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 مقدمة:

 تعد الرواية من الفنون األدبية التي تعتمد على السرد بالدرجة األولى، وهي عبارة عن     
أو  ينطلق من مرجعيات متعددة قد تكون اجتماعيةسلوب قصصّي ميز بأيتعمل تخيلي 

زمن  ويقوم على مجموعة من التقنيات التي تشكلها هيكلها العام من، تاريخية أو دينية..
 ومكان وشخصيات وأحداث قصد تحقيق غايات مختلفة.

لدراسات الرواية فت الّساحة النّقدية العربية خاصة المغاربية منها انتشارا واسعا ر عوقد 
اإلنسان المعاصر الذي لّتعبير عن مأساة لالوسيلة األساسية والمهّمة  تغد هذه األخير التي

بسبب كثرة الهموم والمشاكل التي أصبحت تحيط به من  بات يعيش العزلة واالغتراب الذاتي
لمختلف همومه وأحزانه فضاء رحبا يّتسع  اكونه ا، فلجأ إليهكل جانب وعلى جميع األصعدة

ج مع وذلك عبر االندما ،يعن معنى الحرّية التي فقدها في واقعه المعيش اباحثا عبره
، وهذا ما زاد من والتي ليست في الحقيقة سوى صورة حّية عنه وعن أوضاعهها شخصيات

اإلقبال عليها وبمقابل ذلك أصبح الروائي يركز جل اهتمامه على بنائها لتكون مناسبة 
 .لمتطلباته

ومن هذا المنطلق كانت الشّخصية الّروائية من العناصر األساسية والمهّمة التي تساهم 
ما فيه من أحداث وأفضية وأزمنة ال يمكن أن يكون  كلّ  اء الخطاب الّروائي، ذلك أنّ في بن

ما جعلها تكون وهذا ار الجامع لكّل أركانه لها معنى في غياب هذه األخيرة، كونها اإلط
موضوعا خصبا لعدة دراسات وال تزال كذلك؛ فهي تتميز بالتجدد واالستمرار في كل عمل 

ادت بعض االتجاهات ، وإن نينعدم هذه العنصر في أي رواية روائي، إذ يستحيل أن
حظيت باهتمام أخرى أقرت بوجودها بطريقة غير مباشرة، فقد و  ناحية مالها، لكنها منبإه

   على غرار دراسات كل من فيليب هامون  الّدراسات الّنقدية خاصة الحديثة منهاكبير في 
 شخصية على أساس الوظيفة التي تؤديها الذي نظر فيه إلى ال سيميولوجية الشخصيات()

في الوصول إلى دالالت الّرواية  مساعدة   أداة  كونها تعد ، وفانسون جوف)أثر الشخصية(
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حّملها أبعادا رمزية وداللية متعّددة كونها وسيلته األولى العميقة، ألّن الّروائي عادة ما ي  
 بناءها يشّكل هاجسا كبيرا بالّنسبة له واألساسية التي يمّرر من خاللها أفكاره، ولذلك نجد أنّ 

فيسعى جاهدا إلى رسمها بدّقة وعناية، سواء من الناحية الّداخلية أو الخارجية، وذلك عبر 
منحها مواصفات تقترب كثيرا من الّشخصية الموجودة خارج إطار الّنص كالمالمح والحركات 

ومن بين الروائيين العرب الذين  ،تماشى مع الّدور الذي سيمنحه لهاوالسلوكات وذلك بما ي
وجعلوها ركيزة أساسية في أعمالهم ألنها مكنتهم من سلطوا أضواءهم على عنصر الشخصية 

ع نجد التعبير عن العديد من األفكار المسكوت عنها وإعادة االعتبار لفئات معينة من المجتم
لهم باع طويل في الّساحة  نيعّد من الّروائيين العرب الذيالروائي " إبراهيم الكوني"؛ الذي 

األدبّية العربية خاصة في فن الّرواية، فقد استطاع أن يحّقق بصمته المتمّيزة في عالم الّرواية 
أخذت جّل أعماله اهتماما واسعا من قبل (إذ عالم رواية الّصحراء)أن نقول عنه  والذي يصحّ 

ية في رواياته فضال عن أحداثها القراء على المستوى العربي والعالمي، ولعّل الميزة األساس
في قضايا مختلفة التي غالبا ما تّتسم بالّتفكير  ي الّصحراء شخصياته الروائيةالتي تجري ف

مما أدى إلى  عن سر الوجود والحياة والموتمن حديث  يغلب عليها الطابع الفلسفي أكثر
يرجع إلى اطالعه الواسع ذلك ولعّل ، على أبطاله خاصة (الّتراجيدي)غلبة الّطابع المأساوي 

ن التي حاولت الذي يعّد من أقدم وأرقى الفنو  هو على األدب اإلغريقي خاّصة المسرح من
، ولكن تأثره بالفن أنواعه المختلفة خاصة الكوميديا والّتراجيدياعبر  تصوير حياة اإلنسان

 .عرهاالتراجيدي كان أكثر ألنه كان يسعى إلى مخاطبة النفس البشرية وتحريك مشا

به انتهاء األحداث  يقصد قديما كانالّتراجيديا أو المأساة مصطلح  نّ فإوكما هو معلوم 
، ولكن بمرور الّزمن بدأ هذا هتطهير ّنفسيؤدي إلى  يحدث تأثيرا لدى المتلقي جعبحادث مف

يعني النّوع من المسرح يتالشى مع الكتابات الملحمّية والفنون الّدرامية القديمة، ولكّن هذا ال 
اختفاءه نهائيا، بل ال يزال حاضرا كمحتوى في مختلف الفنون الّدرامية واألجناس األّدبية 

حاضرة في  التراجيديا خاّصة المعاصرة، ولكن بصورة أخرى غير تلك التي عهدناها، فنجد
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معظم األجناس األدبّية، كونها فضاء شاسعا يمكن أن يحمل  رحاب الّرواية التي احتلت ريادة
شخصيات أن إلى في طياته العديد من المشاكل والهموم المرتبطة باإلنسان، وقد أشرنا سابقا 

نوعية طبعها طبعة خاّصة تنسجم مع روح العصر و ، كما أنه الكوني غلب عليها الّطابع
لألبطال أو الّشخصيات  ) التراجيدية(ّنهاية المفجعةواألكيد أّن ال، البيئة التي كان يعيش فيها

حاول الوقوف عنده في هذه نس مامجموعة من األسباب وهو  ةالّرئيسية في رواياته كانت وليد
 الّدراسة.

الّدراسة في كون هذا الموضوع نافذة يمكن الّتعرف من خاللها على هذه تظهر أهمّية 
التي يعّد إبراهيم )التوارق(  ي فئة الّطوارق وه خاصة العربي فئات مهّمشة من المجتمع

، وذلك  عبر الّتطرق إلى حياتهم اليومية ومعتقداتهم وتركيبتهم الّنفسية االكوني واحدا منه
، فضال عن محاولة الوقوف عند بعض من خالل شخصياتهواالجتماعية وحّتى البدنية وذلك 

د الّدراسة كقضية الوجود والموت، والتي الّرؤى الفلسفية التي تمّيزت بها أعماله التي هي قي
كانت الّصحراء فضاء مناسبا لتجّليها، كما تتجّلى أهمّية الموضوع أيضا في أّنه يفتح المجال 
ألبحاث مستقبلية تتناول الموضوع من زوايا مختلفة واإلسهام في إضافة بحث للمكتبة 

 الجامعّية في مجال الّرواية.

 والتي الّشخصية الّتراجيدية في روايات إبراهيم الكونيبنية  دراسة على ناقع اختيار قد و و 
_ 1992) التبروإنما هي روايات متباعدة اإلصدارهي في الحقيقة ليست عبارة عن ثالثية 

( ولكن القاسم المشترك بينها هو النهاية 2009 _ من أنت أيها المالك؟1992نزيف الحجر
له نظرا لجمالية أعمادراستنا هذه ل موضوعااها ، وقد اخترنالتراجيدية لشخصياتها الرئيسية

الشّخصيات، فالهدف األّول من إجراء هذه الّدراسة هو  بناء خاّصة من ناحية المتميزةاألدبّية 
معرفة كيفية بناء الّشخصية الّتراجيدية في رواياته واألسباب التي جعلت من شخصياته 

 الّرئيسية شخصيات تراجيدية.
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خاّصة من ناحية  تداخله مع المسرح كما كثيرا  االموضوع الذي حفزنى أهمّية إلإضافة 
ية انبع لّشخصية في هذه الّروايات كان له حضور بارز ولكن مع ذلك حظياعنصر  أنّ 

قليلة من قبل الّدارسين مقارنة بالمكّونات الّسردية األخرى خاصة المكان، ذلك أّن أكثر الذين 
تهم على عالقتها به فقط دون تسليط الضوء على ممّيزات تناولوا رواياته رّكزوا في دراس

في دراسة رواياته والّتركيز على  نالذا رغب، توحي به من دالالت ومعاني عميقة بنائها، وما
كذلك استكماال للبحث الذي  ، كما تعد هذه الدراسةشخصياته كونها كانت فريدة من نوعها

ولكن  " لنفس الروائي التبر" الشخصية في رواية في شهادة الماستر والمتعلق ببنية  أنجزناه
 من زاوية مختلفة.

وإزاء تعّدد الّشخصيات وتنّوعها في رواياته رّكزت الّدراسة على تحليل الّشخصيات 
أي تلك التي كان لها دور فني وداللي عميق ألّنها  ؛جيدية كونها األكثر حضورا وداللةالّترا

ي حيط به، أّما الّشخصيات التي لم تشّكل عنصرا أساسيا فجّسدت أفكاره وموقفه من كّل ما ي
 بالّتنويه واإلشارة إليها فقط من غير تفصيل. نابناء العمل الّروائي فقد اكتفي

 مّثلة في:شكالية ّرئيسية مإ ينطلق منوبناء على ما سبق فإّن موضوع الّدراسة 

وعالقتها بإنتاج سياق  كيف تبدت الشخصية في روايات إبراهيم الكوني وما داللتها_ 
 ؟. النص

 في: سؤاالن تمثال  هذه اإلشكالية وقد تفرع عن

هي األسباب التي قادته إلى توظيف هذا الّنمط من الّشخصيات؟وهل نجح فعال  _ ما 
في االرتقاء بشخصياته إلى مستوى الّشخصيات الّتراجيدية في أعمال رواد المسرح 

 اإلغريقي؟.
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كونه األنسب للّدراسة  السرديالمنهج  الذكر اتبعنا األنفةولإلجابة عن كل التساؤالت 
قيام كون آلياته اإلجرائية هي الكفيلة باللفيها إلى بنية الّشخصية الّتراجيدية، و  ناتطّرق ناألنّ 

 .كذلك من المنهج األنثروبولوجي نابعملية الّتحليل، وقد استفد

نذكر  األطروحة العديد من الّصعوبات والعراقيل والتي في إعداد هذه نالقد صادفو
 :منها

ندرة الّدراسات الّنقدية التي تناولت الّشخصية الّتراجيدية في هذه الّروايات، كون 
الّرواية، وبالّتالي غياب الّدراسات الّسابقة التي تضيء  ىالموضوع أقرب إلى المسرح منه إل

تساعد في االطالع على اآلراء الّنقدية المختلفة التي الّطريق للّدراسة في هذا الموضوع، و 
يمكن االستفادة منها، إضافة إلى وفرة الماّدة العلمية المتعّلقة بالّشخصية الّروائية وصعوبة 

 الجمع بينها.

ولكن وبمقابل قّلة الّدراسات الخاّصة بالّشخصية الّتراجيدية في روايات إبراهيم الكوني 
عّلق بالّشخصية في الّرواية عموما، وكذا دراسات تتعّلق بالّشخصية ثّمة دراسات كثيرة تت

الّتراجيدية لكن في المسرح، وهي دراسات يحّق أن أقول عنها أّنها كانت مفيدة فعال في 
ها وكيفية تحليلها تتوضيح مفهوم الّشخصية والّشخصية الّتراجيدية، وكذا الوقوف على تصنيفا

 بالعناصر الّروائية األخرى. والكشف عن دالالتها وعالقتها

 هذه الّدراسة إلى: قسمنا السابقين ينالفرعيسؤالين اإلشكالية الّرئيسية وال ولإلجابة عن

في كل فصل مجموعة من العناصر التي لها عالقة  وقد أدرجنا مدخل وأربعة فصول
 مع بعضها البعض.

فيه مفاهيم ألهّم المصطلحات الواردة في العنوان كالبنية  تناولناأّما المدخل فقد  
 .لتراجيديا، الّشخصية الّتراجيديةالّشخصية، ا



 .................................................مقدمة :.........................................

 
 و

في الفصل األّول والمعنون بآلية بناء الّشخصية الّتراجيدية في روايات  ناتناولفي حين 
السم على طبيعة ا ناالّروائية وطرق تقديمها، كما وقفإبراهيم الكوني؛ أبعاد الّشخصية 

 عرج في األخير على أنواع الّشخصية الّتراجيدية التي كانت حاضرة في رواياته.نالّشخصي، ل

الّشخصية الّتراجيدية في روايات تجليات " الذي حمل عنوان: و أّما الفصل الّثاني 
ختم هذا نالكوني وكذا المقّدس والمّدنس ل فيه: الّناموس في روايات ناقد تناولف"إبراهيم الكوني

 لفصل بالحديث عن الخطيئة والّتطهير في هذه الّروايات.ا

ة بالمكّونات الّسردية للحديث عن عالقة الّشخصية الّتراجيدي ناهجعل ثالثفصل ّ  يليه
ن كونهما في عالقة خصية الّتراجيدية بالمكان والّزمفيه عند عالقة الشّ  ناوقف حيث؛األخرى 

أنواع و ن الّروائي وإشكالية المصطلح، فيه عن مصطلح المكا ناتحّدث ،كماوطيدة معها
فيه كذلك مفهوم الّزمن، وكذا  عالجناخصية الّتراجيدية بالمكان، األمكنة، ثم عالقة الشّ 

 الّشخصية الّتراجيدية والّزمن في روايات إبراهيم الكوني.

 تشكالت اللغة وبناء الخطاب المأساوي لدراسة  ناههذه الّدراسة بفصل خّصص ناوقد ختم
ّتراجيدية والحوار ، وكذا الّشخصية الالذات الفاعلة وصيغ تقديم الخطابفيه عند  ناوقفحيث 

ختم هذا الفصل بعنصر الّشخصية نالّشخصية الّتراجيدية والوصف ل إضافة إلىالّروائي، 
 الّتراجيدية والمنظور الّروائي.

إليه في هذه الّدراسة من نتائج تؤكد حضور  ناما توصلفيها  صناأّما الخاتمة فقد لخّ 
الّشخصية الّتراجيدية في روايات )التبر، نزيف الحجر، من أنت أّيها المالك ؟ (، حضورا 
الفتا يجّسد عناية الّروائي بشخصياته وتوظيفها لتحمل دالالت تنسجم مع مضامين الّروايات 

 وتتشابك مع عناصر الّرواية األخرى.

ذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مشرفي المحترم الدكتور بلقاسم وال يفوتني في ه
كما أتوجه بالشكر الخالص إلى ر معين بنصائحه وتوجيهاته القيمة، ذوادي الذي كان لي خي

 جميع أعضاء لجنة المناقشة الذين سيتفضلون بقراءة هذا البحث.
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اياه يعد العنوان المفتاح والعتبة الرئيسية للولوج إلى مضمون النص واالطالع على خف
ة ألنه كثيرا ما يحمل بين ثناياه إشارات إلى الموضوع المعالج، ويلخصه في كلمات دقيق
نا عليا مشبعة بالمعاني والدالالت، ونظرا ألهميته في إيضاح حدود الدراسة ومجالها كان لزام

_ ) البنية_ الشخصية_ التراجيديا:والمتمثلة في مصطلحات العنوان الرئيسيةعند الوقوف 
 الشخصية التراجيدية(.

 :(the structure)البنية مفهوم_1

 أ_ لغة:

 حيث شييدالبناء والت   معنى كلمة)بنية( هو ربية على أن  لعفق معظم المعاجم اتكاد تت  
والِبْنَية  ِبًنى...ًيا و َبن الَبْنُي: نقيض الهدم. َبَنى الَبَناء الِبَناءَ »جاء في لسان العرب البن منظور
 ُبَنى، وأنشد الفارابي عن أبي الحسن: والُبْنية: ما َبنْيته. وهو الِبَنى وال

 وا َأْحَسُنوا الُبَنى  ِإْن َبنَ  يُأوَلِئَك َقْوم

 (1)«واَوِإْن َعاَهُدوا َأوَفوا َوَإْن َعَقُدوا َشد  

وردت هذه الكلمة في القرآن  كما ،وأتقنوه فأصبح متماسكا محكما بمعنى أحسنوا البناء
ف في قوله تعالى: َ  ُيِحُب الِذْيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبْيِلِه صفها َكَأنَُّهْم »الكريم في سورة الص  ِإَن ًّللاه

ه الذين يقاتلون في سبيله فاّلل  عز  وجل  في هذه اآلية الكريمة شب   ؛(2)«ُبْنَياٌن َمْرُصوٌص 
البة والقو ة  ورد تفسير هذه الكلمة "بنيان" في كتاب إذ ، والت ماسككالبنيان من حيث الص 

      ابن عنها قال و  ،تفسير القرآن الكريم البن كثير بأن ها تدل  على الث بات وااللتصاق
َكَأَنُهم ُبْنَياٌن َمْرُصوٌص مثبت، ال يزول. ملصق بعضه  » عب اس)رضي هللا عنهما(:

                                       

 : عبد هللا علي الكبير، محمد أحمد حسب هللا، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف ابن منظور : لسان العرب، تح _ (1)
 (pdf.)365)باب الباء(، )د/ط، ت(، ص5ج القاهرة

 .04رواية ورش، اآلية  سورة الصف : _ (2)
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ِبًنى بكسر » ، ونجد من معانيها أيضا الفطرة فشديد اإلحكام والبناء بمعنى  (1)«ببعض
الهيئة الخارجية التي  أي (2)«جزى وفالن صحيح البنية أي الفطرةالباء مقصور، مثل جزية و 
 َخلق هللا عباده عليها.

فها الباحث  بأنها نظام أو نسق من المعقولية »لغة واصطالحا: *" زكريا إبراهيم " ويعر 
مركبة تركيبا بحيث تكون  (3)«ر تكوينهفهي)صورة( الشيء و)هيكله(، و)القانون( الذي يفس  

يء ظاهرا وباطنا ؛منطقيا وتسير وفق نظام معين وليست عشوائية  .فالبنية هي هيئة الش 

حاة ث الن  يء، فتحد  ابت للش  ه الهيكل الث  غويون العرب على أن  ره الل  قد تصو  » أما البناء و  
ياغة، ومن هنا جاءت عن البناء مقابل اإلعراب، كما تصو   روه على أن ه الت ركيب والص 

ة أجزاء متماسكة مع من عد   مكون  وفه (4)«تسميتهم" للمبني للمعلوم والمبني" للمجهول.
هذه األجزاء إال  وكان له تأثير على بقية األجزاء بعضها البعض و أي  تغير يطرأ على أحد 

 األخرى.

" الذي يعني  struereمن األصل الالتيني "»مشتقة  أم ا في اللغات األجنبية فإنها
البناء أو الطريقة التي يقام بها مبنى ما، ثم امتد مفهوم الكلمة ليشمل وضع األجزاء في 

                                       

ة العربية السعودية : سامي بن محمد السالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، المملك ثير : تفسير القرآن العظيم، تحابن ك _ (1)
 .108، ص1997، 1)الحديد_ الناس(، ط8ج
 .365سابق، صمرجع ، ابن منظور :لسان العرب _(2)

ع القيمة وفيلسوف مصري، أثرى المكتبة العربية بالعديد من الكتب والمراج: مفكر  (1976_  1924زكريا إبراهيم )* _ 
تميز تكتابا في مختلف المجاالت  35في مجاالت الفلسفة وعلم النفس وعلم االجتماع والسير والتراجم... ألف أكثر من 

 https://ar.wikipedia.org/wiki  23/01/2019/12:13جميعها بالعمق والشمول. ينظر : زكريا إبراهيم

محمد عزام : تحليل الخطاب األدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية ) دراسة في نقد النقد(، منشورات اتحاد  _ (3)
 .32، ص2003الكتاب العرب، دمشق، )د/ط(، 

 نقال عن.120، ص 1998، 1صالح فضل : نظرية البنائية في النقد األدبي، دار الشروق، القاهرة، ط _ (4)
Parain –vial. Jeanne :Analyscs structura les idéologues structuralistes , toulouse1996, trad. B . 

A . 1973. P9.  
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معنى الكلمة في اللغات األجنبية ال وعليه ف ،(1)«مبنى ما من وجهة النظر الفنية المعمارية
 .المتماسك البناء ؛يختلف عنه في اللغة العربية فهي أيضا مرتبطة بالفن المعماري أي

 ب_ اصطالحا: 

وقبل  _نظام يعمل «جاء تعريف لهذه الكلمة في القاموس ال لغوي الروس أن ها تعني 
ن من عناصر لها خصائص والتي يتم   ،وفق قوانين كل شيء_ الحفاظ عليها أو إثرائها  مكو 

 ظام يرفض تدخل أي  هذا الن  و  (2) »من خالل لعب هذه القوانين دون مساهمة عناصر خارجية
ذاته وبين  ظام في حد  عناصر خارجية وإن حدث وطرأ تغيير فإن ه يكون على مستوى الن  

في موسوعة" كشاف اصطالحات ف الذي نجده ، وهو نفس التعرياخلية فقطعناصره الد  
الجسم المركب على وجه يحصل من تركيبها  »أن ها تعنيحيث جاء فيه الفنون والعلوم" 

 .أي؛ عبارة عن خليط مركب متماسك (3)«مزاج

فها )جان بياجيه مجموعة تحويالت تحتوي على قوانين  » بقوله: *(jean piaget وعر 
حوالت نفسها، دون أن تتعدى العناصر( تبقى أو تغتني بلعبة الت  ) تقابل خصائص  كمجموعة
أن تستعين بعناصر خارجية، وبكلمة موجزة، تتألف البنية من مميزات ثالث:  ها أوحدود

أن ها عبارة عن تنظيم له قوانينه الخاصة ب فهو يرى  ،(4)«حويالت، والضبط الذاتي الجملة والت  
                                       

 . 120، مرجع سابق، صصالح فضل : نظرية البنائية في النقد األدبي_(1)
 

(2)_  Jean Dubois, Mathée Giacomo, Louis Guespin : dictionnaire de linguistique, larousse_ 

bordas, canada , vuef2002, p445. 
: علي دحروج، مكتبة ناشرون، بيروت، لبنان حف اصطالحات الفنون والعلوم، توي : موسوعة كشاهانمحمد علي الت _ (3)
 .347، ص1996، 1) أ_ب (، ط1ج
 1985، 4، ط(_ باريسبيروت ) ، منشورات عويدات،ى وبشير أوبر  ةجان بياجيه : البنيوية، تر : عارف منيمن_ (4)

 . 08ص
رات في نويشاتل في سوسيرا، نشأ في في بيئة علمية تحيط به األبحاث والنش 1896أغسطس  9ولد في *_ جان بياجيه :

انية اإلنس الثقافية جمع مجد العلم من أطرافه : من الرياضيات والعلوم الطبيعية من نبات وحيوان، وكذلك المنطق والعلوم
) ينظر: رفة...تماع وتربية باإلضافة إلى التحليل النفسي، من مؤلفاته : سيكولوجيا الذكاء_ بيولوجيا المعمن فلسفة وعلم اج

  15، ص14، ص2004جان بياجيه : االبستمولوجيا التكوينية، تر : السيد نفادي، دار التكوين، دمشق، )د/ط(، 
 .(16ص
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تكوين البنية »تعني فالكلية  الكلية والت حوالت والتنظيم الذاتي، : خصائص وهي ةثالثيتميز ب
أن  مكوناتها تحمل قوانين ينجر   يثحب (1)«من عناصر داخلية خاضعة للقوانين المميزة للنسق

ا الت   على دينامية  تعني أن  الكل  ينطوي  »يحوالت فهعنها الكل  الذي يتحدد ويتميز بها، أم 
 أن  هذا الكل   ؛أي (2)«من الت غيرات الباطنية التي تحدث داخل)النسق(ذاتية تتألف من سلسلة 

نة للبنية التي رات لكن ها داخلية وال يمكن فهمها إال  من خالل العناصر المكو  تطرأ عليه تغي  
أن  في وسع هذه » الذ اتي لضبطتكون بدورها خاضعة لمثل هذه الت حوالت، في حين يقصد با

أن  الت حوالت المالزمة للبنية ال  ذلك، (3)«نفسها بنفسها مم ا يحفظ لها وحدتها)البنيات( تنظيم 
 .ج حدودها وأن ها تنتسب دائما لهاتتحرك خار 

مجموعة عناصر  » وهذا ما ذهب إليه )إدريس بلمليح(* حيث عر ف البنية بأن ها 
أهمية البنية ف، (4)«يمحكومة بنظام معين يجعل عالقاتها المتبادلة أهم  من استقاللها الذ ات

وتجدر اإلشارة إلى أن  مصطلح ، اللهاها ببعضها البعض وليس باستقئتكمن في عالقة أجزا
وقد  ،حيث جاءت البنيوية كمنهج نقدي ،( ظهر مع المنهج البنيوي the structure)البنية
 تترابط عناصرها من خالل شبكة من العالقات إذمع األدب كبنية لها خاصيتها  تعاملت

كالني الر   ويعد   ام لهظ  الداخلية الخفي ة التي تشكل الكل  المن   وسيالش 

ل من استخدم لفظة "بنية" في الس  tineyanov yuriيوري تيتيانوف"»  نوات المبكرة " أو 
ة ألول مرة عام من العشرينيات وتبعه رومان جاكبسون الذي استخدم كلمة البنيوي  

                                       

 32سابق، صمرجع ) دراسة في نقد النقد(، لى ضوء المناهج النقدية الحداثيةتحليل الخطاب األدبي ع:  محمد عزام _ (1)
 . 33ص

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها_ (2)
 .33، صسابقمرجع تحليل الخطاب األدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية ) دراسة في نقد النقد(، محمد عزام :  _ (3)
في أدب األطفال العربي الحديث، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، )د/ط( سبتمبر  الحكائية ىرياض موفق مقدادي : البن _ (4)

 .12، ص11، ص2012
 _ كلية اآلداب_1974حاصل على اإلجازة في األدب العربي  1949من مواليد فاس  : ) المغرب( بلمليحإدريس *_ 

ية عند _ الرؤية البيان1980من مؤلفاته : المدرسة الرومانسية 1930فاس، فاز بجائزة المغرب للكتاب في مجال الترجمة 
 23لبيان ات فردية في الشعر العربي، ... ينظر : مفيد خنسة : الناقد المغربي إدريس بلمليح : ال توجد زعاما1984الجاحظ
 (https://www.albayan.ae/five-senses/1998-11-15-1.1011048() الموقع:19:37، )2019يناير 
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فيعتبر رائد البنيوية  *)de Saussure Ferdinand(وسوسير ، أما الل ساني فرديناند(1)«1929
ساس أن ها نسق أو المعاصرة، مع أن ه لم يستعمل أبدا كلمة بنية لكن ه تعامل معها على أ

نظام، إلى جانب نخبة أخرى من الباحثين في مجال الد راسات البنيوية من أمثال: روالن 
 Michel)وميشال فوكو (Levi Strauss)، ليفي ستراوش(Roland Barthes)بارت

Foucault).وغيرهم ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

عبد العزيز حمودة : المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون  _ (1)
 . 163، ص1978ط(، واآلداب، الكويت، )د/

من أسرة مشهورة  1857: أشهر لغوي في العصر الحديث، ولد في جنيف عام (1913_1857فردنان دي سوسور) *_ 
 1913في جامعة جنيف وبقي في هذا المنصب حتى وفاته عام 1907بالعلم واألدب، أصبح أستاذا لعلم اللغة العام عام
للغة دوسوسور: علم ا ينظر: فردينان )لغة العام" وهو مجموعة محاضرات.أشهر وأهم كتاب يحمل اسمه هو كتاب " علم ال

 .(03، ص1985العامة، تر :  يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية، بغداد، )د/ط(، 
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 (:the characterمفهوم الّشخصية)_2
 أ_ لغة:

خصية"  لها  تعريف المعاجم العربية البد من الوقوف عندعامة لمعرفة معنى كلمة " الش 
 فنجد: أوال

ْخُص: سواد اإلنسان إذا »:" الخليل ابن أحمد الفراهيدي " في كتابه " العين" يعرفها بأنها  الشَّ
خوص واألشخاص  رأيته من بعيد، وكل  شيء رأيت جسمانه فقد رأيت َشْخَصُه، وَجْمُعه: الش 

ْير من بلد إلى بلد، وقد َشَخَص َيْشَخص ُشُخًصا وأْشَخصته أنا خوص: السَّ ؛ أي (1)«والش 
 .معنى الت نقل والسير كذلك  عي نته)الت عيين(، كما أن ها تتضمن

 (2)«كل جسم له علو وارتفاع»أما في لسان العرب " البن منظور" فنجد أنها تعني 
 بحيث يكون واضحا وبارزا.

: إبددددراهيموقددددد وردت هددددذه الكلمددددة فددددي القددددرآن الكددددريم فددددي سددددورة    فددددي قولدددده عددددز  وجددددل 
بحيدددددث الن ددددداس ؛ أي تندددددده  فيددددده أعدددددين (3)«ِإنََّمدددددا ُيدددددَؤِخُرُهْم ِلَيدددددْومه َتْشدددددَخُص ِفْيدددددِه اأَلْبَصدددددارُ » 

. تبقى مفتوحة من ة ما يشاهدونه من عظمة هللا عز  وجل   شد 

خصية إلى الكلمة الالتينية التي كانت »يرجع أم ا في الل غات األجنبية فإن  مصطلح الش 
ي كان التي كانت تستخدم لتشير إلى القناع الذpersona متداولة في العصور الوسطى وهي

، ويرجع ألداء أدوار مختلفة عن حقيقتهم التي يحيونها فعال ،(4)«يلبسه الممثلون على المسرح

                                       

)باب 2: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج مد الفراهيدي : كتاب العين، تحالخليل ابن أح _ (1)
 .315، ص2003، 1الشين(، ط

 .  2211، ص 25سابق، جمرجع لسان العرب  ابن منظور : _ (2)

 .42سورة إبراهيم : رواية ورش، اآلية  _ (3)
 .63، ص1996، 1آلداب، الكويت، طأحمد محمد عبد الخالق : قياس الشخصية، مطبوعات جامعة الكويت، كلية ا _ (4)
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تداوال  األكثرهو أن األول كان  characterبدال من  personaمصطلحسبب تركيزنا هنا على 
 .character في القديم من مصطلح

 ب_ اصطالحا: 

د وتنوع توج   احية االصطالحية خصية من الن  الش   تعد دت تعريفات هات وذلك تبعا لتعد 
تعلق الباحثين واهتماماتهم، ولكن مع ذلكفالمعنى العام لها ال يكاد يخرج عن معنى كل  ما ي

تحيل على جانبين من اإلنسان )جانب عاطفي وهي بذلك  خليةبالمظاهر الخارجية والدا
 أحمد نجيب" حيث يعر فهوآخر انفعالي سلوكي حركي( وهو المعنى نفسه الذي نجده عند "

الصفات االجتماعية والخلقية والمزاجية والجسمية التي يتميز بها  مجموع» أن هاب
يدخل في هنا ووه، (1)«الشخص]...[ والتي تبدو بصورة واضحة متميزة في عالقته مع الن اس
ة جوانب)اجتماعية خلقية، وجسمية( والتي تتجلى بوضوح  في عالقة الفرد أكثر تركيبها عد 

خصية، كذلك الهيئة والتكوين مع غيره فالبيئة االجتماعية تلعب  دورا مهما في تكوين الش 
 .عنصرا مهما في تمييز شخص عن آخر الجسمي يعتبر

الطريقة التي يرتبط بها الفرد من خالل أفكاره واتجاهاته »كما أن ها تطلق أيضا على 
خصية هي ذلك الن   مط وأفعاله بالعناصر اإلنسانية وغير اإلنسانية في البيئة وعلى ذلك فالش 

زه عن أسلوب وطريقة معينة تمي   ؛، لذلك يقال لكل  فرد شخصية مميزة أي(2)«المميز للسلوك
 غيره.

فها مدرسة الت حليل الن   أي  dynamicتنظيم دينامي » بأن ها عبارة عن )فرويد(فسيوتعر 
مزيج من  هاذلك أن   (3)«حراكي داخلي لعوامل نفسية وفسيولوجية يحقق تكي ف الفرد لبيئته.

                                       

 . 46، ص1991، 1أحمد نجيب : أدب األطفال علم وفن، دار الفكر العربي، القاهرة، ط _ (1)

كاميليا عبد الفتاح : دراسات سيكولوجية في مستوى الطموح والشخصية، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع          _ (2)
 .55، )د/ ت(، ص 3الفجالة، القاهرة، ط

 .394، ص1968، 7: أصول علم النفس، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، طراجح أحمد عزت  _ (3)
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خصية ميزة اإلنسان » راكيب مختلفة تساهم في تحقيق الت كيف مع الوسط وعليهت تعتبر الش 
إن ها تشكل  ،الن فسية وهي في الوقت نفسه مجموعة تصرفاته وطريقة عيشه وتفكيره ومزاجه

ابقة كونه تضم  ، (1)«كال  متكامال  ن ولعل هذا التعريف يعد  تعريفا شامال جامعا للت عريفات الس 
ت عريفات هذه بعض ال، و جي( وطريقة عيشها وتفكيرهاخار الالجمع بين تركيبها )الداخلي/ 

خصيةالعام    .ة لمصطلح الش 

خصية الر    ناء بة في من الدعائم األساسي وائية والتي تعد  أم ا فيما يتعلق بتعريفات الش 
ه؛ لها أيضاد فإن ه ليس هناك تعريف محد   هنا وهي التي تهمنا وايةالر    ا كائنافهناك من عد 
ها شكال فارغا ال قيمة له، و  مثلها مثل اإلنسان على أرض الواقع، حي ا هناك وهناك من عد 

 من اعتبرها كائنا ورقيا. 

وائية مكانة هام  و  خصية الر  وائي؛فهي المحر ك األساسي لجميع للش  ة في العمل الر 
والها لفقدت كل تلك العناصر مكوناته األخرى من زمان ومكان وحدث ولغة... وغيرها ول

ارسين الذين راحوا  قيمتها، ونظرا لمكانتها الكبيرة فقد حظيت باهتمام العديد من الن قاد والد 
احة يقدمون مفاهيم عديدة ومختلفة كل  حسب توج   هه، وكذا مسايرة للت طورات التي شهدتها الس 
د األهواء وا» األدبية عبر العصور فتعد دت مفاهيمها لمذاهب واإليديولوجيات والثقافات بتعد 

، فقد (2)«والحضارات والهواجس والطبائع البشرية التي ليس لتنو عها وال الختالفها من حدود
ة بدء من أرسطو طاليس) وانتهاء بالن قاد  *(Aristoteُعولج مفهومها من جوانب عد 

كالنيين... وغيرهم(، وسنحاول  الوقوف ء من الدراسة في هذا الجز المعاصرين)البنيويين والش 
                                       

أحمد النابلسي : قراءات متعددة للشخصية) علم النفس الطباع واألنماط(، دراسة تطبيقية على شخصيات نجيب  _ (1)
 .37، ص1995، 1محفوظ، دار مكتبة الهالل، بيروت، لبنان، ط

عبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية)بحث في تقنيات الكتابة الروائية(، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، )د/ط  _ (2)
 .73ت(، ص
كبر فيلسوف يوناني قديم كان أحد تالميذ أفالطون ومعلم اإلسكندر األ: ق. م(  322ق. م _ 384أرسطو طاليس)*_ 

 والشعر والمنطق وعبادة الحيوان واألحياء و أشكال الحكم) مريم مصطفى علي  كتب مواضيع متعددة تشمل الفيزياء
 (www. alukah.netبرناوي: أرسطو طاليس ومعتقداته الفلسفية، شبكة األلوكة )
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عند أبرز المحط ات األساسية التي مر  بها مفهومها أو بمعنى آخر كيف كان ُيْنَظر لها من 
مها مرك زين خالل المنظور الكالسيكي والمنظور الحداثي  في ذلك على أهم  المفاهيم التي قد 

 .هم أسهموا في تطوير مفاهيمها أكثرألن   العلماء الغرب
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 _ مفهوم الّشخصية من خالل المنظور الكالسيكي:1_2

 موعلى رأسهة اليونانيين منهم قاد القدامى خاص  بالعودة إلى مفهوم الشخصية عند الن       
وهذا  له ال غير، وخادما كن إال  عنصرا تابعا للحدثتلم ها نجد أن  ( Aristoteأرسطو طاليس)

الذي أشار إلى أن أرسطو  ما جاء على لسان مترجم كتابه) فن الشعر( " إبراهيم حمادة"
خصيات وإن ما هي محاكاة ألفعال هذه »عتبريَ  الت راجيديا في جوهرها ليست تصويرا للش 

خصية تتبع الفعل أو الحدث، فإن ه يتحت م على الشاعر  خصيات وعلى هذا إذا كانت الش  الش 
 (1)«اته التي تقوم بتنفيذ ذلكأن يهتدي إلى أفعاله الد رامية أو ال ثم حبكته وشخصي   الت راجيدي

خصية المأساة هي » ذلك أن" وإن ما أفعالها وسلوكها فليس المهم في العمل الت راجيدي "الش 
عرية األرسطية ثانوي »وعليه ف ،(2)«ةخصيالفعل وليس الش   خصية في الش    مفهوم الش 
خصيةلحدث أو ال ثم تفا ؛(3)«ة لمفهوم الفعليخضع بصورة كامل لتأدية ذلك الحدث  أتي الش 

للحدث عليها أن  اسند،وما دامت تتولد عبره وال قيمة لها إال  من خاللهها ذلك أن  وتجسيده 
خصية تغير في مجرى التاريهذا الت صلكن  تتنحى له]...[  فالبدايات األولى التي (4)خور للش 
خصية كانت مرتبطة بنظرية المحاكاة األرسطيةمه دت لالهتمام  وإن اعتبرتها ثانوية  بالش 

خصية الواقعية من خالل محاكاة أفعالها وسلوكاتها عبر ربطها ها ترى فيها امتدادا للش  لكن  
 .بالحدث وبذلك فتح المجال لالهتمام بها

                                       

 .104أرسطو : كتاب فن الشعر، تر : إبراهيم حمادة، مكتبة األنجلو مصرية، منتديات مكتبة العرب، )د/طت(، ص _(1)
(2)_AsuamahAdade_yeboah , kwakuahenkora :the tragichero of the neo_classical revival , 

international journal of humanities and social science ,vol.2 NO .14[Special issue_ july 2012], 

p104 . 
دمشق  ،ينوى للدراسات والنشر والتوزيعروالن بارت، جيرار جينيت: من البنيوية إلى الشعرية، تر: غسان السيد، دار ن _(3)

 .37، ص2001، 1سوريا، ط
إيف ستالوني: األجناس األدبية، تر: محمد الزكراوي، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية ينظر : _ (4)

 .61، ص2014، مايو 1لبنان، ط ،بيروت
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لم تتخل ص من تبعيتها ا داخل العمل األدبي إال  أن ها ورغم االلتفاتة إلى أهمي تها وقيمته
سمة نفسي ة ثابتة، بعد أن كانت مجرد » حيث أصبح لهاللحدث إال  في القرن التاسع عشر 

اسم وممثلة للحدث، لقد أصبحت فردا وشخصا، لقد أصبحت باختصار كائنا كامال]...[، لم 
د مسبقا جوهرا نفسيا خصية تابعة للحدث، بدأت تتجس  ى تعامل علبل صارت  (1)«تعد الش 

مل األدبي يعي  ويحيا أساس أن ها شخص أو فرد له وجود مثله مثل أي إنسان خارج الع
وصف مالمحها وقامتها وميولها ومالبسها]...[ وهواجسها وآمالها تُ » تأصبحف ويموت
درجة كبيرة  ) القرن التاسع عشر(خالل هذه الفترةبهذا العنصر قد بلغ االهتمام و  ،(2)«وآالمها

وائيين الذين راحوا يرك زون جل  اهتماماتهم إلى درجة أن غد ت الشغل الشاغل للعديد من الر 
م شخصيات شبيهة بتلك وائي أن يقد  هم  الر   صار كل  فوطريقة وتصويرها، رسمها على كيفية 

بحيث يعملعلى تعميقها وإبراز عوامل تشكيلها ليصل إلى مرحلة » الموجودة في الواقع
خصية قادرة على التعبير عن طبقة، فئة، شريحة اجتماعية الن مذجة، بحيث تصبح  الش 

خصية والحكاية الموروثة الفكرة الت  » وهذا ما يقودنا إلى القول إن ،(3)«معينة قليدية عن الش 
 (4)«وروائيي القرن التاسع عشر مرتبطة برؤية معينة للمجتمع ومصير اإلنسان عن بلزاك

تمع بكل  تناقضاته وصراعاته عشر حاولوا تصوير المج ذلك أن  نقاد وروائيي القرن التاسع
فبانتقال الفرد من  (5)«ربط اآلن روب غرييه هذا االهتمام بصعود قيمة الفرد البورجوازي »وقد

عصر اإلقطاع إلى عصر البورجوازية التي صاحبتها تحو الت مختلفة مست جميع مجاالت 
كانت » سان حيث صار للفرد قيمة ومكانة هامة فاخلية والن فسي ة لإلنالحياة وحت ى الحياة الد  

                                       

 .37سابق، صمرجع : : من البنيوية إلى الشعرية، روالن بارت، جيرار جينيت _ (1)
 .76صمرجع سابق، عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية)بحث في تقنيات الكتابة الروائية(،  _ (2)
 2003، 1( )نقد الرواية(، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط2عبد هللا رضوان : البنى السردية) _ (3)

 .376ص
 1ر شارتيه : مدخل إلى نظرية الرواية، تر: عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طبيي _ (4)

 .201، ص 2001
 .203سابق، صمرجعتحليل الخطاب األدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية ) دراسة في نقد النقد(، محمد عزام: _ (5)
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خصية لدى نقاد القرن التاسع عشر تتمثل في اختزال ممي زات الطبقة  وظيفة الش 
يعتمد عليها حيث ُعد  مفهومها واية ككل   ، بل أكثر من ذلك فقد عد  مفهوم الر  (1)«االجتماعية

خصيات" ُيحتكم من خالله لكون هذا كما اُعتبرت مقياسا ومعيارا  ،عند البعض"فن  الش 
كما يقال فالروائي الحقيقي هو ذلك الذي يخلق » ي أو ذاك على أن ه روائي حقيقي والروائ

خصية إن ه يتخي ل أبطاله يحس   ؛ أي أن هم عبارة عن كائنات لهم (2)«كون مون ويتحر  ون ويتكل  الش 
خصية »نإمما يدفعنا للقول ، فيزيولوجي وجوهر نفسي سيكولوجي واية التقليدية  الش  في الر 

هي كل  شيء فيها، بحيث ال يمكن أن نتصور رواية دون طغيان شخصية مثيرة يقحمها 
ت عن تخل  ألن ها القرن التاسع عشر كان بمثابة العصر الذهبي لها وعليه ف (3)«الروائي فيها

 تبعيتها للحدث وصار لها كيان مستقل.

فأنشأ »ظرة إلى هذا العنصررت الن  زين وتغي  مع حلول القرن العشرين انقلبت الموا لكنو 
وائيون يجنحون للحد  من غلوائها واإلضعاف من سلطانها في األعمال الر   وائية فلم تعد إال  الر 

مجرد كائن ورقي بسيط وذلك انطالقا من نهاية الحرب العالمية األولى، وكل ما تقدم الز من 
بعدما كانت تعامل على أساس أن ها كائن حي ف ،(4)«وائيين على شخصياتهمازدادت قسوة الر  

عندما تزعزعت القيم الفردية في عصر »هاهي اآلن تفقد قيمتها خالل القرن العشرين وذلك
وائية التي كان الت   خصية الر   فأهملت معركيز عليها قويا الحق، انتقل هذا الخلل إلى الش 

فقط معزوال عن العالم  التي أصبحت تصور الفرد ممثال لذاته واية الجديدة()الر  
لVolkerفأصبح)فولكر وُيغي ر)بكيت( اسم شخصيته من اسمها،( يسمي شخصيته بالحرف األو 

( القطيعة بين البطل والعالم فيطلق Lukacsوشكل بطله في العمل الواحد ويعلن)لوكات 
                                       

، المؤسسة الوطنية لالتصال نية السردية في الرواية المغاربية _دراسة في بنية الشكل_إبراهيم عباس : تقنيات الب _ (1)
 .150ص 149الجزائر، )د/ط، ت(، ص والنشر،

  1999عبد هللا خمار : تقنيات الدراسة في الرواية_ الشخصية_ دار الكتاب العربي، الجزائر، )د/ط(، ديسمبر _ (2)
 .23ص
 .76سابق، صحث في تقنيات الكتابة الروائية(،مرجع عبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية)ب _ (3)
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها _ (4)
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خصية التي تقوم بالبحث عن القيم األصيلة في العالم  تسمية)البطل اإلشكالي( على الش 
بل  ،عرضي فقطا اعتبرها مجرد عنصر فلم يعد هم  الروائي االهتمام برسمها وإن م (1)«المنحط

وائية طوها حاولوا أن يحب  »ذلك أنهم  حت ى أن ها كادت أن تختفي في العديد من األعمال الر 
الحدود فرفضوا هذه  ويسفهوها تسفيها ساخرا: قلبوا الموازين وذهبوا في الت طرف إلى أبعد

من الروائيين من يطلق عليها فقط أرقاما ورموزا  إذ ظهر (2)«وتفصيال ةخصية جملالش  
، وأكثر من ذلك *(kafkafranzفرانز )كافكاالمثال ال الحصرويمكن أن نذكر على سبيل 

خصية أي ة أهمية سردية ذهب »فقد حيث عمل  (3)«توماشفسكي إلى حد أن ه أنكر على الش 
 أهمي ة لها في العمل السردي ككل. إلغاء أي  

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 .203سابق، صمرجع تحليل الخطاب األدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية ) دراسة في نقد النقد(محمد عزام :  _ (1)
 يتروائي نمساوي، تميزت أعماله بتصوير قلق اإلنسان الحديث.)تودوروف، كنت، بين : (1924_1883فرانز كافكا)*_

 (237، ص1998، 1كلر وآخرون : القصة الرواية المؤلف، تر : خيري دومة، دار شوقيات للنشر والتوزيع، القارة، ط
 .90ابق، صسحث في تقنيات الكتابة الروائية(،مرجع عبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية)ب _ (2)
ن بارت، و. كايسر، ف. هامون، ل. بوث : شعرية المسرود، تر : عدنان محمود محمد، منشورات الهيئة العامة روال _ (3)

 .32، ص2010)د/ط(، دمشق، السورية للكتاب، وزارة الثقافة، 
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 _ مفهوم الّشخصية من خالل المنظور الحداثي: 2_2
خصية من إهمال  رفض من طرف العديد من الن قاد لكن ها لم تفقد و رغم كل  ما لحق بالش 

وائ وإن ما نظروا  ،نهائيا هالم يلغو  الذيني خاصة عند الن قاد المعاصرين مكانتها في العمل الر 
خالفا للنظرة الت قليدية ذات األسس االجتماعية »لما كان سائدافتماما ليها نظرة مغايرة إ

والن فسية التي وقعت فيها النظرة األحادية للشخصية عندما اهتمت بمضمونها نجد أن  المناهج 
خصية من خالل وظيفتها أي شكلها  (1)«الن صانية انصرفت بطريقة جذرية لالهتمام بهوية الش 

لتعد  بذلك امتداد  ،من خالل وظيفتها ودورها تهاالمناهج الحديثة على دراس رك زت هذه بحيث
 لها.(حول نظرته Aristoteآلراء وأفكار أرسطو طاليس)

رت معالجة تطو  »  ومنذ ذلك الوقتجوهرا سيكولوجيا  هارفضت فكرة كونها كما أن  
ة مع الت يار البنيوي ومع السميولوجيا في الن قد األدبي خصية في األجناس الحكائية خاص  الش  

خصية في الن صوص الحكائية من صورة الكائن  خالل العقود األخيرة فانتقلت من اعتبار الش 
حيث  (2)«اإلنساني في المجال االجتماعي التاريخي إلى صورة لفظية في مجال الكتابة

وعلىأساس ذلك ُعوملت على  ،ا ال أكثرد من خالل الجمل المتلفظ بهوجودها يتحد   أصبح
خصية هي » وفي ذلك أن ها كائن لغوي ال وجود له خارج الن ص يقول تودوروف: إن  قضية الش 

تكتسب داللتها من خالل الجمل  محتوى داللي خالية من أي  (3)«قبل كل  شيء قضية لسانية
لة لها.  المشك 

                                       

النص األدبي"، جامعة محمد مياء و يبع " الساوردة معلم : الشخصية في السيميائيات السردية، الملتقى الوطني الر  _ (1)
 . 311، ص 2006نوفمبر،  29_28 ، الجزائر،خيضر  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، بسكرة

: الشخصية الروائية بين المنظور الكالسيكي والمنظور الحداثي " أيها الرائي متنا "، مجموعة من محمد أقضاض_ (2)
، 2003الرباط، )د/ط(، أبريل، طوب بريسالباحثين : مكونات الخطاب الروائي في أعمال محمد عز الدين التازي، 

 . 121ص

 .154سابق، صمرجع _، ربية _دراسة في بنية الشكلإبراهيم عباس : تقنيات البنية السردية في الرواية المغا _ (3)
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وائية غالبا كائن »ولعل قضية كون   خصية الر  مصنوع من صفات بشرية وأعمال الش 
ى إلى حدوث نوع من وهو ما أد   (1)«بشرية لهذا تتشابه الشخصية الروائية والكائن البشري 

( وقد حاول)ميشال (characterوالشخصية( (Personالخلط بين مصطلحي: الشخص
هو  personeشخص»_( التفريق بين هذين المصطلحين فقال: zéraffa Michelزيراف

خ شكله المجسد في إدراكنا في  خص الذي يمتلك حدودا ندركها بحواسنا ويترس  الش 
عن  هي وجهة نظر personnageالشخصية»أم ا ،وجودا ماديا محسوسا حيث يمتلك(2)«الواقع

نة تستوعب كيفية اإلنسان ُيحم لها الكاتب مدلوالت معينة واضعا إي اها في مرحلة زمنية معي  
رها عنى أن ها مجرد صورة خيالية في ذهن مؤلفها ُيحم لها معان ومدلوالت مختلفة ؛ بم(3)«تطو 

ليست وجودا واقعيا وإن ما هي مفهوم تخيلي » لتعبير عن قضية أو وجهة نظر معينة فهي
 ليست سوى محاكاة وبالتالي (4)«ات المستخدمة في العمل اإلبداعي تدل عليه الت عبير 

لتغدو بذلك  ،مطابقة لها وإن ما صورة تخيلية عنها ليست ،للشخصية الواقعية لكن ها
كائن ورقي ينشأ إنشاء وهو كائن حي بالمعنى الفني لكن ه بال أحشاء أو هو كائن قد  »دمجر 

خصية إذن من عالم األدب والفن  من سمات وعالمات وإشارات يكمن منها خطاب ما، فالش 
فإذا كان الشخص كائنا حيا من لحم  ،(5)«أو الخيال، وهي ال تنتسب إال  إلى عالمها ذاك
بحيث » ن من سمات وعالمات وإشارات لغويةودم فإن  الشخصية أيضا كائن لكن ه ورقي مكو  

                                       

  ، )د/م(تزفيتان تودوروف : مفاهيم سردية، تر : عبد الرحمان الشرقاوي، منشورات االختالف، مديرية الفنون واآلداب _ (1)
 .100، ص2005 ،1ط
جامعة سمنان  عربية وآدابها،سحر شبيب : البنية السردية والخطاب السردي في الرواية، مجلة دراسات في اللغة ال _ (2)

 .106، ص2013صيف  (، 14)العدد  اإليرانية،
 .107، صالمرجع نفسه _ (3)
 سوريا ، منشورات اتحاد الكتاب العرب،_ دراسة_ محمد رياض وتار : شخصية المثقف في الرواية العربية السورية _ (4)

 .09ص ،1999)د/ط(، 
ثية نجيب محفوظ_دراسة تطبيقية_ مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية اآلداب سعاد دحماني : داللة المكان في ثال _ (5)

 . 132، ص2008_2007واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر، 
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عنصر مصنوع مخترع ككل عناصر الحكاية »هي إذن (1)«ال توجد خارج األلفاظ بأي  وجه 
 ليغدو (2)«وأقوالها أفعالها وينقل أفكارها رفهي تتكون من مجموع الكالم الذي يصفها، ويصو  

لحين قائما لمدة طويلة من د هوي تها، وقد ظل  هذا االلتباس بين المصطالكالم هو الذي يحد  
خصية إلى لكن  الد  » الزمن خص والش  كالنية والبنيوية والسميائية تجاوزت مفهوم الش  راسات الش 

والممثل وُعو ضت  مفاهيم لسانية جديدة مأخوذة من الن حو واللسانيات كالفاعل والعامل
خصيات بالحوافز أو العوامل والفواعل عند "فالديمير  األحداث بالوظائف، بينما ُاستبدلت الش 

و"كلود بريمون" و"توماشفسكي" "روالن بارت" آخرون من أمثال و  (3)«بروب" و"اتيان سوريو" 
مها هو ما دفعنا إلى الوقوف عند بعض المفاهيم "  "تزفيتان تودوروف" و"كريماسو التي قد 

 بعض هؤالء الن قاد الذين كان لهم فضل كبير في توضيح مفهومها كل  حسب توجهه.

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 1990 ف، الجزائر، )د/ط(عبد الملك مرتاض : القصة الجزائرية المعاصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، زيروت يوس _ (1)
 .68ص
 2002 ،1ر الغرب للنشر، بيروت، لبنان، طلطيف زيتوني : معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، دا _ (2)

 .114، ص113ص
 .182ص ،2011، 1ط)د/م(، جميل حمداوي : مستجدات النقد الروائي، شبكة األلوكة، _ (3)
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 : *(Vladimir Propp_ مفهوم الّشخصية عند فالديمير بروب)1_2_2
كالني الروسي فالديمير بروب يعد   البارزين في من الن قاد  (Vladimir Propp)الش 

بدراسة القصص الخرافية الروسية والتي الدراسات البنيوية ومن أوائلها، وذلك من خالل قيامه 
نته قارب عددها حوالي مائة حكاية  ج إحدى وثالثين وظيفة وأثناء دراسته لها ااستخر من مك 

وظيفة تتضمن نوعان من القيم واحدة ثابتة ُأطلق عليها اسم ال» الحظ أن  هذه الحكايات 
خصيات وصفاتها وأسماء األماكن التي تنتقل إليها ومن هنا  وأخرى متغي رة تتضمن أسماء الش 
بدأ بروب في خطة عمله القائمة في األساس على القيم الثابتة، أي على وظائف 
خصيات التي أعطاها أسماء مصدرية مثل: المنح، الفقد، المنع إذ اعتبرها أهم  من  الش 

خصيات نفسها  .(1)«الش 

خصيات ورأى أن  وظيفتها في العمل أهم   ،وقد ركز خالل دراسته هذه على وظائف الش 
خصية نفسها وهو ما  جعلنا نقول إن  نظرته لها قريبة من نظرة أرسطو يمن الش 

القائمين بالفعل »، كما ال حظ أيضا أن  أفعالها علىز كذلك حين رك   (Aristoteطاليس)
دة كما  نة وهذه المالحظة جعلته يقوم فاعل دائرة فعل معي   لو كان لكل  يقومون بأفعال محد 

خصية وهي سبعة: دائرة فعل  خصيات وقد سم اها دوائر فعل الش  بتوزيع الوظائف على الش 
خصية  رير، دائرة فعل المرسل دائرة فعل المساعد، دائرة فعل الش  البطل دائرة فعل الش 

فعل المانح وكل  دائرة من هذه الدوائر تقابلها  المرغوبة دائرة فعل البطل المزيف، دائرة
فمهمة  (2)«ع خصيات السبمجموعة من األدوار يمكن أن تقوم بها شخصية من الش  

                                       

سة في بأجناسه المختلفة، له أكثر من درا من أهم الدارسين الروس لألدب الشعبي :( 1970_1875فالديمير بروب) *_
ى ، وترجم إل1928هذا المجال من تلك الدراسات كتاب بعنوان) مورفولوجيا الحكاية الخرافية( الذي نشر في العام 

ابة ن الكتاالنجليزية والفرنسية والعربية، الكتاب الذي يعد من المصادر األساسية في الدراسات األكاديمية التي تتخذ م
ونية إللكتر رافية موضوعا لها)آسية البو علي : التراث الثقافي غير المادي، الحكاية الخرافية نموذجا، مجلة الرؤية االخ

 .http//alroya.com/post195788(6:15)2017سبتمبر 09السبت
 .313ص ، سابقمرجع  ية،وردة معلم : الشخصية في السيميائيات السرد _ (1)
 .نفسهاالمرجع نفسه، الصفحة  _ (2)
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الشخصية عنده محصورة في عدد من الوظائف والتي رأى أن ها ثابتة في كل عمل قصصي 
يء المتغي ر حسبه هو الصفات واألسماء وهو بذلك حد إلغاء يذهب إلى » لكن  الش 

خصيات من التحليل فقد اختزلها إلى نمذجة بسيطة تقوم بها ليس على أساس سيكولوجي  الش 
خصيات  رد للش  ز الممي  الجانب وهذا هو  (1)«وإن ما على أساس وحدة األفعال التي يمنحها الس 

ابقة.  في دراسته عن الد راسات الس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

روايات حيدر حيدر، أطروحة  أشكال الحبكة في فيأشكال الحبكة _ فؤاد أحمد عزام : شعرية النص السردي دراسة (1)
 . 72، ص2007لنيل شهادة دكتوراه في الفلسفة، كلية العلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة حيفا، تشرين األول
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 :*(Julein Greimas Algiradasغريماس)مفهوم الّشخصية عند جوليان _2_2_2
رها من خالل اعتبا(Vladimir Propp)واصل هذا األخير أبحاث بروب ر وطو 

واية بوصفهم مشاركين ال كائنات » فقضية لسانية لغوية الشخصية  د األشخاص في الر  حد 
يكولوجي لها ورك   إذ (1)«دها الميول الن فسية أو الصفات الخلقيةتحد   ز ألغى الجانب الس 

بحيث  اهتمامه على دورها في العمل، وتعامل معها على أساس أن ها عنصر فاعل ومشارك
رها  .(2)«هو الذي تقوم به دة، وما يهم  إلى نموذج عاملي باعتبارها شخصية مجر  » طو 

خصية بإطالقه عليها مفهومان جديدان ه د مفهوم الش  ما العامل وانطالقا من ذلك حد 
خصية مفهوما » ، أو مستوى عاملي وآخر ممثلي ،والممثل مستوى عاملي تتحدد فيه الش 

شموليا مجردا يهتم باألدوار، وال يهتم بالذ وات المنجزة لها، ومستوى ممثلي)نسبة إلى الممثل( 
خصية صورة فرد يقوم بدور ما في الحكي، فهو شخص فاعل يشارك مع غيره  د فيه الش  تتحد 

ة أدوار عاملية في بحيث على مستوى العاملي يتم  ، (3)«تحديد دور عاملي واحد أو عد 
أم ا على المستوى الممثلي فيتم فيه تحديد الفرد الذي يقوم  ،االهتمام باألدوار ال الذ وات

خصية في الحكي وهو ما » وأثناء تفريقه بين المفهومين ،بالد ور م في الواقع فهما جديدا للش  قد 
خصية المعنوية في عالم يمكن  خصية المجردة وهي قريبة من مدلول الش  تسميته بالش 

خصية هي شخص واحد، ذلك أن  العامل في  االقتصاد فليس من الضروري أن تكون الش 
تصور غريماس يمكن أن يكون شخصا ممثال، فقد يكون مجرد فكرة وقد يكون جمادا أو 

                                       

صل ، لسانياني وسيمائياتي من أ1992بتوال في روسيا وتوفي في باريس بفرنسا عام  1917ولد  : جوليان غريماس*_ 
ة البحث ويلمسيف، كان منشط " مجموع البنيوية انطالقا من لسانيات فرديناند دي سوسيرالسيميائيات ليتواني، يعد مؤسس 

وعة مدرسة باريس السميائية. )ويكيبديا الموساللساني السيميائي بمدرسة الدراسات العليا في العلوم االجتماعية و 
 : https://ar.wikipedia.org/wiki 26/01/2019.11 :44الحرة
 . 108سابق، صمرجع _ سحر شبيب : البنية السردية والخطاب السردي في الرواية،  (1)

 .72سابق، صرجع م، في روايات حيدر حيدرأشكال الحبكة فؤاد أحمد عزام : شعرية النص السردي دراسة  _ (2)
حميد لحميداني : بنية النص السردي)من منظور النقد األدبي(، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع  _ (3)

 .52، ص1991، 1بيروت، لبنان، ط
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خصجعل للمفهوم ، وهو بهذا ال(1)«حيوانا  ية مفهوما شموليا يمكن أن يضم  العديد منش 
 .الذ وات حتى غير اإلنسانية منها

د عدد العوامل الموجودة في كل  عمل سردي بست   ة عوامل وز عها على ثالثة كما حد 
 هي: (2)«غبة، االختبار(واصاللر  وفق ثالثة محاور) الت  » أزواج 

 _ مرسل، موضوع، مرسل إليه.
 _ معيق، ذات، مساعد. 

الذي قارب  * (tzvitan Todorov)تزفيتان تودوروف ويوافقه في هذا الت وجه أيضا الل ساني
ردي وهو  خصية من خالل وظيفتها الن حوية على أساس أن ها الفاعل في العمل الس  كذلك الش 

يصن ف » * الذي(Roland Barthes)نفس الت وجه الذي نجده عند روالن بارتكذلك 
رد بحسب ما  أيضا. (3)«تفعل شخصيات الس 

 

 

 

                                       

Greimas  :نقال عن:  .52سابق، صبنية النص السردي)من منظور النقد األدبي(، مرجع : حميد لحميداني_ (1)

Sémantique Structuale, larouse.1966,p181. 
(2)_ Nathalie  piégay-gross : le romancier et ses personnages revue pédagogique-lycée / 

n22/novembre2006 , p19.  

طني ، وهو باحث في المركز الو 1963، وأقام بفرنسا منذ عام 1939ولد في بلغاريا في عام  : تزفيتان تودوروف*_ 
 ألعمالللبحث العلمي بباريس، ومؤلف العديد من األعمال في مجاالت النظرية وتاريخ الفكر وتحليل الثقافة، ومن هذه ا

قاهرة : بشير السباعي، سينا ال ة اآلخر، تر_ مدخل إلى األدب الخيالي...) تزفيتان تودوروف : مسأل1966نظرية األدب
 .(01، ص1992، 1ط

م ، منشددط ال مثيددل لدده للددذهن األدبددي، ويبلددغ مددن الجددرأة فددي صددياغة المبدداد  الجديدددة لفهدد1945ولددد عددام  روالن بااار: :*_ 
نوعددا فكريددا أكثددر ت األدب مددا يبلغدده مددن اإلثددارة فددي اطددراح المبدداد  القديمددة... جدددد فددي النقددد األدبددي فددي فرنسددا فصددار ناشددطا
(، الكويدددت 206وفائددددة.) ينظدددر : جدددون سدددتروك : البنيويدددة ومدددا بعدددد البنيويدددة، تدددر : محمدددد عصدددفور، سلسدددلة عدددالم المعرفدددة)

 .63، )د/ط(، ص1996فبراير
 .125ص1988، 1عويدات، بيروت، لبنان، طروالن بارت : النقد البنيوي للحكاية، تر: إنطوان أبو زيد، منشورات  _ (3)
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 :(Hamon Philipe)_ مفهوم الّشخصية عند هامون فيليب 3_2_2
( المتعل قة بمفهوم PhilipeHamon األبحاث والد راسات التي قام بها)فيليب هامون  تعد  

خصية من أهم  المنجزات ابقة خاص   ،الش  ة كونها ُعد ت استكماال وحوصلة للد راسات الس 
( Algiradas GreimasJuleinجوليان  غريماس و Vladimir Proppأبحاث)فالديمير بروب

حاول هذا األخير ربط مفهوم الشخصية ببنية الن ص ككل وتعامل معها على أساس  حيث
استنادا »ما جعلها خاضعة لنفس القواعد التي تخضع لها العالمة الل سانية ف ،أن ها عالمة

خصية باعتبارها مورفيما فارغاإلى مفهوم العالمة الل سانية يمكن الت عامل  أي بياضا ؛ مع الش 
ى هذا المورفيم الفارغ من خالل دال متواصل يحيل على مدلول ال متواصل دالليا]...[ ويتجل  

ال بد من توفر )مسند ومسند  ؛أي إال  من خالل العالقة اإلسنادية ال يتحدد مفهومه(1)«كذلك
ال أك د أن  العالمات الل  »وقد إليه(، ن من وجهين األول هو الد  أما  (signifiant)غوية تكو 

خصية فجاء دالها ممثال في الصفات  (signifie)الثاني فهو المدلول  ثم عكس ذلك على الش 
خصية من واألسماء التي تميزها عن غيرها، أم ا المدلول فيتمث   ل في مجموع ما ينقل عن الش 
خصيةف(2)«رديتصريحات وأقوال وسلوكات ضمن الملفوظ الس   ال هو صفات الش    جعل الد 

خصية عنده كاآلتي:  أم ا المدلول فهو الكالم الذي ُينقل عنها لتصبح الش 
خصية)العالمة اللغوية( ال )الصفات واألسماء(     الش   الد 

 
 المدلول) الكالم الُمتلفظ عنها أو تتلفظه هي(                               

خهذه كما أن   تعتمد على تسلسل الخطاب والكتابة لتنهض وتكتسب » صية في نظره الش 
خصية بالت الي قو ة تمك   نها من أداء دورها في الحكاية بحيث إن  كل  ما ُيصب  في هيكل الش 

                                       

الالذقية  فيليب هامون : سيميولوجية الشخصيات الروائية، تر : سعيد بنكراد، دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع _ (1)
 . 15، ص2013، 1ط ،سوريا

هشام بن سعدة : بنية الخطاب السردي في رواية "شعلة المايدة" لمحمد مفالح، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية  _(2)
 .119، ص2014_ 2013جامعة تلمسان، الجزائر، اآلداب واللغات، 
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واية ال تنمو إال  في وحدات المعنى أي من الجمل التي تنطقها أو ينطقها عنها في الر  
عبر المعنى العام له  طألن ها تتشكل فق ،إال  باكتمال الن صفصورتها ال تكتمل (1)«اآلخرون 
المعنى ليس معطى في بداية الن ص وال في نهايته، وإن ما يتم اإلمساك به من خالل » ن  ذلك أ

خصية ال تكتمل )ال تتلقى داللتها الن هائية( إال   الن ص كل ه، كما يقول بارت، فإن  مالمح الش 
 .(2)«ءة(مع عمليات الت لقي )القرا

( قد أدخل في تحديده PhilipeHamonوتجدر اإلشارة هنا إلى أن  )هامون فيليب  
خصية عنصر القار   والذي ا محصورا في قراءته وتأويالته حيث جعل مفهومه ،لمفهوم الش 
دائما وليدة مساهمة األثر » فهي  قراءة جديدة، دة مع كل  عادة ما يأخذ أبعادا متعد  

ياقي)الت ركيز  ياقية الداخل/ نصية( وليدة نشاط استذكاري، وبناء يقوم به الس  اللة الس  على الد 
خصية ويرسمها للقار  صار هذا األخير  ،(3)«القار   وائي هو الذي يحدد الش  فبعدما كان الر 

ة لجأ بعض الباحثين إلى طريقة خاص  » إذضا في تحديد مفهومها وهوي تها عنصرا فاعال أي
خ ية الش  ن بالت درج]...[ في تحديد هو  صية الحكائية تعتمد محور القار  ألن ه هو الذي يكو 

 عبر القراءة صورة عنها،ويكون ذلك بواسطة مصادر إخبارية ثالثة:

 اوي._ ما يخبر به الر  
خصية عن ذاتها.  _ ما تخبر به الش 

خصية   .(4)«_ ما يستنتجه القار  من أخبار عن طريق سلوك الش 
خصية   عبارة عن بياض يعطيها القار  وجودها من خاللمن خالل هذا المنظور وعليه فالش 

 تحميله لها مدلوالت مختلفة.

                                       

 14مجلد، النادي الثقافي بجدة ،في النقد عبد العالي بوطيب : الشخصية الروائية بين األمس واليوم، مجلة عالمات_(1)
 .367، ص2004ديسمبر (54العدد)

 .15سابق، صمرجع ،فيليب هامون : سيميولوجية الشخصيات الروائية _(2)
 .40، صالمرجع نفسه _(3)
 .51سابق، ص مرجع حميداني : بنية النص السردي)من منظور النقد األدبي(، لحميد _ (4)
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( بأربعة ممي زات Philipe Hamonعموما لقد تمي زت الشخصية عند)فيليب هامون 
تتمثل بعدم كونها حكرا على األدب، كما أن ها ليست محصورة فقط في الن موذج اإلنساني فقد 

أو حيوانات]...[ إلى جانب كونها ال ترتبط بأنساق غير لسانية كالمسرح  تكون جمادات
زات تكون دراسته شاملة لجميع وبهذه الممي  (1)والسينما]...[ وأخيرا إمكانية تفاعل القار  معها

 دراسات سابقيه.

خصية، وتنو ع ه ت أوجما نصل إليه في األخير أن همهما تعد دت الد راسات المتعلقة بالش 
ردية كونها هي العامل األعنصرا مهم   دائما مقاربتها فإن ها تبقى ساسي ا في العملية الس 

واية أو األعمال الس   م في زمام الحركة داخل الن ص، وكما أن ه ال قيمة للر  دون  رديةوالمتحك 
 .تسوق أحدشخصيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 .31، ص30سابق، صمرجع  ،ينظر : فيليب هامون : سيميولوجية الشخصيات الروائية _ (1)
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 : )The tragedy(مفهوم التراجيديا_ 3

 أ_ لغة:

ُاشتقت » غوية أجنبي)يوناني( حيث إن  أصل مصطلح كلمة الت راجيديا من الن احية الل  
ل يعني الكب » وهو اسمtragoidia»(1)منtragoidos كلمة وثاني يعني  مؤلف من قسمين: أو 
أن ها »ولكن المعنى األقرب لها هو  ليصبح المعنى الل غوي لها هو كب  الغناء، (2)«الغناء

حيث كان شائعا أن   ؛تعد دت أسباب هذه التسمية بين الن قاد قد، و (3)«الماعزتعني أغنية 
هو ارتداء الممثلين لجلود الماعز أثناء تجسيد أدوار أتباع اإلله  الرئيسي لها السبب

كانت الت راجيديا عند اليونان بمثابة طقس من  » حيثإله اليونان  *(dionysos)ديونيسيوس
إلز( قد ذهب]...[ »)لكن  و وهذا هو الشائع (4)«ا لإلله ديونيسوسالطقوس التي تؤدى تعظيم

إلى القول بأن  هذا التفسير خاطئ]...[ أم ا طرحه الخاص الذي ناقشه ببراعة واقتضاب هو 
كان الل قب الرسمي للمتسابقين في الت راجيديا أولئك الذين تنافسوا بالفعل على  tragoidoiلفظ 

ولذلك  (5)«ية التي كان الت راجيديون يتنافسون عليها كانت ماعزاالجائزة وأن  الجائزة األصل
بالعودة إلى جذور  ُأطلق عليه هذا ال لقب، ولعل هذا التعريف هو األقرب لهذا المصطلح

 .الكلمة

                                       

 1ط )د/م(، للدراسات والنشر والتوزيعوالتر كاوفمان : التراجيديا والفلسفة، تر : كامل يوسف حسين، المؤسسة العربية  _ (1)
 .58، ص 1993

 . 42، ص 1983، 1، ط(بيروت_ باريس)فرنان روبير : األدب اليوناني، تر : هنري زغيب، منشورات عويدات،  _ (2)

 .58سابق، صمرجع التراجيديا والفلسفة، والتر كاوفمان :  _ (3)
عة في األساطير اإلغريقية، ويعرف كذلك باسم باخوس بن زيوس كبير اآللهة، وهو إله خصوبة الطبي :دايونيسيوس*_

ورقص  يموت ثم يعود إلى الحياة بصفة إله األعناب والخمر، ويرتبط  اسمه باالبتهاج واالحتفاالت، بما فيها من غناء
 1، ط2ربية للدراسات والنشر، بيروت لبنان المجلدوقصف.) عبد الواحد لؤلؤة: موسوعة المصطلح النقدي،  المؤسسة الع

 (180)د/ت(، ص
دليت  : الكوميديا والتراجيديا، تر : علي أحمد محمود، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني  وكليفور ميرشنت مولوين_ (4)

 . 118، ص1979، )د/ط(، يونيو18للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العدد

 .الصفحة نفسها المرجع نفسه،_ (5)
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 ب_ اصطالحا:

اجيديا أحد الفنون المسرحية التي اشتهرت بكثرة في األدب اليوناني، حيث التر   تعد  
فهاأرسطو  محاكاة لفعل جاد تام في ذاته له طول معين في لغة » بأن ها (Aristote)طاليسيعر 

ممتعة]...[ وتتم هذه المحاكاة في شكل درامي ال في شكل سردي وبأحداث تثير الشفقة 
لت راجيديا غير الكوميديا فا، (1)«والخوف، وبذلك يحدث الت طهير من مثل هذين االنفعالين

ية هاتين  ذلك أن  مؤلمة وذلك إلثارة الخوف والحزن اتتضمن أحداث حيثب،ألن ها تتصف بالجد 
 .(Aristote)العاطفتين تحدثان نوعا من الت طهير في نظر أرسطو طاليس

راما التي يسقط البطل فيها نتيجة صراعاته العنيفة مع طرف » كما  ُتعنى الت راجيديا بالد 
 وسر   ولعل  هذا هو جوهر(2)«ليونانآخر أو قانون أو نظام]...[ كالقضاء والقدر أو آلهة ا

وجعل  ى أكبر منه إلحداث تأثير أكبرر صراعات البطل مع قو فهي دائما تصو   جماليتها
هالك  و بموت البطل بغتة أو مصيره المحزن تنتهي » ة عندما لون ذلك خاص  المشاهدين يتقب  

البطل أو مصيره المحزن ينتجان عادة من تناقضات يراها المشاهدون أو المشاهد أثناء 
خصياتاألحداث لذلك سم   فقد  (3)«يت الت راجيديا عند البعض تصوير الخيبات عند كبار الش 

في يكون البطل ذا مكانة عالية في المجتمع لكن ه يقع ضحية الخطأ في حق  اآللهة ما يجعله 
 .عها يؤدي إلى موت محت مصراع م

جنس أدبي جديد من نوعه وله قواعده وصفاته » عن مفهومها العام فهي أما
المميزة]...[ وباإلضافة إلى ذلك فإن ها كشكل تعبير خاص تعكس مالمح من الت جربة 

اخلي ل مرحلة في تكوين اإلنساني الد  اإلنسانية لم تكن قد ُعرفت حت ى ذلك الوقت، إن ها تشك  
                                       

 .95سابق، صمرجع  ،أرسطو : كتاب فن الشعر_ (1)
 2006 ،1كمال الدين عبيد : أعالم ومصطلحات المسرح األوروبي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط _ (2)

 .164ص
اإلسالمية جامعة آزاد والعبر التاريخية، مجلة إضاءات نقدية )فصلية محكمة(،  بارزكان : تراجيدية سياوش محمد نويد_(3)

 .27، ص2011، كانون األول (04)العدد ، السنة األولىإيران، 
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جنس أدبي مثل أي جنس أدبي آخر تحاول دائما تصوير فهي  وعليه(1)«ذ ات المسؤولةوال
سر نجاح الت راجيديا اإلغريقية » الحياة اإلنسانية، من خالل ربط أحوال الفرد بتصرفاته، ولعل  

يكمن في ثالثة عناصر تربط البناء الد رامي باألحداث التي تقع فيه بطريقة متقنة، بحيث 
الثة وهذه العناصر الث   (2)«إلى إثارة عاطفتي الخوف والشفقة في نفس المشاهد تؤدي مجتمعة

 هي الت حول والت عرف والباثوس. (Aristote)عند أرسطو طاليس

على أن يت فق ذلك مع  )...(ر مجرى الفعل على عكس اتجاهه تغي  » : ويعني بهالّتحول_
من  را عكسياالتي كانت عليها تغي   األحداثر مسار تغي   ؛أي(3)«قاعدة االحتمال أو الحتمية

 روف.الفرح إلى الحزن أو العكس وذلك تبعا للظ  

عليه اسمه هو الت غير أو االنتقال من الجهل إلى المعرفة مم ا يؤدي  كما يدل  » و :_ الّتعرف
 فيه حيث يتم  (4)«عادة أو الشقاوةإلى المحب ة أو الكراهية بين األشخاص الذين ُقد رت عليهم الس  

خص المعني بات    . (الفرح أو الشقاء)ضاح األمور بالنسبة للش 

اناة المع (Aristote)أرسطوجاء على لسان مترجم كتاب أو كما  :الباثوس_
ويمكن تعريفه بأن ه فعل مؤلم أو مهلك كالموت والمقاساة الجسدية والجراح وما »المستشفقة:

راجيدي البد للبطل الت  إذ  راجيدي ككل  وهو الهدف من العمل الت   (5)«شابه ذلك من مشاهد
من خالل م، عذيب أو الجرح أو الموت المحت  سواء بالت  كفير عن أخطائه الت  الذي ارتكب ذنبا 

 .المغفرة لتتم   ةالثالمرور عبر هذه المراحل الث  

                                       

، تر : حنان قصاب، األهالي للطباعة في اليونان القديمة جان بيير فرنان، بيير فيدال ناكيه : األسطورة والتراجيديا _ (1)
 .13، ص1999، 1يع دمشق، سوريا، طوالنشر والتوز 

 1994، 1محمد حمدي إبراهيم : نظرية الدراما اإلغريقية، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مصر، ط_ (2)
 .55ص
 .123سابق، صمرجع ، أرسطو : كتاب فن الشعر_ (3)
 .123ص،  المرجع نفسه_ (4)
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها._(5)
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لى عخالل التعريفات السابقة يظهر جليا أن التراجيديا اليونانية القديمة كانت تقوم  من
لقلق االحديث عن عالقة اإلنسان باآللهة، في حين أن التراجيديا المعاصرة تقوم على قضايا 

 والتمزق واالغتراب.

 راجيديا:نا: التّ مكوّ _ 1_3

 عناصر البد من توافرها في كل  ة من ست  (Aristote)حسب أرسطوراجيديا لت  ن اتتكو  
غة، الفكر، المرئيات خصية، الل  : )الحبكة، الش  حو التاليعمل تراجيدي وهي على الن  

ة المحاكاة وجزء منها يمثل يشكل جزءان من تلك األجزاء ماد  » المسرحية، الغناء( حيث
ة ماد  ؛ ف(1)«اميةر ل موضوع المحاكاة الد  الثة األخرى تشك  ا األجزاء الث  طريقة المحاكاة أم  

غة أو الل  )ا الجزء الذي يمثل طريقة المحاكاة فهو خصية( أم  في )الحبكة والش   تتمثل المحاكاة
ات المسرحية والغناء( هي المشكلة لموضوع من )الفكر والمرئي   كال   في حين أن   (الحوار
 .عمل تراجيدي ، وهي عناصر ال بد من توافرها في كل  المحاكاة

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 .96سابق، ص مرجع ، ب فن الشعرأرسطو : كتا_(1)
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 :(character Tragic)الّشخصية الّتراجيدية_2_3
 والبطل الّتراجيدي: الشخصية التراجيدية_1_2_3

هي  راجيديةخصية الت  الش   أن   ضحها ات  راجيديا وأجزائعن مفهوم الت   حديثالمن خالل 
طاء أو ارتكابها ألخ.( نتيجة والتعذيب.. ) كالقتل، والجرحةمأساوينهاية  التي لها صيةخالش  

كتكفير عن ذلك الذنب  المحتوم على أمور ممنوعة تؤدي في األخير إلى هالكها إقبالها
 .أوالخطأ

راجيدية يدفعنا بالضرورة إلى الحديث عن مصطلح خصية الت  الحديث عن الش   ولعل  
خصية وهو ه مصطلح الش  محل   ليحل  ،اختفى مع الوقتمن ثم آخر كان سائدا لفترة من الز  

تتعامل مع مفهوم  كانت راجيديا اإلغريقيةالت   راجيدي(، ذلك أن  البطل)البطل الت  مصطلح 
، إذ غالبا ما تحمل راجيدياالفرد هو العنصر األساسي في الت   خصية، ألن  البطل وليس الش  

وتكون عنوانا لها، ولذلك نرى أن أرسطو ركز كثيرا  أسماء أبطالها،التراجيديات اليونانية 
ه هو الذي يقوم بالفعل األساس في المأساة ألن  » مية كبيرة على البطل التراجيدي وأعطاه أه

ه البطل الذي هو وسيط بين راجيدي عنده ليس من األخيار وال من األشرار]...[ إن  والبطل الت  
األحداث تبدأ معه وتنتهي  ألن  ، و راجيدياهو العنصر الفاعل في الت  ، و (1)« ذيلةالفضيلة و الر  
رة مطلقا وال شريرة ذا سمة وسطية ال هي خي   (Aristote)جعله أرسطو ، كمابموته أو سقوطه

راجيدي األصل في البطل الت  »ذلك أن  ا سبب من أسباب وقوعه في الخطأ هذ ولعل   ،مطلقا
إلى مصيره الوجودي  مات البطولة في شخصيته يرتد  الذي يلقى نهاية مأساوية رغم توافر مقو  
يق إليها اضطرارا بإرادة أقوى من إرادته كإرادة نفسه أو سِ  الذي تنخره جرثومة الخطيئة داخل

ص في المراحل الثالثة راجيدية الطبيعية تتلخ  ورة الت  الد   القدر أو بقوى أقوى من قوته ذلك أن  

                                       

 .199، ص2008حميد عالوي : المسرح عند توفيق الحكيم، موفم للنشر، الجزائر، )د/ط(،  _ (1)
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 غم من كل  بالر  و (1)«المالس   المعروفة أال وهي الجريمة والعقاب والغفران أو الخطأ والكارثة ثم  
ما يجعله في صراع مميت مع قوى أكبر  ،يقع في الخطأه أن   قوة وأخالق إال  من ز به ما يتمي  
كفير عن ذلك الخطأ البد من المرور عبر وللت  قد تكون آلهة أو مع نفسه وميوالتها، منه 

مقر صراع بين إرادة اآللهة » كفير ليغدو بذلكالعقاب وأخيرا الت   مراحل ثالث: الخطأ ثم  
من و وانفعاالته هما من أسباب سقوطه ومنها مخالفة األمر اإللهي، ]...[ وإفراطاتهته وحري  

فليست المأساة سوى تصوير  (2)«راعات المؤلمة تستمد المأساة قيمتها العميقةتلك الص  
 دة مع ذاته وقدره المحتوم.اء وقوعه في صراعات متعد  قاسيها البطل جر  للمعاناة التي يُ 

 االستعمالهناك خلطا في  البطل نجد أن   خصية ومصطلحبالعودة إلى مصطلح الش  و 
 وكأن  » خصيةبينهما فهناك من يستعمل مصطلح البطل تارة وتارة أخرى مصطلح الش  

البطل شخصية  خصية في الوقت ذاته صحيح أن  البطل هو الش   خصية هي البطل وأن  الش  
يس دورا لذلك البطل مهمة ول واية والفيلم والمسرحية]...[ ولكن  ة والر  من شخصيات القص  

مصطلح شامل  هاألن   ،(3)«األدوار خصية مصطلحا يلغي كل  لش  لنا اآلن أن نعتبر ا يصح  
خصية في ا البطل فهو مهمة فقط يمكن أن تؤديها الش  أم   ،واتالعديد من الذ   يمكنه ضم  
راسات الحديثة تبتعد عن تسمية البطل ورأت فيها بطولة زائفة شرعت بعض الد   »العمل لذلك

ها مقترنة بظهور األدب الخيالي الذي ظهر في العصور الوسطى، ولهذا استبدلنا بها ألن  
ت عن مفهوم البطولة واعتبرتها راسات الحديثة تخل  فالد  وبالت الي ، (4)«ئيسية(خصية الر  اسم)الش  

كن أن مها رأت فيها مفهوما شامال يخصية ألن  ها مفهوم الش  ت محل  ضربا من الخيال وأحل  

                                       

 462العدد  ،عبد الملك أشهبون : النهايات السعيدة والمأساوية في الرواية العربية، مجلة البيان، رابطة األدباء، الكويت _(1)
 .12ص، 2009يناير

 .70سابق، صمرجع ستالوني : األجناس األدبية  إيف _ (2)
حبيب مونسي : البطل أم الشخصية ؟ لماذا تخلت الرواية عن البطل لصالح الشخصية؟  مجلة إشكاالت، معهد كلية  _ (3)

 . 11، ص10، ص2012، ديسمبر1اآلداب واللغات بالمركز الجامعي تامنغست، الجزائر، العدد

، دار القصبة للنشر، الجزائر (1985_1947)البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرةر تطو شريبط أحمد شريبط : _ (4)
 .44ص 2009)د/ط(، 
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، وانطالقا مما سبق يتضح أن البطولة وات )جمادات حيوانات...(ه من الذ  البطل وغير  يضم  
 .تنسجم مع التراجيديا أما الشخصية فتنسجم مع القيم الحديثة

راجيديا اإلغريقية بلغز تحتفي كما في الت  » واية الحديثة باتتالر   كر أن  ذ  والجدير بال 
فض الذي هاية السعيدة بالر  من الخطأ أن نواجه الن   من وليسمزق الذي هو الحياة في الز  الت  

بنهاية مثل  يرى فيها موقفا غير حقيقي، العالم كما نعرفه اليوم كما عشناه ال يسمح لنا إال  
فالواقع المؤلم هو الذي فرض تلك النهايات  ،(1)«مزق وصلب القلبالموت واالنهيار، الت  

خراب و الحياة اليومية التي غدت عبارة عن صراعوائي تصوير الر   صار كل هم  ، إذالمحزنة
تلك ر أن يصو   وائي إال  ولم يعد في وسع الر   ،ى صراع الفرد مع ذاتهبل حت   ،بين األفراد

واية هو ذلك البطل في الر  » وأفكاره سيطرت على  اهألن  التي تحيط به من كل  جانب مشاهدال
ع ع حوله األحداث وتتفر  فهو الذي تتجم  خص الذي يلعب دورا رئيسيا في حركة األحداث، الش  

خصيات وتدور خصية المحورية التي تدور حولها الش  عنه]...[ ومن ثم يكون البطل هو الش  
ة تفعيل الحركة خصية التي توكل لها مهم  ه الش  أن   ؛أي (2)«حولها في الوقت نفسه األحداث

واية على بطل الر   أن  » إلىولكن تجدر اإلشارة (، ئيسيةالر  خصية الش  )العمل أو هو داخل
تحصل تسوية  راجيديا يريد اإلنسان أنْ هم اآللهة]...[ ففي الت  عكس البطل الملحمي، ال يت  

وائي ومنذ نشأته]...[ يريد أن الر   ذات طابع قانوني]...[ بين قوة اآللهة ونظام المدينة، لكن  
راجيديا قائمة الت   ذلك نجد أن  ل (3)«ر أكثر من أن يكون مدى متوسطا بين اإللهي والبشري يعب  

عبير عن هموم وائي هو الت  الر   واية فهم  ا في الر  أم   ،على تصفية الحسابات بين اآللهة والبشر
 وقضايا الفرد في الحياة اليومية ومحاولة إيجاد حلول لها.

                                       

 2003، 1جوزيف كامبل : البطل بألف وجه، تر : حسن صقر، دار الكلمة للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط _ (1)
 . 37ص

، جامعة -أنموذجا -سالمية سيرة شجاع لألديب علي أحمد بكثيركمال سعد محمد خليفة : حركة البطل في الرواية اإل _ (2)
 .14، ص1999األزهر، )د/ط(، 

الس للدراسات والترجمة طع األدبية، تر : طاهر حجار، دار األدب واألنوا  : افا : الرواية، نخبة من األساتذةميشال زير  _ (3)
 .129، ص1985، 1طدمشق، والنشر، 
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 : (Aristote)طاليس عند أرسطو راجيديةخصية التّ خصائص الشّ _2_2_3
مجموعة من  ) التراجيدية(رامية المأساويةخصية الد  للش   (Aristote)لقد وضع أرسطو

مكن والتي ي ،لها ور المسندلتأدية الد  خصياتوذلك التي تميزها عن غيرها من الش   الخصائص
 ما يلي:إجمالها في

ة أن تكون)صالحة دراميا بطبيعتها أو لها وأعظمها أهمي  أو   رامية:الحية الدّ الّص » _1
دة لتكون أكثر تأثيرا في وسلوكات متفر   ،ةوذلك من خالل إعطائها صفات خاص   (1)«مؤثرة(

 .عبير عنهال ذاته التي عجز عن الت  تمث   اهألن   ،والذي كثيرا ما يجد نفسه معها نفس المشاهد

جولية أو المهارة جاعة الر  : ]...[ فهناك مثال _نوع من الش  مطمة أو صدق النّ المالء»  _2
بين الفاعل  اتناسبهناك لذلك البد وأن يكون  (2)«في الكالم_ ال يليق إسناده إلى المرأة 

وكذلك العكس لذا ال  ،أة لحقها بالمر جل ال يمكن أن نُ خاصة بالر   وأفعاله فهناك بعض األمور
 .ا عن بعضهمامزهمنهما صفات وأفعال تمي   لكل   ألن   ؛بينهمايجب الخلط

ا خصية مشابهة للواقع، وهذا األمر مختلف عم  :]...[ هو أن تكون الش  مشابهة الواقع» _3
خصية مؤثرة ينبغي أن تكون فلكي تكون الش   (3)«مةالحية والمالءقلناه هنا بشأن مسألتي الص  

ر فيتأث  أن يجد نفسه فيها  مشابهة لألشخاص الموجودين في الواقع لكي يتمكن المشاهد من
 بها أكثر.

خصية أو تساوقها مع ذاتها طوال ابع، فهو ثبات الش  ا األمر الر  : أم  خصيةثبا: الشّ »_4
خصية موضوع المحاكاة _ غير متساوقة مع نفسها_ وكان ى لو كانت الش  ة، وحت  المسرحي  

ى ة فينبغي أن تبقى هكذا غير متساوقة مع نفسها حت  ذلك صفة من صفاتها في المسرحي  

                                       

 .149سابق، صمرجع  ،أرسطو : كتاب فن الشعر_(1)
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها._ (2)

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها._ (3)
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أدى ذلك إلى  وإال   ،خصية فجأة وبدون دافعر سلوك الش  أن يتغي  ال يمكن و  ،(1)«هايةالن  
 خصية وتصرفاتها.إذ البد من وجود تناسق وتناسب بين الش   ،تناقضها

األدبي وهي رامي داخل العمل راجيدية هي التي تقوم بالفعل الد  خصية الت  الش   عموما إن  
ما  fin tragiqueهاية مفجعة عند أرسطو بين الموت والقتل في ن» شخصية تتراوح نهايتها

خصية الت راجيدية  (2)«واألسى وتأجيج العواطف دامت الغاية هي إثارة االنفعال وعليه فالش 
، وذلك إلحداث إثارة في امن خالل سفك دمائه محكوم عليها بنهاية مأساويةالخصية ش  الهي 
 .تطهيرها من أحزانها وهمومها فس من أجلالن  

                                       

 .150سابق، صمرجع ، أرسطو : كتاب فن الشعر_ (1)
 .12سابق، صمرجع  ،عبد الملك أشهبون : االنهايات السعيدة والمأساوية في الرواية العربية _ (2)
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ة ة قص  ليس ثم  » كبيرة وال يمكن ألحد أن ينكرها إذ أهمية واية خصية في الر  الش   تلعب
، واألكيد أن  كل  روائي يحرص دائما على أن تكون (1)« في العالم من غير شخصيات

خصيات  تقديمها في قالب إلى  الموجودة في الواقع، لذا يسعى دائماشخصياته قريبة من الش 
وذلك من خالل منحها أبعاد الشخصية الواقعية  ،يجعل منها شخصيات حي ة في ذهن القارئ 

وإعطائها أسماء تحمل بعض صفاتها الداخلية والخارجية، كما أن الروائي ال يقتصر على 
 .ضهاصنف معين من الشخصيات بل ينوع بينها لتكمل بع

 :روايات إبراهيم الكونيفي التراجيدية _طرق تقديم الشخصية 1
ة في تقديم شخصياته ورسمها والتي يرى أن ها تتناسإن  ب مع لكل  روائي طريقته الخاص 

وائيين من يفأو  الد ور وائي، فهناك من الر  ضل أن المهمة الموكلة إليها داخل الفضاء الر 
ل في مالمحها ويذكر  تفاصيلها، وهناك من يحجب عنها كل  وصف خارجي وهذا ُيفص 

لها خصيات ال يتم  إال  عن طريق الت ركيز على أحد أبعادها التي تشك  ى علو أ الت قديم للش 
واية وجب اإلشارة خصية في الر  د ألبعاهذه اإلى  جميعها، وما دمنا أمام الحديث عن بناء الش 

 كونها تساهم بدور فع ال في تكوينها.

 : _ أبعاد الشخصية الروائية1_1
وائية قريبة من إلى  مما الشك فيه أن  كل  روائي يسعى دائما جعل شخصياته الر 

خص الموجودة حقا في  ،الشخصيات الموجودة في الواقع وذلك من خالل منحها سمات الش 
ن من لحم ودم  كل شيء في الوجود له أبعاد ثالثة هي الطول»  فكما أن   ،الواقع الُمكو 

 والعرض واالرتفاع والكائنات البشرية لها أبعاد إضافية أخرى هي كيانها الفيزيولوجي المادي

                              
  2012، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط(مباحث التأسيس واإلجراء)نعمان بوقرة: لسانيات الخطاب  _(1)

 , R. Barthe et autre : poétique du récit ; coll, point , édition du seuil , 1977نقال عن  .347ص

p33 . 
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يكولوجي الن فسيأو  وسيولوجي االجتماعي وكيانها الس  فإن هذه  (1)« العضوي وكيانها الس 
خصية وقيمتها داخل العمل، أهمية كذلك الثالثة اإلضافية تحدد  األبعاد تقاس براعة  إذالش 

لذلك  ،وائي وقدرته على إمكانية الربط بينها كونها هي التي تميز كل شخصية عن غيرهاالر  
 :وهو يصنع شخصياته أن يراعيها وهذه األبعاد هي يهوجب عل

 : لبعد الفيزيولوجي)المادي(_ ا
خصية حيث ال شيء في الواقع_ في الغالب_ » ويشمل هذا البعد الجوانب الخارجية للش 

خصية وتقريبها من الواقع اإلنساني سوى تحديد المالمح الجسمية قادر على كسر ورق ية الش 
ويساعد وبشكل أكبر على تمثل فكرة  ،وذلك ألن  الوصف الجسمي يوهم وبشكل كبير بالواقع

خصية ذات الوجود الوهمي م وبين الش  خص ذي الل حم والد  وغالبا ما  ،(2) «المحاكاة بين الش 
خصية ومالمحها وطولها وعمرها ووسامتها وذمامة  »البعد يذكر الراوي في هذا  مالبس الش 

تها الجسمانية وضعفها ذلك أن  ما هو ظاهر للعيان إذ يركز فيه فقط على (3)« شكلها وقو 
خصية ومظهرها الخارجي بما يتوافق مع دورها يجعلها شخصية مقبولة اختيار  كاريزمات الش 

 القارئ أن ه يتعامل مع شخصية وهمية، كما أن  ال يحس فتؤدي دورها لدى المتلقي بنجاح، 
الحديث عن إلى  والبيئة المنتمية إليها وهذا ما يقودنا تهاعكس كذلك ثقافيمالبسها تحديد 

 بعدها الثاني.

 : البعد االجتماعي)الّسوسيولوجي(_
من  هاولهذا البعد أيضا دور أساسي في تكوين شخصية الفرد حيث يرك ز على رسم

فإذا كنت قد » ثقافتها ومركزها االجتماعي وميولها والوسط الذي نشأت فيه خالل إبراز 
ما يسمونه)بدروم(، منزل ثم كان ملعبك بعد ذلك هو األزق ة]...[ فإن أو  ولدت في قبو

                              

 2009_ عبد الناصر خالف: فن الممثل من أرسطو إلى ستانسالفسكي )دراسة(، منشورات السهل، الجزائر، )د/ط(، (1)
  .132، ص 131ص

ة، القاهرة _ نبيل حمدي الشاهد: بنية السرد في القصة القصيرة_ سليمان فياض _ نموذجا، المجلس األعلى للثقاف(2)
 .52، ص2016)د/ط(، 

علي عبد الرحمان فتاح: تقنيات بناء الشخصية في رواية) ثرثرة فوق النيل(، مجلة كلية اآلداب، جامعة صالح الدين _ (3)
 .50، ص2012، (102)كلية اللغات، قسم اللغة العربية، بغداد، العدد
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 (1)«انطباعك وأفعالك سوف تختلف دون ريب عن انطباعات ذلك الطفل الذي ولد في قصر
كذلك ، وغيرها و موجود فيها من فكر وعادات وتقاليد وقيمالفرد ابن بيئته يتأثر بكل  ما هف

 تؤثر هي عليه بالمقابل على مستوى أفكاره ونظرته للحياة وحتى على نفسيته.

 : _ البعد الّنفسي) الّسيكولوجي(
وائي خصية من حيث مشاعرها » وهو ذلك البعد الذي يهتم فيه الر  بتصوير الش 

فهو يشمل الجانب  ،(2)« وعواطفها وطبائعها وسلوكها ومواقفها من القضايا المحيطة بها
اخلية مع ذاتها ومع غيرها ويعد  ،الباطني لها، والذي يظهر من خالل تصرفاتها وحواراتها الد 

ابقين ذلك أن ه هذا األخير ملخصا للبع هو الذي يحي  فينا مطامعنا ويسبب هزائمنا  »دين الس 
بات الن قص فينا ومن هنا كانت نفسيتنا أقصد  ن أمزجتنا وميولنا، ومرك  وخيبة آمالنا، ويكو 
لهما ونحن إذا أردنا أن نفهم  كياننا الن فسي هو الذي يتمم كياننا الجسماني واالجتماعي ويشك 

إلى  ا أي  شخص منا فيجب أن ننظر في البواعث والمحركات التي تضطرهاألفعال التي يأتيه
خصية كونه وليد  ،(3)« أن يفعل ما يفعل لذلك يحتل هذا البعد أهمية كبيرة في تركيب الش 

وافع الر ئيسية لألفعال التي  ابقين، كما يعد  المركز األساسي الذي يتحكم في الد  البعدين الس 
وذلك الشتماله على الجانبين العقلي  ايجابية ماألفعال سلبية أ ت تلكتقوم بها سواء كان

مين في تفكيرها وعواطفها.  والوجداني المتحك 

وائي حرية االختيار في  وائية، وللر  خصية الر  وانطالقا من هذه األبعاد الث الثة تتكون الش 
إيصاله على جميعها وذلك بحسب الهدف الذي يريد أو  الت ركيز على جانب واحد منها

                              
، )د/ط، ت( (نيويورك_القاهرة )تبة األنجلو مصرية، كتابة المسرحية، تر: دريني خشبة، مك ناليوس ايجرى: ف _(1)

 .102ص

 . 49سابق، صمرجع (، 1985_1947البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة) تطور شريبط أحمد شريبط: _(2)

 .103سابق، صمرجع  ،كتابة المسرحية ناليوس ايجرى: ف _(3)
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إذا  عن القارئ  حجبها كذلكيمكنه  أن يقدم هذه األبعاد بطريقة مباشرة  هيمكنوكما للقارئ، 
 .هإعمال ذهنأراد 

 :أساليب تقديم الشخصية التراجيدية في روايات إبراهيم الكوني  _2_1

خصية وبنائها من أهم  المراحل التي تتطلب جهدا و  اختيارا دقيقا من تعد  تقنية رسم الش 
وائي  وائيةقبل الر  خصية الر   ، ومن أجل ذلك نظرا ألهمية هذا العنصر في إزالة اللثام عن الش 

نه من الت   وائي تقنية هام ة تمك  والتي اْصُطِلح عليها مصطلح ها حكم في رسمابتدع المتخيل الر 
خصية ويمكن أن ة المستعملة في بنمجموعة الت قنيات الخاص  » يقصد بهالت شخيص" و  " اء الش 

خصية على نحو بأخرى أو  يكون الت شخيص مباشر بدرجة وائي بعرض سمات الش  )يقوم الر 
ل عليه خصية ذاتها بهذه المهم ة،أو  يعو  على أو  يتم ذلك عبر شخصية أخرى(أو  تقوم الش 

خصية وردود أفعالها وأفكارها وانفعاالتها... وقد  (1)«(نحو غير مباشر)ُيستنبط من أفعال الش 
خصية من القارئ،  ل و حصألنه يمكنه من الساعدت هذه الت قنية كثيرا في تقريب صورة الش 

خصية بطريقة مباشرة على لسانهاإم ا معلومات العلى  على لسان شخصية أو  عن الش 
 من خالل استخالص أفعالها وتصرفاتها التي تقوم بها.أو  أخرى،

 : (Philipe Hamonح فيليب هامون)طرق تقديم الشخصية حسب اقترا _1_2_1
خصية اقترح فيليب د طرق تقديم الش  معيارين أو  مقياسين (Philipe Hamon)أمام تعد 

وائي والمتمثالن في  :أساسيين للت عرف على كيفية بنائها داخل الن ص الر 

 :_ المقياس الكميّ 
كمي ة المعلومات المتوافرة والمقد مة صراحة إلى  ينظر»  يتميز هذا المقياس بكونهو         

خصية خصية أكثر وذلك من  حيث يسمح ،(2)«حول الش  هذا المقياس باإلطالع على الش 
 .الخارجيأو  خالل إمدادنا بمعلومات تتعلق بها سواء أكانت مرتبطة ببنائها الداخلي

                              
 .31، ص 2003، 1ت للنشر والمعلومات، القاهرة، طيإمام، مير جيرالد برنس: قاموس السرديات، تر: السيد   _(1)

حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي) الفضاء_ الزمن _الشخصية(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب  _(2)
 . 224، ص2009، 2ط
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خصية الت راجيدية في روايات إبراهيم الكوني الث الثة في  وإذا بحثنا عن طرق تقديم الش 
ارد لم يعط معلومات وفيرة عن شخصياته وخا صة فيما ضوء المقياس الكم ي سنالحظ أن  الس 

أو  ورد بعضا منه فإن ه يكون مرتبطا بحادثة معينةأن أحدث و  ذيتعلق بوصفها الجسدي، وإ
وائي في إعمال ذهن القارئ أكثإلى  يعودو  موقف من  هائر وجعله مشاركا في بنارغبة الر 

خالل تكوين صورة عنها بالت درج، كما أن ه صب  جل  اهتمامه على الجانبين الن فسي 
تنبثق من آفاق ضبابية وكأن ها بال ماض فتنخرط في حركة صراع » فشخصياته ،واالجتماعي

حول المفاهيم، والقي م والت طلعات واالنتماءات. وقبل كل  شيء مواصلة البحث عن مصير 
خصيات نوعا من العزلة مجهول في فضاء  د األبعاد يضفي على الش  صحراوي متعد 

، وإذا ما حاولنا (1)«وهي ترتحل دون هوادة  وكأن ها ال تدرك معنى االستقرار [...]واالنفراد
بب الر ئيسي يعود والتي  هطبيعة المؤلف نفسإلى  معرفة السبب وراء ذلك لربما وجدنا أن  الس 

وائيةابع الن فسي على شخفرضت الط    .وصه الر 

 : المقياس النوعي_

لكن االستعانة به غم من أهمية المقياس النوعي في تقديم المعلومات عن الشخصية لر  با
بالمقياس  االستعانة وحده ال يؤدي إلى اإلحاطة بها من جميع جوانبها لهذا ال بد من

مصدر تلك المعلومات حول الشخصية، هل تقدمها الشخصية عن  »ويقصد به الّنوعي
نفسها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق التعليقات التي تسوقها الشخصيات األخرى 

خالصها من سلوك أو المؤلف، أو فيما إذا كان األمر يتعلق بمعلومات ضمنية يمكن است
جة األولى بالمصدر الذي يقدم لنا فهذا المقياس يرتبط بالدر  (2)«الشخصية وأفعالها

خصية  إلى: لشخصياتاينقسم بدوره في تقديم  ، كما أنهالش 

                              
 .148، ص2008ط(، ، )د/2عبد هللا إبراهيم: موسوعة السرد العربي، دار الفارس، عمان، األردن، ج _(1)

Pour un Statut sémiologique  Hamon :، نقال عن 224حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص_(2)

du personnage. P134  
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 : في روايات إبراهيم الكوني أسلوب التقديم المباشر_ 2_2_1
خصية ورصد سلوكها وردود أفعالها وكل  » يعتمد هذا األسلوب و  ما  على وصف الش 

وائيفيه  َيْعمدُ غالبا ما إذ  (1)« يتعلق بها من حيث شكلها ووجودها اإلسهاب في إلى  الر 
ارد هاوصف وتعيين مالمح من طرف أو  بتصريح لفظي ويكون ذلك إم ا عن طريق الس 

خصية نفسها،  .من طرف شخصيات أخرى أو  الش 

وايات الث الثة فإن نا نجد أن ه يكاد ينعدم الت قديم المباإلى  ولو عدنا  خصية شر للش  الر 
ة  خصيات الث انوية منها دية الت راجيخاص  ارد و بخالف الش  يين في تعكثيرا التي أفاض الس 

 مالمحها بأسلوب مباشر.

 : (Gold Dust)أ_ رواية التبر
واية  خصيات التي ُقد مت بطريقة مباشرة على  بينضم ت هذه الر  ثناياها بعض الش 

واية ولم تكن شخصيات رئيسية ارد وهي شخصيات ورد ذكرها في سياق أحداث الر   لسان الس 
 :في تغير مسار األحداث فنجد منهافعال كان لها دور ومع ذلك  ولكن

 :_ شخصية شيخ القبيلة
اردوقد  عجوز نحيل »  اشر وذلك بوصفه أن هبعض مالمحه بأسلوب مبإلى  أشار الس 

در مطوق بدوائر جلدي ة موسومة بنقوش دقيقة. في  طويل القامة يمسك بعكاز أنيق من الس 
يترأس ، (2) «وجنتي ه تنثني غضون عميقة، ولكن في نظرته تلوح عفوية وعافية ومرح مجهول

كشف  قاته، ولكنه رغمفي الليل للقيام بنزواته مع عشيالقبيلة التي كان يرتادها)أوخي د( 
يخ تغافل عن ذلك فضيحته ه أمام المأل حنظرا لحنكته ودهائه وحاول اجتناب فض إال  أن  الش 

ة وأن قبيلة )أوخيد( كانت مشهورة بين النجع بقوة فرسانها له إلى ، خاص  فغي ر الموضوع وحو 

                              
شرحبيل المحاسنة: آلية التقديم المباشر في روايات مؤنس الرزاز، مجلة الواحات للبحوث والدراما، جامعة غرداية  _(1)

 http/elwahat, univ- ghardia، 61، ص2010(، 10العدد)

 .15، ص14، ص 1992، 3إبراهيم الكوني: التبر، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط _(2)
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، فقبل ن سلللحفاظ على الخاصة به يلقح أبلقه ناقة الحديث عن رغبته الشديدة في أن 
إصابة )األبلق( بالجرب وفقده إلى ذلك  أدىف جرباءأنها كانت  ولكنه لم ينتبه )أوخيد( ذلك

 لبهائه. 

 :_ شخصية األّم )أّم ُأوخّيد(
ة أثناء لم يكن لهذه الشخصية حضور بارز في الرواية ما عدا بعض اإلشارات خاص  

وائي إلظهار جانب من جوانب شخصية  هاوظ فانفصال ) أوخيد( عن القبيلة، وقد  الر 
ابعة التيالبطل)أوخي د( وهو فقدان األم   كانت المسكينة » ، فقد توفي ت وهو لم يبلغ سن  الس 

احب قبل أن تموت. ماتت بالقلبمعلولة، ضعيفة البدن والقلب. يذكر وجهها ا   (1)«.لش 
أن  إلى كما أشار السارد أيضا، اهحنان عوضه عنالذي  إلى تعل قه باألبلق األمر الذي أد ى

 منشغال بالنساءو قسوة ألنه كان شديد ال هتمام زوجها خالل فترة حياتهالم تحظ باهذه األخيرة 
 .األخريات 

 :_  شخصية )بوخامد(
واية  خصية لم يكن لها حضورا أساسيا في الر  وائي كذلك بالر غم من أن  هذه الش  لكن  الر 

واج منها ،من القبيلة وحرمانه من الز عامة جعلها سببا في طرد)أوخي د( فالوالد  ؛كونه رفض الز 
)أوخي د( لم يعجب بها يوما ولم يحب ها  ،أراده أن يتزوجها لالحتفاظ بالز عامة في أهله قط لكن 

فتاة بليدة، مطفأة العينين. ال شرر وال شعر. ال جاذبية وال مواهب فتاة » كانت وذلك ألن ها 
األمر الذي جعله ال يفكر بها إطالقا ألنه لم ير فيها ، (2)« مرضيةعادية ذات مالمح 

 )أيور(.التي وجدها عند األنوثة 

 

                              
 .69_ إبراهيم الكوني: التبر، ص(1)

 .71المصدر نفسه، ص_  (2)
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 :_ شخصية الولد) ابن أوخيد(
خصية  إال بعد أن بدأت إليها الفت، إذ لم يتم اإلشارة كذلك حضور لم يكن لهذه الش 

( لتزيد من مأساته ومعاناته، ألنها كبلته أكثر بعدما كان األوضاع تتأزم مع الشخصية)أوخيد
حر ا طليقا ال يرهق كاهله شيء في الوجود سوى أبلقه الذي رهن حياته له، لكنه بحضوره 

ألنه كان  ،مقابل الحصول على غذاء لهما هرهنإلى اضطر  في سبيل إطعامه هو وأم هو 
ارد بأ ،شديد البكاء ولد معلوال مثل أم ه، نحيال، شاحبا »  ن هوقد جاء وصفه على لسان الس 

ضعيف القلب والبدن، يسيطر عليه الوجوم. لم يبتسم أبدا منذ ميالده، وال يعرف سوى 
 (1)«البكاء.

 : (The Bleeding of the Stone)ب_ رواية نزيف الحجر

ومن بين هذه بطريقة مباشرة كذلك تضم نت هذه الرواية بين ثناياها شخصيات قد مت 
 لياني(، مطلقة )قابيل( وهينجد شخصية )قابيل(، )جون باركر(، )الخبير الط  خصيات الش

خصية الر ئيسية الثانية ؛شخصيات ثانوية ماعدا شخصية )قابيل( اجميع ه في هذ كونها الش 
 .جانب شخصية)أسوف(إلى الرواية 

 : _ شخصية) قابيل آدم(
خصية الر ئيسية الث انية تعد شخصية  شخصية لكانت معادية في الرواية، وقد )قابيل( الش 

خصية الت راجيدية(، كونه)أسوف( وايةفي  متساه ا) الش   ها نحووقيادت ،تغي ر مسار أحداث الر 
 .الن هاية المأساوية

خصية بطريقة مباشرة   ردية المتعل قة بهذه الش  ارد بعض المقاطع الس  م الس  لتزيد من قد 
كثر في تكوين صورة عنها ألنها لم تكن شخصية في نظر القارئ ولمساعدته أبشاعتها 

طويل القامة أو ال  أشعث  نزل»  : قوله فيالجسمية  اذكر بعض أوصافهيفنجده عادية 

                              
 .85، صرالتبإبراهيم الكوني:   _(1)
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عر حراء من تمبكتو حت ى جبل  الش  شاحبا ذابال كأن ه جاء من رحلة طويلة، كأن ه عبر الص 
م نحوه ومد  إليه يدا  قوي ة خشنة خصية كانت طويلة ضح أن إذ أو ، (1)« نفوسة. تقد  هذه الش 

 .وهو ما أثار خوف الشخصية )أسوف( منها أكثرالقامة مالمحها ال تبعث على الطمأنينة، 

ارد  م فيها نفسها أي  كذلك كما أورد الس  ردية التي ُتقد  على لسانها  ؛بعض المقاطع الس 
)أسوف( حتى ، فهو لم ينتظر (2)« دعنا نتعارف. اسمي قابيل آدم» :  مباشرة في قولها

 .يسأل عن اسمه ألنه رأى الذعر في عينيه فأخبره عن اسمه حتى يطمئن إليه

خصية أو ال ومن ثم تحديد مالمحها  ولكن نا تقي دنا  ،كان من المفروض تقديم اسم الش 
خصية كما  واية والمرتبط بالد رجة األولى بتسلسل بتتبع تقديم هذه الش  ورد في صفحات الر 

 الن فسية، بينما لو عدنا إلى البحث عن مالمحها يما يتعلق بمظهرها الخارجياألحداث، هذا ف
اخلية فإن نا نجد أو  قد أضفى عليها طابعا آخر يزيد من قسوتها وبشاعتها في نظر السارد الد 

ارد المجال لشخصية أخرى لتقديمها وهي أقرانه الذين كانو  ،القارئ  ا ولكن هذه المر ة فسح الس 
   :بقولهم وجلبه للنحس ألنه اشتهر بحبه للحم النيئ ؛ينعتونه بالمنحوس كلما تشاجر معهم

نيا يا ابن يم يم » _  يا منحوس يا آكل لحم أم ه وأبيه بالت بني ستأكل كل  الل حم الذي في الد 
يطان ؟  وقد كذلك بالعنف والعدوانية ه ألكل الل حم، تمي ز)قابيل( حب  إلى  إضافة ،(3)«الش 

فاتتجلى ذلك بوضوح في العديد من المقاطع السردية  فنجد  ،التي تعكس كل  هذه الص 
الح في الهواء مهددا » دون رحمة في جز ه لرأس)أسوف( أكثر وحشي ته تتجلى  لو ح قابيل بالس 

مس بوحشي ة ثم انحنى فوق رأس الر اعي المعل ق  قد حدث و  ،(4)«]...[ ضحك في وجه الش 
يرى أن كان ألنه )الودان(،  معاقلإلى  استفزاز)أسوف( له من خالل رفضه إرشادهذلك بعد 

                              
 .41، ص 1992، 3الكوني: نزيف الحجر، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط إبراهيم _(1)

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  _(2)

 .95، صالمصدر نفسه _(3)

 .146المصدر نفسه، ص   _(4)
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 وهذا ما ورد على لسان زميله )مسعود(، ة لحم)الودان(أكل الل حم خاص  أن يهم ه الوحيد 
قه لم ينم ليلة واحدة بدون لحم منذ أن ولدته أم ه. يقال »  مخاطبا )أسوف( : عليك أن تصد 
 .(1)«فمه قطعة من لحم خروف ها... ها  إن  أم ه ولدته وفي

خصيةبعض الجوانب هذا فيما يخص    والتي لم يتوقف األمر عندها  الن فسية لهذه الش 
ر ال فقط بل عد  عنصرا هاما في تكوين ت الها كونه ةانب االجتماعيو الجبعض  ساردصو 
ماء حيث التي كانت عليها؛ نفسي تها من حنان الوالدين وحرمت  ارتوت منذ طفولتها من الد 

كين عندما حبلت به أم ه وماتت األم  متأث رة بلدغة » فقد  منذ الصغر مات األب مطعونا بالس 
أفعى بعد والدته بأسبوع ورثت تربيته خالته، فسقته دم  الغزال في إحدى الر حالت بالحم ادة 

ذ أن كان نطفة في عمال بنصيحة أحد الفقهاء. قال إن ها الت عويذة الوحيدة التي تالحقه من
بطن أم ه، ولكن  الخالة وزوجها ماتا عطشا في تلك الر حلة، والتقطت قافلة عابرة الط فل 
الر ضيع]...[ ولم يكن رب  القافلة ليلتقط الط فل لو علم بماضيه ولم يكن يخطر له أن يكون 

حراء على هذا المالك الصغير سببا في نكبته، بارت تجارته، واستولى ُقط اع الط رق في  الص 
لم يتوقف األمر عند هذا الحد  فحسب بل كان قدره أن يقع و ، (2)«قطعانه ونهبوا قافلة له 

 .فريسة لقبائل يم يم اإلفريقية التي مزقته إربا إربا وأكلت لحمه نيئا

 كل هذه الجوانب الثالثة االجتماعية والنفسية والمادية هي التي جعلت منه شخصية
 لعونة تلحق الضرر بكل ما يحيط بهقاسية متوحشة، بل م

 : _ شخصية )الخبير الّطلياني األشيب(
واية خصيات المهم ة في الر   ؛ حيث قام هذا األخير بتعيين) أسوف(وهو أيضا من الش 

هذه وقد ُقد مت  ، األمر الذي جعله يلتقي ب) قابيل(،حارسا لآلثار التي كان يزورها الن صارى 

                              
 .20إبراهيم الكوني: نزيف الحجر، ص  _(1)
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ارد الذي وصفه قائالبطريقة مباشرة من الشخصية  يرافقهم عجوز طلياني أشقر » :  قبل الس 
قالوا عنه إن ه عالم كبير في اآلثار، طويل القامة، نحيل الجسم، أشيب يحمي بصره من نور 

ن المالحظات في دفتر ال يفارق يدي ه  مس بنظ ارات كبيرة سوداء ويدو  ، وقد ُعرف (1)«الش 
حراء وتقديسه  والتي كان يرى فيها كنزا ثمينا يجب  لآلثار الموجودة بهاعنه كذلك محب ته للص 

أعطاه المعل بات » الذي اطمأن إليه حيث جوده وكرمه على )أسوف( إلى  إضافة حمايته،
أبرهوه إلى  ورغيف أبيض ولفافة بسكويت، وضحك له وركب سي ارته العارية وانطلق شرقا

 سوف( لوطنه.حب )أبأعجب وقد ، (2)« كان نصرانيا بشوشا وطي با

 : _ شخصية )جون باركر األمريكي(
 وقد كانت مناقضةعبر الصحراء، وهي شخصية أجنبي ة رافقت) قابيل(خالل رحلته 

 دمارالو  خرابالأحدث قدومها إذ ؛ ألنها لم تكن طيبة تماما لشخصية الخبير الط لياني
حراء ارد بعض من خالل جلبها للبنادق وسيارة الالندروفر والهيلوكبتر للص  م الس  ، وقد قد 
كابتن بقاعدة "هويلس"  منتدب » كان  جون()بقوله أن  ن حياتها بأسلوب مباشرعالجوانب 

للعمل بمعسكر يخضع للقاعدة ُأقيم على جبل نفوسة في موقع استراتيجي شغف بفلسفات 
رق منذ أن كان طالبا بكلي ة االستشراق بجامعة كاليفورنيا، قرأ الزرادشية وال بوذية والصوفية الش 

يخ جلولي( الذي قطع عالقته به (3)« اإلسالمية ف)الش  ، كما أن ه كان على صلة بالمتصو 
ة في تخريب البيئة الصحراوية والقضاء على ثرواتها الحيوانية خاص  نواياه اكتشف  مابعد

 .الودان
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 : _ شخصية )مسعود صديق قابيل(
خصية لم يكن حضور بالر غم من أن   حراء إال  أ شكليهذه الش  ن ها ظل ت خطرا على الص 

خصية على لسان) قابيل(مساندة لشخصية )قابيل( في قوله:         ، وقد ورد تقديم لهذه الش 
باشي »  ه كان شاهدا على حادثة قتل)أسوف(، كما أن  (1)« اسمي قابيل آدم ورفيقي مسعود الد 

أقبل وساعده في جر   حيث ل)قابيل( من خالل مساعدتهفي هذه الجريمة فقد كان شريكا 
خرة إلى  أسوف أمسك به من رجله اليمنى، لكن ه لم يكن يتوقع أن يفعل)قابيل( فعلته و الص 

نيعة، فقد حاول بذل جهد إليقافه لكن  )قابيل( رم ده هو بالقتل أيضا في حالة  اه أرضاالش  وهد 
 الت دخل مرة أخرى.

 : _ شخصية )مطّلقة قابيل(
وايةقل  ورود ش خصية  ؛خصية المرأة في هذه الر  فنجدها تضم  امرأتان فقط وهما أم الش 

اردقة البطلة )أسوف( والتي ُقد مت بطريقة غير مباشرة وشخصية مطل    )قابيل( التي ألمح الس 
امرأة فارغة القامة ذات مالمح جميلة ولكن قاسية، وربما »  كانتحيث  ،بعض أوصافهاإلى 

التي ساعدتها في االعتماد على نفسها و  (2)«العصامية هذه المسحة الر جوليةا أعطتها طبيعته
بعد رؤيتها لحلم رأت فيه أن ه ورفضها البقاء مع ) قابيل( ألنها هي التي طلبت منه الطالق 

، ولم معهظلت مخلصة له من خالل القيام بكل واجباتها انفصالهما ينهش لحمها ولكن رغم 
دة في مسار الرواية وذلك إلظهار فقط الحالة االجتماعية لشخصية يرد ذكرها إال مرة واح

 )قابيل(.
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 : (  ? who are you angel)"! من أنت أّيها المالك؟ " ج_ رواية

 : _ شخصية )أحد السعاة(
ي(  خصية الر ئيسية)وهي شخصية التقى بها )مس  جل  (الش   أخبره أن  حيث في دائرة الس 

ارد مباشرة  "، اآلباءفي األبناء يكمن فناء "  خصية من طرف الس  وقد جاء تقديم لهذه الش 
فة العليا. في »  : بقوله يب أشرم الش  كان الر جل نحيال. نحاسي البشرة. مرصع الفودين بالش 

عينيه يلمع إيماء حزن هذا اإليماء هو اإلشارة التي أحيت ثقة غامضة في قلب المواطن 
ي خصية لهذه سمح السارد كما  ،(1)« مس   : على لسانها مباشرة في قولهاأن تقدم نفسها الش 

 .(2)«األبد إلى  بلى؟ ولدت ولكن لم ألد، وال أنوي أن ألد» 

 : خفر(م_ شخصية )رئيس ال
ي( خصية صديقة للبطل )مس  واية أثناء اعتقال  ،كانت هذه الش  جاء ذكرها في الر 

بية، )يوجرتن كان رجال وسيما. مريح » وقد ( االبن بعد خصام جرى بينه وبين أحد الص 
السيماء. يبدو بقامته الطويلة. ببدلته الر سمية. مثل فارس نبيل. استقبله ببشاشة صديق قديم 

داقة القديمة هكذا جاء على لسان السارد  (3)« وأجلسه على أريكة مقابل مكتبه ونتيجة للص 
 ما تغاضى عن األمر وأفرج عن )يوجرتن(.التي كانت تجمعه

 : _ شخصية )جار مسي القديم(
ارد بطريقة مباشرة ُقد مت هذه الشخصية  الجار رجال » فقد كان هذا كذلك من قبل الس 

قاق المواجه لبيته بعد أن  كن في هذا الشارع. يقيم وحيدا في الز  عجوزا عرفه منذ انتقل للس 
ور منذ سنوات. يملك دكانا لبيع الخضراوات يقع بالقرب من فقد ابنته الوحيدة في حادث مر 

ارع الر ئيسي المجاور للحي. ويروى أن ه سليل أحد الوجهاء في إحدى القرى التي ال تبتعد  الش 
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خصية دورا مهما في تقديم يد المساعدة للبطل (1)« عن المدينة مسافة طويلة ، لعبت هذه الش 
ي( وولده )يوجرتن( إذ أن ها  خصية الو )مس  بعدما عبست حيدة التي وقفت معهما وساندتهما الش 

 المدينة في وجهيهما.

ار إلى  إضافة د شخصيات أخرى ورد ذكرها في سياق األحداث والتي ُقد مت من قبل الس 
يته...الخ  بأسلوب مباشر مثل شخصية مدير المدرسة وشخصية اإلداري الذي سحب منه هو 

خصيات ال  تي ُقد مت بطريقة مباشرة.هذا فيما يخص بعض الش 
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 :في روايات إبراهيم الكوني _ أسلوب التقديم غير المباشر3_2_1
يترك األسلوب الثاني الذي يلجأ إليه الروائي لتقديم شخصياته، حيث  ،يعد هذا األسلوب

وائي للقارئ  خصية استخالص الن تائج والت عليق على الخصائص المرتبطة » مهمة فيه الر  بالش 
تنظر بها تلك عبر الطريقة التي أو  وذلك سواء من خالل األحداث التي تشارك فيها

خصية خصية للقارئ من خالل كالمها وتعاملها مع إذ  ؛(1)« اآلخرينإلى  الش  تظهر الش 
عبر األحداث التي تمر بها وبالتالي يكون عليه استخالص وتجميع المعلومات أو  غيرها،

ق أكثر  المقد مة حولها        والمبعثرة داخل فضاء الن ص حتى يشغل ذهن القارئ ويتشو 
خصية تظهر تدريجيا » ف ة بالش  لون أن يتركوا الحقائق الخاص  وائيون المحدثون يفض  الر 

ي األعمال خالفا لما كان سائدا ف (2)« تتنق ل مباشرة عن طريق الحدث والكالمأو  وتتنو ع
ابقة حي وائية الس  اخلي والخارجي إال  وأبرزه كان نالر  وائي ال يترك شيئا من الوصف الد   الر 

ل فيه أكثر  .وفص 

وايات الث الثة هو سيطرة الط ريقة غير المباشرةو  لت قديم افي   أول ما يلفت انتباهنا في الر 
خصيات المحورية )الت راجيدية(، وذلك لكوننا نتعامل مع شخصيات روائية في  خاصة الش 

خصية إطار تراجيدي فمن خالل األحداث التي  ؛الذي يولي أهم ية للحدث على حساب الش 
خصية الت راجيدية تت ضح مالمحها بالت دريج  .تمر بها الش 

 : (Gold Dust)رواية الّتبر أ_

 : _ شخصية أوخّيد
خصية الت راجيدية)أوخيد( قد ُقد مت بطريقة غير مباشرة َلم  شتاتها عبر تم حيث  ،نجد الش 

وائي صب  جل  اهتمامه على إبراز الجانب الن فسي واالجتماعيثنايا   الن ص ليت ضح أن  الر 
أكثر مقارنة بالجانب المادي الذي كان قليال والذي تجلى في بعض اإلشارات فقط وردت 
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استجمع كل  رجولته... كل  » هذا المقطع السرديعلى لسان السارد في مقاطع مختلفة منها 
هامة... كل  الن   فمن خالل هذا المقطع تبين لنا أن )أوخي د( شخصية ذكورية  ،(1)« بلالش 

باب في  جاعة، كما ورد على لسان شيخ القبيلة صفة أخرى له وهي الش  تتمي ز بالفحولة والش 
 .(2)« اآلن أستطيع القول بأن ك شاب ال ينقصك الكمال» :  هقول

قة  ففي حادثة  ؛أم ا عبر الحدث فإن نا نجد مقاطع سردية عديدة تبرز صفات له متفر 
وجدوا » عثور الرعاة على )أوخي د( منهمكا بعد رحلة الموت والحياة التي مر بها رفقة مهريه 

 .(3)« الجسد الن حيل

    كذلك منها كما أبرزت حادثة محاولة قتل )أوخي د( لمهريه )األبلق( بعض مالمحه 
افيتان كمياه عين الكرمة»  جاءت في الرواية أيضا إشارة إلى ، (4)« العينان العميقتان الص 

 عبروذلك المالبس التي كان يرتديها كالعمامة والقماش الفضفاض وكذا النعل الجلدي 
اردجاءت على مقاطع سردية مختلفة  انهال على رأسه بكعب البندقية » " منها :  لسان الس 

امة" ، " السدر اقتطع من القماش الفضفاض، " لم يستطع أن يصمد أكثر فنزع سقطت العم
 .(5)"«نعله الجلدي  

حيث جاء على لسان  ،كما اقترن الوصف الجسمي أيضا )ألوخي د( بمهريه )األبلق(
إن  المهري  مرآة الفارس. إذا أردت أن تنظر في الفارس وتقف على خباياه. »  شيخ القبيلة
، )فأوخي د( فارس يتحلى (6)« مهري ه. عليك بالمهري  إذا أردت أن تعرف صاحبه فتفق د فرسه،

السابق سنجد أنه كان فارسا نبيال  بالقيم الن بيلة وإذا أخذنا على لسان شيخ القبيلة قوله 
 .وشجاعا
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حراء، و  هذا ما أشار أم ا من الن احية االجتماعية فهو ينحدر من عائلة عريقة في الص 
يسرنا أن نستقبل ابن شيخ قبيلة امنغاستن في ديارنا فله »  ين قبض عليهحشيخ القبيلة إليه 

حراء  ، تميز كذلك بالعناد إذ(1)« يرجع الفضل في صد  الغزاة األغراب ووقف توغلهم في الص 
ورث العناد عن أبيه قبل أن يرث حب  الز عامة، أخذ منه العناد وترك له حب الز عامة. » أنه 

حراء العناد  .وقد جاء هذا الوصف له بعد انفصاله عن القبيلة (2)« أنفع لمجاهدة الص 

بر الشديد وقد  كذلككما اتصف  عند حديث السارد عن معاناة)أوخيد( ات ضح ذلك بالص 
ة وهو يمسك »  بعد أن فقد مهريه أوخي د الذي تعاند في صباه مع قرين أي هما يصمد أطول مد 

ياط من يديه دون أن يتخلى عن قطعة الن ار حت ى انهار بجمرة موقدة فاحت رائحة  الش 
خصمه وألقى بقطعته وهو يصيح، أم ا هو فلم يصرخ ولم يبك بالر غم أن ه طفل لم يبلغ 
ابعة عاقبته أم ه فأطلقت عليه الز نجية كي تمأل أنفه بسائل الفلفل  العاشر. قبلها في الس 

ة مالعق غاب في الظ ل كل هذه  (3)« يبك مات وانسد الن فس ولكن ه لمالر هيب. فصب ت عد 
خصية. فات واألبعاد جاءت مرتبطة بأحداث مختلفة مرت بها الش   الص 

 : _ شخصية آيور 
شخصية أنثوي ة أحبها)أوخي د( كثيرا، حت ى وإن لم تحظ بالوصف الكثير إال  أن  ) آيور( 

ارد كانت كافية  ، فقد كانت أكثر إليضاح صورتهابعض المالمح التي ُقد مت من قبل الس 
وبرغم أن  البالء كان » :  وهذه بعض ممي زاتها الجسدي ة في قوله ،امرأة جميلة وساحرة األنوثة

باديا على الحيوانات البائسة إال  أن  الحسناء لم تنقصها الن ضارة ولم ُيفقدها طول الطريق 
تابع خيال ي»  ما جعل )أوخيد( صوتكانت في عمر الزهور رشيقة القوام عذبة ال ،(4)«البهاء
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وغيرها  (1)« قامتها الهيفاء وهي تنتقل بين الن ساء، ثم سمعها تغني يا ربي ما أقوى صوتها
فات التي   كانت كافية لإليقاع )بأوخيد(.جاءت على لسان السارد والتي من الص 

خصية فقد جاءت إشارات ذلك من قبل إلى  أم ا فيما يخص  البعد االجتماعي لهذه الش 
ارد أيضا حراء » الس  جاءت الحسناء من آير مع أقاربها هربا من الجدب الذي حاق بتلك الص 

نوات  خصية ضحية من ضحايا القساوة ولذلك تعد هذه ؛ (2)« األخيرةالخمس في الس  الش 
حراوية التي دفع  .الهجرةإلى  هاتالص 

أم ا من الن احية الن فسية فإن ها تمي زت بروح مرحة، لها ابتسامة سحرية، كانت فتاة  
قلبها كانت تنوي  تغن ي من»  شجاعة ال ُتظهر حزنها لكن  صوتها كان يفضحها، فقد كانت

حراء كونها فتاة غيورة إلى  إضافة ،(3)« أن تنتزع الوحشة من قلبها وحشة الحياة وقساوة الص 
ة من   )األبلق( الذي تمكن  من أخذ المرتبة األولى في قلب زوجها.خاص 

 :_  شخصية دودو
واية إال  بعد دنو أجلها على يد  خصية على طول الر  لم يرد وصف جسمي لهذه الش 

ارد وصف لمظهره ازواجه قربو  ،)أوخي د(     :  في قوله امن )آيور(، فقد جاء على لسان الس 
ذني جحش. ورأسه أصلع مستطيل. لحيته مثل الت يس. وعظام أذناه كبيرتان، متدليتان كأ» 

صدره بارزة. جسده نحيل. ال يبدو بهذا النحول عندما كان البسا ثيابه الفضفاضة. ثياب 
 .(4)« زيفم. كل شيء فيه تنتفخ في جثته فيبدو ماردا. مزيفالطواويس 

ذلك من قبل خادمه الر اعي إلى  أم ا من الن احية االجتماعية فقد وردت بعض اإلشارات    
كان دودو أسيرا عند » الذي سرد جانبا مهما من حياته قائال :  ذو الفم الخالي من األسنان

قبائل بامبارا ذهب في غزة لسلب الذ هب فوقع في كمين. لكن ه استطاع أن يدبر طريقة 
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خصية أيضا من الن احية الن ف(1)« للهروب بعد سنوات هاء ، كما تمي زت هذه الش  سية بالد 
 .، وسلبه زوجته وولدهوالمكر وإتقان الحيل ألنه استطاع اإليقاع بأوخيد

ابقة الذ كر في الجدول التالي خصيات الس   :ويمكن إجمال مواصفات  الش 

 المعلومات مصدر المعلومات الشخصيات
 المواصفات الداخلية المواصفات الخارجية

ارد _ أوخّيد   _الس 
 

نحيل/_ وجنتان  _  شاب/_
 بارزتان وعينان صافيتان

جاعة والن بل/  _ الش 
 العناد/

بر  _الص 
 آيور_ 
 

 _السارد
 

_ فتاة في عمر الز هور/_ 
رشيقة القوام/_ عذبة 

 الصوت.

_ روح مرحة/ ابتسامة 
جاعة/  سحرية/_ الش 

 الغيرة.
 دودو_ 
 

ارد  _ الس 
_الر اعي )خادم 

 دودو(

_ أذناه كبيرتان/ رأس أصلع/ 
 لحية كالت يس/ جسد نحيل.

هاء/المكر/ إتقان  _ الد 
 الحيل

 
 : (The Bleeding of the Stone)" نزيف الحجر" ب_ رواية 

ال تختلف هذه الرواية عن سابقتيها في لجوء الروائي إلى التركيز على األسلوب غير        
خصية المباشر في التقديم كونه اهتم فيها باألفعال أكثر من االهتمام برسمها ، وقد تجلت الش 

واية في شخصيتين لعبتا دورا مهم ا في  الت راجيدية والتي ُقد مت بطريقة غير مباشرة في هذه الر 
واية وهما شخصية) أسوف( وشخصية األب)أب أسوف( حيث كانت نهايتهما بشعة  : الر 

خصيات التي ُقد مت أيضا بطريقة غير مباشرة والتي جاء ذكرها في سياق  ومن بين الش 
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كتفي نلكن س ود شخصيات أخرى ور إلى  إضافة ،األحداث نجد شخصية األم ) أم  أسوف(
دوا اإلط واية.بهؤالء فقط كونهم جس   ار العام للر 

 : _ شخصية )أسوف(
وائي أوصافتعد الشخصية الرئيسية في الرواية لكن ومع ذلك  م الر  جسمية كثيرة  الم يقد 

ارد في تم استخالص وقد ،سوى أن ها شخصية ذكورية كبيرة في العمرا له  ذلك من قول الس 
ال أسوف في الماضي عندما وبالط بع لم يخطر بب» العديد من المقاطع السردية منها قوله : 

ذلك أيضا هو كالم د وما أك   (1)« قطع الوادي الموحش في شبابه منشغال برعي الغنم
أتسخر » _ :  في قولهفي حواره معه عند استفزازه له  ظهرالذي و  ،شخصية )قابيل( عنه

  .(2)« مني يا عجوز الن حس؟_ أال تستحي؟ عجوز مثلك ويكذب

فات الجسمية  خصية ومن الص   فصيلة الجن  إلى  نتميتكذلك أنها التي ُألحقت بهذه الش 
_  :شد  على يده بحرارة وقال ضاحكا»  وقد تجلى ذلك في حواره مع ) قابيل( كذلك حين

ثونا عنك إذن أنت الجن ي أسوف الذي آثر العيش في الخالء الخالي عن معاشرة الن اس؟ حد  
 .(3)« في وادي الجبال

مالمح وجهه فقد كانت قليلة جدا عدا بعض الت لميحات البسيطة من بالنسبة إلى أم ا 
ارد لمساعدة القارئ  ردية التي  ،تكوين صورة عنه في طرف الس  أبرزت ذلك  ومن المقاطع الس 

م» نجد قول السارد :         : قولهفي ، أيضا (4)« وجنتي أسوف البارزتينإلى  تصاعد الد 
لعظهرت لحيته المكسو ة بالبياض »  د بالص  ، ومن خالل هذين المقطعين تم (5)« ورأسه المهد 
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بارزة الوجنتين وجهها مكسو بلحية يغط يها الشيب ورأسه استخالص أن هذه الشخصية كانت 
قوط. عيرات فقط والمهددة بالس   يحوي بعض الش 

خصيةعفقط استخالصه هذا ما أمكن و  قد ذلك أن الروائي  ن الجانب الجسمي لهذه الش 
فعلى  ؛على البعدين اآلخرين ابنوع من الغموض، في حين نجد أن  هناك تركيزا كبير  لف ها

فات منها أن ها عاشت معتزلة الن اس  ةمطبوعة بعد ها كانتالمستوى الن فسي نجد أن   ألنهم الص 
حراء لم يذكر منذ أن ولد أنهم جاوروا أنيسا »  عاشوا في ترحالهم وتنقلهم وحيدين في الص 

  ت خاطب معهم للاس وال تملك حتى لغة شخصية تخاف الن   هاوهو ما جعل من (1)« واحدا
من أين له أن يعرف وقد عاش طوال عمره معزوال عنهم بعيدا خائفا منهم. يرعبه » ف

األمر الذي أثار غضب  (2)« في االقتراب منهم_ العجز ويخيفه كل ما فكر _ مجرد الت فكير 
 .بالبعير تنعتهعليه وجعلها أم ه 

خصيةهذه كذلك ُعرفت   حراوية وموجوداتها وحت ى مع  الش  بمسالمتها مع الط بيعة الص 
، عنه أن  إلى درجة أن قيل الجن   ه اعتزاله للبشر  جعلولعل ه البدوي الوحيد المصاحب للجن 

أخذ الن قود من العجوز الطلياني مقابل حراسته يزهد في الدنيا وقد اتضح ذلك عندما رفض 
منذ الوهلة األولى في عرف عنه إيمانه الشديد كذلك حيث أشار السارد إلى ذلك للوادي، 
الوراء متابعا الجدار العميق المنتصب فوق إلى  أنهى صالته وألقى برأسه» بقوله : تقديمه 

  .(3)« رأسه كبير الجن  يباركه

ي كما أجمع الجميع على أنه ولي صالح كذلك وذلك من خالل أفعاله التي تمثلت ف
له إلى )ودان(  و)الودان( هو روح الجبل، هذا فيما يتعلق بالجانب الن فسي والذي كان له تحو 
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مع  بسبب مسالمته استسلم للموته دور كبير في المصير الذي آل إليه في األخير ذلك أن  
 .موجودات الصحراء

على لسان فقد جاء  مها بطريقة غير مباشرةفنجده كذلك قد أم ا من الن احية االجتماعية
ض الجمال المتوحشة » الذي  لبداوة على يد والدهتعل م حياة ا السارد أنه عل مه كيف يرو 

بها حت ى تصبح مطيعة وسريعة حيث بدأ  ؛در به على الصيد وهو في سن مبكر إذ ،(1)« ويدر 
ر أما )الودان( فلم يبدأ بصيده إال  بعد بلوغه سن  الخامسة عش، صيد الغزالن في سن العاشرة

 الن زولإلى  اضطر هو وأمه، وبعد الجفاف الذي استولى على المكان الذي كان يستوطنه
 .الواحاتإلى 

خصية كذلك ما جاء على لسان عالم اآلثار ل ن المظاهر االجتماعية البارزةوم  هذه الش 
اس( حيث   أنت من اليوم حارس وادي متخندوش : قال له» الذي أوكله مهنة الحراسة)العس 

 األجناس واألديان لمشاهدة اآلثارأنت عيوننا في الوادي. سوف يأتي كثيرون من مختلف 
خور]...[ ال تغفل  عليك أن تراقبهم، ال تدعهم يسرقون األحجار، ال تسمح لهم بتخريب الص 

، هذا فيما يخص الوسط االجتماعي الذي عاش فيه ومناصب (2)« عنهم إي اك أنت العساس
 :والتي يمكن جمعها في الجدول اآلتي االعمل التي تقل ده

مصدر  الشخصيات
 المعلومات

 المعلومات
 المواصفات الداخلية المواصفات الخارجية

ارد _ أسوف   _الس 
 _قابيل  

 _  كبير في العمر/وجنتين بارزتين
_ رأسه مهدد بالصلع/لحيته مكسو ة 

 بالبياض

الن اس/ الت دين  _ اعتزال
 والزهد/ المسالمة مع الط بيعة

 _ مسلوبة اإلرادة
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 : (?  who are you angel )" من أنت أيها المالك ؟ " رواية ج_ 
 :_  شخصية)مّسي(

ينعدم وهي الشخصية الرئيسية في هذه الرواية، ولكن الشيء المالحظ بالنسبة لها أنه 
واية باإلشارة إليه هاوصف ارد الر  واية ماعدا االسم فقد افتتح الس   الجسمي تماما على طول الر 

جل المدني وقال» قائال :  ي شهادة الوالدة أمام موظ ف الس  ، ذلك (1)« ! يوجرتن : وضع مس 
وائي قد صب  جل  تركيزه على إيضاح أبعادها الن فسية واالجتماعية  فمن أكثر، أن  الر 

فات  ارد أن ها تحل ت باالعتزاز  االن فسية لهالص  والتي وردت بطريقة غير مباشرة من قبل الس 
جل المدني ولكن لمجرد االعتزاز بالن فس الذي »  بالن فس من خالل حديثها مع موظ ف الس 

 .(2)«استشعره هذا الموظ ف بقرون استشعار ال تخفى عليها خافية

جل،  ز) مسي(كما تمي    ة في دائرة الس  كن لأيضا بالت سامح إزاء سخرية اآلخرين خاص 
 ذلك لم يدم طويال إذ عب ر عن غضبه وانزعاجه من ذلك الوضع.

 ر المدينةتتعلم من أسوالم متعلمة ولكنها شخصية ه أم ا من الن احية االجتماعية فنجد أن  
حراء وقد جاء ذلك على لسانها مببل   دائرة اشرة خالل حديثها مع مديرتلق ت تعليمها في الص 

جل ي ؛الس  حراء في مسيرة تعليمي كانت أولى الجامعات؟]...[ أضاف مس    : الص 

الواحات فنهلت المعارف من المكتبات ]...[ يوم في رحاب الحرية إلى  _ ثم عبرت
نيا كل هايعل منا أكثر مم   أم ا  ،هاهذا فيما يخص  مستوى تعليم، (3) ا نتعلمه من بطون كتب الد 

حوارها مع نفس  كذلك خالله على لسانها إليعن وضعها العائلي والذي جاء أيضا إشارة 
خصية   قال " مسي " :الش 
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 فقدت رفيقتي أخيرا.]...[ _» 

 ]...[ ! األطب اء يقولون داء القلب. ولكن ي أقول إن ه داء الكمد_  

 .(1)« ! لفضت أنفاسها حزنا بسبب االسم_  

خصية مصر ة على إطالق اسم من أسماء األجداد  والذي  ) يوجرتن(فقد ظل ت هذه الش 
 هو(.اد العائلة )األم  االبن، وحت ى كان سببا في مأساة كل أفر 

 : _ شخصية )يوجرتن(
وهو ابن البطل) مسي( والذي دارت كل الرواية حول اسمه، وال تختلف هذه الشخصية 

حيث قدمت بطريقة غير مباشرة كذلك على لسان والدها  من ناحية تقديمها عن سابقتها،
جل المختلفة)مسي إذ جاء أول وصف مادي له من خالل  ؛( خالل طوافه عبر دوائر الس 

 :  في قولهعلى لسانه ذكر اسمه 

 [...] ! يوجرتن _» 

  (2)«  ! اسم المولود يوجرتن _  

 مدير المدرسةحواره مع ه كذلك خالل ا جاء أيضا ذكر لعمره من طرفكم

 كم عمر الولد؟_  » 

 .(3)« سبعة أعوام؟ _   
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خصية والتي أث رت في نفسي تها بشكل كبير  لقب  ومن األلقاب التي ُنعتت بها هذه الش 
 :   فقال الر جل»  "الل قيط" وقد جاء ذلك على لسان مدير المدرسة

 .(1)« ! ال يجب أن تؤاخذني، ألن  البلد يعج  بالل قطاء_ 

ولكن  » : على لسان والدها في قولهكذلك من الن احية االجتماعية فقد جاء تقديمها  أم ا 
دا  ابني مزال محروما من االنخراط في الت عليم، مضطهدا بين أقرانه بسبب فقدان االسم مهد 
خصية. يحدث كل  هذا بسبب  ية إثبات الش  جن من قبل قوى األمن بسبب الحرمان من هو  بالس 

 (2)«أدرك عتبة حرجة في العمر من دون أن يحيا. ! غياب االسم

خصية باالنطواء والعزلة   الفتى » فذلك أم ا عن البعد الن فسي فقد تمي زت هذه الش 
يعصي له أمرا. أيقظه أو  الصموت الخجول الذي لم يحسر يوما على أن يرفع نحوه بصرا

ي( مع  (3)« من غفلته بعبارة واحدة وحاسمة ردي أثناء حوار )مس  وقد جاء هذا المقطع الس 
 )يوجرتن( حول قضايا األسالف التي جعلته يكره اسمه.

 : _ شخصية )موسى القرين(
لها  جاء تقديمهي شخصية ظلت مصاحبة للبطل ) مسي( على طول الرواية، وقد 

ارد  ي فوجد انتبه» :  قولهالذي مهد لظهوره ببطريقة غير مباشرة على لسان الس  إلى  مس 
فه بنفسه فقال إن  اسمه  : جواره على األريكة الخشبية الخالدة. قرينا له في االنتظار عر 

عدم االعتراف  في نفس القضية وهو، وقد كان ) موسى( يشترك مع ) مسي(  (4)« موسى
 .باسم ابنته )مريم(
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خصية بكونها فضولية حيث   مسي( عن زوجته ل )برز فضولها في سؤاكما تمي زت هذه الش 
ارد ليه وهذا ما أشار إ  (1)« : ماذا يعني أن تدفن للت و نصفك؟ قال بفضول» بقوله:الس 

خصية تجدر اإلشارة إلى أن و  غايتها إلى  في الوصولمن ) مسي( أكثر حظ ا كانت هذه الش 
ي( العمل مع )الباي( ضمن قبولتأن  تاستطاع األن ه اسم بتعديل ألنها حققت مرادها و  ،)مس 
 .ابنته

ارد أيضا   خصية أثناء تلقيها و كذلك قدم الس  بطريقة غير مباشرة الحالة الن فسية لهذه الش 
جواره طوال سيرهما. كطفل فاز بدمية إلى  كان يتقافز»  خبر اإلفراج عن اسم ابنته )مريم(

، وكان هذا بعد ضمان (2)«انتظرها طويال، يتهادى في سعيه راقصا حينا وضاحكا حينا.
فقة التي عقدها مع )الباي(نجا خصية أيضا من قبل شخصية  ،ح الص  كما جاء تقديم هذه الش 

ي( أن ه وقع  جل المدني حين أفصح )لمس  أخرى وهي شخصية )نزيه الفاضل( موظ ف الس 
موسى قرين االنتظار في دائرة السجل المدني الذي هرع إليك بالباي » ضحية صفقة قام بها

 .(3)«! ما تظن. ولكن ه سرع إليك بهذا المخلوق كي ينقذ نفسهكي يضع حدا لعنائك ك
 :_شخصية)نزيه الفاضل(

واية واكتفى فقط بتلقيبه  خصية حت ى الفصول األخيرة للر  ارد اسم هذه الش  أخفى الس 
جل حيث جاء تقديمها على لسانه على الن حو الت الي كان الموظ ف مخوال بتلقي » بموظ ف الس 

هادات الر سمية من مستشفيات الوالدة.تسجيل المواليد ا ، وبعد َأْخٍذ (4)«لجدد المدعومة بالش 
ر له إيصاال باالستالم ليجد نفسه خارج دائرة العمل جل المدني » َوَرد  بينهما حر  موظ ف الس 

دائرة إلى  اختفى. قيل إن ه غاب في إجازة طويلة. قيل أيضا إن  قرارا صدر بحق ه يقضي بنقله
جل المجيد تقع في مكان آخر مجهول العنوان لعدم وجود عالقة مباشرة أخرى من دوا ئر الس 
واية المختلفة لم يرد ذكر لها إال  أثناء الر حلة التي (5)« مع الجمهور ، وعلى طول فصول الر 

ي( رفقة )الباي( حراء فقدإلى  قادت )مس  كان سائق اآللة المحم لة باألمتعة التي تسير » الص 

                              
 .67، صمن أنت أيها المالك ؟إبراهيم الكوني:  _(1)

 .139ص، المصدر نفسه_(2)

 .175ص، المصدر نفسه _(3)

 .12صالمصدر نفسه،  _(4)

 .19المصدر نفسه، ص_ (5)
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ذلك إلى  في ذيل القافلة طوال الر حلة. كان ملفوفا بالغموض. يتجن ب بقية القافلة ما استطاع
مت وال يتكلم إال  جوابا عن سؤال. يخفي كآبته وراء قناعه الكئيب  (1)« سبيال. يتشب ث بالص 

ل وهلة فهو لم ينس أن ه هو من   ي( من أو  تسب ب في استطاع أن يتعر ف على )مس 
يته على لسانه طرده من ال ه اسمي نزي» _ مباشرة بقوله : عمل، وقد جاء تقديم اسمه وهو 

  :الفاضل]...[ _ قال نزيه الفاضل

 ]...[  ! أنت نسيتني، ولكن لم يكتب لي أن أنساك_

جل المدني الذي شاء له سوء الحظ  أن يتسل م مستند الوالدة  _ هل نسيت موظ ف الس 
ل من زفت خبر خيانة الوريث ومكر وقد كانت هذه ، (2)« منذ سنوات؟ خصية هي أو  الش 

 )القرين( و)الباي( لمسي.
خصيات الواردة الذ كر والتي ُقد مت بطريقة غير مباشرة في  : ويمكن أن نلخ ص جميع الش 

 المعلومات مصدر المعلومات الشخصيات
 المواصفات الداخلية المواصفات الخارجية

 س_ الحلم/ االعتزاز بالنف اسمها مسي فقط شخصية ذكورية _السارد _ مسي 
ي)األب( _ يوجرتن  _مس 

ارد  _ الس 
باب  _ االنطواء/العزلة _ الش 

مت/ الخجل  _ الص 
ارد _ موسى القرين _ شخصية ذكورية فقط اسمها  _ الس 

 موسى.
 _ الفضول/االنتهازية 

 _ محظوظ
ارد _ نزيه الفاضل  _الس 

خصية نفسها  _ الش 
اسمها نزيه  _ شخصية ذكورية

 الفاضل فقط
 _ الغموض/عادل 

 _ نزيه
م ركز في تقدي أن الروائيالدراسة من إن المالحظة التي يمكن الخروج بها من هذا الجزء 

شخصياته على الجانب النفسي واالجتماعي أكثر، كما أنه أوكل للسارد وللشخصيات 
تي عبر األحداث الأو  اشرةاألخرى مهمة تقديم الشخصية التراجيدية خاصة سواء بطريقة مب

 تمر بها وقلما سمح لها بالحديث عن نفسها.

                              
 .167، ص؟من أنت أيها المالك إبراهيم الكوني: _(1)

 .169ص، المصدر نفسه_(2)
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 : _ طبيعة االسم الّشخصي في روايات إبراهيم الكوني2
 : وعالقته بالشخصيةالشخصي االسم  _ مفهوم1_2

اخلية ومواقفها من  معروف أن  كل   واية تحمل مفاتيح لعوالمها الد  شخصية في الر 
ن القارئ من الولوج خفاياها والغوص في أغوارها نجد إلى  الحياة، ومن بين المفاتيح التي تمك 

وائي لنماذج » االسم ذلك أن الت سمية من األشياء البديهية في سياق الت شكيل الر 
خصيات والكاشفة  ،ير من أبرز العالمات األساسية الممي زة لهاحيث يعد  هذا األخ (1)«الش 

خص الذي يحمله من خالل إسناد مكانه » عن بعض مالمحها ف االسم متكل م يعلن عن الش 
ا أو  الل فظ الذي يطلق على شخص» ، ويقصد بهذا األخير(2)« وصفاته شيء لتمييزه عم 

خصيات حت ى يتم  (3)« سواه  ل سمة تحيل، إذ البد من تحديد اسم للش    التمييز بينها، واالسم أو 
خصية ذلك أن ه يمث لإلى  ية الش  ية والوجود» هو  ية والوجود، وتغييب االسم إلغاء للهو   (4)« الهو 

خصية من أن » وأكثر من ذلك فهو  يجعلها معروفة ويختزل صفاتها لذلك البد للش 
يمنحها نوعا من الخصوصي ة والت فرد عن البقية، فأن تنادي  هألن (5)« تحمل اسما يمي زها

ته هو دون غيره ذلك أن   لألسماء تأثير على االنطباعات » شخصا باسمه معناه أن ك حدد 
الخياليين وبالت الي يمكنك استعمال تسمية األولى لألشخاص بما في ذلك األشخاص 

                              
ل الروائي، دار الحوار للطباعة والنشر، الالذقية، سوريا، )د/ط، محمد صابر عبيد وسوسن البياتي: جماليات التشكي _(1)

 .172ت( ص

 .76، ص2008موفم للنشر، الجزائر، )د/ط(، ، _ دراسة_  حسين فياللي: السمة والنص السردي _(2)

، ص 2005، 5عبود أحمد الخزرجي: أسماؤنا أسرارها ومعانيها، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط _(3)
23. 

، المغرب قافي العربي، الدار البيضاءفيصل دراج: الرواية وتأويل التاريخ)نظرية الرواية والرواية العربية(، المركز الث _(4)
 .274، ص2004، 1ط

سورية،  بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان، دار الحوار للنشر والتوزيع،مقاربة محمد عزام: فضاء النص الروائي،  _(5)
 .88، ص1996  1ط
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خصيات لتأثير في نظرة القارئ إليها واية فأو   ،(1)«الش  ل ما يلفت انتباه القارئ في دراسته للر 
خصيات، حيث َيْعمد الروائي دائما  خالل إليها منإثارته ولفت انتباهه إلى  هو أسماء الش 

يحق ق للن ص مقرؤيته » عالمها الخاص هذا فضال عن كونهإلى  منحها أسماء موحية تنقله
خصية احتماليتها ووجودها خصية ن ه يجعل الش  ذلك أ (2)« وللش  خصية الخيالية قريبة من الش 

 .يعيش معها القارئ بكل  حاالتها، وبالتالي الواقعية

وائيين   خصية فإن نا نجد أن  معظم الر  ونظرا ألهمية الت سمية في تحديد معالم الش 
واية ال تكون األسماء بال داللة »  يحرصون على منح أسماء تتناسب مع شخصياتهم ففي الر 

طحي العادي فهي دائما تعني  االسم ا ال يمنح، إذ (3)« شيئا ما حت ى لو كان المعنى الس 
خصية كهذا تلقائيا وإن ما  وائي يعمل دائما على انتقاء أسماء ف انتقائياال بد وأن يكون للش  الر 

أسماء » ذلك أن تتناسب مع سنها بيئتها، جنسها، مستواها... بحيث تحيل عليها 
خصيات الحسنة االختيار والموظ فة توظيفا حكائي ا منسجما وأدوار مسمياتها بإمكانها أن  الش 

الة( خصي بصفة عامة  (4)« تشك ل ما يمكن تسميته)منظومة األسماء الد  فإذا كان االسم الش 
نة من دال فإن ه في  ومدلول تحكمها عالقة االعتباطية هو عبارة عن عالمة لغوية مكو 

وائي بالد رجة األولى حيث يتطلب منه جهدا كبيرا  ردية مرتبط بغاية وهدف الر     األعمال الس 
فقد يطلق االسم تيم نا، تفاؤال، إحياء السم محبوب حفاظا على نسب ما، إعجابا بالقو ة » 

                              
 ةيكية ووجهات نظر ناجحة(، تر: زيننانسي كريس: تقنيات كتابة الرواية) تقنيات وتمارين البتكار شخصيات دينام _(1)

 .35، ص 34، ص2009، 1، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت، لبنان، طإدريس جابر

 .247سابق، صمرجع بنية الشكل الروائي، حسن بحراوي:  _(2)

 .45سابق، صمرجع الفن الروائي، فيد لودج: يد _(3)

  1ط دراسات والنشر والتوزيع، بيروت،، المؤسسة العربية للهللا أحمد مرشد: البنية والداللة في روايات إبراهيم نصر _(4)
 .36، ص2005
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ياسية والعلمية واالجتماعية ر عن الط ابع ُيطلق عليها أسماء مختلفة قد تعبوبالتالي  (1)« الس 
يني، االجتماعي ياسي، والت اريخي. ،الد   الس 

 : _ داللة األسماء في روايات إبراهيم الكوني2_2
ها مل في طي اتمنحها أسماء معب رة تح كماعة، وظ ف الكوني في رواياته شخصيات متنو  

وائية في بعض حاول تبيان ندالالت مختلفة، وس  كلصيغ األسماء الواردة في الن صوص الر 
 رواية.

 : (Gold Dust)أ_ األسماء في رواية التبر
عب رت بوضوح عن بحمل شخصياتها أسماء مميزة،  (Gold Dust)تمي زت رواية " التبر"

خصيات الحاملة لها يخ موسى(، األسماء األسطور  ،الش  ينية) الش  ية فنجد من األسماء الد 
رة إلى  )تانيت(، ومن األسماء المكانية نجد )اسم أيور(، إضافة توظيف أسماء محو 

(... وغيرها،السماء كذلك وردت في الرواية بعض األمثل)دودو(،  كن ول فانطاستيكية )الجن 
خصية الت راجيدية لذا سأمام دراسة  ناما دم ليل قتصر بالد رجة األولى على تحنبنية الش 

 أسمائها.

خصي ناقل شخصية هي  (Gold Dust)ة الت راجيدية في رواية " التبر سابقا إن  الش 
خصية الر ئيسية ويشاركها في البطولة  )أوخيد( دت وقد ور  )األبلق(حيوانها كذلك وهي الش 

أسماء شخصيات أخرى إلى  أسماؤهما بصيغة االسم المفرد الخال من اإلضافة، إضافة
واية لذا سلعبت دورا مهما في إض راع داخل الر   قتصر فقط على بعضها. نرام الص 

 

 

                              
 30/1/2016الكتب، )د/م(، السبترع سليم الن جار: الشخصية الروائية عالم من النور والعتمة معا، جريدة العرب، ف _(1)

 .16، ص(10170)العدد
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 : ّيد(اسم )أوخ_ 
واية وهو   خصية الر ئيسية في الر  اسم ورد بصيغة المفرد) غير مركب( ُأطلق على الش 

خصية الت راجيدية  ، مشحون بالعديد من الد الالت امذكر وقد جاء اسما علما وهي نفسها الش 
المعاجم العربية ال نجد معنى لهذا االسم، فهو اسم غير عربي وإن ما إلى  لكن بالرجوعو 

وائي من أحداث الرواية ولو حاولنا تفكيكه لوجدنا أن ه مركب من جزأين)أوخ، يد( استقاه  الر 
ل مرتبط بكلمة أخ  أخا)أخو(: أخ وأخوان وإخوة وإخوان. وبيني وبينه » ولعل  المعنى األو 

)أوخي د( البطل جمعته عالقة أخوة  ؛أي   (1)«أخوة وإخاء  دل  على صلة قرابة )األخ(، حيث إن 
م م )األبلق( خالل محاولة إنقاذ حياته بالد  شعر أن  دم هما المتخث ر الل زج » عندما ع المهري 

يتمازج اآلن ويختلط. هذا ما تسم يه العجائز بالتآخي. عهد األخو ة. عهد الوفاء األبدي. التحم 
م. في الماضي كانا صديقين فقط، أم ا اليوم فإن هما ارتبط م بالد  ا الجسد بالجسد. واختلط الد 

م أقوى من أخوة الن سب م. أخوة الد  ، أم ا كلمة) يد( لربما تكون مأخوذة (2)« بوثاق أقوى. بالد 
حيث كان هذا ، ( بمعنى مساعد ليصبح معنى الكلمة هو )أخ مساعد((aidمن كلمة أجنبية 

وجة في سبيل االحتفاظ به، فقد تربى معه وتخلى عن الولد وا ؛الحيوان رفيق دربه وأكثر لز 
د ذلك فقد من  الة على قو ة عالقتهما أن ه كان يرد  ضحى بنفسه ألجل إنقاذه ومن المواقف الد 

لم يخلق األبلق للموت. تذكر كيف رعاه ورب اه عندما » في نفسه أثناء إصابته بداء الجرب 
عير من الخباء ويطرحه في راحتي  تلقاه من الز عيم المهي ب وهو ال يزال مهرا. كان يسرق الش 

 .(3)« ه ويقدمه لهيدي  

 : _ اسم )األبلق(
خصية التر اجيدية البطولة  )األبلق(يعد  خصية الث انية التي تشارك الش  ورد اسمه وقد الش 

معناه الفحل وهو صفة للحيوان الذي » :  أيضا بصيغة المفرد) غير مركب(، و)األبلق(
رعة والر شاقة، حيث  (4)«يكون فيه سواد وبياض وهنا )األبلق( عبارة عن مهري يتمي ز بالس 

                              
 .60سابق، صمرجع )أ_ خ(، 1ج كتاب العين،الخليل ابن أحمد الفراهيدي:  _(1)

 .47، ص 46إبراهيم الكوني: التبر، ص _(2)

 .20المصدر نفسه، ص _ (3)

 https://www.almaany.com/as/dict/ar_ar/(22.28(،)4/07/2018اسم أبلق: )  _(4)
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حراء الالت الن ادرة في الص  دهش شيخ القبيلة التي  إذ، ُأِخذ هذا االسم من صفاته فهو من الس 
ما هذا يا رب ي؟ كيف لْم تقولوا لي إن »  : كان )أوخي د( يزور فتياتها ليال عندما لمحه بقوله

ذا الكمال؟ مهري أبلق رشيق مثل الغزال. هذه ساللة انقرضت من ضيفنا يملك مهري ا به
حراء منذ مائة عام.  ،  وكما هو معروف أن  عالقة البدوي مع فرسه وطيدة جدا ال (1)«الص 

ة مع قساوة حراء،  غنى ألحدهما عن اآلخر خاص  بسرعته  كان البدوي)أوخي د( يتفاخر إذالص 
باق أمام أقران وبهائه  .هفي حلبات الس 

 : _  اسم )تانيت(
حراء) الل يبيون القدماء( رمزها على شكل  هو اسم آللهة وثنية كان يؤمن بها أهل الص 

تانيس هي أسماء لرب ة واحدة تعرف على أو  تانايتأو  تينيتأو  تنت. تانيت» مثلث و
، ولقد ُعِرفت هذه الربة العموم بتانيت هي رب ة الخصوبة وحامية مدينة قرطاج البونيقية

ومانية واإلغريقية ]...[ لعبت هذه و  ،(2)« األمازيغية األصل في ثقافات مختلفة كالث قافة الر 
واية دورا مهما في تحديد مصير البطل نتيجة عدم إيفائه بالن ذر لها. خصية في الر   الش 

 : _اسم)آيور(
 :إير :أير»  ير( حيث إن  المنطقة التي جاءت منها)صحراء آمن اسم  هذا خذأُ لقد 

حراء الواقعة بين مالي والن يجر ونيجيريا، وقد أوردها هنا  (3)« موضع في البادية وهي الص 
على صيغة )فعول( وهي صيغة مبالغة لتدل على قوة االنتماء لتلك المنطقة القادمة منها 

                              
 .15إبراهيم الكوني: التبر، ص _(1)

وردة معلم: األسطورة والحرام في رواية "عشب الليل" إلبراهيم الكوني، منشورات مخبر األدب العام والمقارن، كلية  _(2)
 24و 23اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة باجي مختار، عنابة، أعمال ملتقى األدب واألسطورة يومي

 .211ص، 2007جانفي

 .106سابق، ص مرجع كتاب العين، الخليل ابن أحمد الفراهيدي:  _(3)
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ارد أن ها إذ ،نحو صحراء الحم ادة مع أقاربها هربا من الجدب الذي  جاءت من آير»  ذكر الس 
نوات الخمس األخير  حراء في الس   .(1)«ة حاق بتلك الص 

 : _ اسم )دودو(
اسم لطائر منقرض، ُعرف قد قيل إنه غير عربي، و  ،اسم مفرد)غير مركب(هو 

هاء والحيلة، حيث إ نه تمك ن من  ،(2)بغبائه واية منحه صفة الد  لكن  الكوني في هذه الر 
دودو داهية. » بحيلة لم تكن تخطر على بال )أوخي د( وخي د( وسلبه زوجته وولده قاع)بأاإلي

مع  افاالسم هنا لم يكن متناسب (3)« هذا استفزاز. يريد أن يقول له إن  المهري لم يعد ملكه
هاء والحيلة ولم يكن غبيا. خصية وإن ما كان عكسها تماما، فقد تمي ز بالد   الش 

 : _ الشيخ )موسى(
يخ( زائد اسم علم مفرد)موسى(، وقد أضاف إن   هذا االسم مركب من جزأين صفة)الش 

يخ والذي معناه عند الصوفيين هو الذي رفعت له جميع الحجب عن »  *له الكوني صفة الش 
ووظفه هنا لبيان مكانته  (4)« الحضرة اإللهية نظرا عينيا وتحقيقا يقينياإلى  كمال النظر

 .قبيلة فقد كان حافظا للقرآن الكريم ومربيا )ألوخيد( بعد وفاة والدتهالعلمية وعلو شأنه في ال

ينية حيث إن ه  ق اسمه من الماء قااشت : يقال» أم ا اسم )موسى( فهو من األسماء الد 
جر، فالمو ليغدو بذلك معناه )ابن  (5)« شجرة لحال التابوت في الماء : ماء، والسا :والش 

الم لكوني االسم وقد جعل ا ،الماء( وهذا المعنى الذي حمله اسم نبي هللا )موسى( عليه الس 
                              

 .67إبراهيم الكوني: التبر، ص _(1)

 _4/7/2018en/dob/( https://www.almaany.com/ar/dict/ar),(22.37(ينظر اسم دودو:  _(2)

 .109الكوني: التبر، ص إبراهيم _(3)

م عبده غالب أحمد عيسى: مفهو ) مأخوذة من"الصفاء" والصفاء هو: خلوص الباطن من الشهوات والنكرات. *_ التصوف:
 .(11، ص1992، 1التصوف، دار الجيل، بيروت، ط

خاتم األولياء ) دراسة تراثية مع شرح اصطالحات أهل الصفاء من كالم ة_ أيمن حمدى: قاموس المصطلحات الصوفي (4)
 . 74، ص2000دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )د/ط(، 

 . 173سابق، صمرجع )ك_ ي(،  4ج ،الخليل ابن أحمد الفراهيدي: كتاب العين _(5)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar_
https://www.almaany.com/ar/dict/ar_
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خصية حيث إن ه أنقذ حياة )أوخي د( من الغرق حين مداهمة الط وفان للقبيلة  ،هنا مناسبا للش 
يل في آخر الل يل، وجرف القبيلة. الوحيد الذي لم يغ»  فقد يخ جاء الس  افله الماء ليلتها هو الش 

يل النجع. ولعل  هذا هو  ،(1)« موسى، إذ كان يقرفص أمام خيمته يقرأ أوراده عندما داهم الس 
خصية.  سبب إطالق هذا االسم على الش 

واية في الجدول الت الييلختيمكن و    :ص أبرز صيغ األسماء الواردة في الر 

 : (The Bleeding of the Stone)ب_ رواية نزيف الحجر
ضم ت في  (The Bleeding of the Stone)على الر غم من أن  رواية " نزيف الحجر"

وائي منح خصيات إال  أن  الر  ها أسماء دقيقة عكست شخصياتها طي اتها عددا قليال من الش 
ان( فنجد منها ما حملت   أسماء علم مفردة ومركبة مثل )أسوف(، )قابيل آدم(، )الود 

توظيف أسماء أجنبية) جون باركر، الكابتن إلى  ، إضافة(األب واألم  )والقرابة )مسعود( 
                              

 .70إبراهيم الكوني: التبر، ص _(1)

 الصيغ المركبة فردةمالصيغ ال صيغ األسماء
أوخيد _ األبلق _ تانيت_  المحددة)المفردة( األسماء المحددة

 آير _ دودو  _ الجن  
/ 

 / األب _ األم  _ الولد القرابة
 / الر اعي _ شاعرة المهنة

الخادمة الز نجية_ الر اعي   / المهنة+ االسم
ذو الفم  الخالي من األسنان 

 _ زعيم آهجار
 / / اللقب+ االسم

يخ موسى _ العر اف  _ العر افة   الوصفياالسم  الش 
 الوثني _  الر اعي العجوز

األسماء غير 
 المحددة

 الر عاة _ شباب _ الر جل البدين _ شيخ القبيلة
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حاول تقديم نك) الد رويش جلولي(... وغيرها وس(، كذلك نجد أسماء صوفية و مناقبية بوردللو
واية.  بعض المعاني لهذه األسماء فقط والتي لعبت دورا بارزا في مجرى أحداث الر 

 : _ اسم)أسوف(
ر،  من  ُيطلق، وعادة ما (1)« الخالء »معناه وهو اسم علم مفرد ) غير مركب( مذك 

واية كان ،الفراغارق للت عبير عن العزلة قبل قبائل الط و  مناسبا  هذا االسم وهنا في الر 
خصية عاشرت  ،ُعرفت بكونها منعزلة عن البشرفقد خذ من الحالة الن فسية لها، فقد أُ  ؛للش 
وفي صنفها ضمن طيلة حياتها األمر الذي جعلنا ن الحيوانات اعتزالها بسبب الحقل الص 

لها في األخيركذا غها للعبادة، و وتفر   ولي  من أولياء هللا من خالل حلول )الودان( إلى  تحو 
 في جسدها.

فقط إلى االكتفاء  له األمر الذي دفعناجد تعريفا واضحا نلم تعددت معاني هذا االسم ف
     " أسوف"  فكلمة خصية الحاملة لهبتقريب المعنى بما يتوافق واألحداث التي تمر بها الش  

فإذا جاءك  أمر مم ا هو  :في حال، والغضب في حال ألسيف الحزن ا :جاءت من أسف» 
مثلك فأنت أسف أي  حزين] فقوله أو  دونك فأنت أسف أي غضبان، وإذا جاءك مم ن هو فوقك

معنى إلى  لو عدناو  ،(2)« [ أي أغضبونا55" َفَلَما َأَسُفوَن ِاْنَتَقْمَنا ِمْنُهم" ]الزخرف :  [وعز   جل  
واردة في اآلية لوجدنا أن ها وردت بمعنى أغضبونا ولهذا المعنى عالقة كلمة )أسفونا( ال

خصية الحاملة لهذا االسم ف)أسوف  واية بخصوص هذه الش  واضحة بما هو وارد في الر 
خصية الر ئيسية( قامت بإغضاب )قابيل( بعد رفضه بل قام اإلفصاح عن مكان )الودان(  االش 

وقام  (3)« إن  ابن آدم لن يشبع إال  بالت راب» :  أبيه تقولاستفزازه بعبارة سمعها من )أسوف( ب
فقد قابيل صوابه، لدغه االستفزاز فهجم » بترديدها العديد من المر ات على مسامعه لدرجة أن

بعد حالة و ، (4)«على ضحي ته المقي دة من اليدين والر جلين وجرجرها عبر الوادي الرملي 

                              
 .468، ص1994، 1، ط1الكوني: السحرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ج إبراهيم  _(1)

 .69، المرجع السابق، ص)أ_ خ(1ج ،الخليل ابن أحمد الفراهيدي: كتاب العين_ (2)

 .15إبراهيم الكوني: نزيف الحجر، ص _(3)

 .107، صالمصدر نفسه _(4)
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)أسوف( عليه قام باالنتقام منه من خالل جز  رأسه الغضب التي أصابت )قابيل( بسبب ر  د 
 ولعل  هذا هو المعنى األقرب لهذا االسم. 

 :  _ اسم )قابيل آدم(
ينية  هو اسم مركب من قسمين )قابيل( و )آدم( ويرتبط بالد رجة األولى بالمرجعية الد 

الن بي )آدم إلى  سبةآدم نو  ،(1)« األسمر) م. أدماء(، أبو البشر زوج حواء» فمعنى اسم )آدم(
 .عليه السالم(

راع بين البشر التي كانت   وائي ليحي  قصة الص  أم ا اسم )قابيل( فقد استعان به الر 
سائدة منذ القديم والمتمث لة في قصة قتل )قابيل( ألخيه )هابيل( محاوال إسقاطها على حادثة 

خصية  كل  عناصر الطبيعة   المسالمة معالتي كانت قتل )قابيل(  لشخصية )أسوف( الش 
وائي لهذه الحادثة باقتباس من العهد القديم  د الر  وحدث إذ كانا في الحقل، أن  قابيل » وقد مه 

أين هابيل أخوك؟ فقال ال أعلم. هل أنا حارس  :قام على هابيل أخوه وقتله، فقال الر ب لقابيل
ملعون أنت من ألخي؟ فقال ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي  من األرض فاآلن 

األرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك متى عملت األرض ال تعود تعطيك قوتها. 
ل جريمة على األرض وقد وردت في (2)«تائها وهاربا تكون في األرض ؛ فهذا االسم يرتبط بأو 
 (3)«َفَأْصَبَح ِمَن الَخاِسِرينَ َفَطَوَعت َلُه َنْفسُه َقْتَل َأِخْيِه َفَقَتَلُه » : القرآن الكريم في قوله تعالى

خصية الحاملة له فقد كانت شر يرة متوحشة.  وقد عب ر هذا االسم بوضوح عن الش 

 :_ اسم )الدرويش جلولي(
إن  هذا االسم مركب من جزأين) صفة درويش+ اسم جلولي(، و نجد كلمة د رويش 

نيا وملذاتها، أم ا اسم )جلولي(  مرتبطة كثيرا بالصوفية وتطلق عادة على كل  متعبد تارك لد 

                              
 .76سابق، صمرجع أسماؤنا أسرارها ومعانيها، عبود أحمد الخزرجي:  _(1)

 .05إبراهيم الكوني: نزيف الحجر، ص  _(2)

 .29اآلية  رواية ورش، سورة المائدة: _(3)
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فرب ما هذه التسمية قريبة من اسم جياللي وهو اسم شائع في بالد المغرب العربي تيمنا باسم 
الح) عبد القادر الجيالني( خصية الممنوح تاالسم م، وقد كان هذا *الولي  الص  ناسبا مع الش 

 رف بآرائه الغريبة عزال عُ حيث كان هذا الد رويش )جلولي( من أتباع الصوفية وحيدا من لها
وح»  : كان يقول حراء تطهر الر  وربما اختار الكوني هذا  ،(1)« إن الماء يطهر الجسد، والص 

الح)عبد ال خصية كونها قريبة من شخصية الولي  الص  قادر الجياللي( في آرائه االسم لهذه الش 
 .ومواقفه

 : _ اسم )جون باركر(
" جون" هو اسم أجنبي مركب من )اسم+ لقب(، وقد ارتبط صاحب هذا االسم 

حراءكثيرا بشخصية )قابيل(  وجون  ،من خالل دعمه له باآلالت واألسلحة لتدمير الص 
( هو اسم علم شخصية مذكر]...[ وهذا االسم ذي أصل عبري ومعناه     john)باإلنجليزية

ولة ) يهوه حنان( أي هللا الحنان، ويعتبر  هذا االسم من أكثر األسماء انتشارا في الد 
خصية لكن معنى هذا االسو ، (2) األنجلوسكسونية كن تلم  ألنهام لم يكن متناسبا مع الش 

حراء رفقة )قابيل(استنزاف حيوانات ا تبل حاول ةحنون  .لص 

 : _اسم )مسعود(

عد اسم علم مفرد مذكر عربي على وزن فعول، ومعناه  هذا االسم يعد  كثير الس 
ر  الم يكن هذا االسم متناسب ، ولكن (3)والحظ   خصية فقد كانت تعيسة الحظ ، حيث ُقد  مع الش 

                              

ل بشيوخ مؤسس الطريقة القادرية ولد في جيالن وانتقل إلى بغداد شابا، فاتص :(1166_1078الجيالني عبد القادر)*_ 
ة اإللهي وكان يأكل من عمل يديه، له العديد من المؤلفات منها: فتوح الغيب، الفيوضاتالعلم والتصوف، وبرع في الوعظ، 

 الرسالة الغوثية.) ينظر: أيمن حمدى: قاموس المصطلحات الصوفي) دراسة تراثية مع شرح اصطالحات أهل الصفاء من
 (.  101، ص2000كالم خاتم األولياء، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )د/ط(، 

 120إبراهيم الكوني: نزيف الحجر، ص _(1)

 https:ar.wikipedia.org. wikiجون _ اسم/ /pm2017/ 03/  12(20.16ينظر: معنى جون:) _(2)
 /name https://www.amaany.com/ar(22.30(،)4/07/2018ينظر: معنى اسم مسعود) _(3)

https://www.amaany.com/ar/
https://www.amaany.com/ar/
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قابيل( القاتل البشري المجرم، وأن تشهد أبشع مشهد قتل على )للها أن تكون مساعدة 
حراء(.  يديه)حادثة ذبحه ألسوف واستنزافه للغزالن والودان في الص 

 :م األسماء التي جاءت في هذه الرواية والصيغة التي جاءت عليهاوهذا الجدول يبرز أه

 : ( ? who are you angel)رواية من أنت أيها المالك؟ج_ 

عن سابقتيها فقد  (? who are you angel)ال تختلف رواية من أنت أي ها المالك؟
فة  و احتوت في طي اتها مجموعة مختلفة من األسماء  التي تراوحت بين القرابة، والمهنة والص 

واية نجدإلى تنو  إضافة  : عها بين األسماء المفردة والمركبة ومن أبرز األسماء الواردة في الر 

 : _ اسم )مّسي(
واية، اسم علم مفرد مذكر، وهو اسم للش    اأمازيغييعتبر اسما خصية الر ئيسية في الر 

واية "المولى"، وقد  يحمل العديد من الد الالت والمعاني، ولعل  من أبزر معانيه الواردة في الر 
واية ليثير الفضول حوله حيث جاء  وائي معناه عن القارئ حت ى آخر فصول الر  حجب الر 

ي الذي » أهمي ة التسمية بأسماء األسالف معناه على لسان حامله أثناء شرحه لخليفته اسم مس 

 الصيغ المركبة الصيغ المفردة صيغ األسماء
األسماء 
 المحددة

ان_ الغزالة  المحددة)المفردة(  قابيل آدم أسوف _ الود 
 / األب _ األم القرابة
 / / المهنة

 الكابتن بوردللو _  / المهنة+ االسم
باشي مسعود  / االسماللقب+   باركر جون _ الد 

الخبير الط لياني _  مطل قة  / االسم الوصفي
قابيل _ الد رويش جلولي _ 

 الط يار الزنجي
األسماء غير 

 المحددة
احر   رب  القافلة _ الس 
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حراوية األقدم من كل  الل غات داللة نبيلة هي "موالي"  سخرت منه إن ما يعني في لغتك الص 
ي إن   ما المستعارة من االسم الجليل المولى. واسم موسى الذي تريدني أن أحمله بديال من مس 

ي نفسه. كما أن  اسم المس يح مستعار منه أيضا، ألن  الد اللة التي هو تحريف السم مس 
يعني أن  األسماء كل ها يجب أن تكون أسماء  أحدثك عنها هي الحكم هنا. ال الحرف. وهو ما

خصية الحاملة  (1)« هللا بالد اللة التي تحويها. ال بالحرف الذي ترتديه )فمسي( حسب رأي الش 
 س شخصية صاحبه.له هو اسم مرتبط بالد اللة أكثر وهو اسم موحي يعك

 : _ اسم )يوجرتن(
واية، وهو اسم   خصية الت راجيدية في الر  أمازيغي طوارقي كذلك ) يوجرتن( اسم الش 

واية ككل  ومعناه كما جاء على لسان والده كبير أو  يعني بطل األبطال، » تمحورت حوله الر 
ي الوالد الذي ذهب يحاول استخراج شهادة الميالد التي تحمل اسم  ؛(2)«األبطال فمس 

جل المدني بحجة أن ه اسم وثني ماجوسي لم يرد  )يوجرتن( ُقبل بالر فض من قبل موظ ف الس 
جل لكن الوالد ظل متمسكا به ومصرا  ذكره في الئحة األسماء العربية التي حددتها دائرة الس 

 خصية الحاملة لهذا االسم تمقته بسبب المعاناة التي قاستها بسببه.عليه األمر الذي جعل الش  

 : _ اسم )موسى القرين(
وايات إلى  بما أن ه سبق اإلشارةو  ابقة فال داعي إلمعنى اسم )موسى( في الر  عادته الس 

ة كتفي فقط بالوقوف عند مصطلح القرين والمعنى الذي يحمله لفظ )موسى( بعد إضافنلذا س
 .له لفظة قرين

صاحبك الذي يقارنك. وقوله  :القرين» جاء معنى كلمة القرين في معجم العين للخليل
[ متقاربين. وتقول فالن إذا جاذبته قرينته وقرينه 53" مقترنين"] الزخرف اآلية:  عز  وجل  

                              
 .189إبراهيم الكوني: من أنت أيها المالك ؟، ص _(1)

 .58المصدر نفسه، ص _(2)
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أو  كائن واقعي» هذا القرين عادة ما يكون ، و (1)« فهرها أي إذا ُقرنت به الشديدة أضافها
شبه شخصا معينا، ويعني في المعتقدات المصرية ظل المي ت والقرين هو المقرون خيالي ي

ليدل به على رفيق اسم )موسى( بكلمة القرين هنا ربط الكوني  ، وقد(2)«والمصاحب والعشير
 الهالك بعد أن أوقعه ضحية الصفقة مع )الباي(.إلى ) مسي( السوء الذي قاد

 : _ اسم )الباي(
اسم )الباي( هو مصطلح يرتبط بالد رجة األولى بالجانب العسكري أو  إن  كلمة) الباي(

خصية بنوع من الغموض  حيث يطلق عادة على رتبة عسكرية، وقد أحاط الكوني هذه الش 
فقة ال يعرف إذا كان هذا اسمه أم لقب ُلقب به  ي( نفسه الذي َأبرم معه الص  حيث إ ن )مس 

تركي ويعني ذو شأن عظيم. رغم أن  أصل الكلمة  اسم» تبعا لعمله ومهنته، و"الباي" هو
، ولعل  هذا هو المعنى األرجح لهذا (3)« تركي لكن ها انتشرت في مصر بعد العهد العثماني

خصية الحاملة له حيث كانت صاحبة شأن عظيم فهي التي  االسم فقد كان االسم مناسبا للش 
حراء وخيراتها،  المقر  خاص به اامتالكهإلى  باإلضافة قادت القافلة المت جهة الستنزاف الص 

ن ا،وامتداد نفوذه من مساعدة )موسى القرين( في إصدار قرار بتعديل اسم ابنته  تفقد تمك 
ي( بالعمل معه.  )مريم( واسترجاعه لعمله بعد أن أقنع )مس 

 :اسم )نزيه الفاضل(_
جانبا ايجابيا إن  هذا االسم مركب من قسمين) نزيه+الفاضل( وكال القسمين يحمالن 

خصية فنزيه عادة ما يدل   خصية فقد على  في الش  دق وهو ما تجلى حقا في هذه الش  الص 
ي( بغض النظر عن رفض  في عملهاكانت نزيهة  ليل على ذلك استالم الملف من )مس  والد 

      السم، أم ا معنى كلمة "فاضل" فهوالسلطات ذلك وتسليمه له إيصاال مم ا يعني قبول ا

                              
 .383سابق، صمرجع ، باب القاف) ض_ ق( كتاب العين،الخليل ابن أحمد الفراهيدي: _ (1)

 .226، ص1993، 1تودوروف تزفيتان: مدخل إلى األدب العجائبي، تر: صديق بوعالم، دار الكالم، الرباط، ط _(2)

  https:ar.wikipedia.org. wiki)بيه( pm2017/ 03/  12(20.16اسم الباي) معنى_  (3)
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، وقد تجلت هذه الصفة في (1)« الفضيلة. الفائض عن الحاجةأو  ذو الفضل : ضلفا» 
ي( وبيان الخطأ الذي اقترفه في حق  )ل الشخصية من خالل إرشادها حراء أم   مس  ه الص 

المكيدة التي وقع فيها من قبل )الباي وموسى( وحت ى من ابنه الذي اشترك معهم إلى  وتنبيهه
 في الجريمة.

 : امي الداهية(_ اسم )المح
اء المحامي هو اسم لمهنة اجتماعية ولكن  الروائي أضاف إليها كلمة "داهية" والد ه

لى عمصطلح كثيرا ما يرتبط  معناه بالذ كاء والخداع، حيث عكس هذا االسم الجانب الغالب 
ي( ألن ه ال يملك أي   فاع عن قضية )مس  هاء، حين رفضت الد  خصية فقد تمي زت بالد  ل ي دلالش 

 يدافع به عن القضية التي كان يراها من بدايتها خاسرة. 

 : والجدول التالي يلخص أهم األسماء الواردة في الرواية

                              
 .447سابق، صمرجع أسماؤنا أسرارها ومعانيها، عبود أحمد الخزرجي:  _(1)

 الصيغ المركبة الصيغ المفردة صيغ األسماء
مسي _ يوجرتن _  (المحددة)المفرد األسماء المحددة

 الباي
 موسى القرين

 جاره القديم ألم  ا القرابة
رئيس المخفر _ موظ ف  المهندس المهنة

جل  الس 
 / / المهنة+ االسم
 نزيه الفاضل / اللقب+ االسم
اهية / االسم الوصفي  المحامي الد 

عادة األسماء غير المحددة  أحد الس 
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عموما لقد ُوف ق إبراهيم الكوني في اختيار أسماء شخصياته، حيث إن ها جاءت مشبعة      
خصية الحاملة لها، كما تنوعت بين بالد الالت والمعاني،  عكست بعض مالمح وصفات الش 

صفة، وهذا إن  دل  على شيء فإن ما يدل على أو  األسماء المفردة والمركبة الدالة على مهنة
وائي في اختيار  أسماء مناسبة لشخصياته بإتقان.  قدرة الر 
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 : الكوني_ أنواع الّشخصية الّتراجيدية في روايات 3
ردي، ونظرا لألهمي   خصية تلعب دورا هاما في بناء العمل الس  تي ة القلنا سابقا إن  الش 

ل  فها كلذلك نجد تعددا في تصني ،تحتلها فقد َحظيت بعناية كبيرة من طرف الن قاد والباحثين
 .عليها الدور الذي تلعبه داخل الن ص وكذا الت غيرات التي تطرأوفق وفق نظرته الخاصة لها و 

 : وائيةخصية الرّ _ تصنيفات الشّ 1_3
قاد ونظرتهم للوظيفة التي تعددت تصنيفات الشخصية وتنوعت بحسب توجهات الن  

  : إلى تؤديها داخل العمل الروائي فهناك من يصنفها

 : )مسطحة/ثابتة( و)مستديرة/دينامية( الشخصيةإلى  _ التصنيف1_1_3
( بين هذين النوعين ForsterEdward Morgan) *لقد مي ز " إدوارد مورغان فورستر"

شخصية أحادية البعد تتمي ز بمدى ضي ق » منها يكون )مسطحة/ثابتة(  النوع األّولفقال إن  
خصية المسط حة ال تتطور في سياق الفعل ، فهي تبقى (1)« ومقي د من أنماط الكالم، والش 

رد وال تتطور مهما تطو رت األحدا فةثابتة على مدار الس  الهيئة أو  ث، بحيث تحافظ على الص 
وائي منذ البداية، أم ا  الديناميكية( فهي شخصية أو  )مستديرةالنوع الثانيالتي منحها لها الر 

رة ة فهي تتعلم شيئا»  متطو   تكبر لتصبح أفضلأو  تتغير بشكل واضح نتيجة ألحداث القص 
واية تصبح شخصية مختلفة عن أو   (2)« تلك التي كانت في البدايةأسوأ. لكن في نهاية الر 

بمعنى أن ها تمتاز بتحو الت وتغي رات دائمة داخل الن ص بحيث تثير اندهاش القارئ من خالل 

                              

 كاتب وناقد انجليزي شهير صاحب كتاب )أركان القصة ( الذي ترجم إلى العربية (:1970_1879إ. إم فورستر)*_ 
لف ؤ ة المت كلر وآخرون: القصة الروايو)رواية رحلة إلى الهند(، وقد ترجمت أيضا إلى العربية(. ).)تودوروف، كنت، بيني

 (.236، ص1998، 1تر: خيري دومة، دار شوقيات للنشر والتوزيع، القارة، ط
ن مانفريد: علم السرد)مدخل إلى نظرية السرد(، تر: أماني أبو رحمة، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق  يا _(1)

 .140، ص2011، 1سوريا، ط

سابق مرجع نانسي كريس: تقنيات كتابة الرواية) تقنيات وتمارين البتكار شخصيات ديناميكية ووجهات نظر ناجحة(،  _(2)
 .19ص
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ة، فتتطور من موقف» أفعالها وسلوكها كما أن ه ال يتم تكوينها إال   آخر إلى  بتمام القص 
 .(1)« في كل  موقف تصرف جديد يكشف لنا عن جانب جديد منها لها ويظهر

 : الشخصية )الرئيسية/ الثانوية(إلى  _ التصنيف2_1_3
خصية ووظيفتها في العمل، حيث إن  كل  إلى  يهتم هذا التصنيف بالن ظرو  دور الش 

روائي يوكل مهم ة القيادة في عمله لشخصية رئيسية تلعب دور المحرك، مانحا إي اها عناية 
جانب إلى  (2)« تلك التي تستحوذ على اهتمامنا تماما» هي والّشخصية الرئيسيةكبيرة 

خصيات وهي  ناقد أو  ال يمكن ألي  دارس»  إذالّشخصية الّثانوية توظيفه لنوع آخر من الش 
واية تدور حول شخص رئيسي تدور أو  محور تنطلق منه األحداثأو  أن يتجاهل أن  الر 

خصية الر ئيسيةحوله األحداث ومعه شخصيات أخرى مي زها  المحورية بأن ها أو  الن قاد عن الش 
ولعل  »  بالرغم من كونها ثانوية إال أنه ال يمكن إغفال دورهالكن ، و (3)« شخصيات ثانوية

واية، فما دامت أو  أبرز دور خصيات الث انوية يتمثل في أن ها تعم ر عالم الر  وظيفة تؤديها الش 
واية معنية بتقديم البيئات اإل خصيات الث انوية هي التي تقيم هذه البيئاتالر   (4)«نسانية فإن  الش 

ل بتسيير الحدث في حين أن  الث انوية تُ  خصية الر ئيسية هي التي تتكف  درج ألداء وعليه فالش 
خصية الر ئيسية لذا  أدوار عرضية  كالهما مهم وال يمكن االستغناء عنهما فتوضح معالم الش 

خصيات الث انوية في كمية من التوليفات تجميع وظائف ال»  إن   حيث خصيات الر ئيسية والش  ش 
، إذ أن هما يشك الن وجهان (5)« يعد  في رأي "بروب" المحرك األساسي لتشكيل الموضوع

 لعملة واحدة ال غنى ألحدهما عن اآلخر.

                              
نقال عن  .108، ص2013)د/ط(،  القاهرة، عز الدين إسماعيل: األدب وفنونه، دراسة ونقد، دار الفكر العربي، _(1)

Muir (Edwin) : the structure of novel, the Hogarth Press , london , 1949, P,26. 
غريب للطباعة والنشر والتوزيع  الرواية مدخل إلى تقنيات التفسير، تر: صالح رزق، دار هينكل: قراءة .ب. روجر _(2)

 .186، ص2005)د/م(،  )د/ط(، 

محمد علي سالمة: الشخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  _(3)
 .27، ص2007اإلسكندرية، مصر، )د/ط(، 

 .190سابق، صمرجع  ،الرواية مدخل إلى تقنيات التفسير هينكل: قراءة .ب. روجر _(4)

 1996، 1عمو، دار شراع، دمشق، سوريا، ط ة بنفالديمير بروب: مورفولوجية القصة، تر: عبد الكريم حسن، سمير  _(5)
 .209ص
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 : (Philippe Hamon_ تصنيف فيليب هامون) 3_1_3
الدراسة كونه األقرب لإلحاطة بكل  الجزء منعتمده في هذا الذي سنوهو الت صنيف 

فيليب أصناف الشخصيات المدرجة في روايات إبراهيم الكوني، وقد اقتصر" 
خصيةPhilippe Hamonهامون")  ثالث فئات رئيسيةإلى  ( في هذا الت صنيف على تقسيم الش 

خصيات وهيمنها َأدرج تحت كل  قسم   : نوعا معي نا من الش 

 : المرجعية أ_ فئة الّشخصيات
خصيات على معنى ممتلئ »  حيث في تقسيماته وهي أولى الفئات تحيل هذه الش 

دته ثقافة ما. كما تحيل على أدوار وبرامج واستعماالت ثابتة. إن  قراءتها مرتبطة  وثابت حد 
؛ بمعنى أن  أدوارها في المجتمع ثابتة ال تتغير (1)« بدرجة استيعاب القارئ لهذه الثقافة

ياق  خة في ذاكرة القارئ، حيث إن ها مرتبطة بالد رجة األولى باتساع ثقافته والس  مترس 
 : االجتماعي الموجود فيه ويندرج تحتها األنواع الت الية

 : _ شخصيات تاريخية1_أ
نية تكون سياسية، فكرية، ديهي شخصيات ترتبط بالدرجة األولى بالحقل التاريخي، وقد و    

 .)عسكرية)نابليون...
خصيات في روايات إبراهيم الكوني على الن حو الت ا  : ليوقد تجلى هذا الن وع من الش 

 :(Gold Dust) _ رواية التبر
خصية الت اريخية ممثال في شخصية)اخنوخن(  في هذه الرواية نجد هناك حضورا للش 

يخ قبيلة زعيم آزجر ش» العظيم والد )أوخي د( الذي تصدى لالستعمار اإليطالي بشجاعة وهو 
امنغاستن في القرن الت اسع عشر لعب دورا رئيسيا في صد  الغزوات الفرنسية التي كانت 
يطرة على تجارة القوافل مات عن عمر يتجاوز  حراء الكبرى والس  تستهدف التوغل في الص 

حراء ،(2)«مائة عام بل »  كما أن ه كان نبيال وعظيما عم ت مسيرته النضالية جميع أنحاء الص 

                              
 .36، ص35مرجع سابق، صسميولوجية الشخصيات الروائية، فيليب هامون:  _(1)

 .119الكوني: التبر، ص إبراهيم _(2)
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حراء نظموا القصائد بعدها تمجيدا لبطولته إلى  ، ولعل  في لجوء الكوني(1)«إن  أهل الص 
خصيات إشارة واضحة منه حراء إلى  توظيف مثل هذا الن وع من الش  التعريف بأبطال الص 

 وأمجادها.

 : (The Bleeding of the Stone)_ رواية نزيف الحجر
ياسية والممثلة في   خصية الس  واية في الش  خصيات الت اريخية في هذه الر  تجلت الش 

كابتن بقاعدة "هويلس " منتدب للعمل بمعسكر يخضع  «األمريكي وهو )جون باركر(
رر (2)«للقاعدة ياسية دورا كبيرا في إلحاق الض  خصية األجنبية الس  ، وقد لعبت هذه الش 

حراوية  .المدمرة من خالل جلبها لآلالت العصرية والخراب بالبيئة الص 

 : ( ? who are you angel)"  من أنت أّيها المالك؟" _ رواية 
خصية الت اريخية في تجلت خصية  من أنت أي ها المالك؟" رواية  الش  " أيضا في الش 

ياسية   ممثلة في شخصية )الباي( والتي حاولت استغالل الوضع والحالة التي كان عليهاالالس 
ي( من خالل اقتراح العمل معه في شركة استكشاف الن فط وإبرام صفقة معه تتمث ل في  )مس 

ية ابنه  يته وهو  ائع فحسب. ولكن سوف تسترجع اسم » استرجاع هو  أنت لن تسترد اسمك الض 
ياسية انطالقا من االسم (3)«ولدك أيضا خصية الس  خصية ضمن الش  ، وقد أدرجنا هذه الش 

واية، حيث لم يكن هدف هذه والذي هو رتبة  عسكرية وهو ما اتضح لنا في آخر الر 
ي( وإن ما نهب ثروات البالد واستنزاف خيراتها  خصية الت نقيب عن الن فط كما أوهم )مس  الش 
خصيات ِلُيعرف  وآثارها فقد كان يشتغل في تهريب اآلثار، وقد َأورد الكوني هذا الن وع من الش 

خصيات الت اريخية الُمستعِمرة التي حاولت بتاريخ الط وارق العريق و  أمجاده وكذا بعض الش 
 نهب ثروات البالد.

                              
 .74إبراهيم الكوني: التبر، ص_(1)

 .115إبراهيم الكوني: نزيف الحجر، ص  _(2)

 .136إبراهيم الكوني: من أنت أيها المالك ؟، ص _(3)
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 : _ شخصيات دينية2أ_
خصيات خصيات الصوفية، إضافة :ويندرج ضمن هذا الن وع من الش  الكهنة إلى  الش 

ايات ، وقد كان لهذا الصنف من الشخصيات حضورا بارزا في رو والد راويش والعر افين وغيرهم
 .إبراهيم الكوني خاصة الصوفية منها

 : _ الّشخصيات الصوفية
خصيات الصوفية في روايات إبراهيم الكوني بكونها تقرأ القرآن و لقد  تمارس تمي زت الش 

وفية  وقد جاءت على النحو التالي :  طقوس الص 

 : (Gold Dust)_ رواية التبر
يخ الحكيم الشخصية الصوفية هنا ممثلة في نجد الذي لم يودع قلبه في  (سىمو ) الش 

نيا فة زاهدة في الد  ماء، وهو شخصية متصو  مقطوع ال زوجة وال أوالد وال »  مكان غير الس 
أقارب. يعيش متنقال مع القبيلة برغم أن ه ليس من القبيلة. ويقال إن ه جاء من غرب فاس بالد 

ريعة ووالده وكل  القبيلة، وربما استمد ، كان محبوبا من قبل)أوخي د( (1)« الفقهاء وعلماء الش 
  كان يقرأ الكتب ويتلو القرآن»  هذا الحب  واالحترام لما يتوف ر عليه من أخالق دينية فقد

الة ، بلغ من العلم درجات عال، كان فهيما وحكيما ال يمل  من تكرار (2)« ويؤم الن اس في الص 
ماء، إذا أودع» : قوله ته عند مخلوق على األرض طالته يد ال تودع قلبك في مكان غير الس 

 ، وهي العبارة التي لم يفهم )أوخي د( معناها إال  عند دنو أجله.(3)« ! العباد وحرقته

 

 

                              
 .20إبراهيم الكوني: التبر، ص _(1)

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها _(2)

 .157إبراهيم الكوني: نزيف الحجر، ص _(3)
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 : (The Bleeding of the Stone)_ رواية نزيف الحجر
 : _ شخصية والد )أسوف(

خصية من خالل إيثارها العيش في العزلة بعيدا  تجل ت المظاهر الصوفية عند هذه الش 
، فهو ال ألنها كانت تؤمن أن معنى الحرية ال يتحقق إال في البعد عن البشرعن كل الن اس 

إيمانه وتعبده هلل من خالل إضافة إلى يثق بهم كما ُعرف بحب ه وعشقه لبيئته وحيواناتها، 
ور القرآنية، وقد ظهرت معالم الصوفية  في حديثه مع ابنه أيضا حرصه على تعليم ابنه الس 

د مواال قال إن ه سمعه من أفواه الصوفية في » الذي  )أسوف( كثيرا ما سمعه في المراعي يرد 
زوايا العوينات]...[ وكان يسبل جفنيه، ويتمايل يمينا ويسارا مقل دا شيوخ الصوفية عندما 

حر واألسطورة، وكذا الجن  إذ كان يروي إلى  ، إضافة(1)« يقعون في نوبات الوجد إيمانه بالس 
حراء في القديم.ال نت على أراضي الص  مر أساطير تكو   بنه في ليالي الس 

 : _ شيخ الصوفية )الدرويش جلولي(
هو شخصية اتسمت كما قلنا سابقا بنوع من الغرابة بسبب آرائها، اتهمت بالزندقة، كما 
حراء حيث جاء على لسان )جون باركر( خالل محاورته مع )قابيل(  ُعرفت كذلك بحب ها للص 

حراء »  يخ جلولي الذي يعتبره شيوخ بلدتكم درويشا يقول إن  الماء يطهر الجسد والص  الش 
حراء، برغم أن ه ال يتمتع بخيراتها مثلك  وح، لم أر فيكم أخلص منه للص  وال يأكل تطهر الر 

خصية تمثلت في أفكارها وكذا ألفاظها المعتمدة(2)« غزالنها وفية عند هذه الش   ، فمظاهر الص 
 في االتجاه الصوفي. راكثي

 : ( ? who are you angel)_ رواية من أنت أيها المالك؟
واية ما عدا بعض الت لميحات التي جاءت على الشخصية الصوفية ندر وجود  في الر 

عاة  جلو لسان شخصية أحد الس  ي( في دائرة الس  وقد بدت وكأن ها شخصية  ،الذي التقى )بمس 

                              
 .24يم الكوني: نزيف الحجر ، صإبراه_(1)
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ي(       نيا لم تلد ولم تتزوج حيث جاء على لسانه في حوار دار بينه وبين )مس  زاهدة في الد 
ال  : ]...[ أضاف ؟ األبد هل تدري لماذاإلى  بلى؟ ولدت. ولكن لم ألد. وال أنوي أن ألد» 

 أفعل ذلك ليقيني بأن  في األبناء يكمن فناء اآلباء فحسب. ولكن ألني ال أريد أن أضيف
خصية المتصوفة دائما ال ترهن قلبها في مكان غير (1)«شقوة صغرى.إلى  كبرى شقوة  ، فالش 

ماء فهي ال تلد وال تتزوج وإن ما تهب نفسها لعبادة الخالق.  الس 

 : _ شخصيات أسطورية3أ_
خصيات التي تتمي ز بقوى خارقة كاآللهة قع    مفارقة للواأو  أنصاف اآللهةأو  وهي الش 

وايات الث الثة على الن حو الت اليوغيرها ) فينوس...(ك  : ، وقد تجلت في الر 

 : (Gold Dust)_ رواية التبر
دة في اآللهة )تانيت( وهي آلهة  واية مجس  خصية األسطورية في هذه الر  نجد الش 
حراء حسب األساطير الطوارقية، والتي بكى )أوخي د(عند ضريحها وتوع د أن ينذر لها  الص 

وايا. في نهاية » بل شفاء )األبلق( من داء الجربجمال سمينا مقا قاعدته صخرية مثلثة الز 
در ارتفع الرأس، فتم االستغناء عن  المثلث تجسم صورة اإلله مباشرة بصخرة كبيرة. فوق الص 

نين قبة أيضا. مالمحه خفية تنطق بعبادات آالف الس  ، وهي آلهة ال تسامح كل  من (2)« الر 
 خالف نذورها.أو  خرج عن قوانينها

 : (The Bleeding of the Stone)_ رواية نزيف الحجر
 : _ شخصية)أسوف(

فات، ذلك أن ها ال تحمل اسما يربطها  ) أسوف( شخصية أسطورية ليس باالسم وال الص 
وائي صفات أسطورية أبعدتها عن الواقع  باألسطورة، وإن ما هي شخصية واقعية حم لها الر 
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عادية َأخذت طابع األسطورية لحظة حلولها في جسد )الودان( أسوف( شخصية بدوية )ف
باب الذين كانوا معه ف باب فقالوا » ي األسروهذا ما رواه األهالي وشاهده الش  روى لهم الش 

ل ل مر ة في حياتهم شاهدوا إنسانا َيْفلت من األسر ويتحو  ودان يغدو إلى  إنهم رأوا المعجزة ألو 
خور في سرعة الر يح غير عابئ بمطر الر صاص الذي ينهال نحو الجبل، يتقافز فوق الص  

، ومنذ تلك الحادثة الغريبة العجيبة التي أذهلت األهالي أجمعوا على (1)«عليه من كل  جانب.
فيها، حت ى  الز اوية ونظموا حلقة ذكر جدبواإلى  في الل يل ذهبوا» ف أن ه ولي  من أولياء هللا

، ومن المالمح (2)« الفجر إكراما للولي  وفرحا بحلول الذ ات اإللهية في المخلوق البائس
خصية وصفها بالجن  ومعاشرتها له.  األسطورية أيضا التي تمي زت بها هذه الش 

 : _ شخصية قابيل
ينية أيضا، )فقابيل( شخصية  خصية الت اريخية والد  خصية ضمن الش  تندرج هذه الش 

ماوية حيث  ،حقيقية لها وجودها في تاريخ البشرية ثلت مودينية ألن ها وردت في الكتب الس 
واية سنركز على جانبها  ل عملية قتل اإلنسان ألخيه اإلنسان، لكن نا في هذه الر   ري.ألسطو اأو 

وائي حم لها طابعا أسطوريا من خالل )ف قابيل( كما قلنا سابقا شخصية حقيقية لكن  الر 
اسما تاريخيا وصفات أسطورية، ليعيد صياغة الت اريخ بأسلوب جديد مؤسطر وقد  منحها

خصية في كونها آكلة لل حم النيئ ف في فم هذا المخلوق دودة » تجلت أسطورية هذه الش 
 ، حيث إن  حب ه وتعطشه لل حم جعل منه رجال(3)« تجعله يأكل نفسه إذا لم يجد لحما يأكله

شاة، ويتغذى على شاة ويتعشى على شاة، وربما أكثر من شاة إذا كان يفطر على »  قاسيا
يوف إلى  ، ولم يتوقف األمر عند هذا الحد  بل تعداه (4)« عابري سبيلأو  استضاف أحد الض 
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احر الز نجي من فطم على دم  »  درجة أكل لحم أخيه اإلنسان حيث جاء على لسان الس 
غر لن يستقيم حت ى يشبع من  وهو ما حدث فعال فقد  (1)« لحم آدم في الكبرالغزال في الص 

ان( لتكون نهايته هو في األخير الجنون والتيه قتل )أسوف(  في األرض متوه ما أن ه )الود 
خصية أيضا هو انطواؤها على صفة الل عنة التي  فات الغرائبية واألسطورية لهذه الش  ومن الص 

ه طيلة حياته، فكان مصير كل من قام لحقت به منذ أن كان نطفة في بطن أمه وظل ت ترافق
 الت كفل به الموت بأبشع الط رق.أو  بتربيته

 : _ شخصية )الودان(
واية ككل  ترتكز على ان( هو شخصية حيوانية لعبت دورا مهما ومحوري ا، فالر      )الود 

ان،»   واردةإن  هذه الت سمية غير   R .DOZYويقول أ. ردوزي  حيوان معي ن يطلق عليه الود 
في القواميس العربية هي من أصل بربري وهو الحيوان الذي يطلق عليه باإلنجليزية 

 .MOFION" »(2)" والفرنسية

حراء الل يبية الن ادرة » إذ حراء اإلفريقية وهو أقدم حيوانات الص       يعتبر من غزالن الص 
ابع ،(3)«ة ويرتبط بأساطير أمازيغية عديد عشر ميالدي هكذا جاء  وقد انقرض منذ القرن الس 

ان هو كبش الجبل، يتمي ز بقرنيه الكبيرتين، وقدرته على الت سلق » و ،في مضمون الرواية الود 
وائي بطابع قدسي أسطوري من خالل العهود التي جمعته )بأسوف(  (4)« والت حمل أصبغه الر 

الن ذر » رهما الموت ووالده بعدم صيده مقابل إنقاذ حياتهما، لكن هما لم يفيا بذلك فكان مصي
حرم على الوالد أن يرث حرفة الوالد والوالد لم يمت إال  ألن ه خالف الن ذر النذور ليست مزحة 

                              
 .92إبراهيم الكوني: نزيف الحجر، ص_(1)

المنيف، المجلس األعلى للثقافة، )د/م(، )د/ط(  ، تر: حصة إبراهيم(مقدمة تاريخية ونقدية)روجر آلن: الرواية العربية  _(2)
 .315ص  ،1997

. 13، صقاموس الحيوانات التعليمي المصور، إصدارات دار)أمارير( للكتاب األمازيغي اإللكتروني، )د/ط، ت(_ (3)
https://www.tenehu.com (pdf). 
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والودان يعرف ذلك، وكيف ال يعرف وهو روح الجبال األرواح من روح هللا وبكل  شيء 
، ومن مظاهر أسطوريته كذلك اتسامه بأوصاف (1)« عليمة تعلم ما يبطنه اإلنس في القلب

يقول أبوه وكذلك أم ه إن  روح الودان تجذب تضلل، تسلب العقل »  وسلوكات غير واقعية
خور  ياد نفسه مسلوبا منساقا يتقافز على أربع ويطارده على الص  وتجرد من اإلرادة، فيجد الص 

ماء الملساء القاسية  .(2)« الص 

 : ( ? who are you angel)" المالك؟ من أنت أيها" رواية _ 

واية في شخصية الن بات األسطوري الر تم والذي  خصية األسطورية في الر  تجلت الش 
حراء من الل عنة التي لحقت بها والتي انتبه  لعب دور المرسل المطالب بقربان لتطهير الص 

ي( لحظة سيره هو وخليفته باتجاه الد روب المؤدية استغرب »  الحقول الجرداءإلى  إليها) مس 
أن تنجو شجرة الر تم من أنياب جرارات القوم الوحشي ة طوال األمد. وإذا كانت قد نجت فالبد 
أن القدر أعماهم عنها. و إذا كان القدر قد أعماهم عن شجرة الر تم. فلن يعني سوى رسالة. 

هة إليه هو كسليل صحراء وحيد يعرف حقيقة الر تم المقد   س الذي تقول وصايا رسالة موج 
قي لكي يستجير به كل ما  حراء الوحيد الذي اختاره هذا الوطن الش  األسالف إن ه ملجأ روح الص 

حراء ال تخرج من مخبئها في شجرة الر تم لتعود صحرائها إال  إلى  حاقت به بلي ة. ولكن  الص 
لت(3)« بقربان جسيم حراء تحو   بدم القربان)يوجرتن(.نبات الر تم لكي ترتوي إلى  ، فروح الص 

 : _ شخصيات مجازية)عجائبية(4أ_
خصيات يعرف و  ) الكره وجود مادي وإن ما معنوي  ليس لهبأنه هذا النو ع من الش 

خصيات والمالحظ أن هذا النوع من الحقد...(  وايات الث الثة في شخصقد تجلى الش  ية في الر 
رابي التي ترويها بعض شخصيات  للجن  والمردة وقصصهم» ف الجن  هذا الكائن الس 

                              
 .57إبراهيم الكوني: نزيف الحجر، ص_ (1)

 .57، صالمصدر نفسه _(2)
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وائي حضور يدل  على مدى سيطرة تلك الحكايات في وعي الكاتب الذي  الخطاب الر 
وائي  .(1)« يجسدها بدوره في عمله الر 

خصية في الروايات الث الثة أفضل من اإلنس، فهي ال تؤذي أحدا  وقد ظهرت هذه الش 
 : تحسن لمن يحسن إليها وتسئ من يسئ لها 

خصية عند مخاطبة )أوخي د( لنفسه" الت بر" في رواية_  دن »  تجلت هذه الش  العجائز يؤك 
. االختالف في الن بل. الجن  أنبل من اإلنس  أن  الجن  ليس كاإلنس ال خبث وال حيل للجن 
في المبارزة. إذا أسأت له أساء إليك وإذا أحسنت له أحسن لك. الجن  ال يعرف الخيانة يلتزم 

، وقد استعان )أوخي د( بشخصية الجن  في بحثه عن عشبة آسيار لشفاء (2)« بقوانين الل عبة
 مهريه )األبلق(.

أجاور  »:  أم ا في رواية " نزيف الحجر" فنجد سماع )أسوف( ألبيه يقول عنها_ 
ل الوالد معاشرة الجن  بدال من  (3)« الجن  وال أجاور اإلنس، أعوذ باّلل  من شر  الن اس فقد فض 

 هم خائنون، كما نجد أيضا الجن ي األكبر الذي صلى له )أسوف( خطأ.البشر ألن  

خصيات  أما في رواية " من أنت أي ها المالك_  نعدم ي؟ " فنجد أن  هذا الن وع من الش 
 تماما.

 : _ شخصيات اجتماعية5أ_
خصيات التي لها وجود وحضور في الوسط االجتماعي )كالفارس  (العامل.. ،وهي الش 

 ي الروايات على النحو التالي : وقد برزت ف
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 .29، ص2004الجمهورية اليمنية، )د/ط(،  ،والسياحة، صنعاء
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 :(Gold Dust) _ رواية التبر
حراوي الذي تمي ز بالفحولةنجد شخصية )أوخي د( الفار  ، وهو ينحدر من عائلة س الص 

حراء، اتخذ من المهري)األبلق( صديقا يرافقه حيثما يذهب ويبثه همومه  عريقة في الص 
اإلنسان الذي ال يجد أنيسا فيختار مضطرا الحيوان رفيقا له، يبثه لواعجه »  وأحزانه
، فقد الز عامة بعد معارضته لوالده بالزواج من ابنة عم ه وزواجه من )آيور( التي (1)«وعزلته

وقع بسببها أسيرا في يد )دودو( الذي رهن له )األبلق( بسبب الظروف المعيشية القاسية، هذا 
فما كان عليه إال  أن  انصاع لطلبه، لتشيع  ،فض فك رهانه إال  بتطليق زوجتهاألخير الذي ر 

مها له  بذلك سيرته على كل  لسان حول تخليه عن زوجته وولده مقابل حفنة من الت بر قد 
 )دودو( فانتقم منه بقتله.

خصيات  ناهواية لعب دورا مهما، وقد أْدرجحت ى الجمل) األبلق( في هذه الر   ضمن الش 
 الجتماعية ألن لها عالقة وطيدة مع البدوي فهي ال تقل أهمي ة عن صاحبها إذ أن ه ينتميا

حراء، كما أن  له شجرة نسب ينتمي إليها كذلك إلى  ساللة نوق عريقة نادر وجودها في الص 
 (2)« قبيلة مهرة ابن حيدان من اليمنإلى  اإلبل المهرية نجائب تسبق الخيل منسوبة» ف

يرى فيه ما ال يراه في اإلنسان، وقد ازدادت عالقته به أكثر في رحلة الموت  كان )أوخي د(
 والحياة التي مرا بها معا.

وجة ممثلة في )آيور( زوجة )أوخي د( والتي كانت  واية دور الز  لعبت المرأة في هذه الر 
ببا في بالء مصدرا لشقائه في الن هاية فبر غم من أن  )أوخي د( كان يلعن األنثى ألن ها كانت س

، لكن ه لم يستطع مقاومة جمالها فاستسلم (3)« لعن هللا األنثى»  )األبلق( وفقده لبهائه وجماله
اختار األنثى. األنثى » لها وتزو جها ليتخلى فيما بعد عن القبيلة والز عامة للحصول عليها

                              
 .14، ص148سابق، صمرجع موسوعة السرد العربي، عبد هللا إبراهيم: _ (1)

 .07إبراهيم الكوني: التبر، ص _(2)
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 بإبعاده عن القبيلةولم تكتف بذلك فقد قامت  ،(1)« نفسها التي كانت سببا في بالء األبلق
ألن ه ُأجبر في سبيل إنقاذ حياتها وحياة ولدها من  ؛إخالفه للوعد وفراقه عن )األبلق( وكذا

من )أوخي د( إال  أن ها لم تزوجت رهنه وبالتالي االفتراق عنه، وعلى الر غم من أن ها إلى  الجوع
لذلك كانت تغار منه وإن لم  التي يحتلها )األبلق( في قلبهاألولى تتمكن من أن تحتل المرتبة 

إن  غيرتها من األبلق ليست وليدة اليوم، فهذا الفرس البهيء الذي »  تصرح بذلك حيث
واج َضر ة وغريما بل  واج ساهم في تعلقه بها أصبح بعد الز  استكمل به فروسيته قبل الز 

ها كانت تحفظ ، ومن مالمحها االجتماعية التي زادت من تعلق )أوخي د( بها هو أن  (2)«عدو ا
عر.  الكثير من الش 

إلى  نجد كذلك شخصية )دودو( الذي كان يعبد الذ هب ويرى فيه كل  شيء، كان ينتمي
قبيلة آير هذه القبيلة التي جاءت منها )آيور(، أقام بالقبيلة التي كان يقيم بها )أوخي د( ونزل 

د على مسامعه عنده ضيفا وبعد َأْخٍذ ورد  أفشى له )أوخي د ( سر  تعل قه )ب األبلق( وظل  يرد 
إلى  لم يكن أوخي د الغشيم يدري أن  الث رثرة تقود» عبارته المعتادة التي يصف فيها مهريه و

حراء يكل ف المهاجر حياته   .(3)«إفشاء األسرار، وإفشاء السر  للغرباء في قانون الص 

استطاع من خالله أن يوقعه في شباكه بعد أن عرف نقطة ضعفه وتعل قه )باألبلق(  
ان رمق جوعه وعائلته  فاستغل وضعه المزري واقترح عليه رهن )األبلق( مقابل جملين يسد 

عشقها »  هلكن ه خان الر هان ورفض إرجاعه إال  بعد تطليق زوجته التي اتضح أن ها ابنة عم  
مبتغاه بعد إلى  و كان ال يتوانى في ابتزازه عبره، وقد نجح في الوصول ،(4)« منذ كانا طفلين
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وجة والولد مقابل استرداد المهري، ولم يكتف عند هذا  أن استسلم له )أوخي د( وتنازل عن الز 
 .الحد بل ألحق به العار

نجد أيضا شخصية الر اعي ذو الفم الخالي من األسنان وهو خادم )دودو(الذي كانت  
)أوخي د( والتي طالبه فيها بتطليق)آيور(، لم يكن هم ه سوى الحصول إلى  مته حمل رسائلهمه

الحمد هلل الذي أعطاني عمرا حت ى رأيت الت بغ برخص » :  على الت بغ ألن ه كان يعبده يقول
، كما نجد أيضا شخصيات أخرى ممثلة في شيخ القبيلة التي كان يزورها )أوخي د( (1)« الت راب
 شخصية الر عاة وغيرهم. أيضا

 : (The Bleeding of the Stone)_ رواية نزيف الحجر
نة من األب واية في أسرة)أسوف( المتكو  خصيات االجتماعية في هذه الر   تمثلت الش 

حراوي واألم  وه  .حيث كانوا يعيشون في ترحال دائم ي شخصيات عكست الواقع الص 

إلى  نجد أيضا شخصية )أسوف (االبن الذي ُعي ن على وادي متخندوش، إضافة 
خصيات االجتماعية والتي  باشي( مساعد )قابيل(... وغيرها من الش  شخصية )مسعود الد 

حراويةارتبطت بالد رجة األ  .ولى بالمكان والبيئة الص 

واية شخصية ذات مرجعية اجتماعية م  مثلة في شخصية كما لعبت المرأة في هذه الر 
تقديم إال  من أو  األم  وإن  ندر ذكرها مقارنة بالشخصيات الذكورية حيث لم يرد وصف لها

وشد ت لحافها المبقع بالد هون وشرعت تمخض في » خالل بعض اإلشارات البسيطة منها
ر في اختصار واية (2)«قربة بين يديها قبل أن تصرح بالس  ، وقد اقتصرت وظيفتها في هذه الر 

، كما جسدت أيضا نموذج المرأة الطوارقية في تمسكها بعاداتها وجةعلى دور األم  والز  
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بايا على الجلد أكدت ذلك» ف وتقاليدها توفيت وحيدة جرفها  ،(1)« أم ه الخبيرة بنقوش الص 
يل إلى  الوادي أثناء ذهاب ابنها للبحث عن والده عند تأخر عودته تفت ت جسمهاإلى  الس 

حراء. أشالء، أقام  لها ابنها خمسة قبور موز عة على الوادي جمعت أشالءها المبعثرة في الص 

 : ( ? who are you angel)"  ؟ من أنت أيها المالك"_ رواية

هي شخصية واقعية اجتماعية ُرفضت من قبل المجتمع المدني و  شخصية )مسي(نجد 
حراء رغم بعدها  كة بتقاليدها وعاداتها المختلفة الموجودة في الص  هو فنها، عكونها ظل ت متمس 

دت شخصية ذلك البدوي الذي يغترب عن مسقط رأسه بسبب  شخصية طوارقية أمازيغية جس 
حراوية  عند فنظمها، دينة هذه األخيرة التي رفضته قوانينها و الملينزل إلى قساوة الط بيعية الص 

جل المدني ذلك بحجة أن  االسم غ ير محاولة استخرج شهادة الميالد البنه رفض موظ ف الس 
)مسي( رفض الت راجع عنه حيث قضى سنوات من عم لة، لكن  ره وارد في قائمة األسماء المنز 

د على ذلك المقر لكن دون جدوى.  وهو يترد 
خصية التي و  شخصية )يوجرتن(كذلك  دت نموذج الش  هي شخصية اجتماعية جس 

حاجاته إلى  لم يلتفت»  ُحرمت من كل حقوقها بسبب إصرار الوالد على االسم ف)مسي(
الحقيقي ة كإنسان في طور الت كوين عامله كما عامل ممتلكاته التي اكتسبها بعرق الجبين 

كان منه الوقت الذي كان )يوجرتن( يحتاج حنانا  ، ففي(2)« بداية بالحانوت ونهاية بالبيت
 بلغ أن  كال  منهما اغترب عن اآلخر.إلى حد أن  األب يضي عه أكثر 

خصية لقد كانت   :شخصية )موسى القرين( فقد استغلت الوضع  ؛استغالليةهذه الش 
ي( لتحقيق األهداف التي لم تصل إليها بمفردها والمتمث لة في  الموافقة الذي كان عليه )مس 

على استبدال اسم االبنة )مريم(، وبفضل إقناعه بالعمل مع )الباي( تمك ن من تحقيق مراده 
قرار تعديل اسم ابنته إال  يوم  راستصدا لم يستطع أن ينجح في»  استرداده لعملهإلى  إضافة
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القاضي بخروجك ليال لهذه الر حلة، مقابل الوعد  أفلح في إقناعك بقبول عرض الباي
ائع ي( خائنا دفعه(1)« باستخدام نفوذه السترجاع االسم الض   ، فقد كان )موسى( قرين )مس 

حراء بأن قاد األغراب إليها.إلى   خيانة أم ه الص 
خصية لعبت  :شخصية )نزيه الفاضل( خصية الخاضعة في الرواية دور هذه الش  الش 

لطة ال جل المدني التي كان يترد   ،تي تحكمهاللس  يها د علفقد كانت تعمل موظ فة في دائرة الس 
ل شخصية يسل مها )مسي( شهادة الميالد لتسجيل اال ي( وشاءت األقدار أن تكون أو  سم )مس 
ر له وصال باالستالم ليجد نف سه والتي رفضت في البداية الت سجيل لكن ه أخطأ حينما حر 

جل لعمل و مفصوال عن ا جل، وبعد أن كبرألاالختفاء من دائرة الس   الولد ن ه خالف قانون الس 
ي( في الر حلة التي قادته دف أن يلتقي )بمس   هائختفحراء ليروي له سبب االص  إلى  تشاء الص 

 من مكان عمله ويبوح له عن خيانة قرينه وخليفته. 

خصيات االجتماعية التي ورد ذكرها أيضا في هذه الر   واية نجد شخصية ومن الش 
رطي، الباي...   المدير، الش 

واية تكاد تخلو منها تماما ما عدا بعض اإلشاراتهذه أم ا عن شخصية المرأة فإن    الر 
لفظت أنفاسها »  شخصية األم  التي ماتت حزنا على ولدها بسبب حرمانه من االسمإلى 

 ألن  ابنها أصبح منبوذا في المجتمع. (2)« حزنا بسبب االسم؟

 : ب_ فئة الّشخصيات اإلشارية
ما ينوب أو  القارئ أو  دليل على حضور المؤلف» يعتبر هذا النوع من الشخصيات 

قراطيون  :عنهما في الن ص ثون الس  شخصيات ناطقة باسمه، جوقة الت راجيدية القديمة، المحد 
بالغ عن ، بمعنى أن ها عناصر مساهمة في اإل(3)« شخصيات عابرة، رواة وما شابههم]...[
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وائي وهي شخصيات ناطقة باسم المؤلف  فالكاتب قد يكون حاضرا بشكل قبلي » الحدث الر 
وراء شخصية ممي زة بشكل أو  وراء شخصية أقل  تمي زا،أو  بنفس الد رجة وراء "هو" و"أنا"

خصيات بحيث أن  (1)«كبير المؤلف فيها يكون حاضرا لكن ه يتقم ص أدوارا مختلفة من الش 
 على لسانها لتصبح هي الن اطق الر سمي له.ويتحدث 

 : (Gold Dust)_ رواية الّتبر
ارد منذ الوهلة األولى في وصفه وتقديمه للحالة الن فسية )ألوخي د( بفعل  نجد سيطرة الس 

الخالء ويحجل مقل دا إلى  يقفز» الهدي ة التي تلقاها من زعيم )آهجار( حيث جاء على لسانه
رقص المجذوبين، حت ى إذا تعب انهار على الر ملة واستلقى على ظهره ورفع  صوته  بأحد 

ن بها الفرسان حرية التي يتحص   .(2)«األلحان الس 

ارد من خالل سرده   لعبت أيضا شخصية الرا عي ذو الفم الخالي من األسنان دور الس 
كان دودو أسيرا عند قبائل بامبارا في غزوه لسلب » ه لهعلى )أوخي د( حياة )دودو( وإفشاء سر  

 .(3)« الذ هب فوقع في كمين، لكن ه استطاع أن يدبر طريقة للهروب بعد سنوات

كما نجد كذلك شخصية أحد الر عاة والذي التقى) بأوخي د( وقص  عليه قصة ذاك  
هل سمعت بذلك » د )أوخي د(الر جل الذي باع زوجته وولده مقابل حفنة الت بر وقد كان المقصو 

ة على كل لسان:  الر جل الذي باع زوجته وولده في واحة أدرار مقابل حفنة الت بر]...[ القص 
 .(4)«تنازل ألحد الغرباء عن زوجته وولده مقابل حفنة الت بر
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 : (The Bleeding of the Stone)_ رواية نزيف الحجر
واية  ل ما يالحظه القارئ للر  اردة الشك أن  أو  هو الحضور الال فت لبعض األصوات الس 

ارد التي أعلنت عن نفسها منذ الوهلة  واية هي شخصية الس  وأول شخصية تصادفنا في الر 
ردي واية بهذا المقطع الس  واية من خالل تقديمها لشخصية )أسوف( حيث افتتح الر   األولى للر 

الة مع حلول العشي ة وتزحزح ال يروق للت يوس أن تتناطح أمام وجهه إال  عندما يشر »  ع في الص 
دا بالعودة في الغد إلتمام مهم ته في  ماء مود عا، مهد  القرص الملتهب عن العرش في قلب الس 

 .(1)«إحراق ما لم يستطع إحراقه اليوم.

لت بدورها ر الذي إلى  نجد أيضا شخصية األم  والتي تحو  راوية من خالل إفشائها للس 
يريدك أن تسفك دم  الودان ألن ه نذر نذرا من  أبوك ال»  )الودان(منع األب من اصطياد 

زمان قبل أن تولد كان يصطاد في سفوح جبال "آينسيس" فانزلقت رجله ووجد نفسه معل قا بين 
ك بصخرة ورجاله تتدليان في الهاوية، فقد األمل في الن جاة فانتشله نفس  ماء واألرض تمس  الس 

وينوي قتله وأنقذه من الهالك، هل تفهم اآلن لقد نذر أال  يقترب من الحيوان الذي كان يقابله 
 .(2)« الودان ووعد أال  يدر ب نسله على صيده

واية وهي شخصية الغزالة الحكيمة سحكما ف ارد أيضا المجال لصوت آخر في الر   الس 
عقد التي روت البنتها قصة الن ذر والت ضحية، فقد ضحت بنفسها ليعيش نسلها من خالل 

ل العالقة بينهما م.إلى  عهد بينها وبين اإلنسان بعدم صيدها وتحو   أخوة بالد 

لت كذلك شخصية األب )الودان( روح إلى  تحو  راو من خالل حكيه ألسوف كيف أن 
حراء الجبلية في قديم الز مان في حرب أبدية مع » :  الجبال حيث قال له كانت الص 

حراء الر ملية وكانت آلهة الس   فيقين]...[ إلى  ماء تنزلالص  األرض مع األمطار وتفصل الر 
ودخلت في الودان منذ  فتحايل الر مل ودخل في روح الغزالن، وتحايلت الجبال من جهتها
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ثم واصل سرده عليه أيضا قضية االسم، وكيف  ،(1)«ذلك اليوم، أصبح الودان روح الجبال
حراوي هو الذي يسعى  اكتساب اسمه.إلى  أن  الفرد في المجتمع الص 

 : ( ? who are you angel)_ رواية من أنت أّيها المالك؟

ي( واية ممثلة في شخصية )مس  خصية اإلشارية في هذه الر  ل  نجد الش  راو إلى الذي تحو 
راع بين أهل المدنية وأهل  ة سمعها من أبيه وهو عن الص  عندما قص  على ابنه )يوجرتن( قص 

كانت القبيلة المهاجرة » حيث  لمدينة االعتراف به هو وعائلتهالحضر، ولماذا رفض أهل ا
تشن الغارات المستمر ة على قبيلة العمران؛ إلنقاذ الوصايا اإللهية من الت زوير التي تعرضت 
له على يد أم ة الحرف بتعاقب األجيال، فتخرب المسوخ التي تطلق عليها قرينتها اسما 

لمدني ة؟ منذ ذلك الت اريخ تبادل الفريقان ضروب ا : غامضا ومشبوها في منطقتها وهو
 .(2)« جانب تبادل صنوف العداوةإلى  االحتقار

 : ج_ فئة الّشخصيات االستذكارية

( وهي Philippe Hamonوهي الفئة األخيرة من الت صنيف الذي اقترحه فيليب هامون)
خصيات التي والت ذكير بأجزاء  تقوم داخل الملفوظ بنسج شبكة من الت داعيات»  تلك الش 

ملفوظة ذات أحجام متفاوتة) جزء من الجملة، كلمة، فقرة(، وتكون وظيفتها من طبيعة 
خصيات مرتبط بذاكرة القارئ، كما يرتبط  (3)« تنظيمي ة وترابطية باألساس وهذا الن وع من الش 

 بمرجعية الن سق الخاص بالعمل األدبي.
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 :  (Gold Dust)_ رواية التبر

في شخصية العجوز التباوية)العرافة( هذه الفئة من الشخصيات في هذه الرواية تمثلت 
العر افة تقف »  التي لعبت دور المنبئ والمنذر في الحلم في نفس الوقت حيث رأى )أوخي د(

: لست  فوق رأسه وتطالبه بأن ينحر األبلق]...[ رآها بعد ثالث ليال عقب رحلتها، وقالت له
األبد لم يرها بعد ذلك. فنسيها بعد إلى  أبلقك، إن ها تانيت ثم  اختفتأنا التي تطلب رأس 

 .(1)«أي ام

يخ شخصية )أوخي د( البطل من خالل استذكاره للكذلك نجد   كالم الذي كان يردده الش 
يخ موسى»  موسى نيا :تذكر دعاء الش  . ال تجعلني حارسا على كنوز الد  اآلن فهم  :يا رب 

، فقد وجد )أوخي د( نفسه حارسا على ثروة )دودو( التي أصبح (2)« ثيرمعنى هذا الد عاء األ
به كونه هو قاتله والبد من  يتنافس عليها أقاربه بعد موته لذا وجب قطع رأس )أوخي د( للظ فر

خصية ممثلة  ،الحصول على رأسه ردية االستذكارية لهذه الش  نجد كذلك بعض المقاطع الس 
ارد . تذكر قاعدته المثل ثة. أكل الن ذر. أطعمه تذكر ال» :  في قول الس  ن ذر. تذكر الولي 

 .(3)« للعروس

خصية دور المنذر في الحلم هذا الحلم الذي لطالما عذب ه في   كما لعبت هذه الش 
غر وهو زيارته للبيت الغريب الذي كانت أرضيته تهدد بالسقوط واالنهيار ويحس فيه  الص 
عكس هذا الحلم الحالة الن فسية التي كانت تعانيها وقد بوجود كائن مجهول ال يظهر، 

خصية نتيجة الخوف، كما كان منذرا للمصير الذي سيلقاه كتشف في األخير أن  فقد ا الش 
ذاك البيت هو الكهف الذي اختبأ فيه من رجال )دودو( وأن  الكائن الخفي  هو المهري 

 .)األبلق( الذي أودع قلبه فيه وكان سببا في هالكه

                              
 .84إبراهيم الكوني: التبر، ص _(1)

 .156المصدر نفسه، ص _(2)

 .77، صالمصدر نفسه_(3)
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 : (The Bleeding of the Stone)واية نزيف الحجرر _ 

خصية االستذكارية  رة بالحلم هنا تمث لت الش  خصية المبش  حيث نجد أن  كذلك؛ في الش 
شاهدت حلما مك ن القارئ من رؤية ما ستؤول إليه األوضاع، وقد تمث ل هذا  )قابيل(شخصية 

ر المنذر رحلة تاها معا في إلى » ذي دعاه ال الحلم في رؤيته للودان هذا الحيوان المبش 
حراء. عبر به الحم ادة وهو يمتطي ظهره، عطش وجاع وحطم رأسه، فوجد أن  الودان  الص 
العظيم قد طار به عبر أمواج بحر الر ملة]...[ تململت الد ودة الشيطاني ة في أسنانه فنهش 

ان والتهم قطعة الل حم... اكتشف أن ه يجلس على ظهر رجل بائس لم يعرفه من  رقبة الود 
ماء. وقبل أن يفيق من هول الت حول رفع  قبل. نحيل الجسم. طويل القامة. تقطر من رقبته الد 

 .(1)« إال التراب الر جل نحوه وجها شقي ا وقال له ال يشبع ابن آدم

احر الز نجي الذي   كما نجد أيضا شخصيات مستشرفة للمستقبل ممثلة في شخصية الس 
من فطم » :  ما سيؤول إليه حال )قابيل( في المستقبل في قولهأخبر والده )آدم( بالت بني لِ 

غر لن يستقيم حت ى يشبع من لحم آدم في الكبر وهو ما حدث  (2)« على دم الغزال في الص 
 فعال.

 : ( ? who are you angel)؟ أنت أيها المالك_ رواية من 

نف من الشخصيات في هذه الرواية مقارنة بالر   وايتين السابقتين إذ تم لقد قل  هذا الص 
( على يد اإلشارة إليه فقط عند حديث السارد عن شجرة الرتم التي نبأت بمصير)يوجرتن

رسالة موجهة إليه هو كسليل صحراء وحيد يعرف حقيقة الرتم » والده)مسي( حيث ظهرت ك
المقدس الذي تقول وصايا األسالف إنه ملجأ روح الصحراء الوحيد الذي اختاره هذا الوطن 
الشقي لكي يستجير به كلما حاقت به بلية، ولكن روح الصحراء ال تخرج من مخبئها في 

                              
 .139إبراهيم الكوني: نزيف الحجر، ص_  (1)

 .92، صالمصدر نفسه_(2)
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، فقد استشرفت هذه النبتة المصير (1)« ! صحرائها إال بقربان جسيمإلى  تعودشجرة الرتم ل
 المأساوي الذي سيلحق بهذا االبن المذنب في حق أبيه وأمه الصحراء.

مالحظتين إلى  (Philippe Hamonأشار فيليب هامون)ف وفي آخر هذا التصني
أو  نواع الث الثة في وقت واحدهذه األإلى  تنتمي شخصية واحدة»  هامتين وهما أن ه يمكن أن

دة الوظيفة داخل السياق، وما يهمنا باألساس  بشكل تتابعي فكل  واحدة تمتاز بأبعادها المتعد 
خصيات تتسم انطالقا من  من جهة ثانية هو هذه الفئة األخيرة، ذلك أن  بلورة نظرية عام ة للش 

للقارئ بالمشاركة في العمل  عادة محتس، والتي (2)« االستذكارأو  مقولة المعادلة واالستبدال
نا ولكن   ةالثوايات الث  وهو ما تجلى لنا في الر   ،ردي من خالل تحفيز وتنشيط ذاكرتهالس  

شخصيات إبراهيم الكوني  تتعدد، إذ شخصية على الجانب الغالب لكل   اقتصرنا فقط
ى واالجتماعية وحت   اريخية واألسطوريةخصيات الت  عت في رواياته، حيث تراوحت بين الش  وتنو  

خصية العجائبية، والتي حاول من خاللها أن يقدم لنا نماذج حية عن خصائص ومميزات الش  
 حراوية التي يعد واحدا منها.الص  

أن الروائي قدم شخصياته التراجيدية بطريقة غير إلى  صلنفي ختام هذا الفصل و 
الت منحها أسماء مشبعة بالدال مباشرة مركزا على الجوانب النفسية واالجتماعية، كما أنه

التي أبرزت شخصيتها أكثر، وقد تراوحت بين الشخصيات األسطورية واالجتماعية وحتى و 
 العجائبية كشفت عن بعض مالمح بيئته الصحراوية.

                              
 .241إبراهيم الكوني: من أنت أيها المالك ؟، ص _(1)

 .37سابق، صمرجع سميولوجية الشخصيات الروائية، فيليب هامون:  _(2)
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يعّد الّروائي الّليبي إبراهيم الكوني من أبرز الرّروائيين الّليبيرينم مرن  رمل  الرم ا  ار ل 
إلررري  والأررري لرررم صأوهرررل  رررداو   لررري الابرررأوع العر ررري   بررر  بررر   عررردا  ، الّروائيرررم الأررري أل  ررر 

ووراا إ  لّل  لري ءري  ، العدصرد مرن لتر ل العر لمإلري  حيث ُ ر ات أ ا لر ، الابأوع الع لاي
 إّنارر  صرردل  لرري أاررلول ةاهرري ولتررم موحيررم  عررم  ررن  يرر ل وااررل مأ رراة  رري البي ررم الا لّيررم 

   رد  يبرأاد مرن  ،(1)«الّص را   ار  قار  ي ومعأاردب  ب ر   الا  ارم»    م الّص راويمف
 ررن الوحرردش الّةرر ملم بررين ا نبرر   » رو  الاخأل ررم الأرري  عبررر راق رر  وحي ي   رر  الةررعبيم وأارر  ي

والعرر لم،    نبرر   الاررديم أاررا  رري أ ا هرر  أّ  حي  رر   ررر ال  ب صرر ن الكررو  و     صرر    رر  وأّ  
 أوالررررد ءخصرررري    و  خررررر   رررري » ولررررالل ا لالرررر  مرررر    نررررت، (2)« رررراوة  مترواررررم  رررري الّ بيعررررم

لّ بيعررم أر رر مار    بر  إلري  ر لم ال ا  رم، إّن رر  موا  ر ل   ي رم  ارد   نرت   أبر  إلري  ر لم ا
،  اررر  اة ال رررت  ررري (3)« أصررر  برررروام   و ايرررم اياررر  بي  ررر  و رررين أارررم    و  لا ررر  وم  ررري  

 مهم و يدش مرل البي رم الأري   ريه  ي ر  مي ئ    ر  الاخأل رم، إا   اع ر   مهر ل أهرّ  مر  يار ل 
 و لرررم مرررن الاداارررممرررن  رررمل م   ررر  الرررل  ررر  احأرام ررر  و ، م يرررث صأو هرامرررم  مهرررم   ررر  أّن ررر  

م يرث صرأم  برلي  العار ل  لري  ر  مرن حر ول الابر    و بلي  العا ل  لري مرن يخر لل الرل
 .ب  

 : _ الّناموس في روايات إبراهيم الكوني1
  لبي ررم الصرر راويم   ر لال و ا ليررد  اي ور   ررن ا  ررع  بي رم أو م  اررم لكرر ّ معرروف أ   

 ن رر  ايررر البي ررم ال عرر ةيم،  ن رر  ل رر  هواني  رر  الخ  ررم الأرري   ص الترري  ب  ئ رر  الأخلرري    رر  

                              
  : ال ع   ولتم البرل  ي ةواي ل  بد الرحا   م يف، الار   ال ا  ي العر ي، الداة البيع  ، الاترل   لح إبراهيم _(1)
 1996العر يم والص را ، وزاةش ال ا  م البوةيم، لمة ، )ل/ (،  : الروايمنام  ن   لح  مح .14، ص2003 ،1 

 . 28ص
 2014، 1بين ا ارال بداوم وا ارال هصدا، م ةوةال ا  أمف، ال  ائر،   :أاا    والديم: الرم  الصو ي _(2)

 .41ص
 .149ا ب ، صمر ل مواو م البرل العر ي،  بد هللا إبراهيم:  _(3)
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ظر  ح  ررا   و  ر  إ  أنرام ابأعر ل   رن والاب ة ، وواا م    لي  ي ةواي ل الكونيم  بي  م
م ر و   ا يرد  راقر    ايرمال كريرم وحأري ال ا مير  أمعر ل  الدص يرم وا  أا  يرم و لائا   ي  أ م   

والااررد   الأ رررإ إلرري العدصررد مررن الاعرر ي  الأرري  ابرر  م لدة ررم ا ولرري  اعرريم ال رر مو  بررر 
 .  ول الوهوف   دو   ي واا ال  ن  من الدةااموالادنا وايرو  والأي ا 

 اموس عند إبراهيم الكوني: _ مفهوم النّ 1_1
لاّأالررل  رري الّصرر را ، إّنرر  ما  مررم الكأرر ل الارر نو  ا» د م لّ رر مو    ررد إبررراهيم الكررونيياصرر

  ررررد  م يررررث  ررررر ال  معصررررم حيرررر ش ءخصرررري    ون  صأ رررر   (1)«الااررررّد  م ل بررررالم لا أاررررل الّروايررررم
ييرو   رالل م لعمهم الأي   اع   م م  كا  ييو  ارب  ارع ل    و خليصر   مرن الاةر ر ، هرد 

م أ ير  لاداارأ    يعرد مرانال   دن احأرام   لر ، الرل أ  مرن   ي أرمر ابال   ي ومر    ي ح ل
  ررريه و أررر  ا  ررري م ررر ل الا   صرررم  لررري الّ ررر مو  و ررررا  »ّ   ايرررل ءخصررري   ولرررالل ن ررردأ

نبرر   الصرر راوب   يايررن أ  ص  صرر     ا  و رر  مررن نرر ول العارر ل واللع ررم، و ، (2)«ا  رردال
 مأب ءي  من ا ءي ل  ن م  ي  الاب اّ   ل  أ دالوعبر العصوة.

الرررررررل الررررررراب ص أاررررررري  ررررررري الا أاعررررررر ل البدائيرررررررم »    رررررررالل مأنررررررر   اررررررر  يايرررررررن  عري رررررررو 
و رع  ال كرر البردائي لأ صريم العمهر ل برين ا نو  الخ ص الراب ال، ماع ي أن  (3)«لاواني خ لعم

ا  رررال و برر ي  حيرر   مم م يررث أ   رر  مررن يخرر لل ورراا الارر نو  صررأم ن يرر  مررن هبرر  الا او ررم 
 ر  مرن  برّول و الوا عم،  ن    يبأ   أ  ييرو  بير  م مر  لان   ي أررن مر   وا رعوا  لير ، 

يعأبرررر مرررن   نررر الّ ررررإ لررر  ن بررر  ا  رررمل أو الابررر   مررر  ارررييو   ررر ا   الاصررر ص مأمةرررل 
 ا ءي   الااّدام الأي يا ل    وز حدولو .

                              
 .149ا ب ، صمر ل مواو م البرل العر ي،  بد هللا إبراهيم:  _(1)
اعيد الت ناي: مل ام ال دول الاصوع، مل ام الاخي ل الص راوب  ي ألل إبراهيم الكوني، الار   ال ا  ي العر ي  _(2)

 .52، ص2000، 1الاالكم الاتر يم،  
ا  م،  ا وةيم مصر العر يم م، مؤابم و داوب للأعليم وال  بد ال ييم ءوهي: مد   لدةاام ال لكلوة وا ا  ير العر ي_(3)

 .155ص، 2015(، )ل/ 
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 وهد لاةل أحدا  ةواي ل الكروني)الّأبر، ن يرف ال  رر، ومرن أنرت أّص ر  الارملت.( والأري
حالررت  رري  ّي   ررر  الّ رر مل الاأارر وب أو الّأرا يررردب للّةخصرري ل الّرئيبرريم  ررران ورراا ا  يرررر 

ئري حر ول مرن  ملر  الّروا ار  ،  ي   دصرد مبر ةو  ا م ةزا)الّ  مو  الّص راوب( الاب لع  لوة 
 أ  يا د الّ بيعم الّص راويم ويراخ معأادا   . 

 : اموس في روايات إبراهيم الكوني_ تجليات النّ 2_1
لائارر  إلرري  ررأ ير  الرر  الّروائرري  رران البي ررم الّصرر راويم يبررعي الكرروني ارر ما  أ   هل رر 

 زالت ا ئدش وم  وظم إلي صوم   واا  ي اارررش  ال ع ةال والأيمرل  لي   العدصد من الأي 
 خرررع  ررن الاررألوف » والررل مررن  ررمل    ولرر   ارر  ير ا ّولررين، والأرري، و لرري أة رر   أب  ئ رر 

والّ اررر لش  والاعارررول  ررري  ون ررر   اأررر ل مرررن و ررر ي  الّ ررر مو  الا  ررروةش  لررري  الررر ل ال  اررريلي
الكةرررررل  رررررن »  ررررري م  ولرررررم م ررررر  ، (1)« م راويال اررررررا ، و يررررر  اةش مرررررن اةال الّرمررررر  الّصررررر

 ويرررررراوم، ةهرررررر وم و ارررررر ئا م أارررررر  يرو  وةموزورررررر  وةم ل رررررر  الأرررررري يبرررررري ر  لي رررررر  ا اررررررمف  ع
إا    كرر ل  خلررو ةوايررم مررن ةواي  رر  مررن و ررل  لررل اىقرر ة الادّونررم  لرري  الرر ل  ،(2)«الّبرر ريم

ح  ل لألا  رردال ر  رر  وال ا ايررم  ،ا أا  يررملص يررم، وو رر ي  والأرري  عررا ت ةارر ئ   ،ال  ارريلي
من أ     صيم حي   م وال   ظ  لي أّم م الّص را  الأري  عأبرر مي نر  ماّدار  م ل برالم ل او راا 

  ررررد حلررررول الاصرررر ئ  ب ررررم  ّن رررر  اررررأأك   م ارررر صأ م مرررر لموا مخلصررررين ل رررر  ا اررررأ   ل ب رررر  
ن ب ررر  مةرررأي الّ ررررإ  وي اون ررر  مرررن الأّررردنيا والأّخريررر  مرررن هبررر  ا اررررال الررراصن يبرررعو  إلررري

الاا و م، و  ياأصر واا ال ر مو   لري اىقر ة الادونرم  لري ال الر ل بر  يةرا  ا نعر ن البريرم 
 وال ال   ل الص راويم.

                              
 .198ا ب ، ص براهيم الكوني، مر ل  وةلش معلم: ا ا وةش وال ران  ي ةوايم  ة  اللي _(1)
 1لمة ،  م اد ةي ض و  ة:  وظيف الأرا   ي الروايم العر يم الاع  رش)لةاام(، م ةوةال ا   ل الكأ ل العرل،  _(2)

 .221، ص2002
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)الّأبر _ ن يرررف ال  رررر _ مرررن أنرررت أّص ررر  مدةاارررالو ررر لعولش إلررري الّروايررر ل الأررري وررري هيرررد 
و  م ّبردش  لري  ردةا  الك روف الاملت(، ن د أّن    عّا ت  ي  ي     معر  و ر ي  الّ ر م

 :    دو   ي

 :(Gold Dust)رواية " الّتبر "أ_
مررل الال رر  ) أو ّيررد( وهررد  رر   الررل لا رر  الك ررل الرراب ا أالررأ ايرر  مررن الّصرري لصن الرراصن 

و ري الّلير  » : ر نوا صريردو  الّص رر برأار  لل صرول  لري ال رروش حيرث  ر    لري لبر   الّبر ةل
اة العاولب للّةاين م ّي   م لصوة الالونم،  لي ياي ر  ه يرل مرن ةأع ةاون ا ّولين.     ال د

ال  مو  البّرب ص أةر  ي الار ي وير ل ميب . مع  الر و      ي لألأ م الكأل وم او رم 
أ رع  ر  ل ة وا   م اأر    مّا  يا ل مأّن    اعغ أو   أر  لي ةأا  ن ت وؤ   الّبر رش 

  رر ةل ولانرر  مأّو رر  مارررنين  بيرررين صأ رر  إلرري  برر  معيررد. مةرر دا ارر حرا. م او ررم مررن الّر رر ش 
 (1)«الّصرري لو  يابرريو  م لّرمرر ح والررالع  اى ررر صلرروح مرر لاو  لي لرر  الّ الرر ل  ررول الّعرر يم

الال رر  الرراب لررن ييررو  ورراا وهررد حرر ول الّروائرري مررن  ررمل ورراا الاةرر د أ  يةررير إلرري مصررير 
 ي  ا امف مأن  ي اي أ ال    وي ب  م.ح ل  مخأل    ن الل )الولا ( الاب   دقت     و  

 : (The Bleeding of the Stone) ب_ نزيف الحجر
أّمرر   رري ةوايررم   ن يررف ال  ررر   اررد   لرري  رري حرردصث الّبرر ةل  ررن  لررل اىقرر ة الأرري  رر   

الّصررخرش العصياررم » للّبرري ح ومعرر مي    ورر معرر     ي الال  )أارروف( ميّل رر  م رااررأ   وءرررح 
 اررل  رري الّ   يررم    ررر الّ اويررم، لأوا رر  الّةرراا الا ارريم  بررر   ف   ررد البررلم الك رروف، و 

 لرري الّصررخرش : الّبرر ين وهررد   ّي ررت مأبرردن ةاررون إنبرر   مرر  هبرر  الأّرر ةيخ  رري الّصرر را  الكبرررع 
ال  ئلرررم صررر    الكررر ون العارررمإ، يخ ررري و  ررر  برررالل الا ررر ن التررر م ، ويممرررا بيرررد  اليا ررري 
الولا  الاب يال م واة  م ّيال ،   يدا، صر ل ةأا ، م ل  م   الكر ون، ن رو ا  ر  الالعيرد حيرث 

                              
 .149إبراهيم الكوني: الأبر، ص_(1)



 الفصل الثاني:....................... تجليات الشخصية التراجيدية في روايات إبراهيم الكوني

 
110 

 ةرإ الّةاا و بي  أءرعأ    ري و  ي ار   ر  صرون. بر   ف الّبر ين حر  ن الكر ون العصريم 
والررولا  الااررّد   لرري ممم  ارر  الا  رروةش، ممم  ارر  الوا رر م، العاياررم ال ليلررم الّ   اررم  رري 

، ولررم ييررن  وظيررف ورراا الاةرر د  رري الّروايررم  ب رر  برر  لعرر  لوةا مرر ةزا  رري (1)« ررل  الّصرر را 
)أارروف(  أحررداق    اررد  رر   الّةرر ود ا ربررر  لرري )هأرر  ه بيرر   ارروف(،  ارر  أّنرر  اة رروع مررن لنّ 

 الّص را ) ءي  ماد (. ا  ر  مهر  ن وا أبر 

 : ( ? who are youangel)"من أنت أيها المالك؟" ج_ رواية
 ي ةوايم   من أنت أّص   الارملت  ن رد حردصث الّروائري  رن و ر ي  ا ارمف مرن  رمل 
حرردصث) مّبرري( الال رر  مررل اب رر )صو ر ن(  ررن ال  ررر الااررّد  الرراب   ررأ ن مرر  الّصرر را  ويعررد 

و  ل أم ن حصن مةّيد من الصلد، ص أص  ملأ   حول ال لاول الّبرب  أّنر  »  ر  ا من   وزو
ارروة أو  اياررم ءررّيد    الّ بيعررم الّصرر راويم ال يياررم لأ ارري ةوح رر  الأرري  بررين ورراا ال  ررر 
الخرا رري الرراب  اررول   رر  ا ارر  ير إّنرر  يخ رري اررّر الّصرر را ،  رر   ال  ررر مبرربو   مررن  ررلد 

ّصر را  الصرلد البرولا ، يارل مبرأدصرا  ا  ردش ل  رر   رر  اي  ن  ل اري   رن ح ر ةش ال
صلررأ م مرر  الأ  مرر  ص أصرر   وهرر  لييررّو  هّاررم م ل ررم ا  ررمن م  رروةش برمرروز ا م ديررم الاديارررم 

وهد     ل اا ال  ر أيع  لوة أا اري  ري  ،(2)«بلب   الّلتم الاديام الع ئعم م ا زمن معيد.
ارر  اررّ ت  ليرر  هرروانين ونررواميا    مةرررب وو)صررو ر ن(  ّنرر  اة رروع أيعرر  برردم   هر رر  مالّروايررم

الّصرر را  حأّرري  أ  ررر، وايرورر  مررن اىقرر ة الأرري أل مررت ا نبرر   الرراب ي رريه مع رر  و ررا    
مرررن و ررر ي  و ررررا  ا  ررردال الرررل  ّن ررر   مالا   صرررم  لي ررر  وحا صأ ررر  مرررن الأّررردنيا والّأخريررر 

ي مبرريرش ا  يرر ل، ورراا العارر  صلعرر  ةوح ا اررمف ورري  ارر  الررّااررش الا اولررم  أاياررم  رر»أ ّ 
لوة الال ولررم  رري   صررين الخرريم ا  محيررم  رري ةحلررم ا  يرر ل ووررا  الخرريم الاوةوقررم  ةررّي   رري 

                              
 .08إبراهيم الكوني: ن يف ال  ر، ص_(1)
 .162، ص161إبراهيم الكوني: من أنت أص   الامل ت، ص _(2)
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 (1)« رارا رر  ميونرر  مرراوم، اا معررد لص رري يبررأخيم  رري ااررم العرررف أو ااررم الّ رر مو  حي رر    ررر
 ا  اب  وأ  أءرن .والاب  ا  الّروائي  لي إ  لش إحي ئ  لا   الّ صوص الّروائيم  

وإّنا   أب   الكوني  ي مراحر   ،ال دصر م لّارر أّ  وا  الّرواي ل ليبت  ال ةش  ن قمقيمو 
 صأروةن  » بي    وو الّ   يم الاأا ويم  م  ل   حيرث إّ  مؤل  ر مخأل م، ولكّن الا ام الاةأرل 

 رررري و ررررل حرررروال  الاأرررر  الا   ررررم و ررررالل الاررررول وهررررد ييررررو  الررررل انعي ارررر  لابرررروش البي ررررم 
 ر  نا » الأي   يا ر  هروانين مخأل رم ارّ أ   لر  أّمر  الصر را  مير  مو ولا  ر  (2)«الّص راويم

وال ّن والّ ير والدوال والّ ورر والّةر ر، والار   وال  رر والرّريح والّبررال،  ّل رم حرّي اير    هر  
  رّد  أ الر ةا لتررض لر       ، وي الخليام مأارو   لري ة  ر   أ ررل،  رؤلب ألواةا أو ه ئ ،

، إا ا لال  م   أ ي الّ   ي ل الا  عم نأي م لعدن إي    الّةخصيم الّرئيبريم  ي ر  (3)«ن ي   مراو 
حيرررث ي يرررم  لررري » الأي ارررب  ا رررر مععررر  ، م لّ ررراة لةل رررم، أو مخ ل أ ررر  ل رررواميا الّصررر را 

الا وةيرررم  ررري العاررر  مررر لاول  أ ررر يم   لررر  الخصررر  إلررري الّ بيعرررم الّصررر راويم  الّةخصررريم
ررررّ  ءررري  صأ  رررر حبررر  الّ ررر مو  م لرررّدن و ررردو  اررر ل لن     صررر  » ، الرررل أ ّ (4)«الا حلرررم
لا  ررال ا ا اريم لةقر ن ،   لدم   الالةريم  ي نصر الا أال الص راوب  عد مرن ا(5)«الات رش

الرانول واىقر ن الأرري صر كب ر  ال ررل  رري حر  ا ءري   الااداررم    ار  أ   واهر  وررا   والرانول،
 ابرر  وحررد  برر  إ  أ ررراةو   ل رر  ميرر  مررن حولرر ، لررالل   بررد مررن ا  رر يم والرردن ل صررول 

 الات رش  ي نصروم . 

                              
أم  ةءيد: هداام ال  مو  وال أ   ي ألل إبراهيم الكوني، م لم  ي  الدةاا ل ا لبيم وال كريم، مر    ي  الال ث  _(1)

نام  ن إبراهيم الكوني: الااررش ا  محيم م لم  .126، ص2015صلول، أ(11)العدل،   _ ال  ائر، الع ن ال  ني  العلاي،  لب
 .91، ص2012م م، صونيو(، الب م ال  85لبي ال ا ايم، العدل)

 .320ص مر ل ا ب ، ةو ر  لن: الروايم العر يم) مادمم   ةيخيم وناديم(،  _(2)
 .08، ص2006من أا  ير الص را ، لاة ال  ول لل ةر،  ونا، )ل/ (، نو ابر : إبراهيم الكوني_(3)
 .147، ص2009، 1رول،   خرب   لح:  ي الروايم العر يم ال دصدش، الداة العر يم للعلون ن ءرو ، بي_(4)
نام  .103، ص1999، 3 ي:ا ا وةش والأرا ، الار   الاصرب لال و  ال ع ةش)  ت الأأايا(، الا ورش،  ايد الاا _(5)

 .09 ن الكأ ل الااد : ا ر العبرانيين ا    ح، ص
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 لّةخصرري ل الّرئيبرريم لكررّ  مررن الروايرر ل ال مقررم ُياررّدمو   ار رر   ىل ررم الّصرر را  ولررالل  
معرر  ا   رر   الأرري  رر  م  ررن انأ رر ل الأ بوورر ل »  كبوورر   رري حّا رر  ف ك يرررا  ررن أ  رر   اة 

  ول الوهررروف   رررد  ل ررررع  ، وورراا مررر  اررر(1)«يايررن    ءررري   مأ عررر ل الّأو رررم و  ارررو  الّأ  يرررر
ريررف صررأم    يررر ءخصرري ل الكرروني مررن الخ ي ررم الار كالررم، ولكررن هبرر  الررل  بررد مررن ال رردصث 

أب  صوة لص ي للع لم ي أررض الأايير  برين  »ل أ  ال  ي ةواصأ   ن هعيم الااّد  والادّنا
 لي ه  دش الأع ةض الا ئم بين   لم صأ رغ اي  الارؤمن ،(porfane)والدنيوب  (sacré)الااد 

اير  الخروف  لر   لري  م ر  ا بردب، وم ر ل صأعر وة   ا ل  م ريم ويا ة  نة       أقير 
وا م  ايصيال ن  م لةل ، حي   معد حين وي عمن    لب ئر  لري ءر ير ال  ويرم م ردلا مر ل مل 

  رررررلة إلترررر  ، وان مهرررر  مررررن الررررل   عرررروة أحرررردوا  يع رررري م لعررررروةش 2«لرررردع أهرررر  ان ررررراف
وم لامرررت الصررر را  مي نررر  ماداررر   ررري ءرررريعم الكررروني    ريرررد أ   ررر  ا ءررري   الأررري  عررر ةض 

 .أبر مدنبمهدااأ    ع

 : _ المقّدس والمدّنس في روايات إبراهيم الكوني2
إّ  الةرررري  الااّيرررر   رررري ةوايرررر ل إبررررراهيم الكرررروني وررررو أنرررر  ب رررري ةواي  رررر  مارررر  صأوا رررر  مررررل 

لكّ     ّرل       ي  ريام  وظي   لةل م، حيث  ّبد اي ر    و برو  ر   ،الأّرا يدي  ا اريخيم
لص يررم ااررأا و  مررن م ي رر  وقا  أرر  العر يررم ا م زي يررم  رري ءرري  أ ررواإ لاعأارردال ا أا  يررم و 

و عل ررر  مر ال رررم م لرررّدصن أر رررر  ،الأرري   نرررت  عررر ي  لررري معرر  مو ولا  ررر  و لرررم مرررن الادااررم
 وظي ررم ا ول ورري م لعررروةش » وا ريررد أ  مصرر لح الااررد  صأعرر ةض مررل مصرر لح الارردنا

ال  رو الرل الةري  الخر ل  ن ي لل  ني حأي يص  ه ئا ، ووو م  ي ع  من الااد   لي وراا 
ومرررن قرررّم  رررإّ  م  رررون الاارررّد  والاررردنا   رررد إبرررراهيم  (3)«والاأ ررر نا والاأعررر ةض مرررل الاررردنا

                              
 .34ص 1965، 2بيرول،   رويد ايتاوند: ال و م والا رن،  ر:  وةع  رابيةي، لاة ال ليعم لل ال  م وال ةر، _ (1)
 .35، ص2010، 1ام، بيرول، لب   ،  _ ةو ي    بوا: ا نب   والااد ،  ر: اايرش ةيه، الا صام العر يم للأر 2
 2016 براصر 1)ل/ن(، مؤم و  بم حدول، مؤابم لةاا ل وأم   ، م لم ال ل ولي: الااد  ب يأ  ووظ ئ  ،    لب بد ال _(3)

 .49ص
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مخألررررل الكرررروني صررررر ال  م لعمهررررم الأرررري   اررررل بررررين الايرررر   الرررراب ااررررأا   مبرررررح  لألحرررردا  و 
 مو ولا  .

 _ المقّدس في روايات إبراهيم الكوني: 1_2
اال  ررررالتم لص يررررم ول لررررم مأع ليررررم، لررررالل اة ال )الااررررّد ( م ل  نرررر   (الااررررّد )ل لررررم »  عررررد 

الرردص ي و رري قا  ررم م   صررم ما نعررم للّأتييررر إّ   رري حرردول  رريام _   لّ ا  ررم العر يررم _    ررم 
 ررري العصرررر ال ررردصث،  رررإّ  لائررررش الاارررّد / الا رررّرن  أبرررل لأةرررا  ا  أاررر  ي والّلتررروب وال  ررري 

الااد    لش م  صأخرا مرن الردصن م  لر   ير  ر  ما او رم مرن الل أ  ، (1)«والّدص ي والبي اي
الصر راويو  صر عرو   ر  ا ءري   لابربال ل، ويعأبررو  أ  و ر ل  »، والاعأادال والاا ةا ل

هرروش   يررم   رررل ا ءرري  ، و لرري الاررر  أ  ييأةررل ارررو  ليأارري ءرررو  وإ  و ررد ن برر   رر يم 
معر  ا ءري   ب  لرم مرن الاداارم  و ر  مرن  و  ي ي لائا   مولالل ن دو (2)«ءروة  ال بي يم 

 ءروةو .

 :ا ل الأي   ّلت  ي ةواي ل الكوني ن دومن بين الاادّ 

 : _ الطوطم)الحيوان(1_1_2
 : أ_ الودان

يعرررّد  وظيرررف وررراا الع صرررر مرررن أبررررز م ايررر  ألل إبرررراهيم الكررروني إا   نكررر ل نع رررر  لررري 
  أب  إلي   لم الّ بيعرم أر رر »   م  ن د ءخصي   ةوايم إّ  وهد  عّا ت ا ء ةش إلي ،  دائا

مارر    أبرر  إلرري  رر لم الّ ا  ررم، إّن رر   أصرر  بررروام   و ايررم ايارر  بي  رر  و ررين أاررم    و  لا رر  

                              
 2017، 1الداة البيع  ، الاترل،  الار   ال ا  ي للكأ ل، ةائد الصالح:  اديا الادنا  ي الةعر العر ي الاع  ر،  _(1)

 .24ص
  2مر   لةاا ل وأم    ءؤو  الص را ،  ميأالم ال ر ا، م اد اعيد الاة  :  رل الص را  الكبرع الأواةإ، _  (2)

 .120، ص1989
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  أرمرر   ،  ررأ  صررأم  اررديا ءرري  معررين و علرر   و ارر     رر  ما او ررم معي ررم(1)«وم  رري  
 الوهوف   د م  ون الّ و م. وهب  الاروة لل دصث  ن واا ال يوا   بد منو ادا ، 

( مررررن و ررررول أمرييرررر  ل لررررت  رررري الّلتررررم objewayال و ايررررم  لاررررم أم ويررررم)»  عررررّد  لاررررم 
( الراب  ر   j.langا ن لي يم ا م ألل وارالعا ئم وإحردع و برعين  لري صرد ا ارأ ا  ري  نر )

    ئ ررر ل ويررررال ب رر م رررول ال ارررا   ررري أمرييرر  الّةررا ليمياررون بوظي ررم الأر اررر   بررين البرري  وال 
 رررل مررن أ رررال الابيلررم معمهررم نبرر  بي رر  و ررين    أرم رر  معرر  الخال ئرر  الاأوحةررم، ويعأاررد  رر ّ 

، ولعر  ارب  الل رو  إلري وراا ا  أار ل ورو ال رراغ الروحري الراب (2)«واحد م    يبراي   و ار 
 .ر   يع ني  ا نب   البدائي، و اا  مهأ  الو يدش مي  م  ي ي  م  

الّ ررو م مو ررون مررر لب ي ي رر  البرردائي مررر حأران   ّيرررب  ّنرر  يعأارررد » وا لالرر  مرر  ييرررو  
بو ررول  ارر   بررين ءخصرر  م لررّاال و ررين  ررّ  مو ررون مررن الررل الابيرر ، والعمهررم بررين ا نبرر   
و و اررر  مأال للرررم  ررر لّ و م ي اررري ا نبررر   وا نبررر   يص رررر احأرامررر  للّ رررو م مصررروة ءرررأي 

ليصررالح ، (3)«   مأ رر ن  ررن ه عرر  إاا  رر   نال  رر م  مأ رر ن مرر م  ررن هألرر ، إاا  رر   حيوانرر ، و 
والأرري مررن حّا رر   (4)« رري   ة رر  و  برردل  ررو م  رر  امرررف ورري ن برر  الأرري ُو رردل» بررالل 

 اول أ  واا ال و م لريا اروع ءري ن   اي   ويدا ل     ، ووو م  ي عل  لي  أ  ي  ص   وي
 .أر ر لدصن اة ال  م  نب   البدائيمن أءي  

م  رري ةوايررم   الّأبررر  والأرري  عررد ااررأكا   لروايررم   ن يررف ال  ررر   رري   لرري الّ ررو وهررد 
 ن ررد ورراا ال ررو م موّظ رر   رري حيرروا  )الررولا ( حيررثرون رر   ّبرردل  مهررم ا نبرر   مرر ل يوا ، 

                              
 .149ا ب ، صمر ل البرل العر ي،  مواو م بد هللا إبراهيم:  _(1)
 1937م اد  بد الاعيد    : ا ا  ير العر يم هب  ا امن، م العم ل  م الأأليف لأر ام وال ةر، الا ورش، )ل/ (،  _(2)

 .06ص
 .135ا ب ، صمر ل ال و م والا رن،  رويد ايتاوند:  _(3)
 .335، ص2017الكو م، لب   ، )ل/ (،   لي ءريعأي: الص را ،  ر: حبن الصراف، إ داةال   معم _(4)
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الاب لع   ري ورا  الّروايرم لوة الاخّلر ،  ا اأر     اأصرر  ار   لري ال ا يرم وإّنار  صلعر  و 
 ارد نالرأ  (1)«يوا  الّ و م أ ال    م لابرأاب  ويأرولي إةءر لومص بئ ال » رالل لوة الا بئ حيث

ورراا ال يوا )أو ّيررد( وأناررا حي  رر  مررن  ررمل إ  رر    قرر ة أهدامرر  معرردم  ظ رررل أهدامرر  وررو  ارر  
  أقر  هدان إنب   و  . و       ص  ن الولا ، ورا   قر ة  ووراا ةوقر  أيعر ، أظرّن أّنرل لرم  رر »

ةأصأر . ميري أو ّيرد. للارّرش الّ  نيرم صاليري  ري حي  ر . لرم يبرأ ل أ  إنب ن . ءالح الولا  وو الراب 
ي الا الرّدمون  ري  ي ير   بر لت وحردو . هللا معرث لر  برارول  األر  ا ءرراة الّرارول م ر   قر ة 
أهدامرر  أمرر ن الاررأوع و رررل معرررا أيعرر .   رر  ورراا مرر  أةال أ  ياولرر  لرر  بألررل ال صرررش الخ يررمت ورر  

، و عررم ن رر  )أو ّيررد( مررن أ الرر ن اريارر  الرراصن (2)«م  رر ن  ب  بررل  ررت  رري أ  كررل مرر  : هرر ل لرر 
ولرالل  ،ر نوا يبعو  للّص ر برأا  من أ ر  ال صرول  لري قرروش الااأرول م عر  وراا )الرولا (

هأ  واا ال يوا ، ومن   لل الل ل اأ  الّلع رم و ّر رأ  نرواميا الّصر را  إلري  *حّرن) ن ي(
 الّ   يم الّأرا يديم.

  :ب _ األبلق
أواّيررم  بيرررش م لرر  م رر  ال يرروا  )الرروّلا ( ا بلرر (  ررالل  رري ةوايرر ل الكرروني )حيوا احأرر  

الل أّ   بيعرم  ي هلال ،  إا  ا ام مل )أو ّيد(  ي ةوايم   الّأبر  الال ولم وحصي ماي نم  بيرش 
 الي  لي البدوّب أ    ةأ بي ر  و رين الالعيرر  مهرم مرن نرون  ر ص  يأخرا  ةمر ا » حي ش البداوش

لكررّ  مرر  وررو نبيرر ، و رر  مرر وو مأارر وب  رري حيرر ش الّصرر را ، وا خرراوا م رر  ةمرر ا للّأوحررد والّأو ررل 
  روإ الاروّلش الأري  ليا  ا   راحم أو لامم]...[ ولاا نةأل بي ر  و رين البردوّب ُأل رم ومروّلش ة ار 

                              
 .135ا ب ، صمر ل ال و م والا رن،  رويد ايتاوند:  _(1)

صدة إن  الكأ ل الااد  الا اول الاب لم ييأ  أبدا ولكن ال واةإ صأواةقون  من  ي  إلي  ي  ومن مصدة إلي مآنهي: *_ 
 (.91، العرل من و  م نصر ي م نيم، صرأ ل ال يام هب  ظ وة الدي ن ل، ) ص صر  أ ل نبو أري نو وو ةا

 .153إبراهيم الكوني: الأبر، ص_(2)
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أر ررر مرر  ص يررر » ، حيررث  ع )أو ّيررد( مررن ورراا ال يرروا  أ رر  و ررديا ف(1)« ر  رر  بب رري   برر 
اررررخريم ا ورررر لي  رررري الّ  ررررل أّ  الا رررررب الصررررتير صأ ررررول معرررر  بررررين الاعرررر ةل وياأ رررري أقررررر  

  ردم  ر لكل . ص رول وةا   حّأي   دم  صاو  للّب ر  ي لي لي الّبار  ي العرا  و  ص ر ن إ  ّ 
ص  رل لل رون. صرا ارر  حأّري   رردم  يبررح  رري الخرم   رري ياعري ح  أرر . ووراا أر ررر مر  أ رر ل 

الّةريخ :  ل ال ار  ومدا ال  ر  وي ير  أهرانر  ال اري  لي  أهران ، ولك   لم ص أم. يبأبلم لأابر
 ارد  (2)«ال يروا   يرر  ردص . ال يروا  أ عر  مرن ا نبر  . اراعأ  يارول الرل.: مواي يارول

الك ئ ر ل الأري يةر     ال كرر البردائي »    واوم  وأح انر ،  ر   ما  مرم ا ل الرل أ ّ ر   ية ة 
ل   لرري ي عرر عرردع) أو يررد( الررل بأبرر   (3)« رردةل و أّن رر   أرر لل مررل ا نبرر   م لّ برر  والار رري

 .زو أ  وولد    لعمهم بي  ا  اة ات إلي مبأوع الاداام

حال      ءدصد الّأعل  م  والاب ا ر ر ولاد ألة    واا ال يوا   ان الّ و م  ّ    
الرل أ  ال ر ة    يبرأ يل أ  يالرل الا ررب ا بلر ، والا ررب ا بلر  لرن » إلي ا بأعر ل   ر  

 كأر  وواا م  اّ   ل م ال  مو     ن ري    ، (4)«ييب  ال  ة  أيع    بد أ  يخأ ي أحدوا 
  لي ا ق ين أ  ي أره   راه  مأاوي  ماول  لي ا .

 : _ الّطوطم نبات) نبات الّرتم(2_1_2
للّ الرر ل أيعرر  مي نررم ماداررم   ررد أورر  الّصرر را ، وهررد   لرري  رري ةوايررم مررن   أنررت أّص رر  

حبرررر    البريررررم بررررم م رررر زن. لحياررررم » هرررر ئم:  الكررررونياصو رررر      رررري نالرررر ل الررررّر م والت الاررررمل 
الخصمل إلي ا ا    لي ن و ي عل ر   ردصرش  ري انكبر ةو   ا اص   ولك      ي م، وم ّدلم

                              
و يم _ الةاليم العر يم لألم    لعرو   بر العصوة _ هرا ش أن رو و هللا الصوي  : الص را  العر يم قا  أ   وءالعبد اعد  _(1)

 .384، ص2010، 1وال ةر، بيرول، لب   ،  
 .20إبراهيم الكوني: الأبر، ص_(2)
لب     ،الاؤابم ال  م يم للدةاا ل وال ةر والأوزيل، بيرول دم : ال كر البرب،  ر: نصير ال  و ،ءأراو  لول لي ي  _(3)
 .59، ص2007، 3 
 .246، ص1992، 2إبراهيم الكوني : الا و ، لاة الأ وير لل ال  م وال ةر، بيرول، لب   ،  _(4)
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ولكرررن لررريا  ا ل ررر  ورررو البرررب  الرئيبررري  ررري ، (1)«الالررر ري بلاررر    صررر  م الصررر را  الكبررررع 
صرروب لور ش الخال ئر   يرف »  ّن  ي ا  ةوح الّص را  حيرثواا ال ال ل يا ل ه ل  اديب  م ب  

  ب برو ش  ارول أ  ة يرل البريرم  ررلو   ر   م اأ   ا ل  ن صوم   ي م  ر  ا ءر  ة ليوارو  ل ر
واليبوارم الأري   نرت للخليارم أة وحررم  كروين اأبرأ ي  ي مبرم،  رري زمرن ال صر   الراب   نررت 
اي  ال   ةش م زلت ة الم،    مرلش أءي   ايبأبي و  صوم   راب   الالير، وياأصروا الاير   مرن 

 رش الررر م متصررم ونكبررت ةأارر   الي رر بيل،  أ ررل  روه رر ، لأترردو الصرر را    ليررم،    أ ررت ءرر
 نر   لري  رلوار   العر ئل، ولرم  ر رل ةأار   لأ صرر ح    ، لأ  ل  معدو   ي نو م نرواح أبديرم 

 ي  ين الةاا، م ا الل اليون ااأ ي  ، ولم   رد ة رم ا ة ر ل    نيرت   مر   ك    ر  مر   ر ا  
نررل ال  رر ف أبررد الرردور م  ح   رر  ارروع أ  أ  ة  رر  مررن وررول الصاررأ لأ يرر  نصرررش   لرردش، ةاررم أ

لرررريا ورررراا وحبرررر  برررر  ااررررأول أ    صرررروص زوررررر  راايررررم اال   ررررر   يةررررأا  مخلرررروإ إ  
 . (2)«وأ  م  الاا

وهررد م لررت ونصرررا لاي نأ رر    ررد ال ررواةإ  عل رر  الكرروني ح  رررش  ررالل  رري  رر  أ ا لرر ، 
ع رد ب  ر   الالروايم ةوح الص را  الا  لالم م لار    الالةرب)صو ر ن(، الا وا  وا  ال بأم  ي

 ولّمر الّص را  الت  الم لاب  د   ا ارال  ي انأ  ل ل يلأ  .

 : _ اآللهة)تانيت(3_1_2
  ررت،   نيررت أو   ن صررت أو  رر نيا ورري لعبررت وررا  اىل ررم لوةا مرر ةزا  رري أ ارر ل الكرروني و 

أاررررا   لرّ ررررم واحرررردش  عرررررف  لرررري العاررررون بأ نيررررت ورررري ةّ ررررم الخصررررو م وح ميررررم مدص ررررم هر رررر ع 
]...[ ورررري اىل ررررم الادياررررم الأرررري  رررر   صأصررررّوةو  ال ررررواةإ ولّيرررر  مررررن أوليرررر   الّصرررر را  البونيخيررررم
، ولالل   نوا صأار و  إلي   ويرد ون    ري م ر  م ويبرأ يرو  ب ر    رد الّةردائد، وهرد (3)الادامي

                              
 .60، ص2018، 1رش ة يويم(، لاة اؤال لل ةر، لب   ، بيرول،  إبراهيم الكوني: ةوح الالعد الا اول) اي_  (1)
 .61، ص60، صالار ل ن ب  _ (2)
 .211ا ب ، صيم  ة  اللي   براهيم الكوني، مر ل وةلش معلم: ا ا وةش وال ران  ي ةواص صر :_(3)
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اررررر وات ورررررا  اىل رررررم  ررررري  تييرررررر مبررررر ة ا حررررردا   ررررري ةوايرررررم   الّأبرررررر  إاا ألل إلررررري ن  يرررررم 
 اب     الع د مع  .الال  )أو ّيد ( ال

راررر    لرررت ورررا  اىل رررم أيعررر   ررري ةوايرررم   مرررن أنرررت أّص ررر  الارررملت  مرررن  رررمل ال  رررر 
ال  رر أواّيرم  بيررش   رد  وهرد  ر   ل راا ب ر )صو ر ن(،  رن ارر  الااّد  الاب  ةرل )مبري( 

 ا ل إاا لم ي صح      حد  ن  بوهو    ي صد ا ارال اوف   ّ  اّللع م  لي الّص را .

 ّمرر   رري ةوايررم   ن يررف ال  ررر     ررد  مارر م  رري ال يوا )الرروّلا (، ال يرروا  الرراب يا رر أ
ةوح ا لرر ، ولررالل م ررل  رريد  أو أاصأرر ، ولكررن  رري وررا  الروايررم و رر ل مررن انأ ررل وررا  ال رمررم 
وهرر ن ما  ولررم  رريد )أل أارروف( والرراب هرر ن )الررولا ( م  هأصرر ص م رر  نأي ررم  لررل الا  ولررم 

ف( د الاب     بي  ا ، ولكن م لاا ب  ن رد وراا ال يروا  ي اري أ ال   )أارو رون  لم ي أرن الع 
 الاب أناا  من معبير) برلللو( و اا   د و ويم الاول.

 : _ المدّنس في روايات إبراهيم الكوني2_2
لرم ياأصرر  لري مر   »الااّد  وو الاردّنا ولكرّن م  رون الاردّنا  لام معروف أّ   يا

ا  أار  ي والأّر ةيخي وال  رّي :  ّد  ال  نر  الردص ّي مدّنبر ، بر  ءرا  الاردّنا  ري  رّ  أءري ل  
الاردّنا م  رون ،    رد (1)«أو الّ ا   ل ا  رع  ي وا ا وةب  ي الّ ا  م العر يموالّرم ب والعر 

ّصرر راويم أو مو ولا  رر    ررد إبررراهيم الكرروني وررو  رر  مرر  صأبررب   رري إل رر إ الّعرررة م لبي ررم ال
الّص را   ي ءريعم الكوني  ر   الّدنا  ّن   ماّدام و ر ورش، إّن ر  م  هعرم لل ر   »الل أ ّ 

الارر لب  ررري ا نبررر   الررراب ي ررررض  ليررر  ا اأبرررمن والأّخلررري  رررن حياررر ، الأررري   يبرررأ يل أ  
ي ةوايرر ل إبررراهيم ، ومررن الادّنبرر ل الأرري   ّلررت  رر(2)«ي ّارر  ل  برر  ا مرر   وال اأني ررم برردون  .

 : الكوني ن د

 

                              
 .25ب ب ، صمر ع،ةائد الصالح:  اديا الادنا  ي الةعر العر ي الاع  ر _(1)
 . 218ا ب ، صيم  ة  اللي   براهيم الكوني، مر ل معلم: ا ا وةش وال ران  ي ةوا وةلش_(2)
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 :_ الوسائل اّلتكنولوجية الحديثة1_2_2
 عّد الوا ئ  الّأك ولو يم ال دص م من ا موة الا يدش  ري حير ش ا نبر    ّن ر   بر    لير  

إّن ررر   اّ ررر  الخررررال والرررّدم ة للبي رررم  م  ررري   ررررم لولكّ  ررر   ررري ةوايررر ل الكررروني أ رررا ،حي  ررر 
و ررر    ناصرررد  رررّ  الواررر ئ  وإّناررر  ناصرررد  لرررل الأررري  أبرررب   ررري إل ررر إ و  مالصررر راويم الّ ررر ورش

الّعرة م لّ بيعرم ومو ولا  ر  م ر  الّبري ةال والّ ر ئرالم ليبرت الأري  برأعا   ري الّأ ار  وإّنار  
  لرررل الأررري ُ  لررر   ّصيصررر  لّأ اررر  أق ررر    اليرررم  ررريد ال يوانررر ل والأررري  ا رررل مبررر   ل  ويلرررم

لرم  رد   اري ةال »   اري ةش  نردةو ر وال يلكرو أر إا، م رو بأ يل الأأهلم مل أحراش الص را 
المنررردةو ر و  ب ررر لإ الخر ررروش حررررن الّصررر را  معرررد. الّبررري ةال الوحةررريم  ررر  ل مرررل ل رررول 
الّةر  ل الال ح م  ن الّ    والّ روال ال وايم. معت ار وال هليلرم قرّم  رّم ا أرران الرل البرمح 

م    لرل الأري أحعررو )ه بي (  (1)«  ني  صيص   نأ  ل ال ا لش وإم لش الا ع   اىم مالّةي
للال ث  ن أو  ة )الولا ( والأري م   ر  لر   رديا  ا مرييي) رو  مر ة ر( الراب لرم ييرن أهرّ  

إاا ُهاررت مإمرر لش الترر    اال عرر  » ءرااررم م رر  وهررد  رر   الررل  لرري لبرر   )ه بيرر (  رري هولرر : 
ي م لّبرررري ةال و  رررر لإ الخر رررروش. وأرلررررت نصرررريالل مررررن الت رررر ئم وأر ررررر مررررن مبرررر  د ل. زول  رررر

نصيالل. أنت الاب أبدل الت     ي الّص را  معد أ   د ت ةأاي م لخرا ر ل  رن ا ارراة 
ا ل يررررم الاداواررررم  رررري ل ررررم ال يرررروا  الابرررريين. أنررررت أربررررر م رررررن.  ترررر زل الترررر    و صرررر    

  و رول لر  إّ   ري ةأارل الكر  ر. الرّدولش الأري  م لبرا ش، و   ه ل ا   مرد ي  الال رث  رن ارر
،  ارد ار وا  معر   ري  ردنيا الّصر را  مرن (2)« دادغ أار  نل أءرر  مرن الرّدولش  ري أار  ني.

  مل ألوا  ا  وأ ع ل ا  ال ةعم.

                              
 .96إبراهيم الكوني: ن يف ال  ر، ص_(1)
 .120، صالاصدة ن ب _(2)
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الّأارررل  لرري »  أرردمير الّ بيعررم الّصرر راويم ومو ولا  رر  يعررد  اليررم  دنيبررّيم ل رر  الررل أ ّ 
 (1)«ؤلب م بيعم ال  ل مةي  أو م  ر إلري ورمل الّ بيعرم الا يومرم م ل  ر  ن مو  الّ بيعم ص

   لّص را   ي نصر الكوني ءي  ماد  و  ور.

 : _ الّتبر)الذهب(2_2_2
إا  ميعررّد الررّاو  مررن الاعرر ل  الّ  يبررم الأرري   عرر   رر حب   قريرر  واا مي نررم  رري الا أاررل

» ءرريعم الكروني وأّمر  الّصر را  مر روض حيرثياّي   من   اي  الّر  هيم والبل م، ولكّ    ري 
صأب ررري الكررروني  ررري م اررر  ةواي  ررر  ة يرررم  ا رررد الّ بيعرررم الّصررر راويم وال يررر ش البدائيرررم، و ررردصن 

 (2)«م لاا برر  ال عرر ةش الاع  رررش، و عرررب الرراب ب يررت  ليرر ، ووررو حررّ  الارر ل و رردمير الّ بيعررم
را   رري نصررر أب  ئ رر  الرراب صر ال ررو   رر لبر م مررن  ونرر  ن يبرر  إ  أنرر    ما برر  لرر  أمرر ن الصرر 

ملعررو  مرردّنا وأحررد الأ بوورر ل الأرري ُي رررن لابرر    رري نصررروم برر  إّن  أر ررر م  ءرري   الروحيررم، 
ةمر ا لل ةرل وحرد ، أو   لوة الال ولم  ري ال ا  رم ا نبر نيم بو ر  »لم صلع     و  ّن   مدّنبم

هري رر  للالكيررم وحرردو ، أو ةلي رر  للااأ يرر ل الا ليررم   برر ، ولك رر   رر ة م بررو  م للع ررم ا بديررم 
،  نر  ي عر  ا نبر    بردا لر  و  لأر لي يتأررل  رن (3)« ي    م الدي ن ل بو     دوا للروح 

 ةوح  و ن    م  حول . 

رف أور  الّصر را  مرأّ  الّلع رم ارأل    ر  معد  ال ّن الاب ي ع» را  أن  يعد معدن  من 
، وهد  عل  الكوني   وان  لرواصأ    الأبر  الأي ا أأ    مااأالا صأ رّد   رن الّأبرر (4)«م ياألك 

 ي    م ال    ورا  الاالكرم برمل م ر زش الّأبرر، ي الرو  إلير  » ..    بن  ع  هللا العارب  

                              
:  لي أ   م الخي ل و ي ألا ل البرل)لةاام ألبيم(، م ةوةال ال ي م الع مم البوةيم للكأ ل، لمة  ول  ئ ش م اد لا _(1)

 .48، ص2014 )ل/ (،
 .223ا ب ، صيف الأرا   ي الروايم العر يم، مر ل م اد ةي ض و  ة:  وظ _(2)
 .210، ص2009، 1إبراهيم الكوني: و  ي   را   برع، الاؤابم العر يم للدةاا ل وال ةر، بيرول،  _(3)
ا اع مخأ ةش _ م لم  ي  الدةاا ل م اد ا مين م رب:  والم البرل الع  ئبي   د إبراهيم الكوني_ لةاام   ليليم ل  _(4)

 .32، ص2015، صونيو 8الع ن ال  ني، العدل مر    ي  الال ث العلاي، ) ال  ائر_ لب   (، ا لبيم وال كريم،
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وم، ولكرّن ملرول ورا  الاالكرم هرد  ّر روا أّن رم مر  الّأبر  رّ  ار م وورم  ّ ر ة وار ، ولرو ءر   أ را
 رأح أحرد مر  م مدص رم مرن مرد  ونةرأ ب رر  ا ارمن، ون ر  ب ر  اىاا ، إّ  هرّ  و رول الرّاو  قررّم 

، لاد أوةل الك  ر  وراا ا هأالر   ليبرّين (1)«صأمءي حّأي يعدن، وي لال ايا  صلي  من بمل الّك  ة
بررمل الكّ رر ة، وأّ  م لكرر  أو مررن وهررل  رري صررد   بررد وأّ  ُي ّ ررر  أّنرر  مرردّنا وأّنرر    يي ررر إّ   رري

 م  .

 : _ األنثى3_2_2

مرررن الادنبررر ل إا  رر  ت  ررري مصررر ف ةايارررم  عررّد ا ن ررري  ررري ُ ررررف نررواميا الّصررر را  
 والأك ير بررأو   العارر ب  برررع  الّأعلرر  أو ا حأكرر ل ب رر    ي ررمولررالل  ررّد ، وهري أرر  للةرري   

، وهرد   لري الرل  ري ةوايرم   ن يرف ال  رر  وإّ  لرم ييرن م لردني  ومأ   ر أر ر والل  ة ال     
ومرن الاار  ل الّبررليم الأري  برين مي نأ ر    رد الّصر راويين مر  ، وةولو    يرا  ري ورا  الروايرم

  ّ صر   رويم »      لي لب   الّبر حر الّ ن ري أق ر   حدص ر  مرل)  رو  مر ة ر( ن اارم أّمر 
ورراا : أ  يي رري ااررم أبرريت هرر ل الّبرر حر: مرر  ااررم أّمررلت هرر ل  ررو  : ل معي يرر  ال اررراوين، قررم اررأ

ولكررّن أبرري وررو أبرري. ن ررا  رربر : ءررأني. برردو  معر ررم ااررم أّمررل لررن يبررأخيم ءرري . هرر ل  ررو  
أّمل وي الأي ولد ل ولكّن أم ل مةيول  ي أمر .    يُت  أ رار ي الّةريخ : الّ ن ي،  صرل

 ّلكرم  ةرريو   ري نبر   الّ صرر ةع و ررو  أّن ررن :  رو  ب صررش ه اريم مررن  ي ير  ال ارراوين. هرر ل 
ن ررن نةررّل  ري  ررّ  نبرر   ا ةض. الارررأش ورري الارررأش. ةايا رر  : مبرأ أرال لعو رر ل. هرر ل الّبرر حر

 .(2)«الّةي    اوا    نت من     نو  أو من   ة الواإ واإ

 رالل  ونيالأري ا أبرر  ي ر  الكرو  ال    ر   ري ةوايرم   الّأبرر   ووي ن ا الّصوةش الأي أُ 
إا  ررررر    لررررري لبررررر   )أو ّيرررررد( وورررررو صررررررّلل  رررررمن الّةررررريخ مةررررري   رررررريح الاررررررأش ءررررري   مدّنبررررر  

                              
 .06إبراهيم الكوني: الأبر، ص_(1)
 .134، ص133إبراهيم الكوني: ن يف ال  ر، ص_(2)
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ألررم  بررال  ررمن الّةرريخ موارريت ا ن رري أربررر مصرريدش للررّارر » : ماولرر  مواي)الصررو ي(    رر 
ارريدن   لن أاو رر  امرأ رر   لع رر  هللا و رررل  مررن ال ّ ررم، ولررو   لررل الارررأش ال   ايررم لاي  رر  و رر ل 

عم مرر لّ  يم، ونبرررح  رري ال رررلو .  رري ال  ررر  خأبررئ ا  رر  ي والعارر ةل،  لرردغ  ررّ  مبررأ أر نأرر 
ي ةرررو  عررروا مرررن أ عررر ئ  و ررر ل.  اررر اا  علرررت مرررل ن هأرررل وررري أيعررر  أ عررري، ن  ارررم ولكّ  ررر  

،  أو يرررد و ررر  أة رررل ارررب  برررم  ا بلررر  إلررري (1)« لدا لعررردوع وررري الرررّ ان  أ اررر  اى  وا ررربر
 ا ن ي.

أّم   ر ري إّ  مار ر   مةررب، حأّري صرأري ا ررل ار ما   لا ميا والأ بوور ل ّ  وا  الّ رواو 
أري وري الّ  لمر   وراا الار ر   الرل أم  لري ال ايرل الّأك ير  ن الخ أ الار كر ، وزوال الّلع رم

 . ة ي الي  ا ةض الأي حد   لي   انأ  ل الااد 
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 : _ الخطيئة والّتطهير في روايات إبراهيم الكوني3

هل ررر  اررر ما  إّ  ارررّر ن رررر ح الّأرا يررردي  ا اريخيرررم ييارررن  رررري قمقرررم     رررر  رررر   الب رررر   
الررّدةامي م  حرردا  وورري  الّأ ررول  و الّأعرررف  و الالرر قو  ، وهررد مررّرل الّةخصرريم الّأرا يديررم  رري 

والخ ي ررم وررو ااررم الخ رررأ  »صرر لح  ليرر  م لخ ي ررم ل الّ مقررم ب ررا  الاراحرر  أو مرر  االّروايرر 
  ول  واروإ  حد  و م الل  رم ييرو  إ  م لردن، ، (1)«ياب  الت را   ي لتم الاداام الاب   

  ي واا ال    من الّدةاام أ  نبّين   أ  لل الّةخصي ل حّأي ااأ ات الاص ص.

 : (Gold Dust)أ_ رواية الّتبر
 ررررري  صرررررويرو  للاصرررررير ةوايررررر ل الكررررروني ا  ررررررع إّ  ةوايرررررم   الّأبرررررر     خألرررررل  رررررن 

الاأا وب لةخصي     الّرئيبريم والأري اة كبرت الخ رأ واارأ ات العار ل ومرن  لرل الّةخصري ل 
 : ن د

 : _ شخصية أوخيد1

 : _ أوخيد/ األبلق
 : _ العهد

 ّنر  لائرم ا حأكر ل مر   مي أ  ال يوا     رم ا بل )ال ار ( مي نرم م ارم   رد  ر حال 
  عرر  لرر  مي نررم  بيرررش  رري هلالرر ، يةرر ة   واومرر  وأح انرر  ومررن الاارر  ل الّبرررليم الأرري أوةلورر  

 ديا  الاب يع ني ا ةإ وي  ول أ  يخأ رل » الّب ةل والأي  ص ر  ي   هّوش  لل العمهم ن د
 أي  الاأررردليأين إا ررر  ش هبررر  أ  يعررررل ال  رررر ا  ررر  مررر لّ وة. صأاّبرررح م لت ررر   ويأ برررا مةررر

ا  رر ا  الايةررو م مررن  بررا  قررم صررد  ةأارر  الابررأ ي  لا رر  الل رر ف مصرردةا أني رر  مو عرر . 
ي ي )أو ّيد( باةا ير  وياليير   معر ،  ر  م  ار  يابرح لمرون اى رر بلبر ن  ويأراّوإ  عرم الالرح 

                              
 .186، ص2012، 1 بيرول،  إبراهيم الكوني: قول لم صدنا مبم الخي  ، الاؤابم العر يم للدةاا ل وال ةر،_  (1)
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حيرث  ر   صأ ر  ر مر  برين أهرانر   ، اد  علر  مر ) أو ّيرد(   يررا ر ن   دياين مار ين، (1)«وا لم
ير  » مم أّنر   ر   صأا ري أ  يا ارا  ا لرلة رإلري  ص ل ، وأق    مر ر   رألم   يررا  والل بأعدال

ةّ رري أ   رري هلرريم مررن ألارر  ه اررا ي ألارر . ا عل رري أارر وم  رري الّأخ يررف  ررن ا بلرر . وررو  ررألم 
مرر  ، وررو أ ررر    يةرريو ر يرررا ءرر وةا ووررو صأررألم، لرريا  ررد  أ  صأعررال وحررد   رروال ورراا ال  

ولكّ رر  ي  ررم. صأألم.ألارر   صيررل. وإّ  لارر   رررل، الّ بيرر    يصرررل إّ  إاا   رر وز ا لررم حررّد . أزح 
  رر   رر   الّأعرر  و ررع   رروإ ةأارري حال رري أ وامرر   لارر اا   أحالرر  ارر   لت لارر اا   أ  ّارر  

إا  ر    لري  ،ي ره ار  ، لاد  اعأ ا   داهم هويم لرم يبرأ ل أحرد أ (2)«.ت    ل  مععم أي ن
 .(3)«ي  ةّ ي أ  يأ ي  ديا  أ ل  من  ّ  ا  ده  » لب  ) أو ّيد(

لأأ ّول ايا  معرد  لرل الّصرداهم إلري أ روش أبديرم  رمل ةحلرم الارول وال ير ش الأري مررا ب ر  
الأص  م ل بد الابلول، أحا بل و م ال لدش ال ارا . الّدن لم صأيالا معد،  برد  أيعر  » مع 

هت أء  ة الّ ري  قي مر ، ءرعر أّ  لّم ار  الاأخ ّرر الّلر ع صأار زع اى  ويخرأل  وراا مر    ة م ّ 
 باي  الع  ئ  م لأ  ي   رد ا  رّوش.   رد الو ر   ا بردب، الرأ م ال برد م ل برد. وا رأل  الرّدن 

لررّدن م لرّدن.  رري الا  رري   نرر   رردياين  ارر  أّمرر  اليرون  إّن ارر  اة ال رر  بوقرر إ أهرروع. م لررّدن. أ ررّوش ا
، وم رررا  لرررل ال  لقرررم  ررر ةا   ي أرهررر   أبررردا و  يبرررا     حرررد أ  ي ررررإ (4)«أهررروع مرررن الرررّرحم

 بي  ا .

 

 

 

                              
 .26إبراهيم الكوني: الأبر، ص_(1)
 .36الاصدة ن ب ، ص_ (2)
 .37الاصدة ن ب ، ص_(3)
 .47، صالاصدة ن ب _(4)
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 : _ الخطيئة
  ر  ل   أ  ي حّ  الّص را  الأري هلإّ  ة   )أو ّيد( مصير  ماصير أبلا  ه ل  إلي اة ك

     ا ما  و ا       لي لب   إحدع ءخصي ل ةوايم   الا و    أّن  لرم ييأر  ل ر ة  أ  
إا   برد  حردوا  أ  يخأ ري،  ار   اّ لرت   ي رم )أو ّيرد( أيعر  و ر   ري    ولر   احأ ن م ر 

   رولن هلالرل  ري مير   ايرر » لو ّيم الّةيخ )مواي( الأي   لا   ر   صرّللور   لري مبر مع 
ولكّن)أو ّيرررد(  (1)«! أول أررر    رررد مخلررروإ  لررري ا ةض   لأررر  صرررد ال الررر ل وحرهأررر  البرررا  . إاا

 أ  أ  ّن  أولن هلال  لدع  ديا  )ا بل ( والاب ألع إلي ومر .

 : _ االقتصاص
ررد  ورراا  ررد    ا   رر ني )أو ّيررد(   يرررا مررن أ رر  ال  رر ظ  لرري أبلارر  و ررألم   يرررا مبررب  الررل،   ا 

مر الاب  ع  )أو يد( ياب   كرش الّةريخ) مواري( مإ ع مر  مرن ا  ير  ا ل  و رّو   بد  ا 
 ةالم  اي ة ووو م  حد  م ل ع ، حيث  ّر رأ  الّصر را  لعاو رم ه اريم ح ولرت مرن  مل ر  

 عّلررر  م لرررّاص    رررر  » ولكرررن نصررررا لعمهأ اررر  الاّويرررم   ررر ل  رررن الرررل حيرررث ،الّأ ريررر  بي  اررر 
 بل  الوو ل نر ل الّروابري  برر الّبر ول، ا أررإ ا ةض ال ي يم بر لي ، حرق    ويم،  عد ا

ا وليم، أرلرت ال  ر ةش مداار  ال لردب، ارلخت هدمير  وار حي ، ن ةرت ا ءر  ة البّريرم  خاير  
ه مررت وررا  ا  يرررش مرر لع و    ارر  و   يروارر  معرر  مررأ  اررلخت ال  رر ةش  وو رر ، (2)«مّ هررت قي مرر 

  بد ) بل (  لّي  حيث   ل و أّن  ولد من  دصد.

أّمر  )أو ّيرد( و ار   ر    لري لبر   الّبر ةل  اررد مرّر م ل  ويرم الأري صرأّم  ي ر  ابر  الررانول 
 رري وررا  الّل صررم الصررتيرش ال   ررلم بررين ال  ررر ا  لرري والارر   ا ارر  ، مررّر لوررر » والّأك يررر

ر  بد.. لور أمعد من الايمل. ب  ةأع ميمل   ي  لل الّل صم ةأع ن ب  ووو يبرا  مرن ةحرم 
ي ال  ويررررم. اررررال  ويرررر  ال  يرررر ل  رررري  برررر  ال برررر ونم. وةأع أ يرررر ف ال وةيرررر ل  رررري أّمرررر  إلرررر

                              
 .157ص، إبراهيم الكوني: الأبر_(1)
 .40الاصدة ن ب ، ص_(2)
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ال رررلو .  لّاأرر  إحررداون معملأ رر  الّةرر   م وأول أرر  ن ررر ال ّ ررم. ءرررل مررن ن ررر ال ّ ررم وءرررل. 
و خيررأ.  خيررأ  رر ةع الب ررر. إا   أ ررت  ي رر   وةأع  ّول مررّرش معررد  ارر   ةأع  يرر ل ا بلرر  وءررع ن 

 .(1)« اررر ز مرررن نررر ة. لارررد نّ رررا ا بلررر  الو رررّيم الصررر مأم واررر ال  مرررن الرررّيمالّةررراا الابرررّل   ا
 و  لأ لي    ر وو أيع  من انو   الب مام.

 وياين أ  نلخ  وا  ا حدا  ايا  صلي: 

 ا  ّوش ا بديم: )ا بل ( الع د  )أو ّيد( 

 أولن هلال   ي واا ال يوا : )ا بل ( الخ ي م     

   د ال  ويم، ةحلم ال ي ش والاول: الّأ  ير)ا بل (      

 : _ أوخيد/ اآللهة تانيت
 : _ العهد

 ا لر     اردا مرر الراب أ ُأ ي )ا بل ( بدا  ال رل نأي م مت مرا   مرل الّ روإ الّبر ةحم
ا بلررر  اى  لررريا أبلاررر  ا أ رررت الالارررل البديعرررم مرررن ال برررد الّرمررر لب، ا أ رررت ال صررررش » و  ررر    

 (2)«الّاريرررم مرررن العي رررين الّبررر حر ين. الاررروان الااةررروإ   رررّول إلررري هييررر  مأرّوررر  مالارررل م لصلارررم
دا  الرراب ل ارر  وااررأع ل    يأرر  و ا لرر ، والررل معررد   ايرر  وااررأ  مم الررورراا ولكّ رر  ءرر ي مررن 

اىل ررم )  نيررت( لد   )أو ّيررد( الرراب ميرري   ررد  ررري    و وّارر  إلي رر  مررأ   ةرر ي أبلارر  ما برر  
ي  ولّي الّص را  إل  ا ّولين أنراة لرل  ارم اراي  . ارليم ال برم »  ا  ااين اليم ياّدم  ل  

والعارررر . اءررررل أبلارررري مررررن الارررررض الخبيررررث. واحارررر  مررررن   ررررو   ارررري ة. أنررررت الّبررررايل أنررررت 
 وو م    ا  م ل ع  ليعاد بالل بي   و ي      دا.، و (3)«العليم.

                              
 .51، ص50راهيم الكوني: الأبر، صإب_(1)
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 _ الخطيئة: 
لم ص ا)أو ّيد( الع د الاب ه ع  لةل م  ي بدايم ا مر حيث  الرأ ل ر  م رير  اءرأرا  مرن 

  وو مباين و    ه  و  يالل ال برم الّبرليم معرد.  ارّرة أ  » الا   ر، ولكّ       الة ا ي
ص أصر حّأي ييبر ايبان ويعا  ويبلم  با ،   دم  حدقت ال عي م  ي ار حم الرّره   ر   
الا رب الالير   ص ال يبان وير ل  ي الارا ي ال  و يم،  رأع )أو ّيد( اليون إء ةش  ي ر  حرّد  

 .(1)« لن  ن ن ب  وحّاة.  ل  الّأع ي  مار  ن الولّي. أ 

الا ررب الراب » م لّرام من أّ )أو ّيد(   ّا  لر  م لالر  لكّ ر  لرم يرف بو رد  الرل أ ّ ولكن 
نرراة  لررولّي ا ّولررين و ر رر   رري الارا رري حأّرري يبرران ويعارر  ويأك مرر ،  رر   الا رررب الرراب ن ررر  

هأرررف انالرر   رري حررّ   ل ررم الّصرر را  الأرري لررم ، لي برر    ا مرر  معررد زوا رر  و ررالل ا(2)«ليلررم العررر 
الكيبرررين اررره  مرررن »  رر ا الررل حيرررث ح ولررت  ررا ير   رررّدش مررّرال مررن  رررمل ا ءرر ةش والّرمرروز

الا اوةش معرد صرومين، وو رد  روإ الاخر    لري الّرمر  إءر ةش  ر  ر  الّلر . ةارم م الر ل الّأارر 
 ويم  اي    ارأ التي ، ه لرت م ل   وا ح ا  من وا أ ي. ح ة  ي الّرم  ل أ إلي   وز  ال

 : العّرا م

 _ هلت م لثت و  ناةل ءي   لةل م     نيت  ت.

 : انة  ةأا ، وه    ان  ع   مبيين

 _ اىل م   نيتت لةل م   نيتت

 رراّ ر الّ رراة.  رراّ ر الررولّي.  رراّ ر ه  د رر  الا ل ررم ا  ررمن. أررر  الّ رراة أ عارر  للعرررو . 
أّن  أ  أ  ي البدايم وح ول    اي ا مر م دلا ولكّن  لرل و   د( ألةل )أو يّ  ،(3)«نبي   ا م 
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برررأ  )ا بلر ( لكّ رر  ظّ  رر  اولرم  ريررد أرر  ل ارر   رري   لالرم العّرا رم ظّلررت  ر وة   رري أحممرر  م 
لبرت أنر  الأري    لر  ةأ  أبلارل : ة و  معد قمقم لي ل  ا  ةحيل  ، وه لرت لر » البدايم ولكّ  

 برريت  ررن الررل  ّنرر  لررن  نعررم إّن رر  إءرر ةال اىل ررم الأرري (1)«إلرري ا بررد إّن رر    نيررت قررّم ا أ ررت
 يعأبر  ي نم ل  .

 : _ االقتصاص
انأاارررت م ررر  اىل رررم    إا  يرررم مأاررر ويم  ررري مةررر د  را يررردب   نرررت ن  يرررم )أو يرررد( نلارررد 

  مررل   نيررت  وأ ررال م ّا رر  م رر   ّنرر    ن رر ،  اررد هألرر  أورر  )لولو(  ارر   علررت اىل ررم     نيررت
 اررول ا ارر وةش أّ   رر نا أمرررل العبيررد أ  يا هرروا  ررّر    بررين  الررين ياولوارر  »  ررّر    حيررث

ا ئبرر   م  ونرر   يبرريرا   رري  رررياين مأع ربرررين،  ا مرر  ل ارر   لرري  رردبيروا  الا  ولررم الأررري 
، و ّ )أو يرد (حر ول  عر  ن را الّةري  مع ر  مرن  مل ر   ي نأ ر  أوحرت (2)«ااأ د ت حي   ا 

هّيدوا صدي  وة لي  م ل الر ل.  ر  وا م الرين. » )لولو( الاأي  أ  يعيدوا ال ع  مع  حيث ه ةل 
ءررّدوا اليررد اليا رري والّر رر  اليا رري إلرري  ارر ، وءررّدوا اليررد ا  رررع والّر رر  اليبرررع إلرري ال ارر  
اى ر]...[ زحل ال بد الااّ إ الّدامي، زح ت ا ءم . ا أث ال ار  ا يارن ال ار  ا هروع 

 يررد ا ياررن واةا رر  اليا رري انأ  أرر  مررن الا بررت. و رررام البررد  الااررّ إ ة ررل أو يررد ةأارر   خررا أو 
مبأعي   مصدة  ويد  اليبرع، أهب  البدصن، و ي صد  لال ايف.  ل  مب  دش أحدوم  رر  . 
والأ رررت  رررول ال بررر ، وءررررن صأخيرررأ مصرررول   ل. ررر     رررر وأمبرررل مررر لّرأ  ال  ارررر.  ررر ة 

 .(3)«ما   الّبا  . مأءعم الةاا الا ايم، ون ل  لي الّرحالمالّبيف  ي ال ع  ، وااأب  
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ا بلررر  » لارررد اهأّصرررت )  نيرررت( مرررن )أو ّيرررد(، و رررالل أبلاررر  الررراب ظّلرررت    لررر  برأاررر 
يخرروض  رري ال ررروإ والررّدن. وارراوا و  رر  أيعرر . ءرراوا  ّكرر  ا يبررر م لّبرريين الاةررأع .  أ ررر  

  ي مة د  را يدب. ، لأ أ ي هصم  ةا ا  ا بدب(1)«ون ف م   الّدن

 وياين أ  نلخ  وا  ا حدا  ايا  صلي:

 ال ا  الّبليم الّباين ما ب  ء    ا بل : )اىل م   نيت( الع د  )أو يد(

  دن ا ي    م لّ اة: )اىل م   نيت( الخ ي م  

 الاأ   لي  ريام )  نا(  ا   علت معّر   .: )اىل م   نيت( ا هأص ص 

 : األنثى_ أوخيد/ 
 : _ العهد

أ ارر  معررد الّأ ر ررم الاريرررش الأرري مررّر ب رر  )أو ّيررد( ة اررم م ريرر  )ا بلرر ( والأرري هررّول  مه
 أر ررر،  عّ ررد )أو يررد( أ  لررن ياأرررل مررن ا ن رري  ّن رر   رري ةأيرر    نررت ارربال   رري مرررض )ا بلرر (

 بدا  ال رل نأي م ا هأرال م   .

 : _ الخطيئة
لروع العصر   ري صرد  » حيرث إّنر  ،ار  مر  ن ي )حبر     صرر(  ّلت   ي م )أو ّيرد(  ري  علّ 

وا أرر ة   صرروة . ورررل مررن العرررش، واة ارري  رري أحعرر    ل ررم ال  ابيررم،  لررن صال ررث  ررن إة  
الّ   مررم مررن  ررّرل الخلرروش مررل حوةيرر ل ال رلواوءرررل مررن الّ  ررر البررا وب.  اررد  لرري ال أرر ش 

الّ برر   :   أحررّ  إلررّي  رري لنيرر رم قررم :الا رر  رش، وةّلل  عويرراش أبيرر  ن برر   رري حرردصث الّراررول
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، لاد ا أ ة ا ن ي الأي   نت ابال   ي بم  )ا بلر ( نبري (1) .«وال ي ، وهّرش  ي ي الّصمش 
 الع د ونبي الاع ن ش لم يبأ ل ما ومم  ا ل  .

 : _ االقتصاص
 رر ل الأرري لررم ي لرر  ا أيرر ة )أو ّيررد( لألن رري والّأعلرر  ب رر  إّ  ا لررم وال رر  ،  ررأولي العاو 

ن ل رر  وررو  رردن مال ة ررم ا ل ل ررا  العمهررم والررل مإةارر ل  لرر   الرر ةش ُياررّر  ي رر  معرردن مال ة ررم ورراا 
، لررررم ييأررررل بررررالل برررر  هرررر ن م رم نرررر  مررررن الّ   مررررم (2)«  مرررر ةل هللا لررررل  ي رررر » : الرررّ واع ماولرررر 

وور غ  لري أبلغ ا حا . أّ  ايا» حيث      لي لب   والد  موالايرا  و رل  من الابيلم  لّي 
، ليرحررر  ة اأ ررر  (3)«حرررّ    ررردم  ارررّ وا الّ بررر  إلررري ا ّن. هررر  لررر  أ  صرا ا ررر  إلررري برررمل البررر رش

ا وليم الب ليم الاأ حم ل دول    ّ ا   . صأ  وة مرل ةحر  مرن مخألرل الخال ئر  والالر   ري »إلي
صرر ل   . الرراب لررم(4)«موااررم ا م رر ة ويبررأاّر م لواحرر ل  رري الّصرريف حأّرري أن رر  مولررول  الاليررر

 إ ّ  مع ن ش.

لررم  أوهررل لع ررم اة ال  رر  مرر  ن ي   ررد ورراا ال ررّد، برر  أ رر  ت إليرر  لع ررم أ رررع ورري لع ررم 
أربر من ا ولي إّن   لع م اىل م)   نيرت(،  لرل اىل رم الأري نراة ل ر   ارم اراي   ما بر  ءر    

ألبلر  وري الأري ا ن ري الأري  لبرت الربم  ل» )ا بل (، ولكن مبب   عّلار ) مر صوة( نبري الع رد
ل عأ     يخلل، ي لل وي  ث. لم يخلرل و ردا  ري حي  ر . وور وو يبر و وي عل ر . مرل مرنت 
مل ةموز ا ّولين. مل اىل م     نيت  ن ب  . ليأ   لم أّ  الّ ص  نصب   وإّ  لا  نبي ولكرّن 

 .(5)« ال خيام    ا   أم م   إّ  معد  وال ا وا . واا ه نو   رّلل  الع  ئ  لائا
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رارر  ا رر ر  ررالل إلرري ا ن صرر ل  ررن أبلارر  مبرربب   حيررث ةو رر    ررد ابررن  ا رر )لولو( 
 الاب لم يين ود   من واا الّرون اوع ال صول  لي   و  ليا   من زو    ليأ و    وو.

و)ا بلر ( مرن   رم أ ررع  ،ليصالح )أو يد(   لا  و    ئ   بين الّ و م والولد مرن   رم
م  لررري  رال  ررر   ررري إ ررر ة ق  ئيرررم) أو يرررد_ ا بلررر (  لّاررر  انكبررررل ح  صرررت ورررا  العمهررر» حيرررث

وا )الوحدش ال   ئيم( م عوة) ا ن ي(. أن ي أو يد من ن حيم. وأن ي ا بل  مرن ن حيرم أ ررع. 
 ةوح  مع . (أو يد)ب     و اد ( لا ب)،  اد (1)«ااأ  لت العمهم إلي   بو   دميّرب 

 لي: وياين أ  نلخ  وا  ا حدا  ايا  ص

  دن ا هأرال م   .: )ا ن ي( الع د  )أو يد( 

 ا هأرال م   : )ا ن ي( الخ ي م         

 الّلع م والّ رل من الابيلم و اا  راإ ا بل .: )ا ن ي( ا هأص ص   

 : _ أوخيد/ الّتبر
 _ العهد: 

ن الاو ررولال  ي رر  مرريعررد )أو ّيررد(من الّةخصرري ل الّصرر راويم ال بيلررم الادة ررم لخياررم  ررّ  
  رر لال و ا ليررد وأ ررراف لررالل  رر   يعرررف  ّيرردا أّ  الّصرر را     ابرر  مأول ررل الرراصن ي رر ولو  
   دنيبررر   أو  خريب ررر  مةرررّأي الواررر ئ ، لرررالل و يرررّ   ررر راوب  ررر   و ررر ل   رررد بي ررر  و رررين أّمررر

 .الّص را  م ل   ظ  لي    ة   
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 : _ الخطيئة

ا ما  أّ  من برين ا ءري   الأري يعأبرور  أور  الّصر را  مرن الادّنبر ل   الّأبرر   ّن رم    هل
ي برررد الررراو  الرررّاو  يعاررري ال ايرررل، » صر ال رررو  مررر  موة الّروحيرررم أر رررر مرررن الا ليرررم  اررر  أ ّ 

، وهررررد برررررز ورررراا الاعررررد  الا  ررررو   رررري الّروايررررم واة ررررال  (1)«أ عرررر  الخلرررر ، الررررّاو  ملعررررو  
  ليررر  زو أررر  و خّليررر   رررن ولرررد  مررر  ) و يرررد( معرررد هبولررر  لو (الررراب هدّ مةخصررريم التريررر  )لو 

أ رع من   دوإ ال دصد  رام   لدّي  هديا ، مواوم  مإءر ةال الّبر رش، اررف م ر  م   ر   »ل 
الّةرر ب مررر ين،  ررأأل  الّأبررر وأ ارري العيررو . أءررعم التبرر  الصرر را  انعيبررت  لرري ال بيالرر ل 

 الص را   أممل الّاو .

 الّصرش، وه ل:  هّدن ل 

 ءر ال   م حّأي  اّر الا   م. _    عأبر واا ةءوش. إن  ايخيل

 : ه ل أو ّيد

 .(2)«_   أ أاد أّني اأحأ ع إلي . يا ل  ي هبيلأ   إّن  ي ل  الّلع م

ورا   را ر ل » : إّ  أّ )لولو(  ررف  يرف يا عر  ماولر م ر  و  لرام من ة   )أو ّيد( أ را   
 ررن ال صررول  ليرر . الررّاو  ورردف  ررّ  إنبرر   م ررا أ  صولررد إلرري أ  ياررول يةرريع   العرر   و  

م اررررأ     ال  ءررررلين والررررّدةاويه. ال  ءررررلو  والرررررّدةاويه صر اونرررر  م لّةرررر ئع ل  ّن ررررم  ةررررلوا  ررررري 
 . ي ا  ير ليبأ ي  ل  ويأ ا  (3)«ال صول  لي .  ّده ي!
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 : _ االقتصاص
اةؤون م ّرل إء   ل، لي لر  الالعو  و لا)لولو( مأّ  هصم الّاو   من   ّدإ )أو يد(

الّلع ررم  لرري ن برر  لو  أ  صرردةب،  ل ارر  العرر ة والخرر ب والررل معررد أ  ءرر  ت هّصررأ   لرري  ررّ  
    را لبن  ي الّص را ، هّصم الل الّر   الاب م ن زو أ  وولد  ما ب  ح  م الّأبر وورو مر  

اعرو  الا   رم.  رّ  ال ا ر   ي »    لي لب   أحرد الّر ر ش الراب أ برر )أو يرد( مار  صأداولر  الّ ر
 لرري إلانررم الّ اررل. وأنرر  أ ررّده م. لع ررم هللا  لرري الارر ل. ورر  ارراعت بررالل الّر رر  الرراب مرر ن 

 زو أ  وولد   ي واحم  لةاة ما ب  ح  م من الّأبرت.

 :  اد الّدن  ي  روإ أو ّيد.  رل_ 

 .م اات_ 

   لري زو أر  وولرد  ما بر  ح  رم الّأبرر. _ الاّصم  لي  ّ  لب  .    زل  حد ا ارال ا قرير 
و ر ل  إا لريا، (1)«الّاو  الّاو  يعاي الالصرر. اى   ار   رّدهت وراا الّ  ر   ملعرو  حار .

الّصرر را  لررن »أر ررر مرر  ي ررّ  مررن حياررم الّر رر   رري الّصرر را  أ  يارر    رري  ر رر ،  ارر  أّ  
ال يرم  لي ار  و (2)«ّيرد و الر   الاي   را  إاا م  هبلت م لّأبر والّاو ، ول اا ن دو    رل أو 

 م لاول.

 وياين أ  نلخ  وا  ا حدا  ايا  صلي: 

  دن ا هأرال م  .: )الّأبر( الع د  )أو ّيد( 

 هبول  ح  م الأبر من )لولو(: )الّأبر( الخ ي م    

 الّلع م والع ة.: ) الّأبر( ا هأص ص    
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 :_ شخصية األبلق2
 :األنثى /_ األبلق

   ، حيرث إّ  ارير  ا  أءررن  ال يوا  )ا بل (  ي وا  الّروايم أيع  ءخصيم ةئيبيميعّد 
ر نرررررت مةررررر ب م لبررررريرش)أو يد( الرررررل أّن اررررر  لرررررم ي أرهررررر   لررررري  رررررول الّروايرررررم إّ  معرررررد حعررررروة 

 نصر الّص راويين ءي  مدنا.الأي  عد  ي ، ) صوة(ا ن ي

 : _الخطيئة
والررل مررن  ررمل  ةررا  ل  هررم بيعرر    مم وصرر اة كرر  )ا بلرر (   ي ررم  بيرررش  ل أرر  قا رر  

ارأةل أّ  أبلا  الّرءي  هد وهل  ري » الاب )أو يد( واا ا  ير  حال  مر   ص وة هبيلأ   ة ا
اررران ن هررم حبرر     الك رر  هبيلررم  عررّولل أ   اعرري الّر يررل  رري والب  الاتراررر  وا أرر ل وررو أ  

 رري هرر ن الرروالب مررل ا برر ، ويرراو  إلرري  صرر وة     ررم مررن ب رر ل  لررل الابيلررم ال بيلررم. صأر رر  صر ررل
 أ  ررر   ررري الاعرررر ةل. ولرررم يت ررر   ررررن مةررر  ر م رّيرررر  الع   يرررم.  ارررد   حررررن هي مررر  م لّ  هررررم 

الرل و ر ر  يبرأار  ري هي مر    لك   لم ي رل ا ر   ب  أ  ال، (1)«البيع   م ا زي ةا   ا ولي
 كّل أر  ال  ولرم العاير   لا   مت مرا   مل الّ وإ الب ةحم  ي مرا ري الّصر را » وموا لم مع  

 .أم ن أهران  (أو يد) ي   م   بد  الرءي  الاب   لا   ت ي م   ي، الاب   ة(2)«ال رل

ا ر ر أ  صلارح  معردم م  لل الت وال الأي     ياون، أ ي  )ا بل ( بدا  ال رل نأي 
الرراب  علرر  ي اررد نوهرر   ر رر   م لرر  مررن ز رريم الابيلررم الأرري  رر   ص وةورر  ة اررم )أو ّيررد(، ا مررر 

و عرررد  رررّدش م ررر و ل مرررن هبررر   ، ا لررر  ويةررررف  لررري الارررول معرررد أ  ااأعصررري  ليررر  العرررمع
 ررر ف مررر  الّ  رررون م  ررر   رررن الخبررررا  العليارررين بررردا  » معررردم  م ل ةررر  انأ رررت )أو ّيرررد( والأررري 

ال يرروا . لررم ي رر  أ  صرررع  ررديا  يعرر ني مررن ا  رر   ل  لرري أصرردب الّر رر ش ا ءررخي  .   لررو  
   ا برر   ةرريم العرردوع، و ر ررو  صر ررل وحيرردا  رري الارا رري،  رر قر أ  صرا ارر  ب  برر   رري  ررن ه عرر

                              
 .12إبراهيم الكوني: الأبر، ص_(1)
 .19الاصدة ن ب ، ص_(2)
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  يخ ررل مررن ألارر   ّلرر، (1)«م  أرر . صرراو  معرر  إلرري الارا رري م ررا ال  ررر و  يعررول إّ   رري الليرر 
 .مع  الةي 

 : _ االقتصاص
إّ   ري إي ر ل حر  لرالل   ّرل )أو ّيرد(  رّ  الّ ررإ مرل أبلار   نار ا حي  ر  ولكّ ر  لرم ي لرح

الّل ررو  إلررري الّةررريخ )مواررري( ال يرريم الررراب  لررر  م ررر  إ ع مرر  مرررن  ةرررالم ال ّن) اررري ة( الأررري 
 اري ة   ص برت :  ري الّر يرل الار لن» أ برر  أنر   اأبّب  ل  ال  و ، لك    اأ اا حي  ر  م لّأأريرد

صومر  أو صرومين واروف  ررع إّ   ي  لل الب ول. أوق  الا رب  ّيدا حأّري   ي رّر وا ر ر  صر رل 
   ررر ا أ   عاّلررر   يررردا. نعرررم.  اررري ة  ررري الابيلرررم مررررالف لل رررّن : قرررم  رررّرة لررر  بلترررم ا معرررم

 .(2)«وال  و . من ااه   ّن اوا  أر   حيوان  أن نال   

ه ن )أو ّيد( مإ ع م   لل العةالم الأري أااهأ ار  الارول معرد ةحلرم ءر هم مرّر ب ر  )ا بلر ( 
ال لررردش ال ر رر   اررا ت  رري الّ ريرر . ا بلررر    ررّرة مررن  لد رر   اررر  » مرر الرراب ُاررلخ  لررد   ا 

صأ رررة م  ررر  الّ  الررر  . الا ررررب مبررلول  ا مررر . لرررم صرررر حي ررر  و   رردصدا. حأّررري الرررّدن  ارررد  لررري 
 .(3)«ال لدش ال ارا 

ءرر ي) ا بلرر ( لكّ رر  أ ررالح م ررّرل  ألررم ل ررم   و ررر و  ءررعر   رر   )أو يررد( لكررّن الّةرريخ 
هللا  ايرر  ي ررّ  ال ارر ل وإاا اءررأريت الةرر    ب رراا العرراال  مبررد أ   ررد ل » : )مواري( هرر ل لرر 

، لررم ييررن )أو يررد( يصررّن أّ  وررا  العاو ررم لررم  كررن إ ّ م رررل بدايررم  ارر  (4)«ما برر  الكارر ل أيعرر 
 ناررر ا حي  ررر  بررر  و ررر ل مرحلرررم أ ررررع  ارررأع لش  اررر ل )ا بلررر ( مرررن  دصرررد ووررري    يرررر  مرررن 

                              
 .21إبراهيم الكوني: الأبر، ص_(1)
 .21الاصدة ن ب ، ص_(2)
 .44الاصدة ن ب ، ص_(3)
 .69الاصدة ن ب ، ص_(4)



 الفصل الثاني:....................... تجليات الشخصية التراجيدية في روايات إبراهيم الكوني

 
136 

حيرررث  ررر    لررري لبررر   الةررريخ  ،ععرررو الررراب  برررّب  لررر   ررري  ررر  الرررلالخ ي رررم والرررل مإزالرررم ال
 الّأك ير_ الّ   ةش. أ     مت» _ : )مواي(

 _ الّ   ةشت

 _ نعم  بد من ا  ص  .

 _ ا  ص  ت

 _ وم اا  صّنت ألم نّأ    لي أّ  لكّ  ءي  قانت

 .(1)«_ البد   قم. البد   ّل    ي م. صل ن ن ن الّبب  من أ ل 

 .وااأع ل    يأ  و ا ل  من  دصد و عد ااأكا ل الّ او    ل )ا بل ( أبلا 

 وياين أ  نلخ  وا  ا حدا  ايا  صلي:

 . دن ا هأرال م   : )ا ن ي( الع د        )ا بل ( 

 ا هأرال م   .: )ا ن ي( الخ ي م   

 لا  ال رل وا  ص  .: )ا ن ي( ا هأص ص          

 :_ شخصية دودو3
  التبر:  /_ دودو

 لم  لع  ءخصيم )لولو( لوةا م ةزا  ي الّروايم ولكّ    ار وات  ري   عير  ا حردا   ار 
 .واة كبت الخ ي م   اأ ّات العا لأّن   أيع  ءخصيم   ودل 

 

                              
 .67إبراهيم الكوني: الأبر، ص_ (1)
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 : _ العهد
 ع وررد مع رر   لرري الررّ واع ولكررّن ظرو رر   ، وهررد) صوة(ءخصرريم أحّبررت اب ررم  ّا رر  )لولو(

الا ايم م عت ا ل من   وي    ل     أ ة أ  صرح   رن الابيلرم م  ر   رن الار ل الراب يايّ ر  
 ةرا   م را أ    نر    لرين. ا ألرل ا بروا     أرهر . ومرن الّ بيعري أ  » من  و ير الا ر ل   

 رر  إلرري   ز ررر   رر   لولو أارريرا صررر   أبوورر  زوا  رر  م رر . و  رردم  مرر ل ا ل وورر  رل هبيلأ
  ررد حال ئرر  م مالرر ةا. اورر   رري ارر وش لبررل  الررّاو   وهررل  رري  اررين. ولكّ رر  ااررأ  ن أ  صرردبر 

 .(1)« ريام لل رل معد ا وال

 : _ الخطيئة
 اّ لرت   ي ررم)لولو(  رري وررا  الّروايررم  رري  لالرر  للاعررد  الا  ررو ) الررّاو ( الرراب ُصل رر  

  صرد ، حيرث هر ن وراا ا  يرر مإحعر ة  إلري الّصر را  ونر ل مرالّلع م ميّ  من لاب  أو وهرل  ري 
اارأ  ن م عرل  هرد و  أ رالح لر   ردن واان  ريأ   ري اروإ الأ ر ة، مي نرم  بيررش برين الخال ئر ، 

 أ  صأ  ص   لي )أو يد( ويل   م  الع ة.

 _ االقتصاص: 
يرررش مررل  ر رر  الّروائرري إلرري الاةرر ود ا  برر  لررم يص ررر مصرر لح الّأبررر  رري بدايررم الّروايررم 

يب ن الّروح ويوهن ءر وال ال برد و ري ُ ررف » بروز ءخصيم )لولو (الاب نبي أّ  الّاو 
أو  الّص را  من يخرإ هواني    وءرائع     بد أ  يع ه   ّ  الّاو  ملل لل ّن ومن ياألكر  

 .(2)«من الالةر  اد  رإ الّ  مو  وااأ   العا ل

ال  زو أرر  وولررد  حأّررري يا ررّي العرر ة الررراب وهررد   نررت ن  صأرر   لررري صررد )أو ّيررد( الررراب اررل
ءررّيل صررد  واة  عررت ن ررو ةأارر . لررم » ر الّصرر را  مررن الّدن اررم الأرري  لب رر  ل رر أل ارر  مرر  وُي ّ رر

                              
 .107الكوني: الأبر، ص إبراهيم_(1)
 م م م اد ال وي :  أال ل ال   الروائي  ي ةوايم الا و   براهيم الكوني) الع وا _ التمف_ الااأالب ل(، الا لم _(2)

 .48، ص2014العدل الب ل   ةر، الا لد ال  لث، صوليو  معم ال اويم، ال  معم، 
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يصول  ويم.  ت   لي ال ن ل لو  أ  ي يد     مصر . انب ر  الرّدوب ولكرّن الر   رم لرم 
. أةال أ  يارول ءري   ولكّ ر   صال . انأ   و   رت  ي ر   م لّأوار .  ي ار   ررا م.  رأح ءر أي 

لررم ص  رر .  ّ  الّ لاررم الّ  نيررم ا أرهررت ن ررر . ن ررر  م لّعررال . أ رر بأ   رري البلعررون  ام أرر ]...[ 
وررا  وديررم :  ررأح  ررّرش الأّبررر وألارري ب رر   رري العررين.  رروإ الايرر   الرراب ا بررت ايرر  ال  ّررم هرر ل

 .(1)«ر الممعم والّدن ا حارال ةا مت  أل ل الاي  .   ت أءعم الّةاا الت ة م باةال الّأب

 وياين أ  نلخ  وا  ا حدا  ايا  صلي:

  ل  الا ر للّ واع ب  : ) صوة( الع د  )لولو( 

  ل  اللع م إلي الص را  ال  ورش: ) الّأبر( الخ ي م   

 هأ ) أو يد( لدولو لا و الع ة الاب أل ا  بي .: ) أو ّيد( ا هأص ص  

 :(The Bleeding of the Stone)ب_ رواية" نزيف الحجر"
والرل    ح ول أ  يصرّوة الاصرير الاأار وب لةخو ر الل ن د الكوني  ي وا  الّروايم 

حّارر  الا رراوة » حبرر  ا أراه رر  ل رمررم الع ررول والاواقيرر ،  ررإاا حررد  وأ  هرر ن أحرردوم م لّ رراة و
اىل ررم هررد  ا رر   »، الررل أ ّ (2)«لرر   لرر  الّ رر اة وح ررث الّ رر اة م لو ررد،  ررإّ  ا ّول لررن يبرريت

 (3)«ولكّ        ا  ه  إن ال العا ل م لا رمين الاصن ص  ررو  مر وو إل ري إلري مر  ورو ءررير
ومن الّةخصي ل الأي    لع    ي وا  الّروايم والأري و ردل وناعرت الع رد   ارأ ّات العار ل 

 ن د ءخصيم)أل أاوف(، ) أن أاوف(، )أاوف(، )ه بي (.

 

                              
 .141إبراهيم الكوني: الأبر، ص_(1)
 .57ا ب ، صمر ل مل ام ال دول الاصوع _ الاخي ل  ي ألل إبراهيم الكوني_، اعيد الت ناي:  _(2)
 .281ص، )ل/ل(، 2، لاة الاع ةف، الا ورش،  ا لل ا ارياي) راق  إنب ني  و  لاي (أحاد  أا  :  _(3)
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 الودان:  /_ شخصية والد)أسوف(1
 : _العهد

أول   ي م اة كب   الوالد والأي  لبت الّلع م ل ايرل أ ررال الع ئلرم ورو  ي نأر  للع رد الراب 
  ر  ارد هل ،ه ع   لي ن ب  معدن  ريد )الروّلا ( وراا ال يروا  ا ار وةب الراب ياّدار  ال رواةإ 

ال بليرم الاع ولرم حيوا  ماّد    رد الّصر راوين   رو و ر  ال بر ، يبرين الا ر    » ا ما  أّن 
 ررررإاا مرررر   ،، ولكررررن حررررد  أ  أهبرررر  ورررراا الوالررررد  لرررري م  ولررررم  رررريد (1)«وياّ رررر  ا لرررر    رررردوم

ررر   يصرر  ل  رري ارر وح  نبرريا،   لاررت ة لرر  وو ررد ن برر  معّلارر  بررين الّبررا   وا ةض »  رردم 
 يابرل مصررخرش وة رم   أرردّلي    ري ال  ويررم  ارد ا مرر   ري الّ  رر ش،   نأةرل  ن ررا ال يروا  الرراب

م رررررا  لرررررل ال  لقرررررم   ررررردا بي ررررر  ، ليعارررررد (2)«رررررر   يا  لررررر  وو رررررد أّ  صررررردّةل نبرررررل   لررررري  ررررريد 
، إا لررم  كررن  لررل ال  ويررم ألاش للاصرر ص وإّنارر  ةمرر   ررو ي م  ولررم  رريد الرروّلا ( معرردن و ين)

 للّأ  ير واب  الكّ  ةش،  اد  خّل  ا ل من   ي أ  الاأاّ لم  ي م  ولم  يد .

 .)الخ ي م(            ا ل الّولا 

 .ل  ويم) الّأ  ير(ا                 ا ل 

 : _ الخطيئة
لكن ا ل لم ي أرن الع د الراب  ر   بي ر  و رين )الروّلا (، إا  ر    لري لبر   ا ّن  يرف 

 ع رر  معرر  ارر وال ال  رر ف الا ارريم هبرر  أ   ولررد،   ررت » ا رر ر ورراا الوالررد إلرري مخ ل ررم الع ررد
ح مم     ر أ  يخ لل الّ اة ويص  ل، ميي هب  أ  ي ع  الل اراعأ  صاليري  ري الّلير   ري 

ل بولا  الخ    وأرل    معد  رون  وير ، هر ل إّنر   ر   الع رد وارأع حال  ةوح الّصال ح او  و  

                              
 .47ا ب ، صمر ل ال و م وال رن،  رويد ايتاوند:  _(1)
 .49، ص48الكوني: ن يف ال  ر، ص إبراهيم_(2)
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، ولاررد (1)«ال الرر ل  لرري الررل، أرررّد لرري أّنرر  لررن يعلررم  رريد الرروّلا  ل بررل  إاا ةزإ ماولررول ا ررر
 ح  ن ا ل  لي واا الّ اة إاا بدأ  عليا   يد الت    بدل )الولا (.

رّلار   لر  م ر  » اب  )أاروف( لصريد )الرولا ( حيرث إّنر را  أّن      صأ رل مرن مرا ارم 
أ  صرا ارر  لصرريد الرروّلا    ررّرل وو ررد مبررّرةا لأررأ ير الاو ررد، و ّلارر  ألررح  رري  عّلررم  رريد الرروّلا  

، و عرردم  ازلال إ ررراة )أارروف(  لرري والررد  ما  ولررم  رريد (2)«م  لرر  وو ررد حيلررم صررأخّل  ب رر 
إّ  أّنرر   رر    رري  ررّ  مررّرش ي بررد  ليرر   ،نصرري ن ل لالرر )الررولا ( لررم ييررن أمرر ن ورراا ا  يررر إّ  ا 

 رري الارحلررم ا ولرري  أالعرر   قرر ة ه يررل   مرر  حأّرري ألة رر    رري هرر ن الرروالب »  اليررم الّصرريد ف
بدأل الا  ةلش، ولم  ب ر  ن ءي ،  رواةع الا يرل  ري  رخوة أ ر لي ال الر ل وا أ ري  حرن 

ل  اردا، و ري الاررش الّ  نيرم، ألةل أن ري ماأل رم هبل   أّ  الوالد لم صدّه  الّأصوي ،  أ  ر  الا ير
وه ررت حال لأ ارر ،  وهررل والررد  و الرر لل مع رر  نصرررش   ّيررم قررم الأ ررت إليرر  هرر ئم إّن رر  ح مرر ، و رريد 
ال وامر  مررن ا نعر ن إقررم  بيرر و رر لا  لري  ابي ارر  و ري الاررّرش الّ  ل رم ااررأ  ن ورو أ  ييأةررل 

ّبرر ح،    رر ر أ  يع يرر  الب دحيررم، و  رردم  مررأوع قررم  ة و   ر ررل  رري ءرر يرال  ةررّب ت م ل
 ّول)أارروف( اررع  ا ل مةررّدش،  أ  رر  الرروّلا  وان لاررت الةرري  ، واحأاررت مصررخوة ال الرر ل 

 ، والل  ي م  ولم م    نا ا حي     ح  ظ   لي الع د. (3)«الا  وةش

كّ ر  لاد ح  ن ا ل  لي الّ اة الاب ه ع   لي ن ب  مأ    يعلم اب    يد) الرولا ( ول
    الع د للاّرش ال  نيم إا  ر   لي لبر ن  أق ر   اررل هّصرأ  مرل) الرولا (  ب ر  معرد أ  أ ةرت 

ألة ررت وّلانرر    ئ رر   رري العرررا  ال برريح » لرر  الوالرردش  رردن ةبالررم ا ل  رري  عليارر   رريد) الررولا (
وور  م    ةل   م لا رب حّأي وّد  الأع ، أ عرف م اا  ع    دم    ةل هوا ت وّلري  لري أقرر  

الا رب و   ل  ن   ل ه ايم مارون  الةرام  أ    الا رب و ر ل  لري  ابير  ا ر رةل أ  

                              
 .49إبراهيم الكوني: ن يف ال  ر، ص_(1)
 .48، صالاصدة ن ب _(2)
 .الص  م ن ب   ،الاصدة ن ب _(3)
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أ رحرر   لرري الا رررب وأو ررم  لرري ال يرروا  الا  ررو ]...[ور  ا ءرر  ة بوحةررّيم قررم ة ررل ةأارر  
ن رروب  رأصررت  لررل الّل صررم ال اررد والّةررا    رري  ي يرر ، وةأصررت الع رر ل والّةرااررم وأءرري     يرررش لررم 

، الّ  ررد يعلررو ءرر أي  وءررعر  ا ءرري  ملررو  مرر لّرو  والّ ررين]...[ و  رردم  ءرر ودني أحررأكم أ  ا رر 
إلرري الب دحيررم،  بررّل  الّصررخوة  رري حر ررم     ررم، وه رر  إلرري ا ةض،  كبررر ةهبأرر . ارر ل الررّدن 

مررر ي  مرررن : مرررن  ي ءررريا  ومررر ل لو  أ   خأ ررري  لرررل الّ صررررش التريالرررم  رررن  ي يررر  الا أررروحأين
، وم ا الل اليون  تّيرل ح لم ا ل الاب  تري  لير  ال ر   والك مرم (1)«ع  الّةا   وال اد وال

 وأّن      الع د الاب  اع ا  م ا مدش. ، ّن  صدةل  ّيدا أّن  اهأرف انال   ي حّا 

م لّ الل لريا  ري مبرأ  ن إلر  وق ري » وا ريد أّ  الاص ص ايل ا  نأي م الل ال ع  ف
حدول ا هأص ل الّرم ب، و   ي ة لر  اروع إ را ر  مرن ن ر إ هديم أ  ي ع  ءي   لابلم   ةع 

، نعم لاد  رع ا ل من   ئلرم الّ رو م، و ر ة  ردوا ل رم، لرالل   (2)«الع ئلم الأي هبلأ   ي  
يايرررن ل ررراا ا  يرررر أ  ي ايررر  أو يخّلصررر  بررر  اررري أام م ررر  ل علأررر  الّةررر يعم معررر ، وو ررر   كارررن 

ي ن برر  و لرري  ايررل أ رررال   ئلأرر  مررل ياي رر  مررأّ  وررا    ي ررم ا ل الرراب  ررأح مرر ل الّلع ررم  لرر
 ال  لقم لن  اّر  لي  ير وامن وأّ  الّأك ير لن ييو  إّ  مأ ا ةوح .

 : _ االقتصاص
وياعرري  رري ةحلررم  رريد ن ررو ال الرر ل للّص ررر برروّلا   ،لاررد  رر   ا ل الع ررد للاررّرش الّ  نيررم

 ي   ل الّصري لصن و و يرور  لاوا  رم  ّن  ا  ر إلي إ     ة        ممع و  من الّبمح
   ريرررد أّ  وررراا ا  يرررر  ،ا  ررردا ، ولكّ ررر  نصررررا ل اعررر  الع رررد الررراب ُأبررررن بي ررر  و رررين) الررروّلا (

اياأ  م   وا  الاّرش، ووو م  حد  م ل ع ، إا أّن  لم يعد إلي بيأ  معد وا  الّرحلم، م  أقر ة 
 ير ل الّ وير ، ولرالل ا ر ر )أاروف( للخرروع  ّنر  لرم صأعرّول  لري ال م ي ن ا الّ و م الال 

هعري أّي مر  ياأ ري ا قرر، و  ردم  و رد  قر ة الّصرران مرل الروّلا   ري » والال ث      ري ال الر ل

                              
 .26، ص25إبراهيم الكوني: ن يف ال  ر، ص_(1)
 .57ا ب ، صمر ل مل ام ال دول الاصوع _ الاخي ل  ي ألل إبراهيم الكوني_، اعيد الت ناي:  _(2)
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والب  ص برريا أحررّا مرر لال ،  أالررل  قرر ة الاعر ررم  لرري  ررول الرروالب]...[ لّإ هلرر  أارروف ووررو 
و  ]...[ُ ّيرر  إليرر  أّ  ةائ ررم اريالررم  صر ررل ةأارر  إلرري الاّاررم الع ليررم، أحررا أّ  قّاررم ءرري   ارري د 

ارر ل أن رر    ررأش ه رر  هلالرر ، واارررأولي  ليرر  الت يرر   والّصرردان ازلالل الّصررخوة اة    رر  وحرررّدش 
وارروالا  ّلارر  اهأرررل مررن الاّاررم  رري  ررعول  ال  ررو ي،  رر   صأبررّل  بر ليرر  معرر . ازلالل ةائ ررم 

امأررّدل  بررر الّبرر ح معررعم  الع ررن و  ررت الاّاررم الاةررؤومم م لّعررال  و  ررواة  ررخرش مبررأ يلم
أاةن و د الع وز ةاهدا  لي ظ ر ، و    صّأ ر  ن رو الّبرا   ومالأر     ةاأر   وممم ر  زةهر   
ي ررون  ليرر  امرر ل أزةإ،  بيررر ال  ررم،   أقررر لّ  يررف و  ماعررم لن، م اررأ      رردش  رري صديرر  

صومرر  ةحالررم الررل الاارردول ين مارروازاش  بررد . لاررد  بررر ال يرروا  الابرريو  ةهبأرر   ارر   بررر وررو 
، لاررد قررأة )الرروّلا ( مررن ا ل برر  ا الّ رياررم، إا لررم  كررن  لررل (1)«ال يرروا  الرروّلا  الرراب انأ ررر

ال صررررش الأررري حال ررر  لررر   ررري البدايرررم إّ  و رررد وو يرررد م  نأاررر ن م ررر   لررري  علأررر  و ررر  ا الّ ريارررم 
 أيع .

 : وياين أ  نلّخ  أ ع ل وا  الّةخصيم  ي الّأرايام الّأ ليم

 .)الخي نم( الاأا لم هأ  الوّلا )نا  الع د(            ا ل

 .) ا هأص ص( الاأاّ    ي هأ  ا ل           الولا 

 األب: /_ شخصية األم)أم أسوف(2
 : _ العهد

م  ر  الّلع رم لّرام من أّ  وا  ا ّن لم يين ل   لوة أا اري  ري الّروايرم إّ  أّن ر  أيعر  ل اأ
 . ي حّ  ال يوا  الااّد )الوّلا ( را  م  ه ن م  زو    

                              
 .34، ص33إبراهيم الكوني: ن يف ال  ر، ص_(1)



 الفصل الثاني:....................... تجليات الشخصية التراجيدية في روايات إبراهيم الكوني

 
143 

م ة كررر ل   ي رررم ااررأ ات  لي ررر  العاررر ل والرررل مرررن  رررمل ورررا  ا ن  رررالل  ارر  ه مرررت  
هأر  مر لوّلا  والراب امأ رل  رن ا  صر ح لر   ي نأ   ل و    مإ ةر   ارّر ا ل  اروف  رن  م

صرا ر  ري إحردع الّلير لي الةرأويم الا اريم  يرف » م  حيث      لي لبر   الّبر ةل أّ ) أاروف(
ا أاررل قمقررأ م حررول الاوهررد صأررد أو  م لّ رر ة  رري   ررل الّر رر ش،  و ررد  ر ررم  رري وررا  الاوا  ررم 

ا ّن نصرررش أ ررول، قررم نكررا ةأارر  و رر ول  لالرر ، نصررر الع رروز  رري  ي يرر   ررويم قررّم  الرر لل مررل 
وأ  ري  ي ير   ري ألبر م الّ ر ة،  ري  ي ير  ةأع هلار  لرم صل صر  مرن هبر ، و ري  ي ري ا ّن أيعرر  
وأحّا  ّول مّرش أّ  ا مر اّرا، وّم مأ  يبأ  م من ا ّن  ن الّبب ، ولكّ    ارالاأ ، وه لرت لر  

ولكرن : ع أّ  الرل صؤلار ت  برأل مأل  ر لا اا  لّح  لري أبيرل أ  صراو  مرل لاأر  الروّلا ت أ   رر 
 ، ولم يين بيد ا ّن إّ  أ   رّل  لي أا لأ  مأ   برل  لي  ا اال ل.(1)«لا اا صؤلا ت

 : _ الخطيئة
لررم  ررالح ا ّن مبررّر ا ل إ  معررد م  ولم)أارروف( ال  ءررلم  رري  رريد )الررولا  ( ة اررم أبيرر  

 (2)«ّنررر  نرراة نرراةا مرررن زمرر   هبرر  أ   ولررردأبررول   صريرردل أ   بررر ل لمرر   الرروّلا   » : ماول رر 
و ررالل  لبررت الّلع ررم ل رر  ولولرردو  لو  لةايررم م  رر  مارر   ،وأرالررت لرر  حي يررم الوالررد مررل )الرروّلا  (

 .ايؤول إلي  مصيرو   ي الّ   يم ومصير ولدو 

 : _ االقتصاص
  رن مصرير زو  ر  لم  كن  دةب ا ّن ب أي م  علأ  ، إا لم يخألل مصيرو  وري ا  ررع 

 ر رررت »  ارررد م  رررت أيعررر  مأمةرررل  ريارررم والرررل معرررد بيررر ل )أاررروف(  رررن البيرررت  ّيررر ن حيرررث
الّبيول الع وز من الك ل لي د ما ي و   ري أبرورو  معرد قمقرم أّير ن، مّ هرت ا ح ر ة أ عر  و  
 ي  لل الّرحلم الّ ويلم الّرأ  م ةم   ةغ من الّةعر، ا ء  ة نأ رت الّةرعيرال مأ ر قرش  علوور  

ن الّ رررين، العرررين اليا ررري ارررا ت الأ اأ ررر  ا ءررر  ة]...[ و رررد مرررل الرررّرأ   ررر   مرررن  الارررم مررر

                              
 48ص، إبراهيم الكوني: ن يف ال  ر_(1)
 الاصدة ن ب ، الص  م ن ب  . -(2)
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الّرحالم]...[ أّم  ا  راف ا  رع ا صدب وا ة ر  و خيرم ال برد  ع رر  لي ر  مأ ر قرش  لري  رول 
لكررّن و ، (1)«الروالب،  ررمل مبرريرش الّ مقررم ا ّيرر ن ما هررم، م رحرم،  أّن رر  هّ عررت م ع رر ل ارريين

  ررر   عرررم  ،اررري ماررري م  رررو   ررري وررراا العررر لم الّصررر راوب الررراب ي ررري  مررر  ّةواحالا  ررر  ال خي
الّ و رررر   وررررو الرررراب هأل رررر ت أن أّ  ةوح زو  رررر  انأااررررت م  رررر   ّن رررر  أ ةررررت اررررّر ت أن أّ  لع ررررم 

ن  ي نررم  رر)الررولا ( ورري الأرري ل اأ رر   ّ  زو  رر   رر   الع ررد لييررو  بررالل الّبرري     يرررا ل رر  
 زو   .

  ا  ا حدا  ايا  صلي :وياين أ  نلخ  ل

 )  ي م  ةل اّر   اوف(           ا ّن ا ل

 .) الاأ  مأمةل الّ رإ(           ا ن الوّلا 

 :_ شخصية أسوف3
 ارر ل الّصرر لاين هررد يبررأو   أ  صلررّم بررالع  العرر  ي  مررن ا بريرر   ءرري  مررن  قرر ة  » إ ّ 

الّصررر لم صررروة  الّلع رررم لاةيأررر  وال ريارررم ُ وّلرررد ال  نبيرررم،    ب ررر   هرررد صأ ّالرررو  وزة اىمررر  ،  ّ  
 (2)« ريام أ رع وواا يع ي  واة  الّلع م      من نص ن العدالم الكروني وورو م الرل الاأار ويم

وهررد ااررأع ة إبررراهيم الكرروني وررا  الا  رردش مررن مبرررح أاررخيلو  الرراب صبرردو أّنرر   رر   مأررأقرا ب رر  
 لي ّبد الل  ي ةواي   .

 : _ العهد
أارروف( أيعرر  إلرري أ  يعاررد   رردا مررن ال يرروا ) الّ ررو م(، االعررد مررروة مررّدش ا  ر)لاررد 

أ  ُيابرر   لرري  ) أارروف( لرري و رر ش ا ل بألررل الّ رياررم، ا رر رل الصررروف الا ارريم للّصرر را 
ر    رري ي عرم ن بر  وأّمر  وي رد حيلرم يخ  ر  ب ر  ءري  ين »  يد )الروّلا ( حيرث نبري الّ راة   

                              
 .77ص، إبراهيم الكوني: ن يف ال  ر_(1)
 .251، صمر ل ا ب ا لل ا ارياي) راق  إنب ني  و  لاي (،أحاد  أا  :  _(2)
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ما ارم أ ررع ُ أر   لري  برين مرن ُهرّدة لر  أ  صولرد وي ريه  ا نا]...[ وإّنا   لي  أ  يخ  ر
 .(1)« يد الوّلا : اي لّص را 

لّارر   بررر ال يرروا  الابرريو  ةحالررم »  رررام مرر  ةو رر  لرر  أّمرر   ررن الّ رراة الرراب نرراة  والررد  و
الوالد،  اّ ر  من الوالدش  ن الو د، قم   ل   بي  مّرش أ رع، الّةي    هرين الّةال ل، وارو  

لرم يعررف  يرف ن ر  » أهب   لي  ريد ، حيرث و رد ن بر  صرر    ل ر ، (2)«ي ُوّا  ل    ب
و يررف زحررل إلرري موهررل ال يرروا  الابرريو ، برر  لررم صرردةل ود رر  مررن ورراا العارر . هررّوش م  ولررم 
ل عأررر  إليررر  نبررري الّ ررراة. نبررري مصرررير الوالرررد، واناررر ل إليررر  مرررأ واا، مبرررلو   ا ةالش، يارررول أبرررو  

ا    رررال،  صّلررر ،  برررل  العاررر ، و  ررررل مرررن ا ةالش اي رررد الّصررري ل و رررالل أّمررر ، إّ  ةوح الرررولّ 
ن برر  مبررلو   م برر ه ، مبرريون ، صأارر     لرري أة ررل، وي رر ةل   لرري الّصررخوة الّصررا  ، الالبرر   

، لير ك  بالل أّول   أ ل ، ولكن أق    وا  الا  ولم انأ ي ا مر م  إلري ال  ويرم (3)«الا ايم
يصرر دن م  ح رر ة، صررر  م م لّصررخوة حأّرري و ررد ن برر   ة رر   ل رر    رروال وااررعم،» حيررث

 وإ هام ال ب ، ة   الوّلا   لي ح  م الاّام الاخي م مبر  م هصريرش قرّم.. ير  ةّ ري مر اا صريرد 
أ  ي عررر ت أصرررن ي ّرنررريت إلررري ال  ويرررم. ه ررر   ررري ال رررّوش الا  ولرررم  ررري أاررروأ ميررر  . ارررال  يرررف 

بل صررم واحرردش هصرريرش،  ومعررم البرررإ اة  اررت هرررو  ورراا ال رروة الاأرروحه مصررخرش، و عرردو  
و د ن ب  معلا   ي نأو   خرش  ي أ لي ال ب  وا ه    أدلي    ري ال  ويرم ا بدّيرم.   يعررف 
ريررف و  مأرري  خلرري  ررن ال برر  الاةررؤون]...[ وأّب هرردة ارر ه  إلرري ورراا ال أررو   أةررّبث مرر   رروإ 

إلي ر  )الروّلا (  رّ  م ر ولي  ريد   لرل ال  ويرم الأري يأ را  (4)« ووم ال  ويرم الأري   ن  يرم ل ر 
 رري الارررّرش ا ولررري لأ  يررر  مرررن الرررّان  الاأاّ ررر   رري م  ولرررم  ررريد  و اررد الع رررد بي  اررر  مرررأ    
صؤايررر  مررررش أ ررررع، ووررري ن رررا ال  ويرررم الأررري مرررر ب ررر  ا ل و  ّ رررر  ي ررر  مرررن الخ ي رررم ا ولررري 

                              
 .45إبراهيم الكوني: ن يف ال  ر، ص_(1)
 .35الصدة ن ب ، ص_(2)
 .57صالاصدة ن ب ، _(3)
 .60صدة ن ب ، ، صاال_(4)
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 رر    نرر ش الّ  نيررم ارروع هبررر   رري الارررّ الار كالرم  رري حّ )الرروّلا (، لكررّن وررا  ال  ويررم لررم  كررن لرر  
و وو )أاررروف( أيعررر  يارررّر بررر  ا الّأ ر رررم ويأ ّ رررر مرررن الخ ي رررم الأررري اة ك ب ررر   ررري و ،الع رررد

 ررأح » حّ )الرروّلا ( مررن  ررمل ا حالرر ل  لرري  رريد  وإنارر ا)الوّلا ( لرر  مررن الّبرراو   رري ال  ويررم
  ال ير ش. ءري   ي ي ، ولم يصّدإ، ءي   ةن  ما أ  مل صدير  الاأخّةرالم  ري حالعرأ   نأرو 

 ةن. و  وو حب ت  ت   لي ن ب  و أح أ  مع  الاّيأم حال   لي   الةي   حبر . حبر  
الّليررف الخةررن. لررم يصررّدإ. أمبررل مرر  ميلأرر  صديرر .  علرر  مرر  لررن صأر رر  إلرري ا بررد. ايأةرربث مرر  

لعأارم. حّأي ولو أحرهوا صدي  م لّ  ة. ا ال  ال ب .  أ ّ  برأا   وإ الاّام. لم صأبّين ءري    ري ا
 بم صأ رل أم م  وي ر  ماّوش]...[ أاا   ي ي  و أ  ا   ّدش مّرال هب  أ  صرّ ر   ري الةرالح 
الّصرررربوة ةأع مممررررح. يرررر  ة رررري إّنرررر ... الرررروّلا . ن ررررا الرررروّلا   رررر ّيأ .  ررررّمل . مررررن م  ارررر  

 دصررد  دليبرررن   رر (1)«الّعرر يمت ومررن م  ارر  ال ررّملت مررن م  ارر  ا نبرر  ت ومررن م  ارر  ال يرروا 
 ي  ا .ب

وم ررا  لررل ال  لقررم  رر ن  لرري أ    صؤايرر ، برر  وأر ررر مررن الررل  اررد  رر ف الّل ررم وحّرمرر  
أ ررال ت الّل ررون   يررر   اررّ ز  وانرردوه  يررف  رر   يبررأ يل أ  يبررأ عم أررر  » برر  و لرري ن برر  

الّل رررم.  يررررف يبررررأ يل الاخلرررروإ أ  يأررررر  ل ررررم مخلرررروإت مرررر  ال رررررإ بررررين ل ررررم ال يرررروا  ول ررررم 
،  ارررد (2)«ي أ  يأرررر  ل رررم الررروّلا  ياررردة أ  يأرررر  ل رررم ا نبررر   أيعررر ا نبررر  ت مرررن ياررردة  لررر

ا أبرررر )أاررروف()الوّلا ( إنبررر ن  وأّ  ةوح ا ل وررري الأررري   ّولرررت إلررري )وّلا ( وه مرررت مإناررر ا  
 لييو  بالل )أاوف( أر ر إ م   للع د الاب ه ع  مل)الوّلا ( من أبي .

 : _ الوّدان يحمي أتباعه
أ رالح الروّلا  ص ار ل إلير  وير رل م رواة  » حيرث )أاوف( و)الروّلا ( أر رررام  بين اءأّد ال

 رري ه عرر    بيرررش م ررا أ   وهررل  ررن أررر  الّل ررم... م ررا ح لقررم ال  ويررم. م ررا أ  ةأع أمرر    رري 
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 ي رري الرروّلا  العصرريم الرراب أناررا  مررن الاررول قررّم  بررّل  إليرر  هبرر  أ  يتيرر   ررن الررو ّي.   ي رر  
م لارر   ، و ابرر  ن ررو ا وةورر ،  ةاةررم قي مرر  مخي ءرريا  ،  أأّملرر  الا عرر    رري الار رري.  خررأل  

معيو  وليعم ا معم،      مألل لتم، و أ ّد  مألل لب   لو  أ  يصدة    ر   رول قرّم 
 اعي لأر ل  ي ا حراش.  ي البدايرم  ر   يخرر ، و  أةر  أ را ر  مرن الّدوةرم. ومرل الوهرت 

هبروش الّصر را  :   ال ي ير ل، ويةريو ل ر  ال ارون عّول وأ الح صدا ب  ، وي  لق  ، وياّ   لي ر
و ةيأ  من معةر ا نا،  أعّ ي  معيون ر  الأري    ر  مرألل لترم، و رأكّلم مرألل لبر   لو  أ  

 صرر ة  ررّ  م  ارر  ي ارري اى ررر ويرردا ل   رر ، حيررث هرر ن ورراا ال يرروا  ا ارر وةب  ،(1)«  ررالا
ول اير  ليأ ررّول برالل )أارروف( إلرري والرل مرر ل ل ،م لخير ن مإنارر ا )أاروف( مررن الاعأار  العبرريرب 

 ولا  اريل وي ّر من الاعبير.

 : _ الخطيئة
إّ  مصرررير) أاررروف( الال ررر    يخألرررل  رررن مصرررير والديررر ، وإّناررر  ارأ ررري الّروائررري  اررر  
بأرأ ير مصررير  إلرري ال صررول ا  يررش مررن الّروايررم، و رر لّرام مرن أّ )أارروف( حرر  ن  لرري الّر رر   

ووررو  مأ  ررأ   ي ررم مخأل ررم  ررن    يرر  أولرر  اررد ّ  وررا  الاررّرش الااررّد  بي رر  و ررين )الررولا ( إ
حيررث ّإنرر  برردل أ  يصررّلي ا  رر   الك الررم  رر   ا   ورر   ررول  ، اررديم ن برر   ار رر   لكبيررر ال ررنّ 

أن رري  ررم  ، وألارري برأارر  إلرري الرروةا  مأ معرر  » الكرر ون الرراب  رر   ص أصرر   رروإ ةأارر   ع رردم 
ال ررّن صال ة رر . نصر رر  الت معررم مررن  لررل الا رر ن ال ررداة العاررمإ الا أصرر   رروإ ةأارر ،  بيررر 

     م لّر   والّبيي م. الوّلا  الا ّي ، الاأّوع مارنين ملأويين، أيع  صوا   إل   ويروحي مأّنر  
هبرر  الّصررمش، و رر ز برحاررم ةّل الاعبررد. لررم صرردة  أارروف  أّنرر  أ  ررأ ا   رر  ،  لررم صوّ رر  ة ع  رر  

 (2)« الا أص   وإ ةأا ،  ي هعر الوالب العاي ن و الك الم وإّنا  ن و الّص م ال  ربّ 
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ولكرررّن وررراا الّصررر م أ ّ رررر  الّ   يرررم الاأاررر ويم ل ررراا الال ررر  إلررري هررردون ءخصررريم أ ررررع وررري 
ءخصرريم) ه بيرر ( الأرري اررأاون ماألرر ، وحأّرري ييررو  ) أارروف( وررو الار رر   الرراب ارري ي  الّلع ررم 

 ليا  لي أول   ا  وإّنا   لي الّص را   يّ .

  :_االقتصاص
اررر ما  إّ   بيرررر ال رررّن م ةل)أاررروف( وة ررري   ررر  ل ررراا  ررر   وا الررر   ليررر  أ  يأ رررا    ررر هل
الّلع رم  تي  لبأب ل  حّأي هدون ءخصيم )ه بي ( الوهد أ ّ ر  الّروائي الاصير الاأا و ، رار   

، ولأ ول ورا  الّلع رم  ر   ل امر   ارديم أ ر يم والأري   ّبردل م      و ةع   للبي م الّص راويم
وهررل »  رري ءخصرريم )أارروف( الأرري  رر   مو  رر   لرري صرردّب )ه بيرر (  رري مةرر د  را يرردب حيررث

ه بيررر    ررررت هررردمي أارررروف الاعّلررر   رررري ال رررداة الصررررخرب. ةأاررر  صأرررردلي  لررري  رررردة  و  رررر  
هرنرر  الرروّلا  صلأويرر   حررول  اابرر ]...[  بررد  م ةررّو  رري  رروف الّصررخرش . صأ ررد م بررد الرروّلا .

 ارد  (1)«ةهبأ   ر   عي. م زالرت صرد الكر ون الااّ رل  ممرا م كالر   أّن ر   الر ةل الّ ارو  الخ ّيرم
ا  د  بد )أاوف( م بد )الوّلا ( الاراون  لي الّصخرش ليأ ّول بالل إلي )وّلا ( اريخّل  

الال ر  »   ري الّأرا يردي  ، لّصر را لّم  ا  ي ل الّمحام مرن الّلع رم و  لأّر لي زوال ارخ   ل رم ا
) أاررروف( ة رررري  ،(2)«يعررر ي ب  بررر  مررررن أ ررر  ءررري  ووررررا  وررري ا  محيرررم  رررري الاو رررون

الّصر را  م ايرل مخلوه   ر  مرن ءرّر   ام لّأع يم ب  ب   لي أ  صبوح )لا بي ( ماي نر  لكري ص ار
د وحأّررررري صر ررررروب  بيرررررر ال رررررّن بدمررررر  وي يررررر  اعرررررال   لررررري الّصررررر را  ومو ولا  ررررر   ررررري مةررررر 

ألاي الا    م لّرأ   وإ لوح من ال  ر  ري وا  رم الّصرخرش.  أ ّرررت ءر أ  أاروف _»مأا وب 
 : و اأم الّرأ  الا صول  ن الّرحالم
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 _   يةالل ابن  لن إّ  الّأرالت

 اررر  رل  يرررو  الرررّدن  لررري الّلررروح ال  ررررب،  ررروإ الّلررروح الارررد و  إلررري نصررر    ررري الأّررررال  أررر  
 :  ةال  ةموز  ع ويا الّب رش  ي  ر نو   ال ةش   الت معم الأي* ل الأي ي  غ

  أنرررر  الكرررر ون ا ربررررر مأخ رررردوش أنبررررئ ا  يرررر ل أّ  الخررررمص ارررري ي    رررردم  ص رررر ف الرررروّلا  
الااررّد  ويبرري  الررّدن مررن ال  ررر.  ولررد الاع رر ش الأرري اأتبرر  الّلع ررم،  أ  ررر ا ةض ويتاررر 

الاصررن إّ  أّنر   بر  الخلرول  ّنر  ، و  لّرام من أّ )أاوف( لاي وراا (1)«الّص را  ال و     
 ميّ  مو ولا       م)الوّلا (.  الّص را  ي ب  ب   ي ابي  إنا ا 

 : ياين أ  نلّخ  مراح  الّةخصيم الّأرا يديم)أاوف( ايا  صلي

 الوّلا ) الخ ي م م  ولم الّصيد ةام معر م الّ اة(   أاوف

 الوّلا ) الّأ  ير  ي ال  ويم ا بدّيم(   أاوف

 الوّلا ) ال ا يم من  مل ال لول  ي  بد أاوف(   أاوف

 الوّلا  و بير ال ّن) الاال ة م و ابل   ار   (   أاوف

 الغزالة:  /_ شخصية قابيل4
إلررررررررري   نررررررررر    عرررررررررّد ءخصررررررررريم) ه بيررررررررر ( الّةخصررررررررريم الّرئيبررررررررريم الّ  نيرررررررررم  ررررررررري الّروايرررررررررم

ارر ما  أّ )ه بير ( ءخصرريم     ريه  رري الّصر را  مرر لّرام مررن أّ    ر ءخصيم)أاروف(، و ارر  هل
و ل رر    نررت ب رر ، وإّنارر   رر   الّبررب  وةا  هدومرر  إلي رر  وررو ال صررول  لرري الترر    و)الررولا ( 

                              

ر   م، أواةإ وي ال روف الأ ةحيم الأي ييأ  ب   الأواةإ لتأ م) م اد اعيد الاة  :  رل الص را  الكبرع الالتيفيناغ: *_ 
 .(33، ص1989، 2لةاا ل وأم    ءؤو  الص را ،  
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 و راا الاعر   ،اارأ  اف  يرا  ر معد ن  اوا   ي الا ر    الأري  ر   يا   ر ، و رالل مرن أ ر  
  لي ايون  ، لي ل  بالل الّلع م إلي البي م الّص راويم.

 : _ العهد
وّظرررل الكررروني أيعررر  إلررري   نررر  الّةخصررري ل ا نبررر نيم ءخصررري ل حيوانيرررم  أاّ ررر   ررري 

والّأعرررررر يم ب  برررررر    نارررررر ا  ،الأرررررري ة عررررررت الررررررّاو ل مررررررل الا يررررررل (ا نّ )ءخصرررررريم الت الررررررم 
ب   ل  ليةررل مرن لّم ر  حيرث ووبرت حي   ر  والل بأاديم ن  ،الّر يل)ه بي ( وأّم  من الع ه

و ررين ب رري الالةررر والررل معرردن ورردة لّن الترر    اى رررين  ن الترر   مررن أ رر  أ    ررأح   رردا برري
 ّ )ه بي ( أ الح أ   للت   ، و ّ  من ي  ول    وز واا الع د  ل ا  الّلع رم،  ارد  ر    لري 

و رر ل اررّر   ررر  رري » ه ئلررم :  لصررتير   لبرر   الت الررم ا ّن الكبيرررش أق رر   ارررلو  هّصررم الع ررد 
الّأع يم. الار    اي أح   دا بين نبلل و ين ابن  لن. اي رن لّن اب أل وأب    اب أل إلي أبرد 
اىبرردصن ورراا وررو الع ررد حصررن الار رر   ومي رر إ الررّدن، والّلع ررم ارروف  محرر  مررن  بررّول لرر  أ  

ة    الّدن ليا و  ل أمةل مرن  ي نرم وراا يخو  ة    الّدن،  م صو د  ي الّدني   ّل   أهوع من 
 .(1)«الر   

 _ الخطيئة: 
لم ي أرن )ه بي ( الل الع د الاب     بي ر  و رين الت الرم، إا أّنر  هر ن بر ا  الع رد والرل 

 رررّول  ووررم الب دحيررم ن ررو الّأ ويررف،   لأاررت نصرا  اررر  » حيررث مررن  ررمل هألرر  أ أرر  الت الررم
أء ح بو   ، وأاا   ي ي ، و رت   لري الّ نر ل، انب ر  الرّدوب، ومبرح العررإ الاأردّ    لري 
و  ررر  ماعصرررا ]...[. الأ رررت ن رررو الأ ويرررف  ررررأع الصرررتيرش   رررأ    لررري ا ةض. أّمررر  ا ّن 

يررد    الّصررريعم. قّاا رر ل   ررأش ون  ررت  أاررل  ل  رر ،  ا ررر م  رر  الررّدم  .  لعرر  الررّدن  ررن ول
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وررر  ورررو :  رررداة الّأ ويرررف الّصرررخرب برأاررر    ررري وحةرررّيم،  ررري  ي ي ررر  اى   عبيرررر   رررر  ا مررر 
 الّةا  ت.

وقبت إلي العرا ، وة عت ةأا   ن و الّبا   الّص ايم الااّ هم مأءعم الّةاا ووي  عروب 
لرّائ ل قرّم ورول  لري ا ةض، وةهردل م  يعم الّائ ل ال  ئعم،  ّول مّرش يبرال ار ال يعروب   

 لرري   ب رر  ا ياررن ومررّدل ةأارر   ن ررو الابلررم. مارري الّأعبيررر الاخيررف  رري  ي ي رر ،  لررم يبررأ ل 
ه بي  أ  ياأررل،  ار   ل ال ا  رم ن وور   ري صرد مبرعول لارل الّبريين،  ري  لرل الّليلرم لرم ياأر  

حيرث  ،أبروال الّلع رم  لري ن بر  لي رأح برالل ،(1)«ه بي  ابن  لن أ أر   ار ، ولكّ ر  أرر  ل ا ر .
والررل معررد  ،أ رر م  ألررم  رري م  رر ،  ارر    نررت ن  صأرر   رري ا  يررر ال  ررو  والأي رر    رري ا ةض
حيررث  رر    ،إ رر  م   ي ررم أ رررع ل ررا  الخ ي ررم ووررو هأرر  أ يرر  ا نبرر   الااّ رر   ي)أارروف(

مرن صردل، وحرين واى   لع ل ا ةض، الأري   رأح   ور  لأبرأاب  لّن أ يرل »  لي لب   الّب ةل 
 .(2)« رال ا ةض  إّن   لن  ا  ل هّو    واأصّ  أما  و ئا   لي و   ا ةض

 وياين أ  نلخ  وا  ا حدا  ايا  صلي: 

 .الت ال)   د ا  ّوش(    ه بي 

 .الت ال)   ي م أ أ  هأ  الت الم(    ه بي 

 .الت الم) العاو م الّ اا نأي م أر  ل م أ أ (    ه بي 

 أاوف)  ريام الاأ  الأي   نت  او أ   ال  و  والأي     ي ا ةض(.    ه بي
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 : ( ? who are youangel)ج_ رواية من أنت أيها المالك؟
 اّ لررت الّةخصرريم الّأرا يديررم  رري وررا  الّروايررم  رري ءخصرريم ا بررن )صررو ر ن( الرراب  رر   

برل للّص رر م ارم ا  ردال لر  والّأا  ّيم إوا ل ا ل مبرب  انةرت ل   ري لائررش الّبر   الاردني 
م  ةام ة   ا  أراف م  من هب  البل  ل الاع ّيرم، وهبر  أ  نارر إلري ورا  الّةخصريم  برد 
وأ  نأ د   ن ءخصيم ا ل)مّبي(  ّن  وو الّبب  ا ا اي الراب  ر   وةا  وراا الاصرير 

 الاأا وب  ب  .

 :_ شخصية مّسي1
 : مّسي/ الّصحراء_ 

 : _ العهد
رل الّصروف الا ايم الأري  أاّير  ب ر  الّصر را  مرن حرراةش و   ف)مّبري( أ  يت لةور  أ ب

ووررررو الرررراب  ر رررررن  ي رررر  وااررررأاي مررررن مع ة  رررر  ومال لئ رررر   ،م  رررر   ررررن ظررررروف ممئاررررم لل رررريه
وهواني  ر  ا مرر الراب  علر  يا رل   ردا  لرري ن بر  مرأ  ي اي ر  مرن ا اررال وأ  لرن يت لةورر  

ا ةض  رري  رر   »ف  ولررن يبرراح ل ررم بأدنيبرر   والررل م  ررن أاررراةو  الأرري وةق رر   ررن أ رردال 
 ير   مارد  وانأ ر ل وراا الكير   مرأب ال ا  ر ل م را أهردن ا زمر  ، ليبرت م ررل أةض، ولك  ر  

ولكّ ر  ح  ظر   لرري  ،(1)« روةش مرن الصروة  ررل مرن   ي رم لرالل  برد أ  يبرأ  ل العار ل 
 حي    وحي ش   ئلأ  ا  ر واا ا  ير إلي مت لة    وال  رش إلي الادص م.
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 : _ الخطيئة
ّ لررت  رري  لررل ال  رررش إّ  أّول   ي ررم هرر ن ب  )مّبرري(  رري حررّ  أّمرر  )الّ بيعم(الّصرر را   ا

الأررري هررر ن ب ررر  ن رررو الادص رررم والأررري  عرررّد مي نررر  مع ليررر  للّصررر را  مرررن حيرررث العررر لال والّأا ليرررد 
وا  ررراف وورري  رري نصررر أورر  الّصرر را  ءرري  مرردّنا،   ة رر  الررل الايرر   الااررّد  الرراب صلعررن 

ّ رر مو  ا ة رروا  مررن ص رر بيل ال رّيررم وررو الرراب اررّن ال» ررر  مررن   رر وز حرردول  و رررع   رر    ّ 
أن  الاب حّرن  لي حال ئ  الّص را  ا أي ز ال دول الّصر راويم، و بروة الاير   اروا  أر نرت ن ررا

م رررررا لارررر   رررري ورررراا العبرررروة مررررن إقررررم،  ّنرررر   رررري الّ   يررررم مرررر  وررررو إّ   ي نررررم لاعبررررول  م الخ لرررردش 
 .(1)«ال رّيم

دني الرراب لررم ييأررل بررالل   برر  برر  مارري مأاّبرري  ماال لئ رر  وحيا رر  لا رر  الا أاررل الارر
 و  ر إلي  مأ  وم هواني   الّص ةمم.

 : _ االقتصاص
ر    )مّبي( معبول ر  الّصر را  حرين هرّرة الّأخلري    ر  وإص ر ة  ال ريه  ري الادص رم ا مر

لي ررررررد ن برررررر  م بررررررواا  رررررري الررررررل  ،الرررررراب  عل رررررر   تعرررررر  م رررررر  وُ ل رررررر  لع أ رررررر  مرررررر  و ع ئلأرررررر 
ي  زو أرر  وولررد  و ررّ  ماألك  رر  نأي ررم ارر  الاي  )الادص رم( الأرري   نررت ما  مررم ارر ن لرر ، أ اد رر 

 ري  والل  ي م  ولم م    بايم اب   مأحد أاا   أ دال  الّةر ئعم ،للعا  ماال لف اير مال لئ  
ا الّص را  والاب  ّد  أ   ل الّب   من ا اا   اير الاعأررف ب ر   ري هرواني  م، ولرم ييأ رو 

 اررد   رر لو  إلرري أّمرر  مررالو  م بررواا معرردم بررالل  ارر  برر  ارر بوا م رر  ووّيأرر  ليصررير بررم وّويررم، وأ 
 ررامأ  وحياأ .
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 وياين أ  نلخ  وا  ا حدا  ايا  صلي:

 .)الّص را (الع دم الو    وا  مص           مّبي

 .)الّص را (الخ ي مم الّرحي  وا اأاراة م لادص م 

 .الّر    ي الادص م و ي ن ال وّيم م)الّص را ( الّلع م 

 : مّسي/ يوجرتن _ 

 : _ العهد
لاد  ع د)مّبي( معد  رو   مرن الّصر را  أ  ي ر  ن  لري ووّيأر  الّصر راويم والرل مرن 
  مل م ح اام أ دال   ب   الالير، حيث ظّ  مصّرا  لي الل الع رد إلري أ   ارد الوةيرث إلري

 ا بد.

 _ الخطيئة: 
والّةرا  ، حيرث ااإ الرويمل إّ  إ راة)مّبي(  لري هرراة  ارب  لر  الك يرر مرن الاةر ر  

  ص كرر أّنر  لرم » لا   ه  رم ا نأصر ة لل صرول  لري ءر  لش الاريمل م ارم برالل ا برن الراب
صالخرر  م ل  ررد  رري ارربي  أ  صرررع  لي ررم الع ررد ي لررا إلرري  ررواة الّأمميررا  لرري ما  ررد الّدةااررم 

،  رر   بوارررع  أ  ولكّ رر  لررم صرراو  إلررري أمعررد مررن م ررّرل م  ولرررم انأ ررت إلرري ال ةرر   اررر   وّهررل
يبأ ل  ل  معّلا  صلّا   الّدةو  الابدئيم  ي البيت، ولكّ   لم ي ع   ّن  لم ي رد لرالل وهأر   ري 
 عرررم  رارررر  مرررل أءرررال ح الّل ررر   ا لاةيرررم.  ررر   بوارررع  أ  صأررروّلي ا مرررر ب  بررر  ليلّا ررر  ورررا  

ووررو الرراب  الرر وي لومرر  الررّدةو ، ولكّ رر  لررم ي عرر  ااررأ  نم م   ليررم العلررون الادةاررّيم ورراو لاّرش، 
 .(1)«مأّن   لاي  عليا  الع لي  ي مدةام الاداة )الّص را (
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لررم ي رررن) مّبرري( )صررو ر ن( مررن وررا  ا مرروة  ارر  برر  وحأّرري مررن ح  نرر  وح رر   أّمرر  الأرري 
م  ت ح ن  و ادا  لي اب    الاب   نت      مصير   ري وراا الابرأ ال الراب ةمر   اير  والرد  

الال ارم الأري   ءر    ري » و بر ا بن لو  أ  ييو  لر  ووّيرم ف  اد معت ا وال وا وال
اربي  انأرر ان ا  أررراف الّرارراي م لوةيررث أنبررأ  أّ    صررو ر ن   ورراا إنبرر   هبرر  أ  ييررو  ووّيررم 
مدّونم  ري وقيارم ةارايم، وأ  ييرو  وراا ا نبر   وليردا يع ري أ  ييرو   ري  وة)الّأكروين( وأ  

   رري ح  ررم إلرري أل إلرري   نرر  ح  أرر  إلرري و ررول ا ّن، وأ  ييررو   رري  رروة الّأكرروين يع رري أّنرر
، ووررو مرر  لررم ي ررد )صو ر ن( (1)«ي اررد ا ّن  رري زمررن ماليررر   رراا ي أرررض أ  ييبرر  ا ل مررّر ين

  ي والد  الاب اة ك   ّدش    ي   ي حّا .

 : _االقتصاص
 ئيرر   كارر   ررّ  م رر و ل ا ل  رري الّص ررر م  اررم ليعررّيل بررالل وةي رر  ويخبررر  ن  حلررم  رر  

إا لررم يعررد يبررأال لكممرر  ولررم يعررد  مالكبررر)صررو ر ن(  رري أرررل   رر  اااأرررل   رر   رري الّصررتر ا 
إا  رر    ،ي  ررم  صررر    ،  ارر  أّنرر   ررّيل ن برر   ررالل و بررر وويأّرر   رري وررا  الّرحلررم الا  ولررم

 ر ت  ي ا وش  اأرلال ا ام الاتأص   إاا بري أ رد ن بري وهرد أ رعت  ري »  لي لب ن 
، ب   وه   رالل معردن ح رن ا برن (2)«ولش اااي أيع  إلي   ن  ا ام الاتأص  ري  الع

  لي البّر الاب  م    لي .
 وياين أ  نلخ  وا  ا حدا  ايا  صلي:

 
 .)اام ا  دال( الع دم م    اام)صو ر ن(  ب              مبي

 .) صو ر ن( الخ ي مم حرم ن  من حاوه  وا اأرال               
 .)صو ر ن( الّلع مم ااأرل ا بن  ن ا ل و رو  لمام            
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 : _ شخصية يوجرتن2
 : يوجرتن/ مّسي_

 _ العهد: 
   اد نةأ وحيردا م عر   إلري لة رم أ ميعّد)صو ر ن( واحد من    ي  إوا ل ا ل وا ارش

ي  ررر    نررت اررربال   ررر نّ  ،نعررت مررر لّلخي  لعرردن امأمرررر  ا ارررم، نةررأ   ةوررر  للّصرر را  ومو ولا  ررر 
  ادانرر  ال وّيررم  ررالل، الررل أّنرر   رري ةأيرر  أّ  الادص ررم الأرري أ ررال ت مبررأ اع  لرر  ة عررأ  مبررب 

  اّبل ا ل بالل ا ام الاب م    ل  أ دال  وأام  .

معرردم  أ رر ن ا ل ااررا  إلرري   نرر  ااررم وةي رر   رري م رر و ل   ءررلم م رر   اررأرلال  لررم 
هري ر   ري لائررش الّب  )مواري(، الراب  ّر ر  م لالر ب وحر ول  يين أم م  إّ  أ  ياون مص ام مرل

إه     م لعا  مع  مرن  رمل ا خر ا   ردلي  ومرءرد  ري الّصر را   ارأ  اف  يرا  ر ، و ر لّرام 
 ةيم الاص ص بلي. بلي. لارد  ّبر  ن بر  صومر  بو رد ه عر   لري » من أّن  احأر   ي البدايم

اررع  أ  يبرر م  رري ااررأال حم وررا  ا ّن، معررد أ  ةأع ن برر   رري حرررن الّصرر را  مررأّ  ي عرر  مرر  بو 
ريف ياول أب    الّص را   لول الّد م ، ليبأكة وا  وة   ، لي أ ي ب م الا  ف إلي مبر  دش 

مررن   ررّون ةبيررف  برر  أو  لالررم  !بلرري. بلرري وررؤ   الّبرر لم  رري أ  ص أ يرروا  ر رر   وي نرروا ب رر !
يرروش الّ رر معين إلرري الك رروز الرراصن    ةررالع م ارررلصن، ول   ررم  الررغ ليررد لوا إلرري حرررن العرررا ،  

لخيرررم و  صررررو  ظارررأوم إلررري ا مرررأم  ءررري ، ليأبرررببوا  ررري الّ   يرررم،  ررري الخررررال الررراب انأ رررت 
 .(1)«إلي 

ولكن نصرا لإلارا ال الأي هّدم   ل  )الال ب( و)مواي( الارين ا  ر إلري الابرول، وورو 
لرريا م رررل و ررد بي رر  و ررين ةهعررم أةض، ولكّ رر    ررد موّهررل بي رر  »صأرراّ ر أّ  الو ررد الرراب ه عرر 

و رين ةّل الّبرا وال وا ةض، وال  رث بو رد   راا لريا  ي نرم للرو ن ولكّ ر    رر مر لرّل الراب 
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 م رر   لرري الررو ن وأنعررم  ليرر  مرر  ةض.  ررإاا ا ررر ل  برر    ي ررم  عريررم ا ّن لي أ ررل الررّد م  
، لكرّن  اعر   ري   ريرر اارم اب ر  (1)«ص ةّل البررّ ل يلأ  .     ي ال  ي أ  ي لت من هص 

 وااأرلال ووّيأ  ل عأ  لخي نم واا الع د.

حيرررث هررر موا معاليررر ل الّأ ايررر   رررن الرررّاو   ،ه ن)مّبررري( م هأيررر ل ا اررررال إلررري الّصررر را 
ا اررول والرراب  رر   وررد  م ا ا ارري  رري نصر)مّبرري( الرراصن   رر صلوا  ليرر  إا لررم ييررن هرردوم م 

 ر   وررد  م الّرئيبرري ورو أ ررا   رروز الّصر را  و ق ةورر  الأرري  عرول إلرري ممصررين  لرالل الّبررب  برر 
الّبر ين، لرم ييأل)مّبري( ب راا الخ ررأ  ار  بر  أ ر ف إلير    ررأ   رر وورو إ ةر   ارّر ال  ررر 

 ي الرل اليرون حرّد  ا ل  مّبري   لي رم   رد   صرو ر ن    يرف   نرت » ا اول ومي ن   ب   
م م الا  م، قرم  راو  لأبرأ ير مر ل  ر بردون الّصرلد مةر م الار ر   الخال ئ     ر هر  ن   ي أز 

 ررم  لبررث البلّيررم أ    اةررل، ولكررّن ا ل ارأررأل   ررأش ووررو ص  رري ةواصأرر  لمبررن هرر ئم إّ  الرربم  
ارريعم، والّصررر را  لرررن  عررول  ررر را   ررري الررل اليرررون الررراب ارريال ايررر  ال  رررر الااررّد   ررري صرررد 

البرّر الرراب  واةقأرر  حال ئرر  الّصر را   رريم  ررن  يرر ، حررّاة   و عررد أ  أ لعرر   لرري ،(2)«الرّد م 
 : الأ ت إلي ا بن لامل العي ين لياول» أّ  الاول هص ص لكّ  من ه ل ا ارال إلي 

، و  راا الكرمن  ارد ا ل مرل (3)«_ و     م اى  لا اا انأ  ت م ل الو د لأكأم البرّرت
 اة ك  أربر   أ  ي حّ  أّم . اب     دا م  ن البّر لكّ   لم يين صدةب أّن 

 الخطيئة: _ 
لررم يين)صررو ر ن( وايرر  للع ررد الرراب ه عرر  لوالررد  والرراب أ  ررأ وأ ةرري اررّر الّصرر را  لرر  
مأ  اررري  أ  مرررن لررررم صأررراوإ  عرررم ال رّيررررم  ررري الّصررر را  ويأرررر  ي مرررل مو ولا  ررر  يبررررأ ي  أ  

ا م  م   وانأا م  مرن أّمر  يبأ يل ح ن أاراةو ، لالل ن د  يخلل م لو د الاب ه ع  لوالد  انأ
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،  خررر   ا ارررمف واىل رررم )  نيرررت( مرررأ  أ ةررري ارررّر ح روررر  الاارررّد  الأررري ة عرررأ  الّصررر را 
 ّ  وهرررون وررراا ال  رررر  ررري صرررد ا اررررال يعرررّد مب اررر  مااداررر ل  مللررّد م  ةارررم   ررراصرال ا ل

،  ن ر  لررو و رول ا ءرري   الااّدارم  رري أم ر  ر  وررو مر  ي عرر  م  ر  ماّداررم» الّصر را  الررل أ  
انأ  ت مرن أم ر  ر  حأّري لرو  كرير ، لأردّمر نصر ن العر لم مي ملر ، لرالل    ءري   الااّدارم  بر م 

 .(1)« ي إما   الع لم  لي نص م  م حأمل الاوا ل الأي و عت  ي  

 : _ االقتصاص
صرردةب أّ  الّصرر را  أيعرر     عأرررف مأول ررل ا ب رر   الرراب لررم  كررن ل ررم » ييررن) مّبرري( لررم

مبا  ةأ ،  ّن       د م    عل  ب م   دم  ي ي ون    ال ةا إّ  أ   كبرر  ري م الكبرير  ،  رإاا 
أ  اررت  بررر  م بررم ةحاررم. إاا أ  اررت    عّلا ررم، لياي  رر  مررأّن م ار   )والتر رر    رري ن موارر   

م اير ه بلم لألاي حياأ   لعّلم ا ارأعم (، ولكّ  ر   عارد إلري ا هأصر ص مر  م مارأل م ءرّر ملّ 
 ت ررر الصرر را  لمبررن )صررو ر ن(  خ ي أرر  ا ولرري أنرر  أ  ورر  ولررم ص ةررأ  لرري  ن، لررالل لرر(2)«هألررم

أةا ي   وال  نيم أنر  أ ةري اررو  للتر ر   الراب يعالرو   لري  خرير  مو ولا  ر  مأمةرل ال ررإ 
مرن ورا  الّلع رم الأري  لب ر  ل ر  ن د أ  ن  صأ    نت مأّ  ُهّدن هر  ن  ل    ا م  لر  و   يررا  لالل

م علأرر ، إا  ررّم ام رر  مررن هبرر  الوالررد الرراب أةال أ  ييّ ررر  ررن انالرر ، إا أّ  ةوح الّصرر را  الأرري 
و وي اليرررون  ل ارر  إلررري ،و  ررت هررردم   أة رر   صومررر  و ّد رر  مرررن ا ارررال و د ررر  م  هأصرر ص

دص م بلع أ   مبرأ يرش مةر رش الرّر م، وراا الّ الر ل ا ار وةب  ري نصرر الكروني والراب   ص ارو الا
اارررأترل أ     رررو ءررر رش الرررّر م مرررن أنيررر ل  رررراةال الارررون » إّ   ررري الّصررر را    أّررري )مّبررري(

الوحةّيم  وال ا مد. وإاا   نت هد ن ت  مبد من أّ  الادة أ ا وم     . وإاا     الاردة هرد 
وم  ن ءر رش الرّر م.  لرن يع ري اروع ةار لم موّ  رم إلير  ورو  برلي   ر را  وحيرد يعررف أ ا 
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حخيارم الرّر م الراب  اررول و ر ي  ا ارمف إّنر  مل ررأ ةوح الّصر را  الوحيرد]...[ بلريت الّصرر را  
   بررأعيد ةوح رر  الّعرر ئعم الابررأ يرش مةرر رش الررّر م إ  مار رر    برريم، حبرر  و ررّيم الّ رر مو  

 .(1)«يالا اول أن 

ولرررر وال الّلع ررررم  رررر    بررررد مررررن ا اررررأ  مم  مررررر اىل ررررم بأاررررديم هر رررر    لمرررري ماّ رررر   رررري 
اارأ   ر ح  ا اأررال نصر  » ةوح)صو ر ن( الاران   ري حّا ر   لري صرد والرد  )مّبري( حيرث

م ل رردا  الادّيررم الا بررت  رري اةا رر ،  رري الّل صررم الأرري برردأ  ي رر  ا لرر  الابررر   م لررّدن صأررواةع  لبيرر
ي  ررالخ لررد. لررّوح ا ل  رري ال ررراغم   اأبرر  الّ صرر  الررّ  م مةررع ن الررّدن هبرر  أ  يبررأار ن موارر  
 ال  ّرت

ن ااأار الّ ص  الاتبول بروح ا ل  ا بدب  ي ن ر الّبلي   خرر ا برن أة ر  انب ر  الردّ 
ا يررررا مرررن الّ  رررر ليبررري   برررر ال عررري .  برررل   برررر ا ةض الصارررأع ليرررروب ءررر رش الرررّر م 

 :   ةر ت الّع يم

 . (2)«_  أّني أ  يم العيد 

 وياين أ  نلخ  وا  ا حدا  ايا  صلي: 

 . ةل ا ل اّر ال  ر ل : )مّبي( الع د             صو ر ن 

 . ي نم ا ل والّص را : )مّبي/ الّص را ( الخ ي م               

 ل ررم الّصرر را )الّصرر را ( ا هأصرر صم الررّامح  أ رر يم و اررديا   هر  نرر  ى             
 .من هب  ا ل

 

                              
 .242، صم الكوني: من أنت أص   الامل تإبراهي_(1)
 .242صالاصدة ن ب ، _(2)
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ّ  الكررروني  ررري ورررا  إإلررري الارررول ل رررا  الةخصررري ل ورررا  الّ   يررر ل الا  عرررم  ررر   اولنررر  
صؤّاا  الر  الّروائري  ران ءررو  الأّرا يردي  اليون نيرم حيرث   صرؤلب ارير » الّرواي ل الّ مقم

   رد  اهأرالا مرن أحرد  (1)«ا حدا  إلي  تّير الاصير الاأا وب الراب   أ ري إلير  الّةخصريم 
 (2)«اىل ررم    ت ررر ال  ررث م لو ررد» ةّوال الابرررح الّأرا يرردب اليونرر ني ووو)اررو و ليا(  الرر ةش 

 ا يررد و  ي ررم للارر ةف لأاّبرر  وررا  الّأرا يديررم الّصرر راويم الأرري  ةررال  »   رراا ا هأالرر    رر   ما  مررم
  م رررراوةا لاصررررير   ررري أحررررداق   واحرررردش مررررن  را يررردي ل اررررو و ليا ن برررر  حيررررث ييرررو  ا نبرررر 

  رري الّأرا يرردي  مصرر م   مررم     ي ررم متيررر  (3)«الاأارر وب إلرري الّصرر   ل ا  يرررش مررن العارر 
 هص ص و عد     ا ل  بد من حلول الّبمن، وواا م   ّبد  الكوني  ي أ ا ل .

را  أّن   أقر أيعر  م لب يرم الّدةاميرم ا يبرخوليم حيرث إّ  ةواي  ر   عرا ت أ كر ةا ومالر لف 
ررر  ءخصرريم مررن ءخصرري     ةررا  » أ  هعررم  اأرررل مررن ءخصرري ل أاررخيلو  إا ن ررد أ ّ م

نص مررررر  أ محيررررر  أو  كريررررر  معّي ررررر  يصررررر دن مرررررل الايرررررول والاالررررر لف الاأاّ لرررررم  ررررري الّةخصررررري ل 
الخيررر والبررمن ما برر  الةررر أو  م    ررد ءخصرريم) أارروف  ا بل رر  ءخصرريم ه بيرر  ((4)«ا  رررع 
 ال يالرررم والو ررر   ما بررر  الايرررر والخررردانأو  ءخصررريم لولو(د  ا بل ررر  و)ءخصررريم أو ّيررر والررردم ة

 ال رر  مارروش ا يارر   ما برر  الل ررو إلرري  الو ررولأو  ي  ا بل رر  ءخصرريم موارري(و)ءخصرريم مّبرر
 الكال والخي نم.إلي 

  صررا   ر أوال    اريال  لك ّ را يدي  لاعصم     ر الأّ     ره   نّ اياول إهد صأب  ل الا ةف و 
 ممقرروايرر ل ال ّ ال وهررم  رري وررا  الرّ  اررول إ ّ   ليرر    رلّ  ررل، ال وهررم وورري م ارر  مررن     رررو  أ ّ 

ا البدايرررم مرررن  رررمل  عليا  ررر   لررري ا حررردا   رررب الررراب  رررولي زمررر ن ا مررروة ماو ت  ررري الررررّ  ا ّلررر
للأعررر  ل مرررن  لرررل الةخصررري ل    رررم الأررري  ايررر ل   ام وال ررر   الاخأل رررم بأعررر بير   يرررر الّةررر

                              
 .156ا ب ، صمر ل الروايم العر يم ال دصدش،   ي خرب   لح: _(1)
 .68إبراهيم الكوني: الأبر، ص_(2)
 .155ص، ا ب مر ل الروايم العر يم ال دصدش،   ي خرب   لح: _ (3)
 .215ا ب ، صمر ل ا لل ا ارياي) راق  إنب ني  و  لاي (،أحاد   ا  : _(4)
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 اصرير) أو يرد( الأري  اير  م الر  ، لاو رولال الا ي رم ب ر و اا الص    مل ا ،م ل   والو   
لك ر  ةارم الرل لاري ن  يرم ، لصر  وم الر  لر  نر   ر   مخ مم وا ارياص يرر الةر لا ريم) ا بل ( 

ووي ن ا ال   يم الأي و دن و  مل الةخصيم)أاروف(الأي أبرت إ  أ   لأر ن الصرات ، م  عم
أمرر  ءخصرريم الروايررم ، ما  مررم الوالررد الرراب ا أبررر والر رر  مرر لاول  لرري البرروح ماعارر  )الررولا ( 

 رري  عررم أ  ررأل  ال  ل ررم مررن أنررت أص رر  الاررملت) صو ر ن( اررد أقرر ةل  ررالل ال رر   وا ارري 
مإ ةرررر   اررررر الصرررر را  لك  رررر  أيعرررر    نررررت ال رمرررر   العرررر   ي مررررن   نرررر  ا ل وا ن أيعرررر  

  ةأ ب  . لم     لي ا لأ ان مع لال و ا ليد الص را  م لرام من أن  لوأ بر 
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رتباطاّانهاّبيالتيّتترابطّفيماديدّمنّالعناصّرناّمنّالعوايةّنسيجاّسردياّمتكامالّمكوّ الرّ ّتعدّ 
نّمكلّعنصرّّألنّ ،ّاختاللّبنائهاّوتركيبهاإلىّّيّغيابّعنصرّواحدّمنهابحيثّيؤدّ ،ّوثيقا

ّبهّفيّعالقةّجدلية.ّويتأثرهذهّالعناصرّيتفاعلّمعّاآلخرّيؤثرّفيهّ

ّأنّ  ّّوبما ّالشّ ّةدراسالموضوع ّالشّ هو (ّ ّتعدّ خصية ّالتي ّالتراجيدية( ّأبرزّّخصية من

ّالرّ مقوّ  ّالعمل ّوإمات ّاألساسيةوائي ّدعائمه ّأنّ ّ،حدى ّيعني ّاألخيّرّفهذا ّأنّّةهذه ّيمكن ال

ذلكّأنهاّّنّمرديةّاألخرىّخاصةّعنصريّالمكانّوالزّ ناتّالسّ مكوّ وجدّبمعزلّعنّباقيّالتّ 
وهيّالتيّتمألّالوجودّصياحاّوضجيجا]...[ّوهيّالتيّتتفاعلّ،ّرّالمكانهيّالتيّتعمّ »ّ

ّالزّ  ّجديدا]...[مع ّمعنى ّفتمنحه ّ(1)ّ«من ّحياتها، ّومراحل ّسلوكها ّفي ّيؤثران ّفهما وهماّ،
وائي.الل ذانّتوجدهماّهيّاألخرىّبأفعالهاّ ّوحركاتهاّداخلّالعملّالر 

دةّو وائيّإبراهيمّالكونيّقدّأحياّشخصياتهّفيّدائرةّزمنيةّمحد  ّالر  اّأسكنهّو،ّالّشكّأن 
ّيّهذاحاولّفنوهوّماّس،ّبيئةّمكانيةّمعي نةّهيّالتيّطبعتهاّبالط ابعّالمأساويّالت راجيدي

ّنّّمنّالمكانّوالز مالفصلّمنّالد راسةّالوقوفّعندهّمنّخاللّالبحثّعنّمدىّتأثيرّكلّ 
خصيةّالتراجيدية. ّفيّمسارّحياةّالش 

ّ: _ عالقة الّشخصية الّتراجيدية بالمكان1

وائيّمكانةّهام ة ّالمكانّفيّالعملّالر  وائيّشخصياتهّالبدّ،ّيحتل  فقبلّأنّيختارّالر 
دّالمكانّالذيّستظهرّفيه ألن هّهوّالذيّسيظهرهاّبمظهرّمناسبّ،ّتنتقلّإليهأوّّوأنّيحد 

بلّهوّمالئمّ،ّالمكانّبالن سبةّلإلنسانّليسّمجردّحي زّشغله»ّألداءّالد ورّالممنوحّلهاّف
رهّفهوّاإلطارّالذيّيشهدّتفاعلهّمعّالعالم،ّلتاريخهّوحضارته ففيهّ،ّوشاهدّأمينّعلىّتطو 

ّااختيارّالمكانّوتهيئتهّيمثالنّجزء»ّهذاّفضالّعنّكونّ،ّ(2)ّ«يتحر كّويشك لّأفكارهّوقيمه

                              
 .91سابق،ّصمرجعّفيّنظريةّالرواية)ّبحثّفيّتقنياتّالسرد(،ّعبدّالملكّمرتاض:ّّ_(1)ّ

خلف،ّدارّالمعتزّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّاألردن،ّ)د/ط(ّيىفدي:ّشعريةّاألمكنةّفيّرواياتّيحالصّأحمدّعاليةّأنورّ_(2)ّ
 .17،ّص2015
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األمكنةّتحملّمضامينّنفسي ةّواجتماعيةّوإنسانيةّ»ّذلكّأنّمعظم،ّ(1)ّ«ناءّال شخصيةمنّب
فهوّحينّيصفهاّالّيصفهاّ،ّوزاويتهّالتيّينظرّإليها،ّوهذهّاألمكنةّمرتبطةّبرؤيةّالكاتبّلها

ّوالمستقبل ّللحاضر ّورؤيته ّنظره ّوجهة ّلتعكس ّبل ّفحسب ّالوصف ّأجل ّمن ّخاللّ، من
خوصّوتفاعلهاّ مكانّفيّبناءّكيفيةّمساهمةّالإلىّّمرّ نوقبلّأنّ،ّ(2)ّ«معّأمكنتهاحركةّالش 

خصيةّالبدّوأنّ ارسون.نالش   قفّعندّمصطلحّالمكانّوكيفّتعاملّمعهّالن قادّوالد 

 :_ المكان الّروائي وإشكالية المصطلح1_1

ّحالّمصطلحّالمكانّمثلّغيرهّمنّالمصطلحات ؛ّإذّالمترجمةّإلىّاللغةّالعربيةّيعد 
ّجماتترّ ّتعد دت ّالل غاته د ّبتعد  ّأد ى، ّّمم ا ّوبالتّ إلى ّالت رجمة ّفي ّتداالختالف اخلّالي

ارسينّفيّمجالّالد راساتّاألدبي ةّخلطّبينّ،المصطلحاتّفيماّبينها نّهّوبيحيثّشاعّبينّالد 
ّوالحي ز ّالفضاء ّمصطلح ّمنّ، ّالت رجمة ّفي ّاختالف ّوليد ّالخلط ّهذا ّأن  ّفيه ّالشك ومم ا

ّلفرنسيةا(espace)اإلنجليزيةّوّ(space)العربيةّوالسيماّفيّترجمةّلفظتيإلىّّالل غاتّاألجنبية
د»ّحيثّ ّ:ّيوضحّالجدولّالت اليّهذاّالت عد 

ّالعربي ةّالفرنسي ةّاالنجليزي ة
Space/ place Espace ّالفضاء/ّالحيز/ّالمكان/ّالفراغ/ّالخالء

Location Lieu ّّالموقع

»ّ(3) 

                              
ّ(1)_ّّ ّالقادرّبنّسالم: ّالحكايةّفيّعبد ّمنشوراتبنية ّالجزائر،ّطّالنصّالروائيّالمغاربيّالجديد، 1ّاالختالف، ،2013ّ

 .63،ّص1ّ،1988نقالّعنّمجموعةّمنّالكتاب:ّجمالياتّالمكان،ّالدارّالبيضاء،ّعيونّالمقاالت،ّطّ.114ص

 .203سابق،ّصمرجعّيخلف،ّّيىفدي:ّشعريةّاألمكنةّفيّرواياتّيحالصّأحمدّ_عاليةّأنور(2)ّ

سيدّإسماعيلّضيفّهللا:ّآلياتّالسردّبينّالشفاهيةوالكتابية،ّدراسةّفيّالسيرةّالهالليةّومراعيّالقتل،ّالهيئةّالعامةّّ_ّ(3)ّ
ّ.243،ّص1ّ،2008لقصورّالثقافة،ّالقاهرة،ّط
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ّف ّالجدول ّهذا ّخالل ّمن ّفيّتبين ّالت سميات ّمن ّالعديد ّأخذت ّأجنبية ّواحدة ّكلمة أن 
ّالعربي ة ّالل غة ،ّ ّتحمل ّنجدها ّإذ ّوالمساحة» ّوالحجم ّالحي ز ّمعاني ّوالخالء، ّالل غةّ، ّفي أم ا

ّ ّكلمة ّتعني ّما ّفغالبا ّاالنجليزية ّالواقعةّ spaceاالصطالحية ّالمنطقة ّأي ّالخارجي الفضاء
ّأن هاّخواءخارجّالغالفّالحيويّلألرضّوالتيّ ّ.(1)ّ«نحس 

ّ ّاإلشكال ّلهذا ّبعضونظرا ارسّحاول ّوالد  ّّينالن قاد ّبينّاالعرب ّاالستعمال ّفي لت فريق
ّلفظةّالمكانّتشير»ّ:ّفنجدّمنّقال،ّهذهّالمصطلحات الموضعّالممتلئّباألشياءّإلىّّإن 

ّواألشخاص ّالمستقر، يء ّللش  ّالحاوي ّاألرضّ،وهو ّعلى ّاإلنسان ّكمقعد ّقياسهّ، وموضع
ّ(2)ّ«ضطجاعهوا ّمعي نف، ّواحد ّموضع ّعلى ّي طلق ّمصطلحّّ،المكان ّأن  ّحين في

ّبمعنىّأن هّأوسعّمنّالمكان.ّ(3)«ّالمكانّالواسعّالفارغإلىّّيشير»الفضاء

وايةّ»ّّ:ّوهذاّماّذهبّإليهّ)ّحميدّلحميداني(ّالذيّمي زّبينهماّفقالّإنّ  الفضاءّفيّالر 
ّالمكان ّمن ّوأشمل ّأوسع ّهو ،ّ ّمجموع ّفيّإن ه ّالمتمثلة وائية ّالر  ّالحركة ّعليها ّالتي األمكنة

ّالحكي ّسيرورة رورةّ، ّبالض  ّتدرك ّالتي ّتلك ّأم ّمباشر ّبشكل ّتصويرها ّتم  ّالتي ّتلك سواء
ّحركةّحكائية وايةّ،ّوبطريقةّضمني ةّمعّكل  ّالزم نيّألدراكّفضائيةّالر  ّالت طوري  ّالخط  ّإن  ثم 

د ّ.(4)ّ«فإدراكهّليسّمشروطا،ّبخالفّالمكانّالمحد 

ّالمكان ّمن ّأوسع ّالفضاء ّجعل ّهنا ّّ،فلحميداني ّاألمكنة ّمجموع ّإن  ّبل هيّعنده
تخطيبّلسلسلةّمنّاألماكنّأ سندتّإليهاّمجموعةّمنّ»ضيةّالبنائي ةّلتشكيلّالفضاءّأواألّر

                              
ّ(1)_ّّ ّسب. ّللكتاب، ّالعامة ّالمصرية ّالهيئة ّعطا، ّالسيد ّتر: ّوالمكان، ّللزمان ّالحديث ّالمفهوم ّديفيز: .ّ ط(ّ)د/)د/م(،

 .09ص1996ّ

ّ(102)العددّجامعةّبغداد،العراق،ّّخالدّحسنّخضر:ّالمكانّفيّروايةّالشماعيةّلعبدّالستارّناصر،ّمجلةّاآلداب،_(2)
 .116ص،2012ّ

 المرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسها._ّ(3)ّ

 .64سابق،ّصمرجعّبنيةّالنصّالسرديّمنّمنظورّالنقدّاألدبي،ّحميدّلحميداني:ّّ_(4)ّ
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ل المكانّماهوّإال ّمجالّجزئيّمنّالفضاءّوبالتاليّ،ّ(1)ّ«فضاءإلىّّالمواصفاتّكيّتتحو 

ّمفه»ككلّ  ومّالفضاءّأكثرّانفالتاّوشساعةّمنّمثلّهذهّالت حديداتّالضي قةّوإال ّماذاّذلكّأن 
ّالحلم ّلفضاء ّبالن سبة ّنقول ّالذ اكرة، ّالموت ّالخ، ّ(2)ّ«الهوي ة... ّهوّ، ّما ّفالمكان وعليه

ّالفضاء»إالّ  ّفي ّجزء ،ّ ّمنفصلة ّصغرى ّأكوان ّأفراد[ ّ(3)ّ«جوهر] ّهذاّّو، ّحسب الفضاء
ّالعالقةّبينهماّاألمرّالذيّيدفعّإلىّالقولّختلفّأنواعهاّالمنظورّيضمّجميعّاألمكنةّبم إن 

ّبالجزء. ّهيّعالقةّالكل 

ّإليه ّذهب ّالذي ّالر أي ّنفس ّاستخداموهو ّيمكن ّأن ه ّيرى ّحيث ّبحراوي( ّ)حسن
الفضاءّليسّفيّالعمقّسوىّ»ّمصطلحيّالمكانّوالفضاءّلت عبيرّعلىّداللةّواحدةّذلكّأن

ّ ّالموجودة ّالعالقات ّمن ّاألحداثّمجموعة ّفيه ّتجري ّالذي يكور ّوالد  ّوالوسط ّاألماكن بين
ّفيه ّالمشاركة خصيات ّ(4)ّ«والش  ،ّ ردية ّالعمليةالس  ّعناصر ّبين ّالمتواجدة ّالعالقات فيّفكل 

ّفضاء.ّّالتيّتشكلّهينظرهّ

ّمصطلحّالحي زّالذيّأضافهأم اّفي استخدامهّإلىّّ)ّعبدّالملكّمرتاض(ّومالماّيخص 
كلّإلىّّفيرىّأن هّيحيلوآثرهّعلىّمصطلحّالمكانّّ،لن قديةدراساتهّاالعديدّمنّفيّ الحجمّوالش 

ّيشملّالخواءّويشملّماّيوجدّداخلهّكذلك.ّبمعنىّأنهّّ(5)ّومساحةّبماّفيهماّمنّوزّن

ّالفضاءّكما ّّأن  ّأنّإلىّّقاصرّبالقياس»ّفيّنظره رورة ّالفضاءّمنّالض  الحي زّألن 
ّبين ّوالفراغ ّالخواء ّفي ّجاريا ّمعناه ّاستعمالهيكون ّينصرف ّالحي ز ّّما ّوالوزنّإلى النتوء

                              
 .137،ّص2001بنكراد:ّالسميائياتّالسردية)مدخلّنظري(،ّمنشوراتّالزمن،ّالدارّالبيضاء،ّ)د/ط(،ّسعيدّّ_(1)

حسنّنجمي:ّشعريةّالفضاء)ّالمتخيلّوالهويةّفيّالروايةّالعربية(،ّدراسةّنقدية،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّبيروت،ّلبنانّّ_(2)ّ
 .44،ّص1ّ،2000ط

ّنفسهاّ_(3)ّ ّالصفحة ّنفسه، ّّالمرجع  espace proustien, Paris, Ed, ’, Poulet, l Georgesعننقال

Gallimard(tel), 1963, p51. 
 نقالّعنّ.31سابق،ّصرجعّبنيةّالشكلّالروائي،ّمحسنّبحراوي:ّّ_(4)ّ

,p141978, Lausanne,  Ed l’Age d’homme,ّweisgerber(jean) :l’espace romanesqueّ
 .121سابق،ّصفيّنظريةّالروايةّ)ّبحثّفيّتقنياتّالسرد(،ّمرجعّعبدّالملكّمرتاض:ّينظرّ:ّ_(5)ّ
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ّمصطلح)الفضاء(ّ،(1)ّ«والت شكل ّعلى ّالمصطلح ّلهذا ّتفضيله ّجلي ا ّيظهر ّوهنا ّأنّ، ذلك
كلّوالوزنّمعا ّالحي زّيطلقّعلىّالش  ّهذاّهوّّ،الفضاءّي طلقّعلىّالفراغّفيّحينّأن  ولعل 

ّمفهومّالمكانّفيّالل غةّالعربي ةّ.إلىّّالمصطلحّاألقرب

ّاالختالفّفيّاستعمالّالمصطلحاتّو لكنّيبقىّ،ّهذهّبعضّالتوضيحاتّفيماّيخص 
ّناقدّودارسّحري ةّاختيارّالمصطلحّالذيّيراهّمناسباّلدراسته. ّلكل 

 أنواع المكان - 2_1

ّللمكان ّمضبوطة ّأنواع ّتحديد ّيمكن ّباختالفّّ؛ال ّأيضا ّاختلفت ّاألخيرة ّهذه ألن 
دهاّفيMole Romeroّوسنكتفيّبتحديد)ّمولّروميرّمنطلقاتهمّوّوجهاتّالباحثين (ّالذيّحد 

مةّفيها لطةّالمتحك   :ّوهيّعلىّالن حوّالت اليّ،أربعةّأنواعّحسبّالس 

،ّولوّ(2)«_ّمكانّأمارسّفيهّسلطتي)عندي(ّويكونّبالن سبةّليّمكاناّحميمياّوأليفا1»
ّ ّاألليفعندنا ّالمكان ّمعنى ّّإلى ّأنهّ*(Gaston Bachelardباشالرّ)غاستوّنعند سنجد

ّيمثل ّفيه» ّولدنا ّالذي ّالبيت ّذلك ّالطفولة، ّبيت ّأي ّأحالمّ، ّفيه ّمارسنا ّالذي ّالمكان إن ه
لّفيهّخيالنا ّحاولناّ(3)ّ«اليقظةّوتشك  ّأنّنتجردّمنهّمهما ذلكّألنهّمطبوعّفيّّ؛والّيمكننا
ّ.كيانناّمنذّنعومةّأظافرنا

ّكثيرة2» ّنواح ّفي ل ّاألو  ّيشبه ّمكان _ّ ،ّ ّأخضع ّأن ني ّحيث ّمن ّعنه ّيختلف فيهّولكن ه
ّالغير) ّسلطة ّلوطأة رورة ّبالض  ّأن ني ّحيث ّومن ّاآلخرين( ّعند ّأن ّبهذهّالبد أعترف

                              
 .121سابق،ّصفيّنظريةّالروايةّ)ّبحثّفيّتقنياتّالسرد(،ّمرجعّعبدّالملكّمرتاض:ّ_(1)ّ

ّ.120ابق،ّصسّمرجع،ّ:ّالمكانّفيّروايةّالشماعيةّلعبدّالستارّناصرخضرّخالدّحسن_(2)ّ
_1955ّ_1940لّكرسيّالفلسفة)ّفلسفةّالعلوم(ّفيّالسوربوّنغفرنسيّشفيلسوفّ: (1962_1884باشالر) جاستون *_ 

،ّتر:ّلفّؤكلرّوآخرون:ّالقصةّالروايةّالمّيت.)تودوروف،ّكنت،ّبينإلىّالعربيةّربطّالفلسفةّبالنقدّترجمتّبعضّمؤلفاته
 (.236،ّص1ّ،1998خيريّدومة،ّدارّشوقياتّللنشرّوالتوزيع،ّالقاهرة،ّط

2ّطّ،جمالياتّالمكان،ّتر:ّغالبّهلسا،ّالمؤسسةّالجامعةّللدراساتّوالنشرّوالتوزيع،ّبيروت،ّلبنانباشالر:ّّغاستوّن_(3)ّ
 .06،ّص1984
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ّفردّمنّيقصدّبهذاّالنوعّمنّاألمكنةّّو،ّ(1)«ةالسلط غرفّالبيتّالواحدّوالموز عةّعلىّكل 
ّ.عنّبقيةّاألمكنةّيعنيّبهّخصوصيةّمكانّمعي ن،ّأوّأفراده

ّمعين)عام ة(ماكأ_3» ّألحد ّملكا ّليست ّن ّمنّ، ّالن ابعة ّالعامة لطة ّالس  ّملك ولكن ها
ّفيها م ّالشرطيّالمتحك  ّيمثلها ّوالتي ولة( ّعند...]الجماعة)الد  (ّ ّولكن ه ّحر ا ّليس ّأحدّ[فالفرد )

ّفيه م ّ(2)ّ«يتحك  ّمثلّالسجوّن، ّبينّالشوارع..ّوغيرها، ّمشتركا ّمكانا ّحتىّوإنّكانت ّفهي ،
ّ.اّسلطةّعلياّتمثلهاالعامةّإالّأنهّله

ّاألرض4ّ» ّفهو ّالن اس ّمن ّخاليا _ّ ّعام ة ّبصفة _ّ ّالمكان ّهذا ّالالمتناهيويكون ّالمكان _
حراء ولةّّوّالتيّالّتخضعّلسلطةّأحدّمثلّالص  ّأحدّوتكونّالد  ّاألماكنّالتيّالّيملكها هذه

ّبعيدةّبحيثّالّتستطيعّأنّتمارسّقهرها هّّالليسّملكاّألحدّّوأنهّّ؛أيّ(3)ّ«وسلطاتها يحد 
،ّوعادةّماّتكونّأحداثّهذهّاألماكنّأكثرّتشويقاّويمكنّأنّيشملّكذلكّالبحرّوغيرهّ،شيء

ّ.وإثارةّمقارنةّباألماكنّالمحدودةّأوّالمغلقة

ّّّّّّّ ّالتراجيديةّفيّرواياتّإبراهيم ّبالشخصية ّالمكانّوعالقته ّإلىّدراسة لكونيّاوبالعودة
الةّاّللحوذلكّوفقّ،ثالثةّبينّهذهّاألماكنّالمختلفةقدّنوعّفيّرواياتهّالسنجدّأنّهذاّاألخيرّ

ّ.وعالقتهاّباألمكنةّالتيّتنتميّإليهاّالتيّيريدّتصوريهاّلشخصياته

ّ

ّ

ّ

ّ

                              
 .120جعّسابق،ّص،ّمّر:ّالمكانّفيّروايةّالشماعيةّلعبدّالستارّناصرخضرّخالدّحسنّ_(1)

 المرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسها._(2)ّ

ّالدارّالبيضاءّيوريّلوتمانّ_(3)ّ ّباندونغ، ّقاسمّدراز،ّعيونّالمقاالت، :ّجمالياتّالمكان،جماعةّمنّالباحثين،ّتر:ّسيزا
 .62،ّص1ّ،1988المغرب،ّط
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 :_ الّشخصية الّتراجيدية والمكان في روايات الكوني2

وائيّدوراّمهماّفيّالعملّالسردي ّالمكانّالر  إذّأن هّالّوجودّألحداثّوشخصياتّ؛يحتل 
وائيّفهوّيؤث رّفيّمسيرتهاّويقويّ»ّيعدنهّهألبعيداّعن جزءّمنّالعمليةّالتيّتنظمّالعملّالر 

ّشخصياتها ّوأداء ّأحداثها ّاألسلوبّ، رهاوتغير ّوتطو  ّاألحداث ّتغيير ّيعني ّالمكان وتغيير
رديّأيضا وإن ماّالبدّلهّّءّعمله،نطلقّمنّالفارغّفيّبنايأنبحيثّالّيمكنّللروائيّ،ّ(1)ّ«الس 

ّ.منّأنّيضعهّفيّبيئةّوحيزّيالئمه

أوّّبمعزلّعنّالمكان،ّأوّخارجّالن طاقّالمكاني»ّأنّتعيشولذلكّالّيمكنّللشخصيةّّّّّ
ّالمحيط ّيضمهاّ؛(2)«الواقع ّالذي ّالوعاء ّفيهّ،ألنه ّوتموت ّوتترعرع ّتنشأ ّحيث وبينّ،

ّأحضانه ّفهو، ّذلك ّمن ّأكثر ّبل خص» ّفالش  ّويعطيها ّمنها ّالجبلّيأخذ ّفي ّتعيش ّالتي ية
كانّوسلوكهم،ّيطبعهاّالجبلّبطباعه خصيةّالتيّتعيشّفيّ،ّفيظهرّأثرهّفيّطباعّالس  والش 

ّأيضا ّويتجلىّأثرّذلكّفيّسلوكها ّالمدنّبطباعها ّذهبّإليهّّ،(3)ّ«المدنّتطبعها ّما وهذا
خصيةّوهيّالتيph.hamonفيليبّهامون) ّالبيئةّتؤثرّدائماّعلىّالش  تحف زهاّّ(ّالذيّرأىّأن 

وائيّيحرصّدائماّعلىّاختياّرّعلىّالقيامّباألحداثلذلكّنرىّأنّ  خصيةّالر  المكانّالمالئمّللش 
لهاّحت ىّتؤديّبنجاحّالد ورّالمرجوّمنها وكذاّإيصالّأفكارهّوتوجهاتهّ،ّ(4)التيّيريدّأنّيشك 

ّحري ة ّبكل ّا»عبرها ّالعام ةّمنفصلةّعنّمحيطها ّوقضاياه ّيسوقّالقاصّأفكاره ّّلحيوّيإذّال
وفقدتّبذلكّ،ّوإال ّكانتّمجردّدعاية،ّبلّممث لةّفيّاألشخاصّالذينّيعيشونّفيّمجتمعّما

                              
ّّف،ّمجلةّجامعةّاألزهرّبغزةيسروايةّ)حصرمّالجنةّ(ّلعاطفّأبوّمحمدّبكرّالبوجي:ّتشكيلّالمكانّوداللتهّفيّّ_(1)ّ

 .98،ّص2006،ّ(02)،ّالعددّ(08)ية،ّالمجلدّسلسلةّالعلومّاإلنسان

ّلحميدّسعيد(،ّمجلةّإشكاالتّفيّاللغةّواألدبتعصامّشّرّ_(2)ّ ّأولئكّأصحابيّ) ّالزمانّوالمكانّفيّقصائد ّح:ّجدلية
 .153ّ،ّص2015ديسمبرّ(،08)معهدّاآلدابّواللغاتّبالمركزّالجامعيّتامنغست،ّالجزائر،ّالعددّ

ّ(3)_ّ_ّ ّالسردي ّالخطاب ّشعرية ّعزام: ّمنّمحمد ّمن _ّ ّدمشقدراسة ّالعرب، ّالكتاب، ّاتحاد ّشورات ّ)د/ط(، ،2005ّّ،
 .70ص

ّ.113،ّص1981نقالّعنّفيليبّهامون:ّمقدمةّلتحليلّالوصف،ّّالمرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسها.ّينظر:ّ_(4)ّ
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ّالفني ة ّوقيمتها ّاالجتماعي ّجغرافيّ،(1)ّ«أثرها ّحي ز ّمجرد ّليس ّّفالمكان ّمؤطرّأو مجرد
خصيةّ ّبالش  ّتجمعه ّووجدانية ّروحية ّأخرى ّأبعاد ّله ّبل ّفقط خصيات ّللش  ّوحاو لألحداث

ّالمقيمةّفيه.

ّأنّ  ّكما ّاألحداثّ» ّبحمل ّتنوء ّالتي خصيات ّالش  ّخالل ّمن ّإال  ّتتشك ل ّال المكانية
ّالتيّتضفيّ دة ّالمتعد  وتكشفّفيّالوقتّذاتهّعنّعمقّالمكانّوإيغالهّمنّخاللّخلجاتها
خصياتّالبطلةّفيّ ّالمؤلفّمنّخاللّحركةّنزوعّالش  علىّالمكانّدالالتّمجازيةّيحق قها

سّضمنّف ّفيهّالمؤلفخلقّنظامّمكانيّيؤس  ّ(2)ّ«وضىّالمكانّالذيّيزجهم ومنّخاللّ،
وائيّأنّيكشفّعنّأعماقها كماّأن هّ،ّويفصحّعنّعقليتهاّوطريقةّتفكيرها،ّالمكانّيمكنّللر 

دّمالمحهاّوي غنيهاّبالد الالتّالمختلفة. ّيحد 

ّوتماه ّانتماء ّعالقة ّدائما ّليست ّبالمكان خصية ّالش  ّعالقة ّأن  ّعالقةّّ،كما ّتكون فقد
فكماّيؤثرّعليهاّباإليجابّيمكنّّتها،فيّحياّاايجابيّادائماّجانبألنهّالّيعدّ،ّرّواغترابتناف

دّبناءّعلىّالموضوعّ»ّوعليهّف،ّأنّيؤثرّعليهاّسلباّويكونّهاجساّفيّحياتها المكانّيتحد 
روريّأنّيدورّالفعلّفيّمكانّ نفسهّذلكّأن هّمادامّالموضوعّمحاكاةّلفعلّإنسانيّفمنّالض 

ّ.(3)ّ«لقدّجرىّالعرفّفيّالت راجيدياّاإلغريقيةّأنّيكونّهذاّالمكانّواحداّوثابتاّو،ّمعي ن

واياتّالث الثةّفضاءّّ وائيّإبراهيمّالكونيّقدّأسكنّشخصياتهّفيّالر  ّالر  ولهذاّنجدّأن 
سّراوياتهّضمنّشروطّالت راجيدياّاليونانية وإنّكماّسبقّاإلشارةّّجغرافياّواحداّبحكمّأن هّيؤس 

تّإحدىّشخصياتّروايتهّعنّذلكّالمكانّالذيّاختارهّلهاّفإن هاّتبقىّمرتبطةّخرجحدثّّو
حراءّباهتمامّمنقطعّالنظيرّفيّعالمّالكونيّّ»ولهذاّنجدهاّقدّّبهّروحياّوفكري ا استأثرتّالص 

ّوعتمتها ّفغضبها وائي ّالر  ّوغدرها، ّوأمانها ردية، ّالس  ّاألبنية ّعلى ّالكبير ّأثره ّيترك ّفيّ، بما
                              

 .526صّ،1997ّ)د/ط(،ّمحمدّغنيميّهالل:ّالنقدّاألدبيّالحديث،ّنهضةّمصرّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّالقاهرة،ّ_(1)ّ

ّالعامةّّ_(2)ّ ّالهيئة ّمنشورات ّالبعيد(، ّالمرفأ ّالدقل، ّبحار، ّحكاية ّمينه) ّحنا ّثالثية ّفي ّالمكان ّجماليات ّعبيدي: مهدي
 .36،ّص35،ّص2011)د/ط(،ّالسوريةّللكتاب،ّوزارةّالثقافة،ّدمشق،ّ

 .54سابق،ّصرجعّالدراماّاإلغريقية،ّمّةنظريمحمدّحمديّإبراهيم:ّ_(3)ّ
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خصياتّوالل غةذلكّ ّاإل؛ّألنهّ(1)ّ«الش  طنّرغمّصعوبةّالعيشّفيهّّونسانّيرتبطّبالمعروفّأن 
ّأجله ّمن ّويضح ي ّعنه ّظل واّ، فيدافع ّالذين ّالعرب ّالعالميين وائيين ّالر  ّمن ّالكوني وإبراهيم

حراء ّالص  ّاألم  ّبوطنهم ّلذلكمتمسكين ّفيّكيانهّوكتاباتهّّ، ّحاضرة ّظل ت ّبل ّعنها ّيتخل  لم
ّ ّوتقاليدهابعاداتها ّبتعاليمها، كا ّاإلشارةّمتمس  ّّوتجدر ّأنّ إلى ّالمغامرةّ» ّتسرد ّالتي وايات الر 

فرّيكونّفضاؤهاّمفتوحا واياتّالتيّتنزعّنحوّاستنطاقّباطنّشخصياتهاّغالباّ،ّوالس  بينماّالر 
ونظراّلكونّالكونيّيهتمّبالمغامرةّأكثرّجاءتّمعظمّ،ّ(2)«ماّيكونّفضاؤهاّمغلقاّومحدودا

حراءّالمتراميةّاألطراف.ّرواياته ّمتضمنةّاألماكنّالمفتوحةّوالمتمث لةّفيّالص 

ّيمداالكونيّاختارّ حراويةّ"ّوكلّما ّالص  ّمركزيّ لّهابصلةّلتكونّفضاءّلهاّتلبيئةّ"
ّ خصياتالذي ّالش  ّفيه ّّ،تتحرك ّاألحداث ّفيه ّوتدور ّأن ّذلك ّالتيّ» ّاألماكن ّمن حراء الص 

ّالّبوصفهاّبنيةّ ّفيهاّالقص  إن ماّلكونهاّماّتزالّتختزنّالكثيرّمنّاألساليبّ،ّشبهّثابتةيستقر 
ّ.يسيراّمنّخباياهاّا،ّوإنّكانّقدّفضحّجزء(3)ّ«التيّلمّيفضحّروائياّعنهاّبعد

أوّّمستوياتّأخرىّأكثرّرق ةّعندماّتتناولهاّعينّفنانإلىّّترقى»ّيمكنهاّأنّّكماّأن ه
ّّريشةّمبدع رأو ّمتبص  ّتأمل ّتعب، ّمئاتّالكلماتفتكونّحينئذّأصدق ّيرّمن وتبقىّرمالّ،

ّاكتشافّ ّفي ّالر غبة ّويعطي ّاأللباب ّكل ّيسلب ّسحرا ّتضفي ّالتي ّالصورة حراء الص 
ّالكونيّ،(4)«خباياها ّسعى ّما ّّوهذا ّالفضاءّإلى ّهذا ّشخصياته ّإسكان ّخالل ّمن تحقيقه
احر ّالس  ّأ، ّيعني ّاعتباطياما ّيكن ّلم ّاالختيار ّهذا ّن  ّلتتال، ّووعي ّبدق ة ّكان ّمعّوإن ما ءم

خصيات. ّاألحداثّوالش 

                              
 .151سابق،ّصمرجعّموسوعةّالسردّالعربي،ّعبدّهللاّإبراهيم:ّ_(1)ّ

 .53،ّص1ّ،2016،ّبيروت،ّلبنان،ّطبرمجياتّوالنشرّوالتوزيعللّدببوعزة:ّماهيةّالرواية،ّعالمّاألالطيبّّ_(2)ّ

،ّبيروت،ّلبنانّياسينّالنصير:ّماّتخفيهّالقراءةّ_ّدراساتّفيّالروايةّوالقصةّالقصيرة،ّالدارّالعربيةّللعلومّناشروّن_(3)ّ
 .29،ّص1ّ،2008ط

 .01،ّص2010محمدّبغداد:ّتماسينّجوهرةّالصحراء،ّدارّالحكمةّللنشرّوالترجمة،ّالجزائرّالعاصمة،ّ)د/ط(،ّّ_(4)ّ
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ّ ّتجلى ّما ّّوضّوبوهذا ّروايات) ّفي ّالحجرح ّونزيف ّ(التبر ّخلوّ، ّيعني ّال ّهذا ولكن
واياتّالث الثةّمنّأماكنّأخرىّخاصةّالمدينة ّ.الواحةأوّّالر 

وائيّّ ّالر  ّأدرجها ّفقد ّعرضيا ّكان ّالمالك؟" ّأي ها ّأنت ّمن "ّ ّرواية ّفي ّورودها لكن 
ّ ّالتي ّالمدينة ّبين ّالمقارنة ّمن ّنوعا ّليحدث ّأنها ّرأى ّالفرد ّحرية ّمن ّقوانينهاّتحد بسبب

ّالصحراءّالظ المة ّّبخالف ّاألم ّبمثابة ّكانت ّالتي ّالطمأنينةالتي ّعلى الحبّّوتمنحّتبعث
كاّبأعرافهاّومعتقداتهاّوإنّابتعدّّ،بلأنّيفارقهاّهكّالّيمكنلذلألبنائهاّالخالصّ سيظلّمتمس 

ّفّتسكنهّألن هاّ؛عنها ّالحصن» ّلمفهوم ّالمضاد ّالمكان ّهي ّعنده حراء ّالص  ّأو المدينةّ،
ّالمسي جة ّأو دة، ّوالمحد  ّالمعل مة ّالمظلمة ّالنور(1)ّ«المسي جةّوّالبقعة ّالحرية، ّإنها ّالراحةّ،،
ّالسكينة.

ّ: (Gold Dust)والمكان في رواية " الّتبر" الّتراجيدية أ_ الّشخصية
وايدددددةّفدددديّثنددددائي همدددداّالفضدددداءّالمفتدددددوحّّمتضدددددادتينّتينلقدددددّتجلددددىّالفضددددداءّفدددديّهددددذهّالر 

ددددددددحراءّوالفضدددددددداءّالمغلددددددددقّالممث ددددددددلّفدددددددديّالواحددددددددة نشددددددددأّفدددددددديّّ(أوخيددددددددد)ف،ّالممث ددددددددلّفدددددددديّالص 
دددددح دددددادةّالحمدددددراء(ّالتددددديّكدددددانالص  دددددادةّراء)ّالحم  جن دددددةّ»ّ:ّيمددددددحهاّدائمددددداّبقولدددددهّصدددددحراءّالحم 

انددددداّأعطتدددددكّأرنبدددددا.ّوإذاّلدددددمّتجددددددّأوّّبالمقارندددددةّمدددددعّهدددددذهّالجاحددددددةّإذلدددددمّتجددددددّشددددداةّغدددددزاال ود 
إلددددددىّّوإذاّكددددددانّالفصددددددلّالّيناسددددددبّظهددددددورّالعظدددددداءاتّدعتددددددك،ّأرنبدددددداّاستضددددددافتكّبعظدددددداءة

ددددددر،ّمائددددددةّخضدددددراءّبالعشدددددب دددددماءّباألمطدددددارّرحمتدددددكّبنبدددددقّالس  مدددددنّثمددددددارّّوإذاّبخلدددددتّالس 
ّ.(2)ّ«العامّالماضيّياّإلهيّماّأرحمّالحم ادةّ

كينةكانّرفقةّمهريهّ)األبلق(ّينعمّبالإذّ ولكنّّ،حيثّقضياّمعاّأجملّاألي امّر احةّوالس 
وجةّالتيّبسببهاّط ردّ االنفصالّإلىّّاضطرمنّالقبيلةّوحرمّمنّالز عامةّبمجيء)آيور(ّالز 

ّأنّ  ّلينزلّالواحةّفبعد ّومغادرتها ّإلىّّانفصلّعنّالقبيلةّلمّيذهب»ّعنها حرةّألن  ّالس  بالد

                              
 .27سابق،ّصمرجعّّ،ياسينّالنصير:ّماّتخفيهّالقراءةّ_ّدراساتّفيّالروايةّوالقصةّالقصيرةّّ_(1)ّ

 .79الكوني:ّنزيفّالحجر،ّصّإبراهيم_(2)ّ
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ماليةّبمزيدّمنّالمهاجرينإلىّّالجدبّهناكّدفع حراءّالش  األوديةّالسفليةّإلىّّولكن هّنزح،ّالص 
ّ المتاخمةّلحدودّفزانّيتجاورّمعّرحلّمنّمختلفّالقبائلّوالمللّفيّمواسمّاألمطارّويستقر 

يفّحت ىّأنجبّمولوده ومنّهناّبدأّصراعّ)أوخيد(ّوأبلقهّمعّ،ّ(1)ّ«البكرّبالواحاتّفيّالص 
ّالمكان.

 :_ أوخّيد والواحة) الّسجن(
حراء مغادرتهاّلتتخلىّعنهّإلىّّولكن هّاضطرّ،كانّ)أوخي د(ّفيّعالقةّوطيدةّمعّالص 

ّبدورها ّاألخرى ّهي ّتشتاقها، ّروحه ّظل ت ّذلك ّرغم ّ، لكن ه ّمنذ ّبالهناء ّينعم ّفلم غادرهاّأن
الّيعرفّمعنىّالطمأنينةّإال ّمنّ»ّإذّخارجهاّاّحولهّولمّيرتحّلهّبالّفاغتربّعنّكلّم

التيّلمّ،ّ(2)ّ«بهمومّالحياةّودسائسّالن اس،ّبالوهقّوالدميةّوالوهم،ّكانّمكب الّبقيودّالواحات
يتعودّعليهاّكيفّلهّذلكّوهوّالذيّتربىّمعّصديقّواحدّكانّيحاورهّوقدّعاشرهّأكثرّمنّ

ةّ)ّدودو(ّالذيّعرفّكيفّيوقعّبهّلذلكّلمّيمكنّيع،ّأهله رفّمكائدّالبشرّوخداعهمّخاص 
حرية»ّألن ه تخلىّعنهاّتلقائياّبمجردّأنّهجرّ،ّتخلىّعنّاآلية.ّعنّالسورة.ّعنّالت عويذةّالس 

حراءّوسلمّرقبتهّلسالسلّاالستقرارّفيّالواحات.ّكلّسكانّالواحاتّعبيد.ّالّيقيمّوراءّ الص 
عبوديةّالروح.ّليسّ،ّبدّفريدّألن هّأعمى.ّعبدّالّيرىّعبوديتهوهوّع،ّكوخّإال ّعبدأوّّجدار

السل ّ.(3)ّ«عبداّلعبدّولكن هّعبدّلشيطانّقبضّروحهّبالس 

ّالمكان ّهذا ّشك ل ّالواحة(لقد ّألوخيدّ) ّبالنسبة ّهاجسا ّوالت أزمّ، راع ّالص  ّهاجس إن ه
وجةّوالولدّبلّأكثرّمنّذلكّفقدّجلبّفيهّالل عنةّوالعارّلنفسهّبعدّأنّتخل،ّالن فسي ىّعنّالز 

وهاهماّينطلقانّكغزالينّفيّ»ّوّلكنهّمعّذلكّلمّيستسلم،ّمقابلّحفنةّالت برّوالت مسكّباألبلق
حراءّالخالدةّالموصولةّباآلخرةّوداعاّللقيودّالمكسورة.ّوداعاّللقفصّ صحراءّهللاّالواسعةّالص 

                              
 .72إبراهيمّالكوني:ّالتبر،ّص_(1)ّ

 .126ص،ّالمصدرّنفسه_(2)ّ

 .127،ّصالمصدرّنفسه_(3)ّ
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ّ ّتركها ّالتي جون ّالس  ّبقايا ّقضبان ته ّقو  ّفي ّيفوق ّينسحبّّقائمقامالالذي ّأن ّقبل الت ركي
ّالص ّ،ّ(1)ّ«منالواحة عنهاّفيّيومّمنّاألي امّلذاّكانّقرباناّلهاّّىمنّتخلّىحراءّالّتنسلكن 

ّفارتوتّمنّدمه.

 : _ أوخيد والّصحراء) الحرّية(
ّوالولدّ وجة ّالز  ّعن ّتخلى ّفقد ّوالر احة ّبالحري ة ّأحس ّالواحة ّ)أوخي د( ّغادر ّأن بمجرد

ّ ّفي ّسببا ّكانا ّ)األبلق(الل ذان ّعن ّإبعاده ّلصبرهما، ّرحب ّبصدر حراء ّالص  ّلتستقبلهما
حراءّالعاريةّتعرفّكيفّتخبئّالمفاجآتّلتكافئّبهاّالصابرين.ّكافأتّالمهريّ»ف حت ىّالص 

ّ(2)ّ«بالعشبّوكافأتهّهوّبالت رفاس ،ّ ّيرتبطّبها أكثرّإلىّأنّبلغّاألمرّالذيّجعلّ)أوخيد(
ّ ّحد  ّبها ّخالارتباطه ّمن ّوذلك ّالتماهي، ّحيواناتها ّمع ّالتآخي ّ)األبلق(ل ة يّالذّوخاص 

حراءّقلبّاإلنسانّبالن قاوةّوتمنحهّطاقةّ»ّ،ّحيثّاستطاعّبفضلهّأنّينعمّبالحري ة تفعمّالص 
ّويسعى الحكمةّإلىّّاكتسابّالطمأنينةّالداخليةّالتيّتقودهإلىّّمشع ةّيتغلبّبهاّعلىّالشر 

ماءّإلىّّوتشقّ ،ّالن فوسّطريقاإلىّّفتجد،ّتنموّوتتفت ح،ّفيّأرضّالجفافّتنبتّالحكمة الس 
ماءّوالخالء،ّلتزاوجّبينّنواميسّاألعاليّوشرائعّاألسافل،ّسبيال ّ(3)«فتعقدّقراناّأبدياّبينّالس 

رّمنهّإال ّبالتّ ،ّكانّ)أوخي د(ّيبحثّعنهّوهذاّما والت مسكّّكلّالقيودّخليّعنوالّيمكنهّالت حر 
ةّباألبلقّالذيّرافقهّطيلةّحياتهّوكل ّخاص  حراءّيشهدّعلىّعالقتهما فيّ»ّمكانّفيّالص 

ّتلكّمنّمضاربّالقبيلة ّالخالدة ّالبئرإلىّّقرعاتّميمونّومنّقرعاتّميموّنإلىّّرحلتهما

                              
 .127إبراهيمّالكوني:ّالتبر،ّص_(1)ّ

 .128صالمصدرّنفسه،ّ_(2)ّ
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فكيفّلهّأنّّ(1)ّ«الفوهةّمرةّأخرىّقدّاشترياّحياتهماّبذلكّالث منّالقاسيإلىّّومنّالهاوية
ّيواصلّحياتهّبدونه.ّوّيتخلىّعنه

ّ: المظلم) الّسجن الثاني(_ أوخّيد والبيت 

بلّوالمتمثلّفيّالواحة،ّلمّيقتصرّهاجسّالمكانّفيّحياةّ)أوخي د(ّعلىّالواقعّفقطّ
ّّامتد ّإلى ّّوأحالمه ّيعيشهاكذلك ّالتي ّالحقيقة ّمن ّجزء ّصارت ّالتي ّّو، ّهو ّيسكنّهنا لم

لمّيرّبيتاّبالط ينّوالّبالحجرّفيّحياته.ّ»ّفبالر غمّمنّأنهّ،سكنهّهوّالذيبلّالمكانّالمكان
ّمسقوفّ ّطابقين. ّذو ّالط ين. ّبقوالب ّمشي د ّالبيت ّالكئيب. ّالمظلم ّالبيت ّيزوره ّذلك ورغم
عفّطرحّالط ينّالمخطوطّ عفّفوقّالس  ّمنّالس  ّطبقة ّفوقّالجذوعّطرحت بجذوعّالن خيل.

م.ّانهارتّجدّر انّبعضّالغرف.ّشيءّآخرّالّحظهّفيّهذاّبالت راب.ّالط ابقّاألرضيّمهد 
ّأنّ ّدون اخل ّالد  ّفي ّمحبوسا ّنفسه ّيجد ّأن ه ّوالغريب ّوأبواب ّنوافذ ّوبال ّمهجور ّهو البيت
يعرفّمنّأينّدخل.ّودائماّيجدّنفسهّفيّالط ابقّالث اني.ّفيمشيّفيّالممر اتّالمظلمةّباحثاّ

دّباالنهيارّفيسرعّّنورّوكانتّأرضيةّهذاّالط ابقأوّّنافذةأوّّعنّباب،ّعنّمخرج تميدّوتهد 
ّاألنفاس ّمحبوس ّالخطى ّأبدا، ّيظهر ّال ّمجهول ّكائن ّبوجود ّويحس  قوط ّالس  ّ(2)«ويخشى

لّفيّاألخيرليّ،كانّيجهلّمعناهيهّألنهّذاّالبيتّالمجهولّخوفاّوفزعاّلدشك لّهّولذلك ّتحو 
ّفيهّمنّأتباعّ)دودو(حقيقةّممثلةّفيّإلىّ ّالكهفّالذيّاختبأ ّالق، ضاءّعليهّرفقةّأينّتم 

جنّالذيّعك رّصفوّحياتهّبالر غمّمنّأن هّكانّ،ّالمهري)األبلق( فالمكانّهناّكانّبمثابةّالس 
ّيزورهّفيّأحالمهّفقط.

ّ

ّ

                              
 .99،ّص98إبراهيمّالكوني:ّالتبر،ّص_(1)ّ
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 :(The Bleeding of theStone)نزيف الحجر صية التراجيدية والمكان في روايةالشخب_
وائيّفيّروايةّ)نزيفّالحجر(ّفيّصيغتينتجلىّ باألصحّنوعينّمفتوحّأوّّالفضاءّالر 

لّونقصدّبهّالمكانّالمفتوحّوالذيّتمث لّفي حراءّالمتراميةّاألطراف»ّومغلق؛ّاألو  والتيّّالص 
حراءّشأنهاّشأنّأيّفضاءّكل يّكالمحيطاتّ،ّبلدانّمجاورةّأخرىّجوارّليبياإلىّّتمتد والص 

لذاّ،ّقعةّماّمنهاتوصيفهاّمنّخاللّبأوّّالّيمكنّاحتواؤها،ّوالبلدان،ّوطبقاتّالجوّوالجبال
داّوالّمساحةّمعل مةّتستطيعّأنّتؤشرّإليها تحتويهاّإن ماّهيّخالءّأوّّفهيّليستّمكاناّمحد 

ّ ّبالفراغ ّمشغول ّ(1)ّ«واسع ّحري ته، وائي ّالر  ّفيها ّوجد ّحيث ّفيّ، ّتسبح ّشخصياته فجعل
ّجوانحها ّبكل  ّمعها ّوتتوحد ّفضائها ،ّ ّاألخيرة ّهذه ّجعل ّما ّبها ّبأسراتستأنس ّلها رهاّتبوح

حراءّبالن سبةّلشخصياته كنز.ّمكافأةّلمنّأرادّالن جاةّمنّاستعبادّالعباد.ّفيهاّالهناء.ّ»ّفالص 
فاء.ّفيهاّالمراد ّ،ّولهذاّفهيّالّتستطيعّأنّتتحررّمنّعشقهاّمهماّحاولت.(2)ّ«فيهاّالش 

ّالمغلق ّالث اني ّالن وع ّّأم ا ّأو ّالكل ي ّالفضاء ّمن ّكجزء حراء)المحدد ّتمث لّّ(الص  فقد
خرة،ّوالهاوية،ّوتمث لتّفيّالبيت،ّالعالماتّالمكانيةّالبسيطة»في والنتوءاتّ،ّوالوادي،ّوالص 

وتامراستّ،ّوتاسيلي،ّمساكّملت،ّمساكّصطفت،ّوبعضّاألسماءّمثلّمصايف،ّوالكهوف
إلىّّالحساونةّإضافة،ّأبرهوه،ّكانو،ّتومبكتو،ّأغادير،ّمناطقّمثلّغاتإلىّّوفز انّإضافة

ّمكانّمنّهذهّاألماكنّحكاية،ّ(3)ّ«ءّأخرّىأسما وجرتّفيهاّأحداثّمختلفةّّ،وقدّكانّلكل 
حراءّالمتراميةّاألطراف.إلىّّإضافة ّجزءّمنّالص  ّالواحاتّالتيّتعد 

خصياتّفيّهذهّالّسواءّكانّمفتوحاّأوّمغلقااتخذتّالعالقةّبينّالمكانّلقدّّّّّ وايةّوالش  ر 
ّنتماءّوالت ماهيّوالنفورّواالنسالخ.تراوحتّبينّاالّ،ّحيثمظاهرّمختلفة
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ّ: _ أسوف والّصحراء) عالقة االنتماء(
حراءّمنّخاللّحالةّالعشقّ واأللفةّالتيّالمتبادلّلقدّبرزتّعالقةّ)أسوف(ّبأم هّالص 

ّ ّكانت ّعلىّ،بينهماتجمع ّمبني ة ّعالقتهما ّكانت ّفقد ّواألرض» ّاإلنسان ّبين ّعالقة التيّ،
ّالن ص ّفي ل ّّتتحو  ّإلى ّومصاهرةعالقة ّأمومة ّمتبادل، ّواحتواء ّخاص ّ(1)ّ«وحب  حيثّ،

حراءّعنصراّمهماّفيّبناءّشخصي تهّفقدّكانّلهاّتأثيرّكبيرّعلىّحالتهّالجسديةّ لتّالص  شك 
ّوجسدا ّروحا ّللمكان ّينتمي ّكان ّفأسوف ّ(2)ّوالن فسية؛ ّأنها، ّالحياةّّذلك ّله ّبالن سبة كانت

ع ي نّإذّّ،ىّبحياتهّمنّأجلّحمايةّثرواتهاوالموتّألنهّولدّبهاّوعاشّبينّأحضانهاّوضحّ 
ّاسمهّمشتقّمنهاّف،ّحارساّعلىّكنوزهاّوحامياّلحيواناتها اسمهّفيّلغةّالط وارقّ»ّحت ىّأن 

حراءأوّّالخالء:ّيعني ّفيّاشتقاقّاسمه،ّالص  ّ.(3)ّ«فهوّينتميّللمكانّحتى 

ّ ّموجوداتها ّمع ّتآخى ّأن ه ّكما ان(ّهاحيواناتخاصة ّالمقاطّ،)الود  ّالتيّومن ردية ّالس  ع
ارد ّعلىّذلكّماّجاءّعلىّلسانّالس  طوالّالر حلةّكانّأسوفّيصل يّويقرأّالفاتحةّ»ّ:ّّتدل 

ّطريقهم انّفي ّيأتيّبود  ّهللاّأال  ّقابيل(ّ(4)ّ«ويدعو ّمنّبطشّ) ّعليه ّخشي ّألنه ّأنهّ، كما
جاءّعلىّوهذاّماّ،ّمعّرمالهاّوكهوفهاّبعيداّعنّاإلنسّالذينّرأىّفيّعيونهمّالشرّ ّتآنس

ّ(5)«إذنّأنتّالجن يّأسوفّالذيّآثرّالعيشّفيّالخالءّعنّمعاشرةّالن اس»ّلسانّ)قابيل(
ّ ّعل مهّأنّ ذلكّأن  ّّأبوه ّالذينّيسكنونّالكهوفّوليسّالبشريكونونّأجداده الذينّّمنّالجن 

ّبينهم ّقولهّيتواجدون ّفي :ّ ّننتمي» ّّنحن ّاختارتّإلى ّالتي ّالجن  ّقبيلة ّاألخرى القبيلة
ّالشرّ ألنّّ؛(6)«الخير ّمكائدّوحيلّيطبعهم ّذووا ّالّبدّمنّتفاديهمّقدرّّالبشرّفيّنظره لذا

ّ.لتحاشيّغدرهمّومكرهمّالمستطاع
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ناتّجسدهّالخارجيةّ حراءّكذلكّفيّشخصيةّ)أسوف(ّمنّخاللّمكو  تجلىّتأثيرّالص 
ّكثيرا وائي ّالر  ّإليها ّيشر ّلم ّوإن ّوالتي حراء ّالص  ّقساوة ّبمجابهة ّله ّسمحت ّالتي ّنّ ولك،

ّالطوارقّأصحابّقاماتّطويلةّ عةّواسالسراويلّوأجسامّقوية،ّيعرفونّبلبسهمّللالمعروفّأن 
ّالّاتعباءوال ّملونةالفضفاضة ّّعماماتوال، ّالتي ّكلثام ّمنها ّجزء ّيسدل ّال ّمنّيظهبحيث ر
ّوراءّئخصيةّالبطلّ)أسوف(ّالذيّكانّيختبوهذاّماّبداّلناّجلي اّفيّش،ّإال ّالعينانّوههموج

ّالخجل ة ّشد  ّمن ّالل ثام ّالغرباء، ّمع ّالحديث ّيتعود ّلم ّكونه ،ّ ّالت خاطب ّلغة ّيملك لتيّاوال
ّبها ّ.ويتواصلّمعهمّيستطيعّأنّيرد 

يستمدّشعبّالل ثامّقوتهّمنّتقديسهّللمبادئّوالسننّالتيّخط هاّاألسالفّوكشفّ»ّكما
ّأمورّ وهذاّماّساعدّ)أسوف(ّّ،(1)ّ«الحياةالت عاليمّالمخبأةّوالتفانيّفيّاالحتكامّإليهاّفيّكل 

حراويةّالقاسية ألن هّالّيستطيعّالعيشّفيهاّإال ّمنّكانّخبيراّّ،علىّالت أقلمّمعّهذهّالبيئةّالص 
حراءّالجبليةّولؤمها»ّومدركاّلمخاطرهاّفّبأسرارها تبدوّ،ّأسوفّحذ رهماّمنّمفاجآتّالص 

ّبغتة ّهاوية ّتعتريك ّحت ى ة ّوممتد  ّمنبسطة ّاألرض ّكالشقوّقاألود، ّاألرض ّتشق  ّية ،ّ ولكن 
ألمّأقلّإن كّجن يّمنّ:ّهتفّقابيل،ّوادّمخفيأوّّوكل ماّحذ رّأسوفّمنّهو ة،ّعمقهاّهائل

؟ّلوالكّلكن اّنرقدّفيّقاعّأحدّاألوديةّمنّزمان ّ.(2)ّ«يمكنهّأنّيرىّهذهّالفخاخّغيرّالجن 

دّوأخالقهّبلّوتطبعهّكماّأن هّمنّالمعلومّأيضاّأنّطبيعةّالمكانّتؤثرّفيّسلوكاتّالفّر
ةّبها ّالعالقةّبينّاإلنسانّوالمكانّتبدأّ»ّحيثّ،بعاداتّوأعرافّخاص  يرىّعلماءّالن فسّأن 

خّلتأخذّّمعّالخطواتّاألولىّللط فلّوبمرورّاألي ام تت خذّهذهّالعالقةّصفةّاالعتيادّثمّتترس 
ّاألحيان ّبعض ّفي ّلتصل ّالحميمي ة ّّطابع ّعليإلى ّأطلق ّما ّوهو ّالعشق ّاأللمانيّدرجة ه

ّللمكان وهذاّ(3)ّ«محبةّالمكانأوّّباشالخّمصطلح)ّالطوبوفيليا(ّالذيّي عرفّعلىّأن هّالحب 
                              

ّ(1)_ّّ ّبركات: ّفتيحة "ّ ّرواية ّفي ّالهامش ّشعوب ّوثقافة ّفاّعيوّنالصحراء ّأللبرتو "ّ ّفيكيرّوثالطوارق ّكث ّا، ّسابقمرجع
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حراءّفيّذاتهّوسكنتهّفهو حراءّوصوتهاّ»ّماّنجدهّعندّ)أسوف(ّالذيّتغلغلتّالص  رجلّالص 
ّبأسرارها ّوالعارف ّآخر، ّمخلوق ّأي ّمن ّأكثر ّوجلي ها ّخفي ها ّيدرك ّالذي ّالحفرياتّ، ألن 

ّباعتبارّأنّال ّعنّغيرها ّفتمي زها ّلها ّالمالمحّالعام ة ّفيّتحديد خصيةّتسهم مكانيةّفيّالش 
ّ.(1)ّ«تنتجّشخصياتهاّالمتمايزةّاألمكنة

حراءّلنّتعطيكماّأنّ دّمعهاّإالّلمنأسرارهاّّالص  تأقلمّمعّالّوالّيمكنروحاّوجسدا،ّتوح 
رديةّّ،مفارقتهاّيستحيلوإذّحدثّذلكّفإن هّ،ّعشقهاّهيّأو الإالّبموجوداتهاّ ومنّالمقاطعّالس 

حراءّقوله اردّوالتيّتوضحّهذاّالعشقّالخالدّبينّ)أسوف(ّوالص  ماّأقسىّ»ّ:ّالتيّأوردهاّالس 
حراء ّالص  ّتغيب ّأال ّّ!أن ّهو ّالوالد ّعذاب ّبعد ّشيء ّأسوأ حراء؟ ّالص  ّفراق ّسيتحمل كيف

ّهللا ّرحاب ّفي ّتختفي ّحت ى ّالخالدة حراء ّالص  ّ(2)ّ«يشاهد ّّذلك، ّاندمجّ)أسوف(أن معّّقد
ّوصاراالص ّ ّواحدةّحراء ّحي اّ،روحا ّكان ّعندما ّأرضها ّعلى ّعاش ّفقد ّفقدّ، ّموته ّبعد أم ا

حراويةّهيّالتيّترسمّحساباتّالن اسّالّالعكس»ّارتوتّمنّدمائهّذلكّأنّ  إن هاّّالط بيعةّالص 
لّوالحقيقيّفيّصناعةّاإلنسانّوألن هاّكفاعلّهيّاألقوّى ّالجانبّفإنّ ،ّالفاعلّاألو  ناّنجدّأن 

ّبالط بيعة ّاإلنسان ّيربط ّالذي ّهو ّالالشعوري ّعالقة، ّوبينها ّبينه ّالعالقة ّتصبح ّبحيث
ّمنّنوعّخاصّالّيعرفهاّإال ّمنّسكنّفيّهذاّالمكانّاألسطوري.،ّ(3)«سحرية

 :_ أسوف والواحة) عالقة تنافر(
حراءّوأراضيهاّسوفّتلحقهّلعنتهاّّ ّمنّيغادرّالص  ّالجفافّّ،قلناّسابقاّأن  فبعدّأنّحل 

ّوبّ  ّالكأل ّقل  ّالواسعة حراء ّالص  ّالماعزارّ في ّبقطعان ّالت جار ّمقايضة ّبهاّت ّيقوم ّكان ّالتي
ّيقتات ّأن ّأجل ّمن ّّ)أسوف( ّعيشه ّلقمة ّاضطر ّاألخير ّهذا ّإلى ّالواحة ّينزل ويحاولّأن

ّ ّبني ّمن ّسكانها ّمع ّفيها ّّ،البشرالعيش ّلكن ه ّاللألسف ّالوضع ّمع ّالت أقلم ّيستطع جديدّلم
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غاتّمعّحملةّاالعتقاالتّالتيّقامّبهاّالكابتنّبوردللوّلشبابّالواحاتّإلىّّفتزامنّحج ه»
ّلتدريبّأبناءّاألهاليّوتجهيزّالحملةّإلىّّليجرهم مزرقّويزجّبهمّفيّالمعسكرّالذيّهيأه

ّمنّقبضةّجنودهّحيثّ،(1)ّ«لغزوّالحبشة اعتقلهّرجالّالكابتنّ»ّلذلكّعادّإليهاّبعدّأنّفر 
لّلدخولّالواحة.ّوجدوهّيجلسّتحتّجدارّفيّ"ّسوقّالحدادةّ"ّيلتفظّبورد للوّفيّاليومّاألو 

ّالطويلة ّالر حلة ّمن ّأنفاسه ّيديه، ّفي ّالقيد ّفوضعوا ّّوساقوه، ّعلىّإلى ّاإليطالية الحامية
)ّالودان(ّفيّجسدهّوبالت اليّحلولّالذ اتّعادّعلىّأعقابهّلكن هّّ(2)ّ«المرتفع إليهاّبعدّأنّحل 

ّمنّأولياءّهللا.ّ ّاإللهيةّفيهّكماّجاءّعلىّلسانّعلماءّالصوفيةّالذينّأجمعواّعلىّأن هّولي 

 : _ قابيل والّصحراء) عالقة تنافر(
حراءّبقدرّحمايتهاّألبنائها ّالص  ّمنّإال ّأن هاّقاسيةّمعّحنانهاّوحبهاّلهمّوبقدرّ،ّإن  كل 

ّالحبّ  ّيبادلها ّال ّأن ّّيحاول ّالعارّيدن سهاأو ّبها ّويلحق ّ)جونّ، ّلسان ّعلى ّجاء ّما وهذا
فهوّغريبّ،ّفلسفياحتىّباركر(ّفيّحديثهّمعّ)قابيل(ّالذيّهوّمنسلخّعنهاّروحياّفكري اّّو

ّالعداء ّالن واحيّويحملّلها ّمنّكل  ّاألمكنةّّألنها،ّعنها بالن سبةّلهّليستّسوىّمكانّككل 
ّو)الودان(مهمت ّقطعانّالغزالن ّتوفير ّفقط ّغيرّها ّالتيّتسدّرمقّجوعهّال ومنّالمقاطعّ،

ّباركر( ّصديقه)جون ّلسان ّعلى ّجاء ّما ّلها ّحب ه ّعدم ّتبي ن ّالتي ردية ّالس  «ّ ّتحب  ّال أنت
حراءّلمّتطهركّألن كّالّتعشقها حراء]...[ّوالص  ّ.(3)«الص 

ّاس ّهو ّمنها ّالوحيد ّهدفه ّكان ّقطبل ّيحب ها ّلم ّنقائهاّفقابيل ّوتخريب ّخيراتها تنزاف
ّمر ةّّ،وإفسادّهنائها حراءّبألفاظّبذيئةّ،ّيمسحّالعرقّعنّجبينه»ّبلّإن هّفيّكل  ويلعنّالص 

ّالبشعة ّبالعبارات ّيتلف ظ ّرجال ّيسمع ّمرة ّأول ّمر ة ل ّألو  ّأسوف ّسمعها ّذنبّ، ّأي  ّيفهم ولم
ّالسباب ّهذا ّتستحق ّحت ى حراء ّالص  ّ(4)ّ«ارتكبته ّالص ّ، ّجعل ّما ّلهّوهذا ّتكن ّبدورها حراء
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غينة رتّفيّوجههّوأحرقتهّبشمسهاّالحار ةّماّجعلهّيشتكيّمنهاّ،ّالعداءّوالض  حيثّإن هاّكش 
ّالمواقف ّمن ّالعديد ّقولهّ،في ّلسانه ّعلى ّجاء ّإذ :ّ باح» ّالص  ّمنذ ّقاسية مس النهارّ، الش 

حراء،ّجهنم عتهاّأينماّفهيّلمّترحمهّوهاجمتهّبأش،ّ(1)ّ«ياّربيّأينّنهربّمنكّياّشمسّالص 
ّموجوداتهاّ لتّكل  ّركنّمنّأركانهاّألن هّهوّمنّفتحّأبوابّالمعركةّمعهاّبلّتحو  ّفيّكل  حل 

ّوأحجار ّورمال ّصخور ّّمن ّإلى ّعدو  ّحيثله مس» ّالش  ّشر  ّمن ّيحميهم ّمأوى ّعن ّبحثوا
ّعبرّصخورّملساءّوأخرىّمتوح شةّ،ّالكهوفّالظليلةّتعتليّأعاليّالجبل الط ريقّإليهاّيمر 

ّالوحوشّمسلحة ّكأنياب ّبأحجار ّبألسنةّ، ّمحاطة ّعنيدة ّبري ة ّأعشاب ّتشب ثت ّاألشجار بين
ّمتناثرة ّرملية ّوجرذان، ّوالعظاءات ّوالسحالي ّاألفاعي ّآثار ّارتسمت ّالن اعم ّالر مل ّعلى

حراء ّ.(2)ّ«الص 

حراءّهناّكشفتّعنّعالقةّالعداءّمعهّولمّتكتفّعندّهذاّالحدّ  هاّلعنتهّبلّإنّ ّ،فالص 
لمّيلحظّ»ّأراضيهاّألن هّانتهكّحرمتهاّوعبثّبناموسهاّفعاقبتهّبالجنونّإذّعلىهّوجعلتهّيتي

حراء حبّشمسّالص  ماءّوحجبتّالس  ّوسخطهاّّ(3)ّ«القاتلّكيفّاسود تّالس  معلنةّغضبها
ّعليه.ّ

 : _ والد أسوف والّصحراء) عالقة تماهي(
حراءّبالنسبةّللوالدّهيّاألمانّ هّمنّملجأّالذيّيحميعلىّاألرضّوالالنعيمّّوكانتّالص 

كانّّكماّأن ه،ّبالنسبةّلهّتعدّبمثابةّالكنزفقدّكانتّومكرهم،ّبلّأكثرّمنّذلكّخبثّالبشرّ

هاّبفضلاستطاعّّو،ّعنهاّمراراحدث)أسوف(علىّدرايةّبمختلفّعاداتهاّوأساطيرهاّالتيّكانّيّ 
نهوهذاّ،ّكماّتآلفّمعهاّومعّموجوداتهاّخاصةّحيواناتهاّ،العيشّواحتمالّقسوتها منّّماّمك 

ّرغمّصعوبةّالعيشّفيه.ّالبقاءّعلىّأراضيها
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ّله ّبالنسبة ّكانت ّّلقد ّكذلك ّفيّ» ّوعبرا ّدروسا ّذهب ّمن ّطبق ّعلى م ّتقد  ّومعل مة مْعلمة
ّ،ّالوجودّاإلنساني كّوالت أملّلديهّليبلغّاليقينّويفهمّسر  ّالش  وتزحزحّقناعاتّاإلنسانّبإثارة

ّ(1)«الوجود ّا، ّتلك ّكل  ّغرس ّعلى ّعمل ّالبنهّوقد حراء ّالص  ّأم ه ّمن ّتعل مها ّالتي لمبادئ
ّ.حتىّيعرفّجيداّكيفّيتعاملّمعهاّويستطيعّالعيشّعلىّأراضيهاّ)أسوف(

اي»ّكانّ رّالش  يحدثهّعنّأخالقّالحيواناتّوالط يورّأوّّيطيبّلهّفيّالل يلّأنّيحض 
حراء دّالت راب،ّفيّالص  حريةّواألمانّألنهّيشعرهّبال،ّ(2)ّ«يزيحّاألحجارّعلىّاألرضّويتوس 

حراء»ّكماّأن هم لكن هّعندماّانتهكّناموسهاّ،ّ(3)«عاشواّفيّترحالهمّوتنقلهمّوحيدينّفيّالص 
ان( ّالود  ّوأنقذّحياتهّعاقبته،ّوقتلّطوطمها) ّّبعدّأنّحماه لتّكل  ّمنهّوحو  وانتقمتّلنفسها

ّموجوداتها ّحارقة ّوشمس ّورمال ّصخور ّمن ّانتقامإلى ّأشد ّمنه ّانتقم ّله ّنّوّعدو ّسالح كل 
ّنهايتهّبشعةّبجثته ّالعفن»ّحيثّكانت بطازدادتّرائحة ّبالض  ّالمشؤومة ّوتحتّالقم ة ]...[ّ

فحّبضعةّأذرعّوجدّالعجوزّراقداّعلىّظهره وجههّّبجوارّصخرةّمستطيلةّامتد تّعبرّالس 
ماءّومقلتاهّفارغتان ّفقدّعوقبّألن هّخانهاّولمّيفّبالوعد.ّ،(4)«يت جهّنحوّالس 

 : والّصحراء) عالقة تنافر(_ أم أسوف 
كانتّشديدةّالغضبّإالّأنهاّّ،اّحنوناّوزوجةّصالحةكانتّأمّ ّهذهّاألمّالرغمّمنّكوّنب

ّ ّزوجها ّعن ّتعيش ّأن ّرغباته ّوتحقيق ّإرضاء ّسبيل ّفي ّاضطرت ّوالعزلةّألنها ّالخالء في
القبيلةّّجيرةإلىّّأم كّتعاتبنيّوتريدّأنّأعود»ّ:ّزوجهاّإذّجاءّعلىّلسانّ،بعيداّعنّالن اس
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أنتّتعرفّأن هاّتبكيّفيّالل يلّوتقولّإن يّأناّ،ّتشكوّمنّالوحدةّوتبكيّفيّالل يل:ّفيّأبرهوه
يطانّوليسّالن اسّولكن يّالّأستطيعّأنّأسكنّبجوارّأحد ّ.(1)ّ«الجن ي..ّأناّالش 

ّتنتقدّتصرفاتّ)أسوف(ّوترجعّالذ نب ّأن هاّكانتّدائما ألن هّهوّالذيّّ؛الوالدإلىّّكما
وصفتهّبأن هّ،ّسمعّاتهاماتّقاسيةّمنّاألمّ »ّالتيّلمّتكنّتعجبهاّّغرسّفيهّتلكّالمبادئ

ّبنت ّذنبك، ّليس ّالذ نب ّوقالت ّوبكت ،ّ ّظل  ّيفزعه ّبعيرا ّمنك ّخلق ّالذي ّهو المرحوم
ّ.(2)«اإلنس

ّ ّكانت ّكذلك ّدائما ّحزينة ّتندب ّقادهاكثيرا؛ ّالذي ّالسبب ّكان ّّألنه ّالمكانّإلى هذا
وجّالمقفر،ّالمعزول ّالصحراءّلمّّ،لكن هاّلمّتستطعّفعلّشيءّسوىّاالنصياعّلرغبةّالز  لكن 

ّذ ّعلى ّوزيادة ّأراضيها ّعلى ّالعيش ّفي ّرفضها ّلها ّسر هّتنس ّوأفشت ّاألب ّخانت ّفقد لك
ّانتقاممع) ّأشد  ّهوّوصحراؤه ان(ّألسوفّفانتقمّمنها جرفتّالعجوزّمنّالكهفّليجدّ»ّالود 

الرأسّ،ّ"ّبعدّثالثةّأي امّمز قتّاألحجارّأعضاءهاّفيّتلكّالر حلةّالطويلةّبقاياهاّفي"ّأبرهوه
عر هيّلمّترضّبالعيشّ،ّ(3)ّ«األشجارّنتفتّالشعيراتّالفضي ةّالقصيرة،ّمهشمعارّمنّالش 

حراءّفّر ّضتهاّهيّاألخرى.ففيّالص 

 ( ? who are youangel)الّشخصية الّتراجيدية والمكان في رواية من أنت أّيها المالك؟_ج
وايتتختلفّروايةّ ّالمالكّمعّالر  ابقتيمنّأنتّأي ها ّتدينّالس  ورّفيّنّفيّكونّأحداثها

حراءإلىّّلكن هاّتعودّفيماّبعدّ،المدينةّبالدرجةّاألولى ّ.المكانّالمأثورّالص 

ّ ّعبر ّالكوني ّحاول ّالمواطنّأحداث ّمعاناة ّعن ّيكشف ّأن واية ّالر  هذه
حراوّي ّ)الص  ّاضطرته ّالذي ّّالقاسيةّالظروفالترقي( ّإلى ّالت رحال ّحياة ّالصحراءّمغادرة في
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ّغيرّالتيّعهدهاّألنّلهاّقوانينهاّالخاصةهذهّاألخيرةّوكيفّرفضتهّ،ّواالستقرارّفيّالمدينة
ّ.ّفيّوطنهّاألم

 : المدينة ) االغتراب(/_مسي 
ي(لقدّ ّمنّإنهاّحيثّ؛ّحملتّالمدينةّالعداوةّل)مس  مارستّعليهّشت ىّالعقوباتّبدءا

ّاالسم ّمن ّالولد ّّ،حرمان ّهوي ته ّمصادرة ّوكذا ّاألصلي ّوطنه ّمن ّاكتسبها ّمنّالتي وطرده
ّوإعادته ّّأراضيها حراءإلى ّالص  ّاالجتماعيّ، ّالعذاب ّمن ّمختلفة ّصور ّعليه ّمارست بعدما

ياسي ّلديه،ّوحتىّالفكرّيّوالس  ّول د ّإزاء»ّمم ا ّنفسه ّوشحن ّمكانّكهذا ّمثل ّمن ّقوي ا ّهنفورا
ّكراهية ّم، ّفات خذ ّلكل  ّسالبا ّمكانا ّواعتبره ّمعاديا ّموقفا ّفيّنه ّايجابية ّقيمة ّذي ّهو ما
ّوأعرافهاّ،(1)«الذ ات ّمنفصالّعنّقيمها ّمغتربا ّفعاشّفيها سلبتّفقطّبلّبذلكّولمّتكتفّ،

حراءإلىّّمنهّزوجتهّوولدهّالذيّتنك رّألصلهّورفضّالعودةّمعه ّ.الص 

لتّالمدينةّكماّ مشكلةّ»ّشعرّفيهّبالغربةّفّ،ّألنهبالن سبةّلهّموطناّغريباأيضاّشك 
والّنقصدّبذلكّالحري ةّالسياسيةّطبعاّوإن ماّالحري ةّ،ّمنتميّهيّفيّأساسهاّمشكلةّالحري ةالال

وحيّالعميق ،ّفليستّحريةّالفردّدائماّفيّاالنعتاقّمنّالسجونّوغيرها،ّوإنماّ(2)«بمعناهاّالر 
هاّالفردّمعّذاته،ّومعّكلّماّيحيطّهناكّحريةّالّيمكنّأليّشيءّأنّيحققهاّماّلمّيشعرّب

ّيببهّولذلكّنجدّأن)ّمسي(ّ طردّّوّلمّيجدهاّبللكنهّّ،حثّفيهاّعنّراحةّالبالّوالسكينةظل 
ّالعمل ّأيضاّمن ّالعمل» ّاإليقافّمن ّقرار ّاستلمت ّكرههّ(3)ّ«اليوم ّشدة ّمن ّزاد ّما ّوهو ،

ّلمّتستطعّأنّتسكنه، كيفّلهاّذلكّوهوّّورغبتهّفيّاالنفصالّعنهاّروحياّوجسديا؛ّألنها
ّ.ابنّالفردوسّالذيّالّمثيلّلهّعلىّاألرض

ّ
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 :الّصحراء)عالقة انتماء(/_ مّسي 

ّكانتّأمّ  ّمستوياتّفقد ة ّوحياتهّعلىّعد  ي( ّ)مس  حراءّفيّشخصية هّلقدّط ِبعتّالص 
ّوكذاّالت مسكّبمبادئهاا،ّهّابنهكانّيكنّلهاّالوفاءّمنّخاللّافتخارهّبانتمائهّإليهاّوأنّ ،ّالثانية

ّأقوالهّوتصرفاتهّ وعاداتهاّوتقاليدهاّفهوّوإنّابتعدّعنهاّلكنهّالّيلبثّأنّيعودّإليهاّفيّكل 
رديةّالتيّتجلىّفيهاّذلكّقوله ّمنّالعودة»ّ:ّومنّالمقاطعّالس  حراءّإذّشئناّإلىّّالّمفر  الص 

نةّفيّقرطاسإلىّّأنّنستعيدّالهوي ةّالتيّالّتحتاج بقاّوالّحت ىّاسمّمفترضّمس،ّشهادةّمدو 
ّوسما ّالعنق ّفي ّليكون ّالعار، ّبصمات ّمن ّبصمة ّ(1)ّ«وربما ّالسّ ، ّوسط ّالمدينة(ّجنفي (

ّكانت ّالتي ّواألسر» ّالمالمح ّوضياع ّواالستالب ّالت عقيد ّعليه ّتمسي ّوالخيانةّ، واإلبهام
فقاتّالمشبوهةّغير ّوتشويهّاإلنسانّواستالبهّواغترابهّعنّذاتهّوعنّجوهره،ّاألخالقيةّوالص 

ّقولهّ(2)«األصيل ّفي ّذلك ّتجلى ّوقد :ّ ّالز ائفّ» ّاألمان ّهي رة ّمزو  ّبعملة ّيشترى العمران
ّ.(3)ّ«ليصادرّالحري ةّبهذاّالث منّالبخس

ّكانتّ خاللّالحري ةّفيّانتزاعّاالسمّّوذلكّمنّ؛للحري ةّابالنسبةّلهّرمّزالصحراءّكما
حراءّيأخذّاآلباءّأب»ّ:ّكماّفيّقوله،ّوالعيشّبكرامةّوراحةّدائمة ناءهمّمنّأحضانّفيّالص 

حراءّلتعل مهمّالحكمة،ّأحضانّأم همّالكبرّىإلىّّأم هاتهمّليعيدوها ّ.(4)ّ«أم همّالحقيقيةّالص 

لّكّ خاصةّيجدهاّفيّالكتبّيمكنّأنّلق نتهّدروساّالّّألنهاانتّتعدّكذلكّالم عل مّاألو 
ّ ّغمار ّبخوض ّيتعلق ّالر حبةفيما ّأرجائها ّفي ّالحياة ،ّ ّأيضا ّكانت ّللحكمكما ّرمزا ألنهاّة

تبقىّراسخةّمدىّالحياةّومنّأمثلتهاّعل متهّكيفّيفكرّويتدب رّشؤونهّبذكاء،ّكماّمنحتهّعبراّ
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جلّجاءّما ّالس  ّموظف ّمع ّحديثه ّعند ي( ّلسان)مس  ّعلى ّيحتاجّ» ّال ّفقط حراء ّالص  في
ّاسمإلىّّوالّرخصةّبممارسةّمهنةّوحت ى،ّوثيقةّإثباتّالهوي ةإلىّّاإلنسان

ّاسم؟.ّإلىّ_ّالّيحتاج

ّيحتاج ّال _ّّ ّأنّإلى ّدون ّمن ّيشاء ّاسم ّأي  ّنفسه ّعلى ّيطلق ّأن ّيستطيع ّألن ه اسم
ّ.(1)ّ«يخالفّاللوائحّالمعمولّبها

ّاألماكنّ ّمن ّغيرها ّعن ّالصحراء ّفي ّالموجودة ّالسابقة ّاالمتيازات ّتلك ّلكل ونظرا
يّنعيمهّأن هاّهّألن هّكانّمتأكداّّلمّيكنّيخافهايثقّبهاّكثيرا،ّويستأنسّلهاّفّجعلتّ)مسي(

حراءّالّيخيفنيّكماّيخيفّالكثيرينّألن هّلمّيحدثّفيّ»ّ:ّحيثّكانّيقولّومنقذه جدبّالص 
ّ حراءّفيّحينّهلكتّكل  حراءّأنّنجتّمنّالفناءّإال ّالقبيلةّالتيّاستجارتّبالص  تاريخّالص 

ّأوّالواحاتأوّّالقبائلّالتيّاستجارتّبالمدن ّ(2)ّ«بلدانّالجوارإلىّّالهجر، ّوبمقابلّذلك،
حراءّتبادلهكانتّ إليهاّاستقبلتهّّتهعودنفسّالشعورّمنّحبّورضا،ّحيثّأنهّبعدّّهذهّالص 

ّ ّإذّبصدرّرحبّوعاملتهّمعاملةّجي دة فيّإحدىّالل ياليّخرجّ»ّمنّخاللّإغداقهّبخيراتها
ّتوهمّفيهّالفتىّأن هّيسمعّ،ّإلىّالخالءّفيّنزهةّكانّالسكونّعميقاإلىّّيوجرتن"ب"مسي" حد 

ّبعيدا ّبمصابيحّّصوتا ّاألرض ّلتضيء حاب ّالس  ّمن ّفتطهرت ماء ّالس  ّأم ا ّمجهولة. لطبول
خيةّبديالّمنّضياءّالقمر. والذيّلمّّ،ّألنهاّفرحتّبعودةّابنهاّالمخلصّلها(3)ّ«نجومهاّالس 

ّ.تنسهّفيهاّمغرياتّالمدينة

 : رفض(الالمدينة) /_ يوجرتن
ّ ّاجتماعية ّضحية )يوجرتن( ّيعد  ّاإلشارة ّسبق ّسيطكما ّنتيجة ّورغبته ّاألب ّالشديدةّرة

رفضهّفيّعرفهاّكونّاالسمّإلىّّاألمرّالذيّأدىّبالمدينةّ،فيّتسميتهّبهذاّاالسم)ّيوجرتن(
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حراءّ،ليسّمقبوالّفيّسجال تها وهذاّماّحاولّاألبّدائماّترسيخهّفيّذهنهّ،ّوإن ماّيرتبطّبالص 
حراءّّو ّأن هّابنّالص  ّبها، ّلكّفيّقولهوقدّتجلىّذليسّابنّالمدينةّحتىّوإنّنشأ وماذاّ»ّ:

مدينةّالّتعترفّبي؟ّلوّكانتّهذهّ،ّيمكنّإلنسانّمثلكّأنّيفعلّفيّمدينةّالّتعترفّبه؟
ّبك ّتعترف ّالمدينة ،ّ ّباالسم ّعليك ّبخلت ّ(1)ّ«ما ّرغمّ، ّبها كا ّمتمس  ّكان ّيوجرتن( ( لكن 

ّ.(2)ّ«ولكن يّابنّهذهّالمدينةّياّأبت»ّرفضهاّلهّفيّقولهّألبيه

 : عالقة تنافر( الّصحراء)/_ يوجرتن
ّالكبر ّفي ّعنه ّاألخرى ّهي ّفاغتربت ّصغره ّفي حراء ّالص  ّعن ّيوجرتن( إذاّّ،اغترب)

ّ ي(ّأن  حراءّالّتعترفّبأولئكّاألبناءّالذينّليسّلهمّمسقطّرأسألن هاّ»ّنسيّاألب)ّمس  الص 
لمّتجدّماّتفعلهّبهمّعندماّيجيئونهاّكباراّإال ّأنّتكسرّفيهمّالكبرياءّفإذاّأخفقتّكسرتهمّبالّ

قابلةّلتلقيّّإذاّأخفقتّالّتعل مهمّليقينهاّبأن همّغرباء)ّوالغرباءّفيّناموسهاّمل ةّغير،ّرحمة
ّاالستعالء ّلعل ة ّ(3)«حكمتها ّمعه، ّالعودة ّرفضه ّرغم ّإليها ّيعيده ّأن ّحاول ّالذي ّإذّوهو ،

حراء»ّ:ّخاطبّوالدهّقائال ألنهّكانّيدركّ،ّ(4)ّ«أريدكّأنّتعلمّأن يّلنّأرافقكّفيّرحلةّالص 
عبارةّفيّبصريحّالثمّأضافّجيداّأنهّلنّيستطيعّالتأقلمّمعها،ّألنهاّلمّتكنّلهّيوماّوطنا،ّ

ّقائالوجههّ ّالعدمّ»ّ: ّفيّهذا ّمنّأنّأحيا ّمفترضّأهونّعندي ّباسم ّفيّالمدينة أنّأحيا
ّفيّاألخيرّمنّالبيتّخوفاّمنّالعودة،ّ(5)ّ«باسمّمكتسب حراء.إلىّّليفر  ّالص 

خصيات جاحّألداءّأدوارهاّبنّعموماّلقدّعرفّالكونيّكيفّيختارّاألمكنةّالمناسبةّللش 
ّوالكرهّالشخصياتّالتيّسكنتهاينّاألمكنةّالمختارةّّوبتراوحتّالعالقةّّوقد رّالن فّوّوبينّالحب 

ّفيهّونظرةّوذلكّبحسبّرؤيةّ،واالنتماء ّشخصيةّللمكانّالذيّأسكنها بلّوحتىّنظرةّّكل 
ّ.ّالمكانّللشخصيةّالتيّتحطّالرحالّبه

 

                              
 .187،ّصيمّالكوني:ّمنّأنتّأيهاّالمالك؟إبراه_(1)

 .188المصدرّنفسه،ّصّ_(2)

 .158،ّص157إبراهيمّالكوني:ّنزيفّالحجر،ّصّ_(3)

 .190صالمصدرّنفسه،ّ_(4)ّ

 .157المصدرّنفسه،ّص_(5)ّ
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 : _عالقة الّشخصية الّتراجيدية بالّزمن3
ناتّالحكائية ّبينّالمكو  رديةّّمن ناتّالس  ّوتكم لّالمكو  وائي ّالن صّالر  لّبنية التيّتشك 

رديةّ»ّهذاّاألخيرّالذيّيعدّ ،ّ"نالز معنصرّ"األخرىنجد ّالت قنياتّوأدق هاّفيّالبنيةّالس  منّأهم 
ّاألساسيةّ مات ّالس  د ّتحد  ّوبفضله رد ّالس  ّدالالت ّعلى ّكبير ّتأثير ّله ّأساسي ّعنصر فهو

ّ ّال ّسردي ّعمل ّأي  ّألن  واية ّهذاّللر  ّغياب ّظل  ّفي ّقائمة ّله ّتقوم ّوال ّحال ّعلى يستقر
ّالفعل ّحركة ّيتضمن ّالذي ّهو ّفالز من ّّالعنصر ّالحدثأو ّالذيّ، ّفهو خصية ّالش  وكذلك

ّوكينونتها ّوجودها ّأساس ّوهو ّيحركها ّيفارقهاّ، ّال ّوثيقا ّارتباطا ّبه ّمرتبطة فهي
ّ.؛ّألنهّيستحيلّأنّتنشأّمنّالعدمّّ(1)«ةواحدلحظة

خصيةّالت راجيديةّبالز ملىّإّوهذاّماّيقود ّالحديثّعنّعالقةّالش  الّيختلفّّنالقولّأن 
عالقتهاّبالمكانّحيثّبكثيرّارتباطهاّبالز مانّيفوقّورب ماّّ،عنّالحديثّعنّعالقتهاّبالمكان

منّالممكنّأنّنقصّالحكايةّمنّدونّتعيينّمكانّ»ّ(ّأن هG.Genetteيرى"ّجيرارّجينيتّ"ّ)
دّزمنهاّبالنسبة،ّلمكانّالذيّيرويهاالحدثّولوكانّبعيداّعنّا نحد  ّبينماّقدّيستحيلّعليناّأالّ 

ردإلىّ ّعليناّروايتهاّإم اّبزمنّالحاضرّوإم اّالماضيّوإم اّالمستقبلّ،زمنّفعلّالس  وربماّ،ّألن 
ّمنّتعيينّمكانه ردّأهم  ألنّالسردّفيّحدّذاتهّعبارةّ،ّ(2)ّ«سببّذلكّكانّتعيينّزمنّالس 

حالةّوجودّشخصيةّروائيةّخارجّوبالتاليّاستعنّأحداثّمتتاليةّتحدثّفيّأزمنةّمختلفة،ّ
ّّنزم ّيؤط رها ّبحيث ّوثيقا؛ ّارتباطا ّبه ّبينهماترتبط ّتكون ّجدلية» ّعالقة ّمنهماّ، ّكل  يتأثر

ّاآلخر ّوالموتّ،بوجود ّالميالد ّقطبيه ّبين ّاإلنسان ّيحوي ّفالز من ّيول، ّدحيث ّويمرّ، ويكبر
كذلكّفيّتكوينهاّّفع االّاعنصّرلذلكّيعدّهذاّاألخيرّ،ّ(3)ّ«بمراحلّالت كونّمعّحركةّالز من

ّ ّحياتهاإلى ّطيلة ّيالزمها ّألن ه ّالمكان ّأوغستين")ّ،جانب ّالقديس ّيقول" ّذلك  Saintوفي

                              
الجزائريّالحبيبّالسائح،ّمجلةّجيلّدراساتّّللروائيّ"ّمذنبونّلونّدمهمّفيّكفي"ّرابحّشريط:ّبنيةّالزمنّفيّروايةّّ_(1)ّ

 .31،ّص2015،ّديسمبر(14)،ّ)الجزائر_ّلبنان(،العددالعلميّاألدبيةّوالفكرية،ّمركزّجيلّالبحث

 .103سابق،ّصمرجعّمعجمّمصطلحاتّنقدّالرواية،ّّلطيفّزيتوني:ّ_(2)ّ

 .148،ّص1ّ،2004مهماّحسنّالقصراوي:ّالزمنّفيّالروايةّالعربية،ّالمؤسسةّالعربيةّللدراساتّوالنشر،ّبيروت،ّطّ_(3)ّ
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Augustinus)ّ:ّ«وليسّ،ّمستقبلّلمّيكنّبعدإلىّّوصائروّن،ّنحنّآتونّمنّماضّلمّيعد
لذلكّفلسناّنملكّبشأنّ،ّاإلبقاءّعليه،ّأوّإال ّحاضرّزائلّدائماّالّنستطيعّاإلمساكّبهّلنا

ّشيءّحقيقي فهوّواقعّ،ّ(1)ّ«إن هّكماّيبدوّكماّلوّكانّخاصيةّحلمي ةّلوجودناّ،ّالز مانّأي 
ّنس ّال ّولكننا ّونحسه ّّطيعتنعيشه ّألنه ّبه، ّذواتنااإلمساك ّفي ّّالشعورناوّّموجود ذلكّفقط،

دّبهّالوقتّبصورةّذاتهكلّ»أنّ  فالز منّقو ةّ،ّإنسانّيحملّفيّأعماقهّزمنهّالخاصّالذيّيحد 
خصيةّوتعملّعلىّاندفاعها اخليّللش  لهاّعلىّ،ّمؤثرةّتدخلّضمنّالت ركيبّالد  وتغي رهاّوتحو 

وامّ خصيةّبدونّزمنولذلكّ،ّ(2)ّ«الد  فكالمهاّّ؛والّزمنّبدونّشخصيةّ،الّيمكنّأنّتوجدّالش 
ردي.ّيحتاجّاآلخر ّألداءّوظيفتهّداخلّالعملّالس 

 :نمفهوم الّزم 1_3
ّ نظراّّالتيّشغلتّفكرّاإلنسانّمنذّالقديمالشائكةّمنّالمصطلحاتّّنممفهومّالزّ يعد 

ّ ّفيه، ّالتحكم ّذلكّأن هلهيولتهّوصعوبة ّالبشر» ّأبسطّمظاهرّحياة ّمن ّواحدا ّ(3)«بشكلّما
ّحيث ّكرونيس" "ّ ّسم وه ا ّخاص  ّإلها ّاليونانيون ّله ّجعل ّاألخير ّهذا ّألهمية تقولّّونظرا

يفترسهمّإلحساسّاإلنسانّ،ّيفترسّأوالدهّمباشرةّبعدّإنجابهمكانّإلهّالز منّهذاّّاألسطورةّأن
ّالز منّشبحّوهميّيقتفيّآثارناّحيثماّوضعناّالخطى ّشكل،ّبأن  ّبلّحيثماّتكونّوتحتّأي 

ّكماف ّّالز من ّقال ّوالوجودعنه ّالعدم ّبين ّمشدود ّوتر ّالقديمة ّفلسفتهم ّفي ّاليونانيون ألنهّ،
عيّوراءّمحاولةّإلىّّاألمرّالذيّأد ىّباإلنسان،ّ(4)وجودناّالمحكومّعليهّبالن هايةّوالموت الس 

دةّالمجاالت»ّأنّ ّفيّاألخيرّدركفهمهّواالطالعّعلىّماهيتهّلي ويعطيهاّّمقولةّالز منّمتعد 

                              
http: //www .،02،ّص6120مارسّّ)د/م(،ّرابحّاألطرش:ّمفهومّالزمنّفيّالفكرّواألدب،ّمجلةّالعلومّاإلنسانية،ّ_(1)

Webreview.dz/ jmg/ pdf/2_02pdf/. 

نقالّعنّأناّيسنن:ّروايةّالمستقبل،ّتر:ّمنقدّّ.150صّمرجعّسابق،ّمهماّحسنّالقصراوي:ّالزمنّفيّالروايةّالعربية،_(2)ّ
 .118،ّص117،ّص1983الهاشمي،ّمنشوراتّوزارةّالثقافة،ّدمشق،ّ

 .11مرجعّسابق،ّصالمفهومّالحديثّللزمانّوالمكان،ّ.ّديفينز:ّسّب.ّ_(3)

 .175سابق،ّصرجعّبنيةّالسردّفيّالقصةّالقصيرة_ّسليمانّفياضّنموذجا_،ّمنبيلّحمديّالشاهد:ّّينظرّ:_(4)ّ

http://www/
http://www/
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ّد ّمجال ّوالنظرّيكل  ّالفكري  ّحقله ّفي ّيصوغها ّالتي ّبأدواته ّويتناولها ة ّخاص  ّ(1)«اللة
يكولوجيةّّو لهذاّونتيجةّ،ّاألدبي ةّوغيرهاّمنّالمجاالتحتىّكالمجاالتّالفلسفي ةّوالفكري ةّوالس 

ّ ّالمصطلحالتعدد ّهذا ّمفاهيم ّاإلنسانيّ؛تعد دت ّبالوجود ّاألولى ّبالد رجة ّمتعل ق فيّّكونه
ّالحياةموجّوّالكون؛ألنه ّهذه ّفي ّوجد ّأن ّمنذ ّمعه ّد ّلهذاّ، ّقدمت ّالتي ّالتعريفات ّبين ومن

ّ ّبأنه فه ّعر  ّالذي ّالسردية ّالمصطلحات ّمعجم ّتعريف ّنجد ّالمصطلح ّالعالقاتّ» مجموع
ّالحكيّ ّوعملية ّالمحكي ة ّوالمواقع ّالمواقف ّبين ّالخ ّالبعد... _ّ ّالت تابع _ّ رعة ّالس  _ّ الز منية

ةّبهماّوبينّالز منّوالخ رديةالخاص  هذاّعلىّمستوىّالعملّ،ّ(2)ّ«طابّالمسرودّوالعملي ةّالس 
وائي وائيينّوحدهم»ّسابقاّأنّمفهومهّوكماّأشرناّلكنّ ،ّالر  بلّشغلّالن قادّ،ّلمّيشغلّ]...[ّالر 

وايةّشكلهاّالنّ  ّتهائيّفظهّرأيضاّانطالقاّمنّإدراكهمّأهمي تهّكعنصرّأساسيّفيّإعطاءّالر 
ّالز منّ ّكان ّاتجاهات لت ّوتشك  ّأبحاثها ّمقدمة ّفي ّالز من ّتضع ارسين ّالد  ّمن مجموعة

ة.،(3)ّ«مواضيعهاّاألساسية وايةّخاص  ّوفيّالر  ّنظراّألهمي تهّوقيمتهّفيّالوجودّككل 

ّّو ّلعل ّالز من ّموضوع ّطرقوا ّالذين ّاألوائل ّمن ّدراساتهم ّفي ّحداثي ّمنظور نجدّمن
وس كالنيينّالر  رديةّمنّمفهومّالز منّوأهميتهّودورهّفيّاألعمالّالسّ إلىّّقواالذينّتطرّ »ّالش 

ّ ّتقديمهم ّالز منخالل ّمفهوم ّتحديد ّعلى وا ّيستقر  ّلم ّولكن هم ّله ّتعريفات ّالمجالّ، ّفتح مم ا
ّ(4)ّ«للبحث ،ّ ّذلك ّأدى ّوبالفعل ّمختلفّإلى ّفي ّلوجوده ّنظرا ّالمصطلح ّهذا ّمفاهيم د تعد 

ّالمجاالتّوالميادين.

                              
ّالمركزّالثقافيّالعربيّ_(1)ّ ّالزمنّ_ّالسردّ_ّالتبئير(، ّتحليلّالخطابّالروائي) ّيقطين: ّللطباعةّوالنشرّوالتوزيعّسعيد

 .61ص1997ّ،ّبيروت،3ّط

 .231مرجعّالسابق،ّصقاموسّالسرديات،ّجيرالدّبرانس:ّّ_(2)ّ

ّ)د/ط(ّ،ّعالمّالكتبّالحديث،ّاربد،ّاألردن،(الشريفّحبيلة:ّبنيةّالخطابّالروائي)ّدراسةّفيّرواياتّنجيبّالكيالنيّ_(3)ّ
 .42ّص،2010ّ

 .31صّّبنيةّالزمنّفيّروايةّمذنبونّلونّدمهمّفيّكفيّللروائيّالحبيبّالسائح،ّمرجعّسابق،شريطّرابح:ّ_(4)ّ
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ّالمه ّمن ّنجد ّأمثال)لوبوككما ّمن ّساكسونيين ّاألنجلو ّأيضا ّبه Lobocّتمين
البنيويينّمنّأمثال)روالنّإلىّّإضافة،ّوقيمتهّتهالذينّأك دواّكذلكّعلىّأهميّ ّو،ّ(Muirوموير
يتراءىّفيّبنيةّ»ّكثيراّماوالز منّعندّالبنيويينّ،ّ(Todorovتودوروفّ،ّتزفيتانBarthesبارت

رديّنحوي اّبوصفهأوّّالن ص ّخيطاّينتظمّاألحداثّويوز عهاّفيّحقولّدالليةّماضيةّنسقهّالس 
خصيةأوّّحاضرةأوّ اخليّللش  ّ.(1)ّ«مستقل ةّفيّعالقتهاّبالز منّالد 

ّمنّالمهتمينّبهّكتابّالروايةّالجديدةّالتيّظهرتّفيّاألدبّالفرنسيّكذلكّنجدّ ولعل 
ّوا ّوالت سلسل ّللت تابع ّيخضع ّال ّأن ه واية ّالر  ّهذه ّفي ّللز من ّمعّالممي ز ّمقارنة ّالز مني لت ناسق

ّ ّالتقليدية واية ّذلكالر  ّوفي ّنهاية(، ّوسط_ ّبداية_ ّالزمنية) ّالخطية ّنظام ّتعتمد ّكانت ّالتي
إن هّالّيستحيلّعليناّأنّنرويّ»ّ:ّأحدّروادّهذهّالراوية* (Michel Butorيقولّ)ميشالّبوتور

ّفحسب مّأيضاّتتابعّالوقا،ّجميعّالحوادثّفيّتسلسلّخطي  ئعّفيّتسلسلّزمنيّبلّأنّتقد 
آخرّتأتيّإلىّّومنّحين،ّفنحنّالّنعيشّالز منّكأن هّاستمرارّإال ّفيّبعضّاألوقات،ّمعي ن

ّغيرّ ّعلى ّكبيرة ّقفزات ّنقفز فعات ّالد  ّمن ّاألمواج ّهذه ّبين ّولكن نا ّدفعات ّعلى ة القص 
ّّ،(2)«هدى ّبالقارئ ّاالنتقال ّيتم ّبحيث ّومتّالماضيبين ّيشاء ّكيفما ّوالمستقبل ىّوالحاضر

قالبّفيّ»ّفيّهذاّالنوعّمنّالرواياتّألنهاّغالباّماّتأتييصعبّاإلمساكّبهّيشاء،ّوبالتاليّ
وايات ّالر  وايةّونقادهاّأن  المعاصرةّباتتّتعكسّّيوليّالز منّعنايةّفائقةّويرىّكبارّكت ابّالر 

ةّأحدّالفنونّالت صويريةّإلىّّنيّالذيّيعيشهّاآلنّويرجعونّأسبابّذلكالهوسّالز م ّالقص  أن 

                              
وشعير:ّمساءلةّالنصّالروائيّفيّالسردياتّالعربيةّالخليجيةّالمعاصرة،ّدارّالكتبّالوطنية،ّهيئةّأبوّظبيّالرشيدّبّ_(1)ّ

 .137،ّص1ّ،2010للثقافةّوالتراث،ّ،ّأبوّظبي،ّط

ياته:ّالزمنّ،ّدرسّالفلسفةّفيّالسوربونّوقامّبالتدريسّفيّالعديدّمنّالبالدّمنّروا1926ولدّفيّفرنساّميشال بوتور: *_ 
ّمضى ّالتغير1958الذي ّدرجات1957_ ّالجديدة1960_ ّالرواية ّفي ّبحوث ّوكتاب ّترجم1968ّ_ ّّوقد اللغةّإلى

ّترالعربية.)ما ّاليوم، ّالرواية ّبرادى: ّلكوم ّ)د/ط(، ّللكتاب، ّالعامة ّالمصرية ّالهيئة ّشاهين، ّعمر ّأحمد :1996ّ
ّ(.191_190ص

ّأنّ_(2)ّ ّفريد ّتر: ّالجديدة، ّالرواية ّفي ّبحوث ّبوتور: ّطميشال ّلبنان، ّبيروت، ّعويدات، ّمنشورات 3ّطونيوس، ،1986ّ
 .100ص
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ّالعصر ّضغوط ّمع ّشديدة ّبحساسية ّتتجاوب ّتعملّ،(1)«التي ّالز من ّعلى ّأكثرّّبتركيزها
ّأكثر ّاإلنساني ّالوعي ّأعماق ّفي ّالغوص ّعلى ،ّ ّالز مألنها ور ّبالص  ّتصورّّنيةمفعمة التي

ّمنها ّالنفسية ّخاصة ّحياتنا ّفي ّالمهمة ّالجوانب ّمن ّالعديد ،ّ ّأن ّيمكن األزمنةّّداخلتتكما
خصيةّمعّماضيهاّبصورةّتصادميةّتكونّسبباّّ»ف،ّببعضمعّبعضهاّ يتمازجّحاضرّالش 

ألن هاّلمّتستطعّالمواءمةّبينّحاضرّمهترئّوماضّكانتّتشعرّفيهّبشيءّمنّّفيّموتها
ّ.(2)ّ«الفرحّواألملّوحركةّايجابيةّباالتجاهّاآلتي

 :اهيم الكونيفي روايات إبر  ن_الّشخصية الّتراجيدية والّزم2_2

 : في روايات إبراهيم الكوني _مستويات الّزمن الّروائي1_2_2
ّعملّروائيّالّبدّوأنّ رديّفيّكل  ّتمثيلّطبيعيّللمسارّالس  ّأي  مم اّالّشكّفيهّأن 

ّ»المستقبلّحت ىّيصبحّالعملّكامالّففيإلىّّينطلقّمنّالماضيّمروراّبالحاضرّليصل كل 
ّالبدّمنّوجودّبداية وماّيحصلّ،ّوالّيمكنّحذفّهذاّالت رتيب،ّونهايةّلألحداثوسطّ،ّقص 

ّاألطراف ّهذه ّموقعة ّفي ّيتالعب ّأن ه ّهو ّالخطاب ّفي ّمراتبّ، ّبين ّالفواصل ّتلغى ّقد إذا
ّالز منية ّّالحركة ّمنتشراإلى ّالز من ّيجعل ّّحد  رديأو ّالس  ّالخطاب ّفي ّالّّ(3)«متداخال لكن ه

ّروائيّّزل»ّاالستغناءّعنهّنهائيا،ّبحيثّنجدّأنّيمكنّ ّيخضعّّ:ّمنينكلّنص  زمنّخطي 
ّللت تابعّالمنطقيّلألحداث دّاألبعاد، ّ،ّوزمنّمتعد  ّنص  ّكل  ّبذلكّالت تابعّوعام ةّفإن  الّيتقيد

ة/ّالحكاية(ّكماّالحكائيّزمنينّلصلةّاألولىّبالمتنالروائيّأيضاّينتجّتعارضاّبينّ )ّالقص 

                              
2012ّّ،1عثمانّجمعانّالغامدي:ّشخصياتّمنّورق،ّدراساتّفيّالسرد،ّجداولّللنشرّوالترجمةّوالتوزيع،ّلبنان،ّطّ_(1)ّ

 .121ص

 .151سابق،ّصمرجعّ،ّالزمنّفيّالروايةّالعربيةمهاّحسنّالقصراوي:ّّ_(2)ّ

ّالروائيةّ_(3)ّ ّالعالمة ّجمالية ّجودة: ّحميد ّطّ،جاسم ّعمان، ّالهاشمية، ّاألردنية ّالمملكة ّوالتوزيع، ّللنشر ّالرضوان 1ّدار
 .66،ّص2014
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ّالواقع ّفي ّاألحداث، ّتنضيد ّبفعاليات ّالث اني ّالن صّولصلة ّالحكائي/ّّ،داخل ّالمبنى) أي
رد( ردّفيّأساسهّقائمّعلىّالعنصرّالز مني.،ّ(1)ّ«الحبكة/ّالخطاب/ّالس  ّفالس 

"ّالتيّيتبناهاّفيّدراستهّ*((Gérard Genetteمقوالتّ"جيرارّجنيتوأبرزّومنّبينّأهمّ
إذّّوالمستقبلّزمنّيمث لّالحاضرّوزمنّيتفرعّعنهّيمث لّالماضيّ؛نوعينإلىّّللز منّأن هّينقسم

ّوفقّ ّوالت سلسل ّالت تابع ّعلى ّقائم ّللز من ّالت قليدي ردي ّالس  ّالخطاب ّفي ائد ّالس  ّالمفهوم كان
دة رديّالمعاصرّ،ّماضي_ّحاضرّ_ّمستقبل:ّترسيمةّزمنيةّمحد  ّالخطابّالس  فيّحينّأن 

مهّحسبّالضرورة صّوإلضافةّجماليةّعلىّالنّ ّ،يتخط ىّهذاّالت رتيبّويتالعبّبالز منّويهش 
ّ ّالماضيتوبالت الي ّالحاضر ّيسبق ّقد ّإذ ّبينها؛ ّفيما ّاألزمنة ّالمستقبلّّ،تداخل ّيسبق وقد

ردّ ّالس  ّوزمن ّالقصة ّزمن ّهما ّزمنين ّبين ّالت مييز ّباستطاعتنا ّاألساس ّهذا ّوعلى الحاضر
ّلألحداث ّالمنطقي ّللت تابع رورة ّبالض  ّيخضع ل ّفاألو  ّالت تابعّ، ّبهذا ّيتقي د ّال ّالث اني بينما

ّالر اويّيول دّمفارقةّزمنية،ّيالمنطق ّ.(2)ّوعندماّالّيتطابقّهذينّالز منينّفنقولّبأن 

ّالز منيةّهيّالتيّوالمقصود ّالت رتيبّالز منيّلّتعنيّدراسة»ّبالمفارقة ّحكاية مقارنةّما
رديّبنظامّتتابعّهذهّاألحداثأوّّنظامّترتيبّاألحداث رديةّفيّالخطابّالس  أوّّالمقاطعّالس 

ةالمقاطعّ ّفيّالقص  رديةّنفسها ّالت عريفّللمفارقةّالز منيةّصن ف"ّ،ّ(3)ّ«الس  وانطالقاّمنّهذا
وايةGenetteجنيتّ يمومةّوالت واتر.:ّثالثةّمحاورّأساسيةّهيإلىّّ"ّالز منّفيّالر  ّالت رتيبّوالد 

                              
ّالعربيةّ_(1)ّ ّالرواية ّفي ّاألسطوري ّالنزوع ّالصالح: ّالمعاصرةّنضال ّالعرب، ّالكتاب ّاتحاد ّمنشورات ،ّ ّّ)د/ط(سوريا،

ّ.194ص2001ّ
ّبدورية: جيرار جينيت*_  ّوتودوروف ّبارت ّمع ّويرتبpoétiqueّارتبط ّالتحليلّالفرنسية، ّمن ّبنوع ّعمله ط

ّصورالبنيوي) ّأعماله ّأشهر ّلغوي(، figuresّ1966ّّسيميوطيقي_ ّبروست3ّّو2ّوصور ّألعمال ّتحليل وهي
لقارةّاالتوزيع،ّلف،ّتر:ّخيريّدومة،ّدارّشوقياتّللنشرّّوّؤكلرّوآخرون:ّالقصةّالروايةّالمّبلزاك.)تودوروفّكنت،ّبينيت

 237ص1ّ،1998ّط

 .74،ّص73سابق،ّصمرجعّبنيةّالنصّالسرديّمنّمنظورّالنقدّالحداثي،ّينظر:ّحميدّلحميداني:ّّ_(2)ّ

ّالمطابعّّ_(3)ّ ّحلى، ّعمر ّاألزدي، ّالجليل ّعبد ّمعتصم، ّمحمد ّتر: ّالمنهج(، ّفي ّبحث ّالحكاية) ّخطاب ّجنيت: جيرار
 .47،ّص2ّ،1997طعلىّللثقافة،ّاألميرية،ّالمجلسّاأل
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 :(ordre)الّنظامأو  الّترتيبمحور _ 1
ّ ّمعين، ّوترتيب ّنظام ّوفق ّالسير ّعلى ّالمحور ّهذا ّويقوم ّيتطل ب ّارتباطّفيه مراعاة

ّاّ،الحاضرّالمستقبل(،ّاألحداثّبماّقبلهاّوماّبعدها)ّالماضي ةّألزمنبينّهذهّاّلربطوالّيتم 
وّأّابقةسالث الثةّإال ّضمنّتقنيتيّاالسترجاعّواالستباقّفهيّإم اّأنّتكونّاسترجاعاّألحداثّ

ّ:ّاستباقاّألحداثّالحقة

 : (analepsie)أ_ االسترجاع
ةّ رديّالمعاصرّخاص  اّفيّالعملّالس  ّاالسترجاعّتقنيةّزمنيةّمهم ةّجد  وايةّمعّيعد  الر 

ّّالجديدة ّكثيرا، ّوظفته ّأنّوالتي ّهو ّّاالسترجاع ّّ»ي روى ّما ّبعد ّفيما ّقبلقد ّمن ّ(1)ّ«وقع
وايةّالت قليديةوبالتاليّيحدثّفيها وعادةّماّيتمّ،ّتحطيمّخط يةّالز منّالتيّكانتّمعتمدةّفيّالر 

ولعلّمنّأبرزهاّإضافةّأحداثّتركهاّالساردّّ،اللجوءّإلىّالنوعّالتقنيةّألداءّوظائفّمعينة
ّفالر اويّهناّيقومّبعمليةّتوقيفّالحاضرّ)زمنّالحكي(ّوالر جوعمبهمةّثمّيعودّإليهاّتدريجيا،ّ

ّ ّتكتملإلى ّلم ّأحداث ّاستكمال ّبهدف ّالحاضر ّالحدث ّلهذا ّسابقة ّزمنية ّّلحظة لتقديمّأو
خصيةّيجهلهاّالقارئ.ّجانبّمن ّحياةّالش 

ّحدّ  ّ"وقد ّجنيتد ّ(Gérard Genetteجيرار ّأنواعا ّاالسترجاع ّلهذا ّمنهاّّ(" عدة
اخليةّوالخارجية ّاالسترجاعاتّالد  اب، ّبينّاالسترجاعاتّالس  ّتجمع أوّّقةواالسترجاعاتّالتي

ّ:ّالمختلطة

وايّالذيّيسبقّبدايةالز منّإلىّّوهيّاالسترجاعاتّالتيّتعود: _ االسترجاعات الخارجية ّةالر 
واية.: _ االسترجاعات الّداخلية ّاسترجاعاتّألحداثّماضيةّالحقةّلبدايةّالر 

ابقين.: المختلطةأو  المزجّية _ االسترجاعات ّوتجمعّبينّالن وعيينّالس 

ّ
                              

ّط_(1)ّ ّالبيضاء، ّالدار ّتوبقال، ّدار ّسالمة، ّبن ّورجاء ّالمبخوت ّشكري ّتر: :ّ ّالشعرية :ّ ّتزفيتان 2ّتودوروف ،1990ّ
 .48ص
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 : (Gold Dust)أ_ االسترجاع في رواية الّتبر

ّالتقنيةّ ّ ّباالعتمادّعلىّهذه ّالتبر" ذلكّمنّقدّتجلىّّوّ،بشكلّملحوظتميزتّروايةّ"
ّ)األبلق( ّمهريه ّوبين ّبينه ّكانت ّالتي ّالحميمي ة ّللعالقة ّ)أوخي د( ّتذك ر ّكانتّّ،خالل والتي

ّمشكلةّأكثرّتقوىّ رديةّالتيّتدل علىّذلكّيمكنّأنّن وردّيقعانّفيها،ّفيّكل  ومنّالمقاطعّالس 
ماّتلقاهّمنّالز عيمّالمهي بّوهوّلمّيخلقّاألبلقّللموت.ّتذك رّكيفّرعاهّورب اهّعند»ّ:ّمايلي

مهّله.ّمعّتكرارّ عيرّمنّالخباءّويطرحهّفيّراحتيّيديهّويقد  الّيزالّمهرا.ّكانّيسرقّالش 
ّالز نجية ّالخادمة ّوشكته ّافتضحّأمره ّقبلّأنّتموتإلىّّالفعلة ّ(1)ّ«أم ه ّفيّبدايةّ، فالسارد

ّولكنّعندّالروايةّلمّيشرّإلىّمصدرّحصولّ)أوخيد(ّعلىّاألبلقّوالّكيفّ كانّيعامله،
ّإصابتهّبالمرضّأوردّالساردّهذاّالمقطعّليبينّقوةّتلكّالعالقةّالتيّكانّيجهلهاّالقارّئ

ّالسارد ّقول ّفي ّ)تانيت( ّلآللهة ّقطعه ّالذي ّللوعد ره ّتذك  ّكذلك ّنجد :ّ ّالن ذر.ّ» ر تذك 
.ّتذك رّقاعدتهّالمثل ثةّاألضالع.ّأكلّالن ذر.ّأطعمهّللعروس رّالولي  ّ.(2)«تذك 

وايةّنجد ّفيّالر  ّالواردة ّنسيّ»ّومنّاالسترجاعاتّأيضا رّالماء. ّبالعطشّفتذك  أحس 
ّماء ّقطرة ّبال ّمقطوع ّخالء ّفي ّاإلنسانّ(3)ّ«أن ه ّأن ّليبن ّالمقطع ّهذه ّالسارد ّذكر ّوقد ،

ّالصحراويّإذاّلمّيكنّيحملّمعهّالماءّسيموتّحتماّعطشا.
 : (The Bleeding of the Stoneفي رواية نزيف الحجر) ب_ االسترجاع

ّروايةّ"ّنزيفّالحجر"ّروايةّاستذكاريةّبامتياز ّالّ،تعد  ّّساردذلكّأن  كانّيعودّفيّكل 
ّلناّصورةإلىّّمر ة م خصياتّلكيّيقد  خالصةّعنّاألحداثّالتيّالّنعرفهاّأوّّماضيّالش 

يخوخةّثم ّبدأّيعودّ؛عنها ّماضيهاّليكشفإلىّّإذّبدأّبالحديثّعنّحياةّ)أسوف(ّفيّفترةّالش 
ّحياتها ّفي ّمهم ة ّجوانب ّبالتدرجّعن ّعنّ، ّحديثه ّفي ّاتبعها ّالتي ّالط ريقة ّنفس وهي

ّشخصية)ّقابيل(.
                              

 .20إبراهيمّالكوني:ّالتبر،ّص_(1)ّ

 .88المصدرّنفسه،ّص_(2)ّ

 .44،ّصالمصدرّنفسه_(3)ّ
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ّبوم ّتتعل ق ّالتي ّاالسترجاعات ّّبطلن ّأسوف( ّالساردّالرواية) ّلسان ّعلى ّجاء ما
يارات.ّقضواّالل يلةّفيّمتخندوش.ّ»نجد رّعندماّجاءّرجالّمصلحةّاآلثارّبقافلةّمنّالس  تذك 

ّ ّفياآلثاريرافقهم ّكبير ّعالم ّإن ه ّعنه ّقالوا ّأشقر ّطلياني ّهذاّّ(1)ّ«عجوز ّفي ّأن ّبي ن حيث
ّالمقطعّأنّالعجوزّالطليانيّهوّالذيّعينّ)أسوف(ّحارساّعلىّالوادي.

رّكالمّالوالدةّ،ّولم اّكسرّالحيوانّرقبةّالوالدّ»ّ:االسترجاعّأيضاّفيّقولهّّنجد تذك 
ّابنّآدمّ:ّسمعتّأبيّيقول»ّف(ّلكالمّالوالدتكرارّ)أسّوبرزّكذلكّفيّّ،ّ(2)«عنّالوعد إن 

بالت راب ّ.(3)«لنّيشبعّإالّ 

كيفّ»ّمنهاّتذك رهّ،بعضّالمواقفّالتيّجرتّفيّطفولتهأيضاّ)أسوف(ّكماّاسترجعّ
ماءّعلىّ نزلتّعليهمّعائلةّنزحتّمنّتادرارتّواستقر تّفيّاألوديةّالعلياّعندماّأنعمتّالس 

خيةّمنّذلكّ ؛ّحيثّبسببّنزولّهذهّالعائلةّاضطرّاألبّإلىّ(4)ّ«العاممساكّباألمطارّالس 
مغادرةّالمكانّلرفضهّالعيشّمعّالبشر،ّوقدّأوردّالساردّهذاّالمقطعّليضيءّجانباّمنّحياةّ

ّعائلةّ)ّأسوف(ّهوّإيثارّالعزلة.

ّكّ ّعديدة ّاسترجاعات ّهناك ّبالشخصية)قابيل(ذلك ّارتبطت ّجاءّ، ّما ّذلك ّأمثلة ومن
ّصديقهّ)مس ّ)قابيل(ّوهوّرفضهّأكلّعود(ّعلىّلسان ّمنّحياة ّجانبا ّل)أسوف( الذيّبين
ّالل حمّأمثالهّ»ّلحمّالماعزّفيّقولهّ:ّ الّتذكرّلهّالمعيزّمرةّأخرى.ّالمصابونّبمرضّحب 

مال  .(5)ّ«الّيأكلونّلحمّالماعزّفيّالعادة.ّكثيرونّمثلهّفيّالش 

ّ ّاالسترجاع ّقولهتجلى ّفي ّالشخصية)قابيل( ّلهذه ّبالنسبة ّتذكرهّّكذلك ّعند ّنفسه هو
يطانّ»ّ_ّ:ّللحلمّ تذك رت.ّاآلنّتذكرت.ّهذاّالحيوانّالذيّجاءنيّتلكّالل يلة.ّهذاّهوّالش 

                              
 .14،ّص13إبراهيمّالكوني:ّنزيفّالحجر،ّص_(1)ّ

 .53نفسه،ّصالمصدرّ_(2)ّ

 .105المصدرّنفسه،ّص_(3)ّ

 .23،ّصالمصدرّنفسه_(4)ّ

 21،ّصالمصدرّنفسه_(5)ّ



 ، المكان(نجيدية وعالقاتها النّصية) الّزمالّشخصية التّرا.......................الفصل الثالث:

 
197 

إلىّّالذيّرمانيّفيّالهاوية.ّكيفّأخذتنيّالغفلة؟ّكيفّنسيت؟ّماّالذيّجاءّبيّمنّهناك
يطانّذاك.ها..ّهاّ ّ.(1)ّ«هذاّالخالءّالخالي؟ّتذك رت.ّكنتّأمسكّبقرنيه.ّبقرنيّالش 

 : ( ? who are youangel)ج_ االسترجاع في رواية من أنت أّيها المالك؟
ابقتينّكونهاّتتحدثّعنّالواقعّ وايتينّالس  وايةّمقارنةّمعّالر  ّاالسترجاعّفيّهذهّالر  قل 

ّكثيراّالمعاش ّالمدينة، ّمجتمع ّداخل حراوي ّالص  ّاإلنسان ّيعانيها ّالتي ّوالظ روف ومنّ،
ّ ّاالسترجاعية ّّالتيالمشاهد ّالرواية ّهذه ّفي ّبارزة ي(ّكانت ّمس  ر) ّتذك  ّلحظة نجد

ّقبولهّلشخصية) ّبسبب ائرة ّالد  ّمن ّاستبعاده ّتم ّالذي ّالمدني جل ّالس  ّموظ ف ّالفاضل( نزيه
ارد ّالس  ّقول ّفي ّالملف ّبصر»: ّلمحة ّفي ّاالنتظار ّمسيرة ّتذك ر ّلحظات. "ّ ّمسي :ّتفكر"

ّاألولى. ّخطوتها ّالمحفل ّموظ ف ّكان ّالتي ّاالنتظار ّالذيّّ!بلىّمسيرة ّاالستقبال موظ ف
ّالمحفل ّساحة ّمن ّّاختفى ّالمستندأيضاإلى ّمعه ّليختفي ّهذاّ(2)«األبد ّالسارد ّأورد ّوقد ،

ّالمقطعّليبي نّالسببّالذيّزادّمنّمأساةّ)مسي(ّفيّدائرةّالسجلّوهوّاختفاءّالموظف.

ّآخرّتمثلّفيّحديثّ)مسي(ّنجدّكذلكّ ّوتذك رهّلوصي ةّاسترجاعا ّأجداده عنّوصايا
ّ:ّتمتمّكأن هّيخاطبّنفسه»الذيّّوالده

ّ ّأمانةّأخيرةّعلىّعادةّكل  _ّلقدّقادنيّإليهّأبيّيومّأحسّبدنوّأجلهّليضعهّبينّيدي 
حراء ،ّولعلّفيّإيرادّهذهّالمقطعّاالسترجاعيّبياناّألهميةّاألمانةّالتيّ(3)ّ«اآلباءّفيّالص 

ّنّيديه.سيضعهاّ)ّمسي(ّبينّيديّ)يوجرتن(ّكماّوضعهاّيوماّوالدهّبي

 : (prolepsis)ب_االستشراف
ّاالستشرافّالت قنيةّالث انيةّعلىّمستوىّالن ظامّالز منيّّّّ ّواالستشرافّأوّالترتيبّالزمنيّيعد 

ّحركةّسرديةّتقومّعلىّأنّي روىّحدثّالحقمصطلحّكثيراّماّيرتبطّبالمستقبلّّو أوّّهوّكل 

                              
 .144،ّصإبراهيمّالكوني:ّنزيفّالحجر_(1)

 .169إبراهيمّالكوني:ّمنّأنتّأيهاّالمالكّ؟،ّصّ_(2)ّ

 .163صّالمصدرّنفسه،_(3)ّ
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ما اردّفيهّ»ّأحداثّقبلّوقوعهاّبحيثّحكايةّسردّأوّّبمعنىّرواية،ّ(1)يذكرّمقد  ي رويّالس 
ماّسيحصلّمنّإلىّّمقطعاّحكائياّيتضم نّأحداثاّلهاّمؤشراتّمستقبليةّمتوق عةّوهوّتطلع

تكهناتّبمستقبلّأوّّالتيّقدّتأتيّعلىّشكلّتوق عات،ّ(2)ّ«مستجداتّعلىّمستوىّاألحداث
خصياتّ ّلمصيرهاّقبلّوقوعه.ّتمهدّمقاطعّحكايةعنّطريقّتقديمّأوّمصيرهاّإحدىّالش 

ّّواالستشراف ّأو ّجنيت "ّ ّحسب ّ(Genetteاالستباق ّكذلك(" استباقّ:منهاأنواعّهو
ّ.داخليّوآخرّخارجي

أنّنجدّّسابقاّفيّرواياتّإبراهيمّالكونيّالذيّذكرناهاالسترجاعّ)االرتداد(ّمعّّومقارنة
واياتّقليلّالورودهذهّاالستباقّفيّ عل قّتلفةّتتشكلّتنب ؤاتّوأحالمّمخّ،ّإذّلمّيردّإالّعلىالر 

خصياتّخاصةّالت راجيديةّمنها. ّبالش 

 : (Gold Dust)أ_ االستشراف في رواية " الّتبر"
وقدّّ،بمعنىّالحديثّعنّأحداثّلمّتقعّبعدّ،الحلمأوّّبالتنبؤّيرتبطّاالستشرافكثيراّماّ

وايةّممزوجاّبجاءّاالست وقدّظهرّذلكّمعّ،ّالحقيقةالحلمّّوّوّ،الواقعّوالخيالشرافّفيّهذهّالر 
ّشخصيةّالبطلّ)أوخي د(ّمنّخاللّالر سوماتّالتيّكانتّموجودةّفيّالكهفّالذيّاختبأّفيه

لين.ّكانّ»ّوالذيّتأملهاّملياّلكنهّلمّيستطعّأنّيفكّشفراتهاّإذّ فيّالن هارّرأىّرسومّاألو 
ورّالملونة.ّعلىّيمينهّقطيعّمنّا قينّمزي ناّبالص  لجاموسّالبر يّينتشرّالجدارّالعموديّللش 

ؤوسّتنحنيّلتلتهمّالكأل مجموعةّأخرىّترتفعّرؤوسهاّّفيّالمرعىّويرتعّبكسل.ّبعضّالر 
ّتمضغ ّبأن ها ّيقطع ّمم ا ّّباسترخاء ّساحرا.ّأو ّمشهدا حرة ّنحتّهؤالءّالس  ّعلىّيساره تجتر.

ّيت جه ّكبيرين ّبقرنين ّمتو جا ّودانا ّتطارد ّالر عاة ّمن ّّمجموعة ياإلى ّالص  ّبعيد. دونّجبل
عبّ حية.ّومنّالص  يمسكونّبالر ماحّوالبعضّاآلخرّيلوحّبالقوسّليطلقّالن بالّصوبّالض 

يادينّالّتوحيّبأن هّسينجوّبرغمّوجودّ،ّالت كهنّبنتيجةّالمطاردة انّوالص  ّالمسافةّبينّالود  ألن 
                              

 ..82،ّص81صّسابق،:ّخطابّالحكاية)ّبحثّفيّالمنهج(،ّمرجعّجيرارّجنيتينظرّ:ّّ_(1)ّ

ّوزارةّّ_(2)ّ ّللكتاب، ّالسورية ّالعامة ّالهيئة ّمنشورات ّوالمؤانسة، ّاإلمتاع ّكتاب ّالسرديةّفي ّالبنية ّاإلبراهيم: ّسليمان ميساء
 .230،ّص2011الثقافة،ّدمشق،ّ)د/ط(،ّ
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ّالط ريق ّنهاية ّفي ّ(1)ّ«الجبل ّهذا، ّكان ّعليهاّّوقد ّسيكون ّالتي ّللحالة ّتصوير ّعن عبارة
ّهذّ(،أوخي د) ّبالت شاؤمّعندّرؤيتهّلهذاّالمشهدّوتيق نّأن  انّ"ّلنّينجفقدّأحس  ،ّوهوّماّا"ّالود 

ّ.حدثّبالفعلّألنهّلمّينجّمنّأتباعّ)دودو(ّالذينّأخذواّبرأسه

ّ ّاالستشراف ّنجد ّالشخصية)أوخيد( ّمع ّالرواية ّهذه ّفيفي دّّوالمتمثل ّترد  ّلحلم رؤيته
ّبي ّفي ّوالمتمث ل ّطفولته ّمنذ ّتعليه ّبجذوعّ» ّمسقوف ّطابقين. ّذو ّالط ين. ّبقوالب مشي د

عفّطرحّالط ينّالمخلوطّبالت راب.ّ عف.ّفوقّالس  الن خيل.ّفوقّالجذوعّطرحتّطبقةّمنّالس 
م.ّانهارتّجدرانّبعضّالغرف.ّشيءّآخرّالحظهّفيّهذاّالبيت.ّفهوّ الط ابقّاألرضيّمهد 

ّنفسهّفيأوّّمهجورّبالّنوافذ الط ابقّالث انيّفيمشيّفيّالممر اتّّأبواب.ّوالغريبّأن هّيجد
دّأوّّنافذةأوّّالمظلمةّباحثاّعنّمخرج.ّعنّباب نور.ّوكانتّأرضيةّهذاّالط ابقّتميدّوتهد 

ّالّ ّمجهول ّكائن ّبوجود ّويحس  قوط ّالس  ّيخشى ّاألنفاس ّمحبوس ّالخطى ّفيسرع باالنهيار
بحّالذيّلمّيكن،ّ(2)ّ«يظهرّأبدا.ّولكن هّلمّيرّشبحاّواحدا فيّاألخيرّإال ّأبلقهّالذيّّهذاّالش 

ّدفعّحياتهّثمناّإلنقاذه.

ّمهريه ّمع ّحديث)أوخي د( ّنجد ّاالستشراف ّفيها ّتجلى ّالتي ّأيضا ّالمقاطع همهمّ»ومن
بر.ّ:ّأوخي د بر.ّالص  _ّالّتحاولّأنّتفعلّذلكّمرةّأخرى.ّستمز قّشفتيك.ّستهلكّنفسك.ّالص 

ّيب ّوال ّالن ار ّيدخلون ّويسكتون ّالجمر ّيدوسون ّجوفكّالفرسان ّفي ّالن ار ّعلى ّاصبر كون.
فأوخيدّهناّاستشرفّحالةّ)األبلق(ّفيّاكتسابهّ،ّ(3)ّ«األبدإلىّّليلة...ّليلتينّتكسبّالعافية

ّنجده ّالصبر ّالتزم ّإذا ّقولهّ،للعافية ّفي ّأيضا :ّ ّسنبدأّ» ّونخلصك ّهم ك ّمن ّننتهي عندما

ّيّ  ّسوف ّالر قص ّتجرب ّلم ّأنت ّالر قص. ّالر قص. ّأيضا. ّالر قص .ّمشوارا ّالحب  ّعن غنيك

                              
 .149إبراهيمّالكوني:ّالتبر،ّ_(1)

 .133،ّّصالمصدرّنفسه_(2)ّ

 .36صالمصدرّنفسه،ّ_(3)ّ
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ماوات قني.ّستطيرّفيّالهواءّوتعبرّالس  ّالحبّ،(1)ّ«صد  ّفبينّلهّحالة ّالمقطع ّهذا ّفي أما
ّغنيهّإذاّجربّالرقص.تالتيّس

 : (The Bleeding of the Stoneب_االستشراف في رواية "نزيف الحجر ")
رديّالذيّتحد ثّفيهّّتجلىّاالستشرافّفيّروايةّ"ّنزيفّالحجر"ّفيّهذاّالمقطع الس 

ارد وستفترسهاّالذ ئابّ،ّأم هّستبقىّوحيدة»ّ:عنّتفكيرّ)ّأسوفّ(ّفيّحالّأم هّفيّقولهّالس 
فيّيومّما.ّلنّتنجوّبدونه.ّستدفعّهيّاألخرىّثمنّالعزلة.ّثمنّالحري ة.ّثمنّاالبتعادّعنّ

يلوهوّماّحدثّبالفعلّإذّبعدّعودتهّوجدهاّجث ةّهامدةّاّ،(2)ّ«أذىّالخلق ّ.فترسهاّالس 

ارد ّجاءّعلىّلسانّالس  ّقدّاستشرفّقدومّّنجدّكذلكّما الذيّأشارّإلىّأنّ)أسوف(
رّأنّيسرعّويعطيّهللّحق هّ،ّسمعّهديرّالمحر كّالبعيد»ّالنصارىّليتفرجواّعلىّاآلثار فقر 

خور وإسراعهّفيّالصالةّّ(3)ّ«قبلّأنّيصلّالن صارىّليتفر جواّعلىّالر سومّالمحفورةّفيّالص 
ّوّالذيّحددّمصيرهّكونهّأخطأّفيهاّفركعّللكاهن.ه

ّلمعرفةّّبرز ّله مه ّقد  ّعندما ّبالت بني( ّقابيل (ّ ّألب ّالعر اف ّقول ّفي ّأيضا االستشراف
وارّالجلديّ،ّغابتّعيناهّفيّالملكوت»ّوراءّحبهّللحمّوتعطشهّللدماءّبعدماّسرّ ال وألقىّبالس 

ّالعينينّثمّتمتم،ّفيّالن ارّوبقيّيغمغمّبلغةّالهوساّطويال _ّمنّفطمّعلىّدم ّالغزالّ:ّمحمر 
ّآدمّفيّالكبر غرّلنّيستقيمّحت ىّيشبعّمنّلحم ّ(4)ّ«فيّالص  ّأنّ، ّالعرافّبينّللوالد فهذا

)قابيل(ّلنّيتوقفّعنّأكلّاللحمّإالّبعدّأنّيأكلّمنّلحمّالبشر،ّوهوّماّيحدثّبالفعلّفقدّ
كلّلحمهّبالمعنىّالحقيقيّوإنماّأكلّمنّلحمّ)أسوف(،ّولكنهّفعلّاستعاريّفقطّألنهّلمّيأ

ّجزّرأسهّكالخروف.

                              
 .58،ّصإبراهيمّالكوني:ّالتبر_(1)ّ

 .66إبراهيمّالكوني:ّنزيفّالحجر،ّص_(2)ّ

 .07،ّصالمصدرّنفسه_(3)ّ

 .92المصدرّنفسه،ّص_(4)
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ّوعيه ّفقد ّحين ّقابيل( ّراود) ّالذي ّالحلم ّفي ّكذلك ّاالستشراف ّظهر ّالحيوانّ» دعاه

حراء.ّعبرّبهّالحم ادةّوهوّيمتطيّظهره.ّعطشإلىّّالخفيّ  ّوجاع،ّرحلة.ّتاهاّمعاّفيّالص 
ّقتله.ّإذّلمّيكنّهذاّالحيوانّإال ّ)أسوف(ّالذي،ّ(1)ّ«مّرأسهوحطّ 

يخّجل ولي(ّ وايةّأيضاّمنّخاللّكالم)الش  آهّلوّعرفّ»ّتجلىّاالستشرافّفيّهذهّالر 
حراءّللن صارىّسيرجموننيّبالحجارة ألنهّيدركّّ؛(2)ّ«زنادقةّالت يجانيةّأن يّأبوحّبأسرارّالص 

ّجيداّخطورةّكشفّأسرارّالصحراءّللغرباء.

 (: ? who are youangel) ج_ االستشراف في رواية من أنت أّيها المالك؟
وايةّاالستشرافّبكثرة اردّفيّهذهّالر  ي(ّمعّّ،لمّيوردّالس  وإن ماّجاءّفقطّفيّحديثّ)ّمس 

حراءّجيالّعنّجيلّوالموتّقصاصّ»ّ:ّابنه)ّيوجرتن(ّفيّقوله ّتوارثتهّقبائلّالص  ذلكّسر 
ّمنّقادّاألغراب صيرّهناّاستشرف)ّمسي(ّوبطريقةّغيرّمباشرةّمف،ّ(3)ّ«ساحتهإلىّّلكل 

أنّّومعبودتهّالصحراءّالتيّسبقّإلىّّابنهّ)يوجرتن(ّالذيّنالّالقصاصّبسببّقيادتهّللغرباء
ّلكن هّخانّالوعدّفكانّالبدّمنّالقصاص.ّ،منهاّهحذّر

 : (duré)الديمومةأو  _ محور المدة2

ّالمدة ّّتعد  ّأو ّالث انية ّالمقولة ّالز مني ّجنيتلاإليقاع ّحولGérard) Genetteّجيرار )
رعةّوّ،الز من ّالس  ّوتيرة ّّهي ّالبطءأو ّاألحداث، ّخاللها ّت عرض ّبينّّ»التي ّبالعالقة وتعنى
ة) ةمد  ّالقص  ة ّمد  هورّ،هي ّوالش  ّواألي ام اعات ّوالس  قائق ّوالد  ّبالث واني نين(ّ،مقيسة ّوالس 

ّالن صوطول) ّطول فحات(ّ،هو ّوالص  طور ّبالس  ّ(4)ّ«المقيس ّالز منّ، ّإيقاع ّدراسة بمعنى
ّ ّسرد ّوتيرة ّسرعتهابحسب ّحيث ّمن ّّاألحداث ّففيّ؛بطئهاأو ّزمنّ» ّيتقل ص رعة ّالس  حالة

                              
 .139إبراهيمّالكوني:ّالتبر،ّص_(1)ّ

 .119المصدرّنفسه،ّص_(2)ّ

 .159إبراهيمّالكوني:ّمنّأنتّأيهاّالمالكّ؟،ّصّ_(3)ّ

 .102جيرارّجنيت:ّخطابّالحكاية)ّبحثّفيّالمنهج(،ّمرجعّسابق،ّصّ_(4)ّ
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ّويختزل ة ّالقص  ّقليلة، ّأسطر ّفي ّطويال ّزمنا ّتستغرق ّأحداث ّسرد ّّويتم  ّكلماتّأو بضع
ّ ة ّالخالص  ّأهم ها ّسردية وفيّحالةّّ(ellipse )والحذفّ(sommaire)بتوظيفّتقنياتّزمنية

ّا ّووقف ّوتأخيره ّالقص  ّزمن ّتعطيل ّيتم ّمثلّالبطء ّسردية ّتقنيات ّبتوظيف رد لس 
ّpause(»ّ(1)(والوقفةّ)scène(المشهد ّجنيت)، ّجيرار "ّ ّاقترحها ّالتي ّالت قنيات  Gérardوهي

Genetteة ّّ،("ّلدراسةّالمد  ليتينّتعب رانّعنّتسريعّالسر دّفيّحينّأن  ّالتقنيتينّاألو  حيثّإن 
ّاألخيرتينّتبطآنه.

 : (sommaire)أ_ الخالصة
الت لخيصّصبّفيّمعناهاّمنهاّ:ّعليهاّالعديدّمنّالمصطلحاتّالتيّتّاصطلحتقدّّو

منّتلخ صّمرحلةّطويلةّالتيّتقنيةّالالت لخيصّهوّكماّهوّمعلومّأنّّو،ّواإليجازّوالمجمل
عليهاّالمؤلفّبسرعةّألن هّيرىّأن هاّغيرّجديرةّباهتمامّّمرفيّعرضّموجزّألحداثّيالزمنّ
ّأوّ»القارّئ ّفقرات ّبضع ّفي ّيسرد ّمنّّأي ّسنوات ّأو ّشهور ّأو ّأيام ّبعدة ّصفحات بضع

مّأحداثا،ّ(2)ّ«الوجود،ّدونّتفاصيلّأعمالّأوّأقوال وقائعّيفترضّأن هاّحدثتّفيّّوّفهيّتقد 
ّفتراتّزمنيةّمعينة.

 : (Gold Dust)_الخالصة في" رواية الّتبر "

رديةّالتيّأوردلهذهّالتقنيةّكذلكّحضورّفيّهذهّالروايةّّو اردّهاّمنّالمقاطعّالس  ّالس 
فيّالز مانّالقديمّلمّيظن واّأن هّ»ّ:ّحديثهّعنّاآللهة)تانيت(ّفيّقولهّدالت لخيصّنجّوتضمنت

ّكانّالض ّ ّباإلشارةّ(3)«للجميعّريحّمزاراصنم. ّفقط ّأحداثّواكتفى ّمرّعلىّعدة ّفهوّهنا ،

                              
 .92صّ،1ّ،2010منشوراتّاالختالف،ّالجزائر،ّط،ّ_ّتحليلّالنصّالسردي_ّتقنياتّومفاهيممحمدّبوعزة:ّّ_(1)

األكاديميّالتبئير،ّتر:ّناجيّمصطفى،ّمنشوراتّالحوارّإلىّّجيرارّجنيتّوآخرون:ّنظريةّالسردّمنّوجهةّالنظرّ_(2)ّ
 .109،ّص1ّ،1989والجامعي،ّط

 .29إبراهيمّالكوني:ّالتبر،ّص_(3)ّ



 ، المكان(نجيدية وعالقاتها النّصية) الّزمالّشخصية التّرا.......................الفصل الثالث:

 
203 

األبلقّمنّطوالّالل يلّأنصتّالنفعاالتّ»ّ:ّأيضاّنجدهّفيّقوله،ّ(إليهاّبعبارة)ّالزمنّالقديم
ّثمنّ[...]خاللّمضغهّالعصبيّللفراغّوالزبدّاألبيض رّأنّيستردهّبأي  ّ.(1)ّ«قر 

ّقوله ّفي ّكذلك ّالخالصة ّ:تجلت ّالحري ة» ّهو ّالن بل ّفإن  ّهكذا ّالعار ّكان ّوإذا هوّ،
نوات.ّوالن بلّهوّ حراءّطوالّهذهّالس  اإلخالصّلرفيقّعرفهّفيّالفناءّوعبرّبهّملكوتّالص 

ّأ ّعليه ّيحتم ّفيّالذي ّالر حلة ّمعه ّليواصل ّاألبلق ّويختار ّوالوهم ّوالل عبة ّبالوهق ّيضحي ن
ّ.(2)ّ«ملكوتّالخالء

 :(The Bleeding of the Stone_الخالصة في رواية " نزيف الحجر")
كذلكّفيّالحديثّعنّالزمنّالقديمّومنهّماّتجلىّالت لخيصّفيّروايةّ"ّنزيفّالحجر"ّ

اردّوهوّيتحدثّعنّجاءّعلىّلسانّ نين»ّ:ّالكاهنّاألكبرالس  حافظّالكاهنّ،ّعبرّآالفّالس 
انّالمقد سّعلىّمالمحهماّالمحفورةّمالمحهماّالواضحة الجليلةالن اطقةّ،ّالعميقة،ّالعظيمّوالود 

ماء حراءّالص  ،ّفعبارةّعبرّآالفّالسنينّلخصتّسنواتّعدةّحافظّفيهاّ(3)ّ«فيّصلبّالص 
ّالكاهنّعلىّمالمحه.ّ

ّ»ّ:ّفيّقولهّأيضاّبرز ّبالغزالنّإال ّأن  نواتّكانتّتعج  حراءّفيّتلكّالس  ّالص  وبرغمّأن 
ّلنفسهّتقليداّأال ّيصطادّأكثرّمنّشاةّواحدةّفيّالر حلة ّ.(4)ّ«الوالدّسن 

رديحاضراّفيّكذلكّّهنجد ّالمقطعّالس  ّالقمر»ّهذا حكىّلهّكيفّ،ّّوانتظرّحت ىّهل 
ّف ّالجبلية حراء ّالص  ّكانت ّالجبال. ّروح ّهو ان ّالود  ّمعّأن  ّأبدية ّحرب ّفي ّالز مان ّقديم ي

حراء ّ.(5)ّ«الر مليةّالص 

                              
 .98،ّصإبراهيمّالكوني:ّالتبر_(1)ّ
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 :(? who are youangel)_ الخالصة في رواية " من أنت أيها المالك؟"
ّ ّفي واية ّالر  ّهذه ّفي ّالت لخيص ّيوجرتن(ّيظهر (ّ ّحياة ّمن ّجانب ّعن ّالسارد حديث

ّ ّفي ّقولوالمتمثل ّه :ّ ّالجوار» ّصبية ّاألولى نوات ّالس  ّفي ّالوريث ّخالط ّمسيرةّ، ّبدأ ولكن ه
فالسنواتّاألولىّهيّمدةّزمنيةّّ(1)«قبّتعث رّجهودّااللتحاقّبالمدرسةاالنطواءّعلىّنفسهّع

ّلخصتّبعضّمراحلّالطفولةّالتيّعاشهاّومرّبها.

 : (l’elipse)_ الحذفب
رديةّأيضاّالمسر عةّللز منّويسمىّكذلكّالقفز ّالحذفّمنّالت قنياتّالس  اإلسقاطّأوّّيعد 

ةّوعدمّالت طرقّلماّجرىّفيهاّمنّأوّّحذفّفترةّطويلة»ّوالحذفّهو قصيرةّمنّزمنّالقص 
ة،ّفالّي ذكرّعنهاّشيئا،ّوقائعّوأحداث ردّعنّجزءّمنّالقص  ّيحدثّالحذفّعندماّيسكتّالس 

ّ ّأو ّإليه ّيشير ّتفقط ّزمنية ِّقبلبعبارات ّمن ّالحذف ّموضع ّعلى ّدل  ّأسابيع" أوّّ"ّومر ت
ّهناكّفتراتّزمنيةّأسقطهاّ،ّ(2)ّ«"ّمضتّسنتان"" ألن هّيرىّأن هّالّداعيّالروائيّبمعنىّأن 

ّ:ّ"ّلهذهّالت قنيةّثالثةّأقسامّهيGenetteوقدّجعل"ّجيرارّجنيت،ّلذكرها

ّوفيهّيشيرّالساردّصراحةّإلىّالزمنّالذيّقامّبحذفه.: _ الحذف الّصريح

ّي: _ الحذف الّضمني ّالذي ّالحذف ّستطيعاوهو ّمن ّيكتشفه ّأن ّثغراتّلقارئ ّوجود خالل
ّإسقاطيةّللز من.

ّأنّحضورهّفيّتحديدهّفيّالن صّأصعبّاألقسامّوهوّ:ّ_ الحذف االفتراضي صعب،ّكما
ّمقارنةّباألقسامّاألخرى.األعمالّالسرديةّ

ّ

ّ

                              
 .117الكوني:ّمنّأنتّأي هاّالمالكّ؟،ّصّإبراهيمّ_(1)ّ

 .94جعّسابق،ّصتحليلّالنصّالسرديّ_ّتقنياتّومفاهيم،ّمّرمحمدّبوعزة:ّ_(2)ّ
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ّ: (Gold Dust)_ الحذف في "رواية التبر"
وايةّنجدّالواردةّمنّنماذجّالحذفّ استخدمّمكثّهناكّشهوراّثمّ»ّعبارةّهذهّالفيّالر 
ّ"ّأيور"ّقريبتهّمنّ،ّالر عاةّفيّالعنايةّباإلبل وزارهمّفيّمستقرهمّالصيفيّفي"ّأدرارّ"ّقالّإن 

فالساردّهناّأسقطّاألحداثّالتيّجرتّأثناءّمكوثّ،ّ(1)ّ«وجاءّكيّيطمئنهاّعلىّاألهل،ّأم ه
ّخال ّمن ّتجر)دودو( ّلم ّألنه ّشهورا ّهناك ّمكث ّعبارة ّتوظيفه ّأحداثّّل ّالشهور ّتلك في

ّم ّتذكر، ّألن ّداعي ّال ّوبالتالي ّهمة ّنجده ّأيضا ّقولحاضرا ّفي ّه :ّ «ّ ّأن  ّالحظ ّأي ام بعد
بعدّ»ّ:ّقولهّتجلىّكذلكّفي،ّ(2)ّ«الجربّازدادّتوسعاّوالتهمّمواقعّجديدةّمنّجسدّاألبلقّ

مّ مّولمّيلتئمّالجرحّماعادّيطيقّأنّيرىّخيوطّالد  أسابيعّتساقطتّالجلدةّالسوداءّفنزفّالد 
ّعدةّأيامّألنهّرأىّفعبارةّبعدّأسابيعّّ،ّ(3)ّ«نّجسمّاألبلقوهيّتقطرّم أسقطّمنّخاللها

ّمّوالمعاناة.ّاأللسوىّّتمثلّّتكنأنهاّلمّ

ّ:(The Bleeding of the Stoneرواية" نزيف الحجر ") _ الحذف في
ردي وايةّممثالّفيّهذاّالمقطعّالس  وبعدّمضيّثالثّسنواتّعلىّ»ّنجدّالحذفّفيّالر 

وأهدىّلهّسيارةّالندروفيرّقديمةّيستطيعّأنّيالحقّالمخلوقّ،ّدر بهّعلىّالقيادة،ّعالقتهما
ارد،ّ(4)ّ«الجميل حراءّ»ّ:ّكماّتجلىّأيضاّفيّقولّالس  ماءّأوديةّالص  قبلّالجفافّأغرقتّالس 

يولّالتيّفاجأتهم ّتلكّالس  يول. ّبالس  ،ّ"ّ ّأبرهوه ّفي" ّبقاياها وجرفتّالعجوزّمنّالكهفّليجد
ّ.(5)ّ«امبعدّثالثةّأيّ 

ّ: ( ? who are youangel) "؟_الحذف في رواية "من أنت أّيها المالك
ّ ّتخلو ّتكاد ّالحذفهذه ّمن واية ّالوقتّّ؛الر  ّفي ّأكثر ّمعاشة ّأحداثا ّتتضمن كونها

رديةّالتيّتضم نتّالحذفّنجدّقولّ"ّنزيهّالفاضلّ" سنواتّ»ّ:ّالحاضرّومنّالمقاطعّالس 
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ّ ّشابا أن ّالش  ّصاحب ّمن ّصنعت ّيافعاكثيرة ّبنا، ّطو حت ّحين ّّفي دهاليزّإلى
يخوخة ّ(1)«!ّالش 

اردبرزّالحذفّكذلكّ ّفيّقولّالس  يّلزيارةّ»ّ: ّبأي امّذهبّمس  ّمنّالر حلة ّالعودة بعد
،ّفالساردّهناّقامّبحذفّاألحداثّالتيّ(2)ّ«وكيلّشركةّالت نقيبّعنّالن فطّالمل قبّباسمّالباي

ّمسي(.ّجرتّبعدّالعودةّمنّالرحلةّالتيّقامّبها)ّ

ّالت قنيتينّ ّفإن رد ّالس  ّإيقاع ّتسر عان ّوالحذف( ّالخالصة ابقتان) ّالس  ّالت قنيتان ّكانت وإذا
ّف ّوتيرته ّتعط الن ّالمتبقيتين ّنقيضةّّ(scène)والمشهدّ(pause)االستراحة» ّوظيفة يؤديان

ّالسرد ّحركة ّتعطيل ّوهي ابقين ّالس  ّالمظهرين ّنمو هاّ،لوظيفة ّوإيقاف لّ، ّاألو  ّارتباط بسبب
ّالوصف ّاألقوالّوالث انيّ،بتقنية ّخطاب ّ(3)ّ«بتقنية ّالوصف، ّأثناء ّأن ه ّّبمعنى الحوارّأو

ردي ّ.تلقائياّيتوق فّالز منّالس 

 : (scène)ج_ المشهد
ّحيث رد ّالس  ّتقنيات ّمن ّتقنية ّأيضا ّهو ّالمشهد ّالحركةّ» ّضمن ّمتمي زا ّموقفا يحتل

راميةّفيّالسّ  وايةّوذلكّبفضلّوظيفتهّالد  ّ(4)ّ«ردّوقدرتهّعلىّتكسيرّرتابةّالحكيالز منيةّللر 
ّبها ّويقصد رد» ّالس  ّتضايف ّفي وايات ّالر  ّمن ّكثير ّفي ّيأتي ّالذي ّالحواري ّالمقطع ،ّ إن 

ّحيثّ ّمن ة ّالقص  ّبزمن رد ّالس  ّزمن ّفيها ّيتطابق ّالتي ّالل حظة ّعام ّبشكل ّتمث ل المشاهد
ّ(5)ّ«االستغراق ّحوارية، ّمواقف ّالعادة ّفي ّيتضمن ّيقدّ ّ؛فالمشهد ّالعادةّحيث ّفي ارد ّالس  م

شخصي تهّعنّطريقّالحوارّفيمنحهاّحريةّالت عبيرّعنّنفسهاّبلسانهاّدونّتدخلّمنهّفيتوقفّ
ّالز منّفيّهذهّالل حظة.

                              
 .174إبراهيمّالكوني:ّمنّأنتّأيهاّالمالكّ؟،ّصّ_(1)

 .180المصدرّنفسه،ّص_(2)

 .195مرجعّسابق،ّصالنزوعّاألسطوريّفيّالروايةّالعربية،ّّنضالّالصالح:_(3)

 .166مرجعّسابق،ّصبنيةّالشكلّالروائي،ّّحسنّبحراوي:ّّ_(4)

 .78مرجعّسابق،ّصبنيةّالنصّالسرديّمنّمنظورّالنقدّالحداثي،ّحميدّلحميداني:ّّ_(5)ّ
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ّيفسح ّمسرحي ّحوار ّشكل ّعلى ّدائما ّتأتي ّأن ها ّالكوني ّروايات ّيمي ز ّما ّأبرز ّولعل 
اردّالمجالّ ّوارّمعّغيرها.لشخصياتهّبالحديثّعنّنفسهاّوتبادلّالحفيهاّالس 

 : (Gold Dust)أ_المشهد في "رواية الّتبر"
ّالتبر"ّعن ّللمشهدّّرواياتّالكونيّاألخرّىّالّتختلفّروايةّ" ّىالذيّأدّ ّوفيّتضم نها

ّالمقطعّالحواريّالذيّدارّبينّ"أوخالذيّّوّ،تعطيلّالز منإلىّ ّبهذه "ّّي ديمكنّأنّنمث لّله
يخّالحكيمّفيّرجاله»ّوزعيمّالقبيلةّالتيّكانّيرتادّفتياتهاّليال ّ:ّصاحّالش 

ّضيفناّالن بيلّيملكّمهرياّبهذاّالكمال؟ّم بلقّهريّأ_ّماّهذاّياّرب ي؟ّكيفّلمّتقولواّليّإن 
حراءّمنذّمائةّعام.ّفمنّأينّحصلتّعليهّ رشيقّمثلّالغزال.ّهذهّساللةّانقرضتّمنّالص 

؟. ّباّلل 

ّ:ّأوخي دّمحاوالّأنّيسترّعريهقالّ

ّالر شد ّ.(1)ّ«_ّمنّزعيمّآهجار.ّهدي ةّمنهّعندماّبلغتّسن 

عندماّنجدّحديثّ)أوخي د(ّمعّ)دودو(ّالتيّعطلتّالسردّكذلكومنّالمشاهدّالحواريةّ
ّ:ّقالّدودو»ّ

رافة؟ ّ_ّعدتّكيّتطمئنّعلىّالز 

ّ:ّاستغربّأوخي د

ّ_ّزرافة؟

رافةّأ،ّ_ّنعم.ّهكذاّأسميته ،ّوغيرهاّمنّالمشاهدّالحواريةّالتيّ(2)ّ«جملّحيوانّفيّآيرالز 
ّعمدّمنّخاللهاّالساردّإلىّتبطيءّالسرد

                              
 .15إبراهيمّالكوني:ّالتبر،ّص_(1)ّ

 .113إبراهيمّالكوني:ّمنّأنتّأيهاّالمالك؟،ّصّ_(2)ّ
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 : (The Bleeding of the Stoneب_المشهد في" رواية نزيف الحجر")
ّالروايةّّمشاهدصورتّمنّالمقاطعّالحواريةّالتيّ ّهذه ّالمقطعّفي الحواريّنوردّهذا

أالّتستحي؟ّعجوزّمثلكّويكذب؟ّأخبروناّفيّالواحاتّ»ّ)قابيل(ّو)أسوف(ّالذيّكانّبينّ
قدّف،ّولهولم اّلمّيجدّماّيق،ّأن كّالوحيدّالذيّيخبرّمعاقلهّفيّهذهّاألراضي.ّفتحّأسوفّفم ه

رّالعبارةّالقاسيةّببالهة ّ:ّكر 

ّذلك_ ّقال ّأبي الت راب. ّإالّ  ّآدم ّابن ّيشبع ّالحواريّفّ،(1)ّ«لن ّالمشهد ّهذا ّخالل من
خصياتّتتبادلّالحديثّ؛الز منتوقفّ ّالش  ّ.ألن 

ّ:قالّلهّالبدينّمعاتبا»ّكذلكّتجلىّفيّحديث)مسعود(ّمعّ)أسوف(

ّ_ّهلّرأيتّماذاّفعلتّبضيفك؟
ّإن هّيعافّلحمّالماعز.

ّ:ّقالّأسوفّبسذاجة
ّغيرّالماعز. ّ_ّوماذاّأفعل؟ّليسّلدي 

ّالل حمّ،ّ_ّالّتذكرّلهّالماعزّمرةّأخرّى أمثالهّالّيأكلونّلحمّالمصابونّبمرضّحب 
ّ.(2)ّ«الماعزّفيّالعادةّكثيرونّمثلهّفيّال شمال

ّ: (? who are youangel)المشهد في رواية "من أنت أيها المالك؟" ج_

ّ ّنجد ّبارّزتقنية واية ّالر  ّهذه ّفي ّمشأكثرّةالمشهد ّعن ّعبارة واية ّالر  ّكانت ّفقد اهدّ؛
ثلةّمنّأمرّعنّنفسهاّوعنّغيرهاّبلسانهاّّوأعطىّفيهاّالر اويّلشخصياتهّحري ةّالحوارّوالت عبي

ثهّعنّسر ه لكنّّوسأريكّاليومّشيئاّ»ّ_ّذلكّنجدّحوار"ّمسيّ"ّمعّابنهّ"ّيوجرتن"ّعندماّحد 
ّ!ّعليكّأنّتعدنيّبأال ّتخبرّبهّأحدا
نّالفتىّبوجومهّكعادته ّاألبّفيّانتزاعّالوعد،ّتحص  ّ:ّفألح 

                              
 .106إبراهيمّالكوني:ّنزيفّالحجر،ّص_(1)ّ

 .21،ّصالمصدرّنفسه_(2)ّ
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ّ_ّهلّتعدني؟
ّ:ّألبأومأّاالبنّبرأسهّإيجاباّفأضافّا

ّوالموتّقصاصّلكلّمنّقادّاألغراب،ّذلكّسرّتوارثتهّقبائلّالصحراءّجيالّعنّجيل
ّ.،ّوغيرهاّمنّالمقاطعّالحواريةّالتيّكانتّحاضرةّفيّثناياّالرواية(1)ّ«[...]ألنه،ّساحتهإلىّ

 : (pause)د_ الوقفة
ّّو ّالت قنيةّنجدّمصطلح) ّعلىّهذه ّالتيّتطلقّأيضا االستراحة(ّمنّبينّالمصطلحات

ّوهي رد» ّللس  ّوتعليق ّتوق عات ّمن ّيحدث اردّ،ما ّالس  ّلجوء ّّبسبب ّوالخواطرّإلى الوصف
ّوالت أمالت ّلفتّر، رد ّالس  ّوتوقف ّانقطاع ّعادة ّيتضمن ّالز مفالوصف ّمن ّ(2)ّ«نة ّأشرناّ، وقد

ّّسابقا ّباألقوالإلى ّيرتبط ّالمشهد ّّأن  ّأو ّالحوار ّبالوصفّأكثر، ّتتعل ق ّالوقفة ّأن  ّحين في
ّناوقل ّتستغرقهّ» ّالذي ّالز من ّحساب ّعلى ّاالشتغال ّفي ّالمشهد ّمع ّالوقفة تشترك

ّتطول ّقد ّلفترة ة ّالقص  ّمجرى ّوتعليق رد ّالس  ّزمنية ّتعطيل ّفي ّأي أوّّاألحداث]...[
ة ّ، (3)ّ«تقصرولكن هماّيفترقانّبعدّذلكّفيّاستقاللّوظائفهماّوفيّأهدافهماّالخاص  بمعنىّأن 

ّوأهدافها ّخصوصيتها ّالمشهد،إذّللوقفة ّعن ّتميزها ّّالتي ّالحكائيّ» رد ّالس  ّمسار ّفي تكون
ّلجوئه ّبسبب ّالر اوي ّيحدثها ّمعي نة ّّتوق فات ّانقطاعّإلى ّعادة ّيقتضي ّفالوصف الوصف

ّالت وقفّعنّسردّاألحداثّليصفّشخصاإلىّّ؛ّفالر اويّأحياناّيضطر(4)ّ«السيرورةّالز منية
رد.الأوّّمكاناّمعي ناّوبالت اليّتوقفّالحكيأوّ ّس 

 : (Gold Dust)أ_ الوقفة في"رواية الّتبر"
توقيفّإلىّّتضم نتّروايةّ"ّالتبر"ّالعديدّمنّالمشاهدّالمؤث رةّوالتيّاضطرّفيهاّالر اوّي

ّالمشاهد ّتلك ّووصف رد ّالس  ّوصفّ، ّالمأساة ّجو ّإضفاء ّعلى ّعملت ّالتي ّالمشاهد ومن

                              
 .159إبراهيمّالكوني:ّمنّأنتّأيهاّالمالكّ؟،ّصّ_(1)ّ

 .96مرجعّسابق،ّصتحليلّالنصّالسردي_ّتقنياتّومفاهيم_ّمحمدّبوعزة:ّّ_(2)ّ

 .175مرجعّسابق،ّصبنيةّالشكلّالروائي،ّحسنّبحراوي:ّّ_(3)ّ

 .76ابق،ّصسمرجعّبنيةّالنصّالسرديّمنّمنظورّالنقدّاألدبي،ّحميدّلحميداني:ّّ_(4)ّ
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اردّلحالةّ)األبلق(ّبعدّإصابتهّبداءّالجربّمنهاّ بلقّاآلنّليسّأبلق.ّاختفتّالبقعّاأل»ّالس 
ّالر شيقّ ّالقوام احرتين. ّالس  ّالعينين ّمن ّالذ كية ّالن ظرة ّاختفت ّالر مادي. ّالجسد ّمن البديعة

ل ّ.(1)ّ«هيكلّأسودّمتره لّمبقعّبالظ لمة.ّخيالّشاحبّوبائسّلكائنّآخرّإلىّالممشوقّتحو 

 : (The Bleeding of the Stoneب_ الوقفة في رواية "نزيف الحجر")
وايةّمليئةّباألوصاف توقفّالز منّفيّالعديدّمنّالمر اتّإلىّّمم اّأدىّ،جاءتّهذهّالر 

ان( اردّفيّوصف)الود  وايةّنجدّقولّالس  ودانّعمالقّ»ّومنّالمقاطعّالوصفيةّالواردةّفيّالر 
ّرماديّالل وّن ّطويلة.، ّلحية ّمنّذقنه ّتتدل ى ّالكثيف. يةّفيّشعره رأسهّّتتالمعّشعراتّفض 

واية.،ّ(2)ّ«متو جّبقرنينّمعقوفينّهائلين. ّوغيرهاّمنّاألوصافّالكثيرةّالتيّتمألّالر 

 : (? who are youangel)ج_ الوقفة في رواية " من أنت أّيها المالك؟"
وايةّمقارنةّمعّسابقتيها ّتوظيفّالر اويّللوقفّفيّهذهّالر  وائيّّ؛يقل  لىّك زّعّرألنّالر 

ّ،ّاألحداثّأكثر منّخاللّّتيّتجلتالّةذلكّالّينفيّعدمّوجودّمقاطعّتضم نتّالوقفلكن 
اردّلشخصياتهّعلىّلسانهّمباشرةّوالتيّيمكنّأنّنمث لّلهاّبوصفهّلمديرّالمد رسةّوصفّالس 

يّ"ّتسجيلّ"ّيوجرتنّ"ّفيها رّنّالعممالر ابعّأوّّكانّرجالّفيّالعقدّالث الث»ّالتيّأرادّ"ّمس 
ّّيميل ّالبدانةإلى ،ّ ّالعينينجاحظ فتين، ّالش  ّمفلطح ّبمقلتيه، ّفيه ّحد ق ّالسيماء. ّصارم

ّ:ّالجاحظتينّالشبيهتينّبحدقتيّحرباءّقبلّأنّيأمر

ّ.(3)ّ«_ّالوثيقة.

ّ

ّ

ّ
                              

 .25إبراهيمّالكوني:ّالتبر،ّص_(1)ّ

 .54إبراهيمّالكوني:ّنزيفّالحجر،ّص_(2)ّ

 .54إبراهيمّالكوني:ّمنّأنتّأيهاّالمالكّ؟،ّصّ_(3)ّ
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 : fréquence)_محور التواتر)3
والذيّيتمثلّفيّالحديثّعنّ"حولّالز منGenetteّوهيّالمقولةّاألخيرةّلّ"جيرارّجنيت

ّيتعل قّبمقولةّالز منّّذلكّألن(1)ّ«الحادثةّعددّالمر اتّالتيّتروىّفيها»ّ التواترّفيّالقص 
ّووقوع ّحدوثه ر ّيتكر  ّما ّبين ّالعالقة ّفي ّبالن ظر د ّمستوىّّهويتحد  ّعلى ّوأفعال ّأحداث من

ّثانية ّجهة ّمن ّالقول ّمستوى ّوعلى ّجهة ّمن ّ ؛(2)الوقائع ّأي ّعلى ّاسترجاعّالتركيز دراسة
ّبمعنى ّالت كرار ّطريق ّعن ّالعناصر رتّآخرّنفس ّتكر  ّأحداث ّقص ّإعادة ّاختزالّ، ويمكن

رد ّ:ّثالثةّأنماطّهيإلىّّإيقاعّالس 

ّمر ةّواحدةّحدثاّوقعّمر ةّواحدة»:  المحكي اإلفراديأ_ّ بحيثّيحكيّّ(3)ّ«وهوّماّيقص 
ّالراويّالحدثّالذيّوقعّمرةّواحدةّعلىّالمستوىّالقوليّوالواقعي.

ّالتّ _ّ ّالمحكيّفيّروايةّ" كّفيّلقاء)ّأوخي د(ّمعّذلّ(Gold Dust)"بروقدّتجل ىّهذا
ةّالر جلّالذيّباعّزوجتهّوولدهّمقابلّحفنةّالت بر دّهناّلساّر،ّألنّاالر اعيّالذيّسردّعليهّقص 

رةّمفأوخيدّلمّيلتقّبهذاّالرجلّإالّّرةّواحدةّعلىّمستوىّالقولّوالفعل،حكىّهذاّالحدثّم
ّ.واحدةّفيّحياته

برزّّهذاّالنوعّإنّف (The Bleeding of the Stone)أماّفيّروايةّ"ّنزيفّالحجر"ّ_ّ
ّ ّمتخندوشفي ّواد ّعلى ّحارسا ّجعله ّالذي ّاآلثار ّعالم ّمع ّلقاء)أسوف( ّت كرار ّأنّ، بحيث

ّتمثلّفيّلقائهّكذلكّمعّجنودّبردللو.ّ)أسوف(ّلمّيحاورهّطليةّحياتهّإالّمرةّواحدة،
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ّطّ_(2)ّ ّلبنان، ّبيروت، ّالفارابي، ّدار ّالبنيوي، ّالمنهج ّضوء ّفي ّالروائي ّالسرد ّتقنيات ّالعيد: ّيمنى 3ّينظر: ،2010ّ
 .129ص

المجلسّاألعلىّللثقافةّ(،Nathan parisّفاليط:ّالنصّالروائي)ّتقنياتّومناهج(،ّتر:ّرشيدّبنحدو،ّمنشورات)ّربرناّ_(3)ّ
ّ.113ص،1992ّ)د/ط(،ّ



 ، المكان(نجيدية وعالقاتها النّصية) الّزمالّشخصية التّرا.......................الفصل الثالث:

 
212 

رديةّالتيّ ثتهّمعّالشاةّالتيّكذلكّحادّهذاّالمحكيبرزّفيهاّحضورّومنّالمقاطعّالس 
ّهربت ّالقطيع» ّفي ّمعزاة ّأشقى ّطارد ّيومها ّالماشية، ّبقية ّعن ّانشق ت ّواديّ، ونزلت

ّ،ّفالساردّلمّيحكّهذهّالقصةّإالّمرةّواحد.(1)ّ«متخمدوش.ّالموحش

ّ)ّقابيل(ّفيّحديثهكذلكّّهجدن كينّعندماّ»ّعنّوفاةّأبّواألم  ماتّاألبّمطعوناّبالس 
ّمتأثرةّبلدغةّأفعىّبعدّوالدتهّبأسبوع.ّورثتّتربيتهّخالته فسقتهّ،ّحبلتّبهّأم ه.ّوماتتّاألم 

ّالغزالّفيّإحدىّالر حالتّبالحمادة ،ّوكذلكّفيّحديثهّ(2)ّ«عمالّبنصيحةّأحدّالفقهاءّوّدم 
قتهّقبائلّإلىّّأم اّآدمّفتوغ لّفيّرحلةّتجارية»ّ:ّقولهفيّعنّوفاةّوالدهّبالتبنيّ األدغال.ّفمز 

ّ.(3)«وقط عتهّوأكلتّلحمهّني ئاّقبائلّ"ّيمّيمّ"ّالمشهورةّبحبهاّلل حمّاألبيض،ّ"يمّيم"ّبالجراب

فيّلقاءّّ( who are youangel)فيّحينّتمث لّفيّروايةّ"ّمنّأنتّأيهاّالمالك؟"_ّ
ي(ّمعّجارهّالوحيدّالذ ّيّوقفّمعهّعندّمحنته.)مس 

ّمر اتّعديدةّحدثاّوقعّمر ةّواحدة»:  المحكي اإلكراري ب_ّ يحكيّّ،ّبحيث(4)ّ«وهوّماّيقص 
ةّمر اتّماّجرىّحدوثهّمر ةّواحدةّ.فيهّالر اويّ ّعد 

ثّفنجدّالحدGold Dustّ))وقدّبرزّهذاّالن وعّمنّالتكرارّكذلكّفيّ"ّروايةّالت بر"_ّ
ّالذيّوقعّمر ةّواحدةّ ةّمر اتّحديثّ)أوخي د(ّعنّعالقتهّباألبلقّومسفيها رّعد  يرتهماّوتكر 

ّالمتشابهة.

فيّالحديثّّفقدّتمثل (The Bleeding of the Stone")نزيفّالحجرّ_ّأماّفيّروايةّ"
ّمعهّالحديثّعنهّتكراّرإلىّّإضافةّ،عنّ)الودان(ّالذيّرافقّاألبّفيّحياتهّوكذاّ)أسوف(

ّ)قابيل(ّالذيّحاولّصيده.
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ّومنّال ّواحدة ّمر اتّوحدثتّمر ة ة ّعد  ّذكرها د ّترد  ّالروايةّأيضاّمحكي اتّالتي ّهذه في
ّالتيّن ك لّبجثتها اردّحالةّاألم  كانّإذاّوجدّ»ّنجدّهذاّالمقطعّالسرديّالذيّوصفّفيهّالس 

ّوخرج ّالمخالة. ّفي ه ّدس  ّّطرفا ّعبرّإلى هيدة ّللش  ّقامت ّحت ى ّويدفنه ّقبرا ّله ّيحفر المرتفع
ّا ّالوادي ّمتباعدةمرتفعات ّمسافات ّعلى ّقبور ّخمسة ّلطويل ،ّ ّتدل  ّكإشارات ّأحجارها تقف

ّ.(1)ّ«وتدينّقسوةّالمجرمّالمجهول،ّعلىّالط ريق

ّاإلكرارّي ّالمحكي ّّبرز ّأيضا ّفيّفي ّاالنعزالية ّ)أسوف( ّحالة ّعن ارد ّالس  حديث
فحّالهثا»:قوله ثاّبالعرقّوالخجل،ّوقفّفيّالس  .ّهوّبنية.ّالر جل،ّملو  الّيهربّّأم هّمعهاّحق 

ّ ّعيونهن  ّفي ّير ّولم ّالبنات. ّير ّلم ّهو ّذلك. ّقالت ّأم ه ّللبنات ّالحياء ّالر جال. ّلقاء من
ّبالحقدّلحظتهاّ!خزيّ !ّالخجل.ّتفو لّمر ةّعلىّأبيهّالمرحوم.ّلقدّرب ىّفيهّخوفاّ،ّأحس  وألو 

نياّليهربنّمنّالر جال ّ.(2)ّ«األبدإلىّّمنّالن اسّيكفيّكلّصباياّالد 

فيّرفضّ ( who are youangel)؟ّ"يّ"ّروايةّمنّأنتّأيهاّالمالكفيّحينّظهرّف_ّ
واية. جلّتسجيلّاالسمّالذيّكانّموضوعّالر  ّموظ فّالس 

ّوقعّمر اتّعديدة»:  المحكي اإلعاديج_ّ ّمرة ّواحدةّحدثا ّيقص  ّوفيهّّ(3)ّ«وهوّما يقص 
ةّمر ات.ّ ّالر اويّماّجرىّحدوثهّمر ةّواحدةّعد 

ّعنّ ّالحديث ّإلى ّفيّّوبالعودة ّمر ات ة ّعد  رت ّوتكر  ّواحدة ّمر ة ت ّقص  ّالتي األحداث
ّ ّالكوني ّفيّروايات ّتجلت ّوالتي ،"ّ ّالحجر ّنزيف "ّ ّرواية ّفي ّأكثر ّحاضرة ّنجدها فإننا

وايةحديث رّعلىّطولّالر  ّيتكر  قه.ّ»ّ)مسعود(ّعنّن همّ)قابيل(ّلل حمّالذيّظل  عليكّأنّتصد 
ّ.(4)ّ«لمّينمّليلةّواحدةّبدونّلحمّمنذّأنّولدتهّأم ه
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فانتشلهّنفسّالحيوانّالذيّ»ّتكرارّحادثةّإنقاذّ)الودان(ّألسوفّوأبيهتمثلّكذلكّفيّ
ّ.،ّفالفعلّتكررّمعّكليهما(1)ّ«كانّيقاتلهّوينويّقتلهّوأنقذهّمنّالهالك

واياتّللّتنامنّخاللّقراءّو خصيةّالت راجالثالثةّز منّفيّهذهّالر  ّحظالنيديةّوعالقتهّبالش 
ّهناكّتحطيم ّالر اوّيّ؛ز منللّاأن  ّيأخذنا ّالحاضرّفيقإلىّّفتارة ّيرجعبنا ّفّعندهالماضيّثم 

خصياتّبمعنىّأن هّأبرزّحابليستشرفّبعدّذلكّأحداثاّتتنبأّّ،تسريعاّووقوفا ضرّمصيرّالش 
خصيةّوماضيها ّليبي نّسببّمصيرهاّالمأساويّالذيّدائماّماّيتركهّللن هاية.ّالش 

ّالت طرقّإليهاّيدراسةّمستوياتّالز منّإلىّّإضافة ّبعضاستعراضّكذلكّّمكنالتيّتم 
واياتّوعلىّرأسهاّالزم نّالن فسيّواألسطوريّوالع ّ.جائبياألزمنةّالتيّتمي زتّبهاّهذهّالر 

  : _ األزمنة األخرى البارزة في روايات إبراهيم الكوني4
ّفحسبّبلّتعداّهّ،لمّيقتصرّالكونيّفيّرواياتهّعلىّتوظيفّمستوياتّالزمنّالسابقة

ّ ّإلى ّوظفها ّالتي ّالشخصيات ّطبيعة ّفي ّواضح ّبشكل ّبرزت ّالزمن ّمن ّأخرى التيّّوأنواع
ناسبّفكانّلزاماّعليهّأنّيوظفّأزمنةّتتّ،تراوحتّبينّاألسطوريةّوالعجائبيةّوحتىّالصوفية

ّمعهاّوتأثرّفيهاّوتساهمّفيّتكوينها.ّ

 : _ الزمن األسطوري 1_4
ّا وائيّإبراهيم وخلقّللقارئّفضاءاتّأسطوريةّّ،لكونيّرواياتهّباألسطورةلقدّشحنّالر 

مغايرةّالواقعّمعّعدمّإلىّّحيثّعمدّّ؛وأزمنةّأسطوريةّقوامهاّالخرقّوالخروجّعنّالمألوف
ّعنه ّحقيقةّ،الخروج ّشخصياته ّأن  ّّبمعنى ّأسطوريةّلكنّ ّ،واقعيةأو ّبصبغة ّمصبوغة ها

ّالواقعّأخرجتها ّالصحراّ؛عن ّفي ّوترعرعت ّنشأت ّألنها ّزمانّّ»وء ّالصحراوي الزمان
وندركّبماّالّيدعّمجاالّّ،نستشعرّاالمتالءبفضلهّوهوّماّيعنيّأنناّّ.زمانّأبديّ.أسطورّي
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ّفح ّموجودين ّلسنا ّأننا ّبخلودهللشك ّخالدون ّولكننا ّبوجوده، ّالز منّّ،(1)ّ«سب ّتجلى وقد
ّيّرواياتّإبراهيمّالكونيّعلىّالنحوّالتاليّ:األسطوريّف

نّ:ّكانّهذاّالنوعّمنّالزمنّحاضراّفيّالروايةّمنّخاللّالحديثّعروايةّ"ّالتبر"_ّ
ّمنّي ادّعهناّّالر اوّيّوّ،بالن ذرّلهاّييفّالخالفهاّّوأسطورةّاآللهةّ)تانيت(ّالتيّتقتصّمنّكل 

ّعصىّأواّ،أينّكانّصراعّاإلنسانّمعّاآللهةّالعهدّالبدائيإلىّّبالز من نّمرهاّلفاإلنسانّإن 
ّرّق(الذيّوعدّوأخلفّفاقتصتّمنهّبأبشعّالطّ هذاّماّحدثّمع)ّأوخيدّوّ،ّبقربانتغفرّلهّإالّ 

لهةّلآليخضعّكانّفيهّاإلنسانّالذيّفالز منّاألسطوريّهناّتجلىّفيّالز منّالبدائيّّوعليه
ّوتحتّرحمتها.

ّ _ّ ّتجل ى ّفقد ّالحجر" ّنزيف "ّ ّرواية ّفي ّأما ّالزمن ّالعودةهذا ّخالل ّّمن قصةّإلى
ّو)هابيل()ق ّابيل( ّأن ّحيث ّو)قابيل(، ّلكنّ )أسوف( ّحقيقيتان ّطبعهماّشخصيتان وائي ّالر 

ّ ّأسطوري ّبطابع ّحيوانّإذ ّبشخصية ر)أسوف( ّوصو  ّالبشر ّلحوم ّآكلي ّمن ر)قابيل( صو 
ّالمقد س ّوالذيّ)الودان( ّأخاهينتهيّبقتلّ)قابيل،ّوبالتاليّأسقطّالزمنّالحقيقيّلألسطورة )ّ

ه)هابيل( ّنص  ّعلىّ،على ّ)أسوف( ّقتل ّالن هاية ّقابيل(ّّفكانت ّحال) ّونهاية ّ)قابيل( يد
ّبالجنون.

وا ّحيثّوظ فّالر  "ّ ّالمالك؟ ّ"منّأنتّأي ها ّفيّرواية ّالذيّنجده ئيّوهوّالز منّنفسه
حراءّالتيّتتبرأّوتقتنصّمنّك ّكذلكّالز منّاألسطوريّمنّخاللّتوظيفّأسطورةّآلهةّالص  ل 

ّيهجرها ّّمن ّدخيلتهاأو ّّينتهك ّأو ّلألغراب ّوثرواتها ّسر ها ّاالبنيفشي ّمع ّحدث ّما "ّوهذا
حراءّفك ّالذيّوعدّاألبّبعدمّإفشائهّفخلفّبالوعدّوخانّالص  انّيوجرتن"ّالذيّأفشىّالسر 

اص. ّالبدّمنّالقص 

ّ
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 : _ الّزمن العجائبي2_4
ومّكماّهوّمعلوالعجائبيةّ،ّتجل ىّهذاّالنوعّمنّالزمنّأكثرّفيّروايةّ"ّنزيفّالحجر"

ّلعجائبياأماّالمقصودّبالزمنّّ،بالغرابةاالرتباطّأكثرّّوّمعناهاّالخروجّعنّالمألوفّوالمعتاد
ّإلىّ فهوّيعنيّزمنّمفارقةّالزمنّالحقيقيّوذلكّمنّخاللّتحولّالشخصيةّفيّلحظةّما

وقدّبرزتّالعجائبيةّفيّهذهّالروايةّفيّشخصيةّ)أسوف(منّّغيرّماّهيّعليهّفيّالواقع،
له لتّهيوكذلكّنّ،)ودان(إلىّّمسخهأوّّ)ودان(إلىّّخاللّتحو  ّجدّشخصيةّاألبّالتيّتحو 

خصياتّلحظةّمحاولةّالفرارّ)ودان(ّإذإلىّّاألخرّى ذّإنقاّأوّارتبطّالز منّالعجائبيّبهذهّالش 
ل لإلىّّحياتهاّمنّالهالكّف)أسوف(ّتحو  (ّ)ودانإلىّّ)ودان(ّهرباّمنّالمعتقلّواألبّتحو 

قوطّفيّالهاوية. ّلينقذ)ّأسوف(ّمنّالس 

 : _ الّزمن الّصوفي3_4
ّّإضافة ّنجدإلى ّالجغرافي ّوالز من ة ّالقص  ّزمن ّالكتابةّ» ّبه ّتختص ّثالث ّزمن هناك

وحّفيّلحظاتّ ؤيةّالغيبيةّوهوّزمنّالر  ةّوهوّزمنّالر  وفيّخاص  وفيةّوالن صّاألدبيّالص  الص 

وفيّ،ّأوّإشراقهاّوشطحاتهاّوهيامهاّبالن ورّالعلويّ  ّمايراهّالص  وفيّفيّمنامه.ّوكل  ماّيراهّالص 
وفي.فهوّرؤي ّالزمنّهوّلحظةّالتقاءّالذاتّ،ّ(1)ّ«اّصادقةّفيّالمعتقدّالص  والمقصودّبهذا

ّ ّدنيوي، ّهو ّما ّكل ّعن ّتتجرد ّبحيث ّخالقها ّفيّمع ّأكثر ّالز من ّمن ّالن وع ّهذا ّتجلى وقد

ّشخصيةّّ"بررواية"التّ  ّأبرزها ّومن وفية ّالص  خصيات ّالش  ّمن ّالعديد واية ّالر  ّهذه ّضم ت إذ
يخ)موسى( ّالش  ّالمق، ّعلىّومن ّجاء ّما ّالز من ّمن ّالن وع ّهذا ّفيها ّتجلى ّالتي ردية ّالس  اطع

ارد هّألم هّشيخّحكيم.ّإذاّرأىّرؤياّفيّنومهّالّيغادرّفراشهّحت ىّيأتواّلهّ»ّ:ّلسانّالس  جد 
دّفيّالقبيلةّمنّيحلوّلهّأنّيقول ؤيا.ّويترد  رواّلهّالر  إذاّحذ ركّهللاّوكشفّ:ّبالعر افينّويفس 

رّفعليكّأنّ ّإال ّنفسك.ّوقدّأمنّغدرّالخائنينلكّالس  الز مانّ:ّتتمه لّوتتعظّوإال ّفالّتلومن 

                              
ّعمّ_(1)ّ ّالقادر ّطيعبد ّالجزائر، ّقسنطينة، ّوالتوزيع، ّللنشر ّاأللمعية ّدار ّالخبر(، ّالسردي)سردية ّالخطاب ّشعرية 1ّش:

 .17،ّص2011
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ّحكمتهّكانتّتنبعّمنّ،ّواإلنسان ّكل  فلمّيباغتهّحدثّولمّيغافلهّعد و.ّويجمعّالجميعّأن 
درةّ ّالموتّلمّيفاجئه.ّرأىّفيّمنامهّأن هّيقفّتحتّالس  عنايتهّباإلشاراتّالخفي ة.ّويقالّإن 

ائ ّالض  ّفياألسطورية ّالعر اف ّله ّفقال ّالبحيرة. ّماء ّمن ّويشرب حراء ّالص  ّغرب ّفي ّعة
باح ّالص  ّكفنه: ر ّفحض  ّالمنتهى. ّسدرة ّإن ها ّللر حلة. ّنفسك ّأعد ّأفخرّ، ّوارتدى ّجسده وغسل

ّ.(1)ّ«لباسه

ّ ّالز منيظهر ّمن ّالن وع ّبقولهّهذا ّ)أوخيد( ّحالة ّعن ارد ّالس  ّحديث ّفي ّأيضا :ّ فيّ»
قطةّاألولىّوجدّنفسهّفيّ بينّالموتّوالحياة.ّالبرزخّأوحىّلهّ،ّبرزخّبينّالوعيّوالغيابالس 

ولعقّالبولّعلىّفخذّالمهري.ّثمّنزلّ،ّترن ح،ّبأنّيعودّللحيلةّاألولى.ّسقطّونهضّمرارا
ّ.(2)ّ«الذ يلإلىّّوقي دّيده،ّاإللهام

ّ: فسيمن النّ _ الزّ 4_4

ّالزّ ّإنّ  ّعن ّالنّ الحديث ّالزّ من ّالمستويات ّعن ّللحديث ّيقودنا ّالفسي ّسممنية ّابقةذكورة
ّيهمّ ّلكنّ  ّأما ّهو ّالنّ الزّ ّنّ نا ّبالحامن ّأكثر ّيرتبط ّالنّ فسي ّالت ّتعيشها ّالتي ّخصياتشفسية
ّلفالزّ ّ؛وايةالرّ  ّخاضع ّوهو ّبها ّأساسا ّمرتبط ّالدّ من ّتغيراتها ّمزاجها ّحسب ّعلى فيّفاخلية

ّأنّ  ّنالحظ ّوالقلق ّواألسى ّالحزن ّوالّ ّفترات ّالفرح ّحالة ّبعكس ّيتباطأ حيثّّ،سرورالزمن
ّد(خيّ رتّعنّحالة)أّوةّكونهاّعبّ "ّخاص ّبروهذاّماّتجلىّفيّروايةّ"ّالتّ ّ،نالحظّتسارعاّفيه

ّالنّ  ّالتّ ّكانّألنهفسية ّبحيوانهعلّ شديدة ّق ّتّر، ّوالسّ اّووالتي ّالفرح ّبين ّاحت ّفي ّعادة لتيّالفترة
ّ.وحالةّالحزنّواألسىّالتيّانتابتهماّلحظةّفراقهما،ّقضياهاّمعا

ايةّ"ّنزيفّالحجر"ّفنجدّالزمنّالنفسيّمرتبطّبالشخصية)ّأسوف(ّالذيّأماّفيّرّو_ّ
لفرحّافارتبطتّحياتهّبها؛ّفكانّشديدّ،ّلمّيأخذّأنيساّطوالّحياتهّسوىّالصحراءّوموجوداتها

ّوالهناء ّالسعادة ّزمن ّانقلب ّقابيل( ّبمجيء) ّولكن ّالبسيطة ّالحياة ّّبتلك ّالحزنّإلى زمن
ّ.والشقاءّ

                              
 .31إبراهيمّالكوني:ّالتبر،ّص_(1)ّ

 .49المصدرّنفسه،ّص_(2)ّ
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ّالزمنكانّّكما ّّحاضراّهذا ّالمالك؟فيّروايةّ" ّمنّأنتّأيها معّشخصية)ّمسي(ّ"
حيثّ،ّالذيّكانّيشعرّباالغترابّعنّالمجتمعّالمدنيّالذيّأجبرتهّالظروفّأنّيتواجدّبه

بلّوحتىّمعّالقيمّواألعرافّالتيّ،ّإنهّكانّيشعرّباالنفصالّعنّاآلخرينّالذينّكانواّمعه
ّفرضهاّعليهّهذاّالمجتمع.

خيرّأنّللمكانّمكانةّكبيرةّفيّحياةّشخصياتّالكونيّولدتّمنّماّنصلّإليهّفيّاأل
هاّبينّأحضانهاّوأكثرّترحمّاألمّ)ّالصحراء(ّفكانتّالحاويةّلها؛ّحيثّأغرقتهاّبحبهاّواحتّو

ولكنّهذاّلمّيكنّإالّّ،التيّمكنتهاّمنّالعيشّعلىّأراضيهامنّذلكّكشفتّلهاّعنّأسرارهاّ
ّوالّو ّالحب ّبادلوها ّالذين ّأبنائها ّورفضتّّ،فاءمع ّعاقبتهم ّفقد ّلها ّتنكروا ّالذين ّعن أما

الّتقلّأهميةّعنّحياةّشخصياتهّللزمنّأهميةّكبيرةّفيّّكانّكذلك،ّوجودهمّعلىّأراضيها
ّ.المكان

ّّعموما ّروايات ّتميزت ّالكوني ّمجملها ّالماضيبفي ّالزمن ّعلى ّمنّّ،تركيزها وذلك
ّ ّاالسترجاعاتخالل ،ّ ّينفي ّال ّهذا ّلكن ّالعدم ّالزمن ّشكلّوجود ّعلى ّورد ّالذي مستقبلي

ّللشخصيات ّالمأساوي ّبالمصير ّتنبأت ّاستشرافات ّوالصوفيّ، ّاألسطوري ّللزمن ّكان كما
ّبارزا ّحضورا ّوالنفسي ّالعجائبي ّالتيّّ،وحتى ّهي ّالشخصيات ّونوعية ّالمكان ّطبيعة ألن

ّذلك ّفرضت ّالشخصيةّ، ّعلى ّوالزمان ّالمكان ّمن ّكل ّتأثير ّجلي ّبشكل ّيوضح ّما وهو
ّوالعكس.
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نات المكو  عمبالضرورة تفاعل تها كبيرة األمر الذي جعلأهمية الشخصية في الرواية إن 
أو  وى تفتعل الحوارات وتتلفظ اللغات وفقا للبيئة والمستفأصبحت هي التي  ،السردية األخرى 

 الذيتمثل عين الروائي صارت بل أكثر من ذلك  ،أفراد المجتمعالموقع الذي تحتله بين 
 فيحاول من ،وكذا المشاكل التي تواجههم في الحياة ،يرصد عبرها أوضاع الناس وحاالتهم

 .بطريقة غير مباشرة خاللها معالجتها عبر تقديم حلول ومقترحات لتلك المشاكل

 : الذات الفاعلة وصيغ تقديم الخطاب_1
والتي ال يمكن ، التي نستعملها في حياتنا اليوميةعبيرية الوسائل الت   من أهم   غةالل   تعد  
إدراك  وإن  ، غةبالل   ق إال  وجود اإلنسان ال يتحق  » ق وجودنا فها تحق  ألن  عنها االستغناء

هذه األخيرة التي مي ز هللا بها اإلنسان عن غيره ، (1)«غة كذلك بالل   اإلنسان لذاته ال يتم إال  
إذ لوالها لما كان ، المتعددة هواصل مع اآلخرين ولتحقيق حاجاتللت   هرها للمخلوقات وسخ  من ا

إذ ال » ستطيع أن نعب ر عم ا يجول في أذهاننا وخواطرنانفاق وتفاهم بين البشر، فبها هناك ات  
 فهي، بواسطتهاأو  إال  داخلها ؛إذن ؛فهو ال يفك ر ؛يعقل أن يفك ر المرء خارج إطار الل غة

ويعبر عن عواطفه فيكشف عم ا في  ،التي تتيح له أن يعب رعن أفكاره فيبل غ ما في نفسه
ال ال كائن؛ إلى إلى ا واإلنسان دون لغة يستحيليالحب  دون لغة يكون بهيم...قبله

د عنها ماتت دون أن يسمع صداها أح األشياء المكبوتة إن لم يعب رذلك أن ، (2)«! شيء
إذ لوال الل غة لما ، وال يمكن فصل أحدهما عن اآلخر، لعملة واحدة فالل غة والفكر وجهان

خرجت األفكار من بوتقة العقل ولمات كل  شيء بداخلنا ذلك أن ها تحيي  فينا أشياء كثيرة 
تجعلنا نعبر عن أهدافنا وغاياتنا وطموحاتنا الموجودة في أذهاننا بطريقة واضحة فمكبوتة 

 يفهمها اآلخرون.

                              

 2003، 1ط، الجزائر، منشورات االختالف، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية: عمر بلخير _(1)
 .67ص

 .93ص، سابقمرجع في نظرية الرواية) بحث في تقنيات السرد(، : عبد الملك مرتاض _(2)
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 :والشخصية الروائية_ اللغة 1_1

رد عام ة والرواية خاصة فنجد أن ها تلعب دورا  أم ا الحديث عن الل غة في مجال الس 
فيه البناء القصصي وجودا  تشك ل الوعاء المادي الذي يكتسب» أساسيا كذلك حيث

ردية األخرى إلى  ولذلك نجدها تلعب دورا مهم ا، (1)«واقعيا نات الس  تنعدم بل ، جانب المكو 
خصية تستعمل الل غة» ه األخيرة بعدم وجودهاهذ تصف هي بها أو  ،توصف بهاأو  ،فالش 

أو  فما كان ليكون وجود لهذه العناصر[...]الحي ز والز مان والحدثأو  مثلها مثل المكان
وائي لوال الل غة ة ا وعليه تعد  الل غة هي، (2)«المشك الت في العمل الر  لوجود  ألساسيةالماد 

واية خصيات واألحداث .تشكيل لغوي قبل كل  شيء»حيث هي  ،الر  والحي ز هي  والزمان والش 
ولعبها توهمنا بوجود عالم حقيقي يتصارع فيه  ،بنات الل غة التي بتشكيلها

 .(3)«" بيضاء" ضمن أحداث ( personnages)وتمث لهم شخصيات (personnes)أشخاص

وتجعله  ،وتبرزها أكثر في ذهن المتلقي ،تعطي لهذه األخيرة قيمتها وبالتالي فهي التي
وذلك من خالل  ،يحس  أن  كل  ما يراه ويقرأ عنه قريب من الواقع الذي يحياه بمختلف أبعاده

خصية من أقوال» الكشف معلومات تتعل ق بما يجري بالفعل في عالم أو  عم ا في ذهن الش 
واية مها للقارئ؛ ذلك أن ها تمث ل في  ،(4)«الر  ألن ها هي التي تعطيها وجودها وكيانها وتقد 
واية فالل غة ، (5)«وأفكارهم وات جاهاتهم، لسان حالها وحال شخصياتها تعب ر عن مكنوناتهم» الر 

                              

 2010 ،)د/ط(، سوريا، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، جدا شعرية القصة القصيرة: جاسم خلف إلياس _(1)
 .241نقال عن ياسين فاعور: القصة القصيرة الفلسطينية _ مالمحها وتطورها_ ، ص. 129ص

 .081ص، سابقمرجع : في نظرية الرواية) بحث في تقنيات السرد(، عبد الملك مرتاض _(2)

 .111، صالمرجع نفسه_(3)

 .229ص، سابقمرجع  ،قراءة في الرواية مدخل إلى تقنيات التفسير: هينكل .ب.روجر_(4)

مخبر ، شعاع العالمية_ مجلة رؤى فكريةإلى  _ من طوق الصحراءومشروعه السردي إبراهيم الكوني: طابح طانية_(5)
 .127ص، 2016أوت ، (04)العدد، جامعة سوق أهراس، الدراسات اللغوية واألدبية
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خصية من حيث ميولها وثقافتها وحت ى طريقة تعبيرها بل تكون أحيانا ، هي األداة الكاشفة للش 
خصية عن غيرهاسهي الو   .يلة الممي زة للش 

واية والذي ال يمكن  ا في الر  ردية المهم ة جد  نات الس  وعليه يعد  عنصر الل غة من المكو 
خصيات فإلى  االستغناء عنه واية تحتاج» جانب وجود الش  أناس متكل مين يحملون إلى  الر 

ة، كلمتهم اإليديولوجية المتمي زة وائي األساسي  إن  مو ، يحملون لغتهم الخاص  ضوع الجنس الر 
وكل ما كان هناك ، (1)«" الممي ز" الذي يخلق أصالة هذا الجنس األسلوبية هو المتكل م وكلمته

يعلو شأن الكاتب » وبناء على هذا األساس ، توافق بين المتكل م وكلمته كان المعنى أوضح
مه في لغته تحميلها بالمعاني الجديدة  وبناء على قدرته على ؛ويعظم قدره بناء على مدى تحك 

وائي مرهون بمدى (2)« وبابفهو ال يعدو أن يكون كت وإال   ؛التي لم تكن فيها ؛ فنجاح الر 
الوسيلة التي يعبر »هي فالل غة، وعليه رته على جعلها أكثر إيحاء وداللةتحك مه في لغته وقد

ح منه مدى وعيه وثقافته وقدرته  وائي عن عالمه الذي يتض  على إنطاق شخوصه بما بها الر 
إذ ال يستطيع أن يمنح لغة فئة معي نة ، (3)«يتناسب ومستوياتهم الث قافية وبيئاتهم االجتماعية

وإن ما ال بد أن يكون هناك توافق بين  ،أعلىأو  فئة أخرى أقل  منها مستوى إلى  من المجتمع
 الفئة المختارة ولغتها.

 : اللغة عند إبراهيم الكوني _2_1

فلغة ابن المدينة غير لغة ابن ، المكان دورا أساسيا في تحديد مستوى الل غة يلعب
 وإن لم يحصللذلك ال بد أن يكون لكل مكان لغته الخاصة التي تميزه عن غيره، الصحراء

رفض الكوني أن يعتبر الل غة أداة » توظيفاته ولذلكو  فإن  الكاتب يعد  فاشال في اختياراتهذلك 
                              

)د/ ت( ، 1ط، سوريا، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، يوسف حالق: الكلمة في الرواية، تر: ميخائيل باختين _(1)
 .109ص

Barthes,  R .نقال عن .081ص، سابقمرجع : في نظرية الرواية) بحث في تقنيات السرد(، عبد الملك مرتاض _(2)

essais critiques, seuil, Paris, 1994, P ,147. 

 .156ص، سابقمرجع  ،شعرية األمكنة في روايات يحي يخلف: عالية أنور الصفدي _(3)
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دا أن ها وجود وكينونة فال وجود خارج الل غة أنا أفكر إذا أنا موجود... وكل  من يتعلم لغة  مؤك 
وائي الحقيقي ، (1)«جديدة يولد من جديد هو الذي يعرف كيف يتالعب بلغته في نظره فالر 

امع  لدىات أثير تحدث بحيث ُيحمل ها دالالت ورموز معب رة  ؛وبتقنياتها والمتلقي وتجعله أالس 
 الن ص اإلبداعي. يتفاعل مع مضمون 

خصية كان لزاما الوقوف عنده وائي وارتباطها بالش  ا ونظرا ألهميتها في العمل الر 
 والت عرف على خصائصها ومميزاتها في روايات إبراهيم الكوني)الت بر_ نزيف الحجر_ من

 أنت أي ها المالك؟(.

لل غة العربية ام افي رواياته الث الثة على استخدالروائي إبراهيم الكوني حرص لقد 
خصيات بكل  مالمحها » الفصحى وجعلها د فيه الش  إطارا لغويا ووعاء تصويريا تتجس 

ألن ها األقدر على الت عبير عن االنفعاالت وتصوير  ،واألحداث بكل  تفصيالتها
ة الفصحى منها هوف(2)«المواقف ية خاص  إذ يحسن توظيف مصطلحاتها  ؛ذو ملكة لغوية قو 

وائي بدق ة بما يتوافق وبأسلوب  ،تمي زت بالبساطة نجد أن  لغتهولذلك ، مع طبيعة عمله الر 
وايات لغة رشيقة بسيطة » هي لغة أقل  ما يقال عنها أن ها كانت، ينسجم مع مضمون الر 

حراء على وهذا إن  دل  ،(3)«مطعمة ببعض الحكم التي يستقيها من خلفية تتعل ق بشعب الص 
فنجده يتحد ث في رواياته عن ، مجتمعهو  الكبير في واقعه شيء فإن ما يدل  على انغماسه

اي األخضر والت سابق بين الفرسان حراء من شرب الش  وحفالت ، طريقة العيش في الص 
 الر قص التي كانت تقام في البادية وغيرها.

                              

المجلس الوطني للثقافة ، للكتاب 40معرض الكويت، إشعارات أعاقت النهضة العربية، إبراهيم الكوني: شريف صالح _(1)
 .06ص، 27/11/2015الجمعة، (10)، العدد والفنون واآلداب

 1ط، المملكة األردنية الهاشمية، دار دجلة للنشر والتوزيع، القصةو قضايا نقدية معاصرة في الرواية: عتيق عمر _(2)
 . 148ص، 2016

 .380ص، جع السابقوقضية اندثار شعب، مر   !رواية من أنت أيها المالك ؟ : غسان غنيم _(3)
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يدهشني دائما أن  العرب ال يعرفون لغتهم أحب  » :أم ا عن عالقته بالل غة العربية فيقول
العربية ألن ها لغات ولهجات]...[ وهناك ما بين الل غة الكالسيكية والمعاصرة لغة مستتر ة 
تحمل عمقا روحيا]...[ وعلى كل  من يتعامل مع هذه الل غة أن يستنطقها كي يستخرج 

نفهمها إال  عن طريق معجم ما يعني أن ها وإذا كانت ال لغة الكالسيكية ال نستطيع أن ، كنوزها
فالمبدع ال يكون مبدعا ما لم ، أصبحت لغة منسي ة يجب أن يعاد إحياؤها وهو دور المبدع

ر الل غة ويخلق روح وهذه دعوة ، (1)«شعرية ويكشف عناصرها الكالسيكية المنسي ة ايطو 
وصبغها بروح عصرية ، هاإحياء وبعث الل غة العربية القديمة بكل أبعادإلى  صريحة منه

 تتماشى مع مقتضيات ومتطلبات العصر.

الماضي والعمل على بعثه من جديد بكل  إلى  فقد ُعرف عنه اهتمامه بالعودة
لذلك نجد أن ه هو من يستنطق الل غة ال العكس وهو الذي ُيوجدها وليست هي ، موجوداته

ة األسطوري ، زج فيها الواقع بالخياللغة سحرية يمت، وهذا ما جعله ينفرد ويتمي ز بلغة خاص 
ردية الفاعلة التي تنطلق نحو المدى » ذلك أن  الكتابة عنده هي، بالعجائبي ضرب من الس 

حيث المكان األسطوري إن ها تعمل على بعث رموز الط وارق داخل فضاء تخييلي ، الخفي  
حراء أسرار الغموض ادات ومعتقدات وتقاليد وع، من أساطير ورموز، (2)«يستمد  من الص 

وايات التي وه، حيث كانت لغته منسجمة ومتالئمة مع كل  هذه األمور  هيذا ما تجلى في الر 
 .ةدراسالبصدد 

وائي في كل  رواياته حراء برموزها ودالالتها هي المسيطرة على لغة الر  فقد  ،كانت الص 
فبي ن لنا من  ،ياهاحاول من خالل هذه الل غة بمفرداتها وتراكيبها أن يكشف أسرارها وخبا
حراوي ومن بين ها ما جاء في رواية خاللها بعض القوانين التي كانت سائدة في المجتمع الص 

                              

 .06ص، سابقمرجع ، إشعارات أعاقت النهضة العربية، إبراهيم الكوني: شريف صالح _(1)
 .05ص، 2016، )د/ط(، سطيف، العلمة، دار النعمان، أساليب الحكي عند إبراهيم الكوني: نسيمة علوي   _(2)
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التي ضمنها الروائي الكثير من القوانين التي كانت متداولة في المجتمع  "نزيف الحجر"
 الصحراوي منها :

يأل»_  حراء البد أن يموت بأحد النقيضين الس   .(1)«العطش  واإلنسان في الص 

حراء فعليه أن يتولى أمره بنفسه» _  هذه حكمة ، من اختار أن يعيش طليقا في الص 
 .(2)«قرأها في حياة الوالد ودفع حياته ثمنا لها

حراوية  ما جاء في  التي كان يؤمن بها أهلها منهاكما تحد ث كذلك عن المعتقدات الص 
ائعة المستجيرة » "وهي أن  ؟رواية " من أنت أي ها المالك حراء ال تستعيد روحها الض  الص 

 .(3)«بشجرة الر تم إال  بقربان جسيم حسب وصي ة الن اموس آنهي

ردية التي تضم نت اإلشارة حراء في رواية إلى  ومن المقاطع الس  معتقدات أهل الص 
 (4)«حراءاإلشارات هي القدر هكذا قالت الص  » : قول الساردنجد ما تجلى في "الت بر"

 فاإلنسان الصحراوي دائما ما يربط األحداث باإلشارات التي تصادفه في حياته.

الط ريقة التي استغل الكوني أيضا موقف حديث والد أسوف مع )أسوف( ليشير إلى 
حراء في االهتداء حيحإلى  كان يعتمدها أهل الص  عندما يتيهون في أرجائها  الط ريق الص 

نيا » القلب فوذلك من خالل  الرحبة، القلب هو الن ار التي يهتدي بها البدوي  في صحراء الد 
 (5)«كما يهتدي الت ائه في الخالء بنجم آيدي

                              

 .79ص، نزيف الحجر: إبراهيم الكوني_(1)

 .62ص، المصدر نفسه_(2)

 .242ص، من أنت أيها المالك؟: إبراهيم الكوني _(3)

 .92ص، التبر: إبراهيم الكوني_(4)

 .79ص، نزيف الحجر: إبراهيم الكوني_(5)
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حراء ومن  وايات حكما مختلفة مشهورة في الص  تضم نت أيضا لغة الكوني في هذه الر 
خصية) أسوف( بع ابن آدم ال يش» على مسامع )قابيل(  أمثلتها نذكر العبارة التي رددتها الش 

 .(1)«إال  الت راب

موحية ومكث فة ووظيفتها عنده ، لقد كانت لغة الكوني لغة بسيطة رمزيةعموما 
وائي غير مكل ف بتدبيج قوانين العالم»هي بل هو يروي ويعبر عم ا ، وظيفة جمالية صرفة فالر 

حقيقة الحياة  لذلك فمعظم الن صوص تأخذ طابعا غرائبيا ال يشف  عن، ال يستطيع العالم قوله
حراوية بقدرما يمزج بين مظاهر الن موذج األسطوري للحكاية وتجلي أبعادها داخل  الص 

الب فني يأسر قوائي الممزوج باللغة الرمزية في فينتج ذلك النص الر  ،(2)«المتنالمكتوب
 الباطنية. له يسعى دائما للوصول إلى داللتهويجع ،القارئ 

مضمون األساليب الل غوية التي استخدمها لتتناسب مع الفي نو ع قد نجد الروائي وعليه 
وى وهذا ما جعلنا نلمس بروز ثالثة مستويات لل غة عنده عكست المست، الذي يريد معالجته

وائي وشخصياته وف ،الثقافي والفكري وحت ى االجتماعي للر  ية ية واألسطور وهي الل غة الص 
وفية قصاستعارة الل  إلى  يسعى دائما هووالعجائبية ف عبير د الت  غة األسطورية والعجائبية والص 

 عن  قضايا مختلفة.

 : _ األساليب اللغوية عند إبراهيم الكوني3_1

 : اللغة العجائبية في روايات إبراهيم الكوني _1_3_1

تندرج معظم كتابات الكوني ضمن ما يسمى بالواقعية العجائبية والتي تجمع بين 
ة؛ ذلك أنوهذا ما ، الواقعي والخيالي شب عة بروح تالكتابة الم» أضفى عليها جمالية خاص 

المحاصرة بضغط  اقايا والهوامش والمقصي من كينونتالفانتاستيك مغامرة واستجالء للب

                              

 .146ص، نزيف الحجر: إبراهيم الكوني_(1)

 .08ص، سابق، مرجع أساليب الحكي عند إبراهيم الكوني: نسيمة علوي  _(2)
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قابة ، فلجأ الكوني إلى هذا من مجتمع ودين وسياسة، (1)«القوانين والمحر مات وشتى أنواع الر 
 .جتمعه الطوارقي الذي يعاني التهميشالنوع من اللغة ليعيد االعتبار إلى م

وذلك في محاولة  ،مهم شة في المجتمعالفئة هذه الولذلك خص  جل  أعماله للحديث عن 
اربة في الت اريخ وبالت الي إعادة االعتبار لهامن  ،منه إلبرازها وإحياء معتقداتها وثقافتها الض 

  fantastiqueالفانتاستيكيةأو  العجائبيةالل غة » هذا الن وع من الل غة فمثل إلى  خالل لجوئه
اجتماعية أو  إيديولوجيةأو  نمط كالمي يتمي ز بسمة مفارقة المألوف لرصد أغراض نفسية

تلفت ، المألوفأو  المعمول بهأو  فهي رؤية مغايرة انتقادية المعقول، بطريقة تلميحي ة ترميزي ة
مرحلة قرائية فارقية يجد فيها إلى  ائية فتنقلهانتباه القارئ الباحث في بنيتها وعجائبي تها الحك

وهذا ، (2)«نفسه بين معنيين ظاهري فانتاستيكي وباطني انتقادي يتضم ن معنى المفارقة
المعنى األخير هو الذي ركز عليه كثيرا ألنه يريد نقد الواقع الذي تعيشه هذه الفئة لرد 

 االعتبار لها.

 : (Gold Dust)ر "أ_ اّللغة العجائبية في رواية" اّلتب

هذا الكائن حديث الكوني عن الجن   من خاللفي رواية "التبر" تجلت اللغة العجائبية 
اردالسرابي الذي يستحيل أن يغيب عن كتاباته، وقد برز  زغردت الجني ات » : في قول الس 

 .(3)«في جبل الحساونة

ظن ها)أوخي د( غولة في كذلك في الحديث عن العر افة التي عجائبية اللغة كما تجل ت 
من غابة الن خيل تناهت الجنادب الل يلية. تمشى في العراء وفك ر أن  العر افة التباوية » : قوله

غولة. ما رآه ليس حلما. إن ه خيال غولة تريد أن تأكل لحم األبلق. أي  امرأة تجرأ أن تأكل 
                              

 .07ص، سابق، مرجع األدب العجائبيإلى  مدخل: تودوروف تزفيتان_(1)

روايات الطاهر وطار وواسيني األعرج _ أنموذجا _ مقاربة ، الجزائرية الموروث السردي في الرواية: نجوى منصوري  _(2)
باتنة ، جامعة الحاج لخضر، قسم اللغة واألدب العربي، كلية اآلداب، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم في األدب ،تحليلية
 .199ص، 2012_2011، الجزائر

 .41ص، التبر: إبراهيم الكوني_(3)
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ا غولة نهمة تقتات بالل حم ممشوق القوام مثل األبلق لوال. أن ه، لحم حيوان طويل القامة
وإنما هي  ألنه ال أساس له في الواقع، فشخصية الغولة هي شخصية عجائبية ، (1)«اآلدمي؟

 مفارقة تماما للكائن البشري.من نسج خيال الفكر العربي القديم، كما أن تصرفاتها كانت 

 : (The Bleeding of the Stoneب_ الّلغة العجائبية في رواية " نزيف الحجر ")

تجل ت الل غة العجائبية في رواية) نزيف الحجر( في حديث )أسوف( البطل الت راجيدي 
يقولون أشياء ، أنا أسمع محادثات الجن  في الكهوف كل  يوم» : في قولهكذلك عن الجن  

والل غة العجائبية هنا تمث لت في  ،(2)«مدهشة ويخطر ببالهم في بعض األحيان أن ُيغن وا
ترمحاولة تصوي وبما أن  هذه الشخصية ، ر )أسوف( لرؤيته للجن  الذين هم أهل الخفاء والس 

وائي أن يمنحها لغة عجائبية تختلف عن لغة  غلب عليها الط ابع العجائبي كان لزاما على الر 
 الواقعيين.أو  الن اس العاديين

ارد في  كذلكنجدها ممث لة  ردي الذي ورد على لسان الس       : قولهفي هذا المقطع الس 
ان المهي ب ، كبير الجن  يباركه» كينة والود  نظرته الغامضة من خلف القناع تنطق بالرضا والس 

الة وفاز برحمة رب  العباد  (3)«المتو ج بقرنين ملتويين أيضا يوافق إلهه ويوحي بأن ه قبل الص 
 .فالسارد هنا منح للجن صفات يستحيل على اإلنسان العادي تصديقها

بشخصية) قابيل( التي أضفى عليها الكوني في الرواية كما ارتبطت الل غة العجائبية 
في  »عنه وقد تجلى ذلك في حديث الد رويش مع أبيه)آدم( بالت بني ،طابعا عجائبيا أسطوريا

إذ يستحيل على اإلنسان ، (4)«إذا لم يجد لحما يأكله، فم  هذا المخلوق دودة تجعله يأكل نفسه
 يأكل لحمه. العادي أن

                              

 .83ص، التبر: إبراهيم الكوني_(1)

 .50ص، نزيف الحجر: إبراهيم الكوني_(2)

 .13ص، المصدر نفسه_(3)

 .117ص، المصدر نفسه_(4)
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األرواح » : تمث لت كذلك في حديث)جون باركر( عن )الودان( مع)أسوف( في قوله
، ألن الروح تشمل الجانب المعنوي (1)«ليست لعبة. كل شيء جائز إال  الل عب مع األرواح

 في اإلنسان وال يمكن رؤيتها أو اللعب معها.

 : (? who are youangel)"ج_ الّلغة العجائبية في رواية" من أنت أيها المالك؟ 

واية كونها رواية واقعية أكثر ومن المقاطع ، لقد قل  هذا المستوى من الل غة في هذه الر 
ي( وهو داخل القبو في انتظار  ارد لحالة )مس  التي تجل ت فيها الل غة العجائبية نجد وصف الس 

القزم. إلى  فخمة وتطل عجلس على أريكة جلدي ة » : قدوم مدير المكتب الذي قصده في قوله
به بالحيوانات أو  وال يعرف لماذا بدأ يستعرض وجود الن اس الذين عرفهم وكانوا شديدي الش 

واحف تلك إلى  حد يقطع بانتماء هذه المخلوقات، إلى حت ى الهوام والحشراتأو  الز 
اللة  .(2)«الس 

ي( مع جاره الذي  ن موجد فيه المالذ برز هذا المستوى من الل غة أيضا في حديث )مس 
ي بدهشة» ظلم المدينة وأهلها  يمفتكل م ، ولكن  الز ائر أشاح بوجهه جانبا، تفح صه مس   :س 

 .(3)«_ ال أخالك جادا عندما تقول إن  األمر بيد األشباح

 : _الّلغة الّصوفية2_3_1

وفية في رواياته ناته الس   ؛استعار الكوني الل غة الص  وذلك   ،ديةر إذ جعلها أحد دعائم مكو 
قد و ، اتبحكم أن  البيئة التي جرت فيها أحداث رواياته تمي زت ببروز هذا الن وع من االتجاه
وفية التي وظ فها في بعض اإلشارات الل غوية المقتبسة من معاني ال وفيتجلت الل غة الص   ة ص 

فة و  كما جاءت أيضا على خصيات المتصو   .مفي سلوكاتهم وتصرفاته برزتلسان بعض الش 

                              

 .13ص، نزيف الحجر: إبراهيم الكوني_(1)

 .70ص، من أنت أيها المالك؟: إبراهيم الكوني _(2)

 .132ص، المصدر نفسه(3)
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 :(Gold Dust)أ_ الّلغة الّصوفية في رواية " الّتبر"

ومظظظظظن  ،حضظظظظورقليظظظظل الهظظظظذا الن ظظظظوع مظظظظن الخطظظظظاب فظظظظظي روايظظظظة " الت بظظظظر" كظظظظان نالحظظظظظ أن 
ظظظظظظوفية التظظظظظظي ورد ذكرهظظظظظظا نجظظظظظظد كلمتظظظظظظي) الوجظظظظظظد_ والجظظظظظظدب(؛ وذلظظظظظظك عنظظظظظظد  أهظظظظظظم  المفظظظظظظردات الص 

عجظظظظظظزت  كظظظظظظل  مظظظظظظا» وصظظظظظظف حالظظظظظظة جمظظظظظظال) آيظظظظظظور( زوجظظظظظظة) أوخيظظظظظظد( البطظظظظظظل وهظظظظظظي تغن ظظظظظظي ف
وكظظظظل  مظظظظن سظظظظمعها تغن ظظظظي فظظظظي تلظظظظك ، جاذبيتهظظظظا عظظظظن الت صظظظظريح بظظظظه عبظظظظر صظظظظوتها اإللهظظظظي عنظظظظه

 .(1)«الل يلة وقع في الوجد والجدب

فة بكثرة ومن بينهامصطلحات أخرى يستورود إلى  إضافة " البرزخ" وذلك عملها المتصو 
زمان ربما  عيناه فقدتا الت مييز من» عند وصف حالة )أوخيد( بعدما أشرف على الهالك

نيا واآلخرة  .(2)«بين الموت والحياة، بسبب طول البقاء في البرزخ بين الد 

فة ؤية التي يؤمن بهنجد كذلك مصطلح الر   ارد  ،المتصو  وقد جاء هذا على لسان الس 
يخ)موسى( في قوله ويجمع الجميع أن  حكمته كانت تنبع من » : عند حديثه عن جد الش 

ة. ويقال إن  الموت أيضا لم يفاجئه. رأى في منامه أن ه يقف تحت عنايته باإلشارات الخفي  
حراء ويشرب من ماء البحيرة. فقال له العر اف في  ائعة في غرب الص  درة األسطورية الض  الس 

ر كفنه: الصباح وغسل جسده وارتدى أفخر ، أعد  نفسك للر حلة. إن ها سدرة المنتهى. فحض 
فعل ذلك كل  يوم حت ى لفظ أنفاسه بعد أسبوع من تاريخ وانتظر ملك الموت. ظل  ي، لباسه
ؤيا  .(3)«الر 

 

 

                              

 .68ص، التبر: إبراهيم الكوني_(1)

 .49ص، المصدر نفسه_(2)

 .32ص، 31ص، نفسهالمصدر _(3)



 ...................................................تشكالت اللغة وبناء الخطاب المأساوي.الفصل الرابع:

 
231 

 :(The Bleeding of the Stone) ب_ الّلغة الّصوفية في رواية " نزيف الحجر"

وفية بشكل واضح خاصة لقد  واية الل غة الص  على تلك التي جاءت برزت في هذه الر 
فة فنجدها  عند اختياره منها على لسان األب)والد أسوف( حاضرة كثيرا لسان بعض المتصو 

 .(1)«أجاور الجن  وال أجاور الن اس. أعوذ باّلل  من شر  الن اس» :اعتزال الن اس في قوله

ارد عنه في قوله د مواال قا» : كما تجلت كذلك في حديث الس  ل إن ه وكثيرا ما سمعه يرد 
وفية في زوايا العوينات  : سمعه من أفواه الص 

ح فيها ، راء كنز. مكافأة لمن أراد الن جاة من استعباد العبد وأذى العباد. فيها الهناءالص 
 (2)«الفناء فيها المراد.

وفية  ردية التي برزت فيها الل غة الص  بمعانيها المختلفة في هذه كذلك ومن المقاطع الس 
وفيين الحكماء لما رأوا  ردي الذي يصف الص  واية نجد هذا المقطع الس  ل)أسوف(الر  إلى  تحو 

وا رؤوسهم من الوجد وألقوا بالبخور في الن ار » )ودان( وفيون الحكماء في الواحات هز  الص 
وجدبوا ، ونظموا حفلة ذكر، الز اويةإلى  وفي الل يل ذهبوا، ذلك ولي  من أولياء هللا: وأجمعوا

المخلوق األرضي وفرحا بحلول الذ ات اإللهية في ، إكراما للولي  ، فيها حت ى الفجر
 .(3)«البائس

 _ وفية من مثل) الوجد_ حفلة_ ذكر_ ولي  لقد طغت على هذا المقطع مفردات الص 
تفال فية احوقد استعار الكوني هذه المفردات الل غوية ليبين لنا كي، حلول الذ ات اإللهية....(

فة وتبر كهم بالذ ات اإللهية التي حل ت في الكائن البشري)أسوف(  .المتصو 

                              

 .24ص، نزيف الحجر: إبراهيم الكوني_(1)

 .24، صالمصدر نفسه_(2)

 .84ص، المصدر نفسه_(3)
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واية  وفية في هذه الر  ممث لة أيضا في خطاب)جون نجد كذلك تجل يات الل غة الص 
يخ)جلولي( أحد أتباع الط رق القادرية باركر( يخ جلولي » مع ) قابيل( أثناء حديثه عن الش  الش 

وح ر الر  حراء تطه   .(1)«الذي يعتبره شيوخ بلدتكم درويشا يقول إن  الماء يطه ر الجسد والص 

 : (? who are youangel)الّصوفية في رواية"من أنت أيها المالك؟ " ج_ الّلغة

وفية حاضرة  واية الل غة الص  وقد تجل ت في استعمال بعض ، كذلكنجد في هذه الر 
اردالذي تجلى *من بينها مصطلح)البرزخ(و مفرداتها  لم يتخي ل " مسي" أن » : في قول الس 

كأن ه البرزخ الذي يتحد ث عنه دراويش الط ريقة ، يكون ذلك الباب الموحش فاصال بين علمين
واية كذلك أن ه قل  ، (2)«القادرية فيقولون أن ه يقف حدا بين الحياة والموت والمالحظ في هذه الر 

ابقتين ذلك أن  جزء وايتين الس  وفية أيضا مقارنة بالر  كبيرا من أحداث  اتوظيف الل غة الص 
واية جرت في المدينة التي يقل   حراءالر  وهذا ما يجعلنا نقول  ،فيها هذا المظهر مقارنة بالص 

ة المتوافقة مع الن مط المعيشي والمستوى الثقافي  أن  الكوني يختار لكل  مكان لغته الخاص 
 والفكري والمعتقدي.

 :الّلغة األسطورية_3_3_1

وائي كذلك بالل غة األسطورية  تحول أن ت» والتي تعنيائية و في أعماله الر استعان الر 
وذلك من خالل ، بدائيةأو  وكأن ها إشارات أسطورية، صوفية أوغرائبيةإلى  الل غة اإلبداعية

ستنبط منها بعض المفردات والمعاني التي كانت خادمة ينجده ، ف(3)«رؤاها ودالالتها
 لنصوصه.

                              

 . 120ص، نزيف الحجر: إبراهيم الكوني_(1)
خاصيات كال أو  وهو كحد فاصل بين نقيضين يحمل عناصر، النارأو إلى  الجنةإلى  مقام العبور:البرزخ*_ 

 .49ص، التبر) مصدر سابق(: إبراهيم الكونيالنقيضين.)

 .69ص، من أنت أيها المالك؟: إبراهيم الكوني _(2)

  1ط األردن، إربد، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، النسوي السردي المنظور  فيقراءات : مناصرةالحسين  _(3)
 .189ص، 2013
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بتصوير المجتمع »الكبير اهتمامهإلى  راجعهذه ولعل  توظيفه لألساطير في رواياته 
ح  (1)«بوصفه تربة خصبة لنمو األساطير، راوي بنظامه القبلي الذي يشبه الن ظام البدائيالص 

 فهو يريد إحياء كل ما هو موجود على أراضيها.

الفة والر اهنة» كما أن   هو نوع من ، استعانة الكاتب بالل غة األسطورية ومضامينها الس 
ألن  األسطورة بطبيعتها ، وطبقاتهاالبحث عن مساحات رحبة للحركة داخل مستويات الن فس 

وبشروطه أيضا ويعد  هذا من ، ولغتها المليئة بالث قوب تسمح لكل  شيء بالد خول ،الهدمية
لذلك نجد أن  لغته جاءت محم لة ، (2)«نقاط تقاطع األسطورة _ كجنس_ والل غة كأداة فني ة 

معتقدات التي كانت سائدة تصوير بعض الإلى  بالد الالت والر موز والتي هدف من خاللها
حراوية وكان يؤمن بها أهلها وذلك إلضافة نوع من الحركة والفاعلية في  ،في البيئة الص 

 األحداث.

 :(Gold Dust)أ_ الّلغة األسطورية في رواية " الّتبر "
ارد عن حاضرة أيضا و في رواية " الت بر" نجد الل غة األسطورية  ممث لة في حديث الس 

ل إليها) أوخي د( لتشفي أبلقه ،يت( رب ة الحب  اآللهة ) تان يا ولي  » والخصب وذلك عندما توس 
لين أنذر لك جمال سمينا حراء إله األو  اشف أبلقي من المرض ، سليم الجسم والعقل، الص 

ميع. أنت العليم، الخبيث ممثلة في حديث  هانجد ،(3)«واحمه من جنون آسيار أنت الس 

                              

 .226ص، سابق، مرجع تراث في الرواية العربية المعاصرةالتوظيف : محمد رياض وتار _(1)

مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر)دراسة نظرية تطبيقية في سيمانطيقا : األمين الطلبةمحمد محمد سالم _ (2)
 .237ص، 236ص، 2008، 1ط، لبنان، بيروت، السرد( مؤسسة االنتشار العربي

 .77ص، التبر: إبراهيم الكوني_(3)
الد. بل المي. وهو نبات أسطوري يعطي طاقة هائلة. انقرض في ليبيا في القرن الثالث قيعتقد أنه بقايا السلفيوم: آسيار*_

 درونهماء يصويجمع المؤرخون القدماء أنه كان دواء سحريا لكل األمراض المعروفة في العالم القديم. وكان ملوك ليبيا القد
: ونياهيم الكإذا استخدمه الفراعنة لهذا الغرض.) إبر مصر وما وراء البحار. ويعتقد الكثيرون أن فيه يكمن سر التحنيط  إلى

 .(20ص، التبر) مصدر سابق(
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يخ)موسى( عن النبتة  ؛ بحيث أن كل من يتناولها آسيار* ومفعولها وأن ها زهرة الجن  الش 
 .تصيبه نوبات الجدب

 :(The Bleeding of the Stone)ب_ الّلغة األسطورية في رواية " نزيف الحجر"

أسطورية  نتاجا فكري ا محم ال باألسطورة]...[ بلغة» لقد كانت الل غة في هذه الرواية 
والذي  (1)«وولي ا صالحا، ساهمت في عرض ملحمة لبطل استطاعت أن تجعله بطال مخل صا

 الذي خل د اسمه في الصحراء. تمثل في شخصية)أسوف(

واية أيضا في حديث األب مع )أسوف( عن  كما برزت الل غة األسطورية في هذه الر 
حراء حراء الجبلية في قديم الز  » أسطورة الص  حراء كانت الص  مان في حرب أبدية مع الص 

ماء تنزل، الر ملية األرض مع األمطار وتفصل بين الفريقين وتهدئ من إلى  وكانت آلهة الس 
جذوة العداوة بينهما وما أن تغادر اآللهة ساحة المعركة وتتوقف األمطار عن الهطول حت ى 

اءاتها العليا وأنزلت وفي يوم عاقبت اآللهة في سم، تشتعل الحرب بين العدوين الخالدين
م الر مل العنيد في ، العقاب على المتحاربين جم دت الجبال في "مساك صطفت " وأوقفت تقد 

حدود " مساك مل ت" فتحايل الر مل ودخل في روح الغزالن وتحايلت الجبال من جهتها ودخلت 
دان ان مسكونا بروح الجبال، في الو  ارد من وقد تقص   (2)«فمنذ ذلك اليوم أصبح الود  د الس 

ان ".  خالل إيراده هذه األسطورة أن يبي ن قدسية الحيوان " الود 

واية الل غة األسطورية )لغة القرابين( في حديث الغزالة مع ابنتها  نجد أيضا في نفس الر 
م نفسها قربانا سيحرم عليه دم ، القربان سيفتح عهدا بين نسلك وبين ابن آدم» قبل أن تقد 

                              

 1ط، رمسيس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، في سيرة الظاهر بيبرس يةبنية األسطور : ال_ إبراهيم عبد العليم حنفى(1)
 .224ص، 2013

 .26ص، نزيف الحجر: إبراهيم الكوني_(2)
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م والل عنة سوف ، حصن القربان، أبد اآلبدين هذا هو العهدإلى  تكابنتك وأبناء ابن وميثاق الد 
م  .(1)« تالحق من تسول له أن يخون رباط الد 

 : (? who are youangel)ج_ الّلغة األسطورية في رواية " من أنت أيها المالك؟ "

أسطورة تفي الحديث عن مث لفي هذه الرواية في لغة خاصة تالل غة األسطورية برزت 
حراء تكفيرا عن الخطأ الجسيم  م) مسي( ابنه) يوجرتن( كقربان للص  القربان أيضا حين قد 

ليل فخر  االبن » الذي اقترفه في حق ها استقر الن صل الغسول بروح اإلله األبد ي في نحر الس 
م غزيرا من الن حر ليسيل عبر الحضيض الظمأى ليروي تسل ل عبر األرض ، أرضا انبثق الد 

 كذلك برزت في حديث األب عن أسطورة الحجر المقد س.، (2)«شجرة الر تم

ا نتاج عموما لقد كانت الل غة في روايات)الت بر_ نزيف الحجر _ من أنت أي ها المالك؟(
وفية والتي ساهمت بشكل فع ال في عر  ض فكري ا محم ال باألسطورة والعجائبية وحت ى الص 

 عالم الذي كانت تسكنه ويسكنها.شخصياته وإبراز ال

 

 

 

 

 

 

 

                              

 .112ص، نزيف الحجر: إبراهيم الكوني_(1)

 .242ص، من أنت أيها المالك؟: إبراهيم الكوني _(2)
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 :_ الّشخصية الّتراجيدية والحوار الّروائي في روايات إبراهيم الكوني2

 : _ في مفهوم الحوار وأهمّيته1_2

رورة لى إ إن  الحديث عن مستويات الل غة الروائية عند إبراهيم الكوني يقودنا بالض 
ألخير اوالتي من أهم ها تقنية الحوار هذا ، خاللهاالحديث عن أهم  الوسائل التي تتجلى من 

 الذي يعد  من األدوات القديمة التي استعملها اإلنسان للت واصل.

تبادل الكالم)حديث( بين » مفهوم هذا المصطلح نجد أن ه في الل غة يعنيإلى  وبالعودة
ة أطراف)متحدثين(أو  طرفين) متحدثين(  .(1)«عد 

فهو  ال يخرج عن المعنى اللغوي كذلكأم ا من الن احية االصطالحية فإن نا نجده 
ة ما»يعني خصيات في قص  وعليه فالحوار هو كالم يكون بين ، (2)«تبادل الحديث بين الش 

ثا واحدا يحاور نفسه في إطار ما لكن هذا ال ينفي أن ه قد يتضم ن أكثر أو  طرفين متحد 
 يسمى بالمونولوج.

وائية التي يستخدمها الكاتب» الحوار منيعد   وذلك لمنح ، أبرز تقنيات الكتابة الر 
رد الطويل واية الحيوية والحركة ولتجنب القارئ رتابة الس  ومنحه فرصة فهم نفسية ، الر 

خصيات المتحاورة وأسلوبهم في الحديث الذي من شأنه أن يكشف عن طرائق تفكيرهم  الش 
خصيات مع بعضها البعضفحوار  ،(3)«ويضيء ثقافتهم مع نفسها يتيح له فرصة أو  الش 

الحوار فني ا » وكل ما كان، الت عرف عليها أكثر من خالل االطالع على طريقة تفكيرها وثقافتها

                              

 (54(، العدد)14النادي الثقافي، جدة، المجلد)، مجلة عالمات، النص األدبي فضاء للحوار: إبراهيم صحراوي  _(1)
 .594ص، 2004ديسمبر

 .42مرجع سابق، ص: تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، شريبط أحمد شريبط_(2)

فوضى الحواس ، الجسد في مرايا الذاكرة_ الفن الروائي في ثالثية أحالم مستغانمي)ذاكرة الجسد: منى الشرافي تيم _(3)
 .287ص، 2015، 1ط، منشورات ضفاف، لبنان، عابر سرير( دراسة تحليلية نقدية
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واية من خالل ، (1)«فإن ه يت سم باإليجاز واإلفصاح والموضوعية كم ا أن ه يبعث الحركة في الر 
خصيات وحواراتها وب رد مناقشات الش  الت الي إبعاد الملل عن القارئ من خالل تجن ب الس 

ل الل غة الحوارية المحم لة بالقصدي ة والوعي وااليدولوجيا تكشف لنا » بل أكثر من ذلك ،المطو 
خوص وعن القصدي ة المحر كة ، عن مختلف أشكال الوعي وأنماط العالئق القائمة بين الش 

فإن  كانت ، ثيوالحد ،شخصية فيها نهجها في الكالملكل  » ذلك أن  ، (2)«لسلوكهم وأفعالهم
البد إذ  ،(3)«وإن كانت أدنى ثقافة دل  كالمها على هذه الر تبة، مثق فة تكل مت بلغة المثقفين

خصيات ووظائفها حت ى ال يحس القارئ بوجود فارق  وأن تكون لغة الحوار متالئمة مع الش 
خصيات وم خصية بخالف الوظيفة  وبالتالي الستوياتها وخلل بين الش  يعقل أن تتحدث الش 

ذلك أنه يكشف عن عمقها وطريقة تفكيرها بل وحتى معتقداتها التي ، والد ور المسند لها
 ترسخت في ذهنها.

لة محل  » لذلك نرى أن ه في روايات إبراهيم الكوني قد حل ت المشاهد الحوارية المطو 
ردي الذي يؤدي حالة لذلك أخذت الن صوص الحداثية عند طباعية ال مإلى  الت كثيف الس 

وائي صور الخطاب المسرحي الذي يميل فقد ُعرف ، (4)«تكثيف المقاطع الحواريةإلى  الر 
رد ليعطي شخصياته حرية أكبر للتعبير عن  وائي أن ه ُيغل ب المشاهد الحوارية على الس  عن الر 

واية وهو بذلك يجمع بين ، وكذا وجهات نظرها ،ذاتها ومعتقداتها لونين أدبيين هما الر 

                              

الجزائر ، قسنطينة، جامعة منتوري ، مجلة العلوم اإلنسانية، تقنيات اللغة في مجال الرواية األدبية: محمد العيد تاورته_ (1)
 الميرةنقال عن طه عبد الفتح مقلد : الحوار في القصة والمسرحية والتليفزيون، مكتبة  .58ص، 2004جوان، (21)عدد

 .09، ص1995القاهرة، 

كلية اآلداب والعلوم ، واآلدابمنشورات الباحثين الشباب في اللغة ، حوارية الفن الروائي: عبد المجيد الحسيب _(2)
 .30ص، 2007، )د/ط(، مكناس، اإلنسانية

 .254ص، 2010، 1ط، الجزائر، بنية الفن الروائي _ دراسة _ منشورات االختالف: إبراهيم خليل _(3)

 .43ص ،سابق، مرجع أساليب الحكي عند إبراهيم الكوني: نسيمة علوي  _(4)
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واية الممسرحة عادة ما يغلب  ،(1)«رواية ممسرحة» والمسرح لكتابة لون جديد هو وهذه الر 
 .وسفك دمائه لبطاجيدي إذ تنتهي دائما بموت العليها الط ابع الت ر 

وف ونظرا ألهمية الحوار وبروزه بشكل واضح في روايات إبراهيم الكوني البد من الوق
 رفة خصائصه.عنده ومع

ابق أن  الحوار هو تبادل الكالم بين شخصيتين  ذا الهوقلنا إن   ،أكثرأو  أشرنا في الس 
خصية ونفسها د من وعليه فالحوار إذن أنواع والب، ينفي عدم وجود حوار فردي يكون بين الش 

وائي في أعماله.  أن نشير إليها ونبي ن كيف وظ فها الر 

 : _أنواع الحوار2_2

 :نوعان همالحوار ا

 :الحوار الّداخليأو  _ المونولوج1_2_2

تقابل بين العقل الظ اهر والعقل » ويمكن أن نعر ف هذا النوع من الحوار على أن ه
خص وضميره بي ن ما يقوله له العقل بمعنى أن ه  (2)«وما تأمر به الغرائز، الباطن بين الش 

فها ، ةوُيطلق عليه كذلك المناجا ،يكون بين الذ ات ونفسها حديث » مرتاضوالتي هي كما عر 
ارد ؛واعتراف الذ ات للذ ات، الن فس للن فس لغة حميمية تندس ضمن الل غة المشتركة بين الس 

خصية دق واالعتراف ؛والش  خصية ، (3)«[...]والبوح وتمث ل الحميمية والص  فهي تسمح للش 
كوى لها؛ إذ عادة ما أو  بمحادثة نفسها وتأنيبها هذا الن وع من الحوار لتفادي إلى  يلجأالش 

راع مع اآلخرين  وغالبا ما نجد هذا الحوار يهدف كذلك، لتزاحم األزمات على الن فسأو  الص 
خصيات واإلبحار في أغوارهاإلى  تكل م » في هذا الن وع من الحوارإذ ،البحث عن عمق الش 

                              

 .44ص، سابق، مرجع إبراهيم الكونيأساليب الحكي عند : نسيمة علوي  _(1)

، 1ط، الجزائر، _ مقدمة لمعرفة بديلة بالفن والخطاب_ منشورات االختالف، نظرية التأويل التقابلي: ازي بمحمد _ (2)
 .353ص 2013

 .120ص، سابقمرجع : في نظرية الرواية) بحث في تقنيات السرد(، عبد الملك مرتاض _(3)
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االشخصية  كما  ،(1)«تريد البوح به ال تستطيعأو الأو  قد ال تقدر، نفسها بحديث خاص جد 
خصية» رأن ه من خالل هذا الحوا إمكانية  كما أن ه يوف ر، يمكن الغوص في الش 

من أبرز الت قنيات في العمل » ومن أجل ذلك ُعد  هذا الن وع من الحوار، (2)«االعتراف
ردي الذي يجسد مرآة تتجلى عليها خفايا الن فس اإلنسانية امتة. (3)«الس   الص 

وايات التي قيد الد راسة نجد أن  هذا الن وع من الحوار قليلإلى  بالعودةو  يث جدا ح الر 
نها ى لساتمي ز بسيطرة الر اوي الذي تكف ل بالت صريح عنها مشيرا بأن ها هي القائلة وليس عل

 مباشرة.

 :(Gold Dust)أ_ المونولوج في رواية " الّتبر "

واية عملت على " نكاد نجد سطوة كلي ة برفي رواية " الت   لهذا الن وع من الحوار كون الر 
الكشف عن العالقة الحميمية بين اإلنسان والحيوان والمعاناة التي قاساها الط رفان في سبيل 

ومن أبرز المشاهد الحوارية التي تضم نت المناجاة نجد هذا المقطع ، البقاء مع بعضهما
لماذا يخلق هللا » مرض مهريه) األبلق(الحواري الذي دار بين البطل) أوخي د( ونفسه عند 

راع  ،(4)«المخلوقات إذا كان الموت المرصاد؟ لماذا يتعذ ب قبل أن يموت وهنا تجلى لنا الص 
خصية التي اشتد ت عليها األزمات بمرض رفيق دربها وأنيسها  .الن فسي لدى الش 

زوجته)آيور( قد مع نفسه بعد أن رأى معاملة أيضا كما تجل ى كذلك في حديث )أوخي د( 
ل مر ة طوال عشرتهما احتقارا. ال. ال لم يخطئ. نظرة » تغي رت معه رأى في عيني آيور ألو 

                              

 .46، ص1994، 3د الرواية، دار المعارف، القاهرة، ططه وادي : دراسات في نق _(1)

4_Jean_ Philippe Miraux: le personnage de roman genèse continuité rupture, Nathan Paris, 

1997, p69  
 .80ص، 79ص، سابقمرجع : قضايا نقدية معاصرة في الرواية والقصة، عمر عتيق _(3)

 .26ص، التبر: إبراهيم الكوني_(4)
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احتقار واضحة لم تخفها. لم تحاول أن تخفها. تعم دت أال  تخفيها عن قصد. فما معنى ذلك؟ 
 .(1)«هل استيقظت الغيرة؟ غيرتها من األبلق ليست وليدة اليوم

وع أيضا ممث ال كذلك في حديث) أوخي د( مع نفسه بعد حواره مع ونجد مثل هذا الن  
أي  امرأة ، إن ه خيال غولة تريد أن تأكل لحم األبلق» العر افة التي طلبت منه ذبح)األبلق(

ممشوق القوام مثل األبلق لوال أن ها غولة نهمة تقتات ، تجرؤ أن تأكل لحم حيوان طويل القامة
 .(2)«بالل حم اآلدمي

د خصال مهريهفي كذلك تجلى  عندما تلق اه هدي ة من » حوار )أوخيد( مع نفسه وهو يعد 
زعيم آهجار. وهو ال يزال مهرا صغيرا يطيب له أن يفاخر بين أقرانه في األمسيات المقمرة 

ائل والمجيب " هل سبق ألحدكم أن شاهد مهريا أبلق.. : ويتلذ ذ بمحاورة نفسه في صورة الس 
هل سبق ألحدكم أن رأى مهريا في رشاقته وخف ته وتناسق قوامه؟ " ال.. ال " : ويجيب نفسه

جاعة والوفاء؟ "ال". هل سبق  "هل سبق ألحدكم أن رأى مهريا ينافسه في الكبرياء والش 
ألحدكم أن رأى غزاال في صورة مهري؟. "ال" هل رأيتم أجمل وأنبل؟ "ال ال ال" اعترفوا أن كم لم 

 .(3)«تروه ولن تروه

 :(The Bleeding of the Stoneلمونولوج في رواية " نزيف الحجر")ب_ ا

واية نجد أن  هذا الن وع من الحوار يكاد ينعدم ذلك أن  الروائي اعتمد فيها ، في هذه الر 
رد أكثر خصيات حري ة الت عبير عن نفسها، على الس  ارد  ،كما أن ه لم يمنح للش  بل اكتفى الس 

ومن األمثلة التي وجدناها في هذا الن ص حديث )أسوف( مع ، بنقل كالمها وما يختلجها
 .(4)«الهاويةإلى  يا رب ي. ماذا يريد أن يفعل؟ أين يجرني؟» نفسه عند وقوعه في الهاوية

                              

 .118ص، 117ص، التبر: إبراهيم الكوني_(1)

 .83ص، المصدر نفسه_(2)

 .07ص، المصدر نفسه_(3)

 .60ص، نزيف الحجر: إبراهيم الكوني_(4)
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صرخ » أيضاتجلى كذلك في هذا المقطع الحواري الذي دار بين )أسوف( ونفسه 
 : مخنوق كأن ه يناجي رب ه

 .(1)«[..]_ أنت أبي. لقد عرفتك. انتظر أريد أن أخبرك شيئا

 : (? who are youangel)ج_ المونولوج في رواية"من أنت أّيها المالك؟ "

أن  هذا الن وع كان نادر الورود ومن األمثلة  في رواية " من أنت أي ها المالك؟ " نجد
ي( مع نفسه عند رؤيته  على ذلك نجد هذا المقطع الحواري الممث ل في حديث البطل) مس 

، وذلك بعد (2)«كم يبدون بال حول وال قو ة  ! كم يبدون أشقياء» لصور األطفال على الجدار
 .بالمشاهد التي كان يراها تأثره

 : جي) ّديالوج(_ الحوار الخار 2_2_2

واية ويختلف هذا الن وع عن سابقه في  ،يعد  هذا الحوار من أكثر األنواع انتشارا في الر 
ويسمى الحوار ، أكثر في إطار المشهد داخل العمل بطريقة مباشرةأو  يتم  بين شخصين» أن ه

خصيات المشتركة فيه تتناوب في استالم دق ة الكالم المؤشرات ومن ، (3)«التناوبي ألن  الش 
الة على هذا الن وع من الحوار نجد أن ه رد ومسبوقا » الد  غالبا ما يكون مفصوال عن الس 

مة بارزة في روايات إبراهيم ، (4)«نيابة عن فعلي قال _ قلت، بالشرطة)_( وقد كانت هذه الس 
وايات الث الثة، الكوني ر عن ذلك أن ها كانت تعب   ،حيث سيطر هذا الن وع من الحوار على الر 

خصيات  صراع األفكار واإليديولوجيات بعيدا عن استبطان ما هو داخلي ومكنون في الش 
 بخالف رواية " الت بر ".

                              

 .70ص، نزيف الحجر: إبراهيم الكوني_(1)

 .73ص، من أنت أيها المالك؟: إبراهيم الكوني _(2)

الوصف في تجربة إبراهيم نصر هللا الروائية، وزارة ، الروائية: الوصف في تجربة إبراهيم نصر هللا لعنداء أحمد مش _(3)
 .361، ص، )د/ت(1الثقافة، عمان األردن، ط

 1ط، الجمهورية العربية الليبية، منشورات المؤسسة العامة للثقافة، دراسات نقدية في القصة الليبية: حدادعمر ال فوزي  _(4)
 .94ص، 2010
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 :(Gold Dust)أ_ الحوار الخارجي في رواية " الّتبر "

 أبلقهو كذلك مع)أوخي د( كان حاضرا نجد أن  هذا الن وع من الحوار بر" في رواية " الت  
ة يخاطب بها صاحبه وائي لغة خاص  عه ، والتي مكنت )أوخيد( من التفاهم مالذي أعطاه الر 

ع فتندم ال ال. انتظر. ال تتسر » _ نورد هذا المقطع ومن المقاطع الحوارية التي جرت بينهما 
الالت الن بيلة. هل [...]ما حدث ال يليق بك. الجرب ال يليق بالفرسان بلق أيت أر ال يليق بالس 

ر بثمن. ال يشترى بثمن أنا  مصاب بالجرب؟ انتظر أنت بهي. أنت جميل. الجمال ال يقد 
على استعداد أن أدفع حياتي ثمنا للجمال. أنتتعرف معنى أن تكون أجمل مهري في 

حراء آه. آه. ما سنفعله سيزيدك رشاقة. ستزداد قامتك ات ساقا. صدقني مي. اسمع كال ! الص 
وء؟ هل تسيء الظن  بي؟ فتح األبلق فك يه عل هل تظن  أن ني سأفعل لك ى شيئا يجلب الس 

 اتساعهما]....[ مشروع ضحكة خبيثة.

_ فهمت تريد أن تقول إن  األنثى أجمل ال. ال. ال تخطئ : _ ضحك أوخي د أيضا. قال
وائي هنا جعل )األبلق( شخصية بشرية تحس   ،(1)«باّلل    تتحد ث بطريقة يفهمها البطل ،فالر 

 .قوة عالقتهما وأن كالهما يفهم اآلخرليبن 

يخ)موسى( حاضرا في كذلك  هنجد الذي تبي ن لنا من خالله و حوار)أوخي د( مع الش 
هه الفكري والمذهبي نيا، توج  فا زاهدا في الد     :  له عندما قالوقد ظهر ذلك  ،فقد كان متصو 

فاء بهذا العذاب » ال ل الكمفال بد أن تدفع مقابهللا جميل يحب  الجمال. وإذا اشتريت له الش 
 أيضا.

يخ  : لم يفهم أوخي د. فأوضح الش 
 _ الت كفير. الط هارة. أال تفهم؟]...[

بب من أصله  .(2)«_... البدن آثم البدن كل ه خطيئة. يلزم نزع الس 

                              

 .58ص، 57ص، التبر: إبراهيم الكوني_(1)

 .56ص، المصدر نفسه_(2)
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اردأيضا ومن المشاهد الحوارية التي تجل ى فيها ذلك  يقضي اليوم » : نجد قول الس 
انسياب المالئكة في سراب األفق. أصبح يخجل من مداعبته أمام الن اس يتابع ، مهموما

ده بقطرات الد واء يتمل ص ويحاول أن يفلت_ وفي بعض األحيان  وحت ى إذا أقبل إليه ليمس 
 .(1)«و_ ع_ع_ع_ع أو  يشتكي في بؤس "

إلى  لماذا تخبئ عني؟ اعترف أن ك تطير» نجده أيضا ممثال في حواره مع )أوخي د(
ثى األن !! محبوبتي. اعترف أن ال فضل لك في العدو هذه المر ةإلى  حبوبتك وال تطير بيم

بب بب دائما ! هي الس  دوه عويمضغ الر سن في ، ينثر الزبد، فيرد  عليه متمايال ! هي الس 
عيد  : الس 

 .(2)«_ ع_ع_ع...أو  _

حراأم ا حديثه مع) دودو( العدو  فقد كشف لنا بعضا من األمور الملعو  ء نة في الص 
الك لصاحبه وكل  من وقع في الذ هب هذا األخير الذي يجلب الهأو  وعلى رأسها الت بر

رة»يديه م له الص  ة.  المجاعشر  الحاجة حت ى تمر   _ ال تعتبر هذا رشوة. إن ه سيقيك: وقال، قد 
 :  قال أوخي د

 .(3)«الل عنةيقال في قبيلتنا إن ه يجلب ، _ ال أعتقد أن ي سأحتاج إليه

 :(The Bleeding of the Stoneب_ الحوار الخارجي في " رواية نزيف الحجر")

راع  ارد ظهر فيها نوع من الص  واية أن  المقاطع الحوارية التي أوردها الس  نرى في هذه الر 
هاتها ومواقفها خصيات وبواسطته انكشفت لنا توج  ) أسوف( فمن خالل حديث ؛الفكري بين الش 

حراء المخل ص لها والمدافع عنها  ) أسوف( هو ابن الص  مع) قابيل( استطعنا أن نكتشف أن 

                              

 .26ص، 25ص، التبر: إبراهيم الكوني_(1)

 .14ص، 13ص، المصدر نقسه _(2)

 .124، المصدر نفسه_(3)
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ومن المشاهد الحوارية التي يظهر فيها ذلك ، وأن ه شخصية طي بة مسالمة مقارنة ب)قابيل(
ان هنا. ثم ... ثم  أن  صيده صعب. »_ الحواري الذي كان بينهما  هذا المقطع ال يوجد الود 

 عب.ص

 ! صعب أم سهل هذا شأني أنا . دل ني عليه وسوف ترى : _ هتف قابيل

ان ال يعيش إال  في رؤوس الجبال. في أوعر الجبال.  _ الود 

 _ إذن أنت تعرف بوجوده في الجبال]...[

 .(1)«_ رب ما يوجد في الجبال. ال أدري 

)أسوف( أنكر معرفته لمكان) الو  ان( حماية فمن خالل هذا المقطع رأينا كيف أن  ه لد 
 .من هذا الوحش اآلدمي

د هذا الموقفبينهما نجد كذلك مقطعا حواريا آخر  دان؟» يؤك   أليست هذه آثار الو 

 : _ نزل أسوف خلفه. وقال متلعثما

. هذه آثار الماعز.  _ ال أظن 

 .(2)«_ آثار ماعز؟ هل هذا آثار ماعز؟: وسأل، _ رمقه قابيل بشك  

حر  ريرة المدم رة للص  جد اء فنأم ا عن المشاهد الحوارية التي أبرزت شخصية) قابيل( الش 
باشي(   فمن حواراته مع      ، أن  معظمها كانت أيضا مع) أسوف( ومع صديقه)مسعود الد 

ياح كثيرا هنا؟ سمعنا أن  األجانب سبقونا»)أسوف( كل  مكان في إلى  هل يزورك الس 
حراء. أينما ذه  بنا وجدنا أن هم قد سبقونا. األجانب شياطين.الص 

                              

 .42ص، نزيف الحجر: إبراهيم الكوني_(1)

 .88ص، المصدر نفسه_(2)
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لإلى  _ نعم لم يأت: قال  متخندوش فيما مضى سوى الن صارى. أنا أرى المسلمين أو 
 مرة.

 : وقال معق با، ضحك الر جل_ 

 _ ومن قال لك إن نا مسلمون؟

 فسارع يداري ربكته بشد  أطراف الل ثام على وجهه.، ارتبك أسوف مر ة أخرى 

 : فطمأنه، جلالحظ الر  

بيت هللا مر ة إلى  برغم أن نا ال نصل ي وال نزكي ولم نحج، _ أنا أمزح. نحن مسلمون 
 .(1)«واحدة

)قابيل( شخصية مسلمة باالسم فقط وال تحمل في  إن  هذا المشهد الحواري كشف أن 
 كيانها روح المسلم الحق ة المحب ة للخير والمسالمة مع اآلخرين. 

واية والتي م كما ن أن  هناك مشاهد حوارية أظهرت بعض المعتقدات الفكري ة في الر 
 بعههل تعرف أين هللا؟. أشار بإص:سأله» بينها حديث)أسوف( مع والده عن اإليمان باّلل  

ماء.: وقال، أعلىإلى   _ في الس 

 : صدرهإلى  وقال مشيرا، ضحك الوالد حت ى استلقى على قفاه

ماء_ هللا هنا وليس   .(2)«في الس 

 : (? who are youangel)"  الخارجي في رواية " من أنت أّيها المالك؟ حوارج_ ال

لة حاول  نجد كذلك رواية " من أنت أي ها المالك؟ " تضم نت مشاهد حوارية مطو 
ي( بآرائه ومواقفه خصية)مس  ك الش  وائي من خاللها أن يظهر تمس  قضية إلى  وكذا اإلشارة، الر 

                              

 .18ص، نزيف الحجر: إبراهيم الكوني_(1)

 .78ص، المصدر نفسه_(2)
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هي تهميش بعض الفئات االجتماعية والمتمث لة في فئة الط وارق هذه الفئة التي يعد مهم ة و 
وائي أحد أبنائها.  الر 

واية بالبحث عن االسم البنه وتنتهي بعدم الحصول عليه وبين الب داية تبدأ أحداث الر 
واية مشاهد حوارية كثيرة ي( مع موظفي دائر ، والن هاية تضم نت الر  فوس ة الن  تخل لها حديث)مس 

ذا لم أسمع باسم هك» إذا جاء على لسان الموظ ف بعد سماعه لالسم ،من بينها معنى االسم
ل عندما أباح لنفسه أن يقو ، خطاياه األخرى إلى  . هنا أضاف "مسي" خطيئة أخرى ! من قبل

جل لنبرة استخفاف  : بلهجة اشتم منها موظ ف الس 

يء يء ال يعني عدم وجود الش   ]...[ ! _ الجهل بالش 

 _ ماذا تعني؟.

 .(1)«_ أعني الجهل باالسم ال يعني عدم وجود االسم

ي( إلى  إضافة ل الذي كان يجري بين) مس  هذا المقطع نجد كذلك الحديث المطو 
حراء بعدما أقنعه بالمساعدة في الحصولإلى  وقرينه)موسى( الذي قاده على  خيانة أم ه الص 

 ضمن لي صدق..ولكن.. ما الذي ي» :في قوله، االسم

 : فهرع الر جل إلنقاذه على الفور، سكت. سكت

فقة؟ بلى. بلى. نحن نسمي في لغتنا مثل هذا االتفاق صفقة. ولكي  _ صدق الص 
 .(2).«! لن أطالبك بتوقيع العقد بيننا إال  بعد اإلفراج عن ابنك، أبرهن لك على صدق نواياي

عن الخطأ الذي ارتكبه سليله نجد أيضا حواره مع )نزيه الفاضل( الذي كشف له 
ر للغرباء في قوله  ولكن كيف استغفل " يوجرتن"أيضا؟.» : بإفشاء الس 

مت. سأل " مسي " بعسر أكبر  : نكس نزيه رأسه ليلوذ بالص 
                              

 .14ص، 13ص، أنت أيها المالك؟من : إبراهيم الكوني _(1)

 .137ص المصدر نفسه_(2)
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 _ هل تريد أن تقول إن  " يوجرتن" كان..

 : ابتلع ريقه بعسر شديد كي يكمل

 (1)«_ شريكهم أيضا؟.

رية " كانت حوا؟ أن  رواية" من أنت أي ها المالك نجدوايات هذه الر   ةمن خالل قراءو 
ردي بن، أكثر منها سردية ابقتين طغى عليهما المشهد الس  وايتين الس  سب في حين أن  الر 

ه وما يحق   ق متفاوتة فالكوني يسعى دائما ألن يوظ ف الحوار بنوعيه بما يخدم مضمون نص 
 مراميه التي يسعى إليها.
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 :الّشخصية الّتراجيدية والوصف في روايات إبراهيم الكوني_ 3
خصية للقارئ وتحلل نفسي تها ردية التي تقر ب مالمح الش  وتكشف  ،من الت قنيات الس 

أبرز األساليب » منهذه األخيرة التي تعد  الحوار نجد تقنية الوصفإلى  مكبوتاتها إضافة
األدب في مختلف العصور وفي شتى  أشكال القول  الفني ة الت صويرية والت عبيرية التي حفل بها

الحد  الذي جعل منه تقليدا أدبيا يتفاضل فيه األدباء ويتمايزون عن بعضهم إلى  األدبي
ونظرا لهذه األهمي ة البالغة ، فهو يعد  عنصرا مهما من عناصر العمل األدبي، (1)«البعض

 .التي يحتلها حظي بعناية العديد من األدباء والن قاد

 :_ تعريف الوصف1_3

يء وخصائصه كما جاء في ، معروف أن  الوصف في الل غة هو تعداد خصال الش 
فنجد الن اقد)قدامة ، لكن  ما يهم نا هنا هو المفهوم االصطالحي له، العديد من المعاجم العربي ة

فه بأن ه يء كما فيه من األحوال والهيئات» ابن جعفر( يعر  أكثر ولم ا كان وصف ، ذكر الش 
عراء بة من ضرب المعاني، الش  كان أحسنهم من أتى بشعره ، إن ما يقع على األشياء المرك 

حت ى يحكيه بشعره ، أوالهاأو  ثم أظهرها فيه، بأكثر المعاني التي الموصوف مرك ب منها
فهو » ذلك أن ه من خالل الوصف تت ضح المعاني ويزول الغموض، (2)«ويمث له وينعته

خصيات ، دوره في تحديد إطار الحدثيستخدم ليقوم ب كل الفيزيقي لألبطال والش  وتصوير الش 
الر ئيسية وخلق عالم يؤكد _ بفضل تشابهه مع عالم الواقع_ أن ه ال يفعل سوى تصوير هذا 

 .(3)«أن  لها أهمي ة الكاتب وإيضاح بعض األفكار التي يرى ، الواقع ونقله

                              

الجزائر ، موفم للنشر، دراسة تطبيقية، وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ: عثمان بدري  _(1)
 .79ص، 2006، )د/ط(

 .130، ص1995، 1عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تح:_(2)

نقال عن ثريا العسيلي: أدب عبد  .56ص، سابقمرجع ، تقنيات اللغة في مجال الرواية األدبية: محمد العيد تاورته _(3)
 .360الرحمان الشرقاوي، ص
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رديات بأن ه ط فني  يمث ل بالل غة األشياء واألشخاص واألمكنة نشا» كما ُيعر فه معجم الس 
أو  (1)«وهو أسلوب من أساليب القص  يت خذ أشكاال لغوية كالمفرد والمرك ب والمقطع، وغيرها

تجسيد مشهد من العالم الخارجي في لوحة » :  بعبارة أخرى يمكن أن نقول عنه إن ه
 إعادةحي ة كما هي في الواقع و بمعنى أن ه ينقل المشاهد ال، (2)«مصنوعة من الكلمات
 تصويرها بواسطة الل غة.

واية فإن نا نجد أن ه يعد   واية» أم ا عن الوصف في الر  فإذا كان ، عنصر أساسي في الر 
رد يروي األحداث في الز مان ر األشياء في المكان، الس  ولكن ه ليس غاية ، فإن  الوصف يصو 

وائي هو  الوصف  ، فليس الغرض من اللجوء إلى(3)«في ذاته وإن ما ألجل صنع الفضاء الر 
 .حد ذاته وإنما من أجل تقريب الصورة وتوضيحها أكثرالوصف في 

 : _ وظيفة الوصف في الّرواية2_3

وائي ولعل  من أهم ها إيقاف الز من ومنح ، الوصف غايات عديدةإلى  إن  وراء لجوء الر 
،وبالعودة إلى الروايات التي قيد الدراسة نجد أن القارئ فرصة الت أمل والت ذوق للمشاهد أكثر

وفي بالحكايات الغرائبية » لوحات الكوني للمكان يختلط فيها األسطوري بالواقعي والص 
حة في ، (4)«والفانتازيا رد( في هذه الن قاط الموض  ويمكن أن نفر ق بين الوصف والحكي)الس 

 : (5)الجدول الت الي

 

                              

 www.472ص، 2010، 1ط، تونس، على للنشرمحمد ، معجم السرديات)حرف الواو(: محمد القاضي وآخرون  _(1)

arabicebook.com 
 .83ص، سابقمرجع  ،دراسة تطبيقية، وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ: عثمان بدري  _(2)

جامعة ، مجلة األثر، جماليات الفضاء في رواية" عائلة من فخار" مسار المتقاعد صاحب الخيزرانة: عبد العالي بشير_ (3)
 .132ص، 2010ماي، (09 )عددالجزائر، ،ورقلة، قصدي مرباح

 .143ص، سابق مرجع: بنية النص الروائي) دراسة(، إبراهيم خليل _(4)

 .120ص، سابقمرجع : تحليل النص السردي_ تقنيات ومفاهيم_ محمد بوعز ة _(5)
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 الحكي الوصف

خصيات. _ تمثيل  األشياء والش 

 _ غياب الز من.

 _ صيغة األوصاف والن عوت.

 _ نقل األحداث.

 _ حضور الز من.

 _ صيغة األفعال.

حة في الجدول يت ضح أن  الوصف والز من خط ان        ومن خالل هذه الفروقات الموض 
تابة وإضافة ؛متوازيان كد قد أو ة جمالي فما إن  يتوقف الز من حت ى يليه الوصفوذلك لكسر الر 

 : قصيدة القصصي ةللالوظيفة عندما أقر  في تناوله  هذهإلى  أشار حيثبوالو هذه الن ظرية 
لزيادة الت أثير وذلك (1)"م وكونوا أسخياء مسرفين في وصفكمكونوا مسرعين عجلين في سردك"

واية ال تتوقف عند هذه الن قطة ، في المعنى أكثر بل هناك فقط لكن  وظيفة الوصف في الر 
 : من بينهايؤديها و وظائف أخرى 

 :_ الوظيفة الّتفسيرّية1

خصيات أو  خالل تفسير موقف معي نأداء هذه الوظيفة من ويتم   توضيح سلوك الش 
د فلوبير أن  الوصف ال يأتي بال مبرر» حيث إن  كل  مقطع من مقاطعه يخدم بناء ، يؤك 

خصية وله أثر مباشر ر الحدثغير مباشر في أو  الش  وهكذا تلتحم كل  العناصر  ،تطو 
وائي وتكتمل الوحدة العضوية للعمل وتصبح األجزاء المختلفة مرايا تعكس  نة للن ص الر  المكو 

مة ورة المجس   .(2)«بعضها بعضا لتقديم الص 

 

 

                              

 نقال عن .114ص، 2006، )د/ط(، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة األسرة، بناء الرواية" دراسة ": سيزا قاسمينظر : _ (1)

Boileau : l’art Poétique, chant[I] ,in ouvres Poétique, Paris, Flammarion, P,203 .  

 .115، صالمرجع نفسه_(2)
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 :_ الوظيفة اإليهامية2

وائي دائما قريب من الواقع   و أ المتلق ي بأن  ما يراه واقعيأو  إيهام القارئ إلى  يسعى الر 
واية الت خيلي ويشعر القارئ أن ه » إذ يدخل العالم الخارجي بتفاصيله الصغيرة في عالم الر 

 (1)«تأثيرا مباشرا بالواقعأو  ويخلق انطباعا بالحقيقة، يعيش في عالم الواقع ال عالم الخيال

 :_ الوظيفة الّسردّية 3

رد ل يتبدى بمثابة وقفةفالوصف ، ونعني بهذه الوظيفة تعطيل الس  أو  المت سع والمفص 
رد.  استراحة في سيرورة الس 

 : _ الوظيفة الرمزية4

توضيح سلوك أو  حين يكون الغرض من الوصف تفسير موقف معين في سياق الحكي
وهي الوظائف التي نجدها كل ها تقريبا في روايات إبراهيم ، (2)شخصية من الشخصيات

 الكوني.

 

 

 

 

                              

 .115، مرجع سابق، صبناء الرواية" دراسة: سيزا قاسم_(1)
 .120ص، سابقمرجع : تحليل النص السردي_ تقنيات ومفاهيم_ بوعزةينظر : محمد  _(2)
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 : وايات إبراهيم الكوني_ الوصف في ر 3_3

وايات التي هي قيد الد راسة نجد أن ها بنيت على الوصف بنسبة إلى  بالعودة  .بيرةكالر 

 :(Gold Dust)"برأ_ الوصف في رواية " التّ 

واية سواء فيما  تجلت في رواية " الت بر "العديد من المقاطع الوصفية التي حفلت بها الر 
حراوية خصياتأو  يتعل ق بالط بيعة الص  ومن أمثلة ذلك هذا المشهد الوصفي الذي وظ فه  ،بالش 

حراء واية وذلك بوصف جمال الص  فوق قرعات "» الكوني ألداء وظيفة جمالية في الر 
تدل ت سحب بنفسجية كثيفة وتالحمت على رؤوس الجبال المتباعدة في الخالء األبدي "ميمون 

 .(1)«الممتد  كل  جبل يقوم وحيدا في العراء

 : ويمكن أن نمثل لهذا المشهد الوصفي بهذه الترسيمة

 

 

 

 

 

 

 يدوح جبل      لخالء األبديا  سحب كثيفة   رؤوس الجبال                         

 

 ميمون                     الزمن القديم  قراعات

                              

 .33ص، التبر: إبراهيم الكوني_(1)

 الصحراء

 العناصر

 الزمان
 نن

 المكان

 الصفات الوضع
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إلى  نجد كذلك مشاهد وصفية ارتبطت كثيرا بالحالة الن فسية) ألوخي د( والتي أد ت      
رد بغية الت أثير أكث أعشاب » حالة البطلر في نفسية القارئ من خالل وصفه تعطيل الس 

هول لن تطول قامته المعل قة بالذ يل. جسمه كل ه موسوم بجروح عميقة. م يغطي الجسد  الس  الد 
واألطراف. حبيبات الر مل تيب ست على الجروح. النزيف توق ف في الل يل. فمه أيضا مليء 

 .(1)«بحبيبات الر مل
 انطلقا متالصقين» في هذا المشهدالوصف الذي أدى وظيفة التأثير تجل ى كذلك 

الفاصلة بين ، صيرةفعاش أوخي د في هذه المسافة الق، متناسقين منسجمين، متكب رين، ثابتين
عادة. كان إقبال المهريين ، العراء الممتد  غربا حت ى حلقة الغناء في الوسط دهرا من الس 

ولكن ه أحس  أن ه يطير في الفضاء على جناحين وقلبه يكاد ينفجر ، المتالزمين بطيئا متوازنا
حر والشجن والفرح الخفي. أسرته الموسيقى وق  فعاش رهين الر قص والوجد، بالس  والش 

جية حت ى بلغا الحلقة ، المجهول  .(2)«وأحس  أن  األبلق البهي  يشاطره نفس األحاسيس الش 

ارد مس وال  لباسه القديم باهت وشاحب. أكلته» : نجده متجلي كذلك في قول الس  الش 
يصلح لتزيين مهري يتأهب للد خول في حرم الحسان ليتدر ب على الت مايل على أنغام 
رج صنعه أمهر الحدادة  الموسيقى واإليقاع. قضى نهارا كامال وهو يعد  له ثياب الحلبة. الس 

كيمة ضفرتها عجائز ، في غات. والفرش كليمة مزركشة جاء بها الت جار من " توات" والش 
وط فهو ، والجراب طرزته أنامل حسناوات " تمنغاست"، ة " إيفوغاس" في غدامسقبيل أم ا الس 

حرة في " كانو " ، قطعة نادرة  .(3)«مغطاة بخيوط الجلد التي نقشت عليها تمائم الس 

 : ويمكن أن نمثل لهذا الوصف بهذه الترسيمة

 

                              

 .43ص، التبر: إبراهيم الكوني_(1)

 .10ص، المصدر نفسه_ (2)

 .09ص، المصدر نفسه_(3)



 ...................................................تشكالت اللغة وبناء الخطاب المأساوي.الفصل الرابع:

 
254 

 

 

 

 

  

 

 سوطه سرجه منسجم ثابت متكبر متكبر

    

 

 حلبة السباق زمن السباق      

 :(The Bleeding of the Stoneب_ الوصف في رواية " نزيف الحجر ")

ردفي رواية " نزيف الحجر" المشاهد الوصفية لقد كانت  كانت  كما، طاغية على الس 
دة وائي ، وظيفته متعد  هفنجد الر  وتارة أخرى لتعطيل  ،وظ فه تارة إلضفاء الجمالية على نص 

رد وفي أحايين كثيرة وظ فه كرمز لتفسير مواقف مختلفة فمن المشاهد الوصفية التي ، الس 
حراء وموجوداتها والذي  وائي وتضم نت الوظيفة الجمالية تفن نه في وصف الص  وظ فها الر 

هول » : تجلى في قوله رقاء في ظلمات الفجر مع وليدتها ترتع في الس  المجاورة للجبال الز 
وءإلى  وتلجأ بح وينشق األفق بالض  خور بمجرد أن يتنفس الص  تحتمي بظالل األحجار ، الص 

 المكان الزمان

 الوضع

 أوخيد

 العناصر الصفات
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مس المتغطرسة وتتقافز ، المنيعة طوال الن هار ماء المحروقة بأشعة الش  تنتقل بين األلواح الص 
ان الر    .(1)«هيب لتسل ي صغيرتها وتباريها في الرشاقةعلى رؤوس الجبال كما يفعل الود 

بحثوا عن » قوله:  فيالذي وصف فيه طرق الصحراء الوعرة نجد كذلك هذا المقطع 
مس. الكهوف الظليلة تعتلي أعالي الجبل الط ريق إليها يمر  عبر ، مأوى يحميهم من شر الش 

ن األحجار تشب ثت بي، مسلحة بأحجار كأنياب الوحوش، صخور ملساء وأخرى متوح شة
أعشاب بر ية عنيدة محاطة بألسنة رملية متناثرة على الر مل الن اعم ارتسمت آثار األفاعي 

حراء حالي والعظاءات وجرذان الص   .(2)«والس 

 : ويمكن أن نلخص لهذين الوصفين المتعلقين بالصحراء في الترسيمة التالية

 

 

 

  

  

  الشمس الجبال  األحجار   الكهوف   متوحشة متغطرسة ملساء                      

 

 الصحراء الجبلية والسهلية الليل والنهار

خصية الت راجيدية ) أسوف( فقد كان نادرا إذ قل ما أورد  أم ا عن الوصف المت علق بالش 
ارد بعض  ة من الن احية الخارجية)الجسمية(الس  وإن حدث ، األوصاف المتعل قة بها خاص 

                              

 .109ص، نزيف الحجر: إبراهيم الكوني_(1)

 .125ص، المصدر نفسه_(2)

 المكان 

 الصحراء

 العناصر الصفات الوضع

 الزمان
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ومن المشاهد ، كما سبق وأن أشرنا فإن ه ال يكون إال  مرتبط بحادثة معينة وحصل ذلك
واية نجد هذا المقطع الوصفية التي ارتبطت به وأد ت وظيفة تعطيل الس   الر سوم »رد في الر 

وقد اكتشفها ، األودية األخرى في كل  من مساك صطفت تزين صخور الجبال والكهوف في
مس  قي فيلجأ للكهوف ليستظل  من الش  في صغره عندما كان يعمد الجري خلف القطيع الش 

صيادون ذوو وجوه مستطيلة غريبة : ويفوز بلحظات راحة  فيتسلى بمشاهد الر سوم الملونة
ان والغزالن والجاموس البر ي لم يعرف منها سوى ، يركضون خلف حيوانات كثيرة في ، الود 

خور أيضا  .(1)«الص 

خرة » منها المشاهد الوصفية التي أد ت وظيفة رمزيةفي الرواية كذلك نجد  الص 
مس القاسية عبر، وتقف في الن هاية كحجر الز اوية، العظيمة تحد  سلسلة الكهوف  لتواجه الش 

نين وقد زي نت بأبدع رسومات إنسان ما حراء الكبرى كل ها آالف الس  على : قبل الت اريخ في الص 
خرة الهائلة ينهض الكاهن العمالق  .(2)«يخفي وجهه بذلك القناع الغامض، طول الص 

يروق لفجر » أيضا  هذا المقطعفي  المؤدي للوظيفة الرمزية في الروايةبرز الوصف 
حراءتقل ب مزاج الط بي الخالء المبكر أن ينسج للجبل عمامة زرقاء تقيه  (3)«عة في الص 

خصية وعالقتها  وغيرها من المقاطع الوصفية المختلفة والتي ارتبطت بدرجة كبيرة بالش 
 بالمكان الذي أفاض في وصفه.

 : ( ? who are youangel)"  من أنت أّيها المالك؟" ج_ الوصف في رواية 

وايتين  واية مقارنة بالر  ابقتين كونها حاولت أن قل ت المشاهد الوصفية في هذه الر  الس 
ورب ما يمكننا تبرير ذلك أيضا ، تكشف عن الواقع المعاش أكثر من الت ركيز على الوصف

واية كانت في المدينة هذه  جنبالقول إن  معظم أحداث الر  األمر  التي يراها الكوني بمثابة الس 

                              

 .09ص، الحجرنزيف : إبراهيم الكوني_(1)

 .08ص، المصدر نفسه_(2)

 . 123ص، المصدر نفسه_(3)
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فيها  لىية التي تجومن المقاطع الوصفالذي جعله ال يتفنن في رسمها مقارنة بالصحراء، 
ي( الن فسيةوصف  احتجب في ركن البيت كما احتجب خليفته في ركن آخر » حالة البطل)مس 

لكن مع ذلك نجد وصفا دقيقا لبعض ، (1)«قبله. توارى عن األنظار كما يليق بإنسان غريب
ي " أثناء رحلته خصيات التي التقى بها " مس  مة ، الش  ومن خالل تلك األوصاف المقد 

ره بمشهد الض  است حية المدافعة عن قيم يراها طعنا معرفة أن  الكاتب مؤيد للبطل كونه يصو 
 . سامية

وائي الوصف في هذه الر   تجل ى في هذا  وهو ماواية ألداء وظيفة جمالية كما وظف الر 
مس في » الوصفي المقطع ألن  الباب انفتح على ممر  مضاء إضاءة كاشفة كأن ها عين الش 

حب. مفروش ببساط عجمي وثير تغوص فيه القدمان عميقا كأن ه ظهيرة عاري ة من الس 
اد فخيم مجبول برسوم أنهار زرقاء ، منسوج من خز   يتسلق الجدار من الجانبين أيضا سج 

جاد، الل ون  سجاد أخضر من نباتات سخي ة : تخترق حقوال مفروشة بضرب آخر من الس 
 .(2)«فيه بعطرها يغزو أنفه حد أحسإلى  منمنمة بزهور بنفسجية استهوته

وائي بهذه الت قنية وتوظيفها في أعماله دليل على أهميته  مم ا ال شك فيه أن  اهتمام الر 
ردية، الكبيرة يعد  وسيلة » ذلك أن ه، لذلك ال يمكن االستغناء عنه في جميع األعمال الس 

م شخصياته وحت ى ، المادية والجسدية واالجتماعية : مظهرا أبعادها، الكاتب المهم ة ليقد 
روحها وعالمها إلى  يديولوجية متنقال في عوالمها متنقال من شكلها الخارجيالن فسية واأل

مم ا  ؛ومتابعة لها في نمو ها ومواقفها ،وكشف أسرارها ،الباطني في محاولة لسبر أغوارها
اخلية  ،م مالمحهايتمك ن كل  منا من رس، لوحة نابضة وصورة حي ةإلى  يحوله ة الد  خاص 

ة وبذا  خصية الخاص به يبنيبالصورة التي يريد وبطريقة فهمه الخاص   .(3)«عالم الش 

                              

 .117ص، من أنت أيها المالك؟: إبراهيم الكوني _(1)

 .69صالمصدر نفسه، _(2)

 .26ص، سابقمرجع : الوصف في تجربة إبراهيم نصر هللا الروائية، لعنداء أحمد مش _(3)
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وائي قد أفلح في ما يمكننا قوله من خالل دراستنا لهذا العنصر أن   ق تحقيق التواف الر 
خصية والوصف الممنوح للبيئة الموجودة فيه واالنسجام ن ا فقد كابين الوصف الممنوح للش 

 كل  منها مكم ال لآلخر وعاكسا له.
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 :الّروائيالمنظور و  _ الّشخصية الّتراجيدية4

 :_ الّشخصية اّلروائية والّراوي 1_4

وائية نجد  خصية الر  ردية األخرى التي لها عالقة وطيدة بالش  نات الس  كذلك من بين المكو 
وائي هذا األخير الذي يحتل أهمي ة، )الر اوي( شخص يقوم »والر اوي هو ، كبيرة في العمل الر 

ة خصيات للعالمأو  بوصف األحداث الر ئيسية للقص  واية ويشكل رؤية الش  ويلم  بكل ، الر 
خصيات وائي  ؛(1)«األشياء والعناصر التي تحكم حياة الش  ففاعليته كبيرة داخل الن ص الر 

مثل غيره كذلك تضاربت حوله اآلراء  كما، حثألهمي ته نجده قد ِاْخُتص بالد راسة والبا ونظر 
ابقة نات الس  ه، من المكو  أداة تقنية يستخدمها الكاتب أو  وسيلة» فنجد مثال) يمنى العيد( تعد 

ة ة التي يرويهاأو  ليكشف بها عالم القص  ؛ بمعنى أن  الر اوي هو لسان الكاتب (2)«ليبث القص 
ته لر اوي هو خفي  ال يظهر إال  من خالل ألفاظه واألكيد أن  هذا ا، في تقديم أحداث قص 

خصيات بحيث يعمل على ، فهو حلقة الوصل التي تربط بينها وبين القارئ  ،وعالقته بالش 
عالقة جدلية » لذلك نجد أن  هناك، لى شكل صفات وسمات ومالمح ومشاعرعتقديمها له 

وائي بوصفه المحر ك األساسي لعملية  خصية والر  وائيقائمة بين الش  لكن ه أيضا  [...]القص  الر 
 .(3)« شخصية فالت أكيد هنا أن  الر اوي شخصية يكون موقعه داخل الن ص وليس خارجه

خصيات بأن تتكل م » كما أن هذا       رد الر يادي بفسح المجال للش  الر اوي يمارس الس 
لى اإلشارات يحيط بالحوار ويشرحه بمعنى أن ه يقتصر عمليا ع، ويقتصر عمله هو بتعليق

ومع هذا الد ور الذي يحتله فإن ه ال يعد  إال  أن يكون شخصا وهمي ا في ، المتعل قة بالمشهد
واية وعرض أحداثها من وجهة نظره حيث (4)«الن ص يتحد ث »فدوره هو تنظيم أجزاء الر 

خصية حينا ن ويتيح لها فرصة لتتحد ث بنفسها حينا آخر وهذا ما يحت م عليه أ، بلسان الش 
                              

 .95ص، 2001، 1ط، القاهرة، دار اآلفاق العربية، المعاصر قاموس مصطلحات النقد األدبي: سمير سعيد حجازي _(1)

قراءة في الملحمة الروائية الملهاة الفلسطينية إلبراهيم نصر هللا : الكون الروائي: محمد صابر عبيد_ سوسن البياتي _(2)
 .123ص، 2007، 1ط، لبنان، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 .135ص، سابقمرجع : في نظرية الرواية) بحث في تقنيات السرد(، عبد الملك مرتاض _(3)

قراءة في الملحمة الروائية الملهاة الفلسطينية إلبراهيم نصر هللا : الكون الروائي: _ محمد صابر عبيد_ سوسن البياتي_(4)
 .124ص، سابقمرجع 
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واية ألن  الر اوي يقوم بتقديم الخلفية  د بذلك داللة الر  يت خذ موقعا تتشك ل من خالله زاوية لتتحد 
مها للقارئ  خصيات واألحداث ويصقل جميع هذه العناصر ويقد   .(1)«الز مانية والمكانية للش 

د)جيرار جنيت دة شملت الوظيفة Genetteوقد حد  ( لهذا الر اوي خمس وظائف متعد 
رديالس   لك أن ه ذ ،ليةالوظيفة الت واصإلى  إضافة ،ردية واإليديولوجية وكذا اإلدارية والوضع الس 

ة دة والمو ويتحكم في األحداث  هو الذي يمسك بكل  القص  مي زة من خالل هذه الوظائف المتعد 
د قيمته الفني ة والجمالية.  تتحد 

دة ا حكما مم  أو  رأياأو  " موقفا كما أن ه يشك ل موقعا مهم ا تنطلق منه وجهة نظر محد 
إلى  يميل في مرجعي ته، لذلك فإن  عملية القص  التي يمارسها الر اوي تمتلك فكرا معي نا ؛"يروي 

واية يعرض ، (2)موقف نوعي ة مواقع في الر  وجهة من خاللها وهذا يعني أن  الر اوي يت خذ عد 
ة من جهة خصية من جهة أخرى كما يمكن أن يعرض وجهة نظر ، نظره الخاص  ذلك أن  ، الش 

خصيات عادة ما خصية البشرية» هذه الش  وائيون ألغراض تتجاوز البحث داخل الش   يخلقها الر 
ة، علم الن فسأو  خصيات لحكاية قص  لتساهم في نمط أو  لتمث ل معتقداأو  فقد تستخدم الش 

واية وائي أهدافه (3)«رمزي  في الر   .الحقيقية يخفي من خالله الر 

 

 

 

 

                              

 .88ص،  سابق مرجع: في نظرية الرواية) بحث في تقنيات السرد(، عبد الملك مرتاض _(1)

: إبراهيم فتحي : معجم المصطلحات األدبية، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، الجمهورية التونسية، )د/ط( ينظر _(2)
 .195،  ص1986

، دار الشؤون الثقافية العامة : غازي درويش عطيةمدخل لدراسة الرؤية، )سلسلة المائة كتاب( تر: جيريمي رن و هوث_(3)
 .73، ص1996)د/ط(، بغداد، 
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 :_ أنواع الرؤية الّسردية2_4

ته تسميات أو  ُأطلق على الوجهة التي يعرضلقد  م بها الر اوي شخصياته ومادة قص  يقد 
الذي هو     ، و ولعل  أكثرها شيوعا وتداوال في الد راسات الن قدية مصطلح " المنظور" ،مختلفة

ألن  كل  أديب يهدف  ،فيما يكتبويريد طرحها ، عبارة عن وجهة الن ظر التي يعتنقها الكاتب»
يعكس موقفه األدبي من الكون والط بيعة  ،طرح نسق فكري  إلى  غير واع _أو  _ واعيا
وقد ظهر هذا المصطلح في نهاية القرن الت اسع عشر ولقي حضورا مكثف في  ،(1)«واإلنسان

رد الخارجي»نصوص هذا القرن  واية تتخل ص من تجربة الس  إلى  وتت جه، عندما بدأت الر 
اخلية يرورة الد   .(2)«منطق الس 

ارسالعديد من ويرى  ل من استعمل هذا *(Henry Jamesأن  )هنري جيمس ينالد  هو أو 
ية ارتبط هذا المصطلح بدرجة كبيرة بالفنون الت شكيلية والمسرح كما، المصطلح)المنظور(

عالقة بأن أصبح االهتمام  المجال األدب ي مع مطلع القرن العشرين بعدإلى  وغيرها ثم انتقل
وائي. هات الر  د توج  خصيات ضروري ألن ه يحد   الر اوي بالش 

هات الن قاد فنجد مثال مصطلح ، تعد دت تقسيمات هذا المصطلح واختلفت باختالف توج 
ؤية الس   ردية مرتبط ب)جون بويون ردية، التبئير...، الر  ؤية الس   *(J.Pouillonفمثال مصطلح الر 

                              

 .95ص، مرجع سابق، دراسات في نقد الرواية: طه وادي _(1)

 .201ص، 2000، 1ط، ، )د/ م(الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار _ دراسة نقدية _: إدريس بوديبة _(2)
ت حجمعت ت هر بمقاالته النقدية التيوفضال عن أعماله القصصية فقد اشت، كاتب انجليزي شهير: هنري جيمس*_ 

 لوبوك فيما وهو المنهج الذي طوره بيرسي، عنوان)فن القص( كان مذهبه يقوم على إضفاء الطابع الدرامي على القص
 القارة دار شوقيات للنشر والتوزيع، خيري دومة: لف، ترؤ رون: القصة الرواية المكلر وآخ بينيت، كنت، بعد. .)تودوروف

 .(237ص، 1998 1ط
كتابه " الزمن والرؤية من أهم الدراسات التي عرضت لهذا المفهوم وقد اتسم عمله بالتركيز الشديد يعد : جون بويون *_ 

أهملت الجهد الذي قام به أو  وقلما تجد دراسة عرضت لوجهة النظر أغفلت، مما أكسبه الشهرة في مجال الدراسات السردية
إذ أعطى هذا المصطلح ، التصنيفات الفنية لهذه العمليةهذا الناقد حيث اعتمد أكثر من دارس ومحلل وناقد كأحد أفضل 

ر بها آليات تحليل الخطابات القصصية المختلفة.) ينظر  00الرواية الحديثة ونظرية: فيصل مالك أبكر: أبعادا جديدة تصد 
WWW//: HTTPS .( 56PM: 29/01/2019/15)، 2013يناير 1، مجلة نزوى االلكترونية، وجهة النظر
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ؤية( والتي هي فيالذي يعد  م أبسط تعريف » ن األوائل الذين أطلقوا هذا المصطلح )زاوية الر 
وائي رد الذي ، لها أن ها تحدد رؤية الر اوي في المشهد الر  ليتسن ى لنا معرفة أسلوب الس 

د رأيه من الز اوية التي ينظر من خاللها وقد، (1)«سيعتمده انطلق بويون في » بمعنى أن ها تحد 
ؤيات في علم الن فسحديثه عن  واية والر  واية وعلم ، الر  ومن تأكيده على الت رابط الوثيق بين الر 

 : الن فس استنتج ثالث رؤيات هي

ؤية مع_ 1 ؤية من الخلف _ 2الر  ؤية من الخارج_ 3الر   .(2)«الر 

 : ( ثالثة أقسام هيJ.Pouillonوعليه فالرؤية عند )بويون 

 : _ الّرؤية من الخلف1_2_4

رد الكالسيكيشاع  ؤية في الس  ؤية التي يكون فيها  كثيرا، هذا الن وع من الر  وهي الر 
حيث يعرف أدق  الت فاصيل عنها والن تائج التي ستؤول  ،الر اوي عالما بكل  ما يحيط بشخصياته

يغوص في أعماقه  إذ ،(3)«[...]الر اوي العليم يعلم أكثر مم ا يعرف البطل» إليها مصائرها ف
ويرمز لهذا ، ذلك أن  معرفته به تفوق معرفته بنفسه، ن أشياء يجهلها عن نفسهليفصح ع

خصية» عادة بمن الرؤية النوع  خصية» أو  (4)«الر اوي الش  حسب _(5)«الر اوي < الش 
خصية يعرف كل  ، _(Pouillonواضعه)بويون  ما يجول شيء عنها وحتى فهو بمثابة إله للش 

نبضها في عمقه إلى  ويسعى لإلنصات، عالم شخوصه ينخرط بحواسه في» في فكرها حيث

                              

 .116ص، سابقمرجع ، البنية السردية والخطاب السردي في الرواية: سحر شبيب _(1)

 .288ص، سابقمرجع : تحليل الخطاب الروائي) الزمن_ السرد_ التبئير(، سعيد يقطين _(2)

 .56ص، 2007، )د/ط(، الجزائر، واسيني األعرج شعرية السرد الروائي: جمال فوغالي _(3)

  1992، )د/ط(، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، بالغة الخطاب وعلم السرد: صالح فضل_(4)
 .309ص

 .164ص، سابقمرجع  تحليل الخطاب األدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية) دراسة في نقد النقد(،: محمد عزام _(5)
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ري كاشفا مطامحها وأحالمها وإخفاقاتها ، وخلجاتها وهي تتحد ث بل يلج عالمها الس 
 (1)«وهو من موقعه البعيد يظل  قريبا منها متخف يا بظاللها وحركاتها، وانكساراتها العميقة

يحيط بكل  ما » الموضعو لذلك فه، فهو هنا يعرف أكثر مم ا تعرفه هي عن نفسها
واية من أحداث م معلوماته من دون أدنى إشارة، يدور في كون الر   الظ اهر منها والباطن ويقد 

كما أن ه يعمل على الكشف على خفايا ، المصدر الذي استقى منه هذه المعلوماتإلى 
خصيات ودواخلها رح وكيفية حصوله على المع، (2)«الش  لومات وال يكل ف نفسه عناء الش 

مة.  المقد 

ردية ؤية الس   رمزها الر 

ؤية من الخلف خصية الر  ارد> الش   الس 

 : _ الّرؤية مع المصاحبة2_2_4

ة النثر الحديث» إن   وال يتجاوز معرفة الر اوي ، هذا الن وع كذلك شائع في األدب وخاص 
ؤية يكون الر اوي ، (3)«شخصياته  هنا قدر معرفة  خصية في ففي هذا الن وع من الر  مساو للش 

حيث إن ه يعرف نفس األمور التي تعرفها وال يمكن أن يضيف أشياء ال تعرفها هي   ،المعرفة
خصية بعينها»  اخلي من منظور ذاتي داخلي للش  ويمكن أن نمي ز ، حيث يتعر ض للعالم الد 

خصية مع الر اوي ، شكال فرعيا يتم  الحكي فيه بضمير المتكل م  .(4)«وبذلك تتطابق الش 

                              

 2013 1ط، سورية، محاكاة للنشر والتوزيع، الجسد_ الهوية_ اآلخر، العربي المتخيل الروائي: إبراهيم الحجري _ (1)
 .147ص

مرجع : الكون الروائي، قراءة في الملحمة الروائية الفلسطينية إلبراهيم نصر هللا، محمد صابر عبيد_ سوسن البياتي_(2)
 .125ص، 124ص سابق

 .49ص، سابقمرجع : البنية السردية في كتاب اإلمتاع والمؤانسة،  ميساء سليمان اإلبراهيم _(3)

 .57ص، سابقمرجع ، واسيني األعرج شعرية السرد الروائي: جمال فوغالي _(4)
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خصيات وقد م إال  ما نعرفه عن الش  واية » والر اوي في هذه الحالة ال يقد  ظهرت في الر 
حيث إ ن الراوي يحر ك األحداث لتسير تدريجيا ، تحطيم هيمنة الر اوي إلى  وتهدف، الحديثة

خصية من الخارج  ؤية مع( ال تصف الش  ) الر  وهو في هذا يتساوى مع القارئ وعموما فإن 
هنا ال يتعالى عن القارئ وكأن ه هو العليم وحده بكل  األسرار ألن  القارئ حاضر  والمنظور
خصية" ا غالباويرمز له، (1)«يرى)معه( بعينه في نفس الوقت، مع الر اوي   ب" الر اوي = الش 

ردية ؤية الس   رمزها الر 

ؤية مع خصية الر  ارد= الش   الس 

 : _ الّرؤية من الخارج3_2_4

ابقة ؤيات الس  ؤيات استعماال مقارنة بالر  ؤية من أقل  الر   ا الن وعل  هذقوقد ، تعتبر هذه الر 
مها وال خصيات التي يقد  ؤيات ألن ه يستحيل أن يكون الر اوي كل ي الجهل بالش  فعنها  يعر من الر 

ف عر ألنه يلعب دورا أساسيا في مساعدة القارئ في الت شيئا سوى بعض األمور التي يسمعها
ؤيات ب" الراوي> الشخصية.، عليها  ويرمز لهذا الن وع من الر 

ؤية السردية  رمزها الر 

ؤية من الخلف خصية الر  ارد> الش   الس 

خصية J.Pouillonهذا فيما يخص  الت قسيمات التي وضعها) بويون  ذا أن ه إ( لعالقة الر اوي بالش 
ؤية مع: رك ز على عالقات ثالثة تربطهما هي ؤية من ال، الر  ؤية من الخلف والر  ، خارجوالر 

مها Todorovوهو نفس الت قسيم الذي نجده عند)تودروف ام بدوره إلى ثالثة أقس( والذي قس 
 : جاءت على التوالي موازية لتقسيمات بويون وهي 

ؤية من الخلف يقابلها1 خصية(عند تودوروف _ الر  ارد يعرف أكثر من الش   .)الس 

                              

 .205ص، سابقمرجع : الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، إدريس بوديبة _(1)
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ؤية مع يقابل2 خصية(عند تودوروفها _ الر  ارد يعرف نفس ما تعرف الش   .)الس 

ؤية من الخارج يقابلها 3 خصية(تودوروف_ الر  ارد يعرف أقل  مم ا تعرف الش   .)الس 

ؤيةGerard Genette) جيرار جينيتفي حين نجد   وجهة الن ظر أو  ( يستبدل مفهوم الر 
عليه هذه األلفاظ من إيحاءات وذلك حت ى يتحاشى ما تنطوي » " التبئير" آخر هو بمصطلح

ومصطلح الت بئير كذلك يحمل نفس المعنى الذي ، (1)«بصفة خاصة تتصل بالحاسة البصرية
ابقة الذكر ارد» إذ أن ه ؛حملته المصطلحات الس  ولرؤية  أداة الختيار وتقييد معلومات الس 

 .والذي هو الر اوي غالبا (2)«أحداث وحاالت القضايا من وجهة نظر شخص ما

 : ثالثة أقسام هيإلى كذلك  ( الت بئيرGenetteوقد قسم) جنيت

فر ويقابله عند)بويون 1 ؤية من الخلفPouillon_ تبئير الص   الر اوي أو  ( مصطلح الر 
 العليم.

ؤية مع.2  _ تبئير داخلي يقابله مصطلح الر 

ؤية من الخارج.3  _ تبئير خارجي يقابله مصطلح الر 

المنظور التي  اتنمذج» (تحيل علىPouillonالتي وضعها)وعليه فإن  الت قسيمات 
ؤيات في الجدول الت الي، (3)«وتودوروف بلورها سابقا كل من بويون   :ويمكن تلخيص هذه الر 

 تودوروف بويون  جنيت

فر ؤية من الخلف الت بئير في درجة الص  خصية الر  ارد يعرف أكثر مم ا تعرف الش   الس 

اخلي ؤية التبئير الد  خصية من الخارج الر  ارد يعرف نفس ما تعرف الش   الس 

                              

 القاهرة ،القصة _ درا قباء للنشر والتوزيع فن النقد األدبي في معالجةنظرية الرواية _ دراسة لمناهج : السيد إبراهيم _(1)
 .145ص ،ت(، )د/ط

 .79ص، مرجع سابقالمفهوم الحديث للزمان والمكان، : بان مانفريد _(2)

 .115ص، سابق مرجع من وجهة النظر إلى التبئير،نظرية الرواية : جيرار جينيت وآخرون  _(3)
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ؤية من الخارج التبئير الخارجي خصية الر  ارد يعرف أقل  مم ا تعرفه الش   الس 

 : في روايات إبراهيم الكونيالسردية _ الّرؤية 3_4

ر لمنظو من خالل قراءة روايات إبراهيم الكوني تبين أن الروائي قد أتقن معالجة تقنية ا
 حيث أعطى أولوية الحكي للسارد) الراوي العليم( الذي جعله يسرد، الروائية في نصوصه

 أحداث روايته.

 :(Gold Dust)أ_ رواية " الّتبر"

ظظظظظارد فيهظظظظظا فإن نظظظظظا نجظظظظظده سظظظظظاردا عليمظظظظظا تظظظظظول ى  فيمظظظظظا يخظظظظظص  راويظظظظظة "الت بظظظظظر" ووضظظظظظعية الس 
يظظظظ وايظظظظة منظظظظذ البدايظظظظة وذلظظظظك عنظظظظد وصظظظظفه لحالة)أوخ  د( وهظظظظو يصظظظظف زمظظظظام األمظظظظور فظظظظي هظظظظذه الر 

يطيظظظظب لظظظظه ، عنظظظظدما تلق ظظظظاه هدي ظظظظة مظظظظن زعظظظظيم قبائظظظظل آهجظظظظار. وهظظظظو ال يظظظظزال مهظظظظرا صظظظظغيرا» أبلقظظظظه
ظظظظائل  أن يفظظظظاخر بظظظظه بظظظظين أقرانظظظظه فظظظظي األمسظظظظيات المقمظظظظرة ويتلظظظظذ ذ بمحظظظظاورة نفسظظظظه فظظظظي صظظظظورة الس 

 .(1)«والمجيب

   ومن أمثلة ذلك نورد هذا المقطع، نجد كذلك بروز أفعال القول التي توحي بحضوره
_ إذا لم تفعل شيئا فيحسن أن تفعل مثلهم. لن تفعل ذلك هنا ولكن في : قالت له آيور» 

حراء  .(2)«الص 

ردية  خصية )أوخيد(  التي غاص فيها الر  أيضا ومن المقاطع الس  اوي في أعماق الش 
كأن  الذي يبكي ليس ، هاهو يبكي الل يلة دون أن يستطيع أن يوقف نفسه عن البكاء» قوله: 

                              

 .07ص، التبر: إبراهيم الكوني_(1)

 .84ص ،المصدر نفسه_(2)
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يتمر د على حواسه ، ينام فيه ويشق  عصا الط اعة عل ه، هو إن ما إنسان آخر ينام بجواره
 .(1)«وإرادته. إنسان آخر يرى نشاطه وأفعاله دون أن يراه. 

عض األمور وذكرها الراوي بلبرز فيها عدم معرفة )أوخيد(  هناك مقاطع أخرى 
لم و القائم بين الجبلين. لوثني القديم النصب اإلى  الحمادة الغربية. توجهإلى  سافر»العليم

يكن يعلم أنه لو تأخر في سفره أياما أخرى لنجح الوالد في قتل الحيوان المريض. األب كان 
 .(2)«يخطط إلنهاء األلم بإطالقه رصاصة على رأس المهري األجرب

إفشاء إلى  لم يكن أوخي د الغشيم يدري أن  الثرثرة تقود» :برز كذلك في قوله أيضا  
حراء. يكل ف المهاجر حياته فالر اوي هنا كان  ،(3)«األسرار. إفشاء السر  للغرباء في قانون الص 

خصية من جر اء هكذا تصرف سوف يرهن » : أيضا قوله، على علم بما سيحصل لهذه الش 
جملين حت ى تتوق ف الحرب ويفرجها رب ي. مقابل ذلك سيرهن أو  األبلق. سيستدين منه جمال

ثه  أجمل حراء الكبرى كل ها. لقد رأى البريق في عيني قريب آيور عندما حد  مهري في الص 
وهو بريق ال يلمع إال  في عيون الت جار الذين جر بوا في حياتهم الت عامل مع الذ هب. ، عنه

لنفسه إن ه سيكفل  بريق الذ هب. هل هو الجشع؟ هل هو رغبة في االمتالك واالستيالء؟ قال
وسيضمن في نفس الوقت االحتفاظ باألبلق. ولكن ه أخطأ في ، حت ى يفتح هللا رزقا للعيال

تجلى أيضا ، (4)«شيء واحد. أوخي د كان يجهل ما الذي يعنيه لفظ" رهن" في لغة الت جار
خصية من المكان وكذا  حضور الر اوي العليم في تقديم بعض المعلومات المتعل قة بموقف الش 

خصيات تجهلها. بعض المعلومات المتعل قة وفية التي كانت بعض الش   بالص 

 

                              

 .120ص، التبر: إبراهيم الكوني_(1)

 .27صالمصدر نفسه، _ (2)

 .75ص، المصدر نفسه_(3)

 .87ص، المصدر نفسه_(4)
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 :(The Bleeding of the Stoneنزيف الحجر" ) ب_ رواية"

ردية التي برز فيها الر اوي العليم  الذي فاقت معرفته معرفة الشخصية من المقاطع الس 
وبالطبع لم يخطر ببال أسوف في الماضي عندما » : في رواية" نزيف الحجر" قولهالبطلة 

أن يكون هذا االسم المحفور في ، قطع الوادي الموحش في شبابه منشغال يرعى أغنامه
ياح الن صارى. يأتونه من  خور يمث ل هذه األهمي ة كما يراه اليوم عندما أصبح قبلة للس  الص 

حراء بسيارات البري ة ليشاهدوا الحجر، أبعد البلدان  .(1)«يعبرون الص 

خصية البطلة)أسوف(كذلك معرفته الكبيرة بال تجلت لم يعرف » في مقطع آخر منه ش 
ماذا يفعل بنفسه. لعن يوم ولد ويوم سكنه خجل العذارى. لم يعرف كيف ينفي أن ه اعترف. 
لم يجد لغة مناسبة لالحتجاج. كيف يحتج على اد عاءات البشر من لم يعاشر في حياته 

 .(2)«البشر؟

الة  ؤية يم أو على حضور الرواي العلومن المؤشرات الد  ) الرؤية من هذا الن وع من الر 
يطانية » : نجد قولهالخارج(  . ال يدري أن  مجر د استخدام هذه اآللة الش  مسكين الغزال البري 

راع الن بيل واحتكام أبشع أنواع الخديعة. ولكن  قابيل ال  إلى خيانة للط بيعة وإخالل بقواعد الص 
يعة. ما يهم ه هو أن يصطاد أكبر عدد ممكن من يفك ر كثيرا في اإلخالل بقوانين الط ب

 .(3)«ويبيع الباقي لضابط المعسكر األمريكي، ويسكت جوفه، الغزالن ليطفئ لهيب أسنانه

بعض المعلومات من نقل بعض األخبار وتقديم في الر اوي العليم برزت أيضا سطوة 
حراء  بعد. جاءت مع » مثل أن ه لم تدخل سيارات الالندروفر وال بنادق الخرطوش حرم الص 

                              

 .08ص، نزيف الحجر: إبراهيم الكوني_ (1)

 42ص، المصدر نفسه_(2)

 .98ص ،المصدر نفسه_(3)
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ركات الباحثة عن الن فط والثروات الجوفية. مضت سنوات قليلة ثم  تم  اختراع ذلك  دخول الش 
يطاني خصيصا النتهاك الحم ادة وإبادة القطعان اآلمنة الح الش   .(1)« الس 

 كان الراوي يعلم أكثر منها." نزيف الحجر" معظم شخصيات روايةإن  

 : (? who are youangel)ج_ رواية " من أنت أيها المالك؟ "

"من أنت أيها وايةفي ر حاضرا كذلك الر اوي العليم والعارف لشخصياته وخباياها  كان
ث الر ئيسي الذي وذلك من خالل سرده للحد ،إذ أعلن عن نفسه كذلك منذ البداية، المالك؟"

واية ككل  وهو تسجيل االبن في دائرة الن فوس ارد حديثه ، دارت حوله الر  إذ بدأ الس 
جل المدني وقال»بالقول ي شهادة الوالدة أمام موظ ف الس  حد جه  !_ يوجرتن: وضع مس 

 .(2)« !اسم المولود يوجرتن ! _ يوجرتن: الموظ ف باستفهام. فأضاف

ي(حديثه عن في كذلك  تجلى خصية )مس  كف  عن كل  هذا ليتسل ح » في قوله : الش 
ي، بتجاهل وجوده نهائيا قي مس  تماما كما لم يفهم سبب استنكار ، وهو قصاص لم يفهم الش 

ن في قرطاس الوالدة الممهور بتوقيع كبير  الموظ ف الذي توارى عن األنظار لالسم المدو 
 .(3)«أطباء مستشفى الوالدة

ظظظظا خصظظظظية ا أم  ظظظظارد كظظظظان أكثظظظظظر معرفظظظظة لظظظظه مظظظظظن عظظظظن الش  لت راجيديظظظظظة)يوجرتن( فنجظظظظد أن  الس 
ظظظظظظظي( ظظظظظظظغر ليتغظظظظظظظر ب  نفسظظظظظظظه األب)مس  الظظظظظظظذي كظظظظظظظان يجهظظظظظظظل ابنظظظظظظظه بعظظظظظظظدما تغظظظظظظظر ب عنظظظظظظظه فظظظظظظظي الص 

هظظظظظظذا هظظظظظظو المصظظظظظظير الظظظظظظذي أراده » : وهظظظظظظو كبيظظظظظظر وقظظظظظظد تجلظظظظظظى ذلظظظظظظك فظظظظظظي قولظظظظظظه )يوجرتن(عنظظظظظظه
ن ظظظظظظه اغتظظظظظظرب هظظظظظظو أل، لخليفتظظظظظظه فظظظظظظي األرض دون أن يظظظظظظدري. لقظظظظظظد اغتظظظظظظرب عنظظظظظظه الوريظظظظظظث كبيظظظظظظرا

ظظظظظحراء فظظظظظي روح الوريظظظظظث  عظظظظظن الوريظظظظظث صظظظظظغيرا. ظ ظظظظظن العظظظظظرق دسيسظظظظظة مؤهلظظظظظة لبظظظظظث روح الص 
م ونسظظظظي أن  صظظظظخب المدينظظظظة أقظظظظوى مفعظظظظوال مظظظظن أقظظظظوى نظظظظداء ، بالوراثظظظظة. راهظظظظن علظظظظى نظظظظداء الظظظظد 

                              

 .08ص، نزيف الحجر: إبراهيم الكوني_(1)

 .11ص، من أنت أيها المالك؟: إبراهيم الكوني _(2)

 .20صالمصدر نفسه، _(3)
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م. خطظظظظظط نيابظظظظظة عظظظظظن الولظظظظظد نسظظظظظي أن ال أحظظظظظد فظظظظظي ، ليحيظظظظظا نيابظظظظظة عظظظظظن الولظظظظظد، يصظظظظظرخ بظظظظظه الظظظظظد 
نيا يستطيع أن   .(1)«! يحيا نيابة عن أحدهذه الد 

كما أن  شخصية )نزيه الفاضل( كانت تفوق هذا األب معرفة عن ابنه في بعض 
الة على ذلك ومساوية للراوي العليم في المعرفة، األمور  ردية الد  يوجرتن » ومن المقاطع الس 

فمسي كان  (2)«موضع الحجرإلى  ولكن ه كان دليلهم الذي قادهم، لم يكن شريكهم في الغنيمة
 يجهل حقيقة الفعل الذي قام بيه ابنه)يوجرتن(.

وايات الث الثة وجدنا أن   الالفت للن ظر أن  إبراهيم الكوني في جميع » بعد قراءتنا للر 
ارد في أداء األحداث بل تقتصر مهم ته على تقديمها فهو براني الحكي  أعماله ال يشرك الس 

وائييقوم بسرد األحداث والت عليق على أقوا خصيات دون المشاركة في العمل الر   (3)«ل الش 
إذ ككل، خصيات م في الش  هو المنظار والمتحك  كان بل  ،وايةشخصية داخل الر  فهو لم يكن 

 في العديد من المواقف.بنفسها فاقت معرفتها بها أن معرفته 

 

                              

 .158ص ،؟ من أنت أيها المالك: إبراهيم الكوني_(1)

 .220ص، المصدر نفسه_(2)

 .64ص، سابق، مرجع أساليب الحكي عند إبراهيم الكوني: نسيمة علوي  _(3)
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 خاتمة:

را عنص ها تبقىعت أوجه مقاربتها فإن  خصية وتنو  قة بالش  راسات المتعل  دت الد  مهما تعد  
ل م في زمام الحركة داخردية كونها هي العامل األساسي والمتحك  ا في العملية الس  مهم  

 ها.راع داخلردية دون شخصيات تضرم الص  األعمال الس  أو  وايةقيمة للر   ه الصكما أن  الن  

 ت فيهاة تجل  راجيدية في روايات إبراهيم الكوني بصفات خاص  خصية الت  زت الش  تمي  
ها كون دةخال هاأن   ما يقال عنها أقل   هفقد كانت شخصيات، بداعاإلوائي وقدرته على براعة الر  

وح ز تطبعه ر في قالب فني ممي  ، وارقية القديمة والحياة المعاصرةجمعت بين المالحم الط  
وذلك عبر  ته وعمل على بعثه من جديدوائي على تراث أم  عربية خالصة حافظ فيها الر  

ة ص  ة خاها غائبة في العديد من األعمال األدبي  قضايا ورؤى فلسفية عديدة كان يرى أن   تثويره
 ق بقضية الوجود.ما يتعل  

تأخذ  علتهادة جة متعد  راجيدية( أساليب فني  خصية)الت  وائي في بناء هذه الش  تبنى الر  ولقد 
 :ومن أبرز النتائج التي انتهت إليها الدراسة  اتهذا المنحى بالذ  

عف ة والض  الجمع بين المتناقضات مثل القو  إلى  بناء شخصياته في وائي_ سعى الر  
 ذلك من خالل مجابهةالبة و والص   ةلقو  زت باوقد تجلى ذلك في شخصية )أسوف( التي تمي  

ه اآلدمي الذي عمل على تدمير بيئت ه كان ضعيفا في محاربة الشر  ولكن  ، حراءقسوة الص  
ة ي روايفد( الذي وجدناه مع )أوخي   الشيء نفسهوهو ، ل في القاتل )قابيل(حراوية والمتمث  الص  
 ينذلل  بنه اه ضعف أمام زوجته وايعة ولكن  لطب  ى اا مع األعداء وحت  بر" فقد كان قويا جد  " الت  

ة قو  ز بالمي  ها المالك؟ تي( بطل رواية من أنت أي  )مس   كما أن  ، (األبلق)خلي عن الت  إلى  دفعاه
هل ه ضعف أم جبروت وظلم أ لكن  ، ر أن يمنحه البنهسم )يوجرتن( الذي قر  فاع عن افي الد  

 المدينة التي لم تعترف به أصال.

ة المفرطة وقد تجلى بعيالالمتناهي والت  المكر في شخصياته ومن المتناقضات أيضا 
رواية نزيف الحجر وأيضا)شخصية رفيقه مسعود( في)قابيل(في شخصية ذلك
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من "هاالمالك؟من أنت أي  " كما لم تخل رواية ، " التبر "ى)آيور( في روايةوحت  وشخصية)دودو(
 ى االبن)يوجرتن(.ت في شخصية)موسى القرين_ الباي( وحت  هذه المتناقضات والتي تجل  

 ادقة معيبة والص  وايات أيضا بعالقتها الط  راجيدية في الر  خصية الت  ش  السمت ات  
نزيف " ة )الودان( في روايةماهي خاص  قديس والت  درجة الت  إلى  الحيوانات بل وصلت

 ." برالت  " والتآخي مع )األبلق( في رواية"الحجر

لشخصياته أبعادا اجتماعية كثيرة كان لها أثر كبير في توضيح مدى وائي الر   منح
 ارتباطها بالمجتمع الذي وجدت فيه.

 ىتول   تقديم شخصياته والتي تراوحت بين األسلوب المباشر الذي طرائقوائي في ع الر  نو  
ا م  أ ،اشرةلسانها مبوتارة أخرى يفسح لها المجال لتقديم نفسها على ، ارد تقديمها تارةفيه الس  

خاصة  خصياتالش  غالبا عبر األحداث التي تمر بها األسلوب غير المباشر فقد جاء 
 .رديعلى طول المسار الس   التراجيدية

ا رة تحمل في طياتهوقد منحها أسماء معب  ، ف الكوني في رواياته شخصيات متنوعةوظ  
 خصية الحاملةبعض مالمح الش  والتي عكست ، دالالت مختلفة حيث جاءت مشبعة بالمعاني

وائي في اختيار أسماء مناسبة على قدرة الر   ما يدل  على شيء فإن   وهذا إن دل  ، لها
 لشخصياته بإتقان.

خصيات عت؛ حيث تراوحت بين الش  وايات وتنو  خصيات في هذه الر  الش   تدتعد  
لنا  والتي حاول من خاللها أن يقدم، ى العجائبيةالتاريخية واألسطورية واالجتماعية وحت  

 واحدا منها. حراوية التي يعد  خصية الص  عن خصائص ومميزات الش  نماذج 
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 ولراجيدي حالت  أو  ابع المأساوي الط  وايات والتي حملت في طياتها دارت أحداث الر   
لذي وا، راجيديةخصيات الت  حراوي الذي لعب دورا بارزا في تحديد مصائر الش  اموس الص  الن  

 خ معتقداتها.حراوية ويرس  بيعة الص  د الط  وائي من خالله أن يمج  حاول الر  

فر ها ال ترضى وال تغبأن   الكوني في رواياتهفها حراء التي وظ  زت نواميس الص  تمي  
تجلب الخصب وتروي أرض  دماء هذا القربان بحيث أن  ، ن بشري بقربا الخطيئة إال  

 .حراءالص  

روط ش ضمنالكوني أسس عمله أن أيضا  لهذه الروايات تجلى لناومن خالل قراءتنا 
تي وال ليس" اآللهة ال تغفر الحنث بالوعد" لسوفوك عبارةل ه، وذلك من خالل اقتباسراجيدياالت  

 في د إال  خصيات لم تتحد  الش  هذه  مصائر حيث إن، حاول تطبيقها على شخصياته الرئيسية
 وائي.فحات األخيرة من العمل الر  الص  

ح من البدائي المطبوع برو وهي الز   دةوائي شخصياته في دائرة زمنية محد  أحيا الر  
هذه ، و من الكرونولوجيالز  إلى  وايات أيضا بعض األزمنة إضافةت الر  نكما تضم  ، المعاصرة
نية بيئة مكا أيضا في أسكنهاوقد ، فسي واألسطوري وكذا العجائبيمن الن  الز  : هياألزمنة 

عرف كيف يختار األمكنة فقد، راجيديابع المأساوي الت  هي التي طبعتها بالط   صحراوية
ا ء روحفور واالنتماوالكره والن   خصيات التي تراوحت العالقة معها بين الحب  المناسبة للش  

 شخصية للمكان الذي أسكنها فيه. وجسداوذلك بحسب رؤية كل  

ية الفصحى وذلك في غة العربعلى استخدام الل   الثحرص الكاتب في رواياته الث  
نها كو ته بزت لغحيث تمي  ، أبعادها مة بكل  غة العربية القديإحياء الل  إلى  عوةالد   محاولة منه

 ال في عرضاهمت بشكل فع  اقع بالخيال واألسطوري بالعجائبي سلغة سحرية يمتزج فيها الو 
 براز العالم الذي كانت تسكنه ويسكنها.شخصياته وإ

ها المالك؟. " كانت حوارية أكثر منها رواية " من أنت أي   أن  كذلك إلى  كما توصلنا
ي ف، وهي قضية االغتراب داخل الوطن الواحد، ةه عالج فيها قضية اجتماعية مهم  سردية ألن  



 .........................:.............................................................................خاتمة

 

275 

فالكوني يسعى دائما ، ردي بنسب متفاوتةطغى عليها المشهد الس   ابقتينوايتين الس  الر   حين أن  
كما ، ق مراميه التي يسعى إليهاه وما يحق  بنوعيه بما يخدم مضمون نص  ف الحوار ألن يوظ  

الحوار الخارجي كان األكثر حضورا من المونولوج هذا األخير وإن كان  أيضا أن   الحظنا
 .در تولى عملية الس  ارد العليم الذي م على لسان الس  قد  ه كان ي  أن   حاضر إال  

احية خصيات من الن  إن كان وصف الش  و ، وائي في توظيف تقنية الوصفأبدع الر  
ح خصية والوصف الممنو ق بين الوصف الممنوح للش  عرف كيف يوف   هكما أن  ، المادية قليال

 ال لآلخر وعاكسا له.منها مكم   فقد كان كل  ، للبيئة الموجودة فيها

رفتها معرفته فاقت مع خصيات إذ أن  م في الش  هو المنظار والمتحك  اوي العليم الر   كان
 في العديد من المواقف.

 هاخصيات فإن  ن الش  مط متوظيف هذا الن  إلى  األسباب التي أدت به ا فيما يخص  أم  
 لت في:تمث  

والتعريف به ، وهو المجتمع الطوارقي مهمشا ومنفيا فاع عن مجتمع ظل  محاولة الد  
 .نباتات وحيوانات موجوداته من بكل  و ، ى فكريااجتماعيا وثقافيا وحت  و دينيا  وإجالئه

يف توظإلى  لجأ ولهذا، حراويةوموجوداتهابيعة الص  عي من أجل المحافظة على الط  الس  
 عاطف معوالت   القارئ فقة لدى راجيدية في محاولة منه إثارة الخوف والش  خصية الت  الش  

وتآلف مع  خصية التي هي دائما في عالقة تواد  فعند رؤية تلك الش  ، شخصياته
تلقى مصيرا ثم  ني وتحارب من أجل المحافظة على تلك العالقة اتع، موجوداتهاو بيعةالط  

ان الذي غيان وظلم اإلنسان ألخيه اإلنسكما حاول أيضا تصوير ط، تعاطف معهايفمحزنا 
الذي قام  في رواية) نزيف الحجر( وقد تجلى ذلك في شخصية)قابيل(، القتل قد يصل حد  

الكشف عن  لموتعلىها آثرت اأن   يبة المسالمة ال لشيء إال  خصية الط  بقتل)أسوف( الش  
 .(الودان )معاقل
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ب خصيات التي ترتكحراء للش  نواميس الص  أو  اآللهةه عند حديثه عن معاقبة كما أن  
قد شعبها فن قيمة هذه األخيرة في نفوس يبي   حاول أن تخون العهود والمواثيقأو  األخطاء

 وذلك من خالل منحهم أسرارها، كانت مالذهم الوحيد الذي يحميهم من األعداء واألغراب
 ألغرابتلك األسرار لو وقعت في أيدي ا ولكن  ، نهم من البقاء والعيش على أراضيهاالتي تمك  

 .تدنيس قداستهاإلى  ر عن آخرها وتؤديها ستدم  فإن  

صيات الكوني في رواياته) من خطيئة ثم انطالقا من المراحل التي مرت بها شخ
في االرتقاء نجح الكوني اقتصاص وفي األخير التكفير وحلول السالم( يتضح جليا أن 

ح اد المسر راجيدية التي تقترب من شخصيات أعمال رو  خصيات الت  مستوى الش  إلى  بشخصياته
ئ يجد فيها القار ، ةوذلك بجعلها شخصيات حي  ، رف كيف يبنيها وفق ذلكفقد ع  ، اإلغريقي

ة ت وسيلواية الحديثة غدالر   ولذلك نجد أن  ، ى خيباته ونكساتهعاته وآماله وحت  العربي تطل  
 .عبير عن المأساة اإلنسانيةللت   وائية في يد الر  مهم  

وص في نتنا من الغراسة والتي مك  خالل هذه الد  من اإليهنا التي توصلتائج هذه بعض الن  
 إبراهيم الكوني والعيش مع شخصياته التي كشفت لنا عن بعض خباياأعماق روايات 

ومميزات فنا كذلك على بعض خصائص كما تعر  ، ةة والمغاربي عام  وارقي خاص  مجتمعه الط  
 ه فريد من نوعه.ما يقال عنه أن   الذي أقل   أدبه

 التوصيات:

صر العناو هناك العديد من القضايا  أن   ة هذه النتائج المتوصل إليها إال  ولكن رغم أهمي  
راسة والبحث فنذكر على سبيل المثال ال الحصر الد  إلى  في أعماله التي مازلت بحاجة

 أيضا صورة اآلخر في رواياته.، هؤية الفلسفية في أعمالقضية الر  

 



 

   

   الملحقالملحقالملحق
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 حياة الروائي إبراهيم الكوني ومؤلفاته:

 _تقديم الروائي؛ حياته:1
يعددا الروائددي إبددراهيم الكددوني ولعدددامة العااددا مددر الألسددام مددر يبددر  ا  ددما  الروائيدد   ددي 

  بالحمدامة  1948السابع مدر يسسد ع مدا  «  يالساح  العرلي  الليبي ، وقا ولا هذا ا خير 
 »الحمددرا  و ددب ليبيددا

مدداط وفول دده ح ددل  ددر العالددرة  ددي ال ددحرا  الكبددر   ددم  «، حيددإ إندده1
ان سل إلل واحات جألوب ليبيا ومألدا إلل ودرابلع ال دي لدم يمبدإ بددا  دو   دت   دألوات ومدر 

» ي يورولا  م  ا ر للارا    ي معدا جوركي لآلماب  ي مو بو واصل اس رابه
2
 . 

ين هوي دده مرليدد  م لمددا هددي ووار يدد  « لكألدده مددع ظلددف اددل و يددا  م دده العرليدد  حيددإ ي ددا 
مؤكدداا ملددل ين ال ددوارك يمدد  كبيددرة م ددل العددرب والفددرن والددرو  ت كددون مددر م مومدد  كبيددرة مددر 

3القبائدددل لكدددر العدددالم ت ددداهلدم بسدددبي روا السمدددع لدويدددات ا قليددد  
خدددتذ هدددذي المسددديرة مدددر  »

تداور م داالت    1977راب حا  ملل لدامة الماجس ير  ي ا مب بمعدا جوركي مدا  االس 
نعدر  «وقدا4«تأليفه حوذ الرواي ، الارا ات ا مبي  والألساي  والسيا ي  وال اريخ ي يا تسع لغات

ن اجدده ا مبددي  ددي العااددا مددر ال ددحم والم ددتت المحليدد  والعرليدد  والعالميدد  مددر بيألدددا الف ددر 
يددددا والحريدددد  وااظامدددد ، وا  ددددبوو ال سددددا ي، وا  ددددبوو السيا ددددي، وليددددروت المسددددا  ال ااددددا، وليب

5والكفاا العرلي، وال ااق  
وسيرها مر ال حم ال ي ضمت بير وياتدا العااا مدر يممالده  »

 وان ا اته الضخم .

ولم يبر اه مامه مس  را ملل الك اب  الروائيد  والارا دات الألسايد   حسدي بدل تسلدا العاادا 
 لمألاصي ظات الم االت المخ لف .مر ا

                                       

 .25 ابق، صمرجع نحو ملحم  للزمان الاوري(،   ه)ورمة معلم: مائرة الزمر ومالل _1
 .6مرجع السابق، صإبراهيم الكوني، إلعارات يماقت الألدض  العرلي ، : لريف صالح _ 2
 _ المرجع نفسه، ال فح  نفسدا.3

 .193 ابق، صمرجع الح ر ابراهيم الكوني، _ نسيم  ملوي: مالل  المبان  ي رواي  نزيف 4

 .25 ابق، صمرجع  ه) نحو ملحم  للزمان الاوري(، معلم: مائرة الزمر ومالل ورمة _5
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 _ المناصب التي تقلدها:2

 نبدا  _ ممل بو ارة العؤون االج ماعي   م و ارة اامدت  وال سا د ،  دم مرا دت لوكالد  ا« 
 .1978،  م مألاوب جمعي  ال ااق  الليبي  البولوني  بوار و 1975الليبي  بمو بو 

 .1991_ ترين تحرير م ل  ال ااق  البولوني  
 .1978_ مير مس عارا بالسفارة الليبي  بوار و 
 .1987_ مير مس عارا بالسفارة الليبي  بمو بو

» 1992_ مير مس عارا إمتميا بالمب ي الععبي بسويسرا 
1

  
وقدددا خلدددم الكدددوني خدددتذ مسددديرته الروائيدددد  العاادددا مدددر المؤلفدددات ال دددي كاندددت وال تددددزاذ 

ين  كدل مدرة تفد ح ي سدا جااداا ل أويدل، وال دي يمبدرتس س ي العاادا مدر السدرا  والألسدام كونددا  دي 
 نذكر مألدا ملل  بيل الم اذ ال الح ر:

 _ بعض مؤلفاته:3
 .1974_ال تة خارج ا وقات الخمع، مار الك اب العرلي، ورابلع « 

 .1983_ جرم  مر م ، مار ال ماهيري ، ورابلع
 .1986_ ل رة الرتم، مار ال ماهيري ، ورابلع

 .1990الريع _ السفص، مار 
 .1992_ ماوان الأل ر البري، ال ألوير وتا يلي، بيروت ورابلع
 .1992_ الخروج ا وذ، ال ألوير وتا يلي، بيروت ورابلع
 .1992_ خريف الارويش، ال ألوير وتا يلي، بيروت ورابلع
 »1992_ الري  الح ري  ،ال ألوير وتا يلي، بيروت ورابلع

2 
 ت مألدا: ما يصار م موم  كبيرة مر الروايا

 .1970_  ورات ال حرا  الكبر ، مار الفكر العرلي ما  «
                                       

 25 ابق، ص ه) نحو ملحم  للزمان الاوري(، مرجع _ ورمة معلم: مائرة الزمر ومالل1

 .26، ص، صالمرجع نفسه_2
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 .1970_ نسا ناوة الفكر ال وري: مار الفكر العرلي ما 
 .1970_ متحظات ملل جبير الغرل ، مار الفكر العرلي ما 

 .1990_ ال بر، مار الريع ما 
 .1990_ نزيف الح ر، مار الريع ما  
 .1994رلي  للارا ات_ السحرة  ي جزيار، المؤ س  الع

 .1991_ الوقائع المفسومة مر  يرة الم ون، مار تا يلي
 .1995_   أل  الزؤان) ألائي (، المؤ س  العرلي  للارا ات 

 .1989_ الخسوف)رلاعي (، مار يبي ظر الغفاري 
 .1996_ الفم، الاار ال ماهيري 

 .1998_ وور الرؤ  السماوي ، المؤ س  العرلي  للارا ات
 .1998الخي عور، المؤ س  العرلي  للارا ات_ بر 

 .1998_ معي الليل، المؤ س  العرلي  للارا ات
 .1998_ واو ال غر ، المؤ س  العرلي  للارا ات 
 .1998_ الألامون، المؤ س  العرلي  للارا ات
 .1998_ الامي ، المؤ س  العرلي  للارا ات
 »1998_ الفزام ، المؤ س  العرلي  للارا ات

1 
صددارت لدده خددتذ ا لثيدد  ال ال دد  العااددا مددر الروايددات ظات مواضدديع مخ لفدد  تعبددع  مددا 

الواقددع الددذي يعيعدده الم  مددع الليبددي ب ددف  خاصدد  والم  مددع العرلددي ب ددف  مامدد  ويمبددر ين 
 دم بدت نذكر مألدا: رواي  "مر ينت يادا المتك؟"، "ناق  هللا"،  " قابيل يار يخوك هابيدل؟" "او 

 إخوته"... وسيرها.

                                       

 .26 ابق، ص ه) نحو ملحم  للزمان الاوري(، مرجع _ورمة معلم: مائرة الزمر ومالل1
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 قائمة المصادر والمراجع
 رواية ورش: القرآن الكريم

 المصادر: أوال
 1992، 3التبر، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط: _ إبراهيم الكوني
ت، لبنان المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيرو ، ! من أنت أيها المالك؟: _ إبراهيم الكوني

 .2009، 1ط
 .1992 ،3طنزيف الحجر، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، : _ إبراهيم الكوني

 المراجع: ثانيا
 : والقواميس_ المعاجم1

_ إبراهيم فتحي: معجم المصطلحات األدبية، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر  
 .1986الجمهورية التونسية، )د/ط(، 

لسان العرب، تحقيق: عبد هللا علي الكبير، محمد أحمد حسب هللا، هاشم : _ ابن منظور
 (pdf)باب الباء(، )د/ط، ت(،)5ج ،محمد الشاذلي، دار المعارف

 كتاب العين، تحقيق: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب: _ الخليل ابن أحمد الفراهيدي
 .2003، 1)باب الشين(، ط2بيروت، لبنان، جالعلمية 

) دراسة تراثية مع شرح اصطالحات أهل ةقاموس المصطلحات الصوفي: _ أيمن حمدى
 .2000(، الصفاء من كالم خاتم األنبياء(، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )د/ط

 1لعربية، القاهرة، طقاموس مصطلحات النقد األدبي، دار اآلفاق ا: _ سمير سعيد حجازي 
2001. 

_ قاموس الحيوانات التعليمي المصور، إصدارات دار)أمارير( للكتاب األمازيغي اإللكتروني 
 .https: //www.tenehu.com (pdf))د/ط، ت(. 

نشر الطباعة وال أعالم ومصطلحات المسرح األوروبي، دار الوفاء لدنيا: _ كمال الدين عبيد
 .2006، 1اإلسكندرية، ط

 1معجم السرديات)حرف الواو(، محمد على للنشر، تونس، ط: _ محمد القاضي وآخرون 
2010.www.arabicebook.com 

https://www.tenehu.com/
https://www.tenehu.com/
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: علي دحروج حف اصطالحات الفنون والعلوم، تموسوعة كشا: وي هان_ محمد علي الت
 .1996، 1) أ_ب (، ط1ج ،مكتبة ناشرون، بيروت، لبنان

معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، دار الغرب للنشر : _لطيف زيتوني
 .2002، 1لبنان، ط ،بيروت

 : العربيةباللغة _ المراجع 2

تفاعل الموروثات الشعبية القصصية في الرواية اليمنية _ دراسة في ال: _ إبراهيم أبو طالب
 .2004رية اليمنية، )د/ط(، النصي_ وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء الجمهو 

  المتخيل الروائي، الجسد_ الهوية_ اآلخر، محاكاة للنشر والتوزيع: _ إبراهيم الحجري 
 .2013، 1سورية، ط

 .2006نوفمبر ،من أساطير الصحراء، دار الجنوب للنشر، تونس، )د/ط( : _إبراهيم الكوني
 1، ط1الكوني: السحرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ج _ إبراهيم

1994. 
 .1992، 2_ إبراهيم الكوني: المجوس، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط

 وتثوب لم يدنس بسم الخياط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بير : _ إبراهيم الكوني
 .2012 ،1ط

 1ت، طروح البعد المفقودة) سيرة رؤيوية(، دار سؤال للنشر،لبنان، بيرو : الكوني_ إبراهيم 
2018. 

 1وطني صحراء كبرى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: _ إبراهيم الكوني
2009. 

 .2010، 1الروائي _ دراسة _ منشورات االختالف، الجزائر، ط النصبنية : _ إبراهيم خليل
ل_ تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية _دراسة في بنية الشك: باس_ إبراهيم ع

 الجزائر، )د/ط، ت(.المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر، 

مة ة العافي سيرة الظاهر بيبرس، الهيئة المصري ةبنية األسطور ال: _ إبراهيم عبد العليم حنفى
 .2013، 1للكتاب، رمسيس، ط

ن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السالمة، دار طيبة للنشر تفسير القرآ: _ ابن كثير
 .1997، 1)الحديد_ الناس(، ط8جة العربية السعودية، والتوزيع المملك
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قية _ أحمد النابلسي: قراءات متعددة للشخصية) علم النفس الطباع واألنماط(، دراسة تطبي
 .1995، 1على شخصيات نجيب محفوظ، دار مكتبة الهالل، بيروت، لبنان، ط

 د/ت(.)، 2األدب اإلغريقي)تراثا إنسانيا وعالميا(، دار المعارف، القاهرة، ط: _ أحمد عتمان

 7: أصول علم النفس، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، طراجح _ أحمد عزت
1968. 

، قياس الشخصية، مطبوعات جامعة الكويت، كلية اآلداب: _ أحمد محمد عبد الخالق
 .1996، 1الكويت ط

سات ، المؤسسة العربية للدراهللا البنية والداللة في روايات إبراهيم نصر: _ أحمد مرشد
 .2005، 1والنشر والتوزيع، بيروت، ط

 . 1991، 1أدب األطفال علم وفن، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: _ أحمد نجيب

 1ط )د/م(، ر _ دراسة نقدية _،الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطا: _ إدريس بوديبة
2000. 

ف شورات االختالبين اإلغراب بداهة واإلغراب قصدا، من :_ أسماء خوالدية: الرمز الصوفي
 .2014 ،1الجزائر، ط

ر مساءلة النص الروائي في السرديات العربية الخليجية المعاصرة، دا: _ الرشيد بوشعير
 .2010، 1والتراث، ، أبو ظبي، طالكتب الوطنية، هيئة أبو ظبي للثقافة 

ر اد القصة _ فن نظرية الرواية _ دراسة لمناهج النقد األدبي في معالجة: _ السيد إبراهيم
 )د/ط، ت(.القاهرة، قباء للنشر والتوزيع، 

 ، عالم الكتب(بنية الخطاب الروائي) دراسة في روايات نجيب الكيالني: _ الشريف حبيلة
 . 2010)د/ط(، الحديث، اربد، األردن، 

 1ن، ط، بيروت لبنالكتب للبرمجيات والنشر والتوزيعماهية الرواية، عالم ا: _ الطيب بوعزة
2016. 

نية األرد دار الرضوان للنشر والتوزيع، المملكة ،جمالية العالمة الروائية: _ جاسم حميد جودة
 .2014، 1الهاشمية، عمان، ط

، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع جدا شعرية القصة القصيرة: _ جاسم خلف إلياس
 . 2010سوريا )د/ط(، 
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 .2007واسيني األعرج شعرية السرد الروائي، الجزائر، )د/ط(، : _ جمال فوغالي

 1ط)د/م(،  ،(www .alukah.net)مستجدات النقد الروائي، شبكة األلوكة: _ جميل حمداوي 
2011. 

 لعربيةالرواية والتحليل النصي) قراءات من منظور التحليل النفسي(، الدار ا: _ حسن المودن
 .2009، 1طبيروت، للعلوم ناشرون، 

بي ، المركز الثقافي العر ) الفضاء_ الزمن_ الشخصية(بنية الشكل الروائي: _ حسن بحراوي 
 .2009، 2ط، الدار البيضاء، المغرب

مركز ية في الرواية العربية(، دراسة نقدية، الشعرية الفضاء) المتخيل والهو : _ حسن نجمي
 .2000، 1الثقافي العربي، بيروت، لبنان ط

النسوي، عالم الكتب الحديث للنشر  السردي المنظور فيقراءات : مناصرةال_ حسين 
 .2013، 1ط ، األردن،والتوزيع، إربد

 .2008ط(، /السمة والنص السردي_ دراسة_ موفم للنشر، الجزائر، )د: _ حسين فياللي

 .2008المسرح عند توفيق الحكيم، موفم للنشر، الجزائر، )د/ط(، : _ حميد عالوي 
ي بنية النص السردي)من منظور النقد األدبي(، المركز الثقافي العرب: _ حميد لحميداني

 .1991، 1للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
ر الداالمركز الثقافي للكتاب، تقديس المدنس في الشعر العربي المعاصر، : _ رائد الصبح

 .2017، 1البيضاء، المغرب، ط
الحكائية في أدب األطفال العربي الحديث، سلسلة عالم  ىالبن: _ رياض موفق مقدادي
 .2012سبتمبر  ،المعرفة، الكويت، )د/ط(

وشعرها عبر العصور _ قراءة  الصحراء العربية ثقافتها: هللا الصويانالعبد _ سعد 
 .2010، 1أنثروبوبوجية _ الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ط

ملحمة الحدود القصوى، ملحمة المخيال الصحراوي في أدب إبراهيم : _ سعيد الغانمي
 .2000، 1الكوني، المركز الثقافي العربي، المملكة المغربية، ط

ط( /السردية)مدخل نظري(، منشورات الزمن، الدار البيضاء، )د السميائيات: _ سعيد بنكراد
2001. 
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 لعربيتحليل الخطاب الروائي) الزمن _ السرد _ التبئير(، المركز الثقافي ا: _ سعيد يقطين
 .1997، بيروت، 3ط)د/م(، ، للطباعة والنشر

ة يس( القاهر األسطورة والتراث، المركز المصري لبحوث الحضارة)تحت التأس: نيسيد القم_ 
 .1999، 3ط

 .2006، بناء الرواية" دراسة "، مكتبة األسرة، مهرجان القراءة للجميع، )د/ط(: _ سيزا قاسم
 (1985_1947)البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرةتطور _ شريبط أحمد شريبط: 

 .2009الجزائر، )د/ط(، ، دار القصبة للنشر

الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمان منيف، المركز الثقافي : _ صالح إبراهيم
 .2003، 1العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط

 .1998، 1_ صالح فضل : نظرية البنائية في النقد األدبي، دار الشروق، القاهرة، ط

بالغة الخطاب وعلم السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب : _ صالح فضل
 .1992الكويت، )د/ط(، 

 .1994، 3دراسات في نقد الرواية، دار المعارف، القاهرة، ط: _ طه وادي

خلف، دار المعتز للنشر يىشعرية األمكنة في روايات يح: الصفدي محمد _ عالية أنور
 .2015والتوزيع عمان، األردن، )د/ط(، 

لس ة المجيك، سلسلة عالم المعرفالمرايا المحدبة من البنيوية إلى التفك: _ عبد العزيز حمودة
 . 1978الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، )د/ط(، 

النص الروائي المغاربي الجديد، منشورات بنية الحكاية في : _ عبد القادر بن سالم
 .2013 1االختالف، الجزائر، ط

ع نشر والتوزيشعرية الخطاب السردي)سردية الخبر(، دار األلمعية لل: شي_ عبد القادر عم
 .2011، 1قسنطينة، الجزائر، ط

، )د/ط( 2موسوعة السرد العربي، دار الفارس، عمان، األردن، ج: _ عبد هللا إبراهيم
2008. 

ر تقنيات الدراسة في الرواية_ الشخصية_ دار الكتاب العربي، الجزائ: _ عبد هللا خمار
 .1999)د/ط(، ديسمبر
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 مانع، ( )نقد الرواية(، دار اليازوري للنشر والتوزيع2البنى السردية): _ عبد هللا رضوان
 .2003، 1األردن، ط

داب حوارية الفن الروائي، منشورات الباحثين الشباب في اللغة واآل: _ عبد المجيد الحسيب
 .2007كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مكناس، )د/ط(، 

ف القصة الجزائرية المعاصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، زيروت يوس: _ عبد الملك مرتاض
 .1990الجزائر، )د/ط(، 

 في نظرية الرواية)بحث في تقنيات الكتابة الروائية(، دار الغرب: _ عبد الملك مرتاض
 للنشر والتوزيع، الجزائر، )د/ط ت(.

(، منشورات السهل فن الممثل من أرسطو إلى ستانسالفسكي )دراسة: _ عبد الناصر خالف
  .2009الجزائر، )د/ط(، 

 أسماؤنا أسرارها ومعانيها، المؤسسة العربية للدراسات والنشر: _ عبود أحمد الخزرجي
 .2005، 5بيروت، لبنان، ط

، دراسة الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ وظيفة اللغة في الخطاب: _ عثمان بدري 
 .2006تطبيقية، موفم للنشر، الجزائر، )د/ط(، 

شخصيات من ورق، دراسات في السرد، جداول للنشر والترجمة : _ عثمان جمعان الغامدي
 .2012، 1والتوزيع، لبنان، ط

)د/ط(  ،القاهرةاألدب وفنونه، دراسة ونقد، دار الفكر العربي، : _ عز الدين إسماعيل
2013. 

رات االختالف تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، منشو : _ عمر بلخير
 .2003، 1الجزائر، ط

كة الممل، قضايا نقدية معاصرة في الروايةوالقصة، دار دجلة للنشر والتوزيع: _ عمر عتيق
 . 2016، 1األردنية الهاشمية، ط

ئة على أجنحة الخيال وفي أدغال السرد)دراسة أدبية(، منشورات الهي: د_ فائزة محمد داو 
 .2014)د/ط(، العامة السورية للكتاب، دمشق، 

 1في الرواية العربية الجديدة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط: _ فخري صالح
2009. 
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 فةدراسات نقدية في القصة الليبية، منشورات المؤسسة العامة للثقا: حدادعمر ال _ فوزي 
 .2010، 1الجمهورية العربية الليبية، ط

لعربي قافي االث رواية والرواية العربية(، المركزية الالرواية وتأويل التاريخ)نظر : _ فيصل دراج
 .2004، 1، المغرب، طءالدار البيضا

تلقي كالية الداللة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر/ دراسة في إش: قاقع _ قادة
 .2001منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )د/ط(، الجمالي للمكان، 

نان الشعر، تح: عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لب_ قدامة بن جعفر: نقد 
 .1995، 1ط

دراسات سيكولوجية في مستوى الطموح والشخصية، نهضة مصر : _ كاميليا عبد الفتاح
 ، )د/ ت(.3للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة، القاهرة، ط

يرة شجاع لألديب علي حركة البطل في الرواية اإلسالمية س: _ كمال سعد محمد خليفة
 .1999، جامعة األزهر، )د/ط(، _أنموذجا_أحمد بكثير

سيكي والمنظور الحداثي " أيها لشخصية الروائية بين المنظور الكالمحمد أقضاض: ا_ 
 الرائي متنا"، مجموعة من الباحثين: مكونات الخطاب الروائي في أعمال محمد عز الدين

 . 2003الرباط، )د/ط( أبريل، طوب بريسالتازي 

 _ مقدمة لمعرفة بديلة بالفن والخطاب_ منشوراتنظرية التأويل التقابلي: ازي ب_ محمد 
 .2013، 1االختالف، الجزائر، ط

العاصمة  الحكمة للنشر والترجمة، الجزائر تماسين جوهرة الصحراء، دار: _ محمد بغداد
 .2010)د/ط(، 

 1ي_ تقنيات ومفاهيم _ منشورات االختالف، الجزائر، طتحليل النص السرد: _ محمد بوعزة
2010. 

 ونجماننظرية الدراما اإلغريقية، الشركة المصرية العالمية للنشر، ل: _ محمد حمدي إبراهيم
 .1994، 1مصر، ط

اد توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة)دراسة(، منشورات اتح: _ محمد رياض وتار
 .2002، 1ط الكتاب العرب، دمشق،
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اد منشورات اتح ) دراسة(،مثقف في الرواية العربية السوريةشخصية ال: _ محمد رياض وتار
 .1999)د/ط(، سوريا، الكتاب العرب، 

رية مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر)دراسة نظ: األمين الطلبةمحمد _ محمد سالم 
 .2008، 1بي، بيروت، لبنان، طتطبيقية في سيمانطيقا السرد(، مؤسسة االنتشار العر 

_ محمد سعيد القشاط: عرب الصحراء الكبرى التوارق، مكتبة النرجس، مركز دراسات 
 .1989، 2وأبحاث شؤون الصحراء، ط

لنشر جماليات التشكيل الروائي، دار الحوار للطباعة وا: _ محمد صابر عبيد وسوسن البياتي
 الالذقية، سوريا، )د/ط، ت(.

اة الكون الروائي: قراءة في الملحمة الروائية المله: بيد_ سوسن البياتي_ محمد صابر ع
 1الفلسطينية إلبراهيم نصر هللا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط

2007. 

 سوريا، الهيئة العامة لقصور الثقافة، (كتبات نقدية)بالغةالسرد: _ محمد عبد المطلب
 .2001سبتمبر (،114)العدد

 األساطير العربية قبل اإلسالم، مطبعة لجنة التأليف لترجمة: _ محمد عبد المعيد خان
 .1937والنشر القاهرة، )د/ط(، 

د تحليل الخطاب األدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية) دراسة في نق: _ محمد عزام
 .2003النقد(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )د/ط(، 

 ،شعرية الخطاب السردي _ دراسة _ من منشورات اتحاد الكتاب العرب :_ محمد عزام
 .2005 )د/ط(، دمشق

بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان، دار  مقاربةفضاء النص الروائي، : _ محمد عزام
 .1996، 1الحوار للنشر والتوزيع، ط

نجيب محفوظ، الشخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند : _ محمد علي سالمة
 .2007دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، )د/ط(، 

 هرةالنقد األدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القا: _ محمد غنيمي هالل
 .1997 )د/ط(،
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 رةمي)ذاكالجسد في مرايا الذاكرة_ الفن الروائي في ثالثية أحالم مستغان: _ منى الشرافي تيم
 1، طمنشورات ضفاف، لبنانالجسد، فوضى الحواس، عابر سرير( دراسة تحليلية نقدية، 

2015. 

عيد( جماليات المكان في ثالثية حنا مينه) حكاية بحار، الدقل، المرفأ الب: _ مهدي عبيدي
 .2011 )د/ط(، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق،

 الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر: ي _ مهما حسن القصراو 
 .2004، 1بيروت، ط

هيئة البنية السردية في كتاب اإلمتاع والمؤانسة، منشورات ال: _ ميساء سليمان اإلبراهيم
 .2011)د/ط(،  العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق،

القصة القصيرة_ سليمان فياض _ نموذجا، المجلس بنية السرد في : _ نبيل حمدي الشاهد
 .2016األعلى للثقافة، القاهرة، )د/ط(، 

ن _ نداء أحمد مشعل: الوصف في تجربة إبراهيم نصر هللا الروائية، وزارة الثقافة، عما
 ، )د/ت(.1األردن، ط

ب لكتا، منشورات اتحاد االمعاصرة بيةالنزوع األسطوري في الرواية العر : _ نضال الصالح
 .2001)د/ط(، سوريا،  ،العرب

وت ، دار الكتب العلمية، بير (مباحث التأسيس واإلجراء)لسانيات الخطاب : _ نعمان بوقرة
 .2012، 1لبنان، ط

 .2003، 1العرب من وجهة نظر يابانية، منشورات الجمل، )د/م(، ط: انوتوهار  _ نوبوأكي

لبنان  هج البنيوي، دار الفارابي، بيروت،تقنيات السرد الروائي في ضوء المن: _ يمنى العيد
 .2010، 3ط

 بفن الرواية العربية) بين خصوصية الحكاية وتمييز الخطاب(، دار اآلدا: _ يمنى العيد
 .1998، 1بيروت، ط

اللية آليات السرد بين الشفاهية والكتابية، دراسة في السيرة اله: _سيد إسماعيل ضيف هللا
 .2008، 1العامة لقصور الثقافة، القاهرة، طومراعي القتل، الهيئة 
 مدخل لدراسة الفلكلور واألساطير العربية، مؤسسة هنداوي للتعليم: _عبد الحكيم شوقي

 والثقافة، جمهورية مصر العربية،)د/ط، ت(.
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سطيف، )د/ط( ، العلمةدار النعمان، ، ساليب الحكي عند إبراهيم الكونيأ: _نسيمة علوي 
2016. 

بية ما تخفيه القراءة _ دراسات في الرواية والقصة القصيرة، الدار العر : ير_ياسين النص
 .2008، 1للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط

 ._ المراجع المترجمة3
كتاب فن الشعر، تر: إبراهيم حمادة، مكتبة األنجلو مصرية، منتديات مكتبة : _ أرسطو

 .arab.comwww.library4العرب، )د/ط، ت(، 

كز : محمد الزكراوي، المنظمة العربية للترجمة، مر األجناس األدبية، تر: _ إيف ستالوني
 .2014، مايو 1دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط

يئة المصرية المفهوم الحديث للزمان والمكان، ترجمة: السيد عطا، اله: . ديفيزس_ ب. 
 .1996)د/ط(،  )د/م(، العامة للكتاب،

 Nathan: رشيد بنحدو، منشورات)ص الروائي) تقنيات ومناهج(، ترالن: فاليط ر_ برنا

paris،) ،1992)د/ط(،  المجلس األعلى للثقافة. 
ار شر الد: عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال للنمدخل إلى نظرية الرواية، تر_ بيير شارتيه: 

 .2001، 1البيضاء، المغرب، ط
 _ تودوروف تزفيتان: الشعرية، تر: شكري المبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال، الدار

 .1990، 2البيضاء، ط

الرباط  ،الكالمصديق بوعالم، دار : مدخل إلى األدب العجائبي، تر: _ تودوروف تزفيتان
 .1993، 1ط

يرية لرحمان الشرقاوي، منشورات االختالف مدعبد ا: مفاهيم سردية، تر: _ تودوروف تزفيتان
 .2005، 1الفنون واآلداب، ط

بيروت_ )، منشورات عويدات، ى وبشير أوبر  ةعارف منيمن: ية، ترالبنيو : _ جان بياجيه
 .1985، 4، ط(باريس

ن حنا: ، ترفي اليونان القديمة األسطورة والتراجيديا: _ جان بيير فرنان، بيير فيدال ناكيه
 .1999، 1هالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، طقصاب، األ

http://www.library4/
http://www.library4/
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دمشق ، : حسن صقر، دار الكلمة للنشر والتوزيعالبطل بألف وجه، تر: _ جوزيف كامبل
 . 2003، 1سوريا، ط

 حسن صقر، ميساء صقر، دار الكلمة للنشر والتوزيع: قوة األسطورة، تر: _ جوزيف كامبل
 .1999 1دمشق، سوريا، ط

: ناجي مصطفى ترمن وجهة النظر إلى التبئير، نظرية السرد : جنيت وآخرون  _ جيرار
 .1989، 1منشورات الحوار األكاديمي والجامعي، ط

محمد معتصم، عبد الجليل األزدي : ب الحكاية) بحث في المنهج(، ترخطا: _ جيرار جنيت
 .1997، 2ط، ألميرية، المجلس األعلى للثقافةعمر حلى، المطابع ا

ماهر البطوطي، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة : الفن الروائي، تر: فيد لودجي_ د
 .2002، 1(، ط288العدد)

جلس حصة إبراهيم المنيف الم: ية) مقدمة تاريخية ونقدية(، ترالرواية العرب: _ روجر آلن
 .1997)د/ط(، )د/م(، األعلى للثقافة، 

صالح رزق، دار غريب : ات التفسير، ترة مدخل إلى تقنيقراءة الرواي: هينكل.ب._ روجر
 .2005للطباعة والنشر والتوزيع، )د/م(،)د/ط(، 

_ روجي كابوا : اإلنسان والمقدس، تر: سميرة ريش، المنظمة العربية للترجمة، بيروت 
 .2010، 1لبنان، ط

ن نالب ،: إنطوان أبو زيد، منشورات عويدات، بيروتالنقد البنيوي للحكاية، تر: _ روالن بارت
 .1988، 1ط

غسان السيد، دار نينوى : من البنيوية إلى الشعرية، تر: _ روالن بارت، جيرار جينيت
 .2001، 1دمشق، سوريا، ط، والتوزيعللدراسات والنشر 

عدنان : شعرية المسرود، تر: . بوثزن يواين كلكايسر، ف. هامون، ._ روالن بارت، و
 .2010)د/ط(، دمشق، محمود محمد منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، 

لبنان، )د/ط( إصدارات جامعة الكوفة، الصحراء، ترجمة: حسن الصراف، : _ علي شريعتي
2017. 

ر غالب هلسا، المؤسسة الجامعة للدراسات والنش: جماليات المكان، تر: باشالر _ غاستون 
 .1984، 2وزيع، بيروت، لبنان، طوالت
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 (بيروت_ باريس)هنري زغيب، منشورات عويدات، : األدب اليوناني، تر: _ فرنان روبير
 . 1983، 1ط

جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر : الطوطم والمحرم، تر: _ فرويد سيغموند
 .1965، 2بيروت، ط

الكريم حسن، سمير عمو، دار شراع عبد : مورفولوجية القصة، تر: _ فالديمير بروب
 .1996، 1دمشق، سوريا، ط
عة سعيد بنكراد، دار الحوار للطبا: يولوجية الشخصيات الروائية، ترسيم: _ فيليب هامون 

 . 2013، 1والنشر والتوزيع، سوريا، الالذقية، ط

 للدراساتنظير الجاهل،مجلة المؤسسة الجامعية : الفكر البري، تر: شتراوس_ كلود ليفي 
 .2007، 3والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

 .2004، 5لبنان، ط ،ار اآلداب للنشر والتوزيع، بيروتالالمنتمي، د: لسون ي_ كولن و 

 القاهرة، )دريني خشبة، مكتبة األنجلو مصرية: كتابة المسرحية، تر نف: ايجرى  _ اليوس
 ، )د/ط، ت(.(نيويورك_

ة علي أحمد محمود، سلسل: الكوميديا والتراجيديا، تر: شدليت وكليفور ميرشنت _ مولوين
)د/ط(  ،(18)لفنون واآلداب، الكويت، العددعالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة وا

 . 1979يونيو

 دمشق، يوسف حالق، منشورات وزارة الثقافة: اية، ترالكلمة في الرو : _ ميخائيل باختين
 ، )د/ ت(.1سوريا، ط

ت بيرو  ،فريد أنطونيوس، منشورات عويدات: بحوث في الرواية الجديدة، تر: _ ميشال بوتور
 .1986، 3لبنان، ط

 دار ،رطاهر حجا: األدب واألنواع األدبية، تر :الرواية، نخبة من األساتذة: _ ميشال زيرافا
 .1985، 1الس للدراسات والترجمة والنشر، طط

هات ناميكية ووجارين البتكار شخصيات ديتقنيات كتابة الرواية) تقنيات وتم: _ نانسي كريس
 1ط، ، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت، لبنانإدريس جابر ةزين: نظر ناجحة(، تر

2009. 
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 غازي درويش عطية: لمائة كتاب( تر،)سلسلة االروايةمدخل لدراسة : جيريمي _ هوثرون 
 .1996دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، )د/ط(، 

 حياة جاسم محمد، المجلس األعلى للثقافة: ترنظريات السرد الحديثة: : مارتن_ واالس 
 .1998)د/ط(، )د/م( 

اسات كامل يوسف حسين، المؤسسة العربية للدر : التراجيديا والفلسفة، تر: _ والتر كاوفمان
 .1993، 1ط)د/م(، والنشر والتوزيع، 

أماني أبو رحمة، دار نينوى : ترسرد)مدخل إلى نظرية السرد(، علم ال: _ يان مانفريد
 .2011، 1سوريا، ط للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق،

سيزا قاسم دراز، عيون : جماعة من الباحثين، تر جماليات المكان،: _ يوري لوتمان
 .1988، 1المقاالت، باندونغ، الدار البيضاء المغرب، ط

 1ط ،للنشر والمعلومات، القاهرة : السيد إمام، ميربتقاموس السرديات، تر: _جيرالد برنس
2003. 

 : سائل الجامعيةالر _4
دة داللة المكان في ثالثية نجيب محفوظ_دراسة تطبيقية_ مذكرة لنيل شها: _ سعاد دحماني

 . 2008_2007الماجستير، كلية اآلداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر 
روايات حيدر حيدر  أشكال الحبكة في السردي دراسة فيشعرية النص : _ فؤاد أحمد عزام

بها وآدا أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الفلسفة، كلية العلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية
 .2007جامعة حيفا تشرين األول

 ، روايات الطاهر وطار وواسينيالجزائرية الموروث السردي في الرواية: _ نجوى منصوري 
لية كأطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم في األدب،  ،ذجا _ مقاربة تحليليةاألعرج _ أنمو 

 .2012_2011اآلداب، قسم اللغة واألدب العربي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

نيل لبنية الخطاب السردي في رواية "شعلة المايدة" لمحمد مفالح، مذكرة : _ هشام بن سعدة
 .2014_ 2013داب واللغات، جامعة تلمسان، الجزائر، شهادة الماجستير، كلية اآل
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 الملتقيات_5
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 الىمخص تالؼرتيح
وىا الشك فيُ أي الشخصييح ذيرذثب تالرْا يح فيق ػوطيح ْ يي ج  مك ال  ىايً مرهياد خْ ِيا خاايك وؼىا ِيا تٌّٓيا ِيق الريق ذ يٓن تالهؼيك 

ْػمييُ ف ي  طاويد ِي َ األ رْليح ػميل مشيااليح أضاضييح  ٓع خ اضيرٍا ِي ًَ، ٌْظرا ألِىيرّا جؼمٍاِا وٓضيْذثؼس الحٓا  ْذٓج  الىااي ْالسو
، ْلإلجاتيح ػميل ِي َ تيهييح ذثي ا الشخصييح ْخاللرّيا، ْتي ا ػوطرّيا تسٌرياا ضيياي اليٍص فيق  ْا ياخ متيراِيه الايٌٓقالرطاؤد ػيً ذىثمد فق 

ْتي ا  ،و اك ٌظرا ْأ تؼح فصٓد ذطثي يح  تشف الىي اك الٍظيرا ػيً ذصيٓ  ػيان لىهّيٓن الثٍييح ْالشخصييحػمل اإلشااليح طاود األ رْلح 
 ٍيا ْا اخ متراِيه الآٌق، ليس ذطرطالهصك األْد ل  اضح آلياخ تٍاء الشخصيح الرراجي  ح فق  ٍااصص صيح الرراجي  ح، ْط الرراجي  ا ْالشخ

فق الهصيك  ٍاْذٍاْل ،اجي  حفيُ ملل وجىٓػح وً الؼٍاصر:_  ري ذ   ه الشخصيح الرراجي  ح _  ثيؼح االضه الشخصق._ أٌٓاع الشخصيح الرر
أويا  ،لراهييرفييُ ػٍي :_ الٍياوٓش_ الى ي ش ْالىي ٌص _ الخطي يح ْا ٍياح فيق  ْا ياخ متيراِيه الايٌٓق ْْطهح الرراجي  يالثياٌق ذجميياخ الشخصيي

ذشياوخ المةيح ْتٍياء الهصيك األايير ل  اضيح  ٍيافيق لييً جؼم ،ْاليسوًفييُ ػوطيح الشخصييح الرراجي  يح تايك ويً الىاياي ٍيا الهصك الثالس فؼالج
الحٓا  ْالشخصيح الرراجي  ح_ الٓصف ْالشخصيح الرراجي  ح_ الىٍظٓ  _ ال اخ الهاػمح ْصيغ ذ   ه الخطابفيُ ٍا ذٍاْلْ الخطاب الىأضاْا

ْذٓصمٍا فق األاير ػثر ِ ا الطرح وً أي ٌجية ػمل أِه الرطاؤالخ الرق فجرذّا اإلشااليح الرق طاويد ػميّيا ، الرْائق ْالشخصيح الرراجي  ح
خا خ أل از الّرْا اخ ْالرق لىمد فيق  ياذّيا الطّياتغ الىأضياْا أْ الرّراجيي ا   ىاً أي ٌخرسلّا فيىا  مق:ْالرٓذّا الخاذىح ْالرق  األ رْلح

ؼيح لٓد الٍّاوٓش الّصحراْا ال ا لؼة خْ ا تا زا فق ذح    وصائر الّشخصيياخ الرّراجي  يح، ْالي ا لياْد الّرْائيق ويً اوليُ أي  ىّجي  الطّثي
  الّصحراْ ح ْ رّضخ وؼر  اذّا.

 .         الامىاخ الىهراليح: الثٍيح  الشخصيح  الرراجي  ا  الرْا ح
                                                                                                                     

Abstract 
It is undoubtful that character plays a major role in the whole architecture of a novel, regarding dialogue, 

actions, place and time. This fact encourages us to focus on this element (character) in our research and tries to 
understand how the character manifests and its connotations as well as its relationship to the production of the 
textual context in the novels of Ibrahim Al-Koni. To do so, we divided our theses into a theoretical approach and 
four practical chapters: The theoretical approach discussed the general perception of the concepts of structure, 
character, tragedy, and tragedic character, The first chapter is devoted to tackle mechanisms of building the 
tragedic character in Ibrahim Al-Kony’s novels. We have talked about. Ways of introducing tragedic character 
The nature of proper name, Types of tragedic character, The second chapter highlighted manifestations of the 
tragedic character in Ibrahim Al-Kony’s novels, and we raised the points of: The law in Ibrahim Al-Kony’s 
novels,  The sacred and the profane in Ibrahim Al-Kony’s novels, Sin and atonement in Ibrahim Al-Kony’s 
novels, The third chapter is about the relation of the tragedic character to time and place, The last chapter has 
studied the formations of language and the construction of the tragic discourse, by referring to: the actor and the 
formulas of presenting the speech, Description and the tragedic character, The perspective of the novel and 
tragedic character, The study concluded that the events of the novels, that had a tragedic nature, were all around 
the desertic law that played a crucial role in determining the fates of tragedic persons. The novelist aim was to 
praise the desertic nature and instill and fix its beliefs. 

Key words: structure, character, tragedy, novel. 
 
Résumé 
      Il ne fait aucun doute que le personnage joue un rôle majeur dans toute l'architecture d'un roman, 
concernant le dialogue, les actions, le lieu et le temps. Ce fait nous incite à nous concentrer sur cet élément 
(personnage) dans nos recherches et tente de comprendre comment le personnage se manifeste et ses 
connotations ainsi que sa relation à la production du contexte textuel dans les romans d'Ibrahim Al-Koni. Pour 
ce faire, nous avons divisé nos thèses en une approche théorique et en quatre chapitres pratiques: L'approche 
théorique a discuté de la perception générale des concepts de structure, de caractère, de tragédie et de caractère 
tragique, Le premier chapitre est consacré aux mécanismes de construction du tragique. personnage dans les 
romans d'Ibrahim Al-Kony. Nous en avons parlé. Façons d'introduire un personnage tragique dans le roman 
d'Ibrahim Al-Kony, La nature du nom propre Types de personnage tragique, Le deuxième chapitre a mis en 
évidence les manifestations du personnage tragique dans les romans d'Ibrahim Al-Kony , et nous avons soulevé 
les points suivants: La loi dans les romans d'Ibrahim Al-Kony, Le sacré et le profane, Le péché et l'expiation, Le 
troisième chapitre porte sur la relation du personnage tragique au temps et au lieu, Le dernier chapitre a étudié 
les formations du langage et la construction du discours tragique, en se référant à: l'acteur et les formules de 
présentation du discours, Description et le personnage tragique, La perspective du roman et du personnage 
tragique L'étude a conclu que les événements des romans, qui avaient un caractère tragique, étaient tout autour 
de la loi désertique qui a joué un rôle crucial dans la détermination du sort des personnes tragiques. Le but du 
romancier était de louer la nature désertique et d'inculquer et de fixer ses croyances. 

Mots clés: structure, personnage, tragédie, roman. 


