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 شكر وتقدير  

 
ال يسعني وقد أنهيت هذا البحث بعون من اهلل      

إال أن أتقدم بشكري وتقديري ألستاذي  وتوفيق منه

المشرف على حسن توجيهه لي في مسيرة بحثي الشاقة، 

كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل ألستاذتي 

الكريمة نجاة غقالي على دعمها لي بالمراجع 

المختلفة، إضافة إلى إرشادي في بعض المسائل 

المتعلقة بالبحث، كما ال أنسى أن أحيي الروائي 

الجزائري واسيني األعرج على ما أمدني به من 

معلومات وإجابته عن بعض أسئلتي المتعلقة بجوانب 

من المتن المدروس، كما ال أنسى أن أشكر كل من 

أمدني بتوجيهاته من أساتذة ونقاد لهم باع في الساحة 

: األدبية والنقدية الوطنية والعربية أذكر منهم

الدكتور محمد بوعزة، واألستاذ محمد يوب من 

المملكة المغربية الشقيقة، و الدكتور حبيب مونسي 

من جامعة سيدي بلعباس، ومحمد تحريشي  من 

والذين أتاحت لي شبكة التواصل ،جامعة بشار

 وأشكر جميع من أسهم في ،االجتماعي االتصال بهم

 . من قريب أو بعيدسواءأن يرى هذا البحث النور 
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 : مقدمة 
تفاعؿ المنجز الروائي الجزائري بالمغة العربية في العقود األخيرة مع حركة التجديد 

والتحديث الذي تشيده الرواية المعاصرة، وظؿ ىاجس التجريب يؤرؽ كتاب الرواية في 
الجزائر ويقض مضاجعيـ، لكوف الرواية فنا ال يستقر عمى شكؿ معيف، بؿ تشيد ىذه 
األخيرة حركية وديناميكية مستمرة، واستطاع الروائيوف الجزائريوف مواكبة التطور الذي 

يشيده ىذا الفف، كما استطاعوا أف يخرجوا مف حدود المحمي وأف يمدوا جسور التواصؿ 
 نظرا لما تحممو ىذه – العربية منيا عمى وجو الخصوص–مع القارئ في كؿ األصقاع

الروايات مف نضج الوعي بتقنيات فف الرواية المعاصرة، وما تتميز بو مف عمؽ التجربة، 
ونضج الممارسة، بفضؿ نخبة مف الكتاب الذيف حاولوا أف يقطعوا بالرواية الجزائرية 

المكتوبة بالمساف العربي أشواطا متقدمة شكال ومضمونا وليس مف قبيؿ المصادفة أف نجد 
عددا منيـ سنويا ضمف القوائـ النيائية لممرشحيف لمتتويج بأفضؿ الجوائز العربية 

كجائزة البوكر، وجائزة الشارقة  وجائزة الطيب  )المخصصة ألحسف كتاب الرواية العربية
 . (...صالح لمرواية

       ومف األسماء الروائية الجزائرية، و أحد أعمدتيا الذي ال غنى عف إسياماتو  نجد 
الروائي الكبير واسيني األعرج، أحد القامات الوطنية الكبيرة في مجاؿ اإلبداع الروائي، 
والذي استطاع أف يحفر اسمو بأحرؼ مف ذىب في ذاكرة قرائو ، ليس فقط وطنيا، بؿ 
عربيا وال نبالغ إف قمنا عالميا، نظرا لإلقباؿ الكبير الذي تمقاه أعمالو الروائية مف قبؿ 

المترجميف الغربييف، حيث ترجمت العديد منيا إلى لغات عالمية كثيرة 
...   الفرنسية،االنجميزية، البرتغالية، األلمانية،التركية، السويدية، الكردية، الدنماركية:منيا

ويتميز ىذا الروائي بغزارة إنتاجو الروائي، فيو كالسيؿ الذي ال ينضب، ومف بيف أبرز 
والتي صدرت في طبعتيا األولى عاـ "  البيت األندلسي "نصوصو الروائية، رواية 

، والقت حينيا صدى طيبا لدى القارئ العربي، ورشحت لحصد عدة جوائز، وجاء 2010
صدور الرواية في ظرؼ استثنائي تعيشو األمة العربية  والجزائر عمى وجو الخصوص 
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 يجعؿ األعرج أف واسيني حاوؿ الروائي وقدواحتداـ الجدؿ حوؿ قضية اليوية واالنتماء، 

 اليوية وىي قضية البيت األندلسي استعارة مكانية لتمثؿ إحدى القضايا الشائكة مف

واالنتماء وما يتيددىا مف خطر االنسالخ الحضاري بفعؿ مد العولمة الجارؼ والذي ييدد 
. وىو الياجس الذي يؤرؽ الروائي الكثير مف الخصوصيات الثقافية العربية بخطر الزواؿ

ف كاف لمرواية عالميا الخاص الذي تشيده المخيمة الفنية، باالستعانة بالمغة            وا 
إال أف ىذا ال ينفي تقاطعيا مع قضايا الواقع وأزماتو المختمفة، مف جية ولكوف الكاتب ال 
نما يحركو ما يجري حولو مف أحداث، وىذا ما يقودنا إلى اإلقرار بأف  يكتب مف فراغ، وا 

 . ما تعالجو الرواية واقع ولو مف باب االحتماؿ

      ونظرا لمثراء المضموني الذي تتميز بو ىذه الرواية مف جية، وطريقة تشييد الصرح 
الروائي والتي حشد الروائي ليا كؿ طاقاتو اإلبداعية، وعصارة تجربتو الروائية في إنتاج 
نص روائي مغاير يزاوج بيف تقنيات الرواية المعاصرة مف جية واالستفادة مف الموروث 
السردي العربي مف جية ثانية، وتوظيؼ المادة التاريخية مف جية ثالثة، كميا عوامؿ 

تجربة روائية متفردة في عالـ الرواية العربية عموما  "البيت األندلسي"تجعؿ مف رواية 
والجزائرية خصوصا، وىي مف أبرز العوامؿ التي حفزتنا عمى اختيارىا كمدونة لبحثنا  

 .ودفعتنا إلى أف نجعؿ منيا مادة لدراستي النقدية 

        ورغـ أف الرواية حظيت باىتماـ بعض النقاد مترجما في بعض البحوث والدراسات 
لمناقدة  (الرواية التاريخية بيف الحوارية و المونولوجية)نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ كتاب

األردنية رزاف إبراىيـ، والتي خصصت قسما مف كتابيا لرواية البيت األندلسي، إضافة 
إلى بعض المقاالت المنشورة عبر شبكة االنترنت، إال أف أغمبيا ركز عمى معالجة الرواية 

مف خالؿ ثنائية التاريخي والمتخيؿ  وانصرؼ البعض اآلخر بتوجيو مف عنوانيا إلى 
مقاربة المكاف الروائي، في حيف لـ تحض تقنيات السرد في ىذه الرواية بالكثير مف 

االىتماـ، وىو ما ترؾ المجاؿ مفتوحا وخصبا لمممارسة النقدية، ويجعؿ البحث في ىذا 
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، وكشؼ خصوصيتو (البيت األندلسي )المجاؿ فعاال ومثمرا في استنطاؽ النص الروائي 
تقنيات السرد في رواية البيت  )): البنائية ومف ىنا تبمورت فكرة البحث بعنوانو الموسـو بػ

 (. (األندلسي 
      فقراءة الرواية قراءة نقدية مف جية، وطبيعة البحث في تقنيات السرد مف جية ثانية 
تستدعي بدءا مجموعة مف التساؤالت المشروعة، وتوجو جيود الباحث إلى محاولة إيجاد 

 :إجابات ليا، ومف أبرز ىذه التساؤالت
ما ىي آليات الخطاب التي وظفيا الروائي في بناء نصو الروائي ؟ وما مدى - 1

نجاعتيا في إنتاج نص روائي متميز؟ وىؿ استطاع الروائي أف ينيج منيج المغايرة في 
 استثمار ىذه اآلليات الحداثية بما يضمف لو تفرده ؟ 

ما مدى فاعمية البناء الزمني في الرواية؟ أو بصيغة أخرى ىؿ اقتصر البناء الزمني - 2
داللة - في الرواية عمى تشكيؿ بنيتيا الداخمية، أـ تعدى ذلؾ بأف يسيـ في خمؽ المعنى 

 ؟ - الشكؿ الزمني
كيؼ استطاع الروائي واسيني األعرج توظيؼ تقنيات السرد الزمنية في التحكـ في - 3

 ؟ (قرابة الخمسة قروف )شساعة المدة الزمنية التي تعالجيا الرواية 
ىؿ يمكف الحديث عف رواية مكانية بناء عمى ما يوحي بو عنواف الرواية ؟ أـ أف -4

 األمر ال يعدو أف يكوف حيمة مف الروائي لتوجيو قرائو نحو ما يريده منيـ ؟
      ولإلجابة عف ىذه األسئمة وغيرىا، قسمنا البحث إلى ثالثة فصوؿ رتبناىا عمى 

 :النحو اآلتي
 تدور العناصر التي تشكمو حوؿ آليات الخطاب الروائي، قسمنا ىذا الفصؿ :الفصل األول

خصصنا األوؿ منيما لبنية الراوي في النص الروائي تطرقنا فيو : إلى محوريف أساسييف
لعالقات الراوي مع كؿ مف المؤلؼ والمروي لو، ثـ أنواع الراوي في النص الروائي، أما 
 في الشؽ التطبيقي فنعالج تعدد الرواة في المدونة المدروسة وأدوارىـ السردية وتكامميـ
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 أما في المحور الثاني مف ىذا الفصؿ فسنعالج اآللية الثانية مف آليات الخطاب الروائي 
وىي الصيغة السردية، ونقؼ مف خالليا عمى أنواع الخطابات في النص الروائي، وفي 

الخطاب المسرود، الخطاب : الشؽ التطبيقي سنقارب أنماط الصيغ الخطابية الثالث
المنقوؿ، الخطاب المحوؿ باألسموب غير المباشر  ونقؼ عمى أشكاؿ اشتغاؿ ىذه الصيغ 

 مف خالؿ نماذج منتقاة بعناية مف النص المدروس 
 سنعالج في ىذا الفصؿ تقنيات البناء الزمني في الرواية، بدءا  بمدخؿ :الفصل الثاني

نظري حوؿ الزمف عموما والزمف الروائي خصوصا، ونعالج في ىذا الفصؿ طريقة 
التشكيؿ الزمني في الرواية مف خالؿ محوريف رئيسييف ىما محور الترتيب، ومحور 

الديمومة، عمى أف نيمؿ المحور الخاص بالتواتر نظرا لشساعة النص الروائي، ما يشتت 
 . جيودنا في استقصاء تكرار مقاطع حكائية في الخطاب الروائي

 واألخير والمعنوف بالتشكيؿ المكاني في الرواية نسعى فيو إلى مقاربة :الفصل الثالث
المكاف الروائي عبر محاور نستيميا بمدخؿ نظري، ثـ ندرس أنماط المكاف الروائي مف 

، ثـ نعالج في محور آخر (األمكنة المفتوحة، واألمكنة المغمقة)خالؿ نوعيف مف األمكنة 
عالقة الشخصيات باألمكنة في الرواية، وذيمنا البحث بخاتمة حوصمنا فييا عصارة ما 

توصمنا إليو مف نتائج حوؿ خالصة التجربة الروائية عند الروائي واسيني األعرج 
 .ومالمحيا مف خالؿ المتف المدروس 

       وحتى يكوف البحث إضافة عممية وأكاديمية، يتوجب اختيار المنيج األنسب والقادر 
عمى مد الباحث باألدوات اإلجرائية الفعالة التي تعينو عمى سبر أغوار النص  والكشؼ 
عف خفايا الكتابة و أدواتيا عند الروائي واسيني األعرج مف خالؿ نموذج الدراسة  ومف 

ىنا كاف اختيار المنجزات النقدية البنيوية في حقؿ السرديات، عمى وجو الخصوص 
واإلفادة مف التحميؿ الذي اقترحو جيرار جينيت في مقاربة الزمف الروائي، والذي أثبت 

فعاليتو، مع االستفادة مف أراء غيره مف النقاد البنيوييف سواء الغربييف منيـ أو العرب عمى 
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أف نعمؿ عمى استثمار ىذه اآلراء استثمارا عقالنيا يراعي خصوصية المدونة المدروسة، 
و إف اقتضى األمر منا تطويع ىذه اآلراء بما يسمح بمقاربة حقيقية تعطي لممدونة السالفة 

تقنية –الذكر حقيا مف الدراسة والتحميؿ، عمى أف ال تقتصر دراستنا عمى الجانب التقني 
 وىو عيب رافؽ بعض الدراسات والبحوث، بؿ سنسعى إلى الكشؼ عف الدالالت –الرواية

 . التي تتشكؿ مف توظيؼ ىذه التقنيات

         وقد صادفت طريقنا بعض العراقيؿ نذكر منيا عمى وجو الخصوص صعوبة 
التعامؿ مع المصطمحات النقدية، وىذا مرده إلى التبايف الحاصؿ في تمقي المصطمح 

الغربي  عند نقادنا العرب، ومف ثـ االختالؼ في ترجمتو ونقمو إلى العربية، ما أدى إلى 
تراكـ المصطمحات العربية التي تعود عمى مصطمح أجنبي واحد، وقد حاولنا قدر 

المستطاع أف نتجنب الوقوع في ما وقع فيو غيرنا مف سوء التعامؿ معيا ، إضافة إلى 
كثرة الدراسات وتباينيا مف ناقد إلى آخر ما يجعؿ اإلمساؾ بمنيج قار وثابت لمدراسة أمرا 

صعب المناؿ، ينضاؼ إلى ذلؾ ندرة الدراسات التي تتناوؿ الرواية مادة الدراسة، و إف 
وجدت فيي في مجمميا دراسات مشرقية، لـ نستطع الحصوؿ عمييا، واف بذلنا جيودا 

مضنية في سبيؿ الوصوؿ إلييا، وكذلؾ خصوصية المتف المدروس والذي يتطمب تكييؼ 
المنيج وتميينو ليستجيب لسمطة النص، ما فرض عمينا نوعا مف االجتياد في حدود نراىا 

 .مقبولة 

        وإلثراء ىذا البحث وتطعيمو بالمعارؼ الضرورية عممنا عمى حسف االستفادة مف 
: المراجع وىي كثيرة ومتنوعة تتوزع بيف الكتب العربية نذكر منيا عمى سبيؿ الحصر

تحميؿ الخطاب الروائي، لمناقد سعيد يقطيف، وبنية الشكؿ الروائي لحسف بحراوي، وتقنيات 
السرد الروائي في ضوء المنيج البنيوي ليمنى العيد، وبناء الرواية لسيزا قاسـ، في نظرية 

:  الرواية لعبد المالؾ مرتاض، وبعض الكتب المترجمة نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ
، إضافة ...خطاب الحكاية لجيرار جينيت، التخييؿ القصصي لشموميت ريموف كنعاف 
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. Figures I: إلى بعض المراجع بالمغة الفرنسية نذكر منيا الكتب الثالثة لجيرار جينيت
Figure II ،Figure III،   كما استفدنا مف مجموعة مف المجالت والممتقيات. 

نجاز  إ       وال يفوتنا في ىذا المقاـ إال أف نتقدـ بشكرنا لكؿ مف مد لنا يد العوف في 
ىذا البحث مف أساتذتنا في كؿ مف جامعة الحاج لخضر بباتنة، وجامعة محمد خيضر 

ببسكرة، يتقدميـ أستاذنا المشرؼ الدكتور سميـ بتقة، عمى ما قدمو لنا مف توجييات عممية 
ومنيجية، كما ال يفوتنا أف نذكر بأف بحثنا ىذا ما ىو إال اجتياد وقراءة مف بيف القراءات 

سيامة إالتي ينفتح عمييا النص الروائي، نتمنى أف نكوف قد وفقنا في مسعانا، وأف نقدـ 
ولو متواضعة في معالجة تقنيات السرد، وىو مجاؿ واسع وخصب  يظؿ بحاجة إلى مزيد 

 .    مف الدراسات النقدية، واهلل ولي التوفيؽ
  







 

 

 I -  بنية الراوي في النص الروائي 

   مع كل من المؤلف والمروي له  عالقات الراوي-     1

 عالقة الراوي بالمؤلف - أ            

  عالقة الراوي بالمروي له -ب            

  أنواع الراوي في النص الروائي -    2

  تعدد الرواة وتكامل الرؤى في رواية البيت األندلسي -      3

II-الصيغة السردية و أنماط اشتغالها في النص الروائي  

 التأسيس النظري -  1

  "البيت األندلسي" أنماط الصيغ السردية في رواية - 2

 الخطاب المسرود 2-1

 الخطاب المعروض 2-2

  الخطاب المحول باألسموب غير المباشر  2-3

آلـــيات الخــــطاب الــــروائي: الفصل األول   
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I–بـنية الـراوي فـي الـنص الـروائي  : 

      إف الػرواية ليست فقط قصة تحكى، أو مجموعة أحداث قد تكوف وقعت فعال أو 
واقعة مف باب االحتماؿ، وشخصيات روائية قد تمتبس بشخصيات الحياة الواقعية لكف 

العمؿ األدبي خطاب في الوقت ذاتو ؛ حيث ىناؾ راو يتكفؿ بإرساؿ القصة لمتمؽ 
يتسع ليشمؿ مختمؼ   فعؿ ال حدود لو ))، والسرد ىو (1)يستقبميا عف طريؽ السرد 

، وىو بمثابة الفعؿ الذي يقدـ ىذا (2) (((*)الخطابات سواء كانت أدبية أو غير أدبية 
العالـ المحكي المشكؿ مف أحداث وشخصيات وأمكنة لممتمقي، وال تممؾ أحداث القصة 

حوؿ الطريقة  أىمية في ذاتيا عدا كونيا مواد أولية قابمة لمتخطيب، واالىتماـ كمو ينصب
 القصة ال تحدد فقط بمضمونيا  ولكف ))أو الكيفية التي تقدـ لنا بيا ىذه األحداث، فػ

 يستوجب حضور ))، لذلؾ  (3) ((أيضا بالشكؿ والطريقة التي يقدـ بيا ىذا المضموف 
ىيئة تمفظيو تحوؿ عجز الحوادث في التعبير عف نفسيا بنفسيا، مف جية وتشبع نيـ 

 (4) ((الممتقي بوصفو طرفا ضروريا لمفعؿ السردي في االطالع عمييا مف جية أخرى 
 شخصية تخييمية تتولى عممية القص وسميت ىذه ))فيمجأ الروائي إلى االستعانة بػ

                                                           
 –، الييئة المصرية العامة لمكتاب  (معارج ابف عربي نموذجا  )تحميؿ النص السردي : سعيد الوكيؿ :  ينظر (1)

  .60 ، ص 1998 ، (دط)القاىرة ، 
(*)

فالسرد حاضر في مختمؼ األجناس األدبية كاألسطورة وفي الخرافة وفي الحكاية الرمزية وفي الحكاية وفي القصة  
القصيرة والممحمة  والقصة والمسرحية والمأساة والممياة ، واإليماء والموحة المرسومة ، والزجاج المرسـو والسينما 

 : والترويجات اليزلية ، والحدث المتنوع والمحادثة  ينظر 
  89 ، ص1988 ،1 بيروت ، ط–أنطواف أبو زيد ، منشورات عويدات: النقد البنيوي لمحكاية ، تر. روالف بارت 

  1997 ، 1 الدار البيضاء ، ط–، المركز الثقافي العربي (مقدمة لمسرد العربي)الكالـ والخبر:  سعيد يقطيف(2)
 . 19ص

 1 الدار البيضاء ، ط- المركز الثقافي العربي،بنية النص السردي مف منظور النقد األدبي :  حميد لحميداني (3)
 .  46  ، ص1991

، مجمة النقد األدبي  (بيف االئتالؼ واالختالؼ  )مفيـو الرؤية السردية في الخطاب الروائي :  عبد العالي بوطيب (4)
 . 68 ، ص 1993 ، شتاء 4 ، ع11 القاىرة ، مج –، الييئة المصرية العامة لمكتاب  (فصوؿ )
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الراوي )تعرؼ ىذه الشخصية التخييمية باسـ ، (1)((الشخصية األنا الثانية لمكاتب 
Narrateur) ، رواية  / ال يوجد سرد ال يممؾ مف يتكفؿ بممكيتو، فال وجود لقصة ))حيث 

(( بال سارد 
 (2 ).  

       فالعمؿ التخييمي بما يحممو مف أحداث وشخصيات وأمكنة يظؿ حبيس الشخص 
الذي أنتجو، حتى يعيف لو مف يتولى نقمو إلى القارئ، فينتقؿ مف حالة الوجود بالقوة إلى 

حالة الوجود بالفعؿ ،عبر تكميؼ المؤلؼ لشخصية ورقية ىي بمثابة أناه الثانية بسرد 
يصاليا لممتمقي، فتبرز أوؿ وظائؼ الراوي بػ   نقؿ المعرفة ممف يعرؼ إلى ))الحكاية وا 

عنصر ثاف في البنية ( Narrateur )، ويتجمى في مقابؿ الراوي (3) ((مف ال يعرؼ 
 ، ومف ىنا كاف الروائي حريصا عمى ((Narrataireاإلرسالية يسمى  بالمروي لو 

تزويد راويو بكؿ الميارات والحيؿ لضماف نجاحو في أداء وظيفتو عمى أكمؿ وجو، 
وتكثيؼ اإليياـ بواقعية المروي، فالراوي بمثابة مفتاح النص السردي الذي يفتح لنا 

أداة اإلدراؾ والوعي وأداة العرض باإلضافة إلى ذلؾ ))عوالمو ويجعميا في متناولنا، وىو 
 عمى طريقة اإلدراؾ وعمى – إيجابا وسمبا –فإنو ذات ليا مقوماتيا الشخصية التي تؤثر

طريقة العرض، وىو بيذا يقؼ في المنطقة التي تفصؿ بيف العالـ الفني المسجؿ في 
 .(4) (( النص، والصورة الخيالية لمعالػـ نفسو عندما يتشكؿ مف جديد في ذىف قارئ النص

بما يشتمؿ عميو مف وقائع وشخصيات وأمكنو وباعتباره  ونظرا لكونو المنتج لممروي 
ركيزة عممية التواصؿ السردي، فقد حظي ىذا المكوف بعناية خاصة مف لدف نقاد 

                                                           
 القاىرة –الييئة المصرية العامة لمكتاب ،  ( دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ )بناء الرواية :  سيزا أحمد قاسـ (1 )
 .131ص  ،1984،  (دط)، 
 نوفمبر 463 دمشؽ ، ع–البناء السردي ، مجمة الموقؼ األدبي ، اتحاد الكتاب العرب :  جبرائيؿ جرجي عبدوكة (2)
  14 ، ص 2009تشريف الثاني ، / 
  1986  1ط . بيروت- مؤسسة األبحاث العربية (دراسة في السرد العربي) الراوي الموقع والشكؿ:  يمنى العيد (3)

  .58ص
.18ص  ،1996،  2ط، القاىرة - دار النشر لمجامعات، الراوي والنص القصصي : عبد الحميد الكردي( 4(
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السرديات، واحتؿ مركز الصدارة مف اىتماميـ، وارتبط عندىـ بتساؤالت جوىرية حوؿ 
مف يرى في النص؟ ومف يتكمـ فيو؟  ورصدت لو جممة مف التعاريؼ في محاولة 

لموقوؼ عمى ماىيتو ، فظؿ وال يزاؿ مادة طيعة لمتحميؿ والدراسة لكونو محور انتقاؿ 
العممية السردية مف القصة إلى الخطاب، وال يشترط في الراوي أف يحمؿ اسما معينا 

 .(  1) ((فقط يكفي أف يتمتع بصوت  أو يستعيف بنظير ما يصوغ بواسطتو المروي ))
 يقـو العمؿ األدبي عمى جممة مف المكونات والعناصر التي تتالحـ فيما بينيا 

لتشكؿ عالما نصيا قائـ بذاتو ، يمعب فيو كؿ مكوف دوره الوظيفي ويتضامف مع باقي 
العناصر التي تشاركو في النص، فتتكامؿ األدوار مثال بيف الراوي والشخصيات الروائية  

 تقـو الشخصيات بصناعة األفعاؿ واألقواؿ واألفكار التي تدير دفة العالـ ))بحيث 
ذلؾ إلى عرض ىذا العالـ كمو مف زاوية  الخيالي المصور ، فإف دور الراوي يتجاوز

 .(2) ((معينة ثـ وضعو في إطار خاص 

اختيار زمنو الحكائي دوف أف تفرض عميو ))كما يمتمؾ الراوي كامؿ الحرية في 
قيود؛ حيث يمكنو االختيار بيف الماضي والحاضر، أو بيف الحاضر والمستقبؿ في سرده 

 يحتفظ بكامؿ حريتو في ترؾ تعاقب األحداث ليصؿ إلى نيايتو أو يقطع ))، كما (3) ((...
 .(  4) ((ىذا التسمسؿ في منتصؼ الطريؽ 

 

 

 

                                                           
-  منشورات الييئة السورية العامة لمكتاب ،( في كتاب اإلمتاع والمؤانسة )البنية السردية:  ميساء سميماف االبراىيـ(1)

 .  41.  ، ص2011. 1دمشؽ ، ط
.204، ص1969. ( دط)القاىر،-  عالـ الكتب،محمد مصطفى ىدارة : تر. عالـ القصة:  برنارد فوتو ( 2(  

Jean batany : une temporalité « de dicto » ? ) Les temps du récit typologique (               
(3)

                         

Information grammaticale. N°38. Édition j.-b. bailliére . Paris .1988 . p49  .                                                       

Claude Bremond : la logique des possibles narratifs. Communication. N°8. Édition      
 )4(

 

seuil. Paris .1966 . p 61  .                                                                                                   
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 : عـالقـة الـراوي بالمـؤلف:ثانيا 
يرى الناقد عبد الممؾ مرتاض أف العمؿ الروائي يرتكز في بنائو عمى عالقة              

، فكأف ىؤالء الثالثة (السارد، والمؤلؼ، والقارئ) ميثاؽ سردي بيف ))ثالثية األبعاد، وعبر
  .(  1) ((مييأوف لتبادؿ  األدوار  والمواقع  في  أي لحظة مف لحظات التشكيؿ السردي

       إال أف بعض النقاد لـ يعوا جيدا طبيعة ىذه العالقات خصوصا منيا تمؾ التي 
تربط بيف الراوي والمؤلؼ، غافميف عف الفروؽ الكثيرة التي تفصؿ بينيما، وانطالقا مف 

 الصوت غير المسموع الذي يقـو بتفصيؿ مادة الرواية إلى المتمقي ))اعتبار الراوي 
، واعتبار المؤلؼ (2)((وربما يكوف الشخص الموصوؼ مظيرا مخبرا داخؿ النص 

شخصية حقيقية تتمتع بوجودىا الفعمي في الحياة الواقعية ، األمر الذي يقودنا إلى 
اعتبار األوؿ فاعمية نصية تمارس دورىا داخؿ النص وال تغادره في حاؿ مف األحواؿ 

 .بالفراغ مف كتابة النص  واعتبار الثاني فاعمية واقعية وحقيقية ينتيي دورىا

        فجوىر اإلشكاؿ الذي أدى بكثير مف النقاد إلى سوء الفيـ ىذا، ىو عدـ استيعاب

دور كؿ مف كاتب النص وقائمو؛ أي بيف المؤلؼ والراوي، وكنتيجة لمعناية الفائقة 
بالمؤلؼ مف قبؿ النقاد التقميدييف  نصب لو البعض خيمة داخؿ النص وألحقوا بو القوؿ 

وذىب البعض األخر إلى جعؿ الراوي ناطقا رسميا باسـ المؤلؼ يتكمـ عمى لسانو 
 .ويفصح عف فكره ويعمف عف مواقفو

      وخمفت ىذه القضية جدال واسعا بيف النقاد خصوصا منيـ البنيوييف، إذ عمد 
منيـ إلى الدفع برأيو تصويبا لاللتباس، ووضع الحدود التي تفصؿ بيف الراوي  البعض

الراوي في ))الذي يرى أف    (Wolfgang Kayser)والمؤلؼ وعمى رأس ىؤالء ولفغانغ كيزر 
                                                           

    -  المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،( بحث في تقنيات السرد)في نظرية الرواية :  عبد الممؾ مرتاض (1)

 . 203ص،  1998 الكويت ،
      ،بيروت-  المركز الثقافي العربي،( مقاربات في التناص والرؤى والداللة)المتخيؿ السردي :  عبد اهلل إبراىيـ (2)
 .117ص ، 1990 ، 1ط
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فف المسرود ليس ىو المؤلؼ أبدا  المعروؼ أو غير المعروؼ، بؿ ىو دور مخموؽ مف 
 .(1)((  المؤلؼ

       وىذا األمر حسب سيزا قاسـ ال ينقص مف مكانة المؤلؼ، وال دوره في كونو 

خالؽ العالـ التخييمي، وىو الذي اختار األحداث والشخصيات والبدايات والنيايات  كما 
اختار الراوي، لكنو ال يظير مباشرة في النص القصصي، فالراوي في الحقيقة أسموب 
صياغة، أو بنية مف بنيات القص شأنو شأف الشخصية والزماف والمكاف، وىو أسموب 

إذا أنو قناع مف األقنعة العديدة التي يتستر وراءىا المؤلؼ ... تقديـ المادة القصصية 
(  2)لتقديـ عممو  

. 
      اعتبار الناقدة سيزا قاسـ الراوي قناع يتخفى وراءه المؤلؼ، ىو اعتراؼ ضمني 

منيا بحضور ىذا األخير في النص، وىذا ما يتنافى مع أحد المنطمقات األساسية 
لممنيج البنيوي الذي تتبناه، والذي ينادي صراحة بإبعاد المؤلؼ عف عممو األدبي، فاألثر 

( 3)األدبي عند البنيوييف عمؿ مستقؿ بذاتو، ال يعكس شيئا غير ما تقولو المغة 
. 

وفي حقيقة األمر إف بعض اآلراء التي سعت إلى تجمية الفرؽ بيف السارد       
والمؤلؼ، زادت األمر تعقيدا عمى عكس ما كانت تطمح إليو؛ حيث أقحمت المؤلؼ في 

 .النص في وقت كانت تسعى فيو إلى إبعاده 
      ولعؿ أكثر اآلراء تطرفا إزاء المؤلؼ وعالقتو بعممو األدبي وراويو بالتحديد يبرز

الذي سعى بكؿ الوسائؿ إلى ( Reland Barthes )موقؼ الناقد الفرنسي روالف بارت 
، وقد استيؿ بارت ىجومو عمى المؤلؼ انطالقا "إمبراطورية المؤلؼ "بػ  تقويض ما أسماه

                                                           

 منشورات الييئة السورية  -عدناف محمود محمد:  تر، ( شعرية المسرود)مف يتكمـ في الرواية :  ولفغانغ كيزر (1) 
  .60 ص ، 2010،  1 ط،دمشؽ  -العامة لمكتاب

131ص ، بناء الرواية :سيزا قاسـ : ينظر ( . 
2(

  
 1ط.عماف– دار صفاء لمنشر والتوزيع ، التحميؿ البنيوي لمرواية العربية: فوزية لعيوس غازي الجابري:  ينظر(3)

201 ص، 2011
 . 
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 ىدما لكؿ صوت ولكؿ أصؿ، فالكتابة ))مف طبيعة الكتابة في حد ذاتيا ، والتي اعتبرىا 
ىي ىذا الحياد، وىذا المركب، وىذا االنحراؼ الذي تيرب فيو ذواتنا، الكتابة ىي السواد 

" بارت"وواصؿ .(1) ((والبياض الذي تتيو فيو كؿ ىوية، بدءا بيوية الجسد الذي يكتب 
حربو عمى المؤلؼ بأف جرده مف كؿ صمة تربطو بالنص الذي  أنتجو ، بؿ ذىب  في 
عالف موتو لحظة فراغو مف الكتابة، إذ  ذلؾ مذىبا بعيدا حيف أعمف عف طرده نيائيا وا 

 لكي تسترد الكتابة مستقبميا يجب قمب األسطورة، فموت المؤلؼ ىو الثمف ))يرى أنو 
 . (2) ((القارئ  الذي تتطمبو والدة
اتجاه المؤلؼ استدعت رد فعؿ مف بعض النقاد الذيف رفضوا " بارت"       راديكالية 

إبعاد المؤلؼ نيائيا عف عممو األدبي ونفي أي صمة لو بو، ومف بيف ىؤالء عبد الممؾ 
ومف كاف ثابتا في نفسو ال يجوز .  المؤلؼ ثابت في أصمو))مرتاض، الذي يرى بأف 

نشاء كائف منعدـ مكانو مف العدـ نفسو، فالعدـ ال ينشئ وجودا أبدا  ويقصد . (3)((نفيو، وا 
 الذي نصبو البنيويوف كسمطة بديمة عف سمطة "الكاتب الضمني"مرتاض بالكائف المنعدـ 

 .المؤلؼ في النص األدبي عمى رأسيـ كيزر
ف سممنا جدال بأف طرح روالف بارت بنفي المؤلؼ نيائيا عف نصو مبالغ فيو،         وا 

فإننا في الوقت ذاتو، ال نسمـ بالضرورة بأف الراوي يمثؿ قناعا يتقنع خمفو المؤلؼ إلبداء 
تنفتح عمى أكثر مف صوت يروي وقائعيا؛ " رواية األصوات"بدليؿ أف ما يسمى بػ مواقفو

بحيث يتميز كؿ صوت منيا بإيديولوجيتو الخاصة، والتي تتعارض مع األصوات 

                                                           
   1حمب ، ط-   الحضارياإلنماء مركز ،منذر عياشي : ، تر(3 األعماؿ الكاممة )نقد وحقيقة :  روالف بارت (1)

 . 15، ص1994
( دط) حمب،-  الحضارياإلنماءمركز ، منذر عياشي : ، تر(5 األعماؿ الكاممة )ىسيسة المغة  : روالف بارت (2)

 . 38ص، 1998
.240 ص ،( بحث في تقنيات السرد) في نظرية الرواية  عبد المالؾ مرتاض ،( 3(
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فيؿ مف المنطقي أف نعزي كؿ تمؾ األصوات . األخرى التي تقاسمو القوؿ في النص 
يديولوجيا لمؤلؼ واحد، فنجمع حولو كؿ المتناقضات؟   المتعارضة فكريا وا 

 :عــالقة الــراوي بالـمروي لـه: ثالثا
عمى ثنائية الباث -وجوبا– شكال مف أشكاؿ التواصؿ القائـ ))    إف الرواية باعتبارىا 

(1)((والمتقبؿ 
.
تحيؿ عمى مجموعة مف العالقات التي تعقد داخؿ النص،وتنسج بيف  

داخؿ كؿ )) عناصره المختمفة كؿ عنصر انطالقا مف وظيفتو وموقعو داخؿ النص، فػ 
وىذه الوظيفة المتبادلة ، (2)((حكي توجد وظيفة كبرى متبادلة قائمة بيف مانح ومستفيد 

وىذا يدخؿ في باب ما يسمى  الراوي والمروي لو، )قائمة بيف عنصريف سردييف ىما 
  (.la communication narrative ) بالتواصؿ السردي

قد حظي بعناية نقاد الرواية ، وأولوه صدارة اىتماميـ ، فإف الطرؼ       فإذا كاف الراوي
 المروي لو، لـ ينؿ نفس  الثاني مف البنية اإلرسالية وشريكو في عممية التواصؿ السردي

القدر مف االىتماـ الذي حاز عميو األوؿ، رغـ أف وجود األوؿ يتوقؼ عمى وجود الثاني 
بالمعنى الواسع ) نتعرؼ عمى سارد الكتاب  ))فالعالقة بينيما إلزامية ، فبمجرد أف  

؛ أي الذي يوجو لو الخطاب "مرافقو "حتى يتحتـ عمينا أف نقر بوجود  (لكممة سارد
الممفوظ وىو الذي نسميو المسرود لو، وليس المسرود لو ىو القارئ الفعمي عمينا أف ال 
نخمط بيف الدور وبيف الممثؿ الذي يؤديو، وىذا الظيور المتزامف ال يعدو أف يكوف جزءا 

دوما مرتبطيف أشد "...األنت"و" األنا"مف القانوف الدالئمي العاـ الذي يكوف بمقتضاه 
 ( .3)(( ارتباط 

                                                           
.137 ، ص2000 . (دط)تونس ، - دار الجنوب لمنشر. طرائؽ تحميؿ القصة :  الصادؽ قسومة ( 1(  

 Roland berthes : Introduction a l’analyse structurale des récits .In Communication        
(2)

 

. N°8 .col point .édition. seuil. Paris. 1966. p 18  . 
  1تونس، ط- الراوي في السرد العربي المعاصر، دار محمد عمي الحامي لمنشر والتوزيع:  محمد نجيب العمامي (3)

  141 ، ص2001
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 يتشكؿ داخؿ النية ))    ومف ىنا فاف المروي لو عمى غرار الراوي عنصر نصي 
 ، وال وجود لو إال مف خالؿ النص األدبي ، وليست لو امتدادات خارجو(1) ((السردية 

تصنعو المغة، ويتـ التعرؼ عميو مف خالؿ اإلشارات التي يوجييا لو الراوي في النص 
 :وتبعا لذلؾ تأتي المعادلة اإلرسالية وفؽ الشكؿ اآلتي

   المروي                  المروي لو  الراوي  
      يتقاسـ المروي لو مع الراوي الكثير مف الخصائص منيا عمى سبيؿ الذكر ال 

الحصرأف كمييما شخصيتاف ورقيتاف مف نسج خياؿ المؤلؼ، إضافة إلى أف وجود راو 
صريح يجب أف يقابمو مروي لو صريح والعكس صحيح ، وىناؾ نمطاف مف المروي لو 

والمروي لو خارج   Interadiégétique   Narrataireالمروي لو داخؿ حكائي: وىما
   Extradiégétique   Narrataireحكائي

(*)
. 

 شخصية واضحة ليا معالميا ))     فالنوع األوؿ يكوف حضوره في النص في صورة 
وقسماتيا المحددة، وليا حضور مؤثر أو غير مؤثر مثؿ غيره مف الشخصيات داخؿ 

، ويأتي عف طريؽ اإلشارات التي يبثيا الراوي عنو صراحة، وقد تشير ...العمؿ األدبي
الشخصية إلى نفسيا فتتشكؿ عندئذ العديد مف السمات والمالمح المحددة والواضحة ليذا 

، وبالتالي فإف القارئ  يستعيف بيذه الشخصية لرسـ معالـ (2)((النوع مف المروي 
يديولوجيتو   .      وخصائص المروي لو داخؿ حكائي ومزاجو وا 

                                                           

Eric Bordas : L’inscription du narrataire dans le lys dans la vallée. Information              
)1) 

Grammaticale .N°59.  Édition: j.-b. bailliére . paris. 1993. P 46 .                                            

  
 (* )

يتـ مخاطبة كال منيـ " مروي لو " لكؿ سرد ، كما يمكف أف يوجد أكثر مف  ويوجد عمى األقؿ مروي لو واحد  
 :بواسطة نفس الراوي ، أو بواسطة راو آخر، ينظر

 ،  ص 2003 ، 1 القاىرة ،  ط–ميرفت لمنشر والمعمومات  السيد إماـ ،: قاموس السرديات ، تر. جيرالد برنس 
120 – 121. 

مدارات الشرؽ لنبيؿ "دراسة في الممحمة الروائية )جماليات التشكيؿ الروائي : سوسف البياتي /  محمد صابر عبيد(2)
 .129 ، ص2012، 1ط.األردف - اربد ، عالـ الكتب الحديث ،  (" سميماف
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 ال سمة محددة تميزه وال ))     أما النوع الثاني فيو المروي لو خارج حكائي، وىذا النوع 
وىذا ، (1)((ىوية  تسردنو داخؿ النص الروائي؛ أي أنو شخصية عائمة ال موقع ليا يذكر

وبروح نقدية عالية تسعفو في  يقرأ النص قراءة واعية  فطنا متمرسا النوع يتطمب قارئا
القبض عمى بعض مالمحو، وذلؾ بتتبع اإلشارات الشحيحة  المتناثرة  عمى مدار العمؿ 

 . األدبي والتي يبثيا الراوي
ومنيما .     إف حضور كؿ مف الراوي والمروي لو في النص السردي ال غنى عنو

يستمد ىذا األخير مسوغات وجوده، وفي كثير مف األحياف يسيـ مزاج المروي لو في 
 .تحديد صيرورة السرد 

 (lecteur implicite ) عف القارئ الضمني(Narrataire )      يبقى أف نميز ىوية المروي لو
ىذه العناصر لـ تسمـ بدورىا مف االلتباس، وقد أقاـ ، ) lecteur réel  (والقارئ الواقعي 
 Lecteur implicite ) )تمييزه بيف المروي لو والقارئ الضمني  Gerald prince))جيرالد برنس 

(Lecteur supposé) ،أو القارئ االفتراضي 
 األوؿ يشكؿ جميور الراوي )):بقولو        (2)

كما أنو يرسـ تماما كما يتبدى في النص، أما الثاني فيشكؿ جميور المؤلؼ الضمني 
 :، ويتضح ذلؾ جميا مف خالؿ الترسيمة التالية (3) ((مجمؿ النص كما انو يستنتج مف

 المؤلؼ الواقعي                                      القاري الواقعي
 المؤلؼ الضمني                                      القارئ الضمني 

     المػروي لػػو                  الػػػػراوي                     
 

 

                                                           
.128، ص  المرجع نفسو  ( 1(  

Béatrice Didier : « je » et subversion du texte (( le narrateur dans jacques le fataliste)). 
 )2(  

in  littérature . N°48. Edition. Larousse .paris. 1982 . p 93 .                                                                                                                                              

 2006 ، 1 الشارقة ، ط–الجديد في السرد العربي المعاصر ، دائرة الثقافة واإلعالـ : عدالة أحمد محمد إبراىيـ (3)
 . 21ص
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 :أنـــواع الــراوي في النص الروائي: رابعا 
        يرتبط مفيـو وجية النظر في الرواية ارتباطا وثيقا بوضع الراوي في النص 

الروائي، بؿ يمكف القوؿ بأف وجية النظر تأتي كانعكاس لوضعية الراوي، وتتغير تبعا 
لتغير تمؾ الوضعية، لذلؾ يقتضي التحميؿ المنيجي الدقيؽ أف يأخذ بعيف االعتبار 
  تحديد موقع الراوي داخؿ النص السردي، وعالقتو بعناصر الكوف السردي  األخرى،

وىذا ال يتوقؼ فقط عند كمية المعمومات التي يمدنا بيا الراوي عف عالمو الروائي، بؿ 
 وضعية الراوي كخيط مرشد لمسرد كافية لتحديد بناء العمؿ ))لكونو المانح ليوية النص فػ

، فالراوي ال يقتصر دوره عمى نقؿ أفعاؿ الشخصيات وأقواليا وغير ذلؾ مف (1(()بكاممو 
جزئيات العمؿ السردي األخرى، بؿ يتعدى ذلؾ إلى أف يترؾ بصمتو واضحة وجمية 

 . عمى شكؿ العمؿ األدبي في نسختو النيائية
وانطالقا مف ىذا الدور الحيوي والحاسـ الذي يمعبو الراوي ، فإف دراستو ال تعني          

عزلو عف غيره مف العناصر المشكمة لمنص السردي ، فيذا األخير ال يتشكؿ مف فراغ، 
ف  نما بناءا عمى العالقات التي تقـو بيف عناصره المختمفة ، فالنصوص السردية وا  وا 
كانت ال تقدـ لنا األحداث بشكؿ مباشر، وال تعرضيا عمينا كمشاىد مباشرة يدركيا 

القارئ باالستعانة بالكممات المقروءة، والصور الذىنية التي ترتسـ في مخيمتو  يمعب 
، بؿ عبر مرورىا بقناة الراوي (2)الراوي فييا دور الوسيط بيف المتمقي و العالـ المروي

،ومف ىنا يكوف تحديد عالقة الراوي بما يروي ضرورة منيجية ومعرفية ممحة، ويتجمى 
 :حضور الراوي في الرواية عموما في أربع  صور ىي 

 
                                                           

       ، دار   (التحفيز نموذجا تطبيقيا  )آليات المنيج الشكمي في نقد الرواية العربية :  مراد عبد الرحمف مبروؾ (1)

 .  29، ص2002 ، 1القاىرة ، ط- الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
         شاىو سعيد فتح اهلل ، المرجعية االجتماعية لممنظور السردي في الروايات متعددة األصوات ، مجمة :  ينظر(2)

 . 207 ، ص439ماي ، /  ، أيار4، ع14العراؽ، مج - جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية، جامعة تكريت 
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     Narrateur homodiégétiqueالراوي الغائب- 

  Narrateur hétérodiegétique الراوي المشارؾ - 

  Le Duo de narrateurالراوي الثنائي  - 

   Multi- narrateur الراوي المتعدد- 
  (:Narrateur homodiégétique ( الــــراوي الـــغائـــب – 1

وىو راو غير  ،(1)       الراوي الغائب أو كما يسميو واالس مارتف السارد المؤلفي 
متضمف في القصة التي يروييا، راو إطاري يستيؿ سرده دوف أف يشير إلى نفسو    أو 

وغالبا ما نجد ىذا الراوي .(2)يحدد ىويتو، ويظير كذلؾ في نياية الحكاية التي يروييا
يسقط المسافة بينو وبينما يرويو، فنراه تارة ، ( 3)   (Narrateur omniscient )عالما بكؿ شيء

يحمؿ ويتدخؿ في تفاصيؿ السرد، وقد يمجأ إلى رواة آخريف ليحافظ عمى  مسافة ما مع 
  ( .4)يرويو 

 (Objective narrative)        يسمى حكي الراوي الغائب بالحكي أو السرد الموضوعي
الذي يؤديو الراوي المشارؾ باستعماؿ ضمير )  (Subjective Narrative وضده السرد الذاتي

، وينتمي الراوي الغائب إلى الرؤية مف الخمؼ، والتي يكوف الراوي فييا (األنا)المتكمـ
 . عالما بكؿ شيء عف عالمو الروائي، ويعمـ حتى سرائر شخصياتو وما تخفيو

، وىو أبسط الصيغ األساسية (ىو)  ويستخدـ ىذا النوع مف الرواة ضمير الغائب       
بمثابة القناع الذي  (ىو)لمرواية وأكثرىا توظيفا وأيسرىا فيما عمى المتمقي، فالضمير 

يتخفى خمفو الكاتب ليمرر ما شاء مف أفكار ومواقؼ وتعميمات وأراء، دوف أف يبدو 
                                                           

( دط ).القاىرة – المجمس األعمى لمثقافة . حياة جاسـ محمد  :تر، نظريات السرد الحديثة : واالس مارتف :  ينظر(1)
 . 176، ص 1998

.106جماليات التشكيؿ الروائي ، ص : وسوسف البياتي / محمد صابر عبيد :  ينظر ( 2(  
(3 )                          .       p 61 . Seuil .paris . 1968   Tzvetan Todorov ; Poétique, édition                                                     
- عالـ الكتب الحديث، اربد  (دراسة في روايات نجيب الكيالني  )بنية الخطاب الروائي : الشريؼ حبيمة:  ينظر(4)

  .294، ص 2010، 1األردف،  ط
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، كما أف اصطناع ضمير الغائب يفصؿ زمف الحكاية عف (1)تدخمو صارخا وال مباشرا 
في المغة العربية يرتبط بالفعؿ السردي العربي  ((اليو))زمف الحكي ظاىريا عمى األقؿ فػ

، الذي يحيؿ عمى زمف سابؽ عمى زمف الكتابة ، ويبدو ىذا الزمف عمى األقؿ ((كاف))
مف الوجية النظرية مفصوال عف الكاتب سابقا عميو ، رغـ أنو ليس إال خدعة سردية 

( 2)وتقنية روائية لمتعامؿ مع الزمف 
. 

 : (Narrateur hétérodiegétique)  الراوي المشارك – 2

      يعتبر ىذا النوع مف الرواة متضمنا في القصة ، ووجية نظره داخمية، والراوي فييا 
 ممتحما بالحدث كما يكوف الحديث منصبا عميو في ))يعتمد عمى ضمير المتكمـ  فيظير 

قناع المتمقي مستعمال جميع قدراتو في  مجمؿ فصوؿ الرواية عف طريؽ اإلضاءة وا 
الحكي عف ذاتو بموضوعية مزعومة، وعف اآلخريف في إبراز أىـ شيء يربطيـ بالحدث 

 .(3) ((عف طريؽ بنائيـ النفسي والعقمي 
يجعمنا مباشرة في مواجية  (أنا)     فاستعماؿ ىذا النوع مف الرواة لضمير المتكمـ 

األحداث وىي تتدفؽ مف وعي الذي عايشيا، وخاض غمارىا  يروي حكايتو الخاصة 
ويجعمنا نتمقى األحداث مف مصدرىا دوف أية واسطة  ومف ىنا تتجمى أىمية ىذا الراوي 

وال عجب مف أف تجعؿ منو الرواية الجديدة ديدنيا الذي تقص بو حكاياتيا، وبالتالي 
 . أكثر األصوات المسموعة في السرد المعاصر (األنا)تجعؿ مف 

      ولكف ىناؾ مسألة جديرة بأف نتوقؼ عندىا  تتعمؽ بالعالقة بيف الراوي بضمير 
 ال يمكف أف يكوف بطؿ الحكاية، ألف الراوي يروي وال ))المتكمـ  وبطؿ القصة، فالراوي 

                                                           
، (معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاؽ المدؽ  )تحميؿ الخطاب السردي : عبد الممؾ مرتاض :  ينظر (1)

 .192، ص 1991، (دط ) الجزائر العاصمة، –ديواف المطبوعات الجامعية 
.154 ، ص ( بحث في تقنيات السرد)في نظرية الرواية :  عبد الممؾ مرتاض :  ينظر ( 2( 
القاىرة  . ، الييئة المصرية العامة لمكتاب (فصوؿ)مكونات السرد الفانتاستيكي ، مجمة النقد األدبي :  شعيب خميفي (3)

 . 75،  ص1993 ، 4، ع11مج
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 واف استخدمتا –يفعؿ، بينما البطؿ يفعؿ وال يروي، فالدوراف مختمفاف والشخصيتاف 
 مختمفتاف، فالبطؿ ينتمي إلى زمف –ضميرا واحدا ودلتا بالنتيجة عمى  شخص واحد 

 (1)(( الحدث والراوي ينتمي إلى زمف السرد، فيما مختمفاف عمى األقؿ بالسف والخبرة 
فالراوي حتى واف كاف ىو البطؿ، إال أف المسافة القائمة بيف زمف األحداث وزمف السرد 
، تجعؿ مف إدراكو ليا يتعرض لمتحوؿ بسبب ىذه المسافة الزمنية، والرؤية السردية التي 
يرصد بيا ىذا النوع مف الرواة  األحداث ىي رؤية داخمية أو الرؤية مع، والتي  تتموف 

 يقدـ ما يشاىده مف أحداث ترتبط بو، ))فييا األحداث والشخصيات بانطباعات الراوي فػ 
( 2)(( ويسمى ىذا بالراوي المشارؾ أو المصاحب ... ويكوف شاىدا عمييا 

. 

       وكثيرا ما نجد الراوي المشارؾ في عالقتو مع غيره مف الشخصيات التي تشاركو 
األحداث يحتـر المسافة بينو وبينيا فنجده ال يحاوؿ أف يقتحـ وعييا، وال يمارس عمييا 

أي شكؿ مف أشكاؿ الوصاية، فمعرفتو ليا ال تتجاوز معرفتيا بنفسيا فنجده ينقؿ خطابيا 
  .وأفعاليا رصدا شبييا بالكاميرا، وال يقوؿ عنيا إال بعد أف تقوؿ ىي عف نفسيا

وكنتيجة يمكف القوؿ إف الرواية التي تقدـ لنا مف خالؿ الذات المحورية تتسـ           
باالزدواجية، وىي في ازدواجيتيا ىذه تقـو بتعرية الذات وانتقادىا  والوقوؼ عمى عجزىا 

(3)الذي تعيش فيو تاريخيا وسوسيولوجيا  (الواقع)، وىي مف جية ثانية تنتقد موضوعيا 
. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.122-121 ، ص2002 .1ط. بيروت- معجـ مصطمحات نقد الرواية ، مكتبة لبناف ناشروف:  لطفي زيتوني( 1(  
.119، ص  ( مقاربات في التناص والرؤى والداللة)المتخيؿ السردي:  عبد اهلل إبراىيـ ( 2( 

 

بيروت  / ، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء(السياؽ- النص )انفتاح النص الروائي : سعيد يقطيف :  ينظر (3)
 .147 ، ص2006 ، 3ط
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 :Le Duo de narrateur )  ( الراوي الثنــائــي–3

النص السردي ميما ))فػ.(*) تتميز الكثير مف النصوص السردية بتعدد الذوات فييا      
ف كاف  كاف أحاديا في ىيمنة نمط ما مف الرؤى، فإف رؤى أخرى ال بد أف تتسمؿ إليو وا 

ىذا التسمؿ مشروعا مف خالؿ الحوارات المتبادلة بيف الشخصيات المختمفة التي 
تتعارض مع بعض الشخصيات قصد إدانتيا وتعرية أفكارىا، إف التعددية قائمة في 

( 1)((النص بصورة أو بأخرى ، إذ ال يكاد يكوف ثمة نص ال يحتمؿ التعددية 
. 

      فإف كانت سمة التعدد متأصمة في النصوص السردية ، فإف المجوء إلى الراوي 
الثنائي  بدؿ األحادي قد يعزز ىذه التعددية، ويسيـ في إثراء العمؿ األدبي ، ويجعؿ 

المتمقي يستقبؿ المادة المروية مف قناتيف باثتيف عوض أف يستقبميا مف قناة واحدة 
عمى أنو                    (بنية الموقعيف)وتنظر الناقدة  يمنى  العيد  إلى  بنية الراوي الثنائي أو 

الراوي مف موقع واحد مييمف ، إلى قص يصدر / يتميز بالخروج عف مفيـو البطؿ)) 
 .(2)(( بالصراع  بينيما ينمو فعؿ القص ...عف راوييف بطميف ليما موقعاف متصارعاف

في حيف يرى الناقد العربي صالح إبراىيـ أنو ليس بالضرورة أف تتأسس بنية الموقعيف 
وىو ما وقؼ عميو في تحميمو لبعض أعماؿ جبرا إبراىيـ .(3)عمى مبدأ الصراع أو الصداـ

 .جبرا 

 

 
                                                           

 إف كؿ نص سردي يشمؿ عددا غير قميؿ مف الذوات التي يمكف تقسيميا إلى ثالث مستويات ، أوليا مستوى (*)
اإلرساؿ ، وتكوف ىذه الذوات مؤلفة أو ساردة ، وثانييا مستوى الرسالة فتكوف ىذه الذوات شخصيات ، وثالثيا مستوى 

  .59سعيد الوكيل ،  تحميل النص السردي، ص : ينظرالتمقي ، وتقـو ىذه الذوات بدور المتمقيف ، 
.134،  ص ( مقاربات في التناص والرؤى والداللة)المتخيؿ السردي،:  عبد اهلل إبراىيـ ( 1(  
.84الراوي الموقع والشكؿ ، ص :   يمنى العيد( 2(  
بيروت،  - ، المركز الثقافي العربي (في روايات عبد الرحمف منيؼ )الفضاء ولغة السرد : صالح إبراىيـ :   ينظر(3)
 . 127، ص2003. 1ط
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  :( (Multi- narrateur الـراوي المـتعدد –4
      تنزع بعض األعماؿ الروائية إلى تعدد الرواة الذيف يرووف وقائعيا وأحداثيا عوض 
االكتفاء براو واحد، ما يتيح لممتمقي استقباؿ الحكاية أو مجموعة الحكايات مف مصادر 

مختمفة  وبزوايا نظر متعددة، وترى الناقدة يمنى العيد بأف ىذا االتجاه يعمؿ عمى 
إسقاط الموقع في ىويتو المنحازة، كأف الراوي يحاوؿ موقعا بال ىوية، كأنو يسيب ))

، ما مف شأنو أف ينتج بنية تشاركيو  ىي نتيجة لمجموع (1)(( النطؽ ويتركو لمشخصيات 
الرؤى ووجيات النظر عمى تنوعيا واختالفيا ، فتنسحب المواقع لتفسح المجاؿ لبروز 

الحكاية وىيمنتيا، وىذا النمط مف الرواة حسب يمنى العيد يترؾ أثره عمى عالقة الراوي 
بالشخصيات، وعمى عالقة الشخصيات فيما بينيا، فتبدو وكأنيا تموج في عالـ ال يخمو 

 .(2) أحيانا مف فوضى، وىي فوضى الذاكرة حيف تنفمت مف الوعي الذي يحكميا
 أف تعدد الرواة ليس دوما رديؼ التنوع ))       أما الناقد محمد نجيب العمامي فيرى 

واالختالؼ، فقد يتعدد الفرع واألصؿ واحد، وقد ترد كؿ األصوات إلى صوت واحد 
(3)(( ووحيد 

. 
       في حيف يرى الناقد المغربي حميد لحميداني بأف تناوب األبطاؿ عمى رواية 

أو الرواية  األحداث مف  شأنو أف يخمؽ شكال متميزا اصطمح عميو الحكي داخؿ الحكي
داخؿ الرواية، رغـ إقراره بأف إنتاج ىذا الشكؿ غير مشروط فقط بتعدد الرواة، بؿ 

بإمكاف الراوي الواحد أف يجسده، وذلؾ بأف يعقد عالقات بيف مقاطع حكائية مختمفة مع 
 . (4)تنويع زوايا الرؤيا 

                                                           
.86-85ص ،( مقاربات في التناص والرؤى والداللة)المتخيؿ السردي ،: عبد اهلل إبراىيـ :   ينظر( 1(  
.88الراوي الموقع والشكؿ ،  ص: يمنى العيد :   ينظر( 2(  
.205الراوي في السرد العربي المعاصر ، ص :  محمد نجيب العمامي ( 3(  
49بنية النص السردي مف منظور النقد األدبي، ص: حميد لحميداني:  ينظر( 4(  
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     ومف ىنا يمكف القوؿ بأف تعدد الرواة سمة فنية تتسـ بيا الكثير مف الروايات 
المعاصرة، وأىميتيا تكمف في إسياميا في خمؽ عالـ روائي متنوع متعدد المصادر 
والمواد الحكائية، وفي كثير مف األحياف يسيـ في تعدد زوايا النظر إلى األحداث 

 .الروائية 
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 ":البيت األندلسي"تعدد الرواة وتكامل الرؤى في رواية - خامسا
تحميؿ  (البيت األندلسي)تجنب الروائي واسيني األعرج في روايتو الموسومة بػ      

الحكاية لراو واحد، وعمد إلى قوؿ الحكاية عبر عدة رواة جميـ يتمتعوف بوجود فعمي 
كشخصيات مشاركة في أحداثيا، باختالؼ درجة حضور كؿ واحد منيـ وتبايف أدوارىـ 

سيد  )والشخصيات الثانوية  (مراد باسطا)إذ يتراوح ىذا الحضور بيف الشخصية المحورية
، وتبايف المساحة النصية التي يشغميا (أحمد بف خميؿ، و ماسيكا، وسيمينا ، وحفيدىا

 .حكي كؿ واحد منيـ
     وبعممية إحصائية بسيطة تظير استحواذ مراد باسطا عمى الجزء األكبر مف مساحة 

 447)مف المساحة  اإلجمالية لممتف الروائي المقدرة بػ ( صفحة220)السرد بما يعادؿ 
، ثـ تميو سيمينا حفيدة سيد أحمد بف ( صفحة140)، يميو سيد أحمد بف خميؿ بػ(صفحة 
 13)، وأخيرا حفيد سيمينا بػ( صفحة18)، متبوعة بماسيكا بػ( صفحة20)خميؿ بػ 
ويالحظ ىنا  أف الراوي مراد باسطا يييمف عمى نصؼ مساحة الرواية ، في . (صفحة

حيف يتقاسـ الرواة األربعة النصؼ اآلخر، ما خمؽ فضاء حكائيا يغطي فترة زمنية 
تقارب الخمسة قروف مف الزمف، تبدأ مف زمف سقوط غرناطة أخر حواضر األندلس بيف 

أيدي االسباف وما رافقو مف اضطياد وحشي وتيجير قصري لساكنتيا مف العرب 
المسمميف والمرانييف  قادتو محاكـ التفتيش المسيحية، وتحت غطاء ديني مارست ىذه 
األخيرة ألوانا مف القمع والتعذيب بوحشية فجة محت بيا زمنا طويال مف التنوع الديني 

والثقافي، وقرونا مف التسامح والتعايش بيف الطوائؼ والعقائد المختمفة، وانتيت بحاضر 
سوداوي  ال يقؿ قتامو عف سابقو، وىو زمف مراد باسطا الذي يجابو قوى تفوقو قوة 

في سعيو الحثيث مف أجؿ الحفاظ عمى ىويتو المتمثمة في البيت األندلسي الذي . وسمطة
ورثو عف جده األوؿ سيد أحمد بف خميؿ، و جيوده مف أجؿ إحباط مشروع مافيا العقار 
وسعييـ لتيديـ البيت األندلسي لالستفادة مف مساحتو لبناء برجيـ التجاري الكبير وسط 
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البيت "وبيف ىذيف المساريف يتأسس نص . صمت وتواطؤ مف المؤسسات الرسمية
 ( صفحة 447)عمى جغرافية نصية شاسعة تزيد عف األربعمائة صفحة " األندلسي

وبنبرة حادة وموجعة يتعاقب الرواة الخمسة برواية أحداثيا وما عايشوه مف مآسي، كؿ 
واحد منيـ ينطؽ مف العصر الذي عاش فيو، وتتكئ  الرواية عمى مخطوط  قديـ  

 متوارث يحاوؿ الرواة إييامنا بأنو موجود  (*)(aljamiados)مكتوب  بمغة  الخيميادو 
، (1)فعال، األمر الذي يجعؿ الرواية تستند في معمارىا عمى نسؽ التضميف أو االندماجية

 بجعؿ القصة الكبرى الضامة أصال، والقصة الصغرى جزءا تابعا ليا لدواعي ))وذلؾ 
، والقصة الضامة ىنا ىي حكاية مراد (2)((البحث عف التنويع لمأل فراغ  العمؿ األدبي 

باسطا حوؿ صراعو مع الورثة الجدد لصد مشروع تيديـ البيت األندلسي، والقصة 
المضمنة في الرواية ىي حكايات سابقيو مف أفراد عائمتو وما عايشوه في أزمنتيـ مف 

ظمـ واضطياد كالذي يعانيو مراد باسطا في حاضره  سجموه في المخطوطة التي انتقمت 
  (المخطوطة )في النياية إلى باسطا أخر أفراد  الساللة المورسيكية، والقصة المضمنة

تنتمي إلى صمب الحكاية الضامة، لكونيا تتناوؿ موضوعا واحدا وىي قصة البيت 
األندلسي والشخصيات التي توارثتو عبر قروف مف الزمف، وما شيده مف أحداث مختمفة 

                                                           
) *

 
 ( .  ( aljamiadosوتعرؼ بالمغة االسبانية )

voir. pablo  Gil .Coleccion  taxtos  aljamaidos decano de la faculted filosofia y letras 
      .( en la universided de zaragoza. 1888 . p 3   

 بينيـ ليحافظوا عمى وجودىـ العقمي  فيما وىي لغة اخترعيا العرب المورسيكيوف  وتعني المغة المعجومة  والمبيمة 
والديني ، بعد اشتداد الرقابة واالضطياد عمييـ مف قبؿ محاكـ التفتيش ، واستطاع شعب كامؿ متراـ مف شماؿ 

ودونوا ... اسبانيا إلى حواؼ المتوسط ، أف يقيـ لغة كاممة استمرت قرونا حفظ بيا التراث والعمـو وتعامالت الصناع 
، ىذا كمو حتى يتجنبوا التضييؽ المفروض عمييـ مف قبؿ المتشدديف  (القرآف المورسيكي )بيا حتى القراف الكريـ 

الموقع االلكتروني  : الصميبييف ، وتجمع لغة الخيميادو بيف المغة العربية  والمغة االسبانية تكتب بحروؼ عربية، ينظر
www.alaqt.com 23/09/2013  ، تمت المراجعة بتاريخ. 

.208، ص1985، 1 بيروت، ط–معجـ المصطمحات األدبية ، دار الكتاب المبناني: سعيد عموش: ينظر ( 1(  
دار الكندي لمنشر            (. فؤاد التكرلي نموذجا . دراسة بنيوية في األساليب السردية)عالـ النص : سمماف كاصد (2)

 . 208، ص2003. (دط).  األردف–والتوزيع 
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في الحاضر والماضي، وال مندوحة في أف يعمد الروائي في كؿ مرة إلى تعميؽ الحكاية 
المضمنة ليعود إلى الحكاية الضامة، قبؿ إف يقطع ىذه األخير عائدا إلى األولى بشكؿ 
متناوب، ما فتح النص الروائي عمى جدؿ األزمنة وتداخميا، كاشفة عف تشابو يكاد يكوف 

متطابقا بيف ما كاف في الماضي وما يحدث في الحاضر، وكأف الروائي يبحث عف 
جذور ليذا الحاضر في أعماؽ الماضي القريب والبعيد منو ويسعى إلى تأريخ لممأساة 

 . فتتعاقب الحيوات والمصائر وتتشابو وكأف األمس ىو اليـو. اإلنسانية
 ، وتعمف عف البيت األندلسيسرد أحداث رواية  (سيكا)     تستيؿ الراوية ماسيكا أو 

 أنا ماسيكا، واف شئتـ سيكا بنت السبنيولية، كما سماني )): نفسيا منذ الوىمة األولى
ال ألف أمي اسبانية، فيي مثمي نبتة ىذه األرض البحرية  ولكف . أصدقائي في المدرسة

 .(1)((  )...(ألف أصولنا مورسيكية مثؿ اآلالؼ مف سكاف الجزائر
، وسر (ماسيكا)     فالراوية سيكا تميط المثاـ عف نفسيا معمنة منذ البدء عف اسميا 

وىذه األصوؿ . كما تعمف عف أصوليا األندلسية. (بنت السبنيولية )الكنية التي تكنى بيا 
ومف ىنا تبدأ عالقتيا بقضية .ىي مف ستمعب دورا بارزا في توجييا الفكري والنضالي 

وتتعمؽ ىذه العالقة باتصاليا بمالؾ البيت األندلسي ووريثو الشرعي . البيت األندلسي
 :، حيث تروي لقاءىا األوؿ معو قائمة (مراد باسطا)
 التي خرجت فييا مف الصؼ الطالبي .  كؿ شيء بدء مف تمؾ المحظة الغامضة))

، قد شرح لنا قصة البيت )...(ورجعت ركضا صوبو بعد أف كاف عمي مراد باسطا
األندلسي ، وأظير لنا المخطوطة ذات الرائحة الغربية التي ظمت عالقة بأنفي ألني 

 .(2) ((شممت فييا رائحة أمي 

                                                           
 . 7 ، ص 2010 ، 1ط. بيروت-   ، منشورات الجمؿ(Mémorium )البيت األندلسي :  واسيني األعرج(1)

.   8- 7 الرواية ، ص ( 2(  
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إحساس ماسيكا بأصوليا األندلسية ولقاءىا مع مراد باسطا في طفولتيا وتعرفيا        
عمى قصة البيت األندلسي تقودىا إلى االنجذاب نحو المخطوطة التي ترى فييا 

ما غذى عندىا رغبة كبيرة في التعرؼ عمى تاريخيا وأصوليا، فجعمت مف . تاريخيا
عالقتيا مع مراد باسطا ونضاليا إلى جانبو لمحفاظ عمى البيت األندلسي، تتوطد وتتحوؿ 

دراؾ ذاتيا وتاريخيا وىويتيا المسموبة  إلى جسر يوصميا إلى  معرفة حقيقتيا ىي ، وا 
فانجذابيا نحو الرائحة المتسربة مف المخطوطة والتي تشـ فييا عطر أميا تتحوؿ . منيا 

 تعطي))عمى مستوى القراءة الرمزية  إلى االنجذاب نحو األصوؿ والى اليوية ، فالرائحة 

(1)((داللة معنوية غير داللتيا الحسية الخالصة 
.

          

 القصة معقدة جدا سأحاوؿ )): كما تشير الراوية سيكا إلى ذاتيا كراوية عندما تقوؿ      
  .(2) ( (  (...)مقبولة  لتصبح مستساغة و. أف أفككيا

ففي المقطع السابؽ نقؼ عمى ماسيكا الشخصية وىي تشير إلى عالقتيا        
، فاختيارىا لنياية األحداث  باألحداث، أما في ىذا المقطع  فيي تشير إلى ذاتيا كسارد

كنقطة لبداية سردىا ليا  أتاح ليا معرفة موسعة بيا نتيجة لممسافة الزمنية التي تفصؿ 
حيث اكتممت عندىا جميع الحقائؽ ، الزمف الذي كانت فيو شخصية وزمنيا كساردة 

وجعمت مداركيا تتفتح عمى الكثير مف المعطيات التي غابت عنيا في الماضي تواصؿ 
  :(مراد باسطا )الراوية استعراض عالقتيا بالشخصية المحورية 

 :  أسألو ))
 ىؿ أنت مرتاح ؟-

أفتح . وممتمئا بما في قمبو. أنو يسمعني جيدا. ال يجيب فأدرؾ بحواسي المييأة لسماعو
وحكايتو بتمزؽ األمواج الممتمئة . المسجؿ الرقمي، وأترؾ صوتو يختمط بصوت البحر

                                                           
.138عالـ النص ، ص :  سمماف كاصد ( 1(  
.9 الرواية ، ص ( 2(  
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يستمر ساعات طويمة وىو يستعيد خمسة قروف أفمت مثؿ . بالمبيـ واألسئمة المعمقة
وكأف أمكنتيا وناسيا وأوجاعيا يركضوف أمامو في مشيد تراجيدي . النجمة المحروقة

   . (1)(( جميؿ 
وتظير وكأنيا تبحث في .      فالراوية تدرج نفسيا في سياؽ األحداث بوصفيا باحثة

قضية معينة تجمع خيوطيا وأجزاءىا ، تريد أف تصؿ إلى صمب الحقيقة ، فيي تجمع 
ما يعمؽ الوىـ عند . الوقائع مف مصدرىا المتمثؿ في مراد باسطا عبر التسجيؿ الرقمي 

فمنظوره لألحداث والوقائع وعالقتو . استنادا إلى قناعات الراوي  يتشكؿ))المتمقي ويجعمو 
تجعؿ وىـ المتمقي يتضاعؼ فيما . بيا وترتيبو ليا، ثـ تفسيره وتأويمو أحيانا لبعضيا

 .(2)(( ىؿ ىي تاريخية  أـ متخيمة ؟ . يخص طبيعة تمؾ األحداث
لكونو وسيمتيا الوحيدة في .      فإدراؾ ماسيكا لقيمة مراد باسطا وأىميتو بالنسبة ليا

معرفة تاريخيا جعمت مف عالقتيا بو تتوطد إلى درجة أصبحت تحس بارتباط مصيرىا 
 :بمصيره 

كنت صغيرة ولـ أعرؼ .  مف تمؾ المحظة شعرت بأف مصيري أصبح مالزما لمصيره ))
 وكاف الناس عندما . لـ أر حياتي خارج وجوده . كيؼ غادرت طفولتي بسرعة

  .يروننا نمشي عمى حافة البحر ، ليس بعيدا عف خميج الغرباء، يتغامزوف فيما بينيـ

 (3)((   )...(كنت أشعر بسعادة غريبة ألف يربط مصيري بحياة ىذا الرجؿ الطيب  
     فعالقة مراد باسطا بماسيكا ىي عالقة تواصؿ األجياؿ بيف الشيوخ والشباب وعالقة 

األصؿ بالفرع، وعالقة مف يعمـ بمف ال يعمـ ، ومف ىنا كانت مالزمتيا لو أكثر مف 
ضرورة  توفر ليا إجابات عمى  كثير مف أسئمتيا العالقة ، وبعد وفاة مراد باسطا 

                                                           
.7 الرواية ، ص( 1(  
 605ص . 2005. 1ط. بيروت -  المؤسسة العربية لمدراسات والنشر. موسوعة السرد العربي :  عبد اهلل إبراىيـ (2)

. 
.8 الرواية ، ص( 3(  
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واالختفاء المغز لمخطوطتو األندلسية مف خزائف المتحؼ الوطني لـ تستسمـ سيكا لما 
 :حصؿ وبذلت جيودا مضاعفة في سبيؿ الوصوؿ إلى الحقيقة 

 جعمت مف قضية ضياع المخطوطة ىدفي األساسي عندما التحقت بوزارة الخارجية ))
زاد انشغالي بالمخطوطة أكثر في كؿ زيارة أستغؿ األياـ . في قسـ الترجمة الفورية 

المعطاة لي بعد عممي، فأبحث عف كؿ ما يدلني عمييا لـ أتعب في يـو مف األياـ، ولـ 
أيأس أبدا  أعتقد أنو مف تمؾ المحظة  تولدت لدي فكرة جمع وحماية أحزاف مراد باسطا 

 .(1) ((مف التمؼ

الشخصية  تبذؿ قصارى جيدىا في سبيؿ استقامة الحقيقة وتدؽ جميع /       فالراوية
 :                                                       األبواب التي تعينيا عمى ذلؾ 

 عندما ذىبت إلى اسبانيا بحثت في وثائؽ االيسكولاير ومكتبة طوليدو القديمة عما  ))
 ذكره ذكره غاليمو عف حياتو وعف تيجير المورسيكييف والمرانييف، وحاولت أف أرمـ

(2) (( )...(الحكايات، وأقـو المزالؽ التي لـ تكف كثيرة 
.    

فالراوية وىي تنتقؿ بيف المكتبات والمتاحؼ لتمأل الفجوات والبياضات حوؿ الكثير مف 
الحكايات التي رواىا ليا مراد باسطا ، أو تمؾ التي اطمعت عمييا في المخطوطة لمتثبت 

مف صحتيا، تتقاطع مع الروائي واسيني األعرج في رحالتو إلى المتاحؼ االسبانية 
لجمع مادة الرواية خصوصا ما تعمؽ بالحقبة المورسيكية، وىو ما أقر بو الروائي في 

 اعتمدت عمى دقائؽ تاريخية اطمعت عمى الكثير )) :أحد حواراتو اإلعالمية  حيف قاؿ 
 ، ما يدفعنا إلى التساؤؿ عف ما إذا كانت (3)(( ...منيا في مكتبة االيسكولاير وغيرىا 

                                                           
16 الرواية ، ص(

. 1(
  

.17 الرواية ، ص( 2(  
. القاىرة  - 15539جريدة الدستور الممحؽ الثقافي، ع  .واسيني األعرج يفتح باب بيتو األندلسي:  سميمة عذاوري (3)

 . 2ص . 2010 أكتوبر 15
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الراوية سيكا مجرد قناع يختفي وراءه المؤلؼ؟ وعمد ىذا األخير إلى اختيار صوت 
 نسوي كي يبعد الشبية عف حضوره في النص؟

      ىذه الرحمة قادت سيكا لجمع مادتيا التي أعانتيا عمى إضاءة الكثير مف الحقائؽ 
التي غابت عنيا حوؿ ىجرة المورسيكيف إلى شماؿ إفريقيا ومنيـ عمى وجو الخصوص 

عائمة مراد باسطا ، ومكنيا مف الحصوؿ عمى إجابات لتساؤالتيا وفرضياتيا ومنيا 
بالكاتب االسباني ميغيؿ سيرفانتس؛ حيث اكتشفت  (غاليمو  )عالقة سيد أحمد بف خميؿ 

لـ يكف إال سيد احمد بف  (سيت حامت بف أنخمي  )الراوية بأف راوي رواية دوف كيشوت 
خميؿ الجد األوؿ لمراد باسطا ونظرا لمصداقو الوطيدة التي تكونت بينو وبيف سيرفانتس 
أياـ أسره في الجزائر عمى أيدي القراصنة؛  حيف كاف بف خميؿ يعمؿ مترجما في قصر 
األغا التركي ؛ حيث احتجز سيرفانتس  وتوطدت ىذه العالقة حيف قاـ بف خميؿ  بدفع 
الفدية مف مالو الخاص ليحرره مف األسر، وليذا السبب سمى سيرفانتس راوي روايتو 

ف االختالؼ بيف  (بف أنخمي ) عمى اسـ سيد أحمد بف خميؿ كنوع مف رد الجميؿ ، وا 
 .                                                                     االسميف مرده إلى طبيعة نطقو باالسبانية

تقوؿ الراوية بعد نجاحيا في استكماؿ جميع الحمقات المفقودة لما تدعي بأنو تاريخ 
 :العائمة المورسيكية 

 ىذا الكتاب بمحمو ودمو وأنينو ، لـ أضؼ إليو شيئا إال بما يساعد عمى استقامة )) 
ىذا الكتاب ىو حقيقة غاليمو ومأساتو، وحقيقة مراد باسطا وخيباتو  )...( . الحقيقة 

وحقيقتي أيضا وخوفي أنا التي تبدو غير معنية بما يدور حوليا ، وحقيقة مف سيقرؤه 
ومبعثرا أيضا، أضعو اليـو بيف عشاؽ . بعد أف ظؿ مخزونا وميربا ومسروقا. وأسئمتو

(1)((  )...(األبجدية الحية المميئة بأنيف الذيف مضوا 
. 

                                                           

.24الرواية ، ص ( 1(  
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      وكأف بسيكا تضع يدىا عمى الجرح النازؼ ليذه األمة التي ضاع جزء كبير مف 
تاريخيا قبؿ أف يصؿ إلى أجياؿ اليـو بسبب اإلىماؿ والتسيب والالمباالة ، وسيكا رمز 

لجيؿ الحاضر والذي يطالب بحقو في معرفة تاريخو وحقيقتو التي يظؿ ناقصا غير 
 . مكتمؿ بدونيا 

       ولـ يقتصر حضور سيكا عمى المتف بؿ امتد إلى الحاشية التي صارت تقميدا 
وبعممية  إحصائية لعدد الحواشي الموزعة . (*) عند الروائي في عدد مف أعمالو الروائية

عبر مناطؽ متفرقة مف نص الرواية نجد أف عددىا يقارب التسعيف حاشية انتيى أغمبيا 
ولعؿ وظيفة الحاشية في  باسـ الراوية التي يحاوؿ الروائي إييامنا بأنيا صاحبة النص،

التي .  إدراج  القارئ في المعبة السردية))ىذه الرواية ، كما صرح بو الروائي نفسو، ىي 
وىي لعبة موجودة بيف سياقيف ماض وحاضر، ولكؿ لغتو الخاصة  يمكف . ينشئيا النص

لمقارئ أف يستغني عنيا كميا أو جزئيا، ولكني أعرؼ أنو لف يستغني عنيا ألنو سيرافقني 
ف كاف غرض اإليياـ ىو السبب . (1)(( في الوىـ الذي تنشئو الرواية رديفا لمحقيقة  وا 

الرئيسي مف المجوء إلى تقنية التحشية، فإنو ال يخفي نية الروائي في تعميؽ صمة الراوية 
بالنص وتثبيتيا لدى المتمقي عمى أنيا السبب في وجوده ، ومف ناحية أخرى  (سيكا)

 عف مخزونو الثقافي الذي يمتح منو  ))يمكف اعتبارىا كمساحة أتاحت لمروائي أف يجمو 
(2)(( ويضع مف أخرى القارئ أماـ صورة لنص آخر 

. 

                                                           

سيدة :  مف روايات واسيني األعرج ، ينظر عمى سبيؿ المثاؿ الروايات التالية  عدد نالحظ حضور الحواشي في(*)
 شرفات بحر الشماؿ ، منشورات  الفضاء .1991 ، 1بيروت ، ط – اآلداب، دار  (مراثي الجمعة الحزينة)المقاـ 
مسالؾ ) األمير كتاب . 2002 المخطوطة الشرقية ، دار المدى لمثقافة والنشر ، . 2001 ، 1الجزائر ، ط– الحر 

المرجع ) رواية البيت األندلسي إلى إضافة   .2004 ، 1الجزائر ، ط- ، منشورات الفضاء الحر (أبواب الحديد
 .  (السابؽ

.3ص.  ، الممحؽ الثقافي لجريدة الدستورواسيني األعرج يفتح باب بيتو األندلسي:   سميمة عذاوري ( 1(
  
 - المركز الثقافي العربي،(قراءة في نصوص العروي الروائية ) عبد اهلل العروي وحداثة الرواية :  نور الديف صدوؽ(2)

  .105ص ،  1994،  1، طالدار البيضاء
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      وتجدر اإلشارة إلى أف وظائؼ الحواشي في النص تراوحت بيف التعريؼ 
بالشخصيات الثانوية واليامشية وبعض الشخصيات التاريخية ،والتي ورد ذكرىا عمى 

ووردت ىذه الحواشي . إضافة إلى التعريؼ ببعض األمكنة الواقعية . ألسنة الرواة 
بثالث لغات العربية الفرنسية واالسبانية  لتثبيت الكالـ وأسماء الشخصيات واألمكنة 

بمغاتيا األصمية، كما أنيا جعمت مف الراوية سيكا تبدو وكأنيا محققة لنص تراثي وأىمية 
الساردة ماسيكا تكمف في كونيا العنصر الوسيط بيف المتمقي واألصوات الساردة األخرى  

 .إضافة إلى وظيفتيا في تنظيـ الخطاب و تأطيره 
       وبعد أف تتوارى سيكا التي دشنت السرد في فاتحة النص الروائي  تأخذ موقعا 
أخر ليا كمروي لو ممسرح ، فاسحة المجاؿ لصاحب الحكاية األصمي والشخصية 

ليمأل بسرده الشؽ الثاني مف االستيالؿ وأجزاء كبيرة مف  (مراد باسطا)المركزية فييا 
فصوؿ الرواية الخمسة، مستعينا في سرده بضمير المتكمـ الذي يمثؿ أوؿ العالمات 
النصية التي تؤكد حضوره كعنصر فاعؿ في األحداث ، إضافة طبعا إلى وظيفتو 

. بقدرتو  المدىشة عمى إذابة الفروؽ الزمنية والسردية))  (األنا)السردية ، ويتميز ضمير 
يضاؼ إلى ذلؾ الوعي الجديد باألحداث   ،( 1)((بيف السارد والشخصية والزمف جميعا 

حوليا  بسبب المسافة الزمنية الفاصمة بيف وضعو  (اباسط)نتيجة لتوسع مدارؾ الراوي 
ما مكنو مف إعادة بناء . الحالي كراو، ووضعو السابؽ كشخصية رئيسية في األحداث

ماضيو و إعادة إنتاجو وذلؾ بالتركيز عمى المحطات البارزة التي أنتجت ىذا الحاضر 
المتأـز الذي يعيشو في الحاضر ويتخبط فيو ،والذي خمؼ لديو شعورا بالحسرة نتيجة 

  " .البيت األندلسي" لخسارتو لمشروعو األساسي 

    ورغـ ىذه الخسارة  وانفصالو مضطرا عف موضوع رغبتو بعد فشمو في التصدي 
إلرادة السمطات في نسؼ بيتو األندلسي مف الوجود، إال أف الراوي يتخذ مف الكتابة 

                                                           
 .159 ، ص (بحث في تقنيات السرد ) في نظرية الرواية:  عبد الممؾ مرتاض (1) 
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والحكي مشروعا ثانيا يسعى مف خاللو إلى توثيؽ ما عايشو مف أحداث في زمنو 
الحاضر ليضيفو إلى ما دونو أجداده الذيف سبقوه  مف أجؿ الحفاظ عمى الذاكرة متوىجة 

فيظير في النص الروائي وكأنو يسابؽ الزمف المتبقي مف عمره الطويؿ وىو يعيش 
 :إذ يقوؿ في ىذا الشأف . خريؼ العمر

 أحتاج اليـو وأنا أمأل الفجوات البيضاء  التي بدأ يأكميا نداء القمب والرجع البعيد وداء ))
الخرؼ، إال أف أدوف شيوتي المتقدة ، وأكتبيا قبؿ فوات األواف  تماما مثمما فعؿ 

 .(1) ((أجدادي األوائؿ 
   فتتحوؿ الكتابة إلى رىاف جديد لمراد باسطا يرـو مف خالليا إلى تحقيؽ توازف نفسي 

: منشود ، والى عقد مصالحة مع الذاكرة يضمف ليا استمرار جريانيا بيف األجياؿ
فقدت كؿ شيء ، ولـ يبقى لي إال الكالـ واألحرؼ الياربة مف سمطاف التدويف ونعمة ))

سيكا صوتي األعمؽ والخفي الذي يمأل القمب كمما أظممت الدنيا ، معمنة عف عواصفيا 
الدفينة ، سأتسمح باليقيف اليش، وأتشبث ببقايا العمر، وأقوؿ بيتنا اليارب البيت 

                                                                .  (2) ((األندلسي 
     فسيكا التي وصفيا بأنيا صوتو األعمؽ والخفي  ىي رمز لألجياؿ الصاعدة تحتاج 

  .إلى شيادتو  لتتعرؼ عمى تاريخيا، وتعيد رسـ خيوط ىويتيا

     تنبني الرواية عمى ذاكرة الراوي الرئيسي ورواة المقاطع ما يحوؿ الرواية إلى بنية 
الساردة إلى كوة صغيرة في نفؽ سحيؽ يتسرب  (األنا )استرجاعية  كبيرة ، تتحوؿ معو 

منيا الماضي فيضا منيمرا ليغمر الحاضر ، فيقؼ القارئ عمى حدود المأساة بعد أف 
 . تجتمع لديو جميع حمقاتيا

                                                           
 .30  الرواية ، ص(1) 

.34 الرواية ، ص ( 2(  



  واائ  ـخطاب الـيات الـ      آل                  صل األول                                  ــالف

 

34 
 

الشخصية  حواس القارئ منيا عمى وجو الخصوص رائحة الشـ /      و يستنفر الراوي
إذ يقوؿ معمقا عمى مغادرة  رتؿ مف السيارات التابعة . لمتعبير عف مدى عفونة الحاضر

لمجموعة مف األشخاص المنتميف لما أسماه بحمقة الضباع أو ورثة الدـ بعد أف حاموا 
:              طويال حوؿ البيت األندلسي، وجمعوا بعض المعمومات مف الجيراف

عندما انسحبوا خمفوا وراءىـ رائحة غريبة، ثقيمة جدا عمى األنؼ، بدأت أتفقد الروائح ))
( 1) ((.وأفككيا ، بحاستي الشمية الحادة ، كالب ؟ قطط ؟ خنازير؟

. 
      يرسـ السارد صورة قاتمة السواد لمطامعيف في بيتو األندلسي ويجردىـ مف صفاتيـ 

اإلنسانية ، ويخمع عمييـ مف أخرى حيوانية ، ويستعير رائحة الضباع لقوتيا ونتانتيا  
لمتعبير عف درجة التعفف التي بمغيا محيطو االجتماعي  بسبب سيطرة قوى تسعى إلى 
 .تحقيؽ رغباتيا الحيوانية وتكريس قانوف الغاب ، وتنقض عمى كؿ مف يعترض طريقيا

الشخصية إلى أحد المحطات اليامة /        وعبر لغة مفعمة بالحنيف يعود بنا الراوي 
في ماضيو وىي مشاركتو في الحرب األىمية االسبانية، والتي دارت رحاىا في ثالثينيات 
القرف الماضي بيف قوات الديكتاتور فرانكو ومعارضيو الجميورييف  يدفعو حنيف غامض 
لمدفاع عف مدينة غرناطة مدينة األجداد، وكاستجابة لنداء خفي استيقظ فيو فجأة، وحرؾ 

مشاعره الراكدة وجعمو يحسـ أمره وينتقؿ مع فوج مف المحاربيف مف شماؿ إفريقيا إلى 
 :، يصؼ مراد باسطا أجواء الحرب ونزولو في غرناطة قائال(غرناطة)مدينة األسالؼ 

شعرت في لحظة مف المحظات أني لـ .  كانت مقاومتنا عنيدة ، وكاف الموت حقيقة))
أكف أدافع عف مدينة اسبانية ولكف عف مدينة، كمما عبرت شارعا مف شوارعيا أحسست 

بجدي فييا، يمأل شوارعيا الحية بركضو بيف مكتبتو ومحؿ الذىب  الذي يممكو 
(2)((أخوالو

. 
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      فالحنيف الذي داعب قمب مراد باسطا وشده إلى البالد التي ىجر منيا جده األوؿ 
 (غرناطة)سيد احمد بف خميؿ  جعمو يشعر بأواصر ال زالت حية في دواخمو مع المكاف 

ويجعمو الحنيف يعانؽ الحمـ وىو يعبر شوارعيا  وتتراقص في مخيمتو صور جده وىو 
 .يتنقؿ بيف مكتبتو في حي البيازيف ومحؿ الذىب الذي يممكو أخوالو

       إف القراءة الواعية لمنص  ومعاينة طريقة تقديـ الراوي لشخصيات الرواية تقودنا 
إلى مالحظة انحياز الراوي إلى الشخصيات التي تقاسمو منطمقاتو األساسية وتتضامف 

في مقابؿ ذلؾ يتخذ موقفا سمبيا ضد الشخصيات . معو في نزاعو مع الورثة الجدد
فنجد . المتضادة مع توجيو والمعارضة لو، ويتجمى ذلؾ واضحا في طريقة تقديمو ليا 

ضفاء الشرعية  ضفاء . الراوي يستعيف بآليتيف ىما التشويو وا  تشويو النسؽ المضاد، وا 
 .الشرعية عمى سموكات وتوجيات النسؽ المساعد

الساردة  وسموؾ  (األنا )  وخالصة اآلليتيف تتمثؿ في  إضفاء الشرعية عمى سموؾ 
مثالية معبرة عف كؿ ما ىو صافي  (أنات)الشخصيات المشابية، والتي تقدـ بوصفيا 

التي ال تدخؿ في ىذا الكؿ الثقافي  أو تخرقو أو تحيد عنو ، فإنيا  (األنات)أما . ونقي 
(1)تقع ضمف خانة ما يجب أف يرفض و يحارب 

. 

      تقدـ لنا الرواية في نسقيا الكمي العاـ نماذج مف شخصيات تقاسـ السارد مشروعو 
المتمثؿ في الحفاظ عمى البيت األندلسي ضد مشروع الييمنة واالستحواذ الذي يقوده 

فتتصدى مجموعة مف الشخصيات إلى جانب مراد باسطا . النسؽ المقابؿ
ليذا النسؽ وتسعى جاىدة إلى إفشاؿ مشروعو، وىذه الشخصيات   (الشخصية/الراوي)

ففي تقديمو لماسيكا يقوؿ ...ماسيكا، حفيد الراوي، سميـ، يوسؼ النمس ، سارة ،: ىي
 :الراوي 
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 مف بيف الوجوه النسائية التي مرت عمي وتركت مممسا دفينا عمى حياتي، ظؿ وجو ))
ربما ألنيا كانت صبية  وقبؿ أف افتح عيني عمييا . حبيبتي سيكا  ىو ألبقى واألنقى

كبرت بسرعة ؟ ربما ألنيا كانت جميمة عندما اكتشفت مالمحيا الناضجة ألوؿ  مرة ؟ 
(1 )((ربما ألف بيا بعضا مف تفاصيؿ وجو حنا سمطانة 

. 

(2)(()...( ونعمة سيكا صوتي األعمؽ والخفي)...()): ويقوؿ عنيا أيضا
.                                 

فسيكا التي كرست جيدىا ووقتيا لموقوؼ إلى جانبو ، وأظيرت اىتماما كبيرا          
بقضية البيت األندلسي، إضافة إلى أنيا أنقذت المخطوطة مرتيف مف الحرؽ ، كما أنيا 
تمثؿ امتدادا لباسطا في المستقبؿ لذلؾ نجده يطري عمييا في أكثر مف مقطع وماسيكا 

 قضية تبحث عف ))كما صرح بو الروائي في حوار لو مع جريدة الدستور المصرية ىي 
باسطا بالنسبة ليا تاريخيا . ىوية ضائعة، ال تعرؼ منيا إال قصص أميا الممزقة 

، ورغـ أف السارد لـ ييتـ بوصؼ جانبيا  (3)(( المسروؽ، وليذا توليو أىمية قصوى
وىذا مرده ربما لكونيا فكرة أكثر مف أف تكوف . المادي بقدر تركيزه عمى أفعالىا

 . شخصية 
     والى جانب سيكا التي كانت سندا لمراد باسطا وعونا لو في المواقؼ الحرجة، نجد 

حفيده سميـ ، الذي  وىو (باسطا)الشخصية / كذلؾ شخصية أخرى قريبة مف الراوي 
 سميـ ارتبط بالبيت بشكؿ غريب ، الوحيد مف األحفاد  الذي ورث )) :يقوؿ عنو الرواي 

 .(4) ((ىذا الحس وكأف الزمف توقؼ عنده 
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 :ويقوؿ عنو أيضا 

بؿ منشغؿ بالحفاظ .  الوحيد الذي يممؾ فضوؿ كشؼ النقاب عف سيرة العائمة )...( ))
عمى البيت األندلسي حتى ولو استممتو الدولة وحولتو إلى دار لمموسيقى أو الفنوف  

الميـ أف يظؿ واقفا، فأنا مطمئف جدا ألفكاره إال فكرة منحو المخطوطة لممتحؼ 
أنا أدرؾ إف الذيف يبيعوف الرمؿ والحديد . في ىذه بالذات، كنت أكثر حذرا منو. الوطني

وربما بثمف . واآلثار، لف يضيرىـ أف يبيعوا مخطوطة عمرىا حوالي خمسة قروف
(1)((بخس

. 

       فسميـ شكؿ االستثناء مقارنة باألحفاد اآلخريف لباسطا  الذيف لـ يقاوموا إغراءات 
أصحاب مقاولة البرج األعظـ وتنازلوا عف نصيبيـ في البيت ، فسميـ رفض كؿ 

اإلغراءات ، وقرر أف يقؼ إلى جانب جده باسطا وعمؿ معو عمى صوف تركة األجداد 
وحمايتيا مف غمواء المصالح الضيقة ، واختار تكوينا جامعيا يتماشى مع توجياتو وىو 

إال . حفظ التراث، ورغـ اتفاقو شبو الكمي مع جده باسطا في المبادئ والتوجيات العامة
أف ىذا لـ يمنع مف أف يتسمؿ بعض االختالؼ إلييما ، فسميـ انطالقا مف تكوينو 

الجامعي وتخصصو في حماية التراث والبحث في المخطوطات  مقتنع تماـ االقتناع بأف 
المكاف األنسب لمخطوطة أجداده ىو المتحؼ الوطني  لحمايتيا مف التمؼ واالنمحاء 

في حيف يتوجس جده مف وضعيا في المتحؼ، نتيجة لمعرفتو بطرقة . الذي يتيددىا 
تفكير القائميف عمى المؤسسات الثقافية في البمد  األمر الذي جعمو أكثر حذرا مف حفيده           

ىو أنو .        والالفت لالنتباه في تعامؿ الراوي مع الشخصيات المنتمية إلى دائرتو
 (حنا سمطانة ، وسيد أحمد بف خميؿ )في الكثير مف المرات يشبييا بأجداده األوائؿ 

فماسيكا وسارة يشبييما بجدتو األولى حنا سمطانة، وسميـ بجده األوؿ بف خميؿ، وىي 
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صورة مف صور ارتباطو بالماضي ، والذي يمثؿ عنده الجماؿ المطمؽ  والقيـ البكر في 
 .مقابؿ حاضر تعمو الفوضى والضبابية  ويعاني التشوه 

      وعبر ضمير الغائب الذي يستعيف بو السارد في كؿ مرة يكوف فيو الحديث منصبا 
عف شخصية أخرى ، يقدـ لنا الراوي شخصية الصحافي الجريء يوسؼ النمس، الذي لـ 

يعبأ بالتيديدات والضغوط ومحاوالت االغتياؿ المتكررة ، في سبيؿ فضح سياسات 
بعض الدوائر المتمثمة في مافيا العقار التي تخطط لالستيالء عمى البيت األندلسي وغيره 
مف البيوتات العربية القديمة  لتحقيؽ مشاريعيـ المشبوىة  يقوؿ الراوي في تقديمو ليذه 

 :الشخصية 
آخر شيء كتبو  .  كاف يوسؼ منشغال بالبيت األندلسي  حتى أصبح قضيتو األساسية ))

 تاريخ في الزبالة ، وعصابة تتقاتؿ عمى البيت )): ووضع لو عنوانا مثيرا واستفزازيا
كشؼ تاريخ . ، كاف يعرؼ جيدا بأنو يضع يده في سمة مميئة بالعقارب ((األندلسي 

البيت، ىو كشؼ لكؿ االنييار الذي أحاط بالمدينة والبمد، والبشر، والتاريخ، والحجارة 
كمما تعمؽ األمر بالتاريخ في ىذه . التي تخبئ تحتيا أسرارا ال أحد يريد الكشؼ عنيا 

 . (1) ((البالد، ماؿ الناس إما نحو الكذب أو الكتماف، ال يوجد شيء  ثالث  
    موضوع التبئير في ىذا الشاىد النصي ىو شخصية الصحفي  يوسؼ النمس الذي 
صار رأسو مطموبا مف قبؿ دوائر عميا في البالد بسبب جرأتو  وموقفو المتضامف مع 

فحظي بإعجاب . باسطا، ما جعمو يتعرض لمحاولتيف لالغتياؿ نجا منيما بأعجوبة 
الراوي وتقديره ، وال تخفي األحكاـ االنطباعية الغزيرة في النص عف انحياز فاضح 

لمراوي إزاء الشخصيات المتعاطفة معو ، كما نجد الراوي كذلؾ حريصا عمى اإلشارة إلى 
المصادر التي استقى منيا معموماتو والتثبت مف صحتيا ، كما حصؿ في حادثة محاولة 

 وحدىا كانت رواية يوسؼ (...) ما حكاه المارة لـ يكف دقيقا)): اغتياؿ النمس
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(1) ((النمس الذي أخطأه الموت ىذه المرة أيضا ، ىي األصدؽ 
. 

     أما في ما يتعمؽ بشخصيات النسؽ المقابؿ أو األطراؼ المناوئة لو ، فإف الراوي ال 
يتوانى في تشويو أفعاليا ، والسخرية منيا في مواضع عديدة ، وىو ما يبينو ىذا المقطع 
السردي الذي يتحدث فيو الراوي عف أحد الشخصيات التي استولت عمى بيتو األندلسي 

 :بقوة نفوذىا 
رأيت وجوه المترشحيف لممجمس الوطني الشعبي قد حالت قميال عمى الحيطاف  (...) ))

بعضيا يتشبث بالحيطاف كالعقارب  . المتآكمة  ولـ تمحيا سنوات الخوؼ  التي مضت
وبعضيا اآلخر ممتصؽ في شكؿ قصاصات صغيرة، بأعمدة النور التي لؼ حوليا 

رأيت وجو موح الكارتيؿ، أو الحاج كما يسميو األقارب وقد محا المصور . بشكؿ ثعباني
عف مالمحو عالمات الجذري، الذي انقمب مف مدافع عف الحؿ اإلسالمي وحرية 

التجارة، إلى مقيـ في ميناء العاصمة، ينتظر وصوؿ دفعات الحديد المدور واالسمنت 
  .(2)  (( )...(التركي، والرخاـ االسباني ، ليييمف بعدىا عمى السوؽ الوطنية

يسمط .        عبر ىذا التصوير الكاريكاتيري المطرز بسخرية ظاىرة  وبمغة تيكمية 
الراوي عدستو عمى صورة نمطية مألوفة في واقعنا الجزائري، وىي صور المترشحيف  

لالنتخابات تغزو الجدراف واألعمدة، ويتدرج الراوي مف الصورة العامة إلى الصورة 
الخاصة ليسمط الضوء عمى شخصية موح الكارتيؿ المتقمبة والمتسمقة، والتي تمكنت في 
ظرؼ وجيز مف أف تصبح قوة مييمنة عمى السوؽ الوطنية في مجاؿ تجارة االسمنت 

 .والحديد 
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        ومف شخصية موح الكارتيؿ ينتقؿ الراوي إلى شخصية مناوئة أخرى ىي الحاج 
ىذا األخير كاف في الماضي عمى عالقة طيبة مع الراوي، قبؿ أف يتغير بحكـ . إبراىيـ

 :المصالح الجديدة 
قيؿ . أصبح ىو كذلؾ يتفاداني.  منذ أف عاد مف الحجة األخيرة تغيرت طباعو كثيرا ))

لي بأنو يحضر لمحممة االنتخابية القادمة، لصالح أحد بارونات الحزب أوؿ شيء قاـ بو 
دابتؾ الوحيدة لموصوؿ إلى بر األماف بقرة : ىو انو انتمى إلى حزب الجبية، قالوا لو

الجميع يحرثوف بيا، ثـ يشربوف حميبيا حتى يدمونيا، وعندما ينشؼ ضرعيا  لف يترددوا 
(1)(( في ذبحيا وتقاسـ لحميا أيضا 

. 

      يقدـ الراوي في صورة موجزة عف شخصية الحاج إبراىيـ أحد بارونات الرمؿ وأحد 
ممولي مقاولة البرج األعظـ بمواد البناء، وعبر مفردات خاصة تمثؿ رؤية 

الشخصية  لمواقع الذي يعج بالتناقضات والسمبيات، ووطف تتحوؿ فيو األحزاب /الراوي
السياسية مف دورىا الطبيعي في تقديـ البرامج واألفكار، وبمورة الوعي الوطني، إلى مجرد 

وسيمة تستعيف بيا أطراؼ مشبوىة ال تممؾ أي مستوى فكري يؤىميا لمنضاؿ السياسي 
تستعمميا  كوسيمة لتحقيؽ مصالحيا، وتتحوؿ بالتالي األحزاب إلى مجرد واجية تختفي 

خمفيا المافيا السياسية والمالية الضيقة، والراوي وىو يستعيد أطوار صراعو مع ىذه 
 : األطراؼ ال يفوت الفرصة دوف أف يطمؽ جممة مف التعميقات واألحكاـ 

مف وراء الفتات الدعاية ، كنت مف حيف آلخر ألمح وجوه المترشحيف لممجمس )) 
 الوطني الشعبي، الذيف ال يوجد فييـ وجو بشوش ،كميـ كانوا مكشريف وكأنيـ يحمموف
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 .(1) ((الدنيا عمى قرونيـ ، تنزلؽ مف عمى مالمح الكثير منيـ عالمات الغباوة 

بؿ يتعدى .        والمالحظ مف خالؿ ىذه النماذج أف الراوي لـ يكتؼ بما يمتقطو بصره
طالؽ األحكاـ الذاتية، وىذه  حدود وظيفتو  السردية و نقؿ ما يرى ويسمع  إلى التعميؽ وا 
التعميقات واألحكاـ وغيرىا  حاضرة بقوة في ىذه الرواية، وترد منسجمة مع مواقؼ الراوي 

يديولوجيتو ، ويمكف االستغناء عنيا دوف أف يتأثر النص بذلؾ، وييدؼ الراوي مف  وا 
خالؿ ىذه األحكاـ  إلى دفع القارئ إلى اتخاذ موقؼ سمبي مف مناوئيو  عبر تشويو 
أفعاليـ ومشاريعيـ ، وتظير ىذه التعميقات  في مناطؽ أخرى مف النص في صورة 

قناعات ترسخت في وعي الراوي نتيجة معايشتو الطويمة ومعرفتو  الجيدة بمحيطو،  ما 
 .خوؿ لو الحكـ عميو

 (المخطوطة)        يتبادؿ الراوياف مراد باسطا وسيد أحمد بف خميؿ في النص الموازي 
السيطرة عمى مقاليد السرد في أجزاء عديدة مف الرواية ، ورغـ المسافة الزمنية التي 

يروي كؿ .  نسمعيما صوتاف متآلفاف متكامالف ))إال أننا .تفصؿ عصر كؿ واحد منيما
واحد منيما حكاية عذابو، فيعمؽ اآلخر ىذا العذاب ، وقد ينسى القارئ أحيانا، أو ربما 

صوت األوؿ ... ، ألنو ال يجد فارقا أساسيا بيف تجربتييما(اآلف)ال يكترث بمف يروي 
لتعزيز  ((الموقعاف))يتضافر . ىو إلحاح عمى الثاني وتأكيد لو، أو ربما صداه 

 .(2)(( اإلحساس بالقير والظمـ ومصادرة الحريات 
الشخصية  سيد أحمد بف خميؿ عمى حكايتو /       وعبر ضمير المتكمـ يحيمنا السارد

الخاصة ويجعمنا نعيش معو تفاصيؿ حياتو المميئة بالشجف، والغنية باألحداث والمواقؼ 
ويستعيد أشواطا مف حياتو الماضية وىو عمى . ويتوغؿ بالقارئ إلى أعماؽ الماضي
 : مشارؼ نياية العمر وضمور الجسد 
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 اآلف وقد أصبح الموت عمى العتبة  أستطيع أف أقوؿ أف ليذه الدار، دار اللة سمطانة ))
بالثيوس الموجودة في القصبة السفمى ، ليس بعيدا عف سوؽ الزواوش ، قصة غريبة 
وكبيرة تعيدني إلى زمف كـ اشتييت  أف أنساه وال أورثو ألحد ، لكف في ىذا البيت  

 .(1)((  )...(بعض دمي وصراخي وسعادتي وشيواتي و انخطافات النشوى  
      ينطمؽ الراوي مف البيت األندلسي المكاف المركزي والمحور الرئيسي الذي تدور 
فيو األحداث، ويتخذ منو بوابة لمولوج إلى حكايتو الخاصة، ويرتفع صوت األنا حزينا 

وتعمؿ المحكيات المتتالية عمى إبرازه وتجعمنا نقؼ عمى تفاصيؿ المأساة ويبرز الحكي 
، يؤطر (مراد باسطا)عند بف خميؿ كمعادؿ لمحياة بمثؿ ما لمسناه عند الراوي السابؽ 

 :كما يظيره المقطع األتي. حكيو شعور باالغتراب والمنفى 
 ال شيء يكسر عزلتي في ىذا الميؿ إال البحر الذي ينتابني موجو السخي، محمال ))

بأحاسيس غامضة  تأتي مف بعيد، مف بعيد، حيث ال شيء إال الصراخ والخيبة القاتمة، 
 .(2) ((ومنفى ال دواء لو إال الحكي 

الميجريف  فابف خميؿ الذي وجد نفسو في لحظة يأس راكبا البحر مع غيره مف       
تمضي بو الباخرة  إلى المجيوؿ لتحط بو في منفاه . المورسيكيف نحو أرض يجيميا 

 .(األندلس )ليحـر نيائيا مف أرضو األـ. (الجزائر)
يستعيد ابف خميؿ تفاصيؿ اقتياده مف قبؿ رىباف محاكـ التفتيش المسيحية التي أحكمت 

. قبضتيا عمى غرناطة بعد سقوط الخالفة اإلسالمية فييا ، وجره نحو كنيسة لمتعذيب
 :يروي العذاب الذي ذاقو فييا 

رأيت فييا ما ، (...) دخموا بي عميقا نحو غرؼ التعذيب وتمزيؽ األجساـ البشرية ))
  .(3) (( )...(يستفز خوفي وصبري، ويدعو إلى القشعريرة والتقزز 
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الشخصية في الحديث عنيا، وتواتر ذكرىا /   ىذه الصور الفظيعة وغيرىا أسيب الراوي
 .في مواضع عدة مف الرواية 

    وعبر سرد تاريخي شفاؼ يقص عمينا الراوي أحداثا واقعية كثيرة رافقت سقوط 
غرناطة بيف أيدي المسيحييف، يمكف مراجعتيا في الكتب التاريخية التي تتناوؿ ىذه 

ومحاكـ التفتيش المسيحية، والتيجير القصري .(*)الحقبة مف التاريخ ، كحرب البشرات
 الخ ...آلالؼ المسمميف والمرانييف نحو بمداف شماؿ إفريقيا 

والمالحظ في الرواية  ىو الحضور الكثيؼ لممادة التاريخية والتباسيا بالمادة        
المتخيمة، إذ تمتصؽ المخيمة السردية بالواقعة التاريخية، وتتخذىا مادة أولية تنطمؽ مما 

بياضات، لتعيد تشكيؿ ما جرى، وبناء وعي جديد وخاص  يعترييا مف إبيامات  و
بالتاريخ  ال يستسمـ عند حدود ما تنقمو الرواية الرسمية، بؿ يناقضيا في الكثير مف 

األحياف بقراءتو الخاصة، ويعمؿ عمى فضحيا وكشؼ زيفيا باالستعانة بالذاكرة السردية 
 وتوجيو المحكي إلى استنطاؽ المسكوت عنو في الرواية الرسمية، وعمى 

 : لساف الراوي بف خميؿ تقيـ الرواية محاكمتيا لمتاريخ 
كؿ شيء عاد إلى طبيعتو األولى، كما كاف .  ثمانية قروف ونيؼ، وكأف شيئا لـ يكف))

 وكأنؾ يا موسى !أو كما يجب أف يكوف، وكأنؾ يا طارؽ بف زياد ما صرخت وما فتحت
 وكأنؾ يا عبد الرحمف الداخؿ ما رفعت سيفؾ وما !بف النصير ما عزلت وما توليت

 وكأنؾ يا عبد الرحمف الناصر ما ناورت وما وكأنؾ يا محمد الصغير ما بعت !دخمت 
  كأنكـ لـ تكونوا، وكأني لـ ! لتنفذ مف خـر اإلبرة كأي خائف صغير ؟!وما اشتريت 

 .(1)(( أكف 

                                                           

.جبال في أعالي مدينة غرناطة :  اليشرات (
*(  
.89 الرواية ، ص( 1( 

 



  واائ  ـخطاب الـيات الـ      آل                  صل األول                                  ــالف

 

44 
 

    عبر ىذه المناجاة يعرض الراوي تقييمو الخاص لمحكـ اإلسالمي في بالد األندلس، 
والذي عمر ألزيد مف ثمانية قروف وانتيى بنياية مأساوية تراجيدية دفع ثمنيا الجيؿ 

األخير مف األندلسييف، الذيف وجدوا أنفسيـ تحت رحمة جيش الممؾ االسباني ورىباف 
محاكـ التفتيش، وىذا يتنافي مع ما تقدمو الرواية الرسمية التي ترسـ صورة ناصعة ليذه 

 .الفترة الزمنية مف التاريخ العربي اإلسالمي وتغفؿ عف ىذه المأساة 
 : ويقوؿ الراوي في مقطع آخر

ىا أنت وحدؾ  مف جديد يا ابف أمي وأبي  يا سيد :  نظرت إلى مرآة البحر صرخت))
أحمد بف خميؿ، مف أذنب في حقؾ؟ مف أحرؽ نفسؾ وقمبؾ، مف حرؾ مواجعؾ؟ مف 
أباد جسدؾ  وأيقظ أنينؾ؟ محاكـ التفتيش أـ ذويؾ؟ تروميكادا أـ طارؽ بف زياد  أـ 

 .(1)(( موسى بف النصير الممحوف بالحكـ؟
      ومثؿ ىذه الحزمة مف التصورات واألحكاـ الذاتية إزاء األحداث التاريخية  التي 
/ أفرزت ىذه المأساة كثيرة الحضور في الرواية ، وتظير وكأنيا كوابيس تأرؽ الراوي

 .وتقض مضجعو. الشخصية 
     وبيف الفينة واألخرى ينساب السرد مفعما بالحنيف والنوستالجيا حيف يتذكر الراوي 
ماضيو الخاص في حارات غرناطة، ىذه الذكريات تمر صافية نقية عبر ذاكرتو يتمذذ 
بيا وال يتوانى في استرجاع تفاصيميا، خصوصا ذكرياتو مع حبيبتو وزوجتو فيما بعد 
سمطانة بالثيوس، ولقاءاتو معيا في مكتبة البيازيف التي كاف يعمؿ بيا، قبؿ أف يتغير 
مزاجو ويمبس صوتو رداء الحزف مف جديد عندما يستعيد أحداثا مؤلمة حدثت لو، أو 

 :عندما يعود إلى حاضره المبيـ، كما يتبيف مف خالؿ ىذا المقطع
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 ينتابني حزف غريب، يعبر كضباب الضفاؼ المغمقة، آف األواف أف أحكي عف ىذه ))
الدار،  وأف أودع الدنيا التي سرقت مني زوجتي سمطانة بالثيوس في وقت مبكر عندما 

 .  (1) ((عمت األمراض الفتاكة 
سيد احمد بف خميؿ وكغيره مف الرواة اآلخريف الذيف تعاقبوا /       والمالحظ أف الراوي

عمى الحكي في ىذه الرواية  لـ يسمب شخصياتو كيانيا، بؿ ترؾ ليا المجاؿ مفتوحا بأف 
 . تتحدث عف نفسيا، ولـ يعمؿ عمى خرؽ المسافة التي تفصمو عنيا 

      وبعد أف ينسحب الراوي سيد احمد بف خميؿ  تستمـ حفيدتو سيمينا ابنة مارينا 
مقاليد السرد لتحكي بدورىا حكايتيا وأحداث عصرىا ، والتحوالت التي شيدىا  بالثيوس

إذ تقوؿ . والتي تركت أثارىا بارزة عمى أفراد عائمتيا وعمى وضعية البيت األندلسي 
 :سيمينا في ىذا المقاـ 

غادر حسف فيزيانو البالد في السنة التي سمـ رىينتو النادرة سيرفانتس  لالسباف في )) 
، وتسمط الرياس مف جديد عمى الناس، وبدأت المدينة تتحوؿ إلى غابة  1580سنة 

 .(2) (()...( الكؿ مرعوب مف الكؿ .والشوارع إلى مسالؾ لمخوؼ 
      التحوالت السياسية التي  شيدتيا تمؾ الفترة، ومناخ االنفالت األمني الذي عرفتو 
ألقى بضاللو عمى عائمة سيمينا، والتي وجدت نفسيا فجأة بعد وفاة الجد بف خميؿ بال 
 . مأوى بعد أف تـ طردىـ  مف بيتيـ األندلسي، الذي استولى عميو الرياس األتراؾ بالقوة
      ومف أكبر األلغاز التي سكتت عنيا الرواية ىي اختفاء مارينا ابنة سيد احمد بف 
خميؿ بعد تعرضيا لالغتصاب، وما رافؽ ىذا االختفاء مف تأويالت وقراءات مف طرؼ 
بعض شخصيات الرواية، ما أضاؼ قيمة درامية إلى أحداثيا، كما يرمز ىذا االختفاء 
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وفي مستوى . إلى غموض شيدتو ىذه الفترة مف الزمف وعدـ وجود معطيات كافية حوليا
 .آخر يشكؿ ىذا االختفاء مبررا فنيا إلسقاط حكايتيا التي كانت ستروييا

      وبعد أف تكمؿ سيمينا حكايتيا وحكاية أميا التي اختفت، يأتي الدور عمى حفيدىا 
الذي يروي ىو اآلخر بدوره حكايتو، ويوثؽ شيادتو عف العصر الذي عاش فيو، والذي 
شيد دخوؿ المستعمر الفرنسي إلى الجزائر ونياية الحكـ التركي فييا، يقوؿ حفيد سيمينا 

 :عف ما ميز عصره

فقرنا األتراؾ وسمبوا بيتنا، وأغنوه بأراضي المتيجة وخيراتيا، وفقره الفرنسيوف واستمر )) 
 .(1) ((فقرنا، ولـ يتغير شيء في حالتنا 

ىو أف الروائي ". البيت األندلسي"       وما يمكف  قولو عف بنية الراوي في رواية 
استثمر تعدد الرواة لتنويع مادتو السردية، وجعؿ ىذه رؤاىـ السردية تتظافر فيما بينيا 

لتغطي مساحة زمنية طويمة تقارب الخمسة قروف، لـ يخؿ توزيع الروائي لرواتو الخمسة 
عمى فترات زمنية معينة مف قصديو ظاىرة تتمثؿ في مراعاة االعتبارات السياسية عبر 

الحقبة التركية، واالستعمار الفرنسي وفترة استقالؿ : التركيز عمى حقب ثالث وىي
 . الجزائر

ف فرقيـ الزمف فقد جمعيـ المكاف الواحد   (البيت األندلسي )        فرواة الرواية وا 
بقدر إنبنائيا عمى . وجعؿ منيـ الروائي بنية تكاممية ال تنبني عمى منطؽ الصراع 

عالـ ))التشارؾ والتكامؿ وتقاطع الرؤى في الكثير مف الجوانب،  فيبرز النص الروائي  كػ
ما جعؿ مف ، (2) ((مف الوعي المتعدد تعمد جوانبو المختمفة إضاءة بعضيا البعض 

الرواية تنزع إلى تعدد الرواة وتكامميـ، أكثر مف كونيا رواية أصوات إضافة إلى ذلؾ 
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اعتمد الروائي  في تشكيؿ نصو عمى أسموب التقطيع الحكائي واالنتقاؿ عبر الزماف 
والمكاف، ما يؤكد حسف استفادة الروائي مف تقنيات السرد الحداثية، والتي تعتبر مف 
صور تأثير السينما عمى األدب عموما والرواية عمى وجو الخصوص، فالتحرر مف 
القيود الزمنية أتاح لو الجمع بيف األزمنة المتباعدة  وتقتضي إستراتيجية التحديث في 

محو الفواصؿ والحدود الزمنية، واستكشاؼ ))الكتابة الروائية كما صرح بذلؾ باختيف 
وبالتالي وضع األزمنة المتباعدة في مستوى .(1) ((الماضي في ضوء الحاضر الممتد 

 .واحد بالنظر إلى اشتراكيا في مأساة أبطاؿ الرواية 
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II-الصيغة السردية و أنماط اشتغالها في النص الروائي  

 :الصيغة السردية بين النظرية والتطبيق -1
حدى أىـ        تعد مقولة الصيغة السردية واحدة مف أىـ آليات الخطاب الروائي، وا 
عناصره التي يقـو عمييا والتي تكسبو بعده الخطابي، وأىمية الصيغة السردية في 

الخطاب الروائي مردىا إلى ارتباطيا بأشكاؿ وأنماط الخطابات المتباينة التي تشكؿ 
المتف الروائي، ىذا األخير يجمع بيف دفتيو ألوانا مف الخطابات المتنوعة يألؼ بينيا 

 .ويذيبيا جميعا في بناء كمي ىو النص الروائي 

 ظاىرة متعددة في أساليبيا )) ((M. Bakhtine      فالرواية كما عرفيا ميخائيؿ باختيف

يقع الباحث فييا عمى عدة وحدات . متنوعة في أنماطيا الكالمية، متباينة في أصواتيا
توجد أحيانا في مستويات لغوية مختمفة، وتخضع لقوانيف أسموبية . أسموبية غير متجانسة

، ما أكسب الرواية خصوصية ال تتوفر في غيرىا مف األجناس األدبية، (1)(( مختمفة 
 .وانفتاحيا يجعميا تنبني عمى تعدد الصيغ واألنماط المختمفة

.        ويحيؿ البحث في مفيـو الصيغة السردية عمى جممة مف اإلشكاليات المعقدة
نمط السرد ،األسموب )ترتبط مف جية بتعدد المصطمحات العربية، التي تعبر عنيا 

، وذلؾ بسبب تشتت الجيود النقدية (...السردي، سجالت الكالـ، الصيغ السردية
العربية، وتوزعيا عمى مشارب واتجاىات متباينة، وكذلؾ لتنوع التصنيفات ألشكاؿ 
الصيغ مف جية ثانية، والتباسيا مف جية ثالثة مع مقولتيف أخرييف ىما المنظور 

 نظرا الرتباطيما و تداخميما الكبير لدرجة ،(Distance)والمسافة   (Perspective (السػردي
 التدخؿ ومحاولة إلىتودوروؼ ب   الذي دفعاألمروىو يصبح الفصؿ بينيما عسيرا، 

 يرى تودوروؼ أف الرؤى إذ. تجمية الفرؽ بينيما، وبياف الحدود الفاصمة بيف المقولتيف
                                                           

  1988  ،(دط).  دمشؽ-يوسؼ خالؽ ، منشورات وزارة الثقافة :  تر ،الكممة في الرواية :  ميخائيؿ باختيف (1)
 . 9ص
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فتتعمؽ بطريقة ( *)، أما صيغ السردبالطريقة التي يدرؾ بيا الراوي الحكاية السردية تتعمؽ
 .  (1)ىذا الراوي في عرض الحكاية 

ذلؾ  بؿ العكس مف. إف وجود حد فاصؿ بيف المقولتيف ال يعني انفصاليما تماما       
فالمقولتاف تتقاطعاف في المسافة، التي تنيض بيف الراوي وما يروي ليست مستقمة ))

، الشيء الذي يبرز االرتباط الوثيؽ (2) ((كيؼ يروي الراوي ما يرى ويسمع : تماما عف 
بيف المقولتيف وتكامميا، فالراوي عندما يروي فيو يصدر عف موقع،  وبناء عمى المسافة 

 .التي تفصمو عف ما يروي  تتحدد صيغ الخطاب
    ومصطمح الصيغة، كما يؤكد جيرار جينيت مستعار مف مجاؿ النحو، ويستعمؿ 

، وال يبتعد (3)لمداللة عمى أشكاؿ الفعؿ المختمفة التي ينظر منيا إلى الوجود أو العمؿ 
ىذا المفيـو كثيرا عف االستعماؿ السردي، والذي يوظؼ ىذا المصطمح لمداللة عف 
أشكاؿ الخطاب المختمفة التي يشمميا النص الروائي، ويدرجيا في معماره عمى نحو 

ما يبرز كفاءة السرد في إنتاج . يسيـ في تماسؾ البناء الروائي، وانسجاـ وحداتو السردية
 .عالـ روائي واحد منسجـ مف أنماط وصيغ مختمفة

    وقد أجمع  النقاد عمى ىيمنة  صيغتيف رئيسيتيف في الحكي،  وىما العرض  
Représentation) ( والحكي ،Narration) )  وكاف أفالطوف أوؿ مف فرؽ بيف أسموبيف لمحكي

، ويكوف حيف يتولى الشاعر نفسو الحكي دوف أف يوحي إلينا أف (الحكي الخالص)وىما 

                                                           

 
     .عند جيرار جينت  modeعند تودوروؼ  مصطمح الصيغة    (Modes du recit )ويقابؿ مصطمح  (*)
  1 سوريا ، ط- الحضارياإلنماءمركز ، محمد نديـ خشفة : األدب والداللة ، تر : تزفيتاف تودوروؼ : ينظر  (1)

 . 81ص  .1996
136ص  ،2010 ،3تقنيات السرد الروائي في ضوء المنيج البنيوي ، دار الفرابي ، بيروت ، ط:  يمنى العيد (
2(  
المجمس  ،عبد الجميؿ األزدي / محمد معتصـ :  تر ، ( بحث في المنيج )خطاب الحكاية : جيرار جينيت ينظر  (3)

 . 177ص  . 1997  ،1 طالقاىرة ، - األعمى لمثقافة
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، والتي تكوف حيف يسوؽ (*) (المحاكاة)شخصا آخر غيره ىو المتحدث واألسموب الثاني 
أي كما لو كاف الشاعر ىو نفسو . الشاعر الكالـ كأف شخصا آخر ىو الذي يتحدث 

                .(1)ىذه الشخصية 
مع كؿ مف .      وعاد النقاش بقوة إلى الوجود في العصر الحديث حوؿ ىذه الثنائية 

: بأسماء  جديدة  (P .Lubbock)  وتمميذه  بيرسي  لوبوؾ،( H. James)ىنري جيمس 
، واألسموب (الحكي الخالص)ويقابله ، ( Style Panoramique Le) األسموب البانورامي
المحاكاة الخالصة، وقد دعا  ىنري وتقابله ، ( Le Style Scénique)الدرامي أو المشيدي

جيمس إلى مسرحة الحدث عوض سرده، واعتبر بيرسي لوبوؾ أف فف التخييؿ يقتضي 
ظيارىا إلى حد أف تقوؿ ))مف الروائي أف يفكر في قصتو   كقضية يجب عرضيا وا 

عمى تميز الروايات  ويوافقو  جوف ريػكاردو الطرح  حيف يرى فييا عالمة، (2)(( نفسيا 
 حيث قػدرة الخياؿ عمى تقديـ الدرامية في أنقى وظائفيا، أكثر مف شيء آخر ))العظيمة 

)) (3). 
      وعرفت مقولة الصيغة قمة تطورىا في البحوث النظرية والتطبيقية  لمثنائي 

تودوروؼ و جينيت، المذاف عمال عمى تجميتيا وبياف أشكاليا بعيدا عف وىـ المحاكاة     
 .التي ألصقت بيا مع الثنائي أفالطوف وأرسطو 

                                                           

بؿ . ، والمحاكاة عند أريسطو ذات مظير درامي )  (imitationتترجـ عادة بمفظة  )  ( Mimésis المحاكاة (*) 
مسرحي ، وذلؾ ما يعبر عنو حيف يقوؿ بأف القصة أو الحكاية ىي جوىر التراجيديا ، قبؿ األخالؽ أو الشخصيات  
ويقوؿ إف تمؾ مزية ىوميروس الذي جعؿ مف ممحمتيو درامات حقيقية ، وتمؾ أيضا عمة تفوؽ التراجيديا عمى الممحمة 

 الدار البيضاء –عبد الكبير الشرقاوي ، دار توبقاؿ لمنشر : مدخؿ الى نظريات الرواية ، تر . بيير شاتييو : ينظر  )
 (.21 ، ص 2001 ، 1، ط

، دار قباء لمطباعة  ( دراسة لمناىج النقد األدبي في معالجة فف القصة)نظرية الرواية  : إبراىيـ السيد : ينظر (1)
 . 133ص،  1998،  (دط) القاىرة ، –والنشر والتوزيع 

لحسف أحمامة ، دار الثقافة لمنشر : ، تر  (الشعرية المعاصرة  ) التخييؿ القصصي: شموميت ريموف كنعاف   (2)
 . 158ص   .1995 ، 1 الدار البيضاء ، ط–والتوزيع 

Jean verrier : J. Ricardou . Problèmes du nouveau roman. in langue français . N°7         
(3)

        

Larousse  . Paris.  p108 .       
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     وقد أشار تودوروؼ إلى وجود نمطيف رئيسييف لمسرد يتقاسماف الحضور في 
مؤكدا أف .  (Narration) ، والحكي (Représentation )العرض: النصوص السردية وىما 

عمى عكس قص الكالـ الذي يأتي . قص أحداث غير لفظية ال يمحقو تنوع في الصيغة 
ويذىب جيرار   ، (1)الف الكالـ يمكف أف يقحـ في صور مختمفة . في أشكاؿ متعددة 

 Récit حكي األحداث: جينيت إلى االتجاه ذاتو عندما يقر بوجود نمطيف مف الحكي وىما

(D’événements)   وحكي األقواؿ ،(Récit des paroles) ويندرج تحت ىاتيف الصيغتيف 
 (2):األصميتيف صيغ فرعية ثالث 

                               - (Le Discours narrativisé)الخطاب المسرد أو المروي - 
 -  Le Discours transposé  au style indirect))الخطاب المحول باألسموب غير المباشر

                                       (.Le Discours rapporté)  الخطاب المنقول 

وينطمؽ الناقد العربي سعيد يقطيف في تصنيفو ألنواع صيغ الخطاب السردي مف معيار 
األدوار الحكائية بػيف الراوي وشخصياتو، ويػؤكد عػمى وجود صيغتيف  ىاـ يتمثؿ في تبادؿ

 كبيرتيف وىما السرد والعرض  تنضوي تحت كؿ واحدة منيما  صيغا 
 .(3)صغرى بسيطة  أو مركبة، ويحتؿ الخطاب المنقوؿ  مركزا وسطا بيف الصيغتيف

 ":البيت األندلسي"أنماط الصيغ في رواية : ثانيا 
       تحتفي رواية البيت األندلسي بتنوع صيغيا السردية وانصيار ىذه الصيغ  في 

:     بنية الرواية، وسنحاوؿ في ىذا القسـ الوقوؼ عمى أشكاؿ وأنماط الصيغ الثالث
، وحضورىا في النص  كما (المسرودة، والمعروضة ، والمنقولة باألسموب غير المباشر)

 . في الرواية سنحاوؿ التعرؼ عمى كيفية اشتغاليا
                                                           

  2الدار البيضاء، ط- ، دار توبقاؿ لمنشررجاء سالمة / شكري المبخوت : الشعرية ، تر:  تزفيطاف تودوروؼ  (1)
 . 40ص ، 1990

(2).                               Gérard Genette , figures III ,Edition seuil – paris . 1972  p186            
 الدار البيضاء  – المركز الثقافي العربي ، (الزمف السرد التبئير(تحميؿ الخطاب الروائي . سعيد يقطيف  :ينظر  (3)
 . 197 ص ،2005، 5ط
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 (:( Discours narrativisé الخــــــطاب المـــــــسرود – 1
      يعد ىذا النمط األكثر شيوعا وانتشارا في النصوص السردية قياسا بالصيغتيف 
السرديتيف األخرييف، وأبعدىا مسافة عموما يمكف أف نعتبره كحكي أفكار أو خطابا 

(2)(( ارتبػاطو بالعنػصر الػزمني ارتػباطا وثػيقا))، ويػتميز ىذا النمط بػ(1)داخميا مسرودا
.                                                                                                                                                                              

       تييمف صيغة المسرود الذاتي عمى قسـ ىاـ مف النص الروائي، وىو خطاب  
(3)((يستعمميا الراوي مركزا عف ذاتو)) يتكئ عمى الذاكرة، وىذا النوع مف الصيغ

فمف .
خالؿ معاينة خطابات الرواة الخمسة الذيف يتناوبوف عمى حكي أحداث الرواية،  يتبيف 
الحضور القوي لمذاكرة، ودورىا الفاعؿ في بناء النص، وال نقصد ىنا الذاكرة الفردية 

بؿ ىي ذاكرة جماعية  تنبني عمى مجموع حكايات الرواة . (مراد باسطا)لمسارد الرئيسي 
فتنتظـ . الخمسة، كؿ واحد منيـ يحكي حكايتو الخاصة وعالقتو بالبيت األندلسي 

الصور والمشاىد، وتتجاور الحكايات الفرعية  لتصب كميا في مجرى الحكاية الرئيسة، 
 .وتنصير كميا في نسيجيا العاـ

     فعف طريؽ الراوي الرئيسي في الرواية والشخصية المحورية في أحداثيا مراد 
باسطا، يطمع القاري عمى حكايتو الخاصة، وحكاية بيتو األندلسي، إذ يقوؿ في ىذا 

 :المقطع السردي ممخصا وموجزا تاريخ الدار
 بدأ خربة معمقة في الفراغ ثـ تألؽ ليصبح نجمة، وانتيى إلى غبار كنستو رياح خميج ))

الغرباء ، ليصعد مكانو برج أسماه القائموف عمى االنجاز برج األندلس تيمنا بالماضي 
(4) ((وربما تمفيقا لجرحي 

. 

                                                           

    Voir . Gérard  Genette , figures III. p191 .    )                                                                             1(
     

.127ص. 2011األردف، - ، دار غيداءتقنيات السرد واليات تشكيمو الفني.  نفمة حسف أحمد العزي ( 2(  
.133، ص تحميؿ الخطاب الروائي . سعيد يقطيف  ( 3(  
.28 الرواية ، ص ( 4(  
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      فمنذ الوىمة األولى يضع السارد أماـ القاري أحداثا استغرقت قرونا أوجزىا في 
قرابة ثالثة أسطر، ودفع بالسرد إلى سرعتو القصوى؛ بحيث تظير صيغ األفعاؿ 

لتدؿ عمى تاريخ البيت األندلسي منذ تشييده مرورا  (بدأ، تألؽ، انتيى، كنستو)الماضية 
بازدىاره عمى يدي مشيده سيد أحمد بف خميؿ وزوجتو سمطانة، انتياء إلى تدميره عمى 

عف ما آلت إليو  (يصعد)أيدي مافيا العقار وتناثر غباره، وبعبر الفعؿ المضارع  
 .األوضاع في الحاضر والوضع الجديد 

وتنازؿ عنو  (البيت األندلسي)        والراوي مراد باسطا واف خسر رىانو األساسي 
مرغما، إال أنو كسب رىاف السرد، الذي سيتيح لو كتابة تاريخو، وتاريخ عائمتو العريقة، 

  :حفاظا عمى الذاكرة مف آفة النسياف الذي يتيددىا، إذ يقوؿ بيذا الصدد 
وأنا أشارؼ عمى . بدأت وال أدري كيؼ سأوقؼ ىذا اليدير.  ىذا ىو أنا بالضبط))

ال شيء مف . مياوي الرحيؿ األخير وأرفع يدي لمتمويحة المميئة بالشجف صوب بحر
( 1) ((التفاصيؿ الحية قد مات ، وكأف الدنيا تبدأ اآلف 

. 
      يتعرؼ القارئ مف خالؿ ىذا المقطع السردي عمى نفسية الراوي ، وما يعترييا مف 

شجف وحزف في حاضره ، فيتييأ لتمقي الحكاية وىو مدرؾ تماـ اإلدراؾ بأف ما سيتـ 
سرده مف قبؿ السارد لف يخرج عف إطار المحكي الذاتي، والذي ستكوف ذاكرة الراوي ىي 

خصوصا وأف الراوي قد أعمف عف فاعمية . المجرى الذي ستنساب منو أشالء الحكاية 
وال شيء مف عامؿ الزمف الناتج عف تقدمو في السف قد . ذاكرتو وصفائيا منذ البداية 

 .أثر عمى تماسكيا
وىو سيد  (المخطوطة )       وىكذا يقتحـ فضاء السرد راو ثاف في الحكاية المضمنة 

أحمد بف خميؿ الجد األوؿ لباسطا ومشيد البيت األندلسي، ويتييأ ىو اآلخر لعرض 
 :حكايتو الخاصة

                                                           
.28 الرواية ، ص ( 1(
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 قصة غريبة )...(استطيع أف أقوؿ إف ليذه الدار.  اآلف وقد أصبح الموت عمى العتبة))
( 1) (()...(وكبيرة 

. 
بدءا مف مروره عمى .        ليعرض فيما يمي مف سرده تفاصيؿ ىذه القصة الغريبة 

إلى منفاه اإلجباري  (األندلس)محاكـ التفتيش، إلى تيجيره اإلجباري مف الوطف األـ 
مع غيره مف المورسيكييف، واستقراره النيائي فييا وبناءه  البيت األندلسي  (الجزائر)

 .والتحاؽ رفيقة دربو سمطانة بو في منفاه 
      والالفت لالنتباه أف المقاطع  الحكائية عمى اختالؼ رواتيا ال تشترؾ فقط في 

بؿ تشترؾ . (البيت األندلسي )، أو في المكاف الموحد (األنا)استخداـ ضمير المتكمـ 
أيضا في نبرة الحزف والشجف التي تتموف بيا المغة السردية ، وتشكؿ مممحا بارزا فييا 
إضافة إلى الترابط الكبير بيف ىذه الحكايات الفرعية، واكتماؿ الواحدة منيا في ضوء 

األخرى، إضافة إلى ىيمنة االسترجاعات الخارجية عمى النص الروائي التي تؤدي دورىا 
 .الوظيفي في سد الفجوات التي يخمفيا السرد، وتعمؿ عمى إضاءة الحوادث المختمفة
     يعود السارد األوؿ ليمسؾ برقاب السرد مجددا، ويعود بو إلى ماض قريب مف 

 :الحاضر الستكماؿ سرد معاناتو 
بدا لي في لحظة مف المحظات أني شممت رائحة الضباع التي تحدث عنيا كريمو ىـ )) 

لـ يكف األمر مجرد أحاسيس، ولكني حتى عندما أغمقت أنفي . ىكذا روائحيـ تسبقيـ 
 .(2) ((تسربت الرائحة مف وراء المحرمة التي وضعتيا عمى فمي 

الشخصية، مف قبؿ جماعات الضغط لدفعو إلى /      فتزايد الضغوط عمى الراوي
التنازؿ عف بيتو، وخروج ىذه الضغوط عف اإلطار المقبوؿ  بإتباعيـ ألساليب منحطة  
دفعت مراد باسطا إلى تجريدىـ مف كؿ ما ىو إنساني، وتشبيييـ بالضباع التي تسبقيا 

                                                           
.64 الرواية ، ص ( 1( 

 

.119 الرواية ، ص( 2(  
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روائحيا الكريية، فنطمع مف خالؿ ىذا المقطع عمى األفكار التي تنتاب الراوي ، وىو 
 :يصرح بيا  لمقارئ ويشاركو ىواجسو، يضيؼ باسطا قائال

 بقي لي شيء واحد وعظيـ، حقي في االستقامة والكتابة مثمما فعؿ السابقوف  ))
 .(1) ((والراحموف في وقت مبكر 

 :( Le Discours rapporté) الخــــــطاب المــــنقول – 2
     تقتضي العممية السردية إدراج خطابات أخرى غير خطابات الراوي ، ويتـ ذلؾ عبر 

فتح المجاؿ لمشخصيات الروائية، بأف تأخذ مكانيا عمى مسرح الراوي، وتمارس دورىا 
التمفظي إلى جانب دورىا الفعمي ، ما يصبغ الخطاب الروائي بصبغة التعدد الصيغي 
وذلؾ بتناوب الوظيفة السردية التي يقـو بيا الراوي ، مع الوظيفة التمثيمية التي تؤدييا 

 .الشخصيات 
والسارد في ىذا النمط ال . plus mimétique » (2) »      وىو  الشكؿ األكثر محاكاة  

بؿ نجده يتنازؿ ليا عمى بعض . يسمب الشخصيات وجودىا، المتمثؿ في فعميا الكالمي 
سمطاتو ، ويتحوؿ إلى مجرد شاىد  ينقؿ بكؿ أمانة ما تتمفظ بو،  ويتميز ىذا النمط 

مف الناحية التركيبية بقياـ قطيعة بيف الخطاب الناقؿ والخطاب المنقوؿ بسمات  تجعؿ ))
ومف مؤشرات ىذه  الصيغة  وىو حضور ، (3)((استقاللو عف الخطاب الناقؿ كبيرا  

، إضافة إلى األفعاؿ التي ليا (أنا، أنت)الضمائر الفردية في الكالـ المتمفظ بو مثؿ 
، واستخداـ ضمير المتكمـ يخمؼ انطباعا حسنا لدى المتمقي باعتباره (4)داللة الحاضر 

يضيؼ عمى األقؿ مظيرا مف مظاىر التجربة المعاشة، التي تأخذ القارئ مأخذا ))

                                                           
.33 الرواية ، ص( 1(  

Voir . Gérard  Genette , figures III. P 192 .                                                                         )2(
        

.39، ص الراوي في السرد العربي المعاصر :  محمد نجيب العمامي ( 3(
  

Voir : Tzvatan Todorov : le discours de la magie. In : l’homme. École des hautes          
(4 (

     

Études  en sciences sociales. tome 13. N4. France .1973 .p 54  .                                          
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، واستعماؿ صيغ األفعاؿ المرتبطة بزمف التمفظ (1)((محترما وتقمؿ مف عدـ  ثقتو 
، إضافة إلى حضور بعض القرائف الشكمية كالمطة  واألقواس، والتي تفصؿ (المضارعة)

 .خطاب الراوي عف خطاب الشخصيات 
     وعمى رأس الصيغ المنقولة في الرواية، وأكثرىا حضورا ىي الحوارات التي تتيح 
براز خمفياتيا اإليديولوجية ومواقفيا إزاء  الكشؼ عف مشاعر الشخصيات المتحاورة، وا 

االطالع عمى الحقيقة الروائية مف ))ما يتيح لمقارئ.القضايا المختمفة التي تعالجيا الرواية
 .(.2)((جوانب عدة، متكاممة الداللة مختمفة التصورات متعددة المغات

الخطاب المنقوؿ المباشر  :          ويندرج تحت ىذه الصيغة صيغتاف فرعيتاف وىما
 .والخطاب المنقوؿ غير المباشر

       وقد أدرؾ الروائي واسيني األعرج، بحدسو الفني العالي ما لخطاب الشخصيات 
شريطة توظيؼ ىذه الخطابات . مف عظيـ األثر في إكساب التجربة الروائية نضجيا

 .وانتظاميا في النص الروائي بطريقة مناسبة وفي الموضع المناسب. توظيفا جيدا 
، إذ ال يخمو "البيت األندلسي"      والخطاب المنقوؿ المباشر قميؿ الحضور في رواية 

مقطع حكائي مف تدخؿ الراوي سواءا بالتعميؽ أو بالوصؼ، ومف نماذجو الشحيحة في 
الرواية، الحوار الذي دار بيف مراد باسطا وأحد الخدـ  الذي كمفو بنقؿ البيانو القديـ 
الذي يعود إلى أجداده األوائؿ إلى بيت الخدـ الذي يقيـ فيو، بعد أف رماه الساكنوف 

 :الجدد خارج الدار
  بيانو مف القروف الماضية في مزبمة؟!شفت يا وليدي عبد الحؽ - ))

 وأية حالة ىذه؟. أي وضع نحف فيو
                                                           

 القاىرة ، –فتحي العكشري ، المجمس األعمى لمثقافة : ، تر (  دراسات في الرواية )عصر الشؾ :  ناتالي ساروث (1)
 . 60 ، ص2002 . 1ط

 ع دمشؽ،   - اتحاد الكتاب العرب . األدبيمجمة الموقؼ . فردية األسموب الروائي :  سمر روحي الفيصؿ (2) 
  . 16 ،  ص2009 أوت -جويمية/ آب -تموز  ،459/460
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 حسنا فعمت أنؾ طمبتو منيا، كانت ستأكمو النيراف بال- 

 شؾ، سأحوؿ لؾ مف البيت ما تشاء، أأمرني عمي مراد، انأ رىف 
 .(1) ((إشارتؾ ، أعرؼ جيدا الجرح الذي فيؾ 

فالمقيموف الجدد .          ألقى الوضع الجديد لمبيت األندلسي بظاللو عمى محتوياتو 
إذ لـ يتوانوا . وانطالقا مف مستواىـ الثقافي المحدود ال يدركوف  القيمة التاريخية ألثاثو
 .بعد أف أحكموا قبضتيـ عمى البيت في رمي بعض أثاثو القديـ خارجا 

 (-)ومف الناحية الشكمية احتفظ ىذا المقطع الحواري بجميع قرائنو الشكمية كالمطة 
، لتعكس حيرة وتعجب باسطا (؟)واالستفياـ  (!)وعالمات التعجب ( ((، ))  )واألقواس 

 .مما آلت إليو حالة البيت ومحتوياتو مف إىماؿ وتسيب 
  أما النوع الثاني المتمثؿ في الخطاب المعروض غير المباشر، والذي يظير فيو السارد 

بيف الفينة واألخرى بيف المقاطع الحوارية، فيو حاضر بقوة في الرواية، و مف نماذجو 
 :في الرواية  عمى سبيؿ المثاؿ، ما ورد في ىذا الحوار 

المجنة الوطنية لمتراث وصمت، وىي تنتظر في قاعة االجتماعات  ...  عمي مراد – ))
 إذا سمحت ننتقؿ إلى القاعة  البيضوية

 واش ماريكاف ؟... البيضوية - 

 :قمتيا بسخرية مرة، ابتسـ الشاب بمباقة لـ تخفي تعبو 
 في التيداـ والتدمير يا عمي مراد ... ماريكاف - 

 لـ يكف في حاجة إلى الشرح، فيمت كؿ شيء
 شوؼ يا عمي مراد  أنا أحتـر الدولة ، لكني أحمؿ ىذه - 

)...( العصابات مسؤولية ضياع كؿ شيء 

 

                                                           
.352الرواية ، ص  ( 1(

  



  واائ  ـخطاب الـيات الـ      آل                  صل األول                                  ــالف

 

58 
 

 .(1) ((اهلل يعينؾ عمييـ يا عمي مراد 
      يقترب ىذا الحوار الذي جمع بيف مراد باسطا والموظؼ سامي مف الحوار المباشر 
في توفره عمى جميع أدواتو وقرائنو الشكمية ، وكذلؾ في خصوصيتو المغوية في المزج 

إال أف تدخالت الراوي بيف الفينة واألخرى جعمت مف ىذا . بيف الفصحى والعامية
 . الخطاب ، خطابا معروضا غير مباشر

      ومف الخطابات غير المباشرة النقاش الحاد الذي دار بيف الحاج إبراىيـ باروف 
الرمؿ والحديد وابنتو حوؿ عزمو عمى إعادة الزواج بشابة تصغره بعقود بعد أف توفي 

 :زوجيا الشرطي
 حراـ ؟.  يا بابا البنت صغيرة ومجروحة – ))

 :قاؿ بال تردد 
 .تزوجتيا بإرادة والدىا ولـ أسرقيا ، وسترتيا مف المتربصيف بيا- 

 ولكف ىؿ سألتيا عف رأييا؟-

  قاؿ وىو يبـر شاربيو
 ىذا شغؿ الرجاؿ يا بنتي وليس شغؿ النساء ، يجب أف ال تطبقي -

 مداوروش تمشي بمنطؽ السترة ، وأنا أسترىا . عيشة المدينة عمى القرية
 مف العيوف التي تتصيدىا في كؿ مكاف

 صغيرة بزاؼ، أصغر مني بكثير . لكف رأييا ميـ -

 ومالو؟ ىي الوحيدة التي سأربييا عمى يدي، وربما كانت -

 سمعت في مكة أف الرسوؿ جاء . األخيرة عمال بالسنة النبوية الشريفة 
 .           (2) (()...( بعائشة وعمرىا تسع سنوات ، ودخؿ عمييا وعمرىا عشر

                                                           
.428 الرواية ، ص ( 1(  
.106ص الرواية ، ( 2(
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         فالحاج إبراىيـ ال يتوانى في االختفاء خمؼ الغطاء الديني ، وسنة الرسوؿ 
لتحقيؽ مأربو، ودعـ حجتو في مواجية ابنتو المعارضة ليذه . صمى اهلل عميو وسمـ 

الزيجة ، بسبب فارؽ السف الشاسع بيف والدىا والشابة األرممة، ويظير حضور السارد 
إضافة إلى حضور .، ووصؼ حركتو وىيئتو أثناء الكالـ (قاؿ )مف خالؿ تعيينو لممتكمـ 

 .األفعاؿ المضارعة ، وكأف الحوار يجري في الزمف الحاضر
 (Discours transposés   الخــطاب المــحول باألسمـوب غير المباشر– 3

)    au style indirect: 

بسبب طبيعتو المرنة التي .        يعد ىذا النمط األكثر شيوعا في الرواية المعاصرة 
 يتـ تسريده تماما ))تسمح بالدمج بيف محكي السارد ومحكي الشخصية، فالحوار مثال 

ما يتـ حذؼ العالمات الطباعية ،التي تعزلو عادة بحيث يختمط كالـ الشخصيات  وا 
( 1) ((بمحكي السارد في النسيج الخطابي 

. 
         والخطاب المحوؿ باألسموب غير المباشر، ىو خطاب يتموضع في مرتبة 

لكوف السارد يتعيد كالـ الشخصيات . وسطى بيف الخطاب المسرود والخطاب المنقوؿ
ما يولد التباسا لدى القارئ بسبب انمحاء الحدود الفاصمة بيف . ويدمجو نحويا في حكيو

كالـ السارد وكالـ الشخصيات، وىذا النوع مف الصيغ ترى فيو الناقدة يمنى العيد مممحا 
 (( يكسب  الكالـ طابع الشفوية ، ويسمو بحرارتو، كما يحفظ لو عفويتو ببساطة ))فنيا 

(2) .
 
 

                                                           
، 1999القاىرة  – رشيد بنجدو، المجمس األعمى لمثقافة : ، تر( تقنيات ومناىج )النص الروائي :  برنارد فاليط (1)

 . 27ص
.167 ، ص في ضوء المنيج البنيويتقنيات السرد الروائي:  يمنى العيد ( 2(
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(1):  وينقسـ بدوره إلى صيغتيف فرعيتيف وىما  
. 

  Discours transposés au style  indirectصيغة الخطاب المحول باألسموب غير المباشر - 

  Discours transposés au  style)  صيغة الخطاب المحول باألسموب غير المباشر الحر - 

indirect  libre)  
         ومف خالؿ معاينة نص الرواية يتأكد لنا حضور ىذه الصيغة خصوصا الشؽ 

األوؿ منيا، وتحتؿ مساحة محترمة مف المتف الروائي، واف كانت أقؿ درجة مف 
، ويتميز ىذا الخطاب بكوف السارد ال يحتفظ (السرد و العرض)الصيغتيف السابقتيف 

بمضموف الكالـ المنقوؿ بصورتو الحرفية، بؿ يخضع إلى الخطاب الناقؿ             
 :  والى صياغة ىذا األخير لو، ومف شواىده النصية ما يمي (الراوي)
 أكدت لو بأف المخطوطة في مكانيا المناسب، بعد أف رممت مف كؿ الحروؽ التي ))

.  لقد رممت في ايطاليا)...(، ومثمما رآىا في آخر مرة، واطمأف عمييا )...(لحقت بيا 
 (.2)(()...(مسؤولة المخطوطات طريقتيـ ىي األحسف لحد اآلف كما قالت صديقتي نورية

  فالقارئ  يمتبس عميو تعييف كالـ نورية بالضبط كما تمفظت بو، ألنو منقوؿ عمى لساف 
 .الراوية سيكا، ووفؽ صياغتيا لو ومتضمف في حكييا 

 : وقوؿ الراوي سيد أحمد بف خميؿ 
( 3)(( الراىب أنجيمو ألونصو، سرعاف ما سممني لغيره معتذرا بأف ميمتو انتيت ))

. 

. والمالحظ في ىذا المقطع أف السارد لـ يحافظ عمى كالـ الراىب بصورة حرفية         
  .بؿ أخضعو لصياغتو، وورد مضمنا في حكيو

       وما يمكف استنتاجو مف استخداـ الروائي لمصيغ السردية المختمفة ىو أف المسرود 
الذاتي احتؿ مركز الصدارة مف حيث الحضور في الرواية ، يميو الخطاب المعروض 

                                                           

Gérard  Genette , figures III. P 195 .                                                                                                             
(1(

                                     

   
.13 الرواية ، ص( 2(  

.77الرواية ، ص ( 
3
(  
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الذي نجده يطوؿ في مواضع ليشغؿ صفحات عديدة، يكاد يتحوؿ معيا إلى مناظرات 
بيف الشخصيات المختمفة، وقد ينكمش أحيانا أخرى في بضعة أسطر حسب الحاجة 
والمقاـ، ويأتي في المقاـ الثالث الخطاب المحوؿ باألسموب غير المباشر مف حيث 

 . الحضور
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 :تقنيات بناء الزمن في الرواية
      حظيت مقولة الزمف باىتماـ واسع مف طرؼ الباحثيف باختالؼ انتماءاتيـ الفكرية 

دوف أف يتـ . وتنوع حقوليـ المعرفية، وكانت موضوعا مشتركا ألكثر مف حقؿ معرفي 
 المادة المعنوية المجردة التي يتشكؿ  ))التوصؿ إلى مفيـو منسجـ يطمئف لو الجميع، فيذه

(1)  ((منيا إطار كؿ حياة  وحيز كؿ فعؿ وحركة
.
 ظمت قضية إشكالية  تؤرؽ الدارسيف  

 . في مختمؼ األزمنة والعصور

 فما الوقت إذف؟ إذا لـ )):حيف قاؿ" Augustin St"أوغستيف"      ولعؿ مقولة القديس 
تعبر حقيقة عف المأزؽ اإلنساني . (2)((يسألني أحد عنو أعرفو، أما أف أشرحو فال أستطيع

تجاه ىذا المكوف الحساس، والكائف اليالمي الذي يعيش في اإلنساف، ويعيش في الكائنات 
حيث يشعر اإلنساف  تجاىو بعجزه ! واألشياء التي حولو دوف أف يستطيع إدراؾ ماىيتو

(3 )أماـ سمطانو الذي يطوقو دوف أف تمتمؾ النفس القوة عمى توليده
.

                               

 مظير وىمي يزمنف األحياء واألشياء، فتتأثر بمضيو الوىمي غير المرئي غير ))فالزمف 
المحسوس، والزمف كاألكسجيف يعايشنا في كؿ لحظة مف حياتنا، وفي كؿ حركة مف 

حركاتنا، غير أننا ال نحس بو، وال نستطيع أف نراه، وال أف نسمع حركتو الوىمية عمى كؿ 
نما تتوىـ  أو نتحقؽ أننا نراه في غيرنا مجسدا  حاؿ، وال أف نشـ رائحتو وال رائحة لو، وا 

  .(4)(( )...(في شيب اإلنساف، وتجاعيد وجيو، وسقوط شعره

                                                           
 (دط)،  القاىرة- الدار العربية لمكتاب ،( في الرواية العربية المعاصرة)مفيـو الزمف ودالالتو :  عبد الصمد زايد(1)

 . 7ص  ،1988
 2012  1 ط، عماف، دار غيداء لمنشر والتوزيع،زمف المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية :  فريدة ابراىيـ بف موسى (2)

 . 59ص 
 1طبيروت . دار الكتاب الجديدة المتحدة ،سعيد الغانمي:  تر،( الزماف المروي)الزماف والسرد : بوؿ ريكور: ينظر (3)

 . 17ص ،3 ج،2006
. 173 ،172ص ، مرجع سابؽ، في نظرية الرواية :  عبد الممؾ مرتاض ( 4( 
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        ولعؿ طبيعة الزمف الزئبقية والطابع اإلشكالي والميتافيزيقي الذي يتسـ بو جعمو 
يغري الفالسفة والمفكريف الذيف أغرقوه في تأمالتيـ، لكف دوف أف يتفقوا عمى مفيـو واحد 
وموحد لو، وانتقمت إشكاليتو إلى المفكريف والنقاد المحدثيف، وبقي سؤاؿ الزمف معمقا  دوف 

 .أف يحظى بإجابة كافية وشافية 
       ومكمف الصعوبة في تعريؼ الزمف مرده إلى كونو عمى خالؼ المكاف ال يدرؾ 

حسيا بشكؿ مباشر، ورغـ تغمغمو في جميع مستويات حياة اإلنساف إال أف الخبرة بو يمفيا 
دراكو ال يكوف إال  الكثير مف الغموض، فيو ال يممؾ رائحة، وال مممسا، وال يمكف رؤيتو، وا 

  .       (1 )عف طريؽ الخبرة والوجداف بوصفو معطى مباشرا
الزمف :  قميؿ الوقت أو كثيره، وفي المحكـ ))       وتربط المعاجـ العربية لفظة الزمف بػ

طاؿ عميو الزمف،  : أزمف الشيء(...)والزماف العصر، والجمع أزمف وأزماف وأزمنة 
(2)(( واالسـ مف ذلؾ، الزمف و الزمنة 

. 
فالزمف مطمؽ في ذاتو  .          ويكاد يكوف مف العبث التساؤؿ عف الجوىر الزمني

، وفؽ خطية (بعد)إلى  (قبؿ)والتتابع داخمو مرئي فقط مف خالؿ االنتقاؿ الدائـ مف 
يتـ إدراكيا مف خالؿ الحركة في الكائنات واألشياء ، فأىمية الزمف تكمف في  (موضوعية)

النشاط اإلنساني ، ىو ما يكشؼ عف امتداده فيما ليس فيو ، أي إحالتو عمى تحوالت 
(3 )يمتقطيا الوعي ويحتفي بيا ويخشى وقوعيا

. 

       

                                                           
 ثالثية أرض ) اشتغاؿ السرد في الخطاب الروائي الحداثي عند عبد الرحمف منيؼ آليات: عبد الغني الشيخ : ينظر  (1)

  2007/2008 الجزائر –قسنطينة  - شيادة الدكتوراه مخطوطة بجامعة منتوري  لنيؿرسالة مقدمة  ، (السواد نموذجا
 .124ص
.199 ص  ،(ز ـ ف) بيروت، مادة - لساف العرب،  دار صادر : اإلفريقي ابف منظور ( 2(  
 (2008 نوفمبر 10/ 8 ،  ممتقى السرد العربي األوؿ)الحقيقة الوضعية والمحتمؿ السردي : سعيد بنكراد :  ينظر(3)

 .29، ص2011 ،1عماف، ط- منشورات رابطة الكتاب األردنييف 
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 وعينا لمزمف كجزء مف الخمفية الغامضة )) فالزمف اإلنساني كما يعرفو ىانز ميرىوؼ ىو 
 صنيعة مف يصرفو ويتحكـ ))وىو . (1)((لمخبرة، أو كما يدخؿ في نسيج الحياة اإلنسانية 

في دقائقو وساعاتو، مف تجتاحو أمواج الفرح أو البؤس، إنو قريف الوجود وممؾ لألحياء 
  .(2)((الحقيقييف أو المتخيميف 

        والزمف ىو ذلؾ النير الجارؼ  الذي ال سبيؿ إليقاؼ جريانو، وذلؾ القانوف 
المقدس الذي يحكـ قبضتو عمى جميع الكائنات  يرسـ في يقيف بدايتيا ونيايتيا، ال سبيؿ 

العتراض إرادتو وال فعؿ يعمو فوؽ فعمو، يكتفي اإلنساف مرغما عمى مسايرتو والعيش 
تحت قوانينو والتسميـ بمنطقو، ولكف ىذا ال يمغي إرادة  اإلنساف وتعاطيو االيجابي معو 
وقدرتو عمى تمثمو في تجاربو الحياتية المختمفة، فدوره ال يقتصر في قياس الزمف بآالت 

القياس المعروفة، ومعاينة تعاقب الساعات واألياـ والشيور والسنيف، واستعمالو في 
احتساب سنوات عمره وانتظار أجمو فحسب، بؿ يممؾ اإلنساف القدرة عمى تطويعو وحسف 

 كاصطالح متداخؿ ذاتي عمومي ))االستفادة منو، وتصريفو فيما يفيد، فالزمف 
فقدرة اإلنساف تتعدى االكتفاء .(3)((واجتماعي، يمكف أف نؤسسو بيدؼ تبسيط حياتنا جميعا 

بالمعطيات الزمنية التي تنقميا لنا الحواس، كتعاقب الميؿ والنيار والفصوؿ والسنيف والتقاط 
أثار الزمف عمى البشر واألشياء،  فاإلنساف يتميز عف باقي الكائنات بالعقؿ الذي يمكنو 
مف تعزيز خبراتو و استغالؿ الوقت لضماف ازدىاره ورقيو، وال يكتفي بالزمف  الطبيعي 

بؿ البد لو مف زمف يصنعو بنفسو ويخضع إلرادتو حتى )) كمعطى مستقؿ عف إرادتو 
 .(4 )((يتسع لكؿ مطالب الذات 

                                                           
 2009 ، 1بنغازي ، ط-  دراسات نقدية في القصة الليبية ، منشورات المؤسسة العامة للثقافة:  فوزية عمر الحداد (1)

  70ص 
  1ط، الجزائر – منشورات االختالؼ ،( في الرواية والقصة والسينما )الصورة السردية :  شرؼ الديف ماجدوليف (2)

 76ص، 2010
.70ص  مرجع سابؽ،  التخييؿ القصصي ، : شالوميت ريموف كنعاف( 3(  
.7ص   المرجع السابؽ،مفيـو الزمف ودالالتو ، :  عبد الصمد زايد( 4(
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      وىدؼ ىذا البحث ليس القبض عمى مفيـو ثابت وقار لمزمف وال ندعي ىذا  بقدر 
اىتمامنا بالزمف األدبي متمثال في الزمف الروائي، وأشكاؿ حضوره في النص   المختار 

 .كمدونة لمدراسة 
     انتقؿ الزمف إلى حقؿ الدراسات األدبية حامال معو عدوى الغموض التي اتسـ بيا 

 خيمت إشكالية ))وىو في أحضاف الفكر الفمسفي،وغيره مف األصوؿ المعرفية األخرى و
الزمف في القرف العشريف بظالليا عمى أشكاؿ التعبير، فجاءت حاممة نفس الميسـ 

 في الرواية  فاالىتماـ بالزمف يتبدى في كؿ فف، لكف االىتماـ بالزمف كاف أكثر جالء
فخبرة الكاتب تزداد بازدياد وعيو . (1 )((باعتبارىا أكثر األشكاؿ األدبية مرونة وحساسية 
والفكرية، فالزمف كامف في وعي اإلنساف  بالزمف، وينعكس ذلؾ بدوره عمى حياتو األدبية

، الذي (تيار الوعي)غير أف كمونو في وعي الكاتب أشد، وىذا ما يظير جميا عند كاتب 
يعتمد عمى الزمنيف األدبي والنفسي، وعمى كشؼ الحاالت الشعورية لمشخصية الروائية 

(2 )فالزمف في ىذه الحالة يكوف أقرب إلى الزمف النفسي
. 

ارتباطا ))       والػزمف في األدب خصوصا في الجنس الروائػي صنػيع المغة ويرتبػط بػيا 
وثيقا، فإذا كاف الزمف يتخمؿ الرواية كميا وال نستطيع أف ندرسو دراسة تجزيئية، فإف المغة 
ىي الييكؿ الذي تشيد مف خاللو الرواية وال يمكف تجزئتيا، وال ينفصؿ الزمف عف المغة 

فالمغة انطالقا مف طابعيا اإلشاري  . (3)((ألف الزمف يتخمؿ الرواية كميا مف خالؿ المغة 
توفر حشدا ىائال مػف المصطمحات التي تحػيؿ  بشكؿ مباشر أو غير مباشر عمى الزمف 
والتي تعيف عمى القبض عمى صيغ حضوره واشتغالو في النص، وتتجمى ىذه المفردات 

 .... األفعاؿ و واألسماء و الظرؼ و أسماء  اإلشارة : في
                                                           

.17ص ، 1997 ،1 ط، بيروت -بكر عبا ، دار صادر :  تر،الزمف في الرواية : مندالو . أ. أ( 1(  
 الييئة (روايات تيار الوعي نموذجا) بناء الزمف في الرواية العربية المعاصرة  :مراد عبد الرحمف مبروؾ:  ينظر (2)

 . 5، ص 1998 ،(دط) القاىرة، –المصرية العامة  لمكتاب 
 1ط  القاىرة -، دار المعارؼ(دراسة نقدية)العناصر التراثية في الرواية العربية في مصر: مراد عبد الرحمف مبروؾ  (3)
 . 217ص  ،1991 ،
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      إف االىتماـ بدراسة الزمف وحضوره في النص األدبي عموما والروائي خصوصا 
 عنصرا مف العناصر األساسية التي يقـو عمييا فف القص  فإف  ))مرده إلى اعتبار الزمف

كاف األدب يعتبر فنا زمنيا إذا صنفنا الفنوف إلى زمانية ومكانية، فإف القص ىو أكثر 
، فالزمف بأشكالو المختمفة عامؿ أساسي في تقنية (1) ((.األنواع األدبية التصاقا بالزمف

   .(2)((فمو انتفى الزماف  انتفى الحكي في الرواية كونيا فنا زمنيا )) الرواية 
        فالرواية إذف فف زماني بامتياز وتتجمى صور وأشكاؿ الزمف في الحكي عبر 

االنتقاؿ الحر عمى محور الزمف بيف الماضي والحاضر والمستقبؿ والمراوحة بيف األزمنة 
المختمفة، فالرواية تجمع في حكي واحد أشكاؿ متشظية مف الزمف ال تخضع لنظاـ موحد 
وال تركف إلى منطؽ جامع، عدا الغايات الفنية والجمالية التي يرـو إلييا الروائي عبر ىذا 

 سياج يربط كؿ عناصر السرد ))الشكؿ المتناثر زمنيا، ينضاؼ إلى ذلؾ أف الزمف 
فإشارتو المبثوثة في جزئيات العمؿ السردي تؤثر وتتأثر، وىذا التشابؾ ينتج دالالت 

    .(3)((جديدة تسيـ في خمؽ عالـ القصة 
كما يتجمى الزمف أيضا في الرواية بوصفو إطار يمسؾ باألحداث، ووعػاء زمػني            

إليو عالـ الرواية، وىذا الزمف يعد مرجعا يستأنس بو في تحديد زمنية األحداث يعيف  ينتمي
 وليذا فممرواية زمنية مزدوجة ))القارئ عمى وضع الرواية في إطارىا الزمني والتاريخي 

ىي ىذه الزمنية المتخيمة الكامنة في بنيتيا السردية الدالة الموحدة، وزمنية أخرى ىي 
تجمييا في لحظة زمنية حدثية واقعية محددة، وىناؾ بالطبع زمنية ثالثة ىي زمنية 

 .( 4) ((قراءتيا

                                                           
.217 ص  مرجع سابؽ،بناء الرواية،:  سيزا قاسـ ( 1(  
 . 37 ص2004 ، 1 ط، بيروت -  المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، الزمف في الرواية العربية :  ميا القصراوي (2)
، 2009  1 ط، األردف- عالـ الكتب الحديث،( المعاصرةاإلسالمية دراسة في الرواية )الفواعؿ السردية :  باف البنا(3)

  .43ص

 دار المستقبؿ العربي  ، ( في القصة والرواية المعاصرة )أربعوف عاما في النقد التطبيقي :  محمود أميف العالـ (4)
 . 13 ، ص 1994 ، (دط)، القاىرة 
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      إف الكتابة الروائية تتيح لمروائي رسـ األبعاد الزمنية ألحداث عممو الروائي بكؿ 
عادة إنتاجو فنيا، والتحكـ في مساراتو وانعطافاتو بما يغني مف  حرية، وتصريؼ الزمف وا 

 فيو الخالؽ لزمنو ))تشظيو  تجربتو الروائية، ويتيح لو إعادة تمثيؿ واقعو بكؿ قمقو و
الروائي والمشكؿ لكؿ بنية روائية، لذلؾ يعالج زمف الحدث الروائي أحيانا إما بتطويؿ 

( 1)((بتمخيص حسب معطيات النص  شديد  أو بقفز سريع  أو
. 

 : الــزمن عـند كـتاب الـرواية الجـديدة- 1
ف كانت الرواية التقميدية لـ تحتؼ كثيرا بعنصر الزمف بالقدر الذي حظي بو في       وا 

الرواية الجديدة؛ حيث تميزت أنساؽ البناء في الرواية التقميدية باحتراـ منطؽ التتابع الذي 
يحكـ توالي أحداثيا وتتابعيا وفؽ نظاـ صاـر  يكاد يحاكي الزمف الطبيعي في صيرورتو 

 :فتنتظـ األحداث وتتدفؽ وفؽ خطة مرصودة لو مسبقا 
 بػدايػػػػة                  وسػػػػػط                   نيػػايػػػة

ف تضمنت بعض االنحرافات الزمنية، إال أنيا لـ ترؽ إلى مستوى تجربة الرواية       وا 
الجديدة  التي عممت عمى توظيؼ الزمف توظيفا يعطيو داللة وقيمة فنية، كما وظفت 
الرواية الجديدة العنصر الزمني لمكشؼ عف إيقاع الحياة المعاصرة، وترجمت بو القمؽ 

الذي يمؼ الواقع الراىف وأزمة اإلنساف المعاصر، واستجابة الرواية إليقاع الحياة يختمؼ 
 مف عصر آلخر فإذا كاف الزمف في عصرنا الذي يتميز بإيقاعو السريع 

 أصبح يشكؿ لإلنساف مشكمة خطيرة، كاف البد أف تتأثر األعماؿ القصصية بيذا اإليقاع

( 2 )المتسارع
. 

     

                                                           
.39  ص المرجع السابؽ ،الزمف في الرواية العربية ،:  ميا القصراوي ( 1(  
عالـ  (1991- 1967)توظيؼ الشخصية الغجرية في الرواية العربية في مصر : مراد عبد الرحمف مبروؾ : ينظر  (2)

 . 87 ،86، ص 1992 ،(دط )، القاىرة -الكتب 
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إلى إعطائو أىمية تتماشى مع قيمتو ودوره الكبير في  (*)يفسر نزوع الرواية الجديدة وىذا ما
رسـ مسارات السرد وتشكيؿ المعمار الروائي، ىذا األخير ىو الذي يميز رواية عف أخرى 
ومف ىنا جاءت نظرة كتاب الرواية الجديدة لمقولة الزمف متماشية مع تعاطييـ معو في 

يتواءـ مع مقتضيات العصر في نسقو المتسارع، ومنسجما مع تغير  نتاجيـ الروائي، 
النظرة العامة لمزمف والتعاطي معو، وىذا ال يعني أف النظرة إلى عنصر الزمف الروائي 

 .مف قبؿ ىؤالء  موحدة؛ بؿ نجدىا تختمؼ مف كاتب آلخر

 –يربط بيف الزمف الروائي بزمف القراءة    A. Robbe  Grillet "روب غرييو"      فأالف 
 فزمف الرواية حسب زعمو  ينقضي بمجرد الفراغ –أي الزمف المستغرؽ في قراءة الرواية 

مف قراءتيا، لذلؾ فيو ال يمتفت إلى زمنية األحداث وعالقتيا بالواقع، ويذىب إلى أف 
 (1 )الرواية ال تعتمد إال عمى زمف واحد  ىو الزمف الحاضر

.  

بيف مستوييف مف الزمف وىما زمف السرد "  J .Ricardou "جاف ريكاردو"في حيف ميز        
وزمف الحكاية وفي معرض حديثو عف زمف السرد تطرؽ إلى المدة وخصائصيا الزمنية 

 الناتجة عف العالقة بيف زمف السرد وزمف القصة، وأبرز مالحظة حوؿ تصور 

جاف ريكاردو أنو حافظ عمى ثنائية الزمف الواقعي والزمف الروائي؛ أي زمف األحداث وزمف 
السرد، ودراسة العالقة  بينيما وما ينتج عنيما مف مفارقات والتي تترؾ أثرىا عمى عممية 

( 2 )البناء، والتمظيرات األخرى التي يخمفيا البناء ذاتو
. 

                                                           
وفي  (.....الف روب غريي ، نتالي ساروث ، كمود سيموف آميشاؿ بوتور ،  ) مف أبرز كتاب الرواية الجديدة نجد (*)

حقيقة األمر ليس ىناؾ مدرسة فعمية لمرواية الجديدة، وليس ىناؾ نظرية موحدة بيف كتابيا، بؿ ىناؾ أراء مختمفة 
القواسـ المشتركة، ويرفض كتاب الرواية الجديدة  أعراؼ الكتابة التقميدية  حسب تجربة كؿ روائي، مع وجود بعض 

 :  ينظرأف يكوف األدب رسالة ، ومبدأ الموضوعية ، كما أنيا ترفض التسمسؿ الزمني : منيا عمى وجو الخصوص
Jean Claude martin :Les narrateurs du nouveau roman. In cahiers de l’association 
Internationale des études françaises . N°36 .Société d’édition «  les belles lettres » . paris                                  

Mai 1984. P70 .                                                                                    

.49ص ، المرجع السابؽ،  الزمف في الرواية العربية، ميا القصراوي:  ينظر( 1(
  

.44 ص المرجع السابؽ،  بنية الخطاب الروائي ،، الشريؼ حبيمة  : ينظر ( 2(
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زمف : فقد عمد إلى تكديس ثالثة أزمنة رئيسة .Butor  M"ميشاؿ بوتور"أما         
المغامرة، وزمف الكتابة، وزمف القراءة، واعترؼ بوجود تفاوت بيف ىذه األزمنة الثالثة مف 

حيث السرعة، فقد يمخص الكاتب في دقيقتيف ما قد استغرؽ في كتابتو ساعتيف، وىو 
( 1 )تمخيص لقصة قد يكوف شخص ما قد قضى يوميف في انجاز أحداثيا

. 

 زمف مرف يتحرر مف قيوده   ))وما يمكف أف يقاؿ عف الزمف في الرواية الجديدة أنو     
 يتسع ويتقمص وتتجمى ميمة الرواية في خمؽ إحساس بالمدة الزمنية الروائية ، واإليياـ 

  .(2) ((التاـ بأف ما يعرضو الروائي ىو واقعي محسوس 

                       : الـزمن عـند الـنقاد الـشكالنيين والـبنيويين -2
        لـ يحتؼ النقاد الكالسيكيوف كثيرا بعنصر الزمف غافميف عف أىميتو البالغة في

الرواية بسبب الطابع التقميدي لروايات القرنيف الثامف والتاسع عشر، والتي تتبنى التسمسؿ 
إلى حد بعيد، وتتماشى بالتالي مع منجزات النحو  ( مستقبؿ– حاضر–ماضي)الزمني 

(3 )الكالسيكي الذي يفترش األرضية المنطقية في تحميؿ الفعؿ
 . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   1982 2 بيروت ط- منشورات عويدات ،فريد أنطونيوس :  تر، بحوث في الرواية الجديدة،ميشاؿ بوتور:   ينظر (1)

 . 101ص
ص      2011 ، 1ط،  دمشؽ - الييئة السورية العامة لمكتاب ،جماليات المكاف في ثالثية حنا مينا:  ميدي عبيدي (2)

299 . 
135ية ، ص ػػة العربػيوي لمروايػيؿ البفػ التحؿ،ريػازي الجابػيوس غػدة لعػريػؼ: ظرػػػيف ( 

3( 
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 في تجمية دور الزمف في (*)       ولعؿ الفضؿ كؿ الفضؿ يعود  إلى النقاد الشكالنييف
العمؿ األدبي، وليـ السبؽ في االىتداء إلى خصوصيتو في العمؿ الروائي؛ حيث ميدت 
تأمالتيـ حوؿ مقولة الزمف الطريؽ  لمدراسات التي تمت جيودىـ في محاولة الوقوؼ عمى 

 كانوا األوائؿ الذيف أدرجوا مبحث الزمف في نظرية األدب،  ))حدوده وتجمياتو فييا، إذ
ومارسوا بعض تحديداتو عمى األعماؿ السردية المختمفة، وقد تـ ليـ ذلؾ حيف جعموا نقطة 

نما العالقات التي تجمع بيف تمؾ األحداث  ارتكازىـ  ليس طبيعة األحداث في  ذاتيا، وا 
 .(1)((وترابط أجزائيا 

                   :     وتكمف أىمية الجيود الشكالنية ومقاربتيـ لعنصر الزمف في جانبيف 

يتعاطى مع النصوص األدبية  نظرا لكوف المنيج الشكالني منيجا نسقيا نصيا  : أوال
                                                           

وتقترف القوة الدافعة وراء نشاط الشكالنييف بالرغبة في إنياء التخبط المنيجي الذي كانت تتسـ بو الدراسات األدبية  ( *)
التقميدية وفي إرساء الدرس النقدي بوصفو مجاال متكامال مستقال لمنشاط العقمي، وليذا السبب عرؼ ايخنباـو الجماعة 

 عمى عممية التخصيص ىذه، إذ لـ يكتفوا بالفصؿ بيف – بالفعؿ–، وتنصب جيود الشكالنييف(مخصصوف)بأنيـ 
التي كانت تختمط  (مثؿ عمـ النفس أو عمـ االجتماع أو التاريخ)الدراسات األدبية وغيرىا مف الدراسات  اإلنسانية 

كانت خطواتيـ األولى  (عمـ)بالدراسات األدبية أو تحؿ محميا، ولكنيـ نحوا  أكثر دقة في تحويؿ الدرس األدبي إلى 
: ينظر. (أدبية األدب )ىذا العمـ، وضبطيا في سمات مميزة لألدب، أو سمات تصنع ما يسمى  (مادة)في ذلؾ  تحديد 

، الييئة المصرية (فصوؿ)سيزا قاسـ، مجمة النقد األدبي : بنية الرواية وبنية القصة القصيرة، تر: فيكتور  شكموفسكي
وقد واجو الشكالنيوف وبعدىـ ، 33، ص1986سبتمبر،جويمية و/ ، يوليو وأغسطس4، ع2 القاىرة، مج –العامة لمكتاب

البنيويوف، انتقادات حادة بسبب إىماليـ لمعمـو األخرى في دراستيـ لألدب أبرزىا تمؾ المتعمقة بإىماؿ التاريخ 
(Néglige l’histoire) وذلؾ العتقادىـ بإمكانية تفسير تطور األدب مف خالؿ تغير القوانيف التي تحكمو، كما ،

النقد  )يعتبر أصحاب النقد االجتماعي بأف النص مجرد وسيمة لفيـ السياؽ واستحالة فيـ النص دوف استيعاب السياؽ 
 :ينظر عمى التوالي  ، (التاريخي

 -Tzvetan Todorov : Théorie de La Littérature, Textes des Formalistes russes. Edition Seuil  Paris  

1965 .p14 . 

-Tzvetan Todorov : L’analyse du récit à urbano. In Communication .N11. Col point Edition seuil 

.paris   1968 .  P167 .                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 

 
 الدار البيضاء  - المركز الثقافي العربي ، (الشخصية – الزمف –  الفضاء )بنية الشكؿ الروائي :  حسف بحراوي (1)
 . 107 ، ص2009 ، 2ط
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باعتبارىا بنيات مستقمة عف السياقات الخارجية، فقد أقصى الشكالنيوف كؿ المنجزات 
النفسية واالجتماعية والفمسفية في دراستيـ لموضوع الزمف في األدب، انطالقا مف مبدأ 

بمعنى أف دراسة الزمف ، شكالني  يرى أف زمف  العمؿ األدبي يتموضع  فيو ال خارجو
( 1)خارجي  في الرواية يجب أف تنصب عمى زمنيا الداخمي دوف ربطو بأي زمف

. 

بيف المتف     Boris tomashevsky"بوريس  توماشيفسكي"أىمية التمييز الذي قدمو  : ثانيا
، ويقصد باألوؿ األحداث في ترابطيا وتتابعيا Fabula) (، والمبنى الحكائي(Sujet) الحكائي

وفؽ مبدأ السببية وما تقتضيو مف ترتيب يربط الالحؽ بالسابؽ، أما الثاني فيي نفس 
األحداث، لكف بطريقة غير منتظمة تتعمؽ بالطريقة التي تعرض بيا ىذه األحداث تبعا 

وطبيعة الكتابة الروائية، أما في ما يخص المنحى الزمني  لما تقتضيو عممية البناء الروائي
 ليس ىناؾ انحرافات زمنية واألحداث تتوالى وفؽ النظاـ الزمني (( ليذه األحداث فػ

(2) )) الطبيعي
.  

 Émile "إميؿ بنفينيست"     وعف عالقة األفعاؿ بالحكي اعتمد المغوي الفرنسي 

Benveniste  عمى التحميؿ المغوي لبنية الفعؿ في المغة الفرنسية، مبرزا نوعيف   مف  
 (simple؛ والماضي البسيط (Passé composé)األفعاؿ الماضية؛ الماضي المركب 

Passé) والصيغة األخيرة  تستعمؿ في المغة المكتوبة، وتخصص لحكي أفعاؿ وأحداث ،
 .   (3 )ماضية حدثت في لحظة معينة مف الزمف ، دوف أي تدخؿ مف المتكمـ

      ويتفؽ تقسيـ تزفتاف تودوروؼ مع التمييز الذي أقامو الشكالنيوف الروس  ويختمؼ 
 معيـ في التسمية فقط، فالمتف الحكائي والمبنى الحكائي يقابميما عند تودوروؼ

 عمى التوالي، ويرى تودوروؼ بأف (Discours) والخطاب ،(histoire)مصطمحي القصة 
                                                           

 بيروت    المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، الزمف في الرواية العربية المعاصرةإيقاع :أحمد حمد النعيمي:  ينظر(1)
 . 43ص   ،2004، 1ط

(2)    Tzvatan Todorov : Poétique de La prose . Edition du seuil .Paris 1971 . p 5  .          

)3 ( 
  Voir :Émile Benveniste : Problèmes De linguistique Générale . Gallimard . Paris . 1966.  

P138.139.      
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 )(linéaire)، في حيف زمف الخطاب خطي (pluridimensionnel)زمف القصة متعدد األبعاد 
، مشيرا إلى إمكانية احتواء القصة في الخطاب مشبيا العممية برمتيا بإسقاط  شكؿ 1)

تودوروؼ عف ثالث أشكاؿ مف التأليؼ  كما تحدث ، (2).ىندسي معقد عمى خط مستقيـ
التسمسؿ  السردي تمعب دورا رئيسيا في رسـ المسارات الزمنية لمنص وىي؛

(Enchainement) والتضميف ،(Enchâssement)،  والتناوب(Alternance).  
       وفي كتابو الشعرية طرح تودوروؼ ثالثة محاور تشكؿ جوىر العالقة بيف زمني 

 :وىي  (الزمف الحاكي  )، وزمف الخطاب (الزمف المحكي  )القصة 
وتعني العالقة بيف نظاـ ترتيب األحداث في القصة ومقارنتيا بطريقة : عالقة الترتيب -1

 .                     تقديميا في الخطاب، والتي ينتج عنيا ما يسمى بالمفارقات الزمنية
وتختص بقياس سرعة السرد مف حيث السرعة والبطء بيف : عالقة المدة أو الديمومة -2

            (الخالصة، الحذؼ، المشيد، الوصؼ)زمني القصة والخطاب، وينتج عنيا
وتختص ىذه العالقة في النظر في مدى تكرار سرد حدث : عالقة التواتر أو التكرار-3

 . معيف عمى مستوى القصة وعمى مستوى السرد
     والى جانب األزمنة الداخمية عدد تودوروؼ أزمنة خارجية يدخؿ معيا النص في 

(3)زمف الكاتب، وزمف القراءة، والزمف التاريخي: عالقة وىي 
. 

 تقديـ لحدث أو مجموعة أحداث متتالية حقيقية )) السرد بأنو "جيرار جينيت"      يعرؼ 

                                                           
( 1)

منشورات  (األدبي طرائؽ السرد )،فؤاد صفا/ الحسيف سحباف :  تر، مقوالت السرد األدبي:تزفتاف تودوروؼ : ينظر  
 .42 ، ص1992 ، 1 ط، الرباط  -اتحاد كتاب المغرب

 
)2( 

Voir : Tzvetan Todorov: Les Catégories Du récit littéraire .In Communication N°8   Col point. 

Edition seuil .Paris. 1966.  P 139.
 

  2005 1ط، الجزائر– منشورات االختالؼ، عبد الرحمف مزياف :  تر،مفاىيـ سردية :  تزفيطاف تودوروؼ :ينظر( 3 )
 . 110ص 
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، فيو بيذا المعنى فعؿ زمني  يمعب فيو العنصر (1)((.كانت أـ خيالية عف طريؽ المغة 
الزمني وظيفة أساسية، وانطالقا مف ىذا المعطى فقد أواله جينيت صدارة اىتمامو  وقدـ 

لو مقاربة شاممة وقؼ مف خالليا عمى  آليات اشتغالو وأشكاؿ تجميو في النصوص 
الروائية  تتسـ ىذه النظرية بالوضوح المنيجي وبطابع الشمولية في اإلحاطة بأشكاؿ 

اإلنبناء الزمني وصوره في المعمار الروائي، واقترح جينيت عدة آليات تعيف الباحث في 
معالجة الزمف الروائي، وقد خصص جينيت القسـ األكبر مف كتابو خطاب الحكاية 

لمعالجة عنصر الزمف الروائي في إطار رؤية جديدة يمكف اعتبارىا قمة المنجز النقدي 
في ىذا المجاؿ لحد اآلف ، وشكمت وال تزاؿ المرجع الذي ينيؿ منو الباحثوف وأرضية 
صمبة تفترشيا الدراسات النقدية التي تعالج عنصر الزمف في الرواية، فباإلضافة إلى 

الجانب النظري الثري لمدراسة، فقد وقؼ جينيت عمى نجاعة  خطواتو التطبيقية مف خالؿ 
  عبر ثالثة محاور .Proust  M"مارساؿ بروست "لػ  نموذج  بحثا عف الزمف الضائع

(2) :رئيسية 
. 

، عبر مقارنة تتابع (Ordre temporel)عالقات الترتيب الزمني أو النظاـ الزمني -1
وترتيب الزمف الكاذب ليا في الحكي ،(Diegése)األحداث في المادة الحكائية 

Disposition))                                                                          ؛
 ، بيف ىذه األحداث أو المقاطع الحكائية(Durée)عالقات المدة أو الديمومة المتغيرة -2

   وعالقتيا في الحكي؛،(Pseudo Durée)والمدة الزائفة 
 عبر مقارنة ما يتكرر مف أحداث في القصػة عػمى  (Fréquence)عالقات التواتر-3

 .مستوى الخطاب

                                                           
)1( 

  Gérard Genette :  Frontières du récit. In communication. N°8. Col point. Edition. Seuil. 

Paris.1966.  P 152 .                                                                                  

 
.76، ص (مرجع سابؽ) تحميؿ الخطاب الروائي:سعيد يقطيف :  ينظر ( 2(
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      كما أطمؽ جينيت عمى األشكاؿ الزمنية المترتبة عف التنافر بيف زمف القصة وزمف 
، ومصطمح المفارقة مصطمح )1( . ((Anachronie Narratives))الحكي بالمفارقات السردية 

قديـ يعود في أصولو األولى إلى البالغة اليونانية، إذ ورد تداوؿ المصطمح لمداللة عمى 
(2 )االستعماؿ المراوغ لمغة

. 
وىي ، (Degré Zéro) الدرجة الصفر ))ولقد افترض جينيت وجود نقطة وىمية أسماىا      

  وافتراضية    مرجعػية  حالػة تطابؽ زمني تػاـ بيف زمف القصة وزمف الحكي، وىي حالة
 .(3) ((أكثر مما ىي حقيقية 

 بأف االنتقاؿ مف زمف القصة إلى زمف الخطاب، ىو "سعيد يقطيف"       ويرى الناقد 
انتقاؿ مف التجربة الواقعية المدركة ذىنيا إلى التجربة الذاتية، وىو كذلؾ انتقاؿ مف 

التجربة الصرفية التي تميز زمف القصة إلى زمنية نحوية  عبر تخطيب الواقع الذىني 
ليصبح واقعا نفسيا مدركا مف خالؿ تعامؿ الذات مع الزمف، ويقدـ يقطيف تصنيفا ثالثيا 

زمف القصة وزمف ):لمزمف الروائي؛ بحيث يشتمؿ النص الروائي عمى ثالثة أزمنة ىي
، فزمف القصة ىو األحداث في شكميا ما قبؿ الخطابي يتـ ترىينو (الخطاب، وزمف النص

مف خالؿ إنجاز الخطاب زمنيا عبر فعؿ الكتابة يتحقؽ في الوقت نفسو زمف النص الذي 
(4 )يرتبط بزمف القراءة في عالقتو بتزميف زمف الخطاب في النص

. 
 مذىب تودوروؼ في اإلشارة إلى ازدواجية "يمنى العيد"في حيف تذىب الناقدة            

، ويقابمو عند (زمف القص، وزمف الشيء الذي يقص عنو القص)الزمف في القص 
تودوروؼ زمف الخطاب وزمف القصة عمى التوالي، واعتبرت الناقدة أف االزدواجية ميزة 

                                                           
)1(

  Gérard Genette : Figures III .Op. cit.  p79                                            .                                              
 4مج ، القاىرة ،  الييئة المصرية العامة لمكتاب ،( فصوؿ ) النقد األدبي  مجمة، المفارقة ، إبراىيـنبيمة :  ينظر (2)

 .132 ، 131، ص 1987 سبتمبر - ، أفريؿ 4 و 3ع

(3(
 Gérard Genette : Figures III .Op.cit.  p79  .                                                                                          

.50 ،49 ،47 ص المرجع السابؽ، نفتاح النص الروائي،إ :سعيد يقطيف :  ينظر ( 4(   



       تقنيات بناء الزمن في الرواية                               الفصل الثانـــــــي     

 

77 
 

، وكنتيجة لمعالقة بيف ..يشترؾ فييا القص األدبي مع القص السينمائي، والقص الشفيي 
 : زمف الوقائع وزمف القوؿ تبرز ثالث صور ليذه العالقة

الترتيب أو النظاـ                                                                      -
المدة                                                                               -
 التواتر-

واعتبرت الناقدة أف زمنية النص القصصي ىي زمنية مستعارة ومأخوذة مف القراءة 
(1 )الخاصة، واعتبرت النوع األخير زمنا معتبرا وحقيقيا

. 
:       في حيف قسمت الناقدة سيزا قاسـ األزمنة المتعمقة بفف القص إلى قسميف رئيسييف
أزمنة خارجية ، وتتضمف زمف القراءة، ووضع الكاتب بالنسبة لمفترة  التي يكتب عنيا 

أما األزمنة الداخمية فتتمثؿ حسب رأي الناقدة . ووضع القارئ بالنسبة لمفترة التي يقرأ عنيا 
الفترة التاريخية التي تجري فييا الرواية، ومدة الرواية وترتيب أحداثيا، وموقع الراوي : في

(2 )مف األحداث وتزامنيا وتتابع الفصوؿ
. 

          وسنسعى مف خالؿ ىذه الدراسة إلى حسف االستفادة مف منيج جينيت واألدوات 
اإلجرائية التي اقترحيا نظرا لصالبة أرضيتيا وتكامميا مع استثمار بعض آراء الناقد 

تودوروؼ، والذي قدـ ىو اآلخر آراء نقدية جيدة البد مف اإلفادة منيا  وىي تتقاطع إلى 
حد بعيد مع أراء جينيت  خصوصا في المحاور الكبرى لمعالقة بيف زمني القصة 

 .والخطاب 
محور الترتيب، محور ):         وسنحاوؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ معالجة محوريف وىما

، والمذاف يمخصاف عالقة زمف القصة بزمف الخطاب، في حيف سنيمؿ المحور (الديمومة
وذلؾ لشساعة النص الروائي موضوع التطبيؽ، والذي يصبح معو  (محور التواتر)الثالث 

تتبع تكرار مقاطع مف القصة في الخطاب صعبا ومعقدا، وسنحاوؿ مف خالؿ ىذا البحث 
                                                           

.111 ، 110 ص  مرجع سابؽ، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنيج البنيوي،: يمنى العيد :  ينظر ( 1(
  

.26 ص  مرجع سابؽ، بناء الرواية ،: سيزا قاسـ :  ينظر ( 2(  
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ما ىي طريقة البناء الزمني التي : اإلجابة عف جممة مف التساؤالت أبرزىا عمى الخصوص
؟ وكيؼ استطاع التحكـ في " البيت األندلسي " تبناىا الروائي واسيني األعرج في نصو 
عمى مستوى -  قرابة الخمسة قروف مف الزمف - طوؿ المدة الزمنية التي تعالجيا الرواية

 النص؟ 
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.I  التــرتــــيب الــزمـنــي Ordre Temporel: 

       تقتضي الدراسة المنيجية التي تيدؼ إلى مقاربة عنصر الزمف الروائي، والتعرؼ 
عمى آليات بنائو، وأشكاؿ اشتغالو في النص في المقاـ األوؿ البدء بمعاينة الترتيب 

لمتعرؼ عمى طريقة ترتيب األحداث في القصة و سيرورتيا ( Ordre Temporel)الزمني  
 . في الخطاب

 (le temps de la fiction)زمف القصة:      فالنص السردي يتضمف زمنيف رئيسييف وىما

األحداث المروية والشخصيات ))، فزمف القصة ىو((le temps de la narrationوزمف السرد
 والنظاـ الذي يحكـ ،(1)((المتحركة التي تحيؿ عمى تجربة المتمقي، وتعد محاكاة لمواقع 

ترتيب أحداثيا في نسختيا ما قبؿ الخطابية ىو التسمسؿ والتتابع حدثا بعد آخر؛ حيث 
(2)(( مع اختفاء لكؿ وجيات النظر))تعرض ىذه األحداث نفسيا بنفسيا

والسببية حيث أف .
.                        (3)((. العالقة بيف حدثيف في جميع الحاالت ىي أف الحدث األوؿ يقود إلى الثاني))
، ىو ىذه األحداث نفسيا لكف بإدخاليا في (الخطاب)     والمظير الزمني الثاني  

منظومة الحكي  التي تمارس عمييا جممة مف التغييرات تقديما وتأخيرا، فتتنازؿ عف 
صورتيا األولى طوعيا، وتتخذ صورة أخرى، وتكتسب ىوية جديدة يمنحيا إياىا التركيب 

 الفعؿ الحدثي إلى غطائو ))الذي أدرجت فيو، ففي النشاط السردي يتـ االنتقاؿ مف 
المفظي والنظر إليو باعتباره حاجة أولية تقودنا إلى إسقاط تقابؿ مركزي بيف المضموف 

، ومف ىنا يبرز الفعؿ السردي (4 )((المفيومي المجرد، وبيف المحتمؿ السردي المشخص 

                                                           
.272 ، ص 2000 ، 2، دار الشروؽ، القاىرة ، ط( في النقد األدبي )نظرية البنائية :  صالح فضؿ ( 1(  

)2(
  Claudine Gothotmersh : Le Point de Vue dans « Madame Bovary » .In Cahiers de l’association 

des études françaises . N°23 ; Edition : (Les belles lettres) . Paris .Mai  1971 . P246. 
)3)

  Marta Spranzi-zuber : Le récit comme forme d’explication .Littérature. N° 

109.Larousse. Paris. Mars. 1998. P52 .                                                                                    

                                                       
.31 ص ، المرجع السابؽ، الحقيقة الوضعية والمحتمؿ السردي:   سعيد بنكراد( 4(  
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تحقؽ إلمكانية معينة ضمف إمكانات أخرى متضمنة  ))ال كإمكانية وحيدة محتممة، بؿ كػ
( 1 )((داخؿ الكوف السردي 

.                                                 
       يكشؼ التعارض القائـ بيف زمني القصة والخطاب في مستوى آخر عف           

 الرغبة في التضاد مع السياؽ، ومحاولة الخروج منو وعنو في الفضاء الخاص الذي ))
 .(2) ((تسمح بو المغة وتتميز بو 

       إف التحريؼ الزمني الذي يبرز كسمة خطابية بحتة ال يمكف حصر غايتو في 
نتاج أشكاؿ متنافرة زمنيا فحسب؛ بؿ يتحكـ في ذلؾ أيضا  الرغبة في التضاد مع السياؽ وا 

، ومف ىنا يبرز (3) (( رؤية ثاقبة لكؿ حدث مختار وجممة مصوغة ))غايات طموحة و 
التحريؼ الزمني كاستجابة لضرورات الكتابة الروائية وطابعيا الخطي، الذي يفرض عمى 

 تفرض عند التعبير تتابعا ))الروائي التعامؿ مع التزامف بيف عدة أحداث في القصة، إذ 
في األفعاؿ، فحادثاف أو فعالف وقعا في وقت واحد ال يمكف أف يعرضا إال حدثا بعد 

                                                                                                        .(4) ((آخر
        وقد يكوف التحريؼ وسيمة يرـو الروائي مف خمفيا تأجيؿ ذكر الحدث الرئيسي 
طالعو عمى  وبالتالي خمؽ نوع مف التشويؽ لدى القارئ، وذلؾ عف طريؽ األخذ بيده وا 
عوالـ الرواية بشكؿ تدريجي، وىي أيضا آلية تمنح الرواية بعدىا الداللي عبر تجسيد 
الواقع، ليس بإعادة تمثيؿ الزمف الميقاتي  في سيرورتو  الكرونولوجية  كما يجري في 

الواقع، بؿ بناءا عمى إحساس ووعي خاص بالزمف يتحكـ فيو وعي السارد أو الحركات 

                                                           
 .57ص  ،2001 ، (دط ) منشورات الزمف، الدار البيضاء،( مدخؿ نظري)السيميائيات السردية : سعيد بنكراد  (1)

.69، ص 1995، 1 دمشؽ، ط-زمف النص، دار الحصاد لمنشر والتوزيع :  جماؿ الديف الخضور ( 2(  
 (دط)،  الكويت-واآلداب الرواية العربية الجديدة، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف أنماط:  شكري عزيز الماضي (3)

 .105ص  ، 2008
 (دط)القاىرة - الييئة المصرية العامة لمكتاب،(معارج ابف عربي نموذجا)السرد في مقامات اليمذاني :  أيمف بكر (4)

 .53ص  ، 1998
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الشعورية لمشخصية، بإعادة إنتاج الزمف وتممكو مف خالؿ تمثمو نفسيا  والتعبير عف القمؽ 
 .اإلنساني وتشظي الواقع

      كما تتحكـ إيديولوجية الكاتب في رسـ المسارات الزمنية لنصو الروائي  فاختالؼ 
 اختالؼ في رؤية العالـ وتعبير عف فيـ مختمؼ ))تعاطي الروائييف مع الزمف يعبر عف 

لخصوصيات الموضوعات والمحتويات المعالجة، ومف ىنا يبدو لنا بجالء تعالؽ القصة 
(1) ((والخطاب في ترابطيما الوثيؽ 

. 

 الثنائية الزمنية التي تكشؼ عف )) إلى ىذه "جيرار جينيت"وقد أشار الناقد الفرنسي       
التعارض بيف زمف القصة وزمف الحكي، وىي ميزة يشترؾ فييا السرد األدبي مع غيره مف 
أشكاؿ السرد األخرى كالسرد السينيمائي، والسرد الشفوي، رغـ أنيا أكثر تعقيدا في السرد 

 . (2) ((.األدبي، والذي ال يمكف استيالكو إال ضمف زمف واحد وىو زمف القراءة
    والسرد كما ىو متعارؼ عميو ىو فعؿ الحؽ لزمف القصة ، والتي  يشترط اكتماؿ 

أحداثيا حتى تصبح مادة لمسرد، ويبرز دور الراوي جميا في بناء الرواية، وتشكيؿ زمنيتيا، 
 مضطربة، ولمرواية منطقػيا الخاص في التعامؿ مع – كما أشرنا سابقا –وىي زمنية 

الزمف واىتماميا منصب عمى طرؽ تشكيمو وبنائو، وعممية إدراج أحداث القصة في النص 
 .                                                الروائي، والدالالت  المتفجرة بفضؿ  ىذا  التركيب  الجديد 

إف عالقات الترتيب بيف األحداث والوقائع في القصة، وطريقة تشكيميا في           
االسترجاع  : الخطاب تفرز نوعيف مف العالقات تتمثؿ في حركتيف سرديتيف ىما

(Analepse)واالستباؽ ؛ (Prolepse) وقد وقع اختياري عمى الترجميتف السابقتيف كمقابؿ ،
 أكثر تواؤما مع قواعد المغة – في نظري–ترجمي لممصطمحيف الغربييف، نظرا لكونيما

                                                           
- 11 أعماؿ الندوة الرئيسية لميرجاف القريف الثقافي ) ممكنات السرد ،أساليب السرد الروائي العربي :  سعيد يقطيف (1)

 .360 ، ص2006 الكويت، - واآلداب، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف (2004 ديسمبر 12
 (2)

  Gérard Genette : Figures III. Op.cit . P77                                                              . 
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العربية وانسجاما مع مفرداتيا ، وكذلؾ لشيوعيما في االستعماؿ النقدي العربي عمى نطاؽ 
(*)واسع قياسا إلى ترجمات األخرى 

. 

 : Analepse االسترجاع -1
     يعد االسترجاع أكثر التقنيات الزمنية حضورا في الرواية، وىو عبارة عف حركة 

فاالشتغاؿ عمى  .(1)((إيراد حدث سابؽ لمنقطة الزمنية التي بمغيا السرد ))سردية تتمثؿ في
 –عنصر الزمف في الرواية ال يأخذ بعيف االعتبار ترتيب األحداث كما وقعت في األصؿ

بؿ يراعى في ذلؾ تداعييا عبر وعي الراوي سواء أكاف ىذا - إف افترضنا حدوثيا طبعا 
فاعمية الذاكرة إذ )) الراوي حاضرا مشاركا أـ غائبا عف األحداث التي يروييا ومف ىنا تبرز

تعمؿ بأقصى طاقتيا عمى جمب الواقعة الماضوية واستدراجيا في المحظة الزمنية عمى 
 .(2) ((نحو يناسب الوضع السردي القائـ 

 سيؽ )) ، وقد  (Flash – back )  ومصطمح االسترجاع ىو نقؿ لممصطمح السينمائي     
ىذا المصطمح مف معجـ المخرجيف السينيمائييف؛ حيث بعد إتماـ تصوير المشاىد يقع 

تركيب المصورات، فيمارس عمييا التقديـ والتأخير دوف أف يكوف بعض ذلؾ نشازا طالما 
( 3) ((يظؿ اإلطار الفني لعرض القصة محترما 

. 

                                                           
فمنيـ مف فضؿ مصطمحي السرد االستذكاري والسرد ، ف بترجمات كثيرة عند النقاد العرباف السابؽاورد المصطمح (*)

 ترجمي ليما،  ومنيـ مف اختار كمقابؿ ( 121 ينظر بنية الشكؿ الروائي، ص ):االستشرافي  كما عند حسف بحراوي
 نظرية القصة ، ديواف إلىمدخؿ : ينظر سمير المرزوقي و جميؿ شاكر) عمى التوالي، (المواحؽ والسوابؽ) مصطمحي

 مراد عبد الرحمف مبروؾ مصطمحي السوابؽ  الناقد، واختار( 80 ، ص 1985، (دط)،  الجزائر-المطبوعات الجامعية 
عاب قد أو ،(  23ص   ينظر بناء الزمف في الرواية المعاصرة )، (االستباؽ)، والمواحؽ الزمنية (االسترجاع)الزمنية 

مبينا أف التعبير في العربية  (لالستباؽ )  والسوابؽ (لالسترجاع) المواحؽ يمصطمحاستخداـ مراد عبد الرحمف مبروؾ 
 العممية أثناءعكس ىذا المفيـو ىو الصحيح ، فالسوابؽ تستعمؿ لمداللة عمى أحداث سبؽ حدوثيا واستحضرىا الكاتب 

 آليات:  ينظر نفسو )،  لكنيا ستحدث الحقااآلنيةالسردية ، والمواحؽ تستعمؿ لمداللة عمى حدث لـ يحدث في المحظة 
 .(184 ، 183ص : السرد في الرواية العربية المعاصرة 

 . 80 نظرية القصة ، صإلىمدخؿ :  سمير المرزوقي و جميؿ شاكر (1)
.177جماليات التشكيؿ الروائي ، ص :  محمد صابر عبيد و سوسف البياتي ( 2(  
.217تحميؿ الخطاب السردي، ص :  عبد الممؾ مرتاض ( 3(  
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 وتحقؽ االسترجاعات جممة مف الغايات، فيي تستدرج الوقائع الماضية التي يغفؿ       
عنيا المحكي األوؿ، ويتـ تطعيـ الحاضر بمجموعة مف المعطيات الضرورية حوؿ 

األحداث الماضية و خمفيات الشخصيات، ما يساعد عمى إضاءة المشاىد لمقارئ وتمكينو 
مما يعينو عمى فيـ جوانب العمؿ، ومف  وظائؼ االسترجاعات عمى سبيؿ الذكر ال 

 معمومات حوؿ سوابؽ شخصية جديدة دخمت عالـ القصة ))الحصر أنيا تزود القارئ بػ
بإطالعنا عمى حاضر شخصية اختفت عمى مسرح األحداث ثـ عادت لمظيور مف 

، وال تقتصر أىمية الماضي المسترجع في تغطية الفجوات التي يخمفيا السرد (1)((.جديد
 لممساءلة ولوعي خاص في النص ))فحسب، بؿ نجد أنو كثيرا ما يستدعى إلخضاعو 

 .(2) ((الروائي 
المدى ىو النقطة التي ))  فػ (Amplitude)، واتساع (Portée)     ولكؿ استرجاع مدى  

توقؼ عندىا السرد ثـ عاد إلييا، ويقاس المدى بالسنوات والشيور واألياـ أما السعة 
 .(3)((فتقاس بالسطور والفقرات والصفحات التي يغطييا االسترجاع مف زمف السرد 

 .(4) :االسترجاعات إلى ثالثة أقساـ" جيرار جينيت"واستنادا إلى مدى االسترجاع قسػـ 
وىو الذي يقع مداه الزمني في ماض سابؽ : (Analepse Externe)استرجاع خارجي - 1

 لبداية الرواية؛

وىو الذي يتعيف مداه الزمني في ماض الحؽ :  (Analepse interne)استرجاع داخمي - 2
 لبداية الرواية ؛

 وىو استرجاع يجمع بيف النوعيف السابقيف : (Analepse mixte) استرجاع مزجي -  3

                                                           
.122  - 121بنية الشكؿ الروائي، ص :  حسف بحراوي ( 1(  
.33في السرد الروائي، ص :  عادؿ ضرغاـ ( 2(  
.125المرجع السابؽ، ص بنية الشكؿ الروائي، : حسف بحراوي ( 3( 

 

 (4)  Voir . Gérard Genette : Figures III
 
.Op. cit.  P 91.                                                                   
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عمى ذاكرة الرواة، ما يجعؿ األحداث " البيت األندلسي"       ونظرا الشتغاؿ رواية 
المسترجعة تتعيف قبؿ نقطة بداية الرواية، وعمى ىذا األساس سنعالج االسترجاعات في 

الرواية استنادا إلى مداىا، وذلؾ بقياس مدى  قربيا أو بعدىا عف نقطة انطالؽ الحاضر 
 :السردي، وتنقسـ عمى ىذا األساس إلى قسميف 

استرجاعات بعيدة المدى                                                           - 
 استرجاعات قريبة المدى - 

 : االسترجاعات بعيدة المدى1-1
عمى االسترجاع بالدرجة األولى في تشكيؿ بنيتيا السردية  " البيت األندلسي"تقـو رواية 

استنادا إلى ذاكرة الرواة الخمسة الذيف يتناوبوف عمى حكي أحداثيا، ما حوؿ الرواية إلى 
بنية إسترجاعية كبرى، حيث يحضر الماضي بكثافة لدرجة أف الحاضر يبدو أمامو 

ضئيال منحصرا، وتختمؼ دالالت الماضي المسترجع، إذ تتوزع بيف الذكريات السعيدة 
ف كاف لألخيرة الحضور األبرز والطاغي في النص فيبرز الماضي  والذكريات الحزينة، وا 

حيث نجد أنفسنا أماـ  كبداية لمأساة الشخصيات  وما الحاضر إال امتدادا وصدى  ليا،
طويؿ مف الصراع والمعاناة خاضتو الشخصيات الرئيسة في الرواية باختالؼ  تاريخ 

أزمنتيا مف أجؿ الحفاظ عمى ىويتيا وانتمائيا الحضاري والثقافي متمثال في رمزية المكاف 
 . (البيت األندلسي)الحاضف 

    فيذه سيمينا حفيدة سيد احمد بف خميؿ تستعيد مأساتيا ومأساة والدتيا وكؿ أفراد 
 :عائمتيا بعد أف وقع عمييـ ظمـ األتراؾ

 كؿ شيء بدأ عندما زارنا فيمؽ مف االنكشارية مدججيف بالبوادير والسيوؼ، رموا كؿ ))
 كانوا أكثر مف عشرة عندما باغتونا مف كؿ الجيات، لـ (...)أثاثنا في الخارج بال رحمة

 نظر والدي باتجاه مامي الذي طمب مف رجالو (...)يترؾ االنكشارية ىذه المرة أية فرصة
أف ينيوا الميزلة، في المحظة التي صوب فييا والدي فرده باتجاه مامي دالي، فاجأه الرجؿ 
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مف الوراء بعيار مميء باألحقاد والرغبة الدموية في القتؿ ثـ جره بكؿ قوة  مجروحا في 
 . (1)(( ، سحبوا أمي نحو عمؽ  الدار (...)ساقو

      تبرز في ىذا المقطع االسترجاعي  تيمات االغتصاب والظمـ واالستحواذ بالقوة وىي 
تيمات تتواتر عمى مدار الرواية ومشتركة بيف جميع أزمنتيا، ويتربع ىذا االسترجاع عمى 

مساحة تقدر بسبع صفحات، وىناؾ مف االسترجاعات ما يفوقو مف حيث المساحة 
 .النصية 

   ما حدث لسيمينا وعائمتيا تكرر مع حفيدىا الذي عاش بدايات االستعمار الفرنسي في    
 ال شيء تغير منذ أف تسممت البالد يد غير اليد التركية ، تصورناىا منقذة )): الجزائر

        .(2)(()...(وىمؿ الكثير منا، فاتضح أنيا كانت أسوأ، القوة تفرض وال تناقش
   تشابو األزمنة في الظمـ واالستبداد، وتشابو مصائر الشخصيات الرئيسية في الرواية 

 . كاف المممح البارز في كؿ فصوليا وأجزائيا
        فمعاينة االسترجاعات الكثيرة التي يعج بيا النص الروائي تضعنا أماـ أحد أكبر 

 الحكاية بالبعد ))خفايا الكتابة الروائية عند واسيني األعرج، والتي تقـو عمى العناية في 
التاريخي المقيـ في المحظة الراىنة عبر أفواه الرواة المتعدديف، بتشكيؿ الماضي مف وجية 
نظر الحاضر بالسرد الالىث الحي، الذي يكشؼ عف الرؤية الضدية المقيمة في أقسى 

(3) ((لحظات االستبداد التي مارسيا الطغاة في الماضي والحاضر 
. 

        ومف االسترجاعات بعيدة المدى والتي عممت عمى تحييف بعض الوقائع التاريخية 
خضاعيا لمسؤاؿ ما ورد عمى لساف سيد أحمد بف خميؿ، وىو يتعرض إلى   وا 

 التيجير اإلجباري مف موطنو األصمي غرناطػة إلػى الضفاؼ األخرى؛  حيث منفاه

                                                           
.392،393،395،396 الرواية ، ص ( 1(

  
.405 الرواية ، ص ( 2( 

 

 القاىرة  - ، الييئة العامة لقصور الثقافة (دراسات في الرواية العربية)قبؿ نجيب محفوظ وبعده :  فخري الصالح (3)
 .19، ص 2010  ،1ط
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 : الجديد
 في تمؾ المحظة بالذات ال أدري لماذا ولكني في أعماقي لعنت طارؽ بف زياد والبحر )) 

الذي دفع بو إلى ىذا المكاف، وضعؼ الجيش القوطي وخيانة الدوف ، ولعنت طمع 
 .(1)(( )...(موسى بف نصير الذي جعؿ األمر يمتبس أكثر

...  تحييف أسئمة تمتد في تاريخ سابؽ))     وقد أتاحت مثؿ ىذه االسترجاعات لمروائي 

وربط الماضي بالحاضر، حتى يظؿ ىناؾ استمرار وتفاعؿ بيف عناصر مؤثرة في مصائر 
الشخوص، وفي صوغ  إشكاليات تتخطى الظرفي والعابر لتالمس المكونات التاريخية 

 .(2)  ((.عمى المدى البعيد

     ومف االسترجاعات بعيدة المدى ما ورد عمى لساف ميغيؿ سيرفانتس الذي وقع أسيرا 
في قبضة القراصنة األتراؾ بالجزائر ، يروي فيو وقائع معركة حربية بحرية شارؾ فييا 
ودارت رحاىا بيف القوات البحرية االسبانية والقوات البحرية العثمانية  يقوؿ سيرفانتس 

 :واصفا أطوارىا 

 كنت عمى متف المركيزة، وىي سفينة حربية سريعة جدا، وظيفتيا اعتراض سفف األعداء ))
(3)(()...( أكتوبر التقت القوتاف في صداـ عنيؼ وخرافي7، في صباح )...(

. 
     وتتفاوت المساحة النصية لالسترجاعات، حسب ما يقتضيو المقاـ السردي مف 
استفاضة أو اختصار، حيث تتجاوز بعض االسترجاعات العشر صفحات، مثؿ 

 االسترجاع الذي قاـ بو سيرفانتس ألطوار حياتو قبؿ وقوعو في آسر العثمانييف، وكذلؾ 

                                                           
.94 الرواية ، ص ( 1(  
.116 ، ص2011 ، 1 دبي ، ط-الرواية العربية ورىاف التجديد ، الصدى لمطباعة والنشر :  محمد برادة ( 2(

  

.272الرواية ، ص  (  
3( 
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، وتقدر مساحة ىذا االسترجاع (*)استعادة سيد أحمد بف خميؿ ألطوار حرب البشرات 
بثماني صفحات، وكذلؾ استرجاع ىذا األخير لحادثة مروره عمى كنيسة التفتيش وما ذاقو 

 .فييا مف عذاب نفسي رىيب 
كارلوس  )     ومف االسترجاعات ذات المدى البعيد نسبيا والتي ترتبط بشخصية ثانوية

إذ لعب دورا ( باسطا)، الذي كاف لو دور كبير في حياة الشخصية الرئيسية (النارشيست
حاسما في إقناعو بالمشاركة في الحرب األىمية االسبانية إلى جانب الجميورييف دفاعا 

 :عف غرناطة، إذ يصفو الراوي قائال
 لـ يكف كارلوس النارشيست صديقا فوضويا فقط، لكنو كاف حساسيتي الدافئة تجاه ما ))

كاف يعتمؿ في ىذه الدنيا، سماه المقربوف جدا كارلوس النارشيست النتسابو إلى تيار 
عادة بنائو عمى  راديكالي يدعو إلى تدمير كؿ ما رسختو إرادة قاىرة تأسست عمى الظمـ، وا 

(1 )((أسس أكثر عدالة ورحمة 
. 

     يسمط ىذا المقطع االستذكاري الضوء عمى شخصية كارلوس النارشيست وعمى 
خمفيتو اإليديولوجية والفكرية وثورتو عمى السائد، ما يجعؿ القارئ ال يستغرب في مشاركتو 

 .إلى جانب الراوي في الحرب األىمية االسبانية  ضد ديكتاتورية الممؾ 
 :  االسترجاعات قريبة المدى1-2

     مف االسترجاعات قريبة المدى والمصرح بمداىا الزمني ىذا االسترجاع عمى لساف 
 قبؿ )): مراد باسطا، وىو يقؼ عمى الحالة المزرية التي آلت إليو حديقة البيت األندلسي

(2)(()...(.عشريف سنة فقط كانت الحديقة تمتد حتى نياية البيت
. 

                                                           
 عمى البطش األندلسييفىي حركة مقاومة جاءت كرد فعؿ مف المسمميف   ( :1570- 1567) حرب البشرات   (*)

حشد الممؾ أف ، بعد تيـ ، وانتيت بيزيـىـوالظمـ، واالضطياد العرقي ،الذي قادتو محاكـ التفتيش المسيحية ضد
  .إلخماد ثورتيـ االسباني عددا ضخما مف الجيوش 

.315 الرواية، ص ( 1(
  

.38 الرواية، ص ( 2(  
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  فالراوي يقؼ عمى الطوؽ العمراني الناتج عف البنايات الجديدة والمفروض عمى بيتو     
وزحفو عمى مساحة الحديقة، ما أدى إلى انكماشيا وموت الكثير مف أشجارىا وينقؿ لنا 

 .وضعية ىذه الحديقة في الماضي لممقارنة بيف حاليا بيف األمس واليـو 
      ومف االسترجاعات قريبة المدى أيضا نجد ىذا المقطع السردي عمى لساف مراد 

 في ذلؾ الصباح البارد الذي أصبح اليـو بعيدا، وخؼ ثقمو عمى القمب نزلت )): باسطا 
ضبابة أعمت مرتفعات المدينة قبؿ أف تبدأ في التحمؿ، لـ يستطع سميـ أف يتسمؽ بسيارتو 

(1) ((.)...(حتى األعالي كاف كؿ شيء مغمقا 
 . 

 :ويضيؼ الراوي 
 فجأة عندما اقتربت أكثر مف المكاف، وتحممت كتؿ الضباب ظير المشيد الكبير، الذي ))

ال حػدود لضرره، تمنيت لػو لـ أره أبدا في حياتي ، كاف نخبة مف المسؤوليف المحتفميف 
 فجعت مف  ضخامة  الماكنة،  مف أيف جاؤوا بيا ، (...)باليـو الجميؿ وبألبستيـ الجميمة

، كانت اآللة  تعري البيت األندلسي   كمف يعري )...(وكيؼ مرروىا عبر األزقة الضيقة
 .(2) (()...( امرأة  الغتصابيا 

الشخصية وىو يقؼ عمى تيديـ بيتو األندلسي /      وىذه الحادثة المؤلمة في حياة الراوي
مف قبؿ السمطات، والضبابة التي يقصدىا كانت بسبب غبار البيت المدمر المتصاعد في 

 . األرجاء 
       وبمعاينة المقاطع المسترجعة التي ترسـ تفاصيؿ مأساة مراد باسطا يجد  القارئ 

، أو مسمسال مف ))نفسو إزاء   كائف بشري يستعيد وقائع حياتو بوصفيا غابة مف اليمـو
(3) ((المآزؽ يحاوؿ صرفيا أو تدبرىا 

. 

                                                           
.439 الرواية ، ص( 1(

  

.441 الرواية ، ص ( 2(
  
/  يناير57، عواإلعالفالخمؽ الروائي بيف منجزه وعوائقو، مجمة نزوى، مؤسسة عماف لمصحافة والنشر :  عمي حرب(3)

 . 39 ، ص 2009 جانفي
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       ومف االسترجاعات ذات المدى القريب والتي ترمي إلى تزويد القارئ بمعطيات عف 
ماضي شخصية مف شخصيات الرواية، ما ورد عمى لساف ماسيكا عف شخصية سميـ 

 : حفيد مراد باسطا 

 أفيـ خيبات سميـ ووقعيا عميو، فقد أصيب بصدمة كادت تودي بحياتو أقعدتو الفراش ))
قرابة السنة ، عندما لـ يعثر عمى المخطوطة األصمية التي قضى العمر يقنع جده 

(1) (()...( بضرورة وضعيا في المتحؼ لمحفاظ عمييا مف التمؼ 
. 

      وتتجمى أىمية ىذا االسترجاع في بياف أسباب االضطراب الذي تعيشو شخصية 
سميـ في الحاضر، وكانت سببا رئيسيا في ىجرتو إلى كندا، وىي قضية ضياع 

المخطوطة مف رفوؼ المتحؼ الوطني بفعؿ تواطؤ القائميف عميو، سميـ الذي راىف عمى 
الحفاظ عمى مخطوطة أجداده األوائؿ عبر وضعيا في خزائف المتحؼ الوطني خسر 

 .رىانو ىذا أماـ جشع المسؤوليف الذيف تنازلوا عنيا لصالح دوائر أجنبية 
       ولعؿ أكثر المقاطع االسترجاعية القريبة المدى شساعة نصية والمتعمقة بشخصية 
ثانوية مف شخصيات الرواية وىو الصحفي يوسؼ النمس، والتي تقدر بخمسة وعشروف 

، نقؿ فييا الراوي تفاصيؿ عف حياة (247 إلى الصفحة 222مف الصفحة )صفحة 
الصحفي النمس، منيا انتحار خطيبتو وما رافقو مف متاعب، وكذلؾ عممو في الصحافة 

وجرأتو الكبيرة في طرؽ المواضيع الممنوعة، وأخيرا تفاصيؿ محاولة اغتيالو  بسبب 
 .كتاباتو عف مافيا العقار 

      إف انفتاح الرواية عمى األزمنة الماضية كشؼ عف األبعاد الحقيقية ألزمة 
شخصيات الرواية، وما تعيشو مف قمؽ وجودي وأزمة ونفسيات مضطربة، مف جراء واقع 

ضاج بالممارسات االختزالية واالستبدادية، تحاوؿ فيو الدوائر المتسمطة تجريػد اإلنساف مف 

                                                           
.13 ،12 الرواية، ص ( 1(  
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ىويتو وانتمائو الحضاري باستعماؿ القوة والماؿ والنفوذ، فيعمؿ السرد عمى تعميؽ الوعي 
 بالحاضر عبر معرفة مسبباتو في الماضي، و تجذير المأساة اإلنسانية في 

الزمف، فتضع ىذا الحاضر في سياقو الزمني المتوغؿ في الماضي، وذلؾ عبر القبض 
عمى الشخصيات وىي في ذروة أزمتيا، والعودة بيا إلى الماضي تكوف بمثابة إضاءة 

 . وتفسير لجذور ىذه األزمة وتأريخ سردي ليا
التركيب المحكـ  "البيت االندلسي"      وتكشؼ عممية سبر أغوار النص الروائي

لمحكايات المتتالية التي يتناوب الرواة الخمس عمى روايتيا، ليس فقط عف التنافر الزمني 
بيف زمف األحداث وزمف السرد وتشظي الزمف الناتج عف ىذا البناء فحسب؛ بؿ تبرز 

مدى التشابو في المعاناة والمصائر التي تكاد تتطابؽ بيف شخصيات الرواية في الماضي 
والحاضر، فيممس القارئ مأساة واحدة تتكرر في كؿ حكاية مف ىذه الحكايات ومع كؿ 
شخصية مف شخصياتيا، عبر تكديس الصور والمشاىد وتجاورىا، لتكشؼ عف المعاناة 
مف االضطياد و الظمـ والمطاردات، ومحاولة طمس اليوية وسمب الكياف الوجودي مف 

الجد األوؿ سيد أحمد بف خميؿ مرورا بباسطا ووصوال وانتياء إلى ماسيكا، ومف ىنا 
الزمف باعتباره عالما كاف فتبدو فعال )) يتجمى دور الذاكرة وسمطانيا؛ بحيث تستعيد 

(1 )((يتجاوز التاريخ، والذاكرة تجواؿ ييدـ الحدود كمما رسميا التاريخ 
. 

، وىي اشتغاليا "البيت األندلسي"     ومف ىنا تبرز خصوصية البناء الزمني في رواية 
 . وتوجيييا نحو تعرية الواقع وكشؼ حقائقو عبر السرد– ذاكرة الرواة –عمى الذاكرة 

 :Prolepseاالستباق -2
 واألقؿ حضورا قياسا باالسترجاع ( Anachronie)وىو الشؽ الثاني مف المفارقة        

 واالستباؽ ىو حركة سردية تتمثؿ في إيراد حدث آت، أو اإلشارة إليو مسبقا سواء كاف 

                                                           
.270، ص 2011، 1بيروت، ط- ، دار الفرابي( المتخيؿ وىويتو الفنية )الرواية العربية :  يمنى العيد ( 1(  
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 قمب نظاـ ))ىذا الحدث متحققا أو محتمؿ الحدوث، وتقـو ىذه العممية السردية عمى 
األحداث في الرواية عف طريؽ تقديـ متواليات حكائية محؿ أخرى سابقة عمييا في 

توقع ))مصدره البالغػػة ويعنػػي المعالجػػة؛ أي " ديفيد لودج"، واالستباؽ حسب (1)((الحدوث
(2) ((الشيء قبؿ حدوثو 

. 

       وتؤدي تقنية االستباؽ مجموعة مف الوظائؼ نذكر منيا، خمؽ تفاعؿ بيف القارئ 
والنص المقروء بتشويقو لما سيأتي حكيو مف أحداث عبر اإلشارة إلييا مسبقا، ما يجعؿ 

قمب القارئ مشدودا ومعمقا في انتظار تحقؽ ىذه األحداث مف عدمو، وقد تتيح لو التكيف 
والتنبؤ بمصائر الشخصيات أو مسار األحداث اعتمادا عمى ما يبثو الراوي مف إشارات 

 . خاطفة، وقد ترد االستباقات أحيانا لسد ثغرة محتممة فيما سيأتي مف أحداث
       وبالنظر إلى دور االستباؽ الزمني والميمة المنوطة بو ، جرى تقسيـ االستباقات 

  (Amorce)، االستباؽ كتمييد (3): بناءا عمى وظائفيا في النص ،إلى نوعيف رئيسييف 

 (*) ) Annonce  (االستباؽ كإعالفو 
. 

 :Amorce االستباق كتمهيد 2-1
        وىو عممية استباؽ لألحداث الروائية ال تتصؼ معطياتو دوما بالحدوث والتحقؽ 

 التطمع إلى ما ىو متوقع أو محتمؿ الحدوث في العالـ ))فوظيفتو األساسية تتمحور في 
، وفي الغالب ترد األحداث المشار إلييا مسبقا كمشاريع أو نبوءات تقـو بيا (4) ((.المحكي

 .الشخصية كمحاولة لالمساؾ بمستقبميا الشخصي أو الجماعي 
                                                           

.132 ص المرجع السابؽ،ئي ،ابنية الشكؿ الرو:  حسف بحراوي ( 1(  
86 ، ص 2002 ، 1القاىرة ، ط-  لمثقافةاألعمىماىر البطوطي ، المجمس : الفف الروائي ، تر :  ديفيد لودج (
2(  

)3( 
Voir :  Gérard Genette : Figures III

 
. Op. cit.  P111 .                                                              

، فاألوؿ حسب جيرالد برنس ال )  (Advence mention، االستباؽ كإعالف (Advence notice) تمييد  كػاالستباؽ( *)
لالستباؽ ، بينما يعد اإلعالف استباقا تكراريا ، ألف التمييد حسب برنس ال يشير بحاؿ مف األحواؿ أو  يعد نموذجا

قاموس : جيرالد برنس : يوميء لما سوؼ يقع مف أحداث بينما يقـو اإلعالف بيذه الوظيفة  بشكؿ صريح، ينظر
 .13، 12السرديات ، ص 

.133بنية الشكؿ الروائي ، ص :  حسف بحراوي ( 4(  
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        ومف نماذج ىذا النوع مف االستباؽ في نص الرواية ما ورد عمى لساف مراد 
 :باسطا  وىو يوصي سيكا بخصوص المكاف الذي يريد أف يدفف فيو 

 أدفف ىنا، وال ييـ بجوار بقرب مف سأكوف، أريد عندما أرفع رأسي أوؿ مرة، عندما ))
أستيقظ مف غفوة الموت األولى، ودوخة القبر القاسية التي بيا رائحة تشبو رائحة 

الحمامات التركية، واألماكف الرطبة والمغمقة، أريد أف ال أسمع شيئا سوى صوت تمزؽ 
 (1) ((.)...(الموج 

. 
       فالسارد ال يتوقؼ عند حدود الرغبة في أف يدفف في مقبرة ميرامار التي يناـ فييا 
البقية مف أفراد عائمتو، ويرقد فييا أناس مف مختمؼ األعراؽ والعقائد، بؿ يتجاوز حدود 
التمني عندما يطمؽ العناف لمخيمتو لتصور شكؿ القبر وروائحو، ونجد ىذا االستباؽ قد 

 ورد كوصية أو مشروع قد تحقؽ، بدليؿ نزوؿ ماسيكا عند رغبتو ووفائيا 

 :بوصيتو، وىو ما يبينو المقطع اآلتي عمى لسانيا 
 .(2) (( )...( ونقمناه في سيارة البمدية إلى مقبرة ميرامار بعد يوميف )...( ))

       ومف االستباقات المتحققة والتي جاءت عمى شكؿ توقع، ما ورد في الحوار الذي 
دار بيف مراد باسطا وماسيكا، عندما عرض عمى ىذا األخير وضع المخطوطة في 

 المتحؼ الوطني حفاظا عمييا مف االندثار؛ حيث تقوؿ ماسيكا موجية خطابيا لباسػطا
 : وىي تحذره مف النزوؿ عند طمب القائميف عمى المتحؼ 

 ال يا بابا مراد ال تفعؿ، ال  أحد يضمف سالمة مخطوطتؾ، التي ىي ممكؾ )...( ))
الخاص وممؾ عائمتؾ ، أنت أماـ ساللة تبيع وتشتري في كؿ شيء، حتى في عرضيا  

(3 )(( )...(فما بالؾ بمخطوطة تجمب ليا ماال كثيرا 
. 

                                                           
.9 الرواية ، ص( 1(  
.12 الرواية ، ص ( 2(  
.16الراوية ، ص (  3(  
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، إذ يقوؿ عف نفس (مراد باسطا)     وىو نفس التوجس يتكرر مع الشخصية المحورية 
 أنا أدرؾ أف مف يبيع الرمؿ والحديد واآلثار، لف يضيرىـ في شيء أف )):  الموضوع

(1)(( يبيعوا مخطوطة عمرىا خمسة قروف، وربما بثمف بخس
. 

      ىذا التخوؼ مرده إلى معرفة الشخصيتيف السابقتيف بطريقة  تفكير األوصياء عمى 
الشأف الثقافي في البالد وماضييـ المشبوه، والذيف تتحكـ  فييـ االعتبارات المادية 

وتحققت مخاوفيما بدليؿ أنو بعد أف تـ  تسميـ  المخطوطة إلى القائميف عمى  المتحؼ 
الوطني، وتعرضيا لمسرقة والبيع لجيات أجنبية دوف التفات إلى قيمتيا                                                                         

ونصادؼ في الرواية الكثير مف االستباقات التي تنتمي إلى ىذا النوع ، وغالبا ما ترد  
 كنبوءات لما سيكوف بناءا عمى ما ىو كائف، ومف ذلؾ ما نممسو في ىذا المقطع عمى 

 :لساف مراد باسطا 
  كانت المرة األولى التي لمست فييا المخطوطة بشكؿ غريب، يكاد يكوف إحساس الذي ))

سيترؾ الدنيا وراءه بعد مدة قصيرة، كنت خائفا عمييا، وأف سارقا أو جحيما ما كاف 
 .(2) (( )...(يتيددىا 

ونظرا لكثرة محاوالت السرقة التي تعرضت ليا المخطوطة، ما جعؿ باسطا يتوقع          
األسوأ، وىو تعرضيا لمحرؽ  األمر  وىو ما تـ فعال؛ حيث أنقذتيا ماسيكا مرتيف 

متتاليتيف مف حريقيف كادا يجيزاف عمييا، ووردت بعض االستباقات عمى شكؿ أماني أو 
:                                          نبوءات لـ تتحقؽ منيا ما ورد عمى لساف سيد احمد بف خميؿ

 قصة غريبة وكبيرة تعيدني إلى زمف، كـ )...( ليذه الدار دار اللة سمطانة بالثيوس))
 (3) ((اشتييت أف ال أورثو ألحد

. 

                                                           
.219 الرواية ، ص ( 1(  
.49 الرواية ، ص ( 2(  
.64الرواية ، ص  ( 3(
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       فرغبة الجد في تجنيب أحفاده مف بعده ثقؿ مسؤولية الحفاظ عمى البيت والتمسؾ 
فذاقوا ما ذاقو . بيا لـ تتحقؽ، إذ أورث أحفاده حمؿ الدار الثقيؿ وأمرىـ بالحفاظ عمييا 

 .مف عذاب وألـ 
 :Annonce   االستباق كإعالن2-2

        وىذا النوع مف االستباقات عمى خالؼ النوع السابؽ، فيو  يخبر بشكؿ صريح 
، وأبرز وظائؼ ىذا النوع (1) (( سمسمة األحداث التي سيشيدىا السرد في وقت الحؽ ))عف

مف االستباؽ ىي خمؽ مناخ مف التشويؽ لدى القارئ، عبر اإلشارة السريعة إلى حدث 
سوؼ يتـ التفصيؿ فيو الحقا، فتخمؽ لديو حالة مف الترقب في انتظار تمقي الحدث بكامؿ 

 . معطياتو وتفاصيمو فيما سيأتي مف سرد 
ف كاف بشكؿ         و ىذا النوع مف االستباؽ حاضر ىو اآلخر في نص الرواية وا 

محدود مقارنة بالنوع السابؽ، ومف نماذجو ما ورد عمى لساف سيد احمد بف خميؿ  عندما 
 :أشار مسبقا إلى حدث لقائو مع حبيبتو سمطانة بالثيوس 

يـو العمر، أريد أف أتريث قميال، وأف أمأل صدري باليواء، ألني كمما .  اليـو ربيعي))
تذكرت الحادثة ال أنسى أبدا لحظة السعادة التي كادت تخنقني، كؿ ما سأرويو عرفتو 

الصدفة أـ الحظ؟ .الحقا، عندما وقفت وجيا لوجو أماـ أجمؿ فتنة، ال أدري كيؼ أسمييا 
)) (2). 

:                    ليأتي اإلخبار عف ىذا المقاء بعد صفحات قميمة، ويقدـ السارد لنا أجواءه
ال أدري إلى اليـو ماذا فعمت، وال ماذا حدث لي وقتيا ، كأني استعدت بصري )...(  ))

الذي ضاع مني زمنا طويال، ال أتذكر سوى أنيا أخذتني مف يدي  وجرتني وراءىا نحو 
 (3)((  )...(سطح البناية ، كخبيرة بحواشي المكاف  

.                      

                                                           
.137 ص المرجع السابق ، بنية الشكل الروائي ، : حسن بحراوي  (
1(  

.165  الرواية ، ص(  2(  
.175 الرواية ف ص ( 3( 
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       ومف نماذجو أيضا إشارة ماسيكا في بداية الرواية إلى تعرض المخطوطة إلى 
، قبؿ أف يعود الراوي باسطا ويخبر عف تفاصيؿ (14الصفحة )حريقيف كادا يأتياف عمييا 

، ومف نماذجو كذلؾ إشارة مراد باسطا إلى لقائو مع السمطات (423الصفحة )الحادثتيف 
الصفحة )، قبؿ أف يعود ويخبر عف تفاصيمو في (28الصفحة )في القاعة البيضوية في 

 كانت القاعة مربعة وبيضاء مثؿ دار مباحث أو مستشفى، وال يوجد بيا شكؿ ))(: 424
 .(1) (( )...(بيضوي

         ولعؿ ما يأخذ عمى االستباقيف السابقيف ىو طوؿ المساحة النصية الفاصمة بيف 
اإلعالف عف الحدث واإلخبار عنو بشيء مف التفصيؿ؛ حيث تقدر المساحة في الفضاء 

الكتابي بما يقارب األربعمائة صفحة وىو عيب فني ، يجعؿ الممؿ يتسرب إلى القارئ وىو 
 .ينتظر تمقي الحدث بكؿ حيثياتو

         وقد سمحت االستباقات بنوعييا  لمشخصيات التطمع إلى مستقبميا الشخصي  
واإلفصاح عف ىواجسيا تجاه ما سيأتي بو المستقبؿ المجيوؿ، وىي تعيش حاضرا 

متأزما، كما أنيا لعبت دورا في تشويؽ القارئ عبر اطالعو عف أحداث الحقة بشكؿ 
 .  خاطؼ، ما يجعؿ قمبو معمقا في انتظار االطالع عمييا بتفاصيميا الحقا

 

 

 

 

 

 

                                                           
.429 الرواية ، ص( 1(  
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.IIالديـــمومـة  La durée :  

       المحور الثاني الذي اقترحو جيرار جينيت في عالقة زمف القصة بزمف الخطاب، 
 بترجمات مختمفة  عند النقاد (La durée)، وورد مصطمح (La duréeالديمومة )وىو محور 

كغيره مف المصطمحات األخرى؛حيث تسابؽ النقاد العرب إلى وضع مصطمحات  (*)العرب
ويحيؿ مفيـو الديمومة عمى إحدى اإلشكاليات  متباينة كمقابؿ ترجمي لمصطمح جينيت،

 عالقة ))المعقدة في نظرية الرواية، وىي قياس زمنية النص، ويقصد بالديمومة أو المدة 
امتداد الفترة الزمنية التي تشغميا األحداث بامتداد الحيز النصي، وىي عالقة تتحدد 

(1)(( .بمراعاة زمف قراءة النص بالقياس لزمف األحداث
. 

 مف حيث السرعة أو البطء، ويتـ اإلمساؾ (Rythme)      ترتبط الديمومة بإيقاع السرد 
بيا استنادا إلى التناسب بيف اإلحداثيات الزمنية التي تعيف المدة التي استغرقتيا األحداث 
في القصة، واإلحداثيات النصية التي تغطييا ىذه األحداث مف مساحة النص الروائي فقد 

  تتراوح  سرعة النص الروائي مف مقطع آلخر، بيف لحظات قد يغطي ))
 .(2) ((استغراقيا عددا كبيرا مف الصفحات، وبيف عدة أياـ قد تذكر في بضعة أسطر

                                                           

 
نفس المصطمح عند يمنى نجد ، و.(144في نظرية الرواية، ص : ينظر)  (المدة) اقترح مصطمح إبراىيـفالسيد  (*)

عبد الجميؿ األزدي في ترجمتيـ / عند محمد معتصـواألمر نفسو، (111ص تقنيات السرد الروائي، ):العيد، ينظر
 نجد في حيف وتبعيـ الكثير مف النقاد ،(101، صخطاب الحكاية) :لكتاب خطاب الحكاية لجيرار جينيت، ينظر

:  ينظر نفسو،عند لحسف أحمامة في ترجمتو لكتاب التخييؿ القصصي لشموميت ريموف كنعاف (الديمومة)مصطمح 
مف بنية النص السردي ): ، ينظر(االستغراؽ الزمني)حميد لحميداني مصطمح  ، واختار(80 ص التخييؿ القصصي،)

 الزمف في الرواية العربية  بناء) :ينظر، (التتابع الزمني)، ومراد عبد الرحمف مبروؾ (75، صمنظور النقد األدبي
شعرية الخطاب : محمد عزاـ): ينظر (اإليقاع الزمني)، واستعمؿ الناقد محمد عزاـ مصطمح (91المعاصرة، ص

ويعد مصطمحي المدة، والديمومة األكثر ( 112ص، 2005،(دط) دمشؽ، –السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب
 . األخرىشيوعا في االستعماؿ النقدي العربي قياسا بالمصطمحات 

  (دط) الجزائر، -ديواف المطبوعات الجامعية، (دراسات في القصة الجزائرية )منطؽ السرد:  عبد الحميد بورايو(1)
 .157 ص ،1994

 .70ص ، 1997 ،1، ط دمشؽ –تقنيات السرد في النظرية والتطبيؽ ،دار الحوار لمنشر والتوزيع :  آمنة يوسؼ (2)
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بيف حديف متناقضيف االستطراد الذي يكبح واالقتضاب الذي )) فتتطور الحكاية متأرجحة 
(1)((. يسرع

. 

:  أربع حركات سردية تتحكـ في حركة السرد تسريعا وتبطيئا"جيرار جينيت"        واقترح 
( 2 )( Pause)، الوقفة(Scène)، المشيد(Ellipse)، الحذؼ( Sommaire)الخالصة 

. 

تدرج منذ ))      ويختمؼ آثر ىذه التقنيات السردية عمى إيقاع السرد وحركتو، حيث يوجد 
، حتى ىذا المطمؽ الذي ىو مميؿ )...(ىذه السرعة الالنيائية التي ىي سرعة اإلضمار

 .(3) (( الوقفة الوصفية
      واعترؼ النقاد بصعوبة قياس النص استنادا إلى معيار التناسب أو عدمو بيف الزمف 
الذي استغرقتو األحداث والوقائع، والمساحة النصية التي تشغميا ىذه األحداث في الفضاء 

 ليس ىناؾ قانوف واضح يمكف مف ))النصي لمرواية، إذ يرى الناقد حميد لحميداني أنو 
دراسة ىذا المشكؿ، إذ يتولد اقتناع ما لدى القارئ، بأف ىذا الحدث استغرؽ مدة زمنية 
تتناسب مع طولو الطبيعي أوال تتناسب، وذلؾ بغض النظر عف عدد الصفحات التي تـ 

 (4)((.عرضو فييا مف طرؼ الكاتب؛ أي ال عبرة بزمف القراءة في تحديد االستغراؽ الزمني

بيف الزمنيف ال يصؿ دوما إلى نتائج  بمعنى أف االعتماد عمى زمف القراءة  لقياس التناسب
  .نيائية

وسنحاوؿ مف خالؿ الشؽ التطبيقي اإلجابة عمى تساؤالت جوىرية تتعمؽ  بكيفية         
تحكـ الروائي في عرض مادتو الحدثية في الفضاء النصي لمرواية، مع العمـ أف الرواية 
تغطي رقعة زمنية تقارب خمسة قروف مميئة باألحداث والوقائع ، فكيؼ إستطاع الروائي 

؟ وما ىي التقنيات - واف كاف شاسعا–استثمار زمف األحداث الطويؿ في نصو الروائي 

                                                           
 .111 ص،(مرجع سابؽ)الجديد في السرد العربي المعاصر، : إبراىيـ عدالة أحمد محمد (1)

)2)
 Gérard Genette : Figures III .Op. cit . P129.            

 .100 ،ص 2002عبد االحميد بورايو، دار الحكمة، : ، ت(مدخؿ إلى المناىج والتقنيات)الرواية :  برنار فاليت(3)
.76، ص(مرجع سابؽ)بنية النص السردي مف منظور النقد األدبي،:  حميد لحميداني( 4(  
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التي إستعاف بيا لترويض طوؿ مدة زمف األحداث في نصو الروائي؟ ونستيؿ دراسة ىذا 
 :المحور بتقنيتي تسريع حركة السرد وىما 

   Sommaireالخالصة -
 Ellipseالحذؼ  -
 :Sommaireالـخالصة - 1

       الخالصة حركة أو تقنية سردية تعمؿ عمى تسريع حركة السرد، وذلؾ بالمرور 
السريع عمى أزمنة طويمة أو قصيرة، يكتفي فييا الراوي باإلشارة الخاطفة إلى أبرز 

 .األحداث التي تخممتيا دوف اإلغراؽ في تفاصيميا 
 وحدة مف )) عمى كؿ مقطع سردي تكوف فيو  Résumé       ويطمؽ مصطمح التمخيص 

، وتخمؽ الخالصة إحساسا لدى (1)((.زمف القصة تقابؿ وحدة أصغر مف زمف الكتابة
القارئ بسرعة نسؽ السرد وىو يتممس تمؾ اإلشارات الخاطفة وىي تمتحـ مع النسيج الكمي 
لمنص الروائي، فتأخذ األحداث والوقائع المسرودة مساحة نصية ال تعكس مدتيا الحقيقية 

زمف = زمف الخطاب وزؽ = حيث زخ زق،  <زخ : ويرمز ليذه التقنية بالمعادلة التالية
 .القصة 

       تعيف تقنية الخالصة الروائي في تحقيؽ جممة مف المقاصد الفنية والغايات نذكر 
منيا  تسريع  حركة السرد في كؿ مرة يكوف فييا الراوي في مواجية أحداث عارضة وعقد 

ثانوية غير جديرة بأف يستفيض في سردىا، ونجد أنو كثيرا ما وظفت تقنية التمخيص 
لتقديـ شخصية جديدة دخمت حيز األحداث أو أخرى اختفت وعادت لمظيور مف جديد 

يقدميا الراوي في أسطر معدودات، يقؼ فييا السارد عمى أبرز محطاتيا دوف اإلغراؽ في 
التفاصيؿ، كما يمعب التمخيص وظيفة ىامة عمى المستوى البنائي والجمالي لمنص؛ إذ 

يسمح باالقتضاب واالقتصاد في الحكي حيف يستدعي المقاـ السردي ذلؾ  ويجنب النص 

                                                           
.145 ص  بنية الشكؿ الروائي ،المرجع السابؽ، : حسف بحراوي ( 1(
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زمنا مدلوليا أو مقدرا فائضا بالقياس إلى )) تفاصيؿ ىو في غنى عنيا، بمعنى أف ىناؾ  
، وغالبا ما يطاؿ التمخيص أحداثا ماضية وىو الوجو الغالب (1)((الدواؿ التي تعبر عنو

 يجوز افتراضا أف نمخص حدثا حصؿ أو سيحصؿ في حاضر أو مستقبؿ ))لكف 
 :، ونمثؿ ليذه التقنية مف المتف المدروس بالمقاطع التالية (2).((القصة

 : المقطع األول
 مثمما فعؿ         )...( أحتاج اليـو وأنا أمأل الفجوات البيضاء التي بدأ يأكميا نداء القمب))

بنتو مارينا التي أحست            إأجدادي األوائؿ، لقد فعؿ جدي األوؿ غاليمو الروخو، تبعتو 
بألمو المبطف أكثر مف غيرىا، قبؿ أف تسحب أوراقيا وتختفي في  خميج الغرباء تبعتيا 

سيمينا التي عاشت خراب التبدد والخوؼ، ثـ تتالى أفراد الساللة مف المجيوليف والمعموميف 
ممف لـ تأكميـ حروب السفف، وطمع  القراصنة، وعزلػة البحار ونيراف البنادؽ والحروب 

 (3) ((المتتالية 
. 

التدويف والتوثيؽ كتقميد عائمي  (الشخصية/ الراوي)      عبر ىذه النظرة الخاطفة  لخص 
توارثو أفراد لعائمة باسطا منذ ما يزيد عف أربعة قروف، أوجزىا الراوي في فقرة مف عدة 
أسطر مترفعا عف ذكر التفاصيؿ، ومكف تدويف الخمؼ لسيرىـ وما شاب زمانيـ مف 

أحداث الراوي مف االطالع عمى تاريخو، وقد آف األواف بالنسبة لمراوي ليدلي ىو اآلخر 
مف  (سميـ ماسيكا و)ف األجياؿ الصاعدة ؾّك بدلوه ويسجؿ ما شيده في عصره، حتى يـ

 .  تاريخيما 
 
 

                                                           
  1993، (دط )الجزائر،– البنية الزمنية في القص الروائي، ديواف المطبوعات الجامعية:  عبد الجميؿ مرتاض(1)

 .55ص
.145 ص المرجع السابؽ،  ،بنية الشكؿ الروائي :  حسف بحراوي( 2(  
.30 الرواية، ص( 3(

  



       تقنيات بناء الزمن في الرواية                               الفصل الثانـــــــي     

 

100 
 

:                                                                          المقطع الثاني
 بيت نشأت فيو األنوار والخوؼ، بيت تجاورت فيو المالئكة بالشياطيف، الطيبوف ))

 (1) (( )...(بالقتمة، األبرياء بالمجرميف، الظالموف بالعادليف 
. 

ما مر عمى البيت عبر تاريخو الطويؿ مف أصناؼ  (الشخصية/الراوي)      أوجز 
متناقضة مف البشر توزعت بيف الخير والشر، وتعايشت فيما بينيا تحت سقفو والمالحظ 
في ىذا المقطع والمقطع الذي سبقو، أنو تـ تمخيص مدة زمنية طويمة تقدر بقرابة خمسة 

 .قروف في أسطر قميمة عممت عمى تسريع حركة السرد 
ومف المقاطع الممخصة المصرح بالفترة التي طاليا التمخيص ما نقؼ عميو مف خالؿ  

:                                                                           المقاطع  اآلتية 
                                                                           : المقطع الثالث

  عاديا، كاف باردا وجافا ، إضافػة إلى أف السنة كانت سنػة1575 لـ يكف شتاء ))

فيضانات سحبت وراءىا الكثير مف الناس والبنايات في القصبة، وجعمت البحر يأكؿ جزءا 
(2) ((مف سوؽ العبيد 

.  
      يتضمف ىذا المقطع السردي تحديدا دقيقا لممدة التي طاليا التمخيص وىي سنة 

 . ،حيث عدد الراوي ما شيدتو مف أحداث أبرزىا الفيضانات التي اجتاحت المدينة1575
 : المقطع الرابع

 غادر حسف فيزيانو البالد في السنة التي سمـ فييا رىينتو سيرفانتس لالسباف، في سنة ))
 )...(، وتسمط الرياس مف جديد عمى الناس، وبدأت المدينة تتحوؿ إلى غابة 1586

استفحؿ الطمع في الماؿ والبيوت والنساء، ربحوا المعركة نيائيا فبدؿ أف يحولوا  
 .(3) ((مساجينيـ إلى خدـ ، حولوا سكاف المدينة إلى عبيد 

                                                           
.408 الرواية ، ص( 1(  
.248 الرواية ، ص ( 2( 

 

.385 الرواية ، ص ( 3(
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 أحداثا عديدة ، ارتأى السارد أف ال يسيب في 1586      شيدت الفترة التي تمت عاـ 
ذكر حيثياتيا ، وركز عمى رسـ مالمحيا وما تخمميا مف ازدياد نفوذ وسطوة الرياس 

واالنكشارية األتراؾ عمى سكاف الجزائر ؛ حيث زرعوا الرعب في قموبيـ ، ومارسوا عمييـ 
 . ألوانا مف الظمـ واالستبداد

  :  المقطع الخامس
  لقد قضى ميغيؿ أربع سنوات محاربا شرسا، وكاد يموت ونجا بأعجوبة، إذ كاف يمكف ))

ـ ؿّك أف ينتيي عمى بوابات حصوف الغوليت في تونس؛ حيث تـ االستيالء عمييا، فقد س
االسباف أنفسيـ لألتراؾ، والكثير منيـ بقي كرىينة، حتى تـ تحريره بفديػة الحقا  لكف 

(1) ((.غالبية كبيرة فقدت حياتيا في الضربات األولى عمى القالع
. 

      عبر ىذا التقديـ الموجز لشخصية سيرفانتيس الرىينة االسباني لدى األتراؾ،ركز 
جيده عمى إبراز الجانب الحربي مف سيرفانتيس  (سيد أحمد بف خميؿ)الشخصية /الراوي

لتفسير سبب إعاقتو وفقدانو لساعده األيمف، وقد لخص لنا أربع سنوات مف عمره والتي 
 .قضاىا محاربا في سفف البحرية االسبانية في فقرة مف أسطر قميمة 

 :المقطع السادس
 غرقت في قصتيا الخاصة فيمت منيا أنيا ىي أيضا جاءت إلى ىذه البالد سائحة ))

فوجدت نفسيا في دوامة مف الحب، لـ تستطع مقاومتيا ولوال الطاعوف القاتؿ الستمرت 
طويال، وليذا ىي حزينة دوما، لكف كمما رأت عاشقيف تأكد ليا أف الدنيا ما تزاؿ  

 .  (2)((بخير
شقيقة السفير )     وموضوع الخالصة في ىذا الشاىد النصي ىو خطاب الشخصية 

، وعوض أف يترؾ الراوي الشخصية لتقدـ قصتيا عمى (التركي بالجزائر إباف العيد التركي
لسانيا، انتزع الكالـ منيا ممخصا حكايتيا في ثالثة أسطر رغبة في تسريع الحكي 

                                                           
.279 الرواية ، ص ( 1(

  

.176 الرواية ، ص ( 2(  



       تقنيات بناء الزمن في الرواية                               الفصل الثانـــــــي     

 

102 
 

لموصوؿ إلى الحدث األبرز، وىو لقاءه بحبيبتو سمطانة بعد مدة طويمة مف البعد، وىو 
 . المقاء الذي احتضنتو إقامة السفير الدنماركي

         وقد أتاحت ىذه التقنية لمروائي تمخيص األحداث الثانوية واليامشية في عدة 
 . جمؿ، وطييا لمتركيز عمى األحداث الرئيسية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالحبكة الفنية

كما استثمر الروائي تقنية التمخيص في التحكـ في المدة الزمنية الطويمة التي جرت فييا 
األحداث والمقدر بقرابة الخمسة قروف عمى مستوى الخطاب، ما أتاح لو التحكـ في 

 .  المساحة النصية لمرواية 
 :Ellipse الحـــــــذف- 2

       يعد مصطمح الحذؼ مف المصطمحات المتداولة في الدراسات المغوية والبالغية 
وعمى وجو التحديد الدراسات النحوية، ويستخدـ غالبا لمداللة عمى إسقاط المتكمـ مكونا أو 

ويستعمؿ ذات المصطمح في الدراسات السردية لمداللة عمى ، أكثر مف مكونات الجممة
معنى مقارب، إذ يعتبر الحذؼ تقنية سردية زمنية تحقؽ نقمة زمنية عمى مستوى النص 

حيف يقـو الراوي بإسقاط فترات زمنية معينة مف زمف األحداث عمى مستوى النص 
ويقتطعيا منو دوف أف يكمؼ نفسو عناء ذكر ما تخمميا مف أحداث ووقائع، ىذا القفز 
الزمني يخمؼ ثغرات عمى مستوى الحكي، أما عمى مستوى األثر الزمني، فإف الحذؼ 

 .يدفع حركة السرد إلى سرعتيا القصوى
كسر التسمسؿ الزمني، كما أنو :        كما يحقؽ الحذؼ جممة مف الوظائؼ نذكر منيا

، ويجنب السرد تبديد طاقاتو (1)(( إمكانية استيعاب الزمف الحكائي ))يمنح الزمف السردي 
في سرد أحداث ثانوية وطارئة كاف سردىا سيشكؿ نشازا عمى النص، ويؤدي إلى تضخـ 
النص مساحة، ويشتت جيود القارئ ويدفع بالممؿ إلى نفسو، ما يخؿ بجمالية النص كما 

أف ما يفقده القص مساحة ))يسيـ الحذؼ في إقامة البعد الداللي لمنص الروائي؛ حيث 

                                                           
.223 في كتاب اإلمتاع والمؤانسة ، ص  البنية السردية: ميساء سميماف االبراىيـ  ( 1(  
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يعوضو كثافة ووقعا، فالتسريع يقرب المفاصؿ المشحونة ويكسبيا عمقا وكثافة تخييمية، 
 . (1)((وفوؽ أنو يوثؽ عرى التالحـ بينيا ويغمر األسموب انفعاال وقوة

     والحذؼ تقنية شائعة في السينما، إذ كثيرا ما يظير شريط عمى الشاشة ، يشير إلى 
            (...مرت ثالث سنوات، بعد سنوات)المدة المحذوفة مف الفيمـ، مف قبيؿ 

 أف تكوف ىناؾ أمارات دالة عمى الحذؼ كحذؼ، أو عمى األقؿ ))ويشترط في الحذؼ 
، ويرمز لو بالمعادلة (2)((قابال لالستنتاج مف النص، ويكوف وظيفيا بدرجة أعمى أو أقؿ 

  زق>زخ : الرياضية التالية 
        وقد حدد جيرار جينيت ثالث أشكاؿ و أنماط مف الحذؼ وىي الحذؼ الصريح 

(L’ellipse Explicite)،الحذؼ الضمني (Implicite  L’ellipse)   الحذؼ االفتراضي ، 
( Hypothèque  L’ellipse )(3)

. 

       فإذا كاف النوع األوؿ ال يطرح أي إشكاؿ لدى الباحث لكونو يتضمف إشارة إلى 
الزمف المسقط مف السرد، فإف النوعيف اآلخريف يستعصياف عمى الباحث، لكونيما يخمواف 
مف أي تحديد أو إشارة إلى المدة المحذوفة، وما عميو إال التعويؿ عمى فطنتو ونباىتو  

 .بتتبع سياؽ الحكي الستنتاج المدة المحذوفة مف الحكي
  :L’ellipse explicite الحــذف الصريــح 2-1

 لتحميؿ الحذوؼ مف وجية النظر الزمنية تقـو عمى معاينة ))       يقترح جينيت أرضية 
أو  (حذؼ محدد )زمف القصة المحذوؼ، ومعرفة ما إف كانت المدة المحذوفة مصرح بيا 

يصرح  (الحذؼ المحدد )فبالنسبة لمنوع األوؿ ، (4)((  (حذؼ غير محدد)غير مصرح بيا 

                                                           
.82 ص  مرجع سابؽ،ليات تشكيمو الفني،آتقنيات السرد و:  نفمة حسف أحمد العزي ( 1(  
ناجي مصطفى، منشورات الحوار :  التبئير ، ترإلىنظرية السرد مف وجية النظر  : وآخروف جيرار جينيت (2)

 .127، ص 1989، 1الدار البيضاء، ط- األكاديمي والجامعي
(3) 

 Voir : Gérard Genette : Figures III. Op. cit . P139 .140.                                                                     

           
(4)

  Ibid. p 139        .                                                                                                                                 
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مر أسبوع انقضت )الراوي بالمدة المحذوفة مف زمف القصة بشكؿ صريح ومدقؽ مف قبيؿ 
مف زمف األحداث  ، في حيف يسكت النص في النوع الثاني عف المدة المسقطة(...سنة

                                                                                (...مرت سنوات، وانقضت شيور)ويكتفي باإلشارة إلييا 
 وصمنا إلى ألميريا )): يمي مف مقاطع ومف الشواىد النصية عمى ىذا النوع مف الحذؼ  ما

بعد ليمة كاممة، كاف الميناء تحت سيطرة الجميورييف، ولـ نقترب مف سواحؿ مالقا 
)...())(1)

. 
 بعد سنة لـ تكف أبدا سيئة، أصبحت مالكا حقيقيا ليس فقط لمخربة  ولكف )): وقولو أيضا 

(2)((  )...(لألرض التي تمتد إلى أكثر مف فداف 
. 

        ففي المثاؿ األوؿ أسقط الراوي ليمة كاممة مف زمف األحداث لكونيا ال تتضمف 
أحداثا ميمة عدا كونيا زمنا لمرحمة، لذا ارتأى إسقاطيا مف زمف النص مف أجؿ المرور 

إلى الحدث األبرز وىو مشاركتو إلى جانب الجميورييف في الذود عف غرناطة في 
مواجية قوات الممؾ فرانكو، أما في المثاؿ الثاني أسقط الراوي في القصة الفرعية مدة 

زمنية تقدر بسنة كاممة وىي مدة إقامتو في الجزائر بعد نفيو مف األندلس لـ يجد فييا شيئا 
 :ورد في ىذيف الشاىديف  يستحؽ أف يروى، ومف أمثمتو أيضا ما

 أوت مف نفس 8 مف إسبانيا، لنصؿ إلى نابولي في 1571 يوليو 20 انطمقنا في ))
 .(3)((السنة

 تكسر كؿ شيء 1965 لـ تتحمؿ البالد حريتيا أكثر مف ثالث سنوات ، بالضبط في ))
 .(4) ((.وكأف عاصفة مرت عمى حيف غفمة ، أغمؽ البيت وشمعت أبوابو

                                                           
.322الرواية، ص  ( 1( 

 
.158الرواية ، ص (  2(  
.270 الرواية ، ص ( 3(  
.322الرواية ، ص (  4(
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      والمالحظ مف خالؿ المقطعيف السابقيف حضور الزمف التاريخي الذي يعيف الدارس 
ويسعفو عمى تقدير المدة الزمنية المحذوفة ، ففي المثاؿ األوؿ نستنتج أف ما بيف 

  أوت مف نفس السنة زمف محذوؼ يقدر بثمانػية 8 و 1571 يوليو 20التاريخيف 

، أسقطيا المتكمـ المتمثؿ في سيرفانتس لعدـ أىميتيا لكونيا مجرد ( يوما18)عشرة يوما 
زمف لمرحمة، وذلؾ لموصوؿ إلى الحدث األبرز الذي تالىا مباشرة وىو المعركة الحربية 
البحرية التي شارؾ فييا إلى جانب القوات اإلسبانية ضد العثمانييف والتي أفقدتو ساعده 

 ثالث سنوات أسقطيا 1965 و 1962األيمف، أما في المقطع الثاني، فما بيف عامي 
الراوي  لعدـ أىميتيا بالنسبة لسياؽ الحكي، واستعجؿ طييا لإلخبار عف الوضعية التي 

 . آؿ إلييا البيت األندلسي
     أما فيما يتعمؽ بالنوع الثاني غير المحدد فيو حاضر بقوة أيضا في الرواية ويمكف 

 بعد أياـ جاءت مجموعة تقوؿ  )):أف نعثر عميو في مناطؽ عدة مف النص، ومف أمثمتو
       . (1)((.)...(أنيا اشترت مفتاح البيت مف صاحبو المجاىد قدور جاب الخير

 .(2) ((. (...)بعد سنوات قيؿ أنو انتحر ))   :   وقولو أيضا 
 : وقوؿ الراوي مراد باسطا

 كؿ ىذه السنوات التي انسحبت برقية يعاودني وجو الذي لـ أره إال في الصوروذلؾ )) 
 أوت الذي سقط فيو قبؿ أف يرمى في الحفرة الجماعية  التي ضمت 18اليـو القائظ مف 

 .(3) ((صرخاتو ونداءات رفاقو، التي لـ يسمعيا أحد غيرنا 
     والمالحظ في المقاطع الثالث عدـ التصريح بالمدد المحذوفة واالكتفاء باإلشارة 
المفتوحة عمى التأويؿ، ففي المثاؿ األوؿ حذؼ الراوي زمنا مف األحداث يقدر بأياـ 

واستعجؿ اإلخبار عف انتقاؿ البيت إلى مالؾ جدد وىـ شركاء اشتروا مفتاح البيت إلقامة 

                                                           
.337 ، 336 الرواية ، ص ( 1(  
.408 الرواية ، ص ( 2(  
.344 الرواية ، ص ( 3( 
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، ليخبر عف 1965مميى ليمي فيو، أما في المثاؿ الثاني، يقتطع سنوات عدة تمت عاـ 
انتحار الشخص المتورط في اغتياؿ وزير الخارجية محمد خميستي، وفي المثاؿ الثالث 

 . يقتطع سنوات أخرى
 :implicite  L’ellipse الحــذف الضمـــني 2-2

نما يتعرؼ عمييا القارئ ))    والمحذوفات الضمنية   ال يعمف عنيا صراحة في النص، وا 
 .(1) ((اعتمادا عمى فجوة في التتابع الزمني، أو انقطاع في الصيرورة الزمنية

    فيذا النوع عمى خالؼ النوع السابؽ الذي يتضمف إشارة محددة أو غير محددة لممدة 
الزمنية المسكوت عنيا في النص مف زمنية القصة  فيو يخمو تماما مف أي تحديد زمني 
ويتطمب مف القارئ جيدا مضاعفا لتعيينو، وذلؾ باستحضار تتابع األحداث في القصة 

  السكوت ))وترتيبيا في النص الستخالص القفز الزمني وتعيينو، ومف مظاىره 
 عف فترة ما مف حياة شخصية ووضعيا في الظؿ ريثما يتـ تقديـ شخصية أو استعراض

(2) ((حدث طارئ 
. 

      واف كانت موقعة ىذا النوع مف الحذوؼ عسيرة، إال أننا سنحاوؿ تعييف مواقعيا في 
النص مسترشديف بتتبع خيط السرد لتحديد االنقطاعات الزمنية فيو مف خالؿ ىذه المقاطع 

 بعدىا رأيت ماسيكا  )...( كانت آخر صورة لماسيكا بنت السبنيولية وىي طفمة)): الواردة 
 .(3) ((.امرأة ناضجة مميئة بالحياة 

       وبيف زمف الطفولة وزمف الشباب ىناؾ زمف محذوؼ ومسقط مف حكاية الشخصية 
لـ يمؽ اىتماما مف الراوي، ىذا األخير ركز عمى مرحمتيف مف عمر الشخصية  (ماسيكا)

 ىي زمف الطفولة حيف التقاىا ألوؿ مرة، وزمف الشباب حيف اختػارت 

                                                           
   (1)  Gérard Genette : Figures III . Op. cit. P140                                                                           . 
         

.162بنية الشكؿ الروائي ، المرجع السابؽ، ص :  حسف بحراوي ( 2(  
.446 الرواية ، ص ( 3( 
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النضاؿ إلى جانبو مف أجؿ بقاء البيت األندلسي، والزمف المحذوؼ يقارب  العقديف مف 
الزمف  لـ يجد الراوي فيو ما يستدعي اإلخبار عنو، ومف نماذجو أيضا سكوت الراوي عف 

 . فترة زمنية ىي بيف اختفاء سارة وظيورىا مجددا وزواجيا مف حفيده سميـ 

 :Hypothèque  L’ellipse الحــذف االفتــراضي 2-3
وىذا النمط مف الحذؼ يمكف وضعو في نفس الخانة مع الحذؼ الضمني، إذ يشترؾ معو 

في التعقيد واالستعصاء عمى التحديد، نظرا لغياب قرائف زمنية يمكف االسترشاد بيا 
موقعتو، بؿ يستحيؿ )) الستنتاج مواقعو في النص، وقد أقر جيرار جينيت بصعوبة  

(1) ((.وضعو في أي موضع كاف
. 

       ومف طرؽ االىتداء إلى مواضعو في النص أو افتراض حدوثو، ىو تممس انقطاع 
السيرورة الزمنية، أو إسقاط الرواية ألحداث كاف مف المفترض أف تتناوليا، أو عف طريؽ 
تتبع البياضات التي تفصؿ بيف األجزاء والفصوؿ، بافتراض وجود قطع زمني بينيا والتأكد 

 وسـ ))مف صحة ىذا االفتراض عند تحميؿ النص، ولعؿ أىمية ىذه البياضات تكمف في 
(2) ((.النص بسمة االنفتاح عمى إمكانات في الفيـ مختمفة

. 

     ومف مظاىر ىذا النمط مف الحذؼ في النص ىي تمؾ االنتقاالت الزمنية بيف جزء 
ىماؿ أحداث  مف المفترض أف الرواية تشمميا، تتمثؿ أساسا في ما  وآخر وفصؿ وآخر، وا 

عرفو البيت األندلسي مف أحداث في فترات زمنية معينة نذكر منيا، وضعية البيت 
األندلسي إباف الثورة التحريرية وسنوات التسعينيات، إضافة إلى ىذا كمو نفترض وجود 

 ثمانية قروف ونيؼ، وكأف شيئا لـ يكف، كؿ شيء عاد )): حذؼ افتراضي في قوؿ الراوي 
 .(3) ((.)...(إلى طبيعتو األولى

                                                           
.119 صمرجع سابؽ،خطاب الحكاية ،:  جيرار جينيت ( 1(  
حمادي صمود ، كمية اآلداب والفنوف واإلنسانيات : مقاالت في تحميؿ الخطاب ، ت : مجموعة مف المؤلفيف  (2)

 .171، ص  2008،  (دط) تونس ، –بجامعة منوبة 
.20 الرواية ، ص ( 3(  
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إلى فترة الحكـ اإلسالمي في -  ولو بشكؿ تقريبي–    يتضمف ىذا المقطع تحديدا زمنيا 
بالد األندلس، والذي انيار في نياية المطاؼ وكأنو لـ يكف يوما، فمعاينة األحداث 

المسرودة والمعروضة يقودنا إلى االىتداء إلى أف السرد ال يتناوؿ إال فترة زمنية متأخرة 
مف ىذه الفترة الزمنية الشاسعة، أال وىي سقوط غرناطة صعودا إلى الزمف الحاضر، مما 

 .يعني بقاء الجزء األكبر مف ىذه المدة الزمنية خارج الرواية
     وما يمكف قولو عف توظيؼ الروائي لتقنية الحذؼ بأنواعو الثالثة ىو أنو أتاح لو 

تجاوز األحداث اليامشية لموصوؿ إلى الحوادث المركزية، كما أتاح لمروائي التخمص مف 
األزمنة غير الميمة، واستيعاب الزمف الحكائي الطويؿ والمقدر بقرابة الخمس قروف في 

 . زمف السرد
 :  أما فيما يخص التقنيات التي تعمؿ عمى تبطئة حركة السرد فتتمثؿ في تقنيتيف وىما

 Scèneالمشيد -

  Pauseالوقفة الوصفية -
 :Scèneالــمشهـد -3

     يعتبر المشيد  مف مظاىر تأثير المسرح عمى الرواية، ويستعمؿ ىذا المصطمح 
 .(1)((عمى الطريقة التي  يبني بمقتضاىا الخطاب تصوره لمقاـ تمفظو الشخصي ))لمداللة 

       ومصطمح المشيد مف المصطمحات القميمة التي حظيت بشبو اتفاؽ بيف النقاد 
 وفي ، ((Scèneالعرب الذيف ارتضوا مفردة المشيد كمقابؿ ترجمي لممصطمح الغربي 

المشيد تنتزع الشخصيات حقيا في التعبير عف مكنوناتيا وتوجياتيا الفكرية واإليديولوجية 
والتخاطب بكؿ الحرية مع بعضيا البعض دوف وساطة أو رقابة مف الراوي، الذي يتوارى 

 . مؤقتا ليفسح المجاؿ لمشخصيات  لتبرز ذاتيتيا وتفعؿ وجودىا

                                                           
 ،الجزائر- محمد يحياتف ، منشورات االختالؼ: المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ، تر:  دومينيؾ مانغالو (1)

 . 113ص ، 2008
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      وتؤدي المشاىد في الرواية وظائؼ تمثيمية ومسرحية، ويكوف المشيد عمى األرجح 
 (1)(( . حواريا لكونو أساسا محاكيا يحقؽ نوعا مف المعادلة بيف زمف السرد والمػدة الواقعية))

 زق=  زخ :ونمثؿ لممشيد بالمعادلة الرياضية التالية
      وقد أولى الروائي واسيني األعرج أىمية كبيرة لممشاىد، وىو ما يعكسو الحضور 
الالفت ليا في الرواية لدرجة أنيا تكاد تتقاسـ المساحة النصية مع السرد وتتوزع ىذه 
المشاىد الحوارية بيف الطوؿ والقصر؛ إذ نجدىا في مواضع تتسع ونجدىا في أخرى 
تنكمش، حسب ما يمميو المقاـ السردي والحاجة الفنية والجمالية، فأحيانا نجد الراوي 

يتوارى ويترؾ الحبؿ ممدودا لمشخصيات لتمارس فعؿ وجودىا في شقو التمفظي لتغطي 
صفحات عديدة مف متف الرواية، وفي أخرى يستعجؿ الراوي إنياء الحوار واإلمساؾ بدفة 

 . القوؿ مف جديد
      ولكوف الرواية تنبني عمى منطؽ الصراع بيف محوريف وبيف مشروعيف متناقضيف 
يديولوجيا، أحدىما محافظ يدافع عف بقاء البيت األندلسي، واآلخر حداثي مشوه   ثقافيا وا 
يسعى إلى تقويض بنياف البيت التراثي  مف أجؿ إقامة مشروعو التجاري الضخـ، فقد 

 : جاءت الحوارات حاممة ليذا الميسـ متمونة بو، كما تبرزه المقاطع المشيدية التالية
:                                                                           المقطع األول

 أريد أف أتحدث مع الصاحب الفعمي لمبيت ؟                                      – ))
.                                           أنا الصاحب الفعمي لمبيت . خادمكـ سيدي - 
أنت فرنسي؟                                                                           - 
ىذا بيت أجدادي قبؿ الفرنسييف وحتى األتراؾ بناه جدي                  . لست فرنسيا - 

لزوجتو اللة  سمطانة  بالثيوس                                   . الروخو. سيدي   أحمد  بف  خميؿ
شوؼ نحف ال نعرؼ بعضنا، اسمي قدور جاب الخير، ما نحبش المي يستغبيني اسأؿ - 

                                                           
.100 ص مرجع سابؽ، ،( المناىج والتقنيات المعاصرة إلى مدخؿ )الرواية :  برنار فاليت ( 1(  
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لكف ىذا ال يمنعني مف . السطايفية يحكوف لؾ عني، صحيح اني جبمي، ولست حضريا
.             القوؿ أف ىذا البيت كاف دارا لميوى في زمف االستعمار ، ولـ يكف سكنا

ال يا سيدي كاف بيتا لمموسيقى األندلسية                                                - 
كيؼ كيؼ ؟ أيف االختالؼ ، كاف يفترض أف يغمؽ بعد االستقالؿ ألنو مكاف  لمدعارة  - 
)...( )) (1)

. 

     جمع ىذا الحوار بيف مراد باسطا و احد المستوليف عمى البيت األندلسي، ويحتفظ 
ىذا المشيد بقرائنو الشكمية كاألقواس والمطة ، إضافة إلى عالمات االستفياـ، أما مػف      

ناحية المضموف فيبرز اختالؼ حاد في وجيات النظر لألشياء، نتيجة لمفجوة المعرفية 
بيف الشخصيتيف، فمراد باسطا انطالقا مف تنشئتو وتكوينو يؤمف بأصالة الفف ويدرؾ 

القيمة الثقافية لمبيت، وقدور جاب الخير صاحب التنشئة  الجبمية محدود الثقافة ونظرتو 
 لألمور ضيقة، لذا فيو يطمؽ األحكاـ دوف دراية باألمور، كما يظير 

 .ديكتاتورية فجة في الحوار 
 : المقطع الثاني

ال سنفقد - ))  القرار اتخذ وال يمكف تأخيره مرة أخرى ، المصمحة العامة تقتضي ذلؾ ، وا 
، ستسممؾ الدولة في )...(حتى المستثمر الذي ال ينتظر إال اإلشارة ليشرع في أعمالو 

القريب العاجؿ بيتا في مكاف يعجبؾ ، يميؽ بمقامؾ وسنؾ ، البالد ال ترمي بأبنائيا في 
أكثر - ىذا ليس مف شيـ الثورة التي ضحت بمميوف ونصؼ مميوف شييد   . الشوارع أبدا

مف مميوف ونصؼ يا صاحبي                                                         
؟ ؟ ؟    ؟ ؟ ؟                                                                    - 
مات : ثالثوف مميوف ميت ينتظر فقط ، أف يقيد في السجالت، ويوقع تحتو ... أكثر - 

(2) (()...(  . يـو ولد
. 

                                                           
.437 الرواية ، ص( 1(  
.437 الرواية ، ص ( 2(
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      يتجمى في ىذا المقطع الحواري الذي جمع بيف مراد باسطا وبعض ممثمي السمطات 
المحمية مف أجؿ اطالعو عمى قرار اإلدارة المتعمؽ بمستقبؿ البيت األندلسي  منطؽ 

الييمنة وتكريس األمر الواقع عمى الفرد المغموب عمى أمره، و اختفاء ىؤالء خمؼ فزاعة 
المصمحة العمومية ودماء الشيداء، لتمرير خططيـ وتكريس مصالحيـ الشخصية واحتؿ 

 .ىذا الحوار قرابة أربع صفحات مف النص
 : المقطع الثالث

ال فيي – ))  يا عزيزي مراد الدنيا ىكذا، عمى األفكار أف تتحوؿ إلى بارود أو حديد، وا 
 . مجرد فقاعات في اليواء  تعمو تعمو، ثـ تنفجر وحدىا

.                ال أدري ولكني أتصور أف لممفكر دوره في مجتمع ينتظر منو فكره أوال- 
كالـ الفكر ال يطعـ وال يمبس يا عزيزي ال                                            - 
.                     لكنو ينور الناس ويخرجيـ مف القبور والظممات . ال يطعـ نعـ - 
ويمكف أف يتحوؿ ىو أيضا إلى قبر يناـ فيو الناس باطمئناف ، الفكر عندما يطمئف - 

ال لف يؤثر في أي شي  .(1) ((ء .إلى ذاتو يموت ، يجب أف يتحوؿ إلى بارود، وا 
      جاء ىذا المشيد الحواري منسجما مع أفكار كؿ واحد مف المتحاوريف ، فكارلوس 
النارشيست يؤمف بأف األفكار ال قيمة ليا إف ىي لـ تجسد كأدوات بغض النظر عف 

وظيفتيا، في حيف يرفض باسطا ىذه الرؤية ويرى بديال ليا أف الفكر البد أف يحافظ عمى 
 .إنسانيتو ونقاوتو، وأف ال ينساؽ وراء نزوات األفراد 

:                                                                              المقطع الرابع
مف ويف الراسا  ديالؾ  دابا ؟                                                       - ))

مف  الجزائر                                                                        -  
مش اسباني ؟                                                                    -  

                                                           
.316الرواية، ص  ( 1(  
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.                                                          ال مف أرض اسميا الجزائر-  
أعرفيا جدي جاء مف بجاية إلى جباؿ الريؼ، واش جابؾ لبالد الناس؟              -  
وأنت واش جابؾ لبالد الناس؟                                                      - 
جابوني اسبنيوؿ  فرانكو وجماعتو، أنا مف الطابور المغربي مف جماعة الريكوالر أنا - 

. مف المفيؼ الوطني ثيرثيو  دي  بونديرا، شعارنا الدائـ فيفا المورتي، قاتؿ أو  مقتوؿ
)...()) (1)

. 

     جمع ىذا المقطع الحواري بيف باسطا ومواطف مغربي صادفو في إحدى المعارؾ 
ضد قوات فرانكو إباف الحرب األىمية االسبانية، تبرز فيو إحدى السمات المغوية التي 

تتميز بيا الحوارات الروائية وىي التعدد المغوي حيث تحضر العربية واالسبانية إضافة إلى 
 .الميجة المغربية والجزائرية، ومف سماتو أيضا المزج بيف الفصحى والعامية 

     وبفحص المشاىد الكثيرة التي تزخر بيا الرواية تقودنا إلى استنتاج وظائفيا في 
ظيار  النص، حيث أفردت الرواية مساحات واسعة إلبراز توجيات شخصياتيا المختمفة  وا 

تبايف وجيات نظرىا حوؿ الكثير مف القضايا، كما أغنت الرواية بأنساؽ لغوية عدة، 
 .وأتاحت نوعا مف المعادلة الزمنية بيف زمف األحداث وزمف السرد

 :Pauseالوقـــفـة -4
المجردة مف ) عرض وتقديـ لألشياء والكائنات والوقائع والحوادث ))  الوقفة الوصفية ىي 

، في وجودىا المكاني عوضا عف الزمني وأرضيتيا بدال وظيفتيا الرمزية، (الغاية والقصد
بحيث تتوقؼ األحداث في حركتيا إلى األماـ لتفسح ؛ (2)((راىنيتيا بدال مف تتابعيا 

 حالة سكوف  ))المجاؿ لموقفات الوصفية، التي  يقـو بيا الراوي  وترد ىذه الوقفات في

                                                           
.324 ،323 الرواية، ص ( 1( 

 

  58 ص ،2003، 1القاىرة، ط– عابد خزندار، المشروع القومي لمترجمة :المصطمح السردي ،تر:  جيرالد برنس(2)
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تيدؼ إلى إعطاء تقارير لغوية عف أشياء وأشخاص في وجودىا المحض خارج أي 
(1)((حدث، وخارج أي بعد زمني

. 

      وال ترد الوقفات الوصفية في جميع الحاالت  في حالة سكوف وتوقؼ زمني، بؿ 
نممس في بعضيا حركة زمنية ولو كانت بطيئة تأتي مصاحبة لتأمالت الراوي                         

ويمعب الوصؼ وظيفة ىامة عمى مستوى التمقي، بحيث يزود المتمقي بالمعرفة الالزمة 
التي تساعده عمى اكتشاؼ ىندسة األمكنة  وأبعادىا المادية، وعبرىا يكتشؼ مالمح 

الشخصيات، ما يعمؽ لديو اإليياـ بواقعية المحكي، كما يمثؿ لو استراحة وتوقؼ عف 
متابعة السرد وتعويضو بالوقفات الوصفية، كما تمعب وظائؼ أخرى في البناء الفني 

 :والجمالي لمنص الروائي، ويعبر عف الوقفات الوصفية بالمعادلة الرياضية التالية 
   زق>زخ :  ، إذف 0=زق  ، ن=  زخ

 بالكثير مف الوقفات الوصفية التي " البيت األندلسي "       يحفؿ النص الروائي 
يستعيف بيا الراوي لتصوير العالـ المحكي بشخصياتو وأمكنتو، ومف مظاىره في النص ما 

 :يتعمؽ بوصؼ الشخصيات وىو ما تبرزه المجتزئات النصية  اآلتية 
 كؿ شيء فييا لذيذا نظراتيا مالمحيا، وجييا، تفاصيؿ جسدىا، نيداىا السخياف ))

استقامة جسدىا، وامتالؤىا الجميؿ، أصابعيا الطويمة، عيناىا النيميتاف السودواف، شفتاىا 
(2)((  )...(الممتمئتاف بقوة 

. 

، وعبر لغة (سارة)     يسخر الراوي ريشتو لرسـ معالـ شخصية مساعدة مقربة منو وىي 
وصفية اعتنى بانتقاء مفرداتيا بدقة سمحت لو بتصوير الجانب المادي مف شخصية 

براز جماليا ومفاتنيا كامرأة تضج بالحياة، ولعبت ىذه الوقفة الوصفية دورىا في  سارة، وا 
تأىيؿ سارة لمعب دور اإلغراء واالستفادة مف جماليا وىو ما يذىب إليو الراوي في ىذا 

                                                           
.37السرد في مقامات اليمذاني ، ص :  أيمف بكر( 1(

  

.46 الرواية ، ص ( 2(  
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 تعرؼ كيؼ تجعؿ البغؿ القبرصي ينصاع ليا بقوة جبروت جسدىا ، تعرؼ )):المقطع 
(1) (( )...(وظيفتيا جيدا 

. 
      ورغـ ازدحاـ الرواية بحشد ىائؿ مف الشخصيات واختالؼ أنماطيا وتوجياتيا 

وأشكاؿ حضورىا في النص، إال أف عناية الراوي بوصؼ مالمحيا انحصر في شخصيات 
قميمة بعينيا دوف أف يمتد إلى غيرىا، ومف الذيف شمميـ الوصؼ والدا مراد باسطا؛ حيث 

 :ركز في تصويره ليما عمى العيوف قائال 
خوتي لونيما المياؿ نحو ))  أتأمؿ عينيو أتعمؽ ألوانيما، ألني أعرؼ ممف أخذنا أنا وا 

الزرقة، كمما شعت فييما الشمس بقوة أصبحتا بيف الخضرة، أالؼ التدرجات التي يصعب 
(2) ((عدىا ، عينا يما كانتا لوزيتيف وبنيتيف 

. 

الشخصية مف خالؿ ىذا المقطع إلى إبراز قانوف الوراثة  وتأثر / وييدؼ الراوي              
الفرع باألصؿ في المالمح، ويذىب إلى أنو وأشقاءه قد أخذوا لوف عيونيـ التي تميؿ نحو 
الزرقة مف أبييـ، وىذا تأكيدا عمى نقاوة أصميما الذي يعود إلى األندلس  وعمى أنيـ ما 

يزالوف يحافظوف عمى مالمحيـ األندلسية، وقد اقتصد الراوي في وصؼ بعض 
 امرأة )...( )): الشخصيات رغـ قربيا منو، عمى غرار ماسيكا التي اكتفى بالقوؿ عنيا

ناضجة مميئة بالحياة ، كػؿ شيء فييا يثير دىشة اليد الػتي صنعتيا ، والمحبة التي 
 .(3) ((وضعت في قمبيا كنقطة ضوء 

لـ يحتؼ الراوي كثيرا بإبراز مالمح ماسيكا، وترؾ ذلؾ لمقارئ بأف يتصور شكميا          
وىذا مرده ربما لكوف ماسيكا أكثر مف شخصية، ترتقي إلى مستوى الرمػز لتعبر عف جيؿ 

يبحث عف ىويتو، ويسعى إلى تتبع كؿ مف يعينو عمى معرفة ذاتو  وال يكتفي الراوي 
 : بوصؼ الشخصيات، بؿ نجد اىتمامو يمتد إلى األمكنة 

                                                           
.الصفحة نفسيا الرواية ، ( 1(  
.202 الرواية ، ص ( 2(  
.446 الرواية ، ص ( 3(  
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كاف قصر حسف فيزيانو جميال، يقع وسط غابة مف الصنوبر واألشجار، ذات النوار ))
(1)(( المموف البنفسجي والبرتقالي والوردي واألصفر، تغطي األسقؼ واألسطح العالية 

. 

     يستعيف الراوي في ىذا المقطع باأللواف إلبراز مرئياتو بشكؿ أوضح وأجمؿ وتعبر 
ىذه األلواف عما تتميز بو الذائقة التركية مف سمو في بناء القصور واالعتناء باختيار 

 . األلواف العذبة 
     وال يكتفي الراوي بالمرئيات، بؿ يعمؿ عمى تفعيؿ دور الحواس األخرى كالشـ مف 
خالؿ وصؼ العطور األندلسية األصيمة وروائحيا الزكية، و السمع عف طريؽ وصؼ 

 .مجالس الموسيقى والمعزوفات التي تعزؼ 
      ومف كؿ ما تقدـ يمكف القوؿ باف الوقفات الوصفية في الرواية متنوعة تنوع العالـ 
الروائي عمؿ مف خالليا الرواة المتعاقبوف عمى إبراز مكونات عالميـ الروائي وتزويد 
القارئ بالمعطيات المادية واألوصاؼ لتقريب الصورة منو، وبث الحياة في موصوفاتيـ 

المتنوعة، واستطاع الروائي أف يخرج بيذه التقنية مف حدود االستعماؿ التقميدي والوظيفة 
قامة بعده الداللي،  التزينية إلى حدود أوسع؛ حيث تسيـ في بناء العمؿ الفني وجماليتو، وا 
وذلؾ بأف يجعؿ مف األشياء الموصوفة ذات داللة رمزية يسيـ الوصؼ في تجسيدىا، ما 
ينـ عف توظيؼ عقالني ومدروس ليذه اآللية، كما نجد أف الوقفات الوصفية في الرواية 

 .تنكمش حيف يكوف الموصوؼ شخصية، وتتسع وتطوؿ في وصؼ األشياء واألمكنة
أما عمى مستوى األثر الزمني، ونسؽ السرد فتراوحت الوقفات الوصفية في الرواية بيف 

 تعطيؿ السرد كمية ليصبح زمنا ميتا، وأحيانا أخرى يمحظ القارئ نوعا مف الحركة
 .البطيئة المرافقة لتأمالت الراوي

 

                                                           
.435 الرواية ، ص ( 1(  
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 :الـتشكيل الـمكاني فـي الـرواية

(*)      يطرح البحث في مفيـو الفضاء الروائي
.(Espace romanesque ) إشكالية منيجية

ومعرفية معقدة  تقؼ حجر عثرة أماـ الباحث لبموغ الغاية المنشودة، وىي الوصوؿ إلى 
مقاربة سميمة وشاممة ليذه المقولة، واإلمساؾ بمنيج قار وواضح المسالؾ في تحميؿ البنية 

الفضائية لمنص السردي  نظرا لغياب نظرية معرفية موحدة في ىذا الجانب وما ىو 
موجود ال يعدو أف يكوف إال اجتيادات متفرقة، وقد اتسمت معالجة مصطمح الفضاء في 
النقد الغربي بتنوع الرؤى وتعدد التصنيفات، حيث ورغـ األىمية المعرفية والمنيجية التي 

تتميز بيا ىذه المقاربات، إال أنيا عجزت عف تقديـ أرضية مشتركة لدراسة الفضاء 
 .الروائي 

 الفضاء الروائي مف  G. Genette       و قد اعتبر الناقد  الفرنسي جيرار جينيت 
 القضايا النقدية المعقدة في الماضي والحاضر، وأشار جينيت إلى أىمية الجانب الشعري

L’état  poétique))   يتخذ صورا متعددة ))في مقاربة الفضاء الروائي، والفضاء عنده 
 المتكمـ في النص، واعتبر حضوره   كما اعتبره ،(1) ((تسيـ في تجسيد الفكرة في النص 

(2)((ضمني متواجد في قاعدة كؿ رسالة أكثر مما ىو موجود في مضمونيا)) 
. 

إلى التركيز عمى الفضاء المكاني  Youri Lotmanوانصرفت جيود يوري لوتماف       
 دوائر متراكزة تتسع مف حيز يمارس فيو ))وعالقتو بالفرد والجماعة  مشيرا إلى وجود 

الفرد حياتو اليومية، إلى حيز جماعي تنظمو الجماعة لتحافظ عمى تماسكيا 

                                                           
 كاف مصطمح الفضاء في بداية ظيوره مصطمحا أدبيا غامضا ، يفتقر إلى معرفة نظرية عميقة، إال أف كتابات (*) 

النقاد األلماف مف أمثاؿ ىنري ميتراف أسيمت إلى حد ما في تقريب األسس الجمالية لمصطمح الفضاء ، باعتباره 
 :مصطمحا نقديا قد يغني النقد خصوصا منو الذي يعالج األعماؿ السردية ، ينظر

 .123 ، ص2010 ، 1 الجزائر، ط–معجـ السيميائيات ، منشورات االختالؼ :  فيصؿ األحمر 
Gérard Genette  : Figure II. Edition Seuil. Paris .1969 .p 43.    

(1)
 

Gérard Genette:  Figures I. Edition seuil . paris.1966 . p 102.                                                           
 (2)
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، كما وظؼ لوتماف ما أسماه بالثنائيات الضدية أو التقاطبات، واختبر (1)((وتناغميا
/ الداخؿ)نجاعتيا في الكشؼ عف الداللة انطالقا مف المقابمة بيف الثنائيات المتضادة 

 .(.....يسار/ الخارج  يميف

، وطوره ) (Espaceمصطمح)  (Phonomenological       واحتضف النقد الظاىراتي 
 (2)((ظواىر  تحميؿ الوعي وقد استبطف األشياء فتحولت إلى))انطالقا مف مبدأه القائـ عمى

جيده عمى فضاء الحمـ الفردي والتخييؿ    Gaston bachlardفركز غاستوف باشالر 
، وعمؿ عمى إبراز العالقات السيكولوجية بيف اإلنساف والمكاف مبرزا أف (3).الشعري

انجذاب ىذا األخير إلى األمكنة التي توفر لو الحماية و تتعيده باألمف وبالتالي فاف 
في حدود تتسـ  يكثؼ الوجود  ))انجذاب اإلنساف إلى  مكاف ما يكوف بالنظر إلى كونو 

 )4((( .بالحماية

 إلى عدـ االكتفاء بالتمظيرات السطحية في Henry Mitterand "ىنري ميتراف"      ودعا 
تحميؿ المادة المكانية لمسرد عبر الوصؼ الطوبوغرافي أو حركة الشخصيات، وضرورة 

 (5 )تجاوز ذلؾ إلى الكشؼ عف العالقات البنيوية العميقة التي توجو النص وترسـ مساره
.                                                                        
     وانصرفت جيود بعض النػقاد إلى التعاطي مع مصطمح الفضاء كمعادؿ لمفضاء 

النصي، وتعامموا عمى ىذا األساس مع التمظيرات الكتابية عمى صفحات العمؿ األدبي 
وغير ذلؾ مما يعاينو البصر، رغـ إقرار الكثير منيـ باتساع مصطمح ... ومساحة البياض

 .الفضاء 

                                                           
 2الدار البيضاء ط– عيوف المقاالت ، سيزا قاسـ : ، ، تر ( جماليات المكاف )مشكمة المكاف الفني ،:  يوري لوتماف (1)

 .60ص  1988
 سمسمة ،جماليات المكاف في النقد العربي المعاصر ، مجمة تشريف لمدراسات والبحوث العممية:  عبد اهلل أبو ىيؼ (2)

 .124 ، ص 2005 ، 1 ،ع27سوريا ، مج- اآلداب والعمـو اإلنسانية 
 Voir . Gérard Genette . Figures I. Op. cit. P 104 .                                                                

(3)                   
 2 بيروت  ط–غالب ىمسا، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر والتوزيع : جماليات المكاف ، تر:  غاستوف باشالر (4)

 .31، ص  1984
.38 ، ص ، مرجع سابؽبنية الشكؿ الروائي : حسف بحراوي :  ينظر ( 5(  
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       ورغـ كثرة الدراسات النقدية المقاربة لمفضاء الروائي، إال أنيا لـ تتوصؿ بعد إلى 
 خصوصا العربية منيا لـ –إنتاج منيج قار لمتحميؿ، بؿ إف كثيرا مف ىذه الدراسات 

تكتؼ بإعالف عجزىا عف مقاربة حقيقية لمفيـو الفضاء الروائي وأنواعو، بؿ راكمت لو 
مشاكؿ أخرى زادتو غموضا والتباسا، لعؿ أبرزىا تمؾ المتعمقة بالخمط المالحظ عند كثير 

، ومثؿ ىذه الزالت كثيرة في نقدنا (Lieu)، والمكاف (Espace)منيـ بيف مصطمحي الفضاء 
العربي، ويمكف الوقوؼ عمييا في كثير  مف الدراسات  أبرزىا عمى اإلطالؽ ما وقع فيو 

  G. Bachelard "غاستوف باشالر"الناقد والروائي العربي غالب ىمسا عند ترجمتو لكتاب 
 «   La Poétique de  l’espace »  (1). والتي كانت بمثابة الزلزاؿ (( جماليات المكاف ))بػ ،

الذي مازالت ىزاتو االرتدادية تحدث بيف الفينة واألخرى في الساحة النقدية العربية وأسس 
ىذا األخير لبداية تيياف نقدي حقيقي ما يزاؿ مستمرا إلى اليـو في الساحة النقدية العربية 

وما يوحي بو مف معاني  تصب معظميا .(*)، وىذا نتيجة لعدـ استيعاب مفيـو الفضاء 
الخ، عمى عكس المكاف .... في  الداللة عمى االنفتاح والشساعة  و الالمحدودية والتنوع 
 . الخ....الذي تنضوي تحتو معاني المحدودية والضيؽ واالنحصار

ولوضع حد لالرتباؾ الحاصؿ الذي تشيده الساحة النقدية العربية  نتيجة لمفيـ           
األعرج لمكثير مف المصطمحات النقدية الغربية المنشأ عمى غرار مصطمح الفضاء      

(espace) كاف مف الضروري أف يتدخؿ بعض النقاد العرب ممف استوعبوا جيدا انفتاح ،
المصطمح  واتساعو، ومف بيف ىؤالء الناقد المغربي حسف نجمي الذي يقر بوجود حدود 
قائمة بيف كؿ مف الفضاء والمكاف، ويرى أف الضرورة المنيجية تمح عمى ضرورة الفصؿ 
بينيما وىو ما يتوجب عمى كؿ قراءة نقدية جدية، فاألمكنة في نظره تتمظير كمساحات 

                                                           
)1 

 
(
Gaston Bachelard : La poétique De l’espace. Edition  Puf . Paris. 1957  .                             

 في دراستو لمشعر الشفاىي ميز  بوؿ زومتور بيف الفضاء والمكاف، ورأى بأف  المكاف ىو األعـ و األشمؿ مف (*)
الفضاء، فالمكاف بمثابة قواعد المغة وىي القاسـ المشترؾ بيف جماعة لغوية، بينما الفضاء بمثابة الكالـ أو الكفاءة 

دراسة في السيرة )آليات السرد بيف الشفاىية والكتابة : سيد إسماعيؿ ضيؼ اهلل: الفردية في استخداـ قواعد المغة ، ينظر
 .247، 246ص . 2008، (دط ) القاىرة، –، الييئة العامة لقصور الثقافة (الياللية ومراعي القتؿ
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ومسافات تبوبيا األحداث واألفعاؿ الروائية، في حيف يتجمى الفضاء مف حيث عالقتو 
(1 )بباقي المكونات البنيوية  لمنص

. 

      و يعترؼ ناقد مغربي آخر ىو حميد لحميداني بعجز الدراسات النقدية المتتالية عمى 
استيعاب مفيـو الفضاء كمكوف مف مكونات الخطاب الروائي، ما نتج عنو تعدد المفاىيـ 

 (2): لممصطمح الواحد، وحصر حميد لحميداني الفضاء الروائي في أربع مجاالت ىي 
  Espace Géographique   الفضاء كمعادؿ لممكاف-
  Espace Textuel الفضاء النصي-
  Espace Sémantique الفضاء الداللي-
   Espace Comme vision الفضاء كمنظور أو رؤية -

 مجموعة مف العالقات ))       في حيف يعتبر الناقد حسف بحراوي الفضاء الروائي 
الموجودة بيف األماكف والوسط والديكور الذي تجري فيو األحداث والشخصيات التي 

وقد استعمؿ حسف بحراوي المصطمحيف معا دوف أف يميز أحدىما ، (3)((.يستمزميا الحدث
   . عف اآلخر

        واقترح الناقد الجزائري عبد الممؾ مرتاض مصطمحا انفرد بو، وىو مصطمح 
 قاصر بالقياس إلى )...( أف مصطمح الفضاء ))، وقد برر مرتاض اختياره ىذا بػ (الحيز)

الحيز، ألف الفضاء مف الضرورة أف يكوف معناه جاريا في الخواء والفراغ، بينما الحيز 
، عمى حيف أف المكاف ...لدينا ينصرؼ استعمالو إلى النتوء والوزف والثقؿ والحجـ والشكؿ

(4) ((.نريد أف نقفو عمى الحيز الجغرافي وحده
. 

       وانطالقا مما سبؽ  تتجمى أىمية الفضاء في عالقتو بباقي العناصر المكونة لمبنية 
ىنا فاف   السردية، والكشؼ عف دالالتو ال يتـ إال في ضوءىا وليس بمعزؿ عنيا، ومف

                                                           
.42 ، ص 2000 ، 1الدار البيضاء ، ط– شعرية الفضاء ، المركز الثقافي العربي : حسف نجمي  : ينظر( 1( 
.61 – 53، ص  (مرجع سابؽ )بنية النص السردي  مف منظور النقدي : حميد لحميداني :  ينظر ( 2(  
.31بنية الشكؿ الروائي، المرجع السابؽ ،  ص : حسف بحراوي (  3(  
.121، ص  مرجع سابؽفي نظرية الرواية :  عبد الممؾ مرتاض ( 4( 
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مآؿ كؿ دراسة تنظر إلى الفضاء باعتباره وحدة مستقمة عف باقي عناصر المنظومة 
 .السردية  الفشؿ الذريع

    أما عمى مستوى الممارسة الروائية  فقد حظي المكاف الروائي باىتماـ الرواية الواقعية 
مف خالؿ سعييا إلى محاكاة األمكنة الواقعية عبراالستعانة بالوصؼ التفصيمي الذي 

 ديكور يقـو ))يسبؽ اختراؽ الشخصيات ليا،وبالتالي فاف النظر إلى المكاف لـ يتعد كونو
ال قيمة لو  فيو مقحـ، وال يمثؿ إال اإلطار الخارجي الذي تجري  بوظيفة تزيينية وبالتالي

، ومف ىنا كاف تعامؿ الكتاب الواقعييف مع المكاف الروائي لـ يخرج عف (1)((فيو األحداث 
رؤيتيـ لو عمى أنو مجرد خمفية جامدة تحتضف الحوادث وحركة الشخصيات الروائية 
وبالتالي فاف توظيفيـ لو ال يكتسي أية أىمية فنية أو جمالية وتـ إفراغو مف وظيفتو 

 . الفنية
      ومع الرواية الجديدة تغير تعامؿ الروائييف مع الفضاء الروائي، وصار يجسد عندىـ 

 مجموع األمكنة التي تقـو عمييا الحركة الروائية والمندمج بالشخصيات باندماجو ))
 وبالتالي اكتسب عندىـ طابعا حركيا دينامكيا ،(2) ((وارتباطو بالحدث وبجرياف الزمف 

تجسده الحركة الحثيثة لمشخصيات واألحداث عمى محوره، والتركيز منصبا عمى إبراز 
تفاعؿ الشخصيات معو وآثر الزماف فيو، عمى عكس تعامؿ الواقعييف معو والذيف يعمدوف 

إلى إيقاؼ الصيرورة الزمنية إلفساح المجاؿ لموصؼ، كما توجو االىتماـ في الرواية 
الجديدة عمى  شيئية اإلنساف، وعمى واقع األشياء بدؿ الواقع اإلنساني، وكاف روائي ىذه 
المرحمة آالف روب غرييو خير مثاؿ عمى مثؿ ىذا التوجو حيث ال نعثر في رواياتو إال 

(3 )عمى األشياء، ولو أنو يمنحيا روحا إنسانية
. 

                                                           
 456 دمشؽ ، ع –سيميائية الفضاء الروائي ، مجمة الموقؼ األدبي ، اتحاد الكتاب العرب :  صالح ولعة (1)

   . 71 ، ص 2009نيساف ، /   أفريؿ
.72سيميائية الفضاء الروائي  ، ص :   صالح ولعة ( 2(  
، مجمة الموقؼ األدبي، اتحاد الكتاب " قدر الغرؼ المقبضة أنموذجا " المكاف في الرواية : محمد سميماف :  ينظر (3)

  .40 ، ص 2012تموز /  ، جويمية 490 دمشؽ ، ع–العرب 
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والمكاف في الرواية يختمؼ عف المكاف الواقعي، فيذا األخير يمكف معاينة وجوده          
 ىو مكاف لو وجود حقيقي في جغرافية ))المادي المحسوس في الحياة الواقعية، وبالتالي 

، في حيف عمى (1)(( اإلنساف الطبيعية المعروفة والمتداولة التي ال خالؼ عمى تحديدىا 
النقيض منو يقع المكاف الروائي المتخيؿ، لكونو ال يستند إلى آية خمفية  واقعية أو 

ىو المكاف )) مرجعية عدا المرجعية الفنية و التخييمية التي أنتجتو، فالمكاف الروائي 
(2) ((المفظي الذي صنعتو المغة انصياعا ألغراض التخييؿ الروائي وحاجاتو

،
فيو مكاف ال  

نما ىو مكاف فني، وىذا ال يقودنا إلى نفي كمي لوجود الصمة  يتوفر عمى وجود عيني وا 
(3)(( طالما بقيت الرواية موجودة إذ تظؿ عالقة اإلحالة قائمة بيف المكانيف))بيف المكانيف 

. 

    وقد يتحوؿ المكاف الواقعي إلى مادة طيعة في يد الروائي  يتزود منيا ويطمؽ العناف 
لمخيمتو إلعادة تشكيؿ واقعو ورسـ مساراتو، والتعبير عف تناقضاتو وىكذا تتحوؿ 

إلى أفكار عمى شكؿ أنساؽ، وىذه األنساؽ نتاج ثقافي في المقاـ   المحسوسات))
(4) ((األوؿ،ولكنيا تدخؿ في تشكيؿ النصوص الفنية

. 

      ولوجية نظر الراوي دور كبير في رسـ األبعاد الطبوغرافية واليندسية لؤلمكنة  
ستقودنا نحو معرفة المكاف، وتممكو مف حيث ىو صورة تنعكس في )) ورؤيتو ىي التي 

، وبالتالي فالراوي ىو المستقبؿ األوؿ لممعطيات المكانية (5)((ذىف الراوي ويدركيا وعيو
 .وىو الذي يقـو بنقميا لمقارئ عف طريؽ السرد أو الوصؼ

                                                           
.204جماليات التشكيؿ الروائي ، مرجع سابؽ، ص :  محمد صابر عبيد وسوسف البياتي ( 1(  
 دمشؽ –، منشورات اتحاد الكتاب العرب  (مقاربة نقدية )الرواية العربية البناء والرؤيا  :  سمر روحي الفيصؿ (2)
 . 71 ،  ص 2008، (دط)
   2005 1األردف، ط- البنية والداللة في روايات إبراىيـ نصر اهلل ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر:  أحمد مرشد (3)

 . 132ص 
، مجمة نزوى، مؤسسة عماف  (مف المطابقة إلى المغايرة  )سيميائية الفضاء الجزائري :  سيدي محمد بف مالؾ(4)

  .53 ص  ،2013 ، أكتوبر 76مسقط ، ع- لمصحافة والنشر والطباعة 
 1 دمشؽ ط–جماليات المكاف في قصص سعيد حورانية ، الييئة السورية العامة لمكتاب :  محبوبة محمدي أبادي(5)

 .16ص   ،2011
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 تكويف إطار لمحدث  ))       ينيض المكاف في الرواية بجممة مف الوظائؼ أبرزىا 
مؤشرا  وتحريؾ خياؿ القارئ لتصور األمكنة، واستخداـ المكاف مع دالالتو الرمزية ليكوف

، ناىيؾ عف كونو فضاءا تنتظـ فيو العالقات بيف الشخصيات الروائية (1)((لؤلحداث
 ال يحتاج فقط إلى مساحة فيزيقية جغرافية يعيش فييا ))ومجاال لتفاعالتيا، فاإلنساف 

(2)((ولكنو يصبو إلى رقعة يضرب فييا بجذوره وتتأصؿ فييا ىويتو
.
     

   وانطالقا مف ىذا الباب يمكف القػوؿ أف األمكنة ال تتحقػؽ فقػط كأحيػاز لحركػة      

طار يحتضف أفعاليا، بؿ كثيرا ما نجدىا تكشؼ لنا عادات ساكنييا  الشخصيات وا 
وأذواقيـ وأنماط عيشيـ وتوجياتيـ الثقافية والفكرية، ما يساعد عمى فيـ الشخصيات 

عف الحاالت الشعورية والالشعورية )) وتفسير سموكاتيا، فيتحوؿ المكاف إلى كاشؼ 
 العاكػس تطرأ عمييا، وكأنو يقـو بدور  لمشخصيات، ومساىما في التحوالت التي

Réflecteur)) ( 3) ((لمشاعر الشخصيات وأحاسيسيا
. 

      وتنشأ بيف المكاف والشخصية التي تحيا فيو عالقة تفاعؿ وتأثير متبادؿ يسيـ في 
 فالذات البشرية ال تكتمؿ داخؿ حدود ))بناء الشخصية الروائية، ويمنحيا ىويتيا الخاصة 

ذاتيا ولكنيا تنبسط خارج ىذه الحدود لتصبغ كؿ ما حوليا بصبغتيا، وتسقط عمى المكاف 
(4) (( قيمتيا الحضارية

. 

     كما يمعب المكاف دورا حاسما في تحديد طبيعة حركة الشخصيات في مجالو  وذلؾ 
تبعا لممساحة التي يتيحيا  لمشخصية التي تتحرؾ فيو، ومدى انغالقو أو انفتاحو ضيقو أو 

اتساعو، فنجد ىذه الحركة تكتسب حريتيا في األمكنة المفتوحة، وتنحصر وتنكمش في 

                                                           
مؤسسة عماف  ، مجمة نزوى، (ة نموذجا أرواية المر )دالالت المكاف في ثالث روايات معاصرة :  لنا عبد الرحمف(1)

 .77ص  ، 2012جويمية، / ، يوليو 71مسقط ، ع- لمصحافة والنشر والطباعة 
.63مشكمة المكاف الفني ، المرجع السابؽ،  ص :   يوري لوتماف ( 2(  
 (أبحاث قي المغة واألدب الجزائري )تممسات نظرية في المكاف وأىميتو في العمؿ الروائي،مجمة المخبر  : سميـ بتقة (3)

 . 28 ، ص 2010 ، 6 بسكرة ، ع–جامعة محمد خيضر 
  1 دمشؽ، ط–جماليات المكاف في قصص سعيد حورانية ، الييئة السورية العامة لمكتاب :  محبوبة محمدي أبادي (4)

 .89،90 ،  ص2011
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األمكنة المغمقة، وىو ما يمنح لؤلمكنة سمطة عمى الشخصية الروائية، كما تشعر 
الشخصية بقوة انتماءىا إلى أمكنة بعينيا، وقوة اتصاليا الوجداني بيا، والتي تصؿ إلى 

  أف التمايز والفواصؿ والحدود بيػف النفس والموجود الخارجي قد ))درجة إحساسيا بػ
 انعدمت ، فكؼ وعي الذات لكيانيا مف حيث ىو وجود مستقؿ يؤثر في ما 

، فتتداخؿ الجغرافيا مع الجسد وتنمحي الحدود ،وتحتاج الشخصية (1) ((.حولو ويتأثر بو
في الكثير مف األحياف إلى التسمح بالقوة لحيازة األمكنة وبسط سمطتيا عمييا  وال تقتصر 

نما  يمتد وظيفة الشخصية عمى امتالؾ األمكنة وحيازتيا،  إلى إنتاج ذاكرة ثقافية ))وا 
حوليا تخمد حضور اإلنساف و أفعالو وممارساتو، بمعنى أف اإلنساف يصنع لؤلمكنة 

 دورا ميما في )) يمعب المكاف كما، (2)(( .تاريخا سرديا حتى يؤكد حضوره حقيقة ورمزا
تحديد طبيعة الصراع بيف الذات والزمف، إذ قد تتوافؽ الذات مع المكاف فتتصالح مع 

 (3)(( زمنيا، أما إذا أحست الذات بسخط عمى المكاف فتزداد حدة الصراع
. 

وبناء عمى ىذه المعطيات يفترض بكؿ دراسة نقدية معالجة لمفضاء الروائي عدـ          
  فأي فصؿ بيف الساكف والمسكف ىو))الفصؿ بيف الشخصيات والمكاف الذي تنتمي إليو 

(4) ((مف قبيؿ االفتراض التعسفي
. 

        وليست العالقة بيف الشخصية الروائية مع جميع األمكنة بنفس القدر مف     
التفاعؿ االيجابي واالرتباط الوجداني، بؿ تتفاوت ىذه العالقة وتتبايف مف مكاف إلى آخر 

 .تبعا لمحاالت الشعورية واالنطباعات الذاتية لمشخصية عمى المكاف

                                                           
 1تونس ط- ، دار محمد عمى لمنشر(الصورة والداللة )المكاف في الرواية العربية المعاصرة :  عبد الصمد زايد (1)

 .353 ، ص2003
  2008  1 بيروت ، ط–، دار الكتاب الجديد (دراسة في السرد العربي القديـ  )األنظمة السيميائية : ىيثـ سرحاف ( 2)

 .71ص 
بناء الزمف الروائي وداللتو في روايات عبد الرحمف منيؼ ، مجمة الموقؼ األدبي، اتحاد الكتاب :  صالح ولعة (3)

 .62 ، ص 2012أكتوبر، /  ، تشريف األوؿ 498 دمشؽ ، ع –العرب 
 .175،ص1997، 1 الدار البيضاء، ط–الخطاب الروائي عند إميؿ حبيبي، مطبعة النجاح الجديدة:  محمد العافية(4)
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       كما يرتبط المكاف الروائي ارتباط وثيقا مع األحداث الروائية التي تجري في رقعتو 
فيو إضافة إلى كونو اإلطار العاـ الذي يحتضف الحادثة الروائية ويطوقيا  ويحدد 

انتشارىا، وال يمكف دراسة الحوادث الروائية إال في ضوء معطياتيا المكانية الحاضنة ليا 
إذ ال وجود لممكاف إال باحتضانو ليا، وىو ما تعكسو داللة المكاف في المساف العربي 

 وحاضنتو، فال حدوث بال مكاف وال مكاف ذا وظيفة (الحدوث )  مرتكز ))والذي يمثؿ فيو 
إف المكاف في الثقافة العربية، ذو بعد وجودي : بال حدوث، ويؤدي ىذا التالـز إلى القوؿ

 .(1) ((، فالمكاف رحـ الوجود وغيابو الخواء والعدـ (العدـ)يقؼ في الموقع الضدي مف 
        ويمعب الوصؼ دورا بارزا في تصوير األمكنة وتقديـ أبعادىا وخواصيا اليندسية 

، بيدؼ (2) (( تجزئة وفرز العالـ إلى وحدات))انطالقا مف إستراتيجيتو القائمة عمى  لمقارئ،
التفسير واإليضاح،  فنجد أف الراوي يعمد إلى تحديد المكاف ومنحو اسما خاصا بو، كما 
يستعيف بالمفردات ذات الطاقة التصويرية التي توفرىا المغة لتقديـ صور شبيية بالصور 
الفوتوغرافية عف موقعو عمى الخريطة ورسـ مالمحو، ما يكسب الحكاية شيئا مف الواقعية 

 .لدى المتمقي 
عند ما أسماه بكفاءة المغة في تجسيد الفضاءات، فيي " جيرار جينيت"       ويتوقؼ 

تتميز  بامتالكيا كفاءة أكبر في إبراز العالقات الفضائية أكثر مف أي نوع أخر مف 
العالقات، فتتبع األوصاؼ المغوية يقودنا إلى التعرؼ عمى الفضاء في الرواية حسب 

جيرار جينيت، والتجوؿ فيو كما يقترح  بروست عمى قراءه، حيف يأخذىـ في رحمة خيالية 
، فانطالقا مف كوف الراوي ىو أداة  (3)إلى عوالـ يجيمونيا ، ويتجوؿ بيـ في ربوعيا 

اإلدراؾ وصاحب المعرفة األولى  باألمكنة، يقـو بنقؿ المعطيات المكانية بإحداثياتيا إلى 

                                                           
  52، ص 2011، 1بيروت، ط- ، دار الفارابي( القص– المكاف–الثقافة)في مدار النقد األدبي:  عمي ميدي زيتوف(1)

Emmanuel Tibloux  : Les enjeux littéraires de la description de l'espace. In: Espaces   (2) 

Temps. N62-63,. C.N.L.France.  1996. p118. 

(3)                      : Figure II .Op. cit. p43.                             Voir:  Gérard Genette
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المتمقي، مستعينا بما يوفره معجـ المغة مف مفردات ذات الطابع التصويري ، ويجعمو يبني 
 .معرفتو استنادا إلى ما يقدمو لو مف حقائؽ مكانية 

    فتواتر ىذه الصيغ الوصفية، وبروزىا في مناطؽ متفرقة مف النص الروائي واجتماعيا 
في ذىف المتمقي مف شأنو أف يسمح لو بتخيؿ ىذه األمكنة، ورسـ صور ذىنية ليا في 

مخيمتو، وينسى في لحظة مف لحظات القراءة  أنيا أمكنة متخيمة، وأف ال وجود ليا خارج 
النص، وأنيا صنيعة الفف الروائي تشتغؿ في حدود ما تسمح بو المغة و التخييؿ، ما 

عميو   يوفر نوعا مف الضغط األسموبي ))يكسب الحكاية نوعا مف المصداقية لديو، و
(1) ((بحيث يتجو في قراءتو نحو مراد الروائي

. 

      ويسيـ الوصؼ في رصد آثر الزماف عمى األمكنة، والتحوالت التي تمحؽ بيا إال 
أنو ميما حاوؿ الوصؼ أف يوىـ القارئ بواقعية المكاف الموصوؼ، ال يمغي بالمرة حقيقتو 

  بنية  ذىنية  في وعي المتمقي ال تتأثر وال ))المتخيمة، وأنو ال يعدو أف يكوف مجرد 
 . (2)((ترتبط كثيرا بمصداقية محاكاتو ألية مرجعية خارجية لو

 فإذا كاف السرد يطمؽ ))      كما يترؾ الوصؼ أثره جميا عمى اإليقاع الزمني لمنص 
القصة في الزماف، فإف الوصؼ يوقفيا في المكاف يجعميا مجموعة مف المشاىد، في 

السرد تكثر األفعاؿ التي تدؿ عمى الحركة، أما في الوصؼ فتكثر األفعاؿ التي تػدلعمى 
(  3) (( الحالة  مكونة  حقال دالليا

.                                                                 
      ويبقى أف نشير إلى أف اىتماـ الروائي بوصؼ األمكنة ليس بنفس القدر مف 
المساواة  إذ ينصرؼ تركيزه إلى األمكنة الرئيسية التي ليا عالقة بالحركة الروائية 

                                                           
.133البنية والداللة في روايات إبراىيـ نصر اهلل ، المرجع السابؽ ، ص :  أحمد مرشد( 1(  
 دسيمبر 100صنعاء، ع- ، مجمة الثقافة ، وزارة الثقافة (وىـ الواقع وحقيقتو الفنية )المكاف الروائي :  مياسة ناصر(2)

 .60 ، ص2010

 –الغرب في الرواية العربية الحديثة، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه، جامعة العقيد الحاج لخضر:  جماؿ مباركي (3)
 . 288، ص 2008/2009باتنة ، 
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والمرتبطة بحركة الشخصيات المحورية، ونجده يكتفي بذكر باقي األمكنة بشكؿ عابر  
 .بالموازاة مع تنقالت الشخصيات فييا

     وليس ىدؼ ىذه الدراسة اإلحاطة بمفيـو الفضاء الروائي ، وتجميع اآلراء النقدية 
نما سنضبط خطواتنا عمى استقصاء الفضاءات الجغرافية، واألمكنة التي  التي تعالجو، وا 
تتضمنيا، وسنسعى إلى اإلجابة عف جممة مف التساؤالت، والتي تتركز في مجمميا حوؿ 
الطريقة التي انتقاىا الراوي ومف وراءه الروائي في رسـ أطره المكانية وفي تشكيميا ؟ وىؿ 
يمكف التعامؿ معيا عمى أنيا مجرد حواضف و أحياز تؤطر الحركة الروائية بما فييا مف 

 أحداث وحركة الشخصيات؟  أـ  أنيا تتعدى ذلؾ  بأف تصبح بؤرا مولدة لمداللة ؟
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-Iأنـــماط المــكان فـي الـــرواية: 
تتمتع رواية البيت األندلسي بشبكة واسعة مف األمكنة تتوزع عمى مساحة النص       

؛ حيث تعايش المسمـ بجوار المسيحي (األندلس)الروائي، فبيف حاضرة العرب باألمس
والماراني، ىذا التعايش الذي قوض في نياية المطاؼ مع نياية الحكـ العربي اإلسالمي 
فييا ، إلى الجزائر حيث المنفى اإلجباري والوطف البديؿ لسيد أحمد بف خميؿ الجد األوؿ 
لمراد باسطا وأحد شخصيات الرواية ورواتيا ، وبيف الضفتيف تحضر أمكنة كثيرة حظي 
بعضيا بعناية الرواة اللتصاقيا بحركة الشخصيات ، وبكونيا مسرحا لؤلحداث الروائية  

والبعض اآلخر مروا عميو مرور الكراـ ، واكتفى رواة الرواية باإلشارة إلييا لوردىا 
مصاحبة لحركة الشخصيات فييا، و احتضانيا لبعض أحداثيا اليامشية فضمت الرواية 

وأخرى متخيمة ، فمف األمكنة الواقعية الوارد ذكرىا في الرواية مثال نجد . (*)أمكنة واقعية 
غرناطة، بمنسيا، مالغا  )مدنا إسبانية كانت تابعة لمخالفة اإلسالمية في بالد األندلس كػ

، ومدف ...(باريس مونتلاير، روما ) ، ومدف عالمية  كػ (...مدريد، أراغوف، اشبيميا 
إضافة  (....العاصمة، وىراف، قسنطينة، سوؽ أىراس بجاية ، تيميموف، البميدة)جزائرية 

، وغيرىا مف األمكنة (...حي البيازيف  القصبة )بعض األحياء والحارات الواقعية 
األخرى، إضافة إلى أخرى متخيمة سنأتي عمى دراستيا الحقا، والرواية ىي بالدرجة 

 الذي يشير بصراحة " البيت األندلسي "األولى رواية مكانية، انطالقا مف عنوانيا الرئيسي

 . إلى موضوعيا الرئيسي، وتنقسـ األمكنة في الرواية إلى أمكنة مغمقة، وأخرى مفتوحة
 
 

 

 

 

                                                           
 .  ونقصد باألمكنة الواقعية ىنا ، األمكنة التي تحمؿ أسماءا واقعية،  بغض النظر عف حقيقتيا الروائية (*) 
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 : األمــكـنة المـــغمـقـة-1
األمكنة المغمقة ىي أمكنة تخضع مساحتيا لنوع مف المحدودية نتيجة انغالقيا ، وىي 

عبارة عف كيانات غير ممتدة عكس األمكنة المفتوحة، وأغمبيا عبارة عف ىياكؿ إسمنتية 
، وأشد التصاقا بحياتو (البيوت)ضيقة المساحة نسبيا، وىي أكثر األمكنة ارتباطا باإلنساف 

اليومية، وبالنظر إلى انغالقيا نجد أف حركة الشخصيات في فضاءىا تتسـ بنوع مف 
االنحصار في حدود ما تسمح بو ىذه المساحة، عكس األمكنة المفتوحة التي تجد فييا 
الشخصية مساحة ممتدة غير محصورة، تسمح ليا بالحركة واالنتقاؿ في أرجاءىا بكؿ 

 .حرية
        وتتوفر البنية المكانية في الرواية عمى العديد مف األمكنة المغمقة، سنركز جيدنا 

البيت : عمى تحميؿ أىميا حضورا في النص وأكثرىا استقطابا الىتماـ الرواة وىي
 .األندلسي، دار البمدية ، كاتدرائية التفتيش المسيحية 

 : البيت األندلسي فضاء لمهوية 1-1
جو عنوانا لروايتو ليكوف وّو يبرز اىتماـ الروائي بالبيت األندلسي منذ الوىمة األولى عندما ت

أوؿ عتبة تظير أماـ القارئ قبؿ أف يطالع متف الرواية، فيجد نفسو ممزما عمى التوقؼ 
 المفتاح اإلجرائي الذي يمدنا ))عندىا وفؾ شفرتيا وتأويؿ داللتيا، لكوف العنواف ىو 

بمجموعة مف المعاني التي تساعدنا في فؾ رموز النص، وتسييؿ مأمورية الدخوؿ إلى 
(1) (( أغواره وتشعباتو الوعرة

. 

فاستنطاؽ العنواف ومساءلتو مفتاح ومدخؿ لولوج عالـ الرواية، وموجو أولي لعممية          
القراءة، ومف ىنا فإف تدبر العنواف يكشؼ لػنا أف صياغتو جاءت مركبة مػف كممتيف 

في المعاجـ العربية، تدؿ عمى المكاف الذي يأوي إليو  (البيت)، فمفظة (األندلسي+ البيت )
  المسكف سواء كاف مف شعر أو مدر، يقاؿ جاري بيت بيت))اإلنساف ويسكف فيو، فيو 

                                                           
  25الكويت ، مج- السيميوطيقا والعنونة ، مجمة الفكر ، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب:  جميؿ حمداوي (1)
 .90 ، ص1997مارس /  ، يناير23ع
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(1)((...خزينة الماؿ (بيت الماؿ) بيت الرجؿ عيالو،)...(أي مالصقا
.
 " البيت "كما لمفظة  

 يقاؿ بيت بني تميـ في بني حنظمة أي شرفيـ ويقاؿ ىو مف أىؿ ))داللة الشرؼ إذ 
( 2)((البيوتات أي الشرؼ، والبيت أيضا الشريؼ يقاؿ بيت قومو أي شريفيـ 

. 

      وال تقتصر داللة البيت عمى المسكف فحسب ، بؿ تمتد لتشمؿ كؿ مف يسكف فيو 
 وما يشممو مف أشياء و أثاث، كما أف لمفظة البيت ارتباطا بشكؿ غير مباشر بالزمف 

 المكاف الذي يقيـ فيو المرء في ))حيث أف المبيت ال يحصؿ إال في الميؿ، لذا كاف البيت 
 .(3) ((الميؿ ، واف لـ ينـ فيو 

وتضاؼ ، (األندلسي) بمفظة أخرى تجاورىا في العنواف وىي (البيت)      وترتبط كممة 
 لكوف األندلس ىي باإلضافة إلى كونيا –إلييا وتؤدي إلييا عف طريؽ اإلحالة التاريخية 

مكانا، فيي أيضا ترمز إلى مرحمة تاريخية ما يعطي لكممة البيت خصوصية اكتسبتيا مف 
إضافة لفظة األندلسي ليا، ما يرسخ االنطباع بأف لمبيت تاريخا سابقا  ضاربا بجذوره إلى 
مرحمة ناصعة مف التاريخ اإلسالمي، والذي شيدت فيو األمة رقيا حضاريا ومعماريا فريدا 
مف نوعو، ومف ىنا تستمد لفظة البيت قيمتيا، ال مف حيث انفرادىا بؿ التصاليا بكممة 

 . األندلسي التي اكتسبت منيا أصالتيا واستمدت منيا ىويتيا

      وبربط العنواف بالمتف تثبت صحة افتراضنا وىو أف البيت األندلسي فييا ال يتحدد 
فقط كعنواف يزيف واجية الرواية، وال كمجرد إطار يؤطر أحداثيا وحركة شخصياتيا بؿ 

باعتباره المحرؾ األساسي لؤلحداث التي تنطمؽ منو وتنتيي إليو، وىو النواة الرئيسية ليا، 

                                                           
             2005 ،41 بيروت ، ط–المنجد في المغة واألعالـ ، دار المشرؽ  : عمي بف حسف اليػُنائي األزدي (1)

 .56، 55ص 
   1986،  (دط ) بيروت، –، مكتبة لبناف  (قاموس مطوؿ لمغة العربية  )محيط المحيط :  بطرس البستاني (2)

 . 62ص
 1بيروت  ط- جماليات المكاف في الرواية العربية ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر والتوزيع:  شاكر النابمسي (3)

 .142 ، ص1994
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ومركز التجاذبات والصراعات بيف شخصياتيا، ما يكسبو العديد مف الدالالت التي سنقؼ 
 .عمييا فيما يمي

       والبيت كما ىو متعارؼ عميو ىو الكياف الفردي الذي ينتسب إليو اإلنساف ويستقؿ 
 (1) )) ركننا في ىذا العالـ )):بو عف غيره مف أفراد المجتمع، وىو كما قاؿ غاستوف باشالر

وانطالقا مف كوف الوصؼ ىو اآللية التي تشكؿ المكاف وترسـ أبعاده وتمنحو أوصافو 
الخاصة بو، والتي تميزه عف غيره مف األمكنة المجاورة لو، وبالنظر إلى أف الرواية تنبني 

داخميا في كياف  (المخطوطة)، وحكاية مضمنة(حكاية مراد باسطا )عمى حكاية إطار
سردي واحد، يتميز بانسجاـ المواقؼ والرؤى بيف رواتيا ، وتكامميـ في بناء الرواية 

وتشييد صرحيا، ما يجعؿ القارئ يقؼ عمى تاريخ البيت مف زمف تشييده إلى زمف تيديمو 
مراد )الشخصية /وعمى مكوناتو المختمفة ، وأوؿ معطيات المكاف ترد عمى لساف الراوي

 :، الذي يصؼ أركاف البيت وغرفو قائال  (باسطا 
 الصالة الكبرى، بكؿ ممحقاتيا، التي :  الغرؼ التي يتكوف منيا البيت األندلسي)...( ((

كانت تنفتح عمى الحديقة قبؿ أف يغطييا حائط سميؾ ، دار الضيوؼ المكونة مف صالة 
واسعة وأربع بيوت صغيرة مجيزة بكؿ المنتفعات الصحية، المطبخ الواسع الذي ينفتح 

عمى الحديقة بمخادعو المتعددة، التي كثيرا ما كانت تخصص لخاصة الضيوؼ 
الحمامات التي تحتوي عمى مغاطس رومانية جيء بيا مف تيبازة إلى ىػذا المكاف في 

)2( ))  )...( القرف التاسع عشر، عندما تـ تحويؿ ىذا الدار إلى إقامة لنابميوف الثالث
 

الغرؼ )     ىذه األوصاؼ مجتمعة تعطي انطباعا بأرستقراطية المكاف، واتساعو، 
والرفاىية  (...الصالة الكبرى، دار الضيوؼ،أربع بيوت صغيرة مجيزة، المطبخ الواسع،

التي يوفرىا لساكنيو، وكذا الذوؽ الرفيع الذي أثثو بكؿ ما ىو جميؿ وثميف مف قطع 
وأثاث؛ إذف فيو ليس مسكنا عاديا، إنما ىو بيت تراثي عريؽ لو تاريخا موغال في القدـ 

                                                           

. 36جماليات المكاف ، ص : غاستوف باشالر  ( 1(  
.55، 54 الرواية، ص ( 2( 
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يستمد قيمتو مف تجذره في الزمف، ومحاكاتو لمنموذج اليندسي المورسيكي، وكذا الحتوائو 
ويواصؿ الراوي تجميع صور  (الضيوؼ )عمى أثاث  نادر، كما أنو منفتح عمى اآلخر 

المكاف، ويتدرج مف الكؿ إلى الجزء، ينتقؿ مف وصؼ أركاف البيت األندلسي إلى وصؼ 
 :جدرانو ونوافذه المميزة 

 المواد البنائية التي شيدت بيا الدار في البداية، ثـ النموذج المورسيكي الذي )...( ((
طبيعة الزجاج ... ، سر النوافذ الصغيرة الممونة التي تشبو زجاج الكنائس )...(صيغت بو 

(1)(( خاصة ال يخبئ الشمس، ولكنو يخفؼ مف قوة أشعتيا القاسية 
. 

        فالراوي وىو يصؼ أجزاء البيت وكأنو يصؼ أحد قصور غرناطة الشييرة بزجاج 
نوافذىا الفريد مف نوعو، ويجعؿ القارئ يتخيمو باالستناد إلى صورة تمؾ القصور، فيو 
يحيؿ خياؿ القارئ إلى تمؾ األمكنة الواقعية، ليبني مف خالليا تصوره لمبيت األندلسي 

 .،محاوال إييامو بأف البيت نموذج محاؾ ليا في ىندستو و محتوياتو 
مف حاضره وما يمفو مف انسالخ حضاري  (مراد باسطا)الشخصية /      ينطمؽ الراوي

وتنكر لمموروث، وعدـ استيعاب الشرط الحضاري و مقوماتو التػي يرتكػز عمييا، األمر 
الذي خمؼ فجوة عميقة، أدت إلى سيطرة المادة واالعتبارات التجارية عمى مفاصؿ 

المجتمع وتمكنيا منو، واستغؿ الراوي ىذه األوضاع إلبراز حجـ اليوة المتزايدة بيف العالـ 
المادي الذي تتخندؽ فيو قوى الماؿ والنفوذ وجماعات الضغط مف مافيا العقار والعالـ 
الروحي المنحاز وجدانيا وتاريخيا إلى التراث، والساعي إلى المحافظة عميو بكؿ الطرؽ 

والوسائؿ، إال أنو يصطدـ بقوة ونفوذ ىؤالء، وتفشؿ مساعيو أماـ قوى تحشد جميع 
إمكانياتيا، المادية والبشرية في سبيؿ إجباره عمى االمتثاؿ إلرادتيا، والدفع بمشروعيا 

، رغـ القيمة (البيت األندلسي)لمتحقؽ عمى حساب التراث  (البرج األعظـ )التجاري 
التاريخية والحضارية ليذا األخير، وىكذا تختؿ موازيف القوى، وتميؿ لصالح قوة الماؿ 
والنفوذ، التي تفرض ىيمنتيا، وتكرس إرادتيا في التممؾ واالستحواذ ولو عمى حساب 

                                                           
.146 الرواية، ص ( 1(  
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التراث، فتنسحب القيـ وتتوارى فاسحة المجاؿ لعصر جديد بال لوف وال رائحة وال ىوية  
 :يصفو الراوي قائال 

 اندثر اليـو كؿ شيء أو يكاد ، وحؿ المحو المبكر عمى ذاكرتنا وحاضرنا، واستقر ))
الخوؼ فينا بدؿ الحب، والقتؿ بدؿ السماحة، الغفمة بدؿ النباىة، الطغياف بدؿ الرشد 

(1) (( )...(القشرة بدؿ المب 
.
  

         فباسطا الذي يعيش خريؼ العمر، وضمور الجسد، وانكسار الروح بعد أف خسر 
مشروعو األوؿ في الحفاظ عمى بقاء البيت األندلسي، يرفض أف يموذ بالصمت ويقر 

باليزيمة، يدرؾ جيدا أف جراحو ال دواء ليا إال الحكي، فالصمت ىو موت لمذاكرة، والقوؿ 
حياة ليا، ليذا فيو يحاوؿ أف يرسـ تاريخ بيتو بعد أف صار مجرد ذكرى، ويقؼ عمى 

مراحمو المختمفة يقـو بتسجيميا محطة بعد أخرى، وبناءا عمى إنبناء الرواية عمى تداخؿ 
 مف جية، وعمى تعدد (الحكاية الضامة والحكاية المضمنة  )نصيف 

، ال يتـ عبر اإلمساؾ بو (البيت األندلسي )الرواة منجية ثانية، فإف تقديـ المكاف الرئيسي 
في لحظة زمنية ثابتة بعينيا ، ولكف عبر سيرورة زمنية ممتدة مف الماضي البعيد وصوال 

، وفي ضوء تاريخ أشمؿ تعاد كتابة تاريخ (قرابة الخمسة قروف مف الزمف  )إلى الحاضر 
ومف ىنا تبرز خصوصية تشكيؿ المكاف . البيت األندلسي استنادا إلى ما يقدمو كؿ راو

في ىذه الرواية، والذي تستحضره الذاكرة بعد أف استحاؿ إلى غبار بعد تيديمو مف قبؿ 
الورثة الجدد، ويستعيد مراد باسطا وىو آخر مالؾ البيت مف ساللة عائمتو المنقرضة 

تفاصيمو الضائعة، ويجعمو حيا قائما عبر السرد، وىو يعدد التسميات الكثيرة التي عرفت 
 :بيا الدار عبر تاريخيا 

 ىذه الدا، الخربة الرومانية، البيت األندلسي، كازا أندلوسيا، دار اللة سمطانة بالثيوس ))
دار المحروسة، دار اللة نفيسة، دار زرياب، إقامة اإلمبراطور، مميى الضفاؼ الجميمة 

كميا أسماء صاحبت البيت األندلسي عبر حقب مختمفة وكثيرة االسـ الوحيد الذي شذ ... 
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 .....عف القاعدة ىو نعت أطمقو ظمما عمى البيت ، سكاف الحي الذي كنت أعيش فيو

حمقة الضباع، الذيف كمما ضاؽ الحاؿ بيـ، و أعمت األحقاد أبصارىـ، تمنوا أف ينسؼ 
(1) ((البيت نيائيا، ألنو أصبح مسكنا لمجاف والعفاريت ، ومصدرا لمخطيئة 

. 
     شيد البيت عبر تاريخو الطويؿ تسميات متعددة، في كؿ مرة يتغير فييا الساكف 
تتغير معو تسمية البيت ويحمؿ تسمية الوافد الجديد، ما يعني أف األمكنة تخضع لمقوة 

 .  التي تممكيا ، ومنيا تستمد ىويتيا ىي األخرى

    والمالحظ في تقديـ المكاف أف الروائي عمد إلى التخفي خمؼ رواتو المشاركيف، سعى 
إلى إفراغ موقفو الفكري، أو رؤاه مف خالؿ تحوالت المكاف، وجعؿ منو يتـ خطاب 

الشخصيات، فأضاؼ إليو قيمة تتجاوز دوره المعروؼ، وتحوؿ إلى عنصر مؤثر في 
(2 )الفاعمية السردية، وتحرر مف الدور الجامد المتحقؽ مف خالؿ الوصؼ

.
  

      كما تقدـ الرواية البيت األندلسي كشاىد عمى تعاقب الحضارات وتوالي العصور 
وتبرزه أيضا كفضاء تجتمع فيو كؿ اليويات المتضادة، وممتقى ألصناؼ متقابمة مف 

البشر ال يجمعيـ جامع، وىو ما يبينو ىذا المقطع السردي عمى لساف أحد رواة الرواية 
 بيت تجاورت فيو )):  وشخصياتيا وىو حفيد اللة سيمينا الذي يقوؿ عف البيت األندلسي

(3 )(( )...(المالئكة بالشياطيف، الطيبوف بالقتمة، األبرياء بالمجرميف الظالموف بالعادليف
. 

      ىذه التناقضات التي اجتمعت في البيت األندلسي، مف خالؿ ىذه األصناؼ 
المتنافرة في الطباع والنوايا مف البشر التي سكنت فيو، تجعؿ مف البيت يسمو في 

مستوياتو الرمزية لتتعدى داللتو حدود المكاف المغمؽ، ليشمؿ وطنا كامال عرؼ عبر 
تاريخو الطويؿ تعاقب الغزاة والمحتميف الذيف عاشوا جنبا إلى جنب مع سكانو األصمييف 

إلى بدايات تشكؿ البيت، الذي كاف  (سيد أحمد بف خميؿ )الشخصية / ويعود بنا الراوي
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سيد أحمد بف خميؿ، واللة سمطانة  )في أوؿ األمر عبارة عف حمـ داعب قمبيف متحابيف 
، عندما كانا يقطناف بحي البيازيف بغرناطة، قبؿ قرابة الخمس قروف مف (بالثيوس

الحاضر، إذ ىما يتجوالف في أحد حارات غرناطة أعجبا بأحد قصورىا، وتعاىدا عمى أف 
يقيما نظيرا لو ، ليكوف عشا ليما بعد الزواج، وىو ما يترجمو ىذا المقطع عمى لساف سيد 

 :أحمد مخاطبا حبيبتو سمطانة 
سأحمؿ في رأسي حممنا الغالي، سأبني بيتنا األندلسي عمى األرض األخرى وسنسكنو )) 

ال أدري في أي . مع بعض، لي يقيف ال يميف أبدا، سنبنيو ىنا في ىذه الدنيا، قبؿ اآلخرة
مكاف، وال في أي زماف ، ولكني مطمئف لآلتي، واجيت موت المحاكـ وخرجت كامال  

حممي الذي وعدتؾ بو، واشتييتو و أنت ترينو منجزا في . فمف تقيرني قوة أخرى بعد اآلف
(1)(( )...(إحدى مرتفعات غرناطة سيالزمني إلى آخر العمر 

. 

         فاألندلس الوطف األـ التي افتتف بيا سيد احمد بف خميؿ ، خصوصا في جانبيا 
العمراني الساحر، و حاراتيا الجميمة، وبساتينيا الباسقة الغناء، وحدائقيا البديعة المزينة 

، كانت أيضا أرضا خصبة لؤلحالـ الجميمة  ... بأنواع مف الزىور واألشجار المختمفة 
ولما رحؿ سيد أحمد بف خميؿ إلى الجزائر مع غيره مف الميجريف، رحؿ حممو معو إلى 

منفاه الجديد، وقرر إقامة بيتو المحاكي لمنمط العمراني األندلسي عمى أرضيا وفاءا 
لؤلرض األـ، ولموعد الذي قطعو لحبيبتو سمطانة المارانية، وبعد فترة مف إقامتو في موطنو 

الجديد، وقع اختياره عمى األرض التي سيشيد عمييا بيتو، والتي كانت عبارة عف بقايا 
 : خربة ، يصفيا قائال

 الخربة بنيت عمى بقايا معبد روماني قديـ، حولو المسمموف إلى مركز متقدـ لحراسة ))
(2) ((السواحؿ، قبؿ أف ينشأ بالجوار منو، مقاـ سمي الولي سيدي قارة بالؿ

. 
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فبناء البيت عمى بقايا معبد روماني قديـ، ومقاـ ولي صالح يزوره الناس، ليتمسحوا      
بجدرانو ويتبركوف بو، يعطي لممكاف داللة التواصؿ مع الماضي واالرتكاز عميو، في 

صورة استناد البيت إلى أساسات مباني لحضارات سابقة عميو، ما يؤكد منطؽ التواصؿ 
والتعايش بيف الثقافات المختمفة، كما يكتسب البيت األندلسي صفة القداسة الرتكازه عمى 

  .(المعبد والمقاـ )مكانيف لمعبادة 
 :  ويضيؼ السارد قائال 

 عندما رممت البيت و أضفت لو الكثير، حافظت عمى األقواس العربية بكؿ كتاباتيا ))
( 1) (()...( وعمى الركائز الرومانية القديمة، اعتمدتيا كمتكآت جزئية مف الجية اليمنى

. 

         فالبيت األندلسي يستمد صالبتو مف أعمدة وىياكؿ األبنية التي استند إلييا  
والتي ىي بالنسبة لو بمثابة الجذور الصمبة التي تحافظ عمى تماسكو، ولمسة صاحبو 

 .استوعبت جيدا ضرورة الحفاظ عمى التنوع الحضاري لمبناية في عممية ترميمو ليا 
       وحرص الرواة عمى تقديـ المكاف وفؽ رؤية جدلية تبرز أثر الزمف مف جية وما 
 يتركو مف تحوالت عميو تفقده الكثير مف صالبتو وتجعمو ىشا، وعرضة لتقمبات الطبيعة
 و قساوتيا، ومف جية ثانية تتعرض إلى الفعؿ البشري الذي بدوره يمحؽ الكثير مف 

األذى بالبيت، بداية باغتصابو بالقوة مف قبؿ الرياس في الحقبة التركية، واغتصاب مالكتو 
مارينا ابنة سيد أحمد بف خميؿ، وطرد مالكو الشرعييف خارجا، ىذه المأساة التي تروي 
سيمينا فصوليا، بعد أف وجدت نفسيا وعائمتيا في دار الخدـ بعد زمف  كانوا فيو أسيادا 

 :عمى  البيت ومالكو الشرعييف؛ حيث تقوؿ  
 بقينا دائما في دار الخدـ، ولكف كاف لنا الحؽ في الخروج والدخوؿ حتى إلى البيت ))

  (2)(( . )...(الكبير 
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وريثة البيت األندلسي تـ بالتوازي مع اغتصاب البيت، كوف  (مارينا)فاغتصاب المرأة 
، إضافة إلى أنيا رمز الخصوبة "عماد الدار وركيزتيا "ىي : المرأة كما يقوؿ المثؿ 

والعطاء والجماؿ، فاغتصاب حرمتيا وحرمة بيتيا ترمز إلى بداية عصر جديد ينتفي فيو 
الشرط اإلنساني، وتستباح فيو الحرمات، و الغمبة فيو لمجبروت وقوى الظمـ  وقد كاف 

 :البيت محؿ أطماع تستبد بو في كؿ عصر، وىو ما يمخصو قوؿ مراد باسطا 
 لقد سرؽ البيت أحيانا ونيبت حوائجو الثمينة، وفي أحياف أخرى قتؿ أىمو، ولـ ينفذ إال ))

أغصاف شجرة  صبي صغير أىممو القتمة، ألف موتو لـ يكف ييميـ، أو صبية تخبأت بيف
 (1) ((. )...(عالية، أو سيدة  اغتصبت حتى لـ يبؽ منيا إال نزع قميؿ 

نما يتـ       فتسميط الضوء عمى المكاف ال يتـ بمعزؿ عف الشخصيات التي تحيى فيو، وا 
ذلؾ بالموازاة مع إبراز مصائر ساكنيو ومعاناتيـ مف االضطياد، ويبرز الفعؿ البشري 
السمبي كسموؾ معاد ال يطاؿ األمكنة فحسب، بؿ يطاؿ أصحابيا أيضا، مما يعني أف 

فيقدـ لنا الراوي صورة عمى ما يتعرض . البيت ممتصؽ بأصحابو وأي أذى يمحقو يمحقيـ
 : لو البيت مف طمس لمعالمو في الحاضر

الحظت ألوؿ مرة ، منذ زمف بعيد ، الكتابة التي حالت اليـو ،ولكنيا ما تزاؿ )...(  ))
البيت األندلسي ، دار سمطانة بالثيوس كتبت بالعربية ، ولـ يبؽ : تحافظ عمى وضوحيا 

مف حروفيا العبرية إال بعض الحروؼ ، التي كانت تقاـو فعؿ األيدي البشرية التي 
(2) ((حاولت مسح الرخامة ، ولكنيا لـ تفمح كميا 

. 

   (بف خميؿ)       ولكوف البيت األندلسي حامؿ ليويتيف مورسيكيتيف، عربية إسالمية 
، فقد حاولت بعض األيدي طمس بعض معالمو ال (سمطانة بالثيوس )و مارانية  ييودية 

 . لشيء إال لكونو شاىد عمى زمف تعايشت فيو كؿ األدياف 
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 مف خالؿ رؤية ثقافية ، تؤمف بأىمية " البيت األندلسي"        وقدمت الرواية المكاف 
التراث اإلنساني، وضرورة الحفاظ عميو واالستفادة منو في كؿ عممية تخطيط أو بناء 
مستقبمية تيدؼ إلى المحاؽ بركب التمدف والحضارة، وىو الشرط الذي لـ يراعو الورثة 

 (البرج األندلسي األعظـ )الجدد الذيف أجيزوا عمى البيت وىدموه ليبنوا برجيـ التجاري 
 . محاوليف إيياـ الرأي العاـ باحتراميـ لمتراث عبر اإلبقاء عمى تسمية األندلسي

        وقد نجحت ىذه الرؤية في تعرية الواقع وكشؼ زيفو، وقصوره عف فيـ التحوالت 
التي تحدث فيو وحولو، وانقياد المجتمع لسمطة الماؿ والقوة ونزوات األفراد الذيف أمسكوا 
بزمامو وتولوا إدارة الشأف العاـ، وقياميـ بتسخير اإلمكانيات واألجيزة العمومية مف أجؿ 
فرض مصالحيـ الخاصة عمى حساب مصمحة المجتمع، ومف المفارقات التي أشار ليا 

، ىو كيؼ يدرؾ االستعمار الفرنسي قيمة البيت األندلسي (مراد باسطا)الشخصية / الراوي
 :وكؿ البيوت العربية القديمة ، ويرمميا ويحافظ عمييا  ويغفؿ عنيا ورثة الدـ 

(1 )((إذ لـ يكف جونار المعمر الفرنسي، أكثر غيرة عمى ىذه البالد مف ورثاء الدـ؟ )) 
. 

ىذه الحيرة التي يعكسيا تساؤؿ باسطا ىي نتيجة لوضعية البيت بعد االستقالؿ  بعد أف 
تحت  تـ ضمو إلى الممتمكات العامة، ليستحوذ عميو بعد ذلؾ ورثة الدـ الواحد تمو اآلخر

ذريعة الشرعية الثورية؛ حيث تحوؿ البيت بعد مرور ثالث سنوات مف االستقالؿ إلى 
مكاف سري يجري فيو التخطيط الغتياؿ شخصيات وطنية سياسية وثورية كمحمد خميستي 

انقالب بومديف عمى بف  )، ومكانا لتدبير االنقالبات ...وزير الخارجية، ومحمد شعباني 
 :، قبؿ أف يحوؿ إلى مميى ليمي، وىو ما ينقمو لنا مراد باسطا مف خالؿ ىذا المقطع(بمة 

 فجأة تغير كؿ شيء في البيت األندلسي مف بوريفاج سماه مالكوه الجدد مميى األندلس ))
محافظيف عمى نشاطو األوؿ أو الذي فرض عميو بعد االستقالؿ، كؿ شيء بدأ لما شمع  

 (2)((. البقاريف  : وبدأت تحؿ عميو وجوه غريبة يسمييا سكاف العاصمة
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      االبتذاؿ الذي لحؽ بالبيت األندلسي عندما تـ تحويمو إلى مميى وكباريو طمبا لممتع 
 (األندلسية )الرخيصة، بعد أف كاف في نياية الفترة االستعمارية بيتا لمموسيقى األصيمة 

ىو تعبير عف انييار لمقيـ األخالقية وانحدار ثقافي استعار لو الروائي ما لحؽ بالبيت 
األندلسي مف تحوؿ، وانتقالو مف فضاء أصيؿ يرمز لميوية األندلسية إلى فضاء تختفي 
 خمؼ جدرانو الغرائز الحيوانية لتمارس فيو مجونيا وانحالليا بعيدا عف أعيف المجتمع 

مف المقدس إلى المدنس، ومف فضاء  (الوطف/ البيت األندلسي)     وىكذا تنتقؿ الرواية بػ
يؤرخ لمتعايش اإلنساني تتعايش فيو كؿ الثقافات والديانات وسط مناخ مف التسامح 

واألخوة، إلى وطف ضيؽ األفؽ يرفض اآلخر ويضطيده، وطف يسبح في الفوضى ال 
منطؽ يحكمو سوى منطؽ المادة والمصالح الضيقة لؤلفراد، وسط تواطأ مف السمطة 

 .العمومية 
       ويمثؿ البيت األندلسي رمزا لمقيـ البكر واألمكنة النقية، وىو بالنسبة لمالكو 

كاألصؿ الذي يستمد منو الفرع ىويتو وانتماءه الحضاري، كما يمثؿ ذروة الفعؿ الحضاري 
لؤلجداد، والذيف عيدوا بو لؤلحفاد األوائؿ موصيف إياىـ بضرورة التمسؾ بو والحفاظ عميو 

 .ميما كانت الظروؼ والموانع

     كما أف تتويج الروائي واسيني األعرج لمبيت ليكوف المكاف المركزي في الرواية يعكس 
في مستوى آخر صمة ىذا األخير بالبيت وتفضيمو إياه عمى سائر األمكنة ، وىذا باعترافو 

أنا رجؿ بيتوتي عمى العمـو وال أحب ...  المكاف المناسب لي ىو البيت )): حيف يقوؿ
(1) ((الخروج لمدوراف وبدوف شيء محدد سمفا 

.  
 :  كاتدرائية التفتيش فضاء لمتصفية العرقية1-2

      الكاتدرائية ىي كما قدمتيا الرواية كنيسة مسيحية توجد في مدينة غرناطة ظاىرىا 
مكاف لمعبادة ، وباطنيا مكاف لتعذيب اآلخر واضطياده، يقتاد إلييا كؿ مف يشتـ فيو 

                                                           

 المممكة العربية السعودية  –،  دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع  (2)طقوس الروائييف :  عبد اهلل ناصر الداوود (1) 
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رائحة اإلسالـ والعروبة، ويذاؽ ألوانا مف التعذيب الفظيع ، وىي سياسة تبناىا رجاؿ 
، بعد سقوط الحكـ اإلسالمي في (محاكـ التفتيش)الكنيسة ضد المسمميف األندلسييف 

غرناطة  ىذا المكاف ينقمنا إليو سيد أحمد بف خميؿ ويجعمنا نخترؽ دىاليزه المظممة 
 :ونكتشؼ فظاعتو  إذ يقوؿ 

 جروني نحو كاتدرائية كاف باديا عمييا أنو ال حياة )...( جاؤوا بي مف أتوف الحرب ))
فييا، إال بومة كانت تجد متعة كبيرة في الوقوؼ عمى أحد أجراسيا الصدئة ، وتزقؽ عمى 

المارة، عندما دخمنا بدا كؿ شيء عاديا، الصورة الداخمية لـ تكف عاكسة لخارجيا  فقد 
(1)((  )...(أعطتني ألفة غريبة، قمت ال يمكف أف يناـ اهلل في الخرائب رفقة بومة 

.
  

        إلى ىنا يبدو المكاف عاديا، وال شيء فيو يثير الريبة عدا أنو مكاف ميجور  بدليؿ 
:                المثاـ عف حقيقة المكاف (الشخصية/الراوي)وجود البومة، إلى أف يميط 

 فأذف لو أف يرفع ممتقى السجادتيف الفاخرتيف )...(نظر أحد الرىباف، وكاف يسمى ميغيؿ))
 )...(لتبرز فجأة قطعة خشبية مرصوصة ومنتظمة بشكؿ دقيؽ، ال يظير ما تحتيا

ليكشؼ عف درج كاف ينزؿ عميقا كسمـ بال نياية حتى جينـ، بدأت تنتابني فجأة أسوأ 
(2)((لـ أتمكف األحاسيس، وأكثرىا سوادا تمنيت أف أصيح بأعمى صوتي ولكني

.  
     فالراوي الذي أقتيد مكبال ليعرض عمى قساوسة محاكـ التفتيش ، يبدأ تدريجيا في 
اكتشاؼ حقيقة المكاف بعد أف اتضح لو بأف لممكاف سراديب تتوغؿ في باطف األرض 

 .وليس كما كاف يتصوره  لما دخؿ إليو أوؿ األمر

      وما يمكف قولو عف كاتدرائية التفتيش ىي أنيا مكاف طارئ، لـ يمبث فيو سيد أحمد 
بف خميؿ إال بقدر ما استغرقتو المحاكمة التي خرج منيا سالما بعد أف ادعى بأنو مسيحي 
وردد عمييـ بعض الصموات اإلنجيمية التي كاف يحفظيا، وشيد أحد الرىباف المتعاطفيف 

                                                           
.67 الرواية ، ص( 1(  
.68 الرواية ، ص ( 2(  
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معو زورا عمى ذلؾ، وىو إف لـ يذؽ عذابا جسديا فيو إال انو ذاؽ عذابا نفسيا رىيبا، وىو 
 .يقؼ عمى فظاعة آالت التعذيب، واألشالء البشرية الممزقة مرمية أماـ ناظريو

 :                                     البمدية فضاء بيروقراطي  متواطئ 1-2

عمى فضاء عمومي يشكؿ جانبا مف حياة  (البمدية  )     تحيؿ ىذه المفردة المكانية 
المواطف اليومية، والبمدية إدارة عمومية محمية تمثؿ السمطة في اإلقميـ، وتقـو ببعض 

 وحضور ىذا الفضاء العمومي في الرواية يرتبط بقضية البيت األندلسي يقصدىا. مياميا
لالجتماع بمسئولييا، سعيا منو إليجاد أرضية تفاىـ معيـ  (باسطا)الشخصية / الراوي

حوؿ مخرج مقبوؿ ليذه المعضمة، والراوي وىو في طريقو لمدخوؿ إلى بناية البمدية يصفيا 
 :قائال 

 كمما دخمت البمدية أمشي قميال، أحسب الخطوات داخؿ الساحة الكبيرة ، التي تشبو ))
، أرفع رأسي تجاه سماء باردة وحانية كثيرا كؿ يـو تجؼ قميال  )...(ثكنة ترفع فييا األعالـ 

فال أرى إال واجية جميمة ومنقوشة مف قصر تركي قديـ، بعضيـ يقوؿ انو كاف أحد 
قصور حسف فيزيانو، تركو وحولو إلى دار لميتامى قبؿ أف يعود إلى تركيا في المرة 

األخيرة، ثـ حوؿ في الحقبة االستعمارية إلى ثكنة، بعد أف غيرت أجزاء كبيرة مف مالمحو 
الخارجية والداخمية، و أضيؼ لو الكثير مف تفاصيؿ المدينة األوروبية، لكف الجاديف مف 

الناس يؤكدوف إف البناية في األصؿ شيدت لتكوف بمدية، أنجزت عمى النموذج المورسيكي 
(1)(( المفتوح في الفترة الكولونيالية، وال عالقة ليا بالحقبة التركية 

. 

      يطمعنا الراوي عمى شكؿ البناية، وما يميز واجيتيا ، ويضع أمامنا عددا ىائال مف 
الروايات حوؿ أصؿ ىذه البناية، والراوي واف أبدى إعجابو بنمطيا العمراني لـ يغفؿ عف 

 :تردي وضعيا اليـو ، عندما يقوؿ 
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صل الثالـث                                  الـتشكيل الـمكاني فـي الـرواية ـالف  

142 
 

 الشؽ )...( الشرخ الذي أحدثو زلزاؿ العاصمة األخير، ما يزاؿ ىو ىو، لـ يغمقو أحد))
الذي ينطمؽ مف رأس البناية حتى أساسيا األرضي، يتسع أكثر فأكثر مخترقا بياض 

(1) ((الحائط في شكؿ جرح مفتوح 
. 

      يظير الراوي مدى اإلىماؿ والتسيب الذي يطاؿ البنايات العتيقة مف قبؿ 
المسؤوليف، خالعا صفات الكائف الحي عمى البناية ، حيف وصؼ الشؽ الذي يتيددىا 

بالجرح، ومراد باسطا مف خالؿ وصؼ حالة البناية التي ىي مقر البمدية ، يريد أف يدعـ 
موقفو ضد القائميف عمى الشأف العاـ، وىو إىماؿ التراث العمراني القديـ وعدـ العناية بو 
وترميمو، ليظير أف البيت األندلسي ليس وحده الذي يعاني اإلىماؿ واألطماع، بؿ كؿ 

 .البنايات القديمة التي تمثؿ اليوية الحضارية والمعمارية لمبمد 
 : األمـــــــكنة المــــفتوحـة-2

      يكاد ال يخمو نص روائي مف أمكنة مفتوحة، شبيية بالمسارح المنفتحة عمى اليواء 
الطمؽ، تتحرؾ فييا الشخصيات بكؿ حرية دوف موانع، عدا ما تمنعو الضوابط واألعراؼ 

والقوانيف التي تنظـ الحركة اإلنسانية فييا، ومف األمكنة المفتوحة وأكثرىا حضورا في 
 .البحر، المدينة، المقبرة : الرواية نجد األمكنة التالية 

 
 : البــحـر فــضاء أنــيس2-1

 ،(2) ((فضاء مف الشساعة والرحابة، التي تذكر بالعودة إلى المرحمة البدائية))      البحر
وىو مف الفضاءات المفتوحة، التي تعتبر امتدادا لمفضاء الكوني، وتختمؼ رمزية ىذا 

الفضاء وداللتو مف عمؿ روائي إلى أخر، حيث يوظؼ تارة كفضاء يحقؽ األلفة 
لمشخصية تمجأ إليو لميروب مف قبضة الوعي والمجتمع، لتقذؼ بنفسيا بيف أحضاف 

 العالـ ))الالوعي ما يتيح ليا التخمص مف ىموميا ولو لفترة وجيزة كما يمثؿ لدييا 

                                                           
  )1 الرواية ، ص نفسيا (
.42عبد اهلل العروي وحداثة الرواية ، مرجع سابؽ، ص :  نور الديف صدوؽ ( 2(  
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األصمي واألصيؿ، وىو صورة استعارية تنسج الرغبة في الحمـ، الذي تتحقؽ فيو الرغبات 
، وتارة أخرى يوظؼ كفضاء معادي مضاد لمشخصية ويمثؿ (1)((وتستباح فيو المذات

 .الخطر لدييا 
         وفي رواية البيت األندلسي، نقؼ عمى دالالت متنوعة ليذا الفضاء، فيو  يمثؿ 
فضاءا لالنكفاء  بالذات، واعتزاؿ المجتمع عند سيد احمد بف خميؿ وحفيده مراد باسطا   
 :وىو ما يجسده كالـ األوؿ عف استئناسو بالبحر في لحظات الشعور بالوجع واالغتراب

 ال شيء يكسر عزلتي في ىذا الميؿ إال البحر، الذي ينتابني موجو السخي محمال ))
بأحاسيس غامضة، تأتي مف بعيد مف بعيد، حيث ال شيء إال الصراخ والمنية القاتمة 

(2) ((.ومنفى ال دواء لو إال الحكي
. 

        فسيد أحمد يجد في البحر أنيسا ورفيقا ينتشمو مف العزلة والشعور باالغتراب ويجد 
فيو مالذا ييرب إليو حيف تضيؽ بو السبؿ، وحيف تحاصره اليمـو ، وتسمط عميو المظالـ 

وىو عند حفيده مراد باسطا الفضاء المفضؿ لديو لسرد حكايتو الخاصة عمى ماسيكا 
وفضاء يستحث ذاكرتو ويدفعو لمتخمص مف حمولتيا التي تثقؿ كاىؿ، عبر الحكي وطرح 

 :لواعج نفسو وحرقتو خارجا، كما تنقمو لنا ماسيكا في ىذا المقطع
 أفتح المسجؿ الرقمي وأترؾ صوتو  يختمط بصوت البحر، وحكايتو بتمزؽ األمواج ))

الممتمئة بالمبيـ، واألسئمة المعمقة، يستمر ساعات طويمة وىو يسترجع خمسة قروف أفمت 
مثؿ النجمة المحروقة ، وكأف أمكنتيا وناسيا يركضوف أمامو في مشيد تراجيدي جميؿ  

(3) ((ومنيؾ لمحواس 
. 

      فالبحر لـ يكتؼ بمعب دور الخمفية الطبيعية أو الديكور لحكايات باسطا التي 
سردىا عمى ماسيكا، بؿ نجده يتفاعؿ مع باسطا ويتجاوب مع حكايتو، وكأنو يسمعو 

                                                           
، مجمة نزوى ، مؤسسة عماف لمصحافة والنشر واالعالف  ((أقنعة الرواية ))محمد زفزاؼ و :  محمد عطية محمود (1)
 .270 ، ص 2010 ، أكتوبر 64 عماف ، ع –
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ويتأثر بما يقصو، ويميمو مف أجؿ حكي المزيد، فتتماىى الشخصية مع البحر، ويتشكؿ 
كما يمعب التشخيص ، (1) .((عمى نحو ما تريده النفس مف الصور والييئات))ىذا األخير

االستعاري دورا محوريا في إكساب فضاء البحر  دالالت جديدة، كما يتجمى مف خالؿ 
 :المقطع اآلتي 

 رأيت البحر الذي اشتييت رؤيتو منذ زمف بعيد مف ىذا الموقع، كاف ىو ىو، معاندا في ))
أة تنحرؼ باتجاه اليسار لتفادي الريح الغربية  غيو وجبروتو، السفف تأتي مف بعيد ثـ فجّو
قبؿ أف تستقر في الميناء الذي تغير كثيرا، لكف السفف العابرة بقيت عمى حركتيا، كما 
كانت دائما، فجأة رأيت جدي غاليمو الروخو ينزؿ مف الساحؿ الموحش بحقائبو الجائعة 

(2) (( )...(والحزينة 
. 

     فمنح البحر صفة الجبروت، وجعؿ حقائب غاليمو جائعة وحزينة، ىي نوع مف أنواع 
، الذي يسيـ في خمؽ معاف جديدة بخروج الراوي عف دائرة (*)التشخيص االستعاري 
(3 )المألوؼ واالعتيادي

. 

       وقد يتحوؿ البحر إلى مكاف مضاد لمشخصية، وذلؾ عندما يصبح خطرا عمى 
حياتيا ، وىو بالضبط ما حدث لمرىينة اإلسبانية ميغيؿ سيرفانتس، الذي وجد نفسو في 
أحد األياـ وسط دوامة مف الخطر، عندما شارؾ في معركة بحرية مع القوات البحرية 

: االسبانية ضد القوات العثمانية، حيث يصؼ سيرفانتس مجرياتيا قائال 
 

                                                           
.361المكاف في الرواية العربية المعاصرة ، المرجع السابؽ، ص :  عبد الصمد زايد ( 1(  
.309 الرواية ، ص ( 2(  
  التشخيص االستعاري ىو استعارة شيء مادي لتجسيد فكرة مجردة (*)
، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير جامعة العقيد  (دراسة في بالغة السرد  )االستعارة الروائية :  وسيمة مزدوات ( 3)

 .72، ص 2012/ 2011 باتنة ، –الحاج لخضر 
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 معركة دموية ومرعبة، البحر والنار أصبحا شيئا واحدا، ولـ تنج السفينة التي كاف بيا ))
، تمقيت ضربة الصدفة كما نسمييا، التي إف لـ )...(الدوف خواف النمساوي إال بأعجوبة 

 (1)(( .  )...(تقتؿ تشوه، األولى كانت لمصدر والثانية خربت ذراعي األيسر
        ففي ىذه المعركة البحرية فقد سيرفانتس ذراعو وكاد يفقد فييا حياتو أيضا ، لذا 

 .كاف البحر بالنسبة لو ذكرى مؤلمة، بقيت راسخة في ذىنو 
 :  المـــديـنة فـــضاء اختزالي2-2

      المدينة ىي المجاؿ المكاني األوسع في الرواية، واإلطار العاـ الذي يحتضف أبرز 
أحداثيا، وىي فضاء عمومي مشاع لمجميع يجمع الشتات البشري مف كؿ األعراؽ 

 الكياف االجتماعي ))والمستويات االجتماعية، وىي كذلؾ فضاء ضاج بالحركة، فيي 
 (2)(( .الذي يحتوي خالصة التفاعؿ بيف اإلنساف ومجتمعو 

  بكؿ مشاكميا وتناقضاتيا المختمفة  "البيت األندلسي"        والمدينة حاضرة في رواية 

فرازاتو،  ويمكف القوؿ أف الرواية ىي بالدرجة األولى رواية مدينية تعالج إشكالية التمدف وا 
وعالقة الفرد بالجماعة التي ينتمي إلييا، وفي الرواية نجد أكثر مف مدينة يحتفي بيا 

النص الروائي ويجسد عبرىا فكرتو، فمف غرناطة آخر قالع المسمميف في بالد األندلس 
والتي كانت شاىدة عمى آخر أياميـ في شبو الجزيرة األيبيرية، كما شيدت ترحيؿ اآلالؼ 
مف ساكنتيا مف المسمميف والمرانييف إلى الضفة األخرى مف المتوسط قبؿ خمسة قروف 

مف الحاضر، إلى مدينة وىراف التي نزؿ فييا سيد احمد بف خميؿ أوؿ مرة مع بعض مف 
المرحميف المورسيكييف، وصوال إلى الجزائر العاصمة التي شيد عمى أرضيا بيتو األندلسي 
وىي المدينة الرئيسية في الرواية، ومسرحا ألغمب أحداثيا، والتي يعايف فييا الراوي مراد 
باسطا سمسمة التحوالت المتسارعة التي يشيدىا الوطف، والتي كانت بمثابة الزلزاؿ الذي 

                                                           
.273 الرواية ، ص ( 1(  
.16 ، ص 1986 بغداد ، –الرواية والمكاف ، دائرة الشؤوف الثقافية العامة :  ياسيف النصير ( 2(  
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محا معالـ الحضارية المدينة  نتيجة زحؼ العمراف الحديث عمى البنايات العربية القديمة 
 ما أدى إلى طمس اليوية العريقة لممدينة 

      وأوؿ المدف التي تواتر ظيورىا في الرواية وارتبطت بسيد أحمد بف خميؿ، وبمأساتو 
ىي مدينة غرناطة وىي تودع تعايشا عمر زمنا طويال بيف المسمميف وغيرىـ مف الطوائؼ 
األخرى، بعد سقوط الحكـ اإلسالمي فييا وسيطرة اإلسباف الحاقديف عمى مفاصؿ المدينة 

مػا جعؿ المسمميف و المرانييف يقعوف فريسػة لالنتقاـ الحاقد الذي قادتو محاكـ التفتيش 
 عندما تـ تأسيس محاكـ التفتيش الكنسية )):ويصؼ الراوي ما آلت إليو ىذه المدينة قائال

في غرناطة، كاف الجحيـ قد أصبح حقيقة مرئية، إذ بدأت مالمح المدينة، تمحى ويحؿ 
محميا عنؼ أعمى، فقد سمطوىا عمى كؿ المناىضيف ليـ مف مسمميف وييود ومسيحييف 

(1) (()...( بوحشيتيا وىمجيتيا  وفظاعة أساليبيا في التحقيؽ والتعذيب
. 

      فتنتقؿ المدينة مػف فضػاء لمتعايش واالنسجػاـ بيػف الشعػوب المختمفػػة باختػالؼ 
عقائدىا، إلى فضاء يمارس فيو االضطياد الديني بشكؿ أعمى، مػا أفقػد المدينة مالمحيا 

وال يقتصر حضور غرناطة في الرواية عمى ىذه الصورة ، بػػؿ تتحوؿ إلى الفردوس 
المفقود  حيف  يستدعييا  حنيف المحرـو  منيا  وىو  في  منفاه الجديد، فسيد أحمػد بػف 

خميؿ وىو عمى أرض المحروسة التي يعاني فيػيا مػف صعوبػة التكيؼ مػع  المحيػط 
الجديد ، يصرؼ وقت راحتو في استحضار صور المدينة التي ترعػرع  فيػيا، فيضػبط  
 : عقارب الساعة عمى ذكريػات الماضي ويداعب خيالػو حمػـ جميػؿ، وىػو يتأمػؿ البحػر 

 أنزوي وراء الناظور و أتأمؿ البحر بشغؼ ، فأنسى نفسي بسيولة مف موقعي  أدخؿ ))
في السفف و أخرج منيا كما يحمو لي ، أتوغؿ في مدينة غرناطة ، بال أي مانع وال 

(2) ((عسس وال محاكـ تفتيش 
. 

                                                           
.79 الرواية ، ص ( 1(  
. 154 الرواية ، ص ( 2(  
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   فالراوي الذي حـر مف غرناطة ويئس مف العودة إلييا مجددا، يتصؿ بيا عف طريؽ 
 .مستعينا بالناظور، الذي يراقب بو البحر وحركة السفف فيو-  أحالـ اليقظة –األحالـ 

        إضافة إلى مدينة غرناطة تحضر مدينة الجزائر العاصمة كدائرة مكانية كبرى 
الذي  (مراد باسطا)الشخصية / تحتضف أىـ أحداث الرواية و شخصياتيا، عبر الراوي

يركز عمى حاضرىا الذي يعايشو، وأوؿ ظيور لمالمح المدينة كاف مف بوابة أحد شوارعيا 
 : المحاذية لمبيت األندلسي، والتي يصفيا الراوي قائال 

 لـ يكف األذاف في ذلؾ الفجر اليادئ والبارد بصوتو الدافئ، ىو الذي أخرجني مف ))
فراشي، وال لفحات برد الشتاء القاسية، المتسربة مف فجوات مرتفعات الشريعة، التي نراىا 
مف األعالي، ولكف الحركة الغريبة التي سمعتيا تأتي مف باب الحديقة، خرجت بسرعة 

إلى الباحة الصغيرة، رأيت بالكاد أربعة ظالؿ منزلقة باتجاه المنحدر الذي يقود إلى 
، تبعت الظالؿ محافظا عمى المسافة بيني وبينيا، حتى نياية المنحدر )...(الطريؽ العاـ

(1) ((قبؿ أف تبتمعيا الظممة الشتوية نيائيا،وأسمع ىدير سيارة اختمط بسرعة مع موج البحر
. 

      عبر ىذا المقطع السردي يمج بنا الراوي إلى المدينة عبر الشارع المحاذي لمبحر 
نما نتيجة العتداء الخارج ممثال في  وخروج الراوي مف بيتو لـ يكف عفويا وال إراديا، وا 
األشخاص األربعة الذي تبعيـ مراد باسطا، عمى الداخؿ المتمثؿ في البيت األندلسي 

 . بغرض سرقة المخطوطة األندلسية 
     وكثيرا ما كانت حركة الراوي عبر الشارع بالمحاذاة مف بيتو األندلسي فرصة لموقوؼ 

 عمى الحالة المتردية لمبيت ومحيطو مف خالؿ واجيتو المقابمة لمشارع،  كما 
 :ينقمو لنا مراد باسطا

                                                           
.37 الرواية ، ص ( 1( 
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 عندما وصمت الدوار انعطفت يمينا ثـ سرت محاذيا لحائط الحديقة ف التي لـ يتبؽ ))
منيا، إال اسميا بعد أف اقتطعت منيا أجزاء كبيرة ، بنيت عمييا مخازف وبيوت عديدة في 

 (1) ((العشريف سنة األخيرة 
.

                                                                                
 فالطوؽ العمراني  المضروب عمى البيت األندلسي وزحفو عمى مساحتو، أفقد الحديقة   

التي كاف ينفتح عمييا البيت جزءا كبيرا مف مساحتيا العقارية، وتخمت عنيا قصريا لصالح 
مباف جديدة أقيمت عمى مساحتيا، ما يشوه الواجية الخارجية لمبيت، بسبب ىذه البنايات 

   .     الفوضوية التي شكمت نشازا عمى المكاف، أفقدتو الكثير مف مالمح األمس
 :ويواصؿ باسطا حركتو في الفضاء الخارج مسمطا الضوء عمى التردي الحاصؿ فيو

 عندما رفعت رأسي بالصدفة أو بالعادة، واجيني عمود النور الذي يخترؽ الطريؽ ))
بشكؿ غريب، رأيت وجوه المرشحيف لممجمس الوطني الشعبي قد حالت قميال عمى 

الحيطاف المتآكمة، ولـ تمحيا سنوات الخوؼ التي مضت، بعضيا يتشبث بالحيطاف 
كالعقارب، وبعضيا األخر ممتصؽ في شكؿ قصاصات، بأعمدة النور الذي لؼ حوليا 

(2) (((...)بشكؿ لولبي وثعباني
.   

       يرصد الراوي مف خالؿ ىذا المقطع حالة الفوضى التي تعـ المدينة، ويركز 
عدستو عمى صور الدعاية لممرشحيف الممتصقة بأعمدة النو، والحيطاف المتآكمة بشكؿ 
فوضوي، ويعطينا صورة عامة عف حالة المدينة في الحاضر؛ حيث تتمظير المدينة 

 .كمجاؿ مف العالمات التي ترمز إلى حالة الفوضى واالنسالخ الحضاري
      ومف الوضع المتردي لممدينة ينتقؿ الراوي إلى الحديث عف عالقتو بمحيطو 

االجتماعي، ويشكو مف البرودة التي تتسـ بيا عالقتو بمعارفو، واعتزاؿ ىؤالء لو  حيث 
 :يصؼ ذلؾ قائال 

                                                           
.38 الرواية ، ص ( 1(  
. الرواية، الصفحة نفسيا( 2( 

 



صل الثالـث                                  الـتشكيل الـمكاني فـي الـرواية ـالف  

149 
 

 فقد أصبح الكثير منيـ يتيربوف مف مالقاتي، عندما يرونني ينعطفوف متسمميف نحو ))
(1) ((الرصيؼ األخر، أو يختمطوف مع المارة لكي ال يالقوني 

. 

        ىذه القطيعة مع المحيط االجتماعي كانت بسبب المعركة التي يخوضيا مراد 
اإلدارة وجماعات الضغط سعيا منو لمحفاظ عمى بيتو األندلسي، ما جعؿ الناس  باسطا مع

 .يتيربوف مف مالقاتو تجنبا ألذى تمؾ الجماعات 
      وتقدـ المدينة في بعدىا اإلنساني كفضاء كابوسي يطارد الشخصية، ويعمؿ عمى 
محاصرة وجودىا يعتدي باستمرار عمى ىويتيا المتمثمة في البيت األندلسي  يسعى إلى 

تجريدىا مف كؿ مسوغات الوجود المادي والفكري والروحي إلجبارىا عمى الخضوع 
إلرادتو، مدينة ال تحتـر خصوصية أفرادىا، بسبب سيطرة قوى مالية وسياسية فاسدة 

 وصنعت المدينة عمى ))تمارس االستبداد ضد األفراد الذيف يتصدوف لمشاريعيا المشبوىة،
ينضاؼ . (2)((تقؼ عمى النقيض مف وعي الفرد ويقينو الثوري )...(أنيا بقوانينيا وتقاليدىا

  (البيت األندلسي)ذلؾ إلى إحساس مراد باسطا بعدـ مباالة مجتمعو تجاه قضيتو
     والراوي وىو يصؼ مشيد تيديـ البيت األندلسي لـ يغفؿ عف إدانة محيطو 

 كنت أشعر أف ىذه المدينة التي بدأت تفقد ذاكرتيا ، كانت تنشيء نسيانا  )):االجتماعي 
 (3) ((جديدا  في كؿ حائط كاف يتياوى جزؤه أو كمو 

. 

      فيو ال يتوانى في إدانة المدينة، إذ يرى بأنيا تؤسس لمنسياف وتحـر األجياؿ مف 
حقيا في موروثيا الحضاري ففعؿ التدمير ال يمس فقط المكاف، بؿ يشمؿ التاريخ والذاكرة 

ومف ىنا كانت المدينة فضاء تمارس فيو الجماعة اضطيادىا  والذات في نفس الوقت،
تجريده مف موروثو الحضاري، الذي يميزه عف غيره وىي بالتالي فضاء  لمفرد، وتسعى إلى

الروائي في  وقد اجتيد يؤمف بالتعدد الثقافي والحضاري لؤلفراد المنتميف إليو اختزالي ال
الداللة العميقة لبنيتو المكانية مف خالؿ التحوالت العنيفة التي يشيدىا الفضاء  القبض

                                                           
.106 الرواية، ص ( 1(  
.99 ، ص1984 بغداد ، –المدينة في القصة العراقية القصيرة، دار الحرية لمطباعة :  رزاؽ إبراىيـ حسف( 2(  
.440 الرواية ، ص ( 3(  
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ألفتو صوب العدوانية المعمنة، وعف جماليتو العمرانية في سياؽ المدينة )) وانصرافو عف 
إلى التفسخ والتدىور واالنكماش صوب البداوة المختمفة وعف طابعو الحيوي في النشاط 

(1) ((.اإلنساني المنتج لمجماعة البشرية إلى فضاء إلنتاج التعصب والخوؼ والجريمة
. 

 : المقبرة فضاء لمتسامح2-3

      المقبرة فضاء سكوني لكونو يضـ رفات الموتى، يرقد فيو الجسد حيف تغادره الروح 
المقبرة  وىو عمى عكس األمكنة السابقة، التي تنقمنا إلى عوالـ ضاجة باألحياء، ففضاء

يحتوي عمى عدد كبير مف القبور التي تتجاور فيما بينيا، وحضور ىذا الفضاء في النص 
 تكثيؼ لمذاكرة، وىو شكؿ مف أشكاؿ التواصؿ مع ))السردي يكسبو دالالت جديدة ، فيو 

(2) ((، أو القبض عميو (األمس)
. 

    وقد وظفت الرواية ىذا الفضاء، لمتعبير عف التعايش اإلنساني بيف األعراؽ واألدياف 
 (مراد باسطا)الشخصية / المختمفة في الماضي عمى ىذه األرض، حيث يقوؿ الراوي 

 :موجيا خطابو إلى ماسيكا 
 سيكا أريد أف أدفف ىنا، في مقبرة ميرامار، التي دشنتيا حنا سمطانة، ثـ جدي األوؿ –)) 

 ألنيا المقبرة  )...(غاليمو الروخو، قبؿ أف يمؤلىا الذيف جاؤوا مف بعده، أحب ىذا المكاف
الوحيدة في الدنيا، التي انمحت فييا كؿ األدياف، استقبمت المسيحي والييودي والمسمـ 

(3) (( )...(والبوذي، وحتى الممحد 
. 

فالسر في رغبة مراد باسطا في أف يوارى جثمانو في مقبرة ميرامار يتعدى عف كونيا مقبرة 
دفف فييا قبمو أجداده األوائؿ وباقي أفراد ساللتو، بؿ لكونيا فضاءا يؤرخ لمتعايش بيف 

العقائد المختمفة ، تختفي فيو األحقاد التي تمؤل حاضره، ىذه األحقاد لـ تسمـ منيا حتى 

                                                           
، مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر " نرجسية بال ضفاؼ " التخييؿ الذاتي في أدب واسيني األعرج :  عبد اهلل شطاح (1)

  .185،186 ، ص 2012 ، 1الجزائر، ط- والتوزيع
.65الفضاء ولغة السرد ، مرجع سابؽ ، ص :  صالح إبراىيـ ( 2(  
.9 الرواية، ص ( 3(
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 ىدـ جزؤىا الشمالي بفعؿ فاعؿ، ولكنيا ما تزاؿ )): المقبرة في الحاضر، كما ينقؿ باسطا
 . (1)((يصنعوف ويموتوف فيو تقاـو األحقاد، وجنوف البشر، الذيف يناموف عمى يقيف وحدىـ

      فالمقبرة التي كانت في الماضي فضاءا شاىدا عمى التعايش، امتدت إلييا األحقاد 
 .في الحاضر، محاولة طمسيا لكونيا شاىدة عمى وجود ىذا التعايش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )1 الرواية ، ص نفسيا (
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II . عـــــالقة الـشخصيات بالـمكان:  
اىتماـ واسيني األعرج في الرواية بالمكاف يأتي غالبا مصاحبا لحركة الشخصيات فيو 
وىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى حرصو عمى إبراز العالقات القائمة بيف المكاف 

 ال ))والشخصية، وحجـ التأثير المتبادؿ بينيما، و كأنو ينطمؽ مف المسممة القائمة بأنو 
(1) ((مكاف بدوف شخصية، وال شخصية بدوف مكاف، فكأف أحدىما يكمؿ اآلخر 

. 

        وانطالقا مف كوف الشخصية ىي القوة الفاعمة في النص الروائي، والمولدة 
ألحداثو ووقائعو، ولكي تتحقؽ ىذه األحداث وحركة الشخصيات ، البد أف يكوف ىناؾ 
مسرح مكاني يحتضنيا وتتحقؽ فيو، تختمؼ حولو انطباعات الشخصيات إيجابا وسمبا 
بناءا عمى درجة قربو أو بعده عنيا، وكذلؾ بناءا عمى ما يوفره ىذا المكاف مف شروط 

فالمكاف ال يعتبر فقط مجرد تضاريس . األماف والطمأنينة لمشخصية، أو عدـ توفيره ليا
بؿ ىو فضاء . خارجية تتحرؾ في مجالو الشخصيات وتمارس فيو أفعاليا المختمفة

متواصؿ مع باقي عناصر السرد يسيـ في توليد الداللة، وىو بنية فاعمة في النص 
وتنقسـ األمكنة في الرواية حسب عالقتيا بالشخصيات . ومفعوؿ فييا في نفس الوقت

 : الرئيسية إلى محوريف رئيسييف 
 األمكنة األليفة-
 األمكنة المعادية-
 
 
 
 
 
 

                                                           
.138عالـ النص ، ص : سمماف كاصد (  1(  
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:                                              (البيت األندلسي)المــــكان األليف -1
يرتبط إحساس الشخصية بمكاف ما أليؼ، أو معادي بنوعية العالقات التي تربطيا       

بػو وما يوفره ليا مف شروط العيش و االنتقاؿ مف أمػف وطمأنيػنة وحمايػة أو عدمػو 
وسنقتصر في معالجتنا لؤلمكنة األليفة عمى البيت األندلسي، باعتباره المكاف المركزي في 
الرواية ، وعالقتو الوجدانية مع الشخصيات المنتمية إليو، وسنركز خصوصا عمى عالقتو 

  (مراد باسطا )بالشخصية المحورية المالكة لو
       أدرؾ الروائي واسيني األعرج أف التركيز عمى إبراز المعالـ المادية لممكاف الرئيس 

عف طريؽ آلية الوصؼ، وعزلو عف الحضور اإلنساني الفاعؿ، مف  (البيت األندلسي )
شأنو أف يجيز عمى الدالالت المتوخاة منو، ويجعمو مجرد خمفية باىتة  وديكورا جامدا 
لؤلحداث، ليذا جعؿ تشكيمو لممكاف يسير بالتوازي مع الدفع بالشخصيات إلى مسرحو 

لتقـو بوظائفيا الفعمية والقولية ، ليقتنصيا وىي في ذروة تفاعميا مع كونيا الخاص، ويقدـ 
 ليتراءى المكاف في صورة ))المكاف في حالة توحد استثنائية مع الشخصيات المنتمية إليو 

(1) ((الدـ الذي يجري في العروؽ 
. 

والذي ورثو  (البيت األندلسي )       و أبرز شخصيات الرواية نجد مراد باسطا، صاحب 
عف جده سيد أحمد بف خميؿ، وال تخمو تسمية باسطا مف قصديو ظاىرة مف المؤلؼ فكممة 

 ىي كممة اسبانية، تحمؿ في معناىا صيغة األمر الداؿ عمى الكؼ  - Basta باسطا 
، وتأتي األحداث المتالحقة لتؤكد ىذا المعنى، حيث يسعى مراد باسطا مف "توقف" بمعنى

 : أجؿ إيقاؼ المشروع الرامي إلى تيديـ  بيتو األندلسي،  يقوؿ باسطا مخاطبا ماسيكا 
  مف أيف أبدأ يا سيكا ؟                                                                ))  

 (2) ((أـ مف سقـ أصبح يشبييا في كؿ شيء؟ . أمف الدار ؟
. 

                                                           
، الموقؼ األدبي ، اتحاد " مف أنت أييا المالؾ ، إلبراىيـ الكوني " جدلية االنتماء في رواية  :  فرحاف اليحي (1)

  .177 ، ص 2012نيساف /  ، أفريؿ492 دمشؽ ، –الكتاب العرب 
.27 الرواية ، ص ( 2( 
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        يتساءؿ باسطا عف نقطة البداية التي سيبدأ منيا حكايتو أو باألحرى مأساتو، ىؿ

يبدأ بحكاية البيت ؟ أـ بحكايتو ىو ؟ فاألمر قد اختمط عميو نظرا لتشابو الحالة التي آلت 
إلييا الدار مف خراب ودمار، والحالة التي يوجد فييا مف ضمور الجسد ،وانكسار الروح 

 . وىو يعيش أرذؿ العمر

:             يواصؿ مراد باسطا المماثمة بيف حالتو ووضع البيت األندلسي في الحاضر
  أذكر ىذا وأنا لـ أعد ميتما كثيرا باألسماء وال حتى بالبيت فيو يشبيني في كؿ شيء))

     في عزه والقو، وعنفوانو وىشاشتو، وتآكمو وخرابو أيضا، وحتى في احتراقو ومػوتو

(1)((العنيؼ 
. 

براز  فالبيت يتحوؿ عنده إلى  أفؽ لخمؽ المماثمة، و أرضية خصبة لعقد المقارنات، وا 
نقاط التشابو بيف بيتو المدمر بعد قروف مف الوجود ، وبيف شخصيتو وىو عمى مياوي 

 :الرحيؿ األخير بعد زمف طويؿ مف الحياة ، ويضيؼ باسطا 
                                  أكثر مف أربعة قروف مرت عمى ىذا البيت، وكأنيا لـ تكف ))

                     أكثر مف ثمانيف سنة مرت عمي، وكأنيا نجمة تحترؽ وتتحوؿ إلى رماد 

                       ليست السنوات العابرة شيئا ميما في أعمار الحجارة والبشر، ولكنيا 

(2) ((كافية لمشيادة عمى زمف كاف فينا ، ولـ نكف فيو إال قميال 
. 

فمراد باسطا يقر بسطوة الزمف وجرياف قوانينو عمى البشر واألمكنة ، وكأنو في ىذا 
وضع  الموقؼ يديف الزمف ويحممو جزء غير قميؿ مف المسؤولية، عمى ما وصؿ إليو مف

، ويضيفو إلى القائمة الطويمة مف المتآمريف عميو وعمى بيتو األندلسي  ولـ يبقى  متأـز
 ال بد مف وجود ذاكرة ))لمراد باسطا في حاضره، إال الحكي ليحافظ عمى استمرار الذاكرة فػ

(3) ((قوية تقابؿ فعؿ الزمف الميدد بالنسياف 
. 

                                                           
.28 ، 27 الرواية ، ص ( 1(  
. الرواية ، الصفحة نفسيا( 2(  
.31 ، ص 2004 ، 1  بيروت ، ط–خزانة الحكايات ، المركز الثقافي العربي :  سعيد الغامدي ( 3(  
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       فاالنكسار الذي يعيشو مراد باسطا ما ىو إال صدى لدمار عنيؼ ضرب المكاف 
الذي ينتمي إليو، بعد احتراقو ثـ تيديمو مف قبؿ السمطات، حيث وجد نفسو مشموال أماـ 

قوة األحداث وجريانيا نحو مصير محسـو مسبقا، وقؼ أماميا عاجزا عمى الوفاء لوصية 
 :جده األوؿ بف خميؿ 

حافظوا عمى ىذا البيت، فيو مف لحمي ودمي، ابقوا فيو وال تغادروه، حتى ولو أصبحتـ )) 
(1) ((فيو خدما أو عبيدا 

. 

        وتتوالى المحكيات في تكريس المماثمة بيف البيت وصاحبو ، ومنيا عمى سبيؿ 
الذكر تعرض ىذا األخير العتزاؿ ومقاطعة معارفو وجيرانو، بسبب صراعو مع حمقة 
الضباع والسمطات، ورفضو االمتثاؿ ألوامر اإلدارة القاضية بتسميـ البيت ليا ، ىذه 

 :المقاطعة التي أثرت فيو كما يؤكده في ىذا المقطع 
 لكف الذي حدث في اآلونة األخيرة، أثارني إلى حد كبير وحز في قمبي ، فقد أصبح ))

الكثير منيـ يتيربوف مف مالقاتي، عندما يرونني ينعطفوف متسمميف إلى الرصيؼ اآلخر 
 )...()) (2)

. 

 ىذا الوضع الذي يعاني منو مراد باسطا يتطابؽ إلى حد كبير مع ما آؿ إليو البيت مف 
 :عزؿ عف محيطو العمراني، وىو ما ينقمو لنا بساطا قائال 

 منذ أف بدأت فكرة بيع البيت األندلسي، وما يحيط بو مف بقايا الحديقة، وبعض البنايات ))
التي باعيا أصحابيا بال تردد إلى المقاولة، بتدخؿ البمدية لضماف حقوقيـ كاممة  بدأت 
منذ مدة قصيرة عمميات اليدـ، وعزؿ البيت نيائيا حتى أصبح كأنو جزيرة ضائعة في 

(3) ((فضاء مف الفراغ والقمؽ 
.

   
        فعممية عزؿ مراد باسطا عف محيطو االجتماعي، تتـ  بالتوازي مع عزؿ البيت 

كتيمة مشتركة يشترؾ فييا المكاف  (العزؿ)عف محيطو العمراني، ومف ىنا يتمظير 
                                                           

.31 الرواية ، ص ( 1(  
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وصاحبو، ويظير الحصار االجتماعي المضروب عمى الفرد المختمؼ في منطمقاتو 
خضاعو ألحكاـ الجماعة المتسمطة، وتبمغ  وثقافتو عف النسؽ العاـ، رغبة في ترويضو وا 

المماثمة بيف البيت وصاحبو ذروتيا وتصؿ الشخصية إلى قمة االندماج الفضائي  وجدانيا 
و التماىي الكمي مع المكاف، فتنسحب الرؤية البصرية لتفسح المجاؿ لمرؤية  القمبية 

: والوجدانية، التي يقدـ لنا عف طريقيا باسطا إحساسو لحظة تدمير البيت األندلسي
 أعتقد أني يوميا شعرت بشيء ميوؿ يتجاوز تيديـ دار فقط، ربما كاف األمر يتعمؽ ))

(1) (( )...(بتيديمي أيضا ، كنت عمى مشارؼ السقوط 
. 

     يعكس ىذا المقطع بجالء درجة التضامف الكبير بيف البيت وصاحبو، إلى درجة 
االتحاد الكمي بينيما ، و تصؿ العالقة بينيما إلى حدود التقمص الوجداني؛ حيث تشعر 
الشخصية بالدمار الحاصؿ في المكاف الذي تنتمي إليو يحؿ فييا، وتخمع الشخصية عمى 

مكانيا األليؼ صفة اإلنساف، وىو ما يعبر عنو وصؼ مراد باسطا لفتؾ اآللة بجدراف 
(2))...((( كانت اآللة تعري البيت األندلسي، كمف يعري جسد امرأة الغتصابيا)):البيت

. 

     وىكذا يصبح المكاف بيشاشو المرأة، وتصبح الشخصية مكانا، وىي ذروة التفاعؿ 
بيف الشخصية وكيانيا المكاني، فالراوي عمؿ في تقديمو لمبيت األندلسي عمى اإلبانة عف 
خالصة التفاعؿ بينيما، مف حيث إف البيت يمنح صاحبو ىويتو وانتمائو الحضاري الذي 

تمتد جذوره إلى األندلس، ويمتد تأثير المكاف عميو بأف يمعب دورا حاسما في توجيو 
الفكري والنضالي في سعيو مف أجؿ الذود عف الدار ضد الطامعيف فييا  ويمنحو المكاف 
أيضا وجوده المختمؼ في النشأة والتكويف والرؤيا الخاصة لمعالـ، كما يزوده بحمولة فكرية 
وثقافة تراثية، وخمفية حضارية ضاربة بجذورىا في أعماؽ الماضي، وزخـ تاريخي أىمو 
لمعب دور المتمرد عمى مافيا العقار، التي تستيدؼ امتالؾ البيت بكؿ الوسائؿ ، وتحوؿ 

البيت بالنسبة لمراد باسطا إلى قضية يدافع عنيا بشراسة، في حيف يكتسب المكاف أصالتو 
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انطالقا مف وجود الشخصية فيو ، مستفيدا مف لمستيا الخاصة عميو، وتبمغ سمطة 
الشخصية عمى مكانيا الحميمي أوجيا حيف تكرس كؿ وقتيا وجيدىا لمدفاع عنو ضد 

خطر الزواؿ، فينتقؿ البيت معيا مف فضاء يوفر الحماية لممنتسب إليو، إلى فضاء يحتاج 
 .فيو إلييا لمبقاء 

      ويتحوؿ مراد باسطا في نياية أحداث الرواية إلى كائف معزوؿ ووحيد يتآمر عميو 
الجميع مسؤولوف وشعب، حيف يتفاعؿ جيرانو سمبا مع تيديـ جدراف البيت جنبا إلى جنب 

 :مع المسؤوليف الذيف يشرفوف عمى العممية 
 اخترقت سمعي المتعب التصفيقات الحادة التي كانت تتبع االرتطامات وصرخات  ))

كأف الناس كانوا أماـ ماتادور في مواجية ثورة، وكمما .... ىولمي ...ىولمي : األطفاؿ 
في النياية ال أدري ... ىولمي ... ىولمي : تفادى قرنيو الحاديف، صرخوا بشكؿ جماعي

 (1) ((.مف كاف يتياوى الثور أـ المتادور؟ أـ كالىما، وفي المحظة نفسيا ؟ 
        وقبؿ تيديـ البيت األندلسي أظير مراد باسطا قوة تمسكو ببيتو ، ما دفعو إلى 
رفض كؿ المغريات مقابؿ التنازؿ عف البيت، وىو ما يبرزه كالـ كريمو موظؼ البمدية 

 :الموجو إلى باسطا 
 كؿ جيرانؾ باعوا لمدولة، وأنت مصر عمى مقاومة طاحونة أكبر منؾ ومني، ثـ إف – ))

بقية الورثاء مف أوالد أخيؾ وعائمتؾ، حتى المي فييـ ريحة الشحمة فالشاقور  جاءونا 
(2) ((بممفات تثبت أىميتيـ وحقيـ في الدار، ويطالبوف بالبيع الستالـ  حقوقيـ 

. 

في وجداف صاحبو لـ ينتؼ بمجرد تدمير البيت  (البيت األندلسي)        فتغمغؿ المكاف
بؿ ظؿ مستمرا يعمقو اإلحساس بالفقد، ويوطده الحنيف إلى بيت الصبا والشباب  فيشعر 

 :مراد باسطا بأف واجبو تجاه األجياؿ يممي عميو كتابة تاريخ البيت العريؽ
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 شعرت كأنو جاء دوري في تجميع أشالء و أخبار ىذه الحجارة المرصوصة، التي )) 
( 1) ((مستيا أيادي كثيرة وحولت جزءا كبيرا منيا 

. 

    وبواسطة السرد يستدعي باسطا ماضي المكاف، ويستدعي عراقتو و أصالتو  ليبرىف 
 ال ))عمى عراقة نسمو ىو وأصالتو، وانتماءه إلى أصوؿ أندلسية، وىو ما يدؿ عمى أنو 

توجد ذات مكتممة منذ البدء، بؿ ىي توجد وتنمو وتتواصؿ مف خالؿ تمثميا  لحكاية 
(2) ((وجودىا التاريخي 

. 
       والبيت األندلسي باعتباره الموضوع الرئيسي لمرواية ، تتجاوز بو الرواية حدود 

األبعاد المادية واليندسية، التي حاوؿ الرواة متوسميف بالوصؼ أف يقنعونا بإمكانية التجوؿ 
فيو، وجعموا منو مكانا ال يختمؼ عف المكاف الحقيقي الموجود عمى الخريطة   وصنعوا 
منو مكانا تاريخيا تراثيا، ال يختمؼ عف األمكنة التاريخية الموجودة في الواقع وأثثوه بروح 

إنسانية رفيعة، بكؿ ما يرمز لؤلصالة والثقافة العتيدة، بؿ نجحت  المخيمة الجماعية 
المتمثمة في رؤى الرواة مجتمعة، في أف ترتقي بو إلى رحاب الرمز وتجعؿ منو فرضية 

مكانية لتمثؿ أحد أكبر إشكاليات العصر تعقيدا وىي قضية اليوية في ظؿ التمدف 
 واألصالة في ظؿ المعاصرة ، وجدلية الثقافي والمادي 

        والرواية بعد أف رسمت معالمو بحس فني عاؿ، وزودتو بكؿ ما ينـ عف سمو 
الذوؽ وعراقة التاريخ، و أصالة الثقافة  دفعت بو إلى خضـ التحوالت العنيفة التي 

يشيدىا العصر المتبـر مف كؿ القيـ األصيمة، والمتنكر لتراث األمس، لينيار البيت بكؿ 
ما يرمز لو مف أصالة العمارة ، وسمو الحضارة  تحت عجالت اآللة الفتاكة إحدى 

مخترعات ىذا العص ، الذي ال يؤمف إال باالعتبارات المادية والتجارية ، فمراد باسطا لـ 
يعترض عف التنازؿ عف ممكية الدار ،بؿ  اشترط فقط الحفاظ عمييا وتحويميا إلى دار 

 نممؾ وثيقة )): لمتراث، أو لمموسيقى األندلسية حتى يحافظ البيت عمى وظيفتو األولى
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إعادة الممؾ ألصحابو لتسييره، شرط أف يحافظ البيت عمى وظيفتو األولى  ونحف ال 
نطالب بأكثر مف ذلؾ ، لتأخذىا وتحوليا إلى دار لمموسيقى أو لحفظ اآلثار،ال أحد منا 

 (1) ((.يعترض عمى ذلؾ
       وانتقاؿ باسطا إلى سكنو الجديد بعد ترحيمو مف بيتو األندلسي ، لـ يكف انتقاال 
 اختياريا، بؿ كاف اضطراريا أممتو الظروؼ، ليذا لـ يرافقو اتصاؿ وجداني بو، وىػو 

السكف الجديد الذي نقمت إليو لـ يكف مريحا، ولكنو كاف أفضؿ مف ))  :ما يظيره قولو 
العراء، عبارة عف مكعبات صغيرة بال روح، كانت كافية لممممة أشيائي الصغيرة  التي 

(2) ((  )...(جمعتيا طواؿ السنوات الماضية
. 

       فيذا الفضاء الجديد تحوؿ عنده إلى مجرد مساحة لمعيش، ال يمكف بحاؿ مف 
األحواؿ أف يعوض المكاف األصمي المرتبط باألجداد والذكريات وباليوية األندلسية      

 ىذا المكاف طازجا في الروح عبر تعاقب الزماف ال يفسح المجاؿ أماـ أي ))ما أبقى 
(3) ((مكاف ليحؿ محمو 

. 

أما عالقة سيد احمد بف خميؿ بالبيت األندلسي، فيي ال تقؿ حميمية عف عالقة حفيده 
المتأخر مراد باسطا، فيو المشيد األوؿ لمبيت، والساكف األوؿ فيو، بعد أف اضطر إلى 

ترؾ أرضو األولى األندلس، بعد تيجيره مف قبؿ محاكـ التفتيش، وكاف مشروع إقامة بيت 
 لـ تكف تيمني البحرية وال سوؽ )):عمى النمط المعماري األندلسي عنده مجرد أمنية

الذىب بقدر المحظات، التي أىرب فييا الى المكاف و أتخيؿ البيت الذي سأنشئو في 
(4)(( )...(الداخؿ  لسمطانة التي لـ تساورني لحظة شؾ واحدة ،في أنيا ستأتي

. 
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، وىو (األندلس)       فالبيت األندلسي بالنسبة لو مكاف تعويضي عف المكاف األصؿ 
إقامة ليويتو في موطنو الجديد، أودع فيو كؿ ما يذكره بأرضو األولى، مف لمسة عمرانية 

أندلسية إلى حديقة زينيا بأجمؿ النباتات التي جمبيا مف شبو الجزيرة األيبيرية وحرص 
 . عمى تأثيثو بكؿ ما ىو أندلسي أصيؿ

     فالعيش في البيت الجديد ىو بالدرجة األولى فعؿ ثقافي وحضاري، وممارسة ليويتو 
المورسيكية عمى أرض منفاه، عزز بيا وجوده، وكاف تشييده البيت األندلسي ىو بمثابة 
بداية لمتكيؼ مع محيطو الجديد، ىذا التكيؼ توثؽ بالتحاؽ سمطانة بو فيما بعد وكاف 
أيضا عامال حاسما في تشكؿ المفاىيـ والتصورات لمعالـ الجديد يمخص سيد أحمد بف 

في ىذا البيت بعض دمي وصراخي وسعادتي وشيواتي )):خميؿ عالقتو بالبيت قائال
(1) ((وانخطافات النشوى  وليذا ال أريد أف يمؼ غبار الموت مثؿ ىذا المكاف 

. 

     يبرز ىذا المقطع بجالء مكانة البيت األندلسي عند مشيده، ومدى تعمقو بو، باعتباره 
المخيمة  مكانا يحتوي ذكرياتو السعيدة والمؤلمة معا، ويظير البيت كمكاف عضوي رسمتو

 . ليختمط مع المكاف الواقعي، وتسيـ اإلشارات داخؿ النص في تكثيؼ اإليياـ بواقعيتو

        وىكذا تنتقؿ الرواية بالمكاف مف مكاف نشأ في األحالـ إلى مكاف تتحقؽ فيو ىذه 
األخيرة و أرضية تتفرخ فييا، ثـ تمضي بو الرواية تدريجيا لتقذؼ بو في مستنقع واقع 
كابوسي، بعد أف قاـو طويال قير الطبيعة وعامؿ الزمف، لينيار تحت عجالت اآللة 

 .ويتحوؿ إلى غبار 
       ومف الشخصيات التي ارتبطت بالبيت األندلسي سميـ حفيد مراد باسطا، الذي يقوؿ 

:  ىو الوحيد الذي حمؿ عمى ظيره قصة ىذا البيت، ونفذ وصية جده)): عنو ىذا األخير 
حافظوا عمى  البيت فيو مف لحمي ودمي، ابقوا فيو وال تغادروه، حتى ولو أصبحتـ فيو 

(2) ((خدما أو عبيد 
. 
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         ساىـ البيت األندلسي بشكؿ حاسـ في التوجو العممي واألكاديمي لسميـ الذي 
اختار التخصص في حفظ التراث والمخطوطات، لتعزيز مداركو حوؿ كيفية الحفاظ عمى 
التراث وحمايتو مف خطر الزواؿ، ولـ يتخمؼ ىو اآلخر عف الدفاع عف البيت األندلسي 
ضد الطامعيف فيو إضافة إلى حرصو عمى حماية المخطوطة وترميميا، فكاف خير عوف 
لجده، كما شكؿ البيت األندلسي بالنسبة لو فضاءا رومانسيا، وممتقى يسمح لو باالجتماع 

 .بحبيبتو سارة زوجة موح الكارتيؿ، والمقاء بيا في فناء الدار 
     وما قيؿ عف سميـ يقاؿ عف ماسيكا، ىذه األخيرة واف لـ تكف مف الورثاء الشرعييف 

 :لمبيت، إال أنيا تعمقت بو منذ أف كانت طفمة، تقوؿ ماسيكا 
وال غير شرعية .  لـ أقـ في البيت األندلسي وال يوما واحدا، ولست وريثة ال  شرعية))

لممتمكاتو، ربما كاف إحساس أمي الخفي وجاذبية أصوليا البعيدة، ىو الذي قادني نحو 
 (1) ((.)...(ىذا الرجؿ الطيب عمي مراد باسطا 

.
                                                          

وجدت سيكا نفسيا بعد وفاة مراد باسطا وىجرة سميـ إلى كندا، المعنية األولى بتاريخ    
لرغبة  تنفيذا البيت األندلسي وتاريخ الذيف عاشوا فيو عمى مدار خمسة قروف مف الزمف

 :مراد باسطا ووصيتو، وىو ما تؤكده ماسيكا 
 يبدو لي أنني تورطت في البيت األندلسي، و أصبحت أعرفو أكثر مف الذيف سكنوه و ))

 (2) ((. )...(أقاموا فيو، أو الذيف توالوا عميو عمى مدار أكثر مف أربعة قروف 

      وركز الروائي في بنائو لشخصية ماسيكا بأف جعؿ مف قضية البيت األندلسي مجاال 
لتكتشؼ فيو ىويتيا، وتتعرؼ فيو عمى تاريخيا وماضي أجدادىا ، وجعؿ وعييا يتفتح 

 . عمى ىذا الفضاء  ويتكوف فيو

عف شخصية سارة زوجة موح الكارتيؿ، والتي تعيش معو في البيت األندلس   أما      
يبعد أف أجبرتيا ظروفيا القاسية عمى الزواج منو رغـ فارؽ السف الشاسع بينيما فنظرتيا 

                                                           
.7 الرواية ، ص ( 1(  
. الرواية ، الصفحة نفسيا ( 2(  
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: لمبيت األندلسي، ال تعدو عف كونو مكانا لمعيش واف لـ تخؼ إعجابيا بعمرانو وىندستو
  (1) (()...(.البيت جميؿ يا عمي مراد، وكؿ عيف تتمحف بو عندما تراه))

       إال أف عالقتيا بالبيت تتوطد عندما يتحوؿ ىذا األخير إلى فضاء يجمعيا بسميـ 
الذي كانت تحبو منذ أياـ الجامعة ، فيتجدد الحب في البيت األندلسي، وتتحرر سارة مف 

 .زواجيا مف زوجيا السابؽ لتتزوج مف سميـ وتياجر معو إلى كندا 

فيي عدائية  (حمقة الضباع)      أما عف عالقة األطراؼ الطامعة بالبيت األندلسي
لممكاف بحكـ المصالح، ما جعميا تدفع إلى الحط التدريجي بالمكاف تمييدا إلزالتو، وذلؾ 

عبر تحويمو مف فضاء يمؤله النشاط اإلنساني الخالؽ، يحتضف كؿ ما ىو أصيؿ 
وحضاري، إلى كباريو ومميى ثـ مخزف لمخمور، وتنجح مساعييـ في النياية  ويدمر 

 .البيت

وقد استثمر الروائي واسيني األعرج تقنيات الكتابة الروائية الحديثة لتفعيؿ الدور        
  (Montage et découpage)النصي لبنيتو المكانية عمى غرار تقنيتي التركيب والتقطيع 

 يقطع عوالـ معمومة مف فضائيا المخصوص ليحوليا إلى فضاء أخر غريب ))فنجده 
ووظؼ ىذه ، (2)(( .عنيا فتصبح صورة المكاف تشكيمية قائمة عمى تقنيتي الكوالج والمونتاج

التقنية بغرض إبراز فساد األمكنة وتحوالتيا السمبية، واإلىماؿ الذي أصاب محتوياتيا كما 
حدث لمبيت األندلسي الذي تحوؿ مف ممكية أصحابو األصمييف إلى آخريف جدد استحوذوا 

عميو بقوة الماؿ والنفوذ، وقاد ىذا التحوؿ عمى مستوى الساكف إلى تدىور عمى مستوى 
المكاف، بحكـ الفجوة الحضارية والثقافية بيف الساكف األصمي والساكف الجديد، ىذا األخير 

لـ يدرؾ األىمية الحضارية والثقافية لمحتويات البيت وأثاثو، فرمى بيا في المزابؿ كما 
  .حدث مع البيانو العتيؽ الذي ورثو مراد باسطا عف عائمتو المورسيكية 

                                                           
40 الرواية ، ص ( 1(  
 منشورات كاـر ،"قراءة في التشكيؿ الروائي لحارسة الظالؿ " الكتابة الروائية عند واسيني األعرج ، :  كماؿ الرياحي (2)
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 األمـــــكنة المـــعادية -2
     إضافة إلى األمكنة األليفة تحضر في النص أمكنة أخرى معادية، تنفر منيا 

الشخصيات الفاعمة في الرواية نذكر منيا، كنيسة التفتيش التي اقتيد إلييا سيد أحمد بف 
خميؿ، والبمدية، والبرج األعظـ، وتتميز عالقة الشخصية بالمكاف المضاد بنوع مف التوتر 

ال يكوف فييا المكاف مألوفا، ولكنو يمثؿ الضياع والخوؼ والموت بالنسبة )) حيث 
: ومف األمكنة المعادية لمشخصيات المحورية في الرواية نجد، (1)((لمشخصية الروائية 

 .محكمة التفتيش المسيحية، البرج األندلسي األعظـ، دار البمدية 
 : محكمة التفتيش المسيحية 2-1

    تعد محكمة التفتيش مف األمكنة التي مر عمييا سيد أحمد بف خميؿ مرورا طارئا  بعد 
وقوعو أسيرا في قبضة محاكـ التفتيش المسيحية، وتـ جره  نحو كاتدرائية يمارس فييا 
التعذيب عمى نطاؽ واسع، ضد المورسيكييف المسمميف، ينقؿ بف خميؿ تفاصيؿ مروره 

 بدأنا )):    المؤلـ عمى ىذا المكاف المعادي ، ويصؼ مثولو أماـ رىباف التفتيش  قائال
ننزؿ نحو الدرج الموالي كأننا ننزؿ نحو أعماؽ جينـ، كمما توغمنا زادت الروائح الكريية 
الممزوجة برائحة العفونة والرطوبة، قوة وانتشارا، لـ أتحمؿ شعرت بأمعائي تندلؽ دفعة 
واحدة، تقيأت ولكنيـ واصموا النزوؿ بي عميقا نحو غرؼ التعذيب وتمزيؽ األجساـ 

 عندما وصمنا  )):ويضيؼ.  (2)((البشرية، التي امتدت عمى مساحات كبيرة تحت األرض
إلى آخر الدرج وجدنا أنفسنا في غرفة كبيرة ومرعبة، وىي عندىـ قاعة المحكمة، يخترؽ 

ميغيؿ بحماس كبير، بالقرب   ربطني)...(وسطيا عمود مف الرخاـ، بو حمقة حديدية ثقيمة
مف إحدى السواري المييأة لمثؿ ىذه األمور، كنت قبالتيـ، عاريا عف أي لباس، حتى 

(3) (()...( القدرة عمى الكالـ بعد أف نشفوا حمقي ورفضوا أف يعطوني ماء 
. 

                                                           
.288آليات السرد في الرواية العربية المعاصرة ، ص :  مراد عبد الرحمف مبروؾ ( 1(  
.68 الرواية ، ص ( 2(  
.71 الرواية ، ص ( 3( 
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     فسيد أحمد بف خميؿ وجد نفسو مصادر الحرية ، مياف الكرامة ، استبيحت حرمة 
 جسده  مف قبؿ الرىباف، والذيف كاف مف المفترض أنيـ أكبر مف يحمي كرامة اإلنساف

ويذود عنيا، وأف يظيروا تسامحا وعفوا، باعتبارىـ رجاؿ ديف، إال أف الحقد أعمى قموبيـ 
و أبصارىـ، فاختبئوا تحت حجاب التقية ليمارسوا أحقادىـ، وترتفع المخاوؼ عند بف خميؿ 

 . كمما توغؿ أكثر في المكاف، الذي يفصح شيئا فشيئا عف حقيقتو
 :ويضيؼ بف خميؿ سرد معاناتو في كنيسة التفتيش 

 )...( أحكموا وثاقي جيدا، شعرت بمحمة اليد تنزع وبجمدي يقشعر كما تقشعر الميمونة  ))
ثـ قيدوا رجمي بنفس الطريقة، حتى أشعروني بأف قدماي ستنفصالف عف رجمي كانت 
البرودة تمسع جسدي العاري كميا، كانوا يشعروف بمتعة غريبة ، يكتشفوف بأف عضوي 

(1)(( الذي ضمر نيائيا كاف مطيرا، عرفوا جيدا بأف شكوكيـ لـ تكف باطمة
. 

     تضافرت الظممة مع البرودة مع ما كاف يجري مف ممارسات الرىباف ضد سيد أحمد 
بف خميؿ في تعميؽ العدائية لممكاف، كفضاء مظمـ مثير لمتقزز، يتعرض فيو الضحية إلى 
تعذيب نفسي، قبؿ أف يمارس عميو التعذيب الجسدي، ومف بيف طقوس التعذيب ما نقمو 
بف خميؿ في المقطع السابؽ مف تعرضو لتفتيش جسدي لمتأكد مف حقيقة عقيدتو والراوي 
في تقديمو ليذا المكاف تدرج شيئا فشيئا منتقال مف الخارج إلى الداخؿ  ليكشؼ تدريجيا 
. عف حقيقة المكاف، وكمما توغؿ في دىاليزه أكثر كمما ازدادت مخاوفو وصودرت آدميتو

كنيسة )والصورة لف تكتمؿ إال عبر استكماؿ جميع تفاصيميا، و إف تكديس صور المكاف 
، وما يوجد فيو مف آالت التعذيب الرىيبة، ال تكفي وحدىا في تقريب المشيد (التفتيش

لمقارئ، دوف استحضار طقوس السجانيف ووحشية أساليبيـ  وانعكاس ىذه الممارسات 
عمى نفسية المحتجز، فتتواتر انطباعات الذات المحتجزة لترسـ صورة قاتمة السواد عف 
مكاف احتجازىا، فبف خميؿ وىو يمر عمى أقسى آالت التعذيب، وأشدىا فتكا باألجساد 

: البشرية، يحاوؿ إغماض عينيو لتفادي رؤية فضاعة المكاف وما يدور فيو
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 حاولت أف أغمض عيني كما تعودت أف أفعؿ ، كمما وصؿ األلـ بي إلى أقاصيو ))
(1) (( )...(ألخرج مف دائرة الخوؼ والضغينة 

. 
       إف لجوء بف خميؿ ليذا السموؾ، ىو بمثابة رد فعؿ الذات باستشعارىا لمخطر 

المحدؽ بيا ، وسعيا منيا لميروب مف المكاف المعادي، عبر تفادي رؤية مالمح المكاف 
 .المرعبة وما يمارس فيو مف تعذيب وقتؿ 

                                                                             : الـبرج األنـدلسي األعـظم2-2
سكاني ضخـ جعمت منو السمطات رىانيا الذي تركبو في           ىو مشروع تجاري وا 

سبيؿ المحاؽ بركب التقدـ، وما جعؿ منو مكانا معاديا بالنسبة لمشخصية المػحوريػة مراد 
باسطا، ىو أف القائميف عميو ينووف بناءه عمى أرضية البيت األندلسي بعد تيديـ ىذا 
األخير، وىو ما دفع بمراد باسطا إلى العمؿ مف أجؿ التصدي ليذا المشروع الذي 
سيجرده مف بيتو األندلسي، ويكشؼ لنا مراد باسطا عػف اليالة الدعائية الكبيرة التي 

:                                                               صاحبت ىذا المشروع 
 الالفتات الدعائية البالستيكية والورقية والمصنوعة مف القماش المموف، تكاثرت في كؿ ))

المطار الدولي والداخمي، اتحاد العماؿ  محطة القطار : زوايا الحي، وأىـ مواقع المدينة
المحطة البرية، دار الصحافة، الكتاني، رياض الفتح، مداخؿ الميترو الحافالت 

(2)(( كميا تتغنى بالبرج األوؿ،البرج األعظـ)...(القاطرات،شارع البحر،الميناء
. 

      ىذه الحممة الدعائية الضخمة التي جند ليا القائموف عمييا كؿ إمكانياتيـ المادية  
والبشرية إلنجاحيا ، تتـ بالموازاة مع تضييؽ الخناؽ عمى صاحب البيت األندلسي مراد 
باسطا إلجباره عمى التنازؿ عف بيتو األندلسي لتسريع إنجاز البرج التجاري، وال يتوانوف 
في اتيامو بأنو ضد نيضة البمد وتقدمو، وباسطا بعد وقوفو عمى اليالة الدعائية لمبرج 

 :األعظـ تضاعفت مخاوفو، وأدرؾ أف الكارثة واقعة وال سبيؿ لتجنبيا

                                                           
. الرواية ، الصفحة نفسيا( 1( 
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 قبؿ زمف عندما كنت أسمع بمقاولة البرج األعظـ الضخمة المتعددة الجنسيات، التي )) 
نزلت في بالدنا ثـ في مدينتنا وأخيرا في حينا، ثـ في بيتنا ، كنت أظف أنيا مجرد وسيمة 

لمضغط عمينا مف القضاء والبمدية، لوضعنا أماـ األمر الواقع، لكف بعدما لمست ىذه اآللة 
حقيقة أقسى  الدعائية بعيني، أدركت فجأة بأف الخطر لـ يكف مجرد ورقة ضغط، ولكنو

(1) ((مما تتوقعو 
. 

     وأحيانا يتخذ شركاء مقاولة البرج و السمطات المحمية الداعمة ليـ موقفا لينا مناورا 
مع باسطا  لدفعو إلى التنازؿ عف موقفو الرافض، ومف بيف الذيف عمموا عمى إقناعو 

 :الحاج إبراىيـ، والذي يخاطبو قائال 
 باسطا خويا، نحف في زمف آخر سيقذؼ بالبالد إلى عصر النور والعولمة ، العالـ )) 

يسير بسرعة، إما أف نمحؽ بو أو نستسمـ لطاحونتو، ماذا بقي مف ذلؾ البيت سوى خربة 
كادت تتسبب في حرؽ حي بكاممو؟ ال شيء سوى الحجارة واألخشاب المسوسة واألتربة 

(2)((الثقيمة ، والطوب والحشرات الضارة ؟ اهلل ييديؾ خويا مراد 
. 

     فالحاج إبراىيـ انطالقا مف استفادتو مف ىذا المشروع باعتباره أحد مموليو بمواد 
البناء  فيو متحمس لقرار ىدـ البيت، ويتقنع خمؼ حجج واىية كضغط العولمة وتقدـ 

الخ، إلقناع مراد باسطا بقبوؿ العرض المقدـ لو مف قبؿ السمطات ومقاولة البرج ... البمد 
 . األعظـ ، ويعاتبو عمى تمسكو ببيت احترؽ ولـ يبؽ فيو ما يجعمو متصمبا في رأيو

     ولعؿ الروائي قد وظؼ البرج األندلسي لمتعبير عف العولمة الشرسة التي تغزو العالـ 
اليـو ، وتتحقؽ عمى حساب التراث، ىذه العولمة التي ال قيـ ليا، تزحؼ عمى الموروث 
الحضاري لؤلمـ لتفتؾ بو وتطمس معالمو، معمنة عف عصر جديد منسمخ مف كؿ قيـ 

. عولمة اختزالية، ال تؤمف بمنطؽ التواصؿ مع الماضي وتراثو. الماضي 
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 :  دار البــــمديــــــة2-3
      البمدية مف األمكنة المعادية لمراد باسطا، والتي يشعر بأنيا طرؼ متورط فيما        

يعيشو، لكونيا تحاصر وجوده وتستيدؼ كيانو، وتمارس عميو قيرا إداريا           
مبرمجا، ورغـ أف ىذه المفردة المكانية  ال توحي بطابع العدائية، لكونيا تعمؿ عمى قضاء 

، إال أف ممارساتيا (من الشعب ولمشعب)مصالح المواطنيف، بدليؿ أنيا تحمؿ شعار 
 المشبوىة وتواطئيا مع أصحاب مقاولة البرج األعظـ، وانحيازىا الفاضػح 

ليـ ، محت صورتيا القانونية في ذىف مراد  باسطا، وحولتيا عنده إلى طرؼ فػػي 
جباره عف التنازؿ عف داره إلقامة ىػذا البرج  المشكمة، لكونيا تعمؿ بدورىا عمى ترويضو وا 

التجاري واإلسكاني الكبير، إحساس باسطا بالنفور مف المكاف، يزداد في كؿ مرة                            
 :يقصده فييا، وىو ما يعكسو قولو

 المسافة بيف البمدية والدار لـ تتغير، ومع ذلؾ كمما عبرتيا شعرت بيا تطوؿ كؿ يـو ))
(1) (( )...(أكثر 

. 

نما الذي يتغير ىو إحساس         وفي الحقيقة المسافة ال تتغير أبدا بؿ ىي ثابتة ، وا 
الشخصية باتساع الفجوة بينيا وبيف المكاف ، نتيجة الزدياد الضغوط المسمطة عمييا فيو 

حساس الشخصية بالعدائية نحو المكاف يتعمؽ أكثر ليصؿ إلى مداه األقصى لما ينتابيا  وا 
 :الشعور بالغثياف فيو 

 أحسست بأمعائي تندلؽ دفعة واحدة أمامي، تمنيت أف أعود بسرعة إلى بيتي، وأخرج ))
(2) ((مف ىذا الخوؼ الحارؽ 

. 

      يكاد يتطابؽ حاؿ مراد باسطا وىو في البمدية ، مع حاؿ جده األوؿ سيد أحمد بف 
خميؿ لما اقتيد إلى كنيسة التفتيش ، والقاسـ المشترؾ بينيما ىو التقزز والشعور بالغثياف 
مف المكاف، عندما تبمغ السموكات العدائية فيو مداىا األقصى، ومف ىنا فاف القطيعة بيف 

                                                           
.72 الرواية ، ص ( 1(  
.113 الرواية ، ( 2(  
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نما (البمدية)مراد باسطا، والمكاف المضاد  ، ليس مرده إلى طبيعة المكاف في حد ذاتو ، وا 
 .نتيجة لما يمارس فيو مف استبداد وبيروقراطية وظمـ 

     وكنتيجة يمكف القوؿ أف األمكنة في رواية البيت األندلسي كثيرة ومتنوعة  منيا 
المفتوحة والمغمقة ، فإف كاف البيت األندلسي يمثؿ العالـ الخاص لمراد باسطا، يجد فيو 
ىذا األخير كؿ قيـ األلفة والراحة، كما يتيح لو التواصؿ مع تاريخو وذاكرتو، وفضاء 
تزدىر فيو األحالـ الجميمة،  فاف المدينة تمثؿ لو الكوابيس التي يستفيؽ عمى وقعيا   

وىو يعايف ببصره زحؼ البنايات الجديدة، واختفاء مالمح البنايات القديمة، وسيطرة المافيا 
عمى مقدرات البمد، كما أف عالقة الشخصيات المحورية في الرواية باألمكنة تختمؼ مف 

وتتواصؿ  مكاف إلى آخر، فتشعر ىذه الشخصيات باأللفة في أمكنة معينة وتستأنس بيا
معيا وجدانيا، وتشعر بالعدائية والنفور مف أمكنة أخرى، نتيجة لما يمارس في ىذه 

 .  األمكنة مف سموكات تشعرىا بغياب قيـ األلفة والطمأنينة فييا 
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بعد رحمة بحث ال تخمو من تشويق ومتعة عممية  قضيناىا في إعداد ىذا البحث نحط      
الرحال عند آخر جزئية من متن البحث، أال وىي الخاتمة  لنختتم بيا ىذه الدراسة، فبعد 
تحميمنا لرواية البيت األندلسي مستفيدين من أدوات التحميل التي يقترحيا المنيج البنيوي 
تبمورت عندنا  بعض الخالصات النظرية والمنيجية موصولة بنتائج تطبيقاتيا عمى متن 

 :الرواية نجمميا في النقاط اآلتية 
      نزع الروائي واسيني األعرج في روايتو البيت األندلسي إلى توزيع حكاياتو عمى 

خمسة رواة يتناوبون عمى سرد حكاياتيم الخاصة الممتدة عمى مسافة زمنية تقدر بخمسة 
قرون من الزمن، وقد استثمر تعدد الرواة لتنويع مادتو السردية وجعل ىذه الرؤى تتضافر في 
ما بينيا وتتكامل لتسيم جميعيا في إنتاج النص، ومن ىنا جاءت بنية الرواة  تكاممية  تقوم 

عمى وعي جماعي ال فردي، وال تنبني عمى منطق الصراع  الذي تنبني عميو الكثير من 
الروايات التي تنتمي إلى ىذا النوع ، بقدر انبنائيا عمى التشارك والتكامل وتقاطع الرؤى في 
الكثير من الجوانب وبالتالي يمكن القول بأن الرواية تنبثق من رواة متعددين أكثر من كونيا 
رواية أصوات، وانطالقا من ىذا الجانب يؤسس الروائي لخصوصيتو في الكتابة الروائية  

 .يسعى من خالليا إلى طرق آفاق جديدة، مغايرة لمسائد والموجود
 وما يمكن استنباطو من استخدام الروائي لمصيغ السردية المختمفة ىو أن الروائي استثمر 

التعدد الصيغي في إثراء الرواية بألوان من الخطابات المختمفة، وجعل من خطاب 
المحولة باألسموب غير المباشر يتقاسم متن الرواية مع  الشخصيات سواءا المنقولة أو

الخطاب المسرود، ما يجعل من الرواية بنية ديمقراطية ال يييمن عمييا خطاب واحد  بقدر 
.  انفتاحيا عمى خطابات أخرى تتسمل إلييا، وتأخذ فييا حيزا محترما 

 عن التركيب المحكم " البيت األندلسي" كما تكشف عممية استنطاق النص الروائي
لمحكايات المتواترة عمى ألسنة الرواة المشاركين في صناعة األحداث  ليس عن التنافر 

الزمني بين زمن األحداث وزمن السرد و تشظي الزمن الناتج عن ىذا البناء فحسب؛ بل 
تبرز مدى التشابو في المعاناة والمصائر التي تكاد تتطابق بين شخصيات الرواية في 
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الماضي والحاضر، فيممس القارئ مأساة واحدة تتكرر في كل حكاية من ىذه الحكايات  ومع 
 تكديس الصور والمشاىد ورصيا لتكشف إلىكل شخصية  من شخصياتيا، ويعمد الرواة 

جميعيا عن مأساة واحدة يشترك فييا الجميع وىي المعاناة من االضطياد والظمم 
والمطاردات، ومحاولة طمس اليوية وسمب الكيان الوجودي، كما إن انفتاح الرواية عمى 

األزمنة البائدة  كشف عن عمق األزمة وأبعادىا الحقيقية وأثرىا عمى شخصيات الرواية  وما 
من جراء واقع مميء بالممارسات االختزالية واالستبدادية، فيعمل  تعيشو من اضطراب و قمق،

السرد عمى تعميق الوعي بالحاضر عبر معرفة مسبباتو في الماضي وتجذير المأساة 
اإلنسانية في الزمن، فتضع ىذا الحاضر في سياقو الزمني المتوغل في الماضي، وذلك عبر 
القبض عمى الشخصيات وىي في ذروة معاناتيا  واستحضار الماضي تكون بمثابة إضاءة 

 .وتفسير لجذور ىذه األزمة وتأريخ سردي ليا 
   وقد سمحت االستباقات بنوعييا لمشخصيات باستشراف مستقبميا الشخصي، واإلعالن

عن ىواجسيا اتجاه ما سيأتي بو المستقبل المجيول، وىي تعيش حاضرا متأزما  وفق قاعدة 
ما أن ما سيحدث في المستقبل سيكون بناءا عمى ما ىو كائن في الحاضر، كما أنيا عممت 
عمى تشويق القارئ وشده إلى مطالعة المزيد من متن الرواية ، عبر إطالعو بشكل مسبق 

. وخاطف عمى ما سيرد سرد الحقا 

   أما في ما يخص توظيفو لتقنيات السرد الزمنية المتحكمة في إيقاعو  تسريعا وتبطيئا 
فقد سمح لمروائي بتمخيص األحداث الثانوية ، (الخالصة، الحذف، المشيد، الوقفة)

واليامشية في عدة جمل، وطييا لمتركيز عمى األحداث الرئيسية المرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالحبكة الفنية، كما استثمرىا الروائي في التحكم في المدة الزمنية الطويمة التي جرت فييا 

األحداث و المقدرة  بقرابة خمسة قرون عمى مستوى الخطاب، ما أتاح لو التحكم في 
المساحة النصية لمرواية كما مكنتو من تجاوز األحداث اليامشية لموصول إلى الحوادث 

المركزية، و أتاحت لو التخمص من األزمنة غير الميمة، واستيعاب الزمن الحكائي 
الطويل والمقدر بقرابة الخمس قرون في زمن السرد، كما أفرد الروائي مساحات واسعة 



 خـــاتمة

172 

 

ظيار اختالف وجيات نظرىا حول الكثير  لممشاىد إلبراز توجيات شخصياتو المختمفة وا 
من القضايا، كما أغنت الرواية بأنساق لغوية عديدة ، وأتاحت نوعا من المعادلة الزمنية 

بين زمن األحداث وزمن السرد، كما وردت الوقفات الوصفية في الرواية متنوعة تنوع 
العالم الروائي، واستطاع الروائي أن يخرج بيذه التقنية من حدود االستعمال التقميدي 

قامة بعده  والوظيفة التزينية إلى حدود أوسع؛ حيث تسيم في بناء العمل الفني وجماليتو وا 
الداللي، وذلك بأن يجعل من األشياء الموصوفة ذات داللة رمزية يسيم الوصف في 

تجسيدىا، ما ينم عن توظيف عقالني ومدروس ليذه اآللية، وسمحت الوقفات الوصفية 
. في الرواية في تبطيء حركة السرد، حين يستدعي المقام السردي ذلك 

 كما تكشف لنا مطالعة الرواية أن البيت األندلسي ال يتحدد فقط كعنوان يزين واجية 
الرواية، وال كمجرد إطار حاضن ألحداثيا وحركة شخصياتيا، بل باعتباره المحرك 

األساسي لألحداث التي تنطمق منو وتنتيي فيو، وىو النواة الرئيسية لو ومركز الصراع 
بين قطبي الشخصيات، ما يكسبو العديد من الدالالت، فالروائي يستثمر عنصر المكان 

كعنصر بنائي جوىري في الرواية  يشكل بؤرتيا الداللية ويتقنع  (البيت األندلسي)الرئيسي 
عالن موقفو من الواقع وقضاياه المستجدة، ويعمن عن رفضو لحركة  بو لتمرير آراءه  وا 

التمدين والعولمة الشرسة، والتي تقوم عمى طمس التراث، واغتيال اليوية الحضارية لألمة، 
ويدعو إلى تمدن عقالني  يراعي خصوصية األمة، ويأخذ بعين االعتبار  الحفاظ عمى 

.  موروثيا الحضاري
  عمل الروائي عمى التركيز عمى إبراز جدلية الداخل والخارج والفرد والجماعة، وصراعيما 

األزلي من أجل فرض الييمنة  وتكريس األمر الواقع  والتي غالبا ما تكون الغمبة فييا 
لمخارج عمى حساب الداخل والجماعة عمى حساب الفرد، وقد نجحت ىذه الرؤية في تعرية 

، وكشف زيفو وقصوره عن فيم التحوالت التي (البيت األندلسي)الواقع عبر المكان المتخيل 
تحدث فيو وحولو، كما يمثل البيت األندلسي رمزا لمقيم البكر واألمكنة النقية، وىو بالنسبة 
لمالكو كاألصل الذي يستمد منو الفرع ىويتو وانتماءه الحضاري، كما يمثل قمة المنجز 
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الحضاري لألجداد الذين عيدوا بو لألحفاد األوائل موصين إياىم بضرورة التمسك بو والحفاظ 
عميو ميما كانت الظروف والموانع، ما جعل من البيت األندلسي يتعدى حدوده الضيقة، إلى 

. التعبير عن أمة بحاليا تعيش أزمة حقيقية تتيدد ىويتيا ووجودىا 
     أدرك الروائي واسيني األعرج أن التركيز عمى إبراز المعالم المادية لممكان الرئيسي 

عن طريق آلية الوصف وعزلو عن الحضور اإلنساني الفاعل، من شأنو  (البيت األندلسي)
أن يجعل منو مجرد خمفية باىتة تجري عمى أرضيتو األحداث، و يجيز عمى الدالالت 
الكامنة فيو، ليذا جعل تشكيمو لممكان يسير بالتوازي مع الدفع بالشخصيات إلى مسرحو 

. لتقوم بوظائفيا الفعمية والقولية، ليقتنصيا وىي في ذروة تفاعميا مع كونيا الخاص

       وفي الختام يمكن القول بأن الروائي واسيني األعرج من خالل المتن المدروس، قد 
 وفق فعال في أن يترك بصمو جمية  تسيم في التأسيس  لنص روائي متميز، كما أنو أظير

تحكما كبيرا في تقنياتو السردية وتحويرىا بما تقتضيو خصوصية الكتابة الروائية عنده               
ما سمح لو بإنتاج نص متفرد في عوالمو السردية، واستطاع أن يضيف لبنة جديدة في طريق 

. تحديث أدوات الكتابة، وقفزة نوعية في عوالم التجريب الروائي وطنيا وعربيا 

     








175 
 

 
 

 

 أوال المـــــصادر
 

  1، منشورات الجمل،  بيروت، طMémorium ))البيت األندلسي : واسيني األعرج - 1
2010.  

 1بيروت، ط – اآلداب، دار  (مراثي الجمعة الحزينة)سيدة المقام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2
1991.                                                                               

 2001 1الجزائر، ط– شرفات بحر الشمال ، منشورات  الفضاء الحرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 3

 الجزائر-مسالك أبواب الحديد، منشورات الفضاء الحراألمير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كتاب- 4
.2004، 1ط                                                                                                                   

. 2002المخطوطة الشرقية ، دار المدى لمثقافة والنشر ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 5  

المــــراجع:ثانيا    

 المـــراجع باللـغة العـربية - أ
   المؤسسة العربية، الزمن في الرواية العربية المعاصرة إيقاع :أحمد حمد النعيمي- 6

                                              . 2004، 1ط،  بيروت ،لمدراسات والنشر
                 البنية والداللة في روايات إبراىيم نصر اهلل، المؤسسة العربية: أحمد مرشد- 7
                                                          . 2005 ،1األردن، ط- لمدراسات والنشر  

دمشق  –تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار لمنشر والتوزيع: آمنة يوسف- 8
.                                                                          1997، 1ط
المصرية    الييئة،(معارج ابن عربي نموذجا)السرد في مقامات اليمذاني : أيمن بكر- 9

.                                               1998،  (دط)، مصر- العامة لمكتاب
  مــ عال،( المعاصرة اإلسالمية دراسة في الرواية )الفواعل السردية : بان البنا -  10

 .                                                       1،2009 ط، األردن-الكتب الحديث 
.                                 1995، (دط) دمشق -زمن النص، دار الحصاد لمنشر: جمال الدين الخضور-  11
الثقافي   المركز،(الشخصية– الزمن – الفضاء )بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي- 12

 قائـــــمة المــــصادر والمـــــراجع
 



176 
 

                                                      . 2009 ،2 ط، الدار البيضاء-العربي 

   2000 ،1الدار البيضاء، ط-شعرية الفضاء، المركز الثقافي العربي: حسن نجمي- 13

                المركز الثقافي،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي: حميد لحميداني - 14
                                             .1991، 1 الدار البيضاء ، ط-العربي  

لمطباعة  المدينة في القصة العراقية القصيرة ،  دار الحرية :   رزاق إبراىيم حسن-15
                                                                                                                                                                                      1984، (دط)بغداد، 

عمان  ، دار الشروق(دراسة في الرواية العربية  )منازل الحكايات : سامح الرواشدة-  16
              .                                                        2005، (دط)

 .2004، 1بيروت، ط- خزانة الحكايات، المركز الثقافي العربي: سعيد الغامدي- 17
          الييئة ،( معارج ابن عربي نموذجا)تحميل النص السردي :  سعيد الوكيل- 18

                                    .1998 .(دط )مصر،- المصرية العامة لمكتاب
 .                                                                          2001،(دط)،البيضاء الدار- منشورات الزمن،السيميائيات السردية: سعيد بنكراد - 19
 ، المركز الثقافي العربي(السياق- النص )انفتاح النص الروائي  : ســعيد يـقطين- 20

 .                                                                   2006،  3ط البيضاء،  الدار
 الثقافي المركز،  ( التبئير - السرد-الزمن )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحميل الخطاب الروائي- 21 

 .                                                    2005 ، 4ط ، البيضاء الدار  -العربي
 الدار –، المركز الثقافي العربي(مقدمة لمسرد العربي) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكالم والخبر-22

                                                                  .1997، 1ط  البيضاء

  دراسة بنيوية في األساليب السردية،  فؤاد التكرلي  )عالم النص : سممان كاصد -  23 

 .                           2003، (دط. )األردن- ، دار الكندي لمنشر والتوزيع  (نموذجا  
     ، منشورات (مقاربة نقدية )الرواية العربية البناء والرؤيا  : سمر روحي الفيصل - 24

                                           .2008، (دط) دمشق، –اتحاد الكتاب العرب     
     نظرية القصة ، ديوان المطبوعات إلىمدخل : سمير المرزوقي و جميل شاكر - 25

 .                                               1985،(دط ) الجزائر، -الجامعية     
    (دراسة لمناىج النقد األدبي في معالجة فن القصة)نظرية الرواية : السيد إبراىيم - 26

 .                           1998، (دط ) القاىرة ، –دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع 
     دراسة في السيرة )آليات السرد بين الشفاىية والكتابة : سيد إسماعيل ضيف اهلل - 27



177 
 

.      2008، (دط) القاىرة ،–، الييئة العامة لقصور الثقافة (الياللية ومراعي القتل
          الييئة، (دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ)بناء الرواية : سيزا أحمد قاسم - 28

                                    .1984، (دط) القاىرة ،–المصرية العامة لمكتاب 
               جماليات المكان في الرواية العربية ، المؤسسة العربية: شاكر النابمسي -  29

.                                                            1994، 1بيروت، ط- لمدراسات والنشر والتوزيع      
منشورات ، (في الرواية والقصة والسينما)الصورة السردية : شرف الدين ماجدولين-  30

.                                                 2010، 1 ط،الجزائر- االختالف
،عالم (دراسة في روايات نجيب الكيالني)بنية الخطاب الروائي : الشريف حبيمة-  31

                                              . 1،2010األردن، ط- الكتب الحديث
   الرواية العربية الجديدة ، المجمس الوطني لمثقافة أنماط: شكري عزيز الماضي - 32

                                                      .2008 الكويت، - واآلدابوالفنون 
.                                                                                                 1،2000تونس، ط- طرائق تحميل القصة، دار الجنوب لمنش: الصادق قسومة - 33
    ، المركز(في روايات عبد الرحمن منيف )الفضاء ولغة السرد : صالح إبراىيم - 34

.                                             2003 ، 1بيروت، ط- الثقافي العربي
الييئة ، (دراسات في الرواية العربية)قبل نجيب محفوظ وبعده :  فخري  الصالح- 35

.                                           2010 ،1العامة لقصور الثقافة، القاىرة ، ط
. 2000 .2القاىرة، ط-دار الشروق نظرية البنائية في النقد األدبي،: صالح فضل- 36
. 2010 ،1 في السرد الروائي، منشورات االختالف ، الجزائر،ط:عادل ضرغام - 37
  المركز،( مقاربات في التناص والرؤى والداللة)المتخيل السردي : راىيمـبد اهلل إبـع- 38

.                                           1990 ،1ط، الدار بيروت- العربي الثقافي
  . 2005 ، 1 بيروت ط-والنشر موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربية لمدراسات- 39

، مؤسسة كنوز (نرجسية بال ضفاف)التخييل الذاتي في أدب واسيني األعرج : عبد اهلل شطاح - 40
.                                                                               2012، 1الجزائر، ط- الحكمة لمنشر والتوزيع

، دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع (2)طقوس الروائيين : عبد اهلل ناصر الداوود -  41
 .                                                    2011 ، 1المممكة العربية السعودية ، ط

الجامعية   البنية الزمنية في القص الروائي، ديوان المطبوعات: عبد الجميل مرتاض -42
                                                                .1993 الجزائر ، –



178 
 

                       ديوان ،( دراسات في القصة الجزائرية )منطق السرد : عبد الحميد بورايو- 43
.                                            1994الجزائر، – المطبوعات الجامعية 

  2ط  ،القاىرة- دار النشر لمجامعات، الراوي والنص القصصي : الكرديرحيمعبد ال- 44
1996                                                                   .                                                                         

  الدار،( في الرواية العربية المعاصرة )مفيوم الزمن ودالالتو  :مد زايد ـبد الصـع -45

.                                                               1988 ،(دط)، القاىرة  ،العربية لمكتاب
محمد  ، دار (الصورة والداللة)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المكان في الرواية العربية المعاصرة - 46
                                                .2003، 1تونس، ط- لمنشر عمى

معالجة تفكيكية سيميائية مركبة  )تحميل الخطاب السردي  : بد الممك مرتاضـع- 47 
.                           1991، (دط)الجزائر، - ديوان المطبوعات الجامعية  ،(المدق  زقاق لرواية 

  عالم المعرفة ،( بحث في تقنيات السرد)في نظرية الرواية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    - 48

 .                               1998 ،(دط)، الكويت– لمثقافة والفنون واآلداب  المجمس الوطني

    دائرة الثقافة الجديد في السرد العربي المعاصر، : إبراىيمعدالة أحمد محمد - 49

                                                    .2006، 1الشارقة، ط – و اإلعالم 
         دار ،(القص  – المكان –الثقافة )في مدار النقد األدبي : عمي ميدي زيتون - 50 

                                                      .2011 ، 1بيروت ، ط- الفارابي

     دار غيداء،الجزائرية  زمن المحنة في سرد الكاتبة:  بن موسى إبراىيمفريدة - 51

 .                                          2012 ، 1 ط، عمان -لمنشر والتوزيع 
  دراسات نقدية في القصة الميبية ، منشورات المؤسسة العامة: فوزية عمر الحداد - 52

 .                                                 2009 ،1بنغازي ، ط-  لمثقافة 

        دار صفاء ، التحميل البنيوي لمرواية العربية.فوزية لعيوس غازي الجابري - 53

  .2011 ،1 ط،عمان . لمنشر والتوزيع 

قراءة في التشكيل الروائي " الكتابة الروائية عند واسيني األعرج ، : كمال الرياحي - 54 
 .2009 ، 1 تونس، ط–، منشورات كارم الشريف " لحارسة الظالل 



179 
 

       جماليات المكان في قصص سعيد حورانية ، الييئة :  محبوبة محمدي أبادي -55

  .2011 ،1 دمشق ، ط–السورية العامة لمكتاب 

         الخطاب الروائي عند إميل حبيبي ، مطبعة النجاح الجديدة : محمد العافية - 56

 .1997، 1الدار البيضاء، ط

  1ط  دبي،- الرواية العربية ورىان التجديد، الصدى لمطباعة والنشر: محمد برادة -  57
2011                                                                .             

دراسة في الممحمة  )جماليات التشكيل الروائي: سوسن البياتي/ محمد صابر عبيد- 58
  . 2012 ،1، ط  األردن-، عالم الكتب الحديث (" مدارات الشرق لنبيل سميمان"الروائية 

 -شعرية الخطاب السردي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب: محمد عزام - 59
                                                                   .           2005، (دط)دمشق،

الحامي  الراوي في السرد العربي المعاصر،دار محمد عمي: محمد نجيب العمامي- 60
                                             .           2001 ،1تونس، ط- لمنشر والتوزيع

 (المعاصرة  في القصة والرواية ) أربعون عاما في النقد التطبيقي: محمود أمين العالم- 61
                                                        .1994 ، القاىرة-دار المستقبل العربي

 دراسة)العناصر التراثية في الرواية العربية في مصر: راد عبد الرحمن مبروكـم- 62
                                                  .1991 ،1ط، القاىرة  دار المعارف، (نقدية

التحفيز )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   آليات المنيج الشكمي في نقد الرواية العربية - 63
       .2002 .1القاىرة ، ط- والنشر لدنيا الطباعة   الوفاء   دار،  (نموذجا تطبيقيا

الرواية النوبية )  السرد في الرواية العربية المعاصرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   آليات- 64
         .  2000 القاىرة، –لقصور الثقافة  العامة ، الييئة(نموذجا

تيار   روايات )بناء الزمن في الرواية العربية المعاصرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    - 65
        .1998 ، (دط)،  القاىرة -لمكتاب  المصرية العامة  الييئة ، (الوعي نموذجا 

 مصر  توظيف الشخصية الغجرية في الرواية العربية في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 66

                                     .  1992  ،القاىرة–عالم الكتب  ، (  1967-1991) 



180 
 

    المؤسسة العربية لمدراسات ،الزمن في الرواية العربية: القصراوي حسن ميا - 67

 .2004 ، 1 ط، بيروت -والنشر

         الييئة السورية العامة ،جماليات المكان في ثالثية حنا مينا: ميدي عبيدي - 68

 .                                                                               2011 ،1ط،  دمشق-لمكتاب
              البنية السردية في كتاب اإلمتاع والمؤانسة :  ميساء سميمان االبراىيم - 69

               .        2011 ،1دمشق ، ط- منشورات الييئة السورية العامة لمكتاب 

حمادي صمود ، كمية : مقاالت في تحميل الخطاب ، ترجمة : نخبة من المؤلفين - 70
                         . 2008 تونس ، –اآلداب والفنون واإلنسانيات ، جامعة منوبة 

  األردن- ، دار غيداءليات تشكيمو الفنيآ تقنيات السرد و:نفمة حسن أحمد العزي-  71

                                                                                       . 2011، 1ط

            قراءة في نصوص)عبد اهلل العروي وحداثة الرواية : نور الدين صدوق - 72

          .     1994 .1 ، طالدار البيضاء - المركز الثقافي العربي،  (العروي الروائية
 ، دار      (دراسة في السرد العربي القديم  )األنظمة السيميائية : ىيثم سرحان - 73

                                                                 .   2008 بيروت، –الكتاب الجديد 
.                                                             1986 بغداد ،–الرواية والمكان ، دائرة الشؤون الثقافية العامة : ياسين النصير - 74
 رابي اتقنيات السرد الروائي في ضوء المنيج البنيوي ، دار الف  :يد ــنى العـيم- 75

                                                                                .2010 ، 3بيروت، ط

مؤسسة األبحاث (. دراسة في السرد العربي  ) الراوي الموقع والشكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   - 76
                                                                 .1986،  1ط، بيروت  -  العربية

    2011، 1ط بيروت ، -رابيا ، دار الف( المتخيل وىويتو الفنية )الرواية العربية - 77

 

 

 

 
 



181 
 

       بيروت -بكر عباس ، دار صادر: جمةتر.الزمن في الرواية : مندالو . أ.أ-  78

                                                                                             . 1997، 1ط

س المجل ،رشيد بنجدو: جمة، تر( تقنيات ومناىج )النص الروائي  :يط ـرنارد فالـب- 79
 .1999القاىرة ، -   لمثقافة األعمى

عبد االحميد : جمة تر، (مدخل إلى المناىج والتقنيات  )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الرواية - 80 
                                                                    .2002الحكمة،    بورايو ، دار

   .ةالقاىر-عالم الكتب.محمد مصطفى ىدارة : جمةتر. عالم القصة: برنارد فوتو-  81

1969     .                                                                                         

      دار،سعيد الغانمي : جمة تر.( الزمان المروي)الزمان والسرد : بول ريكور - 82

                                          .     2006  ،3 ج، 1ط ، الكتاب الجديدة المتحدة

       عبد الكبير الشرقاوي ، دار : مدخل الى نظريات الرواية ، تر .  بيير شاتييو -83

                                                .  2001 ، 1الدار البيضاء ، ط– توبقال لمنشر 

 اإلنماءمركز ، محمد نديم خشفة  : جمةاألدب والداللة ، ترـ: زفتان تودوروف ـت- 84
                                                  .          1996  ،1ط  ، سوريا ،الحضاري

 ، دار توبقال   رجاء سالمة/شكري المبخوت: جمةالشعرية ، ترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 85
                                                               .  1990 ، 2ط  البيضاء،  الدار

االختالف    منشورات ،عبد الرحمن مزيان  : جمة تر،مفاىيم سردية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - 86
                                                                         .     2005 ،1ط   الجزائر

 كتاب ،فؤاد صفا / الحسين سحبان  : جمةتر، مقوالت السرد األدبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 87
 .     1992 ، 1 ط،الرباط   -المغرب   منشورات اتحاد كتاب، (األدبيالسرد   طرائق ) 

    محمد معتصم  : جمة تر، ( بحث في المنيج )خطاب الحكاية : جينيت  جيرار- 88

                 1997  ،1 ط القاىرة ،–المجمس األعمى لمثقافة  ،عبد الجميل األزدي /

      :نظرية السرد من وجية النظر إلى التبئير ، ترجمة: جيرار جينيت وآخرون - 89

.     1989  ،1ط  الدار البيضاء،–ناجي مصطفى ، منشورات الحوار األكاديمي والجامعي 
-  لمثقافةاألعمىماىر البطوطي، المجمس  : جمةالفن الروائي ، تر: ديفيد لودج -  90



182 
 

                                                                      .  2002 ، 1القاىرة ، ط
أنطوان أبو زيد ، منشورات عويدات  : النقد البنيوي لمحكاية ، تر :  روالن بارت -91

  .1988 ، 1ط بيروت ، 

  مركز،منذر عياشي : جمة ، تر(3 األعمال الكاممة )نقد وحقيقة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - 92

 .                                              1994، 1، ط حمب- الحضاري  اإلنماء

 منذر عياشي : جمة ، تر( 5 األعمال الكاممة )ىسيسة المغة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -  93

.                                                      1998حمب، - الحضاري   اإلنماءمركز 
 لحسن: ، تر  (الشعرية المعاصرة  ) التخييل القصصي: شموميت ريمون كنعان - 94

  .              1995 ، 1 الدار البيضاء ، ط–أحمامة ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع 
        غالب ىمسا ، المؤسسة العربية: جمة ترجماليات المكان ،: غاستون باشالر - 95

                                    .1984 ،2 بيروت ، ط–لمدراسات والنشر والتوزيع 
  يوسف خالق ، منشورات وزارة : جمة تر،الكممة في الرواية : ميخائيل باختين - 96

.                                                    1988 ،(دط). دمشق. الثقافة 
  منشورات ،فريد أنطونيوس: جمة تر،بحوث في الرواية الجديدة . ميشال بوتور - 97

           .                                          1982. 2ط. بيروت . عويدات 
  فتحي العكشري : جمة، تر( دراسات في الرواية )عصر الشك: ناتالي ساروث - 98

.                                    2002 . 1ط القاىرة ، –المجمس األعمى لمثقافة 
 منشورات نخبة من المترجمين ،: جمة  تر،شعرية المسرود. :نخبة من المؤلفين - 99

        .                      2010،  1ط،دمشق- الييئة السورية العامة لمكتاب
  المجمس،حياة جاسم محمد  :جمة تر. نظريات السرد الحديثة : واالس مارتن - 100

.                                         1998، (دط)، القاىرة – األعمى لمثقافة 
      سيزا: ، ترجمة وتقديم  (جماليات المكان)مشكمة المكان الفني : يوري لوتمان - 101

. 1988 ،2 الدار البيضاء ، ط–قاسم ،عيون المقاالت  

 
 



183 
 

 

102- Béatrice Didier : « je » et subversion du texte (( le narrateur  dans  

jacques le fataliste)). In littérature. N48. Edition. Larousse .paris Décombre 

1982  .   

 

103- Claude Bremond : la logique des possibles narratifs.                          

Communication. N°8. Édition seuil. Paris .1966 .  

 

104- Claudine Gothotmersh : le point de vue dans « Madame  Bovary » .in 

cahiers de   l’association des études françaises . N°23  .Edition : les belles 

lettres . paris . Mai  1971. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

105- Emmanuel Tibloux  : Les enjeux littéraires de la description de l'espace. 

In: Espaces Temps. 62/63, C.N.L .France. 1996  .   

                

106- Émile Benveniste : Problémes de linguistique générale .          

Gallimard . paris . 1966.   

     

107- Eric Bordas : L’inscription du narrataire dans le lys dans la vallée. 

information Grammaticale. N59.  Édition: j.-b. bailliére .paris. Octobre 1993.  

                                       

108- Gaston Bachelard :  la poétique de l’espace. Edition puf .paris 1957.                                                  

       
109-   Gérard Genette  :  Figures I. Edition seuil . paris .1966.                                                           

  

   .Figure II. Edition Seuil . Paris . 1969     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -110
                                                        Figures III . Edition seuil . paris . 1972     ـــــــــــــــــــــــــــــــ -111

 frontières du récit . in communication . N8 . Edition     ـــــــــــــــــــــــــــــــ -112

seuil .paris. 1966.                                                                     

113- Tzvetan Todorov :  l’analyse du récit à urbano. In communication .11. 

Édition. seuil .paris. 1968. 

 les catégories du récit littéraire .in communication 8ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -114

.col point. Édition seuil .paris. 1966.                 

 le discours de la magie. In : l’homme.  École des    ـــــــــــــــــــــــــــــ  -115

hautes Études  en sciences sociales . tome 13. N4. France . Octobre / Décembre 

1973 .                                                                             

https://www.google.fr/search?biw=1600&bih=799&q=Gaston+bachelard&spell=1&sa=X&ei=ux9VVJXHINDIsATojoL4Aw&ved=0CBoQvwUoAA


184 
 

 Théorie de la Littérature, Textes des Formalistes   ـــــــــــــــــــــــــــــــ -116

russes. Édition Seuil,  paris . 1965.  

                                                                              .Poétique, éditions du Seuil. paris. 1968    ـــــــــــــــــــــــــــــ  -117

       .poétique de la prose . édi du seuil .1971    ــــــــــــــــــــــــــــــ -118

119-  Jean batany : une temporalité « de dicto » ? ) Les temps du      récit 

typologique (  Information grammaticale. N°38. Édition   j.-b. bailliére . Paris 

.1988.  

120- Jean Claude martin : Les narrateurs du nouveau roman. In  cahiers de 

l’association Internationale des études françaises . N°36 .Société d’édition «  

les belles lettres ». Mai paris.1984.                                                                                          

    

121- Jean verrier : J. Ricardou . Problèmes du nouveau roman. in langue 

français. N7. Larousse. Paris . Septembre 1970.   

- Roland barthes . introduction a l’analyse structurale des récit 122 

communication N8 . édition seuil. paris. 1966.  

123-   Marta spranzi-zuber . Le récit comme forme d’explication  

                                     1998. Mars .paris .Littérature. N° 109.Larousse 

124-   Mikhaïl  Bakhtine : Esthétique et théorie du  roman . trad :Daria olivier 

Gallimard. Paris .1978.   

125-  pablo  Gil  :Coleccion  taxtos aljamaidos  . decano de la  faculted 

filosofia y letras en la universided de zaragoza- ispain .1888.   

                                              المجالت والدوريات والملتقيات العلمية - د
         مجمة ،"عرس فمسطيني "" جدل البنيات الحكائية  في رواية : أحمد مرشد - 126

 . 2009  كانون األول،/ ،ديسمبر464 دمشق ،ع–اتحاد الكتاب العرب  األدبي،   فالموق

الكتاب العرب   البناء السردي ، الموقف األدبي ، اتحاد: جبرائيل جرجي عبدوكة - 127 
            . 2009تشرين الثاني، /  ، نوفمبر 463دمشق، ع

السيميوطيقا والعنونة ، مجمة عالم الفكر ، المجمس الوطني             : جميل حمداوي - 128
                   .مارس / ،يناير23 ، ع25الكويت ، مج- واآلداب  والفنون  لمثقافة 

 (األول ممتقى السرد العربي)، الحقيقة الوضعية والمحتمل السردي: سعيد بنكراد- 129



185 
 

                                                                 .2011 ،1ط ،2008 نوفمبر 8/10، عمان،منشورات رابطة الكتاب األردنيين
الرئيسية   وةأعمال الند(السرد  ممكنات ،أساليب السرد الروائي العربي : سعيد يقطين- 130

  لمثقافة والفنون  الوطني    ، المجمس2004 ديسمبر 12- 11،)لميرجان القرين الثقافي  

                                                            .2006الكويت ،  . واآلداب
       تممسات نظرية في المكان وأىميتو في العمل الروائي، مجمة : سميم بتقة  -  131

                                                                     . 2010، 6 بسكرة، ع–، جامعة محمد خيضر(أبحاث قي المغة واألدب الجزائري)المخبر 
         جريدة الدستور، واسيني األعرج يفتح باب بيتو األندلسي: سميمة عذاوري - 132

                              .2010 أكتوبر 15 ، القاىرة،15539الممحق الثقافي،ع 
   اتحاد األدبي، مجمة الموقف ،فردية األسموب الروائي: سمر روحي الفيصل - 133

.     2009 آب -تموز/  أوت - ، جويمية459/460ع دمشق،  - العرب الكتاب 
 (من المطابقة إلى المغايرة)سيميائية الفضاء الجزائري : سيدي محمد بن مالك- 134

 .  2013، أكتوبر، 76مسقط، ع- نزوى، مؤسسة عمان لمصحافة والنشر والطباعة 
          شاىو سعيد فتح اهلل ،المرجعية االجتماعية لممنظور السردي في الروايات- 135

     14العراق،مج -جامعة تكريت.متعددة األصوات، مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
                       .                                      2007أيار، /، ماي4ع

       شعيب خميفي ، مكونات السرد الفانتاستيكي، مجمة فصول، الييئة المصرية - 136

.                                            1993 ،4،ع11مج. القاىرة- العامة لمكتاب
 بناء الزمن الروائي وداللتو في روايات عبد الرحمن منيف، الموقف: صـالح ولــعة - 137

 .   2012أكتوبر، /  ، تشرين األول498 دمشق ،ع –الكتاب العرب   األدبي، اتحاد

–العرب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سيميائية الفضاء الروائي، الموقف األدبي، اتحاد الكتاب-  138
.                                               2009أفريل، / ، نيسان456دمشق، ع 

   بين االئتالف  )مفيوم الرؤية السردية في الخطاب الروائي : عبد العالي بوطيب- 139

  شتاء  ، 4،ع 11 القاىرة ، مج–، فصول، الييئة المصرية العامة لمكتاب(االختالف و

1993                                                               .             
     جماليات المكان في النقد العربي المعاصر، مجمة تشرين: عبد اهلل أبو ىيف- 140

  1ع  ،27مج  والبحوث العممية ، سمسمة اآلداب والعموم اإلنسانية ، سوريا ،   لمدراسات
2005                                                                           .



186 
 

لمصحافة   الخمق الروائي بين منجزه وعوائقو ، نزوى ، مؤسسة عمان: عمي حرب - 141
 .                                2009 جانفي/  ، يناير57 ، عواإلعالنوالنشر  

"  الكوني من أنت أييا المالك، إلبراىيم" جدلية االنتماء في رواية : فرحان اليحي - 142
 2012نيسان،   / ، أفريل492 ع دمشق ،–الموقف األدبي ، اتحاد الكتاب العرب 

        سيزا قاسم : بنية الرواية وبنية القصة القصيرة ، تر. فيكتور  شكموفسكي - 143

 ، يوليو، أغسطس سبتمبر 4 ،ع2 القاىرة ، مج–الييئة المصرية العامة لمكتاب   فصول،
1986                                                                           .

      رواية المرأة " دالالت المكان في ثالث روايات معاصرة : لنا عبد الرحمن  - 144

، يوليو  71 مسقط ،ع–، نزوى ، مؤسسة عمان لمصحافة والنشر والطباعة "نموذجا 
2012. 

  ، الموقف" قدر الغرف المقبضة أنموذجا " المكان في الرواية : محمد سميمان -  145

 .2012. جويمية /  ، تموز490 دمشق ، ع–األدبي ، اتحاد الكتاب العرب 
عمان  ، نزوى، مؤسسة ((أقنعة الرواية ))محمد زفزاف و: محمد عطية محمود - 146

 .2010 ، أكتوبر 64 عمان، ع –لمصحافة والنشر واإلعالن 
       سرد الذات ، إشكال اليوية ، مجمة ثقافات ، كمية اآلداب : منيرة الفاضل - 147

  .                                 2002 ، شتاء 1 المنامة، ع–بجامعة البحرين 
وزارة  ، مجمة الثقافة (وىم الواقع وحقيقتو الفنية  )المكان الروائي : مياسة ناصر  -148

                 .                          2010، دسيمبر 100صنعاء، ع الثقافة ،
القاىرة  الييئة المصرية العامة لمكتاب . مجمة فصول . المفارقة  . إبراىيمنبيمة - 149
                                          .1987سبتمبر /  ، أفريل 4 و 3، ع4مج 

  السارد والمؤلف في تحميل الخطاب الروائي الجزائري ، مجمة : نجاة وسواس - 150

  .                                                                                    2012 ، 11 ورقمة، ع –جامعة قاصدي مرباح    األثر،

  الجامعية الرسائل واألطروحات- ه

      مقدمة لنيل  أطروحة الغرب في الرواية العربية الحديثة ، : جمال مباركي - 151

           . 2008/2009الجزائر، - جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة    درجة الدكتوراه ،

  اشتغال السرد في الخطاب الروائي الحداثي عند عبد آليات: عبد الغني الشيخ  -152



187 
 

 .الدكتوراه درجة  لنيلأطروحة  مقدمة ، (  ثالثية أرض السواد نموذجا)منيف  الرحمن
.                                    2007/2008 الجزائر ،–قسنطينة  منتوري  جامعة
 ، رسالة مقدمة لنيل (دراسة في بالغة السرد  )االستعارة الروائية : وسيمة مزدوات- 153

 .2012/ 2011الجزائر،–درجة الماجستير، جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة 

المعاجم والقواميس - و  

 . 2000 بيروت، -، دار صادر(ز م ن)  لسان العرب، مادة اإلفريقيابن منظور - 154
، مكتبة لبنان  (قاموس مطول لمغة العربية  )محيط المحيط : بطرس البستاني- 155 

                                                            .1986، (دط )بيروت، 
 السيد إمام ، ميرفت لمنشر والمعمومات: قاموس السرديات، تر : جــيرالد برنـس- 156

                                                                         .       2003، 1القاىرة، ط

القاىرة        –لمترجمة  ع ابد خزندار، المشروع القومي:جمة ترالمصطمح السردي،- 157
                                                                                        .2003، 1ط

يحياتن   محمد: المصطمحات المفاتيح لتحميل الخطاب، ترجمة: دومينيك مانغالو- 158
                                                      .2008الجزائر، - منشورات االختالف

بيروت  –المنجد في المغة واألعالم ، دار المشرق  : عمي بن حسن اليـُنائي األزدي- 159
                                                                                           .  2005  ،41ط

         2010 ،1معجم السيميائيات، منشورات االختالف، الجزائر، ط: فيصل األحمر- 160
  1بيروت، ط-معجم مصطمحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون: لطفي زيتوني - 161

2002. 
 

 - 162   www.aleqt.com  . Du 23/09/2013                                  
                                                                                                               

                                     



 

فهرس 

الموضوعات 

 

 



 

 
 

و-أ ................................................... مــــقدمـة  
 آلـــيات الخــــطاب الـــروائي : الفصل األول 

I - 8................................بنية الراوي في النص الروائي  
 11.....................عالقات الراوي مع كل من المؤلف والمروي له- 1

 11............................................ عالقة الراوي بالمؤلف-أ
 14....................................... عالقة الراوي بالمروي له -ب
  17..................................... أنواع الراوي في النص الروائي-2

 18.........................................................الراوي الغائب 2-1

 19.......................................................الراوي المشارك 2-2

 21.........................................................الراوي الثنائي 2-3

 22........................................................الراوي المتعدد  2-4

 24...................تعدد الرواة وتكامل الرؤى في رواية البيت األندلسي - 3
II-46......... الصيغة السردية و أنماط اشتغالها في النص الروائي 

 48..............................الصيغة السردية بين النظرية والتطبيق -1
 51"..............................البيت األندلسي" أنماط الصيغ في رواية - 2

 52.......................................................الخطاب المسرود2-1
 55.....................................................الخطاب المعروض2-2

 59 ........................... الخطاب المحول باألسموب غير المباشر 2-3
 

الــرواية   تقــنيات بنــاء الــزمن فـي: الفصـــل الثـاني 

 69..........................................الزمــن عـند كـتاب الروايـة الجــديــدة- 1
 71.....................................الزمــن عـند الـنقاد الشـكالنيين والـبنـيويين- 2
.I 79..............................................................التــــــرتيب الـــزمني   

 فــهـرس المىضىعات 
 



 82................................................................االســــــترجاع-1
 84...........................................االسترجاعات بعيدة المدى 1-1
 87...........................................االسترجاعات قريبة المدى 1-2

 90............................................................االســـــــتباق-2
 91....................................................... االستباق كتمهيد2-1
 94...................................................... االستباق كإعالن 2-2

.II 96................................................الديـــــمومـة  
     98................................................................الخالصة- 1 

 102..................................................................الحذف- 2
 106..................................................... الحذف الصريح 2-1
 107...................................................... الحذف الضمني2-2
 105.................................................... الحذف االفتراضي2-3

  108....................................................................المشهد- 3
 112....................................................................الوقفة- 4

 التـشكيل المـكاني في الـرواية: الفـصل الثالـث
I .  128 ..........................أنـماط المـكان فـي رواية البيت األنـدلسي 

 129 .................................................األمــكنة المــغمقة-1
 129.......................................البيت األندلسي فضاء لمهوية 1-1
 139...........................كاتدرائية التفتيش فضاء لمتصفية العرقية  1-2

 141..................................البمدية فضاء بيروقراطي متواطئ  1-3

 142 .....................................................األمــكنة المـفتوحة- 2
 143...............................................  البحر فضاء أنيس2-1    
 145.......................................... المدينة  فضاء اختزالي 2-2    
 150........................................... المقبرة فضاء لمتسامح 2-3    



II. 152.......................عــالقة الشـخصيات بالمـكان الـروائي 
 153...............................(البيت األندلسي) المكان األليف -1
 163 ....................................................األمكنة المعادية-  2

 163....................................   محكمة التفتيش المسيحية 1-       2

 165........................................ البرج األندلسي األعظم2-2     
 167..................................................  دار البمدية 2-3     
  171........................................................خـاتـمة

 175......................................قائمة المصادر والمراجع 
 189...........................................فهرس الموضوعات 

 


