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 شكر وعرفان
جناز  بسم هللا امرمحن امرمحن امرحمي وامحلد هلل رب امعاملني اذلي وفلنا وأ عاهنا عىل ا 

ىذىاملذكرة واخلروج مهنا هبذه امطورة املتاكمةل، وامطالة وامسالم عىل هبينا احلبيب 

". محمد ضىل هللا علية وسمل" املططفى 

ىل أ عوام  والبد منا وحنن خنطو خطواتنا ال خرية يف احلياة اجلامعية من وكفة هعود ا 

كضيناىا يف رحاب اجلامعة مع أ ساتذتنا امكرام اذلين كدموا منا امكثري ابذمني بذكل هجودا 

 .كبرية يف بناء اجليل

ىل ال س تاذ املرشف ادلكتور  عىل لك  {عبد املادر رحمي}وخنص جزيل امشكر وامتلدير ا 

رشادات وتوجهيات ال جناز حبثنا . ما كدمو منا من ا 

ىل لك أ ساتذة كسم ال دب امعريب، اذلي مد منا يد امعون من  كام امشكر املوضول ا 

. كريب أ و بعيد وخاضة ادلكتور محمد ال مني حبري، وادلكتور محمد كيش

ال أ ن هدعو هللا عز وجل أ ن يرزكنا امتوفيق وامرشاد وامعفاف  ويف ال خري ال يسعنا ا 

 .وامغىن



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ةاؼبقدمػػػػػػػػػػػػ



 مقدمة

 أ 
 

 

 :مقدمة

جناسا أدبية، من بينها الّرواية اليت تعد من الفنوف األدبية أعرؼ العرب يف العصر اغبديث 
 من الروايات ؼبواضيعها اػباصة، فلقد مّرت الرواية اعبزائرية أكثرالعاكسة لواقع األمة اعبزائرية 

بتحّوالت كربى على الصعيدين الّداخلي و اػبارجي، فبا جعلها تنفتح على أساليب وآليات 
جديدة، تسعى من خالؽبا إذل ربقيق ذاهتا ونوعيتها، فالرواية من حيث بنائها ال تعتزؿ عن 

مكونات العمل الفٍت األديب ولعّل من أبرز ىذه العناصر ىي األزمّنة، األمكّنة، واألحداث واللغة، 
 . كما تعد ىيكال وطابعا ال ديكن الفصل بُت عناصره

 ":5البناء الفٍت يف رواية على الرصيف رقم "وفبا دفعنا اذل اختيار ىذا اؼبوضوع 

الزماف، اؼبكاف، األحداث، واللغة يف )الرغبة الشديدة يف التعرؼ على البناء الفٍت وأنواعو  * 
 . (الرواية

 .                            ميلنا إذل دراسة أىم الّتقنيات للبنية السردية اغبديثة*
 .                                         تعلقنا للرواية وللمواضيع اؼبّتعلقة هبا  *

كما تأسس حبثّنا على إشكالية صغناىا من خالؿ الكلمات اؼبفتاحية للعنواف اليت جاءت 
 :   كاآليت
 ما اؼبقصود باللغة الّروائية، وما مكوناهتا ؟ 
 ىل التزمت الّرواية اعبزائرية بعناصر البناء الفٍت من زماف ومكاف وأحداث ولغة ؟ 
  ؟5كيف وّظف أسامة تايب البناء الفٍت يف روايتو على الرصيف رقم  

واعتمدنا يف دراستنا ؽبذا اؼبوضوع على اؼبنهج البنّيوي الذي يعترب أىم منهج لدراستنا ألنو 
ؿباولة لتفسَت وربليل ؽبذه الظاىرة، كما استعنا بآلييت الوصف ومنو اقتضى ـبطط دراستنا أف 
يتّشكل من فصلُت وخاسبة، فاألوؿ نظري معنوف بالعناصر البنائية الفنية يف الرواية، أما الثّاين 

تطبيقي معنوف بدراسة تطبيقية للعناصر البنائية للرواية، يف حُت الرواية تضمّنت أىم النتائج اليت 
 .توصلنا إليها من خالؿ دراستنا ؽبذا اؼبوضوع

 



 مقدمة

 ب 
 

وارتكزنا يف دراستنا على العديد من اؼبصادر و اؼبراجع واليت تناولت عنصر البناء الفٍت يف 
 : الرواية حبيث شكلت زاد ؽبذا البحث ومرتكز علمي قبملها فيما يلي

  ،خطاب اغبكاية  حبث يف اؼبنهجلجَتار جينيت 
  غبسن البحراوي،  (الفضاء، الزمن، الشخصية)بنية الّشكل الروائي 
  ،معجم مصطلحات نقد الّرواية للطيف زيتوين، يف نظرية الّرواية لعبد اؼبالك مرتاض 
 تقنيات السرد بُت الّنظرية و التطبيق آلمنة يوسف . 

تّشعب موضوع البناء الفٍت خاصة : حيث واجهتنا يف حبثّنا ؾبموعة من الصعوبات نذكر منها
 . يف الرواية

عبد القادر رحيم الذي مّد لنا يد / ونتقّدـ خبالص الّشكر والعرفاف اذل األستاذ اؼبشرؼ د
 .العوف والذي منحنا كثَتا من وقتو القّيم حىت يوصلنا إذل بّر األماف

نسأؿ اهلل التوفيق و السداد وصّل الّلهم وسلم وبارؾ على سّيدنا ؿبمد وعلى آلو وصحبو 
 .أصبعُت

 

 

 

 

 



 

 ب 
 

 

 

 

 

 

 

الدراسة النظرية لعناصر البناء : الفصل األول
 :الفني للرواية

. مفهوم اللغة الروائية: أوال

. مفهوم الحدث الروائي: ثانيا

. مفهوم الزمن الروائي: ثالثا

 .مفهوم المكان الروائي:رابعا
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: مفهوم اللغة الروائية: أوال
للتواصل أدوات يتم هبا، ولعّل أىم ىذه األدوات اللغة، وىي األداة الوحيدة اليت يستطيع 
اإلنساف من خالؽبا أف يعرّب عما يدور يف نفسو من مشاعر، فاللغة ىي القدرة عل اكتساب 

.  واستخداـ نظاـ للتواصل

 :تعريف اللغة -1

 :لغة-أ
من األظباء الّناقصة وأصلها لغوة من لغا إذا ": فقد جاء يف لساف العرب يف معٌت اللغة ىي

 1."تكلم
وسبتد اللغة يف حيلولتها الديناميكية واألستيكية، يف تأطَت فضاء الرواية، حيث تتنامى يف "

 2."...عالمات لسانية ربيط بالّنص، تعرض دواال متعددة اؼبعاين: تركيبها بُت زحم من

أعلم أّف اللغة يف اؼبتعارؼ علية ىي عبارة اؼبتكلم مقصودة وتلك ": ويعرّفها ابن خلدوف بأّّنا
 3."العبارة فعل اللساف، وىو يف كل أمة جيسد اصطالحاهتا

وبالتارل نقوؿ أّّنا عبارة عن رموز وإشارات يتواصل هبا الفرد واجملتمع من شبة فإّف العالقة بُت 
الوثيقة وبُت اللغة بوصفها منطا إشاريا، ربتم أف تكوف ؽبذه اللغة ؾباال ديكن عن طريقها أف تتطور 

 . تبعا لتطور اجملتمع

:  اصطالحا- ب
الدليل احملسوس على أّف شبة رواية ما  ديكن ": تعد اللغة من عناصر الرواية األساسية ألّّنا

قراءهتا، وبدوف اللغة ال توجد رواية، كما ال يوجد فن أديب بدوّنا، على اإلطالؽ، والرواية إذا ما 
بأسلوب لغتها اؼبكثّفة، البالغية، اإلحيائية، فإّّنا تقًتب كثَتا، فبا يسمى  (الكاتب)اعتٌت الروائي 

 4".الرواية الشعرية: "اليـو ب

                                                           
.  250، ص1405، ؿبـر 3، اجمللد اػبامس عشر، بنشر أدب اغبوزة، إيراف، ط(مادة لغا)ػ ابن منظور، لساف العرب 1
.  33، ص2017، 2، ط1ػ أبو الفتح عثماف ابن جٍت، اػبصائص، ربقيق ؿبمد علي الّنجار، دار اؽبدى للطباعة، بَتوت، لبناف، ج2
 1ػسليمة برطورل، جهود علماء العربية يف اغبفاظ على السالمة اللغوية، قسم اللغة العربية وآداهبا، زبصص لسانيات، جامعة اعبزائر، ط3

 .185، ص 2008/2009
 . 35، ص2015، 2ػ آمنة يوسف، تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت، لبناف، ط4
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فهي جزء ؿبدد للساف البشري مع أنّو جزء جوىري ال شك أّف اللغة نتاج اجتماعي ؼبلكة 
 1.اللساف وؾبموعة من التقاليد الضرورية اليت تبناىا ؾبتمع ما يساعد أفراده على فبارسة ىذه اؼبلكة

 . وأيضا ىي وسيلة للتواصل كاإلشارات واألصوات واأللفاظ

وىو يعد اللغة إحدى النظم االجتماعية، أنّنا نستخدـ جهاز النطق للتكلم بو : يقوؿ وتيٍت"
على سبيل اؼبصادفة فقط، وألّّنا مناسبة، إذا كاف باستطاعة اإلنساف أف يستخدـ اإلشارات 

 2."والرموز اؼبرئية عوض عن الرموز الصوتية

ومنو يتضح لنا أّف اللغة وسيلة صوتية وجدت من أجل التفاىم بُت البشر، كما أّّنا تعكس 
 . صباليات النعمة اليت أودعها الّلو يف اإلنساف

منظمة عرفية للرمز إذل نشاط اجملتمع وىذه اؼبنظمة تشمل على ": ويف نظر البعض قبد أّّنا
يتألف كل واحد منها من ؾبموعة من اؼبعاين،  (وقد ظبيناىا من قبل األجهزة)عدد من األنظمة 

 3."تقف بإزائها ؾبموعة من الوحدات التنظيمية

إذف فاللغة عبارة عن أصوات، اتفق كل قـو عليها للتعبَت عن احتياجاهتم اليومية، وىي أىم 
.  وسيلة يف التعامل اليومي، كما ديكن أف تكوف ىاتو األصوات ـبتلفة من قـو آلخر

:  مستويات اللغة -2

ال ديكن تصور خطاب روائي دبعزؿ عن اللغة اليت تعد الوعاء الذي يصب يف مكونات 
: وجدانية للرواية، وعلية فإّف ؽبا مستويات ومن بينها

:  ـ اللغة التراثيةأ
تعترب اللغة الًتاثية واحدة من مستويات اللغة يف الرواية، واغبديث عنها يستهدؼ لنا اغبديث 

 . عن عودة الروائيُت إذل اؼبوروث

فالًتاث ىو . سواء أكاف من الًتاث الشعيب كاؼبثل واغبكاية والعادات والتقاليد، أو من التاريخ
كل ما ورثتو األّمة وتركتو من منتوجات فكرية وحضارية، وديكن اإلشارة إذل أّف لفظ الًتاث دل يرد 

                                                           
.  27، ص1985، 3مالك ليوسف اؼبطليب، دار آفاؽ عربية، بغداد، ط: يوئيل يوسف عزيز، مراجعة: ػ فرديناف دي سوسَت، علم اللغة العاـ، تر1
.  28، صاؼبرجع نفسو2
 . 34، ص1994ط، .ػ سباـ حساف، اللغة العربية معناىا ومبناىا، دار الثقافة، دار البيضاء، د3
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يف اػبطاب العريب القدًن كما بُت ذلك اعبابري، إمّنا ىو لفظ ظهر حضوره بعد اليقظة العربية 
 1.اغبديثة

وىو تفاعل نصي حديث، داخل : "وإعادة نقلها إذل اغباضر وذلك من خالؿ تقنية التّناص
نص واحد، وىو ترحاؿ للنصوص وتداخل نصي يف فضاء نص معُت، تتقاطع فيو ملفوظات 

 2".عديدة متقطّعة من نصوص أخرى

فكل رواية عبارة عن ؾبموعة من االقتباسات أو االستشهادات اليت ذبعلها تشكل من 
.  النصوص األخرى باغبفاظ على اؼبعٌت والتوازف

فاللغة اؼبستخدمة يف السرد تتخذ طابعا تراثيا جيعلها لغة تراثية تتخللها إبداعات الروائي 
.  اغبديثة، فهي مقياس النجاح للعمل األديب

ولعّل السمة البارزة يف األعماؿ اعبديدة ىي االعتماد على التاريخ كمادة فّعالة يف بناء 
فرباعة الروائي تتم من خالؿ إعطاء اعبانب التارخيي خطة يف اغبضور، بسمات "أحداث الرواية، 

 3".يتعقد معها اعبدؿ القائم بُت اؼبرجع واؼبتخيل

ويف األخَت ديكن القوؿ إّف ذبلي الًتاث يف األعماؿ األدبية، وخلق ما يسمى باللغة الًتاثية 
. استطاع أف حيٍت رؤية فنية إبداعية، والرواية اعبزائرية ىي أكثر الروايات يف توظيفها للتاريخ

:  ـ اللغة الّشعريةب
إّف اللغة يف الرواية التقليدية ديكن وصفها بالتقريرية، ألّّنا تعتمد على الواقعية وهتتم بتوثيق 

فقد ظلت الرواية ردحا من الزمن، موضع دراسة إيديولوجية، ؾبرد تقوًن "وتسجيل الوقائع 
اجتماعي دعائي، فقد كانت اؼبسائل الشخصية ألسلوبيتها مهملة إمهاال تاما، أو تدرس عرضا بال 

 4."مبدئية

وإذا دل تكن لغة الرواية شعرية، أنيقة، عبقة، مغردة، ـبتالة، ": فعند عبد اؼبالك مرتاض
                                                           

.  13، ص1988ط، .ػ حسُت ؿبمد سليماف، الًتاث العريب اإلسالمي، دراسة تارخيية، ومقارنة ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، د1
2 ،، ػ العامي حفيظة، داللة التناص وأثرىا يف التأويل من خالؿ مصطلح القرآف، قسم اللغة العربية وآداهبا، أطروحة دكتورا يف العلـو اإلنسانية والعلـو

.  6، ص2014/2015إشراؼ بركة ػبضر،كلية اللغات والفنوف، جامعة اعبيالرل اليابس، 
، جامعة 3عبد اؼبالك مرتاض، قراءة يف كتاب نظرية الرواية، ؾبلة اللغة الوظيفية، العدد: بالغة اللغة الروائية يف الفكر النقدي ؿ: ػ ظباح بن خروؼ3

 . 7، ص2016حسيبة بن بوعلي، شلف، اعبزائر، 
.  7، ص1988، 1يوسف حالؽ، منشورات وزارة الثقافة، دمشق ،ط: ػ ميخائيل باختُت، الكلمة والرواية، تج4
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وال ...مًتىيئة، متزينة، متعجرة، ال ديكن إال أف تكوف لغة شاحبة، ذابلة، عليلة، كليلة، حسَتة
 1."سواء جسم ناضر، وإىاب فاتن يرتدي حلال فضرا، معطرا عبقا، وؿبلى منمقا

إّف نطالب بتبٍت لغة شعرية يف الرواية، ولكن ليست كالشعر، ولغة عالية ": وأيضا يف قولو
 2."اؼبستوى ولكن ليست باؼبقدار الذي تصبح فيو تقعرا وتفيهقا

إذف نقوؿ إّف اللغة الشعرية ىي اؼبتمكن الوحيد لقوة األدب، ألّّنا تعطي صفة األدبية على 
.  حد قوؿ النقاد الشكالنيُت

ومن خالؿ قولنا السابق تبُت لنا أّف الرواية اعبديدة أصبحت سبثل يف طياهتا آليات وتقنيات، 
:  وعليو سنحاوؿ عرض بعض العناصر أو اػبصائص اليت تشكل اللغة الشعرية يف النص األديب

ربتوي الصورة الشعرية على كثَت من العناصر، من بينها، الكناية واالستعارة :  التصوير-1
أّف اجملاز يكسب }: والتشبيو، وللتصوير عدة أشكاؿ لعل من أمهها اجملاز، حيث يقوؿ أرسطو

الكالـ وضوحا وظبوا وجاذبية ال يكسبو إياىا شيء آخر، فوجوه البالغة اؼبختلفة ىي من وسائل 
اإلحياء باغبقيقة عن طريق اػبياؿ، فهي نوع من الرباىُت اليت تلقي قبوال عاما، وخباصة لدى من 

 3. "...يعتمدوف على مشاعرىم أكثر فبا يعتمدوف على عقوؽبم

يعد اإليقاع عنصرا مهما من عناصر الشعرية وقبده بأشكاؿ ـبتلفة، وذلك :  اإليقاع-2
فاؼبوسيقى ربّوؿ الصوت إذل إيقاع عن طريق كسر تعاقبو، ": باستعماؿ اجملاز، االستعارة والتكرار

مكاف التعاقب، وىذا تعليق للّزمن، ألّف تكرار اإليقاع ىو إعادة اؼباضي، فكأنّنا  (التكرارية)وإقامة 
 4."يف الالزمن وتفرض اؼبوسيقى نفسها يف أذىاف متلقيها، بتكرار عناصر البناء

تعد االزدواجية اللغوية من أىم الظواىر اليت تعيشها كل اجملتمعات :  االزدواجية اللغوية-3
البشرية، فهي ظاىرة أصيلة لدى اإلنساف حبيث تصادفو يف ـبتلف تعامالتو اللغوية، ولقد اختلف 

وضع لغوي ":الباحثوف يف ربديد تعريف واحد لالزدواجية اللغوية، حيث عرّفها فرجسوف بأّّنا
واليت قد تشمل ؽبجة معيارية أو ؽبجات )ثابت نسبيا يكوف فيو باإلضافة إذل ؽبجات اللغة 

                                                           
.  100، ص1998ط، .ػ عبد اؼبالك مرتاض، يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد، علم اؼبعرفة، الكويت، د1
.  109، ص السابقػ عبد اؼبالك مرتاض، يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد،اؼبرجع 2
 . 65،  ص1994، 1ػ ؿبمد عبد اؼبطلب، البالغة واألسلوبية، مكتبة لبناف ناشروف، الشركة اؼبصرية العاؼبية للنشر لوقبماف، القاىرة، ط3
.  26، ص1998، 4ػ عبد اهلل الغذامي، اػبطيئة والتكفَت، من البنيوية إذل التشرحيية، قراءة نقدية لنموذج معاصر، اؽبيئة اؼبصرية العاّمة،ط4
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 1."نوع من اللهجات ـبتلفة، اختالفا كبَتا عن غَته من األنواع، ومّنظم أو مصّنف للغاية (إقليمية

قدرة الفرد على التعبَت بلغة ثابتة مع احًتاـ اؼبفاىيم، والبٌت اػباصة هبذه اللغة ": وأيضا ىي
 2."وعدـ شرحها بلغة األـ

ومن ىنا نقوؿ أّف االزدواجية اللغوية حظيت بتعاريف ـبتلفة ومتشابكة يف نفس الوقت، 
ىناؾ من يرى استعماؿ الفرد للغتُت ـبتلفتُت، وىناؾ العكس التقيد بلغة واحدة مع احًتاـ 

. اؼبفاىيم والقواعد

ارتبطت الرواية العربية منذ ظهورىا بتعدد مستوياهتا اللغوية بُت : جدلية الفصحى والعامية-4
اللغات، ومن ىذا قد يسلط الضوء على البحث يف ىذا اعبداؿ اللغوي، حيث اختلفت اآلراء 
النقدية حوؿ ماىية ىذا اؼبستوى فهناؾ من يؤيدوف اللغة الفصحى ويّدعوف إذل اللغة العامية، 

أّف اللغة الفصيحة ىي اللغة األوذل اليت ": وىناؾ من يعارضوّنا، وىذا ما يقيم اعبدؿ فيما بينهم
تعرّفنا من خالؽبا على كثَت من اؼبسرحيات العاؼبية، يف حُت يرى بأّف االقًتاب إذل اعبمهور أكثر 

سيدعي استعماؿ اللغة العامية ألّّنا وضعت األساس عبذب ىذا اؼبتلقي سواء أكاف قارئا أو 
 3. "صبهورا

ولقد دافع الّناقد عبد اؼبالك مرتاض عن قضية اقحاـ اللغة الفصيحة يف اغبوار بديلة عن 
وأماـ كل ىذا فإنّػّنا ال نقبل بازباذ العامية لغة يف كتابة اغبوار وتؤثر أف ": الكالـ العامي يف قولو

يًتؾ اللغة اغبرية اؼبختلفة لتعمل بنفسها عرب العمل اإلبداعي فال واقعية وال تاريخ وال ؾبتمع والىم 
 4."حيزنوف

للغة العامية ىي لغة اغبديث اليت نستخدمها يف حياتنا ": ومن زاوية أخرى فقد شاع أفّ 
 5."العادية، وجيري هبا حديثنا اليومي، ىي الصورة اليت اصطلح عليها بلغة ؽبجات احملادثة

 

                                                           
، 1996، 1ػ إبراىيم صاحل الفالي، ازدواجية اللغة، النظرية والتطبيق، قسم اللغة اإلقبليزية، كلية اآلداب، جامعة اؼبلك سعود، الرياض، ط1

 . 21ص
ػ السعدية زروؽ، االزدواجية اللغوية والتداخل اللغوي، وعالقتهما ببعض اؼبهارات اؼبعرفية، ؾبلة العلـو القانونية واالجتماعية، جامعة عمار، 2

.  274، ص2021، 3األغواط، اعبزائر، العدد 
 . 227ػ طيباوي نبيلة، جدلية اللغة يف اؼبسرح العريب بُت الفصحى والعامية، ؾبلة ـبرب للنقد ومصطلحاتو، جامعة قاصدي مرباح، ص3
.  106ػ عبد اؼبالك مرتاض، يف نظرية الرواية، ص4
. 225صاؼبرجع السابق، ػ طيباوي نبيلة، جدلية اللغة يف اؼبسرح العريب بُت الفصحى والعامية، 5
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: لغة الحوار الروائي- 3
أدى موضوع ازدواجية اللغة بُت الفصحى والعامية، عند الّنقاد واألدباء إذل ظهور إشكالية 

كبَتة، وخصوصا يف اآلداب العاؼبية، حيث أصبحت الفصحى ىي لغة األـ، فهناؾ من يستعمل 
 :اللغة الفصحى ويعارض اللغة العامية، وىناؾ معاكس لتلك الظاىرة، ويظهر جليا من خالؿ

فرضت اللغة العامية نفسها يف ـبتلف األعماؿ األدبية كالرواية واؼبسرحية، ومن : الحوار العامي-أ
يتمثل ىيكلها اللغوي العاـ يف ىذه ":الذين اعتمدوا على العامية عبد اؼبالك مرتاض، حيث

اللهجات اإلقليمية اليت زبتلف من جهة إذل أخرى، بل أحيانا زبتلف من قرية إذل قرية ؾباورة 
 1."ؽبا

ىي عادة اللغة احملكية الكّتابية اؼبتوسطة لفئة ما، يأخذىا اؼبؤلف ": ويعرّفها باختُت أيضا
بوصفها رأيا عاما بالضبط، بوصفها اؼبقاربة الكلمية للّناس ولألشياء اؼبألوفة بالنسبة لفئة ما من 
فئات اجملتمع، بوصفها وجهة النظر الشائعة والتقوًن الشائع، اؼبؤلف يفصل نفسو بقدر أو بآخر 

 2. "...عن ىذه اللغة العامة

إذف فاللغة العامية ىي لغة اعبماعة ولغة اؼبوروث، تتوارث من جيل آلخر، وزبتلف باختالؼ 
. العادات والتقاليد

ومن الذين اعتمدوا ومالوا إذل الفصحى واقتنعوا هبا كوّنا لغة اغبوار يف :  الحوار الفصيح-ب
اؼببدع يستطيع أف حيدد يف اؼبعاين اللفظية ": العمل اإلبداعي، عبد اؼبالك مرتاض حيث يرى أفّ 

ويكسبها طابعا صباليا دل يكن معروؼ، من ذي قبل عند اؼبتلقي وىذا ما يثَت فيو الدىشة، 
فاألديب يف نظره يستطيع التالعب باأللفاظ ويكسبها معاف جديدة، وذلك للحرية الفنية اليت 

 3."يتمتع هبا فينقل األحداث

، واػبالصة اليت يستخدمها صباعة من  إذف فالفصحى ىي اللغة العربية اليت نتكلم هبا اليـو
الناس أو قـو ؽبم القدرة على اإلفصاح والكالـ، فقد يكوف انتماؤىا إذل اجملموعة اعبنوبية، حيث 

الفردية ىي اللغات اليت وجدت يف اعبزيرة العربية، ويف العراؽ وبالد الشاـ واألردف وفلسطُت }: أفّ 
                                                           

.  7، ص2012ط، .ػ عبد اؼبالك مرتاض، العامية اعبزائرية وصلتها بالفصحى، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،  اعبزائر، د1
.  185ػ ميخائيل باختُت، الكلمة يف الرواية، ص 2
ػ مونسي مصطفى، توظيف العامية يف الرواية اعبزائرية، فبلكة الزيواف للصديق حاج أضبد منوذجا، جامعة أيب بكر بلقايد تلمساف، ؾبلة جسور 3

.  420، ص 2021، جواف 2، عدد7اؼبعرفة، مج
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ولبناف، إّّنا لغات سامية، وإّّنا انبثقت عن أصل لغوي واحد، وىذه اللغات ىي العربية 
 1."الشمالية

يبقى السرد من أىم ما دييز العمل الروائي، ألنّو من أفضل الطرؽ اليت :  الروائيلغة السرد- 4
 2. يقّدـ فيها الشخصيات واألحداث، ووصف اؼبكاف والزماف

. وىو فعل يقـو بو الراوي الذي ينتج القصة، وىو فعل حقيقي أو خيارل شبرتو اػبطاب

السرد ىو الكيفية اليت تروى هبا القصة، وما زبضع لو من ": ويعرّفو ضبيد غبميداين بقولو
 3."مؤثرات، وبعضها تتعلق بالراوي واؼبروي لو والبعض اآلخر متعلق بالقصة ذاهتا

.  إذف فالسرد ؾبالو واسع فهو ال يشمل اللغة اؼبكتوبة فقط، بل يشمل اللغة الشفوية كذلك

فاللغة يف نظرنا ىي اؼبفاىيم اليت يعرّب عنها شيء من التناقض، والذي يرجع عندنا إذل 
إّف اللغة يف الرواية عادة ما تكوف ": اػبصائص واؼبميزات الّنقدية اليت طبعت التأصيل النقدي

بسيطة ألّّنا خطاب موجو إذل ـبتلف شرائح اجملتمع، وىي تعرّب عن لغة ىذه الشرائح اؼبتنوعة، إال 
أّف الروائي العريب اؼبعاصر أصبح يرتقي بلغتو الروائية يف سرده لتتحوؿ الرواية إذل رواية شعرية يف 

 4. "كثَت من األحياف

إّف اىتماـ الكثَت من الباحثُت يف اشتغاؽبم على البنيات األساسية كاألمكنة واألزمنة واللغة 
إخل، قبد أّف اللغة السردية من أىم تلك السمات باعتبارىا اؼبادة األساسية اليت يشكل ...السردية

  . من خالؽبا الروائي خطاباتو السردية
: مفهوم الحدث الروائي: ثانيا

 : الحدثتعريف/ 1

حدث "يف البداية البد من الوقوؼ عند معٌت اغبدث يف اؼبعاجم اللغوية،  فعند ابن منظور 
                                                           

، 2008، 1، دار البداية ناشروف وموزعوف، عماف، ط(مرونتها وعقال نيتها وأسباب خلودىا)ػ عودة الّلو منيع القبسي، العربية والفصحى 1
.  85ص

. 105، ص2002، 1ػ لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر والتوزيع، مكتبة ناشروف، لبناف، ط2
 . 45، ص 1991، 1، اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط(من منظور النقد األديب)ػ ضبيد غبميداين، بنية النص السردي 3
للروائي السوري إبراىيم اػبليل منوذجا، ؾبلة جامعة تشرين للبحوث العلمية، سلسلة اآلداب  (شعرية اللغة الروائية)ػ حورية ضبو، وؿبمد علي خلف 4

 .83، ص 2011، 2، العدد 33والعلـو اإلنسانية، اجمللد 
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الشيء حدوثا وحداثة، وأحدثو ىو،  فهو ؿبدث وكذلك استحدثو واغبدوث كوف الّشي دل يكن، 
 1". وأحدثو اهلل فحدث 

تعترب األحداث صلب اؼبنت الروائي فهي سبثل العمود الفقري جململ العناصر الفّنية كالّزماف 
واؼبكاف  الّشخصيات و الّلغة، واغبدث الّروائي ليس سباّما كاغبدث الواقعي الذي جيري يف حياتنا 

وىو أيضا كل ما يؤدي إذل تغيَت أمر أو خلق 2. اليومية بالرغم من أنّو يستمد أفكاره من الواقع
حركة أو إنتاج شيء، وديكن ربديث اغبدث يف الرواية بأنّو لعبة متواجهة أو متحالفة تنطوي على 

 واغبدث ىو اؼبوضوع 3.أجزاء تّشكل بدورىا حاالت مواجهة ؿبالفة أو مواجهة بُت الّشخصيات
الذي تدور حولو القصة، ويعّد العنصر الرئيسي فيها، إذ يعتمد عليو يف تنمية اؼبواقف وربريك 

الّشخصيات ، وؼبا كاف القاص يستمد أحداثو من اغبياة احمليطة بو، لتكوف مشاكلة للواقع ،كاف 
البد لو من اختيار ىذه األحداث و تنسيقها، وعرض جزيئاهتا عرضا يصور الغاية احملددة منها  

 4. حبيث تبدأ بزمن ما وتنتهي بزمن آخر ؿبدد

وصنع اغبدث يف الّرواية يتطلب ذكاء وحنكة من قبل اؼبؤلف، كما يتطلب براعة أدبية يف 
فكلما تقّدمت اغبوادث "ترتيبها وفق نظاـ خاص يّشد اؼبتلقي إليو وجيعلو متفاعال مع األحداث 

ـ، وجد فيها القارئ الّلذة و التشويق  فبّا حيفزه ؼبتابعة  القراءة  والّروائي يستقي مادة األماقّدما إذل 
أحداثو من اغبياة اإلنسانية بصورىا اؼبختلفة اؼبادية واؼبعنوية، فكلما أجاد الروائي يف استقاء مادة 

 5."األحداث وترتيبها داخل الرواية، كلما كاف أكثر قدرة على إبالغ اؼبتلقي رسالة فنية

تستمد  األحداث مادهتا من اغبياة اإلنسانية بصورىا اؼبتباينة،  وتستقي من " فيجب أف 
بشكل – الوجود بأسره يف ـبتلف مناحيو اؼبادية واؼبعنوية،  طريقا لالنطالؽ يف العمل السردي 

ويف العمل الروائي بشكل خاص،  الذي حيتاج إذل دفق كبَت من األحداث بعكس القّصة -  عاـ 
القصَتة اليت ربتاج إذل تسليط الضوء على اغبدث أو أحداث ؿبددة، فالّرواية ربتاج إذل أحداث 

شيتة يف اغبياة،  تتجمع وتتّشابك من أجل صياغتها كفن روائي، وىذا ما يؤّكد أّف األدب و 

                                                           
.  796،  ص 2003، 10ػ ابن منظور، لساف العرب، دار اغبديث، القاىرة ، ج 1
 . 27، ص1997، 1ػ امنة يوسف، تقنيات السرد بُت النظرية و التطبيق، دار اغبوار، سوريا، ط2
 .84ػ لطيف زيتوين، معجم اؼبصطلحات نقد الرواية ، ص3
 .25ص. 1971، 1ػ عزيزة مريدين، القصة والرواية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، الساحة اؼبركزية ، بن عكنوف اعبزائر، ط4
 .25، ص 1980، 1عزيزة مريدين ، القصة والرواية، دار الفكر دمشق ،سوريا، طػ5
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 1". اغبياة صنواف ال يفًتقاف 

لذلك جيب أف يكوف الّروائي قد عاش اغبياة وعاىن فيها معاناة ىينة، أو شديدة قاسية، وكبن 
 2. مع اؼبعاناة الشديدة فمن ىذه اؼبعاناة يتولد اغبدث

لكن اغبدث الّروائي ليس كاغبدث الواقعي اليومي سباما ألّف الروائي يضيف إليو من خيالو  
خيتار من األحداث اغبياتية ما يراه مناسبا لكتابة روايتو، كما أنّو " والروائي حُت يكتب روايتو  

ينتقي وحيذؼ و يضيف من ـبزونو الثّقايف ومن خيالو الفٍت ما جيعل من اغبدث الروائي شيئا آخر 
 3". ال قبد لو يف واقعنا اؼبعيش حدثا طبقا األصل 

بتأثَت من االذباه  (مويساف)لقد كانت مالمح اغبدث الروائي على يد الكاتب الفرنسي 
أّف اغبياة تتّشكل من غبظات منفصلة، ومن ىنا كانت القصة " الواقعي اعبديد،  والذي يرى 

 4". عنده تصور حدثا واحدا ويف زمن واحد ال يفصل فيما قبلو، أو فيما بعده 

سار جل الكتاب على ّنجو، وعدوا ركن اغبدث عنصرا فبيزا للقصة  (موبساف)ومنذ دعوة 
ومهما يكن فيجب أف يكوف جل ما يف العمل . وحافظو عليو كأساس فٍت ال ديكن ذباوزه

 5. "اإلبداعي من لغة ووصف وسرد يف خدمة اغبدث وتطويره

كل ما يؤدي إذل تغيَت أمر أو خلق حركة أو : " يشَت اغبدث وفق معاجم السرديات إذل
إنتاج شيء  وديكن ربديد اغبدث يف الرواية بأنّو لعبة قوى متواجهة أو متخالفة،  تنطوي على 

 وينطوي مثل ىذا التعريف 6". أجزاء تشّكل بدورىا حاالت ؿبالفة أو مواجهة بُت الّشخصيات
على ذبزيئية تنظر إذل اغبركة داخل الّنص الّروائي، ويشف منها أّف اغبديث عن الّرواية التقليدية  

الذات  الرغبة  اؼبرسل  اؼبرسل إليو  و اؼبساعد و " واالستناد إذل فكرة عوامل غردياس الستة 
 ."اؼبعاكس

يذىب إذل العوامل ، وأفّ اغبدث الروائي ىو تغيَت، " كل ما يؤدي إذل تغيَت " إّف تعريف 
                                                           

 .25ػ عزيزة مريدين، القصة و الرواية ص 1
 .27ػ آمنة يوسف، تقنيات السرد بُت النظرية و التطبيق ،ص 2
 .22، ص 1997ط،  .ب، د.ػ شربيط أضبد شرييط، تطور البنية  الفنية يف القصة اعبزائرية اؼبعاصرة ، من منشورات ارباد كتاب العرب، د3
 .27، ص 1988، لسنة 12 و 11، بغداد، العدد 27ػ ياسُت النصَت ، بنية اعبملة االستهاللية يف القصة القصَتة، ؾبلة االقالـ 4
 .27اؼبرجع نفسو، ص 5
 .74ػ لطيف زيتوين، معجم اؼبصطلحات نقد الرواية ص 6
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: وليس ما يؤدي إذل تغيَت وذلك لثالث مالحظ

ترجيحو يف نظر : لكي ينسجم التعريف مع الفضاء الدالرل للكلمة العربية  والثاين : األّوؿ
و " ربوؿ من اغبظ السّيء إذل اغبظ السعيد أو العكس : " أرسطو الذي يشَت إذل أّف اغبدث

وىي متسربة، كما  (كل ما يؤدي  )االبتعاد عن النزعة التفسَتية اليت تًتتب على دراسة : الثالث
 1."أرى من عوامل غَت أدبية أي تفسَت الظواىر الطبيعية

كما أنّنا سننظر إذل اغبدث تلك النظرة اليت قاؿ هبا اؼبعجميوف، ونتجاوزىا إذل عد الواقعة 
الروائية اعبمالية حدثا، أي أّف الباحث سوؼ يتطرؽ إذل بناء اغبدث العاـ من خالؿ سلسلة من 

العمود الفقري الذي يشد "األحداث اليت تتألف منها الرواية، واغبدث الّروائي وفق ما نرى ىو 
الّنص الروائي ويقيمو، وىو ليس اغبدث يف ؿبققو الواقعي،  أو كما نراه يف الواقع ألنّو انتقائي 

ويف ضوء الفكرة األخَتة فإف اؼبؤلف سيكوف حيا يتّنفس يف نصو، ويكوف 2."وصبارل يف أف واحد
وعيو اعبمارل أساسا من األسس اليت يقرأ فيها الّنص صباليا كما يكوف وعيو تارخييا أساسا ؼبوضعو 

إّما بناء اغبدث فإّف الباحث سيتجو من العاـ  إذل اػباص ومن . البنية الكلية للواقعة اعبمالية
الكلي إذل اعبزئي يف نظر الرواية بوصفها حدثا يتألف من األحداث  وىذا يعٍت أّف اغبدث يتألف 

. يف زماف ويف مكاف

وأنّو يف الرواية بوصفها عمال زبييليا البد أف يكوف مرتبطا ارتباطا وثيقا بتشكل الزماف  
وتشكيل اؼبكاف وتشكيل الشخصية وتشكيل اللغة أيضا  ألّف اللغة يف الرواية ليس وسيلة إيصاؿ 
أو إظهار فحسب، وإمّنا ىي ذبل من ذبليات الفن الروائي بوصفو الوسيلة األدبية الدديقراطية اليت 

 3.تسمح بالتعدد  بل تشًتط التعّدد لكي تكوف عاؼبها الروائي كما يرى باختُت

إّف دراسة اغبدث الروائي البد أف تنطلق من ربديد اؼبنت اغبكائي أوال  مث استعراض اؼببٌت  
اغبكائي ثانيا ألّف العالقة بُت اؼببٌت و اؼبنت ىي اليت توقفنا على صباليات اغبدث الروائي  وعلى 
 4. الرواية بوصفها حدثا يتحقق بالقراءة  أو ال يتحقق إال بالقراءة فالرواية اليت دل تقرا ال وجود ؽبا

                                                           
شكري عزيز اؼباضي، اعبامعة األردنية : ، إشراؼالدكتوراهػ حكمت عبد الرحيم  النوايسة  للبناء الفٍت يف الرواية العربية  يف األردف، لنيل درجة 1

 .16، ص2012
 .31ػػ ميخائيل باختُت، الكلمة يف الرواية، ص2
 .31، ص اؼبرجع نفسوػ3
 .214، ص 1992، 1ػ صالح فضل، بالغة اػبطاب و علم النص ، سلسلة عادل اؼبعرفة ، الكويت، ط4
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يعد اغبدث من أىم عناصر البناء الروائي وال ديكن أف يكوف صورة طبق األصل عن اغبدث 
 . الواقعي اغبقيقي، وإمنا اغبدث يتشكل من ـبيلة الروائي أي واقع الفٍت الذي خيلقو الروائي

: استهالل الحدث/2

الدراسات اليت اىتمت بالبداية القليلة ولقد مهش ىذا العنصر من الدرس األديب والنقدي 
من أىم عتبات الّنص اؼبوازي اليت ربيط بالّنص األديب " والبالغي رغم أمهيتو، واالستهالؿ 

فمن خاللو يوجد مسار القراءة . 1"خارجيا، ويعد يف السياؽ نفسو من أىم عناصر البناء الفٍت 
وتلخص اغبكاية ضمن لفظ يرتبط يف البناء و الداللة  وىو يأثر يف اؼبتلقي وجيعلو يتواصل مع 

أحد " العادل اللغوي ينبٍت يف كتابتو على ماىو ساند ومعروؼ  بواسطة رسالة ؽبا قيمة ومنفعة وىو 
القوالب اللغوية الكلية اليت يتطابق فيها الفهم اؼبادي  والفهم الثقايف، فليست اللغة كائنا معزوال 

 2. "يفهم من دوف اآلخر  وإمنا ىو نتيجة منطقية للتوافق اليت يقـو بُت الفعل و الواقع

وماذا بعد ؟ وما الذي : و البداية نضع القارئ يف السياؽ إذ دبجرد قراءهتا يتم طرح السؤاؿ
 . سيكوف؟

فال ديكن للنص الروائي أف يوجد من دوف بداية  فهي مكوف بنائي مهم  فيكفينا أف نتعامل 
اعتربت البدايات من أعقد وأصعب " مع البداية اؼبعرفة ؾبديات األحداث و لواحقها  لذلك 

اؼبكونات اؼبتعلقة بالنص اإلبداعي، حيث من خالؿ أحكامها وضبط صياغتها كرؤية حملتوى 
 3. "العمل بكاملو  جيد اؼبتبقي من األحداث طريقة إذل ذىنية القارئ اؼبتعامل مع الّنص 

وتتنوع البدايات لدى الكتاب وتبقى واحدة عند القارئ فمن كتاب من يبدأ جبمع اؼبعلومات 
األولية األزمة لّدقة الوصف وصحة التحليل، وبعضهم يبدأ برسم الّشخصيات وزبطيط اغببكة إّما 

 4."بداية القارئ فواحدة فهي تبدأ بالّنظر إذل اعبملة األوذل

إطار منتخب للعادل السردي " وتندرج الوظائف األساسية اليت يشغل عليها االستهالؿ يف 
اؼبكوف للقصة، وتسعى عرب ىذا التقدًن إذل تأطَته يف إطار ؿبدد وعكس مقصديتو اػباصة فضال 

                                                           
 .27ػ ياسُت النصَت، بنية اعبملة اإلستهاللية يف القصة القصَتة، ص 1
 .4ػ اؼبرجع نفسو ص 2
 .19، ص 1994، 1ػ صدوؽ نور الدين، البداية يف الّنص الروائي، دار اغبوار للنشر و التوزيع، الالذقية، سوريا، ط3
 .32ػ لطيف زيتوين، معجم اؼبصطلحات نقد الرواية، ص 4
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على السعي اغبثيث ألثارة الفضوؿ القارئ وربريك حساسيتو ودفعو كبو متابعة قصوى لطبقات 
القصة وؾبريات أحداثها وديكن أف تكوف عتبة االستهالؿ مساحة منوذجية لطرح اؼبقولة لعادل 

ويكوف االستهالؿ أو "القص الذي ذبتهد يف تشييده وإقامة عمارتو السردية داخل حدودىا 
 :البداية الروائية وفق االنواع اآلتية

.  بوصف تقليدي للمكاف الذي ستجري فيو األحداث -
. حبوار بُت الشخصُت أو أكثر -
. بكالـ للراوي يقدـ فيو نفسو -
.  خباطرة فلسفية مرتبطة دبا بعدىا -
.  حبكاية اطار تروي اكتشاؼ اغبكاية األساسية -
 1."بتقدًن شخصية تروي حكاية عبمهور الناس -

فال ديكن للّنص الروائي أف يوجد من دوف بداية، فهي مكوف بنائي مهم، فيكفينا أف نتعامل 
مع البداية ؼبعرفة ؾبريات األحداث ومهما يكن فيجب أف يكوف جل ما يف العمل اإلبداعي يف 

. خدمة اغبدث وتطويره

يعّد السرد أحد أركاف النسيج القصصي األساسية، حيث يسهم يف الربط بُت القصة "
وتتابعها، تتابعا فنيا متينا، وىو ركن أساسي يف الرواية حبيث يتحقق بواسطتو ترابط األحداث 

إّف أساس الرواية ىو السرد، والسرد يعٍت القص وىو اغباصل لكل شيء يف الرواية، 2".وتسلسلها
فمن خالؿ السرد تربز الرواية ويتحد بناؤىا، واألشكاؿ السردية ؽبا وظيفة عاّمة تتمثل يف ربقيق 

. التوازف للبناء

: بنية الحدث/ 3

يعد بناء األحداث جزًءا مهما يف توضيح الرواية، وتقدًن فكرة عنها، وال ديكن أف تنظم 
ىو عملية : " األحداث وتنسجم مع بعضها دوف أف تبٌت على وفق أنساؽ معينة، ألف الّنسق

                                                           
، لنيل درجة اؼباجستَت، إشراؼ سلوى عثماف، جامعة النيلُت "رواية من أي شيء خلقت " ػ فراس أضبد شّواخ، البناء الفٍت للرواية اإلماراتية 1

 .24، ص 2018سوداف 
. 41، ص 2004، 1ػ مها حسن القصراوي، الزمن يف الرواية العربية، اؼبؤسسة العاّمة للدراسات والنشر، بَتوت، ط2
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 فيسعى 1". ترتيب أحداث القصة بطريقة، أو نظاـ معُت ليمنح العمل تفرًدا أو صبالية خاصة بو
الروائي إذل التفنن يف طرؽ سرد أحداثو، وبنائها ساعيا ؼبلء فجوات من شأّنا أف تعرقل تطور 

ألّف " وتأيت أمهية النسق بوصفو عنصرا بنائيا. العملية السردية، معتمدا بذلك على األنساؽ البنائية
 2". األحداث ال ديكن ؽبا أف تنسجم أو تنتظم من دوف أف تبٌت على وفق أنساؽ معينة

فقد قسمها شكلوفسكي " وأوؿ من بدأ بدراسة األنساؽ البنائية للجدث، الشكالنيُت الروس
نسق التاطَت، ونسق البناء، ونسق التضمُت ونسق التنظَت، مث اختزؽبا الناقد : إذل أربعة أنساؽ ىي

وبعد ذلك تابع الّنقاد العرب ." التناوب– التضمُت – التتابع : "إذل ثالثة أنساؽ ىي" توردوؼ"
دراستهم لألنساؽ، ووجدوا أنساؽ أخرى ضمن دراستهم للرواية و الشعر، وإّف ترتيب األحداث 

وأىم  األنساؽ . يف الرواية يكوف مرتبطا بالتسلسل الزمٍت، أو صورة توارل تلك األحداث يف الزماف
: اليت وقف عليها معظم النقاد ىي

يعد ىذا النسق البنائي من النساؽ اليت عرفت منذ زمن طويل، وقد سيطر مدة : نسق التتابع- 1
الذي تأخذ فيو الواقع السردية شكال تدرجييا " طويلة على فن القص دبختلف أجناسو، وىو البناء 

متتاليا، إذ تبدا األحداث من نقطة ؿبدودة، وتأخذ بالنمو حىت تصل ا ّناية ؿبدودة من دوف 
  .                   فيهتم ىذا البناء بسرد الوقائع حبسب الًتتيب الزمٍت3". ارتداء إذل اؼباضي

ؼبنطق السببية، فالسابق يكوف سببا الحقا ويظل الروائي ينسج "ذ خيضع بناء اغبدث فيو ا
حبكة الّنص صاعدا إذل األماـ بشكل أفقي خطي فيتزامن اؼبنت اغبكائي يف غبظة ماىي الذروة، مث 

 4". تتفرج يف ّناية يغلق فيها الراوي النص

ال تكاد زبلو األجناس القص الشفاىي واؼبالحم والسَتمن ىذا البناء ألّّنا صبيعا تعتمد على 
السرد اؼبتوارل، وكشفت الدراسات اغبديثة أّف البناء التتابع يف الّنص قادر على ذبسيد رؤية الكاتب 

وىو من أكثر األنساؽ شيوعا وقدما وبقاء يف . ومنظوره الفكري اذباه العصر الذي يعيش فيو

                                                           
ػ صعب عبد اللطيف عبد القادر األنصاري، الرحلة اػبيالية يف األدب العريب، دراسة يف بنيتها السردية من خالؿ قصص ألف ليلة و ليلة، رسالة 1

 .75، ص2010اؼباجستَت كلية الًتبية، البصرة 
 .94، ص 44ػ قبوى ؿبمد صبعة، بناء اغبدث يف شعر نازؾ اؼبالئكة، ؾبلة آداب البصرة، العدد 2
ػ عبد اهلل ابراىيم، البناء الفٍت لرواية اغبرب يف العراؽ، نقال عن نبهاف حسوف السعدوف، اغبدث يف قصص فارس سعيد، ؾبلة دراسات موصلية، 3

 .11، ص 2013، سبرز 41العدد 
 . 56ػ مها حسن القصراوي، الزمن يف الرواية العربية، ص 4
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إذل رغبة األنساؽ يف فهم األشياء تباعا، وبشكل بسيط "الكتابات، ويعود سبب شيوعو وبقاءه 
 1".أفضل فبا لو تشابكت وتعقدت مع بعضها البعض 

نسق التتابع من األنساؽ اليت عرفت  منذ زمن طويل، أي تتابع حبسب الًتتيب الزمٍت القادر 
 .على ذبسيد رؤية الكاتب ومنظوره الفكري اذباه العصر الذي يعيش فيو

ىو البناء الذي تتداخل فيو األحداث دوف االىتماـ بالتسلسل الزمن من : النسق المتداخل- 2
حيث تقاطع األحداث و تتداخل دوف ضوابط منطقية، وتقدـ دوف االىتماـ بتواليها، وإمّنا بكيفية 

 فهذا البناء ال خيضع لتتابع، فزمن األحداث يتداخل فيتقدـ اؼبستقبل على اؼباضي أو 2وقوعها،
جدؿ اغباضر على اؼباضي بصورة مستمرة : "اغباضر على اؼباضي، وأىم ما دييز البناء التداخلي

 فهو يعتمد على تداخل األحداث 3ومفتوحة على اؼبستقبل أماـ القارئ ليضع رؤيتو وتأويالتو،
فيما بينها بسبب االسًتجاعاف الكثَتة، و القفزات اؼبعتمدة لتصل يف النهاية إذل نتائج متعددة 

وظهر ىذا النوع يف الرواية العاؼبية يف مطلع القرف العشرين عندما . تتعلق بكل قصة او اسًتجاع
شهد البناء اؼبتتابع أّوؿ بوادر التمرد عليو فاستعراض الروائيوف عن تتابع األحداث يف رواياهتم 

واستبدلوه بتقدًن جديد لألحداث دوف اىتماـ بتتابعها، وتسلسل بشكل منطقي، ومن خصائص 
ال يهتم بتوارل األحداث، لكّنو يهتم بكيفية وقوعها فخيط األحداث ال يسَت على "ىذا البناء 

وفق خط منتظم، بل ديّط إذل األماـ أو إذل اػبلف استجابة لدواعي فنية مقصودة مربزة اغبدث 
 4". وجاعلة منو بؤرة االىتماـ

إف النسق اؼبتداخل ال خيضع للتتابع وال يهتم بالتسلسل الزمٍت أي تتداخل فيو األحداث 
وتقدـ دوف اإلىتماـ بتواليها، فيتقدـ اؼبستقبل على اؼباضي أو اغباضر على اؼباضي، فهو يتداخل 

 .األحداث فيما بينها بسبب االسًتجاعات الكثَتة

إقحاـ حكاية داخل حكاية أخرى، وقد تكوف حكايات ألف ليلة " وىو :نسق التضمين- 3
وليلة وأبرز مثاؿ على ىذا التضمُت، ففيها تتضمن اغبكاية شهرزاد كل اغبكايات األخرى، أي 

وىو من األنساؽ اليت تبٌت وفقها األحداث وقد اعتمد عليو الكاتب كوسيلة ". ربتويها وتكثفها
                                                           

. 28ػ عبد اهلل إبراىيم، البناء الفٍت لرواية اغبرب يف العراؽ، ص1
 .103ػ اؼبرجع نفسو، ص2
 .62ػ مها حسن القصراوي، الزمن يف الرواية العربية، ص3
 .103ػ قبوى ؿبمد صبعة، بناء اغبدث يف شعر نازؾ اؼبالئكة، ص 4
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من أقدـ األنساؽ البنائية يف األدب القصصي، ويقـو ". من وسائل عرض األحداث، فالتضمُت
 1. على أساس نشوء قصص كثَتة يف إطار قصة واحدة

 .نسق التضمُت من أقدـ األنساؽ ويتضمن قصص داخل قصة واحدة

 يعد ىذا البناء من أبرز أشكاؿ البناء يف الرواية العربية اغبديثة، ويف البناء :النسق الدائري-4
تسرد القصة منطلقة من نقطة متأخرة يف أحداث القصة حبيث تبدأ من الّنهاية، مث تعود " الدائري 

ويف 2. "إذل الوراء من أجل عرض تفاصيل القصة إذل أف تصل إذل الّنهاية اليت تبدأ منها مرة أخرى
استمرارية اؼباضي يف " ىذا النسق تكوف البداية مطابقة للّنهاية ويعرّب النسق الدائري يف الّنص عن 

 3."اغباضر، وتكرارية اغبدث عرب التاريخ 

بعملية توزيع اغبدث على ؿبورين أو أكثر، تتوازي األفعاؿ "يقـو ىذا النسق : النسق المتوازي-5
وتبقى ىذه احملاور تابعة ومتطورة بشخصياهتا على أف . يف زمن وقوعها وتباعدىا نسبيا يف أماكنها

حادثتُت ال جيمع بينهما إال كوّنما حرثا " حيث يروي الراوي يف فقرة واحدة 4. "تلتقي يف اػباسبة
 5". ، وبذلك ينهض ىذا النسق على تعدد األمكنة، وتزامن الوقائع و األفعاؿ"يف زمن واحد

إّف أحداث الرواية الديكن أف تنّظم وتنسجم مع بعضها دوف أنساؽ معينة، فليسعى الروائي 
معتمدا بذلك األنساؽ البنائية،ولكل نسق بنائي تعريفو . إذل تفنن يف طرؽ سرد أحداثو وبنائها

 .وؾبالو اػباص

لكل نص مكتوب ّناية يتوقف عندىا الكاتب، وللنهاية أو اػباسبة وىج ودور :خاتمة الحدث/ 4
يف ربديد مسار العمل األديب، فمثلما يؤدي استهالؿ اغبدث دورا جوىريا يف تكوين الّنص ألنّو 

منطقة انطالؽ كبو الّنص، وبدء تكوين اػبياؿ، فاػباسبة تكوف بغلق الفضاء التخيلي، وإّناء 
سلسلة العمليات الّنصية على مستوى الكتابة و التسجيل وليس على مستوى القراءة والتخييل، 
ومثلما ىناؾ مكاف وزماف للّنص، فهناؾ أيضا بداية وخاسبة للّنص، فاالنسجاـ بُت بداية الرواية 

يعطي االنطباع بتماسك السرد وحسن التأليف، وىو اجملاؿ الصاحل للكاتب للتعبَت عن " وخاسبتها 
                                                           

 .57ػ لطيف زيتوين، معجم اؼبصطلحات نقد الرواية، ص 1
 . 14ػ نبهاف حسوف السعدوف، اغبدث يف قصص فارس سعيد، ص 2
 .77ػ مها حسن القصراوي، الزمن يف الرواية العربية، ص3
 .13 ص ،ػ نبهاف حسوف السعدوف اغبدث يف قصص فارس سعيد4
 .91 ص ،ػ مها حسن القصراوي، الزمن يف الرواية العربية5
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، ؽبذا من اؼبهم اؼبقارنة بُت البداية و اػباسبة ؼبعرفة التغيَت اغباصل يف 1"فكرتو ونظرتو إذل الدنيا 
اغبالة األوذل، واغبكم على ما قامت بو الشخصيات يف األحداث، وال تعٍت كلمة ّناية يف الرواية 

لكّنها اؼبقطع الذي جييب على ىدؼ القراءة والغرض منها أّنا تعطي اػبط " آخر صفحاهتا
، ولذا تعّد النهايات مهّمة لفاعليتها يف 2" الّنهائي يف اكتماؿ السرد يف األعماؿ الروائية الطويلة 

اؼبكونات السردية األخرى يف العمل بوصفها أسبابا حقيقة ؽبا، وقّسم الّنقاد الرواية اػباسبة إذل 
، فقد تبلغ األحداث ّنايتها ويستمر الّرواج يف الكالـ معلقا على "مغلقة _مفتوحة : "قسمُت

األحداث أو مقّدما مغزاىا فتكوف اػباسبة مقفلة، وقد ينقطع كالـ الراوي قبل الوصوؿ إذل ّناية 
 3".األحداث ومعرفة ماؿ الشخصيات فتكوف اػباسبة مغلقة

و ألكل بداية ّناية ولألحداث ّنايتها يتوقف عندىا الراوي فقد تكوف ّناية الرواية إّما مفتوحة 
. مغلقة، وتكوف خاسبة الرواية بغلق الفضاء التخيلي فالبد من االنسجاـ بُت البداية واػباسبة

 :مفهوم  الزمن الروائي: ثالثا

يعّد الّزمن من أىم اؼبواضيع اليت اىتم هبا الّنقاد والدارسُت إذ تعّددت مصطلحاتو، وديثل 
عنصرا فّعاال تكتمل بو بقية اؼبكونات اغبكائية، فقد تضاربت اآلراء حوؿ تقدًن تعريف واحد 

: للزمن ومن بُت ىذه اآلراء

 :تعريف الزمن- 1

:  لغة* 
صبعو أزماف وأزمّنة وعاملو مزامنة من الّزمن، ": جاء يف ـبتار الصحاح تعريف الّزمن على أنّو

كما يقاؿ مشاىرة من الّشهر، والزمانة آفة من اغبيوانات ولرجل زمن أي متبلى بُت الزمانة وقد 
 4."زمن من باب سلم

زمن زمنا وزمنة، اصابتو الّزماف، أزمن الّلو ابتاله ": كما جاء يف اؼبنجد تعريف اللغة على أنّو
بالّزمانة، الّزمانة العاىة، عدـ بعض األعضاء تعطيل القوى، الزمن ج زمنوف، وأزمن الشيء أي 

                                                           
 .86ػ لطيف زيتوين، معجم اؼبصطلحات تقد الرواية، ص 1
 .30، ص 2009 يناير 8ػ معجب العدواين، صباليات الّنهايات اإلبداعية مدخل نظري، جريدة الرياض اليومية، 2
 .86ػ معجم اؼبصطلحات نقد الرواية، ص 3
. 116، ص1986ط، .ػ ؿبمد بن أيب بكر عبد القادر الزازي، ـبتار الصحاح، ساحة رياض الصلح، مكتبة لبناف، بَتوت، د4
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 1.[عليو الزماف، وطاؿ ويقاؿ أزمن عٍت عطاؤؾ أي أبطأ، والزمنة، الوقت طويال كاف أو قصَتا

ويتضح لنا من خالؿ ما سبق أّف التعريفات اؼبوجودة يف اؼبعاجم، تتفق على كوف أّف الزمن 
 .ىو الوقت سواء أكاف طويال أـ قصَتا

:  اصطالحا* 
ؾبموعة العالقات الزمنية، السرعة والًتتيب الزمٍت، ": أّما الّزمن يف االصطالح ىو

.  إخل...اؼبسافة

 2. " القائمة بُت اؼبواقف واألحداث اؼبروية وسردىا يف القصة، واػبطاب واؼبروي، والّسرد

عدد ": ولقد وضح أرسطو ؿباولتو األوذل يف كتابو الطبيعة على إعطاء مفهـو للزمن على أنّو
اغبركات اغباصلة قبل وبعد أّف اغبركة ىي صفة اعبوىر والزمن باؼبقابل ىو صفة اغبركة، وللزمن 

، وللزمن الذايت معٌت خاص بالنسبة (فلكي)، وزمن موضوعي (نفسي)زمن ذايت : نوعاف
 3."لإلنساف

فالزمن كاف ومازاؿ أحد العناصر السردية اليت تثَت االىتماـ يف ـبتلف اجملاالت اؼبعرفية، وال 
تلك اؼبادة اؼبعنوية اجملردة اليت يتشكل منها ": ديكن االستغناء عليو يف بناء األحداث القصصية فهو

إطار كل حياة وخَت كل فعل، وكل حركة، وىي ليست ؾبرد إطار بل ىي جزء ال يتجزأ من كل 
اؼبوجودات وكل وجوه حركتها، ومظاىر سلوكها، لذلك وجد مفهـو الزمن يف كل الفلسفات 

 4. "تقريبا

 .فالزمن كاف ومايزاؿ يثَت االىتماـ من ـبتلف اجملاالت اؼبعرفية، والديكن االستغناء عليو

: أنواع الزمن-2
لكي نتمكن من دراسة الزمن يف العمل الروائي البد أف منّيز أزمنة داخل ىذا العمل، وىي 

 . زمن القصة، زمن اػبطاب، زمن النص
                                                           

، اؼبطبعة الكاثوليكية، بَتوت، ط1 .  306، ص1908، 19ػ لويس معلوؼ، اؼبنجد يف اللغة واألدب والعلـو
.  198، ص 2003، 1السيد إماـ، مَتيث للنشر واؼبعلومات، القاىرة، ط: جَتالد برنس، قاموس السرديات، تر2
.  35، ص 2010، 1ػ نفلة حسن أضبد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيلو، قراءة نقدية، دار غيداء، عّماف، ط3
، دار القصبة (حبث يف التجريب وعنف اػبطاب عند جيل الثمانينات)ػ عبد القادر بن سادل، مكونات السرد يف النص القصصي اعبزائري اعبديد 4

 . 106، ص 2009ط، .للنشر، اعبزائر، د
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 1."من األحداث ؽبا بداية وّناية (ؾبموعة)تسمى أيضا اغبكاية، وىي وسيلة ": زمن القصة– أ 

وفيو نبحث عن البينات الزمانية باعتبارىا إطار ألفعاؿ القواعد وموضوعات لإلدراؾ أو "
الفواعل، ألّّنم وىم ينجزوف أفعاؽبم يف الزماف ينطلقوف يف ذلك من وعي أو )التصور من خالؿ 
 2. "(رؤية خالصة للزماف

 .من خالؿ ما قالو ؿبمد بوعزة ىنا أف زمن القصة لو بداية وّناية وخاضع للتسلسل اؼبنطقي

ذبليات تزمُت زمن القصة وسبفصالتو، وفق منظور ": ويعرّفو سعيد يقطُت بأنّو: زمن الخطاب_ ب
خطايب متميز يفرضو النوع، ودور الكاتب يف عملية زبطيب الزمن، أي إعطاء زمن القصة بعدا 

 3."متميزا وخالصا

من خالؿ ىذا التعريف لزمن اػبطاب تبُت لنا أف ىذا الزمن ىو زمن التلفظ و الزمن الذي 
 .يشكلو الروائي

مرتبط بزمن القراء يف عالقة ذلك بتزامنُت زمن اػبطاب يف الّنص، أي بإنتاجية : زمن الّنص_ ج
 4. الّنص يف ؿبيط سوسيولساين معُت

 .وعليو فالزمن تتبناه الرواية ؼبختلف طياتو وؿباولة ذبسيده يف ـبتلف اجملاالت

:   الترتيب الزمني-3
ؾبموعة العالقات القائمة بُت الًتتيب ": يعترب الًتتيب الزمٍت البنية األساسية يف الرواية، فهو

اؼبفًتض لوقوع األحداث يف الواقع، وترتيب حدوثها يف السرد، إّف باإلمكاف سرد األحداث طبقا 
 5."لًتتيب وقوعها

مقارنة ترتيب األحداث أو ": كما يرى جنيت أّف دراسة الًتتيب الزمٍت غبكاية ما تعٍت
اؼبقاطع الزمنية يف اػبطاب بنظاـ تتابع ىذه األحداث أو اؼبقاطع الزمنية نفسها يف القصة، وذلك 

                                                           
، 2010، 1، منشورات االختالؼ، الدار العربية للعلـو ناشروف، بَتوت، لبناف، ط(تقنيات ومفاىيم)ػ ؿبمد بوعزة، ربليل النص السردي 1

. 71ص
.  163، ص1997، 1ػ سعيد يقطُت، قاؿ الراوي، البنيات اغبكائية يف السَتة الشعبية، اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بَتوت، ط2
 . 89، ص1997، 1، اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بَتوت، ط(الزمن، السرد، التبئَت)ػ سعيد يقطُت، ربليل اػبطاب الروائي 3
.  89ػ اؼبرجع نفسو، ص 4
. 140ػ جَتالد برنس، قاموس السرديات، ص5
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ألّف نظاـ القصة ىذا تشَت إليو اغبكاية صراحة أو ديكن االستدالؿ عليو من ىذه القرينة غَت 
 1. "اؼبباشرة أو تلك

إذف فاألصل يف اؼبتواليات اغبكائية أّّنا تأيت وفق تسلسل زمٍت متصاعد يسَت بالقصة سَتا 
 .متوازيا كبو خاسبتها اؼبوسومة يف ذىن الكاتب

:  أنواع المفارقات الزمنية(1
إّف اؼبفارقات الزمنية تعتمد على أسلوبُت اثنُت، فاألوؿ يسَت باذباه خط الزمن أي حالة سبق 

األحداث، يف حُت الثاين يسَت يف االذباه اؼبعاكس، ويطلق على ىذين األسلوبُت باالسًتجاع 
 . واالستباؽ

ربطيم الًتتيب الزمٍت ىو النتيجة ": أو دبعٌت آخر السرد االستذكاري ويعٍت بو:االسترجاع_ أ
. األكثر وضوحا لالنتقاص من اغباضر واؼبستقبل لصاحل اؼباضي

وإّف استذكار األحداث والوقائع اؼباضية يأخذ أكثر من بعد، فقد يكوف اؼباضي على شكل 
 2."...وخزات ضمَت، وقد يكوف على شكل اعتداد بالّنفس ؼبا حققتو الشخصية من إقبازات

فاالسًتجاع ىو العودة إذل اػبلف، أي دبعٌت آخر يستطيع السارد من خاللو الرجوع بالذاكرة إذل 
الوراء سواء يف اؼباضي القريب أو البعيد، واالسًتجاع يلعب دورا فعاال يف بناء الرواية ولعل من  

: أمهها

الذي يستعيد أحداثا وقعت ضمن زمن اغبكاية أي بعد بدايتها، وىو ":االسترجاع الداخلي* 
 3."الصيغة اؼبضادة لالسًتجاع اػبارجي

:  وينقسم ىذا النوع إذل قسمُت

إّف االسًتجاعات أنواع على حسب جَتار :(غيرية القصة)االسترجاعات الخارج حكائية _ 1
غَتية القصة أي االسًتجاعات اليت تتناوؿ حظا قصصيا وبالتارل مضمونا : "جنيت فقد تكوف

 1".قصصيا، ـبتلفا عن مضموف اغبكاية األوذل ومضامينها
                                                           

.  47، ص1997، 2ؿبمد معتصم وآخروف، اؽبيئة العامة للمطابع األمَتية، ط: ػ جَتار جنيت، خطاب اغبكاية حبث يف اؼبنهج، تر1
 . 32، ص2004، 1ػ أضبد ضبد النعيمي، إيقاع الزمن يف الرواية العربية اؼبعاصرة، دار الفارس للنشر والتوزيع، عّماف األردف، ط2
، 2006ط، .ػ نضاؿ الشمارل، الرواية والتاريخ، حبث يف مستويات اػبطاب يف الرواية التارخيية العربية، عادل الكتب اغبديث، األردف،  د3

. 158ص
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اليت تتناوؿ خط العمل نفسو : "وىي تلك(: مثلية القصة)االسترجاعات الداخل حكائية _ 2
الذي تتناولو اغبكاية األوذل، زبتلف عن ذلك اختالفا شديدا، وىنا يكوف خطر التداخل واضحا، 

 2". بل ؿبتوما يف الظاىر

ونقوؿ ىنا من خالؿ ىذا النوعُت من االسًتجاع بأف الروائي يرجع إذل اػبلف أي إذل البداية 
 .األوذل من القصة

يأيت ىذا االسًتجاع على شكل صورة تذكر ألحداث سابقة للحدث : االسترجاع الخارجي* 
 3."الذي تظل سعتو كلها خارج سعة اغبكاية األوذل"الذي استهلت بو الرواية، وىو ذلك 

وديكن أف نبُّت أف االسًتجاعات اػبارجية ديكن أف تصنف يف خانة الذكريات، ألّف السارد "
أو الّشخصية يقـو باستحضار مواقف زمنية ماضية ال صلة ؽبا جبوىر اغبكاية األوذل، وأّّنا غَت 

 4."ذات أمهية من حيث وظيفتها يف التوضيح

إذف فاالسًتجاع بأنواعو ديثل جزءا مهما يف النصوص الروائية، وذلك ؼبا يتجلى من تقنيات 
. تتباين من رواية إذل أخرى

. أطلق جنيت على ىذا الّنوع من اؼبفارقات الزمنية تسمية أخرى ىي:االستباق_ ب
االستشرافات، وقد استهل حديثو عن االستباؽ دبالحظة أولية مفادىا، أنّو أقل تواترا من احملسن "

 5".يف تقاليد اغبكي الغريب (االسًتجاعات)النقيص 

ـبالفة لسَت زمن السرد تقـو ": فاالستباؽ ىو نوع من اؼبفارقات الزمنية ويعٍت يف مفهومو الفٍت
على ذباوز حاضر اغبكاية وذكر حدث دل حين وقتو بعد، واالستباؽ شائع يف النصوص اؼبروية 
بصيغة اؼبتكلم، والسيما يف كتب السَت والرحالت، حيث الكاتب والراوي والبطل أدوار ثالثة 

 6."ديثلها الفرد

                                                                                                                                                                                
.  61ػ جَتار جنيت، خطاب اغبكاية، ص1
.  62ػ اؼبرجع نفسو، ص2
. 60 جَتار جنيت، خطاب اغبكاية، صػ3
. 133، ص2008ط، .ػ عمر عيالف، يف مناىج ربليل اػبطاب السردي، منشورات ارباد الكتاب العريب، دمشق، د4
. 267، ص2005، 1ػ مرشد أضبد، البنية والداللة يف روايات إبراىيم نصر الّلو، دار الفارس للنشر والتوزيع، عّماف، األردف، ط5
 .15ػ لطيف زيتوين، معجم نقد الرواية، ص6
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يعترب االستباؽ أحد التقنيات الزمنية، الذي يعترب اؼبمر الوحيد واؼبتجو إذل اؼبستقبل بعكس 
.  االسًتجاع

يف حاالت كثَتة يكوف االستشراؼ ؾبرد ":حيث يعرفو حسن حبراوي بأنو:االستباق كتمهيد-
حيث أف 1". استباؽ زمٍت، الغرض منو التطلع إذل ما ىو متوقع أو ؿبتمل اغبدوث يف العادل احملكي

 .السارد يشَت إذل حدث آيت من خالؿ توطئة ليمهد ؼبا سيجري من أحداث

يقـو االستشراؼ بوظيفة اإلعالف عندما خيَت صراحة عن سلسلة " :  االستباق كإعالن-
األحداث اليت سيشهدىا السرد يف وقت الحق، نقوؿ صراحة ألنّو إذا أخرب عن ذلك بطريقة 

ضمنية يتحوؿ توا إذل استشراؼ سبهيدي أي إذل ؾبرد إشارة ال معٌت ؽبا يف حينها ونقطة انتظار 
 2".ؾبردة من كل التزاـ اذباه القارئ

فاالستباؽ بنوعيو ىو ؿباولة إلبراز اؼبستقبل، وفق معايَت ـبططة ؽبا مستقبال، وىدفو إيضاح 
. اؼبعٌت وإعطاء أسلوب شيق للقارئ والّنص

:   تقنيات زمن السرد-4

مدة القصة اليت ترويها تلك اغبكاية، ولكن ": حددىا جنيت بالعالقة القائمة بُت:  المدة-1
بكيفية مطلقة ومستقلة كثَتا أو قليال، بأّّنا ثبات يف السرعة، وىي مدة القصة، مقسية بالثواين 

والدقائق والساعات واألياـ والشهور والسنُت، وطوؿ ىو طوؿ الّنص اؼبقيس بالسطور 
 3."والصفحات

وتَتة سرد األحداث من حيث درجة سرعتها أو بطئها، يف حالة ": وقد عرّفها ؿبمد بوعزة بقولو
السرعة يتقلص زمن القصة وخيتزؿ، ويتم سرد أحداث تستغرؽ زمنا طويال يف أسطر قليلة أو بضع 

 4. "كلمات، بتوظيف تقنيات زمنية سردية

:  وذكر جنيت ؾبموعة من اؼبفارقات الزمنية تبدع يف إبطاء السرد واليت تفرط يف سَته وقد ىي

                                                           
 .133، ص1990، 1، اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بَتوت، ط(الفضاء، الزمن، الشخصية)ػ حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي 1
.  137، ص  اؼبرجع نفسوػ 2
.  102ػ جَتار جنيت، خطاب اغبكاية حبث يف اؼبنهج، ص 3
.  92ػ ؿبمد بوعزة، ربليل الّنص السردي، تقنيات ومفاىيم، ص 4
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 تسريع السرد : 
وىو سرد أحداث '':ويسميها بعضهم التلخيص أو اإلجياز أو اجململ:التلخيص أو الخالصة* أ

يف صبلة واحدة أو كلمات قليلة، إنّو حكي موجز  (سنوات أو شهور)ووقائع جرت يف مدة طويلة 
 1". وسريع لألحداث دوف التعرض لتفاصيلها، يقـو بوظيفة تلخيصها 

تسارع حركة ّنجى وىو اإلغفاؿ والوقفة واؼبشهد واحدة من : "كما يتمثل التلخيص يف
سرعات السرد األساسية، واػبالصة تتولد حينما يعترب زمن اػبطاب أصغر من زمن القصة، أو 

 2". حدث مسرود يأخذ يف العادة زمنا طويال
إذف فاػبالصة نعٍت هبا اختزاؿ الزمن وإجيازه، أي اقتصار فًتات زمنية عديدة يف بضع 

.  صفحات وفقرات، رغبة يف تعجيل أسلوب اغبكي
ىو تقنية زمنية من خالؽبا تتصارع حركة األحداث يف :الحذف أو القطع أو اإلضمار* ب

ىو حذؼ فًتة طويلة أو قصَتة من زمن القصة وعدـ التطرؽ، ؼبا جرى فيها من وقائع " .الرواية
وأحداث، فال يذكر عنها السرد شيئا، حيدث اغبدث عندما يسكن السرد عن جزء من القصة أو 

 3". يشَت إليو فقط بعبارات زمنية تدؿ على موضع اغبذؼ من قبيل ومرت أسابيع 
:  فاغبذؼ ىو القطع أو القفز فوؽ فًتات زمنية سواء أكانت طويلة أـ قصَتة وىو ثالثة أنواع

اعالف الفًتة الزمنية احملذوفة على كبو صريح، سواء جاء ذلك يف بداية "ىو: ـ الحذف المعلن1
اغبذؼ كما ىو شائع يف االستعماالت العادية، أو تأجلت اإلشارة إذل تلك اؼبدة إذل حُت 

 . أي اإلعالف والتصريح عن الفًتة احملذوفة4". استئناؼ السرد ؼبساره
ىو كوف السرد عاجز عن التزاـ التتابع الزمٍت الطبيعي ":يعرفو حسن حبراوي: ـ الحذف الضمني2

حيث نقوؿ 5". لألحداث ومضطرا، ومن مث القفز بُت اغبُت واآلخر على الفًتات اؼبيتة يف القصة
 .أنو تتجلى الصعوبة يف الوصوؿ إذل ىذا النوع من اغبذؼ من خالؿ وجود على صبلة من الثغرات

ويأيت يف الدرجة األخَتة بعد اغبذؼ الضمٍت ويشًتؾ معو يف عدـ  " : ـ الحذف االفتراضي3
وجود قرائن واضحة تسعى على تعيُت مكانو أو الزماف الذي يستغرقو، وكما يفهم من التسمية اليت 

                                                           
 . 93، ص ؿبمد بوعزة، ربليل الّنص السردي، تقنيات ومفاىيمػ 1
.  226، ص 2003، 1عابد فرندار وآخروف، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة ، ط: ػ جَتالد برنس، اؼبصطلح السردي، تر2
.  94ػ ؿبمد بوعزة، ربليل النص السردي، تقنيات ومفاىيم، ص 3
.  159ػ حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، ص 4
. 162ػ اؼبرجع نفسو، ص 5
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يطلقها عليو جنيت فليس ىناؾ من طريقة مؤكدة ؼبعرفتو سوى افًتاض حصولو باالستناد إذل ما 
 1". قد نالحظو من انقطاع يف االستمرار الزمٍت للقصة

.  وخالصة القوؿ إّف اغبذؼ تقنية حديثة، يفعلو القارئ دبقارنة األحداث بقرائن اغبكي
 تسريع السرد : 

يتمثل يف إبطاء حركة السرد وتعطيل انتعاشها من خالؿ شطرين يؤدياف طريقة عمل لألسلوبُت 
:  السابقُت ومها

يتحقق عندما ال '': وىي ربدث عندما يبطل الروائي ازدىار الزمن أي:(االستراحة)أ ـ الوقفة 
 2". يتطابق أي زمن وظيفي مع زمن اػبطاب
ما حيدث من توقفات وتعليق للسرد، يسبب عبوء '': وتتمثل الوقفة عند ؿبمد بوعزة يف كوّنا

السارد إذل الوصف واػبواطر والتأمالت، فالوصف يتضمن عادة انقطاع وتوقف السرد لفًتة من 
 3".الزمن

.  وبالتارل فالوقفة ذبعل الزمن السردي وكأنّو يدور حوؿ نفسو، وىي ما يعرؼ بالوقفة الوصفية

اؼبقطع : "وىويعد اؼبشهد من أىم عناصر اإليقاع الزمٍت يف السرد أي داخل اغبكاية:ب ـ المشهد
اغبواري الذي يأيت من الروايات يف تضاعيف السرد إّف اؼبشاىد سبثل بشكل عاـ الّلحظة اليت يكاد 

 4".يتطابق فيها زمن السرد بزمن القصة من حيث مدة االستغراؽ

ويعطي اؼبشهد للقارئ إحساسا باؼبشاركة اغباّدة يف الفعل، إذ إنّو يسمع عنو معاصرا وقوعو "
كما يقع بالضبط ويف نفس غبظة وقوعو، ال يفصل بُت الفعل وظباعو، سوى الربىة اليت يستغرقها 

 5". صوت الروائي يف قولو

. إّف انسجاـ زمن القصة مع زمن اغبكاية، ىو ما ردع إذل إبطاؿ حركة السرد

إذف فاؼبشهد ىو نقيض اػبالصة، أي عبارة عن شرح لألحداث بكل تفاصيلها عكس 
.  التلخيص

                                                           
.  164ص ، ػ حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي 1
.  49، ص 1990، 2شكري اؼببخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقاؿ للنشر، دار البيضاء، اؼبغرب، ط: ػ تزفيتاف تودوروؼ، الشعرية، تر2
.  96ػ ؿبمد بوعزة، ربليل الّنص السردي، تقنيات ومفاىيم، ص 3
.  78ػ ضبيد غبميداين، بنية الّنص الروائي، ص 4
.  94، ص 2004ط، .ػ سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة يف ثالثية قبيب ؿبفوظ، سلسلة إبداع اؼبرأة، القاىرة ، د5
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: التواتر-5
والتواتر يشبو الوقفة من حيث أنّو يعيق حركة السرد، ويقّلل من سرعة اإليقاع، فهو تكرار "

 1. "حدث معُت مرارا
ويكمن التواتر يف العالقة بُت معدؿ تكرار اغبدث ومعدؿ تكرار رواية اغبدث، فاغبدث يقع "

 2. "وتروىحكاية واحدة زبتصر كل الوقعات اؼبتشاهبة
:  وىو ثالثة أنواع

 3".وىو أف تروى مرة واحدة ما حدث مرة واحدة" : ـ التواتر اإلفرادي1
 حيكي حدثا واحدا، وقد يكوف ذلك من شخصية أو اقبد خطابا عديد" :  ـ التواتر التكراري2

 4".عدة شخصيات
 5". ىو عودة السرد تكرارا إذل حدث واحد":  ـ تكرار السرد3

.  أي سرد مرة واحدة ما وقع مرات عديدة
ومن خالؿ ما سبق نستخلص أّف البنية الزمنية للّنص القصصي تكمن يف الدديومة أو اإليقاع 

. السردي، أي زمن اػبطاب من حيث البطء والسرعة
وأّف التواتر يتعلق بقضية تكرار بعض األحداث، ويؤكد على ضروب أف كبكي ما وقع مرة 

.  واحدة، وأف كبكي ما وقع مرة واحدة عدة مرات، وأف كبكي ما وقع مرة واحدة
:         مفهوم المكان الروائي: رابعا

: مفهوم المكان/1
اؼبوضع، و اعبمع منو أمكنة، و " وردت يف اؼبعاجم اللغوية كلمة اؼبكاف يف لساف العرب دبعٌت 

أّماكن صبع اعبمع الف اؼبكاف مصدر من كاف و اعبمع منو أمكنة، و قد كانت العرب قدديا 
 6".تتعامل مع اؼبيم الزائدة معاملة أصلية على اعتبار اف اغبرؼ يشبو باغبرؼ 

                                                           
.  113، ص 2010، 1ػ إبراىيم خليل، بنية الّنص الروائي، الدار العربية للعلـو ناشروف، منشورات االختالؼ، اعبزائر، ط1
.  184نضاؿ الشمارل، الرواية والتاريخ، ص .2
.  185ػ اؼبرجع نفسو، ص 3
.  78ػ سعيد يقطُت، ربليل اػبطاب الروائي، ص 4
.  61ػ لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص 5
 .414 ص ت،. د،1، ط13 ػ ابن منظور، لساف العرب،  دار صادر، بَتوت، ج 6



 الفصل األول الدراسة النظرية لعناصر البناء الفني للرواية

29 
 

اؼبكاف اؼبوضع اغبأو ي للشيء، صبع أمكنة و ": " معجم منت اللغة "يصف أضبد رضا يف و
 1". مكن و صبع اعبمع أّماكن 

ىذا بالنسبة للمفهـو اللغوي للمكاف يف اؼبعاجم، أّما بالنسبة للكتب السمأوية فقد وردت يف 
 واذكر يف الكتاب مرًن اذ ": التنزيل اغبكيم دبعانيها و مشتقاهتا يف القراف الكرًن، ففي قولو تعاذل

 2.(16) سورة مرًن "انتبذت من اىلها مكانا شرقيا 

 3.(41) سورة ؽ " و استمع يـو يناد اؼبناد من مكاف قريب "
 4.(57) سورة مرًن " ورفعناه مكانا عليا ": وقولو تعاذل

يقاؿ مكاف الشيء يكوف فيو اعبسم فيكوف ؿبيطا بو : " وىو عند الفالسفة حيمل معنيُت مها
ويقاؿ لشيء يعتمد عليو اعبسم فيستقر عليو، فاؼبكاف ىو ؿبيط اعبسم، أو  مستقر عليو اعبسم 

 5".فيقصد باؼبكاف ىنا اؼبوضع الذي حيتل اؼبساحة معينة تستقر يف وضع األشياء

فاؼبكاف إسم مفرد يدؿ على موضع اغبدوث، كاؼبنزؿ الذي ربدث فيو زيارة، أّما لفظة اؼبكاف 
" اصطالحا فلها الكثَت من الدالالت و دخلت العديد من اؼبيادين اؼبعرفية فعلماء الفيزياء أّكدوا 

 ويعترب اؼبكاف عنصرا 6."على كوف اؼبكاف متحركا، واثبت ىذا الكالـ كل من نيوتن و أنشتاين 
 :أساسيا يف الرواية ويعرفو ياسُت النصَت

، أي  أنّو عمل 7"ىو عنصر حكائي مهما  كذلك ىو اعبغرافية اػبالقة يف العمل الروائي "
فٍت ديكن أف نعده صورة مرسومة أو  لوحة فنية خالبة، ّلن الرواية تشبو فن الرسم و النحت و 

االطار الذي تنطلق منو األحداث و سبارس فيو " التصوير يف تشكيل اؼبكاف، ويعترب اؼبكاف 
 8". الشخصيات ربركاهتا، و ديثل اؼبرأة العاكسة غباالهتا النفسية 

                                                           
 .334، ص 1960ط، .،د5ػ  أضبد بن ابراىيم بن حسُت بن بوسف بن ؿبمد بن رضا، منت اللغة، دار اؼبكتبة ،بَتوت، مج1
 .16 ػ سورة مرًن ، االية 2
 .41 ػ سورة ؽ، االية 3
 . 57 ػ سورة مرًن، االية 4
 .603، ص 2009، 1 ػ مصطفى حسيبة، اؼبعجم الفلسفي، دار أسامة للطباعة و النشر، عماف، األردف، ط5
 ، 11ػ غيداء أضبد سعدوف، اؼبكاف و اؼبصطلحات اؼبقاربة لو دراسة مفهوماتية، ؾبلة األحباث، كلية الًتبية األساسية، جامعة اؼبوصل، اجمللد 6

 .244، ص 2العدد
 .18، ص 1986ػ  ياسُت النصَت، الرواية و اؼبكاف، دار الشؤوف الثقافية العاّمة، وزارة الثقافة و اإلعالـ بغداد، 7
 . 25، ص2012، 1 ػ عمر عيالف، يف مناىج ربليل اػبطاب السردي، دار الفرقد للطباعة و النشر، بَتوت، لبناف، ط8
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فاؼبكاف بالنسبة لو يؤثر يف البشر ومن ىنا فهو يعكس " أّما اذا عدنا اذل الناقد يوري لوسباف 
سلوكهم و طبائعهم وفقا ؼبا يقتضيو تنظيمو اؼبعماري حىت انو ديكننا من التعرؼ على الشخصية 

 1".من خالؿ مكاف معيشتها 
وىذا ألف اؼبكاف اشبو باؼبرأة العاكسة اليت تفصح عن الشخصية من خالؿ تفكَتىا وحالتها 

اف اؼبكاف عنصر من : "اؼبعيشة انطالقا من اؼبكاف االقامة، و يؤكد ياسُت النصَت ىذا الكالـ بقولو
عناصر البناء الفٍت يتحدد عرب اؼبمارسة الواعية للفناف، فهو ليس بناء خارجيا مرئيا وال حيزا حيدد 
اؼبسافة وال تركيبا من عزؼ أو  أسيجة ونوافذ بل ىو كياف من الفعل اؼبغَت و احملتوي على تاريخ 

 2".ما
ومن ىنا قبد أف اؼبكاف كغَته من عناصر البناء يتغَت من نص ألخر تبعا لألحداث اليت تدور 

.  فيو
وللمكاف أمهية يف الدراسات األدبية، فقد عرؼ اؼبكاف وحدة أساسية من وحدات العمل 

فالعمل األديب حيث يفقد اؼبكانية فهو يفقد اػبصوصية وبالتارل " األديب والفٍت يف نظرية االدب 
 3". أصالتو

ويعد اؼبكاف يف الرواية مكانا متخيال، ومهما طابق اؼبكاف الروائي نظَته يف الواقع يبقى من 
قائم يف خياؿ اؼبتلقي وليس يف العادل اػبارجي، وىذا اؼبكاف تثَته " صنع اللغة، فاؼبكاف يف الرواية 

اللغة من خالؿ قدرهتا على اإلحياء ولذلك فاف استعانة الروائي بوصف اؼبكاف أو  تسميو ال يعٍت 
، فاؼبكاف يف الرواية خيلق و 4"تصوير اؼبكاف اػبارجي وإمّنا اؼبكاف الروائي إلثارة اػبياؿ اؼبتلقي 

 . يصنع من كلمات
ويؤدي اؼبكاف يف العمل الروائي دورا ىاّما، فهو ليس ؾبرد ترؼ يكثر بو الكاتب سواد "

أكاف العمل الروائي اغبديث، ينهض بوظيفة بنائية أالصفحات، بل ىو ركن أساسي ورئيس من 
طار إجغرافية تشكلها حركة الشخصيات فيو، كما يعد ارضية تتحرؾ عليها أحداث الرواية، فهو 

 5. "الذي تقع فيو األحداث

                                                           
 .58، ص 2009، 1ػ فهد حسُت، اؼبكاف يف الرواية البحرينية، فرادس للنشر و التوزيع، فبلكة البحرين، ط1
 .23 ص 2006، 1ػ حناف ؿبمد موسى ضبودة، الزمكانية وبنية الشعر اؼبعاصر، عادل الكتب اغبديث، جدار للكتاب العاؼبي، األردف، ط2
 .6 ص 1984، ،2 ػ غاستونبالشالر، صباليات اؼبكاف، ترصبة غالب ىلسا، اؼبؤسسة اعبامعية للنشر و التوزيع، بَتوت ، ط3
 .48، ص " رواية من أي شيء خلقت " ػ  فراس أضبد شواخ، البناء الفٍت للرواية اإلماراتية 4
 .106، ص 1984، 1ب، ط. ػ سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثالثية قبيب ؿبفوظ، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب،د5
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فهو ليس عنصرا زائدا يف الرواية، ألنّو يتخذ أشكاال و معاف عديدة، فقد يكوف يف بعض 
األحياف ىو اؽبدؼ من وجود العمل الروائي، فالقرية أو  اؼبدينة قد تكوف موضوعا يدفع اؼبؤلف 

إلنتاج عملو الروائي، ومن أوائل اؼبؤلفُت يف دراسات اؼبكاف الروائي غاستونبالشالر يف كتابو 
، و يهتم يف كتابو بدراسة فضاء البيت وصبيع أجزائو، ويرى أّف البيوت تشكل "شعرية اؼبكاف "

ىل كاف العصفور يبٌت عشو لو دل يكن عزيزة :" منوذجا مالئما لدراسة قيم األلفة لذلك يتساءؿ
 1".الثقة بالعادل، إّف القوقعة ذبّسد انطواء اإلنساف داخل اؼبكاف يف الزوايا أو األركاف 

 . يعترب اؼبكاف وحدة أساسية من وحدات العمل األديب والفٍت يف نظرية األدب

 تقسيمات األّماكن و تصنيفاته/2

من الدراسات العربية اليت خضعت للمكاف يف الرواية العربية دراسة الناقد غالب ىلسا حيث 
 :قسم اؼبكاف إذل أربعة أقساـ

ىو اؼبكاف االفًتاضي، ليس لو وجود فعلي مؤكد ويوجد يف الروايات "  :  المكان المجازي-1
ذات األحداث اؼبتتالية، وديتاز بأنّو سليب وخاضع لنزوات الشخصيات و األحداث الروائية، 

 أىم ما دييز ىذه الرواية 2"وتكوف صفات ىذا اؼبكاف من نوع الذي ندركو ذىنيا ولكّننا ال نعيشو 
أّّنا رواية تعج باألحداث اجملازية اؼبتتالية تلعب فيها األحداث و الشخصيات الدور الكبَت، فكل 

.  منها مثبت ؽبذا اؼبكاف اػبيارل إذ قبد بعض األّماكن توازي ما عايشو أو مايعيشو الراوي

نعٍت بو اؼبكاف الذي تعرضو الرواية من خالؿ وصف ابعاده اػبارجية : " المكان الهندسي-2
بّدقة بصرية وحياد و بذلك يكثر من اؼبعلومات التفصيلية، فيتحوؿ إذل مكاف خرائطي يتكوف من 
ؾبموعة من السطوح و األلواف و التفاصيل اليت تلتقطها العُت اؼبنفصلة، وال رباوؿ أف تقيم معها 

إّف دقة الوصف يف األبعاد اػبارجية تعد أىم ما يربز اؼبكاف، ليس فقط أحداثا  .3"مشهدا كليا 
بل حىت بصرا تلك األوصاؼ تلتقطها العُت منفصلة، ليًتصبها العقل إذل مشهد كلي وديكن أف 

. نظهر ىذا يف الرواية

                                                           
 .6ػ  غاستونبالشالر، صباليات اؼبكاف، ترصبة غالب ىلسا، ص 1
 58،ص2008، 1شار العريب للطباعة والنشر، بَتوت، لبناف، طتخروف، مدخل اذل القصة، قراءات لتصنيفات اؼبكاف، دار اإلتآػ عبد اعبميل و2
، 59. 
 .59 ص ، ػ اؼبرجع نفسو3
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ىو مكاف التجربة اؼبعاشة داخل العمل الروائي و القادر على أثارة ذكرى : " المكان المعيش-3
 1...".اؼبكاف عند القارئ، وىو مكاف عاشو مؤلف الرواية وعندما ابتعد عنو أخذ يعيش فيو اػبياؿ

 .ويقصد بو مالو عالقة بإحياء ذكرى من ذكريات اؼبتلقي

 وىو اؼبكاف الذي يأخذ ذبسداتو يف السجن، أو  يف الطبيعة اػبيالية من :المكان المعادي_ 4
 2. البشر مكاف الغربة أو  اؼبنفى

البد من جعل ىذه األّماكن وثائق حية تنطق يف روايتها، جيعل اؼبتلقي يتذوؽ صبالية اؼبكاف 
اليت تصف حيث يتلمس الًتاث، ويشم عبق اؼبكاف الذي ترظبو بواقعية وصدؽ رظبا دقيقا حىت 

. كأنك تراه على حقيقتو

من خالؿ تقسيمات للمكاف نرى بأنّو يتميز خبصائص ؾبازية ؽبا دالالت صبالية إبداعية 
تضفي على الّنص بعدا فنيا وربدث يف اؼبتلقي إثرا نفسيا، يتضح ىذا األثر يف مشاركة اؼبتلقي 

للمبدع ومشاركتو لألمكنة ما يستدعي حضور الذكريات ىذا اؼبكاف الذي يًتؾ يف ـبيلتو أحداث 
: " ومواقف شىت ال ديكن أف يتناساىا ألّف الوجود االنساين ال يتحقق إال بوجود اؼبكاف الذي ىو

عادل بال حدود وحبر دوف ساحل، وليل دوف صباح، وّنار دوف مساء أنّو امتداد مستمر مفتوح 
 3" .على صبيع  اؼبتجهات، ويف كل اآلفاؽ

إذا فاؼبكاف يتكيف مع احتياجات السارد النفسية واالجتماعية فهو فضاء الالمتناىي وحد 
إّف معايشة االنساف للمكاف وتالفو معو، أو معاداتو لو ويشكل خلفية ارتكازية " و. الذي ال سلطة

 4".لكل تصور أو  توجو أو  تشكيل فٍت 

وإنّنا نستطيع أف منّيز بُت األشياء من خالؿ وضعها يف اؼبكاف كما "إّف اؼبكاف عنصر ضروري 
تظهر أمهية اؼبكاف من خالؿ ربطو 5."نستطيع أف كبّدد يف األحداث من خالؿ وقوعها يف الزماف

                                                           
 .60 ، 59 ص ، ػ اؼبرجع نقسو1
 .68 ص ،2005ط، . ػ ؿبمد عزاـ، شعرية اػبطاب السردي، من منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشق، د2
 .57عبد اؼبالك مرتاض، نطرية الرواية، ص 3
 .17 ص،2002ط، . وىراف، د،ػ قادة عقاؽ، صباليات اؼبكاف يف الشعر العريب اؼبعاصر، جدؿ اؼبكاف والزماف، دار العرب و النشر والتوزيع4
 .52، ص 1988، 2 ػ سيزا قاسم، مكاف وداللتو، صباليات اؼبكاف، دار القرطبة، دار البيضاء، ط5
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بالزماف يف الرواية من حيث ىي عمل فٍت، فإّّنا تتعامل مع عناصر الرواية ككل دائما يف زماف 
 .ومكاف احملددين، فالعالقة اليت تربط بينهما ىي عالقة تكامل 

 :المكان وعالقته بالمضمون الروائي/3

أف اؼبكاف نقطة انطالؽ الكاتب إذ يستحيل أف نعثر على نص روائي يكوف ؾبرد من عنصر 
 .اؼبكاف

إّف الفضاء يف الرواية أوسع وأمشل من اؼبكاف، إنّو ؾبموع األمثلة اليت ": " ضبيد ضبيداين" يقوؿ
تقومعليو اغبركة الروائية اؼبتمثل يف سَتورة اغبكي، وعلى ىذا فاؼبكاف الروائي ىو اغبيز الذي ذبري 

 يف ىذا القوؿ يرى 1."فيو أحداث الرواية اليت يلفظها الفضاء صبيعا  فهو األفق الرحب واألمشل 
ضبيد ضبيداين أّف الفضاء أوسع من اؼبكاف أي  حدث ال ديكن اف يتصور وقوعو اال ضمن اطار 

. مكاين معُت، لذلك فالروائي دائم اغباجة اذل التأطَت اؼبكاين واّنا على كل شيء يف الرواية

إّف اذباىات الكتابة الروائية دبا ربملو من تصورات عن العادل ربدد دائما طبيعة التعامل مع " 
التقنيات الروائية، ومنها تقنية وصف اؼبكاف فأّما أف تتم العناية باؼبكاف وأّما أف يتضاءؿ أو يتخذ 

شكال جديدا ـبالفا لألساليب السابقة يف الكتابة الروائية وقد نّبو أحد الّنقاد إذل ىذا اعبانب، أي  
  إّف اؼبكاف 2."إذل تأثَت الرؤية اؼبضمونية على أسلوب الوصف اؼبكاين والديكور بشكل عاـ

يساىم يف خلق اؼبعٌت داخل الرواية وال يكوف دائما تابعا أو  سلبيا، بل أنّو أحيانا ديكن للروائي أف 
. حيّوؿ اؼبكاف إذل أداة تعبَت عن موقف ما

ولو "إذا فاؼبكاف عنصر أساسي يف وجود أي  رواية حبيث ال ديكن تصورىا بدوف مكاف، 
كعنصر أساسي من عناصر البناء الفٍت يف الرواية أمهية واضحة تظهر عندما تعمل الرواية على 

تأسيس عاؼبها الداخلي اػباص هبا حبيث تزيل العادل احمليط أو  ترحلو، حبيث يثَت الكاتب اىتماـ 
 3. "القارئ ويوقعو يف شباكو يف عادل روايتو اؼبستقل ذاتيا

يشكل اؼبكاف البؤرة اؼبركزية اليت تعمل على تأطَت العمل الروائي، حيث تتّشكل األحداث 
.  وذبري داخل اؼبكاف وىذا ماي ظهر يف الرواية على الرصيف

                                                           
 .60 ص 2000، 3ػ ضبيد ضبيداين، بنية النص السردي من منظور النقد األديب، اؼبركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع، دار البيضاء، ط1
 .70 ، 67ص ، ػ اؼبرجع نفسو2
 .13 ، ص 1976ط، . ػ مورس شرود وآخروف، نظرية الرواية، عالقة التعبَت بالواقع، ترصبة ؿبسن اؼبوسوي، منشورات مكتبة التحرير، بغداد، د3
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: أهميةالمكان/4
فاؼبكاف ىو الوسط الذي تعيش فيو الشخوص، وتقع فيو األحداث مع احتماؿ إدخاؿ "

ويبدو اؼبكاف مرتبطا بل مندؾبا بالشخصيات "1،"أوساط أخرى يف كل مرة يتغَت فيها ىذا اؼبكاف
 2."كارتباطو واندماجو باغبدث أو جبرياف الزمن

يظهر اعتناء الكاتب باؼبكاف حيث ىو اغبّيز الذي تتحرؾ الشخوص داخلو، خيتلف حّيز 
اؼبكاف من رواية ألخرى أمر الشك فيو، ولكّننا نشهد حالة من التأثر والتأثَت بينو وبُت 

الشخصيات واألحداث وؾبموعة األفكار والقيم واالذباىات اليت يقدمها الكاتب، واغبدث عامة 
حيتاج إذل حيز مكاين تتحرؾ يف الشخوص ويتم تفاعلها وبالرغم من التأثَت الذي يلعبو اؼبكاف يف 

الرواية فإنّو يتمتع خبصوصية يكتسبها من خالؿ تكامل العناصر اؼبكونة للبنية الروائية، حيث 
تضاؼ إليو ؾبموعة من السمات واؼبعادل اليت تستكمل الرؤية اؼبؤثرة يف اختيار بقعة مكانية بعينها 

أشبو بشاعرية " وتفضيلها على سواىا، وتربز أمهية الصورة اؼبكانية حينما نعي اؼبكاف الذي ىو 
بصرية يستسلم ؽبا اؼبرء عفويا حىت دوف تفحص أو  نقد، ردبا ألّّنا تزيد من مالحظة  اؼبتعة 
 3" .اغبسية بشكل ديكن تعيينو قياسا  إذل متعة وعي الزمن اليت تتخطى اغبواس والتعيُت اؼبباشر

ديثل اؼبكاف يف الرواية عنصرا مهما من عناصر السرد الروائي، ألّف اؼبكاف يف كل ابعاده 
الواقعية واؼبتخيلة يرتبط ارتباطا وثيقا بالنص وبكل ما حيويو من شخصيات وأزمنة وحوادث، ودبا 

أّف اؼبكاف عنصر يتميز خبصوصيتو و بوظائفو اؼبتعددة اليت تتحكم يف تكوين إطار اغبدث كما أّّنا 
تساعد القارئ على التخيل و التصور، و األمكنة اليت يعرضها الروائي سواء كانت األمكنة مغلقة 

 إّف وظيفة 4.أو  منفتحة أو  أمكنة ذات أبعاد اقتصادية أو  اجتماعية أو  فلسفية أو  سياسية 
اؼبكاف ىي وظيفة صبالية داللية ذات بعد راقي يف صنع اإلبداع الفٍت فهو ديثل عنصر مهما من 

يف الرواية فيتمتع خبصوصية يكتسبها من خالؿ تكامل _ اؼبكاف _ عناصر البناء الفٍت، إنّو يأثر 
 . العناصر اؼبكونة يف الرواية

                                                           
 .92 ص1991ط، .ّناد التكررل، دار الشؤوف الثقافية العاّمة، بغداد، د:  ػ روالف بورنوؼ ولاير أئيليو، عادل الرواية، تر1
 . 97 ص اؼبرجع نفسو،ػ 2
 .4 ص 1990،  11، عدد 11 ػ جَتا ابراىيم جَتا، أثار اؼبكاف، ؾبلة اعبيل، بَتوت، ؾبلد 3
 ػ بورقبة خالد، بناء الشخصية يف اجملموعة القصصية، أرض الربتقاؿ لغساف الكنفاين، لنيل درجة اؼباجستَت اشراؼ حامت كعب، جامعة العريب بن 4

 .13، ص 2019 | 2018مهيدي أـ بواقي، 
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فهو مسرح األحداث و اؽبواجس اليت " وللمكاف دور فّعاؿ يف تفعيل العمل األديب و الفٍت 
 فمن خالؿ اؼبكاف وما حيدث فيو ديكن قراءة وفهم كل حدث 1" تصنعها الذاكرة التارخيية 

ليس عنصرا زائدا يف الرواية فهو يتخذ أشكاال " وتفاعالت وشخصيات حركتهم مع اؼبكاف، أنّو 
 2".ويتضمن معاف عديدة، بل إنّو قد يكوف يف بعض األحياف ىو اؽبدؼ يف من وجود العمل كلو

إذف ديكننا القوؿ بأّف اؼبكاف ىو نقطة انطالؽ الكاتب، فهو اؼبكوف االساسي لبنية النص 
ككل وهبذا يصبح اؼبكاف عنصرا فعاال يف الرواية ويف تطوراهتا وبنائها، ويف طبيعة الشخصيات اليت 

تتفاعل معو ويف عالقات بعضها ببعضها  االخر، فهو البنية األساسية لتشكيل اغبدث الروائي 
ال يقدـ سوى مصحوب جبميع إحداثياتو الزمانية و اؼبكانية ومن دوف وجود ىذه : " واغبدث

 وكل ىذا ضروري من أجل منو 3". اؼبعطيات يستحيل على السارد أف يؤدي رسالتو اغبكائية
فاؼبكاف وحدة أساسية من وحدات العمل .وتطور السرد ألنّو حباجة إذل عناصر مكانية وزمانية 

األديب و اإلبداعي و الفٍت يف نظرية األدب وعدت إحدى وحدات التقليدية الثالث، ولطاؼبا 
كانت مسار اعبدؿ يف ربقيق العمل األديب و الفٍت يف اؼبسرح بالدرجة األوذل ودل يتجاوز منظور 

األدب يف العصر اغبديث بل أصبحت وصارت إذل ركيزة من ركائز الرؤية وصبالياهتا يف النظرية 
األدبية، فأصبح اؼبكاف دبثابة العمود الفقري اليت بٌت على أساسو األجناس األدبية من قصة وشعر 
ورواية ومن دوف العمل األديب بفقد اؼبكاف تلك اػبصوصية واألصالة فيتخيل دوف العمل األديب، 

فاػبياؿ ىو الذي ينقلنا إذل تلك األمكنة اؼبتنوعة العوامل بواسطة اللغة اليت يعتمدىا الكاتب 
اؼببدع لوصف فضاءه أو حيزه، فهو أوسع من أف يكوف مكاف ىندسيا ربكمو لغة القياس 

 اؼبكاف يفتح 4. و األحجاـ، بل ىو مكاف خيضع للرؤية خاصة تتفاعل مع  األنساؽ و السياقات
فكر اؼببدع وحىت القارئ للتخيل األمكنة واإليهاـ هبا كأّّنا حقيقة، فيعٍت ىذا األخَت جنس الرواية 
الذي كبن بصدد ربط اؼبكاف هبا اليت ال زبلو من اػبياؿ ألّف اؼبكاف الذي ياسر اػبياؿ ال ديكن أف 

. يبقى مكاف ال مباليا خاضعا  ألبعاد ىندسية 

                                                           
 .50، ص 1984، 2ػ أضبد طالب، صباليات اؼبكاف يف القصة القصَتة، دار العرب للنشر و التوزيع، وىراف، ط1
 .33 حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، ص2
 .29 ص ،حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي3
 .14ص ، ػ بورقبة خالد، بناء الشخصية يف اجملموعة القصصية، أرض الربتقاؿ لغساف الكنفاين4
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وعالقة اإلنساف باؼبكاف عالقة تأثَت وتأثر، فاؼبكاف فٍت يتشكل من ؾبموعة من الشخصيات 
وىي الفواعل يف أي  حكي وال ديكن ألي  حدث أف يقع إال ضمن إطار اؼبكاف اؼبخوؿ لذلك 

يف زمن معُت، فالشخصية يف قيامها بأي عمل ترتكز على حدود اؼبكاف اليت يتم وصفو بتقنية 
عالية ألنّو يضمها ويضم األحداث و الزماف، وعليو يتشكل الفضاء العمل السردي من ؾبموعها 

 فالسارد خيلق شخصياتو بلغتو اػباصة وخيالو فيأيت اؼبكاف كالفضاء ؿبصل بدالالت 1.صبيعا
واقعية واؼبتخيلة واليت من خالؽبا جيعل القارئ يعيش يف ذبربتو اؼبكانية و الروائية فاؼبكاف ىو الذي 

يتبُت العناصر السردية فبن جيعلو إطارا جامعا للعناصر الفنية دبا فيها اغبدث، فبا يكسبو تلك 
اػبصوصية و التفردية اليت ديتاز عن غَته من العناصر األخرى ألنّو دبثابة مسرح غبدث يف حد ذاتو 

فكال منها يستلـز حضور اآلخر، وّظف الروائيوف معٌت اؼبكاف يف الكتابات اإلبداعية باعتباره 
اؼبكاف اؼبمسوؾ باػبياؿ والذي يسكن االنساف ويظهر على شكل حفريات تظهر على الشخصية 

 2".فاؼبكاف ديثل قلب النابض يف الرواية.... يف تصرفاهتم وسلوكاهتم ومنط حياهتم 

وهبذا يتحوؿ اؼبكاف ؾبرد فضاء إذل ذبربة صبالية إبداعية يصورىا اؼببدع خبيالو أو واقعيتو 
ألنّو ديثل النواة يف صبيع األمكنة اؼبكونة لو أو  احمليطة بو " ليجعل منو مركزا الستقطاب اعبميع، 

 فهو جامع لكل األزمنة اؼبعيشة القريبة والبعيدة اؼباضية واغباضرة، وهبذا حيقق اؼبكاف صباليتو 3". 
وتتنوع التجربة اؼبكانية حسب الطاقة اإلبداعية اليت يفجرىا كل مبدع لكونو يعيش ذبربة اؼبكانية 

. يف الرواية 

 

                                                           
 .17ػ عبداهلل أبو ىيف، صباليات اؼبكاف، ؾبلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، ص1
 . 16 _ 15ػ بورقبة خالد، بناء الشخصية يف اجملموعة القصصية، أرض الربتقاؿ لغّساف الكنفاين،   ص 2
 .18 ص اؼبرجع نفسو،ػ  3
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. 5اللغة في رواية على الرصيف رقم : أوال

اللغة من أىم الوسائل اليت يستخدمها اإلنساف يف حياتو، ونسق من اإلشارات والرموز، وىي 
أساس اعبماؿ يف العمل اإلبداعي عاّمة والروائي خاصة، ألّّنا سبيزىا عن باقي األجناس األدبية 

:  والسردية

وجيعل منو كيانا . اؼبكاف- فاللغة ىي أداة التعبَت اليت عن طريقها يّشخص اؼبؤلف، الكاتب"
فيعترب اللغة يستحيل اؼبكاف إذل صورة أو أي شيء مرئي حيتاج ؼبن . ماديا ملموسا، نابضا باغبياة

يرظبو باأللواف واػبطوط لكن اللغة دبا ؽبا من قدرة على اإلحياء، والتعبَت عن اإلحساس، تستطيع 
 1."أف تقّدـ اؼبكاف يف صورة يتحد فيها الزمن باغبدث

. ومن أىم ميزات اللغة الروائية، أّّنا تقًتب من الواقع على الرغم من أّّنا جيسد عوادل خيالية

وقد اختلف الّنقاد والباحثوف يف إعطاء مفهـو واحد حوؿ استعماؿ لغة واحدة، فانقسموا إذل 
تيارين فمنهم من ذىب إذل اغبوار العامي ألنّو معرّب عن حاؿ الشعب، ولساف الّشخصية يف 

السرد، وفريق آخر ذىب إذل الفصيح كونو اللغة الثّقافية اليت يتكلم هبا اؼبثّقفوف، وىذا ما قبده يف 
:  ، وسنوضح اللغة اؼبستعملة يف العمل الروائي وكيفية توظيفها5رواية على الرصيف رقم 

:  لغة السرد الروائي-1
اجتمع الّنقاد والباحثوف على أف تكوف لغة السرد ىي اللغة الفصحى، وىذا ما اعتمده الروائي 
يف روايتو بأف ربظى الرواية بلغة فصحى يف لغة السرد، متجوؿ بُت مستوياتو ومن تلك اؼبستويات 

: قبد
اعتمد الكاتب أسامة تايب يف ىذا اؼبستوى على تقدًن لشخصياتو :  المستوى التقريري-

بعد موت أمي ": (جد البطلة)الثانوية بلغة تقريرية واضحة، ومن ىذه الّشخصيات قبد شخصية 
دل يعد رل سوى خاليت وجدي، عشت مع جدي أحسن أياـ حيايت، وأعطاين من اغبناف واحملبة ما 

أحسن األكل رل وأحسن اؼبلبس رل، رباين على قواعد ... كنت اؼبدللة عنده.... دل أجده من أيب
إذا رحلت من ىذه الدنيا لن حيميك أحد وأنت أنثى يف ؾبتمع ذكوري إال : الدين وكاف يقوؿ رل

 2". القرآف الكرًن"ىذا وكاف يشَت لكتاب الّلو 
                                                           

.  164ػ إبراىيم خليل، بنية الّنص الروائي،  ص 1
.  15، ص 2019، 2، أفق للنشر والًتصبة، اعبزائر العاصمة، ط5ػ أسامة تايب، على الرصيف رقم 2
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هبذه اللغة التقريرية اػباوية من التشبيو واالستعارة، يقّدـ لنا الروائي معلومات عن جد البطلة 
.  بعد أف فارقت أمها اغبياة وأصبحت وحيدة مع جّدىا الذي يعاملها بلطف وإحساف

كما نلحظ شخصية أخرى وىي سيدة يتجاوز عمرىا السبعُت، وتعترب شخصية حزينة، 
أنا أعيش وحيدة واالبن الوحيد الذي أقببتو غادر ألروبا منذ أكثر ": كانت تعاين بسب وحدهتا

 1."من عشرين عاما

ركبت والعم حسن يسرد رل قصصا عن "ولقد عبأ الروائي إذل صورة تقريرية أيضا، وتتمثل يف 
، والرجولة والشهامة: الصعيد ألوقفو قائال ... إف كاف أىل الصعيد هبذا الكـر

ؼبا يوافقوف على غلق اغبدود وفلسطُت التزاؿ ؿبتلة؟ 

صمت عن الكالـ وكأّف لسانو دل خيلق يف فمو، ودل يتكلم يوما، لكن دمعتو النازلة تؤكد أّف 
 2."كذبة السياسة مسيطرة سباما

حيث سرد لنا شخصية العم حسن اليت تتميز بالكآبة واغبزف الضديد، وذلك من خالؿ 
.  معاناتو إزاء الشعب الفلسطيٍت

ومن ىذا اؼبستوى قبد الروائي يتنوع يف استخداـ األساليب اليت سبتزج بُت اػبربي واإلنشائي، 
ويتمثل ذلك يف اؼبقطع . وذلك إليضاح اؼبعٌت يف ذىن اؼبتلقي أو القارئ، ولتحقيق لفكرة اؼبراد هبا

أي تلك اؼبرأة اليت ": التارل الذي يصف فيو أمو اليت يعترب صباؽبا فاتن وجذاب كأّّنا دل تكرب أبدا
ضحت بشباهبا ألجلي؟ ىي وردة ال تذبل أبدا، صباؽبا الساحر الذي إف أبصرتو النسوة يف 

العرائس حىت تدافعت ػبطبتها ألوالدىم، رغم أّّنا يف األربعُت من عمرىا إال أّف نضارة وجهها 
 3."...أصبل من بنت بلغت لتوىا، جسدىا اؼبنحوت كإلو روماين ال سبلكو حىت بنت العشرين

ونستخلص يف األخَت أّف الروائي استخدـ اللغة التقريرية بكثرة، من أجل إيصاؿ الفكرة عن 
الشخصيات الثانوية، وانتهاء مدة زمنية معلومة بلغة تقريرية مشرقة وساطعة تعطي لنا جوا من 

. اؼبتعة

                                                           
.  21، ص 5ػ أسامة تايب، على الرصيف رقم 1
. 53ػ اؼبصدر نفسو، ص 2
.  87، ص اؼبصدر نفسوػ 3
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الرواية ىي أكثر األساليب اليت توّظف ىذا اؼبستوى من اللغة، ألّّنا : المستوى التصويري_ 
.  زبمن اؼبواقف واألحداث، زبمينا حيقق باب التقدـ، ويطرب القارئ وجيعلو يعيش يف جو الّنص

كما يعتمد يف بنائو الفٍت على إبراز نفسيتو واغبالة اليت يعيشها، وذلك باستعانتو بالصور 
شعره األبيض كخيوط اغبرير ": التشبيهية، ومن اؼبقاطع اليت استخدمها الكاتب قبد ىذا اؼبقطع

 1."الناعم، وغبيتو البيضاء كالقطن وقوامو كشاب رياضي يف العقد الثالث فقط

شبهت البطلة جّدىا بأّف شعره كاػبيوط وغبيتو كالقطن األبيض، وىذه اؼبالمح اليت أبرزهتا 
 سنة، فقد شبهت 30 إذل 21البطلة تشبو مالمح الّشاب الصغَت الذي يًتاوح عمره ما بُت 

.  جّدىا بذلك

أمامي فتاة باريسية بشعرىا األصفر كخيوط الّشمس وعيوف ": ونلحظ تشبيها آخر ويتمثل يف
 2. "عسلية كلهيب الّنار

ال زبلو صفحة من صفحات الّنص إال وقبد تشبيها أو صور بيانية، حيث شبو ىنا الفتاة 
الباريسية لوف شعرىا بأشعة الّشمس الصفراء، وعيوّنا العسلية بلهيب الّنار، وىذا التصوير الفٍت 

.  يربز الرباعة األسلوبية، وقوة اؼبلكة اإلبداعية لدى الروائي

فقد استخدـ الروائي الصور البيانية يف نصو بكثرة، فأغلب الصفحات موظفة منها الكناية، 
. ابتسمي أيتها الغبية لتتوقف السماء عن البكاء فقد صرت مبتال": حيث استعمل يف ىذا اؼبقطع

 3. "لتضحك مبتسمة ويتوقف صراخ السماء وتنزاح تلك الغيـو الرمادية

ىنا كناية تعبَتا عن اغبزف الشديد، حيث شبو السماء بالدموع اليت تبكي، فالسماء ال تبكي 
اظبعٍت أيها ": بل العيوف ىي اليت تبكي، وىنا يوضح لنا حزنو الشديد على شهرزاد، وأيضا قولو

البحر وأنقل اغبديث ألمواجك موجة موجة وأعلم النوارس احمللقة فوقك أّف ىذا القلب لن ينبض 
 4."حبا

                                                           
.  18، ص 5ػ أسامة تايب، على الرصيف رقم 1
.  91ػ اؼبصدر نفسو، ص 2
.  31، ص اؼبصدر نفسوػ 3
.  34، ص اؼبصدر نفسوػػ 4
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ىنا يف ىذا اؼبقطع استعارة مكنية فقد صّور لنا الروائي معاناة البطل وحيد، حيث استخدـ 
.  االستعارة حينما جعل البحر كائنا حيا يسمع، ليصف معاناتو ويبث آالمو، ويشكو حزنو للبحر

ومن استخداـ الروائي اللغة التصويرية مستعينا أيضا بالتشبيو إلظهار نفسيتو ومن ىذا اؼبقطع 
أّما شفتاىا الورديتاف كحدود ... وخدودىا اغبمراء كحبة الربقوؽ األضبر": اؼبليء بالتشبيهات

القارات، كانت ترتدي ثيابا سواء كأّّنا قادمة من عزاء أو اتبعت طائفة ما تلـز لباسا كل ما ىو 
 1. "أسود

ىنا جاءت الصور الفنية يف ىذا اعبزء مزجية باػبياؿ، حيث شبو البطل ؿببوبتو بأّف خّديها 
. كالربقوؽ، وىذا دليل على فرحتو الشديدة بلقائو بشهرزاد

: كما راوج الروائي إذل استخداـ أفعاؿ متضادة يف آف واحد، وىذا ما نربزه يف اؼبوضع التارل
إف كاف اؼبوساد يرتعد من خطوايت، فاؼبوت يرتعد من ظلو، ... ولد ىو واؼبوت يف يـو واحد"

وصلنا لنهاية النفق وما إف فتح السرداب حىت سار آذاف الفجر مسرعا كبو ّناية السرداب أي من 
 2."مكاف انطالقنا، ليبارؾ وصولنا حبمد اهلل

، ىنا أعطى (وصولنا= انطالقنا/ فتح= ّناية/ اؼبوت = ولد)الطباؽ يف ىذا اؼبقتطف بُت 
وجيعل القارئ . صبالية يف دقة اؼبعٌت ووضوحو، وىذا التناقض يزيد الفكرة العامة للرواية قوة وإبداع

.  يغوص يف أعماقو ومدلوالتو

إّف أّوؿ من استعمل مصطلح التناص ىي الباحثة البلغارية جوليا كريستيفا، وقد ذكرنا : التناصـ 
فيما سبق يف دراستنا النظرية عن مفهـو التناص يف اللغة الروائية الذي يقـو على العالقات 

.  اؼبتداخلة بُت نص وآخر، أو بُت عدة نصوص وأيضا ما يسمى بالّتفاعل الّنصي

وقد عمل الروائي على استخداـ التناص يف لغة السرد وذلك من خالؿ نصوص أخرى منها، 
القلب ": الشعر واألمثاؿ والّنصوص، واعتـز على إبرازه يف مقدمة الرواية وذلك من خالؿ قولو

 3."حيب مرة واحدة ال مرتُت، فاألوذل حقيقة والباقي أكاذيب

                                                           
.  100، ص 5ػ أسامة تايب، على الرصيف رقم 1
.  57ص اؼبصدر نفسو، ػ 2
.  7، ص اؼبصدر نفسوػ 3
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فهذا التناص من الشعر، وىو تناص اجًتاري، فقد عمل الروائي على تكرار للّنص الغائب من 
إف )دوف تغيَت، فهو يدؿ على حالة اغبب الذي عاشها البطا مع حبيبتو، فقد اقتبس من شعر 

. للشاعر فتحي قورة (راح منك يا عُت

ونلحظ تناصا اقتبسو الروائي من عنواف لنص اللغة العربية، للسنة اػبامسة ابتدائي، وذلك يف 
 1."وتنفس القدر الصعداء":قولو

.  فقد عبأ الروائي إذل استخداـ ىذا الّتناص دوف تغيَت وال ربويل فهو تناص اجًتاري

أيضا من الّتناص الذي استحضره الروائي اسم بطلة الرواية، حيث اقتبسو من بطلة حكايات 
 2."...شهرزاد االسم الذي لفظو كل الّناس إال أيب": ألف ليلة وليلة يف قولو

.  ىنا استحضر الكاتب الشخصيات الروائية التارخيية يف قولو لشهرزاد

يا قلب األسد انت ": وأيضا من الشخصيات الروائية التارخيية اؼبستحضرة يف الرواية قبد قولو
 3."أقوى من اؼبوت، سنعيش وسنلتقط أصبل صورة خلف علمينا بالساحة كما وعدت

اقتبس الروائي الّشخصية التارخيية قلب األسد الذي أطلقها خالد على البطل وحيد صديقو، 
.  فقلب األسد تطلق على ريتشارد ملك إقبلًتا يف عص اغبروب الصليبية

وال زبلو الرواية من الّتناص، فقد اقتبس الروائي اؼبثل العامي الذي يلفظو صبيع الّناس، وذلك 
 4."ودل أباؿ باؼبقولة الشهَتة ألف يهودي وال بليدي واحد": يف حديثو يف اعبزء التارل

.  فهذا التناص تناص اجًتاري

وفبا سبق نستنج أف الروائي بتوظيفو للتناص يف لغة السرد، أظهر لنا أنّو عبارة عن تداخل 
للنصوص األدبية، فهو عملية استحضار النصوص السابقة، اليت أضفت على الرواية طابعا ؿبليا 

.  خالصا

 
                                                           

. 12، ص 5ػ أسامة تايب، على الرصيف رقم 1
. 15 ص اؼبصدر نفسو،ػ 2
.  72ػ اؼبصدر نفسو، ص 3
.  84ػ اؼبصدر نفسو، ص 4
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:  لغة الحوار الروائي-2
مع أّف ىناؾ اختالفات بُت الّنقاد الدارسُت يف مسألة استعماؿ اللغة بُت العامية والفصحى 
إال أّف ىدفها واحد، وىو إقناع القارئ بالشخصية اؼبوجودة يف العمل الروائي، وإبراز مالؿبهما 

، حيث استعمل الكاتب لغتُت حواريتُت 5الرئيسية، وىذا ما وجدناه يف رواية على الرصيف رقم 
، ولكن طغت اللغة الفصحى على العامية كوّنا لغة اغبوار الرئيسي، فمثال يف (العامية والفصحى)

:  قولو بالعامية

 1".لقراية رل قاتالتك: "كل ما مسكت اؼبصحف ألقرأ كانت تنزعو مٍت بقوة وتقوؿ"
يف موضع آخر نبصر حوارا بُت وحيد وشهرزاد بطل الرواية، تلفظ فيو اؼبعاناة اليت عاشتها مع 

يا بنت ": خالتها بعد فقداّنا عبدىا، الذي كاف يعاملها معاملة طيبة، حيث تقوؿ ؽبا خالتها
 2."الكلب تتطاولُت على أسيادؾ

أوووووو أنتم البنات ": وقد جاء أيضا اغبوار العامي بُت البطل وحيد وصديقتو إيناس يف قولو
 3. "رببو غَت البكاء جينا نفرحو مشي نعزو

على ديُت، البيت ": ونلحظ حوارا عاميا بُت وحيد والعم بربر ويتجلى ذلك يف اؼبقطع التارل
. بيتكم حىت يـو عرس العم عبد الرب ال يرد لو طلب

 4."عموو ويعٍت بعد العرس احنا مو مرحب بينا ىهههههههو
كما جسد الروائي اغبوار العامي بُت والد البطل وحيد وجده، وذلك أثناء القياـ خبطبة أّمو، 

ال يعًتض جدي على ذلك يف موقف ال يفعلو إال الرجاؿ أبناء ": ويظهر جليا يف اؼبقطع التارل
 5".اقرأ الفاربة من وطلق من: "يبصر يف أيب بنظرات ثاقبة وخيطب قائال. الرجاؿ

من خالؿ ما سبق نستنتج أّف الرواية ال زبلو من اغبوار العامي، فقد وّظف الروائي العامية 
بكثرة فهي لغة الشعوب ولغة صباعة الناس، بصفة عاّمة، كما أّّنا زبتلف من إقليم إذل إقليم آخر 

.  أي من منطقة إذل أخرى

                                                           
.  16،ص 5ػ أسامة تايب، على الرصيف رقم 1
.  19ػ اؼبصدر نفسو، ص 2
.  60ػ اؼبصدر نفسو، ص 3
.  61ػ اؼبصدر نفسو، ص 4
 . 86ػ اؼبصدر نفسو، ص 5
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فالروائي قد اعتمد على اللغة الفصحى بكثرة، وغلبت الفصحى على العامية يف الرواية، 
فأغلبية الشخصيات اليت دار بينها اغبوار كانت يف غالبيتها من الطبقة اؼبثقفة كالبطل وحيد 

.  وؿببوبتو البطلة شهرزاد، وخالد صديقو ووالدة البطل
:  ويقوؿ البطل وحيد حملبوبتو يف ىذا اؼبثاؿ

... مرحبا : خبجل قلت".... 

نعم ماذا تريد؟  

ػ اظبعٍت فقط أنا ليس من طبعي التحرش بالنساء ويف حيايت كلها دل أتعرض لبنت، أنا شخص 
خجوؿ وأستحي وليس من أخالقي أفعاؿ الشباب الطائشة، إين أبصرت يف عينيك حزنا أين 

.  الوحيد القادر على اؼبساعدة

أي حزف يف عيٍت؟ ودل تتكلم باللغة العربية؟  

أقدمت من غَت ىذا الزمن؟  

 1..."ػ طبيعيت عودتٍت على اغبديث بلغة الّضاد

ومن أمثلة اغبوارات الفصيحة أيضا ما جرى بُت شهرزاد ووحيد الذين يعتربوا من الشخصيات 
: العربية اؼبثقفة يف قولو

ما يبكيك يا حبيبة قليب؟ "
ػ يبكيٍت أين دل أشعر هبذا اغبناف واألماف إال اآلف، فمنذ أف ماتت أمي فقدت طعم اغبناف، وأنا 

. بُت أضلعك أشعر باألماف
 2. ".ػ أحبك

:  باإلضافة إذل حوارات أخرى نلمحها بُت خالد ووحيد الذي يلقبو بقلب الدجاجة يف قولو
". سنلتقي أيها القاص يا قلب احملارب: " بعد أف خرجنا من السرداب عانقٍت وقاؿ" 

 3. "أظبعتم أنا قلب احملارب ال قلب الدجاجة": ابتسم وقاؿ ألصدقائو

                                                           
.  14، 13، ص 5ػ أسامة تايب، على الرصيف رقم 1
.  41، ص ػ اؼبصدر نفسو2
.  70، ص اؼبصدر نفسوػ 3
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وأيضا من اغبوارات اليت وظّفت يف الرواية اغبوار الفصيح الذي كاف بُت السيدة ووحيد لطلب 
:  خطبة أمو ويظهر جليا يف اؼبقطع التارل

"  أسبازحينٍت؟؟: "ػ ابتسمت أمي ضاحكة"

. أرين أمك أو أختك الكبَتة لطلبك منهم على سنة اهلل ورسولو... ال واهلل

.... كل النسوة ىنالك والاليت ال يعرفن أمي يؤكدّف جدية السيدة يف طلبها

أحقا ما تقولُت؟؟ "

 1.""...أمي يسألك أيب أف ترسل لو اؽباتف": ليدخل أخي الصغَت

ىذا اغبوار استخدـ فيو الروائي اللغة البسيطة والواضحة، كما وّظف األسلوب اإلنشائي 
.  بكثرة، فاللغة الفصحى أبرزت عن مشاعر الّشخصيات (االستفهاـ)

تعطي . ويف األخَت نستخلص فبّا سبق أّف اللغة الروائية ىي لغة زاخرة دبقتطفات وألفاظ
أسلوبا راقيا، ألّّنا ذات صفة شعرية شعورية مشبعة باؼبشاعر واألحاسيس، وقد غلبت يف لغة 

السرد الفصحى، العتمادىا على التقرير والتصوير، كما كانت لغة اغبوار لغة بسيطة وواضحة، واّف 
اؼبعجم اللفظي كشف لنا احياءات وألفاظا قائمة على البياف والوضوح بالنسبة للمتلقي، وىذا ما 
الحظناه يف الرواية، اليت بّينت لنا مشاعر البطل والبطلة، وكشفت عن مالمح الّشخصيات اليت 

. عرّب عنها الروائي

 الحدت في الرواية : ثانيا

: بداية الرواية/1

فن درامي يقـو على أساس اغبدث أو "يعد اغبدث من أىم عاصر البناء الروائي ألّف الرواية 
األحداث اليت تقعاو اليت ديكن أف تقع، والرواية اعبيدة ىي الرواية احملبوكة اليت تكوف األحداث 

 2".فيها منسقة بشكل مقنع

                                                           
 . 88، ص 5أسامة تايب، على الرصيف رقم ػ 1
 .27، ص 1980 حرباف 38 سيد حامد النساج، الرواية فنا ادبيا، ؾبلة الفيصل العدد 2
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وحدة صغرى من ؾبموع وحدات اؼبضموف او اؼبعٌت، أو ىو فكرة متصلة "واغبدث يف الرواية 
 1".بفكرة أخرى متالئمة معها مث يكتمل من بناء األفكار وتكونيها اؼبضموف العاـ للرواية

فال ديكن أف يكوف اغبدث الروائي صورة طبق األصل عن اغبدث الواقعي اغبقيقي وإمّنا 
اغبدث اؼبتشكل يف ـبيلة الروائي أي الواقع الفٍت الذي خيلقو الروائي بقدرتو اإلبداعية اؼبرتكزة على 

اؼبخيلة احملاكي للواقع لكن ال دياثلو سباما وتعد البداية أو االستهالؿ بذرة النص وأرضو وخصبة 
احملركة لعجلتو و اؼبؤثرة يف بنيتو الفاعلة يف شّد أو أصلو وصبع خيوطو، وتشكيل "غبضوره، وىي 

                                                                                             2".صوره وأحداث التأثَت اؼبطلوب يف نسيجو الكلي ومن ىنا تتميز بأمهيتها الفنية يف البناء الفٍت
والروائي يعمل بكل ايداعو ليستحوذ على عقل القارئ بروايتو يف زضبة الروايات واصداراهتا يف ىذا 

. العصر واذا استطاع الروائي اختيار بداية موفقة لروايتو يكوف قد كبج يف بيع الرواية

وللبدايات أنواع قد وقفنا على ذكرىا يف الفصل األوؿ من دراستنا  الفصل النظري وكل بداية 
. أو استهالؿ من ىذه األنواع جيب اف يتفق مع اؼبضموف الذي يؤدي إليو

وأوو : "بدأت من رحلة يف قطار، فيقوؿ يف بداية الرواية" على الرصيف"والبداية يف رواية 
سفرة لوجهة دوف عنواف باجملاف، إذف ىي مغامرة وأوؿ ـبطرىا عدـ القاء القبض علي من ؿبصل 

 3".التذاكر

جلست دبكاين اتصاؿ بنفسي ؼبا انا ىنا؟ واين وجهة ىذا القطار؟ أليس غريبا أف أتواجو "
 4". ؼبكاف ال أعرفو ىذه ليست مغامرة بل ـباطرة

 5".انا مسافر وال ديكن اف اضبل يف قليب أحد ال أود عودة مبكرا"

الروائي ركز يف بداية روايتو على رحلة وحيد رحلتو الشاسعة يف ؿبارب اغبب رباوي الصداقة، 
اليت تلتف حوؽبا األحداث تشابكا و تعقيدا، أحداث بُت " برج إيفل"رحلة انطلقت من اعلى 

شخصُت وحيد وشهرزاد وقصة حبهما اليت صنعها القدر، فلم تكن بدايتها حالة سكونيو متعلقة 
                                                           

 .212 ص 1995 2 السيد ؿبمد ديب ، فن الرواية يف اؼبملكة العربية السعودية بُت النشأة والتطور اؼبكتبة االزىرية  للًتاث القاىرة ،ط1
 2004اشراؼ ؿبمود السمرة _ اعبامعة االردنية _  ظبية سليماف علي، الًتاث و البناء الفٍت يف اعماؿ ؿبمد جربيل الروائية ، رسالة ماجستَت 2

 .236ص 
 .13، ص 5سامة تايب، على الرصيف رقم  أ3
 .14 ص اؼبصدر نفسو،4
 .11 ص اؼبصدر نفسو،5
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على ذاهتا، بل مفتاحا للولوج إذل اغبب اغبقيقي العفيف وأّف اغبب ىو حب األرواح وليس اعبسد 
وال شك أّف ىذه اؼبقدمة تقود القارئ ببساطة إذل عادل الرواية الداخلي فجعلتو موجها رئيسا 

 .لنصو

أال يقتصر على تصوير الفعل دوف الفاعل، وال بد "ومىت يتحقق للحدث وحدتو وبنيتو يبقي 
 1".أف يتكامل ألنّو ليس خربا ديكن تلخيصو

وينتج عنو حدثا آخر وصوال إذل ّناية الرواية، وتكتسب األحداث خصوصيتها عرب تواليها يف 
 . الزمن على كبو معُت، فيسعى الروائي إذل األنساؽ لبناء أحداث روايتو وتنسيقها

حوؿ قصة وحيد و شهرزاد و حبهما الذي صنعها "على الرصيف"تدور أحداث الرواية 
 .القدر، وتصف الرواية إف اؼبرأة ـبلوؽ قوي حببو واخالصو

صبعت وحيد و شهرزاد بطلة الرواية يف قصة حب تكاد اف تكوف أسطورية ربدث عن اؼبرأة 
بصفة خاصة، ففي ىذا اجملتمع الذكوري صار ينظر للمرأة على أّّنا ؾبرد جسد فكانت على 

 أنصاؼ للمرأة على أّّنا قديسة وؽبا مكانة رفيقة يف اجملتمع أعظمها كاـ وآخرىا 5الرصيف رقم 
 .كمسكن للرجل

أيضا تتحدث الرواية عن اؼبعٌت اغبقيقي للحب فقد صار ؾبتمعنا خيجل من نطق كلمة 
 .يف األسرة على أساس أّف الكلمة إباحية يف حُت أّف الكلمة طاىرة و نقية" احبك"

الصداقة واألخوة كانت جزء من الرواية أيضا سافرت بنا الرواية من اعبزائر إذل باريس، 
 ....مصر

بعد مدة وصل قطار اعبزائر العاصمة دل تفلت يدي حىت عندما مهمها بًتوؿ كانت يدىا "
 2".متشابكة ورواحنا متعانقة ،بأصدة للسماء نعم ىي ىدية القدر

ّف ىذا األسبوع سأسافر ؼبصر من أجل عمل ضروري لشركة أشتقت لك حبييب تعلم إحبك أ"
القاىرة باريس الشرؽ مدينة عمالتو أرض الفن و التمثيل بالد تنتج ... ىل أحجز لك معي؟
 1".الكتاب قبل الكتب

                                                           
 .212 السيد ؿبمد ديب، فن الرواية يف اؼبملكة العربية السعودية  بُت النشأة و التطور ص 1
 .36ػ الرواية ، ص 2
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اعبزائر العاصمة، مصر القاىرة ، باريس، مسجد االقصى  )الكاتب ذكر أماكن عدة يف نصو 
 )... 

التتابع، التداخل، التضمُت ،  ):واألنساؽ اليت ذكرناىا سابقا يف الفصل النظري من حبثنا ىي
يف روايتو نسق التضمُت، وىو  (أسامة تايب  )تبعو الروائي إوالنسق الذي  (الدائري، اؼبتوازي 

إدخاؿ حكاية داخل اغبكاية األساس لًتوي ضمنها، فتأيت القصص اؼبتضمنة لشيء بالنهاية، 
وقبد األزمنة يف ىذا النسق متداخلة تتشابك فيما بينها  

قبد يعرض ضمن روايتو العديد من القصص القصَتة اليت زبدـ الفكرة اؼبنشورة، فيأيت بقصة  
حينذىب اذل عرس صديقة لو تعرؼ عليها، تسكن " قصة ايناس" "حصلت مع البطل  وحيد "

ايناس صديقيت االوذل من غزة واليت تناديٍت "يف غزة ذىب ليحضر عرسها _ ايناس _ ىذه البنت 
أخي الصغَت، دل أكن أراىا ؾبدد صديقة بل أخيت الكربى ، رغم بعد اؼبسافة حينما وصل عرسها 

 2".كانت متضايقة جدا اين لن اقدر على اغبضور

ووضعت بُت أيديها العلبة ىي ىدية عرسك من أخوؾ الذي دل سبنعو ال حدود وال تأشَتة "
 3".وال اغبرب على حضور عرسك

صديقو الذي ساعده للوصوؿ إذل صديقتو و حضور عرسها، والذي " خالد"وكذلك قصة 
النـو ال يهرب يقالب الدجاجة قلب الدجاجة أطلقتو عليو حينما ": "قلب الدجاجة "يناديو ب 

 4".وأنا من شجعتو على ذلك" خولة "كاف خياؼ أف يعًتؼ حببو ػبطبتو الشهيدة 

 .ومن أمثلة اليت سبثل نسق التضمُت قصة عشق وحيد، واليت مت عرضها يف الرواية

شهرزاد أنا أحبك "قصة وحيد و شهرزاد و حبهما اليت صنعها القدر، اغبب اغبقيقي العفيف 
 ". ماذا فعليت يب خالؿ ىايت االربع والعشرين ساعة فتعانقٍت بصمت

 5".قد اوقعٍت القدري بك وأخاؼ عليك من لعنة اغبب"

                                                                                                                                                                                
 .39، ص اؼبصدر نفسو1
 .48، ص الرواية2
 .59 نفسو، ص اؼبصدر3
 .58، ص اؼبصدر نفسو4
 .35 نفسو، ص اؼبصدر5
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ال أعلم أف سيجمع القدر بُت شهرزاد و وحيد مرة أخرى لكن الذي أنا متأكد منو ىو أف "
 1".لقاء القادـ أف حدث سيعانق وحيد شهرزاد، فشوؽ إليها جيعلو كل يـو يسأؿ قمر عنها؟

ىذه القصة مثاؿ من كل القصص اؼبتضمنة داخل القصة األساس انتهت حكاية العشق 
 .بالفشل، ومصَتىا مصَت الرواية اليت أحبت متعب

لقد أعطى ىذا النسق للرواية ميزة مهمة، جعلت القارئ ينتقل بُت األزمنة بال فواصل من 
حاضر إذل ماض كما كاف لو دورا يف تبطيء من اغبدث الرئيسي و أسهمت يف توسيع ؾباؿ 

 .الرواية، حيث جعل عنصر التشويق حاضرا يف كل قصة مضمنة من ىذه القصص

إّف لكل بداية ّناية وما من شيء يبدأ حىت ينتهي و يتوقف، فالشمس اليت تشرؽ صباحا 
ستزوؿ وقت الغروب ومثلما ىناؾ زماف و مكاف يف الرواية، ىناؾ بداية و ّناية فالنهاية تسهم يف 

 .تشييد البناء الروائي

تنبع من العمل نفسو حبيث ال يكوف مفروضة عليو، تعبَتا "والنهاية الروائية اؼبوفقة ىي اليت 
عن ميوؿ الكاتب واىوائو، أو نتيجة لنوع من الداخل االفًتاضي اػباضع لعوامل الصدؼ الطارئة 

 2".على ّناية األحداث

حل لالزمة اليت فجرهتا الرواية بأحداثها، اإلطفاء اغبريق "من األفضل أف ربتوي النهاية على 
 فعلى الكاتب أف يقيم التوازف بُت األحداث، ىبوطا إذل 3" اليت سبخض على الصراع بشىت صنوفو

النهاية اليت تشمل على اغبل وعندما تكوف النهاية مرتبطة ارتباطا عضويا باألحداث و األفكار و 
صداعهم فإف من شأف ذلك أف يقنع القارئ بأف ىذه الرواية ديكن أف ربدث أو ىي حدثت 

من يضع نصب الرواية عينيو السطر األخَت عندما يكتب السطر "بالفعل فالكاتب اعبيد ىو 
 4".االوؿ

خاسبة مفتوحة تألفت من ؾبموعة من الفقرات تنظم يف  (على الرصيف )واػباسبة يف رواية 
 .سياؽ واحد، سبيزت بًتكيز كبَت اذبو كبو ّناية الرواية

                                                           
 .103، ص  الرواية1
 .221 ص ، السيد ؿبمد ديب ، فن الرواية يف اؼبملكة العربية السعودية بُت النشأة والتطور2
 .222 ص ، الرواية3
 .222 ص ، نفسواؼبصدر4
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وحيد يقوؿ ماداـ قليب ينبض فشهرزاد ال تزاؿ على قيد اغبياة، أنا : "فتقوؿ الرواية يف اػباسبة
 1". مًت280أشعر هبا يف كل غبظة فضلها يالزمٍت سرقتو منها يف آخر لقاء على ارتفاع 

وهبذا قبد أّف الكاتب قبح يف بناء أحداث روايتو منذ بدايتها وخاسبتها الوصفية اؼبغلقة اليت 
أدخلت الطمأنينة يف قلب القارئ الذي قرأ يف اؼبقدمة عن رحلة البطل ليجدىا يف اػباسبة أّّنا 

 .رحلة شاسعة يف ؿبارب اغبب فكانت اػباسبة مناسبة للبداية

 : 5ـ الزمن في رواية على الرصيف رقم :ثالثا

{:  5على الرصيف رقم} ـ الترتيب الزمني في رواية 1

يعد الًتتيب الزمٍت البنية األساسية يف العمل الروائي، فليس بإمكاف أف يتطابق تتابع األحداث 
. يف الرواية مع الًتتيب الطبيعي ألحداثها

 الروائي قّدـ لنا األحداث يف خط متسلسل زمنيا، ومن 5فنلحظ يف رواية على الرصيف رقم 
خالؿ دراستنا للرواية سوؼ كباوؿ إيضاح أىم التقنيات الزمنية اليت استهل هبا الروائي داخل 

: روايتو

 :أ ـ االسترجاع

 2".يعود إذل ماض الحق لبداية الرواية، قد تأخر نقده يف الّنص"  : االسترجاع الداخلي*
: 5ومثاؿ ىذا النوع يف رواية على الرصيف رقم 

ولقاؤنا سيكوف سيده الشوؽ ... أخربتٍت يوما أنك تعرؼ الوداع، وإّنك تقوؿ إذل اللقاء"
وجامعو اغبب؟ 

. ومن يومها تنتظره يوميا عن الرصيف رقم طبسة... استدار وغاب

تسافر يب الذاكرة للقائنا األّوؿ واألحداث الغربية اليت صبعتنا، وأيضا األحداث اؼبؤؼبة اليت كاف 
 3."سبب فراقنا العنيف، واألشياء اؼبشًتكة واؼبتناقضة اليت صبعتنا

                                                           
 .103ص الرواية، 1
.  58ػ سيزا قاسم، بناء الرواية، ص 2
.   10، 9، ص الروايةػ 3
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يف ىذا اؼبقطع تسًتجع شهرزاد بداخلها كالـ وحيد الذي كاف حيبها وأنّو ال يعرؼ الوداع أبدا 
وتذكره بذلك يف كل حُت، وظلت شهرزاد تتذكر ما بداخلها وتسًتجع ذكرياهتا وىذا يظهر جليا 

:  يف قوؽبا

بُت ... ويف صباح اليـو التارل فتحت خاليت باب القبو عٍّت وىي ترتدي رداء اؼبالؾ اغبنوف"
. يديها أصبل لباس اتباعو جدي ألجلي

كنت أنا ... خرجت من القبو كأين من القبو كأين أمَتة تتأىب غبضور عرس اؼبلوؾ... أساوري
 1."وجدي يوميا بعد صالة العشاء تقرأ بعضا من كتاب اهلل

:  كما يسًتجع وحيد لقاءه بصديقو اؼبقرب خالد ويتجلى ذلك يف قولو

ركبنا ... قبل يومُت من مغادريت خرجت أنا وخالد ألجد سيارة اعبيب السوداء عند الباب"
 2."لتنطلق بنا السيارة دوف توقف، كانت ربمل لوحة ترقيم إسرائيلية

وتتجلى رجعة داخلية يف الرواية يتذكر فيها وحيد عرض خطبتو على شهرزاد كما أنّو طلب 
: الزواصبنها على سنو اهلل ورسولو

. بعد شهر من لقائنا اؼبعهود، وكبن حبديقة صوفيا بالعاصمة مع بعض من أصدقائنا"

شهرزاد يا حبيبيت أريدؾ على سنة اهلل ورسولو، : "أخرجت من جييب خاسبا ذىبيا وبكل ثقة قلت
 3. "ال أريد بعدؾ عٍت بثانية أنت أغلى ما أملك

وينقلنا وحيد من االسًتجاع اػبارجي إذل الداخلي األقرب مسافة، فيستعيد كالـ ؿببوبتو وىو 
يف أحد األياـ أخربتٍت شهرزاد أف مكانا لست أنا فيو يعد مهجورا، أشتاؽ ": مشتاؽ إليها

أتصارع من عقلي يف ؿباوالت فاشلة لتذكر ىذا الشخص لكن دوف ... لشخص ال أتذكره
 4."جدوى

. فهذه اغبادثة رغم ماضيها إالّ أّّنا ظلت راسخة يف ـبّيلتو

                                                           
.  16 ص الرواية،ػ 1
. 66ػ اؼبصدر نفسو، ص 2
 .73ػ اؼبصدر نفسو، ص 3
. 81ص الرواية، ػ 4
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 يف عدة 5يتجسد لنا االسًتجاع اػبارجي يف رواية على الرصيف رقم :االسترجاع الخارجي*
أحداث، حيث عمل السارد على تفسَت وشرح بعض منها، وقد استهل اغبكاية يف لقائو األّوؿ 

 : مع شهرزاد يف قولو
شهرزاد "  ماال حيدث كل يـو 5على الرصيف رقم ...ويف زماف ما...حدث ذات يـو"
 1."ووحيد

:  ونلحظ يف مقطع آخر اسًتجاع للماضي

كنت أنا ... عشت مع جدي أحسن أياـ حيايت، وأعطاين من اغبناف واحملبة مادل أجده من أيب"
... اؼبدللة عنده

. يف عيد ميالدي العاشر

لتكشر خاليت وزوجها عن أنياهبا، دل ديّهل قسوهتا حزف فقداف أبيها، ففي ... فقدت جدي
... اللحظة اليت غادرت روح جدي تطاير الشّرر من عيٍت خاليت، الأزاؿ أتذكر تفاصيل ذلك اليـو

بعد دفن جدي جاءت خاليت وصفعتٍت على خدي حىت طارت أقراط أذين بعيدا، جردتٍت من 
مالبسي ونزعت مٍت األساور واػبامت اليت أىداىا رل جدي يـو عيد ميالدي العاشر الذي مر منذ 

 2."...أربع أياـ، فقدت آخر تذكار رل من جدي

 3قبد ىذا االسًتجاع جاء بصورة طويلة، فقد اعتمد الكاتب على توضيحو فيما يقارب 
صفحات، وأّف الزمن سيطر على خياؿ شهرزاد لتقص لنا الذكريات اعبميلة اليت كانت تعيشها مع 

جّدىا، وكيف كاف يعاملها بلطف وحناف، وعند فراقو تأؼبت بشدة، ألنّو الشخص الوحيد الذي 
. كاف معها بعد فراؽ أّمها وابتعاد أبيها عنها

ومازاؿ الزمن اؼباضي راسخا على ذاكرة وحيد ليتذكر حبيبتو شهرزاد، وىو يتصارع مع اؼبرض 
: الذي يعيش يف أحشاء جسده، ويتمثل ذلك يف قولو

أحقا نسيت شهرزاد ؽبذه ...ألتذكر بصحبة من كنت، دوف أمل دل أسبكن من التذكر..."
الدرجة؟ 

                                                           
.  7 ، ص الروايةػ 1
.  15ص ، اؼبصدر نفسوػ 2
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.  من قاؿ أّف اغبب ال ينسى، أـ أنّو دل يكن حبا أبدا

. تذكرت البياعة اليت توقفت عقارهبا وحاف توقف عقارب الساعة الثانية وموت الفصل األخَت

 1."لكن ماذا؟...لكن دل أتذكر شهرزاد أبدا لكن

من خالؿ ىذه اؼبقاطع السردية، اليت ظهرت يف الرواية بسلسلة زمنية متسلسلة، اتضح لنا 
. الوقائع اليت مرت هبا الّشخصيات، وأّّنا ظلت راسخة يف عقوؽبم

:  ب ـ االستباق

كل حركة سردية تقـو ":أنّووديكن االطالؽ عليو بتسمية السرد االستشرايف، ويعرّفو جنيت 
 2."على أف يروى حدث الحق أو يذكر مقدما

استشراؼ التمهيدي، واالستشراؼ : وقد استخدـ الباحثوف مصطلحُت فرعيُت لالستشراؼ
وقد خصصنا يف دراستنا ؼببحث الزمن على ىذين النوعُت من االستشراؼ، ويظهر جليا . اإلعالين

:  ، حيث جاء االستباؽ يف اؼبوضع التارل5يف رواية على الرصيف رقم 

إذا رحلت من ىذه الدنيا لن حيميك أحد وأنت يف ؾبتمع ذكوري، إال ىذا وكاف يشَت "
 3".القرآف الكرًن: "لكتاب اهلل

حينما يسرقٍت اؼبوت سأموت وأنا مطمئنة أّنك لن ": كذلك ورد استباؽ آخر يف الرواية
 4."تعودي غبياة التّشرد

من خالؿ ىذين اؼبقطعُت اتضح لنا أّف جد شهرزاد والسيدة استبقوا األحداث وتنبآ باؼبوت، 
. وأّف عند رحيلهم سوؼ تتأدل

تعلم أّف ىذا األسبوع سأسافر ؼبصر من ":  استباقا آخر5كما تضمنت على الرصيف رقم 
أجل عمل ضروري للشركة، ىل أحجز لك معي؟ أرجوؾ ال ترفض أريد الذىاب برفقتك، أريدؾ 

 5."معي
                                                           

. 80، 79، ص الروايةػ 1
 .51ػجَتار جنيت، خطاب اغبكاية، حبث يف اؼبنهج، ص 2
 . 15، ص الرواية3
. 22ػ اؼبصدر نفسو، ص 4
.  39ػ اؼبصدر نفسو، ص 5
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ومن خالؿ ىذا االستباؽ تتنبأ وتتوقع شهرزاد رحلة الذىاب إذل مصر، وتدعو وحيد رفقتو 
.  معها، وىي متيقنة للذىاب إذل الشركة

ونستخلص أّف ىذه السوابق، اليت وردت يف روايتنا بعضها ؿبقق من قبل الشخصيات، 
. والبعض اآلخر تنبؤ وتوقع فقط

:  ـ تقنيات زمن السرد2

:  أ ـ تسريع زمن السرد

يعترب تسريع السرد من أىم التقنيات اليت يعتمد عليها الروائي يف سرد األحداث والوقائع يف 
:  روايتو، وينقسم إذل قسمُت

وتعتمد يف اغبكي على سرد األحداث والوقائع يفًتض أّّنا جرت يف سنوات أو : " أ ـ الخالصة
 1."أشهر أو ساعات، واختزاؽبا يف صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة دوف التعرض للتفاصيل

ودل يبق رل سوى أياـ وتسلم مذكرات التخرج لنعلم مصَتنا ": ومثاؿ ذلك ما قبده يف الرواية
 2."يف ىذه اغبياة

. ىنا الروائي دل يوضح لنا الفًتة الزمنية اؼبتبقية بل حذفها، فقد ػبصها وأجازىا يف مقطع فقط

: وىنا أيضا منوذج ثاف حيمل فيو الروائي ما حدث منذ شهور عديدة وىو يتأدل وينتظر يف قولو
 3."سبر الشهور وترادفها السنوف وأمواج حبر كيتاين ال ربمل أي رسالة أو خرب عمن سافر أوروبا"

ويوجد مقطع آخر سردي خيتزؿ فيو الروائي، ما حدث لوحيد من قساوة اغبياة اليت مّر هبا 
. تتوارى األحداث يف حيايت وتزداد قسوة مع اقًتاب الشهر اؼبوعود": بسبب اؼبرض واألدل الشديد

حىت ملك اؼبوت حزين ال يفارقٍت بالبيت، جسدي الذي كاف حيسد عليو صار ؾبرد جلد 
 4."على عظم، كل التفاصيل اليت ربّدده وتربز تفاصيلو ضاعت

                                                           
.  76ػ ضبيد غبميداين، بنية الّنص السردي من منظور النقد األديب، ص 1
. 39، ص الروايةػ 2
. 79ػ اؼبصدر نفسو، ص 3
.  83اؼبصدر نفسو، ص 4
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.  كل ىذه األحداث والوقائع اليت جرت قاـ السارد باختزاؽبا يف بضع سطور وفقرات

يلتجئ الروائيوف التقليديوف يف كثَت " ويسمى أيضا بالقطع ويعرّفو جنيت بأنّو حُت : ب ـ الحذف
من األحياف إذل ذباوز بعض اؼبراحل من القصة دوف اإلشارة بشيء إليها، ويكتفي عادة بالقوؿ 

 1...".مرت سنتاف، أو انقض زمن طويل: " مثال
: وينقسم إذل قسمُت

ىي اليت تصدر إّما عن إشارة ؿبددة أو غَت ؿبددة إذل روح ":  جنيتفوويعرّ :  الحذف المعلن(1
 2. "أزمن الذي ربذفو األمر الذي دياثلها مع ؾبمالت سربعة جدا من منط مضت بضع سنُت

:  وديكن أف نوضحو يف اؼبثاؿ التارل
دل تفلت يدي حىت عندما مهمنا بالنزوؿ، كانت .. عبزائر العاصمةابعد مدة وصل القطار "

 3."نعم ىي ىدية القدر...أيدينا متشابكة وأرواحنا متعانقة، أبصرت للسماء
أظن ...فقد وعدهتا أف ألقاىا عند مقاـ الشهيد السبت اؼبقبل...مّر األسبوع طويال": وأيضا

يف بعض األياـ كنت أشعر أّّنا مرت عاـ ...أّف ذلك األسبوع ضبل أطوؿ غبظات وأطوؿ الساعات
 4. "ال ساعة

يف ىذا اؼبقطع استغٌت الروائي عن ذكر األحداث اليت مّر هبا يف مدة أسبوع، فقد اكتفى 
.  بكلمة واحدة وىي أسبوع

بعد أربعة أشهر أبلغتٍت إيناس أّّنا حامل وأنّو ":  يف موضع آخر وىو كالتارلاونلحظ حذؼ
بعد شبانية شهور سأصبح خاال شعورا ال يوصف أف تصبح خاال، اؼبهندس علي خبَت وكذا العم 

 5."عبد الرب واغباجة فاطمة، خالد أصبح جزءا من العائلة مرة كل شهر يزورىم

لقد اقتصر السارد مدتو الزمنية اؼبقّدرة بأربعة أشهر واقتصرىا يف بضع سطور اليت جرت فيها 
. العديد من األحداث ومن بينها اخبار إيناس لوحيد أّّنا تنتظر مولود جديد

                                                           
.  77ػ ضبيد غبميداين، بنية الّنص السردي من منظور النقد األديب، ص 1
.  118ػ جَتار جنيت، خطاب اغبكاية حبث يف اؼبنهج، ص 2
.  35 ص الرواية،ػ 3
. 36ػ اؼبصدر نفسو، ص 4
.  71ػ اؼبصدر نفسو، ص 5
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بعد أقل من طبس سنوات بأشهر على تقاعد ": ونلمح أيضا توظيف أخر للحذؼ يف الرواية
 مًت منظر الغروب ساحر جعلٍت أخرج كّناشي وقلمي 280اعبندي دبقاـ الشهيد، وعلى ارتفاع 

: األسود ألكتب
. فراؽ كاف...  بيٍت وبينك

 1."مثل بدايتنا عنيف
.  لقد مت حذؼ الوقائع واألحداث، واعتربىا الروائي غَت مهمة واختصر بذلك باإلشارة فقط

ىو الذي ال يصرّح الراوي، وإمّنا يدركو القارئ فقط : " يعرّفو ضبيد غبميداين الحذف الضمني( 2
 2. "دبقارنة األحداث بقرائن اغبكي نفسو

:  نالحظ أّف الرواية دل ربظ بكثَت من اغبذؼ الضمٍت مقارنة باغبذؼ اؼبعلن ومن مثاؿ ذلك

 3."القاىرة باريس الّشرؽ مدينة عمالقة، أرض الفن والتمثيل بالد تنتج الكتاب قبل الكتب"

. ديثلهذا القوؿ حذفا ضمنيا فالسارد قاـ حبذؼ فًتة زمنية واحدة

دل تشفع رل كل ىذه السنوات على أف تعفو على خطأ اقًتفتو ": ومثاؿ آخر من نفس النوع
 4."وال أملك تفسَته

تتضمن العبارة نوعا من اغبذؼ يف الوقائع اليت جرت لسنُت وال ندري مدهتا، فالقارئ ال 
.  يعلم األحداث اليت وقعت يف ىذه الفًتة الزمنية

ىو ثالث أنواع اغبذؼ يف السرد، ويف روايتنا عديدا من األمثلة يف ىذا :الحذف االفتراضي( 3
:  اغبذؼ ونذكر على سبيل اؼبثاؿ

فبعدما ىجرنا سافر وجاب ...ألين علمت أّف أيب على قيد اغبياة.... واآلف أنا مسافرة"
أقطاب العادل وأسس أسرة جديدة وصار صاحب شركة كبَتة، ىو ال يعرؼ أيّن ال أزاؿ على قيد 

. اغبياة

                                                           
. 99ص ، الروايةػ 1
. 77ػ ضبيد غبميداين، بنية الّنص السردي، من منظور النقد األديب، ص 2
.  39، ص الروايةػ 3
. 101ػ اؼبصدر نفسو، ص 4
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 1. "أنا خائفة حقا من مقابلتو

وّضح لنا ىذا اؼبقطع حالة شهرزاد وىي تعاين لفقداف أبيها وأّّنا ستسافر إليو، فوجود لفظة 
مسافرة تشَت إذل كثَت من األحداث اليت مت إسقاطها، وقد عرّبت النقاط الثالثة على وجود شيء 

.  ناقص

حبثت عن صورة ؽبا فلم أجد، حذفت الكل وأحرقت الكل، حبثت ": ومن اغبذؼ نفسو قبد
. ال شيء ظل...باءت ؿباواليت بالفشل...عن ذكريات منها فلم أجد

. وال شيء يعيد ميتا للحياة... قتلت كل شيء ربطٍت هبا... حىت اؼبوت حبث معي ودل جيد

حىت اؼبوت ال ديلك خرب عنها، ال يف قوائمو أللف عاـ وال قوائمو اليت ... ال أحد ديتلك خربا عنها
 2."أقبزىا ؼبليوف عاـ

ورد يف الصفحة الثانية والثمانُت كثَت من اغبذؼ وأنّو يصعب ذكر األحداث بالتفاصيل، 
فالسارد قاـ باختصارىا ووضع ثالث نقاط دليل على كالـ ؿبذوؼ دل يذكر، وىو معاناة وحيد 

.  وأؼبو الشديد على فراقو لشهرزاد

:  إبطاء زمن السرد.ب

: (االستراحة)الوقفة ( 1

 .وىي إحدى تقنيات اغبكي الروائي وتتميز بقدراهتا على إيقاؼ تطور األحداث

ىي ما حيدث من توقفات وتعليق للسرد، بسبب عبوء السارد إذل الوصف واػبواطر " 
 3".والتأمالت، فالوصف يتضمن انقطاع وتوقف السرد لفًتة من الزمن

، قبد السارد 5تنوعت الوقفات بُت تعاليق السارد، والوصف ففي رواية على الرصيف رقم 
:  ىنا يتوقف للحظة، ويبدأ يف وصف الّشخصيات واألماكن الساحرة ومن ذلك يقوؿ

                                                           
. 25،ص الروايةػ 1
 .82 ص اؼبصدر نفسو،ػ 2
.  96ػ ؿبمد بوعزة، ربليل الّنص السردي، تقنيات ومفاىيم، ص 3
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من ... أؼبح على يساري حسناء من اعبنة، جالسة على شباؾ يدىا على خدىا النضر"
الوىلة األوذل تظن أّّنا تراقب الطريق واؼبناظر اعبميلة، ومن يركز يف عينيها الّسوداوين يلمح شرودا 

 1."...وسحرا وحزنا قاسبا
... ال تبكي فعيناؾ تشبها عيٍت رًن، ال جيب أف تنزال دمعا أبدا": ويف موضع آخر يقوؿ

 2."الوداع آنسيت

. منو فالوقفة أسهمت يف إبراز مالمح الشخصيات ووصفهم بّدقة

رات باريس الثانية والعشرين ترذبف برداء اؼبسجد مم": كما نالحظ وصف لألماكن من بينها
األكرب يف باريس والكنائس وأجراسها السبعة يغطيها ظالـ دامس حىّت أضواء القطار انطفأت يف 

 3."األنفاؽ

. من خالؿ ىذا اؼبقطع اتضح انا السارد صورة األماكن اليت اعتاد عليها البطلُت

ونستخلص من خالؿ اؼبقاطع السابقة، أّف بعض النماذج اليت وصفها الروائي من أماكن 
. اتسمت يف رسم صورة الشخصيات، دبا فيها شخصية البطلُت. وشخصيات

مدى تسارع حركة السرد النهجية وىي مع اإلغفاؿ والوقفة والتمدد أو البسط " ىو: المشهد(2
 4".واػبالصة واحدة من السرعات السردية األساسية

وقد تعددت اؼبشاىد يف الرواية ونذكر منها اغبوار الذي دار بُت شهرزاد ووحيد وسكرتَتة والد 
: شهرزاد، حيث يقوؿ

. ما إف دخلنا الشركة حىت توجهنا مباشرة ؼبكتبو لنجد سكرتَتتو"
. ػ مرحبا أيتها اعبميلة، معك وحيد مدير شركة أسلو لإلعالنات لنا موعد مسبق معكم

. ىذه السيدة شهرزاد صاحبة الشركة
 5."يف انتظاركم (ي. أ)ػ نعم سيدي لكم موعد السيد 

                                                           
. 13، ص الروايةػ 1
.  25ػ اؼبصدر نفسو، ص 2
. 91، ص اؼبصدر نفسو3
 . 222ػ جَتالد برنس، اؼبصطلح السردي، ص 4
. 27، ص الروايةػ 5
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نالحظ من خالؿ ىذا اغبوار القائم بُت البطلُت والسكرتَتة أدى إذل انعكاس شخصية 
البطلة، حيث أّّنا تعيش يف حالة عدـ االستقرار، تعيش يف اضطراب وخوؼ من مالقاة أبيها، 

: وىذا ما نلمحو يف اغبوار القائم بينها وبُت أبيها حيث تقوؿ. فقد زبلى عنها منذ صغرىا

وال أريد أف . أيب، أحقا أنت أمامي؟ أحقا ىذا أنت؟ ال أريد أف أملك على كل ما فات"
أشكو لك ما حدث يف غيابك، وال كيف وصلت لك، فقط أريد أف أشعر حبضنك ألشعر 

... باألماف

... يف أحد األياـ وأنا أتعرض للضرب استغثت بكلمة أيب فشعرت بقوهتا، أيب

إف علمت زوجيت أو ... أصميت أتريدين تدمَت كل ىذا؟ شقائي لسنُت ستدمرينو أنت بثواف
 1."...الصحافة دباضي ستدمر حيايت

ىذا اؼبشهد يكشف لنا حالة شهرزاد على معاملة أبيها القاسية كبوىا، ويتمثل يف طردىا من 
. حياتو خوفا من زوجتو والصحافة

:   التواتر الزمني-ج
: كما يعرّفو ؿبمد القاضي على أنّو. ىو ؾبموعة التكرار بُت القصة واغبكاية. التواتر يف السرد

يندرج التواتر يف مبحث الزمن وموضوعو العالقة بُت نسب تكرار اغبدث يف اغبكاية ونسب "
:  تكراره يف اػبطاب، وىو ثالث أنواع

: ـ التواتر اإلفرادي1
 2".ىو أف يروى يف اػبطاب مرة واحدة ما حدث يف اغبكاية مرة"

:  وقد ورد ىذا النوع يف روايتنا ومن بُت ىده النماذج

بداية ...ىاىيالسماء تعلن صراخها والغيـو تبكي أحوالنا، اليـو ىو اػبامس من ىذا الشهر"
حىت السماء أثّرت أف تشاركنا ... لكن اؼبفارقة أّف مشاعرنا ال تزاؿ باردة كالشتاء...صيف دافئ

 3."برودة مشاعرنا

                                                           
.  30 ،29، ص الرواية1
. 122، ص 2010، 1ػ ؿبمد القاضي وؾبموعة من اؼبؤلفُت، معجم السرديات، دار ؿبمد علي للنشر، تونس، اعبزائر، ط2
. 9، ص الروايةػ 3
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أخربتٍت رنا أّّنا أقسمت على مصحف جّدىا أال ربب أحدا ": ويف مقطع آخر أيضا يقوؿ
 1."وأال تسكن أحدا بقلبها سواي، لكّنها ال سبلك تفسَتا ؼبا حدث ذلك اليـو

راوي مرة واحدة ما حدث لو، ودل يكرر بعد ذلك ؿنالحظ أّف وحيد ىنا قد روى ا

بعد يومُت من مغادريت ؼبكتب الطبيب توجهت ؼبقاـ ": ومن مثاؿ آخر ما جاء يف الرواية
 2."الشهيد، دل يعُت جندي جديد

. وىنا أيضا السرد ذكر ؼبرة واحدة يف اغبكاية ودل يتكرر

بعد أف وصلت لسن اػبامسة عشر بدأ زوج خاليت خيسر كل ثروتو ": ومثالو: ـ التواتر التكراري2
جراء اؼبقامرة، فأصبحت أنا وثروتو الضحيتُت فقط، ثروتو ضاعت يف السراب وأنا بإيقايف عن 

الدراسة وأنا اليت كنت األوذل يف دراسيت، صار ابناىا يتحرشاف يب ويبحثاف عن فرصة 
 3."أشتغل يف التنظيف... صرت أنا سندريال البيت...فقط

ىذا التكرار دل يأت بدوف فائدة وإمنا آتى للتأكيد على ما وقع، فقد كّرر الضمَت أنا وىو 
.  داللة على اإلرشاد والتوجيو واثبات انتماء البطلة

 4."...يف يـو واحد خسرت ما تركو أيب وخسرت األماف، دل أعد أناـ": ويف مقطع آخر يقوؿ

منذ سبع سنوات خسرت جدي، عيد ميالدي تعيس فكل ما حل حدث معي ...": وأيضا
 5."مشكل أو خسرت أحدا

ىنا جاءت تكرار لكلمة خسرت وىي إشارة على تأكيد حزّنا الشديد وضياع كثَت من 
. الفرص اعبيدة يف حياهتا

. اغبدث واحد لكن الروائي يكّرره كل ما لـز األمر ألنّو دليل على اغبزف الذي تعيشو البطلة

                                                           
.  78، ص الروايةػ 1
. 81، ص اؼبصدر نفسوػ 2
. 17ػ اؼبصدر نفسو، ص 3
 19. ػ اؼبصدر نفسو، ص4
 . 20ص اؼبصدرر نفسو،ػ5
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. وىو أف يروى مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة: ويسمى أيضا بالتأليفي: ـ التواتر النمطي2
: ومثاؿ ذلك يف الرواية

 1."أخربتو أثناء مغادرتو أنّو خسر أعظم شيء، ابتسم رل كأيّن ـبطئة وال أعرؼ شيئا"

فكلمة مغادرة ليست جبديدة يف الرواية فقد تكررت عدة مرات، ولكّنها اختزؽبا السارد يف 
.  صبلة واحدة

حىت أنٍّت دل أذىب ال ...كنت على يقُت اّّنا خبَت": كما نلحظ تواترا منطي يف اؼبقطع اآليت
ؼبخفر الشرطة وال اؼبستشفى سائال عنها، كاف بداخلي شعور جيـز رل أّّنا خبَت، لكن الّشك دخل 

 2."رأسي

 3. "إذ أنا صاحب ىذا القرار... مّر أسبوعها طويال، كنت أضبقا": وأيضا

لفظة أسبوع تدلنا يف ىذه اعبملة على تكرار أكثر من مرة ودليل على ذلك أّف الفعل حدث 
.  أكثر من مرة ولكن روي مرة واحدة

ونلمح أّف الكاتب قد قاـ بتوظيف ىذه اؼبقاطع التكرارية دليل على عدـ ملل القارئ يف قراءة 
.  الّنص، واختزاؽبا يف كلمة أو كلمتُت

ومن خالؿ دراستنا لبنية الزمن يف روايتنا تبُّت لنا أّف الًتتيب وتسريع السرد والتواتر بأنواعو 
وأنّو أعطى حيوية ومتعة على مستوى اؼبنت الروائي، . الثالث عناصر أساسية يف تشكيل بنية الزمن

.  وقد كاف لو دور فّعاؿ يف بناء الرواية

.  البنية المكانية في رواية على الرصيف: رابعا

إّف الروائي يورل اىتماما كبَت باللغة و السرد، يف سرد األحداث و وصف الشخصيات التعامل 
مع األمكنة و الفضاءات على اختالؼ أنواعها، و ال نستطيع على ىذا األساس، إال أّف نستنتج 

البّد أف حيمل العمل الداخلي يف جوفو بنية زمانية و االخرى "بأّف اؼبكاف ىو ركيزة الفن الروائي 

                                                           
.  22، ص الروايةػ 1
. 43اؼبصدر نفسو، ص 2
.  37ػ اؼبصدر نفسو،  ص 3
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مكانية، االوذل تعبَت داخلي و األخرى مظهر حي، مفادىا أف كلتا البنيتُت سبثالف جوىر العمل 
 1".األديب و ارتقاءه

يشكل اؼبكاف البؤرة اؼبركزية التب تعمل على تأطَت العمل الروائي، حيث تتشكل االحداث و 
ذبري داخل ىذا اؼبكاف ، الذي يظهر يف بعض األحياف بطريقة رمزية معممة، ينهجها بعض 

من الطبيعي أف ال زبلو أية رواية . ألسامة تايب" على الرصيف"الكتاب وىذا ما يظهر يف رواية 
من األحداث اليت سبثل احملرؾ األساسي للقصة وىذا احملرؾ ال يستطيع أف يتحرؾ االّ يف مكاف 
. معُت، فاغبدث من العناصر الفاعلة يف البناء السردي، وقبد أف لو دورًا يف بناء اؼبكاف الروائي

إنّو بقدر ما يصوغ اؼبكاف "فكما تؤثر األحداث يف اؼبكاف قد يؤثر اؼبكاف أيضا يف األحداث 
 2".الشخصيات و األحداث الروائية يكوف ىو أيضا من صياغتها

وخيلق النص الروائي اؼبكاف بواسطة الكلمات، فهم مفهـو لفظي متخيل ىذه الكلمات اليت 
 بدورىا مكتظة حبوادث 5والرواية على الرصيف رقم 3.تعكس وتًتجم االحداث اؼبكانية الروائية

ـبتلفة، وجاءت أحداثو مًتابطة ومكملة بعضها ببعض، وسرد أحداثو إذل أماكن أخرى كاعبزائر 
. ، وىنا تنوعت األماكن يف الرواية ىناؾ ماىي مفتوحة وىناؾ ماىي مغلقة...وىراف ومصر

: أنواع األماكن

وىي منذجة للمكاف الروائي الذي يبٌت على مفهـو التقاطب ثبوتا و انتقاال حبيث منيز فيو بُت 
.  أمكنة االنتقاؿ و أمكنة االقامة

:  األماكن المفتوحة/1

و ىي أماكن ثابتة تعكس مشاعر الطمأنينة واغبماية واألماف واغبب وأحيانا ينزاح معٌت 
الراحة إذل مكاف للعقاب، وىي اليت تسمح لإلنساف بالًتدد عليها، وىي أماكن ربوي الظروؼ 

اؼبعيشية اؼبواتية، فتكوف مسرًحا غبركة الشخصيات وتنقالهتا وسبثل فضاءات التب ذبد فيها 
 وتتخذ الروايات يف عمومها أماكن 4. الشخصيات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة

                                                           
 .143، ص1995 1 عبد اللطيف صديقي، الزمن ابعاده وبنيتو، اؼبؤسسة اعبامعية للنشر بَتوت، ط1
 .101 ص2010ط، .ب، د. ؿبمد عبد اهلل القواظبة، البنية الروائية يف رواية األخدود، مطبعة النجاح للنشر والتوزيع، د2
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منفتحة عن الطبيعة، تؤطر هبا لألحداث مكانيا وزبضع ىذه األماكن الختالؼ يفرض الزمن 
اؼبتحكم يف شكلها اؽبندسي و يف طبيعتها ويف أنواعها إذ تظهر فضاءات، ديكن حصر األماكن 

 1. اؼبفتوحة اليت كاف ؽبا حضور كثيف

 دورًا كبَتًا يف ىذه األخَتة اليت 5رقم " على الرصيف"تؤدي األماكن اؼبفتوحة يف رواية على 
: شكلت اؼباضي و اغباضر وىي

 ؿبطة آغا كانت اؼبفتاح األوؿ يف الرواية و مكاف انطالؽ األحداث ذكرت يف بداية :المحطة-1
الرواية باستعماؿ تقنية فالش باؾ، حيث كانت شخصية شهرزاد يف انتظار وحيد ىناؾ إذ دار 

:  اغبوار بينهما

أرببٍت؟ أ أنا  داخل قلبك؟ أيشتاؽ رل وطٍت؟ _"

أنا مسافر وال ديكن أف أضبل يف قليب أحد ال أود عودة مبكرًا، أسرعي ىايت ما جبعبتك ال أملك _
.  وقتا لك و صربي يف نفاذ

.  أسفة أنااا ترجاؾ أف تفهمٍت حىت أنا ال أملك تفسرا  عما حدث، فقط أنا أحبك أحباااااااااؾ_

. أكمليت كالمك، أدل تنتهي أكذوبة اغبب عندؾ_

 2".وداعا ال أملك الوقت لك و لنزىاتك.ال دل ينتهي ىو ليس أكذوبة وأنت تعلم أنّو الصدؽ _ 

يف قرار نفسي أذبو " لنعود مرة اخرى عن انطالؽ الرواية من ؿبطة آغا اذل وجهة غَت معلومة 
كبو ؿبطة اػبروبة، لكن رجارل تأخذين اذل ؿبطة لوجهة أخرى، الف مكاف مرة و مرتُت و حىت 

تسللت بُت "ويف مثاؿ آخر " ثالث، أبتعد مسافة كبَتة ألجد نفسي أين عدت لبوابة ؿبطة آغا
االزدحاـ دوف دراية ألجد نفسي برصيف رقم طبسة، فجأة تدافع الركاب ألتواجد داخل القطار 

 وىنا كانت أوؿ رحلة لوحيد فتبدأ رحلتو وتبدأ 3".انغلقت األبواب وتوجو كبوى وجهتو اجملهولة
أحداث الرواية من ؿبطة آغا ليذىب يف القطار و قد ذىب بو اؼبطاؼ اذل ىنا دبكاف ال يعرفو 

                                                           
 .244، ص2010، 1 ػ شريفة حبيلة، بنية اػبطاب الروائي، عادل الكتب، اغبديث، دار اؼبنشورات للنشر والتوزيع، لندف، ط1
 .11 ص، الرواية2
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جلست دبكاين اتساءؿ بنفسي ؼبا أنا ىنا؟ و أين وجهة ىذا القطار؟ أليس غريبا أف أتوجو "لقولو 
 1".ؼبكاف ال أعرفو ىذه ليست مغامرة بل ـباطرة

فهنا تبدأ أحداث الرواية من رحلة يف قطار غَت أّف الكاتب ذكر أماكن عّدة يف نّصو  

مّر اسبوع طويل فقد وعدهتا أف ألقاىا عند "ىو مكاف لقاء شهرزاد ووحيد، يقوؿ : مقام الشهيد*
مقاـ الشهيد السبت اؼبقبل أظّن أّف ذلك األسبوع ضبل أطوؿ يـو وأطوؿ غبظات، وأطوؿ ساعات 

 2".يف بعض األياـ كنت أشعر اّّنا مرت أعواـ ال ساعة

بعد صالة الفجر ليلة السبت توجهت بسكرة كبو ؿبطة اغبافالت ألصعد على "ويقوؿ أيضا 
أّوؿ رحلة متجهة إذل العاصمة، كنت أنا الواصل األّوؿ للعاصمة لتوجو مباشرة إذل مقاـ الشهيد 

 3".أين وجدت شهرزاد قد سبقتٍت ىناؾ

ونذكر كذلك مكاف يف العاصمة حيث شهد ىذا األخَت بداية النهاية القصة وحيد وشهرزاد 
: أالوىو

أخرجت : " ىنا طلب وحيد يد شهرزاد مع بعض من أصدقائو بالعاصمة يف قولو: حديقة صوفيا*
من جييب خامت من ذىب وبكل ثقة قلت شهرزاد يا حبيبيت أريدؾ على سنة اهلل ورسوؿ، ال أريد 

، فهنا بداية نقطة االستفهاـ رغم اغبب الكبَت إالّ أّّنا "بعدؾ عٍت بثانية أنت أغلى ما أملك
شهرزاد اؼبندىشة ونظرهتا اؼبخيفة تدخل يف ىستَتيا من الضحك أأأنت تتزوجٍت "رفضت الزواج بو 

  غادرت مباشرة لبييت 4".وتعود لضحكتها ليندىش اعبميع يف صمت من ردت فعلها غَت متوقعة
غَتت رقمي ودل أرد على " على قطار ألؿبي ذكريات تلك الرحلة اليت قادتٍت كبو ىذا موقع مباشرة

شهرزاد ىنا كانت البداية وألف أعلنها النهاية واستدرت " وكذلك يف قولو 5".أي رسالة من شهرزاد

                                                           
 .14 ص ، الرواية1
 . 36 ص اؼبصدر نفسو ،2
 .37 ص اؼبصدر نفسو ،3
 .72 ص اؼبصدر نفسو،4
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وانصرفت دوف االلتفات، فأتركها حاملة ىذياف االرض وكربياء األرض ودىشة األرض وذىوؿ 
 1".االرض

 الدولة الكبَتة، دولة األىرامات واليت ذىب إليها كل من وحيد وشهرزاد فقد وصفها :القاهرة_2
القاىرة باريس الشرؽ مدينة عمالقة، أرض الفن والتمثيل بالد تنتج الكتاب قبل "الكاتب بقولو 

باريس على النيل ّنر يقف على جسره الشعراء وبائع الورد وبائع الفوؿ كل "قولو ايضا " الكتب
ذىب بطل القصة وحيد برفقة البطلة شهرزاد اليت سبلك شركة اإلعالنات يف مهمة ". يبدع بعملو

 2" سأسافر ؼبصر من أجل عمل ضروري لشركة، ىل أحجز لك معي؟... عمل كما قاؿ الكاتب
بعد رحلة متعبة "فقد وصف العشاؽ على ضفاؼ النيل إذل اف ذىبا إذل الفندؽ يف مصر يف قولو 

 3...".بُت االىرامات توجهنا للفندؽ

 والقضية الفلسطينية حاضرة ىي األخرى من خالؿ شخصية خالد صديق :(غزة)فلسطين _3
إيناس صديقيت "وحيد األمل األخَت لقطاع غزة ولفلسطُت وايناس حبيبة قلب أخيها عروس غزة 

األوذل من غزة واليت تناديٍت اخي الصغَت دل أكن أراىا ؾبرد صديقة بل أخيت الكبَتة اليت تسندين 
 حيث ذىب وحيد إذل عروس صديقة لو تعرؼ عليها على 4". يف كل شيء رغم بعد اؼبسافة

اقًتبت من خلفها مذيقا ؽبا "شبكة األنًتنت تسكن يف غزة، سافر ليحضر عرسها حيث قاؿ 
وقلت ينقص عرسك حلوى البقالوة اعبزائرية يا أصبل عروس غزاوية، ووضعت بُت أيديها العلبة 
 5".ىي ىدية عرسك من أخوؾ الذي دل سبنعو ال حدود وال تأشَتة وال حرب على حضور عرسك

 5".عرسك
 وىنا انتقل البطل إذل باريس بعدما ترؾ اليت رببو ويتغلب على اؼبوت وبدأ حياة :باريس_4

قمت ىذا الصباح بنشاط دل أقم بو منذ أف تغلبت على موت وتركٍت ألبد "جديدة حيث قاؿ 
حياة جديدة من ركاـ وغبار ورماد، فأنا متواجد بباريس منذ شهر بعد أقل من طبسة سنوات على 
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 يذىب البطل إذل باريس ليجري كاؼبعتوه يف شنزليزي واللوفر 1".تقاعد اعبندي دبقاـ الشهيد
. واؼبتحف مع فتاة مغربية تعرؼ عليها يف قطار

جلست على كرسي حيما رقم طبسة أمامي فتاة باريسية بشعرىا األصفر كخيوط الشمس وعيوف "
نزلنا يف الشارع "ويف قولو أيضا " عسلية كلهيب النار إال أّف تلك العيوف ال سبلكها إاّل بنت اؼبغربية

 2...".شنزليزي يف وسط باريس شبكة من الشوارع تقودؾ إذل كل من باريس إّّنا اؼبركز

منظر ساحر يف باريس حىت برج ايفل الذي يعانق السحابة يرى بوضوح من أعلى القوس لنتذكر "
 مث زبتفي 3".ننزؿ لنتوجو كبو اؼبتحف لوفر ؼبشاىدة لوحة اؼبوناليزا رظبها دافنشي...غبظة سقوطي

اؼبغربية اؼبغربية لتظهر شهرزاد يف اليـو اؼبوارل بعد طبس سنوات يف أعلى برج ايفل، فيًتكها ىناؾ 
. ويذىب

 : األماكن المغلقة/2

مكاف العيش و السكن الذي يأوي االنساف ويبقى فيو فًتات طويلة من "واؼبكاف اؼبغلق ىو 
 4".الزمن سواء بإرادتو أـ بإرادة اآلخرين لذا فهو اؼبكاف اؼبؤطر باغبدود اؽبندسية

فهذا اؼبكاف ؿبدد حبدود تفصلو عن اػبارج فبا جيعلو يتصف بالضيق، فتكوف بذلك حركة 
الشخصيات ؿبدودة دبا يسمحو من فبارسة ػبصوصيتها إضافة إذل ما قد دينحو ؽبا من ضباية 
وألفة، وفد تنوّع ىذا اؼبكاف يف الرواية اليت بُت أيدينا حيث يتمثل يف البيت و الغرفة غَت أّّنا 

. تتصف ىذه األماكن باحملدودية، حيث أّف الفعل ال يتجاوز اإلطار احملدود

 يعد البيت من األماكن اؼبغلقة ألنّو ؿبدود حبدود ىندسية تفصلو عن العادل اػبارجي، :البيت- 
ويلجأ إليو األنساف كمكاف للراحة واألمن والطمأنينة واغبماية، حيث يقيو حر الصيف وبرد الشتاء 

فالبيت ىو ركننا يف العادل أنّو كما قيل مرارا كوننا "وكل ما يواجهو من أخطاء يف اػبارج 
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قامت ببيع منزؿ جدي كأّّنا رباربٍت يف نظري دل تبع اؼبنزؿ فقط "حيث جاء يف الرواية 1".األّوؿ
 2".بل باعت الذكريات اعبميلة، باعت اؼبنزؿ ختم فيو القرآف أكثر من مرة

حيث يشكل البيت البؤرة اؼبكانية اليت ديارس فيها اإلنساف حريتو من أجل ربقيق وجوده 
 والبيت مكاف يلجأ إليو اإلنساف لالستقرار فهو يعرب 3".البشري ألّف بيت اإلنساف امتداد لو

وجود اغبقيقي لإلنسانية اػبالصة اليت تدافع فيها عن نفسها دوف أف هتاجم، ىذا البيت ىو "عن
ببساطة " حيث جاءت  يف الرواية قولو 4".اؼبقاومة اإلنسانية إنّو الفضيلة اإلنسانية وعظمة اإلنساف

 5".سأعود للبيت ولدراسة ولكل شيء فبل

عدت للبيت دوف أف أعرؼ كيف وصلت وكأّف سحاب ضبلٍت بلمح البصر ووضعٍت أماـ "
 6".البيت

: وىو اؼبكاف الذي بدأت منو الرواية وفيها إلتقى الشخصيتُت الرئيسيتُت وحيد وشهرزاد: ــ القطار
جلست دبكاين اتصاؿ بنفسي ؼبا أنا ىنا وأين وجهة ىذا القطار؟ أليس غريبا أف أتواجد يف "

 7".مكاف ال أعرفو ىذه ليست مغامرة بل ـباطرة

حيث كاف اؼبكاف يف أخذ . ودراستنا ؽبذا اؼبكاف ارتكزنا على تقسيمنا لو وفق اإلنغالقواإلنفتاح
 .وعطاء مع حركة الشخصيات وأحداث الرواية
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 : خاتمة

، ديكننا حوصلة أىم 5بعد دراستنا العلمية ؼبوضوع البناء الفٍت يف رواية على الرصيف رقم 
 :النتائج اليت توصلنا إليها يف حبثنا وىي كااليت 

شّكل البناء الفٍت صورة عالية قيمة وذلك من خالؿ اآلليات اليت تطرقنا إليها كاللغة _ 
 .واألحداث، الزماف و اؼبكاف 

 . تعد اللغة من العناصر البنائية الفنية إذ ىي وسيلتنا وىدفنا يف الوقت نفسو_ 
 .اللغة أىم ما تنهض عليها الرواية وال وجود للعناصر الروائية بدوّنا فلها مستوياهتا داخل الرواية_ 
ويواصل البحث للكشف عن بعض اعبوانب األخرى من اػبصائص الفنية للبنية اؼبتمثلة يف _ 

 .اغبدث، حيث ذىبنا إذل البحث يف ماىيتو وطبيعتو يف الكتابات السردية اؼبعاصرة
اؼبكاف ديثل بؤرة العمل السردي، ولو دور مهم يف تشكيل العمل الروائي فهو بنية أساسية من _ 

 .بنياتو الفنية إذ ال ديكن تصور أحداث روائية إال بوجود مكاف تنمو فيو األحداث
اعتماد الرواية على ترتيب الزمنياؼببٍت على اؼبفارقة، بوصفها األداة اؼبنظمة للحركة الداخلية _

 .للسرد
اعتماد تقنيات اإليقاع الزمٍت اليت تعٍت دبسار اغبركة الزمنية، من خالؿ تسريع السرد وتبطئتو _

 .واعتماد الرواية على التواتر الزمٍت من حيث التواتر اؼبفرد والتواتر التكراري والتواتر النمطي
حاولنا رصد تقنية اؼبكاف يف الرواية من خالؿ دراسة األمكنة وعالقتها بالشخوص ومدى _ 

 .قدرهتا على عكس نفسية وعواطف الشخصيات
فاؼبكاف الروائي ديثل خلفية اليت تقع فيها أحداث الرواية ليس ىذا فحسب بل ىو أيضا تلك _

العالمات والفواصل والّنقاط اليت تفصل بُت اعبمل والفقرات والفصوؿ اليت زبدـ البناء الفٍت 
 .استخداما صباليا

ويف األخَت نتمٌت أف يكوف حبثنا ىذا يف اؼبستوى اؼبطلوب، وبعد ىذا اعبهد حاولنا من خاللو 
الوقوؼ على عناصر الرواية ودراسة العناصر البناء الفٍت يف الرواية، فال أزعم أننا قد أحطنا هبذه 
العناصر البنائية علما، وىي غاية يف الّدقة و التعقيد فيبقى ىذا اؼبوضوع مفتوحا أماـ اؼبزيد من 

.اإلسهامات
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 :المالحق

 ":أسامة تايب" ـ نبذة عن حياة الروائي 1

عرؼ الشاعر والروائي أسامة تايب ابن مدينة سور الغزالف التارخيية واليت يفضل دائما مناداهتا 
باظبها  القدًن اوزيا، بابن القلم ورفيق الورقة، درس إذل جانب اإلعالـ واالتصاؿ، اإلدارة واألعماؿ 

ىو شاب و1.ليستقر بو اغباؿ بدراسة السياحة والفندقة أين وجد حلمو ىناؾ فحققو بكل شغف
 وتصفيقات السيناريوىاتجزائري طموح متعدد اؼبواىب، بدايتو كانت على الركح، بُت تفاصيل 

عشاؽ الفن الرابع، ليجد نفسو يف األخَت شاعرا وكاتبا روائيا، ال يكًتث لتعاقب السنُت وال خييفو 
خريف العمر فالسن بالنسبة لو سيظل ؾبرد رقم ال أكثر، حاليا يدرس يف السنة النهائية ويف 

 2{.أسامة تايب}التخّصص الذي يعشقو، ببساطة ىذا ىو 

 :أعماله*

 :أربع إصدارات أوؽبا

 ENAG اؼبؤسسةوطنيةلنشروالتوزيع:حزنالغزؿ☆

.  افق للنشر والًتصبة: 5على الرصيف رقم ☆

.  افقللنشروالًتصبة: الوردةالسمراء☆

 3.داراالمَتللنشروالتوزيعوالًتصبة: ربتأثواهبا☆
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 :ـ ملخص الرواية2

من الروايات االجتماعية الرومنسية ، فهي "  ألسامة تايب5على الرصيف رقم "تعترب رواية 
تتكلم عن قصة حب لشخصيتُت رئيسيتُت مها وحيد وشهرزاد، الذي صبعا بينهما القدر، وتصف 

فقد بدأت من رحلة القطار . من خالؽبا اغبب العفيف ، وأّف اغبب ىو حب الروح وليس اعبسد
اعبزائر العاصمة، قوس الّنصر، باريس،  }وانتهت تقريبا يف برج إيفل، فالكاتب ذكر عدة أماكن 

 .إذل غَتىا {...البليدة

، بعناوين ـبتلفة 9 تتألف من مئة وثالثة صفحات، وعدد الفصوؿ 5رواية على الرصيف رقم 
بطريقة مًتابطة كانت كالتارل بعد اإلىداء واؼبقدمة حيث حاوؿ الروائي يف بداية اغبكاية التحدث 
عن اؼبرأة بصفة خاصة ففي اجملتمع الذكوري صار ينظر للمرأة على أّّنا ؾبرد جسد، فبطلة الرواية 

تأؼبت كثَتا بسبب فقداّنا لوالديها وجّدىا فهي عاشت يف أسرة ذكورية تقتحمها، وقد ذكر 
الروائي يف ىذا الفصل التقاء وحيد وشهرزاد يف رحلة القطار وحبهما ألّوؿ نظرة، وتطلب شهرزاد 

من وحيد الذىاب معها ألبيها ويوافق ويذىبا معا وعند وصوؽبما للشركة تدخل لوالدىا وتناديو 
 .بأيب لكن والدىا خيرجها من اؼبكتب ويعتربىا بأّّنا ليست من بناتو، وزبرج متأؼبة وحزينة

وقد ذىب البطل وحيد برفقة شهرزاد إذل مصر يف مهمة عمل غَت أّنما ذىبا إذل غرفتهما يف 
الفندؽ، ويف الصباح عند استقاظو من النـو دل جيد شهرزاد فيئس البطل من عدـ وجود ؿببوبتو، 
 .ولكن البطلة ذىبت من أجل إحضار لو التوت وعادت إذل العاشرة ليال لو وىي حاملة لو التوت

مث توالت األحداث عند صديقتو إيناس اليت تعرؼ عليها على شبكة األنًتنت واليت تقطن يف 
غزة من أجل حضوره لزفافها ويرجع بنا الروائي إذل قصة البطلُت وحبهما األبدي، حيث يلتقيا يف 
حديقة صوفيا ويطلب الزواج منها، ولكّنها ترفض الزواج منو من غَت سبب حىت أصدقائهما رنا 

استدارت وذىبت وانقطع االتصاؿ بينهما وبعد ذلك . وعبد اؼبؤمن دىشا من قرارىا اؼبفاجئ
يعيش وحيد يف حالة حزف وآالـ، بسبب فقدانو لشهرزاد ويذىب يف رحلة باعبيب إذل صديقو 
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اعبندي خالد الذي يقطن يف غزة، وأصبح قائدا بارزا دّوخ الصهيوف، فهو حيارب من أجل 
 . فلسطُت

ويذىب بنا الراوي إذل أحداث أخرى وىي التقاء البطل وحيد بفتاة مغربية يف رحلة قطار آخر 
ويتعرؼ عليها ويذىبا إذل باريس رفقة بعضهما، وبعد طبس سنوات من فراؽ شهرزاد وحيد، يلتقيا 

لكن وحيد يستدر ا الوراء . صدفة يف أعلى برج إيفل وىي تبكي ونادمة عن قرارىا اليت ازبذتو
 . ويذىب من دوف كالـ

 . ويف األخَت تلتقي شهرزاد بوالدىا الذي صار وزيرا ويقوؿ ؽبا بأنو نادما على ما فعلو هبا
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 :قائمة المصادر والمراجع*

 .ػ القرآف الكرًن رواية ورش
 .المصادر: أوال

 . 2019، 2، أفق للنشر والًتصبة، اعبزائر العاصمة، ط5أسامة تايب، على الرصيف رقم -
 .المراجع: ثانيا
، الدار العربية للعلـو ناشروف، منشورات اإلختالؼ، (دراسة)إبراىيم خليل، بنية النص الروائي  -

 .2010، 1اعبزائر، ط
إبراىيم صاحل الفالي، ازدواجية اللغة النظرية والتطبيق، قسم اللغة اإلقبليزية، كلية اآلداب،  -

 .1996، 1جامعة اؼبلك سعود، الرياض، ط
أضبد ضبد النعيمي، إيقاع الزمن يف الرواية العربية اؼبعاصرة، دار الفارس للنشر والتوزيع عماف،  -

 . 2004، 1األردف، ط
، 2أضبد طالب، صباليات اؼبكاف يف القصة القصَتة، دار العرب للنشر والتوزيع، وىراف، ط -

1984. 
 .1997، 1آمنة يوسف، تقنيات السرد بُت النظرية والتطبيق، دار اغبوار،سوريا، ط -
آمنة يوسف، تقنيات السرد بُت النظرية والتطبيق، اؼبؤسسة العربية للدراسات و النشر، بَتوت  -

 .2015، 2لبناف، ط
مدخل إذل القصة، قراءات لتصنيفات  اؼبكاف، دار االنتشار العريب . عبد اعبميل وآخروف -

 .2008، 1للطباعة  والنشر، بَتوت، لبناف، ط
، اؼبركز الثقايف العريب، دار (الفضاء، الزمن، الشخصيات)حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي -

 .1990، 1البيضاء، بَتوت، ط
، اؼبركز الثقايف العريب، دار (الفضاء، الزمن، الشخصيات)حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي  -

 .2009، 2البيضاء، ط
 حسُت ؿبمد سليم، الًتاث العريب اإلسالمي، دراسة تارخيية ومقارنة ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، -

 .1988ط، .اعبزائر، د
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ضببد غبميداين، بنية الّنص السردي، من منظور النقد األديب، اؼبركز الثقايف العريب، الدار  -
 .1991، 1البيضاء، ط

ضبيد غبميداين، بنية النص السردي من منظور النقد األديب، اؼبركز الثقايف العريب، للطباعة  -
 .2000، 3والنشر والتوزيع، دار البيضاء، ، بَتوت، ط

حناف ؿبمد موسى ضبودة، الزمكانية وبنية الشعر اؼبعاصر، عادل الكتب اغبديث، جدار  -
 .2006، 1للكتاب العاؼبي، األردف، ط

ط، .روالف بورنوؼ ولاير أئيليو، عادل الرواية، ّناد التكرذل، دار الشؤوف الثقافية العاّمة، بغداد، د -
1991. 

، اؼبركز الثقايف العريب، الدار (الزمن، السرد، التبئَت)سعيد يقطُت، ربليل اػبطاب الروائي -
 .1997، 1البيضاء، بَتوت،ط

سعيد يقطُت، قاؿ الراوي البنيات اغبكائية يف السَتة الشعبية، اؼبركز الثقايف العريب، دار  -
 .1997، 1البيضاء، بَتوت، ط

سليمة برطورل، جهود علماء العربية يف اغبفاظ على السالمة اللغوية، قسم اللغة العربية  -
 .1،2008/2009جامعة اعبزائر، طوآداهبا، زبصص لسانيات، 

سيزا  قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثالثية قبيب ؿبفوظ، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب،  -
 .1984، 1ط

ط، .د،سيزا  قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة  لثالثية  قبيب ؿبفوظ، سلسلة إبداع اؼبرأة -
 .2004ط، .القاىرة، د

 .1988،  2سيزا قاسم، مكاف وداللتو، صباليات اؼبكاف،دارالقرطبة،  الدار البيضاء، ط -
السيد ؿبمد ديب، فن الرواية يف اؼبملكة العربية السعودية بُت النشأة والتطور، اؼبكتبة األزىرية  -

 . 1945، 2للًتاث، القاىرة، ط
السيد ؿبمد ديب، فن الرواية يف اؼبملكة العربية السعودية بُت النشأة والتطور، اؼبكتبة األزىرية  -

 .1995، 2للًتاث، القاىرة، ط
شربيط  أضبد شربيط، تطور البنية الفنية يف القصة اعبزائرية اؼبعاصرة، من منشورات اإلرباد  -

 .1997ط، .الكتاب العرب، د
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شريفة حبيلة، بنية اػبطاب الروائي، عادل الكتب، اغبديث، دار اؼبنشورات للنشر والتوزيع،  -
 .2010، 1لندف، ط

، 1صدوؽ نورالدين، البداية يف النص الروائي، دار اغبوار للنشر والتوزيع، الالذقية سوريا، ط -
1994. 

 .1992، 1صالح فضل، بالغة اػبطاب وعلم النص، سلسلة  عادل اؼبعرفة، الكويت، ط -
عزالدين مناصرة، اؽبويات التعددية اللغوية، قراءة يف ضوء النقد الثقايف اؼبقارف، دار الصابل   -

 .2013ت، .للنشر والتوزيع، عماف، د
 .1991، 1عبد العزيز شرؼ، اؼبقاومة يف األدب اعبزائري اؼبعاصر، دار اعبيل، بَتوت، ط -
عزيزة مريدين، القصة والرواية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، الساحة اؼبركزية، بن عكنوف، اعبزائر،  -

 .1971ط، .د
 1980، 1عزيزة مريدين، القصة والرواية، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط -
عبد القادر بن سادل، مكونات السرد يف النص القصصي اعبزاىري اعبيد، حبث يف التجريب  -

 .2009وعنف اػبطاب عند جيل الثمانينات، دار القصبة للنشر، اعبزاىر، دط، 
 .1955، 1عبد اللطيف صديقي، الزمن وأبعاده وبنيتو، اؼبؤسسة اعبامعية للنشر، بَتوت، ط -
عبد اهلل الغذامي، اػبطيئة والتكفَت من البنيوية إذل التشرحيية، قراءة نقدية لنموذج معاصر،  -

 .1998، 4اؽبيئة اؼبصرية العاّمة، ط
عبد اؼبالك مرتاض، العامية اعبزائرية وصلتها بالفصحى، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر  -

 .2012ط،  .د
ت، .عبد اؼبالك مرتاض، يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات السرد، علم اؼبعرفة، الكويت، د -

1998. 
ط، .عمر عيالف، يف مناىج ربليل اػبطاب السردي، منشورات ارباد الكتاب العرب، د -

 .2008ت، .دمشق، د
عمر عيالف، يف مناىج ربليل اػبطاب السردي، دار الفرقد للطباعة والنشر، بَتوت لبناف،  -

 .2012، 1ط
، دار البداية (مرونتها وعقالنيتها وأسباب خلودىا)عودة اهلل منيع القبسي، العربية الفصحى  -

 .2008، 1ناشروف وموزعوف، عماف، ط
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فريدة إبراىيم بن موسى، زمن احملنة يف سرد الكتابة اعبزائرية دراسة نقدية، عادل الكتب  -
 .ت.، د1اغبديث، بَتوت، ط

، 1فهد حسن، اؼبكاف يف الرواية البحرينية، فرادس  للنشر والتوزيع، فبلكة البحرين، ط -
2009. 

قادة عقاؽ، صباليات اؼبكاف يف الشعر العريب اؼبعاصر، جدؿ اؼبكاف والزماف، دار العرب للنشر  -
 .2002ت، .والتوزيع،  وىراف، د

 .2002، 1لطيف زيتوين، معجم اؼبصطلحات نقد الرواية،دار الّنهار، بَتوت، لبناف، ط -
، منشورات االختالؼ، الدار العربية (تقنيات ومفاىيم)ؿبّمد بوعزة، ربليل الّنص السردي  -

 .2010، 1للعلـو ناشروف، بَتوت، لبناف، ط
ط، .ؿبمد عزاـ، شعرية اػبطاب السردي، من منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشق، د -

2005. 
ط، .ؿبمد عبد اهلل القواظبة، البنية الروائية يف رواية األخدود، مطبعة النجاح للنشر والتوزيع، د -

2010. 
ؿبمد عبد اؼبطلب، البالغة واألسلوبية، مكتبة لبناف ناشروف، الشركة اؼبصرية العاؼبية للنشر،  -

 .1994، 1لوقبماف، القاىرة، ط
مرشد أضبد، البنية والداللة يف روايات إبراىيم نصر اهلل، دار الفارس للنشر والتوزيع، عماف،  -

 .2005، 1األردف، ط
، بَتوت، لبناف 4، ط1مصطفى صادؽ الرّافعي، تاريخ آداب العرب، دار الكتب العلمية، ج -

2000. 
مها حسن القصراوي،  الزمن يف الرواية العربية، اؼبؤسسة العاّمة للدراسات والنشر، بَتوت،  -

 .2004، 1ط
نضاؿ الّشمارل، الرواية والتاريخ، حبث يف مستويات اػبطاب يف الرواية التارخيية العربية، عادل  -

 .2006ط، .الكتب اغبديث، األردف، د
، 1نفلة حسن أضبد العزي، تقنيات السرد وآليات تشكيلو، قراءة نقدية، دار غيداء، عّماف، ط -

2010. 
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ياسُت النصَت، الرواية واؼبكاف، دار الشؤوف الثقافية العامة، وزارة الثقافة واإلعالـ، بغداد،  -
 .1986ط، .د

 .المراجع المترجمة: ثالثا
ؿبمد معتصم وآخروف،اؽبيئة العاّمة : جَتار جنيت، خطاب اغبكاية، حبث يف اؼبنهج، تر -

 .1997، 2للمطابع األمَتية،ط
، 1السيد إماـ مَتيث للنشر واؼبعلومات، القاىرة، ط: جَتالد برنس، قاموس السرديات، تر -

2003. 
عابد فريدار وآخروف، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة، : جَتالد برنس، اؼبصطلح السردي، تر -

 .2003، 1ط
شكري اؼببخوت، ورجاء بن سالمة، دار توبقاؿ، للنشر، دار : تزفيتاف تودوروؼ، الشعرية، تر -

 .1990، 2البيضاء، اؼبغرب، ط
غالب ىلسا، اؼبؤسسة اعبامعية للنشر والتوزيع، : غاستونبالشالر، صباليات اؼبكاف ، تر -

 .1984، 2بَتوت، ط
بوئيل يوسف عزيز، مراجعة مالك ليوسف . د: فريناند دي سوسَت،علم اللغة العاـ، تر -

 .  1985، 3اؼبطليب، دار اآلفاؽ العربية، بغداد، ط
ؿبسن اؼبوسوي، منشورات : موريس شرور وآخروف، نظرية الرواية، عالقة التعبَت بالواقع، تر -

 .1976مكتبة التحرير، بغداد، دط، 
 1يوسف حالقمنشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط: ميخائيل باختُت، الكلمة والرواية، تج -

1988. 
 3فريد أنطونيوس، منشورات االختالؼ،ط: ميشاؿ بوتور، حبوث يف الرواية اعبديدة، تر -

 .1996بَتوت، باريس 

 . المعاجم والقواميس: رابعا
، دار مكتبة 5أضبد ابن إبراىيم ابن حسُت، ابن يوسف ابن ؿبمد ابن رضا، منت اللغة، مج  -

 .1994، 1960ط، .بَتوت،د
 .1994ط .سباـ حّساف، اللغة العربية، معناىا  ومبناىا، دار الثقافة، دار البيضاء، د -



 قائمة المصادر والمراجع

84 
 

أبو الفتح  عثماف بن جٍت، اػبصائص، ؿبمد علي الّنجار، دار اؽبدى للطباعة والنشر،  -
 .2، ط1بَتوت، لبناف، ج

، 19لويس معلوؼ، اؼبنجد  يف اللغة واألدب والعلـو  اؼبطبعة  الكاثوليكية، بَتوت، ط -
1908. 

ؿبّمد أيب بكر عبد القادر، الزّازي، ـبتار الّصحاح، ساحة رياض الصلح،   مكتبة لبناف،  -
 .1986ت، .بَتوت، د

ؿبّمد القاضي، ؾبموعة من اؼبؤلفُت، معجم السرديات، دار ؿبمد علي للنشر، تونس،  -
 .2010، 1اعبزائرط

، 1مصطفى حسيبة، اؼبعجم الفلسفي، دار أسامة للطباعة  والنشر، عّماف، األردف، ط -
2009. 

، 3، اجمللد اػبامس عشر، بنشر أدب اغبوزة  إيراف، ط(مادة لغا)ابن منظور، لساف العرب،  -
 .1405ؿبـر 

 .2003، القاىرة 10دار اغبديث، ج (مادة حدث)ابن منظور، لساف العرب،  -
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قراءة يف كتاب / لعبد اؼبالك مرتاض)بالغة اللغة الروائية يف الفكر  النقدي: ظباح بن خروؼ- 
 .2016، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف،  اعبزائر 3،ؾبلة اللغة الوظيفية، العدد (نظرية الرواية
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2009. 
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