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  :مقدمة 

هتمام النقاد المعاصرین االنص السردي من بین أكثر النصوص التي جذبت  دیع

سردیة المكونات الهم أعتبار أنه یضم إوالباحثین المهتمین بالحقل السیمیائي، على 

تؤدي وظائف متعددة، لتحتل بذلك الروایة مكانتها ضمن هذه النصوص،  التي فاعلةال

  .حدیثةجناس األدبیة الوحتى بین األ

سماتها بدب المعاصر،وتبرز في عالم األ شغلت حیزا مكانیاالروایة منذ نشأتها  إن

األصلیة و تدخل معترك الحیاة المعاصرة لتعالج قضایا الواقع ومشكالت اإلنسان بمنظار 

ي المتكامل الذي یتفق مع روح الحیاة ذاتها،ویعتمد هذا التشكیل ن، بفضل بنائها الفصحیح

نامي داخل إطار وجهة نظر الروائي من خالل شخصیات فاعلة ومتفاعلة على الحدث ال

ستعابا لقضایا العصر إكثر ي  األننه الوعاء الفمع الحدث و الوسط الذي تدور فیه أل

حیث تعد الشخصیة الروائیة أحد جزئیات هذه الدراسات لما تضفیه  .ومشكالت المجتمع

وتخضع بذلك الدراسات األدبیة . حداث من حركیة وسیطرة في اآلن نفسهعلى األ

تصالها بتوجهات مختلفة، أي من المرتبطة بالشخصیة إلى تحوالت عمیقة وجذریة، إل

بدأ مع الشكالنیة الروسیة، االهتمام بها كجوهر إلى اإلهتمام بها كبنیة لغویة، وهو ما 

  .خرى،ومن ناقد إلى ناقد آخركون دراسة النصوص الروائیة متفاوتا من مدرسة أل

  :بـ هذا المسمى ناوذلك ما سیتم تناوله في بحث

  ".مذنبون لون دمهم في كفي:الفواعل في روایة"



 
 

 ب 
 

وینطلق هذا البحث الذي نحن بصدد خوض مغامرته في إطار الدراسات النقدیة التي 

ن الفواعل أن تبین أوهذا مایفرضه الواقع النقدي، بعد . تجعل من الشخصیة بؤرة اإلهتمام

نما تختلف التسمیات والمصطلحاتورة في كل ممارسة نقدیة ضر موجودة بال   .، وإ

كان نتیجة الدروس التي ألقیت علینا في المرحلة  هتمامنا بهذه الفواعلإونشیر إلى أن 

 :تطبیق نظریة العوامل السردیة لـ في ،ني وجدت صعوبة أال إالسابقة لهذه المرحلة 

ا، فتناولت الموضوع بهذه الطریقة لعدة بحذافیرها وبكل أبعادها ومتغیراته" غریماس"

أسباب منها ماتعلق بشخصي ومنها ماتعلق بنظام الدراسة والوقت، لذا كان لزاما أن انزاح 

التحول من اإلیجابي إلى هذا اإلنزیاح وأقدم الموضوع بالصورة التي أفهمها وهي صورة 

  .السلبي ومن السلبي إلى اإلیجابي ألصل إلى النتیجة المقدمة

ما األسباب التي :یلي وتتمثل إشكالیة البحث التي نعمل على فكها واإلجابة عنها،كما

مذنبون "جعلت البطل یتحول من اإلیجابي إلى السلبي ومن السلبي إلى اإلیجابي في روایة

  ؟"لون دمهم في كفي

 ولما كان المنهج هو الطریق الذي یقودنا إلى الغایة المرجوة في رحلة البحّث، التي من

  .المنهج السیمیائي جاء اعتمادنا علىو الدارس عناصر بحثه،  دخاللها یحد

 وسمناهول وقسمنا هذا البحث إلى فصلین، فصل نظري وفصل تطبیقي،الفصل األ

یتضمن مفهوم الشخصیة عند كل " مفهوم الشخصیة عند بعض النقاد والمعاصرین:"بـ

   ".فیلیب هامون"،"وفتودور "،"غریماس"،"ثروالن بار "،"فالدیمیر بروب:"من



 
 

 ج 
 

یتناول الفاعل  "الفواعل في روایة مذنبون لون دمهم في كفي:"بـ اهأما الفصل الثاني فعنون

 .اإلیجابي في الروایة و الدوافع التي جعلته یتحول إلى السلبي والفاعل المساعد و السلبي

وع وقد إعتمدنا في هذا العمل على عدت مصادر ومراجع كلها تصب في قالب الموض

  :نذكر منها 

  .بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي

  .بنیة النص السردي من منظور النقد األدبي: حمید لحمداني

ندرة الدراسات : عترضتني عدة صعوبات منهاإي مجهود البد أن یواجه صعوبات فقد أو 

التطبیقیة حول تطبیق الفواعل واختالف النقاد والباحثین في تطبیقه على النصوص 

   .ةالسردی

ملك في النهایة إال الرجاء في أن یكون هذا البحث قد وفق من جمیع جوانبه لیكون أوال 

حترام و الشكر الجزیل سمى عبارات التقدیر و اإلأال إملك أ، كما ال فیهمرجعا لمن یبحث 

وتشجیعه على إتمام هذا العمل و رعایته  "عبد الرحمان نتبرماسی" لألستاذ المشرف

  .و من بعیدأالطلبة، و إلى كل من مد لي ید المساعدة من قریب  المستمر لي ولكل

        .وفي األخیر أسأل اهللا التوفیق والسداد                  



                                                             

                                                         

  

                                                                                                                                

    

  :الفصل األول           
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  :مفهوم الشخصیة عند بعض النقاد المعاصرین

هتمام رواد التجدید إالشكالنیین  الروس إلى النصوص النثریة بعدما كان نصراف إلعل 

دراسة ولیة للقصة سبب في ظهور الدراسات األیكاد یكون منحصرا في النصوص الشعریة 

  1.علمیة

أحدثت هذه الدراسات ثورة على جملة من المفاهیم التي تتعلق بعناصر النص السردي، 

فأكثر العناصر التي إشتد حولها النقاش،هو عنصر الشخصیة الروائیة،ألنها تعد من بین 

حداث بتفاعلها األ<<أهم المكونات السردیة في الروایة ،لما تلعبه من دور رئیسي في إنتاج

وقد یعود سبب تلك الثورة التي أحدثتها  ،2 >>و الطبیعة ،أو تصارعها معهاأمع الواقع 

ا العنصر الهام في النص الروائي،فإن الشكالنیین حاولوا أن یقفوا على ذالدراسات إلى ه

أدبیة النص األدبي من خالل المقارنة بین حكم اللغة في الخطاب العادي وحكمها في 

بالغیة أساسا،و في الخطاب األدبي إالخطاب األدبي ،فوظیفتها في الخطاب العادي 

  .بالغیة جمالیة معاإ

نما هو الوقائع  ولذلك رأى الشكالنیین أن موطن األهمیة في األدب لیس في األفكار وإ

  .التعبیریة

                                                             
  . 30،ص2000،)ب.د(،)ط.د( ،دار الجنوب للنشر،طرائق تحلیل القصة:الصادق قسومة-  1
،دار الوفاء لدنیا الطباعة الشخصیة الثانویة ودورھا في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ: محمد علي سالمة-  2

  .11،ص1،2007والنشر،اإلسكندریة،ط
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ونتیجة هذا النقاش ظهرت مفاهیم مختلفة للشخصیة،فبعدما كان التصور التقلیدي یعتمد 

أساسا على الصفات مما جعله یخلط بین الشخصیة الروائیة ، و الشخصیة في الواقع 

    1.الحیاتي

راسة غایة من األهمیة في بناء منهجیة تقنیة تعنى بد ىعلیین نوقد كان دور الشكال

إلى أن یجري جل المقوالت  التي إنطلق منها  "نباومخإی"النصوص السردیة ،وقد سعى 

فبین التوظیف  )1852-1809("لغوغول"" المعطف"الشكالنیین على نص قصصي هو

ختیار االصوتي والتوظیف األسلوبي ودورهما في بناء األقصوصة سواء أكان ذلك في 

  .أسماء الشخصیات أو ترتیب مكونات الجملة

إنسانا ملیئا بالحیاة وعلى تجاهل للقصدیة وراء خلقها  فظل التركیز علیها كونها كائنا

  2.القائم على مقولة اإللهاممه المفهوم المثالي كوبناء الشخصیة یح.وتشكیلها 

أهم ما میز اإلتجاه الجدید في نقد الشخصیة ،هو اإلنتقال من داخل الشخصیة إلى 

و اإلستعماالت  المختلفة التي تكون خارجها أي وظیفتها ،و األدوار التي تقوم بها،

  .موضوعا لها

  

  

                                                             
  .90،ص 2000، 3ط بیروت،،من منظور النقد األدبي،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع،بنیة النص السردي:حمید لحمداني-  1
  .211،ص1990 ،1ط،المركز الثقافي العربي، بیروت،بنیة الشكل الروائي:حسن بحراوي-  2
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   :مفهوم الشخصیة عند فال دیمیر بروب-1

أعالم اإلتجاه الجدید في النقد االدبي  أحد" Vladimir Propp" "فال دیمیر بروب"یعد 

،الذي إعتمد على الوظائف في دراسته للقصة بصفة عامة ،ولتحدید الشخصیات بصفة 

كمجموعة من "ویحدد مفهوم الشخصیة في الحكي ،بالنظر إلى الشخصیة  . خاصة

ات التي تستمد وجودها وكیانها المستقل من داخل النص وهي بذلك نیالعالمات و الب

تتطلب أن ینظر إلیها في ذاتها ومقوماتها التي تمنحها صفتها الشخصیة الممیزة ،التي 

وهو  1" تكسبها في عالقاتها مع غیرها من الشخصیات التي یزخر بها النص الحكائي

س بصفاتها واستنتج من دراسته لمجموعة یرى بأنها تحدد بالوظیفة التي تستند إلیها ولی

التي یقوم بها األبطال، و  )األفعال(أن الثوابت في السرد هي الوظائف:من القصص

  :العناصر المتغیرة هي أسماء، و أوصاف الشخصیات ،واستخلص من ذلك مایلي

إن ماهو مهم في دراسة الحكایة هو التساؤل عما تقوم به الشخصیات ،أما من فعل <<

   2>>یمكن طرحها إال باعتبارها توابع الغیر سئلة الأفهي .و ذاك وكیف فعلهأهذا الشرع، 

إن األساس هو الدور .هو التقلیل من أهمیتها و أوصافها  "بروب"ومفهوم الشخصیة عند

  عد الشخصیة تحدد بصفتها وخصائصها الداخلیة،بل باألعمالوهكذا لم ت.الذي تقوم به 

  .جلها ،ونوعیة هذه األعمالأالتي توظف من 

  
                                                             

 .88،ص 1،1997،ط  ،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء )البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة(قال الروائي:سعید یقطین- 1 
  24-23،من منظور النقد األدبي،صبنیة النص السردي:حمید لحمداني-  2
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 سعىهو محاولة الفصل بین الحدث والشخصیة،وكان ی" فالدیمیر بروب"إن ما قام به 

نه عملیا اضطر إلى تعریف أإلى تعریف الخرافة من خالل ترتیب تسلسل األحداث،إال 

 :سنادها إلى الشخصیات فوزعها إلى سبع دوائرإتلك األحداث ب

 .اإلساءة:(Agresseur)دائرة المعتدي -1

 .اإلعداد لنقل األداة السحریة:(Donateur)دائرة الواهب -2

 .البطل في المكان انتقال:) (Auxiliaireدائرة المساعد -3

 ؟طلب القیام بمهام شاقة:دائرة األمیرة أو الشخص الذي یبحث عنه وأبیها -4

 .إرسال البطل:(Mandateur)المرسلدائرة  -5

 ).إیجابیة(السفر بحثا عن االستجابة لمطالب الواهب:دائرة البطل -6

  ).سلبیة(السفر بحثا عن االستجابة لمطالب الواهب:دائرة البطل المزیف -7

  :مالحظتین أساسیتین"روبب"هذا التحلیل أبدى  وفي

 :التطابق بین الدوائر والشخصیات وهو إتخذ وجوهات ثالث-1

وهو یجسد " Baba yaga""بابا یاقا"تطابق تام بین األعمال و الشخصیات ومثاله-أ

  .الواهب

إحتالل شخصیة واحدة ودوائر أعمال متعددة ومثاله الرجل الحدیدي وهو یضطلع -ب

  .بدوري الواهب و المساعد



12 
 

توزع دوائر أعمال واحدة على شخصیات متعددة فالمعتدي یتخذ صورة التنین وأمه -ج

  .فكلما قتل أحدهما أثناء المطاردة حل اآلخر محلهه وأخته،وزوجت

 ،والصفات متساویة القیمة من حیث(Objets)ینبغي أن تعتبر الكائنات الحیة واألشیاء-2

  .القائمة على وظائف الشخصیات(Morphologie)البنیة

نما تصنیف مختزل " بروب"وهذا التوزیع الیخدم في نظریة    1.لألحداثمفهوم الشخصیة وإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .148،ص1988،)ط  .د (،دار محمد علي الحامي،تونس،في السرد،دراسات تطبیقیة:عبد الوھاب الرقیق-  1
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  :الجیرداس جولیان غریماسمفهوم الشخصیة عند -2

بمجیئه تطور ملحوظ لمفهوم  "A.j. GREIMAIS""ولیان غریماسج سالجیر دا"عرف 

وبعده بعشرین سنة "بروب"الشخصیة،الذي اعتمد على التحلیلین اللذین قاما بهما كل من 

أول نظام عاملیة للشخصیات، " غریماس"لیؤسس" Atyan souryo""أتیان سوریو"

فقد أعطى فهما جدیدا للشخصیة في الحكي عندما میز .وهي محاولة إلقامة تناسب بینهما

،هكذا تصبح الشخصیة )الشخصیة المجردة(بین العامل و الممثل،ویخرج لنا بما یسمى 

 فالعامل قد یكون شخصا أو مجرد فكرة أو.عامل أو ممثلمجرد دورما في الحكي،یؤدیه 

ممثال في الحكي بممثلین أو أكثر،كما "جمادا أو حیوانا،كما یمكن لعامل واحد ان یكون 

ومن جهة أخرى أراد أن یوجد  1"أن ممثال واحدا یمكن أن یقوم بأدوار عاملیة متعددة

" تسنیار.ل"و قد استفاد من اللغوي.جدول األدوار عندهما،و الوظائف في اللغة القرابة بین

"L.Tesniere "2.في تحدید العوامل)كل قول یشترط فعال و فاعال وسیاقا(قول له في  

  .المرسل إلیه،المساعد،المعارض ،هي الذات ،الموضوع، المرسل"غریماس"إن العوامل عند

  .العالقات التي تقوم بین هذه العوامل ،هي التي تشكل الترسمیة العاملیة

صفیة  رائدة لتحدید مفهوم الشخصیة وفق خطة و "غریماس"هذه المجهودات التي بذلها 

إن الشخصیة الروائیة هي نقطة <<:ضمن الترسیمة العاملیة مكننة من الوصول إلى القول

 >>تقاطع والتقاء مستویین سردي وخطي
                                                             

  . 37،من منظور النقد االدبي،صبنیة النص السردي:لحمدانيحمید -  1
  . 151،صفي السرد،دراسات تطبیقیة:عبد الوھاب الرقیق-  2



14 
 

السردیة تصل االدوار العاملیة بعضها ببعض وتنظم الحركات و )أو البرامج(فالبنى

شخاص في الروایة ،بینما تنظم البنى الخطابیة وم بها األفعال التي تقالوظائف ،و األ

  1.الصفات،أو المؤهالت التي تحملها هذه الشخصیات

  :ویمكن التمییز بین العامل و الممثل لتوضیح مفهوم الشخصیة 

یهتم بالذوات  دوار والمستوى عاملي تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا مجردا ،یهتم باأل-

  .التي تقوم بها

مستوى ممثلي تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في السرد،فهو شخص فاعل -

 2.یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد،أو عدة أدوار عاملیة

دور حدثي من حیث هو :من خالل المستوى الثاني،أن لكل ممثل دورین " غریماس"یبین

یث مسند إلیه تأدیة دور معین ، كثر في الروایة ودور معنوي من حأیقوم بعمل ما، أو 

  . وبعبارة أخرى أن لكل ممثل دورا في مستوى تقدم األحداث ،ودورا في مستوى بناء المعنى

على إیواءه في "رشید“ )لون دمهم في كفي مذنبونروایة (في" أحمد"فعندما یساعد :مثال

  .فهو یسهم بذلك في تطور المغامرة التي یخوضها" للحول"قبوه  لیلة قتله

لكنه في الوقت نفسه یعبر بهذا الحدث عن معنى معین وهو التخلص من المجرم والقاتل 

  ...و األخذ بالثار

                                                             
  .154،ص 1999،)ط  .د( ،،دراسة تطبیقیة،دار اآلفاق،الجزائرتحلیل الخطاب األدبي:إبراھیم صحراوي-  1
  . 52،من منظور النقد األدبي،صبنیة النص السردي:حمید لحمداني-  2
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  :مفهوم الشخصیة عند تزفیطان تودوروف-3

في " Tizfitan Todorov""تزفیطان تودوروف"إن األسس العلمیة التي انطلق منها

ینسجم مع المفهوم اللساني تعریفه للشخصیة الروائیة هي اللسانیات،وهذا التعریف 

  .استحسانا من قبل النقاد البنیویین للشخصیة الذي لقي

  یجرد الشخصیة من محتواها الداللي،ویتوقف عند وظیفتها النحویة، فیجعلها"تودوروف"ف

في العبارة السردیة،لتسهیل عملیة المطابقة بین الفاعل واالسم الشخصي " الفاعل"بمثابة 

  "paul Valiry"بول فالیري"إلى حد بعید مع قولالشك أن هذا الرأي یتفق 1.)للشخصیة(

 2>>أصغر وحدة معنى)السیر(الشخصیات تحولت إلى كائن من الكلمات أي إلى<<

الخلفیة اللسانیة لمفهوم الشخصیة نقال عن  "محمد ساري"وفي هذا المجال یؤكد 

المستقرة هي التي ستتحول إلى بأن بعض الفقرات السردیة الصغیرة غیر " یسردوسو "

  شخصیات ،مثل الغني الذي یتحول إلى فقیر،األعزب الذي یتزوج،

و یتبع اإلنتقال من شخصیة إلى أخرى أو من شخصیة إلى كائن جامد،یمكن 

أن تتحول إلى شخصیة ،والعكس صحیح من وجهة نظر )بارد،أخضر،مرتفع(لألوصاف

   3...رنامج سرديسم الشخصیة أن یحتوي على بلغویة،یمكن إل

  إال انه عند دراسته للشخصیة الروائیة "تودوروف"فرغم هذه الخلفیة اللسانیة في تعریف 
                                                             

  . 213،صبنیة الشكل الروائي:حسن بحراوي-  1
 .21،ص 11،1998 دد،مجلة أدبیة فكریة،عالمبرز،" التحلیل البنیوي للسرد" :محمد ساري-2

 .21ص ،"التحلیل البنیوي للسرد" :محمد ساري-  3
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  ".Greimais" "غریماس"ستخدام نموذج العالقات بین الشخصیات الذي قدمهإركز على 

  :في دراسته للشخصیات"تودوروف"توضیحا التجاه   "یمنى العید"تقول

أن هناك صعوبة فصل دراسة الشخصیات والعالقات فیما بینها عن الحوافز وذلك أن <<

وتنشئ عالقات فیما بینها،فیتم ذلك بناء على الحوافز التي الشخصیات حین تقوم بأفعالها 

 >>.تدفعها إلى عمل ما

في توضیح وتدقیق الحوافز حیث  "تودوروف"وقد أشارت إلى المجهودات التي بذلها 

فهو یرى أن العالقات القائمة والمتغیرة بین .أحسن من تحدث في الحوافز عتبرتهإ

  .الشخصیات في األعمال السردیة الروائیة تبدو كثیرة ومتعددة

في توضیح هذه الحوافز األساسیة وكیفیة إشتقاق حوافز فرعیة، " یمنى العید"وتواصل 

عالقات یة بمعنى تدفع إلى أن الحوافز األساسیة هي حوافز إیجاب.والعالقات فیما بینها

التقارب بین الشخصیات الروائیة،وتقابل هذه الحوافز اإلیجابیة حوافز سلبیة وهي تدفع إلى 

  .عالقات التباعد بین الشخصیات

 1)من حیث هي فاعلة وموضوع فعل(هذا ما حمل الباحثین عل تسمیته الشخصیات

والعالقات بین الشخصیات في في خاتمة حدیثه عن الحوافز " تودوروف"وقد انتهى 

  .أننا نحتاج إلى ثالثة مفاهیم لوصف عالم الشخصیات:مجمل قوله

                                                             
  53. 52،ص 1999، 2ط ،،بیروت ،دار الفرابي،تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي:یمنى العید-  1
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  .بدءا بالحوافز ،وهو مفهوم وظیفي من قبل:أوال

،وهي أسماء "مارتوي"،"قالمون"الشخصیات الروائیة مثل(مفهوم الشخصیة :ثانیا

" تودوروف"والشخصیات عنده إما فواعل أو مفعوالت،وأطلق علیها )لشخصیات روائیة

الذي یمثل الفاعل و المفعول وبذلك یرى أن الحوافز والفواعل  )العون(مصطلح عام وهو

  .وحدات قارة في العمل السردي

وأخیرا مفهوم قواعد االشتقاق التي تصف العالقات بین الحوافز المتباینة،وینهي :ثالثا

   >>.إن العرض الذي یقوم على هذه المفاهیم الثالثة یبقى جامدا جافا <<:خاتمته بقوله
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  :مفهوم الشخصیة عند روالن بارت-4

في كائنات من "Roulands Barthes" "روالن بارت"تتجسد الشخصیة الروائیة حسب

 1 >>لیست خلقا نصیا من المؤلف <<ورق ، و تتخذ شكال داال من خالل اللغة، فهي 

  وال یمكن

حیث یؤنسن . فهمه ودراسته إال من خالل المعطیات التي یقدمها النص من داخله 

كما أن الخطاب ینتج . الوقت نفسه عالمة لسانیة،تنتج الخطابالشخصیة ویجعلها في 

الخطاب ینتج الشخصیات فكأن هناك شیئا من التضافر الحمیم  <<:الشخصیات،یقول

بین الخطاب والشخصیات التي تضطرب عبره عالقة معقدة تقوم على التمثل الجمالي 

العاطفي لألحیاء واألشیاء فكأن الشخصیات عینات من الخطاب، وكأن الخطاب یصبح 

 2>>.ة مجردة شخصیةعبر هذه العالقة المعقد

مثال "نطالق منستقرائیا،وذلك باإلإأن یكون تحلیل القصص قیاسیا ال " تروالن بار "ارتأى

أو نظریة تنزل منها إلى األنواع التي تدخل ضمنها و األنواع التي " مفترض للوصف

 ...تخرقها

 

 
                                                             

،  1،2002،طدار نوبار للطباعة،القاھرة،الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان،مبائ تحلیل النصوص األدبیة:بسام بركة وآخرون-  1
  85ص

الكویت، سلسلة عالم المعرفة،  ،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب،السرد اتبحث في تقنی نظریة الروایة في:عبد المالك مرتاض-  2
  .92،ص1998،دیسمبر 240ددع
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  :لیب هامونیمفهوم الشخصیة عند ف-5

موضوع عن غیره من النقاد والدارسین في " Ph.Hamon" "فیلیب هامون"إن ما میز 

قتراح لمفهوم الشخصیة، إهو تخصیصه مقاال خاصا شامال ،ك" مقولة الشخصیة الروائیة"

جراءات  فالشخصیة في .تحلیلها ،فهي تركیب یقوم به القارئ أكثر مما یقوم به النصوإ

حقیقتها شكل أجوف مملوء بعوامل مختلفة كاألحداث التي تقوم بها،أو الصفات التي 

التي تنسب إلیها، ویترتب عن هذا الوجوه، وذلك بحسب تعداد  تسقط علیها أو األفعال

  .القراء واختالف تحلیالتهم

كما أنه استفاد من أراء مختلفة، محاوال في ذلك التوفیق بینهما، حیث أشار في مقاله إلى 

  " فیلیب هامون"اتجاهات عدیدة تطرقت إلى مقولة الشخصیة بالدراسة والتنظیر ففي حدیث

الشخصیة یتقاطع مع عدد من النقاد الذین استفاد منهم، إال أن مفهوم عن مفهوم 

فهو یحدده بأنه یلتقي بمفهوم العالقات . الشخصیة عنده إلى تحدید اللسانیات أقرب

  .اللغویة، حیث ینظر إلیه كمورفیم فارغ في البدایة سیمتلئ تدریجیا كلما تقدمت القراءة

ا عالمة تقوم ببناء الموضوع، وذلك من خالل ونظرا إلى الشخصیة الروائیة على أنه

   1.لسانیةدمجه في اإلرسالیة المحددة هي األخرى بإبالغ مكونة من عالمات 

  

                                                             
  .117،ص1999 ،1، ط ،ترجمة سعید بن كراد،تقدیم عبد الفتاح كیلیلطو،دار الكالم،الرباطسیمولوجیة الشخصیات الروائیة:فلیب ھامون-  1
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ذلك أن النص األدبي ما هو إال مدونة كالمیة وعالقته بلغة التداول عالقة مرحلیة، ثم 

مل جمیع تمتد لتش" فیلیب هامون"تفسح المجال للتشكیل األسلوبي، فالشخصیة عند 

  :بنیات النص إذ أن مفهوم الشخصیة لدیه لیس

هو أمر مرتبط أساسا بالوظیفة النحویة التي تقوم بها إنما  مقولة أدبیة محضة،-1

أما وظیفتها األدبیة فتأتي حین یحتكم الناقد إلى المقاییس الثقافیة . الشخصیة داخل النص

  .والجماعیة

خالص فقد تكون بعض المفاهیم المعنویة ن الشخصیة لیست مؤنسنة بشكل أكما -2

في النصوص عتباریة شخصیة وكذلك الشخصیة اإل" Hegel""لغهی"كالفكرة في عمل

  .القانونیة كالمدیر العام، والشركة المجهولة لالسم والسلطة

  1.إن الشخصیة قد یعید بناءها القارئ كما یقوم النص بدوره ببناءها-3

الشخصیات الروائیة إلى ثالث فئات، یرى أنها تغطي یصنف " فیلیب هامون"فنجد 

  :مجموع اإلنتاج الحكائي، فهناك

 وضمنها الشخصیات: (personages references)فئة الشخصیات المرجعیة:أوال

 )زوس،فینوس ( والشخصیات األسطوریة )األمیر عبد القادر في روایة نجمة(التاریخیة

كلها تحیل على معنى ثابت ثبتته ثقافة األدوار،وبرامج واستعماالت مقبولة،یرتبط "

                                                             
  .18،19،صسیمولوجیة الشخصیات الروائیة:فلیب ھامون-  1
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أي أن هذه األنواع تمیل إلى  1."هذه الثقافةوضوحها مباشرة بدرجة إسهام القارئ في 

 .معنى ثابت تفرضه ثقافة یشارك القارئ في تشكیلها

سم المؤلف إب الناطقة:(Personages embrayeurs)فئة الشخصیات الواصلة :ثانیا

إنها عالمات حضور الكاتب،القارئ، أو "و أكثر ما تعبر عن الرواة واألدباء والفنانین،

  .هي شخصیات ناطقة بلسانهم، كجوقات المأساة القدیمة ، 2"نوابهم في النص

تبشر وهي التي  :(Personages anaphoiques)فئة الشخصیات المتكررة :ثالثا

بخیر،أو تنذر في حلم ،وظیقها التنظیم والتوحید،كما أنها أدلة مقویة لذاكرة القارئ تساعده 

" بروب"تزامن الشخصیات المخبرة، التي اعترف "على فهم العمل، باإلضافة إلى ذلك فهي

بأهمیتها من حیث إسهامها في تثبیت الوصل بین الوظائف، بین خطف الملكة وذهاب 

   3"البطل

ن تصور عمل سردي بدون شخصیات، هذه األخیرة تتمایز عن بعضها بعضا من الیمك

خالل التقدیم الذي قد تظهر فیه،إذ قد یعرف لنا كاتب ما شخصیة جدیدة تكون معروفة، 

أو یقوم بإخفاء أخرى عن طریق تجاهلها، لذا فالشخصیة الروائیة تحیا، بمقدار تأثیرها في 

  .ة الدخل لها في تعقید حبكة الروایةسیر األحداث وتموت إن كانت ساكن

    

                                                             
 2000،فیفري،)ط .د(،،دارالحكمة،الجزائر)عربي،فرنسي،إنجلیزي (تحلیل السیمیائي للنصوصقاموس مصطلحات ال:رشید بن مالك-  1

  130،ص
  .130،ص )عربي ،فرنسي،إنجلیزي (،قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص:رشید بن مالك-  2
  .130،131ص:المصدر نفسھ-  3



 
 

  

 

 

 

  

  :الفصل الثاني              
  

  

  "مذنبون لون دمهم في كفي"الفواعل في روایة 
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  ":مذنبون لون دمهم في كفي"في روایة  اعلو الف  

هو الفاعل اإلیجابي في " رشید"من خالل دراستنا  للفواعل نجد أن :الفاعل اإلیجابي-1

علیها جمیعا " أنا"الروایة فهو سعى إلى تغییر الوضع حیث نجد غلبة ضمیر المتكلم 

فهو ینطق على لسان الراوي نفسه والذي یتحدث بضمیر المتكلم، مما " أحمد"والذي یمثله 

، غیر أن ماورد على هو الراوي لقصته بنفسه " حمدأ"ن أیجعل القارئ لهذه الروایة یظن 

أذكر انه لم یكد یمر علي یوم من غیر أن أكون عدت إلى تلك األوراق <<:لسان الراوي

فهي تحیلنا إلى دالالت كثیرة  1>>كها رشید مصفوفة ،كأنها معدة ألن تكون كتاباالتي تر 

التي قرأها الراوي إلثراء ما كان له صلة بالمذبحة، یهدف صاحبها " رشید"أقربها مذكرات 

من خاللها إلى إخبار أهل مدینته بالمعاناة والدوافع التي جعلته یقیم عدالته بنفسه وتتضح 

  :الل لنا الصورة من خ

  .أني شاركت مع رشید في العملیة -

  .األوراق التي تركها رشید مصفوفة الن تكون كتابا-

 .إذا الفاعل رشید سعى لتحقیق عمل ما بمساندة فواعل أخرى:النتیجة

 

 

 
                                                             

  .12،ص مذنبون لون دمھم في كفي:حیالحبیب السا -1
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  :لى مفعولإفاعل الالتي جعلت البطل یتحول من  التحوالت1-1

تحوالت أخرى في الروایة،حیث نجد الذي تحدثنا عنه هو فاعل إیجابي وله "رشید"الفاعل 

ذلك الشاب المعتدل الذي یقطن مع والده وأمه وأختیه الصغیرتین في مدینته،الذي " رشید"

ثم الثانویة ،لینتقل إلى جامعة الجزائر التي قضى فیها أربع قضى فیها دراسته اإلبتدائیة 

م إسماعیل رغبة في سنوات من الدراسة في قسم الترجمة،یراسل فیها الزهرة إبنت اإلما

  .الزواج بها

فمن وجهة نظر الفاعل اإلیجابي فإن الظروف والمالبسات كانت كلها تصب في إتجاهه 

،غیر أنه في أثناء قضائه سنتین أخریین في الخدمة العسكریة كضابط یصعق بخبر 

  .إغتیال عائلته،فیختفي خالل شهورها األخیرة 

وتي من قوة أب عائلته فیتصدى رشید بكل ما فیتحول إلى مفعول بحكم الحدث الذي أصا

  .في تحقیق رغبته الجدیدة وهي الثأر إلى كل من یعیقه

دیه وأخته أقوى من عالقته بالزهرة ،إلشتراك لغیر أن الواجب لدى رشید بالثأر لوا

وفي <<:یهدد الذي فرق بینه وبین حبیبته و عائلته"رشید"المحبوبین في المأساة مما جعل 

عندها أدرك 1>>مه و أبیه أخته على أن تعقبه حتى یدركهأقسم لي أمام أرواح أالمقبرة 

ال داخل المآسي إیترعرع  بأنه البد من أن یأخذ بالثأر ممن إغتالوا عائلته هكذا ال"رشید"

  .والفجائع

                                                             
  16،ص مذنبون لون دمھم في كفي:حیالحبیب السا-1
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أقسمنا یمینا أن نسنده في <<:خرى في الروایة من خالل قول الساردأفهناك مقاطع سردیة 

    >>1       السفیهمعاقبته 

عفو الساسة عن القتلة ذنب أكبر البد <<:بیتي ففا جأني قائال باب "لبوركبة"فلما فتحت 

،فالتأكید على عمق محنة المفعول في سیاق الحدیث عن معاقبة السفاح  2>>أن یقاوم

یعطي الدلیل على مدى حجم هذا األلم وهذا وجه من وجوه المحنة التي سیشترك فیها 

  .المفعول رشید مع من أقسم له على معاقبة المعتدي

  "بوركبة"،"أحمد"،"رشید":یجابي والتحوالت األخرى فيیمكن حصر المفعول اإل

هناك مسوغات أخرى لهذه العالقة بین هؤالء الفواعل فالمقارنة بین صفات و خصائص 

تظهر مدى التماثل،إذ أن كل هذه الفواعل تسعى  "بوركبة"و  أحمدو  رشیدكل من 

،هؤالء الفواعل تتبع بینهم عالقات دالة مجراهاعمصرة على أن تأخذ الو لمعاقبة السفاح 

  .لبطل في القیام بالفعل لو اضطر األمرقرابة وصداقة تنوب عن الفاعل ا

و الزهرة ابنة اإلمام إسماعیل ،تلك الفتاة الجمیلة التي درست في دار المعلمین ثم تخرجت 

  .رمزیة متعددة في الروایة اوأصبحت أستاذة تلعب أدوار 

في "رشید"كثر من مقطع سردي مادحا للبنت على لسان أالراوي في " أحمد"حیث یظهر

ذلك في  فأنزلها]...[هره فیهابأنها كانت من بین الصبایا كلهن الوحیدة من :<<مثل قوله

                                                             
  .28ص،مذنبون لون دمھم في كفي:حیالحبیب السا-1
    .27المصدر نفسھ،ص-2
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كما نجدها رمزا للمرأة الساعیة لنیل حریة  1>>عقله وفي عواطفه شعاع أمل جمیل 

النابغة من الدین " إسماعیل"في التعبیر عن آرائها،مرتبطة بافكار والدها اإلمام إختیارها 

  .تحقیق موضوعه الذي یریدفعلهفي " رشید"اإلسالمي مساندة 

نجد أنه یرغب في التعقب ومن ثم اإلنتقام أو "رشید"وبالعودة إلى المفعول اإلیجابي -

 .تحقیق العدالة التي لم تجد من یحققها إال هو

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .206،ص مذنبون لون دمھم في كفي:حیالحبیب السا-1
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  :الفاعل المساعد1-2

هذا فعالهم في أولئك الذین صبت أهم " رشید"الفواعل الذین ساعدوا الفاعل اإلیجابي 

  .منذ البدایة إلى النهایة اإلتجاه

یرید القیام به،لكن لتحقیق جزء منه  وبوجود الفواعل لیس بالضرورة وصول الفاعل إلى ما

  .أوكله، وهذا یؤكد على وجود عالقة صراع قویة في الروایة

حزنا شدیدا الذي حزن " رشید"صدیق والد " بوركبة"أول هؤالء المساعدون نجد شخصیة  و

بنته،لیعرض المساعدة على الفاعل مادیا على  إغتیال رفیقه في السالح مع زوجته وإ

من األشخاص الرافضة للعفو السیاسي الذي صدر في حق "بوركبة"كما نجد .ومعنویا

المعتدین على الشعب، قبل محاسبتهم وطلب المسامحة من ضحایاهم ،وذلك من خالل 

العفو عنهم ]...[السیاسي على قاتل سفیح مثله ؟رف مامعنى العفو عهل ت<<:موقفه القائل

  .1!>>مواتیعني أكل الجیفة ولحم األ

" لحول"على مالحقة"رشید"،إذ أن قبولهما لموقف "احمد"هناك  "بوركبة"باإلضافة إلى 

الذي فتح له بیته وأواه في قبوه لیلة قتله " أحمد"خذ الثأر منه یجعلهما مساعدین ،أو 

ورضیت له  ]...["نجاة"خته أتظاهر لي بأنه جاء بي لیرى  <<:من خالل قوله" للحول"

   2>>أن أمنحه لیلة یقضیها في القبو

                                                             
 .20ص،مذنبون لون دمھم في كفي:حیالحبیب السا-1
 .99،صمذنبون لون دمھم في كفي:حیالحبیب السا-2
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الدعم  له وقدمت" رشید" التي أحببت" الزهرة"كما نجد من بین المساعدین فاعال آخر

فهو أیضا ساعده،وكل " یزید"وكذا صدیقه في الثكنة . المادي والمعنوي ،الذي كان یفتقده

  .ت وراءها عدوات لهفالتى خل" لحول"مدینة الذین أحرقوا بنار جرائم سكان ال

رضا نسبیا،وهو عاصبح مساعدا في الروایة بعد ما كان مأوهناك فاعل آخر 

في هذا الشأن ،ثم " مختار"ورئیس البلدیة" بوركبة"بعد أن تحدث إلیه ،"لخضر"الضابط

وعدم معاقبة .التي لم تتوقف قط " لحول"وافق على ماقام به رشید من خالل إدراكه لجرائم 

ن سلموا  " رشید"جل أابط من ضنفسهم ،وتتجلى المساعدة التي قام بها الأالمذنبون حتى وإ

وأخذ بثأره و  "لحول"ن قتل أبتسلیم نفسه بعد "رشید"إقناع " أحمد"نه طلب من أهو 

سعیه شخصیا  على<<:نه بأن ال یتركه لوحده بل سیقف معه ویساعدهأإرتاحت نفسه وطم

خته ،ثم أثأر لوالدیه و " رشید"وهكذا یكون   1>> عنه كي یكون ملف القضیة بما یخفف

في مقبرة المدینة فتثور ثورة "لحول"كثر بسبب قرار السلطات بدفن جثة أإحتدم الصراع 

سكانها طالبین من السلطات بدفن  الجثة في مكان غیر معروف أو رمیها في البحر 

إلى نبش " برشید" المدینة ،مما دفعدفنت في مقبرة -الجثة–نها أجزاءا لها ،غیر 

تجویعه كثیرا ولمدة طویلة،وبعد ذلك قام  وتركها لذئب أحضره لتمزیق الجثة بعد" لحول"قبر

  .بالفرار

                                                             
  .57ص:المصدر نفسھ-2
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عادة المتمثلة في زیارة منزل عائلته" رشید"خیر نجد رغبة وفي الفصل الثامن واأل ، وإ

المذبحة التي إرتكبها  لكن ،ذكریاته التي عاشاها فیه،وذكریات الطریق الذي یوصل إلیه

  .أبدا وجماعته ال تفارقه"لحول"

ر أمر إخراجك تدبإنتقلت خصیصا أل<<:الذي قال له" یزید"و" أحمد"و "الزهرة"فتسرع إلیه 

 1 >> !من المدینة ،قبل وصول مجموعة خاصة من األمن تم إرسالها من العاصمة

ن أمنیة ،مع تأكیده له بزمة األن ما قام به ساعد سیاسات السلطة في فك األأمؤكدا له 

الذي " لخضر"صدیقه آمنا بمساعدة الضابط "یزید"لیخرج.مسؤولین آخرین مقتنعین بمافعله

أفراد مجموعاته بإفساح الطریق وترك المرور لسیارة ذات مهمة  یصدر تعلیماته إلى

  . الغهم بنوعها ورقمهابرسمیة ،بإ

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .296،صمذنبون لون دمھم في كفي:حیالحبیب السا-1
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  :الدوافع التي جعلت الفاعل البطل یتحول من الفاعل اإلیجابي إلى الفاعل السلبي1-3

  السیاسي،الجرائم في حق االبریاء،العهد على تعقب مرتكب ومدبر المذبحة،المذبحة،العفو 

  .عدم محاسبة الجناة 

تغلبت على المذبحة نفسها،وهذا  نهاأقوى هذه الدوافع ،حتى أیمكن عد العفو السیاسي 

ت فیه سورته دهمأیام بأن فتكفلت األ <<:نطالقا من تحلیلنا للروایة من خالل قول الساردإ

فانثنى شیئا فشیئا عما رسمه للثأر من فلة ومن أقارب الضالعین في المذبحة ،لیس 

أراه في لحظات تأمله داخل غرفته بالثكنة انه سیكون فحسب بفعل وازع غائر في وجدانه 

أحظ شأنا من القتلة ،ولكن أیضا بما أثاره فیه وقوف والده علیه في منامه خالل أیام 

سه العادي مرة ومرة بلباس الفرسان ثم الجنود  واحیانا في ثیاب ال یتذكر منها متقطعة بلبا

 1>>إیاك ان تمد یدك لتأخذ بریئا بذنب غیره :شیئا مشیرا إلیه بسبابته 

كثر بصدور العفو السیاسي ،الذي یؤكد فیه الفاعل على عهده بهؤالء أل الرغبة عتشت

،والحقیقة أنه لو "للحول""دیرش"وسلبیین لما فعله السیاسیین الذین إنقسموا إلى إیجابیین 

تعفو عن مذنب وتبحث عن الوصول إلیه،فكیف لسلطة " رشید"لما إستطاع " لحول"سجن 

  .نهك المجتمع بجرائمه أنه أخذ حقه بیده من شخص أآخر لیس له ذنب سوى 

  .إذن تحقیق رغبة الفاعل هي نفسها تحقیق لرغبة سكان مدینتها

                                                             
  .243،صمذنبون لون دمھم في كفي:حیالحبیب السا-1
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  :لبيالفاعل الس-2

یدعى اإلیجابي و :الن أحدهماعافضمن عالقة الصراع القائمة في الروایة یتعارض فیها 

یعمل دائما على  السلبيیقف بجانب الفاعل فإن  اإلیجابيالسلبي فإذا كان  یدعى الثاني

والفاعلون المعارضون هم الذین <<.عرقلة جهودها من أجل الحصول على مایرغب فیه

  . 1>>البرنامج السردي الضد و برامجه الردیفةسعوا في تحقیق 

إستخدمت فیها تأكیدات صریحة على الفاعل فالروایة تقدم لنا العبارات السردیة التي 

السلبي الذي یقوم به ،العفو السیاسي في حق السفاحین ،الذین یرفض الفاعل اإلستجابة 

  .له،وتعتبره من األبواب المغلقة في وجهها

الجرائم واألعمال التحریضیة التي تقوم فیها الجماعات :ور السلبيكما تلعب نفس الد

المتطرفة مما یزید التوتر بینها وبین السلطة و الفاعل فیصعب تعقبهم وبالتالي عدم 

  .معاقبتهم

ویشكل الفاعل السلبي في هذه الروایة مع كل النزاعات اإلستبدادیة التي سادت فترة 

الزعامة والنفوذ من أجل الوصول إلیهم هذه النزاعات تنازع كل الطوائف على تالمحنة و 

و " لحول"و"علیان"إلستبداد السلطة المعارضة التي یمثلها كل من  االتي تعتبر مصدر 

  .على المجتمع الذي خرج متعب من حربه مع فرنسا"األزرق"الشیخ

  
                                                             

 .150،ص 1999،)ط .د(،دراسة تطبیقیة،دار االفاق،الجزائر،تحلیل الخطاب األدبي:إبراھیم صحراوي-1
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الوصول من "رشید"كان سببا في منع" للحول" "األزرق"و الشیخ "علیان"بفضل حمایة 

ملطخ  << ،وسجله في مصالحنالحول الیزال حیا كثیر التنقل من منطقة إلى أخرى  .إلیه

  1>>بأكثر من سبعین عملیة نفذها هو وحماعته في أماكن متفرقة 

اإلجرامیة تجاه "لحول"إال ضرب من ضروب أعمال "رشید"فما المصیر الذي القته عائلة

  السیاسیة مجرد كبش فداء في كل اإلضطراباتالمجتمع الذي لیس له ذنب سوى أنه كان 

  :و اإلجتماعیة في تلك الفترة بین

  .اإلستبداد المفروض من طرف السلطة المعارضة-

  .والسلطة القائمة في المجتمع،التي تسعى إلى فرض سلطتها-

  2>>وبسط سیطرة الزعامة ]...[سبب محنة البلد وموت اإلنسان   <<ونجد أن 

هذا الصراع الذي أنتج هذه المحنة  و أنتج معه سلسلة من اإلغتیاالت و التالعب 

ن یثق بالسلطة وال أن یتمتع باإلستقالل في أبمصیر الناس،فلم یعد بإستطاعة المجتمع 

  .هذا البلد الذي تحول إلى دمار وخراب مأساوي 

ائیین لم رو ن الأو  كما نالحظ في بعض الروایات ،صور المحنة التي یعاني منها الشعب

لنا العوامل التي ساعدت على  وااإلغتیاالت فقط ،بل صور  ویكتفوا بتصویر الموت 

  .الهیمنة والبیروقراطیة، وهذا ماخلقه المستعمر الفرنسي بعد اإلستقالل في الجزائر
                                                             

  .244،صمذنبون لون دمھم في كفي:حیالحبیب السا-1
 .38ص:المصدر نفسھ-2
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للوشایة "بوعالم" یضا ،وقد تمثل في دفع إبنهاأبدور سلبي "بوعالم"كما تقوم شخصیة أم 

" لحول"نهم شاركوا في قتل أ،ضانة "لخضر"لدى الضابط " بوركبة"و " أحمد"و " برشید"

یكفي أن یعرف  <<:مها،متحدیة إیاهم بقولهاأخت أنها بنت أالتي تقول عنها ،"فلة"بن إ

  1>>مع قاتل حفیدي"بوركبة"و "عیسى"ولد  [.…]...أن في المدینة

 

                                                             
 .49،ص مذنبون لون دمھم في كفي:حیالحبیب السا-1

 الفواعل

 إجابیة

 أحمد

 بوركبة

 الزھرة

 الضابط لخضر

 الضابط یزید

نةسكان المدی  

 سلبیة

 العفو السیاسي

 الجرائم و االعمال التحریضیة

 التنازع على السلطة

 علیان والشیخ األزرق

 تنقل لحول من مكان ألخر

 ام بوعالم

 القوى التي

تعمل على 
 اإلستقرار 

القوى التي تعمل 
على زعزعة 

 اإلستقرار



  
  ةــــخاتم



35 
 

 :خاتمة                              

أن أدخل " مذنبون لون دمهم في كفي"ح یحاولت من خالل هذه الدراسة في روایة الحبیب السا

عتماد على الفواعل، و إلى عمق النص محاولة إضاءة بعض ما أتاحته لي القراءة من خالل اال

ن النص،ألن دراسة الشخصیة الشك أن هذه الروایة تفرض المنهج السیمیائي الذي ینطلق م

أساسیا للمادة الحكائیة وتالحق األحداث داخل الروایة و تصبح ددا حالروائیة یمكن أن تصبح م

هذه الدالالت عنصرا فاعال في تطویر الروایة وبنائها، ومن خالل ما مر معنا في هذا البحث 

توزیعها على أدوارها بطریقة  أثناءهم الفواعل فت حاطة الكاملة بموضوع الروایة والإلالیمكن ا

صحیحة، لتشابك األحداث، لذلك یبقى البحث في أدوار الشخصیات في العمل اإلبداعي 

ن نخلص إلى جملة من النتائج نوجزها أمفتوحا أمام دراسات أخرى، ومن الطبیعي في األخیر 

  :یلي فیما

  .في النص الروائيتحدیدهم للشخصیة، ویرون أنها تشكل عالمة لغویة ختلف النقاد في ا-

ح رؤیة للمأساة الوطنیة، من حیث یللحبیب السا"مذنبون لون دمهم في كفي:"تمثل روایة-

  .األسباب والوقائع و التداعیات

متازت أسماء افراد والتركیب، األوردت أسماء الشخصیات الروائیة بأشكال متنوعة بین -

إطار في سم المعطى للشخصیة الروائیة الموكلة إلیها صطالحیة بین االالشخصیات بالداللة اال

أسهمت في  كما"مذنبون لون دمهم في كفي"النص، تلك المیزة انفردت بها كل شخصیة في روایة

  .بناء هویتها

  .التعبیر عنه ختیار شخصیات أعطت بعدا خاصا للهدف الذي أراداح في یوفق الحبیب السا-
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مما ح، فهو یعبر بالفصحى كما یعبر بالعامیة، یب الساب الحبیتتنوع المعجم اللغوي للكا-

  .أكسبه مرونة في الكتابة الروائیة

ح لغة منزاحة تشكل لغة خاصة به مما یؤكد احترافیته اللغویة، ذلك أن یاعتماد الحبیب السا-

  .المعنى وجوهره العمیق ب قلبینزیاحات تصتلك اإل

احتالل الحیز السردي والظهور الدائم في  ي عمل سردي ال یكون بحسبأدوار في توزیع األ-

  .الخطاب الروائي، بل بحسب التحول الذي قد تحدثه الشخصیات

نما  زعمنأخیرا لقد حاولنا إبراز موضوع الروایة و ال  باب الدراسة و البحث أننا قد أحطنا به وإ

لروایة، التي مفتوحان،وهذه النتائج لیست نهائیة، إنما هي خالصة لفكرة دراسة الفواعل في ا

 غیر أن موضوع الروایة یحتاج إلى تعمق أكثر و ، نتمنى أن تكون قد بلورة بعض المفاهیم

دیولوجي في هذه الروایة، أو في روایات تمنحه الفواعل، بقدر ما یمنحه البعد األال أوضح 

       . الكاتب ككل



  

  

  

  ملحـــــــــــــــق
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  :نبذة عن حیاة الروائي الحبیب السائح

نشأ  .بمنطقة سیدي عیسى والیة معسكر 1950ح روائي جزائري من موالید یالحبیب السا

. )لیسانس أدب عربي ودراسات مابعد التخرج (في مدینة سعیدة،تخرج من جامعة وهران 

 1994غادر الجزائر سنة  .إشتغل بالتدریس وساهم في الصحافة الجزائریة و العربیة

متجها نحو تونس حیث أقام بها نصف سنة قبل أن یشد الرحال نحو المغرب األقصى ثم 

  .لإلبداع األدبي قصة و روایةعاد بعد ذلك إلى الجزائر لیتفرغ منذ سنوات 

الصعود "،1979"القرار:"صدر له عدة أعمال أدبیة منها المجموعات القصصیة التالیة

صدرت في سوریا " البهیة تتزین لجالدها"،2003"الموت بالتقسیط"،1981"نحو األسفل

وترجمت  1997"ذاك الحنین"،1985"زمن النمرود:"أما الروایات فصدرت له.2000عام 

السنة ترجمت وفي نفس .2002ار القصبة سنة عن د"تماسخت"،2002إلى الفرنسیة سنة 

الحكمة  عن دار"هم في كفيمذنبون لون دم."2003سنة " تلك المحبة".أیضا إلى الفرنسیة

وهي روایة حاولت أن تحفر في إحدى طبقات الوعي الجمعي ذات الصلة  .2009سنة 

ن الحرب تجاه الخطیئة في حق ما هو جمعي ،فقد استحضر فیها أیضا شیئا مبرد الفعل 

العنف اإلسالموي النهازاوجت بین مرحلة تحریریة ومرحلة التحریریة إلى جانب أشیاء 

  1.أخرى من اإلرهاب، فالقاسم المشترك بینهما هو المحنة واأللم

                                                             
1 -  http : //www.djazairess.com/ammasr/5039.03/05/2015.10:30. 
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  .حیللحبیب السا" مذنبون لون دمهم في كفي:"ملخص روایة

اصطبغت الروایة في الجزائر بالدم خالل العقدین الماضیین،إثر إندالع الجحیم اإلرهابي، 

الجزائر، ومنها روایة الحبیب و بالدم أیضا اصطبغت الروایة التي تعلقت بالمصالحة في 

  ".مذنبون لون دمهم في كفي:"ح الجدیدةیالسا

مشیرا "أحمد"یخاطب بها السارد االساسي "رشید"محوریةتدور أحداث الروایة على شخصیة 

وسرعان ما تجلو الروایة "أرى لون دمه في كفي:"إلى من قتل أباه وأمه و أخته،والعبارة هي

ن تكن الدولة أعلنت المصالحة" لحول"أن ال صلح مع هذا المذنب   .وال توبة له،وإ

رشید هو ذلك الشاب الذي كان یقطن مع والده و  1999تعود مذبحة أسرة رشید إلى عام 

قل إلى نتفیها دراسته اإلبتدائیة ثم الثانویة،لی زاولي تأمه و أختیه الصغیرتین في مدینته، ال

 تكان یراسل فیها الزهرة بن حیثسة، الجامعة التي قضى فیها أربع سنوات من الدرا

  .رغبة منه في الزواج بها" سماعیلإ"اإلمام 

صل إلیه خبر إغتیال والدیه و أخته ولم ینجو من ذلك و ،الوطنیةالخدمة  أدائهواثناء 

، وقد إختفى إثرها هذا المثقف و الكاتب ثالث سنوات،ثم ظهر "نجاة"اإلغتیال سوى أخته

خاصة و وقد كان سكان المدینة یقفون إلى جانبه " فلة"معشوقته ابن " لحول"لیثأر من 

  .)الوالدین،األخت (لیأخذ لثأر عائلتهه ؤ أصدقا

الذي حزن حزنا شدیدا على رفیقه،فیعرض المساعدة على " رشید"صدیق والد " بوركبة"فـ

لعفو ا ین للمصالحة ومن األشخاص الرافض هوف سواء كانت مادیة أو معنویة،" رشید"
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عفو الساسة  <<:"أحمد"سیاسي الذي صدر في حق المعتدین على الشعب ، فیخاطبال

" لحول"ألنه قتل "  رشید"وعن مالحقة السلطة لـ >>عن القتلة ذنب أكبر البد أن یقاوم

النها  كانت مختبئة  التي نجت من المذبحة"نجاة"،"رشید" الذي اهتم بأخت"أحمد"و

  .بالخزانة وشاهدت مجزرة أهلها 

من دون أن یمنعه ذلك من  >>الوحش هو اإلنسان <<:ثأره وهو یقول" رشید"أدرك وقد 

بعد نبش " لحول"فیجوعه لمدة طویلة لیطعمه جثة " ذئب"أن یوصي حارس المقبرة على 

 <<إنه: إلى القیام بهذا العمل "رشید"مما سیجعل المفتش حسن یتحدث عما دفع بـ قبره،

  .>>الوحش النائم في اإلنسان

 ، مالحقا،لكنه ینجو أخیرا من اإلعتقال بتدبیر من یمثالن السلطة "رشید"الثار بات بعد 

یعید إلیه ذكریاته بالطریق كان األخیرة هي زیارة منزل عائلته الذي " رشید"وكانت رغبة 

وجماعته ال تفارق ذاكرته " لحول"الذي یوصل إلى المنزل ،وصورة المذبحة التي إرتكبها 

خراجه من المدینة قبل إل "یدیز "و "أحمد"سرع إلیه ی ،ثما في الطریقهو كل خطوة یخطفي 

  ." لخضر"بمساعدة الضابط  وذلك من تبحث عنهوصول مجموعة خاصة من األ

ح،لكن الحكایة تتفرع إلى یللحبیب السا" مذنبون لون دمهم في كفي" روایة حكایة نتلك إذ

  ؟...حكایات أخرى
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   :ملخص

ح تحوالت على یشهدت الشخصیات في روایة مذنبون لون دمهم في كفي للحبیب السا

الروایة  ذهعلیه كانت دراستنا في ه و ،مستوى مسارها السردي وهذا بشكل واضح وكبیر

لى فصلین إبعنوان الفواعل في روایة مذنبون لون دمهم في كفي وكان هذا البحث مقسما 

ما الفصل الثاني أض النقاد المعاصرین عمفهوم الشخصیة كفواعل عند بول تناولنا فیه األ

لى التحوالت إفقد كان موسوم بالفواعل في روایة مذنبون لون دمهم في كفي تطرقنا فیه 

الشخصیات بصفة عامة والبطل بصفة خاصة بما أنه شهد تحوالت كبیرة على بالخاصة 

 .مستوى مساره السردي

Résumé :  

    Dans la présente recherche, nous avons tenté de réaliser une 

étude critique des personnages du romane « moudhniboun 

laownu damihim fi kafi » de Lahbib Es Sayeh. Ainsi avons nous 

intitulé ce travail les actants dans le roman « moudhniboun 

laownu damihim fi kafi » 

    Nous avons scindé cette étude en deux chapitres. Dans  le 

premier, nous avons abordé la conception des actants chez le 

critiques contemporains. Quant au deuxième chapitre, nous l’ 

avons réservé aux transformations qu’ont connues les 

personnages du roman de Lahbib Es Sayeh . 


