك، إف الناس مازالوا يعرفوف أىلك يف ذلك اغبي كيذكركهنم ابػبَت
كتلك .. ما ىبيفٍت ليس أال يعرفٍت الناس ىناؾ، بل أال أعرؼ أان تلك اؼبدينة" قاؿ يل 

دعٍت أتوىم : " ٍب أضاؼ.." كذلك البيت الذم مل يعد بييت منذ عشرات السنُت.. األزقة
كأهنا تعطي تينا كل سنة، كأف ذلك الشباؾ مازاؿ يطل .. أف تلك الشجرة مازالت ىناؾ

.. كذلك الزقاؽ الضيق مازاؿ يؤدم إىل أماكن كنت أعرفها.. على انس كنت أحبهم
، 3«إف أصعب شيء على اإلطالؽ ىو مواجهة الذاكرة بواقع مناقض  ؽبا.. أتدرم

، األكؿ ملك اإلرغاميصنعو ومكان متحول،الرغبةتؤثثو مكان قارفيصبح اؼبكاف مكانُت 
للماضي يفيض أمومة كحناان، كالثاين ملك للحاضر الذم يُهمش اؼبكاف كيُفقده القيمة 

، كاؼبقصود ابؼبكاف اؼبتحوؿ الذم يبتاز هبذه  كاالغًتابفيلفو اليتم كالقسوة..كاأللفة
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السمات، ىو اؼبكاف اعبديد الذم يسكنو الشخص كال تسكنو اؼبشاعر فيتحوؿ إىل 
سكن مهجور، كقد يكوف جديدا حقا انتقلت إليو الشخصية من سكن قدمي أك سكن 

آخر يف البلد نفسو أك بلد آخر،كما يكوف اؼبكاف القار نفسو، حامال لصورتُت ـبتلفتُت 
. كمتباعدتُت كجدانيا، كذاؾ ىو الوجو الذم صوره اؼبشهد اغبوارم السابق

فيتحوؿ اؼبكاف القار بعد ىذه القناعة إىل ربفة أثرية شبينة، كبعث اغبياة فيها 
هبب »يكوف تذكرا من ابب األنس ال من ابب اؼبقابلة دبكاف آخر يبدك غريبا إىل جانبو 

أف كبتفظ بذكرايتنا يف قالبها األكؿ كصورهتا األكىل كال نبحث ؽبا عن مواجهة اصطدامية 
اؼبهم يف ىذه اغباالت إنقاذ .. مع الواقع يتحطم بعدىا كل شيء داخلنا كواجهة زجاجية

. ، للمحافظة على األصالة كاالنتماء كالتوازف الداخلي أيضا1«الذاكرة
كالتاريخ كالوطن، اؼبكاف القار .. كانت تلك ىي قسنطينة البيت كاعبسور

كاؼبتحوؿ معا، فخالد يعيش عمرين  ـبتلفُت؛ عمر الطفولة إىل ما بعد االستقالؿ كعمر 
االغًتاب ىناؾ يف فرنسا ٍب يعود ليعيش عمرا آخر يف اؼبكاف القار الذم يبتاز أبحداث 

مغناطيسية ذبذب صاحبها من قارات أك مسافات بعيدة ليتذكؽ من جديد عمر الغياب 
عنو، إنو اؼبكاف الذم يسكنو القدر ففيو ربيا الشخصية كفيو سبوت أك أيتيها جثة ىامدة 

...  بعد ىركب إجبارم أك اختيارم عنو
، فقد كاف اؼبكاف القار مسرحا ألحداث ىذا "الشمعة كالدىاليز"كأما عن ركاية 

 بُت قرية يف األكراس كمؤسسة تعليمية يف قسنطينة كبيت يف كىو ؾبزأاعبزء يف الثالثية، 
اؼبدينة ، كدىاليز كمتاىات تدخلها األفكار عندما تشرع يف ربليل الواقع اؼبعيش، 

كتتواصل فكرة الدىاليز لتصنع صرحا ؽبا يف ركاية التحوالت يف صورة عمارة ال مدخل ؽبا 
! كال انفذة
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ظل الشاعر، يقرر يف »مهجور - الشبيو بغاندم- كىذه صورة ؼبنزؿ الشاعر 
نفسو، بصيغ ـبتلفة، كىو ينزؿ الدرج اؼبظلمة، كيتخطى إطارات عجالت السيارات اليت 
تركها قريبو الوصي عليو، عنده، لتنشف قبل أف يستعملها، كمل هبد ضركرة إلزالتها، من 

الطريق، فمادامت مؤقتة، كماداـ اؼبرء إبمكانو اؼبركر، دكف الوقوع، خاصة، كأف القدـ اليت 
، ماداـ البيت 1«فما الداعي إلضاعة الوقت يف االىتماـ هبا. تركح كتغدك، ؿبدكدة جدا

كما أنو صورة إضافية من نوع آخر تبوح ابلفوضى اليت يعيشها ...ككل ُيشعره ابلراحة
. الشارع كالشاعر معا

كاف ذلك عن البيت الوظيفي الذم يسكنو الشاعر، كما يتوقف القارئ يف ركاية 
ىذا الشعب الذم ال يبتلك مدينة كاحدة مشعة ثقافيا »العرض على أثر التاريخ يف اؼبكاف

ليس ىناؾ القاىرة ابنة األزىر . بعد قرف كنصف من استعمار استيطاين كثقايف آخر
كل . الشريف، كال تونس بنت جامع الزيتونة األعظم، كال دمشق كال بَتكت، كال بغداد

ما ىنالك بقااي جدراف تشكل عمارات، متصاقبةأكمتقابلة، تشكل يف ؾبموعها مدينة 
تشكل يف ذاهتا مقربة ىجرىا سكاهنا من الفرنسيُت كاليهود كاألسباف كاؼبالطيُت، كتفرؽ 
ما بقي فيها من جزائريُت، ؽبم بصفة أك أخرل مهما كاف مستواىم االجتماعي كالثقايف، 

تقاليد كطقوس مدينية، على األحياء العصرية موزعُت يف الفيالت، ىنا كىنالك، 
ليستأنفوا من جديد حياة جديدة، التقاليد فيها كالثقافة فردية، ال سبت للمجتمع بصلة 

. من الصالت
كىاىم األعراب يدخلوف اؼبدف، متنكرين بلـؤ كخبث، يف تعرية الرأس كارتداء 

البوطويل كربطة العنق، كحلق الشوارب كاللحى ـبفُت حقيقتهم، فراح كل شيء يف العمق 
يًتيف كيًتيف، بينما اعبانب اآلخر السيد أك مساعد السيد يتغرب كيتغرب، يتفرنس 
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،فاؼبالحظ أف 1«كيتفرنس، ليجيء األبناء كاألحفاد، كاشفُت عن اإلشكالية اػبطَتة
اؼبكاف القار يف ىذا اؼبشهد ُكِصل ابؽبجر رغبة كالذم يبثلو الريف، ابعتقاد أف اؼبدينة ىي 

اؼبستقبل كاغبياة، لكن األفكار بنات بيئتها، كاألخطر الذم تكشفو الركاية أف يكوف 
الشخص غَت مشابو للمكاف، كال يعطي قيمة حقيقية للمكاف الذم انزاح منو، كالعيش 

يف مكاف ىو عيش بتاريخ أك عيش بتوجيو ؿبيط اؼبكاف، كذلك ما حصل للكثَت من 
..     سكاف القرل الذين عاشوا حياة القمع ٍب سكنوا اؼبدف بعد االستقالؿ

كانوا يف ساحة أكؿ مام، اليت أطلقوا عليها اسم ساحة الدعوة، آالفا »لكن 
مؤلفة، يرتدكف قمصاان بيضاء، كيضعوف على رؤكسهم قلنسوات بيضاء متساكية 

األحجاـ، مثلما ىم متساكك السن كالقامات، كاللحى اؼبتدلية، ال يدرم اؼبرء إف كانت 
 تقذفهماصطناعية أـ طبيعية، يتشبثوف دبواقعهم أماـ الغزك اؼبتتايل لقوات الشرطة اليت 

يتقدموف، ٍب يعودكف ابلسرعة نفسها إىل . كاؼبوج، يتقدموف. بقنابل الغاز اؼبسيل للدموع
عليها كبيا . الوراء، بينما أصواهتم تتعاىل يف نربة كاحدة، ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا

عن اغبدث الكالـ  عن اؼبكاف جلب معو ديث، فاحل2«كعليها مبوت كعليها نلقى هللا
.  غلب على اؼبكاف فغّشى صباليتوالذم

كيكوف »فاإلشارة إىل ىذه الساحة جعلت من اؼبكاف أيخذ طابعا إيديولوجيا
، 3«ذلك ابزباذ اؼبكاف كسيلة تعبَت،أك تشخيص، للواقع االجتماعي، كالطبقي للشخوص

اليت ىي مأكل ألسر فقَتة كأخرل يتيمة، " الدار الكبَتة"فتكوف اإليديولوجيا قد عربت 
كقاعة اغبفل اليت أجرم فيها حفل " الكداي"كما كشفت عن حياة اؼبساجُت يف سجن 
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مقارنة أبسرة خالد اليت تسكن بيتا عتيقا يف ... عرس أحالـ كاغبضور الذم شّرؼ اغبفل
.  قسنطينة

 كبذلك يكوف القارئ قد تعرؼ على القضية العامة اليت ُتسػرد من خالؿ الزمن 
كاؼبكاف، كما يتعرؼ على الشكل الذم اختاره كل ركائي كإطار يعرض فيو اؼبادة 

. اغبكائية، كنظاـ يسَت عليو الزمن
كاف الًتكيز على اؼبكاف القار يف ركاية العرض، ألنو اؼبكاف الذم تتفرع منو 

أماكن مشاهبة يف ركاية التحوالت، كما أنو اؼبكاف الذم يصنع لنفسو صورة مناقضة لو 
 أك من حيث األحداث اعبارية فيهفي ركاية التحوالت كإف ،من حيث اعبغرافيا كاؼبوقع

.   كاف قريب اؼبسافة منو، كذلك ىو اؼبكاف اؼبتحوؿ
 
الشخصيات  . د

كأما الشخصيات فهي احملرؾ األساس للركاية كما أهنا العنصر الذم تُعّرؼ بو كقد 
كما أف الشخصيات يف ركاية ، يوازم اسم الشخصية الرئيسة العنواف أك يتفوؽ عليو ُشهرة

العرض قد تكثر كقد تقل، كالعامل اؼبتحكم يف الكم ىو اؼبوضوع الذم يتطرؽ لو 
استعماؿ مباذج من اغبياة  »ػػالكاتب كالوسط االجتماعي الذم بو ُيصور اؼبوضوع، فػ

، فالقارئ وبفظ أحداث الركاية من خالؿ األدكار 1«الواقعية هبعل الشخصية أكثر إقناعا
اليت تلعبها الشخصيات فيتعاطف مع اػبَّت كاؼبظلـو فيها، كما أنو ينفر من الشخصيات 

.  اؼبسيئة لغَتىا
كأكثر الشخصيات تعلقا بذىن القارئ تلك اليت غطت دبواقفها الركاية، فراح 

كغَتىا ...الكاتب يصورىا يف الفصوؿ كيف الضوء كالظالـ كاقفة كجالسة انطقة كمتأملة
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كثَت من الوضعيات اليت تزيد األحداث ضيقا كانفراجا، جاعلة القارئ متتبعا أثرىا ؿبلال 
كمناقشا ما تقـو بو، أك منغمسا مشدكىا أماـ ما وبدث، متفاجئا دبا ُيشاىده فصال بعد 

.  فصل
الرجل الذم وبمل ذاكرتو على جسده " ذاكرة اعبسد"يف " خالد بن طوابؿ"كاف

كىي يف اػبامسة " سي الطاىر"اؼبعطوب، يعيش حبا يف اػبمسُت مع ابنة قائده الثورم 
كالعشرين من العمر، رساـ قرر أف وبًتؼ الكتابة الركائية، مثقف كخبَت جبيولوجيا التاريخ 
الوطٍت كتركيبة فئاتو، فشل يف حبو لفتاتو كما فشل يف التأقلم مع األكضاع السياسية بعد 

االستقالؿ قبل ذلك؛ ألنو ابن الثورة اليت ضحى فيها بذراعو اليسرل كبقي كفيا لتلك 
كنت . كانت دمعتاف قد ذبمدات يف عيٍت.. كمل أقل لو شيئا ذلك اليـو»ؾ، ااألفكار آنذ

غصة . أنزؼ، ككاف أمل ذراعي ينتقل تدرهبيا إىل جسدم كلو، كيستقر يف حلقي غصة
.  كاػبوؼ من اجملهوؿ.. اػبيبة كاألمل

كانت األحداث ذبرم مسرعة أمامي، كقدرم أيخذ منحى جديدا بُت ساعة 
كىو يعطي تعليماتو األخَتة، كاف يصل إيّل حيث  (سي الطاىر)كأخرل، ككحده صوت

، شخصية وبفظ القارئ يُتمها اؼبستمر كلطفها 1«كاف، ليصبح صليت الوحيدة مع العامل
. حىت اكبسرت صداقتو على نفسو، مبوذج مثقف، قليل الكالـ كثَت التحليل.كىدكءىا

فتظل ىذه الفكرة مالزمة للقارئ متطلعا أف هبده يف حياة أصبل كىو يفتح اعبزء الثاين، 
بعد أف تسلح بُعّدة زمانية كمكانية ربفظ خالصة مباذج بشرية مزقها الصراع يف ذاكرة 

. اعبسد، كبُعّدة أسلوبية تفردت هبا الكاتبة أيضا
فخالد بن طوابؿ كاف شخصية عزيزة النفس سليلة الثوار، أحبت حد اعبنوف، 

 يف سبيل ذلك بفقداهنا للكثَت من األشياء من بينها زبليو بوأخلصت يف كل شيء كمل أت
عن منصبو اإلدارم يف مؤسسة طبع كنشر للكتب حبجة رداءة ما يُنشر، فلم يكن لو 
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أصدقاء إال ما ندر، كزايد اػبليل كاحد من تلك القلة اليت كن ؽبا االحًتاـ كشعر اذباىها 
. ابإلعجاب فشاركتو الدكر يف الركاية

 زايد الشاعر الفلسطيٍت الفناف بتحليلو لألفكار كالقضااي من حولو كاعبرمء يف 
، »ردكده شاركو بعض األعواـ كما شاركو الدكر يف ؾبموعة من فصوؿ الركاية،  ذات يـو

ذلك الشاعر الفلسطيٍت الذم حدثتك عنو، كالذم مل أكن التقيت بو من ..زارين زايد
ككنت اتصلت بو ألطلب منو حذؼ أك تغيَت بعض الكلمات اليت جاءت يف . قبل

كبعض اغبكاـ العرب ابلذات، .. ديوانو، كاليت كانت تبدك يل قاسية ذباه بعض األنظمة
. كالذين كاف يشَت إليهم بتلميح كاضح، انعتا إايىم بكل األلقاب

.  مل أنَس أبدا نظرتو ذلك اليـو
:  توقَّفت عيناه عند ذراعي اؼببتورة غبظة، ٍب رفع عينيو كبوم يف نظرة مهينة كقاؿ

 1«"رّد يل ديواين ، سأنشره يف بَتكت.. ال تبًت قصائدم سيدم" 
أتثَت كاضح يف شخصية أحالـ كخالد معا، كما كاف لػ " زايد اػبليل"كاف لػ

- شخصية طموحة–الدكر الفعاؿ يف قلب ـبططات خالد يف حياتو كدبوتو " حّساف"
كما قلبتها قبلو حياة من زاكية رسم الصورة اغبقيقية كاألكثر تطورا عن سابقاهتا 

.  لقسنطينة يف أحداث الركاية
كأما بقية الشخصيات الذين كردت أظباؤىم يف الركاية  فقد كانت ُمشّكلة 

كىذا العدد ».. كسي الشريف كالسي مصطفى، كعتيقة،قلذىنية خالد كُمفسرة لقناعات
 إال أف كجودىم ضركرم، فهم ،من الشخوص أكثره ال دكر لو يف الواقع كال كظيفة تذكر

، شخصيات اثنوية 2«متمموف ألجزاء من اؼبشهد السردم، أك اغبوارم،أك اؼبكاين
تتضارب قناعاهتا مع قناعات الشخصيات النامية كقد تتفق مع إحداىا فتجد أهنا 
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تقاطعت معها كاشًتكتا يف التهميش كالظلم كذاؾ ما يكتشفو القارئ مثال عن الرئيسُت 
أضبد بن بلة كدمحم بوضياؼ، فتطوؿ األحداث كتتوالد موقفا بعد موقف ابلفريقُت 

.   اؼبختلفُت
كأما األظباء اليت تناثرت يف صفحات الركاية بل كعجت هبا فقد كانت ألعالـ 

كتلك األعالـ دبواقفها زادت من ... يف الرسم كالشعر كالفلسفة كالركايةكاألكلياء كاغبكاـ
. ثقافة القارئ يف فنوف شىت

شخصية انمية من حيث العمر، كلكن من حيث " ذاكرة اعبسد"كاف خالد يف 
الدكر فهو شخصية اثبتة ابلرغم من عرضها ألحداث الركاية،  فلم يكن إبمكاهنا تغيَت 

أم شيء أك التحوؿ إليو، ىاربة من الواقع ـبتفية خلف الفن، مكتفية ابؼبشاىدة كالتأكيل 
لقد كانت ىذه الشخصيات دبوقفها . مستمتعة دبازكشيتها، عكس أحالـ كزايد كحّساف

تنهض بدكر يتطلب اغبركة كالتغيَت من »انمية، دبعٌت أهنا / كربوالهتا شخصيات مدكرة
. فهي تؤثر يف اغبوادث كتتأثر هبا كتتغَت مع تقدـ الزمن. فصل آلخر كمن حدث آلخر

، فخالد مبوذج أحب أف يتغَت أخَتا ؼبا قرر أف يكتب، كلو 1«فال تبقى على كتَتة كاحدة
أنو كاف يعرّب قبال ابلرسم، كيبقى القارئ متطلعا يف اعبزء الثاين إىل تغيَت أكرب على 

لعل خالدا يوازف كفة التحليل الذم ال ُيشاطره فيها أحد ابلفعل ماداـ ، مستول الفعل
. فناان بطبعو

إذا كانت ذاكرة اعبسد ذاكرة عبيلُت ينوب عن التعبَت عنهما خالد، فقد تكلمت 
.   ؾبموعة كبَتة يف دار السبيطار دبعية الراكم

ضبيد "كبعدىا أيٌب" عيٍت"الطفل الصغَت اؼبشاىد الذم شاركتو الرائسة األـ "عمر"
، فاألـ تسعى لتوفَت لقمة العيش، تقـو مقاـ الرجل الذم مات كمل يًتؾ ألسرتو "سراج

شيئا تقـو عليو، فهي تسهر على ماكنة اػبياطة كتصبح من أجل أف تقبض بعض 
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يبثل شروبة اؼبناضلُت »كأما اعبار ضبيد فهو.  الدراىم اليت ال تكفيهم لشراء اػببز يوميا
، مل 1«السياسيُت الذين كانوا يسعوف لتنظيم الشعب كقيادتو يف الكفاح ضد االستعمار

، كانت لو صورة يَرد ذكره كثَتا يف ركاية العرض، كحضور لو يف مواقف معلومة كمتعددة
مشاهبة لذلك البطل األسطورم الذم وبمي غَته كيدافع عنو كال يُرل إال كما تُرل 

.  الشهب يف السماء
وبفظ القارئ مالمح شكلو اػبارجي كنشأتو كأخالقو كىدكئو كحكمة قولو، كأنو 

. ىكذا كما صوره الراكم..  الشرطةِقبلمالحق من 
شخصية ال يُعرؼ عن ربركاهتا الكثَت، ىاربة كحلم يتأىب اغبضور، كلغز يتشوؽ 

القارئ ؼبعرفة مفاتيحو كأماكن حضوره كمشاريعو ككيف ىبطط ؽبا، كمعرفتو غبياة 
.  كيوميات بقية الشخصيات النامية كالثانوية يف الركاية

كانعمر اؼبتأمل ؼبا هبرم من حولو انفرا من صراخ أمو اليومي معجبا ببطولة جاره 
. حاؼبا ابلذىاب إىل القرية اليت ترافقو إليها زىور ابنة اعبَتاف-ضبيد سراج–كشجاعتو 

كأما بقية الشخصيات كقد فاقت بظهورىا يف الركاية طبسة كعشرين شخصية 
فهي شخصيات مسطحة ازداف هبا العمل الركائي، كما أهنا نوعت زكااي النظر يف قضااي 

...   كقساكة اؼبعشراؼبدقعمثل عدـ اؼبساكاة كالظلم كاعبوع 
كأما الرجاؿ يف الدار الكبَتة فال موقف بطويل ؽبم يُذكر، كما أف ظهورىم يف 

الركاية قليل جدا؛ فال يراىم القارئ إال داخلُت للدار ؿبمحمُت لُتخّلي ؽبن النساء 
سي صالح، مالك البيت، الذم يكره أكالد اؼبستأجرين »الطريقأك خارجُت منو، حىت 

كاف سي صالح قد حظر على األكالد أف يلعبوا يف فناء البيت، فإذا . أشد الكره
 أف يردكا عليو، فإذا هبرؤكففاجأىم فيها فرؽ مشلهم كراح يقرّع أىلهم، ككاف ىؤالء ال 
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 كبقية السرد كاف حوؿ 1« ذبمدكا يف مكاهنم أذلة، أك اعتصموا بغرفهم ال يربحوهنارأكه
...    نساء الدار كصياحهم كعملهم البييت

، كالشاعر "الدار الكبَتة"لقد الزمت صفة اؼبشاىدة كالتحليل كال من عمر يف 
، فكالنبا شخصيات انمية تدعو إىل التغيَت لكنها مل تتغَت، "الشمعة كالدىاليز"يف 

ينقصها التحدم، فعمر طفل صغَت، كالشاعر جٌت عليو فضولو ؼبا دخل دكامة خطَتة 
فكاان قناتُت عرّب من ! بعدما كاف يرفض الكثَت من االتصاالت أك التعرؼ على اآلخرين

ف عن شؤكف راىنة، كاتريخ فبتد راح القارئ يقلب صفحاتو لُيدرؾ ما فاتو ابخالؽبما الكات
كىذه القناعة ذبعل القارئ يتوؽ إىل مشاركة الشخصيات . أك غاب عنو من خالؿ الركاية

.  حيوات أخرل جديدة كإهبابية يف اعبزأين الثاين كالثالث
كانت ركاايت العرض يف الثالثيات ركاايت تشرع أبواهبا أماـ القارئ ليدخل 

عربىا إىل عوامل يتعرؼ هبا على أسلوب الكاتب كقاموسو، كما أهنا تكشف عن القضية 
الكربل كاؼبهمة اليت ستتفرع منها قضااي فرعية سُتقرأ من زكااي متعددة يف اعبزأين 

، فالكاتب يتعرض لقضية اعبوع "الدار الكبَتة"الالحقُت، كىذا ما حدث يف ركاية 
كالفقر يف ظل االستيطاف اعبائر، فاجملتمع التلمساين رافض لوضعو اؼبعيشي خبفوت، كأما 

فالكاتبة راحت تتصفح ذاكرة اؼباضي الثورم، كتقارنو ابلواقع بعد " ذاكرة اعبسد"
االستقالؿ، ٍب تدخل العشرية السوداء، بصورة وباكؿ فيها خالد أف يقف فيها على 

الشمعة "األسباب اؼبؤدية إىل تلك األكضاع، كىو يصور عالقتو دبن حولو، كأما 
فالشاعر خرج ليتعرؼ عالـ وبدث؟ متسائالعن سبب تلك األصوات " كالدىاليز

اعبماعية اؼبرتفعة؟كانتهى بو اؼبطاؼ مقتوال بعد مدة بسبب فضولو كانغماسو يف ربليل 
. كاقع ما يزاؿ يف قمة العاصفة كالدموية يف العشرية السوداء
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كانت ركاايت العرضفي الثالثياتتمهيدات، كلو أف األحداث يف الركاايت 
كحبكة كمايبكن أف يُقاؿ أف تلك اؼبتوف عبارة عن عناكين كربل ما -تقريبا–مكتملة 

ابلرغم من عرض استغرؽ . تزاؿ مفتوحة على النقاش مادامت قد أُتبعت جبزأين آخرين
. العشرات من الصفحات يف كل ركاية

إضافة إىل ما سبق كانت ركاايت العرض ركاايت ؿبملة ابلعديد من األسئلة اليت 
تتبادر إىل ذىن القارئ من فصل آلخر حوؿ بعض األحداث اليت مل يُفّصل فيها الركائي 
اغبديَث كمل ُيصرح أبسباب كقوعها كما يزاؿ اإلهباـ فيها قائما، كمثاؿ ذلك سبب زكاج 

بتلك الشخصية العسكرية اليت طاؼبا كرىها خالد، ككذا زبلي " ذاكرة اعبسد"أحالـ يف 
حياة عن خالد بعدما صارت اغبياة بينهما متآلفة، ٍب سبب إقامة خالد يف فرنسا 

 ...كغَتىا كثَت... ابلضبط دكف غَتىا كبديل لو عن كطنو اعبزائر؟
عن غياب بعض الشخصيات الرئيسة يف " الدار الكبَتة"كما يتساءؿ القارئ يف 

فصوؿ كثَتة فجأة كانتهاء الركاية دكف أف يعرؼ القارئ عن مصَتىا شيئا، كمثاؿ ذلك 
غياب ضبيد سراج عن مسرح دار سبيطار بعد ذلك االجتماع الذم عقده مع الفالحُت 

. يف اؼبدينة
فقد كانت الشخصية الرئيسة كاحملركة ألحداث " الشمعة كالدىاليز" كأما عن 

الركاية ىيالشاعر الذم ينظم الشعر ابلفرنسية كوبب إىل النخاع اللغة العربية كما أنو عامل 
أان ىذا اجملـر الذم تتمثل جريبتو »اجتماع كأستاذ يف اؼبعهد، فهو الذم يعرؼ عن نفسو 

يف فهم الكوف على حقيقتو، كيف فهم ما هبرم حولو قبل حدكثو، أربوؿ إىل دىليز مظلم 
متعدد اعبوانب كالسراديب كاألغوار، ال يقتحمو مقتحم، مهما حاكؿ، كىذا عقاب، 

، مثقف يشعر ابلغربة يف بلده متضايق من غوصو الدائم 1«عبميع اآلخرين،على تفاىتهم
يف التحليل كفهم الواقع، ؼبا خرج إىل الشارع تعرؼ إىل شخصية أخرل قاظبتو الدكر يف 

                                                           
 12الشمعة كالدىاليز، ص- 1



  يف الثالثياتالفصل الثاين                       خصائص األجزاء
 

 
86 

اؼبهندس، أمَت ؾبموعة يف اغبركة " عمار بن ايسر"الركاية كىي الشخصية اؼبكناة بػ 
الفتاة اليت تقضي أايمها ابحثة عن عمل كؼبا تعود " زىَتة"اإلسالمية، ٍب تظهر يف يـو ما 

إىل بيتها تنفتح مع أمها على كرامات األكلياء من خالؿ ما ربكيو زىَتة عن األشخاص 
الذين تلتقي هبم كما قالوه أك فعلوه كعلى رأسهم الشاعر الذم أّكلتو األـ على أنو كيل 

.  الذم هبوب كل العصور أك ىو" سيدم بولزماف"صاحل يتقمصو الويل 
 شخصيات، كثالثة أجياؿ، كثالثة عوامل ـبتلفة 1ةثالث»فالشاعر كعمار كزىَتة 

يف الثقافة كالفكر كاالذباه، رجالف كامرأة يف ىذه الركاية اليت رباكؿ أف ربلل أسباب 
. األزمة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالفكرية كاللغوية، كمسألة اؽبوية يف اعبزائر

كماتوضح طموحات كفبارسات كمشاكل ىذه األجياؿ، كالعالقات القائمة فيما 
، كما أف ظهورىم يف الركاية جاء من ابب الكشف عن أفكار كل فريق، 2«بينها

.  ليكشف عن مكمن التيو كالتضارب يف تلك الفًتة
تتجلى حَتة القارئ أماـ مقتل الشاعر كحقيقة اجملموعة اليت تكّلفت ابلعملية 

كاعبهة اليت تنتمي إليها؟ككذا اإلهباـ الذم وبيط بتلك الدىاليز كسبب اختيارىا كمكاف 
.. ككزمن ألحداث الركاية؟ ٍب مصَت عمار اؼببهم

كتلك األسئلة اؼبتتالية سيجد القارئصورا لإلجابة عنها يف ركاية التحوالت ككذا يف 
. ركاية اؼبصَت

 
  (Transformations  novel )رواية التحوالت .2

 تعريفها . أ

                                                           
 ثالث شخصيات: الصواب ىو- 1

2
 138، 137الشخصية، ص،تقنيات الدراسة يف الركاية-
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إذا ما قورنت ...الركاية الثانية أك ركاية التحوالت أك ركاية اؼبقارانت، أكالكشوفات
الركاية الثانية ابألكىل، فإف القارئ سينفتح على عوامل جديدة بدءا من الفصل األكؿ، 

كذلك على مستول الشخصيات كاألمكنة كاألحداث، فهناؾ شخصيات تواصل مبوىا 
من ركاية العرض إىل التحوالت، كبعض شخصيات تتحوؿ من سطحية إىل انمية، كىناؾ 

شخصيات جديدة من حيث الظهور أتخذ دكر الرائسة أيضا، األمر نفسو يقاؿ عن 
 (ذاكرة اعبسد)، (اغبريق)األمكنة من حيث اعِبّدة، كأما الزمن فهناؾ ماىو متواصل

الويل الطاىر )كىناؾ ما يتشكل من جديد كأنو ال عالقة لو بزمن ركاية العرض كأحداثها
. (يعود إىل مقامو الزكي

 فُتشكل ركاية التحوالت من انحية اغبدث ككل العناصر بداية أخرل تعلن عن 
يف ثالثية الطاىر كطار، كما أهنا تكرب - تقريبا–حياة جديدة لشخوص غريبة عن األكىل
، كلدل أحالـ مستغامبيأيضا، كأما (الدار الكبَتة)كتواصل السفر إىل ركاية التحوالت يف 

من انحية القضية اؼبطركحة فإف ركاية التحوالت ذات صلة ابلسابقة، كلكن من زاكية نظر 
أخرل بشكل تنحصر فيو القضية زمنيا من حيث اؼبدة اليت ذبرم فيها أحداث الركاية 

.  كىي مدة قصَتة مقارنة ابألكىل
ما طبيعة اغبياة اليت : قد يكوف أكؿ ما يسأؿ عنو القارئ ىو

ستحياىاالشخصيات من جديد كخاصة إذا كانت الشخصية مل سبت يف ركاية العرض؟ 
 ليواصل الطريق؟  عنهاعمن سينوبالقارئ أما إذا ماتت فسيسأؿ 

 
  الزمنية بني رواية العرض ورواية التحوالتاملدة  . ب

 الزمنية عنصرا مهما يف األخذ برأس اػبيط يف ركاية العرض ؼبواصلة اؼبدةتعترب 
القراءة نفسيا كمنطقيا، فتحديد الفاصل الزمٍت بُت الركايتُت من هناية ركاية العرض إىل 

بداية ركاية التحوالت كُمّدة فاصلة بينهما أمر ال بد من التعرؼ عليو كضبطو من ابب 
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اؼبطالعة أك من ابب البحث، للوصوؿ إىل فكرة مطمئنة مفادىا ىل ركاية التحوالت 
 بينو كبُت العامل السابق قطيعة؟  .مواصلة ألحداث ركاية العرض أـ انفتاح على عامل جديد

 .تتجلى أنبية إدراؾ اؼبسافة الزمنية،فيأهنا سبنح القارئ مصداقية ما جرل كسيجرم
شة، فينشغل بتذّكر ما كقع كبتأكيل اؼبشاىد احملذكفة اليت مكجعلو حقيقة كاقعية أك ذبربة مع

. مل يصورىا الكاتب حبكم أهنا كقعت بُت الركايتُت
زبتص اؼبسافة الزمنية بتحديد الفصل أك الوصل الزمٍت بُت هناية اعبزء األكؿ 

دكف النظر إىل توثيق اػبتم . كبداية اعبزء الثاين من انحية األحداث كسَتكرهتا أك توقفها
 .  الذم يوقع بو بعض الركائيُت هناية كل جزء

ء بتمهيد خصصو دمحم ديب لوصف تلك اغبدكد لتبتد"اغبريق"اؼبالحظ أف ركاية 
يف تلمساف كساكنتها، كحياهتم الفالحيةيف حقوؿ " بٍت بوبالف"اليت تقع فيها قرية 

اؼبستوطنُت، كمعاانهتم اؼبستمرة، فتتشكل اػبريطة، كأيخذ القارئ فكرة عن األشخاص 
كثَتا ما تلم هبم »ػػفػ- دار السبيطار–الذين يسكنوف يف الضفة األخرل بعد اؼبدينة 

كحُت يهبط الليل، فيبتلع الظالـ تلك األكواخ اغبقَتة اليت يسكنها ىؤالء . اجملاعة
ما . مل توجد اغبضارة قط. (...)الفالحوف، تنطلق بنات آكل مطوفة يف األرجاء انعبة

بوبالف ك فنب.1«إف مصَت العامل على ىذه الركايب ىو الشقاء. يُظن حضارة فهو كىم ابطل
قرية يعيش معظم قاطنيها ربت كطأة اؼبستعمر الذم يستعبدىم كوبرمهم أجرىم كامال، 

مع " الدار الكبَتة"كتلك صورة موازية للحياةيف . هبوع أغلبهم كما هبوع سكاف اؼبدف
. ككذا بقية األسر ىناؾ، اليت تكابد من أجل توفَت الدقيق أك شراء اػببز" عيٍت"

وبدد الرقعة اعبغرافية اليت سيقيم فيها لفصوؿ كثَتة يف " اغبريق"فالكاتبفي ركاية 
كاعبديد يف كل ىذا ىو ربديد السنة اليت كقعت فيها األحداث كىي سنة ، الركاية
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، ذلك الفصل من السنة،الذم رافق فيو عمر (1)،فتبدأ األحداث ربديدا يف الصيف1939
.   زىور إىل القرية

، يف الفصل "فوضى اغبواس"كركاية " ذاكرة اعبسد"ربدداتؼبسافة الزمنية بُت ركاييت
أّم شيء أكسر بو . كل ما كاف يعنيٍت، أف أكتب شيئا»األكؿ من ركاية التحوالت 

، فيكوف خالد بذلك عبارة "ذاكرة اعبسد"،ملمحة بذلك إىل ركاية 2«سنتُت من الصمت
فجعلت اتريخ بداية كتابة ، كأهنا ىي الكاتبة كساردة الراكية!عن حرب على كرؽ، إنو الوىم

فانتهت قصة خالد بعد فراؽ عّم . اعبزء اؼبوايل جزءا من أحداثو دكف أف تُفرد لو تقديبا
كل األصعدة يف حياتو، انتهى دكره الرئيس يف قيادة األحداث كركايتها، لتبدأ رائسة 

، (....السي)كىي متزكجة ابلضابط العسكرم " فوضى اغبواس"جديدة ألحالـ يف 
.  (كاتبة ركائية)مواِصلة ؼبهنتها 

                                                           
يف " اغبريق"كيف بدأت ركاية : لكن السؤاؿ اؼبطركح ىو، 118ينظر سبهيد ركاية اغبريق،ص- 1

، بينما انتهى الفصل األخَت من ركاية (كىي التفاتة من الكاتب يف سبهيد الركاية)، 1939صيف 
سبتمرب؟ كاغبرب العاؼبية الثانية اندلعت يف / ابإلعالف عن بداية اغبرب يف شهر أيلوؿ" الدار الكبَتة"

كاف سكاف دار سبيطار قد ظبعوا صوت صفارة اإلنذار عدة »بداية شهر أيلوؿ من تلك السنة؟
كقد قيل ؽبم إف . كانت صفارة اإلنذار ىذه ذبرب ابطراد. مرات متتالية خالؿ األسابيع اؼباضية

ككانوا يتحدثوف . لقد ألفوا يف دار سبيطار ىذه الفكرة: ال شك أف اغبرب ستندلع. اغبرب ستندلع
إف شعاره، . =كاف يقاؿ إف الذم سيشهر ىذه اغبرب رجل قوم جبار. يف األمر يف كل مناسبة

ككاف . كىو الصليب اؼبعقوؼ الذم يشبو عجلة، يبأل جدراف اؼبدينة مرسوما ابلفحم أك الطباشَت
 كاف ذلك عن (الدار الكبَتة، ص)«يعيش ىتلر: ىناؾ صلباف رظبت ابلقطراف ككتب إىل جانبها

عمر يبر دبيداف . الوقت بعد الظهر. كاف ذلك يف يـو من أايـ شهر أيلوؿ»كأما عن زمنها فػ. اغبرب
 فكيف لألحداث أف ينطلق سردىا يف صيف تلك السنة، كقد قضى .(الدار الكبَتة، ص)«البلدية
ذلك العاـ؟؟؟؟؟   يف فصل يف دار سبيطارىذا اؿعمر 

 
 23فوضى اغبواس، ص- 2
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أما الطاىر كطار فقد كاف حريصا على تقدمي كلمة لنقاده يف كل جزء من 
الويل )ثالثيتو، موضحا ما هبوؿ يف خاطره من أفكار، كما أكد يف تقدمي اعبزء الثاين 

لعلٍت »بقولو ( الشمعة كالدىاليز)تبعيتو للجزء األكؿ  (الطاىر يعود إىل مقامو الزكي
حاكلت اإلجابة قدر اإلمكاف عن أسئلة طرحتها الشمعة كالدىاليز، كيطرحها أصدقائي 

كبذلك . 1«كخصومي حوؿ موقفي من األحداث منذ اهنيار االرباد السوفياٌب إىل اليـو
تكوف اؼبسافة الزمنية عالمة من العالمات اليت وبدد هبا كل ركائي الوحدة العضوية بُت 

الويل الطاىر يعود إىل "ك" اغبريق"أجزاء ثالثيتو، فإما أف ُيصرَّح هبا كما جاء يف تقدمي 
فوضى "، أكتنوب عنها قرائن دالة يف اؼبنت تلميحا كما جاء يف ركاية "مقامو الزكي

". اغبواس
 

 :الزمن السردي.ج
فمن خالؿ ركاايت . الذم ىُبرج فيو الركائي أحداثوخطاب اغبكاية، يقصد بو 

كقد ، العرض األكىل يف كل ثالثية تبُّت السَت الزمٍت لكل ركائي كشكل يبتاز بو يف كتابتو
الزمن عادة غالبا ما يُػْقَرف »فػ ، اختلف ترتيب الزمن بُت ركائي كآخر يف ىذه الدراسة

، 2«حبيث يبوت مفهـو الزمن كيذكب يف مفهـو اؼبكاف. كاغبركُة تُػْقَرف ابؼبكاف. ابغبركة
فيخرج اؼبكاف من كونو إطارا . فاغبركة ربوؿ الصور اعبامدة إىل مشاىد يزىو هبا اؼبكاف

جامدا إىل أشكاؿ كألواف ؽبا دالالت فبزكجة ابؼبعطى الزمٍت، فإف كاف الزمن رايضيا 
راحت عدسات الركائي تصور األحداث بشكل مرتب متواؿ فَُتسم اؼبكاف بكل أبعاده 
كصفا، كإذا صار الزمن نفسيا فإف اغبدث يطوؿ سرده ككصفو كتلك اؼبدة اليت تتشكل 

 . اتوعاسًتجكايغلب عليها اغبس ابنفعاالتو 

                                                           
. (كلمة ال بد منها)الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي، تقدمي الركاية اؼبعنوف بػ - 1
 16، ص1988عبد الصمد زايد، مفهـو الزمن كداللتو، الدار العربية للكتاب، تونس، -2
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–فبالزمنُت معا يتشكل السرد ماكبا للمكاف صورة أخرل زبتلف عنها يف الواقع 
اليت ىبتار الكاتب . ألهنا صورة متحركة ابجتماع كل اؼبكوانت السردية فيها- نوعا ما

 .    لعرضها طريقة تضمن ؽبا التقبل لدل القارمء، إف خطية أك متكسرة زمنيا
، كتَتة مبطية، "الدار الكبَتة"ذاهتا يف "اغبريق"كانت كتَتة سَت الزمن يف ركاية 

الفيلم التسجيلي، أك الواثئقي، الذم وبرص حرصا - إذا جاز التعبَت»–كيبكن اعتبارىا 
شديدا على تقدمي صورة حرفية للوقائع، متبعا التسلسل الزمٍت، الذم يبنح السرد الركائي 

بنية ذات شكل خطي متماسك، األكؿ فيو يقود إىل الثاين، كالالحق مًتتب على 
كبسبب تراكم اغبوادث، كاستغراقها مدة ليست قصَتة، فضال عن اإلسراؼ يف . السابق

ذكر التفاصيل، كاإلفراط يف تتبع كل صغَتة، ككبَتة، ككل شاردة، ككاردة، كذبنبا ؼبا قد 
يؤخذ على الكاتب من ثغرة ىنا، أك فجوة ىناؾ، يلجأ اؼبؤلف إىل اللعب بعامل 

، كيتجلى ذلك التالعب يف الركاية من خالؿ الشخصيات اليت قامت مقاـ 1«الزمن
الراكم العليم، يف ركايتها ؼبا كقع أك ؼبا ىو كاقع بشكل مطوؿ، فهناؾ من يركم أحدااث 

كما أهنما وبلالف الواقع اؼبعيش اؼبتجسد يف ...كقعت يف اؼباضي، مثل ابدعدكشوكومندار
كغَتىا من القضااي اليت ُتصّب كاملة يف ... البطالة كاإلجحاؼ كاؼبلل كطوؿ االنتظار

.  موضوع االحتالؿ كتبعاتو
فما يبيز الزمن يف ىذه الركاية ىو الطوؿ كالراتبة، كالتحليل الدقيق ألحداث الزمن 

لذلك !اغباضر كاؼباضي معا، كأما اؼبستقبل فمخنوؽ تنقصو الوحدة كالعزيبة كالتخطيط
، كما حدث يُغربلو اغبديث يوما  كانت األحداث تتمدد بشيء من التشابو يف كل يـو

بدأكا يفهموف أف األجور اليت يدفعها ؽبم اؼبستوطنوف ىي البؤس »فالفالحوف . بعد يـو
.  عينو

إهنم يتحدثوف عن ىذا يف صبيع اؼبناسبات، أثناء العمل كيف اسًتاحة الظهر، حُت 
يلتقوف يف الطرؽ، كحُت يعودكف إىل بيوهتم كصغارىم عند اؼبساء، كيف السوؽ يـو 

كالسخط يكرب شيئا بعد . االثنُت، كيف األايـ الطويلة اليت يقضوهنا بال عمل مكرىُت
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كمن الناس من وبلف أبغلظ اإليباف أف . الريف كلو يعيش يف جو ال يبشر هبدكء. شيء
، كبعد ىذا اؼبشهد السردم يتضح سبب طوؿ الزمن 1«السجن خَت من ىذه اغبياة

كراتبتو يف الركاية كيعود السبب إلىطبيعة القضااي اإلنسانية كاؼبأساكية اليت أتعبت أغلبية 
البطالة كاعبوع كاإلضراب، كاألكثر من كل ذلك اغبرماف من : الشعب اعبزائرم متمثلة يف

كما أف االحتالؿ راح أيخذ الشباب لتجنيده إجباراي يف حرب طاحنة، كأمل ...األرض
. (اغبرب العاؼبية الثانية)النجاة فيها قليل

، فقد تداخل بُت اؼباضي كاغباضر، "فوضى اغبواس"أما الزمن السردم يف ركاية 
كىو مفارقة زمنية، ماض من انحية ركاية األحداث أك يف " ذاكرة اعبسد"كما حدث يف 

مشاىد التذكر، كحاضر من انحية مناقشة األحداث كىي تسَت، كىذه اؼبناكبة بُت 
ال يكتفي بتغيَت اذباه الزمن من اغباضر مثال إىل - يف اغبقيقة-الكاتب»األزمنة ذبعل 

اؼباضي، كإمبا يقـو أيضا بتعديل اذباه السرد من السرد النمطي اػبطي إىل سرد متكسر 
أك متقاطع ىبالف فيو توقعات القارئ، الذم وبّس، لدل توقف الراكم، كتغيَت االذباه، 

، غَت اؼبستقرة لكنها فعالة يف 2«بتوؽ شديد ؼبعرفة اعبديد الذم تؤكؿ إليو ىذه اغبركة
 تغيَت من شأنو إبعاد اؼبلل من بعض اؼبشاىد الطويلة اليت ُتصّنف إحداثشد االنتباه، ك

. يف نوع مشهدم خالص
كما أف الكاتبة اختارت أف تشد القارئ بشىت الطرؽ، فإىل جانب تالعبها 

ابلزمن راحت تسرد عليو مشاىد من قصة حب قاسية ُمتخيلة ٍب رباكؿ أحالـ ذبسيدىا 
على أرض الواقع ابحثة بنفسها عن الشخصية الرئيسة بشكل اعتباطي، فإذا هبا تدخل 
متاىة األركقة اؼبتشاهبة كلما قطعت شوطا من قصتها، كخالؿ ذلك اؼبركر تكشف عن 

حقبة اترىبية جديدة كىي العشرية السوداء كساحاهتا، بعدما فرغت من تصوير الفًتة 
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االستعمارية كما بعدىا يف اعبزائر، كما أهنا كاصلت نسج قصتها العاطفية إىل جانب 
 فسيفساءتبدك كأهنا جعلها األحداث الرئيسة التارىبية، كىذا النسج يف زبريج الركاية 

بلونُت متدرجُت، ألواف اغباضر كزبيالتو، كألواف الواقع يف زمن الكتابة كالذم يتضمنو 
. اغباضر أيضا

تبيُت من الطاىر كطار " الويل االطاىر يعود إىل مقامو الزكي"كاف يف تقدمي ركاية 
إف ىذه الركاية، رغم ما فيها من ذبريد كمن »لطبيعة األحداث اليت سيسردىا بقولو 

سرايلية، ىي عمل كاقعي، يتناكؿ النهضة اإلسالمية بكل ذباكيفها كبكل اذباىاهتا 
، فالسرايلية تتجلى يف التحليق يف أزمنة غابرة تستلهم من اترىبها 1«كأساليبها أيضا

حوادث تعيد إليو اغبياة كُتطالب بفتح التحقيق حوؽبا، ٍب قبولو أك رفضو يف الزمن 
اغباضر ؽبا، كقياسو عليها من ابب اؼبشاهبة أك كضع بديل إذا ما قورف اغبداثف، مثل 

.  حادثة مقتل مالك بن نويرة، كزكاج خالد بن الوليد من زكجة مالك مباشرة
ففّعل الكاتب ىذه اغبادثة التارىبية على كاقع  العشرية السوداء يف اعبزائر شعبا 

، فالزمن الذم األايـ على بقية يةغاطاؿ كةالغالبمكما أف فًتة النهاريف الركاية ق. كحكومة
من خاللو يسرد الراكم قار، بدأه يف الضحى كانتهت أحداثو  يف الضحى أيضا، كأف 

رفع رأسو يطلب اذباه الشمس، كاذباه القبلة »شيئا مل يتغَت يف الزمن اغباضر سرداي، 
لكن الشمس كانت يف منتصف السماء ال تنم عن أم توجو . ابلتايل من خالؿ الظل

ضاع عنها اؼبشرقاف كاؼبغرابف، فال . كىذه الشمس الذاىلة، ىل فقدت اذباىها.... ؽبا
،كيظل الويل الطاىر ىو كذكرايتو إىل آخر الركاية على ىذه اغباؿ 2«تدرم أين تذىب؟

. يف الفًتة الزمنية اليت انطلقت منها األحداث، يف دكامة مغلقة ال سبيل إىل منفذ منها
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كل األحداث تصب يف ذاؾ الصراع اإليديولوجي بُت اإلسالميُت كالسلطة، 
فكلما ظنالويل أبنو زبلص من أزمة البحث عن الطريق اؼبرجو، يعود ليجد نفسو يف 

زمن رايضي مستلهم من زمن يـو ! مكانو يدكر من جديد يف متاىة الالزمنوالالمكاف
القيامة ىُبالطو زمن نفسي وُباصره اؼبكاف الالؿبدكد يف الصحراء اػبالية إال من تلك 

. البناية اليت يدكر حوؽبا الويل
كاف ذلك الزمن من حيث اغبدث كمن حيث طبيعتو الرايضية كالنفسية، كأما 

...  اؼبكاف فهناؾ صور لو من حيث االنطالؽ كالثبات كالتحوؿ كاالنتهاء
 

 املكان . د
إذا كاف اؼبكاف القار صفة أك خاصية يبتاز هبا اؼبكاف يف معظم ركاايت العرض يف 

الثالثيات؛ فاؼبقصود ابؼبكاف احملطة أك اؼبفًتؽ، اعبزء الذم تُتاح فيو الفرصة لتصوير 
أماكن أخرل دبعٌت تصوير حوادث جديدة ذات صلة ابألحداث يف ركاية العرض، 
فاحملطة ىي اؼبكاف اؼبؤقت الذم ال تدـك فًتة البقاء فيو إال ردحا من الزمن ٍب تعربه 

لتستقر يف غَته أك تعود إىل اؼبكاف القار، كتلك ىي صفة احملطة من حيث 
كتبقى فًتة .ستقرارفيها، كما أهنا اؼبكاف الذم يبر بو اؼبسافر يف أسفاره، ال ليقيم فيهااالال

االنتظار فيها موصولة بلحظة االنطالؽ، كما الوقوؼ هبا إال من ابب االنتقاؿ إىل نقطة 
. أخرل

كما أف اؼبكاف احملطة ىو الذم يتحدد فيو تقريبا مواصلة البحث عن مكاف آخر 
، أكاؼبكاف الذم يكتفي من خاللو (الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي)أنسب للعيش 

ابلرغم من كثرة التنقل،  (القار)الركائي بتصوير العامل من حولو ٍب العودة إىل مكاف اؼبنشأة 
. كىذا ما يتمثل يف ركاييت فوضى اغبواس كاغبريق
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ستنكشف أكجهها يف - يف ىذا اعبزء-ىذه الصور ؽبذا اؼبفهـو اؼبسند للمكاف 
ركاية التحوالت، فمثال كانت بٍت بوبالف القرية اليت أقاـ فيها عمر يف الفًتة الصيفية رفقة 

ابنة اعبَتاف زىور، كىي قرية ال تبعد كثَتا عن اؼبدينة، عن دار السبيطار حيث الضيق 
. ت اليومية بُت ساكنتهااكالفقر كاؼبشاد

 فالقرية ىي الفضاء اؼبفتوح الذم ضاؽ كاتسع بتصوير ذىنية أىل الريف كحبهم 
لألرض كرفضهم للمستعمر كغبياة الفقر كالذؿ اليت يفرضها عليهم، فتكوف بٍت بوبالف 
الصورة اؼبوازية لواقع اغبياة يف دار السبيطار، على رقعتُت ـبتلفتُت، من انحية األزمة ال 

. من انحية اؼبواقف
لقد كانت أداة دمحم ديب يف تصوير األحداث العناية الدقيقة بوصف اؼبكاف 
كذاؾ بدءا من سبهيد الركاية، من خالؿ افتتاحها دبنظر طبيعي يرسم فيو نواحي القرية 

منقطع عن اؼبكاف؛ ألف كظيفتو تتمثل يف تشكيل عالمة اؼبنظر الطبيعيإف »كطبيعتها 
كالصورة 1«ىو العالمة الثقافية للطبيعةفاؼبنظر الطبيعي : كونية ىي عالمة الطبيعة

.  اؼبنعكسة على أىلها
، روايةمكانيةوبتلفيهاالوصفجزءاكبَتامنالنص(اغبريق)»إنرواية

، حبيث اقًتف عنصرا السرد كاغبوار بوصف األرض كاعبو 2وخاصةالطبيعةبعناصرىا«
الطبيعي احمليط هبا، فأحداث ىذه الركاية جرت يف منطقيت بٍت بوبالف العلوية كبٍت بوبالف 

.  السفلية ككذا يف بيت قره علي، كمزرعة ماركوس كمسيوفيار

                                                           
1-Roland Barthes, L'ancienne rhètorique de communications,n16, seuil, 

paris,1970,p208  
سليم بتقة، الريف يف الركاية اعبزائرية، دراسة ربليلية مقارنة، ـبطوط رسالة مقدمة لنيل شهادة - 2

دكتوراه العلـو يف األدب اعبزائرم، كلية اآلداب كالعلـو االجتماعية، قسم اللغة العربية كآداهبا، 
 84 ، ص2009/2010جامعة اغباج ػبضر، ابتنة، 
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كانت بٍت بوبالف السفلية مسرح األحداث فهناؾ يلتقي الفالحوف كيتناقشوف 
» أمورىم كيتأملوف بؤسهم 

 ماذا تقوؿ؟ كيف نعيش يف بالدان؟  -
 . ال نغتٍت فيها -
إف يف كسع اؼبرء أف يعيش دكف أف يغتٍت، كردبا . ليس ىذا ىو اؼبوضوع -

 ..كإمبا اؼبهم أف نعمل، إمبا اؼبهم أف قبد عمال. كاف كذلك أفضل
:  فحوؿ ابدعدكش رأسو، كقاؿ

 . فهم يف حاجة إيلّ . إهنم ينتظركنٍت ربت. هبب أف أذىب اي بٍت -
. كانت اغبجارة هتتز ربت أقدامهما بقرقعة تًتجع على طوؿ اؼبنحدر الوعر

كانت الشمس تصلب اعببل . كاان، ىامشي كابديدكش يثباف من صخرة إىل صخرة
.  كقرص من فطَت

:  صاح العجوز كصوتو يُغالب الريح
، كما أف دمحم 1«!..ليس يهمٍت أف أكوف عاطال عن العمل.. ىا ىام  -

ديب كاف يضع كقفات يعرض فيها أكجو اغبياة يف بٍت بوبالف، فلم يكتف ابغبديث 
عنها يف جزء كاحد كإمبا التفت إىل األصالة يف سكاهنا كفيما تُنتجو األرض فيها مصورا 

 .مركر الفصوؿ هبا يف مواطن عدة
ذلك أف من . من الذم يتكلم عن بٍت بوبالف؟ ال أحد»كىذا مشهد بسيط عنها

ككلما عرفها ككلما أتملها، الح لو أهنا مكاف . يريد أف يتكلم عنها، ينبغي لو أف يعرفها
كإذا . إف اإلنساف يتنسم ىنا ىواء اعبباؿ. وبلو العيش فيو، كال أقوؿ إهنا مكاف كاسع

". شعرت ىنا ابلوحدة فهي كحدة غَت اليت تستويل عليك حُت تعيش يف مدينة كربل
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حقوؿ . كحدة الطرؽ احملصبة الغرباء اليت سبأل البالد.. إهنا ىنا كحدة أخرل"
كمن مسافة إىل . الكرمة، اليت ربف هبا األسيجة، سبتد أمامك ىهنا على مد البصر

يلوح لك فيها . ىذه األكواخ كلها متشاهبة.  الفالحُتخمسافة، يظهر كوخ ابئس منأكوا
إف الفالحُت ال يًتكوف بٍت بوبالف أبدا كإذا . شيء من اغبزف يالحقك بغَت انقطاع

، كأما عن بٍت بوبالف العلوية فقد كانت أصغر من 1«.تركوىا مل يصلحوا بعدىا لشيء
السفلية كيقيم فيها مزارعوف يبلكوف قطع أرض ىبدموهنا أبنفسهم كما يبلكوف بعض 

رؤكس الغنم كاألبقار، كمع ذلك كانت الضرائب تستنزفهم استنزافا، فكاف أغلبهم يشارؾ 
.  "بن يوب"سكاف القرية السفلية الرفض كعلى رأسهم 

ىي كىاعمر يف تلك الصائفة، فيو كاف يُقيم ،البيت الذم كأما بيت قره علي
 : عمرؿماما أخت زىور أكصافو يف ىذا اؼبشهد، اؼبستهل بسؤاؿ 

 أأنت جائع؟ » -
 . نعم -
فتناكلت قبضة  (كىي حجرة ضيقة رطبة) غرفة اؼبؤكنة إىلكقادتو ماما   -

 . من التُت اعباؼ كضعتها يف يده مع قطعة فطَت
كانت تنهي كنس . ، ٍب استأذنت(دار سبيطار)كسألتهما ماما عن سكاف 

.  تستطيع األختاف أف تتحداث على مهل فيما بعد. األرض دبقشة من سعف النخل
فعلى الضلعُت . إف فناءالبيت، كىو من تراب فبهد، يشكل مستطيال كبَتا

كما يرمى إىل . الطويلُت من ىذا اؼبستطيل تقـو مساكن من حجر كلنِب مطلية ابلكلس
.  خارج الفناء من بعر كزبل يصبح ملتقى صاخبا للدجاج كسائر الطيور
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، كىكذا دكاليك، كلما ظهرت شخصية 1«كىبت نسمات فبعثرت كل شيء
، حىت كأف األشياء األكربصور الكاتب اؼبكاف الذم تقيم فيو،مقدما للوصف اعبزء 

كوصفو للحقوؿ . اؼبوصوفة تتحرؾ كتتنفس فتصل تلك الذبذابت القارلء اؼبشاىد
اػبضراء كحركة اؼباء يف العشب كنسيم اغبشائش كظل شجرة البطم الكبَتة كغَتىا، 

كاؼبطر .. ة اؼبشومةكُصفرة اؼبسالك الوعرة كصخورىا كلفح الشمس كحرارهتا، كرائحة الذر
فكاف اؼبكاف يف الركاية أكسع فضاء من ركاية العرض كأغزر من انحية .. كالوحل

. اؼبوصوفات
كإذا كانت بٍت بوبالف أبقسامها اؼبكاف احملطة كاؼبفًتؽ يف الثالثية، فلم يغب 

اؼبكاف القار عنها فقد كانت دار السبيطار تطل من حُت آلخر معلنة عن كجودىا كقوهتا 
يف إعادة من ابتعد عنها، كانت تلك يوميات عمر يف القرية دكف أف ينسى معاانتو يف 

، كما أف الكاتب عاد إىل دار السبيطار يف بُت اؼبكانُتمفارقة اؼبدينة كلما الح لو 
الفصوؿ األخَتة من الركاية ليصور حياة الكد اليت تسعاىا عيٍت يوما بعد آخر ؿباكلة 

كسب اؼباؿ عن طرؽ السفر كاؼبتاجرة ابلقماش، كما يصور أجواء اؼبدينة كاغبرب على 
 . اؼبشارؼ

كأما صورة اؼبكاف احملطة يف ركاية فوضى اغبواس فقد كاف ؿبدكدا مقارنة ابألماكن 
يف ذاكرة اعبسد، فمسرح األحداث تلخص يف بيت أحالـ يف اعبزائر، كيف بيت خالد بن 

  األمَت عبد القادر،طوابؿ الصحفي، كأماكن أخرل كاؼبقهى كالسينما كاعبسر كساحة
. كبيت االصطياؼ يف سيدم فرج بشكل جزئي

بعض األماكن كىنا تظهر فركؽ يف األمكنة اليت تتزاحم هبا الركاية كإف كانت 
، كما أف العبور هبا كشف للعامل اػبارجي الذم وبيط اإلقامة فيها ؿبدكدةتعترب 

 . ابلشخصيات
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فقد كاف اؼبقاـ يف " الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي"أما اؼبكاف يف ركاية 
صحراء ال متناىية، فاؼبكاف يف اغباضر فارغ إال من الويل كاألاتف، كعامر ابؼبريدين 

كيف غيبتو وبل يف . كاؼبريدات ؼبا يعود الويل على ذاكرتو مسًتجعا اؼباضي كعالقتو هبؤالء
الودايف، األهنار، البصرة، مصر، اػبليج )أماكن متعددة كمتنوعة التضاريس على عجل 

 . (..العريب
 

 الشخصيات. هـ 
تنوعت الشخصيات يف ركاية التحوالت يف الثالثيات، فمحمد ديب مثال 

ابنتقالو من اؼبدينة يف ركاية العرض إىل الريف يف ىذا اعبزء فإنو انتقل إىل أانس آخرين 
يسعى إىل تعريف القارئ على مظاىر اغبياة اليت يعيشوهنا يف ظل االحتالؿ كسطوة 

، ىؤالء الذين امتلكوا األراضي كجاركا يف قيمة مدخوؿ الفالح الكادح حبكم "الكولوف"
مىت كسب قوت ثالثة أايـ ترؾ العمل، كراح . لكي يعمل يوما هبب أف يراتح عشرة»إنو 

الفالح فظ . كما الفالح إال هبيمة. الفالح رائحتو كريهة. يعيش كما يعيش الضب
، الفالح الذم يظل وبلم بتلك األرض اليت انتزعت منو مثل 1«...غليظ

كومندار فقد كاف راكاي يف الفصوؿ األكىل من الركاية، فهو من "كغَته، أما "ابدعدكش"
عرؼ أبىل القرية نساء كرجاال كأطفاال، كدباضيها كحاضرىا، كما يستشرفو يف أىلها 

كىذا تنويع ؼبستول السرد . ماداموا جزائريُت، فتقاسم الراكم ركاية األحداث مع ىؤالء
 . كىذا مقياس من مقاييس السرد الكالسيكي" الرؤية من اػبلف"بُت اعبزأين، مع طغياف 

ىذا يف بٍت بوبالف السفلى كيف بٍت بوبالف األعلى يصور الكاتب حياة بعض 
بن "اؼبزارعُت الذين يبلكوف قطع األرض كيعملوف فيها كيتزكدكف من خَتاهتا كمثاؿ ذلك 

                                                           
 146اغبريق، ص- 1



  يف الثالثياتالفصل الثاين                       خصائص األجزاء
 

 
100 

يف اجملتمع 1"العميل"يصور دمحم ديب مبوذج " قره"كمن خالؿ ".. قره علي"ك" يوب
اعبزائرم،  مصورا آراءه كمعامالتو كىواجسو كـبططاتو اؼبستقبلية كأثر ذلك يف احمليطُت 

 . بو
" التوعية كالتحضر"مبوذج " ضبيد سراج"كما يصور يف الضفة األخرل مبوذج 

األمر . الذم جاىد آبرائو ككقتو من أجل االنتباه إىل اؼبظامل كالتنديد هبا كرفضها علنا
 . الذم زج بو يف السجن كالنفي يف آخر اؼبطاؼ

كانت مباذج أىل القرية بتنوعها تكشف عن هنضة سكاف القرل من حيث 
غيب ىو اػبطة كاؼبشرؼ الذم 

ُ
رفضهم للوضع الراىن، كضركرة كضع حل لذلك، لكن اؼب

يرعى تقدمهم، فظلوا يناقشوف العديد من اؼبوضوعات لكن النتيجة عادت عليهم ابلسوء 
 . منذ قيامهم بذلك اإلضراب

، شخصية غريبة (بن طوابؿ)فقد كاف خالد الثاين " فوضى اغبواس"أما يف ركاية 
فمن قارئ إىل شخصية رئيسة تؤثر يف . من حيث كجودىا كفعلها كما كصلت إىل ربقيقو

الكاتبة كتتأثر هبا فتدخل معو معًتؾ اغبياة كتسجل ما كقع بينهما يف ركاية من البداية إىل 
فمن خالؿ عملو . ىذا من زاكية القصة العاطفية اليت تغلف اؼبوضوع العاـ للركاية. النهاية

الصحايف ذبد يف ذلك فرصة لتسلط الضوء على حياة الصحافيُت يف تلك الفًتة اغبرجة 
كما تسلط الضوء على بعض آراء اؼبشتبو هبم يف معارضة اغبكومة من . من اتريخ اعبزائر

فتدخل من ىذه الركاية إىل . كعالقتو بزكجها الضابط العسكرم" انصر"بينهم أخوىا 
 . ساحة اعبريبة أبنواعها كما ترصدىا الصحف اليومية

                                                           
1

إكراـ تكتك، الشخصية كأبعادىا التداكلية يف ركاية الصراع العريب الصهيوين، أطركحة لنيل : ينظر- 
كلية اآلداب كاللغات كالفنوف، - كىراف–شهادة دكتوراه يف اللسانيات التداكلية، جامعة السانية 
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ليصور حالة " الويل يعود إىل مقامو الزكي"كأماـ ىذا الوضع، يف ىذه الفًتة يظهر 
التيو اليت يعيشها اجملتمع اعبزائرم كصراع األفكار اإلسالمية مع الغربية، كصراع التيارات 

 . بشكل عاـ يف العامل اإلسالمي
اتسم سلوؾ الويل ابلتناقض، فاكبرؼ عما ىو مسلم لو من صالح كتقول، 

، قادرا على فعل كل شيء ؼبا يغيب عن الوعي فيدخل 1فأصبح مبوذجا شاذا عن اؼبألوؼ
اغبلم الذم يتحوؿ عند الراكم مادة حكائية عجائبية يسرد أحداثهومرئياتو اليت »دائرة 

، فهو عاجز عن 2«سبثل شكال من أشكاؿ العجائيب، كؾباال للتجريب السردم الركائي
 . كضع حل للمشاكل اليت ربيط بو

 
 
 
 
 

 (Destiny novel )رواية املصري. 3
 تعريفها. أ

يقصد هبا اعبزء الثالث من الثالثية، اعبزء الذم تظهر فيو مصائر الشخصيات، 
كما تتبلور فيو هناية القضية . كتتحدد فيو أشكاؿ هناية العالقات بينها أك استمراريتها

                                                           
 موسى بن جدك، الشخصية الدينية يف ركاايت الطاىر كطار، دار الشركؽ للطباعة كالنشر :ينظر-1

 15، 14، 13، ص 2008 ،(د ـ)صدر الكتاب بدعم من كزارة الثقافة، كالتوزيع، 

.. القادر عميش، التجريب السردم الركائي عند الطاىر كطار، الطاىر كطار ىكذا تكلم عبد -2
، 2013اعبزائر، – زىرة ديك، دار اؽبدل للنشر كالتوزيع، عُت مليلة (إع.تق).. ىكذا كتب

 221ص
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إضافة إىل اػبصائص اليت سبيزت . اليت عرّبت عنها الثالثية كصور الوجو النهائي لألماكن
 . هبا الثالثية كشكل فٍت أكدع فيو الكاتب خالصة ذبربتو الكتابية يف فًتة ما

 
 " املصري"و" التحوالت"املدة الزمنية بني رواييت .ب 

يُنظر فيها إىل اؼبدة الزمنية بعد هناية أحداث ركاية التحوالت كبداية ركاية اؼبصَت 
من خالؿ األحداث، كما تقولو الشخصيات أك ما يذكره الراكم بشكل ؿبدد، أك من 

 ...خالؿ ما يشَت إليو من أكصاؼ للفصوؿ السنوية، كربط ذلك ابألحداث
تلخصت أحداث ركاية اغبريق يف فصل الصيف كفصل اػبريف كبداية فصل 

الشتاء أين انتهت أحداث الركاية، كيف أحداثها كانت اغبرب العاؼبية الثانية قد اندلعت 
ىذا ىو »يف فصل الشتاء " النوؿ"كفرضت فرنسا حينها التجنيد اإلجبارم، كتبدأ ركاية 

إف األمل يف أايـ أفضل كأعدؿ قد ىدىد أىل . الشتاءالثالث بعد إعالف اغبرب
، كيف ىذا "النوؿ"، فشتاء هناية اعبزء السابق ليس ىو شتاء بداية ركاية 1«تلمساف

 . التحديد الذم ال يفوت دمحم ديب ضركرة يف الفعل التداكيل بينو كبُت القارئ
 بعد مقتل الرئيس دمحم بوضياؼ، 1991يف صيف " فوضى اغبواس"تنتهي ركاية 

كتنتقل الكاتبة . بعد أف دامت أحداثها عاما كاحدا كعالقة صبعت بُت خالد الثاين كحياة
هبذا التحديد لتقف على عتبات اؼبدة الزمنية بُت العملُت ابلعودة " عابر سرير"إىل ركاية

أذكر يـو صادفتها يف ذلك اؼبقهى، منذ أكثر من »إىل موعد مضى يف اعبزء السابق 
، كهبذه الوصلة يشعر القارئ أنو يتتبع 2«سنتُت، مل أجد سول ذريعة من الػُموْسلُت

حلقات متوالية يف مسلسل، تقـو فيو بعض الصور اؼبونتاجية بتحديد الفًتة الزمنية 
 .السابقة أك الالحقة أك اآلنية
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الويل "فقد كانت موصولة بنهاية " الويل الطاىر يرفع يديو ابلدعاء"أما بداية ركاية 
 ...كتنطلق منها ليتابع الكاتب سرده عن الويل كمقامو" الطاىر يعود إىل مقامو الزكي

 املكان بني الثابت واملتحول. ج
كانت اؼبدينة بُت أجزاء الثالثية ىي اؼبكاف الغالب على بقية األماكن كالقرية 

 . كالصحراء، ألهنا أماكن ال تُقيم فيها الشخصيات بشكل هنائي يف الثالثية
لقد كانت أحداث األجزاء قريبة من مراكز السلطة كحيث األكجو اؼبختلفة لعمل 

اؼبواطنُت، كما أهنا اؼبركز الذم تتفجر منو العديد من األزمات كمنو يتم التأثَت كالتأثر، 
 . كما الشخصيات يف األخَت إال انتج ذلك التصارع أبكجهو اؼبتعددة

ففي ثالثية دمحم ديب يبدؤىا من اؼبدينة، كأما أخبار القرية فقد كانت ىامشية، ٍب 
أما . عاد إىل اؼبدينة من جديد ليواصل الطريق مع عمر كىو فىت عامل بعد أف كاف صبيا

ثالثية أحالـ فقد احتلت اؼبدينة فيها كبشكلها اغباضر أكثر من تسعُت ابؼبائة، فقد 
جرت بُت اعبزائر كقسنطينة كفرنسا، أما ما اختص ابلثورة فقد كاف يف اعبباؿ ابلشرؽ 

 . اعبزائرم، كىي أجزاء قليلة مقارنة ابؼبرافق كاؼبنازؿ يف اؼبدينة
جرت أحداث ركاية العرض يف ثالثية الطاىر كطار يف اؼبدينة كالقليل من اؼبشاىد 

انتقل فيها الكاتب إىل القرية تذكرا، كأما اعبزآف اآلخراف فقد كاف موقعهما الرئيس يف 
الصحراء، كلكن كأحداث كاقعة يف العوامل اؼبختلفة فقد عاد الكاتب إىل اؼبدف ليعرب عن 
حالة الشعوب كىي تعاين صراعا بُت اغبكومات كالتيارات اؼبختلفة كما ينتج عنها من 

 ..خسائر بشرية أبنواعها
الذم .إىل اؼبكاف القار" عودة"فغالبا ما يكوف اؼبكاف يف اعبزء الثالث ىو مكاف 

 .يكوف يف اعبزء األكؿ كما يكوف يف اعبزء الثاين بشكل هنائي
 

 الشخصيات بني ثنائية احلياة واملوت. د
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اجملتمع مهما كتبنا »الثالثيات كاغبياة سباما أك ىي اغبياة كما صورىا الكّتاب، فػ 
عن أحداثو، كمهما تكررت األعماؿ عن أزمنتو اؼبهمة يكوف أكرب من األحداث نفسها 

، ككتاب الثالثيات يف ىذه الدراسة، ىناؾ من ال تزاؿ هناية ثالثيتو 1«كأكرب من الكتابة
مفتوحة كفيها عالمات إمكانية مواصلة العمل ككتابة جزء آخر للثالثية مثل دمحم ديب، 

كأف يسرد الكاتب عن شباب ذلك الفىت كدكره يف فًتة اغبرب كبعدىا، دبا أنو كاف 
معجبا حبميد سراج الذم اختفى عن األحداث، كما أتثر بزمالء لو يف مصنع النسيج 

 .أكلئك الذين اختاركا اعببل بدال عن العمل يف اؼبصنع
كذلك األمر ابلنسبة ألحالـ، فبالرغم من عودة خالد مع خالد إىل أرض الوطن 

، "قتل من ربب"إال أف شعارىا ىو ... جثة ىامدة، كبنفسية ؿبطمة كؿببطة كخائبة
 . فمازاؿ مشركع قتل خالد قائما، كذلك بكتابة جزء آخر جديد

أما الطاىر كطار فقد انتهت الركاية دبشهد مفتوح، لكن كاف ىناؾ احتماؿ كتابة 
 . جزء جديد ماداـ الويل متنقال عرب األزمنة كاألمكنة كدائم الصحو كالغياب

كل ىذه الثالثيات كتبت يف ظركؼ صعبة جدا مرت هبا اعبزائر يف فًتات 
، كما 2«ليس أصعب على الكاتب من أف يكتب ربت ضغط اؼبوت»اترىبية ـبتلفة، ك

أف موت الشخصيات ال يعٍت هناية الثالثية، كما ىو مبُت يف اؼبتوف من جزء آلخر كلكن 
القضااي الوطنية أطوؿ من عمر الشخصيات لذلك كانت حياة كموات كتنوعايف األكجو 

كالبدائل اليت تتواصل إىل النقطة اليت يراىا كل كاتب ىي اغبد األقصى ؼبا يقوؿ يف آخر 

                                                           
، "األقالـ"ايسُت النصَت، االستهالؿ الركائي، ديناميكية البداايت يف النص الركائي، -1

 41ص، 12، 11ع، 1986نوفمرب، ، العراؽ
 

آمنة بلعلى، اؼبتخيل يف الركاية اعبزائرية، من اؼبتماثل إىل اؼبختلف، دار األمل للطباعة كالنشر -2
  78، ص2006، اعبزائر- كالتوزيع، تيزم كزك
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متهيد 

 
 األعماؿ الروائية عتبة من العتبات "Exipit"وهناية " Incipit"تُعترب دراسة بداية 

 كما العتبات األساسية اؼبوازية للنص، فاالستهالؿ يستوجب على الدارس حبثهاالٍب 
الروائي يبثل أساسا أو ركنا من األركاف الٍب تقـو عليها الرواية يف بنائها، فأنبية دراستو 

غبظة إقامة االتصاؿ بْب قطيب العملية »كأنبية دراسة العناصر السردية للنص، فهي سُبثل 
، فهي اجملاؿ الذي يُفسح للقارئ النظر والتجوؿ يف 1«اؼبرسل واؼبرسل إليو: التواصلية

ىا التعرؼ على أانس ستنطلق يفؿبيطات ذلك العادل اؼبتخيل، كما أنو النقطة الٍب يتم 
.  معهم الرحلة بعيدا

من أين تبدأ الرواية وأين تنتهي تلك البداية؟ تعددت : والسؤاؿ اؼبطروح
كاالستهالؿ، والفواتح، وىذا ما تؤكده الدراسات الٍب :اؼبصطلحات الٍب اُطلقت عليها

» حبثت يف مفهومها وداللتها، وكاف لكل انقد تربيره يف االختيار، ومن تلك الصور، أف 
البداية ىي اعبملة األوذل من قصة، يف حْب أف االستهالؿ ىو دبثابة مطلع سردي 

يستهل بو الكاتب قصتو، وقد تستغرؽ ىذه الفقرة االستهاللية مساحة نصية قد تكوف 
 يف الكم، ا؛ فاؼبالحظ أف يف ىذه اؼبقارنة بْب اللفظْب سبييز2«قصّبة أو متوسطة أو كبّبة

بْب مشهد افتتاحي لقصة قصّبة تلخصو صبلة، وبْب مشهد متناسل قد يتلخص يف 
. فقرات أو صفحات يف القصة القصّبة، أو يف الرواية

دبا أف اجملاؿ سيتعلق بدراسة ىذه العتبة يف الثالثيات الروائية، ستكوف لفظة 
" اؼبشهد االفتتاحي"ف إ، حبيث  وأوسع"مشهد"أنسب إبسنادىا إذل لفظة " االفتتاحية"

يشمل اعبملة االفتتاحية، الٍب سبثل بداية اؼبشهد األوؿ من جهة، والثاين أنو بداية نص 
                                                           

 ،عبد العارل بوطيب، ضفاؼ، اؼبغرب: ، تر(من أجل شعرية االستهالؿ)أندراي دي لنكو، -1
 58، ص3، ع2002أكتوبر 

صبيل ضبداوي، البداية والعقدة واعبسد والنهاية يف القصة القصّبة جدا ابؼبغرب، قصص صباؿ - 2
  ، http://www.nadorcity.com:الدين اػبضّبي مبوذجا، على اؼبوقع التارل

13/05/2016 ،16:31 
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، وما بعده من بداايت الفصوؿ األخرى يف الرواية (العتبات)كامل ولو صالت دبا قبلو 

فدراستو يف الثالثية سيكوف من ابب الوقوؼ على اػبصائص الٍب . وغّبىا من اؼبواطن
سبيز كل روائي كظاىرة تردادية مسحت كل بداية لديو، وتصنيف تلك اػبصائص يكوف 

. بتصنيف الثالثيات إذل رواايت تقليدية أو جديدة
تبقى البداية ؾباال مفتوحا خارجا عن التحديد من انحية كيفية االبتداء وإلزاميتو 

ليست ىناؾ معايّب نصية صارمة خبصوص طبيعة ملفوظ البداية يف الرواية من »نقداي، إذ 
يستتبع ىذا االستنتاج أف فن صياغة البداية ال ىبضع لقيود . حيث الكم أو الكيف

شكلية يكوف الروائي ملزما ابالمتثاؿ ؽبا، بل فيها قدر كبّب من اغبرية الفردية اؼبتعلقة 
بذات الروائي وىو يضع بدايتو الٍب قد تكوف أطوؿ قليال من اعبملة الواحدة، ابعتبارىا 

، كما يتوسع اؼبشهد 1«وحدة افتتاح دنيا إذل حدود أوسع قد تشمل الصفحة أو أكثر
الفصل األوؿ منها كلو أو عدة فصوؿ ألنو يتعامل مع كلية »االفتتاحي يف الرواية ليشمل 

، وابلنظر إذل اؼبشهد 2«العمل، وعليو يزرع النوايت الصغّبة لألفعاؿ الكبّبة الالحقة
االفتتاحي من انحية أ كاف يبثل حقا بداية اغبكاية أـ أنو اختيار مقصود فاؼبسألة متعلقة 

يبكن أف تبدأ الرواية من أي نقطة أو مرحلة من تطور  »ػػابلرؤية الٍب يرنو إليها الكاتب فػ
والبداية تعكس عموما اغبالة األولية، أي حالة الشخصية قبل انطالؽ اغبدث . اغببكة

، الذي سيتشظىفي الفصوؿ مشّكال اغبكاية، ليكتشف القارئ فيما بعد 3«الرئيسي
  ىوموقع اؼبشهد االفتتاحي كزمن يف سلسلة األحداث اؼبتتابعة، دبعُب ىل حقا كاف

األوؿ وكانت سّبورة األحداث خطية مبطية، أـ كاف النهاية وكانت ىي البداية اغبقيقية 
للرواية، أـ كاف مقطعا من مرحلة ما يف اغبكاية؟  

                                                           
، 2013، 1عبد اؼبلك أشهبوف، البداية والنهاية يف الرواية العربية، رؤية للنشر والتوزيع، القاىرة، ط- 1

 25ص
 ،ايسْب النصّب، االستهالؿ الروائي، ديناميكية البداايت يف النص الروائي، األقالـ، العراؽ- 2

 39، ص12، 11، ع1986نوفمرب، 
 32لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص- 3
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هبذه النقطة يتمايز فعل تنسيق العوادل اؼبتخيلة والواقعية بْب القارئ والروائي، 
فالقارئ سيعيد ترتيب مشاىده بعد إدراؾ األحداث يف خطها الزمِب، ويشرع يف ىذه 
العملية حينما يتمكن من ربط اػبيوط اؼبنفصلة وىي الوقفات الٍب تتطلب منو أتويال 

، أثناء القراءة وبعد هنايتها، وأثناء اسَبجاعها، فُتقرأ قراءة أخرى قائمة (فجوة)لفهمها 
مرتبا إايىا ابلَبتيب الذي . على النتائج الٍب صبعها القارئ يف مرحلة سفره يف عادل الرواية

يراه مناسبا لسّبورة األحداث، األمر الذي يتكشف حينما يعيد القارئ  سرد أحداث 
. الرواية ؼبتلق آخر

 وأما الروائي فإنو مدرؾ للعبة وفبراهتا السرية، فيجمع ذلك الشتات يف بناء فِب 
ىو إضفاء الوحدة على »واؼبقصود ابلبناء . لو كل اغبرية يف التقدمي فيو أو التأخّب

، والسؤاؿ اؼبطروح ىل ىناؾ 1«األحداث اؼبتتالية من خالؿ إهباد عالقات حتمية بينها
ؿبددات أخرى تنىبء عن هناية البداية والدخوؿ إذل العرض؟  

ىذه بعض األشكاؿ الٍب يبكن أف تكوف عالمة مفصلية لنهاية البداية كما جاء 
» :عند الناقدة أندراي دي لنكو

  حضور إشارات للمؤلف، من صنف خطيgraphique هناية فصل أو 
 إخل...إدراج فضاء أبيض ؿبدد للوحدة األوذل. مقطع

  ىذا / ... بعد ىذا التمهيد.. إذف)حضور آلاثر االنغالؽ يف السرد
 .(إخل.. اؼبدخل

 االنتقاؿ من سرد لوصف والعكس. 
 تغيّب من خطاب لسرد والعكس . 
 تغيّب صوت أو مستوى سردي . 
  (أو أيضا االنتقاؿ غبوار أو مونولوج)هناية حوار أو مونولوج. 
 [حذوؼ]ثغرات)تغيّب زمنية اغبكيellipses، أومفارقات

 2«، أو يف فضائو(anachroniesزمنية
                                                           

، 2000، 1420 ،1مصر،ط- ظبّب سرحاف، مبادئ علم الدراما، ىال للنشر والتوزيع، ، اعبيزة- 1
  47ص
 61ندراي دي لنكو، من أجل شعرية االستهالؿ، صأ- 2
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كانت ىذه األوجو مصورة غبد البداية أو اؼبشهد االفتتاحي يف الرواية، وذلك يف 

 أوجواػبطاب، وىي /حاؿ قراءهتا بشكل مباشر وتقريري كما ُعرض يف البناء السردي
رباوؿ حصر أغلب اغباالت اؼبمكنة الٍب يبكن التوّصل إليها عن طريق ىذه العالمات 

وأما التعرؼ على بداية الرواية فذاؾ ىُبطط لو الروائي، حبسب نوع الرواية إف . اؼبفصلية
.  كانت تقليدية أو جديدة

. للمشهد االفتتاحي الروائي وظائف عدة خاصة ابلقارئ وابلنص يف حد ذاتو
» :صبعها الدكتور صبيل ضبداوي يف اآليت

 تقدمي عادل الرواية التخييلي. 
 أتطّب الرواية ورببيكها وتبئّبىا حدثيا وسردايومقصدية. 
 سلبا أو إهبااب: ربفيز القارئ وإاثرتو وتشويقو. 
 طرح ؾبمل فرضيات الرواية وأطروحتها الداللية والفنية. 
 1«.التمهيد لألحداث الثابتة أو الديناميكية 

طبيعة الرؤية إذل قد تعددت تصنيفات اؼبشاىد االفتتاحية عند النقاد وذاؾ عائد ؿ
الٍب وباوؿ أف يؤكدىا كل انقد، وفق ما تقتضيو العينات الروائية اؼبدروسة، فيكوف 

: ػالتصنيف قائما على أساس من ىذه األسس ؾ
 الوقوؼ على وظيفة من تلك الوظائف السابقة ودراسة البداية ): الوظيفة

 .(دبنظورىا
  الكشف مثال عن تيار الرواية من خالؿ بدايتها، )التقليد واغبداثة

 .(ولكل تيار خصائص سبيزه... كالواقعية، أو التيار الوعي
 الزمن ): العناصر السردية للمشهد ومستوى التبئّب إلحداىا، أو بعضها

، وذلك بدراسة عنصر التبئّبيف البداية (واؼبكاف واألحداث والشخصيات
 .وأتثّبه يف ابقي العناصر األخرى

                                                           

صبيل ضبداوي، االستهالؿ الروائي  - 1
http://www.arabicnadwah.com/articles/istihlal-hamadaoui.htm 

13/5 /2016  ،15:05 
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 الوصف والسرد واغبوارواليتاروائية. 
 (من حيث عدد اؼبشاىد واكتماؽبا داللة): بسيطة أو مركبة . 
 قد تكوف البداية العروضة ىي أوؿ خطوة يف سّبورة ): الفعلية و الكموف

 .(األحداث، وقد تكوف يف النهاية كما تكوف مدسوسة بْب الفصوؿ
  الوقوؼ على اعبملة األوذل يف الرواية وربطها ابلعتبات أو اؼبًب، أو نبا

 . معا، أو اؼبشهد االفتتاحي عموما
 

فاغبديث عن البداايت أو اؼبشاىد االفتتاحية متعدد الزوااي، حبسب ما يقتضيو 
كل عمل روائي، ودراستها  يف ىذا البحث ىي دراسة ؼبيزات اؼبشاىد يف الثالثية جزءا 

جزءا، فيتسُب بذلك الوقوؼ على تصنيف الثالثيات من حيث كوهنا،تقليدية أو حديثة، 
وكذا الَبكيز على كشف العناصر السردية أو القضااي الفنية األكثر تردادا وتبئّبا يف أجزاء 

...  الثالثية معا لدى كل كاتب
 

. (الشخصية بني الواقع والرمز)املشاهد االفتتاحية يف ثالثية دمحم ديب: أوال
 

امتازت اؼبشاىد االفتتاحية للثالثية دبجموعة من اػبصائص الَبدادية، فبعضها 
يعود إذل طبيعة الثالثية كوهنا ذات بناء تقليدي واقعي، وبعضها يعود إذل دالالت 

.  كونو الوجو الذي تردد يف االفتتاحيات". عمر"الشخصية الٍب لبتصرىا يف الطفل 
:  ػبناء على ذلك يبكن الوقوؼ على تلك اػبصائص للتعرؼ عليها بدءا ب

 
 : واقعية الثالثية .1

، الٍب وقعت أحداثها قبل اندالع "الثالثية"حينما يُذكر دمحم ديب ُتذكر معو 
تعرض فيها الكاتب ألوضاع ؾبموعة . اغبرب العاؼبية الثانية، واستمرت إذل ما قبل هنايتها

من األسر اعبزائرية يف ظل االحتالؿ الفرنسي، واصفا اغبياة اليومية وأثرىا يف سلوكات 
".  اؼبنسج"و" القرية"و" دار السبيطار"وأفكار الشخصيات يف 
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من ... وكاف دمحم ديب ومولود فرعوف ومولود معمري وكاتب ايسْب ومالك حداد
أبرز الروائيْب الذين كتبوا إبداعاهتم ابللغة الفرنسية، الٍب كانت أداة ذات حدين، الكتابِة 

لكن القضية اؼبعرب عنها من صميم الواقع اعبزائري، واؼبمثلْب ؽبا جزائريوف، االحتالؿ بلغة 
لبنات الواقعية االنتقادية يف األدب اعبزائري، بل وكثّبا ما » ىؤالء الكتاب ىفأرس

من أشهر " ثالثية اعبزائر"، وكانت 1«ذباوزوىا ليفتحوا أبوااب أكثر اتساعا يف وجهها
الشاعر الفرنسي التقدمي لويس »األعماؿ األدبية عربيا وأجنبيا، فهي الٍب قاؿ عنها 

بلزاؾ "، فاستحق دمحم ديب اسم "مذكرات الشعب اعبزائري"( luis Arago)أراغو 
، يف سبيل الوطن واترىبو 2«عن جدارة وبفضل ؾبهوداتو اإلبداعية اعبادة " اعبزائر
 .اؼبخلد

: من أبرز العناصر اؼبميزة لواقعية الرواية ىي
 
 الراوي/ وجهة النظر .أ 

يعترب الراوي مالك القصر وحارسو، فهو من يفسح اجملاؿ للشخصيات أبف أتخذ 
شرط أف ... دورىا كمسميات ومالمح وأفعاؿ، متحركة يف الزمن واؼبكاف ايئسة وطموحة

أبدا »ىبرب عن حاؽبا وتتكلم بتمهيداتو وإمرتو، يصفها ويصف العادل من حوؽبا، فهو
قبد . من بداية الرواية إذل هنايتها. الناظم اػبارجي اؼبوجود يف كل مكاف والعادل بكل شيء

حضوره قواي يوجو دفة السرد ويصف وينقل خطاب الشخصيات يف أغلب اؼبرات الٍب 
تتوارى فيها اؼبشاىد أو يغيب العرض بْب الشخصيات وىو إذل جانب ذلك يستأثر 

؛ ليتدخل "ىات قليال من اػببز"جبملة " الدار الكبّبة"بدأت رواية ؼ. 3«ابلسرد واؼبعرفة
، واجملموعة الٍب كاف فيها واؼبشكل الذي يتكرر يوميا يف "عمر"الراوي مباشرة مقدما 

ساحة اؼبدرسة واؼبتمثل  
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 74، ص1986اعبزائرية، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، 
 73نفسو، ص- 2
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حوؿ من يبلك قطعة خبز أو - وىم كثر–فبا يستدعي ذبمع األطفاؿ الفقراء " اعبوع"يف 
طعاما ما، وزبرج ىذه الصورة اإلخبارية من اؼبدرسة، ليشكل الكاتب صورة أخرى ؽبا 

، مث يعود بو سريعا إذل اؼبدرسة مع قصة "دار السبيطار"عن حياة عمر مع اػببز يف 
كاف ىذا موضوع اؼبشهد االفتتاحي الذي كرره الكاتب فيو .  ؾبددااػببزخاطفةعن 
وتتواصل األحداث صبيعها برواية السارد الذي وبكي قصة عن أانس يف . ثالث مرات

.  الفَبة االستعمارية
، فقد مهد ؼبلفوظ عمر ابلوصف ليكشف عن "اغبريق" وأما يف اعبزء الثاين 

وىذه . الظالـ يطفح من الفجاج ساكنا»مكاف جديد بعيدا نوعا ما عن فضاء اؼبدينة، 
، ويواصل السارد 1«...بضعة أصوات تشق طريقها يف اؽبواء الرقيق مث تضيع يف الصمت

" النوؿ"التعبّب عن حركات وسكنات عمر الذي سكن اؼبشاىد االفتتاحية، ويف رواية 
، فإف دل يظهر عمر يف 2«أطار عمر الستارة الٍب تسد مدخل الغرفة بظهر يده»أيضا 

وإف دل يسبق الراوي عمر فإنو . صبلتها األوذل فهو يف الفقرة األوذل يف صفحة البداية
من »، مهمتو تتجسد يف اإلكثار "راو عليم ؿبايد"ألنو ...  يصفوسيلحقو ليعلأل

فكأنو موجود وغّب موجود يف . اغبديث عن األشخاص لكنو ال يتحدث عن نفسو أبدا
من أف يتكلم بضمّب وباذروما يرويو ىو الدليل على وجوده، لكنو أيضا . الوقت ذاتو

اؼبتكلم، فالضمائر الشائعة اؼبتداولة يف سرده للحوادث ىي ضمّب الغائب أو الغائبْب، 
يف ذلك النسيج " األان"، لتغيب »3واؼبخاطب واؼبخاطبْب، عندما يتحاور األشخاص

اعبماعي الذي تشَبؾ يف أحزانو ومسراتو العديد من الشخصيات ، وما على الراوي إال 
.  أف يتتبع أحداثها
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 277النوؿ ، ص- 2
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 :الصيغة السردية.ب
سبيزت الثالثية خبط زمِب متواصل كطريقة يف عرض األحداث وىو ما أظباه 

" من حيث معمار القصة الذي يتبُب ما نسميو بػ»" السرد احملكم"الدكتور سعيد يقطْب 
والذي يبُب على اػبطية حيث ىناؾ أبدا بداية للحدث يعرؼ تطوره إذل " عمود السرد

، ويتجلى ىذا النوع من السرد بدءا من اؼبشاىد االفتتاحية يف 1»اغببكة فالعقدة مث اغبل
كل جزء، ألف الوقوؼ على طبيعة السرد يف الرواية وتصنيفها إذل اػبانة اؼبناسبة قد يبدأ 

.  من الفصل األوؿ وقد يدرؾ ابلفصل الذي يليو مباشرة
فكانت اؼبشاىد االفتتاحية يف الثالثية متتابعة زمنيا، ويدؿ على ذلك التحديد 

التارىبي الذي يتطرؽ إليو الكاتب يف توطئة الرواية أو يف فصلها األوؿ من كل جزء، وىو 
وىذا ملمح آخر يف تقدمي الشخصيات يف الرواية . يساير حياة عمر زمنيا وسلوكيا

عن طريق وسيط بشري بداىة ىو شخصية الراوي غّب - غالبا–تُرى » الواقعية، الٍب 
اؼبرئية وعن طريق وسيط حسي ؾبسم ؾباؿ إدراكو اعبهاز البصري، وىو اؼبكاف، وعن 

 وسيط آخر ىو البعد الوظيفي الذي سبارسو على مستوى الفعل العضوي اجملسم طريق
تبوح ، وماذا إذا كاف عمر ال يتكلم إال اندرا؟ عكس أمو الٍب كانت 2«اؼبتحرؾ اإليقاع

بكل ما يسعده أو وبزهنا، أما ىو فقد كاف مشاىدا أكثر من أي دور آخر لو يف 
. الثالثية

 
 صورة عمر يف املشاهد االفتتاحية .2

مشاىد تكشف . ركز الكاتب على شخصية عمر يف اؼبشاىد االفتتاحية كثّبا
من حيث "اؼبدورة"عن  اؼبرحلة العمرية لُعمر، من طفل إذل مراىق، الشخصية الرئيسة أو 

الٍب تتأثر بوقائع الرواية من جهة، ويستطيع القارئ رؤيتها  »العرض و
 
 

                                                           
 103 سعيد يقطْب، قضااي الرواية العربية، ص- 1
عثماف بدري، بناء الشخصية الرئيسية يف رواايت قبيب ؿبفوظ، دار اغبداثة للطباعة والنشر  - 2

 21، ص1986، 1لبناف،ط- والتوزيع، بّبوت
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وما عاانه عمر كشف عن معاانة الكاتب قبلو، 1«من جوانب متعدد، من جهة أخرى
، الذي كاف القضية األوذل يف "اػببز" /"اعبوع"مثل . لوجود خطوط  مشَبكة بينهما

بْب »مفتتح الثالثية، وىا ىو دمحم ديب يتحدث عنها ؼبا كاف يدرس يف اعبامعة ابلعاصمة 
كثّب من الناس  (...)، كاف نبنا الكبّب بتلك الفَبة العثور على ما أنكلو 1944، و1943

.  ، وكانت قضية عامة يف اجملتمع اعبزائري2«كانت سبوت جوعا
جسدهتا مأساة عائلة عمر، الٍب فارؽ مرارًة ذاؽ الكاتب مرارة اليتم وىو صغّب، 

بضغط من أمو إذل - بعد أعواـ–راعيها اغبياة ألسباب متعددة، فبا استدعى خروج عمر 
لكنو دل يبكث فيهما ...البحث عن عمل يف سن صغّبة، فكاف ضباال، ومساعدحالؽ

 .كثّبا
، الصور الٍب مهد هبا الكاتب "الدار الكبّبة"ىذا عن اليتم والعمل كما ورد يف 

إذل اشتغاؿ عمر يف اعبزء الثالث يف معمل النسيج، وىي صورة أخرى من الصور الٍب مر 
، وىذه 3«يف معامل النسيج وأقبيتها الباردة»هبا الكاتب يف حياتو، فهو أيضا اشتغل 

الصور تؤكد من جهة اغبياة الواقعية للمجتمع اعبزائري، كما تؤكد توظيف الكاتب لبعض 
.  من ذبربتو القاسية يف فَبات الطفولة من حياتو وغّبىا يف عمل مطوؿ
" الدار الكبّبة"كانت اؼبشاىد االفتتاحية يف الثالثية ـبلدة لصور عمر، ففي 

يظهر عمر يف معَبؾ مع األطفاؿ مصارعا اللحظة الٍب يفوز فيها بقطعة خبز من يد 
، وىي الصورة الٍب تلّخص فيها اعبزء الكبّب من مضموف الرواية "رشيد بري"زميلو 

".  ىات قليال فبا أتكل"وأبعادىا 
، فقد مهد فيو الكاتب ابلوصف للزمن "اغبريق"وأما اؼبشهد االفتتاحي يف رواية 

تعد  »الذي وصل فيو عمر للقرية، وما صاحب ذلك من جو يف تلك اؼبنطقة، و
 

                                                           
 206إبراىيم خليل، بنية النص الروائي، ص- 1
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وغالبا ما ينهض الوصف فيها بوظيفٍب أتطّب األحداث . البداية من أىم مواطن الوصف
؛ لتنتقل عدستو مصورة عمر الذي 1«من جهة اؼبكاف والزماف والتعريف أبىم القائمْب هبا

ضم راحتيو أماـ فمو بوقا، . بطراوة انفذة هتب على وجهو وعلى ذراعيو العاريتْب» أحس
:  وصاح بصوت قوي

 ىيو، زىور، أنظري أين أان.(...)  
والسيارات يتالحق بعضها وراء . وكاف ضحكو ينفجر صاخبا. كاف يقفز ويرقص

بعض يف الطريق، فإذا خطرت واحدة منها أخذ يتواثب على ألف صورة وصورة، ويصيح 
وىذه الغبطة دل يعتد عليها القارئ يف حياة عمر يف الدار .2«مقلدا أصوات زماراهتا

الكبّبة هبذا الشكل، فقد كاف ُيسعد بشكل ما ؼبا ىبرج إذل الشارع جاراي أو العبا أو 
بز ذىااب وإاياب، إهنا اللحظات الٍب يشعر فيها ابغبرية أو إبشباع جوعو اخلغبظة شرائو 

". الشبع"الذي ال يتحقق على أرض الواقع ابؼبعُب الذي ربملو كلمة 
كانت ىذه صور متعددة لعمر يف اؼبشاىد االفتتاحية يف الثالثية بشكلها 

متكلما قلقا، وجاراي مغتبطا، وداخال إذل البيت مرىقا، دوما واقفا متحركا، : الواقعي
خارج البيت أو داخلو، أماكن منها ما يبده ابلطاقة فيشعر حبريتو، ومنها ما يسلبو إايىا 

. فيشعر ابلضيق والغضب كالبيت الذي يسكنو
 
 : الرمزية يف املشاهد االفتتاحيةعمر صورة .3

ما يظهر من الثالثية أهنا كانت كياان متحركا ملؤه ما كاف سائدا يف الفَبة 
االستعمارية على كل األسر الفقّبةومعاانهتا الدائمة يف توفّب خبزة تتقاظبها األفواه، كما 

ما وظيفة : كانت تصور العالقة بْب احملتل واؼبواطنْب من جزء آلخر، والسؤاؿ اؼبطروح
يف الثالثية وما ىي الزاوية الٍب عرب عنها الكاتب من خاللو؟  - الطفل–عمر 
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دل تكن الثالثية صورة عن الواقع فقط، بل كانت جدارية تعّرض فيها الكاتب من خالؿ 
ما صرح بو وما دل يصرح بو من خالؿ عمر ىذه الشخصية الٍب كانت تعترب ىامشية من 

، غاية 1«وسيلة لتحقيق الغاية فقط»انحية الوظيفة، ولكنو أدى الدور الذي يعترب
مراىقة ونضج الطفل عمر وأقاـ موازاة بينها وبْب نضج » جسدىا الكاتب فيأنو صور

" اغبريق"الوعي السياسي لدى الشعب اعبزائري وقد عرب أحسن تعبّب عن ذلك يف رواية 
، وذلك 2«(الثورة اؼبسلحة)الٍب ضبلت تنبؤات صروبة دبا وقع يف نفس سنة صدورىا 

 .ؼبشاىد االفتتاحية الكاتبارسمأف التصوير يبتدئ منذ 
 

 كاف عرضا والذي يف اؼبدرسة مع أقرانو صباحا، "الطفل"عمر فبدأ دبشهد 
عمر داخل إذل القرية زمن األصيل اثنيا، كاف فيها ربوؿ " اغبريق"ويف . يف البدءللوضعية

مكانيوزمِب،مث التقائو بكومندار وغّبه يف البداية أيضا، فبا يعِب ربوؿ يف الفكر ويف 
. اؼبرحلة الٍب سبر هبا القضية الوطنية، بغض النظر عن طبيعة األحداث يف الرواية

رواية ـباض ؼبا سيحدث يف تلك السنة الٍب نشرت فيها أو ما " اغبريق"كانت
". النوؿ"ستحدثو من ربوؿ على مستوى التفكّب عند اؼبواطنْب يف رواية 

إذل الدار يف وقت - اؼبشهد االفتتاحي–  ىذه الرواية الٍب يدخل فيها عمر 
. متأخر من الليل وبمل كيسا من الفحم على ظهره ليتدفأ وعائلتو بعدما صار انضجا

وىذا يدؿ على االعتماد على النفس الذي كاف مغيبا يف اعبزأين السابقْب، ىذا عن عمر 
الذي ستَبجم صورتو ىذه يف ما يقـو بو بعض عّماؿ اؼبنسج بصورة تعرب عن اليقظة 

.  والنظاـ
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 يف ثالثية أحالم مستغامني "سرديةامليتا"املشاهد االفتتاحية : اثنيا

الرواية اجلديدة  .1
قراءة ىذه الثالثية ىو ذبربة جديدة يف مسار القراءة، زبتلف عن قراءة الرواايت 

من  متتاليةحداث تسّب على خطية زمنيةواأل، يسّب أحداثها راو عليمالتقليدية الٍب 
ما يبيزىا ويكسبها انشباكا وتظافرا وانضواًء »لكن الرواية اعبديدة البداية إذل النهاية، 

ربت راية التقسيم نفسو ىو أتكيدىا أف العادل نفسو دل يعد متجانسا، ودل يكن من قبل 
، فكاف معمار الرواية من بدايتو إذل هنايتو كتلة متشابكة العناصر السردية، 1«كذلك

خطاب حواري موجهإذل شخص »تقـو على اؼبفارقات الزمنية أو تكسّب الزمن،وىي 
، ألهنا تقـو على التساؤؿ من 2»قادر على فهمو واإلجابة عنو إجابة حقيقية أو افَباضية

 .حْب إذل حْب، ومادهتا مستمدة من مدوانت وأزمنة اترىبية عدة
 

فثالثية أحالـ مستغامبي والطاىر وطار تدخالف ضمن الرواية اعبديدة، الٍب 
ربمل » حبيث إهنا  وتركيز انتباه كبّب،تفرض يف تتبع شكلها ومضموهنا طرقا جديدة،

عناصر القلق والشك وعدـ الطمأنينة، تدفع القارئ لكي أيخذ مسافة كافية بينو وبْب 
إهنا، ابختصار شديد، أزمنة . العادل، وأف ينغمس يف أزمنة أخرى، ويف أجواء أكثر رقيا

، فهي ال تقف  3«الرواية ابلدرجة األوذل، وىي أزمنة اعبماؿ واػبياؿ اؼببدع واػبالؽ
 

                                                           
لبناف، منشورات - فخري صاحل، يف الرواية العربية اعبديدة، الدار العربية للعلـو انشروف، بّبوت- 1
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على عتبات وصف الواقع وحده، بل تتعداه، لتحمل الشخصية دورىا بشكل كامل، 
.  مسَبدة من السارد التعبّب عنها، والذي أنى حبملو لقروف

فيغيب السارد، ووبضر الواقع، ويتفكك الزمن السردي للحكي، ويتعمق كشف 
على " اؼباىية"التجربة العقلية والروحية من جانبها اؼبتصلْب ابؼباىية والكيفية، وتشمل »

أنواع التجارب العقلية من األحاسيس، والذكرايت والتخيالت، واؼبفاىيم، وألواف اغبدس 
، فيصبح 1«على ألواف الرمز، واؼبشاعر، وعمليات التداعي" الكيفية"كما تشمل 

وىذه التجربة اعبديدة . للشخصية وعواؼبها حضور ابرز يف الكيفية الٍب تعرب هبا عن ذاهتا
ما يعتمل يف صدر العادل من حركة، ومستجد يف العالقات، ىو الذي يولد الشكل »أو

أحالـ ،ومن مظاىر اعبدة يف الثالثية 2«الذي يتناسب والتوترات الٍب تصاحبو
بشكل سرديأو اؼبيتا،حضور النص الواصف- من خالؿ اؼبشهد االفتتاحي- مستغامبي

، كتخريج تبّنتو الكاتبة لُّبافق العملية السردية، وقد تردادي متنوع األوجو من جزء آلخر
، وقد تردد على مستوى 4« إعادة اؼبعُب دوف اؼببُب» ويُقصد بو3"بَػْينيَّا"كاف الَبداد 

 .األجزاء، كما كانت ىناؾ أوجو جديدة يف اؼبيتاسردي
 
 
 
 
 

 يف ذاكرة اجلسد (السارد والقارئ)هاجس الكتابة  .2
                                                           

، ؿبمود الربيعي، دار غريب للطباعة (تع/تق/تر)روبرت نبفري، تيار الوعي يف الرواية اغبديثة، - 1
 33، ص2000والنشر والتوزيع، القاىرة، 

يوليو 1حبيب مونسي، مصّب الشخصية والشخصية اؼبصّب يف الرواية اعبديدة، التبيْب،اعبزائر،- 2
 45ص، 19، ع2002

دمحم األمْب خالدي، الَبداد ومستوايتو يف البياف العريب، أطروحة مقدمة لنيل درجة : ينظر-3
/ 1428 ىػ 1427الدكتوراه، جامعة وىراف، كلية اآلداب، اللغات والفنوف، قسم اللغة العربية وآداهبا،  

 37، ص2007 ـ 2006
 37 نفسو، ص-4
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 هبا يتم الولوج إذل اابلقدر الذي تعترب فيو اعبملة االفتتاحية أساسية وعتبة أساس
النص، من خالؿ وضع القارئ فيو بصفة مباشرة، كما يبكن أف يتصور القناة الٍب يرتكز 

كاؼبوضوع ...من خالؽبا اغبكي وؽبا دور كبّب يف أتسيس كل ما هبري من أحداث
، أو مصدر األحداث كرواة وشخصيات أو الزمن كتحديد خاص، فإهنا تبقى اؼبطروح

ؾبرد مفتاح مبدئي للتوقع، ولكن وصلها دبا يليها من صبل يف اؼبشهد االفتتاحي يتيح 
. للقارئ رسم صورة أكرب وأدؽ عما احتجب خلف الكلمة أو اعبملة األوذل فيو

، الٍب ذبعل القارئُمشاىدا "مازلت أذكر قولك"افتتحت الكاتبة روايتها بعبارة 
غبوار موجز جدا وغامض، تغيب فيو الشخصيات وتنوب عنها الضمائر، األمر الذي 

دبواصلة القراءة، الٍب تربط تلك األفكار اؼبوجزة - تصورا–يدفعو حملاولة رسم الشخصية 
عن العالقة بْب اغبب واألدب بفعل الكتابة، ىذا الفعل الذي يستمد طاقتو من 

كلما ؼ، الٍب شكلت ىاجسا كبّبا يف الرواية وكانت دافعا ملحا لكتابتها، "الذاكرة"
ىا على فعل ضادت األحداث تصاعدا وانفالات التفت السارد إذل نفسو وبدثها ووبرّ ازد

...  الكتابة مناقشا أسباهبا
الرواية، رسالة مطولة موجهة لقارئة / ىذا ما يتوقف عليو القارئ، فكأف النص

 ويف ىذا اؼبشهد اؼبونولوجيالسردي يبكن ،كانت السبب يف حدث الكتابة والدافع إليها
رسم اغبدود الٍب ستنتشر عليها شبكة النص الواصف يف اؼبشهد االفتتاحي الذي ينتهي 

حينما يتوقف السارد عن الكالـ عن فعل الكتابةوـبتصرات ما ، بنهاية الفصل األوؿ
حدث يف ذلك اؼباضي البعيد جدا، ليتجاوزه إذل نقل قارئو مباشرة إذل ساحة اللقاءات 

حياة، ومع غّبىا من الشخصيات يف الرواية بدءا من /واغبوارات اؼبباشرة مع أحالـ
الفصل الثاين، بشكل مسَبسل، ابلرغم أنو انبع من الذاكرة إال أنو ىبتلف عنها يف 

مستوى االسَبجاع، ألنو سّبوي قصة ربمل من الَبتيب الزمِب لألحداث الكثّب، عكس 
اؼبشهد االفتتاحي الذي اشتد فيو تركيز اؼبفارقات الزمنية،  

 
 

كما أف اؼبشهد االفتتاحي كاف ؾبموعة مركبة من اؼبشاىد . والفواصل اؼبيتاسردية
. اؼبتنوعة البسيطة واؼبركبة
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واألدب ىو كل ما . اغبب ىو ما حدث بيننا: "ما زلت أذكر قولك ذات يـو»
ىنيئا لألدب على فجيعتنا إذف : يبكنِب اليـو بعدما انتهى كل شيء أف أقوؿ". دل وبدث

.. وىنيئا للحب أيضا. إهنا تصلح اليـو ألكثر من كتاب. فما أكرب مساحة ما دل وبدث
قبل . ما أصبل الذي لن وبدث.. فما أصبل الذي حدث بيننا وما أصبل الذي دل وبدث

، كنت أعتقد أننا ال يبكن أف نكتب عن حياتنا إال عندما نشفى منها عندما يبكن .اليـو
.  أف نلمس جراحنا القديبة بقلم، دوف أف نتأدل مرة أخرى

أيبكن . عندما نقدر على النظر خلفنا دوف حنْب، دوف جنوف، ودوف حقد أيضا
وؽبذا كبن نكتب، وؽبذا كبن نرسم، وؽبذا يبوت . ىذا حقا؟ كبن ال نشفى من ذاكرتنا

، وأماـ ىذا الَبكيز على فعل الكتابة بدءا من اؼبشهد االفتتاحي، يبكن أف 1«بعضنا أيضا
ىل مناقشة فعل الكتابة يف الرواية يُعد جزءا ضروراي يف السرد أـ : يطرح ىذا السؤاؿ

يبكن االستغناء عنو؟ وما ىو العنصر السردي الذي يتبناه بشكل أقوى؟ قباللغوص يف 
 يف الرواية، ال بد من التعرؼ على ماىية ىذا اؼبصطلح كوجو منضاؼ سرديةالظاىرة اؼبيتا

. إذل السرد يف الرواية اعبديدة
اؼبيتاسرد يف اعبوىر ىو وعي ذايت مقصود ابلكتابة القصصية أو الروائية » يعترب 

يتمثل أحياان يف االشتغاؿ على إقباز عمل كتايب أو البحث عن ـبطوطة أو مذكرات 
مفقودة وغالبا ما يكشف فيها الراوي أو البطل عن انشغاالت فنية بشروط الكتابة مثل 

، وانشغاالت خالد بن طوابؿ يف اؼبشهد 2«اهنماؾ الراوي بتلمس طبيعة الكتابة الروائية
االفتتاحي عن الكتابة ارتبطت بكل فكرة وردت فيو، كما أهنا كانت مثّبات تشحنو 

. ابلطاقة ليصبح كاتبا بعد أف كاف رساما
تعددت األوجو الٍب ارتبطت ابلكتابة الروائية كانشغاؿ أرؽ السارد، كما أنو ربطو 

ابلعديد من األفكار الٍب شكلت فلسفة خاصة ابلروائية على مدى الفصل  
 

                                                           
 7ذاكرة اعبسد، ص- 1
 64، 63ص، 2ع، 2013، العراؽالكوفة، ؾبلة فاضل اثمر، ميتاسرد ما بعد اغبداثة، - 2
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كماأجاب عن أسئلة واردة فيو . 1كامال،وقد تعدتو إذل الفصل الثاين بشكل مقتضب
". ذاكرة اعبسد"يف ثنااي الفصوؿ، ويف النقاط التالية حصر ؼبفهـو الكتابة يف 

 
 الكتابة بني احلب واألدب  .أ 

كاأنوؿ مثّب للكتابة اغبب الذي صبع بينو وبْب اؼبرأة الٍب ىباطبها، لكنها رحلت 
الذي دل " األدب" اغبب؛ لتَبؾ لو اجملاؿ ليكتب بعدىا، وىُبرج إبداعا صبيال ىو انتفىو

فػها ىي الكاتبة تعرؼ األدب . وبقي حكرا عليها فقط،يكن قادرا على فعلو ؼبا كاان معا
سوى أسئلة توصلك إذل ما تشتهْب وعندما »يف جلسة ؽبا مع إحدى الصحفيات أبنو 

، وىذا ما تكشفو كثرة عالمات االستفهاـ يف الرواية، 2«تعثرين على اعبواب ينتهي النص
، الٍب تدفع 3"واألدب ىو كل ما دل وبدث. اغبب ىو ما حدث بيننا"وما سبثلو عبارة 

.  القارئ أيضا لطرح السؤاؿ عما تعنيو
بعد فشل العالقة العاطفية راح خالد يلملم أوراؽ ذاكرتو ليكتب شيئا بعدما فقد 

الفرؽ بْب األدب والكتابة »الكثّب وتعلم الكثّب أيضا، وىذا ما تلخصو اؼبقولة التالية أبف 
–، فكانت الرواية أو الثالثية 4«األخرى ىي أف األدب يعلم اؼبرء شيئا حقيقيا عن اغبياة

. خالصة ما تعلمو كتاهبا من اغبياة- عموما
 حوصلة لطبيعة الكتابة الروائية الٍب سرديفالكاتبة قدمت من خالؿ النص اؼبيتا

أان أحبث عما دل وبدث وأكتب ما دل وبدث، »:سبتاز هبا ابعتبارىا قناعة ذاتية بقوؽبا التارل
وأما ما وبدث فال يعنيِب ابلضرورة ألنو انتهى غبظة حدوثو، وإف بقي منو  

 
 

                                                           
 "الكتابة وسيلة تفريغ"، 61، 60ذاكرة اعبسد، ص- 1
مفيدة الزرييب، مع أحالـ مستغامبي، الكتابة حالة عشق، اغبياة الثقافية، تونس، أغسطس - 2

 35، ص89، ع1997
 7نفسو، ص- 3
،  9، ع1994بتمرب سأضبد عمر شاىْب، إبداع، مصر،  (تر)ب س جونسوف، الرواية اعبديدة،  - 4

 43ص
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، الذاكرة الٍب خبأت ـبزوف األحداث لكن الكاتبة 1«شيء يتسَب يف الذاكرة
فكلما تكاثرت األسئلة الٍب تطرحها التجارب الروائية »...عرضتها يف شكل تساؤالت

اعبديدة أماـ القارئ دوف أف ذبيب عليها، وكلما اقَبحت ىذه النصوص الروائية مشاريع 
إجاابت ربتمل تفسّبات كثّبة، كل ذلك وغّبه يدفع القارئ إذل إعادة النظر يف عاداتو 

، وقد وبدث ىذا ويلمسو القارئ 2«القرائية السابقة الٍب كانت تبدو مطلقة وغّب نسبية
 . أثناء قراءتو ألجزاء الثالثية الواحدة، وليس فقط من كاتب آلخر

 
 ونسيانالكتابة ذاكرة .ب 

ىنا يقف الراوي بفعل مقارنة بينو وبْب أحالـ الٍب كانت كاتبة عندما تعرؼ 
فالكتابة . عليها، بينما ىو فقد كاف رساما، وقد كانت لديها فلسفة خاصة عن الكتابة

" تذكر"فعل - بعد عزمو على فعلها–سبثل لديها فعال للنسياف، بينما ىو يعترب الكتابة 
والذاكرة عبء ينوء بو حاملها، ألهنا مشحونة بشٌب »ىذا الفعل الذي يهز الذاكرة، 

وؽبذا كبن نكتب، وؽبذا . كبن ال نشفى من ذاكرتنا»:، فقاؿ 3«األحاسيس واالنفعاالت
،ىذا يف البدء، لكنو بعد ذلك راح يتساءؿ 4«كبن نرسم، وؽبذا يبوت بعضنا أيضا

 فيبدو 5«..كلمات فقط أجتاز هبا الصمت إذل الكالـ، والذاكرة إذل النسياف، ولكن»
أف خالدا راح يتبُب فكرة حياة؛ ليبدأ حياة جديدة بعدما يؤرخ غبياتو السابقة، ووبفظها 

بعدما قدسها، وعامل التغيّب يف إعادة برؾبة فكر خالد يعود إذل . أو يدفنها يف كتاب
أف يصدؽ ذاكرتو، ألف ما يدور اآلف ال  »الزمن الذي يعيشهوال يسعفو على 

 

                                                           
 35مفيدة الزرييب، مع أحالـ مستغامبي، ص- 1
 32، 31عبد اؼبلك أشهبوف، اغبساسية اعبديدة يف الرواية العربية، ص - 2
" مرافئ اغبب السبعة"إدريس الكريوي، بالغة السرد يف الرواية العربية، رواية علي القاظبي - 3

ىػ، 1435، 1مبوذجا، منشورات ضفاؼ، منشورات األماف، الرابط، منشورات االختالؼ، اعبزائر، ط
 19ـ، ص2014

 7ذاكرة اعبسد، ص- 4
 8نفسو، ص - 5
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، وبذلك 1«يبكن أف يكوف استمرارا ؼبا عاشو قبل عقدين أو ثالثة من الزمن
... صار للذاكرة طعما غريبا ؼبا تسرب إليها التناقض

 
 الكتابة خماض .ج 

ارتبطت األفكار يف اؼبشهد االفتتاحي ابلكتابة وكيفية كتابة الرواية وما صاحب 
 يستعْب الروائي ابلنصوص ذاىذا الفعل من توتر، فكأف نقطة االنطالؽ تظل مضببة، ؿ

اؼبيتاروائيةكممهدات لدخوؿ عادل الرواية الواسع واؼبخيف، واكبصار ىذه الصورة يف ىذا 
فبالرغم من صبالية النص الواصف، وإشراؾ . اؼبشهد كانطالقة، تؤكد صعوبة البداايت

اؼبتلقي يف مراحل الكتابة، إال أنو يكشف عن فوضى يعانيها الروائي، أو تصوير للطقس 
الذي يعيشو قبل أف يلج بشكل مسَبسل يف األحداث، فيجربه على أف يسائل نفسو 

عن مدى قدرتو على الكتابة ومدى وعيو دبا سينجزه، متخلصا أبسئلة الكتابة من 
وىذا اؼبوقف من اغبكي هبعلنا أماـ كتابة جديدة تنهض »، الدوراف حوؿ الرواية يف اؼببتدأ

، فهل يعترب اؼبيتاروائي لعبة يراوغ هبا الكاتب 2«"الوعي الذايت ابغبكي"على أساس 
فيتعاطف ... القارئ ليصطاد هبا عواطفو وثقتو، بعدما عرض عليو مشكالتو وما يؤرقو

؟  ...معو، متتبعا صفحة بعد أخرى ما سيقـو بو السارد اؼبنكسر والعنيد
ىاىو ذا الذي ال يتقن . األكثر بوحا واألكثر جرحا.. ىا ىو ذا القلم إذف» 

وال كيف ترش األلواف على اعبرح . اؼبراوغة، وال يعرؼ كيف توضع الظالؿ على األشياء
وىاىي الكلمات الٍب حرمت منها، عاريةكما أردهتا، موجعة كما . اؼبعروض للفرجة

فلم رعشة اػبوؼ تشل يدي، وسبنعِب من الكتابة؟ تراين أعي يف ىذه اللحظة . أردهتا
.  كحبك.. وأف الكتابة إليك قاتلة. فقط، أنِب استبدلت بفرشايت سكينا

 
شعرت أنِب على وشك أف أعثر علىجملة . دبتعة مشبوىة ىذه اؼبرة. ارتشفت قهوتك اؼبرة

كاف يبكن أف (...).صبلة قد تكوف يف تلقائية كلمات رسالة. أوذل، أبدأ هبا ىذا الكتاب
                                                           

أغرودة حب الوطن وحنْب للقيم العربية القديبة، إبداع، " ذاكرة اعبسد"صربي حافظ،  - 1
 126ص، 7،8ع، 1997يوليو

 144سعيد يقطْب، قضااي الرواية العربية، ص-2
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ففي النهاية، ليست الرواايت سوى رسائل وبطاقات، نكتبها خارج .. أقوؿ أيشيء
، تنبع فلسفة الكتابة 1«لنعلن نشرتنا النفسية، ؼبن يهمهم أمران.. اؼبناسبات اؼبعلنة

؛ ألهنا تفسّب دقيق للنشرة اعبوية النفسة الٍب يبر هبا خالد األحالمية من أعماؽ األدل
 .ساعة بعد ساعة، وكل مشهد يعمق ربليل األدل ويغطي على سابقو

 
 الكتابة جرمية .د 

حياة، فإف /ابلرغم من تقديس خالد للذاكرة، إال أنو بعدما راح يكتب ألحالـ
اؼبعايّب الٍب صيغت لديو ابتت ـبتلفة؛ ألف اغبياة بعد حبو الكبّب ؽبا علمتو عكس ما 

:  قلت. ورغم ذلك أبديت لك دىشٍب»كاف يعتقد،
.. كنت أعتقد أف الرواية طريقة الكاتب يف أف يعيش مرة اثنية قصة أحبها- 

وكأف كالميفاجأؾ فقلت وكأنك تكتشفْب شيئا دل . وطريقة يف منح اػبلود ؼبن أحبّ 
: ربسيب لو حسااب

. وردبا كاف ىذا صحيحا أيضا، فنحن فيالنهاية ال نقتل سوى من أحببنا - 
، ىذه 2«أليس كذلك؟.. إهنا صفقة عادلة. ومبنحهم تعويضا عن ذلك خلودا أدبيا

الفلسفة الٍب أعجب هبا حد االنبهار استئناسا يف غبظة عشق وقرب، لتتحوؿ إذل عملية 
، وبعد خيانة وبُعد فراح يكتب عن ذاكرة صارت جسدا .قصاصباؼبثل، بعد قرار وعـز

جريبة ما نرتكبها ذباه ذاكرة »ألف الرواايت الناجحة ىي يف حقيقتها ؛ معطواب يف زمنها
ووحده يدري أف . وردبا ذباه شخص ما، نقتلو على مرأى من اعبميع بكامت صوت. ما

، وىذا اؼبنحى اعبديد  3«تلك الكلمة الرصاصة كانت موجهة إليو
 

الذي عرضو السارد يف اؼبشهد االفتتاحي سيتأكد كقناعة يف الفصل األخّب يف الرواية 
فال مقياس عندي سوى مقياس األدل، وال طموح رل سوى أف أدىشك أنت،  »

                                                           
 11، 10ذاكرة اعبسد، ص- 1
 19، صنفسو- 2
 18نفسو، ص- 3
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، فاؼبالحظ من خالؿ ىذا 1«وأف أبكيك أنت، غبظة تنتهْب من قراءة ىذا الكتاب
التصاعد يف إدراؾ العالقة بْب النص السردي واؼبيتاسردي، أنو كاف عامال من العوامل 

الٍب زادت يف مقروئية الرواية وقباحها، والتأثّب يف القراء سلبا وإهبااب من خالؿ اؼبونولوج 
؛ الذي بث فيو السارد للقارئ أكثر فبا تكلمو بشكل مباشر مع شخصيات الرواية

.  2«صمت جيد خّب من مناقشة سيئة»ابعتبار 
وتبقى صورة اعبريبة اؼبتعلقة ابلكتابة يف الرواية ذات مرجعية ابلفَبة الٍب ُكتبت 

فاعبريبة كفكرة مرعبة وكحضور يف يوميات اعبزائري يف العشرية السوداء سكنت يف ،فيها
أقالـ الكتاب، وصارت الكتابة يف حد ذاهتا جريبة، ويصّب الكاتب بذلك ؾبرما ابمتياز، 

لكن جريبتو يف أنو يكتب عن أشياء عزيزة خربتها اعبريبة الواقعية فراحت ترفبها جريبة 
الٍب ليست انعكاسا غباؿ مطلقة من التشاـؤ " السوداوية"»وىذه ...الفن وتبكيها

الذي يشعره دوما دبرور " العابر"والكآبة، بقدر ماىي ذبسيد لقلق الفناف، واضطرابو 
، وىذا القلق ابلنسبة للكاتبة يتجسد يف عالقتها اإلجرامية 3«الزمن، وسلطتو القاسية

. ابلكتابة وافَباس بياض الصفحات
 

الكتابة توثيق . هـ 
، فهي كذلك بعث وقتل، عند أحالـ، الٍب ا وجرحاإذا كانت الكتابة استفزاز

ركزت على وضع اتريخ لبداية الرواية، فكأهنا دل تنطلق أصال بعد كل ما قالتو يف اؼبشهد 
االفتتاحي الكبّب، إهنا تصر على أف زبرب القارئ أبف ما سيأيت من التفاصيل وبتاج إذل 

ال أصعب من أف تبدأ  » ػأف يوضع لو خط انطالؽ رظبي يعلن تفجره، ؼ
 

الكتابة ما بعد . الكتابة، يف العمر الذي يكوف فيو اآلخروف قد انتهوا من قوؿ كل شيء
شبيو . شيء مثّبوأضبق. شيء شهواين وجنوين شبيو بعودة اؼبراىقة.. اػبمسْب ألوؿ مرة

                                                           
 386، صالسابق- 1
 101، ص1998ميشاؿ مراد، معجم األمثاؿ العاؼبية، دار اؼبراد، بّبوت، - 2
، 1هباء بن نور، الكتابة وىاجس التجاوز، قراءات نقدية، فضاءات للطباعة والنشر، عماف، ط- 3

 42،  ص2012
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.. األوؿ مرتبك وعلى عجل. بعالقة حب بْب رجل يف سن اليأس، وريشة حرب بكر
سأعترب إذف ما كتبتو حٌب اآلف، ؾبرد استعداد للكتابة ! والثانية عذراء ال يرويها حرب العادل

ردبا غدا أبدأ الكتابة . ؽبذه األوراؽ الٍب حلمت منذ سنْب دبلئها.. فقط، وفائض شهوة
يكوف غمزة لذاكرة .. أحب دائما أف ترتبط األشياء اؽبامة يف حيايت بتاريخ ما. حقا

، ىنا ينفتح اجملاؿ على الذاكرة التارىبية، بعدما كاف مفتوحا على الذاكرة 1«أخرى
. العشقية

كاف التوثيق مربوطا بفتح اجملاؿ على الذاكرة؛ ليطل من خالؽبا القارئ على اعبزء 
أغرتِب ىذه الفكرة ». بثورتو وأؾباده. األكرب يف الرواية وركيزهتا األساس، إنو اتريخ اعبزائر

من جديد، وأان أستمع إذل األخبار ىذا اؼبساء وأكتشف، أان الذي فقدت عالقايت 
فهل يبكن رل أال أختار اترىبا كهذا، ألبدأ بو ىذا .. ابلزمن، أف غدا سيكوف أوؿ نوفمرب

" ذاكرة اعبسد"، لذلك حرصت الكاتبة يف إحدى جلساهتا على القوؿ أف 2«الكتاب
 .3رواية اترىبيةكانت واجهتها عالقة عاطفية من ابب إمتاع القارئ

أما تصنيفها فألهنا تروي أحدااث اترىبية عاشها نظاـ اغبكم وكذا اجملتمعاعبزائري، 
فكل رواية أوذل ىي ابلضرورة سّبة ذاتية مع » أبهنا سّبة ذاتية،  الكاتبةكما قالت عنها

شيء من التزوير، لقد أخذت وقتا طويال يف تزوير ىذه السّبة، ولذلك فإنِب دل أبتعد عن 
لذلك صعب تصنيفها إذل نوع معْب يف الرواية، فكل نوع لو ؾبموعة من ، 4«نفسي

 اػبصائص تضبطو، والثالثية مزيج من عدة أنواع، وقد يؤوؿ ىذا 
 

التوالد النوعي يف جنس الرواية إذل كوهنا رواية جديدة تستقي مادهتا من فنوف عدة كما 
 أهنا تنفتح على فَبات وأماكن عدة، واؼبسّب لذلك ىو الشخصية الرئيسة يف كل 

                                                           

 23ذاكرة اعبسد، ص- 1
 24نفسو، ص- 2
 : الروائية أحالـ مستغامبي يف ضيافة صباح العربية، قناةالعربية، بتاريخ - 3

11-11-2014https://www.youtube.com/watch?v=Gd64sAO9l0w 
 35مفيدة الزرييب، مع أحالـ مستغامبي، ص- 4
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، 1«وعي اإلنساف ابلتجربة اإلنسانية»" الوعي"جزء فيها، الشخصية الٍب امتازت بػ
وبذلك دل زبرج الكاتبة عن حياهتا بل كانت حياهتا مادة اغبكاية الٍب أاتحت ؽبا اجملاؿ 
لتعيد صياغة بعض فَباهتا، وربذؼ اآلخر فبا وقع ؽبا حقا، لتستبدلو بتجارب من حياة 

 .غّبىا
ابإلضافة إذل أهنا رواية جديدة من حيث استلهامها لفنوف كثّبة كالشعر 

 أهنا أخذت أسلوابإلمتاعإال... واؼبوسيقى والرسم واألسطورة واػبرافة والفلسفة والتاريخ
فما عاد القارئ يبيز ما يقرأ ويقرأ، إال بعد معاودة .الرواايت الكالسيكيةالذي ُكتبت بو 

وتفكّب مستمرين، أبف ما يقرؤه ليس حكيا عن قصة حب فاشلة أو حكي عن فَبة 
ولكن قصة ذبربة فاقت حدود الفردية إذل حدود العاؼبية كمادة معرفية وكمعرفة ... اترىبية

 .عمقية دبا يشعر بو الراوي ويعيشو
 

 "فوضى احلواس"بني اللغز وامليتاسردي يف املشهد االفتتاحي يف  .3
دل تتخل الكاتبة عن التعبّب عن ماىية الكتابة يف رواية التحوالت، بل راحت 

يف رواية العرض - سابقا–تستدرؾ أمورا جديدة، بعضها لو عالقة ابألوجو اؼبفصلة 
وبعضها جديد، فما الداعي لتشبث الكاتبة ابلنص اؼبيتاروائي يف اعبزء األوؿ واعبزء 

 الثاين، ليكوف النص اؼبستَب ابؼبشهد االفتتاحي، أو النص االفتتاحي ذاتو؟
 

 وجه اللغز - أ
كاف اؼبشهد االفتتاحي اعبزئي يف الفصل األوؿ مشهدا لغزاي، يبدأ من الصفحة 
التاسعة وينتهي كنص مصرح بنهايتو يف الصفحة الثالثة والعشرين، ووجو اللغز يف ذلك 

 الذي يسكن القارئ طيلة عبوره على ىذا النص، متسائال " عدـ التمييز"
 

، من تكوف؟ ما عالقة ىذا (ىي/ىو)عن الشخصيات الٍب ظهرت يف شكل ضمّبين 
 أحالـ، وزوجها / اؼبقطع برواية العرض؟ أ تقصد الكاتبة هبذين الضمّبين حياة

                                                           
 33تيار الوعي يف الرواية اغبديثة، ص- 1
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الضابط؟ وىذا جزء من اؼبفتتحالذي تعتربه الكاتبة قصة قصّبة فقط، والذي يبدأ 
أف هبرب معها متعة الوفاء عن جوع، . عكس الناس، كاف يريد أف ىبترب هبا اإلخالص»بػ

، فيواصل 1«ىي ال تدري كيف اىتدت أنوثتها إليو. أف يريب حبا وسط ألغاـ اغبواس
القراءة على ضوء السارد العليم، ال اؼبشارؾ، علو يعثر على ىوية الشخصيات احملكي 

 ..عنها يف موعدنبا، والٍب دخلت النص دوف أف تضع الكاتبة أي سبهيد غبياهتما
كاف اؼبشهد السردي االفتتاحي عبارة عن قصة حب منتهية، راحت الكاتبة 

تفتتح هبا الرواية، لَبويها بعد أف انتهت لعبة الكالـ والصمت بْب الضمّبين اؼبنفصلْب 
اللذين كاان يف اغبقيقة سوى لعبة توىم هبا القارئ أف ما وقع سيكوف البداية الفعلية ؼبًب 

لكن الكاتبة ستكشف . الرواية؛ وأهنما الشخصيتاف اللتاف ستنتهي قصتهما بنهاية الرواية
 .عن أوجو أخرى للنص اؼبيتاسردي يف ىذه الرواية

ومقطع البداية ربدد الكاتبة هنايتو بوضعها لنجمات ؼبا تُنهي القصة القصّبة الٍب 
، ىذا اؼبشهد الذي كاف طُعما، أو (23)كانت جزءا من اؼبشهد االفتتاحي يف الصفحة 

 .، الٍب اسَبعت هبا الكاتبة اىتماـ القارئ"قصة األكذوبة"
لقد كاف اؼبشهد مقطعا منفصال عن الرواية من انحية العالقة بينو وبْب 

األحداث - شيئا ما–الشخصيات الٍب ستصنع أحداث الرواية، كما كانت ظالال تُغطي 
 . يف الرواية

لقد كانت بصورة أخرى، الفلقتْب اللتْب كانتا غذاء للنُبيتة الٍب خرجت من 
بينهما، فأحداث الرواية بعد اؼبشهد االفتتاحي ىي النبتة الٍب سيقوى عودىا ويتصلب 

 .ُمشكلًة الرواية
 

 
 مسوغ الكتابة  - ب

تتوقف الكاتبة عن السرد لتتحدث عن ذبربة كتابةاؼبشهد االفتتاحي اللغز؛ 
فأان دل وبدث أف كتبت قصة . أحببتهذه القصة، الٍب دوف أف أعي سباما ما كتبت»:فتقوؿ

                                                           
 9فوضى اغبواس، ص-1
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فالكاتبة تقدـ .1«ولست واثقة سباما من أف ىذا النص تنطبق عليو تسمية كهذه. قصّبة
مدخالت جديدة يبكن أف تكوف واحدة من الطرؽ الٍب يتبناىا الكتاب فتكوف بداية 

مقَبحة لرواايهتم، أو مقدمةبعدىا يُطلق العناف للميتاسردي، الذي تُبث فيو الروائية 
 . أسباب الكتابة، ودواعي اختيارىا ؽبذه االفتتاحية

" قانون اجلذب"تكشف الكاتبة عن مسوغ من شأنو بعث روح الكتابة وىو 
 . الذي كاف مرتكزا أساسا يف بعث روح الكتابة

 
هبذب اؼبرء »أبنو" قانوف اعبذب"((Michael J.losierلوسيّب. يُعرؼ مايكل جيو

، فالكاتبة 2«إذل حياتو كل ما يكرس لو انتباىو وطاقتو وتركيزه، سواء كاف سلبيا أـ إهبابيا
مهنتها الكتابة، والروح الٍب ذبعل منها حية، فأقرب مكاف ؽبا ىو اؼبكتبة، الٍب البد أف 

تعثر فيها على مثّب هبعلها تستجيب لطاقتو اللونية أو الشكلية الٍب تبعث فيها تلك 
الروح الٍب فارقتها منذ سنتْب، فهاىي ُتطلع القارئ على عمر كسلها اإلبداعي، كما 

حدث ذلكعندما ذىبت كي أشَبي »زبربه ابؼبثّبات الٍب أعادهتا إذل اإلبداع من جديد
كاف . من القرطاسية، ظروفا وطوابع بريدية، ورأيت ذلك الدفَب مع حزمة من الدفاتر

كما يتوقف . البائع يفردىا أمامي وىو يقـو بَبتيبها، استعدادا القَباب اؼبوسم الدراسي
وكأنِب وقعت على شيء دل أكن أنتظر العثور . نظري أماـ رجل، توقف عند ذلك الدفَب

 .عليو يف ذلك احملل البائس الذي ال أدخلو إال اندرا
 
 
 

                                                           
 23، صالسابق-1
، اؼبملكة العربية السعودية، الرايض، 2لوسيّب، قانوف اعبذب، مكتبة جرير، ط. مايكل جيو- 2
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، فإذا كانت الكاتبة 1«ىدية، ذبدىا فيما ال تتوقع العثور عليها؟: أليست الكتابة كاغبب
ذواقة بطبعها إذل األشياء اعبميلة، فالبد أف تنتقي دفَبا من شأنو أف يفعل شكلو ولونو 

 .فيها فعال ما
 وإذا كاف قانوف اعبذب يرتكز يف ربققو على درجة تركيز االنتباه على شيء ما، 

زبطو ابذباه الكتابة _ دوف أف تشعر_فال بد أف الكاتبة قد وصلت إذل مرحلة جعلتها
نتباه ا » الذي يعِب"التلقائياالنتباه"وتبحث عن أسباهبا، وتَكشَّف ذلك من خالؿ 

" قوة التمييز الفطرية"، فاؼبيل إذل الشيء، إضافة إذل 2«ء يهتم بو ويبيل إليويالفرد إذل ش
يف الروائية جعلتها تنتقي األصلح واألقدر على فك عزلتها، واألقوى يف دفعها إذل 

مأخوذة هبذا . ولذا توقفت أماـ ذلك الدفَب، مدفوعة إبحساس يتجاوزين»ماتبتغيو
الذي ال يبيزه عن بقية األشياء يف تلك اؼبكتبة، سوى اقتناعي، أو ونبي أبنو " الشيء"

 .سيعيدين إذل الكتابة
منذ اللحظة األوذل، شعرت أف بيِب وبْب ىذا الدفَب، ذبذابت ما، تعدين بكتابة 

ويغطيو . على ىذا الورؽ األبيض األملس، الذي تضمو مفاصل حديدية. نص صبيل
، وعليو فإف الكاتبة تعتمد ذوقها يف 3«غالؼ أسود المع، دل ُيكتب عليو أّي شيء

اختيار الوسيلة الٍب أتخذ بيدىا إذل إفشاء ما ال يسمعو غّبىا، آخذة القارئ يف 
شاعرا بشيء من الصدؽ أو . اغبسباف؛ ربكي لو عن السرد وخارجو، وىو يقرأ روايتها

كلو يف عرضها للمشاىد اؼبيتاسردي ومزجها بسرد أحواؿ الشخصيات ومواقفها، ذلك 
 الذي صاغتو يف شكل لغز أو قصة -  اؼبشهد االفتتاحي–السرد 

 
 

                                                           
 24فوضى اغبواس، - 1
، ينظر اؼبوقع (ؿباضرة)ابتساـ صاحب موسى الزويِب، أنواع االنتباه والعوامل اؼبؤثرة عليو، - 2

 10:05، 2015- 9-21:االلكَبوين التارل
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=11&lcid=3164 
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قصّبة، مث راحت زبرج مفاتيحو شيئا فشيئا؛ بنص يصفو، ويواكبو وال يتوقف على 
 .عتبات الفصل األوؿ

 
 "عابر سرير"املشهد االفتتاحي الـُمدوَّر والكتابة عن املوتى يف  .4

 املشهد الـُمدوَّر . أ
كأف الكاتبة مولعة ابغبديث يف مشاىدىا االفتتاحية عن شخصيات ال أثر ؽبا 
يف حاضر القص، وىذه اآللية يف السرد ذبعل القارئ دوما يف حّبة، ال يهدأ لو ابؿ إال 
بعد أف يتحقق من أطراؼ جريبتها، علما أف الكتابة األحالمية فعل إجرامي، وقد تيقن 

 . القارئ من ىذه اغبقيقة يف رواية العرض
، فُتقدـ بعض "عابر سرير "(اؼبصّب)ىاىي الكاتبة تعود إذل الكتابة يف رواية 

الومضات عن أحداث ولت وانتهت، إهنا ذكرايت الكاتبة الٍب تعرؼ عنها كل شيء، 
لكنها اغبدث األوؿ للقارئ الذي ال يعرؼ أي شيء عن الرواية، سوى ما تشي بو دواؿ 

العنواف، أو ما بدأ يتعرؼ عليو من خصائص سبتاز هبا اؼبشاىد االفتتاحية لرواايت 
 .الكاتبة، إضافة إذل بعض التوقعات الٍب راح يبنيها ؼبا أهنى رواية التحوالت

يف اؼبشهد االفتتاحي، فالكاتبة راحت تستنبط بعض " التدوير"ىنا يكمن وجو 
الفصل الذي التقت فيو األضداد، وعاد - ما قبل األخّب-األحداث من الفصل السابع 

مرورا " عابر سرير"و" ذاكرة اعبسد"فيو اؼباضي إذل اغباضر يف الثالثية، بْب رواية 
 ".فوضى اغبواس"بػ

 
 الكتابة بديل آمن، وفعل انتقام . ب

فصل العقدة الٍب انتظر القارئ حلها منذ مدة، فأخذت منها بعضا وربطتو 
أماـ كل ىذا »، ُمشكِّلة اؼبشهد االفتتاحي اؼبتشظي، (التجربة الكتابية)ابلنص الواصف 

تبحث عن األماف . الزخم العاطفّي، ال ينتابك غّب ىاجس التفاصيل، مَببصا دوما برواية
! يف الكتابة؟ اي للغباء
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أألنك ىنا، ال وطن لك وال بيت، قّررت أف تصبح من نزالء الرواية، ذاىبا إذل الكتابة، 
كما يذىب آخروف إذل الرقص، كما يذىب الكثّبوف إذل النساء، كما يذىب األغبياء 

، ىذا مقطع من 1«إذل حتفهم؟ أ تُنازؿ اؼبوت يف كتاب؟ أـ ربتمي من اؼبوت بقلم؟
اؼبشهد االفتتاحي الذي يكشف عن وجو جديد للنص الواصف، فبعد أف كانت الكتابة 
فعل إجراـ وزبلص، صارت فعال ُيكسر بو الصمت، ووسيلة لالستئناس، فأصبحت يف 

اعبزء األخّب ملجأ ومأمنا للكاتب يعود إليها كلما ارتطم بوقائع عصره، وقست عليو 
 . األحداث

ىكذا جاء على لساف خالد، الشخصية الرئيسة يف ىذه الرواية، الذي كاف يوما 
قارائ للجزء األوؿ يف الثالثية، وإذا بو يصبح شخصية ؽبا الدور يف مالحقة شخصيات 

ونبية ليكتشف بعد ذلك أهنا حقيقية، وأهنا عاشت يف تلك األماكن حقا، وأف ما 
 . حدث دل يكن تالعبا ابلكلمات أو ؿبض خياؿ

ضيفة على "»وضعتو األقدار أماـ كل ىذا، الشخصية الرئيسة الٍب كانت 
تباشره مباشرة اؼبكتشف أو اؼبالحظ أو الباحث، ومكوثها فيو مؤقت وبمل " اؼبكاف

فكانت فرصتو ليقلب اؼبوازين، وينتقم ػبالد 2«معنىالرحلة إذ يرتبط بفَبة زمنية ؿبددة
، حبجة أف من تكتب عنهم أحالـ ىم موتى، "ذاكرة اعبسد"اغبقيقي الذي قُتل يف رواية 

، فراح يُبادؽبا تطبيق ىذا "جريبة قتل" مادامت الكتابة يف رأيها !وإف دل يبوتوا حقا
 .القانوف

، ؼبا ىجرتو دوف (خالد بن طوابؿ) القانوف الذي ظلمت بو أخلص الناس إليها 
فقرر أف ينتقم خالد ػبالد، ويسبقها إذل الكتابة فيقتلها هبا، قبل أف !أف تقدـ لو سببا

 .تسبقو لذلك
قد صرح سابقا بشكل ساخر عن االحتماء من الرعب (الثاين)فإذا كاف خالد 

 السائد يف عصره ابلكتابة وىو الصحفي واؼبصور، فإنو يؤكد موقفو اغبقيقي ذباه 
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، فراح يتبُب موقفها ويقتلها "ذاكرة اعبسد"الكتابة وىو وبكي عن موقف الكاتبة يف 
إف كنت أجلس ». حينماُيسِكنها رواية، قبل أف ُتسرع إذل ذلك كعادهتا مع من ربب

. بعدما قتلتها، عدت ألمثل تفاصيل اعبريبةيف كتاب. اليـو ألكتب، فألهنا ماتت
كمصور يَبدد يف اختيار الزاوية الٍب يلتقط منها صورتو، ال أدري من أي مدخل أكتب 

، اغبقيقة الٍب دل 1«ىذه القصة الٍب التقطت صورىا من قرب، من الزاوية العريضة للحقيقة
 . يف اعبزء الثاين... زبتف كثّبا عن اعبزء األوؿ يف الثالثية من فعل إجراـ إذل فعل انبعاث

تعود الكاتبة إذل فكرهتا األوذل يف اعبزء الثالث ولكن ابحَبافية أكرب، إهنا احَبافية 
متوارثة ابلعدوى، بْب شخصيات قتلت بعضها البعض فنيا، وكل منها كانت لو حصة 

 .منافسو، بعد انتهاء العالقة أو برودىا/الكتابة ليتخلص من صاحبو
ليس شبة موتى غّب أولئك الذين »وللموت عند أحالـ صورة خاصة يف الرواية، 

إذف يبكننا ابلنسياف، أف ُنشبع موات من شئنا من األحياء، . نواريهم يف مقربة الذاكرة
إبمكاننا أف نُلفق ؽبم ميتة يف كتاب، أف . فنستيقظ ذات صباح ونقرر أهنم ما عادوا ىنا

لبَبع ؽبم وفاة دانبة بسكتة قلمية مباغتة كحادث سّب، مفجعة كحادث غرؽ، وال يعنينا 
فنحن ال نريد موهتم، نريد جثث ذكراىم لنبكيها، كما . إف ىم بقوا بعد ذلك أحياء

 . نبكي اؼبوتى
كبتاج أف نتخلص من أشيائهم، من ىداايىم، من رسائلهم، من تشابك ذاكرتنا 

، ويف ىذا 2«كبتاج على وجو السرعة أف نلبس حدادىم بعض الوقت، مث ننسى. هبم
اعبزء يتحدد اؽبدؼ من القتل، وىي فلسفة خاصة تصرح هبا الكاتبة، فيصبح مرادؼ 

 النسياف، للحصوؿ على نتيجة تلخص أبعاد الكتابة عند الروائية، وىي أف =اؼبوت
 .، والنسياف يعِب ربصْب الذات من دوامة التفكّب والضياع"نسياف"الكتابة 

ؽبا يف كتاب وحفظها فيو من النسياف " زبليد" فنسياف األشياء بعد كتابتها ىو 
 .التاـ، وما كتب يف  كتاب دل يعد سرا بل صار ملكا مشاعا جملموعة؛ إنو ذاكرة
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فحٌب وإف نسي األحداث فرد واحد أو الكاتب يف حد ذاتو وىو منشغل عن السابق من 
الذاكرة، وجو /فالنسياف. أعمالو ابلالحق، فإف التاريخ ال ينساه كل القراء يف وقت واحد

 ...أو بُعد تقـو عليو كتابة الروائية، إذل جانب كوف الكتابة لعبة أو كسرا للصمت
كانت كل ىذه التنويعات يف األوجو اؼبقدمة يف اؼبشهد االفتتاحي تدور يف فلك 

بوجهو الفلسفي، الذي أصبح عالمة مائزة لبداايت األجزاء، وقد " اؼبيتاسردي"النص 
يتشظى فيخرج عن حيز اؼبشهد االفتتاحي إذل غّبه، وقد ينبعث من جديد يف اؼبشاىد 

 . اػبتامية، من ابب قفل العمل ورد بداايتو على هناايتو أو العكس
وتكمن أنبية النص اؼبيتاسردي يف مشاىد االفتتاحيات يف الثالثية، يف النقاط 

 :التالية
 ربسيس القارئ أبف ما يقرؤه حقيقة. 
  ،تتحوؿ الرواية هبذا اؼبعطى إذل شخص ماثل أماـ القارئ، هُبيد فعل السرد

وعلى القارئ أف وُبسن اإلصغاء، فاؼبيتاسردي وجو شفهي للحكاية امتزج 
 . ابلكتايب

  بعث الثقة يف نفسو، وذلك من خالؿ ترداد اغبكي يف ؾباؿ ذبربة كتابة
 . الرواية، يف البدء ومن حْب آلخر يف بقية الفصوؿ، أو العودة إليو يف األخّب

  يبنح اغبكاية درجة إضافية من االنسيابية، وىذا ينتج عن تنويع الصور يف
اؼبقطع الواحد يف اغبديث، كأف يتحدث الكاتب عن بعض الشخصيات، مث يعود إذل 

ذاتو، وىذا التقابل، هبعل القارئ يسَبسل يف القراءة بشكل انسيايب، فال يقدر على 
اؼبيتاروائي حبكم طبيعتو ال يبكن أف »التفريق بْب ما ىو رواية وما ىو منضاؼ إليها؛ ألف 

وىو يف . على ىامش حكي آخر [الكاتب]يكوف إال ضد اغبكي، حٌب وإف كاف يبارسو 
 ىذه اغبالة أييت ليفكر يف العملية السردية اؼبنجزة، ويتساءؿ عنها، 
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، يف 1«لذلك قبد أسئلتو تطّوؿ اؼبادة اغبكائية وطريقة تقديبها. ويبلور وعيا ذاتيا ابغبكي
الرواية ىبتلف ـبططها اؽبندسي يف الوضع عند كل كاتب يريد أف ُيشارؾ القارئ ذبربتو 

 .  فيمنح نصو ؾبموعة من االمتيازات على رأسها كسب ثقة القارئ
 

 صورة العنوان يف املشاهد االفتتاحية يف ثالثية الطاهر وطار:اثلثا
 "الشمعة والدهاليز"العنوان واملقدمة يف املشهد االفتتاحي يف  -1

أو " تقدمي"تتويج كل رواية بػ - بعد العناوين–ما يُثّب االنتباه يف األجزاء الثالثة
، وابلرغم من تعدد الصيغ إال أهنا تصب كلها يف "أتشّبة عبور"أو " كلمة ال بد منها"

 .معطى كتابة مقدمة للرواية
سيجد فيها الكاتب فرصة لتوضيح الكثّب من الرؤى الواردة يف اؼبًب، والٍب 

ستكوف أو كانت ؿبط نقد الذع لو وللعمل من طرؼ ؾبموعة من النقاد والصحفيْب 
لذلك . والقراء، فيعيد االعتبار لنفسو من جزء عبزء شارحا ما غمض وأسيء فهمو

متفاعلة مع أسئلة الراىن، »امتازت اؼبقدمات الروائية يف الثالثية ابؼبلمح اعبدرل، وظلت
ففي ثنااي سطورىا نستطيع قراءة اػبلفيات اؼبعرفية الٍب . ومرىونة حبركية اجملتمع وزطبو

يتأطر الروائي ضمنها، ومدى ربقق تلك اػبلفيات النظرية على مستوى الكتابة الروائية 
، فمن خالؽبا أشار الكاتب إذل 2«نفسها يف حالة االنتقاؿ إذل ربليل النص برمتو

 . اؼبضامْب وإذل العناوين وداللتها أيضا
فإذا كانت اؼبقدمات عتبة من العتبات النصية، الٍب يلج هبا القارئ عتبة النص 

واإلشارة إليها ...من خالؿ ما صرح بو الكاتب أو أشار إليو عن اؼبضموف وطرؽ عرضو
يف ىذه الدراسة، جاء من ابب أنبية ما ورد فيها من ربديد لداللة العنواف  (اؼبقدمات)

 .يف كل جزء، مث ارتباط العناوين ابؼبشاىد االفتتاحية
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وينتهي يف (11)اىتم الطاىر وطار يف اؼبشهد االفتتاحي الذي يبدأ من الصفحة 
 بتحديد بعض اؼبالمح اؼبعنوية للشخصية، بعرض أفكارىا،ومن خالؿ (19)الصفحة 

أان ىذا اجملـر الذي تتمثل جريبتو ». ذلك العرض يناقش داللة العنواف وأبعاد كل كلمة فيو
يف فهم الكوف على حقيقتو، ويف فهم ما هبري حولو قبل حدوثو، أربوؿ إذل دىليز مظلم 

متعدد اعبوانب والسراديب واألغوار، ال يقتحمو مقتحم، مهما حاوؿ، وىذا عقاب، 
، مرحلة يعيشها الشاعر بدوف مشعة، يف ظالمية وعزلة 1«عبميع اآلخرين، على تفاىتهم

 .اتمتْب
فإذا كانت ثالثية الطاىر وطار رواية جديدة، من حيث بناء الزمن، وتقطيعو 

من منظور أف اؼباضي الذي يلجأ إليو الكاتب ليس معطى اثبتا وإمبا ىو يتواجد ـُبزان »
/ يف الذاكرة والشعور بكيفية مَباكمة، ويتكشف تدرهبيامع تقدـ عملية الكتابة

وباوؿ أف يركز بدءا من اعبملة " الشمعة والدىاليز"، فإف الكاتب يف رواية 2«القراءة
استيقظ الشاعر مرعواب، على أصوات سبزؽ سكوف »االفتتاحية الفعلية اؼبقَبنة ابغباؿ 

، على 3«الليل اجملروح ابألنوار اؼبنبثة يف الشوارع، متفاوتة القوة والتقارب من شارع آلخر
الشخصية الغريبة االنطوائية الٍب رباوؿ ابلرغم من ذبنبها للمحيطْب هبا اكتشاؼ العادل 

اػبارجي بضوضائو يف تلك الفَبة الزمنية من الليل واػبروج رغم خطورة األحواؿ إذل 
فيكوف خروج الشاعر إذل الشارع مرحلة جديدة .الشارع متفحصا مصدر الصوت وأسبابو

 .يف حياتو، اؼبرحلة الٍب سبقت فقد كانت انعزاال اتما عن اغبياة اػبارجية
فمنذ البداية يدخل »كما أف الكاتب اكتفى بلقب الشاعر دوف أف يصرح ابظبو 

 اؼبثقف يف صراعو مع القوى السياسية والعسكرية وىذه إشارة من وطار 
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، 1«إلىأف اؼبعركة ليست سياسية بْب عسكريْب فحسب بل اؼبثقف جزء منها
وىذا االىتماـ ابلشخصية ىو اىتماـ بفك ألغاز العنواف شيئا فشيئا، ويكفي القارئ 

أف يفهم بقوة ؿبتوى الرواية - وقد سبق وقرأ مقدمة الرواية–قراءة اؼبشهد االفتتاحي 
 . وـببوءىا

فالكاتب أشار إذل طبيعة تقسيم اؼبشاىد والفصوؿ يف الرواية بناء على ؾبموعة 
وجدتِب أخضع عبدلية العالقة بْب الشكل »من العوامل، الٍب حصرىا يف قولو 

واؼبضموف، فما إف تبلورت األحداث يف ذىِب، حٌب وجدتِب يف دىليز يفضي إذل 
. دىاليز، سواء أكانت وقائع، أـ حاالت نفسية، أـ ما يثّبه كل ذلك من أبعاد متممة

ولردبا اضطررت يف األخّب، أف أحد من مساحة ىذا الدىليز أو ذاؾ، زبفيفا على بعض 
القراء، فوضعتها يف شكل لوحات، مفصولة بنجمات، أشعر أحياان كثّبة أهنا 

، ألف الرواية تصور مرحلة اترىبية صعبة يف حياة اعبزائريْب وغرقت يف ىذا 2«مقحمة
، والغرؽ يف 3«ال كتابة خارج التاريخ»التصوير، الذي يعود إذل األسباب اؼبفعِّلة لو، فػ 

 –بدءا من اؼبقدمة –تصوير األحداث والولوج يف تفاصيلها جعلت الكاتب ُيسّبق 
تفسّب مفردات العنواف، وتواصل السرد حولو يف اؼبشهد االفتتاحي وغّبه من مشاىد 

 . الفصل األوؿ
وىبتلف اؼبشهد االفتتاحي عن بقية اؼبشاىد يف الفصل األوؿ يف أنو تصوير 

للشاعر، وتفكيك ؼبفردات العنواف، دوف تعمق يف ربطها ابألحداث العقدة، وابؼباضي 
ولكن وضعها يف السياؽ العاـ الذي يتحسس من خاللو القارئ اإلطار الزمِب . البعيد

واؼبكاين للرواية، خاطيا اػبطوة األوذل بروايتو الٍب امتزج فيها الواقعي والتارىبي، فالواقعي 
وأما التارىبي فمن . من خالؿ تصوير الواقع سياسيا واجتماعيا وثقافيا يف مرحلتو الراىنة
 خالؿ البحث يف أصل الوضع الراىن ونتائجو، وىي خاصية سبتاز 
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ابلكيفيات اؼبؤدية، نبها أسباب اؽبزيبة نبها ؼباذا عدان إذل »هبا الرواية التارىبية الٍب هتتم 
، وقد فصل الكاتب يف ذلك كثّبا يف اؼبشاىد اؼبوالية للمشهد االفتتاحي، فهي 1«الوراء

 ذات نظاـ يعكس األزمات االجتماعية واغبياة الواقعية السيئة بشكل »رواية إيديولوجية 
، والعنواف يعكس صورة ذلك الواقع بشكل 2»واضح وعرض بسيط للحاالت والنماذج

 . خاطف
وبناء عليو فقد كاف اؼبشهد االفتتاحي وثيق الصلة ابلعنواف وابؼبقدمة الٍب فسرتو 
و كشفت عن مستوى الشخصية الرئيسة،علما أف بداية اؼبشهد االفتتاحي تُعترب البداية 

البداية »التأسيسية يف صناعة جو النص وكذا اػبطوة الكبّبة كبو تفكيك العنواف كما أهنا 
 . ، ومنها تتناسل3«األـ،الٍب ربتوي بقية البداايت

 
 يف املشهد االفتتاحي" الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي"صورة  -2

إذا سبكن الكاتب يف رواية العرض بتجزئة اؼبشاىد رغم كثرة الدىاليز، إال أنو يف 
رواية التحوالت دل يتمكن من ذلك، بل قسم الرواية إذل فصوؿ، فكاف اؼبشهد االفتتاحي 

 .فصال كامال
، فكاف ذاؾ اؼبكاف فضاء "ربليق حر"لقد عنوف الكاتب الفصل األوؿ بػعبارة 

 . ، بعد تيهها يف الدىاليز اؼبظلمة"الورل الطاىر"وقفت فيو الشخصية اعبديدة 
ركز الكاتب كثّبا على الشخصية ابلرغم من تركيزه على اؼبكاف الذي ابتدأ بو 

اؼبشهد االفتتاحي، علما أف تركيزه يف العنواف كاف عليهما معا، والصدارة فيو كانت 
الذي بدأ الكاتب يشخص عودتو، مسلطا األضواء على تيو جديد " الورل"للشخصية 

 ،"العضباء"تشاركو التيو ". الدىليز"بدؿ " اؼبقاـ"فيما أظباه بػ 
 

                                                           
نضاؿ الشمارل، الرواية والتاريخ، حبث يف مستوايت اػبطاب يف الرواية التارىبية العربية، عادل - 1

 138ص، 1،2006عماف،ط- الكتب اغبديث، جدارا للكتاب اغبديث، إربد

2
 -Roland  Barthes , Le plaisir Du Texte, Editions Du Seuil 1973 Paris, P 46   

، 21،22،ع1986صربي حافظ، البداايت ووظيفتها يف النص القصصي، الكرمل،فلسطْب، يوليو -3
 164ص



 الفصاللثالث                                املشاهد االفتتاحية 

 

141 

واؼبؤكد لدى األولْب »الٍب ربولت إذل أاتف مطيعة . اؼبخلوؽ اؼبثّب،يف جنس أنثى جذابة
واآلخرين من األتباع، أف العضباء إحدى كرامات الورل الطاىر وإحدى معجزات 

 ". الشمعة والدىاليز"، الذي ال ىبتلف كثّبا عن الزمن يف 1«وخوارؽ ىذا الزمن
وال . الدائرة ضاقت»ىو مكاف خيارل فػ - فيزايئيا يف الرواية - كما أف اؼبكاف 

ال أستطيع، ال أتمل .. أان والعضباء نتحوؿ إذل قصر ذي طوابق سبعة. فائدة من العد
إنِب أعلو إذل السماء فال تقابلِب سوى السطوح تنطلق . أعلو فأعلو. اؼبداخل والنوافذ

، معلنة عن صورة أخرى ؼبتاىة اؼبكاف 2«من القصر الذي أمامي وسبتد إذل ما ال هناية
 . الذي يعيش فيو الورل الطاىر

ويستمر اؼبشهد االفتتاحي يف سرد أحواؿ الورل الطاىر ابحثا عن مدخل ؼبقامو 
الذي ىو بداخلو، وإذل جانبو العضباء اؼبطيعة، ربت أشعة الشمس الٍب ظلت ساطعة ال 

، ؼبا (21ص–13ص)واغباؿ ىذه يف شبانيصفحات ويزيد عنها قليال .  تتحوؿ عن اؼبكاف
 . يُعطى اجملاؿ للذاكرة لتتكشف شيئا فشيا األحداث أوال أبوؿ

فإذا كاف ". الورل الطاىر"كاف اؼبشهد االفتتاحي بطاقة تعريفية موجزة عن 
ىو العقل الباطن، فالورل الطاىر استمرارية لذلك العقل ماداـ ىناؾ " سيدي بولزماف"

تشابو يف اؼبكاف من حيث األحداث، واالختالؼ يتجلى فقط يف مستوى األرض أو 
وكل ىذا ؾبتمعا يعطي الوحدة الداخلية ألعماؿ »، (أعلى/ أسفل، مقاـ/ دىليز)الفكر 

، وإف ُقسمت 3«وطار، ويؤكد يف الوقت ذاتو خصوصيتها الٍب تنبع من ىذه الوحدة
ألجزاء فإف العنواف يظل دوما عالقا ابؼبشاىد االفتتاحية فيها، يستغرؽ فيو الكاتب وقتا 
يف اإلفصاح عن الكثّب من دالالتو، مث يتفرغ إذل سرد أحداث الرواية بشكل ُمفصل يف 

 .بقية اؼبشاىد
 

 "الويل الطاهر يرفع يديه ابلدعاء"يف "  التكراري" املشهد االفتتاحي  -3
                                                           

 16الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي، ص- 1
 18نفسو، ص-2

واسيِب األعرج، الطاىر وطار ذبربة الكتابة الواقعية، الرواية مبوذجا، دراسة نقدية، اؼبؤسسة - 3
 75، ص1989الوطنية للكتاب، اعبزائر، 
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امتدادا " الورل الطاىر يرفع يديو ابلدعاء"يعترب اؼبشهد االفتتاحي يف رواية 
للمشهد االفتتاحي يف اعبزء الثاين، فال يزاؿ الورل يف اػبارج يبحث عن مدخل ؼبقامو 

 ". بالرة بنت سبيم بن اؼبعز"العارل، يصحو ويغيب فيتذكر عالقتو ابلعضباء، و
وؼبا دخل وقف مكتوؼ األيدي ال حيلة لو أماـ ما يراه يف الشاشة أمامو، 

 [الورل]اكتفى»فػ..أوضاع يعيشها العادل العريب ال زبتلف عنها يف اعبزائر، دىاليز وتيو
أبضعف اإليباف، وىو اؼبواجهة بقلبو، إذ دعا ربو، أف يسلط على األمة ما زبافو وزبشاه، 

فإذا كاف اؼبشهد االفتتاحي يف . 1«حٌب زبرج من عنق الزجاجة الٍب وضعو اآلخر فيها
اعبزء الثاين تعريفا ابلورل واؼبكاف الذي حل بو، وشريكتو العضباء، فإف اؼبشهد االفتتاحي 

يف اعبزء الثالث ىو مشهد الصحوة بعد الغياب، مشهد ينفتح على ما ىو موجود بعد 
 ".اي خايف األلطاؼ سلط علينا ما لباؼ"دعاء 

 ويف ىذا اؼبشهد حملة إذل االستهالالت الٍب ترتبط ابلدعاء يف الكتاابت الدينية، 
ودل يتخل عنو الكاتب حبكم طبيعة الشخصية الرئيسة الٍب يبثل الدعاء جزءا كبّبا من 

، 2«دل ينقرض ألف وجهتو مستقبلية»عاؼبها كما أف صورة الدعاء يف االستهالالت 
إخبارية سياسية تكشف اغباضر وتصنع صورة -الحقة–فانفتح اؼبشهد على مشاىد 

 . للمستقبل كما جاء يف الدعاء
، مشهدا افتتاحيا مكررا "التحديق يف الزمن"كاف عنواف ىذا الفصل االفتتاحي، 

ومتكامال موصوال دبشاىد اعبزء السابق، ال يبكن االقتصاص منو جبزء، فاألحداث فيو 
 مَبابطة، تكشف عن حياة جديدة وقديبة يعيشها الورل يف يـو جاءت 

 
 

أحداثو يف روايتْب والشمس ما تزاؿ يف مكاهنا منذ بداية اعبزء الثاين إذل اؼبشهد 
 .االفتتاحي يف  اعبزء الثالث

                                                           
 "أتشّبة عبور"الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي، مقدمة الرواية - 1

2
حسْب زيداين، التحليل اؼبستقبلي لألدب، حبث مؤسس للتكوين اؼبستقبلي لألدب وفبهد للقراءة - 

اؼبستقبلية لألدب، مقدـ لنيل درجة دكتوراه الدولة يف نظرية األدب، جامعة العقيد اغباج ػبضر 
  270، ص2004، 2003، بباتنة، كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية، قسم اللغة العربية وآداهبا
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إنو قصة قصّبة ؽبا بدايتها ووسطها وهنايتها، وما أييت يف الفصل اؼبوارل ؽبا فهو 
بداية أحداث يكوف فيها حضور الورل قليال جدا كما أنو يغيب يف أخرى، كما كاف 

 .تلخيصا لعالقتو ببالرة يف اعبزء السابق
من العنواف، فيتحقق يف الفصل الثالث اؼبعنوف " يرفع يديو ابلدعاء"ويتبقى جزء 

اي »بعدما اسَباح الورل وأتكد من مقاؿ بالرة، دعا هبذا الدعاء"!..العكس أصح"بػ
، دعاء اليأس من صالح اغباؿ، كما أنو دعاء 1«خايف األلطاؼ سلط علينا ما لباؼ

 . من يريد عكس ما دعاه
 

                                                           
 27الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي، ص-1



 

 
 الفصل الرابع

 

 ادلشاىد اخلتامية
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 عالمات الرتقيم . أ
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 أنواع ادلشاىد اخلتامية. أوال
 (ادليتاسردية/ الرتدادية/ التكميلية)ادلشاىد اخلتامية العروية  .1
  ادلغلقة .2
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 الفصل اخلامس

 ادلشاىد الوامضة 

 و

 احللقات ادلشهدية 

 



 متهيد -
 ادلشاىد الوامضة. 1
 احللقات ادلشهدية. 2

 أنواع ادلشاىد الوامضة: أوال
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 مشاىد الشخصيات . ب
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 احلدثية. ج

 ادلشاىد الوامضة الثانية: اثلثا
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 احلدثية. ج
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 ادلكانية . أ

 مشاىد الشخصيات. ب
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 متهيد 

مبجموعة من اطتصائص، إف على ...تنفرد كتابة الرواايت اظتتعاقبة أو اظتتسلسلة
مستوى العتبات أو على مستوى البداايت والنهاايت، أو على مستوى اطتطاب يف حد 

 . ذاتو
 : يتكوف من مكونُت مركزيُت مها»- عموما-ومبا أف النص الروائي أو القصصي 

ىي اظتضموف أو سلسلة األعماؿ واألحداث  وfabula/histoireاضتكاية  .1
 . (أي الشخوص واإلطار) existentsابإلضافة إىل ما يسمى ابظتوجودات 

 أي الوسيلة التعبَتية اليت  sujezet/discours/ récitاطتطاب أو اضتكي  .2
يف النص " اظتاذا"وبعبارة أخرى، فاضتكاية ىي . يتم بواسطتها نقل اظتضموف إىل اآلخرين

" اضتلقات اظتشهدية"و" اظتشاىد الوامضة"، فإف 1«"الكيف"اضتكائي واطتطاب ىو 
، وللسلسلة اليت تتتاىل هبا أحداث الرواية (اضتكاية)تتشكالف كحقائق اتبعة للمنت 

ودتوقعهما يف ىذين اظتكونُت معا  خاضع لطبيعة السرد يف ىذا الشكل . (اضتبكة)
 . الروائي

 
 (Flash scenes)املشاهد الوامضة  .1

ىي اظتقاطع التييتطرؽ فيها الكاتب إىل غتموعة من الصور اظتكانية أو الزمنية أو 
اضتدثية أو إىل إحدى الشخصيات، ولكن ال يُعمق فيها اضتديث كغَتىا من اظتوضوعات 
اظتسرودة بشكل مطوؿ وإىل النهاية، فتأيت يف شكل ابرقة إخبارية خالؿ معرض حوار، 

أو يتحدث عنها الكاتب مرة أو مرتُت بشكل عابر دوف أف يعود إليها غتددا، كما تكوف 
رأاي أو تعليقا يدور حولو النقاش يف أمر ما ويبقى حولو الكالـ مفتوحا ابعتبار أنو أمر 

 . ىامشي وال يستحق التعمق فيو

                                                           
خليل رزؽ، حتوالت اضتبكة، مقدمة لدراسة الرواية العربية، مؤسسة األشراؼ للطباعة والنشر -1

 19، ص1998 يناير–،كانوف الثاين 1لبناف، ط– والتوزيع، بَتوت 
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اظتتشظية يف الرواية، يتحدد وجودىا " اظتشاىد الوامضة"ىذه األوجو وغَتىا من 
، ألهنا (رواية التحوالت)، كما توجد يف اصتزء الثاين (رواية العرض)يف اصتزء األوؿ 

اظتشاىد الوامضة "وحبسب األجزاء ُتصنف إىل ". اضتلقات اظتشهدية"موصولة بػ 
، ماداـ العمل ثالثيا، وال (اصتزء الثاين)" اظتشاىد الوامضة الثانية"، و(اصتزء األوؿ)"األوىل

، لعدـ توفر جزء رابع يف العمل، "اظتصَت"ديكن الوقوؼ عليها بشكل حقيقي يف رواية 
 . ولو كانت رابعية أو ستاسية، لكاف ىناؾ غتاؿ لتحديدىا ىي األخرى

ألهنا " اضتلقات اظتشهدية"بتحديد "إال " اظتشاىد الوامضة"ال ديكن تصنيف 
كما أف اظتشاىد الوامضة دتثل جسرا أو معربا ُيسّهل .مرتبطة هبا، والثانية تكمل األوىل
 . على الكاتب التنقل بُت أجزائو

 
 (Scene cycles) احللقات املشهدية .2

وقد حتولت إىل موضوع اكتملت أوجهو يف اصتزء " اظتشاىد الوامضة"يقصد هبا 
فاضتلقات اظتشهدية تتجسد يف الرواية عن طريق االسًتجاع، فيلتفت الكاتب إىل . اظتوايل

تلك النقاط اليت مر عليها عابرا، كأنو حيسس هبا القارئ إىل وجود فضاء جديد ؼتصص 
ويف ىذه األجزاء يكملويواصل حديثو عنها، فتتحوؿ من نقطة ، عتا يف األجزاء اظتوالية

 . وامضة إىل موضوع يدور حولو اضتديث
كما تكوف إجابة عن أسئلة مطروحة أو تعليال ضتدوث بعض اظتواقف، بعدما 

 .كانت نقاطا مبهمة الوقوع يف اصتزء السابق
فيجد الكاتب ... كما تكوف تكملة ظتوضوع يصور أوضاعا اجتماعية أو اترخيية

فرصتو يف توسيع الفكرة، أو السَت معها يف خط زمٍت تتقسم فيو الثالثية إىل فًتات 
 . اترخيية يكشف من خاللو التطورات الواقعة ابلتدريج

إىل ػتتوى وشكل، " اضتلقات اظتشهدية"و" اظتشاىد الوامضة"ومسألة تصنيف 
فهما وجهاف متداخالف وال يقـو الثاين إال بوجود األوؿ، وقد يوجد األوؿ ويغيب الثاين 

 . لكن مع ذلك ديكن حتديد أوجو االنتماء ابلنظر إىل الوظيفة. يف اصتزء الثالث
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فهذاف اظتكوانف اظتشهدايف اللذاف تقـو عليهما الثالثيات ُيكسباف ىذا الشكل 
ماىي اآلليات اليت يعتمدىا الكاتب يف الربط بُت : الروائي وحدة، وجييباف عن سؤاؿ

 أجزاء الثالثية؟ 
اظتشاىد "فتدخل . بعد اإلجابة ديكن تصنيف كل مكوف يف القسم اظتناسب

ابعتبارىا اظتفاصل اليت تربط بُت موضوعات الثالثية، وتلك ىي " اضتبكة"يف " الوامضة
( Récit)اضتكاية أو القصة..».فتدخل  يف " اضتلقات اظتشهدية"وظيفة اضتبكة، وأما 

؛ فهو يشّكل يف الغالب من قطع (PurDiscours)الصافية أو اطتطاب الصايف
(Segments)»1 ،مادامت غتموعة من اضتلقات تشكل متنا متكامال  . 

ابلنبتة وىي " اضتلقات اظتشهدية"ابلبذرة، و" اظتشاىد الوامضة"فيمكن تشبيو 
ومن خالؿ الوقوؼ على أنواع كل واحدة منها والتمثيل عتا . تًتعرع يف أرض الثالثية

ابلنصوص يتضح وجو التناسق بُت وحدات الثالثية، كما تتكشف خطة كتابة ىذا 
 .الشكل وطبيعتها من جزء آلخر عند كل روائي

ال أيمن القارئ، »تعترب اظتشاىد الوامضة عملية إجرائية يتتبع الكاتب نقاط توزعها؛ ألنو 
فهو يعمد إىل زرع اظتثَتات . وال يطمئن على انتباىو اظتستمر لكل الكلمات، والعبارات

"stimulus  " ،اليت تعمل عمل العبوات الناسفة، اليت تزيل ابنفجارىا خدر القارئ
، فكثَتا ما يعيد الكاتب بعض الكلمات 2«، وتعيد إليو انتباىو ويقظتوواستسالمو للنص

أو اظتواقف إىل شاشة القارئ بغية تذكَته ومن جهة أخرى ليزيد يف قوة  األحداث 
فباإلضافة إىل األحداث اظتعروضة يف الثالثيات . وتواليها يف الرواية ويف عصب الثالثية

أف يكوف جريئا جسورا معتمدا »وطريقة تعبَت كل كاتب عنها تتطلب من القارئ 
 .من ابب صناعة االسًتساؿ يف فهم ما يُقرأ»3اظتنطق

                                                           
1
 -Henri  Mitterand, le discours du Roman, PufEcriture, Imprimé en France, 1986, 

P215 
  162، ص2007، حبيب مونسي، نظرايت القراءة يف النقد اظتعاصر، منشورات دار األديب، وىراف-2

3-M. Charles. Rhétorique de la lecteur.Ed.Seuil 1977. Paris, P15 
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األمر نفسو تتطلبو الثالثية بشكل أوسع، وىذا ما يدفع الكاتب إىل مراعاة 
القارئ الذي ُكتب من أجلو النص، فيذكره حبدث أو اسم ما كما جييبو أحياان عن بعض 

وبعض من ىذه ... األسئلة اليت تدور يف خلده، أو يفاجئو حبادث ما أو سؤاؿ مل يتوقعو
 .  اظتثَتات ديثل وجها من أوجو اضتلقات اظتشهدية يف الثالثية

فاظتشاىد الوامضة واضتلقات اظتشهدية يصنعاف القالب الذي جتري فيو أحداث 
على »الثالثية بشكل متتابع، والقالب أو الشكل الروائي يتجلى يف مكنة الكاتب 

وإجراء التعديالت الضرورية عليها حىت تصبح يف النهاية،  (...)اإلمساؾ مبادتو اضتكائية 
، وخيتلف ىذا الشكل من كاتب 1«تركيبا فنيا منسجما يتضمن نظامو ورتاليتو ومنطقو

إىل آخر، فماداـ لكل أسلوبو فكذلك لكل قالبو الذي يرىفي طريقة ختطيطو الصورة 
فيو  (جزء)اظتناسبة على قوؿ الكثَت من األمور، بذلك الشكل الذي حتمل كل وحدة 

 .خصائصها اليت تنفرد هبا عن األخرى
 

 "املشاهد الوامضة"أنواع : أوال
قد تنحصر يف مكوف سردي واحد وقد تتعدداه إىل غتموعة من العناصر، 

: تنقسم إىل نوعُت مها -  أيضا–وىي . حبسب تركيز الكاتب على عنصر ما
اظتشاىد الوامضة األوىل، واظتشاىد الوامضة الثانية، فكالمها تتشاركاف يف العناصر 

نفسها لكنهما ختتلفاف يف كوف األوىل جزءا من رواية العرض والثانية جزءا من 
 . رواية التحوالت

 
 
 
 

                                                           
/ جانفي، 34، مج62، 61، عحسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، غتلة الفكر العريب اظتعاصر- 1

 73ص،1990،فيفري
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 املشاهد الوامضة األوىل -

 املكانية .أ 
 يشكل اظتكاف عنصرا بناء يف صناعة اضتلقة اظتشهدية اليت دتهد عتا اظتشاىد 
اظتكانية الوامضة، فيسلط الكاتب الضوء مثال على مكاف من ابب أهنا وقعت فيو 

ومثاؿ ذلك إشارة دمحم ديب . أحداث مشاهبة لألحداث يف اظتكاف القار يف اصتزء األوؿ
الواقعة يف " دار السبيطار"، علما أف أحداث الرواية جتري يف "بٍت بوبالف"إىل قرية 

هنض عمر، وىم أبف ديضي، ولكن »اظتدينة، فأوؿ إشارة إليها كانت يف مشهد حواري 
 : الفتاة أمسكت بو وقالت

لقد . سيأيت صهري قره علي ليأخذين إىل ىناؾ. أان ذاىبة إىل بٍت بوبالف -
حتدث يف ىذا إىل أمي، فأخيت مرىقة ابلعمل ، وجيب أف أساعدىا، فإذا 

اسأؿ أمك ىل تسمح لك أف جتيء .. شئت جئت معي، كاظترة اظتاضية
 . معي

 كم يوما تبقُت يف بٍت بوبالف؟  -
من " زتيد سراج"، كما يعيد اإلشارة إليها ظتا حتدث عن 1«..أظن.. أربعة أايـ -

يف بيت أختها –وأخذت زىور تقص ما شتعتو دوف أف تراه بعينها »خالؿ راو واحد 
وىو أف زتيد سراج قد : كانت ىابطة من القرية حُت انتشر اطترب- بقرية بٍت بوبالف

، لقد كاف الكاتب يفتح نوافذه على 2«قبض عليو كما قبض على عدد من الفالحُت
اصتزء اظتوايل، لكن القارئ سيتذكر ىذه العناصر أثناء قراءتو لرواية التحوالت، ويرى أهنا 

ليست غريبة عنو، وأنو تعرؼ على شيء عنها يف اصتزء السابق ولكن بشكل بسيط 
 . جدا

                                                           

 53صالدار الكبَتة، -1
 68،69نفسو، ص-2
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كماأف ىذه اظتشاىد اظتكانية الوامضة حُيّضر هبا الكاتب جو الرواية الالحقة،فيبدأ 
يف رسم إطارىا اصتغرايف بشكل دتهيدي خاطف، ماداـ تركيزىفي الرواية األوىل منصبا 

 . على جغرافية أخرى
بتعميق " ذاكرة اصتسد"فقد كانت مواصلة للمكاف يف " فوضى اضتواس"أما يف 

تلك النظرة السوداوية اليت رشتها خالد يف ذىنو عنها، وواصلت الساردة أتكيدمهن وجهة 
الشمعة "و" الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي"األمر نفسو ابلنسبة - أيضا–نظرىا 

فكل رواية وفضاؤىا اظتكاين، كما أهنما قدما اظتكاف يف رواية العرض والذي " والدىاليز
، فمنهما من 1«اظتدينة يف شكل السجن والقيد والشعور ابلعبودية واالختناؽ»دتثل يف 

واصل تصوير ىذه اضتياة ومنهما من بدؿ اظتكاف واختار فضاء أوسع وأفرغ، يف اظتقابل 
 .ركزا علىعناصر سردية أخرى كممهدات للجزء الالحق

وبناء عليو ال ديكن الوصوؿ إىل ىذه األوجو وتذكرىا ما مل تقرأ رواية التحوالت 
 . اليت تكشف االستمرارية من عدمها

 
 مشاهد الشخصيات .ب 

صورة مزدوجة عن اظتكاف " الدار الكبَتة"عن - سابقا–كانت اظتقاطع الواردة
، ومها قريبا "ماما"وزوجتو " قره علي"الذي يُلمح لو، وكذا الشخصيات، ومثاؿ ذلك 

زىور جارة عمر، الشخصيتاف اللتاف سيتعرؼ القارئ على حياهتما يف رواية التحوالت 
كانوا يعيشوف حقا اضتياة اليت »مثلها مثل حياة الفالحُت الذين . بكثَت من التفاصيل
لقد صعد عمر عدة مرات إىل بٍت بوبالف مع زىور اليت كانت . وصفها زتيد سراج

إف اظتزارعُت يف بٍت بوبالف يعيشوف يف يسر، كما يف منزؿ . أختها متزوجة رجال من اصتبل
إف سفح بٍت  (...)قره علي، فيما مل يكن األمر كذلك يف اصتهة الثانية من سفح اصتبل 

إف الناس ىنا يعيشوف يف ثقوب ابصتبل، رجاال . صدؽ زتيد. بوبالف يقع يف ىذا اظتوضع

                                                           
ار الغرب للنشر داألخضر بركة، الريف يف الشعر العريب اضتديث، قراءة يف شعرية اظتكاف، -1

 91، ص2002، والتوزيع، وىراف
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وفوؽ رؤوسهم كانت ىناؾ مقربة فاألحياء يعيشوف حتت . ونساء وأطفاال وهبائم
 . ، إهنا صورة مصغرة عن القرية وأىلها1«األموات

بقيمة »والعامل اظتتحكم يف ظهور ىذه األشتاء هبذا الشكل الوجيز، يرتبط
الشخصية ووظيفتها يف اضتكاية لذلك يهمل الكاتب الشخصيات اليت تقـو أبدوار 

عرضية مث ختتفي، أو ترد كاسم على مستوى البنية السردية أو اضتوار، لكن الًتكيز على 
ىو ما يعرفو عنو سكاف دار " زتيد سراج"، أما ما يعرفو القارئ عن شخصية 2«غَتىا

 .السبيطار الذي ال يشاىدونو كثَتا
ىذا اظتثقف اظتناضل الذي مل تظهر صورتو بشكلها الكامل كشخص يعيش يف 

وىذا عمر يسرد عنو . دار السبيطار، فأغلب الوقت غائب عن الدار يف مهاّمو الغامضة
صحيح ىذه الكلمات اليت تعلن ما يعرفو رتيع : قاؿ بينو وبُت نفسو»ما رآه حينما 

الناس وما يراه رتيع الناس، غريب حقا أف يوجد بُت رجالنا من يقوعتا، غريب حقا أف 
. نعم (...)يوجد بُت رجالنا من يقوعتا على ىذا النحو اعتادئ الواضح من غَت أي تردد 

إهنم يعرفوف اضتقيقة كما نعرفها . إهنم علماء ابألمور، وإهنم شجعاف. ىؤالء رجاؿ أقوايء
ؿتن، ولكنهم ديتازوف علينا أبهنم يستطيعوف أف يتكلموا فيها وأف يعرضوىا كما ىي، إذا 

ألننا مل نتعلم . حاولنا ؿتن أف نفتح أفواىنا لنتحدث عنها، ارتبكنا وذىلنا عن أنفسنا
، لُتعطى الفرصة الكبَتة شيئا ما ليتحدث ويناقش ويرد وجها لوجو يف 3«الكالـ بعد

 . مشاىد حوارية مباشرة يف اصتزء اظتوايل
سوى أهنا " ذاكرة اصتسد"أحالـ يف رواية /أما ما يعرفو القارئ عن شخصية حياة

كاتبة روائية، جعلت خالدا يعاين ظتا أحبها وشجعت فيو روح الكتابة ظتا اعتربهتا فعل 
أكثر وىي يف بيتها بعد زواجها، " فوضى اضتواس"قتل ونسياف،وليتعرؼ عليها القارئ يف 

 ... ورؤيتها اظتتجددة للكتابة

                                                           
 76، صالدار الكبَتة- 1

، 1نبيلة زويش، حتليل اطتطاب السردي يف ضوء اظتنهج السيميائي، منشورات االختالؼ، ط-2
 179، ص2003، اصتزائر

 76، 75، صالدار الكبَتة-3
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" الشمعة والدىاليز"شخصية وامضة يف رواية " سيدي بولزماف"تعترب شخصية 
 . عرب هبا الكاتب إىل اصتزء اظتوايل، بعدما قُتل الشاعر

 .أتؤمن ابألولياء والصاضتُت» -
 . أبف الكل واحد، وأبف الواحد كل. أومن بوحدة الكوف -
 . ال أفهم -
 . الشَّايَللو اي أولياء هللا -

سيدي بولزماف، خيرج . جدان، اظتدفوف يف الساقية اضتمراء، أو يف مكة أو اظتدينة -
وأمي تقوؿ، ال يظهر إال . من زماف لزماف، ليقود أحفاده ويهديهم، ويبشرىم أو ينذرىم

، فالقارئ قد ال ينتبو عتذه 1«ظتن أحبهم هللا، من ذريتو، وال يظهر إال على حافة الزماف
الشخصية الوامضة واليت تًتدد كاسم يف الفصل الثالث واألخَت يف الرواية، ليجد أهنا 

، فيواصل من خاللو حياة "الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي"صاحبة الدور األساس يف 
 . عودة الويل إىل مقامو

 
 األحداث. ج

من خالؿ األحداث يتعرؼ القارئ على الفًتة الزمنية التارخيية يف رواية العرض، 
مل يكن يف تعاملو مع الذات اظتبدعة »ذلك الزمن اطتارج عن إرادة الشخصيات والذي 

للنص الروائي زمنا لّينا يًتؾ اضترية لتلك الذات يف اختيار ما ترغبو وهتواه، بل كاف زمنا 
، وقد كانت األحداث الوجو الذي احتل 2«جرباي يفرض عليها ما ال ترضاه وال حتبو

الصدارة كمشاىد دُتثل اظتنت يف الرواية، و كمشاىد وامضة ملّمحة ظتا سيأيت من أحداث 
 . يف رواية التحوالت

فمحمد ديب مثال حتدث عن واقع اضتياة يف دار السبيطار، كما أشار إىل حياة 
الفالحُت وما يالقونو من إجحاؼ يف اضتقوؽ على يد اظتستوطنُت يف القرية، ومن بينها 

إف سكاف البالد ال يعملوف إال إذا ماتوا جوعا، ..يقوؿ اظتستوطنوف»قرية بٍت بوبالف، 
                                                           

 176، 175، صالشمعة والدىاليز-1

اظتؤثرات العامة يف بنييت "( 1986، 1970)بشَت بوجيرة دمحم، بنية الزمن يف اطتطاب الروائي اصتزائري، -2
   140، ص2002، 2001 ، 1ط،، دار الغرب للنشر والتوزيع، وىراف(1ج)" الزمن والنص
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ولكن اضتق . فمىت ملكوا ما يسدوف بو جوع يـو واحد، زتلهم كسلهم على ترؾ العمل
إف ىؤالء اظتستوطنُت . أف الفالحُت إمنا يعملوف حىت اآلف من أجل ىؤالء اظتستوطنُت

،فيأخذ 1«وال ديكن أف تستمر اضتياة على ىذه اضتاؿ, إهنم يسرقوف العماؿ. يسرقوهنم
 . ليشاىد حياة الفالحُت وأتثَت زتيد سراج يف حياهتم" اضتريق"القارئ يف رواية 

كما أف أحالـ مستغامني تشرع يف هناية أحداث الرواية دخوؿ اصتزائر مرحلة 
. كم كانت أحالمي كبَتة»، معلقة بقوعتا (العشرية السوداء)جديدة وىي صراع التيارات 

! وما أفظع ىذا اطتراب الذي تتسابق قنوات التلفزيوف على نقلو اليـو
ما أفظع ىذا الدمار، وما أحزف جثة أخي اظتلقاة على الرصيف، خيًتقها رصاص 

 ما أحزف جثتو، وىي تنتظرين اآلف يف ثالجة اظتوتى ألتعرؼ عليو، وأرافقو جثماان !طائش
، فيتواصل اضتديث عن ىذه اظتدينة 2«..ىاىي ذي قسنطينة مرة أخرى. إىل قسنطينة

وعلى يد .. على يد الفرنسيُت مات سي الطاىر»وعن تلك الفًتة ابلتفصيل، 
فهل ىناؾ درجات . وىاىوحّساف ديوت على يد اصتزائريُت اليـو.. اإلسرئيليُت مات زايد

، وىذه األسئلة ستحاوؿ 3«االستشهاد؟ وماذا لو كاف الوطن ىو القاتل والشهيد معا؟
 ". فوضى اضتواس"الكاتبة وضع إجاابت عتا يف 

األزمة اليت دخلتها اصتزائر " الشمعة والدىاليز"والطاىر وطار يفتح يف رواية 
ما ..واظتتمثلة يف صراع اإلسالميُت مع السلطة، والفوضى اليت عمت األفكار واظتعامالت

، اي سيدي الطبيب، يضع عليو الشعب رأسو »:جعل الشاعر يشكو ويقوؿ ال صدر اليـو
كلهم حتولوا إىل جتار ورجاؿ أعماؿ ومضاربُت، إىل شعب عادي بعد أف كانوا . ويبكي

 .طليعة، وقضوا على كل طليعة أخرى
إنٍت ألريد أف أبكي، أريد أف أقيم مناحة يشًتؾ فيها كل من بقيت لو ذرة من 

 . ، وىذه اضتاالت تًترتها حالة التيو اليت عاشها الويل بعد عودتو إىل مقامو4«العقل

                                                           
 75، ص الدار الكبَتة-1

 390ذاكرة اصتسد، ص- 2
 396 نفسو، ص-3

 182، 181الشمعة والدىاليز، ص-4
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خيلق قوانينو اطتاصة وينزع إىل الوعي »فالقارئ حياوؿ وىو يقرأ كل رواية أف 
 قبل أف يكتشف مدى ؾتاحو 1«بعملية توالده النطالقا من مدركاتو ومن معطيات اظتقروء

مهمة االنعتاؽ »فالقراءة لعبة ؽتتعة و. يف تكملة اظتشاىد الوامضة يف الرواايت الالحقة
من إطارىا ال يكوف ابظتوادعة واظتساظتة، وإمنا يكوف ابظتواجهة، وشق سبل يف صلبها 

، فالربط بُت اظتشاىد الوامضة واضتلقات اظتشهدية أثناء قراءة 2«...للخروج من دائرهتا
الثالثيات أمر يتطلب الًتكيز يف قراءة كل رواية على حدة، للمشي على السكة اليت 

 . صنعها الكاتب والقائمة بُت األجزاء على فعل التذكر واالستنتاج
 

 أنواع احللقات املشهدية: اثنيا
 احللقات املشهدية األوىل

فكما . ىي اظتشاىد الوامضة وقد اكتملت أو قربت من ذلك يف رواية التحوالت
فإف اضتلقات اظتشهدية أنواع - حبسب تركيز كل كاتب–كانت اظتشاىد الوامضة أنواعا

أيضا، وىي متولدة عن األوىل اليت تُعترب أما للثانية، وكل مشهد وامض يف عنصر من 
العناصر السردية يتبعو مشهد آخر مكمل لو يف اضتلقات اظتشهدية، وُيصنف فيها كنوع 

 . من أنواعها
 
 املكانية . أ

الفضاء األرحب ألحداث الرواية، " بٍت بوبالف"قرية -  مثال–جعل دمحم ديب 
تلك القرية اليت كانت مكاان ىامشيا ورد ذكره يف الرواية لتأكيد عمومية األحداث يف 

الدار الكبَتة "تلك الفًتة يف مواطن كثَتة من اصتزائر، والريف على رأس األماكن، فرواية 
فخصص فيو " اضتريق"كانت ػتجوزة لتصوير أحداث سكاف اظتدف بشكل كبَت، وأما 

                                                           
 والرواية اصتديدة، غتلة جتليات اضتداثة، جامعة وىراف، يونيو... سليماف عشرايت، األدب العريب-1

  48 ص،3ع،1994

حبيب مونسي، فلسفة القراءة وإشكاليات اظتعٌت، من اظتعيارية النقدية إىل االنفتاح القرائي - 2
 248، ص2002، اظتتعدد، دار الغرب للنشر والتوزيع، وىراف
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كما اىتم بوصف األرض فيها . اضتديث عن األرض وتصوير يوميات حياة الفالح عليها
 . والنبااتت فصال فصال، مثلما يف رواية العرض

أما أحالـ مستغامني فقد وجدت يف رواية التحوالت فضاء لتواصل فيو حديثها 
فلما .عن قسنطينة وعن جسورىا، لكنها مل تثرىا أو تعشقها مثلما حدث مع خالد

عزمت على الوقوؼ عليها مباشرة لتكتشف األحاسيس اظترافقة لتلك الوقفة، مل تنجح يف 
ألنٍت أراه دائما .. أردت أف أرى اصتسر عن قرب ال أكثر»ذلك وأتكد نفورىا غتددا 

تلك اليت أىداىا إلينا الرساـ خالد بن طوابؿ يـو .. على تلك اللوحة اظتعلقة يف الصالوف
، فصارت اصتسور مكاان مرتبطا ابصترائم واالنتحارات بعد مقتل سائقالساردة 1«زواجنا

وتعم داللة اصتسر السوداوية . فوؽ إحدى اصتسور، وىي تنظر إىل ذلك الوادي أسفلو
 لو فقدت بصرىا من فرط 2ومن فرط الرعب دتنت. صورة قسنطينة والوطن يف تلك الفًتة

 .ما رأتو
الويل الطاىر يعود "وأما الطاىر وطار فقد اختار الصحراء بديال عن اظتدينة يف 

 . ، لكنو مل يشر إليها يف اصتزء السابق"إىل مقامو الزكي
 

 مشاهدالشخصيات . ب
رئيسة ابلنظر إىل وظيفتها ابلرغم من قلة " زتيد سراج"كانت شخصية 

حتضر ىذه الشخصية ليتقرب منها القارئ أكثر، ابلرغم من " اضتريق"حضورىا، ويف رواية 
،وىاىي صورتو حتضر يف 3"قره علي"فتظهر ىذه الشخصية على لساف . قلة كالمها أيضا

 . الرواية وىو جالس مع الفالحُت بعد أف شاع خرب اعتقالو يف القرية يف اصتزء األوؿ
 : ىذا أحد اظتزارعُت يف القرية يقوؿ عنو

فإذا كاف من أىل . إننا، ؿتن أبناء القرى، نقدر الرجاؿ بعلمهم وعقلهم» -
، 4«سنظل دائما يف حاجة إىل رجاؿ من أمثالو إىل جانبنا. العلم والعقل فأىال بو وسهال

                                                           
 119، صفوضى اضتواس- 1

 331، صنفسو-2

  147،149، صاضتريق-3

 181، صالسابق-4
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فحميد سراج ُعرؼ بنشر التوعية بُت الفالحُت وتزويدىم ابألخبار اصتديدة، ودعوهتم إىل 
، فأحبو الفالحوف واطمأنوا إليو، كما أف الكاتب (أجورىم وأرضهم)اظتطالبة حبقوقهم 

جعل يف حضوره فرصة للكشف عن أوضاع الفالحُت واضتياة اليت يعيشوهنا واظتشاعر 
وديكن أف . النارتة عن تلك األوضاع، فما كاف على زتيد إال الصمت ومتابعة ما يقولوف

إف احتاد الشعوب سيمزؽ ىذا االضطهاد يف رتيع »: تلخص ىذه العبارة أىدافو ظتا قاؿ
 . ىذا ما كاف يريده ويسعى إىل فعلو مع الفالحُت. 1«البالد

اقًتب منو رجاؿ الشرطة »تنتهي حياة السرد عن زتيد سراج يف ىذا اصتزء ظتا 
وجاء عدد آخر من رجاؿ الشرطة من آخر . اظتتجمعونقرب ابب الزجاج، وأحاطوا بو

أما ما عدا ذلك فلم يكن يبدو على زتيد أنو يالحظ . ورأى زتيد رقم الشرطي. البهو
، ويلقى بو يف 2«وما ىي إال ضتظة حىت التف عدد من رجاؿ الشرطةوأحاطوا بو. وجوده

 ولكن ما العمل يف غياب القائد؟ . السجن، بعدما فتح أعُت الفالحُت
التيار " قره"دتثل شخصية .كما تنفتح الرواية على حياة قره علي وزوجتو ماما

إف قره يريد أف يوقفهم عند حدىم، إذا أنت تنازلت عتم عن »اظتعاكس ضتميد وللفالحُت 
صحيح إنو . إف قره ليس ؽتن ديكن التمادي عليهم. ولكن حذار. شرب، أخذوا عشرة

وإمنا جاء إىل القرية من اظتدينة كسائر مزارعي . قروي، ولكنو ليس قروي األصل واظتنبت
، ومواالتو للفرنسيُت جعلت الفالحُت حيذرونو ظتا يقف جبوارىم 3«بٍت بوبالف األعلى

فقد كانت امرأة مهها الوحيد ىو احملافظة على الشرؼ ونقاء " ماما"أما . وىم يتحدثوف
 .السريرة والسمعة رافضة ما يصدر عن زوجها

فقد أجابت عن أسئلة طرحتها يف " فوضى اضتواس"أما أحالـ يف روايتها 
السابق لكنها مل جتب عنها يف حينها من خالؿ خالد، ىي نفسها اظتواقف اليت تساءؿ 
عنها القارئ ولكنو مل جيد مربرات ألسباب حدوثها، ومن ىذه القضااي أسباب اختيار 

تنبهت بعد ذلك إىل أف أبوتو ىي »أحالـ لذلك الرجل العسكري، وختليها عن خالد؛ 

                                                           
 192، صنفسو-1

 207، صنفسو-2

 164، نفسو-3
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وأف مهامو السياسية ورتبتو العسكرية مل تكن تعنيٍت بوجاىتها، وإمنا . اليت تعٍت يل األكثر
 . لكوهنا استمرارا لذاكرة نضالية نشأت عليها، وعنفواف جزائر حلمت هبا

ويف جسده الذي عرؼ اصتوع . كنت أرى يف قامتو الوطن، بقوتو ومشوخو
واحتفائي بو إكراما .. واطتوؼ والربد، خالؿ سنوات التحرير، ما يربر اشتهائي لو

ابلواقع .. كم مر من الوقت، قبل أف أكتشف زتاقة خلطي عقدة اظتاضي. للذاكرة
، حينها يدرؾ القارئ تلك األسباب اليت تسببت يف عذاب خالد 1«اظتضاد

 .واستيائهتجاىها
قد ديثل ىذا التساؤؿ أمرا بسيطا مقارنة ابألحداث التارخيية يف الرواية، ولكن 

من خاللو استطاعت الكاتبة أف تبُت للقارئ من خالؿ زوجها العديد من الصور 
 . اظتناقضة لزمن الثورة، وسببا من أسباب األزمة االقتصادية والسياسية يف اصتزائر

كاف »كما أهنا أشارت إىل نقطة اثنية يف معرض حديث خالد عن أخيو أبنو 
مقررا أف حتل قضيتو أخَتا ىذه اظترة، بعد عدة سنوات من الوساطات والتدخالت، 

، 2«ويغادر هنائيا سلك التعليم، لينتقل إىل العاصمة ويعُت موظفا يف مؤسسة إعالمية
كوظيفة " فوضى اضتواس"فيقتل حساف، وحُتيي الكاتبة وظيفة الصحافة واإلعالـ يف رواية 

 . ينتمي إليها كل من عبد اضتق الصحفي، وخالد اظتصور اإلعالمي
 

الويل "يف رواية " الويل الطاىر"يف شخصية " سيدي بولزماف"تتجسد صورة 
وقد كشف الكاتب عن ذلك يف مقدمة الرواية، ػتاوال " الطاىر يعود إىل مقامو الزكي

ابلتعبَت " حالة"إف الفناف يفَّ، يقرأ التاريخ ومضة، بل »:بذلك وصل الروايتُت على لسانو
الصويف، ولرمبا عتذا السبب كانت الشخصية الرئيسة يف الرواية، صوفية، تعيش حاالت 

، ألف القارئ قد ال يتمكن من الربط إال بعد قراءة غتموعة من 3«تتجسد يف حالة واحدة
على كلمة أرضنا، كأمنا يريد  [الويل]شدد »األلفاظ اليت تشَت إىل ارتباطها بصفة األولياء

                                                           
 39، 38فوضى اضتواس، ص-1

 389، صذاكرة اصتسد-2

 11، صالويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي- 3
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" الويل"، فػ1«أف يؤكد أنو مل يكن يدري ابلضبط أين كانت غيبتو ىذه كل ىذا الوقت
ومع ذلك قد ال يتمكن من الربط . تدالف على حياة ىذا الشخص وطبيعتو" غيبتو"و

بُت شخصية سيدي بولزماف والويل الطاىر واعتبارمها واحداأو صورتُت من كتاب واحد، 
ألهنا شخصية جديدة بدورىا اظتباشر يف اضتياة مع مريديها، وليست مثل شخصية الويل 

 .اليت كاف حُيكى عنها فقطوُيشّبو هبايف اصتزء األوؿ
 

 احلدثية. ج
تكملة لألجواء اليت يعيشها أىل اظتدينة، واالجتماع الذي " اضتريق"كانت رواية 

وقد أصبحت " الدار الكبَتة"مع الفالحُت يف اظتدينة، كاف ومضة يف " زتيد سراج"عقده 
كما تفنن يف وصف اصتوع .حلقة حدثية انتهت ابإلضراب واضتريق يف رواية التحوالت

 .والفقر وشدة اضتاجة إىل النقود يف اصتزأين معا يف اظتدينة والريف
من فًتة بداية الثمانينيات " فوضى اضتواس"كما انتقلت الكاتبة أحالـ يف رواية 

" فوضى اضتواس"إىل هناية ىذه العشرية وبداايت التسعينيات يف " ذاكرة اصتسد"يف 
وأما رواية . مصورة الوضع االجتماعي والسياسي يف اصتزائر وآاثره يف الفكر والعالقات

فمازالت تتعمق يف وصف األحداث وواقع اصتزائر " الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي"
وذلك يف ربط األحداث حبادثة قتل الشاعر مالك بن . يف تلك الفًتة وكذا العامل العريب

أفق كتابة يسكنو »فكاف السرد فيها قائما على . نويرة على يد القائد خالد بن الوليد
الًتحاؿ إىل آفاؽ من التشكل ال حُتد، من خالؿ لغة تتجاوز الكائن من الصيغ 

من خالؿ 2«واألساليب والدالالت إىل اظتمكن يف توقها إىل اخًتاؽ طاقات الكامن فيها
 .ذلك التناص اظتباشر للوقائع التارخيية وغَتىا يف الرواية

 
 املشاهد الوامضة الثانية:اثلثا

                                                           
  13نفسو، ص-1

ربيع ، جدة، بوشوشة بن رتعة، ارحتاالت السرد الروائي اظتغاريب، عالمات يف النقد، النادي الثقايف-2
 370، ص56، ج14، مج2005يونيوهـ، 1426اآلخر
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اصتزء –تتمثل يف اظتشاىد اليت توجد يف رواية التحوالتوتكتمل يف رواية اظتصَت 
فالقارئ حياوؿ أف يربط بُت اصتزأين األوؿ والثاين، ولكن رشتو ضتلقات اصتزء - الثالث

الثالث يُبٌت على إدراؾ القارئ ألسلوب الكتابة عند كل روائي، كما تصبح لديو القدرة 
على توقع ما سيحدث من خالؿ جتربتو يف رواية العرض، وكذا النسبة اليت حتققت لو من 

 .  وبناء عليها حياوؿ أف يرسم حدود الرواية وأبعادىا. توقعات رواية التحوالت
 
 املكانية - أ

إىل عمل عيٍت اظتتعدد وعلى رأسو " الدار الكبَتة"لقد أشار دمحم ديب يف 
كما أف الكاتب .  يف ذلك2، مث دخوعتا إىل معامل النسيج، وقد تبعتها ابنتاىا1اطتياطة

، ليتجدد 3أشار إىل أايـ عمل عماؿ النوؿ وأايـ عطلهم، ومصَت اظتنتوج يف األخَت
فيصبح مكاان لعمل عمر، واضتقل الذي يتشكل " النوؿ"اضتديث عن اظتنسج يف رواية 

،لتقيم يف اصتزء الثالث مكملة "اضتريق"فتجاوزت اظتشاىد الوامضةرواية . منو سرد الرواية
 . فيو حلقاهتا

عن مشروع مستقبلي مفتوح للذىاب إىل " مل ترد عبارات يف رواية فوضى اضتواس
بل كانت عملية الكتابة سَتورة حدثية شكلتها الكتابة بتوقيع القدر الذي رتع . فرنسا

الويل "ويف رواية ". ذاكرة اصتسد"بُت الشخصيات يف األماكن اليت جرت فيها أحداث 
يتواصل السرد يف اظتكاف الذي بدأت فيو الرواية السابقة، " الطاىر يرفع يديو ابلدعاء

الدىاليز وديتد إىل أعماؽ عتمتو يف السرد أو اظتعلومة على حد سواء، »ليدخل النص يف 
حىت تتحوؿ بعض الصفحات إىل مقاؿ ال يرتبط ابلفن .. أو يف اظتباشرة والتقريرية أحياان

لكن مسوغ الروائي؛ تقدديو حالة الفوضى والعنف والعتمة الذىنية اليت تقاتل .. الروائي
، فموضوع الثالثية واحد لكن الكاتب حاوؿ أف يبدع يف 4«كل صحوة وكل مشعة

                                                           
 80ينظر الدار الكبَتة، ص-1
 89نفسو، ص-2
 82نفسو، -3
زىرة (إع.تق).. ىكذا كتب.. نورة بعيو، الطاىر وطار أسطورة السرد، الطاىر وطار ىكذا تكلم-4

 188،  ص2013،  اصتزائر–ديك، دار اعتدى للنشر والتوزيع، عُت مليلة 
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لُيعرّب عن الكثَت . أساليب السرد كاختياره للسرد العجائيب يف رواييت التحوالت واظتصَت
 . من القضااي بذلك اظتزج

 
 مشاهدالشخصيات - ب

على مشاىد وامضة سيكتمل موضوعها يف رواية " فوضى اضتواس"توفرترواية 
قد أكوف أان من .. تعايل»قوؿ خالد الثاين ألحالـ : ، من بينها مثال"عابر سرير"

أجيب أف أنتظر الكتاب القادـ، كي أعرؼ إف كنت سعيدة »: ، كما يقوؿ1!«..سيقتلك
، ويستمر خالد يف ػتاولة منو للتعرؼ على قائمة القتلى اصتدد يف حياة الكاتبة 2«معي

  ىل يل أف أعرؼ إف كنت تنوين قتلي؟ »-وعلى رأسها ىو 
 :أرد مازحة

وأواصل كما . أنت ابلذات سأستميت يف اإلبقاء عليك حيا. طبعا ال -
 : لتأكيد قويل

، ويف ىاتُت العبارتُت تصوير ضتياة 3«مث إف خالدا ال ديوت يف تلك الرواية -
جديدة يف رواية جديدة، كما أهنا دتديد يف اضتديث عن جتربة الكتابة من زوااي 

سردي لو دور يف تعميق اطتطاب الروائي البوليفٍت -فمن اظتعروؼ أف اطتطاب اظتيتا»أخرى
تبادؿ يف األدوار وتنفيذ : ، فيكتشف القارئ فيما بعد حتوال آخر4«(اضتواري)

 .للمعتقدات
 
 احلدثية . ج

يتطرؽ دمحم ديب يف رواية اضتريق إىل حدث انجم عن اإلضراب يف القرى، فقد 
البلدية " طنابر"من الناس تقـو بغزوات إىل األماكن اليت تفرغ فيها »كانت أرىاط 

                                                           

 283 فوضى اضتواس، ص-1

 304نفسو، ص-2

 326، 325نفسو، ص-3

جامعة تيزي وزو، ، 5عبد اضتق بلعابد، غتلة اطتطاب، منشورات ؼترب حتليل اطتطاب،ع-4
 171، ص2009جواف
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زتولتها، وىناؾ على حوايف ىذه اظتستودعات اليت تشبو الروايب، يرى اظترء قرى من 
إف سكاف ىذه القرى يبحثوف . الكوابيس تزدىر ازدىار النبااتت السامة على الفضالت

. البواكَت األوىل" الطنابر"فلهم من كل ما حتملو . بُت الزابلة عما يقيموف بو أودىم
، سيزدىر ىذا اظتشهد ويتطور 1«وىنالك يلتمسوف كذلك ما ىم يف حاجة إليو من أاثث

 .، ألنو حدث ابرز ومسلم بو يف تلك الفًتة الزمنية"النوؿ"يف رواية 
 
 احللقات املشهدية الثانية: رابعا

تتجسد يف اكتماؿ اظتشاىد الوامضة يف رواية اظتصَت، تلك اظتشاىد اليت فتح 
 .ابهبا الرواة ولكنهم مل يتابعوا سردىا وقد ترد يف رواية العرض أو يف رواية التحوالت

 
 املكانية . أ

ميداان ألحداث اصتزء األوؿ، كما كانت قرية بٍت بوبالف " الدار الكبَتة" كانت 
مسرحا ألحداث اصتزء الثاين، وأما أحداث اصتزء الثالث فقد دتت فيمصنع النسيج 
ابظتدينة، وقد أشار الكاتب يف رواية العرض إىل عمل عيٍت وابنتيها، وىاىي تلتمس 

 . صاحب اظتصنع ليوظف عمر بعدما توقف عن مزاولة الدراسة
مل يكن اظتصنع أبحسن حاؿ عن الدار الكبَتة من انحية الضيق وكثرة اليد 

فالكاتب سيحكي عن حياة ىؤالء فردا فردا ... العاملة، وشراسة بعض عمالو وتسلطهم
ففرؽ بُت أف ترد عبارة أف أحدا يعمل يف . كما حكى عن أىل القرية يف بٍت بوبالف

 . اظتصنع ويتقاضى أجرا وبُت اإلقامة فيو بشكل يومي
اشتد الظالـ فجأة يف الكهف حىت ليعجز اظترء »وىذا مقطع من مشهد وصفي

أف جيد طريقو فيو إال تلمسا، وانتشر برد قارس كالثلج، ال شك أف السماء قد غشيتها 
وهنض زبيش بسرعة منذ جتاوز شوؿ، وأخذ يصيح . جلس عمر أماـ مكبو. السحب

واشتعل اظتصباحاف اللذاف كاان معلقُت يف القبة يغطيها " ىوه، ىوه: "صيحات طويلة
 . الغبار
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نظر .. ىؤالء الناس، ىذا الرجل الذي اشتو شوؿ. نظر عمر إىل مكبو وىو يدور
كاف . 1«إهنم أشبو ببـو اختار مسكنو يف ظلمات ىذا الكهف.. عمر إليهم متفرسا

اظتصنع كالكهف، لكنو كهف ال يشعر فيو العامل ابلطمأنينة لسوء اظتعاملة،واألخيار فيو 
قرروا االنقطاع واختفوا عن أنظار الناس؛ ألهنم رفضوا الظلم واختاروا طريقا آخر يؤمن عتم 

 . اظتعادؿ اظتوضوعي للمدينة والقرية واظتصنع... اإلقامة يف اصتبل. الكرامة
برجاء أف جيد منفذا يوصلو " الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي"انتهت رواية 

، لكنو يتوقف عن "الويل الطاىر يرفع يديو ابلدعاء"إىل مقامو، فتحقق رجاؤه يف رواية 
 .وصفو لو وإبعاده عن غترايت األحداث من الفصل الثالث

 
 مشاهدالشخصيات . ب

ما يالحظ على شخصيات الثالثيات، استمرار بعض الشخصيات على مر 
األجزاء، وبعضها ديوت أو يغّيبو الكاتب لسبب من األسباب اليت سيكشفها يف جزء 

 .ولكل ذلك عالقة ابضتدث العاـ الذي يرصد الكاتب تفاصيلو.. ما، أو ُيسجن
فال جديد يُذكر عن شخصيات رواية دمحم ديب، فعمر وعيٍت مستمرا يف 

والصورة نفسها يف . الثالثية، وإف ظهرت معهما بعض الشخصيات فمن ابب التوسيع
 .  ثالثية الطاىر وطار الذي اكتفى ابلويل مث غاب يف هناية مفتوحة

إىل رتع شتات تلك اظتشاىد الوامضة يف " عابر سرير"تعود الكاتبة يف رواية 
لتصنع منها فضاء ميتاسرداي ابلدرجة األوىل، كما تصنع منو فضاء " فوضى اضتواس"رواية 

 .ُتواصل فيو حكيها عن السياسة واجملتمع
تعود إىل خالد الثاين لتسلمو مفاتيح الكتابة وكل ما كانت تعتقده، ألهنا وعدتو 

ينسيها الواقع ومتاعبو، وجيدد »جاعلة من الكتابة حلما ؽتتعا يف حياة شخصياهتا .ابضتياة
مشاعرىا ودينحها سعادة مؤقتة، سرعاف ما تصطدـ ابلواقع من جديد ليصبح اضتلم غترد 

، فكانت رواية اظتصَت فسحة عادت فيها الكاتبة إىل خالد األوؿ الذي 2«وىم وسراب
                                                           

 289 صالنوؿ،- 1

 فوضى اضتواس –ذاكرة اصتسد )" أحالـ مستغامني"نعيمة بن علية، داللة الزمن النفسي يف ثالثية -2
 41،  ص2 ،ع2007، اصتزائر- ، معارؼ،اظتركز اصتامعي، البويرة( عابر سرير–
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ذتعادت لتقتلو بشكل هنائي بعد أف قتل . اعًتفت أبنو مل ديت يف ومضات اصتزء السابق
نفسو يف الرواية، وتبعو يف ذلك خالد الثاين بكتابة هنايتو يف هناايت رتاعية يف رواية 

 . أيضا
 
 
 
 
 



 

 
 

 خامتة
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فال تعيش تلك ... الثالثيات الروائية عامل مفتوح على معارؼ اترخيية وثقافية واجتماعيةقراءة 

األحداث يف نصها فقط؛ بل تسكن ذاكرة القارئ وجتعلو يبحث عن ادلزيد منها ليتعرؼ أكثر على 
وطنو بشكل خاص وعلى اإلنسانية وحياهتا بشكل عاـ وذلك بقراءة رواايت عربية وأجنبية وعادلية، 

 . فكل قراءة تعادؿ رحلة كاملة
 : وبعد قراءة ىذه الثالثيات قراءة مشهديةخلَصت الدراسة إىل رلموعة من النتائج منها

 .ادلشهد يف الثالثية نوعاف،نوع تكتمل داللتو يف اجلزء الواحد، ونوع يتنامى يف جزأين فأكثر -1
لكل جزء يف الثالثية خصائص ينفرد هبا عن اآلخر، لذلك ُوِضع لكل جزء اسم تتميز بو يف  -2

 (.العرض، التحوالت، ادلصري)ىذه الدراسة 
ومهما حدثت ... تُػَوّلد منو األحداث فقد يكوف بيتا أو مدينة" مكان قار"يف كل ثالثية  -3

يف ... التغريات يف األحداث فإف الشخصية تعود إليو عودة فعلية ابجلسد أو عودة ُحلمية
 .  آخر ادلطاؼ

ديس التحوؿ العديد من العناصر السردية من جزء آلخر كادلكاف والشخصيات، لكن  -4
األحداث تتواصل وتتمدد، فالثالثيات تكتب اترخيا وتعرب من خاللو عن واقع اجتماعي 

 .متشابك
بعالمات رمسية ال بدايتو وهنايتو حتديد القارئ أثناء يستعصي ادلشهد االفتتاحي واخلتامي على  -5

 .  فكل كاتب وطريقتو يف التحديدحييد عنها، 
ادلشاىد االفتتاحية يف الثالثيات، قد تكوف موحدة يف العمل متشاهبة ومتكررة  -6

ثالثية ) من حيث الطرح وادلسوغات يف كل جزء، متنوعة من حيث ادلادة(ادليتاسردي)
 .(أحالـ

فيصفها، ويربطها مباشرة - غالبا–يرتكز الروائي يف افتتاحياتو على الشخصية الرئيسة  -7
 .  زلور األحداث يف الروايةابحلدث الذي يكوف
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يف العناوينعن العنصر السردي الذي استطاع الكاتب " التنقالت ادلشهدية" تكشف  -8
 . بواسطتو كشف القضية ادلعروضة، تصرحيا أو تلميحا

ثالثية الطاىر )يف الروايةمشاىدافتتاحية وثيقة الصلة ابلعتبات كالعنواف وادلقدمات ىناؾ  -9
 .(وطار

أكثر منها هنائية يف بعض األجزاء، فيكتفي تزيينيةتكراريةتكوف ادلشاىد اخلتامية  -10
 .(ثالثية الطاىر وطار)الكاتب فيهابقص مشاىد سابقة ولصقها 

تتنوع ادلشاىد اخلتامية يف الثالثية الواحدة من حيث انغالؽ النهاية أو انفتاحهافيكل  -11
 . جزء

حيرص بعض كّتاب الثالثيات على تتبع األحداث وتسلسل احلبكة السردية يف اجلزء  -12
الواحد حتىبلوغ هنايتها مثل دمحم ديب وأحالـ مستغامني، وبعضهم يواصل السرد مث يتوقف يف 

النهاية دوف إعالف مسبق عن انتهاء األحداث، فتنوب عالمات احلذؼ وشساعةالبياضعن 
، وىو ما يؤكد "الويل الطاىر يرفع يديو ابلدعاء"إعالف هناية الرواية بشكل رمسي كرواية 

 .تفكك احلبكة يف الكثري من الرواايت اجلديدة
أحداث تعلن عن بداية حياة جديدة،مبعىن إدراج  (ومضات)يُدرِجالروائي منبهات  -13

 .، فال يكتشف القارئ تكملتها إال دلا يشرع يف قراءة األجزاء ادلواليةغري مكتملة
 األحداث كصيغة، حبيث يصور توسيعتعمل الشخصيات الثانوية يف الرواية على  -14

الكاتب احلدث كل مرة بوجو جديد من زاوية كل شخصية، معربا عن القيم االجتماعية إىل 
 . جانب حكيو عن الفرتة التارخيية من جزء إىل آخر

 . الصلة بني أجزاء الثالثيةادلشاهد الوامضة واحللقات ادلشهديةتكشف  -15
متتاز الثالثيات بكثرة الشخصيات وخاصة الرواية الواقعية، وأما اجلديدة فتقـو على ما  -16

 .تتذكره الشخصية الرئيسة
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قد ال تتشكل احللقات ادلشهدية يف اجلزء الثالث من ادلشاىد الوامضة يف رواية  -17
ألف رواية التحوالت . بل حيدث أف تتشكل من ومضات رواية العرض-فقط–التحوالت

خصصها الكاتب لتصوير أحداث ما ومكاف ما ال عالقة لو ابدلكاف أو ببعض األحداث يف 
 .رواية ادلصري، مثل ثالثية  ديب وأحالـ

تُعترب ادلشاىد اخلتامية يف رواايت أحالـ مستغامني شارحة للبداايت اليت متثل لغزا  -18
 . تتعدد أوجهو يف كل مشهد افتتاحي

قد حيدث ىناؾ جتديد يف العناصر السردية من جزء إىل آخر، لكن يقف الكاتب  -19
 . على عنصر ما فيمدده ليحافظ على الصلة بني األجزاء كاملة أو بني جزأين

تشتد صلة الوْمضات واحلْلقات بني اجلزأين األوؿ والثالث، ُمشكِّلة التناسق بني  -20
 . وحدات الثالثية عند ديب ومستغامني

تكوف ادلشاىد الوامضة يف الغالب مشاىد قائمة على احلذؼ، واحلذؼ سرعة من  -21
 . السرعات اليت يقـو عليها السرد

 .للومضة عالقة ابألحداث التارخيية يف الرواية، فهيُتسَتمد منها -22
تقل ادلشاىد الوامضة يف رواية التحوالت مقارنة بعددىا يف رواية العرض؛ألف رواية  -23

 . ادلصري تكملة للجزأين
التاريخ ىو العامل ادلتحكم يف موضوع الثالثية، فكل جزء فيها ىو تكملة دلرحلة  -24

 . زمنية معينة، مبا أف كل جزء يف الغالب سلصوٌص بفرتة سياسية زلددة
َتقاسم النص ادليتاسردي ادلشاىد مع سرد األحداث بشكل ديكن أف يصل إىل حد  -25

 . ادلناصفة بينهما يف ثالثية أحالـ
بني األجزاء أمر ضروري يف انسيابية القراءة، كما أف " ادلدة الزمنية"التعرؼ على  -26

الكاتب يضمن بتحديدىا التسلسل ادلنطقي ألحداث الثالثية،شلا يضمن صلاح فعل التداوؿ 
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كثالثييت ديب ومستغامني، كما أف جتاوزىا غري سلل ابلقراءة . بني الكاتب واخلطاب والقارئ
 . عند وطار

الثالثية حياة طويلة قد يتوقف الكاتب عن الكتابة يف حدود اجلزء الثالث ولكن تبقى 
كما أف ىذا الشكل مليء ابلظواىر . ومضات اجلزء الرابع حباجة إىل حلقات يف جزء أو أجزاء موالية

الفنية اللغوية اليت تشكل حبواث خاصة، فأسلوب الكاتب من جزء إىل آخر يعرؼ التجدد بناء على 
 .الزاوية اليت يصور من خالذلاادلوضوع

 
" الومضات واحللقات ادلشهدية"و" ادلشهد" وما ُقّدـ يف ىذا البحث من نتائج عن 

يف الثالثيات موضوعات ما تزاؿ حباجة إىل توسيع إذا ما انفتحت على " البداايت والنهاايت"و
 .رلموعة أكرب من الثالثيات يف اجلزائر والوطن العريب والعادلي،فهي مشاريع قائمة وليست مستحيلة

 
ىل كتابة الثالثية فكرة قائمة قبل بدء اجلزء األوؿ عند كل كاتب، أـ : أما اإلجابة عن سؤاؿ
 أهنا فكرة ترتاءى عند كتابتو؟

بني األجزاء، وما يكشفو " ادلدة الزمنية"تكمن اإلجابة يف نتائج ىذه الدراسة، وعلى رأسها 
من جهة وما أدىل بو بعض الكتاب يف تقدديهم لرواايهتم " ادلشاىد الوامضة"و" ادليتاسردي"النص 

اليت جاءت رواايتو متتابعة كلما توقف عند جزء وضع نقطة وأكمل اجلزء الثاين ... كالطاىر وطار
كما لو أف األجزاء رواية واحدة، فهي فكرة تتأسس عند بعضهم أثناء الكتابة، وإال ملَ كتبوا رواايت 

منفردة ورواايت الثالثيات وىم يدركوف خصائص كل شكل؟ فلو شاؤوا جلعلوا من الواحدة ثالاث ومن 
الثالث واحدة يف كتاب واحد غري رلزإ مكتفني بعنونة الفصوؿ أو ترقيمها فقط؛فاحلكم على بناء 

 .مشروع كقصد مسبق سيظل نسبيا إذا مل يعرتؼ الكاتب بذلك القصد
 

وتظلدراسة بناء ادلشهد يف الرواية ادلنفردة فكرة مفتوحة على البحث لضبط حدوده أوال مث 
دراسة حتوالتو من البداية إىل النهاية، من خالؿ الوقوؼ على أنواع ادلشاىد والعالقات بينها مرحلة 

وحتديد ادلشاىد " االنتقاالت ادلشهدية"وأما صورتو يف الثالثية فقد جتلت يف تصوير . بعد مرحلة
" احللقات ادلشهدية"و" ادلشاىدالوامضة"االفتتاحية واخلتامية وىي خاصة بكل جزء على حدة، مث يف 
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وىي مشاىد تتآلف من جزأين روائيني فأكثر لتشّكل مشهدا متكامال يصور شخصية أو مكاان أو 
 . فرتة زمنية ما يف الثالثية وىي مفاىيم يقـو عليها البناء السردي يف الثالثيات فقط

 
كانت ىذه الدراسة زلاولة يف البحث عن العديد من اخلصائص اليت مُتيز بناء ادلشاىد يف 

 .الثالثيات الروائية بطرح بَِنِوي
نرجو أننا وفقنا يف ذلك، كما أف موضوع البحث يف بناء مشاىد الثالثيات من جهات عدة 

 .  يعترب موضوعا بكرا وحباجة إىل تنقيب معمق
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قائمة املصادر واملراجع 

 القرآن الكرمي، ادلصحف الشريف، برواية اإلمام ورش عن اإلمام انفع

: املصادر واملراجع العربية: أوال

 1، ج2،1952األغاين،دار الكتب ادلصرية، القاىرة، ط، األصفهاين أبو الفرج .1

، القاىرة، 1البداية والنهاية يف الرواية العربية، رؤية للنشر والتوزيع، ط،أشهبونعبد ادللك .2
2013 

احلساسية اجلديدة يف الرواية العربية، رواايت إدوار اخلراط                      -  .3
لبنان، دار األمان، الرابط، منشورات -منوذجا، الدار العربية للعلوم انشرون، بًنوت

 م2010ىـ،1431، 1االختالف، اجلزائر، ط

عتبات الكتابة يف الرواية العربية، دار احلوار للنشر والتوزيع،                      -  .4
 1،2009سوراي،ط

سوراي، - الرواية العربية واحلداثة، دار احلوار للنشر والتوزيع، الالذقية دمحم،الباردي .5
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