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.إّن الحمد و الشكر هللا وحده، لَِما تفّضل به علّي و أنعم  

)من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا(  

صاحب  " حبيب مونسي" فـالشكر موصول إلى األستاذة المشرفة و األستاذين الكريمين  

"عبد القـادر قندسي"المشروع و    

هم  ضللتفكما أتوجه بخالص أسمى معاني الشكر و التقدير و المحبة، إلى أعضاء لجنة المناقشة  

.بمناقشة هذه الرسالة، لكم مّني كلّ الّتقدير و اإلحترام، و جزاكم اهللا خيرًا  

.و كل أساتذة كلّية اآلداب و اللغات و الفنون بجامعة جياللي ليابس بسيدي بلعباس  

.خيرًا جازاهما اهللا  رسالةال  هشجعاني على إنهاء هذ الذينرشيد   ابنهو إلى أخي خالد و    

اإلنجازلي في إنهاء هذا ا   سندان كان  بجامعة بن عكنو  لكاالدكتور عبد الم  حفيدي  و إلى  

.و إلى زميله الدكتور شامي أحمد بجامعة تيارت   

.مو اإلحترا  التقدير  و  معاني الحب  أرقى جميعا  مني  ملك  
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.أبي........نجاة النفس على اإلعتماد و زادا، اهللا بتقوى أوصاني من إلى  

.أّ��...إ�� �� أ��
��� ���� و �����، و ��
��� �	� ط	� ا�
	� أ��ا��  


أرب ار�� �� )�� ر!$��� &%$#ا، و ا"�
�� ! �� و أھ	� $�"�$  

.آ�$�...... !��ار ا/��$�ء و ا�. -اء و ا�+��*$�  

.ا>دب !���
1 "$:�� �$�!9 !8$-ي !	
��سإ�� أ�343�5 !2	1$   

.إ�� زو"�� وأ!��=�، و إ<�ا�� و أ<�ا�3 و أ!��= �  

.إ�� أ�Cر!� A( �B ��2ن  

�=�C-&أ ��إ.  

DEا����ا A�
.أھ-ي G�#ة ھ4ا ا�  

.!.$ــــ#  
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ملختلف هم آراؤ  تفاختلو  ،قراءام تتعّدديف جمال السرد،  نتاج الغريبالالباحثون اناول ت ملا         

 ذلك إىليعود سبب ضربا من اخليال،  إنتاجهم تشّعبت اّجتاهام، فأضحىسعت مداركهم، و اتّ فمواضيعه؛ 

       ،مبا أبدع خياهلم هذا الفضاء التحليق يفأتيح هلم ف ،متسّلحني باللغة لوا من هذا املعني مبدعني

 األعمال مصافإىل  ارتقت جتارم ف التعامل معه واحسنأه عامل الرواية حني نّ جادت به قرائحهم، إو 

 عهدهم ترتفع فراحت الرواية يف. ومجاًال ، افن  ،راقيا وأدبا ،عريةلغة ش، به يُتحّدىظلت نرباسا  اليتاخلالدة 

   .يف العاملني الغريب والعريب الريادة،بلغت مستوى  وترتقي، إىل أن

أسرعها انتشارا بني األدباء، دبية استيعابا لقضايا اتمع، و كانت الرواية أكثر األجناس األحني           

لذا َعَرف  خصبا للتجديد الفّين،مع اية القرن التاسع عشر حقال صارت  إعادة للتاريخ و تصويرا للواقع،

ت من القرن املاضي؛ حيث ينابالتحديد خالل الستّ و  هذا اجلنس األديب أمهّية بالغة يف الوطن العريب،

ات جديدة يف الكتابة، فتكاثفت جهود الباحثني يف هذا اال مع ميلهم تعّددت و تنّوعت مواضيعها بتقنيّ 

  .  مجالياو  تعبريا عن الواقع فنّـيا دون غريه نظرا لكونه أكثر غىن وثراء، و  الشديد لدراسام هذا اجلنس األديب

 ،ة يف عرشهاي الفنـ  االجتاهات على كل  استولتقد  األدب،عت على عرش اليت تربّ تلك هي الرواية          

جتارب رائدة خالل مسريا الطويلة قدميا  من ما خاضته ة ومفاهيمها عربالظواهر الفكريّ  فاستوعبت

 ،النجاحقون النجاح تلو توغلوا يف صلب احلداثة وراحوا حيق  ناجلدت بين من األفذاذؤالء ه ،وحديثا

   ،ساع الفضاء الذي يسبحون فيهبات  أنتاجهم األديبسع فاتّ  ،بفطرم السليمة ةسردي ات مستعملني تقنيّ 
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 السرد لغةلفضاء أردت أن أعاجل موضوعا يف عرب هذا او  .يف خمتلف جماالت احلياة معاجلني مواضيع شىت        

  ".عز الدين جالوجي"جتلياا يف إحدى روائع و 

 ،التاريخ اجلزائري بكّل تفاصيله تْ وَ الرواية حَ ألّن أّوالّ   :لسببني فيعود املوضوع اختياري هلذا أّما         

  .الدروب مهما بلغت شدة ظلمتها النور الذي ينري كلّ إْذ هي  غة،ل والسبب الثاين هو حّيب الشديد لِ 

حوبة ورحلة البحث عن "جال وجيعز الدين "زاهية مساها صاحبها  ألوانذات  روايةبني يدي إّن          

كل شعاع   ،جذابة ، أرسلت أشعة بألوانكلما قلبت صفحاا بني يدي  كجوهرة، ، إا"المهدي المنتظر

 الرواية هذهمع  أن أسريباللغة فكان علي  إالّ  ه ال سردنّ أومبا  وسر يف سرد األحداث، سر ألفحيمل معه 

حوبة ورحلة البحث وجتلياا يف رواية  د السر  لغة"عنوان أطروحة حتت  إلجناز يف رحلة طويلة املدى شوقا

 ."المهدي المنتظر عن

ّي عل نفسها فرضت اليت" حوبة"من خالل  إالدخل عامل الرواية بشكل عميق أمل  يف الواقع، إّنين         

  .وإبداعابسيطة فاقت اخليال لغة وتارخيا  لغةيف  ،جذبا إليهاذبين راحت جت و ،فرضا

  كبري بني التاريخ   تفاعال بشكللقد أظهرت غنية بالتقنيات الفنية واألدبية، جتربة  الرواية تعدهذه          

اإلبداع، هكذا هو دأب الكتابات السردية املعاصرة اليت حاولت قراءة الراهن قراءة تارخيية تيسريًا لفهم و 

   التاريخ ضمن املتخيلأدبية مزجتها اللغة بني الرتاث و يف هذا الصدد ألفيت أن الرواية صنعة . األحداث

  

ف يتوقّ   مدى أي   ىلهي جتلياا يف العمل الروائي؟  ّمث  إمكانة اللغة من السرد؟ وما فما إذن   .السردي

غري اللغة تكون أكثر   هناك أداةوهل   ؟العمل اإلبداعييف  املثرية املعامل اللغوية  إبرازجناح البنية السردية يف 
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غريها كثري، و هذه إشكاليات  بنية السرد؟ أساسوما  ؟ْني يَـ جتماعِ التواصل والتكافل اال تأكيد يفكفاءة 

يل معها رحلة  اليت كانت" حوبة"الوقوف عليها يف هذه الرحلة الطويلة بصحبة و يتوجب علّي معاجلتها 

 قة إىل مساء األدبشي.  

عليه خطة أنري ا الرحلة  ممتعة،  أعددت بساطا  رمست و ألجل  أن تكون االنطالقة سليمة،          

املواضيع من خالهلا على هذا العمل، هو املدخل الذي حوى معظم  أردت أن أنظر، و أول نافذة  دريب

ككل دراسة أدبية ، ليكون مرآة عاكسة هلذه الدراسة، ّمث كان يل وقفة مع العنوان  اخلاّصة باجلانب النظري

أّول فصوهلا لدراسة مفهوم  الدراسة جاعال هذه  باعتباره أول عتبة  يقف عندها  الباحث، مث شرعت يف

دورها يف و  مكّوناته،  أتبعته  بأربعة مباحث  أّوهلا مفهوم الرواية، ّمث الوقوف على لغة الشخصيةو السرد 

  .أثريها يف جمريات أحداث الروايةتة و احلديث عن اللغة الزمكاني تاله بداع  الروائي، اإل

  ال للمشاهد للشخصيات أن تتنقل، و يف آخر هذا الفصل وقفة مع لغة الوصف الذي ال ميكن           

   مستويات اللغة :  يليه  الفصل  الثاين  الذي  خصصته لدراسة يكون هلما كيان بدونه،و األحداث أن أ

كانت البداية مع مستويات : ، يندرج حتته أربعة مباحث"حوبة"العناصر املسامهة يف بناء الداللة يف رواية و 

  الصويت،  فالصريف،  (اللغة، و يأيت احلديث بعد ذلك عن جزء مهم يتمثل يف دراسة مستويات اللغة 

  

كانت يل  وقفة  مهّمة مع السياق   يف اية  هذا  الفصلوظائف السردية، و ،  يليه  ال)فاملعجمي، فالرتكييب

على  ، السردي و مظاهر التاريخ،ألّن حضور التاريخ كان قويّاً يف الرواية، إذا مل أقل أّا رواية تارخيية بامتياز

  .دراسة هذا  اإلجنازيف رأي  كثري  ممّن  كان  هلم السبق 
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خّصصت الفصل الثالث لدراسة أشكال اللغة السردية، الذي أتبعته بأربعة مباحث على هذا         

أردت يف اية هذا الفصل أن تكون يل و  اللغة السردية احلوارية،  لغة  املناجاة،  اللغة  اإلبداعية، : الرتتيب

     يف أعماق جسد النص؛ أسطر الرواية، احلاضرة يف ذهن القارئ حني يسبح بني وقفة مع اللغة الغائبة 

الباحثون اليوم؛ باللغة املسكوت عنها،  مثّ جعلت مسك اخلتام يف الفصل و  هي ما يعّرب عنها علماء  اللغة و 

األمر،  : األول كان لدراسة أساليبالرابع للظواهر  األسلوبية والبالغية البارزة يف الرواية، يليه أربعة مباحث، 

:  الثاين  كان لدراسةاملبحث  نشاء الطليب،هي من أساليب اال، و م والنداءوالَقسَ  االستفهام،والنهي و 

حث األخري فجعلته لدراسة أّما املب. والتعجبالشرط،  أسلويب: والثالث، لدراسة. والرجاء،التمين   أسلوب

  . التشبيه واالستعارةالنفي و : أساليب

استفاد منها يف جمال  النظريات الغربية اليتلقد اّتكأ النقد العريب منذ بزوغ فجر احلداثة على          

  . توضح السبلمبناهج تنري يل الطريق و أستعني   أنلكي  أشرع  يف  هذه الدراسة  البد يل و التطبيق، 

 ةسبمنا  يل أن أختار مناهج،كان ال بّد خاضوا  يف هذا اال قبليَمْن  أسري على ج ألجل أنْ         

  ، فهو مبثابة املصباح الوصفي التحليلياملنهج ل منهج  اخرتته لالستعانة به هو ، فإّن أوّ لدراسة هذا املوضوع

 الذي بهاالحصائي استعنت أيضا باملنهج و  ،الرواية حمل الدراسةيف وصف الظاهرة اللغوية يف  األكثر إضاءة

عمقا، ألقف عند  معظم  عناصرها  اليت حتمل  سطحا و حوته الرواية  متكنت من أن أقتين مادة غزيرة ممّا

 استعنت أيضا باملنهج املقارن الذي أعانين على كشف تباين آراء العلماءو أكثر إحياء، و داللة  قّوية 

طبيعة الدراسة و   ا يفي به الغرض الباحثني وكيف استفاد منها النقد العريب احلديث، ألخرج يف النهاية مبو 

  . هلذا املوضوع
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يف دراسة هذه الرواية، كنت كثريا ما أتوقف عن الكتابة سارحا خبيايل يف الفضاء باحثا  شرعت حني        

، إْذ أّنين مع ما قّدمت له إالّ نّص ميتاز بشراهة قويّة للكلمات عن الكلمات، لعلين أجد ما ُأْشِبع به جوف

كّل مرة كان يطلب املزيد، وهذه إحدى الصعوبات اليت أفرزا الرواية اليت كان عدد صفحاا يفوق أنه يف  

أضيف إىل هذا قّلة املراجع يف ت منه الربكة، و مخس مئة صفحة، ممّا جعلين يف صراع مع الوقت الذي ُحمي

، "عبد امللك مرتاض"ية الرواية لـِ يف نظر "التطبيقي، لكّنين استعنت يف بداية األمر مبرجع النظري و  اجلانبني 

، مث تصرفت قدر استطاعيت يف انتقاء ما كانت ما يدور يف فلكهاو  حيث استخرجت منه عناصر تتعّلق باللغة

مبا أُتيَح يل من الُفَرص اليت اغتنمتها من باملكتبة الرقمية بنسبة كبرية و  ، مستعيناباملوضوعله عالقة مباشرة  

ت  اليف خمتلف امللتقيات اليت فتحت لنا  املداخالت اليت قام بتقدميها أساتذتنا الكرام،االت و واملقخالل ا

  . آفاقا واسعة، سعيا وراء إعادة االعتبار للغة العربية

إّنين أيت هذا البحث خبامتة هي عبارة عن خالصة سجلت فيها النتائج املتوصل : قصارى القول        

إليها من خالل دراسيت هلذه الرواية، حيث حاولت من خالل هذا اإلجناز الذي بدا يل حبرا عميقا استطعت 

  . بصعوبة أن أغوص إىل أعماقه الستخراج الدرر الثمينة القابعة فيه

      إّال أن أتوّجه بالشكر النابع من قليب إىل األستاذة املشرفة اليت كانت خري معني أخريا  عينيسال        
 يف اللغة يف إاء هذه الدراسة اليت جعلُتها باللغة، اأثرها كبري  ن، كاإرشاداتمن نصائح و  موجه ملا أمّدتين بهو 
  . ألجل اللغة، فلألستاذة املشرفة كّل التقدير واالحرتامو 

  جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس

                                                                                    بشير بن سعيد: الطالب
20/06/2018:التاريخ                     
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 توطئة عن اللغة                                                              مدخل                       

  :عن اللغة توطئة

ال ينكر أحد أننا يف عصر العلم والتكنولوجيا احلديثة، هذا امليدان الفسيح الذي ال ميكن ُولوجه         

والذي استوقفين . وشوقوالبحث فيه إال على بصرية و نظام يساعدان القارئ على تتّبع مراحله بشغف، 

، لكوا أّول ما بدأ ا عنوان هذه الرسالة، ا استطاع أهلها  »اللغة «:وأحل علي يف هذا البحث هو كلمة

أخطر الظواهر االجتماعية "ومن غري أهلها ممن أجادوها وتضلعوا فيها أن يبلغوا اآلفاق، فهي تعد 

وهي رابطة تارخيية  )1("له الكمال إمنا مت لوجود اللغة واالنسانية على االطالق، وكل تقدم اجتماعي ُكتب

 من أغىن اللغات"وهي  )2(وتعد وعاء التجارب الشعبية، والعادات، والتقاليد، والعقائد... تربط بني األجيال

استحالت ...  وأوسعها  اشتقاقا وأدقها  تعبريا، صقلتها القرائح و العقول يف املاضي بضعة عشر قرنا حىت

صارت مع ازدهار احلضارة وتطور اتمع، وتقدم العلم صارت لغة الطب والكيمياء، ... شعر واَخلطابةلغة ال

 )3(."،فجعلوها لغة العلم والثقافة...والرياضيات

يف  وتعمقت عن اللغة العربية كلما حتدثت.  هذه هي قيمة اللغة العربية وهي أساس احلضارة          

واجتماعيا قوى األسلحة نفسيا،سالح من أ"إىل جانب ذلك كله فهي أيضواعتزازا، و البحث ازددت معرفة 

4(وسياسيا، واقتصاديا، للسيطرة على األفكار
وت كّل فكرة حتمل بني طياا من دالالت التأثري ما   

 .الباث أن حيدثه لدى القارئ سلبا وإجيابا يستطيع به

                                                           
  . 1ص 1979دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب،اللغة، متام حسان، مناهج البحث يف  -1
  .1.املرجع نفسه ، ص -2
  .7.،ص1992، لبنان،1مجيل صليبا، املعجم الفلسفي دار الكتاب اللبناين،ج -3
  .3.ص، املرجع السابق -4
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  اللغة عنتوطئة                                                                               مدخــل   

  :عن اللغة توطئة

إّن خطورة اللغة ... كانت اللغة قنطرة َعبَـَرت عليها املسيحية من عقل األوريب إىل العقل اإلفريقي          

  .  تكمن يف أن حاربنا األعداء طمسا لشخصيتنا

ما ذا كا ن هّم االستعمار إّال حمو الشخصية الوطنية اجلزائريّة من خريطة اجلزائر، فأّول ما غرسوا يف          

فصار  )2("أفقدونا ثقتنا بأنفسنا، وبتارخينا، ومستقبلنا" كان من ذلك أن   )1(،"نفوسنا احتقار اللغة العربية

  ".أخالقهالعريب كالريشة يف مهب الريح، ذابت شخصيته واحنلت 

كما أن لكل لغة خصائص متيزها ومتنحها القدرة على احلياة واالستمرار، ومتنع عنها غائلة           

االمنحاء، والذوبان يف اللغات األخرى، فإن الّلغة العربية واحدة من اللغات اإلنسانية احلية، حافظت على 

استطاعت أن تليب حاجات "فإا ... نخصائصها وميزاا على ما أصاب الناطقني ا من تقلبات الزم

هو ديوان العرب استوعبت الشعر العريب و اإلنسان العريب يف صحرائه حيث نشأت وصارت أداة  للتفاهم، و 

فما . و جملي حيام، و مستودع أفكارهم، وازدهر ا فن القول العريب، فوصل إىل مرتبة عالية من اإلتقان

العظيم ويا لفخرنا وفخر اللغة العربية أن جعل اهللا هلا وساما يرفع شأا بني أسعدنا حنن العرب ذا اإلرث 

  .كانت العربية أداة الّرسالة... ملاّ نزلت إىل األرض رسالة الّسماء. "سائر لغات العامل

                                                           
  .5ص .1996حيوية اللغة بني احلقيقة و ااز، دراسة يف ااز األسلويب، إحتاد كتاب العرب، سوريا،  معلوف،مسري أمحد  - 1
  .3ص، 1979املغرب،  دار الثقافة، الدار البيضاءمناهج البحث يف اللغة،  متام حسان، - 2
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  ةاللغ عنتوطئة                                                                             مدخــل   

  :عن اللغة توطئة

كانت اللغة عبارة عن هلجات منتشرة بني األمصار يف صحراء اجلزيرة العربّية، كّل قبيلة متتاز بلساا         

إن لغة  )1( .ّمث انتقلت من هلجات مفرقة إىل صيغة كالمية وداللية موحدة وأصبحت لسان الدين واحلياة

وبعد اختالط  ... فيزداد اعتزازهم ا  )")2ذا املستوى ما ينبغي هلا إال أن تستقطب أنظار املهتمني ا
اللسان العريب باألعاجم  نشأت دراسات اللغة العربية عالجا لظاهرة كان ُخيشى منها  على القرآن الكرمي  

  .ذيوع اللحن"هي 

دع ال عهد لألمساع مبثله، ال هو موزون مقفى، وال هو مرّصع لغة القرآن تدّفقت بأسلوب مب       

إمنا هو آيات مفّصلة متناسقة، تروع اخليال مبا فيها من تصوير بارع، وتسحر الوجدان مبا فيها ... مسجوع

)3(من منطق ساحر، وتأخذ باألفئدة واأللباب مبا حتمل من إيقاع مجيل،
وتأثري مباشر يف من يقرأ ويتدبّر  

إىل األفئدة انسيابا، ويستقر نورها يف سويداء  املعاين تنساب  ه، و يعرف داللة كلماته، ذه املعرفةآيات

.       القلوب استقرارا، وتأخذ باأللباب مأخذا، إنّه كالم الديان، الذي أعجز أهل اللغة والفصاحة والبيان

 اللغة، أفعال وأمساء، وحروف، لكن ليست هي يف واقع األمر إّن املادة يف القرآن الكرمي هي نفسها املادة يف

وفصاحة ألفاظها وبالغة معانيها، و ُمسُو ... يف أنساقها، مثلما نقرأه يف املصحف الشريف يف مجال نظمها

 . أغراضها

                                                           
  .5ص املرجع السابق، - 1

  . 5م، ص1972 -هـ 1392ة العربية، بريوت، النهضعبده الراجحي، فقه اللغة يف الكتب العربية، دار  -2
  . 2، ص 1995، الشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، مصر 1صالح الدين عبد التواب، الصورة األدبية يف القرآن الكرمي، ط -3
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  اللغةعن توطئة                                                             مدخــل                     

  :عن اللغة توطئة

قال كل بِقَدم لغته  وافتخروا . حّىت أّدى م اإلعجاب الذي جتاوز احلدّ ... جمَدت أمٌم كثرية لغاِِم       

  . بعضا من هذه األمم" إبراهيم السامرائي"مبجدها على أّا باقية على الدهر، مثّ ذكر 

 كيف زعم الصينيون ذلك، واّدعى األرمن أّن لغتهم يف حديثه عن األمم حيث بّني " السامرائي"أورد         

كّل أّمة من األمم تريد أن تكون لغتها هي لغة احلضارة  ،)1(صاحبة الشرف وأّن اللغات األخرى فروع عليها

وراحوا  ولغة العلم والشرف، إّال لغة القرآن فلم حتض مبا حضيت به غريها من اللغات، لقد تركها أهلها

وا  يزداد    -عليه السالم –إّا اللغة اليت تكّلم ا خرية  أبناء  ولد آدم  .َعلم غريهايتنافسون على تَـ 

هذه هي اللغة اليت وقف هلا )2(.األدب  مجاال حني  نعّرب عما يريح  النفوس، ويهز  املشاعر واألحاسيس

األرض والسموات، وحني رجع إىل منبهرا ذات يوم، أمام اآليات احملكمات، من رب " الوليد ابن املغرية"

، وهيهات "سحرك حمّمد: "، ّمث قالوا"إّنك  واهللا ُعْدَت بغري الوجه الذي ذهبت به: "صناديد قريش قالوا

 ُقْل لَِئْن اْجَتَمَعِت اِإلْنُس َوالِجن َعَلى َأْن يَْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا الُقْرآِن الَ ﴿ :هيهات أن يـُْؤتى مبثله، قال تعاىل

 قد حفظ اهللا تعاىل القرآن من كل زيغ  ]88:اإلسراء[ ﴾َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعِض َظِهيَرا يَْأُتوَن ِبِمْثِله 

 وال شّك أّن اهللا أهلم السلف من حفظ لغة القرآن لغرض بعيد املدى، وهو أن تظّل شريعة   وحتريف، 

  . السماء بادية على األرض ما بقي القرآن الكرمي

                                                           
  .7.، ص1983، بريوت، 2.إبراهيم السامرائي، فقه اللغة املقارن، دار العلم للماليني، ط -  1
  .3صنفسه، - 2
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  اللغة عنتوطئة                                                                               دخــل   م

  :عن اللغة توطئة

وَأْسد،  الذين ُأِخذ عنهم القرآن و نصوص السّنة النبويّة الشريفة هم من قبائل  العرب؛ قيس و متيم،       

وال ممّن سكنوا ...ومل يؤخذ عن حضري... غريهم من سائر القبائلوُهذيل، وبعُض ِكنانة، ومل تـُْؤَخذ عن 

ومما زاد لغتنا شرفا أنّه من تناوهلا بالبحث والدراسة كانوا أهل علم  )1(.أطراف البالد  اورم  ألمم أخرى

  .فقد أولوها عناية كبرية. ودراية وهم من خرية أبناء األّمة العربية

وما كانت هذه  )2( علماء البصرة والكوفة فقط من بني أمصار العرب،يعود الفضل يف ذلك إىل       

فهي اللسان املتداول بني الناس، وعليه تقوم حيام يف شىت . إال خدمة للدين والدنيا" للغة"العناية الربانية 

   .جماالت احلياة، اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا، وثقافيا، وعليه فوجود جمتمع يشرتط وجود اللغة

ففي جمال _ وأراه مهما جدا_ ال وجود لنظام لغوي منفصل عن اجلماعة ألنه ضروري قي تعاملها به        

 وعناصرها البنائية اليت منها... تـَُعّد اللغة العنصر األساس يف بناء الرواية،   لتشكيل عاملها الفين"األدب 

  ؤية سردية ا تنطلق الشخصيات، وتتكاثفيتكون العمل االروائي من شخوص، و فضاء،  وبنية زمنية، ور  

 وعاء يصب فيه السارد أفكاره ويرسم رؤيته يف صورة حمسوسة، فإذا..."يف أوقات متباينة، فهي )3("األحداث 

 .امتلك الروائي  ناصيتها،  سيقت  له  وأطاعت 

                                                           

 .7، ص2000، دار صادر، بريوت 1شوقي محادة، معجم عجائب اللغة، ط -1 
  7.نفسه، ص -2
، جملة اجلامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات 16، مج  2عبد الرحيم محدان، اللغة يف جتليات الروح، للكاتب حممد نصاره، العدد -3

  . 104، ص 2008اإلنسانية، غزة، فلسطني، 
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  اللغةعن توطئة                                                                     مدخــل              

  :توطئة عن اللغة

إّن األديب برباعته و تفانيه يف اللعب باللغة ليوظف العبارات والرتاكيب توظيفا أدبيا ساميا يف سياقات        

)1(".تواصلّية وتداولّية ذات أغراض فنية،  وتعبرييّة يف ِقّمة البالغة و روعة الفن
 

فالروائي جيد ضالّته فيما يكتب، حني يسرح خبياله حموال املشاهد إىل كلمات يلعب ا يف خياله           

من " محدان"يشري  )2(. فريسم  ما شاء، كريشة فنان بني أنامله تعينه على عالج جراحه و إخراج مكبوتاته

القالب " مبينا يف ذلك أا  )3("ختتلف عن مكونات اخلطاب الروائي"جانب آخر يف مقاله عن اللغة بأا 

وجتعل أحداثا مضت واقعا ينبض باحلياة، ُتسهم بشكل كبري يف حياة  "إىل املتلقي... الذي حيمل الفكرة

إّن اخليال العريب مفعم باللغة اليت تغّذيه، وعن طريقها . الفرد يف اتمع، ألّن بدوا يفقد اإلنسان انتماءه

رؤى مستقبلّية مشحونة بالتشويق إىل التوّقعات اليت ميتاز ا خيال يستطيع املبدع أن جيعل للحاضر 

لغة السرد، ولغة احلوار، ولغة التفاعل :لفةفهو ذا املفهوم يساهم يف التشكيل اللغوي يف أمناط خمت )4(القارئ

خيوطها يف  مبا يتيح له خياله يف استعمال لغته، تلك هي لغة السرد حني تتشابك )5(النصي فنّـّيا وداللّيا،

 على جعل اللغة قالبا يفرغون فيه شحنام، معاجلني ا مهومهم أذهان الباحثني واملهتمني بعامله، إّم قادرون

 . و مهوم الناس مجيعا 

                                                           
  .104ص املرجع السابق، ينظر  -1
  .104.ينظر املرجع نفسه ص - 2
  .104 ص نفسه، املرجع ينظر- 3
  104.املرجع نفسه، صينظر  - 4
  .103ينظر املرجع نفسه، ص  - 5
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  اللغة عنتوطئة                                              مدخــل                              

 : توطئة عن اللغة

حد فيما بينها و السارد هو إحدى هذه البناء السردي لن يكتمل بناؤه إال بعناصر ينبغي أن تتّ  إنّ          

  )1(.العناصر، حيث ترتكز وظيفته يف تقدمي الوقائع يف أزمنة األحداث و فضاء الشخوص

  كل اللغةواإليديولوجيات وقد تتشّ دت أساليب السرد اليت تنشأ وفقا لألفكار والرؤى د كلما تعدّ تتعدّ فهي 

   :السردية يف مستويني مها 

  من  من عناصر العمل الروائي يستعملها الكاتب يف أوقات معينة هروبا هذا عنصر مهم : اللغة المباشرة -أ

  .باشرةم ة، بنربة تقديريّ القارئش وصول الفكرة إىل التعقيد الذي يشوّ 

  

  .ستعاري واستخدام الرموزاملستوى يلجأ الكاتب إىل استعمال التعبري االيف هذا : اللغة التجسيدية -ب

يضحى البناء الروائي يف إْذ ما التلوين البياين والبديع، يبدو يل أّن استخدام الرموز يتّم عن طريق          

  يف الّرواية لغة هيفحمورا بارزا من حماور اللغة الّسردية،  تـَُعدّ  الّلغة الّتجسيدية حّىت أنّ  )2(.غاية الفن و اجلمال

  ال )3(.الغنّية باإلحياءات، واأللوان والصور اليت تبينها أصوات احلديثة، قريبة من لغة الّشعر يف صياغاا 

   .بذاتها قائما ستغناء عن اللغة يف مجيع ميادين احلياة، ويف األدب هي اليت جتعل من الرواية فن ميكن اال 
                                                           

  .109ص املرجع السابق،  ينظر - 1
  .120. املرجع نفسه، ص ينظر -2
  .120. املرجع نفسه، ص ينظر -3
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  اللغة عنتوطئة                                                                             مدخــل    

  :عن اللغة توطئة

الفرق بني " مرتاضعبد امللك "يوضح " الروائية وأشكاهلا  اللغة  مستويات"يف موضوع حتت عنوان          

ألا قابلة للتغيري حبكم " بداعيةمن جلدها منفيا هذا عن اللغة اال تستطيع أن خترج لغة القانون اليت ال

وهو ينفخ فيها من ... )1(يتمتع ا األديب حني يكتباليت  زئبقية اخليال العامل فيها بفعل احلرية الفنية

يبدو يل أّن ذلك يكون جليا يف  )2(...روحه معاين جديدة، وحتملها طاقات داللية مل يعهدها أحد فيها

العالقة القائمة بني كل العناصر اليت تساهم يف بناء العمل الروائي يف بنيتيه السطحية والعميقة، وما جتدر 

  ".اللغة ليست هدفا يف ذاا إّمنا هي وسيلة للتواصل"هو أن  –وأراه مهما جدا  –اإلشارة إليه أيضا 

َزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيا َلَعلُكْم ﴿ :اهللا أنّه شّرف لغتنا؛ قال تعاىل إّين أمحد: قصارى القول          إنا أَنـْ

  .زاد القرآن الكرمي شرفا لّلغة العربّية، صار هلا وساما زادها تشريفا وتعظيما]. 2:سورة يوسف[﴾تـَْعِقُلونَ 

         

َوِإنُه ﴿: القرآن الكرمي حافل مبا أّهل لغتنا أن حتضى مبكانة عظيمة بني الّلغات قال اهللا تعاىل         

ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيَن بِِلَساٍن َعَرِبي  لَتَـْنزِيُل َرب اْلَعاَلِميَن  نـََزَل ِبِه الروُح اْألَِمينُ  ﴾ ُمِبينِ  َعَلى قـَ

  ].192/195: الشعراء[

 ذا تبّوأت اللغة العربية مكانة عالية بني اللغات، وفرضت نفسها فرضا يف كل دول العامل، فهي         

  .غة الفكر و العلم، و هوية أّمتنا ايدة، ولسان دينها وحضارا، ومصدر قوا، ورمز عّزا وكياا
                                                           

  .108.، ص240. حبث يف تقنيات السرد،الس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب،ع عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواية، -  1
  .104، صاملرجع السابقينظر  -2
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  اللغة عنتوطئة                                                                            مدخــل 

  :توطئة عن اللغة

اللغة العربّية غنّية مبفرداا، ثريّة يف تراكيبها، و تنوّع معانيها اليت هلا أمهّّية بالغة يف إرسال رسائل إىل         

 )1(.كانت سببا يف ازدهار علومها، و تنوع فنوااملتلقي يف الثوب الذي يليق باملقام، و ما ميليه السياق ذا  

حبيب مونسي الذي شرُْفُت "ومن الفنون العربية فن الرواية الذي دخلُت عامله بفضل اهللا تعاىل مث مبساعدة 

وهي أيضا من اختيار "  عز الدين جالوجي"باختياره عنوان هذه الرسالة، وما زادها شرفا أيضا أّن الرواية لِـ

  .الذي ال تقع عينه إال على األفضل" حبيب مونسي"األستاذ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .ص.هـ، د1423-1422يب، جامعة القرى، مطري بن احلسني املالكي، موقف علم اللغة احلديث من أصول النحو العر  - 1
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  لغـة السـرد                                                                                مدخــل    

  :لغـة  السـرد

ككلمة مفردة للوقوف على مفهومها،            " السرد"قبل الكالم عن لغة السرد أوّد أن أعرج على         

   )1(.إذا تابعه... يف اللغة يعين التتابع، سرد احلديث" السرد"وداللتها؛ إّن مصطلح 

بالعمل احلكائي،  ويف احلديث إجادة السياق وهو مصطلح نقدي حديث لكّل التجليات املتصلة         

، أّما السرد العريب فهو اجلنس )2(من مظاهره أنّه يتخذ أشكاال عديدة، كاألحاديث واملقامات، واملسامرات

الذي يوظف فيه مصطلح السرد بوصفه الطريقة اليت خيتارها الروائي، والقاص،  أو حّىت  املبدع  الشعيب  

يـَُقدم به احلدث إىل املتلقي. اسالذي  حيكي  يف  مناسبات  خمتلفة  لعامة  الن
، ومن جهة أخرى يرى )3(

أن السرد مجلة التقنيات األسلوبية مضافة إىل اهلندسة العاّمة للحكاية بل أضحى السرد " حبيب مونسي"

« narratologie »  علما .  

يئا ويقول السياق اإلحياءات اليت تشيعها الرموز اليت قد تقول ش... ّمث ذكر اْلتفات السرد إىل        

  أيضا أّن السرد من املفاهيم املستحدثة " حبيب مونسي"يرى )   4(.السردي شيئا آخر

أّن الّسرد مستحدث، وهذا رّمبا مبا جاء به سيل احلداثة، أّما السرد العريب فهو عنده " حبيب مونسي"يرى 

  . الطريقة اليت يفضلها السارد يف تبليغ رسالته

                                                           
  .1997دار صادر، بريوت، ) سرد(مادة  ،لسان العرب،الدين حممد بن مكرم بن علي األنصاري، ابن منظور أبو الفضلمجال  -  1
  ، 2006، 1.، جامعة منتوري قسنطينة، طبنية السرد يف املعارج ابن عريبحيور دالل، : ينظر - 2
 .29، ص 1997، سوريا، 1ط منة يوسف، تقنيات السرد، يف النظرية و التطبيق، دار احلوار،: ينظر - 3
، 2002حبيب مونسي، فعل القراءة، النشأة والتحّول، مقاربة تطبيقية يف قراءة القراءة، عرب أعمال عبد امللك مرتاض، دار الغرب، –3

  115/116. ص

        .115.، صنفسه -4
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  لغـة السـرد                                                                                  مدخــل  

  :لغـة  السـرد

روالن "حني كنت أتصّفح بعض املراجع يف هذا املوضوع رأيت أّن مفهوم السرد عند           

ة اليت يستمد منها السرد وجوده، يتجاوز احلدود البنيوية إىل جماالت ترتبط باحليا (Roland barthes)"بارث

... إنّه خيرق عامل السرد ممتدا إىل أنساق ثقافية خمتلفة" روالن بارث"التصّور الذي رآه : ميكن القول بأنّ 

،  (Gérard Genette)" جريار جينيت"ينبغي توسيعها وجعلها يف متناول املتلقي، ومقارنة مع غريه فإنّه عند

لكونه  إجراءات خاصة، ومن َمث يؤكد على املظهر الزمين للحكي، فهو فعل  يرتبط باألعمال واألحداث 

  . واقعي أو خيايل يـَْنُتج عن اخلطاب ويُِعّده واقعية روائية، أي أنّه يّتصل بعامل الرواية اتصاال وثيقا

لغة الناس مجيعا،   أّما عن لغة السرد فينبغي أن تكون لغة التواصل؛ السائرة يف اتمع، وإن مل تكن          

هذا مينح فرصة لكّل أفراد اتمع  )1(.فال أقّل من أن تكون اللغة األكثر شيوعا، واستعماال بني املثقفني

   .سرب أغوارهبداع املبدعني، إلعادة إنتاجه، و للمشاركة يف تناول إ

تكون اللغة سهلة الفهم  أيضا إىل أنّه  ينبغي أن" عبد امللك مرتاض"بعد هذا التوضيح يشري             

فإذا حدث هذا فعال احنصر عدد قرائها ولن يكون هلا صدى يف  )2(نسبيا،حىت ال تسمو إىل طبقة العلماء،

  كأّي لغة من الّلغات األخرى اليت فرضت نفسها يف العامل دون "أّي مكان،  وال انتشارا  واسعا يليق ا 

  . اللجوء إىل القوة

                                                           
  .25ص  240. للثقافة و الفنون و اآلداب،عحبث يف تقنيات السرد،الس الوطين  عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواية، -  1
  .25. يُنظر نفسه، ص -  2
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  لغـة السـرد                                                                      مدخــل               

  :لغـة السـرد

هناك من يرى أّن جوهرية السرد تكمن يف ترمجة املعرفة إىل إخبار، وحتويل التجربة اإلنسانية إىل ِبىن          

فالسرد يعمل ... من املعاين اليت تتخذ شكل اخلصائص الثقافية املرتبطة بالزمان واملكان والناس واألحداث

اليت يستعملها يف الكالم، والسرد القصصي  يتخذ على صياغة ما يريده الروائي بصورة تتجاوز حدود اللغة 

  .من اللغة وسيلة  ا ميكن أن حيكي كّل ما تقوم به الشخوص يف الرواية أو تقوله

. )1(اللغة اإلنسانية الشاملة حتمل آثار الزمن املنبثقة منه، وحتمل أيضا آثار املكان اليت تشكلت فيه       

إذ داخلها خيضع التعّدد ... األديب األكثر قدرة على احتواء جتليات اللغة فالرواية ذا املفهوم هي اجلنس

وينضاف إىل ذلك تعّدد األصوات االجتماعية، والتارخيية اليت تعمر اللغة، مثّ تضفي عليها بدالالا . اللغوي

ديثه ، يف ح(Michail Bakhtine) "ميخائيل باختني"ويضيف .. بعد تشكيلها داخل نسق أسلويب متكامل

إن املادة اللغوية متّكن . )2(عن الرواية بأن جعلها اجلنس األديب األكثر تعبريا عن التنوع االجتماعي للغات

من بناء عامل روائي حييل على ذاته، سعيا وراء متثيل واقع لغوي حمض، هو واقع لغتنا اليت وى ونعشق، 

)3(.نا، غوصا يف تربة ماضيناهذه اليت تسكننا أملا مجيال، ونسقا حالال، يروي كرمة غد
 

هذه هي اللغة اليت أحّبها العلماء قدميا فأضحت مؤلفام  نورا مشّعا يضيء الدروب لألجيال جيال بعد  

  .  جيل

                                                           
  .25ص  240. حبث يف تقنيات السرد،الس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب،ع مرتاض، يف نظرية الرواية، عبد امللك -  1
 .60ص ، 1987حممد بورادة، : ميخائي باختني، اخلطاب الروائي، دار األمان، الرباط، تر -2 
  .131، ص 1994بوجاه صالح الدين، مقالة يف الرواية، املؤسسة اجلامعية لدراسات النشر و التوزيع، بريوت،  -3
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  بنية لغة الرواية                                                                               مدخــل   

  :بنية لغة الرواية

  يف بداية هذا اجلزء من املدخل أردت أن أحتدث عن البنية اليت تعد جمموعة من العالقات بني          

 Iouri)" تينيانوف"عناصر خمتلفة، و أود أن أشري أيضا إىل املستخدم األول هلذا املصطلح؛ هو الشكالين 

Nicolaievitch Tynianov) )1894 -1943( رومان جاكوبسون"، مث جاء بعده "(Roman Jakobson)  

  . 1929 ليستخدمها ألول مرة سنة) 1895-1998(

  حييل يف حد ذاته إىل املنهج البنيوي، حىت أربط هذا التمهيد للبنية مع عنصر اللغةالبنية  صطلحم           

حممد "البنية كما يرى    )1(...مادته اللغويةترى أننا إذا قلنا بنية النص فإننا نقصد " ميىن العيد"فإين وجدت  

سطحية قد تكون يف متناول القارئ بأسلوب مباشر،  فالظاهرة منها...وأخرى عميقة ظاهرة،: بنيتان" عزام

 تزيد من القيمة األدبية... خبالف البنية العميقة اليت تطلب جهدا، ما انسجام النص إال لتضمنه بنية حمكمة

 كل تغيري يف...  للبنية نسق من العالقات الباطنية: "ما يوازي هذا التعريف نسبيا هو أنّ   )2(.للنص 

  )3(".العالقات يؤدي إىل تغيري يف النسق  

  إذن هذا املفهوم جاء به النقد. هذا مبا اتفق عليه معظم الباحثني يف جمال احلديث عن البنية                

 .يع جوانبها حني تعامله مع النّص سطحا وعمقامن مج حني درس البنية احلديث 

                                                           
  .35، ص 1983، بريوت، 1ميىن العيد، يف معرفة النص، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، ط 1
و الداللة، حنو حتليل سيميائي لألدب، منشورات وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية السورية، دمشق، ...ينظر حممد عزام، النقد - 2

  .39، ص 1996
  .289، ص 1985جابر عصفور، آفاق عربية، بغداد، : آديف كروزيل، عصر البنيوية من ليفي شرتاوز إىل فوكو، تر - 3
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  بنية لغة الرواية                                                           مدخــل                       

  :بنية لغة الرواية

 إىل بنيتني للسرد، مميـزًا بني صور البنية الصغرى عن صور (Jorge Molinier)" جورج مولينييه"أشار         

 البنية الكربى، ليستنتج يف النهاية أّن ُصَور البنية الصغرى ُمَعرضة للزوال أو تغيري العناصر الشكلية للخطاب 

 أكثر أمهّّية، هناك رأي آخر. أو متييزهاصور البنية الكربى ال ميكن عزهلا مثل ااز املرسل واالستعارة، أما  

  جعل األثر الفين بنيَة أي نظام من العناصر  (Jean Mukarovsky)" جان موكارفسكي"حيث رأيت أّن  

  )     1(.احملققة فـَنيا يف تراتيبّية معّقدة جتمع بينها سّيادة عنصر معّني على بقّية العناصر

إذن كّل باحث أو عامل له وجهة نظره من خالل أحباثه، وال يهّم اختالف اآلراء مادام املصّب         

" بناء املقامة عند ابن ميمون اجلزائري"واحد، ومل أكتف ذه اآلراء بل واصلت البحث متصفحا مؤلف

ت يف املقامة وهذا ما ورد ،حيث رأيت أن صاحبة الكتاب قد أشارت إىل عدة بنيا"مشيسة غريب"ملؤلفته 

تتعزز بنييت السرد والوصف يف املقامات، بتوظيف بنيتني تنتظم إحدامها يف سلك األخرى، وهنا :"بقوهلا

  احلماس: وذكرت البنية الوالئية اليت تتمّثل يف ثالث عناصر )2("يتعلق األمر ببنية التعقيب وبنية الدعاء

  .وقد ختتلف من جنس أديب آلخر  إذن فالبنية بنيات،. والتنديد واخلالص

                                                           
  .37، ص 2002لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت،  -1
وان مشيسة غريب، بناء املقامة عند ابن ميمون اجلزائري، من خالل كتابه التحفة املرضية يف الدولة البكداشية يف بالد اجلزائر احملضية، دي -2

  .29، ص 2010املطبوعات اجلامعية، بلعباس، 
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  السرد و األسلوب                                                                   مدخــل           

  :الســرد و األسلــوب

سار الفّن القصصّي سريا متوازيا مع األدب، وهو يّتصل اّتصاال وثيقا حبياة الّناس، وما تدور                

ه ظروفهم و أحواهلم املعيشية، و يقوم هذا الفن بسرد احلوادث، وروايتها بأسلوب خاص له مميزاته، حيث في

، وتشكيل الصور )1(خيتلف فيه املؤلفون يف طريقة العرض وسرد األحداث، واختيار األلفاظ وصياغة املعاين

األسلوب القصصي عند العرب مما نقلوه وقد امتزج . و بناء املشاهد و تركيب أجزائها حسب براعة كل فنان

واألسلوب العريب الفصيح الذي ُكِتَبت به قصص العرب ... عن األمم األخرى كالفرس، اهلند، واليونان 

  .)*(، وملا حدث االمتزاج بدا  ركيكا مبتذال)*(خاٍل من شوائب العجمة... القدمية 

نظرا ملا كانت متتاز به ... القت هي األخرى رواجا كبرياأريد هنا أن أشري أيضا إىل األساطري اليت            

إذ خيضع هذ الفن لعدد من املقومات اهلامة مثل ... يف أسلوا العام من وضوح الفكرة، وسهولة األلفاظ

دقة األسلوب، وجودة السبك، وإحكام دور الشخصيات، ورمسها يف اإلطار الذي تعمل فيه مع وحدة 

انب التلميح دون التصريح، إضافة إىل عنصر التشويق الذي جيذب القارئ إىل فنية، وأن يراَعى فيه ج

أحداث القصة جذبا، مع عدم املغاالة يف استعمال التعبري البالغي حىت ال تبلغ الصنعة اللفظية مبلغا سلبيا 

 املتلقي، كّل هذا حيدثه األسلوب الذي له دور فّين عجيب ملا حيدثه يف.)2(يؤثر سلبا على جمريات األحداث

  فما األسلوب؟ 

                                                           
  ، 1981، 1سة شباب اجلامعة، طمود حسن مصطفى، االعجاز اللغوي يف القصة القرآنية، مؤسحم -1

  .مجع األعجام الذي ال يفصح إن كان عربيا :عجمال* 
  .ترك التزيني و التهيؤ: التبذل* 

  .358-357 .ص ،نفسه 2
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  الســرد و األسلــوب                                                                           مدخــل    

  :وباألسلرد و الس

تعين  (style)وكلمة    (stylistique)ويف الفرنسية  (stylistic) ةيُطَلق على األسلوب باالجنليزي         

تعين كلمة أسلوب الطريقة اليت يقوم ا الكاتب يف . (stylas)طريقة الكالم وهي مأخوذة من الالتينية 

وإذا عدنا إىل األسلوبية فإنّنا جندها تقوم بتحليل الظواهر اللغوية واألسلوبية للكشف . تشكيل مادته اللغوية

عند هذا احلد بل تتعداه إىل تقييم أسلوب وال تقف ... عن العناصر اجلمالية لإلبداع الفين للنصوص

  .مبدعيها؛ فتحدد بذلك السمات اليت يتميز ا عن غريه من املبدعني

  يف دراسة أي نص سردي يتم اكتشاف العالقات اللغوية القائمة يف النص والظواهر املميزة اليت        

ة القائمة بينها وبني شخصّية الكاتب، الذي مث حماولة التعّرف على العالقات اللغويّ .. تشكل مسات معينة 

هكذا قال ... يشّكل مادته وفق أحاسيسه اليت تلح عليه اختيار أساليب معينة كثريا ما يُْطَبع ا ويـُْعَرف ا

وعليه فإن أسلوب الكاتب صورة ذاتية لنفسه، خمالفا ) 1(".األسلوب هو الرجل نفسه"Buffon) ("بوفون"

  )2(.ه من الكتاببالتأكيد أساليب غري 

دون غريها، هو ميله لبعض  من خالل ما سبق ذكره أريد أن أشري إىل أّن اختيار الكاتب ألساليب        

اليت تِلّح عليه إحلاحا الستعماهلا؛ فتغلب عليه أثناء حديثه أو حني يكتب، َمْهما اختلفت املواضيع و منها و 

  .مهما تباينت أغراضها

                                                           
  .99، ص 1994، 08، العدد 2الد رقم عودة خليل، املنهج األسلويب يف دراسة النص األديب، جملة النجاح لألحباث،  -1
  .104 .نفسه، ص -2
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  وبألسل السرد و                                                                        مدخـل       

  :وبالسرد و األسل

إّن هذا يعود أساسا إىل العالقات اخلارجّية املنعكسة سلبا أو إجيابا على نفسية املؤلف، ّمث مرجعّيته         

سلوب ألا متثل الّتَميز يف األداء لنقل املعىن لالستعمال فاللغة األدبية إذن هي ركيزة األ. اليت يغرف منها

  . اللغوي املتمثل يف وضع الكلمات يف أنساق معينة و هذا حبسب ما يراه الكاتب

ليتم رسم الصور واملشاهد ليؤدي ذلك كله إىل املعىن العام للنص ... تنتظم اللغة يف اجلمل والفقرات        

إنتاج سرداين ذايت، حيوله صاحبه إىل شكل فين، يتشكل حبسب الطريقة            النص الروائي) 1(.األديب

واألسلوب وفق ما يراه املؤلف مناسبا لعرض أفكاره حبسب الطريقة واألسلوب، ألن لكل نص روائي 

 .خصائص  أسلوبية  يتفرد ا

ذي يعرف الكاتب و مييزه، قبل احلديث عن السرد رأيت أوال أن أعرج على األسلوب بأنه هو ال        

ومن خالله يتم احلكم على مجالية األعمال ودقتها، هذا مبدأ االختيار ضمن إمكانات اللغة، واأللفاظ  

  والرتاكيب النحوية، ويرتبط بالطريق اليت تتناسق فيها األلفاظ واجلمل، وهو  أيضا  حيدد  اجتاه الكاتب 

يذكر يف إحدى صفحاته " حممد بلوايف"عند قراءيت هلذا املقال وجدت و ) 2(.وقيمته األدبية، ومتيـَزه و جناَحه

 أن احملكي أو املقصوص أو املسرود هو يف الواقع قّصة حمكّية من راٍو ومروي له، مبينا أا متر عرب القناة

       :التالية

  أو قارئ     راو                                 قصة                             مروي له
                                                           

  .ص.ت، د.ينظر يعيل فتحي أمحد كتانة، دراسة أسلوبية يف شعر أيب فراس احلمداين، كلية الدراسات العليا، األردن، د  -1
  .1، ص 2009حممد بلوايف، السرد و األسلوب، ديوان العرب،  - 2
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  وباألسل رد والس                                                                   مدخل            

  :وبالسرد و األسل

جعل األسلوب هو " بديوان العرب"يف مقال له ُنِشر " حممد بلوايف"ذكرت هذه القناة ألّنين وجدت         

 وبـَني أيضا أنه ميكن النظر إىل األسلوب من ثالث زوايا، يعين ذلك احلديثالطريقة اليت تُروى ا القصة، 

  : عن الراوي الذي يّتخذ مكانا يبّث منه اخلطاب من ثالث زوايا هي 

  وهو الباث للخطاب، الذي يكون دوره بارزا يف سري أحداث الرواية، وهذا كثريا ما: زاوية المتكلم-1

 كما تكون طبائع": "أفالطون"يدير األحداث من زاويته مستشهدا بقول يتمّثل يف شخصية الراوي الذي 

.                وهذا ما ميثّله الروائي يف الرواية حني يأخذ له زاوية معّينة من اخلطاب)1(" الشخص يكون أسلوبه 

 أن هواألسلوب " :(Stindale)" استندال"املتلقي للخطاب، يستشهد هنا بقول  :زاوية المخاَطب -2

  ."تضيف إىل فكر معني مجيع املالبسات الكفيلة بإحداث التأثري الذي ينبغي هلذا الفكر أن حيدثه 

  شارل "األسلوب هو الطاقة التعبريية النامجة عن االختيارات اللغوية، ويستشهد بقول : زاوية الخطاب -3

   (Marozo)" ماروزو"،ويضيف قول "مدلول األسلوب يف تفجر طاقات التعبري الكامنة يف اللغة"بايل

  اختيار الكاتب ما من شأنه أن خيرج بالعبارة من حالة احلياد اللغوي إىل خطاب متميز : "األسلوب

  .جاء به الّنقد احلديثممّا  ند الراوي، مثلما أشرت إليهوأسلوب السرد يـُْعَرُف بزاوية الرؤية ع )1(بنفسه

                                                           
  .4.، ص2009ديوان العرب، حممد بلوايف، السرد و األسلوب،  -  1
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  خالسرد و التاري                                                                         مدخل           

  :خالسرد و التاري

كنا صغارا نشتاق إىل قدوم الليل لنجلس أمام اجلدة لتحكي لنا من قصصها اليت ننتظرها بشوق،           

فال شّك أّن احلكي حاضر يف كّل . جنلس يف هدوء وصمت نسمع و نستفسر أحيانا ملعرفة تفاصيل احلكي

يبدو أّن  )2(غري قصة جمتمع، فال وجود لشعب وال أّمة من األمم يف ماض وال حاضر، ويف أي مكان، من

 .كان يساهم يف زمن غري بعيد يف تربية الّنشء ل مكانة عالّية يف حياة الناس، و القّص حيت

هنا جعل  )3( .السرد يعد فرعا من فروع الشعرية املعنية باستنباط القوانني الداخلية لألجناس األدبية         

يتقارب مع األسلوب يف وصفه وجوه " إبراهيم زكرياء"السرد جزء من الشعريّة، يف حني يراه " بارث"

مل يكن مصطلح السرد مرتبطا جبنس معّني، بل مشل )4(.االستخدام اللغوي وصلته باملستوى اجلمايل

فا، فتنتظم عوامل التخييل ضمن بنية السرد يؤطر احلكاية ويلفها ل. املسرحجناس األدبية كالرواية والقّصة و األ

جيرار "وهذا بالضبط مايراه ... حىت يكون بإمكانه ربط املمكن باملتخيل...مرجعية حترك طاقة املتلقي

احلكاية   : ضمن مفاهيم"احملكي الالختييلياحملكي التخييلي و " حني ميز بني G.gennette)" (جينيت

)histoire (احملكي"، و)"recit.( 

                                                                                                                                                                                                 
  .4.صنفسه،  -1
  72,ص,1993، مركز اإلمناء احلضاري، بريوت، 1منذر عياشي، ط. روالن بارث، مدخل إىل التحليل البنيوي للقصة، تر"ينظر  -2      
  .12ص،دار مصر للطباعة، مصر، )أضواء على البنيوية (البنية أو مشكلة "إبراهيم زكرياء -3       
  .13صردية يف كتاب اإلمتاع و املؤانسة، البنية السميساء و سليمان إبراهيم، -4       
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  السرد و التاريخ                                                                  مدخــل                

  :السرد و التاريخ

" السرد" إىل جانب عنصري احلكاية واحملكي فهو" جريار جينيت"أّما العنصر الثالث الذي ذكره             

(Narration)،  الروائي َعْرب هذه املعامل يتشكل طابع النصّ أنّه " جينيت"حيث يرى.  

: بعد احلديث عن السرد أستفهم قائال )1(.هلا عدة طرق يف التعامل مع الواقع الرواية ذا الطرح           

ومن  مل ترد يف القرآن الكرمي،" تاريخ"؛ يشري صاحب املؤلف أّن كلمة هذا التساؤل ؟ إجابة عن  ما التاريخ

  . أرخ املكان حني حين ويشتاق إليه : تقول العرب) 2(.بأنه ميكن أن تكون فارسية األصلهنا استنتج 

     ،التحري )Recherche(البحث تعين  (Historia)من الكلمة اليونانية  (Histoire)التاريخ            

  املعرفة عند سقراط يف االصطالح فتعينأما ... ذي يبحث يف حياة الشعوبالتاريخ لغة هو العلم ال. البيانو 

)(Socrate، أما عند أرسطو(Aristote)  فهي ركام من الوثائق مقابل عمل تفسريي،)أّما عند العرب   )3  

حصر ... أحواله... العامل رانمْ اإلنساين الذي هو عِ  االجتماعأنّه خرب عن  )4("ابن خلدون"فريى 

  .اآلخران يف أن جعاله يرتبط إىل حد ما بالكائن البشريق، بينما اتّفق التاريخ يف ركام من الوثائ"أرسطو"

                                                           
  .ص.د2013 جامعة باتنة، رواية الطاهر وطار،,عبد الرزاق بن دمحان، الرؤية التارخيية يف الرواية اجلزائرية املعاصرة -1
، م2010هـ 1432،قسنطينةاعية، الجتماكلية العلوم االنسانية و ،  "بول ريكور"السرد التارخيي عند نظرية ,ينظر جينيت بلخن  -2

 .31ص
      

  .31ص، املرجع نفسه ينظر  -3
ديوان املبتدأ و اخلرب يف تاريخ العرب و الرببر و من عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، "ينظر عبد الرمحان بن خلدون، املقدمة،املسمى  -4

  .47.ص ،2004بريوت، دار الفكر و الطباعة و النشر،
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  خالسرد و التاري                                                              مدخــل                    

  :خالسرد و التاري

الّتاريخ  -بهو أحداث الكون، : الّتاريخ العام: قسمني قسم التاريخ إىل" عبد اهللا العروي"           

                                                                       .التاريخ؛ تاريخ البشر بالبشر وللبشر وهو ما يـَْعرِفُه املؤرّخ، مثّ خيرج  يف النهاية بنتيجة هي :المحفوظ

هل التاريخ  : ال الذي ميكن طرحه هومما سبق الحظت أّن التاريخ مقصور على دراسة املاضي، فالسؤ 

أنه " هاشم حيىي املالح"لإلجابة عن هذا السؤال يرى  يدرس املاضي فقط دون االهتمام باحلاض واملستقبل؟

أصبح لزاما على املؤرخ إن يستبق احلاضر فيتطلع إىل املستقبل ليكتشف أفاقه، هذا ما يُدعى االستطالع 

فما ... اريخ هو العلم مبا تعاقب على الشيء يف املاضي واحلاضر من األحوالإذا كان معىن الت )1(.التارخيي

أّن السرد التارخيي هو االختصاص الذي " حليلة طريطر"معىن السرد التارخيي؟ إجابة عن هذا االشكال  يرى

  .واملعرفة التارخيية يف جوهرها صياغة سرديّة... يدور الكالم فيه عن العامل

                                                                                                                                                                                                 

  
  
دار الكتاب سفة التاريخ التاملية و النقدية، دراسة حتليلية يف فلينظر هاشم حيىي املالح، املفصل يف فلسفة التاريخ،  -1
 .34/37.ص،2007,بريوت,
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  السرد و التاريخ                                                                      مدخل              

  :السرد و التاريخ

بأّن صلة امللفوظ " طريطر"تطمح إىل إعادة تشكيل عامل االنسان الغابر،  ومن هنا يرى  هده الصياغة      

    )1(.التارخيي توطد مقومات امللفوظ الّسردي

من هنا فإن التاريخ يتشكل داخل الرواية كمعرفة ينتجها من املتخيل السردي ضمن سياقات مجالية        

   )2("جماهد"ترتكز على مقولة اهلدم والبناء، مع نفي السائد وتثبيته خياليا مث يستشهد بقول 

  .املختفي خلف الوقائعإّا كتابة  عن اإلنسان  ... الرواية هي كتابة مامل يكتبه املؤرخون": بأنّ 

اخلطاب الذي أشار . جيعل للرواية التارخيية خطابا خاصا" بن دمحان"ويف نفس الفكرة وجدت أنّ        

وكأّن الرواية صانعة " :مث يقول. يتمّثل يف تكوين نشاط شعري وفين يّتصف ببنيته التخييلية" بن دمحان"إليه 

اخليال هو القادر على إمتام ما ") 4(":نضال الشمايل" قولمستشهدا ب. أي مفعم باخليال )3(،"تاريخ خاص

  ..." مل يذكره التاريخ بناء على معطيات التاريخ نفسه

بل يتجاوزه إىل مهمة ... على جمرد التسجيل... ال يقتصر... سابقة... الفنان الذي يؤرخ ملرحلة      

  . هي عملية التفسري الفين لألحداث... أجدى

                                                           
 2004,لذاتية يف االدب العريب احلالية، حبث يف املرجعيات، مؤسسة سعيدان للنشر، تونسمقومات السرد ا ،ينظر حليلة طريطر -1

  .197ص
  .119.، ص1998، دار الثقافة للنشر،مصر،1جماهد عبد املنعم جماهد، مالية الرواية املعاصرة،ط  2-
  .ص.م، د2013-هـ1434جامعة باتنة دكتوراه،املعاصرة، أطروحة عبد الرزاق بن دمحان، الرؤية التارخيية يف الرواية اجلزائرية  -  3
  
-

  .ص.نفسه، د 4
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         )1(..."هذا ما جعل العمل األديب يكتسب داللته اخلاصة اليت يتميز ا عن كتب التاريخ          

املهّم هنا معرفة حدود املساحات اجلمالية اليت متكن السرد من احتضان التاريخ و املواقف التارخيية، ألنه و 

فكان لزاما ... من القيم الرتاثية والتارخيية فقد فيه العريب الكثري ... حتما سيجد السرد العريب ضالته يف زمن

 سوى ومهوم اإلنسان، فلم جيد هذا الوضع... عل اإلبداع الروائي أن يصور جل مظاهر البؤس واحلرمان

  ".لنجيب حمفوظ" "،العائش يف احلقيقة"مثال ذلك رواية )2( .من أجل الكشف عن الواقع وأزمانه التاريخ

ثاقبة ا متّكن من  قراءة التاريخ الفرعوين قراءة كاشفة، فالتاريخ الذي أشار إليه له نظرة " جنيب "        

تتصارع فيها بنية احلكاية مع مضامني التوجه السياسي رغبة يف تصعيد فاعلية الزمن " جنيب حمفوظ"

يف قراءة  أن يرسم لنفسه اسرتاتيجيه" جنيب حمفوظ"ذه النمطية يف تناول األحداث استطاع ... التارخيي

   .املراحل الزمنية

ومما ال جمال للشك فيه أن الرجل يكتب أسى دفينا يف أعماقه يبدو جليا يف حديثه عن رحالت            
  هذا ما مينح السرد حني يتقمص التاريخ شيئا من ...البشر وتعبريه عن مهوم اإلنسان داخل بيت التاريخ

  ائي عن الواقع نندهش يف كيفية تغيري العامل وخلقه من جديدث الرو عندما يتحدّ ) *(.التداخل والتواشج 

  Paul Ricoeur)  "(بول ريكور"إّن هذا بالضبط ما صادفته عند  )3(.وذلك حني يصاغ يف كلمات 
                                                           

-
  . 39ص,1986,بريوت,دار اآلفاق اجلديدة ، 2رحلة  عذاب،ط ,يف الرواية العربية  معىن املأساة ينظر غايل شكري، 1

-
  .39ص نفسه،  2

  .، متداخل بعضه يف بعضتشابكت، التفت، تداخلت، أمر موشج وشجت العروق و األغصان،: وشج* 
  .وشجت العروق و األغصان، تشابكت، التفت، تداخلت، أمر موشح، متداخل بعضه يف بعض: وشج* 
  .101ص,1998,الس األعلى للثقافة ,حياة جاسم حممد , تر,نظرية السرد احلديثة,مارتن والش  -3
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  :السرد و التاريخ

ويرى ...ما يغفل عنه التّاريخ يسّده اخليال ألنّ ...الذي يرى أن اخليال يؤّدي دورا تكميليّا للّتاريخ،         

إلنقاذ ما وجب إنقاذه، ... ومذبوحا فيأيت اخليال ليمّد له يد العونأيضا أن ما يف الّتاريخ كان مكبوتا 

حيث يكون  )1(.التاريخ نفسه إذن فاخليال يف العمل الروائي مكّمل للتاريخ وإعادته يف ذات الوقت إىل

  .، يديرها أديب فّنانمبثابة نقطة انطالق للتحليق عاليا يف رحلة تارخيّية خيالّية أدبّية مبثابة أرضية اليت تكون

عنصر اخليال يف األدب أساسي وال ميكن لألديب أن يستغين عنه، وحضوره يف السرد بقوة،  ويف            

ملؤرّخ يرى أّن هذا األخري ال يصنع أحداث قصصه بل يعثر مقارنة جيريها صاحب املؤلف بني الرّاوي وا

  عليها، يف حني أن الروائي يبتكر األحداث اليت تنطوي عليها قصصه استجابة ملقتضيات احلبكة اعتمادا

  .وبعد هذه املقارنة خيرج بنتيجة هي جعل الواقع مرجعا مباشرا للخطاب التارخيي. على آلة اخليال 

املباشر للخطاب القصصي هو اخليال الذي يـَُعّد إىل جانب الرمز والواقع مقوما أساسيا إّن املرجع         

أن للخيال القدرة على نقل ومتثيل املمارسة " بول ريكور"يرى هنا  )2(.من مقومات السرد التارخيي

مث يعود للحديث عن املرجعية الواقعية للتاريخ، ليضيف رأيا مهما هو عدم  )3(خيرتع عاملا ممكنا ... الواقعية

  .التارخيي استغناء املؤرخ عن اخليال، بل هو يف حاجة أكثر من غريه إىل آلته، إلثبات واقعية احلدث

                                                           
  .63/64ت، ص.د ضمن كتاب الوجود و الزمان و السرد، ريكور و السرد، ،بول ريكور -1

-
  .ص.د.2010_هـ 1432كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية قسنطينة، .جينات بلخن، نظرية السرد عند بول ريكور 2
  .ص.د. ت.د كيفن فاوزر، أسالف فلسفة، ريكور يف الزمن و السرد، ضمن كتاب الوجود و الزمان و السرد،   -3
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التاريخ                                                                          مدخــل                                                                                 السرد و

  :السرد و التاريخ

هذا ما يؤكد التقاطع بني التاريخ واخليال، فللخيال مكانة خاصة يف قلوب املبدعني، فإنّه جيعل         

ة اإلنسان فيصور مشاهد تتحرك فيها الروائي يقف على رقعة التاريخ ليَـْعُرب إىل ختوم بعيدة من ذاكر 

الشخصيات، ويتحاور فيها املكان مع الزمان، لتظهر صورة التاريخ الذي حتوله الكتابة إىل مصاحلة محيمّية 

  . مع الوجود

" الرواية التارخيية"يف ترمجته لكتاب " صاحل جواد كاظم"يف آخر هذا اجلزء رأيت أن أديل بشهادة          

مث ُحيَفز الروائي العريب ... ؛ إذ يدعو إىل تناول هذا الكتاب بكثري من التأمل(Lukaces)" كاتشلو "لصاحبه 

  ويذكر أننا حباجة إىل كتابة تارخيا كما كان... باالستعانة بآراء علمّية يف مسار الرواية التارخيّية يف غري وطنه

تنتحل صفة تأخذها من " ذاتية"حىت تستحيل رواية تارخيّيه حقا ال رواية  )1(...واقعا، ال كما تشاؤه األهواء 

  . التاريخ وجتتزئ عن وحدة التاريخ تزاويق من املاضي ال تعكس احلقيقة

أصبح الوقوف على آراء اآلخرين و جتارم يف هذا اال ضرورة، استعدادا للكتابة الروائية على          

اريخ الذي وقع فعال، ال كما حيلو لنا؛ كثوب خنيطه متاما على مقاسنا،  ألّن    أسس، حىت تظهر كتابة الت

  . يف ذلك خيانة يف حق األّمة والدين و الوطن

                                                           
 .8 .، ص1986، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، 2ط صاحل جواد الكاظم،. جورج لوكاتش، الرواية التارخيية، تر -1 
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية    :                                           الفصل األّول
  :العنوان

بذكاء المع، " جالوجي"أول ما حيفز القارئ على اقتناء هذه الرواية هو العنوان الذي وضعه            

يبدو هذا االختيار الواعي هو الذي كان بادرة خري لرسم اخليط األول للفوز والنجاح يف هذا اإلجناز الذي  

والعنوان هو أول نافذة يطل منها الباحث على . ر األساتذة الطلبة والباحثني يف اجلامعاتكان حمط أنظا

أي إبداع ليكون بإمكانه الولوج إىل عامله، وما من شك أنّه ميتلك بنية ذات داللة ال تنفصل عن العمل 

هو متعارف  وكما. األديب، من أجل ذلك رأيت أن أقف عنده الستكناه داللته قبل خوض غمار الدراسة

  : كل عنوان ينجز ثالثة وظائف هيعليه أن  

: ىل ذهن القارئيقفز إتعين تعيني نوع النص وحتديد مضمونه فان أول ما و : الوظيفة التعيينية -1

قد عاد بذاكرته إىل عودة املهدي القارئ  فريبطه مباشرة بالدين، هلذا السبب ترى  "المهدي المنتظر"

أم هلا عالقةستحكي قصتها  أهي امرأة؟" حوبة"ومثّ يتساءل عن كلمة  الذي يعود يف آخر الزمان،  

  .هذه بعضا من األسئلة اليت قد تتبادر إىل ذهن القارئ .)1(أو قصة حبثها عنه" املهدي املنتظر"  مع       

فيه ودفعه ه تعد من وظائف العنوان املهمة لتنشيطها تلقيات القارئ وحتريكها فضول :غرائيةالوظيفة اال -2

من هي حوبه؟ وما عالقتها باملهدي املنتظر؟ وملاذا تبحث عنه؟ :األسئلة التالية ىلإ  

"واملهدي املنتظر"قبل اإلطالع على مضمون الرواية خييل للقارئ أن الكاتب جيسد حوبه            

.القارئ بعد القراءة األوىل للنص توقعِ  أفقَ  بُ ي خيَُ  هنا كشخصيتني روائيتني لكن     

                                                           
رمية كعبش، العنوان و سياق التاريخ، يف رواية حوبة و رحلة البحث عن املهدي املنتظر،مقاربة بنيوية تكوينية،جملة مقاليد،العدد  -1
   .148.،ص2015،جامعة قسنطينة، 8
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                              الفصل األّول

  :العنوان

ة بني العنوان ومضمون النص لكن عند تداوليّ / ة أنه ال توجد عالقة دالليّ  –يف البداية  – يظهر         

    "ا تداوليا فحسب، بل لعب دورا مراوغا أيضا، ألنه غرائيّ اإعادة القراءة يتضح أن العنوان مل يلعب دورا 

ال يريد الكاتب أن مينح القارئ نصا جاهزا  )1(.النص) قصدية(ال حيكي النص بل على العكس إمنا يعلن 

ميعن قارئه النظر يف ما يقرأ ، ويعمل فكره ليتسىن له الوصول إىل استنطاقه، سهل التعامل معه، بل حيبذ أن 

                                                                                               .وسرب أغواره

      الذي هذا العنوانفإن تفسري مغزى و عند مقاربة العنوان ذه الوظيفة، : يديولوجيةالوظيفة اال -  3

ىل إل و ال يطابق املضمون العام للنص، يقتضي فهما مبنطق احلكاية وحفرا يف طبقاا، ألنه لن يتم الوص

دراجه لعبارة إفالكاتب من خالل  ربطها بالسياق احلكائي العام املؤطر لنص الرواية،يف ال إلعنوان اداللة 

 ةعودالبإمكانية  املعلن يف بداية الرواية به اخلفي، وعدم إميانه هميانإيبدو كأنه يعرب عن " المنتظرالمهدي "

    .خرافة عند الكاتبوهذا  )2(.ىل احلياة الدنياإيوما ما 

  :الدين والتراثب عالقة العنوان

مثّ تبدو من الوهلة األوىل مبهمة، ه حوب"كلمة   المهدي المنتظر حوبه ورحلة البحث عن"            

هل هي عالقة صداقة؟ أم . أا امرأة تربطها بالكاتب عالقة مبهمة أيضا، ال نستطيع حتديدها بدقة تتبني

.ه جزء من تاريخ حيااضح أنّ يتّ  ،ةقصّ الحب؟ أم عمل؟ يف كل مرة تلتقي به حتكي له جزءا من   

                                                           
   .148.ص ،املرجع السابق -  1
  .148. املرجع نفسه، ص -  2
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  حوبة"مكّوناته في رواية مفهوم السرد و :                                              الفصل األّول

  :العنوان

  أخريا أن حتكي قصتها مل تشأ أن تبدأ تْ رَ لقد قرّ : "أمسع صوت الراوي يقول ىل الروايةإ بالعودة        

 "هي تقول دائما أنا أعمق من ذلك بكثري أنا تاريخ ممتد اجلذور يف املاضي، املاضي السحيق. مذ ولدت  

هي الراوي األول لقصة الرواية ، وأنه هو " حوبه"تدوينها وكتابتها فنيا، مبينا أن  ه علىليضطلع هو بدور 

ما هي إال عالقة مصطنعة " حوبه" :بـ فعالقة الكاتب .الروايةبداية الراوي الثاين هلا، هذا ما تفصح عنه 

بعدا مجاليا هلذا اإلبداع أراد الكاتب أن مينح ، حقيقةالقارئ بوجودها دليل على رغبة الروائي يف إيهام  فنيا،

 :ويـُْفِصح هو بنفسه عن ذلك قائال  ،"ألف ليلة وليلة"، مستلهما الشكل الفين حلكايات لفن القص

بلغين أيها احلبيب : يف سالف العصر واألوان مستفتحة بقوهلا شهرزادحكت .. كما . وامرت حتكي"

اليت " شهرزاد" :ـامرأة مشبها إياها يف ذات الوقت ب مما جعله خيتار السارد  ..."السعيد ذو العقل الرشيد أنه

هي  "حوبه: "فيقول افصح عن هويتهيحبكاياا تلك، مث " شهرزاد"أتقنت فن احلكي، فأسرت قلب 

ىل إصحرائي  اليت ظلت مدى السنوات الطوال تزرع نفسي القاحلة حبكاياا اجلميلة فتحيل يشهرزاد

  .صارت هي كّل شىيء يف حياة الكاتب، بدوا  ال تساوي الرواية شيئاحوبة ) 1(.مالآجنتني من أحالم و 

                                                           
1
  .149. ص املرجع السابق،  - 
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  الفصل األّول:                                              مفهوم السرد و مكّوناته في رواية "حوبة"

  :العنوان

فاالسم يستدعي ، اخلطوة األوىل يف الرتميز الشفري الناجح )1(يعد اختيار األمساء ":هبحو "ة رمز لدال       

.وما يوحي إليه من األنفة" العريب: "االسم حيمل دالالت قويّة مثل. املباشر واازي: عاملني  

       :يتعّلقان بالشخصّية وهذا ما سأبّينه  فيما  يلي " رمية كعبش"اللذان أشارت إليهما  ناعاملال        

معه يف  هو نظريه املختلف عنه واملتشابه: المجازي-2 .احلقيقي الرواية  وهو شخص :المباشر -  1

شكاال على إسم الذي يطرح ، هذا اإل"حوبه"ما حياول الكاتب القيام به من خالل اسم  وه حكاية الوجود

يف قول  "سورة النساءمن  الكرمية يف اآلية موجودةوهذه الكلمة  .مستوى املعىن ألنه غري متداول بني الناس

ُلوا اْلَخِبيَث بِالطيِب َوَال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُهْم ِإَلٰى َأْمَواِلُكْم  ِإنُه َكاَن  تعاىل: ﴿َوآُتوا اْلَيَتاَمٰى َأْمَواَلُهْم  َوَال تـََتَبد

ُحوبًا َكِبيًرا﴾[النساء: 2]، إن معىن كلمة "حوبا" حسب سياق اآلية تعين ظلما"، وبتقدير معىن "حوبة" 

يصري معناها "مظلومة " أي املرأة املظلومة،و تأخذ بعدا داللّيا آخر ميتد إىل "اجلزائر" /"الوطن" مبا أن 

الكاتب تناول باحلديث يف روايته "اجلزائر" يف عهد االستعمار وما كابدته من ظلم وقهر واستعباد 

واستبداد(2)  جاءت كلمة "حوبة" يف الدعاء الذي كان يدعو به رسول اهللا _ صلى اهللا عيه و سلم_   

﴿َرب  تـََقبْل تـَْوبَِتي و اْغِسْل َحْوبَِتي﴾ طبقا لآلية الكرمية: ﴿َو ُهَو الِذي يـَْقَبُل التـْوبََة َعْن ِعَباِدِه َو يـَْعُفو 

اإلمث، احلاجة، : يف معجم املعاين اجلامع؛ اَحلْوبة،  ]23:الشورى[ ﴾َعِن السيَئاِت َو يْعَلُم َما يـَْفَعُلونَ 

.اهلّم، اهلالك، الوحشة، والقرابة من قبل األم  

                                                           
1
  .149. صنفسه،  - 

2
  .150. ص املرجع السابق،  - 
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 لفصل األّول:                                                 مفهوم السرد و مكّوناته في رواية "حوبة"

العنوان:                                                                                                     

      مثّ أطرح اإلشكال التايل: ففي أي خانة ميكن وضع "حوبة"؟ منح الكاتب فنّ  تضمني األمساء    

طاقة إحيائية رمزية هذا الرمز جيمع بني معنيني اثنني مها: املرأة اليت قهرها الرجل، والعادات، والتقاليد، 

 واتمع... و رمز لألمة اجلزائرية املضطهدة إبان االستعمار.

     استعان الكاتب برمز ثان هو «املهدي المنتظر" الذي جيسد احلاكم العادل، ويزرع األرض عدال. 

داللة  اسم "المهدي المنتظر":                                                                            

        عملية الرتميز حتمل يف بنيتها مضامني رمزية وتقوم على حمتو ثقايف يرتبط بالذاكرة الثقافية 

واالجتماعية اليت ترجع إىل "المهدي المنتظر" الذي أخفاه الكاتب متعّمدا منذ بداية احلكي: "أنا ال أومن 

بالمهدي المنتظر"، ويربر تعّمده هذا بقوله: " هو جمرد خرافة رمسها خيال العامة املنهزمني تعلقا منهم 

بأمل ما..."  وهو ما جيري االعتقاد به على أنه يأيت يف آخر الزمان ليمأل األرض عدال، وأمنا، وسالما بعد 

 ما ملئت ظلما وجورا. 

           لكن الكاتب عرب عن إيديولوجيته اجتاه هذا الرجل الذي نفى اإلميان به يف أول حديث عنه يف 

 الرواية قائال:  "أنا ال أؤمن بالمهدي المنتظر، هو جمرد خرافة رمسها خيال العامة املنهزمني تعلقا منهم بأمل

  ما ، سيشرق يوما ليهزم ظلمام. لكن "حوبة" تؤمن به وتنتظره بشوق كبري، وتضل حتكي عنه دون ملل

  أو كلل". ما دامت حوبة تؤمن به، وما هي إال صنعة فنية اختفى وراءها، لينفي إميانه به بشكل مباشر.
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 لفصل األّول:                                                 مفهوم السرد و مكّوناته في رواية "حوبة"

العنوان:                                                                                                      

          ما ميكن أن نستنتجه من هذا التصريح أن الكاتب ال يؤمن بـ:المهدي المنتظر، مبينا أنه خرافة، 

مما يدلّ  على حالة اليأس اليت يعيشها، وفقدانه لألمل بسبب ما تعاسة الواقع املعيش الذي يفتقد للعدل 

واالستقرار يف شىت املياديني االجتماعية، و السياسية، و االدارية واالقتصادية..ويسود فيه الظلم والقهر، 

 واالستغالل.. كما أنه يستشرف املستقبل بأن ال وجود حلاكم عادل و نزيه.

إذا كان القارئ _الذي يوحى به إىل الشعب_ ينتظر جميئه، فالروائي ال يرغب يف انتظاره، لكن يف قرارة 

نفسه حيدوه أمل. هذا التصريح املعلن يؤكد إخفاق أفق انتظار القارئ الذي كان يعتقد قبل أن يلج منت 

الرواية بأن الكاتب بتوظيفه؛ "المهدي المنتظر" على مستوى العنوان يعرب عن إميانه به(1). والرواية يف حد 

ذاا سبب يدفع القارئ  ألن يشارك يف البحث عن األمل بعزمية وإخالص من داخله هو، فإن مل يتحقق 

يف ذاته هو فلن يكون بإمكانه أن يتحقق يف غريه. والبحث عّمْن يصنع القرار الذي حيُِق احلق ويبطل 

الباطل. املالحظ أن "الكاتب يبعد هذه الشخصية املشفرة من أن تتطابق مع منوذجها الديين الكبري حمو ال 

إياها من رمز ديين إىل رمز سياسي يعين به "القائد السياسي" الذي كانت تبحث عنه اجلزائر إبان 

 االحتالل، وبتعبري آخر يعين احلاكم العادل الذي تبحث عنه اجلزائر اآلن لريفع عنها الغنب.

                                                           
1
  .150.صاملرجع السابق، ينظر  - 
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 لفصل األّول:                                                 مفهوم السرد و مكّوناته في رواية "حوبة"

:العنوان  

         اُخيرج ألّمة من السرداب املظلم إىل نور احلياة. ذا جيد القارئ أن هذا العنوان ال يعني  مضمون 

الرواية. بل إىل أبعد من ذلك عندما يستقرئ الواقع من خالل التاريخ.(1) لقد اختار "عز الدين جالوجي" 

اللون األسود خللفية الواجهة هذا الفضاء املفعم بالظالم الذي ال يبشر خبري، مث وضع اجلزء األول"حوبة    

 و رحلة البحث عن" باللون األمحر؛ لون  الّدم ورمز الثورة واحلرب ، إذن عملية البحث  فيها خطورة.

        ال شك أن ما سال من الدماء إبّان الثورة، السيما يوم  الثامن من شهر ماي 1945 أثّر يف نفسية 

الكاتب تأثريا كبريا. وهو ابن املنطقة، أينما حل ا تعاوده الذكريات األليمة. املعاناة واملأساة أكرب من األمل 

بدليل أن الكلمات الواردة باللون األمحر أكثر: "حوبة" وخطورة "الرحلة" و صعوبة البحث جعل مع هذه 

الكلمة "عن" مفصولة عن المهدي المنتظر، وكأنه يقول أّن أصحاب فكرة السرداب إمنا يبحثون عن 

جمهول مستبعد ولن يتحّقق، بينما نراه اختار اللون األصفر لِـ : المهدي المنتظر و اختار مقياس الكتابة 

 بنسبة أكرب، داللة على أن أمال ما سيشرق ذات يوم، غري أنه عند الكاتب بعيد املنال ولو أن الرغبة فيه 

 جاحمة. إّن عنوان "حوبه ورحلة البحث عن المهدي المنتظر" يفصح عن حاالت من احلزن، والكآبة،

  والتعب،والشقاء. أول كلمة فيه:"حوبة" اليت ما أراها إال صورة لِـ"محامة" وهذا بصريح قول الكاتب:"لقد 

 أكدت يل حوبة قبل بدء احلكاية أّا موجودة داخلها.

                                                           
1
  . 151.صنفسه،  -  
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 لفصل األّول:                                                 مفهوم السرد و مكّوناته في رواية "حوبة"

:العنوان  

      مثّ يطرح مجلة من التساؤالت هل هي فرع من محامة؟ لست أدري ملاذا كنت أراها كذلك؟ ملاذا كلما 

ذكرت محامة تبّدت مالمح حوبة؟ لست أدري (1)    تستوقفنا كلمة "رحلة" بثقلها على النفس، و إرساهلا 

أنينا منبعثا من أعماقها توحي بأا عسرية، النتيجة بعيدة املنال وصعبة التحقق، والبحث الزال متواصال 

رغم طول ومشقة الرحلة. وهي عند "عز الدين جالوجي" إميانا منه يف رغبة الشعب اجلزائري يف التغيري 

 واإلصالح.

        الروائي يبحث عن احلرية والعدل واملساواة واالستقرار واألمن يف الوطن. إن للعنوان صلة وطيدة 

 باتمع، والسياسة، والتاريخ، إنه بداية العمل األديب مثّ خالصة بؤرة احلكي وأساسه.

         املعاين وحدها ميكن أن تفسر وعي اتمع من خالل هذه الرموز، فإن عنوان "حوبه ورحلة 

 البحث عن المهدي المنتظر" عنوان رمزي، يفتح على القارئ فضاءات واسعة فتتعّدد القراءة ويكون هلا

 صدى واسعا يف عامل األدب، فاملتلقي باستناده إىل خلفيات ثقافية واجتماعية وسياسية وتارخيية، يكون 

 الحتماالته التأويلية ميزة و داللة خاصة. 

  نظرا " يبدو أّن مفهوم الّرواية بسيط، وال صعوبة تذكر يف تعريفها، غري أّن األمر ليس هّينا           

   )2("املستمرحلداثتها و لتطّورها 

                                                           
   .132.الرواية، ص -1
  .2صت، .دب، جامعة بسكرة، دلغة و األمفقودة صاحل، نشأة الرواية العربية يف اجلزائر،  جملة املخرب، أحباث يف ال - 2
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 لفصل األّول:                                                 مفهوم السرد و مكّوناته في رواية "حوبة"

:العنوان  

واحلق أنّنا وبدون خجل    وال تّردد نبادر إىل الرد عن ": "عبد امللك مرتاض"والّدليل على ذلك قول      

... ما هي الرواية؟، وما يعسر تعريفها: والسؤال الذي أجاب عنه هو )1("السؤال بعدم القدرة على اإلجابة

  هو أّا تّتخذ لنفسها ألف وجه، وترتدي يف هيئتها ألف رداء،   

فهي تسرد أحداثا تسعى لتمثيل احلقيقة، عاكسة ملواقف اإلنسان،  )2(.وتتّشكل حتت القارئ ألف شكل

  .عجائبية" عبد املالك مرتاض"الرواية عند  )3(.مما يدور فيهجمسدة ما جيري يف الواقع أو على األقل شيئا 

ا وصفه باجلمال يف لغته وشخصياته  وأزمانه وأحيازه َعاَلًما سحري  الروايةمن " مرتاض" جعل     

 )5(.ومن جهة أخرى جيعل هذا العامل نفسه شديد التعقيد، متناهي الرتكيب، متداخل األصول )4(.وأحداثه

فهي ليست ابنة االحساس الرهيف واملراقبة الدقيقة، واالطالع الواسع، والتأّمل اهلادف فحسب، بل هي 

حّىت أّن )6( نتيجة ملعاناة أبطال الروايّة، ألّا دون هذا الصراع الذي يعيشه الكاتب تبقى الرواية دون غاية،

  .ع، عمقا وشكالما يعانيه الروائي   أثناء الكتابة يبقى احملك األهم لإلبدا 

ي يعين عمال الذ )Roman(استغرب من املفهوم األّول للروايّة يف اللغة الفرنسّية " مرتاض"مثّ إّن          

   .، وهو يدرك جّيدا أّن مفهوم الرواية يف القرن السادس عشر استحال إىل إبداع خيايلخياليّا سرديّا

                                                           
  . 124، ص 12لك، الرواية جنسا أدبيا، جملة األقالم، وزارة اإلعالم و الثقافة، العدد مرتاض عبد امل - 1
  .11ص نفسه،  - 2
  .7ص ينظر، املرجع نفسه،  - 3
  .7ص ، املرجع نفسه، ينظر - 4
  .25ص ينظر، املرجع نفسه،  - 5
  .17، ص 1994دار احلوار، الالذقية، سوريا،  ،1بداع الروائي اليوم ، طاإل روائيون عرب و فرنسيون - 6
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 لفصل األّول:                                                 مفهوم السرد و مكّوناته في رواية "حوبة"

:العنوان  

لتصل يف النهاية إىل ... شخصيات حيلل نفسّياا، ويصف مغامراا،)1(يرسم ...طويل نسبيا... نثري      

هلا حتت عنوان  تعريفه األدب ويواصل يف أسواق... التعبري  موضة  قد جعل من جنس الرواية )2(".مصريها

ماٌء رواء  :وجدته "لسان العرب"يف أّما  .أو وجوده بغزارة املاء، جريان) روى(مادة  وما ذُِكر يف  الرواية؟ما 

  ":لسان العرب"يف معجم ، ذكره "احلطيئة"قول أي؛ عذب، وردت هذه اللفظة يف 

-يف وصف أبيها أيضا " عائشة"جاء يف حديث  الرَواءُ َأْعَوزََها ِبِه الَماُء وَ يِبَجْوِف الَماِء َحلْت  َأَرى ِإبِلِ 

  .هو البعري: الرّاوية.وهو املاء الكثري أو العذب. واءواجتهر دفن الر : -رضي اهللا عنهما

يوم قبل يوم : يوم التروية )3(هو الرّاويةَقى عليه املاء، والّرجل املستقي أو البغل أو احلمار الذي ُيستَـ          

ويقال لسادة القوم . عرفة، مسي به ألن احلجاج يرتّوون فيه من املاء وينهضون إىل مىن، وال ماء ا، فيتزّودون

راوية إذا كثرت روايته، اهلاء للمبالغة يف صفته  -روى احلديث والشعر يرويه رواية وترّواه –روايا مجع راوية 

الريح الطيبة، : الريا - اّلذي يقوم على اخليل: حرف القافية الرّاوي: ويّ والرّ . رويت احلديث والشعر. بالرواية

  :    ومنه قول امرئ القيس

ُهَما                   َنسِيُم الَصَبا َجاَءْت ِبَريا الَقَرنـُْفلِ *  ِإَذا قَاَمَتا َتَضوَع الِمْسُك ِمنـْ

                                                           
   .1784 .ص ،)روى(مادة  دار صادر،، لسان العرب، منظوراابن  - -1
  .25ص ،1998، الكويت، 240لك، نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد، علم املعرفة، العدد مرتاض عبد امل ينظر، - 2
    .1425/2004بريوت،  2.امرؤ القيس بن حجر  الكندي،  شرح  عبد الرمحن الصطاوي، دار املعرفة، ط   - 3
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية     :                                          لفصل األّول

  :مفهوم الرواية

ضد العطشان وامرأة ريا، ويقال أيضا أّا طّيبة الرّيا إذا  " لسان العرب"مثلما جاء يف معجم ) الريان(       

وهي كمرآة تعكس ما جيري " كتابة نثرية تصور احلياة"الرواية يف أبسط تعريف هلا؛ )1(.)*(كانت عطرة اِجلرم

يف واقع اتمع، مادا إنسان أو أحداث يف أزمان وأحياز، تعّرب تعبريا دقيقا عن واقع الّصراع االنساّين بلغة 

  : الثة جوانبوالذي تّتصل به ث... نثرية منتقاة من اللغة اليت يستخدمها الناس يف اتمع

)2(.المضمون -ج. الموضوع - ب. اللغة -أ
 

من النقاد أن الرواية اليت حتتوي على صورة من حياة الناس، البد أن تعرب بأساليبهم    يرى فريق: اللغة -أ

  )3(.وأصوام وهلجام مستخدمة وسائلهم التعبريية لرسم مالمح الصورة اخليالية فيها

ة     هو الذي : الموضوع -ب ية معربل منه الكاتب صورة أو لوحة فنيـُْقَصد به عامل اخليال الذي يشك

هكذ كان يتصّرف الروائي حني بىن من اخليال عاملا نكاد  )4(ا. عن جتاربه و أفكاره، مبا خيتاره من أساليب

            .                                   مشاهده تتحّرك هنا و هناك على صفحات جسد النص

حيث املضمون فقد تأّكدت عالقته يف الرواية مع املستوى اللغوي ومع )5(أما من : المضمون -ج

من أجل أن تكون اللغة السبيل الذي جيعل من الرواية نسيجا  .صار املوضوع نفسه وسيلة وغاية . املوضوع

  .روائيا يّتحد مع املوضوع
                                                           

  .84، ص 1994، دار احلوار، الالذقية، سوريا، 1اإلبداع الروائي اليوم ، ط ،ينظر روائيون عرب و فرنسيون -1
  .اجلسد،البدن: اجلرم* 
  . 3م، ص1990، دار احلقيقة لإلعالم الدويل، 1عبد لرحيم حممد عبد الرحيم، دراسات يف الرواية العربية، ط -2
  .3ينظر املرجع نفسه، ص -3
  .3ينظر املرجع نقسه، ص  -4
  .3، ص السابقينظر املرجع  -5
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية                    :                           لفصل األّول

  :مفهوم الرواية

  واحد ممّن أولوا جنس "عادل فرجيات. "ليكون يف النهاية تصوير واقع احلياة بكّل ألوانه و مستجداته        

  

هلا، ممّا أكسبه دراية عميقة فجعله فناّ حديثا نسبيّا،  واعيةٍ  قام بدراسةٍ  ة اهتماما كبريا، ال شّك أنّهالرواي

مل الغريب، وال أكثر من قرن امل ميض على استوائه ناضجا أكثرمن ثالثة قرون يف الع:"وذكر تارخيه بقوله

   )1(."ونصف يف عاملنا العريب

السينما، والرواية اجلديدة هذا اجلنس يفيد من فنون خمتلفة موضحا أن الرواية يف أمريكا تتبادل مع         

يف أروبا تقتبس من املوسيقى طرقا يف التأليف، وبعضها اآلخر تفيد من املسرح كما تستطيع أن تستثمر 

عناصر متنافرة، كالوثائق والوقائع التارخيية، والتأمالت الفلسفية، واخليال، واإلرث الديين واألديب، فهي إذا ال 

  ".على إلتقاط األنغام املتباعدة واملتنافرة واملتغايرة اخلواص إليقاع عصرنا قادرا"كاد تكون جنسا بال حدود، 

 (Jorge Lukacs)"جورج لوكاش"سعة هذا اجلنس، مما جيعله ينكر زعم " عادل فرجيات"ذا يرى         

عندما  )2(".ديوان العرب احملدثني"بأْن جعلها ملحمة العصر احلديث، فُيِقّر بأّا ليست فقط ملحمة، بل 

  . الرواية رأى أن أهم مسة هلا هي السرد الذي يقوم غالبا بسرد حكاية تضم شخصيات" لوكاتش"وصف

                                                           
  .9ص  2000كتاب العرب، دمشق   عادل فرجيات، مرايا الرواية، دراسات تطبيقية يف الفن الروائي، منشورات إحتاد - 1
  .10 .صاملرجع السابق، ينظر  - 2
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                              لفصل األّول

  :مفهوم الرواية

ج فيها حبكة تـَُعد الفاعل الذي حيرك تُنسَ ... يف زمان ومكان وهلا بداية واية تقوم بأحداث       

والوطن البائس الذي يعاين الداء منذ أن وطئت أقدام العدو هذه ...والعدل الذي ينبغي قيامه، األحداث

  .واتمع الذي غاص يف وحل اجلهل فغاب يف دياجري الظلم والظالم. األرض الطّّيبة

عله ال يفوتين أن أذكر احلبكة اليت ال ختلو من أي عمل روائي، نظرا ألّا تشّد اهتمام القارئ و جت          

  )1(مبثابة اهليكل العظمي من  اإلنسان "فرجيات عادل"، لقد جعلها أخرىيعيش األحداث حلظة بعد 

هو عندما يعرف الكاتب أين يرى معيار السرد الناجح يف العمل الروائي و  الذي ال تقوم له قائمة إال به،

: (Edgar Allan poe)"إدغار آالن بو"يبدو أنه أخذ هذا املعىن من قول . يضع قدمه عند كل خطوة

  ".الكاتب اجليد الذي يضع نصب عينيه السطر األخري عندما يكتب السطر األول"

األدبية األخرى، و بعد الكالم هذا مفهوم الرواية وما يتعّلق ا، ومدى اختالفها عن باقي األجناس        

عن الرواية يأيت احلديث عن الشخصية اليت تصنع األحداث، ورغم أّا من ورق إّال أّا تومهنا بأّا تتحرك، 

الذي كان له معها آراء مجّة " عبد امللك مرتاض"تلك هي حقيقة الشخصّية عند النقاد وعلى رأسهم 

  .سأذكرها يف حينها

                                                           

-
  .10.ص2000عادل فرجيات، مرايا الرواية، دراسات تطبيقية يف الفن الروائي، منشورات إحتاد كتاب العرب، دمشق  ينظر، 1
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية                                             :    الفصل األّول

  :لغة الشخصية و دورها في اإلبداع الروائي: المبحث الثاني

ك يف أحياز، حيث تقوم بأحداث خمتلفة ال ميكن بأي حال أن نتصّور رواية دون شخصيات تتحرّ           

و يرى )  1( ACTANT)(من غري شخصيات أو من غري عوامل  حكيال يوجد «يف أزمان متعددة، لذا فإنّه 

أال شخصية خارج إطار احلدث وأال حدث منفصل عن الشخصية،  Henry James)(» هانريي جيمس«

ية من احلدث يف القصة أو فريى أن الشخصية أكثر أمهTodorove Tzevitan  )  (" تودوروف تزفيتان"أما 

 إذا كانت احلادثة هي لب القصة فإنّ أنّه  " مصطفى اجلماهريي"ويف نفس املعىن يرى  )2(يف الرواية

تأخذ على عاتقها مهّمة ... الشخصية هي لّب احلادثة، إذ ال ميكن حتقيق احلادثة واجنازها بدون شخصية

... مميزة يف العمل الروائي، ومينح هلا الروائي امسا تـُْعَرف به، ويعطيها بعدا دالليا) 3(نةاإلجناز، فهي حتتل مكا

   )4(فهو يسعى أن تكون شخصياته منسجمة حبيث حتقق للنص مقروئيته، وللشخصية وجودها،

  

وما  )5(والزمان زماا، واحلوار حوارها ومنشأ السرد ينطلق منها وينتهي إليها، ،ألن املكان مكاا           

  ا منم ده الكاتب مما يؤكد إسنادها للشخصية لتؤدي دورا مهِ يذهب إليه الباحثون أن هذا االنسجام يتقصّ 

  .الشخوص الذي مييزها عن االسممها خالل األحداث اليت تقوم ا، داللة يقدّ  

                                                           
1
-ROLAND BARTHERS,w.kayser.w.c.booth ,ph.hamon,poetique du récit,3 نقال عن عبد املالك

                                                                                                            .مرتاض، يف نطرية الرواية،ص

2
-Tzevitan todorove, poetique de la prose.p :78.    .نقال عن عبد املالك مرتاض، يف نطرية الرواية،ص

، 1992، دمشق، 259/260مصطفى اجلماهريي، الشخصية يف القصة القصرية، إحتاد كتاب العرب،العدد،جملة املوقف األديب،  -3
  .دص

  .247، ص1990، بريوت 1، املركز الثقايف العريب، بريوت،ط)الفضاء، الزمن، الشخصيات( حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي  -4
  .21، صةيّ يف القصة القرآناالعجاز ات يشارف مزاري، مستو  -5
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية                    :                        الفصل األّول

  :دورها في اإلبداع الروائيلغة الشخصية و 

... من التشخيصأصنافا ...كل حكي يتضمن  أنّ  (Gérard Gennette)" جريار جينات"يرى             

(Narration)ألحداث تكون سردا 
مث يوضح أّن التشخيص تقنية تشكيل الشخصية بواسطة النص  ... )1( 

وإضافة إىل هذا أن روائيي القرن التاسع عشر أولوا اهتمامهم بالشخصية فصار يتمتع ا الفرد  )2(.السردي،

فتحّولت  )3(.يف اتمع ذه املكانة اليت أحرزت عليها وصارت كل عناصر السرد تعمل على إضاءا

الشخصية من جمرد اسم إىل كائن جمسم له عامله اخلاص كما صارت ختضع للتحليل النفسي، األمر الذي 

  .جعل  الشكالنيني يرفضونه بشدة

بشىيء مل يألفه الباحثون وقد يرفضونه بشّدة، ألنّه  (Tomashevisky)" توماشفيسكي"أتى            

وكلود "  (Vladimir Propp)) فالدمري بروب ( اّجته  يف املقابل. أقصى الشخصيات من الدراسة السردية

  أجلريداس "أما ) 4(.إىل العناية باجلانب الوظيفي للشخصية (Claud Braiman)" برميان

5(" جوليانغرمياس
 (Algirdas Julien Grémas)

  بديال للتسمية املتعارف عليها" العوامل"فيجد مصطلح  ) 

  .، مثّ بعد ذلك يعرف العامل بأنه الوظيفة السردية"الشخصيات" 

                                                           
  ،1عبد الرمحن مزيان، منشورات اإلختالف،ط. تودوروف تزيفتان، مفاهيم سردية، تر -1
  .111،ص1990،سوريا،2ياشي، دار الذاكر،محص،طحممد منذر ع. ، تر(.......)األدب،مفهوم  -2
  .208، ص )الفضاء، الزمن ، الشخصية(ينظر حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي  -3

4
R. Barthes, W. C Booth. Ph. Hamon. Poetique du récit. P : 33،الرواية.  يفنقال عن عبد امللك مرتاض، 

 نظرية
5
W.Kayser, W. C Booth, PH. Hamon. Poetique du récit . P : 35. نقال عن عبد امللك مرتاض، نظرية

 الرواية
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                الفصل األّول

  :دورها في اإلبداع الروائيلغة الشخصية و 

 -Actant (s)) وعامل موضوع، Actant (s)- Sujet (S))عامل ذات: مث يأيت بالتصنيف التايل          

Objet(s).  

عوامل : العوامل قام بالتمييز بينها مقّسما إيّاها إىل قسمني" أجلريداس جوليان غرمياس"بعدما ذكر           

  )1(.(Actants de la narration) وعوامل السرد، )(Actants de l’énonciation)التلفظ 

: فبّني أن عدد العوامل يف كل نوع من أنواع احلكي حمدود على الّدوام يف ستة" محيد حلمداين"أما           

  )2(.املرسل، املرسل إليه، الذات، املوضوع، املساعد، املعارض

 )3(:خمططا بالشكل التايل" غرمياس"فوضع له  (Modèle actantiel)و النموذج العملي 

  .مرسل                                                                                   مرسل إليه    

  

  

  

                                                                                                                         

         

  معارض                                                                                     مساعد  
                                                           

1-Pierre V.Zima, critique literaire et estitique ة، صنقال عن عبد امللك مرتاض، يف نظرية الرواي  
  .52، ص )من منظور النقد األديب(محيد حلمداين، بنية النص السردي  - 2

3
Nouveau dictionnaire encyclopedique des sciences de language, p : 757. نقال عن عبد امللك

ة الرواية، صمرتاض، يف نظري  

 �و�وع

 ���ــــل



 
 

54 

  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                الفصل األّول

  :دورها في اإلبداع الروائيلغة الشخصية و 

قد أوىل التحليل الوظيفي أمهية بينما ال يرى تعارضا بينه وبني " غرمياس"أن " محيد حلمداين"يرى           

يف وصف شخصيته، فيقدم  (wallter Scolt)" والرت سكوت"يف حني ميعن ) 1(.التحليل الوصفي

المهدي  بحث عنحوبة و رحلة ال"يف رواية " عز الدين جالوحي"لوصفها وهذا ما جنح إليه ... فقرة

صورة أبيه مضرجا بدمه ممتدا كجذع الشجرة عمالقا يف بطن " الزيتوين"أعاد : "يقول واصفا" المنتظر

  .الوادي يسموه باخلري العفريت يسافر ليال وينام يف خلالء، األرض فراشه والسماء غطاؤه

  ومن .عشرة من الرجال وال يبايل م ومع ذلك مثال ال نظري له يف الطيبة" باخلري"يواجه           

خليفة الذي كانت زوجته تصنع الكسكس يف كل وليمة على ": القايد" جبوار   شخصيتان  الشخوص

ن داس على ضيوفه، وذات مرة رفضت بسبب مرض كانت تعاين منه، قتلها وخرج كم مع )2("القايد"شرف 

شخصية اختارها الكاتب لتقوم ذا الدور املنوط ا أحسن قيام، فتجّسد الظلم بشّىت "القايد عباس".حشرة

أنواعه كما، على هذه الشخصية أن تنفذ كّل أساليب الشر يف كّل من حوله من الرجال الذين اختارهم 

ى األقدام بقوة وشجاعة،   بسرعة ينّفذون يسري هو كالفارس ممتطيا فرسه، وهم يسريون عل... اختيارا ذكيا

أوامره مهما كانت درجة خطورا، وضعهم حلراسته وإعانته وصحبته إىل أي مكان يسري إليه، مع ما 

 .يقّدمون له من أعمال، ال يرمحهم، وألتفه األسباب ينكرهم، أو يقتلهم

                                                           
  .52ص  ،)من منظور النقد األديب(السردي بنية النص  محيد حلمداين ، - 1
  .18.الرواية ص -2
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  "حوبة"فهوم السرد و مكّوناته في رواية م:                                                الفصل األّول

  :دورها في اإلبداع الروائيلغة الشخصية و 

الذي تعّلم من " محيدة"ويف الرواية شخصية . املسّدس كمن حيمل لعبة بني يديه" القايد"حيمل         

، كل دروس املكر واالحتيال، وتعّلم لغة سيده اليت يزداد ا محاسا حني خياطب الناس "القايد عباس"

لرمحن، حيث استطاع أن ينفذ مستعمال عبارات تقشعّر منها األبدان، وتز منها اجلبال، ويغضب منها ا

ا ى عليه، دبّر له هو حيلة يتقّرب على أمر ما استعص" القايد"حبذافريها وزيادة، وإذا عجز" القايد"أوامر 

وقد رأينا  اللغة اليت استعان ا    حيسب حسابا ألحد جاهال مبا خيبئه  القدر،  دون أن  أكثر إىل سّيده،

من بيتها ويأيت ا إىل " الشيخ لكحل"بنت " محامة"يلة تعينه على خطف ودارت يف خياله كيف دبّر ح

يف أقبح صور الذّل      " محيدة"تدخلت  شخصية  أخرى  لتضع  ". محيدة"سّيده، لكن قبل أن يلحق 

  .وعرضه من أن يـُْنتهك"خلطيبته"يف الوقت املناسب محاية " العريب"، هنا تدّخل "القايد"واملهانة أمام 

خطيبته قبل أن ُختَْطف، وفر ا من حميط ُحرِم فيه الكالم، ّمث من أراد أن يسلم   " العريب"خطف         

الذي " خليفة"من الطغاة عليه أن خيتار لغة الصمت والذّل فهي له أسلم  وأعود يف عجالة إىل شخصية 

  . مسع طلقة الرصاص حيث كان قريبا من بيته

يف "الربح"قتل    بعدما بيته   من خيرج " القايد"يت عندما مسع الطلقة ولقي إىل الب" خليفة"عاد         

ال شك أّن اخلوف يتمّلكه، ومن تكون هذه  ؛"القايد" أن خياطب ا " خليفة"لِـ بيتها، فبأي لغة ميكن 

، يتفوه بكلمة ملختار لغة الصمت،الشخصية حّىت تقف أمام َمْن وراءه فرنسا وجنودها ودبّاباا وقّوا، ا

  ". القايد"غري أّن الصمت من هذا النوع فيه خطورة نظرا للموقف الصعب الذي وضعه فيه 
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                الفصل األّول

  :دورها في اإلبداع الروائيلغة الشخصية و 

  باملثل ِقصاصا، تلك هي لغة االنتقام، عندئذ سيحط ِمحْال ثقيال من على كاهله،" خليفة"سيَـُرّد          

  .وحني يأيت وقتها ويتحّقق له ذلك سيتنّفس الصعداء، ويف تلك الليلة سينام نوما هادئا مطئمنا مرتاح البال 

الشريف من الظامل املستبد، الذي مل يكن انتقاما له  ينام أهل القرية ِبال خوف وال فزع، إنّه االنتقام         

  هو وحده بل انتقام القرية كّلها، وفرحتهم مجيعا، ولوال اخلوف من أبناء القايد ألقاموا احتفاال وعرسا يجا 

كانت   اليت" سالفة الرومية"شخصية أّما .نتيجة ظلم ُورِي الُرتاب إىل األبد، يا َلَفْرَحة املقهورين يف هذا اليوم

  أجنبت له ولدا  "القايد عباس"والد " القايد السعيد"تزوجها فقْد تعيش يف مدينة سطيف عاملة يف املاخور، 

. يسكن جبوارها" خليفة"وكان ،"القايد"ابنها تعيش املتاعب مع وبعد وفاة زوجها بقيت مع " يوسف"مساه  

  كانت تعبريا عن حزن  فيما بينهم داولوالكن اللغة اليت كانوا يت.فهو الوحيد الذي تبث إليه أحزاا

 :يف نفسه" خليفة"رّدد " القايد" على قتل "وسالفة" "خليفة"تنافس . االنتقام من القايدمل خترج عن عميق،

، لن أكون شيطانا بل مالكا يزهق روحه، روح الشيطان، أنا من خيلص سالساكت عن الظلم شيطان أخر "

ماذا ، ال ميكن أن تسكت عن الظلم" سالفة الرومية" ."األرض من رجسهر ويطه    الناس من شروره، 

،سأقلب عرش أوالد النش رأسا عن "سالفة"مازلت ال تعرف  أسكت   أنا لن"  :؟"خليفة"تقول خماطبة 

ألن يقول  أذكى مين،  لن تكون  لن أمكنك من ذلك، تريد أن تستبقين إىل السفاح،": سالفة،"عقب

  " .له من أن يقولوا قتله رجل أذلّ  الناس قتلته امرأة
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                الفصل األّول

  :دورها في اإلبداع الروائيلغة الشخصية و 

قتل السفاح         ويف النهاية مل تكن سالفة مع هذه احلماسة اليت ظهرت  فيها   لإلنتقام  من             

ذه اللغة القويّة اليت غّذا " سالفة"ومل تكن قريبة من جثته يوم قُتل، كل ما يف األمر أّن الكاتب اختار 

حبماس منقطع النظري ال لإلنتقام بنفسها من الظامل بقدر ما كانت تقوم بدور عجيب تشحذ فيه عزمية 

  .لوراء أبدا، بل االنتقام أّوال وأخريا حـىت يرتاح الناس من شرّهِلدْفِعه دفعا قويا ال يلتفت إىل ا" خليفة"

وتركها جثة هامدة يف  زوجة خليفة، "ربح بنت إبراهيمال"قتل لقد معروف بغطرسته  "القايد عباس"          

الذي ما كاد يسمع طلقة البارود " خليفة"بيتها، وحني هّم باخلروج  وجد نفسه وجها لوجه أمام زوجها 

  هذه البذرة من كتُ صْ خل ": بكل برودة دم رمبا ليمتص غضبه" القايد"قال له ...  أسرع عائدا إىل البيتحىت

أوالد "من غري ال يتزوجون ،"أوالد النش"أدخلت حبماقتك جناسة إىل عرشنا، : مث يعاتبه لو سخة،ا

  .كانت حتضر الكسكس ِلضُيوفه  ةسَ بالنجِ  لّقبها  أن هذه السيدة املسكينة اليت" القايد"ونسي) 1(،"النش

حــىت ، "عبـاس"ألتفـه األســباب، وهـي السـّيدة احملرتمــة،  فمـن شـدة ظلــم " خليفـة"زوجــة " عبـاس"قتـل        

كانـت هلـا لغـة خاصـة  رفضـت  "  خليفة" زوجة "الربح" "روح"  ودليل ذلك أنّ   هاههلم لغة جتُ  كان  األموات

  ديكال تلوث ي... ال تقتل الكلب": زوجها قائلة" خليفة"ث د وحتَُ االنتقام منه،  حيث  صارت تزور القرية 

  العمر ويتعذب أرذل إىل  يـَُرد  دعه يفعل فيه فعلته دع الزمان وأطهر وأنقى الطاهرتني أنت أشرف منه 

  ."جبرائمه 

                                                           
  .58 ،الرواية، ص -  1
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  "حوبة"رواية مفهوم السرد و مكّوناته في :                                                الفصل األّول

  :دورها في اإلبداع الروائيلغة الشخصية و 

أن يرتكه للزمن، ألنّه حتما ستكون عاقبته " خليفة"طهارة هذه الروح رفضت االنتقام، وطلبت من           

هــم  والنــاس عنـده كل  ،عتـت يف األرض فســادا دون أن تعمـل حســابا ألحـدظاملــة  شخصــية  "القايـد."وخيمـة

الذي أراق دم أخيه بتحريض العدو الغاشم  "ار شيخ الزاويةعمّ "ظهرت شخصية  املقطع التايلويف  كالب، 

احملتــل، ليتــوّىل هــو بنفســه إدارة أمورهــا وــب خرياــا، فكيــف مــن لــه القــدرة علــى قتــل أخيــه أن يعّلــم النــاس 

ء، َال يَ األبــيض، يتقــدم يف ُخــعلــى فرســه الســوداء ظهــر مــن بعيــد مــَدثرا بربنســه ": يقــولالروائــي  هيصــفالقــرآن؟ 

 .نعلـى فخـذه األميـ علـى فـرس بيضـاء، وقـد أمسـك خباصـرة البندقيـة، ووضـع عجزهـا )1(وإىل جانبـه حارسـه

  ضة حيمل كل منهما عصا غلي ما العضلية الظاهرة،وخلفهما يهرول حارسان أهم ما مييزمها قوّ 

وهــو  هـذا شـيطان آخـر ال يهمـه إال بطنـه ونفسـه )2(.ويتمنطـق علـى قشـابيته الصـوفية البنيـة حبـزام جلـدي    

لتكـون  مـن القايـد" سالفة الروميـة"مث يطلب  ل السلطة الدينية، يوهم الناس بأنه خادم اهللا والقرآن الكرمي،ميثّ 

  .مثّ يقضي منها أوطاره: خادما يف الزاوية، يقول الراوي

على ج أبيه ِلذا اْلتّف الناس حوله       الذي سار "الشيخ بلقاسم"له أخ امسه " الشيخ عمار"           

  من كّل حدب وصوب، فيها ُحيفظ القرآن الكرمي، ومكان لتعليم اللغةالناس  الزاوية مزارا، يأتيهاوصارت 

 .العربية للقضاء على اجلهل وتوعية الناس 

                                                           
  .37الرواية، ص  1
  .31الرواية، ص  2
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  "حوبة"مكّوناته في رواية مفهوم السرد و :                                                الفصل األّول

  :دورها في اإلبداع الروائشخصية و لغة ال

  فقضى" عمار"خشي العدو على َمَصاِحلِه بسبب التجمعات اليت تُقام فيها، فأوغر صدر أخيه             

  ...عليه، واستوىل هو على زمام الزاوية  ُيَسري شؤوا مبا خيدم أهواءه و مصاحل فرنسا 

فُتمثل الّسلطة الّسياسية ال يعرف إّال ب خريات الضعفاء ظلما كما " القايد عباس"أما شخصية         

هؤالء شياطني اإلنس الذين مألوا صدور الناس . ، أو القتل بسبب أو بدون سبب"السعيد"فعل والُده 

خصية فّعالة يف السرد الشيطان ش" حبيب مونسي"ولقد جعل ...حقدا، ال يُنتظر سوى االنتقام منهم

  )1(. وِفْعُلها  الدسيس حاضر يف كل األفعال واألقوال، من غري أن يـُْفِصح السرد عنها... القصصي

محامة  "خطب  " القايد عباس: "من خطاب هذا النوع من الشخصيات، ما جاء يف رواية حوبة        

ورضي أبوها  " الزيتوين"بيها حبضور أخيه خطبها ودفع  مهرها إىل أ"  العريب"لكن " والشيخ لكحل"ابنة 

غري " محامة"رجاله خلطف " القايد عباس"من سرولة أرسل " سامل"و مبناسبة زفاف . وكاد يطري من الفرح

وراءه وفرا هاربني " محامه"بذكائه شم رائحة الغدر حتوم حول الديار فأسرع إىل حصانه و وضع " العريب"أن 

  .إىل حيث ال يدريان

                                                           
  .271حبيب مونسي، املشهد السردي يف القرآن، ص  1
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                صل األّولالف

  :دورها في اإلبداع الروائيلغة الشخصية و 

كيف كانت  اللغة اليت  دارت  بني  القايد     : هو" العريب"السؤال الذي يتبادر إىل ذهين بعد فرار          

الذي رباه على " محيدة"شياطينه و على رأسهم " القايد عباس"ورجاله؟ و إىل أي ناحية اجته اخلطاب؟ أمر 

 .يف كل مكان" امةالعريب ومح"احليل و الغدر واملكر و الدسائس، بأن يبحثوا عن 

هم  " وهم ال يعودون كل يوم إال خائبني،: "قال الراوي          وهو يصيح يف وجوههم " القايد عباس"خري

  )1(.إّما أن تعودوا ما معا، أو انتظروا رصاصات تأكل أرواحكم: ذلك الصباح

لقيام به هو تلبية رغباته تلك هي اللغة اليت طغت على عباس ورجاله، كل ما يستطيع قوله أو ا        

  اجلنسية أو يقتل وال يهتم مبن يقتل قريبا كان أم بعيدا، صغريا أم كبريا، ذكرا أم أنثى، املصلحة الشخصية

طغت وجتّربت، فكانت سببا يف أن ذاق أهل القرية مرارة العيش، وكل من أراد أن يتفّوه بكلمة  يُقتل هو أو 

هم، فُتؤخذ بالقهر والقّوة، ال خيطاب الناس إال سبا وُسخرية، والناس  أحد أفراده، وقد ُتسلُب أرض أحد

  . كّلهم أمامه بدويون ال يعلمون شيئا، حطّا من قيمتهم، أّما هو فجعل نفسه يف قّمة احلضارة

" القايد"جيدا أن  له وال قوة، ورجاله يعلمون طاب شدة وقع على املخاطب الذي ال حولإّن هلذا اخل      

  .ة، سينفذ ال حمالة ودون تردد، وقْتل اإلنسان عنده كمن داس برِْجِله على حشر ا قالإذ

                                                           
  .160. الرواية ص-1
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                الفصل األّول

  :دورها في اإلبداع الروائيخصية و لغة الش

فاندفعوا كاانني يسألون كل من جيدون، ويبحثون  يف كل مكان : هذا ما جعل الراوي يقول        

  .وقفوا أمامه صامتني" القايد عباس"تلّقاهم . يشّكون فيه، وهاهم يعودون كما األيام الّسالفة من دوما

طفل وطفلة  - :عزمية رجاله، وحيّملهم مسؤولياته الشيطانية، صرخ يف وجوههم" القايد"حىت يشحذ         

  )1(.اجلبار و رجاله؟ عليكم اللعنة" محيدة"ان يعجز 

الشيطان " (القايد"دبر مكيدة شيطانية رمبا يعيد ا مكانته عند " القايد"من " محيدة"لشدة خوف          

  ".فيها حل سحري نعيد به الفاَرْين: "، قال)األكرب

  ". الطاهر بلكحل"خنطف  -

فكرة غبية من غيب إىل من هو أكثر غباءا،      ... سينهار ويسلم ابنته" الشيخ لكحل"ال شك أن          

والدليل؛ أنه دون  أن يفكر يف العواقب ويتساءل إن كان بإمكاا أن تؤيت مثارها أم ستكون فكرة فاشلة،  

الشخصيات اليت ال راحة هلا إال إذا من " محيدة")2( .أريد تنفيذها الّليلة -: قال متحمسا وبكل بساطة

   .فيه رغبة سيده  نّفذت أمرا

                                                           
  .160. الرواية ص -1
  .161.الرواية ص -2



 
 

62 

  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                الفصل األّول

  :دورها في اإلبداع الروائيلغة الشخصية و 

من أجل ذلك تكون اللغة بينهما لغة الرضى واألمن والسالمة، هذا بالنسبة إليه أفضل من أكلة          

والداه إخوته وأبناؤه  " محيدة"زوجة )1(:من الشخصييات اليت مل تظهر بني صفحات الرواية مثلو شهية، 

  وتغّري مساره ولغته؟ ، "القايد"كيف كان شأم معه؟ أمل توجد شخصية سوية من بينهم تأمره باالبتعاد عن 

" القايد"هذه اللغة  كان ميتاز ا . ه اليت مل تكن سوى سبا وشتماهذه اللغة النابعة من ذاكرة سّيد        

  .الذي مل يكن إال صبيّا يلعب بأعراض الناس غري مبال بأحد

  مبا فيه من األوصاف اليت تتناسب مع  " عباس اخلنزير"، كان يدعو القايد "العريب املوستاش"صدق          

  .)2(هذا احليوان متاما،

  "العريب"وعلى  رأسهم  "  القايد عباس"إن حقدا دفينا حيمله أهل القرية مجيعا اجتاه  شخصية             

  د ، وأخيه ووال"بلخري"ون حلظة واحدة يف أنه هو وراء قتل أبيه وأّمهما الذين ال يشك " الزيتوين"وأخوه    

  يتحّسس رقبته؛ إّن الدماء اليت أراقها" العريب"  قتلها ِجَهاراً وغريهم كثري،اليت" الربح"وخالته  " خليفة"

واحدة ال   قتلة: "أنّ  )1(ستسيل عليه وباال، وستعصف به رياح الغدر يوما ما، لذا ورد يف الرواية 

  "واألصناف، جيب أن ميوت ألف مرة ومرة، جيب أن يتذوقها بكل األشكال"القايد عباس"تكفي

                                                           

 

  
  .156الرواية، ص  2
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                الفصل األّول

  :دورها في اإلبداع الروائيلغة الشخصية و 

ال شى اليت  شهدت  اجلفاف  سنني، هكذا تعّرب اللغة عن إشفاء  الغليل  متاما  مثل  األرض  العط      

يكفيها غيث عام، ألّن هذه الشخصية ظلمها ال يُطاق وجراح أهل القرية اليت تسّببت فيها عميقة،     

  . والذّل الذي حلقهم منها صعب إعادة صوره ومشاهده وذكرياته

  "بلخري"، شخصية "حوبة"شخصيات اليت مخدت أنفاسها بطعنة من اخللف غدرا قبل ميالد من ال       

  "بلخري"،مل يهدأ له بال حّىت ُورِي "القايد"الذي حيَِّق أن يـَُلقب بالزعيم، كان مسمارا مسموما يف حذاء  

  ورغم " قايد"م كونه الرتاب، ألّن لغته كانت أقوى من صوت املدافع، كان  يتحّداه ا ومل يأبه به رغ 

  . العدو الذي يسند ظهره، هذه هي لغة الشجاعة اليت ال تـُْقَهر

القايد رجاال يف كّل مكان يأتونه بأخبار القرية كانوا مبثابة عيون زرعها لتقّصي األخبار، كّلما "زرع        

حوله، وللتقرب إىل قلب دعت الضرورة جيلسون إليه ليسمع إليهم فيعرف ما جيري يف ربوع القرى وما يدور 

حّىت رّمبا بصنع أحداث من نسج اخليال كذبا وافرتاء، هؤالء  كانوا سيفا مسّلطا على رقاب األبرياء " القايد"

املقهورين، الذين مل يكن هلم سوى اثنني ال ثالث هلما الصرب ولغة الّصمت، وهم مرغمون ال خيار هلم، أو 

  ، وإن حدث ذلك فإنّه"أوالد سيدي علي"حيب أن يرى فرحا يف  فإنّه ال" القايد"من كيد . موت حمّقق

  .نحيّوله حزنا بدون سبب، إّن غطرسته تعّلمه أْن يفرح هو والناس من حوله باكو  

 
                                                                                                                                                                                                 

  .43الرواية، ص  1
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                الفصل األّول

  :اإلبداع الروائيدورها في لغة الشخصية و 

لألسياد ال للعبيد، وهذا الذي حدث ناس حوله عبيدا فالفرح للزعماء و دا والالقايد"نفسه سي يرى        

توقف احلفل إثر مساع " حلرق بيادر القمح والشعري" أوالد النش تسّلل": "بلخري"ولد " سامل"مبناسبة زفاف 

  .طلقات الرصاص، خرج العريب سريعا ليستطلع األمر

 ، لوالودعا اجلميع ملواصلة احلفل) 1(."أوالد الكلب كنت أتوقع هذا: "معلقا" عاد العريب        

وختطيطه مع رجاله لكانت حتدث كارثة، يتحّول فيها املدعّوون للحفل " القايد"فيما يعرفه عن  "العريب"فطنة

  املدعوين باالستمرار يف " العريب"، وبعد ما أمر "القايد"وبعد فشل االعتداء الذي خّطط له . إىل جثث

حنن مجيعا مستهدفون البد من احلذر : "، الزيتوين"العريب"أراد أن ينّبه أخاه  )2(الزيتوين"االحتفال، خرج 

  .ويف آخر الليل غادر املدعّوون البيت عائدين إىل ذويهم." الشديد

املوت  ال أدري أخي الزيتوين، : "خليفة"."لزيارتناأرجو أن تعود غدا ": "خليفة"خماطبا " الزيتوين"قال        

  .  واألسى  ، يف ليلة زفاف ابنته نسمع له زفرة ماؤها الُبؤسال يطاق...منعرج، والظلميرتبص بنا يف كل 

  انعكس على جانبكل   نْ مِ  بشخوصهاخلوف واملوت ه إحدى  املشاهد اليت تصّور كيف أحاط هذ        

  .همءهم وعشاءمل خيرج عن هذا الصراع، فصار فطور صباحهم وغدا، إذ أن حديثهم خطام 

                                                           
  118. الرواية ص -1
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                الفصل األّول

  :دورها في اإلبداع الروائيلغة الشخصية و 

معّلم القرآن ألبناء القرية كان بسبب خوفه من أن يُوَجد ذات يوم جثّة " سي الطالب"وفرار            

مع ثلة من رجاله الذين سلطهم على " القايد" شخصية ثلهمتهناك مشهد آخر . هامدة يف بيته داخل القرابة

  مل بأكمله  العرش 

ورجاله أنّه السبيل الوحيد الذي يُدخل " ايدالق"يف خطاب حاّد يدرك  الظلم والقهريلق فيها أهله سوى لغة 

  .به الرعب يف قلوب الضعفاء

قال وقدميا هؤالء من األهل وأقرب إليهم من العدو احملتل، لكّن ظلمهم كان أشد من ظلم العدو،           

  )1(دِ ن هَ المُ  امِ سَ الحُ  عِ قْ وَ  نْ مِ  َمرِءِ ى اللَ عَ     ةً اضَ ضَ مَ  د شَ ى أَ بَ رْ ي القُ وِ ذَ  مُ لْ ظُ  وَ   : "طرفة ابن العبد"

، اليت ضاع منها "عباس"والد " السعيد القايد"اليت كانت زوجة " سالفة"أعود إىل شخصية           

كانت . حّىت تنّمر عباس وأذاقها العلقم" السعيد"ما كاد ميوت : "اجلمال  والشباب، قال الكاتب يف شأا

وابنها من املرياث، وأخرجها من فتحوَل هلا شيطانا مريدا بعد موت والده وحرمها " القايد عباس"تتفادى 

  أخرجها إىل بيت معزول" القايد عبّاس"تسكن يف الدار مع اجلميع، لكّن " سالفة"كانت . الدار الكبرية

  ، لِلهو غارقا يف"سطيف"زوجها شيطانا يبيت يف خمامر مدينة " القايد السعيد"كان ) 2( ."بعيدا عن األهل 

  .يا تُرى؟ بال شّك سيخّلف شطانا مثله يسري على جهملّذاه فماذا سيخّلف بعد موته  

                                                           
  .27.م، بريوت، ص2002 -هـ 1423،اصر الدين، دار الكتاب العلميةطرفة بن العبد، الديوان، شرح مهدي حمّمد ن -  1
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                الفصل األّول

  :دورها في اإلبداع الروائيلغة الشخصية و 

اهللا ال حيب اجلبناء ": "... خليفة"، وقالت خماطبة "ال يشبع من الدنيا إال احلثالة: "قالت سالفة          

  .وكأّا ذه اللغة تريد أن تريبَ فيه روح االنتقام الشريف)  1(."الذين يستنجدون به دائما ليأخذ بثأرهم

الثالثة، لغة صراع دائم ليال وارا ملشاكل هذه هي اللغة السائدة بني مجيع شخوص العروش           

األراضي واملمتلكات،  ى، واستيالء علواختطافاشتما سبا و اجتماعية ال جيد القارئ يف هذا اجلزء إال ظلما و 

  .وعادات وتقاليد

إن القارئ ليجد نفسه يف هذا اجلزء من الرواية أمام صراع طاحن بني أبناء شعب واحد أعماهم         

 لتلهي إّال بت القياد فرنسا ما نص  فيهم أمراضا اجتماعية أتت على األخضر واليابس، وكأن  ىل ففشاجله

جل، وأغلى من اهلواء للبدن ، هي أالتفكري يف قضية هي أمسي و  عن أمر أكثر أمهّية هو العروشأهل القرى و 

  .أو موت شريفقضية وطن، فإما حياة كرمية 

ظل صوته  متأرجحا بني هذا الرجل  "بلخري"وهو األخ األكرب ألبناء  "الزيتوين"شخصية  أّما         

  ر جناحاهسِ كُ ر ٍ سْ نَ كَ "الزيتوين"كان .خرآكانت حادة حينا وضعيفة حينا   تهلغ ،اهلمس واجلهر والصمت

  .الرجل البطل" بلخري"، هو ولد ورجاله "القايد"فال يستطيع أن يقول شيئا أمام غطرسة  ،رهاومنق 

                                                           
  .73. الرواية ص -  1
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                لفصل األّولا

  :دورها في اإلبداع الروائيلغة الشخصية و 

لعلهم  اخلروج من صمتهاّمث ري لغتها، يهذه الشخصية اليت ظل أهل القرية ينتظرون رد فعلها وتغ        

، وأبسط لغة تُقال ضّد ومعنويا ماديا م القايد عيد  االستعمارو  خينقهم، لكن كيف؟يثورون ضد ظلم كاد 

نتيجُتها عقيمة وعاقبُتها وخيمة، هلذا السبب انتشرت لغة  اهلمس والصمت واحلذر  ورجاله ستكون" القايد"

  .الشديد بني أهل القرية

والظلم الذي ليس له حدود، فإذا أراد أهل  ،متثل السلطة السياسية اليت ال تُقهر" القايد"شخصية         

  الزاوية كما القرية أن يبحثوا عن مكان جيدون فيه متنفسهم من شدة بأس القايد ومحيدة ورجاله، ذهبوا إىل

الذي ميثل السلطة الدينية، هو الذي قتل " الشيخ عمار"فال جيدون يف الزوايا إال أمثال اعتاد الكثري منهم،  
بإعانة من العدو الفرنسي، وهذه الشخصية اليت مل ترحم أخاها كيف ترحم األبرياء،  "بلقاسمالشيخ "أخوه 

 ، فما هي اللغة اليت ينتظرها أهل القرى منه؟ ال يّهمه إّال بطنه وإشباع رغباته

          أعصابه  دَ قَ ر وفَـ زوجة له توت  تهمبجرد أن طلب القايد يد ابن "الشيخ لكحل"أما شخصية          

: على رفض طلب القايد، وكل ما متتم به بعد خروجهم ه ولو بكلمة واحدة، أو إشارة تدلّ مل يستطع التفوّ 

يدرك جّيدا " الشيخ عّمار"وإّن  .، هذا ما استطاع أن خيرج من فيه مهسا"له أربع نساء ويريد اخلامسة"

سنشرتي قبوله  رجل فقري،: "يقول "محامة"يف خطبة  "القايد"وليساعد  ،"الشيخ لكحل"وفقرهضعف 

  هذه لغة أكرب املسؤولني الذين ميثلون الشعب املقهور، ".بأكياس من الشعري، وسأعينك بسطويت عليهم

 .شاءوا منهممن  واافرتس واه حىت إذا جاعونبا حيرساقهره العدو وجعل عليه ذئ 
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية  :                                               الفصل األّول

  :دورها في اإلبداع الروائيلغة الشخصية و 

 عةهي اللغة اليت ظلت ميتة مل تصل إىل األخر، ظلت بني أرب ال حول للضعفاء وال قوة، هذه       

معىن املثل ث أحدهم جيب أن يلتفت ميينا ومشاال طلبا لألمان، ألن هؤالء يدركون جيدا و إذا حتدّ  جدران،

  ).نيهابـِ أذالغابة ( ، أو )ذنيهـِ أاحليط ب(   القدمي

 Vladimir »"وبر بفالدمري "فيما نقله عن " محيد حلمداين"قد أشار إليه أمر مهم  إىل هنا شارةاال أودّ       

Propp »  أمساءيتمثل يف بأنّه  وهو أن يف الرواية توجد عناصر ثابتة  وأخرى متغرية، مث يذكر املتغري 

فهي تعد الثوابت اليت  .أي الوظائف اليت يقومون ا: أوصاف الشخصيات، أما ما ال يتغري فهو أفعاهلمو 

هي  جأن بناء الشخصية عملية سري و تدر  فريى" يإبراهيم فري "أما ، تشكل العناصر األساسية يف احلكي

قهرا و عدوانا،   أموال األبرياء وإىل جانب هذه الشخوص اليت تكالبت على أخذ  ...ليست حالة ثابتة

  وآخرون بات ضعفهم ظاهرا للجميع، هناك شخصيات تارخيية رمست طريقا   

لقد ذكر الروائي أمساء لشخصيات تارخيية المعة من أجدادنا، صنعت األحداث، ووقفت وقفة حّق،        

  .  ، سّجلت البطوالت بشجاعة منقطعة النظري، وقف هلا العدّو وقفة إجاللالوطندفاعا عن الدين والعرض و 

المذكورة في الرواية األعالم أسماء الصفحة  
: األمير خالد )فنان جزائري من عريقة أسرة عريقة يف ضروب الفّن التشكيلي:( عمر راسم 171

حفيد األمر عبد القادر ُوِلد بدمشق بقلعة العروبة و اإلسالم ا تلقى دروسه األوىل حفظ (
). القرآن الكرمي ا و تعّلم العلوم الدينية و العربية، أّسس جريدة اإلقدام  

https://ar.wikipedia.org 
هظة، ُوِلد عبد احلميد بن حمّمد املصطفى بن عبد الرمحن بن باديس رائد الن: بن باديسا
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.    بقسنطينة حفظ القرآن على الشيخ حمّمد املداسي، كان رئيسا جلمعية العلماء املسلمني
. تلقى علومه على أيدي علماء أجالء، منهم العامل اجلليل الشيخ محدان الونيسي القسنطيين  

استقرت مبنطقة  هي األم الروحية للتوارق بتمنراست، و تدعى املرأة الكثرية الرتحال،: تينهنان 198
.األهقار، أّسست سالالت التوارق  

من أهم قادة نوميديا نشأ يف أسرة نبيلة ذات نفوذ كبري و ينتمي إىل قبيلة : تاكفاريناس 200
.موساالمس ُجند مساعدا يف اجليش الوماين، فّر من اجلندية حني رأى ظلم الرومان و عّني   

https://www.marefa.org قائدا لقبائل املزاملة،من أهم أبطال املقاومة النوميدية 
.هو ألقان فريدهان ماسيليوس من امللوك الربابرة: لقاتهنأالملك البربري   

األمري ألكهم زيليوس ريزاميه، البطل الشجاع املذكور يف الروايات و القصائد  :ليوسياألمير ز 
  https://www.marefa.org.  الرببرية

سيدي الفرج ويل صاحل متصف مشهور ُوِلد بغرناطة باألندلس، هاجر من : سيدي فرج 210
  .األندلس إىل الساقية احلمراء مثّ واصل رحلته إىل اجلزائر العاصة و استقّر ا

بـِ عبد القادر اجلزائري، كاتب وشاعر           هو ابن حمي الّدين املعرف: األمير عبد القادر
.وفيلسوف و سياسي وحمارب، اشتهر مبناهضته لإلحتالل الفرنسي  

ُوِلد بقسنطينة، هو أمحد بن حمّمد الشريف بن أمحد القلي، تلقى تعليما تقليديا  : أحمد باي 
باجلزائر العاصمة، ُدِفن وتربية صاحلة، ُعِرف حبزمه وذكائه، قاوم العدو مقاومة شديدة، تويف 

  بزاوية ضريح الشيخ "عبد الّرمحن الثعاليب.(ا �ر3ز ا وط��  �1%�ث ا ��ر	&	�)  
https://www.marefa.org 

الشيخ حمّمد البشري اإلبراهيمي نشأ يف عائلة عريقة العلم كان معّلمه األّول : براهيميالبشير اإل 235
هو عّمه الشيخ املّكي اإلبراهيمي، و هو أحد أبرز علماء اجلزائر، كان واسع املعرفة بالفقه      

وعلوم الشرع واللغة واألدب، ترأس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني بعد وفاة الشيخ عبد 
د بن باديس، سخر علمه قلمه خلدمة اجلزائر ودفاعا عن اللغة العربية، نتيجة مواقغه اجلريئة احلمي

. ُوضع حتت اإلقامة اجلربية إىل أن وافته املنية  
https://www.marefa.org 

بوالية بسكرة هاجر مع  هو الطيب بن حمّمد بن ابراهيم، ُولد بسيدي عقبة:العقبيالطيب  349
.عائلته إىل املدينة املنورة، تلقى العلوم باحلرم النبوي كان له نشاط كبري يف الدعوة إىل اهللا  

https://ar.wikipedia.org 
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أبو األّمة ُوِلد بتلمسان و تويف بالعاصمة  الفرنسية باريس، أعيد : امللقب بـ: مصالي الحاج
مبقربة الشيخ السنوسي بتلمسان كان مناضال سّياسيّا كان ممّن طالبوا جثمانه إىل اجلزائر لُيدفن 

  .باستقالل اجلزائر
سياسي و جماهد ُوِلد يف دوار سيدي سعادة بغليزان وسط عائلة  :حاج علي عبد القادر 

فالحية، هاجر إىل فرنسا، شارك يف احلرب العاملّية األوىل بعد اية احلرب تزّوج فرنسية، ساند 
  https://www.marefa.org . ات عباسفرح

مبدينة مستغامن حيث تلقى تعليمه اإلبتدائي،  ولد أبو القامسنب التهامي: بلقاسم بن التهامي 351
بعد حصوله على شهادة البكالوريا انتقل إىل مونبيلييه بفرنسا، تابع دراسته اجلامعية بكّلية 

الطب ختّصص طب العيون، عاد إىل اجلزائر بعد ختّرجه، عّني طبيبا مسؤوال على عيادة طب 
. عاملية األوىلالعيون، ظهر نشاطه السياسي مباشرة بعد احلرب ال  

ُولدت يف قرية ورجة يف أسرة تنتمي إىل الطريقة الرمحانية أبوها حمّمد بن : نسومر فاطمة ال 359
عيسى مقّدم زاوية الشيخ سيدي أمحد أومزيان شيخ الطريقة الرمحانية و أّمها الالة خدجية 

.شاركت يف الدفاع عن منطقة جرجرة  
احلداد، انتقلت أسرته من بين منصور و استقرت يف إيغيا حمّمد أمزيان بن علي : الشيخ الحداد

إمولة بالضّفة الغربية لوادي الصومام و منها إىل بلدة صدوق، و فيها عمل جده حّدادا، هلذا 
  .السبب عرِفت العائلة ذا االسم

أحد قادة الثورات الشعبية اليت شهدا اجلزائر خالل القرن التاسع عشر : المقرانيالشيخ 
يالدي بعد الغزو الفرنسي، هو ابن أمحد املقراين أحد حكام منطقة جمانة باهلضاب العليا، بعد امل

  ".باشا آغا" وفاة أبيه ُعني انه مكانه بلقب منحته له السلطات الفرنسية 
حمّمد بن العريب بن الشيخ بن احلرمة بن ابراهيم امللقب بالشيخ بوعمامة، هوشخصية : بوعمامة
.ُمقاِومة و صوفية جزائريةتارخيية   

الشيخ املولود األزهري الورثالين صاحب فكرة تأسيس مجعية العلماء  :الشيخ الحافظي 366
.املسلمني اجلزائريني  

هو أمحد توفيق بن حمّمد بن أمحد بن حمّمد الغرناطي، عامل ، مؤرّخ ُوِلد : أحمد توفيق المدني 434
نضاله السياسي مبّكرا بتونس، اغتنم أحداث احلرب العاملية بتونس و تويف باجلزائر العاصمة بدأ 

األوىل لُيكّون مع رفاقه خلية من الطلبة املناضلني للتحريض ضّد اال حتالل الفرنسي، بعد 
استقالل اجلزائر ُعني وزيرا لألوقاف و الشؤون الدينية، ُعني سفريا و وزيرا مفّوضا يف أكثر من 
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   . https://www.marefa.org بلد إسالمي
تويف  يف بلدة أتواال احلالية يف قرية املصباح يف القبايل 1895يوليو  7من مواليد  :عمار عيماش 437

هاجر إىل فرنسا يف منتصف احلرب العاملية  .، وهو سياسي جزائري 1960فرباير  7يوم 
 Michelinصناعة اإلطارات الفرنسية : عمل هناك يف العديد من املصانع والشركات. األوىل

Clermont-Ferrand مث يف إنشاء املنشآت واألسلحة البحرية يف تشارينت ،،.  
الشيخ سليمان بن احلاج شاعر الثورة هو الشيخ زكرياء بن سلسمان بن حيىي بن : مفدي زكريا 461

.عيسى ُولذ ببين يزقن والية غرداية، املعروف بشاعر الثورة  
ُولد بواد سوف من أسرة حمافظة، التحق جبمعية العلماء املسلمني  :آل خليفة محمد العيد 467

اجلزائريني منذ تأسيسها، رافق شعره النهضة اجلزائرية يف مجيع مراحلها، يعّد شاعر الشباب و 
https://ar.wikipedia.org  اجلزائر و الشمال اإلفريقي  

هو رجل طبيب نفسي متخصص يف  ساويو رابح ماألخصائي  :موساوي :رابح موساوي 479
 1956سنة  3التحليل النفسي واملعاجلة بالتنومي املغناطيسي واإلحياء الذايت ،من مواليد شهر 

     .عدة مؤلفات و له عيادة نفسية أوالد ، وأب خلمسة 
  هذه الشخصيات رمست طريقا مستقيما واضح املعامل، يؤدي إّما إىل احلرية أو الشهادة يف سبيل        

اهللا، قمت، لقد جاء ذكرهم يف هذا العمل الروائي؛ هذه الشخصيات اليت أّدت واجبا خيلدها مرّتني؛ يف  

احلياة بني أبناء الشعب تتناقل األجيال مآثرهم وبطوالم، وانتصارام، ويف اآلخرة يف جنات اخللد، فينبغي  

  بذلوه  يف سبيل اهللا، ويف سبيل الوطن كتابة أمسائهم بأحرف من ذهب، وهذه أدىن مكافأة هلم نتيجة ما

  .ل روائي ، واالستغناء عنه مستحيلالزمن له وجود يف كل عم   
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                             الفصل األّول

  .اللغة الزمكانية في الرواية: ثلالمبحث الثا

  ؛)زمن(أشري إليه من جانب اللغة، فمادة  أن  أردت   ،الزمن أدخل يف صراع معلكن قبل أن          

  ندوكثريه، والزمن والزمان العصر، واجلمع، أزمن وأزمان وأزمنة، والدهر عاسم لقليل الوقت : مانالزمن والز  

فصول  من األزمنة وعلى مدة الدنيا كلها، والزمان يقع على الفصل منالعرب يقع على وقت الزمان  

  إّن الزمن عنصر أساسي يف العمل الروائي، فهو موجود قبل احلدث وأثناء احلدث وبعده ولو مل )1(.السنة

  وهو متصل باملكان اتصاال وثيقا، غري أنه من املمكن أن )2("؟...توجد النفس، هل سيوجد الزمن 

  ألن علينا روايتها إما ... أال حندد زمنها... بينما يستحيل... نقص احلكاية من دون تعيني مكان احلدث 

بزمن احلاضر أو بزمن املاضي، وإما املستقبل ورمبا بسبب ذلك كان تعيني زمن السرد أهم من تعيني 

  إن األحداث يف الرواية)4(كما أن السرد يتوفر على معناه الكامل، حني يصري شرطا للوجود الزمين  )3(مكانه،

وهذا ما يعرف . كثريا ما تقوم بتكسري احلد الزمين، أثناء سردها فيضطر الراوي إىل تعجيل ذكر بعضا منها  

  "لطيف زيتوين"أشار هنا   )5(.باالسرتجاع، أو قد يـَُقدم ذكرُها قبل موعدها  وهو االستباق

   

 .إىل أمهّية دراسة زمن احلكاية

                                                           
  .1992، بريوت، 1، دار صادر، ط)زمن(ابن منظور لسان العرب، مادة  1
  .24، ص 2006، بريوت، لبنان، 3بول ريكور، الزمن و السرد، الزمن املروي، دار الكتاب اجلديد املتحدة، سعيد الغامني، ج 2
  .103، ص 2002، لبنان، 1مكتبة لبنان ناشرون، ط لطيف زيتوين، معجم املصطلحات نقد الرواية، 3
  .95، ص املرجع السابق 4
   .103.املرجع السابق، ص 5
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                             الفصل األّول

  .اللغة الزمكانية في الرواية

  : بعد احلديث عن أبعاد الزمن األساسية الثالثة         

   يُراَعى هذا العنصر سيفقد السرد قيمته،مهّم يف تتابع األحداث ألنّه إن ملالذي له دور )Ordre(الترتيب

  .ميكن إدراكه خالل سرعة تتابع األحداث: vitesse)( :السرعة

، الذي يتحّدد )صوت املتكلم(بعد ذلك أمهية الصوت " لطيف زيتوين"ذكر  (Fréquence) )1(:التردد

  أن يتأّخر عن زمن احلكاية،: صيغة الماضي :مبوقعه من زمن احلكاية متخذا لذلك ثالثة أزمنة وهي

" دو جاردن"لصاحبها  (les lauriers sont coupés)" الغار املقطوع"يضرب مثاال لذلك رواية و        

(E. Du Jardin). (E أن يسبق زمنه زمن : صيغة المستقبل.زمن احلكاية معانطبق زمنه : صيغة الحاضر

وما يتفرّع عنهما من  االستباقو االسترجاعأشرت آنفا إىل قضييت  )2(.ميثل هلذا بالروايات التنّبؤيّةو  احلكي

األزمنة، وهذا ما يُعرف بالّتداخل الّزمين الذي يلغي تسلسل وترتيب األحداث، ليعيد عرضها من خالل 

عاد إىل املاضي " حوبة"يف رواية  :اتجاه من حاضر الرواية إلى ماضي األحداث-أ: حركتني أساسّيتني

ينحدرون من " أوالد سيدي بوقبة"ُيشاُع أّن : اّمث قال مسرتجع" العريب"حني كان منهمكا يف الكالم عن 

  . ساللة الّنيب األكرم عليه الصالة و السالم

  

                                                           
  .32لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص ينظر - 1
  .103ص  نفسه،- 2
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                             الفصل األّول

  :اللغة الزمكانية في الرواية

اهللا لقد جئت يب إىل عرش أوالد :"قال الراوي :اتجاه زمن حاضر الرواية إلى مستقبل األحداث- ب

 إعاديت ملا ذكرت إال لتوضيح قيمة احلركتني اللتني متثالن مفارقة سردية، متنح الرواية حيويتها !سيدي بوقّبة

  .لتوقيف اسرتسال احلكي فاسحا اال ذهابا و إيّابا على حمور السرد )1(وختلق بناء روائيا يتقّصده الروائي

فإن النقاد الروائيني املعاصرين يعتقدون بوجود ثالثة أظرف من  للحدث السرديبالنسبة               

هو تلك اللحظة اليت تستوي فيها الفكرة قبل خروجها إىل : زمن الحكاية-أ :الزمن تتصل م تالزمهم

  .ةوهنا يتم إفراغ النص السردي على القرطاس، أو فعل القص مشا: زمن الكتابة- ب.الوجود

  هذه أزمنة داخلية مثبتة يف النص )2(هذا الزمن يصاحب املتلقي وهو يتلقى العمل السردي: زمن القراءة- ج

 Le:(زمن الكاتب :الروائي وهي دالئلية الزمنالروائي، تتداخل معها أزمنة أخرى هلا دور حساس يف تبلور  

temps de l’écrivain( زمن القارئ) :Le temps de lecteur( الزمن التاريخي):Le temps de 

l’historique(. )3(  

  يرى األصل" مرتاض"  عرب هذه األزمنة يتشّكل عامل الرواية عرب شبكة تواصلية، هنا رأيت أنّ             

  .يف بناء أي زمن سردي أن ينهض امتداده على الطولية املألوفة     

                                                           
1  -  
، ص 1998لك مرتاض، يف نظرية الرواية، حبث يف تقنية السرد، الس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب، عامل املعرفة، عبد امل -2

180.  
3
املعاصرة، ر وايات الطاهر وطار منوذجا، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة، عبد الرزاق بن دمحان، الرؤية التارخيية يف الرواية اجلزائرية  - 

  .30.،ص2013 -هـ 1434



 
 

75 

  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية            :                                  الفصل األّول

  :اللغة الزمكانية في الرواية

هذا : "عجائبّية الزمن موضحا" مرتاض"ّمث بّني . فاملستقبل... ينطلق الزمن من املاضي إىل احلاضر          

باألكسجني الذي  )1("اضمرت"العجيب، فيما رآه ال يـَْثبُبت على وصف واحد عند سائر الباحثني  مثّ شّبهه 

  . أي أنّه حاضر رغًما عن أّي شخصّية، فال ميكن ألّي إبداع أن خيلو من عنصر الزمن...يعايشنا

وفعله، ونشاطه،                ... بتفسري للزمن يف غاية األمهّية حيث جعل أثر مروره " مرتاض"جاء          

يذكر هذه ...يف الزهر حني يذبل، ويف الشجر حني يثمر. ..يف اإلنسان حني يهرم،  ويف احلديد حني يصدأ

  .التغريات اليت تطرأ على األشياء

وعي ... الزمن مظهر نفسي ال مادي، وجمّرد ال حمسوس"ما أرى ذلك إال متهيدا ليستنتج أنّ          

  خفي علىهذه آراء لباحث يقرأ يف عمق النصوص، ليستجلي ما )2(.يتمظهر يف األشياء اسدة...خفي

  .اإلدراك عند اآلخرين، إذ أنّه ليس من  السهل  التعامل  مع  الزمن، أو على أقل تقدير ال ميكن وصفه 

  مستشهدا. كما أنه من املفاهيم الكربى اليت حّريت العلماء والفالسفة والرياضيون يف االمجاع على تعريفها  

  وال شك أن كل فيلسوف "  من املستحيل، ومن غري ادي أيضا حتديد مفهوم الزمن":  "باسكال"بقول   

 . ُخيِْضُعه لطبيعة مذهبه الذي تأثر به ويسعى للرتويج له

                                                           

-
، ص 1998ون و اآلداب، عامل املعرفة، لك مرتاض، يف نظرية الرواية، حبث يف تقنية السرد، الس الوطين للثقافة و الفنعبد امل 1

173 .  
-

،ص 1998ون و اآلداب، عامل املعرفة، يف تقنية السرد، الس الوطين للثقافة و الفنعبد مالك مرتاض، يف نظرية الرواية، حبث  2
173.  
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                             الفصل األّول

  :انية في الروايةاللغة الزمك

وثقته مبرجعيته، جعاله يطرح بعض ما كتب الفالسفة " مرتاض"الذي أُْعِجْبت به كثريا هو شجاعة          

أملمنا ببعض ما كتب الفالسفة فلم تقنعنا تلك : "جانبا ِخلُُلوه من عنصر االقناع، دليل ذلك ما جاء بلسانه

  )1(".منالكتابات، ألا مل تتناول كلما نريد أن نتصّوره حنن عن الز 

احلّجة يف هذا أّا مل تتحّدث عن كل ما ُتُصور عن الزمن وال يقف عند هذا احلّد بل يعّزز رأيه فيه         

  :عن أنواع الزمن فسأبينها فيما يلي" مرتاض"ويذكر أنواعا منه، أّما ما ذكره 

أّن املّتصل ليس له انقطاع،  أنّه غري املتصل، موّضحا" مرتاض امللك عبد"يبيّنه  :الزمن المتواصل-1

وهو الزمن السرمدي، الذي  الزمن الكونيخبالف املتواصل الذي ال يـَْفِلُت من سلطان التوقف، ومسّاه أيضا 

 )2(.يظرف األحياء واألشياء، وفيه وقعت أحداث الرواية واقعا وخياال وإبداعا

مثاال لذلك "  مرتاض"يف حركة تنقطع وال تتقّطع ضرب  بعَضه يعقب بعضه ألن :الزمن المتعاقب -2

بتعاقب الفصول األربعة، وميكن أن أضيف أيضا تعاقب الليل والنهار، حيث كانت تدور أحداث الرواية، 

وتتعاقب فيه  أحداث ال تكاد  ختتلف إال ما قد يأيت على سبيل الصدفة فيغري مساره ويتوقف حينا، بينما 

    . مساره على وجه الدهر ال يتقّدم و ال يتأخرالزمن يدور حبسب 

                                                           
، 1998ون و اآلداب، عامل املعرفة، عبد مالك مرتاض، يف نظرية الرواية، حبث يف تقنية السرد، الس الوطين للثقافة و الفن -1

  ..173ص
  . 174. نفسه، ص -  2
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                             الفصل األّول

  :اللغة الزمكانية في الرواية

  وهو الزمن الذي له عالقة بعمر الشخوص، حّىت إذا ماتت شخصية ما ): المتشظي( الزمن المنقطع_3

  . و كيف كان مؤثرا منذ بداية أحداثها" بلخري"يف الرواية انقطع زمنها، و رأينا يف الرواية و كيف انقطع زمن 

االجيايب،ألنّه وأثره ، "ومحيدة"القايد عباس"زمن كان لغياب هذه الشخصية عن القرية أثر سلّيب، ّمث انقطاع 

  .الذي كاد خينقهم إىل حد ما يف واقع حياة أهل القرية انقطاع زمن الظلم

هذا الزمن بأطوار حياة الناس؛ حيث يتجّسد هذا الزمن حني خيلد " مرتاض"يربط : الزمن الغائب -4

  .شخوص الرواية إىل النوم، أو حني تقع الشخصية يف غيبوبة

ية عن الوعي، بسبب ما يستدعي ذلك، هذا الزمن ال ُحيَْسب له حساب        عندما تغيب الشخص           

  .و بالتايل فهو زمن غائب عن أحداث الرواية، لفرتة زمنّية حمدودة، أو على طول زمن احلكي

  ،"الزمن الذايت"ما يُطلق عليه : يف هذا" مرتاض"وهو الزمن الّنفسي، و قال  ):النفسي( الزمن الذاتي -5

، ولتوضيح الزمن الذايت يذكر بيتا من الشعر كتدعيم ملا جاء به عن الزمن "الذايت مناقض للموضوعيألّن  

َتاًة ُكْنُت َأْخطُبـَُها        : الذايت    ُعْرُقوبـَُها ِمْثُل َشْهِر الصْوِم ِفي الطولِ   *نـُبْئُت أن فـَ

ّمث يبّني أّن شهر الصوم من الوجهة املوضوعية ال يزيد ساعة واحدة عن أّي شهر قمرّي آخر،            

  .لكّن الطول الذي قصده الشاعر مرتبط بالصيام



 
 

78 

  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                             الفصل األّول

  :لروايةاللغة الزمكانية في ا

ألجل هذا كان زمن هذا الشهر حيمل إضافة تطيل من مداه، بينما املّدة الزمنية من حيث هي           

) 1(القصري إىل الطويل،... كينونة زمنية موضوعية ال تساوي إّال نفسها، غري أّن الذات هي اليت حّولت

حني تعيش حلظات بالسعادة و قصريا حني تشعر الذات وعلى العكس من ذلك  يفّسر كيف يكون الزمن 

يف النهاية؛ هي أّن الزمن يف كّل أطواره، موضوعي يف " عبد امللك مرتاض"النتيجة اليت وصل إليها . االنتصار

صورة التعامل مع الزمن هي اليت تغّري : ما سبب الذاتية إذن؟ ليجيب عنه مبّينا أنّ : ذاته، ّمث كأنّه يسأل

  حيث ميكن للقارئ أن يالحظ كيف.ما ورد ممّا يدّل على الزمن يف الرواية متنوّع )2(.موضوعيته إىل ذاتية

  ".االملام بكل الظروف الزمنّية" جالوجي"استطاع  

  

يف اليوم الواحد، يبدأ منذ بزوغ الفجر الذي معه تبدأ احلياة، ويبدأ فيها طلب " حوبة"الزمن يف            

إىل أْن حيني قدوم زمن الظالم وسكون الليل مع بداية املتاعب واخلوف الرزق؛كل فرٍد له عمل يقوم به، 

إنّه زمن مظلم،  الذي يأيت مع الظالم، ماذا ينتظر أهل القرية يف هذا الّزمن، يف بلد حتت وطأة العدو، 

  .والسواد فيه حالك، تنعدم فه الرؤية ويشتّد فيه اخلوف، وال أمان فيه يـُْرجتى

وهذه ألفاظ . أبناءه من البقاء خارج البيت ليال ومينعهم بشّدة، خوفا عليهم من اهولتسمع الرجل ُحيَذر 

 .تعّرب عن الزمن اليت مسحت كّل أحداث الرواية ماضيا وحاضرا و مستقبال

                                                           
. ،ص1998عامل املعرفة،  ب،الرواية، حبث يف تقنية السرد،الس الوطين للثقافة و الفنون و اآلدا يف نظرية لك مرتاض،املعبد  -  1

175/176.  

  .177.صالس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب، يف نظرية الرواية، حبث يف تقنية السرد، ك مرتاض،لاملعبد  -  2
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 ما يدل عل الزمان الصفحة ما يدل عل الزمان الصفحة
املساء ، صباحا 12 مخس وعشرون سنة ، منذ 148   
األيام  ،الساعات ،ليال 18  قبل اية احلرب العاملية  153 
عام  ،ليله ،شتاء ،صيفا 22  بعد العشاء  155 
فجرا  ،النهار 24  الزوال  160 
الغروب  ، الوقت،اليوم 25  مرة يف العمر  166 
 منذ اآلن  190 غدا  26
 يوم الناير 200 شهر  27
األعياد  ،أيام ،رمضان ،عقدين 33  أسبوع  209 
 بعد دقائق  372 عقدان  46
الفجر  ،الظهر 49 قبل الضحى  ،أثناء 419   
 أمس  494 الربيع  56
حلظة  ،العاشرة  102 ساعة العصر 61  
   العشية 86

يتضح ممّا سجلته على اجلدول أّن الروائي قد ذكر معظم األلفاظ الدالة على الزمان، حني حتّدث عن       

  وهذا الوقت إيذانا بقدوم" بدأ الوقت مييل سريعا إىل الغروب،: "على سبيل املثال يقول واصفا" الغروب"

  

  ش االستعمار يف الظالم، أو رجالالليل و شّدة ظلمته، ال يبشر خبري، وكثريا ما كان يباغتهم قدوم جي 

  ، هذه الصورة ُتذَكر باإلنسان يف العصر اجلاهلي كيف كان خيشى الليل من شدة ما كانوا يالقونه"القايد" 

  من االعدتاء والسطو من القبائل ااورة، أو من الغارات اليت يقوم به الصعاليك اخلارجني عن النظام 

 . سالقبلي، مستغلني الظالم الدام 
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                             الفصل األّول

  :اللغة الزمكانية في الرواية: المبحث الثالث

الليل يعين اخلوف واحلزن،  واليأس، فيه تشتّد معاناة  اإلنسان، يف أّي مكان، ال سيما يف القرية            

وأهل القرية مجيعا كيف وصف الكاتب خوفهم من هذه " وإخوته والشيخ لكحل" الزيتوين"جند 

 .وجيش العدو، ليال وارا" ورجاله"القايد:"الوحوش

يف موضعني بني أهل البادية مع نعمة البكور، وذكره  أيضا يف البادية "الصباح الباكر"ذكر أيضا            

وقت قدوم جيش العدو، ممّا يبني أّن العدو مل يكن له وقت معني يقتحم فيه القرية، حّىت يكون بإمكام 

كمال مل . ُحيول حفل زاف أحدهم إىل مأمت االستعداد له، إذن ال راحة هلم يف النور والظالم، كثريا ما كان

فصار اليوم مناسبة محيدة مشلت كافة أرجاء  .الذي تُقام فيه االحتفاالت" يوم الناير"ينس الروائي ذِكر 

  . الوطن، هذا جزء من خمّلفات أجدادنا فهو تراث و تاريخ

وإّن لُِعَلماء االجتماع من أمثال "نه، فمثلما للزمن دور مهم يف احلكي فإن احليز ال يقل أمهية ع           

وعلماء الّنفس أيضا آراء  )Shoumakheir(، "وشوماخري" )Stocolose(" وستوكولوز"، "إبن خلدون"

  .ملا له عالقة وطيدة بوجود اإلنسان" تشري كلها إىل أمهية املكان

ّن أثَرها بني يف تاريخ القرية واملدينة، هذا رّمبا الذي دفع بصاحب الرواية أن خيتار أماكن مهّمة، أل           

حيث تركت بصمة قوية يف هذا  اإلجناز الروائي الرائع،  فإّن كل مكان حيمل معاناة شعب، أكه ظلم 

االستعمار، وأضعفته آالم جلراح عميقة ال ميحوها الزمن، فكل حيز هنا إال وله أثر سليب أو إجيايب، السيما 

  .لرواية أثناء القراءةحني نغوص يف أعماق ا
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                             الفصل األّول

  اللغة الزمكانية في الرواية: المبحث الثالث

لدرجة أّنين أمتى . إّن القارئ يلفي يف هذه الرواية أن كّل حيز، وكّل شخص، وكّل شيئ فيها مجيل        

الذي " الغربان"، والبحث عن األماكن اليت كان هلا أثر يف نفسي،  والبداية  مع تل "سطيف"زيارة مدينة 

كانا اسرتاتيجيا، إْذ من خالله يتمّكن من خالله يرى الزائر القرية بكاملها، كان يبدو من خالل الرواية م

  . أهل القرية من رؤية مساكنهم وما يدور حوهلا

المكان ما يدّل على الصفحة ما يدّل على المكان الصفحة  
مصب  ،الربوة ،احلاسي ،تل الغربان 16

 اجلابية 
 املدينة  71

عني توتة  ،بريكة ،اجلبل األسود 75 شعبة العفريت  17  
 اجلامع 80 بطن الوادي  18
املقل ،شرق القرية ،ربوة ،املقربة 21 سطبل اإل 84   
البيت  ،الغرفة 22  املرعى 89 
زاوية الغرفة  ،قرب النيب ،بيت اهللا احلرام 23  النوالة  103 
 ماخور سطيف  125 احلجرة  24
 عمق الوادي  129 زرائبها  25
 مكتبيت  131 املراح  27
 اجلامعة  137 الزاوية 32
دار الفساد  ،سطيف 37  السوق  142 
الكتاب  ،بيدر ،كهف 39  املدينة  144 
السجن ،احملكمة ،باب بسكرة 146 قرابة سيدي علي  41  
جباية  ،املغرب العريب 45  دكاكني  147 
الشرق اجلزائري  ،الكتاتيب ،املساجد 46 ، دار البلدية ،كنيس اليهود  ، املسجد 148 
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 عني الفوارة 
 ،كاليدونيا اجلديدة،  سجن قسنطينة 47

 اجلنوب 
 مقهى العرب  150

ل الكبري باجل 48  احلمام  151 
 الزيتونة  153 الصحراء  49
وادي الذهب  ،الساقية احلمراء 51  احلديقة  170 
قسنطينة  ،فاس ،املغرب األقصى 52 نشمنطقة مزلوق وعني حل 171   
بسكرة  ،جباية ،عنابة 53  ضريح سيدي اخلري  173 
 منطقة األهقار اجلبلية  198 طيبة  54
اجلابية  ،الوادي 59 ، حي مسيحي ،مسرح ،مدينة كويكول 199 

 معبد 
 املدارس الفرنسية  201 اجلبل األسود  61
ر القبلية داال 63 احملطة  –حي التمارة  –شارع النصارى  253   
 وادي اهلف  258 احلوش 67
غابة  ،متنزه 284 شارع سيالق    394  (Silague) 
 شارع الكاردينال الفيجري  امليناء  305
 مقهى النجمة  434 املدرسة الالئكية  352
الكنيسة  ،ساحة اجلندي اهول 435 شارع قسنطينة  253

 الكاثولكية 
  ثالث مخسة أشياء " أرسطو"بُعًدا فلسفًيا عند اليونان حىت عّده " املكان"لقد اّختذ مصطلح          

  

   .العنصر، الصورة، املكان، احلركة، والزمان: هيو )1(مشتملة على الطّبائع كّلها

 

  
                                                           

  .246، ص ون و اآلداب،عامل املعرفةالسرد،الس الوطين للثقافة و الفن يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيةعبد مالك مرتاض، - 1
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  "حوبة"رواية  مفهوم السرد و مكّوناته في:                                             الفصل األّول

  :اللغة الزمكانية في الرواية

  فصار  )1(.إن العلماء اّلذين خّصصوا يف هذا اال تصّوروا الّنظام يربطهم إيّاه باحليز الّنظامي          

  .، و سيكون يل وقفة مع اللغة الزمكانّية يف الرواية"زمكان"الزمن مالزما للمكان حىت أضحيا كلمة واحدة 

لقد ذهبت دراسات نقدية إىل أن العالقة بينهما من العناصر السردية اليت يبدو فصُلها عن بعضها           

ويدعم كالمه هذا بالعودة إىل زمنيّة النص ) 1( .بل إن املكان قد يتحّول إىل وحدة قياس للزمن... أمرا عصيا

  ي واحلاضر واملستقبل، ليبني أن عرض املكان علىاملاض: السردي، يف اختاذه واحدا من األبعاد الزمنية الثالثة

فالروائي ال يسرتجع حبثا عن ...  المكان المسترجع: وفق األمناط الزمنية سيكون واحًدا من ثالثة أيضا 

  فهو يتحدث عن الزمان الحاضرالزمن بقدر ما يكون حبثا عن املكان وما يتعلق به، وحني يتحدث يف 

  .اآلنالذي تدور فيه األحداث يف  المكان الواقعي 

زمن والذي ينتمي إىل  المكان المستبقعن  يف الزمنني املاضي واحلاضر يقال ما قيل          

هنا بدت يل لفتة مهّمة مفادها أننا حينما نعود بذاكرتنا إىل املاضي، إىل أيام الصبا  )2(.المستقبل

  .أحداث من خالهلا إىل أماكن ومشاهد و يلة نقل نـَْعربُ والذكريات اجلميلة،ال يكون الزمن وقتها إال وس

  كتدعيم هلذاو  )3(.تكتنز الداللة على أقل أو أكثر من حيز زمين" الزمن"ذلك أّن لفظة إضافة إىل            

  .كلما ضاق املكان الروائي شغل املكان املسرتجع حيزا واضحا يف اخلطاب السردي"الكالم فإنه  

  
                                                           

  .174، ص املرجع السابق - 1
  .134 .نفسه، ص - 2
  .134 .، صنفسهينظر  -3
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية                :                                  الفصل األّول

  :اللغة الزمكانية في الرواية

أّما عن  )1(."الزمن أي امتداد زمين حيتاج إىل امتداد مكاين تتجلى فيه آثار ذلك"هذا ما يبني أن         

  .العالقة  بني الزمان واملكان، فإنه ال سبيل إىل استغناء أحدمها عن اآلخر

  

أنّه ال حّيز بال زمان وال زمان بال حيز، وال جيوز أن ينفصل أحدمها عن ِصْنوِه يف " مرتاض"ذكر           

عبد "، لكن "علم املكان" الذي يعين عند اإلغريق " اجلغرافيا"وأشرت إىل مصطلح . )2("العمل السردي

تعين العلم الذي ... ال ينبغي أن نقع يف هذه املغالطة ألن اجلغرافيا :"أوضحه قائال أنّه " امللك مرتاض

هل  :"ساءلمث بعد هذا التوضيح هلذا املصطلح، يت"لوجه األرض... الطبيعي... موضوعه وصف وشرح احليز

وجيعله ..."احليز األديب  ليس اجلغرافيا : " موضوعه هذا؟   مث جييب   (Espace littéraire)احليز  األديب  

... وغوص يف البحار،... رتفاع، و اخنفاض و جنوم اافيا مساحة و بعدا، هو امتداد، و أكرب من اجلغر "

حبكم طبيعتها املتمحضة ) 3(أما اجلغرافيا " عوامل ال حدود هلا " وانطالق حنو اهول ليستنتج أخريا بأنه 

لوصف املكان املفقود الذي كثريا ما ُيَصور تصويرا بديعا جيعل القارئ أسري حلم دفني لرؤية ذلك املكان، 

  من الروائيني الذين كان حضوراستكشافه و ال الوصول إليه، و كن ال مي. هذا مستحيل خارج إطار األرض

 La)" الطاعون"يف روايته   (Albert Camus)" ألبري كامو: "احليز يف انتاجهم حضورا خاصا أمثال 

peste) "بالزاك"(Honore de Balzac)احللم"يف روايته"(le rêve). 

                                                           
  .134 .، صاملرجع السابق - 1
  .128 .ص ،عامل املعرفة،ون و اآلدابيف نظرية الرواية، حبث يف تقنية السرد،الس الوطين للثقافة و الفنعبد مالك مرتاض، - 2
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية         :                                      الفصل األّول

:اللغة الزمكانية في الرواية  

 Michel)" ميشال بيتور"،(l’emploi du temps)يف روايته استعمال الزمن(Emile Zola)"إمييل زوال"

Butor) .)1( غوستاف فلوبري" هناك من تعامل مع احليز  بدقة متناهية مثل(Gaustave (Flaubert)   

من أرع رواياته كان يصف املشاهد بأدق )2()السّيدة بوفاري(روايته اليت نالت شهرة عاملّية حتت عنوان يف 

  .التفاصيل

مثلما أبدع الغرب يف احليز، فكذلك كان شأن األدباء العرب منذ العصر اجلاهلي، وبعدهم جاء          

لقرن العشرين مع احليز تعامال فنيا حىت استحال ، كما تعامل أدباء ا"واحلريري" "اهلمذاين"كتاب املقامات لـِ 

  هنا عنصرا ُمِهما من  عناصر العمل الروائي  أذكر  )3(.مكانا حقيقيا ال يشك القارئ يف وجوده جغرافيا

لذا فالعالقة بينهما قد تكون عالقة  )4(.يتمثل يف الشخصية، ألن  املكان الروائي يؤثر فيها و تتأثر به 

بالتداخل واالزدواج فينتج عن ذلك عالقة ود وألفة، واملكان يف حد ذاته يكتسب قيمته من انتماء تتسم 

احلدث والشخصية اليت قد تؤثر سلبا يف املكان فيتحول املكان من سياق األلفة إىل مكان مضاد، تنتج عنه 

حدث ما يسمى في )5(.مما يؤدي إىل انسالخ الشخصية عن املكان فكريا ونفسيا وجسدياتنافر  عالقة

  .باالغرتاب

                                                           
  .123/124 .صنفسه، -1
  .130-129نفسه، ص  -2
  .130،ص ون و اآلداب،عامل املعرفة يف نظرية الرواية، حبث يف تقنية السرد،الس الوطين للثقافة و الفنعبد مالك مرتاض، -3
  .132، ص 2005، 1، ع4.القادسية، جملة القادسية يف األدب،مسرحان جيفات سلمان، املكان و بنية النص السردي، جامعة  -4
  .134نفسه، ص  -5
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                  الفصل األّول

:اللغة الزمكانية في الرواية  

" سرحان جيفات سلمان"ويعرب  )1(.فاأللفة الضدية تُبىن إذن على أساس موقف الذات من املكان         

إن توافر الذات على : " ، يقول يف هذا الشأن"واالنسجام واالنفصام" "الثبات والتحول: " مها بثنائيتني

  .يقضي إىل وجود انسجام... ائتالف مع مرجعياا

  )2(".أما غياب املواءمة بني الذات ومرجعيتها فسيقود إىل حضور الرؤية االنفصامية   

لذي ذكر شيئا ُمِهما هو أنّه بني أن من آثار قراءتنا ألّي عمل أدّيب ا" عبد امللك مرتاض"أعود إىل               

اليت تنسج، واحلدث اللغة تضطرب يف احليز مبا يتوّلد من  اليت الشخصيةو الحيز: "ُميَّثل غالبا يف أمرين

 مارسال بروست" ما أدىل به" مرتاض"مث يذكر . الذي فيه تعيش الزمنالذي ُتدير، و الحوارالذي تنجز، و

(M.Proust)  باعرتافه أنّه كان يتذّوق األدب من حيزيّته، هذا ما جعلين أتذّكر فِْلًما كنّا نشاهده صغارا كان

  .له أثر كبري يف نفسي، لدرجة أّنين مازلت أتذّكر تلك املشاهد اليت رسخت ألواا يف ذهين

شخصيات الفلم استطاعت بأدوارها اليت لعبتها بصدق، أن جتعلين أذوب يف عاملهم، فغدا الفلم          

  حقيقة، ممّا جعلين يف كثري من املواقف، أبكي حلزم وأفرح لفرحهم، وهذا يف الواقع ال متلكه إال

 مازلت مثّ إّنين .حقيقةت، وحّولت احللم إىل لسّر يف عملية التمثيل، فأبكت وأضحكشخصيات عرفت ا

 

   .واليت استطاع املخرج أن يصورها  بامتياز ِفْلًما رائعا" غوفيكتور " للروائي الكبري" البؤساء"بقصة متأثّرا  

                                                           
  .81نفسه، ص  -1
  .81ص  ون و اآلداب،عامل املعرفةيف نظرية الرواية، حبث يف تقنية السرد،الس الوطين للثقافة و الفنعبد مالك مرتاض،  -2
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   "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                  الفصل األّول

:الروايةاللغة الزمكانية في   

أحيازا  أدوارا  يف منتهى الروعة، وبىن للقّصة  له شخصيات من نوع خاص لعبتاملخرج اختار          

  .تتخّللها  مشاهد ومواقف مؤثّرة أشّد التأثري

وجان " "وإبوين" "وغافروش" "كوزيت"دث هذا للعديد من شخصيات الفلم من أمثال ح         

حوبة ورحلة "يف رواية " سي رابح"شبه كثريا يف معامالته وتصرفاته شخصية هذا األخري كان ي ) 1("فاجلان

   .، يف مواقفهما االنسانية املؤثرة أشّد التأثري"البحث عن املهدي املنتظر

بعد ما كان متمّردا حتّول إىل شخصية سويّة، صار مثاال كبريا يف العطف على " جان فلجان"          

  .البنت اليتيمة اليت عاشت مرارة العيش مرتني" كوزات"

األشغال الشاقة اليت كانت تقّدمها لِعائلة  ثانيهاذاقت مرارة اليتم بعد فقد والديها، و كوزات           

ليمأل حياا  حبا وعطفا " جان فاجلان"يت مل ترحم  ضعفها، لتظهر يف  النهاية شخصية ال" تينارديي"

فكان مثاال ملساعدة الضعفاء واحملتاجني والدليل أّن زوجته األوىل اختارها من " سي رابح"وحنانا، أّما 

  جبواره" محامة"له مع خطيبته لِبناء أّول سكن " العريب" محاية هلا وألّمها من التسّول، وكان معينا لـِ . الشارع

هذه املواقف الرائعة لكليهما أثّرت يف اللغة فكانت جزءا ال  .دون أن يكون على سابق معرفة ذا الغريب 

  أن األدب دون سرديات، يكون أدبا ناقصا يف أّي من لغات الّسرد  فإّن الّسرد كما. يتجزّأ منها

 .من دون حيز ال ميكن  أن يكون عمال روائيا 

                                                           
  .183.ص م،1985 .ط.د ؤساء، ،دار اجليل،الب ،فيكتور هيجو -  1
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                  الفصالألّول

:اللغة الزمكانية في الرواية  

 

ال ندري كيف ميكن تصّور : "الذي يقول" عبد امللك  مرتاض"خري ما أدّعم به هذا الكالم رأي          

 ."ميوت الفّنان من دون احليز... فالّرّسام ال يستطيع أن يبدع خارج احليزأدب خارج عالقته مع احليز، 

بل هل يستطيع احلياة دون حيز؟ َأَو ليس احليز هو حياة :"... قائال" عبد امللك مرتاض"ويتساءل 

  )1(."و جمال آماله    ومنتهى أحالمه؟...األديب؟

رغم ما للزمان واحلّيز من أمهّية  يف العمل الروائي،إّال أّما سيظّالن مشلويل احلركة، إذا مل يكن          

يعّد من أبرز التقنيات البارزة يف اإلبداع الروائي إذ ال يستقيم للروائي هناك وصف يبعث فيهما احلياة، ألنه 

  .سرد احلكي إال به

  

                                                           

- 
  .134-132نفسه، ص  1
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 "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية                                   :                الفصل األّول
  .لغة الوصف في رواية حوبة: المبحث الثالث

وصف الشيء له وعليه وصفا )1(":ابن منظور"عند ) وصف(بداية أردت أن أعرّج على مادة         

: ضارب، واسم املفعول حنو :الفاعل، حنووالصفة عند النحويني هي النعت والنعت هو اسم . حاله: وصفة

الذي ينقل مشهدا حقيقيا أو خياليا من الكائنات   رسم الكالمالوصف يف االصطالح يعين . مضروب

احلّية أو األشياء أو األمكنة، بتصوير خارجي أو داخلي من خالل رؤية موضوعّية أو ذاتّية أو تأملّية وقد 

  : الذي يعد الطريقة التقنّية املستخدمة، وهو يقوم على مايلي حتدث العلماء عن النمط الوصفيّ 

 )2(.المهارة في التعبير والربط -ج.المالحظة الدقيقة - ب. الثاقبة ةالنظر   - أ

والظريف هو الصفة وذكر " املوصوف"هو " فاألخ"رأيت األخ الظريف : أردف بعد هذا مثاال      

  .جيوز أن ُيضاَف الشيء إىل صفتهال :قاعدة أريد إضافتها من باب الفائدة هي

وملا تصّفحت معجم املصطلحات العربية يف  ) 3("ألن الظريف هو األخ،..ألن الصفة هي املوصوف        

يُراد به  )DISCRIPTION(ألفيت أن الوصف  " كامل املهندس" و"جمدي وهبة "اللغة واألدب ملؤلَفْيه 

  .عندمها،  إنشاء صورة  ذهنّية  عن   مشهد   أو شخص أو إحساس أو زمان القارئ أو املستمع

، مث "جمدي واملهندس"يرى            أّن الوصف خيلق يف العمل األديب البيئة اليت جتري فيها أحداث القص

يريان أيضا مواصلة  ).CHARACTER(الذي يعين يف االجنليزية " وصف الشخصية"ذكرا بعد ذلك مصطلح 

  .يف أوربا الغربية يف القرنني السابع عشر والثامن عشر. يف كالمهما عن الوصف بأنّه جنس أدّيب شاع

                                                           
1
  ()ا�� ����ر، 
�ن ا
	�ب، ��دة  -  

      http://www.tassilialgerie.com/vb/showthreadالنمط الوصفي، -2
  . 1997، ،دار صادر، بريوت، )وصف( مادة  ،العربابن منظور أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن علي األنصاري، لسان -3
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 "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية                               :                    الفصل األّول
  :لغة الوصف في رواية حوبة

لطيف " أما ) THEOPHIREST) ( )1تيوفرياست"مستوحى من كتاب الشخصيات للشاعر اليوناين          

فرياه متثيل األشياء أو احلاالت أو املواقف أو األحداث يف وجودها ووظيفتها مكانيا ال زمانيا مث بّني " زيتوين

  :ذاكرا منها  طرق الوصف

  بأنّه يقوم على تعيني اخلصائص األساسية للوصفالذي يوضحه : )Aspectualisation( بيان الحال -

   .يصف بدّقة متناهية شكال وحجما ولونا"جالوجي"، ورأيت كيف كان)الشكل،اللون،احلجم(مثل 

وبّني أنّه يقوم على تعيني موقع املوصوف داخل املكان والزمان أو  2:(Mise en Relation)بيان العالقة  -
  .ال رواية من غري وصف: خالل التشبيه واالستعارة، مث يقول على مقارنته مبوصوفات أخرى من 

  أن نتصور وصفا خاليا من أي عنصر سردي، من): Girard Genette(جريار جينات "مستشهدا بقول 

، وغاية )3(أن نتصور العكس، ألّن كل إشارة إىل عناصر احلدث أو ظروفه ميكن أن تشكل بداية وصف له 

  .داخل السرد واستيعابه كسياق لغوي) SITUATION(إعادة الوضع : الوصف عندهم هي

الوصف والسرد؛ موضحا أّن السرد يستعيد تعاقب :ذكر عنصرين من مكونات العمل الروائي مها         
 زمن األحداث من خالل تعاقب زمن اخلطاب، بينما الوصف حمكوم باستخدام التعاقب لنقل صورة

  .األشياء اليت تظهر دفعة واحدة يف املكان، ويشري أيضا إىل أن الوصف يؤدي إىل بطء احلركة أو التوقف

  .عنصر الوصف الذي ُيْستعمل لنقل الصّور،  بني إثر ذلك وظائفه" لطيف زيتوين"بعدما وّضح             

  
                                                           

، )وصف(،مادة 1984مكتبة لبنان،بريوت،  ،2.األدب، طيف اللغة و  معجم املصطلحات العربية ،املهندسكامل   وهبهجمدي  -1
  .433.ص
   171. ص 2002،، ، بريوت، مكتبة لبنان ناشرون1.ط، لطيف زيتوين، معجم نقد مصطلحات الرواية -  2
  171 .ص نفسه،  -  3
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 "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية                        :                          الفصل األّول
  :لغة الوصف في رواية حوبة

  )1( :فوظائف الوص

  .وهنا تـَُقدم الشخصيات واألشياء: وظيفة واقعية_ 1 

  .يتّم خالهلا تقدمي معلومات جغرافية أو تارخيية أو علمية: وظيفة معرفية_ 2

  .باملعرفة الالزمة حول األماكن والشخصيات تزويد ذاكرة القارئ: وظيفة سردية_ 3

  .تعرب عن موقع الكاتب داخل نظام اجلمالية األدبية: وظيفة جمالية_ 4

   .قطع تسلسل احلدث لوصف احمليط اجلغرايف: ُتْسَتْخَدم خللق اإليقاع يف القصة: وظيفة إيقاعية_ 5

  : ومها  فإنّه ذكر وظيفتني للوصف وجعلهما أساسيتني" عمر عيالن"أما 

ويقول بأن هذه الوظيفة تتطلبها البالغة القدمية اليت تُرتب الوصف ) Décoratif(: الوظيفة التزيينية_ أ
  .ضمن أهم العناصر األسلوبية 

ستعني ا الكاتب حني يقدم مالمح ي (Explicatif ,Symbolique): الوظيفة التفسيرية الرمزية_ب
  .اللباس واملنازلالشخصيات ونفسّياا أو تعيني 

صالح "كذلك أشار . عن الوظيفة الواقعية" عمر عيالن"مبثل ما حتّدث عنه " لطيف زيتوين"عرب            

" بلزاك "، فرضت نفسها منذ )2( )رمزية(األوىل؛ جتميلية والثانية؛ تفسريية  :إىل وظيفتني أساسيتني" فضل

)Honoré De Balzac  (و هي ما يشري إليها النقاد اليوم .  

                                                           
   171ص  نفسه، - 1
  220ص  2001عمر عيالن ، وااليديوجليا وبنية اخلطاب الروائي ، منشورات جامعة قسنطينة ،   -1
  . 294/295ص .م  1998 –ه  1419دار الشروق ، القاهرة ،  1.صالح فضل ، نظرية البنائية يف النقد األديب ط - 2
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 "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية                            :                    الفصل األّول 
  :لغة الوصف في رواية حوبة

ارتبط مفهوم الوصف قدميا مبفهوم احملاكاة اليت يراد ا التصوير الفوتوغرايف عن طريق حماكاة الطبيعة       

أشار هنا العديد من الباحثني يف جمال السرد أن الذين وظفوا  )1(.وتصويرها كما هي يف العامل اخلارجي

،  Stendhal)(بلزاك ، واستندال " أمثال  من، الوصف توظيفا ملفتا لالنتباه هم أصحاب الرواية التقليدية

، هؤالء كانوا يصفون بأدق التفاصيل، حىت يكون بإمكام نقل الواقع و Emile Zola)"(إمييل زوال"و 

حّقه و حىت ال يعلق بذهن القارئ أدىن تساؤل؛ فما " الوظيفة"حّىت أوّيف عنصر  )2(.تقدميه للقارئ كما هو

  : أيضا وظائف أخرى للوصف أُبـَيـُنها فيما يلي" عمر عيالن"الغاية منه ؟ ذكر 

  تضيء جوانب متتاز بعالقتها  باملكونات السردية :الوظيفة التفسيرية.غايتها تزيينية: الوظيفة الزخرفية

حتاول ممارسة دور اإليهام بالواقع، من خالل وصف األشياء بطريقة " الوظيفة"وهذه : الوظيفة اإليهامية

  .وصوف بالعامل اخلارجي حتيل إىل وجود امل

  الوصف هو عنصر أساسي، وضروري من أجل بناء السرد ملعرفة الشخصيات، )3(: الوظيفة البنائية

  .واملكان

                                                           
مكتبة اتمع العريب ، عمان ،  1.لعبد الرمحان ظيف ط) مدن امللح ( ينظر حممد عبد اهللا القوامسة ، البنية الروائية يف رواية األخدود  - 1

  . 103، ص 2008
   .197، ص  2010عامل الكتب احلديث ، أربد  1.ينظر الشريف حبيلة بنية اخلطاب الروائي ط - 2
  
   220، ص  2001يولوجيا وبنية اخلطاب الروائي ، منشورات جامعة قسنطينة ينظر عمر عيالن وااليد -3
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 "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية                                       :         صل األّولالف

  :لغة الوصف في رواية حوبة

الطرق اليت يتّم ا إدراج الوصف ضمن بنية النص ختتلف باختالف النصوص وحبسب الوظائف         

وعندما ... اليت يقوم الوصف بأدائها ، الوصف كعنصر أساسي يف بناء النص السردي جيلب انتباه القارئ

  كل يتوقف الكاتب عن احلكي ليبدأ الوصف يتوقف معه القارئ متأمال املوصوف، الوصف قد يشمل  

وعن طريقه يرسم  )1( .والعادات... األزمنة واألمكنة والشخصيات البشرية واحليوانية.. مكونات النص

  . الوصف صورة بصرية ِلما مت وصفه مثّ يقدمه الروائي إىل املتلقي بوساطة اللغة

فهو يُْدِخل العامل اخلارجي بتفاصيله الصغرية يف عامل الرواية ... كيف ما شاء له  سلبا أو إجيابا           

   )2(.. .املبين من خياله مومها القارئ  بأنه يعيش الواقع

" حوبة"صورة يدرك املتلقي من خالهلا حمتويات املكان، ويف رواية " الوصف"ذه الطريقة يقدم          

   )3(" :الزيتوين"يقول الروائي واصفا حجرة

مربعة أو تكاد، يف جدارها املقابل للباب طاق دائري ال يتجاوز قطره شربا واحدا يفتح صيفا وُحيشى شتاء "

  ".الربد وقد اسود سعف السقف وأعواده خبيش مينع تسرب
                                                           

   61، ص  2005، دار حممد علي للنشر ، تونس ،  1.حممد جنيب العمامي ، يف الوصف بني النظرية والنص السردي ط -1
   118، ص  1984ط اهليئة املصرية للكتاب ، مصر ، .د ،سيزا أمحد قاسم بناء الرواية -2
  .الرواية،ص -3
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 "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية                                         :       صل األّولالف

  :الوصف في رواية حوبةلغة 

صَمتا معا يقلبان  : "قال" العلجة"وزوجته " الزيتوين"بعدما وصف الروائي الغرفة دار حديث بني          

  كّفيهشّبك أصابعه ومّد يديه إىل األمام بقّوة  وقلب  ":"الزيتوين"إثر ذلك راح يصف "... صفحات املاضي

  )1("وتقوقع يف زاوية احلزن... وفرقع أصابعه 

  أنظر أيّها القارئ كيف استطاع الكاتب أن يضع الشخصية أمامك بكل تفاصيلها، ومع ما حييط         

  .الروائي قدم الشخوص بأدّق التفاصيل" كثري جّدا حيث رأيت أّن " الرواية"ما اقـَْتطَْفُته من  ا من أثاث، 

إّن الروائي ميتاز بدقّة الوصف يف هذه الرواية، ويف كّل ما جاء فيها، حيث مل يدع شيئا كبريا                   

  . إالّ ذكره و تفّنن يف وصفه أو ذا أمهّية_ مثلما قد يراه البعض _ أو صغريا و ال تافها 

ل، ليدرك خفايا لغتنا و ما يروق على اجلدول مناذج حّية أدعو القارئ أن يتوقف عندها وقفة املتأمّ    

  حواسنا من مجال التعبري يف وصف كل ما تقع عليه العني، وأخذت على سبيل املثال ما قاله الكاتب يصف

  جلسنا على كرسيني متقابلني يف شرفة تغطيها األشجار، وتطل على حبر هادئ مسكون": "هذا املشهد 

  ".بالسحر، كان الوقت صباحا نسماته منعشة رغم الشمس اليت تربعت يف كبد السماء 

هرعت : "يف اجلملة التالية يرى القارئ  وصف املرأة الريفية أين ختبئ السمن، وماذا يعين بالنسبة هلا         

  .يف زاوية الغرفة فرمن مكاا فغسلت يديها، ومحلت قادوما وشرعت حت "العلجة"

                                                           
  .22,الرواية،ص -1
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  "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                  الفصل األّول
  :لغة الوصف في رواية حوبة

، "كانت ضرباا يف البداية قوية، مث أعطت للقادوم فرصة للراحة وراحت تستعمل أصابعها خبفة شديدة  

ت ، إن هي إال حلظات حىت سلّ  العلجة البشر على ابد  الراحة،قسطا من " وم مينحه جالوجيحّىت القاد

من بطن أمه، أزالت عنها غطاءها بسرعة وغرست أنفها  ة فخار، كأمنا تستل جنينا من جوف األرض جرّ 

  ...".داخلها وتنشقت بعمق

مالءا جانبا وشرعت يف صب الرتاب داخل القصعة  "محامة"رمت :"وصف تعاون أهل البادية        

  ".كه بيديها الصغريتنيلْ ودَ 

  فور" العريب"عندما يتعلق األمر مبرض أحد يف القرية ال أحد يتأخر عن زيارته ونالحظ كيف قفز          

  .  كالعاصفة، وقطع املراح اململوءة ماشية كالربق  "العريب" وفزّ : "مساعه بسقوط الطاهر من فوق ظهر البغل 

وقد محل على كتفه خمالة منسوجة . جه الوجهة نفسهايتّ  "سي الطالب"يف الطريق " العريب"لقي        

 العريب"الطالب بالتضايق وهو يرى  نة، أحسّ خبيوط ملو".   

  يعّلم أبناء القرية القرآن الكرمي، ولكن تصرفاته ختالف مهنته متاما، والدليل ما جاء يف" سي الطالب"      

  بالتضايق وهو يرى "الطالبسي "أحس ...  نفسها الوجهة   جهيتّ  يف الطريق التقى سي الطالب :"الرواية 

  اليت" محامة" "الشيخ لكحل"عا، فيه بنت ؛ سبب هذا التضايق؛ ألّن يف البيت الذي توجها إليه م"العريب" 

  .مألت القرية  وشغلت الناس جبماهلا، وصار كل منهما يتمىن أن تكون من نصيبه 
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 "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                  الفصل األّول
  :لغة الوصف في رواية حوبة

ممددا على حائك مزركش  "الطاهر"البيت، كان  يف "سي الطالب"و" العريب" حلظات كان بعد"            

وجلس عن مشال الطاهر واضعا خمالته ، ةيغلب عليه اللون األمحر، ُوِضَع فوق فراش حلفاء وهو يتأوه بشدّ 

  ". العريب"إىل جانبه، بينما قابله 

  دو عَ ينة املاء اليت تَـ يديه فتلمس قنّ  مدّ : "مجال الوصف قالوائي ليلة ظلماء بروعة التعبري و الر   وصف         

لسنوات تنام جبواره  شرب منها، محل املكحلة اليت ظلت رة باحللفاء، معطرة بالقطرانيضعها أمامه مدثّ  أن 

يف  للنجوم أثر  ال  فحم  من  كان الكون قطعة ،  وتسلل كهبة النسيم  وضعها على كتفه، حمشوة بالنار، 

  السماء، حىت الكالب كانت تركن لسجن الصمت، ال شيء يدل على احلياة، كأمنا لف الكون خشوع

فاندفع اجلميع يبذرون الفرح : "وصف اندفاع الناس مبناسبة الفرح )1("...رهيب، غري أنه كان يبصر جيدا 

  .)2( يف تضاريس الكون، يوقعون األهازيج على أوتار الليل

الذي كان خيطف األطفال والنساء كيف حتول يف حلظة " خالف التيقر"هنا إىل  إشارة  مهّمة          

ساقه جيدا بعمامته دون أن  يشدّ  "خالف التيقر"ليه إب بندقيته باجتاه الشرطي، أسرع صو ما زال يُ : "الشدة

العريب   عاد بسرعة كما ظهر بسرعة ،  "خالف التيقر"ل أن ينطق، اختفى بْ رفع فيه عينيه، وقَـ ...ينطق

  .ضا  متحامال على أمله، رفع عينيهاملوستاش  ينبطح  أر 

                                                           
1
  .44. ا
�وا��، ص -  

2
  .119.ا
�وا��، ص -  
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 "حوبة"مفهوم السرد و مكّوناته في رواية :                                                  الفصل األّول

  :لغة الوصف في رواية حوبة

ميكن  ) 1(".على الرصيف صات أردته أرضا متهاوياصاهو، وسريعا أطلق ر  حيث" فرانكو"مازال         

ُمْدِمن " التيقر"للمتلقي أن جيد بني دّفيت الرواية  الكثري ممّا يثري الدهشة قد يتساءل، كيف  ميكن لشخصية 

اخلمر و سارق األطفال أن يتحّول إىل شخصية سوية، أحس مبسؤوليته جتاه الوطن، فتحّول حتّوال حممودا،   

الشخصيات اليت تكاد تكون مهّمشة يف اتمع، تنتظر كلمة طيبة إىل مثل هذه " جالوجي"كيف تفّطن  

نابعة من قلب أي شخص لتنفذ إىل قلبه فيحدث التغيري االجيايب حني ئذ يشعر الشخص كأنّه يُوَلد من 

  .جديد

اليت ُعرِفت بالفساد، كانت مّيتة، بعثت فيها أحداث الثامن ماي احلياة، ليست " التيقر"شخصية         

حياة إّا امليالد اجلديد والفعلي مع ذهاب الغشاوة اليت تغطي البصر وتنفي البصرية و حتّطم الشخصية، أي 

  .حيث يصبح للشخص إحساس باخلّفة والرشاقة، وصالح القلب بعد فساده

  الوصــــفالجمل التي ورد فيها     الصفحة
من كل جوارحها وجوانبها، فهي كي تكون كالعني النضاحة، تنبجس احلكاية ـ وُحوبَه حني حتَ   11

تشبه عيون مياهنا، وحقول قمحنا، وطيور الكروان احلاملة يف ليايل صيفنا، عيناها الكحالوان 
الواسعتان تتوسد شواطئها النوارُس احلاملة، وتقهقه على رملها الناعم أمواج حوريات البحر، وحني 

رت على كنز من كنوز السندباد، تبسم حوبه تشرق مشس من درر ملاعة حىت ختال نفسك قد عث
  "وأنفاس حوبه نسيم ربيعي حيمل إليك شذا اهلضبات وعبق التالل

ـ جلسنا على كرسيني متقابلني يف شرفة تغطيها األشجار، و تطل على حبر هادئ مسكون   12
بالسحر، كان الوقت صباحا نسماته منعشة رغم الشمس اليت تربعت يف كبد السماء 

                                                           
1
  .552.ا
�وا��، ص -  
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   .الالمتناهي.....
ضرجته الدماء و شكلت حوله بركا  دـ وتراءى له أبوه بلخري ممددا كجذع شجرة عمالق، وق  15

  وأسلم الروح ...صغرية، ورفع فيه األب عينني مليئتني باحلسرة الذاحبة
ـ حني امتطى صهوة تل الغربان، حط على ذروا كطائر اللقلق املذعور املنهك، فرش جناحي   16

برنسه األبيض، مث ما فتئ أن ضمهما إليه، كانت سهام الربد الربيعية قارسة رغم قرص الشمس 
لقد بدأت األرض تكتسي باخلضرة، كانت ...الذي كان حيارب قزعات السحاب السوداء

أمامه أشبه جبمال باركة، مجيعها حميط من احلجارة ولنب الرتاب مغطى بقصب البيوت املتناثرة 
  . وطني

وجلسا على صخرة ملساء، أخرج عيوبه مزودا صغريا لف سيجارة تقليدية، أشعلها وامتص  -  17
منها نفسا عميقا، نفثه يف اهلواء كأمنا يدغدغ شهية الزيتوين ألخباره، كان الزيتوين يطوي يديه 

  .كل تصرفات عيوبه، وعلى وجهه ابتسامة خافتة فيها تعجب كبريمتأمال  
  أعاد الزيتوين صورة أبيه مضرجا بدمه كجذع شجرة عمالق يف بطن الوادي  -  18

  .ـ وراح يشرح وجهة نظره، وهو ميسد أنفه الغليظ
 ـ دس الزيتوين إامه وسبابته يف علبة الشمة، رفع ما استطاع ودسه حتت شفته السفلى حىت

  .ظهرت متورمة، تفل ما علق بشفتيه
وجلس يف مكانه . و سكت حلظات يتأمل بعيدا. ض الزيتوين من مكانه واضعا يسراه على كتف عيوبه -   19

  .يغزل سيجارة أخرى ويرتمن بأبيات البن قيطون، حاملا حبمامه
قادمة ترزح حتت ثقل قفة احللفاء، ـ حني بلغ الزيتوين البيت وهم أن يدخل ملح زوجته العلجة بنت املكي   21

  .تضعها على ظهرها، ومتسك مقبضها بيدها اليمىن، وقد ثنتها على رقبتها، وأسرع إليها حيملها عنها
رد الزيتوين واستند على األرض بكفيه ومد رقبته ينظر داخل املطمور، وسرعان ما جذب رأسه ـ   92

  .متقززا
عينيه من الشمس، ومد بصره بعيدا، انتبه الطاهر إليه وقد  ـ مد العريب يده على جبينه ليحمي   94

  .كان قريبا منه، فمد بصره أيضا حيث اجته العريب
يدغدغ قصبته بأنامله وشفتيه الرقيقتني، فتؤوب معه اجلبال، ويرقص قلب محامه فرحا ...   95

بة، وشفتاها وانشراحا كمهرة يغريها عبق الربيع وشذاه، وهو يهديها باقات من أحلانه العذ
  .تدندنان مهسا

  .ـ وضحكوا مجيعا، بدا اهللع على وجه سي الطالب وراح يبسمل وحيوقل، ويبتلع ريقه بصعوبة  96
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سقطت العمامة من فوق رأسه، وانزلق الفراش من حتت رجليه، وأحس بقطرات بول تتدحرج .  97
  .على فخذيه

شرات تعزف مسنفونية الليل كأمنا دهد امتطت املكحلة ظهره، عيناها إىل السماء، كانت احل  99
  .الكون كله

  .ـ وأمسكها من ميناها فأقعدها جبانبه، طبع قبلة على جبينها  102
  .ـ ودس املبلغ يف حضنها، فنهضت من مكاا خارجة، تاركة املبلغ يسقط أرضا  103
كمخليب نسر كاسر   ـ تغشاه فجأة، وقع على صدره، غرز ركبتيه يف رقبة العريب، ودس أصابعه  105

حاول أن ميد يديه .. تقرح عقباه.. وضرب األرض برجليه.. ختنق حنجرته، جحظت عينا العريب
  .واندفع ينتف شاربيه الكثني دون رمحة... صاح يف مسعه كأمنا يوقظ الكون كله.. دون جدوى

عجيب  الكون كهف فحم، ال أثر للنجوم وال للقمر، عويل الكالب يرتفع يف الفضاء بشكل -
  .. .يثري الريبة، وهج عظيم اندلع يف السماء

ـ هدأت نفسه، ض متحامال على فزعه وتعبه، دفع رجليه دوء واخلوف جيلله، احنىن، ودخل   106
  .   القرابة، تناهى إليه صوت، مجد مكانه، وقد ارتعش جسده كله، فتح عينيه على آخرمها

108  
  

دخل .... الباب كان الزيتوين ينتظره، رفع فيه عينني حائرتنيـ جر رجليه مرجتفا إىل البيت، عند 
غرفته، رمى بندقيته على الفراش، انبطح على وجهه، وأجهش بالبكاء، كان يبكي حبرقة، جسده  

    .كله يرتعش، البيت يتزلزل، السقف يدوي، ونام
110  
111  

يديه، وراح يزيل عنها القماط الذي لفه عليها بعناية فائقة، فتألألت بني يديه، ومد  ـ استوت بني
  .شفتيه فطبع عليها قبلة عميقة

  ...ـ أعاد الرتاب يف مكانه وراح يدوسه برجليه ضاغطا عليه، وأعاد فوقه
بيت، الفراش والصندوق، مث حشا املكحلة بارودا، وقمطها بفراش آخر مده عموديا يف ركن ال...

  .وخرج عند الباب، مد بصره بعيدا حيث أوالد سيدي علي
وراحت خطواته تتسارع كلما أمعن يف ... ـ واندفع بقوة ينحدر يف الطريق الذي يتوسط القرية

املسري، فجأة حضرت زوجته الربح بنت إبراهيم، انتصبت أمامه كالصفصافة، ورآها تبتسم  
  .كينبوع املاء

  
تراءى له قربها من بعيد، وقد جتلل .. وصل املقربة الهثا.. ر من حتت قدميهـ كانت احلصى تتطاي  112

بالسناء والضياء، جلس إليه خبشوع، أطلق سراح عصاه عن يساره وضع عمامته الصفراء 
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  .امتد على القرب حيتضنه.. تضوعه.. اخلفيفة، مد أصابعه املرجتفة، قبض من تراب قربها
  .مرتفع وجبواره وقف املرتجم، تأبط عصاه، وعدل من وضعية مسدسهـ وقف الضابط على مكان   113
ارتفعت طلقات البارود تزعج  هدوء الليل، ووقار القمر الذي راح ميد ضياءه احلامل كعاشق و   116

  .ينتظر حمبوبته
  .ـ فاندفع اجلميع يبذرون الفرح يف تضاريس الكون، يوقعون األهازيج على أوتار الليل  119
دخل البيت حيث ابنته سروله فقبلها على جبينها مودعا، وخرج يغالب دموعه اليت استجابت  ـ  120

  .بسرعة لدموع ابنته، عند الباب احتضن العريب والزيتوين مودعا
122  
123  

  ...ـ كان القايد عباس جيلس بني أتباعه، وقد رفع كمي قندورته البيضاء
  .املفتولتني، بل وهضبتا كتفيه أيضاـ حىت ظهرت عضلتا ساعديه القويتني 

  .ـ ضحك القايد عباس ورد، وهو ميسد شاربيه بإصبعي يسراه
ـ كانت عيناها تفيضان دمعا، وعلى مالحمها يتزوبع غضب قامت، ألقى خليفة التحية وسكت   124

 كانت تشبه صفصافة حزينة تقف يف عناد أمام األعاصري اهلوجاء، تلفتت إليه وهي...يتأملها
  .متسح غدير الدمع حىت ابتلت كفاها

خرج القايد عباس مدثرا بربنسه، نسيم آخر ...ـ الليل حيضن اجلميع مستسلمني لنوم عميق  126
  .اخلريف البارد يهزم حرارة الصيف

ـ وابتعدت عن البيت، مسندة ظهرها إىل صخرة كبرية، خمفية جسدها خلف شجرة التني   128
اسها ويهدأ روعها، امتدت إليها يد خشنة متسك رقبتها، ويد الضخمة، وقبل أن تسرتد أنف

  .أخرى تسد فمها، وابتلعت محامه صرختها، واستسلمت مذعورة كفرخ محام يقع يف الشرك
 يت علىتين حبرارة وجلست قباليمشرقة كما العادة، وجهها كقمر دري يوقد فوانيس قليب، ح -  131

األريكة، طلبت فنجاين قهوة وعدت ألجلس قبالتها، أحسست كأا تتعجلين يف احلديث، لكين 
عيناي مثقلتان بنعاس شديد، وضعت السكرترية فنجاين القهوة  ،لزمت الصمت، كنت مرهقا

  .تنينعشوانصرفت، رشفت رشفتني متتاليتني ساخنتني م
ت أصابعها الرقيقة يف يدي كقربة متلس، اقامت من مكاا، مدت يدها مصافحة مودعة... -  133

لطيفة، لو ضغطت عليها لطارت شعاعا، لتقاطرت لؤلؤا، قمت إىل جوارها، اندفعت مودعة، 
مل أشأ أن أطلق سراح أصابعها، تسللت أصابعها من بني أصابعي كنسمة هواء، قرأت  ،أعدا

  .ذه اللحظات وخرجتيف عينيها احلاملتني ما كانت تردد على مسمعي دائما يف مثل ه
ـ كان اجلو ربيعيا يعبق بشذا الورود، والطيور دي الكون باقات من األنغام احللوة، رفعت   137
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بصري، وجدت الزيتونة تقف متحدية على ربوة عالية، أسرعت حوبه تقول وقد أشرق وجهها 
  . فرحا

ذروا كطائر اللقلق املذعور املنهك، ـ ويأ يل الزيتوين وقد امتطى صهوة تل الغربان، حط على   138
  .يفرش جناحي برنسه األبيض، وختيلت عيوبه قريبا منه يفتل سيجارته

  .ـ عند جداره اخلارجي جلسنا، كان الربيع يفرش لنا بساطا بديعا وراحت حوبه تكمل حكايتها  139
  .ـ كالقارب التائه راح العريب يندفع بعيدا عن قريته وعرشه  141
املرتفعة تصك األذان، وكان هرج الناس أمواجا املتداخلة كان احلشد كبريا، واألصوات   -  142

  ..بتلع كل شيء أمامه، إنه السوقيمتالطمة 
ـ كان مرهقا متعبا يتلفت يف كل آن، يتوجس خيفة من كل من يقرتب منه، وبدت محامه ذات 

وراحت تنكمش مدثرة بعجارها ... األربع عشرة سنة أكثر ختوفا وتعبا، تغشاها حسرة وحرية
وهي تستند إىل جذع شجرة سرو عمالقة، وقد تشبثت أصابعها النحيفة مبا أحاط ا من متاع، 

  .ترسل عينها اليمىن كنجم متوهج، متسح املكان كله وتعود سريعا للعريب
كتفه ظل وهو ميسك جلام جواده بيسراه يهدهد محامه بنظراته، ينثر األمن حواليها، وعلى  ...ـ 

  .ظلت مكحلته خيفيها جيدا حتت برنسه األدرع
ـ وتقهقر خطوات مقرتبا من محامه، ومد أصابعه يفتل شاربيه الكثني، وفوجئ بصوت يأتيه من 

  .جهة اليمني
ـ صمت حلظات مث اندفع حيكي كاخلبري، والعريب املوستاش يركز فيه عينيه فاغرا فاه كطفل صغري   212

  .لساحرةيسمع احلكايات العجيبة ا
  .ـ وسكت سي رابح مطرقا وقد ترقرقت عيناه بالدموع، لزم العريب املوستاش الصمت تقديرا له  213
ـ جلسا حيتسيان فنجاين قهوة أسرع ما عالل القهواجي مبجرد أن جلسا، مث عاد ليجلس خلف   214

  .احملسب طاويا يديه مادا رقبته العارية كنسر هرم حنيف
كاملتأرجحة   هجل يربطه خبشب السقف لتمسك به محامفعية حببل للعريب ، رمت الال تركـ   218

رها بقطع دثوتعد ثياب القماط، وحتفر حفرة صغرية وسط الدار، ت ،وأسرعت تسخن املاء
  .القماش كأا تعد عشا دافئا للفراخ

ـ ما كادت الشمس تبسط سطوا على األرض حىت شد الرحال إليه، وقف وسط الزاوية مع   219
وهرع إليه صاحبه جيالسه أمام موقد كبري من حطب ... محيده، وهرع إليه خدام الزاوية مرحبني

  . البلوط، ويقدم إليه كل أنواع املشروبات الساخنة
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مسع النهار شتما وسبابا مقذعا يف هستريية شديدة  ـ واندفع يدخل البيت، واحندر خليفة ميأل   223
  .كأمنا اختل عقله

  .ـ نكس الرجالن نظريهما واخليبة تعصرمها، أحس الزيتوين مبرارة القهوة يف فمه فوضع الفنجان  224
  .ـ ض الرجالن يغادران وقد جللتهما اخليبة املريرة  225

عمار ظنهما، كان الشيخ البغدادي يغلي  ـ عاد الرجالن جيران أملا شديدا، لقد خيب الشيخ 
  . كاملرجل

ـ اشتدت حالة الشيخ لكحل تدهورا، وأمسى نفُسه ضعيفا، وحرارته متدنية، وانقطع عن األكل   226
  .متاما

  .ـ أجهشت زوجته عقيلة بالبكاء، مث صرخت كأمنا تسعى لتمزيق خيمة الليل البهيم  227
ضرين إىل النوم متكومني يف أفرشة ضيقة، يتقاسم ـ غشي الكون ظالم دامس، خلد أكثر احلا

اخلمسة منهم غطاء واحدا، وخمدة واحدة بطول الذراعني أو أكثر، بات الزيتوين مستيقظا تصك 
  .أذنيه أنات عقيلة وقد غار جرحها إىل ما الاية، وأنات بعض بناا ممزوجة بنباح الكالب

وحني فتح عينيه فجرا، أحس بثقل شديد يف ذراعه اليمىن، حاول أن حيركها دون جدوى،    228
  .واكتشف صباحا والناس حييطون به أن ذراعه قد شلت

ـ رفع فيه عالل القهواجي عينيه بغضب، وبدا أكثر بشاعة، وقد ظهرت أسنانه املتهرئة من أثر   229
  .التدخني واخلمرة

  .املتسولة، ذات اللون األشقر والعينني اخلضراوينـ إا مالمح حليمة 
  .ـ وتفجر الفرح ينابيع من وجه رابح وهي تزف إليه البشرى  231

ـ فاتكأ على احملسب اهلرم املسود الذي متايل حىت كاد ينهار مث اعتدل، نقده رابح مثن القهوتني 
  .مث خرج

ثلج مسعور، دخلت أول بيت صادفها على  ـ كان الظالم قد بدأ يغلف الطبيعة، وزاد من حلكته  232
  .بعد مئات األمتار، مرتحنة حتت محلها، ساحبة أمها خلفها

  ...جتمد أمام قصة رابح كصخرة صماء... العريب املوستاش  233
  .ـ اضطرب سي رابح، ومتايل يف وقفته، وتلعثم يف كالمه  234
واستدار يبتعد، حني خرج من بني القبور مال جيبه األمين، يف محل شيئا من تراب القرب وضعه ـ   296

ومد يده فحمل ... لهقبّ  ،جثا ،ميينا يدخل قرابة البهلي خلضر، وقف عند الضريح ألقى السالم
  .شيئا من تراب القرب وضعه يف جيبه األيسر وانصرف



 
 

103 

بت الزاوية يف حضن اجلبل كأمنا يطوقها بذراعيه يف حنو شديد، غرف عديدة تقار تراءت له ...ـ 
تتخذ أقساما لتعليم القرآن وبعض علومه، وأخرى تتخذ مأوى للطلبة ومعلميهم، عن يسارها قام 

وغري بعيد ... وبينهما مقر الشيخ ،مسكن الشيخ حيث أوالده وزوجاته، وقد التف باألشجار
  . طبالت الواسعة لألغنام تتكدس خلفها أكوام التنب والقش وغرف الرعاةسقامت اإل

غري أن دموعا حارة انفجرت تغسل  ،عواطفالفراحت تسايره يف تبادل  هنت سالفاطمأـ و   297
  .جهاش مل تستطع أن توقف تدفقه الشديدإىل إخديها، حتولت 

نجوم الكان الظالم قد أغلق كل املنافذ عن عيون البشر، مشرعا منافذه لكائناته الليلية، كانت ـ  
األسود داء الليل ر ب خناجر تسعى لتمزيق وكان نباح الكال ،ترصع صفحة السماء باستحياء

  .الكثيف دون جدوى
كانت حنيفة شقراء   ...، ويناديها الناس الال تركيه، تدير شؤون احلمام ـ املرأة اليت جتلس كاألمرية  299

  .يف عينيها مجال أخاذ ،معتدلة الطول
ب الشديد يتهاوى تعبال، وجلست على متكأ صويف مطرز فأحست اقاننزعت سالفه الرومية ـ   300

يتجمع حوايل لمن فوق جسدها كله، وتركت عجارها األبيض يتدحرج من فوق رأسها وكتفيها 
  .، وأسرعت محامه تقدم هلا فنجان القهوة الذي راحت ترشفه على مهلخصرها

ـ كان الزمن القاسي قد خط أثالمه على وجهها، وسرق بريق اللون من شعرها فكاد يكفنه 
  .دفنهاستعدادا ل

ـ جلس خليفة داخل احلمام وراح يقلب بصره يف الرجال العراة، وقد سرتوا عورام بقماش   302
  .حيزمونه عند اخلصر مث بني الفخذين

كان طويال، حنيفا، أشقر اللون، جمعد الشعر، أزرق العينني، عريض املنكبني، يف جانب أنفه ـ    304
  .األيسر خانة بنية كحبة القهوة

يقبلون رأس جلول كأمنا يبايعونه، ورغم احلزن الذي كان جيلل وجه األم تراقص عليه  ،قام اجلميعـ   306
  .فرح خجول

 سطبالتإىل حوش فإانطلق خارجا من البيت، قطع احلوش هرولة، دخل بوابة كبرية تؤدي ـ و   307
حجرة صغرية كبرية قسمت بني اخليول والبقر واألغنام، ومنها دخل فناء صغري تنفتح عليه 

كاحليوان، دخل عليه جلول  هناك قبع الطاهر زمنا مربوطا بالسالسل ،تتسورها حيطان عالية
  .وسدد يف رأسه بندقيته، صارخا تسبقه سهام حقده

وضع جلول فوهة بندقيته  ...كان مرهقا حنيفا، هلب املوت على كل مالحمه، رفع عينيه دوء ـ  
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  .على جبهة الطهر وعال صراخه
ابه غبل ،حني راح املغرب يلقي بظالله الداكنة على الكون، محل الطاهر ثالثة من رجال عباسـ   308

راح يتشمم األرض، يفتح أذنيه .. .ا مأدراجه ارض، مث عادقرابة سيدي علي ومدداه على األ
  ...يتأكد من وقع سنابك الفرسني تبتعد، ض من مكانه بصعوبة مث سقط

  .ىل البيتإقام وراح ميشي ببطأ متجها حبا كالصغري أمتارا مث ـ 
  .جلس على األرض فجلس جلول قبالته، ركز عصاه على األرض وخط ا خطا متعرجا ـ   309
ىل أمه وجدها حتدق فيه تنتظر أن إووقف جامدا يف مكانه تدور عيناه حقدا وغضبا، تلفت ـ   311

  .يكمل كالمه
  .من فوق رأسه راح يضرب جبهته بلكمته، حىت اوت عمامتهـ و 

  ...وقف جلول متكئا على جذع الزيتونة وهو يودع الشيخ عمارـ   314
  .رجةعوجلس على األرض وراح يرسم بعود يف يده خطوطا طويلة مت  315
  .وبح صوته ،واطلت دموعه ،وجده وقد أجهده الصياح، وامتقع لونه، وارجتفت أعضاؤهـ   316

ىل قرابة البهلي إصبعه إاجرهم باحلوقلة، وهو يشري بأصيب اجلميع بالدهشة، فارتفعت حنـ و 
ويت من قوة، أما أخوه فقد أخلضر، مث هرعوا يعدون باجتاه املقربة، ووسطهم جلول يعدو بكل ما 

  .اار مكانه ال يقوى على احلركة
ليال بات يرتعد يف مكانه من شدة اخلوف، ينكمش يف مكانه حتت األغطية، مث يقف طويال ـ 

باب يستمع كل حركة، وميد بصره على النافذة الصغرية حياول أن خيرتق أستار الظالم أمام ال
  . السميكة

أهله، آخر ال كان املساء ينهار سريعا فاسحا اال لليل مل يعد يثق فيه هو و ... ـ القايد جلول  317
، حىت الليل خرج عند الباب، ووقف يرقب مبصباحي رأسه الفجروهو يتخبط يف مهاوي الظالم

  .الءة الليل، وفتح النهار عينيه عن آخرمها، امتطى جواده مذا سلخ الكون إ
وعلى جبهته ندبة  ،يف عينيه جحوظ وملعان ،شاب أمسر اللون، مفتول العضالتـ وسريعا ظهر   319

  .غائرة، وتوزعت على وجهه نقاط وشم هنا وهناك
،وترددت  جلسته حمدقا يف الداخلأشرف وجه الشيخ عمار فرحا ببطله، اعتدل جلول يف ـ 

  .كلمات بني شفتيه
بسما كأمنا يبعد عنه تىل القايد جلول مإىل جانب الشيخ مصافحا ينظر إجلس خالف التيقر ـ   320

  .الرعب الذي استوىل عليه
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وزوى خالف التيقر عينيه  ،ليهإواعتدل ثانية يف مكانه جيمع أطرافه  ،ضحك الشيخ عمارـ 
  .يسراه بيمناه حمدثا فرقعة يف أصابعهوقطب جبينه، وضغط 

 هبه محامت حس، يتقلب يف كل اجتاه دون جدوى، وأبات العريب املوستاش يطارد نوما نافراـ و   321
فأرسلت صوا دون أن تفتح عينيها تطلب منه أن ينام، ومل يدم سكوته طويال، حىت جلس يف  

  .مكانه
سد متد أصابعها الطويلة املعروقة حتاصره من كل جانب، تى ءكان اجلو حارا، ألسنة نريان ترتاـ    322

يتنزل عليه  ،يلجه بقوة هليإرع ها تقضم األخضر واليابس، يرتاءى له فج أخضر، يامسعه طقطق
فا عند الغيث بردا وسالما، يسرتد أنفاسه، جيول بناظريه، يرتاءى له البهلي خلضر من بعيد، واق

ة، سرى الفرح والبشر يف نفسه، تقدم منه، بداله غاضبا، نبع ماء وقد أحاطت به هالة عظيم
 ،نفض البهلي فجأة جناحيه وطار... ، جثا على ركبته، قبله على ظهر ميناهالوقفّ أمامه متذل

  .، فطن العريب املوستاش من نومه وهو يصيح منادياخملفا خلفه تيارا من النور
  .سارحا بعينيه ،يف كف يده الصغرية كان جيلس خارج احملل على الصندوق يضع ذقنهـ    399

وتدحرجت دموع حارة مظطربة على خديه متسللة بني شعر .. امحرت عيناه ..وأجهش يبكي ـ 
صبعيه فضغط عينيه كأمنا يسد شرايني الدمع، مث إبر حادة، ومد إب الذي وقف كيحليته األش

  .ا ثانية فنثر دموعا أخرى تسللت ختتفي استحياء يف منخريهمدمه
ىل خزانة جانبية خيتار أحسن ما عنده من إوغيم العريب املوستاش، مث متالك نفسه، واندفع ـ 

  .ىل مسعود بولقباقب وهو يدس نقودا يف يدهإاللباس، مث استدار 
محل خليفة ابنته بني ذراعيه، ...  ةرتببسيارته السوداء القدمية أقبل أمقران يشق الشوارع املـ   400

ىل جوارها، وركب يف األمام العريب املوستاش، إالرومية، وركب  هتسندها سالفوضعها يف السيارة 
وجدوا الطبيب قج عند باب عيادته ميص غليونه، أسرع حيمل معهم املريضة ، وانطلقت السيارة
  .ويدخلون العيادة

 ، كان العريبلزما الصمت كأمنا جيرعان سم اإلحباط، واحنرفا باجتاه مكتب فرحات عباسـ   403
  .املوستاش غارقا يف مهومه

شعال غليونه إيعيد و ىل األمام، إبقي صاحل القاوري وقد انتشى فوق كرسيه، ميد رجليه ـ يف حني   406
  .الذي كان قد انطفأ

  .امه وطبع عليها قبلةإحك سي رابح عينه اليمىن بباطن ـ   408
  ...ـ شبك سي رابح أصابعه ومد ذراعيه فوق الطاولة  412
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كان سي رابح جيلس على كرسيه احلجري كاألمري ـ و وجد نفسه وجها لوجه مع باب احلمام،    414
  .اقرتب منهم حمييا.. .حماطا بيوسف الروج والعريب املوستاش، ميدون أبصارهم يف كل اجتاه 

  ...ـ سريعا راحت األحداث تتطور غيوما سوداء تغشى السماء منذرة بانفجار رهيب  416
حني بدأ الفجر حيل ...  ددا يف فراشه، ترتاقص عيناه يف سقف البيت،املوستاش ممظل العريب ـ 

فاندفع  ،ىل مسعه نداء سي رابحإجفونه بصعوبة، وتسللت أوىل خيوطه الباهتة من النافذة تناهى 
عداد أغراضه يف حقيبة صغرية، قصد الولدين فقبل حورية إواقفا وأسرع يرتدي مالبسه ويكمل 

  .امهظقبل أخاها بلخري دون أن يوقمث  ،الصغرية
  .،ضغطها إليهت برأسها يف صدره جمهشةغاصاقرتبت منه ويف عينها خوف، اندفع حيتضنها، فـ   417
كان اجلو باردا رغم صفاء صفحة ـ ووضع حقيبته بني رجليه، وطوى ذراعيه، وراح يتابع النقاش،    418

السماء، وكانت أسراب احلمام ال تكف عن التحليق، حتط فوق سطح احملطة والسطوح ااورة 
  .أيضامث تعود للطريان، كأمنا تعرب عن قلقها 

 ،تناثرت عليه أوراق قمار ،م يف الركن األيسريفراش يت الإدخال احلجرة الوحيدة، ال شيء فيها ـ   425
سجائر منطفئة، ووسط اجلدار األمين خزانة تقوم مائلة، يسند أحد أرجلها حديدة  وأعقاب 

وعلى اجلدار  ،كبرية، رمبا هي قطعة غيار سيارة، وحتت اخلزانة تراكمت عصى خشبية وحديدية
، واندفع اآلخر تكومت صناديق لزجاجات مخر فارغة، غطى الكل سقف من خشب وحديد

زانة أرضا جبذبة واحدة، فتناثرت أجزاؤها، وأخرج علبة الكربيت يوسف الروج كانون فألقى اخل
  .من جيبه وتعاونا على إشعال النار وخرجا

ضحك أحد رفاقيه فانفجر الدخان من كل جهات فمه كاشفا عن أسنان متهرئة، واخنرط يف ـ   426
  .ال شديدعس

  .ليها، بصقت بقوة يف وجهه صارخةإوجثا على ركبتيه أمامها، مد يده 
ـ وجد خليفة جيلس يف زاوية احلجرة كطفل يتيم، رفع فيه عينني حزينتني، مث انصرف من جديد   428

  .إىل مأساته
  .بنفسه داداأكثر اعت ابدا أكثر أناقة ببذلته السوداء وبتسرحية شعره املميزة، كما بدـ   431
لعله يف الثالثني من عمره، ممتد القامة، أبيض البشرة ميشط شعره ... ـ وفاجأهم حسان بلخريد   433

  .عنق منسجمة ةربطبىل اخللف بعناية شديدة، يرتدي بدلة سوداء وقميصا أبيض أحتفه إاألسود 
  .ترسل غيثا خفيفا ،وكانت السماء مدججة بسحب كثيفة ،كان املساء يزحف على املدينةـ    436

اح، كادت الشوارع ختلو من املارة، أمام احلمام كان جيلسان معا، استلم املساء دوره من الصبـ 
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  .يكاد اجلسدان يلتصقان، لكن خيال كل منهما كان حيلق بعيدا
خرافيا حماطا  اىل أقصى نقطة استعدادا للتحليق، طائر إبدت له املدينة طائرا خرافيا ميد جناحيه ـ   437

  .بةيالة خضراء عج
للحظات، مث يهرع فجأة لتقليب ما اجيمد كتمثال بارد  إثر الفنجان الفنجانيشرب القهوة ـ   438

  ...مث يعيد القراءة، ،تراكم أمامه من كتب بالفرنسية، يقرأ فيها
  يشرع النوافذ ويأخذ نفسا عميقا ، كأمنا يفرغ رئتيه من احلرية مث سريعا يرتدي مالبسه ،

ا يف حذائه الذي طل مهمال على األرض موسل رجليه من حتت فخذيه، ودسه ،رد سي رابحـ 
  .دون انتظام

  .واندفع مبتعدا ،على يد فرحات عباس مث سحب أصابعه دضغط حسان بلخري ـ   440
ظهر حاسر الرأس على غري عادته وقد جترأ الزمان على بعض شعره فلفه ـ العريب املوستاش وقد   441

  .بأكفانه
ىل إعليه، سحب يوسف الروج الفىت بعيدا، وأشبع أمقران احلارس لكما، حني اار  اانقضـ   446

  .األرض مستسلما وقد هزته املفاجأة، دس يف فمه رسالة وانطلق مبتعدا
  .بات الرعد الشديد ميزق قلب الشيخ عمار، معيدا قراءة الرسالة مرات عديدةو 

رغي قاطعا يصره بعيدا والقطار دبة وأمال، مكان مرتعا بالفرح، يفيض حيويـ حسان بلخريد    492
، بساتني قاهرة للروم املسافة الطويلة، كان يتأمل السهول املنبسطة أمامه وقد فاضت باخلريات

  .واحلمضيات والزيتون والقمح ال حد هلا، كبحر طام باخلريات
ح الناس يتقاطرون على صباح األربعاء، كان اجلو ربيعيا رائقا، مع نسمات برد خفيفة، فجأة را ـ   493

مسجد احملطة، وخيم على اجلميع مسحة من احلزن الشديد، كان سي رابح يركن ألمله يبكي 
يقف جبانبه ينتحب بشدة، وصل أمقران والعريب املوستاش وقد بدت د حبرقة، وكان حسان بلخري 

  .ا حرية كبريةمعليه
  ...راح العريب املوستاش يقفز كالطفل ذلك املساء كانت الفرحة عارمة وهتلر يكتسح باريس،ـ   496
  ...اقرتب العريب املوستاش واحتضن سي رابح وراح يقبل رأسهـ   497
545  

  
بات ... أحاط به اجلميع يف حريةو كل أحنائه، واار أرضاباكيا كطفل صغري،   نيفوهز زلزال عـ 

  .وباتت سطيف امرأة حبلى تنتظر مولودها بفرح ينتحب،
شراقا وأكثر دفئا، أيقظ أطفال الكشافة املدينة مع إكان اجلو رائقا، وكانت الشمس أكثر ـ  

الصباح الباكر، وهم يندفعون بلباسهم املوحد باجتاه مقر الكشافة، مث راح اجلميع يتوافدون على 
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را مسجد احملطة كأم السيل املنهمر، واكتظت م الباحة والشوارع احمليطة، نساء ورجاال، كبا
  .  ..ونظر إىل السماء الزرقاء الصافية وردد... ، وقف العريب املوستاش يتأملهم وصغار

ة تصب يف املسرية فتزداد قوة يعر الفالشوارع وتعالت الزغاريد من البيوت والشرفات، وراحت ـ   546
منهم حبماية من وضعية اموعة األوىل اليت حتمل باقة الزهور، آمرا الكبار  دفاعا، عدل بلخري دوان

  ...ىل اخللفإالصغار، ونظر 
فارتفعت صيحات اهللا أكرب، اجلزائر مسلمة عربية، وارتفعت معها الزغاريد تشق الكون، وطارت   547

  .شارك اجلميع مسريمتأسراب احلمام لتحط مث تطري كأمنا 
من  ن، يقرتبىل مكاإكان خالف التيقر، يقفز من مكان ـ وراح يتلمس خنجره حتت إبطه،  

سالفه الرومية، مث من محامه، مث من خليفة، مركزا على العريب املوستاش، الذي الحظ ذلك منه 
  .الناس مجيعا كانوا يتدافعون كالسيل اهلادرلكنه مل يهتم كثريا، 

جهه و على بدا  مندفعا بني أمواج املتظاهرين وقدـ أجهد عيوبه نفسه ليصل إىل العريب املوستاش 
  ...ذنهأخوف، مهس يف 

  ...حبقد، وأطلقت زغرودة مدوية، وصاحت هتأملتهم سالفـ   548
  .، يرتج هلا الشارع كلهدوكثرت الصيحات من كل مكان كأا الرعـ 
واندفع أحد الشبان حىت تصدر املسرية، وأخرج العلم اجلزائري ورفعه مرفرفا، فجاشت مشاعر ـ 

اجلزائري يرفرف ألول مرة يف قلب املدينة، الوطن، وهم يسعدون برؤية العلم  ةالناس وهتفوا حبيا
  .وأمام أعني اجلميع

  ...وكانت حلظات رهيبة، اقشعرت هلا األبدان، وهتفت احلناجر، وتعالت األياديـ   549
ىل أعلى نقطة، وارتفعت الزغاريد واهلتافات، وصاح الناس إمل يبال الفىت، وأسرع مندفعا يرفعها ـ و 

  ...خلفه
ولكن الراية مل تتهاو،  ،غاريد، وانطلق الرصاص من مسدس احملافظ واوى الفىتوانطلقت الز ـ   550

طالق الرصاص من كل الشرفات فتساقط الناس باملئات، وتفرق اآلالف إها األيدي، وكثر قفتتلو 
  .منهم يف الشوارع الفرعية

ن ظهرها، شاهد العريب املوستاش سالفه الرومية وهي تلفظ أنفاسها أمامه، لقد سكنت رصاصتا
  ...أسرع إليها سي رابح جيرها إىل اجلدار

الدرجات، فوجئ  صعدالعريب معمرا يطلق الرصاص من شرفة بيته بفرح جنوين، أسرع يـ رأى 
شمعون املونشو جيلس خلفه على كرسي خشيب حيرضه بصوت عال على القتل، غرز العريب ب
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 تالعريب املوستاش خنجره، وأسرع يباغاملوستاش خنجره يف قلبه فتهاوى يف مكانه، مل يسرتد 
رفع عينيه   ،املعمر الذي هالته املفاجأة بلكمة أفقدته توازنه، افتك منه بندقيته،دفعه ليسقط أرضا

شته هالة غريبة، غيبسط جناحي برنسه األبيض، وقد ت ،كان البهلي خلضر يسبح يف الفضاء
  .وأشرق وجهه مبتسما

كان أمقران يعدو باجتاه القاضي   ،تركية بعيدا عن اخلطر يسحب الال حني راح العريب املوستاش ـ   551
  ...حيليهما حىت ترك الال تركية معه وأطلق ساقيه للر إيفتك منه سالحه، ما كاد يعود أمقران 

كمن عند شجرة توت كبرية، رفع رأسه، شاهد فرانكو يف شرفته، ال   ...اقرتب من احلديقة ـ 
ليه بندقيته، من بعيد اخرتقت إال منامته، يتصيد الفارين بلذة كبرية، كأنه يف نزهة،صوب إيلبس 

  ...ه مسدسهيلإرصاصات ساقه فسقط يتلوى، التفت خلفه فوجئ بشرطي يقف خلفه مصوبا 
ضغط على الزناد، وانطلق الرصاص، فسقط جثة هامدة، رفع العريب املوستاش رأسه غري ـ و 

  ...يقر جيثم خلف شجرة قريبةمصدق، الحظ خالف الت
ليه خالف التيقر يشد ساقه جيدا بعمامته دون أن إما زال يصوب بندقيته باجتاه الشرطي، أسرع   552

 رفع فيه عينيه، وقبل أن ينطق، اختفى خالف التيقر بسرعة كما ظهر بسرعة ، عاد...ينطق
هو، وسريعا  العريب املوستاش ينبطح أرضا متحامال على أمله، رفع عينيه، مازال فرانكو حيث

  .صات أردته أرضا متهاويا على الرصيفصاأطلق ر 
اندفع يهرول جارا ساقه اجلرحية، خرج من احلديقة، احندر باجتاه بيته، أسرع يوسف الروج جيره   553

ىل وسط املدينة، اندفعا جمددا يف إججني باألسلحة عمرون يهرعون مداملليختفيا خلف جدار و 
ليها، صاح العريب املوستاش وهو إطريقهما، شاهدا جثة طفل مرمي على األرض، أسرعا 

  ...سس خفقهاحيت
  .إيقاف النزيف وأسرع خيرج حمرمة كبرية، وراح يلف ا جرحه حياول

  . أسرع العريب املوستاش يساعده يف محل الصغري
خبيال الروائي، الذي تفّنن يف اختيار الكلمات و العبارات املوحية واملعّربة واليت  فيها الوصف هذه مجل ورد

بارع  استطاع به " اجالوجي "تناوهلا من البيئة اليت ولدت فيها فأضحى الوصف ا إبداعا ممزوجا خبيال 

.ه الرواية إبداع فريد و نفيسرسم الطبيعة بأدّق تفاصيلها يف القرية و املدينة رمسا مجيال، استحالت ب  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني   بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويالتحليل اللغ مستوياتــ ــــــــــــــــــــــــ

  إزدواجية اللغة: المبحث األّول
من هم العرب؟ وقد ورد هذا االستفهام : كّلما تعّلق األمر بالبحث يف اللغة طُرِح االشكال التايل           

فهم قوم سكنوا اجلزيرة العربية قدميا، وهم من أصٍل ساٍم، نسبة إىل سام بن  : من قبل، و لإلجابة عنه

ن إىل إرم بن سام،  منهم من منهم من أرجعوهم إىل قحطان، ونسبهم آخرو _ عليه  السالم_ " نوح"

عرب : مثّ جاء دور النّسابني فقسموا العرب إىل قسمني )1(أرجعوهم إىل قحطان بن عامر بن شاخل بن سام،

وهم العدنانيون، وعرب اجلنوب من نسل يقظان _ عليهما السالم_ الشمال من نسل إمساعيل بن إبراهيم 

امية  نسبة إىل الِعْرق السامي، ونتيجة تكاثر عددهم فاللغة العربية هي إحدى اللغات الس. أو قحطان

خرجوا من مهدهم فتحّولت اللغة األم إىل هلجات، واللغة العربية من بني هذه اللغات اليت َعَرفت حتوالت 

   .عديدة عرب التاريح

مر بن أبو عثمان ع"الذي أشار إىل أّن " مرتاض"فقد استعنت بآراء  مستويات اللغةأّما عن             

، مراعاة لدرجة املتكلم الثقافية             مستويات اللغةأّول من ُعِين بالبحث عن ": حبر اجلاحظ

له السبق يف اقرتاح مستوى " ِبشر بن المعتمر"مفاده أّن )2( "الجاحظ"ّمث  نقل كالًما عن  ..واالجتماعية

إىل أن التأليف كان على "  مرتاض"وقد أشار ...ثقافتهلغة املتكّلم أو الكاتب على قدر املخاَطب ومستوى 

 .من العلماء إىل العلماء، أو املتعلمني، يعين أّن اللغة كانت يف متناوهلم" ِبشر"عهد 
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  :اللغة العاّمية في الرواية

:      سؤاال بدا يل من خالله أنّه كان يف حرية مصحوبة بيأس شديد، قال مستفهما" مرتاض"وجه            

واألفكار            َمْن ِمَن الُعَقالء جيُرؤ على الّذهاب إىل أّن العاّميةأقدر على التعبري على العواطف "

  )1("من الفصحى؟... والواقع

اللغة من أهم املشكالت اللغوية اليت تواجه  ازدواجيةة يلاشكأّن إ" مرتاض"ذا اإلستفهام بّني             

يف بقاع إليها العدوى من شّىت اللغات على الرغم من اخلطر احملّدق  بلغتنا اليت انتقلت و . عاّمةالوطن العريب 

 الثقافة؟بأم  للغةعالقة با اهل؟ هل ية اللغةازدواجسرّ ما فالعامل، إالّ أّن العرب مل يدركوا بعُد خطورَة الوضع، 

 مثّ هل ازدواجية اللغة ضرورة ملّحة حّتمتها ظروف العصر؟ أم هو حّق لّلحاق بركب احلضارة، أُرِيَد به 

؟      الفصحى، إذا حّلت حمّلها العاّميةباطل؟ وماذا سيجنيه العرب بعد ضياع العربية   

أّن  والغريب يف األمر مما ال شك فيه أّن العدوى ستنتقل إىل كافة األجناس األدبية األخرى،            

اختيار  ون إىلأجيعلهم يلجاألمر الذي  غة األجنبية لغة احلضارة والتقدم،اللّ  يعتقدون أنّ  بعض املثقفني  

بني الناس، وبعض  شأمعلو معتقدين ، يستعملوا، ويف نِيِتِهم أّم يـَُزينون ا حديثهم أجنبية تكلما

خطري، أصاب الكثري  لغوياحلقيقة أنّه مرض و الروائييني من إخواننا يف الوطن العريب سلكوا هذا السبيل،   

.                                ارسمن املثقفني وانتشر بسرعة مذهلة بني الطلبة يف اجلامعات، وتالميذ املد

                                                         
                                                           

  .114 .، ص1998الكويت،  ،240.سلسلة عامل املعرفة،ع ،حبث يف تقنيات الرواية عبد امللك مرتاض، يف نظرية الراية، -1



 
 

113 
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  :العاّمية في الروايةاللغة 

مل  ،صار أبناؤنا يفّضلون استعمال كلمات من لغات أجنبّية أثناء حديثهم العادي يف كّل مكان           

يف املقاهي كثرها سوقية، يتباهون ا يتوقف األمر عند هذا احلّد، بل تعّداه  إىل استعمال ألفاظ عاّمية أ  

.على الطرقاتو   

ا ال ميّت إىل لغتنا بصلة مستعملني هواتفهم النقالة دون حياء، و ممّا زاد األمر مبالشباب يرتاسلون           

ساحمهم اهللا _ تعقيدا من انتشار هذا الداء يف األّمة، هو إخواننا العاملون يف خمتلف حمطات وسائل اإلعالم 

على ألسنة الّناس، ظاّنني أّم حيسنون صنعا، ومن يقم  يستعملون كّل  األلفاظ األجنبية والعاّمية الدارجة_ 

الذي آلت إليه اللغة العربية، ألّن العلوم ُتَدرس  عستنتابه الدهشة حيال الوض العربية بزيارات إىل اجلامعات

.سلبا على واقع العربية لدى الدارسنيا أثر بلغات أجنبية، مم  

،فهي مفردات كثرية توّزعت على جسد النّص استعمل الروائي مثال  أّما ما جاء يف اللغة العاّمية         

وهي املكان الذي عادة  ما يكون فيه ضريح الويل الصاحل، يكون حمّط أنظار الزائرين،  " الزاوية: "كلمة

أقل  إن مل " حوبة"واملالحظة املهمة اليت أريد اإلشارة إليها، هي أّن معظم الكلمات العاّمية الواردة يف رواية 

كّلها؛ متتاز بإسكان احلروف األول من الكلمة، ومنها ما يبدأ التسكني يف أول حرف والذي يليه، وهذه 

، "حرقْت قليب ْوشْغلْت يل بايل"، "ْمحامة"، "ْلْعمامة"،"الزاْوية":بعض ما ورد من اللغة العامية يف الرواية

".ْويـَْعلي الراْس، ْسُم بَلعني يبدَ "،"عرْكْتها"، "ْحلوْش والزْريبة"، "صوْا حلْن ْمشكْل  اليل يا اليل"  
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  :اللغة العاّمية في الرواية

محو "، "ْمحاْجميا"ِسيْد ْرجالْ "، "يْنشْ "،"ْمغط"راْس ْبالْدنا وْيعْز ْنفوْس ْوالْدنا،  ه  َْد، يرفعْ ونـُْفوْس لَيْ         

.، ميكن مالحظة التسكني بكثافة ملعظم   األصوات يف اللغة العاّمّية"ْلْقباْيلي  

:يف اللغة العاّمية" لعبد الرمحن ادوب"أيضا أبياتا " الروائي"ذكر              

ْلَم َعواْم، وْ * ْيُدوُم *َمازِيْن الْنَسا ْبضْحَكاْت، ُلو َكاْن ِفيَها           َلَم يـُْعوُمو          الُحوْت فـَ ُهَم بـْ

ْوَلْك رَاْس َماَلكْ  *َداْخُل رُْد بَاَلْك *ُسوْق ْنَس ُسوْق َمْطَياْر، يَا  ْوَلْك َمَرْبْح قـُْنطَاْر، ْوَيِديـْ َورِيـْ )1(.يـْ  

هناك كلمات وردت باللغة العاّمية يف الرواية استعملها الروائي حبسب احمليط وكذلك مبا تعّودت               

شخصيات الرواية أن تعرب به تواصال فيما بينهم يف بئتني القرية و ملدينة،  قد  ختتلف هذه الكلمات من  

.مدينة إىل أخرى، أو من قرية إىل أخرى، مبىن أو معىن، أو مها معا  

  

  

  وقلْبها باهي وحلو كعنقود الْدوايل     قندوْرته   59

ْقُرونْ    60
َ
ْنها سودة غريت أحوايل    /سروال اْلْعَربْ / الشيكوال/ امل   َعيـْ

  وسنها جوهر مرتب ويلمع ِوَال ِيل     َميْسدمها/ الَعراِقية   
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 احلاج هتلر 

  الفرنسيس

واتضّحك اخللق عليك ليل وار وما   534
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  :اللغة العاّمية في الرواية

حوبة  "هذه املفردات خمتارة من البيئة اليت نشأت فيها الشخوص، والذي الحظته من خالل          

هو أّن معظم املفردات الواردة يف الرواية استعملها الروائي استعماال عاّميا " ورحلة البحث عن املهدي املنتظر

  .مثلما هو دارج  على ألسنة الناس يف خمتلف بيئات الوطن

اختفت  غري أّن معظمها يف العديد من الكلمات هي لغة فصحى العاّمّية ع اللسان العريب،يف واق        

: هي يف الفصحى/ ْوَسْيْف احلَْْق : ( أيضا،  على سبيل  املثال  اإلعرابيةوراء احلركات، مع انعدام احلركة 

 ُهْم (، )ُأْخُرجي/ اُخْرِجي(، )َوَسْيُف احلَْق   ).َلَعنَـُهمْ / ْلَعنـْ

َأيل ْيَدوْر يـُْقوْل َكْلْمْة : يف املثال التايل" ْيَدورْ " َكْلْمـــةْ أحيانا خترج الكلمة عن املعىن احلقيقي هلا مثال        

، واملالحظة اليت "دار ،يدور"من الفعل " ْيَدورْ "املعىن احلقيقي من كلمة ."يريد"تعين هذه املفردة " احلقْ 

ْيِديْر ْهرَاَوه يف ْحزامو، مبعىن جيعل هراوة يف حزامه، واملعىن األصلي :خر كلمة ْيِديرْ ينبغي أن أشري إليها مثال آ

" َكْلْمـــةْ :"، أيضا مالحظة إسكان ثالثة حروف متتالية يف)أدار يدير، سّري ُيسري (للمفردة هو من الفعل 

  .العاّمّيةيف  والذي ميكن مالحظته هو أّن إسكان الّصوت باٍد يف بداية معظم الكلمات

وهذا احلديث يطول وال يّتسع له ...) ْمحامة، ْجلام، ْيديرك، ْسطيفية: (إسكان األصواتة مثلمن أ      

  جلعلها عربية فصحى مادام قوف على كّل شاردة وواردةاال يف هذا املقام، وينبغي أن يُفرد له حبث للو 

   .ُقُدما حلُُوقا بركب احلضارة يبة منها، للسريمعظم مفرداا قر  
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  :اللغة العاّمية في الرواية

  :و نظرته إلى العامية "صالح بلعيد"اللغة العربية الفصحى عندقيمة 

نفهم غريها ، مثّ )1(تفرض علينا  أّوال أن نتعّلم ونتقن أداء لغتنا األّول العوملة إن":"صاحل بلعيد"يقول        

  .    رى فيما بْعُد أّن ما أشار إليه هو من حتميات التواصل مع اآلخر، لن"من اللغات إتقانا

جرت : "ما يلي)2(" استبدال اللغة  الفصحى بالعامية"حتت عنوان " صاحل بلعيد"ورد يف ما قاله         

يف ثوب عدم مسايرة هذا احلرف ... يف أربعينيات هذا القرن حماولة استبدال احلرف العريب باحلرف الالتيين

  . االعالم العاملي يف الوقت الذي جند أّن احلرف العريب منّمطا يف منظومة...ألمناط العصر

ورّدا على . ورا ومسعتها إعالمّياال شّك أّن هذا حماولة ضرب اللغة العربية يف الصميم و تشويه ص        

قد أشار إىل العديد من اللغات اليت توظف احلرف العريب دون " بلعيد"من يريدون االساءة للعربّية فإّن 

" بلعيد"لعربية اهتماما كبريا، من هذا اجلانب بدا يل أّن اهتمام عقدة ُتذكر، بل إّن علماء الغرب يولون ا

  . باللغة العربية جعله يطّلع على ما عند الغرب عن لغتنا فوجدها حتضى بأمهّية كربى

هذه طاّمة أخرى ) 1(.لألسف أنّه ظهرت اليوم حماولة أخرى هي استبدال اللغة الفصحى باللغة العاّمّية      

   .واملؤسف جّدا أّن أهلها يف سبات العربيةتريد زعزعة 

                                                           
  .20. ، ص2009، اجلزائر، 4.صاحل بلعيد، اللغة العربية العلمية، دار هومة، ط- 1
  31. ، ص2009، اجلزائر، 4.صاحل بلعيد، اللغة العربية العلمية، دار هومة، ط -2
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  :العاميةو نظرته إلى " صالح بلعيد"قيمة اللغة العربية الفصحى عند

وحده يف الواجهة يَُذب عنها، لذا من واجب أهل الضاد أن تتكاثف " بلعيد"بينما نرى            

  .جهودهم أكثر من أّي وقت مضى، دفاعا عنها وحمافظة عليها

يستشريه االمرباطور ... حكيم الصني" كونفوشيوس: "أيضا قّصة مهّمة وهي أنّ " صاحل بلعيد"ذكر       

، فهي إذن أصل كّل إصالح، ّمث يديل "حول السبيل األقوم إىل إصالح االمرباطورية فيقول له إبدأ باللغة

  ".لغربمشس العرب تسطع على ا"يف كتاا  (Sigrid Hunke)" زغريد هونكه"بشهادة 

         ا "زغريد هونكه" تُِقريا للغرابة والعجب، الغرب يشهد . بعظمة العربية وتأثريها على الغرب يف كتا

  .بعظمة العربّية،  ويف مقابل ذلك ينتهك العرّيب حرمة لغته

)2("أَْلَفاُرو"ما هو أهّم؛ وهو تصريح " صالح بلعيد"بعد ذلك ذكر ذكر         
(Alvaro) بقوله :

شبابنا يتباهون بكتب العرب حيملوا حتت إبطهم، ويتكّلمون ا يف األسواق، كان يومها ... أصبح"

هذه قيمة لغتنا عند الغرب، أّما عند . املثقف العاملي الذي يعلو شأنه بني الناس هو من ُحيِسن اللغة العربية

" بلعيد"لخ الفرد عن أصله؟ وإثر ذلك يستفهمهل احلضارة أن ينس .أهلها فأضحت غريبة ال تقوم هلا قائمة

ما حال اللغة العربية اآلن؟ ماذا قّدمنا جتاه األّمة العربية اليت تنظر بعني التقديس هلذه اللغة؟ هذا : "قائال

  .قة، إّال من َعَرَف قيمة العربيةاستفهام بلغة حاّدة ال يدرك ذلك حقي

                                                                                                                                                                                                 
  .31 .، ص2009، اجلزائر، 4.صاحل بلعيد، اللغة العربية العلمية، دار هومة، ط -1
  .17.، ص2009، اجلزائر، 4.بلعيد، اللغة العربية العلمية، دار هومة، ط صاحل -2
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  :اللغة العاّمية في الرواية

: ّمث حيّذر األّمة العربية بصوته. وأدرك اخلطر الذي أحاط ا، وشعر فعال بإمهال األّمة العربية للغتها         

  ".إّن األّمة العربية إذا ُغِلبت وصارت يف ُملك غريها أسرع إليها الفناء"

  ة يف سردابإذن هذا تنبيه وحتذير شديد اللهجة فعلى العريب أن يتفّطن لذلك قبل أن تدخل اللغ         

  . مظلم، ال خترج منه أبدا عندئذ سيشعر بظالم حييط به من كّل مكان 

  هناك عّدة مصطلحات ال تتبّني داللتها إّال بعد الوقوف عل جوانبها وقفة شاملة، ألجل ذلك أطرح        

فإّن املستوى اللغوي يُقَصد به االختالف يف : ما مفهوم املستوى اللغوي؟ وإجابة عنه: االشكال التايل 

  استعمال اللغة، من حيث تقدمي احلروف بعضها عن بعض، أو الضبط يف الكلمة، أو استبداهلا بأخرى

  واملْلِفت للنظر أّن الرواية  .معّينةأجنبّية، واالختالف الذي أشرت إليه إّمنا يظهر عند النطق والكتابة يف لغة  

  خالية متاما من األصوات اليت يستثقلها اللسان والذوق العريب السليم، فلم أر يف الرواية ما يسييء إىل 

  واحلاء مع "، "الظاء والسني، والصاد، والذال"مع " الزاي"العربية، وعلى سبيل املثال إّن العرب جتّنبوا مجع  

  :يف شأن احلروف العربية" مّكي أيب طالب"ذكر اإلمام  )1(ء قبل العني، واخلاء قبل اهلاء،، ووقوع اهلا"اهلاء

  .هذه احلروف عظيمة القدر جليللة األثر، ا يُعرف التوحيد و يُفهم" 

                                                           
  18.خواص صوتية متتاز ا اللغة العربية،دار غريب للطباعة، القاهرة، ص -  1
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  :المستوى الصوتي: المبحث الثاني

ا تُعَقل األشياء ... ا افتتح اهللا عامة السور، ا أقسم اهللا، وا عرف املسلم أمساؤه وصفاته،         

روج الصوت من خمرجه فهو حمّقق أّما من حيث خ )1(."وشرفها كثري ال ُحيصى... وتُفهم الفرائض واألحكام

  من أجزاء احللق أو اللسان أو الشفتني أو مقّدر... باعتماده جزء

  . من أعضاء النطق... أي ما مل يعتمد على شيء

إّن قيمة أمهّّية الدراسة . هذه أمور ذات أمهّّية بالغة األثر ينبغي اإلشارة إليها لتعّلقها باملستوى الصويت       

التطبيقّية الّلغويّة للنّص األديب، نثرا أو شعرا، تتجّلى يف الكشف عن وظيفته ودور اللغة يف بناء هذا النّص، 

لّنص حبثا عن الوحدات اللغويّة، بداية من الصوت فالكلمة فإّن التحليل اللساين حيلل البنية اللغوية يف ا

فاجلملة، ويَِتم إثر ذلك ربط الوحدات واألجزاء بالداللة العاّمة اليت حيملها النّص، فعملّية حتليل النصوص 

  .  دف إىل الكشف عن أسرارها، صوتيّا وصرفيّا و تركيبّيا، تيسريا للباحث على سرب أغوارها

عىن باألصوات وإنتاجها يف اجلهاز النطقي الذي يُ  الفونولوجياعلم  من لمستوى الصوتيا          

ويأخذ هذا العلم على عاتقه  ،علم األصوات يف اللغة يهتم باجلانب الصويت فيها، و وخصائصها الفيزيائية

أصوات أو حروف وهي  صامتة: األصوات اللغوية وحصرها يف أعداد وتصنيفها إىل نوعني  :كثرية منها  أموراً 

أصغر وحدة صوتية ذات أثر  هيو ، )احلركات( ةتالصائو )فونيمات(ق عليهالطأصلية أو وحدات صوتية يُ 

  .، قاد، قاس، تتغري الداللةقال، قام: فمجرد تغري الصوت يف الكلمات التالية ،يف الداللة
                                                           

1 مجال بن إبراهيم القرش، دراسات املخارج والصفات، دراسة منهجّية وتدريبات واختبارات، مكتبة طالب العلم،  -  
  .14.م، ص2012 - هـ1433،مصر،1ط
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  .النطق بها كيفيةاألصوات و 

  عبد الصابور"أشار . ري املعىنَكَتَب، كاتب،ُكِتَب، ِكَتاب يتغ: وبتغري احلركات يف الكلمات التالية       

ظهر مثال يف جمال تعليم ...جتاراة تأثرا بالتطّورات العلمّية و أن تعليم اللغات كان من أكثر العلوم االنساني: 

  .أن تكون العالقة واضحة بني الصوت و رسم احلرف  )1(اإلجنليزية 

  هو  )w(والرمز ) إتش(وليس ) هـ(هو ) h(الرمز : "هذه أمثلة لذلك" شاهني"لتوضيح ما جاء به         

  هذا يف الواقع ما يـَُيسر على الطالب معرفة )2( .ويرى هنا أّن املهّم هو الوصول إىل احلقيقة) دبليو(وليس ) و(

. األصوات وسهولة ربطها مبا ترمز إليه دون أدىن مشّقة، جتنبا أليّة صعوبة تكون سببا لعزوفه عن تعّلمها

  .ذاا أصوات أو مقاطع صوتيةواللغة يف حّد 

حّىت يعرض له  خيرج من النـَفس مّتصال"إّن الصوت هو البنية األساسية ألي لغة من اللغات وهو          

عن امتداده واستطالته، والدراسات احلديثة تعرتف بفضل . والشفتني مقاطع تُثنيه  )3("يف احللق والفم

  ية قصوى لدراسة اللغات، فأضحت ِعْلما قائما بذاته، حتكمها قواننيالدراسات الصوتية، اليت صار هلا أمهّ 

  .االنساين من ناحية ووصف ملخارجه و ختضع ملنهج، وهو الدراسة العلمية للصوت 

                                                           
 -هـ 1400ط، بريوت، .جديدة يف الصرف العريب، مؤسسة الرسالة،د عبد الصابور شاهني، املنهج الصويت للبنية العربية، رؤية  -1

  .5.م، ص1980
  .6./5.صاملرجع السابق، -2
  .13.، ص1977، القاهرة، 3رمضان عبد التواب، مدخل إىل علم اللغة و مناهج البحث اللغة، مكتبة اخلاجني، ط -3
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  التكرار: المبحث الثاني

ّمت اتّفاق العلماء على حتسني اللغة، لكن اختلفوا يف ... اليت يتمّيز ا... وكيفية حدوثه، وصفاته          

  .، سبب هذا االختالف هو اجتاهات العلماء ورؤيتهم التحليلّية للغة)1(هذه املستويات من حيث عدُدها

كان أكثر ِدّقة، إْذ أنّه مل يتوّقف عند آراء  العلماء واّجتاهام بل ذكر  " عكاشة" ال شّك أّن          

من (أسبابا أخرى يف شأن االختالف هو موقف العلماء منها، والنهج الذي خيتارونه، وتداخل فروع اللغة 

  ) 2( ).صوت، وصرف، وحنو

  ظاهرة من عناصر التحليل األسلويب جلأ إليه األديب يف حترير كتاباته، ملا له من  :التكــــــــــــــــــــــــــــرار          

  فهو .أمهّية قصوى، فال يستطيع الكاتب أن يستغين عنه، بل له حضور قوي يف الكتابة بنوعيها نثرا وشعرا 

  فال أشّك أنّه تقّصده قصدا العتبارات عديدة، أوالها وأّمهها أنّه من ، "جالوجي"إجراء  أسلويب  جنح إليه  

  وهو أيضا من أبرز السمات األسلوبية... غايات الدراسة األسلوبية اليت تضفي على النّص قيما مجالية مؤثرة

حماسن لتوكيد وأيضا من هو أبلغ من ا: "يف قوله" السيوطي"استحسنه . لفتا لالنتباه، ومبدأ من مبادئها 

  .ال ميكن أن نقرأ نّصا من دون أن نرى ظاهرة التكرار واضحة بني أسطره، إْذ أنّه "الفصاحة

                                                           
  .13مود عكاشة التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة ص حم -1
  

 -
  .13 .ص ،التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة ،حممود عكاشةينظر 2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني   بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويالتحليل اللغ مستوياتـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

  .التكرار: المبحث الثاني

ليس التكرار ": "البيان والتبيني"أيضا عن ظاهرة التكرار مبينا أمهيته فيما جاء يف " اجلاحظ"حتّدث        

ما مل  )1(عيا ما دام حلكمة كتقرير املعىن أو خطاب العي أو الساهي، كما أّن ترداد األلفاظ ليس بعيّ 

  ".  العبثيتجاوز مقدار احلاجة وخيرج إىل

عند احملدثني فقد اختذ اجتاها آخر وُوِصف باإلحلاح حيث أنّه يسلط الضوء على نقطة  التكرارأما        

إّن هذا ليديل بأمهّّية ظاهرة التكرار ودورها يف بناء . حّساسة يف العبارة، ويكشف عن اهتمام املتكلم

  .الداللة، وتزيني النطق مع حدوث تأثريا يف نفسّية املتلّقي

التكرار من أثر يف املعىن لداللة نفسّية قيمة، تفيد الناقد األديب الذي يدرس األثر وحيلل  إّن ما حيدثه        

البطل كّلما دعت الضرورة، ملا " بلخري"هنا رأيت كيف كان الروائي يسرتجع احلديث عن )2( ."نفسية كاتبه

  . هلذه الظاهرة من تأثري يف املتلقي

كما جنده أساسيّا يف نظرية القافية يف ... ع صوره فنجده يف املوسيقىالتكرار أساس االيقاع جبمي         

بالتكرار يكسب النّص إيقاعا مجيال يبعث على الراحة ويدفع  )3(..."الشعر وسّر جناح احملسنات البديعية

امللل عن القارئ، لصفة الصوت املفرد دور يف توجيه داللة اللفظ، وتكراره أدعى للبحث عن عالقته بني 

  .يمته املوسيقية والداللية اليت ينطوي عليها اللفظق

                                                           
  .79.، ص2001، لبنان، 1.دار الكتب العلمية، ط عمر بن حبر اجلاحظ، البيان و التبيني، -1
  .242.، ص1965، بغداد، 2.ط نازك املالئكة،، قضايا الشعر املعاصر، مطبعة دار التظامن، -2
  .15.يقاعية، صبني البنية الداللية و البنية االحممد صابر عبيد، القصيدة العربية  -3
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  بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويالتحليل اللغ مستوياتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني

  :الهمس و الجهر في الرواية

وسيلة بالغية لتصوير _ وخاصة ما تكرر منه_ القرآين قد اختذ من الصوت املفرد ألن اخلطاب "       

إّن لألصوات يف القرآن الكرمي حالوة وذوق خاص وجرس موسيقى يهز النفوس   )1(."املواقف املختلفة

: ،من تكرار حرف، أو حرفني  يف املفردة الواحدة و قد اشتملت الرواية على كّل أصوات اللغة، .البشرية

  .األصوات اليت يتذبذب معه الوتران الصوتيان يف احلنجرة  هلا ميزة مجال اإليقاع فالمجهور من

). ظل قوي ربض إْذ غزا جند مطيع: (اليت ُمجعت يف مجلةالمجهورة في الرواية واحلروف وردت          

  .احلروف جمهورةوباقي : وهذا ما ذكره ابن اجلَزرّي بعد ذكره للحروف املهموسة بقوله

يعين جريان النفس عند النطق باحلرف لضعف االعتماد على املخرج فيكون الصوت  الهمس         

ُيشرتط فيها أن تكون ساكنة يف  )سكت فَحثُه َشْخصٌ : (ضعيفا خفيفا، وحروفه عشرة مجَُِعت يف مجلة

  .وسط الكالم أو آخره

  ة، حّىت أّنين مل أكد أحصيها، هذه الظاهرة كانت إّما علىختّللت الرواية أصوات مكّررة عديد          

ّمث على اجلدول املوايل قمت . مستوى الكلمة، أو تكرار مفردة على مستوى اجلملة، أو تكرار مجلة 

  . باإلشارة إىل الصوت وصفته وخمرجه والسياق الذي ورد فيه، حبسب ما جاء يف النّص الروائي

                                                           
  .90. ص. ت.زبيدة بن السبع، سورة الرمحان، دراسة داللية، مذكرة ماجستري، جامعة باتنة،د -1



 
 

130 

  

 األصوات صفاتها مخارجها سياقها

أهواك أهواك أسرع  أؤمن تؤمن

رأسهم أسيادهم أعد أعددمت 

...أحس أحس فأحس  

 الهمزة مهموس شديد منفتح حنجري

فيما أقدم عليه وفيما سيقدم 

عليه يتمتم أمامه أمامه أمامه 

...محامه محامه محيمية  

 الميم جمهور منفتح بني الشدة و الرخاوة شفوي

يتوافدون، السنونوة تنحنح تتفنن 

يتخلصون، يسرتون، يربطوا، 

الفخذين، يدخلون، يتعرفون 

خيرجون الناس الناس الناس 

...ابنتكم، البنتنا  

 النون متوّسط بني الشدة و الرخاوة  لثوي

للمحاكمة باحملاكمة 

األكل أكل ... مبحاكمها  

 الكاف مهموس شديد منفتح هلوي

تسلل اليل  ملل كلل اللقلق

...يااليل  

 الالم جمهور منفتح بني الشدة و الرخاوة شفوي

 الحاء مهموس رخو منفتح  حلقي أحالم أحالمه حتكي حتكي
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 تنحنح

 احلاملة احلاملة حاملا احلكاية 

احلاسي احلاسي حيب حيبها 

...أحب حمبوبته احلب  

الدنيا  تدغدغ ترددممددا 

...الدنيا  

 الدال جمهور شديد منفتح لثوي

هي شهرزادي هي شهرزادي 

اللهم تضعها ظهرها مقبضها 

بيدها ثنته رقبتها إليها حيملها 

زوجها ال ترتكها يهينوا / عنها

ويذلوا يقتلوا أمها وال 

...يسكتها ببطنها زوجها ابنها  

 الهاء مهموس رخو منفتح حنجري

وجها لوجه والده والده قوية 

...قوا واحدة واحد  

منفتح جمهور شديد شفوي  الواو 

أسرعت أسرعت الفرنسي  

الفرنسيني يسمح يسمح استقروا 

...استقروا الفرنسي الفرنساوية  

 السين مهموس رخو منفتح صفريي لثوي

العفريت العفريت عفريت   الفاء مهموس رخو منفتح شفوي
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...الصفصاف يرتشفه يرتشف  

عمي بلخريعمي بلخري  يتزعزع

عمي بلخري أعداء العداء عرش 

...عرش  

 العين جمهور رخو منفتح حلقي

القبائل، قبائل، القطران، تقوقع 

قرر انقسموا قسم  القطران

...القسم استقروا استقروا  

 القاف مهموس شديد منفتح هلوي

رجال رجاال مرر  درر، قررت

... رسول.. مرارا رسول  

جمهور مكرر منفتح بني الشدة و  لثوي

 الرخاوة 

 الراء

تتفنن عفريتة العفريت عفاريت 

...يتمتم متمتما تعلم يتعلم  

 التاء مهموس شديد منفتح لثوي

يسمح يسمح مينح مينحه  عينني

...يعرف و يعرف عن  

 الياء جمهور رخو منفتح شجري

... بلخري بلخري حوبه حوبيت   

الباب  الباب بات   

بات بالعني يبدا بابا القهوة بابا 

... القهوة  

 الباء جمهور شديد منفتح شفوي

أجلس جلسنا جبنون جبنون   الجيم جمهور رخو منفتح شجري 
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...األحجية أحجيتني دجاجاا  

أخي أخوك أخينا  أخوه أخوه

...اخلروج أخرجت خداع خداع  

 الخاء مهموس رخو منفتح هلوي

قصته قصة قصها امتص يقص 

...امتص قصص  

 الصاد مهموس رخو مطبق صفريي لثوي

 الشيخ  عمار الشيخ عمار

معشوقته معشوقته انشطروا شطر 

...يتشكل شكل شفته شفتيه  

 الشين مهموس رخو منفتح شجري

انشطروا شطر الطاهر الطاهر 

...ميططون أطول أطول  

 الطاء مهموس شديد مطبق هلوي

غرفته غرف الغول الغول تدغدغ  الغين جمهور رخو منفتح هلوي 

.. إذالله يتلذذ ذهنه ذهنه

...اإلذالل.. ذليلة  

بني 

 األسنان

 الذال جمهور رخو منفتح

املاضي املاضي أرض بور أرض 

بورخلضر أخضر تفضل تفضل 

...ضربة تضرب األبيض البيضاء  

 الضاد جمهور رخو إحنرايف مطبق لثوي

يلمز ملزا حرزا حرز حروزا  يتزعزع

 الشيخ عزيز الشيخ عزيز ابتزازهم

 الزاي  جمهور رخو منفتح صفريي لثوي



 
 

134 

ثورة باملثرد ثورم .. مبثر ثورم

ثأر..ثأرنا..الثأر ثورة يرث يرث  

بني 

 األسنان

 الثاء مهموس رخو منفتح

الظامل الظامل حيفظ لتحفيظ 

حيفظون حافظ ظاملة املظلومني 

...املظلومون  

بني 

 األسنان

 الظاء جمهور رخو مطبق

مبراعاة الصفات و خمارج احلروف أثناء قراءة النص قراءة متأنّية مع منح كل صوت حّقه من                

 الوضوح، نطقا وخمرجا، مع سالمة النطق به، هذه عوامل تساعد على تذّوق القراءة، لكن قد جيد القارئ

يف هذا صعوبة، ال سيما إذا كان جاهال بقواعد علم األصوات، بداية من معرفة العناصر اليت يتكّون منها  

 جهاز النطق، مثّ إّن التدريب على كيفية نطق الصوت من خمرجه الذي ُوِضع له أساسا، مهّم جّدا وضروري

ارئ بذلك حالوة التعبري ويدرك حّقاً قيمة  اللغة إلتقان القراءة، فإذا أُْتِقن ذلك باملران املتواصل، لََيِجُد الق   

 العربية، وهذا يـَُعد عامال مساعدا جيعلنا نستأنس النطق بالكلمات الفصيحة، وبه يضحى الوصول إىل املعىن 

 أمرا ميسورا، إضافة إىل ظاهرة تكرار األصوات اليت تسمع معها أنغاما مجيلة تـُزَين األلفاظ أثناء نطقها، 

)1( .إىل ذلك العبارة املكّررة اليت تفتح الفضاء الداليل للنصّ  ينضاف  

                                                           
  .ص.، د2008 ،جمّلة اجلامعة، بسكرة،2/3دهنون أمال، مجالية التكرار يف القصيدة العربية، ع، -  1



 
 

135 

  بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويالتحليل اللغ اللغة و مستوياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني     

             : في الرواية تكرار حرف، لفظ، جملة: المبحث الثاني

 العالية الشك أن ما تكّرر منها ذه النسبةو هنا حاولت استخراج األصوات اليت تكررت يف الرواية،        

انب الّنفسية واالنفعالية، مل تأت اعتباطا بل خدمة للنص مبا توحي إليه من دالالت، وما تعكسه من اجلو 

   .ائعة، ال يسأم القارئ من قراءتهكِسب النّص نغمات موسيقية ر وما تضفي به على الرواية من إيقاع يُ 

 ظهرت يفوما الحظته أّن نّص الرواية امتاز بظاهرة التكرار الذي يـَُعّد أحد عالمات اجلمال اليت        

  .شّىت أساليبه بإبراز مسات ملفتة لالنتباه، وقد تنوّع بني احلرف والكلمة واجلملة

  أو الجملة األصوات المكررة على مستوى الحرف أو الكلمة  فحةص
.. احلاملة.. احلاملة/ كلل/ ملل/ احلكاية.. حتكي.. حتكي/ ليهزم.. املنهزمني/ تؤمن.. أؤمن  11

/ تدغدغ/ هي شهرزادي.. هي شهرزادي/ كنوز.. كنز/ درر/ أحالمه.. أحالم.. حاملا
  .قررت

 /تسبحان.. أسبح/ ليتين.. ليتنا/ حوبيت.. حوبه/ جلسنا.. أجلس/ املاضي، املاضي  12
  .غيمة.. غيمتان

  .حكت.. حتكي.. احلكايا/ أهواك، أهواك  13
  .جبنون.. جبنون/ رجاال.. رجال/ عينيه.. عينني/ األب.. أبوه/ الدماء.. دماء/ ممددا  15
  .ملزا.. يلمز/ الصفصاف/ احلاسي.. احلاسي/ اللقلق/ مستقبل.. مبستقبله  16
.. أيب/ قصص/ امتص.. امتص/ عفريت.. العفريت.. العفريت/ أخباره.. ألخباره/ ممددا   17

  .أبيه
/ ميرر/ ال يقتله إال العفريت.. قتله العفريت/ عمي بلخري.. عمي بلخري..عمي بلخري  18

  .يتزعزع/ شفتيه.. شفته/ دسه.. دس/ شكل.. يتشكل
.. معشوقته/ قصها.. قصة.. قصته.. يقص/ احلب.. حمبوبته.. أحب.. حيبها.. حيب  19

  .  معشوقته
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.. حينا/ الدنيا.. الدنيا/ تردد/ حيقق/ مينحه.. مينح/ يسمح.. يسمح/ كبري.. الكبار  20
  . أمواهلم وأراضيهم ومواشيهم.. غطرستهم..م.. أياديهم.. شوكتهم.. عودهم/ حينا

/ قسم.. قسمني/ انصاع.. االنصياع/ شطر.. انشطروا/ عرش.. عرش/ العداء.. أعداء  21
.. إليها.. رقبتها.. ثنتها.. بيدها.. مقبضها.. ظهرها.. ضعهات/ ابنة املكي.. بنت املكي

  .محولة.. محل/ عنها.. حيملها
/ احلياة.. حياا/ ذهنه.. ذهنه/ واحد.. واحدة/ محيمية/ السقف.. سعف.. أسود  22

  .عشها.. عش/ تتفنن/ السنونوة/ طعم.. طعم/  تقوقع
/ جرة.. جرة/ أخرجت.. روجاخل/ تستل.. سلت/ للقادوم.. قادوما/ شيئا فشيئا  23

  .شخشوخة
.. وانفجرت/ أكملت.. أكملن/ عفاريت.. العفريت.. عفريتة/ اخلشبية .. اخلشبية  24

  .ذهنه.. ذهنه/ مألت.. امتألت/ بوجهها من طمي.. الطمي على وجهها/ وانفجرت
/ متدد/ يتسلل/ عائدة.. عائدا/ احلمحمة/ رسول.. رسول/ املرفرفة/ أعشاشا/ حيقق  25

  . ساق.. ساقا
.. الصمت/ مرارا/ مرر/ جلسته.. جلس/ اجلدار.. اجلدار/ ظهر.. ظهره/ أخوه.. أخوه  26

  .يتمدد/ أطول.. أطول/ ميططون/ أخينا.. أخوك.. أخي/ صمتك.. الصمت
.. حرز.. حرزا/ محامه محامه/ الطاهر.. الطاهر/ العريب..يبالعر / تنحنح/ يتجه الوجهة  27

  . ذراعه.. ذراعه/ ممددا/ دجاجاا/ يكتب..  يكتب/ حروزا
/ سي الطالب.. سي الطالب/ بابا القهوة.. بابا القهوة/ دقت الباب فدق قلب العريب  28

  .يدينيحد/ تنحنح/ أسرعت.. أسرعت/ عيناه.. عينيها/ صدرها.. صدرها/ يده.. يديه
  .القطران.. القطران/ املتصبب/ كلمات.. كلمات/ يتمتم/ املنجل.. منجال  29
.. يرتشفه/ متمتما/ املنجل.. املنجل/ محل.. حق.. ارمحه/ الكاوية.. كويت.. كواك  30

  .يرتشف
  .استعدادا/ حارسان.. حارسه/ فرس.. فرسه/ البيضاء.. األبيض/باملثرد.. مبثر  31
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.. عينه.. دفعه.. بندقية.. أفقدته توازنه.. هالته.. خنجره.. مكانه.. قلبه.. خنجره 

/ الرصاص.. رصاصات/ مصوبا إليه.. صوب إليه/ هنا وهناك/ جثث/ تغشته.. برنسه
  خلفه.. خلفه/ فسقط.. فسقط

  لقد خدعنا.. لقد خدعنا/ صوب حنوه بندقية.. ب بندقيتهيصو / سريعا.. أسرع 551
/ سريعا.. بسرعة/ رفع عينيه.. رفع فيه عينيه/ قبل أن ينطق.. دون أن ينطق/ ردد 552

/ يدخل.. دخول/ امحله.. امحلك.. محله/ أوالد الكلب.. ولد الكلب/ رصاصات
  قتالنا باآلالف، باآلالف.. قتيلة/ أرديته.. أردته

.. تأمله/ يتحسس/ جمددا/ مدججني/ جيره.. جارا/ مججمته/ متىن لو.. متىن لو.. لومتىن  553
/ مدججا/ تردد/ أسرع.. سريعا/ جرحه ينزف.. جرحه ينزف/ إنه هو.. إنه هو/ تأمله
  محل..حيمله.. حتمله

  أزيز/ الرصاص/ أسرع.. أسرع/ امحله.. محل/ الصغار.. الصغري 554
األصوات دورا ُمِهما  وأساسيّا يف إحداث النربة املوسيقّية اليت تعلو بعض الشيء حينا و تكرار لعب       

واملالحظ أن األصوات اهورة كانت مهيمنة يف النص باملقارنة مع . تنخفض حينا آخر، و تشتّد أحيانا

ّول ما ميّيز هذه الرسالة األصوات املهموسة، من هنا أراد الكاتب أن يبني أن املأساة وما يتعّلق ا، هي أ

: وخري دليل على ذلك أول ما جاء يف أّول سطر يف النص الروائي ما يلي. اليت يريد أن يرسلها إىل القارئ

،..."وحده الدم اهلادر القاين الفائر كزبد البحر كان يرتاءى له"  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني   بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويمستويات التحليل اللغـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

  .المصدر: رفيالمستوى الص

جاء من األصوات املكّررة  يف النص ما ال يكاد ُحيصى إذ أنّه ال خيلو . ذلك  كثرية يف الرواية أمثلة         

السطر الواحد من هذه الظاهرة األكثر ورودا يف الّنص، فجاءت مكثّفة بشكل كبري، حـّىت أّنين استغنيت 

. عن الكثري منها حفاظا على حجم الرسالة ورحبا للوقت وجتّنبا لإلطناب الذي ال فائدة من ذكره  

الدرس الصريف فرع من فروع اللسانيات ومستوى من مستويات التحليل اللغوي يتناول البنية اليت         

متثلها الصيغ واملقاطع الصوتية اليت تؤّدي معاين صوتّية وصرفّية وحنويّة، ويُطَلق على هذا الدرس مصطلح 

أي؛ علم الصرف الذي  يدرس  الوحدات  ) (Morphologie" املرفولوجيا"حديث 

والبحث يف هذا املستوى يدرس الكلمة خارج الرتكيب، من حيث بناؤها، )  (Morphèmesالصرفية

والتغريات اليت تطرأ عليها من نقص أو زيادة، وأثر ذلك يف املعىن، غري أّن البحث اللغوي احلديث فيتعامل 

   .يف تقلبات الكلمة على أساس صويت أي مع الوحدة الصرفية مورفيم
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  بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويلتحليل اللغا مستوياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الثانيالفصل 

  :المصدر 

والفعل م الصرف خيتّص بدراسة نوعني من الكلمة مها اإلسم املتمّكن وهو اإلسم املعرب لْ عِ           

حيث جتّلت يف . مصطلح حديث وهو يعين أصغر وحدة هلا معىن) Morphème(املورفيم ) 1(املتصرف

  .. الرواية بأعداد ال ميكن أن أحصيها مهما حاولت، واخرتت أن أبدأ باملصدر يف هذا املستوى

عن الفعل يف هو اللفظ الدال على حدث، جمرد عن الزمان ، متضمنا أحرف فعله، وهو خيتلف : المصدر

غري أن الفعل يدل على احلدث باإلضافة إىل داللته  )2(أنه اسم ويّتفق مع الفعل يف أنه يدل على حدث

بّني " اء الدين."مصدر الفعل فوق الثالثي -مصدر الفعل الثالثي -:واملصدر نوعان. على الزمان

  .      املصدر من حيث الداللة والصياغة، والفرق  بينه و بني الفعل

  :مصدر الفعل الثالثي -أ

وما ُمسع عن العرب من  قاعدة عامة، وإمنا األغلب فيه السماع،مصدر الثالثي غري قياسي،ال حتكمه 

  : فيما يلي" اء الدين"املصادر الثالثّية يف لغتنا  كثري، وأشري هنا إىل ما ذكره 

 ).فالحة، زراعة(،حنو"فعالة"أغلب األفعال الثالثية الدالة على ِحَرف يكون مصدرها على وزن -1

                                                           
  .4.، ص2015حماضرات يف الّصرف والنحو، جامعة قاصدي مرباح ،كلّيةاآلداب و اللغات، ورقلة،مسعود غريب،  - 1
 -هـ 1408، لبنان، 1.علي اء الدين بوخدود، املدخل الصريف، تطبيق و تدريب يف الصرف العريب، املؤسسة اجلامعية للدراسات،ط- 2

  .103.ص .1988
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ:الفصل الثاني    بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويلتحليل اللغا مستوياتــــــــ

  :المصدر

طاف : ، حنو"فعالن"أغلب األفعال الثالثية الدالة على تقلب واضطراب يكون مصدرها على وزن  -2

  )1(.طوفان

سعل سعال، دار  : (حنو" فُعال"أغلب األفعال الثالثية الدالة على مرض يكون مصدرها على وزن  -3

  ).رأسه دوار، صدع ُصداع، زكام

  :حنو" فعال أو فعيل"أغلب األفعال الثالثية الدالة على صوت يكون مصدرها على وزن   -4

   

، و جيوز قولنا "صرخ"من الفعل الثالثي " صراخ"أَزاز أو أَزيز،  و رد يف النص، املصدر ) القدر(أزت 

  ).صريخ، ثـََغى ثغاء، صهل صهيل، زأر زئري(

  )محر محرة()2(:حنو" فعلة"أغلب األفعال الثالثية الدالة على لون يكون مصدرها على وزن   -5

عمي عمى، عرج : (حنو" فعل"أغلب األفعال الثالثية الدالة على عيب يكون مصدرها على وزن   -6

) 1(.على وزن فْعل") صهد"، "نفي"، "وْعي"، "ثأر"، "طلي"، "دفن"، "موت: ("اء يف الرواية، ج)عرج

  .هذه كلمات ترّددت يف الرواية بني اللغة الفصحى والعاّمّية

                                                           
 -هـ 1408، لبنان، 1.بوخدود، املدخل الصريف، تطبيق و تدريب يف الصرف العريب، املؤسسة اجلامعية للدراسات،طعلي اء الدين  -1

  .108،  ص .1988
 -هـ 1408، لبنان، 1.علي اء الدين بوخدود، املدخل الصريف، تطبيق و تدريب يف الصرف العريب، املؤسسة اجلامعية للدراسات،ط2 -

  107.ص .1988
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 لداللة ا بناءالوظائف السردية ل و ويلتحليل اللغا مستوياتــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  :المصدر

و ) قدم قدوم، صعد صعود:(حنو" فعول"أغلب األفعال الثالثية الدالة على معاجلة مصدرها على وزن -7

  سكن،خشع، سقط:"من األفعال الثالثية) سكون، خشوع،سقوط:(جاء يف الرواية املصادر

  :مصادر الفعل غري الثالثي قياسية :مصدر الفعل فوق الثالثي-ب

  )سيطرة: (حنو)  فعللة(يأيت مصدر الفعل الرباعي ارد على وزن   :مصدر الفعل الرباعي المجرد – 1

سوس ) (زلزلة(أو زلزل زلزال  : (، حنو)نفعال(أو ) فعللة(فان كان الرباعي مضعفا جاء مصدره على وزن  

  ).وسوسة، فار فوران ، طار طريان

  

  )) أفعل (( مصدر الفعل الثالثي المزيد بالهمزة -2

أكرم إكرام، أخرج : (حنو ) إفعال(صحيح العني فان مصدره يكون على وزن ) أفعل(إذا كان الفعل        

  )2(.من الفعل أحس " حساسإ:"، جاء يف النص املصدر)إخراج

  وردت. أقام إقامة ، أشار إشارة: و حن" إفعلة"وإذا كان الفعل معتل العني فإن مصدره يكون على وزن  

  

  ".أباد"، "أهان: "من الفعلني الرباعيني" إفعلة"، على وزن "إبادة"، و"إهانة: "يف النص الروائي؛ املصدر 

                                                                                                                                                                                                 
1
  .107، ص، اء الدين بوخدود، املدخل الصريف، تطبيق و تدريب يف الصرف العريبعلي  - 

 -هـ 1408، لبنان، 1.راسات،طعلي اء الدين بوخدود، املدخل الصريف، تطبيق و تدريب يف الصرف العريب، املؤسسة اجلامعية للد- 2
  .108.م، ص1988
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 بناء الداللةالوظائف السردية ل و وياللغلتحليل ا مستوياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  :المصدر

إذا كان الفعل صحيح الالم فان مصدره يكون  )1()فعل(مصدر الفعل الثالثي المزيد بتضعيف العين -3

  ".ترتيب"، "تدريب"، "تقدير"،"ختييم : "ورد يف الرواية. عظم تعظيم، علم تعليم: حنو" تفعيل"على وزن 

وإذا  . وصى توصية، مسى تسمية: حنو" تفعلة"إذا كان الفعل معتل الالم يكون مصدره على وزن             

خطأ ختطيئا : حنو " تفعيل تفعلة"كان الفعل مهموز الالم فاألغلب أن يكون مصدره على الوزنني السابقني 

على اجلدول بذكر الفعل الذي اشُتّق مثلما بّينت " املصدر"كانت البداية يف هذا املستوى لدراسة   .وختطئة

  . منه و بنيته الصرفية، مث داللته مع ذكر السياق الوارد فيه

بنية الفعل  فعله المصدر الصفحة
 الصرفية

 سياقه داللته

سلوك إجيايب يظهر  فعل شوق شوق 11
تلهفعلى امل  

  تنتظره بشوق كبري

سأم يبدو على  فعل مل ملل 
اإلنسان نتيجة طول 
ما كان مرغما على 
انتظاره أو ما ليس 

. له رغبة فيه  

 تظل حتكي عنه دون ملل

حيدث نتيجة العمل  فعل كل كلل 
 الذي فيه مشقة

 تظل حتكي عنه دون كلل

 اكتفى جيرت مرارة الصمت الصمت حكمة فعل صمت الصمت 19
سرأتكوين  فعل زوج الزواج 19 بفكرة الزواجأقنعه    

                                                           
 -هـ 1408، لبنان، 1.راسات،طدريب يف الصرف العريب، املؤسسة اجلامعية للدعلي اء الدين بوخدود، املدخل الصريف، تطبيق و ت- 1

  .108.م، ص1988
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التقرب من قلب  فعل حب احلب 
 اآلخر

كم هو .. اللعنة على احلب
..قاتل  

حفِر  فرحا  لفعِ   ل السعادة يف و دخ 
 القلوب

يفيض فراحا....وقف  

محلُ  حلم 20 لفعُ   حتقيق مرغوب فيه  
 مستقبال

؟.... هل حيقق له حلمه   

يسارعون يف اغتصاب ما  خلق ذميم افتعل اغتصب اغتصاب 21
 لديك

فعلنا انصاع انصياع  إال للحق خلق ذميم   االنصياع لفرنسا 
 االستمرار يف حماربته مواصلة احلدث افتعل استمر استمرار 

هذه آخر محولة سنبدأ طلي  حتسني فعل طلى طلي 22
 اجلدران

 يزعج سكون الليل هدوء فعل سكن سكون 30
 يكف عن تالوة طفولة قراءة فعل تلى تالوة 

 االحتفال يف الزاوية كبري يوم فرح مبناسبة افتعل احتفل احتفال 32
علتاف انطلق انطالق 36 لالنطالق... اعد  بداية احلدث   
الظلم... حييز يف  خلق ذميم فعل ظلم ظلم 40  

بطال إقامة احلق و إ فعل عدل عدال 
 الباطل

ظلم الناس عدال ...   

توزيع احلقوق  فعل نصف انصاف 43
 بالتساوي

انصاف.... قسوة  

علتاف انتقم االنتقام 42 لالنتقام.... اعد   خلق ذميم    
....لف الكون و اخلشوع  سكينة و اطمئنان  فعل خشع خشوع 44  
وصول اجليش إىل  افعال اجتاح اجتياح 45

املكان وتغطيته 
 جبنوده 

املنطقة .... اجتياح اجلنود 
... 

للحدثالتحضري  افتعل استعد استعداد 47 .استعدادا للموت    
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السبيل إىل معرفة  افعل اتصل اتصال 50
 األخبار

بالشيخ ... انقطع اتصال 
 امحد 

مبجرد التخييم على أرض  بناء اخليم فعل خيم التخييم 
.البور بدأ يقيم صرح الزاوية  

علتاف انتفض انتفاضة 51 االستعماررفض   للثورة و ... تتحول إىل 
.االنتفاضة  

خضاعإ 52 إذا كان خلق حسن  فعل خضع 
و  حسنة للحق

عكسه صحيح إذا  
 كان للباطل

.خضاع كل القبائلإ  

 االستيالء على كل ممتلكام  الظلم  و اخليانة  افتعل استوىل إستيالء 55
الردم حتت الرتاب و  فعل دفن دفن 58

هو مصري كل كائن 
 حي 

ذهبوا لدفنها ....   

....االندفاع يف ساقية  سري املاء بقوة فعل دفع اندفاع 59  
صرّ أ إصرار 63 العزمية يف القيام  فعلّ  

 باحلدث
يف عينيك اصرار   

هانأ إهانة 73 لفعأ   حفرت اإلهانات يف قلبه خلق ذميم 
عودة الذكريات  فعل حضر احلضور 75

 األليمة  
 تلح يف احلضور أمام عينيه  

كل  احلتميةل اية فعل مات موت 78
 كائن 

....خطف املوت   

 بكثري من التقدير االحرتام فعل قدر تقدير 83
.املكافأة العظمى فعل جزى جزاء 112  جزاؤها الفردوس 
فعلت تنقل تنقل 113  بعد ساعات من التنقل احلركة باختالفها 
 يسيل دمه تكرارا إعادة احلدث تفعل تكرر تكرار 141
رأث الثأر 186  أمل اجلميع يف الثأر االنتقام فعل 
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نتقاصإ 192 علتفا انتقص  التقليل من قيمة  
 الشخص

 انتقاص من رجولته

اءنستثإ 199 فعلإست استثىن  حد عن أدون متيز  
 اآلخر

سأقيم حفال ادعوا اجلميع 
 دون استثناء

 خيرجن سافرات تقليدا التشبه بالغري فعل فعل تقليد 201
صقالت تالصق  قرب األشياء من  تفاعل 

 بعضها
 تالصق املنازل

نحزِ  حزن 218 لفعِ   تغيري يطرأ على  
اإلنسان نتيجة أمل 

 أو فقد حبيب

  غري  يبكي الرجالال حزن 
 حزن احلب

لعف دهر تدهور 226 التدهور...  اشتدت حالة  سوء حالة الشخص   
 كان اجلو قائظا صهدا شدة احلر فعل صهد صهد 246
علتاف اندهش اندهاش 288 تغري مالمح  

الشخص نتيجة أمر 
 خطري

....و بدا االندهاش على   

حالة حيس ا  افتعل اضطرب اضطراب 
الشخص بسبب 

 حدث خطري

 قاهلا يقهر اضطرابا رآه

ظهور اشراقه على  افتعل ابتسم ابتسام 353
 الوجه فرحا 

 أشرقت توزع ابتسامتها

يوع 359 يف إجيايب  ثريأت فعل وعى 
 السلوك

اىل القرى..وعي ...  

.انفعال ذميم فعل غضب غضب 381 غضب..ظهرعلى وجهه   
ساسإح 398  أو إجيايب سليبشعور  فعل أحس 

و حزنأنتيجة فرح   
حساس العريبإىل إفطن   

تصدع و خذالن  افعل انشق انشقاق 403
 حيدث بني املتحدين

ال االنشقاق إال حتسن   
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عدم االرتياح لوضع  افتعل استاء استياء 409
 ما

 رغم عالمات االستياء

باالستعمار  اإلطاحة فعل سقط سقوط 420 . ..ارتفعت الصيحات  
 سقوط فرنسا

 يزيد من عزميتنا  تقوية الرباط  فعل عزم عزمية 457
ليتشك 469  البد من تشكل خاليا بناء  فعل شكل 
حدث إجيايب يف  فعل بطء بطء 500

مواطن و سليب يف 
أخرى قد يثري حدثا 

 سلبيا

 أقلقه بطء عالل

حدث إجيايب إذا   فعل درب تدريب 503
كان ألجل القيام 
مبسؤولية ما ألجل 

 احلق

 يف تدريب جمموعة

سلوك يدفع إىل عدم  فعل ضحى تضحية 506
 الرضوخ لإلستعمار

 أشد مين حنكة وتضحية

سلوك سليب يبني  أفعل أباد إبادة 509
 وحشية االستعمار

 يشنون حرب إبادة

 فاعل شاهد مشاهدة 511
 

حدث يتم عن طريق 
السمع و  حاسيت
 البصر

 ملشاهدة مسرحية

سلوك سليب يعامل  افتعل اعتقل اعتقال 515
به االستعمار أبناء 

 الوطن

 حتت االعتقال يف سجون

 برتتيب البضاعة يراد به التنظيم فعل رتب ترتيب 523
أسلوب سليب حيطم   فعل حقد حقدا 526

  أواصر احملبة
 حقدا وغال
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انتهجه سلوك سليب  فعل نفى النفي 526
املستعمر لتحطيم 

  الثورة

 بالنفي من الوطن

حدث يدل على  افتعل اجتمع اجتماع 534
  .القوة

 عقدا اجتماع هناك

 ينتظر توقيع  املوافقة على اإلكراه فعل وقع توقيع 537
  الرد على استفزازام  إثارة اخلصم استفعل استفزّ   تفزازاس 540
 حالة النفس من تفاعل تشاءم التشاؤم 542

  اليأس
 هذا التشاؤم القاتل

قوة واندفاعاتزداد  سلوك يدل احلماس  انفعل اندفع اندفاعا 546  
 ال منل الكفاح  تكاثف اجلهود  فاعل كافح الكفاح 549
 حياول إيقاف النزيف  زيادته خطرية فعل نزف النزيف 553
 وامتأل رأسي صراخا  نتيجة اخلوف  األمل  فعل صرخ صراخا 556

مسي املصدر مصدرا لصدور املشتقات منه، هو اسم احلدث اجلاري على الفعل، أّما احلدث هو           

  ، إّن املصدر من الثالثي يأيت على أوزان عديدة مساعيا،)1(املعىن املفهوم من الفعل الذي فـََعَله الفاعل

  ، ورد "جورجي شاهني عطية"األوزان إىل حوايل اثنني وأربعني، هذا العدد حسب ما أشار إليه يصل عدد 

  

  ."حوبة"منها العديد  يف رواية

  

                                                           
  .35.، ص4.جورجي شاهني عطية، سّلم اللسان يف الصرف و النحو و البيان، دار رحياين، ط - 1
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  :المصدر

ِحْقد، ُصراخ، سقوط، حلم، نزيف، شوق، تالوة، نفي، : (تنّوعت يف الرواية بني الثالثي املصادر       

  .ُصراخ: ، ومن الثالثي ما يدّل على صوت مثال...)صراخ، بطء عزمية

...)   ماعاعتقال، تشاؤم، اجت :(و اخلماسي...) كفاح، ترتيب، وقع، إحساس: (الوزن الرباعي       

  )....استعداد ،اءناستثتفزاز، اس: ( ومن السداسي

من الفعل عْدل  : مثال" فْعل"على وزن الغالب يف وزين فَعل و فِعل من املتعّدي أن يأيت مصدرمها        

سقوط من الثالثي سقط لكن ما مل يدل : )1("فعول"الالزم أن يأيت مصدره ) فـََعلَ (الثالثي َعَدل، ويف وزن 

  .اضطرابعلى 

املصادر هي أصل مجيع األفعال املتصرّفة، وهي تدل على ما يدّل عليه الفعل وتنوب عنه فتؤدي        

  باختالف الصيغ يف الثالثي والرباعي" حوية"معناها وتعمل عملها جاءت متنوعة يف رواية 

  .كالم العرب  واخلماسي والسداسي، قياسا مبا جرى به القياس، ومساعا حبسب ما مسُِع من       

                                                           
  .36.، ص4.جورجي شاهني عطية، سّلم اللسان يف الصرف و النحو و البيان، دار رحياين، ط -  1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني   بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويلتحليل اللغا مستوياتـــــــــــــــــــــــــــ

  :المصدر الميمي

زائدة، ويصاغ على النحو  )ميم:(ـمبدوء بِ ،اسم يدل على ما يدل عليه املصدراملصدر امليمي          

ذا كان إ: ل مفعَ  ، )بكسر العني( )لمفعِ (و  )بفتح العني( )لمفعَ (من الفعل الثالثي على وزن  :التايل

النظر عن حركة عينه ، فان مصدره  َغض بِ موّضحا ذلك أنّه ،  االفعل الثالثي صحيحا أو ناقصا أو أجوف

  "علي اء الدين"ذكر. يئس ميأس ،ب، شرب مشرَ  بضرب مضرَ : حنو) لمفعَ (امليمي يكون على وزن 

   .رجع مرجع، عرف معرفة، قدر مقدرة، بات مبيتا، غفر مغفرة:من هذا شذاأيضا ما  

الفعل  موّضحا أنّ " اء الدين"الفعل املعتل أيضا له أوزان كباقي األفعال الصحيحة، ذكرها           

 )لمفعِ (املضارع فان مصدره امليمي يكون على وزن  حتذف يفالم وفاؤه لا مثاال صحيح إذا كان الثالثي

  .قد، وثق يثق موثِ وعد يعد موعِ  :حنو) 1( )بكسر عينه(

بدال حرف املضارعة ميما مضمومة وفتح إالفعل املضارع مع  على وزن: من الفعل غير الثالثي          

  .جرَ خمُ  /قام أخرجمُ /ق ، أقام سبَ سبق مُ :حنو ) على وزن اسم املفعول(ماقبل اآلخر 

، ورد يف الرواية املصدر ميمي من ىنتهَ مُ  /ل،انتهىدخَ مُ  /أدخل :أمثلة أخرى حنو "اء الدين" زاد          

مضمومة و فتح ما قبل " ميما"ومع إبدال حرف املضارعة "حيتشد"الذي مضارعه " احتشد"فعل مخاسي

  .آخره

                                                           
  109، ص، علي اء الدين بوخدود، املدخل الصريف، تطبيق و تدريب يف الصرف العريب -  1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني   بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويلتحليل اللغا مستوياتـــــــــــــــــــــــــــ

  :المصدر الميمي

اإلدغام بفك " تنزّه"، ورد أيضا مشتق من الفعل اخلماسي "ُحمتَشد: "حيث يصري املشتق كما يلي         

  ".يتنزّه"بإسكان احلرف املدغم األول، وفتح الثاين؛ مضارعه " تنْزَزه"يصري 

  ." منتزه"وبإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره يكون املصدر امليمي  

  .وهو اسم مكان" مفَعل"على وزن " مقتل: "وجاء يف الرواية  

شديد املراقبة لكل داخل " العريب"، هلذا السبب صار "َتلوالدهغفلتهم كلفتهم َمقْ : " قال الكاتب         

يف أول يوم يدخل " العريب"ورد على لسان "  َمفِعل"على وزن " َمنزِل"للقرية أو خارج منها، واملصدر امليمي 

، "زلن"وهو من الفعل الثالثي " أن يعينه على اكرتاء َمنزِل" سي رابح"فيه املدينة فارا خبطيبته، طلب من 

  .للراحة و هو ما أعّده اهللا يف اجلّنة جزاء لعباده املؤمنني" النزل"و

 الصفحة المصدر الميمي  الوزن
لمقتَ   مفعل  95 

.منزل مدخل  لمفعَ  -لمفعِ   155 
قمشرِ  مفعل  165 
دمرقَ   مفعل  196 
ىجمرَ   مفعل  211 
دتشَ حمُ   مفتعل  274 
هنتزَ مُ   مفتعل  284 

مفعل مفعلة                                                                                                حمطة. مسجد  321 

ىمنف مفعل  353 
 401 مشفى  مفعل
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  .المصدر الميمي

عند إلقاء نظرة على اجلدول يبدو للقارئ أّن املصدر امليمي ورد بنوعني  من الثالثي على وزن          

 ).، ُحمَْتَشدهنتزَ مُ : (، ومن غري الثالثي...)مْشَهد، ْخمَبأ: مْفَعل(

)    1(.املِسري،املِصري،اِحمليض، املرِجع، املطِلع، املرِفق: بينما حّقها الفتحهناك مصادر بكسر العني :مالحظة

  .ذكرت هذه املالحظة على سبيل اإلفادة ملا يقع من اإللتباس على الطالب حني تعامله مع دروس الصرف

أ هذه مالحظة أخرى أشري فيها للتشابه بني املصدرين امليمي واملصدر األصلي حيث يبد: مالحظة   

املصدر امليمي مبيم زائدة ويدل على احلدث، مثل املصدر األصلي، أّما أوزانه وطريقته هي نفس أوزان 

  .امسي الزمان واملكان،  وعن طريق السياق ميكن التفريق بني املصدر وامسي الزمان واملكان   وطريقة صوغ

اسم ) داخل: (لثبوت والتغري مثالمن املشتقات الواردة يف الرواية، اسم الفاعل الذي يدل على ا        

، فالدخول ليس مالزما لصاحبه، ويدل على  فاعل يدل على الدخول وهو احلدث وعلى احلدوث أي التغري

كيف : ملن يسأل" فاضل صاحل السامرائي " وزيادة للتوضيح يقول .... ذات الفاعل أي صاحب الدخول

  ه يدل على احلدوث ال الثبوت؟قلت أن اسم الفاعل يدل على الثبوت واآلن تقول أن

                                                           
  .39.ص. ت.، د4.جورجي شاهني عطية، سّلم اللسان يف الصرف و النحو و البيان، دار رحياين، ط - 1
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  :اسم الفاعل

يقع اسم الفاعل وسطا بين ... احلقيقة أْن ال تناقض بني القولني: يسأل مث جييب" فاضل السامرائي"     

فالفعل يدل على التجّدد واحلدوث، أما اسم الفاعل فهو أدوم وأثبت من : الفعل والصفة المشبهة

  .وأثبت من قام أو يقوم أدوم) قائم ( ال يرقى إىل ثبوت الصفة املشبه ويبني هذا موضحا أن كلمة .الفعل

؛  ولشرح هذه الكلمة؛ جاء يف لسان العرب )دهيم( أو ) طويل(ثبوت القيام ليس مثل ثبوت        

 .ملوك اخليل ُدْمهُها: "السواد، واألدهم األسود، يكون يف اخليل و اإلبل وغريها، والعرب تقول،) الدمهة(

  )1(.غري أنه ال ميكن تغيري الطول أو الِقصرتغيري حالة القيام إىل القعود، ... ميكن: مالحظة

ُعه البخل كيف يصري كرميا، خبالف تغيري  بكل تأكيد ال ميكن تغيري الصفة الثابتة يف اإلنسان، الذي طَبـْ

  .الظرف أو احلالة اليت يكون عليها أّي فرد

زيد سيد وجواد ( يف قولنا : السم الفاعل وظائف تواصلية أبّينها فيما يلي: وظائف اسم الفاعل التواصلية

  . تعين هنا إرادة السيادة واجلود الثابتني) 

فهذه إذن إحدى الوظائف التواصلية لصيغة اسم )2(، )زيد سائد وجائد: ( فإذا أردنا احلدوث قلنا         

  .يف الكليات" الكفوي"الم ما جاء به ويوافق هذا الك. الفاعل الدالة على احلدوث العارض

                                                           

41ص  ،م 2007–هـ 1428، األردن ،  2فاضل صاحل السامرائي ، معاين األبنية يف العربية ، دار عمار ، ط  -
1
 

،لحات والفروق اللغويةالكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين ، الكليات معجم يف املصط -
عن،الطاهر 2

نقال64م، ص2013–ه1434الشارف،أثر الوظيفة التواصلية يف البنية الصرفية العربية،جامعة بسكر   
 .256.الرواية، ص -2
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  :اسم الفاعل

، وهذا مثل ما قد أشرت إليه )"بضائق(الضيق اذا كان عارضا غري الزم يعرب عنه ":"الكفوي"قال           

  . وهذا حيتاج بال شك إىل فتح البصرية  من أجل املالحظة الدقيقة، والفهم السديد. يف سائد وجائد

  :إلحاق الهاء باسم الفاعل لوظيفة تواصلية _ 2

... إذا أحلقت ا اهلاء، وهنا يقصد ا تاء التأنيث املربوطة )مفعلو لفاع: (هذا خيتص بصيغتني          

  .من احلبل) حامل(امرأة : من العيوب، وكذلك ) امرأة طاهرة(فهي قولنا 

و تزلزل كيانه و هو يتخيلها "... العريب املستاش"متلكت الوساوس القاتلة نفس : "ما جاء يف الرواية       

  على) حاملة(معىن آخر؛ )1(؟ و خترج هذه الصيغ إىل  "حامال"و كانت اآلن منه، بل ماذا ل" حامال"

  

من القعود أي ) قاعدة(أي على احمليض، و) امرأة قاعد(ظهرها  أي؛ شيئا ظاهرا على كتفها أو يف يدها و  

  .اجللوس

ل معىن، وحبذفها حتم) حامل، قاعد(يف قولنا ) فاعل(بإضافة  التاء املربوطة لصيغة  املالحظ أنّه         

 ﴾يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهُل ُكل ُمْرِضَعِة َعما َأْرَضَعتْ ﴿: قال تعاىل) مفعل(ويف صيغة . يكون هلا معىن آخر

مل  ... فاذا التقم الصيب الثدي. ، فاملرأة قد تذهل عن الرضيع إذا مل تكن مباشرة لعملية الرضاع]2: احلج[

  .وأعظم، وأجل تذهل  عنه  إال ألمر هو أشد،

                                                           
  256.املرجع السابق، ص -  1
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  بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويلتحليل اللغا مستوياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني 

  :اسم الفاعل

ذلك : "... يف التفسري الكبري" الفخر الرازي"تفسريا آخر أكثر بيانا عند " فاضل السمراءي"زاد           

  )1(."اهلول إذا فوِجَئْت به وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه ملا يلحقها من الدهشة

حامل لواء "، "ناشر"، "نائم"، "فاعل"من الفعل الثالثي على وزن  الفاعلوجاء يف الرواية صيغ اسم   

، وجاء من غري الرباعي على وزن الفعل املضارع مع إبدال حرف املضارعة ميما "كاشف"، "حافظ"اجلهاد، 

من الفعل الرباعي أخلص، واسم " خملصون"وجاء بصيغة اجلمع " خملص: "مضمومة وكسر ما قبل آخره

، من الفعل الرباعي أشرق "مشرق"، "فقنا"تذكريا  وتأنيثا،  من الفعل الرباعي  "  منافقة"،  "منافق"الفاعل 

، و ورد "ازم، تقّدم، انبسط: "من األفعال اخلماسّية" منبسط" "متقدم"، "نهزمم"و جاء اسم الفاعل   

استشهد      واستسلم و :  "من  األفعال  السداسّية"  مستعني"، "مستسلمون"، "مستشهد"أيضا 

؛ طلب العون،   وللداللة على )استعان(للداللة  على الطلب  ، استخدم  الروائي هذه  الصيغة  "استعان

.)استشهد، استسلم(التحول   

                                                           

.47/48م ص2007 –هـ 1428. األردن 2ل صاحل السامرائي، معاين األبنية يف العربية، دار عمار طفاض  -
1
 

 قحةصال  سم الفاعلا   فحةصال  سم الفاعلا 

 18  متورمة   80 عامل 

 25  مرفرفة   81 كاشفا  

 37  مستعد     مقاطعا  

 41  مستشهدا     حافظ 

 43  نائم   83 احلامل  

  45 ناشر  85 ضاربا 
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  47 فاعل     متقدم 

   املخلصون   87 داعيا قائد 

 48 الغائب حامل   89 اخلادم 

 63  منافقة  92 اخلالق  

 64  خافضا رافعا   94 الداخلون 

 70 خادم  95 خارج 

 71 ذاهبا     القادمون 

 105 كاسرا  97  مقرتبا 

 106 صاحب   98 داخال  

 107 ساحر   100 خاطبا  

 109 واقع   103 رافعا حمتضنا غامر 

   صاحلا  142 حائرا 

 110 واضحا  143 هامس 

 111  خالق  147  مبتعدا  

 114 فاحتا  149 ماسح  

 116 عازف ضارب  150 عامل  

 120  قائمني  154 عامل  

 121 فاحتة  155 عارفا هاربا  

 124  متذبذبا   156 ناسجا 

 126 كامل  159 صامتني 

 127 غاسق   160  كاسرا  

 132 فاسحا   161 متفرقني حاجز 

 138  كاهنة  170 غارقني 

  حمققة  173 الصاحل  

 185 عالقة   175  الدائم مضطربة  

   ناظرا  176  قاتله  

 186 قائد  181  متجوال 
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 188 ضاحكا   183  اقارئ 

 190 دافاق  228  غارقني 

 193 فارس  240 قادرا  

 195 تائها    243 سائرون  

  197  باحث مواصال   249 قائال  

 199 منحرفة احلاملة   260  متلهفا  

 206  راجعا مستعينا   266 صامتني قاتال  

 متحامال صامتا  
 العائد مستأذنا قائمة

 209 ضابط  268

 210 يائسة راضية   274  واقفة مبتسما  

 212  ااهدون  278  مهروال  

 214 طاويا  376  موافقا  

 221  قادر  382  مداعبا  

 226  متدنية   437  حماوال  

 287 غارقة واقفة  546 آمرا  

 289  متعجبني   556  منتحبة  

 293 مغادرا اهلالك   388 نازال  

 295 ساجدا ماسحا   390  مسرعة  

 298 غائبا رافعا   393 متسللة رافعا ضاربا  

 299  معتدلة   402  متغزال  

 302 راحلني   415  متعمدا 

 305 تاركا  421  ااورون 

 314 صارخا  502 رافعا 

 317  منتظرا  506  مستفزا 

 321  جالسة هاربا  508 راحل 

 329 متصفحا  512  املتعجبة 

 335  املتصارعة  521 الصائبة 
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  ِخذ من غريه وله أصل يعود إليه، ويدّل على صفة فيها حدث غري ثابت تُؤخذأُ سم الفاعل مشتق ا         

من الفعل املعلوم، يصاغ من الالزم واملتعّدي، واملراد باحلدوث أن يكون املعىن القائم باملوصوف متجّددا  

   .بتجّدد األزمنة

  ).رجل خادم و امرأة خادم: (يأيت اسم الفاعل ممّا يستوي فيه التذكري ورد مثال يف الّنص: مالحظة

  علىملشّبهة باسم الفاعل الدالة قرنوه بالصفة ا خّص النحاة داللة اسم الفاعل باحلدوث حني         

  ".خمتِري " خمتار الذي أصله " / اختار" يصاغ اسم الفاعل من الفعل اخلماسي . الثبوت 

  

 423 نازلة  525  معلنني 

 425 مائلة  528  مندفعا 

 427  مهددا  455 راضيا 

 440  مساعديه  456  متلهفا 

 446  مكرمة  457 دافعا 

 431  حمركا  461  معلنني 

 433 الوافد  473  مشاركني 

 450 حميطا قاسيا  550  احملافظ 

 480 تاركني ثائرا   551  الفارين  

 452 رامسا  465  مدوية 



 
 

164 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني    بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويلتحليل اللغا مستوياتـــــــــــــــــــــــــــ

  :ســـــــــــم المفعولا

بزيادة ... هو وصف يؤخذ من الفعل املضارع املبين للمجهول، للداللة على ما وقع عليه الفعل          

  .ميم مفتوحة قبل فاء الكلمة ، يف موقع حرف املضارعة وجعل فتحة العني ضمة طويلة

مبعىن مقتول، " قتيل"ويظل معناه مبعىن مفعول مثل ) فعيل ( على زنة  من الثالثي... ويأيت اسم الفاعل

اسم ُيشتق من الفعل : أنه" علي اء الدين بوخدود"أّما عن اسم املفعول فريى .)1(جريح مبعىن جمروح 

يدل على من وقع عليه الفعل ، مث يضرب أمثلة اخرتت الفعل .... املضارع املتعدي املبين للمجهول

  .خمووف/ خموف: مرووم،خاف/ مروم: واألصل مقُوول، رام " مقول: "قال : الناقص منها األجوف و 

مغزو وأتى بفائدة تتمثل يف اشتقاق اسم املفعول من الفعل : مرجو غزا )2( :رجا: املعتل الناقص        

َمدور / ارآسف عليه مأسوف عليه د:الالزم بشرط استعمال شبه اجلملة أو الظرف معه ومع الفعل الالزم

ولست متعاطفا مع العريب فحسب : "، بقول الكاتب"املقهورين"ورد اسم املفعول يف النّص الروائي   حوله

حنُِر، ُدِعي، ذُِبح، قُِهر، "هذه أمساء اسم املفعول جاءت من األفعال " ،احملبوسني)  "3("بل مع كل املقهورين

 ،مكلوما: "مع املفرد املذكر فيما يلي" لمفعو " ، املبنية للمجهول، و جاء اسم املفعول بصيغة"ُحِبس

  وهناك عّدة صيغ السم املفعول أحصيتها حبسب، مكتوما، املشؤوم، املكتوب ،مسؤوال، معزول، مكبوت

  .صفحات الرواية مع ذكر اسم املفعول و صيغته 

                                                           
  116م ص  1980 –ه  1400عبد الصبور شاهني املنهج الصويف للبنية العربية ، مؤسسة الرسالة ، لبنان -1
ه 1408لبنان  1جلامعية للدراسات ط املؤسسة ا علي اء الدين بوخدود ، املدخل الصريف ، تطبيق وتدريب يف الصرف العريب -2

 82/84م ص  1988
  .108/120/132.الرواية، ص -3
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سم المفعولا    الصفحة 

 15 منحورين  

 47 مذبوحةمبقورة  

 48 معصوبةمضرجة  

 50 مكلوما  

 64 مكبوت  

 72 معزول  

 82 ملفوفة  

 84 مسؤوال  

 90 املكتوب  

 97 املشؤوم  

 103 مكتوما  

 104 مرقوما  

 106 جمنون  

 108 مذبوحني  

 111 مظلوم  

.حمبوبة    
 حمموم

116 

 117 املمنوحة  

 120 املدعوين  

 121 املسموم  

 128 مذعورة  

 132 املقهورين  

 150 جمدوعة  

 153 امللفوف  

 155 املغدور  
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 170 موجودة  

.مرغوبااملرغوم    187 

 203 مشهود  

خمرومة، خممور    208 

 215 املفجوع  

 223   جمنون 

 232   مسعور 

.مغشوش   

 مبسوطة
 233 

 238  املولود 

 239  املطلوب 

 262  مهموما 

.املعروقة   
 املكرور

 263 

 266  مقتوال 

 269  املسعور 

 274  مرعوبا 

 275  احملبوسني 

 277  خمبوء 

 279  خملوقا 

 288  مكروه 

 291  ممدود 

 293  منقوصة 

.معزولة   
 املكلوم

 305 

 307  مربوطا 

.ميسور    319 
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 مفتول
 336  مرعوبة 

 338  مبهور 

 339  مزموم 

 360  جمروح 

 364  مشؤوما 

 365  مكتوفة 

 388  احملتوم 

 391  مسموما 

رحومةم    401 

 455  منقوصة 

 259  مفهوم 

هودةعامل    461 

 ممزوجة 
 مدعومة

 473 

ولودم   491 

 493 حمسوب 

   

 500 مهجور 

   

 501 مدهوشة 

   

 528 مدفونة 

   

 533 مصدوما 

   

 553 مسجونة 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني   بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويلتحليل اللغا مستوياتـــــــــــــــــــــــــــ

  :سم المفعولا

يدل اسم الفاعل على حدث وقع على وجه احلدوث والتجّدد ال الثبوت والدوام، ذهب النحاة إىل         

  . أّن القواعد اليت حتكم الداللة الزمنية السم الفاعل هي نفسها اليت حتكم اسم املفعول

  منحورين، جاء وصفا : "وردت يف اجلمع مثل" مفعولني): "حوبه(الصيغ األكثر ورودا يف         

هذه الصخور الناتئة : "خرج به عن املألوف إذ أّن الروائي وصف الصخور الناتئة برؤوس املنحورين فيما قال

، هذا اسم مذبوحني ،املدعوين: ، وكذلك.."أمامه على  اهلضاب واجلبال احمليطة ليست إال رؤوس املنحورين

له بال حىت يراهم مذبوحني لن يطمئن : "جيء به انتقاما من أوالد بلخري" ُذبح"مشتق من الفعل 

  ...".أمامه

  :تارة تكونان مبعىن الفاعل مثل )1( )فعول، فعيل(يشرتك اسم الفاعل واسم املفعول يف صيغتني : مالحظة

   ، وكلتامها مساعيتان،)رسول، جريح: (، و تارة تكون مبعىن اسم املفعول)صبور، مريض( 

        .وال يقاس عليه مثّ قّدم نصيحة مفادها أنّه ُحيفظ ما ورد منهما

  :صيغ المبالغة

  املبالغةعىن  وتقويته و هي أمساء ُتشتّق من األفعال الدالة على معىن اسم الفاعل مع تأكيد  امل          

  .)فاعول، َفعيل،ِمفعيل، فـَُعلة، فعال(فيه و هي ال ُتشتق إال من الفعل الثالثي وأشهر أوزاا مخسة 

                                                           
  .51/52.ص. ت.، د4.جورجي شاهني عطية، سّلم اللسان يف الصرف و النحو و البيان، دار رحياين، ط-1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني   بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويلتحليل اللغا مستوياتـــــــــــــــــــــــــــ

  :صيغ المبالغة 

هي من أدوات ". ساطور:  "منقولة وليست  أصال  ألا  من  أبنية أمساء  اآللة مثل" فاعول"صيغة        

، "فّعال"وهو جناح الرحى،  ومع صيغة " والناعور"وهي فأس عظيمة تكسر ا احلجارة، " صاقور"اجلزار، و

" فعول، َفِعل، ِفعيل،: "أبنية أخرى هي" السامرائي"، وذكر "فـَّعال"قيل أّن الشيء إذا ُكرر ِفْعُله ُبِينَ على 

وما ورد يف )  1(عالمة، نّسابة، راوية، عارفة : "وإضافة التاء إىل آخر بعض األمساء داللة على املبالغة مثل

  ويف نفس" القايد"أحد رجال " محيدة" "جالوجي"ذه الصيغة وصف) القتّ (: فّعال: النص الروائي مثل

وصف العريب ذه " اللعني" ، "فعيل"، و يأيت على وزن "السّفاح: " بـ" القايد"الصفحة يأيت ا واصفا  

  .، مع أنّه يعرفه أنّه ويل صاحل"البهلي خلضر"الكلمة 

وذه الصيغة مييز ا صدر " حقود"مثل " فعول"وصيغة  . بذلك بسبب اخلوف" البهلي" العريب"وصف 

". أوالد سيدي علي" صدره إال القلب؛ تلك املضغة اليت مألها حقدا لكل أهل قرية وما يف" القايد عباس"

دون أن تسأل " سطيف"أيها البطل اهلُمام تأيت ": " العريب املستاش"، قال "ُمهام"مثل " فُعال"وذكر صيغة 

  .ةالشجاع  والنبيل واملقدام، وعظيم اهلمّ : الذي يعين" واهلُمام"، يصف خليفة بالبطل "عينّ 

هذا  وصف بالغ فيه، ألنه خّلص أهل القرية من وحش عاش منه أهل القرية مجيعا يف رعب شديد،        

  . ليال و ارا، يف كل مكان

                                                           
  .94/100/101/102/103م،ص2007 -هـ 1428، 2.عمار،طي،معاين األبنية يف العربية، دار فاضل صاحل السامرائ -1
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  فحةصال  صيغ المبالغة  الوزن  الصفحة  صيغة المبالغة  الوزن
  42  قتال  فعال  321  غدارة  فعالة

    سفاح  فعال  328  جياشة  فعالة

  43  بتار  فعال  332  مهام  فُعال

  80  دجال  فعال  342  خطري  فعيل

    كذاب  فعال  346  خؤون  فعول

  85  حساد  فعال  367  فياض  فعال

  93  قودح  فعول  384  جالد  فعال

  106  رحيم  فعيل  395  طموح  فعول

  107  لعني  فعيل  403  خالق  فعال

  109  مسكني  فعيل  454  قصري  فعيل

  117  حبوب  فعول  455  عظيمة  فعيلة

  121  صنديد  فعيل  458  جوالة  فعالة

  155  خبري  فعيل  462  مكار  فعال

  160  جبار  فعال  206  قوال  فعال

  185  رحالة  فعالة  224  كذابا  فعال

  194  لعني  فعيل  247  فتان  فعال

  203  طيابة  فعالة  299  أخاذ  فعال

 205  عنيد  فعيل      

   عطوف  فعول      

ما ورد من صيغ املبالغة قليل باملقارنة مع باقي املشتقات الواردة يف الرواية و ما ورد منها كان            

  يف تقويّةة اليت تزيد من حّدة الصوت على سبيل تأكيد املعىن تأكيدا لفظّيا و معنويّا، مع قّوة النْربة الصوتي

  يف صيغ املبالغ، يشعر" الشيخ عّمار"و" محيدة"و" اسالقايد عبّ "صفات املعىن حني يتعّلق األمر بصفة من 

القارئ بصداها يدّوي يف أذنيه، ملا حتمله من سلبيات عكست بشاعتهم بصور ملفتة لالنتباه، بسبب ما  

  .سكن قلوم من احلقد و البغض ألهل القرية
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني   بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويلتحليل اللغا مستوياتــــــــــــــــــ ــــــــ

  :سم التفضيلا

أفعل التفضيل لفظ مشتق من املصدر للداللة على زيادة موصوفة يف احلدث على ما بعده أغلب           

للداللة على أن شيئني اشرتكا يف صفة معينة وزاد أحدمها على  الذي جيء به )1("أفعل"جميئه على وزن 

  .اآلخر فيها

..       منه" أشرف"أنت ... ال تلوث يديك الطاهرتني بدمه امللوث": ما ورد  يف الرواية  حنو         

ي، ال من الفعل الثالثإيشتق ال : ويشتق اسم التفضيل من األفعال بشروط هي) 2(".."أطهر"و".. أنقى"و

  )3(...أكرب من: كرب: حنو

أراها مالحظات مهّمة ينبغي أن أشري إليها؛ فإنّه ال ُيشتق إال من ما يالحظ يف اسم التفضيل، و          

  .نعم، بئس، ليس، عسى: الفعل الجامدال يصاغ من  الفعل المتصرف

من ا وكاد وأخواا، وال يشتق إال أخواو ). كان: (من الفعل الناقص اسم التفضيل ال ُيشتقّ           

  .فين، مات: الفعل القابل للتفاوت والزيادة كالكرم والبخل والطول والقصر، وال يشتق من فعل، حنو

                                                           
، مصر، ،األصول الوافية املو سومة بأزهار الربيع، يف الصرف و النحو و البيان و البديع1الشيخ حممود العامل،مطبعة التقدم العلمية،ط -1

  .ص.، دهـ1322
  .112.الرواية،ص -2
  .26. الرواية، ص -3

  فحةصال  سم التفضيلإ الصفحة  سم التفضيلإ
  أصعب
  أفضل

  أكثر 141
 أعمق

15  

  26 أكرب  186  أشجع
  32  أدهى  190 أشرس
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  ، الصيغة اليت كانت"أفعل"إسم التفضيل إذن يكون بني شيئني أو وأكثر باسم التفضيل الذي وزنه        

  .                                                                      العرب تستعملها للتفاضل 

  ).شر(و ) خري(هي سقوط اهلمزة من كلميت " فاضل صاحل السامرائي"أشار إليها  :مالحظة 

  

  ،  بالعودة)شر(و ) خري(من سقوط اهلمزة من لفظيت " السامرائي"بعد املالحظة اليت أشار إليها           

  منه، خيرٌ  أنت: ،  هذا خبالف استعماهلا املتداول)أشر(و ) أخري: (إىل أصل كلميت خري وشر يصريان 

   )1(.شر احذر هذا فإنّه و      

                                                           
  .65.م ص2007 -هـ 1428، 2.ر عمار،طفاضل صاحل السامرائي، معاين األبنية يف العربية، دا -1

  50  األزعر أعز  198  أقصى
  59  أميل أحسن  213 أطهر
  62 أدهى  243 أدق
  73  سعدأ  245  رفعأ أمسى
  83  أمجل  246  أوحد
  88  شرفأ  265 أثقل

  90 أغلى  276 أملس
  112  أشرف أنقى أطهر أخرص  289  أسرع

  408 أمسى  468  قدرأ
  443  أقوى  514 أعظم

  509  أخطر   
    أضخم   
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني   بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويلتحليل اللغا مستوياتـــــــــــــــــــــــــــ

  :إسم التفضيل

اسم التفضيل يدل على الزيادة يف أصل الفعل، ّمث إنّه ال خيلو املفضل عليه من مشاركة املفضل يف          

زوجة خليفة تقول لزوجها دعك من القايد    ال " الربح"املعىن يف الغالب، ألّن يف كليهما فضال، لكن 

  رفا وال نقاوة        ال تعرف ش" الربح"،  "أشرف، و أنقى و أطهر: " تلطخ يدك الطاهرة بدمه، أنت

دة اليت ي ، لذا قال أّن املشاركة يف الصفة بينهما غالبا ما تكون واردة، هذه السّ "للقايد عباس"و ال طهارة 

  ".القايد"تعرف قيمة زوجها ترفعه حّىت و هي يف قربها عن النزول إىل مستوى 

  الصفة المشّبهة

الصفة الشبهة وصف تؤخذ من فعل الزم للداللة على الثبوت الذي يعىن االستمرار واللزوم، أي           

 ،سحيق ،وديع، كبري:أن الصفة تثبت يف صاحبها على وجه الدوام ورد يف الرواية من الصفة املشبهة حنو

اسم الفاعل والصفة (الفرق بينهما ... وهي صفات مشبهة باسم الفاعل .َوْعر، جواد ، أدمهأشهب

هو أن الصفة تفيد ثبوت معناها ملن اتصف ا، واسم الفاعل يفيد احلدوث والتجدد وهلا اثنا ) املشبهة

  ).فعالن(َعِطش عطشان ) أفعل(مثال محَِر فهو أمحر ": َعِلم" وزنان من باب  -: عشر وزنا

،جُنب َجبان )فُعال(، شُجع ُشجاع )فُعل(،جُنب ُجُنب )فعل(حَسن :أربعة أوزان من باب حُسن          

) حرر(حر )فعل(ملح ملح ) فعل(َصِفر صفر ) فْعل(َضْخم ) فعل(سيط : ستة مشرتكة بني البابني) َفعال(

  .)فعيل) (َكُرم كرمي) (فعل) (جنس جنس) (فعل)  (فرح فرح) (فعل(صلب صلب ) فعل(حر 
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  بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويلتحليل اللغا مستوياتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني

  :الصفة المشّبهة

فهو طاهر على وزن ) فُعل(،  طُهر من باب )فاعل(فهو صاحب، على وزن  ) فِعل) (بابَصِحب من (

  .َخبٌَل حسب  املعجم الوسيطو يوصف به فيقال رجل ) فعيل(، خبَِل فهو خبيل على وزن )فاعل(

اسم الفاعل؛ حيث نرى تشابه صيغ الصفة املشبه وصيغ : و هي مهمة ينبغي أن أشري إليها مالحظـــــة      

  .هنا تشرتك الصفة املشبهة واسم الفاعلو " فاعل"، مها بوزن " طاهر"و " بصاح"

" َفعال"ما ، وكذلك ما جاء على وزن إلزالة اإلشكال يدخل السياق الذي من خالله نستطيع التفريق بينه

خبيل مبعىن باخل، : اسم املفعول يأيت على وزن فعيل مبعىن فعول، مثل . وهو وزن يفيد املبالغة" َفراح"مثل 

  .وكرمي مبعىن كارم

تفيد الثبوت ألا من السجايا اليت تالزم الفرد، ) خبيل مبعىن باخل، وكرمي مبعىن كارم(هذه الصفات          

وزن  على" وديع: "الصفات التالية"حوبة"جاء يف رواية  )1(فريق بينهما،ا يكن فإن السياق هو الذي يومهم

  بالطفل" حوبته"الكاتب نفسه أمام  ، يصف"كنت أمامها كالطفل الوديع":، يف اجلملة التالية"فعيل"

هذا ": (جبان"جاءت صفة  .اهلدوء، االطمئنان للطفل تعين السكونالوداعة صفة مالزمة و الوديع،  

  يا ويح و  ا بضربة سكني يف ظهره يف الربُوِجد مطعون" بلخري"، ألن "َفعال"على وزن ) العفريت جبان و لئيم

  جزى اهللا أفناء العشرية "يف قصيدة مطلعها )  بن محام الفزاري احلصني(لو جاءه وجها لوجه، قال قاتله 

َما **فَلْسَنا َعَلى اَألْعَقاِب َتْدَمى ُكُلوُمَنا ":كّلها 1(َو َلِكْن َعَلى َأْقَداِمَنا تـَْقطُُر الد(    

                                                           

  .65.ص م2007 -هـ 1428، 2.دار عمار،ط،، معاين األبنية يف العربيةفاضل صاحل السامرائي1-
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني    بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويلتحليل اللغا مستوياتـــــــــــــــــــــــــــ

  :الصفة المشّبهة

ليس هذا و رجاله، باغتوه وقتلوه و " محيدة"إليه  فأرسل" بلخري"مل يستطع مواجهة " القايد"حىت            

  .البطل هو من فعل اجلبناء" بلخري"من شيم العرب الذين ُعرُِفوا بالشجاعة بل ما فعلوه يف حّق 

سليل األبطال، على " للعريب"هذه صفة )"  األهوال قاهرسيد الرجال : (، يف اجلملة"قاهر"وردت  صفة  

  .على وزن فـَْعل" َوْعر"، و أيضا "فاعل"وزن 

و هي ) الوعرتناهى إىل السكان دوي شاحنات تقرتب من القرية عرب الطريق ": جاء يف الرواية        

 وصف للدم" كان يرتاءى له... الهادروحده الدم ( "هادر"جاء أيضا ، و "فـَْعل"صفة للطريق على وزن 

 .هي صفات تفيد الثبوت، وردت يف النص الروائي حبسب ما يقتضيه املقام، و "فاعل"على وزن 

المشبهةالصفة  الصفحة  الوزن الصفة المشبهة الصفحة الوزن 
 فعال بيضاء 74 فعيل كبري  وديع 11
  صفراء  فعيل سحيق 12

 فعيل حليق 81 فعيل صغري 12
 فعيل وفري 92 فعيلة حنيفة 

 فعل وعر 112 فاعل هادر 15
 فعيل لقيط 124 فعالء سوداء 

 فعيل حقري 128 أفعل أدهم 16
 فعيل حنيفة 131 فعيل خطري 

 فاعل تائه 141 فعالء ملساء 17
 فاعل حائرا 144 فعال جبان 18

                                                                                                                                                                                                 
  .، دص2002شرف عالونة، املناهج للنشر و التوزيع،عّمان األردن،  .الفزاري بن ربيعة،تح احلصني بن محام - 1
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 فعيل جليلة 158 فعيل قدمي 19
 فاعل واسعة 159 فاعل صاحل 
 فعيل خطري 164 فعل ورع 
 فعيلة غليظة 168   

 فاعل صاحل 175 فاعل ماهرة 57
 فعيل حزينا 179 أفعل أشهب 61
 فعالء عمياء 290 فاعل غالية 62
 فعل فرحة 293 فعيل عميقة 63
 فاعل قاسية 298 فعيل حزين 65
 فاعل كاذب 303 فعيل عنيف 66
 فعل فزعا 321 فعيل غليظ 67
 فعال مهام 332 أفعل أمسر 70
 فعيل نشيط 350 فعيل وحيد 73

 فاعل خائف 375 فاعل صاغر 187
 فعيل سريع 381 فعيل رقيقة 194
 فعيل ثقيلة 418 فعيل عنيد 205
 فاعل شاخمة 423 فعل ضخمة 210
 ظمئة 214

 حنيف كئيب
 فعل
 فعيل

 فعيل كئيبة 426

 فاعل غامض 437 فعل هرم 
 فعيل عريضة 452 فعيل ذليلة 219
 فعيل سعيدا 490 فعيل طويلة 220
 فاعل عارمة 496 فعيل فاعل يم  دامس 227
 فاعل ظامل 264 فعيل خفيف 235
 فاعل جامد 266 فاعل زائف 246
 فاعل عاقال 270 فاعل غافال 251
 فعيل بريء 278 فعيل أمني 255
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني   بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويمستويات التحليل اللغــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الصفة المشّبهة

  هذه الصفات مشّبهة باسم الفاعل ألّا تشبه يف داللتها  على احلدث ومن قام به، و معىن          

  .الثبوت فهو نسبة الوصف إىل صاحبه حمكوما له به غري مقّيد بزمان 

: ُتْشَتق الصفة املشّبهة من الفعل الالزم للّداللة على معىن قائم باملوصوف فما جاء يف الرواية مثال          

  .فهذه الصفة ثابتة لّليل قدميا وحديثا) دامسظالم بهيم، ليل  (

الصفة املشّبهة تبىن من الثالثي مساعا ما مل تكن من األلوان والعيوب واحللي فتبىن قياسا على وزن           

هذه ) أمسر: (وصف للحصان الذي كان العريب يهتّم برعايته، ورد أيضا) أدهم: ( ورد يف الرواية) أفعل(

  .زوجة خليفة" الرّبح"الصفة جاءت لوصف وجه 

  )1( ).معتدل ، مستقيم:(تأيت أيضا من  غري الثالثي على وزن اسم الفاعل         

وما جاء على وزن اسم الفاعل واسم املفعول ممّا ُقِصد به معىن الثبوت فهو صفة مشّبهة باسم : مالحظة

: وزنان يبدوان من الوهلة األوىل أّما اسم فاعل هذان). طاهر، فاضل، حممود و مهّذب: (الفاعل حنو

  .إصدار احلكم لذا ينبغي التنبيه بعدم السرعة يف). حممود، مهّذب: (أو اسم مفعول) طاهر، فاضل(

                                                           
  .47. ص. ت.، د4.الصرف و النحو و البيان، دار رحياين، طجورجي شاهني عطية، سّلم اللسان يف - 1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني   بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويمستويات التحليل اللغــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المستوى المعجمي

املستوى املعجمي يتعلق بالوحدات املعجمية واملعاين املالبسة هلا حبسب ورودها يف النص الروائي           

حيث كان غنيا باملفردات املوحية على النحو الذي تظهر يف القاموس حينا، وحبسب ما يفرزه السياق من 

يألفها القارئ، قد جيد صعوبة يف عجم ألفاظ ال تكاد حتصى  وأخرى مل ومن هذا املخر، دالالت حينا آ

تفطن إىل ذلك، و قام بشرحها على اهلامش تيسريا ملن أراد أن يلج إىل " عزالدين جالوجي"فهمها، لكن 

  . عامل هذا اإلجناز الفريد من نوعه

  :اإلختيــــــــــــــــــــــــــار

إجراء أسلويب جنح إليه الروائي وال أشك أنّه تقّصده  قصدا  العتبارات  عديدة، أوالها  ختياراإل           

وإجيابا، فهو سلبا ... قيما مجالية مؤثرةو أّمهها أنّه من غايات الدراسة األسلوبية اليت تضفي على النّص 

  .مبدأ من مبادئ األسلوبية

  ممّا ورد يف الرواية اخرتت كلمات قام الروائي باختيارها إن مل أقل فرضت نفسها عليه فرضا ألا           

  بنات احلي أو الريف  أو املدينة، فلم يكن يف استطاعته أن خيرج ا عن أهلها وحميطها الذي نشأت فيه، 

متعّمدا أن تراه من ) ازدردها(الثالثة و وقّشر البيضات ": ومل يكن بإمكانه التخلي عنها جاء يف النص 

  .مبن أحب" سامل"هذه الكلمة حتمل داللة قويّة تبني شّدة تعلق ) إبتلعها(أي " بعيد يفعل



 
 

179 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني   بناء الداللةل الوظائف السردية و ويلتحليل اللغا مستوياتـــــــــــــــــــــــــــ

  ".إلختيارا":المستوى المعجمي

املفردة ،ذه )"شد الوسط مبِْنطََقة(،  "على قشابيته الصوفية) يتمنمطق: (جاء يف املنت الروائي             

يف ، و "نفسه عن ظلم أي خملوق  حّىت العقاربب)  يربأ(يصّور حقيقة البدوي، و الزّي  الذي  يرتديه و  

َا ﴿:القوة و الشجاعة بأخالق و أدب، طبقا للحديث الشريفهذا داللة على  ْرَعِة ِإمنِديُد بِالصلَْيَس الش

     خيرجان"أي عال و ارتفع  عن  ظلم الناس،   )1(]مّتفق عليه[ ﴾الشِديُد الِذي َميِْلُك نـَْفَسُه ِعْنَد الَغَضبِ 

َ الروائي كيف  ) اندفع: اندلق() 2(،"مطرا جارفاسحب مسائها ) اندلقت(قد استحالت أمه ربيعا، كأمنا و  بـَني

قد انزاح عن كاهله محل ثقيل، خيرج منها منشرح الصدر و  كيفزائر قبل جميئه إىل الُقرّابة، و يكون حال ال

  .، قد اسُتعِملت كثريا يف الشعر العريب القدمي)أزورّ (

َرِة َو َتَحْمُحمِ  * انِِه  فَاْزَوَر ِمْن َوْقِع الَقَنا بَِلبَ                       )3(َفَشَكا ِإَلي ِبَعبـْ

كان متأثرا مبا  يالقيه  فرسه  إذا  محي الوطيس، فيفهم شكواه من " عنرتة بن شداد"يبدو أّن            

مححمته، ، و القارئ الذي يقف عند هذه الكلمة جيد صداها يف هذا البيت من أصواا، و استعملها 

  نفسه ) لملم(مث : "من التعليم  و كلمات أخرى مثل) أزور(أّما أنا فكم كنت : " قولهيف" القايد عباس"

  . تكلم بأقل كالم؛ حتركت شفتاه: بكالم نبس(،  )مجعه: الشيءلملم (، )"ينبس(خرج دون أن و     

                                                           
، و مسلم، كتاب الرب و الصلة و اآلداب باب فضل من 5763: رقم 2267/5كتاب األدب، باب احلذر من الغضب  خاري،بال - 1

  .2609:، رقم2014/4ميلك نفسه عند الغضب
  .18/26/33/41/44/37/57الرواية، ص،-2
  83، ص1893، بريوت، 4.مطبعة اآلداب،ط ، عنرتة ابن شداد العبسي، الديوان، - 3
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  :اإلختيار

أقبل : دلف(، "عليه أخوه الزيتوين احلجرة) دلف(فجأة و :"أخرى وردت يف الرواية مثل كلمات          

ُخيل إليه أنّه و "ة حني يكون غارقا يف التفكري،، يدلكه دلكا خفيفا عاد"الغليض.  أنفه) يمسد(وهو ") عليه

إّا لََتِفي بالغرض ما بقي من املفردات كثري، حر الشمس و : األوار، )"أوارَها(يتجه إىل الشمس ليزيد 

ظ، سجلت على جلدول ما بقي منها، تلك األلفا توحي باملعىن حبسب البيئة اليت  ُوِلَدت فيهااملطلوب، و 

خدمة للغرض الذي سبا ألهل القرية واملدينة و اختارها اختيارا منا" عّز الدين جالوجي"اليت ظهر يل أّن و 

  )1(. يتطّلبه النص الروائي

  الصفحة  األلفاظ الواردة في الرواية الصفحة األلفاظ الواردة في الرواية
 18 وهو ميسد أنفه الغليض 57 ينبس

 21 )نسبة اىل بندقيته اليت ال تفارقه(املكحاجلي 59   ينكأ جرحه

 23 شخشوخة 61 تلفعتا/ أعدّ 

 24 )صحن من خشب أو فخار( املثارد 63 عقريته/ اجللبة/ ليندس معها يف الفراش

 25 طاق البيت/ البيدر 69 طيع

 26 ميططون/ دلف 74 شّكت/ تشكّ 

 27 )مأوى األنعام(املراح / فزّ  76 خمضت/ شكوة/ الطاجن

 31 القايد/ هيش/ قشابية/ يتمنطق 81  تسّرحت

 32 يدلفان 82 تشنف

 33 إزورّ  86 خيزرانه

 34 الكها/ ازدرده 87 ناشف

                                                           
  ).أور(، )مسد(،)دلف(،)ملم( ،)زور( ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، مادة -1
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 35 عّلة/ يعيب املاء 89 قلم يراع/ ينش

 36 كحب 90 وازدردها

 39 يربأ 91 عرس

 41 اندلقت 99 فز/ دلف

 43 أتون  102 طبع

 44 القرّابة/ املكحلة/ أوارها 103 النّوالة

 48 اإلمعان بإجتاه اجلنوب 133 األلق/ قربة

 51 أوغرت/ توحيك 141 تفنق

 56 أنوف 142 عجارها

 146 التمّلص 267 الزؤام

 147 خدر 268 بـََقرَ 

 152 الكش 301 انزرع

 156 مهيضة 320 كالسائمة

 166 عجارها / ترتاذذ/ الغّصة 332 يعلق

 167 هدهدة 348 األوباش

 180 وجوما 370 أذرع

 204 سحاقية 391 تنش

 212 فاغرا 451 زخات مطر

 218 دلفت 462 سامقا

 228 العطنة 463 األلق

 229 سوء طالعي 464 ران

 231 نقده 481 حبطها

 232 حلكته 482 ميططون

 238 شزرا 492 رضاب
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  :المستوى المعجمي 

اختياره اجليد هو ... كّل كاتب يعتمد على الذخرية العاّمة لّلغة، ألّن ما جيعل أساليبه متميزة           

على جسد النص كيف ما يراه مناسبا، و ثاين االعتبارات؛ هو البيئة اليت ُجتْرى فيها ... للمفردات و توزيُعها

  .أحداث الرواية، مثّ األشخاص الذين ورثوا ألفاظا أبا عن جّد، ليس بإمكام تغيريها أو التخلي عنها

  :ات في الروايةالحيوان أسماء

احلياة يف الريف الختلو من احليوانات األليفة اليت تظهر يف الطبيعة على اختالف أشكاهلا                

وألواا، حبسنها ومجاهلا، فتزيد املنظر مجاال وأُْنًسا واء، كل منها يؤدي الوظيفة اليت خلقه اهللا ألجلها، 

ا يف أسفارهم، و منها ما هو مصدر رزقهم وأيضا فمنها ما يعني أهل القرية على محل األثقال، ويستعملو

.                                   يتقّوتون من حلومها السيما عند قدوم الضيوف أو يف املناسبات  

إالّ على" الكروانو " الصقور والنسور"و" الخنزير"أّما احليونات  الربية و بعض الطيور  فما ذكر منها     

أيضا يف" خنزير"ذكر كلمة و ) 1(" ، يا خادم النصارى الكفار،الخنزيريا أيها ": سبيل الوصف، كقوله   

مل خيرج من دائرة السنونوةأّما طائر ) 2(."الفرصة متر لإلنتقام الخنزيرلن يرتك عباس : "156صفحة    

.إّين أتذّكرّ ذلك جّيدا حني كنّا صغارا خنشى أن نؤذيهه، و تقديس   

                                                           
  .70. الرواية ص -1
  156.الرواية ص- 2
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:ات في الروايةالحيوان أسماء  

احذرن أن متسسن عّش السنونوة بسوء، إّا ضيف اهللا يف :" لزوجته" العريب"يبدو جليا يف قول          

إّا تقصد  ا بالزبدة ونطلق صراحهاكما العادة دائما حني تكرب فراخها يا العلجة ندهن ظهره... البيت

رمبا الزال حيضى بعناية كربى لطيور كان و هذا النوع من ا )1(،"بيت اهللا احلرام شتاء، وتزور قرب النيب األلكرم

لدى الكبار والصغار، وأتذكر  وحنن  صغار ال أحد كان بإمكانه أن يقرتب من السنونوة حية أو ميتة، وال 

جيرؤ أحد على إذايتها، والدليل أامل تدخل القفص، ومل تُعَرض للبيع   يف سوق الطيور، مثلما نرى اليوم  

. ت ببيع الطيور و ما تفضله من أنواع احلبوب غذاء هلاكثرة احملالت اليت اهتمّ   

اتأسماء الحيوان الصفحة أسماء الحيوان الصفحة  
 مهرا 144 طيور الكروان 11
 ثور 152 محامة 12
 اخلنزير 156 طيور احلجل 15
  ،فراخ، محاره ،مجال ،طائر اللقلق 16

 كلبصيد
، النسورالصقور 167  

ائم ،أنعام 21 النوق ،الغزالن 198   
 غراب 210 السنونوة 22
القطيع ،جواده 24  احلوت 243 
الزرافة ،الكنغر 279 بغله 26  
احلصان ،دجاجاا ،املاشية 72  األسود 305 
أرنب بري ،مهرة عربية ،طائر القمري 28 لوقيسْ  333   
 ضبعا 347 فرسه 30

                                                           
   22.الرواية ص -1
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 الضفدعة 351 بقر 33
 أفعى 391 اخلروف 34
ذئبا ،عنزم ،فاعياأل ،العقارب ،حلشرةا 39  القط 448 
الفراشات ،شاة 40  احللزون 450 
النسر ،سبع 61  جراد 452 
 األفيال 486 اخلنزير 70
عصفورين ،لبؤة 74  ظيب 526 
 سلحفاة 532 دودة 79
خفافيش ،الذباب والناموس 89  منر 551 
 حجلة برية 133 ديك 90
 الكباش 119 الثعالب 113
فرخ محام ،اجلرذ، كالفأر 128 غزالة 117  

الطبيعة يف البادية مجيلة مبناظرها اخلالبة تشعر النفس فيها بنشوة خاصة، و ما يبعث احلياة فيها           

عز "بإلقاء نظرة على اجلدول يلفي  القارئ أّن . هو خمتلف احليوانات اليت تضيف إىل املناظر حسنا و مجاال

و خطورا إال ذكرها، حىت احلشرات  قد ذكر معظم احليوانات على اختالف أحجامها " الدين جالوجي

.جاءت على سبيل الوصف تشبيها حبوبه" طيور الكروان"غري أّن . كان هلا مكان يف الرواية  

:أسماء النبات  

ما أمجل الطبيعة يف الريف، وبالطريقة اليت وظف الروائي عناصرها، استحالت آية يف اجلمال، إْذ            

باألسلوب أّوال،  و باختيار  املفردات  املوحية واملناسبة لتصوير  املناظر اخلالبة يف أّن القارئ يقرأ و يستمتع 

  .الطبيعة ثانيا، فكّل عنصر من عناصرها إالّ وقام بتوظيفه أحسن توظيف
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      :النبات أسماء

النعمان " َوْرَد شقائق"ذكر الروائي . اءف األمساء باختيار موّفق، زاد املشاهد حسنا ورونقا و توظي        

، اليت مل "قصب القلح"اليت تبدو يف أروع منظر يروق العني وسط احلقول، و بني الزروع جاء أيضا فيها 

  .عثر هلا على وجود يف لسان العرب  أو يف بعض املعاجمأ

 وجدا يف" كلخ"لتصري الكلمة " الكاف"حبرف " قلخ"لكن مع استبدال حرف القاف يف قوله          

يطلق عليها أيضا البسباس السوري أو البسباس لكلخ السام و هي من اشبكة التواصل االجتماعي نبتة  و 

 . Férula) (: العمالق، طوهلا من مرتين إىل ثالثة أمتار تدعى

 أسماء النبات  أسماء النبات الصفحة
 شجر السرو  62 األشجار  12
أشجار الصفصاف  ،الربواق ،قصب 16  احلشائش  66 
 ورد شقائق النعمان  74 احللفاء  21
شجر البلوط  ،اجلذوة 28 خشخ يشنبات الت 82   
خقصب القل 30  أشجار الزيتون  89 
    
 شجرة التني  128 الشعري  36
    
 وردة 137 القمح  39
    
 أشجار عنب  145 أشجار النخيل  54
    
 الزعرت  155 الزيتونة  56
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  :النبات أسماء

    يزداد مجال الريف حني يلبس حّلة خضراء يف فصل الربيع، يف هذا املوسم كّل شيء يرقص فرحا        

  .طربا مبا أبدع اخلّالق حني ُختْرِج األرض خرياا واألشجار مثارهاو 

  ترى صغار اخلراف حديثة امليالد تقفز منتعشة مبا تراه من نعم اهللا اليت ال ُحتصى، ذكر الروائي يف       

الرواية  أنواعا كثرية من النباتات بداية من األشجار باختالف أنواعها إىل الزعرت الذي ُيْشتَـَهر بقصر سيقانه  

طبيعة  خالبة خضراء من صنع " جالوجي"فقد رسم . و عجيب رائحته، ُيْستعمل كثريا دواء ملرضى الزكام

                                                                                                  .خياله

  : أسماء أعضاء الجسم

ومتغزال، يف لغةنا يف وصفه ساخرا، ومادحا، متفنّ يدع الروائي عضوا من أعضاء اجلسم  إالّ وذكره   مل        

اجلسد إىلشعرية تُِنّم عن قدرة الكاتب يف التعبري عن كّل كبري وصغري، من الرأس و ما حوى مرورا بسائر    

األنف  إال و جعل له مكانا يف كمنخريالقدمني، حىت أبسط شيء يف هذا اجلسد ممّا قد ال يُلتفت إليه    

بني السطور " ثغري"،  و عندما ترى كلمة "منخريهامتص من سيجارته نـََفًسا، نفثه من :"الرواية قال الراوي 

أذنيه ليس  إالّ   ثغرينعيق الغربان راح يقتحم : "تظن أنّه يتغزل لكنه عكس ذلك متاما يقول الكاتب

) 1(،"صيحات  القتال  املنذر  بالويل  

                                                           
  .15. الرواية، ص -1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني   بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويلتحليل اللغا مستوياتـــــــــــــــــــــــــــ

"أعضاء الجسم أسماء  

َوْرْد  َخْدها: " كثريا يقول" العريب"الذي تأثر به " بن قيطون"فوردت يف ِشْعر  " َخْدها"أما كلمة          

، هنا جيد القارئ فن الغزل الذي ُعرف به الشاعر الَعَرِيب قدميا وحديثا، وعلى جهم سار شعراء "الْصباحْ 

.هذا العصر  

، ذكر هذا العضو بدال أن "أهواك أهواك:  فمييف و :  " يف ما يلي" فمي"جاء يف الرواية كلمة          

الكالم من هذا القبيل كثري يف النص الروائي ممّا اية عن مجلة و فهو كن...أهواك: ريال تسمعي مين غ: يقول

رة أخرى متأثّرا الكلمات تان يتغّزل مستعمال الناي تارة و يف القرية حني كا" العريب املستاش"جاء على لسان 

".  حيزية"متأثّرا مبا لقيه بعد موت و ". بابن قيطون"  

سماء أعضاء الجسمأ الصفحة الجسمأسماء أعضاء  الصفحة   
شفاه  ،عيين ،أصابعها ،رأسها، قدمها 12 قلبه  كبده  63   
 كفيه  65 فمي 13
وجهه، عنقك،أذنيه ،ثغري 15 رجل األ ،ركبته 66   
 هامته  78 أنفه 16
ه يمنخر  ،ذقنه ،يديه 17  أنامله  95 
باطن كفه، فخذ، كفه اليمىن، إامه،  18

 سبابته، شفته 
كتفيه   تاهضب ،ساعديه ،عضلتاه 123  

كتف   –جسده  19  خصر  129 
ها دْ خَ  20 بطهإ 145   
رقبتها  ،يدها اليمىن ،رهاهظ 21  الفخذين 155 
راحتيها  ،أصابعه 22  خدها  156 
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اجللد  ،مججمتها ،بطنها 163 عظامه  24  
ساق  ،صدره 25  منخريه  178 
 جبهتها  276 ألسنتهم  26
 أهداب عينيها  321 ذراعه  27
شعرها  ،قلب 28  ذقنها 335 
 كبده  391 جبينه  29
حليته  ،حنجرته 36  جفنيه  429 
 رئتيه 438 أقدام  47
من تشرحيي جلسد هذا اإلجناز خالل دراسيت هلذا املستوى، مل أجد بّدا من أن أدخل عامل اإلنسان          

جسم اإلنسان متفّننا يف  الذي كان حريصا على ذكر كّل عضو يف" جالوجي"برفقة " هحوب"مثلما دخلته 

أنا أيضا أحلم :"ذات يوم ألبيها وحقد دفني ظاهر يف نربا" سرولة"ما قالت ) الكبد(جاء يف ذكر . وصفه

" بسرولة"يف موقف آخر يتعّلق أيضا ) الكبد(، وجاء ذكر "كبدهأن أذحبه كالشاة وأن أمّص دمه، وأمّزق 

  كبدخنجرا مسموما غرسه القدر يف " سرولة"َمثل مرض : "توضيح ذلك ما جاء يف الرواية .وبينهما مسافة

  ، فهل جاء هذا على سبيل الصدفة، أم كان له حتضري مسّبق؟ من األعضاء ذكر أيضا الفم و ما"خليفة" 

  . جعل له حيزا يف الروايةفما من عضو إال و لسان، و  أسنانو  شفاهبداخل هذا العضو و خارجه من  

  : في الرواية ـةالشجاع

  "كان مثال يف الشجاعة  "بلخري"، وقد يكون أهل البادية أشجعو ، الريف واملدينة يف شجاع ِيب رَ العَ          

  يف الصفحات" بلخري"كان نسخة من أبيه، والبداية يف الرواية كانت مع " العريب املوستاش"يبدو أّن و  

   .شجاعتهوصفا لبلخري  على " العفريت"ة األوىل  حيث  جند  الكاتب  قد  اختار  كلم  
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:في الرواية الشجاعة  

مل ير شبيها له يف ضخامة ... بلخري العفريت: "دليل ذلك هو ما جاء على لسان السارد، أنّ          

بلخري البطل ال " )1(،"جثته، ويف شجاعته، يسافر ليال وينام يف اخلالء، يواجه العشرة من الرجال ال يبايل م

)                          2("يقهر وال يهزم ويستطيع أن خينق محيدة وعباس السفاح معا بإصبعيه  

لكن مل يكن ذلك إال متثيال ليشحذ " محيدة"يريد أن يظهر يف ثوب الشجاعة أمام " القايد"ها هو          

، أّما "إن جبنت سأذهب وحدي، وحدي أستطيع أن أحتداهم مجيعا مهما كانت قوم: "عزميته يقول

.ثأره ألبسه شجاعة من نوع خاص" خليفة"  

سأقف عند رأسه حىت أشهد آخر أنفاسه خترج                 ..ال لن أهرب حني أقتله: "قال         

ال بد أن أراه يتخبط يف دمه  : "أراد انتقاما يشفي الغليل و يضّمد اجلراح القدمي، قال" خليفة"نـََفسا  نـََفسا  

."اللحظة بكل فرح وشوقال يهم سأكون سعيدا منتظرا تلك ... كالديك املذبوح قد يقتلين أتباعه  

أن يرتدي ثوب الشجاعة؟ ال شك أّن " خليفة"السؤال املطروح؛ هل ُتكتسب الشجاعة؟ و كيف استطاع  

.                                      داِفع االنتقام كان سببا يف ارتدائه ثوبا رمبا مل يكن على مقاسه    

كرب منأ األبطال : "بوهأ دطاملا ردّ "، األبطال"عز الدين جالوجي"إليك أيها القارئ كيف يصف     

.        هذا هو التفسري احلقيقي للشجاعة عند األبطال )1(".األبطال أكرب من اخلوف ،املوت   
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الصفحة. الشجاعة مع مفردات معجم الشجاعة الجمل التي ورد فيها ما يدل على   
للناس أن يسموه بلخري العفريت، فهو مل ير شبيها له يف ضخامة جثته، ويف  فعال حق 18

.شجاعته، يسافر ليال وينام يف اخلالء، يواجه العشرة من الرجال ال يبايل م  
العفريت، مل ير شبيها له، ضخامة جثته، شجاعته، يسافر ليال، ينام يف اخلالء، يواجه 

...العشرة  
ال خيرتق حلم عمي بلخري  عمي بلخري ال يقهر، اخلنجر  

...ال يقهر، ال خيرتق حلم  
.... بلخري البطل ال يقهر وال يهزم ويستطيع أن خينق محيدة وعباس السفاح معا بإصبعيه،  42

وحدي أنا من سينتقم منه، يشرب من دمه، و يطهر األرض من ... وأيب بلخري رجل طاهر
.ظلمه  

بإصبعيه، رجل، ال ميكن أن يقربه، وحدي أنا، البطل، ال يقهر، ال يهزم، يستطيع، خينق 
.سينتقم  

 .ال بد أن نوقف غطرسة هذا القايد اللعني 65
  نوقف غطرسة

سأقف عند رأسه حىت أشهد آخر أنفاسه خترج نفسا نفسا، ال .. ال لن أهرب حني أقتله 70
سعيدا ال يهم سأكون ... بد أن أراه يتخبط يف دمه كالديك املذبوح قد يقتلين أتباعه

.منتظرا تلك اللحظة بكل فرح وشوق  
 لن أهرب، سأقف عند رأسه، أشهد آخر أنفاسه، أراه يتخبط يف دمه، ال يهم

سيكون موتك على يدي يف وضح النهار، وفرك يديه مث شبك أصابعه الغليظة، وضغط  
.كفيه بقوة كأمنا خينق ما رقبة القايد  

كفيه بقوة، خينق رقبةموتك على يدي، فرك يديه، شبك أصابعه، ضغط    
وهذه فرصة مناسبة ليفرغ يف صدره احلقود رطال ... لقد خطط طويال ملقتل القايد عباس 93

.من البارود  
  .،يفرغ، رطال من البارود

  سأجرب حظي مع القدر، فإما حياة الكرامة وإما موت الشرف 110
  حياة الكرامة، موت الشرف
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القرية وهو فوق رأسه يف أى زينته وبني رجاله ومحاته لن يرتك ثغرة واحدة، سيقتله وسط 
  وليقتلوه بعد ذلك

  لن يرتك ثغرة، سيقتله بني رجاله، وليقتلوه،  
  أنا من خيلص الناس من شروره، و يطهر األرض من رجسه 112

  يطهر األرض ، خيلص
فعضوا، أريد أن أرى أنا سأقتله يف وضح النهار، وأمام األشهاد، أريد أن أراه ميوت عضوا  178

أريد أن أغرس هذه العصا يف ، يف الدماء تهروحه النتنة تتخبط يف اآلثام كما تتخبط جث
هذه عصا سيدك : عينيه، يف منخريه، يف فمه، يف كل فتحات جسده، أن أصرخ فيه

.الشهيد، أيب البطل، وهاهي تلتهمك كما التهمت عصى موسى طغيان فرعون  
، أريده أن أراه ميوت، أن أغرس، أن أصرخأنا سأقتله، وضح النهار  

  .أنا سأقتله، أعطين بندقيتك يا الزيتوين وسأقتله 183
  بندقيتك  ،أعطين، أنا سأقتله

  .سأختار منا مجاعة ونقصده غدا يف بيته ونضعه أمام األمر الواقع 189
  نضعه أمام األمر الواقع  ،يف بيته نقصده، مجاعة ،سأختار

ن، إما أن يعيد الطاهر أو سأعامله هذه املرة باملثل، سأدفع كل األضعف منذ اآللن نكون  190
سأسود حياته ... ع طرق، سأخرب بيت عباس الكلبقطّا ا صريو يأوالدي وأخي سامل ل

.وحياة عرشه  
سأخرب  ،سأسود ،سأدفع ،لن نكون األضعف منذ اآلن  

ناس مجيعا أن بلخري مازال حيا أنتم جيب أن تستعدوا لالنتقام، جيب أن نعلن يف ال 193  
مازال حيا  ،نعلن، لالنتقام، جيب أن تستعدوا  

ىل دماء إجيب أن نعد العدة لثورتنا حنن أيضا هذه األرض مازالت ظمئة ... البد أن نفعل 214
.الطاهرين  

  دماء الطاهرين  ،األرض ،ثورتنا ،جيب أن نعد ،البد أن نفعل
  .الربح زوجيت الطاهرة اليت قتلتها ظلما وعدواناوال هل تذكر أسأنقذ شريف  270

  سأنقذ شريف أوال
 السجن لألبطال يا جبان ...ىل السجنإسنذهب  272

  بطالاأل ،السجن
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  .كرب من املوت األبطال أكرب من اخلوفأبوه األبطال أطاملا ردد  294
  اخلوف من املوت، أكرب من أكرب ،األبطال

دمه كما أراق دمك بل لقد فجرت رأسه كبطيخة نتنة لو لقد أخذت بثأرك لقد أرقت  295
  شاهدت الكلب اللعني وهو يسرتمحين

  . يسرتمحين ،فجرت رأسه ،أرقت دمه ،أخذت بثأرك
  .ضاعت هيبتنا..جيب أن نثأر بأنفسنا، دم أبينا يف رقبتنا وليس يف رقبة أحد، إذا مل نثأر  306

  يف رقبتنا،  دم أبينا، نثأر
جمرد أطفال عندي، أمهلوين بعض الوقت وسآيت م مجيعا كالسائمة يف حبل هم مجيعا  320

  .واحد
  .سآيت م كالسائمة عندي، جمرد أطفال

يا أبت كنت أسدا مهيبا وتركت من صلبك أسودا لقد أخذت بثأرك وأرقت دم الكلب  323
  .اللعني

  .أرقت دم الكلب ، أخذت بثأرك ،تركت أسودا ،أسدا مهيبا
  .رجل ابن رجال، مل ولن أحن هاميت لظامل أبدا وأحب الرجال أمثايلأنا  334

  .أحب الرجال ،مل أحن هاميت ،ابن رجال ،رجل
  .ال لغة القوةإالثورة الثورة، هؤالء ال يفهمون  355

  .لغة القوة ،الثورة
.استعدوا فإن ساعة الصفر قد قربت، فلنعد أنفسنا للثورة 535  

أجل احلرية، وموتوا إذا اقتضى األمر، ولكن ال هوادة مع  أيها اجلزائريون حاربوا من
.املضطهدين  

 استعدوا، فلنعد للثورة، حاربوا، موتوا، ال هوادة
حتيا حتيا اجلزائر، حتيا اجلزائر،   ،حبقد، وأطلقت زغرودة مدوية وصاحت هتأملتهم سالف 548

.ولتسقط فرنسااجلزائر   
حتيا اجلزائر، لتسقط فرنسا    

.حد الشبان حىت تصدر املسرية وأخرج العلم اجلزائري ورفعه مرفرفاأواندفع   
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.في الرواية الشجاعةمواطن   

       "القايد"من نوع خاص و رّمبا ورث ذلك من أبيه، رأيناه كيف رّد كيد " العريب"الشجاعة عند        

حني أرادوا حرق بيادر القمح ليال، رأيناه   أيضا  " سرولة"من ابنة خالته " سامل"رجاله ليلة زفاف أخيه و 

ال يكون مصريها  إال املوت،  ، هذه إحدى املهّمات الصعبة اليت"القايد"لقتل "سي رابح"كيف خّطط مع 

مل يكن أقّل منه "سي رابح"أّما .ألّن قتل واحد من القياد يعين قتل ضابط سامي يف صفوف جيش العدو

شجاعة ألنّه أقحم نفسه يف مهّمة ال ناقة له فيها و ال مجل، لكّنه صاحب مبادئ ومواقف، ال شّك أنّه 

عند هذا احلّد بل كان " العريب"مل تتوقف شجاعة .مقّدمات، لذا دخل املعركة من غري "القياد"يعرف معىن 

مندفعا بشجاعته اندفاعا قويّا يف كثري من املواقف، كره االستعمار كرها شديدا لذا كان يريد أن ينهض 

.أو استشهاد يف سبيل اهللا ّده إّما حياة العزة و الكرامة،الشعب ض  

:التفاؤل و الحلم و األمل  

حيب–عليه الصالة و السالم  –ينبغي أن يعيش املرء متفائال فهو شيء حممود، كان الرسول               

حني يقرأ هذه الكلمات اليت باألملالفأل ألّن فيه حسن الظن باهللا تعايل، و ال شّك أّن القارئ سيشعر    

.اختيارا موفقا" عز الدين جالوجي"اختارها    
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.أحالم الشخوص في الرواية  

مبشرة مبستقبل ، لألمليراهم الناس طيورا تزقزق يف جنبات املدينة،فراشات حتوم ناشرة : "قال الرواي        

يف املدينة مثلما هو يف  الحلممل يكن )2(".يشرق قريباأمال  يضيئون العقول يبذرون يف القلوب")1(."مشرق

.   الذين عمى اجلهل بصائرهم. البادية عند أهل القرية  

قبل موته و أثناءه إْذ أنّه لو مل يكن خليفة " القايد"يف البادية كان فرديا إال  يف قتل   الحلمإّن         

.يف  املدينة قضية و مشروع أّمة، وهدفه نبيلالحلم ،  بينما "القايد"حاضرا  وقتها لنجى   

صار لزاما عليهم  : "ال يهّم كيف الوصول إليه وبأية وسيلة؛ حىت  لو أزهقت األرواح جاء يف الرواية        

اس يناقشون، حيللون، يضيئون العقول يبذرون يف القلوب للنأن يتفرقوا يف كل تضاريس املدينة، جيلسون 

."  أمال يشرق قريبا  

أمال يف مستقبل . املشع يف القلوب قلاملغرب ميد ستائره ليدثر املدينة، لكن األ أبد "ورد أيضا         

هذه هي احلقيقة اليت يتوّقف عندها كّل شيء؛ هي  قضية " .على كل الظلمات يغط يمعشوشب مزهر 

. وطن و هذا هو احللم و األمل املنتظر  

،التفاؤل واألمللجمل التي ورد فيها ما يدل على  الصفحة  
يتمىن لو كان ميلك قوى سحرية ...فراشات والطيورليتسلق سلم األحالم، ويرفرف كا 40

.مل الناس سرورا، وظلم الناس عدال وحمبةأخريا، و فيجعل شر الناس   
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يتسلق سلم األحالم، كالفراشات، الطيور، يتمىن لو، ميلك قوى سحرية، جيعل شر الناس 
 خريا، ظلم الناس عدال

ت سحب قمه ربيعا كأمنا اندلت أاستحال دخيرجان وق... يزور مع والدته قرابة سيدي علي 41  
.مساؤها وابتسمتمسائها مطرا جارفا فصفت   

، ابتسمتسحب مسائها،  فصفت مساؤهادلقت مه ربيعا، انأاستحالت   
لو كنت سيف بن ذي يزن، ألبدت النصارى عن آخرهم، صريم   آه: حيلمو 

.نتقم منهأسأمتص دمه و ...وألبدت املعمر بارال...كالعهن  
، ألبدت، صريم، سأمتص، أنتقمتحيلم، لو كان  

 
ليت مل يدخلها يف حياته، حيلم ببناياا الضخمة، بنسائها اجلميالت، حيلم باملدينة ا 193

ا أو خبربمها، فيصري يف مالعريب والعودة و رؤية محامة بمبجرميها وقطاع الطرق فيها، حيلم 
.نظر اجلميع فارس العرش  

فارس العرش ،امالعودة  ،رؤيةاجلميالت،حيلم ب بنسائهاببناياا، حيلم  ،حيلم باملدينة  
لو كان االستعمار كله ... راح يسبح خبياله مع ذلك املالك، أي مالك ميشي على األرض 195

.حبهمثل سوزان ما ترددت حلظة أل  
ألحبه  ،لو كان ،أي مالك ،املالك ،يالهخبراح يسبح   

كالمها حبه وكالمها لذته، آه لو يقدر على أن يؤاخي بينهما، آه لو يستطيع أن يطري ما  249
.ليعيشوا هنالك أحلى أيام احلياةقصي ىل مكان إ  

أحلى أيام احلياة ما، يطري  ،يؤاخي  
حالم لقد وصله استدعاء من احلاكم يدعوه كان اخليال يسبح به بعيدا يف فضاء األ 267

ن احلظ يبتسم له، يشرع له بواباته إ... لالتصال مبقره سريعا، ما املفاجأة اليت حيملها
 ليدخل دون استئذان، هل سينقله احلاكم للعمل معه يف مقر عمله؟

احلظ يبتسم  ،حالمفضاء األبه، اخلياليسبح   
عمار وجلول يتابعان  حا ر طر على باله يوما، و لذي مل خيرحل خالف التيقر حاملا بالثراء ا 320

.ريفابتعاده ومهايسبحان يف حبر اآلمال العراض بالصيد الو   
 حاملا، الثراء، حبر اآلمال، الصيد الوفري

ليها غيث إامتدت يد ال ...من جديد، كزهرة لوى الظمأ عنقها ه الروميةت سالفأينعو  353
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نسانا آخر، إابتسامتها على كل من حوهلا، لقد صارت  شرقت توزعأا من جديد، فنقذأف
بل عليها من قبل، وصارت قونشط خليفة وهو يرى منها ذلك، فأقبل على احلياة كما مل ي

.سطيف يف نظره مدينة للحلم  
قبل على ،أنشط ، صارت إنسانا آخر،توزع ابتسامتها يد الغيث،أنقذا،امتدت  ،ينعتأ

مدينة للحلم ،احلياة  
مبشرة مبستقبل  ،يراهم الناس طيورا تزقزق يف جنبات املدينة، فراشات حتوم ناشرة لألمل 462

.مشرق  
 طيورا، تزقزق، األمل، مبشرة مبستقبل مشرق

ز الكبري وهذه الكلمات اليت حركت يف نفوسهم النخوة جناخرج الناس مغتبطني ذا اإل 363
 واحلمية،

اس يناقشون، حيللون، للنتضاريس املدينة، جيلسون  صار لزاما عليهم أن يتفرقوا يف كل 408
.يضيئون العقول يبذرون يف القلوب أمال يشرق قريبا  

شرق ،يمال،أون العقول ، ئيضي ،حيللون  
ىل خلجان حتتضنها ، وإىل شواطئ تدغدغها األمواجإوارس فو نكري  كانوا وهم حيثون الس 459

مل يف وسرى األ ،حالم اجلميلةباحلاضرين، مرتعا باألوكان احملل حافال ، اجلبال الصخرية
.، فانتفض وتربعمت مالحمهدنفس حسان بلخري   

تربعمت مالحمه  ،انتفض ،ملاأل ىسر  ،حالممرتعا باأل ،حافال ،نوارس فوك  
املشع يف القلوب أمال يف مستقبل  قلاملغرب ميد ستائره ليدثر املدينة، لكن األ أبد 463

.على كل الظلمات معشوشب مزهر غطى  
الظلمات.. ، غطىمزهر ،مستقبل معشوشب ،أمال  

  
  
ال شيء يضّر اإلنسان أن يتفاءل أو حيلم،  ولكن الذي يؤمل  أن تقتل اإلنساَن أحالُمه حني              

سلم ...يتسلق:"لكن للروائي نظرة أخرى حيث يرى يف احللم أن ، وحتني وفاته و هو مل حيّقق شيئا   

. يتمىن لو كان ميلك قوى سحرية فيجعل شر الناس خريا...فراشات والطيورلاألحالم، ويرفرف كا   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني  الداللةبناء الوظائف السردية لو  ويلتحليل اللغا مستوياتـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أحالم الشخوص في الرواية

 تُ دْ بَ لو كنت سيف بن ذي يزن، َألَ  آه: يحلمو " ،)1(."وظلم الناس عدال وحمبة، مل الناس سروراأجيعل و  

. شيئ بداخله يتحرك، ونار تتأجج نتيجة ظلم االستعمار" العريب"هذه حرقة  )2("،النصارى عن آخرهم  

 حالمألوكان احملل حافال باحلاضرين، مرتعا با"، )3("حالماألبعيدا يف فضاءكان اخليال يسبح به "           

) 4(."، فانتفض وتربعمت مالحمهديف نفس حسان بلخري  ملاألوسرى  ،اجلميلة  

     هكذا هي النفوس  األبية  من  أبناء  هذا الشعب،  فتحوا  أعينهم  على  الظلم،  فلم يهدأ هلم بال، 

.يف غد تشرق فيه مشس احلرية أملظلوا خيططون و كّلهم و   

ة عن             كثرية  باملقارنة مع ما عّرب عنه تتدّفق تدّفقا بني أسطر الرواية و هي  األحالم من اجلمل املعرب

      الروائي عن األمل الذي يف قلوب أهل القرية  و املدينة، كالمها  كان مالذ  كّل  شخصية  يف الرواية 

لكّن  األمل األمسى هو احلرّيّة و هالك العدو و خروجه من أرض الوطن . خيتلف من شخصية  إىل أخرىو 

دون مقابل و إىل األبد، هذا هو أمل كّل جزائري حيّب وطنه و ال يبغي به بدال مهما كان الوضع و 

ال حزن و ال أمل، عند ئٍذ ينعم  النتائج،  هذا ما يريده الروائي أمال يف عدالة اجتماعّية حيث ال خوف و 

.أبناء هذا الشعب حبياة طاهرة يف حّب ووئام  

                                                           
  .40.الرواية،ص -1
  .41.الرواية،ص -2

  .267.الرواية،ص -3
  .459.الرواية،ص-4
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني   بناء الداللةالوظائف السردية لو  ويلتحليل اللغا مستوياتـــــــــــــــــــــــــــ

  :مظاهر الطبيعةو  الحياة في الريف

مظاهر الطبيعة يف الريف هلا نكهة ال سيما يف فصل الربيع، أين ترى مشاهد خالبة تسر            

الناظرين، ناهيك عن احلياة فيها حيث األصالة و الشجاعة وكرم الضيافة، و بساطة احلياة، يلقى الزائر 

يكفي أن يقرأ . نة و السكينةالراحة و اهلدوء و الطمأني: مبجرد اجللوس يف أّي مكان أو يف أّي بيت يدخله

حممد العيد آل "القارئ ما اخرتته من الرواية ليجد يف قلبه حالوة العيش يف البادية، و رحم اهللا شاعرنا 

  :يف وصف البادية" خليفة

  )1(الريُح َعازَِفٌة َو الرْوُض َصفاقُ      *َحيْتَك ِفي الَبْدِو ُكل الَكائَِناِت ِبِه                 

َها ِلُعَضــاِل الداِء ِتْريَــــاقُ      *َعْيُش البَــــَواِدي َنِضيٌر َال َنِظيَر َلُه                   َو َجـــو  

يف الرواية يقرأ القارئ كلمات و مجل و عبارت و فقرات، مث دون أن يشعر يسرح خبياله فريى ما            

  .يقرأ صورا ملشاهد تتحرك أمامه، يعود السبب إىل براعة التصوير و اختيار أمجل املناظر

  قرية، فال هي كلها أفراح،هذا الفنان الذي استطاع برباعته أن ينسي املتلقي آالم و جراح أهل ال           

  كانت البيوت املتناثرة أمامه أشبه جبمال باركة، مجيعها حميط من: "و الهي كلها أتراح، يقول الراوي 

يهرول خلف محاره احململ بربميلي ماء وقد  "الشيخ لكحل"...  الرتاب مغطى بقصب وطنيِنب احلجارة ولَ  

  .بلجامه أمسك..سوق األغنام يتبعه اجلواد األدهم،يمن فج اجلبل ظهر أخوه العريب . عاد ما من احلاسي

                                                           
  .55.، ص2010دار اهلدى، قسنطينة،  حمّمد العيد آل خليفة، الديوان،-1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني   بناء الداللةالوظائف السردية لو  ويلتحليل اللغا مستوياتـــــــــــــــــــــــــــ

  .الحياة في الريف :المستوى المعجمي

ميارسان لعبة احلب .. يتأمل طائري قوبع... وامتأل أنفه برائحة الربواق الذي غزا القرية كلها          

ذه الكلمات يصف احلياة يف الريف مصّورا مجال الريف اليت " .بيض ففراخف اجلميلة اليت ستسفر عن عش

  .تطرب عشاق الطبيعة

الحياة في الريفالجمل التي تصف  الصفحة  

امتطى صهوة تل الغربان، حط على ذروا كطائر اللقلق املذعور املنهك، فرش  حني 16
.جناحي برنسه األبيض  

 تل الغربان، طائر اللقلق، برنسه
 الرتاب ِنب كانت البيوت املتناثرة أمامه أشبه جبمال باركة، مجيعها حميط من احلجارة ولَ -

ل بربميلي ماء وقد عاد الشيخ لكحل يهرول خلف محاره احملم... مغطى بقصب وطني
سوق األغنام يتبعه اجلواد األدهم، وقد يمن فج اجلبل ظهر أخوه العريب  -.ما من احلاسي

يتأمل طائري ... وامتأل أنفه برائحة الربواق الذي غزا القرية كلها... أمسك حببل جلامه
.ميارسان لعبة احلب اجلميلة اليت ستسفر عن عش بيض ففراخ... قوبع  

ركة، احلجارة، قصب، طني، محاره احململ بربميلني، احلاسي، فج اجلبل، سوق مجال با
.األغنام، اجلواد األدهم، جلامه، الربواق، الربوة، طائري قوبع، عش، بيض، فراخ  

  .من بني أشجار الصفصاف اليت تعالت وتعانقت عند مصب اجلابية
.أشجار الصفصاف، اجلابية  

  .حىت سلت من جوف األرض جرة فخار... زاوية الغرفةلت قادوما وشرعت حتفر يف مح 23
.قادوما، جرة فخار  

  .لقد أخرجت اآلن جرة الزبدة سأصنع لكن شخشوخة لذيذة، وعليكن بطلي اجلدران
 جرة الزبدة، شخشوخة، طلي اجلدرا

انصرفت متأل قصعة احلديد باملاء، مث راحت تصب الرتاب اجلريي األبيض، وتدلكه براحتيها  22
  .يذوب يف املاء حىت
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.قصعة احلديد، الرتاب اجلريي األبيض، وتدلكه براحتيها  
  كان الطاهر ممددا على حائك مزركش يغلب عليه اللون األمحر، وضع فوق فراش حلفاء 27

.حائك مزركش، فراش حلفاء  
عرج الزيتوين على الساقية راح يتبعها، يقطع بعض األعشاب منها أو يزيل بعض  - 59

ملتساقطة اليت متنع تدفق املاء الذي يسري يف معظم األحيان فوق صخور ملساء، الصخور ا
وينحدر قليال مع الوادي، مث يعاود االندفاع يف ساقية معلقة صنعها أوالد سيدي علي من 

احلجارة وقصب الرياع وجذور األشجار، لينتقل املاء إىل الضفة األخرى وما يكاد حىت يبلغ 
...ت اخلضر اليت يزرعهايسقي شتال... اجلابية  

الساقية، األعشاب، الصخور، صخور ملساء، الوادي، احلجارة، قصب الرياع، وجذور 
.األشجار، الضفة األخرى، اجلابية، يسقي، شتالت اخلضر، يزرعها  

وكانت محامة أمام املوقد وقد غشيها الدخان من  ... كانت رائحة املطلوع تغازل األنوف 76
املطلوع الساخنة داخل الطاجن بصعوبة، حىت إذا امحرت كالشهد كل جانب تقلب قرص 

أقبل الشيخ لكحل من سفح اجلبل حيث كان يرعى شويهاته مع ولده، ... وضعتها جانبا
أسرعت زوجته حتمل إليه شطر مطلوعة ...فجلس على مقعد صغري من خشب البلوط

.وإناء طينيا مألته لبنا من شكوة خمضت حليبها هذا الصباح  
رائحة املطلوع، املوقد، الدخان، قرص املطلوع، الطاجن، كالشهد، سفح اجلبل، -

شويهاته، مقعد صغري، خشب البلوط، شطر مطلوعة، إناء طينيا، لنب، شكوة، خمضت، 
.حليبها  

كانت محامة ملفوفة يف حزا تنفش الصوف وتعدها للغسل، مل متض إال أيام قالئل على  82
تنقيتها، وكانت أمها تعد قصعة احلديد واملاء وجذور نبات جزها وال بد من غسلها و 

.التيشخشخ اليت تستعمل صابونا لتنظيف الغسيل  
.تنفش الصوف، جزها، قصعة احلديد، جذور نبات التيشخشخ-  

كان محو القبايلي يقف أمام محاره احململ بصندوقني خشبيني ممتلئني حبلوى األطفال وما  180
وأدوات زينة، وهو يبيع سلعته مقايضة بالبيض والدجاج وصوف خيص النساء من مالبس 

 األغنام، وشعر العنز
محاره، احململ بصندوقني، مالبس، أدوات زينة، البيض، الدجاج، صوف األغنام-  

  



 
 

201 

الطبيعةمعجم  الطبيعةمعجم  الصفحة   الصفحة 
طبيعة –ثلج  مياه -العني 232   11 

مشس -البحر  245 درب التبانة   
الطيور -النباتات  –الساقية  –تربة  صحراوي –نسيم ربيعي  246    

الريح –السحاب  247 البساتني  15 
الشمس –الربد  255 سرب عصافري  16 

الربق - واديا   17 اهلواء 268 
 137 وردة 277 تغاريد الطيور

الفضاء -ربوة  –التضاريس  –املطر   139 الربيع - األرض  284 
 141 مساء 292 القمر

صحراء -ينبوع ماء   144 األشجار 312 
 148 النبع 325 التالل
وادي –حديقة  347 كوكبا  158 
سهول –هضبة  386 اجلفاف  159 
 162 الريح 402 زوابع
 170 احلشائش 416 غيوما

   447 شروق الشمس
الكون –الظالم  452 اهلضاب  186 
   459 شواطئ

 - األوراق  –أغصان األشجار   507ر
 الثمار

193 

البحر –النهر     200 
    
 210 شالل  

مهما يصّور الفنّان من املشاهد يف املدينة فلن تبلغ حسن مجال املناظر يف الريف، ألّن الصور يف             

. الريف مجال و فن و إحساس، يف البادية يتعامل اإلنسان مع الكائنات احلية من نباتات خمتلفة   
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   :أسماء النبات في الرواية

َتُسر الناظرين،  ويتعامل فيها  البدوي  أيضا  مع  احليوانات اليت حتّن إليه  األواالنباتات و  أشكال       

.فرتهف نفسه وتلني، خبالف أهل املدينة الذين يتعاملون مع اآللة فتقسو قلوم  

الطبيعة يف الريف هلا ميزة خاصة يف قلوب الناس . حّىت ترى الفرد منهم ميّر على أخيه فال يسّلم عليه       

عا، الليل فيها غري الليل يف املدينة، و نبع املاء الصايف، و األشجار املثمرة الوارفة الظالل، عليها أسراب مجي

فما .الطيور، و بني األشجار سواقي يسمع الزائر فيها  أينما حّل سنفونية خرير املاء ممزوجة بزقزقة العصافري

  . ة رمسا خياليا عجيبااليت كان هلا الفضل يف رسم الطبيع" جالوجي"أرع أنامل 

  :الحـب و الحنين

كل منها يصدر عن براءة الٌنفوس األصيلة اليت  ، تبدو يف الريف طهارة احلب و الشوق و احلنني           

القلوب الواسعة عفاف، و سالمة الصدور، و ال تعرف احليلة سبيال إىل قلوا، و ال جتد معها إال الطهر و ال

ألحد، ُشْغلهم الشاغل عيش كرمي يف حب و وئام، كأل ملواشيهم و ماء،و صحة  اليت ال ُتِكن عداوة

  رغم هذه القلوب الدافئة: "ِحيّن إىل أهله" العريب"ألبدام و عافية تـعم قراهم، هذه هي سعادم، و هذا 

  ىلإال أنه مل يستطع الليلة أن يسوق النوم إة حياة، قدفتهذه املدينة امل"، دّ اليت بنت له عشا من احملبة والوُ  

  ىل ذهنه كل الذكريات اليت إراح يعيد ... جفنيه، تدفقت يف أعماقه كل عواطف الشوق واحلنني واحلزن 

  .مرت به
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  :الحّب و الحنين في الرواية

يتذكر أهله فردا فردا، يتذكر العرش شربا شربا، لََيْدفع مثن الفراق غاليا،  يف املدينة" العريب"حقا إّن          

حيس بأمل يقطع أحشاءه حني خيلو بنفسه فُتعاِوُده  )1(".يتذكر لقطات وكلمات وحوادث تثري فرحه وحزنه

  .الذكريات األليمة

أيضا يف حنني وعذاب تدفع مثنه وحدها، رغم أن سامل مازال حيبها جاء يف الرواية " زكية"ها هي          

."ذكرها ارتعش جسده مازال سامل حيب زكية بنت البغدادي كلما: "أنّه  

، هذا  "ةليه حليلإسيظل قليب خيفق حببك ويهفو للقائك ويتمىن أن يضمك  يه زكيةإ: "قال سامل          

    يف قلبه لكن بالنسبة هلا جمرد كلمات ال تسمن    "  زكية"كالم يعّرب  عن  إحساس  سامل  ِلَما  َخلَفْته 

يف الرواية  الد يف حلظة واحدة، و الز ال تغين من جوع، ألّن الُعّش اليت ظّلت حتاول بناءه منذ سنني او 

.حنني و أشواق ملؤها العذاب بني صفحات الرواية  

 لحب والحنيناما يدل على  االجمل التي ورد فيه الصفحة
...العلجة بنت املكي اليت أحبها جبنون، وتزوجها جبنون، ولكنه راح يتأملها 15  

.تزوجها جبنون، يتأملها، أحبها جبنون  
عشة شديدة، ال ر مازال سامل حيب زكية بنت البغدادي كلما ذكرها ارتعش جسده، وهزته  19

...تلمه هو حيبها كما أحب أنا  
ب، ذكرها، ارتعش جسده، هزته رعشة، حيبها، أحب حي-  

عليك أن حتكي للنسوة ... ة كبريةيهذه احلجرة شهدت لقائنا األول ليلة الزواج، أمحل هلا محيم 22
.قصة حبنا  
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لقائنا األول ليلة الزواج، محيمة، قصة حبنا -  
ىل إدقت الباب فدق قلب العريب وارتعش يف مكانه، وكاد يرفرف كطائر القمري، ومد عينه  28

.الباب وعلت جسده قشعريرة  
 دق قلب، ارتعش، يرفرف، مد عينه، قشعريرة 

هديةىل فارس أحالمها سامل ومعها إالرسالة كلمات حب وشوق رفعتها  90  
، هديةفارس أحالمها، شوق، كلماحتب  

ةليه حليلإيه زكية سيظل قليب خيفق حببك ويهفو للقائك ويتمىن أن يضمك إ  
.يضمك ،يتمىن ،يهفو للقائك ،حيبك ،قليب  

ة حياة، قدفتولكن رغم هذه القلوب الدافئة اليت بنت له عشا من احملبة والود، هذه املدينة امل 159
ىل جفنيه، تدفقت يف أعماقه كل عواطف الشوق إال أنه مل يستطع الليلة أن يسوق النوم إ

ىل ذهنه كل الذكريات اليت مرت به، يتذكر أهله فردا فردا، يتذكر إراح يعيد ... واحلنني واحلزن
.وحزنهتثري فرحه  العرش شربا شربا، يتذكر لقطات وكلمات وحوادث  

 ،الذكريات ،احلنني ،عواطف الشوق ،املتدفقة حياة ،الود ،ةعشا من احملب ،القلوب الدافئة
.فرحه ، لقلوب الدافئة ،عواطف الشوق ،لقطات ،العرش  

وال ميلك العريب املوستاش نفسه فينفجر باكيا، كلما ردد هذه املقاطع من القصيدة اخلالدة،  207
ا ذلك على طمسقمتعاطفا مع سعيد العاشق الذي غدر املوت به فاختطف حبيبته حيزية، 

.هقصته ومغامراته مع حبيبته محام  
امهحبيبته مح ،مغامراته ،قصته ،حبيبته حيزية ،سعيد العاشق ،متعاطفا ،باكيا  

ذا أحبتك املرأة أعطتك الدنيا، إ... ال معىن حلياة بدون حب، وال معىن لقلب مل خيفق حبا 217
ن كرهتك أحرقت عليك الدنياإو   

املرأة، أعطتك الدنياحبا، أحبتك ...حب، قلب   
مل يعصر القلب غري أمل احلب، أودمعت عينه، حقا ال حزن يبكي الرجل غري حزن احلب، وال  218

.ذا كان سي رابح يبكيه احلب، فكيف ال يبكي غريهإو   
، يبكيه احلبمل احلب، أاحلب  

خيفق باحلب جيب  ن أن ال كبري أمام احلب، قلبأدركت اآل، ما كنت أعتقد أن الكبار حيبون 233
،القلب العاشق ،ال كبري أمام احلب ،حبون..حىت ميوت، القلب العاشق ال يبقى وال ميوت  
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  :الحنين في الروايةالحّب و 

ال ماإال مجال : "يف قوله" جالوجي"جعل اهللا مكانا  للحب يف قلب كّل كائن حّي و صدق               

و ملا مسع ". مغشوش حب  لُ دَ بْ تَ سْ الذي يُ  زائف، احلب  ى حب سَ نْ الذي  يُـ  احلب  "، "نعشقه بقلوبنا 

ما كنت أعتقد أن الكبار : "أّن يكربه سنّا، قال مستغرباو مع علمه " حليمة"مع " سي رابح"قصة " العريب"

، حقيقة ال"نسان جيب أن خيفق باحلب حىت ميوتكبري أمام احلب، قلب اإل   ن أن الأدركت اآل، حيبون  

أّما عن احلنني فال أحد يستطيع العيش بال حنني إىل . مفّر منها، و ضعف احملّب ملن أحّب ال ينكره أحد 

تدفقت يف أعماقه كل عواطف الشوق واحلنني فيه النور خالل الّلحظات األوىل من حياته،  أّول وَْكٍر رأى

هذه فرتات من ..." يتذكر العرش... ىل ذهنه كل الذكريات اليت مرت به، يتذكر أهله إراح يعيد ... واحلزن

.                               أصعب األوقات اليت ميّر ا اإلنسان يف دنياه  

  :فــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحال

فرح أهل القرية مجيل، تراهم ينتظرون األفراح بفارغ الصرب، غري أنّه ال يدوم، إْذ سرعان                       

.ما يباغتهم جيش العدو، يف أي وقت ودون سابق إنذار، ال يقدرون شيخا طاعنا يف السن  

جاء يف الرواية مثلما هو مبني على اجلدول يف . صغري وال يبالون حبرمةجنود املستعمر ال يعطفون على 

انفجر" سامل: "هذا عن عيوبة لكن يف اللحظة نفسها أّما )1("وقف يف مكانه يفيض فرحا: "19صفحة   

.بكاء سامل  كان نتيجة أٍمل أصاب نفسّيته، بسبب إرغامه على الزواج بابنة خالته. باكيا   
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  :الفرح في الرواية

سلطة لألب، وبعد أن يَِفر مع من أحب؟ بالطبع ال، هذا قانون القرية، ألن ال" سامل"فهل يستطيع          

سامل هنا ، و و الطاعة يف تنفيذ وصّيا الوالدينإىل األخ األكرب، و ما على اإلخوة إال السمع  تنتقلغيابه 

الطاعة للعادات مثن االنصياع و يف الشجاعة، بل يف هذا املوقف احلرج يدفع وحده " العريب"ليس كأخيه 

.التقاليدو   

من  إذن فهو فرح و حزن، فأي نوع) 1("يتغشاهو فرح حزين : "63إقرأ أيّها القارئ يف الصفحة          

اقرأ على القّوة، و من ميلك السالح و  يدالفرح هذا؟ إذا كان ممزوجا باحلزن؟، يبدو أّن الفرح احلقيقي هو يف 

ي خعاد القائد عباس من رحلته مرتعا بالفرح، ما أمجل هذه احلياة اليت تر ":"القايد"أخبار )83(صفحة 

فنهضت من مكاا خارجة، تاركة املبلغ : "و هذه محامة يغشاها فرح و استفهام )2(."مامهأمامها دائما زِ 

.بوها يتابع اندفاعها اخلجل بفرح غامر، وكتمت هي فرحتهاأرضا، وراح أيسقط   

، هذا ".طلقتها من عقال حنجرا حىت كادت تصري قهقهةأذا اختلت بنفسها، إحىت                    

ُعد األيام  والليايل، بل الساعات، إنه لسنوات طوال، دون شك كانت تَـ " محامة"انتظرته فرح حقيقي خلرب 

. حلم حتقق اليوم  

" بلخري"ومل يكن فرحها هي وحدها بل كان فرح أبيها أيضا وأكثر من ذلك ألنه سيحتمي بأوالد          

.نهم ساعده األمي  
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  :الفرح في الرواية 

نة بفرحاخرتت منه ما كان ميتاز مبا يبعث على الفرح من جانب األبرياء مقار  ما يدّل على الفرح           

.                  ينعمون بالعيش الرغيد إّمبل  األقوياء الذين ال يعرف احلزن سبيال إىل بيوم أو أبنائهم 
   

لفرحما يدل على ا االجمل التي ورد فيه الصفحة  

فراح يلوك كلمات غري مفهومة عرب ا عن شكره وسعادته، ... وقف يف مكانه يفيض فرحا 19
.جارة أخرى، ويرتمن بأبيات البن قيطونييغزل سوجلس مكانه   

يرتمن  سجارته، يفيض فرحا، شكره وسعادته، يغزل  
ىل غرفتها رافعا عقريته بزغرودة عميقة، فنهضت من مكاا، مسحت دموعها إبوها أاندفع  63

.شاهغباها عند الباب حيثها على اخلروج، وفرح حزين يتأوخرجت، فصادفت   
فرحزغرودة عميقة،  

مامهأي زمامها دائما خعاد القائد عباس من رحلته مرتعا بالفرح، ما أمجل هذه احلياة اليت تر  83  
 مرتعا بالفرح، ما أمجل، احلياة، ترخي زمامها

.منتشيا مبا حققه من انتصار، تلذذ كبريبقدمت له القهوة ساخنة راح يرتشفها  84  
 راح يرتشفها بتلذذ، منتشيا، حققه من انتصار

.انتشى محيدة من مديح سيده، فاعتدل يف جلسته 85  
 انتشى، مديح، 

بوها يتابع اندفاعها اخلجل بفرح أرضا، وراح أفنهضت من مكاا خارجة، تاركة املبلغ يسقط  103
طلقتها من عقال حنجرا حىت كادت أذا اختلت بنفسها ، إغامر، وكتمت هي فرحتها حىت 

.تصري قهقهة  
فرحتها ،فرح غامر   

لق الرجال قريبا حببات العرش كله يرقص على إيقاع الزرنة والقصبة على أرضية البيدر املستوية  116
ومن خلفهن ... وضارب الدف وتركت فسحة لدخول النساء تتفنن يف الرقص فمن العاز 
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.تتعاىل الزغاريد وارتفعت طلقات البارود تزعج هدوء الليل  
طلقات البارود  ،الزغاريد ،تتفنن يف الرقص ،فضارب الد ،العازف ،إيقاع الزرنة ،يرقص  

ال مسألة إلل وجه القايد عباس غبطة، لقد أمسك اآلن بزمام املبادرة واسرتجاع محامة ليس  221
.أيام  
، غبطةوجه،  لل  

.ليه البشرىإوتفجر الفرح ينابيع من وجه رابح وهي تزف  231  
البشرى ،الفرح  

ىل زوجته كنزا مثينا، حني دخل إىل البيت يف محاس كأمنا حيمل إاندفع العريب املوستاش عائدا  239
.البيت قال والفرحة على وجهه  

الفرحة على وجهه ،كنزا مثينا  ،يف محاس ،اندفع  
نف أوالد سيدي أبيه ولكل املظلومني، لقد رفع بانتشاء كبري، لقد انتقم أل سكان العريب حي 272

.اا شديدغبنزال عنهم أا و علي عالي  
غبنا  أزال عنهم،انتشاء كبري  

بة يف فصل الربيع، حني أكمل خليفة احتضنه خصكان الزيتوين وهو يسمع ينتعش كربوة  288
.مكربا الرج مهلالزيتوين وراح يقبل كل جزء يف جسده، وكاد خي  

خيرج مهلال مكربا  ،يقبل ،فصل الربيع ،ينتعش  
.ظهارا للتشفيإسيفرح الكون كله بقتله، علينا أن نقيم األفراح  292  

فراحاألالكون،نقيم سيفرح   
نه حيس بالراحة الكربى تتساقط إمل ينم خليفة طويال، مشاعر عمالقة كانت متور فيصدره،  293

كثر وهو يرى يأشتعلى قلبه روحا ورحيانا، وحيس بروح زوجته الربح ترفرف حواليه فرحة، مث ين
.نفسه بطال فعل ما عجز عنه اآلخرون  

ينتشي ،فرحة، روحا ورحيانا ى،حيس بالراحة الكرب عمالقة، مشاعر   
سبقه فضوله ومشاعره الطيبة، يسرع أال إحد أشبار من الزمن وامتأل البيت عن آخره، مل يبق أ 324

.اليت تليق بفارسني ضبها الدموع، وذحبت اخلرفان وأقيمت الوليمةختوتعالت الزغاريد   
 امتأل البيت، أسرع يسبقه فضوله، مشاعره الطيبة، تعالت الزغاريد، ختضبها الدموع، ذحبت 
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  :الفرح في الرواية 

الفرح مستمر يف  الرواية لكنه  ممزوج  أحيانا باحلزن، و أحيانا ال يدوم، و  أحيانا  أخرى             

انطفأ  مبجرد االلتفات إليه،         مثّ و أحيانا ليس إالّ ذكريات مجيلة كنور الح من بعيد . ينطفئ يف مهده

.، أو فرحا فيه دموع، مل نألف عرسا فيه بكاء"ضبها الدموعختوتعالت الزغاريد  : "والدليل ما يلي     

.مل يكن إّال حلظات" حوبه"، فالفرح يف كثري من املناسبات يف " شاهغوفرح حزين يت: "قال الراوي  

دو ال فرح يدوم  وال هناء إال بكسر شوكة الع. عابرة، كنسمة منعشة شعر ا من صادفته مثّ مّرت سريعا

.ولو بإراقة الدماء، استشهادا يف سبيل اهللا  ومحاية للدين واللغة والوطن  

:الهيأة و اللباس  

كل ما  يعرفه صاحب الرواية من لباس أو هيأة ألهل القرية أو املدينة إالّ ذكره، وهذا الشك أنّه            

وير احلقيقي للمناظر اليت وصفها خيدم املشاهد و األحداث يف الرواية، إذ يعود ذلك باإلجياب ألجل التص

.)املدينة   القرية(الروائّي وصفا دقيقا، كان له أثر بارز يف أّي هيأة و يف كّل لباس يف كال البيئتني،   

    ،     البرنس جيد أّن على اجلدول إشارة  إىل  31،32حني يقرأ القارئ بداية من  الصفحة           

.القايد"؛ "جالوجي"قرأت يف الرواية كيف يصف . ْلعمامة ،الجلديالْحزام الصوفية،  القشابيةو  

يتمنطق على قشابيته الصوفية البنية حبزام .. .ظهر من بعيد مدثرا بربنسه األبيض" ": عباس         

.".راح الثاين يسوي برنسه األمحر وعمامته الصفراء الكبرية." جلدي  
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:همسلباو  الشخوص هيأة   

كاد طياته تالمس تالذي سروال العرب لبس الزيتوين : "الروائي فيما يلي فيصفه" الزيتوين"أّما عن          

ووضع بعناية كبرية عمامته . فوق رأسه العراقيةى و البيضاء اليت ورثها عن أبيه، وسَ  قندورتهاألرض، مث 

.البيضاء  

، حّىت العصا هلا مكانة عند أهل ".يف ذراعه اليسرى خيزرانهوضع " :يواصل الروائي وصفه قائال         

كّل ما له عالقة يأة أهل " عز الدين جالوجي"ذكر . اسباتالريف هكذا حيب القروي أن يظهر يف املن

. البادية و املدينة و لباس و هيأة  كّل منهم  

ةصفح   في الرواية همالبسهيأة الشخوص و م االجمل التي وردت فيه 
.يتمنطق على قشابيته الصوفية البنية حبزام جلدي.. .ظهر من بعيد مدثرا بربنسه األبيض 31  

حزام جلدي  ،الصوفية البنية تهقشابي برنسه األبيض،  
.راح الثاين يسوي برنسه األمحر وعمامته الصفراء الكبرية 32  

 برنسه األمحر، عمامته الصفراء الكبرية 
كاد طياته تالمس األرض، مث قندورته البيضاء اليت ورثها تلبس الزيتوين سروال العرب الذي  60

ع بعناية كبرية عمامته البيضاء، ووضع خيزرانه يف ووض. عن أبيه، وسوى العراقية فوق رأسه
.ذراعه اليسرى  

 سروال العرب، قندورته البيضاء، العراقية، عمامته البيضاء، خيزرانه 
.ويتمايل فخرا وهو يعتمر العمامة الضخمة وقلمونة الربنس األمحر 51  

 العمامة الضخمة، قلمونة، الربنس األمحر 
.البيضاء وعمامته الصفراء وبرنسه األبيضسي الطالب بقندورته و  59  

عمامته الصفراء، برنسه األبيض  ،ندورته البيضاءق  
ا من لباسه الرمسي، ال يلبس سوى قندورته البيضاء ونعله املغريب فخرج القايد عباس متخف 86
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.األبيض، وقد ختلص من عمامته  
عمامته  ،نعله املغريب ،قندورته البيضاء ،لباسه الرمسي  

.يردف القشابية البنية فوقه ،قام سي رابح وراح يرتدي معطفه األسود 69  
القشابية البنية ،يردف ،معطفه األسود ،يرتدي  

.حلقه بربطة عنق منسجمةأيرتدي بدلة سوداء وقميصا أبيض ..  433  
بربطة عنق  ،بيضاأقميص بدلة سوداء،  

محراء، واعتمر كل منهم شاشية  بيض وربطة عنقاأميصقمجيعهم كان يلبس صدرية خضراء و  471
.مة باألمحربيضاء، طرز عليها هالل وجن  

هالل  طرز عليها ،شاشية بيضاء ،ربطة عنق محراء ،قميصا أبيض ،يلبس صدرية خضراء
 وجنمة

لباسهم كان ذي حّق حّقه حّىت هيئة الناس و  عن حميط البئتني يف الرواية و منح لكلّ مل خيرج الروائي        
فمع جريانه، ووصزريبته مع غنمه و لباس البدوي يف بيته و " جالوجي" بالغ يف الرواية، حيث بّني له أثر   

حريصة أن يظهر زوجها يف " الزيتوين"زوجة " العلجة"قد رأينا كيف كانت لباسه و هيئته يف املناسبات، و  
هكذا هّن نساء. افتخارا به" شارباك حيط عليهما النسر:"أى صورة حّىت أّا قالت له يومها وهي تزيّنه  

البادية، كّل واحدة منهن تريد أن يظهر زوجها مبا يليق، لذا ترى كل منهّن تتفّنن  يف إرضاء زوجها مأكال   

.هيئة، ألّن شعورهّن باألمان يكون أكرب حني يكن بالقرب من أزواجهنومشربا و لباسا و     

  الرجال الذين اختاروهم خلدمتهم،ستعمار،  وظلم القياد و واية بنوعني  ظلم  االظهر الظلم يف الر        

  .ل القرية، لذا كان ظلمهم أشدّ هؤالء مبثابة القريب من األهل، أي؛ أقرب من جيش العدو إىل أهو      

  :   قدميا" طرفة بن العبد")1(هذا يعكس بصدق ما قاله و  

  َعَلى الَمْرِء ِمْن َوْقِع الُحَسِام الُمَهندِ *ظُْلُم َذِوي الُقْرَبى َأَشد َمَضاَضًة وَ            

                                                           
  27.م، ص2002 -هـ 1423بريوت، 3.مهدي حممد ناصر الدين، دار الكتب العلمية،ط. طرفة بن العبد، الديوان، شر -1
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   :الظلـم في النّص الروائي

هي هكذا الدنيا  ...رؤوس صلبة ال بد من سحقها "ىأوالد سيدي عل"يف : "يتجلى الظلم الصارخ       

، فليمت العريب وأخوه الزيتوين وأخوه سامل، وكل من جيرؤ على  مال رمحة يف قلوإْذ ال لألقوياء، إال تنقاد 

  ) 1("...أن يتحدى القايد عباس

هذه لغة التحدي قهرا و بغري حق، و يف الرواية تعبري و تصوير كله ظلم يف القرى و املدن، حبيث ال        

وموت الراحة إّال بعد خروج العدو، يستطيع القوي ومهما أويت من قوة أن يتحمله، إذن فال سبيل إىل 

، ...يكون مسؤوال عن باقي العروشال أن إهو ال حيتاج : "اخلونة، وهذا أيضا صوت للظلم جاء يف الر واية

  ".خاصة أوالد سيدي علي، ليقمع عنفوام الزائد ويقمع كل رغبة عندهم يف الثورة والتمرد واالنتقام

تعود  يل إأنا سيد العرش و : "مل حيرك ساكناإىل خليفة الذي قُِتَلت زوجته و  حتذيرا" القايد"ه وجّ         
  من دوين، أعرف أن رأسك ناشف، كرأس أبيك، وأنت تعرف ما حصلياك أن تتصرف إالكلمة األخرية، و 

الشيخ "بنت " محامة"ُحيَذرُه حىت يف اختاذ قرار تزويج ابنته، ال لشييء إال ألنه يريد أن خيطب " .ألبيك 
  . مقايضة و بالقوة شاء أبوها أم أىب، ورضيت هي أم رفضت، ال شيء عنده مستحيل" لكحل

  ها هو امللعون ميد يد اجلرمية: "ال يأيت إال من القياد وذويهم و رجاهلم قال الروائي الظلم األكرب        

  القايد"ىل البهلي خلضر ويقتله بربودة دم، مث يتخذ منه ومن مقتله حجة ملواصلة ظلمه، لقد جترأ إ واحلقد 

يتسرت وراء جرمية قتل  ، مثّ "هذات يوم على مدامهة بيت الشيخ لكحل الختطاف ابنته محام "عباس 
  .ألوالد سيدي علي"ليتخذها ذريعة و مة يوجهها " البهلي"

                                                           
  .86.الرواية،ص -1
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   :الظلـم في النّص الروائي

  كاد الظلم خينق أهل القرية صغارا و كبارا، رجاال ونساء، هذا. عليهم حيام ينغص" السبب ا ذ        

من احللم  هو واقعهم ليال وارا، وصادفت بني دفيت الرواية كّل أنواع الظلم، ال يستطيع القوي مهما أويت 

   .مرارتهأن يصرب عليه لشّدته و 

ا يدل على الظلمالجمل التي ورد فيها م الصفحة  

قتلها بوقاحة وهو مل يقتل والدهم بلخري فقط بل قتل خالتهم الرّبح بنت إبراهيم أيضا،  43
.حرمة بيتها وال زوجها  عودناءة كأمنا يسحق حشرة ، مل يرا   

.بيتهاقتلها بوقاحة ودناءة، يسحق حشرة، مل يراع حرمة يقتل والدهم، قتل،   
يظهر تعاليا صارخا وغطرسة قاتلة يذل ا أوالد سيدي علي كان القايد عباس حياول أن  64

.ويذكرهم ا أنه القضاء الذي ال يرد  
.يذل ،غطرسة قاتلة ،تعاليا صارخا  

ال أن يكون مسؤوال عن باقي العروش أيضا، خاصة أوالد سيدي علي، ليقمع إهو ال حيتاج  84
.رد واالنتقامعنفوام الزائد ويقمع كل رغبة عندهم يف الثورة والتم  

 .، التمرد، اإلنتقاميقمع كل رغبة عندهم ،ليقمع عنفوام 
ال لألقوياء، إيف أوالد سيدي علي رؤوس صلبة ال بد من سحقها، هي هكذا الدنيا ال تنقاد  86

وال رمحة يف قلوب األقوياء، فليمت العريب وأخوه الزيتوين وأخوه سامل، وكل من جيرؤ على أن 
ليه يف الغد سيجرع ا عرشها  إسيلزم أباها قبول ذلك، وسيزفها ... اسيتحدى القايد عب

.كؤوس األسى واحلسرة  
وكل من جيرؤ  ،فليمت ،ال رمحة ،ال لألقوياءإال تنقاد ،الدنيا البد من سحقهارؤوس صلبة 

.سى واحلسرةكؤوس األا،  يجرع ،ساها قبول ذلكبسيلزم أ على أن يتحدى القايد،  
ياك أن تتصرف من دوين، أعرف أن رأسك إيل تعود الكلمة األخرية، و إالعرش و أنا سيد  87
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من سّولت له نفسه دينة، ال أحد يقف أمامه لرّده، و املى صوته يف القرية و كان يصرخ بأعل  الظلم       

، لقد صار الظلم يعدو على أربعة أرجل، مشهرا سيفه : "ذلك قُِتل أو ُسِجن هذا نوع من الظلم يف القرية

ىل إ":"العريب"قال  حد، دون أن يصرخ يف وجهه أحدأالظامل، دون أن يتحداه أحد، دون أن يتصدى له 

ىل مىت إ :بسوء حاهلم فقال " العريب"هكذا تأثر  نا اخلالفات التافهة اللئيمة؟بىل مىت تنهإنا اجلنب؟و بمىت ينه

لقد استوىل: " ، أّما يف املدينة فجاء يف الرواية مايلي"أمام سيل عباس األمحق؟ .كحصى الوادي  ُجنَْرُف   

وقد دامهنا البارحة عدد ضخم ،عذارتلعه، خالقا آالف األصلحه يبتسنبارال على كل أراضينا، كل شرب    

هذا الظلم" .من اجلنود، صادروا كل ما منلك، نزعوا حىت الربانس من فوق أجساد الرجال، الوضع ال يطاق   

   .بنور احلرية غ فجرٍ ينتظر بزو  كل الذي حّول حياة الناس إىل ظالم ال يرى الفرد فيها إّال سوادا   

.ناشف، كرأس أبيك، وأنت تعرف ما حصل ألبيك  
.ياك أن تتصرف،إيل تعود الكلمة،إأنا سيد العرش  

ن رفضت، فسأذحبك خبنجري هذاإال قطعت وريدك، تعرف القايد عباس  و إال تقاطعين و  97  
.خنجري  ،سأذحبك  

ىل البهلي خلضر ويقتله بربودة دم، مث يتخذ منه ومن إ ا هو امللعون ميد يد اجلرمية واحلقده 179
مقتله حجة ملواصلة ظلمه، لقد جترأ القايد عباس ذات يوم على مدامهة بيت الشيخ لكحل 

وها هو ميد يد شياطينه ليقتل الويل الطاهر البهلي .. وخاب أمله هالختطاف ابنته محام
.خلضر  
ليقتل  ،اختطاف ،مدامهة ،جترأ ،ظلمه ،مقتله ،ربودة دمبيقتله  ،احلقد ،يد اجلرمية،ميد نامللعو 

 الويل الطاهر
الرومية، أمسكوا ا بقوة غري مبالني  هبعض الرجال بيت سالفو داهم القايد عباس ومحيدة  222

بصرخاا اليت وصلت مسامع كل السكان القريبني من منزهلا، وضعوها مكبلة على محار 
.وانطلقوا ا وقد أحاطوها من كل جانب  

.ا أحاطوها انطلقوا –وها مكبلة ضعو  ،صرخاا،غري مبالني بأمسكوا ا بقوة ،داهم  
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:الغضب في الرواية  

  حقدضعُفهم ظاهر ال خيفى على أحد، سيؤول حتما  إىل كون النتيجة بعد ظلم األبرياء، و كيف ت         

 )1("ماذا يريد هذا اخلنزير؟: "وهي تفيض حقدا وغضبا" سرولة"قالت . "يف نفوسهم، مث يتحّول إىل ثورة 
  . يلقب بأبشع األلقاب" القايد"صار 

  "عباس،":"القايد"وكل جزء يف جسده يرتعش قلقا وحنقا، صرخ يف وجه ": الشيخ لكحل"قال           

  الشيخ"هذا ال ميكن أن يكون كالم ) 2(يف وجهه بعصاه. اللعنة للبيت حرمة وقد دنستها، أخرج عليك 

  ما جاء على لسانه،مل يكن سوى"القايد"املسكني، الضعيف، من أين له القوة اليت يتحدى ا ". لكحل 

  هذا غضب من."زوبعة من الغضب تغطي القايد عباس وهو يضرب األرض خبيزرانه يف حنق شديد. "رؤية 

، ألن غضب أهل القرية غضب على احلق أما "القايد"غضبو  نوع آخر شتان بني غضب أهل القرية 
  اندفع العريب املوستاش يدق الباب بعنف، وحني مل: "قال الراوي.فهو غضب على الباطل"" القايد"غضب 

: ب بـهنا ميكن أن يرى القارئ كيف عصف الغض، و "الباب بقدمه فاد إىل األرضيصله جواب دفع  
"                      .، أسقط بابا كامال على األرض، و راح يفتش املكان غري مبال بالعواقب"بلخري"حني ُسرِق ابنه " العريب"

اضبا، فخرجرماه بالكتاب على وجهه وخرج غ: "و ملا مل يتمالك نفسه "يوسف لروج"غضب              

تحق هذا اخلائن إال أناهللا ال يسو ":، قال العريب غاضباعلى مالحمهاالمشئزاز وقد ظهر  معه العريب املوستاش   

وبذكاء إمناسبالكلمات اختيارا  هلا الروائيالغضب الشديد اليت اختار يف الرواية عديد من صور  ميوت شنقا   

            .                                                            تكاد تنطق بني أسطر الروايةّا إ 

                                                           
  .88.الرواية، ص -1
  99..الرواية، ص -2
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 الجمل التي ورد فيها ما يدعو  للغضب الصفحة
ماذا يريد هذا اخلنزير؟ كم دعوت اهللا أن يعصف : قالت سروله وهي تفيض حقدا وغضبا 88

.لكن اهللا مل يستجب يل! به  
 تفيض، حقدا، غضبا، ماذا يريد هذا اخلنزير؟

البهلي خلضر إن كان  شغلته فراح يبحث هلا عن تأويل مناسب، دون أن يتوقف عن لعن
.يقصد بكالمه القايد عباس القذر  

 لعن، عباس القذر
خرج الشيخ لكحل وكل جزء يف جسده يرتعش قلقا وحنقا، صرخ يف وجه القايد عباس،  99

.عباس للبيت حرمة وقد دنستها، أخرج عليك اللعنة، وهو يلوح يف وجهه بعصاه  
لوح يف وجهه بعصاهيرتعش قلقا وحنقا، صرخ، أخرج عليك اللعنة، ي  

.زوبعة من الغضب تكاد تغطي القايد عباس وهو يضرب األرض خبيزرانه يف حنق شديد 108  
 زوبعة، الغضب، يضرب األرض، حنق شديد

.ووقف جامدا يف مكانه تدور عيناه حقدا وغضبا 311  
 وقف جامدا، تدور عيناه، حقدا، غضبا

.الغليظة واندفع يف الشوارع الضيقةدخل البيت كانون، مث عاد بعصاه  337  
 دخل، كانون، عاد بعصاه، واندفع

اندفع العريب املوستاش يدق الباب بعنف، وحني مل يصله جواب دفع الباب بقدمه فاد 
.إىل األرض  

 اندفع، بعنف، دفع الباب، فاد
ظهر اإلمشئزاز ورماه بالكتاب على وجهه وخرج غاضبا، فخرج معه العريب املوستاش، وقد  405

.على مالحمه  
 رماه بالكتاب، خرج غاضبا، االمشئزاز

وقف: "بعد أن قُتل أبوه" القايد جّلول"حّىت الغضب تتفاوت درجاته يف الرواية، يقول الراوي عن            

، ولكّنه يف مركز قّوة صار قائدا ال أحد يستطيع أن يسلبه ."جامدا يف مكانه تدور عيناه حقدا وغضبا 

.مركزه هذا  
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  :في الرواية الغضب

! دعوت اهللا أن يعصف به ماذا يريد هذا اخلنزير؟ كم: وهي تفيض حقدا وغضبا" سرولة"قالت             

ومجيع أهل القرية، ال أحد بإمكانه أن  وهي يف مركز ضعف ترى ضعف أبيها." لكن اهللا مل يستجب يل

يفعل شيئا، إذن غضب القوّي مهما كانت أسبابه ليس كغضب الضعيف، ألّن القوّي إن غضب يقتل 

. يدخل اجلّنةقد يتوب إىل اهللا فيـُْغَفُر له و املتسبب يف غضبه يف وضح النهار غري مباٍل بأحد و يريح نفس، و 

جيد حّال ألزمته سوى االنتقام من نفسه فينتحر ليكون مصريه إىل  بينما الضعيف من شّدة هول الغضب ال

.النار  

  :الخــــــــــــــــــــــــــــــــوف

منذ أن وطئت أقدام املستعمر أرض الوطن، حيث صار اخلوف ال مجيعا  القرية س اخلوف أهلَ بِ لَ          

ض العريب فزعا عجال وقد سقط قلبه بني :" "للعريب"ما حدث ليل دالو  ،يف منامه يفارق الفرد منهم حّىت 

  )1(".رجليه وهو يتمتم وقد كساه العرق

ازداد  )1(".وحيوقل، ويبتلع ريقه بصعوبة ه وراح يبسملهبدا اهللع على وج": "سي الطالب" أّما           

د سي متد و   )2("بقي يف مكانه ال يقدر على النهوض أية مصيبة نزلت عليه؟"اخلوف حىت أّن سي الطالب 

  .ألّا حلظة حرجة)3( "دقات قلبه املرعوب د عُ الطالب الهثا، وقد وضع يده على صدره يَـ 
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218 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني   بناء الداللةالوظائف السردية ل و ويلتحليل اللغا مستوياتـــــــــــــــــــــــــــ

  :الروايةالخوف في 

جعل اخلوف يسيطر على القارئ نفسه ال على لمفردات مع جودة نظمها ه لاختيار  ن الروائي يفإ         

رغم كون أصحاب و خليفة وحده أو غريه من شخوص  الرواية  الذين كان اخلوف حييط م من كّل مكان، 

حديثهم كان له تأثري كبري و حتركام أدوارهم و صيات من ورق، إّال أّن هذه األدوار ما هم يف الواقع إالّ شخ

" القايد عباس"ظل اخلوف يف القرية مسيطرا على األفئدة ردحا من الزمان، العدو من ورائهم، و.يف املتلقي

كان . خيططان كل يوم" خليفة"،و"سالفة"ورجاله من أمامهم، فليس هلم إال الصرب أو االنتقام، مثلما كانت

ال سبيل إىل الراحة منه إال هو مصدر اخلوف، و " القايد عباس" ألن. الوقت االنتقام حديثهم طول

  .باستئصال اخلوف من جذوره 

مل يكن كاخلوف يف الظالم الذي ينتهي مبجّرد بزوغ الفجر، ألّن خوفهم كان " القايد"اخلوف من         

ية وقت معني بل كان يف كّل سببه إنسان ظامل ميتاز بقساوة القلب، ومل يكن العتدائه على سكان القر 

  .  وقت

الصفحة   الجمل التي ورد فيها ما يدل على الخوف 
.ض العريب فزعا عجال وقد سقط قلبه بني رجليه وهو يتمتم وقد كساه العرق 44  

 فزعا، عجال، سقط قلبه، يتمتم، كساه العرق
 منذ أن مات عمي بلخري، عرفت أن العرش قد خال من الرجال 66
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ت،خال من الرجالما  
.بدا اهللع على وجه سي الطالب وراح يبسمل وحيوقل، ويبتلع ريقه بصعوبة 96  

 اهللع، يبسمل، حيوقل، يبتلع ريقه بصعوبة
سأل سي الطالب وهو يتقهقر إىل اجلدار، مادا بصره عله جيد فرصة للهروب، ويف نفسه 

 حرية أهؤالء إنس أم جن
حرية، إنس، جن  يتقهقر، مادا بصره، فرصة للهروب،  

 أجاب سي الطالب، وقد سقطت العمامة من فوق رأسه وانزلق الفراش من حتت رجليه 97
 سقطت العمامة، انزلق الفراش

بقي سي الطالب يف مكانه ال يقدر على النهوض أية مصيبة نزلت عليه؟ وما دخله هو يف 
 الصراع املشؤوم

 ال يقدر، أية مصيبة، الصراع املشؤوم 
.سي الطالب فاعتدل يف جلسته مرتعدا وفزع 98  

 فزع، مرتعدا
كان يفكر يف اهلروب، يأخذ زوجته وأوالده، .. وانكمش سي الطالب مرة ثانية يف مكانه

وما كاد يكمل تفكريه حىت ارتعد، وهل يستطيع اهلروب؟... ويتسلل ليال عائدا إىل أهله،   
 انكمش، يفكر، اهلروب، يتسلل ليال، ارتعد، 

الطالب الهثا، وقد وضع يده على صدره يعد دقات قلبه املرعوب، وفاجأه العريب متدد سي 
.داخال فنهض سي الطالب جيلس معتدال معتقدا أم رجعوا  

 الهثا، يعد دقات قلبه، املرعوب، فاجأه، ض، جيلس معتدال
القرابة، ض متحامال على فزعه وتعبه، دفع رجليه دوء واخلوف جيلله، احنىن، ودخل  106

تناهى إليه صوت، مجد مكانه، وقد ارتعش جسده كله، فتح عينيه على آخرمها مل يتبني 
.شيئا  

 فزعه، اخلوف جيلله، مجد مكانه، ارتعش جسده
.بدا اهلدوء واضحا على اجلميع، سكتت أنغام الزرنة وانسحبت النسوة يف هلع شديد 118  

 اهلدوء، سكتت أنغام، انسحبت النسوة، هلع شديد
أحست محامة بضيق يف التنفس، وراحت دقات قلبها تتسارع، رددت يف نفسها مبتهلة قل  128

امتدت إليها يد خشنة متسك رقبتها، ويد أخرى تسد ... أعوذ برب الفلق من شر ما خلق



 
 

220 

...فمها، وابتلعت محامة صرختها واستسلمت مذعورة  
لعت صرختها، استسلمت أحست، ضيق يف التنفس، دقات قلبها تتسارع، مبتهلة، ابت

 مذعورة
.مل حيس بالقلق كهذه الليلة، محيدة ككلب صيد ميكنه أن يشم رائحة اخليانة واملكيدة 268  

 القلق، يشتم، اخليانة واملكيدة
أحس القايد عباس بقلق محيدة فتوقف سائال... تأخر قليال وراح يتلفت خلفه  

 تأخر، يتلفت، أحس، قلق، توقف
وخرجا منه ساملني تنفس محيدة بعمق، لقد أحس حببات العرق ترتاقص نزال واديا صغريا، 

.على جبينه رغم اجلو البارد  
 تنفس بعمق، أحس حببات العرق ترتاقص على جبينه

.وابتلع ريقه خوفا كأمنا يبتلع زجاجا 270  
 ابتلع ريقه، خوفا

أنا .. خليفة، يا أخي ال تقتلين يا.. أرجوك... واهللا ما فعلت إال ألنقذك من شرها، واهللا ما
.أرجوك كن عاقال ستقتلك فرنسا  

 أرجوك ال تقتلين، كن عاقال 
متلك اهللع العريب املوستاش وهو يسمع كالم املتعاون هذه ايته سيتعرفون عليه ال حمالة،  275

...وسيأخذونه  
 انزوى بعيدا وجلس قرب شجرة مهموما، 

ه، انزوى بعيدااهللع، هذه ايته، سيتعرفون عليه، سيأخذون  
.اندفع ملبيا وقد ازدادت دقات قلبه، متمتما اللهم سرتك  

 اندفع، ازدادت دقات قلبه، اللهم سرتك
.جتمدت مكاين والرياح تعزف حلنا جنائزيا مرعبا 278  

 جتمدت مكاين، حلنا جانئزيا مرعبا
مث يقف طويال ليال بات يرتعد يف مكانه من شدة اخلوف ينكمش يف مكانه حتت األغطية،  316

.أمام الباب يتسمع كل حركة، وميد بصره على النافذة الصغرية  
 بات يرتعد، شدة اخلوف، ينكمش، يقف طويال أمام الباب، يتسمع كل حركة 

.أحس بيد متتد إىل كتفه، امتأل جسده قشعريرة، اشتدت دقات قلبه فزعا 323  
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 أحس بيد، قشعريرة، اشتدت دقات قلبه، فزعا
.العريب املوستاش من أعماقه، وغشيه خدر، وراح يطرح على نفسه أسئلة سريعة واهتز 368  

 اهتز، من أعماقه، غشيه خدر
بعد دقائق كان العريب املوستاش يقف أمام بيته يعد نفسه لدخوله مرتددا، خائفا يكرر  372

.ابتالع ريقه، وميسح براحة ميناه على فمه، دخل البيت مفتعال فرحا مندهشا  
ا، خائفا، يكرر ابتالع ريقه، ميسح، فرحا، مندهشامرتدد  

متلك اهللع العريب املوستاش وهو يسمع كالم : " يتمّلك القارئ اخلوف حني يقرأ هذه اجلمل          

هو نفُسه اهللع ألّن الراوي يقول بعد ذلك  )1(..."املتعاون هذه ايته سيتعرفون عليه ال حمالة، وسيأخذونه

العريب خيار الناس،  -: لس على صخرة قرب شجرة مهموما، وصله صوت املتعاون يناديهانزوى بعيدا وج

.هنا مل يبق للشجاعة أثر. اندفع ملّبيا و قد ازدادت دقات قلبه، متمتما، اللهّم سرتك  

من كّل جانب، ألّن نتيجة ما أقدم عليه؛  إّما  إعدام  أو سجن أو نفي إىل " بالعريب"أحاط اخلوف        

ال " سي رابح"حيث ال يدري، يف هذه اللحظات اليت اشتّد فيها اخلوف أنساه أسرته اليت بدأ يبنيها قرب 

                      .         سبيل يف التفكري إال يف النفس وال شيء غري التفكري فيها

مسيطرا على أهل القرية ردحا من الزمن، فكان عدّوا ثالثا بعد فرنسا و جيشها،     اخلوفظل         

ورجاله، كان اخلوف يالزمهم حّىت يف فراشهم ، وصاحبهم يف سائر أوقام، مل يذوقوا طعم " القايد"و

 يُداس ن الأعلى أشّد احلرص  وحيرص، لنفسه وال لغريه األصيل يب رَ هذا الذي ال يرضاه العَ .العافية مطلقا

ليس :"يقول" الشيخ لكحل: "هذا عني الذل الذي حلق بأهل القريةرضه أو يتعّدى هو على عرض أحد، و ع

  .، غطرسة القايد اليت فاقت احلدّ )2("لحق العار بنايل به طاقة، وأخشى أن يُ 
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 :الــذل في الرواية

 هز:"شفةنت مل جيرؤ أحد إثرها أن يتفّوه بب" الشيخ لكحل"بنت " محامة" "القايد"حني طلب         

وأقل ما ميكن أن يفعله أحد  )1(".ملفوفني بصمت حزينوهم ينطلقون مغادرين  شديد زلزالٌ اجلميع 

ويف نفسه حرية،  "القايد عباس"وصمت خليفة لكنه راح حيرك رأسه مؤيدا كالم ) 2( :"املقهورين يهز رأسه

.واختفى الكالم أمرا ما من كالمه، وخيم الصمت على اجلميع  نه يشتم إ  

أوّد أن أطرح اإلشكال التايل، " عباس" بسبب الصمت الذي خّيم على أهل القرية أمام الطاغية          

لغة الّصمت هنا أهي داء أم  دواء؟ أم هو ذل حتت وطأة الظلم ألبسه القدر ثوبا أسودا؟ حبيث ال يرى 

،   وإذا حتدث ال ُيْشعر به الضعيف نفسه سوى حشرة غابت يف ليلة سوداء حتت صخرة صماء، ال تـَُرى و

ويف الّنص ذل صارخ أحصيته مبرارة العبارة اليت أّدت دورها يف تأدية املعىن الذي يؤثر على . ال يسمعه أحد

وال قوة هلم أمام غطرسة ورجاله أهل القرية ال حول " عباس"القارئ فرتاه دون أدىن شك يسخط ويلعن 

.سط نفوذه على األبراءوالعدو الغاشم الذي يعينه على ب" القايد"  

: عّمي مسعود بولقباقب بـ"املدينة، أمثال األبرياء يف القرية و " ين جالوجيعز الد"وصف          

حيث كان الذّل ظاهرا على حمّياهم  ال تقرأ يف عيوم سوى حسرات، وآهات، ما أصعب " املقهورين"

والذل على اجلدول املوايل يكاد يصرخ، ألن أهل القرية يتحملون اجلوع و ال . العيش حتت وطأة الذل

                                                                  .      يستطيعون الصرب على مرارة الذل
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 الجمل التي ورد فيها ما يدل على الذل الصفحة
.ملفوفني بصمت حزيناجلميعوهم ينطلقون مغادرين  هز زلزال شديد- 65  

لحق العار بنا ليس يل به طاقة، وأخشى أن يُ   

.ليس يل به طاقة، يلحق العار-  

لكن القايد عباس سحقه  ... يساوي الشيخ لكحل أبو البنات، فليأخذ العربة من بلخريوماذا  79

رؤوسهم خجال  ئواعليهم أن يطأط... كدودة حقرية، وهاهم أوالده يتجرعون املرارة واحلسرة

.توا فحولتهمبِ ثْ حىت يُـ   

.   وا رؤوسهم خجالئسحقه كدودة حقرية، يتجرعون املرارة واحلسرة، يطأط  

: الذل عند أهل القرية و املدينة ال يطاق، قد ورد مجل يف الرواية عن َماِسِحي األحذية يف لغة مؤثّرة         

" جر زهيد، ورمبا ال يدفع أىل مسح حذائه، مقابل إا أو يهوديا يتكرم فيدعومها يفرنس يزحفان كل صباح عل

"  .اإلهابةال إهلما   

ن اجلزائري يف وطنه ينعم باحلرية واالستقرار وفجأة فتح عينيه هل هناك إهانة أكثر من هذه، كا        

فوجد نفسه مقّيدا قد ُسلبت منه حرّيّته وصار ماسحا ألحذية الظاملني مقابل فرنك أو أقل أو ركالت أو 

قال . وبني من نصبه العدو الفرنسي قائدا عليهم" القايد عباس"أّما الذّل يف القرية فهو بني . سب وشتم

ذالله، لعله إمعانا يف إوملاذا يريد القايد عباس أن يتزوج محامة سوى نكاية يف العرش كله، و : "الراوي

" .الّذلّ سيقتلها أيضا، أو رمبا يطلقها ، وميكن أن يبقيها عنده ذليلة مهانة، ولذلك سيتجرع اجلميع مرارة 

ال االستعمار مجلة   و تفصيال    هذه هي اإلهابة يف القرية واملدينة وال سبيل إىل راحة الناس إّال بزو 

.وسحق القياد سحقا مثلما سحقوا إخوام  
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  :"حوبه"في  المــــــــــــوت و الزوال

إىل أن يهرم أو يشيخ مير بأطوار خمتلفة يف حياته هذا مصري حتمي لكّل كائن حي، يولد و ينمو مثّ         

مثّ ميوت، هذه حياة كل الكائنات ، غري أّن اإلنسان الذي يعيش يف البادية  حتت ظلم االستعمار والذل 

.الذي يتعّرضون لة من اخلونة، ال شّك أّم ميوتون كّل يوم  

ففر :"أيضا .و قرأت) 1(.."ليس إالّ صيحات القتال املنذر بالويل.. نعيق الغربان: "قرأت يف الرواية         

.انونة  الذي امتزج حلم جسده خبشب الصندوق حتت عجالت السيارة)2( "مسعود"اجلميع ال   

 ظيب فقدكال صوت حفيده الصغري، وقد انفجرت محم أمله حزنا حارقا  إ وأجلمت الدهشة اجلميع            

."باكيا متمرغا على أشالء جده القطيع  

يف الغد : "أيضا" ملا نظرت إىل هذا املشهد وتأملته جيدا أدركت أّن الرسام فّنان بارع ويقرأ القارئ         

يف الثلث األخري : "جاء فيها أيضا" حمتشميف موكب ُدفنت  وح، الرو  "الزهرة بنت ساعد"زوجته  أسلمت

ىل بارئها، أجهشت زوجته عقيلة بالبكاء مث صرخت كأمنا تسعى ح  إالرو  "الشيخ لكحل"من الليل أسلم 

". ال أحد معه سوى زوجته" املسكني ميوت يف بيته وحيدا" الشيخ  لكحل". "لتمزيق خيمة الليل البهيم

فع ليلهم وتكبريهم، ويف البيت ارتفع فجأة العويل والنواح ولطم بعد الظهر محل الرجال اجلثة وقد ارت

عبارات دامية كلها ." زوى بعضهم بعيداناخلدود، كان احلشد كبريا يف املقربة، حني فرغوا من صالة اجلنازة، ا

. حلزن يف كل كلمة بل يف كل حرفالقارئ رائحة ا أحزان، يشمّ  ،آالم  
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  :المــــــــــــوت والزوال

األمل و الغربة، احلسرة  و إّا . وع دمايف الرواية ما يؤثّر يف القارئ ما قد جيعل عينيه تذرف بدل الدم       

البقاء فيه ال ح الغنم يف الزريبة، صار موحشا و صيا أله صخب األوالد قرب الوالدين، و البيت الذي طاملا م

.أعوانهَيسر ُسُبل العيش للعدّو و و  ة منحت القوّ اة اليت أدارت ظهرها لألبرياء، و يُطاق، هذه هي احلي  

لموت والزوالى االجمل التي ورد فيها ما يدل عل الصفحة  

ال رؤوس إليست .. .هذه الصخور الناتئة ،هي سيل من دماء سوداء... قزعات السحاب 15
.ورثبصيحات القتال املنذر بالويل وال إالليس .. عيق الغربان،نمنحورين  

، الويل، الثبورصيحات القتال،نعيق الغربان، سيل من دماء سوداء، رؤوس منحورين  
.أسلم الروحو ...ممددا كجذع شجرة عمالق، وقد ضرجته الدماءى له أبوه بلخري ءترا  

، ضرجته الدماء، أسلم الروح، دماء سوداء القتال، الويل،  

.يف موكب حمتشمدفنت و ح، يف الغد أسلمت زوجته الزهرة بنت ساعد الرو  165  
دفنت  ح،الرو  تهأسلمت زوج  

ىل بارئها، أجهشت زوجته عقيلةح إيف الثلث األخري من الليل أسلم الشيخ لكحل الرو  227  
 
 

.بالبكاء مث صرخت كأمنا تسعى لتمزيق خيمة الليل البهيم   
 

صرخت  ،البكاء،بأجهشت ،بارئها ح،الرو  ،أسلم   
 

 بعد الظهر محل الرجال اجلثة وقد ارتفع ليلهم وتكبريهم، ويف البيت ارتفع فجأة العويل 
زوىنيف املقربة، حني فرغوا من صالة اجلنازة، اوالنواح ولطم اخلدود، كان احلشد كبريا    
.بعضهم بعيدا   
صالة اجلنازة ،املقربة ،لطم اخلدود ،النواح ،العويل ،تكبريهمو ليلهم  ،اجلثة   
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  :في حوبه ـوت و الزوالالم

إىل ما قبل آخر عنصر من عناصر املستوى الرتكييب، و "الموت و الزوال"تعّمدت ترك موضوع        

ض خطري املوت يف الرواية كان موتا طبيعيا بسبب مر ّل كائن حّي، ال أحد يفلت منه، و املوت هو مصري ك

موت َمْن اْلَتَحَق بصفوف الثّائرين يف وجوه األعداء طلبا ، و "الشيخ لكحل"خليفة، ومثلما حدث لزوجة 

  . للحرّية أو االستشهاد يف سبل اهللا و الوطن، هذا موت شريف

، مل يكن كذلك بل كان ُخمّططا له بدّقة حمكمة انتقاما "حارسه محيدةو " القايد عباس"ال لكن زو           

طاق لسنني طويلة، مل يفّرق فيها أهل القرية الليل من النهار، بسب شّدة الظلم منهما نتيجة  ظلم ال يُ 

أوالد "وألصق التهمة يف " القايد"، قتله "البهلي"الذي خّيم  سواده على القرية و انشر يف كّل مكان، حّىت 

ؤال لكن ؟ هذا ساملوت وراءه ماذا خيّلف .مل يكن موته سوى تصفية حسابات مع هذا العرش".سيدي علي

  ال حيتاج إىل جواب،  ألن اجلواب هو املوضوع ذاته الذي أنا بصدد احلديث عنه؛ وهذا ما عّربت عنه

  وماسح أحذية، وحتت مسؤوليته أوالد صغار،بولقباقب، رجل ُمِسن، ومعّوق،  "عّمي مسعود": "حوبة" 

ومع مشقة احلياة يف طلب رزقه ورزق أحفاِده؛ الحول هلم وال قوة، كتب له القدر أن يعوهلم رغم إعاقته  

  امتزج حلم جسده خبشب الصندوق حتت  : "وبعد كّل هذا حتدث الكارثة، قال الراوي. وفقره وسوء حاله

د انفجرت محم أمله حزنا ال صوت حفيده الصغري،قإوأجلمت الدهشة اجلميع  ...عجالت السيارة انونة

  )1(."ظيب فقد القطيعكحارقا  
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  :في الرواية الحزن و األلم

كثيفة غشيت وجهها فجأة وتراكمت عليه،   بٌ حُ سُ "":خليفة"و" سالفة"حزن آخر حيث يقول عن         

 ا إىل أحزانهودون مقدمات دمعت عيناها، دموعا صامتة، لزم خليفة الصمت أيضا وهو يضيف أحزا. "

أوالد سيدي "كان املساء حزينا على "مل يعد قادرا على مغادرة البيت " الزيتوين"كآبة أخرى من احلزن على 

يربح البيت، تلفه كآبة قاتلة، مل يعد يقوى على مواجهة الصدمات املتتالية كلما  "الزيتوين"، مل يعد "علي

هذه هي حال أهل القرية يعيشون حزنا رهيبا يوما بعد " .أجهد نفسه يف مواجهة مشكلة برزت له العشرات

   " يف وضح النهار،" البهلي خلضر"يوم، سرا و جهارا، ليال و ارا، قُِتل 

وتـُْبىن له قرابة وتتخذ مزارا،  وال أحد جيد من أهل القرية هلذه > ، يف قتل"أوالد سيدي علي"و يـُتـَهم    

  .املسرحية تفسريا بسبب اخلوف الذي يلبسهم صغريا و كبريا

،    "بلخري"التّقاء شر هذه العصابة يلتزمون الصمت ألنه ال أحد يعرف من سيأيت دوره بعد            

  .، وغريهم ممن أُْزِهَقت أرواحهم غدرا وظلما وعدوانا"البهلي خلضر"زوجة خليفة، و" لربحا"و

  الحزن و األلم الجمل التي ورد فيها ما يدل على  (%4�
  .و انكفأ عيوبه جيرت مرارة الصمت، وعنده يقني أم حيسدونه على حمبوبته 19

  مرارة الصمت، جيرت 
املاضي املسودة، ال خيلو عام واحد مذ تزوجا مما ينغص صمتا معا يقلبان صفحات  22

  .يف زاوية احلزن، يعيد تذكر مالمح أخيه الشهيد اوتقوق... حياما
  ضي املسودة، ينغص حياما، تقوقع، زاوية احلزن، اصمتا معا، صفحات امل

صار صراخ الطاهر عويال وبكاء، وهم العريب وهو يعض على شفتيه أن يصفع سي   30
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  .طالب، واشتد أمل محامه وأمها عقيلة اليت نطقت متوسلةال
  .صراخ، عويال، بكاء، يعض على شفتبه، يصفع، اشتد أمل

  .الشيخ أمحد كان مرهقا شاحب اللون يكتم أنينا خافتا، وكان جرحه يف كتفه ينزف 49
  مرهقا، شاحب اللون، يكتم، أنينا، جرحه

غرفتها وانكفأت على نفسها وانفجرت باكية، هرعت إىل ... أحست بدموعه تبلل رأسها  62
من ... فلتبك ولتسمع أمها يف عامل الغيب... حرقتها أكرب من أن حيتويها صدرها الصغري

الذي ظل دائما يكبت يف نفسه دموعا حارقة، ... حقها أن حتزن وهي ترتك خلفها أباها
  كم أحسته يف الليل الطويل ينتحب... ويلوي عنق حزن متمرد

بدموعه، انكفأت، انفجرت، باكية، حرقتها، صدرها الصغري، فلتبك، حتزن،  أحست،
  يكبت، دموعا حارقة، يلوي عنق حزن متمرد، ينتحب

راحا يسبحان يف حبار من اآلمال واألحالم، تقدم منها خطوة حىت كاد يلتصق ا، ركز يف 
، تذكر زوجته الربح عينيها عينيه، تناقال أحاسيس عميقة، ارمتت يف صدره، طوقها بذراعيه

  ...بنت إبراهيم اليت ماتت غدرا وظلما ذات سنة، قال يناجيها
  ماتت غدرا، ظلما، يناجيها

سحب كثيفة غشيت وجهها فجأة وتراكمت عليه، ودون مقدمات دمعت عيناها، دموعا  73
  .صامتة، لزم خليفة الصمت أيضا وهو يضيف أحزاا إىل أحزانه

  سحب كثيفة، غشيت، تراكمت، دمعت، دموعا، صامتة، أحزاا، أحزانه 
صمت القايد عباس وقد ضغط على شفته السفلى بإصبعي ميناه، مث قبض أصابعه ووضع  85

  لكمته خمفيا أنفه وفمه، الحظ محيدة تغري مالحمه، وصمته غري املربر 
  متاصمت، ضغط على شفته، قبض أصابعه، تغري مالحمه، جاراه صا

أنت تلقي محال وأنا أحتمل آخر، أمر محامه يزعجين وال أقدر وحدي على  ،إيه يا الزيتوين 93
  .لزم الزيتوين الصمت... رد الظامل

  إيه، تلقي محال، أحتمل آخر، يزعجين، ال أقدر
كانت عيناها تفيضان دمعا، وعلى مالحمها يتزوبع غضب قامت، ألقى التحية وسكت  124

رد سالفه الرومية واستمرت تنظر إىل حيث راح ابنها يبتعد، كانت تشبه يتأملها، مل ت
صفصافة حزينة تقف يف عناد أمام األعاصري اهلوجاء، تلفتت إليه وهي متسح غديري الدمع 

  .حىت ابتلت كفاها



 
 

229 

تفيضان دمعا، يتزوبع غضب قامت، سكت، مل ترد، استمرت تنظر، راح، صفصافة حزينة، 
  ديري الدمعاألعاصري اهلوجاء، غ

  .أطرق العريب، وقد جتلل باحلزن 153
  أطرق، جتلل باحلزن

كان كالربكان اهلائج الذي ضاق ذرعا حبممه الكاوية، حدث سي رابح عن كل شيء، عن  156
  .والده املغدور، عن القايد عباس الظامل، عن القرابة عن فراره مع محامه

  املغدور، الظامل، فرارهالربكان اهلائج، ضاق ذرعا، محمه الكاوية، 
ة ر دمعت عيناه، لقد انقطعت عنه أخبار أهله متاما، أي مكروه حلق م بعده، وكم هي مُ  166

  الغصة اليت يتجرعون؟ ما معىن لزواج ال حيضره أخوه الزيتوين وأخوها الطاهر؟
  ة الغصة، يتجرعونر دمعت عيناه، انقطعت عنه، أخبار أهله، مكروه، مُ 

  .العريب املوستاش العداوة اليت تسعرها حقارة النفوس ووضعتها يف قراهم وعروشهملعن  172
  لعن، العداوة، حقارة النفوس، ووضعتها

  .بيته كبيتها يلفه الصمت احلزين، وتعشش فيه وحدة صارخة 174
  يلفه الصمت، وحدة صارخة 

البيت، تلفه كآبة قاتلة، مل كان املساء حزينا على أوالد سيدي علي، مل يعد الزيتوين يربح  179
يعد يقوى على مواجهة الصدمات املتتالية كلما أجهد نفسه يف مواجهة مشكلة برزت له 

  .العشرات
  املساء حزينا، تلفه كآبة قاتلة، الصدمات، أجهد نفسه، مواجهة مشكلة

الشيخ لكحل الذي كان منهارا يف فراشه، وقد عض الزمان على كل شرب يف جسده، ال  188
  يسمع منه إال أناتريفع ا صوته من حني آلخر

    منهارا، عض الزمان، أنات
وسكت سي رابح مطرقا وقد ترقرقت عيناه بالدموع، لزم العريب املوستاش الصمت تقديرا  213

  .له
  سكت، مطرقا، ترقرقت عيناه، الدموع، لزم الصمت

حس أن ال معىن للحياة بعدها، ، أ...كلما ذكر سي رابح هذه الفرتة أحس مبرارة يف نفسه 217
لقد ضيعأول امرأة أحبها، أول امرأة أشرقت على قلبه مث انطفأت فجأة لتعشش فيه خيبة 

مل يعد لسانه يقوى على احلركة، قرأ ... لزم سي رابح صمتا مطبقا. باردة، ظالما كافراحقريا
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  .على مالحمه عواصف للمأساة
  خيبة باردة، ظالما كافرا حقريا، صمتا مطبقاأحس مبرارة، ال معىن للحياة، انطفأت، 

  .عاد الرجالن جيران أملا شديدا، لقد خيب الشيخ عمار ظنهما 225
  جيران، أملا شديدا، خيب ظنهما

اشتد حزن اجلميع متحلقني من حوله، بعض النساء راحت دموعهن تنهمر ، عرض الطعام  226
  .فلم متتد إليه إال بعض األيدي على حزن

  اجلميع، دموعهن تنهمر، مل متتدحزن 
بات الزيتوين مستيقظا تصك أذنيه أنات عقيلة وقد غار جرحها إىل ماال اية، وأنات  227

  .بعض بناا ممزوجة بنباح الكالب كأمنا تشرتك مع اجلميع يف سنفونية احلزن
  بات، تصك، أنات، غار جرحها، سنفونية احلزن

  .ملأساة وما ينبغي له أن ينساهاسكت سي رابح، لن ينسى هذه ا 232
  سكت، لن ينسى، املأساة

وخرج يدفعه أمله وحزنه، والكون كله يتقاطر كآبة ومأساة، حني دخل العرش عرج على بيت  265
  .سالفه الرومية، كان صامتا باردا أطالال باكية

  يدفعه أمله وحزنه، يتقاطر كآبة ومأساة، صامتا، باردا أطالال باكية
واطمأنت سالفه فراحت تسايره يف تبادل العواطف، غري أن دموعا حارة اجنرت تغسل  297

  .خديها، حتولت إىل إجهاش مل تستطع أن توقف تدفقه الشديد
  دموعا حرة، انفجرت، إجهاشا، مل تستطع، تدفقه

  .وزفر القايد جلول بعمق، كأمنا يطرد أكواما من اهلموم 317
  زفر، بعمق، اهلموم

  .ألمل يعصر عقيلة، كشجرة اجتثت تاركة جذورها العميقةكان ا 327
  األمل يعصر، شجرة اجتثت، تاركة، جذورها

وارمتت يف أحضانه جتهش بالبكاء، مل تسلم مذ خلقت من لسعات الدهر اخلؤون الذي  346
  .سرق منها أبويها الفقريين

  ارمتت، جتهش بالبكاء، مل تسلم، لسعات الدهر اخلؤون، سرق منها
مثل مرض سرواله خنجرا مسموما غرسه القدر يف كبد خليفة وقلبه ، فانفصل عن كل ما   391

ويرفع عينيه يف أبنائها فال يقدر سد صربه عن منع امار الدموع اليت كانت تراها ... حوله
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  . سالفه الرومية فال تنبس بكلمة و إمنا يركع قلبها أمامها تقديرا و مساندة
مرض، خنجرا مسموما، غرسه القدر، كبد، قلب، انفصل، ال يقدر، سد صربه، امار 

  الدموع، يركع قلبها، مساندة 
و تدحرجت دموع حارة مضطربة على خديه متسللة  ...امحرت عيناه... وأجهش يبكي  399

  . بني شعر حليته األشيب الذي وقف كإبر حادة
  طربة أجهش يبكي، امحرت عيناه، دموع حارة، مض

وجد خليفة جيلس يف زاوية يف احلجرة كطفل يتيم، رفع فيه عينني حزينتني مث انصرف من   428
  .جديد إىل مأساته، ظل خيال خليفة ينتقل بني دهاليز املآسي، لقد فل سيفه وفلت إرادته

  .كطفل يتيم، عينني حزينتني، مأساته، دهاليز املآسي، فل سيفه، فلت إرادته
روج أن ميزق من حوله شرنقة وساوسه، فانزوى يف زاوية أخرى ولف نفسه ومل يشأ يوسف ال

ظلت متنحه من نفسها قوة و إباء وكربياء، ... بأخرى معيدا إىل ذاكرته شريطا طويال مع أمه
رغم ما كان حييط ا من مآسي القايد عباس، ورغم املآسي اليت كان يرى خنجرها تذبح 

  .شباا
  .ظلت متنحه، حييط ا من مآسي، خناجر تذبحشرنقة وساوسه، فانزوى، 

  .سكت خليفة مطرقا، كأمنا يستل الكالم من أعماقه وقال بصوت خافت مهموم  429
  .سكت، مطرقا، يستل الكالم،أعماقه، صوت خافت، مهموم

  .الروج وقال متحسرا وراح يغالب دموعا كاد عقدها ينفطر، رفع الزيتوين رأسه يف يوسف
  .عقدها ينفطر، متحسرايغالب دموعا، 

سكت حسان بلخريد حلظات متأمال وقد غشيه حزن شديد، وتعالت يف أذنيه فجأة أنات   452
  .دل أملا،استغاثات األسرى وأنات األطفال والنساء واألحرار يذحبون كاخلراف

سكت، حلظات، متأمال، غشيه حزن شديد، أنات دل أملا، استغاثات،أنات األطفال 
  .ذحبون كاخلرافوالنساء، ي

  .غرق حلظات يف مي الصمت، مث واصل ويف عينيه دموع  453
  .غرق، مي الصمت، عينيه، دموع

مل يرد سي رابح، كان األمل يعصره بشدة، كان خياله يستحضر مشاهد اإلبادة اجلماعية،  
  .كان يتخيل وديان الدم اليت هدرت على تضاريس هذه املدينة البيضاء

  .ه بشدة، مشاهد اإلبادة، يتخيل وديان الدممل يرد، األمل، يعصر 
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  .وبناا حيطن ا دامعات العيون وقد توحش اخلوف على وجوههن  470
  .ش اخلوف على وجوههندامعات العيون، توح

خيم على اجلميع مسحة من احلزن الشديد، كان سي رابح يركن ألمله حبرقة، وكان حسان   493
  .بلخريد يقف جبانبه ينتحب بشدة

  .خيم، مسحة احلزن الشديد، ألمله، حبرقة، ينتحب بشدة
عاد أدراجه إىل سطيف جير وراءه آالما وخيبات تاركا خلفه دموعا يف حماجر الناس وأحزانا   506

  .يف قلوم
  أحزانا يف قلومجير وراءه آالما وخيبات، دموعا،

حسرات تُقطع األحشاء بكاء صامت،        يف الرواية و ال خيّلف املوت وراءه سوى احلزن،            

صربه عن منع  د ويرفع عينيه يف أبنائها فال يقدر سَ : "جاء يف حزن أهل القرية.ولوعة،  وأشجان، وأحزان

           إمنا يركع قلبها أمامها تقديرا سالفه الرومية فال تنبس بكلمة و  امار الدموع اليت كانت تراها

يف  فلم جيدوا له دواء سوى االرمتاءإّال فرديا كّل واحد يشكو أملا دفينا يف أعماقه، فلم يكن " .ومساندة

حلظات متأمال وقد غشيه  "حسان بلخريد"سكت "أّما احلزن يف املدينة فكان قضية وطن .زوايا األحزان

حزن شديد، وتعالت يف أذنيه فجأة أنات دل أملا،استغاثات األسرى وأنات األطفال والنساء واألحرار 

يف قضية يعاين منها، و بني التفكري  شتان بني التفكري يف شأن فرد ملشكلة اجتماعيةو " .يذحبون كاخلراف

به تتم الباحث باملستوى الرتكييب أثناء حتليل النصوص، إذ  يستعني .أّمة، تضميدا جلراحها و دفعا ألحزاا

هنا يظهر مجال النظم  مع لتأدية وظيفته داخل  الرتكيب، و  داللة كل ركن من أركااو  إفادة معىن اجلملة،

  الرتكيب هي جودة البناء الذي يكون حبسن ختري جودة اللبنات اليت حتافظ على إذن فعملية. حسن السبك

  حرف،اسم وفعل و : يدل على معىن مفرد مفيد وهي على ثالثة أقسام الكلمة لفظ .جسد النصمتاسك  

  .كالما  يُطلق  عليه اسم املرّكبهذه األركان  الثالثة  تشّكل    
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  .المستوى التركيبي: المبحث الثاني

  هناك تراكيبو  مها  أصال  كّل  مجلة،  و ) يهمسند إلمسند و ( على الرتكيب االسنادي الكالم قوم ي       

  أّن هذهممّا جتدر اإلشارة إليه و  ؛المزجيو  العدديو البيانيوالعطفي و االضافياملركب :   أخرى   منها  

  يف بنيتها الرتكيبية وحدها مجلة مفيدة، فإّن الدراسة يف هذا املستوى تتناول نظام بناءاملركبات ال تشّكل  

هنا أعين النظر يف العالقة القائمة بني نصر من عناصرها يف هذا النظام، و أي دراسة كل ع )1(اجلملة؛ 

                                                                                            .                                      عناصر الَكِلم

َوقَاَل الِذيَن َكَفُروا َلْوَال نـُزَل َعَلْيِه ﴿: يف القرآن الكرمي ؛ قال اهللا تعاىل )2(جاء لفظ اجلملة: تعريف الجملة

ِلَك لِنُثَبَت ِبِه فـَُؤاَدَك   ۚ◌ اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة  مل أصادف تعريفا  ]. 32:الفرقان[﴾َورَتـْلَناُه تـَْرتِيًال  ۖ◌ َكذَٰ

  .كامال للجملة فيما كان يف حوزيت من املؤلفات

مجعه عن : اجلملة واحدة اجلمل، أْمجََل الشيء: "لسان العرب"حبثت يف معجم لتعريف اجلملة             

  لتعريف اجلملة تعريفا حنويا، و هكذا كان دأب النحاة القدامى، مل يـُْفرِدوا" بن منظورا"و مل يتعرض "تفرقة

  )3(.حبثا يف اجلملة، لكن اهتمامهم انصب على حتليل أجزائها و سرد أقسامها 

                                                           
يوسف حيياوي،خمرب املمارسات اللغوية، اجلوانب الرتكيبية للجملة العربية، يف ديوان حممد العيد آل خليفة، و أمحد سحنون، دراسة  -1

  .19.ص. 2013اجلزائر،حنوية حتليلية و موازنة، 
  .685/686.، ص1994، بريوت،3.، دار صادر، ط)ج م ل(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -2
  .21.املرجع السابق، ص -3
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  :الفعلّيةسمّية و الجملة اال

الذي تكرر استعماله بنسبة " كان"استعمل الروائي الفعل املاضي الناقصللجملة االسمية  بالنسبة         

كان "، "كان الطاهر ممددا  "، "كان لعيوبة حظوة كبرية":عالية باملقارنة مع استعمال غريه من النواسخ مثل

  ..."كان قتلى املقاومني"، "الكون قطعة من فحم

كانت   "، "كانت رائحة املطلوع تغازل األنوف: "بإسناد ضمري املؤنث الغائب" كان"ورد الناسخ         

يف النص مجل ، وجاءت "لف الستار األبيضكانت سوزان تقف خ"، "احلصى تتطاير من حتت قدميه

، هذه مجل "بات العريب قريبا من البيدر يغازل قمر الليل"، "ظل الزيتوين جامثا يف مكانه: "أخرىبنواسخ 

وغريها  كثري  جدا يف  نص  الرواية،  تراوحت   بني البسيطة و املركبة، و ذا الرتكيب املبدع؛ إا لتعّرب عن 

استعمل الروائي . ستمرارية و الثباتصور فنية تصّور مشاهد تنبض باحلياة، فاجلمل االمسية تدل على اال

، وجاءت أيضا "كاملالك  ليتين يا حلويت غيمة "، "ليتنا يا حوبيت غيمتان: "يف أسلوب التمين" إنّ "أخوات 

  "              .أمانة يف عنقك... أّمك : "مجل امسية من املبتدأ واخلرب

أنا "، "..ها أكربتُ قَـ رْ حُ "، "وأثالم جرحت قلبهايف وجهها األشقر مأساة "، "أيب بلخري رجل طاهر"      

 هم مجيعا " "،هذه عصا سيدك الشهيد"، "الكون كهف فحم"، "..كلمات حبّ  الرسالة "،"العرش دُ سي

النساء أكثر"،"قضيتنا عادلة، وسنواصل الدفاع عنها "، "العامل مقبل على حرب"، "جمرد أطفال عندي  

الصمت كان"، "الشيخ لكحل يهرول خلف محاره" :مجلة فيما يليخربها  جمل إسميةوردت  ".جرأة   

.رادى ومجاعاتالناس يتوافدون عليه فُ "، "زوبعة من الغضب تكاد تغطي القايد عباس"، "كهف العريب    
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  :الفعلّيةالجملة اإلسمّية و 

نسيم  آخر اخلريف "، "أول امرأة أشرقت على قلبه مث انطفأت فجأة"،"دوخة ميتد تأثريها إىل العينني"       

بصوت "، "يف وجهها األشقر مأساة": "شبه مجلة"، و وردت مجل تصدرت بـ"البارد يهزم حرارة الصيف

، هذا تنوع يف الصيغ ويف العبارات وختري اللفظ املؤدي "يف عينيه بريق حتد"، "متعثر مأل بشري النادل الساحة

تسجيل كل اجلمل الواردة يف النص الروائي حيتاج إىل وقت طويل، .  إىل املعىن يف لغة بارعة وأسلوب مشوق

.ت البداية مع اجلمل االمسيةبالنظر إىل حجم الرواية لذا اخرتت ما استطعت منها حيث كان  

  ليتنا يا حوبيت غيمتان
  كاملالك  ليتين يا حلويت غيمة

12 

  كان يرتاءى ... وحده الدم
  قزعات السحاب اليت تشكّلت

  أمانة يف عنقك... أّمك و

15 

 16  الشيخ لكحل يهرول خلف محاره
 18  العفريت يتشّكل بصور عدة

 20  كان لعيوبة حظوة كبرية
     كان كهف العريب  وحده  الصمت

 22  هذه احلجرة شهدت لقائنا األول
 25  هدوء كبري يسربل القرية كلها

 27  كان الطاهر ممددا على حائك مزركش
 29  يف سرعة الربق خطف ذراع الطاهر

 33  وعلى وجهه ابتسامة النصر والتحدي
 42  أيب بلخري رجل طاهر

 44  كان الكون قطعة من الفحم
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 48  املقاومني يطرزون وجه األرضكان قتلى 
 53    .كان يدور يف قلق ظاهر

 56  ظل الزيتوين جامثا يف مكانه
 59  كان حليقا ممتلئ الوجه

 62  حرقتها أكرب من أن حيتويها صدرها الصغري
 66  بات العريب قريبا من البيدر يغازل قمر الليل

 73  يف وجهها األشقر مأساة وأثالم جرحت قلبها
 76  رائحة املطلوع تغازل األنوفكانت 

 82    كانت محامه ملفوفة يف خزا
 87  أنا سيد العرش

 89  كان قطيع األغنام واألبقار قد عاد من املرعى
 90  الرسالة كلمات حب وشوق

 99  كانت احلشرات تعزف مسنفونية الليل
 105  الكون كهف فحم

 108  زوبعة من الغضب تكاد تغطي القايد عباس
 112  احلصى تتطاير من حتت قدميه كانت

 116  وبات العرش كله يرقص على إيقاع الزرنة
 122  كان القايد عباس جيلس بني أتباعه

 124  كانت عيناها تفيضان دمعا
 126  نسيم آخر اخلريف البارد يهزم حرارة الصيف

 131  وجهها كقمر دري يوقد فوانيس قليب
 137  كان اجلو ربيعيا يعبق بشذا الورود
 139  كان الربيع يفرش لنا بساطا بديعا
 142  كان هرج الناس أمواجا متالطمة

 143  كان سي رابح طويال حنيال عريض املنكبني
 148  كان املسجد من احلجارة

 149  كل هذا الشارع هو ملك للفرنسيني
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 150  على أرضيته فراش حلفاء وبعض الكراسي
 151  معتدل القامة مفتول العضالت

 155  الناس يتوافدون عليه فرادى ومجاعات
 156  كان كالربكان اهلائج الذي ضاق ذرعا حبممه الكاوية

 159  هذه املدينة املتدفقة حياة
 161  دوخة ميتد تأثريها إىل العينني

 178  هذه عصا سيدك الشهيد
 179  ها هو امللعون

 201  النساء أكثر جرأة
 208  املخرومةأمام الباب كانت جتلس حدة 

 209  كان سي رابح حزينا
 217  أول امرأة أشرقت على قلبه مث انطفأت فجأة

 225 كان الشيخ البغدادي يغلي كاملرجل
 229  إا مالمح حليمة املتسولة

 232  كان الظالم قد بدأ يغلف الطبيعة
 241  كانت سوزان تقف خلف الستار األبيض

 244  ومة جتلس عند البابر كانت حدة املخ
 246  ياو كان اجلو قائظا صهدا كا

 251  كان النهار قد آذن على االنتصاف
 264  نا اخلالفاتبمىت تنه

 267  طالقإلوهو على أمت االستعداد ل
 272  كان العريب حيس بانتشاء كبري

 273 ،واحلركة بدأت متأل الشوارع
 288  كان الزيتوين وهو يسمع ينتعش كربوة خصبة

 320  أطفال عنديهم مجيعا جمرد 
 324 أشبار من الزمن وامتأل البيت عن آخره

 327  كان الطاهر يرفرف فرحا برحلته اجلديدة
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 355  عند الباب التقيا بسي اهلادي داخال
 364  مساء كان املوعد يف احلمام

 387  جدران الطوب واحلجارة ذبلت
 388  صلحه يبتلعهتسنكل شرب 

 391  كان املرض كأفعى ميص جسدها
 436  كانت السماء مدججة بسحب كثيفة

 448  كانوا ملثمني حني كمموا فمها
 450  رصاصة واحدة خرقت أعلى كتفه

 451  على مر األيام راحت اجلراح تندمل
 454  يف عينيه بريق حتد

 462  مبشرة مبستقبل مشرق ،فراشات حتوم ناشرة لألمل
  477  كنت يف الشارع خلف وريدة

 486  حرب قد تسحق كل شيء أمامهاالعامل مقبل على 
 489  قضيتنا عادلة، وسنواصل الدفاع عنها

 493  كان سي رابح يركن ألمله حبرقة
 496  كانت الفرحة عارمة

 508  دخال البضاعةإكان عيوبه جيهد نفسه يف 
 518  كان سي اهلادي يشكو وعكة صحية

 519  كان وجهه يلتهب من شدة احلرارة
 526  ا رهيبابترق تنزتك كانت األمسية حزينة

 527  باتت املدينة حزينة
 537  كان فرانكو وبارال يرقصان على إيقاع تصفيق اجلميع

 541  كان يوسف الروج يتابع املتدخلني
 545    شراقا وأكثر دفئاإكانت الشمس أكثر 
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  :الفعلّيةالجملة اإلسمّية و 

على ا األصل يف بعض احلاالت، فتدّل االستقرار، قد خترج عن هذاالمسية تفيد الثبات و  اجلملة          

، "فراشات حتوم ناشرة لألمل":احلدوث والتجّدد، إذا ُوجدت قرينة تدل على ذلك أو جاء خربها مجلة فعلّية

كان سي رابح يركن ألمله   . "عن الرباعم من أبناء هذه األّمة الذين خرجوا رفقة املتظاهرين مطالبني للحرّيّة

يف هذه اجلملة تبدو " أشبار من الزمن وامتأل البيت عن آخره "، "و باجتاه القاضيكان أمقران يعد"، "حبرقة

  .كيف حّول الزمن إىل وحدة للقياس" جالوجي"براعة 

باختالف ال خيلو نص من مجل فعلية، حيث وردت مثلما وردت مجل امسية يف الرواية فإنّه           

  ، هذه اجلملة شبح"تراءى له أبوه بلخري: " على سبيل املثالمستقبال جاء منها أزمنتها؛ ماضيا وحاضرا و 

  تـُْنَسى بقدر ما هي أمانةزمان، ليست مجلة عادية تُقرأ و يف كل مكان و " الزيتوين"تطارد ستظل  

ال أحد بوه على عاتقه، هو أكرب أوالده و ، ألقاها أ"الزيتوين"مسؤولية لكّنها ليست يف حجم و            

  ".ه غريه، كلما عاد إىل البيت صرخت أّمه يف وجهه تطالبه بثأر أبيهيتحمل دم أبي

، وردت يف هذه "الدار القبليةاجتمع الرجال يف : "جاء يف الرواية مجل تظّمنت كلمات عاّمّية        

  بالزرايبتـَُغّطى أرضيتها ما حتتل هذه الدار مساحة ُكربى و ، عادة "الدار القبلية" اجلملة كلمة عاّمية هي 

  .املزركشة بألوان خمتلفة، مقارنة بغريها ألّا معّدة برعاية تاّمة الستقبال الضيوف 



 
 

240 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني   بناء الداللةالوظائف السردية لو  ويالتحليل اللغ مستوياتـــــــــــــــــــــــــــ

  :اليب متنّوعةالجملة العربّية بأس

رمت محامه الصوف من بني "، "أقبل الشيخ لكحل من سفح اجلبل:"مجل أخرى مثل         

جلسا خارج البيت على حصري مساء "، "رد الزيتوين واستند على األرض"، "لزم الزيتوين الصمت"،"أصابعها

  .للحياة يف القرية أو املدينةرسم و تصوير ، هذه مجل فعلية فيها وصف و "سيفرح الكون كله بقتله"، "قدمي

، "تتدىل سلسلة ساعته الذهبية عاكسة أشعة الشمس: "أخرى تصور احلياة يف املدينة جمل فعلية        

مساء : "، و هذه مجل تـََقدم فيها شبه مجلة"ر املتظاهرون يف أحداث قسنطينة بعشرة آالف مشاركد قُ "

  " .صباحا زار خليفة ابنته"، "ا خارج البيت على حصري قدمينجلس

وللفعل يف اللغة العربية عدة  الروائي أن يُظهر قيمة الوقت يف هذه اجلمل فاحتّل الصدارة أراد        

تقسيمات كالتعدية مثال حيث ينقسم الفعل إىل متعد والزم تنوعت األفعال بني الالزمة واملتعّدية، ذكرها 

تدفقت فيها "، اهتزت القاعة مرة ثانية بالتصفيق"،"األبدخل :"منها مثال. )1(الكاتب فالالزمة

  " مسعود"فر اجلميع إال "،"السماء

تـُْعَرف التعدية بلغة التجاوز أي جتاوز الشيء إىل غريه، و الفعل املتعدي  يتعدى فاعله إىل ما يكمل         

فرك يديه مث شبك "، "الطريق سي اهلادي يراقب: "مما و قع عليه الفعل ما جاء يف النص .معىن اجلملة

جترع سي بح النبأ "،..."أمخدت أنفاس"، "تذكر يد أبيه تنزل كالصاعقة على خد أخيه "، "أصابعه الغليظة

  ".هزت كتفيها غري مبالية"،"وجده وقد أجهده الصياح "،"بأمل

                                                           
  .34.،ص1977، مصر،1.حممدعبد السالم هارون،ج. اهليأة املصرية للكتاب،تحالكتاب، سيبويه،  -1
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  .الجملة العربّية بأساليب متنّوعة

حيثما تستشهد فثم "، "فال بد أن يثأروا... إذا كان بلخري  رجال : "تنوعت اجلمل بني الشرطية         

وهل هناك أسعد للمرء من أن يكون ":الجمل االستفهامية،   و "من شابه أباه فما ظلم" ، "أرضنا الطيبة

  ."؟و من جيرؤ على فعل هذه اجلرمية غري أوالد النش"، "خادما هللا تعاىل و قرآنه الكرمي؟

اك إي"، "ال تتحرك" ،"أخربوا/ أروين"،"تفضلي تفضلي"، "ارمحوها"، " انصرفوا: "النهيو  األمرو         

  ."ما أكثر ما اختلس العريب النظر إىل فرانكو: "اجلمل التعجبية، و "إياك أن تـَْعربُ / أن ترفع

واهللا ال يستحق هذا اخلائن إالّ  : "النداءو  جملة القسم، و "كم كانت تلك األيام قاسية"         

أيها "،"يا صاحب القلب الكبري"،"أُْقِسم أنه الفاعل"، "واهللا شرف كبري أن يدخل بييت أمثالكم"، "املوت

  "   يا بنت املكي"، "الساحر

 ليته مل: "الرجاءو  جملتي التمني، و "ال يفقهها"، "مل يزدادوا"، "ال يفشيها : "الجملة المنفية          

أرجو أن يوفقين "، "أرجو أن جتدوا فيه ما يفيدكم"، "مل أذهب إىل مؤمتر العار ليتين"، "خيرب الزيتوين باحلقيقة

  .حّىت أضحت فّنا و مجاال. يف األغراض، و التصوير" الروائي" ، نوّع "اهللا

 15  تراءى له أبوه بلخري

  16  جلسا على صخرة صماء
  19  إستعد أن تذهب معنا

 22  العلجة بنت املكيتأملته 

  24  انفجرت العلجة بنت املكي ضاحكة



 
 

242 

  26  لزم الزيتوين الصمت حلظات
  28  دخل األب بإناء كبري وقد امتأل مجرا

  31  أسرعت محامه مبثرد الكسكس
  34  توقف القايد عباس عن األكل

  38  قبلته على رأسه طالبة بركته
  41  جتلس عند الضريح املغطى بقماش أخضر

  44  يديه فتلمس قنينة املاءمد 
  56  تذكر يد أبيه تنزل كالصاعقة على خد أخيه

  60  مد أصابعه إىل شاربيه ميسدمها
  61  وضعت العلجه الربنس على كتفي زوجها

  63  اجتمع الرجال يف الدار القبلية
  67  أوقف عيوبه وجره إىل البيت

  69  شدد قبضة أصابعه على عصاه
  70  الغليظة فرك يديه مث شبك أصابعه

  76  أقبل الشيخ لكحل من سفح اجلبل
  80  مد رقبته داخله وقد لفه الصمت

  83  رمت محامه الصوف من بني أصابعها
  85  صمت القايد عباس

  92  رد الزيتوين واستند على األرض
ا خارجة103  ضت من مكا  

  105  حاول أن ميد يديه دون جدوى
  106  متحامال على فزعه وتعبه

  113  الضابط على مكان مرتفعوقف 
  123  أمخدت أنفاس احملرك ونزلنا

 152  جلسا خارج البيت على حصري قدميمساء 
  187  أريد أن أغرس هذه العصا يف عينيه

  185  .بدأ املغرب يزحف على النهار سارقا منه وهجه
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  217  أحس أن ال معىن للحياة بعدها
    221لل وجه القايد عباس غبطة

 237  مسعود بولقباقب ينط على يديهفجأة دخل 
 256  صباحا زار خليفة ابنته
  292  سيفرح الكون كله بقتله

  293  ح ترفرف حواليه فرحةبس بروح زوجته الر حي
  295  أسرع خيفي وجهه بيديه

  296  وقف عند الضريح ألقى السالم
  300  وجلست على متكأ صويف مطرز

  307  انطلق خارجا من البيتو 
  308  مكانه بصعوبة مث سقطض من 

  311  راح يضرب جبهته بلكمته
  316  وجده وقد أجهده الصياح
  319  ترددت كلمات بني شفتيه

  321  مل يدم سكوته طويال
  323  هرع عجال يدخل القرابة

  324  سبقه فضولهيسرع أال إحد أ يبق مل
  329  تتدىل سلسلة ساعته الذهبية عاكسة أشعة الشمس

  336  مبالية هزت كتفيها غري
  337  اندفع العريب املوستاش يدق الباب بعنف
  339  صرخت بأعلى صوا واندفعت إىل القفة

  347  جلس اجلميع على حصري من احللفاء
  350  غرق اجلميع يف الضحك

  351  يريدون بيعنا لفرنسا
  353  من جديد ه الروميةت سالفأينعو 

  408  قريبايضيئون العقول يبذرون يف القلوب أمال يشرق 
  416  رفض املعمران فرانكو وبارال تسديد أجور مئات العمال اجلزائريني
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  423  قدر املتظاهرون يف أحداث قسنطينة بعشرة آالف مشارك
  436  امتألت الشوارع باملعمرين مدججني باألسلحة

  476 أقرتح أن نتصل باجلميع فردا فردا
  480  أريد أن أرى اليوم قمة القسوة

  484  كثريا يف بيوت أبناء سطيف  لقد أكلت
  486  أرى أن نعلن الثورة ضد فرنسا حني تشتغل حبرا مع األملان

  487  لو اكتشفت وجود أمة لكنت وطنيا
  495  مجع األمة يف حياته ويف مماته أيضا

  493    خيم على اجلميع مسحة من احلزن الشديد
  496  راح العريب املوستاش يقفز كالطفل

  497  العريب املوستاش واحتضن سي رابحاقرتب 
  502    نقر سي اهلادي على الطاولة املسودة

  503  على كرسي خشيب دجلس حسان بلخري 
  505  ذنرفع سي رابح ذراعه كأمنا يطلب اإل

  508  أقبل حييم حزينا كئيبا
  512  وتبادل اجلميع النظرات املتعجبة

  516  اهتزت القاعة مرة ثانية بالتصفيق
  518  بيت سي اهلاديالتقى اجلميع يف 

  519  قذفت يف وجهه حفنة ماء
  520  يف جلسته اهلادياعتدل سي 

  522  صمت اجلميع مركزين نظرام
  523  وضع بلخريد جمموعة علب سجائر

  526  فر اجلميع إال مسعود بولقباقب 
  527  تدفقت فيها السماء كأمنا مل تتدفق

  528  بقي سي اهلادي يراقب الطريق
  530  جترع سي رابح النبأ بأمل

  531  ليه اجلميعإنطق يوسف الروج فالتفت 
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  532  فرحات عباس مرهقا متعبا ابد
    
    

  533  جييببلخريد أسرع حسان 
  535  فتح فرحات عباس نافذة غرفته

    
  536  اعتدل فرحات عباس يف جلسته جبوارها

  537  أطلق فرانكو طلقات نارية يف الفضاء
  538  على كرسيني متقابلنيجلسا 

  539  رجله اليمىن على اليسرى دوضع حسان بلخري 
  541  مهس العريب املوستاش يف أذن يوسف الروج

  544  قصد سي رابح احلمام برفقة أمقران
  545  اار أرضاباكيا كطفل صغري

    
  546  وتعالت الزغاريد من البيوت والشرفات

  547  راح يتلمس خنجره حتت إبطه
    

  548  حبقد هتأملتهم سالف
    

  549  صاح الناس خلفه
  550  انطلق الرصاص من مسدس احملافظ
  551  ه مسدسهيلإفوجئ بشرطي يقف خلفه مصوبا 

  552  اختفى خالف التيقر بسرعة
حتمل هذه اجلمل بني طياا تراكيب يف لغة راقية، ألنّه إىل جانب البناء النحوي للجملة، ومع          

فه، يقرأ القارئ بالغة العبارة داخل اجلملة بنوعيها امسية     ائتأدية كل عنصر من عناصرها ملختلف وظ

  .   وثبوتهمجل تنوعت بني استمرار احلدث  وفعلّية وقوة الكلمة اليت تؤدي دورا هاما يف عملة نظم كالم، يف
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  :الوظائف السردية:المبحث الثالث

أنه يف " سعيد يقطني"من شأن الوظائف السردية، وهنا يشري  السردلدراسة  املفتاح املناسب إن          

ة لدراسة ائيّ يفتنة السرد التقت كثري من املدارس النقدية الغربية املعاصرة، من شكلية وبنيوية وأسلوبية وسيم

احث م قوله هذا قائال باعرتاف بوتعقيدا، مث يدع ... الوظائف السردية اليت تعد من أكثر الثيمات خصوبة

  .)Tzivitan Todorove).(1)"ودوروفتتزفيتان "بنيوي هو 

هم ن م"أن"عبد الرمحان كردي"ملفهوم األدبية ، ويبني  "الشكالنيني"ىل إتعود الوظائف السردية          

               ) Yakopensky" (ياكوبنسكي " من تناوهلا حتت موضوع اللغة املعيارية واللغة الشعرية مثل 

 )(Shlovsky مثل شلوفسكي..افزومنهم من تناوهلا حتت التحفيز واحلو  )Mokharoysky(موخاروفسكي و 

  )Tomashevisky(.)2( وتوماشفسكي 

  ، كيحقيقيا لدراسة بنية احل إرهاصا )(Les motifللحوافز "الشكالنيني" دراسة  د عَ تُـ          

م تفسريا أكثر تقدّ  حبجة أّاأمهيتها فيما يراه  تبيني )(Vladimir propp"فالدمري بروب"من هؤالء استطاع 

)  Les fonction narratives(احلكاية مسيت بالوظائف السردية نساق الداخلية لبنية موضوعية لأل

من خالل أحداث    ليه من حيث داللته يف سياق احلبكة إ الذي حدها هو عمل الشخصية منظور

  ... أن الوظائف ترتابط فيما بينها  حوض مث ... نتقاماملطاردة، النجدة، اإلالسفر، العودة، : الرواية
                                                           

-
  .170.، ص 1889، املغرب ، الدار البيضاء1يف العريب ط، املركز الثقاسعيد يقطني، حتليل اخلطاب الروائي1
 .25ص.1992القاهرة، ،1، دار الثقافة ط)الرجل الذي فقد ظله منوذجا(رة ،  السرد يف الرواية املعاصعبد الرحيم الكردي -2
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  :الوظائف السردية

منها  ، كلVladimir propp( (" فالدميري بروب " هنا أذكر بعضا من الوظائف اليت أحصاها             

  :منها ،ها واحد وثالثون وظيفةدُ تنجم عن السابقة هلا وعدَ 

حني " العريب" ِـ مغادرة فرد من أفراد األسرة مسكنه وهذا ما حدث بالضبط ل)  Départ( :ل ـالرحي_ 1

 غادر مع خطيبته محامة الديار كان رحيال مؤث ة ، وألسرتني على وجه را ألهل القرية عامّ را ، ومدم

تكسب الرواية داللة أكثر . كان له وظيفة أمسى " العريب " اختيار الروائي اسم شخصية  أنّ اخلصوصحىت 

" واختيار اسم ، وال يرضى الذل له وال لغريه رضه ،عمعروف بشجاعته وكرمه ، والذود عن  "العريب"عمقا ، 

عنوانه يف   "الربح"حني دخوله مدينة سطيف هذا الرجل كان ه لقي أّول من" العريب"كان   للرجل الذي" رابح 

    . نفسه إىلمعامالته، ويف عالقاته حىت مع اليهود والنصارى ، اليعرف اليأس سبيال مواقفه  و   كثري من

استطاع أن يندمج كليا معه، وصارت األسرة أسرتني، و صار كل منهما الساعد " ريبالع"دليل ذلك أّن و 

  .األمين لآلخر، وأمينا ألخيه يف حّله و ترحاله

ممنوع عليه دخول  "العريب"يسلط على الشخصية وختضع له ، ) : Interdiction: (  عـالمن_ 2

م على أي عمل دِ قْ عندما يُـ  األصيل يف مدينة سطيف غري هويته فهو ا جمهول،هكذا هو العريب و. القرية

  .، فاذا كان على حق ينجزه دون تردد متجاهال كل العقبات والعواقب 
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  :الوظائف السردية

وتتمثل يف شخصية عباس القايد الذي سار كما الغول يف احلكايات العجيبة   ) (méfait:ءةسااإل_ 3

ال إال تراه    إساءاته  و من كثرة  ،كما الشيطان  منه ذال ويتعو يف أّي مكان إ هل القريةأحد من أال يراه 

  .يسري على األرضظلما 

  مغادرة الفرد أسرته وهنا أشري اىل العريب الذي غادر القرية )  Absence(: ابـالغي_ 4

  .خوته، وهو يعرف خطورة هذه املغامرةإىل إيف ظروف صعبة، ولن يكون بإمكانه العودة 

خرب فرار  "القايد عباس"هذه الوظيفة تتجسد بوضوح حني بعث  )Interrogation: (االستخبار -5

الذي " سي رابح " ىل نشر اخلرب ، لكن مع وجود إىل احلاكم الفرنسي الذي أسرع إالعريب من القرية ، 

و بسبب  خربا يرضيه ، لكن يف هذه اآلونة يبدأ "عباس"ىل إيتصدى بصدره لكل الصدمات لن يصل 

  )1(.م اخلبيث من القرية، تتمثل يف استئصال الور همة صعبةملالتخطيط هذا العنصر من الوظائف يبدأ 

  يعلم أنه وهو ينسب البطولة لنفسه  "القايد" ) Prétention mensongères(  :م الكاذبـالزع_ 6

  وبشهادة الناس  أما البطل احلقيقي هو الذي ترتديه الشجاعة بال سالح،بوجود فرنسا فقطلكن  كذلك

  .مجيعا 

                                                           
  .32.،ص1992القاهرة، ،1، دار الثقافة ط)الرجل الذي فقد ظله منوذجا(رة ،  السرد يف الرواية املعاصعبد الرحيم الكردي -1
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  :الوظائف السردية

7-  ة الصعبةالمهم : )Tache difficile(  وقتل " القايد عباس"مع العريب للقيام بقتل  "سي رابح"يبدأ

التخطيط هلا جتنبا للوقوع يف ينبغي احلساب و  ليس ذلك باألمر اهلني،فهذه الشخصية يعين ضربة لفرنسا، 

  قبضة العدو، جيب تنفيذ املهّمة بسرعة، و اخلروج من الساحة قبل أن يصل دوّي 

  حضر يف الوقت الذي "خليفة"ال بوجود إتل قْ مل يُـ ة الوضع،ونظرا خلطور  الرصاص إىل آذان الناس،

  .إىل األبد، فقضى عليه ائيا و كان يلبسه احلقد الدفني يف أعماقه  املناسب إلكمال املهّمة، 

  املرحية ويف النهاية يعاقب املعتدي بسبب تعديه وغطرسته، لتكون النتيجة) Punition(  :ابــالعق_ 7

، ألنه بالنسبة هلم عقاب له قد لمقهورين من أهل القريةلجيابا إعلى أهله و  بالْ سِ كان  موته  ربخ إنّ  .ة تاي 

  )1(.انتظروه سنني طويلة

  انتصار البطل، كان البد أن يأيت اليوم الذي يلقى فيههزمية املعتدي و  )Victoire( :االنتصار_ 8

  ارتفع، البدَعالَ  وجترب و مستبد، والباطل مهما  حتفه، وهي يف الواقع نتيجة حتمية لكلّ " القايد عباس" 

  .أن يأيت يوم فيه يقع، فيندثر و يضمحل، مثّ يأخذ احلق مكانه 

  "سي رابح"وبعد تنفيذ املهمة يعلن  "عباس"بعد التخطيط لقتل  (Confesssion): االعتراف_ 9

  .هو يعرف ذلك ال حمالة ، و "اشاملست العريب") 1(معرتفا بشجاعة 
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  :الوظائف السردية

لو مل يكن متأكدا ممّن اختاره جارا له؛ من رجولته، وشجاعته، ما كان ليخوض معه هذه املغامرة          

  ".حوبة"ورجولتة، مستعينا بأروع رجل عرفته " العريب"الليلية اخلطرية،  ظهرت شجاعة 

رة خبيثة،      املغامرة دون شروط، ألنه يعلم أنه يقدم على ختليص أمة من بذ" سي رابح"ركب          

  .وسيكون له يف ذلك فضل وأجر وثواب

  .يفرتض أا ذات وظيفة.. يةفكل جزئ.. ن القول الروائيالوظائف هي وحدات صغرى تكوّ          

  .استطراد.. وذات معىن حىت أصغر التفصيالت واحلركات واألوصاف والعالقات حىت ما ينظر اليها أا 

  )2(.نوطة بإحدى الوحدات هي العمل على تفكيكها والتشويش عليهاقد تكون الوظيفة امل           

أو  لةأو معىن، أو ضمريا ، أو مج ا،أو حرف ،أو فعال ،فالوظائف وحدات وهذه األخرية قد تكون امسا 

  لسنية بل الداللةأن املقصود من هذه الوحدات ليس اإلشارات األ "عبد الرحيم الكردي" مث بّني  عبارة

حني "): Roland Barthes("روالن بارث"الوظيفية داخل البنية النصية ويذكر بعد هذا التوضيح مقولة  

  ملا كان حيرس مكتبة التجسس، ورن اهلاتف، رفع مساعة (Jeams Bond)"مس بونديج"القصة أن حتدثنا 

  )1(.وحدة وظيفية د عَ يُـ  هنا فالعدد أربعة األربعةأحد اخلطوط  

                                                                                                                                                                                                 
 .41ص،املرجع السابق، -1
 .43.م، ص 2006 -هــ 1427القاهرة  1عبد الرحيم الكردي ، السرد يف الرواية املعاصرة ، مكتبة اآلداب ،ط  -2
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  :الوظائف السردية

وظيفي ىل عنصر تارخيي إشارة هو دعم اال: بل املقصود يف حّد ذاته" أربعة"ليس املقصود الرقم          

  :"روالن بارث"ليهما إىل هذا يذكر وظيفتني أشار إيف البناء الروائي، إضافة 

راء مسدس عالقته شمرتبطة بوظيفة أخرى من نفس املستوى ويأيت بأمثلة لذلك : توزيعيةوحدات _ أ

من  أكثر له تالك أهل القرية للسالحامن إ:صيها حيف الرواية ال أكاد أةوأمثلة ذلك حمتوا )2(باجلواب

لدفع الظلم ونصرة املظلوم وقد رأيت كيف شهره الشيخ لكحل يف وجه أحد رجال  ونهفهم يستعمل ،داللة

مسدسه حني  "القايد"استعمل أيضا و قائدهم،  إىلابنته ظلما  "محامة"حني حضروا ألخذ " القايد عباس"

  ."الربح"قتل زوجة خليفة 

حني تسللوا ليال " القايد عباس"رد به رجال " سامل"سالحه، ليلة زفاف أخيه "العريب" استعمل        

أخذ بثأره ملا "خليفة"، واستعمله أيضا "عباس القايد"لقتل " سي رابح"حلرق بيادر القمح و استعمله مع 

  .، فهي إذن مصدر رزقهموشراء املواشي له عالقة مبواصلة عيشهم ودفع الفقر عنهم. لزوجته

هي وحدات صغرية ،كل منها هلا و  روالن بارثالقرائن"وهي عند : توزيعيةغير وحدات _ ب           

، ألا ترتبط بوظائف من مستوى آخر هو الشخصيات، سبيقااوهذه ختتلف عن )3(حيائيةإوظيفة داللية 

  .والزمان واملكان

                                                                                                                                                                                                 
  .44.، صنفسه - 1

  .45. ، صاملرجع السابق -2

  .45.، صنفسه - 3
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:السياق السردي و مظاهر التاريخ: المبحث الرابع  

ِوْفق أي حدث أو مشهد، جند أن لكل بنية سردية بداية واية، وعرب هذا النسيج تشكلت معامل           

النص الروائي الذي له القدرة على رسم بىن ختيلية متعددة األنساق والرؤى لُِتصاغ وفق قواعد النص 

منه تتوالد حيثيات السرد وتنمو الشخصية الرئيسية، " العريب"يف هذه الرواية جعل الروائي من . وأشكاله

 )1(املشاهد واألوصاف، و فيها يأخذ الراوي  حضورا  وموقعا خاصا  عرب  معظم  جتليات اخلطاب الروائي،

إذ يتوىل السرد راٍو خفي، وهو الروائي الذي يدير األحداث كذات كاتبة، مستخِدمة لضمري الغائب، وذا 

.سردية املهيمنة على هذا املنت الروائيتكون الرؤية من اخللف هي الرؤية ال  

يبدو الراوي فيها عاملا بكل شيء  و مدركا  لكل  األحوال و السلوكات،  كما الرؤية من الخلف        

)2(.يهيمن السرد التتابعي حينا وينقطع حينا آخر على أحداث الرواية  

والتجدد، ويظهر واضحا يف اخلطابمن وراء أجواء املغامرة ، التاريخ المختفييتموقع              

األيديولوجي الذي يؤمن به الكاتب الذي أخذ ألجله مكانا وراء شخوص الرواية، فوحدات وسياقات   

والبناء الشكلي يـَُعد . السرد توحي مبوقف الكاتب ومقصديته لفهم التاريخ والرتاث من خالل ما يؤمن به 

         .يات الواقع اجلزائري يف عالقته مع جمريات األحداثبعدا دالليا ذا قيمة خاصة يف معرفة حيث
                                                           

  .46. ، صاملرجع السابق - 1
  .7.،ص1993عبد اجلليل مرتاض، البنية الزمنية يف القص الروائي،ديوان املطبوعات اجلامعية،، وهران، -2
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:السياق السردي و مظاهر التاريخ  

قرأت ما قال ،الذين تناولوا دراستها مثلما أقر ذلك غري واحد من الباحثنيرواية تاريخية الهذه               

.إجابة لسؤال يف لقاء له مع جريدة الصباح التونسية" عز الدين جالوجي"    

ارمتاء" حوبه ورحلة البحث عن املهدي املنتظر"يف روايتك اجلديدة : "كان السؤال املوّجه إىل الروائي          

ذاا بقدر ما قصدت قصدت احلادثة التارخيية حبدّ ما : "أجاب  عنه  قائال" ملاذا؟ ، يف أحضان التاريخ   

فيه، والفن م لنا ذلك باهتا باردا ال روح أن يقد  دَ و عَ والتخييلي فيها، ألن التاريخ تَـ  اجلانب الفين واجلمايل   

فالرواية ال تكون تارخيية على ."بالواقع وحده قادر على تأثيث ذلك وبعثه نابضا باحلياة، شرط أن يربطه   

وقضاياه الراهنة، وهو بالضبط ما ...كتابتها مشاغله  رواييت من زمن   إال إذا محلت "لوكاش"حد تعبري    

التاريخ يف حّد ذاته،بل أراد أن جيعل  و كيف قصد الفّن ومل يقصد" هذا الروائي "إذن) 1("أردته يف حوبه 

.للتاريخ روحا عن طريق الفنّ   

جتعل من التاريخ أرضا خصبة تزرعها ...وإمنا تبحث يف تفاصيله، ال تعيد سرد أحداث فالرواية إذن        

)                                                                         2( .فنيا على بساط من اخليال مبا ال يبايل به املؤرخ   

                                                           
  .ت.، د20462.عاملهدي املنتظر،، حوار حول حوبة و رحلة البحث عن عز الدين جالوجي، جريدة الصباح التونسية - 1
عبد الرزاق بن دمحان، الرؤية التارخيية يف الرواية اجلزائرية املعاصرة، روايات الطاهر وطار أمنوذجا، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة، - 2

  .159.،ص2013 -هـ 1434
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:السياق السردي و مظاهر التاريخ  

يبدع كونا روائيا خياليا يف آن واحد حقيقة أّن املؤرخ ال يبايل بالفّن الذي يسعى إليه الروائي، لذا       

التاريخ احلقيقي ماثل يف الرواية ممتزج بقصة متخيلة متواشج و يتكون من عناصر متخيلة و عناصر واقعية، 

ايا سياسية واجتماعية، شكلت هاجسا الضوء عليه يف هذه الرواية من قض" جالوجي"ما سلط  ، فمعها

.معرفيا يؤدي إىل قراءة األرضية التارخيية اليت اشتغل عليها الكاتب  

القراءة التارخيّية كانت كمرجع هام الستيعاب تصّور الفرد اجلزائري للتاريخ والرتاث بصفة        

الدين      : يشري إىل مرجعني وأّول عتبة يقف عندها الدارس يف هذه الرواية هي العنوان الذي)1(.عامة

 والتاريخ غري أّن عالقته بالتارخ أعّم و أمشل، و الرواية عمل تارخيي بالدرجة األوىل. أّما" التاريخ"  كـكلمة

  مفردة ترجع من حيث اللفظ واملضمون إىل اليونان، " تدل على البحث والفحص، هم الذين وضعوا

  أسس الفلسفة الغربية، و هم  من وضعوا أسس التاريخ أيضا. انفتاح الرواية غري حمدود،  جعل منها نصّ 

.الفن والتاريخو العامل املتشبع بكل املعارف اإلنسانية؛ بالعلم والفلسفة،    

                                                           
الطاهر وطار أمنوذجا، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة،  عبد الرزاق بن دمحان، الرؤية التارخيية يف الرواية اجلزائرية املعاصرة، روايات -1

  .159. ،ص2013 -هـ 1434
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.:خالسياق السردي و مظاهر التاري  

التفاعل املتميز يف اإلبداع الروائي بني خمتلف العلوم كان سببا يف ترسيخ منطق التجديد ال سيما         

مقدمتهااملتعلقة بعامل الرواية و يف " عند الروائي العريب الذي رّكز اهتمامه على اإلمكانات اخلاّصة  

يبدو الصراع  قائما بني الرواية والتاريخ  حني  تكون العالقة القائمة بينهما مستحيلة وممكنة )  1(."التاريخ 

."  المهدي المنتظرحوبةو رحلة البحث عن"وحضور التاريخ قوي يف رواية  )2(.يف نفس الوقت  

داحس        "الوراء، حيث قد ذكر حرب، قرونا إىل "جالوجي" يف هذا العمل الفين الرائع عاد         

، واألمازيغ الذين عّمروا األرض قبل"تنهينان"، وذكر امللكة "عبس وذبيان"اليت جرت بني قبيليت " والغرباء  

أربعني  (بِـ " سطيف"عن مدينة اليت تبعد " كويكول"التارخيية  واملدينة" كايني"العرب الفاحتني، واملنفى بِـ  

اليت اكُتِشَفت ا، وغري ذلك مما يبّني قيمة التاريخ  يف هذه املنطقة من  الوطن، حيث أّن  ، واملقربة)كيلومرت

والصحراء، داخل الوطن  اجلبال  والوهاد، يف التل يفالقرى واملدن، :  يف  كّل  مكان مظاهره  تبدو  

.                                                           وخارجه  

كان هلا دور يف اليت  " اويةز ال"؛ هوتاريخ اجلزائر السياسي والثقايف والديين في هناك  مكان مهم جدا        

  .مات الشخصية الوطنيةيف احلفاظ على مقوّ  يتمّثل زو دورها البار نشر الوعي الديين والثقايف، وحترير البالد، 

                                                           
هنية جوادي، التمثيل السردي للتاريخ الوطين يف روايات واسيين لعرج، جملة املخرب، أحباث يف اللغة و األدب اجلزائري،العدد  -1

  .253/254. ، ص2013التاسع،جامعة بسكرة، 
  .34. ، ص2001، الالذقية، سوريا، 1.ملكونات الروائية، طاملصطفى املويفن، تشكيل ا -2
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.السياق السردي و مظاهر التاريخ  

يوم الناس  إىل سهايقدإىل حّد ت الزاويةك اتمع اجلزائري بمتس  أجال احملافظة على مقّومات الشخصّية من

شخوص الرواية مدى تعلق  األحداث مربزايف بناء " عز الدين جالوجي"امن األماكن اليت ركز عليها . هذا

جيب أن خيضع هلا اجلميع،   أوالد سيدي بوقبة بزاويتهم وبشيخهم عمار ميثلون السلطة الدينية اليت و" ا،

وانتهائه، وحتدد أيام األعياد وهلا كلمتها املسموعة وأن تعلن دخول رمضان  ،النزاعات ض فُ وهلا وحدها أن تَـ 

."                                                       حىت عند احلاكم الفرنسي  

  حلفظ مدرسة حيث كانت ،"اياالزو "من خالل هذه الرواية األدوار اليت أدا  "جالوجي"ويربز          

  . حملها اللغة العربية اليت أراد االستعمار حموها وإحالل اللغة الفرنسية القرآن الكرمي و تـََعلم 

  ي العدو من التجمعات اليت كانتخشصارت حمط أنظار الناس مجيعا، "الزوايا"نظرا لكون             

  ،  فخوفا  على مصاحله كان يقوم بغلقهاللثورة واالنتفاضة ةأن تتحول إىل بؤر  ئتفتتشهدها واليت ما  

تظافرت جهود الشعب على " زاوية"،ولكن كلما أغلق حتت أي ذريعة أو قتلهم أو نفيهم وسجن شيوخها 

  .فتح أخرى

حسني  ةزوجبنت حسني باي و : "أن  )1(من املواقف املؤثرة وامللفتة لالنتباه ما جاء يف الرواية          

لكنها ترفض املوت البارد، احلرب جلي أحلت على زوجها يف وجوب الرحيل ليس خوفا من املوت ااملكح

  ".إعدادا بل خداع و نً بْـ نسحاب ليس جُ اإل، و خداع

                                                           
  .54.الرواية،ص -1
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  :السياق السردي و مظاهر التاريخ

ر باليوم الذي ك ذَ وهذا يُ " ر بضرورة االستشارة ولو من النساء،ك ذَ يُ  زوجته، احلسني عند رأي زولنُ           

مل يرض و  الدخول معتمرا إىل مكة و رفض املشركون دخوله،  - صلى اهللا عليه وسلم -أراد فيه رسول اهللا 

  .قْ ل حَ اخرج و  أنِ  فأشارت عليه زوجته –سلم صلى اهللا عليه و  –حاب رسول اهللا أص

 الصحابة تبعهمبا أشارت إليه زوجته، و _ صّلى اهللا عليه وسّلم_ ام رسول اهللا ما كان إّال أن ق         

ففي هذا إشارة إىل دور املرأة اليت انشغلت هي أيضا حبمل مسؤولية أّمة، مدركة متام  _رضي اهللا عنهم_

  .إالّ بالقوةاإلدراك أنّه ما ُأِخذ بالقوة ال ُيْسَرتد 

س احلرية على ربوع هذا الوطن، ال شك  أا كانت  تؤمن  بأنّه سيأيت  اليوم الذي  تشرق فيه مش          

  . ظهور احلقالشعب باندثار الباطل و سيأيت اليوم الذي تعود فيه  االبتسامة إىل كل أفراد و 

من أروع ما نسج خبيوط من حرير األدب الرفيع، و  ةحّلة تارخيية مزركش" حوبته"إذن ألبس الكاتب       

  ... إبداعو ...  وإبداع...  البداع  إبداعاخليال العريب، فاستحالت  الرواية  بدل ا

  مظاهر التاريخ في الرواية  لصفحةا
  .داحس والغرباء 21
  .بعد إسقاط عنابة وجباية 1837سنة  قسنطينةغزو جيوش فرنسا مدينة   53

  .قسنطينة وسقوطهااستسالم مدينة 
  .إىل الصحراء داعيا إىل اجلهادأمحد باي انتقال 

  . داهم جراد النصارى املنطقة بأعداد ال حصر هلا من اجلنود 1837يف سنة  54
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جلي أحلت على زوجها يف وجوب الرحيل ليس خوفا احسني املكح ةبنت حسني باي و زوج 
و االنسحاب ليس جبنا بل خداع و من املوت لكنها ترفض املوت البارد، احلرب خداع، 

و هذا (إعداد، و نزول احلسني عند رأيها هذا يذكر بضرورة االستشارة و لو من النساء، 
الدخول معتمرا إىل مكة و  -صلى اهللا عليه و سلم -يذكر باليوم الذي أراد فيه رسول اهللا 

فأشارت  –سلم صلى اهللا عليه و  –رفض املشركون دخوله، و مل يرض أصحاب رسول اهللا 
 .عاعليه زوجته أن اخرج و حلق و سيتبعك الصحابةرضي اهللا عنهم مجي

   .ممارسة إرهابا أعمى زحفت فرنسا إىل املنطقة 1850يف سنة  55

  .فرنسا جتند إجباريا يف حرا األوىل ضد األملان 75
 .انتفاضة األوراس

وهم يهود " امليغورشيم"يهود العرب، و وهم " التوشابيم: "اليهود يف اجلزائر ثالث طوائف 148
  .وهم يهود أوروبا" ليفورن"األندلس، ويهود 

وتوجد كنيستان للنصارى  ، بناه األتراك قبل أن يرحلوا،سطيف مسجدوحيد مبدينةيوجد 
  .وكنيس لليهود

سنة أبدعه ن مخس وعشرين منذ أكثر ميف عني الفوارة نصب ، املرأة العارية متثال املرأة الفتنة
  .(Fransice du sant fidel)"فرانسيس دو سانت فيدال"الفرنسي  النحات

  .1916ثورة عني توتة سنة  153
 .دخلت هذه املدينة قبل اية احلرب العاملية

  .آثارا تعود إىل ما قبل التاريخ مبنطقة مزلوق وعني حلنش اكتشف علماء فرنسيون 171
، "لألمري خالد) "اإلقدام(، )لعمر راسم( "ذو القفار"وجود صحف جزائرية و بلغة عربية 

   .لنجم مشال إفريقيا) األمة(، " لعبد احلميد بن باديس"الشهاب 

.                                                                                          أكرب من احلرب العاملية األوىل قد تدخل أوروبا كلها يف حرب شرسة 172
األرض قرونا قبل جميء العرب واإلسالم، وخاضوا حروبا ضد عمروا " األمازيغ"أجدادنا   197

  .، وأقاموا دوال وممالك"الفينيقيني"، وامتزجوا مع "البيزنطيني"و" الوندال"و" الرومان"
    .منذ بداية التاريخ" األمازيغ"هي احلروف اليت كتب ا " التيفناغ"
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هلا، ومازال التوارق يتناقلون حكاياا الكثرة ترح) ناصبة اخليام: معىن تينهينان(ملكة  "تينهنان" 198
  .وأعاجيبها

قدمت من منطقة تافياللت الواقعة باجلنوب الشرقي للمغرب األقصى على ناقة  "تينهينان"
 .وعبيد لتستقر مبنطقة األهقار "تاكامات"بيضاء معها خادمها 

  .نامت حتت األرض قرونا: "كويكول"ة، مدينة اكتشاف مقربة املدين 199
ميال، هي مدينة رومانية، بنيت زمن اإلمرباطور الروماين  40بـ  "سطيف"عن  "كويكيل"تبعد 

 ."ريفان"

، ثورة "ماريوس"و"يوغورطا"شهدت املنطقة صراعات بني الرومان واألمازيغ منها معركة  200
  .الروماينكان عضوا يف اجليش الذي  "تاكفاريناس"

، وكان على رأسهم امللك "زناتة"، و هي من قبائل "القبالة"" ريغة"جاء بعدهم قبائل 
، قُِتال بالسم غدرا يف عشاء يوم "مزلوق"، ومها من أسسا مدينة "زيليوس"، واألمري "ألقان"

ر اليت هي اآلن قص" فارطانيانس" "كاستيلوم"وتوجهوا إىل " مزلوق"الناير، فرتك أتباعهما 
  .الطري
  .م عصف زلزال باملنطقة دمر كل شيء 419سنة 

 . 1910سنة " كويكول"اكتشاف مقربة داخل مدينة 

 .بناها اليهود مدينة" كويكول" مدينة 201

  .(Cayenne)املنفى  210
بظلم النصارى، فتجمعوا يف قرية  ، ضاق األحرار يف عني التوتة وبريكة1916خريف  212

 .بومعزاز، واتفقوا على إعالن اجلهاد

بعد فرار  (Mac Mahon)"ماك ماهون"برج صرع ااهدون نائب عمالة باتنة، وخربوا  213
  .حاميته العسكرية

  .حوصرت مدينة بريكة خالل احلرب العاملية األوىل
وساقت ثالثة آالف أسري  (Mounier)"مونيي" حشدت فرنسا جيوشها بقيادة اجلنرال
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  . إىل معتقالا
 .1916، مث فشلت أيضا ثورة األوراس 1871 "املقراين"فشلت ثورة  214

  .يف ثورة األوراس" سي حممود"استشهاد   298
  -الكراغلة–خروج األتراك من اجلزائر بعد الدخول الفرنسي وبقاء فئة منهم   299
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  حوبة"الفصل الثالث                                                   أشكال اللغة السردية في رواية 

  :السياق السردي و مظاهر التاريخ

            ما له علقة بالتاريخ، داخل الوطن وخارجه قدميا وحديثا، اختار له الروائي أمجل املشاهد،  كل

القارئ ذلك بداية  من  بالعودة إىل الرواية سيكتشفيب، و والصّور والذكريات معربا عنها بأفضل األسال

ن خالل القراءة حني حني التوّغل بني أسطرها، هذا دليل على أّن اإلبداع فيها من نوع خاص، ومعنواا و 

يرمتي القارئ بني أحضان هذا اإلجناز املبين بناء بشكل بارع يستطيع أن يبين جسد النص، بداية من غزو 

جيوش فرنسا لشمال قسنطينة، إىل أحداث الثامن من شهر ماي تلك احلادثة األليمة اليت مل  ولن تنساها 

.         األجيال عرب التاريخ  
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  حوبة"الفصل الثالث                                                   أشكال اللغة السردية في رواية 

  .اللغة الحوارية في الرواية: المبحث األّول

  

تآلفت عناصره يف أن يؤدي كل عضو من أعضائه وظيفته  البناء السردي ال يكون متميزا إال إذا         

املسداة إليه ، وهذا ال يكون إال باللغة، واحلوار من الوسائل اللغوية والتقنية اليت يستخدمها األديب عند 

   . )1(فإذا  ما  كان  هذا  احلوار  فنيا  فانه  يتسم باإلجياز  واإلفصاح  واملوضوعية... إجنازه لنص أديب ما

أي احلديث   (Logos)و تعين اثنني و (Dia) كلمة من أصل يوناين املكّونة من جزأين  (Dialogue)احلوار  و 

ومن . سم به الكالم بطريقة جتعله تثري االهتمام باستمراراحلوار هو الطابع الذي يتّ  )2(.بني اثنني أو أكثر

إْذ من خالله ... لشخصياتأهم خصائص احلوار الروائي واحلوار بشكل عام ، الكشف عن أعماق ا

اليت  الوظائفأشار النقاد إىل أهم ... ويف هذا املعىن... تتضح مالمح كل شخصية لذا ترتك أثرا يف املتلقي

  :وهي... الحواريؤديها 

هذا ما ورد يف الرواية حيث اشرتكت فيه اللغة احلوارية مكونة جوا عاما يف و : خلق جو عام للنص_ 1

   أدبا و خياال برز املواضيع يف الساحة األدبية من أاجل فيه الروائي موضوعا مهّما، و عبئتني خمتلفتني، حيث 

  ، ملن كان ّمههم أن ينعم هذا الشعبالشرفاصر الثالثة لتُلبسه ثوب العّز و تارخيا، انصهرت  فيه هذه العنو 

  يتخّلل ذلك. هذا الوطنزمان الرفض القاطع لبقاء العدو يف رّية، فكان حديثهم يف كّل مكان و بدفئ احل 

  .املدينةاإلجتماعية العاّمة يف القرية و  حوار عن احلياة 
                                                           

جملة   طه عبد الفتاح مقلة ، احلوار يف القصة واملسرحية واإلذاعة والتلفزيون ، نقال عن حممد العيد تاورتة، اللغة يف جمال الرواية األدبية -1 
  . 58ص  2004جامعة منتوري قسنطينة ، اجلزائر  21اإلنسانية العدد،

بريوت،  1.مفاهيم و مصطلحات املسرح و فنون العرض، مكتبة لبنان، ط_ املعجم املصرحي  حنان قصاب و ماري إلياس، -  2
  . 175. ، ص1997
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  حوبة"الفصل الثالث                                                   أشكال اللغة السردية في رواية  

  :اللغة الحوارية في الرواية

نساب إىل القارئ انسيابا دون عناء البحث ت" حوبة"و إّن املعلومات يف رواية : إعطاء المعلومات_ 2

  .    عنها يف لغة بسيطة موحية، و بعبارات شيقة يتذوق القارئ فيها عذوبة اللغة العربية

ث يف الرواية سامهت بصفة خاصة، وبشكل عام إن احلواد: تطوير النص من خالل تطوير الحوادث_ 3

احلوادث متسلسلة تسلسال فنيا يف لغة قادرة على تصوير و وخياليا يف تطوير نص الرواية، تارخييا، أدبيا، و 

  . املشاهد تصويرا بارعا يفسر براعة الفنان الذي بىن هذا اإلجناز بناء حمكما ال تزعزعه األعاصري

را يف معرفة نفسية  كل احلوار يف الرواية كان سببا مباش) 1(:الكشف عن نفسيات الشخصيات_ 4

 "   سامل"من ذلك مثال شخصية دها أو قرا عن عامل الرواية، و ببع كيف  ما كان  وجودهاشخصية  و 

م ا رغم الطالسم الىت كانت تقو اليت ُحرِم منها بفعل األعراف والعادات، و  " زكية"عالقته مع خطيبته و 

ف كأنه ذا التصر تها ويأكل البيض أمام مرآها ، و كان يليب رغب" سامل"رغم أن و "  سي الطالب"مستعينة بِـ 

  يريد أن يرسل إليها رسالة يقول فيها إن كان باستطاعتك ِفْعل أي شيء يكون سببا يف زواجنا فافعلي؛ لكن

  

  .ليس يف استطاعة أحد تغيري القدرو ". ي الرياح مبا ال تشتهي السفنجتر " 

  فال  شّك  إذن  أّن  نفسيتها  منحطمة متاما، بعد  ما  َعِلَمْت أن اجلسد  اليت  كانت تسعى         

  ما عساها  أن  تفعل. شوق أن يكون  ِمْلكا  هلا، صار  ِملكا  لغريهاتنتظره  بصرب  و يف  بنائه و    

  .دما املسكينة  إالّ أن تضع  رأسها بني رجليها و تنتحب، و تبكي بدل الدمع 
                                                           

األدبية ، جملة طه عبد الفتاح مقلة ، احلوار يف القصة واملسرحية واإلذاعة والتلفزيون ، نقال عن حممد العيد تاورتة، اللغة يف جمال الرواية  -1
  60.ص ،2004ة منتوري قسنطينة ، اجلزائر جامع 21اإلنسانية العدد،
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  حوبة"الفصل الثالث                                                   أشكال اللغة السردية في رواية 

  :اللغة الحوارية في الرواية

إّن لكل حدث يف هذا اإلجناز املتميز صًدى يُوَحى      :  اإليحاء بصدى األحداث إلى المتلقي_ 5

  .به إىل املتلقي

إّن احملادثة ُتستعمل : يف مقاله إىل الفرق بني احلوار واحملادثة حيث يقول" حممد العيد تاروتة "أشار          

أما احلوار فهو كالم الشخصيات يف الروايات واملسرحيات املبنية بناء فنيا، ... لكالم الناس يف احلياة العادية

     )1(.أكثر إفصاحا واختصارا... فاحلوار... ور والعاطفةحبيث تـُْنَتقى له أحسن األساليب املعربة عن الشع

وهذا ما يتسبب فيه الكاتب ... الذي يقضي على حيويته...  مث يذكر آفة احلوار اليت تتمثل يف اإلطناب

ألنه كثريا ما ... نفسه حني ينسى نفسه فاسحا اال لشخصياته تتحدث مندجمة يف حديث ال طائل منه

       و هو أحد اآلليت اليت تعتمدها الرواية يف البناء السردي، . اخلروج عن املوضوع يكون ذلك سببا يف

  : تتمثل فيما يلي للحوار أنماطو 

  و فيه تقوم إحدى الشخصيات بتقدمي فكرة موجزة، حيث يكون الطرف: الحوار السريع الخاطف -1

الثاين املشارك يف احلوار سلبيا، ال يتمكن من الرد بسبب الفكرة املوجزة و إقفال احلوار، مثال ذلك حني  

أن يقول شيئا، " الزيتوين"و أسلم الروح، ليس بإمكان  )2(".أمك و إخوتك أمانة يف عنقك": "بلخري"قال 

  .يهاألّن الر سالة وصلت و ال حاجة لإلجابة عنها أو اخلوض يف احلديث ف

                                                           
، جملة  طه عبد الفتاح مقلة ، احلوار يف القصة واملسرحية واإلذاعة والتلفزيون ، نقال عن حممد العيد تاورتة، اللغة يف جمال الرواية األدبية -1

  .59.، ص2004اجلزائر جامعة منتوري قسنطينة ،  21اإلنسانية العدد،
   .15. الرواية، ص -2
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  حوبة"الفصل الثالث                                                   أشكال اللغة السردية في رواية 

  :اللغة الحوارية في الرواية

  هو احلوار الذي يأيت خاليا من حمموالت سردية ذات صلة باآلليات السردية األخرى:الحوار الصافي -2

) 1(".هلأن يثأروا  ترك رجاال فال بد...بلخير.""هذا الوطن الغاليما أكثر جرائم فرنسا في :"مثال ذلك 

  .يرديني قتيال قد يكون قْج أيضا مدججا بالسالح": يوسف الروج مبناسبة أحداث الثامن ماي قالو 

وبقيمة ما يكتب      " جالوجي عز الدين"الذين أشادوا بـِ  الباحثني أحد " عبد اهللا ركييب" هذا           

  ، هذه شهادة حق يديل ا هو"لغة الكاتب صافية جزلة وله قاموسه اخلاص: "يقول باللغة اليت يكتبو 

مجال النظم ممّا يؤكد صفاء لغة الرواية، وجزالة ألفاظها و " جالوجي"غريه من األدباء الذين تناولوا أعمال و    

  . فيها

ذبين إليه ألواصل دون ة؛ أحسست بأن شيئا جيدليل ذلك أّنين  كلما  شرعت  يف  عملية القراء         

  لقد اخرتت من النص الروائي، مما َحتَدَثتواية جانبا إالّ لضرورة ُقصوى، و مل أكن أستطيع وضع الر انقطاع، و 

  

مؤنس و احلوار  فيها جذاب   .إبداعاات  شاعرية  فاقت اخليال  لغة و به شخوص هذا  اإلجناز، يف حوار  

  بسحر لغتها يذوب املتلقي مع أّن  القارئ  ينسى  نفسه أنه حيمل بني يديه رواية، ألنّهللغاية، لدرجة  

  

أحداث الرواية بكّل _ال حمالة _شخوصها حّىت ليكون واحدا  منهم، إْذ مبجّرد الشروع يف قراءا يعيش  

  .  جوارحه

                                                           
  15/16. الرواية، ص -1
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  الرواية الحوار في  الصفحة
    .أمك و إخوتك أمانة يف عنقك: بلخري 15

  .إذا كان بلخري رجال و ترك رجاال فال بد أن يثأروا له: فاطمة الزهراء
  .خطري عيوبه، ولكنك: الزيتوين 16
ذي عاهة جبار، مث ضرب مثاال يب  ُكلّ   أمل يقرأ لنا سي الطالب من كتابه األصفر، أنّ : عيوبه 17

  أنا؟
  هل تؤمن بالعفريت ؟ -

الناس الثقة يتواترون نقل أخباره، و ظهر كثريا، خاصة يف طبعا هو مذكور يف القرآن، و : الزيتوين
  شعبة العفريت، ملاذا تسأل عنه و أنت أكرب عفريت؟

  هل حدثك عمي بلخري عنه؟: عيوبه
  .أليب قصص كثري معه، و حكايات غريبة يف مقاتلته: الزيتوين

  .عمي بلخري قتله العفريت: عيوبه 18
  .ـ عمي بلخري عفريت و ال يقتله إال عفريت مثله 

  .العفريت يا عيوبه ال يضرب باخلنجر، و لكن خينق غرميه فحسب: الزيتوين
العفريت يتشكل بصور عدة، ورمبا ظهر لعمي بلخري يف شكل فارس حيمل سيفا بتارا، : عيوبه

  .العفريت جبان و لئيماخلنجر ال خيرتق حلم عمي بلخري، عمي بلخري ال يُقهر مواجهة، هذا 
وهل كلفيت مرة مبهمة و جئتك خائبا؟ مازال سامل حيب زكية بنت البغدادي، كلما : عيوبه 19

  ، ال تلمه  هو حيبها ةوهزته رعدة شديد ذكرها ارتعش جسده كله،
جيب أن تكون عاقال، هذه وصية أمك : لقد أقنعته بفكرة الزواج من ابنة خالته، قلت له -

أما زكية بنت البغدادي فسأتزوجها و لو ضرة عليها، وانفجر : اقتنع حزينا وهو يقولاملرحومة، و 
  .باكيا

  ...!كم هو قاتل.. اللعنة على احلب: الزيتوين
  .استعد لتذهب معنا إىل أوالد النش -      
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دئي هذه احلجرة شهدت لقائنا األول ليلة الزواج، أمحل هلا محيمية كبرية، جيب أن تب: الزيتوين 22
  .بطالئها و عليك أن حتكي للنسوة قصة حبنا

  .املستقبل ىمل يعد لكل الذكريات طعم، صرت أخش: العلجة
  .ة بسوء، إا ضيف اهللا يف البيتو حذرن أن متسسن عش السنونإ: الزيتوين

كما العادة دائما حني تكرب فراخها يالَعلَجْه ندهن ظهرها بالزبدة و نطلق سراحها، إا تقصد 
  .اهللا احلرام شتاء، و تزور قرب النيب األكرمبيت 

  .سأعود بسي الطالب ليتغدى معنا: الزيتوين 23
  .صباح اخلري خاليت العلجة: محامه

حيفظك اهللا ابنيت جئت يف الوقت املناسب، لقد أخرجت اآلن جرة الزبدة سأصنع لكن  :الَعلَجه
  .األخرياتشخشوخة لذيذة، و عليكن بطلي اجلدران جيدا، ستلحق 

  .لو زوجتموين للعريب لكنت خادمة لك: محامه
    .لقد طلب العْريب يدك، وقبلُت، وأعطاين مهرك: الشيخ لكحل 103
  .إيه يا سي الطالب تعيش راحة مطلقة، كأنك ملك: الزيتوين 104

  .فضل اهللا، العلماء على اجلهالء درجات: سي الطالب
كي، أرغب يف  حق لك، يا سي الطالب لو تكتب: الزيتوين

َ
يل حرزا مينع عين الَعلَجه بنت امل

  .الزواج من ثانية لكن نظرة واحدة منها ترعبين
  .هذان شاهدا عدل -

ما تفعل هنا أيها الساحر اللعني، عرفت اآلن، أنت سبب كل الباليا، من : العْريب للبـُْهِلي 107
  .أرسلك؟ ما تريد من؟ ارحل عليك اللعنة، سأمص دمك

رَاِبط، يا ويل اهللا  يا اهللا يا -
ُ
اهللا، سلمُت سيدي البـُْهِلي، سلمُت سيدي البـُْهِلي امل

  .الصاحل، عد إيل، اقطع يدي، ارمها للكالب
يَده 109   .البد من رسم خطة حمكمة: محِْ

بدأت جتنب، يظهر أنك عجزت و مل تعد صاحلا لفعل الرجال، أنت اآلن شجرة : القايد عباس
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  .وحدي، و حدي أستطيع أن أحتداهم مجيعا مهما كانت قومخنرة، إن جبنت سأذهب 
يَده إذا أردناها ضربة كبرية تقصم الظهر البد من التخطيط اجليد، أما إذا أردت أن خنطف : محِْ

  .محامه فحسب فلك ذلك
  هل حتتاج شيئا؟: الزهرة بنت ساعد 111

  .ال، اتركي هذا البيت كما رتبته، ال تلمسي شيئا: خليفة
علمنا أنكم متلكون بنادق، و جئنا جلمعها، تعرفون أن القانون مينع ذلك و يعاقب : املرتجم 113

  .عليه، سنتهمكم بالتمرد و اإلعداد للثورة، فرنسا ستبيد كل محاقة منكم
  .حسنا مل جند هذه املرة شيئا، لقد أحسنتم إخفاءها، سنجدها يف املرة القادمة -     

  .عباس هذه وشاية الكلب: الزيتوين
  و من يكون غريه عليه اللعنة؟: الشيخ لكحل

  .احلمد هللا أننا علمنا باألمر قبل حدوثه و أخفينا بنادقنا: الزيتوين 114
  .و لكنهم أخذوا منا كل شيء، أتاوام كانت قاتلة: الشيخ البغدادي

  .يا بنت املكي كأنك جنية تعيشني يف املزابل: الزيتوين
  .وم كل الرجال نساءهمأخشى أن يطلق الي -     

  .كنت أخاف أن يأخذوا محامه بنت عمي لكحل: عيوبَه 115
  و ملاذا محام بنت عمك لكحل فقط؟ و األخريات؟: الزيتوين
  و هل تعتقد أن هناك من هي أمجل منها و أحلى؟: عيوبَه

  هل تعتقد يا الزيتوين أن القايد عباس وراء املكيدة؟: سي الطالب
  .إبليس وراءه القايد عباسحىت : الزيتوين

  .بات يا زرناجي بات: الرباحْ  117
ـ هذه عشرون ألفا، من عند سيد الرجال، قاهر األهوال، العريب سليل األبطال، معونة      

  ..ألخيه سامل، سامل احملبوب، سامل سيد العرسان، صاحب الربهان، هذي عشرون ألفا
ـ بات يا زرناجي بات، وهذه عشرون ألفا أخرى من العْريب الزيْن، أسود العينني، كرمي اليدين، 
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يعطيها بدل خطيبته محامه، محامه غزالة يف الصحراء، جنمة يف السماء، محامه ينبوع املاء، نسمة 
  .اهلواء، محامه بنت العربان، بنت الشجعان، واملوت لكل حسود، واملوت لكل حقود

  ماذا وقع؟: العْريب 118
  .أوالد النش، تسللوا حلرق بيادر القمح و الشعري: الرجال
  .أوالد الكلب كنت أتوقع هذا: العْريب

  .بوركت، أنت ابن بلخري حقا، بلخري مل ميت: الزيتوين 119
  .رمبا سيعودون، أخشى أم خيططون ملقتل سامل، نكاية فينا ويف صهره خليفة -   
  .تهدفون، البد من احلذر الشديدحنن مجيعا مس -   

  هل مسعت يا العريب بوريدة املرقومة؟: محامه 207
  وأىن لِك أن تعريف العاهرات؟: العْريب

  .ال عالقة يل ا سوى أين رأيتها اليوم يف احلمام، مل خيلق اهللا مثلها يف األرض: محامه 208
لو عْدَت ثانية إىل هذا املكان سأمص حنن عصابة املوت، وأنا خالف التيقر، : خالف التيقر 209

  .دمك
أليس من األجدر أن نكلف عصابة املوت بقتله، خالف التيقر وحده كفيل بإزهاق : أمقران 261

  .روحه
ال يا أمقران يا أخي، الثأر ثأري، عار علي أن أكلف به غريي، إما أن تقفوا معي ومتدوا : العريب

  .إيل يد العون أو أقوم باملهمة وحدي
  .لك ما تريد، ثأرك هو ثأرنا مجيعا، لكن البد من خطة: مقرانأ

  .يل خطة تقتله كما يقتل الكلب، أرجو أن أضمن دعمكما: العريب
  .أستحلفك باهللا يا خالة، حزنك ال يغري من القدر شيئا: الَعلَجه 263

  أنت تعرف املدينة جيدا، وتعرف سي رابح؟: الزيتوين
  .قادم، نعم سأعود معك هذه املرةـ سنعود معا األسبوع ال     
  ـ خريا خليفة، ما الذي جاء بك ليال؟     
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  خريا، مسعت بعودة عيوبه فجئت أتقصى األخبار، هل من جديد؟ : خليفة
  ...ال جديد، يظهر أن عيوبه قد خيب ظننا، املرة القادمة سأعود معه، وحني: الزيتوين
  .بذلك، وبقاؤك يف العرش ضروريال أنت مريض، ذراعك املشلولة ال تسمح : خليفة
  ومن سريافقه؟: الزيتوين
  .أنا، أنا سأكون رفيقا لعيوبه، الثار ثأرنا مجيعا، واجلرح جرحنا: خليفة

  .ال أحد يتعب نفسه معي، أعرف املدينة جيدا وسأعود وحدي، هذه مهميت وحدي: عيوبه 264
  .سأموت قريبا: سالفه
دير أن تبحث عن ابين يوسف، أردت أن أهربه من فم ـ أسألك مبا بيننا من حمبة وتق     

  .العفريت، أحس أنه وقع يف فم الغول
  .خريا، إن شاء اهللا: القايد عباس 268

يَده   .ال شيء، احلذر واجب: محِْ
  هل حتس شيئا؟: القايد عباس

يَده حنن مستهدفان، وكل شيء حمتمل، البد أن حنث السري، كدنا نصل، لقد كاد الفجر : محِْ
  .األول يبزغ

انظر جيدا أيها الكلب، هل تعرفين؟ أنا العريب، العريب ولد بلخري، ها أنا ذا أقتلك  : العريب 269
  .ككلب حقري

  و من هذا اجليفة؟: أمقران
يَده القتال، زعيم العصابة و رئيسها: العريب   .يا حلظي الليلة، هذا كلبه املسعور، محِْ

  .أنقذين ولك نصف مايل, غدر يب اخلونة أنا القايد عباس،: القايد عباس 270
  . يا له من كنز مثني.   القايد عباس: خليفة

  ؟!خليفة: القايد عباس
ـ قتلين العريب ولد الكلب، لقد مرغ عرش أوالد سيدي علي شرف عرشنا يف الرتاب، وقد      

  .أرسلك اهللا لتنقذين فتنقذ يب شرف عرشك
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  باس الرْبْح، زوجيت الطاهرة اليت قتلتها ظلما وعدوانا؟سأنقذ شريف أوال، هل تذكر يا ع: خليفة
يا خليفة يا .. ال تقتلين... أرج.. واهللا ما فعلت إال ألنقذك من شرها، واهللا ما: القايد عباس

 ..القايد عباس.. أنا عباس.. ستقتلك فرنسا.. كن عاقال.. أنا أخوك.. أخي
  دهم أن يقولوا قتل ضعيفا أسريا؟ستكون أضحوكة أمام الرجال، تري: أم َجلول 308

  .هذا املساء أريد أن حتملوه حىت تضعوه قريبا من بيتهم، دون أن حيس أحد بكم
  .صباح اخلري عمي احلاج: َجلول 309

امسع يا َجلول، عرشنا سينقسم قسمني، ستبقى وأبناء عمومتك األقربني قبلة : احلاج فرحات
  .الواديالعرش، وسنستقر حنن غربكم يفصل بيننا 

حكمنا أبوك ظلما وطغيانا، وشوه عرشنا حىت صرنا قطاع طرق وخدام استعمار، واآلن 
  .ستحكمنا أمك

  .اذهب إىل اجلحيم يا ابن العاهرة، يا شيخ السوء: َجلول 310
  . عندي خرب أشد و أنكى أيضا، ومادامت مياهك كدرة فلنكدرها دفعة واحدة: األم

  .لقد فرت سالفه الرومية
  .تبني أن خليفة هو من ساعدها على اهلروبلقد 

  ؟؟..هل تعلمني؟ مل أره يف جنازة أيب، بل ومل أره حىت قبلها، هل: َجلول
يَده؟: َجلول 311   هل هو قاتل أيب و محِْ
  .حسن ما تفعل، تسري مع حراس أشداء غالظ: َجلول 312

  .دنيا غدارة يا ولديمنذ أن قتل والدك السبع، مل تعد يل ثقة يف أحد، ال: الشيخ عمار
  فعال صدقت، من قال إن والدي السبع يقتل ببساطة؟: َجلول

  هل حتوم شكوككم حول أحد أو مجاعة؟: الشيخ عمار
ورأسك يا سيدي، و رأس أبيك و أجدادك الصاحلني، و قداسة دم أيب الغايل، إن : َجلول 313

  .به للكالب قطعة قطعة عرفت أحدهم ألشوين حلمه أمام املأل يف ساحة العرش و أرمني
صدقت ال يصلح حلم هذا الغادر إال أن يكون حلما مشويا للكالب، ولكن : الشيخ عمار
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  ..هل
  .ذهبت ظنون البعض إىل اام خليفة الذي اختطف كما مسعنا سالفه الرومية: َجلول

  إذن هو خليفة ؟: الشيخ عمار
يل نفس حىت أعيدمها وأجعل منها  إذن بينهما حب وعشق؟ فرت امللعونة مع عشيقها؟ لن دأ

  .عربة لكل من تسول له نفسه أن يتحداين
وأنت يا َجلول عليك أن تنتقم منه، ال أحد قتل أباك غريه، سأطلب من احلاكم أن يساعدك 

  .  يف القبض عليه
  .لكين قلبت األمر من كل الزوايا وتأكدت يل براءة خليفة: َجلول 314

  ذلك؟ و كيف تأكد لك: الشيخ عمار
يَده، ثانيا أن : َجلول أوال مهما أويت خليفة من قوة ودهاء ال يقدر على أن يغدر بأيب ومحِْ

  .الطلقات مل تكن من بندقية واحدة كما أكد التحقيق
أال ميكن أن ... ال تنس أنه استعان يف غدره بظالم الليل، ال أحد غريه فعلها: الشيخ عمار

  .. سامل أو يستعني بأصهاره؟ الزيتوين مثال أو
لقد وصل استدعاء أليب من احلاكم باملدينة، وحني لىب الدعوة قتل يف الطريق، مث تبني : َجلول

  .أن الدعوة مزورة و أن احلاكم مل يرسل شيئا أليب
  ... هكذا إذن، هل تريد أن تقول أن القاتل مقرب من احلاكم؟ رمبا : الشيخ عمار

  حل بك؟عليك اللعنة ما الذي : َجلول  316
البـُْهِلي خلضر غاضب لتفرقنا، لقد ذهب ولن يعود، وستحل علينا اللعنة املاحقة، ستحل علينا  

  ...اللعنة املاحقة، ستحل علينا
  أين وصلت أمورك يا قايد؟: الشيخ عمار 317

  ... واهللا يا عم كان الدهر يناصبين العداء، بعض الناس يأتيهم احلظ صاغرا، أما أنا: َجلول
  .والدي شر قتلة، وانقسم العرش قسمني، و كل أعدائنا مازالوا طلقاء يتشفونقتل 

  . و لكين لن أسكت، لن أمسح هلم أبدا كي ينعموا بانتصارام: الشيخ عمار 318
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  .يا شيخ عمار، مات الذين كانوا يفعلون دون أن يقولوا: َجلول
ورجال شهما، ولكنه كان أيضا  رحم اهللا القايد عباس، ذلك كان فارسا شجاعا،: الشيخ عمار

  .يعرف للرجال منازهلم
ال حتمل مها يا َجلول يا ولدي، عمك هذه املرة سيخطط وسيفعل، بل خطط و انتهى، ومل 

  .يبقى إال التنفيذ
كل مهي أن أنتقم من سالفه الرومية والذي هرا، وأنتقم وفاءا لصديقي القايد عباس من العريب 

  .وصاحبته محامه
  .ال تقل إنه نيب: وسف الروجي 405

  .ال، حاشا هللا ال نيب بعد سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم: صاحل القاوري
ورجال مجعية العلماء رجال دين، ثقافتهم حمصورة يف الرتاث العريب القدمي، هم مل يقرأوا مثال 

الرائع روح جون جاك روسو وال ملارتني، وال هوجو وال فرجيل وصفوكل وال منتيسكيو وكتابه 
  .الشرائع

إذن أنت تصنف نبيك فرحات عباس يف الطبقة األوىل ألنه مثقف ثقافة غربية، : يوسف الروج
  وتضع علماء الدين التقليديني السلفيني يف الطبقة الثانية؟ 

املشكلة ليست هنا، املشكلة يف من يسري خلف زعيم جاهل وأمحق مل يدخل : صاحل القاوري
  .ال حيمل شهادة إال شهادة امليالد، طبعا وسيحمل قريبا شهادة الوفاة أيضااملدرسة يف حياته، و 

مصايل احلاج سيدك وسيد سيدك، لقد تعلم يف جامعة احلياة، وحيمل شهادة : يوسف الروج
  .اإلخالص والوفاء هلذه األرض، اللعنة عليكم يا من حتملون شهادات اخليانة

  .ذا اخلائن إال املوت شنقاواهللا ال يستحق ه: العريب املوستاش 406
  .أعتقد أن معظمنا قد حضر، ويهمين أن أمسع منكم ما فكرمت فيه: سي رابح

  .ال داعي أن نعيد احلديث يف الفكرة، حنن مجيعا موافقون، بقي أن نتفق على امسها: أمقران
أنا مازلت مصرا على تسميتها حبزب الثوار، ألن مهمتها الوحيدة هي : العريب املوستاش
  .االستعداد للثورة
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  .وأنا معك يف ذلك، ال أريد أن تنحرف مجاعتنا إىل أي هدف آخر غري اإلعداد للثورة: خليفة
أنا أوافق أيضا، وطبعا تواجدنا يف هذه اموعة ال يلغي حريتنا يف نشاطنا مع : يوسف الروج

  .األحزاب األخرى املختلفة، طبعا أقصد العلماء والنجم فقط
  كم مجعنا حىت اآلن من بنادق ومسدسات؟  :سي رابح 407

  .سبع بنادق ومخسة مسدسات، وعلينا أن نفكر يف امتالك متفجرات أيضا: أمقران
ويل يف احلمام خمبأ حتت األرض أيضا، ميكن استعماله وقت احلاجة ال أحد يعلم عنه : سي رابح

  .شيئا
  فيم تفكر؟ هل ختطط لعملية نفتتح ا نشاطنا؟ 

  .جيب أن نعرف أوال من يقف وراء التيقر، إن كانت فرنسا فيمكن خطفه  :سي رابح 408
وقد يكون مدفوعا من أوالد النش، ميكن أن يشرتوا ذمته بأخبس األمثان، وهم : العريب املوستاش

  .عمالء فرنسا
ممكن، هو جمرم حيسن ابتزاز الناس ورمبا هذا ما يسعى إليه، ال حتمل مهه، سنؤدبه يف : سي رابح

  .قت املناسب، ال جيوز أن يصرفنا عن هدفنا األمسىالو 
409 

 
  .إننا نقرتب من حتقيق اهلدف: سي رابح

  أرجو ذلك، لكن أال تالحظ السعار الذي متلك املعمرين؟: يوسف الروج
  . فعال، رد فعل طبيعي، سيطردون من جنة هذا الوطن كما طرد إبليس اللعني: سي رابح

باس، فليحىي فرحات عباس ولتحىي النخبة، ولتحىي اجلزائر فليحي فرحات ع: صاحل القاوري
  .  فرنسية، حرية عدالة مساواة

  .أسكتوا هذا الكلب: أمقران 410
  . يا مجاعة، حنن حباجة إىل توحيد الصفوف ال إىل تشتيتها: فرحات عباس

  .نعم لتوحيد الصفوف حتت راية الوطن، ال حتت راية العمالة: العريب املوستاش
  .تفوه كالب فرنسا: خليفة

  .بين وي وي، الرجال يف السجون وهم يريدون بيعنا بأخبس األمثان: يوسف الروج
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  .رُ اجغري حْ  ادْ وَ لْ ى فَـ قَ بْـ ال ختشى يا خليفة، ما يَـ : أمقران
يف فرنسا يا إخوان الكثري من اجلوانب املضيئة، وعلينا أن نستغلها إن أردنا أن : فرحات عباس 411

  .أقوياء يف مستقبل األيامنكون 
يا عالل، اجلزائر يف حاجة إىل كل أبنائها، أنا وأنت وبشري وُوَرْيدة املرقومة، : يوسف الروج

  هذا الوطن يئن يستغيث إن مل ننصره حنن فمن؟... والعريب املوستاش، و
412 

 
  . ال حتزن يا عمي رابح، واطمئن متاما فرنسا ما عادت تقدر على فعل شيء: يوسف الروج

ولكنها فعلت يا يوسف، لقد جن جنوا فهرعت تغلق مئات املساجد واملدارس : سي رابح
  .والصحف، إا تنسف كل ما بين

  .ومنعت الشيخ العقيب من اخلطبة يف اجلامع اجلديد
يسكتوا لقد اندلعت املظاهرات العارمة، تطالب بإعادة الشيخ  ولكن الناس مل: سي اهلادي

العقيب والسماح له بأداء دوره، رغم تدخل فرنسا بشرطتها وجيوشها، واستعماهلا للرماة 
  .السنغاليني
ولكنها فعلت يا يوسف ، لقد جن جنوا فهرعت تعلق مئات املساجد واملدارس : سي رابح 

  .والصحف، إا تنسف كل ما بين
  .ومنعت الشيخ العقيب من اخلطبة يف اجلامع اجلديد

ولكن الناس مل يسكتوا لقد اندلعت املظاهرات العارمة، تطالب بإعادة الشيخ : سي اهلادي
العقيب والسماح له بأداء دوره، رغم تدخل فرنسا بشرطتها وجيوشها، واستعماهلا للرماة 

  .السنغاليني
ه أيضا، وسيقتلونه أيضا، وستبقى الكشافة يتيمة، هو أقل أعلم أم سيعذبون: بلخريد حسان 506

  .مين بثالث سنوات، ولكنه أشد مين حنكة وتضحية

 !هل دب فيك اخلوف؟: أحد احلرّاس
ليكن يف علمكم أن اإلنسان مل خيفين قط، لكنين كنت دائما أخشى حساب : "حممد بوراس

  " اهللا
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يدا، وأنه اآلن يف جنان اخللد، وعزاؤنا أننا عزاؤنا أن قائدنا قد قضى شه: حسان بلخريد 507
  .سنمضي على الدرب حىت نلقى اهللا ال نبدل وال نغري

أرجو أن تسمحوا يل كي أنتقم لروح حممد بوراس، لقد طفح الكيل، طفح : العريب املوستاش
  .الكيل
خطأ قد كلنا يف اجلزائر حنلم بالثأر له، ولكن أرجو أن نتحلى باحلكمة أكثر، أي : أمقران

  .يكشف كل أمورنا ويدفع بنا مجيعا لفم الغول

  .هل مسعت عمي رابح، إنه التمرد، لقد قتل عشرة من الفرنسيني: يوسف الروج
  أي بالدي ترى إليك قفول            يف سالم من بعد ذا البتعاد: حسان بلخريد 508

  وي يد القضاء بقياديإنين راحل ولست بدار                  أين تل                 

  لست أدري أللسعادة أسري           أم لشيء قد هيئته العوادي                 

  شارد البال هاجرا لوسادي انظريين كيف أقضي صرميي                           

  ارمقيين كيف أمضي اري            تائها حتت بردة من حداد                 

  . امسعيين، امسعي خرير دموعي          قد يناجيك دائما و ينادي                 

  أراك حزينا؟: سي رابح

  . هذه احلرب اللعينة ستقضي علينا مجيعا: َحييمْ 

  .         أنتم اليهود يقلقكم ازام فرنسا، أما حنن فيسعدنا: العريب املوستاش
  .بوجود اليهوداألمر أكرب من ذلك وأخطر، إنه يتعلق : َحييمْ  509

  .منذ قرون وأنتم مكرمون يف هذا البلد، فعليكم أن تردوا مجيله: سي رابح

  .هذا هو اإلنسان حني يبتعد عن إنسانيته ويرمتي يف أنانية يتحول إىل وحش كاسرا
  .لقد رأيت وذقت ومسعت يا عباس، فرنسا استعمار ال يأيت منها اخلري: العريب املوستاش 510

ورغم ذلك مازلت أهتف حبياة فرنسا، فرنسا احلرية والعدالة واملساواة، مازلت : فرحات عباس
أيها اإلخوان واثقا جدا أن صوت العقل احلر سيصحو يف ضمري الفرنسيني، إين أحلم باليوم 
الذي نشكل فيها مجيعا عربا وفرنسيني دولة فرنسا العظمى، دولتنا الكربى اليت حتتضن كل 
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  .واألجناس واللغات الديانات

  .ال تتعب نفسك حالته ميؤوس منها، لقد زوجوه ابنتهم ليسمموا عقله: سي رابح

  .أعتقد أن عقله مسمم قبل زواجه هذا، ولن تنظفه إال رصاصة: العريب
  .يا مجاعة أنتم مدعوون غدا ملشاهدة مسرحية جديدة عنواا هارون الرشيد: حسان بلخريد 511

  .أنت تذكرين حبكايات ألف ليلة وليلة اليت كان سي الطالب حيكيها لنا: العريب املوستاش
املسرح يا إخواين مدرسة احلياة، وشعب دون مسرح شعب معوق مشلول، فعال : حسان بلخريد

أردت أن أغرف من التاريخ، وبالضبط ما حدث خلليفة الصياد مع هارون الرشيد، وأردت ا 
  .تلذذ بأحالم اليقظةأن أهز أعماق شبابنا املتواكل امل

  .طبعا ال تقصد خليفة زوج خاليت سالفه: يوسف الروج

  .الحظت أن مسرحياتك مجيعا ذات مغزى اجتماعي حىت هذه اليت ظنناها تارخيية
الزواج املغصوب، اليتيمان، أصحاب احلرف، القصاب "فعال كلها مجيعا : حسان بلخريد

  . ، دف ملعاجلة اآلفات اليت تنخر واقع شبابنا خاصة"والطالب

  ما رأيك؟: العريب املوستاش 541

  .أقرتح أن نسرع يف االنتقال إىل املسجد لنناقش كل شيء بالتفصيل: سي رابح
خوان، جيب أن تكون قناعاتنا كاملة ذه الوقفة، وأنا مل أحتملها أيها اإل: فرحات عباس

  .مبفردي، لقد اتصلت مبصايل احلاج، وبالشيخ اإلبراهيمي، وأيدا الفكرة متاما

  .هذا كالم ال يقنعين: العريب املوستاش

  تفضل العريب، هل عندك ما تقوله؟: فرحات عباس

  .   ا أيضا احتمال وقوع جمزرةأرجوا من اإلخوة أن يناقشو : العريب املوستاش

  .نعم كل شيء حمتمل، لقد علمتنا التجارب أن ال ثقة يف فرنسا: العريب املوستاش 542
صدقت وال حنب أن نكون كبش فداء، كفى يا مجاعة هذا الشعب ضحى كثريا، : يوسف الروج

  .ومن يرى تصرفات املعمرين واليهود ال ينتظر خريا
هذا التشاؤم القاتل، لقد اتصلنا بالسلطة الفرنسية، وحصلنا على ال، ال أريد : فرحات عباس
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  .تصريح باملسرية، وحددنا مسارها وأهدافها، وأخذنا تعهدا بعدم التعرض هلا متاما

املسافة ليست طويلة من مسجد احملطة إىل حديقة اجلندي اهول، إذن ميكن أن : سي رابح
  .نتحكم جيدا يف املسرية

تنسوا االثنني هو يوم السوق األسبوعية، معىن ذلك أن املشاركني سيكونون  ال : سي اهلادي
      .كثرة

وحنن نريدهم كثرة، حىت النساء جيب أن يشرتكن يف املسرية مباشرة أو عرب الشرفات : أمقران 543
  .على األقل

  .أخشى أن تكن النساء أكثر منا، إن أكثر محاسة: سي رابح

  ألمور خليفة؟كيف تّقيم ا  -           
أشتم رائحة اخليانة، استياء كبري لدى املعمرين خاصة مما سنقوم به، والناس يف كل : خليفة

  .مكان مستعدون للتضحية على اختالف طبقام

  .صدقت، وهذا يعين أن التصادم وارد جدا: العريب املوستاش
ن نستطيع منع وهب أا وقعت ما سنفعل، حنن لن نستطيع منع املسرية، ول: سي اهلادي

  .استعمال العنف ضدها
لكن على األقل جيب أن ندافع عن أنفسنا، هذه فرصتنا يا إخوان، دعونا : العريب املوستاش

  .   نستعمل ما ادخرناه طوال سنوات، هذا السالح سيأكله الصدأ

  .ال ال ميكن أن نغامر باحللم يف حلظة، لسنا ندري أي مسار ستأخذه األحداث: أمقران 544

  .صدقت وأنا معك، فلنرتك املسرية سلمية، ما ادخرناه نعده لثورة ال ملعركة: سي رابح

  .علينا أن نفرتق اآلن، كل منا يتحرك مبا يستطيع ليوم املسرية: يوسف الروج

  .خذ مكانك ستنطلق املسرية بعد حلظات: سي رابح 545

546 
 

  .باسم اهللا وعلى بركة اهللا: اجلميع

  اجلزائر مسلم وإىل العروبة ينتسبشعب : الكشافة

  من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب         
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  يا بالدي يا بالدي أنا ال أهوى سواك: الكشافة 547

  قد سال الدنيا فؤادي وتفاين يف هواك          

  حنن باألنفس نفدي كل جزء من ثراك          

  .إننا أشبال أسد فاصرفينا لعداك            

  .لقد انتصرنا، إنه يوم النصر املؤزر: أمقران

  . أخشى غدر الكالب، هذا النصر لن يسعد أعداءنا: العريب املوستاش

  .كأين حملت َجلول القايد: عيوبه

  هل ترى ما يف الشرفات؟: سي رابح 548

  .املعمرون يف الشرفات مدججون باألسلحة أرجوا أن تسحيب النساء واألطفال 

  .اجلزائر، حتيا اجلزائر، ولتسقط فرنسا، ولتسقط فرنساحتيا : سالفه

  .وليحيا حزب الثوار، اد حلزب الثوار: العريب املوستاش

  .إنه سعال بوزيد: العريب املوستاش 549

  اعصفي يا ريح واقصفي يا رع: الكشافة

  واثخين يا جراح واحدقي يا قيود            

  يف الشقا واهلوان                        4                           حنن قوم أباة1

  ال منل الكفاح ال منل اجلهاد 5               ليس فينا جبان         2

  .يف سبيل البالد6                    قد سئمنا احلياة   3

  .ِاْخِف هذه اخلرقة وإال أرديتك قتيال: حمافظ الشرطة فالر

                                         .    أرواحنا فداء العلم: صاح الناس

          
  .لقد خدعنا، لقد خدعنا: أمقران 551

 .سأفجر رأسك أيها القذر: الشرطي
  .ولد الكلب، أوالد الكلب ال ينفع معكم إال العنف: العريب املوستاش 552



 
 

283 

  .أن ننسحب، دعين أمحلكجرحك عميق، إنه ينزف، جيب : يوسف الروج

  .امحله عنوة، ال نقاش مع اانني: سي رابح

  .اذهب تفقد الناس، دعين مع العريب سأسحبه: يوسف الروج

  .لقد قتلته ابن القحبة، أرديته على الرصيف كالكلب العفن: العريب املوستاش

  .قتالنا باآلالف، باآلالف يا العريب، املدينة كلها ساحة حرب: يوسف الروج
  .مازال حيا، لكن جرحه ينزف، لعل أحد املعمرين قد اصطاده: العريب املوستاش 553

  .كأنه ابن مشعون املونشو: يوسف الروج
إنه هو، فعال هو، جرحه ينزف، جيب أن حتمله سريعا إىل املشفى، أو إىل : العريب املوستاش

  .عيادة قْج، فهي أقرب

  .بالسالح، وسريديين قتيالقد يكون قْج أيضا مدججا : يوسف الروج
ليس أمامنا خيار، البد من محل الصغري، ليس للصغار أن يدفعوا مثن محاقات : العريب املوستاش 554

  .الكبار، امحله أرجوك أسرع، أسرع
555   

  هل شاهدت هذا الشموخ؟: الراوي

  
  هو بالضبط مشوخ أجدادنا وآبائنا من يوغرطة حىت العريب املوستاش: ُحوبَه 
  .لكين ال أراها فينا: الراوي 
  .بل هي فينا أشد وأعمق، لكنها خفية كالكهرباء ال تظهر إىل حني االستعمال: ُحوبَه 

هذا عن اللغة احلوارية اليت جتري بني شخوص الرواية علنا، حيث ورد احلوار مكثفا توزع بني            

ة  بصدق عن مهوم ا االبداع  واخليال والتاريخ  يف  لغة بسيطة ومباشرة م يف القرى  لناس ومعربومعانا

واملدن، والعجب أّن الروائي يريد بذكائه أن جيعل القارئ مرتبطا بأحداث الرواية حّىت اللحظة األخرية من 

  .عمرها
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  حوبة"الفصل الثالث                                                   أشكال اللغة السردية في رواية 

  .اللغة الحوارية في الرواية: المبحث األول

العزل ليرتّدد صداه إىل اليوم، إّن عويل األبرياء  ": حوبة"ال بّد أن يكون لذلك دليل وهو ما جاء  يف        

  . إىل زمن كّل قراءةأليمة، يبقى تأثريها مستمرّا  هذه ذكريات )1(..."إّين ألمسعه  كأنّه  حيدث  اللحظةو 

يدعوه للمشاركة يف اكتشاف من عقدة  يضايق ا القارئ و " خلضر البهلي"جعل الراوىي يف الزمة            

           يرفع الباس، يا ناس، هو سيد الناس  ناس يا":، ويكون زوًجا هلا،نّص الّالزمة"محامة"سيحمي 

هنا  حيتار    )2(".فوس أوالدنايرفع راس بالدنا و يعز ن والنفوس له دا، يبدا، امسه بالعني   ويعلي الراس

  أهل القريةذه الّالزمة؟ و " البهلي"يقصد  َمنْ : القارئ يف أمر الشخصية اليت تبدأ حبرف العني فيتساءل

  ".العني"يبدأ حبرف " عباس القايد" مجيعا يعرفون أنّه ويل صاحل ال يقول إّال حّقاً، لِيزداد األمر تعقيدا ألنّ  

مع  فهل تكون محامة من نصيب السفاح؟ ذا ينجذب القارئ إىل أحداث الرواية اجنذابا، ليجد نفسه 

  .يف حل هذا اللغز اخلطريأهل القرية ساعيا 

و يـَُرد صاحل  .ه نيبّ تقل إنّ  ال: "يوسف الروج "فيما قال  كالنهيأّما عن احلوار فقد تنّوعت أساليبه ؛        

" أّم جّلول"عند   النهي لكن  )3(" .صلى اهللا عليه وسلم_بعد سيدنا حممد  نيبّ  ال، حاشا هللا ال" :القاوري

  " .تبقوا أضحوكة أمام األعداء، عباس مات ولكن ترك من صلبه رجاال أقوى وأشد ال": خيتلف حيث تقول

                                                           

 
  .556. ص الرواية، -  1
  .77.الرواية، ص  -  2
  405 .الرواية، ص  - 3 
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  حوبة"السردية في رواية الفصل الثالث                                                   أشكال اللغة 

  :اللغة الحوارية في الرواية

اءه إّال سّفاحا برياء؛ميوت السفاح وال خيلف ور حترض أبناءها على سفك دماء األ"القايد"زوجة       

  . ، ٌي بغرض أمهية اللقاء"ةثنني هو يوم السوق األسبوعيّ تنسوا اال ال":فيقول لرفقاء الثورة" اهلادي" أّما.مثله

مث  .النهي هنا جاء إعالنا بعدم نسيان موعد اللقاء املهم للتحضري ملسرية سلمّية يف مدينة سطيف       

" .ال زعيم العصابة و رئيسهايَده القتّ حلظي الليلة، هذا كلبه املسعور، محَْ يا : "العريب"لغري العاقل؛  لنداءا

  . يف الشرك" محيدة"الذي يصحبه السرور بسبب وقوع  التعجببغرض  النداءجاء هذا 

  هذه" هذا الشموخ؟  شاهدتِ  هل :خياطب حوبة وهو ميّد بصره إىل أعلى القمم مستفهما الراوي       

تدعو املتلقي إىل الوقوف عندها وعند كّل حمطّة من وأمثاهلا كثرية يف الرواية ذات مهّمة نبيلة،  حلظة تأّمل 

  : ورد يف احلوار  يف اللحظات األوىل من أحداث الثامن ماي ما يلي. حمطّاا

  .مازال حيا، لكن جرحه ينزف، لعل أحد املعمرين قد اصطاده: العربي الموستاش

  جرحه ينزف، جيب أن حتمله سريعا إىل املشفى، ...إنه هو: العربي الموستاش .ابن مشعون: يوسف الروج

  .، إّال أّن إنقاذ الطفل أوىليف كل مكان ازرةرغم اشتعال فتيل ) 1(".بأو إىل عيادة قْج، فهي أقر  

                                                           

 
  .553. الرواية، ص -  1
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  حوبة"الفصل الثالث                                                   أشكال اللغة السردية في رواية 

  :الرواية اللغة الحوارية في

م، يف هذا االستفهام  ُيصّور الروائي أمسى 1945الثامن ماي : هذه بداية األحداث الدامية لِـ          

  .معاين السماحة يف اإلسالم املنبثقة من نور  الوحي اإلهلي

فرغم األحداث اخلطرية . اجلهاد بقواعد أخالقية... ليس عجيبا أن تأيت شريعة السماء يف مسائل          

مل ينس حقوق  الطفولة،   فاختار " جالوجي"و صعوبة الوضع و قضية أّمة و املسؤولية الُعْظمى إّال أّن 

، ما ذنب الرباءة؟  إذن ال سبيل اليهودي من تكّفل به من العرب أنفسهم و هو ينزف دما" مشعون"البن  

  . إىل االنتقام منها تطبيقا لشريعتنا واعرتافا حبقها، إّن يف ذلك دين و دنيا

  يف هذا احلوار لفتة مهّمة تزيد الرواية قيمة أدبية و تارخيية و أخالقية، إْذ ما َذْنُب الطفل، أو الشيخ         

ْقَتلوا، هذه وصايا اإلسالم احلنيف، و من خيالفها فال يلومّن إّال الطاعن يف السّن أو املرأة الضعيفة أن يُـ  

ختّلل احلوار يف الرواية لغة ليست كالما موجها للغري، بقدر ما هي لغة تستأنس إضافة إىل ذلك فإنّه  .نفسه

وار احل:  ا  النفس ِملَ جتد فيها من املتعة أحيانا، فهي حديث منها و إليها؛ و هي ما يُطلق  عليها

  .ألجلهايانا يف مناجاة معها، و إليها، و الداخلي، و ما من إنسان إال و خيلو بنفسه أح
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  "حوبة"أشكال اللغة السردية في رواية :                                                 الفصل الثالث

  .لغة المناجاة:المبحث الثاني

أّول ما يتبادر إىل ذهن الباحث عند دراسة هذا العنصر من أشكال اللغة السردية هو السؤال           

، لكنه عند "هي ما يُعَرف يف اللغة العربية املعاصرة باملنولوج الداخلي: "ما املناجاة؟  و إجابة عنه: التايل

     ، )Edouard Dujardin1949-1861"(إدوار دي جردان"دخيل جاء به مصطلح هجني و " مرتاض"

ميكن أن يكون له " فكتور هيجو"يظن أن " مرتاض"، إّال أّن "حبديث الّنفس إىل النفس"ُعِرف أيضا  و 

 Le Dernier Jour D’un 1829)،"آخر يوم حملكوم عليه" :السبق يف استعمال املصطلح يف روايته املوسومةبـ

Condamné).)1 (  

  استعمله بشكل واع باملقارنة مع" إدوار دي جردان"يف استعمال املصطلح  أّن   والفرق بني األديبني          

  للمناجاة شيئا من األمهّية،  إذ  أنّه  يرى  أا تنهض  بوظيفة لغوية وسردية  ال" مرتاض"، و مينح "هيجو" 

  يربطاحلوار،  و ملناجاة شبيهة  بلغة  ميكن  أن ينهض ا  أي  مشكل سردي آخر،  مث  جيعل لغة ا  

  يعرتفو . ها التعليمي، أو مبقدار جهلهاحديث الشخصية إىل ذاا متعلمة أو جاهلة؛ مبقدار مستوا 

" إليس"هو  الذي  منح  هذا  اإلجراء  مكانته الفنية يف روايته "  جيمس جويس"بأن  " مرتاض" 

)Ulysse(،)2(  وليام هاريسن فولكنري"ذلك عند " مرتاض"صادف و ")William Harrison Faulkner(  

  ).Le Bruit et la Fureur ("الضجيج و الغضب"يف روايته  األوىل... يف األجزاء، )1962- 1897( 

                                                           
  . 119.، ص1998،الكويت، 240عبد املالك مرتاض،يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد، جملة عامل املعرفة، العدد   -1
  .119.، صنفسه  -2
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  :لغة المناجاة

يبدو أن هذا اإلجراء لقي قبوال عند ُكّتاب الرواية اجلديدة، مما جعلهم شديدي ااحلرص على          

 - Alène.Robbe ) "أالن روب قريي"، ) (N.Sarraute، "نطايل صاروط: "توظيفه يف كتابام من أمثال

Grillet  الغرية"يف روايته"(La jalousie)   كلود سيمون"و) "Claude  Simon( أّن "  مرتاض" ، مث بني

ال حيل حملها إال و ... ة الروائية ممسوح مسحا تاماتقنيات  املناجاة  تتمثل  يف أّن حضور الشخصي

ينوب عنها كيف ُيْسلب الدور من الشخصية و " مرتاض"هنا يكتشف ) 1( .استحضارات، أو ظالل هلا

  .الراوي يف إمساع صوا، فتبدو حني ئٍذ مشلولة

ردد يف نفسه، أوالد الكلب ينعمون بأرضنا ويأكلنا الفقر، ما هذا الوضع؟ ...العريب: " قال الراوي          

يف حلظات  نفسهخلجات  يف  ما ميوج  الكاتب يرسم به الذي أسلوب املناجاةهذا . أهو عقاب من اهللا

ختفيفا ملعاناة ال جيد فيها األحداث، و ن سلبا وإجيابا، قد يستعني ا اإلنسان استئناسا ملا هو سليب م مؤثرة

قد تكون مؤثرة تأثريا إجيابيا حني تبتسم له احلياة فرتاه و  .سوى نفسه يبث فيها أحزانه مواساًة و مؤازرة

  . سعيدا  يرتّمن  بأعذب  األحلان، فما أمجل احلياة حني يرحل الشتاء بقساوته ليحل حمله الربيع جبماله

                                                           
  .119.، ص1998،الكويت، 240عبد املالك مرتاض،يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد، جملة عامل املعرفة، العدد ينظر  - 1

  41.صالرواية،  - 2
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سيف الدين بن "آه لو كنت : وحيلم: "الرواية منها ما هو عبارة عن أحالم جاء فيها  يف ناجاةامل         

السفاح، لن أمكنك من تريد أن تسبقين إىل : سالفه رددت يف نفسها: "سالفة حتلم أيضا ) 1(،ذي يزن

  ".يقول الناس قتلته امرأة أذل له من أن يقولوا قتله رجل نْ لن تكون أذكى مين، أل .ذلك

 ...خليفة": "القايد عباس"ما ميكن أن نستنتجه هنا هو كيف حتّول احللم  إىل لغة التنافس لقتل          

      ،، أعرف أّنك تنافسينين يف األمر"القايد عباس"ط لقتل ترغبني يف معرفة ما أخط  قال يف نفسه، مازلتِ 

  .، خليفة يصر على قتله"..ولكن جيب

كل واحد منا سفينة يف حبر القدر، إن شاء جنانا وإن شاء أغرقنا، : "ال ّمه النتيجة يقول" خليفة"         

حلظات ." ت الشرفوال منلك إال أن نستسلم، وسأجرب حظي مع القدر، فإما حياة الكرامة وإما مو 

  . حرجة ميّر ا خليفة وسالفة، وليس للحياة فيها طعم

  أخذك اهللا ... وفجأة قفز إىل ذهنه دعاء أمه... يب املوستاشر الع : "لغة املناجاة يف هذه اجلملة          

اآلن هل أخذوه إىل كيان، أم قضى شهيدا يف املعارك، أم هو ... إىل كيان، هل كانت أمه تعرف كايني؟

ويف قول أّمه نطقتها " كيان"ُكتبت أوال " كايني"واملالحظ أن كلمة " يرسف يف أحد سجون فرنسا الظاملة؟

  .وأّمه كالمها ال ينطقاا صحيحة وملا تكلم الكاتب كتبها صحيحة" فالعريب"، "كيان"أيضا 
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  "حوبة"اللغة السردية في رواية أشكال :                                                الفصل الثالث

  :لغة المناجاة

وهذا عنصر مهم ينبغي أن يوليه القارئ اهتماما كبريا فيكون دقيق  )1(.هنا يتضح دور وأمهّية الكتابة        

املالحظة ملا يقرأ، فإنّه الحمالة سيجين مثارا ُحرم منها كثري ممّن مهم األفكار و يقفزون إىل التأويل دون 

بأمهّية اخلط حبثا عن  املعىن،  مع أنه  قد  تؤدي  الكتابة أحيانا دورا ُمِهما يف الوصول إىل املعىن دون  تبصر

مشقة  وطول نظر،  متاما مثل ما يدخل ضابط الشرطة بيتا باحثا بشكل دقيق عن شيء ُمِهّم يقوده إىل 

اس إّال بنسبة قليلة، ألنّه ليس هلا دليل قاطع           احلقيقة يف أمر ُمتَـَهم ما، إذ بالنسبة إليه ال مه أقوال الن

  . على صحتها، بقدر ما ّمه األشياء امللموسة، كبصمات، أو رسالة، أو أّي شيء قد خيلفه ارم وراءه

املرحلة الثانية       . معظم ما جاء يف حميط القرية من اللغة املناجاتية كانت تعبريا عن الظلم بشىت أنواعه        

الذي " سي رابح"، وملا وجد نفسه وحيدا يف السوق اقرتب منه "محامة"مع " العريب"يف املدينة بعد فرار 

  .رع يف تقدمي املساعدة من غري ترّددأدرك أن الرجل  غريب حيتاج إىل من يعينه؛ مباشرة ُيس

   

رّدد حيدث نفسه " العريب"يف الطريق كان سار ما  إىل  مكان  يأويهما و  أخذ العريب و خطيبته مثّ         

  هو ت العريب الشكوك، فتمتم ورَ اوَ سَ ... غرييت عاليةميكن أن أعيش هاهنا، أنا قروي، و ال  ":العريب"

"  العريب"أن   مع و   )2(،" أين يسري بنا هذا الرجل؟ وكيف أثق فيه ثقة عمياء؟إىل :"حلمامه" إىل فتتيل 

  هوو  قلب العريب  ق د: "هو اليوم ألول مرة يسمع كلمة يهود يقولملدينة شيئا و ال يعرف عن اابن  القرية 

  ".أبناؤهمو يسمع كلمة اليهود، هل هم بشر مثلنا؟ هل يظهر الشر على مالحمهم؟ كيف هي نساؤمه 
                                                           

  .110/124/125 .الرواية، ص -1
2
  /144الروية، ص،  - 
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  "حوبة"أشكال اللغة السردية في رواية :                                                الفصل الثالث

  :لغة المناجاة

     "  أوالد الكلب ينعمون بأرضنا ويأكلنا الفقر، ما هذا الوضع؟ أهو عقاب من اهللا  :يف نفسه د العريبرد

حبر، بيننا حبر، وما الذي جاء ؤالء املالعني إلينا؟ ملاذا ال يرتكون أرضنا : "، ويقول"على جرمية اقرتفناها؟

رانا إىل حيوانات نتقاتل حنن حتولنا يف قُ ": ليقولأما خليفة فاستقظ بعد نومه سنوات  ويعودون إىل أرضهم؟

: البيت يقول بعد مغادرا" حليمة"فكان متأثرا بغياب زوجته األوىل " سي رابح"، وأّما ".على التفاهات

حلمي اجلميل الذي استيقظت فانفلت من بني أجفاين، مائي العذب الذي تسلل من بني أصابعي، "

: ونتيجة تأثره ا، يظل يذكرها حاملا بلقائها" .طائري الذي ما كدت أقيم له قفصا حىت فر إىل غري رجعة

  أمازالت يف قسنطينة؟...وغاص سي رابح يف أحالمه"

  ؟.أمازالت حية؟ أمازالت وفية له: رِه يظّل يذكرها حاملا بلقائها، يف كّل مرّة يتساءلنتيجة تأثّ        

هذا و يف الرواية ما يؤنس و يريح ".يف عمر الزهور إن كانت حية فهي؟ ..كيف حال الصغرية و        

هناك َمْن ميكن البال حني يكون اإلنسان يف حاجة ماسة إىل اجللوس مع نفسه للحديث إليها، ال أظن أن 

  .أن جيد  يف الوجود من ُيْصِغي إليه أكثر من نفسه

ما ذكرته قليل باملقارنة مع ما استخرجته من عمق الرواية يف لغة أدبية تنفذ إىل قلب القارئ دون            

إّن  يف  ِإْذن منه، يف لغة صامتة تسمع من خالل كلماا أنني املصابني، وآهات املهمومني، وغنب املغمومن؛

  .هذا َلدليل على معاناة شخوص الرواية يف كّل مكان
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 آه لو كنت سيف الدين بن ذي يزن، الذي شرحه لنا معلم الكتاب، وألبدتُ : وحيلم  41
املعمر بارال والشيخ عمار والقايد عباس ومن يقف إىل جانبهم، ومن يكون القايد عباس 
غري حشرة حقرية، وإذا انتقم اهللا من أبيه السعيد فسلط عليه املرض املهلك، فسيسلطين 
اهللا عليه، سأمتص دمه وأنتقم منه للمظلومني، املظلومون معهم سيدي علي، صاحب 

  .اره مظلوم إال انتقم له من ظاملهالربكات والكرامات، ما ز 
ال طبعا العفريت يالزم : وراح جييب يف سره.. هل قتله العفريت كما يزعم عيوبه؟ .. العريب  42

بيوتنا وودياننا منذ األزل لكنه ال يؤذينا ألننا أوالد الويل الصاحل سيد علي، وأيب بلخري رجل 
ريت أن يقربه، بل سيحرتق مبجرد طاهر نقي حمافظ على وضوئه وصلواته ال ميكن للعف

االقرتاب منه، عباس الكلب هو قاتل والدي، ومحيده وشياطينه هم من نفذوا اجلرمية، 
عباس الذي كان وراء كل مصائب الناس، آخرها سعيه احلثيث ليزج بأبناء املنطقة يف 
 احلرب ضد األملان إرضاًء لفرنسا، وحدي أنا من سينتقم منه، يشرب من دمه، يطهر

  .األرض من ظلمه ورجسه
أعاد صورة الشيخ الذي جتلى له يف املنام، من هذا املطرز بالوقار، املدثر بالبياض؟ .. العريب  44

  هل هو صورة أخرى من البهلي خلضر؟
ما الذي ستفعله بعدي يا أيب، أقرأ يف عينيك إصرار على االنتقام، أعرف أنك ... َسَرْوله  63

املشتعلة يف قلبك لن يطفئها إال دم القايد عباس، فهل تقدر؟ لن تسكت، أعرف أن النار 
أنا أيضا أحلم أن أذحبه كالشاة، وأن أمص دمه، وأمزق كبده وقلبه؟ وماذا لو قتلك أيضا 
وأحلقك بوالديت؟ أال تراين أبقى وحيدة؟ إن انتقايل إىل أخوايل سيطمئنك على مستقبلي، 

  .سأحتاج إليك إىل جانيب دوماأنا أيضا أمتىن االنتقام لدم أمي لكين 
  ماذا لو جترأ فعال القايد عباس وخطب محامة؟ وما ذا لو وافق أبوها؟... العريب  66

الزيتوين يتقلب يف فراشه، إا طعنة أخرى توجه إىل كرامة العرش كله، إىل أي حد سيصرب 
د ذلك إاله، على ظلم أوالد النش؟ ال حل للمشكلة إال بقتل القايد عباس، ولن يفعل أح

  .هو سيد العرش بعد أبيه
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167/
168 
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  .بعيدا ليشرتك يف ثورة عني توتة ويستشهد هناك
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  ترضى بالفرار معي؟
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ذهب إىل اجلحيم أيها إال ترفع رأسك، : تذكر وصية رئيس العمال... العريب املوستاش 194

يا رب هل خلقتها من اجلنب؟ من النور؟ من القمر؟ من الشمس؟ هل هي ......اللعني،
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 .يسب العرب ولد الكلب، العرب أشرف منه ومن كل قومه: ردد يف نفسهو 
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  اقشعر جسد العريب املوستاش، هل أمقران صحيح معاىف أم به مس من اجلن؟   199
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من زوجها الذي أسرين من أجل محامه اليت كادت تأخذ مكاا وترتبع على عرش البيت 

  وعرش العرش؟
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سؤال كبري يلمع يف ذهنه، هل سيسيء إيل مسعته خطف أمه؟ هل ستجد ... يوسف الروج
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... :"العريبفيما جاء على لسان :  كاإلستفهاموردت اللغة املناجاتية يف الرواية بأساليب خمتلفة             

"  العريب"، هذا األمر حيري "لو وافق أبوها؟ ماذا ؟ و"محامة"وخطب  "القايد عباس"جترأ فعال  ماذا لو

الشيخ "، و هيهات أن يرفض "القايد"يستفهم  عن  أمرين كالمها مّر، ألنه يدرك أنّه ال أحد يقف يف وجه 

له جوابا، كان مبثابة األرضية األوىل اليت " العريب"الذي مل جيد  اإلستفهام، هذا "القايد"طلب " لكحل

قالت .و هو احلل الوحيد للنجاة من الغول الذي بات يهّدد أمنهم "خطيبته"مّهدت للفرار من القرية مع 

من أبيها كيف بات خارج الدار، قال  التعجب استفهام بغرض هل منت هنا يا أيب؟ هذا ":" سرولة"

نتيجة إحساس التمني ؟ هذا استفهام بغرض ...إيه أين أنت يا الطاهر؟ هل يقدر اهللا لنا رؤتك: "العريب

   .راق، أمنيته أن يراه قريباالعريب بأمل الف

 بالثأر أيضا؟
حني يبكي األطفال تبكي السماء، حني يغضب األطفال ... ردد سي رابح يف نفسه 469

 .يغضب اهللا
الطاهر؟ هل أكلتك احلرب أم ما زلت حيا ترزق؟ هل إيه أين أنت يا ... العريب املوستاش 485

مل  !يقدر اهللا لنا رؤيتك ثانية أم هو الفراق الذي ال لقاء بعده؟ ما أشقى أمك املسكينة
 .متنحها احلياة فرصة السرتداد أنفاسها، وها اجلميع ينتظر أن تلفظ أنفاسها األخرية

ا أيتها األرض املباركة؟ مىت تتطهرين من مىت تعودين إلين: قال يف نفسه... حسان بلخريد  492
  .قريبا قريبا... رجس هؤالء اللصوص؟ مىت ترتاح أرواح األجداد الطاهرين يف رمحك؟ 

495  
    
  وهل العريب املوستاش يف حجم من ذكرت؟ وردد أمقران يف: قال يف سره... حسان بلخريد  
    
  .يركبون معك اآلن لنسيت اجلميعلو تعرف ما يفعل العريب املوستاش والذين : سره  
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  "حوبة"أشكال اللغة السردية في رواية :                                                الفصل الثالث

  :لغة المناجاة

هنا كنيسة، هناك  : "...يبدو خمالفا متاما ملا يريده رفقاء الواجب الوطين يقول" فرحات عباس"أّما        

اذا  )1( "نتقاتل؟ فلماذامسجد، هناك كنيس، أليست األديان كلها من اهللا، أليست األرض كلها هللا، 

ش الناس يف وئام، يعيو يظّن أّن معها يتوّقف القتال و ، حريّة األديانإىل " فرحات عباس"يدعو  اإلستفهام

قالت .  لم، فكيف مبن عاش طول حياته جاهال؟إذا أخطأ أهل الع: السؤال املطروح هوولكن هيهات، و 

أعرف أنك لن تسكت،أعرف أن :" خماطبة أباها و هي تعرف فيما يفّكر أبوها مرّددة يف نفسها"  سرولة"

   "تقدر؟ فهل، "القايد عباس"النار املشتعلة يف قلبك لن يطفئها إال دم 

 هل: "يكتفي خبروج اإلستعمار، يستفهم ال" سي رابح"أيضا . هي تعرف ضعف أبيها أمام الطاغية       

بل يطلب ض بقاء اإلستعمار صاحب املواقف والتفكري السليم؛ يرفوهو  يكفي طرد االستعمار فقط؟

من الالئق أن حتلم األجيال بالثأر  أليس :يدعو إىل األخذ بالثأر قالعلى ما اقرتفه من جرائم و اسبته حم

  ممّن دّنس الواقع، ال يكفي إبعاده، بل حماسبته عن كل كبري هذا يف الواقع استفهام الروائي " أيضا؟

: خليفة، قال النداء، و جاء يف أسلوب اإلستفهامصغري، هذا احلوار الداخلي الذي ورد معظمه بأسلوب و 

املنادى للطلب، بقدر ما يريد من ورائه استجابة  نداءليس  )2("خادم النصارى الكفاريا أيها اخلنزير ،  "

متتّد ألسنُة هليبها إىل لسانه لتخرج لغة احلقد " خليفة"حتقري نتيجة نار تتأّجج يف أعماق وشتم و   هو ذم

  .على القايد، الذي ميّثل صورة الواقع املؤمل الذي جترّأ الروائي مرارتهشديدا ها غضبا ب صُ بكل مساوئها فيَ 

                                                           
  .485الرواية، ص -  1
  .63/66/70. الرواية، ص -  2



 
 

303 

  "حوبة"أشكال اللغة السردية في رواية      :                                              لفصل الثالثا

  .اللغة اإلبداعية: المبحث الثالث

يتلوه قرآنا عربيا على رسول  -عليه السالم -" جربيل"أبدع اخلالق املتفضل، املنعم، يف كالمه فأنزل          

وسيبقى قول اهللا تعاىل خالدا؛ آية يف اإلبداع إىل ما شاء اهللا له أن يكون،  - عليه الصالة والسالم –اهللا 

ذا اإلبداع، حتّدى العرب يف لغتهم، فزاد به شرفا إىل لغتنا، إّن هذا أصل كّل إبداع، فال إبداع قبله      و 

وْلتعلم أيها القارئ أّن لغتنا " للغة اإلبداعيةا"ذه الكلمات  أردت أن أمّهد هلذا املبحث . وال إبداع بعده

نعمة جليلة على أّمتنا، فال أظّن أبدا أّن امتالكنا هلا، أو انتماءنا إليها جاء مبحظ الصدفة، أو رمبا يقال أمر 

طبيعي، بل ال شك أّن اهللا  بعلمه رأى أن اللغة العربية أفضل اللغات، فاختارها ألن تكون هي لغة القرآن 

فاختاره _  عليه الصالة والسالم  _ ،  مثلما رأى قلوب عباده فلم جيد قلبا أصلح من قلب حمّمد الكرمي

  .لغة أّمته من بعدهحلمل خامتة  الرسائل السماوية، فهي إذن لغة حمّمد ـ عليه الصالة والسالم ـ و 

  

د وسيلة يعرب املبدع من خالهلا واللغة تتغري وتتطور من عصر إىل عصر، إذ أّا كانت يف القدمي جمر          

هو من " عبد امللك مرتاض"ذلك أن األدب ال ينتسج إال باللغة ، واألديب احلق عند ... عن أفكاره

ويواصل "استطاع أن يستثمر اللغة فيحوهلا من جمرد مفردات منثورة وألفاظ معزولة، إىل نسيج من القول 

مرتاض " اإلبداعية نسيج بديع يبهر ويسحر، إّن اللغة عند اللغة انسجام وتناغم ونظام ، واللغة : "قائال

مث  يطرح  . سلعة غالية وال يريدها أن تكون ِمْلكا ملن ال يراعي حرمتها، حىت ال تنزل إىل مستو متدن"

يرفض العاّمّية " مرتاض"، "الواقع لعامل من ورق؟ من  مستوحاة  هل  يعُقل  أن  تنشأ  لغة  :"السؤال  التايل

  .و تفصيال، ألّا تسيئ إىل الفصحى مجلة
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  "حوبة"أشكال اللغة السردية في رواية :                                                   الفصل الثالث

  .اللغة اإلبداعّية

إذا  استحالت  اللغة إىل فصحى وعاّمية، :  "عند هذا احلّد بل يضيف أيضا" مرتاض"ال يتوّقف           

وإىل شعرية و سوقية، و إىل عالية و متدنية يف عمل واحد ويف موقف واحد أصاب العمل الفين َنَشاز،   

يف الصميم فيه تنبيه وحتذير، وال حيتاج إىل هذا كالم  ) 1(واغتدى ُممَزقا ُمبَـْعَثرا، يتِسم بشيء من الفوضى،

ها على لَ بـ قَـ : "وقد اخرتت باقة من رياض هذه اجلنان، يندهش الزائر من روعة هذا الَفنان الذي قال. تعليق

هر يدها، جلست أمام الباب مسندة ظهرها إىل اجلدار احلجري فجلس خليفة جبوارها، امث على ظ هامتها 

  .دون مقدمات دمعت عيناها دموعا صامتةو ،  افجأة وتراكمت عليه سحب كثيفة غشيت وجهها

زعه من عبق أرض شهدت تفتق تألن تسل للقروي روحه أفضل من أن تن : "قال الراوي          

 فارتفع  إليهاكتفه، ترفعه   أناملها إىل ومدت  : "مع القّوة اليت ميلكها صار ريشة" العريب"، و هذا ."رجولته

، يف عينيها الناهد يف صدرها   عيناه حت بسبشرب  تقريبا، أقل منه  انت  ة، كققير  نسمة جتذا   كريشة 

اخلضراوين، يف جيدها البلوري، يف ثغرها الساحر، وانسحبت تبتعد يف غنج ودالل، حني اختفت يف قصرها 

ته السماوية، َبْسَمَل أفاق من سباته، غشيه الظالم ومشسه تغرب خلف اجلدران، عاد إىل األرض من رحل

كيف تتدفق هذه النبعة النمرية السلسبيلة على صخرة  !وَحْوَقَل، تنفس عميقا، كم هي ظاملة هذه احلياة

  ؟...صماء

                                                           
  .111/ 110 .، يف نظرية الرواية صاملالك مرتاضعبد -1
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  "حوبة"أشكال اللغة السردية في رواية :                                                   الفصل الثالث

  :اللغة اإلبداعّية

  ت أنردهلة أدركت أنك هارب بعشقك، فحميتك، أو يتك ألول رأحني ":جاء يف الرواية أيضا         

ا هذه احلقوق اليت تأخذها م: "قال الكاتب،  و ".نتقم لنفسي فيك من الزمان الذي خانين ذات يومأ 

  ".خرلتمنح وطنك لآل

  ليس سوى "وريدة"ال، ال أريد أن أخون، ما بيين وبني : صارخا يف نفسه... "العريب املوستاش"         

ال الذي مليس سوى إعجاب باجلسد، أما احلب فهو أمسى وأرفع، اجل: "ّمث يواصل العريب قائال .فضول 

  هذه لغة يقّدمها الروائي يف طبق من نور،  لتضحى باقة بألوان زاهية بني" ...نعشقه بعيوننا ينطفئ سريعا

  جالوجي يتنفس الكلمات كما" ":عز الدين ميهويب"رياض األدب، و إضافة هلذا التعليق  أذكر ما  قاله   

  "..وينغمس يف عوامل اللغة والرتاث واحلداثة حبثا عن جواهره املفقودة بأناة وسعادة ،لو أا هواءه الوحيد 

 الذي يوجد فيه عاّمة الناس،  يشعر أنّه يف عامل خيتلف عن العامل" لعز الدين جالوجي"كّل من يقرأ        

"   املبدع اخلارج من موسم اإلنسان املطلقة" :مرّة أخرى يصف الروائي بقوله "عّز الدين ميهويب"صدق و 

ا  هي نفسها اللغة اليت يكتب ا ال يكتب خارج اللغة، ألّن اللغة اليت يكتب " عّز الدين جالوجي"

  روعةيؤديان إىل جودة التعبري وإحكام البناء و   غريه، غري أّن حسن اإلختيار للكلمات مع جودة النظم

  . صّور املشاهد بريشة فنّاناختار الكلمات فأحسن اإلختيار، و " جالوجي" )1(.الفنّ  

  
                                                           

  . ص.،د1949، "جالوجي"تعليق بعد قراءة بعض أعمال, www.diwanalarab.comعز الدين ميهونيب، ديوان العرب -1
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  "حوبة"اللغة اإلبداعية في   الصفحة
ستماع إىل كان كهف العريب، يعتكف فيه بعيدا عن ثرثرة الناس، مل يعد يطيق اإلالصمت وحده    39

  .ماال يفيد من الكالم، ومل تعد له رغبة يف أن يبوح لآلخرين جبراحاته الدامية
كان الكون قطعة من فحم ال أثر للنجوم يف السماء، حىت الكالب كانت تركن لسجن  44

  .ا لف الكون خشوع رهيبأمندل على احلياة، كيالصمت، الشيء 
سند ظهره إىل جذع الزيتونة اليتيمة ظل الزيتوين جامثا يف مكانه كأنه متثال بارد يفرتش األرض ويُ  56

واألرض بكل خملوقاا حتتفل  ان اجلو دافئاغالب الزمان على ذروة تل الغربان، كاليت ظلت تُ 
  .بانتصار الربيع أخريا على شتاء قارس مثلج، وقد تضوعت عطرا راحت ترسله إىل أنوف اجلميع

ن بني ذراعيه وء مأحست بدموعه تبلل رأسها فانتبهت من سبحاا مع أمها، فانسحبت د 62
وانكفأت على نفسها وانفجرت هرعت إىل غرفتها  اللتني راحتا تعصراا كأمنا ختشى فرارها منه،

ها أكرب من أن حيتويها صدرها الصغري، أكرب من أن يتحملها قلبها العصفوري، تُ قَـ رْ باكية، حُ 
  .تسمع أمها يف عامل الغيبولْ  كِ بْ تَ فلْ 

من سجن هذه  زف عروسة البن خالتها، من حقها أن تفرح وهي تفرمن حقها أن تفرح وهي تُ 
هي ولكن من حقها أن حتزن و  ها ذات يوم،ها أم فيغطرسة الكاذبة القرية البغيضة اليت قتلت ال

فها أباها ملستقبل جمهول، أباها الذي ظل دائما يكبت يف نفسه دموعا حارقة، ويلوي لترتك خ
 .هاتُ اعَ فَ ها ويَـ ليكون هلا ُعشا دافئا تزقزق فيه طفولتُ  عنق حزن متمرد،

وما عسى سالفه الرومية أن تفعل هلذا املتغطرس اجلبار وقد بقيت غريبة بني هؤالء الذئاب؟ ضاع  72
 .حوهلا اإلشاعات تشَ ر وعَ  والفقرمنها الشباب واجلمال، وغزاها اهلم 

حى هانات يف قلبه وقلب أمه أخاديد عميقة ال متُ وما عسى ابنها الوحيد أن يفعل وقد حفرت اإل  73
  .ظل جيد نفسه غرضا لسهام اهلمز واللمز، وظل يعاين من حصار الوحدة واإلقصاءبسهولة؟ لقد 

هر يدها، جلست أمام الباب مسندة ظهرها إىل اجلدار احلجري اقبلها على هامتها مث على ظ
دون مقدمات و ،  افجلس خليفة جبوارها، سحب كثيفة غشيت وجهها فجأة وتراكمت عليه

 .دمعت عيناها دموعا صامتة

عويل الكالب يرتفع يف الفضاء بشكل عجيب  الكون كهف فحم، ال أثر للنجوم وال للقمر،  105
يف األعايل وعلى مالحمها رعب ه حتلق يثري الريبة، وهج عظيم اندلع يف السماء، تراءت له محام
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 .وفزع

رجال قريبا وبات العرش كله يرقص على إيقاع الزرنة والقصبة، على أرضية البيدر املستوية حتلق ال  116
من العازف وضارب الدف، وتركت فسحة لدخول النساء يتفنن يف الرقص، وقد وضعن على 

، ومن خلفهن تتعاىل الزغاريد، وارتفعت طلقات البارود تزعج هدوء وجوههن حمارم سهن وو رؤ 
  .الليل، و وقار القمر

  . ما أحلى أن نسرق من الزمن حلظات خنلو فيها بأنفسنا  137
أمخدت أنفاس احملرك ونزلنا، كان اجلو ربيعا يعبق بشذا الورود، والطيور دي الكون باقات من 

  . األنغام احللوة
ألن تسل للقروي روحه أفضل من  .ما أصعب أن جر الطيور أوكارا أينعت فيها اخلوايف والقوادم  141

  .زعه من عبق أرض شهدت تفتق رجولتهتأن تن
  .العريب محّامي، اشرتيته منذ سنتني، سللته سالّ من بني أنياب الليايلهذا يا سي   151
إال  ،لكن رغم هذه القلوب الدافئة اليت بنت له عشا من احملبة والود، وهذه املدينة املتدفقة حياةو   159

 مل يستطع الليلة أن يسوق النوم إىل جفنيه، تدفقت يف أعماقه كل عواطف الشوق واحلنني أنه
  .واحلزن

: أريد أن أغرس هذه العصا يف عينيه، يف منخريه، يف فمه، يف كل فتحات جسده، أن أصرخ فيه  178
  .هذه عصا سيدك الشهيد، أيب البطل، وهاهي تلتهمك كما التهمت عصا موسى طغيان فرعون

  
  .بدأ املغرب يزحف على النهار  سارقا منه وهجه  185

يأتيها صباحا مندفعا  صارت عشقه األول بعد محامه، احلديقة،اندمج العريب املوستاش متاما يف   193

  .يبذر يف جوفها احلياة، يقلبها، ع يف تربتهانز ي و يف شوق كبري،

والشمس ترسل شالهلا عرب أغصان األشجار اخلضراء املطرزة  ،ذا الصباح يتوج ملكا على الكونو 

  ...سبائك األوراق والثمارب

يتحسس ه وهو بودق قل ،ت األطيار والسواقي واألزهارشاش، كما انتى العريب املوستشتنوقد ا  194
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طيفا يقرتب منه يعزف على األرض، رفع بصره قليال رآها مقبلة من بعيد تدغدغ بساقيها 

اجلحيم  ال ترفع رأسك، اذهب إىل :رئيس العمالاألعشاب اخلضراء، اقرتبت منه، تذكر وصية 

  .أيها اللعني

بشرب ة، كانت أقل منه ققير نسمة جتذا فارتفع كريشة  إليهاكتفه، ترفعه  ومدت أناملها إىل

، يف عينيها اخلضراوين، يف جيدها البلوري، يف ثغرها حت عيناه يف صدرها الناهدبستقريبا، 

الساحر، وانسحبت تبتعد يف غنج ودالل، حني اختفت يف قصرها أفاق من سباته، غشيه 

، عاد إىل األرض من رحلته السماوية، بسمل وحوقل، تنفس الظالم ومشسه تغرب خلف اجلدران

كيف تتدفق هذه النبعة النمرية السلسبيلة على صخرة ! عميقا، كم هي ظاملة هذه احلياة

  ؟...صماء

أحس أن ال معىن للحياة بعدها، لقد ضيع أول امرأة أحبها، أول امرأة أشرقت على قلبه مث   217
  .كافرا حقريا  التعشش فيه خيبة باردة، ظالم فجأة انطفأت

نتقم لنفسي فيك من أت أن ردهلة أدركت أنك هارب بعشقك، فحميتك، أو يتك ألول رأحني   218
  .الزمان الذي خانين ذات يوم

  .لقد ضّيعت يف دنياها كّل شيء، إال يوسف الذي سلّته سالّ من بني أنياب األيام  347
 .خنجرا مسموما غرسه القدر يف كبد خليفة وقلبهله  وْ رَ ل مرض سَ مثّ   391

حلمي اجلميل الذي استيقظت فانفلت من بني أجفاين، مائي العذب الذي تسلل من بني   412
  .الذي ما كدت أقيم له قفصا حىت فر إىل غري رجعة طائريأصابعي، 

  .خرا هذه احلقوق اليت تأخذها لتمنح وطنك لآلم  432
العروس األسطورية، أمسع صرخات األبطال الشجعان الذين ماتوا هاهنا  كأين أمسع أنات هذه  452

  .منذ أكثر من مئة عام لَيْمنعوا تقدم جراد البحر
 لقد بدأت أحالم كثري من اجلزائريني تتبخر، بعد أن وضعت يف قدر املؤمتر اإلسالمي على نار  457
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  :للغة اإلبداعّيةا

املشاهد كلوحات زيتية مجع فيها  حيث بدتأجاد الروائي يف رسم الصور يف هذا اجلزء من الرواية           

برباعته أمجل األلوان يف الوجود، ّمث راح يتفّنن يف رسم املناظر اخلالبة بأجود ما جاد به خياله، " جالوجي"

  .  فصّور ما استطاع أن جيلب به القارئ جلبا يف سكون و هدوء

: وهذه عينات ممّا جاءيف الرواية.  القارئ جيد يف الّنص حالوة اللغة وحسن السبك وروعة الفنّ          

يف عينيها ... حت عيناهبس... ةققير نسمة جتذا فارتفع كريشة  إليهاكتفه، ترفعه  ومدت أناملها إىل"

غنج ودالل، حني اختفت يف يف ثغرها الساحر، وانسحبت تبتعد يف ...اخلضراوين، يف جيدها البلوري

قصرها أفاق من سباته، غشيه الظالم ومشسه تغرب خلف اجلدران، عاد إىل األرض من رحلته السماوية، 

كيف تتدفق هذه النبعة النمرية السلسبيلة على ! بسمل وحوقل، تنفس عميقا، كم هي ظاملة هذه احلياة

جر الطيور أوكارا أينعت فيها اخلوايف ما أصعب أن : "، جاء يف الّنص أيضا)1("؟ ...صخرة صماء

  )2(".زعه من عبق أرض شهدت تفتق رجولتهتألن تسل للقروي روحه أفضل من أن تن .والقوادم

لََيِقُف مندهشا  - ال يعرف نبعه إّال صاحبها-حني يتناول القارئ هذه الكلمات املتدّفقة مجاال أدبيا          

إّن العلماء املختصني يف جمال السرد، جالوا خبياهلم يف كّل . املبدع أمامها، فما أمجل اإلبداع وما أروع

والبحار واألار، وحفروا يف طبقات األرض لتقصي احلقائق واكتشاف ضاء، وسبحوا يف أعماق احمليطات ف

  اساماملخبوء، حّىت أنّه ال خيطر ببال باحث يف عامل السرد شيء إالّ ويـَْعثُر عليه فيه، ممّا يدل على أن در 

  ...  كانت شاملة لكّل جماالت احلياة  

                                                           
  194.الرواية، ص -  1
  141. الر واية، ص -  2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ أشكال اللغة السردية في الفصل الثالث ـــــــــ   "حوبة"رواية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اللغة المسكوت عنها في الرواية:المبحث الرابع

ّىت ما مل اإلبداعية، حواملناجاتية، و عن اللغة احلوارية، جمال اللغة مثال؛  قرأت احلديث  وأنا أحبث يف        

له دور يف ها، ليكون لغة ومحّلوا القارئ مسؤولية البحث في يقله الكاتب تصّور له الباحثون يف عامل الروايّة

يكتشف  فراغات  بني سطور النص السردي، و هذا ما والقارئ  للرواية، .  من زاويتهيف بناء املعىناملسامهة 

حلمت أين أسبح معها يف الفضاء : "يـُْعرف باللغة املسكوت عنها، واليت وردت يف الرواية منها مثال

بوعة بنقط داللة على كالم حمذوف، هنا  يتمىن مت..." آه"، كثريا ما تأيت أداة التأوه "...آه: الالمتناهي

،  "...ال تلمه هو حيبها كما أحب أنا":  "الزيتوين"الكاتب لو كان ذلك احللم حقيقة، و قال عيوبة خماطبا 

يريدها زوجة له، وخوفا من أن ينهره " العريب"، وهو يعلم أن أخوه "محامة"عن أن يقول " عيوبة"سكت 

، كان "...-أستغفر اهللا -َدَعْونا عليه وانتظرنا انتقام اهللا لكن اهللا : "وجاء فيها. فضل الصمت" الزيتوين"

ستغفر يف يف حلظة غضب ومل يتمالك نفسه حىت كاد يـُْغِضب ربه، أدرك خطورة ذلك األمر وا" الزيتوين"

ه ضابط هَ ج جاء فيها أيضا حالة من حاالت اإلرتباك املمزوجة باخلوف حني  تعّلق األمر  بسؤال و . حينه

يتوّقع ذلك   ملا مل يكنكان أمرا مفاجئا بالنسبة إليه و   ،"محامة"و " العريب"حبثا عن " سي رابح"الشرطة إىل 

  ".ال، ال أعرفهما... لعريب بن بلخري ومحامه بنت لكحلا": "كان جوابه

نا غاليا، مث" العريب"يفقد توازنه يف هذا املوقف الصعب، لو حدث فعال؛ لدفع " سي رابح"كاد         

تلعثم يف كالمه  والدليل أنّه متايل يف وقفته و  ذكائه أدرك أن يف األمر خطورة،بفطنته و " سي رابح"لكن

ذلك  الرجل الطيب  يريد أن يكون أبا    "  سي رابح"ورد يف املنت الروائي  أيضا  أّن .  لينفي  ذلك  عنه

؛ فتاٌة مجيلة تتسّول مع أّمها املكفوفة يف شوارع "حليمة"ا وسندا للضعفاء واملقهورين، يعرف فتاة امسه

.ا وحيفظ كرامتها وعفافها، أراد أن يصو"سطيف"  
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  "حوبة"أشكال اللغة السردية في رواية :                                              الفصل الثالث

  :اللغة المسكوت عنها في الرواية

سأقبل : "حرام أن يتسّول هذا اجلمال، فرضيت وقالت... غب يف الزواج منكيا حليمة، أر : "قال         

، وكأنّه كان يريد أن يقول "...كل شروطك مستجابة، أنت: "بشرط واحد، ومن شدة الفرح قال "رابح"يا 

 أنت تأمرين فقط، لوال أّا قاطعته بذكر شرطها الذي يتمثل يف بقاء أمها معها، غري أن هذا الشرط نزل

تفجر الفرح ينابيع من وجه رابح و هي تزف إليه البشرى، هل : "بردا وسالما عليه، والدليل قول الكاتب

هذا ) 1( ،"يشمل عطفه الناس مجيعا... فقط بل " حليمة"يقدر على ترك أمها املكفوفة، ليس ألنه حيب 

.الرجل مثال يف الوفاء والصدق واحلبّ   

ومنذ ذلك اليوم بيت زوجها بسبب خالف حدث، سافرت إىل قسنطينة " حليمة"د ما غادرت بع        

آه : "كلما تذكر قسنطينة يقول متأوها. ياله، ومل يتوقف عن البحث عنهامل يستطع أن يطرد صورا عن خ

دهميوت وح" الشيخ لكحل«و" ، "حليمة"يا من أخفيِت عين : ان،  كأنّه يتحدث مع إنس..."قسنطينة  

.                                       خترج روحه وال أحد من أبنائه جيلس إىل جانبه يراه وهو يفارق احلياة 

يا محامه يا الطاهر،" :سوى أن تنادي من غاب من أبنها ،ال تعرف الزوجة املسكينة ما تقول              

ويف النص ذي صار هو أيضا واحدا من أبنائها،ال" يا العريب"، رمبا كانت تريد أن تنادي أيضا ..."يا   

الروائي وردت فراغات عديدة، دليل قاطع على أن هناك لغة غائبة مل يقلها الكاتب تعّمد تركها، ختفي   

.وراءها العديد من  املعاين والدالالت   

                                                           
1
  12/19/230/231الرواية - 
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اللغة المسكوت عنها    الصفحة  

...آه: حلمت أين أسبح معها يف الفضاء الالمتناهي 12  

...ال تلمه هو حيبها كما أحب أنا 19  
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...ستحل علينا اللعنة املاحقة، ستحل علينا  

...بعض الناس يأتيهم احلظ صاغرا، أما أنا 317  

أقصد تبحث عن خليفة؟...  330  
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...وهذا شاطئه نرجو أن جيد رماله ناعمة و 396  

...لكن الزمان يرفض أن ينقاد، حىت 399  

يا عالل، اجلزائر يف حاجة إىل كل أبنائها أنا أنت بشري ووريدة املرقومة، والعريب  411

...هذا الوطن يئن يستغيث إن مل ننصره حنن فمن؟وخرج... املوستاش، و  

...آه قسنطينة 423  

؟...هل معىن ذلك 481  

...و زج ما يف املعتقل بالصحراء اجلزائرية 525  
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  "حوبة"أشكال اللغة السردية في رواية                                          :        الفصل الثالث

  اللغة المسكوت عنها في الرواية

ة الغائبة يف لّلغو تركت ابدأت باللغة احلوارية اليت تدور بني شخوص الرواية اليت تنّوعت أساليبها،        

شاهدت ": "العريب املستاش"ترك مساحته للقارئ قال تعّمد اية الفصل حيث عّرب عنها الروائي ببياض 

ِ " سي رابح"،هنا مأل .."رمبا.. فرانكو يعود إىل البيت غاضبا، رمبا أن " العريب"الفراغ دون أن يرتك جماال لـ

  إىل شّدة تعّلق" جالوجي"يف احلوار التايل الذي حيمل داللة قويّة يوحي ا " سي رابح"، مثّ جاء دور "يفكر

جلزائر ا": "عالل"بح بوطنه مع إحساسه باملسؤوليةاليت يشعر حبملها الثقيل على كاهله حيث قال خماطبا را 

  هذا الوطن يئن يستغيث إن مل ننصره حنن... أبنائها أنا أنت بشري ووريدة، والعريب، و..يف حاجة إىل 

، أحيانا يرتك الروائي يف اجلملة أكثر من بياض، ليمنح فرصة للقارئ أن يرتك بصمة برباعته ..."فمن؟وخرج 

  .فيزيد لإلبداع إبداعا
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية       :                               لفصل الرابع

  "والنهي والقسم واإلستفهام األمــر أساليب: "المبحث األول

هو طلب الفعل على وجه االستعالء، وهو نقيض النهي ويدل على املستقبل، ألنه يُطلب به : األمر        

  : الفعل فيما مل يقع، واألمر يقوم على عمليتني أساسيتني

  . عملية التلفظ والنطق باألمر -1

مر مستقبل أبدا ألنه األ:"أن" السيوطي"عملية امتثال املأمور  للقيام  بالفعل املأمور به، و يقول -2

 ﴾هَ للَ ايا أيه الّنِبي اتِق ﴿ :مستدال باآلية الكرمية )1(مطلوب به حصول ما مل حيصل،أو دوام ما حصل،

،)اض(، )احرص: (تنوع األمر يف الرواية بني املخاطب املذكر املفرد و املثىن و اجلمع] 1:األحزاب[  

؛"امشي: "،  و موجها إىل املخاطبة املؤنثة)اطلي(، )أشريي: (نث، املؤ )دعاه(، )اشربا: (،  املثىن)استعد(   

كانت تأمرها ِبِعدة أمور ال تعرفها ألا ابنة" محامة"إىل " سي رابح"زوجة " تركية"هذا اخلطاب وجهته     

مديرهاهي التلميذة املتخّرجة من مدرسة وعفافها و " تركية"القرية، و ال عهد هلا باملدينة، ونظرا لطهر    

امرأة مثالّية يف الطهر و العفاف، و متنعها أيضا حىت" محامة"فإا تريد أن جتعل من  "سي رابح"وأستاذها    

، و إىل مجع اإلناث"أقيموا"، )2("أروين"من جمرد االلتفات، أيضا اخلطاب املوّجه إىل اجلمع املذكر    

".  احذرن   
                                                           

م، 1998 -هـ 1418أمحد مشس الدين، لبنان، . ، تح1،ج1.ط"السيوطي جالل الدين ، مهع اهلوامع، دار الكتب العلمية، -1
  .274.ص

  117/.243. الرواية، ص -2



 
 

317 

   الفصل الرابع:                                         الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية

  :سلوب األمــرأ

جاء هذا على " بَاْت يا زرناج) " نوضوا(، )رُْد بالك: (يف أسلوب األمر حىت العامية كان هلا حضور        

، "يا غافل ِفيقْ : "أيضا يف العامية يف قوله األمرجاء أسلوب . ليلة حفل زفاف أخيه سامل" الربّاحْ "لسان 

، هذه كلمات جاءت على سبيل " ثُوْر، َحْل  "، )اْتالحي/ روحي/ اخْرجي، اخرجي(، "َعْذُروين، أَفـْهُموين"

جاء فعل املضارع املسبوق بالم و "ملرض شديد ،  "   سي اهلادي"ض حني تعرّ " سالفة"الرقية، على لسان 

، و ورد أسلوب األمر كذلك باستعمال الفعل املضارع املسبوق "فْليذهب إىل اجلحيم"، "رأفْلنق: "األمر مثل

: ، مثل قوله"جيب"املصدر املؤول من أن و الفعل املضارع  مسبوق بالفعل املضارع "املصدرية؛ و " أن: "بـ

.               مبا يقرأ، هذا التنوع يف الصيغ مبثابة درر ترصع النص، و جتعل القارئ يشعر "جيب أن حتمل"

    

  أسلوب األمر  الصفحة  أسلوب األمر  الصفحة

 دعه  127 احذرن  22

 احذر/ ألزم  128 استعد  26

 خرجأ/ امسع  129 أدخلي/ احرص  28

 انصرف/ فتش/ أدخل  130 أخربوا/ أروين  33

 أطلق/ أعطين  133 اض  43

 اطمئن/ احذر  143 أقيموا/ امضوا  48
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  تفضلي/ اعتربه  145 استعدوا  54

  متتع  152 َزِوْجها/ اسرت  57

  أسكن  157 فلنقرأ  65

 انتظروا 160 أشريي علي/ من/ تدفق  78

 أطرد/ اسرتح 166 احذري  80

 اذهب/ دع 168 تفضل/ دعين آتيك  81

 تعال/ قم 169 انصرفوا  96

 استمر/ جيب أن حتمل/ امسع 170 أخرج  99

 أعطين 183 احفظ  106

 امش 185 ارمها /اقطع/ ارحل  107

 أتركين 186 أذكرها/أتركي/أفرغ  111

 اطلي 191 دعه/ دع  112

 استعد 193 بات يا زرناجي بات  117

 اذهب 194 دعك  122

 دعك/ انتظر/ اجلس 195 دعوها/ سلمي يل 205

 دعك 197 عزوين 206

 امشي 201 دع 215

  تفضل  302 ارتقِ  216
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  عد  304 اطمئن 222

  اطمئين  305 اذهب/ اتق 223

  امسع  309 اشربا 229

  اذهب  316 ابتعد 230

  أسرع قل/ أنطق  338 ارمحوها 232

  تفضلوا  344 اترك 234

  دع  356 اشهد 235

  دعك/ طالبوا  357 اسكت 238

  أطلبوين  369  )بالك(رد  243

  ارحل  371 خذيه 245

  دعك  379 تزوجوا/ انكحوا/ انكحها 249

  دعين  380 فهموين/ اعذروين/ خافوا 250

  هات  381 اطلبين 253

  خذ اقرأها  382 در/ احندر 254

  امسع  383 وقر/ ضع/ اخرت 255

  اشرت/ خذ/ استعد  386 انظر 269

  تفضل أدخل  398  كن/ أنقذين  270

  كن  401  خذ  288
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  اسكتوا  410  دعاه/ دعين  289

  اطمئن  412  انعموا/ اهنؤوا/ انعم/ من  291

  اهتمي/ كوين  417  احفظ  293

  كن حذرا  420  اذهب  294

  ابتعد  426  انعمي/ نامي  295

 أتركا 430  افعلوا  296

 تفضل تفّضل اجلس 433 حل/ ثور 444

 فاصرفينا 516 دعك 445

 حل/ ثور 517 انتظر/ أطلق 447

 اتالحي/ روحي/ اخرجي، اخرجي 519 اطمئين 456

 انظر 523 أقلي وكفي/ ردي 466

 انقضوا/ اطردوا/ نوضوا 527 قل 468

 اطمئن 530 حدثين 469

 دعوين 533 احدقي/ اثخين/ اقصفي/ اعصفي 479

 فيق 534 انج 484

 موتوا/ حاربوا/ استعدوا 535 أنظر/ امسع 487

 اقتلوا 537 خضي اخلطوب وأذق/ خذ 489

 اذحبوا 538 واهزز/ واقلع 490
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 اطمئن 540 وضعوا/ فاجعلوا 491

 تفضل 541 اسحقهم 497

 خذ 545 انظرواانظروا  498

 فاصرفينا 547 تفضل 500

/ احدقي/ اثخين/ اقصفي/ اعصفي  549 أخربين 503

  اخف

  دعين/ اذهب تفقد/ امحله/دعين  552 امسعيين، امسعي/ انظريين  508

      دعنا  553

      أسرع/ امحله  554

يف الرواية عبارة عن طلب فعل ما يبدأ بفعل أمر، األفعال الواردة مسندة للضمائر؛  األمرأسلوب            

ادخلي، احذري، أشريي : استعد، دعه ، احذر، انج، املخاطبة املؤنثة: بداية من املخاطب املفرد املذكر

بِشْعرِه الذي  يريد" العريب"يف اللغة العاّمية على لسان ) نوضو: (علّي،  و مع ضمري مجع املذكر املخاطب

. يرتمن به من حني آلخر أن يشحذ عزمية السامعني حلديثه،  يريد منهم النهوض بقضيتهم و ْلَيْسَمِع العامل

  .هذا تنويع يف الصيغ، و باتايل تنويع يف املعىن

هو يطلب التعزية لنفسه، وهذا ما " عزوين: "باللغة العامية" العريب"يف قول  األمرورد أسلوب             

" اشربا: "، أسلوب آخر ورد مع ضمري املثىن املخاطب"حيزيية"بعد موت " بن قيطون"جاء على لسان 

استهزاء ما، " اشربا قهوة كالنساء: "و صديق له و مها يف املقهى، قال عالل" سي رابح"كان موجها إىل 

  .على سبيل املزح" برية"ا منه مدمن على شرب اخلمر فطلب" عالل"سبب ذلك أّما يعرفان أّن 
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                         الفصل الرابع 

  :أسلوب األمــر

اجلبناء، للحّط من شأما يف أسلوب األمر صيغ يف البرية يشرا األسياد ال : " لكّنه أجاما           

  . العاّمية متجّذرة يف األّمة ألّا واقع وأمانة وتاريخ بكّل مساوئه و إجيابياته

  :ـــيالنهـــأسلوب 

،  )1("النهي خالف األمر، اه يا فانتهى أي؛ كف "هو أحد  األساليب الطلبّية االنشائّية،             

وهو  طلب  الكف  عن الفعل على وجه االستعالء،  والفعل فيه يدل على احلاضر أو املستقبل القريب أو 

البعيد، ويف الغا لب األعم أّن املتكلم الذي يوجه الكالم إىل غريه يا ؛ يكون على سبيل النصح، فيتلقى 

غة واحدة هي اقرتان الفعل املضارع بال املخاَطب الكالم فيُكف عّما أقدم عليه امتثاال للطلب،  وله صي

      فيه طلب ترك الفعل، " ال تتأخر: "أمر يفيد طلب الفعل، أما يف قولنا" امش: "الناهية، مثال يف قولنا

  .الناهية اليت تكررت كثريا، يف الّنص" ال: "الناهية، جاء النهي يف الر واية بـ" ال"الذي أفاد الرتك هو و 

لذي جاء بعدمها الفعل اجلمع املذكر اضمري النصب املنفصل يف املفرد و  استعمالأيضا بوردت        

  ".إياك أن تنسى: "املصدرية"  أنْ "املنصوب بـ املضارع 

هذه بعض ". إيّاك  أن تـَْعربُ "، "إيّاك أن ترفع"، "إيّاك أن تتصرف":ورد النهي باختالف األساليب         

، هي أوامر مصحوبة بالنهي "العريب املستاش"رس البستان الذي عمل فيه األوامر اليت جاءت على لسان حا

  . من مهامه ليسداخل البستان و " العريب"القاطع ألّي حدث ميكن أن يقوم به 

                                                           
  )ن هـ ى(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -1
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                         الفصل الرابع

  :أسلوب النهي

جاء النهي يف اللغة العاّمّية، قال 1)(.إياكم أن حتذفوا"،"يا مقران إياك: "هذا ي آخر فيه حتذير        

 )2("ما اْتسيُئوا ا الظنه، ما تقولوا عليها شيطان غواية":فرانكو"زوجة املعمر"سوزانوصف  يف"لعريبا

 ال" ،"سامل"تقديرا ملشاعر " تلمه ال": يف قول الكاتبو . الدالة على النهي "ال"مبعىن " ما"استعمل الكاتب 

من أّمه على عقد قران بني ابنها سامل "للزيتوين"هذه وصية حتمل ُنْصحا ، "ترتكها غريبة عند أوالد الكلب

النسيان  ألن األمر فيه خطورة ومصري،  بعدم،  حتذير "أن تنسى  إياك"يف مجلة ". سرولة"وابنة اختها 

خطري جّدا " املستاشالعريب "، ألن ما أقدم عليه "فيه نصح بعدم إفشاء السر" أن تبوح بالسرّ  إياك: "ومجلة

  . لو اكُتِشف أمرُه فيعين أّن املوت جزاؤهعلى حياته، و 

  أسلوب النهي  الصفحة  أسلوب النهي  الصفحة

ما / ما تسيئوا ا الظنة/ ال تلوموين  250 ال تلمه 19

  ْتقولوا ْعليها شيطان ْغواية

  ال ترتدد  255  ال تتحرك  29

  ال تقتلين  270  ال ترتكها غريبة عند أوالد الكلب  57

  ال تسأل   289  ال تلمها/ ال م  58

  ال ختش  293  ال تنس  71

                                                           
  .75/87/342/460. صالرواية،  -1
  .250. ية، صالروا-2
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  ال حتمل   304  إياك أن تنسى  75

  ال حتمل مها  318  إياك أن تتصرف  87

  إياك أن تبوح بالسرّ   342  ال تقاطعين  97

ال / ال ترتكها/ ترتكيال /ال تلمسي  111

  حتزن

  ال تكتم/ ال تقلق/ ال ترتدد  343

  ال تتهرب  344  ال تلوث/ ال تقتل  112

  ال تنسوا  356  ال ختش  127

  ال ختف  375  ال ختافوا  128

  ال حتمل مها   399  ال تفزعين  129

  ال تثق  402  ال حتمل  153

  ال تقل  405  إياك أن تعرب/ إياك أن ترفع  170

  ال حتمل مهه  408  ال تتعيب  173

  ال حتزن  412  ال تقتلوين   186

  ال تنس  440  ال ترفع  194

  ال تبع  444  إياك يا أمقران ستسود  195

  إياكم أن حتذفوا  460  ال حتمل مها  215

  إياك أن تفعل  472  ال تغلق  230

  ال ب  489   ال ترفع  236
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                         الفصل الرابع

  :أسلوب النهي

األمر طلب القيام بالفعل،  أّما النهي فهو طلب الكف عن العمل،  كما لكل أسلوب من            

األساليب أسرار بالغية فألسلوب النهي أيضا، وسر مجال بالغته أنّه ينقل القارئ إىل ما وراء املعىن اللغوي 

: شيخ الزاوية" نهي على لسان عّمارورد أسلوب ال. من الداللة و اإلحياء تثري السامع أو القارئ مؤثرة فيه

إّال " القايد"، يريد أن يهدئ من روعه، بأسلوب مراوغ، ألنّه ال يأيت إىل "ال حتمل مهًّا يا جلول يا ولدي"

هذه هي الصيغة الوحيدة يف اللغة العربية ؛الفعل املضارع املسبوق بال الناهية اليت . طلبا ملصلحته اخلاّصة

وأهل القرى احمليطة به خدمًة ملصاحله " والقايد جّلول" القايد عباس"ستعماهلا مع ا" الشيخ عّمار"حيسن

  .وإشباعا لرغباته

  :أسلوب االستفهام

االستفهام من األساليب االنشائية، يراد به طلب املراد من الغري بِِنية االستعالء، أو طلب شيء مل        

يكن معلوما من قبل بأدوات خمصوصة هي أدوات االستفهام، وهو أساس الطلب ومعرفة اهول، ممّا جيعله 

واب، وإّمنا حيمل من املشاعر ما خيرج به إىل واالستفهام األدّيب ال يُطلب به جسببا رئيسيا ملعرفة اهول، 

" فينا رجال؟ هلو"، توبيخ، فيه "مازلت نائما كالنساء؟أ:"يف هذه اجلملة: أغراض بالغّية متعددة، مثال

  ذلك الرجل الوحيد" بلخري"ملا آل إليه أمرهم من ضعف الشخصية بعد موت  التحقيرهذا استفهام يفيد 

  الذي ُعِرف بالشجاعة بني أهل القرية، وشجاعته هي اليت كانت سببا يف أن جنت عليه، وجاء استفهام 

   .الزيتويننفسه أمام  ؛ عيوبة يريد تعظيمالتعظيم، وهنا يفيد "كلفتين مرة مبهمة وجئتك خائبا؟  هلو: "آخر 
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  ألسلوبية و البالغية البارزة في الروايةالظواهر ا:                                          الفصل الرابع

  :أسلوب االستفهام

فهو ال يستفهم بل له أمنية يتمىن " التمني"هنا خرج به إىل " حيقق له القدر ذلك؟ فهل: "ويف مجلة        

يف هذا املثال خرج االستفهام إىل غرض " درست كل هذه العلوم؟ أين: "حتقيقها، وأيضا قول الكاتب

مبا جاد به يف هذه اجللسة،  وخرج االستفهام " الشيخ عمار"يتعجب من " القايد عباس"، ألن "التعجب"

، و "هناك أسعد للمرء من أن يكون خادما هللا تعاىل وقرآنه الكرمي؟هل و: "يف قوله "التشويق"إىل غرض 

وار الذي دار بني واالستفهام كان له حضور مكثف يف احل، "أتدري ِلما قصدتك؟: "أيضا يف قوله التشويق

  .الشخوص يف عامل الرواية

وكثريا ما يرد االستفهام يف حوار الذات مع الذات ، وتأيت اجلمل مسبوقة بأدوات استفهام أو من        

  .دوا؛ بل بنغمة تصدر عن املستفهم يف كالمه

  أخوالك، أعددمت كلوصل : "يوم خطبتها من دون أداة" سرولة"، خماطبا ابنته "خليفة"استفهم         

الُبهلي "، "الغراب؟"، "ليس لك يف املدينة أقارب وال مأوى؟"، احلصاد؟، "لن تراه؟: "، أيضا"شيء؟ 

يَدة اجلبار ورجاله؟") 1(، "وقج؟"، الطبيب؟"، "خلضر؟     ،"العروش احلقرية؟"، "طفل وطفلة يعجزان محِْ

 "لكحل"وملاذا محامة بنت عمك "مجلة استفهامية؛ ويأيت أيضا من دون أداة إذا كانت اجلملة معطوفة على 

الْيكْه هذي ُحوريه هبطت َماجلنه؟ وال مْ : "، واستفهام دون أداة يف اللغة العامية"و األخريات؟ فقط؟

  ".  ينتبه إىل هذه احليلة منذ البداية كيف لم:"، وورد استفهام مع النفي مثل"ْهُموِين؟فْـ 

                                                           
  .37/61/68/144/130/158/187.الرواية، ص -1
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية                            :              الفصل الرابع

  :أسلوب االستفهام

، واستفهام من غري "رَاِين؟جِ  ي وْ َخِليْت ْهلِ  ِكيفْ : "بالعامية) ِكيفْ (استعمل   السابقة اجلملة يف         

، ويف هذه اجلمل ال َيْستَـْفِهم العريب بقدر )1(" املولود سنة؟"، "خيار الناس؟"، "اللقب؟"، "اإلسم؟: "أداة

  .ذا الذكاء"العريب املستاش"كيف أخفى شخصية " سي رابح"ما هو مندهش و متعجب مما يقوله 

على سبيل الصدفة بل ألنّه  ألفى " العريب"، جلاره "خيار الناس"هلذا اللقب " سي رابح"مل يكن اختيار 

عصابة املوت؟ : "هناك مجل أخرى من غري أداةو . شرف هويته" عريبال"ذلك فيه، فرآه يستحقه، فنال به 

  "أخي و صديقي العزيز سعدان الغول؟"، خالف التيقر؟

  تغديت أم نأتيك، "؟...أنا أحدثك عن الواقع، عن األحياء، وأنت حتدثين عن املاضي السحيق"        

  املستفهم هنا كانو  )2("عشيقها؟ امللعونة معإذن بينهما حب وعشق؟ فرت "،"إذن هو خليفة؟"،"بالغداء؟ 

  َمْن، مهزة ": ألدوات اليت سبقت اجلمل االستفهامية يف الرواية أّما .شبه متأكد ممّا جال يف خياله 

  ة االستفهام ذكربالنسبة الستعمال مهز ، و "ما، أين، أّىن، كيف، مىت، كماالستفهام، هل، ملاذا، ِملَ، أّي، 

  ؟"أزيَدنيه: "تقول ُمْنِكرا ": "الكتاب"يف " سيبويه" 

                                                           
  .238. الرواية،ص -1
  .الرواية، ص -2
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                          الفصل الرابع

  :أسلوب االستفهام

: رأورده باجل، و "ضربُت زيًدا":ن أخربك قائال، لوقوعه مفعوال به يف مجلة مفيدة مل"زيدَ "بنصب            

هذه  )1(،"هذا زيد: "؟، ملن أشار إىل زيد قائال"أزيُدنيه: "بالرفع، و "مررت بزيدِ : "لوقوعه جمرورا ؟"أزيِدنيه"

  .فائدة مهّمة استحسنت ذكرها على سبيل الفائدة

  كلفتني مرة بمهمة و جئتك خائبا؟هل  

  أداة        المستفِهم                          المستفَهم        المستفهم عنه                 

  هل              عّيوبة                           الزيتوني          بمهّمة و جئتك خائبا                 

"    عّيوبة"؛ )مستفِهم(، و )هل(املخطط يوّضح أّن اجلملة االستفهامية تتكّون من أداة استفهام             

عّيوبة معروف ّمته و سرعة " مبهمة وجئتك خائبا؟" :مجلة) مستفَهم عنه(، و"الزيتوين"؛ )مستفَهم(و

يبه يف شكل استفهام ليكون أكثر تنفيذ أوامر الزيتوين، لكي يثبت قيمته ورجولته وشجاعته أمام الزّيتوين جي

  .بيانا

  اجلمل املتظّمنة أسلوب االستفهام وردت بعدد هائل حىت أنين مل أكد أحصيها كّلها، لذا تعّمدت       

  .االستغناء عن الكثري منها ألّن البحث سيزداد حجما، واحلديث عن كل مجلة ال يتسع يف هذه الدراسة 

                                                           

عبد السالم حممد هارون، . ، تح3.مكتبة اخلاجني، طالكتاب، أبوبشر عمر بن عثمان بن قنرب امللقب سيبويه، -1
  .150 .ص ،1996 -هـ 1416القاهرة، 
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 الصفحة الجمل اإلستفهامية
جيرؤ على فعل هذه اجلرمية غري أوالد النش، الذين نغصوا و على مدى عقود طويلة، و من 

 حياة أوالد سيدي علي؟
15  

  أمل يقرأ لنا سي الطالب من كتابه األصفر، أن كل ذي عاهة جبار، مث ضرب مثاال يب أنا؟
    هل تؤمن بالعفريت؟

  ملاذا تسأل عنه و أنت أكرب عفريت؟
 هل حدثك عمي بلخري عنه؟

17  

  19  وهل كلفتين مرة مبهمة و جئتك خائبا؟

  20  فهل حيقق له حلمه يف الزواج من محامة؟

  21  جتهدين نفسك يا ابنة املكي؟ ملَِ 

  وهل جند أنسب لذلك العفريت منك؟
    ؟هولكن أال يعشقك ابن عمك عيوب

24  

  فهل حيقق له القدر ذلك؟
  هل يسمح له أن يتزوج محامة العام القادم؟ 

25  

  ستتهيأ له الظروف فيثأر ألبيه؟ هل
  ولكن أيها دفع به اللحظة إليه؟

26  

  27  ما الذي جاء ذا األمحق أيضا؟

  34  أين درست كل هذه العلوم؟

  ال أحد جيرؤ على حتدي فرنسا، ملاذا؟
  مل حتدثين عن سالفه الرومية؟

35  

  36  خريا، ما الذي يشغلك؟

  هللا تعاىل و قرآنه الكرمي؟وهل هناك أسعد للمرء من أن يكون خادما 
  و ماذا تساوي سالفه الرومية؟

37  
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  38  هل يقصد القايد عباس؟

  39  هل تريد أن تصري ذئبا؟

  40  ؟...من هم و من فرنسا؟ و ما عالقتها م؟ و ملاذا هي هنا 

  42  فهل قتله العفريت كما يزعم عُيوبه؟

  أمازلت نائما كالنساء؟
، ما الذي سيقوله لك حني تلتقي ...تقد من رأس الغول هل تدرك أن الشمس الوهاجة، ت

  به؟

43  

من هذا املطرز بالوقار، املدثر بالبياض؟ هل هو بشرى ليصري وليا صاحلا، هل هي روح والده 
  تدعوه لالنتقام؟

44  

  45  هل هو صورة أخرى من البـُْهِلي خلضر؟

  48  هل تعتقد أن هذا املكان سيكون مناسبا الستشهادنا؟

  53  مبا تشريون؟: الباي أمحد

ما الذي يستطيع أن يفعله وهو كبري العرش؟ هل ميكن أن يواجه هذين العرشني الكبريين 
  ووراءمها فرنسا بسطوا و عسكرها؟

56  

وملاذا يرفض أبوه هذا االقرتاب من فرنسا؟ أالّا استعمار جيب مقاومته؟ أالا كافرة حيرم 
بب يف تشريد األبرياء، وقتلهم و على رأسهم أخوه سي حممود؟ أم التعامل معها؟ أألّا الس

  وال قوة، وفرنسا لن تضع يدها يف يد الضعفاء؟ هلم ألن أوالد سيدي علي ال حول
  وخالته ملاذا تزوجت عند أوالد النش؟

57  

  هل حتتاج شيئا؟ 

  ، من ذهب معها من النساء؟...كيف زفها؟ ماذا اشرتى هلا؟ من مسح دموعها

111  

  113  و من يكون غريه؟

  115  و ملاذا محامة بنت عمك لكحل فقط؟ و األخريات؟



 
 

331 

  هل تعتقد أن هناك من هي أمجل منها و أحلى؟

  و هل تعتقد يا الزيتوين أّن القايد عباس و راء املكيدة؟

  118  ماذا وقع؟

سيحدث بعد أن ؟ ماذا ...ماذا كان سيفعل أبوه لو كان حيا؟ كيف ينظر أبناء العرش إليه

تزوج سامل َسَرْوله؟ هل ستكون شرا مستطريا عليهم، أم حتمل معها إليهم اخلري؟ أمل يقل 

  العرب الدنيا امرأة و اآلخرة امرأة؟

119  

  هل ميكن أن يكون القايد عباس صيده هو وحده دون غريه؟

  أىن له أن ينام وهزائمه تتواىل؟

121  

  من أي عرش أنت؟

  لنش؟من هو سيد أوالد ا

122  

  123  ماذا ترى؟

  مىت جرين هذا احلزن املقيت؟

  لن تراه؟  معىن ذلك أّنك خططت لكّل شيء، كيف؟ و أين؟ و مىت بالضبط؟

124  

  هل تفكر يف شيء يا خليفة؟

  و أنا أين أرسل زوجيت الزهرة بنت ساعد؟

125  

  126  أين الرجال؟

  127  أعددمت كل شيء؟

  128  من؟ العريب بلخري؟
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  خلضر؟الُبهلي 

  أمل أطلب منك أال تفزعين؟

يَدة؟ أمل تكفك األرواح اليت أزهقتها؟   ماذا تريد يا محِْ

  وكيف يتأكد؟

129  

  هل ستقتلين؟

  ؟...؟ وأي اجتاه سيأخذه الصراع...أين فر ا؟ و ماذا سيقول الناس

130  

كلما ذكرت هل هي فرع من محامة؟ لست أدري ملاذا كنت أراها كذلك؟ ولست أدري ملاذا  

  محامة تبدت يل مالمح حوبة؟

132  

  138  هل رأيت؟

  هل صواب ما أقدمت عليه؟

  ؟...ماذا لو حلق به رجال القايد عباس؟ وماذا لو سلبه الشياطني جواده

142  

  هل حتتاج إىل مساعدة؟

  هل وراء رقة كالمه خديعة؟

  حد منهم ورمبا أكربهم؟األيس هو و 

143  

  هي عشيقة أمقران؟من هي ُوَرْيَدة هذه؟ هل 

  ؟...أم هي جمرد فاتنة

  ما يل و وسوزان؟

  ؟...مايل و لُوَرْيَدة املرقومة

196 
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 كم من لغة تفهم؟

  هل أمقران عامل أيضا خيفي ذلك عنه؟ هل هو مشعوذ ساحر؟

  فما السُر من ورائه؟

  هل تعرف ما هذا؟

197  

 202 و ما دخلك أنت يف هذه التفاهات؟

  هل مسعت يا العريب بُوَرْيَدة املرقومة؟ 

 و أّىن لِك أن تعريف العاهرات؟

207 

ما الذي مينعه من رؤيتها؟ بل ما الذي يدفعه لزيارا؟ هل هو جمرد فضول ال غري، أم هو 

  ؟ ...مجال ُوَرْيَدة املرقومة

 هل تعيش ُوَرْيَدة يف هذا العفن؟

208 

  عصابة املوت؟ خالف التيقر؟ 

 ؟ هل يتجرأ أوالد بلخري على التمرغ يف العفن؟...الذي دفع به إىل هذه املزبلةما 

209 

 210 من أين لسي رابح بكّل هذه املعلومات؟

  هل ميكن أن نقبض على الغراب؟ و نفرض عليه أعادة احلقوق ألهلها؟

بالتساوي؟  الغراب؟ نفرض عليه أم نرتجاه؟ وهل نطالبه بإعادة احلقوق، أم يقسم احلظني بيننا

  ومن يستطيع مجع القمل من رؤوسنا وقطع الذهب من جيوم؟

  َكايْني، هل هي أرض بعيدة؟

 وما الذي جاء ؤالء املالعني إلينا؟ ملاذا ال يرتكون أرضنا و يعودون إىل أرضهم؟

211 
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  هل كانت أمه أيضا تعرف كايني؟

هو اآلن يرسف يف أحد سجون هل أخذوه أيضا إىل كيان، أم قضى شهيدا يف املعارك، أم 

  فرنسا الظاملة؟

  هل سألت عن صديقك الذي اشرتك يف معركة عني توتة؟

 أخي و صديقي العزيز سعدان الغول؟

212 

هل قِتَل أخوه سي حممود و سي سليمان بن البغدادي حقا كما أشيع، أم أّما يف أحد 

  معتقالت فرنسا؟ أم مت نفيهما يف مكان ما من العامل؟

 سنثور حنن أيضا مرة أخرى يا عمي رابح؟ و هل

213 

  مايل أراك كئيبا يا عالل؟ 

  حلمي أن أتزوج ُورَْيَدة املرقومة، وأجنب أوالدا كباقي الناس، هل هذا حرام؟

 أو أين كبري وفقري ال أستحق ُوَرْيَدة املرقومة؟

214 

 215 ولكن أي من الناس مل يتحمل؟

وْستاْش بالف
ُ
  216  كرة، حيكي له سي رابح عن حياته؟و أعجب العريب امل

  217  هل تعلم يا العريب أّن احلياة هي احلب؟

  218  ما السر يف اهتمام سي رابح به؟

؟ و ما ...؟ أم عليه أن يلفق له مة ما...و لكن ما الذي يقوله له؟ هل يقول له احلقيقة

  الفائدة من ذلك؟ و ماذا يريد هو غري ذلك؟

219  

  220  الغضب؟ مَ لِ معكم فَ و حنن دائما 
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  هل من جديد عن العريب و محامة؟

  ؟...ما الذي خيب فيه ظن الشيخ عمار

221  

  222  ولكن كيف؟ هل تريد أن خنطفها لك؟

  223  و هل للعاهرة حرمة يا جمنون؟ مث ما دخلك أنت ما دامت هي زوجة أيب ؟

  أال ترى هروب سي الطالب و رسالته اليت تركها دليال كافيا؟ 

  ملاذا ال يكون سي الطالب كذابا؟

224  

  ؟هل ميكن أن ختفى جرائم هذا الكلب

  ، هل تنفيه أيضا يا شيخ؟...وقتله الرْبْح 

  و من أدراك أنه قتلها؟ هل منكم من شاهد ذلك؟

225  

يك؟ أينك يا محامة يا احلبيبة لتودعي أباك؟ أينك يا أينك يا محامة يا احلبيبة لرتي ما حل بأب

  الطاهر يا ولدي؟

227  

  229  وأسرع يرتب الكرسي يف مكانه، متلفتا إىل رابح قائال، ما تشربان؟

  متسولة وأمها عمياء؟

  ما رأيك يا خالة، أليس أفضل هلا من هذا التشرد الذي تعيشه؟

230  

  وأين نذهب يف هذا الربد ؟

  ؟ هل تنتظر رابح أم تنساه؟...؟ أم ختضع إلغراءات الساقطني...للتسولهل تعود 

232  

  ما دهاك؟ ماذا أراد رجال الدرك؟

  ما دهاين؟ كانوا يبحثون عنك، وعن محامه يا نائم؟

234  
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  ما العمل يا عمي رابح؟

  235  هل تراين فأرا؟

  236  هل أعجبتك جدران املقهى؟

  237  االسم؟

الرومية إىل بيت الدعارة؟ كيف غاب عنه هذا األمر؟ أمل تكن سالفه يف هل عادت سالفه 

  ؟هل أنقذتك لتعودي اىل العهر/ ؟ وما الذي مينعها أن تعود اليه؟ ...بداية حياا عاهرة

  وهل جيرؤ؟

304  

  هل ميكن أن جنده؟ 

  ؟ !عجبا كيف تقتل الفئران سيد األسود

305  

  وما نفعل ذا األسري الذي ظل مربوطا كالكلب؟ 

  وما نفعل به غري قتله كالكلب؟

  ...من ينقذك مين اآلن؟ أختك العاهرة؟ أم أبوك الديوث؟ أم

307  

  تريدهم أن يقولوا قتل ضعيفا أسريا؟

ملاذا أصرت أم َجَلُ◌وْل على إطالق سراحه؟ هل فعال كانت ترى من قتله انتقاصا من رجولة 

  ؟...أم أن األمر ال يعدو أن يكون انتقاما من زوجها ابنها؟

أمازال أهله أحياء؟ ما الذي حصل يف عرش أوالد سيدي علي؟ وما الذي وقع حلمامه 

يَده؟   والعريب؟ ومن قتل القايد عباس وكلبه محِْ

308  

  310    هل بدأت رياح االيار تعصف مبجد األسرة؟
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  ؟؟..هل...هل تعلمني؟ مل أره يف جنازة أيب

يَده؟    هل هو قاتل أيب ومحِْ

  هل ميكن أن يقتل خليفة أيب، وِملَ ال؟     

311  

هل يكفي أنه طردهم من خدمته؟ وهل يكفي ما عاناه من حزن قاتل؟ وهل سيتكتم عن 

  األمر ويبحث عن سالفته سرا؟

  ؟ ولكن أين هو خليفة؟ هل هو خمتبئ معها أيضا؟...وأىن المرأة أن تسافر وحدها

  ال إن والدي السبع يقتل ببساطة؟من ق

  هل حتوم شكوكم حول أحد أو مجاعة؟

312  

  إذن هو خليفة؟

  إذن بينهما حب وعشق؟ فرت امللعونة مع عشيقها؟

313  

  وكيف تأكد لَك ذلك؟ 

  هل تريد أن تقول أن القاتل مقرب من احلاكم؟

  وختيل استدعاء يصله، هل يليب أم يرفض؟

314  

  القاتلة؟هل ميكن أن تكون هي 

  أليس والدي هو السبب يف إقامة قـُرابته؟

315  

  ما الذي حل بك؟

  هل ميكن أن حيدث ما حدث؟

  هل ُسرق القرب؟ ولكن ال أثر للحفر؟ هل فر البـُْهِلي خلضر؟

316  
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  317  أين وصلت أمورك يا قايد؟

  320  . ملاذا سي َخالْف؟ هل هو متعلم؟ مث ما معىن التيَقْر اليت أضافها المسه

  هل تعتقدين يا محامه أن أوالد النش سيسكتون عن ثأرهم؟  

  ما الذي ذّكرَك بذلك؟

  وأىن هلم أن يعرفوا القاتل؟ أم تظن أن السر سُيفَشى؟

321  

  323  إىل أين ستذهب؟

  وكيف حصلت على هذا؟ 

  قول؟ما ت

326  

هل سيذهب للعمل؟ هل مها فعال يف سطيف أم غادراها إىل مدينة أخرى؟ هل مها معا أم 

ذهب ُكٌل إىل حال سبيله؟ وكيف استطاعت سالفه الرومية أن ختفي نفسها عنهم فلم يتعرفوا 

  عليها، وهل حقيقة خادعت سي رابح أيضا فلم ينتبه لألمر؟

328  

  329  أنت تبحث عن عبد احلميد؟

  أقصد تبحث عن خليفة؟...

  كيف عرفت؟ 

  وتسأل عن املرأة اليت كانت معه تبحث عن ابنها يوسف؟

  هل ُسخرت لك اجلن؟

  .كيف تركت األهل و العرش

330  

  331  ما سر اختيار املرأة السطيفية هذا اللباس؟



 
 

339 

  ما سر ارتداء النساء يف هذه املدينة هلذه املالءات السوداء؟

  الفاطميني ودولتهم؟ أو يعرف صاحل باي وعدالته؟وأىن له أن يعرف 

  تأيت سطيف دون أن تسأل عين؟

332  

يَده؟   333  وهل رأيت الذين أطلقوا النار على عباس و محِْ

  هل وصلك خرب عن ابين يوسف؟

  يوسف الروْج؟

334  

  هل تعتقد أن أوالد النش سيسكتون عن ثأرهم؟

  ...ميةهل يرضيها يف قربها أن يتزوج سالفه الرو 

335  

  وما العمل؟

  مالك ترتعدين؟

336  

  أين بلخري؟

  بلخري، بلخري؟

337  

  خريا خريا، ما خطبكم؟

  يابن العاهرة ختطف أبناء الرجال؟

  أسرع قل أين الطفل؟

  هل وجدمت شيئا عنده؟

338  

  340  هل تعتقدون أن اختطاف بلخري مث رده هو حتذير من شر قادم؟

ما بال هذه الباليا تتهاطل عليه؟ ما سر اعتقاله؟ ومن وراءه؟ هل السبب هو ضربه خالف  341  



 
 

340 

  الِتيقْر البارحة؟

  تعرف ملاذا؟ 

  أرأيت؟

342  

  343  ما الذي يزعجك؟

  وهل تعتقد أنه سيقبل؟ 

  وهو ما دخله؟

344  

  ؟...ما هذا يا يوسف الروْج؟ هل بعت دينك

  هلا؟ هل يكفيه االعتذار؟ لو َعِلَمْت بسوزان ما سيقول

346  

  مل خلقتين يا رب مجيلة فاتنة؟

  هل أشفَق عليها القدر أخريا؟ هل ستبسم هلا احلياة من جديد؟ هل ستعوض كل ما فاا ؟

347  

  أال نستحق قهوة؟ أم أنا أقوم باملهمة؟ 

  كيف تركت العاصمة؟

348  

  349  ؟...الوعيمن أين جاءت يوسف الروْج كل هذه املعلومات؟ ما هذا 

  وإالم يدعو هذا احلزب؟ 

  هل أنت معهم يا يوسف؟

350  

  354  أرأيتم حىت اليهود عليهم اللعنة أظهروا اليوم حقدهم؟

  355  أال ترون النواب والقياد وبين وي وي؟

  357  ما هو؟  



 
 

341 

  هل صاحل الَقاْورى خمتون مثلنا، أم هو كالنصارى؟

  358  كيف تركتم األحوال وسط املدينة؟

  هل رأيت؟

  إىل أين ذهبت سالفه؟

  ومن يتهرب من اخلري؟

360  

  361  ما حتمل إلينا يا وجه اخلري؟

  ماذا لو شطبنا على طلباته؟ 

  اتفقنا إذن؟ 

 أليس من الالئق أن تبيت عندنا؟

362 

  أليس من األجدى أن نذوب يف فرنسا؟

  .يف دعوتكم مالينة ومداهنة لالستعمار

363  

  

  365  ميكن أن نتحرك، وماذا نفعل؟لكن ما احلل، كيف 

  وهل يغفل سي رابح؟

  أنت ال تثق يف العلماء؟

366  

  

  ما يغضب محاميت الغالية؟

  هل يل أن أعرف ما يزعج محاميت؟

367  

  

  هل علمت بعالقته مع سوزان؟ وكيف علمت؟

  وما املانع يا محاميت؟

368  

  



 
 

342 

  ما الذي حل باملدينة؟

  ما الذي وقع دون أن يدري؟

  رابح ما الذي وقع؟عمي 

  الروج أرجوك ما الذي وقع؟

  ما الذي حل بالناس، ما الذي حل باملدينة؟

  ... يا رجل أمل نتفق على أن منارس القراءة بالعربية

369  

  

  370  إىل أين؟

  371  ابنيت ترتكينها أمانة عندي؟

  ما هذا؟ ـ ما قصة هذه احللوة؟

  ما قصة هذه الصغرية الشقراء؟ 

372  

  

  373  ؟...أخته، أخته./ لعلها لقيطة/ تربيها؟

  374  هل خيطط لشيء ما؟

  ما يقلقك؟/ هل أنت خائف من افتضاح األمر؟

  رمبا قتلها؟ / هل يف ذلك ما يقلقك؟

375  

  

  376  أية بشرى حتملها إلينا؟/ أرأيت يا عمي رابح؟

  377  موريس فيوليت؟ومن هذا اللعني / هل تعتقد أن االندماجيني فروع من هذه الشجرة؟

  .وملاذا تسأل عن حقيقته؟ املهم ما مشروعه

  وماذا يقصد ببعض اجلزائريني؟

378  
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  379  ما رأيك يا العريب يف هذه اجلمعيات؟ ويف مشروع فيوليت؟

  ؟...ما الذي جاء بك اآلن؟ هل وقع مكروه ألحد

  مايل أرى جتهما على مالحمكما؟

  خريا، خريا؟

429  

  

  ومن تعتقد أنه وراء الفعلة؟ 

  وما احليلة؟/ وهل تعتقد أنه غافل؟

430  

  

   .ما هذه احلقوق اليت تأخذها لتمنح وطنك لآلخر

  وابنة سي حسني خالف؟ 

  أال تؤمن بتعدد الزوجات؟

432  

  

  433  وهل يثق الشعب يف من يطلق ابنة وطنه، ويتزوج من ابنة املستعمر، ومطلقة أيضا؟

  437  لطائر قريبا، هل سيكون له الدور الكبري يف انطالقه؟ هل سيلحق هذا ا

  438  كل هذا القهر ويهرولون إىل املؤمتر اإلسالمي؟ 

  أليس األجدر أن نتحرك حلضور لقاء فرحات عباس؟

  مىت جيلس أبناؤنا أيضا مع أبناء الفرنسيني على طاولة واحدة لينهلوا العلم أيضا؟

  أليست األديان كلها من اهللا، أليست األرض كلها هللا، فلماذا نتقاتل؟ 

439  

  

  440  تصور مدينة واحدة تضم اليهود والنصارى واملسلمني؟

  441  ؟ ...ماذا تقوالن هلؤالء أيها املعمران/ أمل تقرأ هذا يا عباس؟

  443  هل تعرف يا سي رابح؟
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  444  هل تسمعان؟

  446  كيف غاب عن ذهين هذا؟ 

  447  من هذا األمحق الذي أطلق النار؟ 

  448  ... كيف نتأكد من حجم اإلصابة

  يف أي أمر؟/ هل من أخبار يا شيخ؟

  أمل يبتلع ذلك اخلنزير نقودنا، ويعدنا بسوق أعدائنا كالسائمة إلينا؟

451  

  

  هل تعرف ما قال اجلنرال باراكويدهيلي جلنده؟ 

  هل رأيت يا أخي رابح حقدا أكرب من هذا؟ 

  هل يكفي طرد االستعمار فقط؟ أليس من الالئق أن حتلم األجيال بالثأر أيضا؟ 

453  

  

  هل قرأمت؟ 

  ومن قال إننا ضد بسط فرنسا هيمنتها على اجلزائر؟

454  

  

  455  ما بال فرحات عباس يتحدث بدلنا كأننا قصر، وكأنه ويل علينا؟

  456  .سفينة اجلزائر يقودها أوالد اخلونة والقياد هل تأكدمت أن

  يا مجاعة، ما لنا وهلم؟

  أي األنفاق ستخرج م إىل نور الشمس؟ 

من يستطيع أن ميد يده ليصافح أياد مازالت ملطخة بدم األبرياء، ما معىن أن نفقد أرضنا 

  ولغتنا وجذورنا لنحافظ على ديننا؟ 

  ...أي دين هذا الذي يفرط يف األرض، 

457  
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  وأي معىن لنضال العلماء إذا كانوا يضعون أيديهم يف يد النواب؟

  أراك تائها؟ 

  فهل تعتقد أن يعيد هؤالء اللصوص وطنا يشبه اجلنة؟ 

  وهل كنت أعرف شيئا قبله؟  

458  

  

  خريا سي اهلادي، هل من جديد؟ 

  وهل توقف االستدمار يوما عن مؤامراته؟

462  

  

  463  اجلديد، وما يقلق؟إمام املسجد ...

  464  ؟ ومن فرنسا املستعمرة؟ ...هل يأيت اخلري من النواب

  تقصد حىت نباع كالسائمة يف سوق االستعمار؟

  ما يف اجلعبة؟  

465  

  

  هل معىن هذا أن كل شيء قد انتهى؟ 

  أليس اليسار فاال محيدا؟ 

466  

  

  467  أين الكبوة؟ وأين النهضة؟

  أين تقوم الثورات يف العادة؟ 

  فماذا فعلنا يف جبالنا؟ 

468  

  

  469  ما به جدك؟/ حدثين ما الذي وقع؟

  523  ؟...ما رأيك يا سي حسان يف البيان الذي صاغه فرحات عباس

  525  ولكن ملاذا؟: أسرع خليفة سائال
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  هل صاروا رجاال دفعة واحدة؟ 

  527  هل ستغسل هذه األمطار جرائم اإلنسان؟

  528  كيف وصلت بسرعة؟

  هل ميكن أن يتفطنوا إىل املخبأ؟ 

  مل أنت حزين، هل أنت متعاطف مع فرانكو ومشعون؟

  وأين تقع برازافيل هذه، يف القمر أم يف الشمس؟ 

  معىن ذلك أننا لن نستطيع ريبه؟

530  

  

  531  وهل اجلزائر دون رجال حىت يقودها هو؟ 

  ما الذي غري اجتاه السفينة؟

  ، أين وعودهم؟...الذي غري األمور؟ فما

532  

  

  أمل تقرأ تصريح اجلنرال كاترو؟

  ماذا قال اللعني؟

533  

  

  534  ...أرأيت يا سي حسان، حنن عاصفة

  536  هل تعرفه شخصيا؟

  538  هل أوقف املعمرون عبثهم؟

  ...وماذا تنتظر منهما،

  أكل شيء على ما يرام؟ 

539  

  

  540  هل أخربت اجلميع؟ 
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    الرهان؟ هل ستخيب فرنسا ظنه؟ فيصري يف نظر أبناء شعبه جمرد أضحوكة؟ فهل سيخسر

  ما رأيك؟

  هل عندك ما تقوله؟ 

541  

  

  كيف تقيم األمور خليفة؟

  ...وهب أا وقعت ما سنفعل،

543  

ماذا لو بقي هناك هل سيكون أبناؤه ذا الوعي، وهذا النشاط، وهل سيكون هو حامال هلم 

  الوطن أيضا، أم جمرد جمرت ألحقاد ال تنتهي؟ 

546  

  

  548  هل ترى ما يف الشرفات؟

  550  ؟...هل أخطأوا حني رفضوا اقرتاح العريب

  551  هل ميكن أن جيد فرانكو يف بيته؟

  552  أّي سّر حيمله هذا التيقر؟ أهو معنا أم ضدنا؟ 

بكثافة، ال تكاد ختلو الصفحة الواحة منه، أتى مبختلف أدواته، ما " حوبة"ورد االستفهام يف رواية        

  .من شخصية إّال و استفهمت عن كّل شيء يف كّل حدث من أحداث الرواية يف خمتلف جماالت احلياة

  

  طلب معرفة شيء ما كان جمهوال لدى املتكلم، لكّنه ال يكون كذلك يف كل احلاالت،االستفهام هو       

  .ألنّه خيرج أحيانا إىل أغراض خمتلفة تـُْفَهم من سياق الكالم 

لعّل استعماله سن الداللة، و ِألُسلوب االستفهام قيمة مجالية  يضفيها على الّنص، إْذ أنّه يتمّيز حب         

  .مباشرحني يكون لالخبار بشكل  املعاين البليغة اليت أشرت إليها يف البداية أمجل و أبلغ منه للتعبري به عن
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                      الفصل الرابع

  :أسلوب القسم

ى ألن االنسان فضويل بطبعه عل )1(من أكثر األساليب املتداولة بني الناس يف احلياة اليومية، هذاو          

كيف كان أسلوب " حوبه"االستفهام عن أمور ال ُحتصى، يلفي القارئ يف وجه العموم فرتاه دائم البحث و 

أين " "هل رأيت؟"  :مع أصحابه" سي رابح"االستفهام متداوال بشكل ملفت لالنتباه، السيما حني يلتقي 

كل ما جيري يف القرى عرفة حترّكات العدو، و لعب دورا مهّمًا يف تقّصي احلقائق، و م" أال يكون؟" "أمقران؟

 .و املدن ختطيطا للمسرية

ليـُؤَكد ا شيئا خيرب ... الَقَسم أسلوب من أساليب توكيد الكالم، وهو ميني يـُْقَسُم ا: أسلوب القســــــــــم

  .أقسمت أي حلفت، وأصله من الَقَسامة": اجلوهري"من إجياب أو جحد، وقال  عنه

اإلسم الذي وهي الَقَسم و : اجلملة املؤكدة: له مجلتانو  )2(.وهي األميان تُقَسم على األولياء يف الدم         

  .هذه اجلملة من ضروب اإلنشاء غري الطليباملقسم به، و  يدخل عليه حرف القسم هو

وهي مجلة املقَسم عليه، وهي يف الغالب مجلة خربية، وقد تكون مجلة ): جواب القسم(املؤكدة  اجلملة

  .أمرا، أو يا، أو استفهاما: إنشائية، إذا كان جواب القسم متظمنا طلبا

 لك باهللا العلي العظيم أين لنأقسم ")3(،"أنّه هو الفاعل أقسم: "يأيت القسم جبملة فعلية مثل            

  . الالم، التاء، الباء، الواو: أو حبروف القسم... يمين اهللا: أو جبملة إمسية مثل. )4("أعود

                                                           
، 2014، العراق، 6,،ع22عمر عبد املعطي عبد الوايل السعودي،أسلوباإلستفهام يف شعر عنرتة بن شداد، جمّلة جامعة بابل، جملد، - 1

  .ص
  .2010.،ص)قسم(اجلوهري، معجم الصحاح،مادة  -2
  .77.الرواية، ص -3
  .266.الرواية، ص -4
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                      الفصل الرابع

  :أسلوب القسم

يف الرواية، " الواو"قد تعدد حرف القسم و ) 1(،"ألمزقنك شّر ممزق": القسم يف اجلملةظهرت الم          

هذا  )2(،"رأسأبيك وأجدادك الصاحلنيو،رأسك يا سيديو"": و استعمله حىت مع العاّمية فيما يلي

هذا أيضا من خملفات املاضي الذي فرض نفسه، إىل اليوم عند بعض كبار السّن، و األسلوب الزال سائدا 

: اليت تفيد طلب الشييء مثال ذلك" استفعل"القسم بصيغة أحيانا يأيت و   فليس من السهل تركه، 

  ، ومن"يا خالة أستحلفك باهللا"

 الثناء". أقسم أنه هو الفاعل : "تأكيد الخبر، أو "واهللا معه حق: "لتثبيت حقأسلوب القسم ما ظهر  

  .أبو القاسم الشايب"،يثين على قصيدة "واهللا تصلح أن تكون دستورا"

يأيت ، و "سيد الرجالو  واهللا رجلرجل : " حممد بوراس"جاء االستفهام يف الرواية عند الثناء على            

، إذا وردت مع القسم تكون أكثر "واهللا زارتنا الربكة: "الشخص الذي يأيت لزيارتك إلظهار قيمةالقسم 

: قسم، و يف هذه اجلملةقيمته لكن يف الغالب تأيت هذه الصيغة من دون إظهارا ملكانة الشخص و تأكيدا  و 

مع و  ". أتدري ِملَ قصدناك؟:"سبب جميء الزائرين الذين سأاله" سي الطالب"، هنا يفيد نفي "ال واهللا"

  .   وجود ملّثم معهم كان  االستفهام بال شّكٍ مصحوبا بدهشة و استغراب

  :اللغة من أركان أبّينها يف املخّطط التايلأسلوب القسم يتكّون كأّي أسلوب يف 

                                                           
  .304.الرواية، ص -1
  313.الرواية، ص -2
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                          الفصل الرابع

  :القسم أسلوب

  أسلــــــــوب القســـــم                                       

  

  )أو المقَسم عليه(أداة القسم                                   المقَسم به                         جملة جواب القسم     

                                                                                                 

  

  اهللا                                  نقتسم أرزاقنا بيننا                و                                        

و املقسم به لفظ اجلاللة )  و(يتأّلف أسلوب القسم كما هو مبني يف املخطط من أداة القسم          

على " عّمي مسعود" ، جاء بغرض طمأنة )نقتسم أرزاقنا بيننا(مجلة جواب القسم أو املقسم عليه و ) اهللا(

  .النفيس، واالستعداد للتضحية بالغايل و سبيل التآزر يف نشر احملّبة  حبمل مهوم الناس

 الصفحة  أسلوب القسم  الصفحة  أسلوب القسم

 67 .واهللا قاتله 346 ...واهللا يا يوسف

 91 أقسم هلا أن ال تربح إال بيتها حىت نتعشى  367 ...واهللا معه حق

 96 .واهللاال  380 ...ال واهللا إنه

 98 .واهللا أنت أكرب جن 398 .واهللا زارتنا الربكة

  .قتسم أرزاقنا بيننانواهللا 

 ...واهللا ما جئتك لشيء

 77 .أقسم أنه هو الفاعل 399

واهللا شرف كبري أن يدخل بييت   263 .أستحلفك باهللا 483
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 ...أمثالكم

 266 .أقسم لك باهللا العلي العظيم أين لن أعود 494 .واهللا قتلوه

  .واهللا ما فعلت إالّ ألنقذك 496 ...واهللا تصلح أن تكون دستورا

 ..واهللا ما

270 

  .ألمزقنك شّر ممزق 505 .واهللا رجل

 .واهللا هو

304 

و رأسك و رأس أبيك و أجدادك   

... الصاحلني، و قداسة دم أيب الغايل 

 ..ألشوين حلمه أمام املأل يف ساحة العرش

313 

      

      

املالحظ أّن أسلوب القسم مل يرد إّال قليال مقارنة حبجم الرواية و بالّنظر إىل غريه من األساليب          

  أقسم لك  باهللا العلي): "أقسم (،  و بالفعل  "و اهللا هو):  "الواو: (األخرى، أتى باألدوات التالية

  يا ورأسك:  جاء بالعاّمية عن جهل."شّر ممزق كألمزقنّ : "املوطّئة  للقسم"  الالم" "العظيم أّين لن أعود 

  ، و قداسة دم أيب الغايل ألشوين حلمه أمام املأل يف ساحةأبيك وأجدادك الصاحلني ورأس ،سيدي 

لألسف أّن هذا النوع من القسم ال زاال متداوال بني بعض كبار الّسن يف مناطق خمتلفة من .." العرش 

  .ه البيئةتفرضم يبين بناء حمكما مبعج" جالوجي"لكّن . بلدنا
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                      الفصل الرابع

  .والتمّني و الرجاء النداء أساليب: المبحث الثاني

جّدا يف خيتار ألفاظا بأمانة من غري زيادة أو نقصان مثلما كان دقيقا ه يصّور  وينقل و لذا وجدتّ         

  .  إن كان قبيحاالشخوص؛ ال ُخيفي شيئا و  وصف

طلب اإلقبال منه حبرف من حروف ئي  يراد  منه تنبيه  املنادى  و أسلوب إنشا النداء :أسلوب النـــــــداء

وما البد يل من اإلشارة إليه . وا اخلاصة بالندبة ،الواويا، و أي، و اهلمزة، و هيا، و أيا، و آ، : النداء هي

  كما ذهب صاحب الكتاب، ألنه لو" أنادي"ه أّن املنادى ليس مفعوال به لفعل حمذوف وجوبا تقدير : هو

  وبالبحث يف هذا الباب )1(.املعىنالنداء  إىل  أسلوب  خربي،  واختلف   أُظهر  الفعل  املقدر  لتحول 

مفعول به، و ناصبه الفعل انتصاب املنادى على أنّه "إشارة إىل أّن " ر الذهبشرح شذو "رأيت أّن يف  

  .املقدر

، فحذف الفعل حذفا الزما، لكثرة االستعمال، و لداللة "يا أدعو زيدا:"وأصله: "مث يضيف قائال         

  يف" يا"و " هيا"، و تكرر حرفا النداء "أي"و " يا"تعدد استعمال حرف النداء  )2(...حرف النداء عليه

  يف لغة عاّمية مع سوء املعاملة لرجل عدمي) 3(،"هيا يا بقر أروين شطارتكم:"مجلة واحدة يف الرواية  

  .األخالق 
                                                           

-هـ 1429، خمرب األحباث يف اللغة و األدب،جامعة بسكرة، 1ية اجلملة الطلبية و داللتها يف السور املدنية، جبلقاسم دفة، بن -1
  .169.م، ص2008

 -هـ 1424نّواف بن جزاء احلارثي،. ، تح1حممد بن عبد املنعم اجلوجري، شرح شذور الذهب،مكتبة امللك فهد الوطنية، ط-2
  .412.م، ص2004

  .33. الرواية،ص -3
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  ة البارزة في الروايةالظواهر األسلوبية و البالغي:                                      الفصل الرابع

  :أسلوب النداء

  يا"، "يا رياح"، "يا ليل"، "يا فرنسا":ال يقيم وزنا ألحد، وأتى النداء لغري العاقل يف مثل قوله      

: ، كما جاء أسلوب النداء باألداة و بدوا"يا جر اح"، "أي بالدي "، "أيتها األرض"، "يا قيود"، "رعود

  ."عمي رابح"، "محامة"، "محيده أخي"، "خليفة"، "الزيتوينأخي "، "سيدي البهلي"

جاء أيضا لنداء األموات يف  قبورهم  على  سبيل  املناجاة و طلب العون، و يف ذلك نوع من تقاليد      

يا "،"يا صاحب الكرامات/ يا صاحب الربهان/ يا سيدي علي:  "خملفات األجداد، جاء  يف  الرواية

سيدي البهلي، يا ويل اهللا "،"يا بن سيد األنبياء/ يا بن الزهراء../ يا سليل../ مفرج يا../ سيدي يا صاحب

يا / يا َوْلدي العزيز/ يا محو: "، و يف هذا األسلوب"يا سيدي بلقاسم يا ويل اهللا الصاحل"،"الصاحل

أن يكسب من خالله " القايد عباس"خرج النداء عن غرضه إىل غرض يسعى " أيها الرحالة البطل"،"ولدي

  . خطيبتهو " العريب"ل، ليوافيه بأخبار عن التاجر املتنق" محو القبايلي"به قلب 

فكيف برجل يأكل . يرمي ا يف قمامة التاريخض العرَض الذي حيطم الشخصية، و رف" محو"لكن         

ق يمة صاحبه و حىت محاره أدرك ق". سالقايد عبا"خريات الناس، مث يبيعهم أعراضهم بأرخص األمثان إىل 

  ، ويف هذا عربة ملن يعترب، جعلها الروائي يف تصرف حيوان ال يعقل، "عباس"تقديرا له حلسن صنيعه مع 

  ما أروع اإلنسان الذير، ويدرك ا احلق من الباطل، و فكيف بالذي منحه اهللا عقال يبصر به حقائق األمو 

  يقول للمحسن أحسنت  مكافئا  إياه  إذا  كانت  له  القدرة على ذلك، ويقول للمسيء أسأت ويعاقبه 

   .يطمئنوا  إىل بعضهم بعضاإذا كان يف استطاعته ذلك، ذا تسود العادلة، ويتساوى الناس فيم بينهم، و   
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  ة و البالغية البارزة في الروايةالظواهر األسلوبي:                                      الفصل الرابع

  :أسلوب النداء

تنتشر احملبة؛ ويسود اخلري، وينتِشر األمن والسالمة بني الناس، هذا رمبا أفضل أمل منتظر  ذا         

يتوخاه الكاتب من سوء ما آلت إليه جمتمعاتنا، حيث اختفت فيها العدالة االجتماعية، وكيف بالضعفاء يف 

  .القوّي غىن والضعيف فقرا جمتمع يزداد فيه

  . يف الرواية أسلوب النداء تنوعت أدواته و أغراضه و يف املخّطط التايل تّتضح أركانه        

  تترّكب جملة النداء من                                  

  )                جملة األمر(أداة النداء                  منادى              جواب النداء              

  )صفة(بدل )  موصوف(مبدل منه                             

  )من أجل الحّرية(حاربوا ها       الجزائريّون       أيّ  )         محذوفة" يا("           

و هي) يا احملذوفة(أداة النداء: سلوب النداء كما هو مبّني يف املخّطط يتأّلف من أركان تتمّثل يفأ         

، وحني استثقل أهل الّلغة نداء املعّرف بِـ)اجلزائريّون(األداة اليت يصّح حذفها، املقصود املخّطط بالنداء هم    

، أّما مجلة جواب النداء متثّلت يف )1(للتخّلص من التقاء الساكنني) أي(استبدوا الياء بِـ ) ال(   

. أّما داللة مجلة النداء فالنصح واالرشاد)  حاربوا:(كلمة  

                                                           
م 2010 -هـ1431بلقاسم دفّة، اجلملة االنشائّية يف ديوان حمّمد العيد حمّمد علي خليفة، خمرب األحباث يف اللغة، جامعة بسكرة، -  1
  .197.ص
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  الجمل المتضّمنة أسلوب النداء   ا��0$�  الجمل المتضّمنة أسلوب النداء   الصفحة

 يا سيدة النساء   69 أيها احلبيب السعيد 13

 يا صاحب القلب الكبري   70 يا ابنة املكي 21

 يا أيها اخلنزير، يا خادم النصارى  70 يا العلجة 22

 خليفة 75 يا عفريتة 24

 يا ناس....يا ناس 77 خي يا ابن أمي وأيبأيا العريب يا  26

 يا نبع 78 هيا يا بقر أروين شطارتكم 33

 يا سي الطالب/ عمي لكحل 81 يا عباس  34

 يا بنيت/ محامه/ محامه 83 يا شيخ 34

 يا محيده 85 يا شيخنا 35

 محيده أخي 86 سيدي البهلي 38

 يا ناس يا ناس 88 يا ناس  38

 يا أخي الزيتوين 92 يا سيدي علي 45

 يا الشيخ لكحل 92 يا شيخ 46

 العريب العريب/ عباس 99 يا أوالد سيدي بوقبة 48

 يا من ظننتك فارسي/ يا شيخ لكحل 101 يا الزيتوين 57

 يا سي الطالب  104 يا الزيتوين 58

 يا العريب / أيها اجلبان/ يا العريب 105 يا بنت املكي 61
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يا / يا صاحب الربهان/ يا سيدي علي 106 يا سيدة النساء  62

 صاحب الكرامات

 يا رب 106 يا أيب  63

   عيوبه عيوبه 66

يا ويل اهللا / سيدي البهلي/أيها الساحر 107  يا أيب  67

 الصاحل

 يا خليفة 109 يا خليفة 110

 يا ليل  159 يا بنت املكي  114

 يا رب َلعزيز 160 يا الزيتوين 115

 يا سيد الناس/ يا عباس 161 يا زرناجي 117

 يا خليفة 163 أخي الزيتوين  120

 يا العريب  165 يا ناس يا ناس  122

 محامة 166 يا سالفه 124

 أيها الدهر  167 يا خليفة/ يا سالفه/ يا خليفة 125

 يا العريب  170 أيها اجلرذ احلقري/ يا ناس 128

أيها /الشيخ لكحل/ يا شيخ لكحل 129

 الشيخ الننت

 يا عمي رابح  172

 يا سالفه 173 يا ريب 134
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 يا أوالد النش  175 يا خاويت 137

 يا سيدنا خضور / يا ناس يا ناس 176 يا كاهنة احلي  138

 أيها الشجاع  178 أيها احلبيب الوسيم 139

 يا محو يا بين  181 يا موستاش 142

 يا الزيتوين 183 يا عمي رابح 143

 يا ولدي / يا ولدي العزيز/ يا محو 184 يا موستاش 144

 أيها الرحالة البطل 185 بنييت / تركية تركية/ يا سي العريب 145

 يا عمي البغدادي/ يا الزيتوين 190 يا العريب املوستاش 146

 الشيخ لكحل الشيخ لكحل  191 يا سي رابح 147

 يا الزيتوين  192 يا العريب 148

 أيها اخلائن/ يا رب 194 يا سي العريب  151

 يا امقران يا أخي  195 يا العريب املوستاش 152

 أيها املاكر  196 يا العريب املوستاش 157

 يا العريب املوستاش/ يا أمقران 199 يا امالح  206

 يا خاليت تركية  205 يا العريب / يا حفار القبور 207

 يا داخلوا  243 يا العريب يا ولدي 212

يا / يا سعدان الغول/ يا عمي رابح 213

 عمي رابح

 يا العريب  245
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  يا ناس   250 يا صديقي / يا سي رابح / يا عالل  214

  حممد  252 يا العريب / يا عالل  215

  يا أخي العريب   258 يا عمي رابح  216

  يا العريب  259 يا العريب / عمي رابح  217

  يا أمقران يا أخي   261 يا العريب  218

  خليفة / يا خالة   263 يا أخي عباس / يا شيخ  220

  يا سيدي بلقاسم يا ويل اهللا الصاحل   264 يا عباس/ يا شيخ / يا شيخ عمار  221

  يا رب/ كبدي يا فلذة    265 يا جمنون/ يا عباس  223

  أيها الفأر   267 يا شيخ  224

  أيها الكلب  269 يا شيخ  225

  يا خليفة يا أخي / يا عباس   270 يا البغدادي 226

يا الطاهر يا / يا محامه يا احلبيبة 227

  ولدي 

  يا سيد الطاهرين/ يا سيدي علي

 يا محامه يا الطاهر

  يا جبان  272

  العريب خيار الناس   275 يا صديقي  229

  يا سي رابح / أيها اجلبان   276 يا خالة / يا رابح / يا حليمة  230

  أيها احلبيب الظريف / يا حوبيت  284 يا عمي رابح / يا نائم  234
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  يا الزيتوين   289 أيها انون 240

  ...يا سيدي يا/ يا سيدي يا أبت   290 يا العريب / أيها اخلائن  241

/ يا خاليت الربح/ يا سيدي يا عمي لكحل  291  يا خليفة   293

 يا الزيتوين/ يا رجل/ يا كل ضحاياه

يا ../ يا مفرج../ يا سيدي يا صاحب 292  يا خليفة   294

 يا بن سيد األنبياء/ يا بن الزهراء../ سليل

  موستاش/ يا العريب  343  يا سيدي   296

  اخلائنأيها   345  يا أخيت سالفه العزيزة   297

  يا يوسف الّرومي   346  يا الزيتوين / يا خليفة   298

  يا رب  347 يا سي حممد  303

  يا يوسف  350  أيتها العاهرة  304

  يا خليفة  352  أيها القذر  307

  يا إخوان  355  يا جلول/ عمي احلاج  309

  يا سي رابح  356  يا شيخ السوء/ يا بن العاهرة  310

  يا سي رابح   357  يا ولدي  312

  يا عمي رابح  358  يا جلول/ يا سيدي  313

  يا خليفة  359  يا عم/ يا قايد  317

 يا وجه اخلري/ يا شيخ 361  يا جلول يا وليدي/ يا شيخ عمار  318
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 يا شيخ 362  يا جلول يا وليدي/ يا شيخ  319

 يا إخواين 364    

 يا عمي رابح/ يا يوسف 366  يا جلول  320

 يا محايت 368  يا محامة  321

البهلي ... البهلي خلضر/ يا سيدي  322

  خلضر

 يا رجل/ الّرومي/ عمي رابح 369

 أمرييت 370  يا أبت  223

 يا إخواين/ يا يوسف/ يا عمي رابح 376  يا عمي رابح  330

 يا عمي رابح 377  خليفة، أيها البطل/ أخي العريب  332

 يا عمي أمقران 379  سي رابح/ يا عبد احلميد  334

 يا رجل/ يا شبيه النساء 381  بلخريبلخري،   337

 يا العريب 382  يا العريب/ يا بن العاهرة  338

 أيها التعيس/ يا محو/يا محو الطيب 384  ولدي، ولدي/ يا سامعني  339

  يا شعيب/ يا سي رابح  444  فرانكو يا صديقي العزيز  342

  يا سي حسان  445 يا محو/ يا محو يا ولدي 385

  يا شيخ/ أيها الثعلب املاكر  451  بينيا الطاهر يا  388

  يا أخي رابح   453 يا عمي رابح 390

  يا إخوان  454 يا صاحل 393



 
 

361 

  يا أخي يوسف/ يا يوسف  456 يا سي عباس/ أيها اإلخوان 396

  يا مجاعة  457 يا العريب يا ولدي/ يا ناس يا ناس 398

  العريبيا /يا أخي حسان/ يا أخي  458 يا ولدي/ يا عمي مسعود 399

  أيها اإلخوان  459 يا العريب 403

  أيها اإلخوان  461 يا يوسف الّرومي 404

  يا إخوان/ يا مجاعة  465  

  يا فرنسا  466 ...يا من حتملون 405

  يا مجاعة  467 ا خليفةي/ يا مجاعة 410

  يا رجل  468 يا عالل/ يا إخوان 411

  يا غادر يا مكار  470 يا يوسف / يا عمي رابح 412

أخي / يا أخي حسان/ يا سي حسان  473 يا عمي رابح 413

  حسان

  أيها اإلخوة  474 يا سي رابح 414

  يا إخوان/ يا سي اهلادي/ أيها اإلخوان  475 يا يوسف 418

  بطل يا عالل/ يا عالل  477  يا حورية  423

  يا قيود/ يا رعود/ يا رياح  479  أيتها الفاجرة/ أيها الفاجر  426

  يا العريب يا أخي  482  الزيتوينيا / خليفة  429

  يا الطاهر/ يا سي حسان  485  يا خليفة  430
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  يا إخوان/ يا إخوان  486  يا سي رابح  431

  يا عمي رابح  488  يا صديقي/ يا سي عباس  432

  ؤيا نش  489  سي عباس/ سيدي  434

  يا أخي حممد  490  ي إخواين األعزاءأ  440

  يا خاويت/ خاويتيا   527  أيها املعمران/ يا عباس  441

  يا حسان  533  سي حسان/ يا سي رابح  443

  يا غافل / يا نافخ فالرماد/يا سي حسان  534  أيتها األرض  492

  أيها اجلزائريون/أيها اإلخوة املسلمون  535  يا سي رابح  494

  عزيزيت/ حلويت  536  عمي رابح/ يا جمنون/ يا هتلر  497

  يا حسان  539  أيها اإلخوان/ أيها اإلخوان  504

  أيها اإلخوان  541  يا أخي حسان / أيها اإلخوان  505

  يا مجاعة  542  عمي رابح  507

  يا إخوان  544  أي بالدي  508

  يا إخواين/ يا مجاعة  515  أيها اإلخوان/ يا عباس  510

  يا سي اهلادي/ يا عباس  517  يا يوسف  511

  يا خالة/ يا أماه  520  يا بالدي يا بالدي  512

  يا سي رابح/ يا سي حسان  523  يا شعيب/ حسانيا   513

  أيها القذر  551  يا بالدي يا بالدي  547
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                      الفصل الرابع

  :أسلوب النداء

استعمل الروائي النداء بنوعيه لنداء غري العاقل كما أشرت سابقا  أّما نداء العاقل جاء على سبيل        

،  مع  التنوع  يف األداة و هذا التنوّع يلعب دوراً مهما إلثراء "يا هتلر"،  "، يا سي رابح"يا يوسف: املثال

إخواين؛ نداء جاء على أي : "ة دون غريها مثلالّنص الروائي و دفعا للملل من االقتصار على أداة واحد

يف الشخصية فة اليت قد تكون ثابتة ، و نداء بالص"االخوانأيها "خياطب احلاضري ، " فرحات عباس"لسان 

هذا النداء ال زال  ..." سيدي: "، كان حلضور العاّمية نصيب يف الّنص مثل"يا جمنون"، "يا مقرون: "مثال

لوطن، عند بعض العائالت اليت يكون لألب فيه السلطة الكاملة يف الغالب، و مستعمال يف بعض واليات ا

  .هذا كّله مأخوذ حبسب ما امتاز به احمليط ممّا جرت عليه ألسنة الناس
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                         الفصل الرابع

  . الرجاءأسلوبا التمّني و 

التمّين طلب حصول الشيء احملبوب دون طمع أو ترّقب، ذلك ألّن الشيء الذي يود الراغب         

الرجاء حيصل  ،وال يسّمى عند ئذ متنيا ،احلصول عليه مرتّقب الوقوع كان ترجّيا وهو ليس من االنشاء الطليب

    التمين يكون مع الكسل وال يسلك صاحبه طريق اجلد :  مع طلب ما يُرجى حصوله ، يف اللغة العربية

"  عز الدين جالوجي"االجتهاد أما الرتجي فيكون مع بذل اجلهد وحسن التوكل، يف الرواية استعمل و 

  ليتنا : " من ذلك قوله مجلة واحدة، و انا يوردها معا يفأسلويب التمين  والرجاء باحلروف واألفعال وأحي

  .متنت محامة لو أعادت أّمها الدعاء"، "لو زوجتموين للعريب"، "غيمتانياحوبيت 

  نائما متعبا و تأدباً " خليفة"، حيث كان "أرجو أن ال تزعجا خليفة:"أحيانا يرد الرجاء مع النهي        

  أالّ يزعجاه مستعمال أسلوب": سرولة"أخيه سامل  من زوجته و زوجة" الزيتوين"معه حبسن ضيافته طلب  

 )  1(..ليتين مل أذهب إىل مؤمتر العار:"أرجو أال يتأخر، و كذا بالنسبة ألسلوب التمين"مع النهي، رجاءال 

  و علىليته لم يكنملا حصل، فجاء التمين ملا حدث  ندمهذا  التمين  ورد نفيا حلدث وقع أي؛ فيه 

  اجلدول أساليب أخرى يشعر القارئ أثناء قراءته هلا لو تتحقق أمنيات الشخوص يف الرواية، لكوا قوية 

  الداللة، فجاءت بأسلوب مؤثّر ال يتمالك القارئ نفسه، إْذ أّنين وجدت نفسي أحيانا  ضمن شخوص 

الرواية، يف عاملهم، يسرين ما يُسرهم، و ُحيْزُِنين ما ُحيْزُِم، و كنت أيضا أمتىن حصول ما يرغبون فيه، هذا  

  .بال شك دليل على أّن العمل حبكمة يف التصوير، و إخالص يف اإلبداع جيلب القارئ إليه جلبا

                                                           
  12/23/30.ا
�وا��، ص - 1
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  ليتنا يا حوبيت غيمتان 289 أرجوا أن ال تزعجا خليفة

  كاملالك  يا حلويت غيمةليتين 

12 

 23 لو زوجتمونيللعريب 291 كنت أمتىن لو كنت أنا أو أحد إخويت

ليتهلم خيرب الزيتوين باحلقيقة، لو ادعى 

 ...أنه

 30 متنت محامه لو أعادت أمها الدعاء 293

  35    ليت األمر توقف عندها 318 ...متىن لو أضاف الشيخ معهم يوسف

 41 آه لو كنت سيف الدين بن ذي يزن 334 أرجو أن يعود إىل سطيف

 62 أمتىن لو كنت معها يا سيدة النساء  373 أرجو أن حتبيها

 63 أمتىن االنتقام لدم أمي 393 أرجو أن أمتهل حىت يلحق اآلخرون

  ...نرجو أن جيد رماله ناعمة و

 أرجو أن جتدوا فيه ما يفيدكم

 80 أرجوك بنييت، احذري 396

  90  ويتمىن أن يضمك إليه حليلة 409 أرجو ذلك

  132  وأرجو أن تسري ا حنو انتصار العريب 418 أرجو أن ال يتأخرا

 160 يا ريتين قمري نرفرف فالعاليل  440  أرجو أن حيضر اجلميع

 168 أرجو أن يوفقين اهللا 449 أمتىن أن أرديه قتيال

 171 مىن لو أخذ واحدةتي 456 ...ليتين مل أذهب إىل مؤمتر العار

 186 أتركوين أرجوكم 458 أرجو أنك استفدت منه

 187 أرجو أن ال أحد شاهدكم 461 أرجو أن نسمع النشيد
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 226 متىن لو أخذ برأي اجلماعة 478 رجوتك أن تكتب يل قصيدة

  أرجو أن تسمحوا يل كي أنتقم

 أرجو أن نتحلى باحلكمة

آه، لو يقدر على أن يؤاخي بينهما، آه  507

 ...أن يطري ما لو يستطيع

249 

 259 امسعين أرجوكامسعين، امسعين 520 أرجو أن نعرف أمرين اثنني

 272 أرجو أن ال يفطنوا إلينا 533 لقد رجوم أن يؤخروا ذلك

أرجوا من اإلخوة أن يناقشوا احتمال 

 وقوع جمزرة

 284 ليتنا يا حوبيت سلكا ضياء 541

 ىمتىن لو مينحه البهلي خلضر قدرته عل 548 أرجو أن تسحيب النساء واألطفال

 الطريان، متىن لو حيمله على جناحيه، 

553 

  متىن لو وجد اآلن ماران اخلبيث، متىن لو  

    يرى اآلن بارال  

      

      

 554 محله أرجوك أسرع أ  

التمين  حبسب ماجا يف الرواية  هو  طلب أمور مرغوب فيها، غري أنّه ال يـُْرجى حصوهلا لكوا          

ما دّل على التمّين و الرتجي يف مجعت له  مسُي  ترجيا  هلذا السبب مستحيلة، و ما كان ممكن حصو 

لو مينحه البهلي  تمنى:"هو إشعار بعزّة املتمىن أو استحالة حصوله مثل التمّنيالغرض من جدول واحد و 

  . ،هذا مما ال ميكن أن خيطر على بال أحد"ليتنا يا حوبيت سلكا ضياء "، "خلضر قدرته عل الطريان
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  وايةالظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الر :                                         الفصل الرابع

  . أسلوبا التمّني و الرجاء

هذا الندم على ما فات، ممّا ، و "متىن لو أخذ برأي اجلماعة: "مثال الندمجاء التمين أحينا بغرض         

من اإلخوة أرجوا "، هذا "أن نتحلى باحلكمة أرجو : "الرجاء مثالو . صوله أي أنّه ليس بعيد املنالميكن ح

قدَمت خالل التحضري  نصيحةهو أعظم و النصح هذا الرجاء بغرض ". أن يناقشوا احتمال وقوع جمزرة

ماي املؤملة، فالتحلي باحلكمة  للمسرية، فـََلْو ُأِخَذت بعني االعتبار ما كانت لَِتْحُدث كارِثة  الثامن من شهر

وٍب ما بدقّة لكل أسل" جالوجي"مناقشة احتمال وقوع جمزرة من األمور اليت  ميكن حدوثها، لذا استعمل و 

  .يناسبه

  :الشرطو  التعجبا أسلوب:المبحث الثالث

إذا رأينا؛ سيارة جديدة : "بدأ بذكر أمثلة أّوًال قائال" التعجب" "عباس حسن"من أجل أن يـَُعرف         

فعال انو أمرا باعثا للدهش  ... تتوقف عن السري بغري سبب معروف، أو مطرا ينهمر يف يوم صحو، كان

قد يعّرب عنه الناس بأنّه أمر عجيب، أو و : ويواصل يف تعريفه... واستعظامها إيّاه؛ خلفاء سرهالنفس به، 

  .يعين بذلك رد فعل الناس عّما أثار إعجام )1("غريب أو مثري،

التعجب شعور داخلي، تنفعل به النفس حني تستعظم أمرا جتهله، َأْو َال مثيل له؛ جمهول احلقيقة، و        

  .باملَثل الذي ُيْضرب يف هذا اال" عباس حسن"السبب، و يأيت أو خفي 

                                                           

  .339.، ص1975، القاهرة، 3، ج4.، النحو الوايف، دار املعارف، طعباس عسن -1



 
 

368 

  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                         الفصل الرابع

  .التعجب أسلوب

   

أسلوب ما أنّه تعجب، يبني ، و زيادة لتوضيح اُحلْكم على )1("إذا ُعِرف السبب َبُطل العجب"           

  .أنّه ينبغي أن جتتمع فيه كّل ما يثري الّتعّجب إْذ أنّه اليتحّقق التعّجب إال ا

السماعي هو تعجب ال وزن له   . قياسي -2. مساعي - 1: كما ذكر أهل اللغة؛ التعّجب نوعان           

و هو يف سياق  )2(" ! احلصاد؟: "هوال قاعدة، ومنها ما يُعرف من خالل السياق كقول خليفة البنت

" ياهلا" "ياهلم: "، وبعد الكلمات التالية"آه، كم هي قاِسَيٌةَحَسرايت: "وجاء بعد ما يدل على التأّوه. استفهام

  ."ياهلم من أنذال أوباش": يف مجع املذكر الغائب، و املفرد الغائب بنوعيه مثال ذلك" ياله"

  "يا"واستعمل صيغة أخرى للتعجب بدخول حرف النداء، "ياله من جمنون"، "ياهلا من غرفة عمالقة"

  الذي" العريب"حرف اجلر على اسم بعدها داللة على الغبطة والسرور باحلظ الذي أدركه "  الالم"و   

  :و وردت صيغة مساعية مع لفظ اجلاللة) 3(".ياحلظي الليلة": "محيدة"قال مستهزئا ملا رأى جثة  

، "اهللا؛ ما أحالها"،"اهللا؛ إنه التحدي األكرب"،"جئت يب إىل عرش اوالد سيدي علياهللا؛ لقد " 

  ) 4(،"اهللا؛ هذا رجل كبري"

  ،"كم هي ظاملة هذه احلياة "، "كم هو قاتل:"مثل" كم"جاء أسلوب التعجب باستعمال          

  ". األيامكم خيبتها "، "كم كانت تلك األيام قاسية"، "كم هي حقرية هذه الدنيا" 

                                                           
  .339.املرجع السابق، ص -1
  .68.الرواية، ص -2
  .269. الرواية، ص -3
  .331/371/443.  الرواية، ص -4
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                         الفصل الرابع

  :التعجب أسلوب

ما  أفَعل، وأفِعل به، وأكثر ما ورد يف الر واية هو : أّما  القياسي فقد استخدم  العرب  صيغتني مها

  ) 1(."ما أشقى أمك املسكينة"، "ظاتما أحلى أن نسرق حل: "صيغة ما أفَعل

  .ما التعجبية نكرة تاّمة، مبعىن شيء عظيم و هي يف حمل رفع فاعل إلنشاء التعّجب: مالحظة

   

جيوز االبتداء مبا التعجبية مع أا نكرة، والسبب يف هذا لتضمنها معىن التعجب، وهذه إحدى        

الفعل بعدها فعل ماض جامد إلنشاء التعجب فاعله ضمري مسترت وجوبا تقديره . مسوغات االبتداء بالنكرة

  .التعجبية  يف حمل رفع خربها، واجلملة الفعلية بعد ما )2(.هو، واالسم بعد الفعل منصوب على املفعولية

الفعل املاضي بعد ما التعجبية جامد، لكّنه يف أصله ثالثي متصرف لكّنه يفقد : مهمة مالحظة      

  .، وال يدل حني ئذ على الزمن"أفعل"التصرف يف استعماله يف التعجب رباعيا على وزن 

  ياهلم من: " يف قول الكاتب الهجاءكتستفاد من السياق، أغراض قد خيرج التعجب عن أصله إىل        

  

  اهللا هذا رجل" :التعظيم، أو "!عجبا، كيف تقتل الفئران أسد األسود: " المدح، أو "! أنذال أوباش 

أفاد إاما جعله يف أسلوب " ما"وتنكري  ،"!كم أحلم أن أحظى باجلنسية الفرنسية  : "التمني، أو "!كبري  

  .وجاء يف الرواية ما يدل على التعّجب من غري أداة )1(.التعجب مبعىن شيء عظيم

                                                           
  .137/209/298/485. الرواية، ص -1

  .342.، ص1975، القاهرة، 3، ج4.، النحو الوايف، دار املعارف، طسنعباس ح - 2
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                         الفصل الرابع

  :بالتعج  أسلوب

  

أغراب يف : " من خالل نربة  املتكلم مثال ذلك ما جاء يف الرواية فقط بل ما يدركه السامع         

ك السامع أّن املتكّلم ، هنا مل ترد أداة االستفهام بل يُدرِ "  !متاثيل؟"، "! عظيم"،"! يهودي؟"!وطننا،

  . نغمة َتْصُدر منهمن خالل يسأل؛ 

  جاءت صيغ أخرى يف املنت الّروائي غري قياسية يليها استفهام بغرض التعجب، مثل ما جاء يف اآلية        

َكْيَف َتْكُفُروَن بِاِهللا َو ُكْنُتْم َأْمَواتًا فََأْحَياُكْم ثُم يُِميُتُكْم ثُم ُيْحِييُكْم ثُم ِإلَْيِه ﴿: من قول اهللا تعاىل: الكرمية 

القايد "، "عجيب، هل صاروا رجاال دفعة واحدة؟: "مثال وما جاء يف الرواية  ،]27:البقرة[﴾تـُْرَجُعونَ 

!خليفة؟  !من  كنز  مثني؟،  ياله  !عباس؟
  الصعداء،" خليفة"و" العريب"هذا  اليوم  الذي  تنفس فيه ) 2( 

  صيغ التعجب، إْذ كل منهم كان يتعجب من ُوجود" عباس"و" خليفة"و" العريب"اليوم تبادل يف هذا و  

 .على األرض، َكَمْن عثر على كنز" القايد عباس"بدا سعيدا بوجود " خليفة"اآلخر،  

  عجبا، كيف تقتل الفئران: "ورد أيضا تعجٌب مصحوب باستفهام، و !"ياله من كنز مثني؟: " قال        

    " .تهيعرف  باب بيسكران  و  !عجيب" :  من  دون  أن  يليها   استفهام   مثالو ،  "؟!أسد األسود 

  )3( :ل الشاعرتؤدي معىن التعجب  يف قو " عجيب"شعر ذُِكر فيه كلمة ب" عباس حسن"استشهد و 

  ِإْن َيْظَعُنوا فـََعِجيُب َعْيُش َمْن َقطََنا ***َأقَاِطٌن قـَْوُم َسْلَمى َأْم نـََوْوا ظَْعَنا؟           
                                                                                                                                                                                                 

  .341/342.، ص1975، القاهرة، 3، ج4.، النحو الوايف، دار املعارف، طسنعباس ح -1

  .270. الرواية ص -2
  .340.ص ،مصر،3دار املعارف،ط عباس حسن، النحو الوايف، -3
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                         الفصل الرابع

 بأسلوب التعج:  

  جملة التعّجب القياسي                                       

 المتعجب منه)            ما أفعل(صيغة التعجب                        

 ما أصعب                              الغربة                             

  ."العريب"صفا ملا يشعر به لسان الكاتب و جاءت على " الغربة ما أصعب"يف ا املخطط مجلة           

" الفعل املاضي وهي  عالمة التعجب و " ما: "اجلملة يف املخّطط تتكّون من صيغة التعّجب          

  .المتعجب منه"  الغربة"و  التعجبو هو فعل "     أصعب

فاعله ضمري مسترت " أصعب"الفعل املاضي على الفعل الذي يليها، و " ما"جيب تقدمي : فائدة          

منصوب  على املفعولية  يف  الظاهر   لكنه )  املتعجب منه"  (الغربة"، و"ما"يعود على " هو"ا تقديره وجوب

األمثلة " عباس حسن"ما زا د هذا الكالم أكثر أيضاحا، حني ذكر و هذا كالم منطقي، و . ملعىن فاعليف ا

َمجُلت : "مع تأويل اجلملتني صارت،  و "جليزةهرم ا  ما أضخم"، "ما أمجل الوردة" )1( :التالية

  .فاعل يف األصل" اهلرم"و" الوردة"؛تبني أن كلميت "ضُخم اهلرمُ "،"الوردةُ 

  الصفحة    ا��$�0  

 19   !...كم هو قاتل 265 !كم هي حقرية هذه الدنيا

 68 !احلصاد؟ 269 !ياحلظي الليلة

 79  !ما أمحقين 270 !القايد عباس؟، ياله من كنز مثني؟

                                                           
  .341/342. ص،3.دار املعارف، ط عباس حسن، النحو الوايف، -1



 
 

372 

 ؟!خليفة

 83 !ما أمجل 277 !ما أمجل أن تقرأ لك امرأة

  !ما أحلى أن نسرق حلظات 298 !آه، كم هي قاسية حسرايت

 !...اهللا لقد جئت يب

137 

  !كم سرتت هذه املدينة من فضائح

 !كم آوت من املطاردين

  !...ما أصعب الغربة 303

 !ما أصعب أن جر الطيور

141 

 165  !يهودي؟ 304 !تبا له ما أمحقه

 170 !عجيب 305 !عجبا، كيف تقتل الفئران أسد األسود

 194 !كم هي ظاملة هذه احلياة 311 !ما أغباين، ما أغباين

 196 !وريدة املرقومة 331 !اهللا هذا رجل كبري

ما أكثر ما تتفنن فيه النساء يف وضع  336 !كم كان جمنونا

 !احلناء

204 

 209 !ياهلم من أنذال أوباش 411 !كم كان تأثره عميقا

 216 !كم كانت تلك األيام قاسية 414 !كم أحلم أن أحظى باجلنسية الفرنسية

 232 !كم خيبتها األيام 422 !كم تصفعه اجلنية كل مرّة يأيت

 243 !ما ازين النسا بضحكات 442 !عظيم

 245 !كم صارت صغرية وتافهة 443 !اهللا، إنه التحدي األكرب

 246 !ياهلا من غرفة عمالقة 452 !مجيلة هذه العاصمة كم هي
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 356 !أغراب يف وطننا 512 !ياله من جمنون

  عجيب، هل صاروا رجاال دفعة 

  

 !واحدة؟

   !اهللا ما أحالها، ما أحلى سوزان 525

  

 !الصغرية

371 

   546 !كم أحلم أن تكوين اآلن جبانيب

     

    

        
النظر إىل ما أكثر ما اختلس العريب     

 !...فرانكو

402 

        
        

ما أكثر جرائم فرنسا يف هذا الوطن 
    !الغايل

 485 !ما أشقى أمك املسكينة 556

        
  !متاثيل؟ 502 !عجيب سكران ويعرف باب بيته

 

500 

جلأ  الروائي الستخدام  أسلوب  التعجب  ليمنح  لشخوص الرواية  التعبري عن دهشة         أو           

، دون استعمال الروائىي "ما أفعل"التعجبية، يف الصيغة املشهورة " ما"استعظام صفة يف شيئ ما، مستعمال 

س عند حدوث أمري ُجيَْهُل سببه يكون و كالمها تعبري عن انفعال حيدث يف النف" أفعل به"الصيغة الثانية 

فكان اختيار الروائي ألساليب التعجب اختيارا موّفقا، حيث أتى كّل أسلوب يف حينه ألجل . مثريا للّدهشة

  .  أن يؤّدي دورا بارزا يف الرواية، هلذا السبب كان تأثريه يف املتلّقي أشدّ 
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية    :                                     الفصل الرابع

  :أسلوب الشرط

أسلوب الشرط من األساليب االنشائية و هو ما ال حيتمل الشك، تركيب؛ لغوي يربط بني مجلتني           

مجلة الشرط هي املعلق  -2دوات الشرط  -1  )1( :األوىل شرط جلواب الثانية، و يتكّون من ثالثة أركان

     .  مجلة جواب الشرط وهي اليت يرتتب عليها الفعل ألن وقوع اجلواب مرتبط بوقوع الشرط - 3.يهاعل

  ، احتوت"مسبب عنه... ألّن الشرط سبب و جوابه : "ذلك بقوله" مصطفى جطل"يفسر و 

، و ورد )2("شئت اشرتيت منك حىت الصندوقإن : "على أسلوب الشرط باختالف أدواته مثال " حوبة"

قد خيرج أسلوب الشرط إىل أغراض و ) 3("ننصره حنن فمن ينصره؟إن لم : "وب الشرط مصحوبا بالنفيأسل

  وقع  مكروه لو"،  "مل تفعل ما وقعوا يف هذه املشكلة لو": "التوبيخ"بالغية ُتستفاد من السياق  مثل 

" سيف بن ذي  يزن"لو كنت  ! آه :""التمني، و أسلوب الشرط بغرض "البننا  لكان  عقابك  شديدا  

  إذا: " النصح، و " كان ميلك قوى سحرية فيحيل شر الناس خريا  لو" ،"ألََبْدت النصارى عن آخرهم

أي ". صاحبت يهوديا يكفيك ذلك لتصل إىل الفرنسيني إذا"، "أردت حتقيق أهدافك فارتق سلم اليهود 

  .الوصول إليهم دف حتقيق ما يريده من كانت له حاجة

                                                           
اجلملة اإلنشائية يف ديوان حممد العيد آل خليفة، دراسة مصطفى جطل نظام اجلملة عند اللغويني العرب، نقال عن، بلقاسم دفة، -1

  .287.ص.1431/2010ة، جامعة بسكر داللية حنوية،
  . 184.الرواية، ص  -2
  .411الرواية، ص، - 3
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                         الفصل الرابع

  :أسلوب الشرط

، "لو عدت ثانية إىل هذا املكان سأمص دمك:"التهديدجاء أيضا أسلوب الشرط بغرض           

  ."الرجل الكبريكانوا يف حجم هذا إذا ليس للرجال أن يبكوا خاصة : " المدح

من شابه : "من األساليب اليت وردت على شكل َمَثل أو حكمة من تراثنا مثل ما ورد يف النص           

كرهتك إن أحبتك املرأة أعطتك الدنيا وإذا "، "نظر اهللا إىل أفعالنا ملنع عنا اهلواء واملاء لو"، "أباه فما ظلم

ات الشرط الواردة يف الرواية ألفيت أن غري اجلازمة منها وردت وباملقارنة بني أدو " )1(،أحرقت عليك الدنيا

أكثر من  غريها،  ويف  املخطط  املوايل  ميكن  أن  أُبـَني  عناصر  اجلملة  الشرطية                 

  )2(:ووظائف كل عنصر من عناصرها

  جملة الشرط                                 

 

  فعل ماضي        فاعل      مفعول به رابط للتحقيق    فعل ماضي  فاعل   مفعول فيه           

  فرنسية    ف   قد          دخل    اإلستعمار      بيته") هو"ضمير مستتر(من          تزوج   

  

                                                           
  23/92/184/217الرواية، ص،  -1
م، 2010 - هـ1431دراسة حنوية داللية، خمرب األحباث، بسكرة،  بلقاسم دفّة، اجلملة االنشائية يف ديوان حمّمد العيد آل اخلليفة، -2

  .288. ص

داة ا��رطأ ا�!زاء !&�� !&�� ا��رط   
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  :أسلوب الشرط

و مجلة الشرط فعلها ماضي " َمنْ "اجلملة الشرطية مثلما هو مبني على املخطط ترتكب من األداة          

  ).فرنسية(، و مفعول به  )هو(فاعله  ضمري  

اليت تفيد التحقيق إذا ) قد(و ) الفاء(مجلة جواب الشرط تتكون من الرابط الذي يتمّثل يف حرف          

  .سبقت الفعل املاضي و الضمري املسترت هو فاعله و يليه املفعول فيه

، تضمنت نصحا بعدم  التزويج  بالفرنسيات،  ألن  التزويج  ن  حكمةجاءت اجلملة يف ثوب           

ين  ذلك  إيذانا  بدخول  االستعمار إىل البيوت، أي متّكن من إرساء قواعده بشكل تام، وكبـْر أربعا يع

  .على اجلزائر و أهلها

جيب اقرتان جواب الشرط بالفاء إذا كان جواب الشرط مجلة إمسية، أو مجلة :  مالحظة مهّمة          

سبوقة بقد، أو مجلة فعلية فعلها جامد، أو مسبوقة بالسني فعلية فعلها طلىب، أو مجلة منفية بلن أو مبا أو م

يف ألفيته شروط اقرتان الفاء جبواب الشرط يف بيت و احد من الشعر " ابن مالك"و مجع . أو سوف

ـــٌة َو ِبَجــاِمــــِد               : التعليمي ــــٌة طََلِبيـسْ *** ِإْسِميوِيفِ َو ِبَما َو َلْن َو َقْد َو بِالت  

الفاء الرابطة جلواب الشرط تساعد على فهم مكونات اجلملة الشرطية بصورة أكثر وضوحا،                 

  .و العالقة بني الشرط و اجلواب قائمة على اإلرتباط
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  :لوب الشرطأس

طرفني ثانيهما معلق مبقدمة يتظمنها "اجلملة الشرطية وحدة حنوية، حتمل قضية تنحل إىل          

ورد يف النص مجل شرطية بأدوات جازمة منها ما جاء فعل الشرط فيها مضارعا أو ماضيا  أو   )1(.األّول

  ".من جتنس فقد كفر"، "حيثما تستشهد فثم أرضنا الطيبة" :كالمها ماضيا، أو مجلة اجلزاء مجلة إمسية مثل

  .تظّمن الّنفي حتذيرا من االستمالة للعدو حتت أّي ذريعة إنّه خطري

  ،  جاء أسلوب الشرط"لو كان يسنده يف احلياة لكان هلا طعم آخر:"هناك أدوات غري جازمة مثل         

  غري أهله،  فانتظرإذا ُأسِند األمر ل" )2(."من ّغري جنسيته فقد غّري دينه"يف نفس املعىن مع اجلملة السابقة؛ 

مواقفه الصلبة و ، فمع رجولته "سي رابح"قد ورد أسلوب الشرط يف حق ذلك الرجل الطيب ،  و ."الساعة  

اليت اجتهد   يف البحث عنها " حليمة"كر مع كل الشرائح االجتماعية، يلني قلبه، وختُمد أنفاسه كلما َتذَ 

  .لكن باءت كل حماوالته بالفشل مثّ ال جيد سوى الدموع ليخفف ا معاناته

  اجلملة أفادت الشرط )3(،"إذا  كان سي رابح يبكيه احلب، فكيف ال يبكي غريه: "قال الراوي         

  والقارئ هلذه الرواية. يها نوعا من التعجبعليها، لكن القارئ هلا يلتمس ف" إذا"بدخول أداة الشرط  

  .سيخرج ال حمالة بفوائد مجّة، ِلَما حوته من بطوالت الشعب باختالف فئاته ضد املستعمر 

                                                           
  .23.،ص1980الطرابلسي، الشرط يف القرآن، الدار العربية للكتاب،طرابلس، تونس، عبد السالم املسدي اهلادي -1
  .56.ص. الرواية - 2
  .218. الرواية، ص -3
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                         الفصل الرابع

  :أسلوب الشرط

يعثر القارئ يف حوبه على ِحَكم وأمثال، ومواعظ وإرشادات يف شىت الفنون األدبية معاجلة قضايا       

 .اتمع يف خمتلف جماالت احلياة، و اجلدول التايل يبني ما جاء يف الرواية من أساليب الشرط

الصف  أسلوب الشرط  الصفحة
  حة

  أسلوب الشرط

لن أقدم ابنيت لوحش ظامل، ولو   79  .يثأروا له فال بد أن...إذا كان بلخري رجال   15

  قامت علي القيامة

إذا أراد اهللا أن تكوين لغري العريب   83  لوكان يسنده يف احلياة لكان هلا طعم آخر   22

  فال راد لذلك

  إذا رأته من بعيد أرسلت أخاها   90  لو زوجتموين للعريب لكنت خادمة  23

لو نظر اهللا إىل أفعالنا ملنع عنا اهلواء   92  لو تتسامح معهم قليال سيعصفون ا   35

  واملاء

لو كان ميلك قوى سحرية فيحيل شر الناس   40

  خريا

لو كان هذا الطلب قبل جترؤ القايد   100

  عباس لكان له حجة

لو كنت سيف بن ذي يزن ألبدت ! آه  41

  النصارى عن آخرهم

فسلط عليه املرض ...إذا انتقم اهللا من أبيه 

إذا أردناها ضربة كبرية تقسم الظهر   109

  ال بد من التخطيط اجليد

إذا أردت أن خنطف محامة فلك 
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فسيسلطين اهللا عليه، سأمتص دمه وأنتقم 

  .منه للمظلومني

  ذلك

  يصر على قتله ولو قتل أيضا   121  حيثما تستشهد فثم أرضنا الطيبة  48

لكان له ..لوال زوجته اليت ظلت تواسيه   56

  واقع آخر 

حىت لو اضطرت أن تدوس على   132

احلقيقة التارخيية، ال أحب أن أمسع 

  ما يؤمل ولو كان حقيقة

لو حلق به رجال القايد عباس؟ماذا   142  لو مل تفعل ما وقعوا يف هذه املشكلة  57

  .. لو سلبه هؤالء الشياطني جواده 

  

  ولو كانت صغرية  156  من شابه أباه فما ظلم  60

  لو كان أنانيا ألبقاه خادما معه   158  أال تراين أبقى وحيدة .. لو قتلك أيضا  63

عندي خطة جهنمية، إن شئت   161  لو جترأ فعال وخطب محامة؟ لو وافق أبوها؟ 66

  نفذناها 

وان شئت اشرتيت منك حىت   184  ال يالم إذا انتقم منها  72

  الصندوق

سأعطيك أضعاف ما أعطيتك 

  اآلن، إن جئتين خبرب مكاما

لو فاجأه فرانكو داخل بيته سيقتله   248حىت إذا اطمأن على ذلك طلب من  191
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  ال حمالة   العلجة أن تعينه يف إجالس الشيخ 

لو كان االستعمار كله مثل سوزان ما  195

  ترددت حلظة ألحبه 

  إن شئت زوجناك   254

أعاجيب لو وقعت يف القرية لسال جراءها  202

  الدم اهلادر

  لوال شجاعيت هللكت  258

لو عدت ثانية إىل هذا املكان سأمص  209

  دمك 

  لقتلتك الساعة .. لوال كالم الناس   265

لن ميكنها وقع حوافر اخليل من   266  لو حكيت لك معانايت لنسيت كل شيء 215

مساع حركته خلفها ولو كان قريبا 

  منهما

إذا أردت حتقيق أهدافك فارتق سلم  216

اليهود، إذا صاحبت يهوديا يكفيك ذلك 

  لتصل إىل الفرنسيني

  ال يغرق يف صمته إال إذا كان حاملا   268

إذا أحبتك املرأة أعطتك الدنيا وإن كرهتك  217

  أحرقت عليك الدنيا 

  سيعطيه نصف ماله إن هو أنقذه   270

إذا كان سي رابح يبكيه احلب، فكيف ال  218

  يبكي غريه 

ليس للرجال أن يبكوا خاصة إذا كانوا يف 

  لوالك ما نفذنا شيء  271
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  حجم هذا الرجل الكبري 

سنذهب ... إذا اكتشف أمرنا   272  لوال إحلاح البغدادي ما حضر  225

  للسجن 

إذا فشلت كل الثورات السابقة   273  ماذا كان ميكن أن أفعل لوال هذا الرجل  239

  فلن نفشل هذه املرة ..

  لو مل أصعد إليك ما أسرعت   283  حنن اآلن يف مأمن، حىت ولو وصلوا إلينا 240

لو ادعى أنه القاتل الوحيد لتحول   293  كادت ترتفع إىل األعلى لوال خوفها  241

  يف نظر اجلميع ألسطورة 

  لو قتلت اآلن فال يهم   294  حىت ولو كانت فنعم االستعمار سوزان  242

إذا كان سي رابح أحب يهودية كيف ال  243

  أحب أنا 

  إن أجنبت بنتا ستسميها الريح   296

وإن أجنبت ذكرا سيسميه سامل 

  بلخري 

  ومن شابه آباءه فما ظلم  298

  يفر من الشعبة إذا أحس بتطاير بول بلخري 

  .يسقط لوال أن اجلدار سندهكاد  384

يصفعه ميينا حىت إذا ترنح تلقاه 

 .بالشمال

إذا كان يف األمر شيء من التعقيد أسرعت  300

  حتيله إىل صاحبة الشأن 

لو التقاها سي رابح من عشرين سنة ما 

 .لو أراد أن يبيع ذمته حلقق حلمه 387
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  ارتضى غريها زوجة 

لو اندلق عليه البحر المتصه يف  388 .هيبتناإذا مل نثأر بأنفسنا ضاعت  301

 .حلظات

 .من ضيع لسانه ضيع قلبه 397 .لن نأخذ بالثأر إال إذا قتلناهم مجيعا 307

يأيب أن يتكئ أو جيلس إالّ إذا  401 .إن عرفت أحدهم ألشوين حلمه 313

 .اار

امتطى ...حىت إذا سلخ الكون مالءة الليل  317

 جواده

فيمكن ) وراءه(فرنسا إن كانت   408

  .خطفه

 .إن مل ننصره حنن فمن ينصره 411 .ولوقف معه... لو التقاه لعرفه 327

  .من غري جنسيته فقد غري دينه  414 .سيدهش الناس...لو طرن اآلن وحلقن 331

 .لوالها لذحبنا جنود فرنسا 421 .لو وقع مكروه البننا لكان عقابك شديدا 340

    .لقتلت نفسيلو وقع له مكروه  341

 .لن يعرتف ولو رموه طعما للكالب

إذا افتقدته قيادا وإذا أسند األمر  431

 .لغري أهله، فانتظر الساعة

 .من فقد جنسيته فقد دينه  432 من تزوج فرنسية فقد دخل االستعمار بيته 345

من يراكما من بعيد يعتقد أنكما  438 .لو رغبت يف ذلك حلققته 347

 ...متثالني

إذا كان هو خطيبا و ...يكتظ املسجد 348

 إماما

 من يتوهلم منكم فإنه منهم 441
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إن مل تصل ومعك ... سنذحبه 446 ...اآلن، حىت لو اتبعت ملتهم 355

 .سالفه

لو شطبنا على طلباته يكفيك أن  362

 ...ختطف

فإذا هلكت فصيحيت حتيا اجلزائر  490

 .والعرب

 . من يرد قطعها أراد حماال  491 .أراد بعضكمال ميكن أن نكون فرنسا ولو  363

  ...فإذا م يدعون...كنا ننتظر دعوة قوية 366

 .إذا سار معهم فسأكون معهم أيضا

 .لوال املوت لكان للجزائر أمرا آخر 494

لو تعرف ما يفعل العريب،لنسيت   495 .إن مل يفعلها فما هو خبليفة 448

  .اجلميع

فالبد  إذا الشعب يوما أراد احلياة

 أن يستجيب للقدر

إذا قتل ال قدر اهللا فستفقد اجلزائر  504 .إن تبني خداعك سأقطع رأسك 451

 .طودا أشم

من وقع يف يد مصاحل مكافحة  505 للعنت فرنسا... لو تقرأ ما فعل الفرنسيون 453

 .التجسس يعدم

إذا كانت اخلمرة مشروبا للوعي  517 ...إن فرنسا تستعمل القوة إذا لزم األمر 454

 . فهي حالل

 .بحر باردغمسناه فيلن يستيقظ ولو  523 . وال ميكن أن يكون فرنسيا ولو أراد 455
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أي معىن لنضال العلماء إذا كانوا يضعون  458

 . أيديهم يف يد النواب

 .من ّغري جنسيته فقد غّري دينه 526

فتلك طامة  ... إذا نفوا مصايل 530 .سأهشم رأسه... إن نطق أحدمها 472

 . كربى

 ..موتوا إذا اقتضى األمر 535 . لوال تدخل الناس لكنت ميتا 477

من شرب من عني الفوارة مرة البد أن  484

يعود، ومن أكل طعاما سطيفيا البد أن 

لوال أين محلت اجلزائر يف .يتزوج سطيفية

 .قليب، ونذرت هلا عمري لتزوجت سطيفية

الناس متشاني متاما ما لو كان  536

 .أمكن مجعهم إال يف قطيع

  . صدقت، إذا عرفنا كيف نستغل األحداث 486

  .إذا تسابقت األفيال فاخلاسر احلشيش

 .إن مل يقفوا ضدها فلن يؤيدوها

لو رأيت تصرفات فرانكو ملا  539

 .متالكت نفسك

سيكون أبناؤه لو بقي هناك هل  546 . لو اكتشفت وجود أمة لكنت وطنيا 487

 ذا الوعي

 لو وجد اآلن ماران اخلبيث سيغرف  553 .لو قتلناه ألرحنا الوطن 488

يتم الشرط جبملتني كما ورد يف الرواية، ال يُفهم معىن األوىل إّال بذكر الثانية اليت تكون جوابا           

  .هلا النصيب األوفر اجلازمة كان للثانية، أشرت يف بداية هذا املبحث أّن األدوات غري
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  أسلوبالشرط

  

لو تفيد امتناع اجلواب المتناع الشرط، أو حرف يدل على ما  ." ذلك حلققته   لو رغبت يف : "مثل       

اج إىل جواب، هلا حّق حتت: اليت هلا عّدة أوجه" إذا"الروائي األداة الشرطية واستعمل  كان سيقع غريه،

لفعل حمذوف يفّسره الذي " فاعل"هي ال تدخل إّال على مجلة فعلية فإن كان بعدها اسم فهو الصدارة، و 

شعب يوما إذا ال: "، والثاين."فإذا هلكت فصيحيت حتيا اجلزائر والعرب: "قبله، ورد بيتني من الشعر األّول

، هذه بعض املالحظات اليت هلا  أمهّّية كبرية يف لغتنا الحظت كيف "أراد احلياة فالبد أن يستجيب القدر

  .أن ينري ا الّنص الروائي" جالوجي"استطاع  

النفي ضد اإلثبات وهو يف اللغة العربية إنكار، أو نقض، أو نفي لفكرة، أو خمالفة دليل، وهو           

نفي الصريح وهو ما ُيسَبق بأدوات النفي، والنفي الضمين وهو ما ال ُيْسَبق بأدوات النفي،          قسمان، ال

  ، نفى الشيء"هو السحاب ينفي أّول شيء رّشا أو بـََردا:"جمّته، قال سيبويه: نفت السحابة املاء:" ويف اللغة

دورًا يف نفي أّول الغيث، فتجعله هذا يعين أّن للسحاب . )1("جحده: نفى الشيءتنحى، و : ينفيه نفيا 

  .رذاذا أو بـََرًدا

                                                           
  .4512. ، ص)نفى(مادة صادر،  ابن منظور،لسان العرب، -1
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   .اإلستعارةوالتشبيه و بالغة الّنفي :المبحث الرابع

اإلنكار، يـُْلجأ إليه ول، وهو للنقض و النفي أسلوب من أساليب اللغة العربية حتدده مناسبة الق           

أداة من أدوات النفي يتّم إنكار ثبوت حكم ما يهدف به إخراج رتّدد يف ذهن املتكلم،فباستخدام لدفع ما ي

 .اُحلْكم يف تركيب لغوي مثبت إىل ضّده

قد ورد يف الر واية من أساليب النفي ما جاء بعد حرف النفي فعال   و  "هذا باب من أبواب املعىن           

  حاضرا  " اإلميان باملهدي املنتظر"، هنا يراد بنفي "أنا ال أومن: "كقول الكاتب يف الرواية، كان  أو امسا

قلب؛ تقلب حرف نفي و " مل"يف املاضي ألّن  في، يف هذه اجلملة وقع الن"مل ينفوه:"مستقبال، و يف املثالو 

مع و ، "لن تطمئنّ : "فهو مطلق النفي مثال" لن"احلرف "معىن الفعل املضارع إىل املاضي، أّما النفي مع 

  .ال أثر، ال شيء، ال مناص: األمساء

ذلك " بلخري"يف حق  النفيهنا جاء، "اليُهَزم"، "ال يُقَهر: "أتى النفي متبوعا بالفعل املبين للمجهول        

الدليل ما قرأته يف هبوب نسمات الشجاعة والبطولة و  البطل الذي مل نعثر عليه يف الرواية إال من خالل

إذن " صبعيهعباس السفاح معا بإيستطيع أن خينق محيدة القّتال و  ال يـُْهَزم وبلخري البطل ال يـُْقَهر و : "وايةالر 

ء ِكَال الفعلني للمجهول داللة على أن يف ذلك حتّد كبري و سيظل باُب مع بنا" اإلزام، و "القهر"نُِفي عنه 

، "ما يكاد"، "ما كاد: "مع أفعال املقاربة" ما: "هذا التحدي مفتوحا على مصراعيه، وجاء النفي بِـ 

أن  دون"، "توقفدون يرفع صوته : "يف قوله" دون"وصادفت أيضا صيغ أفادت النفي باستعمال كلمة 

     ، "جدوى مربزا الثمن الباهظ الذي قدموه دون"، "حيّول عينيه عن احلشود يف التخلص من االستعمار

  .طقوس كانوا يقومون ا.يتمزق دون أنتراقص بعضهم فوق جلد الدّف و 
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  لروايةالظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في ا:                                         الفصل الرابع

  :أسلوب النفي

       

ُحيَول نظره عن احلشود  دون أن"، "يرفع رأسه دون أن "جاءت بكثرة يف املنت الروائي دون كلمة            

ُحيَول  دون أنرد حسان بلخري " ،"حيول نظره عن تأمل احلشود دون أن"، "العائدة مندفعة حتمل الرايات

يوسف "خماطبا " سي رابح"و ورد أسلوب النفي بدون أداة بل هذه املرة باالشارة فقط قال . "نظره إليه

جيب . فقط" العريب املستاش" سآخذ : قائال أصبعه بالنفي" يوسف الروج" حرك. سأنتقل معك": الروج

 .هز الرأسكان هلا حضور يف الرواي، باليد و هذه لغة االشارة اليت  . )1("أن تبقى هنا

نفي اجلملة يكون بأداة نفي تفيد نفي حدوث الفعل، يعين ذلك  إخراجه من صفة احلدوث،                

."دون،ليس،لن،ما، ال، لم: "تنوعت أدوات النفي يف النص الروائي مثل   

لنفي الفعل املضارع، قد يكون النفي ا منقطعا؛ أي ينتفي حدوث الفعل يف وقت ما مثّ " لم"            

مل حيضر الطالب: "يف قول القائل " أمس"بقرينة ُيستفاد ا من الكالم كأن يذكر املتكلم كلمة  )2(.ينقطع   

:اجلازمة قد يـُْرَفع الفعل بعدها يف قول الشاعر" لم"والشيء املهم الذي أوّد اإلشارة إليه هو أّن ". أمس   

َفاء***َلْوَال الَفَواِرُس ِمْن نـُْعِم َو ُأْسَرِتِهْم يـَْوَم    لم يوفون بالجار )1(الصَليـْ  
                                                           

  .358/390/410/409/442الرواية،  -1
  .566.ص ،4،ج1990جامعة بغداد  صاحل السامرائي، معاين النحو، لفاض -2
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                         الفصل الرابع

  :أسلوب النفي

والشاهد يف هذا البيت أّن " )2(لغة،: ضرورة، وقال ابن مالك" لم"بعد " نيوفو"قيل إثبات النون يف         

.عاملة، و هاذا من شواهد لغتنا العربية ذكرته على سبيل الفائدةمل غري   

كان   ، فإذا دخلت على اجلملة االمسيةاالمسيةوهي لنفي اجلمل الفعلية و ":ما"وردت أداة النفي           

أكثر أّا يف تأكيد النفي " السامرائي"إذا قـُيدت كانت حبسب القيد، و يذكر نفيها للحال عند اإلطالق، و 

  ".حلظة ألحبه ترددت ما" سوزان"لو كان االستعمار مثل " ":العريب"قال ". ليس"من 

خيلصه لالستقبال من حيث املعىن، عل املضارع فينفيه نفيا مؤّكدا و يدخل على الف" لن"حرف النفي         

لالستقبال ولكن  يف هذه اجلملة ا النفي" يطمئن له بال حىت يتزوجها لن"": العريب"جاء فيما ُروي عن 

وهي أقدم حروف النفي " ال"مبجرد أن يتم زواجه بـمن أحب، وحرف النفي " العريب"سيزول النفي ويطمئن 

النافية للجنس مثال ما قال الراوي " ال"يف العربية تدخل على األمساء و األفعال، فما يدخل على األمساء 

يف اجلملة األوىل نفي لوجود : "يدل على احلياة شيء ال"، "للنجوم يف السماء أثر ال: "يف هذا الوصف ليال

. جنس النجوم بسبب الغيوم، و يف الثانية نفي حلياة الكائنات احلية ألّن الوقَت ليٌل و كلهم خلدوا إىل النوم

استطاع بعد فرتة وجيزة من غيابه أن يقارن بني احلياة يف " العريب املستاش"يف هذا القسم من الرواية أّن  و

أن تكون بينهما عالقة، هذا الذي أدركه هو بنفسه، مع مالحظة مهّمة لشخصّية  منفياالقرية و املدينة 

  . ل فرتة وجيزةالذي استطاع أن يندمج كّلّيا مع أهل املدينة خال" العريب املستاش"
                                                                                                                                                                                                 

  ".لرِؤبة"، هذا البيت مل يسّمى قائله، و قيل أنّه مصغر الصلفاء و هي أرض صلبة، و هو يوم من أيام العرب: الصليفاء -*
، الكويت، 3حممد عبد اللطيف اخلطيب،ج. ، تح1إبن هشام األنصاري،مغين اللبيب عن كتب األعاريب، مطابع السياسة، ط - 2

  . 468.،ص2000 -هـ 1421
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                         الفصل الرابع

  :أسلوب النفي

مع خطيبته، سهر الليل كّله حيّدث حيث كانت أول زيارة إليها بعد فراره بعد عودة العريب إىل القرية         

حىت مطلع الفجر، حيدثهم مبهورا عن "العريب املستاش"مع الرجال بات و : "الراوي قالاحلاضرين عن املدينة 

    )1("متت حليام بصلةال حياة املدينة اليت 

، تفيد النفي ماضيا وحاضرا      "ندري لسنا": "ليس"النفي باستعمال الفعل املاضي اجلامد  جاء          

هنا أفادت استمرار النفي ماضايا "فرنسا لسنا": وقد ينقطع النفي ا مستقبال، والنفي يف اجلملة التالية

  .وحاضرا ومستقبال

يل يف الدنيا أعز  ليس:"يف اجلملتني" سوالفة"عن األم "خليفة"و" يوسف"النفي يف قول          

  .، نظرا ألّن األم مصدر احلب و نبع العطف واحلنان" الدنيا أعز منكهلا يف ليس"،"منها

  هنا جاء نفي)2(،"مستعدا ليس"،  "لنا ليس": النفي يف اجلملتني أفاد االستمرار، ونفي آخر           

  ما "،  "ما كاد"، "مل يكد: "كذلك استعمل الكاتب بعض النواسخ مسبوقة بنفي. االستعداد نفيا مؤقتا 

  .ورودها  كان بارزا يف املنت الروائي". ما فتئ"، "مل يربح"،  "مل يكن"، "لن تكون"، "ما كان"، "كدت

                                                           
  .325.الرواية،ص -1
  .351/684. الرواية، ص - 2
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  الصفحة  الجمل المنفية  ةالصفح  الجمل المنفية

  11 مل تشأ/ ال أومن  42  ال يؤذينا/ ال يهزم/ ال يقهر/ مل يكن

  15  ظهر ما/ مل تذكره/ مل ينفوه  43  ال تكفي/ مل يراع/ مل يقتل/ مل متس

  15  ما ظهر/ مل تذكره/ مل ينفوه  43  ال تكفي/ مل يراع/ مل يقتل/ مل متس

يدل  ال شيء/ للنجوم يف السماء ال أثر

  على احلياة

و َهم الزيتوين أن يشرع يف حكاياته اليت   44

  ال تنتهي مع العفريت

17  

ال /ال نطري/ ال يبايل/ مل ير/ ال يقبله  46 مل يرتكوا/ مل ميض

  يقهر

18  

  19  ماال مينح/ ال يفعل/ ال يضيع  47  وال / مل يكن/ مل تستطيع/ ال ميكن

  20  ما تردد/ ما كان/ ال يفشيها  48  مل تتوقف/ مل تنته

  22  ال خيلو/ مل يعد/ ال يتجاوز  51 مل يتقنه/ مل ينجزه/ مل يكتف/ مل ينس

  24  مل تغب/ مل يكن/ مل يكد  53  مل يزدادوا

  25  / ال أثر/ له بال حىت يتزوجها طمئنيلن   54 تسقطمل / مل يسقط/ مل متلك

  26  مل يتلق/ مل تقع/ مل يسلم  55 لن ينتصروا/ ال حصر/ مل يكن

 . عند ال حرج/ األمر ال خيتلف/ ال يعنيه  56 مل يكن / ال تقهر/ مل تدم

  صعب على سي الطالب ال شيء

27  

  29  له دفعا ال ميلك/ شيئا... ال يفهم  57 مل تكن
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 30  مل تتمالك/ مل جتد  58 ال تستطيع/ ال حول وال قوة/ أحدال 

مل /مل خترب/مل حتضر/ال أحد/ ما كاد

 يفطن

 31  مل حيس  59

 32  ال تقاوم/ ال ميكن/ مل يدم  61 ال يفقهها/ ما يكاد

 33  ال يدري  63 مل تنجب/ مل أقدر

مل /ال جتاملين/ ال آكل/ ال عجب  64 لن يطفئها/ لن تسكت/ مل تستطع

  يعلق 

34 

 35  مل تنعم/ ما وقعت/ ما فر/ ال يتحمل  66 ال تكاد/ ال يعرفها

 36  ال بأس/ ال تنس/ مل يتأخر/ مل ينشغل  68 ال حل/ مل ينم/ مل يزد

ال / لن أطلبها/ ال حيتاجين/ ال يقتل  69 ال يفشي / ال يسكت/ مل تكرر/ مل يرد

  عالقة

37 

مل /مل يعد/ ال يبايل/ مل نعد/ ال يعيد  70 مل يكن/ ال يزيد/ ال تكاد/ ال خوف

  ميكث

39 

 41  ال يدري  71 ال أرض/ ال فرق/ ال يهم/ ال لن رب

 72 ال هم له/ مل يطاوعه  107  ال يفتؤون / ال يتكلم/ ال أحد/ مل يعد

 73 ال يالم/ مل يكتف/ مل ميت  108  لن يطمئن/ مل يأت/ مل يأبه

 74 ال حيب/ ال تشبع  109  مل يذل/ لن يعرتف/ مل تعبد /مل يصدر

 75 لن أمسح/ ال تعرف  110  لن يرتك/ ال منلك/ ال يتسع



 
 

392 

 79 مل يرضى / ال ميكن  112  لن أكون/ ال طعم/ ال رائحة/ ال يهم

 80 / لن أزوجك/ لن أقدم/ ال ميكن  113  مل يبد/ مل يتحرك/ مل جتد

 81 مل يتب  114  يتعرضنال / مل يعد/ال ميكنهم/ ال حول

 84  ال ميلك/ ال معىن/ ال تعجبين  115  ال حل/ مل يتعاون

 85  ال شيء/ لن أنسى  116  ال يراهم/ ال يربحه

 86  ال يلبس/ ال رمحة/ ال تنقاد/ ال صعب  117  ما كاد

 87  مل يرد/  عونال يتورّ   118  لن يرتكوا/ مل خيطئ

 88  ال تعيد/ مل يبايل/ مل يفطن  119  مل ميت/ مل يربح

 89  ال تربح/ ال تكف  120  ال يطاق/ ال أدري

 90  ال أحد/ مل تعد/ ال ميحوه/ ماال نريد  121  مل يولد/ ال تبقي وال تذر/ مل ينم

 91  ال شك/  ال حرج/ ال يعدو  122  مل يزد / مل يتبني/ مل يتلق

 92  ال ينزعه/ ال تعطي/ ال تفر/ لن تبخلها  123  ال أعتقد/ ال مفر

 93  ال يربحه/ ال يقبله/ ال أقدر  124  لن يطول/ لن نراه/ مل ترد/ يالمال 

 94  لن يتزوج/ ال يضع  125  لن تكون/ لن أمكنك

 95  ال يؤمتنون / لن تسمح/ مل تعد  126  مل يرى/ ال يكاد

 96  ال بسملة وال حوقلة/ ال ينفع/مل ينتظر  127  ال أرى/ مل تر

 97  ما كاد / ال هو/ ال يقدر/ مل يرد  128  

 100  مل جيد/مل يتلق/مل ينج/ما كاد/ال شيء  129  ال ندري/ مل تستطع/ ال تقويان
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 101  مل يرد/ ال بأس  130  مل يتوقعها

 102  ال تدري  131  ال معىن

 103  مل يطل / مل متتد  132  ال أحب/ ال وصفك/ مل يعجبين

 104  مل ينس/ال تصلح/يصلح ال/مل تسكت  137  مل تتوقع/ ال تنتهي

 105  ال أثر/ مل يأبه  139  ال السقف وال األرض / ال تعبق

ال /ال أهل/ال أرض/ال مساء/مل يغادر

  عش

 106  مل يتبني/ ال يعرف/ ال محامه وال نسرا  141

 142  ال يعرفون/ لن ميروا/ مل يبتعد  170  مل يرها / مل تألفه

 144  ال ميكن/ ال تظهر  172  ال يتوقفون / ال تبشر

 145  مل مينع/ مل تتخلص/ مل جيد  173  مل متض 

 146  ال شيء/ مل يكن/ مل يدم  175  ال تبور / ما ختيب/ مل ميت

 147  ما يعجز  177  مل حتب/ مل جتد

 148  ال يتخذ/ مل يعلق 178  ال أباه / مل يتحد/ ال يقتل/ ال أريد

 149  مل ينسى / ال يدفع  179  لن ينجو / ال خييفه/ مل يعد

مل / مل يتعوده/ ال يستحق/ مل يتصال

  يأت 

 150  مل ينسى  / مل يشف/ ال تعرفه/ مل تكن  180

 151  ما كاد/ ال يدفع  182  مل يدرسوا / ال حيتمل/ ال أريد

م يفهم  -مل أفهم معىن احلرب العاملية  183  مل يكن / مل يألفه/ مل يفوت/ ال حرج 153 
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 شيئا

 154 . سي الطالب ال يساوي أمامه شيئا  184  ال يعرف/ ال أعرف

 154 اجلميع ال يساوون أمامه شيئا  185  مل يعرف / مل يبد

ال / ال يعرفها/ مل يكن يفكر/ مل يعرف

  حمالة

 155  .ال تقبل  186

 156  .ال يفعل/ ال شك / ال يرتك   187  .ال أحد / مل ينتبه / ال أحد 

ال / لن أخيبك/ يتوقعما مل / ال حيس  188  .مل جيدوه / مل يطمئن 

 تقبل

157 

 157 ..ال أحسن إال/ لن أنس فضلك   189  ال تقدر / ال يسمع

 158  ما فتئ/ لن خيتار / ال غري   190  مل يأكل/ لن تنتظر/ ال يأكل

 159  مل يستطع/ مل يكن  192  ال مناص / مل تفعل/ مل يعد

 160  مل يعقب / ال يعودون  193  مل يدخلها 

 161  ال شك / مل يطلب/ مل يتكلم  194  مل يعد يرى 

مل تأبه مل يفعلوا،مل يرد، مل يلتفت،مل   195  ال حيسن /  حلظة ألحبه ما ترددت 

  يربح 

162 

 163  ما كادت  196  مل يفهم / مل جيد / ال تنتهي / ال تقل 

 165  مل جتبه / ال نصاحل   197  ال / مل يفهمها / ال يقيم 

 166  ال يدوي/ ال حيضره/ ال فرح/ روحال   199  ال تظهر / ال يراها 
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ما  / مل تتزوج/ ال يعرف/ ال تعيشون

  كادت

 167  مل تنفصل / مل تستطع/ ال يستطيع  202

 168  ما أكل/ مل يفهم  203  ال يفوا / ال تغفل

 169  مل يكن / ال تعرفون  204  ال للقذارة / ال تسامح/ مل تسمع

ال /مل تظلي/مل تدرك/ال تنتهي/مل يشأ

  يسمعك 

 205  مل تتمالك/ مل يكن/ ال مغمسا  236

 207  ما كاد / ال ميلك  237  مل يطل 

ال / ال امرأة/ مل خيلق/ ال عالقة  238  ال أحد يعرف 

  بصوته 

208 

 209  مل مير /مل يكن/ال ينتهي/ال ينجذب  240  مل يصلنا/ال مك/مل أشأ/مل ختربين

 210  ال يعرف / ال يشاهدون  241  لن يرتدد / ال غري / مل يستطع / مل تعد 

ال / ال ترفض / مل جيرؤ / مل يستسع 

  أعلم 

 211  ال يرتكون / مل يبق  242

ال /ال حتب/مل ير/ال أحب/ال حتص

  تستسلم 

 214  ال يؤمن / ال أستحق/ لن يستكني  243

 215  ال حتمد/ ال متتهن/ مل يسمع/ يؤمن ال  244  مل يكن / مل أر / مل ينته / ال ميكن 

ال، ال / ال ميكن / ال ألومك / مل يرد 

  أريد

 216  ال تقم / ال نقاش/ ال يعرف/ ال أعتقد  245
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ال / مل يكن / لن أنساه / ال مجال 

  تنتهي 

مل يعد،مل يزد، ال / ال معىن/ مل يضيع  246

  معىن 

217 

ال /ال ينقصها/مل تكن/مل يكن/ال تصلح

  روح  

 218  مل جيرؤ / ال يبكي/ ال أمل/ ال حزن  247

مل / ال تستحق / ال حمالة / مل تفلح 

  جيد 

 220  مل يكن   248

مل /ال عالقة/مل يكن/ال ختون/ال حتبه

  يقل

 221  مل تردين / مل أعد  249

 222  ال شيخ زاوية / لن يقدر/ ال يذهب  251  مل يطلب / ال جيد / مل يكن 

     252  ال بد / ما كان / ال تستعمل 

 223  ال أحد/ ال يؤمتن  256  مل حيسب 

ال / ال ميلكون/ مل يصدح/ مل تطل  257  لن يذهب / ال مباالة 

  أحد

224 

ال حيتاج ال معىن ال فائدة ما حضرمل   258  مل ير / ال بد / ال تقل 

  يعين 

225 

ليس / مل يبال / ال يتورع / ال ختطر 

  أهم 

ال /ال أحلق/ال ينفع/ما ذنبهما/ال يأكل  259

  مير

226 

 227  ما ال اية/ مل يبق  260  البد 



 
 

397 

 229  ال يأخذه / ال بصياح / ال اجلبناء   261  مل يكن / ال بد / ال يا أخي 

مل /مل يتوقف/مل ميارسها/مل يعرف/مل ير

  تكف 

 230  ال يالم   262

مل /مل متض/مل يعد/مل تسمح  263  ال جديد  ال تسمح / ال يغري 

  ال أحد/يتنحنح

231 

 232  ال بد / مل جتد   264  مل يستطع / ال أحد 

لن / ال ميوت/ ال يفىن/ ال كبري  265  مل يكن 

  مل أعد/أنساها

233 

لن / ال يرتك / لن أعود / ال يرتدد  

  متكنهم 

 234  ما كاد/ مل أمسع / ال أعرفهما / ال   266

 235  مل يفهم/مل ينته/مل جيد/مل يسلك  300  ال أحد/مل يعد/مل تأت/ال حتل/ال تكاد

 236  مل تظلي/مل تدرك/ال تنتهي/مل يشأ  301  ال تكفان / مل يكن/مل يدم/لن أعود

ال / مل أجدها / مل يفعل / مل خيلف 

  يأبه 

ال / ال خترج / ال وظيفة / مل تكن   302

  مفر 

267 

مل تبق ما  / ال يفرق/ مل حيس/ال يبشر  303  ال شك / ليس يأمن

  كاد 

268 

 269  البد / ال جمال ما كاد   305  ال أحد / مل يبق / ال تتفطن 

مل / مل يسمع/ ال هم/ مل تكن/ ال تبقوا  270  مل يتبني / مل يكن   306



 
 

398 

  نثأر 

ما / مل يتأكدمل يعلق مل أكن/ مل يشأ  307  مل يكن / مل يتحرك / ال 

  نفذنا 

271 

ال حد / ال يعدو / مل يكن / ال يفعل 

  له 

مل جنن لن / ال يفطنوا / مل يقبل    308

  يعرفهما 

272 

/ ال يتوقفون / ال تتذمر/مل يكن/مل يزد

   تطل مل

 273  ال يدري   309

 274  ال عالقة /مل يكن/ مل ينجب/ ال وشم  310  مل أره / ما ينبغي / ال معىن 

ال / ال حتبها/ ال ميكن/ مل أنتبه/ ومل ال

  تعشقها 

 275  مل يتهموه / ال حمالة / مل نفعل   311

/ ما كاد / ال آخر / ال ميكن / ال أول 

  مل تعد 

 276  ال بد / مل أخش   312

ال / لن دأ / مل يكمله / ال يصلح 

  أحد 

ال /ال معىن/ال أؤمن/مل يرجع مل أذهب  313

  شك 

277 

ال / ال أحد/ مل تكد / ال يقدر 

  مل يرسل /تنس

 278  ال عد هلا / ال ميكن   314

لن /لن يأخذوا/لن يسمح/ما كاد

  يأخذوها 

/ مل أدر / وال ملن/ ال أدري / مل أكن   315

  مل أر

279 



 
 

399 

لن /ما يكاد/ لن يعود/ ال أثر/ ال يقوى

  يأخذه 

 283  ما أسرعت / مل أصعد   316

ما  / ال توجهها /  مل يعد / مل يلب 

  كاد 

 287  ال مل ينطق / مل يضغطها / مل يزر   317

مل / مل يتعود / لن أمسح / لن أسكت 

  يبق 

 288  ما فتئ  / ال يدع   318

 289  مل يتعود / ما كاد   319  ال حرج / ال يرضى / ال أريد 

 290  مل يطوقا   320  مل خيطر / ال يبدو 

ال / مل يدم / مل يدخله / مل يضيع 

  أدري 

 291  ما كاد   321

مل / مل يظهر / مل يسمع / مل يرد   322  ما تكاد / مل تنم 

  تتوقف 

292 

مل / ما يفتأ/ مل ينم/ ال حمالة/ ال تذكر  324  مل يسر / مل يسكتا / مل يبق / مل تعرفه 

  خيرب

293 

ال متت /ما كاد/ال متلك/مل تغادر

  / حليام بصلة

 294  ال يهم / مل يتحرك   325

 295  مل يشأ / لن ترتبع / ال يعرفون   326  مل جيهز / مل ميت 

لن / مل ينس/ مل يكونا/مل تذكر/مل يلتق  296  مل حيلم / مل يكن / مل يذهب   327



 
 

400 

  يفوت 

مل أستطع مل أستطع مل / مل أعد   328  مل ينتبه / مل جيد / مل مينع 

  تسمح 

297 

/ مل أشبه / ما ظلم و من شابه أباه ف  329  ال شك / ال أثر / ال شيء 

  مل يتدخل / مل أر 

298 

 299  ال يعرف   362  مل يتأخر

 299  ال تذكر / مل تتغري / مل يكن مل تدخله   363  ال ميكن / لسنا فرنسا / ليس لنا / البد 

 330  مل يتمالك / مل يرتك   364  ال تبشر / ال تستطيع 

ال / لن تبقى/ ال شك/ ال قيمة هلم

  ال بد / مينع

 331  ال هم / ال جيود   365

ال / ال تعرف / ال يطالب / ال تثق 

  ينتظر 

 332  مل يعلق   366

 333  ما كاد / ال خوف   367  مل تعد / ال يسرتد / ال أحسن / مل جيد 

/ ال جيوز/ ال اية/ال تعنينا/ ال أخالك

  ما كاد 

 334  مل ولن أحن هاميت  368

دون أن /ال يقرأون/ال حيسنان/ما كاد

  يدري

 335  ما كاد / ال غري   369

 336  ال شيء/ مل يكن / مل حيسب   370  لست وحدي / مل ينتظر/مل يبتعد/ال غري



 
 

401 

 337  مل يصله / ال أحد / ال يتلقى   371  ال أريدك أن / مل تعلق 

 338  دون أن يتحرك / ال شيء / مل يقدر   373  ال بد / مل جيدوا 

 339  ما كادت / مل يتسلم / مل يتلق   374  مل يعرتض / دون أن / ال تتناقض 

 340  مل ترد/ ال بد   375  ال تصلح / ال بد / مل تذهب / مل يرد 

 341  ال خليفة /لن يشي/لن يعرتف/مل يكن   376  ال يفهم / ما كاد 

 343  ال أريد / مل يستشره/ال ينقل / مل أكن   377  ال شيء 

 344  ال للعزف / ال   380  ما كاد 

 345  ال جتوز   381  دون طاولة / ال جتيد / ال غري / مل يسر 

مل /ال معىن/ال جيد/مل تغادر/مل يبق  384  ما كاد/ مل يدم

  يغادر

346 

مل /مل يرمحها/ما كاد/ما كادت/مل جتد  385  مل أوفر/ ما كادت/ ال ميلك

  يطأطئ

347 

 348  مل يعد / ليس هلا / ليس يل   386  ال يعرفون /ال وشم/ال حتمل/ال بأس

 350  ال تثق / ال أعتقد / ال ينفع / ال بد   387  مل يكن/ مل يصلنا/ البد هلا/ مل ينالوا

/ ليس بني / ليس مستعدا / ال تقيد   388  ال يطاق/ ال تبشر/ مل ير/ مل يصل

  مل يتعلم 

351 

 352  لن تكتمل / ال تستطيع / ال يرى   389  مل مينحها / ال حىت/ مل تكن

مل /مل متطر/دون أن يتمزق/ ال يتصوره  353  مل يقبل / ال يراهم / مل يقل   390



 
 

402 

  خيلص

مل /ال تنبس/ال يقدر/ال يكف/ مل ينزل

  يكن

/ ال يفهمون/ ال للنصارى/ لن ترضى  391

  مل يفلح 

355 

 357  وال النصارى / مل يعد   392  ال/ البد/ مل ينم/ مل تطاوعه

 358  ال بد / دون توقف   393  ال بأس

لن /مل يول/ ال تقل/ ال حمالة/ ال غري

  يكون

 359  مل يرجع/مل يسمع/مل تتوقف/البد  394

 360  مل يعلق / مل جيد  428 ما كاد/ مل يشأ/ ال يريده

ال / الشيء / ما كاد / مل يوافقه  429 مل يتلق/ مل يساير/ ال قدر

  حيسن

361 

مل /ال يعاجل/ ال حتل/ ال حل/لسنا ندري

 يكن

 397  ال متنح/ ال تسمع/ ال ألومه 430

 398  ال غري/ مل يعد/ ال أمل 431 دون أن تظهر/ ال ميكن/ ال تشفي

 399  ما جئتك/ ما فتئ 432 / مل يسمح

 400  ال بركة/ مل جتد/ البد/ مل يزد 433 ال يأبه

ال /مل يغري/مل يتوقف/ال تبشر 434 مل أقرأه/ دون أن يرفع

  لن يقبل/يتكلم

401 

ال /ال يتوقف/مل يكن/ال جيد/مل تصله 435 ال يصطدما/ مل يقطعا/ البد 402 



 
 

403 

  يغادر

 403  ال حنسن/ خيربين مل/ ال شكرا/ ال مه 436 ال ترى/ ال أحد/ ال حتلو

ال /مل جيد/مل تعد/مل يكتف/مل خيرج

 ميكن

 404  مل يرد/ مل جيد/ ال غري 437

مل /مل يقر/مل يتوقف/مل يقاطعه/ال نيب 438 مل متهله/ ال يستقر/ ما تكاد 

  يدخل

405 

 406  ال يلغي/ال أريد/ال داعي/ ال يستحق 439 / ال يغالط/ ال دجاجة/ ال ديك

 407  ال أحد/ ال يتخيل 440 مل أجد/ ينبغيما / ال ينبت

 408  مل يعد/ ال جيوز 441 ما كاد/ مل جينو/ مل يسمعا

ال /مل تبق/ال ميل/ال أعبد/دون أن حيول

 طردها

 409  دون أن حيول 442

 410  دون جدوى / ال حتت.../ ال إىل 443 مل يزد/ لن ينسوا

ال /ننصرهمل /ال يؤمتن/مل يألفوه 444 ال حل/ بل يبحثان

  ال هم/يقوى

411 

 412  ما عادت/ مل يسكتوا/ ال تنتهي  445  ال سقر/ لن يكون

 413  مل تعد  446  مل ينتظر/ مل ميسسها/ مل تصل/ ما كاد

 415 ال خري/ ال جناة/ ال غري  447  ليس من الالئق

 416 دون أن يوقظهما/ ال يقوى/ ال تكاد  448  مل ميت/ مل تتعرف/ مل تر/ مل يفعلها



 
 

404 

ال / مل تقل/ دون أن يتوقف/ ال راد له

  أحد

 417 ال أبدا/ مل ترد/ لن نرتكهم  449

ال /ال يعرف/لن يهدأ/مل تلوث

  مل يكن/يربحها

 418 ال تكن/ ما كاد/ ال يتأخر/ مل يلحقا  450

 420 ما فتئت/ ما كنا/ ما كاد  451  مل تدفع

 421 مل يأكال / ال منلك/ ال أثر  452  ال ميلك/ ما كل ما يتمىن/ ال تنتهي

ال عنك اليهود و  لن ترضى/ال تبشر  453  دون أن تغادر / لن أشارك/ مل يرد

 ال يستحق/...النصارى

422 

 424 لن يكون/ مل يستطع/ مل يسمح  454  دون أن ينتظر 

الهم /ال شرطة/ال نطلقه/مل يبال  455  مل يغب/ ليس فرنسا وال ميكن

 حيزنون

425 

لن /ال ميكن/ لن جند/ال يعوض/يبشرال 

  يؤيدوا

 426 مل يرد  / ال يعرفك  486

مل يعد ال /لن يكون/ ما كان/ ال تبدي  487  مل أجده/ ال وجود/ لن نقف/ مل يؤيدوا

 أثر

427 

 456  مل أذهب/ما كاد/ال ميكن  489  وال أمة/ مل جند/ ال أوالد/ لن أرسل

لن / يقبلمل / ال يربحها/ ال يكرر  490  مل يتمالك

  ىينس

457 
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  النفي يراد به نقض أو إنكار ثبوت حكم ما لشيء ما، قد يكون صرحيا بإحدى أدوات النفي، أو          

ما  :"يدخل النفي كما  سبق  على الفعل املاضي. ضمنيا يدركه القارئ من سياق احلديث، أو بإشارة 

  ".لن أرسل" ، "مل يؤيدوا "تـَْرَعِو مل " ،"ال يربحها ":"، أو على الفعل املضارع"ما كان "، "كاد

أّما الضمين مل يكن له حضور يف النص، قد ال ينقطع . ال  يدخل  النفي على  فعل األمر مطلقا        

"  لسنا ندري: "قد ينقطع النفي يف املثال التايل..." ال النصارىعنك اليهود و  لن ترضى:"النفي مطلقا مثال

  ".الدراية"صول أي أّن انقطاعه يتّم مبجّرد ح

اختار الروائي معظم أدوات النفي وبأساليب و صيغ خمتلفة، جاءت يف معظمها لتأكيد املعىن الذي         

  ". حوبه"تريده كّل شخصية يف 

:هـــالتشبيبالغة   

: وأركانه أربعة هي أمر بأمر يف معىن من املعاين بأداة من أدوات التشبيه، أن يـُْلَحقَ  التشبيه هو          

.مها ركناناملشبه واملشبه به، وأداة التشبيه ووجه الشبه، وطرفاه املشبه واملشبه به و   

 458  دون أن يغري/ ال يوجد  491  مل يدم/ ال يستحق

 459  ما كادوا/ دون جدوى/ ما كاد  492  ال حد هلا / مل يعد/ فلن يستطيع

     493  ال شيء/ ...َيُد فرنسا مل تْرَعوِ 

 460  لن تغرد/ مل يعد/ مل ميض  494  وال أعلم/  مل يتوقف

       

 462  أن ينطقدون / مل يعد/ مل تألفوه    
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                         الفصل الرابع

  :بالغة التشبيه

وقد تكون أداة التشبيه امسا أو فعال أو حرفا، ) 1(ا ركنان فقطووجه الشبه فهم  بينما األداة          

أنّه ال يكاد جييء نكرة" عبد القاهر اجلرجاين"والتشبيه الصريح يكون فيه املشبه به معرفة ال نكرة، مثّ يبني   

 ، شبه اللباس األسود بالليل،"لهذا اللباس يف سواده يشبه سواد اللي: "مثال )2(إال َأن ُخيصص بصفة 

".يشبه"األداة فيه الفعل املضارع و   

ال قيمة بالغية مرجوة من هذا التشبيه بل هو مبتذل جيري على ألسنة العوام ليس ":كتعليق له فإنّه       

ويكون التشبيه من غري أداة كالتشبيه البليغ الذي ُحتذف منه. )3("فيه قّوة التخييل، ألنه خال من االبداع  

وجه الشبه فصار املشبه هو املشبه به، ُحذفت األداة و " محزة أسد: "األداة و وجه الشبه، ؛ ففي املثال 

دون احليوانية ِلذا رأى علماء البالغة أنه أبغ أنواع التشبيه على  ،هيبةوقوة و فأخذ كل ما لألسد من شجاعة 

.اإلطالق  

، هذا يف"سنها جوهر/مشيتها حجلة/ صوا حلن:"بيهجاء التشبيه يف الرواية من غري أداة التش           

بليغ يف ) محامة غزالة محامة جنمة(ليلة زفاف سامل " الربّاح"مث يصفها . حني يرتمنّ "محامة"لــِ " العريب"وصف  

.أرقى صور اللغة العربية  

                                                           
هـ 1427، عمان األردن، 1يوسف أبو العدوس، مدخل إىل البالغة العربية، علم املعاين علم البيان علم البديع، دار املسرية، ط -1
  .144.، ص2007_
  .246/247.ص. م1991 -هـ1412عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، دار املدين،جّدة، -2
  .247. نفسه، ص  -3
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  ية البارزة في الروايةالظواهر األسلوبية و البالغ:                                         الفصل الرابع

  :التشبيهبالغة 

هذا  وصف  " يف أذل صورة" عباس حشرة حقرية ": "القايد عباس"جاء  تشبيه بليغ  يف وصف         

ورد تشبيه  .  يليق به  بناء  على جرائمه اليت ال حصر هلا، وظلمه  الذي ليس للضعفاء  طاقة على حتّمله

، تسري كيف ما أراد اهللا هلا أن تسري، وجاء "كل واحد  سفينة يف حبر القدر":  بليغ  يف  قول  الكاتب

أحد رجاله " محيدة"هذا عباس يصف " أنت شجرة خنرة: "تشبيه حيث املشبه ضمري املخاطب فيما يلي

داللة على شدة . "الكون كهف فحم: "يف وصف الليل تشبيه بليغورد . ليشحذ عزميته على ظلم األبرياء

  .رجاله يف كّل  مكاو " القايد عباس"و استحالة املشي فيه لشدة اخلوف الذي زرعه سواده، 

الدنيا امرأة واآلخرة : "وورد  تشبيه وهو مثل عريب. مل  يعد  أهل القرية  يطمئنون حىت يف بيوم        

  . هذا من األمثال الشعبية املتداولة بني عامة الناس، وال زال متداوال بينهم" امرأة

أّما النساء عند ما يأخذ  احلقد  أبصارهن  وبصائرهن حيطمن رجاال فينقادون أمامهن كالشياه          

" زكية"،  بسبب احلقد الدفني بني النساء أحيانا دفعت "النساء بقرات  إبليس:  "يبدو ذلك يف  هذا املثل

ألن حتطم " زكية"ة الغرية بينها وبني أم دفعتها مرارة احلقد وشدّ " الزيتوين"مثن حبهما، إْذ أن زوجة " سامل"و

.ُعّشا كاد يُبىن، وقتلت حّباً يف مهده بكيدها دون أن تفكر يف مصري اآلخرين  

مبا يقوله الناس عنها، إّن  اجلهل أعماها حىت عن قيمة زوجها بني " الزيتوين"دون أن تأبه زوجة           

ورد أيضا تشبيه يف . فيه أهل القرية صورة أبيه الرجل الشجاع الذي يرى" بلخري"أهل القرية وهو أكرب أوالد 

".هرج الناس أمواج متالطمة": "العريب"وصف الّسوق يوم فرار   
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  الظواهر األسلوبية و البالغية البارزة في الرواية:                                         لفصل الرابع

  :التشبيه بالغة

اليت قد تكون صورة " محامة"، يف وصف "مبهرة عربية أشبهإا ": "الكاف"ورد التشبيه بأداة غري            

َد التشبيه يف النص بأداة التشبيه  .أمتعهاالذي راح يصفها بأدّق األوصاف و  المرأة يف نفس الكاتب دعقد تـ

التالميذ خيرجون : ")1(التشبيه بني الطرفنيأي أُْرِسل بال تكلف فذُِكَرت أداة  .كالتشبيه املرسل"الكاف"

، هنا الكاتب "وديع كتلميذ"من املدرسة القرآنية، يف وصف التالميذ عند خروجهم جاء " اخلرفانكقطيع 

.، اليت كان دوما ينتظرها بشوق"بةحو "يصف نفسه أمام   

،  هذا يف "املاءكينبوع  و رآها تبتسم  /  كالصفصافةانتصبت  أمامه  :  "يقول"  سالفة"عن و          

،  ليتجاذبا احلديث عن األمواج املتالطمة      "خليفة"،  حني  تلتقي  مع "سالفة الرومية"وصف  

.                                                                                      مناحلزنفي ذاكرتيهما  

وضعها حول املنطقة املكسورة فغدت ": "الكاف"بيه أتى تشبيه باستعمال حرف التش        

. بسبب سقوطه من على ظهر البغل ، هذا يف وصف ذراع الطاهر بعد عالجها يوم ُكِسرت"احلديدكسكة  

إّن قيمة الصورة التشبيهّية تتوقف على درجة التفاعل بني طريف التشبيه إىل جانب عالقة التأثري          

نسيم  أنفاسها: "من لطيف التشبيه ما جاء يف الر واية مثل قول الراويو  )2(ةبني طريف الصور . والتأثر

عقله " سوزان"الذي أخذت " العريب"، أّما "العروس كرمية فّ زَ ما تُـ  كأبهى"،"نسيم ةكهبّ ل تسلّ  ""، "ربيعي

".من السماء سوزان َمَلكٌ  :"و روحه قال مشبها إياها  

                                                           
  145. يوسف أبو العدوس، مدخل إىل البالغة العربية، ص - 1
  .271.، ص2008شعر إبراهيم ناجي يف دراسة أسلوبية بنائية، اهليأة املصرية للكتاب، القاهرة ،  شريف سعد اجليار، -2
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: وهو يصرخ باكيا حني رأى جّده حتت عجالت السيارة قال مشبها" مسعود بولقباقب"و تشبيه حفيد           

التشبيه يشبه الكاتب عصا يف ،    وبنفس "أكدت أّا تعامل كابنة مدلّلة": "محامة"، و يف وصف "فقد القطيع كظبي"

".              مدّللكطفل حيمل عصاه يف ذراعه ": "خليفة"ذراع   

         ذا اإلبداع" عز الدين جالوجي"ال أظّن أن  م هذه الصور واملشاهد وذه اللغة اإلبداعيةيـَُقد  

بقدر ما يقّدمها الرتباطها مبعان. مشاهد من أروع ما نسج خيالهاملستوى، رغبة منه يف رسم صور و  ذاو   

.نفسية يشعر ا هو، إذن خبياله استطاع أن يبىن جسدا يستأنس به   

ه يف وحشته وتقرأيف هذا اجلسد وجد من تؤنسنفسه إلخراج شحناا املكبوتة، و إعانة على و             

حبياتك يا ولدي: "ةتله الصبابهذا يذكر بقارئة الفنجان اليت قالت ذات يوم ملن كادت تقراحة كّفه، و     

)1(َو َال الصَبابََة ِإال َمْن يـَُعانِيَها *َال يـَْعِرُف الشْوَق ِإال َمْن ُيَكاِبُدُه : قال الشاعر أيضا، و ..."امرأة   

كاتب قصة أو  "عزالدين جالوجي"خيطئ من يقول إن :"يف قوله"عز الدين ميهويب"صدق الشاعر            

د يصعب اختزال جتربته يف  أو مسرح أو نقد أو أنه يكتب لألطفال فقط فهو واحد متعد    رواية 

هذه شهادة حّق صادفتها يف إحدى املقاالت، تبّني أّن روعة ومجال اإلبداع يعكسان )2(."كلمامتعدودات

.قيمة املبدع  

                                                           
 www.aldeerah.net   ،جمهول لشاعر..سأهلاأإّين وقفت بباب الدار : مطلعها ت يف قصيدةيالبهذا  ذُِكر-1
  .ص.، د1994عز الدين جالوجي، "مقال كان تعليقا بعد قراءة أعمال،  عز الدين ميهويب، -2
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  ظهر ااز يف لغة العرب بصورة ملفتة لالنتباه، وجاء منه الكثري يف القرآن الكرمي، شغل هذا            

  ااز يف اللغة، حيث أّم بّينوا أّن احلقيقة أصلبني احلقيقة و  األمر عددا كبريا من أهل اللغة اختالفه 

  أّن التعبري اازي ال يُعَدل إليه إالّ إذا كان طلبا للفائدة" صغريحمّمد حسني ال"وااز فرع له، ويرى   

العقلي ما ّمت إدراكه بوساطة العقل وما توحي به الفطرة، ) 1(وإدراكا للمعىن، وااز نوعان عقلي ولغوي،   

  . ما جيود به اللسان العريباملعىن من خالله عن طريق اللغة و أّما اللغوي فهو الذي يـَُتوّصل إىل 

آلية " (Mark Johnson)"ومارك جنسون"Géorge Lykove) "جورج اليكوف"االستعارة عند             

": أرسطو"يقول و . لق دالالت جديدة مكتشفة حديثاجوهرية يف حصول الفهم الروائي، تشّكل مادة خل

إّن أسلوب االستعارة أعظم أساليب ...العبقريةإّن أعظم شيئ هو امتالك االستعارة، فهي عالمة "

هي استعمال اللفظ يف غري ما ُوِضع له  عند البالغيني االستعارة) 2(وهذا األسلوب هو آية املوهبة...الكالم

دراسات يف "يف مؤلفه " عبد الواحد حسن الشيخ"ميثل ع قرينة مانعة من إرادة املعىن و لعالقة املشاة م

  ."رأيت أسدا خيطب يف الناس: "فيما يلي ) 3("الدين ابن األثريالبالغة عند ضياء 

                                                           
  .38/39. ت.، د1حمّمد حسني الصغري، أصول البيان العريب، رؤية بالغية معاصرة، دار الشؤون الثقافية العاّمة، ط - 1
  .128نقال عن أرسطو طاليس، فن الشعر،./ 208.ص، التشبيه و االستعارة، العدوس يوسف أبو - 2

بن األثري، مؤسسة شباب اجلامعة، كلية الرتبية جامعة اإلسكندرية، سات يف البالغة، عند ضياء الدين عبد الواحد حسن الشيخ، درا -3
  .167.مصر، ص1986
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استعار كلمة أسد للداللة على أّن بينه وبني رجل صفة اشرتكا  "ابن ألثري"الذي ذكره  يف هذا املثال         

  .لتمنع إرادة األسد على حقيقته" خيطب يف الناس"فيها هي الشجاعة، جاءت كلمة 

ًدا أركاا           هو اللفظ الذي يـُْؤَخذ من املشّبه به   املستعار: "تسمى االستعارة بالتشبيه الناقص حمد

   .هو املشّبه" و املستعار منه هو املشبه به و املستعار له إىل املشّبه

  أركان االستعارة                                                 

  المستعار                  المستعار له                المستعار منه                        

  

  من درر شمستشرق                  حوبهم                    حين تبس                        

: و قال أيضا هي )1(،"أن كّل استعارة جماز و ليس كل جماز استعارة": عبد القاهر اجلرجاين"يرى           

أن تريد تشبيه الشيء بالشيء ، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره ، وجتيء إىل اسم املشبه به فتغري املشبه "

" مبينا األصل يف هذا " أراك تقدم رجال وتؤخر أخرى: " جتريه عليه، و لكي يوضح ذلك ذكر املثال التايلو 

 دك كمن يقدم رجال ويؤّخر أخرىأراك يف ترد."  

                                                           
  .538.ص.ت. كر،دتع، حممود حممد شا . ط.عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، دار املدنيبجدة، د-1
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وهذا كّل كالم رأيتهم قد حنوا فيه حنو التمثيل مث مل يفضحوا فيه " : "عبد القاهر اجلرجاين"مث قال            

االستعارة جماز لغوي تكون العالقة فيه بني املعىن احلقيقي  )1(بذلك وأخرجوا اللفظ خمرجه إذا مل يريدوا متثيال

  )   2(شاةواملعىن اازي للكلمة قائمة على امل

نسقي " :ما جاء يف الرواية" عز الدين جالوجي"من أجود ما أبدع البيان العريب بقلم ولسان                 

  .ليس إّال " حلمامة"اليت هي صورة " حوبة"جاء على لسان الروائي يف جلسته مع "شفاه األرض عشقا

ملا شرعت حتكي ، و التمنيبغرض " حوبه"جاءت هذه الصورة اليت رسم فيها الروائي جلسته برفقة           

، فبعد أن كان حيس نفسه أرضا قاحلة، غري أنّه "لقاحلة حبكاياائتزرع نفسي ا:"له استأنس حبكاياا قال

أكرب " الزيتوين"عارة شبه فيها ، مث جاء باست.."هي حتكي، حتولت نفسه  إىل جنتنيو مع وجود حوبة  

ا له ، مث شبه القصبة كائنا حيّ "امتطى صهوة تل الغربان: "شبه تل الغربان بظهر حصانو ، "بلخري"أوالد

مشبها األنغام باملاء العذب الذي يفيض من باطن األرض طبيعيا رقراقا ال يرتوي الناظر إليه من عيون، و 

      مع قدوم الربيع يتغري وجه األرض،      ، و "انا كماء الزاللالقصبة يدغدغ عيوا فتفيض أحل: "رؤيته

بات "، "األرض بكل خملوقاا حتتفل بانتصار الربيع: "تتغري معها الكائنات احلية فرحا وبشرا وسرورا، قالو 

   . منهفكيف ينام، وخطيبته قد ُتْسَلب " محامه"سوى " العريب"، ال شيء  ُيْشِغُل "العريب يغازل قمر الليل

                                                           
 . 73م ص  1984 –ه  1404عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز ، تح ، حممود حممد شاكر ، مكتبة اخلاجني ، القاهر -1
، عمان األردن ،  1يوسف أبو العدوس ، مدخل اىل البالغة العربية ، علم املعاين ، علم البيان ، علم البديع ، دار املسرية ط-2

 .170. ص م،2007/ه1427
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غتهم بعلومها بالغة، ترتبط بالة و كانت اللغة العربية لغة أهل أّميني جاهليني، لكّنهم أهل فصاح          

          البديع، كانوا حيسنون اختيار اللفظ مع صحة املعىن، هم أهل اللغة العربية املعاين والبيان و : الثالث

مييلون إىل استعمال االستعارة عندهم ألّا أبلغ . علماؤهاآن الكرمي بلغة العرب راح علماء وبعد نزول القر 
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  "حوبة"الظواهر األسلوبية و البالغية في رواية                                      :  الفصل الرابع 

  :االستعارةبالغة  

هو على باطل، ، و "ما صوت احلريةينشر جرائمه يف كل مكان مكم : "االستعمار قالالراوي  عّرب           

قال . العدّو يعلم أّن الشعب على حقّ و  انتصار حيّققه الشعب اجلزائري،هذا عن العدّو الذي يتصّدى لكّل 

و قرأت يف منت  )1(،"مل يرتك املعّمرون وسيلة من وسائل إذالل الشعب إّال استعملوها: "الراوي إثر ذلك

ت يف قدر املؤمتر اإلسالمي على نار عَ ضِ ر، بعد أن وُ بدأت أحالم كثري من اجلزائريني تتبخّ : "الرواية أيضا

مل لن :، صرّح يف الرواية بعد ذلك"عبث الّنواب كان سببا يف تبّخر أحالم اجلزائرّيني  ، هنا بّني أنّ "...الفتنة

هي  "سالفة"أّما عن  "اجلراح اليت مازالت تنزف إىل اليوم" ، بسبب "ينسى الناس تضحيات أكثر من قرن

ن الذي االنسامل يرمحها الزمن الذي شّبهه ب، و "سرق منها السعيدترمحها صروف الدهر الذي مل  األخرى

هو َمْن كانت " السعيد"يف ذات الوقت يصفه بالسارق حيث سرق منها زوجها نُزِعت من قلبه الرمحة، و 

لت ختتفي استحياء يف دموعا أخرى تسلّ : ""عّمي مسعود"عن " جالوجي"ُتسند إليه ظهرها، حتّدث 

؛ حيث أّن دموعه "مسعود بولقباقب"طر ببال القارئ هذا عن ، إّن الروائي ليصّور ما ال ميكن أن خي"منخريه

أروع " جالوجي"هذه اجلمل صّور فيها . صغر سّنهمو ، وتعاسة احلياة مع مل تتوّقف من صعوبة العيش

مناظر التعاسة بدّقة حمكمة يف اختيار كلمات توحي بقّوة الّداللة عّما يروع اخليال مصّورا برباعة الفّنان املبدع 

عالقا بذاكرة القارئ، كما أنّه مل يكتف الروائي باالستعارة الواحدة يف اجلملة صورا كثريا ما يبقى أثرها 

، هذا دليل قاطع على أّن الرجل يغرف من حبر يف املتلّقي الواحدة بل تعّددت وتنّوعت وأثّرت سلبا وإجيابا

.  و يتنّفس الكلمات  
                                                           

  .478.الرواية، ص -  1



 
 

427 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

428 

 

الغربان الذي محل مهوم شعب جريح، مثلما  هذه رحليت مع حوبة، حيث كان اإلقالع من تل          

كانت   يف أبدع ما أنتج الفكر العريب،" حوبة"عربت عنه أنات الناي احلزين، ومثلما عربت عنه ووصفته 

.                                       احلياة يف القرية مظلمة بسبب الظلم، والغدر، واملكر واخلداع  

 أول حمطة هي سطيف، اليت كانت احلياة ا هادئة مطمئنة والناس فيها إىل القرية منمثّ           

 االستقرارمنشغلون، كل حبسب قدراته واحتياجاته، يف لغة بسيطة، تنم عن بساطة حيام، غري أن هذا 

    .اريخ والوطنم والتّ ل احلديث إىل لغة الدّ مل يدم طويال فتحوّ " حورية"الصغري وأخته " بلخري"الذي أجنب 

واية اه يذوب يف أحداث الرّ وائي أن يغوص يف أعماق القارئ ليسلبه كيانه، جاعال إيّ من هنا استطاع الرّ  

أن ختفيه بني طياا تاركة له فراغات واسعة، لعله يقوم " حوبة"ليكتشف هو بنفسه أسرارها، وما تعمدت 

                                                  .                                                      مبلئها

عدد (، 129صفحة  إىل 11ل منهما من بداية صفحة تبني يل أن الرواية ذات شقني، األوّ            

أوالد سيدي علي، وأوالد النش، وأوالد سيدي : دارت أحداثه يف الريف بني عروش ثالث) 118صفحاته 

تبكي أهلها املنهمكني يف طلب الدنيا، كانت تئّن وحدها حتت وطأة حيث كانت األرض وحدها . بوقبة

صراع  لغةَ  َالُهوَن ال يـَُعون حبقيقة املسؤولية؛ يف هذا القسم، كانت اللغةُ  اهظلم االستعمار، حني كان أهلُ 

   ال جيد  املتلقي ، حّىت أنّ باختالف أنواعهظلم ال تعبريا عن دائم ملشاكل اجتماعية ال جيد القارئ فيها إال

.                أعماهم اجلهل ،يف هذا اجلزء من الرواية إال صراعا اجتماعيا بني أبناء شعب واحد  
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عن التفكري  بت القياد إال لتلهي أهل العروشوكأن فرنسا ما نصّ  ،فيهم أمراضا اجتماعية ال حصر هلا فزرع

     .فيا حياة كرمية أو موت شر ى وأجل، فإمّ ا قضية وطن، هي أمسهي أهم من اهلواء للبدن، إّ  يف قضيةٍ 

     141حجما من القسم الثاين الذي بدأ من صفحة  ل أقلّ مما لفت انتباهي أن القسم األوّ           

، و يف القسم الثاين؛ الذي يبدأ مع فرار العريب مع )صفحة 413عدد صفحاته( 554إىل صفحة  

   املدينة،  يف حديثه مع أهل " العريب"آخر، حيث تغريت لغة خطيبته، تغريت اللغة وأخذ اخلطاب مسارا 

وتغريت أفكاره، كما اختفت لغة احلقد  - بعد الفينة والفينة - وتغريت لغة الشعر الذي كان يرتمن به 

من  االنتقام ؛يف فضاء القرية واختفت معها النظرة احلزينة، اليائسة الضيقة اليت احنصرت   والكراهية،

 التحلي  وال رمحة، ليحل حملها  له، الظلم بشىت أنواعه، وهتك ِألعراض الناس دون شفقةورجا" عباس"

    بكثافة، والذي صنعه التاريخ رعنص يف هذا القسم من الرواية يتجلى .هذا الوطن  جتاه  املسؤولية  بروح

.                                                                        رجال أخلصوا يف حبهم هلذا الوطن  

و من فيها لغة أخرى، بعيدة عن اخلرافات " سطيف"ت عليه مدينة ضَ رَ قد فَـ  "العريب" ها هو            

أرض ُسِلَبت ال تـَُقدر بثمن، ِمْن هنا بدا   جتاه   مبسؤوليته  إلدراكه  ةً حدّ  وازدادت   والتقاليد والعادات،

 ،  اليت ُسِلبت قهرا األرض  التنفيذ  لكل أمر يتعلق ذه سريع  خفيف احلركة،  يف ثوب جديد، " العريب"

حجم  كان  تقاعسا أو انتكاسا أو خذالنا، بل ظهرت شجاعته يف كل املواقف دون استثناء ومهما  مل يبدِ 

                                                                                      .    خطورا

       ذه العزمية   هميتاز بفراسة حادة يعرف ا معادن الرجال، فلماّ رآ" سي رابح"ال شكّ أّن            

 ومعينا له على نوائب  جارا فاختاره  له  د، ارتاح والرجولة، والتصدي لكل خطر حيوم حوهلم دون ترد

.نه ليبثه أحزانهيف وحشته، مثّ جعله قريبا مله الدهر، وصاحًبا يف أسفاره، وأميًنا على أسراره، ومؤنًسا   
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 كان بسبب شّدة عذاب،  يف بداية اللقاء معه "العريب املستاش"بشخصية " سي رابح"اهتمام إّن            

مع العريب  األوىل اليت ظل طيف مجال حمياها معه ومل يفارقه، و لقاؤه  زوجته  "حليمة"غياب   أيامه  ر تذكّ 

والعطاء،   أعاد له تلك الذكريات احلميمية اجلميلة، وهو من هو؛ فارس اخلري" ةمحام"هاربا مع " املستاش"

: لته الرائدةوالدليل قو  هلا نكهة خاصة؛ خري وعطاء و انتقام،" للعريب"لكن هذه اآلونة عطاؤه و إعانته 

الزمان  من  فيك  حني رأيتك ألّول وهلة أدركت أّنك هارب بعشقك فحميتك، أردت أن أنتقم لنفسي "

من اختاره جارا له،  الظّن يف" سي رابح"أحسن األستاذ ). 218.الرواية ص" (الذي خانين ذات يوم

                         ". سطيف"فكان خري تلميذ ألفضل أستاذ أجنبته  هلذا االختيار" العريب"واستجاب 

، هذا الرجل "فيكتور هيجو"لـِ " كوزات"يف رواية " جان فاجلان"صورة لـِ " سي رابح"شخصية            

مرارة العيش وقساوة الظروف اليت مّر ا، يف حياة  نتيجة ،دروسا صار بسببها بطال الذي عّلمته احلياة

. ىل غنية تنعم بالعيش الرغيد، والثانية فقرية ال تكاد جتد رغيف خبزاألو : انقسم فيها الناس إىل طبقتني

وصدرا عطوفا، وأبا حنونا، حىت أنساها مرارة اليتم وما عانته وهي " لكوزات"كان درعا واقيا " جان فلجان"

".تينارديي"فتاة خادمة عند عائلة   

تعّمدت ذكر وما  .ا اإلنسانيةممواقفهكان صورة ال ختتلف كثريا عن هذه الشخصية يف " سي رابح"        

رغم اختالف  ة حماورة النصوصيّ الشخصيتني سوى إشارة إىل أمهّ  ي مقارنة بنيحديثيف  االستنتاجهذا 

                                                                                     . البيئات والزمن واألحداث والواقع، والتاريخ، ويبقى القاسم املشرتك هو اإلبداع

نفسه مع ثلة من خرية أبنائها، ومن ُحْسن معاملتهمله، " العريب املستاش"وجد " سطيف"يف مدينة          

هو أن  حيملون مهّاً واحدا" ي راحس"أنسوه أهله  يف القرية، إذ مل يعد َيْذُكرُُهم إالّ قليال، صار مع أصدقاء 

زإذا تكلم الوطن على اجلميع الصمتينعم الشعب باحلرية، واملوت واهلالك والدمار للعدو، ف  
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ورم  االستعمارم أّن هِ استيقظ العريب من سباته، وأدرك احلقيقة اليت ال مفر منها، و فَ يف هذه البيئة          

لعن العريب املوستاش العداوة اليت : "روائيل الا، قمن جذوره الهالبّد من استئص االنتشارخبيث، وسريع 

 رها حقارة النفوس ووضعتها يف قراهم وعروشهم، وتريق دم اإلخوة عقودا من الزمن دون مربّ تسع ر منطقي 

                              ).172. الرواية ص". (الفرنسي بالوطن وخرياته هلا، يف وقت يعبث االستعمار

حتضى بالبعد الواقعي الذي غذته أحداث اجتماعية، وسياسية، اقتصادية، عاشها " حوبة"رواية          

ظهرت متعة  عندئذٍ ته، انعكست عليه سلبا و إجيابا بكل ما حوته من أفراح و أتراح، الشعب اجلزائري برمّ 

يف مقاربته  يف توظيفه عرب مسار سردي، نقال من الواقع املعيش" جالوجي" عز الدين"التاريخ حني أجاد

و إعطائه صبغة مشحونة بعناصر  ،إسقاطه على الواقع حنيهذا ما يفسح اال للخيال حلقائق تارخيية، 

                                                                    .تبتعد به عن حدود الرسم الصريح للواقع

الرواية العربية ال تبتعد من أن تظل خصوصيتها مرتبطة بقدرا على أن تلفي داخل التاريخ مادة          

وال  حّىت أّن الزمن الذي نعيشه مع أحداث الرواية العربية ليس تارخيا  رغبة يف قراءة مغايرة للواقع ،روائية ثرية

 ّيف فضائها، واحلاضر  واخليال طريق لرسم املشاهد ملجؤها، هوالتاريخ،  ا روايات ختتفي خلفواقعا، بل إ

مهما قلت وكتبت، ومهما تعّددت صفحات هذا البحث فال ميكن بأي حال أن خيلو من عيوب .هدفها   

أُلبس هذا العمل ثوبا ومآخذ، لكّنين حاولت بذل جهدي قدر استطاعيت، ومبا أتيح يل من إمكانات ألْن 

.  وبسم اهللا بدأت وعليه توكلت وبه استعنت، فله احلمد واملّنة والشكر، والثناء احلسن. يليق باللغة واألدب
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