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  شكر وعرفان

  

  إن الحمد هللا جلت قدرته وعلت عزته على توفيقه                 

  .هذا العمل  إلنجازوسداده                              

يسعدني في نهاية مطاف هذه الرحلة العلمية أن أتقدم بالشكر الجزيل                 

  لألستاذ الفاضل الدكتور عبد الحميد جودي على صبره ومجهوداته

  .المبذولة في تقديم النصائح والتوجيهات طول فترة إعداد هذا العمل 

  عربية الذين مدوا لي يدكما أتقدم بعظيم الشكر لجميع أساتذة قسم اآلداب واللغة ال

  .جل إتمام هذا العملأالمساعدة من

هدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى والداي العزيزين اللذان كانا خير سند أكما 

  لي

 .و إلى إخوتي جميعا حفظهم اهللا ورعاهم
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  المقدمة

ظهرت الرواية العربية بمعناها الفني في أوائل القرن العشرين،  وقد حظيت بإقبال 

عدد كبير من الكتاب،  باعتبارها فنا أدبيا نثريا جاء متماشيا مع ميل اإلنسان المعاصر 

اية تتعالق مع جوانب عدة من نحو السرد وليحاكي الواقع المعيش،  لذلك وجدنا أن الرو

حياة اإلنسان،  وتعكس عالقته بمحيطه سواء من حيث الصراعات التي تخوضها أو 

العالقات التي تربطه باألماكن واألزمنة،  والتي تبنى وفق عالقته بالبشر،  ومن أهم 

ى هذه العالقات التي يتأسس عليها الفعل السردي عالقة األنا باآلخر اللذان يشكالن مبن

  .األحداث الروائية،  ومصدر تطورها ونموها

واعتبارا لقيمة هذا الصراع فقد اخترت إن اجعل منه موضوع دراستي الموسومة 

-دراسة نفسية  -لجبران خليل جبران : في رواية األجنحة المتكسرة" األنا واألخر" ب

  كل منهما وهذا من اجل الكشف عن عالقة األنا باآلخر والوقوف على الجانب النفسي ل

أما فيما يخص أسباب اختيار الموضوع فترجع إلى الرغبة في دراسة هذه الرواية 

وذلك لما تضج به من أحاسيس ومشاعر بين شخوص الرواية وبناء على ما سبق 

  : نطرح اإلشكالية التالية

 ؟في رواية األجنحة المتكسرة كيف تجسدت مالمح األنا واآلخر 

وما ؟ما هو األنا  : مجموعة من التساؤالت من بينهاوتندرج تحت هذه اإلشكالية 

  ؟وكيف كانت عالقة األنا واآلخر بالتشكيالت المكانية واألبعاد الزمنية  ؟هو اآلخر

ولإلجابة عن هذه اإلشكالية اعتمدت على خطة بحث مقسمة إلى مقدمة ومدخل 

  .وثالث فصول وخاتمة 

ر من حيث اللغة واالصطالح،  تطرقت في المدخل إلى مفهوم كل من األنا واآلخ

تناولت فيه مفهوم الشخصية ثم تطرقت إلى الشخصية عند علماء  الفصل األولأما 

النفس،  بعدها انتقلت إلى الحديث عن حضور األنا ومالمحه داخل الرواية ثم تحدثت 

  .عن أنواع األنا



 ا������
 

 ب 

 

فخصصته للحديث عن اآلخر ومالمحه،  حيث تناولت فيه  الفصل الثانيأما 

  .شخصية سلمى ووالدها فارس كرامة والمطران بولس غالب وابن أخيه منصور بك 

قمت بدراسة عالقة األنا واآلخر بالتشكيالت المكانية واألبعاد  الفصل الثالثوفي 

لة المكان بالنسبة الزمنية حيث تعرضت فيه إلى مفهوم المكان ثم انتقلت إلى دراسة دال

لالنا واألخر ، بعدها تناولت مفهوم الزمن ثم تطرقت إلى انعكاس الزمن على األنا 

  واألخر 

  .كانت متضمنة ألهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة  والخاتمة

نظرا لتماشيه مع النفسي  ما بالنسبة للمنهج المتبع في هذه الدراسة فهو المنهج أ

  .طبيعة الدراسة 

دت في هذا البحث اعتمدت على جملة من المصادر والمراجع التي ساع وإلنجاز

حاتم زيدان الذات واآلخر في الخطاب ة الدراسات السابقإثراء هذا العمل نذكر منها

  .السردي 

جنحة المتكسرة لجبران رواية األ: ومجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها_

، جدلية الذات واالخر في األنا في الشعر الصوفي لعباس يوسف حداد ،ليل جبرانخ

  .الشعر األموي لفاضل أحمد القعود

ال يكاد بحث يخلو من الصعوبات،  التي تقف في وجه الباحث أثناء التتبع 

تشعب الموضوع  : والتقصي عن البحث وقد تمثلت الصعوبات المتعلقة بهذا البحث

  الذي صعب علي ضبط خطة تنسجم مع الدراسة التي قمت بها 

على "عبد الحميد جودي " وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ الفاضل الدكتور

التوجيهات والمالحظات التي كان لها األثر البالغ في توجيهي فله مني فائق التقدير 

  .واالحترام

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

    

  

 

 مفاهيم األولية
مفهوم األنا: 1  

مفهوم اآلخر: 2  
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 :مفهوم األنا-1

  :لغة - 1-1

يبني على  نماإو ، لمتكلم وحدهلنى وهو كاسم م" في لسان العرب بمعنى  اند األرو

هي لبيان نما إ األخيرةلف ي هي حرف ناصب للفعل واألتن الأالفتح فرق بينه وبين 

  1".في الوقف الحركة

و أنها ضمير رفع منفصل للمتكلم أنا في المعجم الوسيط على األ ةمكما وردت كل

نا تصور وتصف ذات الشخص ن األأول والثاني األ نستنتج من التعريفين 2".ةالمتكلم

  .و المؤنثأنها ضمير منفصل للشخص المذكر أوهذا في وصفها على  ا،عنه وتعبر

  :اصطالحا -1-2

وتعريفها تعريفا نا من المصطلحات التي ليس من السهل تحديدها ن مصطلح األإ

 زاويةفكل علم يراه من ،العلوم التي تتشارك في هذا المصطلح  ةدقيقا وهذا لكثر

 ي مستقل وهذارأنظر و ةفلكل وجه اآلخري كل منظر على أوهذا باختالف ر مختلفة

ي يدخل ف ،ألنهتعريف والحد االصطالحيالعلى  عصىيست مراوغمصطلح  "هنأل

 …علم االجتماع ،علم نفس الفلسفة،( اإلنسانيةغلب الفروع العلوم أي ف ةكبير ةمشارك

  3") خلا

نفسها ب رفةالذات العا" تلك  فهيفي المنظور الفلسفي  ةخاص ةعديد نا لها معانواأل

والموضوع  نائقي،األعنوان في شكل عالكنا األهذه  لومع غيرها حيث تع ةمتفاعلالو
                                                             

 ص ،د ط ، د ت ، دار المعارف  ،القاهرة،)وآخرون(عبد الحق علي الكبير :تحقيق، لسان العرب :منظور  ابن1

38.  

  .28 ص )د ، ت)(د ،ط (،تركيا ،والنشر للطباعة اإلسالميةمكتب ،المعجم الوسيطال:اخرونو نيس أبراهيم إ2

  
التوزيع، الالذقية، ، دار الحوار للنشر و)رض انموذجاابن الفا( نا في الشعر الصوفياأل: عباس يوسف حداد  3

  .187م، ص 2009،  2سوريا، ط 
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 رئيسي عنوانكنا تبرز ألن اأي أ1".واآلخر ناألطا لح هنا موضوع متوسبويص خرواآل

  .اآلخروأمع غيرها  لةومتفاعقوالها أبنفسها و ةنها واعيأحيث 

 Johan Gottlieb(فيشته يوهان غوتليب ما الفيلسوفأ

Fichte()1762/1814(   رأى أنه العلم حيث  في نطاق فلسفةوضمها  ادخلهأفقد "

 ةمركز نظري نا حسبهفاأل،ووجوديا معرفيا و خارجهاأالعقل  ةمكانيإفوق  ةال معرف

  2".العلم

حيث  لفكر و العقلالوعي واوثيقا ب العرب فترتبط ارتباط الفالسفةنا عند األما أ

مع الذات  انا بوصفها نفسألا تطابقت"ه لحداد عن ذلك في قو عباس يوسف يعبر

حيث  العربية الفلسفةفي  فسنا بين العقل والناأل تأرجحتوقد ، ها عقال صفبو المفكرة

  3."لى العقل إمنها  نفساللى إقرب أصبحت أ

نا أالنفس التي "(نا والفكر والوعي حيث يقول يربط بين األ ديكارت يضاأما نجد ك

  4".المفكر ناو في األأتكمن في النفس  نيتهآي أ)ناأبها ما 

سيغموند فرويد أما في الجانب النفسي نجد العالم النفسي الشهير  

(sicmundfreud)(1856/1939)   قسام أ ثالثةلى إ اإلنسانية الشخصيةقد قسم

  :وهي كالتالي مختلفة

                                                             
ة و يعمال أمين معلوف السياسأالسردي، دراسة الزمة الهوية في  في الخطاب اآلخرالذات و : حاتم زيدان 1

نموذجين، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص النقد األدبي و أهون ائتاب الهويات القاتلة و رواية التالروائية ك

  .40م ، ص 2021-2020الدراسات الثقافية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، نوقشت 
2

  .192ص،)نموذجاأابن الفارض ( ا في الشعر الصوفي ناأل: عباس يوسف حداد 
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها 3
، المركز 10العدد  ،جلة استغرابالذات و الغير بين المفهوم الكلي و المفاهيم الفرعية، م: محمد رضا زائري 4

  .344، ص  2018سالمي للدراسات ، بيروت، اإل
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الذي نعلم عنه فقط من خالل  هذا المجهول  هوف األنظمةول هذه أهو " : IDالهو* 

 نفسيةولد به من مكونات نوما  ،جداداألويتمثل ميراث  ، هو يعني الماضيالو .تأثيراته

هو لوجي ومنها ماويمنها ما هو فيس ةحتميالن أال إ بالحتميةمن القائلين  ة وفرويدوراثي

أصل و وه ث،ووالهو نظام يقوم على المور ةنفسي فرويد حتمية ةميحتو،نفسي

  1".لشخصيةا

نا هو الذي يواجه الناس واأل،ثاني من الجهاز النفسيالنظام ال"هو  : EGOنااأل *

نا واأل،حالمواأل الذهنيةوتتحقق به الصور  طويرسم الخط ،مورويتدبر األ ،والمجتمع

قي و طنا منمنطقي فاأل كان الهو الذا و، وإاله ةيتخارج عنه ويعيش بطاق ولهاجزء من 

 2".منظم

وهو يتخارج  ،خالقنظام الذي وظيفته األالهو " SUPER EGOعلى نا األاأل* 

والقيم  الوالدية والنواهي،وامر األ في جزء منه الذي يتمثلهذا   ألنهنا األ نع

االجتماعية و المثل الدينية، و يستدخلها فيه فينفصل بعمله، وبإستدخاله لكل ما سبق أو 

  3".و استقالله الذاتي يكون له كيانهInterojection باستدماجه

نه ال أال إم من اختالف وظائفها غن هذه العناصر بالرأ دنستنتج من تقسيم فروي

  .عضاءه بعضها بعضأفهي كالجسد يكمل  ةواحد ناء عن أيستغاإليمكن 

ن أيرى  )Charles Cooley() 1929-1864(ي كولتشارلز  يضاأ كما نجد 

ال من خالل البيئة إوال تفصح عن قدرتها  نها ال تسموأمركز شخصيتها و "نا هياأل

                                                             
 1996، 1طالفكر العربي ، بيروت،دار ،اديةيدية المقاربة العيالفرو تاالتجاهاالتحليل النفسي و : فيصل عباس  1

  33ص،
  .33،صاديةيدية المقاربة العيالفرو تاالتجاهاالتحليل النفسي و : فيصل عباس  2

  .34صالمرجع نفسه ،:3
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 تفالذا1".اآلخرينذوات ب اوبصحن يكون مأدون ز ال يبر ناباألن الشعور أاالجتماعية و

ها مرتبطة نأكما  االتحكم في شخصية كل واحد من ة في مسؤولالهي  يعند كول نااألو أ

  .قدراتهانها من خالل تعايشها مع المجتمع تظهر أي أبالمحيط االجتماعي 

  :اآلخر مفهوم: 2

  :لغة -2-1

 ى أفعل حد الشيئين وهو اسم علأ"نه أفي لسان العرب على  اآلخرمصطلح ورد  

 واآلخر،ةصفالال في إفعل من كذا ال يكون أن أل الصفةن فيه معنى أال إ،خرىأنثى ألوا

فلما اجتمعت  التأخرفعل من أله صأو خرآوثوب  آخركقولك رجل  ،بمعنى غير

  2".ولى قبلهالسكونها وانفتاح األ الفأ الثانية بدلتأف اقلتثفي حرف واحد است تانهمز

شيء الو تأخر: آخر" نها أفي معجم الوسيط على  اآلخر المفردةكما جاءت هذه 

، ليه إر عنه ولم يصل قوتقه ،عنه جاء بعده )تأخر( جلهأوالميعاد  ، جعله بعد موضعه

  3."جنس واحدحد الشيئين ويكونان من أ: واآلخر

ي ما أ,مخالف الو أخر يعني الغير الن مصطلح اأالسابقين  عريفيننستنتج من الت 

  .كان مخالف عن الذات

  

    

                                                             

 1993 أكتوبر، 131العدد ،القاهرةة مجل،خطاب الروائي الفي  اآلخر ةورصالذات و ةورص:أبو العينين فتحي1

  .92ص،

  .151 ص،سان العرب ل:ابن منظور2

  .8ص ،معجم الوسيط : آخرونونيس أبراهيم إ3
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  :صطالحاا: 2-2

ل الدراسات جحضوره المكثف في  ةوهذا لكثر اآلخرت تعريفات مصطلح تعدد

صفات وخصائص عن مركب من  ةعبار" فهو  ة ،فلسفي مأ ةنقدي مأ ةدبيأكانت أسواء 

وكل  اآلخرينلى إ ام بها فردينس والفكرية والسلوكية جتماعيةواإل البشريةالنفس 

  1".يضاأ اآلخرن يطلق على أنه أنا من شيطلق على األ تعريف

وتتغير  للذات، افما كان مخال"نه أعلى  لآلخر اتعريف آخركما نجد في موضع  

و أ عربيةنا اللأل بالنسبةجنبي األ اآلخرفقد يكون  .ناحسب موقع األ اآلخرهذا  ةصور

ن إو العكس وبذلك فألمحبوبته  بالنسبةو المحبوب أو العكس أللرجل  ة بالنسبةالمرأ

  2".)الخ...، هم ،هو ، هي ، نتأ(ة ضمائر كبعد ويأتي ددةومتع ةكثير اآلخرصور 

والذي يراه بعض  و الغير اآلخريفرق بين  ةنجد حسن شحات آخروفي سياق 

كل ما يختلف عن يفيد  وسع أمعنى  اآلخريتخذ مفهوم "حيث يقول  فا لهدباء مراداأل

ما مفهوم الغير فهو أ..شياءكذلك مستوى األ ، فيشمل االختالف والذات الموضوع

" اآلخريننسان فقط ويقصد به الناس ه في مجال اإلحيث يحصر ،اآلخريق لمعنى ضيت
 مصطلح الغير والذي يكون محصورا فيمن مل أشوسع وأمعناه  اآلخرن أهذا يعني  3

  .نسانمجال واحد فقط وهو مجال اإل نطاق أو

حيث  اآلخريقر بوجود ارتباط بين الذات و قعود الحمد أد الدكتور فاضل جكما ن

يضا أكما نفهم ذلك  الذات، أو هو الطرف المقابل للذات، غير رفهو ط اآلخر" يقول 

                                                             

دار ، المعاصر  اإلسرائيليفي الفكر  اإلسرائيلية والشخصية العربيةة شخصيال خراآلاألنا و:عمر عبد العلي عالم  1

  17ص، 2005، 1،القاهرة، طشر والتوزيعالعلوم للن

 روائيةالوة سياسيمعلوف المين أعمال أفي  الهوية  الزمة دراسةالخطاب السردي ، في واآلخر اتالذ :حاتم زيدان 2

  . 47ص  التائهون، روايةو القاتلةويات هكتاب ال

، 2008العربي، القاهرة،  دار العالم ،شكالياتإوالغرب صور ودالالت و قفي الشر واآلخرالذات  :حسن شحاته3

17ص   
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 يؤكد ه نجد كما1".بالمكان الزمان ليكاد يشبه تالزمحتى  حيث، بينهما  اتالزم ةمثن أ

 شريك اآلخر "أن بداعية حيثاإل العملية في )اآلخر(يلعبه الذي ساسياأل الدور على

 وما،معا)اآلخر( والموضوع فالذات.بسواء سواء داللةال صناعةو نتاجاإل ةآليفي  للذات

  2".الشعور و والفكر ان الموقفيصنع اللذان هما متبادلة عالقات من بينهما

 اآلخر مفهوم تحديد في جليا واضحا تعريفه فكان الحميد عبد شاكر الدكتور ماأ

 وليس مثال اقريب وأ مةأ وأ جماعة يكون قد صوره بسطأ في اآلخر هذا نأ"قال حيث

 قد اآلخر نأ يضاأ للشرقي، وذكر بالنسبة الغربي خرواآل محبوبته و رجلال بالضرورة

  3".معه واالشتراك للتعامل هون الطرقأ في فكرن عدوا يكون مثلما ا،مقرب صديقا يكون

 تميز الذي يعني السمات التي،المتداول المعنى على يقتصر ال"اآلخر مفهوم نإ

و التصنيفي و ،لتهديديا جانبه ذلك لىإ ضافةإ له نإ بل غيرها عن بشرية مجموعة

الذات  موطن لىإ ينتمي ال من كل"هو العام المنظور من اآلخر تعريف لكن4" قصائياإل

 جتماعيةواإل والثقافية الحضارية خصائصها إلى ينتمي وال هويتها يحمل ،وال

  5"للعرب العليا القومية المصلحة مع تتعارض ورؤى تطلعات له وكانت والسياسية

 واآلخر نااأل بين كارتباطا هأن يرى الذي عودالق حمدأ فاضل الدكتور جانب لىوإ

 دون أنا هناك يكون نأ يمكن ال" نهأ ويؤكد يقر يضاأ عالم العلي عبد الدكتور نجد

                                                             

 ،1، طعمان والتوزيع، لنشرداء لدار غي ،)ةنصي دراسة( األمويفي الشعر  واآلخرالذات  ةجدلي :قعودالحمد أ ����1

  .33ص  ،2012

  

  .34 صالمرجع نفسه،2

 قصائد فيدراسة  الشعرية خرعبراللغةواآل ناي لألالضمائر والتوظيفالمراوغة  جماليةالجلولي، د،العيزيدان حاتم3

  .199 ص،2017ديسمبرلة،ورق،29 العدد،ثرمحنش، مجلة األلسمية  قلبيسقط م ديوان من مختارة

  .16 ص، 2019  ،1،طسوريا،للنشروالتوزيعالسورية، فضاءات  روايةال في خرواآلالذات :لشبليالخليل ا إبراهيم4

  .18الذات واآلخر في الرواية السورية،ص :إبراهيم خليل الشبلي5
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 من ينصب كلما أن يأ نااأل هو يكون قد اآلخر نأ بيد آلخرا مرآةفكالهما  اآلخر

  1" .آلخر محال نااأل تأخذ حين يضاأ لآلخر تنسب نأ شأنها من تعريفات لألنا

 فاآلخر نالأل نقيض آلخرا نأنستنتج  لآلخر تعريفات من تقديمه تم ما خالل من

 ةمعرف حيث ال نستطيع بعضب الوثيق ارتباطهما كرنن ال لكن للذات مخالف هو كلما

  .آلخرا مع والتعايش لتعرفخالل ا من الإ ذواتنا

  

  

                                                             

  .11،صالمعاصر االسرائيلي الفكر في اإلسرائيلية والشخصية العربية الشخصية خرواآلاألنا :عالم العلي عبد مرع1

  



 

 

 

  

  الفصل األول
  تجليات شخصية األنا في رواية األجنحة المتكسرة

  

  مفهوم الشخصية/ 1

  الشخصية عند العلماء النفس/ 2

  شخصية األنا / 3

  األنا نواعأ/ 4

  األنا العاشقة/ 4.1

  األنا الحزينة/ 4.2
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 : مفهوم الشخصية_1

منظر فنجد مصطفى الجماهيري ينظر رؤية كل  باختالفيختلف مفهوم الشخصية 

لب الحادثة، إذ ال يمكن تحقيق  الحادثة و إنجازها بدون " لى الشخصية على أنها إ

ي أن أ 1"أي خلف الحادثة ،نجاز شخصيات تأخذ على عاتقها مهمة اإل وشخصية أ

  .وتنفيذها داخل البناء السردي األحداثالشخصية هي من تولد 

وصف كائن حي له وجود فيزيقي، فت"كما نجد عبد الملك مرتاض يعرفها على أنها 

أما حميد لحمداني يرى بأن الشخصية عبارة  2."نتهامالمحها وصواتها ومالبسها وسح

أي "  signifieو االخر مدلول "  sinigfiant"له وجهان أحدهما دال  signeدليل " عن 

تكون الشخصية بمثابة دال من حيث أنها تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص هويتها، أما 

الشخصية كمدلول فهي مجموع مايقال عنها  بواسطة جمل متفرقة في النص أو 

رين دور الدال هذا يعني أن الشخصية تلعب دو 3"بواسطة تصريحاتها وأقوالها وسلوكها

  .قوالهالول من حيث سلوكها وأمن حيث اكتسابها أسماء وصفات ومد

ليست سوى مجموعة من "ويذهب حسن بحراوي في تعريفه للشخصية على أنها 

عندما يخلق  الروائيتفاقيا أو خديعة أدبية يستعملها كلمات ال أقل وال أكثر، أي شيئا إال

أي الشخصية عنده عبارة 4".شخصية و يكسبها قدرة ايحائية كبيرة لهذا القدر أو ذاك

  .غير مها الراوي من أجل ابداع شخصية اللمات على أرض الرواية يستخدعن ك

                                                             
،  260و259عدد  ،مجلة الموقف األدبي ،الشخصية في القصة القصيرة : مصطفى الجماهيري 1

  .1،ص1992دمشق،

.76، ص 1998دط،عالم المعرفة، الكويت ،،في نظرية الرواية : عبد الملك مرتاض  2 

السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزيع، الدار البيضاء، بنية النص : حميد لحمداني

.51،ص 1،1992المغرب،ط 3 
، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء). الفضاء، الزمن،الشخصية(بنية الشكل الراوي : حسن بحراوي4

  .213،ص 1المغرب،ط
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رقي حي يرسمه الروائي ويتفنن في كائن و" لى تعريفها على أنها يذهب اخر إو

الرواية منزلة عظمى في الحياة عطائه الدور األهم والمناسب ، ولها في إبداعه وإ

عطاء أن الراوي هو المسؤول عند إمما يعني  1."جتماعية و الفكرية و الجمالية معااإل

الشخصية الدور الذي تلعبه داخل النص الروائي فيهبه صفات جسدية و نفسية و 

 .جتماعية إلبراز دوره المهما

                                                             
،  1ستثمارات الثقافية ، طالدولية لإلالدار ،أبو حديد فريد تصوير الشخصيات في قصص محمد: مصطفى السيوفي 2

. 60، ص2010القاهرة،مصر،  
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  :الشخصية عند علماء النفس -2

نجد من بين علماء النفس الذين تطرقوا لمفهوم الشخصية من الناحية النفسية أو 

الكمية "ا على أنها الذي عرفه (Morton Prine 1934 )رتن برنس والسيكولوجية م

والميول و الغرائز و الدوافع و القوى البيولوجية الفطرية  داداتستعالكلية من اإل

هذا يعني  1".ستعدادات و الميول المكتسبة من الخبرةوثة،   و كذلك الصفات و اإلرالمو

  . أنها عبارة عن مكتسبات قبلية ناتجة عن خبرة ساعدت في تطور نفسية الشخصية

 كل شيء فييخضع (Henry James 1916)هنري جيمسنجد  خرآفي موضع 

 لطابع الشخصيات اال وصفإ روايةالوال يرى في  ةالشخصي نفسية لىإالسرد 

ن أيرى  تها فجيمسوراء نفسي ةالشخصيةالكامنةهميأمن هنا يظهر لنا 2".مزجتهاأو

  .الروايةداخل  يبناء السردالالتعبير في  صياغةهي من تلعب دورا مهما في  النفسية

تنظيم ثابت والدائم ال" عن  ةبارع الشخصيةن أيقول ف(Eyseck 1960 )يكإيز ماأ

  3"جسمه والذي يحدد توافقه الفريد في بيئته ةوبني الى حد ما طباعه الفرد ومزاجه

 الشخصيةن أالذي يرى ب(Allport 1937)ألبوت دونرجوي أالر ويوافقه في هذا

 ابعهطالتي تحدد  الجسمية النفسية األجهزةالتنظيم الديناميكي داخل الفرد لتلك "هي 

في مسار تطوير الذات في  المتحكمةهي  الشخصيةن أيعني  4" الخاص في توافقه لبيئته

  .و الناحية النفسيةأية الجسم الناحيةجميع النواحي سواء من 

                                                             

18،ص2004 ،1طمصر،،يتراك للنشر و التوزيع إرشاد النفسي، المختصر في الشخصية و اإل: صالح سفيان ���� 1 

.301ص  ،)الفضاء، الزمن، الشخصية( بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي 2 

.40،ص 1،1979طسكنرية،األلشخصية، دار المعرفة الجامعية ، األبعاد األساسية ل: لقأحمد محمد عبد الخا 3 
  39األبعاد األساسية للشخصية ،ص: أحمد محمد عبد الخالق 4
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هي  الشخصيةن أبفيقول في هذا الشأن  (Cattell 1965 )ما ريموند كاتلأ    

ن أمما يعني  1"التنبؤ بما سيفعله الشخص عندما يوضع في موقف معين منما يمكننا "

التفاعل والتعامل عند الوقوع  ةمن حيث توقعها لكيفيالفرد ةهي التي تسير حيا الشخصية

  .مثل لمواجهتهاأفي المواقف التي تستلزم حل 

  :شخصية األنا -3

في الراوي نفسه حيث حظيت هذه  المتكسرة األجنحة روايةنا في تمثلت األ

لتمثل ما  صيصطفيها القا"التي  الرئيسية الشخصيةباعتبارها  متميزة ةبمكان الشخصية

 الفنية الشخصيةوتمتع  ،حاسيسأفكار وأراد التعبير عنه من أو ما أد تصويره ارأ

داخل مجال النص  الحركةفي  حريةوي أفي الر ةالليقمحكم بنائها باستال

  .كان حضورها في جميع الفصولوقد  الروايةفي  محورية الشخصيةوهي 2".القصصي

 و الراوي وما يختلج روحه نفسيةنا البعد النفسي الذي يعبر عن غلب على هذه األ

لبعد اهتماما كبيرا ل لم يولي نهأل وذلككيانه حيث يكشف عن جوهره الداخلي 

وصف تهتم بتصوير و الروايةن هذه و الجسدي ألأاالجتماعي والبعد الجسماني 

تعيش  متشائمة ةالراوي شخصي ةشخصي تفقد كان ،كثر من وصف الشكلأحاسيس األ

 بةالكآما تلك أ"قوله في  الرواية بدايةوهذا ما ظهر في  وكآبةحزن من  ةمشاكل نفسي

لدي وال  متوفرةكانت  ألنهاللمالهي  تيعن حاج ةثتي فلم تكن ناتجايام حدأتبعت أالتي 

في  طبيعية ةعلعراض أذهبت بل هي من ا ينمأ جدهمأكنت  ألننيللرفاق  يعن افتقار

                                                             
  .40المرجع نفسه ، ص1
، ص 2009،دار القصبة للنشر، الجزائر، ية في القصة الجزائرية المعاصرةتطور البنية الفن: طبأحمد شري طبشري2

45.  
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لى المالهي إ الميول يت في روحيمتنفراد وواإل الوحدة إليالنفس كانت تحبب 

  1".لعابواأل

ن بلغ سن أبعد  إال الراوي ةويبقى هذا البعد على النفس الحال حيث لم تتغير نفسي

الذي  ه ولى حياتإالنور  الحب سببا في دخول ةشعأحيث كانت عشر من عمره  الثامنة

 الثامنةكنت في "ويتضح هذا في قوله  الكآبة سالسليقظه من سباته الذي كان تقيده أ

 النارية بأصابعه ةمر ألول السحرية بأشعتهعشر من عمري عندما فتح الحب عيني 

  2".يقظت روحي بمحاسنهاأولى التي األ المرأة ةوكانت سلمى كرام

من قيود الحزن والتشاؤم وهذا ما  هعلى تخليص القادرة الوحيدةفقد كانت سلمى 

 الحيرة عبوديةمن  ةعتقتني على حين غفلأهكذا شاءت السماء و "ظهر في قوله

ومن هنا  3"في هذا العالم الوحيدة الحريةهي  فالمحبة المحبةفي موكب  حرا تسيرنيل

الكآبة و الحزن عالم خرجته من ألسلمى التي  ة المميز ةمكانالفقد كشف الراوي عن 

 .لى عالم الحرية المطلقةإ

سلمى مما جعل  حب مع ةوي شكال جديدا بعد دخوله في عالقالرا ةأخذت نفسي

بينهما فقد  الروحية الصلة ةثرها في نفسيته وذلك لقوأحداث فتغير ذاته تتفاعل مع األ

 إلى بانضمامها راحةتجد  المتألمة الحزينةن النفس إ"كان ترابطهما روحيا حيث يقول

لم  المحبةوهذه  السعادةلكن هذه  4"سباإلحساتماثلها بالشعور وتشاركها ى خرأنفس 

بالمطران الذي طلب  ن وهذا بعد لقاء والد سلمىاالتي رغب بها الطرف بالصورةتكتمل 

لكل من المحبوبين حيث يصف البطل  كالصاعقةهذا الخبر  يد سلمى البن أخيه فقد كان

 ةصدم ةمى مما جعل ذاته تنكسر وتدخل حالسل ةطببعد ان تلقى خبر خ النفسيةحالته 

                                                             
  .07، ص2018 1نيس، الجزائر، طكسرة ، منشورات األت، األجنحة المجبران خليل جبران 1
  .04كسرة، ص تجبران خليل جبران، األجنحة الم 2
  15المصدر نفسه،ص  3
  .18المصدر نفسه ، ص  4
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ولم يبقى لي منها سوى  واضمحلت كالضباب، شباحاألكيام مضت تلك األ" يقول 

لى إق الحقول لم تعد تحد ةظرى بها جمال الربيع ويقأتي كنت فالعين ال، األليمةذكرى ال

شدة ة ومفهنا يصف لنا الراوي نفسيته المحط 1"الشتاءو بأس غير غضب العواصف 

 .من نصيبك ما ليسن تحب أ شيءصعب أف ،قهره

معشوقته سلمى  ةعند تلقيه خبر وفا آخرانهيار الراوي في موضع  ةكما تبرز حال

 وراءارى حفار القبور ولما تو" حيث يقول  الرواية نهايةتعرض بوضوح في لوتتطور 

  2" .يهاثرأبكيها وأتجلد فارتميت على قبر سلمى الخانني الصبر و، روسشجار الأ

 الشخصيةليها إ آلتالتي  ةحالالعلى  الروايةالذي ختمت به  ييدل المعجم اللفظ

  .التي تكلم بها اللغةحداث على نفسيتها مما انعكس على ثر األأمن جراء  البطلة

  :أنواع األنا -4

  :العاشقةاألنا  -4-1

هم أ المحبةو أالعاشقة انالروائي وكانت األ في داخل النص اناأل ورصتعددت 

وهو مترتب على تخيل  والروحية الماديةحاجات ال إرضاءفالغرض منها "صورها 

ة العاشق كمحب اإلرادةلى انجذاب إو النافع الذي يؤدي أكمال في الشيء السار

نا األ ةي عالقأحبيب بحبيبته ال عالقةمن خالل  ةالعاشق انفقد برزت األ 3" .لمعشوقته

 ةقصال كسرةالمت األجنحة روايةفنجد في  .المحبوبةوهي  باآلخرالذي هو الراوي 

بعد تعرفه على سلمى وتظهر التي غيرت مجرى حياته الراوي و التي مر بها  ةعاطفيال

هي علمتني عباده  ةسلمى كرام"في قوله  هافي النص السردي عند وصفه ل ناهذه األ

                                                             
  .31كسرة، ص تاألجنحة الم: جبران خليل جبران 1
  .71المصدر نفسه، ص2
  

مجلة  ة،ندلسي دراسة التحليلية مقارنب عند كل من افالطون وابن حزم األالح الفلسفةمفهوم : خضر هالة محجوب3

  .54 ص ،2014يوليو  ،عدد الثالث،اللبحوثلنيل للدراسات وااوادي 
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ول أي نشدت على مسمعأوهي التي  ،رتني خفايا الحب بانعطافها، وأالجمال بجمالها

فتحت له شبابيك قلبه  ةول فتاأحيث كانت سلمى  1" المعنوية ةالحيا ةبيت من قصيد

 كآبةنسته كلما عاشه من أو فآنستهفسلمى قد سكنت روحه ، الحب  ةشعأ لتطل عليه

فلسفيا وتجعل منه رمزا للعالقات  التعطي الحب بعد العاشقةثم تظهر الذات .وابتئاس

قلبها وهذا ما ظهر  ةهذا في انجذاب روحه لروحها وسكينحيث ظهر  النقية العاطفية

 ةجسد هي حقيقالنفس مشفوعا بجمال الجمال  اآللهةالتي تمنحها  المرأةن إ "في قوله 

نحاول وصفها بالكالم تختفي  وعندما ،هرطونلمسها بال بالمحبةنفهمها  ةغامض ةظاهر

فحبه وعشقه وهيامه لها ما جعله  2".لتباسواإل الحيرةضباب عن بصائرنا وراء 

يفهم ما يدور في ذهنها و الذي يكمله اآلخرنها نصفه أعماق نفسها فيفهم أيغوص في 

يشعر ترابط حسي فلسفي  ألنهسمى درجات الحب أرتباط الروحي ن تتكلم فاإلأبدون 

ل الناس الذين هجأما " شارات ويظهر هذا في قوله إبه المرء دون كالم وال حتى 

هي  الحقيقية المحبةن إ.المستمرة والمرافقة الطويلة بالمعاشرةتتولد  المحبةن أيتوهمون 

" وال بجيل كامل امعال يتم ب ةواحد ةن لم يتم هذا التفاهم بلحظإو ،التفاهم الروحي ةبنا
3.  

في مسار العشق  مغامرةتعلقه بسلمى فقد كانت تجربته معها  ةكما صور الكاتب شد

قرب أعز من الصديق وأ ةصارت سلمى كرام الدقيقةمنذ تلك "حيث تجسدت في قوله 

تكشف  قيقةر ةوعاطف،ساميا يتبع عاقلتي  اصارت فكر ،الحبيبةحب من أوخت من األ

ها ب الكبير وذلك لتعلقه ةبشد ةالعاشق انفهنا تبرز األ 4"يجاور نفسيوحلما جميال ، قلبي 

  .  الالمتناهي العشق  مرحلةلى إالحب وصوال  ةنه تجاوز مرحلأل

                                                             
  .04ص ،كسرةالمت األجنحة: جبران خليل جبران1
  .16 ص: المصدر نفسه2
  .24 ص : المصدر نفسه3
  .24 صاألجنحة المتكسرة ، : جبران خليل جبران4
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التي وظفت داخل الخطاب السردي لتؤدي دورا حدى الصور نا العاشقة إتمثل األ

  .الراوي بمحبوبته عالقةتواصليا صور 

  :األنا الحزينة: 2

كسرة نجد األنا ت و هيمنت على رواية األجنحة المتأحوال األنا التي سيطرمن بين 

وذلك من داللة عناوين  فصولها التي ،الحزينة التي ظهرت في أغلب فصول الرواية 

ا نفس الشعور أي شعور يغلب عليها طابع األلم و التشاؤم حيث يلتقي فيها طرفان عاش

 ءعند فقد شخص أو شي اللخسارة، خصوص عد استجابة متعددة األوجهي"الحزن الذي 

 1."يربطنا به عالقة قوية

في هذا  هرنفسه ويظ في رافق األلم شخص الراوي منذ صباه حيث كان طبيعة

خفية خرساء كانت تقطن  فال استطيع أن أدعو سني الصبا سوى عهد آالم أما أنا" قوله 

فحالة األلم كانت ظاهرة  2".قلبي وتثور كالعواصف في جوانبه، وتتكاثر نامية بنموه

ا اه األليمة و التي تكون عند معظمنبوضوح في هذا القول حيث عبر وصور أيام صب

  .أيام مفرحة تملؤها المغامرة

كما ارتبط شعور الحزن بالعالقة بين المحبوبين و التي كانت تتنامى سواء  في 

حيث أن لقلب، فيها عاصفة ثائرة في خوالج االحضور أو في الغياب حتى صارت لطر

هذه العالقة لم تكلل بالنجاح و سرعان ما انتهت عند سماع الراوي خبر خطوبة سلمى 

من الفردوس، ولكن  ادمخرجت من ذلك المكان خروج " و يظهر هذا من خالل قوله 

را بأن تلك خرجت شاع. بجانبي لتجعل العالم كله فردوسا حواء هذا القلب لم تكن 

فقد  3."لمحت فيها وجه الموت ألول مرة ثانية هي الليلة التيي ولدت فيها الليلة الت

                                                             

  06، دط، دت ، ص 3،مجموسوعة علم النفس الحديث ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية : محمد عبد الرحمان1
  
  06األجنحة المتكسرة ، ص : جبران خليل جبران  2
  28ص  : المصدر نفسه3
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التي كانت ) المحبوبة(تلقي الراوي خبر خطبة سلمى  ظهرت حالة الحزن أكثر عند

لها في حالة حزن شديد لمة و دخوالراوي حال الذات المتأ كما صور،با في فراقها سب

  .إلحساسها بشعور الفقدان

كما نجد في ختام الرواية أن الراوي صور حالة  األنا المنهارة، فقد تعمق األلم و 

ازداد أكثر جراء وفاة محبوبته، ففراق شخص عزيز وافته المنية يترك في القلب 

يضا قد دفنت قلبي وفي هذه الحفرة أ" ر هذا في قوله ويظه. اخراب ال يشفيه الزمان أبد

  .أيها الرجل فما أقوى ساعديك

  1".بكيها وأرثيهاو التجلد فارتميت على قبر سلمى أ خانني الصبر -

، حيث )المحبوبة( اآلخرمن هنا تظهر األنا الحزينة و المتألمة الحتراقها على وفاة 

عكست الرواية الجانب المظلم و الكئيب لهذه األنا جراء ما مرت به من صدمات و 

 .خيبات

  

  

                                                             
  . 71ص  : المصدر نفسه1
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جل أخرى من أطراف أنسان بطبيعته كائن اجتماعي يحتاج لحضور اإلن إ  

 ةكسرتالم األجنحة روايةوقد تضمنت  آخر،لى إ ةفهي بحاجا نأكذلك حال كل ،التعايش

و أ باإليجابما إنا على األ التأثيرفعال في ال دوربالغ والالثر األشخصيات كان لها  ةعد

 : ونذكر من بينها ،بالسلب

 :شخصية سلمى كرامة-1

 فعاليةذات  ةوالتي تكون قوي "المحورية الروايةشخصيات  ىإحدصور الراوي 

وهذه 1".رادتهاإجعلها تتحرك وتنمو وفق قدراتها وو ة،كلما منحها القاص حري

بما قدمته من  الروايةحداث سهام كبير في تطور األإهي سلمى حيث كان لها  الشخصية

لى بناء إد من المؤلف عأحيث ،حداث سهم في نمو األأما البطل م ةعلى شخصي تأثير

الذي مكنها من  ،جتماعياإلالجسمي و  حالها النفسي وبناء كامال فصور  الشخصيةهذه 

ن الجمال إ"حداث وقد تبين هذا من خالل قول الراوي الشخصيات واأل ةالتفاعل مع بقي

بل كان  ، البشر للجمال مقاييس التي وضعهاالعلى  افي وجه سلمى لم يكن منطبق

المصور وال  ةيقاس وال يحد وال ينسخ بريشو كفكر علوي ال أ كالرؤياو أغريبا كالحلم 

مختلف عن جمال كل الناس حيث  ىلمسن جمال أ نيحيث يتب2" .يتجسم برخام الحفار

ثم ، لى جمال الفكر والعقل والخلق إلم تقتصر فقط على الشكل بل تعدى رؤيته لها 

 ةعميقال الكآبةخالقها فهي أوتساور  التي كانت تعانق سلمى ةصفالما أ"يرجع ويصورها

 اوعن التي رغم منحها الحزينةسلمى  ةمن خالل هذا التصوير نرى شخصي 3".ةجارحال

جمال نها لم تتخطى حزنها فرغم ما تمتعت به من أال إالبطل  ةشراق في حيامن اإل

                                                             
ة المعاصرة،منشورات إتحاد الكتاب العرب جزائرية القصالفي  ةالفني ةبنيالتطور  : طبط احمد شريبشري1

  .32ص ،1998،الجزائر،
  .17األجنحة المتكسرة، ص : جبران خليل جبران 2
  17ص ،األجنحة المتكسرة، : جبران خليل جبران 3
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عور النفسي الذي وسم شخصيتها في شالوقد مثل  .عليها اطابع الحزن مسيطركان 

نفسها  بالحالةالذي كان يمر  )البطل(المركزيةذات الا وبين بينه اربط الروايةحداث أ

 ةبين روحي وروح سلمى صل الكآبةوجدت أوقد  "يقول ةا يرتبطان بقوممما جعله

 مخبآت ويسمع بصوته  ،فكان كالنا يرى في وجه الثاني ما يشعر به قلبه ،المشابهة

يعني أن الرابط الروحي هذا 1" لآلخرقد جعلت كل واحد منا نصف  اآللهة، فكأن صدره

كل  ةحساس سببا في حاجحيث كان هذا اإل، الذي بينهما أقوى بكثير من كل الروابط

  .ن يكملهأجل أمن  لآلخرمنهما 

بخبر خطبتها فقد كان  سلمى عند سماعها ةكثر عند شخصيأويتطور البعد النفسي  

 أمالت حبيبها وبن فهي التي اعتادت لقاء،حلت على قلب سلمى صاعقةبشبه أهذا الخبر 

ند تقدم المطران لطلب يدها مل سرعان ما تحطم علكن هذا األ ةطويل ةلفتر ان يجتمعأ

سمعت سلمى هذه الكلمات فتغيرت مالمحها وجمدت "خيه ويتمثل هذا في قوله أالبن 

عصفور ك ةتوجعتململت ما أمامها، ثم شهقت وبت شبح الموت منتصأر كأنها عيناها

سلمى  آلمالحيث كان طمع قاتال  2" بآالمه احضيض مرتجفالرماه الصياد فهبط على 

 مللأل ةلى فاقدإحولها يرجل ثري وجعل شجع منصور  ةبناكونها  ةيحضالتي وقعت 

  .توشك على الموت وكأنها

الذي يتمثل في  )لوجنوالمو(ونفسها  الشخصيةيستعمل الكاتب الحوار الداخلي بين 

كشف عما يدور في الوهدفه  الثانويةو أ الرئيسية يةئالروا للشخصيةحديث النفس "

تفكيرها وفهمها  ةوطريق الدفينةسرارها ألى حقيقتها وإللوصول ،اإلنسانيةنفس ال

                                                             
  .18_17 ص: المصدر نفسه1

  .27-26ص :  المصدر نفسه 2
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سلمى في حوار بين البطل وذاته  الشخصية ةوقد استعمله الراوي لبناء نفسي1".للحياة

 ،اهيتها جميعرأ،في مالمح سلمى الموجعة نقالباتاإل ههذ رأيت"روايةالكما جاء في 

فقد  2".ةوشح القمر فتزيد منظره حسنا وهيبت ةرقيق ةال كسحابإلكنها لم تكن في نظري 

قلبها ورافقها الحزن كظلها وبعد فتره  الكآبةسلمى تزداد سوءا حيث سكنت  كانت حال

وبعد كل ما عانته من انكسارات سمعت بخبر مرض والدها الذي زاد من معاناتها ولم 

 ىشبه بانهيار جبل لم يقوأكثر فصارت أمما جعل نفسيتها تنهار ت طويال حتى ما ثيلب

ال ال تجري ن الحأال إكل انكسار انتصار ولكل داء دواء ن لأفبالرغم من  ،الثقلعلى 

وبرز هذا في ،الفقدان ال عالج لها وال مفر منها  كسرةن أل ،دوما على هذا المنوال

سها أكالثلج فرفعت رة ا ولمست يد والدها فوجدتها باردسلمى يدهت مد"الراوي  قول

في جسدها وجفت  الموت فجمدت الحياة  نقابب اعليه فوجدت وجهه مبرقإونظرت 

 يكعين جامدتينبه بعينين  محدقةبل بقيت  تتأوهفلم تتحرك ولم ها رجالدموع في محا

وهبطت حتى لمست ، طيات الثوب البليل ىعضائها مثل ما تتراخأ ثم تراخت ،تمثالال

وقد  3"المتكسرة األجنحةشفق يا ربي وشدد جميع أ: رض ثم قالت بهدوء جبهتها األ

لى تعجيل إحداث سبيال أ منت به سلمى جراء ما مر الم اللذان رافقكان الحزن واأل

  .  مها ثم والدها وطفلها في دار الخلدسرتها الثالث أ بأفرادلحاقها 

  :ةفارس كرام_2

تتطور وتنمو قليال قليال مع " ي والت الروايةداخل  الناميةيعد من الشخصيات  

به من  ىه بما يغنؤوتفج، القصةما تقدمت في فتنكشف للقارئ كل ،و المجتمعأحداث األ

                                                             
بين المونولوج الداخلي و خصوصية التشكيل مقاربة في رواية ستر لرجاء  : محمد التمساحي ، عادل نصورة 1

ص  2020، المملكة العربية السعودية، 7، ع 28و العلوم االنسانية، م  باداآلعبد العزيز، الملك مجلة  ،عالم

2_3.  
  .51،األجنحة المتكسرة : جبران خليل جبران2
  .52ص ،األجنحة المتكسرة  : جبران خليل جبران 3
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سببا في  ةا يعد الدور الذي لعبه فارس كرامكم 1". المعقدة ا اإلنسانيةجوانبها وعواطفه

 بدايةبناء كامال منذ  الشخصيةالراوي هذه  ىلذلك بن ،الروايةهم شخوص أجعله من 

  .وصافهاأوير نفسيتها وعالقتها وصحداث من خالل وصف وتاأل

فهو كريم  ،األذىفع عن ق النبيل الذي يتروبالخل ةوصف الراوي فارس كرام

 ة ثروالعرف رجال سواه في بيروت جعلته أال "قلب والخلق ويظهر هذا في قوله ال

جيئون هذا العالم ويغادرونه قبل حد من القليلين الذين يأوهو و،مثريا ةفضيلالو فاضال

من النادرين الذين  ةن فارس كرامأمما يعني  2" .مخلوق نفس باألذىن يالمسوا أ

 صبح كريم الخلق محبا للجميع يبتعد كل البعد عن الظلمأحسن فقد لأل بالثروةيتغيرون 

في بيروت ولكنه يفعل ذلك رياء  ديات حيث أنه ال يعرف مثله او جور وال يأبه للم

ن الجميع يطمع أل وبأمرهن مصير ابنته في يده أكما  ،همعالناس وال يستطيع كبح مطام

ويبرز هذا من خالل  ،له الوحيدة الوارثةالتي هي  بابنتهم واجهزفي ثروته عن طريق 

غيرات هذه الحاالت حسب تغيرات تو ،النفسيةيتتبع الحاالت "الوصف الداخلي الذي يهتم

حيث يبرز هذا الوصف  3" .حداث ومسبباتهاعن تعاقب األ الناتجةوضاع والمواقف األ

كريم الصفات ولكنه ضعيف ،شيخ شريف القلب  ةفارس كرام" من خالل قول الراوي 

، أما ابنته فتخضع كاألخرس، وتوقفه مطامعهم كاألعمىقوده رياء الناس ي اإلرادة

سببا  هحيث كان ثراء،مستهدفا للظلم  انسانإوهذه الطيبة جعلته  4".الواهنة إلرادتهممتثلة 

  .زهفي طمع الناس فيه وانتها

                                                             

 ص، 1997 ،القاهرة،والنشر والتوزيع للطباعةمصر  النهضةدار  ،دبي الحديثالنقد األ : هالل يمحمد غنيم1

530.  
10����� ا������ة ص ا:ان�,�ان �&�� �,� 2.  
  .106 ،صالجزائر،قاآلفادار ،دبي تحليل الخطاب األ : براهيم صحراويإ3

  .11 10 ص،كسرةة المتجنحألا :  جبران خليل جبران4
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على  احيث يقول الكاتب معلق الروايةكثر في نص أ ةفارس كرام ةوتتجلى نفسي

فانتصب  " مطرانالدرك سبب استدعائه من قبل أن أله بعد  والضائعة المرتبكة ةحالال

 1" .والتفكير التأملمن  وراء نقابوجهه  ةوقد تغيرت مالمحه وانحجبت بشاش ،الشيخ

الذي طلب منه يد ابنته سلمى  نمطرابال هويتضح البعد النفسي لشخصيته من خالل لقاء

لكنه ال  الشنيعةفعاله أو هذا ما جعل حاله تنهار فهو يعرف منصور،خيه منصور أالبن 

وامره أعتراض عن إلو اأمطران رئيس دينه ويستحيل رده الن أيستطيع الرفض هذا و

ان بولس يد سلمى مطرالعندما طلب "بقوله  ةفنجد الراوي يصور حال فارس كرام،

 مطرانالجاب الشيخ طلب أ...السخينةبه بغير السكوت العميق والدموع دها لم يجمن وال

 ةالحظ مما ذكر حالن2".الممانعةفي نفسه من  عمامام مشيئته قهرا أوانحنى  مضطرا

وكذا رده  ،ابنتهتزويج  متناع منإلعليها الشيخ في عدم قدرته على ا الضعف التي كان

  .يكون رمزا لالستسالم والخضوع فأحيانا ىرضبالسكوت الذي ال يكون دائما عن 

وقد كان هذا الحزن  ،حتى قبل وفاته بدقائق ةلم نفس فارس كرامرافق الحزن واأل

كيف ال وقد كان  ،في تعاسته ابنته وتعاستها سببا ةفقد كانت حيا .ناتج عن عجزه وقهره

لم المتربص بها في ن يحميها ويدافع عنها من األأم البنته لكنه لم يستطع ب واألهو األ

وسلمى  بقرب مضجع الشيخ العليلجلسنا  "نفسيته بقولهالروي وقد صور ،كل حياتها

 وعةشاعر بل ماوكل منه ةوالقو الراحةوهو يتكلف  ،هدوء البالو اإلبتسامتتكلف 

 اقوتين متصارعتين يفني بعضهمفكان مثل  ،سامع غصات قلبه،عالم بضعفه  ،اآلخر

 ةبعل ةتذبل متوجع ةمحب ةوابن ،ابنته لتعاسة ظنىيذوب  نفوالد د .السكينةفي  ابعض

  3". والدها

                                                             

  .20صفحه  : المصدر نفسه1

  .30ص :كسرةالمت األجنحة:جبران خليل جبران2

  47 صالمصدر نفسه،3
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 ةيبلغ مرحلليتزايد  ةرافت،يناالم والحزن عند فارس كرامه كان متبن األأن القول مكي

                                .ى بما قسمه اهللاالنهيار وتارة أخرى يرض

  :المطران بولس غالب شخصية  -3

 الروايةفي  الثانويةلى الشخصيات إمطران التي تنتمي ال ةالراوي شخصيصور 

كما لها  ،ن تخلو منهاأ رواية ألي مكنوال ي ،الرئيسية لشخصيةل ةمساعد تأتي"والتي 

ظهرت من خالل  و شخصية المطران 1" .الحبكةع صنودور مهم في تصعيد الحدث 

للدين  امرجل دين ل ةشخصي يتقمصنه رجل أحيث ،بها الراوي  هسموالصفات التي 

كما وصفه بالشخص المتسلط  دنيوية، ألهدافقصد الوصول  اآلخرمن تعظيم في نظر 

على  ةسلطان المال خاصفهو يفرض هيبته ب اآلخرينعلى  بالسيطرةالذي يرغب 

حكم بغنياء األضد تغل ذلك سكما ي ة،ومن تربطهم به مصالح ماديالضعاف من الفقراء 

رجل  "حيث يظهر هذا من خالل قوله، وامره أ ضحد رفدين وال يمكن ألنه رجل أ

مطران تسير الوهذا الرجل هو ،ءبالدها ثوالخب ،الرياءبطمع ال هفي شخص لفيأت

يان والمذاهب دهو رجل دين في بالد األ .الفضائلك نجيل فتظهر للناسل اإلظحه بئقبا

مام أنعام مثلما تنحني رقاب األ ةجساد وتخر لديه ساجدرواح واألاأل هتخاف،

، مطران تصويرا من ناحية األهواء واألحاسيس الفهنا نجد الكاتب قد صور 2".الجزار

 .نيئةن لم يحل بينه وبين الصفات الدصورة ذميم الصفات فحتى كونه رجل دي فأعطاه

الجور  ثم يبين الكاتب الدوافع الكامنة وراء هذه الشخصية التي توغلت في ممارسة

حياة الرفاهية البن أخيه بتزويجه سلمى ابنة  توفيرمن أجل والتعسف ضد اآلخرين 

                                                             
بنية الشخصية في أعمال مؤنس الرزاز الروائية دراسة في ضوء المناهج : براهيم أحمد المحاسنةإشرحبيل  1

عمادة الدراسات العليا استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في األدب،  إلىالحديثة، رسالة مقدمة 

  .223، 2007ردن ، األآدابهاقسم اللغة  العربية و جامعة مؤتة، عمادة الدراسات العليا، 
  . 11ص ،األجنحة المنكسرة : جبران خليل جبران 2
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اليوم الذي  بعيداوليس "قولهفارس كرامة أحد أغنياء بيروت ويظهر هذا من خالل 

س كرامة خيه عن يمينه وابنة فارأطران بمالبسه الجبرية جاعال ابن مالينتصب فيه 

هين سيهما ، مقيدا بسالسل التكأإكليل الزواج فوق ر ثيمةعن شماله، رافعا بيده األ

وهنا يصور الراوي اليوم الذي يجمع فيه المطران ."1نةتوالتعزيم جسد طاهرا بجيفة من

ثم . بين روحين مختلفين روح طاهرة عفيفة بريئة وروح شريرة ال تهتم سوى بالمال

وقد اختارها " البن أخيه  ةوجزختيار المطران البنة فارس كرامة ينتقل ليبين سبب ا

غنية موسرة تكفل  ألنهابل  ،الة روحهابال لجمال وجهها ون. جة البن أخيهالمطران زو

الذي  من خالل هذا يتبين طبع مطران االنتهازي 2"الطائلة مستقبل منصور بك  بأموالها

خالق ليهم من أجل المادة والثروة ال من أجل الجمال واألإيحب الوجهاء ويسعى للتودد 

. 

 " ألنهاهذا  ةقمعي ةنها شخصيأعلى  ةمطران داخل الروايال ةبرزت شخصي

 ةذا كانت تابعإال إيات التي تتعامل معها من قبل الشخص ةليست مرغوب ةمنفر ةشخصي

 ةالدنيئمن خالل الصفات  روايةالحظه في لنوهذا ما 3"وب هلها في سلوكها المر

 .الشخصيةالتي صورها الراوي لهذه  والسيئة

نها ساهمت في نمو أال إ الروايةفي  ةمطران ثانويال ةن شخصيأوبالرغم من 

 .في توظيف الراوي لها سببالكان هذا  وقدحداث وتطور األ

                                                             
  .11ص:  المصدر نفسه1
  .29ص :،األجنحة المنكسرة : جبران خليل جبران 2
 ص ،الحديثةضوء المناهج في  دراسة الروائيةز ازالر سعمال مؤنأفي  ةشخصية البني :ةمحاسنأحمد البراهيم بيل إشرح3

253.  
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 :كمنصور ب ةشخصي  -4

عمه  ةلشخصي يةمواز ةوهي شخصي ،الروايةفي  ةثانويال اتشخصيال نم دتع 

منه  فأخذه على يده امطران هو من ربالمطران في سلوكه وخصاله كيف ال وقد كان ال

أمر  الروايةوجودها داخل "نأحيث  ةوبهمر ةقامع ةصبح مثله شخصيوأجل صفاته 

عد من يصراع الذي الدراما والعنصر يخلق  ألنه الفنية الناحيةمن مرغوب فيه 

  1". القارئتشويق في  المهمةعناصر ال

بل  اآلخرينمشاعر ومصالح  ال يهمه زيطابع انتهاذو شخص فمنصور       

لى مبتغاه بشتى الطرق والوسائل وهو الحصول على إهدفه الوحيد هو الوصول 

 الضحيةوكانت هذه  رجل غني ةلهذا هو الزواج من ابن الوحيدة الطريقةوكان ،الثروة

ارع في نفسه صتت خأمطران ابن الولهذا  "وقد صوره الراوي في قوله ،هي سلمى

فاعي على جوانب الكهوف ا تتقلب العقارب واألممثل همكارالعناصر المفاسد و

والتي تشمل كل مظاهر  السلبيةمنصور  ةفنجد الراوي يبين شخصي 2".قعاتنتسوالم

من حيث بعدها  الشخصيةوقد ركز على بناء هذه ،استغالل من طمع و يخالقالفساد األ

 الشخصيةتفكير  ةفيبين طريق ارنفسي،منظب الشخصية بوصفحيث يقوم  يالنفس

 النفسيةجوانب الكثر أبر تنفعاالت التي تعحاسيس واإللى األإ ةضافإعواطفها  ويرصوت

عمه حيث كان  ةمنصور بشخصي ةفنجد الراوي يشبه شخصي 3". تعقيدا وغموضا

" نحطاط حيث يقول اإلسمات كل عنه خذ أه فافهو من رب ،صل عنهق األطب ةصور

ونفسه كأخالقه، خالقه أغالب وكانت بولس  المطرانمه بع اك شبيهكان منصور ب

                                                             

  .نفسها ةصفح : المرجع نفسه1

  .11األجنحة المتكسرة صفحة : جبران خليل جبران 2

الداللة،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الطاهر وطار البناء و اتنظام الشخصية في رواي: فريال طيبون 3

و اللغات و الفنون ، قسم اللغة العربية و  اآلدابكلية  ،جامعة جياللي ليابس،ة و النقد الحديث يالرواية المغارب

  .173، ص2015،2016سيدي بلعباس ،ابهادآ



    �����ا��"� ا�+�!�                             )'&��ت $#"�� ا*��  � روا�� ا
 ا������ة

 

36 

 

حيث 1".نحطاطاإلال بما يفرق الرياء عن إلنفسه ولم يكن الفرق بينهما  ةمصغر ةصور

ما أبثوب الدين  والسيئة الرديئةفعاله أر عن يتستمطران الن أبين الفرق بينهما ب

ول مفرط يله م قد كان زير النساءف ،في الليل والنهار منصور فيفعل ذلك علنا 

ال يحفل بي  ين زوجإ "وقد ظهر هذا في قول سلمى  ،مدمن لهاو المحرمةلعالقات ل

 الصبايا المسكينات اللواتي بأولئكفهو مشغول عني  ،ياميأصرف أوال يدري كيف 

المعجون جسادهن بالخبز تعطرن و يتكحلن ليبعن أالنخاسين فيسواق ألى إ ةفاقالقودهن ت

 2".بالدماء و الدموع

 ةن شخصيألى إنخلص  الشخصيةمن خالل تسليط الضوء على البعد النفسي لهذه 

 كتسابهالتي كانت سببا في ،واالخاطئة للتربيةنتاج ال إما هي  والفاسدة الشريرةمنصور 

مطران والتي تمثلت في الشجع والطمع وحب الذات والتملك العن عمه  سيئةصفات 

.منذ صغره فقد غرست هذه الصفات في نفسه ،ليس له لما

                                                             
  .44-43ص  ،كسرةتجنحة الماأل : جبران خليل جبران 1
  .60ص ،المصدر نفسه  2
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  :ةالمكاني التشكيالتب واآلخرا ناأل عالقة: 1

  :المكان مفهوم  - 1-1

 تصنعه الذي الجغرافي مكانال"فهو الرواية دسر بناء في مهما عنصرا المكان يعتبر

 شتاتهاأ يجمع حداثواأل لألفعال اطارإ وأ ديكورا شكلي يظلي والذ الرواية في الكلمات

 المكان نأ يعني مما1."الرواية كوحدة فنية لجماليات سسيؤ اوأيض لدالالتها ويؤسس

 جمل توظيف طريق عن وهذا،الروائي النص جمالية برازإ في تساهم كلمات عن عبارة

 مكان ،فال بدون حكاية تصور يمكن ال"حيث الروائي لنصداخل ا حداثاأ تشكل وكلمات

وزمان  محدد مكان فيه وجود يأخذ حدثل ك نأ ذلك، المكان خارج ألحداث وجود

 سواء فالمكان"  الشخصية يضاوأ والزمن الحدث بين متينة صلة له فالمكان2" .معين

 بالحدث واندماجه كارتباطه بالشخصيات مندمجا بل مرتبطا يبدو خياليا وأ واقعيا كان

 يربط الذي الفقري العمود"فهو  دبيأ عمل كل في ركيزةال يعد حيث3".الزمان وبجريان

 جزاءأ على ربط يقوم حيث دبيأ عمل كل ساسوأ عماد فهو 4".الروائي النص أجزاء

  .والحدث والشخصية الزمن حيث من السردي النص

  

                                                             

 في العلومروايات واسيني األعرج ،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  في تهودالال المكانصورة : هنية جوادي1

 دباأل قسم، واللغات باآلدا بسكرة،كلية خيضر محمد،جامعة جزائري دبأ تخصص، العربيةواللغة  بااآلد

  .81،ص2013- ،2012واللغةالعربية

  99 صفحه 2010 ،1،طبيروت، للعلومة العربي،الدار مفاهيمو تقنيات السردي النص تحليل: بوعزة محمد2

، بيروت ،  والنشر للدراسات العربيةة مؤسس،الجبرا براهيمإ جبرا روايات في المكان جماليات:شاهين  سماءأ3

  .16ص 1،2010ط

 2005، 1، طبيروت،والنشر للدراسات العربية، المؤسسة اهللا نصر براهيمإ روايات في والداللةالبنية :مرشد حمدأ4

  .128،ص 
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الفني،  البناء عناصر من عنصر يأ نشأ نهشأ المكان نأ يرى فهو النصير ياسين أما

 محدد حيزا وال مرئيا خارجيا بناء ليس فهوللفنان، الواعية الممارسة عبر يتحدد

 والمحتوى المغير الفعل من كيان هو بل،نوافذو جةوأسي غرف من تركيبا المساحة،وال

 يأ مثل مثله الروائي المكان يتغير بتغير النص نأ يعني ما هذا1"  .ماهتاريخ على

  .والشخصية كالزمان خرآ عنصر

  

    

                                                             

 1، طردن،الـأالعالمي للكتاب جدارا،الحديث الكتب عالم،المعاصر الشعرالزمكانية وبنية :حمودة موسى محمد حنان1

  .23 ص، 2006
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  :الرواية شخصيات على وانعكاسه المكان داللة-2- 1

 المكان يتشكل"حيث والتأثر التأثير عالقة في بالمكان واآلخر ناألا عالقة تتحدد

 يقع نأ حدث ألي يمكن ،والأي محكي في الفواعل وهي شخصياتال مجموع من الفني

 عمل يبأ قيامها في معين،فالشخصية زمن في لذلك المخول مكانال طارإ ضمن الإ

 في دوره يؤدي المكان نأ يأ1".عالية بتقنية وصفه يتم الذي المكان حدود على ترتكز

 أطر أو في الشخصيات عمل خالل من مهمته تبرز حيث الشخصيات حضور حالة

  .الوصف طريق عن كذلك معينة أماكن

 وصف استطاع قد جبران خليل جبران نأ يجد المتكسرة األجنحة لرواية القارئإن 

 ماكنلأل النفسية للدالالت هاهتمام أولى فقد سردال طريق عن الرواية هذه داخل األمكنة

 للوصف همالهإ نالحظ كما،نااأل دعن خاصة الشخصيات من كل عند تعنيه وما

 خرىوأ والغرفة كالبيتمغلقة  أمكنة في تمثلت وقد،لألمكنة الخارجي و الهندسي

  والمقبرة كالحديقة مفتوحة

  المغلقة ماكناأل_1-2-1

 فيه نسان،ويبقىاإل يأوي الذي والسكن العيش مكان"بأنه المغلق المكان يعرف

 من بجماعة يختص فهو 2".نخرياآل بإرادة مأ بإرادته سواء الزمن من طويلة فترات

  .واحدة شخصية وأ شخاصاأل

                                                             

 فيالمعاصرة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  المغاربية الرواية في وداللته المكان:عجوج الزهراءفاطمة 1

 اللغة،قسم والفنون دب،كلية األ عباسبل سيدية، جامعة ليابس الجديد والنقد المغاربية روايةال تخصص،العربي دباأل

  .19 صفحه 2017/2018 وآدابها العربية

  .163،ص  2009، 1،طالبحرين مملكة،والتوزيع للنشر ديسار،فالبحرينية الرواية في مكانال:الحسين فهد2
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 تحركل ساحة كان حيث كسرةالمت األجنحة رواية في مغلقال المكان حضر وقد

  .الروائي النص داخل وتطورها الشخصيات

 : ا��� - 2-1-1- 1

 البيتفباألسرة، خاص مكان نهأ حيث المغلقة ماكنالـأ برزأ من البيت يعد

 الذي الوحيد المكان وهووآماله، فراحهوأ همومه يلقى أن في لإلنسان الوحيد المكان"هو

 من فيه يتحرر الذي الوحيد المكان والنفسية،وهو العمرية مراحله بكل نساناإل يحوي

 طويل يوم كل بعد مالذه ويكون،يؤرقه ما كلب نفسه يصارح فردا فيكون المجتمع سلطة

 مكبوتاته تفريغ فيه يستطيع الذي الوحيد الفرد مكان هو البيت نأ بمعنى1" .العناء من

الملجأ و المخبأ الذي يحرر الفرد من قيود  الفرح، فهو وأ الحزن في متمثلة كانت سواء

 نأ دون نفسها عن تدافع التي الخالصة لإلنسانية الوجود الحقيقي" المجتمع هذا وأنه

  2".تهاجم

 مجموع عن عبارة هو بل،فقط هندسية صورة عن عبارة ليس المكان نأ كما

 فيه الفرد عايشها التي ذكرياتال طريق عن الموقع ذلك بزوايا تتشكل التي حاسيسألا

 عالقتهم تلقائي بشكل يمارسون حيث العائلة فرادأ وداخلها فيها يتجمع خلية"ألنه

  3".اإلنسانية

  

  

                                                             
الماجستير في ةلنيل شهاد ةمقدم ةرسال،روائية ةالبييراغعمال هاشم أالسردية في  ةالبني: منال عواد مفلح عرقان 1

  .86 ص، 2011_ 2010قسم اللغة العربية وآدابها  ،اآلداب والعلوم اإلنسانية ةكلي،البيت ةال جامع ،اللغة العربية
 2جماليات المكان،تر،غالب هلس، المؤسسة الجلمعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت ط: غاستونباشالر2

  .66،ص1984،
  .179،صعرجته في رواية واسيني األصورة المكان و دالال: ديجواهنية : نقال عن 3
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  :نجد الرواية تضمنتها التي البيوت أبرز منو

  :كرامة فارس بيت-1-2-1-1-1

 الرئيسي المكان وهو)سلمى(باآلخر )الراوي( ناألا التقاء مقر كرامة فارس بيت كان

 ثرهأ حيث من بتصويره اكتفى بل الخارجي وصفه لىإ يتطرق لم لكن حداثاأل لتطور

 دال مكان لآلخر بالنسبة ،فهو)كرامة فارس(و )سلمى(واآلخر)الراوي( نااأل نفسية في

 متأهال فهش"قوله في هذا ويظهر الحبيبة للقاء مكان ناألل ويمثل،والطمأنينة الراحة على

 عن مستفسرا يحدثني بقربه جلسنيأ مشتاق والد الدار،ونظير داخل لىإ مرحبا وقادني

 الباب ستائر بين من ظهرت الدقيقة تلك في...مستقبلي في مقاصدي مستطلعا ماضي

 وقفتف ببطء ينحو ت،ومشالناعم بيضاأل الحرير من اثوابأ ترتدي المخملية صبية

 بسلمى مرة ولأ لتقاها مكان الراوي يصور فهنا 1"سلمى ابنتي هذه: قائال الشيخووقف 

  .حبيبته ستصبح حداثاأل تطور مع والتي

 ما،أ)فارس(لآلخر بالنسبة لمواأل للمرض موضعا كرامة فارس بيت يمثل كما

 في هذا وبرز لمريضا زيارة واجب ألداء موضعا يمثل) الراوي(نالأل بالنسبة

لعيادته ماشيا على  وحدتي وذهبتتالل فارس كرامة فتركت باع سمعت يوم فذات"قوله

 مضني الجسم فراشه الشيخ ودخلت عليه ، فوجدته ملقى على منزل بلغت...ممر منفرد

  2".اللون صفرأ الوجه شاحب

 بين دالالته تغيرت حيث حاسيسواأل المشاعر لكل جامعا كرامة فارس منزل كان

  .والحزن والفرح اللقاء والفراق

  

                                                             
  12األجنحة المتكسرة، ص : جبران خليل جبران 1
  .45ص: المصدر  نفسه2
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  :الراوي صديق بيت-1-2-1-1-2

 في ةكامن داللته كانت حيث الراوي صديق بيت المغلقة ماكناأل ضمن نجد كما

 الراوي،حيث ناأب هالتقاء عند)كرامة فارس(لآلخر بالنسبة الماضي ذكريات استرجاع

 توفي الذي المقرب صديقه بابن كرامة فارس لتقاءإ و اجتماع في سببا المكان هذا كان

 ظهر روايةال في فقط واحد موضع في المكان هذال الراوية وظيف كانت زمن،كما قبل

 نتحدث نحن وبينماجتماع،ضجة اإلعن  بعيدا بيتا سكنصديق ي لزيارة ذهبت"قوله في

 السرور إبتسامة ابتسم ثم...جليل شيخ علينا دخل مانيناوأ آمالنا خطوط راسمين بالكالم

 عمرال ربيع صرفتقد  حبيب صديق ابن نتأ: قائال مني واقترب افوانعط

 هذا كان ،فقدكرامة به  فارس من كل لتقاءا لحظة هنا الراوي فقد صور1".قتهبرف

 للراوي التعرف على جديدة كان بداية كما،وتطورها حداثاأل انطالق محطة المكان

  .ليهإ الناس قربأ يصبحون حداثاأل تقدم مع شخاصأ

  :ا�%و#�" !� -3- 2-1-1- 1

 مال في زوجها طمع جراء سلمىل بالنسبة والحزن لماأل على داال المكان هذا كان

  .حبيبها عن تفريقها في سبب كان والدها،والذي

 سلمى، من كب منصور تزوج "يقول حيث بيتها وفخامة لجمالا مصور الراوي نجد

وجهاء  يقطن حيث بيروت سرأ في البحر شاطئ على قائم فخم منزل في معا فسكنا

 ال مظلما كهفا لها بالنسبة كان نهأ الإ البيت هذا فخامة رغم لكن 2".غنياءوم و األالق

                                                             
  .09ص  : المصدر نفسه1
  .43- 42، ص  األجنحة المتكسرة : جبران خليل جبران2
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 شباحاأل تتراكض حيث المظلم الكهف إلى سأعود اآلن فرحة" الشقاء الإ فيه ترى

  1".المخيفة

  :الغرفة -1-2-1-2

 بديل ال حاجات الفكري تكوينها"في فهي المغلقة ماكناأل لىإ الغرفة تنتمي

لكن  الرواية في الغرف تعددت وقد2".الجديدة الحاجات بتعدد تتزايد وحاجات،لها

 : نذكر فالغر بين واحدة ومن كانت دالالتها

  :الراويغرفة -1-2-1-2-1

 رماه كطائر فراشي على وارتميت غرفتي بلغت"قوله في الراوي غرفة برزت وقد

 لنوم يقظة مخيفة بين تتراوح عاقلتي وظلت.قلبه في والسهم السياج بين فسقط الصياد

 الغرفة طارإ داخل ونفسيته ي اهتم بتصوير أحاسيسهخالل هذا نجد الراو من3"مزعج

 الذاتب الخلوة على داللة غرفته الخارجي و المعماري لها، كما كانت وصفلل هتمامإ

  حيث من

  .الشعور في رتباكاإل و النوم واضطراب فكاراأل تضارب

  :سلمى غرفة:1-2-1-2-2

 من والحزن الكآبة على دال مكان نهاأ)سلمى(لآلخر بالنسبة الرواية في ظهرت

 على منطرحة سلمى فوجدت المحاذية الغرفة دخلت"قوله في وهذا والدها مرض جراء

 ال كي نفاسهاأمسكت وأ بالمساند وجهها وغرقت بزنديها سهارأ غمرت وقد المقعد

 التي الغرفة طارإ داخل )سلمى(آلخرا حال الراوي صور حيث4"هايبحن والدها يسمع

                                                             
  .65ص  : المصدر نفسه1
  .85، ص 2010،  2وي، دمشق، طالرواية و المكان ، دار نين : سين النصيراي2
  .41ص جبران خليل جبران األجنحة المتكسرة،3
  .46ص :كسرةتجنحة الماأل: جبران خليل جبران4
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 تريد ال التي غصتها و وكتمانها كفة في هذا كل والكآبة حزنبأحاسيس ال ممتلئة كانت

  .خرىأ كفة في ظهارهاإ

 حالة على والشفقة تأثر على دالة نالأل بالنسبة الغرفة هذه كانت كما

  ).المحبوبة(اآلخر

  :المعبد-1-2-1-3

 المشاعر وتتدفق الكلمات يبتغ حيث خلوة،و لقاء مكان واآلخر ناألا من لكل يمثل

 لتقي سلمىأ كنت المجهول الهيكل هذا في"قوله في هذا تجلى وقد للتعبير وحيدة كأداة

 هريناظ بابه ساندين في القديم،فنجلس الهيكل ذلك في نختلي كنا...الشهر فيمرة  كرامة

 بلغت" اللقاء وعدم تبليغ بالفراقال تمثل مكان كما 1". ماضينا صدى مرددين جداره لىإ

الليمون و الصفصاف  شجارأ بين بةاسالمن الطريق رقبأ وجلست صيلاأل عند المعبد

 فقد دنت منك، نفسي زودأ ودعني اقترب حبيبي يا اقترب مني،مني اقترب:و قالت...

  2"بداأل لىإ تفرقنا التي الساعة

  :المفتوحة ماكناأل:1-2-2

 الشخصيات لحركةا الرواية، حيث تمثلت ميدان في مهم دور المفتوحة ماكنلأل

  3."قيد أو شرط دون من يشاء وقت يأ في عليه بالتردد"لها يسمح مما وتواصلها وتنقلها

  :و قد تمثلت األماكن المفتوحة

  

  

                                                             
  .55ص : المصدر نفسه1
  .59ص : المصدر نفسه2
  .80المكان في الرواية البحرينية ، ص : فهد الحسين 3
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  !�'وت:2-2-1- 1

 وفاةب يذكر موضع النص،وهي حداثأ فيه تجري مكان البطل نالأل مثلت والتي

 بتلك مررتم ذاإبيروت، في منتشرينال شبيبتي صدقاءأ يا"في هذا الحبيبة،وظهر اآلخر

 بتنهدة اذكروني ثم..صامتين،وسيروا ببطء فادخلوها الصنوبر غابة من المقبرة القريبة

 حالته)الراوي(حيث صور األنا  1."ذلك الفتى آمالهنا دفنت اه:نفوسكم في قائلين

  .تذكره وفاة محبوبته جراء الكئيبة النفسية

 ثوبها الطبيعة فيه ترتدي الذي لربيعوجمال ا تذكار نالأل بيروت مثلت كما

تخلو فيه من أوحال  ألنها القصور منبقي  ما في منها أجمل الربيع في وبيروت"الزهر

  2.وغبار الصيف الشتاء

  :الحديقة:1-2-2-2

 موضع لهما بالنسبة كانت حيث باآلخر نااأل عالقة في مهما دورا الحديقة مثلت

وجدت سلمى جالسة  المنزل بلغت ولما"قوله في هذا وظهر المحبوبين بين لقاءو جمال

 وتبعناه فقمنا...سها على عمد شجرةرأ سندتأ في زاوية الحديقة،وقد يعلى مقعد خشب

  3".اإلنعطافمكحولة بالرقة و جفانأ وراء ما ليإ تنظر وسلمى

 الفراق خبرمن  والخيبة الحزن داللة وهي،اللقاء داللة غير خرىأ داللة مثلت كما

 تلك من أنا وخرجت الباب وراء مصراعي كرامة فارس واختفى"قوله في هذا وظهر

                                                             
  .05األجنحة المتكسرة، ص : جبران خليل جبران 1
  .09ص : المصدر نفسه2
  .19ص : المصدر نفسه3
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 من ادم خروج المكان ذلك من خرجت...ذنيأ في يتموج سلمى وصوت الحديقة

  1".بجانبيتكن  لم القلب هذا حواء ولكن،الفردوس

  ةالمقبر:1-2-2-3

 كل في وهي بدياأل بمصيره نساناإل تذكر فهي لتفكرل مهيبا مكان المقبرة تمثل

 معايير مرددين العام و الخاص ه، يدخل خاص احترام له مكان السماوية دياناأل

ي جاء ف كسرة في ختامها، حيثالمت األجنحة رواية في المقبرة وظهرت،معينة طقوسو

 مطران بولس غالب يرتل و يعزم،ووقفال فانتصب المقبرة بلغوا" يئراوال النص نهاية

 2."الغفولو نقاب من الخلو الكالحة وجوههم ويسبحون،وعلى ينغمون حوله انالكه

 طار العالقاتإ المكانف ومنه.بالموت تذكيرالو سلمىحياة  نهاية على تدل هنا فالمقبرة

 تنوع فإنه فراد،لذااأل عالقة وفق يتنوع فهو ولذلك األحداث، وتطور الشخوص بين

  .أحداثه وتقدم العمل نمو بهما ارتبطا للذينا) المغلق–المفتوح(بين المدونة هذه داخل

  

    

                                                             
  .28ص  : المصدر نفسه1
  .71ص األجنحة المتكسرة ،  : جبران خليل جبران 2
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 :يبالبعد الزمن واآلخرنا ألا ةعالق: 2

  :مفهوم الزمن -2-1

 والمفكرين اءاألدب والهأ حيثي السرد البناء في,الهام العناصر من الزمن يعد

 بتقديم فبدؤوا كنهه وحقيقته، عن ويبحثون يتقصون فراحوا كبيرا اهتماما والفالسفة

قاموس البرنس في  جيرالدفنجد  تبوتشع والمفاهيم اآلراء اختلفت حيث حوله مفاهيم

 ترتيبال،Speedالزمنية ،السرعة العالقات من مجموعة" نهبأ يعرفه اتالسردي

 المروية واألحداث المواقف بين القائمةالخ... ،Distanceوالمسافة،Orderالزمني

  Narrated "1المروى ،Discourseوالخطاب،  Storyالقصة وسردها،بين

 منها يتشكل التي المجردة المعنوية المادة"زايد فيعرفه على أنه  الصمد عبد ماأ

 الموجودات كل من يتجزأ ال لبعض نهاإ حركة،بل وكل فعل كل حياة ، وحيز كل إطار

و  لموجوداتا الزمن جزء من كل نأ يعني2".وسلوكها ومظاهرها حركتها وجوه وكل

نفسي ال  مظهر" فهو،مكان في كل متواجد هها حيث أنيدهذا لألهمية البالغة التي يؤ

ثيره الخفي عليه بتأ يتسلط ما خالل من به الوعي مادي ، و مجرد ال محسوس،و يتجسد

خفي،لكنه متسلط و مجرد ،   وعي ذاته،فهو حد في مظهره خالل من غير الظاهر،ال

  3."في األشياء المجسدة لكنه يتمظهر

                                                             
  .198ص  2003، 1ط المعلومات، القاهرة،شر وللنت يمام،ميرإ السيد:قاموس السرديات، تر: برنس يرالدج1
  .07ص  ،1998 ،تونسداللته، الدار العربي للكتاب،  مفهوم الزمن و: عبد الصمد زايد 2
  .173في نظرية الرواية، ص : عبد الملك مرتاض 3
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خبرتنا اليومية  متأصل في"نهأ حيث والمجتمع الفرد حياة في كبيرة مكانةو للزمن 

 عن عبارة حياتنا في يحدث شيء كل نأ حيث1" .حياة و الحياتية، فالحياة زمن،والزمن

  .نزم

ذا  الزمن أن نجد والحقيقة الظاهر فلسفة في والزمان المكان مفهوم كتاب في أما

 وأ الظاهر عالم مجاله ملموس،األول غير حقيقي ووجه محسوس واقعي وجه "وجهين

  2" .والمطلق الحقيقة في يوجد حسيا،والثاني المدرك العالم

 القصة زمن:مصطلحات بثالثة الزمنية األنماط بين ميز قد يقطين سعيد نجد كما

 الزمن هو يأ 3".ونهاية بداية  قصة فلكل القصة في المروية األحداث وقوع زمن"وهو

  .الواقع في جرت كما األحداث لوقوع الحقيقي

 لزمن كنقيض والوقائع المواقف عرض يستغرقه الذي الوقت"وهو:الخطاب زمن

  .حيث يكون ترتيبه غير متسلسل وهو عكس زمن القصة 4."القصة

  5."بالواقع يليالتخ لعالقة بيانه في زمن التاريخيال"وهو : القص زمن

                                                             
، 1 ، بيروت لبنان ، ط رالنشؤسسة العربية للدراسات ومالزمن في الرواية العربية، ال: مها حسن القصراوي 1

2004  

  .12ص 
، منشأة ىقا برادليو الحقيقة دراسة في ميتافيز المكان و الزمان في فلسفة الظاهرمحمد توفيق الضوى، مفهوم  2

  .63،64، ص2003المعارف، اإلسكندرية 
  .87تحليل النص السردي ، ص : محمد بوعزة 3
، ىمحمد بربر:عابد خزندار، مراجعة و تقديم : ،تر )معجم المصطلحات( المصطلح السردي : برنس الدرجي 4

  .78ص  2003، 1ط ع القومي للترجمة، القاهرة، والمشر
  .122،ص 1996، 1ط ر و التوزيع، سورية، شفضاء النص الروائي، دار الحوار للن: زامعمحمد  5



ا��"� ا�+��7                       �536 ا�!� و ا*�� �4���2�3ت ا����!�� و ا��12د    
 ا���8!��

 

50 

 

مختلفة  معايير حسب تقسيمه ويتم السردية، العملية في ساسيأ عنصر الزمن ومنه

 معطيات لىإ بالرجوع الإ يتبناها الدارسون بحيث أنه معطى متغير ال يتم إدراكه

  .واألمكنة حداثألعنه مثل ا خارجية
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  :واآلخر نااأل على الزمن انعكاس-2-2

  :الزمنية المقارنة-2-2-1

  :االسترجاع -2-2-1-1

 للحظة بالنسبة الماضي لىإ تعيدنا زمنية مفارقة"لد برنس اجير يعرفه

 عملية"نهأ يعني مما 1".الراهنة اللحظة قبل حدثت وقائع أو الراهنة،واستعادة لواقعه

 أن أي2" .السرد بلغها التي الزمنية للنقطة سابق حدث يرادإ على تعمل سردية

 الماضية الزمنية الفترة لىإ الحاضرة الزمنية الفترة من انتقال عن عبارة االسترجاع

  .وداخلي خارجي نوعين واالسترجاعاألحداث، تذكر أجل من

  : الخارجي االسترجاع*

 أي في توشك الا أنه األولى،كما الحكاية سعة خارج كلها سعته تظل"الذي هو

 عن ولىاأل الحكاية كمالإ هي الوحيدة وظيفتها نأل ولىاأل الحكاية مع تتداخل أن لحظة

  3".أوتلك السابقة هذه بخصوص القارئ تنوير طريق

  :الداخلي سترجاعاال*

 بدايتها بعد يأالحكاية، ضمن زمن وقعت أحداثا يستعيد" بأنه اإلسترجاع هذا ويعني

  4".الداخلي السترجاعل المضادة الصيغة وهو

                                                             

.25المصطلح السردي، ص: برنس الدجير 1 

  .18،ص2010البنية السردية عند الطيب صالح، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر ،: عمر عاشور 2

لحفناوي زاغز، رسالة مقدمة لنيل " اآلخرخطوات في اإلتجاه " روايةربيعة بدري، البنية السردية في :نقال على 3

 بااآلدجامعة محمد خيضر بسكرة، كلية  العربية، تخصص السرديات اللغة العربية،و اباآلددة الماجستير في شها

  .201، ص 2015-2014و اللغة العربية، بدااآلاللغات،قسم و
  .158،ص 2006األردن، ،دبو التاريخ، عالم الكتب الحديث،أرالرواية : نضال الشمالي: نقال على 4
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 االسترجاع أما،الروائي بالنص لهعالقة  ال الخارجي االسترجاع نأ نستنتج ومنه

 النص داخل حداثاأ الراوي يتذكر حيث، الرواية حداثأ على مقتصر فهو الداخلي

  .الرواية بأحداث تتصل

أليام )البطل(نااأل تذكر عند استرجاع من كسرةتالم األجنحة رواية في جاء ومما

 متأسفين رسومه باسترجاع فرحين يبةبالش فجر تذكرون الناس يهاأ نتمأ" قال حين صباه

 فهنا 1".قيوده وثقل سجنه جدران المعتق الحر يذكر مثلما فأذكره أنا أما انقضاءه على

 حدثت ذكريات استرجاع طريق عن الشبيبة يامأ فية لنفسيا حالتها يصور الراوي نجد

  .له

 للماضي، فنجده عائدا  البطل نابأ هالتقاء حين)كرامة فارس(اآلخر نجد وكذلك

 الشيخ ليإ فحدق"قوله في هذا ظهر حيث البطل ووالد هو شبابه ذكريات مسترجعا

 يسترجع نأ يريد كالثلج،كأنه بيضأ شعرب المكللةالعالية  المسا بأصابعه جبهته ةهنيه

رور و انعطاف واقترب مني مفقود، ثم ابتسم ابتسامة سإلى ذاكرته صورة شيء قديم 

  2".هر برفقتهدنت ابن صديق حبيب قديم صرفت ربيع الأ: قائال

  : االستباق -2-2-1-2

 ذكره وأ الحق حدث سرد على تقوم سردية حركة"عن عبارة االستباق

 وصلها التي النقطة وتجاوز القصة زمن من ما فترة من زفقال" في يتمثل حيث3".مقدما

 في مستجدات من سيحصل ما إلى والتطلع األحداث مستقبل ستشرافالالخطاب،

 حداثأ وأ ألجل التنبؤ القصة من معينة فترات تخطي في تكمن وظيفته أن الرواية،أي

                                                             
  .06األجنحة المتكسرة، ص : جبران خليل جبران 1
  .09ص:المصدر نفسه2
، 2001النزوع األسطوري في الرواية العربية المعاصرة، اتحاد الكتاب العرب ،دمشق، سوريا ،: نضال الصالح 3

  .197ص 
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 من االنتقال عن عبارة ستباقاإل نأ نستنتج لتعريفاتا هذه خالل من1".بعد تحدث لم

  .مستقبال سيجري بما التنبؤ المستقبل من أجل لىإ والحالية الراهنة اللحظة

 ةوءمملال العائلة لىإ القدر كيسير ب غدا"نذكر استباق من الرواية في وجد ومما

 يسرد الراوي فهنا 2".والقتال الجهاد حيث العالم ساحة لىإ بي والهدوء، ويسير بالراحة

 في ستكون نهاأ وتوقع العرس حدث ستبقنه اأ حيث، الزمن من مدة بعد تجري حداثأ

  ).بك منصور(اآلخر مع تعايشها مع جيدة حالة

  :السردي الزمن وتيرة -2-2-2

  :السرد تسريع: 2-2-2-1

 القليل إال عنها يذكر فال حداثأو وقائع تلخيص "لىإ الكاتب وأ الراوي يعمد حيث

 فيها حدث ما عنها يذكر فال السرد من الزمنية مراحل بحذف  يقوم حين او

  ).الحذف(والقطع الخالصة هما ينتقنيت في السرد تسريع نمكوي3".مطلقا

  الخالصة: 2-2-2-1-1

 أو أشهر سنوات في جرت أنها يفترض عائقوو أحداث سرد "الخالصة تعني

 أي4" .للتفاصيل التعرض دون قليلة كلمات وأ سطرأ أو صفحات في واختزالها ساعات

 هذال المصاحبة والخلفيات التفاصيل ذكر دون سطرأ ةضعب في الروائي الحدث صارتإخ

  .الحدث

خالصة نجد تحدثه عن عرس سلمى دون الومن النماذج التي وظفها الراوي حول 

منزل بك غالب من سلمى وسكنا معا في  تزوج منصور" التعرض للخلفيات حيث قال 

                                                             
  .132ي، صائوبنية الشكل الر: حسن بحراوي 1
  .37األجنحة المتكسرة ،ص: جبران خليل جبران 2
  .93تحليل النص السردي، ص : عزةمحمد بو 3
  .76السردي، ص بنية النص : يحميد لحمدان4
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سبقها من ي حيث أن الراوي لخص فترة العرس و ما1" .فخم على شاطئ البحر

تحضيرات دون التطرق لها و لمراسمها بل اكتفى بذكر جملة واحدة دلت على 

  .زواجهما

  ):الحذف( لقطعا-2-2-2-1-2

 وأ طويلة فترة حذف "،فهو السردية العملية لتسريع الوسائل إحدى الحذف يعد

 عنها يذكر فال حداث،وأ وقائع من فيها جرى لما التطرق وعدم القصة زمن من قصيرة

 فقط ليهإ يشير أو القصة من جزء عن السرد يسكت عندما الحذف يحدث.شيئا السرد

 2")..نسنتا مضت(وأ)سابيعأ ومرت(قبيل من الحذف موضع على تدل بعبارات زمنية

 الغير الجزئية تفاصيلال لغاءوإ حداثهاأ لىإ إلشارةا دون زمنيه فترات تجاوز يعني

  .الروائي النص داخل مهمة

 لكن نااأل حياة من شهور سرد خالل من األجنحة المتكسرة رواية في الحذف نجد

  وجاء الصيف وتاله الربيع ذهب"هو قول في هذا ويظهر التفاصيل ذكر دون

 نوع لىإ حسناء ةبامرأ رالعم صباح في فتى شغف في تتدرج لسلمى الخريف،ومحبتي

  3".أمه روح نحو اليتيم الصبي بها يشعر التي الخرساء العبادة تلك من

 ذكر دون)سلمى(اآلخر حياة من سنوات سرد خالل في الحذف يظهر يضاوأ

 ولم سلمى زواج على أعوام خمسة مرتو "هذا في وظهر  السنوات لتلك تفاصيل

  4".د بكيانه العالقة الروحية بينها وبين بعلهاليوح ولدا ترزق

  

                                                             
  .42األجنحة المتكسرة،ص : جبران خليل جبران 1
  .94تحليل النص السردي، ص : عزة محمد بو 2
  .43األجنحة المتكسرة، ص : جبران خيل جبران 3
  .67المصدر نفسه، ص 4
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  :السرد يءتبط 2-2-2-2

 عبر وتيرته وتعطيل السرد بإبطاء يتصل ما وهو "سردال تسريع حركة عكس وهو

  1"والوقف المشهد تقنية وهما العمل بهذا تقومان تقنيتين من كثرأ على تركيزال

  :ا�+*()-1- 2-2-2- 2

 عنه المعبر الحوار على اأساس ويقوم "أكثر أو شخصين بين حوار عن عبارة هو

 ماأ 2"دراميةال النصوص في مألوف هو كما ةمتناوب répliqueردود لىإ والموزع لغويا

 في هذا ويظهربكثرة  حواريةال مقاطعال عليها فتغلب المتكسرة األجنحة لرواية بالنسبة

تعالي : قائال شعرها على يدي وضعتف...يام؟األ تبدلت كيف رأيتأ متحسرة قالت" قوله

و الرأفة و نظرة ملؤها الحنان  فنظرت إلي... تصب كاألبراج أمام الزوبعةنن سلمى يا

  3"طلب مني الصبر و التجلد وفي عينيك معنى اليأس و القنوط؟أت: االنعطاف ثم قالت 

 )البطل( نااأل بين الخاصة الحوارية مقاطعال عليها غلبت الرواية هذه نأ نالحظ كما

 يا تقولين ماذا: قائال فصرخت "قوله في مشهدال نجد آخر موضع ففي )المحبوبة(واآلخر

  ؟بداأل لىإ تفرقنا نأ تستطيع قوة يةأ! سلمى؟

  .. .اليوم ستفرقنا باألمس فرقتنا التي العمياء القوة إن: فأجابت

  فصرت تخشين غضبه و انتقامه؟ باجتماعنا زوجك علم هل : قائال لتهاسأف

  4".يدري كيف اصرف أيامي وال بي يحفل ال زوجي إن: فأجابت

                                                             
  . 165تحليل النص الروائي، ص: عزةمحمد بو 1
  . 166ي،صئشكل الروابنية ال : حسن بحراوي2
  .47- 46، ص  تحليل النص السردي: محمد بوعزة3
  .60 ،59األجنحة المتكسرة، ص: جبران خليل جبران 4
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 يمثل الذي )البطل(األنا خالل من تأتي نجد أن معظم الحوارات ومجملها كانت

 .الحواري المشهد لبناء المساعد يمثل الذي واآلخر الرواية هذه محور

 ):االستراحة( الوقفة الوصفية : 2-2-2-2-2

 لجوءه بسبب ويالرا يحدثها معينة توقفات الروائي السرد مسار في تكون" أن تعني

 نستنتج 1".حركتها ويعطل السيرورة الزمنية انقطاع عادة يقتضي لوصف،فالوصفا لىإ

 والذي للوصف الراوي دخالإ جلأ من حداثاأل مسار يقافإ على تعمل التقنية هذه أن

 .السردية العملية في تعطيلعند  ينتج

 كانت" الراوي وصف في المتكسرة األجنحة رواية في الوصفية الوقفة وتظهر

 من دخلت قمر كأشعة الحريرية البيضاء بمالبسها الجسم،تظهر نحيلة سلمى

 احلو وصوتها األصفهانية لحاناأل بمقاطع شبهأ متوازنة بطيئة حركتها وكانت،النافذة

 شكلها في )المحبوبة(اآلخر تصوير يرفض) الراوي( نأ نجد فهنا 2..."دات التنه تقطعه

 .وصوتها وحركاتها

تسريع العملية السردية كالقطع  تقنيات من السردية الزمنية الوتيرة تنوع إن

 داخل حداثاأل تطور في والخالصة وتعطيله كالمشهد والوقفة الوصفية ،ساهمت

.السردي الزمن بنية تشكيل في ساعدت كما،يائوالر طاراإل

                                                             
  .76بنية النص السردي،ص: حميد لحمداني 1
  .76ص األجنحة المتكسرة ،: جبران خليل جبران2
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  : نتائج أهمهاال جملة من في ختام هذا البحث ترسخت في أذهاننا

تعد رواية األجنحة المتكسرة رواية رومانسية تجسد عالقة األنا باآلخر بامتياز،  _

 .وذلك من خالل المشاعر واألحاسيس المتبادلة بينهما 

حظيت هذه الرواية بنصيب وافر من الوصف،  حيث اهتم الراوي بتصوير _

 .الجانب النفسي لكل من األنا واآلخر 

،وذلك من خالل أحواله  تنوع األنا داخل النص في إثراءه وتطوير أحداثهيسهم  -

  .المتغيرة داخل العمل السردي

نا واآلخر إلى تقريب النص من القارئ،  من أحالت طريقة البناء النفسي لأل_ 

  .خالل بناء نفسي متكامل للنص 

خالل منح األنا  يمثل المكان محور ارتباط األنا باآلخر وتطور أفعاله وأقواله من_ 

  .حريتها في إظهار مشاعرها وأحاسيسها،  فهو إطار نمو األحداث داخل النص 

لعبت تقنيات الترتيب الزمني دورا في تنظيم النص الروائي فنجد توظيف _ 

  .الراوي للمشهد بكثرة ، وذلك من خالل الحوار بين األنا ونفسه أو بين األنا واآلخر 

يعد الزمن الركيزة األساسية في جل األعمال السردية،  وذلك من خالل توظيف _

  .واالستباق كاالسترجاعالمفارقات الزمنية 



 

 

 

  

حقمل
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  : نبذة عن حياة جبران خليل جبران
يعد من أهم أعالم القلم العربي الحديث، لبناني األصل، وهو شاعر وأديب ورسام 

،بعد أن تلقى تعليما محدودا في   1895هاجر مع أسرته إلى أمريكا سنة.ولد في لبنان"

فأقام أربع 1908 مسقط رأسه ،وهناك تعلم اإلنجليزية، عاد منفردا إلى وطنه سنة 

العربية ،وشيئا من الفرنسية ،ثم عاد إلى مهجره ليواجه شظف سنوات تعلم فيها اللغة 

وقد كان يعيش في بداياته من كتاباته 1".العيش ، بعد أن ماتت أمه وأخته وأخوه

أجر المقاالت التي كان يبعث بها إلى جريدة المهاجر " ورسومه وذلك عن طريق 

ماري هيكسل  التي  إلى أن تعرف على .2".والرسوم التي كان يرسمها لبعض الوجهاء

فهي التي شجعته بإلحاح على الكتابة باللغة االنجليزية "كان لها دور كبير في حياته 

مباشرة، فالقى ذلك صدى في نفسه ألنه لم يكن راضيا عم كتاباته باللغة العربية التي 

 ال يقرأها سوى عدد قليل من المهاجرين، وهي التي مولت رحلته إلى باريس عام 

  " 3.سة الفنونلدرا1908

  : وفاته 

أبريل / مرض السرطان في العاشر من نيسان" توفي جبران خليل خبران بسبب   

في أحد مستشفيات نيويورك ،وهو في الثامنة واألربعين من عمره ،ودفن   1931عام

إلى جوار أمه وشقيقته سلطانة وأخيه غير الشقيق  ) مونت بينديكت(في مقبرة 

سه نقل رفاته ،بعد موافقة شقيقته ماريانا إلى مسقط رأسه وفي صيف العام نف.بطرس

 . 4".في لبنان

 : من أهم أعماله

                                                             
 . 185،ص2015ب، ا���ھ�ة،���5:س ا�دب ا�2�1� ا����7 ،ا�<�=� ا��"��� ا����1 �&��: >��ي ا���:ت 1
2Aا���� B��! :�>��! ���"ا�.  
 11. ،ص E،2012,��,�  �1,�ان �&�� �,�ان ،��8F درا�Eت ا�:>�ة ا�2�1�� ،2��وت، ط :  Cاد ا���6� 3
4B��! A17_18.ص: ا����  
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، األرواح  1906،عرائس المروج   1905الموسيقى "من أبرز مؤلفاته    

،  1918، المجنون 1912،العواصف  1912،األجنحة المتكسرة 1908المتمردة 

  " 11923. ،النبي 1920السابق 

 

  : األجنحة المتكسرةملخص رواية 

األجنحة المتكسرة رواية رومنسية حزينة ، وعمل سردي إبداعي يقوم على التعبير 

عن مرحلة من حياة المؤلف الذي يتعرف عن طريق الصدفة على صديق والده فارس 

كرامة والذي يدعوه لزيارة بيته ، فيلبي البطل الدعوة ويذهب لزيارته وإذ به يلتقي 

أحبها من أول نظرة وكان هذا الحب يتزايد ويكبر كلما ازداد لقاءهما  بابنته سلمى التي

، لكن لم تسمح له الفرصة بمصارحتها ، وذات يوم دخل عليهم خادم المطران يبلغ 

فارس كرامة أن المطران يطلبه وما إن غادر فارس بيته استغل البطل الفرصة 

دم هذه الفرحة طويال حتى وصارحها وهي بدورها بادلته نفس الشعور ،ولألسف لم ت

 . جاء خبر خطبة سلمى بابن أخ المطران

تزوجت سلمى ومنصور بك الذي كان شخصا تجتمع فيه القبائح والمكاره ،والذي  

كان سببا في تعاستها وحزنها ،ومما زاد حزنها أكثر هو مرض والدها وعند زيارتها 

في المعبد ليبثا مشاكلهما  مرة كل شهر خفية بااللتقاءله التقت بحبيبها ،فتواعدا 

ولم تطل هذه اللقاءات ألن المطران شكك بسلمى فقررا عدم اللقاء  ويستأنسا ببعضهما،

 . مرة أخرى خشية منه

في حياتها لكن مع وبعد سنوات من الزواج رزقت سلمى بمولود كان بريق األمل 

ركت وراءها حبيبا ملوعا وحياة طلوع الفجر مات الطفل ولحقته أمه في نفس اليوم وت

.تعشها  لم
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األنا واالخر يف رواية األجنحة : حتاول هذه الدراسة البحثية املوسومة ب

إىل حماولة حتليل اجلانب  -دراسة نفسية-جربان خليل جربان : املتكسرة ل

وقد .النفسي لألنا واآلخر وإبراز عالقتهما بالتشكالت املكانية واألبعاد الزمانية 

توصلت إىل نتيجة مفادها أن رواية األجنحة املتكسرة جسدت عالقة األنا 

ي لشخوص واألخر بامتياز من خالل طريقة الراوي يف تصوير اجلانب النفس

 الرواية، مما أدى إىل تقريب النص من القارىء

 

Summary In English 

This Research Study Tagged with : The Ego And The Other 

In Broken wings-Psychological study- To Try To Analyze The 

Psychological Aspect Of The Ego And The Other ,And 

Highlighting Their Relationship To Spatial Formations And 

Temporal Dimension. 

I Came To The Conclusion That The Novel Broken Wings 

Embodies The Relationship Of  The Ego And The Other 

With Distinction Though The Narrator’s  Method  In 

Depicting The Psychological Aspect Of The Characters Of 

The Novel Which Led To Bringing The Text Closer To The 

Reader.                                       


