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 وتقدير شكر
   األنبياء واملرسلني، الرحيم والصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرمحان

نشكر اهلل سبحانو وتعاىل وحنمده كثريا على أن يسر لنا أمرنا يف أما بعد 
وتوفيق منو وحده واعرتافا  القيام هبذا العمل وإمتام املشوار الدراسي بنجاح

 الدكتورةفإننا نتقدم جبزيل الشكر واالحرتام إىل الفضل بالفضل ألىل 
 اليت واللجنة المشرفة على تقييم هذا العمل سماح بن خروف ةاملشرف
القيمة  اوتوجيهاهت ابخل علينا بنصائحهتنا يف إجناز ىذه املذكرة ومل تأعان

 .و لناتاهلل خريا على كل ما قدم افجزاى

وال ننسى أن نشكر كل من مد لنا يد املساعدة إلجناز ىذه املذكرة ونشكر 
من ساعدنا من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة إلمتام ىذا العمل 

 املتواضع.

 

 حدة بلقرع 
 تواتي  حياة 



 اإلىداء
 في نعمتي إلى جراحي، بلسم حنانها و نجاحي سر دعائها كان من إلى

 جميلها، حصر يصعب من إلى الحياة، في قدوتي و األعلى مثلي و الوجود
 بقطرات لنجاحاتي تطلعت من إلى الحنان، و بالحب أحاطتني التي إلى

لحزني تحزن و لفرحتي تفرح من إلى األمل، ... 

الغالية أمي  

 إلى استمراريتي، و قوتي منو أستمد من إلى افتخار، بكل اسمو أحمل من إلى
 إلى بها، أقتدي قدوة كان من إلى األدب، و األخالق مكارم ثوب ألبسني من

سندا و عونا لي كان من ... 

الغالي أبي  

.. بن بوقرة إلى زوجي وأبنائي "ريماس، لبيب، حبيب"  

 إلى إخوتي وأخواتي ..

 عمرىــم في اهلل أطــــال

 حدة



 اإلىداء
المتواضع جهدي ثمرة أىدي  

 ومن والمعرفة اإلطالع شغف على والنشأة واألمل الحياة وىبني من إلى
 والدي لهما ووفاء وإحسانا برا وصبر بحكمة الحياة سلم أرتقي أن علموني

.العزيزة ووالدتي شفاه اهلل العزيز  

"أنفال" ابنتي  قرة عيني إلى  

 عونا كانوا من المتين العقد إلى حياتي في وجودىم نعمة اهلل وىبني من إلى
وإخوتي أخواتي بحثي رحلة في  

 ىذه اتمام في وبعيد قريب من دور لو وكان ساعدني من كل إلى وأخيرا
 الدراسة

واألخرة الدنيا في الجزاء خير الجميع يجزه أن وجل عز المولى سائلة  

 

 حياة



 مقدمة
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 :مقدمة
الرواية اجلزائرية كغريىا من الفنون األدبية استطاعت أن تقتحم الساحة األدبية السيما وأن االستعمار كان 

يت تقوم عليها كل اآلداب والفنون، يسعى جاىدا لتحطيم مقومات ومالمح الشخصية اجلزائرية، دبا فيها اللغة ال
 .حمضةوىذا ما أكسبها مقروئية واسعة النطاق، فاختارت اإلبداع واالبتكار كمنطلقني لتأسيس رواية جزائرية 

ماىيتها  إىل واإلطالعومن ىنا جاءت الدراسات النقدية الكثيفة اليت رباول تفسري البنية السردية 
ستعماهلم ألساليب صورة احال الناس بارفوا من ينبوع الرباءة السردية املغىا، إذ ظهر روائيون جزائريون دووجو 

 ع.اإلبداع واالمتا 

ختياراا ىذا املوووع املوسوم ب  االبنية السردية  ي رواية مذابون لون دمهم  ي كف"ا الالدوافع  ومن بني
اليت تزخر هبا  اآلليات السردية للروائ" اجلزائري اااحبيب السائحا، ىو الرغبة اجلاحمة  ي الولوج داخل الرواية ملعرفة 

ائ" اجلزائري ااحبيب و السيما وأهنا ربك" الواقع املر والذي عاشو الشعب اجلزائري، وكذلك بغية التعريف بالر 
السائحا الذي يعد من بني الروائيني الذين التفوا لقضايا الشعب اجلزائري، وردبا أيضا ما الحظناه ىو قلة 

 ألكادميية منها  ي قسمنا.الدراسات حول روايات ااحبيب السائحا خاصة ا

 : نا اإلجابة عن بعض التساؤالت اليت تطلبها البحثوقد حاولنا من خالل موووع

 .ما مفهوم البنية السردية ؟ وكيف تشكلت داخل النص ؟ 

بإعطاء حملة عن الرواية اجلزائرية  اتعرونا فيه توطئةتقدمها تولفك اإلشكال سنتبع خطة تنقسم إىل فصلني 
 .تعريف بالكاتب وأىم أعمالو وملخص الروايةاليليها  ومراحل تطورىا

التعاريف اللغوية ب وقد خصصناه ،املفهوم واملكواات :البنية السرديةب  ا  معنوااويأيت الفصل األول النظري 
 .البنية، الشخصية، الزمان، املكان، اللغةاواالصطالحية لكل من 

وقد  ارواية مذابون لون دمهم  ي كف" ل  احبيب السائحا تشكالت السرد  يب  ا اتطبيق" معنوا آخرمث فصل 
املتضمنة ل : الوصف اللغة الشخصية، الزمان، املكان ) املكواات السردية خصصناه بالتطبيق على الرواية من حيث

  (.وااحوار والسرد

 بنية الشخصية  ي الرواية وطريقة تقدميها، مث درسنا أصنافها وفصلنا الرئيسية عن الثااوية عرجنا علىحيث 
 .داخل النص
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كذلك بنية الزمان من حيث املفارقات بشقيها االسرتجاع واالستباق مث وترية الزمن السردي من ااحية التسريع 
 الذي خيص ااحذف واخلالصة والتعطيل.

 األماكن املغلقة واألماكن املغلقة واألماكن املفتوحة.وابنية املكانا حيث فصلنا 

 : لغة الوصف ولغة ااحوار ولغة السرد.باعتمادواللغة 

 .اليت توصل إليها البحث وأهنينا حبثنا خبامتة استخلصنا فيها مجلة من النتائج

باإلوافة إىل املنهج البنيوي السردي  الوصف والتحليلوفيما خيص املنهج الذي اعتمدااه  ي دراستنا ىو 
 الذي وجدااه مالئما.

واعتمداا على جمموعة من املصادر واملراجع اليت كاات سندا لنا اذكر منها: ارواية مذابون لون دمهم  ي  
كف"ا ل  ااحبيب السائحا باعتبارىا مصدر البحث، وكتاب ابنية النص السردي من منظور النقد األديبا ل  امحيد 

يداينا، وكتاب مجاليات السرد  ي اخلطاب الروائ" ل  اصبيحة عودة زغرب وغسان كنظاينا، وكتاب ربليل ااحم
 النص السردي، تقنيات ومفاىيم حملمد بوعزة...إخل.

ولعل أىم الصعوبات اليت واجهتنا ى": كثرة املادة العلمية وتنوع املصطلحات اليت تعج هبا الدراسات 
التنقيب وااحفر داخل الكتب أمر مستحيل يتطلب زمنا طويل، فيما خيص اجلااب النقدية، مما جعل عملية 

 التطبيق" وقلة الوقت السيما وعنوان حبثنا االبنية السرديةا عنوان فضفاض وشاسع يتطلب املتسع من الوقت.

اهلل تعاىل وفضلو علينا متكنا من إجناز ىذا البحث املتواوع لتقييم جهد مشواراا اجلامع"، واتمىن  وبعون
أن يكون ذا فائدة ملن يطلع عليو، وحنن حباجة إىل إوافات كثرية لسد الثغرات املوجودة فيو واليت تعذر علينا 

 تغطيتها.

ذتنا الفاولة امساح بن خروفا، اليت أمدت لنا يد  ي اخلتام ال يسعنا إال أن اتقدم جبزيل الشكر إىل أستا
كما اتوجو جبزيل الشكر والعرفان إىل اللجنة التعليمية الذين ذبثموا قراءة املذكرة وتقوميها   العون دون كلل وال ملل

 ون واملساعدة  ي إجناز ىذا البحث.وإىل كل من أمد لنا يد الع أفضل وما ىإىل 

 
 



 توطئة



.................................................................................توطئة: ..  
 

4 
 

 توطئة:

إن الرواية مرتبطة باحليااة وتجدا ب بجدا بوا وتجباَت بجبَتواا وتجاادة لايا ة لجاادعت الداناا رواا أن الرواياة 
يف القااارن احلاااابش والتتااارون تجبااامن ملااااميالجا ماااو البااايال اعاجوااااية وتااارتبم أ ااااليبجا الباااربية بتوااا  ا جواااا 

زائريااة مااا أيواااة ااايلبح باالسا احلبياا  البااائ ا اجلزائاارش وبجاه ااد وناا  باارت وااما الجااادة يف اليجابااة الروائيااة اجل
 مرتال يقطاشوا يز ال يو الواةا وا يٍت األيرجا بتَت مفيت...

وتالاولت مناذاجم الروائية التترية البدباء بطريقججا اخلاصة ادلرحلة بجقالياهتا احل يثاة حياا اتفجاات الرواياة 
الفرصة مالا بة لجفج  أبداب الجدري  أمامجاا حياا شاج ت  اجلزائرية ادلتاصرة يلى آفال الجد ي  واحل اثة وراتت

اجلزائر ما بت  اع جقلة الت ي  مو الجبَتات والجادعت يف خمجلف القطايات البيا يةا اعنجصابيةا اعاجوايياة 
لرواية التربية وود والثقافية وحىت الفالية واإلب ايية مبتٌت أن الرواية اجلزائرية ادلتاصرة اجتجت تفس اعجتاه المش تبالجد ا

 اجتاه الجدري  واحل اثة.

تطده الرواية اجلزائرياة باثلث مراحامج أاتجاا البااحثدن حبا  الجقبايم الازمٍت رتفياتات فاًتة البابتيالات مر 
تقابلجا مرحلة الجأ يسا وفًتة الثواتيالات تقابلجا مرحلة الجأصايمج   تاأف فاًتة الجباتيالات وماا بتا وا تقابلجاا مرحلاة 

فإن الجبيَتات اليت طرأت يلى البٌت البيا ية واعاجوايية واعنجصاابية راتات لامج ا اجدابة لجباَتات ا 1الجدري رت 
 الرواية وحررججا مرتبطة حبررة الدانا وجن وا مرتبطة حب اثة الدانا وجت به.

قلةا مالااد رترااان اإلباا ار الروائااة اجلزائاارش ادليجاادب بالتربيااة بومااا ولياا  ئاادعت الدانااا اجلزائاارش تمااو اع ااج
يتاج  أ اةلة مجالااد احلياائة وبباببد يباااا ياو األشاياة الفاليااة القاابهة يلاى ا ااجيتاب إشاياليجد ادلباجد ة وصاايبة 

ووااد األماار الاامش يفباار وااادب ئاادعت طاهئااة يلااى الروايااة اجلزائريااة يلااى ا 2ادلدانااف الفيريااة واإلي يدلدايااة إتاءوااارت 
 ايا الدطالية واحل يا يو الثدهة الجاريرية واذلدية.مبجدن ادللامُت واألشياة واوجوت مبتاجلة القل

وشاااج ت أيلاااا اليجاباااة الروائياااة يف واااما القااارن اعةاااراج يف ياااداع ادلباااامرة والجدااااوت رتماااا اتااامج تصدصاااجم 
يتاايمج هاااورة أببيااة ا ياا ة بالرصاا  وادلجابتااة الالق يااة بايجباهوااا ةثاامج أصااداتا هوائيااة ا ياا ة جتباا  أفقااا واياا ا ذلاامه 

                                                             
ا 22/04/2020يب  الالدها ادلواه ة الالق ية يف الرواية اجلزائرية بُت الماتية وادلدضديية )نراءة يف مناذج تق ية لروايات ازائرية(ا  إبراويم 1

www.benhedouga.com. 
 .2ا س2005ا 1تدتسا ج  بدشدشة بو اتيةا  ربية الجدري  وح اثة البربية يف الرواية التربية اجلزائريةا ادلطبتة ادلباهبية للطباية والالترا 2
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ووصمج الروائيدن إىل أن جيتلدا رتمو ادلالاة اجلزائرية نيوة االيةا تتيمج إضافة تديية ذلمه  ا1ربية اجلزائريةرت الرواية الت
 .2الرواية التربية اجلزائريةرت 

ومااا رتيتااافة البليااامج علجااازامجم باحجلاااان نلاااايا الاادطو ومالااااد ووزاتاااد يف اتجااااااهتم األببياااة بأ ااالدب فاااٍت 
مجد ب وف  متابعت االية تالزر إىل ادلبامرة والجدري  يلى صتي  البالاء الفٍت وجتاوت األمناج الجقلي ياة يف اليجاباة 

أش القلااء يلاى منطيجاد الباائ ة يف األشاياة  ا3ةرت وبلخلة الالوم البربش البائ  وما يالئ يليد مو أتباال مألدفا
 وادللامُت الجقلي ية وئدعت الرواية اجلزائرية ادلتاصرة وإىل با الجادعت اليت طرأت يلى ا جوا.

وميياااو ئ يااا  تااااهيل وعبة ايااامج األببااااء التاااباب الاااميو تالااا هج تصدصاااجم الروائياااة ضاااوو الرواياااة اجلزائرياااة 
ووة البالة اليت شج ت ص وه هوايجُت عثالُت مو أبرت ممثلة واما اجليامج  اا بتاَت مفايت  1992ادلتاصرة إىل رت الة 

لبتااَت مفاايت الصااابهة يااو مالتاادهات اعبااجل  واعتاازعل  :واجلالااائز ومحياا  يباا  القااابه وأمااا الااروايجُت فجوااا ادلرا اايم
اتات ب اياة اتبتااث احلقاامج ر  1992أش تباجطيا القادة أن  ااالة  ا4حلويا  يبا  القاابه الصاابهة يااو باه التاجابرت 

 الروائة اجلزائرش مو ا ي  تظرا للظرو  الصتبة اليت مرت هبا اجلزائر.

 ومو أوم األيواة الروائية اجلزائرية ادلتاصرة جن :

 جليلبح بلس. 200احل  يف ادلالاط  احملرمة  -

  األيرج. يٍتلدا 2001وحاه ة الظلة  2001شرفات حبر التواة  -

 .2012احلبي  البائ  و أتا وحاييم  2002ت خوةا  2002تلك احملبة  -

 لتز ال يو الواة. 2003هأس احملالة  -

 للطاور وطاه. 1999الدبح الطاور يتدب إىل مقامد الزرة  -

 لبتَت مفيت. 1992ادلرا يم واجلالائز  -
                                                             

 .12س  اجلزائريةا التربية الرواية يف البربية وح اثة الجدري   ربية اتيةا بو بدشدشة 1
 .12ادلراا تفبدا س  2
 .إبراويم يب  الالدها ادلواه ة الالق ية يف الرواية اجلزائرية بُت الماتية وادلدضديية 3
 .www.djazairess.comا  22/01/2011لاولة جت ي  مالجدةا يواه بو طدباةا الرواية اجلزائرية ادلتاصرة... 4
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 إلبراويم  ت ش وغَتوا. 1999تمو ادلدت  نفجاو  -

بالدانا اعاجواية وراملك هواياة  ااإلتبان والدطو وراتت أرثر وييومه اليجابات أغلبجا اتتبلت هبودم 
ا وتلخص أن الرواية اجلزائرية ا اجطايت أن تفار  2010لصابهة يو باه اآلباب بَتوت رتالمهوةرت لربيتة الطة ا

تفباااجا وهتاااايوو يلااااى الباااااحة األببيااااة بيجاباهتااااا اإلب اييااااة هغوااااا مااااا ياتجااااد مااااو يالااااف وهلاااام  يا ااااة وااجواااااية 
ليالجااا ع تبااقم باامج رافااات ااواا ة بااأنلم مباا يُت حاااولدا الصااتدب هبااا والًتفااا يااو األشااياة هش وتاااه ة وحلااا

 الق مية البائ ة حىت تقادوا وتظودواا فأضات خمزوتا أببيا يتيس ادلدوبة واعحًتافية ليم وائمج مو الروائيُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الفصل األول

 : المفهوم والمكوناتالبنية السردية
 



البنية السردية: المفهوم والمكونات ......................................................الفصل األول:  
 

8 
 

 : المفهوم والمكوناتالبنية السردية مفهوم الفصل األول:

 مفهـو البنية السرديةأوال: 

 بنية الشخصيةثانيا: 

 بنية الزمافثالثا: 

 بنية ادلكافرابعا: 

 بنية اللغةخامسا: 

 لغة السرد  –أ 

 احلوارلغة  -ب

 الوصفلغة  -ج
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 أوال: مفهوم البنية السردية

البنية يتبادر إىل أذهاننا فعل البناء والرتكيب ألشكاؿ وأجزاء متفرقة ومتناثرة للخروج به دبجرد مساعنا كلمة 
إىل كػػل مركػػب ؼلػػحلـ مصػػامب الفػػرد دبعػػه أف البنيػػة هػػا رلموعػػة العناصػػر الػػت ربفػػذ ن ػػاـ األجػػزاء الػػت  ػػرب  هػػ   

 العناصر مع بعضها مشكلة وححلة متالئمة  تصل بباقا العناصر األخرى.

 :(Structureف البنية )تعري -1

  :لغة -أ

ورد يف لسػػاف العػػرب مبػػر من ػػور يف مػػادة  بػػه  والبػػه ننػػيا اذلػػحلـم والبنػػاء ادلبػػه وا مػػع البنيػػة وأبنيػػات 
صبع ا مع واستعمل أبو ح يفة البنػاء يف السػفر فنػاؿ6 يصػف لوحػا غلعلػه أصػااب الراكػب يف بنػاء السػفرم وأنػه 

 1أجحلؿ البناء فيما م ينتها كاحلجر والطيف وضلو . 

 2 النرآف الكرمي يف سورة الكهف قوله  عاىل6 "ابْػُنوا عليهم بُػْنيانا....". كما ورد يف

 3وقوله  عاىل6 "وبنينا فوقهم سبعا شحلادا".

 :اصطالحا -ب

  عحلدت مفاهيم البنية لحلى بعا الحلارسني والباحثني ذلا ن كر منها6

ـ عليػه الػنو وا هػاز يكػوف عرفهػا اذلػادي الطرابلسػا بوصػفها "رلموعػة مػر العناصػر ادلكونػة للجهػاز ينػو  
مع أجهزة أخرى جهاز النو األكربم فالعناصر الت هتتم هبػا يف الػحلرس هػو  لػع العناصػر ادلتفاعلػة وادلعزولػة وغلػوز 

 إذف فالبنية ها ن اـ. 4أف  سمى ن اما" 

لػه أو ولعل أبس   عريف ذلا هو6 "إهنا ن اـ أو نسق مر ادلعنولية فليست البنية ها صورة الشػاء أو هيك
وححل ػه ادلاديػػة أو التصػػميم الكلػػا الػػ ي يػػرب  أجػػزاء  فاسػػب وإظلػػا هػػا أيضػػا النػػانوف الػػ ي يفسػػر  كػػوير الشػػاء 

                                                             
 .51م ص 41ابر من ورم لساف العربم مادة  به م دار صادر للطباعة والنشر بريوتم ج  1
 .14سورة الكهف. اآلية  2
 .41سورة النبأ6 اآلية  3
 .41م ص 1002م 4فيصل صامب النصرييم بنية النصيحلة يف شعر عز الحلير ادلناصرةم دار رلحلمويم عمافم ط  4
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فها عبارة عر ن اـ يتكوف مر أجزاء ووححلات متماسكة حبيث يتاحل كل جزء بعالقة مع األجزاء م 1ومعنوليته". 
 األخرى.

 تعريف السرد -2

 لغة -أ

مفهومه اللغوي منها " نحلمة شاء إىل شاء ما منسنا بعضه يف أثر بعػا متتابعػام هناؾ مفاهيم كثرية يف 
وسػػرد احلػػحليث وضلػػو  سػػرد  سػػردا إذ  ابعػػه وفػػالف يسػػرد احلػػحليث سػػردا إذا كػػاف جيػػحل السػػياؽ لػػهم ويف صػػفة كالمػػه 

ه يف حػػػ ر صػػػلى ال عليػػػه وسػػػلم د يكػػػر يسػػػرد احلػػػحليث سػػػردا أي يتابعػػػه ويسػػػتعجل فيػػػه وسػػػرد النػػػرآف  ػػػابع قراء ػػػ
 ومنه فالسرد يعين التتابع سواء كاف سردا شفاهيا أو كتابيا.م 2منه".

وهناؾ عحلة اختالفات حوؿ مصطلح السرد لكر م يعػين هػ ا امخػتالؼ يف ادلفهػـو فنجػحل النػو6 فعػل  
 3 الناص إذا قو النصة و نوؿ قصصت الشاء إذا  تبعت أثر .

 و قلت مثل قوله.فعلت مثل فعله أ الحكي كقوله حاكيت فالن: -

 حكيت عنه. الحكاية: -

 4يرويه رواية و روا .  الرواية: -

 :اصطالحا -ب

السرد مفهـو أديب متصل بالنشر وهو الثمرة الت نتجت بعناية الكا ب لفكر ه وهو أسلوب كاشػف لفكػر 
أدبيػة أو ريػري وشخصية صاحبه ويعرفه سعيحل ينطني "فعل م ححلود له يتسع ليشمل سلتلف اخلطابات سواء كانت 

وعليػه فالسػرد هػو فعػل احلكػا يتمثػل يف عػحلة أشػكاؿ م 5 أدبية يبحلعه اإلنساف حيػث أينمػا وجػحل وحيػث مػا كػاف".
 ورلامت وهو طاقة  عبريية يستعملها اإلنساف يف أي مكاف وزماف.

                                                             
 .41م ص ادلناصرة  الحلير عز شعر يف النصيحلة بنية النصرييم صامب فيصل 1
 .421ابر من ورم لساف العربم ص  2
 .425م ص 4553م 4سعيحل ينطنيم الكالـ واخلري دلنحلمة السرد العريبم ادلركز الثنايف العريبم الحلار البيضاءم ط  3
 .430ادلرجع نفسهم ص  4
 .41ادلرجع نفسهم ص  5
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كمػا أف السػرد عنػػحل رومف بػارت حاشػر ويشػػمل سلتلػف اخلطابػػات مرويػة كانػت أو منػػروءة ينػوؿ6 "ؽلكػػر 
أف يروي احلػاكا بواسػطة اللغػة ادلسػتعملة شػفاهية كانػت أو مكتوبػة... أنػه حاشػر أي السػرد يف األسػطورة واخلرافػة 

اف واللوحػة ادلرسػػومة ويف الزجػاج ادلػػزوؽ ؽلػوادللامػة والتػاريو واألمثولػػة واحلكايػة والنصػة وادلأسػػاة والػحلراما وادللهػػاة واإل
عنػحل رومف بػػارت يشػمل عػحلة أشػكاؿ ويأخػ  دممت سلتلفػة بػػاختالؼ  ومنػه فالسػردم 1 السػينمام ااادثػات....".

يسرد أححلاثه والروائا يسرد أفكار  واذلا ف يسرد سلزوف ذاكر ه واللوحة ادلرسومة  سرد  االنصوص األدبية فالسينمائ
 أفكار صاحبها وقته.

لراوي لػه والػبعا اآلخػر والسرد هو "الكيفية الت  روي هبا قصة وما زبضػع لػه مرشػرات وبعضػها متعلػق بػا
 وشلا سبق ؽلكر النوؿ أف السرد يتطلب راويا ومروي ومرويا له.م 2متعلق بالنصة ذاهتا".

 :البنية السردية -3

 مػػر خػػالؿ ن ر نػػا دلفهػػـو البنيػػة والسػػرد طللػػو إىل مفهػػـو البنيػػة السػػردية وهػػا الػػت عرفهػػا ضبيػػحل حلميػػحلاي
"رسػػػالة لغويػػػة ربمػػػل عادلػػػا متخػػػيال مػػػر احلػػػوادث الػػػت  شػػػمل ادلبػػػه الروائػػػام  تػػػألف فيػػػه عناصػػػر البنػػػاء يف من ومػػػة 
متكاملة مر العالقات والوشائح الحلاخلية الت  ن م آلية أشغاؿ ادلكونات الروائية ابتحلاءا مر الراوي وأسلوب روائيػة 

فالبنيػة السػردية هػا ن ػاـ م 3 والشخصيات وعالقتها بػالزمر...". مرورا دبفاصل ادلرويم أي األححلاث وكيفية بنائها
 يكفل العالقات الت  رب  األجزاء بعضها ببعا كما  حلرس العالقة بباقا مكونات ادلنتج الروائا وعناصر .

 : بنية الشخصيةثانيا

حلاث بتفاعلهػا  عحل الشخصية عنصر أساسا يف الرواية فها  لعب الحلور الرئيسا ألهنا ها الت  نتج األحػ
مػػػػع الواقػػػػع أو الطبيعػػػػة أو  صػػػػارعها معهػػػػا وسبثػػػػل عنصػػػػرا زلوريػػػػا يف كػػػػل سػػػػرد حبيػػػػث م ؽلكػػػػر  صػػػػور بحلايػػػػة بػػػػحلوف 

 شخصيات فنحل اكتسب كلمة الشخصية يف الرواية مفاهيم متعحلدة.

 

 

 

                                                             
 .45ديبم ص سعيحل ينطنيم الكالـ واخلري دلنحلمة السرد األ 1
 .11م ص 1000م 1ضبيحل حلميحلايم بنية النو السردي مر من ور ننحلي أديبم ادلركز الثنايف العريب للنشر والتوزيعم الحلار البيضاءم ادلغربم ط  2
 .11ادلرجع نفسهم ص  3
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 :لغة -1

  والػػ ي يعػين  هػػر وبػػرز وار فػػع وقػػحل جػػاء يف .خ.صشوردت كلمػة الشخصػػية يف ا ػػ ر اللغػػوي العػػريب  
ومنه قحل برز مفهـو كلمػة الشخصػية دبعػه ال هػور وامر فػاع  1لساف العرب6 "شخو الفتح شخوصا6 أي ار فاع" 

 واثبات ال ات.

وكلمػػة شخصػػػية وردت هػػػا األخػػرى يف معجػػػم الوسػػػي  و عػػين " لػػػع الصػػػفات الػػت سبيػػػز الشػػػخو عػػػر  
صػية لػػه أي لػي  لػػه مػا ؽليػػز  مػر الصػػفاتم جػاء شػػخو  شػخيو الشػػاء أي عينػػهم ريػري م شلػػا ينػاؿ فػػالف م شخ

مػػػر خػػػالؿ التعريفػػػات اللغويػػػة ادلوجػػػودة يف ادلعػػػاجم نالحػػػذ أف الشخصػػػية هػػػا مػػػا ؽلتػػػاز بػػػه  م2وميػػػز  عػػػر سػػػوا " 
اإلنسػػاف عػػر اآلخػػر مػػر مسػػات وصػػفات متميػػزةم أي أف لف ػػة الشػػخو ذلػػا ار بػػاط وثيػػق باإلنسػػاف فلكػػل إنسػػاف 

 شخصيته اخلاصة الت سبيز  عر ريري .

اْلَوْعػحُل احْلَػقف فَػََِذا ِهػَا َشاِخَصػْة أَْبَصػاُر ال ػِ يَر َكَفػُروا يَػا  َواقْػتَػػَربَ وينوؿ سباانه و عاىل يف سػورة األنبيػاء6 "  
َ ا َبْل ُكن ا  َاِلِمنيَ   م ففا ه   اآلية وردت كلمة الشخصية دبعه العلو وامر فاع.3"  َويْػَلَنا َقحْل ُكن ا يف رَيْفَلٍة مِّْر هََٰ

 :اصطالحا -2

علػى أهنػا "ااػرؾ الرئيسػا الػ ي يػحلفع بتطػور األحػحلاث داخػل  عػرؼ الشخصػية مػر الناحيػة امصػطالحية 
العمل الروائػا وقػحل ذبلػت عػحلة مفػاهيم حػوؿ الشخصػية باعتبارهػا ااػور العػاـ الرئيسػا الػ ي يتكفػل بػَبراز احلػحلث 

 فالشخصػػػية  عػػػحل ااػػػرؾ م4وعليهػػا يكػػػوف العػػػبء األوؿ يف اإلقنػػػاع دبػػحلى أعليػػػة النضػػػية ادلثػػػارة يف النصػػة وقيمتهػػػا".
الرئيسا ألححلاث الرواية فها األساس األوؿ ال ي ػلتل فكر الكا ب عنحل شروعه يف بناء عمله الروائا ويتخ  مر 
الشخصػػيات رلموعػػة مػػر الشػػخوص  عػػرب عمػػا يػػحلور يف خيالػػه وغلسػػحل فكر ػػه مػػر خالذلػػا فهػػا  سػػاعحل علػػى فهػػم 

 األححلاث و طويرها.

أمػػػػػػا مػػػػػػر م يشػػػػػػارؾ يف احلػػػػػػحلث م ينتمػػػػػػا إىل وهػػػػػػا أيضػػػػػػا6 "كػػػػػػل مشػػػػػػارؾ يف الروايػػػػػػة سػػػػػػلبا أو إغلابػػػػػػا  
فهػا أداة دبنتضػاها يسػتطيع الػراوي أو السػارد بصػفة زلكمػة ومن مػة  م5الشخصيات بػل يعػحل جػزء مػر الوصػف". 

 إبراز احلحلث وسريور ه.

                                                             
 .11لساف العربم مادة  ش.خ.ص م ص  1
 .131م ص 1044م 1اللغة العربية بالناهرة6 معجم الوسي م مكتبة الشروؽ الحلوليةم مصرم ط  رلمع 2
 .53سورة األنبياءم اآلية  3
 .10م ص 1005م دار العلم واإلؽلافم 4نادر أضبحل عبحل اخلالقم الشخصية الروائية بني أضبحل علا باكثري وصليب الكياليم دراسة موشوعية وفنيةم ط 4
 .21م ص 1004م الناشر عر حبوث إنسانية واجتماعيةم 4زكريام البنية السردية يف الروايةم ط  عبحل ادلنعم 5
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وقحل ححلد عبػحل ادلالػع مر ػاض الشخصػية النفسػية بنولػه6 "إف الشخصػية أداة فنيػة يبػحلعها ادلرلػف لو يفػة  
 رمسهػام وهػا شخصػية النسػية قبػل كػل شػاءم حيػث م  وجػحل خػارج األلفػاظ إذ م  غػحلو كائنػا مػر هو مشػرؼ إىل

فالشخصػػػية مػػػر صػػػنع اخليػػػاؿ يبتكرهػػػا وؼلرتعهػػػا الكا ػػػب مػػػر أجػػػل أداء أدوار سلتلفػػػة وإيصػػػاؿ رسػػػالة إىل  م1ورؽ".
 النارئ.

 :أنواع الشخصية -3

 نسػػػيم الشخصػػػية إىل رئيسػػػية وثانويػػػة حسػػػب مشػػػاركتها وار باطهػػػا بأحػػػحلاث الروايػػػة حيػػػث أنػػػه م  ؽلكػػػر
 يكتمل أي عمل روائا كاف أـ قصصا إم بتوفر الشخصيات وللرواية عحلة شخصيات ن كر منها6

ور هػػا الشخصػية األساسػػية يف الروايػة   هػػر لوقػت طويػػل "هػا طلػػب ادلوشػوع ألهنػػا ااػػ الشخصيية الرييسييية: -أ
الػػػ ي  ػػػحلور حولػػػه األحػػػحلاث يف الغالػػػب أي أهنػػػا  نػػػود الفعػػػل و حلفعػػػه إىل األمػػػاـ ولػػػي  مػػػر الضػػػروري أف  كػػػوف 

 2الشخصية الرئيسية البطل دائما ولكنها الشخصية ااوريةم وقحل يكوف ذلا مناف  أو خصم للشخصية". 

روائػا مػر خػالؿ الػحلور أهنا البوصلة الت  وجػه احلػحلث وفػق نسػق معػني فهػا النمػوذج الػ ي غلسػحل ال دبعه
 ادلوكل إليه.

ويف ذلػػػع فَهنػػػا  عػػػحل الػػػحلائرة اايطػػػة بػػػالواقع فهػػػا الػػػت  ػػػحلور حوذلػػػا أو هبػػػا األحػػػحلاث و  هػػػر أكثػػػر مػػػر  
 3الشخصيات األخرى.

ع يف الػػنوم ويكػػوف حػػحليث األشػػخاص كلهػػا حوذلػػا نسػتنتج أهنػػا بػػررة احلػػحلث وجسػػم العمػػل وزلػػرؾ الوقػػائ
فػػال  طغػػى أي شخصػػية عليهػػا وإظلػػا هتػػحلؼ صبيعػػا إلبرازهػػا ومػػر شبػػة إبػػراز الفكػػرة الػػت يريػػحل الكا ػػب إ هارهػػا فعليهػػا 

 نعتمحل حني ضلاوؿ فهم مضموف العمل الروائا.

خصػية الرئيسػية " شػكل ها شخصيات ثانويػة  سػاعحل يف  طػوير األحػحلاث و كملػة للشالشخصية الثانوية:  -ب
الشخصية الثانوية ادلساعحل األساسا والرئيسا للشخصية الرئيسيةم  تميز بالوشوح والبسػاطة فهػا ادلرافػق األساسػا 
ذلػػا وهػػ ا ألجػػل سػػري األحػػحلاث و وازهنػػا فهػػا الػػت  ضػػاء ا انػػب اخلفػػا أو اأهػػوؿ للشخصػػية الرئيسػػية أو  كػػوف 

                                                             
 .25م ص 4550ادلرسسة الوطنية للكتابم ا زائرم  د.ط م  عبحل ادللع مر اضم النصة ا زائرية ادلعاصرةم 1
 .414م ص 1002رلحلموي للنشر والتوزيعم عماف األردفم  م دار4صبياة عودة زريربم ريساف كتفايم صباليات السرد يف اخلطاب الروائام ط  2
 .11م ص 1005شربي  أضبحل شربي م  طور البنية الفنية يف النصة ا زائرية ادلعاصرةم دار النصبة للنشرم ا زائرم  3
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ع الستار  حلرغليا للتعرؼ والتطلع على األححلاث و ساعحل الشخصية الرئيسػية أي أهنا  سمح لنا خبلم 1أمينة سرها".
 يف أداء مهمتها وإبراز احلحلث.

وقحل أكحل لنا عبحل ادلالع مر اض أنه م ؽلكر الفصل بني الشخصػية الرئيسػية والثانويػة وي هػر هػ ا جليػا يف 
ضػػل الشخصػػيات الثانويػػة الػػت مػػا كػػاف ذلػػا أف قولػػه6 "م ؽلكػػر أف  كػػوف الشخصػػية ادلركزيػػة يف العمػػل الروائػػا إم بف

دبعػػػه أف الشخصػػػية الثانويػػػة دبثابػػػة مكمػػػل للشخصػػػية م 2 كػػػوف هػػػا أيضػػػا لػػػوم الشخصػػػيات العحلؽلػػػة امعتبػػػار". 
الرئيسػػية ومسػػاعحلة لتطػػوير األحػػحلاث وخلػػق عػػاد مػػػر احليويػػة و عطػػا الروايػػة جانبػػا صباليػػا. وللشخصػػيات الثانويػػػة 

سػتغناء عنهػا  تمثػل يف  صػعيحل احلػحلث وصػنع احلبكػة إذ م  نػل أعليتػه عػر دور الشخصػػية أدوار مهمػة م ؽلكػر ام
 الرئيسية.

 : بنية الزمانثالثا

مػػػر ادلواشػػػيع ادلهمػػػة الػػػت اهػػػتم الننػػػاد والحلارسػػػني بحلراسػػػتها منولػػػة الػػػزمر إذ  عػػػحلدت مفاهيمػػػه واختلفػػػت 
فهو ؽلثػل عنصػرا أساسػيا مػر العناصػر الػت ينػـو و باينت حىت صعب اإلمساؾ به ود يستنروا له على  عريف واححل 

 عليها الفر النصصام فما هو الزمر "لغة واصطالحا" ؟

  :لغة -1

صلػػحل يف لسػػاف العػػرب6 الػػزمر والزمػػاف اسػػم لنليػػل الوقػػت وكثػػري م ويف ااكػػم الػػزمر والزمػػافم العصػػر وا مػػع 
وهػػو يف ادلنجػػحل يف اللغػػة م 3الشػػاء6 طػػاؿ عليػػه الزمػاف. بينهمػا أزمػػُر وأزمػػَر وأزمنػػة وزمػُر زامػػُر والػػزمُر شػػحليحل وأزمػَر 

العربية ادلعاصرةم6 زمر6ج6أزماف وأزمر6 مسرية الوقت  عاقب لألياـ والسنني... يف قواعحل اللغة ما دؿ على ادلاشػا 
ى واحلاشػر أو احلػػاؿ واآلو أو ادلسػتنبل "زمػػر الفعػل" والزمػػاف6 هػو ج أزمنػػة أزمػاُف وأزمػػُر وقػت طويػػلم قصػري" مضػػ

ومنػه فػَف الػزمر يف مفهومػه م 4زماف طويل " زارير مر زمػاف مػحلة الػحلنيا كلهػام وينػاؿ لػه دهػر  آراميػة  أيػاـ عصػر. 
 ادلعجما وكما وجحلنا  يف أريلب ادلعاجم والنوامي  هو ما دؿ على الوقت وادلحلة.

 

 

                                                             
 .11م ص  ادلعاصرةم ا زائرية النصة يف الفنية البنية  طور شربي م أضبحل شربي  1
 .411م ص 1000م دار الفكرم عماف األردفم 4شريفةم محلخل يف ربليل النو األديبم ط  عبحل النادر أبو 2
 .20ابر من ورم لساف العربم ص  3
 .211ادلنجحل يف اللغة العربيةم دار ادلشرؽم بريوتم  وزيع ادلكتبة الشرقيةم ص  4
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 :اصطالحا -2

الػػزمر ار باطػػا وثينػػا بػػالنو الروائػػام فهػػو مػػر من ػػور الننػػحل احلػػحليث عنصػػر أساسػػا يف بنػػاء الروايػػة  يػػر ب 
 مسيما إذا ما اجتمع مع عناصر أخرى كاألححلاث والشخصيات.

ون را إىل دور  البناء وأعليته البالغة يف  طوير مسػار الروايػة احلحليثػة وجػب علينػا ذكػر مفهومػه امصػطالحا 
ينػػا بسػػبب اخػػتالؼ آراء ووجهػػات ن ػػر الننػػاد الػػ ير حػػاولوا  وشػػياه وشػػب  مفهومػػه وهػػ ا وذلػػع مػػا صػػعب عل

اإلشكاؿ جعلنػا نػورد بعػا التعػاريف امصػطالحية منهػا مػا جػاء بػه عبػحل ادلالػع مر ػاض6 "أف الػزمر كاألكسػيجني 
نلمسػه وم أف نػرا   يعايشنا يف كل حل ػة مػر حيا نػا يف كػل مكػاف مػر حركا نػا ريػري أننػا م ضلػ  بػه وم نسػتطيع أف

هنػػا شػػبه عبػػحل ادلالػػع مر ػػاض الػػزمر باألكسػػيجني مبينػػا بػػ لع ا صػػاؿ اإلنسػػاف الػػػحلائم م 1وم أف نسػػمع حركتػػه". 
 بالزمر كا صاله باألكسيجني  التنف   ومربزا حضور  كعنصر فعاؿ ومهم يف احلياة.

فبػػػالرريم مػػػر أننػػػا م نػػػرا  وم نلمسػػػه إم أننػػػا ضلسػػػه ونحلركػػػه وإدراكنػػػا لػػػه يكػػػوف نفسػػػيا وبطرينػػػة مباشػػػرة مػػػر 
خالؿ أثر  على األشياء و عاقبه كتعاقب الليل والنهار والفصوؿ والسنوات وذلع مشابه لألكسيجني ال ي نتنفسػه 

 وم نستطيع دلسه أو رؤيته.

 :مفهوم الزمن الروايي -3

ادلفػػاهيم واإلشػػكامت الػػت شػػغلت فكػػر اإلنسػػانية عامػػة واألدبػػاء خاصػػة وذلػػع لتعػػحلد معانيػػه الػػزمر مػػر 
الفلسفية ومراميه احلضارية والعلمية وريريهػام وهػ ا مػا أدى بنػا إىل الباػث عػر مفهومػه امصػطالحا وذلػع لتػ ليل 

 الصعوبات الت  واجه الباحث أثناء دراسته للرواية.

ات أثنػػاء دراسػػته للبنيػػة السػردية للروايػػة خاصػػة وأف الػػزمر مػػر ادلفػػاهيم اأػػردة ولطادلػا واجػػه الباحػػث صػػعوب 
الغامضػػة حيػػث عرفػػه الشػػريف حبيلػػة6 "نافيػػا كونػػه السػػنوات والشػػهور واأليػػاـ والسػػاعات والفصػػوؿ.... بػػل اعتػػرب  

لشػػكل الػػ ي ؽلكػػر النػػارئ ادلػػادة اأػػردة الػػت ربنػػق الػػرتاب  وامنسػػجاـ بػػني األفعػػاؿ واحلركػػات واألفكػػار وربريكهػػا با
 ومر هنا طللو إىل أف الزمر هو ال ي ؼللق امنسجاـ داخل الرواية. م2مر فهم احلياة وطبيعة الكوف واإلنساف" 

د يسػألين أحػحل  وأجاب عنه النحلي  أوريسطني عنحل سراله عر ماهيته يف قوله6 "فما هو الوقت إذف؟ إف 
 3عنه أعرفه أما أف أشرحه فال أستطيع" وكانت إجابته معنولة يف التجسيحل احلا ال ي يلف ما ماهيته. 

                                                             
 .104م ص 4544ةم األ  الوطين للثنافة والفنوف واآلدابم ط عبحل ادلالع مر اضم ن رية الرواية حبث يف  ننيات السردم سلسلة عاد ادلعرف 1
 .45م ص 1040م 4الشريف حبيلةم بنية اخلطاب الروائام دراسة يف روايات صليب الكياليم عاد الكتب احلحليثة أربحل األردفم ط  2
 .431م ص 1041ماف عاد الكتب احلحليثة األردفم ط سوسر البياوم صباليات التشكيل الروائا يف ادللامة الروائية  محلارات الشرؽ لنيل سلي 3
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 :المفارقات الزمنية -4

أحػػحلاث الروايػػة زبضػػع لن ػػاـ التسلسػػل اخلطػػا والرت يػػبم لكػػر هػػ ا الن ػػاـ م يضػػفا شػػي ا جحليػػحلا علػػى  
ء سػػرد  لألحػػحلاث م ؽلكنػػه سػػردها كمػػا جػػرت يف أرض الواقػػع ويف الوقػػت الروايػػةم فػػالنو الروائػػا يف حػػحل ذا ػػه أثنػػا

نفسه شلا ؼللق مفارقػة زمنيػة بػني زمػر وزمػر السػرد وهػ   األخػرية  ادلفارقػة الزمنيػة  ذلػا أسػلوباف6 "األوؿ يسػري باذبػا  
اءم وذلػػع قياسػػا خػػ  الػػزمر أي حالػػة سػػبق األحػػحلاث والثػػاي يسػػري يف امذبػػا  ادلعػػاك  أي حالػػة الرجػػوع إىل الػػور 

 1بالننطة الت بلغها السرد ويصطلح على ه ير األسلوبني بامسرتجاع وامستباؽ".

 :االسترجاع -أ

هو عملية سردية  تمثل يف إيراد ححلث سابق على الننطة الزمنية الت بلغها السردم ويتم إمػا بطرينػة السػرد 
حلء أحػحلاث الروايػة أو قبػل بػحلء األحػحلاث الػت  رويهػا التنليحلي بأف يعود راوي األححلاث ادلاشػية الػت وقعػت قبػل بػ

وهػػ ا امسػػرتجاع لػػه و ػػائف كػػأف يعطػػا إطػػار إمكانيػػا للاػػحلث أو يعطػػا ماشػػا شخصػػية مػػا وأنػػه يعلػػم ادلػػروي لػػه 
دبعػه أف امسػرتجاع هػو م 2ابتحلاء السرد شلا يروؿ إليه حىت ؼللق يف نفسه  شوقا دلعرفة األححلاث الت ستعود إليه". 

يسػػتخحلمها الروائػػا حيػػث يرجػػع إىل األحػػحلاث ادلاشػػية الػػت جػػرت قبػػل بػػحلأ أحػػحلاث الروايػػة أو ردبػػا قبػػل بحلايػػة  ننيػػة 
األحػػحلاث الػػت  رويهػػا الروايػػة فهػػو ينػػحلـ شػػرحا و سػػهيال للنػػارئ إذ ينػػحلـ لػػه ماشػػا شخصػػية مػػر الشخصػػيات أو 

 واية.ححلث مر األححلاث ما ؼللق يف نفسه  شوينا وشغفا دلعرفة خبايا وأسرار الر 

 :االستباق -ب

امسػػػتباؽ هػػػو  ننيػػػة  طرحهػػػا ادلفارقػػػات الزمنيػػػة شػػػأنه شػػػأف امسػػػرتجاع إم أف امسػػػتباؽ ينػػػـو فيػػػه الروائػػػا 
وذكرت سوسر البياو أهنا " وصف آليػة امسػتباؽ يف م بتنسيق األححلاث عر زمر وقوعها دبعه ذكرها قبل وقوعها

ادلن ور السردي بأهنػا حالػة استشػراؼ واسػتنحلاـ اآلو وبأهنػا يف  شػكيلها الػزمين مفارقػة  تجػه ضلػو ادلسػتنبل بالنسػبة 
م 3إىل اللا ػػػػة الراهنػػػػة   فػػػػارؽ احلاشػػػػر وادلسػػػػتنبل  يلاػػػػم إىل واقعػػػػه أو أكثػػػػر سػػػػتاحلث بعػػػػحل اللا ػػػػة الراهنػػػػة". 

مػػح إىل الواقػػع صػػود هنػػا هػػو أف آليػػة امسػػتباؽ زبػػتو بادلسػػتنبل فهػػا  ػػتكهر باألحػػحلاث قبػػل وقوعهػػا كمػػا  لوادلن
 ووقت ححلوث األفعاؿ. 

                                                             
ث اإلنسانية عبحل ادلنعم زكريا الناشا  البنية السردية دراسة يف ثالثية خريي شبلا "األمايل أليب علا حسر ولحل خايل"م الناشر عني الحلراسات والباو  1

 . 401م ص 4وامجتماعيةم ط 
 .50م ص 1040الصعاليعم دار احلامة للنشر والتوزيعم ط شياء ريين لفتهم البنية السردية يف شعر  2
 .441سوسر البياوم صباليات التشكيل الروائام ص  3
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دبعه م 1وهو أيضا "عملية سردية  نها على التوقعات إذ  تمثل يف إيراد ححلث أو اإلشارة إليه مسبنا". 
 اث ويننسم امستباؽ إىل نوعني خارجا وداخلا. نحلمي أفعاؿ وأححلاث قبل زمر وقوعها أي  نسيق األححل

 : بنية المكانرابعا

ؽلثػػل ادلكػػاف مكونػػا زلوريػػا يف بنيػػة السػػردم حبيػػث م ؽلكػػر  صػػور حكايػػة بػػحلوف مكػػاف فػػال وجػػود ألحػػحلاث 
 خارج ادلكافم ذلع أف كل ححلث يأخ  وجود  يف مكاف زلحلد وزماف معني.

 كػػػوير حيػػػاة البشػػػر و رسػػػيو كيػػػاهنم و ثبيػػػت هػػػويتهم فنػػػحل وقػػػحل أثبػػػت ادلكػػػاف منػػػ  النػػػحلمي دور  النػػػوي يف 
  عحلدت  عاريفهم و نوعت إذ يناحلر ا  ر اللغوي للمكاف إىل6

 :لغة -1

ورد ادلكػػاف يف العحليػػحل مػػر ادلعػػاجم اللغويػػة مػػر بينهػػا معجػػم لسػػاف العػػرب مبػػر من ػػور "ادلكػػاف6 ادلوشػػع 
واقعحل منعحلؾم فنػحل دؿ علػى أنػه مصػحلر مػر كػاف أو  وا مع أمكنة وأماكر صبع ا مع والعرب  نوؿ6 كر مكانع

فادلكػػاف يعػين هنػا ادلوشػػع الثابػت ااسػػوس م 2موشػع منػهم وإظلػػا صبػع أمكنػة فعػػاملوا ادلػيم الزائػػحلة معاملػة األصػلية". 
 النابل لإلدراؾ ويتنوع مر حيث الشكل وادلساحة واحلجم وهو ادلوشع ال ي يعيش ويتطور فيه اإلنساف.

إذ انتبػػ ت مػػر  احلكػػيم وردت دبعانيهػػا ودبشػػتناهتا ففػػا قولػػه  عػػاىل6 "واذكػػر يف الكتػػاب مػػرميويف التنزيػػل  
 أي ازب ت ذلا مكانا ضلو الشرؽ. -42-سورة مرمي اآلية  3أهلها مكانا شرقيا" 

نسػتنتج أف دبعػه ادلنزلػة الرفيعػةم  -14-رة ؽ سو  4وقاؿ  عاىل6 "واستمع يـو يناد ادلناد مر مكاف قريب" 
الحلممت اللغوية للف ة "ادلكاف" ذبمع بني الحلممت ادلعنوية والػحلممت ادلاديػة ااسوسػة وذلػ ا ادلصػطلح مرادفػات 
 ستعمل للحلملة عليػه6 الفضػاءم ااػلم احليػزم ادلوقػعم اأػاؿم الفػراغم اخلالء.....ومػا إىل ذلػع مػر األلفػاظ ادلتناربػة 

 يف ادلعه. 

 

 

                                                             
 .51شياء ريين لفتهم البنية السردية يف شعر الصعاليعم ص  1
 .141ابر من ورم لساف العربم ص  2
 .42سورة مرمي اآلية  3
 .14سورة ؽ اآلية  4
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 :اصطالحا -2

ح ػػا ادلكػػاف بحلراسػػة كبػػرية لػػحلى الننػػػاد والحلارسػػنيم كمػػا  هػػرت لػػه العحليػػػحل مػػر الحلراسػػات الػػت قػػاـ هبػػػا 
 الباحثوف والحلارسوف يف رلاله وذل ا كاف مبحل مر التطرؽ إىل مفهـو ادلكاف يف ادلفهـو امصطالحا.

كػرة كػل إنسػاف يتػ كرها "ادلكاف لي  حيزا جغرافيا هنحلسيا فن  إظلا هو حامل ذبربػة إنسػانية  عػيش يف ذا  
مػػر خػالؿ هػػ ا التعريػف نالحػػذ أف ادلكػػاف م م 1مػر حػػني إىل حػني وغلسػػحلها ادلبػحلع يف كتابا ػػه يف كػػل أبعادهػا". 

ينتصر على احليز ا غػرايف بػل يتعػحلا  إىل مػا ربملػه ذاكػرة اإلنسػاف مػر خػالؿ ذباربػه احليا يػة فيػأو ادلبػحلع وغلسػحلها 
 مر خالؿ كتابا ه.

ياسني النصر هػ ا الػرأي فػيلخو مفهػـو ادلكػاف بأنػه "الكيػاف امجتمػاعا الػ ي ػلتػوي علػى  ويركحل الناقحل
خالصػة التفاعػػل بػني اإلنسػػاف ورلتمعػهم لػػ ا فشػأنه شػػأف أي نتػػاج اجتمػاعا آخػػر ػلمػل جػػزء مػر أخالقيػػة وأفكػػار 

اف وريػػرؼ ووعػػا سػػاكر لػػ لع م ي هػػر يف الػػنو كشػػاء معػػزوؿ منفػػرد أو بنػػاء أجػػوؼ ػلمػػل مػػر فراريػػات وجػػحلر 
ومػػر خػػالؿ هػػ   التعػػاريف نالحػػذ أف ادلكػػاف م 2وسػػنوؼ إظلػػا ي هػػر كنشػػاط إنسػػاي مػػر ب  بالسػػلوؾ البشػػري". 

 يتعلق بالكياف امجتماعا ال ي يأو مر خالؿ  فاعل اإلنساف ورلتمعه.

 :أهمية المكان -3

للمكػػاف قيمػػة جوهريػػة ومهمػػة يف بنيػػة الػػنو الروائػػا ألنػػه ؽلثػػل العمػػود الفنػػري الػػ ي يػػرب  أجػػزاء العمػػل  
بعضها ببعا وهػو عنصػر فعػاؿ ومكػوف جػوهري مػر مكونػات الروايػة وم ينتصػر دور  علػى كونػه وعػاء للشخصػية 

ىل إنتػػػاج السػػرد واحلػػػوار وللاػػحلث بػػل يصػػػبح صػػاحب السػػيادة ادلطلنػػػة يف إنتػػاج الشػػػخوص واألحػػحلاث باإلشػػافة إ
والوصفم فلم يعحل ادلكػاف موقعػا للاػحلث وم يعػحل جغرافيػا حلركػة الشخصػياتم ولكنػه ذبلػى فيػه كثػري مػر األعمػاؿ 
الروائية بطال رئيسيا ينطلق ادلرلف مر خالله لبلورة أفكار  و وشيح وجهة ن ر  ويلجػأ الروائػا يف كثػري مػر األحيػاف 

رئ نكهة الواقع ال ي ػلاوؿ خلنه و صػور م زلػحلثا بػ لع  واصػل بػني الػنو وادلتلنػا إىل أمكنة متخيلة إلعطاء النا
ويتم  نحلمي الصورة ادلكانية يف العمل الروائا ا مالية عالقتها و شكيلتها مع سػائر األبعػاد فيشػكل فػر ومػر هنػا م 

م 3صػيل ودممت متعػػحلدة. يكػوف ادلكػاف زخرفػة صباليػة أو إطػار خػارجا لكػػر يكػوف عنصػرا مػرثرا ػلمػل أبعػاد و فا
يتضح شلػا سػبق أف ادلكػاف دعامػة أساسػية مػر دعػائم البنػاء الروائػا يػرب  أجزائػه ببعضػها فتو يفػه يسػاعحل يف  ن ػيم 
األحػػحلاث والشخصػػػيات يف وحػػػحلة فنيػػػة متكاملػػػة وهػػػو مػػػر الوسػػػائل ا ماليػػػة ذات التصػػػورات البعيػػػحلة فهػػػو مكػػػوف 

                                                             
 .450الروائا يف روايات صليب الكياليم ص  الشريف بوحبيلةم بنية اخلطاب 1
 .454ادلرجع نفسهم ص  2
 .21ضبيحل حلميحلايم بنية النو السردي مر ادلن ور الننحليم ص  3
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والشػػخوص وغلعلهػػا  تاػرؾ فيػػه حػىت أنػػه يػػردي دور  كػأي ركػػر مػػر  جػوهري يف كونػػه الوعػاء الػػ ي ينػػتج األحػحلاث
 أركاف الرواية وؽلكر أف نعترب  هوية العمل األديب ال ي إذا افتنحل ادلكانية افتنحل خصوصيته.

 :أنواع المكان -4

 تخػ  األمكنػة أشػػكام وربمػل دممت متنوعػػة يف الروايػة لػ ا عمػػحل الننػاد يف ربلػػيلهم لألمػاكر و صػػنيفها  
 الرواية إىل مبحلأ التناطبات ادلكانية أو الثنائيات الضحلية الت  نشأ إثر عالقة الشخصية دبكاف ربركها وقحل ربحلث  يف

"لوسباف" عر ه ا التناطب يف قوله6 "إف الفضاء رلموعة أشياء متجانسة  نـو بينها عالقات كاممتػحلاد أي األبعػاد 
الروائػػا  األعلػػىم األسػػفل م  ادلتسػػعم الضػػيق م  ادلننطػػعم ادلتصػػل م  الفيزيائيػػة يبػػه عليهػػا  نابػػل األمكنػػة يف الػػنو

 .1 ادلنفتحم ادلنغلق م  البعيحلم النريب ". 

ذهػػػب إىل أف6 "األمكنػػػة باإلشػػػافة إىل اختالفهػػػا مػػػر حيػػػث طابعهػػػا ونوعيػػػة األشػػػياء الػػػت  ضبيػػحل حلميػػػحلاي
فهػػو م 2 وجػػحل فيهػػا زبضػػع يف  شػػكيالهتا أيضػػا إىل منيػػاس آخػػر مػػر ب  بام سػػاع والضػػيق أو امنفتػػاح وامنغػػالؽ". 

 روايات.ب لع ينسم ادلكاف إىل مغلق ومفتوح وها الثنائية الت  فرض نفسها يف دراسة مع م ال

 :األماكن المغلقة -أ

فهػو ؽلثػػل ريالبػا احليػػز الػ ي ػلتػػوي حػحلودا مكانيػػة  عزلػه عػػر ادلكػاف اخلػػارجا ويكػوف زليطػػه أشػيق بكثػػري  
مػػر ادلكػػاف ادلفتػػوح فنػػحل  كػػوف األمػػاكر الضػػينة مرفوشػػة ألهنػػا صػػعبة الولػػوج وقػػحل  كػػوف مطلوبػػة ألهنػػا سبثػػل ادللجػػأ 

 تصػف هػ   األمػاكر بااحلوديػة حبيػث أف الفعػل م م 3عيحلا عر صخب احلياة. واحلماية الت يأوي إليها اإلنساف ب
 يتجاوز اإلطار ااحلد كالبيت والغرفةم السجرم ادلسجحلم الصنحلوؽ.

 األماكن المفتوحة -ب

أعليػة بالغػة وكبػرية يف صبيػع الروايػات إذ أنػه يسػاعحل علػى إخػراج جػوهر الروايػة مػر قػيم ودممت  تغلغػل  له
و تصل هبا حبيث أنه "حيز مكاي خارجا م ربحل  ححلود شينةم يشكل فضاء رحبا وريالبػا مػا يكػوف لوحػة طبيعيػة 

 والطرقاتم النريةم احلام ادلحلينةم الغابة. ومر األماكر ادلفتوحة ن كر مثال6 ادلنهىم الشوارعم 4للهواء الننا".

                                                             
م منشورات األخالؽم دار األمافم الرباطم ط  1  .55م ص 1040م 4زلمحل بوعزةم ربليل النو السرديم  ننيات ومفاهيمم الحلار العربية للعلـو
 .31ميحلايم ربليل النو السردي مر ادلن ور الننحليم ص ضبيحل حل 2
 .15أوريحلة عبودم ادلكاف يف النصة النصرية ا زائرية الثوريةم دراسة بنوية لنفوس ثائرةم األمل للطباعةم ص  3
 .15ادلرجع نفسهم ص  4
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وبامسػػتناد إىل العالئػػق الػػت ذبمػػع ادلكػػاف بػػالنو السػػردي وأمػػحلاد حضػػور  فيهػػا وطبيعػػة هػػ ا احلضػػور ؽليػػز 
الننػػاد بػػني ثالثػػة أنػػواع مػػر األمػػاكر وهػػا األنػػواع الػػت عرشػػها "ريالػػب هالسػػا" يف كتابػػه "ادلكػػاف يف الروايػػة العربيػػة" 

 و6على الناو اآل

وهنػا يكتسػا هػ ا ادلكػاف طػابع الػحليكور والسػاحة الػت  نػع فيهػا األحػحلاث وم ؽلكػر  المكان المجيايي:
 إعطاؤ  أعلية كبرية أثناء عملية النراءة ألنه يننل  فاعالت الشخصية ورلموع األححلاث الت يتضمنها النو.

دلصور بتفاصيله لكػر مػع رييػاب احليػاة وهو اأسحل بأبعاد  البصرية وادلننوؿ دبناسا ه وا المكان الهندسي:
 فيه.

وهو احلامل ذلواج  ال ات ادلنرتف بتصورها له ادلستثري خلياؿ النارئم ريػري الثابػت علػى  المكان التجربة:
 1شكل واححلم الراب  لكل مكونات النو ادلفضا إىل الحلملة احلنينية دلا ؽلكر  سميته بادلكاف.

 الوصف( اللغة )السرد، الحوار،بنية خامسا: 

 شكل اللغة جزءا مر البناء الفين الروائام ألهنا سبثػل الصػورة العاكسػة لػبعا الشخصػيات يف الروايػة و نػري 
درب النػػراء والحلارسػػني يف معرفػػة األحػػواؿ اخلاصػػة لكػػل مػػتكلم فيهػػا وإػلػػاء إىل ثنافػػة الكا ػػب ورصػػانته يف الصػػيارية 

 األديب ال ي و فه الكا ب يف ادلعمار الفين الروائا.الفنية للكتابة اإلبحلاعية لتعرب ب لع عر ادلضموف 

"إف الرواية ها التنوع امجتماعا للغات واألصوات الفردية  نوعا من ما أدبيا فخطاب الكا ب وسػارديه  
واألجنػػاس التعبرييػػة ادلتخللػػة وأقػػواؿ الشػػخوصم مػػا هػػا إم الوحػػحلات التأليفيػػة األسػػاس الػػت  تػػيح للتعػػحلد اللسػػاي 

لكػػل روايػػة لغػػات وأصػػوات زلػػحلدة من مػػة  ن يمػػا أدبيػػا وأقػػواؿ الشخصػػيات هػػا الػػت  ػػألف  2ىل الروايػػة" الػػحلخوؿ إ
 و بين عليه الروايات و تيح لنا الحلخوؿ يف الرواية.

فػأي خطػاب "يسػػتمحل وجػود  مػػر لغػة الواقػع الػػت  تضػح بلسػػر سلتلفػة و عبػريات متباينػػة وحػوارات متمػػايزة 
فلكل متكلم طرينته اخلاصة ولغته م 3بوف إىل التعريف بأريراشهم ومواقفهم ورؤاهم".ينها هبا ادلتكلموف ال ي يص

 ادلتميزة وادلختلفة الت يريحل هبا التعبري عر هحلفه أو رأيه.

"وسبثل اللغة الروائية ركيزة مهمة مر ركائز العمل اإلبحلاعا يف الرواية ادلعاصرة الت وقف أمامها الكثػري مػر  
الحلارسػػني وعلػػى رأسػػهم الناقػػحل الروسػػا  ميخائيػػل بػػاختني  الػػ ي  ى  قواعػػحل اللغػػة وأرسػػى دعائمهػػا بن ريا ػػه الػػت 

                                                             
 .51عبحل ال بر صفيةم محلخل إىل السرديات العربية احلحليثة وادلعاصرةم ص  1
 .15م ص 4543م الناهرةم دار الفكر للحلراسات والنشر والتوزيعم 4ميخائيلم اخلطاب الروائام ت6 زلمحل برادةم ط  باختني 2
 .13م ص 1041م 42ابر مالع سيحلي زلمحلم اللغة ورؤية العاد يف اخلطاب الروائام رللة األثرم ع  3
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لشػػعري والروائػػا موشػػاا الفػػوارؽ ا وهريػػة بينهمػػام صبعهػػا يف كتابػػه  اخلطػػاب الروائػػا  حيػػث ربػػحلث عػػر اخلطػػاب ا
فلغة الشعر الغنائا نابعة مر ميا  "هنر ليثا" ولغة الرواية  ستخحلـ حسب متكلمهام فتػارة يلجػأ السػارد إىل سلاطبػة 
صاحب مهنة مػام فيجعػل مػر كالمػه مػا يناسػب مهنتػهم وعػحلا ذلػع يػردي إىل شػرخ كبػري يف البنػاء اللغػوي للروايػةم 

يف اللغػػػة الروائيػػػة أف ذبسػػػحل الشخصػػػية الػػػت  تاػػػحلث هبػػػا و عكػػػ  احلالػػػة اخلاصػػػة الػػػت هػػػا عليهػػػام ينػػػوؿ  فاألصػػػل
ادلعػػه هنػػا أف اللغػػة الروائيػػة  1 بػػاختني  "إف ادلعػػه اللسػػاي للفػػرظ معػػنيم يػػحلرؾ مػػر خػػالؿ اللغػػة ومعناهػػا احلنينػػا" 

دلعنػوؿ أف طلاطػب صػاحب مهنػة البنػاء غلب أف  كوف مناسبة للشخصيات و عك  حالتهم ومستواهم فمر ريػري ا
 مثال بلغة مهنة الطبيب فه ا يردي إىل شرخ وهوة كبرية يف البناء اللغوي للرواية.

وقحلـ "عبحل ادلالع مر اض" دراسة واشاة حيث  وقف عنحل  اهرة لغة الكتابة الروائية ومستوياهتا" حيث  
 ني علا6يرى أف مستوى اللغة عنحل الكا ب الروائا  ننسم إىل مستوي

 و كوف لغته فصياة وسليمة وراقية. مستوى السرد: -أ

 2و كوف لغته متحلنية وعامية بالحلرجة األرذؿ".  مستوى الحوار: -ب

بعا الحلارسني على ادلستوى األوؿ اسم "لغة السرد" والثػاي "لغػة احلػوار" أو "العالقػات احلواريػة"  ويطلق 
 وؽلكر اعتبار ه ير ادلستويني مر ا  ور الرئيسية يف بناء اللغة الروائية وربليل بنائها يف الرواية العربية ادلعاصرة.

 :لغة السرد -أ

اللغػػػة الػػػت يتاػػػحلث هبػػػا السػػػارد يف مػػػع الػػػنو الروائػػػام و عكػػػ  ثنافػػػة السػػػارد وقحلر ػػػه علػػػى ابتكػػػار  هػػػا 
 3الكالـ ورصانة األسلوب وها "لغة واححلة ويفرتض أف  كوف صاياة وأف  ليق بصاحبها". 

 ويػرى  عػادؿ األسػطة  أف لغػػة السػرد ؽلكػر أف زبتلػػف مػر روايػة إىل أخػرى لػػحلى ادلرلػف نفسػه إذا اختػػار 
لرواية ما ساردا مغايرا وسلتلفػا لسػارد روايػة ثانيػة وقػحل  تعػحلد يف الروايػة نفسػها إذا اختلػف ادلسػتوى الثنػايف للسػاردير 

م يغػػين هػػ ا أف لغػػة السػػرد الروائػػا زبتلػػف بػػاختالؼ ادلسػػتوى الثنػػايف للسػػاردير فنػػحل 4إف كػػاف هنػػاؾ سػػارد للروايػػة" 
 األوىل أو قحل  كوف لغة بسيطة. كوف ه   اللغة لغة أكادؽلية فصياة بالحلرجة 

                                                             
 .11باختني ميخائيلم اخلطاب الروائام ت6 زلمحل برادةم ص  1
 .401الع مر اضم يف ن رية الروايةم ص عبحل ادل 2
 .55م ص 1001م عكام مرسسة األسوارم 4األسطة عادؿم قضايا و واهر ننحلية يف الرواية الفلسطينيةم ط  3
 .55ادلرجع نفسهم ص  4
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وبشػػكل عػػاـ فػػَف لغػػة السػػرد أكثػػر العناصػػر الفنيػػة الػػت   هػػر شخصػػية الكا ػػب احلنينيػػة مسػػيما الروائػػا 
ال ي ؽلتاز بكثافة اإلنتاج الثنايف والنػحلرة علػى زلاكػاة النصػوص وبالتػايل يغلػب علػى لغػة السػرد الفصػاحة واحلكمػة 

 والبياف.

أف اللغػة السػردية ادلسػتعملة يف الكثػري مػر الروايػات العربيػة ادلعاصػرة  نػـو علػى  ويرى  عبحل ادلالع مر ػاض 
سػػوؽ احلكايػػات و سػػجيلها بلغػػة بسػػػيطةم يغلػػب عليهػػا ركاكػػة العبػػارة و بعثرهػػػا يف أطػػور كثػػرية ويف ادلنابػػل غلػػػحل يف 

ة ويعشػػنوف صباذلػا وػلرصػػوف بعػا الكتػاب مثػػام ػلتػ ى بػػه يف الكتابػة اإلبحلاعيػػة أول ػع الػػ ير ؽلتلكػوف اللغػػة العربيػ
 1السليمة ذلا وهرمء هم األدباء ال ير   فر يف كتاباهتم األدبية والتعرية".  تعلى امستعمام

 :لغة الحوار -ب

هػا اللغػة الػػت  تػحلاوذلا الشخصػيات مػػع بعضػها الػبعا لتضػػفا علػى الروايػة أسػػلوبا سػرديا مغػايرا ويعػػرؼ  
 2نع وسطا بني ادلناجاة واللغة السردية". احلوار بأنه "اللغة ادلعرتشة الت  

ويرى  باختني  أف امذبا  احلواري للخطاب  اهرة خاصة بكػل خطػاب و ثبيػت لكػل كػالـ حػام وعلػى   
م أي أف لغػة احلػوار هػا خاصػة بكػل خطػاب وذبسػيحل 3كل الطػرؽ الػت يسػلكها ضلػو ادلوشػوع ويف كػل امذباهػات 

غلػػػحل الكثػػػري مػػػر الحلارسػػػني يف لغػػػة احلػػػوار الطػػػرؽ وامذباهػػػات لتانيػػػق التواصػػػلم للكػػػالـ ادلتػػػحلاوؿ يف حيا نػػػا وبكػػػل 
الناف ة الت يطلوف منها على أسلوب الكا ب الروائػا وذلػع مػر خػالؿ رؤيػتهم للشخصػيات الػت يو فهػا الكا ػب 

ذا عمػحل الكا ػب إىل يف روايتهم فاللغة احلوارية البػاب ادلشػرع الػ ي يحلخلػه الننػاد للغػور يف أعمػاؽ الػنو الروائػام فػَ
مطابنة اللغة على الشخصيات الت يو فها يف الرواية كاف عمله رائعا وإذا كاف العك  يصبح العمػل الروائػا ردي ػا 
خللػو  مػػر ادلصػػحلاقية يف حسػػر التعبػري و و يػػف الشخصػػيات "فلكػػا  كػػوف الشخصػية واقعيػػة بكػػل أبعادهػػام ينبغػػا 

 4نطنها يف حياهتا اليومية". للكا ب أف ػلرؾ لساهنا بتلع اللغة الت  

وينػوؿ  يوسػػف إدريػػ   يف ذلػػع6 "الكا ػػب الػػ ي غلعػػل الشػخوص قصػػته  ػػتكلم و فكػػر بلغػػة ريػػري اللغػػة  
الػت  فكػػر و ػػتكلم هبػػا يف احليػػاة يهػػحلـ مػػر أساسػػها الواقعيػةم الػػت هػػا السػػبب يف كيانػػه ألف احلػػحلث إظلػػا ينػػـو علػػى 

 5زلاكاة األشخاص ناقصة جاء احلحلث ناقو". األشخاص و فاعلهم بعضهم مع بعا فَذا جاءت 

                                                             
 .441عبحل ادلالع مر اضم يف ن رية الروايةم ص  1
 .442ادلرجع نفسهم ص  2
 .11محل برادةم ص باختني ميخائيلم اخلطاب الروائا ت6 زل 3
 .43م ص 4541م 1م ع 1أضبحل فتوحم لغة احلوار الروائام رللة فصوؿم ـ  4
 .43ادلرجع نفسهم ص  5



البنية السردية: المفهوم والمكونات ......................................................الفصل األول:  
 

23 
 

وينوؿ  عبػحل ادلالػع مر ػاض 6 "إف لغػة احلػوار م ينبغػا ذلػا أف  كػوف هػا أيضػا رفيعػة عاليػة ادلسػتوىم وم  
م فاإلكثػار مػر اللغػة ادلبت لػة عيػب 1سوقية عامية ملاوثة ركيكػة سػخيفة إم إذا كػاف السػياؽ ينتضػا بعػا ذلػع" 

يف اللغػػة احلواريػػة الوسػػطية وذلػػع "حػػىت  سػػتطيع العالقػػات احلواريػػة التغلغػػل إىل أعمػػاؽ  ينػػع فيػػه الكا ػػب فاألصػػل
واحلػوار ا يػحل هػػو ا ػامع لأللفػاظ واللهجػات ادلختلفػة مسػيما الػت ربػػاكا م 2التعبػري وإىل أعمػاؽ الكلمػة ادلفػردة". 

ه نفػػورا مػػر النػػػراء الػػ ير يعيشػػػوف يف  واجػػػ -علػػػى سػػبيل ادلثػػاؿ-واقػػع النػػارئ فالروايػػػة الػػت  ضػػمر اللهجػػػة ادلغربيػػة 
ادلشرؽ العريبم لصعوبة فهم اللهجة الت يلجػأ إليهػا السػارد يف احلػوارم فاألصػل يف لغػة احلػوار ادلراوحػة بػني الصػعوبة 
والسهولة وإذا اشطر الكا ب إىل كتابة مثل  لع اللهجات عليه أم يكثر مػر اسػتخحلامها حػىت م يوقػع النػارئ يف 

عاد عر قراءة روايتهم وإف اإلريراؽ يف العامية االية ػلوؿ دوف  لنا الرواية  لنيا جيحلا دبعه أنػه حػني أقػرأ ادللل وامبت
 رواية فيها عامية م أفهمها فَنين م أسبكر مر فهم الرواية فهما كامال.

ع غلعل مر ومر ادلالح ات األخرى الت غلب على الكا ب إ باعها يف احلوارم عحلـ اإلكثار منه ألف ذل 
الفػر الروائػػا فنػا مسػػرحيام وهػ ا يبعػػحل النػارئ عػػر صباليػات الػػنو الروائػا فاألصػػل يف الروايػة الوسػػطية يف اسػػتخحلاـ 

 احلوار وأف يوازف بني السرد داخل ادلع الروائا واحلوار.

 :لغة الوصف -ج

كر النوؿ بأنػه لػوف الوصف "أسلوب إنشائا يتناوؿ ذكر األشياء يف م هرها احلسا وينحلمها للعنيم فيم 
فالوصػػف دبعنػػا  احلنينػػا وصػػف لألشػػياء واألفعػػاؿ مػػوزع علػػى امتػػحلاد الػػنو السػػردي كلػػهم إذ أف  3مػػر التصػػوير" 

وجو  صور "اخلطاب الروائا  كاد  كػوف كلهػا أوصػافا متنكػرةم فكػل رلػاز وكػل اسػتعارة هػا وصػف مػوجز ومػر م 
اقػػرتف الوصػف منػػ  البحلايػة بتنػػاوؿ األشػياء يف أحواذلػا وهي اهتػػام لتماثػل العػػاد اخلػارجا  و نػػحلؽلها م 4غليػحل الكتابػة". 

بصػػورة  عكػػ  ادلشػػهحل وربػػرص كػػل احلػػرص علػػى ادلن ػػور اخلػػارجا يف أدؽ  فاصػػيله وار ػػب  وصػػف األشػػياء دبفهػػـو 
ننل ادلعاد اخلارجية وبياف أثرهػا علػى ادلتلنػا م ليتوخى الحلقة احلرفية يف 5اااكاة احلريف أي يف التصوير الفو وريرايف" 

 ادلتلنا ال ي غلحل يف  صويرها اإلبحلاع الفين وروعة األسلوب.

وؽلتػػاز الوصػػف يف الػػنو الروائػػا بنحلر ػػه علػػى مػػنح الػػنو صبػػام فنيػػا مغػػايرا عػػر ريػػري  مػػر العناصػػر الفنيػػة  
األخػرىم حيػث يغلػب علػى الوصػف الروائػػا اللغػة الوصػفية الػت  ػنم عػر ثنافػػة الكا ػب وصباليػة أسػلوبه كمػا يغلػػب 

                                                             
 .443عبحل ادلالع مر اضم يف ن رية الروايةم ص  1
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ا ادلتميز أما ادليزة األهم الت يضػيفها الوصػف عليه حسر انتناء العبارات و صنيفها بصورة أدبية  ليق بالعمل الروائ
على العمل الروائا فها إ هار حالية الشخصيات الروائيةم فوصػف شخصػية مػا ربيػل النػارئ إىل الوشػع اإلنسػاي 
ال ي يعيشه وبالتايل يشكل الوصف  ننية فنية مر  ننيات الوصف الروائا الت  شػري إىل البعػحل ا مػايل الغالػب يف 

 لعربية ادلعاصرة.الرواية ا



 الفصل الثاني:

 تشكالت السرد في الرواية
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 تشكالت السرد في الرواية الفصل الثاني:

 "السائح اغببيب" بالروائي التعريف: أوال

 ملخص رواية "مذنبوف لوف دمهم يف كتفي"ثانيا: 

 بنية الشخصية : ثالثا

 بنية الزماف : رابعا

 بنية اؼبكاف : خامسا

 اللغةبنية  :سادسا
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 السائح" بالتعريف بالروائي "الحبيأوال: 

" دبنطقة سيدي عيسى والية معسكر نشا يف مدينة سعيدة، زبرج 1950ابريل  24السائح بتاريخ "ولد 
من جامعة وىراف )ليسانس أداب ودراسات ما بعد التدرج(، اشتغل بالتدريس وساىم يف الصحافة اعبزائرية 

الرحاؿ كبو اؼبغرب  متجها كبو تونس حيث أقاـ هبا نصف سنة قبل أف يشد 1994والعربية، غادر اعبزائر سنة 
 1 األقصى، مث عاد بعد ذلك إىل اعبزائر ليتفرغ منذ سنوات لئلبداع األديب.

 صدرت لو عدة أعماؿ روائية من بينها:

 1985زمن النمرود  -

 1988اعبناية  -

 1997ذلك اغبنُت  -

 2002 دـ النسيافسباسخت،  -

 2002 تلك احملبة -

 2008لوف دمهم يف دمي مذنبوف -

 2013 اؼبوت يف وىراف -

 2014ىذا اجملاز  -

 2015كولونيل الزبربر -

 2017من قتل أسعد اؼبروري  -

 2018أنا وحاييم  -
 

                                                             
 .https://www.Abjad.com   13:29  2020-08-11أجبد: اغببيب السائح، ضمن اؼبوقع االلكًتوين  1
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 ترجمت له أعمال إلى الفرنسية منها:

 Un amour de papillon  2003ذاؾ اغبنُت  -

 Tamassikht 2003 سباسخت -

 Cet amour-là 2012 تلك احملبة -

1 2014كفي   مذنبوف لوف دمهم يف -
  Sur ma main encore le sang des coupables  

 أهمها له مجموعات قصصية

 )سوريا/اعبزائر( 1979/1985 القرار -

 (1985:  2/ ط1981:  1) ط الصعود كبو األسفل -

 2000 البهية تتزين عببلدىا -

 2003اؼبوت بالتقسيط  -

 منها: لعربيةل مجموعة من األعمال تترجم

- L’honneur de la tribu  رشيد ميموين ، رؤيةشرؼ القبيلة 

- Il n’y a pas de hasard صباؿ عمراين، ال وجود للصدفة 

- Entre la dent et la mémoire صباؿ عمراين شعر ،بُت السن والذاكرة 

- Le soleil de notre nuit صباؿ عمراين، نشر مشس ليلنا 

                                                             

  https://housefictionrk.wordpress.com.cdm:mpproje . 14:00مع الروائي اغببيب السائح: ضمن اؼبوقع االلكًتوين: 1 
2/9/2020. 

https://housefictionrk.wordpress.com.cdm:mpproje
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- La double presence اؼببيوت  للكاتب بتوؿ فيكار، مذكرات اغبضور اؼبزدوج 

 جوائز وندوات واستحقاقات

 .2003باعبزائر  عبد اغبميد بن ىدوقة جائزة الرواية من ملتقى -

 .2018 "أنا وحاييم" ة روايبجائزة كتارا للرواية العربية  -

 يف ندوات متخصصة يف بعض اعبامعات اعبزائرية ويف دورات معرض اعبزائر الدويل للكتاب. شارؾ -

 شارؾ يف ملتقيات أدبية )ملتقى اؼبرء، ملتقى مالك حداد، ملتقى عبد اغبميد بن ىدوقة(. -

 استضيف يف معرض تونس للكتاب ومعرض الدار البيضاء للكتاب باؼبغرب. -

 له مجموعة من األنشطة أهمها:

 مؤسس النادي األديب يف جريدة اعبمهورية. -

 عضة مؤسس اعبمعية اعباحظية. -

 مؤسس فرع الرابطة اعبزائرية غبقوؽ اإلنساف يف سعيدة. -

 حرر عمودا أسبوعيا يف ملحق "األثر" يف جريدة اعبزائر نيوز اليومية. -

 1حرر عمودا أسبوعيا يف يومية "صوت األحرار اعبزائرية". -

 

 

 

                                                             
 .: اغببيب السائح، مرجع سابقجائزة كتارا للرواية العربية 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7_%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7_%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%85
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 رواية "مذنبون لون دمهم في كتفي" ملخصثانيا: 

ابتدأ اغببيب السائح "روايتو" مذنبوف لوف دمهم يف كفي" دبثل ىندي وبمل الكثَت من اؼبعاين والعرب وقد 
قسم الرواية إىل شبانية فصوؿ، كل فصل وبكي قصة أمل ومعاناة ولكن ىذه الرواية يف ؾبملها ربكي عن اعبرائم 

 زائر يف فًتة العشرية السوداء.البشعة اليت شهدهتا اعب

، فقد اىتزت 2003يقف أضبد على ذاكرتو ليسًتجع ما حدث يف مدينتو قبل أربع أعواـ من سنة 
اؼبدينة بأكملها على أشنع جريبة قتل أال وىي قتل أخطر إرىايب وؾبـر ىو غبوؿ الذي ارتكب ؾبازر شنيعة يف حق 

ء اؼبدينة يف زماهنا فقد كاف عبماؽبا وسحرىا تأثَت على كل الرجاؿ، أبناء ؾبتمعو، والدتو فلة كانت من أصبل نسا
وكاف أضبد من بينهم فرغم فارؽ السن الذي كاف بينهما كاف يتبعها غفلة كانت تكرب أضبد خبمسة أعواـ إال أنو مل 

، فبعد ىذه اعبريبة يهتم هبذا وأحبها جبنوف فاغبب الذي صبعها كاف فبلوءا بالشهوات واػبطايا ومل يتوج بالزواج قط
البشعة توىل الضابط ػبضر مهمة التحقيق يف مبلبساهتا وؿباولة الكشف عن اعباين فالضابط ػبضر معروؼ 
بنزاىتو وذكائو وحزمو، فأثناء ربقيقو استقرت الشبهات حوؿ ثبلثة أشخاص يبلكوف دافعا قويا الرتكاب ىذه 

 كانت ذبمعو بفلة، وبوركبة صاحب اؼبقهى الرافض للنظاـ اعبريبة وىم أضبد فاعبميع يعلم عن عبلقة اغبب اليت
الذي ال يهاب أحدا، ورشيد أحد ضحايا غبوؿ فقد اغتيلت عائلتو على يده، وؽبذا فقد توجهت أصابع االهتاـ 

 باعتباره يبتلك الدافع األكرب الرتكاب اعبريبة.

رؤية قاتل عائلتها حىت تتمكن من يتجو الضابط ػبضر كبو بيت أضبد ألخذ قباة إىل اؼبستشفى من أجل 
التخلص من الكوابيس اليت تبلحقها ومن اػبوؼ الذي تعيشو، فنجاة شقيقة رشيد شهدت عملية اغتياؿ غبوؿ 

 لعائلتها، وبعد ىذه اجملزرة توىل أضبد وزوجتو حورية رعايتها.

ىذه الفرصة تكتمل فقد على الرغم من ارتياح اؼبدينة من أخطر ؾبـر وفرحهم إال أف الساسة مل هبعلوا 
أصدروا قرارا بالعفو عنو وعن أمثالو والسماح بدفنهم بُت ضحاياىم فهذا القرار أشعل سخط الشعب على 
الساسة فكيف لقاتل أف يدفن جبانب ضحاياه وألهنم هبذا القرار يكافئونو على أعمالو، بعد ىذا القرار مباشرة، 

بانتشاؿ جثتو من القرب وجاء الذئب بعدىا ليكمل تشويهها فبعد أي بعد أف مت دفن غبوؿ قاـ أشخاص ؾبهولوف 
ىذه اغبادثة توجو اؼبفتش حسن إىل بيت اإلماـ إظباعيل رفقة مساعده فاستقبلتو ابنتو الزىرة وزوجتو وقد قاـ 

 بتفتيش البيت كلو باعتبار اإلماـ أحد ضحايا غبوؿ ورشيد خطيب الزىرة.
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والد، إال أنو عرؼ بقسوتو وتسلطو فعندما كرب بدأ وبرض على الفتنة غبوؿ يف بدايتو كاف كغَته من األ
وضرورة الفصل بُت اعبنسُت رفقة صديقو علياف كانا معا يبثبلف وجها ثانيا للفتنة، مث بعد ذلك انظما إىل صباعة 

ذ كاف يشكل الشيخ األزرؽ، وقد كانت إحدى اؼبهاـ اليت تكلف هبا غبوؿ وصباعتو ىي اغتياؿ اإلماـ إظباعيل، إ
هتديدا على صباعتهم ذلك ؼبا ربتويو خطبو من توعية، ىذه اعبريبة البشعة وقعت أماـ العديد من اؼبصلُت، فأثناء 
إمامة إظباعيل للصبلة وأثناء سجود اؼبصلُت يدوي صوت الرصاص يف اؼبسجد ووبذر اؼبصلُت من رفع رؤوسهم،  

راسة، وآخر يراقب اؼبصلُت وأما غبوؿ فقد توجو مباشرة لئلماـ كانوا ثبلثة أو أربعة فاألوؿ وقف عند الباب للد
وكبره يف ؿباربو بكل دـ بارد، بعدىا خرجوا من اؼبسجد ربت دوي الرصاص، وتوجهوا كبو بيت أحد معارؼ أمو 
وىو بيت سعادة الذي يعيش رفقة أمو قضوا الليلة ىناؾ، ويف الصباح الباكر جاءت سيارة وأخذهتم، يف اليـو 

ايل توجو سعادة إىل الضابط ػبضر وأخربه بكل ما حدث، وبفضلو سبكنوا من اإلمساؾ بأحد منفذي عملية الت
االغتياؿ، الذي توضح أثناء التحقيق أف اظبو مراد وأنو كاف جامعيا وبسبب بعض الظروؼ التحق جبماعة الشيخ 

ة والشفقة وطموحو عاؿ فكاف يريد األزرؽ وأثناء االستجواب بدأ باغبديث عن غبوؿ فوصفو بأنو عدمي الرضب
االستيبلء على السلطة وأخربىم بأهنم قبل اغتياؿ اإلماـ بيـو اعًتضوا طريقو وىددوه بأف ينظم إليهم أو يقتلوه 

 لكن اإلماـ مل يباؿ بكبلمهم وظل متمسكا دبوقفو فوقع ما وقع.

لعدالة، فبعد أف ظبع رشيد إف ما فعلو غبوؿ حوؿ إنساف طيب ومساؼبا مثل رشيد إىل قاتل مطلوب ل
دبقتل عائلتو اعتـز االنتقاـ، كاف وقتها يؤدي اػبدمة فمنذ ظباعو باػبرب أخذ ينتقل من ثكنة إىل ثكنة حىت أصبح 
ال يهاب القتل وال اؼبوت، وبعد خروجو وعندما جاءت الفرصة اؼببلئمة اغتاؿ غبوؿ بطلقتُت يف رأسو يف عقر 

رشيد مطلوبا لدى العدالة، وؽبذا اعتـز مغادرة اؼبدينة حىت ال يبسكوا بو، ولكن قبل داره، فبعد ىذه اعبريبة أصبح 
مغادرتو قرر التجوؿ يف اؼبدينة مستحضرا بعض ذكرياتو، حىت وصل إىل بيتو الذي أصبح موحشا بغياب أىلو وقد 

كن الضابط ػبضر أمسكو حاصرت الشرطة منزلو إال أنو سبكن من الفرار دبساعدة كل من يزيد والزىرة وأضبد، ول
ولكنو مل يسلمو للسلطات بل ساعده وسهل عليو عملية اؽبروب فشخص مثلو ال يستحق أف يسجن أو يقتل 

 بسبب وحش مثل غبوؿ.
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 يةالشخص: بنية ثالثا

الشخصية أحد أىم اؼبكونات السردية، يعرفها "لطيف زيتوين" يف قولو "كل مشارؾ يف أحداث  تعترب
اغبكاية سلبا أو إهبابا، أما من ال يشارؾ يف اغبدث فبل ينتمي إىل الشخصيات، فهي تتكوف ؾبموع الكبلـ الذي 

 ىذه الرواية على معيار على معيار وركزنا يف دراسة الشخصية يف، 1يصفها ويصور أفعاؽبا وينقل أفكارىا وأقواؽبا".
دور الشخصية وحجم وجودىا ومبوىا داخل النص الروائي فقسمناىا إىل شخصيات رئيسية وأخرى ثانوية تزاوجت 

 بُت مساعدة ومعارضة للشخصيات الرئيسية.

، فالراوي "احملورية" وسبثل صورة البطل وىي الشخصية األكثر استعماال يف الرواية الشخصيات الرئيسية: -أ
 2"ىبصها دوف غَتىا من الشخصيات األخرى بقدر فبيز، حيث يبنحها حضورا طاغيا".

وىو الشخصية الرئيسية وجوده متعلق باغبدث األساسي الذي تناولتو الرواية وىو "اؼبذحبة" اليت قاـ  رشيد: -1
 هبا "غبوؿ" وصباعتو يف حق أبيو وأمو وأختو "مربوكة" سيكوف ىو اؼبلـز الوحيد بالثأر.

شاب أنيق وجذاب قامتو متوسطة، وجهو دائري ىادي لباسو اؼبدين، سرواؿ دجُت وحذاء رياضي 
وجاكاتو جلدية سوداء يقوؿ "كاف اؼبوت برداء أسود غامق، من اعباكاتو اعبلدية وسرواؿ دجُت إىل اغبذاء 

ينحدر من عائلة ثورية، كاف أبوه ؾباىد يف الثورة التحريرية ضد فرنسا، ضبل سبلحو وصعد اعببل ، 3الرياضي".
كمل حياتو سائق يف شركة وطنية، مل ينخرط يف أي ليشارؾ يف معارؾ كثَتة ليعود غبياتو الطبيعية بعد االستقبلؿ لي

، ظهر "رشيد" يف الرواية  نقابة وال ينتمي إىل أي تنظيم، ظل شخصا نزيها شجاعا خدـ الثورة بكل صدؽ وعـز
مثقفا، متفهما بعدما أمت اعبامعة كغَته للخدمة العسكرية قبل أف ربدث اؼبذحبة وتقتل عائلتو على يدي السفاح 

ظهر يف الرواية كشخص حقود، عنيد، حزين، ومتأمل ؼبا أصابو دببلمح جليدية وقساوة قلب زادهتا اظبو "غبوؿ" 
 األياـ شدة وعزيبة على ربقيق ىدفو يف الثأر.

أو "الراوي" وىو صاحب الرواية يعد شخصية ؽبا حضور مكثف يف كامل الرواية وأجزاءىا سانبت  أحمد: -2
ا عبلقات ـبتلفة ربطتها دبختلف الشخصيات اليت تناولتها "لن ذبدي مثلو، يف بناء اغبدث الروائي كما كانت ؽب

                                                             
 .114-113ـ، ص 2002، 1زيتوين: معجم اؼبصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر، بَتوت، لبناف، ط  لطيف 1
 .56ؿبمد بوعزة: ربليل النص السردي يف تقنيات ومفاىيم، ص  2
 .101، ص 2008، 1اغببيب السائح: مذنبوف لوف دمهم يف كفي، دار اغبكمة للنشر والطباعة والًتصبة والتوزيع، ط  3
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ومن خبلؿ ىذا القوؿ يبكن لنا أف نزيل ، 1 مطلقا وصاحب مشغل يبلك دار وجاه وؾبدا صنعو لو أبوه بدمو".
 الغبار عن الكثَت من جوانب حياة ىذه الشخصية، ونشأتو وعائلتو وعملو وغَتىا.

حيد "ليس عيسى" الذي كاف ؾباىدا يف الثورة التحريرية مات عرب انفجار اؼبعرب "أضبد" ىو االبن الو 
اؼبلغم، ليًتكو صغَتا مع أمو اليت اتبعت زوجها يف مساندهتا للثورة، مل وبظ أضبد كغَته من األطفاؿ حبق التعلم يف 

قبل أف ينقطع هنائيا اؼبدرسة ألف أباه ؾباىدا فدخل أكثر من مدرسة بأكثر من اسم خشية أف يكتشف أمره 
ليًتدد على الكتاب غَت أف "بوركبة" صديق أباه، وقف جانبو وأدخلو مدرسة أشباؿ الثورة اليت مكث فيها ثبلث 

 سنوات قضاىا بُت الدراسة والتمهُت.

جاء يف الرواية رب عمل وصاحب مشغل للتجارة، عرؼ بإخبلصو وتفانيو يف عملو، وضرب بو اؼبثل يف 
أما فيما ، 2ضعو، ذباوز اػبمسُت لكنو كاف يبدو أصغر بكثَت "ال يظهر عليك غَت أنك ثبلثيٍت".إتقاف ما كاف ي

ىبص حياتو الشخصية، ورد يف الرواية أنو تزوج يف سن العشرين من عمره بعد هناية اغبرب بثبلث سنوات لكنو ما 
 لبث حىت طلق زوجتو.

صبل نساء اؼبدينة وأعرؽ أغوتو خالتو هبا على أهنا من ألينتهي األمر بزواج الراوي "أضبد" من حورية اليت 
أنو كاف يلقب "بابن عيسى"  ومن خبلؿ ربليلنا ؽبذه الشخصية اتضح أنو رجل شجاع، قوي حىتعائبلهتا، 
عاش حياة قاسية فقد تيتم وىو صغَت فكاف ملزما حبفظ شرؼ أمو ما أكسبو رجولة وفحولة رغم صغر الفحل، 

 سنو.

صية حيوية فعالة ومتفاعلة مع األحداث، لو عبلقة مع صبيع الشخصيات اؼبوجودة يف الرواية شخ بوركبة: -3
، يظهر عليو أنو ستيٍت لكنو ذباوز السبعُت من عمره "ىائبل  سواء رئيسية أو ثانوية ىو ذلك الرجل القوي الصاـر

ى االستعمار ورفضو خبلؿ الثورة شخصية ثائرة عل، 3يف جبلبتو الوبرية وشاشو العسكري األخضر موقعا خطواتو".
وبعدىا فقد كاف من اجملاىدين الذين غاروا على الوطن، فصعدوا اعببل، وحاربوا من أجل أف تنعم أرضنا باغبرية 
واالستقبلؿ ظل دائما ـبلص لرفاقو يف السبلح "عيسى والد أضبد" و "السي الطيب بن العريب" والد "رشيد" 

 وعمراف وغَتىم.
                                                             

 .91لرواية، ص ا 1
 .29الرواية، ص  2
 .132الرواية، ص  3



...... تشكالت السرد في الرواية......................................................الفصل الثاني: .  
 

34 
 

 خبلصو ؽبم مل يقل عن حبو لوطنو وإخبلصو لو.حبو لرفاقو وإ

 الشخصيات الثانوية: -ب

وىي اليت ربتل اؼبرتبة الثانية بعد الشخصية اؼبركزية، تقـو باألدوار الثانوية، تكوف أقل تعقيدا وعمقا منها، 
كشف   وتظهر أنبيتها يف كشف الشخصية الرئيسية واإلفصاح عن مبلؿبها وصبيع جوانبها فتكوف "إما عوامل

الشخصية اؼبركزية وتعديل لسلوكها وإما تبع ؽبا تدور يف فلكها وتنطلق باظبها فوؽ أهنا تلقى الضوء عليها 
اىتم الروائي باغبديث عن الشخصية الثانوية فذكر كثَتا منها تنوعت مبلؿبها وأدوارىا فجاء ، 1وتكشف أبعادىا"

 ؽبا.بعضها مساعدا للشخصيات الرئيسية والبعض اآلخر معارض 

شخصية ثانوية ارتبط وجودىا بالراوي "أضبد" حيث كانت عشيقتو ؽبا ولد من زوجها اؼبتوىف، امرأة فلة:  -1
فاتنة، ذات وجو صبيل ومزىر ذات شعر كثيف، أكثر الراوي من عبارات الوصف اليت تعرب عن فلة وصفاهتا، 

ومل أكن أعرفها بعد، كانت من صبايا ما بعد  وتغزؿ هبا "وأبصرت فلة ظبل عرب أمامي بألف الفتنة ووىج العشرين
ظهرت فلة يف الرواية شخصية سلبية، فارتبط حضورىا بولدىا "غبوؿ" اإلرىايب تارة، وبوالدىا ، 2اغبرب الفاتنات".

"كبلبو" الذي خاف بلده وأىلو، ذلك أف والدىا كاف يعمل يف معصرة اػبمور اليت يبلكها "قارسيا" وىو أشد 
ة على الشعب وعلى الرغم من السلبية اليت غبقت باظبها كامرأة عاىرة وولدىا إرىايب خائن إال أف الفرنسيُت قسو 

 فاتنة فقد ربدث عنها أكثر فبا ربدث عن زوجتو "حورية". ةالراوي "أضبد" صورىا كامرأ

بة بيت، شخصية ثانوية، دورىا مساعد لشخصية "أضبد" زوجها ظهرت يف الرواية شخصية ىادئة، ور حورية:  -2
ؿببة لزوجها ربطتها عبلقة رومانسية أساسها االحًتاـ والتسامح والواجب، يقوؿ أضبد "مل تكن اعًتضت عليا يوما 
يف أمر عولت عليو سأخربىا هبا حدث حاؼبا أعود ألهنا ما عشرتٍت إال مساؿبا وما واجهتٍت يف نوبات غضيب إال 

ا زوجها "أضبد" فكانت أـ ثانية ؽبا، حاولت أف تنسيها ويلتها اعتنت "بنجاة" الصغَتة بعدما كلفه، 3ىو عابر".
 وفاجعتها يف أىلها.
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مبوذج اؼبرأة اؼبثقفة، اؼبتدينة، اغباؼبة، العاشقة، واؼبساندة للشخصية الرئيسية، امرأة شابة ذات رسـو من  زهرة: -3
ها يف الثانوية قبل أف تتوجو أسبت دراستخجوؿ وصبيل،  النبل شعرىا أسود أملس مقصوص عند كتفيها، ووجهها

 إىل دار اؼبعلمُت بدال من اعبامعة اليت رفضها أبوىا، ظهرت يف الرواية عاشقة لبطلها "رشيد" منذ أياـ الدراسة.

حلمت رفقة "رشيد" حبياة أفضل ودبستقبل آمن للجزائر فكانت امرأة ىادئة، حاؼبة، صورة مل تيأس من 
 هبابية يف صبع صورىا اليت وردت هبا يف الرواية.انتظارىا "لرشيد" فازبذت الصفة اإل

ؽ اػبزانة فكانت شاىد أخت البطل "رشيد" الصغرى والناجية الوحيدة من اؼبذحبة ألهنا اختبأت فو نجاة:  -4
 شخصية ثانوية استخدمها الراوي ليخربنا ببعض األحداث.عياف عليها، 

أما عن مبلؿبها فكانت بنتا صبيلة الوجو لباسها "مرتدية حلة زرقاء وحذاء أسود وجوربُت أبيضُت مسرحة 
 1الشعر إىل اػبلف بظفَتة مذيلة بشريط زىري".

شخصية ثانوية، ربيا حياة ىامشة يف الرواية، فهو خادـ يف مقهى "بوركبة" وكما كاف متابعا ألخبار بوعالم:  -5
دينة لينتقل اػبرب إىل "أضبد" مقابل قطع نقدية، نفس السبب دفعو للوشاية إىل "الضابط ػبضر" اليت ربدث يف اؼب

أف "رشيد" ىو من قتل "غبوؿ" اتضح من خبلؿ الرواية أنو شخصية بشعة، تنقل أخبارا مقابل مكافأة مالية، 
 ا كاف يفعلو.ذلك الشيء الذي كرىو كاف دائما يسخط على نفسو ويلـو حالو بالشتم والسب على م

النادؿ يف مقهى "بوركبة" شخصية فضولية ؼبعرفة كل شيء يدور يف اؼبدينة من أخبار وأىواؿ،  ميمون: -6
استخدمو الراوي كشخص فضويل ال يضيع الفرصة التجمهر يف الساحة، لَتوي على لسانو ما كانت اؼبدينة 

 ض معُت.تشهده يف أياـ الثورة بعد االستقبلؿ من ذبمهر يف الساحة لغر 

: رفيق "بوركبة" رجل كبَت يف السن، حارس دبقربة اؼبدينة رفقة اغبفارين "بغداد ويعقوب" ظل الحارس عمران -7
شاىدا على ما قامت بو فرنسا يف حق الشعب اعبزائري ليعيش أزمة اعبزائر السوداء بعد االستقبلؿ، فقد كاف  

 اعة إرىابية تقتلها أجهزة األمن.كشاىد عياف ؼبا كاف وبدث باؼبقربة من دفن صباعي عبم
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عاش وحيدا بعد وفاة زوجتو، شخصية معتزلة بعيدة عن األحداث ساكنة وىادئة سكوف اؼبقربة وىدوئها، 
ىذا قبل أف وبركو الراوي عندما أراد التحدث عن قضية نبش قرب "غبوؿ" اليت قاـ هبا رشيد، كشف لنا الراوي عن 

اؼبشاعر، شجاع مل يعرؼ اػبوؼ يوما فكما كاف شخص رزين ومعتزؿ ىذه الشخصية بأنو شخص قوي وصلب 
 عن الناس كاف أيضا ؿببا لوطنو رافضا ما كاف وبدث فيو من أزمات.

رجل األمن مثل الدولة يف الرواية اليت رباوؿ تطبيق القانوف وؿباربة اعبريبة واغبد من الضابط لخضر:  -8
، قاسي عند القياـ بواجبو، قاـ انتشارىا، رظبو الراوي بلباسو العسكري مبل مح وجهو صارمة رجل قوي وصاـر

بعمليات كثَتة عسكرية أغلبها قبحت يف إفشاؿ اؼبخططات اإلرىابية والقبض على اجملرمُت، أما عبلقتو مع الراوي 
أكرب فلم تتحدد، إذف شخصية الضابط ػبضر فعالة يف الرواية ضبل حب لوطنو وغَته كبَتة قابلتها كراىية وحقد 

 على من خذؿ الوطن وساىم يف تشتتو وضياعو، وىذه الكراىية واغبقد جعلو متعصبا ال يتساىل أبدا يف عملو.

، طموح، متفطن، "فإف يزيد كاف على أروبية نابعة من يزيد:  -9 شخصية مساعدة تقـو بدور ثانوي، شاب كتـو
ومبلمح وظبية متكتمة وعيناف زبرؽ طاقة  نفس صبيلة، ولكن ذا طموح متأرجح على بنية جذابة بقامة معتدلة

كاف يزيد ضابط أمن عسكري زبرج من كلية العلـو االقتصادية اشتهر بأمانتو وربفظو وقباحاتو يف ،  1اتزاف"
أعمالو، كانت ىذه الشخصية مساعدة للبطل "رشيد" الذي كاف صديقو أياـ اعبامعة واػبدمة العسكرية، ومل 

فقد ساند صديقو حىت النهاية بل كاف لو دور يف إنقاذه من أجهزة األمن عندما  ينتهي األمر عند اغبد وحسب 
 كاف متبع جبناية ضد القانوف فهو من ىربو وأخرجو من اؼبدينة.

شخصية متميزة يف الرواية، مل تقم بدور واضح لكنها أنبأتنا بالكثَت من اغبقائق اليت محمد الشاوي:  -11
الباردة، أقدمت الشخصية عن طريق "رشيد" يف وقفة استذكارية استذكر فيها  يعيشها الرجاؿ يف ليايل الثكنة

"ؿبمد الشاوي" الطالب اعبامعي اؼبثقف الناجي من اؽببلؾ يف اشتباؾ مع إحدى اعبماعات يف الثكنة العسكرية، 
عادي سبٌت عرفو "رشيد" أياـ اػبدمة العسكرية ليصبح صديق لو، "كاف ؿبمد الشاوي بالنسبة إليو، شخص غَت 

تشكلت للشخصية نظرة سلبية ؿبزنة مؤؼبة ، 2لو عرفو أياـ اعبامعة، فكل شيء وجده فيو هبري بسرعة الضوء"
للحياة وخاصة أهنا وصلت إىل اؼبوت ورجعت منو مهزومة اؼبشاعر مقتنعة قناعة كبَتة أف ما وبدث يف اعبزائر ىو 

 عبث ؿبزف.
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لظروؼ عائلية )موت أمو( لينخرط يف سلك اعبماعات اإلرىابية طالب جامعي انقطع عن الدراسة  مراد: -11
بعدما أهنى كل ما يربطو "خبولة" عشيقتو، جاء يف الرواية كشخصية مساعدة ساعدت الضابط "ػبضر" واؼبفتش 
"حسن" وكشفت ؽبم عن إرىابيُت آخرين "نصر اهلل" وكذا كشفا عن مبلمح اغبياة يف الغابات مع اعبماعات 

وأمدت الضابط باؼبعلومات عن شخصية "غبوؿ" وعن ربركاتو، كما كشفت النقاب على "علياف" و  اإلرىابية،
 "الشيخ األزرؽ".

شخصية معارضة، ازبذت الصفة السلبية يف كامل الرواية، وىو االبن الوحيد "لفلة" عاش حياة لحول:  -12
ليات التقتيل واالغتياؿ، واالغتصاب، صعبة، يتيما كاف يعمل يف مشغل للحدادة، كاف سجل "غبوؿ" حافبل بعم

مل يرد يف الرواية باظبو اغبقيقي "غبوؿ" بقدر ما ورد بلقبو السفاح القاتل، فاعتربه الراوي ليس من سبللة البشر 
وربدث عنو وعن أعمالو قائبل: "ال يزاؿ حيا كثَت التنقل من منطقة إىل أخرى وسجلو يف مصاغبنا ملطخ بأكثر 

فذىا... أحصينا ضحاياه اؼبقتولُت عدا ثبلشبائة وثبلثا وسبعُت بُت رجاؿ ونساء وأطفاؿ وأعواف من سبعُت عملية ن
البد أف نشَت إىل اؼبذحبة اليت قاـ هبا "غبوؿ" يف حق عائلة بطل الرواية"رشيد" ىذا ما جعلو متابع من ، 1 األمن"

إال أنو وصل النهاية اليت كانت على يد طرؼ األمن رغم قساوتو، وبالرغم ما بدى عليو من فطانة وحيلة ودقة 
"رشيد" الذي قتلو بأبشع الطرؽ فلك يكتف "رشيد" بقتلو وتشويو جثتو كما مل يتلذذ بطعم الثأر إال بعد نبش 
قربه وعرض جثتو على ذئب جائع، ىكذا كانت هناية "غبوؿ" على يد "رشيد"، تتبعها هناية أزمة اإلرىاب وتوقف 

 اء األرض الواحدة.عملية التقتيل بُت أنب

ىذه أىم الشخصيات اليت سانبت بوظائفها اؼبتنوعة يف بناء اغبدث غَت أف الرواية ذكرت شخصيات 
 أخرى ثانوية ودرت بسطحية مل تقم بوظائف تستحق التحليل والذكر منها:

/ أستاذ التاريخ/ عبد اهلل وعبد العزيز/ سع ادة وأمو عافية/ علياف والشيخ األزرؽ/ السيدة زورا/ الشيخ اؽبـر
خولة/ نصر اهلل/ السكرتَتة/ العقيد يونيف/ ونزىة ابنتو/ اؼبفتش حسن وزوجتو/ السي بلخَت/ العجوز حليمة/ 

 اؼبختار/ اغبفارين/ بغداد ويعقوب/ صباؿ وعاشور/ فوزية بنت بوركبة وزوجها الطيب خالد.
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 :الحدث

لو القدرة على إببلغ الرسالة ووصوؽبا إىل اؼبتلقي يبثل اغبدث العمود الفقري يف الرواية، فهو أىم عنصر 
 وتكوف يف حسن ترتيب األحداث الروائية، فالًتتيب اعبيد يضفي على النص قوة ويكسبو ميزة خاصة بو.

وىناؾ عدة طرؽ لعرض األحداث قد يلجأ الكاتب إلحداىا، وذلك تبعا لثقافتو ورؤيتو الفنية "فقد يبدأ 
تطور بأحداثو وشخوصو تطورا أماميا متبعا اؼبنهج الزمٍت أي الطريقة التقليدية وقد تبدأ قصتو من أوؿ أحداثها مث ي

القصة بنهايتها فيصور اغبادثة مث يعود بنا إىل اػبلف كي نكشف األسباب والشخصيات، وقد يتم أسلوب الوعي 
يثة، كل ذلك مًتوؾ لعبقرية والتداعي، فيبدأ من نقطة معينة ويتقدـ ويتأخر حسب قانوف التداعي، الطريقة اغبد

ومن خبلؿ تتبع أحداث الرواية "مذنبوف لوف دمهم يف كفي" لػ: "اغببيب ، 1الكاتب وسبكنو من أدوات الكتابة"
السايح" اليت ىي ؿبور الدراسة، يتضح لنا أهنا تقـو على شبانية فصور يتوزع على ؾبموعة من اؼبقاطع السردية 

 آلخر من حيث عددىا وحجمها.اؼبرقمة، واليت تتباين من فصل ل

ففي اؼبقطع األوؿ وبدد السارد زمن أحداث الرواية واغبدث الرئيسي فيها، وأىم الشخصيات اؼبتفاعلة 
فيو، ومن خبلؿ ىذا اؼبقطع نرصد أىم حدث واحملوري الذي دارت يف فلكو صبيع األحداث أال وىو حادثة 

 ضحيتها عائلتو "أمو وأبوه وأختو". اؼبذحبة اليت وقعت يف بيت البطل "رشيد" اليت راح

"بنهاية سنة ألفُت وثبلث اعبارية يكوف مر على اغبادثة أربعة أعواـ... طيلة تلك األعواـ ظللت أركب ما  
واؼببلحظة أف الرواية تبدأ كما تبدأ الروايات التقليدية من ، 2كاف ذا صلة باؼبذحبة وما تبلىا كأجزاء لعبة الصرب"

العامة مث التفصيل وبناء ألحداثها من خبلؿ العمليات وؾبهودات "رشيد" يف االنتقاـ من السفاح ربديد لعناصرىا 
"غبوؿ" الذي كاف وراء قتل عائلتو، ليستمر البحث عنو ليقع يف يده يف األخَت وينتقم منو شر انتقاـ ويثأر لعائلتو 

 وأختو الصغرى الناجية الوحيدة من اؼبذحبة "قباة".

الفصل الثاين فهو عبارة عن تطور األحداث السابقة واؼبتأرجحة بُت حالة التوازف أما فيما ىبص 
والبلتوازف، حيث عمد السارد الذي يعد أحد شخصيات الرواية األساسية إىل إعطاء الكلمة "للضابط ػبضر" 

العفو  الستجواب "بوعبلـ" حوؿ مقتل "غبوؿ" ومن خبلؿ ىذا االستجواب يظهر لنا برنامج سردي رديف وىو
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السياسي على "غبوؿ" وما خلفو من حقد أكثر على السفاحُت، ألف أىل اؼبدينة "يقولوف كاف على اغبكومة أف 
ويف اؼبقطع الرابع من نفس الفصل يروي السارد رؤية "الضابط ػبضر" وىو مسؤوؿ حكومي ، 1تقدمو للعدالة"

وحُت مكنوا للحثالة أف تتطاوؿ على حينما رأى جثة "غبوؿ" من خبلؿ قولو: "ىذا من صنع سياسيُت طم
، 2مؤسسات الدولة وأف ترفع السبلح يف وجو أجهزهتا األمنية... ؾبـر كهذا ال يبكن العفو عنو قبل أف وباكم"

وىذا ما يًتجم رأيو الرافض للعفو على اجملرمُت إال بعد ؿباكمتهم وتتواصل أحداث الرواية يف بقية الفصوؿ 
 ساسية واغبكاية اؼبلحقة هبا.لتكتمل مبلمح اغبكاية األ

أما يف الفصل الثالث تتبلحق األحداث وتربز أسباب احملنة اؼبتمثلة يف تكالب "الساسة والزعماء على بلد 
، ويف اػبيانة والشعور بالظلم، بسبب القهر االجتماعي كما يتعاظم ويتكاثف السبب 3ؾبروح لتصفية حساباهتم" 

ية "بوركبة" اؼبخضرمة اليت عاشت الثورة واالستقبلؿ معا، وذلك من خبلؿ الرئيسي أكثر من خبلؿ رؤية الشخص
 4قولو على لساف السارد: "سأحتقر من حولوا ولد فلة وأمثالو إىل آالت تدمَت".

وفيما ىبص الفصل الرابع فقد على ستة مقاطع سردية حيث تتأـز فيها األحداث لتصل إىل حد الذروة، 
واعبماعي ؼبن كانوا سببا يف ؿبنة الشعب والسلطة معا بسبب اإلعبلف على أبواب  وىذا ما يكشفو اغبقد الدفُت

اؼبسجد الكبَت والبلدية .. ويف كل مكاف حيث احتوى اإلعبلف على معاين شحنت اجملتمع بلغة قاطعة "أىايل 
لتنتقل اغبرب  5فيها" ضحايا ىذه اؼبدينة اؼبدمرة، أمنعوا أف يقاسم القتلة أىلكم وأبناءكم األشبار اليت يرقدوف 

واللعنة إىل اؼبقابر، وتتواىل األحداث وتتنامى تدرهبيا وتظهر معها حقيقة موضوع الرواية مث بعدىا سيذكر الراوي 
أبشع أعماؿ السفاحُت اإلجرامي يف اؼبدينة من اغتياالت وأعماؿ رعب ويتضح كل ىذا من خبلؿ قولو: "مشكلة 

باإلضافة ، 6موحُت اؼبغامرين اؼبتواطئُت مع من يديروف اعبريبة اؼبنظمة ويغذوهنا"الدولة اآلف مع نبج من الساسة الط
إىل انتقاـ بطل الرواية "رشيد" لعائلتو من اجملـر "غبوؿ" بعد قتلو ومل زبمد نار الثأر إال بعدما نبش قربه وأخرج اعبثة 

 وعرضها على ذئب جائع.
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أزما آخر من خبلؿ ذبرأ علياف على التحريض عندما بينما يف الفصل السادس نلمس يف صبلة األحداث ت
توجو إىل اؼبسجد واقًتب من "مقدمة احملراب وجلس على الكرسي اإلمامة، مث حدث فبشر يف درسو بزواؿ النظاـ 

كما نتعرؼ من خبلؿ ىذا اؼبقطع ما قيل على لساف من خبلؿ ما يسعى ،  1القائم على اؼبكس والربا والضريبة"
 مبو شخصياتو خاصة من كانوا ؿبيطُت "بلحوؿ" وعلياف يف اؼبدينة.إليو فقد تتبع 

يبٌت الفصل السابع على ستة مقاطع سردية يواصل فيها الراوي التنقل بُت زمن اغباضر وزمن اؼباضي يف 
شكل استذكار قريبة ليست ببعيدة زمنيا، تعترب أحداثا غَت مهمة مل نتوقف عليها كثَتا بينما الفصل الثامن 

خَت ىو أقصر الفصوؿ من حيث اؼبقاطع إذ ينبٍت على مقطعُت سرديُت فيهما هناية لؤلحداث وحل لتأزمها واأل
تبدأ من عند "رشيد" الذي يغدو فارغ الذىن مستذكرا أحداثا كاف من بينها قتلو "غبوؿ" وانتقامو منو وذكرياتو 

 يظ واألمل الباطٍت....الطفولية، "فلما فتح باب بيتهم صعقت وجدانو شحنات من اغبزف والغ

 الزمن: بنية رابعا

شهدت الرواية فقرات نوعية على مستوى البنية الزمنية اليت كانت قائمة على التسلسل اؼبنطقي يف  لقد
الرواية، ىذا التسلسل مل يعد قائما يف الرواية اعبديدة، بل ظهرت تقنيات االستباؽ واالسًتجاع وزبطي الزمن 

 وتشتتو يف كثَت من النصوص الروائية.

وف ىذه األحداث سابقة على بداية السرد أو قد تكوف مذكورة بشكل ـبتصر أو االستذكار وتك االسترجاع: -أ
والكاتب يعود إليها لذكر مزيد من التفاصيل، وىناؾ من يسميها )اللواحق( كما يفعل "حسن حبراوي" أما "سعيد 

أف  يقطُت" فيفضل )االرجاع( ومن خبلؿ دراية رواية )مذنبوف لوف دمهم يف كفي( لػ: اغببيب السايح قبد
االسًتجاع قد شكل حيزا مهما يف حياة الشخصية الرئيسية كما يساىم يف سد ثغرات وبث اغبيوية يف النص 

 السردي وجعلو أكثر حيوية.

ورد يف الرواية مقاطع استذكارية كثَتة فالزمن ىنا يقـو على استذكار اؼباضي فنجد اغبركة الزمنية لولبية 
راوي قاـ بإيقاؼ السرد يف اغباضر ورجع بذاكرتو إىل أحداث وقعت يف زبلط بُت اؼباضي واغباضر ونرى أف ال

اؼباضي فقد استهل الكاتب روايتو باسًتجاع غبدث ماضي يعود إىل ما قبل كتابتو للرواية أين ربذث عن اؼبذحبة 
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فقد رجع  1اليت وقعت يف بيت "رشيد" "بنهاية سنة ألفُت وثبلث اعبارية يكوف قد مر على اغبادثة أربعة أعواـ" 
الراوي بذاكرتو إىل أحداث وقعت يف اؼباضي القريب يف شكل ذكريات الحقة، فقبل ثبلث أعواـ وقعت اؼبذحبة، 
ومن خبلؿ ىذا الزمن عاش "رشيد" ربوالت جذرية زبلص فيها من رغبتو يف االنتقاـ من كل من كاف لو ضلوع يف 

، كما قبد 2باؼبذحبة وما تبلىا كأجزاء من لعبة الصَت" اؼبذحبة "طيلة تلك األعواـ ظللت أركب ما كاف ذا صلة 
الراوي يعود للخلف يف الكثَت من اؼبواقف يف قولو: "أذكر أنو يبر على يـو من غَت أف أكوف عدت إىل تلك 

 3األوراؽ، اليت تركها رشيد مصفوفة كأهنا معدة ألف تكوف كتابا".

إىل الزمن اؼباضي، خاصة حياتو مع أسرتو يف مدينتو  فمعظم األحداث اليت يتذكرىا "رشيد" تعزز اشتياقو
اآلمنة واليت أصبحت تنتشر فيها الفوضى والفتنة، والفتنة األليم ويظهر ذلك من خبلؿ قولو: "وتذكرت أمي 

 4األنيس، ال يزاؿ حر فراقها ضاربا يف قليب".

( دبا سيحدث وفيما يقـو الكاتب بالفقر أو اؼبستقبل وبالتايل، وىو أو )االستشراؼ( و )التنبأاالستباق:  -ب
مفارقة زمنية تتجو إىل األماـ بعكس االسًتجاع ويعد عملية سردية تتمثل يف إيراد آت أو اإلشارة إليو مسبقا 

اع يسمى يف النقد التقليدي بسبق األحداث ويرى "جَتار جينيت" أف االستباؽ ىو أقل انتشارا من االسًتج
ولكنو ليس أقل أنبية منو فقد قبده يف العنواف الذي قد ىبربنا مسبقا بالطابع اغبزين للرواية وىذا ما قبده يف روايتنا 

 "مذنبوف لوف دمهم يف كفي" لػ: "اغببيب السائح" الذي ينبأ باؼبآسي اليت عاشها اعبزائريوف.

ا الطبيعي يف القصة إذ ىو من اغبيل إف االستباؽ يعطي للقارئ فرصة التعرؼ على وقائع قبل حدوثه
الفنية اليت يلجئ إليها الكاتب أو الروائي وىذا ما نرصده يف قولو: "كنت أعرؼ أهنا راضت نفسها بأين سأخربىا 

وجاء ىذا يف حديث الراوي مع زوجتو "حورية" اليت خافت دائما  5دبا حدث حاؼبا أعود ألين ما عاشرهتا..." 
 زبص األمن. عليو من تدخلو يف قضية
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ويف سياؽ حكائي آخر: "تطاوعٍت بتلك العزيبة اليت وافقت هبا قائلة )واه قبي( ؼبا طلبت إليها إف كانت مستعدة 
 1 للذىاب معي فتشاىد بعينها الشخص الذي مل تربح تراه يف نومها حبنجرة...".

 :تسريع السرد -ج

جزءا من القصة مسكوتا عنو كلية أو اإلشارة إليو  تقنية زمنية يعرفو "البحراوي" يف قولو: "يكوف الحذف: -1
وىو القفز فوؽ من قبيل بضعة أسابيع أو مضت سنُت، فقط بعبارات زمنية تدؿ على مواضيع الفراغ اغبكائي 

 فًتات زمنية طويلة كانت أـ قصَتة وىو نوعاف:

قولو: "بنهاية ألفُت وثبلث اعبارية يف ىذه اغبالة تكوف الفًتة الزمنية احملذوفة مذكورة كبو  الحذف المحدد: -أ
ويف موضع آخر يقوؿ الروائي: "لكوننا خبلؿ ثبلثُت قرنا مل نعرؼ سوى  2يكوف مر على اغبادثة أربعة أعواـ" 

وما ، 3اغبروؼ فلم تدـ االسًتاحة سوى ثبلثُت عاما، بعد آخر حرب حىت استأنفنا التقتيل والتذبيح واالغتصاب"
السابقُت أف الراوي عبأ إىل اغبذؼ فقد حذؼ أربع سنوات من اغبكي مل يتطرؽ إىل أحداثها نبلحظو يف اؼبثالُت 

حدثت فيها وقائع مؤؼبة مل يشأ الكاتب اػبوض فيها بل أشار إليها فقط بقولو )أربع سنوات( ليتطرؽ إليها 
 الحقا.

غَت مذكورة ونلمس ىذا اغبذؼ يف قوؿ  أما بالنسبة للحذؼ الغَت ؿبدد: وىو النوع قبد فيو اؼبدة اؼبدة
ويف ىذا نلمس حسرة الراوي ، 4الراوي: "فتعجبت لو وكأف أعواـ حرب التحرير القاتلة واؼبدمرة مل تكن كافية"

على اغباؿ اؼبأساوي اليت آلت إليو وضعية الببلد األمنية وما أقبز عنو من حروب نفسية وعقد أثرت على األجياؿ 
 الصاعدة.
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ىي تلخيص لعدة أحداث جرت من سنوات وأياـ وشهور يف صفحات قليلة معدودة دوف ذكر ة: الخالص -2
التفاصيل والتحقيق وقد ورد ىذا النوع يف الرواية يف قولو "ىي ىي حرب أخرى سبزقنا نبجية سبزقنا منذ سبع سنُت، 

 الفرنسي يف صبلة واحدة. ػبص الكاتب فًتة ما بعد اغبرب اعبزائرية مع االستعمار، 1تديرىا رؤوس الفتنة"

ويف موضع آخر ىبلص لنا الروائي "أضبد" ما عاناه ىو والشعب اعبزائري من قهر وضياع داـ قرف واثناف 
وثبلثوف عاما دوف ذكر التفاصيل وذلك من خبلؿ: "وذلك أف قدري كاف حطٍت مثل مبليُت األطفاؿ بُت أحزاف 

 2ا من القهر واؼبيز والضياع".الدمار الذي خلفتو مائتاف واثناف وثبلثوف عام

 "عائبلت جزائرية عاشت ميسورة".

 تعطيل السرد -د

وىو اغبوار القائم بُت الشخصيات وفيو يقـو الراوي بعرض األحداث اػبارجية واؼبشاعر  تقنية المشهد: -1
الداخلية بكبلـ األشخاص أنفسهم  ويقـو "اؼبشهد أساسا على اغبوار اؼبعرب لغويا اؼبوزع إىل حدود متناوبة كما 

اية، قبد اغبوار الذي دار بُت "رشيد" ومن أمثلة اؼبقاطع اغبوارية الواردة يف الرو ، 3ىو مألوؼ يف النصوص الدرامية"
 وأختو "قباة" من خبلؿ:

"فسألتٍت إف كنت أضبل معي سبلحي وعما أفعلو إف اعًتض لنا الوحش فأكدت ؽبا أنو ال يفارقٍت 
ويف ، 4أبدا... فتنهدت ونطقت ؼباذا؟ فأمسكت يدىا قائبل: ألنو يف اؼبستشفى، أشعت عيناىا حَتة: نائم؟ 

اغبوار الذي دار بُت الراوي والضابط ػبضر "فقد حسبٍت "الضابط ػبضر كلمتو فعبل إذا  وضع آخر قبد كذلك
 5نطقت: )عدالة ربك...( فسألٍت: أي عدالة؟ فانتبهت ؾبيبا: موتو قتبل".

يطلق عليها النقاد اصطبلحات أخرى مثل: السكوف االسًتاحة وتعمل مع اؼبشهد على جعل السرد  الوقفة: -2
 حيث يتم تعطيل زمن الرواية باالسًتاحة الزمنية. الروائي يتوقف،
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ومن خبلؿ دراستنا للرواية قبد أهنا مليئة بالوقفات الوصفية فبل يكاد "اغببيب السائح" يبر على شخصية 
من شخصيات الرواية إال ووقف معها وقفة وصفية ليوضح لنا بعض ظباهتا وال يكاد أيضا من خبلؿ وصف 

 أماكن الرواية.

ك يف قولو: "ويف الرواؽ اؼبطلي باألبيض علقت قباة يدي، أمشي متأخرا خبطوة عن الضابط ونلمح ذل
ػبضر، مرتدية حلة زرقاء وحذاء أسود وجوربُت أبيضُت مسرحة الشعر إىل اػبلف بضفَتة مذيلة بشريط زىري 

دما ذىبت إىل اؼبستشفى فالراوي ىنا يصف لنا اؼبظهر اػبارجي للصغَتة، عن، 1رامية قدميها الصغَتتُت يف وثوب"
 لتتعرؼ على اإلرىايب "غبوؿ" الذي كاف سببا وراء اؼبذحبة.

ويف موقع آخر قبده يصف لنا الشارع وسكونو اؼبوحش يف قولو: "كاف الشارع موحشا بأنواع مكبوسة،  
 كاف صدري مفتوحا ألنفاس ركضي بأي برودة وقد ألصق سبل اػبريف الليلي على جلدي ما ليست فانتابٍت

ىنا قبد الكاتب قد قطع ، 2شعور بأين ربولت حصانا لوال أف العويل اؼبتناىي إىل مل يكن من أصوات اػبيوؿ"
تسلسل األحداث يف الرواية حبيث أنو يوقف السرد ليًتؾ اجملاؿ للوصف، تشبو إىل حد ما ؿبطات اسًتاحة 

 يستعيد فيها السارد أنفاسو فهو وقفة وصفية خارجية عن زمن القصة.

 المكان: بنية خامسا

يعترب اؼبكاف الوعاء الذي فيو صبيع مكونات السرد من أحداث شخصيات وزماف، فهو اغبيز الذي فيو 
الشخصيات من خبلؿ ربركاهتا فحضوره يف ذلك ضروري ألنو يبثل "األرضية الفكرية واالجتماعية اليت ربده فيها 

لداخلي، نفسي ىبضع لواقع التجربة يف العمل مسار الشخوص، ويذكر فيها وقوع األحداث ضمن الزمن ا
تتخذ األمكنة أشكاال ربمل دالالت متنوعة يف الرواية لذا عمد النقاد يف ربليلهم لؤلماكن وتصنيفها يف ، 3الفٍت"

 الرواية إىل مبدأ التقاطبات اؼبكانية أو الثنائية الضدية.

 }اؼبكاف اؼبفتوح/ اؼبكاف اؼبغلق{
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 األماكن المغلقة -أ

وىي األماكن احملصورة غالبا يف حيز فضاء ؿبدود اؼبساحة يرتاد عليها الشخص ليجد نفسو يقاسي 
اآلالـ واؽبمـو واألحزاف "فقد تكوف األماكن الضيقة مرفوضة ألهنا صعبة الولوج وقد تكوف مطلوبة ألهنا سبثل اؼبلجأ 

 1واغبماية اليت يأوي إليها اإلنساف بعيد عن صخب اغبياة".

 ماكن المفتوحةاأل -ب

"وىي حيز مكاين خارجي ال ربده حدود ضيقة، يشكل فضاء رحب وغالبا ما يكوف لوحة طبيعية يف 
فاؼبكاف اؼبفتوح ىو اؼبكاف اػبارجي الذي ال حدود لو، ويشكل فضاء واسع كثَتا ما يكوف ، 2اؽبواء الطلق"

ن اؼبفتوحة كل مكاف مفتوح من جوانبو موجودا يف الطبيعة مثل: الغابات واؽبواء الطلق وتشمل ىذه األماك
وخصوصا أعبله وغالبا األماكن اؼبفتوحة سبثل الطبيعة واليت ىي "مبلذ غريزي ينقطع إليو اؼبأزـو كلما اشتدت من 

 3دونو اؼبسالك الضراء فيسقط عليو ما يشاء من الدالالت واؼبعاين فبا يطمح إليو لتهوف احملنة وىبفف اؼبصائب".

 بنوعية }اؼبفتوح/اؼبغلق{ يف الرواية على النحو التايل من خبلؿ اعبدوؿ الذي يوضح ذلك:وكبصي اؼبكاف 

 األماكن اؼبفتوحة  األماكن اؼبغلقة الرقم

 البيت

"فخرج إليو بلباس نومو حافيا، متبسما 
وفتح ذراعيو، الحتضانو فأطلق عليو من 

 4مسدس يف البطن والصدر"

على  "طلقتاف على األقل مات صدانبا
 5جدراف بييت"

 اؼبدينة

"نتيجة احتواء اؼبدينة على أناس كثَتين 
منهم، الغرباء إذا ما لفتوا يتكوف يف ذىن  

 6كل واحد آالؼ التصورات"

"ذات ليلة، بينما نصبنا كمينا عند مدخل 
 7اؼبدينة من جهة الغابة"
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"كاف ما إف نزؿ حىت قصد أحد اؼبساجد  اؼبسجد
 1عبد اهلل" وأعلن الشهادة فسمى باسم

"شخصا مثل "غبوؿ" جاء من الشارع يف 
لباس السفاىة لينتهي إىل اغتياؿ إماـ 

 2اؼبسجد جامع اغبي على ؾبلس العلماء"

 اؼبقهى

 3"نزلت من اؼبدينة لتمر غليا ىنا القهوة"

 

 اؼبشغل

 

"عرفت "غبوؿ" يف مشغل اغبدادة الذي 
 4تنازؿ عنو "لزعر"

اجملاورة "دخل "عمراف" اؼبشغل منصور 
 5للمقربة وطلب إليو أف يتخَت رخاـ القربية"

 5القربية"

 
 اؼبقربة

 

"أزور اؼبقربة ألترحم على أصدقائي وأىاليهم 
 6أـ أللعن سفاحا يرقد جانبهم"

"مشهد أطفاؿ الكشافة السبعة الذي 
 7مزقتهم قنبلة مفخخة يف مقربة يـو عيد"

ثبلثة أعواـ كاف "ميموف" مثلي من  "وبعد
اؼبغمورين يف الساحة بتيار اغبشد األكرب من 

 8األطفاؿ والنساء والرجاؿ"

 9"مل يرد على صرختها يف اؼبغارة سوى الصدى".

 10"ففي فراغ الشقة وعمق الليل شعر رشيد حبزف عصر قلبو".

الرواية عناية كبَتة بالبيت كعنصر صبايل من الناحية الفنية وكحيز ىندسي تدور فيو األحداث،  أولت
 وتلتقي فيو الشخصيات وتتفاعل.
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فاإلنساف يدرؾ دائما يف ـبيلتو أف البيت ىو اؼبكاف الذي ترتاح فيو النفس وتنعم بالسكينة، إذ أف الرواية 
م، فذكر يف بعض اؼبقاطع مكاف الختباء اإلرىابيُت ما جعلو عرضة صورتو على أنو مكاف للرعب وارتكاب اعبرائ

للمدانبات األمنية التفتيشية حيث يقوؿ الراوي: "فطوؽ األمن بيت اعبد ودانبوه بالقنابل والرشاشات فأخرج ىو 
أما مشاىد أخرى فقد ، 2، وأيضا قولو: "إهنما يف مهمة تفتيش يف البيت"1ومسلحاف آخراف من جثث مشوىة"

صورتو كمكاف يشهد جرائم من نوع آخر، كاالغتصاب والقتل العمدي دفاعا عن العرض والشرؼ: "مل أكن 
أنتظر مسدسو الذي كاف أعطاه إياه ضابط الفرؽ اإلدارية واؼبتخصصة ويوجهو إىل بطن اؼبظلي الذي صحبو ذات 

ػ "أضبد" عشيقها عن أبيها الذي قتل "فلة" ىنا ىي من سردت ل، 3ليلة إىل بيتنا، فدخل وربرش يب يف لباس نومي"
 قتل صديقو اؼبصلي عمدا ألنو أراد أف يغتصبها.

يف األخَت نستنتج ىذا اغبيز اؽبندسي ذكر يف الرواية كمصدر لؤلمل واغبزف، خاصة لكثرة الفجائع واعبرائم 
ىرة كبو بيتهم يف اليت أؼبت بو، وما يؤكد ذلك قوؿ الراوي: "فلمت على قلبو حسرة زفر اراديا خطوتو بسطوة قا

 4شارع كاف قبل أربعة أعواـ قد لفو جو رصاصي".

 المسجد: 

الكل يدري أف اؼبسجد مكاف للتعبد والتقرب من اهلل عز وجل بالدعاء والصبلة وقراءة القرآف الكرمي وغَتىا 
 من العبادات وقد صورتو الرواية هبذا اؼبفهـو يف بعض النماذج.

أف يقرأ يف خطبة تلك اعبمعة صفحتُت سلمتهما بيدي شيخا ىو ما كاف قولو: "يكفي اإلماـ "إظباعيل" 
وقولو: "الذي كاف ما أف نزؿ حىت قصد أحد اؼبساجد وأعلن الشهادة فتسمى باسم ، 5يدخل إىل صبلة الفجر"

تبينو كما ربدث عن اغتياؿ إماـ اؼبسجد "سي إظباعيل" وىو يف ؿبرابو ذحبا بسكُت "غبوؿ" وذلك ما ،  6عبد اهلل"
 تبينو اؼبقاطع التالية:
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"شخصا مثل غبوؿ جاء من الشارع يف لباس السفاىة لينتهي إىل اغتياؿ إماـ اؼبسجد جامع حي على ؾبلس 
وردت صورة اؼبسجد ، 2كذلك "من سيصلي عليو غَت اإلماـ إظباعيل الذي اغتالو يف احملراب ذحبا"،  1العلماء"

اإلهبابية، فهو اآلخر مل يسلم من اعبرائم اإلرىابية لتظل حيطانو بشكل غَت مألوؼ فازبذ داللة السلبية بدال من 
 شاىدا على قصة اإلماـ إظباعيل الذي اغتالو "غبوؿ".

 المشغل 

فضاء مغلق خصص للعمل،  تنوع ىذا اؼبكاف بُت مشغل للحدادة صاحبو "غبوؿ" قبل أف ينظم إىل 
ومشغل العم منصور ، 3ة الذي تنازؿ لو عنو لزعر"اعبماعات ويظهر ىذا يف قوؿ الراوي: "غبوؿ يف مشغل اغبداد

الذي يضع القربيات: "دخل عمراف مشغل منصور اجملاورة للمقربة وطلب إليو أف يتخَت رخاـ القربية وينقش اسم 
مشغل التجارة الذي ارتبط بصاحبو "أضبد" فيقوؿ الروائي مستذكرا أياـ من طفولة ، 4اإلماـ إظباعيل على القربية"

ارتبط ىذا اؼبكاف بالعمل، يف سياؽ آخر، صورتو ، 5"الذي زارين رفقة والده إلعداد سحنة لؤلرانب""رشيد" 
الرواية مكاف لبلستعبلمات األمنية واؼبخابرات السرية، خاصة وأف صاحبو "أضبد" منخرط يف سلك األمن، ضبل 

 رمُت.السبلح كمدين متطوع، ووقف إىل جانب الضابط ػبضر حملاربة الفتنة وردع اجمل

ىذا ، 6يقوؿ الراوي: "دخل علي يف اؼبشغل ال أعرفو وقاؿ يل رجع الطائر إىل العش فاتصلت بالزىرة"
الشخص بعثو رشيد ليخرب أضبد أنو رجع إىل اؼبدينة، وذلك ليتصل بالزىرة أما الضابط "ػبضر"، فكاف يًتدد على 

د" فيقوؿ الراوي: "بدأ الضابط "ػبضر" يف اؼبشغل التجاري من أجل استفسار "أضبد" فيما ىبص قضيتو "رشي
لباسو اؼبدين، على حرج إذا وقف على باب مشغلي مبصرا بعُت رجل أمن يف أشياء الفضاء مفروزة من بعضها 

 7حبسب طبيعتها ووظائفها".
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معظم أحداث الرواية جرت يف البيت، اؼبشغل، اؼبسجد غَت أهنا مل تقتصر عليها فحسب بل ذباوزت 
اكن أخرى مل تشغل حيزا كبَتا يف الرواية )البلدية، اؼبستشفى، اغبماـ، القبو، الثكنة وكذا اؼبدرسة، األحداث أم

 الثانوية واؼبدرسة واعبامعة ومكتبتها( اليت اسًتجعها الروائي ليحكي أحداث طفولة "رشيد" ومشواره الدراسي.

البازار أشار ؽبا الروائي عندما ربدث على عبلقة أما السينما، الفندؽ، البيتزيريات، حانوت السنوسي اؼبغريب، 
 "رشيد" و "نزىة".

 األماكن المفتوحة -ب

 المدينة 

الروائي مرتبط بالكراىية كثَتا ما ترد كلمة اؼبدينة كفضاء مفتوح يف الرواية، وقد كاف حضورىا يف العمل 
فيها القلق والتوتر واػبوؼ: "ويف اؼبدينة،  ىذا وظل اإلنساف كما يف معظم الروايات أسَت اؼبدينة يعاين والعداء، 

فإف ما كاف جلب انتباه الناس على قلق ىم أولئك الفتياف من العاطلُت ومن الطلبة ومن ذبار الرصيف.... 
وظف فيها الروائي اؼبدينة بكثافة، ذكرت كحيزا أمل بالكثَت من األحداث اؼبؤؼبة واحملزنة، ومكانا ، 1وكسروا ما فيها"

اىر العنف وارتكاب اعبرائم اإلرىابية وذلك ما توضحو اؼبقاطع اآلتية: "اؼبدينة كلها أصبحت على ضم كل مظ
"استفزازا قتلو مث راح يؤلب اؼبدينة على ، 2اػبرب، أنا ظبعت دوي انفجار مث طلقات فأبصرت شبحا مشى مسرعا"

 3جثتو".

سكاهنا، يف سياؽ آخر صور الروائي  وىنا يوضح أف اؼبدينة كانت تشهد كل يـو على اغتياالت لبعض من
الظروؼ األمنية يف ىذه اؼبدينة، فوصف العمليات العسكرية اليت قامت هبا الفرؽ األمنية وكل مظاىر التفتيش 
والتمشيط، وإقامة اغبواجز ضواحي اؼبدينة: "بينما كنا نصبنا كمينا عند مدخل اؼبدينة من جهة الغابة، قاؿ يل 

 4يظ مستذكرا لتلك البدايات ألهنم وبملوف يف صدرىم ؿبيطا من اغبقد اإلنسانية كلها".الضابط ػبضر بكامل الغ
كما تطرؽ الروائي إىل ذكر مظاىر التفتيش واؼبراقبة اؼبستمرة واؼبدانبات اؼبفاجئة حيث يقوؿ: "يف مكاف  4كلها".
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ينة ليعرب بو عن أزمة ردبا ازبذ الروائي اؼبد، 1مكاف وأعواف أمن آخروف ينهوف سبشيط اؼبدينة حبثا عن اؼبلصقات"
 عامة شهدهتا اؼبدف اعبزائرية.

 المقهى 

اختلف النقاد يف تصنيفهم للمقهى كفضاء مغلق أو مفتوح خاصة أنو وبظى بكفاءة كبَتة يف العمل الروائي 
 العريب، ىو وجهة كل شخص للراحة والتقاط األنفاس والتملص من اؽبمـو ومعاناة اغبياة.

اؼبقهى يف الرواية فورد يف مقاـ على أنو مكاف التقاء األصدقاء واألحباب وتبادؿ  تعددت الصور اليت جاء هبا
األخبار كما يف حديث "بوركبة" والعم "عمراف" الذي نزؿ يف بيتو اجملاور للمقربة يف قهوة "بوركبة" ليزوره فقاؿ 

"مث دعتو إىل مقهى ، 2أنت" "بوركبة": "نزلت إىل اؼبدينة لتمر علي ىنا القهوة فرد عليا مبتسما: جئت ألراؾ
النادي فأبدت لو أهنا مل تستوعب كبلمو عن أف اعبزائري عرب تارىبو لغلب ما جعلو ال يستطيع العيش خارج 

 اعبماعات".

لمثقفُت وتبادؿ األفكار يتبُت ىنا أف اؼبقهى ليس لتبادؿ أخبار العاطلُت عن العمل فقط بل مكاف ل
فرضو البوليسي معززا بالعسكر حوؿ بيت أحد العدائيُت أو اقتحاـ كذلك: "خبلؿ كل حصار واؼبعارؼ،  

 اؼبقهى".

يوضح الروائي أف ىذا اؼبكاف نفذت فيو بعض اؼبخططات اإلرىابية كما كاف مستهدؼ من طرؼ األمن 
 فكاف يشهد دائما مدانبات عسكرية وتفتيشية.

هبايب عندما كاف مقر اللتقاء األصدقاء وتبادؿ فاؼبقهى ىنا تزاوج بُت اإلهبابية والسلبية، فازبذت اعبانب اإل
 اؼبثقفُت، أما اعبانب السليب حُت كاف مصدر اػبوؼ ما حدث فيو من زبطيط للجماعات اإلرىابية.
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 المقبرة 

تعترب اؼبقربة مكانا ىادئا، غالبا بعيدا عن حركة اؼبدينة وضجيجها، فتتخذ دالالت اؼبوت أو دبعٌت آخر ال 
 زائر فيها إما للًتحم على األموات أو لتشييع جنازة ال غَت.حياة عليها وكل 

"تابع من طرؼ اؼبقربة بُت أغصاف شجرة اػبروب آلية حفر أسبت العملية وتراجعت مفسحة لسيارات شحن 
صغَتة، تقدمت باػبلف كبو اغبفرة، ففتح باهبا اػبلفي وأنزؿ منها نعش ضبلو أربعة أشخاص ووضعوه أرض مث 

ثة ما لفت فيو غَت كفتها ودلوىا من أطرافها "أزور اؼبقربة ألترحم على أصدقائي وأىليهم أـ أللعن نزعوا عن اعب
وقد كاف ىناؾ مقاطع زبرج اؼبقربة من السكينة واؽبدوء إىل اغبركة والتغيَت، مكاف ربدث ، 1سفاحا يرقد جانبهم"

استنكر فيها "أضبد" ، 2مفخخة يف مقربة بيـو عيد"فيو اعبرائم: "مشهد أطفاؿ الكشافة السبعة الذين مزقتهم قنبلة 
 أياـ الرعب والقتل حىت يف اؼبقابر بفعل اعبماعات اإلرىابية.

وصف الروائي قصة نبش القرب وإخراج جثة اإلرىايب "غبوؿ" اؼبدفوف فيو، وعرض اعبثة على ذئب جائع مزؽ 
كثَتا يف اؼبدينة يقوؿ الروائي: "مزؽ عن صدره أحشائو، بدافع االنتقاـ من ىذا اإلرىايب الذي قتل وذبح ودمر  

 3الكفن سبزيقا، مث مل يفًتس منو سوى األحشاء، قليل يف حق السفاح مثلو".

"فأماـ اؼبقربة كاف أعواف من اغبرس البلدي وقفوا ما بُت الدخوؿ ليلف أفراد األمن بلباس لدين اعبثة يف 
د أرجع الروائي ىذا اغبدث )نبش القرب( إىل سخط وق، 4اللحاؼ أبيض ويضعوهنا يف عربة عادت مسرعة"

 دولة يف حق اإلرىابيُت واجملرمُت.وغضب أىل اؼبدينة وخاصة البطل "رشيد" من قرار العضو الذي أصدرتو ال

وىذا ما قالتو حليمة اغتيل ابنها إىل رئيس ، 5"دفن سفاح يف مقربة اؼبدينة جنب ضحاياه ىذه ىي الفتنة"
 ا على مقتل ولدىا وتنقل لو رفضها كما أىل اؼبدينة، دفن السفاح "غبوؿ" يف اؼبقربة.البلدية شكت لو حزهن
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 لغة البنية : سادسا

إذا كانت اللغة السردية التقليدية تزخر بالبياف والبديع وتركز اىتمامها على القصص وتتخذىا أداة للتعبَت 
تضمنت الرواية أبعادا فنية تنوعت بتنوع لغات فقد  ومن خبلؿ وقفتها عند رواية "مذنبوف لوف دمهم يف كفي"

 أصحاهبا وثقافتهم ومكانتهم االجتماعية.

تعرض الرواية حاؿ اعبزائر يف الفًتة الدموية اليت ال يزاؿ أثرىا يف نفوس اعبزائريُت باؽ وال تزاؿ مشاىدىا  
 تتوارد على الذاكرة اعبماعية.

ػبفي بُت "رشيد" وبُت أىلو اجملاىدين يف اؼباضي من اؼببلحظ لسَت أحداث الرواية يرى ذلك الربط ا 
جهة فيصبح بذلك يبثل البذرة الصاغبة آلباء صاغبُت ضحوا بأنفسهم وأىليهم يف سبيل االستقبلؿ ومن جهة 

 أخرى الربط اػبفي بُت "غبوؿ" وبُت جده "اػبائن السكَت" الذي كاف مساندا لبقاء العدو وعلى حساب شعبو.

ب السائح" أشكاؿ السرد يف الرواية بُت السارد الذي ىو أضبد الذي كاف ساردا وقد وصف "اغببي 
 لبعض األحداث ومشاركا فيها واحملرؾ األساسي لشخصيات الرواية.

أما فيما ىبص الرؤية فقد توزعت بُت الرؤية من اػبلف والرؤية مع   تعبَت عن آالـ وآماؿ شخصيات 
 ن رشيد إىل قباة إىل أضبد وغَتىم.ىذه الرواية اليت أغلبها وضعها صعب م

وتنوع السرد من استذكار ىيمن على أحداث القصة خاصة أهنا تعتمد على اسًتجاع أحداث مضت  
 وسبجيد ألحداث الثورة.

أما فيما يتعلق باالستشراؼ فقد كاف قليبل مقارنة باالستذكار واقًتف حضوره يف الصراع بُت اعبماعات  
ضبد ورشيد والوضع الذي آلت إليو اعبزائر فبعد أف كاف الصراع مع العدو الغاشم أصبح اإلرىابية وبُت األمن وأ

 الصراع داخلي بُت أبناء الوطن الواحد.

ومن صباليات اللغة الروائية الوصف فنجد الروائي "اغببيب السائح" ال يغفل ىذا اعبانب حُت يصف لنا 
 اؼبشهد وكأننا نراه فعبل.االمكنة أو اؼبواقف وكأننا نرقبها عن كثب أو نعش 
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من ذلك تصويره ؼبركز الشرطة يف الفقرة التالية: "ونظر إليو الضابط إف كاف سيضيف شيئا، فتهرب 
فبسحا جدراف اؼبكتب العارية إال من سبورة خشية غَت مطلبو للتنشَت ـبرسة بالتآكل ومدفأة مازوتية باردة وسياج 

يصف مركز الشرطة أثناء استجواهبم لبوعبلـ إذ ربس أنك داخل  فهنا، 1نافذة حديدي ذي طبلء أخضر متآكل"
 القسم مع الضابط وبوعبلـ.

ويف وصف صالة الضيوؼ الفارغة: "ومن صالة الضيوؼ اؼبفروشة بزربية ووسائد صوفية على مطارح  
ة يف وسط ثبلثة بينها مائدة كبَتة من اػبشب اؼبصقوؿ اؼبربنق ولوحات ثبلثة آليات خبط النسخ مذىبة معلق

فنبلحظ صباؿ التصوير الذي يوحي إىل مدى قدرة  2اعبدراف تضوع ؽبما مسك حشـو فبتزج برائحة صوؼ عتيقة"
 الكاتب.

ويصف لنا حزف رشيد وأؼبو على الشارع الذي ربوؿ إىل مسرح لسفك الدماء يف قولو "فلمت على قلبو 
خطوتو خبطوة قاىرة كبو بيتهم يف شارع كاف قبل أربعة أعواـ قد لفو جو رصاصي وىو يغادر  حسرة زفرىا راميا

وقبد أيضا وصف اؼبظهر ، 3ويفتق يف الروح ـبلفا وراءه مدينة كل شيء فيها خالو فيها يهوى إىل متلف اليأس"
الرواؽ اؼبطلي باألبيض علقت  اػبارجي للصغَتة قباة عندما ذىبت إىل اؼبستشفى لتتعرؼ على اإلرىايب غبوؿ: "يف

قباة يدي، أمشي متأخرا خبطوة عن الضابط ػبضر، مرتدية حلة زرقاء وحذاء أسود وجوربُت أبيضُت مسرحة 
الشعر إىل اػبلف بضفَتة مذيلة بشريط زىري رامية قدميها الصغَتتُت يف وثوؽ خاطفة طرؼ عُت يبينا فشماال  

 4كلما قاطعنا فبرض أو فبرضىة".

طع وصف آخر يصف لنا رشيد اعبنينة اؼبوجودة يف بيتو بقولو: "ؼبا فتح باب بيتهم صعقت ويف مق 
وجدانو من اغبزف والغيظ واألمل الباطٍت ودخل صحن اغبوش فغفر عليو الصمت كانت اعبنينة ـبرسة، وقد 

ف الزمن دحر كل اختنقت فيها شجَتة الورد وتيبست أشجارىا اؼبثمرة وأصدأ ما فيها من حديد ولبر خشبها، كا
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والكاتب ىنا يصف لنا جنينة بيت رشيد واغبالة اليت ، 1التفاصيل وكل شيء حي، كاف اؼبوت البطيء أطبده"
 صارت عليها بعدما ىجر ذلك البيت بسبب اؼبذحبة اليت حدثت فيو.

الفرؽ  ويف سياؽ آخر صور الراوي الظروؼ األمنية يف اؼبدينة فوصف العمليات العسكرية اليت قامت هبا 
األمنية وكل مظاىر التفتيش والتمشيط وإقامة اغبواجز على ضواحي اؼبدينة "بينما كنا نصبنا كمينا عند مدخل 
اؼبدينة من جهة الغابة، قاؿ يل الضابط ػبضر بكامل الغيض، مستذكرا لتلك البدايات، ألهنم وبملوف يف صدرىم 

يقينهم خبلؿ استنطاؽ أو قاموا على اؼبوت أثناء االشتباكات  وكذا "فثبتوا على، 2ؿبيطا من اغبقد اإلنسانية كلها"
ففي ىذين اؼبقطعُت يبُت الكاتب أف ىذه اؼبدينة شهدت عمليات يت كانت تقع يف اؼبدينة وضواحيها، اؼبصلحة ال

عسكرية واشتباكات مسلحة بُت الفرؽ األمنية واعبماعات اإلرىابية يف كل كمُت كانت تنصبو الشرطة على 
 اؼبدينة.حدود 

يعترب اغبوار من التقنيات اؽبامة والشائعة يف العمل الروائي وىو أسلوب من أساليب السرد اليت ال غنة 
عنها يف األعماؿ الروائية الذي يظهر بأشكاؿ عدة وبُت أطراؼ متعددة فهو تارة حوار خارجي مباشر بُت اثنُت 

 ا.أو أكثر وتارة حوار داخلي )مونولوج( بُت الشخصية وذاهت

ومن اؼبشاىد اغبوارية اليت قبدىا يف رواية "مذنبوف لوف دمهم يف كفي" أمثلة كثَتة كحوارات الراوي أضبد مع 
رشيد صديقو بوركبة، زوجتو حورية وعشيقتو فلة، ومع الضابط ػبضر وغَتىم كما قبد أيضا حوارات الشخصيات 

 مع بعضها كحديث بوركبة وخالد بوعبلـ مع الزبائن وغَتىا.

  من أمثلة اؼبشاىد اغبوارية اػبارجية نذكر:و 
دعوتو إىل الدخوؿ حبركة عسكري وانضباطو ألنو أحب ذلك مٍت فنظر يف عيٍت قائبل يل بإشعاعو 

 الذكوري: ال يزاؿ يظهر عليك أنك ثبلثيٍت".

 فابتسمت لو بعز النجل، وكنت جاوزت اػبمسُت أفكر كيف أصوغ لو ردا على معاملتو بأنو السبعيٍت
 يبدو يف عمر توقف عند الستُت.
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قلت لو جزافا: أنت الشباب فشد على يدي نافيا حبركة رأسو باحثا عن شيء خفي بُت ثنايا غصوين: 
 بيننا مسافة جيل.

وعانقٍت بإعزار صديق لصديق، فطفح قليب اكبارا لو: كبن بقدر ما كبب رجبل مثلك هنبو...ز وربسر  
 شرؼ وصاروا ؿبتالُت.يل: لؤلسف كثَتا منهم أضاعوا كل 

ويسألٍت إف كنت أرى فيهم شيئا يبيزىم عن الصعاليك غَت ألسنتهم التقليدية أو األوروبية لو مصدقا: ال  
 وىو مشهد حواري دار بُت الشخصية الرئيسية بوركبة والراوي أضبد يف زيارة لو يف بيتو.، 1!شيئ

 وخالد زوج ابنتو فوزية. وقبد أيضا مقطع حواري بُت بوركبة

 لكن بوركبة تساءؿ ػبالد : أـ أف اؼبستشفى صارت وظيفتو تشريح تلك اعبثث؟

 فأجابو ببل مواربة: حاؿ أـ القتيل كاف يشفق منها اغبجر.

وأخَته أهنا كانت منهارة وأهنا ىنت ومل يستطع أف هبعلها تؤكد ىوية ابنها حبضور الضابط ػبضر إال بعد  
 .حقنة كالسيـو

ىذا اؼبقطع إثر زيارة  ، 2 فقاطعو بوركبة.... بعض األمهات ينجب خبلئق ليست من سبللة البشر 
بوركبة البنتو فوزية اليت استدعتو للعشاء أين ربدث مع زوجها عن اإلرىايب غبوؿ الذي نقل للمستشفى بعدما قتلو 

 رشيد ليتم تشريح جثتو.

 وة بوركبة:وقبد أيضا حوار بوعبلـ مع أربع آخرين يف قه

 فأوقفو أحد أربعة التموا على طاولة منزوية قائبل لو: 

 ما زلت تغربل اؼباء؟ !بوعبلـ الزلط 
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فابتسم لو عارضا عليو: بيض جديد، كوكاو ماحل، دخاف الببلد، دخاف اػبارج، واش يبغي السي  
 لكحل؟

 فأظهر لو أنو يريد شيئا آخر. 

فتجاىلو فأخذ علبة سجائر ؿبلية وطلب للثاين كوكاو، بينما اكتفى ثالث بالتحديق يف وجو بوعبلـ مث  
 قاؿ: ناظرا للرابع: ىو الذي رأيتو وأنا داخل ضباـ الساحة يلصق ورقة على شق بابو اؼبغلق.

 هناية الرواية ويف، 1 فأنكر منفعبل وطلب أف ىبلصوه مث انصرؼ عنهم إىل طاولة قريبة من باب اػبروج 
 أورد الراوي حوار الضابط ػبضر مع يزيد الذي حبث من طرؼ سلطات عليا إلنقاذ رشيد وإخراجو من اؼبدينة.

مث كشف لو ىويتو ورتبتو فتبادال احًتامات خاطفة وتصافحا فكانت شدة الضابط ػبضر على يد  
 ! الضابط الفيت اؼبتيقظ حارة: ظبعت عنك، سبنيت لو أنك أشعر شيء

لكن يزيد اختزؿ لو: مهميت ؿبددة بأخذ السيد رشيد بصفة استعجالية فأصر لو على أف رشيد يوجد يف  
 مقاطعتو وىو ربت مسؤوليتو، مؤكدا تلقيت قبل ساعات تعليمات صارمة بازباذ ما يوصل إىل إلقاء القبض عليو.

ة بإخراج الشخص من اؼبدينة فرد بنربة عسكرية حازمة: ومن جانيب تلقيت من جهة عليا تعليمات قاطع 
 2ساؼبا.

 :أما اغبوارات الداخلية فنجد منها بعض النماذج 
"فدار حوؿ نفسو ناطقا ما كاف قالو ليزيد: مل يكن يف البيت ماؿ وال ذىب ليستولوا عليهما ظانُت أهنم مل  

 3يبقوا على نفس إذا انسحبوا".

ىذا اؼبقطع حوار داخلي يتعلق برشيد عندما عاد إىل بيتو بعد اؼبذحبة مستذكرا صورا من ذلك وؿباوال  ليتضمن 
 إهباد تربيرا مقنعا ؼبا قاـ بو اإلرىاب.
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ويف مشهد آخر يتحدث بوعبلـ مع نفسو: "قلت لك يا سي بوعبلـ تستطيع أف تفعل شيئا يف حياتك 
يتحدث بوعبلـ مع نفسو وىو يرتب األشياء يف صينية قبل دورتو على ويف ىذا النموذج ، 1أفضل من القوادة"

 مفتخر أنو يستطيع أف يفعل شيئا أفضل من القوادة. الطاوالت وىو
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 :خاتمة

ومييتتوثذيتتد ل نث تت نث يفتتحبثـث  تت ذث تتتثخنتت حبثنا تتاثبتتدميثح صتت حثل متتتوثلتت إثيتتاثد متتت اث   تت ثح تت ث  مي تتوث ث
ثذميحلل بثمي سائحذثـثمجتوثينثمي   ائجثف ماثيت :

مي رومييوثم  تثمي  ضعثميال  ا ائ ثمي ديثعرف  ثميجلزميئرثفكا تث ل ىثمي روميياتثميجلزميئريوثمي يتثأطتقثعت فاث ومييوثثبدهث-
ثمي  شريوثمي س  ميءثأوث ومييوثميألزيو.

ميدستتتمتثمي شاتتتت اتثـثمي رومييتتتوثحت تتتاثةاتتتت اتثوميو  تتتوثحا   رتتتوثميألوةث مي تتتوثعتتتت ثةتتترميئحث  ت تتتوثيتتتنثمي  متتتعثث-
ثلث ة  .خاموثميدلاص نيث شات وثمي لط

ثور  ثأ ارثينثةات وث ئ س وثـثمي رومييو،ثمج  فاثعالووثو يوث امهتثيعثح ضفاثـثح اءثميحل ثثمي رئ س .ث-

ثظفرثمي روميئ ث شات وث ئ س وثفف ثمي رميويثمي سا  ث ألل ميثثوميدلشا كثف فاثوميحملركثميأل ا  ث شات اتثمي رومييو.ث-

أ ومي باث ك فاثمي دلطتثحا شات اتثمي رئ س وثفجتاءتثلض  ثمي شات اتثمي اا  يوث انث ا  ا،ثد  عتثيالحمفاثوثث-
ثي ا ضوثأوثيساع ةثذلا.

حتتروزثرتت نثميأل اتت ثـثمي شاتتت اتثمي اا  يتتو،ث تفتتاثو  تثيستتا  ةث تجتت نثمي تتد ريثر تت ث يتتتاإثلص صتتوثميدلتترأةثث-
ثميجلزميئريوثميخلاض وث تررلثوميدلسا  ةث  ثـث لثياثي  ت ث  ميءث انثم ميحاثأوثخطت.

ثميب ماياثحا غاثح  ترثمي زين،ثفص ثوضفثأغتبثمي  ص  اتثمي سر يوثحربميعوثد حبثعنثو  د ثمي ح ميع و.يربزثمي روميئ ثث-

دتترمي حبثمي ستتر ثميال تت د ا يثخامتتوثوأنثمي رومييتتوثميع متت تثعتتت ثمي تتدمي رةثومي تتوراعثألتت ميثثيضتتتثيتتنثوميوتتعثمي اتت  ةثث-
ثول اةثمي شات ات.

 تتوثيصا  توثحاال توراعاتثوظ تتثحغتركثمي ت كفنثأياثميال  لاواتثفتحبثدشغلثيسالوث لريةثـثمي رومييتوثفجتاءتثوتث-
ثمباثحي ملثوو ع ثـثميدلس صلل.
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دالعتتبثمي روميئتت ثحتتا زينثيتتنثختتتالإثد ظ تتفثدص  تتاتثدستتريعثمي ستتر ،ثميخلالمتتتوثوميحلتتد ث تت  ثدغط تتوثفتتوةثزي  تتتوثث-
ثط يتوثومي ص زثعت ثميألل ميثثغريثيفموثـثمي صتو.

  و تتوثواللا تتاثوتتتوثميدلشتتاب ثميحل مي يتتوثخامتتوثمي  ميخت تتوثيصا  تتوثـثميدلصاحتتلثمي تت  ملثت  تتاتثدلطرتتوثمي ستتر ،ثميدلشتتف ثوميث-
ثحا  و اتثمي  م  وثمي يتثزمي تثميحل ثث ووثود ت الثحغ وثد ط لثمي سر .

د  عتتتتثميأليك تتتوثـث ومييتتتتوثيتتتد ل نثفوميولتتتتثحتتتتنيثأيتتتا نثيغتصتتتتوثنمي ل تتتت،ثميدلستتتج ،ثميدلشتتتتغل ثوأيتتتا نثي   لتتتتوثث-
ثني ي و،ثيصربة،ثيصف ثو الو .

فصتتت ثمي تتت طاعتثميأليتتتا نثأنثم ضتتتنثمج تتتعثيرميلتتتلثألتتت ميثثثيك تتتوثنر تتتوثمي شاتتتت اتثمي روميئ تتتومي دتتتلصثومتتتفثميألث-
ث.مي رومييوثـثمي ارو ثمي صا  وثمي يتثعاة فاثمي شات ات

ي احبثميأليا نثميدلا ت وثأوثميدل   لوثمي يتثأو  باثمي روميئ ث مي تثف فاثميألل ميثث  سفاثفكتفاثةف تثعت ثميجلرميئحبثث-
ث  ثوميحلزنثوميألم.مي  باح وثوميختدتثحد  ث ال وثميخل

أظفرثمي روميئ ثميب ماياثحا غاثحا تغتوثمي تيتثبت ثيتنثأبتحبثمي   امترثمي تيتثي لتصث تاثمي ت اثمي ستر يث تا زينثومي شاتت اتثث-
ثوغريباثف ج ث غوثميحل مي ثومي سر ثومي  مفثوياثذلاثينثمجا  اتثياثي فعثويش ثمي صا ئثدل ميمتوثورميءةثمي  ا.

يتنثختالإثثعتثأنثم  يثةكالث ر ياثيضحبث  تفثمي  ص  اتثمي ستر يو ومييوثذيد ل نث  نث يفحبثـث   ذثمي  طاث-
ث.ميدلك  اتثمي سر يوثينثةات وثوزيانثويكانثو غو

ثميألختريث شتكرثميعثعتزثورتلثمي تديثوفص تاثو تاع  اثـث  تاعثبتدميثمي  متلثو ررت مي أنث كت نثوت ثوفص تاثو ت ثثـو
ثحا صت لثـث  مي وثمي ل  وثمي سر يوثـث ومييوثذيد ل نث  نث يفحبثـث   ذث تثذميحلل بثمي سائحذ.

ث

ث

ث
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 المراجعثانيا: 

 العربية: -1

 . رللة2012، 16سيدي زلمد، اللغة ورؤية العامل يف اخلطاب الروائي، رللة األثر، ع  ابن مالك -

 .2002، عكا، مؤسسة األسوار، 1األسطة عادل، قضايا وظواهر نقدية يف الرواية الفلسطينية، ط  -

بد األردن، الشريف حبيلة، بنية اخلطاب الروائي، دراسة يف روايات جنيب الكيالين، عامل الكتب احلديثة أر  -
 .2010، 1ط

 أوريدة عبود، ادلكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية، دراسة بنوية لنفوس ثائرة، األمل للطباعة. -

بوشوشة بن مجعية، سردية التجريب وحداثة السردية يف الرواية العربية اجلزائرية، ادلطبعة ادلغاربية للطباعة والنشر،  -
 .1تونس، ط 

بنية الشكل الروائي، )الفضاء، الزمن، الشخصية(، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ادلغرب، حسن حبراوي:  -
 .2009، 2ط 

محيد حلميداين، بنية النص السردي من منظور نقدي أديب، ادلركز الثقايف العريب للنشر والتوزيع، الدار البيضاء،  -
 .2000، 3ادلغرب، ط 

 .1997، 1دلقدمة السرد العريب، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط  سعيد يقطني، الكالم واخلري -
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سوسن البيايت، مجاليات التشكيل الروائي يف ادللحمة الروائية )مدارات الشرق(لنيل سليمان عامل الكتب احلديثة  -
 .2012األردن، ط 

 .2009رة، دار القصبة للنشر، اجلزائر، شربيط أمحد شربيط، تطور البنية الفنية يف القصة اجلزائرية ادلعاص -

، دار رلدالوي للنشر والتوزيع، 1صبيحة عودة زغرب، غسان كتفاين، مجاليات السرد يف اخلطاب الروائي، ط  -
 .2006عمان األردن، 

 .2010ضياء غين لفته، البنية السردية يف شعر الصعاليك، دار احلامة للنشر والتوزيع، ط  -

، 1ادلكان يف الرواية العربية "الصورة والداللة"، دار زلمد علي للنشر، صفاقص، تونس، ط عبد الصمد زايد:  -
2003. 

 .2000، دار الفكر، عمان األردن، 1عبد القادر أبو شريفة، مدخل يف حتليل النص األديب، ط  -

 عبد اهلل بن صفية، مدخل إىل السرديات العربية احلديثة وادلعاصرة. -

 1990عبد ادلالك مرتاض، القصة اجلزائرية ادلعاصرة،ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، )د.ط(، . -

عبد ادلالك مرتاض، نظرية الرواية حبث يف تقنيات السرد، سلسلة عامل ادلعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون  -
 .1988واآلداب، ط 

راسة يف ثالثية خريي شبلي "األمايل أليب علي حسن ولد خايل"، عبد ادلنعم زكريا القاضي )البنية السردية د -
 .1الناشر عني الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، ط 

 .2008، الناشر عن حبوث إنسانية واجتماعية، 1عبد ادلنعم زكريا، البنية السردية يف الرواية، ط  -

 .2006، 1ادلناصرة، دار رلدالوي، عمان، ط فيصل صاحل القصريي، بنية القصيدة يف شعر عز الدين  -

 .1984قاسم سيزا، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثالثية جنيب زلفوظ، القاهرة، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  -
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زلمد بوعزة، حتليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، الدار العربية للعلوم، منشورات األخالق، دار األمان،  -
 .2010، 1الرباط، ط 

، 1نادر أمحد عبد اخلالق، الشخصية الروائية بني أمحد علي باكثري وجنيب الكيالين، دراسة موضوعية وفنية، ط -
 .2009دار العلم واإلميان، 

 .2000، ادلغرب، ادلركز الثقايف العريب، 1جنمي حسن، شعرية الفضاء السردي، ط  -

 :المترجمة -2

، القاهرة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، 1ميخائيل، اخلطاب الروائي، ت: زلمد برادة، ط  باختني -
1987. 

، ادلغرب، دار توبقال للنشر، 1باختني ميخائيل، شعرية دوستويفسكي ت: مجيل نصيف التكرييت، ط  -
1986. 

 ثالثا: المعاجم

 ، اجمللد الثاين.2004، 3بريوت، ط ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر  -

 ادلنجد يف اللغة العربية، دار ادلشرق، بريوت، توزيع ادلكتبة الشرقية. -

 .2011، 5رلمع اللغة العربية بالقاهرة: معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط  -

 المجالترابعا: 

 2012، 16سيدي زلمد: اللغة ورؤية العامل يف اخلطاب الروائي، رللة األثر، ع  ابن مالك -

 .1982، 2، ع 2أمحد فتوح، لغة احلوار الروائي، رللة فصول، م  -

 

 



......................................................................قائمة المصادر والمراجع: ......  
 

65 
 

 المواقع االلكترونية والمقاالتخامسا: 

عبررد النررور، ادلمارسررة النقديررة يف الروايررة اجلزائريررة بررني الذاتيررة وادلوضرروعية )قررراءة يف  ررا ج نقديررة لروايررات  إبررراهيم -
 .www.benhedouga.com، 28/04/2020جزائرية(، 

،  27/01/2011عمررررررررررررررررار بررررررررررررررررن طوبررررررررررررررررال، الروايررررررررررررررررة اجلزائريررررررررررررررررة ادلعاصرررررررررررررررررة...زلاولة  ديررررررررررررررررد منهجرررررررررررررررري،  -
www.djazairess.com. 

-https://www.Abjad.com   13:29  2020-08احلبيرب السرائح، ضرمن ادلوقرع االلكررتوين أجبد:  -
11. 
مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع الروائرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري احلبيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب السرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررائح: ضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمن ادلوقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع االلكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتوين:  -

.wordpress.com.cdm:mpprojehttps://housefictionrkorg/v/s  . 14:00  2/9/2020. 
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 فهرس المحتويات:

 الصفحة العنوان
  شكر وعرفان

  إهداء
 -أ- مقدمة
 40 توطئة

 40 الفصل األول: مفهوم البنية السردية: المفهوم والمكونات
 40 أوال: مفهوم البنية السردية

 11 ثانيا: بنية الشخصية
 10 ثالثا: بنية الزمان

 11 رابعا: بنية المكان
 04 خامسا: بنية اللغة

 01 لغة السرد  –أ 
 00 لغة الحوار -ب
 02 لغة الوصف -ج

 02 الفصل الثاني: تشكالت السرد في الرواية
 01 أوال: التعريف بالروائي "الحبيب السائح"

 24 ثانيا: ملخص رواية "مذنبون لون دمهم في كتفي"
 20 ثالثا: بنية الشخصية 

 04 رابعا: بنية الزمان 
 00 خامسا: بنية المكان 

 20 سادسا: بنية اللغة
 20 خاتمة

 20 قائمة المصادر والمراجع
  فهرس المحتويات

  ملخص الدراسة
 



.................................................................................: ...الدراسة ملخص  
 

 

 :الدراسة ملخص

حلد ددددساال"دددد  نباوك ولتدددد اا   دددد  اروايددددذابوددددن دمهالددددمهالوردددد ا ا  دددد بال  وا دددد ابالقددددنا بتدددد ا     دددد ا
او ط د تاحبثت اعناو رمماالدت ذاال" ليذاو  فات ك تالاخ االتص.

دبقنودذات مدبنام د امسدد  او نااش ب تاالنراسدذاع دماوقنودذاوتم ودذاو ود متاوخ فدذحاا    تد االنراسدذا
ثاعدناال وايدذااائا  يدذاو  دفاتطدمرتا ايعدن  اتم ودذاخوودتال  دنياخ   رااملمضمعاواملترجاامل دعا االنراسدذحا

  ل عدددد ريفاال  ميددددذال دت ددددذاووكم  فدددد حا عددددن  اال ودددد االثدددد  اخوددددصال  ع يددددفا دددد ل وا  اال ودددد ااخوصاخووددددت  ا
ا.ر  ات كالتاال" لا  وو خصاال وايذا

ا.وذي ت احبثت اخب فذات صنام  االت   جاامل مص اإل ر ا عنالراسذا ناااملمضمع

ا

Study summary: 

We have analyzed the novel "Sinners the Color of Their Blood in My 

Hand" by the novelist "Habib Al-Saih" and tried to discover the requirements of 

our research on the concept of the narrative structure and how it was formed 

within the text. 

The study included an introduction, an introduction, two chapters, and a 

conclusion. narration in it. 

We appended our research with a conclusion that lists the most important 

results that have been reached after studying this topic. 

 

 

ا


