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 بسم اهلل الرحمان الرحيم  

 
  

  



 شكر و عرفان  

إننا ال منلك أكثر ما ميلكو عبد بائس، ضعيف، وىو االعًتاف بالنعم، والشكر عليها فاحلمد هلل 

وأما بنعمة ربك " رب العاملني، الذي بنعمتو تتم الصاحلات ،الذي ىدانا وقوانا وسهل لنا أمرنا،فهو القائل 

 الضحى" فحدث

وجب علينا أن " أشكر الناس هلل أشكرىم للناس :" و ألن  الرسول صلى اهلل عليو وسلم قال  

 .....نذكر أصحاب الفضل من ذوي البشر 

فأمسى معاين الشكر والعرفان نقدمها إىل الذين يبنون النفوس وينشئون العقول، ومل جينوا ألنفسهم 

 .غري اجلهد والعناء

وشكر البد منو  إىل األستاذ ... إىل كل األساتذة الذين تعلمنا على أيديهم أجبديات اللغة واحلياة-

 . عمال سويا ستوى االذي راقب ىذا اجلهد حىت " محمد األمين خالدي" املشرف 

وإىل كل من مل حتمل .وشكر إىل مجيع األساتذة بكلية اآلداب واللغة العربية على املساعدة اليت قدموىا 

 .امسو ىذه الورقة ، فقلوبنا حتملو وتنحين شكرا لو

  



 إهداء  
 

إىل من سهرت الليايل من أجل أن تراين على ىذه اجلسور  ....إىل اليت محلتين وىنا على وىن   

 رمحها اهلل يف ىذه احلياة الصعبة ،" أمي " ،نور القلوب وضياؤىا 

 .إىل أىب الذي وقف جبانيب يف ىذه احلياة ـوإىل مجيع إخويت وأصدقائي  

 .(عمر)إىل مجيع أفراد عائليت وأخص بالذكر أخي  ..إىل كل من صنع البهجة يف صدري وبعث الراحة يف قليب 

 



 

 
 أ

مقدمة                                                                                                   

 مل تكن  العشرين  مفاىيم وتقنيات جديدة يف الكتابة السرديةأواخر  القرنلقد عرفت الساحة النقدية واألدبية يف 

 لينتج لنا أسلوبا جديدا يف  عديدة معروفة من قبل وأعادت طرق الكتابة السردية،ومزج أساليب خمتلفة من  فنون

 .الكتابة األدبية والروائية بصفة خاصة 

 الروائية واليت توالذي يعترب مصطلح ينذر بسطو يف أغلب الدراسا" ادلشهد"ومن ىذه ادلفاىيم مفهوم 

 الباحثون قسطا وافيا من التحليل والتمثيل ،حيث قرأه معظم الدارسٌن يف ثنايا حديثهم حييز لوطالعتها وال 

ويدخل ادلشهد يف النقدي نظريا وتطبيقيا بصورة جزئية يف بعض البحوث و الدراسات تعىن بالنص الروائي عامة،

أحد التقنيات جديدة يف الكتابة السردية اليت تعمل على تقدمي ادلشهد ضمن صورة وحركة وحدث، ولقد اختذت 

الرواية اجلديدة تقنية ادلشهد يف لكتابة الروائية بعدما كان ىذا ادلصطلح حكرا على الفن ادلسرحي بصفة خاصة 

 . بصفة عامةروالفلكلو

ولقد استخدم الروائيون اجلزائريون ىذه التقنية اجلديدة يف الكتابة احلديثة دما جعلتهم يستوعبوهنا ويوظفوهنا 

يف خمتلف إبداعاهتم الروائية، والسيما ما يتعلق بادلشهد وما يدخل ضمنو من حركية الشخصيات و صًنورة الزمن 

وتصوير مشهدي للمكان وغًنىا ،ومن بٌن الروايات اليت استخدمت ادلشهد تقنية سردية يف الكتابة الروائية 

يف روايتو ريح اجلنوب اليت تعاجل أوضاع اجلزائر يف " عبد احلميد بن ىدوقة"الروائي " ريح اجلنوب "اجلزائرية  رواية 

فرتة السبعينات أي بعد االستقالل،من ادلتميز واالىتمام  وقع اختياري على ىذه الرواية لتكون موضوع حبثي 

خاصة يف عامل الرواية اليت دتتاز عن سائر .،وذلك دلعرفة تقنية ادلشهد وعناصره وخصائصو يف كتابة مشهد سردي 

 .الفنون األدبية بتداخل ادلكان والزمان والشخوص واألحداث ،يصعب عزل الواحد منهم عن األخر

 

  



 

 
 ب

"  ولعل أىم حافز للرواية واىتمامي ادلتزايد بإبداع الروائي عموما ،على أن يكون موضوع حبثي ىو 

 :وذلك ألن".أنموذجا رواية الجزائرية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقةالخصائص المشهد في 

 . الرواية صدرت عن كاتب جزائري ،فجدير بنا أن نتطرق ألدبنا اجلزائري أوال بالتحليل والدراسة-  1

 حب  اإلطالع و اكتشاف مجاليات أسلوب الرواية - 2

ما الطريقة البناء مشهدي ادلعتمدة :  إىل اإلجابة عن بعض األسئلة اليت شغلت أذىاننا وىي ةو باإلضاف

لدى الكاتب يف بناء ادلشهد السردي يف الرواية؟، و أيضا  إىل أي مدى وفق الكاتب يف توظيف ادلشهد كتقنية 

 سردية ؟ 

وإلجابة عن ىذه األسئلة اعتمدت على منهج وصفي حتليلي ألنو مناسب للموضوع،حيث قسمت 

البحث ثالثة فصول مقدمة وخادتة،وكل فصل حيوي عناصر ،الفصل األول يقوم على  مفهوم  ادلشهد و آليات 

التصوير ادلشهدي و العنصر  األخًن جاء ىندسة الكتابة يف ادلشهد، الفصل الثاين دراسة ادلشهد السردي اجلزائر 

أما الفصل الثالث دراسة تطبيقو يف رواية ريح اجلنوب من حيت خصائص .وعناصر ادلشهد وخصائصو ادلختلفة 

 .التصوير ادلشهدي والتحليل األسلويب   للرواية،أما اخلادتة تضمنت جمموعة من النتائج

شعرية )آمنة يوسف و (تقنيات السرد)وقد اعتمدت يف دراسيت على جمموعة  من ادلصادر وادلراجع أمهها 

 .سيد قطب( التصوير الفين يف القرآن الكرمي)حبيب مونسي و  (ادلشهد يف اإلبداع األديب

ومن الصعوبات اليت واجهتين ىو ندرة الدراسات حول ادلشهد  وقلة ادلراجع الدقيقة ادلهتمة هبذا ادلوضوع 

ناىيك عن صعوبة التحليل األسلويب   لروائية مع قلة ادلراجع ،غًن أن . وخاصة مبصطلح ادلشهد يف عامل الرواية  

 . ىذه العراقيل مل تزد إال شهيتنا يف البحث ،واستطعنا التغلب عليها 



 

 
 ت

إىل إذماز حبث يتضمن قدرا من ادلعايًن " حممد األمٌن خالدي"ويف األخًن أتوجو بالشكر األستاذ الفاضل 

 .العلمية وأسأل الباري عز وجل أن جيعل ىذا العمل خالصا لوجهو  الكرمي
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مفاهيم عامة حول المشهد -  1

 على قسط من الكتابة النقدية يعد استحوذتأىل النقد واليت اىتم هبا اؼبشهد من أىم اؼبفاىيم اليت 

 إىل الرواية و استحوذ على قسط وافر من كتابات النقدية تنظَتا انتقلاؼبشهد مصطلح مرتبط ُب بداية دبسرح ٍب 

 فطنوا ألمهيتو كخطاب كان منذ وجود اإلنسان، فتبددت مالؿبو وذبلياتو، حيث قبده ُب كل ما حيثوفبارسة، 

نقرأه ونسمعو سواء كان كالما عاديا أو فنيا، فضال على أنو يشتمل على كثَت من األنواع األدبية، وقد أشبرت 

العرب وغَت العرب،وقد استوقفتنا مفاىيم كثَتة من الناحية  جهود الدارسُت واألدباء ، تعددت بتعدد اؼبهتمُت

. اللغوية واالصطالحية

: مشهد ،  من أصلو اللغوي الذي  يعٍت مثال للمشهد مفاىيم ـبتلفة، ويقال أشهد يشهد ، فهو: لغة -أ

اؼبواطن اليت كانوا جيتمعون فيها  ويقال شهد اؼبشاىد :اؼبشهد ما يشاىد الناس صبعها مشاىد ،ومشاىد مكة

إىل تراجيديا  العهد إلغريقي ، ونقصد " مشهد"أي حضر كل الغزوات ، مع الرسول وتعود جذور كلمة : كلها

بذالك اغبوار اؼبسرحي الذي يدوم وقتا معينا، وجيرى ُب فًتة زمنية فاصلة بُت نشيدين تقوم بيو اعبوقة واغبوار ىو 

 1.عامل من العوامل ألساسية للقيام باؼبشهد

 فقد ال تطلق ىذه 2" ؿبضر الناس (...)ؾبمع من الناس" اؼبشهد ُب االصطالح اللغوي ىو:الصطالحا -ب

فيمتلئ دبا حيملونو من أحداث جديدة الكلمة على مكان خال،فالناس ىم من دينحون اؼبكان حيويتو ووجوده 

 .وثيق الصلة باؼبكان باؼبوازاة مع األشخاص" اؼبشهد"وقددية؛ دبعٌت أن 

 وىو عبارة عن أو االنفراج قصة موجزة من ؿبيطها اغبياٌب لغرض التأكد <<ويعرف أحد الباحثُت اؼبشهد ىو

 1>>التخيليةغبظة معتقلة ُب ؾبرى الزمن، وىو غبظة مصورة ومسجلة صوتيا مسلطة على شاشة القارئ 

                                                           

 1 معجم الوسيط:معجم اؼبعاين اعبامع-
241، ص (ت.د)،دار بَتوت للطباعة والنشر 3 لسان العرب، مج:ابن منظور - 6 .-2 
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 بُت اؼبسرح كفن مكاين والسرد كفن وانسجام بُت الزمان واؼبكان وانسجاملذلك يعترب اؼبشهد نتاج تفاعل 

مسرحي ُب  واؼبشهد عنصر درامي أو.نثري حيث حيتل مساحة كبَتة ُب ضل ظروف وأحداث خاضعة غبركة لزمن

 تقدًن حركة اغبياة بإعادة يستغرقو اؼبشهد وذلك الذيالرواية ويعترب فعل حاضر مستمر بالقدر الوقت 

ن اغبدث والتجربة ذاهتا مها اللذان ينكشفان أمام القارئ ،وقد إفاؼبشهد ليس تقرير الراوي عن اغبياة بل <<.

  2.>>لشخصياتا لتلبس بالفع

 

  

                                                                                                                                                                                     

 1  114صنعة الرواية ،ترصبة عبد الستار جواد بغداد ، ص:لربسي لويوك-
   107  ص1987بغداد (7)س  (3)فاضل ثامر،الثقافة األجنبية ع :بناء اؼبشهد الروائي ترصبة : ليون سرميليان-2
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:  السردي التصوير في المشهدآليات -2

 الكتابة ُب اؼبشهد  ُب العمل ألديب ، من خالل ذبسيد أبعاد الفنية والداللية لتقريب الصورة آلياتتتعد 

للمتلقي ،ويعترب القرآن الكرًن أرفع النماذج اليت ديكن للدارس أن يستند إليها ، وأن تقدًن اؼبشهد من خالل نظرية 

فالرسم .التصوير نقدم للفعل القرائي إمكانية أخرى،تتالقى فيها معارف شىت،تصب بأدواهتا ُب صلب اؼبشهد 

 بقسط من أؼبشهديكلها نشاطات سبد التكوين ....السينيماتوغراُب، اؼبسرحي،والًتكيب راجخ،والتصوير،واإل

 1. ُب فهم اؼبشهد، وقراءة التجاور اغباصل بُت الصورة استثمارىامعارفها اػباصة اليت ديكن 

يعترب التصوير األداة اؼبفضلة ُب اؼبشهد الفٍت، ألن التصوير يتمدد إىل اؼبعٌت اؼبعنوي والداليل،ويغطي سائر 

ن واغبالة النفسية،ٍب يرتقي بالصورة اليت يرظبها فيمنحها وعأمناط الفكر والقول ،فالصورة ىي تعرب عن اؼبتخيل 

ا 2. اغبياة الشاخصة،أو اغبركة اؼبتجددة،فإذا اؼبعٌت الذىٍت ىيئة أو حركة،واغبالة النفسية ىي مشهد

قد يكون اؼبشهد لواحدة منها . نرى أن اؼبشهد ىو ذالك اإلطار العام الذي تنتظم فيو الصور ىذاومن كل 

 يستغرق كافة األساليب التعبَتية اؼبتاحة للقيام مشهدي،وقد يكون لعدد تتجاور فيما بينها ،مشكلة بذالك كونا 

بعرضها ،والتصوير ليس عنصرا طارئا على التعبَت،وليس حيلة أسلوب،وال فلتة نقع حيثما اتفق،إمنا ىو مذىب 

 إىل،وُب أوضاع ـبتلفة،ولكنها ترجع ُب النهاية شىت بطرائق استخدامهامقرر،وخطة موحدة،وطريقة معينة،يفنت ُب 

 3. قاعدة التصوير

 

 

                                                           

ديوان اؼبطبوعات اعبامعية .شعرية اؼبشهد ُب اإلبداع األديب:حبيب مونسي- 1
 

لبنان(دت) دار الشروق 32ص. التصوير الفٍت ُب القرآن. سيد قطب:أنظر- 2 

33ص.رجع السابق نفس م- 3 
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  : التصوير ُب اؼبشهد ىناكآلياتمن 

:  التجسيم-أ

،ومثال ذالك متعارف عليها سيد قطب أن ىناك تعبَتات منشؤىا الطبيعة التجسيم،وىي حالة نفسية  يرى

 .ربس وترى  ؿبسوسةذواتأن تتخيل للمعاين اجملردة 

 سبسك بيدىا ميزانا وىي امرأة العدالة كما رظبوىا ن، فيتخيلوواؼبصورون الفنانون ديتازون هبذه الطبيعة

أو األمل الباسم،أو األغبان اعبرحية،أو اآلمال اؽباتفة الدامي،فإذا رأينا شاعرا يذكر الرجاء ..العينُتمعصوبة 

 .1فهذه الطبيعة تفسر ىذه التعبَتات،وتشرح ما فيها من الصدق واعبمال. الشريد الراقصة،أو الصمت

 صفة ؾبسمة،إمعانا ُب إخراجو من التجريد هيبوكأن التجسيم ُب أبسط تقنياتو،أن تعمد إىل اؼبعنوي فتلحق 

واألمل اعبريح حيدثك بسلسلة .فَتاه اؼبتلقي ماثال بُت يديو،ُب ثوب من اؽبيئة اليت استجدت عليو.إىل اغبس

إنو أمامك مثل احملارب الذي استنفذ .،وباؼبقاومة اليت نافح فيها من أجل الصموداعًتضنو اليت االنتكاسات

طاقتو،وطاقة عدتو،ووقع أرضا ينزف ُب جراحو،إن األمل لو بقي ُب ذبريده األول ؼبا المس فينا ىذا الفيض من 

اؼبشاىد اليت تتواىل فيها اغبركات،واألحاسيس،وتتضارب فيها اؼبشاعر بُت إصرار على الصمود،وزباذل بيو آالم 

 فيها كثَتا من اػبوف ث، ويبع التجسيم الذي يرىب النفسمنهاوُب كتاب اهلل عز وجل الكثَت .اؼبثخنةاعبراح 

 .واؽبلع

 ىسر الذين كذبوا بلقاء اهلل حىت إذا جاءهتم بغتة قالوا يا حسرتنا علخ قد >>:أال ترى حُت نقرأ قولو تعاىل

  (.31األنعام ).<<ما فرطنا فيها وىم حيملون أوزارىم على ظهورىم

وتأٌب الساعة .إن سياق اآلية الكردية يفتح أمامنا خَت للذين كذبوا بلقاء اهلل،وسبادوا ُب الغي،والغفلة

 1 طبيعتها اؼبادية واؼبعنوية،تتجسم ُب كتل ضخمة،ثقيلة،اختالفإهنا على .. ويبعثون من األجداث..بغتة
                                                           

لبنان (دت) دار الشروق 19ص.النقد األديب:سيد قطب- 1 
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ويستعمل التجسيد الشاعر ُب أبراز اجملردات ويقدمها ؾبسمة ،ويتم التجسيد اجملردات ُب تشبيو احملسوس ٍب 

والتشبيو احملسوس . ملموسة س يرتقي إىل اؼبعنويات والعواطف اإلنسانية،فيجسدىا ويربزىا أجساما أو ؿبسو

 اؼبوصوف ىيئة ذبسمو أو ذبسده  وىذا يسمح بتوضيح الشيء،يكون فيو وصف حسيا لطبيعة ،فيختار الشاعر 

احملسوس اجملسم دبحس آخر يزيده وضوحا،ويعُت على جالئو ليتعاون اعبانبان معا ُب تعميق الصورة،وتعدد 

 2اعبوانب ُب اػبواطر واؼبشاعر فيها 

 حالة التجسيم وبث اغبياة إىلوىناك نوع أخر من التجسيد ىو نقل اؼبعاين واؼبفاىيم من حالة التجريد 

تدركو اغبواس،لتكون أعون ... ملموسة أي ذبسيم معٌت من اؼبعاين ذبسيما و ؿبسوساتفيها،وإبرازىا أجساما 

على فهمو وتوضيحو من العقل وحده مستقال،فيصَت العقل طريقا واحدا لإلدراك من طرق شىت متعددة اعبوانب 

 3ُب اغبواس اؼبختلفة

واؼبشهد القصصي القرآين يعج بالتجسيم ،من خالل تصوير اؼبواقف اؼبعنوية،تصويرا ماديا جيعلنا ندركها 

 وما تنقم منا إال أن آمنا بآيات ربنا ؼبا جاءتنا ربنا >>.إدراك بينا،ومن شواىد ىذه السمة التصويرية قولو تعاىل

 126:األعراف<<أفرغ علينا صربا وتوفنا مسلمُت

فقد عمد التعبَت الذي سبق على لسان سحره فرعون الذين آمنوا ؼبوسى إىل الصرب وىو قيمة عقلية فأضفى 

فيضا  وىو تعبَت يصور مشهد الصرب>>عليها طابعا ماديا،حبيث جعل من الصرب سائال يصب والنفوس آنية لو،

فقد كانوا مدركُت .4<<من اهلل يفرغو عليهم فيغمرىم،وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتماال للهول واؼبشقة

سبام اإلدراك لفظاعة ما توعدىم بيو فرعون،وأنو ُب حكم األمر اؼبنجز،فأفادت ظبة التجسيد إحياء بتهيئهم الروحي 

. والنفسي ؼبواجهة ىذا اؼبصَت األليم 
                                                                                                                                                                                     

 .126ص. شعرية اؼبشهد ُب اإلبداع األديب:حبيب مونسي-1
 .186البناء الفٍت للصورة اآلدبية ُب الشعر، ص:ؿبيي الدين صبح -2
 .26 صنفس اؼبرجع السابق-3

284  ص1،مجالقرآنُب ظالل :سيد قطب- 4 
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مشهد أكثر داللة ُب نفس العريب أوال،وغَت العريب،لضرورة اؼباء –عز وجل –وُب نفس السياق يقدم اهلل 

إال أن للماء ُب البيئة الصحراوية حجمو،وضرورتو،اليت قد ال يبصرىا من جياور اؼباء ُب البيئات .للعطشان

يقول . وإمنا يذىب إىل مقصده اػباص .غَت أن اؼبشهد القرآين ال يركز على ىذه اػباصية وحدىا.األحرى

والذين كفروا،أعماؽبم كسراب بقيعة حيسبو الظمآن ماء،حىت إذا جاءه مل جيده شيئا،ووجد اهلل عنده فوفاه <<تعاىل

 60.1النور>>حسابو

وخاصة من حيث اللغة . وذاك يعمل التجسيم إىل فتح منافذ التلقي كلها على عناصر اؼبشهدىذاُب 

 تعدد اؼبشاىد ُب العرض القرآين،يركز على سبكينها ُب نفس اؼبتلقي،سبكينا خيلع عليها كافة األبعاد نووظيفتها، وإ

ولو أعدنا صبع موضوعات القرآن الكرًن،اليت تولتها .فال يبقى فيها من مستور إال كشفو.الشعورية اليت تكتنفها

تتبدى لنا من خالؽبا الفكرة وقد أخذت من .اؼبشاىد عرضا وذبسيما،الىتدينا إىل رؤية غاية ُب اعبمال والتناسق

وجعل من نصوصها نصوصا ترى . األبعاد النفسية واؼبادية،ال يًتك فيها ظال من الظالل إال استغلها أصبل استغالل

 2.وال تقرأ،تشاىد مشاىدة العرض اغبي اؼبتحرك

وخاصة من حيث اللغة . وذاك يعمل التجسيم إىل فتح منافذ التلقي كلها على عناصر اؼبشهدىذاُب 

وإن تعدد اؼبشاىد ُب العرض القرآين،يركز على سبكينها ُب نفس اؼبتلقي،سبكينا خيلع عليها كافة األبعاد ووظيفتها،

ولو أعدنا صبع موضوعات القرآن الكرًن،اليت تولتها .فال يبقى فيها من مستور إال كشفو.الشعورية اليت تكتنفها

تتبدى لنا من خالؽبا الفكرة وقد أخذت من .اؼبشاىد عرضا وذبسيما،الىتدينا إىل رؤية غاية ُب اعبمال والتناسق

وجعل من نصوصها نصوصا ترى . األبعاد النفسية واؼبادية،ال يًتك فيها ظال من الظالل إال استغلها أصبل استغالل

 3.وال تقرأ،تشاىد مشاىدة العرض اغبي اؼبتحرك

                                                           

128شعرية اؼبشهد ُب اإلبداع اإلديب ص ديوان اؼبطبوعات اؼبدرسية ،ص:حبيب مونسي- 1 
130اؼبرجع السابق ،ص- 2

 

130اؼبرجع السابق ،ص- 3 
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: الظالل-ب

 ال ديكن تصور العناصر قائمة ُب حيز الصورة من ث، حي دالليا خطَتاا، بعديكسب الظل ُب فن الرسم

، وليس الظل ُب ىذا الفن ما ديتد على األرض ُب الطرف اآلخر من منبع الضوء.غَت أن تكون ؽبا ظالؽبا اػباصة

كذالك بعض مالمح العناصر انطالقا من الزاوية الرؤية اليت تباشر العنصر واؼبوضوع - الظل ما يكتنفنولك

وعليو يكون ُب الظل ما يكون ُب تدرج األلوان .وانفتاحايكون تالشيا  ،أووقاسبةفيكون الظل شدة ُب اللون .معا

 ا، فلسن األلفاظُب دالالت وحُت نأٌب إىل الظل 1. البياض من كل ناحيةالذي يغزوهمن القاًب اؼبعتم إىل الفاتح 

  أو.. ضل ظالال،سبتدفيكون. ظل واحد،وإمنا نقصد ما يلي التدرج اللوين ُب الرسمه، حيددنقصد فيها بعدا واحدا

-فكل لفظ.تًتاكب أو تتقاطع حبسب اغبقول الداللية اليت تفتحها الدالالت،وتراسلها عرب مسافات التأويل

إما أن يكون بناؤىا مطردا ُب اذباه واحد،وإما .ينفتح على ظالل خاصة-حسب ما تقتضيو نظرية اغبقول الداللية

 الظالل ؽبا غاية داللية ،وىذا يعتمد على الرصيد اؼبذخور من آلية إن 2.متدبرينإىل اذباىُت متشعبا أن يكون 

األلفاظ وصورىا وظالؽبا ُب الذاكرة أو ُب ما وراء الوعي قد انطلق متناسقا متناغما مع االنفعال الشعوري بالتجربة 

 أن تشع األلفاظ أكرب شحنة من صورىا وظالؽبا وإيقاعاهتا،فتطابق االنفعال الفذةاغباضرة،وقد ًب ُب ىذه اغبالة 

 أن تستنفذ الطاقة واإليقاعمهما حفت بالظالل أأللفاظ قلما  تستطيع  الشعوري مطابقة تامة أو مقاربة،إذ

 3.الشعورية 

 فلفظ دعا يصور مدلولو  <<يدعون إىل نار جهنم دعا>>وقد يشًتك اعبرس والظل ُب لفظ واحد مثل

ىو الدفع ُب الظهور بعنف،وىذا الدفع ُب كثَت من األحيان جيعل "الدع"وفبا يالحظ ىنا أن .جبرسو وظلو صبيعا

وىو ُب جرسو أقرب ما يكون إىل " اع"اؼبدفوع خيرج صوتا غَت إرادي ،صوت عُت مشددة ساكنة ىكذا 

                                                           

 120شعرية اؼبشهد ُب اإلبداع األديب،ديوان اؼبطبوعات اعبامعية ،الساحة اؼبركزية بن عكنون ، اعبزائر ص:حبيب مونسي- 1
121ص،نفس اؼبرجع السابق-  2 
39النقد األديب أصولو ومناىجو،دار الشروق ، القاىرة الطبعة السادسة ص:سيد قطب - 3
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جرس ُب األذان والظل واػبيال ،يؤديان اؼبدلول للحس ،((خذوه فاعتلوه إىل سواء اعبحيم ))ومثلو "الدع"جرس

 القرآن الكرًن نالمس الظالل اؼبمتدة من األلفاظ إىل الغايات الداللية،وقد ربمل ُب مشاىد 1.والوجدان

 . القوة واذباه الضعفاذباه:  منهااذباىاتالظالل اؼبًتاكبة عدة 

فإذا كنا ال نعرف سياق اآلية الكردية ، فإن الظالل اليت تًتاكب ُب األلفاظ على النحو الذي رأينا ُب 

توحي لنا أننا أمام موقف إما أن يفهم ُب تداعيات معاين القوة والتمكن، فيكون من الظالل ما - االذباىُت معا

 عنها هبذه الصياغة الرائعة االختيارحينها ال يكون . وإما أن يفهم ُب تداعيات معاين الضعف والوىن. لنا يوحي

 .2إال ذباوزا ؼبا فيها من سطح إىل ظل من ظالؽبا البعيدة على سبيل االستعارة

وزبصيص العظم ألنو دعامة البدن،وأصل ...رب إين وىن العظم مٍت:ومثال على ذالك قولو تعاىل

 3.فإذا وىن كان ما وراءه أوىن،ألن اؼبراد بيو اعبنس.بنائو،وألنو أصلب ما فيو

ؼبسكوت عنو  اوإن ربرك الظالل ُب اذباه القوة ،أو كبو معاين الضعف ،فإهنا تؤدي بذالك وظيفة النطق

فيكون اؼبشهد ،زيادة على ضبلو الغر ض التعبَتي حيمل مساحة . خلف حجب اغبياء ُب دعاء زكريا يتوارىالذي 

فبا وراء الشعور و فبا يرفده السياق : ولقد قسم سيد قطب ؼبنشأ الظالل ُب اللفظ والداللة زاويُت.أخالقية كبَتة

. ذاتو 

 

  

 

                                                           

42نفس اؼبرجع السابق ص- 1 
122ديوان اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ص. شعرية اؼبشهد ُب اإلبداع األديب :حبيب مونسي-  2 

  بَتوت 1996.دار الفكر.عبد القادر عرفات العشا حسونة (تح).4:ص.4:ج. تفسَت البيضاوي:البيضاوي-3
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انطلق وأن الرصيد اؼبذخور من األلفاظ صورىا وظالؽبا وإيقاعاهتا ُب الذاكرة،أوُب   ما وراء الوعي قد 

 الشعوري بالتجربة اغباضرة ،وقد ًب ُب ىذه ،اغبالة الفذة أن تشع األلفاظ أكرب شحنة من االنفعالمتناسقا مع 

 الشعوري مطابقة تامة أو مقاربة، إذ قلما تستطيع األلفاظ مهما االنفعالصورىا وظالؽبا وإيقاعاهتا ، فتطابق 

 1 أن تستنفذ الطاقة الشعوريةواإليقاعحفلت بالظالل 

 الناشئ من واإليقاع يدخل  ُب التناسق التعبَتي اػباص،الذي السياق ذاتو ىو قيمة العمل األديب يرفدهأما 

التناسق ،وتلك الصور اليت يشعها التعبَت،وال تبقى سوى اؼبعٌت الذىٍت العام وىو عنصر من عناصر كثَتة تؤلف 

. 2الداللة الكاملة للتعبَت األديب

: حد الصورة-ج

دييز فيها حدين متقاطعُت ُب – خارج النطاق القرآين - عندما يتعرض سيد قطب إىل الصورة األدبية 

وحد ينصرف إىل اعبانب اعبمايل الشكلي .حد يوكل إىل الرؤية النقدية،فيكون مقياسها ؽبا.طبيعتها التكوينية 

ومن ٍب تكون اؼبقاييس اؼبدرجة دبثابة اؼبؤشرات على . فيكون معيار آخر يتم بيو تعيُت الصورة وجودا ُب اجملال

اكتمال الصورة من الناحية التكوينية ،واعبمالية  على حد سواء تتمثل عناصرىا ُب اؼبقياس النقدي ُب الدالالت 

اللغوية لأللفاظ والداللة اؼبعنوية الناشئة من اجتماع األلفاظ وترتيبها ُب نسق معُت وكذالك اإليقاع اؼبوسيقي 

لأللفاظ والصور والظالل اليت تشعها األلفاظ متناسقة ُب العبارة وكذالك أيضا طريقة تناول اؼبوضوع والسَت فيو أو 

إذ أن التنسيق ىو الذي يسمح لكل لفظ بأن يشع شحنتو من الصور واإليقاع ،وىو يؤلف إيقاعا . األسلوب

 3.وظالال متناسقة من ظالل األلفاظ. متناسقا بُت األلفاظ 

                                                           

39ص.دار الشروق.النقد األديب:سيد قطب - 1 
44أنظر نفس مرجع ص- 2 
76ص.نظرية التصوير الفٍت عند سيد قطب .صالح عبد  الفتاح اػبالدي :أنظر - 3 
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وىي عناصر تتدرج من للصوت اؼبفرد،إىل اللفظ ، إىل العبارة ،فاألسلوب وكأهنا بذالك تسعى إىل استثمار 

. بعنصر مهما كانت ضآلتو ديكن االستهانة ال.صبيع الطاقات الكامنة ُب اللغة إلنشاء الصورة

إال أهنا دوما ُب ارتكاز على .فاإليقاع ، والتناسق ، والسَت ُب اؼبوضوع ، قضايا أسلوبية ُب أساسها األول 

ويعمل الصوت اؼبفرد .  واؼبعٌت معااإليقاعما يليها من قدرة الصوت اؼبفرد على شحن الداللة ،واؼبضي ُب طريق 

وكيف يكون اللفظ ُب تردداتو معربا . على توجيو الداللة والقصد توجيها ، قد ال يقدر عليو اللفظ البُت الداللة 

الصورة >>:  عديدة حول الصورة فيعرفها ابن األثَت قائال فتعار يوىناك 1،لفهم عميق لطبيعة التعبَت اؼبستغفلة

صورة الفعل كذا : ترد ُب لسان العرب على ظاىرىا ، وعلى معٌت حقيقة الشيء وىيبتو ،وعلى معٌت صفتو، يقال 

 2 .<<وكذا أي ىيئتو، وصورة األمر كذا وكذا أي صفتو 

 مفاىيمها فإهنا داخل السياق األديب تظل ؿبكومة بالبعد اللغوي، واتساعوبالرغم من تنوع فهم الصورة 

 فالصورة تتولد من توليف جديد للكلمات ،وليس فقط من >>فهي تشكل أساسو الكلمة وعالقتها مع بعض،

لصورة وتأخذ وظيفتها الفنية ضمن حدود ا،وُب ظل ىذا التوليف اعبديد تتشكل كافة أمناط 3<<اختيار معُت ؽبا

رسم قوامو الكلمات، أن الوصف واجملاز والتشبيو ديكن أن >>إن الصورة :اللغة األدبية ،يقول سي دي لويس 

إن الطابع األعم ..ديكن أن تقدم إلينا ُب عبارة أو صبلة يغلب عليها الوصف احملض، (الصورة)خيلق صورة، أو أن 

للصورة ىو كوهنا مرئية،وكثَت من الصور اليت تبدو غَت حسية ؽبا مع ذلك ُب اغبقيقة ترابط مرئي باىت ملتصق 

،ومعٌت ذلك أن الصورة عالقة مباشرة بالصوغ اعبمايل واللغوي الذي تقوم على أساسو،فالصورة ُب األدب 4"بو

. 5<<ىي الصوغ اللساين اؼبخصوص،الذي بواسطتو جيري سبثيل اؼبعاين سبثيال جديدا ومبتكرا

                                                           

ص. دار الغرب للنشر والتوزيع .الفصل األول .توترات اإلبداع الشعري.حبيب مونسي:أنظر - 1 
  85، ص1997 ، 1 ، دار صادر، بَتوت ،ط4لسان العرب ، مج : ابن منظور -2
 96، ص1996، 1ؿبمد خشفة،مركز اإلمناء اغبضاري ،بَتوت ،ط . د: األدب والداللة، ترصبة: تزفتان توردروف- 3

 21م،ص1982-1العراق،ط- أضبد نصيف اعبنايب وآخرون، دار الرشيد: الصورة الشعرية،ترصبة: سي دي لويس- 4
 3الصورة الشعرية ُب النقد العريب اغبديث،ص:بشرى موسى صاّب.د- 5
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 األداة واؼبفهوم حىت تشخص الصورة تشخيصا باستعارةوالصورة األدبية زبضع لعدة مقاييس صبالية،وتقوم 

: ومقاييس الصورة األدبية ُب اؼبعيار اعبمايل ىي.بليغا واضحا

اإليحاء -د

بل ىو الروح الساري ُب .ردبا يكون ىذا ىو اؼبقياس اعبمايل  الوحيد الذي ال ديكن أن يكون ماديا صرفا

 األشياء ُب قيامها أجساما ُب حيز تتخذهألنو شبيو بالظل الذي  .اؼبشهد كلو،اعباري بُت عناصر الصور

. فاإلحياء ىو ما يشع عن اؼبنجز اؼبنتهي من العملية اإلبداعية.اؼبشهد

دينح قدرتو من اقتدار اؼبتلقي الذي يستطيع أن يشهد ُب الصنيع الفٍت .هيبإن اإلحياء مرىون باآلخر، متعلق 

وكأنو .  اؼبقاييس األخرىعطاء إليها تنتهيومن ٍب جيعلو اؼبقياس اعبمايل آخر اؼبقاييس اليت . عمل اؼبنظومة صبلة

ال  – وسيطاوإننا حُت نقف أمام الصورة الفنية مهما كانت مادة .بذلك يقيم الصنيع كلو على شرط اإلحياء وحده

وإمنا يريد أنو .يريد منا الفن أن نصدم بالعناصر وحسنها وحدىا، وال أن نقف عند عتبة الرؤية اػبارجية وحسب

فاحملتوى الكامن قائم فيما صنعو الفنان فعال،باإلضافة إىل ما >> 1: سيصنع منا أن نتملى اإلحياء اؼبنبعث منها

ولكن السبيل إىل إجياده ىو مالحقة اؼبعاين التوضيحية .فهو يفعم حضور الصورة الفيزيائي.علىوأعزم ظن 

 ومن ٍب يشًتط اإلحياء اؼبشاركة اليت تأتيو 2<<وغبظة تبينها،قد يتبدى احملتوى الكامن.واعبمالية معا ،إىل أن تتبُت 

. 3من تعاطف اؼبتلقي وتناىيو مع الصنيع الفٍت ُب الطرف اؼبقابل

 :التناسق-ذ

                                                           
 116نفس اؼبرجع السابق ،ص-1
 

 .،بَتوت2،1979إبراىيم جربا إبراىيم،اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط(ت)،47آفاق الفن،ص:ألكسندر إليوت- 2
 76.75ص.م.صالح عبد الفتاح اػبالدي ،م.،رأنظ-3
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 يشَت سيد قطب ُب رؤيتو النقدية،إىل أن التناسق ضرب من التهيئة يقيمها األديب أللفاظو ُب النسق 

والتناسق ألوان ودرجات ومن ىذه األلوان ما تنبو إليو بعض الباحثُت ُب .1العام،الذي حيدده التعبَت ُب اؼبشهد

. بالغة القرآن ،ومنها ما مل ديسسو أحد حىت اآلن 

وقد يتم التنسيق ُب تأليف العبارات،بتخَت األلفاظ،ٍب نظمها ُب نسق معُت،يبلغ ُب الفصاحة أرقى 

وقد أكثروا من قول ُب ىذا اللون ،ويتم التنسيق أيضا ُب اإليقاع اؼبوسيقي الناشئ والنكت البالغية اليت .درجاهتا

بعد كالم يثبت  (وىو على كل شئ قدير):تنبو ؽبا الكثَتون،من التعقيبات اؼبتفقة مع السياق، كأن ذبئ الفاصلة 

. بعد كالم ُب وادي العلم اؼبستور (إن اهلل عليم بذات الصدور):القدرة،والفاصلة

. التسلسل اؼبعنوي بُت األغراض ُب سياق اآليات،والتناسب ُب االنتقال من غرض إىل غرض-

وأعلى ما انتبهوا إليو ىو التناسق النفسي بُت اػبطوات اؼبتدرجة ُب بعض  النصوص،واػبطوات النفسية -

 2.ليت تصاحبها

إىل التناسق ُب إطار من التصوير،يكتشف فيو أبعاد جديدة،تتصل ىذه اآللية " سيد قطب"عندما يلتفت 

: وىي عنده على النحو التايل.ُب إنتاج الداللة والضالل معا

وىذه خطوة .فهو يساعد على إكمال معامل الصورة اغبسية واؼبعنوية.تناسق التعبَت مع اغبالة اؼبراد تصويرىا-

 (إن شر الدواب عند اهلل الصم البكم الذين ال يعقلون):ومثاؽبا. مشًتكة بُت التعبَت للتعبَت،والتعبَت للتصوير

غَت أن ما يلحقها من نعت الصم والبكم يعرض بالغافلُت .فالدواب ُب اآلية معناىا اللغوي اغبيوان واإلنسان معا 

. وكأن التعبَت يساير الصورة من حيث الًتكيز على اغبيوانية والغفلة معا.الذين ال ينتفعون باؽبدى

 1.وىذه خطوة أخرى ُب التناسق.استقالل اللفظ الواحد برسم الصورة الشاخصة-
                                                           

 36ص.(دت)النقد األديب ، دار الشروق :أنظر سيد قطب-1
 73.72ص.س.م.التصوير الفٍت ُب القرآن ، م:أنظر سيد قطب -2
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خطوة يزيد من قيمتها أن لفظا مفردا ىو الذي يرسم .تعترب ىذه اػبطوة أقرب إىل قمة جديدة ُب التناسق

. الصورة،تارة جبرسو الذي يلقيو ُب األذن،وتارة بظلو الذي يلقيو ُب اػبيال،وتارة باعبرس والظل معا

ومن آياتو خلق السماوات >>ومثاؽبا.وىناك أيضا اؼبقابالت الدقيقة بُت الصور اليت ترظبها التعبَتات

 فصورة بث الدواب،وصورة صبعها تلتقيان ُب <<واألرض وما بث فيهما من دابة،وىو على صبعهم إذا يشاء قدير 

. واحدة بعد األخرى:سطر،بينما اػبيال نفسو يكاد يستغرق مدى أطول ُب تصورمها

حيث يعمل .أحدامها اآلن،واألخرى ماضية مع الزمان:التقابل بُت صورتُت حاضرتُت،بل بُت صورتُت -

خلق اإلنسان من نطفة،فإذا ىو ):و مثاؽبا.اػبيال ُب استحضار ىذه الصورة األخَتة ليقابلها بالصورة اؼبنظورة 

وبُت الصورتُت مسافة بعيدة يراد إبرازىا لبيان ىذه اؼبفارقة .والصورة اؼباضية ىي صورة النطفة اغبقَتة (خصيم مبُت

لتؤدي اؼبفارقة الواضحة ىذا الغرض . جعل الصورتُت متقابلتُت ،وأغفل اؼبراحل بينهماوؽبذا. ُب تصرف اإلنسان

 2. بُت حال وحالالتخيلياػباص ،بالتقابل 

                                                                                                                                                                                     
 119شعرية اؼبشهد ُب اإلبداع األديب،ص:حبيب مونسي -1
 82.75التصوير الفٍت ُب القرآن ص: أنظر سيد قطب-2
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 هندسة الكتابة في المشهد-3

من خالل استنادا الوصف .أغبكيتتعدد أمناط الكتابة اليت يستعملها النثر القصصي لغرض 

. ،والسرد،واغبوار،ُب تقدًن اؼبشهد 

 ألقصوصة كيفية جديدة ُب التعرف على مقاطع النص القصصي يالسميائُب ربليلو "غردياس"ولقد قدم 

. ،أو اؼبكاين،أو اؼبتعلق بالفاعلُتألزماينمعتمدا على اؼبواضع اليت يلحظ فيها االتصال واالنفصال 

والنمط اػبطايب اعبديد لو دور كبَت ُب رصد التحوالت من صيغة إىل صيغة أخرى،وكأن كل ربول ُب 

يلتفت " غردياس"والتقسيم الذي يقًتحو 1.التعبَت،ربول ُب النمط اػبطايب الذي يهيمن على السرديكتًتىا الوتَتة 

 ُب عرضو ألحداث القصة،فإنو يليب رغبة التعرف إىل التمفصالت  أغبكيإىل طبيعة اغبركة اليت يتأسس عليها فعل

غَت أن ما نريده للمشهد من اتساع ومشولية قد .الدقيقة اليت تشد ىيكل القصة ُب أفعاؽبا،وأحداثها،وأشخاصها

يستغرق طرفا من ىذه التحوالت،فيدؾبها ُب إطار اؼبشهد الواحد الذي يتناول الزمان واؼبكان واغبدث ُب آن 

 عن تلمس اغبدود اليت جيب أن نوقف يفنيناوما يقدمو لنا التمفصل لنا قائم على االتصال واالنفصال .واحد

إما وصفا،أو سردا،أو .فال نقتطع من السرد سوى القطعة اؼبتجانسة اليت تكتمل فيها اغبركة الواحدة.عندىا اؼبشهد

 2. حوارا،ومن ٍب يكون لنا اإلطار الذي حيد اؼبشهد زمنيا ومكانيا

واالتصال واالنفصال لو عالقة بالذات واؼبوضوع ،وتسمى ىذه العالقة ببؤرة النموذج العاملي ،وىي توجد 

فهذه الذات " بذات اغبالة "لفوظات اغبالة أو يسميها املُب أساس اؼبلفوظات السردية البسيطة ،فمن بينها قبد 

                                                           

 95،96مدخل إىل نظرية القصة ،دار التونسية،ص:أنظر ظبَت اؼبرزوقي وصبيل شاكر-1
 173ص.شعرية اؼبشهد ُب األبداع األديب:حبيب مونسي-2
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ويًتتب عن ملفوظات تطور آخر يسميو غردياس ب .أما أن تكون ُب حالة اتصال أو حالة انفصال عن اؼبوضوع

 1.ملفوظات اإلقباز وإما يكون ىذا االقباز سائر ُب االتصال وإما ُب االنفصال 

شهدية ُب النص السردي ،وىذا التعدد راجع لصفة اؼبهيمنة اليت ذبعلنا نقول عن املتتعدد أشكال الكتابة 

. ىذا اؼبشهد أنو مشهد وصفي ،أو مشهد حواري ،أو مشهد سردي

:  ىناكمشهديومن أشكال الكتابة 

 : الحوار؛اإلطار والتواصل-أ

قال لو صاحبو وىو >>جاوبو،وحاوره ومنو قولو تعاىل :اغبوار ُب التعريف اللغوي يعٍت حاوره حوارا وؿباورة

قد ظبع اهلل قول اليت >>الكالم بينهم وذبادلوا ،قال تعاىل تراجعوا:رباوروا :،ويقال "37:الكهف."<<حياوره

مراجعة اؼبنطق والكالم ُب اؼبخاطبة :،واحملاورة 1:جملادلة<<ذبادلك ُب زوجها وتشتكي إىل اهلل واهلل يسمع رباوركما

 2.التجاوب:اجملاوبة،والتحاور:،واحملاورة

  

                                                           
 34ضبيد غبمداين ،ص. بنية النص السردي،:أنظر-1

134الصحاح،القاموس احمليط،لسان العرب:تاج العروس- 2 
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واغبوار ُب االصطالح ىو تناول اغبديث طرفان أو أكثر عن طريق السؤال واعبواب،بشرط وحدة اؼبوضوع 

أو اؽبدف ،فيتبادالن النقاش حول أم معُت ،وقد يصالن إىل نتيجة ،وقد ال يقنع أحدمها اآلخر ،ولكن السامع 

 1. العربة ويكون لنفسو موقفا يأخذ

ؾبال التواصل على كبو تتقاطع فيو "باساغانا"ىناك عالقة وطيدة بُت اغبوار ونظرية التواصل ،وقد عرض

ال يتوقفان فقط :اللسانيات ،ونظرية التواصل ،واؼبعطى النفسي ،واالجتماعي ،قائال بأن ترميز بالغ أو فك رموزه

االجتماعي /على العوامل اؼبوضوعية ُب الرسالة اؼبوجهة أو اؼبستقبلية ،إمنا يتوقفان على خصائص اجملال النفسي 

 2.لكل من اؼبتكلم واؼبخاطب

إننا نعاِب اغبوار ُب إطار اؼبشهد ،حيث يتم على مستواه االنتقال من العام إىل اػباص،ويقع ُب فًتات زمنية 

ؿبددة كثيفة ومشحونة،وىو ؿبور األحداث اؽبامة،لذلك حظي بعناية اؼبؤلفُت،وُب اؼبشهد نرى الشخصيات وىي 

. 3تتحرك وتتصارع

:  ومنيز نوعُت من اغبوار

يتم بُت شخصُت أو أكثر ،فيفسح اجملال للشخصية اإلبداء آرائها وأفكارىا :الحوار مع الغير- أ

. وتصوراهتا للطرق األخر 

وبعد أداة فنية يعتمدىا السارد الكشف عن دواخل  :الحوار مع الذات أو الحوار الداخلي- ب

 ، 4الشخصيات وما يعًتيها من أفكار ومشاعر 

                                                           
 3اغبواراإلداري،ص:عبد القادر الشيخلي-1
 1983اعبزائر .ديوان اؼبطبوعات اعبامعية .أبو عبد الو غالم اهلل ( ت)،28ص.مبادئ ُب علم النفس االجنماعي:باساغانا-2
 64،ص 1984بناء الرواية ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب القاىرة،ت: أنظر، سيزا قاسم-3
البنية السردية ُب رواية أيب جهل الدىاس ،لعمرين سامل ،رسالة ماجستَت ـبطوطة جبامعة :أنظر ، ىيام إظباعيل -4

 93،ص1998/1999اعبزائر،
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فاؼبشهد "اآلخرينففي اؼبشهد اغبواري تتحاور الشخصيات فيما بينها معربة عن رؤيتها أو عن مواقفها اذباه 

كما أننا نرى أن فكرة 1"ينقل لنا تدخالت الشخصيات كما ىي ُب النص أي باحملافظة على صيغتها األصلية

 :حوارية اؼبشهد تتكرر ،ورأي الدكتور حسن البحراوي 

يقوم اؼبشهد أساسا على اغبوار اؼبعرب عنو لغويا واؼبوزع إىل ردود متناوبة كما ىو مألوف ُب النصوص >>

وقد ال يلجأ الكاتب إىل تعديل كالم الشخصية اؼبتحدثة فال يضفي عليو أيو صبغة أدبية أو فنية وإمنا .. الدرامية 

 2.<<يًتكو على صورتو الشفوية اػباصة بو 

: الوصف؛الطبيعة والفعل-ب

يعد الوصف دعامة أساسية من الدعامات اليت تقام بواسطتها اؼبشاىد اؼبكانية ُب الرواية لتعرض أمام 

. القارئ وىو أداة فاعلة ُب التعريف باؼبكان واستقصاء جوىره وذبسيد عمقو اغبضاري 

اليت ترد إىل مظهرين اثنُت " وصف" اؼبعاجم العربية تتفق بصورة عامة على معٌت لفظة ن، فإوبالنسبة ؼبعناه

: يكرسان ُب اؼبصطلح خاصية التقدًن اغبسي للموصوف

. يعرف فيو دبعٌت اإلبانة والكشف:اؼبظهر األول

يعرف فيو الوصف دبعٌت اإلخبار والتمثيل،ولكنو ليس اإلخبار،بل اؼبدقق ُب سبييز اؼبوصوف :اؼبظهر الثاين

 3".وزبصيصو

. 4<<الوصف اؼبصدر والصفة اغبالية>>ُب لسان العرب حدد تعريف لوصف"ابن منظور"وقبد 

                                                           
 .117،ص2009:،اؼبركز الثقاُب العريب،اؼبغرب 2،ط (الفضاء،الزمن،الشخصية)بنية الشكل الروائي :حسن  حبراوي-1
 166 ،ص سابقنفس اؼبرجع-2
 22،ص2008،دار الفرايب ،بَتوت ،لبنان،1نظرية الوصف الروائي،ط:قبوى الرياحي-3
 365،ص 1992،دار صادر،بَتوت،لبنان،1لسان العرب،ط:ابن منظور -4
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فالوصف إذن ىو السبيل إلضفاء الطابع الذي يريده األديب عن عملو القصصي وقد عرفو ضبيد اغبمداين 

أصنافا من التشخيص أو أحداث تكون ما يوصف بالتحديد سردا ىذا من جهة،ويتضمن من جهة أخرى :بقولو 

" تشخيصا األشياء أو ألشخاص وىو ما يدعوه ُب يومنا ىذا وصفا

 : وظائف الوصف-أ

ربسٍت،وإما قد ذبميلي أو إن الغاية من كل وصف تكون إما <<:ُب ىذا الصدد"عبد اؼبلك مرتاض"يقول

يوظف لغَت ذاتو فيأٌب عرضا ُب خضم سرد حدث من األحداث ،ودبقدار ما يكون ضروريا لتسليط األضواء على 

 1>>بعض األحوال أو اؼبواقف أو اؼبشاىد ،بقدر ما يكون معرقال ؼبسار اغبدث الذي يتطلب اؼبضي كبو األمام

 :الوظيفة التوضيحية أو التفسيرية-1

ىذه الوظيفة تتم من خالل مقطعُت سرديُت حيث يكون الوصف فيهما داال وحامال ؼبعٌت،وقد حيمل 

 أن الوصف ىو وظيفة >>:ضبيد اغبمداين"تفسَتا غبدث سابق أو رسم مكان يناسب األحداث اليت تليو كما يرى

 2<<أغبكيىو وظيفة رمزية دالة على معٌت ُب سياق 

ويعدىا الكثَت من النقاد وظيفة ذات أمهية عظيمة وركيزة أساسية ُب الوصف :الوظيفة التبئيرية -2

اغبديث ،تبٌت ىذه الوظيفة من خالل تقدًن اؼبكان أو الوصف الشخصيات على مستوى الداخلي واػبارجي 

 من الوصف اؼبكاين الذي يكشف االنتماء اجتماعية انطالقا،وذلك من أجل تقدًن خلفية ثقافية أو سياسية أو 

 3.الطبقي ألصحابو

                                                           
 253،ص1988،عامل اؼبعرفة،الكويت،(حبث ُب تقنيات السرد)ُب نظرية الرواية،:عبد اؼبالك مرتاض-1
 79بنية النص السردي من منظور النقد األديب،ص:ضبيد ضبداين-2

 1994،ص3ؾبلة كلية اآلداب ،كلية الًتبية ،إبن رشد قسم اللغة العربية ،جامعة بغداد،ع:خالدة حسن خضر3-
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ىذه الوظيفة تتعلق باعبانب الفٍت الذي حيقق اؼبتعة لدى اؼبتلقي فالوصف ُب ىذه :الوظيفة التزينية-3

يقوم بعمل تزيٍت وىو يشكل اسًتاحة ُب الوسط األحداث السردية،ويكون وصفا خالصا ،ال ضرورة لو "اغبالة 

". أغبكيبالنسبة لداللة 

احتل الوصف ُب الكتابات القددية مكانة جليلة القدر ،بالغة :الوصف واستحضار الموضوع-ج

 الزمان واؼبكان،ويتيح اؼبعاينة يتخطىاألمهية،حُت أوكلت لو الكتابة مهمة نقل القارئ إىل حضرة اؼبوضوع نقال 

اليت ال تغيب عنها اغبركة الدقيقة اليت تنتاب اؼبوضوع واؼبوصوف،غَت أن الوصف مل يكن أبدا ؿبايدا ،خاليا من 

وعليو فإن .وكأن الكتابة ُب حد ذاهتا تبييت لقصد،سواء توسلت الوصف أو غَته .الكيد بالقارئ واؼبوضوع معا

وأن قراءة الكتابات . اػباص البد لو أن جيد ُب الوصف ؾبالو اؼبفضل الذي حيرك فيو عناصر الداللة خطاىا

الوصفية تبدي لنا الوظائف ُب صلب الكلمات اؼبختارة ،والعبارات اؼبنسوخة ،والرؤية اليت تكتنف الوجهة اليت 

 1.يسعى إىل ربقيقها الفعل اإلبداعي ُب أثره

: الوصف واستحضار المعنى-د

بل نتعامل مع .إننا حُت نتحول من اؼبوضوع إىل اؼبعٌت ُب اؼبشهد السردي،ال نتحول من وظيفة إىل أخرى 

. اؼبعٌت أكثر من تعاملنا مع اؼبوضوع 

فالسارد حُت يصف اؼبشهد الذي تتجو عناصره إىل اؼبعٌت مباشرة،ال يقف كثَتا عند اعبزيئات اليت يعرضها 

 قدر اؼبستطاع،وال يبقى منها سوى العناصر يتحاشىفهو .اؼبوضوع،وكأنو جيد فيها تشويشا على اؼبقصد الذي يروم

بل .اليت ستًتاجع إننا حُت نتحول من اؼبوضوع إىل اؼبعٌت ُب اؼبشهد السردي،ال نتحول من وظيفة إىل أخرى 

. نتعامل مع اؼبعٌت أكثر من تعاملنا مع اؼبوضوع 

                                                           

188شعرية اؼبشهد ُب اإلبداع األديب ،ص:أنظر حبيب مونسي - 1 
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 المشهد السردي الجزائري-1

إن األدب اعبزائري اغبديث دير دبرحلة ازدىار الرواية ،واستطاعت رغم حداثتها أن ربقق تراكما نصيا ال 

،بلغت بيو مرحلة النضج والتنوع والثراء،من خالل التحوالت الشكلية واألسلوبية والقوالب الفنية هيب يستهان

وذبريب عدة تقنيات إلثراء البنيات الروائية ،لتسجل حضورا فبيزا وجديرا على خارطة السرد الروائي العريب 

 1.اؼبعاصر

من خالل إدخال تقنيات سردية ُب العمل الروائي ،من بينها تقنية اؼبشهد والذي يعترب من مظاىر تأثَت 

اؼبسرح على الرواية ،حيث يتم ترك الشخصيات تعرب عن مكنوناهتا وتوجهاهتا الفكرية واإليديولوجية والتخاطب 

بكل حرية مع بعضها البعض دون وساطة أو رقابة من الراوي ،الذي يتوارى مؤقتا ليفسح اجملال للشخصيات لتربز 

. ذاتيتها وتفعل وجودىا 

حواريا لكونو أساسا >>وتؤدي اؼبشاىد ُب الرواية وظائف سبثيلية ومسرحية،ويكون اؼبشهد على األرجح 

 2.<<ؿباكيا حيقق نوعا من اؼبعادلة بُت زمن السرد واؼبدة الواقعية

ويعتمد إيقاع الرواية عموما على نظام التناوب بُت اؼبشاىد اغباظبة ُب سَت اغبدث الروائي واؼبلخصات اليت 

،حيث أن العديد من الروائيُت اعبزائريُت اعتمدوا تقنية اؼبشهد،اليت تقوم 3تربط بُت اؼبشاىد وزبلق جو من االنتظار

أساسا على اغبوار اؼبعرب عنو عن طريق اللغة اؼبوزعة إىل ردود متناوبة كما ىو مألوف ُب النصوص 

الدرامية،ويكشف اغبوار عن الطابع النفسية واالجتماعية للشخصيات،كما يسعى إىل الًتكيز الدرامي ُب اؼبقام 

  .تواألول،ويًتك للسرد بعد ذلك مهمة إعطاء التفاصيل،ويسمح اغبوار كذالك دبمارس

                                                           
 106،ص1،2000،دار اؼبدارس ،اؼبغرب،ط (ربوالت اللغة واػبطاب)الرواية اؼبغاربية :عقار عبد اغبميد-1

100،ص(مدخل إىل اؼبناىج والتقنيات اؼبعاصرة)الرواية :برنار فاليت- 2 
 75،ص1ناشرون دار النهار  للنشر ،ط- معجم اؼبصطلحات نقد الرواية،عريب ،إقبليزي،فرنسي،مكتبة لبنان:لطيف زيتوين-3
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فالسارد حُت يصف اؼبشهد الذي تتجو عناصره إىل اؼبعٌت مباشرة،ال يقف كثَتا عند اعبزيئات اليت يعرضها 

 قدر اؼبستطاع،وال يبقى منها سوى العناصر يتحاشىفهو .اؼبوضوع،وكأنو جيد فيها تشويشا على اؼبقصد الذي يروم

فإذا كانت النصوص الروائية القددية تعرض مواضيعها عرضا .اليت ستًتاجع سريعا أمام اؼبعاين اليت تنبثق منها

ألن ما فيها ليس موضوعا واقعيا .دقيق اؼبالمح واعبزيئات،فإن الروايات اعبديدة ال تفعل شيئا من ذالك البتة.بينا

 1.باؼبعٌت القار للواقعي،وإمنا واقعيتها ُب احملتمل الذي تسبغ عليو الذات اؼبتلقية إمكانية التحقق والوجود

 ومن جهة أخرى ديكن للمشهد أن يأٌب ُب هناية الفصل أو هناية الرواية كلها لكي يتوج السرد ويوقف 

وىذا النوع من اؼبشاىد اػبتامية غالبا ما تكون تسجيال للمواقف النهائية .ؾبراه فتكون لو حينذاك قيمة ختامية

 2.للشخصيات أو إعالنا عن حصول اتفاق،أو افًتاق،ما بُت أطراف القصة 

من  ."للحبيب السايح" تلك احملبة  " ومن الروائيُت اعبزائريُت الذين استخدموا ىذه  التقنية ،ىناك رواية

خالل إنتاج اؼبشهد بارتكاز على األلفاظ اؼبختارة لتتجاوز قدرهتا التواصلية والتعبَتية لًتسم مشهد تصويرا 

. سينمائيا، ويتحول الروائي إىل ـبرج حيرك اؼبمثلُت ليجسدوا اؼبشهد وفق ديكور مالئم

 اؼبستعملة ُب الرواية أمدت النص شعرية تتجاوز اؼبألوف واؼبعتاد ُب وصف الوقائع ة اؼبشهديإن اللغة

إن .،وىناك مشهد تتجلى فيها الصحراء ،عرب مشهد ديثل ربوال مهما ُب اغبياة وُب األىداف وُب اإلسًتاذبية 

الوقوف عند التجارب النووية اليت أجرهتا فرنسا اؼبستعمرة ُب اعبزائر يعكس ذلك التداخل بُت األديب 

. 3والتارخيي،واستثمر الروائي ىذا اؼبشهد ليقدم رؤية جديدة للواقعة تنطلق من اآلين

                                                           

189نفس اؼبرجع السابق ،ص- 1 
168نفس اؼبرجع ،ص- 2 

150قراءآت ُب اػبطاب الروائي ،ص: أنظر،ؿبمد ربريشي -  3 
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القالع اؼبتآكلة فهي رواية واقعية كانت حريصة على ذكر التفاصيل ،حيث اعتمد " وىناك أيضا رواية

خاصية تبطئ السرد اؼبشهد ،حيث حبيث باتت بنية الشكل وتقنيات السرد هتم الكاتب كثَتا،وُب ضوء ىذا 

.  السياق اشتغل الروائي على تقنية اغبوار بشقيو ،وتوليد دالالت ال متناىية من اؼبشاىد اغبوارية داخلية واػبارجية 

والذي كشف فيو احملافظ قضية انتحار  (ؿبافظ الشرطة ورشيد بن غوسة والسارد)ىناك مشهد حواري صبع 

نبيل ،وإمكانية شراكتو مع اؼبتطرفُت،فاغبوار اػبارجي ُب النص جاء ليماثل مواقف جرت ُب األزمنة 

.  1 القارئ حىتواؼبشاىد اغبوارية مقاصد تأويلية يدخل ُب دائرهتا .ـبتلفة

فهي مليئة باؼبشاىد اغبوارية فو دينح الشخصية الروائية حرية التعبَت " أصابع لوليتا"أما رواية واسيٍت األعرج 

ويربزىا اغبوار سواء أكان اغبوار " اغبوارية وتعدد األصوات"عن أرائها وأفكارىا،وىو الذي يكسب الرواية خاصية 

بينها وبُت الشخصيات أخرى ُب الرواية أم حوارا بينها وبُت ذاهتا،فيكون اؼبشهد األول حواريا مباشرا والثاين 

يعٍت الرواية،ويلقي الضوء >>مشهدا حوار داخلي أو اؼبونولوغ فهو حوار تقيمو الشخصية مع ذاهتا لذاهتا،وىو ما 

ويضع ىذا األخَت ُب .على لعامل الداخلي لألشخاص،ويقرب اؼبسافة،وخيتصرىا،بُت الشخصية السردية والقارئ

، فتقوم العالقة بُت القارئ والشخصية التخيلية،وتعد ىذه العالقة <<جو العاطفي،والنفسي اؼبتوتر الذي سبر فيو

. 2عالقة غَت طبيعية زبرج عن اؼبعايَت

وجاء اؼبشهد ُب الرواية النسائية اعبزائرية ليس لكسر رتابة السرد وبعث التنوع فحسب،وإمنا ػبلق التوازن 

داخل اإليقاع الزمٍت فال تطغى تقنية على حساب األخرى،فجاء اغبوار مربرا مدعما ببعض الوقفات التأملية 

 متنوعة مع فسح اجملال بُت الفينة واألخرى وحسب مقتضيات السرد للحوار واإلسًتجاعاتوبعض االستطرادات 

 3الداخلي لتقدًن احملتوى النفسي للعمليات النفسية ُب اؼبستويات اؼبختلفة لالنضباط الواعي

                                                           

26القالع اؼبتآكلة ،ص:أنطر ؿبمد سارى - 1 

261ص (دراسة)بنية النص الروائي :ابراىيم خليل- 2 
 59،ص200ؿبمود الربيعي،در الغريب ،القاىرة،:تيار الوعي ُب الرواية اغبديثة،تر: روبرت مهفري- 3



 
28 

واؼبشاىد افتتاحية ال زبل الرواية  النسائية ألهنا تكسب قيمة افتتاحية تدل على دخول البطل إىل وسط 

 1جديد

واغبوار الداخلي دينح القارئ فرصة التقرب من الشخصية وسرب أغوارىا يأٌب اؼبونولوج مشفوعا حبضور قوي 

للزمن النفسي اؼبمتع عن اؼبعايَت اػبارجية واؼبقاييس اؼبوضوعية للزمن،وعربه تتقاطع األزمنة ُب ذات 

مثل ىذا الشعور بالزمن ىو اؼبدة اغبقيقية اػبالصة "الشخصية،ليتمكن اؼبتلقي من التقرب من دائرة الال شعور و

كما تقع لإلحساس البشري،وما يقاس من الزمن فيها،فهو مدة اصطالحية رياضية زائفة ألن الواحدة منها كلما 

حلت ابتلعها اؼباضي،فال سبيل إذن إىل اجتماعها معا ،أما اإلحساس هبذه الثواين ُب اؼبستوى الوجدان،فهو خياِب 

 2.النفس دفعة واحدة

ديكن القول أن اػبطابات الروائية النسائية اعبزائرية قدمت مشاىد افتتاحية وختامية لتكريس دورىا ُب 

 ،وبلورة رؤية الكاتبات ُب ذبسيد اؼبواقف ومسرحة األحداث وعرضها بشكل وتبطئو  حركتيوتعطيل عجلة السرد 

إقناعا ألن صوت الراوي يتوارى تاركا اجملال للشخصيات ،وبناء على ىذا  درامي مؤثر وحىت تبدوا اغبوارات أكثر

واقتناء ؽبا حرصت الرواية اعبزائرية النسائية على تنويع لغة اغبوار اليت تعد أىم أداة للتعبَت،ومن الضروري العناية 

مفرداهتا وإحكام سبك عباراهتا ،فاللغة ربمل شحنة عاطفية مكثفة وموحية إىل حد أقصى حد فبكن،ؽبذا نركز 

ورواية أحالم مستغامني ذاكرة اعبسد تعمل .3على الزمن النفسي وعالقتو باؼبشهد اغبواري الذي ال يقبل القياس

على تقدًن حوار يتماشى مع وضعية  الشخصيات وظروفها هبدف إضفاء مسحة واقعية على اغبدث لتحقيق 

من جانب آخر مل يقتصر تنويع اؼبشاىد على توظيف .متعة فنية وإيهام القارئ حبقيقة أفعال الشخصيات وأقواىا

 مشاىد بالعامية،وإن كنا نعتقد أن الرواية هبذا استعمال البد أن تراعي استخداماللغة الفرنسية بل ذباوزه إىل 

                                                           

120خطاب اغبكاية،ص:جَتار جنيت- 1 
 85،ص1988مفهوم الزمن وداللتو،الدار العربية للكتاب،ليبيا،دط،:عبد الصمد زايد-2

81العدد الرابع ،ص:ؾبلة اؼبقال  3 
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اؼبستويات اؼبتباينة للمتلقُت،فال تقع ُب إسفاف اللغة العامية والسوقية اليت تسقط عن النص الروائي ظبة اإلبداع 

اعباد،واستنادا على ىذا االعتقاد فإن البنية اللغوية اؼبشكلة للمشاىد اغبوارية ُب رواية مدرسة حرة ولوقبة والغول 

الواقع،فوردت فصحى بسيطة سلسة قريبة من األذىان ،ويبدو أن  مناسبة ؼبعطيات الوضع،متالئمة مع خوصصة

لتسمح لبنية لغوية أخرى من مد النص 1ىذا مل دينع زىور ونيسي من استثمار األمثال وبعض اغبكايات الشعبية 

بطاقة تعبَتية أخرى تعطي مساحة أخرى من إمكانات النص اعبمالية،ٍب  تكسر منطية السرد،وتسمح للقارئ 

. 2باسًتجاع األنفاس لتتبع اغبدث ُب الرواية

عناصر المشهد السردي  -2

تنحصر اؼبشاىد ُب ثالثة أنواع ديتاز هبا كل على حدة،وىو تصنيف شكلي تتحدد بيو مستويات توظيف 

السرد والوصف واغبوار وكذا الوصف باعتباره صورا ؽبيئات ومناظر،فيدخل السرد ليضاف إىل الوصف واغبوار 

فقد يكون ُب اؼبشهد اؼبصنف .مشكال حضور السارد بعد اختفائو ُب اغبوار وتوقف سَت األحداث ُب الوصف 

على ىيئة اؼبشهد اؼبكتمل الذي يعج "مشهد جزئي أو بسيط حيمل بدوره صفة من الصفات،مشكال جبزئيتو صورة

 يقوم أساسا على السرد واؼبزج البناء الروائي الذيكبن بصدد الوقوف عند اؼبشهد السردي ،و .3" واغبركةباغبياة

 اؼبنت اغبكائية  ُب الرواية بتعليق اكتفاءبالبناء اؼبسرحي بوصفها بنائُت متجاورين،فهو حيتل الصدارة من خالل 

 ليس فقط بواسطة الًتكيز على اغبوار وإمنا بواسطة اإلشاراتحييط اغبوار ويشرحو دبعٌت أنو يقتصر عمليا على 

 ؿبكية الشعر اؼبلحمي وإمنا كما كانت تتخلق األفعال ،وإننا ال نتلقى غبكياػبطوة اليت تعطي لتقدًن الوقائع ال

                                                           
 82نفس مرجع السابق ،ص-1
العامية ُب اػبطاب السردي اعبزائري عبد اؼبلك مرتاض واغببيب السايح أمنوذجُت،دراسات جزائرية ،ـبترب :ؿبمد ربريشي-2

 83،ص2007اػبطاب األديب ُب اعبزائر ،جامعة وىران ،
 33،ص2009تواترات اإلبداع الشعري،ديوان اؼبطبوعات اعبامعية،:حبيب مونسي-3
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ذلك ألنو أسلوب يقوم على صنع الصورة اليت سبكن الراوي من تغطية مساحات كبَتة من 1.أمامنا على اػبشبة

 .اؼبسرحيةاغبياة وذبارب ىائلة أكرب بكثَت فبا ديكن إدخالو ُب الفصول 

: العناصر،وىي كتايل ىذه واؼبشهد السردي يقوم على عناصر مكونة لو،ولقد حددىا الدكتور مونسي

تعترب الشخصيات عنصر أساسي من مكونات اؼبشهد السردي،فالشخصيات  تنمو منوا : الشخصيات-أ

فهي شخصية .بطيئا ُب بداية الرواية ،لكنها ال تلبث أن تتقدم ،وتكشف عن جوانبها الثرية كلما تطورت اغبكاية 

يربز وعيها الفردي .يقدمها حافلة بالعواطف اؼبعقدة والتغَتات اؼبفاجئة اليت الكاتب ُب أسلوب فٍت مقنع

 مثل ىذه ن، أوالذي يستشف سريعا من التعريف.واإلنسان   موقفها من القضايا اغبياةزواالجتماعي، ويرب

وكأن ىذا النمط من .الشخصيات ُب حاجة إىل فسحة واسعة من السرد،سبكنها من ربقيق التطور واالكتمال

فالزمن وتوايل األحداث،وتفاعلها مع الذات يكمل .الشخصيات،ال يصلح إال للرواية ذات اغبجم اؼبعترب 

. 2للشخصية قدرىا من االستفادة والتعلم والوعي

وتتحرك الشخصيات وترتفع إىل مستوى الفعل ،حبيث تتناوب الشخصيات احملايثة أدوار الفعل ُب 

 الشخصيات ونزوؽبا راجع ليد اؼببادرة والبطولة ،وحركية الشخصيات جيعل ؽبا  أن ارتفاعهبا،حبيثاؼبنوط األحداث 

حضور خاص،ال يستقيم مع أدوار اليت تنعت بالثانوية ، فالشخصيات تتبادل فيها درجات اغبضور واؽبيمنة 

 3. حيددىا اؼبصَتردبقادي.،وتتقاسم فيو الفعل 

تعترب اللغة عنصر أساسي فهي تنسحب وراء الظالل لتمكننا من اؼبعاينة الشاخصة :اللغة-ب

وكأن الزمان يطوى على ىيئتو األوىل لنعايش فيو الشخصيات الرئيسية وىي تتحرك على بساط الواقع .لألحداث

                                                           
 107،ص1982نظرية اؼبنهج الشكلي ترصبة ،مؤسسة األحباث ،بَتوت،:إبراىيم اػبطيب -1
واللسانية،مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع  اؼبشهد السردي ُب القرآن الكرًن،ـبرب الدراسات األدبية النقدية:حبيب مونسي-2

 16،ص
 2010ؾبلة قراءات،العدد :أنظر حبيب مونسي -3
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 ى  واللغة بضجيجها قد تشوش القصد،وربول بربجها دون سبلي الدالالت اػبافتة اليت تسري اؼبشاىد،فاللغة تقو1،

 .يء على كل ش

وكأهنا فبا يقع خارج ... عنو،فالصمت، والفراغ،والبياضاؼبسكتولقد كثرت إشارات النقد اغبديث إىل 

 الصنيع الفٍت إىل تقنيات من فنون أخرى ،ليمتد إىل حدود يقوم اللغة ،ولكنو من صميم العمل اإلبداعي،ف

وقد ،3 يعترب بنية لغوية متميزة ناذبة عن مونتاج تسمح اللغة بتشكيلوالذي،ويدخل ربت اللغة الوصف 2الصمت 

تكون اللغة ُب الرواية ىي أىم ما ينهض عليو بناؤىا الفٍت،فالشخصية تستعمل اللغة أو توصف هبا أو تتصف ىي 

واللغة حسب استجابتها 4.هبا مثلها مثل اؼبكان أو اغبيز والزمان واغبدث،فما كان ليكون وجود ىذه العناصر 

شهد القرآين أحسن مثال، حُت يعود بالذائقة الفطرية إىل منابعها مواػباص،لطبيعة اؼبشهد وداللتو وخطابو 

األوىل،يقدم ؽبا النموذج مشهدي،الذي يعرف اللغة كيف ذبعلو شاخصا حاضرا أمام العُت سباله ُب دقائقو 

ينطلق من ىذا اؼبًتع الذي ال يقدم الفكرة ؾبردة ُب عامل -أول األمر–ومن ٍب كان تأثَت القرآن الكرًن .اػباصة

 5.الفكر،بل يسحبها من التجريد إىل اؼبعاينة اغبسية اليت تتحرك فيها عناصر اؼبشهد حركتها الداللية اػبصبة

اإلطار - ج

فهما يدخالن ُب .ويقصد باإلطار الزمان واؼبكان ،حيث يعتربان أحد اؼبكونات األساسية ُب بناء الرواية 

 ،واؼبشهد مرتبط 6 األخرى للسرد،كالشخصيات واألحداث والرؤية السرديةاغبكايةعالقات متعددة مع اؼبكونات 

                                                           
 203،ص2010الًتدد السردي ُب القرآن الكرًن،ديوان اؼبطبوعات اعبامعية،اعبزائر،:حبيب مونسي-1

96،97شعرية اؼبشهد ُب اإلبداع األديب،ص:أنظر حبيب مونسي- 2 
126ُب نظرية الوصف الروائي ،ص:قبوى الرياح القسنطيٍت- 3 
125ُب نظرية الرواية،ص:عبد اؼبالك مرتاض- 4 
105شعرية اؼبشهد ُب األبداع األديب،:حبيب مونسي- 5 

 26بنية الشكل الروائي،ص:حسن البحراوي-6
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أساسا بفعل ؿبدد حيدث ُب زمان ومكان ؿبددين ،ويستغرق من الوقت الذي ال يكون فيو أي تغيَت ُب اؼبكان 

. 1قع ُب استمرارية الزمنو،أو أي 

فإما أن يكون حقيقيا بكافة تفاصيلو وجيسد ذبربة معاشو :ويكون تقدًن اؼبكان ُب الرواية والقصة بصورتُت

 أن يكون متخيال بالكامل ما دينح حرية أكرب للكاتب ويدفعو ا، وإمما يربط السرد بالواقع طيلة أحداث العمل

عن مزايا كل من اؼبكان اغبقيقي واآلخر اجملازي ُب األعمال السردية،فإن .للتحرر من معطيات واقعية عديدة

توظيف اؼبكان ُب السرد واؼبشاىد السردية ،سواء كان ؾبازيا أو حقيقيا،فاؼبهم الذكاء ُب التعامل معو من حيث 

التصوير احملايدة إذ البد  جعلو مؤثرا وفعاال ُب األحداث بطريقة تبعد األمر عن ؾبرد الوصف اعبامد اليت تشبو آلة

وأن تغَت اإلطار اؼبكاين 2.من رصده بعُت القلب ودبنظور الشخصية وحالتها االنفعالية والنفسية ُب اؼبشهد السردي

وحُت نعاين انتقاال ُب اؼبكان نعاين مباشرة انتقاال ُب اؼبكان نعاين مباشرة انتقاال فباثال .يتغَت اغبدث،تبعا لذلك

وكأن تالزما بينهما يفرض على اغبركة اليت تكون للمكان ،أن تكون للحدث ،وىي حقيقة ذبعلنا .ُب اغبدث

ماضيا،وحاضرا،ومستقبال،يصاحبها إطارىا الذي يناسبها،أما خبصوص الزمن فقد يرتد :نعتقد أن التحول ُب الفعل

من اغباضر إىل اؼباضي،كان ذلك مؤشرا على تدخل،أو اعًتاض يقحم ُب الدفق السردي مقطعا جديدا،خيتلف 

عن اؼبقطع السابق من حيث الوظيفة ،فإن اغبركة الزمنية اؼبرتدة إىل اؼباضي ،أو اغبركة اؼبتنقلة إىل االستقبال،سبفصل 

 3.النص عند النقطة معينة من الدفق السردي

الخطاب -د

فاػبطاب األديب ُب جوىره يرمي إىل غايات صبالية ،ومن ٍب نقل شحنة انفعالية تؤثر ُب اؼبتلقي،وتثَته 

وجدانيا من طريق ما علق باػبطاب من قيم تعبَتية تؤثر ُب اؼبتلقي،وتثَته وجدانيا من طريق ما علق باػبطاب من 

                                                           
 78،ص1987 ،3بناء اؼبشهد الروائي،ترصبة فاضل ثامر،ؾبلة الثقافة األجنبية،بغداد،العدد:ليون سَتميليان-1

3/2/2018أنظر ؾبلة الوطن،بعنوان اؼبكان ُب األعمال السردية،- 2 
 172شعرية اؼبشهد  ُب اإلبداع األديب،ديوان اؼبطبوعات اعبامعيةً، ص :أنظر حبيب مونسي-3
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 يكسو اػبطاب أو زينة ،وال ىي وليدة العفوية خارجيفهذه القيم ليست ؾبرد حيلة أو ثوب .قيم تعبَتية جديدة

س اػبطاب وتندس ُب غبمتو  وسداه ؿبملة إياه طاقة ذاتية مؤثرة ومثَتة للحس والشعور مإمنا تال.واالعتباط

 1باعبمال،

 واػبطاب مرتبط 2واػبطاب بالنسبة للمشاىد السردية مرتبط بالداللة اؼبباشرة ؼبا يشيعو اؼبشهد ُب البناء 

 اجملال الستقاللية شخصياتو فاسحابالزمن والرؤية والصيغة والصوت،ففي األسلوب مشهدي يغيب فيو الراوي 

،حيث قبد الراوي ؿبايد ال يتدخل ليفسر األحداث،وإمنا ليصفها وصفا ؿبايدا،كما يراىا أو كما يستنبطها 3عنو

. 4ُب األذىان األبطال

وينقسم اػبطاب ُب الرواية إىل خطاب اؼبنقول مباشر وخطاب مسرود ،فاػبطاب اؼبسرود يتعلق أساسا 

فاػبطاب األديب ُب جوىره يرمي إىل غايات صبالية  حبطاب السارد وعندما يتصل بذات السارد فيسميو باػبطاب

،ومن ٍب نقل شحنة انفعالية تؤثر ُب اؼبتلقي،وتثَته وجدانيا من طريق ما علق باػبطاب من قيم تعبَتية تؤثر ُب 

فهذه القيم ليست ؾبرد حيلة أو ثوب .اؼبتلقي،وتثَته وجدانيا من طريق ما علق باػبطاب من قيم تعبَتية جديدة

 اػبطاب وتندس ُب غبمتو  وسداه تلبسإمنا . يكسو اػبطاب أو زينة ،وال ىي وليدة العفوية واالعتباطخارجي

 5ؿبملة إياه طاقة ذاتية مؤثرة ومثَتة للحس والشعور باعبمال،

                                                           
ً،ص 1998.النقد العريب اغبديث ومدارس النقد الغربية،كلية اآلداب سوسة،دار ؿبمد علي احملامي:ؿبمد ناصر العجمي-1

158 .
. 9اؼبشهد السردي ُب القرآن الكرًن،ص:حبيب مونسي-2
. 21.بنية اػبطاب الروائي،ص:إؽبام علول-3
. 47ص.1991،آب1غبميداين ،مركز الثقاُب العريب للطباعة والنشر والتوزيع ،ط أنظر بنية النص السردي،غبميد-4
ً،ص 1998.النقد العريب اغبديث ومدارس النقد الغربية،كلية اآلداب سوسة،دار ؿبمد علي احملامي:ؿبمد ناصر العجمي-5

158 .
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 واػبطاب مرتبط 1واػبطاب بالنسبة للمشاىد السردية مرتبط بالداللة اؼبباشرة ؼبا يشيعو اؼبشهد ُب البناء 

 اجملال الستقاللية شخصياتو فساحامشهدي يغيب فيو الراوي ب بالزمن والرؤية والصيغة والصوت،ففي األسلو

،حيث قبد الراوي ؿبايد ال يتدخل ليفسر األحداث،وإمنا ليصفها وصفا ؿبايدا،كما يراىا أو كما يستنبطها 2عنو

. 3ُب األذىان األبطال

وينقسم اػبطاب ُب الرواية إىل خطاب اؼبنقول مباشر وخطاب مسرود ،فاػبطاب اؼبسرود يتعلق أساسا 

أخربت أمي "اؼبسرود الذاٌب،ويبُت ذالك دبثال فيقول حبطاب السارد وعندما يتصل بذات السارد فيسميو باػبطاب

أما اػبطاب اؼبنقول اؼبباشر فيقوم .خطاب يقولو السارد وينقل فيو كالم الشخصية وحيللو ىو4"عن الزواج من ألربتن

السارد بًتك الكلمة للشخصية ،حيث يفسح السارد اجملال الشخصية للربوز بكل خصائصو األسلوبية والداللية 

. 5فيتخذ طابعا مسموحا يتسم باؼبباشرة ُب الظهور

األفعال - ذ

أغبدثي الفعلي، وأن عالقة اؼبشهد ،واألفعالترتبط األفعال حسب طاقتها وقدرهتا على تغيَت األحداث 

وىو ما جيعل اؼبقام السردي أو الصيغة مرتبطة بقضايا بعيدة . اؼبعرب عنو ربدده سرعة النص السرديبواػبطا

عنها،فإن حشد الشخصيات الروائية ،حيضر ُب نسيج احملكي كشخصيات فاعلة أو كمشاركة ُب الفعل ،تقوم 

لكنها أيضا ،تقوم بتغيَت ؾبرى األحداث،من خالل التقاطعات والنقالت .بالفعل أو تتعرض لو أو تشهد عليو

وتبدو الشخصيات الروائية ُب عمل السردي ،تقوم بسرد األحداث وتقول باألفعال السردية أو تتعرض .اغبكائية 

اؼبمكنة،فهي ليست شخصيات ؽبا أبعاد ووليداهتا ؽبا أو تشهد عليها ،مسامهة ُب تدفق األحداث ،بكل تقاطعاهتا 
                                                           

. 9اؼبشهد السردي ُب القرآن الكرًن،ص:حبيب مونسي-1
. 21.بنية اػبطاب الروائي،ص:إؽبام علول-2
. 47ص.1991،آب1غبميدغبميداين ،مركز الثقاُب العريب للطباعة والنشر والتوزيع ،ط:أنظر بنية النص السردي-3

 4 .8/9تر بن عيسى بو ضبامة ،ؾبلة أفاق،ع"حدود السرد األديب:جَتارجنيت - 
http: /www.matrmatar.net/theads/5936/ -مستويات السرد عند جَتار جنيت،:عمران عيالن 5 
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 واألخالق والتطلعات الطبقية،بل إهنا تساىم ُب خلق تنويعات احملكي وتقبلو واالجتماعيةالنفسية واألخالقية 

وانتقاالتو،وزبصب غبظات الرواية دبظاىر التنويع واالنتقال،كما أهنا وىي تسرد أحداث الرواية،سبنحها نوعا من 

 باؼبواد الالحقة اليت توصل إىل الوحدة ويغذيهاحكائية صغرى ،ة النظام الداخلي الذي يبٍت التفاصيل،كوحد

 1.البنائية الكربى لعامل الرواية

واألشياء  العواطف-ر

،وترتبط أيضا ُب الكثَت من الروايات 2ترتبط العواطف بالشخصيات وحسب تقاطعها مع األفعال واألشياء

بالتاريخ ،ُب الرواية ال ديكن ذبريدىا من العواطف والرؤى واالنفعاالت اليت تتحول ُب تقنيات القص إل إشارات 

واألفعال  وعالمات ورموز،فإن اؼبشهد السردي يعتمد على العواطف واؼبشاعر واألحاسيس كما تعتمد األشياء

 وظروفها

اػباصة إهنا اغبيز الذي تًتاكب فيو العناصر من مسافاهتا وأحجامها اػباصة،ومن ًب تقوم بفعل الًتاسل فيم 

بينها،تراسال خيدم التأثر والتأثَت معا وكأن اؼبشهد الذي نراه ُب اللوحة ثابتا قارا قد غدا مشهدا متحركا يعج باغبياة 

، إن اغبركة فيو تتبع من التعاليق البادي واػبفي بينهما فالشخصية اليت تتحرك ُب اغبيز اؼبنوط هبا. بكل دقائقها

 ُب اػبلفية اليت تقف عليها كافة اؼبعطيات اليت ربدد عواطفها بل سبدىا اػبلفية بالثقاُب الذي حيدد قيمتها ُب دتج

، إن فاعلية اؼبشهد تتحرك خطوة أخرى حُت تستبدل اؼبشاىدة بالقراءة.اجملال السردي واغبياٌب سواء بسواء 

 3. ال يقرأ تواليا خطيا تفرضو الكتابة بل يشاىد حراك اغبياة تتوزع على اؼبشاىد ؽبا بدايتها وهنايتهائفالقار

 خصائص المشهد السردي-3

                                                           

12اػبطاب الروائي العريب اعبديد،وكالة الصحافة العربية،ص:ؿبمد عز الدين التازي- 1 
9اؼبشهد السردي ُب القرآن الكرًن ،ص: جبيب مونسي- 2 
-08-04صحيفةجزايرس،القصص القرآين النموذج األوَب ُب اؼبشهد السردي،د حبيب مونسي ،النشر برياح زىرة،:أنظر-3

2011 
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حيتل اؼبشهد مكانة كبَتة ُب الرواية اعبزائرية،مهما كان اؼبشهد،إما سرد مشهدي ،أو مشهد درامي أو 

تصويري ،فكلها مهمة ُب البناء الروائي ، 

: ومن خصائص اؼبشهد اعبزائري ىناك

 بساطة الحدث- أ

إن كثَت من الروائيُت اعبزائريُت قد ارتبطت نصوصهم ُب حدث الثورة ،وتعترب مرجعية إيديولوجية وفنية 

 1ينطلق منها أغلب الروائيُت اعبزائريُت

وىو ما جعل النص يرتبط بالواقع .وقد ساعد الواقعية من طرف الروائي اعبزائري ُب مقاربة الوقائع التارخيية

فال .وأن اغبركة األدبية ُب اعبزائر ارتبطت بالتحوالت السياسية منذ نشأهتا خارج نصي،أكثر من اعبمالية  النصية

غرابة أن ترتسم ىذه التحوالت ُب سائر األعمال وأن يتقدم اؼبضمون إىل الواجهة حىت لكان اؼبضمون ُب 

 2.انعكاسو على الصفحات العمل األديب 

ففي رواية الالز مثال للطاىر وطار جاءت كإقباز فٍت جريء وضخم،يطرح بكل واقعية ،وموضوعية،قضية 

 ،وجاء التصوير الالز للثورة 3الثورة الوطنية ألمن وجهة التحالفات اؼبنطقية لقوى الثورة اليت فرضتها تلك اؼبرحلة

اعبزائرية وأزماهتا ومشكالهتا  اعبزائرية من الداخل ينم على معايشة الروائي اليومية ووعيو السياسي ألحداث الثورة

،فمن خالل الفعل الثوري للذوات تتجلى الثورة بكل مشاىدىا وصورىا ونبض أحداثها ةالتنظيميوخالفاهتا 

للمتلقي،فالروائي ومن خالل عاؼبو التخيلي الفٍت حياول أن جيعل اؼبتلقي يالمس أحداث الثورة عن طريق تلك 

                                                           
 48م،ص1،200اؼبتخيل والسلطة ُب عالقة الرواية اعبزائرية بالسلطة السياسية ،منشورات االختالف ط:عالل سنقوقة-1

27توظيف الًتاث ُب الرواية اعبزائرية ،ص:ـبلوف عامر- 2 
 90اذباىات الرواية العربية ُب اعبزائر،ص:وسيٍت األعرج-3
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اؼبشاىد اليت يقدمها لو واليت تتجلى فيها بطولة األنا الوطٍت بصورة تتجاوز ُب بعض األحيان اغبقيقة إىل 

مشاىد  ه فاغبدث ُب.األسطورة

انتصارات اجملاىدين ُب اؼبعارك تثَت ضباس الفرد اعبزائري،وتعطي صورة مشرقة عن نضالو وصموده ُب وجو 

غالبا ما يرتبط اغبدث الروائي ب الوعي التارخيي ُب الرواية 1.أعتا القوى استعمارية عرفت ُب القرن اؼباضي 

 ةالتارخيياعبزائرية ،حيث يقوم اؼببدع برفع الستار عن الوقائع اؼباضية وإلباسها زيا فنيا خيرجها من دائرة اغبقائق 

إذ تعد األفعال السردية اغبركة احملفزة .اؼبسجلة،وبذلك يصبح اغبدث الروائي شفافا ترى من ثقوبو الوعي التارخيي

لكل التحوالت اليت تساىم ُب صنع األحداث،فهي االنتقال من حالة إىل أخرى ،وكل ربول وإن قل حجمو 

يشكل حدثا،دبعٌت كل ما ديثل حركة أو تغيَت من حالة إىل أخرى،وكل ربول،وإن قل حجمو يشكل حدثا،دبعٌت 

كل ما ديثل من حركة أو تغيَت من حالة إىل حالة أخرى،ونظرا لكون البنية السردية تعٌت بثالثية 

،فهذا جيعل األحداث تتداخل بشكل أو بآخر مع غَتىا،وترتبط ارتباطا وثيقا بتنامي (الشخصيات،الزمان،اؼبكان)

األحداث حيث جيري تصور القارئ بناء على نوع خاص من ألحداث،اليت تصدم أفق انتظاره،إذ حيدث تنافر بُت 

 2.ما يتوقع القارئ حدوثو،وما حدث فعال،وىنا تنجح األحداث فعال

رشاقة الحوار - ب

إن اغبوار عنصر مهم يساىم ُب ذبسيد أحداث الرواية دبا يضفيو من حيوية وحركة على اؼبشهد 

السردي،أنو يعطي للشخصيات حضورا فبيزا وفعاال من خالل عالقة التحاور بُت شخصيتُت أو أكثر توىم بواقعية 

األحداث كما زبيلها اؼببدع وتصورىا،ويسمح اغبوار اؼببدع بتمرير اػبطاب الذي يريد لينطلق الشخصيات دبا 

                                                           
 321الثالث،ص  ؾبلة العمدة ُب اللسانيات وربليل اػبطاب،العدد:أنظر-1
 72،ص200،دار اغبكمة،د ط،-عريب،اقبليزي،فرنسي،-للنصوص رشيد بن مالك،قاموس التحليل السميائي:أنظر-2
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يسمح لو بكسر رتابة السرد أو لينقل اغبدث إىل مستوى أخر يكشف فيو عن تفاعل عناصر البنية السردية فبما 

 1.بينها

 كنا نعتقد أن الرواية هبذا استعمال البد نالفصحى، وإُب الرواية اعبزائرية ىناك استخدام للحوار بالعامية و

والسوقية اليت تسقط عن النص الروائي ظبة   تقع ُب إسفاف اللغة العامية، فالأن تراعي اؼبستويات اؼبتباينة للمتلقُت

وقبد حضور اغبوار ُب روايات أحالم مستغامني وغَتىا من 2.اإلبداع اعباد،فاغبوار بالعامية يعطي خصوصية للواقع 

الروايات اعبزائرية ،فنجد حضورا للحوارات بالعامية ترمي إىل التنويع اللغوي وإضفاء صبالية تكسب اػبطاب بعدا 

 االحتفال بالعامية اعبزائرية ،وىذا ما نلمسو من حوار خالد وحياة بعد ظباعها ألغنية  خصوصية واقعيا ،دينحها

فاغبوار 3.<<نتفكرك ُب منامي إنيت والولدين اهلل...باسم اهلل نبدى كالمي    قسنطينة ىي غرامي>>جزائرية شعبية

خاصية أساسية ُب اؼبشهد مهما كان نوعو،فاغبوار يعترب مكونا أساسيا ُب البنية الزمنية للنص،فقد أسهم ُب تعطيل 

السرد واغبد من وتَتتو السريعة ُب الرواية ،وتظهر صبالياتو حينما تتحول الشخصيات ،من مستواىا الظاىري الذي 

تأسنت "تصوره اللغة برسم مالؿبها وأوصافها إىل كائنات بشريو،ربب وتكره،تفرح وربزن،ترفض وتقبل،فباغبوار 

 4 .<<الشخصيات فاكتسبت جالال إنسانيا رائعا

لعبد اغبميد بن ىدوقة أن اغبوار ساىم ُب تقدًن الثنائية ضدية ،حيث تتحول " غدا يوم جديد"ففي رواية 

أضبد اغباج متشبع بالقضية اعبزائرية ،حيث "الشخصية من حالة اؼبعرفة إىل اعبهل دبحض إرادهتا،فالشخصية 

 على فباطلة ُب اإلجابة ليصبح الزمن أشد بطئا يشعر القارئ وىو ينتظر الكلمات األوىل اليت سينطق اعتمد

،وما أن يستمع إليها حىت جيد نفسو أمام صيغ أسلوبية ربمل بُت طياهتا أكثر من معٌت،سبكن "أضبد اغباج"
                                                           

ُب الرواية والقصة واؼبسرح قراءة ُب مكونات الفنية واعبمالية السردية،عاصمة الثقافة :ؿبمد ربريشي-1
 159،ص2007العربية،اعبزائر،

ؿبمد ربريشي ،العامية ُب اػبطاب السردي اعبزائري عبد اؼبلك مرتاض واغببيب السايح أمنوذجُت،دراسات جزائرية،ـبترب :أنظر-2
 83،ص2007اػبطاب األديب ُب اعبزائر،جامعة وىران،

 213عابر سرير،ص: أحالم مستغامني-3
 59ُب السرد،ص: عبد الوىاب الرقيق-4
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ويفيد النظر إىل األسلوب اللغوي الذي تتحدث بيو الشخصية ُب >>صاحبها من تغيَت أقوالو كلما اضطر لذلك 

 1 .<<تكوين صورة عن الشخص اؼبتكلم ُب اؼبشهد ومعرفة الزاوية اغبوارية اليت يتحدث منها

 الشخصياتحركية -ج

الشخصية مفهوم سردي يتعلق أساسا بالرواية والقصة واؼبسرح ،وتوسع مفهوم الشخصية من اعتبارىا ؽبا 

 ،فالشخصيات 2 بغض النظر عمن يؤديوأغبكيمقابل ُب العامل الواقع اإلنساين،إىل كوهنا دبثابة دور ما يؤدي ُب 

ُب اؼبشاىد السردية تقوم على اغببكة ،وتسعى الشخصيات إىل الكفاح ضد الطبيعة ،أو ضد كائنات بشرية 

 وأن حركية الشخصيات ُب 3أخرى،أو تعيش أزمة داخلية،وتنعكس طبيعة ىذه الشخصيات من خالل األحداث

العمل السردي تنتقل من حيز إىل أخر من خالل فعل اغبركة ،فحركية الشخصيات مرتبطة باؼبكان فال ديكن 

. 4دخول لشخصية دون مرور الشخصية األوىل لتظهر الشخصيات مرتبة تباعا حسب ظهور األمكنة 

ففي الرواية اعبزائرية تقوم العديد منها ُب توظيف الشخصية التارخيية ُب اغبدث الروائي ،فالروائي حُت 

حيث ال تقف الصعوبات "يتخيل ويربط األحداث يقدم لنا الشخصية اليت يريد توظيفها ُب الرواية بصورة جيدة 

عند اؼبرجعية التارخيية فحسب،بل يتعدى ذلك إىل مرجعيات التخيلية عندما تتورط الشخصيات التارخيية ُب اغبوار 

 .  5أو موقف مع الشخصيات متخيلة

ومثال على ذالك ىناك أحالم مستغامني حيث عمدت ُب اؼبشاىد إىل خلق شخصية ،وقامت حبمل ىذه 

 الثقاُب والتارخيي ،وأن بالزخم"خالد:الشخصية كل اؼبوروث التارخيي ،من خالل شحن ىذه الشخصية البطلة 

الشخصية مصر إمتاع وتشويق يستمدىا الكاتب من اغبياة احمليطة بيو فتكون  متماسكة منفردة متكاملة منسجمة 
                                                           

  166بنية الشكل الروائي،ص:حسن حبراوي-1
 159،ص10/2016ؾبلة إشكاالت ُب اللغة واألدب ،العدد-2
 327القصة القصَتة ،ص:إنريكي أندرسون أمربت-3
 146،ص1،2011العجائيب ُب الرواية العربية،اؼبركز الثقاُب العريب والنادي األديب بالرياض،ط،:نورة بنت إبراىيم العنزي-4
 224،ص2006نضال الشمايل،الرواية والتاريخ،عامل الكتب اغبديث،األردن،:ينظر-5
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 وفعلو ُب الرواية اظبوويبقى خالد من خالل 1،وفبتلئة حرارة ومقنعة فنيا تًتك ُب نفسنا أثر ألهنا أكمل من الواقع 

ىذه اليت حاول من خالؽبا ترسيخها ُب  (اليت كانت درعو الواقي)فهو حارب وعارض اعبميع من خالل مشاركتو 

. األذىان،خلوده وخلود كثَتين مثلو من الشهداء واجملاىدين الوطن الشرفاء

 الزمني االنضباط -   د

قبد ىذه اػباصية ُب اؼبشهد السردي اغبواري ،والذي يعترب موضع تركيز درامي ،متحرر من العوائق الوصفية 

أما االنضباط الزمٍت،أن الزمن الذي يستغرقو أقوال الشخصيات،ُب اغبوار،ال .واػبطابية والتداخالت اػبارجية

خيتلف عن الزمن الذي يستغرقو اؼبتلقي ُب استهالك اؼبشهد،فهو يشكل تلك اللحظة اؼبتكافئة اؼبضبوطة اليت 

فإن توافق زمن القصة وزمن اػبطاب ُب اؼبشاىد اغبوارية  يعطي للمشهد تطورا 2يلتقي فيها اؼبكان بالزمان ،

لألحداث والدفع هبا إىل األمام ،ويسمى ذالك بالبؤرة الزمنية تتولد منها خيوط اؼبعرفة واألخبار ،اليت تنقل للقارئ 

فإن الليل ،والصباح واؼبساء .يتدخل فيها الراوي بالتعليق والشرح  اؼبشاىد اليت التلك فيها ،خاصة بإشراكووتومهو 

وغَت ذلك ،ىذه مسميات متحركة تنمو كبو هنايتها لذلك يسعى القص إىل تشخيص حيثيات الزمن لتكون 

 الذي يعقد بُت زمن اغبكاية وزمن السرد ُب اؼبشهد ،يشكل عالقة نامية االفًتاضي ،إن التوافق العرُب مرتكزات

 3.(غبظة اػبتام)والزمن الذي ينمو إليو  (زمن الفاعل)ومتصاعدة بُت الزمن الذي ينمو منو والزمن الذي ينمو فيو 

فمثال رواية عابر سرير نالحظ أن نسق الرواية متالحقا ُب الزمن منسجما مع تالحق األحداث ،وأن الزمن 

 معدودا بالساعات ألنو ديثل مرحلة حسُت ما قبل ؾبيئو إىل فرنسا وانتهاء اتارخيياػبارجي يظهر ُب الرواية زمنا 

بعودتو إىل الوطن وبُت ىذا وذاك حدثت األحداث وحدثها الزمن ،ففي الرواية نرى أن الزمن الرواية ورد متنوعا  

                                                           
 10ص.(دراسة ُب القصة القصَتة اعبزائرية)الفاعل ُب اؼبنظور السميائي:أضبد طالب -1
 20،ص1992،سلسلة دراسات النقدية ،الكويت،دار سعاد الصباح ،1أساليب السرد ُب الرواية العربية ،ط:صالح فضل -2
 147،ص(دراسة فنية)صورة اؼبؤمن ُب التعبَت القرآين :الدكتورة نوافل يونس اغبمداين-3
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 ،وـبتاال ألن زمنيتو عصفت بالطابع اؼبعياري اػبطي لزمنية اختالفها،ألنو وظف أغلب البنيات الزمنية على 

اللحظة اآلنية الستلهام  الزمن ففي كل مرة كانت تستلهم مشاىد من اؼباضي لتفعيل اللحظة اآلنية ،وتلجأ

  .1اؼبستقبل

 اقبد اػبصائص اؼبشهد ؾبتمعة ُب الرواية ، حيث عبأ إىل تشكيل اؼبكان واقعي" ريح اعبنوب"أما ُب رواية 

باعتباره العنصر الذي ينهض عليو النص الروائي حيث قبد استعمال للحوار  الرشيق ُب اؼبقاطع السردية ويتنوع 

اغبوار ُب الرواية من حوار داخلي وخارجي ،ويكون ىذا اغبوار إما باللغة الفصحى أو بلغة وسطى أو لغة عامية ، 

وال تكاد الرواية زبلو من اغبوار اؼبشهدي بأية صورة من الصور من حيث استخدام اغبوار ُب التصعيد اغبدث ، 

واغبوار ُب الرواية يعرب عن قدرتو على ؿباكاة لغة الناس ُب اغبياة اليومية من حيث مطابقة كالم اؼبتحدث مع 

 .مستواه الثقاُب واالجتماعي 

أما حركية الشخصيات ُب الرواية فهي متعلقة أساسا باغبدث ،ووجد عالقة كذلك بُت الشخصية واؼبكان 

،إذ أن أبعاد اؼبكان تتحكم ُب حركات الشخصيات وأفعاؽبا  وأن ىندسة اؼبكان تساىم  أحيانا ُب التقريب 

 .2العالقات بُت األبطال أو خلق التباعد بينهما

  

                                                           
 2018مارس 11ؾبلة أصوات الشمال،تقنيات الزمن السردي ُب رواية عابر سرير ،ل حاكمي ػبضر: أنظر-1

  72ضبيد غبميداين ،بنية النص السردي ،- 2
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ومع األخذ ُب اغبسبان أن حركية الشخصيات زبضع للحدث ، نصل إىل وجود اؼبكان ُب الرواية ال يسبق وجود 

 وىنا –القصة فيها،واؼبكان  خيضع لتنظيم األحداث كما ديكن للعمل الفٍت بكاملو أن يعترب اؼبكان ىو اؽبدف 

  البد من اإلشارة إىل أن واقعية لغوية ال تعٍت واقعية عامل الطبيعة 
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 الفصل لثالث

 خصائص التصوير اؼبشهدي ُب رواية ريح اعبنوب -1

التحليل األسلويب للمشاىد السردية  -2
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 خصائص التصوير المشهدي في رواية ريح الجنوب-1

إن التصوير ىو األداة اؼبفضلة ُب القرآن الكرًن فهو يعرب بالصورة اغبسية اؼبتخيلة عن اؼبعٌت الذىٍت،واغبالة 

ًب يرتقي بالصورة اليت .النفسية،وعن اغبادث احملسوس،واؼبشهد اؼبنظور،وعن النموذج اإلنساين والطبيعة البشرية

يرظبها فيمنحها اغبياة الشاخصة ،أو اغبركة اؼبتجددة،فإذا اؼبعٌت الذىٍت ىيئة أو حركة،وإذا اغبالة النفسية لوحة أو 

فيها اغبياة،وفيها اغبركة ،فإذا .مشهد ،وإذا النموذج اإلنساين شاخص حي،وإذا الطبيعة البشرية ؾبسمة مرئية

فما يكاد يبدأ العرض حىت حييل اؼبستمعُت نظارة،وحىت .التخيلأضاف إليها اغبوار فقد استوت ؽبا كل عناصر 

ينقلهم نقال إىل مسرح اغبوادث األول،الذي وقعت فيو أو ستقع،حيث تتواىل اؼبناظر،وتتجدد اغبركات،وينسى 

فهذه شخوص تروح على اؼبسرح .اؼبستمع أن ىذا كالم يتلى،ومثل يضرب،ويتخيل أنو منظر يعرض،وحادث يقع

وتغدو،وىذه ظبات االنفعال بشىت الوجدانيات اؼبنبعثة من اؼبوقف،اؼبتساوقة مع اغبوادث،وىذه كلمات تتحرك هبا 

 1.إهنا اغبياة ىنا،ولست حكاية اغبياة .األلسنة،فتنم عن األحاسيس اؼبضمرة

 ىو أحد أساليب العرض ،وزبذه الكثَت من األدباء ُب تقدًن أعماؽبم الروائية،لرصد أؼبشهديوالتصوير 

حركية اؼبشهد ُب النص،  

ريح " عبد اغبميد بن ىدوقة ،ُب روايتو:شهدي ىناكم أسلوب التصوير استخدمواومن الروائيُت الذين 

 ،وروح القرية فالحيوأول رواية جزائرية كتبت بالعربية ،وتدور أحداث الرواية ُب منطقة ريفية، واليت تعترب" اعبنوب

 2.باد ُب العنوان

من خالل ". ريح اعبنوب "شهدي اؼبستخدم ُب رواية مسنحاول الوقوف على بعض خصائص التصوير 

. وغَتىا من اػبصائص....الوصف وحركة الشخصيات ،والسرد بالتشكيل 
                                                           

 36التصوير الفٍت ُب القرآن الكرًن،ص : سيد قطب  -1
 7،ص1980ريح اعبنوب،عبد اغبميد بن ىدوقة،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،اعبزائر،: ينظر -2
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عابد بن القاضي،وابنو الصغَت عبد القادر قرب :تبدأ الرواية دبشهد استهاليل تقوم الشخصيات اؼبركزية ومها

 اغبياة ُب ىذه القرية البسيطة ،يقوم صَتورةالدار ،ؼبساعدة راحبا راعي الغنم ،إلخراج الغنم ،والراوي يقدم لنا 

 ،ويصبح االحتكاكبنفس العمل البسيط كل يوم،فالراوي يقدم لنا شخصيات تعيش منعزلة عن العامل ،وغياب 

:   ُب دوامة منغلقة ،يشغل مكانا ماعيش اإلنسان ي

ىل أذىب معك اليوم إىل السوق؟ >>- 

 ...إذا أحببت- 

أنأخذ اغبصان أم البغلة؟ - 

 1<<الفالحةالبغلة ألننا سنشًتي بعض األدوات -

 اغبواري الذي دار بُت عابد بن القاضي وابنو االستفهامينفتح اؼبشهد على بنية استفهامية ،من خالل ىذا 

الصغَت، فهو مشهد تصويري حواري ،من خالل ىذا اغبوار السلس بُت األب وابنو ،والذي ينم عن ضبيمية وألفة  

وتقارب بُت األب وابنو ،ُب مسعى من الراوي لتعميق البعد الداليل ؽبذه اعبزيئات اليومية من خالل زجها ُب 

.  تعبَتية ،تفرز جوا من احملبة مشهديوصورة 

من خالل اغبديث الداخلي مع " نفيسة" الوصف واغبوار الداخلي لشخصية استخدامٍب ينتقل السارد إىل 

لك أي ... !حىت الشمس .ىنا حيرم اػبروجشيء كل :نفسها حول القرية الصامتة اليت تعيش فيها ،حيث تقول 

 .2فائدة ُب اػبروج إىل اػبراب ؟

 كئيبة للمكان الذي تعيش فيو مشهديوىذا اغبوار الداخلي ،واألسئلة الداخلية مع النفس ،يعطي صورة 

 للوصف التصويري للمكان أو الفضاء ، استخدامنفيسة ،وىذا الفضاء الضيق الذي تعيش فيو نفيسة ،من خالل 
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ًب ننتقل بعد ذالك إىل مشهد يهيمن فيو اغبوار الذي يتوىل قيادة دفة السرد ودفعو كبو اغبدث،وخلق التوتر 

ُب القص من أجل بعث اغبيوية ُب النص،وىذا اغبوار اؼبتلقط اعباري بُت الشخصية اؼبركزية نفيسة وأمها، حيث 

:  قالت األم وقد ىدأت نفيسة من دموعها

ما يبكيك؟ : ،قويليبكيك مالك يا نفيسة؟ ما >>-

: فأجابت

أزمة دموع ال أكثر شيء ال  -

وأضاقت وىي تسمح عينيها قائلة ُب ابتسام 

.....  أبكي بال سبب!إنٍت ؾبنونة  -

: فردت األم قائلة

قويل ،أمل تعجبك اإلقامة بيننا .بنييتاهلل يسًتك يا -

: فقالت نافية

 1<<ردبا اغبر ىو السبب؟... أحسست بضيق ال أكثر ... ال ال

وأمها بتصوير مدى تقارب " نفيسة"شهدي جيسد اآللفة بُت الشخصية اؼبركزية مففي ىذا اغبوار 

الشخصيتُت ،وىنا اغبوار ُب ىذا اؼبقطع جيسد التقارب بُت األم وبنتها ،وتصوير ىذا اؼبشهد باغبوارية اػبالصة 

،اليت مدى بعيد ،فهو بكونو مشهدي فهو يدخل اؼبتلقي ُب إطار من الشعور النفسي بالشخصية ،ففي ىذا 

 التصوير مشهدي من اغبوار من خالل الكشف عن طبيعة الشخصيات اؼبتحاورة ودورىا ُب فضاء انتفعاؼبشهد ،
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اغبكي من خالل ضمائر اػبطاب والغيبة ،ويساعد اغبوار ُب التصوير مشهدي السردي ،ُب صياغة الصور 

 1.الشخصية اإلنسانية ُب إطار حواري ،كما ىو اغبال ُب حوار نفيسة مع أمها 

فاستطاع السارد أن ينعش القارئ من خالل لقطات الكامَتا اغبوارية سبأل القارئ بالتأويالت ُب اؼبشاىد 

. أالحقةالسردية 

اؼبتعلمة وؼبثقفة والعجوز " نفيسة" وىناك مشهد حواري أخر يسعى إىل كشف مستوى الثقاُب لدى كل من

 :فقالت العجوز.األمية اؼبستسلمة لسطوة األساطَت واػبرافات" رضبة"

  إنٍت لوالىا ؼبا استطعت القيام وال لقعود!أنا أتعجب فبن ال حيب القهوة >>-

 :فنصحت نفيسة قائلة

 "ال تصلح ال للكبَت وال للصغَت.إن اإلكثار  منها مضر يا خالة-

  !بنت اغبسن الشاذيل ال تضر .دعك يا بنييت من ىذا القول:"فردت العجوز

 :مل تفهم نفيسة جيدا ما تعٍت العجوز فسألتها قائلة

 من ىذه بنت اغبسن الشاذيل يا خالة؟- 

أال تعرفُت الشاذلية بنت اغبسن الشاذيل؟ إهنا القهوة يا بنييت،وسيدي حسن الشاذيل ىو ... الشاذلية -

 .الذي اىتدى إليها وعرف الناس هبا،وأول من شرهبا

2<<أن تعارض العجوز وال أن تذكر ؽبا ما قرأتو عن القصة القهوة والبلدان اليت توجد هبا" نفيسة" مل تشأ
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:  ، حيث يقول السارداؼبشهدوُب التصوير التايل يستعمل الوصف ُب التصوير 

كانت العجوز رضبة سبشي اؽبوينا ُب كلل بُت،رجالىا تتحركان ُب بطء وتعثر كأهنا تنتقالن فوق >>

وفعال كان اؼبسلك الذي تسَت فيو ال خيلو من الشوك،وفعال كان اؼبسلك الذي تسَت فيو ال خيلو من .الشوك

. 1<<الشوك،وقالت وقد اقًتبت من الدار وىي ترى نفيسة تنتظرىا بالباب

 على توظيف العدسة الكامراتية توظيفا كبَتا،جيعل من عنصر اؼبشهدوىنا يشتغل الوصف ُب ىذا التصوير 

 اؼبشي اؽبوينا للعجوز ُب تضاريس وعرة وىذه ألعدساٌبمالزما لو من أول اللقطة إىل آخرىا،إذ يعمل الوصف 

ويرتكز اؼبصور عدساتيا كبو الدالالت اجملسدة من خالل . داللة على اؼبعاناة الساكن ُب ىذه اؼبنطقة الريفية 

،من خالل التأويل على صعوبة اغبياة ُب اؼبنطقة إشارٌبصعوبة اؼبسلك وخاصة بنسبة لعجوز،وؽبذه اللقطة بعد 

الريفية وغياب الطرق اؼبعبدة والتهميش والفقر، ويضع اؼبصور ُب ىذا اؼبشهد التصويري شخصية مسنة ،ذبهد ُب 

واغبركة ىو 2 يتجو ىذا الوصف لرصد مشهدا حياتيا من خالل التصوير باغبركة ،وهبذا. الوصول إىل دار نفيسة 

كل ما تنبض بيو اغبياة الظاىرة للعيان ،وتسمى ىذه اغبركة بالتخيل اغبسي وىذا ما نراه ُب اؼبشهد  العجوز من 

 .خالل الوقوف فعل اغبركة اؼبتخيل ،واغبركة تقوم  على مشي العجوز 

وىناك وصف مشهدي أخر،ويقوم على وصف الشخصية وتقدديها وىذا ما قبده عندما يصف السارد 

والحظت .كانت تتحدث العجوز وعضالت وجهها تنقبض وتنطلق فبا زاده حيوية وسحرا: العجوز ،حيث يقول 

العجوز ألول مرة أهنا أمام اؼبرأة ال تعرف مثيال ؽبا ُب ىذه القرية ،امرأة قد تكون عاشت ذبارب عديدة ولو أهنا 

. رباول الظهور ُب أغلب األحيان دبظهر الفتاة الربيئة كما الحظت حسنها البادي ُب كل جزء من مالمح وجهها
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تعرب عن حزن ال تصوره >> نفيسة،"فها ىي ترى خطوطا رقيقة متوازية ترتسم فجأة على جبُت

  ىنا يقوم السارد ىنا ُب ىذا اؼبشهد اغبواري الذي دار بُت نفيسة والعجوز ،من خالل الوقوف 1<<الكلمات

عند مالمح الشخصية اعبسدية والًتكيز على مالمح الوجو لنفيسة ،من خالل استخدام الوصف التصويري ،وُب 

ىذا اؼبقطع من الصورة تشتغل الرؤية التشكيلية للفاعل الوصفي ،ُب رصد حالة البؤس ُب مالمح نفيسة ،وذبسيد 

حيث يعمل الوصف ىنا ُب ىذا اؼبشهد التصويري لشخصية نفيسة إىل . أن ؾبتمع القروي يعيش ُب بؤس وانعزال 

ربريك إيقاع التشكيل ،واؼبعانات النفسية اليت تعاين منها ُب ىذه البلدة البائسة والواقع اؼبأساوي الذي أنعكس 

على بشرة نفيسة وخاصة اػبطوط اليت تظهر على جبُت نفيسة ،فهده اػبطوط ربمل دالالت عن الوضعية السلبية 

واللغة  الوصفية اؼبستعملة ُب التصوير ترسم لنا مالمح الشخصيات وأوصافها . اليت تعاين منها ىذه الشخصية 

 .ومن خالل اللغة الوصفية نعرف معامل اػبارجية والداخلية ويرتبط كل ىذا بالفضاء الروائي  ارتباطا عضويا وثيقا 

وىناك أيضا تصوير يقوم على اللغة الوصفية ُب الرواية ،من خالل تقدًن اؼبكان أو ما يسمى بالفضاء 

فكثَت .من بُت دور القرية اليت أصبحت سبتلئ نشاطا واحتفاال ُب ذالك اليوم دار عابد بن القاضي: حيث يقول 

فهي اليت ستستقبل ضيوف القرية بعد إسبام .فبن ؽبم صلة هبا من أقارب وفالحُت أصبحوا غادين رائحُت حوؽبا

 ففي ىذا اؼبقطع يصور حال القرية أو ما يقصد باؼبكان من خالل وصف اؼبكان  ومعاؼبو 2.تدشُت اؼبقربة 

 اللغة العامية لتقريب الصورة وذبسيدىا ألهنا تتماثل وتتالءم مع ما حيدث ُب واستخدام والتقاليد اؼبنطقة ،توالعادا

 السارد بالوصف ُب ىذا اؼبقطع لتصوير اؼبكان وما حيدث فيو ،أن اعتماد التصوير الفٍت استعانالقرية  فقد 

 . 3للوصف اعبميل للمكان،ألن بيت اإلنسان امتداد لو ،فإذا وصفت اؼبكان ،أو البيت فقد وصفت األنسان
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ٍب نقف عند مشهد أخر يتم تصويره من طرف السارد من خالل شخصية مالك،الذي بدوره يتذكر مشهد 

وعادت إىل خيالو الصورة اؼبؤؼبة اليت تركها ُب ذاكرتو انفجار القطار،عادت بعنف : شهده ُب اؼباضي حيث يقول

وتذكر صبلة زليحة ذات يوم .حىت خيل إليو أنو يراىا بكل أجزائها الفظيعة مرتسمة على لوحة القرب أمامو 

كانت ُب تلك اللحظات كل ،1<<ترى أي مصَت ينتظرنا؟.الناس يتزوجون ُب السلم وكبن تزوجنا ُب اغبرب >>

مشاعر مالك وأحاسيسو تبكي أؼبا وحزنا وىو أمام القرب ولكن عينيو كانتا باىتتُت منطفئتُت كأهنما قطعتان من 

 اليت اؼبأساة ُب باالستغراقُب ىذا اؼبشهد التصويري الذي يتميز .. <<الزجاج أسود ال يشع منهما إال الظالم

ذالك جليا ُب أفعال اؼباضي ،ويدخل ىذا اؼبشهد  تعرضت لو زوجتو زليخة وذالك بالعودة إىل اؼباضي ،ويظهر

والعواطف الناذبة من تذكر اؼباضي وربطو .شهدي الداخلي اؼبرتكز على نفسية الشخصية  مضمن التصوير

وأعتمد على ." زليخة " وموتانفجارباغباضر ،ولقد حاول السارد إرجاع ماضي مالك اؼبأساوي الذي نتج عن 

الوصف ىنا أيضا لرصد اغبادثة ُب فضاء تشاؤمي ىو القرب لتجسيد الداللة ،وأن الناس ال تتحكم دبصائرىم ُب 

.   ىذا الزمن االستعماري 

ويلعب الروائي حاسة مولعة باللون،لذا قبده يسعى إىل توظيف شكليا مشحون بالدالالت والرؤى ،ومن 

 ولكن عينيو >>:لأبرز األلوان اؼبستخدمة ُب التصوير عند القاص ىو اللون األسود ُب ىذا اؼبشهد عندما يقو

 وىنا قبد مداول اللون 2<<كانتا باىتتُت منطفئتُت كأهنما قطعتان من الزجاج أسود ال يشع منهما إال الظالم

األسود ُب تصوير عينو كأهنما قطعتان من الزجاج األسود فبا شاىد من مشهد مروع ،والروائي هبذا الوصف 

 تعبَتية انفعالية،ونستشهد بذلك برأي جان كوىُت الذي يرى أن كلمة اللون ىنا قد ال ربيل مقصديويهدف إىل 

 >> :عليو إال غبظة األوىل،وُب اللحظة الثانية يصبح اللون نفسو داال ؼبدلول ثان لو طبيعة انفعالية،ففي ىذا التعبَت
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دليل على استجابة عاطفية ال  عينيو كانتا باىتتُت منطفئتُت كأهنما قطعتان من الزجاج أسود يشع منهما إال الظالم

. 1<<ديكن أن تستثار بطريقة أخرى

 لكن راحبا الذي حرمتو >>:حيث يقول السارد... ٍب ننتقل إىل مشهد مصور آخر يظهر فيو الوصف جليا

إذا ضحك ارتسمت على .اغبياة فبا ينمي عقلو منحتو صباال مل تستطع رثاثة أثوابو وال خشونة معاشو إخفاءه

خديو حفرتان صغَتتان وارتسمت على نظراتو أشعة تظهر وراءىا عيناه السوداوات كأصبل ما تكون عليو 

 . 2<<العيون

شهدية ُب وصف راحبا ،ويقوم ىذا اؼبشهد على اؼبنظور بصري جيعل مىذا اؼبشهد يقوم على الوصف صورة 

 فارق جوىري ىو أن الرؤية مراعاةمن ىذا اؼبقطع السردي شاشة مرئية يتحول معو اؼبتلقي إىل قارئ مشاىد مع 

. ىنا سبر عرب بوابة أ ـبترب اػبيال الذي يعمل على تركيب الصور واللقطات

 يقول حيث...للشخصيةٍب يأٌب بعد ىذا مشهد أخر وىو مشهد من نوع جنسي يقوم على رصد اغبركات 

 فأحس كأن شيئا عنيفا ىز كل !رأى رابح السرير الذي تنام فوقو نفيسة فاقًتب منها فإذا ىي عارية :فيها 

. 3!ألول مرة ُب حياتو يرى فتاة عارية .وأحس أن كل خاليا جهازه العصيب بدأت تشتغل .كيانو

 الناتج عن اإلدىاش عالية  وعلى كبو يتحقق معها حالة من تكثيفيةيشتغل ىذا اؼبشهد على بطاقة 

. أحداث الرواية ،واغبالة النفسية لرابح فبا يراه أمامو من فتاة عارية 

 بصفتها تعجبية جاءت لًتبط لقطات اؼبشهد من خالل تصوير اؼبشهد <<فإذا ىي عارية>>والعبارة 

على القابلية اؼبزدوجة على صنع الصورة إلشارة اؼبتلقي البصري،وإنتاج الداللة إلنارة "اعبنسي ،واالرتكاز عل 

. 1" اؼبتلقي
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: ويلي ىذا التصوير اؼبشهدي حوار دار بُت نفيسة ورابح حيث قال ؽبا بلطف

 <<... ال زباُب!ال زباُب أنا رابح >>

وكانت من شدة البغتة أحست .جذبت بأقصى ما استطاعت من سرعة غطاءىا بيد ودفعتو عنها بأخرى 

. كأن صاعقة نزلت عليها

: وقالت ُب اختناق- 

اخرج يا ؾبرم >> 

: فرد عليو مذىوال

... ال زباُب..أنا رابح،الراعي-

 .2<<  اخرج وإال صرخت!اخرج يا ؾبرم -

وىناك مشهد أخر يصور فيو رابح راعي الغنم من خالل رصد حركتو وكشف مالمح الشخصية  حيث 

 زاوية فمو اليمٌت أحد من اليسرى حيث يضع الناي أصابع يديو طويلة وغليظة ولكن عندما تلمس >>:يقول

الناي كانت ترق وتلُت حىت ذبعل األغبان أرق وأعذب من األنسام العليلة ُب عينيو  بريق حامل يعرب عن ىذا العامل 

ضبرة تكسو .أنف قصَت يعرب عن سذاجة صاحبو، وعن انتفاخ نفسو إىل الغَت.اجملهول الذي احستاه ومل تدركاه

فمالمح الشخصية الريفية ُب الرواية تسعى لتوكيد . 3<<بشرتو تشبو ضبرة الرمان صافية صفاء األشعة اؼبختزنة فيها

ظبات خلقية ُب الشكل واؼبالمح اػبارجية للوجو واعبسد واغبركة ال توجد عند أناس آخرين فهي ؿبصورة عند 

 .الرجال الريفيُت وحدىم
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ًب يقوم الراوي بتصوير مشهد يظهر مدى تعاون أىل الريف ،ويدخل ىذا اؼبشهد ُب رصد حركة 

ُب حُت تظهر اعبماعة كذلك كقوة متعاونة متضامنة فبتنة للجميل،ُب صورة : " حيث يقول.الشخصيات ُب الرواية

وىكذا مل تكد ترتفع الشمس قليال عن اعببال حىت " رضبة"مشعة رظبها سكان الريف وفاء لروح اؼبرحومة العجوز 

 ..!ىب السكان كبو دارىا نساء ورجاال،ومنهم من حيمل دقيقا أو ظبنا أو لبنا ومنهم يقود شاة 

وكان مالك عندئذ جالسا ُب مكان قرب الدار فأدىشو ما يرى من صبوع القادمُت كبو بيت العجوز، وما 

 وأحس بالدموع سبأل عينيو تأثرا من روح الشهامة اليت أبداىا السكان رغم ما حييون فيو من بؤس !حيملونو معهم 

وشعر بأن حزنو على العجوز الذي كاد يبلغ اليأس أخذ خيف شيئا ما،وىو يرى ذلك التعبَت اعبماعي .وخصاصة

 .1"الرائع من طرف السكان كبو امرأة وىبت حياهتا للعمل حىت آخر غبظة

 .تظهر اعبماعة  عنصر التعاون ُب الضراء وىذه من شيم أىل القرية 

أما بالنسبة للمرأة فيسعى الروائي جاىدا لتصوير اؼبرأة الريفية بوصفها حالة إنسانية ؽبا فعلها اؼبشًتك مع 

فتجلب عامال مضيئا وعنصرا متفاعال ُب أجزاء هنمة من اعبوانب االجتماعية .الرجل وقانونو من جهة أخرى

وقبد أيضا يصور فضاء القرية عن طريق . والسلوكية دبا ينفي عنها صفة الوجود اؼبنفصل ويؤكد غبمتها باجملتمع

 تشبو القرى اليت تصورىا عدسات >>:استخدام الوصف بكثرة لتقدًن القرية للمتلقي حيث يصفها الكاتب ويقول

ؼبثلت واديا كثَت " ىليكوبًت"ولو رأيت القرية حينئذ من الطائرة .اؼبصورين بعد النكبات اغبربية أو الكوارث الطبيعية

ُب ىذا مشهد الوصفي للقرية يوحي لنا بالفراغ .2<<التعاريج ،ال يسيل فيو اؼباء ولكن ديتلئ بالغبار واللهب 

 .ويدخل ىذا الوصف ُب وصف مشهد الطبيعة .وانعدام اغبياة 
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وقبد مقطع آخر يسًتسل ُب وصف مشهد الطبيعة وعن فقر البيئة الطبيعية ،واؼبعانات من خالل وصف 

 فمن دار ابن القاضي إىل اعببال اؼبطوقة للقرية،حيث ترعى أغنامها،مساحة ضيقة ؿبدودة >>:حياة الراعي

اآلفاق،يد العمران مل تضع فيها عمودا لكهرباء وال جسرا لعابر،حىت األصوات اليت يعرفها فضاء القرية قليلة 

وىو صوت يشبو الغضب ،لكن ما يوحي بيو ليس الثورة بل اغبزن ....فهناك أوال صوت الريح اعبنوبية .ومعروفة 

والرعد ُب ظباء القرية ....وىناك صوت الرعد وىو صوت يشبو العنف والقوة واعبربوت... ،العزلة،اػبوف اؼبوت

وىناك أصوات ...  عليهايتكثر زياراتو ُب أوقات اغبصاد حيث تقًتب آمال الناس من الوصول إىل ربققها، فيقض

ٍب ... وىناك أصوات بعض الطيور اليت مل يدفعها فقر القرية للجالء عنها وفاء ؼبوظفها ....اغبيوانات الداجنة

  ُب ىذا اؼبقطع الوصفي نالحظ بأن الراوي يسعى لتوظيف العناصر 1.<<...ىناك أصوات الذئاب

اؼبقدمة،كمنطلقات لبناء تصور ذىٍت عن اؼبعاناة والبؤس ،وبساطة اغبياة ُب ؾبال ىذا الوسط الطبيعي الذي توجد 

 .فيو القرية

وىناك أيضا حوار مشهدي ُب العديد من اؼبقاطع اؼبشهدية تقوم لغتو على لغة خوار بالعامية اؼبفصحة 

 .،لتقدًن اؼبشهد بطبيعة الكاملة ،وإن استعمال ىذا النوع اللغة من طرف الشخصيات ولو حضور ُب لغة اغبوار 

 وفجأة صرخ أحد العيب >>:ىذا اغبوار اؼبشهدي بلغة مفصحة من خالل حدييث جالس اؼبقاىي

ٍب " االز"تقتلٍت ىكذا؟ لعبت اؼبرة األوىل ....  كيف!جاوبٍت " االز"أعطيتك لك :" ُب وجو مقابلو" الدومينو"

وللمرة الثالثة ...إذا أردت أن تتعلم اللعب افهم لعيب..... افهمٍت.... أخرجتو ثانية وضربت فوق اؼبنضدة

العب و حدك ....  قتلٍت مع أين ضربت فوق اؼبنضدة بشدة ليفهم!تقتلٍت ،عجيب قتلٍت يا ناس "الالز "ألعب

 ُب ىذا اغبوار اؼبشهدي الذي كان ُب 2.<<ز ىذا اللعب ،إذا مل تفهم صاحبك فال ينبغي أن تلعب...األن 

القهوة يصور لنا حياة التقليدية جملتمع القرية ،وىنا  نصل إىل أن الراوي يسعى ويهدف من خالل العديد من 
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من .اؼبشاىد السردية إىل الكشف عن اغبياة الرجل الريفي واعبماعة الريفية من خالل ثقافتو ومعاملتو  مع اآلخر 

خالل حرص الراوي اإلحاطة بتكوين الشخصية الريفية ومالؿبها الشخصية باعتماد الوصف وقبد ذلك جليا ُب 

 زاوية فمو اليمٌت أحد من اليسرى حيث يضع الناي أصابع يديو >>وصف تفاصيل شخصية رابح حيث يقول

الطويلة وغليظة ولكن عندما تلمس الناي كانت ترق وتلُت حىت ذبعل األغبان أرق وأعذب من األنسام العليلة ُب 

أنف قصَت يعرب عن سذاجة صاحبو،وعن انفتاح .عينيو حامل يعرب عن ىذا العامل اجملهول الذي أحستاه ومل تدركاه

 1.<<ضبرة تكسو بشرتو تشبو ضبرة الرمان صافية صفاء األشعة اؼبختزنة فيها.نفسو إىل الغَت

ىنا يسعي الراوي ُب ىذا اؼبشهد الوصفي إىل تقدًن مالمح الشخصية الريفية ُب الرواية تسعى لتوكيد ظبات 

خلقية ُب الشكل واؼبالمح اػبارجية للوجو واعبسد واغبركة ال توجد عند أناس آخرين فهي ؿبصورة عند الرجال 

 .الريفيُت وحدىم 

ويبدو مظهر الفالح على طبيعتو اغبقيقية عندما ال يريد أن يغَت من مظهره ، وىذه الصفات تتحلى بالقوة 

وىو يفتخر "الطاىر"ٍب ينتقل الراوي إىل وصف شخصية أخرى  حيث يقول الراوي على لسان والد اؼبعلم .والصرب

 كانت أرضنا بورا ،ومل يكن أيب قادرا وحده على إصالحها ،كان يأخذين معو وأنا طفل،وكان >>:بتعليم ولده

آه ياريب :عندما ينتصف النهار ويشتد تعبو يقف متأمال ُب الرىب احملاذية  للرقعة اليت ىو آخذ ُب حرثها ٍب يقول

فأحببت األرض  وأحببت ....ىو عدو اعبوع... الفأس :ًب يلتفت إيل ويقول.... !القمح لو وجدت فؤوسا 

وؼبا اشتد ساعدي كسرت البور وأصلحت ارضنا،أرض أيب فلم يبق هبا مكان ال يقبل البذر ،كنت قويا .الرىب

ولكنو عندما يرصد مالمح شخصية ريفية قد 2 <<.....شديدا آكل اػببزة ،وسبر الساعة فإذا يب كأين مل آكل شئا

ترك الفالحة "الطاىر"ابتعدت عن مهنة الفالحة لسبب معُت ،فإنو يعمد إىل ذكر صفات النحول والضعف،فاؼبعلم
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 أما الطاىر ابٍت فضعيف ال يصلح لألرض ولذلك أدخلتو >>: واذبو إىل التعليم يقول الراوي على لسان والده

 1.<<...فأنا ال أحيا أبدا ألعيلو....اؼبدرسة

من مظاىر السلوك اػبارجي ُب الشخصية الرجل الريفي ما يدل على سجايا وخفايا خاصة تكمن ُب 

أن يوصل رسالة ؽبا "نفيسة"الراعي بعد أن طلبت منو " فرابح"نفسو،واستجابة بالفطرية بالغة العفوية والسذاجة،

ظنتٍت غبيا ال أفهم ما . ىي تود شيئا آخر وتتظاىر بإرسال الرسالة>>:على الربيد فكان يقول ُب نفسو

 مل أدر أبدا أهنا صبيلة إىل ىذه !لكنها صبيلة ....اؼبرأة ىي اؼبرأة سواء عاشت باعبزائر أم بالبادية..!تريد 

 . ىذا اؼبقطع يصور ويوضح مدى سذاجة شخصية رابح بتعاملو وفكره 2.<<الدرجة

ويسعى الراوي أيضا من خالل عدة مشاىد ُب الرواية إىل ذبسيد كرم الرجل الريفي مع ضيوف ،حيث قبد  

 وليس الضيوف وحدىم الذين سيتناولون :>>ُب الرواية كرم ابن القاضي مع ضيوفو واجب ال ؿببة ُب الضيافة 

وعابد بن القاضي يدرك أيضا أن اؽبيبة اليت حييطو هبا السكان مناطها اغبقيقي ليس الرجل ولكن .الطعام فيها

 3.<<الطعام
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أما تقدًن شخصية اؼبرأة من خالل التصوير اؼبشهدي ُب الرواية ،من خالل الغوص ُب الشخصية اؼبرأة 

وصبع ؽبا من أوصاف ما جيعلها " رضبة"الريفية ،ومن ىذه الشخصيات اليت اىتم هبا الراوي لتقدديها ىناك شحصية 

شخصية ؿبببة إىل صبيع سكان القرية بال استثناء فبا يؤىلها ألن تكون ؽبا مكانة ىامة بُت اعبميع ،ومن ٍب يكون 

ؽبا تأثَت ُب مسارات أحداث الرواية، ونرى ُب اؼبقطع التاي مدى وفاء العجوز رضبة لزوجها الذي ما زالت تزور 

 وجلست العجوز أمام قرب مغطى باألواين الفخارية ،وقالت ـباطبة زوجها >>.قربه كل يوم صبعة منذ عشرين سنة

جئتك هبذا الكوب الصغَت  .... ىا أنا كما ترى ما زات أدرج:" الذي مضى على وفاتو أكثر من عشرين سنة

لو كان بيدي .ليس عندي ما أتصدق بيو عن روحك إال األواين اليت أصنعها ..... الذي صنعتو ُب األيام اؼباضية 

 ىنا ُب اؼبقطع يريد الراوي تقدًن اؼبرأة اعبزائرية 1.<<...مال لتصدقت كل صبعة بالطعام ولكنك تعرف ما أنا فيو

 .التقليدية ،وإىل مكانتها على الرغم من أمنيتها فهي اليت سبثل األصالة اغبقيقية للشعب اعبزائري عرب العصور
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 شخصية اؼبرأة الريفية تأخذ منحى قدريا ،فبا تتعرض لو من سيطرة وسخرية من قبل الرجل ،فيسعى الروائي 

أبوك أراد " ؽبذه األخَتة"نفيسة"خَتة والدة >>لتصوير وذبسيد ىذه اؽبيمنة،واؼبتمثلة ُب سلطة األب  حيث تقول

اؼبرأة اؼبغلوبة على أمرىا تعتقد أن الرجل ىو اؼبسئول عن ازباذ " خَتة"حيث إن.1"ذلك،لن تعودي إىل اعبزائر 

وكان .2<<طبعا ىي كانت تعتقد أن األب ىو صاحب اغبق األول ُب تزويج ابنتو دبن شاء،وكيف شاء:" القرار

الزوج الذي يصر ُب أن تكون لو الكلمة وحده،ىنا الروائي ُب ىذه اؼبشاىد يظهر لنا مدى سيطرة "ابن القاضي "

 .وربكم الرجل ُب الريف

أما بالنسبة لتقدًن اعبماعة الريفية ،فعمل الراوي على تقدديها من مشهد صوره لنا ،من  خالل التضامن 

 وىكذا مل تكد >>حيث يقول " رضبة"اعبماعة ُب صورة مشعة رظبها سكان الريف وفاء لروح اؼبرحومة العجوز 

ترتفع الشمس قليال عن اعببال حىت ىب السكان كبو دارىا نساء ورجاال،منهم من حيمل دقيقا أو ظبنا أو لبنا 

ىنا تظهر اعبماعة أهنا العنصر اؼبغيث من خالل ىذا اؼبشهد . 3<<كبو بيت العجوز ،.. !ومنهم يقود شاة 

 .التعاوين لتقدًن  يد العون
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 التحليل األسلوبي للمشاهد السردية-2

يعترب األسلوب الوجو اػبارجي لرواية فإن كان األسلوب ركيكا سلبا على مسار الرواية،لذا جيب على 

األديب أن يرتقي بأسلوبو وينفر بيو عن باقي األدباء فوظيفة األسلوب ىو اعبمع بُت األلفاظ والًتاكيب والصور و 

فالروائي أو الكاتب يستعمل أسلوبا واحدا أو أساليب متعددة أثناء كتابتو  التوافق واالنسجام بُت اؼبعٌت واأللفاظ،

لرواية،ونظرا لدور اللغة اؼبتمثل ُب التبليغ واألخبار فعلى الكاتب ،أن حيسن استعماؽبا فاللغة تشمل صبلة األلفاظ 

إىل اؼبعاعبة >>ديتد من اؼبعاعبة البسيطة اؼبباشرة "والعبارات اليت تتضمن دالالت ـبتلفة،فالرواية ذات ؾبال واسع 

 ،فتعترب اللغة الرابط بُت العناصر الفنية للرواية،فهي بعطائها السخي تعترب األداة اليت يقوم عليها 1<<الفنية الرفيعة

فاللغة األدبية اؼبعطاة .... وىي وحدىا اغبقيقة األدبية ُب أي إبداعباالعتبارفهي إذن وحدىا اعبديرة "العمل األديب

،فمهما اختلفت األجيال عرب العصور فاؼبادة اللغوية باقية ىي تقريبا >>  2ىي اغبقيقة،والقيمة،واعبمال،واػبيال

وإمنا البناء اللغوي ىو الذي خيتلف من مبدع ألخر،فهي دبثابة خاليا لفظية،معنوية،وعقلية،ووجدانية،تتفاعل داخل 

   فاللغة من حيث ىي أداة صبيلة للتعبَت فالروائي يصنع عمال فنيا أداة األلفاظ 3<<.اعبسم اغبي للعمل األديب

 ،وباألسلوب يرتاد الكاتب 4واغبقيقة أن األسلوب ىو وسيلة اليت هبا ترغم التجربة الكاتب على االىتمام هبا

ويستكشف وينتقل معانيو،ويكسبها قيمة،فلهذا يذىب البعض إىل أننا حُت تتحدث عن األسلوب فإننا نتحدث 

.                                      يءعن كل ش
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طريقتو :الطريق ويقال سلكت أسلوب فالن ُب كذا:ويعرف األسلوب ُب التعريف اللغوي ىو

. 1فنون متنوعة :ومذىبو،وطريقة الكاتب ُب كتابتو والفن يقال آخذنا ُب أساليب من القول 

إن رواية ريح . الطريقة،اؼبذىب والطريقة الكتابة اليت استمدىا الكاتب:إن اؼبفهوم اللغوي لألسلوب يقال

اعبنوب لعبد اغبميد بن ىدوقة يتعدد فيها أساليب استخدام اللغة ـبتلفة ُب بناء اؼبشاىد السردية ُب الرواية ،من 

وصف وتركيب وانزياح وغَتىا ، سنقف عند بعض اؼبشاىد السردية ُب الرواية ؼبعرفة األسلوب الذي ًب بناء عليو 

كانت ريح اعبنوب >>: سنبدأ دبشهد أول الذي يقوم فيو السارد بوصف اؼبكان القرية حيث يقول. ىذه اؼبشاىد

قد سكتت منذ أن طلع أول شعاع الفجر مصافحا قمم اعببال وؿبييا ما واجهو من تراب القرية اليت قضت ليلتها 

 ُب ىذا اؼبشهد التصويري ، حيث نالحظ أن الكلمات اليت يقوم عليها ىذا 2<< العنيفوالدوي تلك الغبار 

وىذه الكلمات اليت أشرنا إليها ،تقوم على ؿبور الًتكيب،فهي ...ريح اعبنوب،القرية،واعببال والغبار: اؼبشهد ىي

تعترب ىنا رأس اؼبشهد، وتأخذ وظيفة اؼببتدأ ُب كبو اعبملة الثانية اليت "القرية"فكلمة .تقوم على عالقة كبوية واحدة 

وتقودنا ىذه اؼبالحظة إىل مالحظة أخرى نستطيع أن نبحث .الليلة،الغبار،العنيف، بوظيفة  اػبرب: تقوم الكلمات

فإن ريح اعبنوب الذي . فيها عالقة الشبو بُت اؼبسند واؼبسند إليو من جهة،والتالزم الداليل بينهما من جهة أخرى

. سكن جبال القرية وكذالك الغبار الذي يغزو القرية ُب ساعة الليل ،ىنا دليل على سكون البلدة ُب الليل 

وكذا نرى العالقة النحوية اليت يؤسسها ؿبور الًتكيب بُت الوحدات اللفظية تؤدي ىنا عالقة شبو بُت السند 

. واؼبسند إليو ينتج عنها تالزم داليل
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 أتفجر  ُب ىذه الصحراء ! أكاد ! أكاد أتفجر >>:وننتقل إىل مشهد آخر، حيث تقول  فيو  نفيسة
 فهو يدخل ُب نسيجو غبمو >> إن تكرار اعبملة ىو اؼبلمح األسلويب الذي يعمل على تالحم النص الروائي،<<1

 2.<<ويشد أطرافو بعضها إىل بعض ويعطي شكلو نوعا من اغبركة ،يدور فيها الكالم على نفسو

والداللة اليت يعمل على ربقيقها أسلوب تكرار اعبملة ُب تأدية اؼبقصود منو،ُب ىذه اغبالة ىو التعجب من 

. اغبالة اليت وصلت إليها نفيسة 

: وقبد تكرار أخر ُب قول األم  حيث تقول

،ىنا التكرار اعبملة ُب ىذا اؼبشهد اغبواري الذي  <<ما يبكيك؟:  مالك يا نفيسة؟ ما يبكيك،قويل>>-

 أكاد "..دار بنب نفيسة وولدهتا ،وىنا جاء التكرار ُب أسلوب استفهامي حبث ، من التكرار األول والثاين 

  ؽبذه اللغة مربراهتا اؼبنطقية فالبطلة تعاين من ضغوطات ومشاكل مع العائلة والفضاء "!  أكاد أتفجر !أتفجر 

.  الضيق الذي تعيش فيو 

ليس :وديكننا أن نقول ىنا .ليس األسلوب معطى بديهيا >>وقبد أيضا أسلوب اإلحياء ُب الرواية بكثرة ،

وىو شيء غَت .إنو موسيقى بالصوت،رسم بالكلمة،وإحياء بالعبارة،وصورة يبينها النص.األسلوب معطى مباشرا

كما تظهر بو  رغبة القول .ولذا تظهر فيو خافية النفس من غَت توقع، وإرادة التعبَت على غَت اؼبعهود.ذلك أيضا 

:   ويظهر جليا ُب ىذا اؼبشهد ،ُب اغبوار الذي دار بُت العجوز ونفيسة، 3<<.بشكل ـبالف

 " و إذا مل ينزل اؼبطر؟"- 

:  أجابت العجوز بعد صمت قصَت
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،وقبد ُب اؼبقطع انزياح خفي 1<<!حينئذ لن يبقى فرق بُت األحياء واؼبوتى ..   و إذا مل ينزل اؼبطر>> - 

غَت معرب عنو ،ويقصد بيو معٌت خفي غَت ظاىري أن غياب اؼبطر عن األحياء واؼبوتى ىو غياب رضبة اهلل تعاىل 

ويلي ىذا االنزياح نوع أخر وىو االنزياح االستبدايل الذي . عنهم،وىو تعبَت خفي يفهم من كالم العجوز لنفيسة 

 ىو اجملال التعبَتات اجملازية التصويرية من تشبيو ":يعترب أكثر اؼبستويات اللغوية مرونة ،ويقول الدكتور صالح فضل

 ويظهر ذالك ُب استعمال الكلمة ُب غَت ما وضعت لو   وإسنادىا إىل ما ال ينبغي أن >>....واستعارة وغَتىا

حيث يقوم الراوي بتصوير اؼبكان حُت عودهتن إىل الدار من اؼبقربة . .. تسند إليو ُب النظام اؼبألوف للغة 

ىنا ُب  ىذه اغبالة  . 2<<واستحالت آفاقها الصافية إىل آفاق معتمة بغيوم اغبر،وبدت السماء ملتصقة باألرض"

ٍب قبد . شبو حالة اعبو من حرارة مرتفعة حىت أدت بالتصاق السماء باألرض وىذا ؿبال ،فهذا تشبيو اغبالة اعبو 

نفيسة يا خَتة ما تزال فتاة ال "–انزياح آخر ُب اغبوار الذي دار بُت العجوز وأم نفيسة ،حيث تقول العجوز 

فإذا مل تبكي لبكائك فليس ألهنا ال رببك ألهنا ال ربسن الكذب بالدموع كما .تعرف معٌت للموت وال للحياة

، ىنا قبد أيضا انزياح بوضع كلمة ُب غَت موضعها 3"جرح الكبد ال يضر صاحبو.ال ي خالة .- "تفعل النساء

وليس يقصد العضو الكبد بذاتو " الكبد"،أي غَت اؼبعتاد أن نضع ىذه اؼبفردة ُب ىذا اؼبوضع ،وىذه الكلمة ىي 

وقبد انزياح .وإمنا يقصد بيو شعور حنان األم ألبنتها نفيسة ،ويدخل ىذا ُب اكبراف عن االستخدام العادي للغة 

: أخر ىو االنزياح  اإلستبداىل وىو التشبيو بكثرة ُب الرواية ،عندما تقول خَتة متنهدة

وىذا تشبيو زليخة ُب صباؽبا وحسنها ك الوردة اليت تعترب  . <<كانت زليخة  كالوردة،... آه يا خالة>>-

صبيلة ُب نظر الناس ،الوردة وزليخة ؽبما وجو الشبو مشًتكان فيو ،ويعترب ىذا انزياح  استبدايل  بوضع كلمة ُب غَت 

أما يتعلق باستخدام العامية واليت تدخل بالطبع ُب  إنزياحات االستبدالية ،فإن الغريب ،وبعكس ما ديكن .مكاهنا 

ليسو أحرار ُب إن جيعلوا شخوص قصصهم تتكلم أو تفكر ... إن الكتاب>>" رشاد رشدي" توقعو، فيقول
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بالعربية الفصحى كما يًتآى ؽبؤالء الكتاب،فإنو من البديهي أن أي قصة رباكي حديثا،وأن أي حدث حياكي 

الواقع ،واقع اغبياة اليت ديثلها ىذا اغبدث وال أعتقد أن أحدا من كتاب القصة عندنا أو ُب العامل أصبح ينكر أنو 

واقعي،فإن كيان القصص إمنا يقوم على الواقعية ، أي ؿباكاتو للواقع وقدرتو على إقناع القارئ بأن قصتو سبثل 

ولذلك فالكاتب الذي جيعل شخوص قصتو تتكلم وتفكر بلغة غَت اللغة اليت تفكر وتتكلم هبا ُب اغبياة .الواقع 

 1<<.يهدم أساسها الواقعية اليت ىي السبب ُب كيانة

 .رغم واقعية اللغة العامية فإهنا تدخل ُب انزياح استبدايل 

انزياح أسلويب عن الروائي ىو استخدام بعض الكلمات الدارجة واػبروج عن اللغة الفصحى،ويعترب ىذا إن 

  أتريد أن أقول ":   من خالل استخدام مصطلحات بالعامية ،حيث قال الرجل. لون من ألوان االنزياح الًتكييب

، ىنا ُب اغبوار اؼبشهدي استخدم اؼبثل 2"!<<إذا شبعت الكرش تقول للرأس غٍت يل >>:أنا؟ يقول اؼبثل عندنا 

واؼبفردات العامية ؽبا . بالعامية كما ىو ُب األصل ،وقبد ذالك جليا ُب الكلمات العامية اليت ربتوي ىذه اعبملة

دور ُب نقل اؼبعٌت كما ىو دون زيادة ،وىناك موضع أخر أستخدم فيو العامية حيث كان يتكلم عن مشهد 

: تصوري عن القرية ُب حالة ىبوب الريح حيث يقول

ىذا اؼبصطلح ىو أيضا مصطلح .. 3<<القبلي"إذا ربركت ريح اعبنوب اليت يسميها سكان الناحية >>-

. عامي ويعترب انزياح تركييب الستخدام مصطلح خارج عن اللغة الفصحى وتركيبيو ُب اعبملة 

استعارة تدخل ُب أساليب اؼبنزاحة اليت ذات طبيعة بالغية،وقبد ذالك ُب عدة أساليب بالغية مستخدمة 

: ،وقبد ذالك ُب العبارة اليت يسخر اغباج قويدر من الطاىر فيقول
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،ىنا قبد انزياح من خالل إسناد فعل 1<<اؼباء ىنا ال يكفي حىت لشرب يا ولدي. النظافة ربب اؼباء>>-

لغَت فاعلو ُب اغبقيقة ،فالنظافة ال ربتاج للماء بل ىي مبتغى وىدف فاؼباء يستعملو اإلنسان واغبيوان لتحقيق 

. النظافة ،فهذا األسلوب ىو أسلوب انزياحي 

وىنالك أيضا أسلوب انزياحي آخر لو عالقة باالستعارة ،عندما يقول الراوي ُب وصف حال القرية حيث 

ىنا انزاحت العبارة عن معناىا اغبقيقي إىل معٌت ،1<<سكتت الريح وعاد إىل القرية ىدوؤىا وصفاؤىا>>: يقول

ؾبازي،حينما جعل الشاعر صفة السكوت للريح،ألن السكوت ليست صفة الريح بل لإلنسان، 

ويلي ىذه االستعارة استعارة أخرى، اليت تدخل ربت انزياح األسلويب ،ُب وصف الراوي مشهد القرية ُب 

 العبارة عن مقصدىا اغبقيقي انزاحتىنا أيضا ،<<كان الفجر يتثاءب وراء اعببال>>: الصباح الباكر حيث يقول

إىل معٌت ؾبازي ،حيث جعل صفة التثاؤب للفجر ،والفجر تعترب ىذه صفة خاطئة ،بل التثاؤب ىو صفة خاصة 

ومن أساليب اؼبستخدمة ُب اؼبشاىد السردية ىناك . االنزياحببٍت اإلنسان ،لذالك يدخل ىذا األسلوب ُب 

الوصف،إذ يعترب النقاد التقليديون أن الوصف ىو أسلوب مستقل بذاتو ،وأن وظيفتو زخرفيو،فهو كاللوحات 

فهذا جيرد الوصف من وظيفتو الفنية ، .والتماثيل اليت تزين اؼبباين الكالسيكية

ويعرف الوصف بالكشف ،واإلظهار ،وأما أدبيا فهو نقل صورة العامل اػبارجي ،أو العامل الداخلي من 

خالل األلفاظ والعبارات،والتشابو واالستعارات اليت تقوم لدى األديب مقام األلوان لدى الرسام،والنغم لدى 

 .   2اؼبوسيقى

فكلما ىم السارد بتقدًن >>ديكننا القول بأن ىناك عالقة وطيدة بُت األسلوب السردي واألسلوب الصفي

شخصية جديدة أم مكان جديد سيكون ؾبرى لسلسة من األحداث،فإن السرد يفسح اجملال أمام العملية 
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الوصفية،ألنو البد من تقدًن اؼبظهر اػبارجي للشخصية ،وطبوغرافية اؼبكان وظبات األشياء القابعة داخلو أو 

 . 1<<حاوليو

ففي رواية ريح اعبنوب يعمل الوصف إىل عرض اؼبكان بطريقة مشهديو أو جاء ؾبرد إطار لألحداث،فإن 

لألحداث،أي توظيف اؼبكان هبذه الطريقة جيعلو يتحكم ُب حركة السرد،وبالتايل  مهمتو ُب تنظيم  اغبكائي

فالروائي ُب تشكيلو للمكان جيب أن يراعى دوما مدى انسجامو وطبائع الشخصيات فيو،الحتمال بروز أية 

 2. ما جيعل اؼبكان والشخصية يتبادالن التأثَت ىذامفارقة،

قصَتة ،ربدد طبيعة اؼبكان الذي وصفية لعبد اغبميد بن ىدوقة ربتوي على أساليب " ريح اعبنوب"رواية

ال يورد التفاصيل الدقيقة بشكل منهجي ومتسلسل،فكل ما .توجد فيو القرية،فوصف الطبيعة يتم بشكل مقتضب

حيث يصفها الكاتب ويشبها .نعرفو أن القرية ربيط هبا اعببال من كل جانب تكثر فيها اؼبرتفعات واؼبنخفضات

ولو رأيت القرية .تشبو القرى اليت تصورىا عدسات اؼبصورين بعد النكبات اغبربية أو الكوارث الطبيعية >>:بقولو

. <<!ؼبثلت واديا كثَت التعاريج،ال يسيل فيو اؼباء ولكن ديتلئ بالغبار واللهب "ىليكوبًت"حينئذ من طائرة 

  وعلى مسافة ساعة من السَت يوجد مكان ظليل،تغطية أشجار الصنوبر والعرعار وتكثر فيو اغبلفاء 

. والديس وأشجار شائكة أخرى

 أسلوب وصفي ُب فضاء اإلقامة ُب الرواية،انطالقا من وصف اؼبكان،ليثمن الداللة استعمالأما 

االجتماعية لفضاء اإلقامة الذي قدم ُب صورة تصنيفية،أكثر منها ربليلية استقصائية فنحن ال قبد وصفا 

وبيت العجوز " نفيسة"غرفة : ذبري فيو األحداث، واختار الراوي منوذجُت متباينُت مهادقيقا،لكل البيوت اليت

اغبجرة >> :حيث قال األوىل. 3لتحديد الداللة االجتماعية ؽبما- اليت توسع ُب وصفها أكثر من األوىل"- رضبة"
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ارتفاعها سبعون سنتمًتا .ضيقة طوؽبا ثالثة أمتار وعرضها كذلك،هبا كوة خارجية مطلة على جزء من البستان

وخزانة .وُب ىذه اؼبساحة السرير القدًن الذي تنام علية نفيسة.وعرضها طبسون سنتمًتا وعرضها طبسون سنتمًتا

أما بقية األماكن فإن .<<1أشد قدما منو حيث حقيبتها وأثواهبا وكتبها قرب الكوة منضدة ومقعد خشيب

الراوي،اكتفى دبظهرىا اػبارجي للداللة عليها،فحُت يتحدث عن دار ابن القاضي، بذكرىا مرة واحدة،بأهنا ذات 

،فإنو يصفها بالكوخ األسود وىذه داللة على الفقر ،حيث "رابح"أمايت الراعي .غرف كثَتة وقرميد أضبر

يقع ُب ربوة . الكوخ الذي تسكنو أمو البكماء ال يبعد عن دار ابن القاضي أكثر من طبسمائة مًت>>:يقول

مشرفة على بساتُت عبارة عن بعض أشجار الفواكو كالتُت واؼبشمش واػبوخ ولكروم، وشجر الدفلى النابت على 

وىذه البساتُت فبتدة من أعلى إىل أسفل على طول مسافة حوايل .حفاُب ؾبرى اؼباء أو الوادي كما يسميو السكان

وىكذا يقع كوخ أم رابح الراعي على ربوة ُب اعبهة الغربية للوادي .كيلو مًتين أي إىل منتهى ما يصل إليو اؼباء

وقد اكتفى الراوي هبذه " رضبة"ونفس الشئ بالنسبة لبيت العجوز.2<<ودار ابن القاضي ُب اعبهة الشرقية اؼبقابلة

 .اإلشارات اؽبيكلية اػبارجية،للداللة عن اؼبنزلة االجتماعية لشخصيات الرواية

ٍب ينتقل الراوي ُب استخدام أسلوب الوصف ،ُب وصف األشياء،ألن اإلنسان يعيش بُت عدد ىائل من 

الوسائط اليت يوظفها فإن حضورىا يكتسي أمهية بالغة بالنسبة للوجود اإلنساين ،وىذه الوسائط ىي ما نسميو 

 .األشياء اليت الزمت اإلنسان منذ وجوده ومألت حياتو فارتبطت بدرجة تطوره:ب

ينتقي األشياء اليت يقدمها للقارئ ويصوغها ُب شكل ينسجم مع طبيعة " ريح اعبنوب "فالراوي ُب رواية 

البناء اللغوي الروائي ُب ؾبملو لَتسم صورة للبيئة االجتماعية والفضاء اإلنساين ُب القرية ،فركز اختياره على  

                                                           
 7ريح اعبنوب، ص- 1
 117 اؼبرجع السابق،ص-2



 
68 

األثاث واألواين واللباس ،كمؤشرات تفيد ُب تعيُت الداللة االجتماعية النابعة من منظور ثقاُب خاص،يقيم 

 1.أحكامو على األشياء بناء على مواصفات ثابتة

عندما رجعت لبيتها شعرت بالعياء  بالغ وبثقل قي رأسها ":رضبة"حيث وصف الراوي دار العجوز 

 .2"فأخذت  سجادة قددية من حلفاء كانت ُب فناء الدار فوضعتها ُب مكان ظليل ونامت فوقها

ٍب قامت  جبهد بالغ واذبهت كبو الصندوق األسود :"فيقول"رحكة"أيضا وصف الصندوق أمتعة العجوز 

 ".3وىذا الصندوق اشًتاه ؽبا أبوىا يوم زفت إىل زوجها عروسا.الذي ربفظ فيو كل أمتعتها وماضيها

كما وظف أسلوب الوصف  للمشرب واؼبأكل ،ؼبعرفة نوعية األكل وقيمتو ىي من تكسبو دالالت 

حُت عرب الطبخ الشعيب ُب الريف عن مستواىا البسيط ُب العيش " رضبة"اجتماعية،ففي الرواية نلتقي بالعجوز 

على كرمها وإشفاقها " رابح"وتقدديها للراعي  (الزميتة)،الذي اقتصر على حد أدىن الضروري للبقاء ويدل إعداد 

أخذت صفحة من طُت فوضعت فيها دقيقا، ٍب أعادت اعبلد " على من كان ُب مثل حلها،وينتمي إىل طبقتها،

وراحت تبحث عن قدر صغَتة من الطُت أيضا ال تستعملها أال نادرا فأخذهتا وغسلتها ،ٍب . الدقيق ،إىل مكاهنا

ٍب اذبهت إىل الصندوق .أوقدت النار وقربت األثاُب من اؼبوقد ُب موضع مثلت ووضعت القدر عليها

يكاد يغفل " الزميتة"باستثناء ىذه الفقرة اؼبفصلة عن الوصف ىذا النوع من األكل الشعيب  . 4....." األسود

الراوي وصف اؼبأكل واؼبشرب،والسبب معروف إذ أن األحداث تدور ُب بيئة ريفية فقَتة ال يعثر الكاتب على 

 .موائدىا 
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بعد وفاة العجوز رضبة " مالك"ًب قبد ُب موضع آخر وصف تصويري يعمل على وصف اغبالة النفسية ل

الك فارتسمت ُب نفسو صورة سبثل العجوز رضبة وىي ُب شكل سبثال من  أما م>>:يقول .وانتقاؽبا إىل حياة الربزخ

طُت،ٍب تتحول إىل آنية ضخمة وسط فرن ناره متأججة،زبرج منو وقد اضبرت فأشبهت اللهب ٍب تصَت شيء 

 ىنا ُب ىذا اؼبشهد التصويري اعتمد على أسلوب  الوصف كوسيلة لرصد حالة مالك 1<<.فشيئا كوما من رماد

النفسية والغوص فيها وتقدديها كلوحة فنية ظاىرة للمتلقي رغم أن ىذا التصوير ىو من داخل نفسية مالك ،فيقوم 

 .السارد بتقدديها بطريقة مشهديو وصفية للمتخيل 

 أحبت الًتاب  >>:مباشرة بعد ىذا اؼبشهد نرصد مشهد حواري دار بُت مالك وعمي اغباج حيث يقول

 <<!طوال حياهتا وىاىي اليوم تعود إليو 

  لتصَت ترابا كبقية الًتاب>>-

 اؼبوت يا بٍت خاسبة اؼبطاف لكل حي-

 ...لعبة-

 :فاستفسر الشيخ قائال-

 اؼبوت أم اغبياة؟- 

 2.<<كالمها-

أحبت  >>:ىنا استعمل الروائي  أسلوب اغبوار حبث ، ويتخلل ُب ىذا اغبوار أسلوب إحيائي  ُب قولو

 <<!الًتاب طوال حياهتا وىاىي اليوم تعود إليو 
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ىذا تعبَت غَت معهود ذو طبيعة إحيائية ،ويقصد بيو داللة أخرى أن العجوز رضبة أحبت الًتاب يعٍت أهنا 

 .أحبت الدنيا ،ألن الًتاب يقصد بيو الدنيا وتعلقت  العجوز بالدنيا لكن اؼبوت أخذىا 

 إن الثورة اؼبسلحة حررتنا من االستعمار ومل ربررنا من >>:وىناك أسلوب إحيائي آخر عندما يقول مالك

، ىنا أسلوب إحيائي ليس يقصد ثورة دبعٌت الكلمة لكن 1<<األوىام،جيب القيام بثورة أخرى لكن من يقوم هبا؟

يقصد ثورة علمية لتخلص من األوىام واعبهل ،ألن الثورة عندىا عدة معاين ،ليس اؼبعٌت العسكري فقط لذلك 

 .جيب القيام بثورة فكرية وعلمية ُب القرية لتخلص من اعبهل واألوىام 

، ىذا أسلوب 2!>>كل شيء حيرم اػبروج حىت الشمس >>:وقبد إحياء أخر عندما تقول ُب نفسها 

إحيائي ،نفهم من ىذا الكالم ىو صعوبة العيش ُب ىذه القرية ،واؽبيمنة اؼبختلفة من طرف الكل كبو نفيسة 

وإصدار األوامر اؼبختلفة ،وحىت جو القرية ىو جو حار جدا ال يساعد على اػبروج لذلك  قالت نفيسة أن 

 .الشمس ربرم اػبروج من البيت 

وقبد ُب الرواية أساليب عديدة ومنها أيضا ،وجود عالقة كبوية بُت ؿبور الًتكيب وبُت الوحدات اللفظية 

  كانت ريح اعبنوب قد سكنت منذ أن طلع أول شعاع للفجر مصافحا قمم >>:مثلما قبد ُب قول الراوي 

 ،ىنا 3<<.اعببال وؿبييا من بعيد ما واجهو من تراب القرية اليت قضت ليلتها تلك ربت الغبار والدوى العنيف

" الريح " فكلمة.ؽبا عدة قراءات  " ريح"وقراءة لفظة .قبد عالقة بُت اؼبسند واؼبسند إليو ينتج عنها تالزم داليل 

ترأس اعبملة وتعترب إحدى كلمات اعبملة اؼبفتاحية،وتأخذ ىنا وظيفة اؼببتدأ ُب كبو اعبملة بينما تقوم الكلمات 

 .اعببال والغبار،بوظيفة اػبرب:
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دفع الباب األسود الغليظ برجلو فانفجرت أمامو قاعة >>: وىناك منوذج أخر ُب رواية حيث يقول الراوي

بيت ،زواياىا مظلمة، انبثت فوقها أوان فخارية جديدة وقددية ومتعددة منها اعباىز االستعمال ومنها ما يزال ُب 

 أؼبشهدي قبد  عدة ألفاظ تقوم على إنتاج ب، ىنا ُب ىذا األسلو1<<.طور األول من التهيئة ومنها ما يزال طينا

دليل على أن البيت متهالك وقدًن ،واستعمل ُب ىذا األسلوب لغة تصويرية "زوايا مظلمة "الداللة ،منها لفظة 

 .للمكان من طرف اؼبتكلم على لسانو بطريقة حكائية حبثو  

 اؼبتكلم ُب ىذا اؼبقطع على ة دليل على فقر السيدة، وقدراقبد ذلك أيضا من خالل األواين القددية، وىذ

 . توظيف اللغة فبا جيعل منها لغة أدب

ونستخرج  من ىذا اؼبقطع أيضا قدرة السارد باللغة على تكوين الصور اؼبختلفة  من خالل تركيب 

 على لتدخل ىذه اؼبفردات ُب التشكيالت اللغوية، وتعم.....  األسود، فخارية،طينا: الكلمات فقط من بينها

وىذه الصور تتشكل . طرح سياقات ودالالت متعددة،وتشكل صور ـبتلفة للمتلقي حول وضع البيت اؼبزري

انطالقا من ؿبور الًتكيب ُب ىذا اؼبقطع ،وقبد اإلحياء بكثرة ،فالظلمة ىو إحياء ودليل قاطع على أن بيت ليس 

 .غٍت فهو فقَت يعاين التهميش، وىذا ما نستنتجو من قراءة اؼبفردات اؼبكونة للجملة
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وقبد أن أسلوب اللغوي لرواية ُب الكثَت من اؼبقاطع  الروائية بأسلوب لغوي فصيح أو أقرب إىل الفصيح 

 ىي قريبة للفصيح لتقرب من اغبياة ومن العصر ،وىذا األسلوب اللغوي ةعلى لسان السارد ،واللغة اؼبستخدم

جيذب القارئ وجيعلو يعيش داخل الرواية و إدخال أساليب منزاحة وتراكيب ـبتلفة جيعلنا نعيش داخل عامل روائي 

 . بنكهة شعبية حياتية

 

- 
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الخاتمة  

اؼبشهد أحد تقنيات السرد احملدثة للرواية  اعبديدة ،وقد شهد اؼبشهد تقدما ملحوظا منذ ظهوره،فتقنية يعد 

 .اؼبشهد قادرة على استيعاب العناصر الفنية اليت تبٌت عليها الرواية ،رغم ارتباط ىذا اؼبصطلح باؼبسرح

ووجدنا أن اؼبشهد ال يتوقف عند الوصف العادي الذي يتعمد نقل اؼبوضوع اؼبوصوف إىل القارئ،بل كان 

 .فيو من الصور والزوايا اليت يتوخاىا اللتقاط صورتو 

فالرواية اعتمدت اؼبشهد السردي لنقل األحداث، ُب حضور الشخصيات ومكان معُت و زمن مرتبط 

 للقارئ للمشاىد وذبعلو يدور ُب عامل ة تقدم صورة تعبَتياوأيضا فإن تقنية اؼبشهد، فإنو.باألحداث، و اغبركة

 .اؼبتخيل  باألحداث واغبركة

العديد من اؼبشاىد سردية  اؼبختلفة تعمل على تقدًن الشخصيات والعواطف "  ريح اعبنوب"وقبد ُب رواية 

 .واألحداث وبأساليب ـبتلفة من وصف و انزياح   وتراكيب  

 :ومن بُت أىم النتائج اليت أمكننا اػبلوص إليها  ُب ىذا البحث نذكر منها

اؼبشهد ىو ؾبموعة من الصور ،والصورة ال تتجزأ من اؼبشهد، وصورة اؼبشهد مرادفة للحوار ُب اجملال - 1

 . النقدي، أما اؼبشهد السردي فيعتمد على التحديد الزماين  واؼبكاين ،وأسلوب اؼبعتمد لتقدًن اؼبشهد

ؿباولة تقدًن " ريح اعبنوب"أن الرواية جنس أديب من أرقى األشكال اؼبعربة عن الواقع،فجاءت رواية - 2

 .أوضاع اغبياة ُب اعبزائر بعد االستقالل

ذات بعد  اجتماعي ثقاُب ،إذ إهنا تسقط واقعا حي دون ؿباولة افًتاض "ريح اعبنوب "تعترب رواية -  3

 .عامل مثايل
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ُب تقنيات السرد وخاصة تقنية اؼبشهد واالنفتاح على اؼبتخيل " ريح اعبنوب"لقد ربكم الروائي - 4

 .واؼبعقول

لغة متسقة مع إيقاع صبيل لتالؤمها  مع السرد والزمان والشخصيات " عبد اغبميد بن ىدوقة"يستخدم -5

 .  والوصف ولتكون وسيلة للبحث والتحليل

وأخَتا أسبٌت أن أكون وفقت ُب إعطاء ىذه الدراسة حقها،فهذا ما أنشده و أبتغيو ،وان كان األمر غَت 

 .ذلك ،فحسيب أين اجتهدت وحاولت أن أصيب،إن مل أصب فمن  شيطان 
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