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_______________مقدمة______________ 
استطاعت الروایة في القرن التاسع عشر أن تثبت وجودها في الساحة الثقافیة 

العالمیة، وأن تتصدر قائمة األجناس األدبیة بفعل ما تتوفر علیه من مرونة وقدرة 

على مواكبة مجریات الواقع، إضافة إلى إسهامها في إنتاج المعرفة وبث األفكار 

.یة واالجتماعیةاألیدیولوجیة والسیاس

وبالنسبة للروایة الجزائریة؛ فقد عرفت هي األخرى تطوًرا كبیرًا بعد أن تسنى لها 

تجاوز مرحلة التمرین والنضج الفني، وصدرت أعمال روائیة متنوعة شكلت حیزا ال 

یمكن إغفاله في خارطة الروایة العربیة، فهي تعد من أهم األشكال السردیة التي 

.. ضایا المجتمع كالتعلیم، العمل، والزواجتدرس وتطرح ق

لقد جاءت الروایة في هذه المرحلة مغامرة للخروج من ربقة التقلید والماضویة ساعیة 

إلى االنفتاح والتجدید، فأصبحت ذات حضور أقوى مما كانت علیه خاصة بعد 

تجدید دخول النموذج النسوي كذات فاعلة في الخطاب الروائي، ولم یكن االنفتاح وال

سوى تعبیر آخر عن الحاجة إلى االنسجام مع معطیات مرحلة من الحیاة 

اإلجتماعیة والثقافیة، بدأت فیها القریة والریف تخلیان المكان لمدن تنبت هنا وهناك

فسعت الروایة إلى التمحور حول تفاصیل الحیاة الیومیة السیما في المدینة بوصفها 

إلجتماعیة اإلطار الذي یحتاج الفرد إلى مواجهة اإلطار الحتمي المعاصر للحیاة ا

.منجزاته الحضاریة من ناحیة ومشكالته المعقدة من ناحیة أخرى



فالروایة فن المدینة بامتیاز، لم یكن ممكن ظهورها دون أن تتطور الحیاة المدنیة كما 

.تعد مرآة عاكسة للمجتمع أعطت للمرأة والمدینة األولویة التامة

تني األهمیة البالغة التي یكتسیها المكان وكذلك المرأة في العمل الروائي لقد حفز 

واسیني في روایة الكاتب الجزائري المتمیز "المرأة والمدینة" على طرق موضوع 

فهي تعد من بین الروایات الجزائریة التي عالجت عدة "طوق الیاسمین " األعرج 

مثل عالمه الروائي معرضا ثریا لمختلف قضایا تخص المرأة وعالقتها بالمدینة، فقد 

.هر المكانیة، تتنوع فیه صور المرأة وتتراكم فیه دالالت المكان المتشعبةالمظا

: ومن هذا المنطلق یهدف هذا البحث إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتیة

األعرج؟ وما هي عالقة العناصر األساسیة ما طبیعة النص الروائي لواسیني

المكونة لبنیة الروایة كالحدث والمكان بالشخصیات؟

هل استطاع الروائي أن یلم أشتات المكان في هذه الروایة؟

 الروایة وما هو الدور الذي لعبته المرأة والمدینة في الكشف عن بنیة

.ودالالتها؟

:وثالثة فصول مذیلة بخاتمة وقد ارتأیت تقسیم البحث إلى مقدمة 

، حیث تطرق إلى ماهیة "الشخصیة الروائیة وفضاء المكان" الفصل األولتناول 

الشخصیة الروائیة وأنواعها من شخصیة رئیسیة إلى شخصیة ثانویة، فشخصیة 



مسطحة وأخیرًا الشخصیة النامیة، ثم إنتقل إلى عالقة الشخصیة بالراوي والزمان 

.والمكان والحدث

، وفیه قدمت مفهوما للمرأة وصورتها في الروایةفقد خصصته الفصل الثاني ما أ

صورة داخلیة وصورة خارجیة؛ ثم تتبعت تجلیاتها في : للصورة األدبیة بنوعیها

الروایة من صورة المرأة الحبیبة، إلى صورة المرأة األم، وصوال إلى المرأة الزوجة

الداخلي والخارجي ومساهمته في : هوأنهیته بالحدیث عن عنصر الحوار بنوعی

.تشكل صورة المرأة

مفهوم المكان " المدینة وصورتها في الروایة": الموسوم بالفصل الثالثویتناول 

الروائي وٕابراز أهمیته في إقامة دعائم الروایة، كما تناول فضاءات المكان في 

.المدینة؛ البیت؛ المستشفى: الروایة 

ذا الفصل فقد خصصته لدراسة دالالت األماكن المفتوحة أما العنصر الثاني من ه

؛ ثم قمت بتتبع توزیع المكان ..في الروایة كاألحیاء، الشوارع، األسواق، المقبرة

:على فصول الروایة األربعة؛ وأخیرا ختمت بالحدیث عن أنثنة المكان

ناء وتكثیف المدینة  وكیف استفاد المتن السردي من هذا الرمز األنثوي في ب/المرأة

.دالالت الروایة

.وقد خلص البحث إلى خاتمة ضمت أهم ما توصل إلیه البحث



ولمقاربة صورة المرأة والكشف عن دالالت المكان في هذه الروایة اعتمدت على 

.آلیات التحلیل الوصفي الذي یصف الظاهرة ثم یتبعها بالتحلیل

، ما یتمیز به من ثراء وغنىویقف وراء اختیاري لهذا الخطاب الروائي المتمیز

وتجاوز ألسالیب الكتابة التقلیدیة؛ ورغبة حادة في لفت انتباه القارئ العربي إلى كل 

ما هو جدید ومثیر، وأیضا نظرا لما یبدیه الكاتب من اهتمام حثیث بتأصیل الروایة 

الجزائریة بأعمال روائیة رائدة تحتل الساحة األدبیة الجزائریة والعربیة، كما یحتل فیها 

.یة بارزة على المستوى البنائي والحكائيعنصر المكان أهم

ویحسن التأكید أن هذا البحث استفاد من جملة من المراجع فنیة ومعرفیة كثیرة 

اتصل بعضها بمفهوم الصورة السردیة، واهتم بعضها اآلخر بمفهوم المكان 

:وتحدیداته؛ ویمكن أن نشیر إلى المراجع اآلتیة

والسنما لشرف الدین ماجدولینالصورة السردیة في الروایة والقصة.

سرد المدن في الروایة والسنما لسعد البازعي.

المرأة في الروایة الجزائریة لصالح مفقودة.

جمالیات المكان في الروایة العربیة لشاكر النابلسي.



ومن الكتب المترجمة التي استفاد منها البحث وأمدته بمعلومات كثیرة حول تطور 

:نص الروائي، نشیر إلى الكتب اآلتیةعنصر المكان في ال

جمالیات المكان لغاستون باشالر.

مفاهیم سردیة لتودوروف تزفیتان.

وكأي عمل، لم یخلو هذا البحث من بعض الصعوبات؛ تعلق بعضها بتشعب 

موضوع المكان وصعوبة اإللمام به، والحاجة إلى مصادر فكریة ومعرفیة متنوعة 

الظاهرة المكانیة في الروایة المختارة، ولكن طرافة تساعد على فهم تمظهرات

موضوع المكان وحیویته؛ إضافة إلى مساعدات األستاذ المشرف ودعمه غیر 

المحدود، قد هون علي كثیرا من الصعوبات والمشاق التي اعترضت سبیل البحث

ي وأؤكد مرارا أن هذا العمل لم یكن لیستوي على صورته هذه لوال توجیهات أستاذ

التي كانت امتدادا لما تعلمته منه في المرحلة سامي الوافيالمشرف الدكتور 

السابقة من الدراسة، فله مني كل الشكر والتقدیر واالمتنان، وٕان كانت كل كلمات 

.الشكر ال تفي أستاذي حقه من التقدیر واالحترام



الفصل األول



تعتبر الشخصیة الروائیة من بین أهم العناصر األساسیة في الروایة لما تلعبه 

من دور رئیسي في إنتاج األحداث بتفاعلها مع الواقع والطبیعة أو تصارعها معها بل 

إن هناك من النقاد من یذهب إلى القول بأن الروایة هي فن الشخصیة، من هنا 

التطبیقیة التي تناولتها، والتي أدت بدورها إلى تعددت الكتابات التنظیریة والبحوث 

وقد اختلفت نظریات النقاد حول فاعلیتها في الكتابات الروائیة . تعدد مفاهیمها

والقصصیة، حتى أن الدراسات األدبیة النقدیة الحدیثة ال تستطیع تجاهل دور 

تها من الشخصیة وٕاغفـال أهمیتهـا حتى وٕان كان عن طریق تفسیر مقوالتها وتصرفا

.أجل الوصول إلى مضمون اجتماعي وفكري

:ماهیة الشخصیة الروائیة1-

لقد حظیت الشخصیة الروائیة بأهمیة قصوى لدى النقاد والمهتمین بالدراسات السردیة 

هي التي تنتج األحداث "والحكائیة، فجعلوا البحث في مفهومها محور انشغالهم ألنها 

، فهي السند األساسي الذي یقوم )1("تصارعها معهابتفاعلها مع الواقع أو الطبیعة أو 

1.علیه الكون الداللي، وهذا البعد الداللي هو ما یؤطر النص الروائي

وبهذا تعدد وتنوع مفهوم الشخصیة في الدراسات النظریة، حسب مجال االهتمام 

سواء منها السیاقي أو الحداثي، فحاول النقد الشكالني ممثال في توماشفسكي 

اإلسكندریةدار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر،الشخصیة الثانویة،:سالمةمحمد علي - 1
.11،ص2007،مصر،



بروب . دیمیر بروب، تحدید مفهوم الشخصیة في الحكي والروایة، حیث یرى فوفال

السند المرئي لكل األفعال المنجزة وهي كیان یتمیز "أن الشخصیة في الحكي هي 

الروائي ،كما أن مفهومها الحداثي لم یعد یمثل في النص)1("بالتحول والعرضیة

فیما هو نبات وحیوان وجماد فقط كونهم ذوات بل تعدى ذلك لیتشخصاألشخاص 

ومكان بل حتى فكرة، ألن السارد یحرك ما ال یتحرك ویجعل من الشخصیة شيء 

2.ومن الشيء شخصیة

كما یجـب علـى أي دارس للسرد أن یفـرق بین الشخصیات الروائیة والشخصیات 

اإلنسانیة، ألن الروائي  ینتقي من عالم الشخصیة ما یكفي ذكره في الروایة للتعبیر 

تدل تخیليعن الفكرة فالشخصیات الروائیة لیست وجودا واقعیا، وٕانما هي مفهوم 

عمل فني والمجتمع فیها متخیل "، وألن الروایة علیه التعبیرات المستخدمة في الروایة

فقوانینها تختلف عن قوانین ،)2("یحاكي الواقع الخارجي دون أن یطابقه أو ینسخه

إحدى شخصیات روایته ال ینسخها من الحیاة  تحیىالحیاة ومن المستحیل أن 

ه وأثارت مباشرة، بل یأخذ منها ما هو بحاجة إلیه لصنع المالمح التي استرعت انتباه

تشكیل شخصیته وال یعنیه أن تكون صورة طبق  األصل،"خیاله، لیقوم بـ 

دار مجدالوي للنشر )روایة الشراع و العاصفة لحنا مینة(سیمیولوجیة الشخصیات السردیة:  سعید بن كراد- 1
.13،ص2003،األردنوالتوزیع،عمان،

،1999دمشق،منشورات اتحاد الكتاب العرب،العربیة السوریة،شخصیة المثقف في الروایة :محمد وتار- 2
.09ص



بل ما یعنیه حقا هو أن یخلق وحدة منسجمة محتملة الوجود تتفق وأغراضه 

لتكون هذه الشخصیة الروائیة مسخرة إلنجاز الحدث الذي َوكََّل إلیها ،)1("الخاصة

اته في الحیاة، لقدرتها على تقمص األدوار انجازه، ألنها تخضع لتصوراته وٕایدیولوجی

لها إیاها، وبهذا احتلت الشخصیة الروائیة مركزا personnageالمختلفة التي ُیَحمِّ

لیس "مرموقا في الدراسات النقدیة الحدیثة ألنه حسب  الناقد الفرنسي روالن بارت 

الروایة ، ألنها محور أساسي في)2("ثمة قصة واحدة في العالم من غیر شخصیات

وامل مساهمة في هذا التشكیل ومركز الحدث، فهي المكون األكبر للنص الروائي وع

غیر أن هناك من یجمع وبشكل آلي بین مفهومین مختلفین هما الشخص ي،الفن

personne والشخصیةpersonnage للتقارب الموجود بینهما، وهذا یعد خطأ

الروایة غیر متمیزة عن الفرد الحي ظلت ولوقت طویل الشخصیة في "شائع، ألنه قد 

وهنا ینبغي التمییز بینهما إذ ال تتعدى الشخصیة الروائیة 3.فعلیا في الواقع الیومي

بطل الروایة هو شخـص "مجرد عالمة فقط على الشخصیة في الواقع، ألن 

personne3("للشخصفي الحدود نفسها التي یكون فیها عالمة على رؤیة ما(

.14الشخصیة الثانویة، ص: محمد علي سالمة - 1
،جامعة 1995ماي 15/16/17،السیمیاء والنص األدبي،)سیمیائیة الشخصیة الروائیة: (شریط احمد شریط- 2

.194باجي مختار،عنابة الجزائر، ص
،المركز الثقافي العربي، بیروت 3ص السردي من منظور النقد األدبي،طبنیة الن: حمید لحمیداني- 3

.50،ص1990،لبنان،



ُتخلق بواسطة الخیال اإلبداعي تخیليیجعل الشخصیة الروائیة ذات مفهوم وهذا

.للروائي، ألن اللغة هي التي تجسد الشخصیة المبدعة

یقصد به ذلك اإلنسان الفرد كما هو موجود في الواقع هناpersonneفالشخص

یقصد بها personnageالذي یعمل ویعیش ویفكر، أما الشخصیة الروائیة

.شخصیة داخـل المجتمع الروائيال

ومنه فالشخصیات الروائیة ما هي إال وحدة داللیة ذات دال ومدلول، مثلها مثل 

تكون الشخصیة بمثابة دال من حیث أنها تتخـذ عدة "أي عالمة لغویة أخرى، فـ 

الشخصیة كمدلول فهي مجموع ما یقـال "أما )  1("أسماء أو صفات تلخص هویتها

)2("بواسطـة جمل متفرقة في النص أو بواسطـة تصریحاتها وأقوالها وسلوكهاعنها 

ألن العالم الذي تعیش فیه الشخصیة الروائیة، غیر العالم الذي تعیش فیه الشخصیة 

الواقعیة، ومنه القول أن الشخصیات الروائیة أدوات صماء تتحرك بوحي الكاتب 

أشخاصه في العالم ویكلفهم أداء رسالة وتحمل أفكاره، وما الروائي إال رجل یطلق 

من الرساالت، لتكون الشخصیة كائـن من ورق فضاؤه اللغة، كما یجب استبعاد كل 

.التصورات التي تجعل منها مرادفا لكائن حي

4
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.51ص: المرجع نفسه- 2



فاألشخاص الذین یختارهـم الكاتب من واقعه االجتماعي ما إن یدخلوا الحكایة حتى 

تتحقـق لهم ذوات جدیدة یرسمهـا النص، ألن الشخصیة ینفصلـوا عن ذواتهـم األولى، و 

الروائیة في حقیقة األمر موقع تركیبي ال تتحقق قیمته إال داخل النص لعالقتها مع 

5.باقي العناصر السردیة األخرى من زمان ومكان وحدث

:أنواع الشخصیات الروائیة-2

تعتبر مسألة تصنیف الشخصیات الروائیة من بین أهم المسائل التي شغلت النقاد 

والمنظرین مدة طویلة، حیث نجد أول هذه التصنیفات الشكلیة تلك التي تركز على 

أهمیة الدور المسند لكل شخصیة في الحكي، والذي أدى إلى استخالص تصنیف 

) principaux/secondaire(ة یقوم  على مقابلة الشخصیات الرئیسیة بالثانوی

تبعا ألهمیة الدور الذي تناط به الشخصیة، یمكن أن تكون إما أساسیة "وذلك

، ومنه فعملیة البناء )1("أو ثانویة مكیفة بوظیفة عرضیة) األبطال أو الممثلون (

الروائي لكي تكتمل علیها أن تراوح بین الشخصیة الرئیسیة والشخصیات الثانویة ألن 

صفات وسلوكات الشخصیة الرئیسیة یتم عبر الشخصیات الثانویة استخالص

. والعكس، وتحدد هذه الشخصیات حسب أهمیة الدور الذي تقوم به في المحكي

،2005عبد الرحمن مزیان، منشورات االختالف، الجزائر،:ترجمةمفاهیم سردیة،: تزفیتان تودوروف-1
.75ص



:الشخصیة الرئیسیة-2-1

)1("التي تدور حولها أو بها األحداث"بالشخصیة البطلة هي تلك أیضاتعرف 

طریقة ال تطغى علیها الشخصیات فهي تظهر أكثر من الشخصیات األخرى ب

الفاعل المركزي، ومركزه جذب وتوجیه مختلف أفعال باقي "الثانویة، كما تعتبر 

، وما تمتاز به هذه الشخصیة أن حدیث جمیع الشخصیات الثانویة )2("الشخصیات

إلىیدور حولها، ألنها تهدف جمیعا إلبراز صفاتها فهي التي تقود الفعل وتدفعه 

6.األمام

: الشخصیة الثانویة-2-2

أمینة ِسرِّها فتبوح "یكمن دورها في كشف الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة، فهي 7

وتكون إما عوامل كشف عن الشخصیة )3("لها باألسرار التي یطلع علیها القارئ

.في فلكها، وتنطق باسمها، تدورتبع لهاوٕاماالمركزیة وتعدیل لسلوكها 

، عمان، والتوزیع، دار الفكر للطباعة و النشر األدبيتحلیل النص إلىمدخل : شریفةأبوعبد القادر - 1
.135ص،3ط،2000، األردن

.116ص،1997قال الراوي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، : سعید یقطین- 2
.135، صاألدبيتحلیل النص إلىمدخل : شریفةأبوعبد القادر - 3



أنه هناك من النقاد من یرى أن شخصیات الروایة، سواء منها الرئیسیة أو إال

الشخصیات الثانویة مشاركة في الحدث ولیس مجرد "الثانویة في الدور سواء كون 

ظالل، ما دام البطل أو الشخصیة الرئیسیة أصبح واحدا من المجتمع، یعیش أزمته 

انویة مكانتها في الروایة، والسارد یهتم ، وهذا معناه أن للشخصیة الث)1("ویتفاعل معه

. بها كما یهتم بشخصیته الرئیسیة

: وهناك تصنیف شكلي آخر یقسم الشخصیات الروائیة لقسمین 

الشخصیات المسطحة والقسم الثاني یسمى الشخصیات النامیة القسم األول یسمى 

Flats وقد اصطنع هذین المصطلحین الناقد الفرنسي فوستر ،Foster مقیاس "، و

الحكم فیما إذا كانت شخصیة كثیفة في أن تكون مؤهلة ألن تفاجئنا بطریقة مقنعة

.)2("وٕان لم تفاجئنا فإنها مسطحة

نجد تبني الشخصیة لفكرة واحدة ال تتغیر طوال :الشخصیة المسطحةففي

الروایة و ال تؤثر فیها الحوادث وال تأخذ منها شیئا، ألنها تبقى على حالها من البدایة 

.إلى النهایة دون أن تتأثر باألحداث التي تحیط بها

8

.28صالثانویة،الشخصیة: محمد علي سالمة- 1
.76صمفاهیم سردیة، ،: تزفیتان تودوروف- 2



ال تتاح -باختصار–ویمكن وصفها بعبارة قصیرة تشرح دورها في الحوادث ألنها 

، فهي نوع یسمیه النقاد الشخصیات )لفرصة لتنمو وتتغیر مع تراكم الحوادثلها ا

.النمطیة/ الجاهـزة/ الجامـدة

وما تتمیز به هذه الشخصیة أنها ال تتطور وال تتغیر نتیجة األحداث، وٕانما تبقى 

ولهذه الشخصیة أهمیة ذات سلوك أو فكر واحد، أو ذات مشاعر وتصرفات واحدة،

الكاتب، ألنه باإلمكان التعبیر عنها بجملة واحدة، وتخدم بذلك فكرته طوال كبیرة لدى 

ذات البعد الواحد التي تستطیع أن تتعرف علیها منذ البدایة"الروایة، فهي من النوع  

فهي تمضي على ،)1("وتجد تصرفاتها مستقیمة في اتجاه محدد حتى نهایة العمل

ها ومواقفها وأطوار حیاتها بعامة فهي تدخل حال ال تكاد تتغیر وال تتبدل في عواطف

تنضد صفاتها في الصفحات األولى ثم تهمل إلى "في خانة الشخصیة الجاهزة والتي 

)2("الخیر والشر: النهایة وتنصرف العنایة بوصف دورها في عالم ثنائي األبعاد

حة ما وحسب الناقد الفرنسي إدوین مویر في كتابه بناء الروایة، فالشخصیة المسط

9.هي إال تجسید للعادة في المقام األول

من النوع الذي ینكشف للقارئ تدریجیا، حیث تتطور الشخصیة النامیةفي حین نجد 

یكون تطورها عادة نتیجة لتفاعلها المستمر مع هذه "بتطور أحداث الروایة و 

.18الشخصیة الثانویة، ص:محمد علي سالمة-1
.259، ص2003السردیة العربیة الحدیثة، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، : عبد اهللا إبراهیم-2



النوع هو أنها وقد ینتهي هذا التفاعل باإلخفاق أو الهزیمة،وما یمیز هذا ،)1("الحوادث

تتغیر وتتطور بتغیر الظروف اإلنسانیة بصفة عامة، مثل الشخصیات التي تتأثر بما 

یجري حولها من أحداث، ویسمي النقاد هذا النوع كذلك بالنامیة، المتطورة فهي ذلك 

الشخصیات التي تأخذ بالنمو التطور والتغیر إیجابا وسلبا حسب "النوع من

.ر بتطور حوادث الروایة، نتیجة تفاعلها المتواصلألنها تتطو ،)2("األحداث

:عالقات الشخصیة الروائیة-3

:الراويو الشخصیة- 1- 3

یعد الراوي واحدا من شخوص الروایة، إال أنه قد ینتمي إلى عالم آخر غیر 

العالم الذي تتحرك فیه الشخصیة الروائیة، كونه یقوم بوظائف تختلف عن وظیفتها

ویسمح له بالحركة في زمان ومكان أكثر اتساعا من زمان ومكان الشخصیات 

، فالشخصیات )3("عرض هذا العالم كله من زاویة معینة"الروائیة، فدوره یكمن في 

تفكر وتعمل وتتحدث، والراوي یرصد ما تفعله هذه الشخصیات وما تقوله وما تفكر 

10وتحریكها،كیفیة خلق الشخوص"فیه، كونه ال یهتم سوى بـ 

.104فن القصة، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ص: یوسف نجم-1
.135مدخل إلى تحلیل النص األدبي، ص: عبد القادر أبو شریفة-2
، 2، ط1996الراوي و النص القصصي، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، : عبد الرحیم الكردي-3

.17ص



ونصب المواقف وٕاثارتها وتنمیة الحوارات وضبط إیقاعها، وتكوین البنیة الدرامیة في 

، وهذا التشكیل رؤیة تساعد على نسج المادة الروائیة، ألن العالقة )1("نهایة األمر

ومنه ةمن ناحیة فعلیة عالقات ال نهائیالمحتملة بین الراوي واألحداث والشخصیات،

.)2("الراوي یرى ما ال یراه اآلخرون، لكنه ال یرى وهما بل متخیال"فـ 

الروایة الملتبسة بالصوت األول"ونجد أن هناك نوع من الكتابة یدخل في نطاق 

ثم ال یلبث أن ینقطع فجأة، وتتشكل السطور بهامش أبیض عریض إیذانا بدخول 

عض الروایات ظهورا قویا، لدرجة تطغى ، فقد یظهر الراوي في ب)3("الصوت اآلخر

فیها صورته على كل العالم الروائي، ویعلو صوته على جمیع األصوات، كأن 

11.یتحدث بضمیر المتكلم معبرا بذلك عن موقفه صراحة

غیر أن هذا البروز الطاغي للراوي ال یحول دون وضوح شخصیة البطل وعامة 

كبیرا في رسم صورة الشخصیات، لكنه قد الشخصیات األخرى، ألنه قد ینجح نجاحا 

كلما زاد صوت الراوي ارتفاعا انخفضت أصوات "یخفت أصواتها ویحجبها، فـ

. )4("الشخصیات، وكلما ارتفعت أصوات الشخصیات انخفض صوت الراوي

، القاهرة، لون جمانالمصریة العالمیة للنشر ، الشركة)و النقداألدبمن فتات (التخیلأشكال: صالح فضل- 1
.29، ص1996مصر، 

، 2002، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ، القاهرةتحلیل شعریة السرد، دار الكتاب المصري: صالح فضل- 2
.235ص
.26ص:المرجع نفسه- 3
.82صالقصصي،الراوي و النص : عبد الرحیم الكردي- 4



وظهور الراوي هنا ما هو إال طغیان للذات الساردة، والتي تضفي على الروایة شكال 

الذاتیة وابتعادها عن الموضوعیة، فهو بصورته المتكاملة عبارة من الرؤیة الفردیة

ذات ورؤیة خیالیة وقولیه وموقع وسلطة مستقلة عن المؤلف وعن "عن 

، فهو یتحدث بلسان الشخصیات حینـا ویتیح لها فرصة لتتحدث )1("الشخصیات

لرؤیة بنفسها حینا آخر، وهذا یحتم علیه أن یتخذ موقعا تتشكل من خالله زاویة ا

.لتتحدد بذلك داللة الروایة

نمط الراوي یرتبط بالبعـد السردي "فالراوي الظاهر ما هو إال ذات وموقع ورؤیة و

، ألن هذا النمط یختلف باختالف رؤیة الراوي لألحداث ووجهة نظره )2("الذي یتبعه

منها، فهو صوت ضروري ألنه ال یتحاور مع جمیع الشخصیات فحسب، بل وجوده 

رهون به وجود الفواعل األخرى، فما إن یتم التعارف بین الراوي والشخصیات م

وتتحدد بعض العالقات بینهما حتى یدخل السرد في دوامة ذات حركة دائبة محورها 

الراوي عندما یسرد حكایة یرسم صورة لألشخاص، وفي نفس "االختفاء والظهور، ألن 

12.)3("لم یستعمل ضمیر المتكلمالوقت یرسم صورة لنفسه حتى في حالة ما إذا

.26الراوي و النص القصصي، ص: عبد الرحیم الكردي- 1
،مصر، لنصوص األدبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان،القاهرةمبادئ تحلیل ا: بسام بركة- 2

.98، ص2002
، دار الطلیعة للطباعة والنشر، )دراسات بنیویة في األدب العربي (األدب و الغرابة : عبد الفتاح كلیطو- 3

.73، ص3، ط1997بیروت لبنان،



فقد یكون في ذاته واحدا من الشخوص الفاعلة داخل العالم الروائي، وهذا یعتمد 

على الدور الذي یقوم به، ألنه لیس هو المؤلف أو صورة منه، فهو موقع خیالي 

.ومقالي یصنعه المؤلف داخل النص

المصور لیتحول العالم أداة أو تقنیة یستخدمها القاص في تقدیم العالم "فهو 

القصصي بواسطته، من كونه حیاة إلى كونه تجربة أو خبرة إنسانیة مسجلة تسجیال 

.)1("یعتمد على اللغة ومعطیاتها

الراوي من حیث درجة علمه جون بویونوبناء عما سبق قسم الناقد الفرنسي 

) أنا(نطوق، وبین فاعل الم) هو(تعكس العالقة بین "إلى ثالثة أقسام ألن الرؤیة 

، وهي وسیلة لبلوغ غایات الراوي وتقنیة )2("فاعل النطق، بین الشخصیة والراوي

اختزال مشكل الشخصیة في مشكل الرؤیة، أو "مستخدمة في السرد، ألن النقاد أرادوا 

، فهو مؤشر تتخلله الشخصیة، فتتعدد أبعادها ودالالتها )3("في مشكل وجهة النظر

ضال عن أنها تعكس الشخصیة، ألن الراوي یقوم بتقدیم الخلفیة وتتباین وجوهها ف

13الزمانیة والمكانیة للشخصیات واألحداث،

.18الراوي والنص القصصي، ص: عبد الرحیم الكردي- 1
محمد ندیم خشفة، مركز اإلنماء الحضاري، حلب، سوریة، : األدب و الداللة، ترجمة: تزفیتان تودوروف- 2

.77، ص1996
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ویصقل جمیع هذه العناصر ویقدمها إلى القارئ، وجاء تقسیمه ألنماط الراوي 

:كاآلتي

:La vision par derrière)الرؤیة من خلف: (الشخصیة> الراوي -

وتستعمل هذه الطریقة غالبا في الروایة الكالسیكیة، حیث یكون الراوي عالما بكل

یكون السارد أكثر معرفة من الشخصیة "شيء، أي أكثر مما تعرفه الشخصیة وهنا 

.)1("الروائیة

في فلیس لشخصیاته الروائیة أسرار فهو یعلم كل شيء عنها وتتجلى هیمنته1415

یستطیع أن یصل إلى كل المشاهد "البطل الخفیة، فهو مقدرته على إدراك رغبة  

، وهنا ال )2("عبر جدران المنازل، كما أنه یستطیع أن یدرك ما یدور بخلد األبطال

.تخفى علیه أسرار شخصیاته

هنا تتطابق معرفة : La vision avec)الرؤیة مع: (الشخصیة= الراوي -

یقدم إلینا تفسیرا لألحداث قبل أن تجده ال یمكنه أن "الراوي مع معرفة الشخصیات، فـ 

)3("الشخصیات ذاتها

،1991لرباط المغرب،، ا، منشورات اتحاد كتاب المغرباألدبيطرائق تحلیل السرد :مجموعة باحثین- 1
58ص
.47، صاألدبيبنیة النص السردي من منظور النقد : حمید لحمیداني- 2
.78صوالداللة،األدب: تزفیتان تودوروف - 3



ویستخدم في هذا الشكل ضمیر المتكلم أو ضمیر الغائب، مع التزام الراوي طریقة 

مجرى السرد یحتفظ مع ذلك باالنطباع األول الذي یقضي بأن "الرؤیة مع، ومنه فـ 

)1("ل بما تعرفه الشخصیةالشخصیة لیست جاهلة بما یعرفه الراوي، وال الراوي جاه

وقد یكون الراوي هنا إما شاهدا على األحداث أو شخصیة مساهمة في الروایة یقول 

ما تعلمه الشخصیة، وهذه الطریقة تستعمل في السرد الحدیث ألن السرد بواسطة 

.ضمیر المتكلم وضمیر الغائب یتساوى فیها السارد مع الشخصیة الروائیة معرفة 

هنا یعلم : La vision de dehors) الرؤیة من خارج: (الشخصیة<الراوي -

الراوي أقل مما تعلمه الشخصیة الروائیة، لتقتصر مهمته على الوصف الخارجي 

T. todorovفتودورو .ات الروائیة، حیث یقول تكوصف حركة وأصوات الشخصی

ال فإن حكیا من إن جهل الراوي شبه تام هنا لیس إال أمرا اتفاقیا، وإ "في هذا الشأن 

وال ینفذ إلى أي ، فهو یصف ما یراه القارئ ویسمعه )2("هذا النوع ال یمكن فهمه

16.ضمیر من الضمائر

دوار الشخصیات ومنه نصل إلى نتیجة مفادها أن دور الراوي یختلف عن أ

فهو ینقل كالم الشخصیات األخرى، إضافة لكالمه ویحمل إیدیولوجیات األخرى، 

.األخرى إضافة إلیدیولوجیتهالشخصیات 

.48، ص األدبيبنیة النص السردي من منظور النقد : لحمیدانيحمید - 1
.48المرجع نفسه ص - 2



:الشخصیة و الزمن-173-2

لقد تغیر مفهوم الزمن بدایة من القرن العشرین تغیرا جذریا، الكتسابه أهمیة كبیرة 

)1("الروایة تركیبة معقدة من قیم الزمن"خاصة في مجال التحلیل األدبي، وكون 

ارئ وأبطال الروایة ستنتج فالعالقات المركبة بین قیم الزمن المختلفة عند الكاتب والق

بنیة شدیدة التعقید، أي أن االنتقال خیالیا من الحاضر الكرونولوجي إلى الماضي 

القصصي الذي كتبت فیه الروایة والذي ترجم عكسیا إلى الحاضر متخیل یعتمد على 

طریقة معالجة هذه القیم من قبل الروائي، وعلى قدرته على إبقاء توازن مناسب 

.ابینهما جمیع

ونجد من الرواة من یكسر زمن قصه، أي حاضر قصه لیفتحه على زمن ماض 

)2("یتفنن في هذه اللعبة فیداخل بین عدة أزمنة لیخلق فضاء لعالم قصه"له، ف 

لیخلق بذلك انفصاال أو اتصاال زمنیا وانطالقا من الحاضر یتم الرجوع إلى الماضي 

في ترهنهامن خالل استدعاءه في شكل ذكریات وأحداث تمت في الماضي یتم 

الحاضر، لنجد أن الماضي البسیط یهدف إلى الحفاظ على تراتبیة ما داخل 

إمبراطوریة األحداث

. 76، ص1997بكر عباس، دار صادر، بیروت لبنان ، : الزمن و الروایة، ترجمة: مندالو.ا.ا- 1
، 1999تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفارابي، بیروت، لبنان، : یمنى العید- 2
.75،ص2ط



هذا وقد اسُتوحي مصطلح االسترجاع من السینما لیوظف بعد ذلك في حقل 18

الروایة، حیث یقوم السارد بقطع تسلسل األحداث لیعود إلى الوراء فیقدم حدثا من 

الماضي یفسر غموضا في الوقت الحاضر، ویرتبط هذا النوع من الكتابة بما یسمى 

ان الشخوص بطریقة تداعي تسجیل عفوي لألفكار في أذه"تیار الوعي، ألنه

، وبهذا تكون شخصیات الروایة قد تأثرت بعامل الزمن )1("المعاني الحر في العقل

وهذا االمتداد في الزمن والرجوع إلى الوراء یعرفنا حقیقة الشخصیة من خالل 

تكوین بؤرة الحدث المتحرك عبر عملیات "ذكریاتها ومهارة السارد تكمن في 

وَتَكسُّرات الزمن وتداخالته في جدلیة بالغة اإلتقان حول محور االسترجاع واالستباق 

.، هو الماضي)2("غائب حاضر

لتكون العالقة بین الزمن والشخصیات عالقة جوهریة، لما لهما من دور في وحدة 

الروایة وتحدید نظامها الداخلي، كأن ترتد الشخصیة إلى الماضي وتستعید ذكریاتها

لبطل أي روایة تكون مثقلة بذكریات الماضي وآمال المستقبلألن الحیاة بالنسبة

هذا الهروب إلى الماضي یمثل ،وبالرجوع إلى الوراء یخفف عنه ثقل الزمن الحاضر

استمراریة الذات عن طریق استدعاء الذكریات، ویتم الرجوع من خالله إلى المكان 

.131مدخل إلى تحلیل النص األدبي، ص: عبد القادر أبو شریفة- 1
.36أشكال التخیل، ص: ضلصالح ف- 2



ألن 19.)1("كل استحضارش...االرتداد الذي یأخذ "والزمان اإلیجابیین عن طریق 

لیفتحوه على زمن ماض له -حاضر الروایة -الرواة یعمدون إلى كسر زمن القـص 

لیتفننوا في هذه اللعبة، فیداخلوا بین عدة أزمنة خالقین بذلك فضاء واسعا لعالم 

.قصهم

اللعب الفني یوهم القص بأن الكالم یتجه إلى الوراء، في حین أن "غیر أن هذا 

، ألن )2("ة تبقى في الحقیقة خطیة متقدمة باتجاهها على الورق إلى األمامالكتاب

الزمن الداخلي یعید تشكیل الحیاة عن طریق استعادته بواسطة الذاكرة، لتتمكن من 

خطیة غربیهإعادة امتالك هذه الحیاة ذاتها التي صارت ماضیة، وقد أكد أآلن روب 

وجود زمن وحید هو زمن "واالستباقات بقوله بـ الزمن في الروایة، رغم االسترجاعات 

)3("، أما الالحاضر قبال أو بعدا فال وجود له)زمن الخطاب(الحاضر 

إال في زمن محدد هو زمن القراءة-أي یرهن–ألن أي زمن ال یمكن أن یستهلك 

، دار الكتاب الجدید المتحدة، )قراءة نقدیة في السرد والشعر(تحلیل النصوص األدبیة : عبد اهللا إبراهیم- 1
.113، ص1998طرابلس، لیبیا، 

.75تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، ص: یمنى العید- 2
، المدرسة 2007، أفریل 3، منتدى األستاذ، عدد)جمالیات النظام الزمني في الروایة الجدیدة: (إلهام علول- 3

.131العلیا لألساتذة، قسنطینة، الجزائر، ص
.



تواسترجاعافالماضي والمستقبل ینزلقان نحو الحاضر معا في شكل ذكریات 

لیصبح الزمن المؤسس األول لعالقات الشخصیات بعضها مع بعض في ،واستباقات

إطار  السیرورة، ومنه فالتمثیل الطبیعي ألي مسار زمني في أي عمل سردي یكون 

:في المحور اآلتي

.مـاضي               حاضر             مستقبل-

)1("مقتضیات السرد كثیرا ما تتطلب أن یقع التبادل فیما بین المواقع الزمنیة"و20

لیتداخل الزمن بین الحاضر والماضي باالستباق واالسترجاع عبر المسار السردي

لهذا راح الروائیون یغوصون في روایاتهم في عمق شخصیاتهم الروائیة ، وتتبع 

لیصبح التمثیل الواقعي "و،صفته الكرونولوجیةلیفقد بذلك الزمن،اللحظات الخالدة

وهذه النقلة الدینامیكیة المستمرة بین ،الحق للزمن، هو هذه الصفة الالخطیة له

معین میزته ، والسارد ال یستطیع صناعة زمن)2("الماضي والحاضر والمستقبل

أزمنة االسترجاعاتو الرتابة، بل یصنع أزمنة متفرقة متباعدة أو متزامنة، فاالستباقات 

منفصلة عن الحاضر السلبي، ومن خاللهما یتم الرجوع إلى المكان والزمان 

االیجابیین 

.189، ص)بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة : عبد الملك مرتاض- 1
.30ص،)جمالیات النظام الزمني في الروایة الجدیدة: (إلهام علول- 2



ولجوء الراوي لهذه التقنیة یكون بغرض تقدیم شخصیة جدیدة لیعرف بماضیها 

التصاعد المطرد "وطبیعة عالقتها بالشخصیات األخرى، فهي تقنیة تعمل على وقف 

، وهذا یساعد على )1("إلى أحداث تاریخیة وتاریخ الشخصیاتللزمن، لیعود بنا 

إعطاء رؤیة واضحة عن الشخصیات من الداخل، من أجل التعرف علیها أكثر،كون 

االسترجاع یضم بین طیاته مقاطع استعادیة تأتي لسد فجوات سابقة في الحكایة

ما في كأن نجد توغل شخصیة بطل مجسدة في صورة الماضي بوقائعه ومعانیه،

الماضي ألسباب تكون ذاتیة تجسد حنینه إلى زمن مضى، ثم ألسباب موضوعیة 

تتمثل في سخطه على المرحلة الراهنة حالما أنها لم تحقق ما كان یصبوا إلیه، ومنه 

مسألة استرجاع الذكریات قد تتنور أیضا حین نولي مزیدا من االهتمام باللحظة"فـ 

)2("حیث تتحدد الذكریات

21

.94، ص2005مقاربة سیمیائیة في قراءة الشعر والروایة، مكتبة اآلداب القاهرة، مصر، : أحسن مزدور- 1
خلیل أحمد خلیل، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، : جدلیة الزمن، تر: غاستون باشالر- 2
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ألن الزمن والحلم والذكرى یمكن أن یمتزجوا ویصبحوا حالة واحدة، وهذا ما هو إال 

عنصر التحول والزوال وبالتالي فبفضل وجه من وجوه الزمن البدیل، فالزمن هو

.الزمن ال یعود الواقع غامضا وال عبثیا، بل یكون واضحا وقریبا من المألوف

: الشخصیة والمكان-22233-3

لقد أعطت جل الدراسات الحداثیة السردیة، أهمیة فائقة للمكان لحضوره الدائم 

المكان تصبح له "والحدیث عن ،في الروایة، فهو فضاء تتحرك فیه الشخصیات

أهمیة كبیرة عندما نعرف أنه هو الذي ُیَكون لنا صورة الفضاء الروائي، الذي یحتوي 

منه بؤرة للفعل السردي، إذ مع مرور الزمن ، التخاذ الروایة )1("على مجموع الوقائع

أصبح له وجها أكثر تعقیدا، لیلعب بذلك دورا مهما في خلق وحدة الروایة ونظامها 

الحیز المكاني هو "وهناك من یرى لشخصیات الروائیة،لصلته الوثیقة با،الداخلي

موز التي الفضاء الذي تتحدد داخله مختلف المشاهد والصور والمناظر والدالالت والر 

، ألنه یعد الخلفیة المشهدیة للشخصیة في )2("تشكل العمود الفقري للنص السردي

الروایة ومسرح األحداث، إذ البد للشخصیات واألحداث من بیئة مكانیة تمارس 

.67بنیة النص السردي من منظور النقد األدبي، ص: لحمدانيحمید- 1
، 2004، تشرین الثاني 403، الموقف األدبي، عدد ) السرد القصصي وجمالیات المكان: (أحمد طالب- 2

.24اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الجزائر، ص



الوسط الطبیعي الذي تجري ضمنه األحداث وتتحرك فیه "علیها وجودها فهو ذلك 

، فَتَغُیر المكان مثال وانتقال البطل من مكان إلى آخر یوحي بأحداث )1("الشخوص

. جدیدة، وقد یخلق صراعا في نفس البطل

ألنه یساهم في خلق المعنى ،السارد في حاجة دائمة إلى التأطیر المكانيإن

داخل الروایة، وبذلك ُیَؤسَُّس الحكي، بأن یجعل القصة المتخیلة ذات مظهر مماثل 

ظهر الحقیقة، فهو قد یخلق فضاء شبیها بالفضاء الواقعي، لیخلق لنا السارد بهذا لم

، والذي یمثل )2("الواقع المریر واقع الهزیمة واالنغالق على الذات"فضاء مغلق یجسد 

غالبا واقع المدینة، فرغم رحابتها واتساعها تبقى دائما خانقة وضیقة بالنسبة ألبطال 

حجب األفق الرحب أمامها، مما یثیر في نفسیتها الشعور الروایة، حیث تحجزها وت

المدینة في عدة روایات إلى بطل / بالقلق واالختناق ، لتتحول بذلك ثنائیة الریف

تأویل مختلف أبعاد المكان الداللیة، وتبدید "رئیسي محوري، وما على القارئ سوى 

24. )3("نزیاحیةأوصفه الضبابیة ومغلقاته الماورائیة واإل

.138مدخل إلى تحلیل النص األدبي، ص: عبد القادر أبو شریفة- 1
، 2006، رابطة أهل القلم، سطیف، الجزائر، 2عالمات في اإلبداع الجزائري، ج: عبد الحمید هیمة- 2
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:والشكل اآلتي یوضح ذلك

.واقع/ المدینة                      ذكریات / الریف 

فالطرف األول من المعادلة بالنسبة للشخصیة الروائیة یمثل الذاكرة، بینما یمثل 

25.لها الواقعالطرف الثاني بالنسبة

الروائیة، وتصویر ویبدو أن اإلكثار من تصویر المدینة والریف في الكتابات 

العالقات القائمة بینهما وبین شخصیات الروایة، قد یعود إلى أسباب ثقافیة وحیاتیة

نجد أن بعض الروائیین یهتمون بوصف عناصر الطبیعة في "فمن األسباب الثقافیة 

الریف مثال، لما تمثله من عزلة وهدوء وسكینة على الصخب والجلبة والفساد، والتي 

.)1("المدینة ألنها صورة متحولة بین الماضي والحاضرهي من میزات 

ونجد هنا إحالة إلى أن المدینة قد أصبح لها مبدأ یحكمها هو مبدأ المادة 

والمصلحة، ِلطــرِد أهلها القیم الروحیة من حاضرتهم وانصرافهم عن قیمهم إلى المادة 

المدینة مرادفا للموت فضاء "لیصلوا، بذلك إلى الظلم والقسوة والنفاق ولیكون 

واالنهیار، مدینة منفصلة عن عالم اإلنسان كل شيء فیها موت وخراب ودمار 

)2("وانحالل ورذیلة

108عالمات في اإلبداع الجزائري، ص: عبد الحمید هیمة- 1
.109المرجع نفسه ص- 2



السارد یركز على هذا الوجه القبیح للمدینة لینتج داللة معرفیة باألزمة، بالمأساة "و 

، ألن )1("المحنةالتي تعیش فیها المدینة، والتي قد تكون وسیلة لتفادي عدم تكرار 

مأساة اإلنسان فیها لیست ناجمة عن تقدمها الحضاري وفراغها الروحي، وٕانما هي 

المدینة هنا كمكان تلعب"نتیجة لتسلط األشخاص والقهر والخوف والظلم، لنجد أن 

دور البطولة فیه، فتتحول من مجرد إطار مكاني ساكن إلى شخصیة أساسیة داخل 

ل بذلك إلى فضاء مغلق یحمل داللة الركود والضیاع ، لتتحو )2("النص السردي

/ الماضي لیواجه به المكان / المكان "ویستحضر بذلك السارد . والعجز عن التغییر

، ألنه یستعید بذكریاته ماضي قریة الشخصیة الروائیة مثال، التي ولد )3("الحاضر

.ةونشأ فیها، تلك القریة التي كانت تنعم بالحسن والجمال والبساط

وحنین الشخصیة في هذه الحالة إلى الماضي من خالل التذكر واالسترجاع، ما 26

كل أماكن لحظات "هو سوى عودة إلى المثال الغائب، ألنه حسب غاستون باشالر 

ورغبنا فیها عزلتنا الماضیة واألماكن التي عانینا فیها من الوحدة، والتي استمتعنا بها

.)4("وتآلفنا مع الوحدة فیها تظل راسخة في داخلنا

.111، ص110، صالسابقالمرجع- 1
.112المرجع نفسه، ص- 2
.114المرجع نفسه،ص- 3
غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، : ، ترجمالیة المكان: غاستون باشالر- 4
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الواقع نجد / التذكر نجد أیام السعادة والهدوء، وفي الحاضر / ففي الماضي 

الشقاء، وفي هذا الموقف یتجسد الحنین إلى ما مضى، لتبني بذلك شخصیات 

والصفاء، ال ظلم فیها وال الروایة في مخیلتها مدینتها المثالیة والتي یسودها الخیر

لیكون الماضي أنسب من )1("بعدا جدلیا بین الذات والفضاء"جور، لتأخذ بذلك 

الحاضر بالنسبة لذات البطل، وما یجسد داخل قریة ما في روایة ما، ما هو إال 

27.صورة مصغرة لما یحدث داخل المجتمع بأكمله

م فیه، كما أن هذه الشخصیات وبالتالي فالمكان یدل على الشخصیات التي تقی

تعكس صورة المكان على اعتبار أن هناك تفاعال بینهما، لكن یجب أن نعلم أن 

.المكان یقع في عالم مختلف عن الواقع المكاني المتواجد فیه القارئ

.115قال الراوي، ص: سعید یقطین-1



:الشخصیة و الحدث-3-4

حول یدور محورهایمثل الحدث مجموعة من األفعال و الوقائع المرتبة ترتیبا سببیا،

لذلك یعد موضوع عام،حیث یعمل على تصویر الشخصیة والكشف عن أبعادها،

فهو یمكننا من التعرف على " الحدث عنصرا مهما من عناصر العمل السردي 

مالمح الشخصیة الروائیة بشكل أوضح وأعمق و بالتالي تؤدي إلى تشكل طبیعة 

. )1("تلك الشخصیة في الروایة وتحدیدها 

العمود الفقري في ربط عناصر الروایة، وال یمكن دراسته بمعزل " فالحدث یمثل 

عنها، وهو الذي یبث الحركة والحیاة و النمو في الشخصیة، وعلى أثره یجري تقییمها 

.)2("وینكشف مستواها ،وبذلك یضیف الحدث فهما جدیدا لوعي الشخصیة بالواقع

فهو أفضل وسیلة لنفهم من خاللها طبیعة الشخصیة من الناحیة النفسیة وذلك لذلك

28.من خالل سلوكها الذي یتبدى من خالله، فالشخصیة عماد البناء الروائي وأساسه

. 1المرأة في روایات نجیب محفوظ، دار كنوز المعرفة، عمان، طصورة : سناء طاهر الجمالي- 1
.24ص-23،ص2011
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مركز األفكار و مجال المعاني التي تدور حولها األحداث، وبدونها " تمثل حیث

تغدو الروایة ضربا من الدعایة المباشرة و الوصف التقریري، والشعارات الجوفاء 

.)1("الخالیة من المضمون اإلنساني المؤثر في حركة األحداث 

یوسف نجم ل فالشخصیة عنصر مهم، یعمل على خلق أحداث مثیرة، حیث یقو 

إن القارئ یلمس اثر سیادة الشخصیة بصور مختلفة، فكثیرا ما تكون الشخصیة " 

.)2("هي العنصر األهم في القصة، وبهذا تكون المحور الذي تدور حوله األحداث

ولكي تكون هذه الشخصیة ذات تأثیر فالبد أن ترتبط بالحدث ارتباطا وثیقا  

علقا دون دور، لذلك البد للكاتب أن یحسن اختیار وتتأثر به حتى ال یبقى الحدث م

أحداثه وفق سلوك شخصیاته، فخلف األحداث یقع مغزى العمل الروائي، وتبعا له 

29.یتحدد موقف الكاتب

سبق یمكن القول بان العالقة بین الشخصیة والحدث هي عالقة تأثیر ومما

فهي بمثابة الروح للجسد أو الماء " وتأثر، ال تقل فیها أهمیة الشخصیة عن الحدث 

. )3("لألرض

.119، ص1993، 1السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر اهللا، دار الحداثة، لبنان، ط: هیام شعبان- 1
.20ص، فن القصة: محمد یوسف نجم- 2
، 1األدب الهادف في روایات غالب حمزة أبو فرج، قنادیل للتألیف و النشر، ط: الشیخغرید- 3

.381،ص2004



على وجود الفعل ورد الفعل من خالل تفاعله، وتبادله " إذ أن الحدث یقوم في أساسه 

. )1("مبنى األدبي الذي یمثل بنیة العمل الفنيالتأثیر والتأثر في تولید ال

ومن هنا یمكننا القول انه ال یمكن الفصل بین الشخصیة والحدث الن هذا األخیر 

یكشف موقف الشخصیة ویحدد مستوى وعیها ودرجة تطورها  فكلما أجاد الروائي في 

یة فالترتیب الجید ترتیب أحداث روایته، كان أكثر قدرة على إبالغ المتلقي رسالته الفن

30.یضفي على النص قوة ویكسبه میزة خاصة به 

، 1986، 1بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ، دار الحداثة، بیروت لبنان، ط: بدري عثمان- 1
.242ص



الفصل  الثاني



:تمهید31

إن الروایة الجزائریة مرتبطة في نشأتها وتطورها بمعالجة القضایا االجتماعیة وفي 

مقدمتها قضیة المرأة وحریتها، فالمرأة مرتبطة بالواقع وحاضرة في مختلف مجاالت 

فالمرأة سالح فعال "الحیاة فهي رمز للمجتمع، حیث تعتبر صورة ممیزة، لذلك 

.تعكس حضورها القوي في مجال الفكر واألدبفهي )1("وحركة تحمل عدة دالالت 

تطرح بشكل عام عدة تصورات واسیني األعرجللروائي طوق الیاسمین وروایة 

ع الذي تعیشه الناجم عن الواقع المؤلم، باعتبارها تفتقد كل عناصر اللمرأة و الصر

وملحقة امتالك الذات والتصرف فیها وعدم القدرة على االختیار، فهي تابعة لألب

بل هویة تتغیر حسب )2("غیر مستقلة تظل المرأة حاملة لهویة" بالزوج وبهذا 

..) .ابنة ، أخت ، زوجة(تغیر موقعها في الحیاة 

. 25، ص2009، 2المرأة في الروایة الجزائریة، دار الشروق للطباعة والنشر، ط: مفقودة صالح-1
.27ص: المرجع نفسه- 2



حضورا قویا ینبئ عن وعي الكاتب _ طوق الیاسمین _وللمرأة في هذه الروایة

بدورها وأهمیتها داخل العمل األدبي، لیس على المستوى الفني والموضوعي فحسب 

وٕانما یتعدى ذلك إلى طرح قضایا اجتماعیة وأخالقیة من شأنها أن تقف على الكثیر 

من مالمح الحیاة في مجتمعاتنا، حیث تحدثت الروایة عن صورة المرأة وجسدتها في 

هى صورة كشخصیة كان لها الشأن في الظهور والتموقع سواء كان تمثیلها في أب

.المجتمع أو في خیال المبدع 

الصورة وقبل الحدیث عن تجلیات صورة المرأة في الروایة، سنتطرق لمصطلح 

32.كمفهوم أدبي ونحاول استجالء غموضها ومعرفة أنواعها والعناصر التي تلونها 

:مفهوم الصورة-1

بدایة، یتیح للعقل فرصة كبیرة للتحكم في عملیة صورةإن التحلیل اللغوي لكلمة 

والشكل والتوهم )1() "الخیال(فهي تقوم على دعامتین، الشكل والتوهم " الصورة 

الذي یحتاج إلى نوع خاص من التحكم والسیطرة " كالهما نمط من التفكیر الخالص 

.)2("على تمییز المحسوس المادي والمعنوي المتخیل 

، 2008، 1بحث في األركان والعالقات، دار العلم للنشر، طالصورة والقصة،: نادر احمد عبد الخالق- 1
.43ص
.44ص: المرجع نفسه- 2



وفي مجال األدب تكون الكلمات واألبیات الشعریة والجمل التصویریة، أكثر قدرة 

بالمشاركة الوجدانیة والعقلیة، في العمل على إثارة الخیال لدى القارئ، وبالتالي قیامه 

أسلوب یجعل الفكرة تبرز بكیفیة أكثر حساسیة " األدبي، وتعني الصورة األدبیة بأنها 

فهي تمنح الشيء الموصوف أو المتكلم عنه أشكاال ومالمح )1("وأكثر شاعریة 

حیث "مستعارة من أشیاء أخرى تكون مع الشيء الموصوف عالقات تشابه أو تقارب 

أن الصورة التي یكونها األدیب ال تطابق الواقع الحقیقي، ولیست شدیدة القرب منه 

ولكنها لیست مختلفة عنه تماما، بل إنها رؤیة معقولة تعتمد على عوامل موضوعیة 

.)2("وذاتیة 

أن الصورة تحقق الرؤیا في " إلى الثابت والمتحول في كتابه أدونیس وقد ذهب 

صلیة وهي وسیلة للكشف عن الغیب، أو هي ضربة تزیح كل حاجز، أو دالالتها األ

إعطاء صورة متفردة من أدونیس فقد حاول )3("هي نظرة تخترق الواقع إلى ما وراءه 

الصوغ الفني، فالمبدع عنده یتجاوز المألوف ویركب الصور تركیبا معقدا لیستفز 

33.للعمل األدبي القارئ لكي ال یستطیع أن یقبض على داللة نهائیة 

.18، ص1األدبیة، تاریخ ونقد، دار إحیاء الكتب العربیة، طالصورة: علي صبح- 1
.53ص-52، ص1994صورة المرأة في الروایة المعاصرة، دار المعارف، مصر، : طه وادي- 2
.44، ص2008دیسمبر_18العدد_الجزائر_مجلة الثقافة_التكثیف الداللي في شعر ْادونیس: راویة یحیاوي- 3



وعلى هذا األساس فالصور األدبیة عملیة داخلیة مركبة، تتصل بنسیج العمل الفني 

اتصاال وثیقا، وتتحدد وظیفتها داخل النص من خالل القیم الشعوریة، والتعبیریة 

فتأخذ الطابع العقلي المنطقي "المكونة لها، وتتنوع الصور األدبیة تبعا لتنوع منشأها

)1("الحسي الزخرفي، أو الخیالي إذن هناك صور عقلیة و صور وجدانیة أو الطابع

أنها "وتكمن أهمیة الصورة، داخل الروایة من كونها ملمحا جمالیا ال غناء عنه 

تستطیع أن تحقق أهدافا فنیة و موضوعیة إذا أحسن استعمالها وتوظیفها واالستفادة 

فتقدم صورة صادقة للطبیعة )2("منها، على اختالف اتجاهاتها وطباعاتها المتعددة 

34.البشریة، وتربط بین الواقع وصفاته

: أقسام الصورة-1-1

:تنقسم الصورة األدبیة إلى قسمین هما

هي الصورة األساسیة المركبة من مجموعة من األفكار : "الصورة الخارجیة-أ

االجتماعیة واإلنسانیة والتي تنقل القضایا العامة، وتحیلها إلى واقع فني متعدد الوجوه 

.فهي تتصف بالشمولیة من حیث ارتباطها بالواقع وقضایاه)3("واألنماط 

.35تأریخ ونقد، مرجع سبق ذكره، صالصورة األدبیة،: علي صبح- 1
.45ص، الصورة والقصة، بحث في األركان والعالقات: نادر احمد عبد الخالق- 2
.46ص : المرجع نفسه- 3



هي الدافع األول وراء القاص والنص، وتتعلق بالموضوع والحدث وبنیة "وبتعبیر آخر

. )1("كل منها وجذوره االجتماعیة 

االتصال المباشر بین الواقع الصورة الخارجیة ن أوعلى هذا األساس یكون من ش
.الفني والواقع االجتماعي عن طریق الروایة35

: الصورة الداخلیة- ب

الداخلیة كجانب تطبیقي للصورة الخارجیة والذي یتحدد یدور الحدیث عن الصورة 

الترجمة الوجدانیة الفنیة " بصورة مباشرة في الروایة، حیث تعتبر الصورة الداخلیة 

لمالمح الصورة الخارجیة، وهي تقوم على تشكیالت بنائیة ترتبط بالموضوع والفكرة 

.)2("خرى األساسیة، فتتضح من خاللها مجموعة العناصر واألفكار األ

وأقسامها     الصورة األدبیة ومهما تباینت اآلراء وتباعدت حول تحدید مفهوم 

ووظائفها  داخل العمل األدبي أیا كان جنسه، فإنها حقیقة ثابتة، تؤدي جملة كبیرة 

من المهام الوظیفیة داخل العمل خاصة الروایة على اختالف مستویاتها النوعیة  

خصیة إلى آخر العناصر الفنیة، وتساعد عند التحلیل الفني في بدایة من الفكرة والش

.توضیح األبعاد المختلفة لهذه العناصر

.50ص: المرجع السابق- 1
.210ص: المرجع نفسه - 2



:تجلیات صورة المرأة في الروایة 1-2

عدة نماذج حول المرأة، باعتبارها الركیزة طوق الیاسمین صورت لنا روایة 

تلعب الدور األعرج واسیني األساسیة في الحیاة االجتماعیة، فالمرأة في أدب 

إذ أنها محط دائم االستغالل، ونالحظ أن المؤلف في أكثر , الكاشف لكل القیم

ویهتم , النماذج النسائیة التي أوردها في روایاته یأخذ موقف العطف على المرأة 

بإبراز الظروف التي جعلت منها ضحیة، فهو یؤمن بأن عناصر االنتهاز 

والمرأة في هذه الروایة تحمل عدة صور . ةواالستغالل تجعل من المرأة ضحی

:تجسدت كاألتي

:المرأة الحبیبة1-2-1

الفتاة التي تخطو مریم وواسیني /الراويلقد وردت في الروایة عالقة حب كبیرة بین 

نحو فهم العالم على یدیه من خالل كتبه وجمله وكلماته وشیئا فشیئا یكتشفان خفق 

.الجنونيقلبیهما ویعیشان متعة الحب 

لیست تلك القابعة في المنزل المنتظرة واسیني األعرج إن الحبیبة في روایات 

تخوض المیدان وتتصل هي , طرق الباب للزواج، إن المرأة الحبیبة في إنتاج واسیني

في إحدى مریم وتجسد هذا في الروایة حیث تقول , بالمحبوب عن طریق الرسائل

نظم جملة واحدة لرجل، عادة الرجل أا واحدا في أن لم أفكر یوم" رسائلها لحبیبها 



هو من یكتب عن عشیقته ویرویها بالكلمات ویغدق من أبجدیته، لم ال أكون 

سباقة إلى ارتكاب حماقة الكتابة لرجل نعشقه وال نطلب منه شیئا سوى أن یحافظ 

.)1("قلیال على القلب الذي منحناه له بدون تردد وال مقابل

شیئا  , لیست امرأة" واسیني تحب من تشاء ال ما یشاء المجتمع، ألنها فالمحبة عند

.)2("بقدر ما هي امرأة فكریة وحي وٕالهام 

ومن ثم فهي امرأة تمارس حضورها القوي بنفسها وال تعوقها العوائق، وتفرض 

ة هذه أنا، امرأة غیر قابل" عن نفسها مریموهذا ما تقوله , شخصیتها على اآلخرین

ویقول عنها )3("تؤخذ ككل أو تترك ككل، أنا مثلك ال أشبه إال لنفسي, للقسمة

أمام امرأة عفویة مثلك یرتبك المرء وال یعرف إذا كان یحترمك أم ) " الراوي(حبیبها 

یخافك، كل من اقترب منك خرج بهدوء واصطف مع طابور الذین یشتهونك من 

36.)4("واحد إال نفسهاأنت هكذا امرأة ما تقدر تشوف حتى , بعید

، دار 1بي، طالمركز الثقافي العر ) رسائل في الشوق والصبابة والحنین( طوق الیاسمین: واسیني األعرج- 1
.250ص- 249، ص2004البیضاء، المغرب، 

.79المرأة في الروایة الجزائریة، ص: صالح مفقودة - 2
.31طوق الیاسمین، ص: واسیني األعرج- 3
.45ص: المصدر نفسه - 4



إن المرأة المحبة في هذه الروایة تتحول من امرأة نمطیة إلى امرأة انتقالیة تتجاوز 

الحیز الداخلي المتمثل في البیت لتعیش جنبا إلى جنب مع الرجل، فتطرح أمامه 

عرفه أني أكل ما " فكرها وتعرب عن حبها، فهاهي مریم تصرح بحبها للراوي فتقول 

.)1("حبك جداأ, حبكأ

كما جسدت لنا الروایة صورة المرأة المحبة المتزوجة، ومع ذلك تتجاوز هذا 

التقلید وتتخذ لنفسها خلیال تتصل به معبرة عن رفضها لكل القیود  فالحبیبان في 

كلما اشتقت " تقول مریم , الروایة یلتقیان خلسة دون علم أحد سوى صدیقتها سیلفیا

إلیك جئتك إلى بیتك في حي سوق ساروجا الذي لم یكن أحد یعرفه سوى عید 

فهي بهذا كأنها ترد على المجتمع وتقدم البدیل، وتنتقل إلى , )2("عشاب وسیلفیا

.مرحلة موالیة وشخص موال وترتبط بعالقة جدیدة هي في الغالب غیر شرعیة

التي مریم ینصفهما القدر، العشیقة وهكذا حملت الروایة قصة عاشقین لم 

لكن في نهایة المطاف تنتهي قصتها , واسیني/الراويناضلت من أجل حبیبها 

37.بالموت ویبقى الحبیب یعاني ألن محنة العاشق أنه ال ینسى أبدا

.130ص: المصدر السابق- 1
.105ص: المصدر نفسه - 2



:المرأة الزوجة 1-2-2

یعد الزواج ظاهرة اجتماعیة هامة تقوم على الربط بین الذكر واألنثى لتكوین 

أسرة تبنى على التواد والتآلف، وقد خصصت له المجتمعات قوانین مدنیة وأكدت 

علیه الشرائع السماویة، والزواج مدنیا أو دینیا عقد بین طرفین قائم في األصل على 

وهو تحدید , واج تحت مفهوم سترة المرأة وغطائهاإذ یحضر الز " الموافقة واالختیار 

ینسجم والتصور السائد حول المرأة على اعتبار أنها مجرد جسد مرتبط بالعري والفتنة 

.)1("واإلغراء مما یستدعي حضور الرجل الزوج كغطاء 

مریم و صالح یستحضر الراوي في الروایة طریقة الزواج التي حصلت بین 

)2("حبكأأرید أن أتزوجك أنا " افقة بین الطرفین لقول صالح لمریموالتي تمت بالمو 

لإلعالن عن خطوبته " لقوله , وهكذا تم الزواج بینهما حسب العادات والتقالید

وزواجه اكترى صالح جناحا واسعا بمطعم علي بابا وعزم كل األصدقاء ولم یستثني 

38. )3("صینیةجمیلة مثل دمیة , أحدا، وكانت مریم جالست بجانبه

، الدار 1المفهوم والخطاب، شركة النشر والتوزیع والمدارس، طالسرد النسائي العربي، مقاربة في : زهیر كرام- 1
.172، ص 2004البیضاء، المغرب، 

.75طوق الیاسمین، ص : واسیني األعرج- 2
.197ص: المصدر نفسه - 3



حیث سعت لتحقیق هذا الزواج ألن سنها یبعث فیها القلق مریم وهذا ما كانت تریده 

نتزوج ونعیش لسنا أفضل من بقیة البشر الذین , أنا كبرت، ثالثون سنة" لقولها 

فقد سعت من خالل هذا الزواج إلى تأكید ذاتها ألن العالم الذي )1("یحیطون بنا

یدور من حولها، وتنشئتها االجتماعیة وثقافتها ال تسمح لذاتها بالخروج عن الطریق 

.أو االنحراف دون زواج 

لكن صورة المرأة لدیها تمزقت، وأصیبت بصدمة نفسیة بعد زواجها ألنها أدركت 

وبذلك انعكست لدیها صورة , للحب والجاذبیة مع الحبیبأن الزواج یكون نتیجة

كنت أظن أن الزواج سیفتح كل أبوابي المغلقة، ولكن یبدو " الزواج المتوقعة لقولها 

نه مؤسسة ال تختلف عن بقیة المؤسسات األخرى التي ال تعمل إال على تغریب أ

)2("ى ال نموت قهراعواطفنا والتصدیق بالكذبة الجمیلة التي نبتدعها باستمرار حت

فتكتشف بعد زواجها اتساع الهوة بینها وبین زوجها، وأن قلبها ازداد تعلقا بعالم 

صالحوأنها ال تستطیع العیش من دونه، وأنها بانتمائها إلى عقد زواجها من واسیني 

لم یعد الزواج إال جزءا من الخطیئة " حكمت على نفسها بالعذاب والویل، فتقول 

39.)3("تي وضعتني في طریق صالح أو وضعته في طریقيالكبرى ال

.58ص : المصدر السابق- 1
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هل یلیق بامرأة " وفجأة تجد نفسها ترتكب أخطاء وحماقات ال غنى عنها حیث تقول 

متزوجة مثلي أن تقوم بذلك؟ لیس هینا علیها أن ترتبط بشخص وهي متزوجة

نتصر على حماقات النفس المستكینة أن أتعلم كیف مازلت في حاجة أل 

هناك صوت , وفي لحظة من لحظات الوعي ووسط كل هته الحماقات, )1("ألوهامها

أتساؤل في حاالت وعي هل یلیق " داخلي یجعلها تدرك بأنها على خطأ حیث تقول 

كبریائها وصحتها وبیتها وتضع مصیرها في , بامرأة متزوجة أن تترك كل شيء

من استثناءات غیر ما یوفره المزاد وتذهب نحو حبیب هي ال تدري ماذا یوفر لها 

، فكل هذه التساؤالت )2("لها زوجها الذي یفعل كل ما بوسعه لتصبح له، له وحده

وأن ال حل لها في هذه الحیاة إال أن تقبل وهي تدرك أنها على خطأمریمتسألها 

.بقدرها المكتوب

عة التي تحب وبهذا تبتعد صورة مریم في روایة طوق الیاسمین عن الطفلة الودی

األلبسة واأللوان الوردیة إلى المرأة الخائنة التي ترفض زوجها، وتلتحم بعشیقها الذي 

40.یهیم في حبها غیر عابئ بارتباط مریم بعالقة زوجیة 

. 227طوق الیاسمین، ص: واسیني األعرج- 1
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:المرأة األم1-2-3

هي أهم جزء من أجزاء األسرة، وهي أول كلمة ینطقها الطفل؛ هي مصدر األم

الحنان والرعایة والعطاء بال حدود، هي المرشد إلى طریق اإلیمان والهدوء النفسي 

.وهي المصدر الذي یحتوینا لیزرع فینا بذور األمن والطمأنینة

بدو لي أحیانا أننا یعوض، یاألم حنان ال" وتجسد هذا في الروایة لقول مریم 

عندما نحب فنحن نبحث في الوجوه عن األم، أم أكثر جرأة قادرة على الذهاب 

فهذا خیر مثال لألم، ألن األم ال تعیش حیاتها لنفسها )1("بحبها إلى أقصى الحدود

41.بل ألبنائها فهي التي تعطي وال تنتظر أن تأخذ المقابل

األمومة أعظم هبة خص اهللا بها النساء، فهذه وتكبر قیمة األم في اإلنجاب ألن 

أرید أن أرى " مریم تعیش حیاتها على أمل واحد وهو حقها في األمومة فنجدها تقول 

فهي هنا تحمل كل ) 2("أبنائي وأن أذهب وأنا شبعانة منهم، هل هذا كثیر علي؟

كنت " ، حیث تقولالحنان الذي تفیض به جمیع األمهات خاصة أمها التي تأثرت بها

فهي لم )3("هتز أذا مرضت إحداهنأمثل أمي في الكثیر من الهبل أعطي بسخاء و 

.تترك لها سوى صورة األم الطیبة والمقاومة

172ص :المصدر السابق- 1
69ص : المصدر نفسه- 2
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)1("نطفأت أمي ومعها انطفأت مرحلة من حیاتيا" وبرحیلها انطفأت شمعتها فتقول 

معاني العطاء لقد كان تقدیم الكاتب لشخصیة األم ال یخرج عن معنى من

والتضحیة والمحبة المثمرة، فاألم شمعة مقدسة تضيء لیل الحیاة بتواضع ورقة 

. وبوفاتها تنتهي الحیاة، فال حیاة بعدها إال حیاة الذل والتشرد

وفي األخیر لن تكفینا سطور وصفحات لنحصي وصف األم وما تستحقه من 

لحظة من لحظات حیاتها ألجل بر وتكریم وعطاء، امتنانا لما تفعله في كل 

42.أبنائها

.43ص : المصدر السابق- 1



:الحوار وتشكل صورة المرأة -2

یعد الحوار أحد أسالیب بناء الروایة وعنصرا مهما في تحقیق التناسق مع 

الوصف والسرد، حیث یساهم في تصعید الحدث وتبلور الفكرة، وربط الوحدات 

السردیة والكشف عن هواجس الشخصیات؛ ویوظف الحوار في تطویر القصة 

فهو یوهم أوال " ف واستحضار الحلقات المفقودة منها، كما أن له عددا من الوظائ

.)1("بواقعیة القص  وله وظیفة وصفیة باإلضافة إلى الوظیفة السردیة 

ویتمیز الحوار بقدرته الدرامیة وطابعه التلقائي المباشر في وضع القارئ مباشرة 

إال أن عمله الحقیقي هو رفع الحجب عن مشاعر "أمام الشخصیات المتحاورة 

، على اعتبار أن )2("المختلفة بلغة حواریة الشخصیات و أحاسیسها وعواطفها

إن كل روایة إلى حد " في هذا الشأنباختینالروایة شكل مجسد لهذه اللغة؛ وقد قال 

ما هي نظام حواري من تمثیالت اللغات، األسالیب، الوعي الملموس الذي ال یمكن 

خاصة وأن اللغة هي القالب الذي یصب فیه الروائي )3("فصله عن اللغة الروائیة 

43.أفكاره

.293، ص 2012، 1العجائبي في السرد العربي القدیم، الوراق للنشر والتوزیع، ط: نبیل حمدي الشاهد- 1
، ص 2009جمالیات الخطاب القصصي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، : أحمدمحمد فتوح- 2

128.
، جامعة باجي مختار 11، مجلة التواصل ع )دراسة في المرجعیات والمفردات(حواریة باختین: نجاة عرب- 3
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لهذا نجد أن للحوار أهمیة كبیرة في إبراز شخصیة المتحدث وتحدید اللغة التي 

لما یتمیز به من مطاوعة للتكثیف، ومن عفویة وصدق وٕایجاز ومیل "یتحدث بها 

.)1("إلى لغة الحیاة الیومیة 

الروایة، فنجد الراوي ینقل لنا الحدیث الذي دار بینه وبین وهذا ما تجسد لنا في

حبیبته بلغة فیها عطف وحنان، فالمرأة حنون بطبعها تفصح عما یختلجها في نفسها 

لما تعانیه من شوق ومحبة اتجاه الشخص المحبوب بلغة فیها رقة وعذوبة ولیونة 

لم أدري أنك سرقت قیودي من زنزانات العذاب"مریم للراويفتقول 

لم أدر أنك أطلقت وثاقي من صمت الخراب، أنقذتني من قهر العزلة وصمت الموت

لم أدر انك هوائي، عندما تسد المدینة مغالیقها، وفتحت لي حدائق الجنة في قلبك 

.)2("وقلت لي أحبك 

الدور أو الوظیفة التي تؤدیها فنحن هنا نتعامل مع الكلمات والعبارات من منظور 

فهي تكشف عما في ذهن اإلنسان، من أقوال أو معلومات تتعلق بما یجري بالفعل 

44.في عالم الروایة

، جامعة جرش، 2ة، مجلة كلیة التربیة، علغة المرأة في شعر عمر بن ربیع: نجود عطا اهللا الحوامدة - 1
.423، ص2012
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إذ ال یعقل أن یفكر المرء خارج إطار اللغة؛ فهو ال یفكر إال داخلها أو بواسطتها 

فالحوار " لذلك فهي التي تتیح له أن یعبر عن أفكاره وعواطفه ویكشف عما في قلبه

یحمل بوضوح ودقة سمات أسلوب المرأة وخصائص لغتها، حتى یصبح حدیثها واقعا 

.) 1("وفعال 

فللمرأة لغتها، التي هي نتاج ثقافتها ومحیطها وطبیعتها البیولوجیة والنفسیة  

ومن ثمة فإن لها أسلوبها ورؤاها؛ وعادة ما تكون هذه اللغة سهلة وبسیطة في 

بها مناسبة لینة في أبنیتها وتعابیرها وألفاظها، میالة إلى اإلیجاز والوضوح تراكی

:  مریم وحبیبهاوالدلیل على هذا، الحوار الذي دار بین 

یا سیدي خلها على ربي : مریم

تهمني صحتك یا مریم: الراوي

اكسیني الیوم وعریني غدوا، أما اآلن أنا ندیر : تعرف یما واش كانت تقول: مریم

.واش نحب

45) 2(."ولكن هذا لیس حال: الراوي

.445لغة المرأة في شعر عمر بن أبي ربیعة، ص: نجود عطا اهللا الحوامدة- 1
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فاللغة الحواریة تكشف شخصیة المتحدث مهما كانت لغته، لغة فصیحة أو لغة 

عامیة، ویعمل الحوار على توضیح طبیعة الشخصیة ومدى وعیها بالقضیة أو 

فالحوار السلس المتقن یعد مصدرا من مصادر " المأساة التي تشكل حیاتها المتخیلة 

.)1("المتعة التي یحسها القارئ أثناء قراءته للنص الروائي

في روایته تقنیة الحوار كعنصر مساعد للعناصر واسیني األعرج لقد وظف 

األخرى التي یتشكل منها النص الروائي، فاستوعبت روایته نوعین من التكنیك 

46: الحواري أهمها

:  monologueالحوار الداخلي -أ

الخطاب غیر المسموع وغیر المنطوق الذي تعبر به " دوجاردن یعرفهوهو كما 

شخصیة ما عن أفكارها الحمیمة، إنه خطاب لم یخضع لعمل المنطق، فهو حالة 

.) 2("بدائیة، وجملة مباشرة قلیلة التقید بقواعد النحو، كأنها أفكار لم تتم صیاغتها

؛ ویكون المتكلم والمخاطب هو ففي هذا النوع من الحوار، یكون المتكلم فیه فردا

.الشخص نفسه

.130جمالیات الخطاب القصصي، ص: محمد فتوح أحمد- 1
، 1999السردیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، القصصي وعالقاتهالحوار : السالمفاتح عبد - 2
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وال یشترط أن یكون هذا الحوار مسموعا وٕانما یكتفي أحیانا بالهمس والتذكر والتفكیر 

هسیا من الهس بمعنى لطیف زیتونيعربه بعضهم فسماه مناجاة، وسماه " وقد 

ومن أمثلة هذا النوع الحوار الداخلي الذي تجریه مریم بطلة الروایة ) 1("حدیث النفس

حبیبي، كم أحبك " مع نفسها، لتترجم لنا مدى المأساة واألحزان التي تعیشها فتقول

وكم تزداد بعدا في هذه الدنیا الظالمة، أرید بالفعل أن أرتاح منك وأن تتخلص مني 

ماذا أكلت من یدك أو من روحك؟ نهائیا لكي أعیش، ماذا فعلت بي؟ ما سرك؟ 

.) 2(.."أشتهیك إذ أتركك وأخاف علیك من حماقاتي وارتباكاتي وأنا معك

فالحوار الداخلي هو مناجاة داخلیة مجسدة من باب التعریف بأحوال الشخصیة 

47.الروائیة

:Dialogueالحوار الخارجي - ب

الحوار الذي " مع الحوار المباشر، وهو النوع األكثر شیوعا حیث یعرف بأنه یتساوى

تتناوب فیه شخصیتان أو أكثر الحدیث في إطار المشهد داخل العمل القصصي 

.)3("بطریقة مباشرة 

.45ص: المرجع السابق- 1
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من هنا كانت مهمته الحقیقیة هي كسر الحاجز بین الشخصیات ورفع الحاجب عن 

.جاه بعضها البعضمشاعرها وأفكارها وعواطفها ات

الحوار الخارجي داخل روایته وفق إستراتیجیة مدروسة واسیني لقد وظف 

48:بإحكام، حیث نلقي أغلب الحوارات الخارجیة جاءت في شكل فقرات ال نقاط

وحیاتك صرت ال أعلم، لماذا كلما التقینا نهض الحزن بیننا بقوة؟ هل : الراوي"

.ل هذه الشقاوة؟قدرنا أن نمشي ونأكل ونتنفس داخ

وهل نهرب من شيء هو فینا؟ أال ترى بأن عالقتنا بدأت تسرق منا؟ أفرغت : مریم

.لك ما في قلبي فصفعتني بصمتك أو التمتمات التي ال تفهمها إال أنت

قد یكون من الصعب تقبل بعض األمور ولكن عندما تنكسر تجربة ما، هذا : الراوي

ال نحمل بعضنا البعض مسؤولیات لیس لنا یعني أنها استنفذت حدودها ویجب أن

)1(."فیها أي ضلع

فالحوار الخارجي هنا یسمح لنا بالكشف عن مواقف الشخصیات، فتقدم الشخصیة 

.نفسها بموضوعیة معبرة بصدق عن مشاعرها وأفكارها

.87طوق الیاسمین، ص: واسیني األعرج- 1



یعد من العناصر الهامة في واسیني األعرج وخالصة القول، أن الحوار عند

نصه الروائي، فقد نهض بدور مهم في استغوار أعماق وعي الذات؛ ورصد معاناة 

الشخصیة والكشف عن طبیعة البطل بموضوعیة وحركة، مظهرا األفكار والخواطر 

.التي تجري في ذهنه من غیر تحیز أو تستر

بین الذات والذهن من غیر كذلك أسهم الحوار الداخلي في تحقیق الرابطة العالئقیة

.أن یحدث انفصال الخیال عن الذاكرة



الفصل الثالث



یرمي هذا الفصل إلى محاولة تحدید مفهوم المكان الروائي وٕابراز أهمیته في إقامة 

دعائم الروایة، وألن المكان الروائي ینشأ مع النص؛ فسیتم متابعة رحلة تطوره في 

الروایة وكذا اإلبانة عن شبكة العالقات التي یقیمها مع بقیة المكونات الروائیة 

.  واستخالص دالالته

: المكان الروائيمفهوم-1

تنسب الروایة غالبا إلى زمان ومكان ما، وال یتصور أن تكون بدونهما خاصة ما 

كان منها واقعیا فإذا كان من األنسب أال تجرد من الزمان، فكذلك ال یمكن تصور 

روایة بال مكان؛ فلهذا المكون الروائي بعده الهام وقدرته على التأثیر الخاص 

ذلك قدرته على تجاوز المعنى العام الجامد لهذه البنیة شأنها باإلنسان وسلوكه، وك

األزمنة، فهي متصلة برؤى معینة وقد شهد المكان تطورا سواء فیما یتعلق "شأن 

.) 1("بتصوره ذاته أو بوظیفته في القصص

، إنما عندما تستعمل دون أي تحدید أخر" الالندفإذا كانت كلمة مكان كما یقول 

فإن المكان في األدب ال یفهم من خالل ) 2("تنطبق على المجال الهندسي اإلقلیدي

.49وصفه المادي المجرد فحسب

.56، ص2000طرائق تحلیل القصة، دار الجنوب للنشر والتوزیع، تونس، : قسومة الصادق-1
، 2خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ط: الموسوعة الفلسفیة، تر: أندري الالند-2

.363، ص2001



ألن األدیب وبخاصة الروائي یتعامل معه بخیاله الواسع وأحاسیسه ورؤیته المكانیة 

مكونا محوریا في بنیة السرد، بحیث ال یمكن تصور " الخاصة، حیث یمثل المكان 

حكایة بدون مكان، وال وجود ألحداث خارج المكان، ذلك أن كل حدث یأخذ وجوده 

50.) 1("في مكان محدد وزمان معین

مكون لغوي تخیلي تصنعه اللغة " إن المكان الروائي یتأسس على اللغة فهو 

، وتعامل الروائي مع المكان ال یتم )2("األدبیة من ألفاظ ال من موجودات وصور

یه كأشكال وحجوم وفراغات، وٕانما یتم باعتبار كل هذا مجرد رموز لغویة بالنظر إل

حاصلة للكثیر من الدالالت الجمالیة والوظائف الفنیة، ذلك أن النص الروائي یخلق 

.)3("عن طریق الكلمات مكانا خیالیا له مقوماته الخاصة وأبعاده الممیزة " 

المكان الروائي هو مكان قائم بذاته ویكاد یتفق الباحثون في مجال النقد األدبي أن

العمود الفقري الذي یربط أجزاء الروایة " ینهض على مقومات وخصائص جعلته یمثل

.  )4("ببعضها البعض، وهو الذي یسم األشخاص واألحداث الروائیة في العمق

. 99، ص2010، 1، منشورات االختالف، الجزائر، ط)تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي: محمد بوعزة- 1
، دار الكندي للنشر والتوزیع، )دراسة بنیویة في األسالیب السردیة( عالم النص: سلیمان كاصد - 2

.127، ص2003األردن،
.128ص : المرجع نفسه - 3
، 1دبي، دار شؤون الثقافة العامة للنشر والتوزیع، بغداد، طإشكالیة المكان في النص األ: یسین النصیر- 4
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یتأسس المكان الروائي في خیال القارئ ولیس في العالم الموضوعي، فقراءة الروایة 

رحلة في عالم مختلف عن العالم الذي یعیش فیه القارئ، فمن اللحظة األولى ینتقل " 

القارئ إلى عالم خیالي من صنع كلمات الروائي، ویقع هذا العالم في مناطق مغایرة 

، بید أن ذلك ال یعني مطلقا وجود )1("للواقع المكاني المباشر الذي یتواجد فیه القارئ 

الروایة والعالم الخارجي، فهذا األخیر یعمل على تغذیة الخطاب قطیعة بین عالم 

.الروائي ویعطي للمتخیل مظهر الحقیقة

كما تعمل اللغة الروائیة على االستفادة من المكان الواقعي في عالقته باإلنسان

فتجعل من المكان شكال من أشكال التمثیل للعالم الواقعي وتزویده ببعض العالمات " 

، كأن تسمیه بإسم إحدى المدن، أو )2("یة التي تزید من اإلیهام بواقعیتهالطبوغراف

51.وغیرها...تصف خصائصه كذكر أسماء الشوارع، األحیاء

إذن فالمكان الروائي یتجلى في اإلحالة المستمرة من الخیالي المصنوع من 

یة الذهنیة الكلمات إلى الواقعي المصنوع من الطبیعة وعناصرها المادیة، في العمل

.الرامیة دائما إلى إخراج اللغة من تجریدها وٕالصاقها بما یمكن أن تتموضع فیه

.128، ص)دراسة بنیویة في األسالیب السردیة( عالم النص: سلیمان كاصد ّ - 1
قضایا المكان الروائي في األدب العربي المعاصر، دار شرقیات للنشر والتوزیع، القاهرة، : صالح صالح - 2
.20، ص 1997، 1ط



: فضاءات المكان في الروایة-2

فضاء روایته من أشیاء متناثرة، تجعل المشهد یتخلص واسیني األعرج یؤثث 

نة التي بكم وفیر من األمكطوق الیاسمین من معقولیته ومنطقیته، حیث تزخر روایة 

تحیل إلى واقع مرجعي یبرز بدقة ضمن أمكنتها ككل، حتى أن الناظر إلى عنوان 

الروایة یلحظ توفر المكان في العنوان األصلي البارز طباعیا على واجهة الغالف 

العشاق؛ یقع وسط الغابات وحسب الروایة فهو مكان التقاء " طوق الیاسمین"وهو 

.الزائرون للوصول إلى مصبات نهر برديواألدغال یلجه

وٕان كان وجود المكان في العمل الروائي أمرا یكاد یكون بدیهیا، فإن روایة طوق 

الیاسمین تجاوزت هذا المعطى لیصبح المكان فیها عنصرا مهیمنا على عناصر 

.القصص األخرى، وسنحاول فیما یلي الوقوف عند فضاءات المكان في هذه الروایة



: المدینة فضاء العشق المدمر2-1

فقد اعتبره " حضورا الفت للنظرواسیني األعرجتحضر المدینة في أدب 

فقد استخدمها في جل )1("البعض روائي المدن المفصح عن مشاغلها وقضایاها

بوصفها اإلطار الحتمي للحیاة االجتماعیة، أي اإلطار الذي یحتاج الفرد "روایاته 

.)2("منجزاته الحضاریة من ناحیة، ومشكالته المعقدة من ناحیة أخرىإلى مواجهة

تعد المدینة سیدة المكان دون أدنى ریب  _ طوق الیاسمین_ وفي هذه الروایة

المدینة موقعا لها، والسیما وسطها لتقدم وصفا الجتماع األحداث فیها على إتخاذ

ساحرا ألجواء دمشق الستینات، دمشق المدینة، دمشق الجامعة، دمشق الوجع 

52. والحرقة والفراق

في هذه المدینة الغامضة "ففیها كل شيء یتم عن طریق السحر، یقول الراوي

دروبها الشعبیة بسخاء لذة منحتنا..بسحرها وبشيء فیها یستعصى على الفهم

، فهي لها عند الراوي شأن، وأي شأن ففیها بدأت حكایة حبه )3("االكتشاف والراحة

.مع فتاة جزائریة

، 2001، 1مقاربات في الروایة واألقصوصة، منشورات سعیدان، سوسة، تونس، ط: یر الوسالتيبش- 1
.57ص
.26، ص2009، 1سرد المدن في الروایة والسینما، منشورات االختالف، ط: سعد البازعي- 2
.85طوق الیاسمین، ص: واسیني األعرج- 3



لقد كانت أولى المدن العربیة التي تعارفنا فیها وتدحرجنا ذات لیلة في " فیقول 

لیصبح هو المطالب وفیها انتهت بفراق حبیبته وفقدانه لها بعد وفاتها 53.)1("شوارعها

بحبها، فعالقته بمدینة دمشق عالقة سحر؛ حالة الحب المرتبك یحب ویكره، یعشق 

.ویهرب، یفي ویخون في الوقت نفسه لیبقى مسكونا بهذا الحب والفقدان

من هنا قد حملت المدینة داللتین، داللة األمل والحب والصفاء؛ وداللة خیبة األمل 

.واإلحساس بالضیاع والشتات

، حیث جعلها عنوانا للفصل للمدینة في هذه الروایةأهمیة كبیرةالكاتبلقد أولى 

ترددت على المدینة والمالحظ أیضا أن لفظة "الطفلة والمدینة"الثاني منها وهو

مستوى الخطاب بكیفیة بارزة للعیان فقد تكرر ذكرها على مستوى الفصول األربعة 

المدینة اإلحصاء الذي أجریناه على تواتر عبارة بدرجات متفاوتة، وهذا ما یلخصه 

: داخل المتن السردي؛ وأثبتناه في الجدول األتي

.86ص: المصدر السابق - 1



: الفصل األول
سحر الحكایة 

:الفصل الثاني
الطفلة والمدینة

:الفصل الثالث
بدایة التحول

:الفصل الرابع
مسالك النور
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وهكذا لم یخلو فصل من ذكر المدینة، ثم إن تواترها یبلغ مداه في الفصل األول 

.فهو الفصل الذي وصفة فیه المدینة أكثر من غیرهسحر الحكایةفصل 

في صیغة المعرفة لكنه ال المدینةومن المالحظ أیضا أن الراوي یكثف من ذكر

في سیاقات مخصوصة، بید أن وال یذكر ٍاسمها إال نادرا"دمشق"یشیر إلى كونها 

.دمشقالقارئ یدرك حسب السیاق أن المدینة المعنیة هي 

ال "فنجده یقول ) مدننا(وفي مواضع أخرى نجده یصل المدینة بضمیر المتكلم الجمع 

لكن مدننا " ، وفي موضع آخر یقول ) 1("أدري إذا كانت مدننا هي المنكسرة أم نحن

.) 2("لیست بكل هذه القتامة

هكذا نجحت المدینة في السیطرة على كیان الشخصیة الروائیة فقد استطاعت 

54.امتالك ماضي الشخصیة وحاضرها ومستقبلها

.64سمین، صطوق الیا: واسیني األعرج -1
.85ص: المصدر نفسه-2



: البیت مكان التأرجح2-2

یعتبر البیت كما هو متعارف علیه المسكن أو المأوى الذي تأوي إلیه جمیع  

یس مجرد مكان نحیا أو نسكن فیه  ل" المخلوقات طلبا للراحة واالستقرار، وألن البیت 

جعل البیت جسدا وروحا باشالر، فإن )1("وٕانما هو جزء من كیاننا ووجودنا اإلنساني

، ویذهب إلى أنه واحد )2("عالم اإلنسان األول الذي یتیح له أن یحلم بهدوء"واعتبره 

یصبح فبدون البیت" من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكریات وأحالم اإلنسانیة 

.)3("اإلنسان كائنا مفتتا

البیت في األعمال الروائیة كالمنزل، البیت  ورغم تعدد التسمیات التي یحضى بها

الشقة، الدار، فإن هذه التسمیات تلتقي جمیعا لتأكد داللة واحدة مفادها أن البیت 

مكان ال بد منه لضمان استقرار الفرد واثبات وجوده، فهو خلیة یتجمع فیها وداخلها "

55. )4("أفراد العائلة حیث یمارسون بشكل تلقائي عالقاتهم اإلنسانیة

، 1غادة اإلمام، التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط: جمالیات الصورة، تر: غاستون باشالر- 1
.290، ص2010

غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، : جمالیات المكان، تر: غاستون باشالر-2
.37، ص1984، 2بیروت، ط

.38ص : المرجع نفسه-3
جمالیات المكان في قصص إدریس ألخوري، التنوخي للطباعة والنشر، رباط، المغرب، : أحمد زنیبر-4
.53، ص2009، 1ط



وبالنسبة للروایة فإن البیت فیها هو المخزن السري الذي یلتقي فیه العاشقان 

فهو مصدر راحة وأمان، وهو النور بالنسبة لمریم الذي فتح لها الطریق ) مریم/الراوي(

عندما عدنا إلى البیت لم نتكلم "ودفعها لألمل والعیش من جدید، وذلك في قولها 

ت واأللوان والفراشات، التي تقف على رؤوسنا إال عن األطیار والزقزقا

56.)1(."وعن األلوان التي لم نرها في حیاتنا أبدا...وأصابعنا

فرغم األوضاع التي مرت بها یبقى بیت الراوي هو مصدر راحتها وقوتها 

كنت دائما تقولین عندما ضمنا "وانسجامها مع الحیاة، یقول الراوي على لسان مریم 

من الیوم حبیبي الغالي سألغي كل مواعیدي : ولى في حي اإلطفائیةبیت للمرة األ 

)2("مع الكآبة والحیرة، ستكون فضائي األكبر الذي أستعید فیه أشواقي وطفولتي

الذي لم یمثل لها إال سجنا صالحهذا الشعور الذي افتقدته وهي في بیت زوجها 

وتقول )3("بدأت بسرعة أفتقدك وسط هذه العزلة التي إسمها البیت" : وضیاع فتقول

اآلن صرت في بیت رجل أخر، وعلي أن أخادع عواطفي باستمرار "في موضع آخر

.)4("فأنا منكسرة ومیتة

.209طوق الیاسمین، ص: واسیني األعرج - 1
88ص : المصدر نفسه - 2
. 154ص :المصدر نفسه - 3
.103ص : المصدر نفسه - 4



ساعة تكون داخل بیت الراوي، حیث مریمفشتان بین الراحة النفسیة التي تغمر كیان 

قصوى مفعمة باالنتشاء، وبین االنكسار الممیت وانمحاء ترتقي بإنسانیتها نحو سعادة 

.صالحالشخصیة نتیجة اإلحساس بالعزلة ساعة تواجدها في منزل زوجها 

فعال تلقائیا، فهو في بیت الراويولئن كان فعل الحب في المكان األول أي 

المكان الثاني أي بیت الزوج فعل قسري إجباري، والجدول اآلتي یوضح لنا هذه

: المقارنة النصیة بین كل من بیت الراوي وبیت الزوج التي تبرز التضاد لفظا ومعنى

بیت الزوجبیت الراوي 

كلما التقیتك في منزلك أنسیتني زعلي -
. منك وأغفر لك حماقاتك الصغیرة

.27ص

مازلت هنا على هذه العتبة التي لم -
.107ص.  أردها،أواجه ریاح الیأس

أراك ونحن نندفع بعشق مجنون اتجاه -
بعضنا داخل فیال اإلطفائیة التي جمعتنا 

. والتي وفرت لنا فرصت ممارسة الحب
.141ص

لم أرى ما یدهشني، سوى التفاصیل -
الصغیرة التي كانت تشبهك، تؤكد العزلة 

.               واالنطفاء داخل هذا البیت الصغیر
.  210ص

من الصعب أن تترك بیتا قضیت فیه -
. جزءا من عمرك هو من أجمل ما یكون

.201ص

عالمات الموت، الذي یكشر في زاویة -
.258ص .  ما من زوایا البیت



هكذا نلحظ بأن البیت باعتباره مكانا داخلیا مغلقا، أصبح فضاء للتأرجح فهو لم 

یصور لنا في هذه الروایة تصویرا أحادي الوجه، بل إن وجوهه تنوعت بحسب 

الشخصیات المقیمة فیه، فهو تارة یمثل مالذا تحتمي به الشخصیات من قلق الفضاء 

رة ثانیة سجنا یحاصر الشخصیة ویكبل خطواتها الخارجي وتأزمه واهتزازه، ویمثل تا

.هذین الوجهین المتناقضین أحسن تجسیممریموآمالها، وقد جسمت شخصیة 



: المستشفى مكان الحسم2-3

یعتبر المستشفى مكانا للعالج وتقدیم الراحة النفسیة واالطمئنان من أجل العالج، إال 

هذه الروایة كان على العكس من ذلك، فقد حمل أن توظیف الراوي للمستشفى في 

.دالالت الموت؛ فالحیاة فیه كانت صعبة یملؤها الخوف وعدم االرتیاح

لما سببه لها قلبها فهي لم تكن جیدة بل كانت منهارة وذك مریموهذه هي حالة 

كلما ...النزیف لم یعد یزعجني، لكن أشعر بتعب في القلب " من ضعف فتقول 

مرضها وتحاول أن تنسى قسوة إال أنها ضلت تقاوم)1(."كرني بهشاشتهنسیته ذ

سأحاول أن أنسى قسوة الحیاة وأني لن " الحیاة وتفكر في ابنتها سارة، فتقول 

، لكن األمل الذي كان موجود في حیاتها انعدم )2("أموت، وأني سأعیش لك ولسارة 

اقتربت قلیال، رأیت مریم، ال "ألن الموت لم ینصفها هي وٕابنتها، حیث یقول الراوي

.)3("شيء فیها تغیر؟ الموت قهر حركتها ولم یمس جوهرها

مشفى الرازيانسحبت بدون ضجیج كبیر واختارت مریموهكذا انتهى كل شيء، 

57. مكانا لتنطفئ فیه مع إبنتها

.264الیاسمین، صطوق : واسیني األعرج-1
.265ص : المصدر نفسه -2
.267ص : المصدر نفسه -3



:دالالت األماكن المفتوحة في الروایة -3

تكتسي األماكن المفتوحة أهمیة بالغة في الروایة، إذ أنها تساعد على اإلمساك بما 

هو جوهري فیها؛ أي مجموع القیم و الدالالت المتصلة بها من خالل ما تمد به 

الروایة من تفاعالت وعالقات تنشأ عند تردد الشخصیة على هذه األماكن العامة 

.التي یرتادها الفرد في أي وقت یشاء

سنقوم بترتیب هذه األماكن بناء على درجة انفتاحها من جهة وكثافة حضورها في و 

الروایة من جهة أخرى، حیث تتصدر مجموع هذه األماكن في الروایة األماكن 

: اآلتیة

:األحیاء والشوارع-3-1

_ حي الزاویة_ حي سوق ساروجامثل طوق الیاسمین ذكرت عدة أحیاء في روایة 

فالحي في " إذ تعتبر األحیاء من أماكن االنتقالحي اإلطفائیة، و _ الحي الجامعي 

اللغة مأخوذ من الحیاة، وللحي معان كثیرة في اللغة منها البین والواضح، وهو من 

58)  1("أكثر أسماء األمكنة العربیة التي تشیر إلى معنى الحیاة والحركة الدائمة

جمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، : شاكر النابلسي-1
. 51، ص1994، 1لبنان، ط



یقول البطل متحدثا من على نافذة في هذه الروایة، حي سوق ساروجا وهذا ما یطبع 

لم تبق إال ..عندما فتحت النافذة"بیته عن مریم التي فارقت المنزل منذ لحظات 

كرات الثلج التي كانت تتراقص في الفضاء واألطفال الذین لم یتوقفوا عن اللعب 

.)1("وصرخاتهم وأحالم مریم التي كانت تمأل حي سوق ساروجا 

الذي یقبع على الضفة األخرى من أرض حي اإلطفائیة إسم تذكر الروایة أیضا 

الوطن، وهو حي یجمع خلیطا من البشر اختاروا أرض الغربة للدراسة وكابدوا عناء 

كنا مجموعة من طلبة الدراسات " البعد و الغربة والعزلة، حیث یقول عنه الراوي

، كما ورد أیضا ذكر ) 2("العلیا یتقاسمون هما واحدا في فیال قدیمة بحي اإلطفائیة

طفولته، حیث یخبرنا عنه وعن عید عشاب وهو المكان الذي عاش فیه حي الزاویة 

رأیت والدي الذي نسیني في هذا القفر وهو یركض نحو السواد، تاركا " والده قائال 

ورائه امرأة طیبة تنتظر یومیا عودته على الحافلة الفاصلة في حي الزاویة في 

. )3("مدینة تبسه

فإذا كان من المفترض أن تذكرنا أحیاء الطفولة بالدفء والسالم فهي هنا تذكره 

59.باللحظات العصیبة والمؤلمة، لحظات الشوق واالنتظار

.246طوق الیاسمین، ص: واسیني األعرج- 1
.112ص : المصدر نفسه- 2
.22ص : نفسه المصدر - 3



كما تعد الشوارع جزءا ال یتجزأ من المدینة، وأحد العالمات المكانیة البارزة فیها حیث 

أكثر من جغرافیا مكانیة ألنه تنفتح علیه األبواب وتتحرك من خالله الشخصیات وهو

عالم السر وعالم الجهر، إذ عند البیوت والمنازل : الخیط الفاصل بین عالمین" 

ینتهي عالم الناس السري ویبدأ عالمهم العلني، حیث یبدأ الشارع، إنه الشارع النابض 

60.)1('"بالحیاة

في الروایة العربیة إلى المكانة البارزة التي یحتلها الشارعشاكر النابلسي ویشیر 

وبخاصة في روایات المدینة، ویذهب إلى أن للشارع جمالیاته المختلفة باعتباره مسارا 

وشریانا للمدینة وفي الوقت نفسه المصب الذي یصب فیه اللیل والنهار أشغالهما 

.) 2("وتجلیاتهما، فهو المسار والمصب في آن واحد

جیة في الروایة بوصفه من األمكنة الباعثة لقد حاز الشارع على أهمیة إستراتی

للذكرى، حیث أضحى طقسا من طقوس العاشقین یمارسه بطال الروایة یومیا، یقول 

لقد بدأت رحلة الصباح، الجامعة، البرید المركزي، السینما أو المسرح ثم "الراوي

.)3("التسكع في شوارع المدینة 

.46جمالیات المكان في قصص الیاس الخوري، ص : أحمد زنیبر - 1
.65جمالیات المكان في الروایة العربیة، ص : شاكر النابلسي - 2
.78طوق الیاسمین، ص : واسیني األعرج - 3



الروایة بما یثیره في نفسیة البطل من كما یأخذ الشارع بعده الدرامي في هذه

مشاعر حزن وألم وبخاصة تلك الشوارع التي كان یجوبها رفقة مریم، فالراوي هنا 

كانت شوارع المدینة التي بدأنا ننساها اآلن شبه "یصف شوارع المدینة بقوله 

)1("ممنوعة تهتز فقط للمارشات العسكریة والدوریات اللیلیة وأصداء الرصاص 

قبلة، ثم نعبر " وأحیانا تصبح الشوارع مصدر فرح واطمئنان بالنسبة له، كقوله 

. )2("الشارع باتجاه المدینة

فالشوارع أمكنة للتجوال مرتبطة بالشخصیات وبالعالقات القائمة بینهم إن كان 

.یسودها الحزن واأللم أو الفرح والسرور، فقد جاءت في الروایة بكلتا الحالتین

موقع تجوال والتقاء طوق الیاسمینمثلت األحیاء والشوارع في روایة وهكذا

61.األحبة والتنزه، ومكان عشق أثیري
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:السوق-3-2

یعتبر السوق مكانا تجاریا تختلف بنیته الهندسیة والعمرانیة تبعا للمكان الواقع فیه  

سواء أكان قریة أم مدینة؛ وهو لیس مكانا لتبضع فحسب وٕانما هو أیضا مكان 

فسوق لاللتقاء وتبادل أطراف الحدیث، وقد اتخذ السوق هذه الصفة في الروایة؛ 

ل نكهة الماضي وأصالته وبساطة الحیاة  شعبي بأرض دمشق یحمسوقساروجا  

یا مدینة موجوعة القلب " التي تكشف بحق تدني الحالة االجتماعیة، یقول الراوي

تعج باألطفال الفقراء، ومساحي األحذیة وبیاعي الفول وأقراص الفالفل التي تحترق 

62.)1("في الزیوت النباتیة العتیقة بالقرب من سوق ساروجا 

صیة یتمیز بها السوق تهافت الناس إلیه وازدحامهم على ما یعرضه ولعل أبرز خا

اشتهیت أن " من سلع، وقد اتخذ السوق هذه الصفة في روایتنا حیث یقول الراوي

أستحم بحي سوق ساروجا لكن الحمام كان قد انسحب تاركا مكانه لسوق 

.)2("استهالكیة كبیرة ومحالت لبیع المجسمات السیاحیة والعطور الفرنسیة
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كالسوق الشعبیة كما حملت األسواق في هذه الروایة دالالت رومانسیة 

التي تذكر البطل باللحظات السعیدة، فمن على أرضها اشترى للصناعات الحرفیة

كان یوما جمیال " ، وفي هذا یقول الراوي مریمصفیحة من ذهب نقش علیها إسم 

حین نزلنا إلى السوق الشعبیة للصناعات الحرفیة وطلبنا من صدیقنا الشاعر 

63.)1("العراقي أن یختار أجمل صفیحة ویضع علیها إسمك بإتقان 

: طوق الیاسمین-3-3

ألن بابه مغلق بطوق الیاسمینهو في الروایة مكان إلتقاء العشاق، سمي 

نهر برديمالقة في شكل طوق ینفتح مباشرة على مصبات بالنباتات القاسیة والع

حیث كل شيء فیه ساحر مثلما بدأت الخلیقة في مشوارها األول، وغارق في األنوار 

.والصفاء والضباب الذي تنكسر داخله  األشعة الناصعة التي تعمي األبصار

ألبواب إنه أصعب ا"یقول الراوي عنه ، باب األنوارأو بباب العبوروقد سمي 

.)2("وأكثرها إنسدادا، الباب الذي یأتي بعده النور الذي یغشي األبصار
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رة األولى  عندما زاراه للم، مریملقد حمل هذا المكان ذكریات الراوي مع حبیبته 

استعدت ذلك الیوم الذي خرجنا فیه نحو میاه بردي ومنبعه وسلكنا مخابئ "یقول 

طوق الیاسمین المسكرة، والعوامة الصغیرة التي صرنا منذ ذلك الیوم نركبها 

هو من نصحه بزیارة عید عشاب وقد كان صدیقه ، )1("لنتجول في النهر الصغیر

مكان جمیل بإمكانكما أن لماذا ال تذهبان نحو مصبات بردي،" هذا المكان بقوله 

تتجوال كما تشاءان هناك باب مدهش حدثتك عنه یعبره العاشقون، ولكن عندما 

64.)2("تمران ستغرقان في نور لم تریاه في حیاتكما أبدا 

طلب مني أن أتبعه " كما حمل أیضا دالالت الموت، وذلك في قول عید عشاب

الموت ولكنني لم أتردد لحظة نحو طوق الیاسمین، كنت أعرف أنه یقودني نحو

، لقد تعلق العاشقان بهذا المكان وكانا مأخوذین بسحره وخلجانه، فنجد )3("واحدة 

مازلنا سجناء أنوار طوق الیاسمین وخلجانها وضبابها وعواماتها " الراوي یقول 

.)4("القدیمة 
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إلى هذا المكان سارةاألخیرة بعد وفاتها هي أن یأخذ ابنتها مریملقد كانت وصیة 

عندما تكبر سارة، خذها إلى طوق الیاسمین أدخلها الخلجان المتراصة "حیث تقول 

.  )1("كما فعلت معي، أتركها ترى النوارس وهي تقفز من أمام رجلیها الصغیرتین 

: المقبرة-3-4

یام  تعد المقابر جزءا ال یتجزأ من عالم األحیاء، الذین هم أوردوها في یوم من األ

وقد كان للمقبرة دور عظیم في الروایة؛ فمن على أرضها انطلقت أحداثها المتخیلة 

سیلفیا؟ هي لم تتغیر كثیرا  " وقد كان أول كالم افتتحت به الروایة، یقول الراوي 

جورج أخوها عندما سألته عنها البارحة أخبرني ...كانت واقفة على القبور المنسیة

.ي مكان سكوت وتأمل وتألم لفقد األحبة، فه)2("بطقسها األسبوعي

كما تحضر المقبرة أیضا في فضاء المدینة من خالل استرجاع البطل لذكرى وفاة 

بعد عشرین سنة لم أفعل شیئا مهما سوى البحث عنك، أعود " ، فیقول مریمحبیبته 

ي إلى هذه المقبرة التي صارت الیوم وسط المدینة بعد امتداد العمران بشكل جنون

65)3("إلیها 
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یأتي السارد على وصف المقبرة وصفا خارجیا یركز فیه على بعض المعاني السلبیة 

لقد تواطأ البرد والوحدة على هذه " المرتبطة بها، كاإلحساس بالوحشة حیث یقول 

.)1("المقبرة فزادت توحشا

الموت التي تلقي بضاللها على أغلب لقد ارتبطت المقبرة في الروایة بتیمة

المقاطع السردیة، كیف ال وهي النهایة التي آل إلیها أعز الناس على قلب الراوي  

وتركت البطل وحیدا مریم فقد ماتت ؛ عید عشابوكذلك صدیقه سارة وابنته مریم

تعیش طقسهاسیلفیاالحیاة تاركا عید عشابمطالبا بحبها وتحمل غیابها، كما فارق 

كل صباح یوم " ، یقول الراوي مریماألسبوعي وسط المقبرة عینها التي دفنت بها 

تقف قلیال على قبر مریم وسارة الذي زینته ... جمعة تأتي سیلفیا إلى هذا المكان

بالنرجس وشجیرات الیاسمین، لتقضي بعد ذلك بقیة وقت الزیارة وهي تدور حول 

66.)2("قبر عید عشاب 

وهكذا تضل المقبرة رمزا للموت والالعودة والفناء، تسرق بسمة الحیاة من شفاه 

.محبیها وتثیر الفزع والخوف في النفوس
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: توزیع المكان على فصول الروایة-4

اجتمعت أحداث الفصول بأكملها على أن تتخذ من المدینة موقعا لها والسیما 

خالله كیف تتوزع األمكنة على فصول وسطها، ولقد ارتأینا رسم جدول نتبین من

الروایة وفق الهیئة التي صیغة فیها؛ ونعني بالمكان العام ذلك المكان الواسع الذي 

وغیرها؛ أما المكان الخاص فهو ذلك ...یتفرع بدوره إلى أمكنة مختلفة كالبیت والشارع

یستحضرها الذي تتم فیه عملیة القص، في حین أن األمكنة الحافة تتحدد بتلك التي

.السارد عن طریق االسترجاع والتذكر

األمكنة الحافةالمكان الخاصالمكان العام

:الفصل األول

"سحر الحكایة"

)صفحة-90(

المستشفى-المقبرة -وسط المدینة-

حي سوق ساروجا -

البیت-

الجامعة-

طوق الیاسمین-

الشارع-

الطرقات-

سوق الصالحیة-



محطة البراكمة-

البرید المركزي-

السینما-

المسرح-

البار-

شركة اإلعالنات-

:الفصل الثاني

"الطفلة والمدینة"

)صفحة-50(

بیت الراوي في -وسط المدینة -

)حي سوق ساروجا(

فیال اإلطفائیة-

محل طووني بائع -

العرق

المحطة القدیمة -

:الفصل الثالث

"بدایة التحول"

)صفحة-44(

بیت الراوي في-وسط المدینة -

)فیال اإلطفائیة (

طریق بیروت-

عیادة الطبیبة-

النسائیة 

محطة الكرنك-

بیت العجوز-

أم عمر 



: الفصل الرابع

"مسالك النور" 

)صفحة-90(

بیت مریم -وسط المدینة -

بیت الراوي -

المستشفى-

بار النجم-
طوق الیاسمین-
المركز الثقافي-

السوفیاتي
البرید المركزي -
المقبرة -

: التعلیق على الجدول

الذي تقفینا فیه بنیة المكان القصصي داخل متن إننا نروم من خالل هذا الجدول 

الروایة تقصي بعض التأویالت، ألن الغایة ال تقف عند حدود العمل الوصفي 

.الخالص

لمجمل " وسط المدینة" وأول ما یتبادر من مالحظات یتعلق باستقطاب 

األحداث، حتى أنه باإلمكان اعتباره المكان األصل الذي تنبثق منه فضاءات 

محددة، غیر أن ذلك ال یحول دون توفر خصوصیات تمیزت بها بعض الفصول 

ي للماضي، ومنها ما فمنها ما یركز على األمكنة الحافة المنجرة عن استرجاع الراو 

. یرد بنسق مألوف ینزع نحو الترتیب العادي



": سحر الحكایة" الفصل األول

هو الفصل الذي وصفت فیه المدینة أكثر من غیره، إذ وصفها في الحاضر 

ووصفها في الماضي مقارنا بین حالتها ووضعها الراهن المتردي، لیتسم هذا الفصل 

ك السرد؛ فنتج تنویع ینقلنا من فضاء إلى آخر ویقتضي بتداخل األمكنة بموجب تشاب

.منا إعادة ترتیب الوقائع وبذل جهد من أجل قراءة منتجة غیر استهالكیة

لقد خص الراوي لهذا الفصل الحیز األكبر من الروایة، فكل صفحة فیها مستمدة من 

.ین الغاليذاكرة بعیدة سافر فیها إلى الماضي بغیة استرجاع أیام الخوالي والحن

": الطفلة والمدینة" الفصل الثاني

قد خص لوصف المدینة، فقد جاء الفصل الثاني مركزا إذا كان الفصل األول 

یقول الراوي    دمشق، والمدینة هيمریمعلى وصف الطفلة؛ فالطفلة في الروایة هي 

.)1("دقیقة واحدة فقط یا طفلة األشواق الحزینة ویا مدینة موجوعة القلب"

ففي هذا الفصل تقلصت األمكنة الحافة ألن السارد ركز على وصف المشهد، إذ أنه 

67.دون غیره_ المدینة_ أدمج شخصیة مریم بالمكان 
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":بدایة التحول" الفصل الثالث

لقد عرف هذا الفصل تحوال تصاعدیا نحو تعریة حماقات كانت سببا في تنامي 

مما أصاب عالقتها ) صالح(على الزواج من مریمالفعل الحكائي، فقد وافقت 

بحبیبها الراوي بعض التحول والتغیر وجفاء المشاعر، وهذا واضح من خالل الحوار 

:الذي دار بینهما

..مریم لم تعودي كما كنت؟ شيء فیك انسحب بسرعة: الراوي-

)1(" ؟.ماذا تریدني أن أفعل في عالم أضیق من حذائي: مریم-

كما عرف هذا الفصل تنوعا في األمكنة الحافة واستقطبت فیال اإلطفائیة مجمل 

68.األحداث

":مسالك النور" الفصل الرابع 

آخر فصل في الروایة ومن خالله تختم الروایة أحداثها وتنغلق على نهایتها هو

مسالك النور، المعبقة بالذكریات التي ال تمحى من الذاكرة، ویظل التداخل في 

مستوى األمكنة حاضرا لم یفقد طابعه، وتبعا لذلك لم نجد مكانا مركزیا مخصوصا أو 

مهیمنا
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ان فقرة أو صفحة واحدة ثم االنتقال إلى مكان آخر ومن ثمة قد ال یتجاوز ذكر المك

.بموجب التداعي السردي

و باإلضافة إلى ذلك ثمة من األمكنة عدد وافر یتكرر ذكره من فصل إلى آخر 

مما یثبت أنها ال تخضع لترتیب منطقي وأنها تساهم شأنها .. كالبیت والشارع والبرید

. عاديشأن الزمن القصصي في كسر النسق السردي ال

وعلى الرغم من أن السارد ظل یتحرك داخل دائرة حضریة قطبها وسط المدینة 

.فقد استطاع أن یجعل األمكنة مساهمة في إضفاء حركیة فنیة وتنویع جمالي



:المدینة / المرأة : أنثنة المكان -5

األدب أمرا مألوفا في في صورة امرأةالمدینةیعد تمثیل المكان وبخاصة 

المرأة المدینةالعربي، وبخاصة في الشعر؛ أما في الروایة فقد واكب رمز 

واستحضرها السرد الروائي بطرق شتى من خالل العالقات الحمیمیة التي تربط 

.األبطال بها، وقد أفاد السرد من هذا الرمز األنثوي في بناء وتكثیف دالالت الروایة

لیست المدینة، فمریم ومریم بینالیاسمینطوق یربط السارد في روایة 

شخصیة عادیة فهي الفتاة الجمیلة الحالمة المتحررة، التي تحب المدینة والوطن 

أحببتها دون أن أسألها عن رأیها "وتعشقهما حد الهیام؛ فنجدها تقول عن المدینة 

ني لم یكن یهمني كثیرا أن أعرف، كان یكفیني أني كلما حزنت أو انكسرت منحت

أسواقها وزوایاها الشعبیة التي أشرب كأسي الجمیلة فیها، لم تكن مدینة عادیة 

69.)1("أبدا بسرعة صارت في 

بطلة الروایة، هي حكایة مدینة إن لم نقل هي المدینة في حد ذاتها  مریمإن حكایة 

أنت والمدینة في النهایة شيء واحد، كالكما قابل " وهذا ما قاله عنها الراوي 

للصیاغة والتشكیل والتحول، یحب ویكره بنفس الدرجة، كلمة تشعلكما فرحا وأخرى 

)2("ترمیكما نحو هوت القیامات التي ال قرار لها
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بالمدینةمریم في هذه الروایة من خالل ارتباط ) المدینة(تتكرس أنثنة المكان

علقت بها، إلى درجة أنها أصبحت تجد في كل شي من أجزاء المدینة فقد أحبتها وت

اللیل جمیل في هذه المدینة التي " وعاداتها معلما حتى ولو كان بسیطا، تقول مریم 

تشبه المدن الساحلیة المعلقة في الذاكرة، باألحرف والصور الجمیلة، حتى 

ة من قصص القرن المصابیح القدیمة المتسخة تعطي االنطباع بقصة رومانسی

70.)1("الثامن عشر

فمریم من خالل أفكارها وأحاسیسها وأفعالها المعتمدة والعفویة، تفصح عما تقول 

ال أدري إذا كانت مدننا هي المنكسرة أم نحن  " المدینة وما تعانیه، فنجدها تقول 

لقد صارت تشبهنا كثیرا، حزینة ووحیدة، كلما سقطت األمطار ازدادت عزلة 

.)2("ارا وانكس

لقد ورد في الروایة أوصاف كثیرة للمدینة والتحوالت التي آلت إلیها على لسان مریم  

لتتحول من مكان یبعث على السعادة والنعمة واالستقرار، إلى مكان للعذاب 

كانت " االجتماعي والصراع السیاسي والشعور بالفزع والضیاع؛ تقول مریم عنها 

شوارع المدینة التي بدأنا ننساها اآلن شبه ممنوعة تهتز فقط للمارشات العسكریة 
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والدوریات اللیلیة وأصداء الرصاص وصرخات القتلة واالغتیاالت، كل شيء تغیر 

، فقد تأثرت لحال هذه المدینة وما آلت إلیه من تقهقر، حیث )1("في هذه المدینة 

ر والزوال إثر التغیرات السیاسیة، ومع هذا كله تبقى أخذت أغلب معالمها في االندثا

والحزینة للمدینة تفتح أبواب األمل وتعطیها فرصة أمام هذه الصورة القاتمةمریم

مدننا لیست بهذه القتامة، فهي تمنحنا من حین آلخر " للحلم والتغیر، فتقول 

ولم یمنحوا السعادات القلقة على العكس من االنكشاریین الذین استبدوا فیها

شعوبها غیر مزید من الموت والرخص والتذلل ألسیادهم، ما تزال في مدننا بعض 

.)2("الرحمة التي تجعل الحیاة تطاق قلیال 

وهكذا تتجاوز المرأة في هذه الروایة داللتها كأنثى، لتتحول إلى رمز مكاني 

كوسیلة لمعالجة یعبر عن حالة أشمل تتمثل في المدینة، حیث استخدمها الكاتب 

قضایا المكان المختلفة، فالمرأة في هذه المدینة جزء ال یتجزأ منها؛ فقد تجلت المرأة 

في المدینة، كما تجلت المدینة فیها لتأخذ المرأة الكثیر من صفات األمكنة، كما 

71.أعطت بالمقابل بعض صفاتها لتلك األمكنة

.54ص : المصدر السابق -1
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خـــاتـمة



: خاتمة

إن مثل هذه الدراسات ال تنتهي وتزول؛ بل تستمر وتتواصل مع كل جیل جدید 

راغب في توقیع بصمته وتخلیدها، فهذا الموضوع من األهمیة بمكان وینبغي أن 

.هتمامتتوجه إلیه الجهود ویحظى بالعنایة واإل

جملة من النتائج التي توصلت إلیها خالل مشوار البحث تمن هذا المنطلق تبلور 

وسأحط الرحال هنا بعد رحلة شیقة وممتعة لتكون هذه المحطة األخیرة التي أستعید 

.فیها جمیع ما مررت به من محطات

لجملة " المرأة والمدینة في روایة طوق الیاسمین" لقد خلصت دراستنا لموضوع 

:ليمن النتائج نلخصها فیما ی

لمساهمتها تفعیل األحداث بكل حركیة وحیویةساهمت الشخصیة الروائیة في

.في تشكیل المكان والزمان عبر رؤى مختلفة

 نماذج حول المرأة كزوجة، أم، حبیبةطوق الیاسمینصورت لنا روایة ..

الركیزة األساسیة في الحیاة االجتماعیة بطبعها وٕاحساسها وعواطفها باعتبارها

وتفكیرها؛ لیعمد الكاتب على خلق صورة للمرأة بمختلف الطرق والوسائل مبینا 

.لنا الصراع الذي یحدث بین المرأة والمجتمع



 إن للمرأة لغتها التي هي نتاج ثقافتها ومحیطها، ومن ثمة فإن لها أسلوبها

عادة ما تكون هذه اللغة سهلة وبسیطة، میالة إلى اإلیجاز ورؤاها، و 

.والوضوح

 قدرة هائلة على توظیف الوصف في روایته، فقد واسیني األعرجیمتلك

استخدم لغة تصویریة تكسر مالمح الشخصیات وتفضحها؛ ویرجع ذلك إلى 

.الظروف التي ترصدها اللغة الحواریة على طول المسار

لداخلي والخارجي وسیلة رئیسیة ساهمت في تطویر كان الحوار بنوعیه ا

الحدث، والكشف عن جوانب الشخصیة، كما نهض الحوار الداخلي بالعدید 

من الوظائف فجاء موازیا لألحداث الخارجیة، واستطعنا بالمونولوج قراءة 

.أفكار الشخصیات

 الذي یحتضنها وتتحرك في رحابه_ المدینة_تأثر الشخصیات بالمكان العام

أدت إلى تعدد األماكن وتنوعها وقد ) األبطال(إذ أن كثافة تنقالت الشخصیات

.تطلب ذلك توظیف تقنیات عدیدة للسیطرة علیها

  إن المدینة في هذه الروایة لیست مجرد بیوت وأحیاء وشوارع وطرقات ممتدة

وٕانما هي أیضا مكان لتجربة الذات الساردة؛ ومجاال لمنظومة من العالقات 

دة تكشف عن حالة التمزق والضیاع التي یعاني منها المجتمع المدنيالمعق



لى إشعار القارئ بمدى زیفها هذه الروایة إلى إدانة المدینة وإ ومن هنا سعت 

.وقسوتها

 تنزع الروایة إلى األمكنة المفتوحة الرحبة المتسعة، بسبب توق الشخصیة

من أسر الحاضر المليء بالتوتر، مقابل إهمال الشدید إلى التحرر واالنعتاق

نسبي للبنى المكانیة المغلقة؛ وسواء أكان المكان مفتوحا أم مغلقا فقد استطاع 

أن یعبر عن حالة التحول التي تطال المكان، فلبیت لم یعد المكان األلیف 

والسوق لم تعد مصدرا للمتعة والتبضع، والشارع لم یتسن له االحتفاظ 

.      بمالمحه

 لعبت المرأة والمدینة في هذه الروایة دورا هاما، ألن بنیتهما تكشف كل

.أسرارهما وبدقة

وهكذا ترنم القلم على قیثارة الفكر والشجن، متجوال حینا ومتأمال أحیانا  

فالموضوع كالدوحة المثمرة أغصانها وراقة وثمارها متعة لذیذة؛ فهي تحتاج إلى 

.أتي على ثمارها فما بالنا بظاللها الوافرةصفحات وصفحات كي ن

فهذا العمل جهد متواضع لعله أنار غصنا من أغصانها، فقد عمدت إلى عرض رأي 

وأدلیت بفكرتي في هذا الموضوع لعلي أكون قد وفقت في اختیار تعبیراتي وانتقاء 

ألفاظي، وأرجو أن أكون قد تناولت هذا الموضوع الهام من جمیع جوانبه ووضحت

.جمیع عناصره



وأخیرا ما أنا إال بشر قد أخطئ وقد أصیب  فإن كنت قد أصبت فمن اهللا ولي 

.        أجران، وٕان جانبت الصواب فمن نفسي ولي أجر االجتهاد 
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