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:قال اهللا تعالى

 ِعْلــًمــــا ي ــنِ دْ َربِّ زِ َوقُــْل  

صدق اهللا العظیم

)114اآلیة  :طهسورة (





انــرفـر وعـــكـش

،ا یلیق بجالل وجهه وعظیم سلطانهأوال وآخرا على جزیل عطائه، حمدً نحمد اهللا

مسیرتنا الدراسیة عامة وهذا إلتمامعلى أنه وهبنا الصبر والتوفیق 

.البحث خاصة

الّلمسات األخیرة على هذا المجهود المتواضع، أن نتقدم بعظیم یسعدنا ونحن نضع 

من مساعدة وعلى ، على ما قّدمه"لعلى سعادة"الشكر واالمتنان إلى الدكتور المشرف 

شكر الخص بأوأرجو من المولى عز وجل أن یثنیه خیر الثواب، كما .توجیهاته القّیمة

جل تقدیم هذا العمل في ختامه أما قّدموه من توجیه من  علىوالتقدیر للجنة المناقشة، 

.بأفضل صورة

العربي عامة، على ما قدموه  األدب أساتذة إلىكما نتقدم بجزیل الشكر واالحترام والوفاء 

شخص فهم في القلب والقلب  أيلنا من عون طیلة المسیرة الدراسیة، وٕان نسینا 

یحفظهم       





مقدمة

أ

بمكانة مرموقة في الساحة النقدیة واألدبیة المعاصرة، فكانت منبًعا الروایة  تیظح

دت الكتابات حیث تعدّ ،واإلنسانياالجتماعيوائي عن واقعه یعّبر من خالله الرّ 

هذه  .تقنیات فنیة؛ تتجلى في المكان والزمان والشخصیاتبإتباعوالدراسات حولها، 

العمل األهم في حضوًرا في الدراسات الحدیثة، كونها عناصراألخیرة تعد من أكثر ال

.الروائي عامة والخطاب السردي خاصة

من أكثر التقنیات الفنیة التي یبني علیها الروائي عالمه تعتبرن الشخصیة وأل       

مولود بن "الكاتب  مروایاتهراجت من بین الروائیین الذین ف. علیها يالخیالي وقع اختیار 

على أحد  يدته شخصیاته من دالالت رمزیة وٕایحائیة، لذلك وقع اختیار ما جسّ لِ " زادي

.ا احتوته هذه الروایة من معایشة للواقع بتفاصیلهمَ ؛ لِ "ریاح القدر" أال وهي روایاته

ما مفهوم الشخصیة؟ ما هي :طرح اإلشكاالت اآلتیةل توللخوض في هذه الدراسة ارتأی

ٕالى أي مدى یمكن اعتبار الشخصیة داللة سیمیائیة؟و  ؟وطرق تقدیمها هاتصنیفات

:الخطة اآلتیة تاؤالت اتبعلإلجابة عن هذه التس

.ضبط الشخصیة الحكائیة :مدخل

الشخصیة في سرد مولود بن زادي :الفصل األول

.تصنیف الشخصیة حسب وظیفتها:الً أوّ 

.أشكال تقدیم الشخصیة:اثانیً 

دالالت الشخصیة ومستویات وصفها    :الفصل الثاني

.دال ومدلول الشخصیة:الً أوّ 

.مستویات وصف الشخصیة:اثانیً 



مقدمة

ب

.من خالل هذا التحلیلإلیهاالنتائج المتوصل  أهمتتضمن :خاتمة

ومستعینة أیضا بآلیات المنهج تبع المنهج السیمیائيأاقتضت الضرورة أن 

.جل مقاربة الشخصیة في الروایة محل الدراسةأالوصفي التحلیلي، من 

.:أهم المراجع التي اتكأ علیها البحث أذكرومن

لحسین"خطوة في الجسد"سیمیائیة الشخصیات الحكائیة في روایة ،فریدة العلمي-

                                                                                .عالم

."الذئب األسود"جریوي، سیمیائیة الشخصیة الحكائیة في روایة آسیا-

.فیلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة-

).الشخصیةالفضاء، الزمن،(بنیة الشكل الروائي ، حسن بحراوي-

.النص السردي من منظور النقد األدبيحمید حمیداني، بنیة-

.مینالحنا)روایة الشراع و العاصفة(سیمیولوجیة الشخصیات السردیة،سعید بن كراد-

صعوبة التنسیق بین المادة بعض الصعوبات تتمثل في  يواجهتنبحثوكأي         

شكر أستاذي أثم ،على إتمام هذا البحثحمدهأشكر اهللا و أوفي األخیر .العلمیة المتسعة

ساعدتنيمن نصائح وتوجیهات  يمه لعلى كل ما قدّ "لعلى سعادة"المشرف الدكتور

.في هذا البحثدربي وأنارت





ضبط الشخصیة الحكائیةالمدخل                                     

4

ماهیة الشخصیة الحكائیة: أوال

Personnalité:الشخصیةفهوم م)1

:في المفهوم اللغوي)1-1

كلمة شخص في معاجم اللغة تدل على الحركة واالنفعال وترتبط بالسیر إن       

وحسن السیرة حسن المنطق إلىبمد البصر وارتفاع الصوت باإلضافة ، وتتعلقوالذهاب

:كلمة ما ورد فيلل التعاریفه ذومن ه.و غیرها

)الشخص(كلمة غریبة مشتقة من كلمة )الشخصیة(كلمة «:"لسان العرب"جاء في 

ما ك.  » 1وبرز وارتفع ظهر: الذي یعني) ش خ ص(من الجدر اللغوي العربي المأخوذة

وغیره اإلنسانالشخص سواء « : أنتدل على "مختار الصحاح"ه الكلمة في ذه أیضاوردت 

.2»وأشخاصبعید وجمعه في القلة اشخص وفي الكثرة شخوصتراه من 

تمیز التيالصفات « اهیعنى ب"القاموس المحیط"لك نجدها في ذ إلى وباإلضافة

لیس بمیزة الشخص عن غیره، أي ؛فالن ال شخصیة له:مما یقال،الشخص عن غیره

جاءت  أي ؛لیس له ما یمیزه من الصفات الخاصة أيفالن ال شخصیة له :مما یقال

.3»عینه و میزه عما سواه أي: يءشخص تشخیص الش

المجد ،بیروت،لبنان،دار صادر،)ش،خ،ص(العرب مادة ، لسانابن المنظورجمال الدین بن محمد بن مكرم-1

.45،ص1،1975ط، السابع

بیروت، لبنان،مكتبة لبنان ناشون،محمود خاطر،:تحقیقمختار الصحاح،الرازي،فخر الدین عمر بن حسین -2

   .140ص ،1995، 2ط

بیروت،دار الكاتب العلمیة،، )ص.خ.ش(مادة، القاموس المحیط،آباديالفیروز مجد الدین محمد بن یعقوب -3

.120،ص6،1996الجزءلبنان،
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:الشخصیة في االصطالح)1-2

متكاملة من أهمها الشخصیة، فهي المحور أسسعلى یقوم البناء الفني في الروایة 

لك لما تقدمه من وسائل فنیة جدیدة تفرض ذالعام و الرئیسي الذي یتكفل بإبراز الحدث، و 

ا ذللشخصیة الروائیة ه أنمع و . نفسها على المتلقي، من حیث الحركة والخلق المبتكر

نقطة أمامشخصیة الدور الفعال، حیث نجد أنفسنا حین نتوجه للتعرف عن المقصود بال

.خاصة في البحوث السردیة اآلراءدارت حولها بحوث كثیرة واختلفت في تحدیدها 

هي : یرى بان الشخصیة"عبد المالك مرتاض"من بین اآلراء نجد الناقد الجزائري

]...[، وهي التي تصطنع المناجاة تستقبل الحوار أووهي التي تبث التي تصطنع اللغة، 

وهي التي تعمر المكان وهي التي تتفاعل مع الزمن فتمنحه ]...[وهي التي تنجز الحدث 

كموزفیم فارغ «نجده یعدهاحول مفهوم الشخصیة "حسن بحراوي" رأيأما ،1معنى جدید

.2»سیمتلئ تدریجیا بالداللة كلما تقدمنا في قراءة النص

عنده نجده بأنه میز بین للمقصود بالشخصیة "افمیشال زرا" رأي إلىأما باالنتقال 

الشخصیة الحكائیة عالمة فقط على «حیث اعتبر،الشخصیة الحكائیة والشخصیة الواقعیة

بأنهاحینما اعتبرها Ayan watt"وات أیان" رأي أثبتهما و  ،3»الشخصیة الحقیقیة

، مؤسسة الوراق )دراسة في آلیات السرد و قراءات نصیة(الروایة العربیة الجدیدة،ینظر شعبان عبد الحكیم محمد-1

69،ص1،2014للنشر و التوزیع ، ط

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ، المغرب )الشخصیةالفضاء، الزمن،(بنیة الشكل الروائي ، حسن بحراوي -2

.213، ص2009، 2ط 

، "اأنموذجاألسفل إلىظر النّ " - الذاتالواقع و  لجد-محمد جبریل  أدببنیة الخطاب الروائي في ،امال منصور-3

   .71ص ،2006، )ط - د(، الجزائر، للطباعة و النشراإلسالمدار 
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الشخصیة  أنو یقصد به  ؛1»في الكشف عن القوى التي تحرك الواقعاألساسیةالركیزة «

.اكتشاف الحقیقة إلىللوصول به أساس إالالحكائیة ما هي 

تبقى الركیزة أنها إالوجهات النظر حول مفهوم محدد للشخصیة، اختالفبالرغم من 

العمل تكمن في قدرته على تحدید معالم أهمیة أنو . في بناء العمل الروائياألساسیة

الخاصیة التي ینفرد بها كاتب الروایة، أنو . شخصیاته، وتصویر محیطها تصویرا مفصال

شخصیات مستقلة قائمة  إلىو یحولها المتنوعةاألشخاصتتحدد في قدرته على تجسیم 

بخلق أساساتهتم  أنالروایة ینبغي  إن« :Fox Ralf" فوكس رالف"كما یقول.بذاتها

.أي أن ركیزة الروایة تكمن في الشخصیة؛ 2»الشخصیة

Narrativité:الحكائیة)2

فقد  .)الحكائیة(و) السردیة(خالل القرن العشرین ظهر مفهومین جدیدین هما 

بین و  ،الحكائیة داخل العمل الروائياألحداثیتم التمییز بین سیر  أنكان من الطبیعي 

ففي الوطن العربي كان مرتبط بظهور مصطلح .الحكيتلك الطریقة التي تتم بها عملیة 

یقابله السردیة  الذي }Narrativité{الذي یقصد به علم السرد و،}Narratologie{یدعى 

.یقابله كل من السرد و الحكي الذي ،}Narration{و أخرىتارة والحكائیة تارة 

على علم لم یوجد بعد لیدلّ 1969مصطلح اقترحه تودروف سنة «علم السرد إن        

لك ظهر ارتباطه لدى النقاد العرب المعاصرین باستخدام ذ وبعد، 3»هو علم السرد

للداللة على جملة الخصائص والممیزات التي تجعل إبداعا أدبیا ما «مصطلح الحكائیة 

،)دراسة موضوعیة و فنیة(نادر احمد عبد الخالق ، الشخصیة الروائیة بین علي احمد باكثیر و نجیب الكیالني -1

 .46ص ،2009، 1ط ،للنشر و التوزیع ، كفر الشیخ، مصراإلیمانالعلم و 

  . 17ص ،2،1985الروایة العربیة الحدیثة، مكتبة غریب، القاهرة، مصر، طتاج، بانوراماحامد ال-2

، 1،2011ط مصر،القاهرة،دار الكتاب الحدیث،الشخصیة في تغریبة بني هالل،سیمیائیة، مینة فزاريأ - 3

  . 52ص
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الحكائیة مقولة ثابتة تضم شبكة من المقوالت الفرعیة وكلما توفرت « فإن اذإ ؛1»حكائیا 

.2»السردأو  جنس الخبر إلىینتمي بأنها العمل ذسم هوَ أمكنناصورة وبأیةعمل  أيفي 

هو بالضرورة قصة محكیة یفترض وجود شخص یحكي «كان الحكي  إذاا عمومً 

السارد  أویدعى الراوي  الذي األولوجود تواصل بین الطرف  أي ؛3»وشخص یحكى له 

}Narrateur{ ًاقارئً  أوا وطرف ثان یدعى مروی }Narrataire{، الكیفیة «السرد هو إنف

وماالمروي له،القصةالراوي :ه القناةذالتي تروى بها القصة عن طریق ه

متعلقاآلخروالبعض ، ي والمروي لهتخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراو 

.4»بالقصة

أمالها معنى لغوي وداللة اصطالحیة، األلفاظشخصیة مثلها مثل بقیة ال إن اذإ     

وبما حددته سردیات النص ،الحكائیة فمرتبطة بشكل خاص بعلم السرد الحدیث

.والخطاب

:الشخصیة الحكائیة عند الكالسیكیین)3

نشأةحیث كانت بدایات ،مفهوم الشخصیة بتطورات عدیدة عبر الزمنلقد مرّ 

كانت  فقد .فقد كانت مرتبطة في البدایة بالمسرح الیونانيالقدم، ذالشخصیة الروائیة من

ومان في العصور القدیمة ا اعتمدوا ممثلو الیونان والرّ ذله« عندهم بمعنى القناعالشخصیة 

.52، ص مینة فزاري، سیمیائیة الشخصیة في تغریبة بني هالل أ - 1

،1997، 1ط ،المغرب،الدار البیضاءالمركز الثقافي العربي،،)للسرد العربيمقدمة (قال الراوي ، سعید یقطین-2

   .19ص

.52المرجع نفسه، ص-3

الدار  المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع،،األدبيبنیة النص السردي من منظور النقد ، حمید حمیداني-4

.49ص ،3،2000البیضاء، المغرب، ط
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في به یقومون  الذي على وجوههم لكي یعطوا انطباعا بالدورأقنعةارتداء على 

من خالل  هاأعدّ  اذله ؛"أرسطو"لك ارتبطت الفلسفة القدیمة مندذوبعد ،1...التمثیل

تتضمن مجموعة من «عندهفالتمثیلیةا یرتبط بمفهوم الفعل،ا ومفهومً ا مركبً شعریته عنصرً 

لألعمالبل لألشخاصبالبیت محاكاة یاوالتراجیداألعمالنظم أعظمهاالمكونات و 

من خالل  إالالشخصیة ودورها ال یبرزان أهمیةبأن،اذوالمعنى من ه ؛2»...والحیاة

.بناء العمل الروائي أثناءقوم بها تالوظائف السردیة التي 

حیث  ثمجرد اسم للقائم بالفعل والحد«فالشخصیة لدى النقاد الكالسیكیین هي اذإ

ومن هنا تعد الشخصیة في القدیم .3»لم تعرف التراجیدیا سوى ممثلین و لیس شخصیات

وهدا االرتباط للشخصیة بالحدث یجعلنا نفهم ،یقوم بالحدیث ویطوره الذي األساسهي 

لك الحین ذمند ارتبطت السردیة « فقد .طبیعة الشخصیة خاصة من الناحیة النفسیة

طور تكون تدریجیا على امتداد الخط الزمني في عملیة القراءة وتا ذهبالحدث وارتباطها 

غایة القرن التاسع  إلىحیث ظلت الشخصیة مرتبطة بالحدث .4»السرد القصصي

الحدث «وأصبحث لها منحاها الخاص المستقل عن الحدأصبح لك ذوبعد ،)م19ق(عشر

  .50 ص ،حمید حمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد األدبيینظر-1

      .45ص ،)ت- د(،  )ط- د(،مصرالقاهرة ،دار النهضة العربیة،سیكولوجیة الشخصیة،، سید محمد غنیم-2

 1ط لبنان،،بیروت,، النشرالمؤسسة العربیة للدراسات و نصر اهللا ،إبراهیمالبنیة والداللة في روایات ، احمد مرشد

  .34- 33ص ،2005

،)مقاربة في السردیات(بناء الشخصیة في حكایة عبدو و الجماجم و الجبل لمصطفى فاسي ،جویدة حماش -3

   .56ص ،2007، )ط-د (، الجزائرمنشورات االوراس،

.25ص، 2010، 1منشورات االختالف، بیروت،  لبنان، طبنیة النص الروائي،،خلیلإبراهیم-4
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لفرد ا صعود قیمة إلىلك ذالقارئ بمزید من المعرفة عنها ویعود إمدادتابعا لها ووظیفته

.لك الحینذالثورة البرجوازیة في أثناءالتحول االجتماعي  إلىراجع  اذهو  ،1»في المجتمع

ا عمومً باألدبلقد كان للشخصیة الوجود الممیز وخاصة بعدما توثقت صلتها 

 ؛للشخصیة الروائیة مكانة ال یمكن االستغناء عنهاأصبحو  ا،وبالجنس الروائي خصوصً 

الروائي تتصور روایة دون شخصیة مثیرة یقحمها أنیمكن  ال« :هأنا یمكن القولذوبه

األساساعتبرهاالنقاد الكالسیكیین مكانة خاصة لعنصر الشخصیة و  أولىا ذله ،2»فیها

.ال یمكن االستغناء عنه في العمل الفني  الذي

كائن أنهاأساسى الروائي التقلیدي كان یبحث عن الشخصیات عل فإنا عمومً 

في " عبد المالك مرتاض "المعنى الناقد  اذه إلىكما تطرق ،حي له وجوده في الواقع

وجهة الشخصیة في  أنوالمقصود  ؛3»كائن حي له وجود فیزیقي«:أنهاتعریفه للشخصیة 

كیان واقعي من خالل وصف مالمحها الظاهرة  ذاتالروائیین الكالسیكیین نظر

.وانفعاالتها وتحركاتها 

:البنیویین و السیمیائیین الشخصیة الحكائیة عند )4

تحدید الكتابة  إلىفي منتصف القرن العشرین حیث جاء الروائیون المتطلعین 

ه ذفهنظرة مغایرة تنظر للشخصیة - الروس الشكالنیین-الدراسات الحدیثة بدأت،الروائیة

،امنحى لغویتمحوأصبحتتمثیل الشخصیة في العمل السردي  إلىالنظریة الجدیدة 

.208حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص-1

عبد الرحمان محمد الرشید، الشخصیة الدینیة في خطاب نجیب محفوظ الروائي، دار الحامد للنشر والتوزیع، -2

.55، ص2009، 1عمان، األردن، ط

.76، ص1998، )ط-د(، الكویت، ،عالم المعرفة)بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة عبد المالك مرتاض،-3

  .  82ص المرجع نفسه،-4
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 ؛1»للغة ألفاظیوجد شيء خارج  أنقبل كل شيء مشكلة لسانیاتیة بحیث ال ینبغي «ألنها

دو " أمثالتحلیل النصوص تحلیال داخلیا بمساعدة باحثین في اللسانیات أصبحه أن أي

احدهما دال :له وجهاندالالتحلیل البنیوي للشخصیة بمثابةاعتبر اذهل ،"سوسیر

}signifiant{مدلول واألخر}signifile{عدة  تتخذ«فتكون الشخصیة بمثابة دال عنها  ؛

كمدلول فهي مجموع ما یقال عنها بواسطة أما،صفات تلخص هویتها أو أسماء

.2»و سلوكها أقوالها أوتصریحاتها  

مؤلفة من دال ومدلول «مفهوم العالمة اللغویة تتخذالشخصیة أصبحتومن هنا 

 اذهل، 3»التعلیل و التفسیر إلىباالعتباطیة لتتطور فیما بعد تأسیسهاو محكومة في بدایة 

وأیضا"روالن بارت"و" تودروف" إلى باإلضافة"ریماسغ"و"فلیب هامون "نجد كل من 

.یكرسون كل جهودهم لدراسة الشخصیة الحكائیة في جمیع جوانبها" ببرو فالدیمیر"

Philippe:"فیلیب هامون"مفهومها عند 1-4) Hamon

الشخصیة «أن اعتبر إذ ؛ا للشخصیة الذي استقاه من اللسانیاتد مفهومً لقد حدّ 

لك من خالل ذوبشكل أولي عالمة أي اختیار وجهة نظر یقوم بناء هدا الموضوع و 

 هأنأي  ؛4»مكونة من عالمات لسانیة أي كإبالغدمجه في اإلرسالیة المحددة هي األخرى 

أنها عبارة عن بنیة مكونة من و  .یعتبرها بمثابة الدلیل اللغوي یتكون من دال و مدلول

51.1حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد األدبي، ص-1

الرحمان منیف، دارلعبد )دراسة سیمیائیة في ثالثیة ارض السواد(العالمة و الروایة فیصل غازي النعیمي،-2

  .205ص ،2010، 1ط مجدالوي للنشر و التوزیع، عمان، األردن،

.8:30الساعة ،2016جانفي 5الثالثاءالشخصیات في السیمیائیات السردیة،معلم وردة،-3

w.w.w.mohamed rabeea.com.books
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شأنها شأنتبلیغ  أوباإلضافة إلى أنها تؤدي وظیفة إرسال ،عالمات لسانیة متشابكة

الشخصیة «:ا تصبح الشخصیة عبارة عن عالمات لسانیة من خالل قولهذغة وبهلال

.1»عالمة یجري علیها ما یجري على العالمة

مورفیم فارغ في األصل «لها هي نظرة لسانیة ألنه اعتبرها "فیلیب هامون"إن نظرة

أي أن الشخصیة هي عبارة عن  ؛2»بالداللة كلما تقدمنا في قراءة النصسیمتلئ تدریجیا  

ألنها في األصل هي كائن ،العمل الفنيعالمة فارغة تمتلئ بالداللة مع نهایة قراءة 

  . لغوي

مما أكثربتشدیدهبناء یقوم النص أن الشخصیة «یعتبر -فیلیب هامون-نجده ذإ      

الشخصیة هي وحدة داللیة  أن اذهمن یقصدو  ؛3»هي معیار مفروض من خارج النص

ما یقال عنها  أوما تفعله  أوتقبل الوصف و التحلیل وتبنى وتتطور من خالل ما تقوله 

.في النص و لیست معیار خارجي 

السیاقي ونشاط األثرولیدة مساهمة «هي" هامون"العموم فان الشخصیة لدى  ىوعل      

عند ربطها یؤكد على أن الشخصیة هي عالمة ممتلئة  اذهو  ،4»القارئیقوم به استذكاري

أبحاث في اللغة واألدب مجلة المخبر،،"الذئب األسود"جریوي، سیمیائیة الشخصیة الحكائیة في روایة آسیا-1

  .249ص ،2010، 6ع بسكرة،،جامعة محمد خیضرالجزائري،

    .213ص سن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي،ح-2

و، دار الكالم، الرباط، طیلعبد الفتاح ك:تقدیمسعید بن كراد،:فیلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، تر-3

   .51ص، 1990،المغرب

معهد اللغة السیمیائیات السردیة بین النمط السردي و النوع االدبي، أعمال الملتقى السیمیائي و النص األدبي،-4

.1995ماي 17-15العربیة و آدابه ، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 
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یعمل ألنهأخرىبها من جهة وعلى دور القارئ من جهة بمختلف السیاقات المحیطة 

.المدلول الغائب للدال الحاضرعلى استحضار 

F.Proppبروب فالدیمیرمفهومها عند )4-2 :

عن الشخصیة "بروب"جهود إغفالال یمكن للدراسات المهتمة بدراسة الشخصیة 

فیه هتما" مورفولوجیة الحكایة الخرافیة الروسیة "نجده قدم تصوره عنها في كتابه  ذإ

و مختلف الوظائف الصادرة  أفعالهایم عظمع ت،الحكائیةرفولوجي للشخصیةو بالجانب الم

و كان منطقه في االعتماد ،نفسهاألرسطياالتجاهاتجه في مفهومه للشخصیة  ذإ .عنها

ال یمكن التجاهل األساس اذهوعلى  .و قیمتهالعمل المنجز أساسهو  الذيعلى فعلها 

نسیت التطورات الالحقة التي عرفها التحلیل السرديألنه،قدمهواالستغناء عن كل ما 

و بناء [...]في تصوره لهیكلة الحكایة العجیبةالحدس البروبي أهمیةفي الروایة خاصة 

.1من خالل التجلي النصيالشخصیة و تبلورها كوحدة معجمیة ظاهرة 

.Ajمفهومها عند غریماس )4-3 Greimas :

 أنومن الضروري ...][شخصیة مجردة«الشخصیة الحكائیة في تصوره هي إن      

یكون  أنالعامل في تصور غریماس یمكن  أنتكون الشخصیة هي شخص واحد دلك 

العامل شخص فقد یكون ن یكو  أنممثال بممثلین متعددین كما انه لیس من الضروري 

تصبح الشخصیة مجرد دور ما یؤدى في  هكذاقد یكون جمادا […]مجرد فكرة

:هناكأصبحو غریماس استبدل الشخصیة بمصطلحي العامل والممثل  أن أي ؛2»الحكي

غریماس قدم مفهوم جدید للشخصیة داخل  أنففي الواقع نجد .مستوى عاملي و ممثلي

مجدالوي، عمان،  دار  ،لحنامینا)الشراع و العاصفةروایة (سیمیولوجیة الشخصیات السردیة،سعید بن كرادینظر-1

    .31ص ،2003، ط ،األردن

الرباط، المغرب،،، مطبعة االمنیة)مقاربة نظریة(مستویات دراسة النص الروائيعبد العالي بو الطیب،:نقال عن-2

   .49ص ،1999، 1ط
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 إلىمن المستوى التركیبي  أي ؛الوضع الخارجي إلىتجاوز الوضع الداخلي لها ،الحكي

.المستوى الداللي

T.Todorov:مفهومها عند تودروف )4-4

مسالة لسانیة قبل كل شيء وال «إالّ الروائیة ما هي الشخصیة  أن إلى یذهب

السیكولوجي متوقفا عند فقد حاول تجریدها من محتواها ،1»وجود لها خارج الكلمات

تشتغل في الروایة لوصفها حكایة دور حاسما «الشخصیة بأنیرى  ذإ ؛وظیفتها النحویة

ذات  فهي ،2»تنتظم انطالقا منه مختلف عناصر الروایة الذيالمكون أنهابحكم أساسیاو 

.داخل الروایةدور فعال و مهم

:الشخصیةتصنیف :ثانیا

                                      :لهاالدور المسند من خالل )1

 أن إمایمكن للشخصیات ،تقوم به الشخصیات في المحكى الذيالدور  أهمیةفحسب 

:تكون

)Principauxمحوریة(:شخصیات رئیسیة)1-1

ودفعها  األحداثفي السرد و سیر التي تقوم بدور رئیسي و بارز «وهي الشخصیات 

دورا مهما في تأخذفهي تقاس بحجم وجودها الكبیر داخل الروایة و  ؛3»األمام إلى

  .  179ص ،2008، )ط-د (دمشق، سوریا،، دار الفكر، اإلسالمي األدبالقصاب، من قضایا إبراهیمد ولی-1

نموذجالبشیر مفتي )بخور السرابروایة (األزمة أدبمصطفى قسمیة، الدالالت الوظیفیة للشخصیة الحكائیة في -2

صالح مفقودة ، جامعة محمد :إشرافالعربیة، السردیات :العربي، تخصص األدبلنیل شهادة الماجستیر في مذكرة

   .9ص، )2010-2009(، بسكرة،خیضر

، المكتب الجامعي الحدیث)دراسة داللیة(بناء الروایة عند حسن مطلكعبد الرحمان محمد محمود الجبوري،-3

   . 91ص، 2012،) ط-د(، ، مصراإلسكندریة
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رئیسیة عندما تؤدي و ظائف مهمة في تطویر بأنهاتوصف الشخصیات «لك ذل ،األحداث

.1»الحدث

)Secondairesفرعیة (:شخصیات ثانویة)1-2

النوع من الشخصیات یكون واضح داخل العمل السردي وغیابها ال یؤثر في  اذه      

الشخصیة المساندة التي تعطي «تعد الشخصیة الثانویة هيلدلك  ،القارئ في عملیة الفهم

فالشخصیة الثانویة لیست […]رسالتهإبالغالعمل الروائي حیویة ونكهة و قدرته على 

.2»بطلة بمستواهاأیضاهي  إنمامادة عابرة و  أوحالة 

::ثباتهامن خالل تطور الشخصیة و)2

للتفریق بین الشخصیات التي تبقى غیر متطورة على مدى طول الحكي عن تلك التي 

:تتغیر كالتالي

)Statiquesثابتة (:شخصیات بسیطة)2-1

النوع من  اذه أنحیث ،ثابتة طوال الحركة السردیةوهي الشخصیات التي تبقى 

البدایة ویكون من الصعب  ذظهرت فیه من الذيالشخصیات تبقى محافظة على الشكل 

الشخصیة المسطحة تجسید للعادة في المقام «ا تعدّ ذل ،على القارئ التعرف علیها بسهولة

.؛ أي بشكل ثابت ال تتغیر3»...األول

القاهرة ، ، علي إبراهیم علي، المجلس األعلى للثقافة:، تر)النظریة و التقنیة(، القصة القصیرة أندرسونانریكي -1

   .239ص ،2000،)ط-د( ،مصر

، )لنقدیةادراسة في ضوء المناهج (سعد عودة حسن عدوان، الشخصیة في أعمال احمد رفیق عوض الروائیة-2-

 .15ص ،)2014،2015(نبیل خالد أبو علي،:قسم اللغة العربیة، إشرافرسالة ماجستیر

 1ط ،، الرباط ، المغرباألمنیة، مطبعة )مقاربة نظریة(عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص الروائي -3

   .78ص ،1999
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)Dynamiquesمتحركة(:شخصیات مركبة)2-2

تحطم العادة  أيالعادة  الشخصیة أسیرةنقیض «الشخصیة الدینامیكیة هي إن             

النوع تكشف مالمحها شیئا فشیئا من خالل السرد فهي  اذفي هف ؛1»ذاتهاو تكشف حقیقة 

.تمتاز بالتحوالت المفاجئة داخل الحركة السردیة

:أسالیب رسم الشخصیة :ثالثا

ترسم الشخصیة الحكائیة من خالل عدة أبعاد و تكون بمثابة األضواء الكاشفة 

:األبعاد فيه ذه، حیث یمكن حصر عن المالمح الداخلیة و الخارجیة للشخصیة

:البعد المادي)1

البعد الخارجي الذي یشمل النواحي المظهریة للشخصیة وأثرها «یقصد به و       

الناحیة الجسمیة والجسدیة  أي ؛2»وأهمیتها الكبرى في سلوك الشخصیة وتصرفاتها

برسم «یهتمنجد أن الروائي الجانب  اذهفمن خالل .والسلوك الظاهري للشخصیة

طولها وقصرها ونحافتها وبدانتها ولون بشرتها باإلضافة إلى  شخصیاته من حیث 

  .لها ةالمورفولوجی وأیتعلق بالمالمح الخارجیة أنه أي ؛3»المالمح األخرى

:البعد االجتماعي)2

عالقاتها  كذلكو  ،یتعلق بجمیع المعلومات حول وضع الشخصیة االجتماعي

وفي عمل جتماعیةاطبقة  إلىانتماء الشخصیة یتمثل فيا الجانب ذفهاالجتماعیة 

.79، صعبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص الروائي-1

، عالم الكتب الحدیثة للنشر و التوزیع  )دراسة في الروایة اإلسالمیة المعاصرة(بان صالح ، الفواعل السردیة البنا-2

.71ص ،1،2009، طاألردناربد،    

.88ص ،2003، 1دمشق، سوریا، طفي الكتابة و الروایة، دار الطلیعة الجدیدة،اإلبداععبد الكریم الجبوري، -3   
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الهوایات السائدة والتیارات السیاسیة و الدین والجنسیة اكذو [...] وفي نوع العملالشخصیة،

السیاسي الجانب  أنعند الحدیث عن التیارات السیاسیة نجد .1في تكوین الشخصیة

krilejia"كریلیجیا"الیوغسالفي األدیبنجد  اذهل ،یتموضع ضمن البعد االجتماعي

من و وفي المجتمع اإلنسانعامل هام في حیاة هو السیاسة والسیاسة اإلنسان إن«:قولی

.2»منفصال عن بیئته[…]اإلنسانیكتب  أنفال یمكن ،الفرد إنتاجثم في 

:البعد النفسي)3

النفسیة  والروحیة وكل ما یتعلق األحوالالبعد على كل المالمح و ا ذهیشتمل 

یهتم «فمن خالله یتغلغل الروائي في دواخل شخصیاته فنجده،بكینونة الشخصیة الداخلیة

بتصویر الشخصیة من حیث مشاعرها وعواطفها وطبائعها وسلوكها ومواقفها من القضایا 

تصویر  أي ؛3»التصویر الخارجي و حده ال یتفق مع الصدق الفني ألن ،المحیطة بها

.اإلنسانكل ما هو موجود في كینونة 

.573ص ،1973،)ط- د(النقد األدبي الحدیث، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ،هاللینظر محمد غنیمي-1  

 )ط- د(، رو النقد، دار الكاتب العربي للطباعة و النشر، القاهرة، مص األدبتجارب في ،شكري محمد عیادینظر-2

.306، ص1967

، 1998، )ط-د(تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ، اتحاد الكتاب العربي ، ،ط یبط احمد شر یبشر -3

.26ص



للفصل األوّ ا
الشخصیة الحكائیة في سرد مولود بن زادي

:تصنیف الشخصیة حسب وظیفتها: أوال

.فئة الشخصیات المرجعیة )1

.فئة الشخصیات االشاریة )2

.فئة الشخصیات االستذكاریة )3

:أشكال تقدیم الشخصیة :ثانیا

مقیاس كمي)1

مقیاس نوعي)2

تقدیم مباشر )2-1

تقدیم غیر مباشر)2-2
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:وظیفتهاتصنیف الشخصیة الحكائیة حسب : أوال

االهتمامات التي شغلت  أهملة تصنیف الشخصیات الروائیة من ألقد كانت مس

من التحدیات الدقیقة المرتبطة بكیفیة بناء تعتمد على عدد«حیث المنظرین مدة طویلة،

 اتالدراساهتمامه تحول جل أنا ذویقصد من ه ؛1»ووظیفتها داخل السردالشخصیة

.)عملها(وظیفتها  نالروائیة المعاصرة للشخصیة ع

صفة أیةإلیهایسند  أنللشخصیة اسما دون  أعطىالقدیم قد  األدبكان  فإذا       

بعین االعتبار أخدالسرد الحدیث فقد  فإن، األفعالو  باألحداثالقیام إلیهاكي یوكل أخرى

قضیة لسانیة« إالفالشخصیة ما هي .التي تقوم بها الشخصیةاألحداثه ذانسجام ه

الوظیفة النحویة فیجعلها الفاعل في العبارة إلیهایجردها الكاتب من محتواها الداللي لیسند 

في ، فالنظرة المعاصرة للشخصیة مستمدة في مجموعها من مفهوم الوظائف 2»السردیة

.اللسانیات

ا ذه«تحمل داللة خارج سیاقها أنهاعلى  إلیهاالكلمة في الجملة لم ینظر  أنلك ذ       

االهتمام بالشخصیة الحكائیة من حیث  إلىهو سبب تحول الشكالنیین و البنائیین معا 

 أن أي ؛3»من االهتمام بصفاتها و مظاهرها الخارجیةأكثر،التي تقوم بهااألعمال

ه على الوظیفة التي تقوم بها الشخصیة داخل جلّ منصبّ أصبحاهتمام النقاد المعاصرین 

.العمل السردي

وهي تنظر للشخصیة من زاویة وظیفتها، ،لكذتعددت التصنیفات بعد لقد       

«أهم الشكلیة الخالصة،ومن ز على العالقاتوتركّ  التصنیفات التنظیمیة الشكلیة للشخصیة                                                                                          

.215، ص )الشخصیة،الزمن،الفضاء(حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي-1

2005،) ط-د( محمد عزام ، شعریة الخطاب السردي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق، سوریا،-2

.13ص   

.72ص ،)دراسة في آلیات السرد و قراءات نصیة(الروایة العربیة الجدیدة :شعبان عبد الحكیم محمد:نقال عن-3
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صیات سیمیولوجیة الشخ":في كتابه الشهیر*"هامونفیلیب"قترحهاا لك التصنیفات التيت

الوظیفة التي تقوم بها الشخصیة داخل أساسیعتمد في تصنیفه على  الذيو  ،1»"الروائیة

.العمل السردي

أساسامرتبط هو  إنمامحضا و أدبیاتحدید الشخصیة لیس « أن" هامون"یرى 

تي حین أفتاألدبیةوظیفتها أمانحویة التي تقوم بها الشخصیة داخل النص، بالوظیفة ال

المقاییس الثقافیة والجمالیة فیلتقي عنده مفهوم الشخصیة بمفهوم العالقة  إلىیحتكم الناقد 

واحدة مستقاة من النص والوظیفة الشخصیة مرتبطة بالوظیفة أنوالمعنى هنا  ؛2»اللغویة

.األخرى أدبیة مستوحاة من المنظومة الثقافیة و الجمالیة التي ینتمي إلیها النص

في تقسیمه للشخصیات الروائیة نجده قد اعتمد على ثالث فئات "هامون" إن        

اإلنتاجتغطي مجموع بأنهایرى  إذتندرج فیه،  الذيحسب تعدد وظائفها في السیاق 

:الحكائي فهناك 

(Personnages référentiels :(فئة الشخصیات المرجعیة)1

(Personnages embrayeurs (الشخصیات الواصلةفئة )2 :

(3 Personnages anaphoriques (فئة الشخصیات المتكررة) : 3

، ینظر نجوى الریاحي ، ویعتبر واضع النظام السیمیائي في الوصف1940ناقد ولغوي فرنسي ولد سنة :فیلیب هامون*

، دار الفرابي، بیروت، لبنان، )والبنى المورفولوجیة والداللیةدراسة في الحدود (القسنطیني، في نظریة الوصف الروائي

.103، ص2008، 1ط

.19-18فیلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ص-1

، دار الكتاب نموذجا)شعر احمد الطیب معاش (مقاربات سیمیائیة للشخصیة المدنیة ،طارق ثابت:نقال عن-2

.43، ص1،2016،ط األردنطباعة و النشر و التوزیع ، عمان ، لل

.52، صيینظر عبد العالي بو الطیب، مستویات دراسة النص الروائ-3
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سوف نتطرق إلیها في هذه وما تحتویه من تقسیمات هذه الفئات الثالث  إن       

الجزائري المهجري و المترجم و الروائي للكاتب"ریاح القدر"روایة من خالل الدراسة 

*مولود بن زادي " شخصیة البطل  أوالتدور في مجملها حول شخصیتان رئیسیتان، "

"أمل"الشخصیة الثانیة وهي المسماة أماالروایة، أحداثتتركز علیه اغلب  الذي" فؤاد"

الروائیة كان یتمحور حول هده األحداثالتي كان ظهورها قلیل لكن جل مجریات 

أخرىما یقال عنها عن طریق شخصیات  أولسارد وما یتعلق بها عن طریق ا،الشخصیة

.مساندة للشخصیة الرئیسیة

فنجد .ردي الروائي لك وجود شخصیات مساعدة في بناء العمل السذ إلى إضافة

إبراهیم األبخدیجة،  األم: فنذكر" فؤاد" ه الشخصیات ماله صلة بعائلة البطل ذمن بین ه

لة ربیحة، اكریستینا ، الخ األم: فنجد "أمل"فیما یخص عائلة البطلة أما، ...نوالاألخت

بوجود شخصیات هامشیة كانت لها دور بسیط لكنه فعال في أیضاو  . الخ...جالل األخ

.أخرىمالمح شخصیات إبراز، كانت ظهورها نادر لكن ساهمت في األحداثمسرى 

  .الخ...كجون بیار، توفیق، نادیا ، فرید:في الدراسة" فؤاد" أصدقاءوالتي تتمثل جلها في 

فیلیب "یمكننا تقسیم الشخصیات الروائیة وفق خطوات األساسا ذوعلى ه        

:كالتالي"هامون

:فئة الشخصیات المرجعیة)1

الوظیفة التي یحیل بها الدلیل اللساني على موضوع العالم «المرجعیة هي  إن         

المرجعیة و على هذا األساس تعد الشخصیة،1»خیاال أمغیر اللساني سواء كان واقعیا 

مترجم وكاتب جزائري مقیم بالمملكة المتحدة وعضو عامل في اتحاد الكتاب الجزائریین العرب، :مولود بن زادي*

www.Elbilad.net، ینظر،ل الى بریطانیا ونشر العدید من المؤلفاتخریج معهد الترجمة في الجزائر ثم رح

05/04/2016،20:11

.130، ص2006، 1، طاألردنالتوزیع، عمان، و السیمیائیات السردیة، دار مجدالوي للنشر ،رشید بن مالك-1
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تمثل معنى «هي تلك الشخصیات التاریخیة و األسطوریة والمجازیة واالجتماعیة التي 

یحمل وجود هده الشخصیات  أن إلىثقافیا ثابتا في المجتمع له استعماالت معینة یشار 

لها معنى ثابت تفرضه ثقافة ما فتصبح األنواعه ذه أن أي ؛1»داللة مرجعیة نحو الثقافة

.مرجعا لتلك الثقافة

و التي یقول عنها األساسیةالشخصیات المرجعیة على الشخصیات أیضاكما تدل 

كإرساءساساأستشتغل فإنهاه الشخصیات داخل ملفوظ معین ذاندماج ه إن« :"هامون"

في التعیین المباشر ه الشخصیاتذعادة ما تشارك هو  مرجعي یحیل على النص الكبیر

هي عبارة ،تلك األنواع للشخصیات المرجعیة السالفة الذكر أنهنا عنى والم ؛2»للبطل

وأیضا بواسطته یفهم القارئ ثقافة ،عن مرجع من خالله یساهم في تكوین العمل السردي

وأیضا من خالل ،لك العمل من خالل المرجعیة التاریخیة أو االجتماعیة أو المجازیةذ

،المرجعیة األسطوریة

ثابت ثبتته معنىكلها تحیل إلى«ه األنواع هي األساس في بناء الروایةذهإن       

القارئ في  إسهاموبرامج واستعماالت مقبولة یرتبط وضوحها مباشرة بدرجة  األدوارثقافة 

 الذيثابت ثقافیا و القارئ هو الشخصیات المرجعیة لها معنى  أن أي ؛3»ه الثقافةذه

.یساهم في تشكیلها

 ذاتفي الشخصیات  إالال نحفل بها -ریاح القدر–ا العمل السردي ذففي ه           

الرؤیة التي ساهمت في توضیح ، ازیةالمرجعیة المج ذات كذلكالمرجعیة االجتماعیة و 

الشخصیات المرجعیة لم تتبلور  ألن، األحداثفي ثنایا غامضا لما جاء تفسیرات ٕاعطاءو 

.25سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة ، ص،فیلیب هامون-1

نموذجا ، دار الكتاب )شعر احمد الطیب معاش (مقاربات سیمیائیة للشخصیة المدنیة ،طارق ثابت:نقال عن-2

.43، ص1،2014النشر والتوزیع، الجزائر، طو للطباعة  

،، دار الحكمة)عربي، انجلیزي، فرنسي(قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص،رشید بن مالك-3

.130ص ،2000،)ط-د(الجزائر،   
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أخرىكلها عبر الفضاء الروائي حیث وجدت شخصیات مضمرة بینما اتصفت شخصیات 

األسطوریةفقد كانت الشخصیات التاریخیة و .الروایة هذبالظهور البارز والمؤثر في ه

في حین جاءت الشخصیات االجتماعیة ،ال وجود لها داخل العمل الروائي أي ؛منعدمة

ه ذلك من خالل هذنبین  أنسنحاول  و ،والمجازیة واضحة و مهیمنة داخل النص

:الدراسة

:مرجعیة اجتماعیة ذاتشخصیات )1-1

ومع ،1»فئات مهیمنة أوطبقات اجتماعیة  أو نماذج إلىتحیل «وهي شخصیات 

،المرجعیة االجتماعیة متعددة داخل هدا العمل الروائي نفإا النوع من الشخصیات ذه

، والطالب األستاذ:الروائیة فهناكاألحداثبتنوع الوظائف الموجودة داخل مجریات 

ه الروایة تصور طبقات مختلفة منها المثقفة العالمة ذفه .الخ...والمنجمالمثقف، والحارس،

العادیة التي من  أوطابع شعبي یستمد خبرته من الحیاة البسیطة  إلىومنها من ینتمي 

.حوله

فهو  ،"فؤاد" ا النوع هي شخصیة بطل الروایةذمن بین الشخصیات التي تمثل ه

،طالب جامعي بمعهد الترجمة في الجزائر العاصمةباعتبارهشخصیة متعلمة ومثقفة 

 إذ ؛ه وشغفه للدراسة كبیر وطموحه غیر محدود، كما جاء على لسان الساردحیث كان حبّ 

یحصر صلته  أن معهد الترجمة قطع على نفسه عهدا إلىبمجرد وصوله «:یقول

.كانة اجتماعیة؛ معناه ان هذه الشخصیة ذات م2»راسة و طلب المعرفة بالجامعة في الدّ 

لحسین عالم، مذكرة لنیل شهادة الماستر "خطوة في الجسد"سیمیائیة الشخصیات الحكائیة في روایة ،فریدة العلمي-1

،نصر الدین غنیسة ، جامعة محمد خیضر:أدب حدیث و معاصر، إشراف :في األدب و اللغة العربیة، تخصص

.42، ص)2012-2011(بسكرة ،

    .98ص ،2014، 1ط كرم ، الجزائر،ریاح القدر ، دار ،مولود بن زادي-2
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في  األدبیةلك كان مولعا بالكتابة ذ إلى إضافةلقد كان مند صغره یهتم بالدراسة 

لك ذالشعر، و ما یدل على  كذلكالروایات و  أوجمیع المجاالت سواء كان في القصص 

نشرت له في جریدة " عروس القاعة"استعمل الكتابة یوما بقصة من نبع خیاله بعنوان«ه أن

كما كانت له لمسات شعریة متناثرة داخل الروایة تبرز ،1»1990في شهر ینایریومیة

:یقول إذ ؛للكتابة في مجال الشعرأهمیتهمدى 

رشقت فؤادي بنت حسناء،«

.بسهم لیس لجرحه دواء

ا الجمال،ذمالك، لعمري، ه

.2»اج و سحر و كمالسراج وهّ 

هي شخصیة عالمة " فؤاد"شخصیة  أنفمن خالل المقاطع السابقة تبین على 

.مثقفة و لها مركز في المجتمع و تحمل وظیفة اجتماعیة حاضرا و مستقبال

"نوال "داخل العمل الروائي شخصیةأیضاومن الشخصیات التي برزت  األخت                                                      

أجواءنمت و كبرت في أنهاومثقفة بالرغم من أستاذةكانت فهي" فؤاد" للبطل الكبرى 

مثقفة بالرغم من كونها نمت وكبرت في أستاذة، فقد كانت "فؤاد"الكبرى للبطل غیر أسریة

لدراسته و رغبته " فؤاد"القدوة من اجل مواصلة بمثابة فهي أجواء أسریة غیر مثقفة،

 ذاتكانت متعلمة و أنهاوبما .و التعلملتحقیق كل طموحاته فاستمد منها حب الدراسة 

نوال كانت «ا المقطع ذلك من خالل هذالسارد على دلّ ،مكانة ولها وظیفة اجتماعیة

.3»...المدارس االبتدائیة المحلیةإحدىفي  أستاذةتعمل 

    .138ص ،ریاح القدر،مولود بن زادي-1

  .67ص ،المصدر نفسه -2

.15، صالمصدر نفسه -3
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وظیفة  ذاتطابع شعبي و  ذات) الواقعیة(المرجعیة االجتماعیة  ذاتالشخصیات أما

لتسعة  أبفهو " إبراهیم" األبوهي شخصیة  أالطة التي تبرز مكانته داخل المجتمع، بسی

كان الرجل یشتغل حارسا لیلیا في ورشة مواد بناء «" فؤاد"ولد واحد المدعو من بینهم أوالد

یسد رمق  أو األسرةاحتیاجات زهیدا ال یكاد یلبيأجرالك ذفي الحراش یستمد من 

طبقة اجتماعیة  إلىینتمي  الذيه الشخصیة تعبر عن الرجل الجزائري ذ، فه1»أفرادها

.معینة

لها معنى شعبي و داللة تخص عادات و تقالید الشعب أخرىشخصیة  كذلك       

للعالج من " فؤاد"عمة "زهیة"إلیهتوجهت  الذي ،"مرابط"الجزائري وهي شخصیة المنجم 

هنیهة ثم إلیهاالشیخ أصغى«:الساردیقول إذ ؛تزوره أنفاقترحوا علیها اإلنجاباجل 

المرأةبین شفتیه كالما لم تعي مرددایتمتم]...[عینیه و راح أغمضصرف باله عنها و 

، 2»سبب عقمها مجرد سحر من تدبیر نساء یعشن بالقرب منها أنفابلغها منه شیئا 

الشخصیة صورة اجتماعیة  هذالصالحین، ففي هاألولیاءاقترح علیها زیارة القبور و  الذيو 

.واقعیة تبرز نوع من الثقافة الشعبیة والعادات والتقالید الموجودة داخل المجتمع الجزائري

الشخصیات لیعبر عن طبقة معینة داخل المجتمع الجزائري  هذلقد استعان الكاتب به

ه الشخصیات المرجعیة االجتماعیة ساهمت في تهیئة و ذظهور ه نفإو كیفیة معیشتهم، 

.لألحداثفي البناء السردي أیضافهم الروایة كما ساهمت 

:مرجعیة مجازیة ذاتشخصیات )1-2

.16ص ،مولود بن زادي، ریاح القدر-1

.124، صالمصدر نفسه-2
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،مابأمر التظاهر  أوللتعبیر عن رغبة، أفعالنجاز إا النوع تقوم الشخصیة بذففي ه      

وتجسید .ه معنى الشخصیة وعالمتهاكلّ لك ذ، و ینبثق من وراء آخرأمراتبطن وهي 

.1...عدة صفات معنویة كالحب، والكره أوا النوع صفة ذالشخصیة في ه

برز المرجعیات المجازیة الموجودة داخل أمن ) الكره والحب (ین الصفتین ذتعد ه

:أیدینابین  الذيالعمل الروائي 

فهو شاب " فؤاد"سوف نكتشف معنى الحب من خالل شخصیة البطل :الحب)1-2-1

جزائري  أبفهي فتاة من "أمل"تدعى و عالقته المستحیلة مع فتاةمن الجزائر العاصمة 

في محیط محافظ في شرق فنشأتالجزائر  إلى أوربارحلت مع والدها من ألمانیة أمو 

حیث .في مدینة الجزائر العاصمة ألقاربهاالقصة بینهما عند زیارتها بدأتالجزائر حیث 

:نجده یقول إذ ؛ا الدور البارز في الروایةذالشخصیات التي مثلت ه أهممن " فؤاد" كان 

سیبقى و یرقى رغم ما نتعرض له في أعماقناحبنا الكائن في  أنحبیبتي اعلميو «

.2»...وعتاب عذابمشوارنا من صعاب و 

ٕاحساسهاكان حبها ینمو و  الذي" أمل"بادل من طرف ا الحب متذه أنكما نجد 

غرست «:تقول وهي معبرة عن ما تشعر به إذ ،الروایةأحداثاتجاهه كلما تطورت یزداد 

حبك طول عمري أعن قصها ، احبك وسوف أبدا أقوىحبك التي لن جذورفي صدري 

وسوف تظل مستمرة ه العالقة القویة التي تجمع بینهما ذا دلیل على هذفه ؛3»مهما حصل

.مهما حدث

ه بمثابة أنكما األحداثقوي في مجریات تأثیرموضوع الحب في الروایة له  إن         

س، و یتضح ذلك من خالل الدالالت مدنّ العلى ذلك الحب العذري والروحي غیر العالمة 

.220سیمیائیة الشخصیة الروائیة، ص ،طبط احمد شریبینظر شری-1

.56ص ریاح القدر،،مولود بن زادي-2  

.184المصدر نفسه، ص-3
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ذا إذ أن جل األحداث التي تدور داخل ه.السابقة الذكر التي عبرت عنها الشخصیتین

العمل السردي تتمحور حول هذا الموضوع، فهو العنصر البارز والمهیمن في تطور 

.مسرى األحداث

فمن الشخصیات المرجعیة المجازیة التي تتجسد فیها صفة الكراهیة هي :الكره) 1-2-2

،أخواتهالولد الوحید بین " فؤاد"و كان  أوالدلتسعة  أمهي ربة بیت و ف ،"خدیجة"شخصیة

والتي تزداد حقدا لها كلما ،ه العالقةذو الوقوف ضد ه"ألمل"لقد كان كرهها الموجه 

:یرید رؤیتها أوه یفكر فیها أنأحست

:به مغتاظة ملوحة بیدها  األمفصاحت «

ال،ال لن ادع تلك البعوضة تخطفك منا -

:فقال فؤاد بامتعاض

...هدا غیر صحیحأميكال یا -

:بالبكاء و قالت و العبارات تخنقها األم أجهشت

فهي كانت السبب في ضیاع ؛ 1»...دع تلك الغبیة تخطفك منا و تتحكم فیكأال، لن -

  .ه العالقةذا الحب و اعتراضها بعدم الموافقة على هذه

، "جعفر"المدعو " فؤاد"نجد صفة الكره موجودة عند عم البطل أخرىومن ناحیة 

 الذيلك هو المیراث ذ، فكان السبب في "إبراهیم"  هیألخوته وبغضه احیث كانت عد

حمة على بصره وخلع الر غشيالطمع و أخده"جعفر"لكن  .لیتقاسموهأبویهمابه أوصى

:لك مایليذو دلیل أبیهمن خاطره فتغافل على وصیة 

:األخیریلفظ نفسه  أنبوصیة والدهما قبل  فذكرهیعقل شقیقه  أن إبراهیمحاول ...«

  .165-164ص ریاح القدر،،مولود بن زادي-1
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جعفر لكن ...أخته أو أخاهعمن یعادي أرضىمن ال یتقید بوصیتي و لن أسامحلن  -

:و صاح مستكبراأبى

حیث كانت شخصیة  ؛1»اآلنغرب عن وجهي ألست شقیقي ولست شقیقك بعد الیوم، ف-

استعبدهالجاثم شر الطمع  نور الضغینة والكره بین العائلتین ألذهي التي زرعت ب"جعفر"

.و ملئ قلبه جشع وحقد

:)االشاریة(فئة الشخصیات الواصلة)2

حضور المؤلف و القارئ و  إلى إشارة«ا النوع من الشخصیات یكون عادة ذه       

شاریة الشخصیات اإل أن، ویقصد به 2»ندرج ضمن هده الفئة شخصیة الراوي أنیمكن 

وجود شخصیة  إلى إضافة.داخل النصتكون عالمة لحضور كل من المؤلف والقارئ 

األحداثعبر مجریات  األفكاریلعب دورا هاما في توضیح و تفسیر بعض  الذيالراوي 

حیث یقول  ؛ا النوعذوتكون عادة الشخصیات المساعدة هي التي تمثل ه.الروائیة

ما ینوب عنهما في  أوالقارئ  أودلیل حضور المؤلف إنهاه الشخصیات ذه :"هامون"

اإلمساكاألحیانیصعب في بعض -االشاریة–ا النوع من الشخصیات ذ، وه3النص

.بها

وراء شخصیة سارد  إاله الفئة من الشخصیات ال یظهر حضور الكاتب ذففي ه      

في سرد الروایة المتمیزة بدورها الفعال في المسار السردي، فهي نابت عن مؤلف الروایة 

هي الشارحة و المفسرة للعدید من المفاهیم التي تتعلق ه الشخصیة ذفقد كانت ه، األحداث

أولكان فؤاد یطیر فرحا وهو یشاهد لقد « :؛ إذ یقولبالشخصیات وخاصة منها الرئیسیة

    .121-120ص ،ریاح القدر،مولود بن زادي-1

لنیل شهادة مذكرةللحبیب السائح، "لون دمهم في كفنيمذنبون"العاملي في روایة النموذج،كمال اونیس-2

عبد الحفیظ حرزلي، جامعة محمد خیضر بسكرة،:إشراف، أدبينقد :و اللغة العربیة، تخصص اآلدابالماجستیر في 

.20، ص)2012-2013(

.24ص سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة ،،ینظر فیلیب هامون-3  
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" عروس القاعة"بعنوان قصة یكتبها تنشر على صفحات صحیفة وطنیة واسعة االنتشار

ا الخبر داللة على ذبسماعه ه" فؤاد"د عن مدى سعادة ا المقطع یعبر السار ذففي ه؛ 1»...

.من كل ما ینوب عنه في النصأكثرالسارد عالم  أن

السارد وعلى  أننجد  إذ، "أمل"اقترحته  الذيلك واصفا مكان اللقاء ذ إلى إضافة

احد ابرز المعلم في وسط "عین الفوارة"نافورة«:ا المكان قائالذلسان المؤلف یعرف به

 ذاكرةینقل لنا مدى ثراء  أنه المقاطع السردیة ذمن خالل هرد یحاول االس إن؛ 2»المدینة

.الكاتب في بعث العدید من الصفات

:)االستذكاریة(فئة الشخصیات المكررة)3

التذكیرالملفوظ بنسج شبكة من االستدعاء و تقوم داخل «وهي الشخصیات التي 

أي  ؛3»تنظیمیة وترابطیة باألساسوظیفتها و[...] بإجراء ملفوظیة وذات أحجام متفاوتة 

القارئ فهي تساعده على فهم  لذاكرةمقویة  أدلة أنهاكما ،وظیفتها التنظیم والتوحیدأن 

عبارة عن شخصیات یوظفها الكاتب بهدف استدعاء أیضاأنهاكما .العمل الروائي

لتوضیح الرؤیة  أوالستحضار فكرة ما، فهي تسهم في تطویر الحدث  أونصوص غائبة 

 أوتنظیمیة األساسیةغایتها  أن، وكما 4لبعض القضایا الغامضةتفسیرات  إعطاء أو

یحقق االستذكار« أنومن هنا نجد  .القارئ ذاكرةترابطیة تكون بمثابة عالمات لشحن 

.5»عددا من المقاصد الحكائیة مثل ملئ الفجوات التي یخلفها السرد وراءه

.143 ص ،مولود بن زادي، ریاح القدر-1   

.92المصدر نفسه، ص-2

   .24ص سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة،،فیلیب هامونینظر-3

   .79-78ص  بنیة الخطاب الروائي،،منصورأمالینظر -4

  . 46ص لحسین عالم ،"خطوة في الجسد"سیمیائیة الشخصیات الحكائیة في روایة ،فریدة العلمي-5
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،"فؤاد"ا النوع شخصیة ذتصنف ضمن ه"ریاح القدر"فمن بین شخصیات روایة 

الطفولة و الحنین لتلك بأیامالمتعلقة األحداثمن األكبرالجزء باستذكارفهو یقوم 

وتتوالى الذكریاتالماضي فتنهال علیه سیول  إلىبخیاله یرحل الشقي «السعیدة اللحظات

لقد  ،1»تعصف بهما ریاح القدر و تفرقهما أنمشاهد من مشواره مع حبیبته قبل أمامه

أمامیتوالى «:لك قول الساردذودلیل " فؤاد"عبارة عن حلم كان یتخیله االستذكارا ذجاء ه

استذكار، فهو یروي 2»...فجأةالمؤلمة  ثم یستفیق من كابوسه الذكریاتبصره مسلسل 

ه المقاطع السردیة یلحظ شبكة من ذإن المتمعن في ه.بالرجوع للماضي عن طریق الحلم

.االحداثالتذكیر تشكل عالمات للقارئ بواسطتها یتمكن من فهم مجریات

تجاوزها التصور السیكولوجي في تصنیف «تكمن في"هامون"جة ذنم إن        

الشخصیات من  إلىه الفئات الثالثة ینظر ذفي ه "هامون" أنا نلحظ ذله ،3»الشخصیة 

تربط بینها یقوم به و یركز على العالقات الشكلیة التي  الذي" * برنامجها السردي"زاویة 

 أوشاریة إ أوالتصنیفات السابقة للشخصیة سواء كان مرجعیة إن . 4في نظامها السردي

".فیلیب هامون"ـ ه التقسیمات الثالث لذملمة به"ریاح القدر"روایة  أننجد ،مكررة

.177ص  ریاح القدر،،مولود بن زادي-1

.178ص  ،المصدر نفسه-2  

-3 Ravaux Rallo ( Elisabeth ) : Methodes de critique litteraire

Armand Colin , Paris, 1993, p113

العالقة بین الفاعل و الموضوع و أساسهو تتابع الحاالت و التحوالت المتسلسلة على :البرنامج السردي *

مقاربات سیمیائیة ،طارق ثابت:نقال عن ، إلیهاتحولها و یحدد البرنامج السردي دائما بالحالة التي ینتمي 

.48ص للشخصیة الدینیة ،  

. 217ص  بنیة الشكل الروائي،،حسن بحراوي ینظر - 4 
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:أشكال تقدیم الشخصیة:ثانیا

المقصود بها تلك الطریقة التي یتبعها الروائي في تقدیم شخصیاته، حیث نجد 

نجده كثیرا في الروایات ا ما ذعلى إبراز شخصیاته بأدق تفاصیلها، وه سالروائي یحر 

على العموم نرى و  .ظر في تاریخ الروایةاالجتماعیة والواقعیة خاصة، فعندما نمعن النّ 

ه األشكال لمنطق التحول اإلبداعي ذا تخضع هذتعددا في أشكال تقدیم الشخصیات، له

.إلى أخرى  ةمن فتر 

لتنوع واالختالف یقترح أمام تعدد المشاكل التي یطرحها تقدیم الشخصیة  من حیث ا

جل فهم تكوین الشخصیة و مقومات بنائها أمقیاسین أساسیین من "فیلیب هامون"

 أي ؛وأبعادها، حیث قام باالعتماد على كمیة المعلومات المقدمة حول الشخصیة

إلى جانب ،المقیاس الكمي للوصول إلى روایة متكاملة للشخصیة من جمیع جوانبها«

على المقیاس النوعي الذي یدقق في مصادر المعلومات المقدمة عن الشخصیة و اتكاءه

   : وهو أالتلك الطرق  أولى إلىفسوف نتطرق ،1»الطریقة المختارة لوضعها في السرد

   :يالمقیاس الكمّ )1

كمیة المعلومات المتواترة المعطاة صراحة حول «فیه إلىینظر الذيوهو 

على  ٕایضاحاو  یزیدنا اطالعاللمعلومات حول الشخصیةإن المقیاس الكمي ،2»الشخصیة

لك بوضوح ذویظهر .خارجیا أو، سوءا كان داخلیا صفات وتصرفات الشخصیةحقیقة 

والتي تتمثل في .داخل العمل الروائي)البطلة(في سرد كل ما یتعلق بالشخصیة الرئیسیة 

معلومات شاملة ووافرة یقدم الراوي،في الروایةاألحداثفمن خالل سرد ،"فؤاد" شخصیة 

كان فؤاد یدرس في «:یقول ذإ أسرتهه الشخصیة البطلة، معلومات تخص طفولته و ذعن ه

للروائي نجیب الكیالني، "عمر یظهر في القدس "عبد الرحیم حمدان حمدان، بناء الشخصیة الرئیسیة في روایة -1

.   124ص ،8/5/2011-7فلسطین، بحث مقدم للمؤتمر الخامس لكلیة اآلداب، غزة،  

.، ص2010، الجزائر، 1منشورات االختالف ط،)مفاهیمتقنیات و(محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي -2 43
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أسرةینحدر من بأنه، وعن وضعه االجتماعي 1»...ثانویة عبان رمضان بالمحمدیة

.2...)فؤاد و عائلته بیتا متواضعامأوىن اك(ي قدر معیشي متدنّ  ذاتمتواضعة ، 

أول ما یقع علیه بصر ...إن الحي الذي یسكن فیه«:وما یزیدنا إیضاحا قوله

هو المنازل الفوضویة التي بني أكثرها بناء عشوائیا غیر مكتمل، تعبر أشكالها المرء

أثرى الشخصیة ه أنلك نجد ذإضافة إلى ،3»المتواضعة و البائسة على شقاء أصحابها

 آنبمعلومات تخص مستواه الفكري والثقافي، بأنه طالب جامعي له مكانته االجتماعیة 

فنجح فیها بتفوق أجرى فؤاد مسابقة الدخول إلى معهد الترجمة «: لك قولهذاك ودلیل ذ

.4»1987شهر سبتمبر أواخرفالتحق بالمعهد بكل جدارة في 

صیتها ه الشخصیة مثقفة و لها ذه أنالتي تدل على أیضاومن المقاطع السردیة 

1991في صیف«:یقول الراوي ذإ، الحیاة العملیة إلىانتقل من الحیاة الدراسیة حینما 

متمیز في ذلك ، فهي داللة على أن فؤاد ذا مستوى تعلیمي5»...تخرج فؤاد من الجامعة

الحین مقارنة بالشخصیات األخرى الموجودة في الروایة، ألن البطل شغوف بحب التعلم 

طموحه بالتعبیر عن مشكالت مجتمعه وعن معاناة الناس، من خالل  إلى باإلضافة

القصص والروایات التي كتبها معبرا فیها عن ذلك

، أفكارهتتعلق بطموحاته و معلوماتبإعطاءرد الك قام السذ إلى إضافة

ظل انتباهه «:إذ یروي ؛حالته النفسیة والعاطفیة على وجه الخصوصباإلضافة إلى و 

ة لم نفسه بدفء و مسرّ أعماقیشعر في وما انفك...نحوها وعیناه معلقتین بها مجذوبا

.17مولود بن زادي ، ریاح القدر ص-1

.15، ص المصدر نفسه-2

.20المصدر نفسه ، ص -3

.49المصدر نفسه ،ص -4

.189المصدر نفسه ، ص -5
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التي كتبها معبرا فیها األبیاتتلك الوضع اذهوما یوضح لنا ،1»یشعر بهما في حیاته

:بهر عما یشع

لقد نما حبي لك یا عاشقة«

شجرة باسقة أصبححتى 

و التهبت نار شوقي الحارقة

یثبت لنا مدى  أنحیث حاول السارد في هده المقاطع ،2»و باتت روحي في بحرك غارقة

.لحبیبتهٕاخالصهو مدى وفائه و " فؤاد" نزاهة مشاعر البطل 

الفراق والحنین  آالم، آالمهنجده یصف لنا نفسیته الحزینة و أخرىومن ناحیة 

یحاول أن یخفي عنهم تأثره الشدید فیمر بالقرب ،ع أهلهما اشد عذابه اآلن وهو یودّ «

و طموحاته فقد وصف  أفكارهمن ناحیة أما.3»...مضطرب الخاطر الرأس مطأطأمنهم 

ه یتطلع أن«:یقول إذلنا السارد كل ما یتطلع علیه البطل و كل ما یختلجه من طموحات 

و یصور معاناتهم عذابهمو یصبح یوما كاتبا واقعیا یصف بؤس الناس  أن إلى

4.»ة و السعادةاجل الحیأوصراعهم من 

فقد كانت المعلومات ،البطلةثانویة التابعة للشخصیة بالنسبة للشخصیات الأما

في  المجسدةاألحداثمة صراحة حولها قلیلة جدا وقد تكون منعدمة في بعض المقدّ 

قام  التيمن خالل الحدیث عن الشخصیات المساندةإّال لك بوضوح ذنلحظ إذ  ،الروایة

.الراوي بتقدیمها

.21، ص مولود بن زادي، ریاح القدر-1

.103، ص المصدر نفسه -2

.175المصدر نفسه ، ص -3

.96المصدر نفسه ، ص -4
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كانت والدة فؤاد خدیجة ربة بیت تكد و ثشقى طول النهار في سبیل «:یقول السارد

نجده یصف والد البطل في بضعة اسطر وقد  كذلك، 1»أوالدكبیرة تضم تسعة أسرةخدمة 

:یقول ذإ" فؤاد" ه الشخصیة المساندة للشخصیة الرئیسیة ذتكون وافیة من اجل التعریف به

ء في الحراش یسمد من دلك ایا في ورشة مواد بنیشتغل حارسا لیلإبراهیمفؤاد  كان والد«

.2»أفرادها یسد رمق أو األسرةزهیدا ال یكاد یلبي احتیاجات أجرا

مه السارد حول الشخصیات المساندة من معلومات تخص الجانب كل ما قدّ  إن        

.مكملة للمعلومات التي تخص الشخصیة البطلةأوصافهي عبارة عن ،خاصةجتماعيالا

األوصافبعض الصفات لها، لكن بالمقارنة مع وفرة كمیة المعلومات و بإسنادفالسارد اكتفى 

في سیاق إلیهمااإلشارةیأتيعن البطل، یختزل السارد كمیة المعلومات عن والدیه، حیث 

.الروایة ثأحدافي  أساسیةالحدیث دون تفصیل باعتبارها مكملة ال 

:المقیاس النوعي)2

ینظر إلى مصدر المعلومات حول الشخصیة هل تقدمها «ا المقیاس ذفي ه        

الشخصیة عن نفسها مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق التعلیقات التي تسوقها 

.3»الشخصیات األخرى أو المؤلف

المعلومات التي أصلالتقدیم و في أشكالتیح لنا التعرف على یا المقیاس ذه نأل      

یتعلق بمعلومات ضمنیة األمركان  إذافیما « كذلك ،نا بها الروایة عن الشخصیة ماتمد

ه یوجد أنمن ذلكویقصد  ؛4»أفعالها نستخلصها من سلوك الشخصیة و أنیمكن 

.معلومات ضمنیة یتم الحصول علیها من خالل فعل الشخصیة و نشاطها

.15، ص مولود بن زادي، ریاح القدر-1

.15المصدر نفسه، ص -2

.43محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي، ص -3

.224حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص -4
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یتم –المقیاس النوعي –من معیار مصدر المعلومات عن الشخصیة  اانطالق

:التمییز عادة بین طریقتین في تقدیم الشخصیة

:التقدیم المباشر)2-1

مصدر المعلومات عن الشخصیة هو الشخصیة نفسها(لك من خالل ذو یكون 

auto-description الذاتيدون وسیط باستعمال ضمیر المتكلم من خالل الوصف

ه الطریقة تمنح للشخصیة الحریة ذفه ،1)والیومیاتالمذكراتمثلما نجد في االعترافات و 

التقدیم المباشر  إنوعلى العموم ف.وتصرفاتهابأحادیثهافي الكشف عن جوهرها للقارئ 

.الذاتيالوصف  أو لذاتهاتقدیم الشخصیة :من خاللإّال للشخصیة ال یتمثل 

):اتيالذّ الوصف (لذاتهاخصیة تقدیم الشّ )2-1-1

:بقولهذاته واصفا " فؤاد"ه الطریقة بوضوح من خالل سرد البطل ذو تتجسد ه

و خفق قلبي ت عیني لرؤیتك و اقشعر جلدي لقربك ألففیه تألیوم لقائك أروعما «

كبیرا، و حول مسار تفكیري و هز تأثیرالقد كان حقا یوما مثیرا، اثر في خاطري .للمسك

ه الحالة ذفهو في ه ،نفسههو البطلاألسطره ذالسارد في ه إن، 2»مصیري أركان

 ؛یصف حالته النفسیة وما یعتریه من مشاعر الحب والسعادة من خالل الوصف الذاتي

أن مصدر نقل المعلومات إلى القارئ  هذاوالمغزى من ،أي عن طریق البطل مباشرة

ه المعلومات من خالل منظوره الذاتي ذیكون البطل نفسه دون وسیط وبالتالي تقدم ه

.ولیس من منظور اآلخر

زمن ،اآلخرمحمد العالي عرعار الروائیة الطموح ، البحث عن الوجه أعمالبوراس منصور، البناء الروائي في -1

محمد العید تاورته ، جامعة إشراف، آدابهالغة العربیة و للنیل شهادة ماجستیر، قسم امذكرة،)مقاربة بنیویة(القلب 

.53ص ،2010-2009،باتنة،الحاج لخضر

.107مولود بن زادي، ریاح القدر، ص-2
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ما  أوتقوم به الشخصیة بینها و بین نفسها  الذيلك یعد الحوار ذ إلى إضافة

الوسائل التي توضح و تكشف لنا الشخصیة  أهممن )الحوار الداخلي(یسمى بالمونولوج 

لك على ما ذالتي تساعد على تصویر الشخصیة و األسالیبمن انسب «الحوار  نأل

وصف العبارات ال یبني الشخصیة الروائیة مهما بالغنا  نأل" جون برین"یقول الروائي 

اس نة المعرفنستطیع من خالله  الذيالسبیل الوحید  أن أي، 1»بصیاغة تلك العبارات

.و الطبائع  األفكارهو حینما یتحدثون، فهو یبرز ویكشف لنا الشخصیة من ناحیة أكثر

:لك في تعبیره عن مشاعره من خالل كلمات یناجي بها قلبهذو یتمثل 

ا،ا حزینً الیوم بائسً  أراكما لي «

   ؟ افي قفص الحیرة و التشاؤم سجینً 

ا، ا رزینً فقد حسبتك دائما قویً 

، 2»او یقینً ا و ثقةً تطفح عزمً 

 إلىیفضي بها  أنالتي ال یمكن أسرارهفالمونولوج یستخدم لكشف خبایا القلب و 

تغطیة فهو من الوسائل المهمة في الكشف  أوفیتحدث عنها صراحة دون مواریة اآلخرین

تلج في داخلها خما یتقذفالشخصیة  إن« إذا .ذاتیتهاعن كل ما یعتري الشخصیة في 

مشاعر وتعرضها بصدق تام و حریة كاملة، و حتى التفكیر المجرد یظل في  أفكارمن 

.3»الذاتواقعه حوار مع 

، 2010، عمان، األردن،1لفتة، البنیة السردیة في شعر الصعالیك، دار الحامد للنشر والتوزیع، ط ضیاء غني-1

.188ص 

.106مولود بن زادي، ریاح القدر، ص -2

.189ضیاء غني لفتة ، البنیة السردیة في شعر الصعالیك ،ص-3
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لیس «:یقول إذمن الجانب االجتماعي فنجده یصف نفسه و مكانته االجتماعیة أما

  ؛1»حدودمن بحر دافئ لیس لهأرویك أناستطیع أنينقود غیر  أوجاه  أولي مركز 

لیقرب للقارئ ،عن قدرته و مستواه المعیشي" فؤاد"ه الحالة یعبر البطل ذفهو هنا في ه

يء في ش أيیحقق  أنشبهه بالبحر یستطیع من خالله  الذيه ال یملك سوى قلبه أنفكرة 

.الحیاة من خالله

:التقدیم غیر المباشر)2-2

في عرض شخصیاتهم داخل الروائیین المعاصرینأكثره الطریقة یفضلها ذه إن         

الروائي ال یعطي للقارئ قوالب جاهزة وصفات « أنا التقدیم ذه أساسالعمل السردي و 

الروائي  أن أي ،2»أفعالهاو  أقوالهابل یجعله یستنتج صفات الشخصیة من خالل ،ثابتة

المباشرة على صفات ونعوت بعینها اإلحالةالشخصیة وعدم أعمالو  أفعالیقوم بوصف 

  .كاء القارئذ إلىلك ذوترك تخمین 

مصدر المعلومات عن الشخصیة هو «ه الطریقة ذیمكن عد هلك ذ إلى إضافة

من أخرىشخصیة  إلىلك ذیوكل  أو ،أوصافهاو السارد حین یخبرنا عن طبائعها 

تكون  أوه الحالة یكون السارد وسیطا بین الشخصیة والقارئ ذفي ه .شخصیات الروایة

:ه الطریقة من التقدیم نوعینذله أنا ذویفهم من ه،3»شخصیات الروایة وسیطاإحدى

:كاآلتيوهي  أخرىتقدیم السارد للشخصیة و هناك تقدیم الشخصیة لشخصیة 

:تقدیم السارد للشخصیة)2-2-1

.28، ص مولود بن زادي، ریاح القدر-1

.72السردیة، صبان صالح، الفواعلالبنا-2

.44محمد بوعزة، تحلیل النص السردي ، ص -3
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،تقدیم الشخصیة و كشفها للمسرود له«وهي الطریقة التي یعتمد الراوي من خاللها 

 أفكارهاوعرض  أفعالهامنطقیة لردود أسبابٕایجادبوصفها وتحلیل سلوكها و  لكذو 

.1»والتصریح حتى بمشاعرها الداخلیة

و ما یتعلق به سواء " فؤاد"یتضح كل هذا في سرد الراوي وعرضه لشخصیة البطل و       

استأثر الهلع بنفسه و غشت وجدانه سحائب «: لك فيذو یتمثل ،خارجیا أوكان داخلیا 

عندما أیضاوما یؤكد ذلك ،2»...و التشاؤم و احترق فؤاده غیظا واسىاألملخیبة 

 أزاح أنما یصنع وما لبث ارتبك واحمر وجهه ولم یدرك «:اآلتيالشكلیصفه على 

وهو  ،3»ما شعر بهما من قبل في حیاتهٕاحراجو  بذهولنفسه عنها وانصرف وهو یشعر 

.والعاطفي خاصة )النفسي(ما یوضح عدم االستقرار الداخلي 

ا الوصف الدقیق انتقل لیصف كیفیة معیشته ذبهوبعدما وصف الشخصیة البطلة 

إخوتهاحد بخالف بقیة كان لفؤاد غرفة لوحده و ال یشاركه فیها «:یقول إذ، أسرتهداخل 

عند مغادرته البیت و یستعیده أمهلكنه كان دائما یتركه لدى و كان له مفتاحه الخاص 

.4»...ثر عودته من المدرسةأمنها 

بدنیا و فكریا ، وما یدور إیاهاتركیز السارد على الشخصیة المحوریة بوصفه  إن    

.مما تعرفه هي نفسهاأكثربأحوالهاو شخصیات یؤكد انه یعلم أحداثحولها من 

:تقدیم الشخصیة لشخصیة أخرى)2-2-2

شخصیة من شخصیات الروایة بتقدیم  إلىتوكل «بأنه من التقدیم یقصد بهذا النوع

تزودنا بعنصر مكمل، لكن لیس بالقدر الكبیر، اآلخرونفالشهادة التي یعطیهامعلومات،

.71، ص بان صالح، الفواعل السردیة البنا-1

.88مولود بن زادي، ریاح القدر، ص -2

  .100ص  المصدر نفسه،-3

.29ص  ،المصدر نفسه-4  
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شخصیة من  إلىه یوكل أن، والمعنى هنا 1»عن الشخصیةوقد یتیح الحوار صورة موجهة 

سواء أخرىمعلومات سردها عن شخصیة بإعطاء،الشخصیات الموجودة داخل الروایة

یدور بین الذيلك یعد الحوار ذ إلى إضافة.النفسي أوكانت تخص الجانب الفیزیولوجي 

.شخصیتین ضمن العمل السردي یقدم صورة واضحة عن تلك الشخصیة المراد معرفتها

من طرف خالته حینما " فؤاد"لشخصیة البطل قدیمما جاء من ت ذلكویوضح 

ا فؤاد الولد المتعلم بلغ من العلم و الثقافة ذه«: تقول إذبالتعریف به، إلیهوجهت الحدیث 

دار بین  الذيیزیدنا وضوحا الحوار یؤكد هذا ووما،2»األسرةحد في أما لم یبلغه 

ا الحوار تمكنا من ذمن خالل ه، "فرنسواز"شخصیة مساندة للشخصیة الرئیسیة تدعى 

  :و فكرذمثقف و إنسانهو كاتب و " فؤاد"البطل  أنمعرفة 

:قالت في صوت یغلب علیه التعجب و الفضول«

ا تكتب ؟ذكاتب اخبرني ماأنت-

:فرد فؤاد قي صوت خافت متواضع-

حالفني الحظّ  إنو . و القصص القصیرة باللغة العربیة األشعاربسیطة ، بعض أشیاء-

.3»كتب روایةأ أن أودیوما 

بهذا یمكن القول، إن الروائي حاول تقدیم حوار من خالله یتمكن المتلقي من 

أعطى أهمیة لهذه الشخصیة و أولى لها مكانة في بوضوح، هو  "فؤاد"التعرف على 

.التقدیم داخل الخطاب السردي باعتباره بطل الروایة

.75ص البنابان صالح ، الفواعل السردیة ،-1  

.12صمولود بن زادي، ریاح القدر، -2  

.83المصدر نفسه، ص-3
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،1»غیر المباشرة أوالمفصلة المباشرة  أوللمعلومات المركزة « يالتقدیم الكمّ  إن       

ف یعتمد على تقدیم مكثّ  الذي ،2»النسق التقلیدي لتقدیم الشخصیة«ف ضمنتصنّ 

بكیفیة تجعل الكاتب یبني الشخصیة ،في الخطابتأتيللمعلومات حول الشخصیة التي 

كان مهیمنا  الذيا التصور التقلیدي في تقدیم الشخصیة الروائیة هو ذفه. في قالب جاهز

.)19ق(التاسع عشر القرن إبان

یمیز فیه  الذي ،هو طغیان المقیاس النوعي"ریاح القدر"في الروایةمن المالحظ

تشكالن في نفس الوقت مصدرین مختلفین للمعلومات طریقتین مختلفتین في التقدیم «بین 

المعلومات التي تقدمها الشخصیة عن نفسها مباشرة  أوالفهناك ،المقدمة حول الشخصیة

بطریقة غیر مباشرة عبر تأتیناثم هناك المعلومات التي ]...[باستعمال ضمیر المتكلم

.3»عبر خطاب المؤلف أو ،األخرىتعلیقات الشخصیات 

ا النوع من التقدیم تعد الطریقة الغیر المباشرة هي التي تسیطر على تقدیمذو في ه       

السارد الشخصیة داخل العمل الروائي حیث تكون مصدر المعلومات حول الشخصیة 

.یلعب دور الوساطة بین القارئ والشخصیة الذي) الراوي العلیم(

.225حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص-1

.225ص المرجع نفسه ،-2  

.252، صحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائيینظر-3
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دال و مدلول الشخصیة: َأوال 

مستویات وصف الشخصیة:ثانیا

.وصف خارجي-1

.وصف داخلي-2
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:ثالث قضایا مهمة في تشكیل مركز بحثه وهي إلى" فیلیب هامون"تطرق 

Le signifiant du personnage :دال الشخصیة-1

Le signifiée du personnage :الشخصیة مدلول-2

Les niveaux de description du personnage : الشخصیةمستویات وصف-3

دال (:ین المحورین الهامینذه نسلط الضوء على أنه الدراسة ذسنحاول في ه

أنهاتحلیل الشخصیة انطلقا من "هامون"حاول  الذي ،)مدلول الشخصیة /الشخصیة 

من حیث هي دال و مدلول و لیس كمعطى  أي ؛وحدة داللیة قابلة للتحلیل والوصف«

.1»قبلي ثابت

باب «فن الوصف  أنباعتبار ،دراسة مستویات وصف الشخصیة إلى باإلضافة

من ،2»وتصرفاتهوعواطفه  اإلنسانو یقوم على تمثیل الطبیعة وما فیها  األدب أبوابمن 

لك بوصف ذو  ،خالله حاول الكاتب رسم المالمح الخارجیة والداخلیة لشخصیات الروایة

وطبائعها أخالقهامن ناحیة جانب وصفها إلىسمات الشخص ومالمحه الحسیة المرئیة 

.و حالتها النفسیة

الذي بین في العمل الروائي الذكر بقةالقضایا السا تطبیقه الدراسة سنحاول ذفي ه     

:لك كاألتيذو  "ریاح القدر"أیدینا

.213ص  ،بنیة الشكل الروائي،حسن بحراوي-1  

،1ط ،4المجلد ،القاهرة ،عالم الكتب،) ف .ص.و( مادة ، معجم اللغة العربیة المعاصرة،احمد مختار عمر-2

. 2448ص ،2008
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:خصیةومدلول الشّ دال: الَأوّ 

 أو أسماءعدة  تتخذ«بأنها داال حین قالعن الشخصیة بوصفها"هامون"تحدث 

،منسجمة ومناسبة لشخصیاتهأسماءفالروائي یحاول وضع ،1»صفات  تلخص هویتها

ینظر للشخصیة كاسم یبحث عن «ألنه.بحیث یحقق للنص مقروئیته والشخصیة وجودها

تكتشف  أن إلىمن الشخصیات ما یبقى غامضا  إنداال یبحث مدلوله ف أومعنى 

 عند نهایة معرفة الشخصیة بصورة واضحة في البدایة إالّ ه ال یمكن أنأي  ؛2»همعانی

.ئیةاألحداث الروا

أو ، إن الكاتب بمقدوره أن یطلق أسماء على شخصیاته الروائیة من ألقابهم المهنیة

أو أن یطلق علیهم صفات ، كما بوسعه تسمیتهم نسبة إلى مواطن إقامتهم، بألقاب القرابة

لك باستعمال ذقد یستعیض عن كل أو ، تكون في الداللة علیهمبعد ما أوعاهات مجازیة 

.فاألسماء إشارات سیمیائیة دالة على جوهر الشخصیات،3الضمائر النحویة المختلفة

مجموعة متناثرة من اإلشارات  أي، دال ال متواصل«یتم تقدیم الشخصیة من خالل 

وال یمكن أن تكون أسماء الشخصیات غیر دوال تحیل ،4»التي یمكن تسمیتها بسمته

الشخصیة باعتبار أن.هویتهابالضرورة إلى مدلوالت تحتاجها الشخصیات نفسها لتلخص 

مجموع ما یقال عنها بواسطة جما متفرقة في النص أو بواسطة تصریحاتها «كمدلول هي 

ما في تحدید مدلولها بصفة و بقدرالشخصیة یساهماسم  نأل ،5»وأقوالها وسلوكها

.خاصةبصفة خاصة وعملیة بنائها 

كلیة اآلداب ، مجلة العلوم اإلنسانیة ،لوسیني األعرج"حارسة الظالل"سیمیائیة الشخصیة في روایة ،زوزو نصیرة-1

.12ص،2006، 9العدد، بسكرة، جامعة محمد خیضر، العلوم االجتماعیة و اإلنسانیةو    

   .254ص، "الذئب األسود"سیمیائیة الشخصیة الحكائیة في روایة ،اسیا جریوي-2

   .247ص ،بنیة الشكل الروائي،ینظر حسن بحراوي-3

   .11ص  ،الشخصیة في السیمیائیات السردیة ،وردة معلم -4

  .13صالمرجع نفسه ، -5
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من الروائي والقارئ ،السم الشخصیة سمات أن إلىه الروایة وبال شك ذلقد قادت ه       

بأنها مجموعة من " نهامو "ها فهي سمة حدد.الروائيباألخصو  بهامعا معرفة مستبقة 

 ا الكالمذویحیل ه، 1»بباالختیارات الجمالیة للكاتتحدد في هام منها «المتناثرة اإلشارات

ه مستمد من واقع النص أننتصور  الذي ،السم الشخصیةالقیمة الجمالیة والفنیة  إلى

.ورؤیته للعمل الروائياألدیبمن واقع یتجزأه جزء ال أننتصور كما ،وطبیعته وجغرافیته

،من الروایات التي تختفي بأسماء العلم ولكل اسم له معنى"ریاح القدر"روایة  إن      

روایة واقعیة حقیقیة نجد أن أسماء شخصیاتها مستمدة من الواقع المعاش أنهاباعتبار 

ه على صعید دال االسم ومعانیه وٕاشاراته أن أي ؛تقلید ومنها حدیثةأسماءمنها 

، من حیث انها في الروایة ونظیرها في الواقعاألسماءالسیمیولوجیة ال نجد تباینا بین 

.حقیقیة ال مجازیة

أما من خالل مدلولها سنحاول اآلن أن نقف عند أهم الشخصیات لتحدید داللة 

ل شخصیة فأوّ ، من خالل قراءتنا للنص الروائي،األسماء باعتبارها داال یبحث عن مدلوله

:یمكن أن تقف عندها هي

تباره بطل الروایة و یمثل صاحب المقام األول في الحضور السرديباع:شخصیة فؤاد-

فؤاد في قاموس اللغة "فكلمة .لشخصیات األخرىباولعب دورا هاما في الروایة مقارنة

ا االسم یتألف من اسم شخصي ذأن ه حیث،2»العقل،القلب«العربیة والمعربة بمعنى 

.فهو یتطابق مع الواقع،لقب عائلي لكنه یحمل دالالت عمیقة معبرة عنها دون

وخیر بغیة وسم أفعالها بكل ما هو جمیل ،ه الشخصیةذإن الروائي وضع اسم ه

لك في ذا االسم من معاني ومدلوالت جمیلة یتضح لنا ذمما یحمله هانطالقا،وممدوح

   .51ص ،نسبة النص السردي،حمید لحمیداني-1

، 2003، 3ط، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، قاموس األسماء العربیة و تفسیر معانیها ، حنا نصر الحتي-2

.54ص   



الفصل الثاني                                               دالالت الشخصیة ومستویات وصفھا 

44

؛ داللة على أن 1»...؟وقعت في الغرامال تقل لي انك «:عنه"توفیق"صدیقه قول

.مشاعره نابعة من فؤاده وصمیم قلبه

نابعة من القلب تقول عنه و شخصیة شاعریة و رومانسیة ذإضافة إلى أنه 

وعلمتني السهر ، لقد علمتني الحب فأحببتك و علمتني الشوق فاشتقت إلیك «:"أمل"

وحدة داللیة مدلوالتها ا أن الشخصیةذهبفالمراد ؛2»سهر على راحتك طول العمرأف

الموجودة داخل األخرىتستشف من معاني الكلمات والجمل التي تتلفظ بها الشخصیات 

.ا باعتبار وجود شبكة عالئقیة بین الشخصیاتذوه، النص الروائي

:بجملة من المدلوالت بقولهذاتهامن خالل ما تتلفظ به الشخصیة معبرة عن أما

إنيأقول أن أود... فؤادي ألسنتهابعدك عني نار تلسع أملیا إلیككم احترقت شوقا «

كان كل یوم «: لك قوله ذ إلى إضافة،3»لألبدحبك أحبك من صمیم فؤادي وسأ... حبكأ

.؛ داللة على إحساسه المرهف4»...الفراق طعنة تمزق فؤادي أیاممن 

لها عالقة بالصعید العاطفي وكل ما له بعد ه المقاطع السردیة التيذمن خالل ه

تمثل صورة یعبر عن مدلوالت " فؤاد"اسم  أننجد ،وجانب یخص القلب و الوجدان

.مطابقة لواقع الدال

من یحجب عن  أو ،في رسمهاهناك من یدقق «طرق متباینة  إلىالكاتب یلجا  إن       

تدل على مدلوالت ،صورة واضحةیعطي للشخصیة  أنالروائي بمقدوره  أن أي ؛5»...لكذ

.36، صریاح القدر، مولود بن زادي-1

.184ص، المصدر نفسه-2   

.133ص ،المصدر نفسه-3   

   .81ص، المصدر نفسه-4

 .223ص ،بنیة الشكل الروائي،حسن بحراوي-5
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لك ویترك المتلقي اكتشافها على ذیحجب  أن أو. یصرح بها لیسهل على القارئ فهمها

.الروائیةاألحداثطول 

یفترق عن حبیبته وتنقطع  الذيلك المحب ذهو شخصیة " فؤاد"  أنباعتبار 

رسم الكاتب .في الوقت نفسهالمثیرة والمنطقیة وفقا لضروریات الحبكة الروائیة ،العالقة

ما یقال عنها  أو ،من خالل ما تتلفظ به الشخصیات عن نفسهاصورة واضحة ومفهومة 

.ه الملفوظات تعبر عن كل ما هو نابع من القلب ذجل ه،أخرىعن طریق شخصیات 

الدال  أن أي ؛دال الشخصیة لدیه توافق مع دور الشخصیة أنومن هنا نلحظ 

.مدلولهق حقّ 

حسن "أن  غمر  یةاسم الشخصالروایة هناك تغیرات تلحق بأحداثعبر تسلسل 

على ، في تالحم السرد ومقروئیتهسیاا التغییر قد یشكل خلال أساذه أن إلىیشیر "بحراوي

 أنال یمكنه أخرىتتغیر فیه عالمات الشخصیات بین عبارة و  الذيالنص  أن أساس

.1 امقروءً  ایكون نصّ  أنیكون 

:لك قول ساعي البرید لهذودلیل "سفیان"الذي یتحول إلى " فؤاد" ه في اسمحظا ما نلهذو  

الرسالة موجهة ،رفاالسم المكتوب على البطاقة مختلف عن االسم المكتوب عن الظ«

في ه التغیرات ذه. 2»الرسالة یا سفیانلن أسلمك،اسم سفیانتحملوبطاقتك فؤاد إلى

فلم یمنع ،األحداثا التغییر مبرزا تطور ذالكاتب كان یقدم ه نأل ،له إضافاتاالسم هي 

.األحداثه الشخصیة في السرد و ذلك من حصول فاعلیة هذ

   .259 - 258ص ،بنیة الشكل الروائي،ینظر حسن بحراوي-1

.93مولود بن زادي، ریاح القدر، ص-2
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ألنها،أهمهاو " ریاح القدر "فهي من الشخصیات الرئیسیة في روایة :أملشخصیة –

تأسستویمكن اعتبارها النواة التي ،وتحتل مساحة واسعة داخلها،تشتغل قسطا كبیرا فیها

.1»رجاء أي أملجمع :آمال«معناها "أمل"فكلمة .الروایةأحداثعلیها 

ه ذه) اسم(فدال ،ارتضاه الكاتب دون غیره الذي ،ا االسمذداللة ه تأتيا ذوبه

.الشخصیة یتوافق مع الواقع

ا ذه أنوحدة داللیة باعتبارها مدلوال ال متواصال و یفترض «الشخصیة  أنبما 

تولد من المعنى والجمل التي الشخصیة الروائیة  أنو  ،المدلول قابل للتحلیل والوصف

، 2»من خالل الجمل التي یتلفظها غیرها من شخصیات النص الروائي أو ،تتلفظ بها

هي " أمل"  أنما ب .فوظاتو الملاألقوالن خالل تلك ه یظهر مدلول االسم مأنحیث 

ت ومرّ العیش بسعادة وهناء بعیدة عن كل ما عانته ،ه الحیاةذوترجو من هتأملشخصیة 

في  تأملكانت دائما ألنها،"أمل"ه الشخصیة اسم ذله أعطىفالكاتب .به من صعاب

.كانت تعیشهما الذيالماضي والحاضر  عذابینسیها ،مستقبل زاهي

في  أنيغیر «:بقولهاأمنیاتنجدها تصرح عن ما ینتابها من ه الشخصیةذفه       

فارحل ،نفسي من مخالب الماضي والحاضر الخانقة أفكغیاهب الوحدة والوجل والضیاع 

تبتسم لنا الدنیا وتستقبلنا بالورود وتنیر من حولنا  العذابفبعد كل ...المستقبل إلىهني ذب

،عن شعورها بالتفاؤلأملتعبر فیه  ذيالمن خالل المقطع السردي  ؛3»...الشموع

.مشرق في تحقیق الرغبات والتطلعات بمستقبل منیر و

دراسة شاملة لألسماء العربیة و معانیها ودلیل األبوین في تسمیة (قاموس األسماء العربیة،شفیق االرناؤوط-1

.101ص  ،1989، 2ط، لبنان، بیروت، دار العلم للمالیین، )األبناء

.8- 7ص ،"الذئب األسود"سیمیائیة الشخصیة الحكائیة في روایة ، سیا جریويآ - 2   

.186ص، ریاح القدر، مولود بن زادي-3   
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،األمام إلىالتطلع (و حموالت دالة علىذفاالسم ،تطابق مع المدلول"أمل"فالدال 

فقد اختیرت ،التي تتشابه مع صفات الشخصیة الحقیقیةو  ،)الخ...تحقیق الرغبات،الرجاء

.ا االسم ذعن قصد لتمثل البعد الداللي له

لكنها ،التي كان لها دور بسیط داخل الروایة األسماءفهي من بین :شخصیة زهیة-

.1»متكبرة،نضرة «فكلمة زهیة یقصد بها .األحداثلمعت في تسلسل 

.2»جمیلة مشرقة الوجه«العربیة جاءت بمعنى األسماءفي قاموس أما

ه الشخصیة و مقروئیتنا للعمل الروائي نلحظ تباین بین ذفمن خالل دال ه

كئیبة غیر .متشائمة غیر متفائلة،فهي شخصیة بسیطة غیر متكبرة ،الدال و مدلوله

 ئفالمولى تعالى لم یش،اإلنجابلك حرمانها من نعمة ذفي یعود السبب .مشرقة الوجه

.ویبتلي من یشاء لحكمة یعلمها ولیس لعقاب،بغیر حسابفهو یرزق من یشاء ،تنجب أن

)اسم(من خالل صورة سردیة حملت مدلوالت تعكس دال " فؤاد" لقد عبر عنها 

 ؛3»وراحت تشتكي وتتوسل والدموع تنهمر من عینیها،فارتمت عند قدمیه«:بقوله"زهیة"

ه الحیاة ذكل ما تبحث عنه في ه،ه الشخصیة بسیطة ومتواضعة ذه أنا ذنلحظ من ه

 إلى و یخرجونه من دیاجیر الكرب والغمّ ،اروحً  ا وصخبً المنزل ونئیملصبیة إنجاب

ا یجعل ذوه ،معنى الدال یشكل تعارضا مع المدلول أنمن خالل ما سبق نجد .النور

صفة من صفات الشخصیة  أيال تحمل بأنها،حد بعید إلىعالمة واضحة منها 

.الحقیقیة

.85ص، قاموس األسماء العربیة و المعربة و تفسیر معانیها، يحنا نصر الحتّ -1   

.119ص ،)دراسة شاملة لألسماء العربیة(قاموس األسماء العربیة،االرناؤوطشفیق -2

   .124ص، ریاح القدر، مولود بن زادي-3



الفصل الثاني                                               دالالت الشخصیة ومستویات وصفھا 

48

االسم یفسر طبیعة الشخصیة الروائیة و یفسر موقعها في السلم  أنفباعتبار 

ه الشخصیة لم تكن تلك الفتاة المحبة ذه نأل ؛1اإلیدیولوجياالجتماعي و یفسر منزعها 

العفیفة والمخلصة والمعبرة عن الفتاة الجزائریة الوفیة للمرأةا بل كانت رمزً ،فقط

استعماله أكثر:أمل«ا االسم كما جاء في معجم الوسیط ذلك معنى هذودلیل ،والطموحة

.2»فیما یستبعد حصوله

 إلىمن خالل تطلعها ،ه الشخصیة تحمل مدلوالت تتطابق مع دالهاذفقد كانت ه

.باآلمالوالرجاء بمستقبل مليء ،رخیّ كل ما هو ایجابي و

وحنانا {:رقة القلب و الرحمة و في التنزیل العزیز«ا االسم ذبهیقصد :شخصیة حنان-

ه ذمدلول ه أننجد ،فمن خالل قرائتنا للنص الروائي،3»رحمتك:حنانك:ویقال}من لدنا

" فؤاد"الصغرى لبطل الروایة األختتمثل "فحنان"، )اسمها(الشخصیة یتطابق مع دالها 

وما یختلج في ،أخاهاكان ینتاب  الذي قفي نزع الحیرة والقل،ة قلبها وعطفهاوتظهر رقّ 

استلمتها من ...أخيلقد وصلتك رسالة جدیدة یا «:تقول إذ ؛نفسه من انشغال وحسرة

تحتفظ بها في مكان أمي أنلیس من شك في ...تها من یديذخأ أميلكن  ،ساعي البرید

تائه في " فؤاد"فمن خالل رحمتها وحنانها لم تستطع رؤیة ،4»ما في خزانة الصالون

أخبرتهو  إال ،وهي تعلم بمكان وجودها،"أمل"حیرته ینتظر خطاب من عند محبوبته 

   .لكذب

یضم آخربالمقابل وجود حیز ،الروایة تضم شخصیات خیرة أنبما :یة خدیجةشخص-

سلوكیاتمن خالل ما تبدیه من مواقف و ،حیث تعبر عن طبیعتها،الشخصیات الشریرة

،)ط-د( ،الجزائر،منشورات ثالة ، )دراسات تطبیقیة(قمم و نماذج في األدب العربي الحدیث ،ینظر عثمان بدري-1

   .103ص  ، 2001

.27ص ، 2004، 3ط ،1مجلد،مصر،القاهرة ،مكتبة الشروق الدولیة،المعجم الوسیط،مجمع اللغة العربیة-2

.203ص، المرجع نفسه-3   

   .70- 69ص، ریاح القدر، مولود بن زادي-4
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لك بالتركیز على جزئیات دون غیرها ذو  ،فهناك كلمات تبرز كل ما هو سلبي.ووظائف

.ومحاولة عقد مقاربات تشبیهیة

،نجد شخصیة خدیجة من بین الشخصیات السلبیة داخل المضمون الروائي إذ       

ولها الدور الكبیر من حرمان ابنها الفتاة التي ،عالقة البطلینإفسادالسبب في ألنها

المولود «لك الشخص ذجاء بمعاني عدیدة فهو "خدیجة"فكلمة .ولم یحب سواهاأحبها

واسم ،ألوانهاوالدة سابقة  أي) والدة خدیجة(ویقال في الطب ،الحملأشهرقبل تمام 

.1»وواعظة عارفة بالحدیث، األولىزوجة  النبي 

لك في ذویظهر ،ا االسم یحمل مدلوالت ومعاني مختلفةذه أنانطالقا من هنا نجد 

فؤاد «: تقول إذ ؛"خدیجة"أمهاعن " نوال"تعبر فیه شخصیة  الذيالخطاب السردي 

فقد وقعت تلك ...لقد ردت على رسالتك...تخذلكلم  أمل...أخيیا أصارحكدعني 

مع .2»أمي اعذر أخيیا أرجوك...أمزقها أنوطلبت مني أميبین یدي لألسفالرسالة 

،ونهایة قصة الحب البریئة بین بطلي الروایة،األحداثهي خاتمة ه الرسالة ذه أنالعلم 

تلك الفتاة لوالمتمثل في رفضها ،غیر المحّبذلك تصرف والدته السلبي و ذویرجع سبب 

).ملأ(

الدال هنا یشكل تعارضا  أنا ذومعنى ه،شخصیة متسلطة ومستبدة"خدیجة" إن        

في الروایة ال تستحضر خدیجة زوجة الرسول صلى اهللا علیه "خدیجة"فاسم .مع مدلوله

ه الشخصیة ال تتناسب ذیفة التي وكلت لهظفالو  ،أخرىوردت لیراد بها داللة ٕانماو  ،و سلم

.ا االسم ذمع ه

.110ص ، )دراسة شاملة لألسماء العربیة(قاموس األسماء العربیة، شفیق االرناؤوط-1

.181-180ص، ریاح القدر، مولود بن زادي-2   
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والناقة الغزیرة اللبن ،النهر«:في المعجم الوسیط"جعفر"یراد باسم:شخصیة جعفر-

نجدها متباینة ومتعاكسة ،یجابیةه المعاني التي توحي باإلذفمن خالل ه.1»جعافر)ج(

التي یثبتها ،جملة من المدلوالت السلبیة)اسم(نجده یحمل  إذ. مع واقع الروایة الحقیقي

.2»هوخلع الرحمة من خاطر ،فغشى على بصره،الطمع استبد جعفر«:عنه"إبراهیم"قول

لكن جعفر «:یقول إذ ؛وعما شاهده  عن عمه" فؤاد" معبرا عنه آخرو نجده في موقع 

ى لالتي امتدت تطلب المصافحة والمصالحة وعبس وبصق عأخیهواستكبر فرد ید أبى

فاغرب عن وجهي ،لست شقیقي ولست شقیقك بعد الیوم:وصاح مستكبراأمامه األرض

.شخصیة شریرة تعطي انطباع االشمئزاز و النفورأنهافهي داللة على  ،3» اآلن

ال تتحدد من خالل موقعها داخل «الشخصیة  أننالحظ ،فمن خالل ما سبق

األخرىو لكن من خالل العالقات التي تنسجها مع الشخصیات ،العمل السردي فقط

نكتشف من خاللها ،ه العالقات تعطي انطباعات بعضها البعضذه أن أي ؛4»أیضا

.الخفیة عن طریق ما تتلفظ به أومدلوالتها ومعانیها سواء كانت الظاهرة 

ا االسم الظاهرة مفارقة تماما لطبیعة وموقع ورؤیة ذداللة ه أنیمكننا القول ب إذا        

ا االسم ذفالكاتب منحه ه.التي تحمله من منظور الروائي داخل النص،ووظیفة الشخصیة

..فالدال هنا یتعارض مع مدلوله،لجعله محل سخریة

یتفق مع مدلوله في كثیر من الشخصیات )االسم(الدال  أن إلىوعلیه نصل 

 أن إذ .االسم مؤشر دال على هویة صاحبه أنالموجودة في النص السردي باعتبار 

بحیث یحقق للنص ،شخصیاته متناسبة مع مسمیاتهاأسماءتكون  أنیتوخى «الروائي 

  . 125ص ،المعجم الوسیط،مجمع اللغة العربیة-1

.120، صمولود بن زادي، ریاح القدر-2

  .121ص، المصدر نفسه-3

   .08ص ، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة،فیلیب هامون-4
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"ریاح القدر"فروایة .ا نلحظ تطابق بین االسم ومعناهذوله ،1»احتمالیته ومصداقیته

فعادة  ؛شخصیاتها واضحةأسماءلك كانت ذل ،حقیقیة ومعاشةأحداثواقعیة مستمدة من 

،یستقر على اسم بعینه أنقبل أسماءما یقف الكاتب عند اختیار اسم معین ویجرب عدة 

.ذلك الدال مطابق مع مدلوله و یكون 

.18ص ،شعریة الخطاب،محمد عزام-1
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:خصیاتمستویات وصف الشّ :ثانیا

تتناول  إذة، وصفیّ أخرىة و مقاطع سردیّ  إلىفي مجمله ینقسم وائيص الرّ النّ  إن         

الوصفیة فتمثل وصف المالمح أماص، داخل النّ األحداثردیة سریان المقاطع السّ 

ي كل ما هو یسمّ  الذيالخطاب «لك نعني بالوصفذل. خصیاتاخلیة للشّ الخارجیة والدّ 

المختلفة  أوالمتشابهة له الموجوداتده داخل نسقزه الخاص وتفرّ موجود فیعطیه تمیّ 

 أواخلي المستوى الدّ  لىسواء كان عيء ویعطیه مواصفاتز الشّ ه یمیّ أنّ  أي ؛1»عنه

.الخارجي تمیزه عن غیره

ة یمكن استخراجها من مستقلّ ة ة مقاطع وصفیّ صوص الواقعیّ في النّ «حیث نجد 

التي "ریاح القدر"ا ما ینطبق على روایة ذوه ،2»ص تمثل وحدات متكاملة متماسكةالنّ 

ة، تحتوي على مقاطع وبشخصیات حقیقیّ ة حقیقیة ة مقتبسة من قصّ روایة واقعیّ هي 

فیما یخّص « إذا. و تقریبها للقارئخصیة وصفیة، یمكن من خاللها معرفة و فهم الشّ 

التي تعمل على  ةاآللیّ -الوصف-قائمة على كونه خصیة والوصف فهي العالقة بین الشّ 

ة على الخاصّ تها واكتسابها هویّ . في الواقع تجذیرهاو  خصیة ورسم مالمحهاتشكیل الشّ 

.3»رديالمستوى السّ 

على الوصف باالعتمادیمكننا وصف شخصیات الروایة ،اذوبناء على ه

معطاة خصیة هي دائما الشّ  إن«":هامون. ف" اخلي لها، وكما یرى الخارجي والوصف الدّ 

من رؤیة للوصف أكثرا نجد ذ، له4»أخالقیةو وسیكولوجیة صحبة صفات سوسیولوجیة

.212فیصل غازي النعیمي ، العالمة و الروایة ، ص -1

لیلة و لیلة و روایة البحث عن  ألفمقارنة بین إجرائیةدراسة (نزیهة زاغز، التداخل السردي في المتن الحكائي -2

، )ت.د(، )ط.د(، مخبر وحدة التكوین و البحث في نظریات القراءة و مناهجها ، بسكرة ، الجزائر ، )الزمن الضائع

   . 196ص

.213ص  ینظر فیصل غازي النعیمي ، العالمة و الروایة،-3

.54عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص الروائي ، ص -4
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نتلقى أننایكون مباشر بمعنى  أنیمكن  إذ .ز الشخصیة في العمل الروائيیمیّ  الذي

 ؛األخرىخصیات من الشّ  أوارد، السّ  أواوي من الرّ  اإمّ خصیة، معلومات عن طبیعة الشّ 

.ذاتيوصف  إطارفي  أولها، اآلخرینوصف  أي

مون شخصیاتهم بفقرة تصف بالتفاصیل یقدّ األوائلوائیون الرّ «ا نجدذوعلى ه          

من خالل المالمح  أي ؛1»...ل الطبیعة الخلقیة والنفسیةتحلّ أخرىالمظهر الجسدي و 

یمكن تصنیفها  اإذً .ة، یمكن تقدیم الشخصیات بصورة واضحةة النفسیّ یّ ة و الطبیعالجسدیّ 

:في دراسته لصنفین"هامون"باالعتماد على ما اقترحه -من خالل الوصف–

.)وصف خارجي( ة فیزیقیّ الزات ممیّ ال -

.)وصف داخلي( ة نفسیّ الزات ممیّ ال -

:الوصف الخارجي)1

الخارجیة یصور لنا السمات  أنا النوع من الوصف یحاول ذارد في هالسّ  إن       

، ألخرىللشخصیات، التي تمیزها عن بعضها البعض، فهي صفات تختلف من شخصیة 

.تكثر بالنسبة لكل شخصیة مقارنة بغیرها أوتقل أنهاكما 

، فهي الشخصیة "فؤاد" نجد وصف البطل -ریاح القدر–ن شخصیات الروایة مو         

،ألن ا یصورها الكاتب بكل الطرق ویخبر المتلقي بكل شيء عنهذالمتطورة في الروایة ل

كان ال «:الراوي من خالل قول، البطل تلك الشخصیة التي یضعها السارد تحت المجهر

لقد قدم  ،2»...ملقیا قدمیه خارج السریررأسهیزال مستلقیا في فراشه واضعا یدیه تحت 

ا عند تفاصیل حركة الشخصیة، وقوفً أدقّ ل في وصف السارد بعض الخصائص، وتدخّ 

.56الروائي، صعبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص -1

.188صمولود بن زادي، ریاح القدر، -2   
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ألن ؛ لموصوفة، والتركیز على أهم الجزئیاتاتفاصیل الهیئة الخارجیة للشخصیة 

.1»...والهیئاتاألحوالكر الشيء كما فیه من ذالوصف هو «

ا فیما قاله ذر عن تصرفاتها وسلوكاتها ، وهتعبّ أخرىوجود مالمح  إلىباإلضافة 

في عینیه سطعالعربات یترقرق وجهه ماء البشر و إحدىجلس في « :"فؤاد" الراوي عن 

ه الصورة ذففي ه ؛2»یرسل نظره خارج النافدة آخر إلىوكان من حین ]...[اإلثارةبریق 

الخصائص الدقیقة بدایة من  أوالوصفیة التي قدمها السارد ، نجده یقف عند العناصر 

ه التفاصیل والجزئیات ذكل ه إنبریق عینیه،  إلىكیفیة جلوسه ومالمح وجهه وصوال 

لة خاصة وقیمة ، لما للوصف من دالتعطي للروایة رونقا وتلعب دورا هاما في نسیجها

  .ةجمالیة حقّ 

م المالمح الخارجیة لها عن یقدّ  أنفقد حاول السارد "أمل"شخصیة  إلىننتقل 

لون  أملأخذتیا فؤاد ممن أتعلم«:في وصفهاقائلة"ربیحة"طریق شخصیة الخالة 

ا ذفي ه ؛ 3»...و كل ما تملكه من جمال و كمال؟ األزرقو لون عینیها األشقرشعرها 

التي نابت عنه في تقدیم وعرض "ربیحة"اوي شخصیة فیه الرّ أوكل الذيالمقطع الوصفي 

ت لوحتها الوصفیة بلون شعر ، حیث استهلّ "أمل"صورة وصفیة شاملة لشخصیة البطلة 

ا ذمن خالل ه،ب و ساحرزها من جمال خّال ما یمیّ  إلىمرورا بلون عینیها، وصوال "أمل"

.الروائيالمشهد الوصفي في النص 

الوصف ینظر له من جهة موصفاته لیس باعتبارها مواضیع وتیمات، بل أنّ نجد 

ه ذه إدراجر ، وهو ما یفسّ 4»الخصائص الوصفیة المكونة لها كموضوعات«باعتبارها 

.الموضوعات ضمن المرتكزات الوصفیة في التعریف بالشخصیة من مظهر خارجي

.195نزیهة زاغز، التداخل السردي في المتن الحكائي، ص-1

.118مولود بن زادي، ریاح القدر، ص -2

.23المصدر نفسه، ص -3

.91نجوى الریاحي القسنطیني، في نظریة الوصف الروائي، ص-4
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تجالسهم فتاة ...«:یقول إذ ؛اردللجمال وعلى لسان السّ أخرىفي صورة أما

طویل مسدول على كتفیها وركبتیها ذهبيشعر  ذاتشقراء، متوسطة القامة، رشیقة القوام، 

فهنا نجد تعدد  ؛1»"أمل"كالحریر، یترنح الجمال على قسمات وجهها وفي عینیها، تدعى 

صور الوصف للبطلة وتنوعها، ففي كل مرة یصفها الراوي بكلمات توحي بشكلها 

تفاصیل مالمح شخصیة جزئیات و بأدقدة ارد على درایة جیّ السّ  أنن یبیّ  الذيالحقیقي، 

سمات بإضافةلك ذبعدا، و أكثرخصیة وصفا للشّ  أعطىه أنّ حظ ا القول نلذففي ه ؛"أمل"

  .الخ...ا من طول و قوامالتي تمیزهأخرى

، وسرعان ما في محیاهاالتأثرأماراتالحت «:المقطع الوصفي التاليإنّ 

جد لصیق بالبطلة،ّراويال أننلحظ  ؛2»...یها موع على خدّ تغرغرت عیناها وفاضت الدّ 

الخ،...ه عایشها في كل حاالت حیاتها من حزن وفرح أنحیث 

ها حاضرة أمامنا، بل في تكمن في أنه یجعل الشخصیة كأنّ ة الوصف ال فأهمیّ 

صور لنا مالمح تغرغر  إذ ،لحظة بكائهاأثناءفعلى سبیل المثال .بحضورهاكونه یوهمنا 

ا دلیل على ذوه .كیفیة نزول العبارات على خدیها إلى باإلضافةوترقرق عینیها بالدموع ، 

.خصیة الشّ الموجودة لدى زات الراوي العلیم بكل الممیّ 

بخصائص دقیقة لنفس الشخصیة، نجده یهتمّ آخربروزوغرافي وفي مشهد وصفي

، طویال، ممتدا برونق على طول جسمها ترتدي فستانا ازرقاأملكانت «:یقول عنها إذ

األشقروكان شعرها .احرالرشیق، الفاتن، ینسجم لونه انسجاما بدیعا مع لون عینیها السّ 

حریر، لیس لها على وجه األرض  أوهب ذخیوط أنهكى خلف ظهرها و ب یتدلّ الخّال 

المالمح الموجودة في بأدقیلمّ  أنارد یحاول فیه السّ  الذيا القول ذ، فمن خالل ه3»نظیر

 .11ص، مولود بن زادي، ریاح القدر-1

.132، ص المصدر نفسه -2

.133المصدر نفسه، ص-3
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تجانسه مع لون عینیها و شعرها، والهدف  إلىه الشخصیة بدایة من لون فستانها مرورا ذه

   .للقارئه الشخصیة ذهو توصیل فكرة مدى جمال ه ؛اذمن كل هاألساسي

مدخل (اد من خالل كتابههادة الكثیر من النقّ شر الوصف وبمنظّ "هامون"كان  لقد       

ا الباحث أن ذفقد وجد ه).1993في الوصفي (وصدور كتابه)1981للتحلیل الوصفي 

عن إجراءات  ثلمعرفة مواضع الوصف وتمییزها تكمن في حدس القارئ، حیث تحدّ 

في محاولة ضبطها وتمییزها اذإسننطلق «:یقول إذالقارئ في التعرف على الوصف، 

.1»العادیة والمختلفة القارئ حدوسمن -المقاطع الوصفیة-

فمن بین الشخصیات التي لم یعرها الراوي اهتماما كبیرا في الوصف، نجد 

یسرد عنه القلیلة التالیةاألسطرففي  ،"عبد الغني" وهو أالشخصیة صدیق بطل الروایة 

الزمیل عبد الغني وهو شاب طویل القامة، فاتح البشرة، وسیم، من قلب «:قائال

اوي بعض المالمح من طول، و لون البشرة، التي اعتبرها في م الرّ ، قدّ 2»...العاصمة،

بما تفعل الشخصیة، بل عنى فالوصف ال یُ .ه الشخصیةذمجملها كافیة للتعرف على ه

.وایةبعرض معلومات تجعلنا أكثر معرفة بالشخصیات القائمة صلب الرّ یهتمّ 

في یقول  إذ" عبد المنصف"المسماةأخرىلقد انتقل السارد لوصف شخصیة 

حیث  ؛3»...، داكن البشرة، شاب متوسط القامة، میال للبدانةالزمیل عبد المنصف«:رسمه

حیث .ه الشخصیةذواضحة لهخلفیةه الكلمات القلیلة والبسیطة تبرز وتعطي ذه أنیرى ب

اندرج اهتمامه بالوصف في "فن الروایة عند یوسف السباعي"في كتابه "نبیا راغب"نجد 

به ربط الوصف بالخلفیة التي یقصد بها  إذ، "الخلفیة الوصفیة"فصل من كتابه سماه 

.86نجوى الریاحي القسنطیني، في نظریة الوصف الروائي، ص-1

.59مولود بن زادي، ریاح القدر، ص -2

.60-59المصدر نفسه، ص-3
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أحیانا تنعدم الخلفیة الوصفیة تماما في «:یقولالتجسید الخارجي للموصوفات، حیث 

.1»ه على تجسید الشخصیات وتحریكهابعض الروایات، فیركز الكاتب كل همّ 

  ذإ الشخصیات التي قام بوصفها السارد من الناحیة الفیزیولوجیة ،آخرعن  أما

ممتلئ الجسم، یرتدي الزمیل فرید، شاب قصیر القامة، «:یقول عنها"فرید"نجد شخصیة 

االبن الوحید في كذلكو البواقي بشرق الجزائر،  أمقرى والیة إحدىقادم من  فهو نظارات،

ه الشخصیة رسما سطحیا لكنه شامل یمكننا من خالله فهمها ذارد هلقد رسم السّ  ؛2»األسرة

   .ةشخصیة غیر رئیسیّ بسهولة باعتبارها 

ا ذ، من خالل ه"جالل"البطلة  أخاوي في وصف شخصیة عن الرّ " فؤاد"لقد ناب 

ة من عمره ، قوي البنیّ یبدو في الثالثین أشقررجل أتىفسرعان ما ...«:معبرا عنهالمشهد

م صورة وصفیة فمن خالله قدّ  ؛3»أملمالمح شقیقته ، لمح فؤاد في وجهه ،وضيء الطلعة

 هذوبشكل بسیط للتعرف على هعلى بعض السمات التي تسهل على القارئ ز فیها ركّ 

واء كانت الشخصیة أم غیرها، سالوصف یحاول تجسید الموصوف ألنّ .الشخصیة

الخطاب الذي یعرض فالوصف هو «قرب إلى أن یكون حاضرا حضورا فعلیا أوجعله 

.4»الشيء بحیث یمكن للعین أن تراه

ما ناب عنه في عملیة الوصف و خاصة فیما  أوارد، السّ  أنیمكن القول ب إذا        

تقدیم صورة شاملة وملمة للمظهر حاول یتعلق بالشخصیات الموجودة في العمل الروائي، 

مها الروائي المعلومات التي یقدّ «لذلك فإنّ ز به شخصیات عن غیرها،یمیّ  الذيالخارجي، 

ل بحیث تشكّ ،هاعن المظهر الخارجي للشخصیة وعن لباسها وطبائعها وحتى عن آرائ

، 1985، )ط- د(، دار التنویر، بیروت، لبنان، )دراسة مقارنة في ثالثیة نجیب محفوظ(سیزا قاسم، بناء الروایة-1

.  305ص

   .60صمولود بن زادي، ریاح القدر، -2

.152، ص المصدر نفسه-3

.129نجوى الریاحي القسنطیني، في نظریة الوصف الروائي، ص-4
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،     1»شبكة من المعلومات تتكامل مع بعضها البعض وتقود القارئ في قراءة الروایة

ینطق  أنالوصف یمكن ، ألنّ الروایةأحداثوالتي ساعدت في فهم و تفسیر العدید من 

  .دالمصمت ویجسد المجرّ 

:اخليدّ الوصف ال )2

المالمح الداخلیة للشخصیة الروائیة من خالل الخطاب  أهمعن هو البحث 

ص داللة على تعبیر الشخصیة كما وع من النّ ا النّ ذا اعتبار هفمن الدال جدً .السردي

، تبرز كلها من خالل المقاطع الوصفیة وأحاسیسیختلج في نفسها من مشاعر وصراعات 

باعتبار أن الروایة نهضت في مرحلة من مراحلها على تحلیل شخصیاتها .داخل النص

.وكشف مخلفاتها النفسیة والذهنیة تصویرا یقارب الواقع 

 أهما مبینً ،من الجانب السیكولوجي" فؤاد" نجد السارد یصور لنا شخصیة البطل إذ       

امتزجت في نفسه «:یروي إذالسمات التي تظهر لنا حقیقة ما یحس به وما یشغل تفكیره، 

فهو یحاول  ؛2»والحیرة والخوف من الغد المجهولاألسىوالفرح و  الذهولمشاعر فجأة

ا ناتج عن ذشعوره ه أنو  ،األحاسیسكتلة من " فؤاد"نفسیة  وأن رصد الجزئیات للقارئ

.، ونقلها كما وردت للواقع بأمانة مطلقةالظروف التي واجهته في عالقته بمن یحب

والمشاعر باألحاسیسنفسیة البطل بین مد و جزر، فتارة نجدها مفعمة تتأرجح

رسالة  أراح فؤاد یقر «:لك قول الراويذوتارة ملیئة بالحیرة وعدم االستقرار، وما یدل على 

 إذ ؛3»لمعاناتهااألسى، والضیق و إلیصالهاضى والمسرة مشاعر الرّ فأعقبته...حبیبته

.نفسه عندهتطمأنترتاح فیه و مالذنلحظ وجود شخصیة غیر مستقرة نفسیا، تبحث عن 

.150نجوى الریاحي القسنطیني، في نظریة الوصف الروائي، ص -1

.46مولود بن زادي، ریاح القدر، ص -2

.53المصدر نفسه، ص-3
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ا النمط من الوصف المرتبط بالبعد الشعوري واالنفعالي لدیه صلة وطیدة بنفسیة ذفه

.الشخصیة داخل المتن الحكائي

الصراع برز یص الروائي، نجد مافي النّ الوصفیة ةالجمالیّ من الصورأیضاو        

، محبوبتهجل ألك معاناته من ذیعود سبب  الذيه الشخصیة، و ذالنفسي الموجود لدى ه

، یراوده األسابیعو  األیامت وانتظر ردها ومرّ ورد على خطابها «:اردكما جاء على لسان السّ 

وارتبك وانشغلفاحتار، األمد، حتى طال به أخرىأحیاناحینا ویغشاه التشاؤم األمل

نلمح هنا تشتت في  ؛1»، ظل تائها في حیرته، ال یرى مخرجا من ورطتهوغلبه القنوط

مخرج إیجادحبیبته، ومن جهة ثانیة  إلىالرد على خطابه الموجه أمل، بین أفكاره

.معهالمشكلته

 علىلة االكلمات الدبهذهفیما یخص شعوره بالوحدة والعزلة، نجده واصفا نفسه أما

كان كل یوم «ذاتهلك معبرا عن ذیسرد  إذراعات النفسیة مع الواقع المعاش، شحنة الصّ 

فمن هنا ، 2»إرادتية تهد هزّ الفراق طعنة تمزق فؤادي، وصدمة تشل تفكیري، وأیاممن 

لم  أحاسیسا یختلج في داخلها من عمّ تعبرترسم لنا صورةذاتهاالشخصیة  أن ،نرى

.إرادتهحتىتقتصر على فؤاده وتفكیره فقط، بل طالت

نلمح هناك بصیص أنناإالّ ، "فؤاد"والمعاناة التي عاشها  اآلالمو  المأساةبالرغم من 

.وایةفي متن الرّ معظمهاعالقته العاطفیة التي تتمحور أثناءوالفرح   األملمن السعادة و 

:قلبه، بقولهأعماقبعة من ایعتریها من مشاعر الفرح النه الشخصیة ماذتسرد لنا ه إذ

تداعب ...األلحانالمكان وغمرت كل أرجاءالساحرة في سرعان ما ترددت همساتك«

.69، صمولود بن زادي، ریاح القدر-1

.81، صالمصدر نفسه-2
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 ؛1»...ة، مشلول الخاطر، مسلوب العقلفاتر الهمّ أمامهارُّ خأف ضعفي،وتستهوي فؤادي،

."أمل"عند رؤیة فتاة أحالمه یعبر عن مدى سعادتههنا فهو

ق بطبائع الشخصیة وأخالقها فیه ممارسة جمالیة وع من الوصف المتعلّ ا النّ ذفه       

جوهري وأساسي في فضاء تكشف عنها ضمن نص الروایة، باعتباره عنصر تكویني

  .صالنّ 

 ا الكالمذشعر هأ«:یقول إذ ؛ة معبرا عنها الراويه المرّ ذحیث تستمر نشوة الفرح ه

الخامد  اإللهامبركان أعماقه، ونفخ في إثارةفعم نفسه طاقة وأ ، واألملفؤاد بالراحة و 

ه من بین اللحظات ذفه ،2»من وجدانه سیوال غزیرة األفكارقت حمم ، فتدفّ األزل ذمن

.ه الشخصیةذالسعیدة التي عاشتها ه

السابقة وصف نفس الشخصیة إلىارد نلحظ عودة السّ األحداثمع تعاقب 

شاؤم، و والتّ األملالهلع بنفسه وغشت وجدانه سحائب خیبة استأثرو «وصفا داخلیا حزینا 

شخصیة  ذاتا هو موجود في ه العبارات تبرز لنا عمّ ذفه ،3»أسىاحترق فؤاده غیظا و 

.انتابه الذيالبطل من مشاعر الفشل العاطفي 

یصعب على الباحث أن یظفر بضبط دقیق « ةخاصّ ففي الوصف الروائي

األمر یحتاج إلى عزل األلفاظ والتراكیب لمواقف الوصف في الخطاب الروائي، ألنّ 

الروائیة من ناحیة وانتشار الوصف على النماذجلك لتعدد ذو [...] والجمل والمقطوعات 

ت داخل العمل د أن تعدد الشخصیا، وهذا ما یؤكّ 4».أخرىمدى النسیج الروائي من ناحیة 

.82، صمولود بن زادي، ریاح القدر-1

.111، صالمصدر نفسه-2

   .88ص ،المصدر نفسه-3

.91-90الروائي، صنجوى الریاحي القسنطیني، في نظریة الوصف ینظر -4
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الروائي وانتشار الوصف على مدى الخطاب السردي یصعب استنباط هذا النمط 

.في الروایةخصوصا

ساهم ولو بجزء  الذيمع الواقع االجتماعي، " لفؤاد"ه النفسیة الحزینة ذتتزامن ه

تعرض  ذاناللّ اإلحراجلك من خالل المهانة و ذو . ه الشخصیة الكئیبةذبسیط، في تشكیل ه

اه من سخریة و استخفاف من الستمرار دراسته، وما تلقّ إلیهانتقل  الذي، ها من مجتمعمله

فیها،  أالبیئة التي نشالفترة الجامعیة بدخوله في محیط مختلف عنأثناءطرف زمالئه، 

على تحمل مثل وطن فؤاد نفسه «:ا المقطع الوصفيذلك بهذعن  لقد عبر الراوي

وهي صفة اكتسبها من ،الجارحة بهدوء وحكمة األلفاظة و التصرفات المستفزّ تلك 

د زانة، والرّ الرّ و ویة، والتصدي لالستفزاز بالهدوء الرّ  و مواجهة العنف بالعقلمبدأ...والده

شخصیة واعیة، أنهاه الصفات، نلحظ ذفمن خالل ه، 1»یش بالنضج والحكمةعلى الطّ 

تربویة متینة، تحسن أسسمبادئ و لها  أسرةف من مثقّ إنسانه أنّ على  خصال تدلّ  ذات

.ة وعقالنیةصرف وتواجه اللحظات الحرجة برویّ التّ 

ه المشاعر وما ینتابه من ذالسارد لوصف هیستمرّ في غمرة الحزن والتشاؤم و        

فكیر، فیجتاح خاطرهلیغرق ثانیة في بحر التّ ...«:یقول إذ، "فؤاد"صراعات تؤلم نفسیة 

ا ذ، فه2»ه عن بالهشاؤم ویسعى كل مسعى لمقاومته وصدّ مزیج من الحزن والخوف والتّ 

وما واجهته ه الشخصیة،ذامتلك نفسه، یبرز مدى معاناة ه الذيائم والحزن راع الدّ الصّ 

.ما هو علیه إلىبه  تأدّ من مواقف 

تلك الحالة ثباتإ، التي نابت عن الراوي في "خدیجة"وصفي موضع آخر نجدفو       

رك یحیّ  الذيعادتك فما المسالة؟ ما تبدو لي مشغوال ،حزینا على غیر «:مرویةالنفسیة 

.98، صمولود بن زادي، ریاح القدر-1

.106، صالمصدر نفسه -2
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ه ذه أنوالدته، نرى بإحساسر في ثّ أ الذيیكولوجي ا المشهد السّ ذي هفف ؛1»یا بني؟ هكذا

لك ذ، وكان السبب الرئیسي في اآلخرینوعلى  ذاتهاعلى  تأثیرالشخصیة الحزینة كان لها 

.عاشته الذيوالجو األسري الجانب العاطفي 

، حیث یصفها السارد "أمل"والمسماة أخرىشخصیة رئیسیة  إلىباالنتقال 

 إلىینظر .ه الفتاة الساحرة الجمالذفي صوت هعذبةة موسیقیةیلتمس فؤاد رنّ «:كاآلتي

، فالمغزى من 2»یسطع منها بریق البراءة و العفة و الصفاء...عینیها فاحصا مستكشفا 

بعض بعض الصفات مبرزا فیها " فؤاد"ا الوصف نقل الراوي على لسان البطل ذه

جملة من  إلىصوتها  وصوال عذوبةبدا من "أمل"الجمالیات السیكولوجیة لشخصیة 

.ة وصفاءالخصال المغروسة فیها من براءة وعفّ 

على وحثني أنبنيكال فقلبي«:قائلة ؛ذاتهاه الشخصیة بوصف ذفي حین تقوم ه

، 3»...ني على الصبر واالنتظارحثّ ثني وحدّ وهلة، لكن عقلي مانع وأولمكاتبتك من 

حیث نجد .أخرىا یملیه قلبها علیها من جهة وعقلها من ناحیة فهي هنا واصفة نفسها عمّ 

ر عن نفسها والكشف عن جوهرها بأحادیثها ه الحالة یتیح للشخصیة أن تعبّ ذالكاتب في ه

.وتعابیرها الخاصة

 يإنّ «:سردت إذنجدها معبرة عن خوفها من القدر والمجهول، آخرفي موضع أما

فهل .لقد عانیت كثیرا في حیاتي...  اماألیّ شعر بالخوف من البعد و أ... شعر بالخوفأ

األساسيالدافع بأن ا القول، ذیثبت ه إذ، 4»؟...عادة یوماالسّ أعیش أنان مسیتیح لي الزّ 

 أوسواء كان من المستقبل المجهول .مصدرها هو الخوف"أمل" ذاتالتي في الكآبةه ذله

.104، صمولود بن زادي، ریاح القدر-1

.13، صالمصدر نفسه-2

.52، صالمصدر نفسه-3

.135، صالمصدر نفسه-4



الفصل الثاني                                                دالالت الشخصیة ومستویات وصفھا

63

لتكشف «ه الجمالیة الوصفیة أثبتت أنه ذفمن خالل ه.من القدر المفروض علیها

.1».اتعبیرا من وصفها وصفا خارجیّ أدقّ  و أثرا أقوىالشخصیة من الّداخل إلى الخارج 

نفسي من مخالب أفكّ والضیاع في غیاهب الوحدة والوجلأنيغیر «":أمل"تقول 

تبتسم لنا  العذابفبعد كل ...المستقبل إلىهني ذضر الخانقة، فارحل باالماضي والح

، 2».موعفیتالشى الحزن وتتوقف الدّ موع، نیا و تستقبلنا بالورود، و تنیر من حولنا الشّ الدّ 

 أالحقیقة مشاعرها، إیصالا المقطع الوصفي ذه الشخصیة من خالل هذفقد حاولت ه

والفرح  باألمانيالحلم بمستقبل مليء  إلى ،وهي الهروب من الماضي والحاضر الحزینین

.ت به في حیاتهاخالي من كل ما مرّ 

لها الراوي مكانة على مستوى الوصف  ولىأمن الشخصیات المساعدة التي أما

ة من ردّ تأثرهادهشتها و إیاهابطل الروایة واصفا أخت"حنان"الداخلي شخصیة تدعى

ما بحدة لهجته و كالمه و ترددت شیئا متأثرةتراجعت حنان قلیال «:یقول إذ، أخیهافعل 

أنّ نلحظا المشهد الوصفيذه خالل، فمن 3»...حذرقلیال، ثم ردت في صوت خافت 

سواء كان .وبكل ما یدور في فكرها"حنان"السارد على علم كبیر بما یختلج في نفسیة

.غیرها داخل النص الروائي أوه الشخصیة ذبالنسبة له

ومشاعره أحاسیسهیسرد لنا الراوي "أمل"البطلة  أخ" جالل"بالنسبة لشخصیة أما

تمكننا من ،تلك الصورة بطریقة بسیطة شاملةإیصالعلى  احترس إذوصفا دقیقا، 

أحداثا المقطع الوصفي القصیر والوحید داخل ذه الشخصیة من خالل هذالتعرف على ه

.82، ص1996، 1محمد یوسف نجم، فن القصة، دار صادر، بیروت، ط-1

.186، صمولود بن زادي، ریاح القدر-2

.70المصدر نفسه، ص-3
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بلغه أ أنمند ...بدت عالمات االضطراب والضیق جلیة على جالل«:یقول إذ ؛الروایة

.1»...،أفكارهد نزل علیه كالصاعقة فجمّ النبأفؤاد بالخبر وكان 

ا النوع من الشخصیات ذلم یعطي له إذا المقطع كافي ذه أنحیث اعتبر السارد 

مشتركة التي تكون األحداثمن خالل  إالاهتمام كبیر من ناحیة الوصف، -المساندة–

ـ السائدة التي تتعلق ب األدوارالرئیسیة والمهیمنة و األحداثولها عالقة بما یتمحور مع 

.المتن الروائيفي " فؤاد و أمل"

" فؤاد"  أصدقاءحد أ" فرید"الشخصیات التي برزت في الوصف نجد آخرمن أما

كنت طیلة حیاتي «:رويی إذ ؛ه الكلماتذبهذاتهالفترة الجامعیة، حیث نجده واصفا أثناء

بالضعف وأحستة، فزعت وارتبكت ه المرّ ذشعر بالرجولة والقوة والشجاعة، لكنني هأ

 ذا" فرید" أن إثباته الصورة الوصفیة ذفالغایة من ه ؛2»...ألهليوالوحدة والغربة والحاجة 

قوة وحكمة وشجاعة  ذاه أننجده یملك خصال تبین فأحیاناتین، بین كفّ تتأرجحشخصیة 

هو  ه راجع لسبب واحدا كلّ ذعف، وهبالضّ ذاتهلك بوصف ذعكس  آخروفي موضع 

رحبین وغنیین لیس لدراسة ومجاالً الوصف مدخالً «ا یكون ذوبه.األهل إلىالحنین 

.3»ة للنص ككللدراسة البنیة العامّ أیضابل [...]الشخصیات فقد

المزج بین الوصف الخارجي والداخلي، لتكشف لنا عن مظهر  إلىوتمیل الروایة 

دقیقا  أوفالوصف یمكن أن یكون بشكل أو بآخر تفصیلیا «النفسیة أحوالهاالشخصیة و 

 أوا تفسیریّ  أوا تجمیلیّ  أوالفردیة بإضفاءسم على النقیض یتّ  أومؤسلبا  أو نموذجیا

الً یكون محمّ  أن اإمّ الوصف یحمل في طیاته مزیج، أنّ فالمعنى منه  ؛4»اوظیفیّ 

.153مولود بن زادي، ریاح القدر، ص-1

.61المصدر نفسه، ص-2

.97نجوى الریاحي القسنطیني، في نظریة الوصف الروائي، ص- 3

، 2003، 1للثقافة، ط األعلىعابد خزندار، المجلس :، تر)معجم مصطلحات(جیرالد برس، المصطلح السردي-4

.58ص   
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ون الوصف كلك یذشخیص، لالتّ ه یسهم فيأنّ  أووایة، ق بحدث ما في الرّ بمعلومات تتعلّ 

).زیولوجيیف(وخارجي)سیكولوجي(هو داخليمزیج بین ما

البیت مرهقا محمر الوجه من الحر،  إلىانقلب فؤاد « "فؤاد" البطله صورةذفه       

تعصف بها الریاح  أنالتي تخشى الذابلةابتسم فؤاد ابتسامة الزهرة ...ناكس البصر

یقول آخرفي موضع أما.، فمالمحه مزجت بین ما هو داخلي  ما هو خارجي1»ایومً 

مذهوالالوریقة المطواة وهو یبدو  إلىافتر السرور في وجهه لسماع الخبر، ونظر «:الراوي

ا المزج في الوصف یعود سببه ذفه. 2»عیناهورأتهأذناهق ما سمعته ال یكاد یصدّ  رامتأثّ 

؛ برسم صورة تعبر عن مشاعره اثناء "أمل"قلبه  إلى ةإنسانأحبّ قراءة رسالة وصلته من 

.رؤیته للرسالة و وصف مظهره الذي عبر عن تلك الفرحة

وقع  أن ذمن«:قائلةذاتهاتصف فیه الشخصیة  الذيا المقطع ذمن خالل ه اأمّ 

ك، وثارت ا حبّ هامسً قلبي هاتفا اسمك بصري علیك، ووقعت روحي في غرامك، ودقّ 

، حیث 3»، متلهفة لرویتكإلیكلم البعد عنك، مشتاقة أة من یعلیك، مشتكیةباكنفسي

وصف مظهره الفیزیولوجي  إلى إضافةسرور عما یجول في نفسه من فرح و" فؤاد" رعبّ 

  .ةاخلیة والخارجیّ ر طبیعته الدّ یفسّ  الذي

ه العبارات ذواصفة نفسها من خالل هلنا بطلة الحكایة تسرد "أمل"في حین نجد

بین  وأذوبا بك وجدا و حبّ فأهیمفكیر فیك، القمر مستغرقة في التّ أتأملوجلست متربعة «

لتي اه الكلمات ذه ؛4»ك قریب مني بالوجدانأنّ اإلحساسمتعة وطربا، وینتابني أحضانك

.33مولود بن زادي، ریاح القدر، ص-1

.44المصدر نفسه، ص-2

.57المصدر نفسه، ص-3

.108، صالمصدر نفسه-4
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فهي عاجزة عن ،ل سعادتها التي لم تكن تتوقعهاظاهري وباطني یمثّ  على فرح تدلّ 

  ".فؤاد"ة من طرف محبوب قلبهاهدیّ الستالمهاابتهاج به غبطة و تأحسّ ا التعبیر عمّ 

ثم تمضي «:من وضعها قائالبالیأسوهي تشعر " ةزهیّ "في حین یصور لنا السارد 

فال تتمالك نفسها ذمرالتّ شكي و لة، خاشعة، مستغرقة في التّ ة، متوسّ في مناجاة القبور داعیّ 

أملهاالناجم من ویأسهاة حیلتها قلّ  إلىا راجع ذفه ؛1»...والموع من عینیها سیفتفیض الدّ 

.رمت منهم طیلة حیاتهاحُ  الذي األوالد إنجابفي 

دت أن الوصف عنصر ص الروائي، أكّ ه المقاطع الوصفیة في النّ ذفمن خالل ه

یأتي بال أن الوصف ال «":فلوبیر"ة حیث یؤكد له داللة خاصة واكتسبت قیمة جمالیة حقّ 

ثر مباشر أو غیر مباشر أكل مقطع من مقاطعه یخدم بناء الشخصیة وله ر بل إنّ مبرّ 

.2»وائيص الرّ نة للنّ ا تلتحم كل العناصر المكوّ ذفي تطور الحدث، وهك

الوصف مرتبط بالحركات التي تقوم بها إنّ م یمكن القول، واستنادا لما تقدّ 

لتقاربهما، فیصف -خارجي و داخلي–الشخصیات، كما نجد الروائي یزاوج بین الوصفین 

ز اهتمامه یركّ األحیانه في كثیر من أنّ اخل، غیر الدّ  إلىالشخصیة من الخارج ثم یعبر 

الوجداني و الشخصیة النفسیة مع ربطها بالبعد أحوالفیصف،اخليعلى الوصف الدّ 

ائد في عملیة الوصف في كلتا الحالتین ور السّ ارد كان له الدّ السّ  أنكما نلحظ  .العاطفي

، فقد برز مالمح التجدیدأوعموما یمثل الوصف ملمحا من  .اخارجی أم اسواء كان داخلی

آمنت الروایة بمكانة الوصف موقعا و وظیفة، لما لها من أهمیة جمالیة وداللة في بناء 

.الروایة

.126، صمولود بن زادي، ریاح القدر-1

.82، ص)دراسة مقارنة لثالثیة نجیب محفوظ(حمد قاسم، بناء الروایةأ - 2
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انطالقة تفتح آفاق جدیدة أمام باحثین لیست الخاتمة نهایة البحث، بل تعدّ 

من خالل دراستنا للشخصیة الحكائیة تصنیًفا -خاتمة هذا البحثأسفرتفقد . آخرین

:یأتيجملة من النتائج نوجزها فیما  على -"ریاح القدر"في روایة وتقدیًما وتحلیًال 

الشخصیات أفعالالتي ترى "فیلیب هامون"من بین المقاربات للشخصیة نجد مقاربة *

، وتطبیقا لهذه المقاربة }المرجعیة، اإلشاریة، االستذكاریة{تتجلى من خالل الفئات الثالث 

خلصنا إلى أّن الشخصیات المرجعیة تتمیز بمرجعیتها "مولود بن زادي"على روایة 

االجتماعیة والمجازیة فقط، إلى جانب الفئتین اإلشاریة واالستذكاریة الموجودتان ضمن 

.هذا العمل الروائي

تقدیمها أشكالكبیًرا للشخصیات داخل الروایة، حیث نجده في إّن الكاتب أولى اهتماًما *

وذلك من خالل إعطاء صورة .الكميمقارنة بالمقیاس األولویةالنوعيللمقیاس  أعطى

صادقة عن الشخصیات، وكذلك بإعطاء الحریة الكاملة للشخصیات في التعبیر عن 

اجل جعل القارئ ینسجم بعضها البعض؛ من أفكار ومیول وكذلك نوازعهم الشخصیة، من 

.معها ومع أحداث الروایة

مدلوالتها  إلىلم تشر األسماءاالسم داال على هویة صاحبه، هناك بعض  أنباعتبار *

ریاح "فالدال في روایة .تتعارض معها، لكن قلیال ما نجد ذلك  أيفي النص السردي؛ 

دال یتفق مع مدلوله في ال أن نلحظحقیقیة، باعتبارها واقعیة مستمدة من قصة " القدر

.الشخصیات التي اختارها الروائيأسماءغلب أ

نلحظ أیضا تلك العالقة الوثیقة بین الجانب الفیزیولوجي والسیكولوجي، وهذا ما كما*

كذلك بوجود مزیج بین .یفسر تنوعه في وصف الشخصیة من الجانبین الداخلي والخارجي

في وصف أحزانهما "أمل"و " فؤاد"الوصفین، ومثال ذلك ما نجده في وصف بطال الروایة 

.لطریقة التي عبر بها كل منهما عن ذلكو أفراحهما ویظهر المزج في ا
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األستاذ المشرفشكرأو  كون قد وفقنا في انجاز هذا البحث،أوفي األخیر نتمنى أن 

لقبوله اإلشراف عن هذا البحث، فلوال جهوده الجبارة لما استطاع "لعلى سعادة"الدكتور 

باعتبارها "ریاح القدر"روایة عن صورة حاولت تقدیمفقد . أن یعرف هذا البحث النور

أن  وأتمنى".مولود بن زادي"روایة جدیدة، و تقدیم صورة عن الروائي المهجري الجزائري 

.مفیًدا لكل باحثهذا  يیكون في عمل
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:وایةالرّ ص ملخّ -

"مولود بن زادي "للكاتب و المترجم المهجري الجزائري "ریاح القدر"تعد روایة 

،مقتبسة من قصة حقیقیة وبشخصیات واقعیة.ومثیرةمؤثرة،عاطفیة،روایة واقعیة

ه الروایة ذه إنّ .والخیال األوهامة بعیدة عن الهواجس و وتجارب مؤلمة وسارّ بأحداثو 

نلمح فیها سمات  كذلكو  ،المهجر باعتبارها كتبت في بریطانیا أدب إطارتندرج ضمن 

ه ذفكلها مجسدة في هاإلنسانیةأیضاوالتشاؤمیة و التأملیةالوطن والنزعة  إلىالحنین 

الحقیقیة والرسائل الغرامیة األشعارالحتوائها على مجموعة من الخواطر و إضافة،الروایة

.التي تبادلها بطال الروایة باعتبارها قصة حب عاطفیة صادقة

ینظر بعیدا شارد من النافدة یتأمل" فؤاد" الروایة عندما كان البطل أحداثتبدأ

وهو  أالتحدثه عن نفس الموضوع "نوال"الكبرى أختهبها  ذإهاتفه یرنّ فجأةو  ،هنذال

من ثم یسعى كل المسعى أمكنما إلیهااإلصغاءفال یجد الشقي سبیال غیر ،واجالزّ 

 الذي ،واجغیر الزّ آخرالحدیث عن موضوع  إلىها ثم یجرّ ،للتملص عن حدیثها بلطف

.أمل"  ةفتاة في حیاته المسماأولفشلت تجربته مع  أن ذعزفت عنه نفسه من "

من الزّ صار مع مرّ  الذيحاسوبه  إلى لم یكد یفرغ من محادثة شقیقته حتى هبّ 

،حركتهانتباهه و شلّ شدّ "تكذبيال "بعنوان به وقع ناظره على ملف  ذإ ،رفیق لهأفضل

 إلىفحملته ریاح القدر أملة تدعى اخواطر كتبها یوما عن فتأنها رتذكّ  أنما لبث 

.قه وتلتهم فؤادهموع العاتیة تمزّ والدّ  األلم أمواجها لتلقي به في قصرها ورمته في بحر حبّ 

لطالما اجتهد بفكره لیمحو ما ،وقلب واجفمتأثرتینبعینین -تكذبيال  –یقراها  أفبد

.ذكریاتتكدس في نفسه من 

،قاطعا البر والبحراألجواءرض بریطانیا محلقا في أیطیر فؤاد بجناحي خیاله من 

بلندن و برودة 2005ویهوي بفكره من غیم شهر ینایرده الحنون الجزائررض بالألیبلغ 
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بوجدانه ثانیة في داره فیحطّ .بالجزائر ووهج شمسه1987صفاء شهر مایو  إلى ،طقسه

غرفته محاطا بزمرة  أركاننفسه وهو صبي قابع في ركن من فیلمح ،أهله أحضانو بین 

شهادة المتحانحضیر والتّ منشغال بالمراجعة والحفظ  األوراقالكتب والمعاجم من 

.األسرةحد في أه ولد متعلم بلغ من العلم والثقافة ما لم یبلغه أنّ مع العلم ، البكالوریا

رحلت مع والدها أملتدعى ألمانیة أمجزائري و  أبتسرد قصة فتاة من الروایة إن      

فهي  ،الجزائرفي محیط محافظ في شرقفنشأتوهي صبیة في عمر السنتین أوروبامن 

تعرفت على شاب من الجزائر العاصمة یدعى . بسحر وحسن وجمال خّال  ذاتكانت 

وقع بصر و حینها ".و خدیجةإبراهیم"منزل فؤاد ووالدیه "ربیحة"فؤاد عند زیارة الخالة 

طویل مسدول ذهبيشعر  ذات، الرشیقة القوام،المتوسطة القامة،فؤاد على الفتاة الشقراء

الفتى دّ شُ .ح الجمال على قسمات وجهها وعینیهایترنّ ،ركبتیها كالحریر و على كتفیها

 تأحسّ  أن إلى ،المقابالت والرسائل بینهمابدأتفبعدها ،وهلة أولبحسنها و بسحرها من 

ه العالقة خوفا من ضیاع ابنها في مسائل تلهیه وتشغله ذرفضها لهأبدتوالدته خدیجة و 

.طریق وعرة ال یحسن السیر فیها ألنها،لكذ باعهإتّ عن دراسته وعدم 

حیث حقق ،نجح فؤاد في امتحان شهادة البكالوریا بتفوق1987في نهایة یونیو 

نقاط عالیة فاقت بتحصله على ،نتائج باهرة في امتحانه النهائي السیما في حقل اللغات

مما مكنه من ،كان صبیا أن ذعلى دراسة الترجمة وهو حلم راوده منأمرهجمعأف .توقعاته

رجمة فنجح فیها بتفوق فالتحق بالمعهد بكل جدارة في معهد التّ  إلىمسابقة الدخول إجراء

.1987شهر سبتمبر أواخر

والثقافات األعمارو  األلوانو  األشكالبالمعهد وجد طالب من مختلف عند التحاقه ف        

، من تلمسان بغرب الجزائر"عبد المنصف"من قلب العاصمة و"عبد الغني"من بینهم 

أما.إفریقیامن "جون بیار"الزمیل  إلى إضافةالبواقي بشرق الجزائر  أممن "فرید"أیضاو 
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 الذي ،"توفیق"الزمیل إلیهته بتقدیم ید العونثر في قصّ أین كان لهم ذال أصدقائه أهممن 

.عنوان منزلهبسهولة عن طریق إلیهوصول رسائلها  و أملساعده في كیفیة مراسلة 

ولكن كان جل تفكیره ،الجامعة المليء بالفتیات الحسناواتفي جوّ فؤاد  أنبالرغم من ف

،سائل بینهمایتوالى مسلسل الرّ  إذ. ال یرى سواها في حیاتهأملاهتمامه منصب نحو و 

لك عند ذیحصل معه وهو بعیدا عنها ومثال  أویعتریه والتي كان فؤاد یعبر عن كل ما 

 إلى توالت األحداث.قصة والتي نشرت في صفحات صحیفة وطنیة واسعةألولكتابته 

عاصمة  إلىمتجها حینما ركب فؤاد القطار ،1989یونیو 28األربعاءغایة یوم 

كان لها  خالته أنمع العلم ،تاة بعد طول غیابیحترق قلبه شوقا للقاء الف،الهضاب

.الفضل الكبیر في نجاح تلك اللقاءات 

مصارحا ،م علیها و جلس بالقرب منهافسلّ دنا فؤاد من والدته ،1990ففي یولیو 

لكن  ،ج بتلك الفتاة بعد تخرجهیتزوّ  أن ج من الجامعة السنة المقبلة و یودّ سیتخرّ بأنه اهاإیّ 

 كذلكلم یرق له  الذيجانب والده  إلىالرفض  شدّ ألك ورفضت الموضوع ذ أبتأمه

 إلىكئیبة أجواءفي  أهلهودع فؤاد  ،1991یونیو 23األحدففي صبیحة یوم .الموضوع

.فعاش هناك ببریطانیادیار الغربة  إلىمطار هواري بومدین في طریقه 

مجرد العثور على خواطر بین ملفات قدیمة  أنلم یكن یدري 2005في لندن عام و      

و یوقد في نفسه جروح قصة حب ،النحوا ذه إلىفي جهاز الكمبیوتر ستثیر مشاعره 

كانت تصور تجارب قاسیة ٕانتظل عزیزة علینا حتى و الذكریات أن كفأدر . دثرتناخالها 

،ریخناوتسجل صفحات من تافكیف ال وهي تصور حلقات من حیاتنا ،ومرة في ماضینا

.ذاتنامن یتجزأجزء ال إنها

شقیقته نوال تهاتفه وتثیر موضوع ها إنّ ة الهاتف الي یستفیق على رنّ وفي الیوم التّ 

، أحالمهحرمته من الزواج بفتاة بأنهامجیبا علیها علیه  هاأمّ وعن مدى قلق ،الزواج ثانیة
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شقیقته بصوت حزین ة صارحته ه المرّ ذلكن ه. ههنه ولم یعد یهمّ ذا برح الموضوع من ذله

ردت على  ألنها.كانت ضحیة مثله تماماأنهاو  ،رولم تهجره كما یتصوّ تخذله مل أمل أنب

لكن  ،قهاتمزّ  أن فأرادت هأمّ بین یدي لألسفرسالته قبل رحیله لكن تلك الرسالة وقعت 

خوفا علیه وعلى  إاللك ذلم تفعل ألنهاأمهیعذریسامحها و  أنوطلبت منه .خبأتهانوال 

.مستقبله

 نأكان محتواها ب،2005فبرایر 12هاهي رسالة الوداع تصله في یوم الثالثاء 

الوحید أملهاوكان فؤاد  ،یزوجها ابن عمها أن أرادوالدها  نّ ألتطلب المساعدة منه أمل

العبارات  فأغرقتبالبكاء أجهشیثفبعد قراءته للرسالة بخط ید حبیبته ح.في مساعدتها

في وقت الحق أمله القصة المؤلمة تزوجت ذفبعد نهایة ه.ترع الشجن كیانهأ و أجفانه

.أملواستمرت دروب حیاة فؤاد وحیدا بال ،آخرمن رجل 
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:ملخص-

أهمیة بالغة لما تمتاز به من ،راسة موضوع الشخصیة الحكائیةه الدّ ذتناولت ه

 بنصا اذله .كشف عن داللتها الضمنیةمن أجل ال.المعاصرةاألدبیةفي الساحة النقدیة و 

تصنیف بوقامت الدراسة.الموضوع اذه هالتجسید"ریاح القدر"على روایة  يجل اهتمام

مستویات  لكذوكدالها ومدلولها حیثمنتحلیلها إلى إضافة،تقدیمهاأشكالالشخصیة و 

"فیلیب هامون"نظامبإتباعصورة مبسطة لها والكشف عنهابإعطاء اذوه. وصفها

المتعلقة القضایا تلك اء الحتو "مولود بن زادي"وتطبیق مضمونه على روایة ،السیمیائي

.بالشخصیة الحكائیة

- Résumé:

Cette étude portait sur le sujet de narrativité personnel, car il

est l'extrême importance de la scène littéraire monétaire et

contemporaine. Pour détecter la signification implicite de ce qui a

porté l'essentiel de notre attention sur le roman "Les vents du

destin" pour refléter ce phénomène, par la façon dont la cote

personnelle et les formulaires fournis en plus de l'analyse de

l'endroit où aussi et de l'importance, ainsi que les niveaux décrits.

Cette simplifiée en lui donnant une image et divulguée à suivre le

système sémiotique "Philippe Hamon", et l'application de son

contenu sur le roman " Mouloud bin Zadie" pour contenir ceux liés

à la personnalité des questions narrativité.
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