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شكر وعرفان

.سورة ابراهیم 07اآلیة ﴾لئن شكرتم الزیدنكم﴿وعمال بقول اهللا 

نشكر المولى تعالى الذي وفقنا لهذا العمل المتواضع

.فله كل الحمد والشكر 

إذ ال یسعنا في هذا المقام إال أن نقدم هذا العمل المتواضع عربون

احترام وتقدیر لألستاذ المشرف الدكتور

"معّرف رضا"

لنا كان على كل التوجیهات التي قدمها لنا وللمعرفة التي أمدنا بها حیث

خیر هادي في هذه الرحلة نتمنى أن یجعله ذخر األهل العلم والمعرفة

أساتذة قسم اآلداب واللغة العربیةنشكر

المكتبة الجامعیة بسكرة الذین ساعدونا في إنجاز هذا العمللعما و

الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا إلى كل من وقفوفالحمدهللا

.معنا بقلوبهم الطیبة وكانوا دعما لنا في عملنا 

.سواء داخل الجامعة أو خارجها خاصة كلیة اآلداب واللغات 





مقدمة

أ

ه من مشاعر یحاجة اإلنسان الملّحة إلى التعبیر عما یجول في خاطره وما یعتر 

الفرح والسعادة والحزن واأللم تدفعه إلخراج مابداخله إلى بوأحاسیس مختلطة بین الشعور 

أرض الواقع ، في صور وأشكال شتى كالفن والرسم والمسرح وأعمال أدبیة فنیة  ومن بین 

فرضت مكانتها وبقوة بین األشخاص وأصبح لها  ةهذه األخیر ،فهذه األعمال فن الروایة 

اء تطورها عبر الزمن وما آلت إلیه هو وجودها الممیز بینهم ، وقد مرت بعدة مراحل أثن

ضني والتجریب المستمر ، وبفضل تلك الجهود أصبحت الروایة فنا له نتیجة الجهد المُ 

فالروایة هي بمثابة .ممیزاته ومقوماته وأسسه التي ال یمكن ألي كاتب أن یحید عنها 

  .ة ألفكاره وخیاالته الواسعتب العنان لكاا الفضاء الرحب الذي یطلق فیها

والروایة العربیة من األجناس األدبیة التي كانت لها األثر البلیغ في نفوس األفراد 

، وتختلف ألنها تلعب على وتر المشاعر وتصیب األحاسیس بسهام القول وألوان الكالم 

درجة التأثیر حسب طبیعة الموضوع الذي تتناوله ، ویعد موضوع الغربة من بین 

الروائیین یمنحونه أهمیة في األوساط االجتماعیة مما جعل المواضیع الرائدة االنتشار

بالغة ، بجعله محورا للحدیث عن المشاكل التي یعاني منها جل المغتربین من شعور 

بالحنین إلى الوطن األم ، وصعوبة التأقلم مع الوضع الجدید بعیدا عن األهل واألحبة ، 

.المشاكل الكثیرة وعدم تقبل الناس لهم ووصفهم بالغرباء وغیرها من

"بحر ولیمة ألعشاب ال"اخترنا روایة الغربة،ج الروائیة التي تناولت موضوع ذومن النما

."بنیة الشخصیة"نموذج للدراسة ضمن موضوع للروائي السوري حیدر حیدر 

إذ نالت اهتمام الروائي،فالشخصیة من أهم العناصر التي تسهم في بناء الخطاب 

.السردیةوخاصة تلك التي اهتمت بتحلیل األعمال الحدیثة،الدراسات النقدیة 

إذ یجعلها تشع بالحیاة ویرسمها في ممیزة،یعتمد كل روائي إلى رسم شخصیاته بطریقة 

فتتجسد في بناء یتضح عبر مجموعة من التصنیفات والتصویر مختلفة،أشكال ومظاهر 



مقدمة

ب

ها خیوط األدوار والسلوكات بالمعطیات الثقافیة، والشخصیة هي تشتبك ضمنالوصفي،

العنصر األكثر ابهاما في األعمال األدبیة، وهذا راجع الرتباطها بالمعنى اإلنساني وتطور 

.الجوانب الفكریة الفلسفیة والنفسیة وغیرها

وقد كان االختالف في وجهات نظر الباحثین حول دراسة الشخصیة سببا في طرح 

:التالیةشكالیة اإل

وظائفها وأبعادها؟أنواعهاوفیما تتمثللشخصیة؟ما طبیعة تعریف ا

أسئلة كثیرة وأخرى سنحاول اإلجابة عنها من خالل هذا البحث الذي جاء موسوما ببنیة 

.لحیدر حیدر "ولیمة ألعشاب البحر "الشخصیة في روایة 

ة بالمنهج البنیوي معتمدین على ارتئینا لإلجابة عن اإلشكالیة المطروحة االستعان

ل ومغالق الشخصیة یتقنیات الوصف والتحلیل ، باعتباره المنهج األقدر على فك مجاه

والغوص في الجوانب التي تتحكم في أفعالها ، انطالقا من النص الروائي بمعزل عن 

سیاقه الخارجي ولكي نحلل هذا النص السردي وضعنا خطة مكونة من مقدمة یلیها 

حاولنا فیه تحدید تعریف للبنیة من خالل تقدیم مجموعة من التعریفات وتعریف مدخل

في  العمل السردي ، وبعد ذلك مباشرة سنحاول الدخولوكذلك البنیة في ،السرد أیضا

صمیم الدراسة عن طریق الفصل األول والمعنون بالشخصیة في السرد األدبي وأنواعها ، 

 وخصیة عند بروب وأنواع الشخصیة ووظائف الشل قراءة في تعریف الشخصیةو لنتنا

الشخصیة الروائیةأبعادها فلیب هامون ، وغریماس ، أما الفصل الثاني جاء بعنوان

واحتوىعلى وصف الشخصیة ، أبعاد الشخصیة ، وبناء الشخصیة وختمنا كل ،وبناؤها

.لبحث فصل بخالصة ، لننهي بحثنا بخاتمة أجملنا فیها النتائج المستخلصة من ا

فضل الكتاب والدراسات السابقة في هذا المجال بدلیل اعتمادنا على جملة أو ونذكر

:مجموعة من المراجع أهمها 



مقدمة

ج

.مرشدفي روایات ابراهیم نصراهللا ألحمد  لةالبنیة والدال-

.الفیصلالروایة العربیة البناء والرؤیة مقاربات نقدیة لسمر روحي -

.لعیداالمتخیل وبنیته الفنیة لیمنى -

سیمولوجیة الشخصیات السردیة لروایة الشارع والعاصفة لحنا مینة نموذجا لسعید -

.بنكراد

.الشخصیة الروائیة عند خلیفة حسین مصطفى لحسن األشلم -

ومثلما ال تخلو الحیاة من صعوبات التجارب كذلك األمر بالنسبة ألي بحث فقد 

اعترض سبیلنا بعض الصعوبات منها عدم مطابقة عناوین بعض الكتب لمحتویاتها 

نظرا الختالفها في المراجع بسبب تعدد المصطلحات العلمیة،وصعوبة تنسیق المادة 

.توفرهاالمعاصر، على الرغم من أو فوضى المصطلح التي یشهدها النقد العربي

وفي األخیر نشكر كل من مّد لنا ید العون إلنجاز هذا البحث وباألخص نشكر 

.الجمیعأستاذنا الفاضل أدام اهللا فضله على 
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:البنیةماهیة-أوال

ن كل عمل روائي یقوم على بنیة تربط بین وحداته بشكل متماسك ومتكامل، إذ إ

تشكل هذه العناصر المترابطة فیما بینها بنیة الروایة، ومما ال شك فیه أن جوهر البنیة 

والتجانس والوحدة بین العناصر المشكلة للعمل اإلبداعي بشكل عام هو ذلك التمازج 

.والعمل الروائي بشكل خاص

:البنیةتعریف-1

  :لغة-أ

" أو " Structure"والبنیة«لقد جاء في التعریف الّلغوي الغربي للبنیة بأنها 

Structura" بالالتینیة، وهي مشتقة من الفعل الالتیني"Struere"دو فیها حالة تغ، تعني

المكونات المختلفة ألیة مجموعة محسوسة أو مجّردة، منظمة فیما بینها ومتكاملة، حیث 

)1(.»ا إال بحسب المجموعة التي تنظمهاال یتحدد له معنى في ذاته

، جمع بنّوة بالمّد یبنو"بنا "للفظ البنیة فعالن یوجد«أما في التعریف العربي فنجد 

)2(.»البناءبالقصر، یبني من "بنى"أو ُبْنوٌة، و 

وبذلك تكون "بنى "حیث أن لفظ البنیة المراد به هنا هو المشتق من الفعل الثاني 

وتعني البناء أو الطریقة، وكذلك تدل على "بنى "من الفعل الثالثي "بنیة"كلمة تشتق«

)3(.»علیهاد معنى التشیید والعمارة والكیفیة التي شیّ 

رابطة إبداع الثقافیة، الجزائر، طیوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من الالنسونیة إلى األلسنیة، إصدارات )1(

.119م، ص 2002
م، ص 1986دار ابن رشد، بیروت، لبنان، طان،جمال شحید، في البنیویة التكوینیة دراسة في منهج لوسیانغولدم)2(

5.
.7م، ص2011، 1مان، عمان، األردن، طة، البنیویة في النقد العربي الحدیث، دار جلیس الز و ر ثائر إبراهیم المصا)3(



ɪࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ȫ ȯ ɭࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȮȳ Քȸ ɦȄɼࡧȓʊɴȍɦȄ

6

، ومنه البوان، ...مصدر بنى، وواحد األبنیة وهي البیوتالبناء«باإلضافة نجد أن 

د في البیت، أي التي یقوم وتسمى مكونات البیت بوائن جمع بوان، وهو اسم كل عمو 

)1(.»البناءعلیها 

:اصطالحا- ب

  :فقد ورد في ذلك أن" بنیة "أما عن التعریف االصطالحي للفظة 

هي مجموعة العالقات الداخلیة الثابتة التي یتمیز بها بناء شيء معین، البنیة«

بحیث تكون هناك أسبقیة منطقیة للكل على األجزاء، وعلیه ال یتخذ أي عنصر من 

عناصر البنیة معناه إال بالوضع الذي یحتله داخل المجموعة وٕان الكل یبقى ثابتا على 

)2(.»تغیراتالرغم مما یلحق عناصره من 

كلمة البنیة في أصلها تحمل معنى المجموع، أو الكل المؤلف من  إن«وأیضا 

عناصر متماسكة، یتوقف كل منها على ما عداه ویتحدد من خالل عالقته بما عداه، فهي 

)3(.»للشيءنظام أو نسق من المعقولیة التي تحدد الوحدة المادیة 

بأنها مجموعة من الروابط بین األجزاء، في مجموعة من تعرف«نجد  وكذلك  

)4(.»معااألجزاء المترابطة 

كل مكون من ظواهر متماسكة، یتوقف كل منها على ما بأنها«أو بشكل أوضح 

)5(.»عداهعداه، وال یمكنه أن یكون ما هو إال بفضل عالقته بما 

الة س، ر )دراسة فنیة لنماذج الروایة السعودیة(نورة بنت محمد بن ناصر المّري، البنیة السردیة في الروایة السعودیة )1(

.5م، ص 2008، الدكتوراه
.28م، ص 2010، 1مؤید عباس حسین، البنیویة، رند للطباعة والنشر، دمشق، سوریا، ط)2(
.19م، ص 2005، 1محمد مرشد، البنیة والداللة في روایات إبراهیم نصر اهللا، دار فارس، عمان، األردن، ط)3(
م، 2008، 2ثائر دیب، دار الفرقد، دمشق، سوریا، ط:لیونارد جاكسون، بؤس البنیویة األدب والنظریة البنیویة، تر)4(

  .49ص 
.121م، ص 1998، 1صالح فضل، نظریة البنائیة في النقد األدبي، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط)5(
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من عّرفها على أّنها تصور تجریدي من خلق الذهن، ولیست هناك«كذلك نجد 

خاصیة للشيء، فهي نموذج یقّیمه المحّلل عقلیا لیفهم على ضوئه الشيء المدروس 

)1(.»بطریقة أفضل وأوضح

)وحدات(البنیة تنشأ من خالل  إن«ویقّدم أحد الباحثین تعریفا للبنیة في قوله 

)2(.»الذاتيالشمولیة، التحول، التحكم :تتقمص أساسیات ثالثة هي

بین العناصر  ةجد أن البنیة هي رابط أو الروابط الداخلیاستنادا إلى ما سبق ذكره ن

السابقة والالحقة، أي بمعنى تلك العناصر المترابطة فیما بینها ارتباطا خفیا یشكل لنا في 

.خیر بنیة النص أو النص ككلاأل

:السردماهیة-ثانیا

یعتمد الروائي في كل عمل روائي أنتجه وقام بإبداعه على مجموعة من الطرق 

ن تلك األدوات، حیث والوسائل التي تساهم بدور كبیر في تحلیله، لذلك كان السرد من بی

.السرد في الروایة على أنه وسیلة للحدیث عن الواقع ومجریات الحكایة يیستخدم الراو 

م، 2012دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط جمیل علوان مقراض، البنیة السردیة في شعر امرؤ القیس، )1(

  .17ص 
عبد اهللا الغذامي، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة نظریة وتطبیق، المركز الثقافي العربي، بیروت، )2(

.32م، ص 2006، 6لبنان، ط
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:السردتعریف-1

  :لغة-أ

ۡر فِي أَنِٱۡعَملۡ تعالى﴿د وردت كلمة السرد في القرآن الكریم في قوله قل   ٖت َوقَدِّ بَِغٰ َسٰ

ۡردِۖ  لًِحۖا إِنِّي بَِما تَۡعَملُوَن بَِصیٞر ٱۡعَملُواْ وَ ٱلسَّ )1(.﴾١١َصٰ

نسج :"وقد فسر الزمخشري لفظة السرد التي وردت في اآلیة الكریمة في قوله

)2(."لق بعضها في بعضالدروع وهو تداخل الح

والتتابع االتساق«:وقد وردت في العربیة لفظة سرد تحمل معان متعددة منها

والمواالة والنسج والسبك، یقال فالن یسرد الحدیث سردا إذا تابعه وتابع بین كلماته دون 

الدرع : الثُّْقُب، المسرودة:وقوف والسرد اسم جامع للدروع وسائر الحلق، والسرد

)3(.»المثقوبة

:اصطالحا- ب

:منهاأما من الناحیة االصطالحیة فنجد للسرد مجموعة من التعریفات 

»یقدم حدثا أو أكثر، ویتم التمییز تقلیدیا بینه وبین الوصف خطاب« Description

، سوى أنه كثیرا ما یتم دمجهما فیه، إنتاج حكایة، سرد Commentaireوالتعلیق 

)4(.»واألحداثمجموعة من المواقف 

.11سورة سبأ، اآلیة )1(
م، ص 2014 –م 2013، جامعة باتنة، الفاروق، مذكرة الماجستیرلة ربال، زمن السرد في روایات فضیدأسماء )2(

12.
.19جمیل علوان مقراض، البنیة السردیة في شعر امرؤ القیس، ص )3(
م، ص 2003، 1للنشر والمعلومات، القاهرة، مصر، طالسّید إمام، میریت:السردیات، ترجیرالد برنس، قاموس )4(

122.
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النشاط السردي الذي یضطلع به الراوي وهو یروي حكایة ویصوغ  هو«: وأیضا

)1(.»الخطاب الناقل لها

كمنتج وعملیة وهدف وفعل وبنیة وعملیة –الحدیث أو اإلخبار  هو«ونجد كذلك 

من قبل واحد أو اثنین أو –روائیة –أو أكثر من واقعة حقیقیة أو خیالیة لواحد-بنائیة

ظاهرین –من الساردین وذلك لواحد أو اثنین أو أكثر –غالبا ما یكون ظاهرا –أكثر 

)2(. »لهمن المسرود –غالبا 

دراسة النص واستنباط األسس التي یقول علیها، وما یتعلق بذلك  وهو«ونجد أیضا 

)3(.»من نظم تحكم إنتاجه وتلقیه

خطاب السارد أو حدیثه  هو«: أما النقاد الحداثیون فنجدهم یعّرفون السرد على أنه

ر، أي بعث الحیاة في عالم خیالي إلى من یسر له حدیث من نوع خاص هدفه االستحضا

كون من شخصیات وأفعال، وأحادیث وهیئات، وأفكار ولهجات، أو تشیید هذا العالم م

)4(. »اللغةوٕانشاؤه عن طریق 

خالل ما سبق من تعریفات للسرد نجد أن هذا األخیر هو كالم شخص تطلق ومن

علیه صفة السارد ألنه بصدد سرد حادثة ماضیة لشخص آخر ویوصف ذلك الشخص أو 

.یدعى بالمسرود له

.243م، ص 2010، 1محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط)1(
م، ص 2003، 1عابد خزندار، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط:جیرالد برنس، المصطلح السردي، تر)2(

14.
.8، ص )اسة فنیة لنماذج الروایة السعودیةدر (نورة بنت محمد بن ناصر المّري، البنیة السردیة في الروایة السعودیة )3(
، 1صبیحة عودة زعرب، غسان كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدالوي، عمان، األردن، ط)4(

.142م، ص 2006
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:في العمل السرديالبنیة-ثالثا

إن أي عمل سردي أو باألحرى نص أدبي سواء أكان روایة أم غیرها من األجناس 

، ولقد كانت الروایة )النص(األدبیة ال یخلو من بنیة تربط عناصره ومشكلة ألجزائه 

.األكثر جذبا للبنیویین عن غیرها من األعمال النثریة األخرى

الروایة أكثر من أي شكل أدبي آخر، وربما أكثر من أي وتعمل«حیث یقول كولر 

رف فیه المجتمع على نفسه، آخر من أنماط الكتابة، بوصفها النموذج الذي یتع طنم

وهذا بدون شك هو السبب الذي حدا ،لذي فیه ومن خالله تستنطق العالموالخطاب ا

بالبنیویین إلى تركیز انتباههم على الروایة، إن الروایة هي الشكل الذي یمكنهم بفضله 

دراسة السیرورة السیمویوطیقیة بسهولة في نطاقها األكمل، أي خلق وتنظیم العالمات،

لیس فقط بهدف إنتاج المعنى، وٕانما أیضا بغرض إنتاج عالم إنساني محمل 

.)1(»بالمعاني

إلى الفنون األخرى بدرجات باإلضافة–الروایة  إن«كما نجد باإلضافة إلى ذلك 

هي الفن المنفتح على المجتمع، بشكل خاص، نظرا لطبیعتها الراصدةـ، التي  –ةمتفارق

)2(.»ماضیةتقدم وعیا خاصا للحیاة، سواء أكان ذلك الوعي مرتبط بلحظة راهنة أم 

لقد عمل الناقد البنیوي على البحث في العالقات المشكلة للنص الروائي أي بنیة 

القاص للعالم على وفق فكرة أساسیة مؤداها أن األبنیة رؤیة«التماسك في النص ذلك أن 

، دار العلم واإلیمان، مصر، ط )نقد السردیات نموذجا(وائل سید عبد الرحیم، تلقي البنیویة في النقد العربي )1(

.91م، ص 2008
.17م، ص 2010، 1عادل ضرغام، في السرد الروائي، الدار العربیة للعلوم الناشرون، الجزائر، الجزائر، ط)2(
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یة معینة للعالم، تظهر في عصر األدبیة الهامة تعد تعبیرا عن رؤ المتماسكة في األعمال

)1(.»التاریخمعین، لتعبر عن موقف معین لبعض الجماعات البشریة إزاء حركة 

ا في شكل بنیة متماسكة إذ إن الترابط الداخلي أو النسیج الداخلي الذي یعطینا نص

یظهر هذا األخیر على شكل بنیة ترد من خالل سرد األحداث سردا متسلسال وهذا إن دّل 

.فإنه یدل على مدى إمكانیة الكاتب في التحكم في بنیة نصه

نظري لألشیاء، یسمح بشرح عالقاتها الداخلیة، وبتفسیر األثر بناء«حیث نجده

وأي عنصر من عناصرها، ال یمكن فهمه إال في إطار ...المتبادل بین هذه العالقات 

)2(.»النسقعالقته في النسق الكّلي الذي یعطیه مكانته في 

دأ من العالقات الباطنیة المدركة وفقا لمبنسق«وبشكل أوسع من ذلك فإنه 

األولویة المطلقة للكل على األجزاء، له قوانینه الخاصة المحایثة من حیث هو نسق 

یتصف بالوحدة الداخلیة واالنتظام الذاتي على نحو یفضي إلى أن أي تغییر في العالقات 

یؤدي إلى تغییر في النسق نفسه وعلى نحو ینطوي فیه المجموع الكلي للعالقات على 

)3(.»معنىداال على داللة یغدو منها النسق 

:وقد أعطى جون بیاجي ثالث خصائص للبنیة هي

ویقصد بها هي الترابط الداخلي للوحدة "الشمولیة "أول خاصیة تطرق لها هي «

إذ تصبح أو حیث تصبح كاملة في ذاتها، ولیست مجموعة من العناصر المتفرقة فیما 

بینها، إنما هي نسیج لدیه قوانینه الخاصة والتي تشكل طبیعته وطبیعة مكوناته الجوهریة، 

، دار الكندي، عمان، األردن، ط )یویة تكوینیة في األدب القصصيمقاربة بن(سلمان كاصد، الموضوع والسرد )1(

.21م، ص 2006
.19مرشد أحمد، البنیة والداللة في روایات إبراهیم نصر اهللا، ص )2(
في أشهر الدراسات البصریة في العالم، مؤسسة الوراق، قدور عبد اهللا الثاني، سیمیائیة الصورة مغامرة سیمیائیة)3(

.60م، ص 2007عمان، األردن، ط 
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وتظل تعطي من "التحول"ذلك أن البنیة غیر ثابتة فهي دائمة أما الخاصیة الثانیة التحول 

"فالجملة هنا تقوم بتأسیس انفعالها في نفس المتلقي (...)داخلها بنى دائمة التوّثب 

الذي هو الخاصیة الثالثة وهو التحكم الذاتي "التحلیلیة "عن طریق طاقتها "المخاطب 

.»(...)ها ال على شيء خارج عنها في لغة بیاجي، بأن تعتمد البنیة على نفس

وذاتیته التحول، وبشكل مطلق على أنه كل ذاتي االعتبار وال حاجة له إلى ما هو 

)1(.خارج حدوده لیقرر طبیعته

وبالنظر إلى ما ذكر نجد أن بنیة الشخصیة هي عنصر مهم في بناء النصوص 

وبإسهاب إذ تعد البنیة وسیلة الروائیة حیث عمد الباحثون في البحث ضمن میدانها 

الباحث في إدراك مظاهر تشكل أبنیة النصوص، أما الشخصیة فنجدها لم تكن أقل من 

.سابقتها في نیل اهتمام الدارسین والباحثین والعمل على اإللمام بكل جوانبها ومحتویاتها

.32عبد اهللا الغذامي، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة نظریة وتطبیق، ص )1(



الفصل األول

Ȇɺɏ Ȅɽ ɱǷɼࡧʎȌȮכ Ȯȳࡧ Քȸ ɦȄࡧʏࡧࡩȓʊɀ ݵ
Ք
ܨ ɦȄ

ȓʊɀࡧ-1 ݵ ܨ ɦȄࡧə ʈȳɐȖ

ȓɔɦࡧ-أ

اصطالحا-ب

ȓʊɀࡧ-2 ݵ ܨ ɦȄࡧɎ Ȅɽ ɱǷ

ȔࡧǾȳɦȄ-أ Ȇʊɀ ݵ ܨ ɦȄʋࡧسȓ

ȓʈɽ-ب ɱȆȝɦȄࡧȔ Ȇʊɀ ݵ ܨ ɦȄ

ȯࡧ--3 ՌՌՌՌɳɏ ȓՌʊɀࡧ ݵ ܨ ɦȄࡧə ՌǾȆɋ ɼ:

بــــــــــــــروب-أ

ȑࡧ-ب ՌՌՌɨʊɗȆɸ مـــــــــون

ȶ-ج ȆɮՌՌՌՌՌʈȳɓ
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:تعریف الشخصیة-1

تعد الشخصیة من بین إحدى المكونات الحكائیة التي تساهم وبشكل كبیر في تشكل بنیة 

النص، وهي تمثل عنصر فّعال ككل باقي المكونات الحكائیة، ویمنحها طابع المصداقیة إذ 

.الحكيتعتبر إحدى المحركات األساسیة في الروایة لكّنها تلعب دورا مركزیا داخل منظومة 

:التعریف الّلغوي- أ

مما ورد في التعریف الّلغوي نجد أن لفظة شخص في القرآن الكریم في قوله سبحانه 

رُ ٱۡلَوۡعُدٱۡلَحقُّ َوٱۡقتََربَ ﴿وتعالى ِخَصةٌَ◌ۡبَصٰ َوۡیلَنَاقَۡد ُكنَّا فِي َغۡفلَٖة ٱلَِّذینَ فَإَِذا ِھَي َشٰ َكفَُروْا یَٰ

لِِمینَ  ۡنھَذابَۡل ُكنَّا ظَٰ )1(.﴾٩٧مِّ

مختلفة المعاني مرتبطة بالحّس في إشارتها للذات "شخص "قد جاءت كلمة «كما نجد 

)2(.»وكذلك في إشارتها للفعل الذي یمكن أن یصدر من الذات(...)

جماعة َشْخص اإلنسان وغیره مذكرشخص، الَشْخُص، «ولقد ورد في لسان العرب 

)3(.»والجمع أشخاٌص وشخوص وشخاص

) ج(من بعید :سواد اإلنسان وغیره تراُه من بعید، وفي الصحاح:الشخص«نجد أن حیث 

ِشَخاُص، وذكر الخّطابي وغیر أّنه ال :َأْشُخُص، وفي الكثیر شخوٌص، وأشخاص، وفاته:القلیل

)4(.»یسمى شْخًصا إّالَ ِجْسُم مؤلٌف له شخوص وارتفاع

.96سورة األنبیاء، اآلیة )1(
للشخصیة العربیة، النادي األدبي، ناصر الحجیالن، الشخصیة في قصص األمثال العربیة دراسة في األنساق الثقافیة )2(

.51م، ص 2009، 1بیروت، لبنان، ط
.2211، دط، دت، ص 2ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر، ج)3(
.7م، ص1979، ط 18:، ج)ش، خ، ص(اب ، التراث العربي، بوسالسید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العر )4(
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شخوصا ارتفاع، وبصره فتح شخص الشيء یشخص«وفي محیط المحیط قد جاء فیه 

عینیه وجعل ال یطرف، والمیت بصره وببصره رفعه، فالن من بلد إلى بلد ذهب، 

والرجل سار في ارتفاع والجرح انبر وورم، والسهم ارتفع عن الهدف والنجم طلع والكلمة من 

ارتفعت نحو الحنك األعلى وربما كان ذلك خلقة أن یشخص بصوته فال یقدر على . الفم

)1(.»فضهخ

:التعریف االصطالحي-  ب

:لقد جاء في الجانب االصطالحي مجموعة من التعریفات للفظة الشخصیة نذكر منها

إنها عكس "تجاربها "إّن الشخصیة مدركة كشخصیة قصصیة لیست وحدة مفصولة عن «

تشارك نظام الهویة الدینامیكي للحكایة المحكیة یؤلف النص هویة الشخصیة التي لنا أن : لذلك

)2(.»نسّمیها هویة سردیة

أي أن (...) تركیب أبدعته مخّیلة الروائي وجّسدته الّلغة «وأیضا جاء أن الشخصیة 

)3(.»الشخصیة وحدة داللیة ذات دال ومدلول كأیة عالمة لغویة

أن الشخصیة لیست مجرد صورة لشخص مرجعي وٕان كانت بتكونها تحیل «وكذلك نجد 

علیه، وهي بهذا المعنى لیست إعادة تركیب نسخي لما هو في الواقع المرجعي، كما أنها لیست 

عملیة بناء وتكوین بوسائط تقنیة تقوم في الروایة تسخیرا لموقف جاهز یعنیه المؤلف بل هي 

)4(.»بمهمة اإلحالة، عند قراءة على عالم الواقع المرجعي

.455م، ص 1998بطرس البستاني، محیط المحیطـ، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، ط )1(
.167، 166م، ص 2009الهویة والسرد، دار التنویر، تونس، ط  ...رحاتم الورفلي، بول ریكو )2(
عرب، دمشق، سوریا، ط سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة البناء والرؤیة مقاربات نقدیة، منشورات اتحاد الكتاب ال)3(

.132م، ص 2003
.44م، ص 2011، 1رابي، بیروت، لبنان، طایمنى العید، الروایة العربیة المتخیل وبنیته الفنیة، دار الف)4(
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ذلك المفهوم أو ذلك االصطالح الذي یصف الفرد من «إضافة إلى أن الشخصیة هي 

ه من حیث هو كل موّحد من األسالیب السلوكیة واإلدراكیة المعقدة التنظیم، التي تمیزه عن غیر 

)1(.»الناس وبخاصة في المواقف االجتماعیة

ولقد أورد فیصل غازي النعیمي في كتابه العالمة والروایة مجموعة من التعریفات 

:االصطالحیة لكلمة شخصیة حیث نذكر منها

.هناك من یرى الشخصیة كائن بشري یعیش في مكان وزمان-"1

تملؤه المساند المختلفة ویكتسب مدلوله ویرى آخرون أن الشخصیة هیكل أجوف ووعاء مفرغ-2

.من البناء القصصي فهو الذي یمده بهویته

ویرى فریق ثالث أن الشخصیة متكونة من عناصر ألسنیة، وهي عالمة من العالمات -3

")2(.الواردة في النص، أي أنها لیست رمزا لهیكل بشري له ذات متمیزة

كیان متحول وال یشكل سمة ممیزة یمكن االستناد إلیها من «وأیضا نجد بأن الشخصیة 

أجل القیام بدراسة محایثة لنص الحكایة، فهي متغیرة من حیث األسماء والهیئات وأشكال 

التجلي فقد تكون الشخصیة كائنا إنسانیا كما قد تكون شجرة أو حیوانا أو جنا، أو ما شئته من 

)3(.»ي یوفرها العالمالموضوعات الت

"كائن ورقي ینشأ إنشاء وهو كائن Personnageالشخصیة «كما جاء عنها أیضا 

أو هو كائن قّد من سمات وعالمات وٕاشارات یمكن "بال أحشاء "بالمعنى الفّني لكنه "حي 

.25م، ص2001، 1ارس، عمان، األردن، ط، دار ف)خطاب الشخصیة الریفیة في األدب(فاتح عبد السالم، ترییف السرد )1(
، دار مجدالوي، )دراسة سیمیائیة في ثالثیة أرض السواد لعبد الرحمان منیف(فیصل غازي النعیمي، العالمة والروایة :ینظر)2(

.165م، ص 2009، 1عمان، األردن، ط
، دار مجدالوي، عمان، األردن، )روایة الشارع والعاصفة لحنا مینة نموذجا(سعید بنكراد، سیمولوجیة الشخصیات السردیة )3(

.22م، ص 2003، 1ط
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ى منها خطاب ما، فالشخصیة إذن من عالم األدب أو الفن أو الخیال، وهي ال تنتسب إّال إل

)1(.»عالمها ذاك

هو وجوب أن تكون مرتبطة «:ومما یمكن استنتاجه من تعریف أحد الدارسین أنه

)2(.»بالحیاة لكنها لیست صورة عنها بل انطباع أو تعبیر عما یجري فیها من تحوالت

-أ  :أما عن غریماس فنجده یقدم مفهوم للشخصیة الحكائیة من خالل التمییز بین مستویین

تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا مجردا یهتم باألدوار، وال یهتم بالذوات " ليعام"مستوى 

.المنجزة لها

(مَمثلي"ومستوى -ب تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في )نسبة إلى الممثل"

.الحكي، فهو شخص فاعل، یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد، أو عدة أدوار عاملیة

)3(

فهي عند الواقعیین «:تعریف الشخصیة عند االتجاهین التقلیدي والحداثي فنجدأما عن 

من لحم ودم، ألنها شخصیة تنطلق من إیمانهم )أو شخص(شخصیة حقیقیة -مثال-التقلدیین 

العمیق بضرورة محاكاة الواقع اإلنساني المحیط بكل ما فیه محاكاة تقوم على المطابقة التامة 

الحكایة، غیر أّن األمر یختلف بالقیاس إلى الروایة الحداثیة التي یرى نقادها /بین ثنائیة السرد 

)4(.»أن الشخصیة الروائیة ما هي سوى كائن من ورق–مثال –

.98م، ص 2000صادق قسومة، طرائق تحلیل القصة، دار الجنوب، تونس، ط )1(
.44م، ص 2006حسن األشلم، الشخصیة الروائیة عند خلیفة حسین مصطفى، مجلس الثقافة العالم، القاهرة، مصر، ط )2(
م، 2000، 3ربي، بیروت، لبنان، طافي العحمید الحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد األدبي، المركز الثق)3(

  .52ص
.26، 25م، ص 1997، 1آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار، الالذقیة، سوریا، ط)4(
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أما في التحلیل البنیوي فنجده ال یعاملها كما یعاملها الجانب االجتماعي والنظریات 

لها من وحدة األفعال التي تنجزها في سیاق وٕانما باعتبارها عالمة یتشكل مدلو «السیكولوجیة 

)1(.»السرد ولیس خارجه

وأیضا )2(.»تركیب جدید یقوم به القارئ أكثر مما هي تركیب یقوم به النص«وجاء عنها بأنها 

إنما Personnageوال یعني أصل المعنى في اللغات الغربیة إال شیئا من ذلك إذ إن قولهم «

)3(.»هار لطبیعة القیمة الحیة العاقة الماثلة في قولهم اآلخرهو تمثیل وٕابراز وعكس وٕاظ

باعتبارها قائمة بالفعل ACTANTSتسمیتها بالعوامل «وٕاذا نظرنا إلى غریماس فإنه یقترح أن 

:وفق نسق من الدوال مختزال أدوارها داخل الحكي عبر نموذج سداسي یحوز البنیات التالیة

)4(.»المرسل، المرسل إلیه، المساعد، المعاكس، الذات، الموضوع

الشخص المتخیل الذي یقوم بدور في تطور الحدث القصصي، «نجد الشخصیة بأنها كما

)5(.»هو ذلك العنصر الذي تستند إلیه المغامرة التي یتم سرد أحداثهافالبطل في القصة 

ما نستخلصه مما سبق أن الشخصیة عنصر أساسي یساهم في بناء النص سواء أكان 

روایة أو قصة فاألمر سیان، ذلك أنها دعامة تقوم علیها بنیة األحداث ومنه یكون التماسك 

.واالنسجام في بنیة العمل بصفة عامة

.39م، ص 2010، 1محمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، دار اإلیمان، بیروت، لبنان، ط)1(
، دار )أنموذجا"النظر إلى األسفل "جدل الواقع والذات (أمال منصور، بنیة الخطاب الروائي في أدب محمد جبریل )2(

.71اإلسالم، دط، دت، ص 
.75م، ص 1998، عالم المعارف، الكویت، ط )بحث في تقنیات السرد(عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة )3(
م، ص 1996، دار األمان، الرباط، المغرب، ط )مقارنة تحلیلیة لروایة لعبة النسیان(لروائي أحمد فرشوخ، جمالیات النص ا)4(

66.
جامعة محمد الماستر،أنموذجا، مذكرة "للیالي أرخص ا"حمزة وردة، بناء الشخصیة في قصص یوسف إدریس مجموعة )5(

.8م، ص 2014/م2013الجزائر،،-بسكرة–خیضر 
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:أنواع الشخصیة-2

لقد عمد الباحثون في دراستهم للشخصیة إلى تقسیمها إلى أنواع وهذا انطالقا من معاییر 

متعددة وكذلك حسب المكانة التي تلعبها في العمل الفني وأهمیة الدور الذي تقوم به أثناء سیر 

:األحداث داخل العمل الروائي ومنه كان تقسیمها إلى

  ):Protagonist(ة شخصیات رئیس- أ

وقد تكون «:وردت تعریفات عدیدة لهذا النوع من الشخصیة نذكر منها على سبیل المثال

الشخصیة الرئیسیة إنسانا عادیا، بسیطا، ودون بطولة جذوره عمیقة ویجب أن یأخذ نهوضه 

)1(.»)تقود الفعل وتدفعه إلى األمام(وهي شخصیة (...)معناه من ارتباطه بزمانه ومكانه 

توصف الشخصیة بأنها رئیسیة عندما تؤدي وظائف هامة في تطویر الحدث «وأیضا 

إن الشخصیات الرئیسیة هي (...)وبالتالي یطرأ على مزاجیتها تغییر وكذلك على شخصیتها 

شخصیات مسیطرة وتظهر بصورة األفراد المهمین رغم أن سلوكها قد ال یتسم بالسلوك 

)2(.»التصرفات الصادرة عنها فإن الباعث ینیر معالم الشخصیةالبطولي، وأیا كانت األحداث و 

هي التي «   و"الشخصیات النامیة"كما نجد لها تسمیة أخرى إذ هناك من یطلق علیها اسم 

تتكشف لنا تدریجیا خالل القصة، وتتطور بتطور حوادثها، وال یمكن تطورها عادة نتیجة 

كون هذا التفاعل ظاهرا أو خفیا، وقد ینتهي بالغلبة لتفاعلها المستمر مع هذه الحوادث، وقد ی

.»واإلخفاق

، الدار الثقافیة للنشر، )اإلبداع السردي السعودي أنموذجا(ق الروایة مع السیرة الذاتیة لیحي الحكمي، تعابنتعائشة:ینظر)1(

.100م، ص 2006، 1القاهرة، مصر، ط
، المجلس األعلى الثقافي، ط وعلي منوفيعلي إبراهیم:إنریكي أندرسون إمرت، القصة القصیرة النظریة والتقنیة، تر:ینظر)2(

.339م، ص 2000
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فالشخصیة النامیة هي التي تتطور بتطور الحدث، وهي التي تحمل عباء التداخل والتشابك مع 

اآلخرین داخل القصة، وهي بذلك أقرب إلى البطل أو الشخصیة المحوریة، التي تكون عماد 

ار الكاتب ویعول علیها في توصیل الهدف المباشر داخل العمل الروائي، وغالبا ما تحمل أفك

)1(.الحكایة إلى المتلقي

الشخصیة التي یتم تكوینها بتمام القصة فتتطور من موقف إلى آخر، ویظهر لها «وهي أیضا 

في كل موقف تصرف جدید یكشف لنا عن جانب جدید منها، والذوق الحدیث یفصل النوع 

)2(.»الثاني من الشخصیة

نستنتجه أن الشخصیة الرئیسیة تلعب دور كبیر في تطور األحداث ذلك أن مجریات القصة ما 

أو الروایة ترتبط بها، ونجدها أیضا مسیطرة على كل الحكایة فنجدها تبرز من خالل سلوكاتها 

.البطولیة وتصرفاتها

حیدر حیدر: لـ" ولیمة ألعشاب البحر "الشخصیات الرئیسیة في روایة *

لقد لعبت الشخصیات الرئیسیة دورا كبیرا في تسلسل أحداث الروایة وسیرها وفق تسلسل زمني 

ساهم مساهمة كبیرة في بناء وحدة حكایتها، لذلك سنتطرق إلى ذكر كل شخصیة على حدى 

ومساهمة كل منها في تشكیل هذه الشبكة المترابطة فیما بینها حیث یكمل كل طرف منها 

:خصیةاآلخر لذلك نبدأ بش

:مهدي جواد-1

نادر أحمد عبد الخالق، الشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر ونجیب الكیالني دراسة موضوعیة وفنیة، دار العلم )1(

.45م، ص 2009، 1واإلیمان، القاهرة، مصر، ط
، )یاة، الخاطرة، النقد، الشعر، القصة، المسرحیة، المقال، ترجمة الحاألدب(عز الدین إسماعیل، األدب وفنونه دراسة ونقد)2(

.108م، ص 2002دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط 
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مهدي لیس شخصیة محوریة فحسب بل هو بطل القصة والراوي في نفس الوقت، إذ 

یسرد لنا األحداث التي وقعت له فهو شخصیة عانت الكثیر من المتاعب واآلالم أثناء الصغر، 

حیث توفي والده وهو صغیر فتزوجت أمه برجل آخر فكان شاهدا على معاناة أمه مع ذلك 

من بالدهم  الهمجي، مهدي شاب عراقي خرج من بالده كغیره من الشباب الذین فّرو الرجل ا

نتیجة الظروف السیئة التي عانت منها عراقهم فكانت وجهة جواد الجزائر وبالتحدید مدینة عنابة 

عندما خرج «:وها هو الراوي یحدثنا عن الطریقة التي خرج فیها بطلنا من مدینته فیقول)بونة(

)1(.»فقط أحّس بانقباض غامض وهو یغادراق لم یكن حزینا، من العر 

هو شاب وجد نفسه في أرض غریبة یعمل أستاذ اللغة العربیة في إحدى المدارس 

بعنابة، ینتقل بین الفنادق في سبیل البحث عن غرفة تأویه حتى ینتهي به المطاف في منزل 

ورة وقد كانت تدعى فّلة بوعناب أو كما إحدى النساء الجزائریات الالتي ترملن وشاركن في الث

یسّمونها فلة العنابیة إذ تحاول هذه األخیرة إیقاعه في سحرها ولّفه بشباكها لكن دون جدوى ألن 

جواد كان مخلصا لتلك الفتاة التي جاءته في إحدى األیام تعرض علیه تدریسها أو باألحرى 

:ول لقاء لهما في قولهإعطاءها دروسا خصوصیة في اللغة العربیة حیث یصف أ

ومن المدرسة إلى ساحة المدینة تموجت صورة الفتاة طیفا أو ضربة شمس، أتكون هي تلك «

التي هجس بها ومما قبل أن یغادر الحدس الذي ینسجه خیال الشوق إلى امرأة تنتظرك في 

مكان ما من العالم امرأة الحكم والصدمة التي تباغتك كجنیة بحر ذات غسق تأخذك فتجرك في 

)2(.»لجة اللیل والقمر والعواطف والموت

في خضم تلك العالقة البریئة التي ولدت بین جواد وآسیا تتوسطها مجموعة من المشاكل 

ذي یرفض خروج بناته مع الغرباء التي تكون عائقا أمام تلك العالقة سواء من جهة المجتمع ال

.15م، ص 1992، 1روایة، دار أمواج للطباعة والنشر، طالبحر،حیدر حیدر، ولیمة ألعشاب )1(
.18، ص حیدرحیدر ،ولیمة العشاب البحر)2(
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وٕاقامة عالقة معهم ومن جهة أخرى زوج األم الذي كان في كل مرة یفتعل المشاكل لهما كي 

یتوقفا عن رؤیة بعضهما، إلى أنه بالرغم من كل ذلك كانت تلك المشاكل تقربهما أكثر ذلك أن 

.كال منهما كان یرى في اآلخر تكملة له والجزء الناقص منه

:ا لخضرآسی-2

طالبة في الثانویة عاشت مرحلة الطفولة في فرنسا مع والدیها وأختیها بالمنفى ثم بعد 

االستقالل عادت عائلتها إلى الجزائر بلدها األصلي، فجراء تلك الغربة الطویلة ُحرمت آسیا من 

أبسط حقوقها وهي تعلم لغة آبائها وأجدادها مما جعلها تلجأ إلى أستاذ یقدم لها دروس

غیر أن آسیا لخضر المولودة في كهوف جبال «:خصوصیة في العربیة، وقد قال فیها الراوي

)1(.»بونة الوعرة الطفلة التي تدمت بمآسي حرب التحریر

تلك الفتاة التي حرمت عاطفة األب الذي مات وهو یحارب في سبیل بالده مما خّلف 

تعوضه بحنان وعاطفة األستاذ جواد، فقد كانت وراءه شقا عمیقا وفراغا كبیرا الذي حاولت أن 

كلما تلتقي بهذا األخیر تأخذ في سرد األحداث التي توفي خاللها والدها وعن بطوالته وأمجاده 

.وصموده أمام العدو المستعمر

فنظراتها البریئة وقلبها الحساس وأسئلتها التي كانت تدل على إنسانة راشدة تعي ما تقول 

لیة تارة أخرى هذا ما كان یشد جواد نحوها، وهي بدورها كانت كلما تذهب إلى تارة وأسئلة طفو 

منزله لتلقي دروسها تتعلق به أكثر فتلك الزیارات المتكررة بهدف الدراسة ما كانت إّال حجة 

لتراه، فتبقى على تلك الحالة إلى أن تقترح علیها أختها منار إخباره بالحب الكبیر الذي تكنه له 

صمتها وتخبره أثناء مجلس دراسي عن مشاعرها فتجده هو اآلخر یشعر بنفس فتخرج عن

مشاعرها لتجد نفسها تعیش أجمل لحظات حیاتها وهو إلى جانبها لكن سرعان ما یتعكر ذلك 

  .36ص  نفسه،المصدر )1(
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الحب جراء المكائد التي كانت تحاك من طرف الحاقدین إلى أن ذلك لم یفصل بینهما بل على 

.ال منهما باآلخر أكثر من السابقالعكس من ذلك فقد زاد تشبث ك

):العنابیة(فلة بوعناب -3

تمثل صورة المرأة التي تعیش فراغا داخلیا تحاول في كل مرة إخفاءه بالعالقات التي 

كانت تمارسها مع الغرباء من العراقیین والمصریین وغیرهم من اللذین كانوا یستأجرون غرفا من 

وجدت بیتا «ها یشبه الفندق وعن ذلك قال مهیار الباهلي منزلها بهدف اإلقامة، فقد كان منزل

)1(.»لدى أرملة عاشت في الجبال مع الثوار كانت مع طاهر الزبیري بالذات

هي إذن رمز للمجاهدة التي كانت تدافع عن أرضها إلى جانب إخوانها المجاهدین في 

 منزل واسع ذو جدران باردة الجبال، وبعد االستقالل تجد نفسها لوحدها ال زوج وال أوالد إال

تحاول الهروب منه إلى المستأجرین الذین كانت تحكي لهم عن بطولتها وأمجادها وهي تستنشق 

سیجارة، وقد كان آخر فرائسها مهیار وجواد الشابان العراقیان اللذان جاءا لإلقامة في منزلها 

یقه الذي رغم محاوالته حدیثا ولكن جواد كان على عكس لم یقع في مصیدتها مثلما وقع صد

جرأة كانت ملموسة .الفاشلة لصدها إال أنه لم یستطع اإلفالت من خیوطها التي كانت تقیده بها

من خالل تصرفاتها فقد تسلم نفسها لكل رجل كان یقیم في منزلها بدون أي شروط وكذلك 

م تكن تظن البالد حدیثها عن األمور السیاسیة واألوضاع التي سادت البالد بعد الثورة، حیث ل

سوف تكون على تلك الحالة التي كانت علیها لذلك عارضت السیاسة المتبعة في الجزائر في 

تلك الفترة، فلة تحدثت عن كل المواضیع التي دارت في جلسات األنس والسمر، جلسات كانت 

.غرابة في تصرفاتهایاتجلسها مع مهدي ومهیار اذ كان هذان األخیران یر 

امرأة :ما رأیك أن تتعرف علیها ثم یضیف«سان مهیار في الحدیث عنها ورد على ل  

إنسانة مبهمة عاشت حیاة مثیرة وغنیة (...)غریبة مزیج مستهترة مع مناضلة خائبة، امرأة حّرة 

  .19ص  ،حیدرحیدر، ولیمة ألعشاب البحر )1(
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جمیلة المالمح فقد كان )1(.»الجیل إلى جانب الزبیري  ةخالل الحرب، قضت فترة مع قیاد

ل من رآها لم یظن أنها تجاوزت األربعین بل یظنها في الثالثین فقط، وجهها ذو مالمح شابة فك

شخصیة تهرب من واقعها لتدخل عالما مثالیا تراه في مخیلتها تحاول في كل مرة إخفاء الشعور 

بالوحدة إذ أن كل محاوالتها قد فشلت ذلك أن وجهها ومالمحه الحزینة كانت تفضحها بالرغم 

.من ادعاء القوة والصالبة

:مهیار الباهلي-4

هو مثال للصدیق المخلص الذي یجد صدیقه في ضیق فیساعده من خالل تأمین مسكن 

له، شخصیة حركیة متأثرة بالحرب، تفر من بالدها محاولة الخالص إال أن األفكار الثوریة 

وتحریر الوطن كّلها كانت مطبوعة في الذهن تأبى الخروج منه والتخلي عنه، إنسان متسرع في 

وكان رجال «تصرفاته ال یكترث ألحد ال یهمه ما إن كانت تصرفاته خاطئة وصفه الراوي بـ 

وكان بصراویا من ساللة الفرات األوسط والباهلیین (...)مصابا بلوثة الحروب مثقف مسحور 

)2(.»القدامى والحسین بن علي

لتي كان یلقیها رجل ینظر لكل ما هو موجود نظرة فلسفیة فقد أثرت فیه تلك الدروس ا

على طالبه في مادة الفلسفة، یرى في شخصیة خالد أحمد زكي المناضلة قدوته في الكفاح عن 

قضیة وطنه، تخلى عن كل شيء وترك وراءه أما تورمت عیناها من شدة البكاء وزوجة بائسة 

خانها مع ال تعرف أهي متزوجة أم مطلقة أم ماذا؟ هذا كله إال أنه لم یكن زوجا مثالیا ذلك أنه

فّلة، كما لم یحاول ولو مرة تقصي أخبارها أو إحضارها للعیش معه بل أهملها ولم یكترث لما 

  .30ص حیدر حیدر، ولیمة ألعشاب البحر ،)1(
  .21ص  ،حیدرحیدر ،ولیمة العشب البحر)2(



כɤɼࡧ ɪࡧ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȆɺɏ Ȅɽ ɱǷɼࡧʎȌȮכ Ȯȳȸࡧ ɦȄࡧʏࡧࡩȓʊɀ ݵ ܨ ɦȄ

25

الرجل النحیل، الصلب المأخوذ بمطاردات تاریخیة ورؤى تشبه رؤى «كان یحّل بها، مهیار 

)1(.»القدیسین أو المجانین

بالده تدهور الوضع السیاسي ذ یرى في مشاكل اكانت تطغى على أحادیثه مواضیع سیاسیة 

أكثر من المجاالت األخرى مما أثر سلبا على االستقرار واألمن، حاول في كل مرة جمع 

مجموعة من أبناء أرضه في مجالس یعرضون فیها آراءهم وأفكارهم في محاولة منهم الوصول 

.الى حلول تخرج البالد من األزمة التي كانت تعاني منها

:شخصیات ثانویة-  ب

یكون حضورها مرحلیا ومحددا مقتصرا على بعض األسطر أو «في تعریفها أنها جاء

الصفحات أو الكلمات التي سرعان ما تنتهي، إذ تقدم بسرد مختصر یصنع دورها البسیط فهي 

ال تكاد ترسم حتى تنتقل إلى مركز ثانوي، ولهذا ال یولیها المؤلف األهمیة التي یولیها للرئیسیة، 

تمتع بنوع من األهمیة في تتع بدور المساعد على تحریك آلیة الحبكة وبهذا قد ألن األولى تتم

)2(.»التعبیر عن أفكار العمل الفني أو األدبي

:حیث جاء في تعریف لها بأنها"الشخصیات المسطحة "وهناك من یصفها بـ 

تحمل فكرة أو أما المسطحة فهي الشخصیة الجاهزة، التي ال تتأثر باألحداث وهي في الغالب «

صفة واحدة طوال سیر األحداث، وهذه الشخصیة یسهل على القارئ أن یتذكرها، كما یقدر 

على فهم طبیعة عملها الثابتة بنفس السهولة التي أتیحت للكاتب ببنائهم قصد خدمة فكرته على 

)3(.»مدى القصة

.21، ص المصدر نفسه)1(
.43، 42م، ص 2012، 1كوثر محمد علي جبارة، تبئیر الفواعل الجمعیة في الروایة، دار الحوار، الالذقیة، سوریا، ط)2(
م، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1976-م1931أحمد طالب، االلتزام في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة في فترة ما بین )3(

.207الجزائر، دط، دت، ص 
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أو تتغیر فهي الشخصیات التي ترتبط مع الحدث بعالقة سلبیة بحیث ال تتطور«وأیضا 

الشخصیات المسطحة أو الثابتة التي تدور حول فكرة أو خاصة واحدة وتفقد عنصر 

)1(. »اإلدهاش

فإن «: یقسم ُفوْسَتْر الشخصیة إلى نوعین دائریة ومسطحة فیعرف هذه األخیرة في قوله

ها الثانیة في جمودها منذ مصادقتها األولى في صورة ثابتة، تكشف عن توقعات میؤوس من

)2(.»وتبقى المشكلة غیر مسلم بها هي المعیار السیكولوجي

تبنى فیه الشخصیة عادة حول فكرة واحدة «وكذلك جاء في هذا النوع من الشخصیة أنه 

أو صفة ال تتغیر طوال القصة فال تؤثر فیها الحوادث وال تأخذ منها شیئا، ففي قصص 

خصیة فالفارس والضابط والقسیس والصدیق المغامرات مثال، قل أن یعني الكاتب بتطویر الش

المخلص النصوح، یبقون على حالتهم منذ بدایة القصة حتى نهایتها، كأنهم حجارة شطرنج ال 

)3(.»تختلف طبائعها وأدوارها بتطور اللعب

:لحیدر حیدر"ولیمة ألعشاب البحر "الشخصیات الثانویة في الروایة *

سنحاول في هذا الجزء اإللمام بالشخصیات الثانویة التي تطرق لها الكاتب في عمله 

وهذا من خالل ذكر الدور الذي لعبته كل شخصیة منفصلة عن الشخصیات األخرى ثم العمل 

على جمع كل هذه الشخصیات ومحاولة إبراز دور كل منها داخل الروایة، ومنه كانت البدایة 

:بشخصیة

):فضیلة الال(األم -1

عبد الرحمان محمد الرشید، الشخصیة الدینیة في خطاب نجیب محفوظ الروائي، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، )1(

.59، 58ص م، 2009ط 
.189م، ص 2012، 1لحسن حمامة، دار التكوین، دمشق، سوریا، ط:فانسون جوف، أثر الشخصیة في الروایة، تر)2(
.85م، ص 1996، 1محمد یوسف النجم، فن القصة، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط)3(
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األم الجزائریة التي تمثل رمز النضال في سبیل حمایة أبنائها والمرأة األرملة التي عاشت 

).عنابة(النفي جراء الثورة وموت زوجها وعودتها إلى الجزائر وبالتحدید إقامتها في مدینة بونة 

السلوكات فهي الشخصیة التي كانت تعاني الضرب الذي تناله من زوجها الثاني نتیجة 

الال فضیلة امرأة طویلة، ممتلئة «:التي تصدر عن بناتها، یصف الراوي األم فضیلة في قوله

تخطت األربعین، نضارة وجهها كانت ترسم امرأة في الثالثین عن سریرة في صفاء الینابیع 

)1(.»هكذا أعلنت ابتسامتها الطفولیة

دي جواد أما عن معاناتها وهذا كان وصف خارجي لألم الال فضیلة على لسان مه

بعد :تستطرد األم بسیالن تعارفي«:لمشاق الحیاة وترملها فقد ورد ذلك على لسانها في قولها

)2(.»موت سي العربي رفضت الزواج قلت أكرس حیاتي لتربیة أوالدي

  ):زوج األم(یزید ولد الحاج -2

الذي یمارس جبروته على والقاسي جبرتمثل هذه الشخصیة دور زوج األم المتسلط والمت

الراوي في قوله  هصفقد و الزوجة المسكینة وبناتها حیث یفرض علیهن أوامر وشروط تعجیزیة و 

وقد كان هذا الوصف )3(.»رجل طویل جهم أسمر بعینین حادتین ووجه كجرف هاویة «

الخارجي الذي وصف به والمتمثل في المالمح المخیفة والقاسیة تنطبق على ما في داخله غیر 

یزید رجل صعب وعر لكن قلبه «أن زوجته الال فضیلة كانت ترى عكس ذلك حیث تقول 

قتا أبیض كالحلیب متاعبه التجاریة كثیرة ومشاكله في بیته ومع زوجته األخرى ال تترك له و 

هو إذن رجل متزوج من امرأتین یتجبر على كل منهما كما یشاء إضافة إلى حب )4(.»للراحة 

المال الذي أعمى بصیرته فأخذ یجمعه بطرق شرعیة وغیر شرعیة إال أن ذلك العیش الرغید 

  .36ص  ،حیدرحیدر، ولیمة ألعشاب البحر )1(
  .39ص ، ولیمة ألعشاب البحر ، حیدرحیدر)2(
.64، ص المصدر نفسه)3(
.64، ص المصدر نفسه)4(
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والمترف لم یدم طویال فسرعان ما أمسكته الشرطة وألقى علیه القبض في إحدى عملیاته غیر 

.فسجن لمدة سنتینالشرعیة 

في آخر الروایة هي نهایة كل إنسان شریر ینل ما یستحقه "یزید ولد الحاج "إذن نهایة 

جراء األعمال الدنیئة والمخزیة التي قام بها طوال حیاته كذلك نتیجة المعاملة السیئة التي كان 

العكس من ذلك فقد كان یعامل بها األرملة المسكینة وبنتیها، ذلك أنه لم یرأف لحالهما بل على 

یقسو علیهما بالرغم من صغر سنهما هذا وال ننسى الطریقة السیئة التي كان یعامل ویتعامل بها 

مع باقي األشخاص الذین ال طالما نظر إلیهم نظرة احتقار وتكبر واستصغار خاصة أولئك 

.المحتاجین للمال فكانوا یقصدونه فیردهم خائبین

):األخت(منار -3

المتحررة التي ثارت على سلطة زوج األم وحطمت قیود العادات والتقالید التي ال الفتاة

طالما اعتبرتها تافهة وكابحة للتطور ومسایرة العصر، إذن هي رمز للمرأة العصریة التي تزاول 

كانت منار صغرى بنات الال «أشغالها داخل المجتمع دون أي عائق وما جاء عنها في الروایة 

ب بال حواجز في البیت والمدینة، وفي مالعب التنس مع صدیقاتها أطلقوا تصهل في سهو 

علیها اسم المهرة البریة، الحواجز قائمة لكن هذه الطفلة الشرسة شراسة المدینة كانت تكسرها، 

)1(.»تتأخر عن الموعد الطقسي الذي حدده یزید ولد الحاج قانونا إلهیا ألهل البیت

أغالل تعیق حریتها في عمل ما تشاء هي فتاة أبت ال تحكمها"منار"فشخصیة 

، فكانت تفعل ما تشاء تدخل البیت في "بهتلر"الخضوع لسیطرة زوج األم الذي كانت تلقبه 

وقت متأخر وتخرج متى تشاء، دون أن تهتم أو تحسب أي حساب للعقاب الذي كان ینتظرها 

ولجت «واد عندما رآها أول مرة في كل مرة بعد عودتها إلى المنزل إذ قال عنها مهدي ج

  .164ص  ،حیدرحیدر ،ولیمة العشاب البحر)1(
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منار تحب الرقص والموسیقى وشارل (...)الصالون فتاة جمالها الوحشي والصاعق مأل المكان 

)1(.»أزنافور وجوني هولیداي والتنس والشوكوال ولكنها ال تطیق اللغة العربیة

رها أن هي امرأة جریئة ال تعرف للجرأة حدوًدا، تكره كل ما یتعلق بالتخلف ففي نظ

الحدیث باللغة العربیة هي عالمة من عالمات التخلف في حین أن الحدیث باللغة الفرنسیة 

دلیل على التطور خاصة وأن الفرنسیة هي اللغة المستعملة بكثرة في مجال دراستها، لذلك ترى 

أن تعلم اللغة العربیة لیس له أي أهمیة ودونما منفعة ولیس لها أي ضرورة وهذا یدل على 

أثیرها بأفكار االستعمار الفرنسي وٕاقامتها في المنفى مع والدیها وأخواتها لذلك ترى أن التفتح ت

.الذي عاشته في فرنسا یمكن أن تجده في المجتمع الجزائري

:خالد أحمد زكي-4

هي شخصیة لم یرد ذكرها كثیرا في الروایة، هو یمثل شخصیة مناضلة تهدف للدفاع 

شمل أراضي بالده العراق وتوحید شعبها الذي یعاني من الشتات عن فكرتها، ویرید لّم 

طعم الغربة المّر، وكذلك التمییز  ذاقواالنفصال، حیث كان من بین الذین أخرجوا من بالدهم ف

منذ «العنصري الذي عاناه مع أبناء جلدته في أراضي أوروبا، وقد قال عنه مهیار الباهلي أنه 

ندن حیث كان عضوا في مؤسسة برتراند راسل للدفاع عن المعتقلین دخل العراق سّرا قادما من ل

إذن هو السارق وفي نفس الوقت )2(.»في العراق، توّجست القیادة الیمنّیة من هذا المتهور 

صاحب الملك هو الغریب في بالده المتأثر بأفكار االتجاه الغربي األوروبي وكذلك قیل عنه 

الملتاث بأفكار الیسار األوروبي ومغامرات التوباماروس وحروب عصابات أمریكا «ذلك 

)3(.»الالتینیة

  .79ص  ،المصدر نفسه:ینظر)1(
  .131ص  ،حیدرحیدر ،ولیمة العشاب البحر2(
  .131ص المصدر نفسه، )3(
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الوحید الدفاع عن بالده واألرض التي ولد فیها وتربى وكبر "خالد أحمد زكي "كان هّم 

مسؤول غایته وینفذ كل ما یجول في خاطرهفي أحضانها، هو عنید ال یمل وال یكل حتى یبلغ 

بمسؤولیته یعرف جیدا ما یرید بالرغم من مظهره الخارجي المناقض تماما لما في داخله وواع 

رجل، رقیق، عذب نحیل الجسم، وأنت تراه ألول وهلة یتماثل لك في «فقد جاء في وصفه أنه 

الذهن أمیرا رومانسیا من أمراء ویلز أو إسبانیا القدیمة وٕاذ یضحك ترى خجله األنثوي یصعد 

)1(.»وجنتیه البیضاوین هذا الطفل الرقیق العاشقكالورد إلى 

رجل االنضباط والجد والكد ذلك أن الرسالة التي كان یحملها تطلبت منه أن یكون متمیزا 

عن غیره من بني جلدته ببعض الصفات الخاصة التي من المفترض أن تتوفر في أي شخص 

شيء حتى حریته في سبیل حمایة ثوري یرید تبلیغ رسالة یحملها، فوجب علیه المغامرة بكل 

.وطنه

:الشخصیـــة عندوظائــــف-3

نظرا ألهمیة الشخصیة في العمل الروائي، فقد اختلف الباحثون بخصوص تقسیمها وذلك 

من خالل بنیاتها وما تحمله من مضامین داللیة، وتقاطعات، ومنه اعتمد كل منظر على أسس 

الشخصیة وكذا إبراز أهم الوظائف التي تقوم وقواعد وخطوات منهجیة، خاص به في تصنیف

.بها داخل النص

:فالدیمیر بروب- أ

یقوم التصنیف الذي ابتكره بروب على أساس الوظیفة، حیث یتمثل النموذج الوظائفي 

أسماء الشخصیات وأوصافها وسماتها متغیرة دائما، بینما وظائفها تبقى ثابتة "لبروب في أن 

  .131ص المصدرنفسه ، )1(
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أصبحت منهجا ،وقد استنبط بروب من مائة حكایة روسیة احدى وثالثین وظیفة الیعتریهاالتغییر

)1("للدارسین بعده

:وقد تمثلت تلك الوظائف المحددة في إحدى وثالثین وظیفة في

éloignementوظیفة رحیل -1"

interdictionوظیفة المنع -2

transgressionوظیفة خرق-3

informationوظیفة استخبار أو استنطاق-4

informationوظیفة إطالع -5

tromperieوظیفة خداع-6

  involontaire complicit عفوي وظیفة تواطؤ-7

méfaitوظیفة إساء -أ-8

manqueوظیفة إفتقار-ب

 médiationةوظیفة وساط-9

deضادموظیفة بدایة الفعل ال-10 l'action contraire début

départوظیفة انطالق-11

épreuveوظیفة اختبار-12

réactionوظیفة رد فعل البطل-13 du héros

magiqueوظیفة تسلم-14 réception de l'objet

وظیفة نقل بین مملكتین-15

déplacement dans l'espace entredeux royaumes

)دراسة تحلیلیة تأویلیة(لعز الدین جالوجي "الرماد الذي غسل الماء"الزمكانیة في روایة البنیة :قمرة عبد العالي)1(

  .131 - 130ص  ، 2011الحاج  لخضر، باتنة، ، تخصص أدب جزائري حدیث، جامعةمذكرةالماجستیر،
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combatوظیفة صراع-16

marqueوظیفة عالمة-17

victoireوظیفة انتصار-18

réparationوظیفة تقویم اإلساءة-19

retourوظیفة العودة أو الرجوع-20

poursuiteوظیفة مطاردة-21

secoursوظیفة إسعاف-22

arrivéeوظیفة الوصول خفیة -23 incognito

prétentionوظیفة مطالبات كاذبة-24 mensongères

difficileوظیفة مهمة صعبة-25

tâcheمهمةالوظیفة إنجاز -26 accomplie

reconnaissanceوظیفة االعتراف بالبطل-27 du héros

leوظیفة اكتشاف البطل المزیف-28 houx héros est démasqué

transfigurationوظیفة تجلي في مظهر جدید-29

punitionوظیفة عقاب -30

)mariage")1وظیفة زواج-31

دى وثالثون على سبع شخصیات كان ومن ذلك حاول بروب توزیع هذه الوظائف اإلح

یرى بأنها شخصیات أساسیة وقد كان التوزیع في شكل دوائر أفعال ال یفوق عددها السبعة 

  : وهي

دائرة الفعل المتعدي أو الشریر -1

دائرة الفعل المانح-2

2000، 13الجزائر، ععة منتوري، قسنطینة، ، جامن، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم االنسانیةینظر جمیلة قیسمو )1(

  .199ص
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دائرة الفعل المساعد-3

دائرة الفعل األمیرة أو الشخصیة المطلوبة-4

دائرة الفعل الموكل-5

دائرة الفعل البطل-6

)1(دائرة الفعل البطل المزیف-7

حیث نجد كل شخصیة من الشخصیات التي سبق ذكرها ال تختص بأداء وظیفة واحدة بل 

یمكن لشخصیة أن تقوم بعدة وظائف وذلك یكون راجع إلى مدى توافق الوظیفة مع الشخصیة 

.التي تؤدیها

ولیمة "التي وضعها بروب في روایة "وظیفة31"عند اإلتیان لتطبیق هذه الوظائف 

:لحیدر حیدر فإننا نجد"ألعشاب البحر

كان یفر اآلن من أرض الجحیم جواز "وتنطبق هذه الوظیفة على قوله :وظیفة رحیل

)2("سفر مزور ورأسه مليء بشظایا حلم تبدد

في هذا القول نجده یتحدث عن رحیل جواد مهدي من العراق نحو الجزائر هاربا من 

نحو إحدى مدن " العراق"الموت، وهنا تتجسد وظیفة الرحیل في رحیل بطل الروایة من مدینته 

.الجزائر وهي عنابة

ویظهر ذلك في قوله:وظیفة استخبار واستنطاق" هذه تجربتك األولى عنیت ألم یكن :

(...)هناك آخر؟ 

)3(..."كان هناك شاب فرنسي اسمه كلود-

ص ،1993، 1، مطبعة األمنیة، الرباط، المغرب، ط)مقاربة نظریة(مستویات دراسة النص الروائي ،عبد العالي بوطیب)1(

89.
.16حیدر حیدر، ولیمة ألعشاب البحر، ص )2(
.40، ص المصدر نفسه)3(
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دي جواد یستخبر عن عالقات آسیا محاوال استنطاقها بطرح في هذا المثال نجد أن مه-

خاصة اكثر جملة من األسئلة عن حیاتها الشخصیة، إذ یهدف من كل ذلك التعرف علیها 

.عالقات الحب ألنه بدأ یقع في شباك حبها من دون سابق إنذار

یبدو ذلك یبدو ذلك في قوله:وظیفة إطالع" ا في هذ )1("مسألة شخصیة ال تعنیني:

ة آسیا وصدیقها السابق أحس باالنزعاج، فهو مثال عند إطالع مهدي جواد على قصال

اآلن أصبح یعلم بأنها كانت مع آخر من قبل ولكن في نفس الوقت أصبح یعلم أنه لم 

.یعد له مكان في حیاتها اآلن

مساء الخیر، قلتها بالفرنسیة، صدیقتي تلمیذة :وقد برز ذلك في قوله:وظیفة افتقار

عندك وهي التي حدثتني عنك، شجعتني أن أعرض علیك إعطائي درسا في 

)2("العربیة

المثال یظهر جلیا لنا افتقار آسیا للغة العربیة وخاصة عندما خاطبت مهدي بالفرنسیة في هذا 

لمتمثل في اعطائها دروس خصوصیة اك طلبها الصریح و الى ذلعند بدایة الحدیث معه إضافة

.لتتمكن من نطقها وكتابتها بشكل صحیح ذلكو 

یرى غیني الممرضة التي تقترب حاملة "ونجد ذلك في قوله :وظیفة إسعاف

الضمادات، وهي تنزع الضماد القدیم سألها عما جرى فقالت بین الجرح والشریان 

)3("مسافة میلیمتر

وظیفة قد تمثلت في إصابة بطل الروایة بطعنة سكین وٕاسعافه من طرف نجد هنا أن ال

أصدقائه نحو المستشفى، حیث یستیقظ مهدي جواد فیجد نفسه نائم في إحدى غرف المستشفى، 

.اسعافعملیةبذلك قد تحقق لدینا إصابة و فیكون

.17المصدر نفسه، ص )1(
.23، ص حیدر حیدر، ولیمة ألعشاب البحر )2(
.124، ص المصدر نفسه )2(



כɤɼࡧ ɪࡧ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȆɺɏ Ȅɽ ɱǷɼࡧʎȌȮכ Ȯȳȸࡧ ɦȄࡧʏࡧࡩȓʊɀ ݵ ܨ ɦȄ

35

ویظهر ذلك في قوله:وظیفة الوصول خفیة" خرج مهدي جواد مع أصدقائه الهاربین :

)1("كان یفر من أرض الجحیم، جواز سفره مزور(...)تلك اللیلة 

قد تحققت لدینا في هذا النموذج الوصول حفیة وذلك عندما استخدم البطل جواز سفر 

الحدود بأوراق مزور لكي یتمكن من دخول الجزائر، وكان له ذلك بالفعل فقد تمكن من عبور

.غیر قانونیة وها هو یعمل بإحدى مدارس عنابة

یتناول الكراس لیبدأ التصحیح، خطها خربشة "وتمثل ذلك في قوله :وظیفة مهمة صعبة

)2("طفل ابتدائي، أخطاء النحو واإلعراب قلیلة

وتتضح هذه الوظیفة في مهمة جواد الصعبة لتعلیم آسیا، حیث كان من الصعب علیه 

الحدیث معها ألنها ال تتقن اللغة جیدا إضافة إلى تفكیرها وثقافتها الفرنسیة التي وجد فیها 

.صعوبة في انتشالها منها

بالرغم من عدم احتواء الروایة على كل هذه الوظائف إال أن الكاتب لم یمنع نفسه من 

بها الشخصیة إدخال بعض هذه الوظائف في عمله، فیكون بذلك قد بعض الوظائف التي تقوم 

وباألخص عند بروب

:فیلیب هامون-  ب

تمحورت دراسات هامون للشخصیة من خالل تقسیم هذه األخیرة إلى ثالث فئات أو أقسام 

:إذ تغطي مجموع اإلنتاج الروائي وهي

.وتشمل الشخصیات األسطوریة والمجازیة واالجتماعیة:فئة الشخصیات المرجعیة -أ"

.وتكون ناطقة باسم المؤلف مثل الرواة وما شابههم:فئة الشخصیات االشاریة -ب

.16نفسه، ص المصدر:ینظر)1(
.37، ص حیدر حیدر، ولیمة ألعشاب البحر )2(
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)1("فئة الشخصیات التكراریة االستذكاریة -ج

فیه أن التطرق للتقسیم الذي أعطاه فلیب هامون للشخصیة یقودنا إلى ال شكومما 

:قضایا وقد جاءت كالتاليثالث القضایا التي كانت مركز بحثه وهي 

:مدلول الشخصیة-1

أن الشخصیة وحدة داللیة باعتبارها مدلوال وهذا األخیر قابل للتحلیل یعتبر فلیب هامون 

.والوصف، إذ أن الشخصیة تنشأ من األلفاظ سواء لفظ تلفظت به أو تلفظ به غیرها

:مستویات وصف الشخصیة-2

إذا اعتبرت الشخصیة مدلول فبالضرورة ستكون عالمة ومنه ستصنف بوصفها تكمیلیة أو 

).مستویات الوصف(یستدعي مقولة مركبة، وهذا التحدید

:دال الشخصیــة-3

یمكن أو قد تعتبر الشخصیة اسم یبحث عن معنى أو دال یبحث عن مدلول لذلك تبقى 

)2("بعض الشخصیات غامضة إلى أن تكتشف معانیها في النص الروائي

طیاتها إذا أراد الباحث تطبیق آراء فلیب هامون على أي روایة یرید دراستها والبحث في 

.فالبد له من التركیز أو االعتماد على السمات العامة التي تفرضها طبیعة الروایة

عن وظائف الشخصیة التي جاء بها فیلیب "ولیمة ألعشاب البحر"إذا بحثنا في روایة 

:هامون فإننا نجد

والنص األدبي  ء، محاضرات الملتقى الرابع السیمیا"راس المحنة"هیمة عبد الحمید، سیمیائیة الشخصیة النسویة في روایة )1(

.123، ص 2006، 1منشورات قسم األدب العربي، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ط
، مجلة المخبر، جامعة محمد خیضر، یة الذئب األسود، للكاتب حنا مینةسیاجریوي، سیمیائیة الشخصیة الحكائیة في رواآ)2(

.7، ص 2010، 6سكرة، الجزائر، عب
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ونجده قد تحدث هنا أو جاء بهذا الخصوص بأمثلة عن :فئة الشخصیات المرجعیة

كان مقتنعا أن اكتشاف ماركس األساسي یكمن في المادیة "سفیة وذلك في شخصیات فل

)1("التاریخیة ألن الجدل قدیم منذ هیراقلیطس أما هیجل فقد بلوره فیما بعد

فالشخصیات التي ورد ذكرها في المثال هي شخصیات فلسفیة كان لها مكانة خاصة 

الشخصیات التي تلعب دورا رئیسا داخل ودور كبیر في تبلور الفكر الفلسفي، فنظرا لكون إحدى

الروایة وهي شخصیة مهیار الباهلي الذي كان ذو اتجاه فلسفي حیث یعمل أستاذ لمادة الفلسفة 

.كان البد وأن یتطرق الكاتب إلى الجانب الفلسفي

الیكترا المجللة بحداد مشتر على "كما نجده قد استخدم شخصیات اسطوریة وذلك في 

)2("إلفریقيموت آغا ممنون ا

الكاتب یحاول ربط أو تشبیه قصة هذین  كان راوآغاممنون حیثتتحدث عن أسطورة الیك

را وهذا تآسیا بالیكو بآغا ممنون ایة مهدي وآسیا وٕاذا كان یشبه مهدياألخیرین بقصة بطال الرو 

.قصة حب بطلي الروایة تشبه قصة األسطورتینن نظرا ال

في صاكریم بلقاسم وآیت أحمد حا"قوله  من نحوإضافة إلى تطرقه لشخصیات تاریخیة

)3("اللبیوجه بن 

ت في فهذه الشخصیات أمثال كریم بلقاسم وآیت أحمد هي شخصیات تاریخیة ألنها ساهم

ضد االستعمار الفرنسي وقد قدما یةمجاهدین في الثورة الجزائر بناء تاریخ الجزائر، كما كان

.الكثیر ممن أجل تحریر الجزائر واستقاللها

"وجاء مثال هذه الفئة على النحو التالي في قوله:فئة الشخصیات اإلشاریة وبونة اآلن :

خلفهما مدینة بیضاء تتوهج تحت شمس أفریقیة حادة، جبال غابات وحجارة تبدو تحت الضحى 

)1("ي جواد صامتفي لون وحرارة الشمس مهد

.50البحر، ص حیدر حیدر، ولیمة ألعشاب)1(
.59المصدر نفسه، ص )2(
.65، ص حیدر حیدر، ولیمة ألعشاب البحر )3(
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في هذا المشهد یصف لنا الكاتب المدینة عنابة، مستعینا بذلك بالروي فهو كان یتحدث 

.بلسانه، إذ یرى مشهد یصف فیه جمال هذا الرأي كان للكاتب

:االستذكاریة(فئة الشخصیات التكراریة  الوصول إلى المدینة في "فقد جاء في قوله )

ألشیاء كأنها تتفتح في غابة عذراء، كل شيء ظهر غریبا األیام األولى كان ذهوال، بدت ا

)2("وغامظا وساحرا المنازل البیضاء وسطوح القرمید مقاهي األرصفة ولغة الناس

نجد أن في هذا المثال أخذ مهدي جواد في تذكر ما بدت علیه مدینة عنابة عند وصوله 

.إلیها في یومه األول، وكیف بدا كل شيء مختلفا وغریبا

اشتملت الروایة على الفئات الثالثة التي قسمت على أساسها الشخصیة من طرف  لقد

فلیب هامون، وقد جاء داخل الروایة مجموعة من األمثلة التي تنطبق على إحدى الفئات 

الثالث، ولكن اعتمدنا على مثال واحد لكل فئة وهذا من أجل أن كل مثال مذكور كان األوضح 

.الكاتب قد كان موفق في اختیاراته وذلك لحد بعیدمن بین األمثلة األخرى، و 

:غریمـــاس -ج

لقد اتخذ غریماس من الشخصیات عوامل تؤدي مجموعة من األفعال فكانت بذلك 

من طرف عامل أو لشخصیة مجرد دور ما في الحكي یؤدىإذ تصبح امشاركةشخصیات

ممثل وبذلك نجد غریماس جاء بفكرة النموذج العالمي الذي یقوم على ستة عوامل وفق ثالث 

:أصناف هي

الذات والموضوع-"

المرسل والمرسل إلیه-

.المعاكس والمساعد-

)1("والعالقات التي تقوم بین هذه العوامل هي التي ستشكل النموذج العاملي

.40، ص المصدر نفسه )1(
.15المصدر نفسه، ص )2(
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عوامل الثالث یقوم على توفر ثالث عالقات تجمع كل طرف بما وقد كان توفر هذه ال

"یقابله، وهذه العالقات هي عالقة الرغبة التي تجمع بین من یرغب الذات وما هو مرغوب فیه :

الموضوع، وعالقة التواصل التي تجمع بین موجه للذات المرسل، وموجه إلیه المرسل إلیه، 

قیق العالقتین السابقتین أو منع حصولهما، ویدخل وعالقة الصراع التي ینتج عنها إما تح

ضمنهما عامالن یدعي أحدهما المساعدة واآلخر المعارض، یقف األول إلى جانب الذات، 

)2("بینما یعمل الثاني عل عالقتها

من خالل ما سبق ذكره نجد أن كل عالقة من العالقات الثالث تعتبر رابط بین طرفین 

.تكون لنا ثالث أصناف وهذا یجمع العواملمن العوامل الستة حیث 

أما عن وظائف الشخصیة عند غریماس التي جاءت في روایة ولیمة ألعشاب البحر فإننا 

:نجد

)3("هو ذا مهدي جواد ینجو بجلده من طقوس المذبحة"هنا نجد أن بطل الروایة : ذات

فة دصى الجزائر تجسدت لنا الذات هنا في شخصیة البطل وهو مهدي جواد الذي جاء إل

.یهدف إلى غایة معینة، تسیر األحداث وفق ما تقوم به من أعمالنفسهلیجد

أتكون هي تلك التي هجس بها وهما قبل أن یغادر "ویظهر ذلك في قوله :الموضوع

)4("الحدس الذي ینسجه خیال الشوق إلى امرأة تنتظر في مكان ما من العالم

وع مهدي جواد في حب تلك الفتاة الجزائریة، أي أن الموضوع هنا قد تمثل في وق

فالموضوع هنا هو الحب والذات هي بطل الروایة مهدي والعالقة التي تجمع بین هذین 

.األخیرین هي عالقة رغبة كون االثنین یجتمعان في نقطة واحدة

، 2ط،، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب )الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي )1(

.20، ص2009
سیني األعرج، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد خیضر الو " حارسة الظالم"نصیرة، سیمیاء الشخصیة في روایة  زوزو)2(

.3، ص 2006، 9بسكرة، ع
.16حیدر حیدر، ولیمة ألعشاب البحر، ص )3(
.18المصدر نفسه، ص )4(
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"ویتضح ذلك في:المرسل یعرف مهدي جواد اتجاه الریح لكنه عاجز عن إیقاف دفق :

)1("األلم

هنا مهدي هو المرسل ألنه في هذا المثال یحاول إرسال مشاعر الحب آلسیا لكي تمكن 

من نسیان ألمها، وقد حاول في العدید من المرات تبین أو توضح سبب اهتمامه بها وما غایتها 

.من كل ذلك

سنابله حول أصابعها، اقتربت وهي تداعب سوالف شعرها الفة"حیث نجد :المرسل إلیه

.)2("یبدو أن بیننا نقطة عمیاء

في هذا المثال نجد أن آسیا هي المرسل إلیه كون مهدي هو المرسل الذي یحاول إظهار 

.حبه لها، وآسیا عند استقبالها لرسائل مهدي تجد نفسها هي أیضا تكن له نفس المشاعر

ة سریعة عن الصحة وعن دروس بعد سالمه المتعالي سأل أسئل"ونجد في ذلك :المعاكس

آسیا فأجاب مهدي بإیجاز كان الرجل یسأل بلطف وال مباالة، وعلى وجهه ارتسمت عالمات 

)3("مقت لم یستطع إخفاءها

تمثل شخصیة زوج األم یزید ولد الحاج دور المعاكس الذي یعارض العالقة التي تربط 

هدف بها إلى إنهاء العالقة بینهما، بین آسیا ومهدي، حیث یقوم بمجموعة من األعمال التي ی

.لكن ذلك لم یجدي نفعا

"وتمثلت في قوله:المساعد خلفه تدخل الال فضیلة مهدي أستاذ آسیا تشیر إلى الرجل :

)4("الجهم

حیث تلعب األم الال فضیلة دور المساعد وذلك من خالل مساعدة ابنتها في إنجاح 

.فض كل ذلكعالقتها مع مهدي، لتقف في وجه زوجها الرا

.25المصدر نفسه، ص )1(
.42، ص المصدر نفسه)2(
.64، ص ولیمةالعشاب البحرحیدرحیدر ،)3(
.64المصدر نفسه، ص )4(
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حاول الكاتب إتباع الوظائف التي جاء بها غریماس، فكانت كل شخصیة من شخصیات 

.الروایة تمثل صنف من األصناف الثالث التي وضعها

ما نستخلصه في األخیر أن حیدر حیدر قد حاول تطبیق الوظائف التي جاء بها كل من 

كما 31بعض وظائف بروب بروب وفلیب هامون وغریماس على روایته، فنجده قد اعتمد

تطرق إلى الفئات والتصنیفات التي جاء بها فیلیب هامون وغریماس محاوال بذلك إعطاء كل 

.شخصیة من شخصیات عمله وظیفة خاصة بها تجتمع أو تنطبق مع الدور الذي تقوم به



الثانيالفصل 

ȓʊɀࡧ ݵ
Ք
ܨ ɦȄȆɸǹȆɳȋɼࡧȆɸȮȆɐȊǷࡧȓʊǾȄɼȳɦȄ

ȓʊɀࡧ-1 ݵ ܨ ɦȄࡧə ȿ ɼ

ݵȲȆڊʏࡧ-أ əࡧȄݍ ȿ ɽ ɦȄ

ȫڴʏࡧ-ب Ȅȯ ɦȄࡧə ȿ ɽ ɦȄ

ȓʊɀࡧ-2 ݵ ܨ ɦȄࡧȮȆɐȊȄ

ʎɲȆɮȸࡧ-أ ȯࡧȄݍݨ ɐȍɦȄ

טȆɮȗȡڤʏࡧ-ب ȯࡧ ɐȍɦȄ

ۜܣ-ج ȯࡧɘɳɦȄؠ ɐȍɦȄ

ȓՌʊɀࡧǴȆɳȉࡧ-3 ݵ ܨ ɦȄ

ȫڴʏࡧ-أ Ȅȯ ɦȄࡧǴȆɳȍɦȄ

ݵȲȆڊʏࡧ-ب ǴȆɳȍɦȄࡧȄݍ
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:ةوصـــف الشخصیـــ-1

یعمد كل روائي من خالل عمله األدبي إلى طرح عناصر هذا األخیر في شكل نسق 

متكامل ومتماسك یتشكل عبر مجموعة من الوحدات، وقد كان التركیز على وصف الشخصیات 

مهما جدا، هذا ألن الشخصیة تعتبر عنصر فعال من ناحیة الدور في كل نص روائي أمرا 

.الذي تلعبه والذي یساهم في إظهار محتوى العمل الروائي وٕابراز جانبه الجمالي

:الوصف الخارجـــي- أ

من المالحظ أن كل نص روائي یقوم بتقدیم شخصیاته من نحو ذكر بعض الخصائص 

المعنوي انبالجسمانیة تشغل مكانة متمیزة في الجالمالمح"الخارجیة التي تمیزها، ذلك أن 

.للشخصیة

)1(."ویظهر ذلك جلیا في اآلثار التي تطبعها وتخلفها في هذا األخیر

كان الكتاب یأخذون في ذكر بعض المالمح الخارجیة التي تنفرد بها كل شخصیة عن 

الوصف الخارجي "ن الا النوع من الوصف من أهمیة، هذا یملك هذاألخرى وذلك لما 

)2("ورائهطائل من ال للشخصیة إذا لم یوظف في نسیج الروایة یصبح لغوا 

وقد شكل الرابط الذي یجمع بین الشخصیة والوصف نقطة التقاطع أو باألحرى االلتقاء، 

ساهمت وبشكل كبیر في إبراز األول العالقة التي تجمع بین الوصف والشخصیة قد "ذلك أن 

.)3("وتشكل صفاتها)الشخصیة(الثاني ونشأة )الوصف(

والغایة أو الهدف من االعتماد والتطرق إلى الوصف الخارجي للشخصیات هو أن 

فیؤدي به الروائي یلجأ إلى تحلیل المظهر الخارجي للشخصیة بغیة الدفع بالقارئ إلى تخیلها"

)1(."إلى معایشته لألحداث والمواقف التي تجري لها

.124، ص 2013، 1إبراهیم صحراوي، تحلیل الخطاب األدبي دراسة تطبیقیة، دار التنویر، الجزائر، ط:ینظر)1(
.412حسین مصطفى، ص حسن أحمد علي األشلم، الشخصیة الروائیة عند خلیفة)2(
.213، ص )دراسة سیمیائیة في ثالثیة أرض السواد لعبد الرحمن منیف(فیصل غازي النعیمي، العالمة والروایة :ینظر)3(
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:للشخصیات في روایة ولیمة ألعشاب البحر نذكروما جاء من وصف 

:آسیــــا-1

:لقد وصف السارد شخصیة أسیا من الناحیة الخارجیة على أنها

)2("تشبه سي العربي بقامتها الطویلة وأنفها المفلطح والرجولي وجبهتها العریضة"

الوجه ترق سحابا كثیفا، هكذا یبدوا بإضافة شمس تخوكذلك مزج طفولي ناضج، یتدفق 

)3("السري

یقوم السارد بوصف لهذه الشخصیة، إذ عمل على إعطاء بعض المالمح الخارجیة التي 

تتمیز بها، فكانت مالمح طفولیة امتزجت بخصال النضج، فقدمت على أنها طفلة تحمل براءة 

خارج بلدها فكان الناتج من ذلك نفیت الصغار وسذاجتهم، سرقت منها عاطفة األب وحنانه، 

)4("كان خطها ردیئا وغیر مقروء(...)ة تلفظ العربیة وتكتبها كاألطفال فتا"

ورأى وجهها الشبیه بزهرة عباد الشمس، "كما قدم وصف لوجهها الممزوج بالخوف واألسى 

)5("وجه مخطوف بالفزع

)6("لون وجهها تحول إلى بیاض وببطء كان الدم یسحب منه"و

إن ذكرى األب تنتقل عبر مسام آسیا نبضات "لوفاته وذكر عن شوقها ألبیها وحسرتها 

)7("كهربائیة تفتح جراحا على مداخل القلب

ص  1994، 1ینظر محبة الحاج معتوق، أثر الروایة الغربیة في الروایة العربیة، دار الفكر اللبناني، بیروت، لبنان، ط)1(

292.
.164حیدر حیدر، ولیمة ألعشاب البحر، ص )2(
25المصدر نفسه، ص )3(
.22المصدر نفسه، ص )4(
.28المصدر نفسه، ص )5(
.28المصدر نفسه، ص )6(
.59حیدر حیدر،ولیمة العشاب البحر، ص )7(
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هو ما جعلها تتعلق باألستاذ إذ كانت ترى فیه صورة األب الذي لم تعرفه وتتذوق دفئه، 

.فكانت تبحث عن ذلك في مهدي الذي رأت فیه مثال األبوة كما كانت تعتقد

لم یؤثر أللم لطفلة توفي أبوها وهي ال تزال رضیعة، لكن ذاك فشخصیة آسیا تمثل رمز ا

في قوة شخصیتها وبشكل كبیرهذا بالسلب على شخصیتها بل على العكس من ذلك فقد ساهم 

مسؤولیة تصرفاتها وزیادة حبها لبلدها وافتخارها بعاداته وتقالیده وثورته ملها ونضج أفكارها وتح

.المجیدة

:مهیار الباهلي-2

جاءت مالمح هذه الشخصیة قلیلة جدا خاصة الجانب الخارجي حیث لم یعط السارد إال 

)1("الرجل النحیل الصلب"وذلك في صفة أو اثنین 

وهنا نجد أن هذه الشخصیة تتمیز ببنیة ضعیفة هذا ما یبدو للوهلة األولى لمن یراه لكن 

التي عاش وكبر فیها فأثرت سلبا وراء ذلك الجسم الهزیل بنیة قویة، وهذا راجع إلى األوضاع 

الضعیف ولكن كانت إیجابیة من ناحیة أخرى فقد جعلت منه رجال حكیما وأستاذا  هفي جسم

.ومحاربا غیورا على وطنه یضحي بكل شيء في سبیل تحرر بالده واستقاللهافیلسوفا 

فهي شخصیة ترفض االستسالم والرضوخ أمام العدو، ترى فیها تحدیات ومجابهات 

.صعابلل

  ):األم(الال فضیلة -3

وهي شخصیة األم، فالسارد أظهر مالمح الال فضیلة فأعطى لها صورة األم الحنونة 

:السارد بأنهاصفهاالمتفهمة واألرملة الوفیة والزوجة الصبورة المكافحة، وقد و 

)2("امرأة طویلة ممتلئة"

وقد كان هذا وصف للجانب الخارجي حیث وصفها أیضا من جانب آخر وهو جانب 

:مرضها وهذا عند إصابتها بالتوتر أو تكون في حالة انزعاج

.21المصدر نفسه، ص )1(
.38حیدر حیدر،ولیمةالعشاب البحر، ص )2(



ɪࡧʎɲȆȝɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȆɸǹȆɳȋɼࡧȆɸȮȆɐȊȄࡧȓʊǾȄɼȳɦȄࡧȓʊɀ ݵ ܨ ɦȄ

46

)1("لتشهق وتندب حظها العاثر(...)كانت تكتئب فتشعر بضغط دمها یزداد "

الزوجة الصابرة امدة و مرأة المكافحة ورمز الجزائریة الصلقد حملت مالمح األم صورة ال

على نزوات زوجها، تلك األوصاف التي أعطت نظرة شاملة لما تواجهه النساء بصفة عامة، 

د من حریتها إذ تعتبر هذه األخیرة مخالفة حوالجزائریات بصفة خاصة داخل مجتمع ذكوري ی

د ال للقانون فالمرأة في نظر هذا المجتمع ال تتخطى حیز القیام بوظائف المنزل وتربیة األوال

.أكثر وال أقل

:یزید ولد الحاج-4

:في حین جاءت مالمح شخصیة زوج األم على النحو التالي

)2("رجل طویل جهم أسمر بعینین جادتین ووجه كجرف هاویة"

ما یمیز هذه الشخصیة المالمح القاسیة والقلب المتحجر واألخالق الفاسدة واألعمال غیر 

تصرفاته مع زوجته وبناتها لتحددت هذه الصفات من خالالشرعیة والخیانة بكل أنواعها، وقد 

كذلك مع باقي األشخاص اآلخرین خارج المنزل، وكانت المیزة الغالبة فیه هي الخیانة ذلك أنه و 

.خائن لزوجته من خالل العبث مع نساء أخریات وكذلك لوطنه التي عبث في أمنه واستقراره

ولد الحاج لم یطغى على كل شخصیته بل إلى أن هذا الجانب المظلم من شخصیة یزید

نجد بعض الصفات الجیدة التي ال یمكن إهمالها ولو كانت قلیلة وصغیرة بالمقارنة مع صفاته 

"لسان زوجتهوكان ما تمیز في جانبه اإلیجابي ما جاء علىالسیئة یزید رجل صعب :

)3("لكن قلبه أبیض كالحلیبوعر،

فهي شخصیة غامضة ال یمكن فهمها نظرا لما یصدر منها من تصرفات متقلبة فأحیانا 

.حنون ولطیف وفي أحوال أخرى ترى العكس، غامض ومتكتم ومتضجریكون 

:خالد أحمد زكي-5

.154المصدر نفسه، ص )1(
.64المصدر نفسه، ص )2(
.64حیدر حیدر، ولیمة العشاب البحر، ص )3(
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هو رمز الشخصیة المجاهدة التي تعود ألرض الوطن للعمل على تحریره، وقد قدم وصف 

:محتشم حول هذا الشخص منها

)1("رقیق عذب نحیل الجسمرجل"

إذا نظرنا إلى الجانب الشكلي لهذه الشخصیة فإنه یبدو للوهلة األولى شخصا بسیطا 

"وعادیا لكن إذا أمعنا ودققنا النظر فإننا سنجد ما وصفه به السارد في قوله إذ یضحك لكن :

)2("ترى خجله األنثوي یصعد كالورد إلى وجنتیه البیضاویتین

الشخصیة دور المناضل والمكافح وكذلك رمز المعاناة والحرمان، الذي ولد في تمثل هذه 

داخله قوة العزیمة واإلرادة والرغبة في الحریة والنصر، كان خالد إذن الجسر الذي یربط العراق 

باالتحاد األوربي، هو الدافعة التي ساهمت في توجیه الشباب العراقي نحو قضیة بلده وغرس 

.سبیل حمایة أرضهروح الجهاد في 

الشخصیة بعدم استقرارها في مكان واحد وهذا راجع لمطاردتها من طرف وقد تمیزت هذه 

السلطات لذلك نجدها في البدایة كانت خارج حدود أرضها ثم عادت متسللة وأخذت في نشر 

الوعي بین الشعب، فكان لها ما أرادت حیث صار رئیس لجماعة مؤلفة من مجموعة من 

.عراقي الذین صاروا یجتمعون معه في مجالس لشرح األوضاع في البالدالشباب ال

فهي شخصیة ترفض االستسالم واالنهزام تسعى دائما لتحقیق أهدافها وغایتها بغض 

النظر عن الثمن الذي ستدفعه في هذا الشأن، فهو غیر مهم، المهم هو تحقیق الهدف 

.والوصول إلى الغایة المنشودة

:الوصـــف الداخلـــي-  ب

الوصف "الوصف الداخلي بإبراز ما هو مخفي في نفسیة الشخصیات، بحیث هو یتعلق 

الشخصیة، والسارد الخارجي العلیمالذي ینهض على تحدید أهم المالمح الداخلیة التي تمیز 

)1("یتمكن من تلمسها بناء على قدرته على معرفة ما یدور في ذهن الشخصیة وأعماقها

.131المصدر نفسه، ص )1(
.131المصدر نفسه، ص )2(
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انجذاب إلى "د ترجم استخدام الوصف الداخلي من طرف الكتاب الروائیین على أنه وق

إظهار وصف سلوك الشخصیات واالنفعاالت الباطنیة بالنظر إلى الجانب النفسي لها حیث یعد 

)2("الكاتب أنه یعبر عن أحاسیسه ومشاعره الداخلیة أكثر مما یعالج معاناة الشخصیة

من الصعب جدا على الكاتب أن یضم "أنهة تواجهه منهاوالكاتب یجد صعوبات كبیر 

صات التي تعیق عمله وقد كان من غمنالسردي واحد دون أن تواجهه في عمل مجموعة كبیرة 

تقوم هذه األخیرة بین تلك الحواجز هو التناقض إذ یعطي لنا شخصیة لها طابعا خاصا بها ثم 

)3("البدایةناقض الطبع الذي أعطي لها في القیام بسلوك ی

فالسارد في روایة ولیمة ألعشاب البحر وصف لنا المالمح الداخلیة للشخصیات وذلك كما 

:یلي

:مهدي جواد.1

تتمیز هذه الشخصیة ومنذ البدایة على قدرتها الكبیرة على كتم آالمها وأحزانها في داخلها 

:وذلك نجده في النص من خالل قول السارد

)4("رف باأللموداهم مهدي جواد إحساس جا"

فما كان منه إال إخفاء مشاعره وراء ذلك الستار الذي وضعه بینه وبین كل من حوله، إال 

أن مشاعر الحب اتجاه آسیا لم یفلح في إخفائها، ربما كان ضعفا منه أو شدة تفطن الفتاة 

.وذكائها

ة التدریس من رسم خطوات كبیرة حول أهدافه التي یسعى إلیها وال طالما وقد مكنته مهن

أراد بلوغها، كما ساهمت وبدور كبیر في شرح األمور المعقدة وخاصة منها التي تتعلق بالوطن 

.من نحو شرح األفكار وتبسیطها آلسیا منها المتعلقة بنفي أهلها وعادات وتقالید بالدهاوذلك 

.68مرشد أحمد، البنیة والداللة في روایات إبراهیم نصر اهللا ، ص )1(
.300حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي الفضاء، الزمن، الشخصیة ، ص :ینظر)2(
، دیوان )معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زفاف الموت(ینظر، عبد الملك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي )3(

.158، ص 1995، 1المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ط
.26حیدر حیدر، ولیمة ألعشاب البحر، ص )4(
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:آسیــــا.2

السارد األحاسیس الداخلیة وقد تمثلت هذه األحاسیس في الحزن واأللم والوحدة وصف 

إن جرحها یشتعل إذ ینطلق الحدیث عن الحرب "والضیاع، كلها جاءت من الواقع المعاش 

)1("والثورة

)2("دمت بمآسي حروب التحریرتالطفلة التي : "وكذلك

"وأیضا عان التي صعدت إلى الحلق، تحت لمرارة كان صدرها یختلج باحتفال الحزن والم:

)3("الدمع والهیاج

وذلك ما أعطاها القوة واإلرادة والصمود حتى وٕان كانت في أصعب لحظات الضعف 

یمنع إحساسها باآلخرین فقد كانت ال أن ذلك لم اواالنهیار، فعلى الرغم من جروح هذه الفتاة 

الرغم مما تواجهه من أزمات إال أن تشفق على اآلخرین وٕان كانت في ذاتها محل شفقة فعلى 

.ذلك لم یضعف عزیمتها ویفقدها األمل الذي كانت متمسكة به أشد التمسك

إذ  كذلك األب والحامي والصدر الحنونوقد كانت آسیا ملجأ جواد في غربته كما كان هو 

أعطت كل ما تملك لتحصل على ما كان ینقصها، وهي تحاول في كل مرة زرع األمل ومد 

بهدف التفاؤل والحلم بیوم أفضل وجدید، على الرغم من أن الواقع واألحداث التي كانت  هر جسو 

.تجري ال تدل على ذلك

:فلـــة بوعنـــاب.3

هي شخصیة وصفها السارد بأنها متحررة، تمثل صورة المرأة الجزائریة المجاهدة التي 

:صفها كاآلتيو عانت من ویالت االستعمار، جاء 

)4("مها الشهوانيوفیها السوداوین بشبق فتحت عین"

.25المصدر نفسه، ص )1(
.36المصدر نفسه، ص )2(
.59سه، ص المصدر نف)3(
.33حیدر حیدر، ولیمة ألعشاب البحر، ص )4(
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لعل ما یمیز فلة هو قدرتها على شد االنتباه لذلك لم یكن باستطاعة أي أحد مقاومة 

لم تضع لسنها  ا ن طویلةسحرها، أما عن مالمحها الخارجیة فتعكس كبر السن ومرور سنی

نظرا لما كانت تفعله مع الزبائن الذین یأتون لإلقامة في منزلها ومن بین سلوكاتها الكبیر اعتبار

:غیر المبررة

)1("ثرثر بشكل عاصف ومجروحكانت ت

:لسلوكات غیر الالئقة إذ كانتاإلى أن كل ذلك وراءه جروح عمیقة تختفي خلف تلك 

)2("تبتسم بمرارة مستترة"

تلك الوحدة التي كانت تعیشها، ومتأسفة على من هذا دلیل على أنها حزینة ومتألمة على 

الغرباء منزلها من خالل مشاركة السبیل للهروب من تلك العزلة هوفكان  مات وتركها لوحدها

.حسن معاملتهم ومشاركتهم الحدیث حول أمور تتعلق بالمشاكل التي تعاني منها الدول العربیة

ولعل ما یمیز فلة جمالها الداخلي، إذ جعلها محبوبة عند زبائنها، فروحها المرحة 

انت ترمي إلیه من كل تلك فتجعلهم یقررون قضاء وقت أطول معها وهذا ما كتستقطب الزوار 

.عدم البقاء وحیدةاألمور أي 

:)األخـــت(منار .4

  :كاننجد هذه الشخصیة متحررة، قاسیة ومتمردة فما جاء عنها 

)3("قلب قاسي وبارد"

)4("تبدو منار متمردة وٕانسانیة"ایضا

)5("مأل المكانجمالها الوحشي والصاعق "و

.32المصدر نفسه، ص )1(
.31المصدر نفسه، ص )2(
.164حیدر حیدر ،ولیمةالعشاب البحر، ص )3(
.164المصدر نفسه، ص )4(
.79المصدر نفسه، ص )5(
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منها على فردة فیها عن أختها، وكانت أكثر جرأة وعصیانا تمثلت مالمحها في جاذبیة مت

األسري، فتاة الرغم من صغر السن إال أنها إنسانة واعیة لما حولها خاصة ما یتعلق بالجانب 

.مظاهر الفتانة ما یأسرالجمیلة تحمل من 

اصة فیما یتعلق عصبیة ترفض تكبیلها بالقیود خةوقد قدمها السارد في صورة إنسان

.ش في كنف مجتمع محافظفي تصرفاتها تفعل ما تشاء وكأنها لم تعبالحریة، فتاة حرة

ذلك من أجل جعل لقد تطرق الروائي إلى وصف الشخصیات من الجانب الداخلي و 

القارئ أكثر قربا منها وأكثر أحساسا بها، حیث یتخیلها هذا األخیر ویدخل معها في آالمها 

وأوجاعها حتى أنه لدرجة االندماج معها یعتقد أنه هو نفسه یعیش تلك الحالة وهذا بسبب 

.مطابقة حیاة القارئ لحیاة الشخصیة في العمل الروائي

  :ةأبعـــاد الشخصیـــــ-2

تمثل الشخصیات عنصرا مهما داخل اإلبداع األدبي، حیث تقوم دراسة الشخصیة من 

:خالل النظر عبر ثالثة أبعاد هي

:البعد الجسمانــــي- أ

في  یهتم القاص"خارجیة لشخصیاته حیث یقوم الروائي في هذا الجانب بإعطاء مالمح 

ا ولون بشرتها والمالمح هذا البعد برسم شخصیته من حیث طولها وقصرها ونحافتها وبدانته

)1("األخرى الممیزة

را كما نجد أیضا أن الكاتب یقوم بوضع أسماء لكل شخصیة ذلك أن هذا یؤدي دورا كبی

سیدات، نساء، أطفال، (ا وصفیا یحدد جنسها إما مفرد منحنا اسم"في وصف الشخصیة فمثال 

أو یحدد ...)امرأة رشیقةرجل أبیض، (وهذا االسم الوصفي عمري أو باإلضافة مركب )شباب

)2()"كاتبة، روائیة(أو مهنتها )الشخصیة مثل فتاة الرزق، فتاة الشام(المكان 

، من منشورات اتحاد الكاتب العرب، 1985-1947، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة شریبط أحمد شریبط)1(

.34عنابة، الجزائر، دط، دت، ص 
مذكرة ماستر،اشراف االستاذ اروینة حمزة وردة، بناء الشخصیة في قصص یوسف إدریس مجموعة أرخص اللیالي أنموذجا، )2(

  .40ص ،2014/2015عبد الكریم ،جامعة بسكرة 
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ما یتعلق بالشخص من حیث بنیته وشكله الظاهري أقصیر هو أم طویل، "وأیضا نجد أنه 

)1("البنیة أم ضعیف، سلیم األعضاء أم ذو عاهة من العاهاتبدین أم نحیف، قوي 

ن هذا الجانب أو البعد أنه یعتمد بتوضیح كل ما هو خارجي للشخصیة أي أنه ما یقال ع

.یشمل المظهر العام والسلوك الظاهري

:البعــد االجتماعـــي-  ب

ما یتعلق بالمحیط الذي نشأ فیه والطبقة "ویظهر هذا الجانب أحد الشخصیات من خالل 

افته، والدین أو المذهب الذي یعتنقه، التي ینتمي إلیها، والعمل الذي یزاوله ودرجة تعلیمه وثق

)2("إن لكل ذلك أثر تكوینهوالرحالت التي قام بها والهوایات یمارسها ف

یة من حیث مركزها یهتم بتصویر الشخص"أو یمكن القول باختصار أن هذا البعد 

)3("االجتماعي وثقافتها ومیوالتها والوسط الذي تتحرك فیه

تتعلق بمعلومات "البعد االجتماعي یقوم على مواصفات وبشكل أوضح الشخصیة نجد أن 

المهنة، طبقتها (االجتماعیة حول وضع الشخصیة االجتماعي، وأیدیولوجیتها، وعالقاتها

غني، /فقیر:إقطاعي، وضعها االجتماعي/برجوازي/طبقة متوسطة/عامل:االجتماعیة

)4(....)"رأسمالي، أصولي، سلطته:أیدیولوجیتها

:یمكن توضیح هذا البعد من خالل نقطتین هامتین هماكما 

الشخصیة وعالقتها بغیرها داخل المتن الروائي.

5(الصراع الحاصل بین الشخصیات داخل المتن الروائي(

ما یمكن استخالصه أن البعد االجتماعي یشمل كل ما یتعلق بالظروف االجتماعیة 

.للشخصیة بشكل عام

.99نادر أحمد عبد الخالق، الشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر ومجیب الكیالني دراسة موضوعیة وفنیة، ص )1(
.40نادراحمد عبد الخالق،الشخصیة الروائیة بین علي احمد باكثیر  ونجیب الكیالني دراسة موضوعیة و فنیة، ص )2(
.34، ص 1985-1947الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة )3(
.40محمد بو عزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، ص )4(
،2011أحالم مناصریة، بنیة الخطاب السردي في روایة السمك ال یبالي، مذكرة الماستر، جامعة منتوري، قسنطینة، )5(

  .54ص 
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:البعـــد النفســـي- ج

یتحدث هذا البعد عن كل ما یتعلق بالجانب الداخلي للشخصیة، إذ یظهر الكاتب هذا 

إبراز الصراع النفسي ویظهر ذلك في أشكال المونولوج المختلفة للشخصیة "البعد من خالل 

:والتي یمكن تقسیمها إلى األنواع التالیة

المونولوج الداخلي المباشر

المونولوج غیر المباشر

تیار الوعيوصف الوعي أو

مناجاة النفس

1("التداعي الحر(

یتیح للشخصیة التعبیر عن نفسها فیقدم بشرح "كما نجد أن مبدع النص في هذا الجانب 

)2("عواطفها وبواعثها وأفكارها وأحاسیسها فیعقب على بعض تصرفاتها ویفسر البعض اآلخر

هذا نجیب محفوظ في وقد نجد الشخصیات تعكس لنا الجانب النفسي للكاتب، ویؤكد 

شخصیات روایتي یجيء جوهرها دفعة واحدة كما تجيء األفكار، ولكن بناءها یتم على : "قوله

فترات، على مثال تبلور الشعر، ونتیجة للرؤیة، والمالحظة، والخیال والذكریات واألحالم والواقع 

ف برؤیته، فضال عن اندساس المؤل...بل قد تمتص الشخصیة الواحدة شخصیتین أو أكثر

)3("ومزاجه وكافة تعقیداته الواعیة وغیر الواعیة

یهتم هذا البعد بكل ما یتعلق بالجانب الداخلي للشخصیات فیظهر لنا جانبا من أفكارها 

.وأحاسیسها أي ما یشمل الباطن وغیر الظاهر منها

.368، ص 2003، 1ة الجزائریة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، طصالح مفقودة، المرأة في الروای)1(
1أحمد موسى الخطیب، الحساسیة الجدیدة قراءات في القصة القصیرة، دار مكتبة الرائد العلمیة، عمان، األردن، ط)2(

.136، ص 2009
.79، ص 2009، 1، دار هومة، الجزائر، ط)نجیب محفوظ نموذجا(محمد مسباعي، التحلیل للروایة )3(
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 لحیدر حیدر"ولیمة ألعشاب البحر "أبعاد الشخصیة في روایة:

وقد أعطى " ولیمة ألعشاب البحر "حیدر حیدر أبعاد لبعض شخصیات روایته وضع الروائي 

.نماذج عن أبعاد جسمانیة واجتماعیة وأخرى نفسیة لكل شخصیة

:شخصیة مهدي جواد-1

وعدت أول شخصیة برزت فیها بوضوح تلك األبعاد نذكر لهذه األخیرة ما ورد عنها من أمثلة 

:نجد 

:البعد الجسماني- أ

صیاته وصفا خارجیا وذلك من خالل لقد اعتمد حیدر حیدر في روایته على وصف شخ

إلى المدیة بین أصابعه المشدودة تراخت انتبه«عطاء أهم المالمح الظاهرة من نحو قوله ا

.)1(»المدیةاألصابع فسقطت األصابع،

على اللعب  ال یتحدث الكاتب عن اصابع مهدي فیصفها بالمشدودة ألنه تعّودفي هذا المث

بالمدیة فكان یمررها بین أصابعه حتى أتقن استعمالها، یوضح هذا الوصف ألحد أجزاء الجسم 

حیث لجأ إلى تعلم استعمال السكین من أجل أن البطل،البیئة اإلجرامیة التي نشأ في وسطها 

.نفسهیدافع عن 

)2("وعلى جبهته تشّنجت خطوط العصاب "وفي قول الراوي 

یتحدث في هذا المثال عن حالة الغضب التي كانت تخالجه، لذلك ظهرت إنطواءات على 

یمكن لشخص ما معرفة جبهته، وقد بین ذلك أن هاته الشخصیة تظهر حالتها النفسیة أو 

.وجههاكون علیها هذه الشخصیة من خالل مالحظته تعابیر الحالة التي ت

.352حیدرحیدر ، ولیمة ألعشاب البحر ، ص )1(
.349المصدر نفسه، ص )2(
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)1(»والحمىلصقیع ات من اجسده یتقصف تحت نوب كان«وفي قوله 

الحمى فقد كان جسده یرتجف من جواد،یعطي هذا المثال حالة المرضى التي كان علیها 

عّبرت سلسلة اإلرتجافات عن المرض وارتفاع في درجة الحرارة وتدهور الحالة  لذلك

.الّشخصیةالصحیة عند هذه 

التي أعطیت لهذه الّشخصیة والخاصة بالبعد الجسماني عن الحالة لقد أظهرت جّل األمثة

وقد ساعد هذا فیها،ر بالنفسیة والصحیة التي كان علیها البطل كما وّضحت البیئة التي ك

  .القارئالبعد على توضیح مالمح شخصیة مهدي وتقریبها من 

:اإلجتماعيالبعد -  ب

إن مهدي بها،خصیة وعالقتها بما یحیط یوضح لنا هذا البعد البیئة التي عاشت فیها الش

تتمیز بمجموعة من عراقیین،نشأ في العراق من أبوین مثقف،كما یصوره لنا الكاتب رجل 

تربطه عالقة حب مع بطلة الروایة محبوبة،صادقة،ووفیة،الصفات الجیدة فهو شخصیة 

لمدار الراقص صوتها من البحر سمعه وهو داخل اجاء«ویظهر ذلك في قول السارد آسیا،

)2(»لیأتيكانت تنادیه الوردیة،في سماء الطیوف 

یبین هذا المثال عالقة مهدي بإحدى شخصیات الروایة وهي شخصیة آسیا بحیث جمعته 

والحبیبة وهناة األم والوطن والصدیق فكانت بالنسبة له وهو في الغربحب،بهذه األخیرة عالقة 

بذلك في قوله قد كان یرى فیها كل حیاته إذ سّرحف تجمعهما،نالحظ شّدة توطد العالقة التي 

)3(»شيءوبدونك أنا ال وحیاتي،شجاعتي وعظمتي أنت«

.354حیدر حیدر،ولیمةالعشاب البحر ، ص )1(
.17المصدر نفسه، ص )2(
.354المصدر نفسه، ص )3(
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یفّر االن كان«أما عن الظروف اإلجتماعیة السیئة المتمثلة في الفقر واإلغتراب والهجرة فیقول 

)1(»تبددء بشظایا حلم يالجحیم جواز سفر مزّور ورأسه ملمن أرض

والكیفیة التي دخل بها مهدي جواد إلى الشرعیة،هذا المثال طریقة الهجرة غیر في یتضح 

هنا نجد أن الظروف االجتماعیة كان لها دور كبیر في دفع البطل مزور،الجزائر بجواز سفر 

حیث یقول عن رحلته من العراق إلى والعمل بها،والمجيء إلى الجزائر  )العراق(إلى ترك بالده 

داخل حلم غامض فوق بیضاء،بدت الرحلة طیران حمامة بونة،البصرة إلى ومن«ر الجزائ

)2(»والهزیمةن الدم و خریطة بل

ا إضافة مفقد ظهر البعد االجتماعي لهذه الشخصیة من خالل عالقتها بآسیا وما كان یجمعه

إذ شّكلت االجتماعیة،التي ساهمت وبشكل كبیر في إظهار مالمحها االجتماعیةالى الظروف 

التي كانت تعیشها االجتماعیةهنا نجد أن األوضاع البطل،الهجرة نقطة تحول في حیاة 

ومنه ساعد كل ذلك على إظهار حیاتها،الشخصیة لعبت دور المؤثر الذي أثر بشكل كبیر في 

.االجتماعیةللمتلقيابعادها 

:النفسيالبعد-جـ

وفي «حیث یقول النفسیة،الناحیة لى وصف الشخصیة منفي هذا البعد تطرق الكاتب ع

والوحشة تحرك شعور غامض إحساس بالعري جواد،أعماق الرجل الغریب المدعو مهدي 

.)3(»والطعنبرغبة عاصفة في الصراخ غثیان اختلط.وفقداناألمن

.16حیدرحیدر، ولیمة العشاب البحر ، ص )1(
.16المصدر نفسه ، ص )2(
.29ص المصدر نفسه،)3(
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فنتیجة لالغتراب كان البطل جواد،في هذا المثال تتضح الحالة الشعوریة التي كان یعیشها 

.ة سیئة وتتراجع كل یوم إلى األسوءفكانت أحواله النفسیوالبأس،یحس بالحزن والوحدة 

شعر بأنه یكاد یختنق كانت المطواة،الغریب كانت تمسك اآلن مقبض أصابع«وفي قوله 

)1(»وغیظاالمسألة تنصح تفاهة وقذارة 

رة وبشكل سلبي على رد فعل البطل النفسیة فقد أثرت هذه األخیللضغوطاتهنا نجد أنه نتیجة 

هذه فقد أوضح لنا ذلك ما كان یجوب في خاطر القتل،إذ صار یفكر ودون وعي منه في 

.اتجاه كل شخص كان ینعته بالغریبمخبأ في داخلهوالحقد الدفین الذي كان الشخصیة،

عاناة التي كان یعیشها ـ فاأللفاظ التي كان كانت كل أحاسیسه الداخلیة عبارة عن انعكاس للم

ینعتونه بها قد تسببت له في الحزن واأللم مما أثر على تصرفاته یتضح في هذا الخصوص أن 

البعد النفسي لهذه الشخصیة قد اتضح من خالل الصراع الداخلي والحالة النفسیة لهذه 

  .طنالباالشخصیة إضافة إلى ردود الفعل التي تعكس ما یجول في 

.16حیدرحیدر، ولیمة العشاب البحر ،  ص )1(
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:آسیاشخصیة .2

:ما یليومثلت ثاني شخصیة برزتفیها األبعاد الثالث غذ جاء عنها 

:الجسمانيالبعد - أ

تحدث الراوي عن سحر وجمال هذه الشخصیة، فأخذ یصف جسدها من مواضع مختلفة 

قامتها وصباها ارتفاع بساتین كشجرة دردار نبتت اآلن على أبواب ونهضت«في ذلك فیقول

)1(»البحر

یركز في هذا المثال على طول آسیا، فقد أظهرت قامتها الطویلة جانب جمالي أو اعطت لها 

.قامتهالتان إذ زادت هذه األخیرة من ارتفاع یمیزة جمالیة حیث برزت سقاها الجم

)2(»الناصعتینمسح على عضالت ساقیها الباردتین بأصابعه«وفي قوله 

هذه ان كما بینت لنا خاصة،حیث أعطتها جاذبیة آسیا،اقي یظهر هذا المثال أیضا جمال س

.قامتهاالشخصیة تتمیز بطول 

قد قرب هذا البعد تلك الشخصیة من المتلقي حیث تمكن هذا األخیر من تخیل صورتها 

عطاء مجموعة فالكاتب اجمیل،لة أعطتها مظهر فهي شخصیة طویعلیها،والهیئة التي كانت 

.الفیزیولوجيمن المالمح الجسمانیة لهذه الشخصیة مستعینا في ذلك على البعد 

.15حیدر حیدر ، ولیمة ألعشاب البحر ، ص )1(
.13المصدر نفسه، ص )2(
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:االجتماعيالبعد -  ب

عندما  :قولههو الحدیث إذن عن المجتمع الذي كانت تعیش فیه آسیا ویظهر ذلك في 

:كاألوروبیین،سألهاسألت بإلحاح إن كان للعرب حضارة 

.االستقاللكانوا یقولونه لكم قبل مالذي-

)1(»والحریةفرنسا أم الحضارة -

فهي عاشت في مجتمعین مختلفین آسیا،یتضح في هذا المثال ازدواجیة المجتمع لدى 

وهو  )جزائري(مجتمع متحرر ال توجد فیه قیود أما الثاني عربي )فرنسي(األول األوروبي 

وقد كان لذلك تأثیرا كبیر على آسیا التي لم والتقالید،مجتمع محافظ محكوم بقیود العادات 

لهذا واجهتها إشكالیات عدیدة المجتمعین،تتمكن من فهم القواعد التي كان یسیر علیها كال 

.فهمهالم تستطع 

أما عن عالقتها مع الشخصیات األخرى نعطي مثاال عن عالقتها مع جواد حیث نجد 

الجهر بعالقتها بجواد الرجل الغریب الذي تراه كسفینة في آسیا خائفة منتبدو«الراوي یقول 

عرض البحر تهددها األمواج ال یصلح إلمرأة تنشد صخرة ثابتة ال تهددها الریاح وانقالبات 

)2(»الطقس

أنت تحبینه في أعماقك «الحوارات بین االختيأحدفي  اروقول الراوي على لسان أختها من

)3(»مصارحته؟فلماذا تخجلین في 

في هذین المثالین نجد أن عالقة شخصیة آسیا بشخصیة جواد أظهرت جانب من البعد 

االجتماعي حیث تظهر مالمح هذا األخیر من خالل الروابط التي تجمع بین الشخصیات 

.23حیدر حیدر، ولیمة العشابالبحر ، ص )1(
.165المصدر نفسه ، ص   )2(
.165المصدر نفسه ، ص )3(
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في صورة العاشقة المتیمة والوفیة والصادقة ذي ربط بین آسیا ومهدي قد أظهرهافالحب ال

.فاتضح وجهها البريء

تمد الكاتب إلظهار البعد االجتماعي لهذه الشخصیة من خالل البیئة التي نشأت فیها اع    

ربطتها ببطل العالقة التيالمجتمع لدیها إضافة إلى إظهار ازدواجیةهذه الشخصیة وحالة 

.الشخصیةالروایة فأبرزت مجموعة من الصفات التي تتحلى بها هذه 

:النفسيالبعد-جـ

غمرت  وفي«مخفیا في داخلها ویظهر ذلك في قول الكاتب  نما كاأظهر هذا الجانب 

)1(»الواقعالخطأ واستعانت تساءلت عنحزنها 

هي عانته ه آسیا جراء التهمیش الذي تحدث في هذا المثال عن حالة الحزن الذي تعانی

جهه نتیجة األسئلة الكثیرة وخاصة منها الذنب اوالصراع النفسي الذي تو فرنسا،وأسرتها في 

.الفرنسیةالذي اقترفته أسرتها حتى تنفى بإحدى المدن 

)2(»الضجرأنها وحیدة ومنبوذة تحت هذا الغروب شعرت«ونجد في قوله 

)3(»الدمعخفیة وهي تفیض بألمها یترقرق ح عن هذه الجراح الوحرقة تفصبغصة«وأیضا 

وعیش معظم حیاتها بالدها،متألمة وهذا بسبب بعدها عن أراضي یظهر أنها فتاة حزینة و 

دّمر نفسیتها وجعلها تعاني الصراع الداخلي الذي كان فالمنفى قد عنها،ي مجتمع غریب ف

.بالدهاسببا في التناقض الذي حصل لها عندما جاءت تطبق الحریة في 

108حیدر حیدر ،ولیمةالعشاب البحر، ص )1(
.108ص   المصدر نفسه ،)2(
.149المصدر نفسه، ص)3(
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على نفسیتها، فرسمت حالة من ت برزت التأثیرات السلبیة لما یحیط بآسیا ظاهرة وجلیَّ 

ح إلظهار الجانب أو البعد النفسي لهذه یتوضوقد كان ذلك ما هو إالالمتواصلة،المعاناة 

.النفسیةالشخصیة وهذا من خالل طرح مجموعة من التداخالت 

:بوعنابشخصیة فلة .3

:یأتيوقد اتضحت األبعاد الثالثة لهذه الشخصیة فیما 

:الجسمانيالبعد - أ

وجهها والتجاعید فترى حسرة تراقب«:منهاقدم الكاتب مجموعة من المالمح الخارجیة نذكر 

)1(»نظراضربات الزمن على الوجه النضر الوجه الذي كان 

نجد في هذا المثال قد بینت هذه المالمح التي أعطیت لنا والخاصة بشخصیة فلة بأنها 

فقد قاربت الخمسین من عمرها ودلیل ذلك ظهور التجاعید على السن،إمرأة كبیرة في 

.الشابةوجهها إضافة إلى اختفاء النضارة التي تتسم بها الوجوه 

)2(»وشحوبالباب امرأة نحیلة في وجهها قسوة تفتح«وفي قوله 

لقسوة بمختلف أعباء الحیاة لذلك نرى ایة فلة بأنها امرأة أنهكها الّدهرتظهر لنا شخص

من حتى تتمكن القلب،ن تكون قاسیة شت فیها تطلبت منها أفالظروف التي عالشحوب،وا

العیش في الجبال بجانب المجاهدین وتقوم أیضا بعملیات فدائیة دون خشیة الوقوع في 

.االستعمارالفرنسياألسر وٕالقاء القبض علیها من طرف 

ة بهذه الشخصیة مما زادها من خالل هذا البعد توّضحت لنا مجموعة من المالمح الخاص

قربا من القارئ فأصبح بإمكان هذا األخیر من تخیل الصورة الخارجیة أو المظهر الخارجي 

.111حیدر حیدر ،ولیمةالعشاب البحر ، ، ص)1(
.31المصدر نفسه ص )2(
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إلى الوضعیة بهذه الشخصیة من نحو التطرقإضافة إلى إبراز جوانب أخرى خاصة لها،

.األخیروالحالة النفسیة الني آلت علیها في شت فیهاالتي عا

:االجتماعيالبعد -  ب

یبرز هذا الجانب الظروف االجتماعیة التي نمت فیها فلة وعالقتها بالشخصیات األخرى 

استوضحها فقالت بأنها عاشت شرقیة،تتحدث بلغة فصحى وبلهجة كانت«فنجد في قوله 

زمنا في مصر وذهبت إلى دمشق وحلب مع وفد النساء الجزائریات كّنا نمثل جبهة التحریر 

)1(»العراق لم نذهب إلىالحرب،إبان 

یتضح لنا أن اللهجة التي تتحدث بها هذه الشخصیة هي مزیج من لهجات النموذجفي هذا 

عربیة مختلفة، إضافة إلى أنها دول الى شرقیة وهذا راجع إلى سفرها المتواصل أثناء الحرب 

.كانت تعد عضو من أعضاء جبهة التحریر

)2(»الفجأةتهدم هذه المرأة الجدران بمثل هذه مقدمات،هكذا بال «أما في قول الراوي 

فلة  نفمثال هنا نجد أاألخرى،شخصیة فلة بالشخصیات یظهر لنا هذا المثال عالقة 

تربطها عالقة صداقة بمهدي جواد ومهیار الباهلي لذلك كانت تتعامل معهما بطریقة عفویة 

وهذا من أجل أن یعجبوا رین جمن دون أي رسمیات، وهكذا هي تتعامل مع باقي المستأ

باإلقامة في منزلها فیبقوا للعیش فیه، وقد كانت تهدف من تلك المعاملة الّلبقة مع الزبائن 

.إلى مكوثهم معها فال تبقى وحیدة من غیر ونیس

برز البعد االجتماعي لهذه الشخصیة من خالل طرح مجموعة من العالقات التي تربطها 

بها هذه العالقات صورة فلة بوعناب التي تأثرت بما یحیط بالشخصیات األخرى فأظهرت لنا 

.33حیدر حیدر ،ولیمةالعشاب البحر، ص )1(
.31المصدر نفسه ،ص )2(
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الخارجي وكانتإضافة إلى مظهرها فعلها،ذلك بوضوح وجالء في سلوكاتهاوردات فظهر

  .العالقاتلهجتها الشرقیة هي الدلیل على تأثیرها الكبیر بهذه 

:النفسيالبعد-جـ

الراوي، ، فیظهر الحزن في قول تبرز الصراعات النفسیة لهذه الشخصیة الجانب الداخلي لها

)1(»العزأیام :مستترةبمرارة تبتسم«

إن المتأمل في هذا المثال یتبین له أن نفسیة فلة هي مزیج من األلم والحسرة، فقد كانت 

إلى جانب رفقائها –أثناء الحرب –تحن إلى األیام الخوالي التي أمضتها في الجبال 

.المجاهدین والمجاهدات

)2(»حرةامرأة خائبة،مزیج مستهترة مع مناضلة امرأةغریبة،«كما نجد في قوله 

فقد كان تأثیر الجانب النفسي ظاهر على هذه الشخصیة وذلك من خالل تصرفاتها الغریبة 

فمثال یالحظ على فلة بأنها تتحدث وتضحك كثیرا، ولكن لیس كل من یضحك هو شخص 

زان كبیرة إال أنه ال یحب إظهارها إلى العیان سعید بل یمكن أن یكون في داخله أح

.وشخصیة فلة من هذا النوع فهي ال ترید تبیین احزانها لألشخاص المحیطین بها

المعاناة الشخصیة فانعكاسبشكل واضح في تصرف هذه لقد ظهر تأثیر الجانب النفسي

تعود في مسیرة حیاته التي تعیشها فلة أظهر لنا األبعاد النفسیة لشخصیتها، فاإلنسان الذي 

على تجمع الناس من حوله سوف یشعر بالحزن ال محالة عندما یجد أن جمیع من یعرفهم 

وظن بأنهم أصحابه األوفیاء قد تخلو عنه وبقي لوحده، وهذا ما ینطبق على فلة التي وجدت 

.الغرف المالذ الوحید حتى ال تبقى وحیدة يفي مستأجر 

.31حیدر حیدر ،ولیمةالعشاب البحر، ص)1(
.30المصدر نفسه ، ص )2(
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شخصیة فأظهرثالثة أبعاد لكل ن الروائي استخدم من خالل ما سبق ذكره نجد أ

معتمدا على مجموعة من المؤثرات سواءا أكانت والنفسي،الجانب الجسماني واالجتماعي 

صراعات نفسیة أم عالقات اجتماعیة أو تصرفات فإنها تعكس بعد معین من األبعاد 

.الثالثة

  :ةالشخصیبناء .3

روایة إظهار جوانب من شخصیات عمله، وذلك من خالل إعطاء تفاصیل یحاول كل كاتب 

.والخارجيلبنائها الداخلي 

:الداخليالبناء - أ

:یليیظهر البناء الداخلي للشخصیة الروائیة فیما 

:الوعيتیار -1

:منهاوقد جاء بعدة تعریفات 

من القصص یركز فیه أساسا على ارتیاد نوع«یعّرف همفري قصص تیار الوعي بأنه 

)1(»للشخصیاتمستویات ما قبل الكالم من الوعي بهدف الكشف عن الكیان النفسي 

)2(»واالستواءالذهن الذي یفترض فیه عدم االنتهاء جریان«وفي علم النفس یعّرف بأنه 

العملیات یطبق على جیمس،وقد ابتدعه ولیام النفس،یفید علماء مصطلح«ونجده أیضا 

)3(»في القصصفي تقدیم الجوانب الذهنیة للشخصیة المنهج،یستخدم للداللة على الذهنیة،

م، 2006الوعي في روایات عبد الرحمان منیف ، مذكرة دكتوراه  ، جامعة مؤتة ، عدنان محمد علي المحادین ، تیار )1(

.32ص
م ، ص 1993، 2محمد غنایم ، تیار الوعي في الروایة العربیة الحدیثة ، دراسة أسلوبیة ، دار جیل ، بیرت ، لبنان ، ط)2(

94.
مود ربیعي ، دار غریب للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر مح:ینظر ، روبرت همفري ، تیار الوعي في الروایة الحدیثة ، تر)3(

.21، ص 2000، 1، ط
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منهج سردي یحاول فیه المؤلف تقدیم اقتباس مباشر «كما یمكن تعریف تیار الوعي بأنه 

)1(»كلهوٕانما من الوعي وحسب،من الذهن ال من منطقة اللغة 

عماما نستنتجه هو أن تیار الوعي یتعلق بالجانب النفسي للشخصیات، یحاول الكشف 

.وتخیالتخفي في النفس من مشاعر وأحاسیس وذكریات وأوهام 

بطرحه على شكل "البحر ألعشابولیمة "وقد استخدم حیدر حیدر تیار الوعي في روایته 

:یليعلى شكل ما مجموعة من التدخالت النفسیة وقد ظهرت هذه األخیرة 

األحاسیس والمشاعر:

المجال لألحاسیس التي كانت تنتاب الشخصیات داخل الروایة فقد هذا كان التطرق في 

أعطى الكاتب مجموعة أمثلة بهذا الخصوص من نحو الحدیث عن اإلحساس الذي كان 

شعر بأنه یكاد یختنق كانت «یحسه مهدي عندما نعته الرجل بالغریب في قول الراوي 

)2(»وغیظاالمسألة تتضح تفاهة وقذارة 

نعت مهدي لغضب حیث جاء هذا االحساس نتیجة بتجسدت األحاسیس بهذا المثال في ا

.الراحةمما جعله یشعر باالختناق وعدم بالغریب،من طرف أحد الشباب الجزائریین 

خرج من العراق لم یكن عندما«الغریب الذي انتابه عندما غادر موطنه وكذلك االحساس 

)3(»یغادرفقد أحس بانقباض غامض وهو حزینا،

وقد جاءت هذه األخیرة نتیجة لترك البطل لبلده حیث بالغرابة،تمیز االحساس هنا في الشعور 

الشخصیة لعدم  إدراكربما كانت الغرابة في یحسه،لم یستطع تمییز نوع االحساس الذي 

.أخرىامكانیة عودتها ألرض الوطن مرة 

العربي،المركز الثقافي ،970،1995جمالیة اللغة في القصة القصیرة لقراءة تیار الوعي في القصة السعودیة حادي،أحالم )1(

.38ص  م،1،2004ط البیضاء،المغرب،الدار 
.12، ولیمة ألعشاب البحر ، صحیدر حیدر)2(
.15ص نفسه،المصدر )3(
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ومذهوال ألولى كان خائفا وغریبا في األیام ا«وعن احساسه األول عند قدومه إلى الجزائر یقول 

)1(»داخاللمدینة

جاء احساس الخوف هنا نتیجة ألن مهدي كان ألول مرة یأتي إلى الجزائر وبالتالي ال یعرف 

.یستطیع التأقلم مع األوضاع السائدة فیها أالفیها أحد لذلك انتابه الخوف ذلك أنه خاف من 

قد تطرق إلى مشاعر الصداقة التي كان یكنها مهیار الباهلي لصدیقه جواد فوأما عن المشاعر 

:منهاأعطیت مجموعة من األمثلة بشأن هذا الخصوص وقد 

أیة كواكب یخبروني،لم  هنا؟یاللشیطان أأنت بالخیر،اهللا  :الباهليعندما التقیا صاحا مهیار «

)2(»تعانقاهذه الطریقة االحتفالیة وباألصقاع؟سیة قذفت بك الى هذه ابلی

ما دلمهدي فنجده یرقص فرحا عنیظهر هذا المثال مشاعر الصداقة التي كان یكنها مهیار 

وعندما  .لهمسكن بإیجادفي أرض غریبة وكیف یحاول مساعدة صدیقه اجتمع به للمرة األولى 

ویتضح ذلك في قول الغرف،ال یجد یعرض علیه اإلقامة معه في إحدى البیوت التي تؤجر 

عن المرأة التي :یارمهفیقول (...)یقول مهیار ما رأیك أن تتعرف علیها بوعناب،وفلة مهیار ِ 

)3(»نسیت؟هل رجل،أسكن عندها یا 

الكاتب عن روابط الصداقة القویة التي تجمع بین شخصیات روایته والكیفیة التي هنا یتحدث 

.تنبع فیها المشاعر الصادقة فیما بینهم

كانت هذه بعض األمثلة التي قدمت في الروایة والتي أخذنا منها األحاسیس والمشاعر الدفینة 

.الروایةالتي كانت تمأل كیان أبطال 

.18حیدر حیدر ،ولیمةالعشاب البحر ،  ص )1(
.19المصدر نفسه، ص)2(
.30المصدر نفسه، ص  )3(
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الذكریات:

 كان«وبهذا الخصوص نقدم مجموعة من الذكریات التي كانت تسترجعها آسیا في قولها 

تیات وفتیان منتسبین لنادي الزوارق كنا فزورق،مع نتدرب في كلود،هناك شاب فرنسي اسمه 

ساعات بالنقاء،بین السماء الزرقاء والماء األزرق یشعر اإلنسان مدینتنا،البحر كان الشراعیة،

آه في بحر یكشف مضاء،كاألطفال تلعب في عالم غریب العالم،طویلة ونحن مفصولون عن 

)1(»لبشروابعیدین عن جراثیم المدینة كم كنا نبدو الحلم،اإلنسان 

تستذكر آسیا أوقات أمضتها مع صدیقها كلود وكیف أمضت معه أیام جمیلة حیث شبهت 

صداقة مع فرنسي  تنتعي ما یدور من حولها إذ كو لم تكنتلك الفترة بمرحلة الطفولة ذلك أنها 

تمنت آسیا لو تعود إلى الماضي لكي تهرب أسرتها،كانت بالدها محتلة لبالدها وسببا في نفي 

.المؤلممن الحاضر 

الكتاب والمفكرین بین الفرنسیین على األعمال البربریة التي مارسها احتجاج«ونذكر أیضا 

)2(»االستعمار

في هذا المثال تستذكر اإلضراب الذي قام به المفكرین والباحثین الفرنسیین الذین یرفضون 

وهي تحاول بذلك أن الجزائري،ي یطبقها االستعمار الفرنسي على الشعب األعمال الهمجیة الت

.جماعیةبادات إ تقول بأن هناك فرنسین لم یعجبهم ما كان یناله الجزائریون من تعذیب وقتل و 

هي بعض األمثلة التي جاءت في الروایة تتحدث عن الذكریات التي كانت تحملها آسیا من 

إضافة إلى وقوف الطبقة سعیدة،الفرنسي والذي عاشت معه أیام نحو عالقاتها األولى بالشاب 

.شعبهاوهذا جراء ما تفعله هذه األخیرة من أعمال مخزیة في حق بالدها،المثقفة في وجه 

.40حیدر حیدر ،ولیمةالعشاب البحر ، ص )1(
.12المصدر نفسه ، ص )2(
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 والتخیالتاألوهام:

وهنا نقدم كمثال شخصیة فلة بوعناب التي وجدت نفسها قد عاشت في عالم إن صح 

تسمیته بالخرافي كونها كانت تعیش ایام العز وما لبثت وجدت نفسها وحیدة الأصحاب وال 

: أنأوالد بین مستأجرین من بلدان مختلفة تؤجرهم غرف منزلها وفي هذا الجانب نجد 

أصداء عن وراهنة،من رأسها خرجت أصداء قدیمة فلة بوعناب حتى إن خمرت شربت«

الوحل الطائف في الشوارع فیه،وأصداء عن الوحل الذي تغوص الجدیدة،الحرب واألحالم 

)1(»والنفوس الخامجةوالمؤسسات 

ها الراهن عوهنا نجد تأكید على عیش هذه الشخصیة في أوهام وتخیالت أخرجتها من واق

.األخیلةوأبحرت بها في عوالم 

وهل سمعت حقا،ور الوحل المرأة الغریبة من عقال عص ولكن هذه«ونجد في قول الراوي 

)2(»البعیدةالضاجة في عمق الغابة لهذه الوحوشالرنین البدائي الصمت،في 

من صورة مجاهدة متوهمة إلى امرأة سیئة علیه،تحاول اآلن النظر إلى ما فاتها وماكانت 

بأن أیام عزها تدوم طویال ولكن ماهي إال فترة مضت ووجدت نفسها كانت تتخیل السمعة،

الكاتب لیرسم لنا من انتقاهالتكون بذلك الشخصیة التي وأخیلته،تسبح في أوهام الماضي 

.خاللها نموذج لإلنسان الذي یعیش الضیاع وسط أوهامه وخیاالته

:الداخليالحوار -2

.96حیدر حیدر ،ولیمةالعشاب البحر، ص)1(
.98نفسه ، ص المصدر )2(
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:نجدوما وردت له من تعریفات 

حدیث النفس للنفس الذي یعبر عن أزمة «یسمى الحوار الداخلي بالحوار الصامت وهو 

النوع تتضح الصورة هذا الفرد النفسیة والغرض منه أن یجعلنا نعیش في جو الشخصیة وفي 

الداخلیة للشخصیة فمن خالله نستطیع النفاذ إلى ذهنها والتعرف على ما یجول بداخلها فهو 

كشف عن الحالة الشعوریة التي تنطوي علیها الشخصیة ألنه یعطیها الحریة المطلقة في ی

)1(»الذاتالتعبیر عن 

المونولوج الداخلي الذي تتوقف فیه حركة السرد الحاضر لتنطلق حركة الزمن «وأیضا 

النفسي في اتجاهات مختلفة یعبر من خالله عن مشاعر الشخصیة وتأمالتها إذ ینشال 

بصورة عفویة یعبر عن تجربة البطل النفسیة الداخلیة تعبیرا شعوریا دون اعتبار  الكالم

)2(»الخارجيالتسلسل الزمني 

والعملیات للشخصیة،التكنیك المستخدم في القصص بغیة تقدیم المحتوى النفسي  ذلك«وهو 

)3(»لدیهاالنفسیة 

حیث تطرح مجموعة من نفسها،ما نستخلصه ان الحوار الداخلي هو حدیث الشخصیة مع 

التي استخدمها النفسي،ومن نماذج الحوار عنها،األسئلة وفي نفس الوقت تتولى اإلجابة 

:نجدحیدر حیدر في روایة ولیمة ألعشاب البحر 

.115م ، ص 2010، 1حسن مطلك ، بناء الروایة ، دار الكتب والوثائق القومیة ، االسكندریة ، مصر ، ط)1(
244م ، ص2004، 1مهى حسن القصراوي ، الزمن في الروایة العربیة ، دار فارس للنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط)2(

.
.59، تیار الوعي في الروایة الحدیثة ، صروبرتهمفري)3(
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ولكن كیف «:حبها من أول نظرة فیقول في نفسهحوار مهدي مع نفسه عندما رأى آسیا فأ

أیها الالشيء العائد والفائض عن حاجة العالم هذه الیقظة !الملعونحدث ذلك ایها الرجل 

)1(»الصلبوهذا الشيء 

یتضح في هذا المثال أن جواد طرح على نفسه سؤال وهو كیف سمح لنفسه بأن یعجب 

  .لهابفتاة وهو الرجل المنبوذ من طرف مجتمعها والذي ال یملك شیئا لیقدمه 

هم أن یكافح اإلنسان ضد وحش العزلة مأمر«یحدث مهدي نفسه وهو یكتب یومیاته 

الحیاة ،أن یدق بال كلل ابواب الكهف للخروج إلى األشعة والضوءالمسموم،وضراوة العالم 

)2(»الشقاءاتیمكن أن تكون جمیلة وعذبة رغم 

أنه جمیلة وتستحق أن تعاش إالري لننفسه بان الحیاة و یحاول الكاتب في هذا المثال أن ی

لعبور طریقها ال بد من أن یوخز اإلنسان بأشواكها ویقع في حفرها ف قاسیة،ال ینكر بأنها 

ولكن على الرغم من كل هذا إلى أنه سوف یصل لنهایة الطریق بغض النظر عما واجهه 

.للوصولمن صعوبات والطرق التي استخدمها 

من ما توصلنا إلیه من خالل مما سبق أن الروائي قد استخدم حوار داخلي في العدید 

وذلك لیترك المجال مفتوح أمام عنها،المواضع وقد طرح فیها أسئلة ولكن لم یحاول اإلجابة 

.ومندمجا معهالقارئ لیجیب عن األسئلة فیكون مشارك في النص 

:األهواء-3

من مادة االستهواء حیث نجد أن هذه األخیرة هي القوة تتشكل«یمكن أن نعرف بأنها 

كما أن الهوى هو حصیلة عوالمه،تند إلیها خطاب األهواء لرسم االنفعالیة الكامنة التي یس

.18حیدر حیدر ، ولیمة ألعشاب البحر ، ص )1(
.81المصدر نفسه ، ص )2(
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سیرورة ال نرى منها سوى تحققها فالنسخ التي تضعها الممارسة اإلنسانیة بین أیدینا لیست 

)1(»استهوائيسوى تقطیعات مخصوصة تتم كون 

یواجه شخص ل أو هي االنفعاالت التي تصدر منما نستنتجه هو أن األهواء هي ردود األفعا

الغیرة :ه، ومن هذه األهواء نجدتأثیر معین فتكون ردة فعله على النحو الذي جاءت علی

وغیرها من األهواء التي تتعلق بنفس الشخص حیث ال یمكن الحسد،الغضب،البغض،الكره،و 

.معینةرؤیتها إال عندما تترجم إلى سلوكات 

النماذج الخاصة باألهواء وقد تجسدت وقد استخدم الكاتب بعض األمثلة أو لنقل قلة قلیلة من 

:وما جاء عنها من أمثلة نذكروالغیرة هذه األخیرة في الغضب 

:الغیرة*

إن كانت لها عمالتترجم الغیرة نجد حین سأل مهدي جواد آسیا جاءت التي من األمثلة 

)2(»آخرعنیت ألم یكن هناك  األولى؟تجربتكي  هذه«: بقولهعالقة سابقة مع رجل آخر 

وهذا الشعور یبین مدى الحب الكبیر بداخله،لقد جاء سؤال مهدي لیبین شعور الغیرة الذي كان 

.كرة وجود رجل آخر قبله في حیاتهاالذي كان یكنه مهدي آلسیا لذلكلم یستطع تقبل ف

فمهدي یرید أن یمتلك آسیا ،الشعور بالغیرة یظهر جانب من جوانب اإلنسان وهو حب االمتالك

یستفسر عن عالقاتها السابقة لذلك فالغیرة كما هي دلیل على الحب هي في نفس لذلك نجده

.عیوبهالوقت تظهر الوجه السلبي لإلنسان وهذا بإظهار 

:الغضب*

فضیلة وماجاء من أمثلة بهذا الخصوص نجد قول الراوي على لسان الال

سعید بن كراد   :، تر)من حاالت األشیاء إلى حاالت النفس (ألجرداس جولیان غریماس وآخرون ، سیمیائیات األهواء )1(

.23م، ص 2010، 1نان ،  طدار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت ،لب
.40حیدر حیدر، ولیمة ألعشاب البحر، ص)2(
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)1(»الخامجالّدجال آ، ذلك الحاجواستطردت«

لذلك أخذت تنعته الحاج،في هذا المثال نجد أن األم كانت في حالة غضب شدید من 

فعلى الرغم من أنها امرأة هادئة ومحترمة إال أنها انفعلت بشكل عفوي فهي لن قبیحة،بأوصاف 

.علیهتحس على نفسها ذلك أن غضبها أخرجها عما كانت 

وهي أن اإلنسان عندما یغضب وتصل به معینة،والكاتب في هذا النموذج یحاول توضیح فكرة 

یفعله كانتون غیر مدرك لما یقوله أو الحالة إلى عم القدرة على السیطرة على هذا االخیر یك

:منهاغایة الكاتب من التطرق إلى أهواء التي یكون علیها اإلنسان 

هو إظهار الجانب غیر المرئي اي الداخلي من اإلنسان وغیرها،البخل الغضب،الغیرة،الحسد،

من كل ذلك تطبیق هذه الشخصیة  همحاوال تطبیق ذلك أو إظهاره في شخصیات العمل وهدف

  .الواقععلى أرض 

:الخارجيالبناء -  ب

:خاللوقد برز الحوار الخارجي لدى شخصیات الروایة من 

.39حیدرحیدر، ولیمة ألعشاب البحر، ص )1(



ɪࡧʎɲȆȝɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȆɸǹȆɳȋɼࡧȆɸȮȆɐȊȄࡧȓʊǾȄɼȳɦȄࡧȓʊɀ ݵ ܨ ɦȄ

73

:الخارجيالحوار -1

:كالتاليقد جاء تعریفه 

فعلیة في التدلیل الوصفي للمتحدث صیغة«یستخدم الروائي هذا النوع من الحوار بوصفه 

وسأل وهمسقال وقلت وقالت وأجاب وأجابت :القولأو تلك الصیغ تتمثل في أفعال 

)1(»وغیرهاوصّرخ ونادى 

تبادل الحدیث بین األفراد والمجموعات على CONVERSATIONالمحادثة«وهو أیضا 

)2(»والفهمهاتهم وأفكارهم من أجل تبادل المعرفة اختالف توج

ویكون ذلك الشخصیات،بین شخصین وهو جملة بین الكلمات تتبادلها المحادثة«فهو إذن 

في  خاص یتمثللسرد والوصف وهو شكل أسلوبي بأسلوب مباشر خالفا لمقاطع التحلیل وا

)3(»أقوالجعل األفكار المسندة إلى الشخصیات في شكل 

یهدف أكثر،ما یمكن قوله هو أن الحوار الخارجي عبارة عن كالم یدور بین شخصین أو 

من نماذج الحوار الخارجي التي وردت في النظر،إلى تبادل الخبرات والمعلومات ووجهات 

:ما یليالروایة نذكر منها 

مریح أن یشرك اإلنسان اآلخرین في آالمه:قالتآسیا«حوار بین آسیا ومهدي 

ربما إذا كان لدیه ما یقوله :به،ابتسم،ببالهةانت

!ضیقاتلق في حیاتك ألم-

حیاة عادیة لیس فیها ما یتغیر -

ص  م،1،2012الكتب الحدیث،اربد،األردن، ط، عالم)دراسة في الملحمة الروائیة(نبیل سلیمان، جمالیات التشكیل الروائي )1(

257.
.41ص  ،1،2004صطلحات التربویة والنفسیة، الدار المصریة اللبناینة،القاهرة، مصر، طحسن شحاتة وآخرون، معجم الم)2(
.212ص  الروایة،طرائق تحلیل قسومة،الصادق )3(
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عادیة؟ولكن كیف تكون حیاة اإلنسان -

عندما یكون محایدا ال یهتم باألشیاء -

أنت كذلك -

)1(»؟یوحي بغیر هذاثمة ماهل -

كانت تتقدم حقا في اللغة منفردان، انوهما سألته«وقول الراوي 

ینبغي التخفیف من الحوارات العامةإنمابالتأكید،-

سأنجح؟وهل -

ال؟ولما -

)2(»بالعربیة؟وسأقرأ كتبا -

بطال  نوهما یمثالومهدي،شخصیتي آسیا بین تمثل األمثلة المطروح حوارا خارجیا 

آسیا هي طالبة عند مهدي وهي تجد المطروح، أنث نجد من خالل الحوار الروایة حی

وقد كانت آسیا العربیة،صعوبة في تعلم اللغة العربیة لذلك اتخذته مدرس خصوصي للغة 

وغایتها من ذلك هو التعرف على الحوار،بقت الذكر هي من تبدأ افي الحوارات س

التوافق مدىاظهار كان بینهما انسجام كبیر یحاول الكاتب من ورائه أستاذها وقدالشخصیة 

.الشخصیتینا كما یعطي لنا صور التفاهم المعرفي والثقافي بین مبینه

إنما تجاوز الشخصیتین،لم یكتف الكاتب من إعطاء أمثلة للحوار الخارجي بین هاتین 

ذلك أنه یرید من خالل هذا إخبارنا بأن منها،ذلك إلى باقي الشخصیات وحتى الثانویة 

بینها وال یوجد أي إشكال على الرغم من أن كل شخصیة متوافقة فیماروایته،شخصیات 

فشخصیتي فلة ومهیار تنتمي كل واحدة منهما إلى دولة األخرى،تنتمي إلى بلد مختلف عن 

إلى أن هاتین العراق،فاألولى تنتمي إلى الجزائر والثانیة تنتمي إلى األخرى،مختلفة عن 

.العربيتمع إلى مجتمع واحد وهو المجتنتمیان،األخیرتین 

.77، 76حیدر حیدر، ولیمة ألعشاب البحر، ص )1(
.81ص  نفسه،المصدر )2(
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:البعد الجسماني-2

وهو الذي جاء تحت لى تعریف هذا البعد في عنصر سابقلقد تطرقنا في المرة السابقة ا

كما قدمنا أمثلة لبعض الشخصیات التي تلعب دورا رئیسا في هذا الشخصیة،عنوان أبعاد 

.الروائيالعمل 

لذلك ما یمكن قوله كاستنتاج أو حوصلة من هذا البعد هو أن الروائي قد أعطى نماذج 

عن هذا البعد وكان هدفه تمییز كل شخصیة عن األخرى ، ولكي تنفرد كل منها بمیزة 

خارجیة تجعلها تختلف عن األخرى ، كما أعطى لكل شخصیة اسم تتفرد به أو لیدل به 

(فلة بوعناب فهو یرمز بذلك إلى المكان اسم عندما أطلق على غایة ما یهدف إلیها فمثال 

إلیها هذه الشخصیة وهي مدینة عنابة وكذلك أطلق اسم مهیار وتنتميالتي تعیش )المدینة

الباهلي على ذلك الشاب العراقي فهو یرمز باسم الباهلي إلى جذور وأصل مهیار فهو قد 

.، وهو أحد أحفاد هذه الساللة جاء من ساللة الباهلیین الموجودین في العراق

الداخل أو من قد تطّرق لبناء شخصیاته سواءا من ما یمكن قوله هو أن مبدع هذا العمل 

الخارج إال لهدف معین وهو توضیح وجهات النظر التي یرید ایصالها الى مجتمع القراء وابراز 

هذا األخیر من لقي لیتمكن كذلك مالمح الشخصیة الظاهرة والباطنة بغیة تقریبها أكثر من المت

.التفاعل معها

ما یمكن قوله كنتیجة لما سبق ان الكاتب تعمد اعطاء اوصاف وابعاد وبناء لكل 

فصل كل واحدة منها ذلك ب، و المتلقي من التعرف على كل شخصیةذلك لكي یتمكنشخصیة، و 

.مستخدما في ذلك ممیزات كل واحدة منهاعن االخرى





خــــــــــاتمة

1

أكانت سواءادفع بالمبدع إلى تجسیدها في أعمالهإن مجریات الواقع هي التي ت

هذا األخیرة أعماال فنیة مسرحیة تشكیلیة أم نثریة ، والروائي العربي كمثال على ذلك 

لمستقبل مرسوم على أوراق ترجمة هي یعكس طموحه وحلمه ، فتظهر انجازاته الفنیة التي

كتاباته ، فیكشف حبره على تلك الصفحات واقعا مكتوبا یحیل إلى تجربة أدبیة رائدة، وفي 

، وصل الكاتب إلى نقطة مهمة في تجربته الروائیة "ألعشاب البحر ولیمة "ایة هذه الرو 

حیث استطاع وبجدارة كشف عوالم الحرب وااللم ، والغربة ، وتصور معالمها بأدق 

التفاصیل واستطاع أن یحیط بكل جوانبها اإلیجابیة والسلبیة ، وأن یكون صوتا خاصا 

ال بذلك القبض على هذه التجارب وتقدیمها بأشكال تولى تقدیم هذا العالم المظلم محاو 

:ومستویات مختلفة عبر هذه المرحلة البحثیة الشیقة نأتي إلى سرد النتائج التالیة 

یقة الواقع كثیرا، هي كشف عن أسرار دفولیمة ألعشاب البحر روایة تقترب من -

.ومخبأة في نفس المتلقي

أللم والحزن الذي ل ههي تلمیحات مناإلشكالیات التي یطرحها الكاتب في روایته-

.یعیشه اإلنسان المهجر، وأیضا أشواقه وحنینه للوطن األم

هو صورة ومثال للرجل العراقي الذي هرب من بالده خوفا من "مهدي جواد "-

الموت والظروف السیاسیة المتدهورة ، والذي یعاني من التهمیش والتمییز 

.العنصري في بالد الغربة 

الروائیة هي نسیج حاكته أفكار الكاتب بخیوط لغویة، أي هي بناء الشخصیة-

.أنتجه خیال الروائي ورسمته اللغة

رئیسیة وهي التي تشغل دورا مهما في سیر :الروائیة إلى نوعین تنقسم الشخصیة -

وثانویة تمثل األحداث ، حیث تلعب دور المسیر في سیر الوقائع وتسلسلها ،

ألدوار التي یكون فیها الحدث متوقعا وال تساهم بشكل كبیر ا المساعدة التي یملؤ

.كما یفعل النوع األول 



خــــــــــاتمة

2

الشخصیة حیزا كبیرا حیث تساهم  هال فیناس األدبیة التي تشغجتعد الروایة من األ-

.في صناعة األحداث وتطورها، ومن خاللها تتحدد أفكار ومضامین الروایة

باستطاعتها تجاوز الحواجز والولوج یتمیز بالخصوصیة حیث ادبي الروایة جنس -

عبر جذور الواقع إلى أغوار النفس البشریة، وهذا راجع لقدرات ومهارات الروائیین 

.الكتابیة

أخیرا ولیس آخرا ال یسعنا إال أن نأمل بأننا قد وفقنا والفضل والعون كله یعود هللا 

.وحده، فإن أخطأنا فمن أنفسنا وٕان أصبنا فمن المولى عز وجل



ȓʆȄɼȳɦȄࢫɖ ֺ ɓࢫɦɼȳȨ ȍɦȄࢫȈ Ȇȼ ɏǷࢫȓɮʊ

ȑ ȕȆɢɦȄࢫȒȆʊȧ ɵࢫ ɏࢫȒȱȍɱ

ȓʆȄɼȳɦȄࢫɁ ɭݏݵ
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اته ــــــحی

م في قریة حصین البحر 1936في عام  ولد الكاتب الروائي السوري حیدر حیدر

طرطوس ، في قریته تلقى دراسته االبتدائیة ، بعد إتمام دراسته اإلعدادیة في مدینة 

م ، انتسب إلى معهد المعلمین التربوي في مدینة حلب ، حیث واصل 1951طرطوس 

   ةم في العام الثاني من الدراسة في المعهد ظهرت میوله األدبی1954دراسته وتخرج 

ة العربیة وبعض األصدقاء كتب محاولته القصصیة األولى بعنوان غدرس اللمبتشجیعو 

.مدارة ، فانتشرت على صفحات مجلة محلیة تصدر في حلب 

في مطالع الخمسینات كان المناخ السیاسي في سوریا مظطربا ، باتجاهات وأفكار 

سیة آناذاك غارقة في وتنظیمات وانقالبات مابعد االستقالل ، كما بدت الحیاة السیا

الفوضى واالضطراب بعد الهزیمة العسكریة في فلسطین ، وبدایة تأسیس المشروع 

.الصهیوني والنشوء الكیان الصهیوني 

الوحدوي وانخرط فیه مع بقیة رفاقه وزمالئه الطالب –اختار حیدر حیدر التیار العروبي 

.إلى جانب العمل الدراسي في المعهد 

ن المعهد وممارسة التدریس لعقد من الزمن انتقل حیدر حیدر إلى بعد التخرج م

دمشق العاصمة ، حیث المناخ األدبي متوافر من خالل وجود الكتاب والمثقفین والحركة 

الثقافیة النشطة في دمشق ، بدأ في بنشر قصص في دوریات الیومیة والشهریة وكانت 

.فیها قصصه األولىمجلة اآلداب اللبنانیة أبرز المناظر التي كتب 

م وكان أحد مؤسسي وعضوا 1968تأسس اتحاد الكتاب العرب في دمشق عام -

.في مكتبه التنفیذي
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م غادر دمشق إلى الجزائر لیشارك في ثورة التعریب أو الثورة 1970في عام -

الثقافیة ، مدرسا في مدینة عنابة في الوقت الذي كان یواصل فیه الكتابة والنشر 

.العربیة في الّدوریات 

م عاد من الجزائر إلى دمشق ، لیستقیل من التعلیم ویهاجر إلى 1974في عام -

.لبنان ، وعمل في إحدى دور النشر مراجعا ومصححا لغویا 

مع بدایة الحرب اللبنانیة التحق بالمقاومة الفلسطینیة في إطار اإلعالم الفلسطیني -

ي أوائل الثمانینات غادر بیروت الموحد التحاد الكتاب الفلسطینیین في بیروت ، وف

إلى قبرص لیعمل في مجلة الموقف العربي األسبوعیة مسؤوال عن القسم الثقافي 

.لكن رحلة قبرص كانت قصیرة لم تتجاوز العامین وعاد بعدها ثانیة إلى لبنان 

م اثر االجتیاح 1982بعد رحیل المقاومة الفلسطینیة عن بیروت في عام -

قبرص ثانیة مسؤوال عن القسم الثقافي في مجلة صوت البالد االسرائیلي عاد إلى 

وثم عاد إلى سوریا  وتفرغ للعمل األدبي ترجمت له قصص إلى .الفلسطینیة 

، .األلمانیة ، اإلنجیلیزیة ، الفرنسیة ، اإلیطالیة ، والنرویجیة :اللغات األجنبیة 

اجستیر في أكثر من بلد أنجزت في كتبه رسائل جامعیة عربیة للدراسات العلیا والم

.المغرب ، تونس ، األردن ، مصر، سوریا :عربي 

:ن أهم مؤلفاتهیمن ب

 .م1968الطبعة األولى )قصص (حكایة النورس المهاجر -

 .م 1968الفهد الطبعة األولى -

 .م 1970الومض الطبعة األولى -

 .م 1973الطبعة األولى )روایة(الزمن الموحش -

 .م 1975بعة األولى الط) قصص(الفیضان -

 . م 1978) سیرة حیاة ونضال كبوتشي (كبوتشي -
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 . م 1978الطبعة األولى )قصص( الوعود -

 . م 1982الطبعة األولى )قصتان (التموجات -

 .م 1984الطبعة األولى )روایة (نشید الموت –ولیمة ألعشاب البحر -

 .م 1992الطبعة األولى )روایة(مرایا النار ، فصل الختام -

 . م 1993الطبعة األولى )وثائق(أوراق المنفى شهادات عن أحوال زماننا -

 .م 1995الطبعة األولى )قصص(غسق اآللهة -

 . م 1997الطبعة األولى )روایة (شموس الفجر -
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ملخص الروایة 

یأتي مهدي إلى الجزائر هاربا من الظروف السیاسیة المتدهورة ، ومحاولة القتل 

، فیشتغل بإحدى ثانویاتها مدرسا للغة )بونة (لیستقر بإحدى مدنها وهي مدینة عنابة 

العربیة ، عند وصوله في األیام األولى یحس بضیاع والغربة والحزن وااللم لفراق أهله 

ان ما یتأقلم مع هذا الوضع ، ألنه یجد نفسه مجبرا ، على تقبل وأحبابه ووطنه ،لكن سرع

.وضعه 

تمضي األیام دونما أي جدید ،حتى یجیئ ذلك الیوم الذي یجد فیه جواد نفسه 

أمام إحدى طالباته التي تعرض علیه إعطائها دروسا خصوصیة في اللغة العربیة ، آسیا 

المدن الفرنسیة  ىالمنفى مع أسرتها ، بإحدهي طالبة في الثانویة عاشت فترة طفولتها في

.ثم تعود إلى بلدها الجزائر بعد انتهاء الحرب 

فتجد نفسها في حاجة إلى أستاذ خصوصي في اللغة كونها تجد صعوبة في التحاور 

واستعمال اللغة ، لذلك تلجأ إلى مهدي لیساعدها على ذلك ، لتبدأ قصة حب جمیلة بین 

قصة كباقي القصص ال تخلو من المشاكل التي تحاول فك الرابط آسیا ومهدي إلى أنها 

.القوي الذي یجمع بینهما 

ابتعاد مهدي عن العراق لم یمنعه من تتبع أخباره ، والبحث رفقة صدیقه مهیار 

عن حلول مشكل الطائف التي نشبت جراءها حروب أحرقت بنیرانها األخضر والیابس ، 

العراقي المقیمین في الجزائر خلیة سیاسیة تعمل على فیشكل رفقة مجموعة من الشباب 

طرح قضایا وایجاد الحلول وٕارسال شباب الخلیة للمشاركة في الثورة من بنهم مهیار الذي   

.یذهب الى العراق یحارب رفقة أحمد زكي مثله  في النضال والجهاد والكفاح 

السكن الذي طول فترة إقامة مهدي واجهته مجموعة من المشاكل منها مشكل

یرسو به في منزل فلة بوعناب ، المراة المجاهدة التي شارطت في صفوف الثورة فكانت 
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وحدها رفقة مثاال للمرأة الجزائریة المناضلة والمكافحة ، وبعد انتهاء الحرب  تجد نفسها 

مستأجرین عرب الذین تربطهم معها عالقات صداقة تتخطى فیها مع البعض منهم حدود 

تجمعهم عالقات حمیمة ، لیكون مهدي ومهیار آخر فرائسها فتعجر عن اغواء الصداقة ف

.األول ولكن تجد في الثاني فریسة سهلة 

یعیش مهدي حیاة سعیدة إلى جانب آسیا فیرى فیها صورة المرأة التي یتمنى 

تمضیة ما بقى من حیاته معها ، لذلك یقرر البقاء معها على الرغم من كل ما یواجهانه 

.واجز من ح

تنهي ببقاء مهدي مع آسیا یواجهان سوریا مشاكل یتخطیان عوائقها بالحلول التي 

یجدانها مع بعض في كل مرة أما صدیقهما مهیار فیرحل إلى بالده لیشارك مع إخوانه 

في الحرب لمحاولة انقاض ما تبقى من بالده وصدیقته فلة العنابیة فتبقى لوحدها وسط 

.ا آسیا ومهدي في بعض األحیان كلما سنحت لهما الفرصة منزل كبیر وموحش یزوره
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القران الكریم بــ روایة ورش *

الكتب العربیة والمترجمة :أوال

تیار الوعي القصة السعودیة  قراءة(ي، جمالیات اللغة في القصة القصیرة حادأحالم-1

1،2004البیضاء، المغرب، طالعربي، الدارالثقافي ، المركز)م1970-1995

م، 1976-1931طالب، االلتزام في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة ما بین أحمد-2

  .تط، دبوعات الجامعیة، الجزائر،د دیوان المط

دار االمان، ،)تحلیلیة لروایة لعبة النسیانمقارنة(، جمالیات النص الروائي فرشوخأحمد-3

  .م1996الرباط،المغرب،ط 

النظر "محمد جبریل جدل الواقع والذات  في أدبأمال منصور، بنیة الخطاب الروائي -4

.د ط،د ت،دارالسالم، الجزائر،"الى االسفل انموذجا

أحمد موسى الخطیب،الحساسیة الجدیدة قراءات في القصة القصیرة، دار المكتبة الرائد -5

  .م1،2009عمان،االردن، طالعلمیة، 

التنوي، دار  ،)تطبیقیةدراسة(صحراوي، تحلیل الخطاب االدبي ابراهیم-6

  .م1،2013الجزائر،ط

ابراهیم وعلي منوفي،  علي: تر، "النظریة والتقنیة"ة القصیرة انریكي اندرسون إمرت، القص-7

  .م 2000المجلس االعلى الثقافي،ط 

تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار، یوسف،امنة-8

  .م1،1997الالذقیة،سوریا،ط
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ویة في النقد العربي، دار جلیس الزامن، المصاروة،البنیثائر ابراهیم -9

  .م 1،2011عمان،االردن،ط

ت االشیاء الى حاالت حاالمن(واء ان غریماس واخرون، سیمیائیات االهالجرداس جولی-10

  .م 1،2010بیروت،لبنان،طالمتحدة،بنكراد،دار الكتاب الجدیدة سعید:تر)النفس

وینیة دراسة في منهج لوسیانغولدمان، دار ابن رشد، ویة التكجمال شحید، في البنی-11

.م1986بیروت،لبنان،ط

ر غیداء للنشر اجمیل علوان مقراض،البنیة السردیة في شعر امرؤ القیس، د-12

  .م 2012ط والتوزیع،عمان، االردن،

للنشر والمعلومات،القاهرة، إمامـ، میریتد السی:برنس، قاموس السردیات، ترجیرالد-13

  .م2003،مصر،ط

عابدخزندار، المجلس االعلى :المصطلح السردي، تربرنس،الدجیر -14

  .م 2003للثقافة،القاهرة،مصر،ط،

  .م2009والسرد،دار التنویر، تونس،طالهویة....الورفلي، بول ریكونحاتم-15

االشلم،الشخصیة الروائیة عند خلیفة حسین مصطفى، مجلس الثقافة العالم حسن-16

  .م2006القاهرة،مصر،ط

العربي، الثقافي ، المركز)،الزمن،الشخصیةالفضاء(حسن بحراوي،بنیة الشكل الروائي -17

.م2009البیضاء،المغرب،ط، الدار

  .م2010الروایة،دار الكتب والوثائق القومیة،االسكندریة،مصر،طبناء حسن مطلك،-18
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الثقافي من منظور النقد االدبي،المركز حمید لحمیداني، بنیة النص السردي -19

  .م2006العربي،بیروت،لبنان،ط،

  .م1992،روایة،دار االمواج للطباعة والنشر،طلیمة االعشاب البحرحیدر حیدر،و -20

دار  عبد الرحمان محمد الرشید، الشخصیة الدینیة في خطاب نجیب محفوظ الروائي،-21

  .م2009للنشر والتوزیع،عمان،االردن،الحامد 

الربیعي،دار غریب للنشر محمود:ترالروایة الحدیثة، ار الوعي في روبرت همفري،تی-22

  .م2000مصر، طوالتوزیع،القاهرة،

مینة روایة الشارع والعاصفة لحنا (السردیة سعید بنكراد،سمیولوجیة الشخصیات -23

  .م2003،طمجدالوي، عمان، االردندار  ،)نموذجا

، دار)االدب القصصيمقاربة بنیویة تكوینیة في (والسرد سلمان كاصد،الموضوع -24

  .م2006الكندي،عمان،االردن،ط 

سمر روحي الفصیل،الروایة العربیة البناء والرؤیا لمقاربات نقدیة،منشورات اتحاد الكتاب -25

  .م2003العرب،دمشق،سوریا،ط

- م1947ط أحمد شریبط،تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة شریب-26

.اب العرب،عنابة،الجزائر، د ط،دتكتم، منشورات اتحاد ال1985

  .م2003 طصالح مفقودة، المرأة في الراویة الجزائریة، دار الهدى،عین ملیلة،الجزائر،-27

صبیحة عودة زعرب، غسان كنفاني جمالیات السرد في الخطاب الروائي،دار مجدالوي -28

  .م2006عمان،االردن،ط

  .م1998الشروق،القاهرة،مصر،طصالح فضل،نظریة البنائیة في النقد االدبي،دار-29
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  م2010،طرغام،في السرد الروائي،الدار العربیة للعلوم الناشرون،الجزائر عادل ض-30

مطبعة ،)مقاربة نظریة(عبد العالي بوطیب،مستویات دراسة النص الروائي -31

  .م1993االمنیة،الرباط،المغرب،ط

االبداع السردي السعودي (ةعائشة بنت یحي الحكمي،تعالق الروایة مع السیرة الذاتی-32

  .م2006الثقافیة للنشر،القاهرة،مصر،طالدار ،)انموذجا

القصة،رع،الشاالدب، النقد(ة ونقد عز الدین اسماعیل، االدب وفنونه دراس-33

  .م2002،دار الفكر االدبي،القاهرة،مصر،ط)الخاطرة،المسرحیة،المقال،ترجمة الحیاة

،دار )خطاب الشخصیة الریفیة في االدب(یف السردیر تفاتح عبد السالم، -34

  .م 2001فارس،عمان،االردن،ط

حسن حمامة،دار :الشخصیة في الراویة، ترأثرفانسون جوف،-35

  .م2012التكوین،دمشق،سوریا،ط

سینمائیة في ثالثیة ارض السواد لعبد دراسة(فیصل غازي النعیمي،العالمة والروایة -36

  .م2009االردن،ط،دار مجدالوي،عمان،)الرحمان منیف

الدراسات البصریة في أشهرائیة الصورة مغامرة سینمائیة في یمعبد اهللا الثاني، سیقدور -37
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  صـــــــــلخـــــم

لـ " ولیمة ألعشاب البحر"یة بنیة الشخصیة في روا:یھتم ھذا البحث المرسوم بــــ

برسم بنیة الشخصیة وذلك من خالل التوقف  عند الطریقة التي وظف بھا حیدر حیدر

.الكاتب الشخصیات في اطار الحدث، وابراز داللتھا الفنیة والفكریة

ھم المفاھیم أونظرا لھذا االساس فقد احتوى البحث على مقدمة ومدخل تضمن 

، اما وأنواعھاالفصل االول تناول الشخصیة في السرد االدبي ،والمصطلحات وفصلین 

الفصل الثاني خصص البراز ابعاد الشخصیة وبنائھا،وختم البحث بخاتمة كانت حوصلة 

.ألھم النتائج المتوصل الیھا 

Résumé :

Le travail de recherche intitlé par : « la structure du personnag »

dans le roman « Banquet pour les herbes de la nèr » de Haider

Haider.

Se base sur le dessin de la stucture du personnage.à travers la

méthode suivée par l’auteur et pour fonctionner les personnages et

les mettre dans la xènedes l’éuenements et puis faire ressotir sa

significatoni artistique et idéale.

En basant sur ce prineipe ou cette recherche contient : une

introduction.ou nous donnerons les expressions.les termes et les

définitions les plus inportantes.

Et deux autres chapitres.le premier a pour objet de présenter la place

du personnage dans la nanationlitteraire et ces différents types alors

que le deuxième elapitre est consaeré à faire ressoitir les

composants du personnage et sa construction.

Le travail prend fin avec une conclusion dans la quelle nous allons

mettre en œuvre le bilan de cette recherche.


