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 :مقدمػة

يعد مصطمح السرد أىـ مكوف مف مكونات النص الروائي، كما يعتبر مف أولى األدوات التي 
يستخدميا الروائي لتحميؿ النصوص بالمضاميف والدالالت. وقد كاف مف أكثر المصطمحات 
القصصية إثارة لمجدؿ، ذلؾ نتيجة اإلختبلفات الكثيرة حوؿ مفيومو ومجاالتو المتعددة، فيو 

 لمصطمح القص تارة ولمصطمح الحكي أحيانا أخرى ولمصطمح الخطاب طورا.مرادؼ 

اىتمت البنيوية بمصطمح السرد إىتماما بالغا، وقد تعددت المناىج التي عنيت بالكشؼ عف 
تقنيات السرد الروائي بتعدد اإلتجاىات البنيوية المختمفة، مما أدى إلى تطور وسائؿ التحميؿ 

 وآلياتيا اإلجرائية.

دؼ الذي نسعى إلى تحقيقو مف ىذا البحث ىو الكشؼ عف تقنيات السرد في رواية والي
التي يعتمدىا الروائي محمد ساري في (2007، منشورات البرزخ، الجزائر، فيفري1)ط ""الغيث

 بناء نصو.

 واختيارنا ليذه الرواية كاف لعدة أسباب أىميا:

 ية.الرواية آخر أنتاج لمكاتب، رغـ تعدد أعمالو الروائ .1
جتماعية والفكرية والسياسية لفترة عايشيا المجتمع إلتتناوؿ الرواية قضايا متعمقة بالحياة ا .2

 الجزائري، كما تمثؿ نظرة الروائي الخاصة لتمؾ الحقبة.

تميز الرواية ببعض خصوصيات الرواية الجديدة خاصة في بنيتيا الشكمية، مما يجعميا  .3
 موضوعا مناسبا لمدراسة. 

ممنيج فقد اعتمدنا المنيج الوصفي التحميمي، ذو خمفية نظرية بنيوية وذلؾ أما بالنسبة ل
 بالتركيز عمى دراسة جيرار جنيت وتحميمو لمخطاب الروائي مف خبلؿ كتابو "صور ثبلثة".

رتأينا تقسيمو إلى ثبلثة فصوؿ، مسبوقة بمقدمة ٳولموصوؿ إلى اليدؼ مف ىذا البحث، 
جرائية إلالنافذة التي مف خبلليا نطؿ عمى األدوات اوتمييد كمدخؿ نظري، وىو بمثابة 

 واألسس التي ستعتمد في الدراسة التطبيقية، وقد تضمف أمريف: 
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 * التحميؿ البنيوي لمنصوص السردية.

 * تقنيات السرد مف منظور جيرار جنيت: الزمف، الصيغة، الصوت.

ه بدراسة الترتيب الزمني مف الفصؿ األوؿ خصصناه لدراسة الزمف في رواية الغيث، و ابتدأنا
ستباقات( ومدى خمخمتيا لبنية الخطاب ووظائؼ كؿ إلسترجاعات واإلمفارقات زمنية )ا

تمخيص  منيما، ثـ الديمومة )سرعة السرد( التي كانت لنا وقفة مع مختمؼ حركاتيا مف
إلى عزوفنا عف التطرؽ لدراسة التواتر وذلؾ لقمة استعماؿ ىذه ووقفة وحذؼ ومشيد. ونشير 

 التقنية في الرواية.

أما الفصؿ الثاني فقد تضمف قضيتيف وىما مكوني الصيغة. القضية األولى تتعمؽ بأنواع 
الحكي)حكي األحداث، حكي األقواؿ( ووظائفيا ، والقضية الثانية ارتبطت بالتبئير وأنواعو 

اخمي، الخارجي(، وذلؾ بغية الكشؼ عف الطريقة التي تـ بيا تقديـ المادة الثبلثة)صفر، الد
 الحكائية في الرواية.

بينما طرحنا في الفصؿ الثالث قضايا الصوت: أزمنة السرد )السرد السابؽ والبلحؽ 
والمتزامف والمتداخؿ( ، ثـ تعدد األصوات الساردة مما خمؽ في الخطاب جوا بوليفونيا. بعد 

عيات المختمفة لمسارديف، وذلؾ حسب طبيعة عبلقة ىؤالء السارديف بالحكاية ذلؾ الوض
ضافة إلى الوظائؼ التي تقوـ بتأديتيا في الخطاب الروائي، ثـ إلوبالمستوى السردي، با

 المسرود لو والوظائؼ المكمؼ بيا مف طرؼ الكاتب.

 وختمنا ىذا البحث بخاتمة، ذكرنا فييا أىـ النتائج التحصؿ عمييا.

وأخيرا ذيمنا البحث بقائمة لثبت المصطمحات، تناولت ما ىو متداوؿ بيف الباحثيف والنقاد. و 
في النياية ذكرنا قائمة المصادر والمراجع وفيرس الموضوعات. فيما يخص المراجع تنوعت 

 وفؽ المنيج المتبع و المتعمؽ بنظرية جيرار جنيت.

البحث نذكر ندرة المراجع العربية واألجنبية، و مف أىـ الصعوبات التي واجيتنا أثناء عممية 
إشكالية عدـ توحد المصطمح النقدي العربي الذي يعرقؿ عممية البحث، و يقؼ  ضافة إلى ٳ
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جتياد وانتقاء ما يناسب إلبالباحث أماـ مصطمحات عديدة ومختمفة، فيؤدي بو ذلؾ إلى ا
 ألجنبية.المجاؿ المخصص لمدراسة أو ما يتبلءـ ترجمة مع المصطمحات ا

و في األخير، ال يسعني سوى أف أتوجو بالشكر الخالص إلى األستاذ المشرؼ " أحمد 
شراؼ عمى ىذا البحث المتواضع ونصائحو القيمة. كما إلحيدوش " الذي كمؼ نفسو عناء ا

نجاز ىذا العمؿ مف ٳأشكر الروائي " محمد ساري " عمى توجيياتو ، ولكؿ مف ساعدني عمى 
 قريب أو بعيد.

 يدػالتمه: 
ة تبحث في ة عام  خذت عندىـ شكؿ نظري  و ات   ،رديةيف بالس  اىتـ الكثير مف الباحثيف البنيوي  
العبلقات بيف  ةنظري  العمـ الذي يبحث عف صياغة » وىي ،رديمختمؼ جوانب الخطاب الس  

 .(1)« الحكايةة و القص  ردي و ص الس  الن  
فضؿ في اقيف الذيف يرجع إلييـ الب( مف الس  1930-1915وس)الر   كبلنيوفالش  يعتبر و 
ة في مجاؿ وخاص   ،غويةراسات الم  كاف ذلؾ باإلفادة مف الد  و  ،رديةظريات الس  أسيس لمن  الت  

. و (2)وما يجعؿ مف عمؿ ما أدبا ،ة األدبأي أدبي   ،ة في البويطيقاراستحديدىا لموضوع الد  
والمدرسة  ،نجموساكسونيقد األكؿ مف الن   ؿاطور الذي تواصؿ بعد ذلؾ مع أعملت  رغـ ا

. أيف (3)تينياتخصوصا في فرنسا منذ الس  ة و راسات البنيوي  والد   ،األلمانية المورفولوجية
 ،يماسوغر  ،بارثوروالف  ،وسمف : ليفي شترا كؿ   ما مع ظيور أعماؿزدادت تقد  ا

 وجيرارد جنيت. ،وتودوروؼ
 ردية:س  ظريات الجاىيف مختمفيف في الن  ز بيف ات  يمكننا أف نمي  و 
   جاه الس  ليما االت  أو( يميائيSémiotique  ) ـ   الذي أي ربط  ،رديبدراسة المضموف الس   اىت
 .بريمفو كمود  سغريمايار : مي ىذا الت  ممث   ومف أىـ   ،اللةرد بالد  الس  

   ثانييما االت ( جاه البنيويStructural )  وقد  ،المجاؿ الذي نحف بصدد البحث فيو ىوو
 ،سرديةأساليب مف تقنيات و  يتضمنوما مى تحميؿ النظاـ البنيوي لمقصة و انصب اىتمامو ع

 جنيت. وجيرارد وتودوروؼ ومف أىـ ممثميو : تزفتاف

  ال أف لياٳ ،البنيوي الشكمي تجاهإلبافي الجيود المتعمقة ختبلفات إلابالرغـ مف التعددية و و 
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1. Mieke Bal, Narratologie .Les instances du récit sur la signification narrative dans quatre                                       
romans modernes. Ed, Klinckiek, Paris, 1977, p4.       

، 2000، المركز الثقافي العربي، الدارالبيضاء، المغرب، 1الشكبلنية الروسية، ت:الولي محمد، ط ،أيرليخ فكتورينظر:  .2
 .14ص

، المركز 2ط العياشي،الجديد لعمـو المساف، ت: منذر القاموس الموسوعي ، سشافير ماري جاف، ديكرو زوالدأو ينظر:  .3
 .181ص ،2007 الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،

 

 ،وىي : الزمف ،لسرديتدور حوؿ ثبلث مستويات في دراستيا لمخطاب ا لتقاءانقطة 
 .الصوت ،الصيغة

 جنيت  جيرار تقنيات السرد من منظور:   

رد جنيت في تحميمو لمخطاب جيرا اقترحوسنعتمد في ىذه الدراسة عمى تبني النموذج الذي  
لؾ ذو  ،مى النصوص الروائية يكاد يكوف النموذج األكثر نضجا وتطبيقا عالذي و  ،السردي
 lll              (1972-1983.)بلؿ كتابو صورخمف 

 ،القصة والسردو  دي بتحديد المفاىيـ الخاصة بالحكايةينطمؽ جنيت في تحميمو لمخطاب السر 
حيث نجده  ،استعماالتوو  (Le récit) الغموض الذي يكتنؼ مفيوـ الحكي إلىوقبؿ ذلؾ يشير 

 وىي : ،يميز بيف ثبلثة مفاىيـ لمصطمح الحكي
  شفويا  –الخطاب ردي أو سيقصد بالحكي الممفوظ الو  –ىو األكثر تداوال و  –المفيـو األوؿ

 .(1)الذي يعمؿ عمى ربط حدث بحدث أو مجموعة مف األحداث  –كاف أـ كتابيا 

  المنظريف لممضموف السرديالمفيـو الثاني األقؿ تداوال ولكنو شائع عند المحمميف و، 
 ،ىي موضوع ىذا الخطابو  ،ةالحكي ىنا يعني تتابع األحداث حقيقية كانت أـ خياليو 

 .(2)لخٳ...المتسمسمة والمتضادة و المتكررةمختمؼ عبلقاتيا  ىإلباإلضافة 
 ليس الحدث المسرود لكنو ،فالحكي يعني أيضا الحدث ،ىو األكثر قدماو  المفيـو الثالث، 
 .(3)ذاتو  لسردأو انو فعؿ الحكي ٳ ،الحدث الذي يتطمب ساردا لشيء ما نماٳو

 ،دراستو لمحكي سيأخذ معناه الشائع أف موضوع ،دات المفيوميةنيت بعد ىذه التحديجيؤكد و 
 يقترح مفيوما خاصا  ،بياـٳتفاديا ألي غموض أوأي الخطاب أو النص السردي. و 
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1.Gerard Genette: FiguresIII, Editions du seuil, 1972, p71. 

2.Ibid, p71. 

3.Ibid, p71. 

 

 :(1)تية آللكؿ مف المصطمحات ا

 ( القصةhistoireو ىي المدلوؿ أ :).و المضموف السردي 

 ( الحكيrécit.و ىو الداؿ أو الممفوظ أو الخطاب أو النص السردي :) 

 ( السردnarration. و يعني بو الفعؿ السردي المنتج : ) 
 : (2) أصبح تحميؿ الخطاب السردي عنده يعني دراسة ،عند ىذا المستوى مف الطرحو 
 .(Récit et histoire)العبلقة بيف الحكي و القصة  .1

 .  (Récit et narrationعبلقة بيف الحكي و السرد  )ال .2

 .(Histoire et narrationلعبلقة بيف القصة و السرد )ا .3

و بيف  ،حداث التي يسردىا بالمعنى الثانياألف العبلقة الموجودة بيف الخطاب و بمعنى أ
تحميؿ الذي ينتجو بالمعنى الثالث ىي محور الدراسة التي يقوـ عمييا  فعؿ السردالخطاب و 

 النص السردي.
لى تبني التقسيـ الذي اقترحو تودوروؼ حوؿ ٳيمجأ جنيت  ،لتجسيد ىذه النظرة المنيجيةو 

 مستويات ىي : والذي يميز فيو بيف ثبلث ،مسائؿ تحميؿ الخطاب السردي
 (: حيث تتـ دراسة العبلقة بيف زمف القصة و زمف الخطاب.Tempsالزمف ) .1

 ريقة التي يقدـ بيا السارد القصة.(: و تتعمؽ بالطAspectالجية ) .2

 مف قبؿ السارد. الموظؼ(: و تتعمؽ بنوعية الخطاب Modeالصيغة ) .3

ليصبح مجاؿ البحث موزعا عمى ثبلث  ،أنو يجري عمى ىذا التقسيـ بعض التعديبلتغير 
يشتغبلف في سياؽ العبلقة  الصيغةوالصوت. فالزمف و  ،الصيغةو  ،الزمف مقوالت ىي :
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و  ،أما الصوت فيتـ عمى مستوى العبلقة بيف الحكي و السرد ،لقصة و الحكيالقائمة بيف ا
 .القصة و السرد

 

1.Gerard Genette: FiguresIII,p72.  
2.Ibid, p74. 

 
تقنيات تقديـ مكوناتيا السردية و ب نقـو ،جرائية ليذه المسائؿإلالمعرفة المستويات النظرية و و 

 .استعماليا

 (Temps): نػالزم.1

 (Ordre): يبػترتال1.1.
فاألوؿ ىو  ،يقدـ جنيت مظيريف لزمف الحكاية عمى اعتبار أف الحكاية نظاـ زمني مزدوج

. و يقترح دراسة العبلقات الحكايةوالثاني ىو زمف  ،(القصةزمف زمف األحداث المحكية )
 الزمنية بيف القصة و الحكاية في:

 الحكاية.ة و لزمني لتتابع األحداث في القصالعبلقة بيف الترتيب ا 

 المقاطع القصصية وما ا العبلقة بيف ديمومة األحداث أو : ويعني بيرعةعبلقات الس
 تستغرقو مف مد ة تمثؿ طوؿ الن ص.

 (1)الحكايةف نسبة تكرار األحداث في القصة و ا العبلقة بيعبلقات التواتر: ويقصد بي.  

ث في الخطاب السردي بتتابع مقابمة ترتيب األحدا ،وتعني دراسة الترتيب الزمني في الحكاية
ة يسمييا جنيت ينتج عف ىذه المقابمة تمفصبلت زمني. و (2)ترتيب نفس األحداث في القصة

نحراؼ بيف الترتيب إلاويعني بيا مختمؼ أشكاؿ التنافر و  ،(Anachroniesالمفارقات الزمنية)
 ة معينةافتراضي بوجود نقطالقصصي والترتيب الحكائي. والذي يصرح لنا بشكؿ ضمني و 

ة، فاألحداث تنطمؽ مف ىذه زمف القصثؿ حالة تطابؽ بيف زمف الحكاية و )درجة الصفر( تم
لى ما بعدىا. فيذا الخرؽ ٳأو تتعداىا  لى ما قبؿ ىذه الدرجة،ٳبعد ذلؾ  كي تعود الدرجة،

صية تتميز بيا الكتابات يذكر جنيت أنو خا مسار الحكاية،القصة و لمنظاـ الزمني بيف مسار 
 . (3)ا األحداث وفؽ تسمسؿ كرونولوجيبينما النصوص التقميدية تتتابع فيي عاصرة،الم
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1.Gerard Genette: FiguresIII,p 77-78. 

2.Ibid, p78. 

3.Ibid, p79. 

اطع كبرى تندرج تحتيا لى مقٳيقترح تجزئة النص السردي  أجؿ تحديد السيرورة الزمنية،ومف 
 عبلقات القائمة بينيا لمربط بيف المقاطع و توحيدىا.لى تحميؿ الٳضافة إلبا مقاطع صغرى،

 :المدى و السعة (Portée, amplitude) 
 لى الماضي أوٳما ٳ ،ر القصةارقات الزمنية أنيا انتقاؿ مف حاضلممف يبيف جنيت في دراستو

والفترة  التي يتوقؼ فييا الحكي في القصة، التي تفصؿ بيف الفترة فالمسافة الزمنية المستقبؿ،
فصؿ بيف وضع ىي المسافة التي تو  (،Portée) التي يبدأ فييا الحكي المفارؽ تسمى السعة

القصة سواء أكانت ( مف Durée) كما يمكف لممفارقة أف تغطي مدة وضع القصة،الحكاية و 
 .(1)(Amplitudeو تسمى المدى) طويمة أو قصيرة،

النص القصصي اث في مف خبلؿ ترتيب األحدننا أف نوضح شكؿ التنافر الزمني يمكو 
 : بالشكؿ التالي

 
                                                               

                                                                                             
                                                                                           
 سترجاع:إلا (Analepse )    
يسمى أيضا قطة الزمنية التي بمغيا السرد. و يراد حدث سابؽ لمنٳعممية سردية تتمثؿ في  ىو
الذي  لى حدث كاف قد وقع قبؿ الحدثٳيعني العودة و  ،(3)(Rétrospectionستذكار)إلا

  ف.آليحكى ا

 

 .77، ص2005، الدار البيضاء، المغرب، ، المركز الثقافي العربي4الروائي، ط ، تحميؿ الخطابسعيد يقطيف  ينظر:.1

 .29، ص1984سيزا أحمدالقاسـ،بناء الرواية،دراسة مقارنة لثبلثية نجيب محفوظ،ب ط،الييئة المصرية العامة لمكتاب،2

 الماضي                       الحاضر                         المستقبؿ

 حاضر  /  ماضي /  مستقبؿ /    حاضر  /  مستقبؿ  /  ماض  /  ماض

 خط الزمن

 (2)      النػص
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التونسية لمنشروديواف لى نظرية القصة)تحميبل وتطبيقا(، ب ط، الدار ٳسمير المرزوقي،جميؿ شاكر، مدخؿينظر:.3
 .80ب ت، ص المطبوعات الجامعية، الجزائر،

                                               
                                                                                               

                                                                                             
 
 ستباؽ:إلا (Prolepse) 

يسػػػػػػػػػػػمى و  مسػػػػػػػػػػػبقا، ليػػػػػػػػػػػوٳشػػػػػػػػػػػارة إلات أو آيػػػػػػػػػػػراد حػػػػػػػػػػػدث ٳسػػػػػػػػػػػردية تتمثػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي  ىوعمميػػػػػػػػػػػة
 قػػع و تنبػػؤ مسػػتقبمي،عبػػارة عػػف تو  ىػػذا الحكػػي  المسػػبؽ لؤلحػػداث،. و (2)(Anticipationكػػذلؾ)

 ال يعني بالضرورة تحقؽ ذلؾ في النياية.و 
 حػمصطم عطاءٳ ستباقات(،إلاسترجاعات و إلا ) لدراسة المفارقات الزمنيةيقترح جنيت و 
بحيث تمثؿ الحكاية  التي يتـ وصفيا، لمحكاية (3)(Récit premier) «الحكاية األولى»

 .أو المستقبؿ الماضياألولى نقطة التمفصؿ الزمني التي تحدد صيغة المفارقة باتجاه 
 سترجاع و وظائفه:إلأنواع ا    

 أساس ىذا التقسيـ ىو عبلقةو  خارجية،سترجاعات: داخمية و إلت بيف نوعيف مف ايميز جني
تساع ال يتعدى الحقؿ الزمني لمحكاية إلاكاف المدى أو  فإذا األولى، ىذه الفارقة بالحكاية

سترجاع الداخمي إلخطورة اويؤكد جنيت عمى حساسية و  سترجاعا داخميا،ٳاألولى يسمى 
 لى قسميف:ٳسترجاع الداخمي بدوره إلثـ يقسـ ا ،األساسية ةلتداخمو مع الحكاي

 سترجاع داخمي خارج حكائيإ:(Analepse interne hétérodiégétique)(4) عاسترجا وىو 
 غير مرتبط بمحتوى أو مضموف الحكاية األولى.

 
، 1977ي، دمشؽ، رشاد القومإلف ريكاردو، قضايا الرواية الحديثة، ت:صياح الجييـ، ب ط، منشورات وزارة الثقافة واجا.1

 .250ص
  .80صلى نظرية القصة ،ٳمدخؿسمير المرزوقي،جميؿ شاكر،  .2

3.Gérard Genette, FiguresIII, p90. 
4.Ibid., p91. 

 ج ب أ

أ    َ  ج ب     

 

 ائيسرد الرو ال 

 (1)   المتخيمةالقصة
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 حكائي داخلسترجاع داخمي إ:( Analepse interne homodiégétique)   استرجاع  وىو

يميز فيو جنيت بيف و  ذلؾ مف حيث مضموف األحداث.و  ،متضمف في الحكاية األولى
 نوعيف:

 ات تكميمية:سترجاعإ (Analepses complétive) 

عبر  الحكايةتيا ستذكارية تقـو بوظيفة سد الثغرات التي أىممٳسترجاعات ٳىي عبارة عف 
 .(1)(Paralipseوىو ما يعرؼ بالحذؼ المؤجؿ) حركة الزمف السردي،

 ات تكرارية:سترجاعإ (Analepses répétitive) 

 ىإلييدؼ  يالتكرار الذذلؾ عبر و الماضي عف طريؽ التذكر،  ىإلٳة الحكي ىي عود 
 .معينة أحداثبمواقؼ و  رالتذكي
ال تربطيا أي عبلقة مف و  السعة،فيي تتصؿ أيضا بالمدى و سترجاعات الخارجية إلأما ا

 نوعيف: ىإلٳويقسميا جنيت  مضموف األحداث بالحكاية األولى،و ناحية تسمسؿ 

 ات جزئيةسترجاعإ: (Analepses partielles) 

لى متابعة سرد وقائع الحكاية األولى. ٳيعود ليقفز السارد و  يتعمؽ بسرد أحداث ماضية،
 واليدؼ مف ذلؾ تقديـ معمومات توضيحية ضرورية في القصة.

 ات كمية:سترجاعإ (Analepses complétives) 

ة بداية الحكاية حتى نقط سرد أحداث ماضية وفؽ تتابع متصؿ ومستمروىي عبارة عف 
 األولى. 

 Analepses) طةسترجاعات المختمإلسترجاعات وىي اإليضيؼ جنيت نوع ثالث مف ا

mixtes .)كما (2)نقطة سعتيا الحقة ليا األولى وة ػلبداية الحكاي المدى سابقا يكوف فييا . 
 

1.Gerard Genette: FiguresIII,p 93. 
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2.Ibid., p91. 

 سترجاع الثاني دورا تكميمياإلأيف يمثؿ ىذا ا ترجاعا ثانيا،سٳيمكف لبلسترجاع أف يتضمف 
 عمييا. كسد ثغرة سبؽ القفز

 سترجاع:إلوظائؼ ا 
 :(1)سترجاع فيإلتتمخص وظائؼ ا

  وقعػػػت لشخصػػػية مػػػا، ثلػػػذكر أحػػػداكػػػالرجوع  القصػػػة زمنيػػػا،ممتيػػػا أى التػػػيممػػػل الفجػػػوات 
 التوضيح.الفيـ و  عمىتساعدنا 

 مػف عناصػرأي عنصػر  أوالمكػاني  طػارإلاا بالعقػدة أو تقديـ معمومات خاصة ماضػية زمنيػ 

 الحكاية.

 ،جديػدا مقارنػة باألحػداث عطائيػا تػأويبل ٳو ،سبؽ سردىا مػف قبػؿ تذكير مكرر بوقائع سابقة
 التي جاءت بعدىا.

 ووضعيتو في الماضي. الحالية وضعية السارد ،المقارنة بيف وضعيتيف 
 ستباؽ: إلأنواع ا 

ضوره في النصوص السردية ح ويتميز بقمة ،لتنبؤياقبمي المست ستباؽ بطابعوإليتميزا
أف النصوص السردية التي تستعمؿ الضمير المتكمـ أحسف  ىإلٳ تويشير جني ،المعاصرة

( Autobiographieذاتية) وبالتالي فالخطابات السردية السير ،(2)اقاتبستإلمبلئمة في تمثؿ ا
 ية. أفضؿ ميداف لدراسة ىذا النوع مف المفارقات الزمن

وينطبؽ عمييا نفس التقسيـ الخاص  ،ةخارجيداخمية و  لى قسميف:ٳستباقات إلو تنقسـ ا
 صنفيف ىما: ستباقات الداخمية ليا صمة بالحكاية األولى و نميز فيياإلسترجاعات. فاإلبا
 ستباقات التكميميةإلا: (Prolepses complétives) 

 ىي عبارة عف تنبؤات مستقبمية لشخصية ما.

 

فرنسي(، ب ط، دار الحكمة، -نجميزيٳ-شيد بف مالؾ، قاموس مصطمحات التحميؿ السيميائي لمنصوص)عربير ينظر:.1 
 .19، ص2000فيفري 

2.Gérard Genette, FiguresIII, p106. 
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 ستباقات التكرارية:إلا (Prolepses répétitives) 

تي ذكره الحقا. الموقؼ الذي سيأعبلف عف إلستباقات التكرارية تقوـ بدور اإليرى جنيت أف ا
عبلف قد يتخذ إلإلى أف ا تيشير جني. و (1)التشويؽ واإلنتظارعبلف يثير عند القارئ إلاو 

أي الفاتحة. وىو إعبلف عف شيء ال  (2)(Amorceو ىذا ما يسميو ) يجابيا ضمنيا،طابعا إ
أو شخصية دوف أف يذكر أثرىا في المستقبؿ،  إلىيممح السارد يعيو القارئ أو المتمقي، كأف 

 أنيا ستمعب دورا ميما في التأثير عمى مجرى األحداث.
السردية  ىي :المفارقاتنوع آخر مف المفارقات السردية و  إلىينتيي جنيت في األخير و 

سترجاع مبنيا إلا يأتيسترجاع، أو إلستباؽ مبنيا عمى اإلفييا يأتي االمركبة أو المزدوجة. و 
 .(3)ستباقيةإلسترجاعات اإلاسترجاعية أو إلا ستباقاتإلتسميتو باىو ما يمكف ستباؽ، و إلعمى ا
 ستباؽ: إلوظائؼ ا  
 عبلف عف المواقؼ أو األحداث التي سيأتي ذكرىا مستقببل بالتفصيؿ.إلا 

 .إثارة التوقع و حالة انتظار لدى القارئ 

 .مؿء ثغرات الحقة 

 (Durée) :المػػدة2.1.
أي مدة إستغراؽ قصة، الالعبلقة بيف الحكاية و  إلىفي ىذا المستوى مف الدراسة نتطرؽ 

. و يؤكد جنيت عمى (4)الحكايةو مدى تناسب ذلؾ مع طولو الطبيعي في القصة الحدث في 
زمف القصة. فإذا كاف مف السيؿ إدراؾ ة عبلقة المدة بيف زمف الحكاية و صعوبة معاين

 ف إػ، ف ةػمقارنتيا مع ترتيبيا الزمني في القصبيف النظاـ الزمني في الحكاية و  العبلقة

 

 .21، ص2002، عالـ الكتب لمنشر والتوزيع، 1.ينظر: بوعمي كحاؿ، معجـ مصطمحات السرد،ط1
2. Ibid, p112. 

3.Ibid, p119. 

براىيـ عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية)دراسة في بنية الشكؿ(، ب ط،منشورات المؤسسة ٳينظر:.4
 .128، ص2002شيار، إلتصاؿ النشر واإلالوطنية
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لمتغيرات عديدة تطرأ عمى ىذا » دراسة إشكالية المدة ال تخمو مف صعوبة تذكر، و ذلؾ 
 .(1)«المستوى بيف القصة و الحكي

التي تعني قياس  القصصي، يتـ بقياس السرعةو طوؿ النص  القصةف الربط بيف زمف ٳ
و السنوات، و الذي يقاس بالثواني و الدقائؽ و الساعات و األياـ و الشيور  القصة زمف

 .(2)طوؿ النص القصصي الذي يقاس بالسطور و الصفحات
(، sommaire: التمخيص) و يقترح جنيت لدراسة سرعة السرد أربع حركات سردية

 (.scène(، المشيد)ellipse(، الحذؼ)pauseالوقؼ)
 التمخيص : (Sommaire) 
تزاليا في صفحات اخقائع يفترض أنيا جرت في سنوات أو أشير أو ساعات، و ىو سرد و و 

مف زمف  فيو يكوف زمف القصة أكبرو عبارات دوف التعرض لمتفاصيؿ. و أو أسطر أ
 : الحكاية، كما ىو موضح في الشكؿ التالي

                                                              
               

                                                       
 
 ؼػالوق:(Pause) 

لى ٳبطاء السرد بسبب لجوء السارد ٳلى ٳتتحقؽ ىذه الصيغة عادة بتوقفات معينة تؤدي 
و يميز جنيت بيف نوعيف مف الوقفات الوصفية: وصؼ الشخصيات أو األمكنة،  الوصؼ.
 وصؼ ػىو ما يسمى بالالوقائع، و و   في سيرورة األحداث  تقدـ  لىٳذلؾ   يؤدي دوف أف

 
 . 78صتحميؿ الخطاب الروائي، قطيف، سعيد ي .1

2.Gérard Genette, FiguresIII, p123. 

 .55.سيزا أحمد القاسـ، بناء الرواية، ص3

 التمخيص

 (3)    زمن القصة

 زمن الحكاية

 شيور أو سنوات

 التمخيص
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لدى كأف يكوف عبارة عف وقفة تأمؿ  ثانيا وصؼ يساىـ في تسمسؿ األحداث، الموضوعي.
و  تي.يسمى الوصؼ الذاو  ،(1)انطباعاتيا أماـ مشيد ماشخصية يكشؼ لنا عف مشاعرىا و 

لى أنو أداة تشكؿ ٳضافة إلتفسيرية، باف القوؿ أف لموصؼ وظائؼ جمالية وتوضيحية و يمك
 مف زمف الحكاية. فيو يكوف زمف القصة أصغرصورة المكاف، و 

                                    
         

 

 

 

 

 الحػذؼ(:Ellipse) 

ما ٳىذه المرحمة أـ قصرت، وىي سواء أطالة  ،بالقصةيعني القفزعمى مراحؿ زمنية متصمة 
و تمؾ ىي الحالة »أف يصرح بيا السارد في صيغ زمنية مثؿ: فيما بعد أو في السنة التالية. 

«القصوى في تسريع الحكاية
وال يكوف  . أو ال يصرح بيا، كأف يقوؿ: سنوات عديدة.(3)

بعد الكبلـ لى أىمية أمر ما ٳشارة إليمكف ا » بؿ الحذؼ الزمني لعدـ أىمية األحداث
فصؿ  . وقد يكوف الحذؼ في فقرة واحدة، أو بيف الفقرات، كما قد يوجد بيف(4)«مباشرة.

 ً ــول دورا فـللفص » ، ذلؾ أف نقطاعاتإلذلؾ ما يسميو جاف ريكاردو با وفصؿ آخر، و

«نشاء التشوٌق، وهذه هً تقنٌة المسلسالت.ٳنشاء القطٌعة، أي فً ٳ
(5)

. 

 

 

 .92لى نظرية القصة ،صٳ،جميؿ شاكر، مدخؿسمير المرزوقيينظر:  .1

 .55سيزا أحمد القاسـ، بناء الرواية، ص .2

 .256، صريكاردو، قضايا الرواية الحديثة جاف .3

 .102ص ،1982، منشورات عويدات، بيروت، 2بحوث في الرواية الجديدة، ت:فريد أنطونيوس، ط ميشاؿ بوتور، .4

 .8ص ت: مندر عياشي، ب ط، مركز اإلنماء الحضاري، ب ت، لمحكاية، روالف بارت، مدخؿ إلى التحميؿ البنيوي .5

 

 الوصؼ

 (2)    زمن القصة

 

 

 زمن الحكاية

 فةػالوق

 فةػالوق
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  ىي: أقساـ ثبلثة لىٳويقسـ جنيت الحذؼ
 : الحذؼ الصريح  (Explicite) 

شارات صريحة وواضحة في النص، كأف نقوؿ: بعد خمس ٳىو الحذؼ الذي تدؿ عميو 
«أي تحديد الفترة الزمنية المسقطة بطريقة مباشرة »سنوات.

(1). 
 مني :الحذؼ الض  (Implicite) 

وىو حذؼ غائب في ثنايا النص، وغير مصرح بمدتو الزمنية، ولكف يمكف لمقارئ استنتاج 
 ذلؾ عبر الثغرات الكرونولوجية عمى مستوى التتابع السردي.

 فتراضي :إلالحذؼ ا (Hypothétique) 

ا ألنو مف غير الممكف تحديده بدقة، بؿ أحيان »دراؾ إلىذا النوع مف الحذؼ صعب ا
ولكف يمكف تعيينو مف خبلؿ استحضاره عف طريؽ  . (2)«تستحيؿ موضعتو في موقع ما

مف زمف الحكاية. كما ىو  سترجاع. وعمى عكس الوقؼ يكوف فيو زمف القصة أكبرإلا
 موضح في الشكؿ :

                            
                                                                                       

 
 
 
 
 
 .20.بوعمي حكاؿ، معجـ مصطمحات السرد، ص1

 1.Gérard Genette, FiguresIII, p141. 

 .55.سيزا أحمد القاسـ، بناء الرواية، ص2 

 

 سنوات أوأسابيع..  

 إغفاؿ في النص

 (2)    زمن القصة

 زمن الحكاية

 الحػذؼ
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 هدػالمش: (Scène) 

فمع الحوار ينشل »قصد بو المشاىد الحوارية التي تأتي في كثير مف الخطابات السردية، ي
. أي أف (1)«مف المساواة بيف الجزء السردي والجزء القصصي حالة مف التوازف الموفذلؾ 
و ستغراؽ الزمني.إلزمف القصة مف حيث مدة اب الحكيد يوشؾ أف يتطابؽ فيو زمف المشي

يكوف ذلؾ في المرويات و »يكوف التطابؽ تاما بيف الزمنيف، في حالة الحكي بأسموب مباشر، 
«في الحدث المسرحي مروالمحكيات الشفوية كما ىو األ

كأف القص مشيد نصغي  »ػف ،(2)
 .(3)«ليو، وىو يجري في حوار بيف شخصيف يتخاطبافٳ
  
 
 
 
تمثؿ لنا عممية تسريع السرد ه الحركات السردية األربع في صيغ، أخيرا يمكننا أف نقدـ ىذو 
 بطائو :ٳو

 زمف الحكاية. =زح 
 زمف القصة. =زؽ 
 زح.<التمخيص : زؽ 

 زح. >/ زؽ 0 =س ، زح  =الوقػؼ : زؽ 

 زح. <س / زؽ =، زح   0 =الحػػذؼ : زؽ 

 زح. =المشيػد : زؽ 
 .253، صف ريكاردو، قضايا الرواية الحديثةجا.1
 .46، ص1990، دار قرطبة، الدار البيضاء، 1عثماني الميمود،شعرية تودوروؼ، ط.2

 .83، ص1999، دار الفارابي، بيروت، لبناف، 2يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنيج البنيوي، ط.3

 .55سيزا أحمد القاسـ، بناء الرواية، ص.4

 زمن الحكاية

      (4)زمن القصة    

 الحػوار المشػهد
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 Fréquence)( :التػواتر3.1.
و تظيػر  ،(1)التكػرار بػيف الحكايػة والقصػةعبلقػات التػواتر و  السػردي بأنػو يعػرؼ جنيػت التػواتر

القصػػة.فأي حكايػة و قػدرة السػارد عمػػى تكػرار األحػداث السػػردية فػي القيمػة التػواتر فػي كيفيػػة و 
ظػاىرة  »ىيو  مرة أخرى فقط، ولكف يمكنو أيضا أف يتكرر األحداث ليس لو أف يقعحدث مف 

 ثػػػػة أشػػػػكاؿ مػػػػف التػػػػواتر ىي:التػػػػواتروفػػػػؽ ثبل، وذلػػػػؾ (2)«شػػػػبيية بػػػػالتي يفرضػػػػيا الوصػػػػؼ

 (.itératifالمتشابو)التكراري  (،التواترrépétitifالتكراري) (،التواترsingulatifنفرادي)إلا
 نفرادي :إلالتواتر ا (singulatif) 
مرة  الحكايةأف يروى مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، حيث نجد نصا واحدا يروي في ىو 

 (.1/ؽ1صيغتو)حمرة واحدة، و  القصةفي واحدة ما حدث 
 الحكايةأف يروى عدة مرات ما وقع أكثر مف مرة، أي أف ىناؾ عدة نصوص تروي في أو  

 صيغتو)ح ف/ؽ ف(.أكثر مف مرة، و  ةالقصا حدث في عدة مرات م
 :التواتر التكراري (répétitif) 

تكرر ما الحكاية أف يروى مرات عديدة ما حدث مرة واحدة، أي أف نصوصا عديدة في وىو 
يستعمؿ السارد لمعممية التكرارية ما يعرؼ /ح ؽ(. و 1)حالقصة وقع مرة واحدة في 

ما سبؽ سرده عف طريؽ التذكر. أو  ادة ذكرعإلالوراء  ىسترجاع التكراري، أي العودة إلإلبا
 بأسموب مغاير.ذكر الحدث مف وجيات نظر مختمفة و يعيد 

  :التواتر التكراري المتشابه(itératif) 
مف خبلؿ نص ، أي أف السارد يروي مرة واحدة و أف يروى مرة واحدة ما وقع أكثر مف مرةىو 

 (.1)ح ف/ؽالقصة ما حدث مرات عديدة في الحكاية واحد في 
 
1.Gérard Genette, FiguresIII, p145. 

 .260، صجاف ريكاردو، قضايا الرواية الحديثة .2
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دية، يكوف عمى أساس التناوب و ىذه الصيغ التواترية السر  ويؤكد جنيت عمى أف ظيور
 ختصار.إلتيا التأكيد أو الوصؼ أو اغاي

 (Mode) :الصيػغة.2

في ىذا حدى مكونات الخطاب، و ٳأنيا ردية مف الس ينطمؽ جنيت في تحديده لمفيوـ الصيغة
لسارد الخطاب. فالصيغة ىي الكيفية التي يتبناىا اى تتـ دراسة العبلقة بيف القصة و المستو 

جابة عف سؤاليف ىما: أوال ما إللمكشؼ عف ىذه الكيفية يجب او  في تقديـ مادتو الحكائية.
ميا وفؽ رؤيتو الخاصة؟ ثانيا، ما التي يقد سارد مف األحداث، و كمية األخبارىو موقؼ ال

 .ىو الموقع الذي يختاره السارد لتقديـ ىذه األحداث؟
(، distanceالمسػػافة)ىما: بػػراز مفيػػوميف أساسػػييفٳعمػػى وتنظػػيـ الخبرالسردي)الصػػيغة(، يقػػـو 

 (1).( perspectiveو المنظور)

 (distance) المسػافة:.2.1

 رديتيف:ينطمؽ جنيت مف تميز أفبلطوف بيف صيغتيف س
  ىناؾ أحد غيره ىو  قناعنا بأفٳراو يتكفؿ بسرد األحداث بطريقة مباشرة، دوف أف يحاوؿ

 (.récit purيطمؽ عمى ىذا النوع بالقصة الخالصة)الذي يتحدث. و 

 بأنو ليس ىو المتحدث. و  اراو يسرد األحداث عمى لساف الشخصيات، محاوال إييامن
 .(imitationيسمي ىذا النوع بالمحاكاة)

أمريكية مع ىنري جيمس بيف مصطمحي العرض و -عرضو لتمييز الدراسات األنجمووبعد
يقدـ مظيريف لمحكي مناقشة ىذه التصورات السابقة و  (، يبدأ فيshowing/tellingالقوؿ )

 .(2)(récit de paroles(، و حكي األقواؿ)récit d’événementsىما: حكي األحداث)

 
 

1.Gérard Genette, FiguresIII, p 184. 
2.Ibid., p186. 
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 :حكي األحداث (récit d’événements) 
 ما شخصيةٳمجموعة مف األحداث عمى لساف راو، و ىذا األخير يكوف  الحكاية بتقديـتقـو 

جنيت عمى غرار  مشارؾ في ىذه األحداث. وىنا يميز طرؼ غير مف الشخصيات أو
عنيا. وذلؾ وفؽ  صمة( والخطاب المعبرأفبلطوف بيف كمية األحداث المحكية)مطورة أو مف

الراوي. ومف خبلؿ ذلؾ  نسبة حضور ىضافة إلإلالسرعة التي يفرضيا النص السردي، با
ف سرد األحداث مرتبط بمسافة الراوي وما يسرد مف أحداث، فكمما كثر حضوره قمت كمية فإ
 خبار)محاكاة(:إلخبار)قصة خالصة(، وكمما قؿ حضوره كثرت كمية اإلا
  رد السػػ= (القصة الخالصةdiégésis )=  خبار.إلكمية ا ˂ يحضورالراو 

 العرض= (المحاكاةmimésis)  =  خبار.إلكمية ا ˃حضورالراوي 

 : حكي األقوال (récit de paroles) 
ذلؾ في نقمو ألقواؿ  يتجمىالمستوى يقؼ السارد بيف الحدث وأقواؿ الشخصيات، و  في ىذا

ؾ بحسب مسافتو مف ىذه الشخصية أو تمؾ. و ذلالشخصيات وفؽ صيغة سردية خاصة، و 
ىذه األقواؿ ضمف خطاب  دماجٳيكوف نقؿ األقواؿ مباشرة عمى لساف الشخصيات، أو 

 :(1)يميز جنيت بيف ثبلث حاالت ىيالسارد. و 
 :الخطاب المسرود (Narrativisé) 

و  قطلؾ بتقديـ المضموف فيكوف ذالشخصية ويحمميا. و خطاب ينقؿ فيو السارد أقواؿ وىو 
كوف ىذه الصيغة األبعد مسافة لتميزىا التخمي عف عناصر كبلـ الشخصية. وبالتالي ت

 ختصار.إلبا
 :الخطاب المحول (Transposé) 

 ؿ ػ، فالسارد ال يكتفي بنقؿ أقواؿ الشخصيات، ب ىذا الشكؿ يختمؼ عف الخطاب المسرود
 

1.Gérard Genette, FiguresIII, p191-192. 
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عمى ماجيا في خطابو الخاص مع الحفاظ دٳمباشر، و أسموب غير ىيقـو بتحويميا إل
 المضموف.

 :الخطاب المنقول (Rapporté) 

بل بأف السارد ينقؿ كبلـ الشخصيات مباشرة و نق يتميز ثؿ الدرجة القصوى مف المحاكاة، ويم
 الداللية.حرفيا بكؿ خصائصو األسموبية و 

 (perspective)  :المنظػور2.2

طريؽ أنواع الحكي)حكي األحداث  خبار السردي عفإلسبؽ أف نحدد تنظيـ اتسنى لنا فيما 
نية التي تشكؿ الصيغة لى طرح القضية الثاٳفي ىذا المستوى ننتقؿ وحكي األقواؿ(. و 

 ىي المنظور السردي.السردية، و 
النظريات حوؿ ما اصطمح عمى تسميتو بوجية النظر، الدراسات و  ؼاختبل ىجنيت إليشير 

(، vision(، الرؤية)point de vueتعددىا: وجية نظر)المصطمحات و اختبلؼ  ىلمما أدى إ
ضطراب إلمحاولة منو الجتناب ىذا او  .(focalisation(،التبئير)perspectiveالمنظور)

 qui voie؟)«مف يتكمـ»؟ و«مف يرى»الصوت، أي بيف:بير، يقترح التمييز بيف الصيغة و الك

et qui parle ? يتبنى مصطمح ا(. و(لتبئيرfocalisationمف تعبير )«بؤرة »:«بروكس و واريف
 ىي:يميز بيف ثبلثة أنواع مف التبئير بعد ذلؾ . ويعني بو تقييد حقؿ الرؤية. و (1)«السرد

 المعدوم: رالتبئي (focalisation zéro)  
ما يجوؿ  بخواطرىا، يفوؽ عمـ السارد عمـ الشخصيات، ويعمـ كؿ تحركاتيا و في ىذا النوع 

يستطيع أف يطمعنا عمى رغباتيا، حتى التي ال تدركيا. وىذا التبئير يشمؿ معظـ كما 
 الكتابات الكبلسيكية.

 

 

، منشورات 3.جيرار جنيت، خطاب الحكاية) بحث في المنيج(، ت: محمد معتصـ وعبد الجميؿ األزدي وعمر المحمي، ط1
 . 201، ص2003ختبلؼ، الجزائر، إلا

 بئير الداخمي:الت (focalisation interne)  
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لكؿ األخبار السردية، وفيو تتساوى  ىو تقييد في حقؿ رؤية السارد، باعتباره أوؿ مصدر
 عد أف يفسح الساردالشخصية ىي مف تصرح بالمعمومات بمعرفة السارد والشخصيات، و 

 قد يكوف التبئير الداخمي بصوت السارد لكف وجية النظر لمشخصية.ليا المجاؿ. و 
 ي:التبئير الخارج (focalisation externe)  

يسمعو مف ما يراه و يتحدث ع لسارد أقؿ معرفة مف الشخصية، فيوفي ىذه الحالة ا
 و المشاعر ، دوف أف نعرؼ األفكارشخصياتو، ليذا نجده يعتمد كثيرا عمى الوصؼ الخارجي

 الذي يجري بيف الشخصيات. أثناء الحوار ويتجمى ىذا التبئيرالداخمية لمشخصية. 
النص قد  لى أف ىذه التبئيرات ال تختص بنص مف النصوص، أي أفٳب أف نشيريجو 

جنيت بالتعددية داخمي ثـ يميو تبئير خارجي. وىذا ما يسميو  ربتبئييستيؿ 
تتناوب ىذه الصيغ داخؿ النص  ، أيف يمكف أف تتقاطع أو(1)(polymodalitéالصيغية)
 السردي.

 (Voix) الصػوت:.3
«الحكايةبلقة الزمنية بيف الفعؿ السردي و العب »تتعمؽ قضايا الصوت

. وفي ىذا المستوى (2) 
وطيدة التي تربطو ذلؾ لمعبلقة الجنيت عمى السارد ووضعيتو ووظائفو، و  مف الدراسة يركز
نتاج الخطاب، مع القياـ بعممية ٳ بما أف السارد يمعب دورا ميما فيو  بموضوع الصوت.

بمعنى  ،الحكي نتاجٳ، فيذا يستمـز زمنا خاصا، فيو يتـ التنظيـ و التنسيؽ داخؿ ىذا الخطاب
نتاج الحكي قبؿ وقوع أحداث القصة أو أثناءىا أو بعد حدوثيا؟. و مف ثـ يجب ٳىؿ كاف 

، ثـ الوقوؼ عمى طبيعة السارد « temps de narration » أف نتعرؼ عمى أزمنة السرد
 ؟ و ما ىي مستوياتو ووضعياتو المختمفة، و وظائفو، بمعنى : مف ىو السارد
 السردية ووضعياتو المختمفة؟ و أخيرا ما ىي وظائفو؟.

 
1.Gérard Genette, FiguresIII, p214 

     .641.أوزوالد ديكرو،جاف ماري سشافير، القاموس الموسوعي الجديد لعمـو المساف، ص2

  (temps de narration) أزمنة السرد:.3.1
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: تحديػد الوضػػع  ىػالػزمف، بمعنػالعبلقػة بػػيف المقػاـ السػردي و اسػة يتعمػؽ تحميػؿ زمػف السػرد بدر 
جنيػػت بػػيف أربػػع حػػاالت مػػف . فػػي ىػػذا الصػػدد يميػػز (1)الزمنػػي لمسػػارد بالنسػػبة لػػزمف الحكايػػة

،السػػػػػػػػػػػػػرد (antérieur)، السػػػػػػػػػػػػػرد السػػػػػػػػػػػػػابؽ(ultérieur)السػػػػػػػػػػػػػرد البلحػػػػػػػػػػػػػؽالسػػػػػػػػػػػػػرد، وىػػػػػػػػػػػػػي: 
 .(intercalé)(،السرد المتداخؿsimultanéالمتواقت)

 لالحؽ:السرد ا (ultérieur) 
يتمثؿ في تقديـ السارد لؤلحداث بعد وقوعيا، بمعنى أنيا سابقة لزمف السرد. و البديية 
تستوجب ذكر ىذه األحداث بصيغة الماضي، سواء أكاف بضمير الغائب أو المتكمـ. و ىذا 

 وانتشارا. النوع مف السرد ىو األكثر استعماال
 :السرد السابؽ (antérieur)  

و زمف السرد سابقا لوقوع األحداث، بمعنى أف األحداث تقدـ بصفة تنبؤية بصيغة يكوف في
 المستقبؿ. و ىذا الشكؿ ىو األقؿ ورودا في النصوص القصصية.

 :السرد المتواقت (simultané) 
القصة ، أي أف ىناؾ تطابؽ بيف زمف القصةوىو سرد بصيغة الحاضر متزامف مع أحداث 

 وزمف السرد.
 المدرج السرد: (intercalé) 

لتعدد  ىذا التأثير نتيجة.(2)بالسرد الذي يؤثر عميياالقصة أكثر األزمنة تعقيدا، وذلؾ لتداخؿ 
الخطابات السردية المدرجة بيف مجموعة مف األحداث. ونجد ىذا السرد في الرواية التراسمية 

 خاصة.
 
 
 .100سمير المرزوقي، جميؿ شاكر، مدخؿ إلى نظرية القصة، صينظر: .1

2.Gérard genette, FiguresIII, p229. 

 (Niveaux narratifs): المستويات السردية2.3.
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 بتدائي أو السرد مف إلجنيت بيف مستوييف سردييف تقتضييما عممية السرد: السرد ا زػيمي

 narration au second degré))السرد مف الدرجة الثاني(، و primaire)(1)ة األولىػالدرج

المستوى الثاني، تكوف عندما تقـو شخصية مف  ىرد مف المستوى األوؿ إلالسا ؿعممية انتقاو 
بالحكاية  »شخصيات الحكاية األولى بسرد أحداث حكاية ثانية، وىي ما تعرؼ

ىذه العبلقات ىي اؾ عبلقات تربط بيف المستوييف، و جنيت أف ىن، يضيؼ (2)«المتضمنة
 بتدائي.إلالنسبة لمسرد اعبارة عف وظائؼ يؤدييا السرد مف الدرجة الثانية ب

 عالقة تفسيرية: (Explicative) 
أحداث السرد مف الدرجة الثانية عبلقة سببية بتدائي و إلفي ىذا النوع تربط أحداث السرد ا

تسمح لمسرد الثانوي بأف يؤدي وظيفة تفسيرية. كأف يتدخؿ السارد بالشرح و التعميؿ، مباشرة، 
 لتفسير الوضع الراىف. الماضي ىسترجاعات إلٳيأتي عمى شكؿ  أو
 :عالقة موضوعاتية (thématique) 

ستمرارية إلبتدائي والسرد الثانوي، وذلؾ النعداـ اإلمباشرة تربط بيف السرد ا عبلقة غير
وبالتالي يصبح السرد الثانوي عبارة عف مماثمة لمسرد  نية والمكانية بيف المستوييف.االزم
 بتدائي.إلا
 رديةػعالقة س: (narrative)  
ال أف فعؿ ٳىذا النوع تنعدـ العبلقة بيف المستوييف، ألنو ال توجد عبلقة صريحة بينيما  في

عاقة، أويجمع بينيما شريطة أف تكوف بعيدة عف إلالسرد ىوالذي يؤدي وظيفة التسمية أوا
«ألؼ ليمة و ليمة»مثاؿ عمى ذلؾ حكايات  بتدائي، وأشيرإلمحتوى السرد ا

(3). 
 
 
 .64معجـ مصطمحات السرد، صينظر: بوعمي حكاؿ،  .1

2.Gérard genette, FiguresIII, p238. 
3.Ibid, p243. 
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التأثيرعمى وضعية السارد وعبلقتو بمستواه  ىختبلؼ في المستويات السردية يؤدي إلإلف اٳ
 السردي. وىنا يفرؽ جنيت في العبلقة بيف السارديف بيف:

 سارد خارج حكائي(narrateur extra diégétique)خارج  ما يكوف مستوى السرد، عند
 حكائي.

 سارد داخؿ حكائي(narrateur intra diégétique) عندما يكوف مستوى السرد داخؿ ،
 حكائي.

وىذا يعني أف فعؿ السرد مف الدرجة األولى لحكاية ما، يتموقع في مستوى خارج 
مستوى ، وبالمقابؿ أحداث الحكاية المسرودة ىي في (niveaux extra diégétique)حكائي

(، وفي حالة وجود شخصية مشاركة في أحداث niveaux intradiégétiqueداخؿ حكائي)
ىذه الحكاية، تقـو بسرد حكاية ثانية)متضمنة(. ففعؿ السرد لمحكاية الثانية ىو في مستوى 
داخؿ حكائي، بينما األحداث المسرودة ليذه الحكاية الثانية ىي في مستوى قصصية 

 .(1)(métadiégétiqueتالية)

 وضعيات السارد:3.3.
 عبلقة السارد بمستواه السردي، ىناؾ عبلقة ثانية تربطو بالحكاية التي يروييا،  ىإل ةإضاف

أف يكوف مشاركا في أحداثيا أو غير مشارؾ. ففي الحالة األولى يسمى متبايف  وىنا إما
   ياأما في الحالة الثانية فيسمى متماثؿ حكائ ، (hétérodiégétique) حكائيا

(homodiégétique). 

 السارد المتباين حكائيا:(hétérodiégétique)   يكوف السارد خارجا عف عالـ الحكاية، و
 يكوف السرد بضمير الغائب.

 حكائيا المتماثل السارد: (homodiégétique)  شخصيات اليكوف السارد شخصية مف
نميز بيف نوعيف مف و  السرد بضمير المتكمـيكوف حكائية الموجودة داخؿ الحكاية، و ال

 حضور السارد ىما:

   السارد يمثؿ شخصية البطؿ في الحكاية.
 

 

1. Gérard genette, FiguresIII, p238. 
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 (السارد مجرد شاىدtémoinيتتبع مسار األحداث دوف أف يشارؾ فييا )(1). 

حدد بيف وضع السارد بمستواه السردي و عبلقتو بالحكاية، يمكننا أف ن و مف خبلؿ الجمع
 أربعة أنواع أساسية لوضعية السارد:

 خارج حكائيا، متباين حكائيا:(extradiégétique,hétérodiégétique) السارد غائب عف
 بتدائي.ٳالحكاية، و يسردىا مف مستوى سردي 

 خارج حكائيا، متماثل حكائيا:(extradiégétique,homodiégétique) سارد مف الدرجة
 األولى.األولى، و مشارؾ في الحكاية 

 داخل حكائيا، متباين حكائيا:(intradiégétique,hétérodiégétique)  
 عف الحكاية، ويسردىا مف مستوى سردي ثانوي. غائب السارد

 داخل حكائيا، متماثل حكائيا:(intradiégétique,homodiégétique) 
 ، و مشارؾ في الحكاية األولى.سارد مف الدرجة الثانية

 (nctions du narrateurFo) .وظائؼ السارد:4.3
 يحدد جنيت خمس وظائؼ لمسارد يؤدييا في العمؿ الروائي:

 :الوظيفة السردية (Fonction narrative) 
 لى السارد بأدائيا، وىذه الوظيفة متصمة بالحكاية.ٳتعتبر مف الوظائؼ األساسية الموكمة  

 :الوظيفة التنسيقية (Fonction de régie) 
شارات الدالة عمى إلتوجيو و التنظيـ لمنص الروائي، كاستعماؿ بعض ايقـو السارد بعممية ال

الرواية  ، أي نص فيmétanarrative»(2)»تنظيـ الخطاب، و ىذا ما يطمؽ عميو جنيت 
  . و ىذه الوظيفة متصمة بالخطاب السردي.(3)يشرح العمؿ الروائي

 

1.Gérard genette, FiguresIII, p253. 

 2.Ibid,p261. 

، دار قباء لمطباعة والنشر، القاىرة، 1إبراىيـ، نظرية الرواية) دراسة لمناىج النقد األدبي معالجة القصة(، ط .السيد3
  .166، ص1998
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 (Fonction de communication) بالغ:إلوظيفة التواصل وا
عبلقة أو حوار مع  السارد بإقامة ـتتمثؿ في اىتمايفة الثالثة ليا عبلقة بالسرد، و الوظ

لى القارئ، لجعمو طرفا مشاركا و ٳببلغ رسالة ما ٳيظير ذلؾ في محاولة د لو، و المسرو 
 التأثير عميو.

 ستشهادية:إلالوظيفة ا (Fonction testimoniale) 
، أو مدى قوة )أحداث تاريخية مثبل( لى معموماتوٳتتجمى ىذه الوظيفة حيف يشير السارد 

و بالحكاية التي يروييا عبلقة عاطفية ىذه الوظيفة خاصة بدور السارد، وعبلقتذاكرتو، و 
 وأخبلقية.

 يديولوجية:إلالوظيفة ا (Fonction idéologique) 
يديولوجية إلتجاىاتو اٳرشاد والتعميـ، وذلؾ لتقديـ إليقصد بيا تدخؿ السارد في الحكاية بنية ا

 حدى الشخصيات بذلؾ.ٳوال يكوف ذلؾ بشكؿ عمني، ولكف قد يكمؼ السارد 
لى أف ىذه الوظائؼ ال تنفصؿ عف بعضيا البعض، لكنيا تعمؿ في شكؿ ٳشارة إلوينبغي ا

 ختبلؼ في درجة توظيفيا فقط.إلنما يكمف اٳمتكامؿ ومتشابؾ، و

 (Narrataire) المسرود له:5.3.

ىو المسرود لو، ويؤكد عمى آخر عنصر في مستوى الصوت السردي لى ٳيشير جنيت 
الداخمية في الحكاية  رالعناص دنة بالسارد، فيو أحالدور المماثؿ الذي يؤديو في الحكاية مقار 

كما يشارؾ السارد في المستوى القصصي الذي يتموقع فيو. فإذا كاف السارد في المستوى 
ذا كاف السارد ٳ(، يقابمو مسرود لو مف المستوى األولي أيضا. وextradiégétiqueبتدائي)إلا

رود لو في نفس المستوى. وكما أف (، يشاركو مسintradiégétiqueفي المستوى الثانوي)
السارد وجوده مرتبط بوجود المؤلؼ، كذلؾ المسرود لو وجوده مستقؿ عف وجود القارئ حتى 

 »بتدائي يمتبس المسرود لو بالقارئ الضمني، إلال أف في المستوى اٳلو كاف قارئا ضمنيا، 

«وهنا ٌمكن للقارئ الحقٌقً أن ٌتماهى معه
(1). 

1. Gérard genette, FiguresIII, p266.   
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 ، عمينا أف نقوـ بتقطيع النص الروائي«الغيث» قبؿ أف نشرع في تحميؿ البنية الزمنية لرواية

لتحميؿ البنيوي لمنصوص لية في اعممية التقطيع مرحمة أو سردية، و  وحدات أو مقاطع ىإل
رتأينا أف ٳنطبلقا مف تغيرات تحدث عمى مستويات مختمفة في النص. لذلؾ ٳ تحددالسردية، 
فصوؿ، تتخمؿ ىذه الفصوؿ عناويف  ىإلمقاطع، مع أنيا مقطعة أصبل  ىإلية نقطع الروا

ألسماء بعض الشخصيات، وىي بعدد خمس وثبلثوف نصا ندرس فييا الترتيب الزمني 
السارد بخطية الزمف، وكيفية  لتزاـٳ، ويكوف ذلؾ في نسبة والحكايةالقصة لؤلحداث بيف 

  حداث.التوظيؼ ألزمنة األ
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 الصفحػة المقاطػع السػردية
 15-5 المقطع األوؿ

 23-16 المقطع الثاني
 27-24 المقطع الثالث
 36-28 المقطع الرابع

 54-37 المقطع الخامس
 62-54 المقطع السادس

 66-63 السابع المقطع
 70-67 المقطع الثامف
 80-71 المقطع التاسع
 86-80 المقطع العاشر

 92-87 المقطع الحادي عشر

 96-92 المقطع الثاني عشر
 102-97 المقطع الثالث عشر
 106-103 المقطع الرابع عشر

 113-107 المقطع الخامس عشر
 120-113 المقطع السادس عشر

 133-121 المقطع السابع عشر
 141-133 المقطع الثامف عشر
 144-142 المقطع التاسع عشر

 146-145 المقطع العشروف
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 156-147 المقطع الواحد والعشروف
 167-156 والعشروف المقطع الثاني
 174-168 والعشروف المقطع الثالث
 179-174 والعشروف المقطع الرابع

 188-180 والعشروف المقطع الخامس

 192-189 والعشروف سالمقطع الساد
 198-193 والعشروف المقطع السابع
 203-199 والعشروف المقطع الثامف
 212-204 والعشروف المقطع التاسع
 214-213 المقطع الثبلثوف

 224-215 الواحد و الثبلثوف المقطع
 238-225 الثاني و الثبلثوف المقطع
 247-239 الثالث و الثبلثوف المقطع
 255-248 و الثبلثوف الرابع المقطع

 259-256 المقطع الخامس و الثبلثوف

 

 الترتػيب الػزمني: .1
 :لى أف رواية الغيث تقدـ حكايتاف، تتوزع عمى تسع وخمسيف ومائتي صفحةٳنشير 

 ىي حكاية البطؿ الميدي، وتمثؿ الزمف الحاضر: الحكاية الرئيسية. 

 (المجاىد اعمر حمموشامبارؾ، نايمة، الشيخ )ىي حكاية عائمة الميدي: الحكاية الثانوية ،
 .لى الوراء إلنارة الحكي عف الحكاية الرئيسةٳو التي نعتبرىا زمنيا رجوع 
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الحكاية  
 الرئيسية

الحكاية 
 الثانوية

 الفترة الزمنية

 حكاية الميدي-

 

 حكاية الشيخ امبارؾ-

 حكاية نايمة-

 حكاية اعمر حمموش-

x  

 

 
x 
x 
x 
 

 

ترة إلى ف 1978مف أواخر-
 .ندالع حرب ببلد الرافديفٳ

مف قبؿ حرب التحرير إلى -
 .سنوات بعد االستقبلؿ

مف فترة حرب التحرير إلى -
 .سنوات بعد االستقبلؿ

مف فترة حرب التحرير إلى  -
 سنوات بعد االستقبلؿ

  

  

  

 :الزمنية المفارقات.1.1

ب السردي لؤلحداث، وذلؾ خبلؿ المقاطع السردية اختبلؼ الترتيب الزمني والترتي مف نبلحظ
ذ أف كؿ حكاية تحمؿ زمنا خاصا بيا و بالتالي ٳ. نتيجة لتعدد الحكايات وتداخميا فيما بينيا

فنجده يمتـز بتصوير . مف زمف إلى آخر  نتقاؿ مف شخصية إلى أخرى وإلاضطر السارد إلى ا
بنا إلى تقديـ شخصية  أحواؿ مدينة عيف الكرمة وأماني الشباب في اليجرة إلى أوروبا، ثـ ينتقؿ

وعدـ . ، ثـ يرجع إلى شخصية نايمة وىكذاالشيخ امبارؾ، ومف ثـ يعود إلى حكاية الميدي
نتقاالت مف شخصية إلى أخرى ومف حكاية إلى إلنسجاـ بيف المشاىد المصورة سببو ىذه اإلا

 :وفي ىذا الشكؿ نبيف ترتيب السارد لمحكايات وتداخميا فيما بينيا. حكاية أخرى
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 الصفحة حكاياتال

 وصؼ مدينة عيف الكرمة

 نتظارإللحظة ا

 حكاية الميدي

 حكاية الشيخ امبارؾ

 حكاية الميدي

 حكاية اعمر حمموش

 حكاية الميدي

 حكاية نايمة

 حكاية الميدي

 حكاية اعمر حمموش

 حكاية الميدي

 حكاية نايمة

 حكاية الميدي

 حكاية اللة فطومة

 حكاية الميدي

 حكاية نايمة

 ديحكاية المي

5-15 

16-23 

24-27 

28-36 

37-54 

54-62 

63-66 

67-70 

71-80 

80-86 

87-92 

92-96 

97-102 

103-106 

106-133 

133-141 

142-144 



41 
 

 ثرثرة

 حكاية الميدي

 حكاية نايمة

 حكاية عبد القادر كروش

 حكاية ليمى

 حكاية سميماف مرواني

 حكاية ليمى

 حكاية قدور بف موسى

 حكاية الميدي

 حكاية ليمى

 حكاية الميدي

145-146 

147-156 

156-167 

168-174 

174-179 

180-188 

189-192 

193-198 

199-212 

213-214 

215-259 

رتداد و الرجوع إلى الماضي لمبحث في إلاتسمت البنية الزمنية لرواية الغيث بالتركيز عمى ا
 . تصاؿ بالوعي الحاضرإلنقطع مف الحديث واٳالذاكرة، ثـ العودة إلى متابعة ما 

 نطػػػػػػػػػػبلؽ الروايػػػػػػػػػػة وىػػػػػػػػػػي النقطػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػفر فػػػػػػػػػػي وصػػػػػػػػػػؼ أحػػػػػػػػػػواؿ عػػػػػػػػػػيف ٳمثػػػػػػػػػػؿ نقطػػػػػػػػػػة تت
، مف ىذا التقديـ الذي يدـو خمسػة عشػر صػفحة، نجػده يفتقػر ...(الجفاؼ،الزلزاؿ،الطوفاف)الكرمة

يسػػتقييا مػػف  نطباعػػات، فالسػػارد يقػػـو برصػػد مجموعػػة مػػف الوقػػائعإلإلػػى األحػػداث واألوصػػاؼ و ا
 .الماضي موظفا السرد البلحؽ

 بقدـ السارد مشيدا حواريا بيف مجموعة مف الشخصيات، وتعتبر ىذه  ،لمقطع الثانيفي ا
في روايتو تقنية  و نشير إلى أف المؤلؼ يوظؼ .الخطوة بمثابة تقديـ وتعريؼ ليذه الشخصيات

ال مف خبلؿ تقدـ سيرورة ٳذ يقدـ لنا أحداثا وشخصيات النتعرؼ عمييا ٳالعرض المؤجؿ، 
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 وزمف ىذا المقطع ىو سنة وفاة الرئيس الراحؿ. الخطاب السردي األحداث وتطورىا ضمف
 (.1978 سنة أواخر)ىواري بومديف

 يقتصر الحكي عمى شخصية الميدي البطؿ الذي يتواجد بالغابة متوجيا  ،في المقطع الثالث
. مكانية تحققيا أـ ال؟ٳإلى مزار سيدي المخفي، لمحاولة تحقيؽ المعجزة، ويتساءؿ عف مدى 

وىذا التساؤؿ عف حدوث . نطبلؽ الروايةٳستباقا داخميا يتجاوز مداه نقطة ٳف ىذا المقطع ويتضم
المعجزة واكتشاؼ حقيقة النفؽ المؤدي إلى مكة المكرمة مف داخؿ المزار ىو موضوع الحكاية 

كما نسجؿ . وطرح موضوع الحكاية ستباؽ ىي بداية حكاية الميديإلووظيفة ىذا ا. الرئيسية
ندما يعود الميدي إلى الوراء مسترجعا قصة الشيخ امبارؾ مع تمؾ العجوز التي سترجاعات عٳ

سترجاع في تبييف مدى إلوتتمثؿ وظيفة ىذا ا. أخبرتو عف وجود بئر يؤدي إلى مكة المكرمة
 .تأثر العائمة بالقصة، وقدـ ىذه األسطورة

 مثؿ بداية حكاية أخرى، بالرجوع إلى الوراء والذي ي يختمؼ اتحاد الزمنيف ،في المقطع الرابع
ندالع الثورة التحريرية، ٳفي ىذه الحكاية التي تعود بنا إلى فترة ما قبؿ . وىي حكاية ثانوية

، (خصاب العواقرٳحياء الموتى، ٳمحاولة )تعرؼ عمى الشيخ امبارؾ الذي يحكى عنو العجبنل
ف سنة حتى السنة التي سترجاع سنوات قبؿ الثورة التحريرية، أي حوالي أربعو إلفيكوف مدى ىذا ا

وتتخمؿ ىذا المقطع رجعات إلى الماضي البعيد حيف كاف الشيخ امبارؾ يبمغ عشر . سبقت وفاتو
ال أف ٳونشير إلى أف حكاية الشيخ امبارؾ ثانوية بالنظر إلى الحكاية الرئيسية، . سنوات مثبل

وبداية حكاية جديدة . امبارؾ شخصية ليا فعاليتيا وتأثيرىا البالغ عمى حكاية الميديالشيخ 
 .يعني بداية سرد آخر، ويكوف ذلؾ سببا في عدـ ترتيب األحداث

 يعود بنا السرد زمنيا إلى حكاية الميدي الذي يستيمو السارد بوفاة الشيخ  ،في المقطع الخامس
بعد أف يطمع المخفي أيف يكتشؼ مخطوطا قديما، بنو الميدي بضريح سيدي ٳامبارؾ، وانعزاؿ 

براىيـ عبد اهلل الذي حج ٳو القديمة يقرر السفر إلى مكة المكرمة ماشيا، متأثرا بقصة عمى أوراق
راكعا وكاف أتقى الناس في زمانو، ولكف الميدي يفشؿ في قطع الحدود ويعود إلى عيف الكرمة 

سترجاعا يعود بنا ٳوفي ىذا المقطع نجد . مرفوقا بسمماف مرواني الذي تعرؼ عميو عند الحدود
براىيـ العظـ الذي قضى أربعة عشر سنة في سفره ٳىجرية، يحكي عف قصة  726ة إلى سن

 .إلى مكة المكرمة ماشيا ومتعبدا

 سترجاع ٳولكف ىذه المرة في  يفتح السارد حكاية اعمر حمموش المجاىد، ،في المقطع السادس
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وصنعو زمني إلى فترة الحرب التحريرية وينتيي بنيايتيا، ويقدـ لنا ماضي اعمر حمموش 
وىذا الرجوع الزمني يصؿ مداه إلى الخمسينيات وينتيي بنياية حرب التحرير،  ،لتاريخو بنفسو

ووظيفتو التعريؼ بماضي شخصية اعمر حمموش وكيفية صنعو . ستقبلؿ بقميؿإلأي بعد ا
 .لتاريخو الخاص بنفسو بعد الحرب، ينسج حكايات عجيبة ذات أحداث خارقة

 ى المقطع الخامس الستكماؿ الحديث عف حكاية الميدي، وفي عودة إل ،في المقطع السابع
مف الحكي تصؿ  الحكاية الرئيسية يعود الزمناف لبلتحاد ويطغى السرد المتزامف، وعند ىذا الحد

المحاولة الفاشمة لقطع الحدود،  األحداث إلى مرحمة يتغير فييا سموؾ الميدي بعد عودتو مف
ماـ سي عبد الحؽ إلولكنو يفشؿ ثانيا مع ا. دي عبد الرحمفحياء الفتف داخؿ مسجد سيٳيبدأ في 

قتتاؿ بيف المسمميف في خبلفة عثماف بف إلفتنة ا الذي وعظو وأصحابو بخطبة تطرؽ فييا إلى
لساف  عفاف وعمي بف أبي طالب رضي اهلل عنيما، وىنا تقيقر زمني آخر يؤديو السارد عمى

يفكر الميدي في . الخروج عف الحكاـنقساـ و إلطر االتوجيو وتبييف خاإلماـ ، وظيفتو اإلرشاد و 
وعند ىذا الحد يتوقؼ السرد ليجعؿ القارئ متشوقا إلى . الحصوؿ عمى مسجد خاص بجماعتو

 .معرفة نوايا ومخططات الميدي

 ولكف . حكاية جديدة مع بروز شخصية جديدة، وىي الفتاة نايمة أـ الميدي ،في المقطع الثامف
مف طرؼ  اغتصابياحادثة ذه الشخصية وعمى لسانيا، تروي ى ماضي ىالسرد يتوقؼ ليعود إل

سترجاع يستغرؽ مداه حوالي عشروف إلجندييف فرنسييف، ثـ ىروبيا مف البيت، وبالتالي ىذا ا
 .سترجاع التعريؼ بالشخصية الجديدة أـ البطؿإلووظيفة ىذا ا .وغطى مجاؿ سبعة أياـ سنة

، نستطيع القوؿ (الشيخ امبارؾ ونايمة واعمر حمموش) نويةالحكايات الثا بعد ىذا العرض لبدايات
سترجاعات ىي التعريؼ بعائمة الميدي المضطربة و ىذا ما يؤثر إلأف أىـ وظيفة تؤدييا ىذه ا

. في تكويف ىذه الشخصية إلى حد بعيد، الذي يعيش معاناة العائمة في أوىامو وأحبلمو وىوسو
اطع تجعؿ ىذه الحكايات الثانوية ىناؾ نقاط تق أفال ٳنفصاؿ كؿ حكاية عف األخرى، ٳورغـ 

 .ؤدي دورا فعاال في الحكاية الرئيسيةت

 مسجد دي لخطتو لمحصوؿ عمى مع تنفيذ الميزمف السرد و  إلىعودة  ،في المقطع التاسع
المدينة لتحديد مكاف بناء ناقة يطمؽ ليا العناف في إحضار صحابو، وتمثمت في خاص بو وبأ

لفتوحات نطبلؽ ٳي سيكوف نقطة الذالسوؽ وكاف ذلؾ عند بناية  توقفيا، المسجد عند نقطة
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أصحاب الناقة بعد مشادات  بلء عمى سوؽ الفبلح مف طرؼيستإلوقد تـ ا سبلمية حديثة ،ٳ
داـ زمف سرد ىذه األحداث يوما واحدا وىذا دليؿ عمى تقدـ سيرورة  .عنيفة مع رجاؿ الشرطة

ة الميدي، أما الحكايات األخرى فيي عبارة عف مفارقات األحداث بسرعة عند التطرؽ لحكاي
 .زمنية ليا دور في حكاية الميدي

 يعود بنا السرد إلى المقطع السادس لمواصمة الحديث عف شخصية اعمر  ،في المقطع العاشر
، أيف (الساخف 62صيؼ)طبلؽ النارٳحمموش، وىو رجوع زمني أيضا إلى أياـ قميمة بعد وقؼ 

مف الجباؿ إلى عيف الكرمة ليستولي عمى بيت العودة ش جمع غنائـ الحرب و رر اعمر حممو يق
سترجاع في قصد اعمر حمموش عيف الكرمة، ليتـ إلتتمثؿ وظيفة ىذا ا. ليوٳىناؾ ويستقدـ أىمو 

ضافة إلى ذلؾ إللقاؤه مع الشخصيات األخرى ويحدث الربط بيف حكايتو والحكايات األخرى، با
نتفاع إلحب التممؾ والسيطرة، واو  ستقبلؿ،إلسادت آنذاؾ بعد االتعبير عف الفوضى التي 

 .بالمراتب والمسؤوليات

 ،رأينا في المقطع الماضي حكاية نعود إلى الحكاية الرئيسية بعد أف  في المقطع الحادي عشر
ثانوية خاصة باعمر حمموش، وكما كاف ىذا المقطع متابعة لحكاية المجاىد، ففي ىذا المقطع 

ستيبلء عمى سوؽ الفبلح إلواصؿ السارد الحديث عف الميدي وأصحابو، فبعد االحادي عشر ي
وقضاء ليمة ىادئة فيو، تبدأ المفاوضات مع أعواف الشرطة، وبعد يوميف مف الزمف يقرر رئيس 

مما أدى إلى اعتقاؿ الكثير مف  الشرطة اليجـو عمى أصحاب الناقة في ساعة متأخرة مف الميؿ،
 .يديشيخيـ الم معالشباب، 

  في المقطع الثاني عشر، ينتقؿ السرد إلى شخصية أخرى، وىي نايمة التي بدأت حكايتيا في
لكف بالنسبة لمحكاية  السابؽ الخاص بالشخصية، المقطع الثامف، فيذا المقطع مرتبط بالمقطع

نايمة واعمر : شيء آخر، تبدأ الحكاية ىنا مع الربط بيف شخصيتيف لحكايتيف ثانويتيف ىما
عتباطيا أو خاليا مف التوازي ٳنبلحظ أف ىذا التداخؿ بيف الحكايات و انقطاعيا، ليس . شحممو 

 .و التناسؽ، ويتحقؽ ذلؾ تدريجيا مع تقدـ األحداث شيئا فشيئا

دي بالشػيخ امبػارؾ ؤ تتطرؽ الحكاية ىنا إلى أوؿ لقاء بيف نايمة واعمر حمموش في حادثة كادت ت
ضػػافة إلػػى حكايػػة الشػػيخ إلبػػا .ش بعػػد أف اسػػتنجدت بػػو نايمػػةإلػػى المػػوت، لػػوال تػػدخؿ اعمػػر حممػػو 

امبارؾ التي يخيؿ لمقارئ أنيا انتيت في المقطع الرابع، ولكف ىذا المقطع يمؤل ثغػرات فػي حكايػة 
مف الزاوية التي كػاف يخصػب فييػا النسػاء العػواقر، عثػر عميػو رجػبلف  الشيخ امبارؾ، فبعد أف فر
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فحاصػػرىما وقضػػػى ،الػػذي بػػػاع شػػييديف إلػػى الجػػػيش الفرنسي كانػػا قػػد تعرفػػػا عميػػو، ىػػو الػػػدرويش
وىكػػذا تعػػود شخصػػية الشػػيخ امبػارؾ إلػػى المشػػاركة فػػي األحػػداث ،رغػـ أنػػو قػػد سػػبؽ ذلػػؾ . عمييمػا

وبالتػػالي نسػػتخمص أف كػػؿ المقػػاطع الخاصػػة بالحكايػػات . فػػي بدايػػة المقطػػع الخػػامس ذكػػر وفاتػػو
ويعػػود مػػدى . الحكػػي بالنسػػبة لمحكايػػة الرئيسػػية الثانويػػة، تمثػػؿ عػػودات إلػػى الماضػػي تقػػـو بإنػػارة 

كمػػا يعرفنػا ىػػذا المقطػػع . سػتقبلؿ، كمػػا صػرح السػػارد بػذلؾ فػػي الػنصإلسػػترجاع إلػى فتػػرة اإلىػذا ا
ينتيػػػي . بمػػػا حػػػدث لنايمػػػة بعػػػد فرارىػػػا مػػػف البيػػػت وزواجيػػػا بالشػػػيخ امبػػػارؾ بعػػػد ذلػػػؾ بشػػػيور قميمػػػة

 ش، الذي يعبر فيو عف مػدى إعجابػو بنايمػةالمقطع باستباؽ في شكؿ مونولوج، يؤديو اعمر حممو 
و  ورشػػاقتيا، ويؤكػػد عمػػى الحصػػوؿ عمييػػا، فبعػػد جمػػع الغنػػائـ والػػدار واألرض، جػػاء دور الحػػريـ،

 .ال بعد أف يكشؼ عف حقيقة الشيخ امبارؾٳلف يكوف ذلؾ 

 الشرطة أيف يتـ استجواب أصحاب الناقة  في المقطع الثالث عشر، يتواجد السارد بمركز
يأتي . شخصية سميماف مرواني بعدما التقى بالميدي عند معبر الحدود وىناؾ تعرؼ عميو وتعود

عند ىذا المستوى يتوقؼ السرد قميبل عند مشيد و  .بنو سميمافٳعبد اهلل مرواني ليطمئف عمى 
بعد ذلؾ بيوميف، يعود السارد إلى الميدي الذي وخبلؿ ليالي . بنوٳنصيحة عبد اهلل مرواني إلى 

 .لو الطويمة، ظؿ يفكر في خطة محكمة أخرى، بعد فشؿ مغامرة الناقةعتقاٳ

  يحمؿ عنواف السـ شخصية جديدة وىي اللة فطومة، التي تقوـ في المقطع الرابع عشر، الذي
حكايتيا مع  .ستقبلؿ بقميؿإلبسرد حكايتيا عمى جارتيا، يعود زمف ىذه الحكاية إلى فترة ما بعد ا

بعد ذلؾ تعود اللة فطومة إلى حديثيا عف . ؿ بسيط وحياة مزريةزوجيا حميد الذي يرضى بعم
ما رأتو  في الغابة بيف اعمر حمموش ونايمة، ويعود السرد زمنيا مف الماضي إلى الحاضر، كما 

ال أنيا تقدـ لنا حادثة ٳنممس الدور الفعاؿ لشخصية اللة فطومة رغـ ظيورىا الوحيد في الرواية، 
بيف اعمر حمموش ونايمة الذي  رتباط الحقيقيإلتتمثؿ في اؿ الروائي، ة في سير أحداث العمميم

سيكوف نتيجة لكثير مف األحداث األساسية، كما سيكوف موضحا لمكثير مف الثغرات التي قفز 
 .عمييا السارد متعمدا

  في المقطع الخامس عشر، يرجع السرد زمنيا إلى الحكاية الرئيسية، لمواصمة ما يخطط لو
ماما عمى مسجد سيدي عبد الرحمف عنوة، ٳيقـو بتنصيب نفسو . فشؿ خطة الناقة الميدي بعد

السي عبد الحؽ الذي تناقش معو حوؿ المسألة، لكف الميدي ال يرضخ ألحد، ألنو يريد  ويقيؿ
، وال يرضى بأي قانوف يحكـ الببلد، مقتديا بشيخو الميدي بف تومرت لييةٳتحقيؽ كرامات 
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بعد ذلؾ قصة  .شتراكية إلى الرأسماليةإلنتقاؿ مف اإلة لمرئيس الجديد واخاصة مع العيدة الجديد
، ولما سمع الخبر أحد الحرفييف، يأتي ـ16الميدي مع المنبر الخشبي الذي يعود تاريخو إلى ؽ 

لكف الميدي ال يعترؼ بيذا المرجع،  ،تاريخية ليا عبلقة بتقدير التراثليناقش الميدي في مسألة 
 .ماـ في حماية المنبر وتبقى السمطة لمميدي في غياب السمطة الحقيقةإلد افيفشؿ الحرفي بع

 رتدادات التي تدور حوؿ شخصيتيف رئيستيف ىماإلفي المقطع السادس عشر، نبلحظ كثرة ا: 
ال أف ٳلكف ىذه القصة تبدو جديدة وال عبلقة ليا بما سبؽ مف أحداث، . الميدي واعمر حمموش

 دوثيا ولتكوف تفسيرا لبعض الغموض الذي نممسو مف السارد،مع مرور الوقائع يظير سبب ح
فمثبل ما الداعي ألف يقدـ السارد ما حدث بيف اعمر حمموش ونايمة في الغابة؟ ثـ تأىب الميدي 

و لمقارئ أف  لقتؿ اعمر حمموش مف أجؿ التخمص مف الذكريات األليمة التي تراوده يوميا؟
جابة عف ىذا السؤاؿ إلعمر حمموش؟ في حيف تبقى ايتساءؿ عف سبب محاولة الميدي لقتؿ ا

 .مؤجمة إلى مقطع قادـ

سنوات، يتذكر ما  3في طريقو إلى اعمر حمموش، يرجع الميدي إلى الماضي لما كاف عمره 
وبقي وحيدا مع الشيخ  وكيؼ ىربت مف البيت ،كاف يحدث بيف أبيو المتغطرس وأمو نايمة

ففي ىذا . إلى أف قطع لو في األمر بأنيا لف ترجع أبدا امبارؾ، يوىمو بأنيا ستعود يوما ما،
المقطع سد لمكثير مف الثغرات حوؿ ماضي كؿ مف الشيخ امبارؾ ونايمة والميدي، ثـ يمي ىذا 

حكى لو كيؼ تعرؼ عمى  مقابمة الميدي لو، فعندحمموش، ر العم سترجاع آخرٳسترجاع إلا
ومف أجؿ ىذا طمؽ الشيخ  ،بداية المشاكؿ سببا فيالنزوح الريفي الذي كاف و  ،أمو نايمة ألوؿ مرة

وعند . ال أف ذلؾ لـ يجد نفعاٳ، عمر حمموش مرارا لمصمح بينيمارغـ تدخؿ ابارؾ زوجتو نايمة ما
لكف الميدي قرر أف  ،وفاة الشيخ امبارؾ طمب اعمر حمموش مف الميدي أف يعيش في بيتو

 .يبحث عف أمو

رة ال يجد ليا حموال، وفي ىذه الحالة ليس لو أنيس غير بقي الميدي مشوش الذىف، أسئمة كثي
تذكر المخطوط واتجو نحو المزار  .سيرة األولياء الصالحيف ومخمصا لو مف الذكريات األليمة

 ليختبل فيو ويبتعد عف ىمـو الماضي األليـ.

  عمى ية تقضي سبلمٳقامة دولة ٳفي المقطع السابع عشر، يتابع السارد حكاية الميدي ومشروع
في ىذا المقطع يطمع الميدي عمى المخطوط الذي يحكي سيرة الميدي بف الشيوعية والطغياف، 
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 بنا السارد إلى الماضي عمى مستوييف: فيعودتومرت، 

 ليجري.القرف العاشر ا مستوى يعود إلى ناسخ المخطوط، وىو عبد الرحمف بف محمد في  -

 ف تومرت في القرف السادس اليجري.مستوى يعود إلى موضوع المخطوط، وىو سيرة محمد ب -

لذلؾ نجد السارد يعود بنا إلى ماض بعيد ثـ ينتقؿ إلى ماض أبعد منو، مداه أربعة قروف. أما 
الميدي فقد تأثر بسيرة شيخو الميدي بف تومرت، وبعد أف مسح كؿ التعميقات الخاصة بالناسخ، 

ويستنير بتعميماتو مف  قدوتو ، الذي سيصبح«مسجد محمد بف تومرت»قرر تغيير اسـ المسجد 
، مثمو كمثؿ بيف ليـ أف المجتمع الذي يعيشوف فيوخطوط. قرأ المخطوط عمى أصحابو، و الم

ليذا فمف الواجب أف يظير ميدي جديد يقود دي بف تومرت الذي قاـ بتطييره، و مجتمع المي
 عممية التطيير.

 ىنا تبيف و  ،ئما قصتياداشخصية نايمة التي تحكي  إلىنعود  ،في المقطع الثامف عشر
ينقذىا مف عمر حمموش ليفصؿ بينيما و زوجيا الشيخ مبارؾ بعد تدخؿ ا عبلقتيا مع اضطراب
ففي ىذا الجزء  ،التي كنا قد تكممنا عنيا األسئمةعف الكثير مف  إجابةفي ىذا المقطع و  ،عصاه

عف السر الخطير  لرؤية الميدي، وىنا تكشؼوالعودة ثانية  ،تحكي عف سبب طبلقيا مف زوجيا
بنو ٳالذي حكتو اللة فطومة، ولكف مف زاوية أخرى، حيث تخبر الشيخ امبارؾ أف الميدي ليس 

، رفضتو وقالت أنيا ليست نايمة الشرعي، ولما وقؼ الميدي عند باب بيتيا يسأليا عف نايمة أمو
ارىا مف بيت التي يبحث عنيا، عند ىذا الحد مف األحداث تجمع نايمة خبلصة شقائيا عند فر 

 أبييا أياـ الثورة، وبدأت حياة جديدة بعيدة عف الماضي وذكرياتو األليمة.

  في المقطع التاسع عشر، وبعد أف عثر الميدي عمى قائده الروحي، يروي ىذا المقطع مشيدا
يؤكد المرجع الجديد لمميدي، وقصتو مع سارؽ الحذاء بالمسجد عندما ىـ بتطبيؽ حد السارؽ 

 ير أف السارؽ انتيز غفمة الجماعة وفرمف قيودىـ.وقطع يده، غ

 في مشيد حواري بيف شباب عيف الكرمة، نتظار، و إللعشروف، عودة إلى فصؿ افي المقطع ا
ستباقات التي تعبر عف اختبلؼ وجيات نظر الشباب، والتي تتفرع إلى مؤيد إلنبلحظ كثرة ا

 زمنيا بالمقطع الثاني.لميجرة ومساند لجماعة أصحاب الناقة، وىذا المقطع متعمؽ 

  يستيمو السارد بوصؼ أجواء مدينة عيف الكرمة وىي تعيش العشروفحد و المقطع الوافي ،
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جفافا داـ شيورا عدة، والناس ينتظروف نزوؿ الغيث، ينشط الميدي وأصحابو ويبرمجوف لتأدية 
المخفي،  المدينة حتى مزار سيديستسقاء، حيث تسبؽ أداء الصبلة مسيرة تنطمؽ مف إلصبلة ا

أال  ىنا يسترجع الميدي معجزة الميدي بف تومرت وأصوات الموتى الصاعدة مف القبور، فقررو 
ليية لنزوؿ ٳستباقات تكشؼ عف دعوات ٳيتخمؿ ىذا المقطع  .يغادر المكاف حتى يسقط الغيث

ستسقاء ألف السماء لـ تنيمر عمييـ كما كاف يظف إلالمطر. ويعيد أصحاب الناقة صبلة ا
نبلحظ خيبات األمؿ المتكررة التي تناؿ مف وا المكاف مندفعيف نحو المدينة. ي، فيغادر الميد

 حباط النفسي المتكرر؟.إلمشاريع الميدي وأصحابو، فيا ترى كيؼ ستكوف نتيجة ىذا ا

 يتابع زمنيا أحداث المقطع الثاني لف، يعود السرد إلى حكاية نايمة، في المقطع الثاني والعشري
عندما كانت خادمة في بيت اللة مريـ، وعبلقتيا السرية مع زوجيا،  نايمة عشر، حيث تحكي

سترجاعات تحكييا ٳالتي أدت بيا إلى ترؾ المنزؿ وىي تحمؿ في أحشائيا جنينا. ثـ يقدـ السارد 
، التي أف نايمة ليست وحيدة في شقائيا اتسترجاعإلا هيمة وجارتيا اللة حميمة، وغرض ىذنا

 كوف قوية أماـ نوائب الدىر.تقرر في األخير أف ت

 ية، والسارد عبد القادر كروش في المقطع الثالث والعشروف، عودة إلى حاضر الحكاية الرئيس
بعد ذلؾ يرجع إلى التفكير في اليجرة إلى  يحكي عف ما وقع لو مع أصحاب الناقة، يالذ

وطف واليوية مديف والأوروبا، ثـ يختتـ ىذا المقطع باستباؽ عف وصوؿ الباخرة وتركو ل
حداث التغيير، إلمختمؼ طبقات المجتمع نبلحظ كيفية تصرؼ أصحاب الناقة مع والجفاؼ...و 

 والذي ستكوف نيايتو وخيمة.

  في المقطع الرابع والعشروف، تبدأ حكاية جديدة عف شخصية جديدة، وىذا المقطع مرتبط
في حميمة تنتظر مولودا، و ت مع اللة مكوث نايمة بالبي عندحداث المقطع الثاني والعشريف، بأ

، ثـ ىذا المقطع يبدأ السارد حكاية ليمى الطفمة الصغيرة، ومثؿ أميا نايمة تعيش البؤس والشقاء
يا مع أحد عشاؽ الطريؽ ، وبعد شيور تيحكي قصلسارد زمنيا إلى مرحمة بموغيا ، ينتقؿ ا

 باء.ر احترفت جمع الماؿ مف ركوب السيارات مع الغ

  والعشروف، بعد أف قدمت المقاطع الرئيسية السابقة تجربة الميدي في المقطع الخامس
حداث التغيير، ينتقؿ ىذا المقطع ليحكي معاممة سميماف مرواني ألىمو، ٳوأصحابو مع المجتمع و
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األحداث الجديدة  ونقؿعددىـ في المدينة،  وىذا نموذج واحد مف أصحاب الناقة الذيف كثر
في نياية المقطع يرجع السارد إلى سميماف مرواني لموسيقى، و كحرؽ كؿ آالت الطرب وامتغيير ل

 وعرسو الشبيو بالمأتـ.

 ىذه المرة ينتبو ع بالمقطع الرابع والعشروف، و في المقطع السادس والعشروف، يرتبط ىذا المقط
الميدي إلى ليمى وىي تمشي في الطريؽ ، وىذا حدث ميـ لعب دورا في الربط بيف الحكاية 

ينتيي و  ية وتمتحـ األجزاء فيما بينيا.حكاية الثانوية الخاصة بميمى، حتى تكتمؿ البنالرئيسية وال
ف ٳوسنرى  ميما كمفو األمر. حصوؿ عمى ليمى،المقطع باستباؽ، يتوعد فيو الميدي سميماف بال

 ذلؾ. لكف السارد يجعؿ القارئ في شوؽ لمعرفة قببل أـ ال؟كاف سيتحقؽ مست

  ف لك ،شخصية مر ذكرىا إلىينتقؿ بنا السارد في ىذا المقطع  ف،في المقطع السابع والعشرو
 الذي ،مسوؼىي شخصية قدور بف موسى الزنديؽ الفيو  ،ىنا يتقرر مصير ىذه الشخصية

فييا  يتخمؿ ىذا المقطع حوارات عمى شكؿ مونولوج يناقشو  ،الجنوفاليوس و  لىٳ وأحوال تتغير 
بما أف الباخرة و  ،نتحارإلليما غير اليجرة أو ا ال حؿو  ،ي يعيشوذالتيميش الضطياد و إلقدور ا
 تيتز المدينة ليذا الحدث.و  ،نتحارإليقرر قدور بف موسى ا ،لـ تأت

  يتناقشاف ،حمموش عند مشيد حواري بيف الميدي واعمرنقؼ  ،العشروف المقطع الثامف و في 
نيـ ال أيدي سجاؿ لما يقوؿ الم إلىيتحوؿ النقاش  .فحوؿ قضية مصير المجاىديف الجزائريي

ما أو ،الغضب إلىحمموش المجاىد  دى باعمرأمما  ،ف جيادىـ باطؿأو ،يدخموف الجنة
ستباقات في ىذا المقطع إلظ كثرة انبلح دىـ شرعي ضد الروس بأفغانستاف.ياصحاب الناقة فجأ
 .ر معظميا حوؿ مستقبؿ المجاىديف والمعركة بأفغانستافدو ت

  السرد بالنسبة  إلى متابعة تفاصيؿ القضية وىي حاضر نعود ،العشروف في المقطع التاسع و
د قدوـ الميدي لتعزية عنو  ،حمموش خبر وفاة اعمر عبلفإحيث يستيؿ المقطع ب ،طارإللمحدث ا

 ،سيدي المخفيبيو الشيخ امبارؾ و أاسـ إسمو و  باه قد ذكرأف أ رألخييخبره ىذا ا ،رشيد حمموش
الميدي كفاح اعمر  ثناء تشييع الجنازة يتذكرأو ...والكعبة ،المكرمة ومكة ،والغار ،النفؽو 

اليامدة أثناء الصبلة رأى أف الجثة  .عمى النفؽ داخؿ المزار حمموش والشيخ امبارؾ في العثور
زادت شوقا في نفس الميدي ىذه الرؤيا  ،عظيـ وطمبت منو الدنو لمكشؼ لو عف سر استيقظت
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ستباقات إلأف ا بالذكر والجدير كرامات. ف يعيش ما عاشو شيخو بف تومرت مف معجزات وأفي 
 ،ة بالبطؿ الميدي أغمبيا أمنيات وأحبلـ أرادت الشخصية تحقيقياالرواية الخاصالتي وردت في 

 .في القصة التي نحف بصدد دراستيا ال تنبؤات لـ تتحقؽٳبالتالي ليست و 

  احترافيا فبعد  ،مىالخاصة بحكاية لي األحداثيحاوؿ السارد أف يواصؿ  ،في المقطع الثبلثوف
 ،تعرفت عميو بعد أياـ فقطيقدـ لنا قصتيا مع السعيد الذي  ،لجمع األمواؿ والمتاجرة بجسدىا

 كانت تتمنى نايمة التي أصبحت أما عجوزا أف يتزوجياو  ،وبقي يمنييا بالوعود ،تقدـ لخطبتيا
حدى األياـ و ٳي ففي أحشاء ليمى جنينا. و  تاركالكف سعيد غاب عف البيت  ،لتجد مف يحمييا

وتصبح المرأتاف  ،، تعمـ ليمى وأميا أف سعيد في السجف بتيمة السرقةمبيتبعد مداىمة الشرطة ل
ىا بعد مغادرة ليمى لمبيت في شير الشرطة عمى حقائبو في البيت. و  متواطئتاف معو لعثور

 منزؿ أميا تحمؿ معيا الرضيع في شيره الثاني. إلىعادت  ،السادس

  ابع السارد أحداث أصحاب الناقة ورغبتيـ في التغيير و نشريت ،الثبلثوفاحد و في المقطع الو 
 ،بيتيا ليبل في يضرموف النار .نايمة أمياىذه المرة مع ليمى و و  ،الدعوة عمى طريقتيـ الخاطئة

أما نايمة  ،يموت الرضيع حرقا داخؿ البيت  ،مروانيتجمد ليمى حتى الموت مف طرؼ سميماف و 
ليمى  صيرم نبلحظ في ىذا المقطع تقرير المسجد. مع حفيدتيا متجية نحو رتنجح في الفرا

لى نياية حكاية ليمى نصؿ إ ،حمموش بعد انتياء حكاية الشيخ امبارؾ واعمرف ،نايمة العجوزو 
الخاص بالحكاية الرئيسية. لحكي غناء اداث حوؿ الحكاية الثانوية جدير بإ. فما قدـ مف أحونايمة

بعد انقطاع  ىذه الشخصية تقديـ  أخباروظيفتو  ،سترجاع خاص بحياة نايمةٳ يتوسط ىذا المقطع
ف دورىا ما يزاؿ فعاال في الحكي خاصة في ىذا المقطع و لممرة آلاو  ،سنوات وبعد مرور

 .األخيرة

 لى ،الثبلثوف طع الثاني و المق تتـ التي يخإال الحكاية الرئيسية ىذا الحد لـ يبؽ أماـ السارد  وا 
قامة إلاإلى نتقاؿ أصحاب الناقة ٳأما في ىذا المقطع فيروي  ،طع األربع المتبقيةبيا المقا

إلى عمى طالبيف ذوي نظرة ماركسية مما أدى تسميط العقوبة  :الجامعية لتنفيذ بعض العمميات
الحي مف المشاىد المخمة  ييرطت ،بيف أصحاب الناقة ومجموعة مف الطمبة حدوث معركة

تواطؤ الدولة في  يضيؼ السارد .العورة األحياء بارتداء الحجاب وستر بالحياء، ثـ األمر وسط
تفاؽ مع الحزب الواحد لتطيير ٳبراـ ذالؾ بإو  ،لناقة عمى أعماؿ الشغبمساعدة أصحاب ا
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ؿ حسب طريقتو ة كيـ ىذه الحممثـ مشاركة المواطنيف في تدع جتماعية،إلالمجتمع مف اآلفات ا
أصحاب الناقة بنسبة معتبرة وخاصة بعد ىجوميـ عمى نجاح خطة  إلى وىنا نشير .خاصة

ييجـ عمى قمعة و سيفا  وكأنو يحمؿ ،ية الميدي لحمـ غريبأماكف عمومية وحكومية. وبعد رؤ 
قرارا مف  عمى إثرىا يصدرو  ،بعث مف خمؼ أسوارىا قيقية نساء وموسيقى صاخبةنت ،حصينة

 ".ذ حقيبتؾمنبر مسجد الميدي بف تومرت بمنع عرض مسرحية "محمد خ

 أصحابو وما يحدثونو مف شغب يتابع السارد وقائع الميدي و  ،وففي المقطع الثالث والثبلث
اليجـو عمى ، يقرر الميدي وسط المجتمع. وبعد رؤية الحمـ الذي تعرضنا لو في المقطع السابؽ

إلى عوة التي يجعميا الميدي مرجعا لو في الداألحبلـ  داللة ىذهىنا مس تنم ،بيت فجور ودعارة
في إلى بيت الدعارة وظيفتو تغير نظرة الميدي  ،سترجاعيتخمؿ ىذا المقطع إ .ؽ والمكاـراألخبل

 بطرد كؿ زبائف المبنى عنوة. ه فييا. وانتيى األمرىذه المحظة التي يغزو 

 بعد  تحيىوىي قصة الطفمة التي  ،معجزة الميدي يعمف عف ظيور ،المقطع الرابع والثبلثوف
الميدي في تعداد صبح أو ،صوفيةبعد ذلؾ عمت بعيف الكرمة حمى  .باسـ الميدي موتيا ونادت

األولياء الصالحيف. كما طرأ تغيير في خطة الميدي الذي أدرؾ أف تغيير أحواؿ الناس ال يكوف 
عجيب  وبعد ذلؾ خبر سبلمية. إلوىكذا نشأت فكرة الدولة ا ،جتماعيةإلال بمناقشة مشاكميـ اٳ

ويتخمؿ ىذا المقطع  ،التي نسجت بخيوطيا اسـ الجبللة العنكبوت ،تومرت ثاف بمسجد محمد بف
صمى اهلل عميو وآلو و سمـ وصديقو أبا  لسرد حادثة العنكبوت التي أنقذت النبي ،الوراءإلى ارتداد 
ندالع حرب ببلد االميدي التي وقعت زمنيا قبيؿ  وىو استرجاع بعيد بالنسبة لحادثة  ،بالغار بكر

الشباب  ليحرض ،ندالع الحربٳصة وفي ىذه الفترة يغتنـ الميدي فر  )التسعينات(.الرافديف 
معجزتو مثؿ محمد  قيؽحالميدي عمى ت أصر ،لمدعاية لذلؾوبعد تنظيـ مسيرة  .لبللتحاؽ بالعراؽ

 ،دخاف يرسـ اسـ اهلل في السماء ،تحدث المعجزة ،وخبلؿ تجمع شعبي نظـ بالممعب ،بف تومرت
مف خطط لمخدعة الفيزيائية مع ميندس  يكف يعمـ أف سميماف مرواني ىو لكف الميدي لـ

صحة كبلـ وىنا أدرؾ  ،ف الميدي يطمع في معجزة حقيقيةأل ،فتصيبو خيبة أمؿ كبيرة ،زيائيفي
إلى أممو الناسخ في أف معجزة الميدي بف تومرت كانت خدعة ىي األخرى. ثـ توجو الميدي 

تتحقؽ معجزتو ىناؾ. نبلحظ تسمسؿ وترتيب األحداث في ىذا  مزار سيدي المخفي ربمااألخير، 
بقصد  لينبوينتيي المقطع باستباؽ  ،رغـ بعض القفزات التي تعبر عف ثغرات زمنية ،المقطع
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 . مزار ورغبتو في حدوث المعجزة النفؽالإلى الميدي في التوجو 

 تكرار لو وألحداثو. بؿ ىو  ،ثيرتبط ىذا المقطع زمنيا بالمقطع الثال ،المقطع الخامس والثبلثوف
)بناء حمقي(، نطبلؽ أحداث الحكاية الرئيسية ٳأي نقطة  ،نقطة البدايةإلى ويمثؿ السرد ىنا عودة 

ف ىذا المقطع يتابع ما توقؼ عنده أال ٳدائرة الحكي.  انغبلؽالوقائع و  إنياءوذلؾ مف أجؿ 
. وبعد حدوث ثورة نفسية قاـ مكانية تحقؽ المعجزةٳعند تساؤؿ السارد عف  ،المقطع الثالث
وبعد  ،لو فتحة واسعة مظممة انكشفت ،الضريح مف األلواح التي تغطيو إثرىا بتعريةالميدي عمى 

فقد الميدي أعصابو ببل مخرج ترقد بيا رفاة بشرية.  ضيقةال حفرة ٳدخولو اكتشؼ أف النفؽ ليس 
 يعدو كالمجنوف. و نحو الغابة ـ النار في الضريح واتجاضر قاـ بإ، وجف جنونو

            نستنتج المبلحظات التالية: ،مف خبلؿ ىذا العرض لممقاطع السردية في الرواية 
السػػارد   ظ أف ػليػػذا نبلحػػ ،سػػرد ىػػذه الحكايػػات بالتنػػاوبو  ،زيػػع األحػػداث عمػػى أربػػع حكايػػاتتو -أ

 لػػػىإانويػػػة ليعػػود يوقػػػؼ الحكايػػة الثثػػـ  ،(ثانويػػػة)يوقػػؼ الحكايػػػة الرئيسػػية ليبػػػدأ سػػرد حكايػػػة أخػػرى
أي أف  ،....الحكايػػة الرئيسػػية إلػػىليعػػود بعػػدىا  يفتػػتح حكايػػة ثانويػػة أخػػرىثػػـ  ،الحكايػػة الرئيسػػية

تتخمػؿ الحكايػة  ،وليمػى ،واعمػر حممػوش ،نايمة ،الحكايات الثانوية الخاصة بكؿ مف الشيخ امبارؾ
           .وىي حكاية الميدي ،الرئيسية

        .ناحية المواضيع التي تتناوليا األحداث ختبلؼ المقاطع السردية مفٳ -ب

غاية  إلىندالع الثورة التحريرية وتصؿ ٳفيي تمتد مف قبؿ  ،ختبلؼ المقاطع السردية زمنياٳ -ج
 .ندالع حرب ببلد الرافديفٳ

ممفارقات الزمنية التي لوذلؾ نتيجة  ،الرواية ليست قائمة عمى التسمسؿ المنطقي لؤلحداث-د
 .سمسؿ الزمنيكسرت خطية الت

، أما فحكاية الميدي مثمت الزمف الحاضر ،تراوح زمف سرد األحداث بيف الماضي والحاضر -ى
وعمى لساف ( القريب والبعيد)فجاءت في شكؿ حكايات عف الماضي  الحكايات الثانوية
 ،نقطة تتقاطع فييا مع الحكاية الرئيسية زمنا وموضوعا إلىأف تصؿ  إلى ،الشخصيات أحيانا

 . لؤلحداث حتى نياية الروايةر ِـد ىذا المستوى يواصؿ الراوي سرد األحداث في الزمف المؤطوعن

 : سترجاعاتإلا.1.1
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غير أف الماضي لـ يغب عف  ،الحظنا أف الزمف المتحكـ في سيرورة األحداث ىو زمف الحاضر
سترجاعات الداخمية إلوفي ىذا المستوى مف الدراسة سنقدـ نوعي ا ،معظـ مقاطع الرواية

 .والخارجية ونمثميا ببعض النماذج مف الرواية

 

 : سترجاعات الخارجيةإلا.1.1.1

لذلؾ جاءت  ،وذلؾ لتعدد أبطاؿ الرواية ،ردةتعددت في الرواية أصوات الشخصيات السا
طبلعو  ،سترجاعات الخارجية في شكؿ تعريفات بشخصيات جديدةإلا  . القارئ عمى ماضييا ا 

والتي تتمثؿ في العثور  ،حيف يرغب في تحقيؽ المعجزةالحكي األوؿ مع الميدي تنطمؽ أحداث 
ووفؽ ىذا التحديد الزمني لمحكي . مكة المكرمة إلىعمى نفؽ داخؿ مزار سيدي المخفي المؤدي 

المقاطع  كثرت -. الروايةنحاوؿ الوقوؼ عمى التموقع الزمني لباقي الوقائع الواردة في  ،األوؿ
ؿ عمى ذلؾ المقاطع السردية كمثا ،سترجاعات الخارجيةإلتدخؿ ضمف االسردية التي 

سترجاعات خارجية مستقمة عف الحكي ٳىي و  ،04،06،08،10،12،14،17،18،22:رقـ
 ،وسع مف الفضاء الزمني المسترجعج أف الفضاء الزمني لمحكي األوؿ أومف ىذا نستنت .األوؿ

التي  ،سترجاعات الخارجيةإلتخمميا بعض ارغـ أف المقاطع السردية الخاصة بالحكي األوؿ ت
ذلؾ المقطع الخامس  ومثاؿ ،لحكي األوؿفي ا ميمة وفعالة انحصرت وظيفتيا في تقديـ أحداث

القديـ داخؿ ضريح الشيخ سيدي المخفي الذي يمثؿ زمف الحكي مخطوط العند اكتشاؼ الميدي 
ليسرد عمى القارئ قصة  ،ريىج726لى سنة إيأتي متبوعا باسترجاع خارجي يعود بنا  ،األوؿ

واكتسابو لمكرامات  إلى الحجاز،الذي حج راكعا ساجدا مف الكوفة  ،الزاىد العابد إبراىيـعبد اهلل 
، ذكر أحداث سترجاعووظيفة ىذا اإل ،إلى زمف الحكي األوؿثـ يعود السرد بعد ذلؾ  .ميمةالج

يعيد السارد تكرار ىذا  .وأحبلمو  دورا ىاما في التأثير عمى حياة الميدي وتوجيو رغباتو لعبت
سترجاعات خارجية ا عف المقاطع السردية التي تمثؿ إأم .4سترجاع الخارجي في الصفحة إلا

 :نجد شخصية نايمة أـ الميدي في مواضع مختمفة مف الرواية تزودنا بممحات عف ماضييا ،تامة

 .(حرب التحرير فترة.)غتصابيا مف طرؼ الجندييف الفرنسييف وفرارىا مف البيت ٳ-

 (.فترة ما بعد حرب التحرير.)قصتيا مع اعمر حمموش -
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فترة ما بعد .)نقاذ حياتوإلضطراب عبلقتيا مع الشيخ امبارؾ بعد تدخؿ اعمر حمموش إ-
   (.التحرير

        .انفصاليا عف زوجيا الشيخ امبارؾ -

 .حياتيا الجديدة بعد الطبلؽ-

 .عودتيا لرؤية ولدىا الميدي-

 .جديدة كخادمة في بيت اللة مريـ تبدأ حياة نايمة-

 .مغادرة نايمة بيت اللة مريـ وىي تحمؿ في أحشائيا جنينا-

 .حالة نايمة البائسة-

                                                       . العبلقة الحميمية بيف نايمة واللة حميمة-

الماضي /2 ،الماضي البعيد/1:لمختمؼ زمنياضييا اف خبلؿ ما تقدـ أف نايمة تسرد مانجد م
المشاكؿ  ضر نايمة باعتبار حكييا األوؿ ويتمثؿ فيحا ىوىنا  والحاضر ،الحاضر/3 ،القريب

 ىنا حاضر الحكاية الرئيسية أو ، وال نقصد بالحاضرالتي واجيتيا واليمـو والبؤس الذي عاشتو
نقطاعات كما إغير أف ىناؾ  ،بل زمنيانبلحظ أف ترتيب ىذه الوقائع جاء متسمس .الحكي األوؿ
وىكذا فقصة نايمة بأكمميا ىي عبارة عف استرجاع خارجي  ،الحكي األوؿإلى ذكرنا لمعودة 

نشير . حمموش والشيخ امبارؾ يذكر عف قصة اعمر ونفس الشيء ،بالنسبة لحكاية الميدي
تقـو بتزويد القارئ  (واعمر حمموش ،نايمة ،الشيخ امبارؾ)أف الشخصيات الثبلثة إلى أيضا 

وبالتالي فالقارئ يتمقى ماضي الشخصيات عمى فترات  ،آخرإلى بماضييا الخارجي مف فصؿ 
 .زمنية مفككة ومتباعدة

مثمما ذكرنا عف قصة عبد  ،ورد في الرواية أيضا استرجاعات خارجية ترتبط بأحداث تاريخية -
يجري نجد أيضا في الالقرف الثامف ى إلالذي ترجع أحداث قصتو بالعظـ،  الممقب إبراىيـاهلل 

ذكره لفتنة مقتؿ عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو و  ،ماـ يـو الجمعةإلحديث خطبة ا 64الصفحة 
بعد ذلؾ ذكر مقتؿ عمي رضي اهلل عنو  ،ثـ اقتتاؿ المسمميف بينيـ في موقعتي الجمؿ وصفيف

وية بف أبي سفياف وعمرو بف وأخيرا نجاة معا ،وكيفية اكتشاؼ جثتو في خبلفتو ىاروف الرشيد
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القرف اليجري األوؿ مرة أخرى ليروي إلى يعود السارد  251أما في الصفحة . العاص مف القتؿ
نجاة النبي صمى اهلل عميو وسمـ وصديقو أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو في غار ثور لما 

آخر لقصة سترجاع خارجي إ 121وفي الصفحة . نسجت العنكبوت خيوطيا عند مدخؿ الغار
ثـ قصة الميدي بف تومرت في القرف  اليجري، العاشر الناسخ عبد الرحماف بف محمد في القرف

مرجع الميدي في رغبتو في  إلىسترجاعات الخارجية وظيفتيا التنويو إلوىذه ا .السادس اليجري
لكف كاف و  ،منبي صمى اهلل عميو وسمـا لتقميديكوف سبلـ إلاحداث التغيير ونشر ٳو ،تحقيؽ المعجزة

سترجاع إلعنيا انتائج عبر إلى فأدى ذلؾ . عف غير عمـ وكفاءة ا لمميدي بف تومرتذلؾ تقميد
 .المسمميف بينيـ في الماضي البعيدالخارجي الخاص بقصة فتنة اقتتاؿ 

 : سترجاعات الداخميةإلا.1.1.1
ت قبؿ نقطة ألف أغمب أحداثيا ورد ، وذلؾسترجاعات الداخمية بكثرة في رواية الغيثإللـ ترد ا
سترجاعات الداخمية نجد في المقطع السردي األخير سردا لمجل الميدي إلومف بيف ا ،بدايتيا
الحديث الذي جرى إلى وىنا يتوقؼ السرد ليعود  ،الضريح واكتشافو لحفرة مظممة داخؿ القبرإلى 

كرمة مكة المإلى حينما أخبره عف وجود نفؽ داخؿ الضريح يؤدي  ،بيف اعمر حمموش والميدي
ىذه المرة حديث الشيخ امبارؾ لمميدي عف ثـ يأتي متبوعا باسترجاع داخمي آخر ليسرد . 

وأف ماء ىذا البئر  ،حادثتو مع العجوز الطاعنة في السف التي أخبرتو بوجود بئر قرب النخمة
تفسير ىذه األحداث التي توصؿ سترجاعات ىي إلووظيفة ىذه ا. مبارؾ ألنو يأتي مف بئر زمـز

حديث الشيخ امبارؾ واعمر إلى فعودة السارد . وؿ وفقا ليذه األحداث المسترجعةا الحكي األلييٳ
 .ليو الميدي ٳيشرح لنا ما يرمي  ،حمموش

 : قسميف إلى سترجاعات الداخمية تنقسـ إلذكرنا في المدخؿ النظري أف ا -
  .استرجاعات داخمية داخؿ حكائية-
 .حكائيةاسترجاعات داخمية خارج -

النوع األوؿ الذي يكوف فيو مضموف الوقائع المسرودة المسترجعة في عبلقة بمضموف وقائع أما 
عندما يعود السارد لذكر السر  ،في المقطع السردي الرابع بلوىذا ما نجده مث ،الحكي األوؿ

وىذا ما يفسر سبب نبش الشيخ امبارؾ لقبر  ،لمشيخ مبارؾ إدريسبميسي الذي أخبره الشيخ إلا
 .حدى ذراعييا ٳرويشة اللة عايشة وبتر جدتو الد

و أما النوع الثاني والذي تكوف فيو األحداث المسرودة المسترجعة غير مرتبطة مع الحكي 
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عندما تأىب الميدي لقتؿ اعمر حمموش يسترجع ، 16رقـ ومثاؿ ذلؾ في المقطع السردي ،األوؿ
ليفسر كره الشيخ امبارؾ ألمو  ،اتطفولتو لما كاف عمره ال يتجاوز الثبلث سنو إلى أحداثا تعود 

، الذي ىوفي الحقيقة إبف اعمر بنو الميديإلوحقده الدفيف  ،ومعرفة سبب طبلقيا منو ،نايمة
 .حمموش

 استرجاعات تكرارية: 
 ،مسترجعةال حداثاألالسرديةأو  سرد بعض المقاطعسترجاعات تكرار إلا النوع مفوظيفة ىذا  

وأمثمة  ،ليا عبلقة بما سيأتي مف أحداث أخرى ،لة وميمةفعا بوقائعوذلؾ مف أجؿ تذكير القارئ 
نقاذ ٳوتكرار حادثة  ،الرابعذلؾ في الرواية تكرار المقطع األخير في أوؿ الرواية أي في المقطع 

وقد وردت ىذه  ،كانت سببا في تعرفو عمى نايمةالتي مر حمموش لمشيخ امبارؾ مف الموت اع
كما  ونايمة لما سردتيا لجارتيا. ،ش لما حكاىا لمميدياعمر حممو  الحكاية عمى لساف شخصيف:

 .الخامسفي المقطع السردي  إبراىيـنجد أيضا تكرار لقصة عبد اهلل 
 سترجاعات:إلوظائؼ ا.1.1.2

 .وقائع الحكي األوؿإلى بموغ التعريؼ بماضي الشخصيات واألحداث التي أدت -1
حادثة ىجرة النبي صمى  –سبلـ إلد في اكحادثة بناء أوؿ مسج) عالجت وقائع تاريخية دينية-2

حادثة فتنة مقتؿ الخمفاء الراشدوف وتكالب الفرؽ الضالة عمى الحكـ  -اهلل عميو وسمـ وأبي بكر
التأثر بحوادث ماضية و  والغرض مف ذلؾ تبييف اقتباس الميدي ،(حكاية الميدي بف تومرت –
 ،ف دوف فيـ عميؽ ودراية بالعواقبولك ،في حياتو وجعميا المرجع األساسي (دينية وتاريخية)

 .وبأصحابو عكس ما نقؿ التاريخ عبر القروفبو التي أدت  الفظيعةوالدليؿ النياية 
مثؿ استرجاع الشيخ )فعالية الوقائع الماضية وتأثيرىا في بناء سيرورة األحداث القادمة -3

مكة المكرمة، إلى دي المؤ ونقاشيما حوؿ البئر  ،امبارؾ وحكايتو مع العجوز الطاعنة في السف
    .(ذكر ماضي األولياء الصالحيف الذي ترؾ أثرا عميقا في تكويف شخصية الميديأو 
 ـوؤ المشمثبل تترؾ نايمة سرد يوميا  .حدى الشخصياتٳالفراغ الذي تركو السارد أومؤل -4

لعراء حكي ثاف وىو شيامة المرأة التي استضافتيا وحمتيا مف البرد واإلى وتنتقؿ  ،لمضيفتيا
لتعود بعد  ،والدور الميـ الذي تمعبو الكبلب في الحرب" غيبلس"ثـ حكايتيا عف الكمب  ،بالشارع
 .حكايتيا عف شقائيا في ذلؾ اليـو الذي اغتصبت فيوإلى ذلؾ 

و بالتالي ينشأ نوع مف التناسؽ بيف الحكاية الرئيسية و الحكاية  ،ربط األحداث فيما بينيا-5
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اع نايمة لحادثة طبلقيا مف الشيخ امبارؾ، فعند ىذا المستوى يتبيف لمقارئ مثؿ إسترج ،الثانوية
سبب عطفو عمى الميدي منذ  بف الحقيقي العمر حمموش، وىذا ما يفسرإلأف الميدي ىوا

 مع حقده عمى الميدي. صغره، وكره الشيخ امبارؾ لنايمة
تاريخ سيرة محمد بف سترجاعات التاريخية، مثؿ إليياـ بواقعية األحداث خاصة تمؾ اإلا-6

 تومرت.
ت السارد وأحيانا بصوت الشخصيات )نايمة، و سترجاعات كاف مرة بصإلحظ أف سرد اكما نبل

 اللة فطومة، اللة حميمة...(.
ضافة إلى إلبا ،والسعة لغياب التحديد الزمني الدقيؽ إلى أننا لـ نتطرؽ لمسألة المدى نشيرو 

والتي تقدر  ،اث المسترجعة الخارجية والحكي األوؿ طوؿ المسافة الزمنية التي تفصؿ بيف األحد
 وبعضيا اآلخر غير مؤشر ليا إطبلقا. بالقروف وبالسنوات 

سترجاع الخارجي الذي جعؿ أحداثيا تأتي في فترات زمنية غير إلغمب عمى رواية الغيث ا -
اية الحديثة الرو بيا متسمسمة . وقد تعمد محمد ساري ذلؾ لتحقيؽ الجمالية والفنية التي تتسـ 

عكس الرواية التقميدية التي تعتمد عمى مسار زمني  ،والتي يتشابؾ فييا الماضي مع الحاضر
 .ذو إتجاه واحد 

 ات :ػاقػستبإلا.3.1
ألف مف تقنيات الراوي الحديثة إثارة  ،سترجاعاتإلستباقات في رواية الغيث عكس اإلقؿ  ورود ا

ج األحداث تأتي بالتدرج وكؿ حسب مقاـ أي أف نتائ ،عنصر التشويؽ السردي لدى القارئ
 ،حتفاظ بيا بؿ يقدميا قبؿ أف يحيف زمف سردىاإلستباقات ال يمكف لمسارد اإللكف مع ا ،سرده
 ضافة إلى أف زمف الرواية مرتبط بالحاضر والرجوع إلى الوراء.إلبا

ظائؼ التي أدت و ، ستباقات الداخميةإلرج ضمف اوما نجده مف إستباقات في رواية الغيث يند
 نذكر منيا :

 بمعنى أنيا وردت أثناء سرد أحداث الماضي في شكؿ  ،منيا ما جاء قبؿ زمف الحكي األوؿ
مثؿ ما نجده في استباقات نايمة في الصفحات  ،تنبؤات يود الشخص السارد أف يحققيا مستقببل

ب وفي فترة وكميا تدور حوؿ مواقفيا مف البؤس والشقاء الذي عانتو أثناء الحر  .167،141،70:
ف أقسمت أ»و تقوؿ أيضا : ،(1)«عمي  أف أبتعد مف ىذه البقاع التي لعنتني»:تقوؿ ستقبلؿ.إلا

 (2).«بشاعة صدمتيامف نوائب الدىر ميما كانت قوة و  نائبة تيدني سوؼ لفو  ،أكوف قوية
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 يتيا بعد ذلؾ.ونكتشؼ ذلؾ في األحداث التي واج ،ونبلحظ أف نايمة حققت ىذه التنبؤات
ى الظروؼ لٳوذلؾ بالنظر  ،د بعض التنبؤات لشخصية قدور بف موسى بأحداث ستقع لونج

 وىذه األمثمة دليؿ عمى استباؽ ألحداث لـ تقع بعد. ،التي يعيشيا
آجبل أـ  ،يرغـ عمى الموت البطل. وىذا ما سأفعموأو  ،ينفى ،يرجـ ،فالويؿ ثـ الويؿ لو»:

وف وجوىيـ فمسيقوؿ غدا صباحا...أكيد أنيـ سيغا قررت...وسوؼ لف أتراجع...ماذ» ،(3)«عاجبل
وىـ يشاىدوف جثتي بحزف مصطنع...وسيستمروف في ثرثراتيـ المممة...سيندىش سكاف الحي 

 .(4)«معمقة ...نياية متوقعة...ىكذا ستقوؿ الجماعة المستبدة بالمدينة

د حوؿ حاؿ مثؿ ذلؾ استشراؼ السار  ،ستباقات وظيفة إعبلنية تمميحيةإلبعض ا دتكما أ
 وسيصبح مثؿ ،سيولة التي يتصورىاأحبلمو ستتحقؽ بال»:اعمر حمموش بعد توقؼ إطبلؽ النار

  ،المضيئة.أخيرا وغرفو ،ونوافذه الكبيرة ،بسقفو المرتفع،يممؾ منزال مبنيا بالحجر،الرومي
 ع.ػذلؾ في آخر المقطد تحقؽ العمر حمموش ػق و (5).«المظمـ الكوخ الواطلتخمص مف يس
 اػواألرض، أما فيمدار ػحمموش في الحصوؿ عمى الذا فيما يخص تنبؤات السارد واعمر ى-
 
 .70، ص2007محمد ساري، الغيث، ب ط، منشورات البرزخ، الجزائر، فيفري  .1
 .167المصدر نفسو، ص .2
 .194المصدر نفسو، ص .3
 .198-197المصدر نفسو، ص .4
 .83. المصدر نفسو، ص5

 ،جاء دور الحريـ ،الدار واألرض لحرب، حاف وقت جمع الغنائـ، بعدانتيت ا »يخص المرأة:
حقؽ تقد ل .(1)«لي...سأبحث عف الحقيقة التي ستوصمني إلييا. وستكوف ىذه المخموقة أوؿ ثمرة

وكشؼ نايمة  ،وظير في إسرار اللة فطومة لجارتيا بما رأتو في الغابة ،ذلؾ عمر حمموشال
 نو الحقيقي.لمشيخ امبارؾ أف الميدي ليس اب

لساف مجموعة مف  عمى فنجد ،20ستباقات الومضية في المقطع السري رقـ إلكثرة ا
أنا أنتظر الباخرة وسأغادر »ومغادرة الوطف:الشخصيات في مقطع حواري لحدث انتظار الباخرة 
وستتكفؿ بي عائمة مف العائبلت الثرية  ،ىذه البمدة إلى غير رجعة....سأتحوؿ إلى كانيش

.ستأتي الباخرة وسأذىب مع قادر و موسى. سنترؾ لكـ مقبرتكـ....سوؼ تأتي وخمسة ىناؾ...
ستباقات صادرة عف معاناة الشباب في وطنيـ ورغبتيـ في إلىذه ا .(2)«في عيوف الحساد.
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 التخمي عنو. 
 ويدور حوؿ التساؤؿ فيما ستتحقؽ معجزة الميدي  ،واألخير الرابع ف:مقطعيالتكرار إستباؽ في
. وقد أجاب عنو السارد في المقطع األخير مف الرواية. (3)?«ىؿ ستتحقؽ المعجزة أخيرا»:ال أـ

ة  إستباقاتاألخرى. فيي مجرد  اإلستباقاتستباؽ خاص  بالرواية ككؿ عكس إلا اوىذ خاص 
 بالنصوص المتضمنة فييا. 

 ومف طرؼ ،ستباقات كانت مف طرؼ السارد تارةإللى أف  سرد كؿ اٳنشير في األخير -
 الكاتب  يوضح مدى تركيز  ،ستباقات في رواية "الغيث"إلالشخصيات تارة أخرى. وعدـ كثرة ا

بلسترجاعات الخارجية أكثر مف الداخمية وىذا ما يفسر كثرة استعمالو ل ،عمى الماضي والحاضر
  ستباقات.إلوا
 
  
 .96محمد ساري، الغيث، ص .1
 .146-145. المصدر نفسو، ص2
   .27. المصدر نفسو، ص3

 ة:ػومػالديم.1
وفي ىذا المستوى مف  ،لى مقارنة زمف القصة بطوؿ النص الروائيٳتطرقنا في المبحث السابؽ 

اعات موزعة عمى ػوف  سػد يكػفق ،الحكايةلى السرعة السردية التي يتميز بيا زمف ٳالدراسة ننتقؿ 
التفاوت كما قمنا أو سنوات مختصرة في أسطر معدودات. ويرجع ىذا  ،عدة صفحات مف الرواية

لى السرعة التي يعتمدىا السارد. ومف أجؿ قياس ىذه السرعة نتناوؿ أربع حركات سردية ىي: ٳ
 وسنمثؿ ليا بأمثمة مقتطعة مف رواية الغيث. ،المشيد ،الحذؼ ،الوقؼ ،التمخيص

 يص:ػالتمخ.2.1

خيصات في وقد كثرت التم ،ىو عممية سرد مدة طويمة مف الزمف في بضعة أسطر أو فقرات-
 واعمرحمموش. ، ونايمة ،الشيخ امبارؾ الشخصيات مثؿ: يالمقاطع السردية التي تضمنت ماض

سترجاعات الخارجية التي جاءت كتعريؼ بيذه         الشخصيات عند إلويعود ذلؾ لكثرة ا
حيث أف السارد يقدـ ىذه الشخصيات عمى فترات متقطعة مف  ،ظيورىا لممرة األولى في الرواية 

رواية . واستعماؿ تقنية التمخيص تسمح لمسارد بعدـ الوقوع في سرد كؿ األحداث الماضية ال
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ة تمؾ التي لي  .س ليا أي تأثير في تطور األحداثوخاص 

وسعتيا تسع صفحات حتى السنة التي  ماضي الشيخ امبارؾ في مساحة نصيةورد سرد ل-
ىذا  وقد تمثمت وظيفة .صفحاتالشيخ امبارؾ تمخص في سبع  مما يجعؿ حياة ،سبقت وفاتو

 .اضي الشيخ امبارؾ وتعريفو.ص في تقديـ مالتمخي

وأم و الغائبة عف وجيو منذ أف  ،نجد قصة معاناة الميدي مع أبيو الشيخ امبارؾ منذ صغره-
وشراسة ىذا األخير الذي كاف يضربيا بالعصى بكؿ ما  ،كاف طفبل صغيرا. شجار أمو مع أبيو

ات التي تمقاىا مف أبيو وىو صغير. ثـ فرار أمو مف البيت وىي في سف والكمم ،أوتي مف قوة
ووظيفة ىذا  .دوف أف يعرؼ السبب ،بأف أباه يكف لو حقدا دفيناثـ اكتشافو واقتناعو  ،المراىقة

ومدى فقدانو  ،لميدي ضد  أبيو والمجتمع بعد ذلؾالذي يصدر عف االتمخيص توضيح التمرد 
 مى تكوينو النفسي والعقمي.لحناف الوالديف مما أثر ع

اىتمامو بنسخ الكتب  ،ماـ لمسجد صغيرٳورد أيضا تمخيص لحياة عبد الرحمف بف محمد: -
دوره في تحويؿ المسجد  ،لييا التعميقات عمى اليوامشٳة ويضيؼ ػات القديمػالمخطوط النادرة و

كاف مدرسا  .لكبيرةلى بناء الزاوية اٳوفو عف نسخ الكتب وانصبابو عز ثـ  ،لى زاوية عظيمةٳ
الدعوة وركف في أيامو األخيرة مف حياتو اعتزؿ  ومعمما لمقرآف الكريـ.ؼ والببلغة لمنحو والصر 

 كانت لو جنازة كبيرة بعيف الكرمة .وعند وفاتو ، لى الصبلة والدعاء وتبلوة القرآفٳ

محمد بف  لى حياةٳينتقؿ السارد  ،بعد ىذا التمخيص األكثر مف مائة سنة في صفحة واحدة
ذا التمخيص عمى تسع صفحات تومرت منذ أف كاف عمره يشرؼ عمى الثبلثيف. وتوزع ى

تدعيـ انحصرت وظيفة ىذيف التمخيصيف في التعريؼ بشخصيات ثانوية مف أجؿ كما ونصؼ. 
ضافة إلى التذكير إلبا ،«الميدي بف تومرت»تسمية المسجد باسـكسبب  ،بعض اآلراء واألحداث

 ي لربطيا باألحداث الراىنة.بأحداث مف الماض

تحدث السارد عف حياة المجاىد اعمر حمموش منذ أف كاف في الجباؿ أياـ الحرب التحريرية -
ستقبلؿ لجمع الغنائـ. ويدخؿ ىذا التمخيص ضمف التقديـ بماضي إلإلى غاية عودتو بعد ا

 ثماني سنوات. لحواليالشخصية. وقد اتسعت  ثماف صفحات ونصؼ 

ص لقصة اللة فطومة مع زوجيا حميد وموقفيا مف تصرفو كالجباف مع الجيش كما ورد تمخي-



61 
 

موقفيا ووقفت لو كالرجؿ بالتوبيخ. وتحدد فترة إال  أنيا اتخذت  ،ستقبلؿإلوحتى بعد االفرنسي 
ستقبلؿ احتوتو صفحة ونصؼ. إلىذا التمخيص بسنتيف في فترة الحرب وأكثر مف سنة بعد ا

 ال تستوجب التفصيؿ. ووظيفتو تقديـ شخصية ثانوية

فنجد  ،ذلؾ ألف السارد يقدـ األحداث ممسرحة ،لـ يمعب التمخيص دورا بارزا في رواية الغيث-
شيد )كبلـ مفجاء التمخيص متضمنا في ال ،الشخصيات تحكي عف ماضييا وعف حياتيا

و أو عمى شكؿ استرجاعات تعود إلى الزمف القريب أو البعيد. ولـ ينحصر توظيف ،(الشخصية
وأحداث راىنة لوجود بؿ  قدـ  وظائؼ أخرى كالجمع بيف أحداث ماضية  ،إيجاز الوقائععمى 

وبعض الفترات الزمنية مف حياتيا . والتعريؼ أيضا ببعض  ،والتقديـ لمشخصيات ،الرابط بينيـ
 الشخصيات الثانوية ذات وظائؼ ال تستدعي التفصيؿ .

 

                                                                                  :وقؼػال.1.1
ىناؾ     ،ووراء كؿ وقفة في الرواية تتمثؿ الوقفة في عممية الوصؼ دوف انقطاع لعممية السرد.

بيف عممية  ةوىذا ما يجعؿ مف الوظيفة مشترك ،أو شيل معيف وصؼ إما لشخصية أو طبيعة
.وال يمكف أف تكوف منو ما يسمى بالسرد الوصفيالوصؼ والوقفة في العمؿ السردي. وينشل 

بؿ قد تكوف عممية خروج السارد عف المسار الحكائي. لتقديـ بعض التعاليؽ  ،الوقفة دائما وصفا
         (1)و اآلراء.

كأف يقؼ السارد واصفا شخصية مف  ،لرواية "الغيث" نجد وقفات وصفية كثيرة بالنسبة 
كما يقؼ لتقديـ بعض التعاليؽ والشروحات. ففي حالة وصؼ  ،الشخصيات أو مكاف مف األمكنة

 :الشخصيات
يتابع المناقشة  ،طارالخشبي لباب الحانوتإلمسندا كتفو إلى ا ،كاف رشيد حمموش واقفا »

خفي جسدا نفختو السمنة. عمى يرمادية الة تبادية عمى وجيو. تحت جبلبيستيزاء إلوعبلمات ا
بمتانة  ؽوالبلصليبس واليأس والضمور المكشر عف أنيابو مف النعمة يتناقض مع ا شيءمحياه 

 .(2)«المدىونة بالحناء. ،يداعب لحيتو الكثة ،عمى الوجوه المحيطة بو. مف حيف آلخر
تغطي شعره  دفوؽ رأسو كسكيت سوداء التكا ،قمةكاف قدور بف موسى يمشي بخطى متثا»

 .(3)«األىمب ،النحيؿخطاف بارزاف يحفراف وجيو  ،ترسؿ خمؼ قذالوالكثيؼ المس
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 .(4)«ثيفعبحاجبيف بارزيف ومش ،غميظ األنؼ قاؿ شاب»
 .(5)«ببشرة داكنة أقرب إلى بشرة الزنوج ،جمس شاب ضامر»
 
 .42، ص2000،المركزالثقافي العربي،الدارالبيضاء،1ينظر:جيرار جنيت،عودة إلى خطاب الحكاية، ت: محمد معتصـ، ط.1
 .16محمد ساري، الغيث، ص. 2
 .17المصدر نفسو، ص .3
 .18المصدر نفسو، ص .4
 .19المصدر نفسو، ص .5

 وظيفتػػػػػو تقريػػػػػب ،بلبػػػػػس واأللػػػػػوافأف الوصػػػػػؼ قػػػػػد تعػػػػػدى المبلمػػػػػح الجسػػػػػمانية إلػػػػػى الم نبلحػػػػػظ
وذلػػؾ  ،لػػداخؿإلػػى ذىػػف القػػارئ . كمػػا نجػػد أمثمػػة عػػف وصػػؼ الشخصػػيات مػػف االشخصػػيات صور 

 :ميبل نفسيااألفعاؿ الخارجية تح تحميؿعندما يقـو السارد ب
لـ  ،ولكف النـو رفض أف يستجيب لو برغـ الظؿ المنعش وزقزقة الجواثيـ. في عمؽ أعماقو »

                                      .(1)«العجيبة.حظة عف التفكير في حكاية المخطوط يتوقؼ ل
زيمتو غير يجتر ى ،انزوى في صمت حزيف ،توقؼ سميماف عف الكبلـ ،وألوؿ مرة منذ لقائيا» 

 .(2)«المنتظرة.
إلى كاف كؿ واحد يجتر فشمو ويحاوؿ تحديد مكاف الشقؽ التي سمحت أوال بتسرب األحبلـ »

اما مثؿ األحبلـ الجميمة تم ،ليا بالتبخر دوف أف ترى النور وثانيا السماح ،ذىنيما بتمؾ السيولة
    .(3)«مرا وغصة في الحمؽ.مذاقا  لتترؾ ،عند اليقظة

التحميؿ السيكولوجي في بعض األحياف يشخص التحركات النفسية التي تمر  بيا  نبلحظ أف 
 . حباط إلكالفشؿ والقمؽ والحزف وا ،الشخصية

ألقى نظرة نحو  ،قبؿ أف يجتاز عتبة الباب المطمي باألخضرو  »:وفي حالة وصؼ األمكنة-
منطوية  ،تيف الميممةتقبع عيف الكرمة وسط البسا ،األسفؿ. في السيؿ الممتد إلى ما النياية

 .(4).«لؤلسياد الجدد منتظرة أف تزؼ عروسا ،المستفحمة عمى خدرتيا
مسندا ظيره ،كاف الميدي جالسا بداخؿ الضريح في حيف ،وفي ساعات الغسؽ ،في يوـ غائـ»
 اورة ػالمج ه صرير الحشرات المنشؽ مف غابة الصنوبردلى حائط التراب المدكوؾ....ييدىإ
 
 .40الغيث، ص .محمد ساري،1
 .54.المصدر نفسو، ص2



63 
 

 .54المصدر نفسو، ص .3
 .25. المصدر نفسو، ص4

 .(1)«ونقيؽ الضفادع الصاعد مف الوادي القريب.
وقاعة  ،عد المغة لمصبيةإلى أف أضحت البناية مركزا دينيا يحوي قاعة لتدريس القرآف وقوا»

ومكتبة بداخؿ  ،حماـ بياستإلوقاعة لموضوء حيث يمكف ا ،ع لمئات األشخاصتسلمصبلة ت
 .(2)«المقصورة....وأخيرا مرقد لمزوار والمسافريف.

وعمى  ،السمنة يميؿ إلى ،ماـ كيبلإلكاف ا »:لمسرد الوصفي نجد المقطع التالي أما بالنسبة-
يحرؾ رأسو  ، ثـ ابتعداىر ػوؿ ظضشيب جزئيا. تأمؿ الفتى النحيؼ بفاىا الز وجيو لحية خفيفة غ
ال يعرؼ أي سموؾ يسمكو وال أي  ،دي الصالة الفارغة بعينيف نصؼ مغمضتيفحائرا. مسح المي

ماـ ينتظر إلقوؿ يتمفظ بو. انطفأت المصابيح فجأة. وقؼ بتثاقؿ والتحؽ بالباب حيث كاف ا
 ،مصباح عمومي ميترئ ،خروجو. كاف الشارع غارقا في نصؼ ظممة. بعيدا في مفترؽ طرؽ

في جيب قندورتو وأخرج ورقة نقدية مدعوكة ومد ىا ـ يده ماإلأدخؿ ا ينير المحيط ببخؿ شديد.
ذلؾ أنو  ،مشيرا بيده نحو الجية التي يتواجد فييا الحماـ. امتؤل صدر الفتى باألمؿ ،لمميدي

 .(3)«اعتبر الفعؿ إشارة إالىية.
ستغناء عف الوصؼ عند سرد إلوكأف السارد ال يريد ا ،في ىذا النص يمتزج السرد بالوصؼ

 كما أنو استعمؿ مختمؼ أنواع الوصؼ:األحداث. 
 األمؿ. ،لحية خفيفة. مف الداخؿ: حائرا ،السمنة ،وصؼ الشخصية مف الخارج: كيبل 
مصباح عمومي ميترئ. ،وصؼ المكاف: الصالة الفارغة 
عندما تأخذ بيد القارئ إلى عالـ الشخصيات الروائية وما  ومما الحظناه أف لموقفة فضبل كبيرا-

ومع  ،ةػما تفتأ تعود إلى المسار الزمني لمقص ،لكن يا فترة قصيرة ما تحس  بو أيضا  و ،يحيط بيا
 ذلؾ تعتبر محطات استراحة وذات تأثير في األحداث.

 .38.محمد ساري، الغيث،ص1
 .122المصدر نفسو، ص .2
 .44ص. المصدر نفسو،3
    ذؼ:ػالح.3.2 

نما القفز عمى وال نعني بذلؾ الس ،يمثؿ الحذؼ أقصى سرعة لمسرد رعة في عرض األحداث. وا 
عدـ  ،عراض عف تقديـ ىذه األحداثإلصراحة أو ضمنيا. وقد يكوف السبب في ا ،بعض الوقائع
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 .السردي ا وتأثيرىا عمى سيرورة المسارأىميتي
 بطوؿ المدة الزمنية المقتطعة وتمك ف السارد مف تحديدىا بدقة.ويختمؼ الحذؼ مقارنة 

نتقاؿ السارد بيف زمني الحاضر إلفي الرواية بكثرة. وذلؾ نظرا ظير الحذؼ الصريح -
 فنجده يصرح عف الزمف المقتطع مف القصة. ،والماضي

 .(1)«...لـ يتمكف الميدي مف التخمص منيا سنوات طويمة بعد ذلؾ»
 .(2)«ضةالذي اختفى قبؿ سنوات في ظروؼ غام»...
 .(3)«حادثة قبؿ الحرب بسنوات كثيرةوقعت ال»
 .(4)«رافؽ أباه لمعمؿ... ،سنوات مف ذلؾبعد »

ويتواجد  ،زمنية لكنيا تبقى مفتوحة  بإشاراتوالمبلحظ مف ىذه األمثمة أف الفترة الزمنية محددة 
نتقاؿ الزمني إلفمف فوائده أنو يعطي السارد إمكانية ا ،في الرواية مثؿ ىذا النوع مف الحذؼ بكثرة

جد أمثمة عف الحذؼ الصريح المحدد تحديد تو  كما .بيف األحداث دوف حصر زمني دقيؽ
 .(5)« قد توقفت عف كؿ نشاط منذ سنتيف...ل»  مطمؽ.

 
 .26.محمد ساري، الغيث،ص1
 .30. المصدر نفسو،ص2
 .31. المصدر نفسو،ص3
 .31. المصدر نفسو،ص4
 .32. المصدر نفسو،ص5
  .(1)«بعد ذلؾ عدت أسترد ولدي فشيرا »
 .(2)«شرةصبلة المغرب مبابعد إنتياء »

و  ،مدة الزمف المحذوؼ لخمؽ التناسؽ الزمني بيف األحداث ويمجأ السارد عادة إلى حصر
 المسرودة .  األحداثيوىـ القارئ بواقعية ل ...والفصوؿ واألشيرواريخ الت استعماؿ

 :في الرواية واستعمالقد كثر و  ،محددالغير ىو النوع  ،النوع الثاني مف الحذؼ المصرح بو -
 .(4)«ومع تقدـ السنوات »،  (3)«زمف االستقبلؿالزمف »
 :أيضا الحذؼ الصريح الذي يحمؿ أحيانا أوصافا مثؿورد في الرواية -
 .(5)«أسابيع وأنا أالحؽ رئيس العماؿ » 

  .(6)«أنستني السنوات في شقائي و ما كنت أريد ألحد أف يذك رني بتمؾ األياـ العجاؼ »
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عميو  نبنتإ الزمني الذيالييكؿ ف ،في الروايةسارد إستعمالو أم ا الحذؼ الضمني فمـ يكثر ال-
ي يوحي سمح بكثرة الحذؼ الصريح المحدد الذ ،السارد عمى اإلسترجاعات اعتمادو  ،الرواية

باإلضافة إلى  .32و 31سجؿ حذؼ ضمني بيف الفصميف نمع ذلؾ و  ،بمرور الزمف بشكؿ منظـ
د ليمى عمى  لعقوبةالميدي و أصحابو لتنفيذ اأيف يذىب  31عدـ التحديد الزمني في الفصؿ  ض 

أيف يتواجد أصحاب الناقة مباشرة  32ثـ يبدأ الفصؿ  ،كما قاموا بحرؽ بيتيا ،فجورىا في المدينة
 قد يكوف يوـ أو أياما أووىذا يفترض حذؼ زمف ،باإلقامة الجامعية بعد منتصؼ الميؿ

 
 .139.محمد ساري، الغيث، ص1

 .142المصدر نفسو، ص .2

 .30المصدر نفسو، ص .3

 .118. المصدر نفسو،ص4

 .168. المصدر نفسو،ص5

 .141. المصدر نفسو،ص6

ندري ما حدث لمميدي و أصحابو بيف رجوعيـ مف بيت ليمى و  بالتالي الو  ،أكثر أو أدنى 
  ىجوميـ عمى اإلقامة الجامعية .

  : هدػمشػال.4.2

ويمجأ فيو السارد إلى التوسع في تقديـ األحداث  ،في المشيد يتوافؽ زمف القصة مع زمف الحكي
وقد يكوف الداخمي الحوار والمونولوج  وز ع ورود المشيد في الرواية بيفعكس التمخيص. وت

. وكاف الطابع شيءالحوار بيف شخصيف أو بيف جماعة. وذلؾ مف أجؿ توضيح فكرة أو تأكيد 
ؿ حضورا محتشما لممونولوج الداخمي ا نسجمبين ،الحواري ىو الغالب عمى المقاطع المشيدية

 مقارنة بالحوار.

 «نتظارإلالحظة »وذلؾ في  ،خصص السارد مقطعيف سردييف غمب عمييما المشيد الحواري-
. ونبلحظ أف المشيديف 145146صفحة « ثرثرة». وفي 23إلى الصفحة  16مف الصفحة 
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لتقاء إلباخرة أو اوحوؿ موضوع واحد ىو انتظار وصوؿ ال ،يشارؾ فييا نفس الشخصيات
أصحابو. ولـ تخؿ ىذه الشاىد مف الحذؼ والتمخيص لتوسيع طريؽ المقبرة مع الميدي و صباحا 

 :دالمحدنسجؿ ورود الحذؼ الصريح غير  16والوقفة. ففي الصفحة 

«(1)«نت تحشو رؤوسنا بيذه الحكاية...منذ شيور وأ. 

جديد وسط الجماعة وىو محمود أيف صو ر السارد حضور شخص  19والوقفة في الصفحة رقـ 
جابة المتغطرسة. لـ إلعف صاحب ا ات عديدة التفت يمينا وشماال باحثنظرا »سكافي:إلعموش ا

جمس شاب ضامر ببشرة داكنة أقرب إلى بشرة الزنوج. تحت  ،في آخر الزاوية .يكف صوتا مألوفا
 ،الجمد األسودقطع مف  ،سكافي )أحذية قديمة مشققةإلوأمامو عتاد ا ،ظؿ جدار الحانوت

تعر ؼ الجميع عمى سنداف رقيؽ وكمية مف المسامير المتنوعة ...(  ،مقص صدئ ،مطرقة
«ىذه الوظيفة? ومنذ متى استقر ىنا. يفامت متىمحمود عموش. 

 (2). 

 
 .16.محمد ساري، الغيث، ص1

 .19. المصدر نفسو،ص2

 ،الشخصيات المتحاورة  أنو يعطي السارد قابمية تعريؼ ،ومف وظائؼ ىذا المشيد الحواري
وش في قولو: ،ومواقفيا ،وتوجياتيا  ستأتي الباخرة »فيتعرؼ القارئ مثبل عمى عبد القادر كر 

ساخط عمى  ،سك ير ،متحصؿ عمى شيادة السرتفيكا، أنو (1)«وسنسافر سوي ا إلى فرنسا...
إذا  ،سبلـإلرض اببلدنا قطعة مف أ »:ورشيد حمموش القضاء والقدر يأمؿ في اليجرة إلى أوربا.

قاؿ رشيد  ،محالة ستصمنا خيراتو ال ،سبلـ وتمكف في أي بقعة منياإلانتصر ا
ـ  أعينكـ ،حينذاؾ ،الخميني ويقيـ دولة إسبلميةحمموش...سينتصر  ، (2)«ستروف الخير والعدؿ بأ

مف أنصار  ،ذو نزعة دينية ناقـ عمى الشيوعية والحكاـ العرب ،شاب يعمؿ في حانوت أبيو
 .وأفكارهي الخمين

سنوات طويمة بالجامعة وتنتيي بو الدنيا  البكالوريا زائد»...وأيضا شخصية قدور بف موسى 
أما قدور فمـ تغره إال الفمسفة. مف » ،!«مستقبؿإلى ذرع األرصفة الميترئة ببل عمؿ وال المعينة 

تظر ؿ ينابط   ،شاب جامعي متحصؿ عمى شيادة الميسانس في الفمسفة، (3)«تفمسؼ تزندؽ
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مكف القارئ مف تفسير تيلالباخرة لميجرة إلى أوربا. مف ىنا تبيف أف الحوار يكشؼ عف الشخصية 
 وفيـ ردود أفعاليا وأقواليا.

كحوار نايمة مع اللة فطومة واللة حميمة وىي تشتكي إلييما عف  ،وىناؾ مشاىد حوارية أخرى-
 ،و مف غصب واغتراب عف أىمياوما عاشت ،سنوات الجمر التي عاشتيا منذ الحرب التحريرية

ي. ومشيد آخر ثـ زواجيا مع الشيخ امبارؾ الذي أذاقيا العمقـ ثـ طمقيا وأبعدىا عف ابنيا الميد
مع الميدي وأصحابو حوؿ البناية التي احتموىا لتحويميا إلى مسجد خاص  عند محاورة الشرطة 

 بيـ.

ممة إلى الشخصية لتسجؿ حضورىا نجد السارد يعطي الك ،أما فيما يخص المونولوج الداخمي
 حمموشعندما يقوؿ أعمر  96ونجد ذلؾ في الصفحة  ،ورغباتياوتتكفؿ بالكشؼ عف مكنوناتيا 

 
 .17.محمد ساري، الغيث،ص1

 .21المصدر نفسو، ص .2

 .18. المصدر نفسو، ص3

 يش؟قتراف بذلؾ الدرو إلمف أتى بيذه الحجمة الجميمة إلى حقمي؟ما سرىا لترضى ا »:عف نايمة

 ستستجيب بسيولة إذا راودتيا؟...سأبحث عف الحقيقة ىي التي ىؿ إنيا تميؽ بفحؿ مثمي.
 «.توصمني إلييا س

 ىػفي المثاؿ السابؽ أف المونولوج الداخمي يعكس نفسية اعمر حمموش التي تتوؽ إل نبلحظ 

حياة الداخمية بالقارئ إلى اإلطبلع عمى ال يؤديفالمونولوج  ،بيا واالقترافالتعرؼ عمى نايمة 
 لمشخصيات. إذا وظيفة ىذا المونولوج تعبير الشخصية عف أفكارىا وما يدور بذىنيا.

في المشيد األوؿ يحدث  ،اإلنتحار لوج خاص بقدور بف موسى الذي يقررمونو والمثاؿ الثاني ىو 
 »يقوؿ: ،واإلضطياد والتيميش الذي يعيشو  ،نفسو عف عبلقتو مع الناس التي اضطربت كثيرا

لماذا أصبحت أخاؼ مف الناس? أخاؼ مف نظراتيـ الساخرة ...إف مف يعيش إضطيادا 
بخيبة أمؿ ال حؿ ليا إال باليجرة  ،أكيد أنو يصاب بإحباط ال دواء لو ،وتيميشا الذيف أعيشيما
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 .(1)«.آجبل أو عاجبل ،أو اإلنتحار....وىذا ما سأفعمو

إليي لماذا ولدت في ىذه »قفو مع أبيو:وفي مونولوج ثاف يكشؼ عف حالتو اإلجتماعية ومو 
يرضى بوضعيتو البائسة وال يتوقؼ عف الحمد  ،أب عمى شفا حفرة مف الخبؿ ?ءباالجر الببلد 
 .(2)«والشكر

اذىبوا  »:وبالتالي اإلنتحار ،ثـ في األخير تصؿ بو فمسفتو وزندقتو إلى اإللحاد والكفر بالغيب
حكايات تخمقيا األذكياء ليستبدوا  ،النار ،الجنة ،بعد الموت شيءوخرافاتكـ إلى العدـ .ال 

ويمكف حصر وظيفة . (3)«وحياتي أنا ال تساوي بعر نعجة. فؤلتخمص منيا فورا.... ،بالبمداء
 ىذا المونولوج الداخمي في أنو يطمعنا عمى ذات الشخصية وموقفيا مف اآلخريف.

 
 .194.محمد ساري،الغيث، ص1

 .195. المصدر نفسو،ص2

 .198مصدر نفسو،ص. ال3

يتضح مما سبؽ أف رواية الغيث لـ تستغف عف الحركات السردية األربع رغـ التفاوت الواضح 
 ،نعدـ فييا نسبة الزمف الحكائيتي ونبلحظ أف ىناؾ تنويع مف الوقفة الت ،وظيفياتفي نسبة 

زمنية  ذي ييمؿ فترةوالحذؼ ال والتمخيص الذي يزيد مف زمف القصة وينقص مف سرعة الحكي.
 والمشيد الذي تتوافؽ فيو كؿ مف سرعة القصة وسرعة الحكي.    ،تقصر سواء تطوؿ أو
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نقـو في ىذا الفصؿ بالكشؼ عف ثاني مكوف مف مكونات الخطاب الروائي في رواية الغيث، 
قتصر السارد عمى إويتمثؿ في الكيفية التي يعتمدىا السارد في تقديـ المادة الحكائية. فيؿ 

حكي األحداث، أـ عمى حكي األقواؿ، أـ جمع بينيما؟ ثـ ما ىو الموقع الذي يعمده السارد 
 ىذه المادة الحكائية؟.عند تقديـ 

 افة:ػالمس1.

 يث:ػة الغػكي في روايػواع الحػأن.2.2

لى تعدد السارديف والحكايات أيضا، إف طريقة تقسيـ رواية الغيث وكيفية عنونتيا، توحي إ
فيناؾ مجموعة مف األحداث تقدـ بطريقة التناوب بيف السارد والشخصيات ميما كاف الدور 

وميما كانت درجة تأثيرىا عمى سيرورة األحداث. فنجد أحداثا  الذي تمعبو ىذه الشخصيات،
لى الحكي األوؿ والذي يتمثؿ في رغبة الميدي في تحقيؽ المعجزة واكتشاؼ سر إتنتمي 
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لى ما قبؿ ىذا الحكي، إ أخرى تعود زمنيا االنفؽ الرابط بيف الضريح ومكة المكرومة، وأحداث
رة لتقدـ لنا أحداثا تاريخية، ودينية، وسياسية. َـؤططار األحداث المإوىناؾ وقائع خارجة عف 

وكثيرا ما تساؽ ىذه األحداث عف طريؽ المشاىد الحوارية بيف الشخصيات، وىنا نتساءؿ: 
كيؼ نتمكف مف ضبط أنواع الحكي في رواية الغيث؟ وىؿ  ىي رواية أحداث أـ أقواؿ أـ 

 أفكار؟.

ع القدرة والتفاعؿ بيف الذات واآلخر. ف حكي األحداث ىو تعبير عف القياـ بالفعؿ مإ-
وحكي األقواؿ يصور عبلقة الشخصية باآلخر. أما حكي األفكار فيمثؿ عبلقة الشخصية 

ال إألنيا متداخمة بشدة،  لى صعوبة التمييز والفصؿ بيف أنواع الحكي الثبلثةإ بذاتيا. ونشير
ىو رغبة الميدي في تحقيؽ ر لمرواية، و ِـأننا نستطيع أف نميز بيف الحدث الرئيسي والمؤط

معجزة عمى خطى شيخو محمد بف تومرت. وىذا الحدث العاـ يتضمف أحداثا ومواضيع 
مختمفة، تارة يقدميا السارد، وطورا تقدميا الشخصيات أثناء عممية الحوار الذي يحتوي بدوره 

ى لإضافة إلذ نجد بعض الشخصيات تفصح عف ماضييا ومعاناتيا باإعمى أفكار متباينة، 
حوادث أخرى تأخذنا بعيدا عف الموضوع الرئيسي، كما نسجؿ حضور حكي األفكار، مرة 

 حكيا لؤلقواؿ واألحداث. ينقمو السارد ومرة الشخصيات، ويتضمف بداخمو ىو اآلخر

بعد ىذا التداخؿ المسجؿ بيف أنواع الحكي الثبلثة، نستنتج أف الخطاب ال يقدـ لنا األحداث 
بالتالي فالرواية تمثؿ جسما عمى كيفية تقديـ ىذه األحداث، و  يركزمعتبرا بالكـ، ولكنو 

لى أف ىذا المزج والتنويع بيف إضافة إلبا تشد أطره أنواع الحكي الثبلثة، متناسقا ومتكامبل
  أنواع الحكي، سببو تعدد الشخصيات في تقديـ الحكاية وبالتناوب مع السارد عمى قدر ما 

 يستدعيو السرد والعرض.

لى تداخؿ أنواع الحكي في رواية الغيث، نحاوؿ توضيح كيفية توزيع األنواع إأف أشرنا بعد -
 الثبلثة داخؿ الخطاب بصفة عامة.
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جاءت نسبة حكي األحداث في الرواية مرتفعة في الرواية، ونفس الشيء بالنسبة لحكي -
بعض  اؾال أننا نبلحظ أف ىنإذ نسجؿ تقارب بيف حضورىما في كؿ النصوص. إاألقواؿ، 

 المقاطع التي يطغى فييا حكي األقواؿ.

قدمت النصوص التي تمثؿ حكي األحداث عرضا مطوال لماضي الشخصيات مف قبؿ -
لى ماضي شخصيات إضافة إلالسارد مثؿ ماضي الشيخ امبارؾ، واعمر حمموش المجاىد، با

بف عفاف  ة كالخميفة عثمافبراىيـ العظـ، وشخصيات دينيإتاريخية كالميدي بف تومرت، و
ىذه األحداث التي تمثمت  في ذكر ساردال أطاؿاهلل عنيما. وقد  رضيأبي طالب  وعمى بف

لى التراث والتاريخ لتحقيؽ إقتداء باألوائؿ، وأىمية الرجوع إلا وظيفتيا في أخذ العبرة و
 قتتاؿ والفتف.إلا لىإالمساواة، ونبذ الخبلؼ المؤدي 

التي احتوت مشاىد حوارية بيف الشخصيات، مثؿ  أما حكي األقواؿ نجده يستقؿ بالمقاطع-
المقطعيف الذيف يتحاور فييما جماعة مف شباب مدينة عيف الكرمة حوؿ قدـو الباخرة لميجرة 

سبلمية بالقوة والعنؼ. إقامة دولة إللى أوروبا، والجماعة التي تفضؿ البقاء وفرض سيطرتيا إ
ييا، وقد أقر السارد بإعطائيا ومقاطع سردية أخرى تتضمف حكي بعض الشخصيات لماض

سيد حكاياتي، وال يمكف أف  و لكف بما أنني»... الكممة لتحكي تاريخيا ومعاناتيا بنفسيا،
عف  سماع أصواتيف، والتعبيرإأنمحي كمية، سأفتح ليا النوافذ المضيئة كي يتمكف مف 

الشخصيات . وسنمثؿ لحكي األقواؿ عمى لساف (1)«آالميف وآماليف، سنقتسـ الميمة...
 اآلتية: نايمة، اللة فطومة، اللة حميمة، وعبد القادر كروش.

 

 .10.محمد ساري، الغيث، ص 1

حكي األحداث وحكي األقواؿ، ليذا جاءت  نجده حاضرا في ثنايا بالنسبة لحكي األفكار-
نسبة حضور حكي األفكار ضئيمة، وبما أف السارد يجمع بيف السرد والعرض، نجد حكي 

لذي يقدمو السارد والمتمثؿ في المونولوج المستحضر، كما نجد حكي أفكار تسرده األفكار ا
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الشخصيات والمتمثؿ في المونولوج المسرود، وحكي أفكار أيف يقوـ السارد بتحميؿ أفكار 
 خوالجيا ، وذلؾ ىو الحكي السيكولوجي. الشخصيات و

بة حضورىما في الرواية، األخير، نبلحظ أف حكي األحداث وحكي األقواؿ تقاربت نسفي و -
فكاف حضوره بنسبة  أما حكي األفكار وذلؾ لكثرة المشاىد والشخصيات واألحداث المتنوعة.

 أقؿ.

 داث:ػي األحػحك2.2.1

مسرودة مف طرفيف: السارد والشخصيات. اىتماـ « الغيث» روايةجاءت األحداث في -
غريب عف أحداث الحكاية،  ةفي ىذه الحال السارد بحكي األحداث كاف بصيغة الغائب، وىو

ئب ىي حكي عف ماضي الشخصيات، كما نبلحظ أف معظـ األحداث الواردة بصيغة الغا
 ؿ السارد تقريبو إلى الحاضر:يحاو 

الجنيبات  عبر الجذوع و توقؼ الميدي عند أسفؿ الغابة، الىثا. ألقى نظرة مستعجمة» 
كو؟ فحص المكاف بنظرة بطيئة. مشى البرية المتداخمة األغصاف. أيف الدرب الذي إعتاد سم

 .(1)«خطوات طوؿ الحافة.غاص، فكر،...

نبلحظ أف السارد في ىذا المثاؿ يقمص المسافة الفاصمة بينو وبيف األحداث، وذلؾ ألف 
يصب القارئ اىتمامو عمى  توالي األفعاؿ الواردة في المثاؿ تدؿ عمى سرعة وقوعو، وىنا

 غيابو. أو األحداث، وال ييتـ بحضور السارد

 ورد حكي األحداث ضمف حكي األقواؿ، وذلؾ عندما تتولى الشخصيات عممية السرد:-

كانت الحرب بخرابيا قد أعمت الناس. في البداية، كنا لوحدنا أنا والشيخ امبارؾ. وكاف » 
ينحدروف مف الجباؿ « إخوتؾ»المكاف ىادئا والوادي يسيؿ ماء طواؿ السنة. ولكف بسرعة بدأ

 .(2)«قطعانا و أفواجا
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 .24محمد ساري، الغيث، ص .1

 .119المصدر نفسو، ص .2

يظير الحدث في ىذا المثاؿ مف خبلؿ قوؿ اعمر حمموش وىو يحكي لمميدي األياـ األولى 
بيذا يصبح السارد مشاركا في ف األحداث جاءت بصيغة المتكمـ. و لئلستقبلؿ، كما نبلحظ أ

 شخصية مف شخصياتيا. األحداث وىو

األحداث حكي األفكار، أيف يمتزج حكي السارد بحكي الشخصية، وبالتالي  تضمف حكي-
 ما يجوؿ بخاطرىا. تفكير الشخصية أو يكوف الفعؿ مف خبلؿ

ف وجدت  ف قد ىرب لينجو بجمده. وستبقى الدار ببلأكيد أف الرومي يكو »  فكر:»  مالؾ. وا 
 .(1).«بعيد ه دوف رحمة. إنو منزلي. حجزتو منذسأطرد شخصا بداخميا.

نتقاؿ إلو أحيانا يتعدد الساردوف في المقطع السردي، وذلؾ في المشاىد الحوارية أيف يتـ ا
 مف شخصية إلى أخرى.

الرئيسية، حكاية الميدي وحكاية الشيخ امبارؾ التي  حكي األحداث وارد بكثرة في الحكاية-
حداث، حتى يكوف يتولى السارد حكييا، مع ترؾ الكممة لبعض الشخصيات النسوية لنقؿ األ

إلى محاولة السارد إيياـ القارئ بواقعية األحداث  ضافةإلنقؿ الكبلـ ذو صبغة موضوعية، با
 مع تجنب ىيمنة الصوت الواحد داخؿ خطاب الرواية.

 األقػوال: حكػي.1.2.2

اللة حميمة،  اللة فطومة و بصورة مكثفة في حكاية كؿ مف نايمة و ورد حكي األقواؿ-
 عبد القادر كروش واعمر حمموش والميدي. وقد تنوع بيف حوار وأفكار وأحيانا في حكي

 ومونولوج، وذلؾ مف أجؿ الكشؼ عف ماضييا وأفكارىا.
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حكي األقواؿ في الكثير مف المقاطع التي تعرض حوارات لشخصيات، منيا ما دار  ورد-
در كروش، )عبد القابيف مجموعة مف شباب عيف الكرمة، الراغبيف في اليجرة إلى أوروبا

وىـ أصحاب الناقة الداعيف  أخرى ، وجماعةسكافي، ومحمود عموش(إلبف موسى، ا قدور
إلى إقامة دولة إسبلمية)الميدي، رشيد حمموش، صاحب األنؼ الغميظ والحاجبيف 

 األسوديف(.

بف  أف قدور ضافة إلى إطبلع القارئ عمى معمومات كثيرة حوؿ ىذه الشخصيات، منياإلبا
 عتبة اوزػكروش الذي لـ يتج عبد القادر ، و شيادة جامعية في الفمسفةموسى حائز عمى 

 

 .82محمد ساري، الغيث، ص .1

 ىنا وسيمة لمكشؼ عف كاف حكي األقواؿ، ومحمود عموش ذو مستوى ثانوي. و السرتفيكا 

ردة أفعاؿ ىذه الشخصيات و  المستوى العممي والثقافي لشباب عيف الكرمة، مع تصرفات 
التي تأتي فيما بعد. زيادة عمى الكشؼ عف توجياتيا السياسية: رشيد حمموش وسط األحداث 

في الحقيقة، تخمصنا مف بذرة  »ناقـ عمى الشيوعية، إسبلموي النزعة مف أنصار الخميني:
 . (1)«سبلـ مع الخميني نصره اهلل وأعمى شأنوإلة...بإذف اهلل تعالى، ستنبت بذرة االشيوعي

مف الناحية النظرية، »لذي يقـو بتحميبلت منطقية وفمسفية:وقدور بف موسى الجامعي ا
سبلمي نفس إلا تماما مثؿ الشيوعية قبؿ أف تدخؿ حيز التطبيؽ...سيمقى العالـ سبلـ مغرإلا

إلى  نساف يحتاج أوالإلحرية...أنا أقوؿ بأف ا حياة ببل المصير بعد سنوات قميمة فقط. ال
 . (2)«مجتمع تسوده العدالة والرفاىية المادية.ف حديث عف حضارة والع وبدونيا ال الحرية...

عوض » لمدينة عيف الكرمة: الداعية الكبير وشخصية الميدي الرئيسية المتقمصة دور
تضييع الوقت في انتظار سراب لف يتحقؽ أبدا، أنا أقترح عميكـ عمبل صالحا...موعدي 

ريؽ المؤدي إلى المقبرة سنقـو بتوسيع الط ،معكـ يـو الجمعة صباحا بعد الصبلة مباشرة
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عظيـ عند اهلل. إنو الطريؽ الوحيد الذي  لكـ أجر وتحضير مكاف ألداء صبلة الجنازة.
 .(3)«إلى  الجنة إف شاء اهلل. طريؽ يقودنا سنسمكو جميعا.

وتوجيات الشخصيات، يجعؿ القارئ مييئا  إف ىذا العرض لحكي األقواؿ والكشؼ عف أفكار
ليتقبؿ أحداث الحكاية  ييا، وىي محاولة إقناع لو مف طرؼ الساردلتقبؿ أفعاليا وحتى ماض

 التي تسرد لو بصيغة الغائب.

في  جاء حكي األقواؿ ضمف حكي األفكار، وذلؾ عندما تسرد الشخصية ما يدور كما-
 عند استرجاع نايمة ما حكتو ليا اللة حميمة حوؿ مرض ابنتيا: ذىنيا، وقد تجمى ذلؾ مثبل

 

 

 

 .21الغيث، ص محمد ساري، .1

 .22-21المصدر نفسو، ص .2

 .23المصدر نفسو، ص .3

 قالت لي ذات مرة بعد أف دعتني إلى كأس شاي في غرفتيا:» 

 .(1)«أصيبت إبنتي زليخة بشمؿ جزئي منذ صغرىا، أنيت سنتيا الثالثة وىي ال تمشي بعد.-
ذىنيا  فالشخصية الساردة في ىذا المقطع، تسرد معاناة جارتيا اللة حميمة مف خبلؿ

 واسترجاع ذاكرتيا.

 

 :الخطػاب المسػرود 
مثؿ ىذا النوع في حكي الكبلـ، أيف يقـو السارد بنقؿ مضموف كبلـ الشخصيات،  ورود يقؿ

 مثاؿ ذلؾ:
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ألحد زمبلئو أف فكرة إستقداـ جمؿ مف الصحراء  ولكنو اليـو أصيب بصاعقة حقيقية، أسر» 
 .(2)«ف تخطر عمى باؿ شباب المدينة.ليترؾ ىائما في شوارع عيف الكرمة ال يمكف أ

إنما اىتـ بسرد مضمونو فقط. ويختار السارد أحيانا  فالسارد لـ ينقؿ كبلـ المفتش مباشرة، و
 خطاب داخمي: ، وذلؾ في شكؿ مونولوج أوقواؿبدال مف حكي األ حكي األفكار

تجمع بيف لماذا أصبحت أخاؼ الناس؟ أخاؼ مف نظراتيـ الساخرة، مف تعميقاتيـ التي »
إف مف يعيش اضطيادا وتيميشا  بيف الحزف المتصنع والسعادة الصادقة... الشفقة والتشفي،

كالمذيف أعيشيما، أكيد أنو يصاب بإحباط ال دواء لو، بخيبة أمؿ ال حؿ ليا إال باليجرة أو 
 .(3)«نتحار.إلبا

أكيد أنؾ تعرؼ  السر المكنوف، سر النفؽ. إلى الحياة وكشفت لي آه يا سي اعمر! لوعدت» 
مكانو اآلف. فمماذا نطقت باسمي وباسـ الولي الصالح سيدي المخفي، إف لـ يكف ليذا 

قـ وبمغ الرسالة، ال تأخذ سرؾ معؾ، إنني بحاجة  الغرض... أتوسؿ إليؾ يا سي اعمر،
 .(4)«ماسة إليو...

 

 

 .162محمد ساري، الغيث، ص .1
 .75المصدر نفسو، ص .2

 .194المصدر نفسو، ص .3

 .211ر نفسو، صالمصد .4

نبلحظ في ىذيف المثاليف حكي لمخطاب الداخمي الذي تقدمو الشخصية بنفسيا. ونشير إلى 
، ألنو أعطى حرية الوجود والكبلـ  األقواؿقمة استعماؿ الكاتب لمثؿ ىذا النوع مف حكي 

 لشخصياتو، ونادرا ما نجده متضمنا في حكي السارد.
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 :الخطػاب المحػول 
نجد كبلـ الشخصيات  الذي قؿ حضوره في الرواية، ني مف حكي األقواؿفي ىذا النوع الثا

 ميوالتو. مما يجعؿ الكبلـ خاضعا آلراء السارد الخاصة و مباشر، بأسموب غير

اهلل أعمـ كاف يتحدث عف القيامة، عف الممكوت »...يقوؿ عبد القادر كروش عف الميدي: -
الموتى ليقوموا مف المقابر ويتجيوا نحو  بيا األسمى، عف عزرائيؿ وىراوتو المسننة يأمر

 .(1)«جسر الحساب، بدا لي أنو كاف يبكي.

نقمو لنقؿ كبلـ الشخصية، بدال مف  المباشر نبلحظ أف السارد قد استعمؿ األسموب غير
لمسارد تحويؿ الكبلـ األصمي وفؽ رؤيتو الخاصة، وحتى يتمكف مف  مباشرة، وىنا يتسنى

 إقناع. بسيولة و إببلغ رسالتو إلى القارئ

 

 :الخطػاب المنقػول 
في رواية الغيث، وذلؾ  األقواؿد الكثير مف المقاطع السردية عمى ىذا الشكؿ مف حكي توج-

منيا الشخصية نايمة التي  . نذكرلكثرة الشخصيات الساردة والمتحكمة في سيرورة األحداث
طبلقيا منو. ففي المقطع  ستقبلؿ حتى زواجيا مع الشيخ امبارؾ، ثـإلتحكي معاناتيا منذ ا

، أيضا اللة فطومة رغـ األوؿ ساد حكييا خمس صفحات، وفي المقطع الثاني تسع صفحات
وىذا ما يجعؿ القارئ يقتفي  سردت ما يقارب خمس صفحات. أنيا شخصية ثانوية، إال أنيا

ساس أثر السارد، ويتعرؼ عمى األفكار والعواطؼ واألحداث التي تعرض إلييا السارد عمى أ
 أنو الشخصية البطمة في تمؾ الحكاية.
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 .169محمد ساري، الغيث، ص .1

أما السارد العميـ نسجؿ اختفاءه ليفسح المجاؿ إلى نايمة مثبل لمتعبير عف األحداث بنفسيا. -
بيف  المسافةإنتقاؿ مف سارد خارج حكائي إلى سارد داخؿ حكائي، وظيفتو تقريب وىذا 

 ه مباشرة بواسطة صوت الشخصية الفاعمة.القارئ والحدث، الذي يتمقا

مثمت شخصيات أخرى ىذا النوع مف الخطاب، وىذا دليؿ عمى كثرة ورود الخطاب المنقوؿ 
كما سبؽ وأف ذكرنا، ذلؾ لمحرية المطمقة لمشخصيات و  مف الخطابات األخرى. بربنسبة أك

 ، وتجنب حكي السارد العميـ.حكييافي 

الخاصة بالشخصية، و تتولى ىذه األخيرة  فوظات السرديةالمم يتخمى السارد عف ذكرإذف 
المشاىد الحوارية في  مونولوج. وفي الرواية تحضر نقؿ األحداث مباشرة، في صورة حوار أو

جميع المقاطع السردية، سواء في الحكايات األربع: حكاية الميدي، والشيخ امبارؾ، واعمر 
أحداثا ثانوية كقصة سميماف مرواني حمموش المجاىد، ونايمة. أو في مقاطع تضمنت 

 كروش مع أصحاب الناقة. بف موسى، أو قصة عبد القادر إنتحار قدور وعائمتو، أو

 

 وظػائؼ أنػواع الحكػي:.1.2

وذلؾ برفقة مجموعة مف الشخصيات، وكثيرا ما  يتكفؿ السارد بالحكي في رواية الغيث،-
نت وظيفة ىذا الحكي تعريؼ القارئ تعمؽ ىذا السرد بأحداث تحكي ماضي الشخصيات، فكا

، وبالتالي يتـ إدماج القارئ في سياؽ الرواية. ولـ بيذا الماضي الذي تربطو عبلقة بالحاضر
إنما كثيرا ما ارتبط حكيو أيضا بحاضر  يقتصر السارد عمى حكي الماضي فقط، و

دي يطوؼ دقائؽ قميمة واشتعؿ الضريح بأكممو، والمي» الشخصية وخاصة شخصية الميدي:
حوؿ البناية الميدمة، يحمؿ لوحة خشبية مشتعمة بيده اليمنى، يؤجج بيا النار، وخنجره باليد 
األخرى، يصرخ، يرغي ويزبد كالمعتوه. بعد مدة مف الزمف، بعد أف أتت النيراف عمى كؿ 
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شيء، غادر البطحاء واختفى بداخؿ الغابة، رافعا يديو في الفضاء، واحدة تمسؾ خنجرا 
 .(1)«رى الموحة الخشبية المشتعمة.واألخ

 

 

 

 .259محمد ساري، الغيث، ص .1

نما يستعيف- بالشخصيات لسرد بعض األحداث، سواء  ال ينفرد السارد بعممية الحكي، وا 
 مثؿ حكي نايمة. األقواؿتعمقت بالماضي أو الحاضر. وجاء حكي الشخصيات ضمف حكي 

تو التعريؼ بيذه الشخصيات كما ورد حكي الكبلـ ضمف حوار الشخصيات، ووظيف-
ىذه المشاىد الحوارية قناة تقدـ عف  ضافة إلى اعتبارإلوماضييا وعبلقاتيا فيما بينيا، با

 طريقيا األفكار لمقارئ.

يتوقؼ عف ترديد وعيده  و ىذا األب المعيف ال :»تضمف حكي األقواؿ حكيا لؤلفكار-
خافض  إخوتؾ وأخواتؾ. وأنا إعالة عميؾ بالعمؿ واجبؾ أف تساعدني عمى سأطردؾ يوما

 وجيي يوما ثانية. وىو بصري معؾ الحؽ أييا الجرذ اليـر سأغادر البيت يوما ولف تر
يخطؼ األكؿ مف يدي يرمييا لمدجاج في ساحة البيت يصفع زوجتو تمؾ الخادمة الوديعة 

 أنت أماـ غطرستو قائبل ليا إف سقيتو كأس ماء إف أعطيتو خبز يابس سأطمقؾ بالثبلث
لـ يكف أبي  وأشقياؤؾ شاتما مصددا مزبدا مضيفا لطبعو الممقوت سموكا ىائجا عدوانيا. لو

 لقتمتو. في الحقيقة، امتنعت عف قتمو ليس ألنو أبي، إنما ألنني أعرؼ أف بعد ذلؾ سأضطر
 .(1)«إلى إعالة ذريتو وأميـ الشمطاء لو كاف وحده لػ...

بف موسى  فكار، وذلؾ عندما كاف قدوراألكي داخؿ ح أقواؿيتجمى لنا في ىذا النص حكي 
يعيد عمى نفسو بعض األحداث األليمة مع أبيو والفقر والحرماف الذي يعيشو معو، وتتمثؿ 
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عف  وظيفة ىذا الحكي في الكشؼ عف ذىف الشخصية وما تحممو مف آراء و وعي، يعبر
 نتحار.إل، كما يفسر أسباب عزمو عمى امستواه

عف أفكارىا اتجاه  ات أخرى مف ىذا النوع لنفس الشخصية، تعبرونجد في الرواية خطاب-
أصحاب الناقة وأعماليـ، وىذا يعكس حقائؽ عاشيا المجتمع الجزائري في سنوات الجمر، 

 بالقوةسبلمية ومعاممة الحكاـ، ونشر الدعوة إلوذلؾ بسبب الفيـ الخاطل لقضايا الشريعة ا
رواية عمى لساف السارد، وقد تعمد الكاتب في وكانت معالجة ىذه القضايا في ال والتطرؼ.

 ابػمحاولة منو لنقد واقع الشب ، و تقديـ السارد ليقرأ عمينا أفكاره المعالجة لمواقع الحقيقي

 

 .196.محمد ساري، الغيث،ص1

الجزائري في تمؾ الفترة وطريقة تفكيره. كما قامت بعض الشخصيات بنقؿ مثؿ ىذه األفكار) 
 اـ المسجد، اعمر حمموش(.قدور بف موسى، إم

 

 في رواية الغيث، نخمص إلى النتائج اآلتية: وبعد دراسة أنواع الحكيفي األخير، -

جاءت أنواع الحكي بالتناوب، وساىمت في بناء الرواية بشكؿ متكامؿ عف طريؽ التداخؿ -
يات، ما بيف السارد والشخص التعدد الحكائي في انتقاؿ السرد فيما بينيا. وقد تجمى ىذا

 وكانت ىذه خاصية تميزت بيا رواية الغيث في تقديـ األحداث.

 الماضي في و قامت الرواية عمى حكي األحداث واألقواؿ معا، مثؿ استعماؿ الحاضر-
 الزمف الموظؼ.
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التي تنقميا الشخصيات عف طريؽ المشاىد الحوارية، نسجؿ سرعة سردية أدنى مف  األخبار-
التي يقدميا حكي األحداث، سواء استعمؿ السارد تقنية  خبارالزمف الموظؼ فييا. أما األ

 .أعمىالتمخيص أو الحذؼ، فتكوف السرعة السردية 

عف طريؽ الحوار، نسجؿ سرعة سردية أدنى مف  عندما تقوـ الشخصيات بنقؿ األخبار-
عف خبار العميا، وذلؾ لكثرة المشاىد والوقفات. وعندما يتكفؿ السارد بنقؿ األخبار إلكمية ا

خبار القميمة، وذلؾ إلطريؽ حكي األحداث، تكوف السرعة السردية بدرجة أعمى مقابؿ كمية ا
 لمؿء الفراغات التي تتخمؿ األحداث الناتجة عف الحذؼ والتمخيص.

 

  التبئػػير:.1

السردي  خبارإلاستطعنا في الجزء السابؽ مف البحث أف نحدد الكيفية التي ينقؿ بيا السارد ا
في ىذا الجزء مف القسـ الثاني مف الصيغة السردية، سنتطرؽ إلى التبئير  في الرواية، و

يوظفو الكاتب في رواية الغيث، التبئير  الذي يعني تضييؽ حقؿ الرؤية. فأي نوع مف التبئير
 المعدـو ، أـ التبئير الداخمي، أـ التبئير الخارجي؟.

التبئير المعدـو في الصفحات  بحيث نجد ورد التبئير في رواية الغيث بأنواعو الثبلثة،-
أيف يقوـ السارد بتقديـ أخبار خاصة بالمدينة التي ستجري بيا أحداث  األولى مف الرواية،

الحكاية. وتتمثؿ ىذه األخبار في تصوير عيف الكرمة وىي تعيش كوارث طبيعية: الجفاؼ، 
يميو غيث، يميو  األياـ دواؿ، جدب،» الزلزاؿ، الطوفاف، ثـ الزىد الذي مس معظـ السكاف:

 .(1)«جدب، يميو،...

في ىذا النوع مف التبئير يبدو السارد عالما أكثر مف الشخصيات، ونصادؼ مقاطع نصية 
 أخرى مف ىذا النوع في الرواية. 
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، وال ييحضر التبئير الداخمي عندما يركز السارد عمى شخصية الميدي بالتصوير الداخم-
ينتقؿ إلى الشخصيات األخرى، رئيسية كانت أو  يقتصر عمى الشخصية البطمة فقط، لكف

 ثانوية منيا: نايمة، اعمر حمموش، آللة فطومة، آللة حميمة، وقدور بف موسى. كما يظير
 في بعض المقاطع المونولوجية القميمة، وفي سرد الشخصيات حكاياتيا الخاصة.

شخصيات مثؿ تحاور بيف ال أما التبئير الخارجي فيتجمى في المشاىد الحوارية المتكررة-
 مجموعة مف شباب عيف الكرمة.

إف ىذا العرض لمختمؼ التبئيرات في الرواية، إنما ىو نسبي وذلؾ لتغير التبئير مف مقطع -
إلى آخر، وأحيانا نجد نفس التبئير يتكرر في مقاطع متتالية، وىذا ما يثبت اختبلؼ وجيات 

لسردي الواحد نوعيف أو ثبلثة مف أنواع النظر في الرواية. وفي أحياف أخرى يحمؿ المقطع ا
، ثـ يتحوؿ بعد ذلؾ إلى التبئير الخارجي و  التبئير، فنجده مثبل يستيؿ بالتيئير المعدـو
ىكذا. وىذا ما يدعوه جنيت بالتعددية الصيغية والتي تعني تقاطع وتناوب الصيغ في النص 

 السردي.

 

 المعدوم: التبئير.2.1

تي يظير فييا السارد عالما بكؿ شيء، وكاف حضور التبئير يمثؿ ىذا النوع المقاطع ال
حكي األقواؿ الذي ارتبط بالشخصية، إال أف ا، فرغـ تعدد المشاىد و المعدـو في الرواية معتبر 

السارد لـ يمتنع عف التعميؽ وتقديـ آرائو حسب ما يراه ىو، مع أنو استقؿ ببعض المقاطع 
ضي الشخصيات: كماضي الشيخ امبارؾ، و اعمر أيف يتكفؿ بسرد أحداثيا المتعمقة بما

 حمموش المجاىد، وليمى. أو بتقديـ وجية نظره و التعميؽ عمى بعض األحداث، مثؿ
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 .15محمد ساري، الغيث، ص .1

الذي يعمؽ فيو عمى التدخبلت العنيفة التي نفذىا الميدي وأصحابو ضد كؿ  ىذا المقطع
 ية:النشاطات الفنية المقامة باألحياء الجامع

...عمى كؿ، إف ىذا البمد كاف دوما جنة لممحاربيف و الدراويش، ال غير. أما الفنانوف » 
 .(1)«والشعراء، فكانوا دوما مف المغضوب عمييـ. ولف يتغير الوضع بعد طموع شمس الغد.

أيضا عند وصؼ أحواؿ مدينة عيف الكرمة وأىميا الذيف  ـسد ظيور التبئير المعدو جو ت-
 جفاؼ:يعانوف مف ال

...أضحى الماء نادر الوجود. طواؿ ساعات النيار، ترى األطفاؿ يجوبوف الطرقات، » 
مثقميف بالدالء والجيريكانات، باحثيف عف منابع المياه...أما الرجاؿ فأرىقوا أعصابيـ في 

 ولكف الظاىر أف رب السموات واألرض منشغؿ بمسائؿ أكثر أىمية نقاشات ال نياية ليا...
ستماع إلى شرذمة ضمأى ال تحسف استغبلؿ الخيرات...طاؿ إللمتخمي عنيا وا وليس مستعد

 (.1)«الجفاؼ زاحفا، قاسيا...

رغـ الدور الذي لعبو السارد في إعطاء الكممة لكؿ شخصيات الرواية، وحرية التعبير عف -
ة، آرائيا وسرد حكاياتيا، إال أنو ال يختفي، بؿ يثبت حضوره دائما في كؿ المقاطع السردي

 وبيذا أصبح متحكما ومنظما لممادة الحكائية مف أوؿ الرواية إلى آخرىا.

 

 التبئػير الداخػمي:.1.1

ت، إذ نجد بعض المقاطع حضور ميـ في الرواية، ألنيا ال تيمؿ الذا الداخمي ريسجؿ التبئي
وىذه األخيرة ىي مف تقوـ بنقؿ األحداث واألفكار الخاصة نظر الشخصيات، تتحمؿ وجيا
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كما تساىـ أيضا في نقد وتحميؿ أفكار شخصيات أخرى. ونشير إلى أف الشخصية نايمة  .بيا
آللة فطومة  بعدىا كاف ليا القسط األكبر مف التبئيرات مقارنة بالشخصيات األخرى، وتأتي

اية الخاصة ػوآللة حميمة، ويرجع ذلؾ ألف نايمة ساىمت أكثر في الحكاية الرئيسية، وىي الحك
 وزػ، فاألحداث التي تنقميا تفؾ الكثير مف الرم ؿػبالميدي البط

 

 .238محمد ساري، الغيث، ص .1

 .147المصدر نفسو، ص .2

لخاصة بشخصية الميدي وحكايتو، كطفولتو وشقائو مع أبيو الشيخ امبارؾ، وحنينو إلى أمو ا
التي كانت بيف  السريةالمفقود منذ الصغر. أما آللة فطومة فيي مف كشفت عف العبلقة 

ف الميدي ليس ابف بالتالي وعند الجمع بيف األحداث، نستنتج أنايمة، و ر حمموش و اعم
نما اعمر حمموش ىو أبوه الحقيقي، وذلؾ حينما تصرح نايمة لمشيخ امبارؾ الشيخ امبارؾ و  ا 

 بذلؾ:

 صرخت في وجو الشيخ امبارؾ:» 

  .(1)«ليس إبنؾ... الميديإنو ليس إبنؾ...-

بياـ والغموض الخاص بشخصية إلغطاء عف الكثير مف اعتراؼ يرفع الإلوعند ىذا ا
، وىذا ما ساىمت فيو الحكايات الثبلثة: حكاية نايمة، والشيخ امبارؾ، و اعمر الميدي

 حمموش، لتقـو الحكاية الرئيسية ويواصؿ السارد مسار حكي األحداث إلى آخر الرواية.

لشخصية نايمة، يعني أنيا إف استعماؿ ضمير المتكمـ في المقاطع السردية الخاصة با-
إدراكيا، وتقـو  الشخصية البطمة وىي موضوع التبئير، بحيث أنيا تقدـ األحداث انطبلقا مف

الداخمي  ربتحميؿ أفكارىا وخوالجيا النفسية وفؽ منظورىا الذاتي. لذلؾ كانت وظيفة التبئي
 عمى نايمة وظيفة سيكولوجية بالدرجة األولى:



86 
 

، واألياـ التي تمتو، وأنا مختبئة، لي في ذلؾ اليـو  ...كيؼ أحكي لؾ ما حدث»  المشئـو
في البراري أياما ولياؿ، كالعمياء،  ةمرعبة، أحمؿ في أحشائي جرحا نتنا. مشيت تائي

وجسدي يتأوه ألما وجوعا وخوفا...بمجرد التفكير في الحادثة، يرتعش جسدي مف البرد،أشعر 
 .(2)«بكرة في حمقي وبضربات خنجر في بطني.

نبلحظ في المثاؿ السابؽ أف نايمة قدمت لنا وصفا خارجيا لشخصيتيا، ويتضمف ىذا 
الوصؼ تحميبل سيكولوجيا، وىذا يثبت التبئير الداخمي ليا. ونشير إلى أنيا ليست الشخصية 
الوحيدة المبأرة داخميا، فيناؾ أيضا قدور بف موسى وآللة فطومة...كما يمكف أف نجد في 

 راػياره تبئػيمكف اعتب  ، بالنسبة لشخصية ما اا خارجيبعض النصوص تبئير 

 

 

 .140محمد ساري، الغيث، ص .1

 .67المصدر نفسو، ص  .2

مثمما حدث عندما قدمت نايمة بصفتيا ساردة شخصية  رة،ِـداخميا بالنسبة لمشخصية المبئػ
 الشيخ امبارؾ مف خبلؿ وعييا:

، أرضا وسقط معي إبني وانياؿ عمي بالعصا بقوة غيظو وغضبو وكرىو لي، سقطت» 
أمسؾ العصا بكمتا يديو يرفعيا إلى أعمى وينيار عمي ضربا. أحسست بعظامي تتكسر. كاف 

 .(1)«يتقيأ شتائـ لـ أسمع أشنع منيا وتيديدات ترجؼ البدف. 

في ىذا المثاؿ تقدـ شخصية الشيخ امبارؾ مف خبلؿ وجية النظر الخاصة بنايمة الساردة، 
 سبة لنايمة، وخارجي بالنسبة لمشيخ امبارؾ.فالتبئير داخمي بالن

يحدث أف تتغير وتتعدد وجية النظر الخاصة بالشخصية الواحدة، وذلؾ وفؽ سياؽ -
 األحداث، إذ نجد تبئيرا آخر لنايمة تقدـ فيو شخصية الشيخ امبارؾ عند لقائيا األوؿ معو:
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يح سيدي المخفي أتوسؿ الشيخ امبارؾ ، حينما صادفتو ألوؿ مرة، وأنا منحنية بقرب ضر » 
أقصى ما تحممو إلى  بركتو وحمايتو، توسمت فيو خيرا، بؿ وبدا لي شيخا طيبا ودودا ورحيما

ىذه الكممات مف معاني نبيمة، بتمؾ المحية والجبلبية والصوت الخفيض حد اليمس، انتابني 
 .(2)«شعور أف ممكا زارني في ظممة الضريح الشفافة.

بالنص الثاني، ندرؾ الفارؽ بيف الشيخ امبارؾ الودود، والشيخ عند مقارنة النص األوؿ 
امبارؾ الحاقد، وىذا يبيف ازدواجية وجية نظر نايمة اتجاىو. ولـ يخؿ النصاف مف الوصؼ، 
فمـ تجد نايمة أف تقابؿ ألفاظا، مثؿ: طيبا، ودودا، رحيما، إال بأوصاؼ تكشؼ عف حقيقتو: 

 يد.الغيظ، الغضب، الكره، الشتـ، التيد

جاء التبئير الداخمي أيضا في شكؿ حوار مع النفس، وذلؾ عندما يحاور اعمر حمموش -
 مكث شارد الذىف، يسرح في أحبلـ لذيذة:» مثبل نفسو لما قصدت نايمة بيتو لمكافأتو:

قتراف بذلؾ الشيخ؟ إنيا إلمف أتى بيذه الحجمة الجميمة إلى حقمي؟ ما سرىا كي ترضى ا »
ستستجيب بسيولة إف راودتيا؟ ال تخيفني العراقيؿ...جاء دور الحريـ،  تميؽ بفحؿ مثمي. ىؿ

 .(3)«وستكوف ىذه المخموقة أوؿ ثمرة لي، رمانة ناضجة في فـ أدرد؟.

 

 

 .140محمد ساري، الغيث، ص.1

 .134المصدر نفسو، ص.2

 .96المصدر نفسو، ص.3

ىد الذي يتساءؿ عف ىذا الخطاب عبارة عف حوار داخمي، السارد مع اعمر حمموش المجا
أسباب قدـو نايمة إلى حقمو، ورضاىا بالزواج مع الشيخ امبارؾ الدرويش، كما أخذ يفكر في 

 مراودتيا وتحصيميا مع غنائـ الثورة التي خاضيا.
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صبلحية في نفس الوقت، وذلؾ بصوت الساردنجد التبئير -  الداخمي ذو وظيفة إرشادية وا 
 الثانوية:ولكف مف وجية نظر إحدى الشخصيات 

ماـ في خطبة الجمعة عمى إيضاح مآسي الفتنة وعواقبيا الوخيمة، فأطاؿ في إلعكؼ ا» 
قتتاؿ بيف المسمميف وما أحدثو مف سفؾ لمدماء وفساد في األرض. فتحدث عف ظروؼ إلذكرا

إلى الحبشة ثـ  وحيثيات مقتؿ الخميفة عثماف بف عفاف زوج بنت رسوؿ اهلل وأوؿ المياجريف
 .(1)...«طالب  عمي بف أبي

نبلحظ أف السارد يقدـ لنا نظرة إماـ مسجد سيدي عبد الرحماف المخفي بصوتو، منتقدا أفكار 
عتبار إلوذلؾ بالتذكير و ا ،سبلميةإلوتصرفات الميدي وأصحابو، وفيميـ الخاطل لمدعوة ا

نشقاؽ والفتف. و قد ساىمت مثؿ ىذه التبئيرات إل، ومدى خطورة اسبلميإلمف التاريخ ا
 داخمية بدرجة كبيرة في معالجة قضايا مختمفة، دينية وتعميمية، حضارية وسياسية...ال

لـ تعرؼ رواية الغيث ظيورا مكثفا لمتبئير الداخمي، وقد رأينا مف قبؿ نسبة حضور حكي -
األفكار مقابؿ نسبة حضور حكي األحداث وحكي األقواؿ. وما نخمص إليو حوؿ ىذا النوع 

عمى ذوات معينة، ساىمت في بناء منسجـ لمرواية. أما السارد فتارة  مف التبئير ىو تركيزه
ينقؿ أفكار بعض الشخصيات، وأحيانا بطابقيا في لرواية، ولكف يعطييا الحرية الكاممة 

 لمتعبير عف ذواتيا.

 

 التبئػير الخارجػي:.1.1 

تصبح الرواية تعددت الشخصيات الساردة في رواية الغيث، إضافة إلى السارد األوؿ، و بيذا 
وفي  ، وسياقات خاصة ا. وتجمع ىذه الشخصيات أحداث(polyphoniqueمتعددة األصوات)
 يا ػلقاءات نجدىا تتبادؿ أفكارىا وحكاياتيا لتبرز تناقضات مشاىد حوارية و
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 .64، الغيث، صمحمد ساري .1

بر عما تريد واختبلفاتيا، وكؿ ىذه الحركة والحرية يتحكـ فييا السارد ويعطييا الكممة لتع
بطريقة مباشرة، حتى أننا نرى في بعض المقاطع غياب تاـ لمسارد،ألف الشخصية الساردة ال 
تحتاج إلى وسيط ينقؿ وقائع حكاياتيا أو آرائيا. مثؿ الحوار الذي جرى بيف شباب عيف 

 الكرمة:

 وىذه الباخرة، متى ستأتي؟.-» 

 نتظار...إلآه، نعـ! إنو عمى حؽ...سئمنا مف ا-  

 الصبر يا إخواف. المي يحب الزيف يصبر لعذابو.-  

 .آه عمى الزيف! زيف الروميات المباح!-  

ال تغيروا الموضوع. كممونا عف الباخرة التي ستبحر بنا نحو فرنسا أو كندا. حينما تصؿ -  
 الباخرة، تستقدـ معيا كؿ األشياء الجميمة، أليس كذلؾ؟.

الحكاية، لكننا لـ نر سفينة وال حتى مركب صيد منذ شيور وأنت تحشو رؤوسنا بيذه -  
 .(1)«السرديف.

نبلحظ في ىذا المشيد الحواري أف تبئيره خارجي، فقد ضيؽ السارد حقؿ رؤيتو وأعطى 
يتدخؿ فييا  نجد في الرواية مشاىد حوارية أخرى،و  لشخصياتو حرية كاممة ومباشرة لمتعبير.

 ذلؾ: السارد بصفتو منظـ لمحكي وشاىد فقط، ومثؿ

 قاؿ بائع السجائر والكاكاو:» 

أنا سأستيقظ باكرا في يوـ الغد وألتحؽ بطريؽ المقبرة. لقد قمت بدورة باألمس واخترت -
 المكاف الذي أحط فيو بضاعتي.
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 رد رشيد غاضبا:

 ممنوع ممارسة التجارة ىناؾ.-

 أجاب البائع وعمى شفتيو ابتسامة مكر وافتخار:

 .(2)«التجارة باركيا النبي وىي ترافؽ البشر أينما حموا...ال ممنوع وال ىـ يحزنوف. -

 

 

 .16محمد ساري، الغيث،ص.1

 .146.المصدر نفسو، ص2

السارد في ىذا الحوار قريب مف المشيد وبعيد عف األحداث، يقوـ بتصوير الحدث دوف 
 التدخؿ في حوار الشخصيات.

شخصيات الرواية، مثؿ: الميدي، ارتبط التبئير الداخمي بوصؼ السارد لممظير الخارجي ل-
 رشيد حمموش، وليمى.

تخمص مف مبلبسو األوروبية، مستبدال إياىا بمباس  اكتسب الميدي سموكات جديدة. بدءا،» 
إسبلمي: قميص عمى شكؿ جبلبية وعمى أسو شاشية بيضاء. كما أطمؽ العناف لمحيتو، 

 .(1)«ض جدباء.فانتشرت بفوضوية نحو كؿ الجيات مثؿ النبتة البرية في أر 

مشبكا ذراعيو عمى صدره، يرتدي جبلبيتو  كاف رشيد يتابع حركاتو، واقفا عند الباب،» 
يداعب بأصابعو لحيتو المشعثة، المألوفة، الرمادية المزركشة بخطوط بيضاء. بزىو ظاىر، 

مقي التي تكاد تخفي وجيو وال يظير منو إال العيناف البلمعتاف بكثرة الكحؿ عمى األجفاف، وي
 .(2)«ستعبلئية الساخرة.إلحولو تمؾ النظرات ا
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تخطت ليمى العتبة المفحمة...عمى جسدىا النحيؼ، فستاف نوـ خفيؼ، شحب لونو » 
غتساالت غير المتناىي، ذراعاىا عارياف، في عينييا رعب إلاألزرؽ بسبب عدد ا

 .(3)«فاضح.

ثرىا، عندما يقـو بسرد إضافة إلى وصؼ الشخصيات، يجعؿ السارد القارئ وكأنو يقتفي أ-
 كؿ خطوة مف خطواتيا، وىي متجية نحو مكاف معيف، أو تؤدي حركات معينة:

الرأس...مشى أكثر مف  ل...أشرؼ عمى البطحاء المضيئة. حينما خرج مف الغابة، مطأط» 
ساعة وسط الظؿ...وفي مكاف عار تماما. ىنا جمس يستعيد أنفاسو...ثـ وقؼ يتأمؿ 

 .(4)«البناية...

مرت دقائؽ طويمة قبؿ أف يتحرؾ مف مكانو أو يغير مف وضعية جموسو...وقؼ بتثاقؿ  »
 .(5)«مدد ذراعيو متثائبا بصوت مسموع، ثـ أرجع المخطوط إلى مكانو.

 

 .63. محمد ساري، الغيث، ص1

 .194.المصدر نفسو، ص2

 .218المصدر نفسو، ص .3

 .25المصدر نفسو، ص .4

 .40المصدر نفسو، ص .5

ا نوعا مف التبئيرات الخارجية المتمثمة في المشاىد الحوارية بيف مجموعة مف ذكرن-
الشخصيات، أيف يغيب السارد فييا تماما. ونذكر نوعا آخر منيا ال يحضر فييا السارد، 
وتتمثؿ في حديث الشخصية وىي تقدـ وجية نظرىا بطريقة مباشرة، وكأف القارئ يسمعيا 

الدنيا بنت الكمب...ىؿ تستحؽ فعبل أف » ح ىي الساردة:بوىي تخاطب نفسيا، وبالتالي تص
لمبعض، تمنح ببل حساب ودوف أف يحركوا  نحرؽ دمنا كي ال نداس ونغرؽ في وحميا؟
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ف قاموا بتجفيؼ  ساكنا. أما لمبعض اآلخر فبل شيء. وال حتى الفتات التي ترمى لمدجاج، وا 
 .(1)«البحار.

 فأل خارجيستعانة بوسيط، فالتبئير ىنا إلئ دوف اتكشؼ نايمة عف أفكارىا وأقواليا لمقار 
 ضيؽ مف حقؿ رؤيتو لدرجة غيابو التاـ عف النص. السارد

ا ىو شخصية قدور بف موسى والسارد ىن يتكرر غياب السارد في مقطع تبئيره خارجي،-
 وما يدور في ذىنو، ال ما يراه: ؿ لمقارئ أقوالوالذي ينق

رسوؿ يقوؿ لو إبنؾ قدور شنؽ نفسو عمى قمة شجرة.  ...ماذا سيقوؿ غدا عندما يأتيو» 
في مكانو، الجباف، أتركوه معمقا  ليشنؽ نفسو ألؼ مرة، ليرمي بنفسو في نار جينـ...

إف المنتحر ال ينتمي إلى المسمميف، ىكذا ستقوؿ الجماعة المستبدة  عوف...المتخاذؿ، المم
 .(2)« بالمدينة...اذىبوا وخرافاتكـ إلى العدـ...

ي ىذا المقطع نجد وجية النظر الخاصة بقدور بف موسى مخاطبا أباه وجماعة أىؿ الناقة، ف
 كما نبلحظ غياب السارد العالـ.

ر والمبأر، كما نرى في المثاؿ ِـقد يتعدد مستوى التبئير في النص الواحد، فيتغير المبئػ-
ى رىطا مف الناس، عند ظييرة غائمة، وصؿ إلى مركز الحدود. أماـ البناية، رأ» التالي:

 .(3)«أغمب أفراده مف الرجاؿ الشباف، ينتظروف،  وعمى محياىـ عبلمات التذمر والحيرة.

« رأى»وانتقالو مف السارد إلى الميدي لما رأى الرىط، والفعؿ  نبلحظ تغير مستوى التبئير
 ر، ػ: نظ ، مثؿ رىػاؿ أخػقد نجد تغير ىذا التعدد في أفع يبيف تغير التبئير. و

 

 

 .133محمد ساري، الغيث، ص .1
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 .198-197المصدر نفسو، ص .2
 .47المصدر نفسو، ص .3

قبؿ أف يجتاز عتبة الباب الخشبي المطمي باألخضر، ألقى نظرة نحو األسفؿ،  و» انتبو...:
في السيؿ الممتد إلى ما ال نياية، تقبع عيف الكرمة وسط البساتيف الميممة، منطوية عمى 

 .(1)«أف تزؼ عروسا لؤلسياد الجدد.خدرتيا المستفحمة، منتظرة 

ويمكث » في وصؼ ليمى: الرؤية إلحدى شخصياتو، مثمما فعؿ يحدث أف يغير السارد-
عمى تمؾ الصورة يتابع حركات ساقييا وتمايؿ جسدىا. وترف فرقعات الكعبيف في أذنيو 

 .(2)«يقاع.إلوتضبط ا

قارئ عمى النظر بعيني الميدي، ، ليحمؿ السارد ال«يتابع»يتغير مستوى التبئير عند الفعؿ 
ويرى ليمى في نفس الوقت الذي يراىا فيو الميدي. وبالتالي يصبح الميدي الذي كاف مبأرا 

أما ليمى ىي المبأرة مف الدرجة الثانية، بينما يبقى جسـ ليمى  را،ِـمف طرؼ السارد مبئػ
 وحركاتيا مواضيع لمتبئير.

التبئيرات الثبلثة كاف نسبيا وبدرجات متفاوتة.  ما نخمص إليو في األخير، ىو أف استعماؿ-
فظيور التبئير الخارجي ارتبط بالمشاىد الحوارية وحكي األقواؿ الذي كشؼ عف الشخصيات 

، وذلؾ مف وكذا حكي األحداث أيضا. أما التبئير الداخمي فبواسطتو حققت الذات نفسيا
 خبلؿ سمطتيا وترؤسيا لعممية الحكي.

أنواع التبئيرات الثبلثة أثناء ممارستو السردية في الرواية، جعؿ مف  إف استعماؿ الكاتب-
بنية النص ونسقو غير منتظمة، وحرية الشخصيات في نقؿ وجية نظرىا سواء بصوتيا أو 
بصوت السارد، يضفي نوعا مف الغموض عمى معرفة المصدر السردي المتكفؿ بتنظيـ 

صؿ الصوت السردي. وذلؾ بالتركيز عمى النسؽ الروائي. وىذا ما سنحاوؿ اكتشافو في ف
السارد: مف أي موضع زمني يؤدي وظيفتو؟ وما ىي وضعياتو المختمفة؟ ثـ ما ىي وظائفو 

  السردية التي يضطمع بيا؟.
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 .25محمد ساري، الغيث، ص .1

 .191المصدر نفسو، ص .2
     

ضافة إلى كثرة الشخصيات وتعدد الحكايات إلرغـ اختبلؼ األحداث وتغيرىا في الرواية، با
يف بيف كؿ ىذه المعطيات، وىذا واألزمنة، إال أف القارئ يشعر بالتنظيـ والتنسيؽ الشديد

التنظيـ يتحكـ فيو سارد موجود في كؿ الفصوؿ رغـ أف وجوده نسبي، فيو يقدـ األحداث 
 بط ىذا المستوى مف البحث) الصوت السردي( بالسارد. أيف يتموضع زمنيا؟ويؤخرىا،ليذا يرت

 وما ىي وضعياتو المختمفة؟ ثـ ما ىي وظائفو التي يؤدييا؟.

 زمػن السػرد:.2

عمى حكايات متعددة، تتضافر مف أجؿ اكتماؿ الحكاية الرئيسية. وقد  احتوت رواية الغيث
ظـ فصوليا، فنجد أف األحداث المسرودة جاءت الرواية مؤطرة في الزمف الحاضر في مع

 تتزامف مع أحداث القصة، وىذا فيما يخص الحكاية األولى وىي حكاية الميدي.

، عندما «نتظارإللحظة ا»يبدأ السارد عممية الحكي بتقديـ المشاىد الحوارية في فصؿ -
قدوـ يجتمع جماعة مف شباب مدينة عيف الكرمة أماـ حانوت رشيد حمموش، وىـ ينتظروف 

لميجرة إلى أوروبا. ىذا الزمف األوؿ ينحرؼ عنو السارد بعد ذلؾ ليرجع إلى الوراء  الباخرة
ويقدـ شخصية الشيخ امبارؾ وذلؾ في أحداث مسترجعة، وقعت قبؿ أحداث القصة التي 
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بعد أف كاف متزامنا،  ؽسترجاع يسجؿ حضور الزمف البلحإليروييا صوت السارد. وىذا ا
 رتداد والتناوب الزمني بيف المقاطع السردية.إلا مف اوىذا ما يمثؿ نوع

إف زمف السرد بصفة إجمالية وخاصة في البناء الكمي لمرواية، ىو زمف آني، ألف السارد 
يحكي بصوتو عف الميدي وأصحاب الناقة، مف ىنا فحاضر السرد عبارة عف زمف لنقؿ 

 األحداث التي ال يشارؾ فييا ولكف كأنو يراىا مباشرة:

...ابتمع الشتائـ والتفت حواليو، وحده الصمت يخيـ عمى المكاف. مف بعيد، أتاه نباح » 
كمب، ضعيؼ، متواصؿ، أقرب إلى  العواء، تنيد، غمغـ تعويذة وحوقمة، ثـ واصؿ السير 

 .(1).«المزار بابال يتوقؼ إال عند  فمصمما أ

 ؿ:ػألفعاؿ الواردة مثالبطؿ يعيش زمف الحاضر، لكف صيغة ا فأ ، واضح مف ىذا المثاؿ

 

 .25محمد ساري، الغيث، ص.1

ابتمع، تنيد، واصؿ...وردة في صيغة الماضي، والسياؽ جعميا تجتمع لتدؿ عمى زمف  
 الحاضر في تقديـ األحداث. فالسارد يتتبع حركات الميدي إلى درجة وصؼ التفاتو، و

يد، ويصفو بالضعيؼ إحساسو بالصمت الذي يعـ المكاف، ثـ نباح الكمب القادـ مف بع
المتواصؿ.ىذا الوصؼ يجعؿ القارئ يحس أف السارد يمشي وراء الميدي، وكأنو عينو التي 
يرى بيا وقمبو الذي يصمـ بو عمى أف ال يتوقؼ إال عند بابا المزار. نبلحظ إذف أف الحاضر 
متداخؿ مع الماضي، ويحدث ىذا في مواضع عديدة، لكنيا خاصة بالميدي و كأنيا زمف 

 واحد.

سترجاعات الواردة في الرواية بصفة مكثفة، التي خصصت ليا مقاطع إلأما فيما يخص ا
، وتضمنت صفحات عديدة، مثؿ المقطع الخاص بنايمة والشيخ امبارؾ، فعند سردية كاممة
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ىذه الفصوؿ يبتعد الحاضر في اتجاه الماضي المسترجع، ليصبح زمف القصة قبؿ سنوات 
 اء كاف ىذا األخير بصوت السارد أو بصوت الشخصيات:عديدة مف زمف السرد، سو 

أتاه رجع الصدى كتيار كيربائي أرعش جسده في ىزة تميؼ قصوى، بعدىا مباشرة، رنت » 
كممات اعمر حمموش في أذنيو، فتذكر تمؾ الميمة الشتوية التي صادفو فييا الرجؿ بداخؿ 

ردة، كانت ريح عاتية الضريح وحدثو عف وجود نفؽ مجيوؿ...في تمؾ الميمة البا
 .(1)«تزمجر...

سترجاع ويعود السارد إلىٍ ليمة مف ليالي إلر، ليأتي اِـفي ىذا المثاؿ زمف الحاضر ىو المؤطػ
الشتاء ويرجع زمف القصة أياما أو شيورا أو سنوات مف زمف السرد، إال أنو يجري اآلف في 

 ذىف الميدي.

داخمو زمف الماضي، مثاؿ ذلؾ عندما نجد أف الحاضر في رواية الغيث زمنا يحوي في -
، وفي طريقو يبتعد عف حاضره ليسترجع الماضي عمى تأىب الميدي لقتؿ اعمر حمموش

فترات متقطعة، لكنو قبؿ ىذا قضى ليمة أغرقتو في األرؽ والوساوس، وبعد انببلج الفجر قاـ 
 :وتييأ لتنفيذ ما جاؿ بخاطره منذ أياـ

 

 

 .26محمد ساري، الغيث، ص .1

حركة مف أصابع مضطربة، شد خيوط حذائو الرياضي األسود ثـ أخرج السكيف مف ب» 
إف البطؿ يعيش لحظة سردية آنية ومتزامنة مع القصة،  .(1)«إلى غبلفو. غمده...ثـ أرجعو

لكف السارد يقدـ بعد ذلؾ أحداثا انتيت قبؿ أف تسرد، وىنا نسجؿ لقاء بيف السرد التزامف 
ماضي في عممية السرد قد تعني أحيانا حاضر السرد، مثمما قد والسرد البلحؽ، فصيغة ال

 إنما السياؽ ىو الذي يحدد ذلؾ: تعني الماضي، و
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كاف الميدي ينزوي بعد الصبلة وسط أعمدة الصالة الكبيرة وينشغؿ بقراءة القرآف وكتابات » 
 .(2)«فقيية أخرى.

 نو جاء في إطار زمف السرديوىـ القارئ أنو في زمف الماضي، لك« كاف ينزوي» إف الفعؿ
لو حقيقة  أنا الماضي الروائي ىنا) استخداـ الماضي في القص(» الحاضر، أي

 .(3)«الحضور.

تميزت بعض المقاطع بالزمف السردي المتزامف الذي يتراوح بيف الماضي والحاضر، ففي -
ور رجوع نايمة قصتيا لمجارة، يبدو السرد متزامنا مع القصة، وف الفصؿ الذي تسرد فيو نايمة

 إلى الماضي تقؼ الذاكرة لتحدد المسافة بيف زمف السرد المتزامف وزمف القصة المسترجع.

ر في الرواية لغيره مف األزمنة األخرى، أف ِـوما يؤكد أف السرد المتزامف ىو الذي يؤطػ
د . وليذا نبلحظ أف السار نتقاؿ إلى سرد آخرإلاألحداث تبدأ كميا بمحظة سردية آنية قبؿ ا

، وىذه المشاىد «نتظارإللحظة ا» اختار أف يفتتح رواية الغيث بأسموب الحوار في فصؿ
الحوارية لـ يخؿ منيا مقطع مف البداية إلى النياية، وكأف حكي األقواؿ بيف الشخصيات يقدـ 
في نفس الوقت الذي يمفظ فيو، ثـ يتواصؿ بعد ذلؾ تقديـ الوقائع في شكؿ تبدو فيو متزامنة 

 .مع السرد

 ، الشيخ امبارؾ، اعمر حمموش،تميزت بعض المقاطع في الرواية والخاصة بحكاية نايمة-

  

 .113. محمد ساري، الغيث، ص1

 .63. المصدر نفسو، ص2

 .28سيزا أحمد قاسـ، بناء الرواية، ص .3

 و شخصيات ثانوية : آللة فطومة وآللة حميمة، تميزت بتقديـ األحداث في سياؽ ماضوي،
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الشيخ امبارؾ سردت بعد اكتماليا وانتيائيا، فزمف السرد فييا زمف الحؽ بالنسبة مثبل قصة 
وىذا ما جعؿ السارد الغائب عمى مسافة زمنية، يقدـ المادة الحكائية بشيء مف  لمقصة،

رتخاء، ويقطع صيغة الماضي المييمنة عمى الحكي صيغة الحاضر، فتقترب إلاليدوء و ا
 الحكائية، ويذوب الماضي في الحاضر السردي.المسافة بيف السارد والمادة 

في صيغة المستقبؿ، ليحضر زمف السرد السابؽ، وذلؾ ألف الرواية  لـ بأت ذكر األحداث-
ليست تكينية، أو نجد السارد يتنبؤ بالمستقبؿ إال أننا نسجؿ في مقطع واحد أيف ينتحر قدور 

 ة حديثا:ا استطبلعي ال ينبني عمى وقائع مجسدبف موسى، وفي مقطع

ماذا سيقوؿ غدا صباحا حينما يأتيو رسوؿ يقوؿ لو ابنؾ قدور شنؽ نفسو عمة قمة شجرة. » 
سأذىب حاال ليشنؽ نفسو ألؼ مرة، ليرمي بنفسو في نار جينـ، إنو ال يصمح لشيء...

وـ ألحرؽ كؿ ما تبقى منيا، ىي سبب الببلء. أكيد أنيـ سيغمفوف وجوىيـ بحزف مصطنع لي
الذي بحث عف الموت، مشى إليو برجميو، فمـ الحزف إذا ؟ وسيستمروف في ىو  يوميفأو 

كي يقتموا الوقت، يعصرونو ويفرغونو مف لبو. أرى  المممة حوؿ ىرطقات ال نيائية، ـثرثرا تي
ىؤالء المنافقيف، يحضروف جنازتي، ويسيروف عند والدي، متحاشريف في ساحة الدار، 

أراىـ يتزاحموف لحمؿ  ا عمى الصحوف مثؿ الجراد المراد.، لييجمو والكسكسيينتظروف الشربة 
نعشي...سيندىش سكاف الحي وىـ يشاىدوف جثتي معمقة إلى أعمى شجرة.قدور؟ غير 

إف المنتحر ال ينتمي إلى المسمميف. ىكذا  ممكف، مستحيؿ، المسكيف! نياية متوقعة...
 .(1)«نازة عمة روحو...ستقوؿ الجماعة المستبدة بالمدينة، ال يجوز إقامة صبلة الج

في ىذا المقطع أحداث وأقواؿ لـ تحدث بعد، بؿ ىي عبارة عف رؤى مستقبمية فقط، وذلؾ 
بالمقارنة مع زمنيا السردي اآلني، فقدور يذكر كؿ ىذا وىو يتأىب لبلنتحار. وتحقؽ ىذه 

ا إذا األحداث التي تبقى مجرد تنبؤ فقط ال غير، مرىوف بالمستقبؿ الذي يتكفؿ بإظيار م
 كانت ستتحقؽ أـ ال.
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 .198-197. محمد ساري، الغيث، ص1

ما يمكننا قولو عف زمف السرد في رواية الغيث، ىو زمف مزدوج يجمع بيف السرد المتزامف -
شغؿ مكانا أوسع مف الماضي المسترجع. ونقصد بالتزامف  والسرد البلحؽ، إال أف الحاضر

إنما نعني تزامف سرد األحداث مع  ردىا مباشرة، وليس كوف السارد يتمقى األحداث ويقـو بس
فترات زمف القصة، أي وجود نوع مف التطابؽ مع زمف الحكي، وفؽ ما يقتضيو سياؽ 
الوقائع، فنبلحظ أف السرد المتزامف يزداد كمما تقدـ الحكي إلى األماـ، ألف التركيز أصبح 

يز عميو أكثر في بداية منصبا عمى حاضر الشخصيات ال عمى ماضييا، الذي تـ الترك
الرواية، فماضي كؿ مف الميدي والشيخ امبارؾ ونايمة والمجاىد اعمر حمموش، كمف في 
النصؼ األوؿ مف الرواية، ثـ أخذ يتناقص شيئا فشيئا كمما تقدمت األحداث، ليصبح 

 الموضوع المحوري ىو الميدي وأصحاب الناقة فقط.

لرجوع إلى الوراء، يختؿ في الكثير مف األحياف، و نشير أيضا إلى أف ىذا التطابؽ وعند ا
 فالسارد ليس مشاركا في األحداث لذلؾ أمكف لو التحكـ في زمنيا السردي، ويقـو بتوزيع

 لو. دبعض المقاطع السردية لتعمؿ الشخصيات عمى نقميا لممسرو 

 تعػدد األصػوات السػاردة:.1

بنفسيا وتقدـ وجية نظرىا، والسارد وجدت الشخصيات في رواية الغيث مجاال واسعا لتحكي 
ىو مف يرخص ليا ذلؾ بينما اكتفى بدور الشاىد عمى ما يدور أمامو مف أحداث، متتبعا 
لحركات الشخصيات وعالـ بما تبديو وما تخفيو. كما وجدناه حاضرا في جميع فصوؿ الرواية 

 hétéroائيا)كمنظـ لمسرد، غائب و غبر مشارؾ في أحداث القصة. فيو سارد متبايف حك

diégétique:في حالة الضمير الغائب، مثمما يظير في ىذا المثاؿ ) 
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قفز الميدي بداخؿ القحاقة، اقترب مف الجمؿ ونظر إليو بإمعاف،. ثـ انحنى وأدخؿ رأسو » 
وقؼ مزىوا، عيناه تحت بطف الدابة. يريد أف يتأكد بنفسو مف الطبيعة األنثوية لمحيواف...

 .(1)«رورا، استدار نحو الجمع...تتؤلآلف ابتياجا وس

 نبلحظ أف السارد يتتبع حركات الميدي وينقميا بصوتو، غائب عف األحداث كشخصية.

 

 .74-73محمد ساري، الغيث، ص .1

وقد تكرر ظيوره في أحياف كثيرة، حتى أثناء الحوارات نجده يميد لخطاب الشخصيات ناقبل 
 مختمؼ تحركاتيا بضمير الغائب:

 صمح لشيء، نحف حثالة البشرية...كسالى، ال ن» 

 سكافي موافقا:إلتدخؿ ا

 أنت عمى حؽ، نحف حثالة البشرية.-

 قاؿ عبد القادر:

 .(1)«حقيقية... تحينما كنت في ألمانيا، رأيت الناس كيؼ يشتغموف، ربوىا-

يظير في المثاؿ أف السارد غائب عف أحداث القصة، حتى في انتقالو بيف شخصيات 
ئيسية أو ثانوية، ينقؿ حواراتيا، ويصور سموكيا وما تحممو أذىانيا، ونجده الرواية، سواء ر 

عند تغيير األمكنة، كما انتقؿ مع الميدي عندما حاوؿ قطع الحدود  يتتبع الشخصيات حتى
متوجيا إلى مكة المكرمة. فالسارد الغائب في رواية الغيث يحاوؿ أف يجعؿ المتمقي يعيش 

ر ِـ. كما قاـ بدور المؤطػ(2)أواصر عبلقة وطيدة بيف النص ومتمقيوأحداثا واقعية، وذلؾ لربط 
 والمنظـ لمحكي، خاصة عندما يستيؿ فصوؿ الرواية.
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إال أف السارد يترؾ في كثير مف األحياف العممية السردية لشخصيات معينة، ومثؿ ىذه 
لمتماثؿ الشخصية التي تتقاسـ مع السارد الغائب بناء العممية السردية تسمى السارد ا

« نتظارإللحظة ا» ( في حالة الضمير المتكمـ. وبداية فصؿ homo diégétiqueحكائيا)
المباشر عمى لساف الشخصيات، لدليؿ عمى طبيعة الشخصيات الساردة في  بالمشيد الحواري

ىذه الرواية، رغـ أف السارد أعمف في البداية عف تكميؼ بعض الشخصيات بعممية السرد. 
،  ساردة المتماثمة حكائيا ليا وظيفة السرد، ووظيفة المشاركة في األحداثوىذه الشخصية ال

 و ػ، ألن نيويا، يشكؿ جزءا مف الحكي ب بمعنى أف السارد ىو البطؿ في القصة

 

 .150محمد ساري، الغيث، ص .1

ابطة الكتاب األردنييف، عماف، ب ط، منشورات ر  دراسات تطبيقية في القصة القصيرة و األردنية(، البنى السردية) عبد اهلل رضواف: .2
 .21، ص1955

 .(1)يوجد داخؿ منطؽ القصة واعتقادىا، مرتبط باألحداث ويتأثر بانفعاالتيا

نجد مثبل نايمة الساردة والشخصية في نفس الوقت، فيي تمثؿ موضوع السرد، ىذا السرد 
 س:الذي يولج القارئ في عالـ البطؿ الداخمي، ليتقاسـ معو المشاعر واألحاسي

كاف جوابو الوحيد أنو انقض عمي و ضربني بمكمة كدت أسقط أرضا. ثـ ثانية وثالثة. » 
ارتبكت، استدرت لميرب، تعثرت عمى الدلويف، وسقطت أرضا. طاردني بضربات قدـ عمى 
كامؿ جسمي أحدثت لي أوجاعا ال تطاؽ...فأمسؾ بعصاـ المصنوع مف غصف زيتوف 

ة. تكورت بجسدي عمى األرض، أحمي رأسي بذراعي، وأمطرني بوابؿ مف الضربات الواخز 
مانحة ظيري وبقية جسمي لمعصا، وأنا أواصؿ الصراخ بكؿ ما أوتيت مف طاقة، أحاوؿ 

 .(2)«الزحؼ كاألعمى، في حركات يائسة.

السارد المتماثؿ حكائيا، مع بيف السارد المتبايف حكائيا و تميزت الرواية بتعدد السارديف والج
فصوؿ بمساف السارد الغائب،أي اعتماد السارد المتبايف حكائيا، بينما جاءت فجاءت معظـ ال
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. والسارد الغائب ىو مف يتكفؿ بسرد حكاية فصوؿ أخرى بمساف السارد المتماثؿ حكائيا
 الميدي وأصحاب الناقة) الحكاية الرئيسية(، يستيميا في الفصؿ األوؿ:

الميدي يطوؼ حوؿ » ، ويختتميا بػ:(3)..«توقؼ الميدي عند أسفؿ غابة الصنوبر، الىثا.» 
واحدة تمسؾ الخنجر  ، رافعا يديو في الفضاء،الميدمة...واختفى بداخؿ الغابة ةالبناي

 .(4)«.ةواألخرى الموحة الخشبية المشتعم

ؿ عف سرده ليسمح لمشخصية بفعؿ ذلؾ، فنجدىا تسرد قصتيا بنفسيا، كما ىو إال أنو يتناز 
ؿ الثالث الذي تأخذ فيو الكممة لتحكي قصتيا عندما ىروبيا مف واضح مع نايمة في الفص

 . في الفصؿ الرابع يسترجع السارد ، فالسارد ىنا متماثؿ حكائيا(5)البيت في فترة الحرب

  

 . 212، ص1969قوتو، عالـ القصة، ت: محمد مصطفى ىدارة، ب ط، عالـ الكتب، القاىرة، دي.برنار 1

 . 136-135.محمد ساري، الغيث، ص2

 . 24.المصدر نفسو، ص3

 . 259المصدر نفسو، ص .4

 .67المصدر نفسو، ص .5

قبؿ أف يقدـ شخصية آللة فطومة التي تسرد قصتيا مع زوجيا حميد  المتبايف حكائيا الكممة،
في زمف متماثؿ حكائيا في رواية الغيث الكاف حكي السارد  بالتاليو  ،(1)وما رأتو في الغابة

زمف السرد بالنسبة لمسارد المتماثؿ حكائيا زمنا الحقا، بينما كاف   الماضي. مف ىنا كاف
 إلى الزمف الحاضر. متزامنا بالنسبة لمسارد المتبايف حكائيا، والذي يمثؿ لحظات الرجوع

نصؿ إلى أف الرواية تميزت بتعدد األصوات الذي يظير كمكوف ىاـ مف مكونات الخطاب 
يو نوع مف الخصوصية، فالتعدد الصوتي الذي أضفى الروائي في رواية الغيث، والذي يعط



103 
 

صفة التقطع والتفكؾ، ساىـ في تشكيؿ بنية فنية خاصة، استطاعت أف  عمى الخطاب
 تستوعب كؿ ىذا التعدد لتجعمو كامبل وتاما.

 وضعػيات الػساردين:.1

و إلنجاز العممية السردية، وىذه الوضعيات مرتبطة بعبلقت يتخذ السارد وضعيات مختمفة
خارج »أو« داخؿ حكائيا»بالمستوى السردي وأحداث القصة، ففي الحالة األولى يكوف إما

 .«امتماثؿ حكائي»أو« متبايف حكائيا»، وفي الحالة الثانية يكوف إما «حكائيا

 بالنسبة لرواية الغيث، الحظنا أف وضعيات السارديف توزعت عمى أربع إمكانيات:

 خارج حكائيا، متبايف حكائيا.-

 ارج حكائيا، متماثؿ حكائيا.خ-

 داخؿ حكائيا،متبايف حكائيا.-

 داخؿ حكائيا، متماثؿ حكائيا.-

« الخارج حكائيا، المتبايف حكائيا» إال أف ىذا التوزيع كاف بنسب متفاوتة، فقد شغؿ السارد
أكبر حضور مقابؿ أوضاع السارديف اآلخريف، وىذا السارد غائب عف األحداث كشخصية، 

سردي إبتدائي. ونبلحظ أف حضوره لـ تخؿ منو كؿ  ىو يسردىا مف مستو وبالتالي في
 ، ثـ  بتدائي لمروايةإلالفصوؿ، ألنو كاف المتكفؿ بالسرد ليضع القارئ في السياؽ ا

 

 .102محمد ساري، الغيث، ص .1
أخذ يتراجع ليفسح المجاؿ لمشخصيات لتسرد ىي األخرى أحداثا معينة في حدود ما يسمح 

 بو السياؽ.
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بشخصيات حاضرة « الداخؿ حكائي، المتماثؿ حكائي»رتبطت الوضعية الخاصة بالسارد ا-
ثانوي، والشخصية ىنا ىي التي تأخذ الكممة لمسرد  في الحكاية التي يسردونيا مف مستوى

بصيغة المتكمـ فيي متماثمة حكائيا، وحاضرة في المستوى السردي الثانوي لذا فيي داخمة 
 أف تتحدث شخصية بنفسيا عف ماضييا مثؿ نايمة وآللة فطومة. حكائيا. ومف أمثمة ذلؾ

بشخصيات حاضرة في الحكاية  «الداخؿ حكائي، المتبايف حكائي »تعمقت وضعية السارد -
باعتبارىا ساردة فقط مف الدرجة الثانية، وغائبة عف القصص التي تروييا، وىذا النوع مف 

في مقاـ سرد أحداث ليست حاضرة فييا،  السارديف قؿ ظيوره وذلؾ عندما تكوف الشخصية
 .(1)سبلميإلمثبل اإلماـ سي عبد الحؽ الذي ينقؿ أحداثا مف التراث ا

، تحكي مف الشخصية البطؿ أو ىو السارد أو« الخرج حكائي، المتماثؿ حكائي » السارد-
إبتدائي فيي داخؿ القصة، وتنقؿ قصتيا الخاصة فيي مشاركة في األحداث غير  ىمستو 
 ة عنيا فيي متماثمة حكائيا. مثاؿ ذلؾ نايمة التي تحكي ماضييا وما يحممو مف آالـ.غائب

  خارج حكائيا، متباين حكائيا:.2.1

السارد في الغيث غائب عف األحداث التي يقدميا بضمير الغائب، رغـ ظيوره كشاىد ومنظـ 
ف الماضي، باإلضافة ومتتبع لكؿ الوقائع. وقد ارتبط سرده بالزمف الحاضر، كما ارتبط بالزم

 إلى سرد ما يدور في أذىاف الشخصيات بصوتو. ونمثؿ ليذه الوضعية بيذه األمثمة:

اقترب مف الضريح، انحنى باتجاه اليميف ونزع األلواح، بحركة فضة، كأنو تذكر فجأة » 
 رج األوراؽػيد عصبية، أمسؾ المخطوط المغبر، أخػوجود الدرة اليتيمة بداخمو، ثـ، وب

 

 

 .64محمد ساري، الغيث، ص.1
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 .(1)«الصفراء بكميات صغيرة وحطيا عمى الحصير... 

مف خبلؿ ىذا المقطع السردي، نبلحظ أف السارد غائب عف األحداث التي يسردىا مف 
 بتدائي.مستوى إ

ذىؿ الميدي وىو يقرأ تفاصيؿ المعجزة، فكر بأنيا تتناسب مع شخصية محمد بف تومرت » 
طويبل، لقد سجؿ الناسخ عبد الرحماف بف محمد عمى ىامش الورقة ولكف الدىشة لـ تدـ 

 .(2)«أقواال أربكتو. وحسب ىذا الدخيؿ في حياة الناسؾ، فإف المعجزة ليست بمعجزة.

يقدـ السارد شخصية الميدي لما اطمع عمى أوراؽ المخطوط، ولكف نبلحظ أنو ينقؿ ما يفكر 
سارد عالـ بكؿ ما تعممو الشخصيات، ولكف فيو الميدي وما ىو مكتوب عمى المخطوط، فال

الصوت لمسارد الخارج حكائي ألنو غائب عف األحداث التي تنقميا القصة، وشاىد فقط عمى 
 ما تفكر فيو الشخصية.

نجد السارد في أحياف كثيرة يتتبع حركات الشخصيات، والطرؽ التي تتخذىا مف مكاف إلى 
 يجوؿ بخاطرىا:آخر، ثـ فجأة يدخؿ في أذىانيا وينقؿ مؿ 

، الذي أشرؼ عمى مراسيمو اعمر حمموش بنفسو، »  بعد الدفف الذي تـ في ظير ذلؾ اليـو
عاد الميدي إلى البيت،ينتابو إحساس فظيع، بعزلة ال تكاد تطاؽ، لفتو كآبة فأقضت 
مضجعو وامتصت شييتو. في منتصؼ ليمة آرقة، ىجر المنزؿ العائمي باتجاه ضريح سيدي 

ثـ عمى قمة الرابية المطمة عمى حوش الرومي، بقرب وادي الناموس. المخفي، الجا
المغطى بأقمشة متعددة األلواف، قضى بقية  الضريحوىناؾ،بداخؿ الميجع المظمـ، بجانب 

 .(3)«، يحدث نفسو بصوت مسموع، تائيا في متاىات ال مخرج ليا.ةالميم

مف الشخصية، يتتبع خطواتيا  يظير لنا السارد في ىذا المثاؿ المطوؿ عمى مسافة قريبة
 تي ػدرة الػ، وفجأة ينقؿ أحاسيسيا وكأنو يعمـ ما تعمـ وما تحس، وىذه الق وينقؿ ما تراه

 .26.محمد ساري، الغيث،ص 1
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 .130.المصدر نفسو، ص2

 .37المصدر نفسو، ص .3

 جرىيممكيا السارد كالعمـ بدواخؿ الشخصيات ومعرفة كؿ توجياتيا وما تراه بأعينيا وما 

في ماضييا تكرر في مقاطع كثيرة في الرواية، فمثبل عند تحاور الشخصيات، نجده ينقؿ  
ليذا المشيد، إضافة إلى نقؿ طريقة  األحداث والحركات، وىي عممية تنظيـ وتنسيؽ مف لدنو

 الحديث أو وصؼ المكاف:

 قاؿ بائع السجائر والكاكاو:» »

طريؽ المقبرة. لقد قمت بدورة باألمس واخترت أنا سأستيقظ باكرا في يوـ الغد وألتحؽ ب-
 المكاف الذي أحط فيو بضاعتي.

 رد رشيد غاضبا:

 ممنوع ممارسة التجارة ىناؾ.-

 أجاب البائع وعمى شفتيو ابتسامة مكر وافتخار:

 وىي ترافؽ البشر أينما حموا... يالتجارة باركيا النبممنوع وال ىـ يحزنوف. ال-

 قاؿ الحانوتي:

 سنعد قائمة نسجؿ فييا أسماء الحاضريف...-

 سكافي النحيؿ في الوقت الذي كاف فيو يتخبط لنزع مسمار مف صباط عسكري ميترئ:إلرد ا

 .(1)«وية عميؾ يا رشيد!...بالش-
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في ىذا الحوار الذي دار بيف شباب عيف الكرمة، يمكث السارد عـ قرب وكأنو يتوسط 
افا، مثؿ: الغضب، والنظرات...كؿ ىذه اإلشارات الجماعة لينقؿ األحداث متضمنة أوص

 توحي بواقعية المشاىد.

 خارج حكائيا، متماثل حكائيا:.1.1

خارج حكائيا، متماثؿ »تحضر ىذه الوضعية في بعض المقاطع التي يكوف فييا السارد 
  ، مثبل نايمة التي إبتدائي، وبطؿ القصة التي يحكييا، وذلؾ ألنو سارد مف مستوى  «حكائيا

 

 .146.محمد ساري، الغيث، ص1

 ستقبلؿ:إلا تنقؿ ماضييا أثناء حرب التحرير وفي فترة

 « ، مف أيف أبدأ حديثي يا مضيفتي العزيزة؟ كيؼ أحكي لؾ ما حدث في ذلؾ اليـو المشئـو
واألياـ التي تمتو، وأنا مختبئة، مرعبة، أمؿ في أحشائي جرحا نتنا. مشيت تائية في البراري 

كالعمياء، وجسدي يتأوه ألما وجوعا وخوفا. كاف جسدي عرضة لمحكة طواؿ  أياما وليؿ،
 .(1)«الوقت...في حقيقة األمر كنت ممفوفة بالعار.

نجد ىذه الوضعية مييمنة في المقاطع الخاصة بحكي الشخصيات، لكف ليس كؿ المقاطع. 
ستوى ثانوي. ويقدـ الشخصيات لتسرد مف م رىاِـفي بعضيا نجد السارد الغائب ىو مف يؤطػ

أما المقاطع الخاصة بنايمة فيي الوحيدة التي تسرد مف مستوى إبتدائي، فيي ساردة خارج 
رة التي كاف فييا زمف السرد حاضرا، وفي ِـحكائيا، متماثؿ حكائيا، تظير في القصة المؤطػ

ىا سترجاع، ففي المثاؿ السابؽ نجدإلرة التي تنتمي إلى المستوى الثاني عند اَـالقصة المؤطػ
 تقدـ لحظات الحاضر، بعد ذلؾ تقدـ ماضييا.
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وفي مقطع آخر نجدىا تتنازؿ عف عممية السرد لآللة حميمة التي تسترجع أحداثا أخرى، وىنا 
يكوف التضميف بالتجاور، ألف آللة حميمة ساردة لمحكاية الثانية وغائبة عف الحكاية األولى 

 سارد خارج حكائيا، متماثؿ حكائيا.الخاصة بنايمة، فمستوى السرد لـ يتغير، وبقي ال

ر ثانيا، كؿ شيء عشر مف عمري، وفي ذلؾ العمر، نندفع أوال ونفك كنت في السابعة» 
حدث في وقت وجيز. أحمد، الرجؿ الذي تسبب في شقائي. كاف جارا لنا. حدثني عف عالـ 

 .(2)«األحبلـ...

 داخل حكائيا، متباين حكائيا:.1.1

إلى مستوى ثانوي، فيكوف ساردا داخؿ  إبتدائي ارد مف مستوىفي ىذا الوضع ينتقؿ الس
 حكائيا، ولكف ما يسرده يكوف بضمير الغائب، أي غير مشارؾ في األحداث.

 

 .67.محمد ساري، الغيث، ص1

 .164.المصدر نفسو، ص2

سبلمي، والتي لعبت دورا بارزا في إلونجد في الرواية حضورا لقصص مقتبسة مف التاريخ ا
توى السرد. مف ذلؾ مثبل قصة عبد الرحمف بف محمد الناسخ، وقصة الميدي بف تغيير مس

 تومرت التي يقرأىا الميدي البطؿ ويفكر في كرامات بف تومرت مرارا ، متأثرا بسيرتو ومتخذا
وقد تميزت ىذه القصة المؤطرة في أف العبلقة بيف  (.1)إياه قدوة وموجيو الروحي والعممي

وى الثاني عبلقة تيمية، وذلؾ لعدـ وجود أية استمرارية في المكاف المستوى األوؿ والمست
 والزماف بيف المستوييف.

ماـ سي عبد الحؽ الذي يسرد أحداثا وىو غائب عنيا،ألف ىذه إلو يصادفنا مقطع بصوت ا
في فتنة مقتؿ الخميفة الثالث عثماف بف سبلمي المتمثمة إلاألحداث مستمدة مف التاريخ ا

عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنيما، بعد ذلؾ يسوؽ قصة الخميفة ىاروف  ماـإلعفاف، ثـ ا
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.ىذه (2)ممـ عمي الذي دفف سرا، مخافة أف ينبشو الخوارجإلالرشيد الذي اكتشؼ قبر ا
عتبار إلماـ سي عبد الحؽ في خطبة الجمعة عمى سبيؿ التمثيؿ و اإلالقصص التي ينقميا ا

ـ وحقد بعضيـ عمى بعض، وكاف ذلؾ درسا مف إقتتاؿ المسمميف في الماضي، واختبلفي
ماـ ىنا يسرد مف إلوموعظة لمميدي وأصحابو، لعميـ يرجعوا عف أعماليـ المشاغبة. فا

 موضع سارد خارج حكائيا، متبايف حكائيا.

وكثرة تذكر ماـ الصوفي إبراىيـ عبد اهلل، الممقب بإبراىيـ العظـ، إلضافة إلى قصة اإلبا
، فالعبلقة التي تميز بيف المستوييف األوؿ والثاني (3)فييا مميا الميدي ليذه القصة وتفكيره

ىي عبلقة تفسيرية، تعمؿ الوضع الذي يعيشو الميدي والمرجع الذي يعتمده في عبادتو 
وأعمالو وتفكيره، فيو يحاوؿ أف يحقؽ ما حققو إبراىيـ العظـ، وذلؾ حينما قصد مكة 

 .(4)ة المخطوطالمكرمة حاجا راجبل عمى قدميو، ميتديا بقص

 

 

 .121محمد ساري، الغيث، ص .1

 .65-64المصدر نفسو، ص .2

 .40المصدر نفسو، ص .3

 .43المصدر نفسو، ص .4

 داخل حكائيا، متماثل حكائيا:.3.1

يمنح السارد الكممة لمشخصيات، فتصبح ىي الساردة وفي نفس الوقت مشاركة في األحداث. 
، لذلؾ فيي متماثمة حكائيا، وتسرد والسرد الذي يكوف بصوت الشخصيات يتـ بضمير المكمـ

 مف مستوى ثانوي فيي داخمة حكائيا.كما في حكي اعمر حمموش التالي:
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 تنيد، بسمؿ وحوقؿ وقاؿ: باألمس فقط رأيتو في صباح الغد، عندما وصمو الخبر المفجع،» 
يصعد الدرب بخطو السمحفاة، يجر قدميو وسط الغبار...أبطأت السير قميبل، ألقيت عميو 

 .(1)«لتحية فمـ يرد ولـ يمتفت إلي.ا

نبلحظ في ىذا المقطع السردي، أف ىناؾ انتقاؿ مف مستوى سردي إبتدائي أيف كاف السارد 
الخرج حكائي، المتبايف حكائي يتكمـ، ثـ يتغير المستوى عندما بدأ اعمر حمموش يتكمـ 

مر حمموش سارد ويسرد ما حدث لو عندما التقى قدور بف موسى في طريقو.وىكذا يصبح اع
داخؿ حكائيا، متماثؿ حكائيا، ما داـ يسرد قصة وقعت لو مف مستوى ثانوي. ونستطيع القوؿ 

نتقاؿ مف مستوى سردي إلى آخر وتنازؿ السارد الخارج حكائي، المتبايف حكائي إلأف ا
العمر حمموش ليقـو بالسرد بصوتو الخاص ما وقع لقدور بف موسى ، يولد عبلقة بيف 

رؤية  إيضاحية، الغرض منيا حمؿ القارئ عمى السردييف، وىي عبلقة تكميمية و المستوييف
األحداث بواقعية، وذلؾ عندما يؤكد اعمر حمموش القصة بعد أف بدأىا السارد األوؿ بنوع 

 مف التوسيع، لتصبح كاممة وواضحة.

ات في منظما لحكي الشخصي« الخارج حكائي، المتبايف حكائي»وقد يحدث أف يكوف السارد 
المشاىد الحوارية،فيتغير المستوى السردي عندما تستمـ شخصية الكممة، لتسرد أحداثا وقعت 

 ليا خارجة عـ الزمف الحاضر، مثؿ المقطع التالي:

روى عبد القادر كروش ما حدث ليفي ذلؾ الغسؽ المزلزؿ، ضحكوا عمى ذقنو،قيقيوا » 
 لة...ساخريف،اتيمو رشيد حمموش بأنو سكر إلى  حد الثما

 دت ػ، وجولكف في ذلؾ اليـو فخورا بثروتي... في ذلؾ اليـو قصدت المخمرة منتشيا و-

 

 .193.محمد ساري، الغيث، ص1

 نفسي حقا بداخؿ مسجد سيدي عبد الرحمف.
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 ستيزاء بادية في نبرة صوتو:إلرد رشيد وعبلمة ا

 (.1)«أنت بداخؿ المسجد؟أقسـ أنؾ ال تعرؼ حتى كيفية الوضوء...-

يؤطر الحكي، فيو يشاىد الحوار وينقؿ « الخارج حكائيا، المتبايف حكائيا » حظ أف الساردنبل
ثـ يتخمى عف وضعو السردي ليتكمـ عبد القادر كروش بصوتو  حركات المتحاوريف

 ، عما وقع لو مع أصحاب الناقة.«داخؿ حكائيا، متماثؿ حكائيا»وىو

ذ بأحدىما  امف حوؿ موضوع معيف،وقد يحدث أف تتحاور شخصيتاف في زمف سردي متز - وا 
 ينتقؿ ليتحدث عف الماضي، مثؿ ىذا المثاؿ:

 يا سيدي الشيخ، لماذا ردمتـ بئر الزاوية؟-» 

 في حدود معرفتي، ال توجد بئر ىنا يا مخموقة.-

 زاوية وقالت:أشارت العجوز بيدىا إلى 

لنمؤل دالئنا،خاصة  كانت البئر ىنا قرب النخمة. أتذكر وأنا صغيرة، كنت أجيء مع أخي-
 .في شير رمضاف الكريـ، ماؤىا فيو بركة ويصمح لمعبلج، ألنو يأتي مف بئر زمـز

؟ و مف أخبرؾ بيذا األمر العظيـ؟.-  مف بئر زمـز

 .(2)«سمعت الخبر مف جدتي رحميا اهلل. قالت بأف أـ الولي الصالح...-

قؿ إلى الزمف الماضي وتسرد في ىذا الحوار نبلحظ انزياح العجوز عف الزمف األوؿ، لتنت
 قصة البئر والماء الذي يأتي مف مكة المكرمة.

الخارج » يأتي كمما تنازؿ السارد« الداخؿ حكائيا، المتماثؿ حكائيا» إف موضع السارد 
عف وضعو ليترؾ حرية الكبلـ لمشخصيات، سواء أثناء تفكيرىا أو «حكائيا، المتبايف حكائيا

 تحاورىا.
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 .169-168يث، صمحمد ساري، الغ .1

 .26المصدر نفسو، ص .2

نبلحظ في رواية الغيث أف تعدد الشخصيات وظيورىا المختمؼ والمتكرر وفؽ السياؽ 
واألحداث، أدى بالضرورة إلى تنوع أوضاع السارديف التي تجتمع في مجمميا لبناء الخطاب 

 ؼ سردية.الروائي، واتخاذ السارديف وضعيات مختمفة، ال يكوف إال مف أجؿ تأدية وظائ

 وظائػؼ السػارد:.3

 ، وتقديـرأينا أف السارد في رواية الغيث يؤدي وظائؼ التنظيـ والتنسيؽ، كعرض األحداث
 ، وسرد الماضي، ومف الوظائؼ األخرى التي أداىا في الرواية ، نجد:الشخصيات

 الوظيػفة السػردية:.2.3

ميما كانت وضعيتو اتجاه تعد ىذه الوظيفة مف أولى الوظائؼ التي يقـو بيا السارد، 
ويعمؽ عمييا أحيانا،  ثالمستوى السردي أو القصة المحكية. فنجده في الرواية يسرد األحدا

كما يقدـ حكي الكبلـ وحكي األفكار مع المحافظة عمى المسافة الفنية التي تجعؿ منو يقوـ 
إبداء آرائو بصفة  وبدور آلة التصوير، أي القياـ بدور الناقؿ فقط. ونرى أف تدخبلت السارد 

 مباشرة قميمة في الرواية، ىذا ما جعؿ تصويره لمعالـ الروائي يوىـ بالحقيقة والواقعية.

بنقؿ األحداث،  الساردةر فييا السارد بسبب تكفؿ الشخصية وأما في المقاطع التي ال يظي
لشخصية فأحادية الشخصية ىنا تستمـز شفافية أكبر، وذلؾ النعداـ الوسيط بيف القارئ وا

 الساردة:

 ...وبعد انسحاب المرأتيف، تمددت عمى فراشي أستخمص الدرس مف تجربة البشر،» 
وأقسمت أف أكوف قوية، وسوؼ لف تيدني نائبة مف نوائب الدىر، ميما كانت قوة وبشاعة 
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دراؾ أنني لست وحدي في شقائي، وأف حالي ليس أسوأ مف أحواؿ إلصدمتيا. أدركت تماـ ا
 .(1)«فيؿ بردـ المآسي تعويض أصحابيا بما ىو أخؼ وأمتع.غيري. الزمف ك

 ؿػفي ىذا المثاؿ تحكي نايمة عف نفسيا، وتشيد عالميا الروائي الذي يتيح ليا عممية التحمي

 

 .167محمد ساري، الغيث، ص . 1

 ستخبلص، وىذه يجعؿ القارئ في موضع حسف، يتقبؿ ويقتنع بآراء ىذه الشخصيةإلو ا
شدة ارتباط السارد الغائب في الرواية بما يسرده، عندما يكوف وسيطا ينقؿ الساردة. وتظير 

ما يراه، ولكف مف موقع العالـ بكؿ شيء حتى ما يجوؿ بخواطر ىذه الشخصيات، ودوف 
 تدخؿ في أرائيا:

توقؼ عند نياية الدرب، الىثا، باحثا بنظراتو عف رشيد حمموش. استرجع أنفاسو قميبل، ثـ » 
لسبلـ، كاف صوتو ضعيفا، بحيث لـ يسمع إال نفسو. أسرع الخطو. تنحنح. تقدـ ونطؽ با

 .(1)«حوقؿ وبسمؿ. ثـ أطمؽ سبلما بصوت التفت إليو أغمب الحاضريف.

يبدو السارد في ىذا المثاؿ غائب وناقؿ فقط، يصور لمقارئ ما يراه بدقة، ويعمـ كؿ شيء 
 أف الشخصية لـ تسمع إال نفسيا، لكف ىو يسمعيا. حتى

 الوظػيفة التنسػيقية:.1.3

ييتـ السارد بالتنظيـ الداخمي لمنسؽ الروائي، أي تنظيـ الخطاب السردي وفؽ رؤيتو 
طار إلالخاصة، فنراه يقدـ ويؤخر، كما الحظناه مف خبلؿ المفارقات الزمنية التي وسمت ا

لشيخ ستباقات. فالسارد يسترجع ماضي اإلسترجاعات واإلالزمني لمرواية، وذلؾ عف طريؽ ا
امبارؾ منذ طفولتو حتى وفاتو، و ذلؾ كي يبيف تولد فكرة النفؽ المؤدي إلى مكة المكرمة، 
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والذي أصبح الياجس الوحيد الذي يريد الميدي تحقيقو. كما يسترجع قصة الميدي بف 
 تومرت مثبل، ليبيف ويفسر تصرفات الميدي البطؿ وأفكاره المستقاة مف ىذه القصة.

سترجاعية دوف سابؽ إنذار، وىذا ما يوىـ بنقص إلذه المقاطع السردية ايفتتح السارد بعض ى
في التنظيـ والتنسيؽ، فانتقاؿ القارئ مف مكاف إلى مكاف، و مف زماف إلى زماف آخر، دوف 

السارد لكف عودة  أف يفيـ العمة والرابط بيف النصيف، يشوش عميو األفكار وترتيب األحداث،
ختبلالت، إلذه الثغرات بفنية، تثبت تفانيو في التحكـ في ىذه ابعد ذلؾ وكيفية إستدراكو لي

ذلؾ لكثرة  نقطاعات المفاجأة بيف المقاطع السردية، وإلفعند قراءة الرواية ينزعج القارئ مف ا
 ىػ، إل التي تولد عنده الكثير مف اإلستفيامات والتساؤالت الثغرات

 

 .206محمد ساري، الغيث، ص .1

ة يبدأ فييا السارد في حؿ ىذه التساؤالت، ثـ يتضح عنده أخيرا حيف أف يصؿ إلى مرحم
 اكتماؿ البنية في آخر صفحات مف الرواية.

ألقواؿ، فنجده يظير الجانب التنسيقي لمسارد في المشاىد الحوارية، عندما يقدـ حكي ا
 متحكما في الربط بيف حكي األحداث وحكي األفكار وحكي األقواؿ، ومثاؿ ذلؾ:

 دي رأسو غير مباؿ، أضاؼ سميماف:ىز المي »

 يا بنت الشارع.ال تيتـ...إن-

 ثـ بعد صمت:

 ولكف إف أردت، سأقودؾ بنفسي إلى باب الدار.-

 ال...سألت ىكذا...دوف قصد.-
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 بتوبيخ صارخ: بعد ذلؾ، كأنو استيقظ لتوه مف سبات مخدر، واجو الميدي صديقو

 .(1)«قؿ لي يا سميماف؟ أيف كنت أنت؟...-

أف السارد يسجؿ حضوره بيف أنواع الحكي ويتدخؿ بعبارات، مثؿ: أضاؼ، بعد  نبلحظ
 صمت...

إف  الوظيفة التنسيقية تييمف في الرواية التي يكوف فييا السارد غائبا وعالما بكؿ شيء، 
نتقاؿ مف واحدة إلى أخرى،  ومف مكاف إلى آخر،  وىذا ما إلوا إضافة إلى تعدد الشخصيات

 د نفسو في التنظيـ والتنسيؽ بطريقة فنية تزيد مف تبلحـ البناء الفني.يسمح لمسارد بإجيا

 الوظيػفة التواصػمية:.1.3

وجود سارد يحتـ قبميا وجود مسرود لو يتمقى خطابو. وال ضرورة في ىذا في ىذا المتمقي أف 
 يكوف حاضرا في الرواية أو غائبا عنيا، ولكف السارد يحاوؿ دائما تحقيؽ عبلقة وصمة 

 

 

 .190محمد ساري، الغيث، ص .1

 .(1)مع المسرود لو

ويخصو بخطاب خاص ليشد انتباىو، وكأف  وفي الرواية نجد السارد يتوجو إلى المسرود لو
، «قبلعإلالحظة  »السارد يعرفو حيث يحاوره في أكثر مف مرة. يستيؿ الرواية بفصؿ عنوانو 

 ، (2)«ي المستمعيف..سادت »ارد المستمعيف:ػفي ست صفحات يكمـ الس ىنا و و

 .(3)«استمعوا إلى التفاصيؿ، ثـ لكـ الحرية أف تصدقوا أو تكذبوا. »
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نبلحظ أف السارد يخص المسرود لو بالتنبيو، حيث يخاطبو منبيا ومميدا لما سيأتي مف 
تمؾ  األلفاظأحداث، فزيادة عمى التواصؿ الذي يحدث بيف السارد والمتمقي، نجد في ىذه 

 مؿ عمى شد انتباه المتمقي لبقية األحداث.التي تع النبرة

ييدؼ السارد أيضا إلى إببلغ رسالة ما يحتوييا الخطاب إلى المتمقي، قد تحمؿ ىذه الرسالة 
يديولوجيا. ومع تطور األحداث والمسار السردي، يتجمى اليدؼ مف ىذه مضمونا إنسانيا أو إ

 ةئب في التعميؽ عمى التدخبلت الميميالرسالة والمغزى الذي تحممو. مثمما تدخؿ السارد الغا
اليمجية التي يقوـ بيا الميدي وأصحابو ضد كؿ النشاطات الفنية التي تقاـ باألحياء 

 ، والتي لـ تجد أي مقاومة توقؼ عنفيـ:الجامعية

إف ىذا البمد كاف دوما جنة لممحاربيف والدراويش، ال غير. أما الفنانوف على كل،  »
كؿ األزماف مف المنبوذيف والمغضوب عمييـ. ولف يتغير الوضع بعد والشعراء، فكانوا في 

«طموع شمس الغد.
(4)

. 

ٌظهر رأي السارد وتعلٌقه لموقف الوطن أمام أصحاب الناقة، فهذا التحلٌل ٌبٌن نظرة 

إيديولوجية، أطاحت بالفنانيف والشعراء وبالطبقة المثقفة بصفة عامة، وفسحت المجاالت 
 ش، الذيف تمردوا لتطبيؽ قوانينيـ عف جيؿ.لممحاربيف والدراوي

 

 

1.Gérard Genette, FiguresIII, p262. 

 .5محمد ساري، الغيث، ص .2

 .168المصدر نفسو، ص .3

 .238المصدر نفسو، ص .4

 ستشػهادية:إلالوظػيفة ا.3.3
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حقيقية، يحاوؿ أف السارد إلى ذكر بعض المصادر التي يستقي منيا معمومات ووقائع يمجأ 
نع بيا المسرود لو ويوىمو بصحة وواقعية أحداثو. كأف يذكر بعض التواريخ أو األماكف يق

 الجغرافية.

سبلمي، وأحداث متعمقة إلستشيادات بوقائع مأخوذة مف التاريخ اإلتعددت في رواية الغيث ا
 بالسياسة الداخمية لمجزائر:

(1)«يقاؿ بأف ىواري بومديف قد مات... »
. 

يف وسياسة التقشؼ التي حولت جميع الناس إلى  فقراء يشحتوف. أما ...انتيى زمف بومد » 
 .(2)«شتراكية.إلالرئيس الجديد فإنو زىواني ويحب الحياة. و الحياة مع الرأسمالية وليست مع ا

 أما فيما يخص األحداث السياسية الخاصة ببعض البمداف العربية: 

ىو رفيقو الوفي يمحؽ بو في قاع وىامات عبد الناصر الشيوعي الذي قتؿ السيد قطب،  »
إف خبرؾ فأؿ خير، سينتصر الخميني ويقيـ دولة  ومعيما، سينتيي عصر الشيوعية. جينـ.

(3)«إسبلمية. حينذاؾ، ستروف الخير والعدؿ بأـ أعينكـ.
.  

ندلعت حرب التحرٌر فً بالد الرافدٌن...الغرب المسٌحً ٌستعد الحتالل العراق إفجأة.  »

«سالمٌة.إلارة اسالم ألّن بغداد هً التً نضجت فٌها الحضإلن قالع التكسٌر قلعة م
(4)

. 

لى أحداث تارٌخٌة طالما تصدرت القضاٌا العربٌة الّمهمة فً إو ٌالحظ أّن السارد ٌعود 

 ٌأتً على ذكر شخصٌات معروفة جّدا .و الداخل و فً الخارج,

قتتاؿ بيف إليرجع إلى فتنة ا نجده سبلمية,إلالتاريخية ا باألحداثستشياد إلفيما يخ ص او 
 مما أدى إلى  عمي ابف أبي طالب رضي اهلل عنيما,خبلفة عثماف بف عفاف, و  المسمميف في

 .20محمد ساري، الغيث، ص .1

 .110المصدر نفسو، ص .2

 .21المصدر نفسو، ص .3
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 .251المصدر نفسو، ص .4

ة بناء أوؿ مسجد في ا يعود إلى أبعد مف ذلؾ زمنياو  . قتميما  اقةػالنو   ـسبلإل, إلى قص 

تعييف المكاف, ة العنكبوتو  المأمورة التي بيا تـ    :قص 

ىجرتو مف مكة إلى  لقد أعادت الحادثة إلى األذىاف ما وقع لمرسوؿ محمد بف عبد اهلل أياـ »
المدينة. العنكبوت التي أنقذت حياتو وحياة صديقو أبي بكر، حينما نسجت شبكة غطت بيا 

المياجراف... إنيا السنة األولى لميجرة، بداية الزماف  مدخؿ المغارة حيث اختفى بيا
 .(1)«والتاريخ.

إضافة إلى ذكر الوقائع واألحداث، نسجؿ أيضا التواريخ كالسنة األولى لميجرة ، والقرف 
 السادس والعاشر لميجرة في قصة الميدي بف تومرت.

 يديولػوجية:إلػفة االوظي.4.3

يستعمميا السارد لتمرير أفكاره وآرائو عمى لساف أىـ الوظائؼ التي  تمثؿ ىذه الوظيفة
الشخصيات بكثرة، والعرؼ الفني الروائي يقضي بإخفاء ىذه الوظيفة وتكميؼ شخصية ما 

 حتى يبقى المؤلؼ حياديا.

يديولوجيات في الرواية وكثرت، لشدة ارتباطيا بالموضوع، وأوضح مثاؿ نقده إلوقد تضاربت ا
 لمسارد الغائب:

ىذا البمد كاف دوما جنة لممحاربيف والدراويش، ال غير.أما الفنانوف والشعراء،  إفعلى كل،  »
المغضوب عمييـ. ولف يتغير الوضع بعد طموع شمس  ففكانوا في كؿ األزماف مف المنبوذي

«الغد.
(2)

. 
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يديولوجية كذلؾ في المشيد الحواري بيف شباب عيف الكرمة، والذي إلظيرت الوظيفة ا
سبلمية عمى يد الخميني، كيذا التعميؽ إلحدى إلوقياـ الدولة ا لشيوعيتمحور حوؿ الحكـ ا

 الشخصيات:

 

 

 .251محمد ساري، الغيث، ص .1

 .238المصدر نفسو، ص .2

الحيواف أيضا  جنة ببل حريةس المصير بعد سنوات قميمة فقط.ال سبلمي نفإلسيمقى العالـ ا »
إصدار قوانيف المنع والردع...وبما سبلمي ىو إليأكؿ ويشرب. أوؿ شيء سيقـو بو الحاكـ ا

نساف إلأف العنؼ ال يولد إال العنؼ، فسنغرؽ حتما في حروب دموية ال نيائية. أنا أقوؿ أف ا
يحتاج أوال إلى الحرية، ىي التي تحفظ كرامتو وتصونو مف الذؿ والميانة، وبدونيا ال حديث 

 .(1)«عف حضارة. 

 ختفي وراء صوت الشخصية لنقؿ إيديولوجيتو.ستشيادات يإلنبلحظ أف السارد في كثير مف ا

و ىي تشتغؿ متحدة بشكؿ متكامؿ ومتداخؿ،  إف وظائؼ السارد في رواية الغيث متعددة،
 داخؿ النسؽ العاـ لمرواية وكأنيا وظيفة واحدة.

 المسػرود لػه:.4

اختمؼ المسرود لو في رواية الغيث بيف: شخصيات الرواية التي كانت تحيي المشاىد 
وارية فيما بينيا، فتسرد الواحدة لؤلخرى مباشرة، فيذا المتمقي المشارؾ في الخطاب داخؿ الح

حكائي ميما كانت صفتو، حقيقية أـ خيالية، ولو دور في القصة ووظيفة يؤدييا يكمفو بيا 
الروائي. والمتمقي الخارجي الذي اىتـ بو السارد، فيو يوجو لو الخطاب بطريقة مباشرة، بما 
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مف قضايا شائكة ومعقدة، وقبولو أو رفضو لما يتمقاه، مرتبط بقناعاتو ومعتقداتو التي يحتويو 
  يؤمف بيا. 

 

 

 

 

   

 

 .21محمد ساري، الغيث، ص .1
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 :خاتمة 

نصػػػؿ فػػػي نيايػػػة ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى جممػػػة مػػػف اإلسػػػتنتاجات المتعمقػػػة بالكشػػػؼ عػػػف التقنيػػػات 
السػػردية المسػػتعممة فػػي روايػػة الغيػػث، والوصػػوؿ إلػػى الكيفيػػة التػػي إعتمػػدىا الروائػػي فػػي نسػػج 
النصػػوص السػػردية بإعطائيػػا صػػبغة فنيػػة وجماليػػة، والمنيجيػػة المسػػطرة أمكنتنػػا مػػف الوصػػوؿ 

 صوصية بعض المكونات، التي نجمميا فيما يأتي:إلى إبراز خ

إىتماـ الروائػي الكبيػر بػالزمف الػذي جسػدتو حالػة البلتعاقػب، وذلػؾ مػف خػبلؿ الرجػوع إلػى  .1
الماضػػػػي، أيػػػػف اسػػػػتخدـ التعرجػػػػات المتكػػػػررة التػػػػي أدت إلػػػػى طغيػػػػاف اإلسػػػػترجاعات بمختمػػػػؼ 

لتشػػظي والبلتػػرابط، واإلنتقػػاؿ أنواعيػػا، باإلضػػافة إلػػى زمػػف الحاضػػر ممػػا وسػػـ البنيػػة الزمنيػػة با
الزمنػػػػي بػػػػيف الفصػػػػوؿ خاصػػػػة أدى إلػػػػى خمخمػػػػت السػػػػرعة السػػػػردية وذلػػػػؾ راجػػػػع إلػػػػى البنيػػػػة 
البوليفونيػػػػة.  إال أف ىػػػػذا التذبػػػػذب الزمنػػػػي لػػػػـ يكػػػػف غامضػػػػا، حيػػػػث كػػػػاف مرفقػػػػا بجممػػػػة مػػػػف 
الممفوظػػػات التػػػػي تحػػػدد المواقػػػػع الزمنيػػػػة لممقطوعػػػات السػػػػردية، حتػػػػى األحػػػداث يمكػػػػف تحديػػػػد 
مجاليا الزمنػي الخػاص، ممػا يػؤدي إلػى بطػل سػيرورة األحػداث، وحػذؼ فتػرات مختمفػة تسػمح 

 لؤلحداث بالتقدـ إلى األماـ.

احتػػػوت الروايػػػة عمػػػى الحركػػػات السػػػردية األربػػػع رغػػػـ التفػػػاوت الواضػػػح فػػػي توظيفيػػػا، فقػػػد  .2
دورا اختمفػػت فتػػرات التمخػػيص الزمنيػػة وذلػػؾ حسػػب األحػػداث المعبػػر عنيػػا، إال أنػػو لػػـ يمعػػب 

بػػػػػارزا، ألف الكاتػػػػػب اعتمػػػػػد عمػػػػػى مسػػػػػرحة األحػػػػػداث، فجػػػػػاء التمخػػػػػيص متضػػػػػمنا فػػػػػي أقػػػػػواؿ 
الشخصيات)المشيد( أو عمى شكؿ إسترجاعات، ولـ تنحصر وظائفػو عمػى تمخػيص األحػداث 
فقط، بؿ قدـ وظائؼ أخرى كالجمع بيف األحداث الماضية والراىنة وذلؾ لوجػود رابػط بينيمػا. 

لػػػذي أدى بعػػػض الوظػػػائؼ السػػػردية كالتأجيػػػؿ والتػػػزييف. وتػػػراوح وتمثػػػؿ الوقػػػؼ فػػػي الوصػػػؼ ا
الحذؼ بيف نوعيو الصريح والضمني، أمػا الحػذؼ اإلفتراضػي فمػـ يوظػؼ ألف الكاتػب ال يريػد 
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أف يضع القارئ في متاىات زمنية عمى أساس أف الزمف جاء متذبذبا في المقاطع األولى مما 
موضعو. أما المشاىد فكانت عند الكاتب  يستعصي عمى القارئ وضع الحذؼ اإلفتراضي في

الفضػػاء األنسػػب لتقػػديـ الشخصػػيات ونموىػػا مػػع تطػػور األحػػداث تبعػػا لموظػػائؼ الموكمػػة ليػػا، 
لكنيا لـ تكف خالصػة دائمػا حيػث أنػو غالبػا مػا تتضػمف بعػض التمخيصػات أو الثغػرات، لكنيػا 

بينمػػا تكمػػف خصوصػػية ال تتػػأثر بػػذلؾ، بػػؿ تضػػفي عمػػى المقػػاطع السػػردية نوعػػا مػػف الحركيػػة، 
المشاىد في كبح سرعة السرد ليتقارب زمف القصة مع زمػف الحكايػة وتػتمكف الشخصػيات مػف 
اإلسػػػتراحة ليعػػػود التسػػػارع الزمنػػػي مػػػف جديػػػد عػػػف طريػػػؽ تمػػػؾ التمخيصػػػات والثغػػػرات ثػػػـ يكػػػبح 

لروايػػة. كمػػػا تعػػػرض المشػػاىد مجموعػػػة مػػػف الحػػػوارات الػػزمف وىكػػػذا دواليػػػؾ إلػػى غايػػػة نيايػػػة ا
 والمنولوجات التي توضح الجانب الفكري والمعتقداتي الخاص بالشخصيات.

الحظنا مف خبلؿ وقوفنػا عنػد الصػيغة السػردية التػي تشػمؿ مختمػؼ طرائػؽ تنظػيـ اإلخبػار  .3
ي بالتنػػاوب السػردي، أف العػرض والسػػرد وظفػا بػػنفس المسػتوى وقػد تقاربػػا. فجػاءت أنػػواع الحكػ

وسػػاىمت فػػي بنػػاء الروايػػة بشػػكؿ متكامػػؿ عػػف طريػػؽ التػػداخؿ فيمػػا بينيػػا، وقػػد ظيػػر ذلػػؾ فػػي 
إنتقػػاؿ السػػرد بػػيف السػػارد والشخصػػيات، كمػػا رأينػػا عنػػد معاينػػة السػػرعة السػػردية نسػػبة ظيػػور 
المشػػػاىد التػػػي تفػػػرض درجػػػة عميػػػا مػػػف اإلخبػػػار ودرجػػػة دنيػػػا مػػػف حضػػػور السػػػارد الػػػذي يبقػػػى 

ار ومعمقا عمييا. تناسػب حكػي األحػداث وحكػي األقػواؿ وذلػؾ لمتمخػيص والحػذؼ منظما لؤلخب
 الذي يبرز حضورا أكبر لمسارد.

إسػػػتعماؿ أنػػػواع التبئيػػػر الثبلثػػػة كػػػاف نسػػػبيا وبػػػدرجات متفاوتػػػة، فقػػػد ارتػػػبط ظيػػػور التبئيػػػر  .4
الخارجي بالمشاىد الحوارية وحكي األقواؿ الػذي كشػؼ عػف الشخصػيات وكػذا حكػي األحػداث 

ضا. أمػا التبئيػر الػداخمي فبواسػطتو حققػت الػذات نفسػيا مػف خػبلؿ سػمطتيا وترؤسػيا لعمميػة أي
 الحكي.

زمف السرد فػي الروايػة مػزدوج يجمػع بػيف السػرد البلحػؽ والسػرد المتػزامف، إال أف الحاضػر  .5
شػػغؿ مكانػػا أوسػػع مػػف الماضػػي المسػػترجع. وعنػػد الرجػػوع إلػػى الػػوراء يختػػؿ ىػػذا التطػػابؽ فػػي 

حيػػاف، فالسػػارد لػػيس مشػػارؾ فػػي األحػػداث لػػذلؾ أمكػػف لػػو أف يػػتحكـ فػػي الػػزمف كثيػػر مػػف األ
السػػردي، ويقػػػـو بتوزيػػػع بعػػػض المقػػػاطع السػػػردية عمػػػى بعػػػض الشخصػػػيات لتعمػػػؿ عمػػػى نقميػػػا 

 لمقارئ.
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فػػي المكػػوف الصػػوتي، بحثنػػا عػػف الصػػوت المسػػؤوؿ عػػف اإلخبػػار السػػردي، أي مكػػف يػػتكمـ  .6
ة كباقي الشخصيات، يتكفػؿ بنقػؿ مػا يػراه بصػوتو معمقػا في الرواية؟ ىنا بدا لنا السارد شخصي

أو متػػػداركا فػػػي قميػػػؿ مػػػف الحػػػاالت ألحػػػداث وقعػػػت. أمػػػا بقيػػػة األحػػػداث توزعػػػت عمػػػى بعػػػض 
الشخصػيات التػي قامػػت بنقميػا، وعػادة مػػا تختمػؼ األوضػاع السػػردية لنجػد بعػض الشخصػػيات 

عنيػػػا. ومنػػػو الحظنػػػا أف السػػػاردة تختمػػػؼ أوضػػػاعيا حسػػػب اقترابيػػػا مػػػف األحػػػداث التػػػي تػػػتكمـ 
السػػرد فػػػي روايػػػة الغيػػػث متعػػػدد، والتعػػػدد الصػػوتي الػػػذي أضػػػفى عمػػػى الخطػػػاب صػػػفة التقطػػػع 
والتفكؾ، ساىـ في تشكيؿ بنيػة فنيػة خاصػة اسػتطاعت أف تسػتوعب ىػذا التعػدد لتجعمػو كػامبل 

 وتاما.

 تعػػدد الشخصػػيات وظيورىػػػا المختمػػؼ والتكػػػرر وفػػؽ السػػػياقات واألحػػداث، أدى بالضػػػرورة .7
 إلى تنوع أوضاع السارديف التي تجتمع في مجمميا لبناء الخطاب الروائي.

وفي األخير يبقػى ىػذا الخطػاب مفتوحػا قػاببل لدراسػات ومقاربػات مختمفػة لتكشػؼ خصوصػيتو 
كنموذج كتابة الطبقة المثقفة التي حاولت أف تخمػؽ نوعػا مػف الكتابػة الروائيػة  المحممػة بأبعػاد 

 إيديولوجية ىادفة.
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