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 مقدمــــــــة  

 

 

لقد خضعت التقاليد األدبية المرتبطة بالوصف إلى عديد من التحوالت منذ بداية 
؛ فقد اكتسب في الرواية مفاهيم  ,وعبر فترات طويلة من تاريخ األدب ,الدراسات األدبية

نشاط فني : والنقاد, والمعنى الشائع للوصف هو وذلك بتعدد وجهات نظر األدباء,متعددة 
وهو أسلوب من أساليب القصة يتخذ  ,واألشخاص واألمكنة وغيرها يمثل باللغة األشياء

نه أسلوب إنشائي يتناول ذكر أهناك من يعرفه ف أشكاال لغوية, ويخضع لبنية أساسية
فيمكن القول أنه لون من التصوير بمفهومه  ويقدمها للعين في مظهرها الحسي األشياء

 .أللوان والظاللويمثل األشكال وا ,الضيق, يخاطب العين أي النظر

وألن الرواية أصبحت في عصرنا الجنس األدبي األكثر انتشارا واألعمق تعبيرا 
فهي تحمل مغزى  ,واألسرع طريقا إليصال العديد من القضايا سواء اجتماعية أو سياسية

 .الوصفلعنصر فحملت بدورها .وعمقا وبعدا اجتماعيا

 ما فيالوصف؟ هو ما : طرح العديد من التساؤالت والمتمثلة في وهذا ما دفعني إلى
 وظائفه؟أين تكمن  ؟في الرواية تمثلت بنية الوصف

 .هذه على المنهج البنيوي ألنه األنسب لدراستي وقد اعتمدت في دراستي

والذي يمثل الجانب  , الفصل األولحملت ثالثة فصول: و إنتهجت في البحث خطة
, وقد تطرقت "الوصف في معناه اللغوي واالصطالحي عند العرب والغرب"النظري بعنوان 

 همفهوم في لسان العرب وعند النحويين, ثم تطرقت إلى جاء كمافيه إلى مفهوم الوصف 
الذي يعرفه أنه كل حكي و جيرار جنيت : الغرب أمثالد عند العرب بصفة عامة وعن

من التشخيص ألعمال أو  أصنافا  بطريقة متداخلة أو بنسب شديدة التغير يتضمن سواء 
 . ن ما يوصف بالتحديد سرداأحداث تكو  

        , قد تطرقت الشخصيات ,الزمان, وصف المكانأما الفصل الثاني بعنوان    
  فيه إلى وصف المكان وتحت هذا العنوان عناصر فرعية؛ مفهوم المكان, وصف المكان 

    وصف الشخصيات  ثميليها وصف الزمان , ةة المعادية بعدها األمكنة األليفثم األمكن

 أ



 مقدمــــــــة  

 

 

مباشرة إلى  نا؛ اتجه"وظائف الوصف: "بعد ذلك الفصل الثالث واألخير تحت عنوان
وظائف الوصف المتصلة بالخطاب, منها الوظيفة اإلخبارية, وظيفة تطوير, وظيفة 

 . ير, وظيفة استبطان والوظيفة التزيينيةتفسير, وظيفة تمثيل, وظيفة تعب

  الشمس"رواية : في هذا العمل على جملة من المصادر والمراجع أهمها توقد اعتمد
بناء الرواية دراسة مقارنة لثالثية  وأهم المراجعلهوارة سعيدة, كمصدر رئيسي," في علبة

 .وبنية النص السردي من منظور النقد األدبي لحميد حميداني نجيب محفوظ لسيزا قاسم,

حول صعوبة  :العديد من الصعوبات أهمها يوككل البحوث األكاديمية فقد واجهتن 
 .وذلك لتشعبهبالوصف اإللمام بكل ما يتعلق 

لما  نزيهة, زالمشرفة الدكتورة زاغ اذتيتأسرفع آيات الشكر والتقدير إلى أوختاما 
قدمته لي من مساعدات وتوجيهات بناءة وجزيل الشكر إلى كل من قدم لي يد العون 

 .سواء من بعيد أو قريب

  

 

 ب



 

             معناه اللغوي فيف الوص :الفصل األول  

 العرب والغرب عند االصطالحي و

 .وم الوصفــــــــمفه -1    

 .الوصف عند العرب -2    

 .الوصف عند الغرب -3    
 
 

 

 

 

 

 



 عند العرب والغرب صطالحياال الوصف في معناه اللغوي و                      : الفصل األول

4 

 

 :مفهوم الوصف/1  

 :ةـــــــــــــــلغ/ أ      

ه، : صفا، وصفهوصف الشيء له وعليه و  »[: وصف] ربجاء في لسان الع حّلا
       سَأله  الشيءستوصفه ا  الحلية، و : والصفة  . المصدر: والهاء عوضا من الواو، وقيل الوصف

 .(1) «أن يصفه له

 بالفاعل نحو ضار  سما والنعت  هو النعتلصفة عندهم هي فا »: أماا النحوياون

 .(2)« مضروبوالمفعول نحو 

 :صطالحاإ/ ب

فناي يمثل باللغة األشياء نشاط  »: ف فهوللوص االصطّلحي وبالنسبة للتعريف
واألشخاص واألمكنة وغيرها وهو أسلوب من أساليب القصة يتخذ أشكاال لغوية، كالمفردات 

فالوصف  .(3) « النحوي والمقطع، وأياا يكن شكله اللغوي، فهو يخضع لبنية أساسية والمركاب
يأتي في شكل : وله أشكال لغوية. كنةاألم ،صاألشياء، األشخا:  رسم لثّلثة عناصر أساسية

 .مفردات ومركب نحوي أو مقطع

                                  
باب )خليل إبراهيم، المجلد السادس،  عامر حيدر، راجعه عبد المنعم: لسان العرب، تح: ابن منظور (1)

 .4849،  ص 3002، 1، ط ، بيروت، لبنان ، دار الكتب العلمية(الواو
 .454، ص  المصدر نفسه (2)
 .473، ص 3010، 1معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط: محمد الخبو (3)
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أناه عرض وتقديم األشياء والكائنات والوقائع  »: ويعراف كذلك في معجم المصطلحات
             لموقف تشير إلى الشيء أو الكائن أو يمةوالحوادث، وهو يتألاف من مضمون ت

 .(1)«الحوادث أو

 .التعريف السابق التيمة عنيضاف في هذا التعريف  -

         إنشائي يتناول ذكر األشياء  أسلوب »يعراف الوصف على أناه  وفي موضع آخر
بمفهومه الضيق  لون من التصويرويقدمها للعين، فيمكن القول أنه . في مظهرها الحسِّي

لحسية يخاطب العين أي النظر ويمثل األشكال واأللوان والظّلل، ولكن ليست هذه العناصر ا
  تفرد الراسم بتقديم هذه األبعاد باإلضافة إلى اللمس  الوحيدة المكونة للعالم الخارجي، فإذا

األشياء  ستحياءاأنا الرسم يستطيع أن يوحي بالخشونة والنعومة، فإن اللغة قادرة على  حيث
 .(2) « غير المرئية

    .الصوت والراائحة: األشياء غير المرئية -

 .ذن يمكن أن يتجاوز الصاور المرئية إلى غير المرئيةفالتصوير اللغوي إ

      السرد بل إنه قد يكون  عنصرا مهما من عناصر »: موضع آخر أ عتبر الوصفوفي 
تعرف الحكاية  أنه ال يوجد عمل إبداعي عتباراضرورة للنص السردي من السرد، على أكثر 

                                  
، المجلس األعلى للثقافة  مد البربريمح: عابد خزندار، مراجعة: المصطلح السردي، تر: جيرالد برنس (1)

 .54، ص 3002، 1، ط264العدد 
، د ط  ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتب دراسة مقارنة لثّلثية نجيب محفوظ:  سيزا أحمد قاسم (2)

 .17، ص 1774
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إنه ال ينهض حتى  الم السردطريقه يأتي خاليا من الوصف، فالوصف آلية فاعلية في ع
 . (1) «بذاته

          بل أكثر  بطانى عن عنصر الوصف ألنهما متراالسرد ال يستطيع أن يتخل
فبلغ الوصف أهميته أكثر من السرد بحدا ذاته، وال يستطيع أن يتبرأ منه كل نص  من ذلك
 .سردي

يقة متداخلة أو كل حكي يتضمن سواء بطر  »: جنيت تعريفا له Jirrarليخصاص جيرار
ن ما يوصف بالتحديد  أصنافا من التشخيص ألعمال -بنسب شديدة التغيار أو أحداثا تكوا

 (.Narration)سرًدا 

هة أخرى تشخيصا ألشياء أو ألشخاص، وهو ما ندعوه هذا من جهة ويتضمن من ج
 .(2) « (Discription)صفا في يومنا هذا و 

عملية التشخيص وصفا، سواء كي فسماى مفهوم الوصف بالحJirarr لقد ربط جيرار 
 .ألحداث أو شخصيات فكل عملية حكي تحمل في طياتها تشخيصا هي وصف

 

                                  
اشر مركز عبد الحليم فرحات، الن :آليات السرد في الشعر العربي المعاصر، تص: عبد الناصر هّلل (1)

 .124، ص 3006، 1الحضارة العربية، القاهرة، ط
بنية النص السردي منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، : حميد حميداني (2)

 .74، ص 1771، 1بيروت، الحمراء ط 
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سلطان الرواية العربية الحديثة والمعاصرة  الوصف »وأثبتت بعض الدراسات أن 
ضافة إلى أنه ملمح وحاضر بآلياته واستراتيجيات بنائه في  من أبرز مّلمح التجديد وطريقة وا 

 .(1) « حسياا الّلمرئيات تمثيّل ويمثل المرئيات و بير غايتها المحاكاةالتع

لية عميقة متوفرة على بنية كد هذه الداراسات على ذلكؤ فت ؛ باعتبار النص بنية أوا
 .داخلية، تضم طرق تشكاله واشتغاله

الوصف بمدى أهميته في النص السردي أو بطريقة أخص  من ربط مفهومو البعض 
الذي يخلفه الوصف داخل  قيمة المناخ والمحيط ينلوصف كما قال النقاد محدد، فاالرواية

إذا كانت الحبكة والشخصيات تمثل النواة داخل الخلية  »الرواية التقليدية على الخصوص 
السيتوبّلزم التي تسبح فيه تلك  المحيط يمثل سماب فإن ما سمَّيناهالحية التي تشكلها الرواية، 

 .(2)« النواة

ية  رواية التقليدلالوصف إال أنها تحمل نفس المعنى سواء كان في ا تغير مفاهيم رغم
 .مع الوصف المعاصرة، ففي هذا المفهوم األخير تساوي المحيط الذي هو سيتوبّلزم  أو

       الوصف  »فإذا كان  ،حسب الرواية وفي مواضع أخرى يختلف مفهوم الوصف
 ، فإن الوصف في الروايات الجديدة أصبح باإلضافة لذي يتحرك فيه األبطالافي الرواية 

في قياس المسافات بحثا عن هندسة حقيقية للمكان  إلى ذلك يميل إلى الدقة المتناهية

                                  
رة مقدمة مذك ،" سعيد بوطاجين"فعاليات الوصف وآلياته في الخطاب القصصي عند : مديحة سابق (1)

 اشراف األستاذ اسماعيل زردومي، قسم اللغة العربية و آدابها، تخصص سرديات، لنيل شهادة الماجستير
 .31ص  3013 سنة ، باتنةالحاج لخضر  جامعة

 .41بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، ص : حميد حميداني (2)
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بواسطة  تقدم الملفوظ الحكائيتبدو وكأنها Alin gree :   Roop"رييهغ آالنروب " فروايات
 .(1)« إشكالية هندسية

تغير وتطور  عموما، الذي ضم الشخصيات، ثم احتوت الرواية الواقعية الوصف
بعض األمكنة المكونة الوضع في الرواية الجديدة، فحمل الوصف المكان، كرسم لصور 

 .للرواية، كأننا نراها حقيقية

 تحديد بالرغم من تنوع وتغيار المفاهيم، إال أنها تصبُّ في نهر واحد، فإذا كان الوصف
أنه السيتوبّلزم أو عملية تشخيص فجميعها تهدف  لقياسات هندسية حقيقية للمكان أو

         نسبة لذلك االختّلف الطافيف فهو راجع حسب أماا بال. لمصدر واحد وهو الوصف
لألمكنة وآخر رسم لصور  هذا الوصف ويختلف من كاتب إلى آخر، فهناك من يعتبره تحديد  
الراكن أساسي وال يقلُّ أهمية شخصيات معينة وهناك من يجمعها مًعا، فيرى البحث أن هذا 

وركيزته، مما زاده رونقا  عن السرد مهما اختلفت تعاريفه، فهو ركن من أركان النص السردي
 .وجماال

 :د العربنالوصف ع/2

لقد حاول البّلغيون القدامى تعريف الوصف حسب مداره وهذا ما يفهم في مثل الفقرة 
 :اآلتية

 تجمع[ إنها] يسرلبّلغة التقليدية بكل سرعة و إن الوصف صورة يتعراف عليها في ا »
  .عموما ضروبا من الوصف المتعلق بمّلمح األشخاص أو أخّلقهم أو بوصف األماكن

 غرضياا أي حسب مداره  ومن هذا المنطلق صنف الوصف عند أهل البّلغة التقليدية تصنيفا
                                  

 .41، ص ألدبي بنية النص السردي من منظور النقد ا: حميد حميداني (1)
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 لشخصيةوصف األماكن الطبيعية ووصف ا: أو موضوعه فكان فروعا عديدة منها
  أو وصفها في طباعها وأخّلقها أو وصف مشاهد قائمة ( Portrait)مظهرها الخارجي 

 .(1)«وصف كائنات خيالية أو على الحركة

، ووصف ا عتبر الوصف عند البّلغيين عنصرا مهمًّا فحمل الشخصية وأخّلقها
 .األمكنة بتفاصيلها فاختلف هذا العنصر بحسب الغرض

         ذكر الشيء كما فيه من األحوال والهيئات »تبر أنه وهناك تعريفات أخرى تع
وصف  الشعراء إنما يقع على األشياء المركبة من ضروب المعاني كان ولما كان أكثر 

لها  من أتى في شعره بأكثر المعاني أحسنهم     التي الموصوف مركب منها، ثم بأظهرها فيه وأوا
، فمن ذلك قول الشمااخ يصف أرضا يشير النبالة (2)«للحسن بنعتهحتى يحكيه بشعره ويمثله 

 :فيها

 حلت غير أثار األراجيل ترتمي  هاتقعقع في اآلباط منها وفاض   »

 :ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي،يصف السيل عند انقّلع السحاب وسكون المطر

 تقطع أقران السحاب عجيج    لكل مسيل من نهامة بعدما 

 :الحرب عند الجّلادال القوم في ومنه قول رجل من هذيل يصف ح

                                  
 3000، دار الجنوب للشعر، دار الجنوب للنشر، تونس، د ط، تحليل القصةطرائق : الصادق قسومة (1)

 .162ص 

محماد عبد المنعم خفاجي، بيروت : حنقد الشعر، دار الكتب العالمية، ت: أبي الفرج قدامة بن جعفر (2)
 .120، ص1707لبنان، د ط، 
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 .(1)«دونه الحرق ضرب  تغمض     كما غم الثيران بينهم

ففي البيت األول تقعقع في اآلباط؛ يوضاح أفعال الراجالة في كلمة ترتمي، كم سارت 
 .بباطن المنكجمع أبط وهو  ، هوتقعقع الوفاض والتي هي أوعية السهام، واألباط: في لفظة

ء ارتباطا وثيقا بمفهوم المحاكاة الحرفي ويعني ذلك؛ التصوير ارتبط وصف األشيا
وثيقة تاريخية يمكن  »الشعر فاعتبروه ، مما زاد ذلك تأكيدا لنظرة اللغويين إلى الفوتغرافي
     بها لدراسة المعارف المتصلة بحياة األعراب، وما صاحب ذلك من إلحاح  االستعانة

والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها  فاوصأنا العرب أودعت أشعارها من األ على
والمعنى الواضح هنا أن العرب قديما وصفوا تجاربهم  .(2)«به تجاربها وأدركته عيناها ومرت

 .تفاخرا منهم وبطوالتهم اليومية وحروبهم وانتصاراتهم وصفا دقيقا

ومن وصف  الدياار واآلثار وصف الفيافي والنوق،  »ومن الشعراء القدامى من وصف 
واد، ومن وصف ال   ، الخيل واألسلحة لمان واألعيارغالراعود والبروق وصف الرياض والرا

ومن وصف الفيافي إلى وصف الطرد والصيد، ومن وصف الليل والنجوم إلى وصف الموارد 
 .(3)«والمياه والهواجر

كبرها حامّل ألدنى التفاصيل إلى أ لقد كان وصف الشاعر العربي القديم وصفا دقيقا
فوصف الدايار واآلثار، ويكون غالبا في البكاء على األطّلل ووصف الراعود والبروق 

                                  
 .120ص ،نقد الشعر ،أبي الفرج قدامة ابن جعفر(1)
 .40بناء الرواية دراسة مقارنة لثّلثية نجيب محفوظ، ص : سيزا قاسم (2)
زور، دار الكتب ر عباس عبد الساتر ومراجعة نعيم ز : عيار الشعر، تح: محمد أحمد بن طباطبا العلوي (3)

 .16، ص 3005، 3العلمية، بيروت، لبنان، ط
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والحيوانات، يدخل ضمن وصف الطبيعة خاصة الصحراء، التي كانت تعتبر موطنهم 
 في شعر الشاعر الجاهلي بكل وضوح ظهروروحهم وت

بر الشعر العربي القديم أن الجاحظ قد اعت ناالنظر إلى زاوية الشعر، وجد افإذا ما أمعن
 مصدرا للمعارف العامة ووثيقة فيزيقية، تقدم لمن يتأملها قدرا طيبا من الحقائق العلمية »

 .(1)«المتصلة بحياة الحيوان

إذن ذات صلة بمعنى الوصف، باعتبار أنها وثيقة تدعم ذلك، وال شك  ه الحقائقذفه
ذلك وتمس النصوص األدبية األخرى النظرة ال تنحصر على الشعر فقط، بل تفوق  هاته أن

 أراد أنالتي ظهرت في عصر تأليفها، فإذا  مخزونا لمظاهر الحياة المادية »باعتبارها 
روايات بلزاك وفلوبير ففي  المّلحم الهوميريةيتعرف على حياة اليونان القديمة فإنه يعود إلى 

 .(2)«يتعراف على ألوان الطعام وأشكاله في فرنسا القرن التاسع عشر

، وغالبا يؤكد الجاحظ هنا أن المّلحم والروايات نصوص عاكسة لعصرها كالمرآة تماما
 .ما تحمل هاته األخيرة أدق التفاصيل للصاورة التي تعكسها

   معه وممارستهم له بطريقة متقنةلمفهوم الوصف وتعاملهم  رغم أن تداول الكتاب
برغم قدمه وممارسته منذ فترة الجاهلية  ا قليلون، وذلكتوقفوا عنده اصطّلحي ذينال :نإذ

       انطّلقا من القرن الثالث للهجرة لم يهتموا به ولم يلتفتوا  »األولى، فإن النقاد العرب 
 .من هامتها مع ظاهرة الوصف األدبي على شيء ولم يحفلوا به ولكنهم ظلوا يتعاملون إليه

ونفكانوا   [وصف]مثل عبارة  ، فكانوا يصطنعونيحومون وال يقعون، ويضطربون وال َيستقرا

                                  
 .40يب محفوظ، ص دراسة مقارنة لثّلثية نج: سيزا قاسم (1)
 .41المرجع نفسه، ص (2)
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يؤكد  (1)« كما ورد ذلك في كّلم أبي عثمان الجاحظ حين كتب ووصف بعض البلغاء اللاسان
    الكثير كلياا، لكنهم لم يهتموا به، مع أن الجاحظ هنا أن النقاد العرب لم يهملوا الوصف 

اد الذباب فاستعمل معنى وصف عنترة بن شد »من شعراء الجاهلية قد ذكروا الوصف مثلما 
 .(2)« الصفة: الوصف لكن بعبارة أخرى

ففي التقليد القديم الذي نشأ في حضن التأمّلت الكّلسيكية أمثال أصحاب الخطاب 
الوصف كوسيلة أي كوحدة نصية تخدم حبكة القصة  »البّلغي المعياري يفرقون بين 

  ضبط مفهوم واحد للوصف وهذا خير دليل على عدم  .(3)«والوصف كغاية في حد ذاته
أنا العرب قديما شهدوا الوصف بدقة لكنهم  عند الكّلسيكيين العرب، لكن ذلك ال ي ْغِفل تأكيد

أن الوصف  »ثابتة وخير دليل  قواعدم يحدادوه كدراسة ولم يضعوا له لم يضبطوه كمفهوم ول
من الرامزية وتمثيل في الشعر العربي كان يتجاوز مجراد تمثيل الموجودات إلى مستوى أعمق 

القيم المجردة، فالمعروف أن للصورة الشعرية دالالت ومعان ولها من خّلل المحسوس تمثيل 
 .(4)«وتجسيد للمحسوس

فعملية الرسم اللغوي قديما لم تختص بالصورة المرئية فقط كالمكان، الشخصيات 
ح والقيم المجردة األشياء؛ أي رسم وتصوير األشياء الملموسة فقط بل اقتحمت مجال الرو 

 .وذلك بوصف األخّلق

                                  
 .342ص، 1774في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، د ط، : عبد الملك مرتاض (1)
 .342المرجع نفسه، ص  (2)
، المركز الثقافي العربي، الدار (الفضاء، الزمن، الشخصية)بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي (3)

 .175، ص 3007، 3ب، ط البيضاء، المغر 
 .41بناء الرواية دراسة مقارنة لثّلثية نجيب محفوظ، ص : سيزا  قاسم (4)
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       فقد كان النقاد أثناء ذلك يعتبرون الوصف؛ إبراز خصائص شيء من األشياء 
      أو خصائص كائن حي، مثلما طلب معاوية بن أبي سفيان من صعصعة بن صحوان

     :صف لي عمر بن الخطاب، فقال »: أن يصف له عمر بن الخطاب رحمه اهلل قائّل
عادال في قضيته، عاريا من الكبر، قبوال للعذر، سهل الحجاب، مصون  ،ان عالما برعيتهك

 . (1)«الباب

ؤال معاوية لضرار س »هناك أيضا وصف لشخصيات إسّلمية أخرى شريفة مثل
دائيَّ أن يصف له علي بن أبي طال كرَّم اهلل وجهه  .(2)«الصا

دة وليس ملموسا، فهو لخلق هذا النوع من الوصف هو وصف مجراد بعيد عن الما
م اهلل : شخصيتين شريفتين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وأرضاه وعلي بن أبي طالب كرا

 .وجهه

ل األخطل و  صفا صورة العاشق الهائم الذي أذهله اويظهر ذلك في شاعر القرن األوا
 :الفراق بقوله

مانتها حمص  جدر    يوم استبدا بهم كأنني شارب   »   من قرقٍف ض 

 كلفاء  بنحتُّ عن خرطومها الَمدر   جاءت بها من ذوات القار م ْتِرعة    

ميااها مفاِصَله    َمر    لذٌّ أَصابت ح   .(1)«فلم تكد تنجلي عن قلبه الخ 

                                  
 .346في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، ص : عبد الملك مرتاض (1)
 .346المرجع نفسه، ص  (2)
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     من وراء ذلك التعبير لم يكن األخطل هنا يقصد وصف الخمر، بل كان يهدف 
 .حبيبته برحيلها فاجأتهمه يوم عن اضطراب عقله وجسده مصوارا مشاعره وأحاسيسه وآال

 :بشاار بن برد في القرن الثاني إذ قال في وصف حمار الوحش قرين َجَمِلهووصف 

ْثَلٍث يْدَمى من ال   ريٌّ كأنَّ قتوده  بْ رَ َأَمقُّ ع   »  حقد َحاِجب ه  على م 

وم ه   خليط  وال يرجو ِسواه  ي صاحب ه  غيور  على أصحابه ال ير 

ْوض  تجري مذاهبه  رَّطب ٍتسعين ليلةَن اليْ َرَعى ورع   .(2)«على َأَبٍق والرَّ

         ويقول أبو تمام شاعر القرن الثالث لما وصف الرابيع مقدما لمدحيته الراائية 
 :في المعتصم التي مطلعها

 .(3)«وغدا الثرى في َحْليِه يتكسَّر    رقَّت حواشي الدهر فهي تمرمر   »

          يفي الوصف األول لدى بشار بن برد لم يكن يقصد وصف حمار الوحش
 .إنما كان هدفه وصف راحلته واإليحاء بحاله ومغامراته

نما يصف الحياة وما سادها       والوصف عند أبي تمام لم يقصد الطبيعة والربيع وا 
 .من ازدهار آنذاك

                                                                                                        
، المطابع  أويلفي أنماط النصوص األبنية الفنية والت، الوصف في شعر المتنبي : مبروك المناعي (1)

 .41، ص 3001الموحدة مجموعة سراس للنشر، تونس، فيفري، 
 .41، ص نفسهالمرجع  (2)
 .43المرجع نفسه، ص  (3)
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غيين العرب القدامى إال أنه ال يمكن بالرغم من اإلشارة إلى الوصف عند النقاد والبّل
   غضُّ الطرف عن رأي أهم ناقد عربي تحدث عن الوصف بحيث؛ أنه وضع له شروطا 
ولم يخرج عن حدود الوصف النحوي فهو دائما ما يركز على نعت اللفظ، كذلك يبين صفة 

 .الموصوف

رتَقى من الوصف وحدده وانتقل إلى مستوى آخر، فا بن جعفر بعد ذلك عرف قدامة
ط بموصوفها إلى مفهوم ثان ارتبط ت ربالمفهوم النحوي الضيق الذي كانت فيه اللفظة 

 :النقدي يعني بالمصطلح

 .النقد العربي وأحد أقدم التعريفات للوصفأن هذا التأسيس قد يكون األول في تاريخ  -1»

  ذكر الشيء  هو: أنه ينهض على التعامل المنطقي مع هذا المفهوم الذي يعرفه بأنه -3
     بما فيه من األحوال والهيئات، فالوصف إذن غايته أن يعكس الصورة الخارجية لحال 

 .من األحوال أو لهيئة من الهيئات

الذي كان يعيش في العقود وحده إلى عهد قدامة أن الوصف كان مقصورا على الشعر  -2
ث النثر األدبي، كان ال يبرح فهو إذن معذور حياألربعة األولى من القرن الرابع للهجرة، 

 .(1)«االستعمال محدود

    . (2)«والهيئاتذكر الشيء بما فيه من األحوال  »ويعرف كذلك قدامة الوصف أنه 
بعض الذي أومأ البحث أو أحال إليه يبرهن أنا العرب نباهوا لظاهرة  أيا كان الشأن فإن

                                  
 .342في نظرية الرواية، ص : عبد الملك مرتاض (1)
 .120نقد الشعر، ص : أبي الفرج قدامة بن جعفر (2)
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         ا يتعاملون معه باضطرابإال أنهم ظلو . لألدب العربي الوصف منذ العهود األولى
 .فلم يوضحوه ويضبطوه

       العديد من النقاد حديثا قد وظافوا تقنية الوصف في كتاباتهم الروائية لكن نجد 
هيكلي حيث أنه  » بشكله الهيكلي على سبيل المثال نجيب محفوظ الذي تميز الوصف عنده

، وتذكر األشياء في أغلب األحيان وسماتهايكتفي بتسمية األشياء دون تجزئتها إلى مقوماتها 
سوى  واألشكال لم يأت والخامات المستخدم فمن األلواندون أن توصف أو يكون الوصف 
 .(1)«إشارات مقتضية في إطار الوصف

 الرواية الذين استخدموا الوصف بغير دقاة  باعتبار الكاتب نجيب محفوظ من كتاب
 .تى ولو كان بصفة عامةللوصف ح هذا ال ينفي أنه أشار وألمح

أصبحت  »اإلخبارية وذلك عندما  ثم انتقل من مؤداي وظيفته الجمالية إلى وظيفته
الواقعية الجديدة في القرن العشرين لدى كتاب  المعاصرة الرواية أداة للوعي، في المجتمعات

" لقنصسيد ا"الثانية وهذا ما نجده عند محمد ديب في رواية  وبخاصة بعد الحرب العالمية
هنا تطور .(2)« المتأثرة بتيار الواقعية الجديدة على الخصوص، التي تدخل ضمن الكتابة

 .الوصف من عنصر تزييني جمالي إلى إخباري

 الوصف مكانة في النص السردي فمحمد ديب وظاف أسلوب الوصف وهذا ما زاد
رواية فة كبيرة خاصة في ، فوظفه توظيفا كثيفا وبصويرجع السبب لتأثره بتيار الواقعية الجديدة

                                  
 .71جيب محفوظ، ص بناء الرواية دراسة مقارنة لثّلثية ن: سيزا قاسم (1)
المنظور الروائي عند محمد ديب، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، د ط : يوسف األطرش (2)

 ..71، ص 3004
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دقيقة بحيث رسم وتتبع  فعرض فيها صور األشياء واألشخاص واألمكنة بطريقة "الحريق"
 .أدنى التفاصيل الصغيرة

 شهد مكانة رئيسية في كتاباتهم ويقصد بذلك السرد حتى : إذن الوصف عند العرب
ة حديثا، ففي الشعر قديما أو في الرواي ولو اختلفت طرقه وأساليبه سواء كان في الشعر

لوا : الجاهلي         وصفوا الجمل والنوق وكل ما له عّلقة بالصحراء ووصفوا المرأة وتغزا
 .حديثا انتقل الوصف إلى فن الرواية وأصبح عمودها الفقري أما بها

 :الوصف عند الغرب/3

األدب الملحمي، وقد أخذت  »األدب، وبخاصة في  ظهر الوصف مع ظهورلقد 
يؤدي وظيفة جمالية بحتة عند كتاب  تتطور بتطور األجناس األدبية ذاتها، فكانوظيفته 

 .(1)«المدرسة الواقعية الطبيعية

بعض في ( Description)فعل وصف  »الوصف على أنه  فوبصورة أدق يعرا 
يضاد التعريف  و شيء ما، كتابيا أو شفويا والوصفأالمعاجم الفرنسية استحضار شخص ما 

        والمّلحظ .(2)«فاهيم واألفكار وذلك يكون لألحياء واألشياء المحسوسةفهو يكون للم
أن الوصف لدى الغربيين مثلما هو لدى العرب أيضا ال يكون قائم الذات، منعزال، مستقّل 

   متيازيأن يتمتع بهذا الوضع اإل ال يستطيع متمكنا بنفسه متبوئا مكانته في الكّلم وحده،
 .(3)ولكنه، قائم بفضل عّلقته مع شيء آخر بة جميعالَ في األسلوب واألسْ 

                                  
 .364ص  ،المرجع نفسه  (1)
 .344في نظرية الرواية، ص : عبد المالك مرتاض (2)
 .344المرجع نفسه، ص : ينظر (3)
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بحيث أن هاته  في النص السردي، فكرة أنا الوصف تقنية هامة وهذا ما يرسخ ويثبت 
 .التقنية ال تكتسب مكانتها إال بفضل العناصر التي قبلها وبعدها

     الذي يقوم على االستقصاء والذي ال يترك تفصيّل  »: فالوصف مثّل عند بلزاك
في مشهد ما إال ذكره واشترط بلزاك هنا الدقة في الوصف لما ذكر تفصيّل وبالنسبة لستاندال 

 .(1)«انتقاء، تاركا مجاال لإليحاء: فهو

      التي يمكن أن يتخيلها القارئ  ويقصد بذلك أن ينتقي الروائي بعض الصفات 
أخيرا يصل عصرنا مع و  » :ال في كتابهو وهذا ما يزيد النص السردي تشويقا يقول ز 

تلك، أما االستخدام العلمي للوصف،  ، ردة فعل اللون العنيفةاإلسرافات الوصفية الرومنطقية
ودوره المحدد في الرواية المعاصرة، فلم يشرع باالنتظام إال مع بلزاك وفلوبير واألخوين 

لوصفية الخارقة إنني ال أحب كثيرا الموهبة اأنني كنت أقول أحيانا : غونكور وغيرهم ويقول
 أعثر لديه على وصف من أجل الوصف دون أقل إكتراث تير ذلك أننيو لتيوفيل غ
 (2)«باإلنسانية

 

يشير زوال حسب رأيه أن الرواية المعاصرة لم تشهد االنضباط إال مع بلزاك وفلوبير 
وال قليّل إلى ز  ، لنتجهشديدا لطريقة وصف غوتيرويعترف أنه كان منتقدا  واألخوين غونكور

في علم النبات والتاريخ ليصف حديقة إلى مراجع وكتب  يلجأ في وصفه »وفلوبير الذي 

                                  
 .116، ص 1776، 1ي، دار الحوار الّلذقية، سورية، ط فضاء النص الروائ: محمد عزام (1)
ة، مراجعة : ، تر(مقاالت نقدية)في الرواية ومسائل أخرى : زوال إميل (2) ، هيئة (كاظم جهاد)حسين عجا

 .47، ص 3014، 1أبو ظبي، ط  الثقافة و أبوظبي للسياحة
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كلا المصطلحات الفنية والعلمية  استخدام: ، وعند زوال مثّل(ساالمبو)قرطاجة في روايته 
، وفي وصفهم المدن واألحياء والبيوت والغرف (يشر الوحش الب)بحيث وصف القاطرة في 

. (1)«التدليل عليها فهم يعكسون القيم االجتماعية التي يريدونالشراب، واألثاث والطعام و 
في هذا الوصف الطبقات االجتماعية التي ينتمي إليها  Zola et Flobirيقصد زوال وفلوبير

 .ثم يصورون ويصفون الطباع التي تتميز بها هاته الشخصيات ومن  األشخاص 

شيء آخر إال الكلمات  ورا وليس لديهمص »ظلا   Tyuvilأن تيوفيل Zola ويرى زوال
               غير األلوان وذلك ما يقحم في أعماله نوعا من الصمت الجنائزي مثلما أن الرسام ليس لديه 

األرض الميتة ليس  تنهض من تلك هناك سوى األشياء، ال صوت وال خلجة إنسانية إذ ليس
ما إن أكون  نه ال يثيرني وال يعلمني من غوتير دفعة واحدة، أل بمقدوري قراءة مائة صفحة

جراءاته وبراعته الوصفية، حتى ال يعودعليا إال غلق الكتاب استعذبت موهبته اللغوية  الفذاة وا 
»(2). 

            رغم أن زوال قد انتقد طريقة تيوفيل في الوصف إال أن هذه المقولة تبرز 
 .حتى ولو تغيرت ط ر قه وأساليبه الكتاب الغرب أنا هذا العنصر كان بين أحضان أغلب

   جده عنصرا هاما من عناصر السرد ن نالوصف حديثا فإنل اتعريف نافإذا ما خصص
بل إنه قد يكون أكثر ضرورة للنص السردي من السرد بحد ذاته، بدليل أناه ال يوجد عمل 

 .إبداعي في حكاية ما أتى خاليا من الوصف

                                  
 .116فضاء النص الروائي، ص : محمد عزاام (1)
 .50رواية ومسائل أخرى، ص في ال: إميل زوال (2)
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كل حكي  »: عن طبيعة الوصف قائّلJirrar jeneut " جيرار جنيت" وهذا ما يؤكده
         التشخيص ألعمال وأحداث  أصنافا من شديدة التغيريتضمن سواء بطريقة متداخلة أو بنسب 

 ء ألشياتشخيص ابالتحديد سردا، هذا من جهة، ويتضمن من جهة أخرى  ما يوصف  تكون

 .(1)« (Description)وهو ما ندعوه في يومنا هذا وصفاأو أشخاص 

أن السرد ال يقدر أن يؤسس كيانه دون وصف، وال يستغني : يتضح من خّلل ذلك
 .عنه أبدا

 

ال يبقيان دائما ملتزمين بالصرامة العلمية لدراسة  »Gonkorاألخوين غونكور  أماا
نفسيهما  للشخوص، إنهما يتركان تلك الصرامة غير المتمثلة إال للمعرفة الكاملة   األوساط 
 .(2)« ذاة الوصفيؤخذان بل

إن تقنية األخوين غونكور واضحة جدا حيث دائما ما نلحظ اختراقهما للقواعد 
 .التلذذ بالوصف إلى درجة أن يبدعوا فيه واألساليب المعتادة في الدراسة وذلك من أجل

نما يكتفي  »Gosstav floubir أما فلوبير غوستاف ال يغرق الشخصية الروائية وا 
 يركز هنا .(3)« البارز والخطا العريض والخصوصية ال يقدم إال الملمح فهو غالبا بتحديدها

                                  
عبد الحليم فرحات، مركز : آليات السرد في الشعر العربي المعاصر، تص: هّلل رعبد الناص (1)

 .124، ص 3006الحضارة العربية، د ط، 
 .51في الرواية ومسائل أخرى، ص : إميل زوال (2)
 .51ص ،المرجع نفسه (3)
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غوستاف على االعتدال والوسطية فهو ال يبالغ في الوصف ليكون مخّل في النص  فلوبير
 .وال يكون فقيرا من جهة أخرى السردي

النص السردي حتى أن البعض ركيزة وركن أساسي من أركان : الوصف بصفة عامة
 يمة قصوى، أما ظهوره عند العرب قديما كان في الشعر، لما وصفوا الطبيعةقد أعطاه ق

 حم وامتد هذا العنصر وعند الغرب لما ظهر مع المّل. ووقفوا على األطّلل وتغزلوا بالمرأة
 .في النصوص الحديثة سواء عند العرب أو الغرب
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لجزائرية المعاصرة ملتبسا بكل التحوالت التي طرأت يحضر المكان في الرواية ا
الجزائري وغير  عليه في الواقع المعيش، بعد االنقالب الذي حدث في حياة اإلنسان

دالالت  تخذاف؛  الجديد إلى مستوى الخطابالمكان نقلته اللغة في الشكل   يومياته، هذا
 .(1) يعد الكاتب جزء منه وائي ويفرضها الواقع، الذير متنوعة، يستدعيها البناء ال

 وصف المكان :أوال

 مفهوم المكان -1

تصور حكاية بدون مكان  مكونا محوريا في بنية السرد حيث ال يمكن يمثل المكان
 .فال وجود ألحداث خارجه، ذلك أن كل حدث يأخذ وجوده في مكان محدد وزمان معين

مجموعة من  هو »المكان بقوله Lotman " لوتمان"فيعرف الباحث السيميائي 
أو األشكال المتغيرة تقوم بينها  من الظواهر أو الحاالت، أو الوظائف،)األشياء المتجانسة 

اإلحداثيات  ،إلى جانب الزمانعالقات شبيهة بالعالقات المكانية المألوفة فيمثل المكان 
 الفيزيقية، فتستطيع أن نميز فيما بين األشياء من خاللاألساسية التي تحدد األشياء 

مثلما نستطيع أن نحدد الحوادث من خالل تأريخ وقوعها وذلك . (2)«وضعها في المكان
 .في الزمان

 وصف المكان -2

الواقع في مظهرها الحسي تقنية إنشائية تتناول وصف أشياء ( المكان)إن وصف 
 ستقصواالواقعيين الذين  لما تراه العين عند األدباء (الفوتغرافي)وهي نوع من التصوير »

التجديد الذين لم ينظروا  يييل األمكنة واألشياء، ووصفوها بكل دقة، بخالف روائتفاص
                                  

 .32، ص 3212، 1ط،  دن، األر  ختالفاال، منشورات  الرواية والعنف : شريف حبيلة ينظر (1)
 .99، ص 3212، 1، الرباط، طاألمان، دار تحليل النص السردي : محمد بوعزة (2)
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نما هي صدى الشخصية ( األشياء)إلى  على أنها حقيقة مستقلة عن الشخصية، وا 
            ( األشياء)الذي يصور ( الفوتغرافي)الفرق بين الوصف واألحداث ومن هنا 

 .(1)" بها    من خالل إحساس المرء ( األشياء)هي والوصف التعبيري الذي يصور  كما

خالل حقبة التسعينات  العنف كان وحشيا »إذا ما عدنا إلى الجزائر فإننا نرى أن
    أرواحا كثيرة، وخّلف جراحا  قتصاديةواإل جتماعيةحصد فضال عن المؤسسات اإل

 هم بعض الكتاب الناس بالحفاظ على أنفس نشغالا يمنع، ولم  جسدية أيضا كثيرة نفسية و

 .(2) «  تلك الوقائع في كتاباتهم الروائيةمن تسجيل 

بحيث غزت األمكنة المعادية في الرواية ( علبة الشمس في) يظهر ذلك في المدونة
وبصور مختلفة، فلكل مكان صورته الخاصة برغم اشتراك هاته األمكنة في عنصر واحد 

 (:العنف)

 :األمكنة المعادية -3

 البيت -3-1

البيت في النص مكان معرض للعنف، تمارس ضده الوحشية، وعلى قاطنيه  يعتبر
 قتحمهااذلك في البيوت المنتهكة التي  لتقدمه الكاتبة في شكل صور ومشاهد، تظهر

 :أشخاص ملثمون

 :قال محمد»

 .نحن أيضا سمعنا ذلك الضجيج -

                                  
 .111النص الروائي، ، ص  فضاء :ام محمد عز  (1)
 .32ص ، الرواية و العنف شريف حبيلة، : ينظر (2)
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امتألت لقد اعتقدنا بأن العمارة ستسقط عندما سمعنا الدوي وبسرعة : أضاف جمال
   نسرين حديثها، بدأوا يقفزون  بالرجال، لم أر إال أعينهم، كانوا كلهم ملثمين، واصلت

 .من النوافذ ومن الشرفة، ومن الباب الحديدي الخارجي الذي حطموه

 :قالت كاهنة -

 (1)«أما نحن فقد دخلوا إلينا من السقف بعد أن حطموا المدخنة وجزء من الحمام
يا إلى سلب البيت صفة األمان؛ وذلك لما حكى األطفال رمز يؤدي فعل االقتحام ضمن

       في نفوسهم وهذا يدل  ضطرابااخلق البراءة، إن فعل الموت واالقتحام والتدمير 
وكذا األسماء ( حطموا، قتلوا، يقفزون) وأفعال. على الصورة التي أصبح عليها هذا المكان

الواصفة هي خير ذا البيت، هاته األسماء ه تمتزج لترسم لنا صورة عن( الضجيج، الدوي)
     بيننا  »دليل، لتضيف بعد ذلك صفة الحديدي لفعل االقتحام اقصى درجات العنف 

يا بودو وبودو هجرته من مدة أصبح يخيفني، يقتلني، أشعر برغبة في البكاء كلما ولجته 
 .(2)« برفقة تاتا حياة

     الذبح، القتل : حمله من مشاهد ماهنا لم يعد آمنا بل أصبح مخيفا، لالبيت 
            فراشنا هو المكان الوحيد اآلمن  » ضطرابواالالتي تنجر عنها صفة القلق 

، إن هاته (3)« ها ها ها أضافت األخريات. في هذه المدينة المجنونة وهل بقي آمنا
 التي تزيد الضحكة الساخرة من قبل النساء الفارات من بيوتهن تدل على عمق المأساة،

        البيت صفة استحالة األمان، وصفة البيت المهجور هي أيضا معاناة أصحاب 
 .البيوت ذهه

                                  
 .32ص ،  3221،دط ، الجزائر، موفم للنشر ، الشمس في علبة :سعيدةهوارة  (1)
 .13ص: الرواية (2)
 .22ص: الروايةا (3)
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تحصين لتتحول تحت سلطة هذا العنف تبحث الشخصيات عن حماية، عن طريق 
األبواب الخشبية بأخرى  وتسييج النوافذ، استبداللك بمضاعفة األقفال على األبواب وذ

 .(1)«يوتهم، غلق الشرفات المطلة على الساحةتحصين ب » ةحديدي

ال يمكن دراسته إال في سياق الموضوعات الملتهبة انفعاليا  »فالمكان المعادي 
داخلي  نفعالاوذلك ألن أغلب األمكنة المعادية هي عبارة عن . (2)« والصور الكابوسية

       ن الكثير سببه التعرض للعنف الشديد وتلك المشاهد القاسية بقيت راسخة في ذه
المغارة فهي مكان معادي ال وجود له في الحقيقة، لكنه عبارة : من شخصيات الرواية مثل

 .أمين، بالل، وغيرهم: عن ترسبات بقيت راسخة في ذاكرة األطفال مثل

 الشارع -3-2

  تكررت صورته المزرية بكثرة في المدونة، وهذا ليؤكد العنف االجتماعي الواقع 
 :ان، لدرجة أن بطلة الرواية الحظ ذلك قائلةهذا المكفي 

        عن الساحة، ثم سلكت أول طريق يتفرع أخذت أحد الممرات المتفرعة  »
  .(3)«كان طريقا طويال شائكا وغير معبد ومملوء بالحفر   عنها 

همال حاجاته بداية من أبسطها  تشير هذه الوحدات اللغوية للقهر االجتماعي، وا 
الجثث تنتشر بالساحة وممراتها  »كة من هذا الشارع، وينشر الذعر لتتراجع الحر 

      ، وفي موقف آخر تصف حياة بطلة الرواية ما قالته رحمة عن رحلتها (4)«األربع

                                  
 .22ص: الرواية (1)
للدراسات والنشر، بيروت  غالب هلسا، المؤسسة الجامعية: جماليات المكان، تر :غاستون باشالر (2)
 .21، ص 1932، 3ط
 .99ص  :الرواية (3)

 .22ص: الرواية (4)
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بصعوبة، وحذر شديد نحاول التأكد من الموقع الذي تطأه  كنا نمشي »في هذا الطريق 
 .(1)«أقدامنا الطريق غاص بالناس

خاصة ان الرحلة انطلقت ليال وكانت صراعا  »رى على لسان رحمة في عبارة أخ
مع طبقات الجليد وصراعا مع الموت الذي كان يترصد خطانا، فالمسافة طويلة والغابة 

 .(2)«تغطي أجزاء كثيرة من الطريق والتواءاته تخفي الكثير من المفاجئات
التواءات تخفي طول المسافة، غابة تغطي أجزاء الطريق، : إن هاته الصفات

            فالطريق هنا جميعها وحدات لغوية تصف مشهد الخطر والموت، : مفاجئات
المحفوفة بالمخاطر غموضها ال يدعو للطمأنينة  (3)«هي الطريق الوعرة الضيقة »

 .واألمان
 المقبرة -3-3

ياة أما ح. يمثل هذا المكان أكثر األماكن وحشية خاصة بالنسبة لحياة والطفل أمين
         كانت خارج المقبرة متكئة تسند ظهرها المتعب على إحدى السيارات الكثيرة  »

، الجو بارد، ومتقلب في هذا اليوم الخريفي التي كانت تمأل الطرقات المؤدية للمقبرة
    آالمنا  حياتنا اليومية هي مركز ، برغم أن المقبرة في(4)«والمطر يسقط بغزارة وبقوة

 عزأألنها تحمل 
       ، إال أن الكاتبة زادها وحشية لما أعطتها صورة مضاعفة لأللمما نملك 

، فرسمت لنا مدى معاناة حياة وأمين لفقدانهما (الجو بارد، ومتقلب، المطر يسقط بغزارة)
 .الوردي الذي مثل أعّز صديق لحياة واألب الحنون ألمين

                                  
 .123ص: الرواية (1)

 .122ص: الرواية (2)

 .129، ص 1999، 1السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار، سورية، طتقنيات  :آمنة يوسف (3)

 .2ص  :الرواية (4)
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روايتها وفي الوقت نفسه  يمثل هذا المكان صورته عنيفة افتتحت بها الكاتبة
بدت المقبرة  »فالمقبرة تساوي الموت وهذا األخير أقصى درجات العنف . اختتمت بها

غارقة في صمت رهيب في هذه األمسية األخيرة من الربيع، فبينما انهمك آخرون في دفن 
 أحضرتهم سيارات اإلسعاف اللحظة إلى المقبرة؛ كانت القبور محفورة ومهيأةقتلى جدد، 

           من قبل كما العادة وبدا البحر كثيفا وزيتيا وهادئا، من مرة واحدة قالت حياة 
 .(1)«وها نحن نموت مرات في اليوم

       في هذا المقطع تخاطب حياة قبر الوردي متمنية الموت مثله بدل الحياة 
  يفرضها الواقع . التي تعيشها فاللغة هنا تنقل لنا هذا المكان وتتخذ له دالالت متنوعة

 .(2)«تبحث عن مالذ أو عن موت طبيعي»فكأن حياة 
عمليات الدفن وصفة هدوء البحر  القبور المحفورة ومهيأة)أن تلك األوصاف 

   جميعها اندمجت لتعطي القارئ صورة الخوف والموت، فكأنما يراها حقيقة ( وكثافته
إنه من خالل لغة الرواية  »منها ليصبح جزء  المعاناة وهذه تقنية أدخلت القارئ في تلك

 .(3)« يظهر المكان على شكل إحساس، أكثر منه مكان واقعي
   فهو مغروس في داخل الشخصيات ال يمكننا أن نراه، بل نشعر به من خالل 

 .التي تلجأ إليها الكاتبة بلسان شخصيات الرواية: تلك التعابير القاسية
 المدينة 3-4

فهتم بها الروائيون  »في الرواية الجزائرية المعاصرة  تحتل المدينة مساحة واسعة
 .(4) «الجزائريون وذلك ألنها المكان األم الذي تضم جميع األماكن األخرى

                                  
 .129ص: الرواية (1)

 .32الرواية والعنف، ص  :شريف حبيلة (2)

 .329ص  عند محمد ديب،  المنظور الروائي :يوسف األطرش (3)

 .329ص  :المرجع نفسه (4)
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هكذا هي المدينة تقضي على الشخصية بالوحشية، وتضعها موضع الحرج 
الوردي  فالمدينة من األماكن الرئيسية في الرواية؛ حيث تقول حياة عنها مخاطبة. والضيق

كنت تقول لي بأن المدينة التي ال أشجار فيها مريضة ومدينتك يا وردي اآلن  »
 .(1)«وبأشجارها مريضة

     لقد تحولت المدينة من مكان أليف إلى معادي، فمرض األشجار صفة تدل
تلك  عن  رمعاناة قاطني هاته المدينة، لتقصد الكاتبة وبطريقة غير مباشرة التعبي على

لم يعد في مدينتنا مكان للزهرة وال  »جراء التقتيل والعنف يقول مصطفى لحياة  المعاناة
ففي المدينة خلل ما، إذ ال يعقل أن يغيب الربيع ويجوع  »معبرا كذلك  (2)« متسع للحلم

رأيت فيما رأيت  »ويؤكد مصطفى ذلك في هاته العبارات . (3)« نصف سكان المدينة
دينة الواسعة، وكنت أسقط وكل المدينة من حولي الجثث تمأل ساحات وفضاءات الم

  الذي بات يظهر " البازغوغ" وكان صوت بودو وبودو وهو يحكي لألطفال عن. تسقط
 .(4)«في ساحات المدينة

لقد تتبعت الروائية صفات المدينة جيدا بحيث جعلتها كحلقة وصل الواحدة تؤدي 
 :للثانية
المرض  جوع السكان      ب الربيعغيا  ال مكان للزهرة  أشجارال 
  (.الموت وسقوط المدينة)النهاية   ظهور البازغوغ      

يتطور الوصف هنا من درجة ألخرى مما زاده عمقا، فتنتقل المدينة من كونها فقدت 
سقوطها وموتها كنهاية وكل ذلك جراء عمليات التقتيل والتعذيب أشجارها كبداية، إلى 

 .دينة من قبل الكتيبة؛ ليمثل هذا المكان بؤرة األمكنة المعاديةالتي شهدها أصحاب الم

                                  
 91ص  :الرواية (1)

 .121ص: الرواية (2)

 .123ص: الرواية (3)

 .129ص: الرواية (4)
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  وهي مدينة غامضة المالمح الجغرافية  »فيصبح غامضا وغريبا بالنسبة ألهله 
 .فصفة الغموض جعلت منها أكثر األماكن عنفا. (1)«غير محددة الهوية

 األمكنة األليفة -4
    وذلك بحكم أن الروائية حاولت نقل بالرغم من طغيان األمكنة العادية على النص، 

 إال أنها خصصت جزء .صورة كاملة لمعاناة الشعب الجزائري في حقبة التسعينات
  . في الرواية لبعض األمكنة األليفة ألنها كانت أليفة فيما سبق وتحولت إلى معادية

 ي نحب أمكنة األلفة واألمكنة المعادية، أمكنة األلفة هي الت »باشالر بين  ميزفي
             المكان  الحماية التي يمتلكها وهي أمكنة مرغوب فيها وترتبط بقيمة

 .(2)«والتي يمكن أن تكون قيمة إيجابية
 :نذكر بعض األمكنة األليفة كاآلتي

 الحقول /1
يمثل هذا المكان، األمان واالطمئنان الذي كانت تحسه حياة منذ أن كانت صغيرة 

صغيرة كنت أرافق جدتي إلى حقول القرية، أركض  »يلة قائلة مسترجعة ذكرياتها الجم
             الواحدة  أمامها، أسبقها وأسرع إلى عد أزهار بن النعمان الحمراء ثم أقطفها

 :وتصف أيضا (3)«بعد األخرىبعدها أندم أتحسر
ابل نفسها، وعندما نقترب من حقوق القمح جان األزهار طويلة، أطول من السنتي »

 .(4)«، تتطلع إلي وكأنها تنتظرنيمترامية، تتألق حمراء جميلةال
           ، جميع هاته األفعال تقدم صورة لشوق رحمة (أسرع ، أسبق،أركض)

تيجان األزهار طويلة أطول من السنابل، حقول القمح )إلى هذا المكان، وكذلك األسماء 

                                  
 .112تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، ص  :آمنة يوسف (1)

 .121تحليل النص السردي، ص  : محمد بوعزة (2)

 .21ص  :الرواية (3)

 .21ص: الرواية (4)
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ذي يمنحها صفة األمان وينعكس تتصف هاته الحقول بالجمال ال( حمراء جميلة المترامية
 .ة حياة في جعلها متلهفة لزيارة مكانها المفضليذلك على شخص

 البيت/ 2
يحلم  مستودع ذكريات اإلنسان إنه بيت الطفولة أي مكان»يشكل البيت إذن 

  ومستودع ذكريات، يعني أن البيت فيما سبق كان مكانا أليفا. (1)«اإلنسان العودة إليه
 .معاديلكنه تغير إلى 

    (2)«يصوغ اإلنسان ويركز الوجود داخل حدود تمنح الحماية »إن البيت مثال 
مثلما كان البيت بالنسبة ألمين ووالده الوردي وشمس، وتظهر الكاتبة ذلك من خالل 

 اهتماما إال بعدما نفتقدها، يقول مصطفى متحدثا  أبسط األشياء اليومية التي ال نعيرها
عدنا إلى البيت، ضحكت شمس وهي ترى رأس العجل يمأل قفة »عن نفسه وعن الوردي 

وكانت هذه هي المرة األولى التي أرى فيها زوجته  ابنها، طهونا الرأس مع بعض
  استبدلت النظارات بأخرى»، ويصف مصطفى كذلك أحد الليالي في بيته (3)«شمس

في اتجاه خفت أن تستفيق زوجتي فتركت غرفة النوم واتجهت إلى غرفة األطفال 
، قدمت لنا الكاتبة هذا المقطع متتبعة كل خطوة قام بها مصطفى داخل (4)«المطبخ

     الصغيرة لتشكل لنا صورة كاملة عن قيمة هذا المكان منزله، فهي تربط الجزئيات 
وما كان يحمله من أمان واستقرار، فمثال يصف مصطفى من جهة أخرى بعض األشياء 

، تمثل (5)«ت إلى ساعة الحائط كانت عقاربها تتحرك ببطءنظر  »الموجودة في البيت 

                                  
 .122تحليل النص السردي، ص  :محمد بوعزة (1)

 .112فضاء النص الروائي، ص  :محمد عزام(2)

 .33ص  :الرواية (3)

 .113ص  :الرواية (4)

 .132ص  :لروايةا (5)
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   في الرواية األثاث دورا إيحائيا  »الساعة أحد أجزاء األثاث في بيت مصطفى فيلعب 
 .(1)«فكل قطعة أثاث في الغرفة مرتبطة بذكرى في ذهن صاحبها

 ختالفاالطبقة االجتماعية لما في  »وبالنسبة لعبارة طهونا العجل فهي تشير إلى 
فعبارة طهونا العجل تدل على األمان . (2)«األصناف واألنواع من ارتباط بيئة معينة

واالستقرار الذي كان يعمر البيت أي بيت أمين وتدل على البيئة التقليدية الجزائرية 
 .فالطبخ يدل على استقرار أصحابه

 المدينة/ 3
ل أن تتحول لمكان معادي مثلت المدينة مركزا أساسيا في تطور أحداث الرواية، وقب

كانت فيما سبق تتصف باأللفة واألمان لدرجة أننا نرى ذلك في استرجاع حياة لذكرياتها 
         رائعة هي المدينة  »كانت تميزها  ، ووصفها للطبيعة التيالجميلة عن مدينتها

التي ظلت تسكنك يا أبي، وتمارس عليك سحرها حتى وأنت بعيد عنها، رائعة وزرقة 
فيها بلون البحر، رائعة والجبال الممتدة حولها تعانقها، رائعة بغاباتها  السماء تمتزج

ذكريات حياة الجميلة لدرجة أن الكاتبة  ، لقد أثارت المدينة(3)«ورمالها ومناظرها الخالبة
 جعلتنا نتخيل 

 .نا نحن كقراء فالمكان تجربة معاشة داخل العمل الروائيهذا المكان يهم   أن
سأبدأ  »: ، وتقول حياة أيضا(4)«على إثارة ذكرى المكان عند المتلقي قادر هو»

، لكنها كانت زيارات خاطفة بالحي العتيق العنيد دائما، زرته كثيرا في هذه المرحلة
 ، سأحمل آلة التصوير بنفسي ألتقط ما يروقني وسريعة لن أعتمد اليوم على مصور

 اقترحت إقامة المعرض هنا، بيوتاته  من صور كما كنت افعل من سنوات، وربما
 

                                  
 .119فضاء النص الروائي، ص  :محمد عزام(1)

 .122، ص  دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ :قاسم سيزا  (2)

 .12ص  :الرواية (3)

 .113، ص روائيالنص ال فضاء :محمد عزام (4)
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 .(1)«المتالصقة، أزقته الضيقة طرازه المعماري الفريد يغري بذلك
جميع هاته األسماء ( بيوتاته المتالصقة، أزقته الضيقة، طرازه المعماري الفريد)

          مميزة عن باقي األماكن، ويظهر  والصفات تدل على أن هاته المدينة كانت
  ذلك أيضا

        وباكرا جدا تفتح المخبزة والمقهى المقابل  »في المخبزة والمقهى تقول حياة 
     حتى الطوابق العليا  لها أبوابهما، يستقبالن زبائنهما، روائح الخضر والفواكه تصعد

ناع والرند يصطفون في الممرات ع  والن   ر  ب  س  باعة الك   فبالساحةالعمارات المحيطة من 
     ، يحمل الشيخ رّبوح قفته المألى بالجرائد لساحة يجاورهم باعة السردينالمحيطة با

كل يوم يطوف بها الساحة وممراتها قبل أن يجلس أمام طاولته الصغيرة، تفتح الدكاكين 
 .(2)«زبوناتها دكانها لتستقبل أولاألخرى أبوابها شيئا فشيئا، تنظف الحالقة 

األعمال اليومية، خير  مدينة الحياة واستمرارتتفاعل هذه األماكن جميعا لتعطي ال
 .دليل على أن المدينة كانت تعم بالسالم واألمان واالستقرار

فشمل النص الذي بين أيدينا لكل أنواع المكان ونخص بالذكر األمكنة األليفة 
والمعادية، إلى أن هذا األخير طغى على مساحة الرواية وهذا ألن الكاتبة كانت تهدف 

رة واقعية شهدتها الجزائر في حقبة التسعينات والجدول الذي بين أيدينا سنختصر لنقل صو 
سواء أليفة أو معادية، وأبعادها، وهذا الجدول سيوضح بدوره  فيه األمكنة التي تطرقنا لها

 .طغيان وصف األمكنة المعادية أكثر من األليفة

                                  
 .29ص :الرواية (1)

 .13الرواية، ص  (2)

أمكنة 
 أليفة

أمكنة  الصفحة أبعادها
 معادية

 الصفحة أبعادها
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 .األليفة والمعادية في الرواية يوضح وصف األمكنةجدول 

أزهار بن النعمان - الحقول-
 .الحمراء

تيجان األزهار -
 .الطويلة

قمح  حقول-
 .مترامية

الوحشية، االقتحام  بيت أمين- 21
طرف  من

أشخاص ملثمين، 
ضجيج، مدخنة 
محطمة، حمام 

 .محطم

32 

غرفة النوم، - البيت-
المطبخ، الوسادة، 
غرفة األطفال، 

 ساعة الحائط

113 
132 

 طويل، شائك، الشارع-
معبد، مملوء 
بالحفر، جثث 
منتشره، التواءات، 
مفاجئات، غابة 

 .تغطي الطريق

99 

رائعة، زرقة السماء  المدينة-
ممزوجة بلون البحر، 
جبال ممتدة حولها، 
غابات رمال، مناظر 

 .خالبة
 .بيوتات متالصقة-
 .أزقة ضيقة-

 .طراز معماري فريد
 دكاكين-

12 
 
 
 
 
 

29 
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أن الكاتبة قد وصفت هاته األماكن وصفا ماديا ملموسا حسيا، كوجود األزهار  رغم
والدكاكين، وحمام محّطم، إلى غير ذلك إال أنها أعطت أو باألحرى وهبت لهاته األماكن 

عور كن بطابع غالبا ما يكون الخوف وعدم الشأبعادا أخرى روحية، فطبعت هذه األما
ن مجهولوا الهوية باألمان، وسبب ذلك تلك األعمال الشنيعة التي قام بها جماعة ملثمو 

 .يدعون بالكتيبة

 وصف الزمان :ثانيا

 مفهوم الزمن -1

فليس  »تصور حكاية دون زمان يعتبر الزمن مكونا رئيسيا في بنية السرد فال يمكن 
والدقائق أو الفصول والليل  بالزمن هذه السنوات والشهور واأليام والساعات المقصود

   ، وحيز والنهار بل هو هذه المادة المعنوية المجردة التي يشكل منها إطار  كل حياة
 .(1)«كل فعل وكل حركة

 وقت ما فيعملفي وبالنسبة لوصف الزمن فإذا كان في الليل أو في النهار أو 
 .(2)«تبرير وقوع الحدث في هذا الوقت»الوصف على 

 :والزمن نوعان

 .وهو زمن وقوع األحداث المروية في القصة: زمن القصة     - أ

 

                                  
 3229 1دراسات في السرد الحديث والمعاصر، دار الوفاء للطباعة، االسكندرية، ط :حمد عوينأ (1)

 32ص 

  3212، 1الرواية العربية الجديدة، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، ط :شعبان عبد الحكيم محمد (2)
 .  21 ص
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 .(1)هو الزمن الذي يقدم من خالله السارد القصة: زمن السرد

 :الذي بين أيدينا زمن السرد وفي النص ويستخدم الباحثون زمن الخطاب بدل

تبدأ القصة بدفن الوردي والد الطفل الصغير أمين الذي قتل : زمن القصة/ أ
، ال نعرف هنا خريف (2)«بغزارة وبقوة هذا اليوم الخريفي والمطر يسقط »، في بيته مذبوحا

زمن بداية القصة صعبا، بينما تكون نهاية معرفة  أي سنة كان هذا الحدث مما يجعل
هذه في وبدت المقبرة غارقة في صمت رهيب  »القصة في آخر أمسية من الربيع 

    .(3)« األمسية األخيرة من الربيع

 يوجد أي تاريخ  لذا تكون البداية غير معلومة ال هنا كذلك ال نعرف ربيع أي سنة،
 .يحدد ذلك

 .بالعنف نتهىاو       ابتدأ بالعنف: القصةفزمن 

 .آخر أمسية من ذات ربيع      دفن الوردي           

زمن الوقائع هذا األمر جعل هو في نفس الوقت زمن الكتابة : فيمكن أن نستنتج 
 :الدراسة هو ذهفي ه لكاتبة تكتب نتيجة انفعال وما يهمناا

 زمن الخطاب/ ب

نى على أحداث واقعية في مرحلة معينة تميزت ب  ن  رغم أن الخطاب في هذه الرواية ا  
حداث األ، لكن الذي يقرأ يظهر للقارئ في شكل غير حقيقي، إال أنه بالعنف خاصة القتل

معبرا  حكاية بودو بودو،  يث جاء الخطاب مع، ح زواياها يظن أنها حقيقة في بعض
                                  

 .39محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم،  ص : ينظر (1)

 .22ص : يةالروا (2)

 .123ص  :الرواية (3)
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شكل  صور  ، فيكون زمن الخطاب هو زمن القتل، فيعن الموت الذي سببه القتل 
 .الذاكرة خزنهات

الجو بارد  »هو يوم دفن الوردي حيث و خريفي اليوم الزمن الخطاب من  بدأفي
ع، غير أن القبور ، وينتهي في إحدى أمسيات الربي(1)«ومتقلب في هذا اليوم الخريفي

الخطاب ليكون  المفتوحة تبقى في انتظار سيارات اإلسعاف التي تنقل إليها قتلى جدد، 
 .و إستمرار الموت ربيع مفتوح على القبور ؛مفتوحا أي

زمن الخطاب أن الخطاب وهو الذي يغلقه أي فندرك أن فعل القتل هو الذي يفتتح 
 .خاصة الليل هو زمن القتل

ن ظهر لنا        الخطاب يبدأ بالخريف وتوقف عند آخر أمسية من الربيع  نأوا 
        ، فقد طغت من زمن الخطاب مساحة أكبر فقد شمل أيضا الشتاء، ليأخذ الليل

غير مضبوط له أبعاد على الزمن فترات الليل، ألن زمن الخطاب في هذا النص يبقى 
ات فيه بإحساس يغلب عليه ، تكتفي الشخصي ة تختلف بإختالف شخصيات الروايةنفسي

باطني عميق ال يمكن تحديده لكن يمكن اإلقتراب     ، داخلي،الخوف ألنه زمن نفسي
 .منه  بتقريب الصورة إلى ذهن المتلقي 

وهذا من خالل  على الزمن الخاص بالبطلة حياة ناضع تركيز نأن  نامن هنا حاول
 :تتبع بعض المفارقات الزمنية

 .فيما بعد، ما وقع من قبل »للقارئ  والذي يروي: سترجاعاإل (1

 .(2)« عندما يعلن السرد مسبقا عما سيحدث قبل حدوثه :ستباقاإل (2

                                  
 .22ص  :الرواية (1)

 .33تحليل النص السردي، ص  :محمد بوعزة(2)
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   (1)«إما تنبؤ قريب المدى أو تنبؤ بعيد المدى »: باالستشراف والذي هوأو ما يسمى  

أمين ورحمة وحياة  لقد كان ،(2)«المتغير»فقد وظفت الروائية هذا النوع من الزمن ليمثل 
المنهمر الذي ظل يجيء ويروح مع حاضر السرد  لتذكرليتخذون من البيت سبيال 
األحداث األزمنة التاريخية المرتبطة ب »، حيث (هنا، هناك)متجاوزا إلى أماكن متفرقة 

  المرتبطة بالسيرة الذاتية والموضوعية  وحيث األزمنة االجتماعية( الماضية)السياسية 
ماضيه )المسيطرة على مجمل السرد الروائي ة النفسية حيث األزمن لكل واحد منهم،
وهكذا إلى ألن يستقر السرد في حاضره الروائي المرتبط بانتهاء ( وحاضره ومستقبله

فندرك بهذا أن بنية هاته الرواية الزمانية في معظم السرد هي بنية دائرية، تبدأ  (3)«القضية
 : من المقبرة وتنتهي إليها نحو ما يمكن تمثيله

 

 

 

 

 

لكني لم أسمع إال  »من شخصية متألمة  رإن الرواية تفيض بالحزن الذي يصد
خيالكم يا أطفال خصب مجنح، لكن ما لم أفهمه هو إصراركم ... قصص الرعب والعنف

                                  
 3211، 1تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، دار غيداء للنشر، عمان، ط :نفلة حسن أحمد العزي (1)

 .121ص 

 .122بناء الرواية دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ ، ص  :أحمد سيزا قاسم (2)

 .112تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، ص  :آمنة يوسف (3)

 احلاضر

 (جلوس حياة جبانب قرب الوردي)

 احلاضر

 (نفس املوقف جلوس حياة على قرب الوردي)

 ماضي

 حياة, أمني, رمحة لذكرياهتم اسرتجاعات
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أثناء ذلك ينتقل السرد من لحظة العنف  (1)«كمعلى أن ما تحكونه لي وقع فعال في مدينت
كريات عاشتها البطلة، وذكريات عاشها األطفال تسمح لهم ذ والقتل الحاضرة إلى استعادة

الرواية المجال ليحكوا عما شاهدوا وعايشوا من أحداث فشكل العنف خيطا رابطا بين 
 .جميع الذكريات في الماضي والحاضر والمستقبل

العنف الذي لكنها في نفس الوقت تحاول  منالبطلة في الزمن اليومي ز  ظهرفت
كتب بسرعة وأتنكر، ثم أختفي أوصلها إلى مكانها، تنشر في الغد أ »تحدي هذا الزمن 

مشاهد ال، تبدأ ةخرافي ال تبدو حقيقية بل،لحظاتالزمن في شكل  أتيفي (2)«يقرأها الناس
في الرواية، تشاهد لتعيش تلك اللحظات المؤلمة  قحم السرد حياةيباغتيال الوردي، 

ولم يصدق الناجون من الموت »، إلى درجة (3)«الجثث تنتشر بالساحة وممراتها األربع»
 .بطريقة تظهر تأثرها القوي باألحداثية ئعنه الروا عبر، موت ت(4)«أنهم نجوا فعال

العنف الزمن حول بين الخيال والحقيقة، حيث  رقيظهر ف ال إلى النهاية لدرجة أنه
 .لزمن ال يتقبله العقل 

        غربة البطلة، فهي تشعر  أما بالنسبة للحاضر العنيف فقد كان سببا في
نصمت حتى تنسانا المدينة، نتحلل نذوب في الكل  »أنها ال تنتمي إلى مثل هذا الزمن 

، فبرغم صمتها تعبر عن رغبتها الداخلية، ومعاناتها النفسية نتيجة (5)«الجديد ثم تتالشى
           ةطريقة سلسينسحب بثم ، يتوقف الزمن عند الحاضرلما يحدث في الخراج ، 

الحاضر، بما تحمله من صور ال تختلف تماما ال تنفصل عن   و العودة إلى الماضي
                                  

 .12لرواية، ص ا (1)

 .29لرواية، ص ا (2)

 .21الرواية، ص  (3)

 .22الرواية، ص  (4)

 .21الرواية، ص  (5)
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صامتة وهادئة، ذلك الهدوء الذي أصبح  »لتصبح المدينة في هذا الزمنعن صورة اآلن 
، فال تجدي (1)«يقلق ويخيف أهل المدينة، إذ كثيرا ما تتبعه عواطف تدمر كل شيء

أي »الحاضرمن جزء هي  لى مراحل الطفولة، وذكريات الماضي حينها محاولة الهروب إ
أن الماضي ال يملك نقطة الحاضر بل يستدعي الحاضر الماضي ويحتله، بما أنه جزء 

     كنت أسقط وكل المدينة  » أيضا ويتعدى إلى المستقبل (2)«بينهما العنفمنه تربط 
اول انتشالي من ذلك الكابوس من حولي تسقط وعبثا أحاول النهوض وكان بودو بودو يح

غير ، فيتحول القتل إلى زمن (3)«من تلك الليلة الثقيل الذي رأيته في الهزيع األخير 
 .، تعيشه البطلة هو الماضي والحاضر والمستقبل وكل شيءحقيقي

رهيب، زمن بداية الصمت و يعم ال وهكذا يعود الصمت ويتوقف الزمن في المدينة
، يحاصر البطلة ويمنعها واحدةت، لذلك فهو زمن يقع في نقطة الموت وزمن نهاية المو 

 .وتبقى تحاول الهروب منهلكنها تستمر بالكفاح ، الخروجمن 

إلى جانب االسترجاع يحضر االستباق بكثافة حتى أن الكثير من األحداث تأتي 
ن اختص االسترجاع بفعل...(سأذهب، سأبذل، ستساعدنا،( )س)تبدأ بحرفاستباقات   ، وا 
، أعدك سأبذل جهدي ألساعدك في البحث عن أمك»يعد بودوبودو الطفل أمينالقتل، 

عنهم جزء من عملي  بذلك يا أمين، فالمفقودون كثر في هذه المدينة، والبحث 
 .(4)«الجديد

                                  
 .122الرواية، ص  (1)

 .99الرواية والعنف، ص  :شريف حبيلة (2)

 .123لرواية، ص ا (3)

 .12الرواية، ص (4)
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هذه المرة لن أهجرك يا بيتي سأحاول أن أجدد عالقاتي بك  »و تخاطب حياة 
اختصت بتحدي فعل  ، وهناك استباقات أخرى(1)«بقائي بين جدرانك مرهون بالصمت

حتى الخوف سأتحداه وأخرجه من نفسي، سأعيد عالقتي القديمة بالموت الموت »القتل 
الغيمات يا ناس  »، واستباقات شكلت أحالما للصغار والكبار (2)«الذي ال بد منه الهادئ 

وعندها  ة، وتتحددليل خير، هي اآلن متباعدة، وألوانها قاتمة، وسوف تتجمع ال محال
 .(3)«سينزل الغيث وأولى القطرات بدأت ترش اآلن

زمن العنف حتى المستقبل، الذي لم تتضح مالمحه بعد فيقدم في صورة  خترقفي
   زمن شخصية البطلة  حمل، فيندثر المستقبل ، وال يالمؤلم قضي عليها الواقعيأحالم 

مستقبل آمن الحصول على عل في الماضي والحاضر غير مشاهد العنف، السبب الذي ج
 .المفتوحة على الربيع و يظهر ذلك في النهاية مستحيل، شيئ 

 اتوصف الشخصي :ثالثا

 مفهوم الشخصية -1

أن نتصور رواية  ، فال يمكنناتمثل الشخصية عنصرا هاما في كل عمل سردي
أعتقد أن أحدا يحاول في كون الشخصية تقع في صميم الوجود  ال»بدون شخصيات، و

         األفعال ذاته؛ إذ ال توجد رواية دون شخصيات تقود األحداث، وتنظم وائيالر 
كونها تمثل رؤية للعالم ولذاتها »: (4) « (باختين)لذلك فإن الشخصية تكتسب أهميتها عند 

                                  
 .22لرواية، ص ا(1)

 .23ص  :الرواية (2)

 .91ص  :الرواية (3)

    3213بناء الرواية عند حسن مطلك دراسة داللية، االسكندرية، د ط،  :عبد الرحمن الجبوري (4)
 .39ص 
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وليس المهم عنده ما تمثله الشخصية في العالم بقدر ما يمثله العالم للشخصية، ولما تمثله 
ليس الوجود المعطي : في طريقة تحليل الشخصية ووصفها هو يقوللنفسها، لذلك ف

للشخصية، وال صورتها المعدة بصراحة هو ما يجب الكشف عنه، وتحديده، إنما وعيها 
دراكها للعالم ولذاتها، أو كلمتها األخيرة حول العالم ونفسها  .(1)«وا 

أمين، رحمة   ةلوصف أهم الشخصيات منها حيا ناوفي النص الذي بين أيدينا تطرق
ولم نتعرض للشخصيات األخرى بحكم أنها ثانوية وهي شخصيات مرنة تتغير في كل 

دراسة كيفيات ورود الوصف باعتبار صفات الشخصية وسماتها حاولنا مرة، ومن هنا 
 :وأحوالها بكيفيات مختلفة أهمها

 الوصف الصريح -1

 رواية ونقصد طغى الوصف المتكرر على ال »في هذا النوع من وصف الشخصية 
 : (2)«أن الكاتبة تذكر صفة الشخصية أكثر من مرة به

مراسم الدفن لبتي  -بألم–التي كانت تتابع  وقف أمين ابن الوردي بجانب حياة »
كان أمين قلقا شارد النظرات يرتعد بالرغم من المعطف »، أيضا (3)«تجري داخل المقبرة

ل أمين إال بصورة واحدة، لم تتغير منذ ، في العبارتين ال يمكن تخيل الطف(4)«الصوفي
كان »: بداية النص إلى نهايته وهي الخوف والرعب في موقف آخر تقول حياة ألمين

                                  
 .92، ص بناء الرواية عند حسن مطلك دراسة داللية  :عبد الرحمن الجبوري(1)
 .133 الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة ، ص (2)
 .22ص  :الرواية (3)
 .22ص  :الرواية (4)
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بيتنا يا بودو بودو  »، ويقول أمين بلسانه (1)«يرتجف، كل جسمه يداه باردتين، متصلبتين
 ، القلق الخوف ) ،(2)« في البكاء هجرته من مدة، أصبح يخيفني، يقلقني، أشعر بالرغبة

   أفعال ناتجة عن الرعب وسببه الرئيسي العنف أي العنف الذي تتعرض ( البكاء
 .له الشخصيات خاصة أمين، حياة، رحمة

    أما حياة  »فلم ترتبط صفة الخوف والرعب والتعب بأمين فقط بل بحياة أيضا 
، لتستمر (3)«راتفقد كانت خارج المقبرة متكئة تسند ظهرها المتعب على إحدى السيا

     مت مرة واحدة قالت حياة للوردي وها نحن نموت مرات  »صفة المعاناة إلى نهاية النص 
 .(4)«في اليوم

 الوصف الضمني -2

 :وهو بثالث طرق صريحجملة ما يستنبط للشخصية مما لم يرد إسناد  » ونقصد به

أن تتصور الشخصية تكون فيه السمة مجرد حلم أو مشروع ك: الوصف بالقوة  »/ أ     
       مين ورحمة بالحياة أ، مثلما تحلم حياة و (5) « غير موجودةنفسها متصفة بصفات 

تكافح للوصول لمستقبل آمن وذلك من خالل  التي لطالما انتظروها ومثلما كانت رحمة
يعمه  مستقبالاسترجاعها لذكرياتها الجميلة في بيت والدتها فهي تتذكر الماضي متأملة 

   أنا التي كنت أسافر كلما اشتقت إليها واحتجت إلى بعض الراحة »وء واالستقرار الهد
، لتحلم حياة بأمن (6)«على تفاصيل فرح ولت في بيتها أعثر على كل ما أفتقده، أعثر

                                  
 .21ص  :الرواية (1)
 .23ص  :الرواية (2)
 .22ص  :الرواية (3)
 .129ص  :الرواية (4)
 .133طرائق تحليل القصة، ص  :الصادق قسومة (5)
 .22ص  :الرواية(6)
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التي تهتم بالبيئة ونظيف غليها مهمة حماية  سنوسع نشاط جمعيتنا »والسلم في المدينة 
  .(1)«اإلنسان

فيه طبعا الجماعات اإلرهابية  البطلة كل الخوف الذي يعم المدينة والمتسبب تتحدى    
لن اسمح للخوف بالتسرب إلى نفسي، ولن أسرع وأحث الخطى، سأمشي ببطء  »رة مع

وأعيد اكتشاف مدينتي من جديد، سأبدأ بالي العتيق العنيد، لن أعتمد اليوم على مصور 
 سأبدأ)كل هاته األفعال . (2)«روقني من صورسأحمل آلة التصوير بنفسي، ألتقط ما ي

بالبطلة التي تتمنى  ةخاص أمنياتهي أفعال لم تحدث فعال لكنها مجرد أحالم و ( سأمشي
 .حدوث أشياء صعبة التحقق

سأتصور أن كل األطفال الذين يحملون أزهارا في ذلك اليوم  »متخيلة كذلك نفسها 
       يقبل األطفال، يحضنهم، ينصت  وبأن الوردي لم يمت بل حاضر معنا، أبنائي

الزمن إلى الوراء إلى سنوات خلت  سأعيد. إليهم يحمل بدوره أزهارا ويناديه األطفال أبي
أحاول أن أقبض على لحظات فرح ولت، سأختزل سنوات السفر، وسنوات القمع 

ل، فالوردي واالغتيال، أدع فقط الخيم التي شيدتها وسط الغابة، ونمألها باألزهار واألطفا
األطفال إنهم يرفضون البقاء لم يمت واللوحة المعلقة بمقر الجمعية تتحرك سيغادرها 

، إن خيال حياة مجنح ناتج إثر صدمة (3)«بداخلها وعيونهم مألى بالتحدي واإلصرار
فقدانها أحبتها مثل سائر األطفال، فالوردي قد مات فعال لكنها تخيلت عكس ذلك فهاته 

 .ف لما تتمناه أن يحدث في المستقبلالعبارة هي وص

وصف »: إن سمات الشخصية قد ترد في: وصف مستفاد من أفعال الشخصية/ ب
 ال تساعد على معرفة طباع الشخصيةصريح لكنها يمكن أن تستفاد أيضا من أعم

                                  
 .23ص  :الرواية (1)

 .29ص  :الرواية (2)

 .23ص  :الرواية (3)
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 .(1)«صفاتها أو أوضاعها أو

                  أن هذا النوع من وصف الشخصية قد برز  الرواية وجدناوفي 
في شخصيات كثيرة منها الجماعة اإلرهابية التي طغت أعمالها بصفة العنف وهناك 
أفعال أخرى تدل على الخوف والرعب تمثلت في شخصية حياة، أمين، رحمة وحياة 

 .بالخصوص ألنها مثلت الشخصية المحورية

   ي سأل أمين حياة وحاول االلتصاق بها، لقد حاولت طوال اليل إعادة رأس أب »
عادة الرأس صورة  لتصاقااليرسم لنا فعل  (، إعادة رأس األبلتصاقاال. )(2)«إلى جثته وا 

قريبة في أذهاننا تعبر عن مدى ارتعاب هذا الطفل المسكين وبرغم أن فعل حاولت تركيب 
  والده مع جسمه هو فعل حقيقي بل مجرد خيال ناتج عن الصدمة التي تعرضت  رأس

 .فقدانه لوالده الوردي لها شخصية أمين جراء

ثم في نفس  ،(3)«بيتنا يا بودو بودو هجرته من مدة، أصبح يخيفني، يقلقني »
( هجرت، يخيف، يقلق)عن فعل  .(4)«لم أنم يا بودو بودو، لقد قطعوا رأس أبي»الحوار

      هي وحدات لغوية تصب في نفس المعنى وهو رسم صفة شخصية الطفل أمين 
 . ، مرتعبة يائسة،  وهي شخصية خائفة

أما حياة فقد كانت خارج المقبرة متكئة تسند ظهرها  »ومن جهة أخرى نجد شخصية حياة 
مراسيم  -بألم–وقف أمين ابن الوردي بجانب حياة التي كانت تتابع  »أيضا  (5)« المتعب

                                  
 .133طرائق تحليل القصة، ص  :الصادق قسومة (1)

 .22ص  :الرواية (2)

 .23ص  :الرواية (3)

 .29ص  :الرواية (4)

 .22ص  :الرواية (5)
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كرت ذ في بداية هذا النص( م الدفن بألمالمتعب، تتابع مراسي متكئة، تسند ظهرها) (1)«الدفن
     الكاتبة أن حياة متكئة بظهرها المتعب وفي نهاية النص أيضا فالتعب كان نقطة بداية ونهاية 

 .وهذا رسم واضح لمعاناة شخصية حياة من البداية إلى النهاية

كنا نياما عندما سمعنا صراخ زوجة عمي استيقظنا  »ونذهب لشخصية رحمة 
ان البيت، كانت أجسامنا ترتجف، التصق وجدنا جدتي متشبثة، انزوينا في ركن من أرك

 سمعنا، استيقظنا، وجدنا، انزوينا )شاركت أفعال . (2)« بعضنا ببعض من الخوف
في رسم صورة رحمة وهي في حالة ذعر وخوف شديد فتعبر هاته الشخصية    ( ترتجف

الخطى، أتحاشى النظر إلى  احثأخاف خاصة من األماكن التي يعرفني الناس فيها »
 .(3)«اس عدت مسرعة إلى بيتيالن

      تعتمد الكاتبة في هذا النوع من الوصف التركيز على شتى أفعال العنف 
       وذلك لتوصل للقارئ صورة واحدة عن هاته الشخصيات وهي الخوف والرعب 

 ببعض الصور ألن النص الذي بين أيدينا عبارة يناكتفإقد  نا أنومنها الكثير في النص إال
أفعال تساعد في حركة السرد وتطوره وهاته األفعال مترابطة ومتسلسلة  اء وأغلبهعن أسم

هو رسم صورة  تدل على أحداث معينة كل حدث ينجر عنه حدث آخر ولكن الهدف واحد
 .الشخصيات، التي لم تخلو من صفة العنف

       مقدرته على ملء النسيج الفني الروائي : إن قيمة الوصف تتجسد في كون 
فنية القصة، في وصف األمكنة وزمن وقوع الحدث، والمشاهد وأحوال  ما يخدمب

                                  
 .22ص  :الرواية (1)

 .31الرواية، ص  (2)

 33الرواية، ص  (3)
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               (1) واألحداث المواقف على المشاعر، والتعليقو  والعواطف الشخصيات
 .أو بطئها وذلك بدون أن يؤدي إلى توقف حركة األحداث

                                  
 .119شعبان عبد الحكيم محمد، الرواية العربية الجديدة، ،  ص : نظري (1)
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إن وظائف الوصف مختلفة باختالف طبيعتها فكل وظيفةة تتميةع  ةن اىخةسب   ة        
ال المغةامس  أ ا ةاأ أمةا بالة ةبة للوصةف تتابع به أ مة »ال سد هو: الدوس الذي تؤديه فمثال

فهو يضطلع  اد  بإبالغ معسفة ماأ وهذه المعسفةة يمكةن أن تكةون واسد   ةن طسيةا الةساوي 
أ ويمكن أن تسد  ن طسيا شخصية تسيد لهةا إبةالغ شخصةية (وموجهة هةا إلى المسوي له)

 .(1)«  ب معسفة ما متصلة بعالم المغامس أخس 

ال م الةةة فهةةا ال ةةسد مةةةذ اليةةدم فديةمةةا ةجةةد ظةةاهس  الوصةةف فةةووظةةائف الوصةةف رةةد  س     
ْ  وظيفتةهأ كةان دلةيال  لةى و ةد  اليصةيد  اليديمةة وتكامةل »تتبعها الوظائف وهو متى أدسكة

 .(2)«مكوةاتها

فةةةج مجةةةال ال ةةةسد السوائةةةج ولةةةي  اليصةةةيد   الوظةةةائفهةةةذه هةةةةا بصةةةدد دسا ةةةة و ة ةةةن     
 .اليديمة

ميع اليصة  ن  واهاأ وهذا ما يعسف بوظيفةة الت ديةد ي»إن هذا الضس  من الوصف     
وتلةةةةو  مةةةةن بعةةةة   ةةةةماْ   ل جماليةةةةة ااي ةةةةا اْ تختةةةةسا الخطةةةةاوهةةةةذا يكةةةةون مةةةةن خةةةةال

 .(3) « الموصوفاْ

 :هال ةامن بين أهم الوظائف التج تطسرو 

 (Description informative)الوظيفة ااخباسية  » -1

فةةج وظةةائف الوصةةف وذلةةا للةةدوس المهةةم  يةتعتبةةس هاتةةه الوظيفةةة مةةن الوظةةائف السئي ةة      
معةةاسف ومعلومةةاْ  السوائةةج فةةيكمن دوس هةةذه الوظيفةةة فةةج تيةةديمالةةذي تؤديةةه داخةةل العمةةل 

                                  
 .302أ ص  طسائا ت ليل اليصة :الصادا ر ومة (1)
أ المطابع  فج أةماط الةصوص اىبةية الفةية و التدويل ةبجأالوصف فج شعس المت :مبسوا المةا ج (2)

 .90أ ص 3001المو د  مجمو ة  سا  للةشسأ توة أ
 .302طسائا ت ليل اليصةأ ص  :الصادا ر ومة (3)
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ورف أمين ابن الوسدي بجاة   يا  التج كاةةْ تتةابع »فةجد . (1) « فهج العم لمتابعة ال سد
الميبةةةس  الغاصةةةة مسا ةةةم الةةةدفن التةةةج تجةةةسي بةةةداخل الميبةةةس أ ال سا ةةةة مشةةةدد   لةةةى  -بةةةدلم–

أ ومشةةدد  أكثةةس  لةةى اليبةةس الةةذي بةةدا مظلمةةا و مييةةا بهةةا بالةةةا أ و لةةى ال ةةا اْ الم يطةةة
    التةةةةج كاةةةةةْ تبةةةةدو مةةةةن خةةةةالل الميبةةةةس  المستفعةةةةة  غسرةةةةْ المديةةةةةة فيمةةةةا -كةةةةدهليع-وصةةةةامتا 

 .(2)« لى  طح اىس  فج صمْ

   ا  وأمةةين وهمةةا فةةج الميبةةس  تتةةابع الكاتبةةة هةةةا إخبةةاس اليةةاسة  ةةن ال الةةة التةةج تشةةهدها  يةة    
 .أثةا  ل ظة دفن الوسدي والد أمين و ن الوضع الذي ي ود هذا المكان

        اةج س مةةة أرامةةا  فةةال كبيةةسا فةةج اليةةوم ال ةةابع  ةةمي »تخبسةةةا س مةةة كةةذلا  ةةن ةف ةةها      
تعةةةةسف  .(3)«مةةةةن مةةةةيالديأ رالةةةةْ جةةةةدتج ةيةةةةيم ال فةةةةل  ةةةةاد   ةةةةةدما ت ةةةةتيبل العائلةةةةة غالمةةةةا

 .ة س مة بةف ها مخبس  الياسة  ن ال فل الذي أرامه والدها أثةا  والدتهاشخصي

شةعس أبةج فجةد  »واصفة  الة والدها أثةا  فتةس  التيتيةل والتعةذي  التةج شةهدتها المةطيةة     
  .(4)«بالفساغ المهول الذي خلفته س يلةا  ةهأ بدا له البيْ أكبس من  جمه ال يييج

ةعلْ الباس ة مةن اليطةاس م ةس ة كةان الورةْ  » ان س مة كذلا لتخبسةا الكاتبة  لى ل    
 . (5)«ظهساأ ارتةيْ بع   اجياتج من دكاكين المديةة

كةان  »ثةم فةج ميطةع  خةس تخبسةةا  ةن أهةم  ةدو لهةا وهةو ل ظةة معسفتهةا باغتيةال الةوسدي 
مصطفى هو أول من اتصةل بةج وأخبسةةج باغتيالةه ذهبةةا  ةويا كةان البةا  مفتو ةاأ والبيةْ 

                                  
 .302ص  أطسائا ت ليل اليصة: الصادا ر ومة (1)
 .09ص أ السواية (2)
 .12السوايةأ ص  (3)
 .39السوايةأ ص  (4)
 .34ص  :السواية (5)
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أمةةين يضةةس  سأ ةةه  لةةى ال ةةائطأ أم ةةكتهأ فةةدساةج سأ  أبيةةه المفصةةول ... غةةاص بالةةةا 
 .(1) «... ن جثته

بةدْ ال يةا  تعةود شةيئا فشةيئا  »دون أن يهمل الب و ةيل أهم خبس والذي مثل بؤس  السواية 
  إلةةةى  ةةةا اْ المديةةةةةأ وبةةةدْ الميبةةةس  غاسرةةةة فةةةج صةةةمْ سهيةةة أ فةةةج هةةةذه اىم ةةةية اىخيةةةس  

عأ جل ةةةْ  يةةةا  أمةةةام ربةةةس الةةةوسدي فةةةج الجةةةع  العتيةةةا مةةةن الميبةةةس أ بيةمةةةا اةهمةةةا مةةةن السبيةةة
ستهم  ةياساْ اا ةعاف الل ظةة إلةى الميبةس أ كاةةْ اليبةوس وأ ض  خسون فج دفن رتلى جدد

تةيةةل هاتةةه العبةةاس   .(2)«وهادئةةا يتيةةام فةةوس  ومهيةةد  مةةن ربةةل كمةةا العةةاد  وبةةدا الب ةةس كثيفةةا وع 
ل ةهايةة ال كايةةأ هاتةه الةهايةة المد ةاوية هةج ةهايةة كةل مةواطن خبس دفن الوسدي والةذي مثة

  .جعائسي شهد تلا الفتس 

 (Description performative)وظيفة تطويس  » -3

وةجةةد ذلةةا فةةج  يتميةةع الوصةةف بال سكةةةأ فهةةو ذو  سكةةة فةةج ذاتةةه  هةةذه الوظيفةةة فةةج       
ه الصةفاْ أن تطةوس ب يةو يمكةن لهاتة الصفاْ والموصوفاْأ التج تتصل ب سكة اى مةال

 .(3) « وتغيس فج أ مال الشخصياْ ذلا  يطوس فج أ داو السواية

      ليةةةد ت ةةةول الخةةةوف الةةةذي  ةةةكن أهةةةل رسيتةةةج مةةةةذ أن بةةةدأ الغسبةةةا  يفةةةدون  »تيةةةول س مةةةة 
 ةن  مايةة أةف ةهم و مايةة ذويهةم رةسسوا ذاْ  إليها إلى إ بةاط ويةد  بعةدما أ  ةوا بعجةعهم

 .(4)«صبي ة الس يل

                                  
 .22ص  :السواية (1)
 .194ص  :السواية (2)
 .302طسائا ت ليل اليصةأ ص  :الصادا ر ومة (3)
 .30ص  :السواية (4)



  الوصف وظائف                                                                  الثالثالفصل 

03 

 

لة التج أصبح  ليها أص ا  رسية س مة كاةةْ  ةببا فةج تطةوس اى ةداو فاا بةاط إن ال ا
 .واليد  والعجع الذي هم  ليه أدب بهم إلى أخذ رساس الس يل

          اغتيةةةةةةل كةةةةةةل الةةةةةةذين ييطةةةةةةةون بيوتةةةةةةا أبوابهةةةةةةا وةوافةةةةةةذها خشةةةةةةبية أبيةةةةةةدْ  ةةةةةةائالْ بدكملهةةةةةةا »
ةا العهةس  كةل ا »كةذلا ةجةد . (1)«يةا  يةا  وا تف صةْ ياما لوجةوهأ كةل اىسجةل أيضةاأ ليةد جةسا

مةةةو  ابةهةةةا إلةةةى ال ةةةا ة بجةةةوس  وا ةةةدأ كاةةةةْ ت مةةةل الجةةةوس  الثةةةاةج فةةةج يةةةدهاأ  ضةةةْس 
 ياساْ اا عافأ فلم تجد أ دا ت ةعفه فةج تلةا الصةبي ة البةاسد أ الكئيبةةأ ملئةْ اىكيةا  

المةبعثةةة المفصةةولة  ةهةةاأ وغةةادْس ال ةةا ة مسفورةةة بالعغاسيةةد وبالصةةسا   بالجثةةوأ وبةةاليطع
من شسفاْ العمةاساْأ ومةن الةةا  المتجمعةين فةج ال ةا ةأ لةم يصةدا الةةاجون مةن المةْو 

         أ وغلةةةةةةا الشةةةةةةسفاْ المطلةةةةةةة أةهةةةةةةم ةجةةةةةةوا فعةةةةةةال فةةةةةةج تلةةةةةةا الليلةةةةةةةأ فيةةةةةةسسوا ت صةةةةةةين بيةةةةةةوتهم
 .(2)« لى ال ا ة

دب إن الصةةفة التةةج تميةةْع بهةةا أبةةوا  بيةةْو  ةةكان المديةةةة كاةةةْ  ةةببا فةةج االرت ةةامأ هةةذا أ
     ظةةةل العمةةل متواصةةال لتغيةةةس  »بال ةةكان إلةةى تطةةويس  ةةةالتهم وا ةةتبدالهم ىبةةوا  بيوتةةاتهم 

 .؛ هةا تطوس البا  من خش  إلى فوالذ(3)«فوالذيةكل اىبوا  الخشبية وا تبدالها بدخسب 

 (Description explicative)وظيفة تف يس  » -2

الشخصةةةةياْ وأوضةةةةا ها  تف ةةةةيس  ةةةةلوا"هةةةةذا الةةةةةوظ مةةةةن الوظةةةةائف فةةةةج الوصةةةةف يةةةةتم     
مةةع وارعةةج اليةةسن  - لةةى وجةةه الخصةةوص-و الراتهةاأ وليةةد اعدهةةس هةةذا الةةةوظ مةةن الوصةف 

                                  
 .90ص  :السواية (1)
 .92ص  :السواية (2)
 .92ص  :السواية (3)
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الماضةةةج فةةةج اليصةةةص الغسبةةةجأ وهةةةو ييةةةوم  لةةةى وصةةةف الشخصةةةياْ والمالبةةة  واىثةةةاو 
 .(1) « وغيسها بما ي ا د  لى تف يس بع  ما  لف من  ماتها أو أ مالها وأ والها

: سدْ تطالعةهدون أن تسفةع سأ ةها  ةن الكتةا  الةذي كاةةْ  »ةا وفةج الةةص الةذي بةين أيةدي
  اللبةةةةا  مظهةةةةسأ شةةةةكل لةةةةي  أكثةةةةسأ المهةةةةم  ةةةةةدي أن تكةةةةون بةةةةةاتج م تسمةةةةاْأ وةاج ةةةةاْ

  كةةةان أ ةةةودا طةةةويال يخفةةةج الج ةةةم كلةةةه: الجديةةةد ي  اةتشةةةس الةةةعا  أضةةةاف أبةةةج وب ةةةس ة مذهلةةةة
 .بي  يلف كامل السأ  ويغطج الشعس واىذةين والسربةأومةديل 

  ن مضةةةطسبين مةي ةةةمين  لةةةى أةف ةةةهم ىن الةةةعي الجديةةةد أ ةةةدو ضةةةجة الةةةةا  رليةةةيأضةةة ى 
   فةةةج اليسيةةةةأ ت مةةة  لةةةه مةةةن ت مةةة  وأصةةةابْ ال يةةةس  والدهشةةةة ا خةةةسينأ إةةةةه غيةةةس  ملةةةج

الذي فسضته الجما ةة المجهولةة أ إن وصف الكاتبة (2)«رالْ إ داهن و ةصبح متشابهاْ
 ل إليها بةةاْ اليسيةة فصةفة أةةه أ ةودأ طويةل يخفةج   لى أهل رسية  يا  يف س ال الة التج

الج ةةةةم كلةةةةه تف ةةةةس  ةةةةالتهن الةف ةةةةية المضةةةةطسبة وخيةةةةس دليةةةةل لمةةةةا رالةةةةْ إ ةةةةداهن  ةصةةةةبح 
 .متشابهاْ ال تختلف الوا د  مةا  لى اىخسب

مألوا ال اللم بدج ادهم الطويلةة واليويةةأ ةعلةوا م ةس ين متشةابكج اىيةديأ ورةد التصةيْ  »
 .(3)«فج  اللم العماساْ الضيية أج ادهم ببعضها

الوصةةةف هةةةةا للتف ةةةيس وبالدسجةةةة اىولةةةىأ ىن صةةةفة اىج ةةةاد الطويلةةةة  الكاتبةةةة وظفةةةْ     
واليويةةة وهيئةةة تشةةابا اىيةةدي والتصةةاا اىج ةةاد ببعضةةها يةةدل  لةةى الكتيبةةة وأفسادهةةا ويةةدل 

هده أهةل ذلا  لى روتهم واضطهادهم ةظسا إلى شكلهم المخيف وهذا يف س الس ة  الةذي شة
جئةا لل ةا ة للمةْو مةس  وا ةد  وبعيةدا  ةن أةظةاس اىهةلأ أضةاف  خةس وأسفة   »المةطية 

                                  
 .302طسائا ت ليل اليصةأ ص  :الصادا ر ومة (1)
 .11ص : السواية (2)
 .22ص  :السواية (3)
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أن يجسوةج من البيْأ  د تكف هةةا  تةى يصةل دوسيأ لةن ةمةْو رةال ثالةوأ وهةو ي ةسا 
أ أصةةةبح  ةةةكان المديةةةةة مةةةدسكين مةةةا  ي صةةةل لهةةةم لدسجةةةة (1)«تةا فيةةةطةةع ون أل ةةةي ةةة سأ ةةةه

       خةةةةةوف؛ فهةةةةةم يتورعةةةةةون رطةةةةةع اىل ةةةةةةة والتعةةةةةذي  والمةةةةةْو التعبيةةةةةس بةةةةةه بكةةةةةل طالرةةةةةة ودون 
   أ والتف يس الو يةد لةذلا هةو سؤيةتهم للجما ةة الملثمةة التةج دوسهةا اليتةل والتعةذي فج الةهاية

    تةةةى أن أ ةةةما هم تةةةدل  لةةةى شخصةةةياتهم فالكاتبةةةة أ طةةةتهم أ ةةةما  غسيبةةةة بعةةة  الشةةةج  
 ب  الس ة  الةذي شةهدته  ةكان اليسيةة  إال أةها رصدْ ذلا لتوصل لةا فكس  معيةة وتف س

 .(2)«ةعظ مو  الشسيطأ اىول من م د »: والمديةة

مد سمةح يةده وجةذ  دفتةج الةافةذ أ رةال مةو  لعمالئةه ا الْ فعةال  »وفج وصف  خس     
 .(3)«دريية بالسغم من صغس  جمها

بةة لتلب ةهم مو أ سمحأ م ةد أ هةج أ ةما  أطليتهةا الكاتبةة  لةى أفةساد الكتي: إن ا م     
وصفا درييا وهاته اى ما  تدل  لى صفاْ هؤال  اىفساد اليتلة وتف ةس  الةة الةذ س الكبيةس 

 .الذي ي ود المديةة

 (Description représentative)وظيفة التمثيل  »  -9

        تمثيةةةةةةل بعةةةةةة   ةةةةةةماْ الموصةةةةةةوفاْ "الوظيفةةةةةةة تكةةةةةةون وظيفةةةةةةة الوصةةةةةةف هةةةةةةذه فةةةةةةج       
 ةدما يةسد وصةف إ ةدب الشخصةياْ بةالثسا  والةذوا  - لى  بيل المثال-وهو الذي ةجده 

 « ال ةةمة مةةن خةةالل وصةةف بيتهةةا أو أثاثهةةأ ثةةم ةجةةد تمثيةةل مظةةاهس هةةذه ا(أو خالفةةه)السفيةةع 
(4). 

                                  
 .29ص  :وايةالس  (1)
 .100ص  :السواية (2)
 .100ص  :السواية (3)
 .301طسائا ت ليل اليصةأ ص  :الصادا ر ومة (4)
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رضةةيْ أ ةةبو ج الثةةاةج ب ةةا ة  »ولمةةا وصةةفْ السوائيةةة  ةةا ة العلمةةا   لةةى ل ةةان  يةةا  
ة و ةةاكةةأ وةظيفةةة بعةة  الشةةج أ يةةب  معظةةم  ةةكاةها ألب ةةة العلمةةا أ تبةةدو ال ةةا ة هادئةة

 .(1)«يطالع فتفا لْبيضا  متشابهة وأةيية بعضهم كان 

يلب ةون )ليد وصفْ الكاتبة العلما  بصفاْ ميعتهم  ن  امة الةا  وذلا لما ذكةْس      
   مةةةن ثةةةم وظفةةةةْ تمثةةةيال لهةةةذه المظةةةةاهس . أ وفعةةةل المطالعةةةةة(  متشةةةةابهةأ أةييةةةةألب ةةةة بيضةةةا

المظةاهس خيةس  ذههة( أ  ةاكةةأ ةظيفةةهادئةة)تبةدو ال ةا ة : هذه الفئة من الةا ؛ لما رالةْو 
 .الطبية من ال كانلهذه ممثل 

بدأ الةهةاس ية ة   وأةةا أصةل إلةى  ةا ة الغةافلين بةدْ رببهةا مةن بعيةد تلةو   »: أيضا     
بةةدأ أ كةل ال ةةا ة ربةة  تتفةةاْو مةةن  يةةو ال جةةم ومةن  يةةو الشةةكل ومةةن  يةةو اللةةون أيضةةا

فهاتةةةه اليبةةةة  المتفاوتةةةةة ال جةةةةم . (2)«طةةةال  بعضةةةةها يتلكةةةةل بفعةةةل  وامةةةةل التعسيةةةةة المختلفةةةةة
: والشةةكل واللةةون والطةةال  المتلكةةل يمثةةل أصةة ابه ىن هاتةةه ال ةةا ة تةةل  لةةى أن أصةة ابها

غافلون  ن تسميمها أو اال تةا  بها وهةذا ساجةع لأللةم والس ة  الةذي تشةهده المةطيةة فهمهةم 
 .جا  من الكتيبةالو يد هو الة

 (Description expressive)وظيفة تعبيس  » -0

 ةةةن أ ةةةوال الشخصةةةياْأ فوظيفةةةة تعبيةةةس  يضةةةطلع بهةةةا الوصةةةف  هةةةةا  بةةةْس الكاتبةةةة    
المعبةس  ةةن أ ةةوال الشخصةةياْ وةفو ةةها وريمهةةا ويكةون خاصةةة مةةن خةةالل وصةةف الطبيعةةة 

يغةةةةال فةةةج بةةةةواطن والبيئةةةة وصةةةةفا ي ةةةت ا بةةةةالتعبيس  ةةةن اىفكةةةةاس واى ا ةةةي أ لكةةةةةه لةةةي  إ
 .(3) « الشخصياْ

                                  
 .133ص :السواية(1)
 .199السوايةأ ص ( 2)
 .301طسائا ت ليل اليصةأ ص  :الصادا ر ومة  (3)
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         تعبةةةةةةس  يةةةةةةا   مةةةةةةا بةةةةةةداخلها مةةةةةةن اشةةةةةةتياا و ةةةةةةةين للماضةةةةةةج وىيةةةةةةام الطفولةةةةةةة البسيئةةةةةةة    
صةغيس  كةةْأ أسافةا جةدتج إلةى  يةول  »وذلةا بوصةفها الطبيعةة المتمثلةة فةج  يةول اليسيةة 

أرطفهةا الوا ةد  اليسيةأ أسك  أمامها أ بيها وأ سظ إلى  د أعهاس بن الةعمةان ال مةسا أ ثةم 
       بعةةةةد اىخةةةةسبأ بعةةةةدها أةةةةةدمأ أت  ةةةةسأ أرةةةةول فةةةةج ةف ةةةةج لةةةةم يعةةةةد هةةةةةاا لةةةةون أ مةةةةس يةةةةعين 
هذه ال يول الخضسا  الوا عةأ الممتد أ تيجان اىعهةاس الطويلةةأ أطةول مةن ال ةةابل ةف ةها 
أ ةود  عيةةةة إلةةى البيةةْأ وفةةج الغةةد أسكة  م ةةس ة متلهفةةة متشةةورة لسؤيتهةةاأ و ةةةدما ةيتةةس  

 (1)«يةةول اليمةةح لمتساميةةةأ تتةةدلا  مةةسا  جميلةةةأ تتطلةةع إلةةج تسميةةةج وكدةهةةا تةتظسةةةجمةةن  
أ وتةةاس  أخةةسب تصةةف (2)«وال أدظ ال يةةل إال ب ةةاطا أخضةةس »رائلةةة  لتكمةةل خلجةةاْ ةف ةةها

الييةةام بس لةةة جما يةةة ىطفةةال  ةةا دْ اىطفةةال فةةج تخضةةيس معسضةةهم  »ال ةةدائا العامةةة 
 .(3)«ا اْ الخضسا المديةة صو  ال دائا العامة والم 

العبةةاساْ والخلجةةاْ تعبةةس  ةةن مكةوةاتهةةا مشةةتارة إلةةى  يةةل رسيتهةةا  ذهإن  يةةا  فةةج هةة      
لةةةى ال ةةةدائا العامةةةة والم ةةةا اْ الخضةةةسا  فكةةةدن هاتةةةه اىمةةةاكن هةةةج هةةةسو  مةةةن الوارةةةع  وا 

 .وال اضس اىليم

 (Description intropective)وظيفة ا تبطان  »  -2

يؤديهةا المتصةل با ةتكةاه بةواطن الشخصةياْ  ة بمةا هةو داخلةج تتعلا هذه الوظيفة         
والمةةو ج بخلجةةاْ الةةةف  وخةةواطس الةةذهنأ وهةةةا يفيةةد العةةالم الخةةاسجج  ةةةد وصةةفه ال ةةماْ 

 .(4)« مجاة ة ا  ا  م دد أو سؤية معيةة" خاصة"ويكت    ماْ " الوارع"التج له فج 

                                  
 .91ص :السواية (1)
 .91ص  :السواية (2)
 .91ص  :السواية (3)
 .301ئا ت ليل اليصةأ ص طسا :الصادا ر ومة (4)
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بةاللأ أمةين : والتس ال اىطفالتخاط  شخصية بودو بودو التج مثلْ شخصية التجوال   
 يا أطفالأ ما  الرتها بكل ما ي دو؟ والمغاس  »مسجاةة 

خواةةةةةةةةةا وأمهاتةةةةةةةةا اختطفةةةةةةةوا مةةةةةةةن البيةةةةةةةْو وبعةةةةةةةد أيةةةةةةةام  ثةةةةةةةس  -           إن الكثيةةةةةةةس مةةةةةةةن  بائةةةةةةةةا وا 
   .(1)«ت ةْ التةسا  هةاأ بهذه المغةاس أ أجةعا  متةةاثس  جمعوهةا فةج أكيةا  ووضةعوها  ليهم

لكةن مةا لةم  غسية أ   خيةالكم يةا أطفةال خصة أ مجةةح »وهةو فةج  الةة ذ ةس ثم ييةول لهةم 
ولةةي  مجةةسد  كايةةاْ   أفهمةةه هةةو إصةةساسكم  لةةى أن مةةا ت كوةةةه لةةج ورةةع فعةةال فةةج مةةديةتكم

 ة جتها أخيلتكم

؛ ليةد أدْ  الةة الةذ س (2)«بل إةها ال يييةة يةا بةودو بةودوأ كةل الةذين رتلةوا وسمةج بجثةثهم -
     أطفةةةال المديةةةةة فهةةةم ي كةةةون  ع إلةةةى صةةةدمة ةف ةةةية تعةةةس  لهةةةاوالخةةةوف فةةةج هاتةةةه الميةةةاط

   في كةةون ذلةةا لشخصةةية بةةودو بةةودو غيةةس ال يييةةة ليطلبةةوا مةةةه الم ةةا د    بةةائهممةةا  ةةدو 
   فةةج إيجةةاد بةةارج أشةةال   بةةائهم داخةةل المغةةاس  المجهولةةة والغامضةةة والمظلمةةةأ هاتةةه المغةةاس  

   خيةةةال هةةةؤال  اىطفةةةال وذلةةةا ب ةةةب  الصةةةدمة إةمةةةا ة ةةةجها ال وجةةةود لهةةةا أصةةةال فةةةج الوارةةةع 
التج تعسضوا لها فدصب وا يسون أشيا  ال وجود لها فج ال يييةة فهةم يةسون العةالم الخةاسجج 
بمةظاس  خةس ويعبةسون ذلةا لبةودو بةودو ظةةا مةةهم أةةه مخلصةهمأ هةةا يفيةد العةالم الخةاسجج 

 .صفاْ الوارع ويكت    ماْ خاصة مجاة ة ا  ا  اىطفال

 (Fonction décorative)الوظيفة التعييةية  » -2

                                  
 .13ص :السواية (1)
 .12السوايةأ ص  (2)
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     يهةةةدف إلةةةى خلةةةا أثةةةس ةف ةةةج  ةةةةد الم ةةةتيبل »هةةةذا الةةةةوظ مةةةن الوصةةةف جمةةةالج ب ةةةْأ   
     فةةةةإلى جاةةةةة  كوةةةةةه يصةةةةوس مشةةةةهدا وارعيةةةةاأ فإةةةةةه يهةةةةدف كةةةةذلا إلةةةةى إ ةةةةداو أثةةةةس شةةةةا سي 

 .(1) « لدب الياسة

          ا الليلةةةةةأ كةةةةاةوا م ةةةةسوسينةةةةةام اىطفةةةةال بةةةةاكسا فةةةةج تلةةةة »بعةةةةد ذلةةةةا ةجةةةةد  يةةةةا  تيةةةةول    
فهةةذا هةةو يةةوم الس لةةة المةتظةةس أ  ةةيلتيون جميعةةا ومةةةذ ال ةةا اْ اىولةةى مةةن الصةةبا  أمةةام 
المةةداس أ ال ةةافالْ لةةن تتةةدخس  ةةن مو ةةدها هكةةذا تمةةةى الكثيةةس مةةةهم  تةةى يصةةلوا ب ةةس ة 

لةةواعم  إلةةى ال ةةدائا العامةةة والم ةةا اْ الخضةةسا  الوا ةةعةأ اىمهةةاْ مةهمكةةاْ فةةج ت ضةةيس
أمةينأ صةفا  ال ةما  هةذه الليلةةة  ام فيهةا بسفيةةتةةالس لةةأ أطلةْ  يةا  مةن ةافةذ  الغسفةة التةج 

 .(2)«يبشس بيوم جميل

الجةةو الجميةةل الةةذي يشةةهده اىطفةةال مةةن فةةس  صةةوس  ا ةةتعداد اىطفةةال للس لةةة وذلةةا إن    
    الوا ةةةعةو ةةسوس وهةةةم يةتظةةسون ال افلةةةة لةةةتيلهم إلةةى ال ةةةدائا العامةةةة والم ةةا اْ الخضةةةسا

 .لذهن الياسة فد طتها بعدا تعييةيا ها الكاتبةرسبت ذه الصوس ه

كةةان ي مةةل رفةةة مةةتب بالبستيةةال اى مةةس الصةةغيسأ وفةةوا البستيةةال وضةةع  »وةجةةد أيضةةا   
دمية صغيس  تستدي ف تاةا وسديا شةفافاأ رةال لةج أةةه بستيةال عوجتةج المفضةلأ ألةم تال ظةج 

 :ثم واصل ! وبارج وجههاال مس  التج كاةْ تك و وجةتيها 

 بيشةةوسهتبةةدأ عوجتةةج يومهةةا دائمةةا بعصةةيس البستيةةال الصةةغيس اى مةةس وتطلةةج بشةةس  وجههةةا    
فج هذا الميطع الوصفج يصف  مودي صةوس  عوجتةه بطسييةة  .(3)«المةفعة فج ةهاية اليوم

 . جد سائعةأ كدةها لو ة فةية ت مل أدا التفاصيل

                                  
 .323طسائا ت ليل اليصةأ ص  :الصادا ر ومة (1)
 .92ص : السواية (2)
 .130ص  :السواية (3)
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ه الوظةةائف رةةد تتةةداخل ورةةد تتةةسابط ورةةد ةجةةد فةةج المةةاد  إذن يةبغةةج أن ةشةةيس إلةةى أن هةةذ    
   الوصةةفية الوا ةةد  أكثةةس مةةن وظيفةةة فلي ةةْ هةةةاا روالةة  ثابتةةة وال روا ةةد  امةةة فةةج مماس ةةة

 .يةالوصفأ شدةه شدن  ائس العةاصس اليصصو دسا ة 
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 :فيما يلي ةثلتممالالنتائج  إلى بعض بعد إنهائي لهذه الدراسة توصلت   

 بل قد يكون أكثر ضرورة للنص السردي  ,السرديعتبر الوصف من أهم عناصر  -   
 .من السرد بحد ذاته

تطرق إليه البالغيون القدماء حسب مداره و عرف الوصف عند العرب في القديم  
 .كان الوصف في الشعر قبل أن يكون في السرد الروائيفأي؛ صنفوه حسب الغرض 

أخذ فالملحمي  ظهور األدبمع عند الغرب أيضا وخاصة هامة شهد الوصف مكانة 
       اهتمام العديد من الدارسين الغرب و حل محل يتطور بتطور األجناس األدبية 

 .وبير وغيرهملف ,بلزاك, زوال منهم

 : فيتمثلت بنية الوصف 

 تفاصيل لما تراه العين باستقصاء غرافيو من التصوير الفوت نوع وهو وصف المكان
 .في النص على األليفة األمكنة المعادية

      كان التركيز على زمن السرد أي؛ زمن الخطاب وتطرق البحث  :وصف الزمن     
 .االستباق و فيه إلى عنصري االسترجاع

         حا طغى فيه الوصف المتكرر ونقصدكان وصفا صري :وصف الشخصيات
ضمنيا وقدم  به أن تذكر الكاتبة صفة الشخصية أكثر من مرة, والنوع الثاني كان وصفا

 .من خالل الوصف بالقوة؛ وصف مستفاد من أفعال الشخصيات

لمتصلة بالخطاب امتشعبة وعديدة ونقصد بذلك وظائف الوصف إن وظائف الوصف     
 : فتختلف باختالف طبيعتها منها

   .الزم الستمرار السردر هي إخبا ,توظيفة تقدم لنا معلوما :ةخباريااللوظيفة ا -
 .الشخصيات التي تتصل بحركة أعمال نجد ذلك في الصفات :وظيفة التطوير -
الوظيفة سمات الموصوفات في وصف إحدى  هذه تفسر: وظيفة تفسير -

 . الشخصيات
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على لسان شخصيات  ألحوال الشخصيات وما بداخلها ريأي تعب: وظيفة تعبير -
 . رحمة وما شهدوه من رعب وخوف و حياة و شخصية أمين: مثل الرواية

من خالل خلجات النفس  استكناه بواطن الشخصياتتعني : استيطانوظيفة  -
 :وخواطر الذهن أما الوظيفة األخيرة فكانت

وظيفة هدفها األول )تهدف إلى خلق أثر وبصمة عند المتلقي  :جمالية تزيينية  -
 (.واألخير المتلقي

 .اآلخرعن  من لبنات السرد ال يمكن أن يستغني أحدهما يعتبر الوصف إذن لبنة 

    هذا المتواضع  أن أكون قد ُوفِّقُت ولو بعض الشيء في عمليباألخير أتمنى في    
نزيهة ثم إلى كل من  زوالفضل الكبير يعود إلى اهلل عز وجل ثم إلى أستاذتي المشرفة زاغ

 .البحث ساهم في اكتمال هذا 

 



   سعيدةهوارة  :ملحق

    "الشمس في علبة"و روايتها   

 .هوارة سعيدة :ةــالتعريف بالكاتب - 1    
 "الشمس في علبة"ملخص رواية  - 2    
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 التعريف بالكاتبة       

كاتبة جزائرية، ولدت بالقنطرة التابعة لوالية بسكرة، وزاولت هوارة سعيدة : هوارة سعيدة    
دراستها االبتدائية و الثانوية بباتنة و الجامعية بجامعتي قسنطينة و الجزائر تشتغل حاليا أستاذة 

 .بجامعة الجزائر

 :"الشمس في علبة"ملخص رواية 

      شد أعاكسة لفترة من  مرآةتعتبر هذه الرواية ، في علبة للكاتبة هوارة سعيدة الشمس   
اثرها ال يزال خطر الفترات التي عاشها الشعب الجزائري و هي فترة العشرية السوداء التي أو 

 .الى يومنا هذا

قلقا شارد أمين ، الذي كان ولده تبدأ الرواية بدفن الوردي و جلوس حياة أمام قبره برفقة    
النظرات و حياة تحاول تهدئته، فيصف أمين كيفية اغتيال والده و يوم كانا وحيدين في ليلة 
مظلمة، ليكسر الضجيج صمت العمارة، ثم يقتحم الغرباء البيت، فيقطعوا رأس الوردي أمام 

  و هي شخصية  يدخل في صدمة لدرجة انه يتخيل وجود شخصية ليست حقيقية،و أسرته 
المعروف برحالته  ،دو الذي يمتطي حصانه السحري و يجول بقاع األرض الشاسعةبودو بو 

   فيسأله أمين عن والدته شمس التي خرجت و لم تعد و يأخذ بيد  ليمثل المنقذ، الطويلة ،
بعد    ثم يلتقي بالعديد من األطفال منهم بالل، نجمة و غيرهم، بودو بودو إلى المغارة العجيبة 

وائية إلى شخصية رحمة الفتاة التي تحن إلى الماضي األمن و السعيد فتحكي ذلك تنتقل الر 
عن أسرتها و تصف كيف كان مصير شقيقاتها الخمس وقت االغتيال بحيث أقدم على الزواج 

أما بالنسبة لرحمة فهي  بسن مبكرة و ذلك لخوف والدهن من اغتصابهن كباقي فتيات القرية،
فتاة ولدت في قرية، لم تكن ترضى بتعليم البنات لكنها تحدت الصعاب و اتجهت إلى المدينة 

و تبدأ حينها بكتابة كل ما يحدث من اغتصاب  ،لتتحصل فيما بعد على شهادة صحفية
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و تارة مصطفى، سعيد، الذين لقوا حتفهم ،: فتحكي عن زمالئها في الجمعية ،اغتيال و تعذيبو 
أيام الصغر لما كانت تذهب إلى الحقول مع جدتها تساعد : أخرى تحن رحمة إلى األيام السعيدة

والدها في خدمة األرض، بعد ذلك تصف الكاتبة صورة الرعب الذي ساد ساحات المدينة 
فيشتكي األطفال إلى حياة، لتعيش معهم لحظات الرعب، محاولين بذلك الهروب من ذلك 

ضوا باكرا منتظرين الحافلة التي تأخذهم إلى مكان أمن، فتفشل المحاولة، ثم تنتقل ليستق الوسط،
الكاتبة لوصف الساحات الممتلئة بالجثث و البيوت المهدمة منها ساحة البائسين و ساحة 

     الساحات وضعت تسميتها على حسب الحالة هذه الصامتين و ساحة الغافلين ، جميع 
لتقرب الكاتبة الصورة الوحشية التي كانت عليها  ا، ثم تصف الكتيبة ،التي أصبح عليها قاطنيه

موس، بشطولة وسيف، في األخير : الجماعة فتطلق مسميات رهيبة  على كل فرد منهم مثال
ترسم لنا الكاتبة صورة حزينة لشخصية حياة البطلة وهي بجانب قبر الوردي في يأس مخاطبة 

 .ات في اليوممت مرة واحدة ونحن نموت مر : قبره

قبر  أمامتنتهي بجلوسها تبدأ بجلوس حياة بالمقبرة و حلقة دائرية  :فتمثل الرواية بذلك   
 . النهاية هاهي نفس إذنالبداية لتصبح ، الوردي
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 :ملخص بالعربيةال
يلعب الوصف دورا مهما في العمل الروائي، فهو القلب النابض في الرواية، فال 

 .تخلو رواية من عنصر الوصف

يمثل الوصف أسلوبا من أساليب القصة بحيث أنه يعرض ويقدم األشياء والكائنات 
وصفوا ، وعرف الوصف عند البالغيين القدماء وعند العرب حديثا  ،والوقائع والحوادث

 .رضغاألمكنة بتفاصيلها واختلف هذا العنصر بحسب ال

 .بلزاك وفلوبير وغيرهم: نال الوصف عند الغرب مكانا رئيسا في دراساتهم أمثال

التي تمثلت و  فةأي األمكنة األلي: تكمن بنية الوصف في الرواية في وصف المكان
 . في الذاكرةمكنة أكانت عبارة عن ذكريات؛ أي ف. في الحقول، بيت رحمة وحياة وأمين
 .ساحات المدينة، البيوتات: أما األمكنة المعادية فهي عديدة منها

زمن الخطاب وهو زمن العنف أي الزمن الخاص بالبطلة : وبالنسبة لوصف الزمان
 .حياة

 (.وصف ضمني وصريح) :فكان وصف الشخصياتأما 

 : للكاتبة هوارة سعيدة" الشمس في علبة"تكمن وظائف الوصف في رواية 

الوظيفة اإلخبارية، التزيينية : الوظائف المتعلقة بالخطاب وهي عديدة منها في
 .التفسيرية

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract: 

    The description is  playing  an important role in the 
novelist. work:it’s the beating heart of the novel.ther is no novel 
without the component of description. 

   -The description represents the style from the story styles 
so its shows and gives the things/objects/facts and the events and 
the description known from old adults and to the newly arabs,they 
described the places with details and this component deffer as the 
purpose. 

   -The description get the best of place in the study from the 
abroad as Belzak,Flobir,…. 

   -The structure of description lies in the novel by describing 
the place means the millennium of places represented in the field 
between mercy, life and security, it was conciderd as memories. 

    i.e. places enter the mind of this figures, but ther are many 
anti places as:yard country, houses. 

   -For the time description; descour time it means the time of 
the neck in the novel that time specializes to the heroe Hayat . 

Describe the personalities; Implicit and frank description.     

  - The function of description in the novel the sun in the box 
the writer Howara saida in the function that relies to descoure then 
it is many as:occupation news, the decorative, and the explanatory. 
   


