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 قال اهلل تعاىل

                   

                      

 صدق اهلل العظيم

 19  اآلية سورة النور                                                                                      

ال يهم ما ستؤول إليه، . قل كلمتك قبل أن متوت فإهنا ستعرف حتًما طريقها»
أن تشعل ذليًبا يف ادلناطق ... األهم هو أن تشعل عاطفة أو حزنًا أو نزوة غافية 

« اليباب ادلوات

. خيرج احلي من ادليت: أقول»

خيرجه من ... خيرج احلي من الننت و من ادلتحلل، خيرجه من ادلتخم و ادلنهار 
« بطون اجلائعني

 .8اخلبز احلايف ص – حممد شكري 

 

ال جتربة، ال ثقافة بدون صدمة ادلمتنع، أما التجربة اإلجيابية فإهنا بنت االندفاع »
« األعمى

 .85 أوراق ص –عبد اهلل العروي 



  

 مقدمة
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الحديثة الرواية أنواع أبرز بيف مف الشطارية الرواية المكتبةتعد عمى الوافدة
كمقابؿ الشطارية الرواية مصطمح يطمؽ و عندالعربية. "البيكارسكية" الرواية لمصطمح

مفالقرفالغرب،وىوجنسروائيتشكؿفيإسبانياألوؿمرَّةمعنيايةالربعاألوؿ
 السادسعشر،بظيورروايةمجيولةالمؤلؼتحمؿعنواف"الثاريوديتورميس

وحظوظوومحنو".
واية     الرِّ ظيرت إف األدب و إلى انتقمت فقد ىناؾ ازدىرت و إسبانيا في الشطارية

النصوصاألوروبي مف كثير الحديث العربي أدبنا في و العالمي. األدب إلى منو و ،
و المباشرائيةالشطاريةأغمبيافيالمغرباألقصى،وقديعودالرِّ ذلؾإلىتأثركتَّابيا

باألدباإلسبانيبحكـاالرتباطالتَّاريخي.
ذلؾ إلى تشير الشطارية واية الرِّ أوو "البيكارو" حياة يرصد الذي السردي المتف

بامتياز شخصية رواية فيي األحداث. مف متتابعة سمسمة ضمف تكتسب"الشاطر" ،
تسميتيامفشخصيةالبطؿالشَّاطر.

،والجياعوالعاطميفعفالعمؿطبقةمفالمعدميفوالفقراء»رىـاطوإذاكافالش 
،فعاشواعمىىامشالمدينةوالمجتمعمنبوذيفطحنيـالفقروأعجزتيـالبطالة

  ما )و الذكاء و الحيمة و الخبث و الدىاء و بالخالعة اتصفوا صفاتؤوتشاو مف ف
تمر دىـالدَّائـعمىالمجتمعالَّذيلفظيـلينالواوبأسموبغير،بذيئة( شرعيماوأعمنوا

ـثالثةأسئمةجوىريةأممتعمينا،فإفىذاالتعريؼيضعناأما«يتصوَّروفأنَّوحؽشرعي
موضوعالبحثىي:فيفكرةاالشتغاؿ

 النموذجمفالشخصياتفيمجتمعمتمدِّف؟ماالظروؼالتيأفرزتىذا -
 مامواصفاتىذهالشخصياتوماالوظائؼالتيتؤدِّييا؟ -
النموذجمفالشخصيات)الميمشة( - قمبالموازيفواالنتظاـداخؿىؿيستطيعىذا

 المؤسسةاالجتماعية؟
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األسئمة ىذه عمى لإلجابة منا سعيا أخرى غمار–و خوض أثناء تعترضنا قد
-البحث حتى نو ممكف قدر أكبر مفستجمي النمط ىذا مميِّزات و خصائص مف

شكري" "محمد المغربي لمروائي الذاتية السيرة مف نتَّخذ أف آثرنا بجزأيياالشخصيات
وايةالشطاريةفي وائييعد رائدالرِّ الرِّ "الخبزالحافي"و"الشطار"مدونةلمبحث،ذلؾألفَّ

العربيحسبمجموعةمفالدَّارسيف،عمىرأسيـالدكتور"عميالراعي"،إذالبدَّاألدب
بماسيمكِّننامفبموغغايتنامفىذاالبحث.أفيكوفعمموثرًيا

 كاف لما فيو اعتمدنا فقد بدقة العممية الحقائؽ تممس إلى الباحث سبيؿ المنيج
نظرة ىذه دراستنا نظر وجيتي مف الشخصية ف لمكوِّ السيميائي "فيميبالمنيج

" PHILIPE HAMONىاموف و جوليافغريماس" "،حيثA.J.GREIMAS الجيرداس
المرجعية لمشخصية ىاموف" "فيميب مفيـو مف الدَّانطمقنا لنعيّذات االجتماعية فاللة

 تميّمجموع قد التي الوظائؼ و لنحدِّدالمواصفات و الشطارية، الشخصية مجموعز
فيما "غريماس" رأي اعتمدنا الشطارية الشخصية حركة في المتحكمة السردية البرامج

االشتغاؿالعاممي. يتعمؽبمفيـو
 بػ موسوما سبؽجاءعنوافبحثنا لكؿما "الشخصيةفيروايتي"الخبزواعتباًرا

 فيمدخؿ"،وانتظمتخطَّتو-دراسةسيميائية–و"الشطار"لمحمدشكريالحافي"
وفصميفُتوِّجابخاتمة:

الخبزالحافيوالشطارضمفاألدبالسيرذاتيواألدبالمدخل:- "روايتا عنوفبػ
وضعالروايتيفضمفإطارىماالمعرفيالنوعيبمايمكنناالحًقاالشطاري"،وفيوحاولنا

   مفمعرفةمسبقةبخصائصالنصوالقواعدالتيتؤسسجماليتووأدبيتو
 لنابممارسةقراءةواعيةلمضمونو.ويسمح



ةــــمقدم  

 

 ج

 

الجانبالنظري،وعنوفبػ"مفيوـالشخصية"،وفيوحاولناتحديدمثَّؿالفصل األول: -
الشخ بعيًدامفيـو المعرفية: الحقوؿ مف مجموعة في فيصية النقد، و األدب عف

 األدب)الرواية(،فينظريةالرواية،فيالنقد.
مثؿالجانبالتطبيقيالفصل الثاني: - وعنوفبػ في"، الشطارية الشخصية سيميائية

"الشطار"" و الحافي" "الخبز الشطاريةروايتي الشخصية صفات تناولنا: فيو و ،،
 وظائؼالشخصيةالشطارية،التحوؿالوظيفي،االشتغاؿالعاممي.

 وَّجتالبحث،وكانتحصيمةلماجاءفيالمتف.تخاتمة: -
ومفباباألمانةالعمميةنشيرإلىأفالموضوعالمتناوؿوإفاحتوىعمىجانب

نعتقدمفالجدة فيما تعمؽبزاويةالنظروالنتائجالتيسيسفرعنيا فيما أنوليسإال،
،نذكرمنياالجدة،ذلؾأفثمةدراساتسابقةحذوناحذوىاونيمنامفمعينياجديداكؿ

الحوار مجمة في البيكارسية الرواية حوؿ حمداوي" "جميؿ مقاالت المثاؿ: سبيؿ عمى
االلكترونية رجبالمتمدف "محمد لػ العربي التراث في العياريف و الشطار حكايات و ،

المغربالنجار"، في الذاتية السيرة )رواية العري كتابة الذات، عري الحافي: الخبز و
وايةفيالمغربالعربيلػ "بوشوشةبفجمعة"،وسيميولوجيةالعربي(ضمفاتجاىاتالرِّ

مينةنموذجالػ"سعيدبنكراد".روايةالشراعوالعاصفةلحنا–الشخصياتالسردية
 مف البدَّ مجيود كؿ ألفَّ الصعوباتو بعض يواجو صعوبتاف؛أف واجيتنا فقد

األدب:األولى في المتخصصة المراجع قمة الثانية: و المدونة، عمى الحصوؿ صعوبة
منو.الشطاريوالسيماالجانبالتطبيقي

نتقدَّـ أف إال يسعنا ال األخير الجزيؿفي الفاضؿبالشكر الرحمافلألستاذ "عبد
أشرؼ الذي اكتمالوتبرماسيف" أطوار مختمؼ تابع و العممي البحث ىذا متابعةعمى

  ،فيعمرهألؼخير،وأطاؿمالحظاتوالقيمة.جزاهاهللعنادقيقةِاستفدناخالليامف
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ومنحووافرالصحةوالعافية،وأداموشمعةمنيرةفيسماءالعمـوالمعرفة.كماال
كريميف:"زاغزنزيية"و"أحمدمداس"عمىماخاصلألستاذيفاليفوتناأفنتقدـبشكر

.قدَّماهلنامفعوف
 ونسأؿاهللالتوفيؽوالرعايةوالتوجيو،فعمىالمَّوتوكمناوإليوننيب.



روايتا "الخبز الحافي" و "الشطار" ضمن األدب السير ذاتي و األدب الشطاري               المدخل:  

 

9 

 

 المدخل: 

 روايتا "الخبز الحافي" و "الشطار" ضمن األدب السير ذاتي و األدب الشطاري.

 الروايتان ضمن األدب السير ذاتي: -1

 السيرة الذاتية -1-1

 السيرة الذاتية الروائية -1-2

 ي" و "الشطار" روايتا سيرة ذاتية"الخبز الحاف -1-3

 الروايتان ضمن األدب الشطاري: -2

 األدب الشطاري -2-1

 الرواية الشطارية -2-2

 و "الشطار" ضمف الرواية الشطارية"الخبز الحافي"  -2-3
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وائي ببنية جدلية منفتحة، تمنحو القدرة عمى استيعاب أنواع أدبية  يتميَّز الشكؿ الرِّ
وائي يبدو أمًرا صعًبا بسبب أخرى في بنيتو المركبة، لذلؾ فإف وضع نمذجة لمشكؿ الرِّ 

واية عمى التَّحوؿ و موضوعاتية أوال، تعدد معايير التصنيؼ بيف شكمية   و قدرة الرِّ

 و التجدُّد ثانًيا.

و مسار  تكتسب أىميتيا اإلجرائية في كونيا تحدد أفؽ قراءة النَّص وعو ألف مقولة النَّ 
 فإننا نسعى مف خالؿ ىذا المدخؿ إلى وضع روايتي "الخبز الحافي" و "الشطار" ،تأويمو

مما سيوفِّر لنا معرفة مسبقة بخصائص النَّص و القواعد التي  ،ضمف إطارىما النوعي
 تؤسس جماليتو و أدبيتو، و يسمح لنا بممارسة قراءة واعية لو.

 الروايتان ضمن األدب السير ذاتي: -1

وائي ال شؾ أف  التقاطع الحاصؿ في تاريخ أدبنا العربي الحديث بيف تبمور الجنسيف الرِّ
و السير ذاتي كاف سبًبا مف أسباب التباس الحدود األجناسية لكثير مف النصوص األدبية، 

 و ىو ما نالحظو عمى نصَّي "الخبز الحافي" و "الشطار".

 :L’autobiographieالسيرة الذاتية  -1-1

لـ يتـ  االعتراؼ بو إالَّ مع »األدب العربي الحديث  الذاتية جنس مف أجناسالسيرة 
، يدخؿ ضمف ما يمكف تسميتو باألدب الشخصي، و حتى نستجمي (1)«مطمع السبعينات

خصوصيات جنس السيرة الذاتية رأينا أف نمعف النظر في تعريؼ أحد أبرز منظري السيرة 
 ". Philipe Lejeune"فيميب لوجوف الذاتية األوروبية المعاصرة

                                                           
 .54، ص 2008، 1و التوزيع، القاىرة، ط  ، رؤية لمنشرمحاولة تأصيل -شعرية السيرة الذهنية محمد الداىي،  -(1)
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ألوؿ مرة في كتابو المعروؼ بػ " السيرة الذاتية »عرؼ "فيميب لوجوف" السيرة الذاتية
ل منه"L’autobiographie en Franceفي فرنسا د ، و بع(1)«و ذلك في الفصل األوَّ

" Moi Aussiلما كتب "أنا أيضا  أعاد النظر في ىذا التعريؼ»سنوات مضي بضع 
في حاجة إلى سد بعض ما ظير لو مف ثغرات، فانتيى إلى  رأى أنو ، ألنو(2) «(2891)

حكي استعادي نثري يقوـ بو شخص واقعي عف وجوده الخاص، و ذلؾ »القوؿ أنَّيا 
 .(3)«حياتو الفردية و عمى تاريخ شخصيتوعندما يركز عمى 

شروٍط أربعة جامعة الحد إلى و قد رأى صاحب التعريؼ أنَّو باإلمكاف تفصيؿ ىذا 
 كتابة السيرة الذاتية: تصمح أف تكوف ضوابطا في ةمانع

 شكل الكالم: -املستوى األول -

 قصة -أ

 نثرية -ب

 املوضوع املطروق: -املستوى الثاين -

 احلياة الفردية و تاريخ الشخصية

 وضعية الكاتب: -املستوى الثالث -

 على شخصية واقعية( و ىوية الراوي. امسوىوية الكاتب )الذي حييل  تطابق

 وضعية الراوي: -املستوى الرابع -

                                                           
مركز النشر ،  بحث في المرجعيات - مقومات السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث، جميمة الطريطر -(1)

 .12، ص 2004الجامعي، مؤسسة سعيداف لمنشر، تونس، دط، 
 .54، ص مرجع سابؽمحمد الداىي،  -(2)
دار األماف، الرباط، منشورات االختالؼ، الجزائر، الدار ، تقنيات و مفاهيم -تحميل النص السردي، بوعزةمحمد  -(3)

 .34، ص 2010، 1العربية لمعمـو ناشروف، بيروت، ط 
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 .الراوي و الشخصية )الرئيسية( تطابق ىوييت -أ
 .(1) القص ارجتاعي )اسًتجاعي( منظور -ب

و أوؿ ما نالحظُو في ىذا التعريؼ ىو اعتبار السيرة الذاتية حكًيا نثرًيا مف حيث 
واية. في تعالؽشكؿ كالميا، و ىو الحد الذي يضعيا   مع الرِّ

وائية: -1-2  السيرة الذاتية الرِّ
تربط معظـ النظريات جنس الرواية بمفيـو التخيؿ، و في المقابؿ تربط جنس السيرة 

 السيرة الذاتية عمى تصريح الكاتب بأنو يحكي حياتو  يتنبن»الذاتية بمفيـو الواقع فػ 
ما يسميو "فيميب لوجوف" بميثاؽ  و يعرض مسار أفكاره و مشاعره. ىذا التصريح يشكؿ

. بالمقابؿ تنبني الرواية عمى ميثاؽ تخيُّمي يصرح فيو الروائي بأف ما يحكيو السيرة الذاتية
قضية الصدؽ و الكذب، إذ  ، فيكوف الحد الفاصؿ بينيما ىو(2)«ىو مف صنع التَّخيُّؿ

"بوؿ  (، يقوؿتقترب السيرة مف الرواية كمَّما ابتعدت األولى عف الصدؽ )الواقع
 عف ترجمة ذاتية ال يجعمني أغفؿ عف مطبات  إف الحديث»": Paul Ricoeurريكور

 الكتابة، ذلؾ ألفَّ ترجمة ذاتية ىي أوال حكاية لواقع حياة ما،  و عيوب ىذا الجنس مف
و قد وضَّح "يحي إبراىيـ عبد  ،(3)«فيي انتقائية ككؿ عمؿ سردي ىي كذلؾ و مف حيث

الصدؽ المحض في الترجمة الذاتية مجرَّد محاولة، صدؽ »أف الدايـ" ىذه المسألة فأقرَّ ب
 متحققا ألف ىناؾ عوائؽ تعترض سبيؿ المترجـ لنفسو، و تحوؿ بينو  نسبي و ليس شيئا

و مف ه العوائؽ أف الحياة نسيج صنعت خيوطذو بيف نقؿ الحقيقة الخالصة، و مف ى
 .(4)«حقيقة و خياؿ

                                                           
 .13مرجع سابؽ، ص  ،جميمة الطريطر -(1)
 .32مرجع سابؽ، ص ، بوعزةمحمد  -(2)
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في  ،كري سوسيو نصية السرد في رواية "الخبز الحافي" لمحمد ش، نعيـ بف أحمد -(3)

 ، 2010/2011، (الجزائر)جامعة محمد خيضر، بسكرة  ،)مخطوط( األدب العربي، تخصص سرديات عربية
 .7ص  
 .13، ص المرجع نفسو  -(4)
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الحياء مف ذكر كو العوامؿ التي قد َتُحوؿ دوف الصدؽ كثيرة منيا ما ىو إرادي 
 الكاتب نفسو، و قد تخص اآلخريف مف المشاركيف معو في األحداث،  أموٍر قد تخصُّ 

 و منيا ما ىو غير إرادي كعيوب الذاكرة و طبيعتيا، و منيا ما يعود إلى أمور فنية 
ظروؼ الكتابة و مالبساتيا أو المغة بأنماط تعبيرىا و قوالبيا و أساليبيا،  تقتضييا و تقنية

و االتجاىات االجتماعية التي تسـ الفرد  و منيا ما يعود إلى األيديولوجيا و العقائد
إفَّ »:"George Moor"جورج مور  يقوؿ، (1)بميسميا فتعمؿ مف خاللو و دوف وعي منو

َـّ يقوـ  مثمما يطالع كتاًباالمرء ليطالع حياتو  مزِّقت بعض صفحاتو و أتمؼ منيا الكثير، ُث
ىو )واعًيا أو غير واٍع( بإعداـ صفحات كثيرة أخرى أو باستبعادىا لمقتضيات مختمفة، 

 .(2)«منيا ما ىو فني تقني، و منيا ما ىو غير ذلؾ
ىذه الحقيقة فقاؿ "جوف بوؿ  و قد فطف الكتاب الذيف اشتغموا عمى ىذا النوع إلى

لقد آف الوقت أخيرا أف أقوؿ الحقيقة، لكف ال يمكف أف أقوليا إالَّ »": J.P.Sartreسارتر 
تترؾ السيرة »" : Vapereauبيرو.، و في نفس الصدد يقوؿ "فا(3)«في عمؿ خيالي

و مف يكتبيا ليس ممزما قطعا بأف يكوف دقيًقا في نقؿ  الذاتية مجاال واسعا لالستيياـ،
 .(4)«األحداث

ال يمكنيا عمى اإلطالؽ أف تكوف » -عمى حد تعبير "حميد لحمداني"–فالسيرة الذاتية
بوجوٍد صاحبيا، إنيا تعبِّر عف توٍؽ دائـ لالحتفاظ  إعادة أمينة لمجمؿ تفاصيؿ حياة

، إنَّيا  .(5)«تجديد و دفع آخر لمراحؿ الحياة الماضية مستمرٍّ

                                                           
 .98، 97، ص 1994، 1، اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، ط النص و الممانعةينظر: محمد راتب الحالؽ،  -(1)
 .16، ص مرجع سابؽ، أحمدنعيـ بف -(2)
 .96، ص مرجع سابؽ، محمد راتب الحالؽ -(3)
 .55، ص مرجع سابؽ، محمد الداىي -(4)
 ، 1999، 1ط دب،، المغاربية لمنشر و اإلشيار،واية في المغرب العربياتجاهات الرِّ بوشوشة بف جمعة،  -(5)

 .135ص 
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النقدية السابقة يتمثؿ في وجود عالقة قوية  و كما نالحظ ىناؾ اتفاؽ بيف األصوات
التبادالت التي تقاـ مع باقي  ىذه العالقة قد تعود إلى تمؾ بيف الرواية و السيرة الذاتية،

أنواع األدب حسب "فيميب لوجوف"، و قد تعود إلى شكؿ الكتابة عمى حد تعبير "محمد 
في ىذا االستدراؾ سعى »"فيميب لوجوف" في قولو:  الباردي" حيف ناقش ما ذىب إليو

 يفالمسألة ليست مسألة تبادالت مع باق المؤلؼ )لوجوف( إلى االستيانة بشكؿ الكتابة
أنواع األدب الشخصي. إف السيرة الذاتية ال تكتب بأسموب واحد و إنمَّا بأساليب 

إذف يتعمؽ بأشكاؿ الكتابة، و إف نحف أردنا تحديد أشكاؿ كتابة السيرة  . فاألمر(1)«مختمفة
الشكؿ »ما ذىب إليو "شعباف عبد الحكيـ محمد" الذي حددىا في  الذاتية فإننا نعتمد
وائيالمقالي، و الشكؿ  ، و ما ييمنا نحف ىو الشكؿ (2)«التأريخي الّراصد، و الشكؿ الرِّ

الثالث، الذي يعرؼ في األدب بػ: "السيرة الذاتية الروائية"، و ىي كما يرى عبد اهلل إبراىيـ 
واية. ال يقصد بالتيجيف ممارسة إبداعية ميجنة مف فنيف»  سردييف معروفيف: السيرة و الرِّ

معًنى سمبًيا، إنما التركيب الذي يستمد عناصره مف مرجعياٍت معروفة و إعادة صوغيا 
حيف تصؿ سرديات السيرة الذاتية إلى درجة »ىذا الجنس  ، و ينشأ(3)«وفؽ قواعد مغايرة

 ، و ىي(4)«إ الواقعاالندفاع تحت راية الخياؿ في استجابتيا إلى الرَّغبة في استبداؿ مبد
تحاوؿ دائما أف تنطمؽ مف الواقع ثـ تتجاوزه و تبقى تعمؿ عمى »)السيرة الذاتية الروائية( 

يجسِّد النص تجربة فردية ينقميا الكاتب الرَّاوي و البطؿ مًعا  »، و فييا (5)«إييامنا بواقعِّيتو
 ىذاو .(6)«مًعا مف المعيش إلى المحكي بأسموب سردي يجعؿ الماضي حاضًرا في النَّص

                                                           
 .19، ص مرجع سابؽ، أحمدنعيـ بف -(1)
، دار العمـ و اإليماف رؤية نقدية -السيرة الذاتية في األدب العربي الحديثينظر: شعباف عبد الحكيـ محمد، -(2)

 .90-37، ص 2008، 1لمنشر و التوزيع، كفر الشيخ، ط 
 .10، ص مرجع سابؽ، أحمدنعيـ بف -(3)
، الدار اإلبداع السردي السعودي أنموذًجا–تعالق الرواية مع السيرة الذاتية عائشة بنت يحي بف عثماف الحكمي،  -(4)

 .142، ص 2006، 1الثقافية لمنشر، القاىرة، ط 
 .130، ص واية في المغرب العربياتجاهات الرِّ بوشوشة بف جمعة،  -(5)
 .130المرجع نفسو، ص  -(6)
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واية مف الناحية الفنية، و تنتمي إلى  يعني أف السيرة الذاتية الروائية تنتمي إلى جنس الرِّ
السيرة الذاتية لكونيا تحمؿ رؤية خاصة تعبِّر عف صاحبيا. و إف صحَّ القوؿ فإف ميثاؽ 

وائية ينبني عمى ميثاؽ تخيُّمي يصرِّح فيو الكاتب بأنَّو يحكي حياتو   السيرة الذاتية الرِّ
 مسار أفكاره و مشاعره. يعرض و
 "الخبز الحافي" و "الشطار" روايتا سيرة ذاتية: -1-3

في البداية نشير إلى أنَّو ال يمكننا الفصؿ بيف "الشطار" و "الخبز الحافي"، بؿ الّبد 
مف التعامؿ معيما كنصٍّ واحٍد يمتد مف الكممات األولى في "الخبز الحافي" و ينتيي 

 السيرة الذاتية  الشطار"، و ىو نصٌّ يمثؿ ثمرة التزاوج بيف جنسيبقصيدة الختاـ في "

واية.  و الرِّ

سيرة  يؤكد نص "الخبز الحافي" منذ البداية ىويتو األدبية المزدوجة عندما يعمف أنَّو
  ـ5391ذاتية روائية، و يحدد المرحمة الزَّمنية التي تندرج ضمنيا األحداث بيف عامي 

 عمى صفحة الغالؼ. ـ5311و 

أنا »و قد ردَّ الكاتب "محمَّد شكري" عمى سؤاؿ حوؿ إشكالية التَّصنيؼ لروايتو فقاؿ: 
  ال أقوؿ إنيا رواية، و ال أقوؿ في الوقت نفسو إّنيا سيرة ذاتية مكتوبة بتاريخ مسمسؿ

 و يضيؼ حوؿ قضية الصدؽ ، (1)«فيي سيرة ذاتية مرواة، أو سيرة ذاتية بشكؿ روائي
ما أكتبو ]...[ أنا ال ييُّمني الصدؽ و الكذب، كؿُّ ما أفكر فيو، و كؿُّ »و الكذب فيقوؿ: 

نّص "الخبز . و في المقدمة القصيرة اّلتي قدَّـ بيا (2)«ىو حقيقي حتى و لو لـ أعشو
مثؿ ىذه »الحافي" نجده يرفع ىذا االلتباس فيحدِّد طبيعة الجنس األدبي الذِّي ينتمي إليو:

فحات عف سيرتي الذاتية كتبتيا منذ عشر سنوات، و نشرت ترجمتيا باإلنجميزية   الصَّ

                                                           
العرب، دمشؽ، د ط،  ،منشورات اتحاد الكتابدراسات تطبيقية في الفن الروائي –مرايا الرواية عادؿ فريجات،  -(1)

 .125، ص 2000
 . 125ص المرجع نفسو،-(2)
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 ، (1)«و الفرنسية و اإلسبانية قبؿ أف تعرؼ طريقيا إلى القراء في شكميا األصمي العربي
تمتزج فيو شروط السيرة الذاتية ]...[ »و يرى "بوشوشة بف جمعة" أف نص "الخبز الحافي" 

وائيةو شروط الكتابة ا عمى  ، و ىذا مف خالؿ تضمف خطابو االعترافات و انطوائو(2)«لرِّ
الكاتب إلى حّد  شيء مف الوثائقية و انطالقو مف التماثؿ بيف صوت السارد و صوت

د و ىو ما يؤشِّر عميو النص في خطابو، يقوؿ السَّارد عمى لساف صديقة األـ:  التوحُّ
  ،(4)«محمد، مالؾ؟»"حميد الزيالشي":  لساف، و عمى (3)«لماذا ىو محمدؾ حزيف ىكذا؟»

عبد السالـ أنا شكري، سأخرج، قـ لتقفؿ »: و عمى لسانو مخاطًبا حارس الفندؽ
مف جية، و مف جية أخرى لعبة السَّرد التي يتَّخذ فييا التخييؿ دوًرا . ىذا (5)«الباب

الماضي و صياغتيا و تشكيؿ فضاءات المكاف و رسـ  أساسًيا في انتقاء أحداث
 الشُّخوص بطريقة فنية.

أما "الشُّطار" )الجزء الثاني مف السيرة( فإنو يختمؼ عف "الخبز الحافي" )الجزء 
ياغة، يقوؿ: األوؿ مف السيرة( حسب وجي ؿ»ة نظر كاتبو في طريقة الصِّ  في الجزء األوَّ

أما في الجزء الثاني فقد فاىيمي الثقافية إالَّ في حدود، أو أسقط عمييا م لـ أفمسؼ األشياء
 النماذج بموضوعية أكثر و دوف انفعاؿ لقد وجدت في نماذج الجزء الثاني أجزاءً  اخترت

مف حياتي السابقة، و كاف لي أف أتعامؿ مع اإلنساف كسموؾ و تصرُّفات دوف أف أحمؿ 
، و إف كاف شكري ىنا (6)«و ىنا يدخؿ الوعي األسباب ليذا السموؾ أو تمؾ التصرفات

الذاتية فإننا لسنا ندري لماذا يضعنا أماـ  يعترؼ بأفَّ "الشطار" ىي الجزء الثاني مف سيرتو
فعؿ مع الجزء األوؿ.  عممو )رواية( ال )سيرة ذاتية روائية( كمامراوغة جنسية حيف يجنَّس 

                                                           
 .7، ص 2011، 12، دار الساقي، بيروت، ط الخبز الحافيمحمد شكري، -(1)
 .130، ص واية في المغرب العربياتجاهات الرِّ بوشوشة بف جمعة،  -(2)
 . 24الخبز الحافي، ص -(3)
 . 179المصدر نفسو، ص  -(4)
 .199المصدر نفسو، ص  -(5)
 .151، 150، ص واية في المغرب العربياتجاهات الرِّ بوشوشة بف جمعة،  -(6)
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القراءة، أي طريقة استعماؿ كتاب ما، ال أف ميثاؽ »نحف انطمقنا مف فكرة مفادىا  و إف
تتعمؽ فقط بالعالمات أو المؤشرات الموجودة عمى نفس الكتاب )غالفو مثاًل(، بؿ و أيضا 

فإننا يمكف ، (1) «فيو أو المنشورة حولو )النصوص الموازية( بمجموع المعمومات المبثوثة
ف السيرة الذاتية و إف أف نعثر في "الشطار" عمى أكثر مف مؤشر يوضَّح اندراجيا ضم

مف ىذه السيرة عاـ  أكتب بعض الفصوؿ»نفى عنيا الغالؼ ذلؾ، يقوؿ السارد 
شكري، إنَّيـ عمى حؽ، طنجة »، و تقوؿ "باتريسيا" موجية كالميا لمسارد: (2)«تسعيف

السيرة عمى بعض ، ىذا و تحيؿ (3)«بدأت تتخّمى عف أرضيا لتبحث عف السماء الوىمية
الفضاءات الشخوص الواقعييف )محمد الصباغ، لوشوفاليي، بينيتو جّرا ... إلخ(، و بعض 

"الخبز الحافي" ... إلخ(. و بيذا تكوف "الشطار" كما  المعروفة )طنجة، تطواف، العرائش
صاحبيما في الزمف الماضي، و تعيداف  روايتا سيرة ذاتية، تستعيداف بصورة خاصة تجربة

 ذىنًيا صياغة متسقة ليا أبعادىا الرمزية و الداللية.اغتيا لغوًيا و صي

 :الشطاريالروايتان ضمن األدب  -2

عمكة ليست ظاىرة طارئة عمى الحياة االجتماعية و إنما تولد بشكؿ  الشطارة أو الصَّ
 عف تردِّي الواقع اجتماعًيا  ئفي المجتمع و تنب لتعبِّر عف التناقض الكامفطبيعي 

 المجتمع إلى طبقات اجتماعية، و يسيـ الوضعو اقتصادًيا و سياسًيا. إذ ينقسـ 
عمى ىامش معدمة تعيش  االقتصادي في تعميؽ الفوارؽ بيف ىذه الطبقات، فتظير طبقة

ر عف ذاتيا في الرَّسمي لمتعبير عنيا، فإنيا تعبِّ  دباألالحياة، و حيف  ال تجد التفاتة مف 
 ا األدب باألدب الشطاري.أدب ممَّيز، يسمَّى ىذ

 
                                                           

  ،الدار البيضاء، د ط الشرؽ، بيروت، إفريقيا السيرة الذاتية في المغرب،–الكتابة و الوجود عبد القادر الشاوي،  -(1)
 .170ص  ، 2000

 .94، ص 2000، 4، دار الساقي، بيروت، ط الشطارمحمد شكري، -(2)
 .177المصدر نفسو، ص  -(3)
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 األدب الشطاري: -2-1

ب العالمية، احتفى بو األدب العربي ادفنِّي شائع في اآليمكف تعريفو عمى أنَّو نمط 
إال في  ال يزدىر»ىذا الموف مف األدب  أف مثؿ -تاريخيا–منذ أمٍد بعيد، و مف الثابت 

كؿ حضارة، أي تمؾ التي تزامف مرحمتي التصدُّع و التفكُّؾ في فترات تاريخية بعينيا، ىي 
يعكس أحالـ »و ىو أدب  ،(1)«نجميا في األفوؿ حيف تخبو روح ىذه الحضارة، أو يشرع

ر مف  كؿِّ قوى المجتمع )اليامشي( و أماني المستضعفيف و المعدميف في التحرُّ
المعدميف و الفقراء »، عرؼ فنًيا باسـ أدب الشطار نسبة إلى تمؾ الجماعة مف (2)«الظمـ

البطالة، بسبب سوء  طحنيـ الفقر و أعجزتيـ و الجياع و العاطميف عف العمؿ، الذيف
، و ىناؾ ألفاظ أخرى مرادفة (3)«العباد تدبير الزعماء و الحكاـ و غفمتيـ عف مصالح

عاليؾ، و العيار و الزُّعار منيا: أدب المُّصوصتطمؽ عمى ىذا النوع مف األدب    و الصَّ
 .(4)و الدعار و العياؽ، و الحرافيش، و المحتاليف، و المكدِّييف

 -قديمو و حديثو–و يمكف أف ندرج ضمف ىذا النوع األدبي )الشطاري( في أدبنا العربي   
عاليؾ (، و حكايات في العصر الجاىمي و األموي و اإلسالمي )و إف ندر شعر الصَّ

ر اسيرة أشطر الشطالسير الشعبية في مصر و الشاـ و بغداد في العصر العباسي مثؿ 
"عمي الّزيبؽ"، و أدب المقامة، و في العصر الحديث يمكف الحديث عف الرواية 

 الشطارية.

                                                           
، ص 1981، عالـ المعرفة، الكويت، د ط، التراث العربي فيحكايات الشطار و العيارين محمد رجب النجار، -(1)

19. 
 .16المرجع نفسو، ص   -(2)
 .8، 7المرجع نفسو، ص  -(3)
 .9، 8، 7  ص،ىامش  المرجع نفسوينظر:  -(4)

  ،2008، دار التكويف لمتأليؼ و الترجمة و النشر، دمشؽ، د ط، وسوعة أدب المحتالينمعبد اليادي حرب،  -
 .339 -326، 39-27ص 

 .32-17، ص 2010، 1، دار الحامد، عماف، ط البنية السردية في شعر الصعاليكضياء غني لفتة،  -
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واية الشطارية: -2-2  الرِّ

 Romanالبيكارسكيةالشطارية" كمقابؿ لمصطمح "الرواية  ُيطَمؽ مصطمح "الرواية

Picaresqueبيكارسكاد  الغرب، و لفظة " عن"Picaresca " إالَّ  لفظة إسبانية لـ تظير
أدبي جديد تشكؿ في  في نياية الرُّبع األّوؿ مف القرف السادس عشر، لتدؿ عمى جنس
ؿ مرَّة بظيور رواية مجيولة المؤلؼ بعنواف "حياة الثاريو  دي تورميس  إسبانيا ألوَّ

 Sus Fortunas La vida de Lazarillo de Tormesو حظوظو و محنو 

adversidad"(1)،روالذِّي يرصد حياة "البيكا ر إلى المتف السَّرديو تشيPicaro أو "
  نموذج شخصية خالعة و حذرة»اإلسبانية بأنَّو قاموس األكاديمية الشاطر الذي يقوؿ عنو

ميمش  ىو بطؿ مغامر شطاري»أو  (2)«و ىزلية، تحيا حياة غير ىنيئة و شيطانية
" في معناه الشعبي Picar، و الّمفظة مشتقَّة مف فعؿ "(3)«صعموؾ محتاؿ، و متسوؿ

يد و المَّسع»المجازي و ىو  " في Picaresque، كما تشير صفة "(4)«االرتحاؿ و الصَّ
 و المعدميف و الصعالكة  األعماؿ التي تصؼ الفقراء و المعوزيف»المغة الفرنسية إلى 

ديف و المحتاليف و المُّصوص في القروف ألنذاؿو او المتسوليف  ، أو إلى قيـ المتشرِّ
بالناس الذيف دفعتيـ حياة المدينة إلى »و قصص البيكارسؾ تتعمؽ  ،(5)«الوسطى

ديف  .(6)«االنحطاط مف الضاليف و المتشرِّ

واية في الحقؿ العربي الحديث عدَّة تسميات   أطمقت عمى ىذا النوع مف الرِّ

                                                           
 ـ. 2006-10-01، 1690ينظر: جميؿ حمداوي، مجمة الحوار المتمدف االلكترونية، العدد  -(1)
 المرجع نفسو. -(2)
 المرجع نفسو -(3)
 المرجع نفسو. -(4)
 المرجع نفسو. -(5)
 –منشورات عويدات، بيروت  –، تر: جورج سالـ، منشورات بحر المتوسط تاريخ الرواية الحديثةـ ألبيرس، -ر -(6)

 .337، ص 1982، 2باريس، ط 
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 ة" كػ "جميؿو مصطمحات، فيناؾ مف يفضؿ االحتفاظ بالمصطمح الغربي "بيكارسي
، و ىناؾ مف يختار ليا مصطمح شطارية كػ "محمد شكري"، و "محمد غنيمي حمداوي"
ؿ "، و ىناؾو ىناؾ مف يستعمؿ مصطمح "االحتيالية" كػ "عمي الرَّاعي ىالؿ"،  مف يفضِّ

 تسميتيا "الصعموكية" كػ "محمد طرشونة".

نذكر ما وصؿ إليو  الشكؿ الّروائي الشطاري و مرتكزاتو األساسية و مف خصائص     
سري ذاتية روائية واقعية أنو غالًبا ما يكتب يف صياغة في دراستو التي انتيت إلى: "جميؿ حمداوي"
مع البعد  على تصوير البعد الذايت و جتسيد تقاطعو كما يؤكِّد  أو بضمري الغائب، مسواًء بضمري املتكل  

ف اجملتمع و قيمو الز ائفة املنحطة فاضًحا إياىا فضًحا هتكمًيا اىجائية ألعر  نقدية املوضوعي، و يتخذ صيغة
غري على ر و الفقر، ىذا و جند البطل الشاطر يف ىذا النوع من الرِّواية يساف و الظلم مندًدا باالستبداد ساخرًا،

 ، و يظلُّ يتنق ُل ليكسب قوتو، و ىو حيكم على اجملتمع من وجهة نظره حكًما تظهر  فيو األثرةمنهج يف سفره
الغريزية، كما يشيع يف الشكل احية الن فعية يف اعتبار األشياء من الن   ْصر النظرو االنطواء على النفس، و ق

 .(1) ، و شعبية امللفوظ و التقاط اليومي املبتذلالرِّوائي الشطاري الت هجني األسلويب
واية الشطارية في إسبانيا و و إف ازدىرت ىناؾ، فقد انتقمت إلى األدب  ظيرت الرِّ

العالمي، و في أدبنا العربي كثير مف النصوص الروائية  األوروبي و منو إلى األدب
إلى تأثر كتابيا  -حسب النقاد–، و قد يعود ذلؾ مف المغرب األقصى الشطارية، أغمبيا

 .باألدب اإلسباني المباشر

واية الشطارية: -2-3  "الخبز الحافي" و "الشطار" ضمن الرِّ

واية يعتبر "محمد شكري" واية بحسب "عمي الرَّاعي" رائد الرِّ الواقعية  الشطارية أو الرِّ
وفي أدبنا »"الخبز الحافي"، يقوؿ:  االحتيالية في أدبنا العربي الحديث و ذلؾ بروايتو

 في السنوات األخيرة سيرة ذاتية روائية بعنواف "الخبز الحافي" العربي الحديث، ظيرت
  "محمد شكري"، و ىي تحكي المغامرات االحتيالية و المصوصية لمكاتب المغربي

                                                           
 .مرجع سابؽ ينظر: جميؿ حمداوي،  -(1)
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أمِّي في أدنى مراتب الفقر، ينتقؿ بيف طنجة و مدف المغرب بحثا عف  و الجنسية لشابٍّ 
 .(1)«لقمة الخبز الحافي

حافزي شياداتو بأنَّو يكتب رواية شطارية ذاتية فيقوؿ:  و يصرِّح "شكري" في إحدى
مرحلة زمنية عن جيل  هبذا الشكل ىو أن ين حاولت ضمن جتربيت حىت سن العشرين أن أسج ل على كتابتها

 و الفرنسي و الدول اليت كانت هلا ىيمنة ال تقلُّ عن االحتاللني الصعاليك يف عهد االحتاللني اإلسباين
ا سرية ذاتية روائية. إن   اة ال يت عشتها حىت تلك السِّن يف احلي املباشرين، خاصة يف مدينة طنجة الد ولية، إَّن 

 ، (2) عن قهر من كلِّ ما ىو ال أخالقيال قصدية شخصية كنت أستمدُّىا عشرية البؤساء و الشطار عن 
السِّف بقانوف الشيطاف  نفسي و أسرتي و المجتمع في ىذه لقد حاكمت»و يضيؼ قائاًل: 

ية المَّذيف أيقظا ِفيَّ  الَّذي أوعاني باكًرا معنى االستغالؿ و القمع  ، (3)«التمرُّد و الحرِّ
 التصريحات فإفَّ ما يستوقؼ الباحث ىو عنواف ىذه الثنائية في إحالتو و إضافة إلى ىذه

الخبز الخالي مف »الواقع المعيش بكؿ تفاصيمو؛ فالعنواف األوؿ "الخبز الحافي" ىو  عمى
العنواف  واضح في إشارتو إلى الفقر الذي يعيشو البطؿ /السارد/ الكاتب، أمَّا (4)«أيِّ أداـ

الثاني "الشطار" فمعؿ إحالتو عمى الواقع االجتماعي واضحة في إشارتو إلى طبقة 
عمكة و الفقر. اجتماعية معيَّنة و إلى حياة  الصَّ

منا إلى أفَّ روايتي "الخبز الحافي" و ممَّا سبؽ "الشطار" روايتا سيرة  و نكوف قد توصَّ
تندرجاف ضمف أدب  ،(5)«سيرة مجتمع بأكممو ]...[ في زمف الجوع و القير»بؿ  ذاتية

                                                           
 .ينظر: جميؿ حمداوي، مرجع سابؽ -(1)
 .المرجع نفسو -(2)
 المرجع نفسو. -(3)
 .121، ص 2002، وزارة الثقافة، عماف، د ط، سيمياء العنوانبساـ قطوس،  -(4)
مخبر وحدة  سمسمة ندوات ، أدب الهامش ضمف،«لمبكاءأدب الهامش نغمة لمغناء و أخرى »لعمى سعادة، -(5)

، جامعة محمد خيضر، بسكرة التكويف و البحث في نظريات القراءة و مناىجيا، قسـ اآلداب و المغة العربية
 .42ص  ،1،2012ط،(الجزائر)
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، إنيما (1)«حت و المباشر و الوجو العاريلتيقوـ عمى حياٍة انفصمت عف ا»اليامش الذِّي 
 روايتا سيرة ذاتية شطارية.

شخصية أساسية خالؿ سمسمة متتابعة » السيرة الذاتية الشطارية يتناوؿ كاتب رواية
، و ىذا ما جعمنا نختار تسميط (2)«كبيرة مف الشخصيات مف المشاىد، كما يقدـ مجموعة 

وائي الضَّوء ف الشخصية دوف غيره مف مكونات الخطاب الرِّ  في دراستنا ىذه. عمى مكوِّ

 و لكف قبؿ ذلؾ البد أف نتعرَّؼ أواًل عمى مفيـو الشخصية. 

                                                           
وائي و تجربة المعنىبنكراد،  سعيد-(1)   2008، 1بيروت، ط ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، السرد الرِّ
 .139ص  
 .108، ص 2002، دار الفكر العربي، القاىرة، د ط، دراسة و نقد –األدب و فنونه عز الديف إسماعيؿ، -(2)
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 :تمييد 

مقولة »يواجو البحث في موضوع الشخصية صعوبات معرفية متعددة ذلؾ أف 
، و ألنَّيا (1)«الشخصية ظمت و بشكؿ مفارؽ إحدى المقوالت األشد غموًضا في الشعرية

البحث فييا لـ يستقر عمى مفيـو ثابت، بؿ أصابو التخبُّط  فإف (2)«ذات طبيعة مطاطية»
ؿ و الغموض تبًعا لتغيُّر المدارس الروائية  و تقمبات المناىج النقدية، كما لـ يسمـ مف تدخُّ

ؤ   األيديولوجية و اإلنجازات المعرفية في مجاالت متعددة كعممي النفس و االجتماع.ى الرُّ

كانت الغاية مف ىذا الفصؿ النظري تيدؼ إلى بياف كؿّْ ما لو عالقة بيذا  و لمَّا
وائي فػ  نتتبَّع الموضوع بما  و (3)«ما نعرفو عف الشخصية دعونا نتذَّكر قمة»العنصر الرّْ

ساعدت عمى تشكيؿ يساعدنا عمى توضيح األمور و اإللماـ بالمحطات األساسية التي 
 ؤى النقدية لمفيـو الشخصية.الرُّ 

 :و النقد مفيوم الشخصية بعيًدا عن األدب -1

إلى مفيوميا في المعجـ المغوي، ثـ في النصوص و المؤلفات الفمسفية نشير ىنا 
 ثـ في عمـ االجتماع. ذلؾ نشير إلى مفيوميا في عمـ النفس، بعد القديمة

 :في المعاجم المغوية مفيوم الشخصية -1-1

المغوية إلى داللة لفظة الشخصية مف خالؿ مادة )شخص(، حيث  تشير المعاجـ
جماعة شخص اإلنساف و غيره، مذكر، و الجمع:  الشخص»جاء في "لساف العرب": 

  .الشخص: سواد اإلنساف و غيره، تراه مف بعيد، و شخوص، و شخاص، و أشخاص

                                                           
المركز الثقافي ، دراسة في األنساق الثقافية لمشخصية العربية -الشخصية في قصص األمثال، ناصر الحجيالف -(1)

 . 50، ص 2009، 1العربي، و النادي الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط 
وائي، حسف بحراوي -(2)  .207، ص 1990، 1ط بيروت، الدار البيضاء،  ،المركز الثقافي العربي، بنية الشكل الر 
 .207، ص المرجع نفسو -(3)
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  ،(1)«و ظيور و الشخص:كؿ جسـ لو ارتفاعشيء رأيت جسمانو فقد رأيت شخصو، وكؿُّ 
شخص  شخص شخوًصا: ارتفع،»: و إضافة إلى ىذه المعاني جاء في "القاموس المحيط"

الجرح: انبتر ، و شخص بصره: رفعو، و شخص مف بمد إلى بمد: ذىب و سار في ارتفاعٍ 
، و شخص النجـ: طمع، و شخص السيـ: ارتفع عف اليدؼ، و شخصت الكممة  و وـر

، و ال يختمؼ التعريؼ المغوي عند صاحب "تاج (2)«مف الفـ: ارتفعت نحو الحنؾ األعمى
و تشخيص الشيء:  الشَّخيص: أي السيد عظيـ الَخْمؽ، الرَّجؿ»العروس" و ىو يضيؼ: 

 .(3)«تعيينو

المعاني تشير إلى ذات قد تكوف إنسانا )كسواد اإلنساف و السيد العظيـ( إذف فيذه 
و إلى فعٍؿ مرتبط باإلنساف أو غير مرتبط بو، فشخوص ـ(، جأو غيره )كالسيـ و الن

 ،بالناظر و ىو الشخص الذي قد يكوف إنساًنا أو حيواًنا البصر أي ارتفاع النظر مرتبط
أفَّ تشخيص الشيء و تعيينو بحاجة إلى  حيفو كذلؾ الشخوص مف بمٍد إلى آخر. في 

 عقؿ قادر عمى التمييز، فيدؿُّ "الشخص" بيذا المعنى عمى اإلنساف كما يدؿ عمى غيره.
ىذا ما كاف مف كممة )شخص( في المعاجـ العربية، أّما المعاجـ األجنبية فيي تشير 

مف فعؿ  ي نفسيا مشتقةى "وPersona" أف الكممة مشتقة مف كممة التينية»إلى
"Personare" َّة ، و ىو يعني "رف" أو "دوى"، كما يعني القناع المسرحي المزود بُعد

" تدؿ في البداية Persona" ، لقد كانت كممة(4)«يمعب دور مكّبر صوت خاصة تجعمو
القناع الذي يضعو الممثؿ عمى وجيو أثناء أداء الدور المسند إليو، ثـ صارت بعد »عمى 

                                                           
، مادة 3، ج1994 -3، ط 1992 -2، ط 1990-1، ط دار صادر، بيروت، لسان العرب، ابف منظور -(1)

 )شخص(.
 .مادة )شخص(، 2، ـ 1999، 1، ط بيروت، دار الكتب العممية، القاموس المحيط، الفيروز أبادي -(2)
 ، 9، ـ 1994، د ط، بيروت، دار الفكر لمطباعة و النشر و التوزيع، تاج العروس من جواىر القاموس، الزبيدي -(3)

 مادة )شخص(.
، ص 2010، 1 دار توبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء، ط، الشخص -دفاتر فمسفية، عزيز لزرؽ و محمد الياللي -(4)

10. 
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. و مف المسرح و األشياء المتعمقة بو انتقمت الكممة إلى (1)«الدَّور نفسوذلؾ تدؿ عمى 
و ىو  ،المتعمقة بالحياة،أي األدوار االجتماعية التي يقـو بيا الشَّخص االجتماعي األشياء

 ما سنشير إليو الحًقا.

 مفيوم الشخصية في النصوص و المؤلفات الفمسفية: -1-2

النصوص و المؤلفات الفمسفية القديمة نجد أف  عند البحث عف مفيوـ الشخصية في
كممة "شخص" تستعمؿ في كثير مف األحياف لتدؿ عمى المعنى المعجمي الذي سبقت 

 اإلشارة إليو في شقّْو الذي يربط تعريؼ الشخص بتعريؼ اإلنساف.

و قد جاء عرض الشخصية في كتب المتكمميف والفالسفة القدماء في سياقات مختمفة 
 و منيا ما عني بأفعاؿ اإلنساف و الكشؼ عف داللتيا  ني بتعريؼ الشَّخص،ما ع منيا

والجوىر و النوع  الداللة عمى المجَّرد في النفس»إلى و قد انتيى التعريؼ ،و مصادرىا
، كما غطَّت ىذه الدّْراسات بعض عناصر الشخصية كأفعاليا و سماتيا (2)«اإلنساني

 العقمية و النفسية.
واقية مفيـو الشخص األخالقي، و الذيو قدمت لنا  يحيؿ عمى كؿّْ مف يتمتع  الرّْ

بحقوؽ و إلزامات في إطار أخالقي،  ىذا المفيـو نجده حاضًرا في أخالؽ "إيمانويؿ 
ا ادلوجودات اليت ال يرتبطأفَّ  " الذي يرىE.Kantكانط بإرادتنا بل بالطبيعة عندما تكون  وجودىا حقِّ

ى باألشياء، عكس  زلرومة بب تسمَّ من العقل ال يعود ذلا سوى قيمة نسبية، باعتبارىا رلرَّد وسائل، ذلذا السَّ
ألنَّ طبيعتها جتعلها زلددة سلًفا باعتبارىا غايات يف ذاهتا، يعين   اصخذلك فالكائنات العاقلة تسمى باألش

، و بيذا يكوف (3) ب ما يبدو لناحس للتصرُّف بشكل جيِّد كأشياء تعمل بالتايل على حتديد كل ملكة
 العقؿ الحّد الفاصؿ بيف الشخص و غيره مف الموجودات األخرى.
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لنا مفكّْرو المدرسة األفالطونية مفيوًما ميتافيزيقًيا لمشخص ارتبط بداللة  كما قدَّـ
لمتفرُّد أي معرفة ما يجعؿ كؿ  الروح و الجسد، فأصبحت الكممة تعني: المبدأ األقصى

حاِضًرا في مقولة "روني  يًّْزا بذاتو عف ذواٍت أخرى، ىذا المفيـو نجدهواحٍد منَّا متم
أيُّ مربِّر جيعلين أعتقد أّني موجود )سوى( أنين ليس يل يقوؿ فييا:  " التيR.Descartesديكارت 

 فكًن، و الذي لكي يوجد ليس يف حاجة أليِّ أعرف أّنِّ عبارة عن جوىر تكمن ماىيتو أو طبيعتو يف الت
عين بذلك الروح اليت بفضلها أكون ما أنا عليو، نشيٍء مادي، حبيث أن ىذه األنا و  مكاٍن، و ليس رىيًنا بأيِّ 

ا أسهل معرفة منو، فلو مل يكن البدن موجوًدا فإنَّو مل يكن بإمكان الرُّوح أن  ىي متميِّزة كلًيا عن البدن، بل إَّنَّ

، فيو إذف يربط الشَّخص بمفيـو اإلنساف الذي تتكوف ماىيتو مف بدف (1) تكون ما ىي عليو
 و روح.

مفيـو الشَّخص بمفيـو اإلنساف عمى  و بذلؾ تكوف المقاربة الفمسفية قد ربطت
د  اختالؼ أطروحاتيا. و يكوف الشَّخص مفيوًما فمسفًيا مركًبا ف مما ىو ذاتي و متفرّْ يتكوَّ

عمى مستوى العالقات و األدوار، و ىو يسعى  مَّا ىو عاـ و مشترؾو م و خاص،
في –تأصيؿ بعٍد أخالقي نابع و مؤدٍّ  باستمرار إلى إنكار حيوانيتو، و يعمؿ جاىًدا عمى

 عاقمة. إلى إرادة -الوقت نفسو

الشَّخص فإف  الحقؿ الذي يؤطر  ىي الحقؿ الذي يؤطّْر مفيـو و إف كانت الفمسفة
  بمقارباتو المتعددة، السيكولوجية حقؿ العمـو اإلنسانية ىو مفيوـ الشخصية

 و السوسيولوجية و اإلنسانية.
 الشخصية في عمم النَّفس: مفيوم -1-3

تعدَّد مفيوـ الشخصية في عمـ النَّفس تبًعا لممحددات التي وضعيا المحمّْموف لدراسة 
 وّْىا و تقييميا و طرؽ عالجيا.الشَّخصية و نمطبيعة 
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فيا عمـ النَّفس التحميمي عمى أنَّيا  و الفرد في كؿّْ  قّوة داخمية»فقد عرَّ توجّْ
فاتو  ذلؾ التنظيـ الفاعؿ و المتفاعؿ لخصائص األفراد الجسمانية »و عمى أنَّيا (1)«تصرُّ

 .(2)«مع الواقع و النفسية و العقمية التي تظير أماـ اآلخريف و تتفاعؿ

الّشخصية »بينما ركَّز السموكيوف عمى المظاىر الخارجية لمشخص عمى اعتبار أفَّ 
، و مف (3)«لمفرد التي يمارسيا في أوجو النشاط المختمفة ىي مجموعة العادات السموكية

 عف غيره. دد مفيوـ الشخصية في تمؾ األساليب السموكية التي تميّْز كؿ فردٍ حثـ يت
" الشخصية S.Freudفرويد  إطار دراساتو العالجية لمشخصية قّسـ "سيغموندو في 

 إلى منظومات ثالثة:
 :خفض التوتُّر  و ىو يحاوؿ و يمثؿ مخزوف الغرائز و مستودع الطاقة النفسية، اليو 

 مبدأ المذة. و إزالتو باإلشباع وفؽ

 :و ينبثؽ لمواجية الواقع الموضوعي، فتضطرنا األنا إلى تأجيؿ اإلشباع. األنا 

 :المثالية و تتجاوز الواقع  لمشخصية، تنمو نحو و ىي المنظومة األخالقية األنا العميا
 و تحكـ عميو حكًما قيميا )صواًبا أو خطًأ(.

و يمكف حصر كؿ مفاىيـ الشخصية في عمـ النفس في قوؿ "عادؿ عز الدّْيف 
فيا عمى أنَّيا  الصورة المنظمة المتكاممة لسموؾ فرٍد ما يشعر بتميُّزه »األشوؿ" الذي يعرّْ

ٌد  ي ننسُبو لشخٍص ما مف حيث ىو كؿأنيا ذلؾ المفيوـ أو النظاـ الذعف غيره، أو  موحَّ
، (4)«زه عف غيره مف النَّاسة التنظيـ و التي تميو اإلدراكية المعقد مف األساليب السُّموكية

                                                           
 .55مرجع سابؽ، ص ، ناصر الحجيالف -(1)
 ، مجمس الثقافة العاـ، مصراتة )ليبيا(، عند خميفة حسين مصطفى الشخصية الروائيةحسف أحمد عمي األشمـ،  -(2)
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فات المم مف الشَّخص ىو  يّْزة لشخٍص ما. أو ما يجعؿأي أف الشخصية ىي مجموع الصّْ
 شخًصا آخر. حقِّا و ليس

 الشخصية في عمم االجتماع: مفيوم -1-4

القناع تأخذ  " أيPersonaإفَّ الكممة االشتقاقية لمصطمح الشخصية و نعني بذلؾ "
 مجرَّد حيمة »فالقناع  ،"C.G.Jongبعًدا اجتماعًيا عمى حدّْ تعبير "كارؿ غوستاؼ يونغ 

آخروف في تركيبو أكثر مف المعني باألمر  -في الغالب–و تراٍض يساىـ 
بذلؾ األنا الواعية مع القناع و يدخؿ الفرد في الجماعة، و عندما تكوف  فتتماىى،(1)«ذاتو

  ،ذات بعديف،بعد فردي و آخر اجتماعي تصبح يةالميمة تحميؿ القناع فإفَّ الشخص
يتكوَّف مف »"، أحدىما E.Durkhiemو يصبح الشَّخص شخصيف بتعبير "إميؿ دوركايـ

ذواتنا و إلى األحداث المتعمقة بحياتنا  إلى كؿ الحاالت الذىنية التي ال ترجع إالَّ 
عبارة عف نسؽ مف »، أما اآلخر فيو (2)«بالكائف الفردي الشخصية، و ىذا ما نسمّْيو
 األفكار و األحاسيس ]...[ 

 و المعتقدات الدينية ]...[ و الممارسات األخالقية و العادات الوطنية أو المينية، و اآلراء
      . (3)«ف الكائف االجتماعيالجماعية بمختمؼ أنواعيا، و مجموع ىذه األشياء ىو الذي يكوّ 

دور »و يرى أف الغاية مف التربية تكمف في عممية التنشئة االجتماعية الممنيجة فيقوؿ: 
، أي أفَّ عمـ االجتماع ُيعَنى (4)«التربية ىو تكويف ىذا الكائف )االجتماعي( بداخمنا

 نتاٌج لمعالقات االجتماعية »بالشخصية بوصفيا أحد أسس النظاـ االجتماعي أي أنيا 
ائدة في المجتمع ]...[ تكتسب مالمحيا مف خالؿ االنتماء إلى جماعة، و و الثقافية السَّ 

ؾ تتحدد عناصرىا عبر ما يكتسبو الفرد مف سموكيات و ميارات و عادات مف تم
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 ، و بيذا يكوف المجتمع بعامة شخصية واحدة ليا نمط معيَّف، يمكف ليذا(1)«الجماعة
النمط أف يفرز شخصيات تنتمي إليو مع مراعاة االختالفات النوعية. و إف كاف عمـ 

فات الخاصة، فإف عمـ االجتماع يبحث   الصفات العامة. فيالنفس يبحث في الصّْ

واية(:مفيوم الشخصية في األدب  -2  )الر 

و النقد مف الميـ التوقؼ  قبؿ الخوض في أىـ محطات مفيـو الشخصية في األدب
الفترة التي »عند المفيـو األرسطي لمشخصية في المأساة اليونانية ألفَّ تأثيره امتد إلى 

. حيث تمثؿ الشخصية عند "أرسطو" ظال (2)«تمت اندثار الكالسيكية في اآلداب األوروبية
لألحداث التي يقـو بيا عمى اعتبار أف المؤلؼ يركّْز عمى بناء األحداث ثـ يختار 
الشخصيات التي تتناسب مع تمؾ األحداث، و يبدو ىذا مف خالؿ رؤية "أرسطو" لممأساة 

Tragedy ص يفعموف ىذه المحاكاة تتـ بواسطة أشخا محاكاة فعؿ نبيؿ تاـ ]...[»ىي إذ
الشخصية و ترسـ  ، و عميو فإف طبيعة األعماؿ ىي التي تحدّْد(3)«ال بواسطة الحكاية

 ، (4)«تحاكي الفعؿ و الحياة ال تحاكي الناس بؿ»معالميا، و مف ىذا المنطمؽ فالمأساة 
ىو ما تحممو مف خمؽ أو تقوـ بو  -في نظر أرسطو–س" و و ما ميَّز شخصيات "ىومير 

ليس ثمة شخص مف أشخاصو ال يميَّزه بخُمؽ، بؿ »مف أفعاؿ تميَّزىا عف غيرىا، يقوؿ: 
مفيـو الشخصية خضوعا كميا لمحدث و ىو ما يمخّْصو  ، فيخضع(5)«لو خُمؽ معيَّفٌ  كؿّّ 

األرسطية إفَّ مفيوـ الشخصيات في الشعرية »" في قولو: Roland Barthes"روالف بارث
 .(6)«يخضع خضوًعا كمًيا لمفيـو الفعؿ ألمٌر ثانوي، و ىو

                                                           
 .22مرجع سابؽ، ىامش ص ، حسف أحمد عمي األشمـ -(1)
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الشخصية مف توابع  اعتبرت الدّْراسات الكالسيكية عمى رأي "أرسطو" و باالعتماد
وائية،  العمؿ الدرامي، و كاف تأثير محاكاة األفعاؿ كبيًرا عمى التشكيؿ الفني لمشخصية الرّْ
وائية إالَّ مع مطمع القرف  فمـ يكف مف الممكف الحديث عف معالـ متطورة لمشخصية الرّْ

واية في التخمص مف سيطرة الحدث و االتجاه نحو ا»التاسع عشر حيف  لتعامؿ بدأت الرّْ
عند عرض مفيـو الشخصية  و ىو ما سنتعرَّؼ عميو(1)«مع الشخصيات بصوٍر مختمفة

 في المدارس الروائية.

ومانسية: -2-1 واية الرُّ  مفيوم الشخصية في الر 

بدأت الرواية في التخمص مف قيودىا األرسطية مع ظيور الرومانسية كمذىب أدبي 
وا عمى أسيـ في ظيور عدد مف المفكريف الذيف ناد وا باإلعالء مف شأف اإلنساف و ألحُّ

 ضرورة نيمو حريتو.

انتقاليا مف إطار »أسيمت الرواية الرومانسية في تطور مفيـو الشَّخصية مف خالؿ 
التسمية و تصوير أبطاؿ ىـ مموؾ و أمراء إلى مستوى آخر يركز عمى أفراٍد عادييف طبقا 

إلى مجتمعات  األمير أولتطور المجتمعات اإلنسانية نفسيا مف مجتمعات يمثميا الممؾ 
محدث إلى لالشخصية الروائية مف شخصية حاممة  ت، فتحول(2)«يمثميا الفرد العادي

 تفاعمة معو.شخصية م

ومانسية فيظير في صورة المنفعؿ مع ذاتو و أحالمو   ،أمَّا البطؿ في الرواية الرُّ
أف أزمة »ية حيث منطوًيا في ذاتيتو عف قيـ مجتمعو العامة فيجسّْد أزمة الكاتب الذات

واية ىي أزمة األديب في الغالب البطؿ  ، و إذا جئنا إلى عالقة(3)«البطؿ في الرّْ
البطؿ في األدب »الرومانسي مع الواقع االجتماعي وجدناىا تتّْسـ بالتوتُّر، ألف 
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ومانسي إنما ينظر إلى المجتمع مف خالؿ مشكالتو الخاصة نظـ ، فيو ضحية (1)«الرُّ
 .اجتماعية و رمز لطبقة اجتماعية معينة يحيد بيا مؤلفيا عف الحقائؽ المألوفة

الرومانسية باالنطواء عمى الذات و اكتفائيا بمعالميا الدَّاخمية إفَّ اتصاؼ الشخصية 
مجموعة مصغرة ال قيمة ليا، مف ىنا كانت ضرورة الخروج مف  حوؿ العالـ الخارجي إلى

 أسر الخياؿ و معالجة أزمة الشخصية مع الواقع مف خالؿ تفعيؿ دوره في صياغتيا.

 مفيوم الشخصية في الرواية الواقعية: -2-2

واية الواقعية  الرواية التي تقدّْـ شخوًصا يشبيوف شخصيات»ىي  نشير إلى أف الرّْ
 .(2)«الواقع المعيش في ظروٍؼ اجتماعية مختمفة، و يسيؿ التعرُّؼ عمييا

ومانسية إلى اإلعالء مف شأف الذات فإف الواقعية قد سمكت طريًقا  و لئف اتجيت الرُّ
وائي ال يحمؽ في أجواء أخرى يتخيَّميا أو عالـ مثالي ينشده »الواقعي  آخر قوامو أفَّ الرّْ

 الواقعية بأفرادىا و أحداثيا العادية  كما يفعؿ الرومانسيوف، بؿ اتجاىو يكوف إلى الحياة
، و ىذا االلتفات إلى الواقع ترتب عميو تغير في (3)«و أماكنيا التي نراىا و نشاىدىا

 و الحدث  عالقة تفاعؿ بيف الشخصية»صبح تل و الحدث العالقة بيف الشخصية
 لمواقع و تفاعمو معو. حيث يتـ تصوير الشخصية مف خالؿ رؤية الروائي (4)«و الواقع

و عمى صعيد التشكيؿ الفني لمشخصية في الرواية الواقعية تـ إىماؿ البطؿ بمفيومو 
أشخاص، فيصبح الجميع ىو البطؿ. إال أف ىذا لـ  ير عّدةو السابؽ لتنتقؿ العناية إلى تص

 عبرىا موقفو مف المجتمع. يمنع مف وجود شخصية رئيسية يحدد الروائي
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وائي كما قامت فكرة بناء الشخصيات عمى مبدإ الواقعي  اإليياـ، حيث يقـو الرّْ
بتقديـ شخوص مختمفة عف بعضيا، و يجعؿ لكؿ شخصية قصة خاصة بيا، ثـ يقـو »

العاطفية، و يسرد برسـ صورة لمشخصية تبرز مالمحيا الجسدية و طبيعتيا النفسية أو 
الكائف يوىـ  ، ىذا(1)«تاريخ حياتيا و مراحؿ نموىا حتى ينتيي إلى تحديد كائف حيّ 

ىذا المبدأ  "H.Balzac"بمزاؾ  زي الخيالي، و يؤكدّْ القارئ بواقعيتو و ينسيو طابعو الرم
ستجد نقاط تالؽ بيف »فيقوؿ:  حيف يتحدث عف الشخصية الواقعية واِصًفا إياىا بالنمط

و العديد مف شخصيات العصر الحاضر، غير أنَّو لو كاف واحًدا مف تمؾ  ىذا النمط
. و ما حدث بالفعؿ (2)«لـ يعد إبداًعا الشخصيات فسيكوف ذلؾ إدانة لممؤلّْؼ، ألف ممثمو

واية الواقعية فنيتيا و أصبحت الشخصيات  ىو االنحراؼ عف ىذه الغاية حيث فقدت الرّْ
 مجرَّد نسخ لمثيالتيا في الواقع.

 مفيوم الشخصية في الرواية الواقعية الطبيعية: -2-3

. إذ لـ يعد مف ركود أدى إلى ظيور الرواية الطبيعية ما وصمت إليو الرواية الواقعية
وائي يعيش معركة بؿ انزوى في ركف قريب أو »عصره الكبرى مف أوليا إلى آخرىا الرّْ

، و ىو ما أفقده القدرة عمى (3)«بسيط يؤرخ لما يراه مف الحياة العامة بعيد كمجرد شاىد
قطعة مف الحياة و يقدّْميا دوف  ففضَّؿ أف يقتطع العممية المطمقة بمصائر الشخصيات،

ظيور »و لعؿ أىـ ما يفرّْؽ بيف الروايتيف الواقعية و الطبيعية ىو  ،أو نياية بداية
واية الواقعية، في حيف أف الروائي الطبيعي يحرص أف  شخصية الراوي في أحداث الرّْ

ًدا يكوف موقفو روائيُّو  ، و عمى ىذا األساس سعى(4)«مف األحداث و الشخصيات مجرَّ
الطبيعة إلى تصوير الشخصية مف الخارج في بيئتيا و وضعيا االجتماعي الذي وجدت 
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عف كؿّْ ما يغيب عف الحس و يدخؿ في نطاؽ الحدس، و صوَّروا المجتمع  فيو بعيًدا
، و ىو ما جعؿ دور الكاتب شبييا بدور (1)«كعالـ ثابت و نيائي عف النماذج الفردية»

 .الباحث

االتجاه العممي و التجريبي الذي أخذ يتغمغؿ في »لقد اعتمدت الرواية الطبيعية 
و البيئة  "، و اعتبرت الوراثةTaineاألعماؿ األدبية و خاصة بعد أف أعمنو "تيف 

أف  "I.Zola، و في ىذا الصدد يرى "زوال (2)«عنصريف ىاميف في تكويف الشخصية
ينبغي أف تشبو تشخيص الطبيب  عوامؿ حيوية عضوية وراثية، و دراستيا الشخصية نتاج

إنَّ الرواية قد صارت ىي  ، أو تشبو دراسة مشكمة فيزيولوجية، يقوؿ:و عالجو لحالة مرضية
البحث العام يف الطبيعة و يف اإلنسان، إننا نشتغل على الطبائع و األىواء و الوقائع اإلنسانية واالجتماعية  

 يشتغل الكيميائي و الفيزيائي على األجسام اخلام، و كما يشتغل الفيزيولوجي على األجسام احلية، كما 

، و إف اتفقت (3) فإنَّ روايات ادلالحظة و التجريب مدعوة لتحل زلل روايات اخليال احملض و ىكذا
عامميما مع الطبيعية و الواقعية في اتباعيما منيًجا استقصائيا فقد اختمفتا في ت الروايتاف

 الشخصية مف ناحيتي التحميؿ و التصوير.

 مفيوم الشخصية في الرواية الواقعية االشتراكية: -2-4
   ،يؤشر مذىب الكتابة الواقعية االشتراكية عمى مرحمة تحُّوؿ في نمط األدب الواقعي

بالواقع االجتماعي و النُّزوع إلى نقده فإنيا مضت إلى  ت مع الواقعية في الوعيقو إف الت
في كونيا ال تكتفي بوعي الواقع و إنما تحاوؿ أف ترسـ أيًضا وعًيا »أبعد منيا 
العالـ و إدراكو بقدر ما تروـ إعادة  ال تقتصر عمى معرفة»، فيي (4)«بالمستقبؿ

                                                           
 .24، دار األمؿ لمطباعة و النشر و التوزيع، تيزي وزو)الجزائر( ،د ط،د ت،ص األدب و المجتمعمحمد ساري،  -(1)
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كما يجب أف يكوف في  بؿال تكتفي بتصويره )الواقع( كما ىو »، أي أنيا (1)«تشكيمو
، و ىذا (2)«]...[ مف خالؿ عنصر التنبؤ و استشراؼ المستقبؿ حركة دائبة و متطورة

و مف ثـ عمى مفيوـ  كاف لو انعكاسو عمى الرواية، -لمفيـو األدب–الموقؼ التنظيري 
 الشخصية.

فالبطؿ في الرواية الواقعية »لقد عادت إلى الواجية صورة البطؿ اإليجابي 
االشتراكية ليس سمبًيا أو منطوًيا عمى ذاتو أو مجرد إنساف مطحوف تحت عجمة الواقع، 

يعبّْر عف الرَّغبة في إقامة دعائـ لممجتمع »، كما أنو (3)«بإيجابية إنو متفاعؿ مع واقعو
كبار ": Georges Lukacsشت، و في ىذا يقوؿ "جورج لوكا(4)«الجديد و الدفاع عنو

، و خيتارون ركيزة جيهدون أنفسهم البتكار عمل يكون منوذًجا بالنسبة إىل وضع اجملتمع يف عصرىم الروائيٌن
يف ماىيتو كما يف مصًنه  -يف الوقت نفسو–ذلذا العمل إنسانًا يلبسونو السمات النموذجية للطبقة و يصلح 

روائي الحقيقي في نظر فال ،(5) ألن يظهر مبظهر إجيايب، و ألن يبدو جديرًا بالتأييد و ادلعاضدة
 "لوكاتش" ىو الذي يحدّْد فاعمية الفرد في الجماعة إلى جانب تحديد سموؾ ىذا الفرد 

متحدثا عما  و مصيره، ىذا البطؿ طرح مشكمتيف ىما: طابعو االستشرافي باعتباره
 لمواقع، و المشكمة األخرى ىي مثاليتو،  ازً ر الذي أوجد أدًبا متجاو سيكوف، و ىو األم

البطؿ الواقعي  ىو ما يوحي بتغييب النماذج السمبية في الواقع. و بذلؾ تكوف شخصيةو 
 االشتراكي شخصية جاىزة معبأة بأيديولوجيا معيَّنة.
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 :مفيوم الشخصية في رواية تيار الوعي -2-5

واية بحقائؽ الحياة المادية و انعكاساتيا عمى الشخصيات جعؿ الرواية  إف اىتماـ الرّْ
الرواية النفسية أو رواية تيار الوعي التي كاف  تندفع إلى اتّْجاه آخر تمثؿ في ظيور

 منطمقيا الثورة عمى الموروث الواقعي في الرواية.

 يالثان " في العقدJames Joyes"جيمس جويس »عمى يد  ظيرت رواية تيار الوعي
 Virginiaأوائؿ الثالثينات عمى يد "فيرجينيا وولؼ مف القرف العشريف، قبؿ أف تكتمؿ في 

Wolfأف تجعمنا ندرؾ كيفية تشكُّؿ مشاعر الفرد»تيدؼ إلى  وىي(1)«" و آخريف  
بسموكو الشخصي  و اتجاىاتو، نشاركو تجاربو الخاصة، نفيـ طبيعة العالـ الخاص

د  تفتيت السرد أو ما يسمَّى البعثرة المنيجية في تنسيؽ»مد عمى تتع، و ىي (2)«المتفرّْ
 ،(4)«االبتعاد عف السرد المنطقي المستنسخ مف الواقع اليومي»، أي (3)«المادة القصصية

بدياًل لمزمف  نجد في الرواية النفسية»كما ال تخضع إلى التنظيـ المنطقي لمزَّمف حيث
االجتماعي العريض يتمثَّؿ في الزمف النَّفسي المكثؼ الَّذي يتمثَّؿ في المَّحظات النفسية 

غدت »، و قد نجـ عف ىذا التفتيت أف (5)«الشخصية مف الوجية النفسية اليامة في حياة
واية متمثمة في الحالة النفسية التي تنقميا الشخصيات، و في مجموعة  الوحدة في ىذه الرَّ

، و ىي تكشؼ عف شغؼ (6)«و التفصيالت التي يتألؼ منيا نسيج القصة الجزئيات
                                                           

الذاكرة بين سيرورة الوعي و مساءلة األيديولوجيا في رواية "خويا دحمان" لمرزاق »ينظر: بوشوشة بف جمعة،   -(1)
، 2003، 6الثقافة، برج بوعريريج )الجزائر(، ط الممتقى الدولي السابع عبد الحميد بف ىدوقة لمرواية، مديرية ،«بقطاش
 .147ص 

 .116مرجع سابؽ، ص ، ىنكؿ -ب–روجر  -(2)
الذاكرة بين سيرورة الوعي و مساءلة األيديولوجيا في رواية "خويا دحمان" لمرزاق »بوشوشة بف جمعة،  -(3)

 .147، ص «بقطاش
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 .147ص ، «بقطاش
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في باطنيا، حيث يعمد  كتَّابيا بتصوير الحياة النَّفسية و الذىنية لمشَّخصيات و التَّعمُّؽ
وائي فييا إلى رسـ شخصياتو بطريقة تمثيمية  ي نفسو جانًبا ليتيح حّْ ين»)غير مباشرة( فػ الرّْ

ةِ  فاتيا الخاصَّ ، (1)«لمشخصية أف تعبّْر عف نفسيا، و تكشؼ عف جوىرىا بأحاديثيا و تصرُّ
البتََّة، بؿ يترؾ لمشَّخصية أف تنضو الحجب عف جوىرىا  ال يستطيع أف يدسَّ أنفو»و ىو 

، فالشخصية ىي (2)«الدَّاخمية بواسطة البوح و االعتراؼ و تداعي األفكار و المراجعة
وائي.  التي تتكمَّـ ال الرّْ
أعطي دوًرا ثانوًيا كتجسيٍد لمدَّوافع الدَّاخمية لمَشخصية التي ال تصدر  أمَّا الحدث فقد

ىو )الحدث( ينبع مف داخؿ الشخصية مف دوف أف يتَّصؼ »دائًما عف الوعي، و 
و ميمة جمع األحداث في صورة متكاممة أصبحت مف ميمَّة  ،(3)«بيةتبالمنطقية و الترا

وائي، كما ينبغي أف تكوف منسجمة مع الطَّبيعة النفسية و المزاجية  القارئ ال الرّْ
لمشخصية، و مف ىنا بدأت مشكالت رواية تيار الوعي التي لـ تعد تتوانى في إبراز 

حساب الحدث،  الممكنة عمى المضموف السيكولوجي لمشخصيات بجميع الطرؽ
 تمفة و متداخمة دوف مالمٍح مميزة، و عمىخفالشخصية توجد في أمكنة متعددة و أزمنة م

 القارئ استنتاجيا مف كالـ الشخصية.

واية الجديدة -2-6  :مفيوم الشخصية في الر 

في أحقاب الحرب العالمية الثانية تغيَّرت كثير مف المفاىيـ، و لعؿَّ أىميا تغيُّر قيمة 
في كؿّْ المجاالت، فظيرت الرواية الجديدة لتكوف  شيده العالـ مف تطوُّر ما اإلنساف بعد

واية التقميدية و  ؤية »ثورة عمى أنماط الرّْ تيبة المستمَّرة و الرُّ دعوًة لتحطيـ الضَّجة الرَّ
وائي و أصبح  فتغيَّر مفيـو ،(4)«االجتماعي و السيكولوجي األكاديمية لمتصوير الشكؿ الرّْ
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بحثًا عف واقٍع لف يوجد إالَّ بعد »" Nathalie Sarrauteأصبح بتعبير "نتالي ساروت
 بحيث ينتفي ما قبؿ النص. (1)«االنتياء مف الكتابة

ؿ  و قد أزاح الذات عف اعتبارىا مقياس الكوف فمادة الفف ليست في »ىذا التحوُّ
النفس اإلنسانية و لكف العالـ الخارجي بكؿ ما فيو الذَّات و إنما في الموضوع، أي ليست 

وائي التقميدي (2)«مادية مف أشياء لت »، و ىو ما قابمو تكسير سمطة التَّشخيص الرّْ فتحوَّ
و تجريدات، تتقمَّص فييا سمطة التَّعبير  عالمات الشخوص في األغمب إلى مجرَّد

، فضال عف (3)«الجماعي مف خالؿ فقدانيا اليوية، و حتى األسماء المحددة ليا أحياًنا
انحسار صورة البطؿ بتدمير بطولتو لصالح األشياء كالوسائؿ التكنولوجية التي عوضت 

مف بنية  الشخصية نيائياال يعني إلغاء  ذاى المجيود العضمي و الذىني لإلنساف، إالَّ أف
النص، و إنَّما اختفاؤىا بالطريقة المتعارؼ عنيا في الرواية التقميدية، و في ىذا يقوؿ 

أشياء كثيرة كاف في ىذه الكتب حتى لو »": Alain RobbeGrillet"أالف روب غرييو 
 والعاطفةر الذي شاىدىا، و الفكر الذي أعاد مشاىدتيا، ظموصوفة بدقة، فيناؾ دائًما النَّ 

ؤية اإلنسانية  التي شوَّىتيا، إف األشياء في روايتنا ال تتمتَّع بأيّْ حضور خارج مجاالت الرُّ
واية ىو الشخصية، التي نتعرَّؼ (4)«الواقعية منيا و الخيالية ، فالواصؼ لألشياء في الرّْ

، و في عمييا مف خالؿ انعكاس انفعاالتيا عمى األشياء، و طريقة تقديميا ليذه األشياء
ؿ ال يوجد شيٌء منطقي، أو ثابت، أو نيائي، فكؿ شيءٍ »الرواية الجديدة  مما  (5)«متحوّْ

، و ىو التعتيـ الذي يصيب البنية قبؿ أف انً ابنيتيا إلى حدّْ التَّعتيـ أحي قيدتع»يفسّْر 
االحتماالت و تبقى جوانب عديدة غامضة في الصُّورة،  فتتعدد مع ذلؾ (6)«يصيب الداللة
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ىو األمر الذي جعؿ الرواية الجديدة محؿ اتياـ كونيا تجعؿ القارئ يتيو في الصُّورة، و 
 عالـ ال تحصى معالمو.

إذف لقد كاف لأليديولوجيا و عممي النفس و االجتماع دوٌر في إرساء مفيوـ 
دث عنيا ائيا(رو الشخصية أدبًيا ) ، و ىو ما خمؽ تعدًدا في المفاىيـ، فمف شخصية متحَّ
متحدّْثة عف ذاتيا، و مف شخصية سمبية إلى شخصية إيجابية، و مف إلى شخصية 

المعالـ إلى شخصية متشظية، و مف شخصية مؤنسنة إلى شخصية  شخصية واضحة
 مشيأة.

واية: -3  مفيوم الشخصية في نظرية الر 

واية و ىـ: "بيرسي  نعتمد ىنا رأي أربعة أعالـ يعدُّوف مف المنظّْريف األوائؿ لفف الرّْ
إدويف "، و "E.M.Foster، و "إدوارد مورقف فورستر "Percy Lubbockوؾلوب

 ."Wayene Booth"، و "ويف بوث Edwin Muirموير

 :لوبوك" مفيوم الشخصية عند "بيرسي -3-1

واية" إلى حسـ عدة واية،  سعى "لوبوؾ" في كتابو "صنعة الرّْ قضايا تتعمؽ بنظرية الرّْ
و إف لـ ييتـ الكتاب بالشخصية بصورة منفردة و صريحة فإنَّو لـ يخؿ مف بعض 

 توّضح رؤية صاحبو ليا. المؤشرات التي

 إفَّ الشخصية في نظره تقـو بدوٍر ميٍـّ عمى مستوى العالقة التي تربطيا بالمؤلؼ 
وائي كامنة في و القارئ،   تو عمى خمؽ شخصيات تبقى في الذاكرة بعد قدر »فحذاقة الرّْ

يستطيع أف يمـ شتاتو )النص( مف »، في حيف أف القارئ (1)«مف قراءة ذلؾ النَّص االنتياء
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 .17ص 



 مفيوم الشخصية                            الفصل األول:                                        

 

41 

 

، و قد (1)«ذىنو، لتذكّْره بالرؤية التي يطرحيا النصالشخصيات التي تبقى راسخة في 
 Gustaveفموبيرأشار إلى ىذا حيف تحدَّث عف الطرؽ التي صاغ بيا "غوستاؼ 

Flaubert.شخصية "مداـ بوفاري" في روايتو المسماة باسـ الشخصية " 
واية البدَّ أف تكوف مرتبطة بالحياة، لكنيا ليست صورة عنيا بؿ انطباٌع  و رأى أف الرّْ

دعونا نحكـ عمييا )الرواية( فيما إذا كانت »: و تعبير عما يحصؿ فييا مف تحوُّالت فيقوؿ
، و ىذا المفيـو انتقؿ إلى (2)«بالحيوية، مقنعة كما ىي الحياة في الواقعصادقة مفعمة 

مف خالؿ مفيـو -مستوى الشخصية، فحيف ربط ضدًّْيا بيف "بمزاؾ" و "تولستوي" 
 بتأطيرىا رأى أف "بمزاؾ" لـ ينجح في خمؽ شخصيات مقنعة، ذلؾ ألنَّو اىتَّـ -المحاكاة

، و ما حدث أنيا انطباًعا حقيقًيا عف الحياة مكانيا و رسميا خارجًيا بيدؼ أف تعطي
ظّمت مجرَّد صورة مستنسخة عنيا، في حيف أف "تولستوي" ال يمتمؾ عبقرية "بمزاؾ" عمى 

إنَّ معرفة "بلزاك" العامة هبم شخصيات معبّْرة، يقوؿ:  التصوير، لكنَّو يمتمؾ القدرة عمى خمؽ
ا يعرفو أمران عظيمان جًدا، حبيث أنَّ شخصياتو أحياء  ىو مها )األشخاص(، و قدرتو على رسم انطباع عمَّ

قبل أن يبدؤوا الفعل، أحياء يتمتَّعون بطاقة كافية دتاًما. إن فهم "تولستوي" جململ وجود اإلنسان، و لكل 
من ناحية أخرى يستطيع أن يوجد  يصنع ىذا الوجود ليس فهًما واسًعا مثل فهم "بلزاك"، و لكن شيءٍ 

رًا بيسر و روعة عن أيِّ شيٍء كانمشهًدا حيِّا مع فشخصيات "بمزاؾ" سابقة لمحدث، بينما ، (3) ب ِّ
 شخصيات "تولستوي" مشكَّمة داخؿ الحدث.

وؾ" لـ يحمّْؿ الشخصية بما يكشؼ عف مفيوميا لديو إالَّ أنَّو يعدُّىا بو مع أف "لو 
وائي مف حيث  لمحياة و تحدد حذاقتو  أنَّيا تختزؿ رؤية المؤلؼعنصًرا رئيًسا في العمؿ الرّْ

 .ئفي ذىف القار 
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 :مفيوم الشخصية عند "إدوارد مورقن فورستر" -3-2

ـ، 1927" سنة Aspects of Novelفورستر" كتابو المعنوف بػ "أركاف الرواية نشر "
تنبع مف كوف صاحبو كاتب رواية، و قد أفاد فيو مف خبرتو. و قد تطرَّؽ  و قيمة الكتاب
وائية و الشخصية اإلنسانية في  الشخصية و فرَّؽ إلىفي كتابو ىذا  بيف الشخصية الرّْ
فمخترع الشخصية إنساٌف مثمنا، و لذا فيو ينتقي مف عالـ الشخصية ما »الحياة الواقعية 

واية لمتعبير عف الفكرة فني قوانينو تختمؼ عف  ، و ألف الرواية عمؿ(1)«يكفي ذكره في الرّْ
واية خارج الكتاب المسمَّى مف »قوانيف الحياة فإنو  المستحيؿ أف تحيا إحدى شخصيات الرّْ

ؿ مالحظة بشأف العالقات التي ترتبط بيا الشخصيات فيؤكد أنيا  .(2)«رواية و يسجّْ
ذا وجدت عالقات دائمة فإنَّما تمثّْؿ عادات يفرزىا المجتمع» . (3)«عالقات مؤقتة غالًبا، وا 

حسب وظيفتيا إلى نوعيف: "شخصيات مسطحة –الشخصية  ى تقسيـإلثـ يخمص 
Personnage Plat " و "شخصيات مغمقةPersonnage Muitidimentionnel" ،

ترسـ في أنقى صيغيا، و تدور حوؿ فكرة أو »فيعرّْؼ الشخصية المسطَّحة بأنَّيا التي 
ة واحدة عندما ال يتوافر فييا أكثر مف عامؿ، كما أنَّيا تبدأ تنحني نحو  الفكرة منذ خاصَّ

فيي األنموذج الذي ال يكاد يتغيَّر، و ال تتبدَّؿ سماتو طواؿ الحكي، و يظؿ  ،(4)«البداية
محافًظا عمى ثباتو دوف أف يتأثَّر بالمتغيّْرات، و ىو النوع الذي يتذكَّره القارئ بسيولة. أما 

ار قدرتيا إفَّ اختبار شخصية مغمقة يكمف في اختب »المغمقة فيعرفيا بقولو: الشخصية 
بتاتا فيي مسطَّحة، و إف لـ تقنع فيي مسطحة  عمى اإلدىاش و اإلقناع، فإف لـ تدىش

 ، ىي مركبة مف مجموعة مف السّْمات التي تبدو غير منسجمة، (5)«تتظاىر بأنيا مغمقة
                                                           

، دار المسيرة لمنشر و التوزيع و الطباعة، النقد األدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيكإبراىيـ محمود خميؿ،  -(1)
 .173، ص 2003، 1عماف، ط 
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عمى حاٍؿ واحدة إذ يصعب التنبُّؤ بمصيرىا. و يبقى مقياس الحكـ عمى  و ىي ال تستقر
فينا كقراء، و ىو أمر  الشخصية بعمقيا أو سطحيتيا خاضعا لالنطباع الذي تخمّْفو

 يصعب قياسو و التحقؽ منو.

 :مفيوم الشخصية عند "إدوين موير" -3-3

اىا إلى رؤية جديدة "إدويف موير" عند الحدود التي رسميا سابقوه، بؿ تعدَّ  لـ يتوقَّؼ
واية إلى ثالثة أنماٍط: رواية لعالقتيا بالحدث، فيو حيف  تصنّْؼ الشخصية وفًقا صنَّؼ الرّْ

حضور الشَّخصية في واية الدرامية ربط تصنيفيا بقوَّة الحدث، و رواية الشخصية، و الرّْ 
 تأسيسيا.

 ىو العنصر الرئيسي، الحدث»تكوف األولوية لألحداث حيث أف  الحدث في رواية
استجابة الشخصيات لو شيٌء عرضي مف طبيعتو دائًما أف يخدـ الحبكة، و تكوف  و

، و الشخصيات (1)«و قدراتيا بوجو عاـ بالمقدار الذي يتطمبو الحدثطبيعة الشخصيات 
ة في ذاتيا، »في رواية الحدث ر لتعقيد الحوادث و توليدىا، و ليس ليا قيمة خاصَّ  تسخَّ

و ليذا فإنيا ال تسمؾ مسمؾ األحياء الذيف نقابميـ في حياتنا، بؿ تمضي عمى صورة 
ىذا األساس تعمو ، و عمى (2)«خاصة يرسميا ليا الكاتب حتى تكوف مطية ذلواًل لمحوادث

 قيمة  الحدث ميما كاف تافًيا.
أمَّا في رواية الشخصية فتتغيَّر الحاؿ و تصبح السيادة لمشخصية عمى حساب الحدث 

المواقؼ عامة أو نمطية مبنية أساًسا إلمدادنا بمزيد مف المعرفة عف الشخصيات »حيث 
، و مف ثَـّ فإف أىـ ما يميّْز الشَّخصية في ىذا النوع ىو (3)«أو لتقديـ شخصيات جديدة

أفَّ ليا وجود مستقؿ، و ىي التي تصنع الحدث، و ميمة الحدث الكشؼ عف صفات 
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تقديـ صورة  الشخصية، التي تكاد تكوف ثابتة عمى حاؿ واحدة، و يكوف ىدؼ الروائي
 لممجتمع المتنوّْع في شخصيات أفراده.

مف الرواية )الرواية الدرامية( تتساوى الشخصية مع الحدث حيث  و في النَّمط الثالث
ًرا السّْمات المعّْينة »أف  لمشخصيات تحدد الحدث، و الحدث بدوره يغيّْر الشخصيات مطوّْ

، و بذلؾ تكوف الشخصية في (1)«النّْياية إياىا، و ىكذا يسير كؿ شيء في الرواية إلى
 ر".ستتتفؽ مع مفيوـ الشخصية المغمقة عند "فور ، الرواية الدرامية نامية متفاعمة

 :مفيوم الشخصية عند "وين بوث" -3-4

كتابو "بالغة الفف أشار "ويف بوث" إلى الشخصية في أكثر مف موضع في 
 القصصي"، و أىـ ما يمكف أف نشير إليو ىو أف "بوث" نظر إلى الشخصية مف خالؿ

 بالقارئ و بالمؤلؼ. عالقتيا

ربطيا بالقارئ مف حيث تعاطفو معيا أو تقديره ليا بأنَّيا مخيفة أو مضحكة أو... 
تظير لمقارئ مف خالؿ األفعاؿ و الكالـ و األدوار التي تؤدّْييا، فيذه »إلخ، فالشخصية 

وجية »، و ربطيا بالمؤلؼ مف خالؿ (2)«التي تعطينا المفاتيح لحقيقة الشخصية ىي
ة وفًقا ليا، و قدرتو عمى مسرحة الشخصية أو عرضيا مف النَّظر التي يصوغ الشخصي

. فإبراز الشخصية مرتبٌط في نظره بزاوية النظر التي (3)«خالؿ صوتو أو صوت الرَّاوي
لنا مف خالليا الشخصية، و قيمتيا الداللية يحددىا القارئ مف خالؿ تمييزىا بسماتيا  تقدَّـ

 داخؿ النص و ربطيا بما ىو خارجو.
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داخؿ  تناولت نظرية الرواية الشخصية بشكؿ عاـ أثمر عف فيـ معيف لمشخصيةلقد 
العمؿ القصصي، و فيما يمي نستعرض مفيوميا في الدراسات النقدية التي كاف ليا 

 اتصاؿ مباشر بيا.

 مفيوم الشخصية في النقد: -4

األيديولوجيا، حاوؿ النَّقد إضاءة مفيـو الشخصية، و تتمظير أىمية  بعيًدا عف سمطة
َـّ إنجازه مف ىذا النقد واية مف حيث بنا»في ما ت يو الواضح نحو دراسة الرّْ يا وتركيبيا ئتوجُّ

، حيث لـ تعد الشخصية الروائية تمثؿ وجوًدا واقعًيا، و إنَّما أصبحت تمثّْؿ (1)«الدَّاخمييف
واية، و مف ىنا كاف مف الضروري مفيوًما تخييميً  ا تدؿُّ عميو التْعبيرات المستخدمة في الرّْ

، و الشخصية الواقعية Personnageالتمييز بيف شخصيتيف: الشخصية الحكائية
Personne فتكوف األولى عالمة عف الثانية، يقوؿ "ميشاؿ زرافا ،Michel Zeraffe :"

نفسيا التي يكوف فييا عالمة  الحدود( في Personneإف بطؿ الرواية ىو شخص )»
 .(2)«عمى رؤية ما لمشخص

 Rolandو تصبح الشخصية الروائية عمى ىذا األساس، و بتعبير "روالف بارث

Barthes "«ىويتيا موزعة في النَّص»، و (4)«نتاج عمؿ تأليفي»أو  (3)«كائنات ورقية 
ر ظيوره في الحكي إلىعبر األوصاؼ و الخصائص التي تسند    ،(5)«اسـ عمـ يتكرَّ

صورتيا ال تكتمؿ إالَّ عندما يكوف النص الحكائي قد بمغ نيايتو، و لـ يعد ىناؾ شيء »و 
المساني لمعالمة، حيث تصبح بمثابة دليؿ  ، و ينسجـ ىذا التعريؼ مع المفيـو(6)«يقاؿ
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Signe  لو وجياف، أحدىما داؿSignifiant و اآلخر مدلوؿ ،Signifié،« فتكوف
الشخصية بمثابة داؿ عندما تتخذ عدة أسماء أو صفات تمخص ىويتيا، أما الشخصية 

فرقة في النص أو بواسطة تصريحاتيا تكمدلوؿ فيي مجموع ما يقاؿ عنيا بواسطة جمؿ م
 مف حيث أنيا ليست جاىزة سمًفا،»،و تختمؼ عف الدليؿ المغوي(1)«و أقواليا و سموكيا

ؿ إلى دليؿ فقط ساعة بنائيا في النص، في حيف أف الدليؿ المغوي لو وجود و لكنيا  ُتحوَّ
و عمى صعيد استعراض المجيودات المتخصّْصة التي قاـ بيا النقَّاد .(2)«جاىر مف قبؿ

، و "يوري Vladimir Proppe"فالديمير بروب في ىذا المجاؿ نقؼ عند أربعة أسماٍء ىي:
"، و "فيميب ىاموف A.J.Greimas"، و "الجيرداس جولياف غريماس YouryLotmanلوتماف

Philipe Hamon." 
 :مفيوم الشخصية عند "فالديمير بروب" -4-1

ُيعد "فالديمير بروب" مف أبرز الشكالنييف الذيف تناولوا السرد الخرافي في كتابو 
"، و الذي Morphologie du conte merveilleuxالمرسـو بػ "مورفولوجيا الحكاية العجيبة 

ؿ "بروب" تناوؿ فيو الشخصية مف خالؿ الوظائؼ التي تقـو بيا. إلى نظريتو  ليتوصَّ
، و بعد استقراٍء دقيؽ ليذه مائة حكاية خرافية روسية الوظائفية استند عمى متف يظُـّ 

إفَّ ما يتبدَّؿ ىو أسماء  متغيّْرة، ىناؾ قيًما ثابتة و قيًما»الحكايات توصؿ إلى أف 
، و يمكف أف نستخمص أف Functionالشخصيات، و ما ال يتبّدؿ ىو أفعاليـ أو وظائفيـ 

تسند غالًبا أفعاال متشابية لشخصيات متباينة، و ذلؾ ما يتيح لنا أف ندرس  الخرافة
، و قد قاده ىذا المبدأ إلى تحديد عنصريف (3)«مف وظائؼ الشخصياتالخرافات انطالًقا

أواًل: الشخصية باعتبارىا السند المرئي لكؿ األفعاؿ »أساسييف داخؿ الحكاية العجيبة 
الوظيفة باعتبارىا ثانيا:  المنجزة داخؿ الحكاية، و ىي كياٌف يتميَّز بالتحوؿ و العرضية،
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ر وجود الشخصية، و ىي لذلؾ عنصر ثابت، و ال ي مكف المساس بو دوف اإلخالؿ ما يبرّْ
ال وجود إالَّ لخرافة واحدة تتغيَّر مالمحيا الخارجية »و ىذا معناه أنَّو  ،(1)«بنظاـ الحكاية

ناتيا البنيوية ثابتة مف ىنا يحدّْد بروب لمحكاية الخرافية إحدى و ثالثيف  ،(2)«و لكف مكوّْ
 وظيفة قابمة لمتجميع في دوائر محدودة ىي دوائر الفعؿ، و ىي سبعة:

راع،أو الشرير و تتضمن: دائرة فعل ادلعتدي -1  و ادلطاردة ضد البطل.اإلساءة و القتال و أشكال الصِّ
ن: التمهيد  -2 األداة السحرية، و وضع ىذه األداة رىن إشارة  إليصالدائرة فعل ادلانح أو الواىب و تتضمَّ

 البطل.
دائرة فعل ادلساعد و تتضمن: شغل البطل و إصالح اإلساءة، و النجدة خالل ادلطاردة و إجناز ادلهام  -3

 ىيأة البطل. الصعبة، و تغًنُّ 

ن -4 الصعبة، و فرض عالمة،و اكتشاف الوظائف ادلطالبة بإجناز ادلهام : دائرة فعل األمًنة و والدىا، و تتضمَّ
 على البطل احلقيقي و معاقبة الثاّن ادلعتدي، و الزواج. البطل ادلزيَّف، و التعرُّف

 دائرة فعل ادلرسل و تتضمن وظيفة واحدة ىي إرسال البطل. -5

ن: وظيفة االنطالق و ردي الفعل على مطالب الواىب و الزواج. -6  دائرة فعل البطل و تتضمَّ

ن: وظيفة االنطالق و رد الفعل على مطالب الواىب و الدعاو دائر  -7  ية فعل البطل ادلزيَّف و تتضمَّ
 .(3)الكاذبة

لـ ّتُعْد ُتحدَّد  –حسب "بروب"  –عمى  ىذا التمييز يمكف القوؿ أفَّ الشخصية  و استناًدا   
 بصفاتيا بؿ باألعماؿ التي تقـو بيا.

 

                                                           
، دار مجدالوي رواية الشراع و العاصفة لحنا مينة نموذًجا –سيميولوجية الشخصيات السردية سعيد بنكراد،  -(1)

 .22، 21، ص 2003، 1لمنشر و التوزيع، عماف، ط 
 .52سابؽ، ص  مرجع، حسف أحمد عمي األشمـ -(2)
 .64مرجع سابؽ، ص ، ينظر: محمد فميح الجبوري -(3)
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 :لوتمان"مفيوم الشخصية عند "يوري  -4-2

إفَّ إدراؾ مفيـو الشخصية عند "لوتماف" ال يمكف أف يتـ ما لـ نقؼ عند العناصر 
 التي تمثّْؿ جوىر العمؿ اإلبداعي و ىي: أنواع النصوص و الحدث.

، Textes sans Sujetمف النصوص: نصوص بال مبنى  يميّْز "لوتماف" بيف نوعيف
 النصوص الفاقدة لممبنى بثالث ميزات:، فيميّْز Textes a Sujetمبنى و نصوص ذات

 الثبات، فيذه النصوص لدييا طابع خاص يتَّسـ بثبات عالميا و نمط تنظيمو. -1»
 مميَّز ال يقبؿ التغيير. داخمي إنيا ذات وضع -2
، أما (1)«القوالب ىذه النصوص تمتمؾ عالًما مغمًقا بذاتو و محدًدا بما يشبو -3

ألنَّو ينفي عنيا صفة الثبات، و ىذا  فييا وجود الحدثالنصوص ذات المبنى فيشترط 
 يستدعي عنصريف:

 البعد الداللي لمنص بوصفو إطاًرا محدًَّدا. -1»
 .(2)«الشخصية، إذ ال يمكف أف يقوـ عمؿ سردي بدونيا -2

فعؿ يخرؽ عالـ المتصؿ فالشخصية ىي التي تقدّْـ الحدث في شكؿ »و بناًء عميو 
، و مف ىذا (3)«إلثبات معنى و بموغ داللة تقولب النص السردي ككؿ]...[ فيي موظفة 

 منبع الفعؿ »ؼ األخير بأنو المنطمؽ يميّْز "لوتماف" بيف الشخصية و العامؿ، بحيث يعرّْ 

د أداة »، في حيف يصّور الشخصية عمى أنيا (4)«و أصمو، إنَّو التجسيد المطمؽ لمفعؿ مجرَّ
، أو ىي صورة مصغَّرة لمعامؿ، و تبعا لعالقة الحدث بالشخصية يمكف (5)«محركة لمتَّنفيذ

                                                           
 .104مرجع سابؽ، ص ، محمد فميح الجبوري -(1)
 .105المرجع نفسو ، ص  -(2)
، دار األمؿ لمطباعة و النشر و التوزيع، تيزي وزو معالم سيميائية في مضمون الخطاب السردينادية بوشفرة،  -(3)

 .82)الجزائر(، د ط، د ت، ص 
 .82المرجع نفسو، ص  -(4)
 .82المرجع نفسو، ص  -(5)
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و ىي الشخصيات المولدة لمحدث،  :شخصيات متحرّْكة »تصوُّر نوعيف مف الشخصيات: 
تعمؿ عمى تثبيت عالـ النصوص  :و تعمؿ في النصوص ذات المبنى،  شخصيات ثابتة

 .(1)«الفاقدة لممبنى

فالمتمقي ال »و نتيجة ليذا فإف بناء الشخصية و مثوليا أماـ المتمقي ىو بناء ثقافي 
أسرارىا إال مف خالؿ المخزوف الثقافي المشترؾ  يستطيع إدراؾ ىذه الشخصية و معرفة

، و يمكف تمخيص تصوُّر "لوتماف" في الترسيمة (2)«بيف محفؿ اإلبداع و محفؿ التمقي
 :(3)اآلتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .106، 105مرجع سابؽ، ص ، محمد فميح الجبوري -(1)
 .82مرجع سابؽ، ص ، نادية بوشفرة -(2)
 .61، ص رواية الشراع و العاصفة لحنا مينة نموذًجا –سيميولوجية الشخصيات السردية سعيد بنكراد،  -(3)

بال مبنىنص  بنية داللية مجردة  

عامؿ -فعؿ   نص ذو مبنى 

 الترسيمة الثقافية

 الشخصية

تجميع 
 لمصفات

تجميع 
 لمسموؾ

تجميع 
 لألفعاؿ

 التحقؽ النَّصي
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 :يرداس جوليان غريماس"جمفيوم الشخصية عند "ال -4-3

 Semiotique"ماس" عالمة فارقة في الحركة السيميائية السردية في كتابو رييمثؿ "غ

de sens essais حيث قّدـ نظرية تركيبية و داللية )عاممية( لمخطاب السَّردي.، أيو" بجز 
ينطمؽ "غريماس" في تصوره لألنموذج العاممي مف تصور مسبؽ لما جاء بو 

 بو "سوريو"في دراسة وظائفو الدراماتيكية في المسرح، و لما جاء ،"بروب"في وظائفيتو
إليو "بروب" في  منطقيا شامال لألجناس السردية كبديؿ لما لـ يتوصَّؿو ليعطي تصوًرا 

دراستو لمسرد الخرافي راح يعدّْؿ دوائر الفعؿ عند "بروب" إما بالحذؼ أو باإلضافة 
 عمى خطاطتو و أضاؼ ما يمكف أف يكوف ضروريا يمكف أف يكوف مأخًذافشذب ما »

تندرج في ثالث عالقات تقترب مف ماىية  ليا، فخرج ببنية عاممية تقـو عمى ستة عوامؿ
 :(2)العوامؿ يمكف تمخيصيا في الترسيمة اآلتية ، و ىذه(1)«النص السردي العاـ

 
 

 

 

 العالقات التي تجمعيا فيي: أمَّا

العاملي لكوَّنا تضم العاملٌن الرئيسيٌن يف النص،  دتثل بؤرة األمنوذج الذات/الموضوع: –عالقة الرغبة  -1
و بٌن ما ىو مرغوب فيو )ادلوضوع(، و تكون العالقة بينهما عالقة وجودية،   إذ جتمع بٌن من يرغب )الذات(

ا عالقة اتصال  كما أن عالقة الفاعل ، Conjunctionبادلوضوع ال خترج على امتداد النَّص عن أمرين: إمَّ
 .Disjonctionأو عالقة انفصال 

                                                           
 .71مرجع سابؽ، ص محمد فميح الجبوري،  -(1)
 .91، ص مرجع سابؽسعيد بنكراد،  -(2)

 موضوع

 ذات

 مساعد معيؽ

 مرسؿ إليو مرسؿ
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يف أن كل رغبة من الذات الفاعلة البدَّ أن يكون  : و تتمثَّلالمرسل / المرسل إليه –عالقة التواصل  -2
ادلرسل إليو، و يعد  حيتاج إىل عامل آخر ىو ىو ادلرسل، الذي ال ديكن أن تتحقق رغبتو ذاتيا بل ازلركوراءىا 

من العوامل ادلهمة يف السرد  ىذا الَزوج من أكثر األزواج ضعفا يف النص السردي احلديث، و قد أثبتو لكونو
 اخلرايف.

ا  : و فحوى ىذه العالقة إما منعالمعيق / المساعد –الصِّراع  عالقة -3 حصول العالقتٌن السابقتٌن، و إمَّ
فهذان العامالن حتقيقهما، و ىذه العالقة ذلا عالقة مباشرة بالبؤرة الرئيسية )ذات/ موضوع(، العمل على 

ردي سواًء ظفر بادلوضوع أو  الفاعل إيصالالف سعي  كلٍّ منهما إىل تيسعيان على اخ إىل َّناية احلدث السَّ
 .(1)مل يظفر بو

الحكي، يقـو عمى ما تؤديو مف بيذا يكوف "غريماس" قد قدَّـ فيًما جديًدا لمشخصية في    
دة فميس مف الضروري أف »أو العامؿ،  أدوار، و ىو ما يمكف تسميتو بالشخصية المجرَّ

أفَّ العامؿ يمكف أف يكوف ممثال بممثِّْميف، كما قد  تكوف الشخصية ىي شخص واحد، ذلؾ
يمكف التمييز بيف ، و لذلؾ (2)«يكوف العامؿ مجرَّد فكرة ]...[ و قد يكوف جماًدا أو حيوانا

 مستوييف لمشخصية الحكائية:

وات ادلنجزة ذلا.مستوى عاملي -    : تتخذ فيو الشخصية مفهوًما مشوليا رلرًَّدا يهتم باألدوار و ال يهتم بالذَّ
ممثلي: تتخذ فيو الشخصية صورة فرد يقوم بدور ما يف احلكي، فهو شخص فاعل، يشارك مع  مستوى -  

  .(3) عاملي واحد، أو عدة أدوار عاملية يف حتديد دور غًنه

قد اىتـ بالشخصية الحكائية مف حيث األعماؿ التي تقـو بيا "غريماس"و بيذا يكوف     
 أكثر مف اىتمامو بصفاتيا و مظاىرىا الخارجية.

 

                                                           
 .76، 73ينظر: محمد فميح الجبوري، مرجع سابؽ، ص  -(1)
، دار بنية الخطاب الروائي في أدب محمد جبريل، جدل الواقع و الذات، "النظر إلى أسفل" نموذجاأماؿ منصور،  -(2)

 .77اإلسالـ، دب، دط، دت، ص 
 .77المرجع نفسو، ص  -(3)
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 :مفيوم الشخصية عند "فيميب ىامون" -4-4

السردية مف منظور نستطيع القوؿ أفَّ الدراسة األكثر تخصُّصا في الشَّخصية 
وائية"، "سيم سيميائي جاءت عمى يد "فيميب ىاموف" في كتابو:  يولوجية الشخصيات الرّْ

ونؽ و الحيوية بالنُّضج و العمؽ»و الَّتي وصفيا "عبد الفتاح كيميطو"  ، و لعؿَّ (1)«و الرَّ
حساباتيا مع التُّراث  تأتي مف كونيا قائمة عمى أساس نظرية واضحة تصفّْي»أىميتيا

، و ال تتوسَّؿ بالنَّموذج السيكولوجي أو النموذج الدرامي أو غيرىما السابؽ في المضمار
، و ىكذا و عوض أف تكوف الشخصية مقولة بسيكولوجية تحيؿ (2)«مف النماذج المييمنة

في الواقع، فإفَّ ىذه المقولة عالمة يجري  عمى كائف حيٍّ مؤنسف يمكف التأكُّد مف وجوده
إنيا عالمة فارغة، أي بياض داللي، ال قيمة ليا  »عمييا ما يجري عمى العالمة المسانية 

. و يعود ىذا إلى أفَّ المسانيات المنبع الذي (3)«إالَّ مف خالؿ انتظاميا داخؿ نسؽ محدَّد
 و تحديد نمط اشتغاؿ الشخصية. غرؼ منو "ىاموف" جؿ المفاىيـ المستعممة في مقاربة
 و استناًدا عمى وجود ثالثة أنواع مف العالمات:

 مى مرجع.عالعالمات التي تحيؿ   - »  
 .العالمات التي تحيؿ عمى محفؿ الممفوظية -
، يقدّْـ لنا "ىاموف" (4) «العالمات التي تحيؿ عمى عالمة منفصمة عف نفس الممفوظ  -

وائي و ىي: اإلنتاجمف الشخصيات يرى أنَّيا تغطّْي مجموع  ثالثة فئات  الرّْ
ضمنها الشخصيات  و تدخل :Personnages Référentielsفئة الشخصيات المرجعية   -1

خصيات االجتماعية خصيات األسطورية،و الشخصيات اجملازية،و الشَّ ، و كل ىذه األنواع حتيل التارخيية،و الشَّ

                                                           
، تر: سعيد بنكراد، دار كـر اهلل لمنشر و التوزيع، الجزائر سيميولوجية الشخصيات الروائيةفيميب ىاموف،  -(1)

 )تقديـ عبد الفتاح كيميطو(. 3العاصمة، د ط، د ت، ص 
 .216حسف بحراوي، مرجع سابؽ، ص  -(2)
 . 6فيميب ىاموف، مرجع سابؽ، ص  -(3)
 .7المرجع نفسو، ص  -(4)
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بدرجة مشاركة القارئ يف تلك  تفرضو ثقافة ما، حبيث أنَّ مقروئيتها تظلُّ دائما رىينة معطى و ثابت على معىن
 الثقايف / األيديولوجي.الثقافة، و دورىا يكمن يف إرساء النُّقطة ادلرجعية احمليلة على النَّص 

و تكون عالمة : Personnages Embrayeursفئة الشخصيات الواصلة )اإلشارية(  -2
عب أحيانًا اإلمساك هبذه  القارئ أو من ينوب عنهما وأ على حضور ادلؤلف يف النَّص، و يكون من الصَّ

 عة ادلربكة للفهم.أو ادلقنَّ  شةوِّ ل بعض العناصر ادلشالشخصيات بسبب تدخُّ 
 :Personnages Anaphoriquesفئة الشخصيات المتكرِّرة )االستذكارية(   -3

خصيات  النسق اخلاص بالعملو فيما يتعلق هبذه الفئة فإن مرجعية     وحدىا كافية لتحديد ىويتها، فهذه الشَّ
بنسج شبكة من التداعيات و التذكًن بأجزاء ملفوظية ذات أحجام متفاوتة، وظيفتها من طبيعة تنظيمية  تقوم

ا شخصيات للتبشًن، و ىي عالمات تنشط ذاكرة و ترابطية،  القارئ، و تظهر ىذه النماذج يف احللم إَّنَّ
ن و الذكرى و االسرتجاع و االستشهاد باألسالفذيري،و يف التح  مشهد االعرتاف و التَّمينِّ و التَكهُّ

 .(1)الصحو و ادلشروع و حتديد برنامج، و من خالذلا يقوم العمل باإلحالة على نفسوو 

أفَّ بإمكاف أية شخصية أف تنتمي في نفس الوقت أو بالتَّناوب  و يالِحظ "ىاموف"
 .ألكثر مف واحدة مف ىذه الفئات الثالث

أف تحدَّد في  فإنَّيا يمكف -حسب ىاموف–و باعتبار أفَّ الشخصية مفيـو سيميولوجي
 من خالل دال منفصل حييل على مدلوٍل منفصل. و على مورفيم ثابت و متجلٍّ مقاربة أولى عمى أنَّيا 

د الشخصية من خالل شبكة عالئقية من تربطها على  التشاهبات و الرتاتبية واالنتظام الَّيت ىذا األساس ستحدَّ
ال و ادلدلول تزامنًيا أو تعاقبًيا مع الشخصيات األخرى، سواء على مستوى السياق األديب القريب  مستوى الدَّ

أف يحدّْد ثالث قضايا جوىرية،ىي: مدلوؿ  ،و مف ىنا كاف عمى "ىاموف"(2) أم السياق البعيد
 .الشخصية، و مستويات وصؼ الشخصية، و داؿ الشخصية

 مدلول الشخصية: -1

يصؼ "ىاموف" مدلوؿ الشخصية بأنَّو مدلوؿ متواصؿ قابؿ لمتَّحميؿ و الوصؼ، 
يتولَّد مف الجمؿ التي تتمفَّظ بيا الشخصية أو مف األلفاظ التي تقاؿ عنيا مف قبؿ 

                                                           
 .32 -29، ص فيميب ىاموف، مرجع سابؽ ينظر:  -(1)
 .34، 33المرجع نفسو، ص  -(2)
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و وظائفيا مف أىْـّ محدّْدات مدلوؿ  شخصيات أخرى في النَّص. فصفات الشخصية
، و األصؿ أربعة محاور ىي: الجنسب -فىامو –الشَّخصية. و ىذه الصفات يحدَّدىا

الجغرافي، و األيديولوجيا و الثروة. أمَّا وظائفيا فحدَّدىا بستَّة محاور ىي: الحصوؿ عمى 
، مواجية عمى متاع قبوؿ التَّعاقد، الحصوؿ عمى معمومات، الحصوؿمساعدة، توكيؿ، 

ة بالشخصيات ناجحة. و مف األمور التي تكشؼ عف مدلوؿ الشخصية عالقة الشَّخصي
 طريؽ عقد مقارنة بيف صفات و أفعاؿ ىذه الشَّخصيات.األخرى عف 

 وصف الشخصية: مستويات -2
سعى "ىاموف" مف خالؿ وقوفو عند مستويات وصؼ الشخصية إلى إقامة نموذج 

، يتوزَّع ىذا المجموع العاممي مف الناحية التوزيعية عمى عاممي منظَّـ لكؿ مقطع سردي
 الشكؿ التالي:

 في الفعؿ(. توكيؿ )المرسؿ يقترح عمى المرسؿ إليو موضوًعا، أي رغبة -

 قبوؿ أو رفض مف طرؼ المرسؿ إليو. -

 في حالة القبوؿ، ىناؾ تحويؿ لمرغبة التي ستجعؿ مف المرسؿ ذاتا ممكنة. -

ؿ الذات عمى إثره مف ذاٍت ممكنة ليذا البرنامج زو يتبع ىذا أو ال يتبعو إنجا - ، تتحوَّ
 محقّْقة.إلى ذات 

 الشَّخصية: دال -3

مف اإلشارات الَّتي يمكف  الشخصية عمى أنَُّو مجموعة متناثرة داؿ -ىاموف–يعرّْؼ
  ت الجمالية لمكاتب،ا، و ىذه السّْمة تتحدَّد في جزٍء ىاٍـّ منيا باالختيار تسميتيا "سمتو"

 .(1)أسماءىا و ألقابيا و ُيدخؿ في دواؿ الشَّخصيات
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تحديد  التي استوقفت "ىاموف" خالؿ صياغة نظريتو موضوعو مف الموضوعات 
ىذا يشير إلى أفَّ تميُّز الشَّخصية و تفرُّدىا يقع عمى الشَّخصية الرئيسية أو البطؿ، و في 

 مستوى المواصفات اآلتية:

سنًدا جملموعة من  : تكون الشخصيةQualification différentielle مواصفة اختالفية -
خصيات األخرى  ، أو دتلكها بدرجة أقل.ادلواصفات اليت ىي زلرومة من الشَّ

األمر ىنا بنمط تركيزي و تكتيكي : و يتعلق  Distribution différentielleتوزيع اختالفي -
 .رعلى الظهور يف اللحظات احلامسة للحكاية )بداية و َّناية ادلقاطع(، و ظهور مستم يعتمد أساًسا

، و يعتمد و يتعلق األمر بنمط الظهور:Autonomie différentielle استقاللية اختالفية -
التنقل يف  و القدرة على الظهور منفرًدا أو مع شخصية أخرى،القدرة على احلوار الداخلي و اخلارجي،على:

 ضاء.فال

األدوار، فنجدىا  يتعلق األمر بأداء:Fonctionnalité différentielle وظيفة اختالفية -
شخصية واسطة حتل ادلتناقضات، و تتشكل من خالل فعل، تتوافق و تتصادم مع شخصيات أخرى، تصل 

 إىل احلل.

د النوع يف ىذه : La pré-désignation conventionnelle تحديد عرفي مسبق - حيدِّ
ياحلالة البطل )الشخصية الرئيسية( بشكل قبلي، فالنوع يشتغل كسنن مشرتك بٌن  ، إنَّو يقوم الباث و ادلتلقِّ

 ادلقاومة )كاألقنعة و ادلالبس  انتظار ىذا األخًن من خالل فرضو خطوطًا ضعيفة بتقليص و حتديد أفق
 و األسلوب الكالمي(.

فقد يتم حتديد البطل من خالل تعليق  :Le commentaire explicite التعليق الصَّريح -
أو يف استعمالو ألفاظًا مثل: خًن / شر، عادي / غًن عادي، سعيد /  : إنَّ بطلنا،ضمين، فيعريف بو يف قولو

 .(1)تعيس
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مفيوـ الشخصية بدرجة المقروئية المنسوبة إلى  و بيذا يكوف "ىاموف" قد ربط
وي داخميا، مما ضالثقافية التي تن القارئ، كما ربط وظيفتيا األدبية و الجمالية بالمنظومة

 إرساٍء مرجعية. جعميا نقطة

 محاولة تأطير: 

سعى في ىذا اإلطار إلى اإللماـ السَّريع بأبرز المحطات نبناًء عمى ما سبؽ طرحو 
 الَّتي شكمت الرؤية النقدية لمفيوـ الشخصية في نقاط:

لـ تتحدَّث التعاريؼ المُّغوية و الفمسفية عف مفيـو الشخصية بؿ تحدَّثت عف مفيـو  -
 .الشَّخص

تصرُّفات الفرد، و كذلؾ مجموع  أنَّيا قوَّة داخمية توجّْوعرؼ عمـ النفس الشخصية عمى  -
الشخص  الخصائص الجسمانية و النفسية و العقمية التي تظير أماـ اآلخريف، و تميّْز

 عف غيره.
عبر ما  بوصفيا أحد أسس النظاـ االجتماعي، تتحدَّد االجتماع بالشخصية عني عمـ -

تتحدَّد مف  و عادات مف تمؾ الجماعة، أي أنيا و الفرد مف سموكيات و مياراتبيكتس
 بيف أفراد المجتمع الواحد. مجموع الصفات المشتركة

وائي( اعتبرت الدراسات الكالسيكية الشخصية مف توابع  - عمى المستوى األدبي )الرّْ
الَّذي اعتبر الشخصية ثانوية بالقياس إلى  العمؿ الدرامي استناًدا عمى رأي "أرسطو"

 التخييمي، و جعميا خاضعة خضوًعا كمًّْيا لمحدث. العمؿ باقي عناصر

واية في التَّخمُّ  و مع القرف  ص مف سيطرة الحدث و توجَّيت التاسع عشر بدأت الرّْ
األحداث مبنية أساًسا إلمدادنا بمزيٍد  نحو إعطاء الشخصية مكاًنا بارًزا، حيث أصبحت

 مفيوًما سوسيولوجًيا باعتبارىا تختزؿمف المعمومات عف الشخصية. ثـ شكَّمت مفيوميف: 
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. مميّْزات طبقة اجتماعية ما، و مفيوًما سيكولوجًيا يصوّْر طباع الذَّات النَّفسية و المزاجية
وائية و الشخصية الواقعية.  فجاء الخمط بيف الشخصية الرّْ

واية - إضاءة مفيوـ الشَّخصية بعيًدا عف محيطيا الخارجي، فاعتبرتيا  حاولت نظرية الرّْ
المحاكاة، كما ربطت بيف الشخصية  لنظرية صورة منعكسة لمخارج ال غير وفًقا

جية ثانية بيف الشخصية و مدى تأثيرىا عف التخييمية و حياة المؤلؼ مف جية، و مف 
أنواٍع، إالَّ أنَّيا لـ  و حاولت تصنيؼ الشخصية داخؿ العمؿ القصصي إلى ،القارئ

األيديولوجيا،و ظمَّت بعيدة عف تممُّس مفيـو عممي و دقيؽ  تسمـ مف االنزالؽ في سمطة
 لمشخصية.

انية كؿَّ  - المفاىيـ السابقة حيف اعتبرت  عمى المستوى النَّقدي قمبت المناىج النَّصَّ
 السبؽ،  الشخصية عالمة لغوية ال وجود ليا خارج النص. فأخذت الشكالنية قصب

ى ذلؾ في كتابات "فالديمير بروب" الذي سحب البساط مف تحت الشَّخصية وأبدليا و تجمَّ 
الشخصيات بأنيا  بارث" الذي وصؼ و تمثَّؿ موقؼ البنيوية في مقولة "روالفبالوظائؼ،

 "كائنات ورقية".
"الجيرداس جولياف غريماس" انطالًقا مف وظائفية "بروب" فيًما جديًدا  و قدَّـ    

ميَّز بيف  حيف نموذجو العاممي،و أعطى الشخصية مفيوًما مجرًدا لمشخصية حيف وضع
 العامؿ 

 و الممثؿ.
ف الشخصية عمى يد "فيميب ىاموف" حيف اجترح منيًجا  و كاف االنتقاؿ الحقيقي لمكوّْ

، و يصفّْي يمكّْننا مف الوصوؿ إلى نمط كاشؼ يضيء سيميائية ىذه العالمة قرائًيا
 حساباتو مع التراث السَّابؽ.

نات العمؿ الحكائي ألنَّيا مف أىـ »تصُّور نقدي تظؿُّ الشخصية و وفقا أليّْ  مكوّْ
التي تترابط و تتكامؿ في مجرى  تمثّْؿ العنصر الحيوي الذي يضطمع بمختمؼ األفعاؿ
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بتعبير "روالف  –إغفاليا في المعمار الروائي، بؿ يمكف القوؿ  ال يمكف ، بحيث(1)«الحكي
 .(2)«ليس ثمة قصة واحدة في العالـ مف غير شخصيات»أنَّو  -بارث"

مت إليو المقاربات النقدية في ىذا المجاؿ لنقبض  و يبقى اآلف أف نستفيد مما توصَّ
وائي السير ذاتي الشطاري "الخبز  عمى سمات الشخصية الشطارية داخؿ العمؿ الرّْ

 الحافي" و "الشطار" لمروائي "محمد شكري".

                                                           
ا ماركيز الشخصية األنتروبولوجية العجائبية في رواية "مائة عام من العزلة" لـ غابرييل غارسيغيبوب باية، -(1)

 .43ألمؿ لمطباعة و النشر و التوزيع، تيزي وزو )الجزائر(، د ط،د ت، ص ، دار اأبعادىا( –مواصفاتيا  –)أنماطيا 
، مجمة السرديات، جامعة منتوري، «"الخطاب السردي و مكوناتو من منظور "روالن بارث»يوسؼ األطرش،  -(2)

 .170، ص 2004(، جانفي 01قسنطينة )الجزائر(، العدد )
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 سيميائية الشخصية الشطارية في روايتي "الخبز الحافي": ثانيالفصل ال
 و "الشطار" 

 تمهيد 

 :صفات الشخصية الشطارية -1

 الفقر المادي -1-1

 الحاجة إلى المأكؿ -1-1-1

 الحاجة إلى الممبس -1-1-2

 الحاجة إلى المسكف -1-1-3

 ة إلى الجنسجالحا -1-1-4

 الفقر المعنوي -1-2

 الحاجة إلى العاطفة-1-2-1

 الحاجة إلى التَّعمُّـ-1-2-2

 :وظائف الشخصية الشطَّارية -2

 االرتحاؿ -2-1

 االرتحاؿ اإلجباري -2-1-1

  االختيارياالرتحاؿ  -2-1-2

 التمرُّد -2-2
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 التمرد األسري -2-2-1

 التمرد االجتماعي -2-2-2

 :التَّحول الوظيفي -3

 مف الجيؿ إلى العمـ /طراالش -3-1

 مف التمرد و االرتحاؿ إلى االنصياع و االستقرار /طراالش -3-2

 :االشتغال العاممي -4

 (1الموضوع ) –الخبز  -4-1

 (2الموضوع ) –الجنس  -4-2

 (3الموضوع ) – التعمـ -4-3

 (4الموضوع ) –التأليؼ -4-4

 محاولة تأطير 
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 :تمهيد 

 إلى أفَّ "الخبز الحافي" و "الشُّطار" روايتا سيرة ذاتية -في المدخؿ–أشرنا  سبؽ أف
شخصية أساسية خالؿ سمسمة متتابعة مف  »الكاتب في ىذا النوع يتناوؿ فَّ ارية، و أَ شطَّ 

أي أفَّ المتف السَّردي فيو يرصد  ،(1)«المشاىد، كما يقدّْـ مجموعة كبيرة مف الشخصيات
حياة "الشاطر" ضمف مجتمع اليامش الّشطاري. لذلؾ سنركّْز في دراستنا عمى نوٍع واحٍد 

 .مف الشخصيات و ىو الشَّخصية الشطارية

اجتماعية، و فئة الّشخصيات  طر ىي شخصية مرجعية ذات داللةاإف شخصية الش
 معىن دمتلئ و ثابت حدَّدتو ثقافة ما، كما حتيل على أدوار  حتيل على المرجعية حسب "فيميب ىاموف" 

برامج و استعماالت ثابتة. إنَّ قراءهتا مرتبطة بدرجة استيعاب القارئ ذلذه الثقافة. و باندماج ىذه  و
ا ، فإَّنَّ الكبًن لإليديولوجيا ستشتغل أساًسا كإرساء مرجعي حييل على النَّص الشخصيات داخل ملفوظ معٌنَّ  

، أي أف ىذا النَّوع مف (2) ، إَّنا ضمانة دلا يسميو "بارث" األثر الواقعيالكليشيهات أو الثقافةو 
فات و الوظائؼ، تضع المتمقي في  الشَّخصيات محمَّؿ و بشكؿ قبمي بمجموعة مف الصّْ

 اإلضافة. وحالة انتظار لما ستسفر عميو نياية عممية القراءة باإلثبات أو النَّفي أ
وايةو مف خالؿ  )زاوية تسنيف األدوار بشكؿ مسبؽ( نتناوؿ شخصيات  ىذه الزَّ

"شاطر" و مرادفتييا  "الخبز الحافي" و "الشطار". فننطمؽ مف المفيـو المعجمي لمفظة
"أزعر" لنعيّْف مجموع األدوار المبرمجة )الصفات و الوظائؼ( التي يمكف أف "صعموؾ" و 

عمييا مف  الحافي" و "الشطار"، ثـ نعايف ما طرأالشطارية داخؿ "الخبز  تميّْز الشَّخصية
ار العاممية التي تنظّْـ النسيج السَّردي تحوُّالت. لنصؿ في األخير إلى تحديد مجموع األدو 

 .وتتحكـ في حركة الشخصيات  لمسّْيرة

 :ُطوًرا و ُشُطوَرًة و شطر عف أىمو شُ  الذي أعيا أىمو و مؤدّْبو خبثا،»ىو الشاطر 

                                                           
 .108إسماعيؿ، مرجع سابؽ، ص عز الديف  -(1)
 . 30، 29فيميب ىاموف، مرجع سابؽ، ص  -(2)
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مراغما أو مخالفا. و فالف شاطر معناه أنَّو أخذ في نحٍو  إذا نزح عنيـ و تركيـو َشَطاَرًة 
 .(1) «غير االستواء )تباعد عف االستواء(

 :الفقير الذَّي ال ماؿ لو و ال اعتماد، و التَّصعمؾ الفقر، و صعاليؾ »ىو  الصعموك
الذيف لصوصيـ و صعاليكيـ و شطَّارىـ »، و ذؤباف العرب(2)«العرب ذؤبانيا

 .(3)«يتمصَّصوف، و المّْص السَّارؽ في لغة طي

 :الُخمؽ، و َزَعاَرٌة )بالتخفيؼ( ءالسَّيرجؿ زيعر: قميؿ الماؿ، و الزعرور: »يقاؿ  األزعر 
 .(4)«شراسة و سوء خُمؽٍ 

و بذلؾ يكوف الشاطر الصعموؾ األزعر ىو الفقير الذي ينزح عف أىمو مرغما أو 
 .دأخالقو، أي ىو الفقير الرَّحالة المتمرّ  االستواء فستوءمخالفا، و يتباعد عف 

و مف خالؿ ىذا التعريؼ يمكف أف نستخمص أف شخصية الشاطر تتميَّز بصفة 
 جزئية، و وظيفتاف أساسيتاف تتفرعاف إلى وظائؼ جزئية،  أساسية تتفرَّع إلى صفات

 و يمكف أف نجمؿ أدوارىا في المخطط اآلتي:
 
 

 

 

                                                           
 ، مادة )شطر(. 3ابف منظور، لساف العرب، ج  -(1)
 ، مادة )صعمؾ(.4المصدر نفسو، ج  -(2)
 .27ضياء غني لفتة، مرجع سابؽ، ص  -(3)
 ، مادة )زعر(.3ابف منظور، لساف العرب، ج  -(4)

مالحظة: اقتصرنا التعريؼ عمى )شاطر، و صعموؾ، و أزعر( دوف غيرىا مف مرادفات لورود ىذه الكممات في 
 . 198، 93، 92، 43، الشطار: 215الروايتيف، الخبز الحافي: ص 

 صفة

 وظيفة

 وظيفة

 الشَّاطر

 الفقر

 االرتحاؿ

 التَّمرد
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 طارية:خصية الش  صفات الشَّ  -1

الفقر  ترتبط الشخصية الشُّطارية بصفة جوىرية ىي صفة الفقر )الجوع(. و إذا كاف
بمفيومو البسيط ىو الحاجة، فإفَّ حاجة اإلنساف الطبيعي حاجتاف؛ حاجة مادية )جسدية( 

 معنوية )فكرية عاطفية(.و حاجة 

 :الفقر المادي -1-1

يتمثؿ الفقر المادي في الحاجة إلى المأكؿ و الممبس و المسكف و الجنس، فماذا 
 حظُّو مف الجنس؟.يأكؿ الشَّاطر و ماذا يمبس و أيف يسكف، و ما 

بمظاىر الجوع و الفقر و البؤس  الشَّاطر السّْيرة بجزأييا البطؿ/ يفتتح السَّارد/
لمجوع جرَّاء المجاعة التي  الحرماف. إذ يفتتح "الخبز الحافي" بمشيد الموت كنتيجةو 

أبكي موت خالي، و األطفاؿ مف حولي، يبكي » :اجتاحت الرّْيؼ المغربي في األربعينات
. لـ أعد أبكي فقط عندما يضربني أحد أو حيف أفقد شيًئا. أرى النَّاس أيًضا بعضيـ معي

بائس  ، و يفتتح "الشطار" بصورة طفؿ(1)«. القحط و الحربلرّْيؼيبكوف. المجاعة في ا
  قدَّاـ الحافمة التي نزلت منيا، اقترب مني طفؿ متَّسخ» :يعكس بيا صورة طفولتو البائسة

 .(2)«حافي القدميف 

 :الحاجة إلى المأكل -1-1-1

مجتمعو، تنعكس المجاعة التي أصابت الرّْيؼ عمى حياة محمد )الطفؿ( و أسرتو و 
ذات مساٍء لـ أستطع أف أكؼَّ عف البكاء، » :فتبدأ معاناة البحث عف األكؿ )الخبز(

أتقيَّأ و ال يخرج مف فمي غير خيوٍط مف مصُّ و أمصُّ أصابعي، الجوع يؤلمني، أ
جر إلى طنجة، الناس ىناؾ المُّعاب، أمّْي تقوؿ لي بيف لحظة و أخرى: أسكت سنيا

                                                           
 .9الخبز الحافي، ص  -(1)
 .5الشطار، ص  -(2)
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نة( ،(1)«يأكموف حتى يشبعوا في طنجة » :و لكف الجوع في كؿ مكاف حتَّى في طنجة )الجَّ
لـ أر الخبز الكثير الذي وعدتني بو أمّْي، الجوع أيضا في ىذه الجنَّة، لكنَّو لـ يكف جوًعا 

 .(2)«قاتال

عمكة و الشَّطارة ، فحيف يشتدُّ الجوع بمحمَّد )الطفؿ( يخرج إلى ىكذا تبدأ حياة الصَّ
وجدت طفال »المزابؿ عف بقايا ما يؤكؿ )و مثمو كثيروف( حي "عيف قطيوط" يفّتش في 

يقتات مف المزابؿ مثمي، في رأسو بثور، حافي القدميف، و ثيابو مثقوبة، قاؿ لي: مزابؿ 
( أحسف مف زبؿ المسمميف ، زبؿ النَّصارى )األوربيوفالمدينة أحسف مف مزابؿ حيّْنا

، وحيًدا أو صحبة أطفاؿ )المغاربة(، بعد ىذا االكتشاؼ صرت أذىب أبعد مف حيّْنا
في السوؽ البَّراني )الكبير بمدينة » :عمى بقاياىا ، أو إلى األسواؽ ليقتات(3)«المزابؿ

المقابر ليجمع ، و إلى (4)«طنجة( أكمت أوراؽ الكرنب، قشور البرتقاؿ، و بقايا فواكو عفنة
 ،يدخلت مقربة "بوعراقية" ]...[ وجدت ىناك البقول اليت وصفتها يل أم   :بقوليا يقتات عمييا و أّمو

 ]...[ أثناء وجبة الغداء قالت يل:

 ىذي البقول لذيذة. -
 آكل بلَّذة مثلها. أبلع أكثر دمَّا أمضغ.

 من أين مجعتها؟ -

 من مقربة بوعراقية. -

 من ادلقربة ! -

 .(5) ادلقربة. ماذا يف ذلك؟نعم، من  -

                                                           
 .9الخبز الحافي، ص  -(1)
 .10المصدر نفسو، ص  -(2)
 .11نفسو، ص المصدر  -(3)
 .16، 15المصدر نفسو، ص  -(4)
 .17، 16المصدر نفسو، ص  -(5)
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و في أحسف األحواؿ كاف يقتات عمى الخبز اليابس الذي يشتريو و والدتو مف 
ليف لوف ]...[ تطبخو )أمّْي( في الماء » :المتسوّْ نشتري ركاًما مف خبز يابس يبيعو المتسوّْ

عميو مف ، أو عمى ما يحصؿ (1)«في الماء وحده مع قميؿ مف الزَّيت و التوابؿ. أحياًنا
  تأمَّمتني )ابنة صاحب البستاف الَّذي كاف يسرؽ إجاصو( بإشفاؽ ]...[» :شفقة اآلخريف

 .(2)«مدَّت لي رغيًفا يقطر بالعسؿ األسود )و قالت(: إذا جعت فعد إلينا

في المساء يجتاحني جوع » :و َشابِّا كاف "محمد" يجوع أحياًنا إلى درجة اليالؾ
. فيقتات عمى ما يتبقَّى في صحوف (3)«نبضات القمب يصيبني بالسَّخفة و اضطراب

رحبتيا )حانة ريبيرتيتو(، أشرب أخطؼ ما يتبقَّى في صحوف طاوالت » :طاوالت الحانات
فاؽ مف كسرات (4)«ما في الكؤوس مف ليمونادا أو خمر ، أو ما يحتفظ بو لو بعض الرّْ

مف الخبز آكميا مع الماء في  غالبا ما يحتفظ لي أكثر مف رفيؽ بكسرات» :خبز
يعطيني المكمؼ )بالممجأ » :، أو ما يحصؿ عميو مف الممجإ الخيري شفقة(5)«سخطٍ 

الخيري( شفقة خبزة صغيرة واضًعا بيف شطرييا مرًقا أو شريحة لحـ أو شحمة أو 
]...[ أحيانا يكوف المكمَّؼ غائًبا فأعود أكثر جوًعا العًنا كؿَّ مف أراه  مقمية سرديناتٍ 

 .(6)«يأكؿ

أف  أكؿ األسماؾ اليابسة  بمغ بو جنوف الجوع -ال أبمغ منو في الجوع–و في مشيد 
ياد في خيالو، و رمى بنفسو  النتنة التي رمى بيا البحر عمى الشاطئ، بؿ و أكؿ مع الصَّ

كانت حوايل ايا خبز، و تذوَّؽ طعـ ممحيا قبؿ أف يصؿ إلييا، يقوؿ: في البحر مف أجؿ بق

                                                           
 .18، ص الخبز الحافي -(1)
 .22المصدر نفسو، ص  -(2)
 .30الشطار، ص  -(3)
 .75المصدر نفسو، ص  -(4)
 .30المصدر نفسو ، ص  -(5)
 .31، 30المصدر نفسو، ص  -(6)
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 الواحدة بعد الزَّوال عندما ىبطت ادليناء كنت حافًيا. جد متعب ]...[ أحسست بوجع قاس يف معديت،
 حتت مشس كاوية، جنون اجلوع و القيظ يفقدانين رؤية األشياء بوضوح. التقطت مسة صغًنة جافَّة  ماشيا

و أمضغها دون أن أقدر  مشمتها. رائحتها مقي ئة. سلختها. مضغتها بامشئزاز. طعمها ننت. أمضغها و مداسة.
. تفلتها. رائحتها بقيت يف فمي. ألوك فراغ على بلعها. حجارة ناتئة تؤمل أمخص قدمَّي. أمضغ السَّمكة كعلكة

األصفر من فمي و أنفي.  سَّائلفمي. ألوك و ألوك. أمعائي تبقبق. تبقبق و تبقبق. دخت. دخت و تدفق ال
معو يف خيايل ]...[، قلت العرق يسيل على وجهي، يسيل و يسيل ]...[، صياد يأكل فطًنة حمشوة. آكلها

ناداه رفيق يف ادلركب، رمى الفطًنة إىل ادلاء مث ذىب  «ارم خبزك كما رميت أنا السمكة النتنة»لو يف خيايل: 
 تعيب خيفُّ نزعت قميصي تنعش جسدي الرَّخو. أحسست بلذَّة  ي.انبجس طعم ادللح لذيًذا يف فمإليو.

ت قطعة اخلبز ]...[، قطع اخلراء حتوم حويل، بقع من زيت ادلراكب. و سروايل و قفزت إىل ادلاء. طفوت حت

 .(1)إىل حلقي. اختنق تنفسي  تسرَّب ادلاء القذر ]...[

كؿّْ مف حولو، فيصؼ لنا في الجوع مع  -طفال و شاًبا و كياًل –و يتشارؾ "محمد" 
في "وجدة" نزؿ ضيفا  مف السّْيرة أخبار الجائعيف أمثالو، يصؼ أسرة أكثر مف موضع
، و عمى لساف (2)«الناس الَّذيف يعرفيـ أبي أكثر جوًعا منا»، فيقوؿ: عندىا مع أبيو

قظوا أياًما »: عمّْو ماتت جوًعا و يأًسا، فيقوؿ التفرسيتي" يصؼ لنا كيؼ أفَّ أسرةصديقو "
بدوف أكؿ. لـ يرد ىو و زوجتو أف يطمبا مف أحد الجيراف شيئا مف القوت. بنيا مف الدَّاخؿ 

 .(3)«بابا آخر مف الحجر و الطّْيف و ماتوا

 :الحاجة إلى الممبس -1-1-2

البالية الرثَّة، و قدماه الحافيتاف، و جسمو  أكثر ما يمّْيز مظير الشاطر ىو ثيابو
. يصؼ نفسو طالبا في " طفال و شابَّااالمتَّسخ. و ىي صفات مَّيزت البطؿ "محمد

  ،فيياروائح جسدي، القمؿ يعشش  ثيابي تتَّسخ و تبمى، و تفوح منيا»"العرائش" فيقوؿ: 

                                                           
 .101، 100الخبز الحافي، ص  -(1)
 .51نفسو، ص المصدر  -(2)
 .51المصدر نفسو، ص  -(3)
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ر و يتدَّبؽ وسًخا، أحكُّو باستمرار حتَّى يسودَّ ما بيف  حذائي يتسرَّب إليو الماء، شعري ُيغزَّ
قمؿ أسود  أمشطو إلى األماـ ألنظّْفو مف قشرة الرَّأس و الغبار يتماشط منو أظافري، حيف

ة في االستحماـ نستشفُّيا مف ىذا المقطع ،(1)«نشيط  : و قد كانت لمحمَّد طريقتو الخاصَّ
أفرؾ و أفرؾ، شعر الرَّمؿ، رؾ جسمي بطحالب البحر وأف ]...[أخذتقصدت الشاطئ»

في الماء حتى احمَّر جمدي،  جسمي و أغوص رأسي أكثر تدبُّقا مف جسمي. ظممت أحؾُّ 
، و يبدو أنو لـ يكف يممؾ سوى سرواؿ و قميص (2)«ظؿَّ جسمي متدّْبقا و لكف أقؿَّ قذارة

  في تجفيؼ السرواؿ رتح» :بالت عميو الفرس غسميما و لبسيما مبمَّميف بالييف، فحيف
، و حيف سمع حفيؼ تمزُّؽ سروالو بصؽ (3)«و القميص. عصرتيما و لبستيما و مشيت

 .(4)«سمعت حفيؼ تمزُّؽ في سروالي، بصقت شاتما العالـ» :شاتما العالـ
أخي عبد العزيز قدماه حافيتاف، ثيابو » :و قد تشارؾ ىذه الحاجة مع أفراد أسرتو

 .(6)«ثيابيـالبؤس باٍد عمى سحناتيـ و » :و مع أبناء مجتمعو ،(5)«رثَّة، نحيؼ و شاحب

 :الحاجة إلى المسكن -1-1-3

 :رفقة عائمتوفي حي "عيف قطيوط" )طنجة( غرفة واحدة  -صغيًرا–سكف "محمد" 
، و كذلؾ الحاؿ في (7)«نسكف في حجرة واحدة، أحيانا أناـ في المكاف الذي أتقرفص فيو»

عثرنا في حي عيف خبَّاز عمى مسكف جوار بستاف، حجرة »في حي "عيف خبَّاز" )تطواف( 
 .(8)«واحدة و مرحاض خارج الحجرة

                                                           
 .32الشطار، ص  -(1)
 .102الخبز الحافي، ص  -(2)
 .114المصدر نفسو، ص  -(3)
 .115المصدر نفسو، ص  -(4)
 .77الشطار، ص  -(5)
 .6المصدر نفسو، ص  -(6)
 .12الخبز الحافي، ص  -(7)
 .29المصدر نفسو، ص  -(8)
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أحياًنا أناـ في المقيى فوؽ » :و كبيًرا لـ يكف لو مكاف قارّّ يناـ فيو، ناـ في المقيى
، في الميؿ أناـ في أتسكَّع نياًرا في » :صطبؿاإل، و ناـ في (1)«المقاعد الحيّْ

المقبرة ىي المكاف الوحيد الَّذي يمكف لمواحد أف يدخؿ » :و ناـ في المقابر ،(2)«صطبؿاإل
يدخؿ مف بابو في أي ساعة يشاء، نياًرا أو ليال ]...[، قطع الكرتوف ما زالت متراكمة في 

أناـ » :الدُّروب، و ناـ في (3)«فرشت مكاني ]...[ قبور ُيعنوف بيا و أنا فوقيا  مكانيا،
أناـ في » :، كما ناـ في عربات القطار القديمة(4)«في الدُّروب أكثر مما أناـ في المنزؿ

تقرفصت تحت » :، و في السَّاحات(5)«إحدى عربات القطار القديمة غير المستعممة
دت أف »:، و ناـ شتاًء في المخبزة(6)«سقيفة أحد أقواس السَّاحة أناـ في فصؿ الشّْتاء تعوَّ

، و في (7)«في ركف مخبزة أكوّْر نفسي كالقنفذ، ألصؽ ظيري إلى جدار الفرف السَّاخف
بعد منتصؼ الميؿ أىيـ في الشوارع منتظًرا باب اهلل )المسجد الكبير( أف يفتح »:المسجد 

الخفاشي الدَّائـ، أو أّي نعَّاؽ مسجدي  الحارس[...]عند صالة الفجر، أناـ في أحد أركانو
أخرج حافيا و حذائي في يدي إلى  [...]عابر، يأتي فيزعجني في سباتي و يطردني 

 .(8)«الدُّروب مف جديد

أما أبناء القاع الذيف جاء وصفيـ في غير موضع مف السّْيرة فقد سكنوا األكواخ، 
بنبات الصبار، و الغبار، و األزباؿ، حيّّ مميء »يقوؿ واصًفا "الحي الجديد" )العرائش(: 

                                                           
 .31الخبز الحافي ، ص  -(1)
 .36المصدر نفسو ، ص  -(2)
 .108المصدر نفسو، ص  -(3)
 .49المصدر نفسو، ص  -(4)
 .114المصدر نفسو، ص  -(5)
 .8الشطار، ص  -(6)
 .72الخبز الحافي، ص  -(7)
 .33الشطار، ص  -(8)
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سحناتيـ كالحة  البور. مساكنو أكواخ مف قصدير و طوب، و أىمو بدويُّوف. و األراضي
 أطفاؿ و شباف و شيوخ نائموف عمى األرض »، و ىاموا في الدُّروب (1)«مثؿ أسماليـ

 .(2)«و فوؽ المقاعد كاألسماؾ الميّْتة

 :ة إلى الجنسجالحا -1-1-4

يعي "محمد" باكًرا حاجتو إلى الجنس، حيف يعمّْؽ عمى مشيد جنسي جمع والداه 
في الميؿ أسمعيما في الفراش يتضاحكاف و يتأّوىاف بمذَّة، بدأت أعرؼ ما كاف »قائال: 

و يتعانقاف. ىذا ما يصالحيما إذف، عندما أكبر ستكوف لي  يفعالف، إنَّيما يناماف عارييف
 .(3)«امرأة، سأخاصميا في النَّيار بالضَّرب و الشَّتـ،و أصالحيا في المَّيؿ بالعري و العناؽ

 .(3)«العناؽ
  ،رغبتي الجنسية تتييَّج كؿَّ يوٍـ » :و تظير حاجتو إلى الجنس عند سف البموغ

الدَّجاجة، العنزة، الكمبة، العجمة ... تمؾ كانت إناثي ]...[ يؤلمني صدري، سألت عف 
 .(4)«ذلؾ الكبار. قيؿ لي إنَّو البموغ

صعدت إىل شجرة التٌن يف ذلك  :و تبدأ رحمة البحث عف جسـ المرأة، باستراؽ النظر إلييا
تفكُّ حزام خالل األغصان، متشي خمتالة على مهل، تدنو من الصهريج، ]...[ الصباح، أرى آسية من 

ابنة صاحب البستان تعرَّت ]...[ يتعسل   تعرَّت سيةآمنامتها ]...[ تنزلق ادلنامة على جسدىا، تعرَّت، 

ا مستنًدا إىل فرع شجرةفمي، يتدغدغ، يؤدلين جسمي بلذة، رعشة حلوة 
ً
 أو،(5) و قذف لذيذ أرخياين حادل

 

                                                           
 .8،9الشطار، ص  -(1)
 .95الخبز الحافي، ص  -(2)
 .29المصدر نفسو، ص  -(3)
 .33المصدر نفسو، ص  -(4)
 .34المصدر نفسو ، ص  -(5)
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أحمـ أني أطير أو أعيش في كيؼ مفروش بالحرير و ألواف  بدأت أحمـ،» :الحمـ بيا
 الجدراف والبسط  المعة تزيّْف

و البخور و العطور ]...[ أصفؽ بيديَّ فتأتي فتاٌة رائعة لـ تمسَّيا بعد يد إنساف. ترقص 
 عف شجرة أخرىبحثت » :المرأة في "وىراف"–، أو تجسيدىا كما الشجرة (1)«لي عارية 

صغيرة، ممساء و جميمة جذعيا عمى قياس ذراعي حيف أعانقيا. رسمت عمى جذعيا 
في جذعيا  تصميـ امرأة و شرعت في الخمؽ: سيكوف لؾ ما لممرأة، خالؿ أسبوع حفرت

 .(2)«حفرتي النَّيديف، و الفـ و حفرة ما بيف الفخذيف 

  ،(3)«عمى المحرَّـ و الحالؿ يأستمن»و حاجتو إلى الجنس تظير مف خالؿ قولو: 
أعطني فخذيؾ » :"مونيؾ" )مخدومتو في وىراف( حيف أجابيا في خيالو و قولو لمسيدة

 .(4)«ُأعِطؾ أىمي

 :الفقر المعنوي -1-2

 في الفراغ العاطفي و الفكري، و يبدو أفَّ قساوة الحياة يتمثؿ الفقر المعنوي أساًسا
 التي يعيشيا الشاطر تجعؿ حظَّو ضئياًل مف العطؼ و الحناف و التعمُّـ.

 :الحاجة إلى العاطفة -1-2-1

، فقد الظروؼ إف حصؿ "محمد" عف حناف األـ و عطفيا الّمذيف امتزجا ببؤس
دخؿ أبي. وجدني أبكي عمى »:يضربو حتى يبوؿ أبٌ  دـ بقساوة األب و وحشيتو؛طاص

 . ركمني حتَّىاألرض يمكمني ]...[ رفعني في اليواء، خبطني عمىالخبز. أخذ يركمني و 

                                                           
 .65الخبز الحافي، ص  -(1)
 .57، 56المصدر نفسو، ص  -(2)
 .33المصدر نفسو، ص  -(3)
 .68المصدر نفسو، ص  -(4)
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أبي في  كثيرا ما يباغتني»:، أو حتى يسيؿ دمو(1)«تعبت رجاله، و تبمَّؿ سروالي 
يموي ذراعي إلى ظيري بيد و باليد الشارع مف الخمؼ و يقبض عمي مف ياقة قميصي أو 

يضرب » :أب يشتـ والدتو و ييينيا أمامو ،(2)«ينياؿ عميَّ ضرًبا حتى يسيؿ دمي األخرى
أب يستمذُّ  ،(3)«)الزانية(يقوؿ ليا: سأىجرؾ يا ابنة  أعرفو. سمعتو مراًرا أمّْي بدوف سبٍب 

 بؿ  ،(4)«البطالة في ساحة الفدَّاف أبي يستمذُّ » :بطالتو و يعطؿ عمى إعالة أىؿ بيتو

كؿ شير يجيء أبي عند صاحب المقيى، يقدّْـ لو كأس »يعيش عالة عمييـ:  و
ثالثيف بسيطة عف عممي ]...[ في اليـو الذي يقبض فيو أجرتي يغيب شاي ثـ يعطيو 
، أٌب تجرَّد مف معاني (5)«، أحيانا يعود ثمال ]...[ إنَّو يستغمنا أنا و أمّْييوما أو يوميف

يتموَّى ألًما، يبكي الخبز. يصغرني.  أخي يبكي،» :األبوة فقتؿ ابنو ألنو بكى مف الجوع
أبكي معو. أراه يمشي إليو. الوحش يمشي إليو. الجنوف في عينيو. يداه أخطبوط. ال أحد 

المَّعيف عنقو بعنؼ.  . وحش! مجنوف! أمنعوه! يمويييقدر أف يمنعو. أستغيث في خيال
 .(6)«. الدَّـ يتدفَّؽ مف فموأخي يتموَّى

ؿ العطؼ قسوًة ىذه الصور مجتمعة و أخرى عمَّقت اليوَّة بيف االبف و   أبيو فتحوَّ

عف الحناف في غير والده؛ في صاحب  و الحّب ُكرًىا. و دفعت الفتى إلى البحث
 :و في صاحب المقيى (7)«لو أنو أبي –البستاف أقؿ قسوة مف أبي صاحب » :البستاف

 و مرٍح. أبي يصفع  ىـ يالعبونو و يكمّْـ زوجتو بيدوءٍ كثيًرا ما رأيتو يقبّْؿ أوالده و »
 

                                                           
 .10، ص الخبز الحافي -(1)
 .74، ص المصدر نفسو -(2)
 .12المصدر نفسو، ص  -(3)
 .29المصدر نفسو، ص  -(4)
 .30المصدر نفسو، ص  -(5)
 .12نفسو، ص المصدر  -(6)
 .23المصدر نفسو ، ص -(7)
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 .(1)«و يصرخ مثؿ حيواف
يحدّْثنا فيو  و أكثر مشيد نممح فيو حاجة "محمد" إلى العطؼ، ىو ذلؾ المشيد الذّْي

 قبل رحيلنا بيوم رأيت الفتاة اليت حرَّرتين من احلبس  :عف ابنة صاحب البستاف التي غمرتو عطفا
. أخربهتا برحيلنا إىل تطوان. أخذتين معها إىل منزذلا ماسكة إياي من يدي. أكلت اخلبز ادلعسَّلو أعطتين 

و الزَّبد. أعطتين تفاحة كبًنة ذات محرة طفيفة. مألت جيويب باللوز. غسلت يل  اخلبز األسود بالعسل الدافئ
 و يدىا ادللساء  منو . قصت يل؟ مشطت شعري ادلنفوشابنهاوجهي و أطرايف. كنت أخاىا األصغر؟! 

تالمس وجهي و رأسي. عطرتين، مشتين. أرتين وجهي يف مرآة صغًنة ذات إطار فضي. تأمَّلت  و الدافئة
تارة دت أنا أن أمسك عصفوًرا حَّتَّ ال أودلو. . أمسكتو بٌن يديها كما تعوَّ وجهها أكثر دما تأملت وجهي

على خد ي. باست فمي. فكرت فيها مثل ودعتين بالقبالت  .تضغط بلطف على وجهي و تارة هتدىده

 .(2) أخت مل تلدىا أمي

 :الحاجة إلى التَّعم م -1-2-2

مع  يعرؼ القراءة و الكتابة، نكتشؼ ذلؾ مف خالؿ حواره -في طفولتو–د"لـ يكف "محمَّ 
 أين ال أعرف القراءة  حدَّثين أبوىا عن أصلو اإلسباين، تأسَّف حٌن أدركوالد السيدة "مونيؾ"، يقوؿ: 

 و الكتابة بأي  لغة. سألين:

 أال يعل مون عندكم العربية و اإلسبانية يف تطوان؟ -

 مسعت أَّنم يعلمون العربية و اإلسبانية. –نعم  -

 إذن مل تذىب إىل ادلدرسة؟ ذاادل -

 ألنَّ أيب مل يفك ر أن يدخلين ادلدرسة. -

 تذىب إىل ادلدرسة؟ت الذي مل تكن تريد أن نأىو الذي مل يكن يريد أم أ -

 .(3) ال أدري. أنا مل أىرب قط من ادلدرسة، إننا جد فقراء، و الد راسة تكل ف ىناك بعض ادلال -

                                                           
 .32، ص الخبز الحافي  -(1)
 .27، ص المصدر نفسو -(2)
 .59المصدر نفسو ، ص  -(3)
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الفقر مف التَّعمُّـ، و لكنَّو أدرؾ حاجتو إلى التَّعمُّـ عندما دخؿ السّْجف رفقة  لقد حرمو
الحظت أنَّ الر فاق   :موقفيف؛ األوؿ إعجابو بحميدحميد الزّْيالشي"، يظير ذلؾ مف خالؿ "

 كانوا يتبعون باىتمام ما يقولو محيد. قلت لو:

 إنَّك حمظوظ. -

 ؟قال مندىشا: أنا حمظوظ -

 .نعم، أنت حمظوظ -

 دلاذا؟ -

 .(1) ألنك تعرف كيف تقرأ و تكتب -

ورقتيف في قسـ الشرطة، و لـ يعرؼ ما كتب بالقير حيف وقَّع  ي إحساسوو الثان
، فكَّرت: ماذا كتبوا أيًضا عنّْي في جعموني أوقع بإبيامي ورقة أخرى مكتوبة ]...[» :فييما

مت ال أستطيع أف أقرأ ما ىو في استطاعتيـ أف يكتبوا عني ما يشاؤوف ما د ىذه الورقة؟
 .(2)«مكتوب في تمؾ الورقة

د لديو رغبة في ولَّ  بػ "عبد المالؾ" )أخ حميد( "سي موح"و إعجاب روَّاد مقيى 
  الصحف و اجملالت الشرقية العربية بصوت  قوي  نعتربه أىم شخص  يرتدَّد على ادلقهى. يقرأ لنا  كنَّاالتَّعمـ: 

أكثر وضوًحا إلحدى األفكار جيد الفرصة ليتعاىل علينا حنن  و واضح ]...[ حٌن يطلب منو أحدىم شرحا
بعض الرُّواد يفر قون دائما دائما على صواب يف نظرنا. مل يكن األميٌن، اجلهالء، فيزداد شرحو غموًضا. كان 

شخص مثقَّف بٌن قولو و قول اهلل. كثًنًا ما يقول أحدىم: صدق اهلل العظيم ]...[ كنت فخورًا أن يصاحبين 

كتب لو رسالة توصية  و حميد( حيف المالؾ، ىذه الرَّغبة دعَّميا "حسف" )أخ عبد (3) مثلو
 قال يل أخوه حسن: :لمدير مدرسة "المعتمد بف عباد" )بالعرائش(

 ىل تريد أن تذىب إىل العرائش لتدرس ىناك؟ -
                                                           

 .192، 191الخبز الحافي ، ص  -(1)
 .198المصدر نفسو، ص  -(2)
 .216، 215المصدر نفسو ، ص  -(3)
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 قلت لو بدىشة:

 .امسيكيف ديكن يل ذلك. إنَّ يل عشرين سنة و ال أعرف حَّت كيف أوق ع   أنا؟ -

 .(1) إليو ىناك مدير مدرسة. سأكتب لك رسالة وصية لتحملها معك ال يهم. أنا أعرف -

عراًة، مشرَّديف في الدُّروب،  "محمد" و الشُّطار أمثالو جياًعا، حفاًة، إذف لقد كاف
 محروميف مف الجنس و العاطفة و التعمُّـ.

 خصية الشطَّارية:وظائف الشَّ  -2

أف يتغمَّب عمى صفة الفقر التي فرضتيا عميو األوضاع  يسعى الشَّاطر جاىًدا
االجتماعية و الظروؼ االقتصادية، و يحاوؿ أف يخرج مف نطاقيا ليتساوى مع سائر أفراد 

و إنَّما يدفعو ال توافقو  ال يسمؾ السَّبيؿ التعاوني»المجتمع، و مف أجؿ ىذا اليدؼ 
راعي االجتماعي إلى سموؾ السبيؿ خذ مف التمرُّد و االرتحاؿ وظيفتيف يشؽُّ ، فيتَّ (2)«الصّْ

 بيما طريقو في الحياة.

 :االرتحال -2-1

سبؽ و أف أشرنا إلى أفَّ الشَّاطر يخرج عف أىمو أو عف بمده إمَّا مرغًما )ارتحاؿ 
إجباري(، و إما مخالًفا )ارتحاؿ اختياري(. و ىو ما نعثر عميو في السيرة بجزأييا، حيث 

 مجبًرا كما يرتحؿ باختياره." يرتحؿ "محمَّد

 :االرتحال اإلجباري -2-1-1

أجبر "محمد" عمى ثالث رحالت في السيرة، كانت بقرار مف الوالديف، و بدافع 
 البحث عف الخبز:

                                                           
 .226، 225الخبز الحافي، ص  -(1)
 .327سابؽ، ص عبد اليادي حرب، مرجع  -(2)
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 حيث أجبرت المجاعة أسرة "شكري" عمى  من "الريف" إلى "طنجة": –األولى
الكثير و االستقرار، غير أفَّ  قطيوط" أماًل في الخبزالنزوح مف "بني شيكر" إلى " عيف 

طنجة لـ تحقؽ حمـ أسرة شكري في الحياة الكريمة، بؿ عمَّقت بؤسيا، مات "عبد القادر" 
ميمونة )األـ( بعد دخوؿ "السي حدو" )األب(  )قتمو أبوه(، و تشرَّد "محمد"، و عانت

 :ذه الرّْحمة فقاؿتساءؿ "محمَّد" عمَّا أجبره عف ى السّْجف. و ألفَّ الظُّروؼ لـ تتحسَّف
 .(1)«لماذا نيجر نحف الرّْيؼ و يبقى آخروف في بالدىـ؟»
  بعد إطالؽ سراح األب و بحثا عف حياة  من "طنجة" إلى "تطوان": –الثانية

رت األسرة الرَّحيؿ باتجاه "تطواف" رحيمنا إلى تطواف، لـ سمعتيما يتحدَّثاف عف » :أفضؿ قرَّ
انتقمنا إلى » :فنزلت حيَّ "عيف خباز" ثـ حيَّ "الطرانكات"، (2)«تكف لنا غير غرفة واحدة

 .(3)«حي الطرانكات، أعيف أمّْي عمى بيع الخضر و الفواكو
  بدعوى إحياء صمة الرَّحـ بينو و بيف أىمو  تطوان" إلى "وهران": من " –الثالثة

–الذيف ىاجروا جرَّاء المجاعة إلى"وىراف الجزائرية" سافر األب و أخذ معو "محمَّدا" 
في تمؾ الميمة قبض عميَّ أبي بمساعدة بعض رفقاء الحي الذيف كانوا ضدّْي، » :-مرغًما
 ، (4)«...[، وصمنا وىراف ليالالواحدة صباًحا ركبنا الحافمة الذَّاىبة إلى الناظور ]في 

في التَّخمص مف ابنو، فقد تركو كانت رغبة األب  -وراء ىذه الرحمة–و ألف الحقيقة 
يبحث عف إخوتو في مدف تركني أبي مع خالتي و ذىب  » :ىناؾ و عاد إلى "تطواف"

أخرى بعيدة عف وىراف، بعد حوالي ثالثة أشير وصمت رسالة تقوؿ لنا أف أبي عاد إلى 
 .(5)«تطواف و إنو مف األحسف أف أبقى أنا في وىراف

                                                           
 .21الخبز الحافي، ص  -(1)
 .26المصدر نفسو، ص  -(2)
 .41المصدر نفسو، ص  -(3)
 .53 -51المصدر نفسو، ص  -(4)
 .54المصدر نفسو، ص  -(5)
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 ضمير المتكمـ الجمع )نيجر، انتقمنا، ركبنا، وصمنا( و ضمير و يبدو أف استعماؿ
اردة )البطؿ/محمد( لـ تتخذ قرار الرَّحالت بؿ سَّ الغائب )سمعتيما(، يدؿُّ عمى أفَّ الذَّات ال

 كاف مفروًضا عمييا.

 االختياري: االرتحال -2-1-2

 كاف لكؿّْ واحدة منيا دافعيا المختمؼ: قاـ "محمد" خالؿ السيرة بثالث رحالت اختيارية،

  ىناؾ في وىراف، و إف حصؿ "محمد" عمى  من "وهران" إلى "تطوان": –األولى
االستقرار في مزرعة السيّْد "سيجوندي" و السيدة "مونيؾ"، و أعجب بأمسيات "وىراف" 

تذكَّرت بستاف  » :ظؿ يشدُّه إلى تطواف الجميمة و الطويمة، إال أفَّ الحنيف لكؿ ما ىو قبيح
بغايا السَّانية، حرارة أفخاذ  فوؽ جسـ فاطمة العارية وعيف خباز، أسية تتعرَّى، انزالقي 

"تطواف" بإجازة شير كامؿ مف السيدة  . و عاد إلى(1)«النساء. ذلؾ ما كنت أحفُّ إليو
مف » :لكنو لـ يعد ،(2)«سنعطيؾ إجازة شير كامؿ لتزور أسرتؾ ثـ تعود إلينا»:"مونيؾ"

 .(3)«قاؿ بأنني أريد العودة إلى وىراف
  عاد "محمد" إلى "تطواف" فوجد أفَّ واقع أسرتو من "تطوان" إلى "طنجة –الثانية :"

 لـ يتغيَّر،أمُّو تواصؿ بيع الخضر و الفواكو و اإلنجاب،و أبوه يواصؿ حياة العطالة 
، فمـ يجد أمامو سوى االرتحاؿ مف جديد، و ىذه المرة نحو "طنجة"، مدفوعا و التَّسمط

حواره مع الفتى الذي خمَّصو  بأمريف: األوؿ ىو اليروب مف األب، و ىو ما نكتشفو مف
ديف في "طنجة":   جلس و سألين:مف حممة القبض عمى المتشرّْ

 من أين أنت؟ -

 ريفي. -

                                                           
 .60الخبز الحافي، ص  -(1)
 .68المصدر نفسو، ص  -(2)
 .71المصدر نفسو، ص  -(3)
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 و عائلتك؟ -

 .يف تطوان -

 تسكنون ىناك؟ -

 .نا نسكن ىنا يف طنجة مث انتقلنا إىل تطوانك -

 ىربت؟ -

 نعم. -

]...[ 

 و دلاذا ىربت؟ -

 ،(1)أحيانا كان يعلقين من رجلي إىل فرع شجرة و يضربين حبزامو العسكري كان أيب يضربين كثًنًا،  -
عف عمؿ و ىو ما نكتشفو مف خالؿ حواره مع الشرطييف:  و األمر الثاني ىو البحث 

 أوقفين شرطيان مغربيان باللباس الرَّمسي، قال يل األول:

 أوراقك. -

 ليس عندي أوراق. -

 ؟من أين أنت -

 من تطوان. -
 سألين الثاين:

 أين تسكن يف تطوان؟ -

 يف حي الطرانكات. -
]...[ 

 و ماذا تعمل أنت ىنا؟ -

 .(2) ال شيء. جئت أحبث عن عمل -
                                                           

 .99، 98الخبز الحافي، ص  -(1)
 .112نفسو، ص المصدر  -(2)
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  و إلى "طنجة" و إف مكَّن إفَّ ارتحاؿ "محمد" من "طنجة" إلى "العرائش": –الثالثة
ر مف قساوة األب و استبداده، فإنَّو قد زاد مف تشرُّده و ضياعو حتى انتيى بو  مف التَّحرُّ

فراح يعمؿ عمى إشباع  األمر إلى السجف، ىناؾ اصطدـ بحاجتو إلى القراءة و الكتابة،
 حاجتو، و كاف رحيمو إلى "العرائش" بحثا عف العمـ.

الحاجة، فحاجة األسرة إلى "الخبز" جعمتيا ترتحؿ  إبمبد محكوما لقد كاف االرتحاؿ
مف "الرّْيؼ" إلى "طنجة" و مف "طنجة" إلى "تطواف"، و حاجة األب إلى التخمص مف ابنو 

م و إلى "وىراف". و حاجة "محمَّد" إلى الخمر و الكيؼ و النساء جعمتو يرحؿ جعمتو ُيرحّْ
حرر مف سمطة األب أبعدتو عف عف "وىراف" إلى "تطواف"، و حاجتو إلى العمؿ و الت

 "تطواف" إلى "طنجة"، و دفعت بو حاجة التحرر مف الجيؿ نحو "العرائش".

 :مر دالتَّ  -2-2

دأب المجتمع العربي عمى ترسيخ مفيـو الطاعة في الفرد؛ داخؿ األسرة بطاعة 
 ، و داخؿ الدولة باالنصياع لقوانيف مؤسَّساتيا، لكف تردّْي الوضع داخؿ األسرة الوالديف

يؤدّْي إلى التَّمرُّد عمى المستوييف األسري و االجتماعي، و ىي الحاؿ و داخؿ الدولة قد 
 بالنسبة لمشاطر.

 :د األسريالتمر   -2-2-1

تحكـ فيو سمطة وسط ت إف الوسط األسري الذي عاش فيو "محمد" وسط فقير بائس،
أٍب مذنب في حؽ نفسو )مدمف عمى العطالة و االنحراؼ(، و في حؽ زوجتو )تخرج إلى 

 و الفواكو لتعيمو و أبناءىا مع أنَّيا مف مجتمع ريفي محافٍظ(،  العمؿ في بيع الخضر
سمبي بكؿ ما لمكممة مف معنى، و ىو  و في حؽ أبنائو )قتؿ واحًدا و شرَّد اآلخر(، وسط

ما أسيـ في تشويو نفسية "محمد" و ولَّد لديو حقًدا و كرىا تجاه والده، فراح ينعتو بأحطّْ 
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فات  :في خيالو ، و يضربو و يمعنو(1)«وحش، مجنوف، شرير، حيواف، خنزير، كمب»:الصّْ
إذا كاف مف » :و يتمنى لو الموت ،(2)«أضربو و ألعنو في خيالي، لوال الخياؿ النفجرت»

في السينما ]...[ » :، و يقتمو في الخياؿ(3)«تمنَّيت لو أف يموت قبؿ األواف فيو أبي
الشاشة اآلف. أنا البطؿ.  تخيَّمت يدي أبي تطبقاف عمي. إنو في خيالي كغريـ البطؿ عمى

ناد: طرا طاطاط ... طرا طاطاطا ... طراف. أبي يموت. ]...[ مات  ضغطت عمى الزّْ
      ،(4)«تمنيت دائما أف أقتمو ]...[ و أنا أنظر إليو بانتصارأبي في خيالي ]...[ ىكذا

 :لدروبسألو رجؿ أيقظو صباًحا في ا و يقتمو في الواقع قبؿ أف يموت مرَّتاف: مرة حيف
 أيقظين ذات صباح رجل سائال إياي:

 ألست أنت ابن السيَّد حدو؟ -

. لست أنا. -  كالَّ
.]...[ 

 من ىو أبوك إذن؟ -

 مات. -

 مات؟ -

 " سألين:و مرَّة حيف سألو مدير مدرسة "المعتمد بف عباد، (5) نعم. مات من زمان -

 من أين أنت؟ -

 من الر يف. -

 و أبواك أين يسكنان؟ -

 أنا جئت إىل طنجة لكي أدب ر عيشي.أم ي تسكن يف تطوان و  -

                                                           
 .76، 71، 32، 25، 12الخبز الحافي، ص  -(1)
 .53المصدر نفسو، ص  -(2)
 .89المصدر نفسو، ص  -(3)
 .95، ص المصدر نفسو،  -(4)
 .72المصدر نفسو، ص  -(5)
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 و أبوك. -

يجعؿ مف قبره مرحاًضا إذا و يفكّْر أف  .(1) سنة( 32، بعد 9191مات. )أيب سيموت يف  -
حيف يموت أبي سأزور قبره لكي أبوؿ عميو. إفَّ قبره لف يصمح إالَّ » :ما مات

 .(2)«لمرحاض
ٍد عمى ىذه السُّمطة، بدأ يوـ استمذَّ  و تحّولت ىذه الكراىية و ىذا الحقد إلى تمرُّ

ىامجو رفيقاي. ضرباه باللَّكم و نطحات الرأس.  :ألبيو ضرب رفيقاه "عبد السالـ" و "السبتاوي"
. وقفت بعيًدا مسعتو يصرخ و يئن و يستغيث. رأيتو يغط ي وجهو بيديو و الدم يسيل من بٌن أصابعو بغزارة

أشاركهما يف ضربو. لو كان يف مكان خال من الناس لشاركتهما. كان عزاًء أنتظر َّناية ادلشهد. متنيت لو أين 

. و حيف اندىشا لمَّا (3) يل أن أراه يضرب على مرأى مين  حَّت يسيل دمو كما أسال دمي كلما ضربين
، و إذا اعتبرنا ىروبو (4)«إنَّو يستحؽ أكثر مما فعمتماه لو. إنو كمب»والده قاؿ:  عمما أنَّو

ًدا فإفَّ ىذا التمرُّد يبمغ أقصاهف م حيف ييدّْد أباه بمدقة الياوف )مدافًعا عف  المنزؿ تمرُّ
إف ىو عاد إلى جنونو معيا  أمسكت مدقة الياوف و ىددتو بتيشيـ رأسو»والدتو(، يقوؿ: 

دار جارنا و انخرط في نوبة مف البكاء ]...[ تمؾ كانت آخر مرة  إلى]...[ خرج 
 .(5)«يضرُبيا

 :د االجتماعيالتمر   -2-2-2

لقد فتح "محمد" عينيو عمى عالـ مميء بالتناقضات، ال يممؾ فيو ىو )الشاطر( ما 
لماذا ال نممؾ نحف ما يممكو »:عمى ىذا الوضع -بداية–يممكو غيره، و إف تساءؿ 

عمى ىذا السؤاؿ بتمرُّده عمى مجتمعو المتناقض، و تجمَّى  -الحقا–أجاب  فقد (6)«غيرنا؟

                                                           
 .9الشطار، ص  -(1)
 .98الخبز الحافي، ص  -(2)
 .75، ص المصدر نفسو  -(3)
 .76المصدر نفسو، ص  -(4)
 .114ص  الشطار، -(5)
 .21الخبز الحافي، ص  -(6)
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أخالقية في عرؼ المجتمع و قو التمرُّد في مجموعة مف السُّ ىذا  مؤسساتو،  نيفاموكات الالَّ
 :نرصدىا في جممة مف النقاط

  كاف يعمـ بأفَّ السرقة و العراؾ فعالف ليما اً : مع أفَّ "محمدو العراك رقةالسَّ  –أوالا "
إذا ىـ قتموا أو سمعت أف رجاؿ األمف يضربوف الناس و يقودونيـ إلى السّْجف » :عقابيما

 إالَّ أنَّو سرؽ و تعارؾ صغيًرا و كبيًرا. (1)«في العراؾ سرقوا أو ساؿ دميـ
ضبطني صاحب البستاف أسقط لو »فيقوؿ:  -صغيًرا–يحدّْثنا عف بعض سرقاتو 

أبحث عف غذائي »، و في موضع آخر: (2)«إجاصاتو الكبيرة الناضجة بقصبة طويمة
 ،(3)«السُّوؽ و في أزقَّة المدينة القديمة، أستعطي أو أسرؽبعيًدا عنيما )أمو و أختو( في 

صاحب المقيى يستغمُّني أيضا ألفَّ ىناؾ » :و كاف يعتبر السرقة حالاًل مع مف يستغمُّونو
   غمماف مقاىي يتقاضوف أكثر مف راتبي. سأسرؽ كؿَّ مف يستغمُّني حتى و لو كاف أبي

، و ىكذا راح يضاعؼ (4)«صرت أعتبر السَّرقة حالاًل مع أوالد الحراـ . ىكذاو أمّْي
أستيقظ باكرا » :بؿ و يستيقظ باكًرا ليسرؽ ،(5)«في غيابو أضاعؼ سرقتي لو» :سرقاتو

ألسرؽ الفواكو مف األشجار. الدَّجاج و بيضو و أفراخ الحماـ. كؿُّ مفارخ الغرسة أعرفيا. 
 .(6)«الحيأبيع المحصوؿ ألصحاب دكاكيف 

و إف سرؽ في صغره بمفرده، و بدافع الحصوؿ عمى القوت. فقد سرؽ كبيًرا بدافع 
ذات يوـ كنت مع نشَّاَلْيف في مقيى ندخف » :السبتاوي" المتعة مع رفيقيو "عبد السالـ" و "

                                                           
 .16، ص الخبز الحافي  -(1)
 .19، ص المصدر نفسو  -(2)
 .25المصدر نفسو، ص  -(3)
 .30المصدر نفسو، ص  -(4)
 .31المصدر نفسو، ص  -(5)
 .33المصدر نفسو، ص  -(6)
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رنا أف نسرؽ لنقضي ليمة في البورديؿ. ذىبنا إلى  الكيؼ و نشرب الشاي األخضر. قرَّ
 سأسرؽ في السوؽ كما فعمت مع السبتاوي » :، و بدافع القوت منفرًدا(1)«السوؽ الجديد

أتعمَّد الجموس في آخر »، و (2)«و عبد السالـ. سأحاوؿ قبؿ أف ينفذ ما بقي لي مف نقود
، و بدافع الحصوؿ (3)«الموائد القاعة حتَّى يتاح لي اختالس كسرة خبز مف بعض أوائؿ

أيُّ مصدر لكسب  -محيد و أنا–يكن لنا مل  :"حميد الزّْيالشي" عمى مصاريؼ التَّعمُّـ سرؽ رفقة
 طنجة. ذات صباح قال يل:بعض النقود، بسيطايت تنفذ. محيد جاء مفلًسا من 

 تزيَّن اليوم بأحسن ما عندك من ثياب. إنو يوم األحد. -

 دلاذا؟ -

 ستعرف فيما بعد. -

 ادلاطرة ]...[.غًن عندي سرتة و بنطال ال ألبسهما إال يف أيام العطل  -

 ال تنسى أن حتمل حمفظتك اجللدية و قلمك الذي ال تكتب بو دروسك. -

 لكن دلاذا كل ىذا البهرج؟ -

]...[ 

 ىناك كثًن من العاطلٌن الوافدين على ادلدينة من البادية يبحثون عن الشغل. -

 و بعد؟ -

اخلاص لباشا ادلدينة. ستكتب رسالة لكل  ذلم إنَّك صديق الكاتب سأصطاد اثنٌن أو ثالثة. سأقول -
كل شيء جيوز ]...[ «إن حامل ىذه الر سالة يف حاجة إىل شغل فالرجاء أن تشغلوه»منهم تقول فيها:  واحد  

ر فعميما فسرقا الكيرباء إلنارة "اليري" الذي سكناه ،(4) من أجل إَّناء دراستنا  :و تكرَّ
حميد مف الزُّقاؽ. استعماليا غير ممكف إالَّ في الميؿ. ينبغي فؾُّ السمؾ  الكيرباء سرقيا»

                                                           
 .75، ص الخبز الحافي  -(1)
 .109المصدر نفسو، ص  -(2)
 .26الشطار، ص  -(3)
 .54، 53، ص المصدر نفسو  -(4)
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، و سرقا أكياس (1)«الميؿ قبؿ النَّوـو سحبو إلى داخؿ اليري في الصباح باكًرا أو في 
ُدؽَّ » :اإلسمنت التي أودعيا لدييما المقاوؿ اإلسباني )المشرؼ عمى بناء مسجد القصبة(

حافة الفراش حافي القدميف و فتح. كيؿ رثُّ الثياب. ساعده عمى الباب. قاـ مف عمى 
 لكف عواقبو سيئة . فكرت: إنَّو كسب جديدحميد عمى نقؿ أربعة أكياس إلى عربة صغيرة

 :. كما سرؽ رفقة األعمى )المختار الحداد((2)«و نبيعيا إذا ىـ ضبطونا نسرؽ األكياس
بسمعو كعادتو، حيمل شيئا  ..[ خرج ملتفتا دييًنا و يساًرا لًنىتأبط ذراعي و ذىبنا إىل مأوى ادلعهد الديين ].

 .حتت جلبابو. يعكسو بيده من خالل فتحة جيب اجللباب

 ماذا ىناك؟ -

 (3)نلتقي بو )صاحب ادلوقد( قبل أن خنرج من ىنااسكت إنَّو موقد برتول. سنبيعو. أمتىن أال  -

شراسة مع أمّْي أو مع أطفاؿ الحي.  ادأزد»فيقوؿ:  -صغيًرا–و يحدّْثنا عف عراكاتو
 األشياء أو أسقط عمى األرض صارخا و أعارؾ نفسي إذا انيزمت معيا أو معيـ أكسر

لو مع "كوميرو" في السُّوؽ  ، و قد كاف أوَّؿ عراؾ حقيقي(4)«باكًيا شاتما إياىا أو األطفاؿ
   بصقت عليو :نب( الخارجي )أىاف أختو "ارحيمو" و صفعيا محاوال أف يسرؽ ليا رأس كر 

و بدأنا نتضارب باأليدي. كان أقوى. يضرب بكل ثقل جسمو ]...[ ابتعدت عنو فاقًدا توازين. أخرجت 
شفرة )حالقة( و بدأت أرقص حولو. بدأ يلهث أفلحت لو بضربات  سريعة )يف( وجهو و ذراعيو و صدره. 

ا و ىربت حممًيا بأصدقائي تركتو
ً
     توالت عراكاتو و تعددَّت وسائؿ العراؾ، ثـ (5)يصرخ يتلوَّى أدل

اعرتضين شابٌّ  "جنان قبضان"يف درج مع شابٍّ سكراٍف فيقوؿ:  و أسبابيا، يصؼ لنا عراًكا
. سكران. الطريق خالية ]...[ تعال معي سنقضي الليلة  مًعا. ]...[ تراجعت قليال إىل الوراء و ىو يقرتب مين 

يف يدي ...[ سقطت متكو را على الدرج. تكسرت الزُّجاجة. بقي عنقها يل ركلة إىل أسفل بطين. ] سدَّد

                                                           
 .70، ص الشطار  -(1)
 .71المصدر نفسو، ص  -(2)
 .59، ص المصدر نفسو  -(3)
 .25الخبز الحافي، ص  -(4)
 .51-50المصدر نفسو، ص  -(5)
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. و عراًكا مع (1)]...[ حٌن ضربتو بعنق الزُّجاجة على يديو اللَّتٌن حيمي هبما وجهو صرخ مثل حيوان
و يأخذ منو )عشرة آالؼ فرنؾ( أكثر مما اتفقا عميو )ستة  "بوصوؼ" ألنو أراد أف يستغمَّو

بسرعة عمى أسفؿ بطني. ضبطتو مف عنقو بيدي مًعا. صعدت لو ارتمى » :آالؼ(
تقميدية إلى وجيو. رفع وجيو. لـ يندـ. نطحتو. أفمت. سددت لو  بركبتي اليمنى ضربة

اليسرى. األحمر ينزؼ مف أنفو و أخمص قدمو  لكمتيف عمى أنفو ثـ واحدة عمى عينو
غمقت الباب. دفعني » :راديو(، و آخر مع "لطيفو" )ألنو أراد أف يسرؽ لو (2)«اليمنى

. أطمؽ الرَّاديو. الكاسيت مف يده و جرى نحو الشرفة. فتمقَّتني الثالجة. أشيرت السكيف
المراوغة بيف الغسيؿ. تمقى الطعنة بجماع قبضة يده. يبدو أني  الكبيرة أتاحت لو مساحتيا

 .(3)«سدَّدت السكيف إلى بطنو

  بيا، بؿ و أسرؼ لـ يترؾ "محمد" موبقة إ االنحراف األخالقي: –ثانيا الَّ و جرَّ
ف كيؼ.إذ  فييا،  نعثر عميو داخؿ السّْيرة زانًيا لوطًيا العب قمار، سكّْيرا حشاشا مدخّْ

كانت أولى مغامراتو الجنسية مع المرأة رفقة "التفرسيتي" مع "لالحرودة" التي يقوؿ 
، يقصُّ عمينا ىذه المغامرة فيقوؿ: (4)«النّْكاح، معممة في نعتبرىا، نحف المراىقيف» :عنيا

أدارت لي ظيرىا، فككت ليا رافعة صدرىا. متأمّْال بشيوة الزغب الخفيؼ عند منبت »
 ، (5)«ظيرىا. تستدير و تواجيني باسمة ]...[ تدير لي ظيرىا. أشتيي أيضا مؤخرتيا

 ة تنطمؽ رحمتو في عالـو بيف بداية المشيد و نيايتو تصوير حّي. مف ىنا و بنفس الصور 
الدَّعارة منفرًدا أو مصحوًبا )سبتاوي، عبد السالـ، الكبداني، قابيؿ، كماؿ التركي، حميد 
الزيالشي(، فتتعَّدد أسماء دور الدعارة و المواخير التي ارتادىا )بورديؿ السانية، بورديؿ 

دار أـ عبد السالـ، دار لالزىور، دار السعدية الكحمة،  االسبانيات، بورديؿ بف شرقي،
                                                           

 .178-176، ص الخبز الحافي  -(1)
 .212المصدر نفسو، ص  -(2)
 .188، 187الشُّطار، ص  -(3)
 .42الخبز الحافي، ص  -(4)
 .45-43المصدر نفسو، ص  -(5)
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تتعدد دار لالالغالية، دار شريوطة، ماخور ماري كاركف، مبغى قياروسا ...إلخ(، كما 
البغايا الالئي شاركنو )ياسمينة، سالفة، ليمى البوالة، رشيدة، نعيمة المسرارة،  أسماء

عائشة، مينة، حبيبة، كريستوقالينا، أنيتا، خديجة السريفية، ربيعة، كنزة، فطيمة، سعيدة، 
 يحدث لي مرَّاٍت في طنجة أف»سالية ... إلخ(. و يبدو أنو أغرؽ في األمر حتى يقوؿ: 

أستيقظ في فندؽ أو في بيت صديؽ و ال أعرؼ مف ىي التي تناـ معي، أو تغادرني 
 .(1)«إال نبضي فييا دوف أف أراىا و ال أتذكَّر نائما

 :"محمد" المّْواط و سمح أف يمارس عميو، مارسو عمى طفؿ في "وىراف"و قد مارس 
 صحبت معي إىل احلقل غالم أحد اجلًنان. يصغرين. سنصطاد عصافًن كثًنة. ىكذا قلت لو ]...[ منذ أيام 

تدمعان باللَّذة. الطفت يده ]...[  يشيئي ينتصب. أنو طفلي. عيناو ىو يسبب يل دوخة ]...[ أنو طفل؟ 
 و جذبتو بقوة  يرعش. اجلنون يف رأسي. سحب يده بقوة و وقف. أراد أن يهرب. عانقت ساقيوجسمي 

توقفت سيارة حذاء  :، و ُمورس عميو مف طرؼ عجوز إسباني(2) !و جنون حتيت. صار يل. طفلي
الذي أمشي عليو. عجوز يشًن يل أن أقرتب منو. اقرتب من السيارة. فتح الباب و قال باإلسبانية:  الرَّصيف

حبركة لطيفة. اجلولة احلقيقية تبدأ.  اركب! ]...[ ىا ىي اجلولة القصًنة تتوقف ىنا. المس فتحة سروايل -
لين قرب ادلكان  بسيطة و أنز يفك زرا تلو زر  مبهل. أضاء ضوء السقف و احنىن عليو ]...[ أعطاين مخسٌن

خالؿ السيرة إالَّ أفَّ ىناؾ  ، و مع أننا ال نصادؼ غير ىذيف الموقفيف(3) الذي أخذين منو
إفَّ الغالميات أكثر إجابية و جاذبية مف »" يقوؿ: انزعة لواط دفينة ظمَّت تسكف "محمد

 .(4)«األنثويات
كانت بدايتو في المقيى كذلؾ شرب "محمد" الخمر و دخف الحشيش و الكيؼ. 

ف» :الشعبي )عيف خباز( الذّْي عمؿ بو الكيؼ و السَّجائر في الخفاء. حيف أتسخَّر  أدخّْ
مف معجوف  سيا" مف الكيؼ أو كأس خمر أو قرًصابيعطيني "س ألحد زبناء المقيى

                                                           
 .101الشطار، ص  -(1)
 .67-65الخبز الحافي، ص  -(2)
 .107-105المصدر نفسو، ص  -(3)
 .172الشطار، ص  -(4)
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. و إف كانت ىذه البداية فقد ظؿَّ "محمد" مف رواد المقاىي )مقيى السي (1)«الحشيش
، مقيى الترانكات، مقيى التشاطو، مقيى سي موح، قيوة سي عبد اهلل، مقيى محند

خاكوبيتو،  قيوة سونتراؿ، مقيى كونتيننتاؿ( و الحانات )حانة الجايو، حانة الرقاصة،
باريو مالقا، حانة البارا( و مدخني الكيؼ و الحشيش  حانة ريبيرتيتو، خمارة الميناء، حانة

موسكاطيؿ، ويسكي، البيرة،  يا، كونياؾ تري، نبيذحالخمر )الماو شاربي مختمؼ أنواع 
، نبيذ األنيس دؿ مونو، نبيذ نبيذ الإينا، مارتيني، نبيذ قرموت، نبيذ خيريث األبيض

 ريوخا(.

كنَّا في مقيى التشاطو. خسرت آخر فمٍس »:و كاف "محمد" أيضا مف العبي القمار
صديقي "الكبداني" يربح و أنا أخسر. بقي ىو  في لعبة "العيطة". عندما بدأنا المعب كاف

ذىبت إلى مقيى "الفداف". صاحبت »و في موضع آخر يقوؿ:  (2)«اسرالرَّابح و أنا الخ
إالَّ أنَّو )كما يبدو مف قمة  ،(3)«أحدىـ في لعب الورؽ ضدَّ اثنيف، الرىاف عمى الشاي

لقد استنزفتني » :حديثو عنو( لـ يكف مدمًنا عميو كما كاف مدمًنا عمى المواخير و الحانات
 .(4)«الحانات و المواخير

  أف نعتبر الميف المحقرة التي يشغميا الشاطر نوًعا : يمكف المهن المحقرة –ثالثا
الميف منبوذة و محقّْرة اجتماعيا، و الثانية: مف التمرُّد مف ناحيتيف؛ األولى: كوف ىذه 

تمرُّده عمى أرباب العمؿ الذيف يستغمونو و عمى مؤسسات الدولة التي ال تتيح لو فرص 
 العمؿ.

                                                           
 .30الخبز الحافي، ص  -(1)
 .117، ص المصدر نفسو  -(2)
 .115الشطار، ص  -(3)
 .49المصدر نفسو، ص  -(4)
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عثر لي أبي عمى » :لقد عمؿ "محمد" في العديد مف الميف؛ عمؿ صبيَّ مقيى 
عمؿ عنده ألنو كاف ، و قد ترؾ ال(1) «عمٍؿ في مقيى شعبي في نفس الحي )عيف خباز(

صفعني مخدومي و ىربت. تمؾ كانت آخر ليمة لي في » :يستغمُّو و يقسو عميو
عثر لي أبي عمى عمؿ آخر في معمؿ » :، و عمؿ حمَّااًل في معمؿ اآلجر(2)«المقيى

ار(3)«في األسبوع اآلجر بخمس و عشريف بسيطة نتقمت إلى عمؿ ا» :، و في معمؿ الفخَّ
ار آخر أنا لـ أعد حماًرا، الحمار ىو » :، و قد ترؾ العمؿ فيو مشتكًيا(4)«في معمؿ الفخَّ

 :، و عمؿ ماسح أحذية ثـ بائع صحؼٍ (5)«دائما األثقاؿ أو يجرُّىاالذي يظؿ يحمؿ 
ار و اشتريت صندوًقا مف ماسح أحذية ]...[ الذيف أمسح ليـ » غادرت معمؿ الفخَّ

]...[ أيضا يضايقني حسد و سخرية الذيف يتقنوف ىذه الحرفة أحذيتيـ ال يروقيـ عممي 
 Diario deآفريكا دي ]...[ تركت حرفة مسح األحذية و صرت أبيع صحيفة "دياريو

Africa"»(6)سيجوندي"، مرة في حقؿ  وي، و في "وىراف" عمؿ في مزرعة "ميس
ؿ في اصطبميا. كنا عثر لي زوج خالتي عمى عمؿ في مزرعة الفرنسية التي يعم»:الدَّوالي

قاؿ لي زوج خالتي: غًدا لف تذىب إلى » :، و مرَّة في منزلو(7)«نعمؿ في حقؿ الدَّوالي
سيجوندي، تريد أف تراؾ. مف المحتمؿ أف تعمؿ  الحقؿ. إف زوجة مراقب المزرعة، المسيو

مالبسو الداخمية رفض،  سيجوندي" بغسؿ ، و حيف أمره "مسيو(8)«عندىا في منزليا
ىناؾ و ليست  حياتيطز في كؿ أوامر المخدوميف.]...[ سأعود إلى تطواف.»فقاؿ: ،طرده

                                                           
 .29الخبز الحافي، ص  -(1)
 .38المصدر نفسو، ص  -(2)
 .39المصدر نفسو، ص  -(3)
 .39، ص المصدر نفسو  -(4)
 .39المصدر نفسو، ص  -(5)
 .40المصدر نفسو، ص  -(6)
 .55المصدر نفسو، ص  -(7)
 .56المصدر نفسو ، ص  -(8)
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أنا و التفرسيتي، نشتري الخضر و الفواكو بدأنا.»:، كما عمؿ بائع خضار و فواكو(1)«ىنا
ا متجوّْاًل لمحريرة و السمؾ ، و عمؿ بائعً (2)«في حي الطرانكاتمف المخازف و نبيعيا 

داني" بصاحب المطعـ الذي يعمؿ لحسابو يستغمّْو كما أخبر "الكالمقمي و ترؾ العمؿ ألف 
المطعـ  ألف صاحب عممو و ترؾ .و السمؾ المقمي "لمحريرة"كاف بائعا متجوّْاًل »": ال"قابي

مف خمس بسيطات في اليوـ. لقد كاف يشتغؿ عنده مف الفجر حتى  لـ يكف يعطيو أكثر
اليـو تاجرت في الساعات الزائفة في  صباح ىذا» :و بائع ساعات ،(3)«منتصؼ الميؿ

)واحد فيميبيني( مف السوؽ الداخمي إلى قدت ثالثة منيـ »:، و مرشًدا سياحًيا(4)«الميناء
ماخور مداـ سيموف الجميمة. مف يعرؼ أف يقوؿ: ىممو، كماف ذيس واي يستطيع أف يقود 

و قد عمؿ في التيريب رفقة "الكبداني" و "قابيؿ" و "القندوسي"، و في  ،(5)«طابوًرا منيـ
إنَّيا مغامرة تجعمني أشعر »عمى السمطة، يقوؿ:  ىذا العمؿ نوع مف التَّحدي و التمرُّد

برجولتي و أنا في السابعة عشرة مف عمري. إف مرحمة جديدة مف حياتي تبدأ في ىذا 
 .(6)«الصباح الباكر

د مرتبطا بنبذ االستغالؿ و مدفوعا بمبدإ الحاجة، فرفض االستغالؿ لقد كاف التمرُّ 
 مع الذيف حاولوا استغاللو،  دفع بػ "محمد" إلى التمرد عمى أبيو و أرباب العمؿ و العراؾ

 بو إلى السرقة و االنحالؿ األخالقي و العمؿ في ميف محقَّرة. و الحاجة دفعت
 
 
 

                                                           
 .59، ص الخبز الحافي  -(1)
 .49المصدر نفسو، ص  -(2)
 .130، 129المصدر نفسو، ص  -(3)
 .43الشطار، ص  -(4)
 .85المصدر نفسو، ص  -(5)
 .156الخبز الحافي، ص  -(6)
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 التَّحول الوظيفي: -3
تبًعا لمعطيات معينة كما سبؽ، فإف  طراد في العالقات الوظيفيةا إذا كاف ىناؾ

ىناؾ تحوُّاًل وظيفًيا، يتحوؿ فيو فعؿ الشَّخصية الشُّطارية بخالؼ المتوقَّع منيا، و ىو ما 
 عميو. نحاوؿ التعرُّؼ

ؿ في السّْيرة نممح تحوُّاًل عمى مستوى الوظائؼ ؿ أساًسا إلى تحوُّ ، يعود ىذا التحوُّ
فات، حيث تحّولت شخصية "الشاطر" مف شخصية جاىمة إلى آخر  عمى مستوى الصّْ

ؿ، ثـ ما نجـ عنو مف تحوُّالت وظيفية.  شخصية متعمّْمة ، لذلؾ نشير أوال إلى ىذا التحوُّ

 :معم  تمن الجهل إلى ال /طراالش -3-1

في التَّعمـ، إفَّ إحساس "محمد" بالنُّقص )سبقت اإلشارة ليذا النُّقص( ولَّد فيو رغبة 
 :فراح يعمؿ عمى إشباع ىذه الرَّغبة، فاشترى كتاًبا لتعمُّـ مبادئ القراءة و الكتابة بالعربية

و اشتريت  "واد أحرضاف"إلى مكتبة في في الصباح بعد صعودي مف الميناء، ذىبت »
لعبد ادلالك الكتاب أريت  :، ثَـّ راح يبحث عمَّف يعمّْمو(1)«كتاًبا لتعمُّـ مبادئ القراءة و الكتابة

 الذي اشرتيتو و قلت لو:

أتعلَّم القراءة و الكتابة. أخوك محيد كان قد علَّمين يف خمفر الشرطة اجلنائية بعض البدَّ يل من أن  -
 للتعلم. اعندي استعداد احلروف و قال يل بأن

، و لحسف حظ "محمد" ىذه المَّرة، فقد كاف مع "عبد المالؾ" أخوه (2) و دلاذا ال؟ -
دعَّـ رغبة "محمد"، و فتح أمامو  "حسف" الطَّالب المتمدرس في "العرائش"، و الذي

 قال يل أخوه حسن: :مف موردىا )المدرسة( إمكانية الحصوؿ عمى المعرفة

 ىل تريد أن تذىب إىل العرائش لتدرس ىناك؟ -
 قلت لو بدىشة:

                                                           
 .225الخبز الحافي، ص  -(1)
 .225المصدر نفسو، ص  -(2)
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 .امسيحَّتَّ كيف أوق ع  أنا؟ كيف ديكن يل ذلك. أن يل عشرين سنة، و ال أعرف -

ال يهم. أنا أعرف ىناك مدير مدرسة. سأكتب لك رسالة وصية لتحملها معك إليو. أنا متأكد أنَّو  -
 سيقبلك. إنو يعطف على الغرباء الذين يرغبون يف الد راسة جبد ]...[

 سألتو:

 يل أن أذىب إىل العرائش؟ مَّت ديكن -

. مف ىنا تبدأ رحمة التعمـ، فيسافر "محمد" (1) مَّت شئت. لكن حاول أن تذىب ىذه األيام -
في  إلى العرائش، يقابؿ مدير مدرسة "المعتمد بف عبَّاد"، يسممو رسالة التوصية، يرفض

األحسف أف تعود إلى آسؼ ال أستطيع قبولؾ في ىذه المدرسة. مف » :البداية
ؿ أف أدرس. لقد كرىت ما كنت أعممو في طنجة»:. يمح(2)«طنجتؾ ، (3)«لكني أفضّْ
. إف القسـ الدراسي الذي تستحقو يدرس فيو أطفاؿ صغار و أنت لؾ آسؼ» :يرفض
، (5)«سأحاوؿ أف أتعمـ جيًّْدا في أقرب وقت. سأحمؽ وجيي كؿَّ يـو» :، يمح(4)«لحية

 صحبني المدير إلى قسـ، » :يجري لو اختبارات قبوؿ. في الغد يوافؽ عمى تسجيمو
 العممي. يبدأ التحصيؿ ، و(6)«و قدَّمني إلى المعمّْـ

و بأنَّو  (7)«الحياة الحقيقية توجد دائما في الكتب»و ألف "محمًدا" كاف يعتقد أفَّ 
 عمييا فقد كاف عميو أف يتخمَّى عف بعض السُّموكات الَّتي تعَّود (8)«في مطير»أصبح

 . و مف ىنا الحظنا انزياًحا وظيفيا جاء عمى شكؿ: و ميَّزتو )الوظائؼ المبرمجة(
 التمرُّد             االنصياع/االرتحاؿ              االستقرار. 

                                                           
 .226، 225، ص الخبز الحافي  -(1)
 .10الشطار، ص  -(2)
 .10المصدر نفسو، ص  -(3)
 .11، ص  المصدر نفسو -(4)
 .11المصدر نفسو ، ص  -(5)
 .21، ص  المصدر نفسو -(6)
 .22المصدر نفسو ، ص  -(7)
 .23المصدر نفسو ، ص  -(8)
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 :من التمرد و االرتحال إلى االنصياع و االستقرار/ طر االش -3-2
 يتمثؿ ىذا التحوؿ في مجموعة مف النقاط:      

 مدرًسا في طنجة أصبح يعيف أسرتو  : حيث و بعد تعييف "محمد"العالقة مع األب
 في باب التوت. أعطيتيا المساعدة الشيرية و قد زرت أمّْي»بما في ذلؾ والده يقوؿ: 

و يمعنني  أعرؼ أنَّو سيبصؽ عمى ذلؾ المبمغ البسيطأضفت إلييا مبمًغا لتعطيو ألبي.
ؿ .كعادتو دؽ بو عمى متسوّْ .إف إضافة مبمغ فوؽ المساعدة (1)« لكنو لف يرفضو أو يتصَّ

ؿ في العاطفة )مف الكره إلى نوع مف اإلرضاء(  الشيرية مف أجؿ األب فيو داللة عمى تحوُّ
 (.ى نوع مف الطَّاعةإلو منو التحوؿ في الوظيفة )مف التمرُّد 

 ليا عف الجانب العالقة مع المرأة : تتحوؿ عالقة "محمد" مع المرأة مف خالؿ تحوُّ
العاطفي )الحب/الصداقة(، يبدو الحب مف خالؿ  نس( إلى الجانب المعنويالحسّْي )الج

بػ "كنزة" التي تمتيف الدعارة )و قد كاف يحمـ بامرأة لـ يمسيا بشر(، و امتناعو عف  تعمقو
ليا حذاءىا  خمعت» :حيث جاءت إلى الفندؽ ثممة ،مضاجعتيا حيف ُأتيحت لو الفرصة

 عمى حافة السَّرير عند قدمييا  المذىَّب و مدَّدتيا عمى فراشيا بكامؿ زينتيا ]...[ جمست
و أشعمت سيجارة أتأمؿ غيبوبتيا ]...[ إنيا اآلف لنفسيا كمية شاءت أـ لـ تشأ ]...[ 

نت و فكرت في العالقات البشرية القذرة حبَّيا ، حتَّى أنَّو لما أ(2)«دخمت غرفتي ]...[ دخَّ
اشتريت بعض كتب المنفموطي، و جبراف خميؿ » :ِاشترى كتًبا ليفيـ ماىية الحب الحقيقي

ىا. كنت قد سمعت أفَّ ىؤالء يكتبوف عف الحب ؤ جبراف، و مي زيادة، و سجنت نفسي أقر 
 .(3)«المثالي، الحب الحقيقي

                                                           
 .125، ص  الشطار -(1)
 .48، ص المصدر نفسو  -(2)
 .46المصدر نفسو، ص  -(3)
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داقة مف خالؿ عالقتو بػ "فطيمة"، و التي ىي األخرى و إف كانت  و تبدو الصَّ
ؿ مف "سموى"فكاف يعمّْـ ليا ِابنتيا  ،تمتيف الدَّعارة فقد جمعتو بيا الصداقة . و يبدو التحوُّ

 .(1)«لـ نكف نعرؼ صداقة الرجؿ لممرأة دوف جنس»خالؿ حكمنا عمى قوؿ سابؽ لو 

 ؿ مف خالؿ موقؼ جمعو بمدّْرس المُّغة العربية حيف ضبط النَّفس : نمحظ ىذا التحوُّ
اقرتب مين غاضًبا و ىوى على كتفي بقضيبو الرفيع ثالث مرات. يف الثالثة  :أدمى أذنوضربو حتَّى 

دلست أذين الدامية. ِاستنكار يف نظرات رفاقي. تآزروا معي  مسَّين رأس القضيب يف أذين اليسرى. ]...[
ادلشاجرات معو كما كنت أفعل يف تطوان أو طنجة يف  صاغرين. فكرت أن أَّنض و أرمتي عليو. أن أتناطح

و أبصقها يف وجهو،  عض أذنو احلمارية حَّت أبرتىا حَّت و لو اَّنزمت. أن نتعارك حَّت خيور أحدنا، أن أحاول

"محمد" مف شخصية  ، و ىو موقؼ ينـ عمى تحوُّؿ(2) لكن سيكون آخر يوم يل يف ادلدرسة
 انفعالية مندفعة إلى شخصية واعية يقظة.

 رفضو دعوة "حميد" لو لمغداء بدافع احتراـ  : و يبدو مف خالؿاحترام القانون
 يسجموف الغيابات. إذا كثرت فسأفقد منحتي في القسـ الداخمي. سأعود» :قوانيف المدرسة

فكرت: إنَّو » :، كذلؾ يبدو مف خالؿ موقفو مف سرقة "حميد" لإلسمنت(3)«بعد الغداء
، و ىو الذي (4)«عياكسب جديد، لكف عواقبو سيئة إذا ىـ ضبطونا نسرؽ األكياس و نبي

 كاف يعتبر السرقة حالاًل.
 بعد أف امتيف العديد مف الميف المحقَّرة اجتماعًيا استطاع العمل المحترم :

 "الحي الجديد" و محتـر فشغؿ منصب مدرس في مدرسة الحصوؿ عمى عمؿ قار
لي القسـ  اعينوني في مدرسة الحي الجديد لمبنيف و البنات. أسندو » :)طنجة(

لو إلى كاتب ،(5)«التحضيري نشرت لي جريدة العمـ » :كما يمكف الحديث ىنا عف تحوُّ
                                                           

 .52، ص الشطار  -(1)
 .37، ص المصدر نفسو  -(2)
 .68، ص  المصدر نفسو -(3)
 .71المصدر نفسو، ص  -(4)
 .127المصدر نفسو، ص  -(5)
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ابيوف ]...[ فكرت: ابف الكوخ و المزبمة البشرية بقطعة نثرية "جدوؿ حبي" مع صورة بالق
 .(1)«يكتب أدًبا و ينشر

 القارَّة أدَّى بو إلى : إفَّ حصوؿ "محمد" عمى القراءة و الكتابة و الوظيفة االستقرار
ة في "قاؿ فموري" في قاؿ  سكنت» :االستقرار المكاني، في مدينة "طنجة" في شقة خاصَّ

صرت أحب، في حي قاؿ » :و قد أحبَّ ىذا االستقرار (2)«فموري قريبِّا مف مدرستي
 فموري، ليؿ بيتي ال ليؿ الخمارات، صباح الجبؿ و البحر ال صباح الشوارع الالَّىثة، 

ؿ المستيمكيفو   .(3)«المقاىي التي تنتظر أوَّ

ؿ في الوظائؼ، أمَّا لقد    ؿ في الوظائؼ فإنو  أدى التحوؿ في الصفات إلى تحوُّ التَّحوُّ
ينطوي عمى داللة مفادىا أفَّ الشاطر يعي أفَّ االعتراؼ الجماعي بالذات يمرُّ عبر 

ابط االجتماعي و الحدود التي تؤسس المجتمع و تحميو.  االنتظاـ داخؿ الضَّ

 االشتغال العاممي: -4
ويات سعى "الجيرداس.ج.غريماس" و مف بعده "فيميب ىاموف" )مف خالؿ مست

ًرا  وصؼ الشخصية( إلى إقامة نموذج عاممي منظـ لكؿ مقطع سردي، يعطي تصوُّ
ًدا يكشؼ عف قدرة  منطقًيا لألجناس السردية، تتخذ فيو الشخصية مفيوما شموليا مجرَّ

 اإلبداع البشري.
عدنا إلى السيرة فإننا نجدىا تتشكؿ مف أربع مقطوعات سردية كبرى،  و إف نحف

 . نمخّْصيا في أربع ممفوظات بؤرية:كقصصؿ اقابمة لالشتغ
 
 
 

                                                           
 .108، ص  الشطار -(1)
 .137المصدر نفسو، ص  -(2)
 .139المصدر نفسو، ص  -(3)
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 محمد يرغب في الخبز.            (1)«الجوع يؤلمني ]...[ أبكي عمى الخبر» -
 .الجنسمحمد يرغب في                    (2)«رغبتي الجنسية تتييج كؿ يـو» -
 .عمـتمحمد يرغب في ال            (3)«البدَّ لي مف أف أتعمَّـ القراءة و الكتابة» -
 .التأليؼمحمد يرغب في             (4)«الكتابة امتياز]...[  أستطيع أف أكتب» -

 :(1الموضوع ) –الخبز  -4-1
 ، بيف الذات و الموضوع، بيف "محمد" و الخبز ةميفصيبدو جميِّا أف ىناؾ عالقة      

ة مع الرّْيؼ )بني شيكر( باعتباره معاداًل ميو لتحقيؽ ىذه الرَّغبة البدَّ مف خمؽ عالقة فص
  و الحرب القحطالمجاعة في الريؼ.»موضوعيا لمجوع كما يحيؿ عميو الممفوظ السردي:

معادال موضوعيا لمخبز كما يحيؿ  ة مع المدينة )طنجة( باعتبارىامي، و أخرى وص(5)«
إلى طنجة.  سنياجراسكت  -أمي تقوؿ لي بيف لحظة و أخرى: »عميو الممفوظ السَّردي: 

 الخبز )المدينة(Vمحمد البدئي فصميا: .ليكوف الوضع(6)«ىناؾ خبز كثير
 و يتجسَّد القانوف المنظّْـ لمسَّرد كما يمي:

 و أسرتو في الحصوؿ عمى الخبز. الفرضية: رغبة "محمد" -
 التحييف: اليجرة إلى المدينة. -
 الغائية: النَّجاح في الحصوؿ عمى الخبز. -

و ال يمكف اعتبار )طنجة( سوى أحد عناصر الكفاءة بالنّْسبة لمحمد وأسرتو أي 
في طنجة لـ أر الخبز الكثير »السَّردي:  معرفة الفعؿ و ىو ما نالحظو مف خالؿ الممفوظ

                                                           
 .9الخبز الحافي، ص  -(1)
 .33المصدر نفسو، ص  -(2)
 .225المصدر نفسو، ص  -(3)
 .106الشطار، ص  -(4)
 .9الخبز الحافي، ص  -(5)
 .9المصدر نفسو، ص  -(6)
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، لنالحظ (1)«ا قاتالالذي وعدتني بو أمّْي. الجوع أيضا في ىذه الجنة، لكنو لـ يكف جوعً 
التمرُّد أف القدرة عمى الفعؿ تتشكَّؿ بعد االتصاؿ بالمدينة مف خالؿ قدرة "محمد" عمى 

 ليصؿ بسيـ الرَّغبة إلى الموضوع )الخبز( في النياية.

 النَّجاح ناتج عف ظيور عوامؿ مساعدة تتجمى في:إف ىذا 
المزابؿ عف بقايا أخرج إلى حي عيف قطيوط أفتش في »مزابؿ النصارى أو األسواؽ:  -

 .(2)«ما يؤكؿ
عنيما )األـ و األخت( في السُّوؽ أو في بعيًدا  أبحث عف غذائي»السَّرقة و التسؤُّؿ:  -

 .(3)«أزقة المدينة أستعطي و أسرؽ
قالت: »، (5)«مف منزلنا باعت أشياء»، (4)«تذىب إلى المدينة باحثة عف عمؿ»األـ:  -

 .(6)«فواكو و أبيعياا و خضرً  قالت: أنا سأذىب إلى السوؽ. سأشتري»
اإلشارة إلييا.  و قد سبقتعدة ميف ليوفّْر )الخبز(، حيث ِاشتغؿ "محمد" العمؿ: -

، ماسح أحذية، بائع صحؼ، خادـ، بائع خضر و فواكو، بائع )صبيُّ مقيى، حماؿ
ؿ،   زورقي، مرشد سياحي، في التيريب، مدرّْس(.متجوّْ

األفعاؿ التحويمية انتيت إلى إف التحوالت الممكنة إلنجاز الفرضية عف طريؽ 
 الخبز(. Λة )محمد مية إلى وصميالبدئية مف فص النَّجاح و لذلؾ تغيَّرت الحالة

 :و يمكف أف نوضح البرنامج السردي األوؿ في التَّرسيمة اآلتية

 
                                                           

 .10الخبز الحافي ، ص  -(1)
 .10المصدر نفسو، ص  -(2)
 .25المصدر نفسو ، ص  -(3)
 .15المصدر نفسو، ص  -(4)
 .15المصدر نفسو، ص  -(5)
 .18، ص  المصدر نفسو -(6)
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 مف ثالث مزدوجات متباينة: العاممية تتكوف الترسيمة

  المرسل إليه: –ثنائية المرسل 

 جعؿ محمد  الدَّافع األساسي الذيتعتبر المجاعة التي أصابت الريؼ المغربي 
 و أسرتو يرغبوف في االنفصاؿ عف الرّْيؼ و االتصاؿ بالمدينة. أما خانة المرسؿ إليو

 ثؿ واحد و ىو "محمد" الذي يحتؿ كذلؾ خانة الذات الموجية لمرغبة.مفتتألؼ مف م
  الموضوع: –ثنائية الذات 

عامميا عمى مستوى خانة الذات، و إف اشتركت معو  ثمة ممثؿ واحد يؤدي دوًرا
. ألف ذات ضمف خانة المساعديف تدخؿ شخصيات أخرى في موضوع الرغبة فإنيا

سيـ الرَّغبة "محمد" تظير منذ البداية مييمنة عمى مسار الحدث في سعييا إلى توجيو 
فقد تجسَّد  رغـ تكاثؼ العديد مف العوائؽ. أما موضوع القيمة)الخبز( نحو الموضوع 

 نفسيا فاعاًل فيو. بواسطة إرادة قوية أسست برنامجيا السٍّردي و نصبت

  رض:االمع –ثنائية المساعد 

في تحقيؽ رغبة  وضعنا في خانة المساعدة مجموعة مف الشخصيات ساىمت
ولة عف ؤ حياتيا باعتبارىا مسالذات. بداية باألـ كمساعد لمذات في المراحؿ األولى مف 

 المرسؿ إليو

 المعارض

 الموضوع المرسؿ

 المساعد الذات

 الخبز المجاعة محمد

 األـ - محمد
 المدينة -
 :األصدقاء -

 ،التفرسيتي،عبد السالـ ، سبتاوي)
 (القندوسي ،قابيؿ  ،الكبداني 

 األب -
 الفقر -
 المجتمع المدني -
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المدينة كعامؿ جماعي مشخص مف خالؿ مزابؿ البيوت و األسواؽ و بعض  ثـأبنائيا، 
التفرسيتي" كشريؾ في العمؿ، و "السبتاوي" و "عبد المحسنيف. ثـ أصدقاء "محمد": "

السالـ" كشريكيف في السَّرقة، و "قابيؿ" و "الكبداني" و "القندوسي" الذيف أشركوه في 
 التيريب.

الَّذي تخمَّى عف مسؤولياتو لزوجتو و راح  األب صيةأما خانة المعارضة فتضـ شخ
و منيـ "محمد" مف توفير القوت. كذلؾ الفقر )الحاجة المادية(  يستمذ البطالة حارًما أبناءه

. باإلضافة إلى المجتمع كاف أقوى العوامؿ الضديدة التي تقؼ في وجو الذات في مسعاىا
 المدني مشكَّال في القوانيف. 

 :(2الموضوع ) –الجنس -4-2

، حيث يدفع البموغ ذات يشكؿ موضوع الجنس برنامًجا سردًيا مستقاًل داخؿ السّْيرة
 ة بيف الذات مي"محمد" إلى الرَّغبة في الجنس، فيبدأ البرنامج السردي بحالة فص

 و يتجسَّد القانوف المنظـ لمسرد كما يمي: الجنس(، Vو الموضوع )محمد 
 في الحصوؿ عمى الجنس. الرغبةالفرضية:  -
 توفير المادة )الماؿ(.التحييف:  -
 .جنسالغائية: النَّجاح في الحصوؿ عمى ال -

و إف ارتبط حصوؿ الذات عمى موضوع القيمة بتوفير المادة فإف تحقيؽ الرغبة 
 عرؼ مرحمتيف:

أستمني عمى المحرَّـ و الحالؿ مف »قبؿ: تتمخص ىذه المرحمة في الممفوظ السَّردي:  -
األفعاؿ )مجامعة الحيوانات، ممارسة العادة  و تتجسد في مجموعة مف ،(1)«األجساـ

 ة، المواط، استراؽ النظر ألجساـ النساء(.يالسر 
                                                           

 .33الخبز الحافي، ص  -(1)
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 تتمثؿ ىذه المرحمة في ارتياد "محمد" بيوت الدَّعارة و المواخير.بعد:  -
 قبؿ: حرماف / حصوؿ جزئي -
 بعد: إشباع / حصوؿ كمي -

 قد أدى إلى تحويؿ البرنامج السردي مف حالة ليكوف الحصوؿ عمى المادة
ة إلى حالة وصمية ميإلى حالة االستقرار، و تغيير الحالة البدئية مف حالة فص االضطراب

 الجنس(. Λ)محمد 
 العاممية اآلتية: و تقودنا المعاينة إلى تمخيص البرنامج السردي في الترسيمة

 

 

 

 

 و نبيف ثنائياتيا كما يمي:

  المرسل إليه: –ثنائية المرسل 

يحرؾ الذَّات نحو موضوع الرغبة  الجسدية( الدافع الوحيد الذي يعتبر البموغ )الحاجة
 )الجنس( و لذلؾ فإف البموغ ىو المرسؿ.

فإنو "محمد" و بذلؾ  أما المرسؿ إليو باعتباره المستفيد مف إنجاز الذات لرغبتيا
 يحتؿ خانتي المرسؿ إليو و الذات الموجية لمرغبة.

 

 

 المرسؿ إليو

 المعارض

 الموضوع المرسؿ

 المساعد الذات

 الجنس البموغ محمد

 المواخير - محمد
 األصدقاء -
 

 الفقر -
 المجتمع  -
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 الموضوع: –الذات  ثنائية 

مسار الحدث في سعييا إلى توجيو سيـ مييمنة عمى تظير ذات "محمد" منذ البداية 
القوية في تجسيد برنامج سردي و السير بو نحو  الرَّغبة نحو الموضوع مف خالؿ إرادتو

في مسعاىا نحو  التَّحقؽ، و إف شاركتو شخصيات أخرى في الموضوع فإنيا لـ تكف فاعمة
 تحقيؽ موضوع الرغبة.

 أما موضوع الرغبة الذي تسعى الذات إلى تحقيقو فيو الجنس. 
 المعارض: –المساعد  ثنائية 

إلى خمؽ حالة توازف  تبدو ذات "محمد" كذات رئيسية وحيدة في مسعاىا اليادؼ
نقيضة لموضعية األولية. يساندىا في مسعاىا انتشار دور الدعارة و المواخير في المدينة 

ما يساندىا بعض الرفاؽ، فالتفرسيتي كاف دليمو لبيوت الدعارة. و الرخيصة(. ك )الغالية
ني" و "قابيؿ" رغبتو أثناء استضافتيما لو في الكوخ، و كذلؾ فعؿ معو كما وفر لو "الكبدا

 اليري و في فندؽ القصبة."حميد" في 
أما العوامؿ الضديدة التي أعاقت الذات عف مسعاىا فقد تمثمت في عامميف: الفقر 

 و الضوابط االجتماعية )األخالقية(. المادي

 :(3الموضوع ) –مم تعال -4-3

لقد شكمت الرغبة في تعمـ القراءة و الكتابة برنامًجا سرديا مستقال داخؿ السيرة، 
شخصا  تحقيقو مدفوًعا برغبة قوية نتجت عف إحساسو بالقير كونو سعى "محمد" إلى

 Vفي بداية البرنامج السردي )محمد  جاىاًل. و لذلؾ فإف الذَّات تبدو عمى عالقة فصمية
ة إلى وصمية تتبع مي، و سعيا إلى تحقيؽ موضوع رغبتيا و قمب الحالة مف فصعمـ(تال

 برنامًجا منظما كما يمي:
 رغبة محمد في تعمـ القراءة و الكتابة.الفرضية:  -
 أىميتو في قابمية التعمـ.االعتماد عمى التحييف:  -
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 النجاح في تعمـ القراءة و الكتابة.الغائية:  -

و تتجمى طريقة االتصاؿ بالموضوع باالنتقاؿ مف الفرضية إلى التحييف بإصرار 
نجاحو في االتصاؿ بموضوع الرغبة فقد نتج عف مجموعة  "محمد" عمى تحقيؽ رغبتو، أمَّا

 مف العوامؿ المساعدة:
مامو فرصة االلتحاؽ بالمدرسة حيف كتب لو رسالة التوصية لمدير الذي فتح أ :"حسف" -

 مدرسة "المعتمد بف عباد".
 رغـ كبر سنو )عشروف سنة(. الَّذي وافؽ عمى قبولو في المدرسة: مدير المدرسة -
المباشرة لتمقيف القراءة و الكتابة، أما  المعمموف و التالميذ: باعتبار المعمميف الوسيمة -

التالميذ أكثر مما أتعمَّـ مف »فيبرزوف كعامؿ مساعد مف خالؿ الممفوظ السردي  التالميذ
 .(1)«أتعمـ مف المعمميف

الفرضية و قمب  إف إصرار "محمد" إلى جانب العوامؿ المساعدة أدَّى إلى نجاح
 عمـ(.تال Λة )محمد مية إلى وصميالحالة البدئية مف فص

 العاممية اآلتية: البرنامج في الترسيمة أف نمثؿ ىذا و يمكف

 

 

 

 

 

 كما يمي: نبيف ثنائيات ىذه الترسيمة
                                                           

 .23الشطار، ص  -(1)

 الموضوع المرسؿ المرسؿ إليو

 المساعد الذات المعارض

 تعمـ القراءة و الكتابة الجيؿ محمد

 حسف - محمد
المدرسة )المدير،  -

 المعمميف، التالميذ(
 

 الفقر -
 



 الفصل الثاني:               سيميائية الشخصية الشطارية في روايتي "الخبز الحافي" و "الشطار"

 

101 
 

  المرسل إليه: –ثنائية المرسل 
)تعمـ  دفع بالذات )محمد( إلى تحقيؽ رغبتيا يتحدد عامؿ المرسؿ في الجيؿ الذي

المرسؿ إليو في شخصية "محمد" باعتباره المستفيد القراءة و الكتابة(، و يتحدد عامؿ 
 الوحيد مف البرنامج.

  الموضوع: –ثنائية الذات 

مييمنة عمى مسار الحدث في رئيسية "محمد" منذ البداية كذات  شخصيةتظير 
 لتحقيؽ موضوع الرغبة. أما موضوع الرغبة فيتمثؿ في تعمـ القراءة و الكتابة.ىا اسعم

  المعارض: –ثنائية المساعد 

تعيف الذات أثناء تحقيؽ رغبتيا مجموعة مف العوامؿ المساعدة، أولى ىذه العوامؿ 
أماـ الذات إمكانية التعمـ في المدرسة )منبع  أقوى العوامؿ حيف فتح"حسف" و الذي يعتبر 

بما  المعرفة(، ثـ مدير المدرسة حيف وافؽ عمى تسجيمو، ثـ المدرسة كعامؿ جماعي
تحتويو مف معمميف و تالميذ )حسف، ميمودي، الكسيح، المختار الحداد(. أما عمى مستوى 

 لـ يشكؿ عائقا قوًيا.المعارضة فيناؾ عامؿ وحيد ىو الفقر و إف 

 :(4الموضوع ) –التأليف -4-4

إف الحضور الممَّيز لمكاتب "محمد الصباغ" وسط ثمَِّتِو في مقيى "كونتيننتاؿ" دفع 
إذا كاف الناس يحترموف »"محمد" إلى الرغبة في الكتابة العتقاده أف الكتابة امتياز يقوؿ: 

، و اعتماًدا (1)«مثميا أو أفضؿ منيامف يكتب مثؿ ىذه األشياء فأنا أستطيع أف أكتب 
 التأليؼ(. Vعمى أىميتو في الكتابة سعى إلى تحقيؽ رغبتو و قمب الحالة البدئية )محمد 

 فتجسد القانوف المنظـ لمسرد كما يمي:
 الرغبة في التأليؼ.الفرضية:  -
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 لثمَّة محمد الصباغ. ماـضاالنالتحييف:  -
 الغائية: النجاح في الكتابة. -

 ،عناصر الكفاءة اعتبار االنضماـ لجماعة "محمد الصباغ" سوى أحدو ال يمكف 
بدأ يسكنني شيطاف » :أي معرفة الفعؿ. ليتجسَّد الفعؿ في القراءة المكثفة لمكتب األدبية

كتبت شيئا في ثالث » :، و محاولة التأليؼ(1)«فصرت أىتـ بقراءة الكتب األدبية األدب
، باإلضافة إلى توجييات (2)«"حديقة العار" صفحات. أسميت ىذه الخربشات المقيطة

أعاد لي الصفحات في الغد قائال: لغتؾ ال بأس بيا. استمر في الكتابة » :"محمد الصباغ"
 .(3)«بانضباط و اقرأ كثيرا

عف طريؽ األفعاؿ التحويمية أدت إلى إنجاز الفرضية و تغيير  إف التحوالت الممكنة
نشرت لي جريدة العمـ » :، يقوؿ(تأليؼال Λة )محمد مية إلى وصميالحالة البدئية مف فص

 .(4)«قطعة نثرية "جدوؿ حبّْي
 العاممية اآلتية: ىذا البرنامج في الترسيمة تمثيؿو يمكف 

 
 
 
 
 
 

 كما يمي: العاممية ثنائيات الترسيمة نوضح
 

                                                           
 .105، ص الشطار  -(1)
 .107، 106المصدر نفسو، ص  -(2)
 .107المصدر نفسو، ص  -(3)
 .108المصدر نفسو ، ص  -(4)

 الموضوع المرسؿ المرسؿ إليو

 المساعد الذات المعارض

 محمد
 المجتمع

حب إثبات 
 الذات

 التأليؼ

 Ø محمد الصباغ محمد
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  المرسل إليه: –ثنائية المرسل 
يعدُّ حب التميز أو إثبات الذات الدافع وراء تحريؾ الذات نحو موضوع الرغبة يقوؿ: 

و لذلؾ فإف حب إثبات الذات ىو المرسؿ. أما المرسؿ إليو في  (1)«الكتابة إذف امتياز»
ىذا البرنامج فقد مثمو عامالف: محمد باعتباره المستفيد األوؿ مف تحقيؽ موضوع الرغبة، 

 نجازىا.إو المجتمع باعتباره الطرؼ الذي يعترؼ لمذات ب
  الموضوع: –ثنائية الذات 

وحيًدا في مسعاه نحو رئيسية مييمنة عمى مسار الحدث  كشخصية"محمد"  يبدو
فإف "محمد" ىو العامؿ الذات، أما موضوع الرغبة الذي  ؾلذل ،تحقيؽ موضوع الرغبة

 سعى إلى تحقيقو فيو الكتابة / التأليؼ.
  المعارض: –ثنائية المساعد 

 في مسعاىا لتحقيؽ موضوع الرغبة شخصية واحدة ىي شخصية "محمدعيف الذات ي
مف خالؿ التوجيو و لذلؾ يمكف عدُّىا العامؿ المساعد الوحيد في ىذا البرنامج  "الصبَّاغ

و( و المجالت )كمحفز لنشر التجارب  السردي إذا ما استثنينا الكتب )كمنيؿ موجّْ
 .األدبية(.أما خانة المعارضة فيي خالية مف أي عامؿ

 محاولة تأطير: 
ىذا اإلطار إلى اإللماـ  سعى فينبناًء عمى ما سبؽ طرحو في الفصؿ الثاني، 

 السَّريع ألبرز ما توصمنا إليو في نقاط:

ارتبطت شخصية "الشاطر" بصفة جوىرية ىي صفة "الفقر" التي فرضتيا عميو  -
أوضاع اجتماعية و ظروؼ اقتصادية معينة. فراح يسعى جاىًدا إلى التَّغمب عمى ىذه 

يخرج مف نطاقيا ليتساوى مع سائر أفراد مجتمعو، و لكنو مف أجؿ  و يحاوؿ أف الصفة

                                                           
 .106الشطار ، ص  -(1)
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توافقو االجتماعي إلى سموؾ السبيؿ ىذه الغاية لـ يسمؾ السبيؿ التعاوني، و إنَّما دفعو ال 
 شؽَّ بيما طريقو في الحياة. الصَّراعي، فاتخذ مف "التَّمرُّد" و "االرتحاؿ" وسيمتاف

و ألفَّ االعتراؼ الجماعي بالذَّات الفردية يمرُّ عبر الخروج مف اليامش و االنتظاـ  -
 داخؿ الضابط االجتماعي و كؿ ما يندرج ضمف الحدود الَّتي تؤسس المجتمع 

فإفَّ حصوؿ الشَّاطر )المنبوذ اجتماعًيا( عمى نوع مف االكتفاء الذاتي )المادي  و تحميو،
 و المعنوي( قد أدَّى إلى انزياح عمى مستوى الوظائؼ المبرمجة جاء عمى شكؿ:

 
و عمى مستوى االشتغاؿ العاممي الحظنا أفَّ ىناؾ أربع برامج سردية حكمت حركة  -

حو الترسيمة الشخصيات داخؿ  السيرة يمكف أف نجمميا في برنامج سردي شامؿ توضّْ
 العاممية اآلتية:

 
 

 

 

 

 

نكوف قد وصمنا إلى نياية مشوارنا ،و لـ يبؽ لنا سوى اإللماـ بأبرز ما جاء في وبيذا  
 البحث ، و ىو ما ستسفر عنو الخاتمة .

 انصياع / ارتحاؿ تمرُّد استقرار

 الموضوع المرسؿ المرسؿ إليو

 المساعد الذات المعارض

 الغذاء الفقر المجتمع الشطاري

 التمرد  - الشاطر
 االرتحاؿ -

 المجتمع المدني
 الفقر



  
 ـةاتمــخلا
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  اتمة ىذه الدراسة نكون قد توصمنا إلى مجموعة من النتائج نوجزىا في نقاط في خ
تندرج روايتا "الخبز الحافي" و "الشطار" ضمن ازدواجية السير ذاتي و الشطاري،  -

من خالل ىيمنتيا الكمية عمى  إذ تتجمَّى شخصية "محمد شكري" سارًدا بطال شطاريا
و استقطابيا لسائر األحداث و الوقائع عن طريق عالئق تربطيا  ،الحكي و المحكي

  واألخالقية بمختمف جوانبيا النفسية و السموكية بالشخصيات التي تشتغل وظيفيا لمتعريف
يمثل نموذجا ليا في مغامرة  في مختمف أطوار حياتيا، ليكون سميميا و لسانيا الذي

في ىذا  –كون نو سيَّرىا ميمشة، ل وجودىا و أشكال معاناتيا بعد أن قيرىا المجتمع
 اعية ــتمـــسة االجـــمؤســـال ارجــل خـــو ردِّ الفع أمام تصوير ليوامش الفعل و السموك -النص

 .و التصنيفات المعتادة
كل سرٍد، إذ ال يمكن تصور رواية بدون ا محوريا في يمثل مفيوم الشخصية عنصرً  -

وائية. شخصيات، و من ثمَّ كانت الشخصية محور التجربة و مع ذلك يواجو البحث في الرِّ
متعددة، حيث تختمف المقاربات و النظريات حول  موضوع الشخصية صعوبات معرفية

ففي التعاريف المغوية و النصوص  ،مفيوم الشخصية لتصل إلى حدِّ التضارب و التناقص
الفمسفية القديمة ال نعثر عمى مفيوم الشخصية بل عمى مفيوم الشخص، و في نظريات 

 ،تتخذ الشخصية جوىًرا سيكولوجًيا، و تصير فرًدا أو شخًصا أي كائًنا إنسانًياعمم النفس 
 ع طبقي، ـن واقـــر عِــّ ي يعبــاعــتمـــالشخصية إلى نمط اج و في المنظور االجتماعي تتحول

واية التصق مفيوم  و يعكس وعًيا إيديولوجًيا، و في المدارس الروائية و نظرية الرِّ
النصاني( فقد ارتبط مفيوميا بمفيوم بنظرية المحاكاة، أمَّا في مجال النقد ) الشخصية

من وحدة األفعال التي تنجزىا في سياق السَّرد، أي  العالمة. فأصبح مدلوليا يتشكل
لم يحتفظ "بروب" لمشخصية ثم  بوصفيا فاعال ينجز دوًرا أو وظيفة في الحكاية، و من

إلى ثالثة فئات، و استبدليا -باعتبار أنواع العالمات–،و قسميا "ىامون" سوى بوظيفتيا
 "غريماس" بمفيوم العامل.
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الحضارة و يشرع نجميا  المجتمع حين تخبو روح تنشأ الشخصية الشطارية داخل -
ٍم اجتماعًيا و اقتصادًيا و سياسًيا بسبب سوء تدبير  في األفول، لتعبِّر عن وضٍع متأزِّ

الحكام و انشغاليم عن مصالح العباد، ففي السيرة ُتمقي المجاعة التي أصابت الريف زمن 
 شكري"  سباني بـ "العالمية الثانية و زمن االحتاللين المباشرين الفرنسي و اإل الحرب

 )و معو كثيرون( إلى ىامش المجتمع فتبدأ رحمتو في عالم الشَّطارة و الصعمكة.
ترتبط الشخصية الشطارية بصفة جوىرية ىي صفة الفقر التي تفرضيا عمييا أوضاع    

و ىي تسعى جاىدة لمتغمب عمى ىذه الصفة ، اجتماعية و ظروف اقتصادية معينة
مع سائر أفراد المجتمع. و من أجل ىذه الغاية ال  محاولة الخروج من نطاقيا و التساوي

فتتخذ  –مدفوعة بعدم توافقيا االجتماعي  –بل السبيل الصراعي تسمك السبيل التعاوني
 وظيفتان تشق بيما طريقيا في الحياة. من التمرد و الترحال

الصفات و الوظائف إالَّ أنَّيا  الشخصية الشطارية و إن بدت سمبية عمى مستوى
 في حركتيا  تشعر بوجود أزمة  و تسعى إلى التغمب عمييا، و ىي تفكِّر بإيجابية، إذ أنيا

فبمجرد حصوليا عمى نوع من  ،المؤسسة االجتماعية تعي ضرورة االنتظام داخلىذه 
ل في الوظائف.الذاتي ظير عمييا تح االكتفاء  وُّ

حركة الشخصية الشطارية و إن كبرنامج سردي عام في  يتحكَّم موضوع "الغذاء"
  تيا،فتبدأ عالق)مادية : الخبز ،الجنس،و معنوية : التعمم،الكتابة و التأليف( تعددت وجوىو
 فصمية و تنتيي أو تحاول أن تنتيي بعالقة وصمية.معو بعالقة 

منا إلييا من وراء بحثنا الموسوم بـ "الشخصية في  كانت ىذه مجمل النتائج التي توصَّ
التي نرجو أن تكون  ،"دراسة سيميائية –"الشطار" لمحمد شكري  و "الخبز الحافي"روايتي 

 فاتحة خير آلفاق جديدة تعمل عمى ضمان استمرارية البحث العممي.
 عميو، و يَّسر لنا أمورنا حين سألناه التوفيق.و الحمد هلل الذي أعاننا حين توكمنا 



  
بيبليوغرافيا 

 البحث 
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